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১৯৩২ ি��াে� কিলকাতা িব�িবদ�ালেয় �দ�   িব�িবদ�ালেয়র �প  নামক অিভভাষণ�েত রবী�নাথ 
িব�িবদ�ালয় স�েক�  তাঁর মলূ�বান মত ব�� কেরেছন।িব�িবদ�ালয় �িত�ার উে�শ�,তার 
�প,পঠন�ণালী,�ভৃিত িবষেয়র সে� িতিন ঔপিনেবিশক  য়ুিনভািস�� -র যুেগ দাঁিড়েয় �াচীন ভারেতর 
িবদ�ায়তেনর সে� িবিভ�ভােব তার পাথ�ক� খুেঁজেছন। 
 

রবী� �ত�েয় িব�িবদ�ালয় আসেল এক িবেশষ সাধনার ���। �স সাধনা িবদ�ার সাধনা। মলূত �কােনা �দশ 
বা িবেশষ জািত �য িবদ�ার স�ে� িবেশষ �ীিত,�গৗরব ও দািয়� অনভুব কের এেসেছ �সই িবিশ� িবদ�ােক 

র�া ও �চােরর জন� িব�িবদ�ালেয়র উ�ব। পাশাপািশ, িব�িবদ�ালয় �িত�ার �ধান উে�শ� হল সব�জনীন 
িচে�র উ�ীপন,উে�াধন ও চাির�সৃি�। পিরপূণ� মনষু�ে�র �য আদশ� �ােন ও কেম� ভারেতর মেন উ�ািবত 

হেয়িছল, তােক সব�সাধারেণর জীবেনর মেধ� স�ািরত কের �দওয়ার লে��ই িব�িবদ�ালেয়র �িত�া। �ধু 
তাই নয়,�ােনর তপস�া উপলে�� মানবমেনর এমন িবশাল সমবায় িব�িবদ�ালয় ছাড়া আর �কাথায় বা 
স�ব। আসেল িচ� স�দ যাঁরা সৃি� কেরেছন িকংবা অজ� ন কেরেছন, তাঁেদর �সই অজ� ন করবার ও সৃি� 
করবার পরম আনে�,�সই স�দ �দশ-িবেদেশর সকলেক দান করবার একা� বাসনায় িব�িবদ�ালেয়র সৃি�। 
এই �বে� রবী�নাথ িবিভ�ভােব �াচীন ভারেতর িবদ�ায়তেনর সে� ঔপিনেবিশক  য়ুিনভািস��-র  পাথ�ক�েক 

�� কেরেছন। 
 

�াচীন ভারতীয় িবদ�ািনেকতেন �ধু িবদ�ার স�য়  নয়, িবদ�ার �গৗরব িছল �িতি�ত।তাই বাঙািল  পি�ত 

শীলভ�সহ �েত�েকই আপন আপন পিব� অিন�নীয় চিরে�র �ারা, িনিবড় কেঠার তপস�ার �ারা িকংবা 
সাি�ক আদেশ�র �ারা ছা�েদর �সিদন �কবল �থাগত পাঠ নয়, জীবেনর পাঠ িদেতন। ছা�রাও িছল 
তী�বিু� ও ��াবান। 
 

িক� ঔপিনেবিশক ভারতবেষ�র  য়ুিনভািস�� - �ত ছা�েদর �কবল পুিঁথগত িশ�ার পাঠ �দওয়া হয়। 
ঔপিনেবিশক �িত�ােনর িশ�াদাতারা �যন কারখানার কািরগর। গা�ীেয�র মেুখাশ পেড় ছাপােনা �ট�টবকু 

�থেক �নাট �দওয়া ছাড়া �কান ভূিমকাই আর তাঁেদর �নই।রবী�নাথ সেতেরা বছর বয়েস ল�ন 
ইউিনভািস��েত �হনির মিল�র কােছ িতন মােসর জন� ইংেরিজ সািহেত�র পাঠ িনেয়িছেলন।ম�ু হেয় 
রবী�নাথ �দেখেছন,অধ�াপক সািহত� পড়ােতন অ�রতর রসটু� �দওয়ার জন�,��িণকে� মিূত� মান 
�নাটবেুকর মেতা তাঁর ভূিমকা িছল না। আবার �স� �জিভয়ােস� পড়াকালীন ফাদার িড �পেনরা�ার  মেতা 
অধ�াপকেক �পেয়িছেলন রবী�নাথ।ইংেরিজ উ�ারণ তাঁর �� িছল না অথচ আ�িরকতা ও উদারতায় 
িতিন িছেলন অনন�।তাঁর অ�ের থাকা বহৃৎ মন তাঁেক সকেলর �চেয় আলাদা কেরিছল। এভােব অ�র �থেক 

অ�ের অিব�াম উদ�ম স�ার করার অভােব ঔপিনেবিশক আমেলর িশ�ায় ছা�রা ছাঁেচ ঢালা �কৗশলী যে� 
পিরণত হয়।ঔপিনেবিশক িশ�াব�ব�ায় িশ�ার সে� রেয়েছ মিণকা�ন তথা অেথ�র এবং �াবকতা তথা 
কত� াভজা মানিসকতার স�ক� ,যা �কৃত িশ�া �দান ও অজ� েনর ��ে� অ�রায় সৃি� কের।এর পিরণাম কী 
ভয়ানক হেত পাের তা রবী�নাথ  িলিপকা  -র অ�গ�ত  �তাতাকািহনী  শীষ�ক রচনা�েত �দিখেয়েছন।যিদও 



এরমেধ� ��� িছল ১৯১৯ সােল িশ�াব�াব�ার উ�িতকরেণর জন� গ�ত স�াডলার কিমশেনর �িত তী� 
িব�প। 
 

�াচীন ভারেতর িবদ�ায়তেনর ল�� িছল �ােনর ভা�ার পূরণ নয়,বরং �ােনর তপস�া অজ� ন। তাই িনেজর 
স�দেক িবে�র মেধ� ছিড়েয় �দওয়া ও িবে�র যাবতীয় �ান চয়ন কের আপন কােজ লাগােনা -- এই িছল 
তার উে�শ�। অন�িদেক, ঔপিনেবিশক ভারতবেষ�র  য়ুিনভািস��-�ত  �ােনর স�েয়র িদক�েতই িবেশষভােব 
�ঝাঁক। �ােনর িবষয় সং�হ করার �লাভ তার �বল, িক� অিজ� ত �ানেক িবে� ছিড়েয় �দওয়ার মেতা 
উদারতা তার �নই। রবী�নাথ তাই ঔপিনেবিশক িশ�ােক তুলনা কেরেছন �েবেরর স�েদর সে� আর 
�াচীন ভারেতর িবদ�ায়তনেক বিসেয়েছন ল�ীর কল�ােণর আসেন। 
 

নাল�া,িব�মশীলা,ত�শীলা �ভৃিত �াচীন ভারতীয় িবদ�ািনেকতন সম� পৃিথবীর আদশ�েক িব�� আর 
উ�ত রাখার দািয়ে� িচরজাগ�ক িছল। নানা �কৃিতর মন এখােন এক জায়গায় সমেবত হত।তাঁরা যিদও 

এক জােতর নয়, এক ��িণর নয়, িক� তাঁেদর ল�� িছল এেকর িদেক। এই এক লে�� দঢ়ৃ �থেক �ােনর 
িবকাশসাধেনই িছল তাঁেদর মিু�।�সখােন িশ�াথ�েদর অ�ভু� ি�েত যেথ� পিরমােণ কড়াকিড় িছল।িক� 

'ছাঁকিন'-র সূ�তা িনেয় �কােনা সংশয় িছল না। অপরপে� ঔপিনেবিশক ভারতবেষ�র  য়ুিনভািস��  িবিলিত 

ছাঁেচ ঢালা।�সখােন ইংেরিজই যাবতীয় িবদ�া িশ�ার �ধান মাধ�ম,�াচ�িবদ�া ও সং�ৃিতর �িত অবেহলা 
সহেজই পিরলি�ত।আবার ছা� অ�ভু� ি�র �ণগত মান িনেয়ও �সখােন �াভািবকভােবই �� উেঠ যায়।  

 

�াচীন ভারতীয় িবদ�ায়তেন িবদ�ােক �হণ করা হত অ�েরর তািগেদ,তপস�ার �ারা,সাধনার মাধ�েম। িক� 

ঔপিনেবিশক ভারেতর  য়ুিনভািস��েত  পা�াত� িশ�ােক �হণ করা হয় জড় পদােথ�র মেতা িবে�ষেণর �ারা, 
সম� উপলি�র �ারা নয়। ছা�রাও তাই িবদ�ােক অ�র �থেক �হণ করেত না �পের িনছক �েয়াজেনর 
তািগেদ িসেলবাসমখুী হওয়ােকই িবদ�ার পােথয় বেল মেন কের। 
 

�াচীন ভারতীয় িবদ�ায়তেন পরী�ার প�িতেত ফেলর �িত �য দিৃ� িছল তা সব�েতাভােব অ�েরর সাম�ী। 
িক� ঔপিনেবিশক ভারতবেষ�র িশ�াে�ে� ফেলর �িত �য আসি� �তির হল, তা ব��াহ�- দিৃ��াহ� ফল। 
রবী�নােথর ভাষায় তা আহরণ করা ফল, ফলন করা ফল নয়। সেত�র কি�পাথের যাচাই করেল এর মলূ� 
অিত সামান�ই। 
 

এই অচলাব�া �থেক মিু�র জন� ঔপিনেবিশক িশ�া�নেক তাই �েদেশর আ�ায় গেড় তুলেত হেব।�ে�য় 
আ�েতােষর হাত িদেয় �যমন িবিলিত ছাঁেচর মেধ�ও কিলকাতা িব�িবদ�ালেয়  অ�ঃসিললা ফ�র মেতা 
�বািহত িছল �েদশীয় ভাবধারা,�তমিন আজেকও �েদেশর জল-মা�েত পু� কের  য়ুিনভািস�� -�ক 

আ�িরকভােবই িব�িবদ�ার আলেয় পিরণত কের �তালা চাই,এমনটাই �চেয়েছন রবী�নাথ।  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


