
 

1 
 

Missive from Vice Chancellor, 1st March, 2023 

 

আমি আপনাদের সদে মিশ্বভারতীর িেদের মিন্তা ভাগ কদর মনদত িাই  

বিদ্যাস্থান বিসেসি বিশ্বভারতী-শাবিবনসেতসনর অধঃপতন অপ্রবতিতভাসি ঘসেই 

চসেসে। এরজনয দ্ায়ী বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্ যগণ, োত্র, বশক্ষে, বশক্ষাের্মী 

ইতযাবদ্ বিশ্বভারতীর অংশীদ্ার েিাই; এিং তৎেি তথােবথত রিীন্দ্রিে ও 

আশ্রবর্মসেরা— র্া াঁরা বিশ্বভারতী থথসে থশষবিন্দ ুপর্ যি ফায়দ্া বনংসে বনসয়সেন 

অথচ প্রবতদ্াসন প্রবতষ্ঠানটের জনয বেেুই েসরনবন। থিােপুর শিসরর র্মানুসষরাও 

ের্ম দ্ায়ী নন। তা াঁসদ্র োসে বিশ্বভারতী িে গসের থেই থোনার বির্মপাো 

রাজিা াঁসের র্মসতা। তা াঁরা োসভর েবের বিোি বনসয়ই র্মত্ত, বেন্তু বদ্ন বদ্ন ক্ষীয়র্মাণ 

থেই ‘রাজিা াঁে’-এর র্ত্ন-আবত্ত িা পবরচর্ যার জনয তা াঁসদ্র থোনও অিদ্ানই 

পবরেবক্ষত িয় না। বিদ্যাচচযার অনযতর্ম থেি বিসেসি এিং স্থানীয় উৎেষ যসেি 

বিসেসি বিশ্বসজাো স্বীেৃবত েসেও বিশ্ববিদ্যােসয়র স্পষ্ট পবরদৃ্শযর্মান োবি যে 

অিক্ষয় ও অস্বাসস্থযর প্রবতবিধানেসে তা াঁসদ্র এেজনসেও বিচবেত িসত থদ্খা 

র্ায় না— এ খুিই দ্ভুযাসগযর বিষয়। এজনযই বিশ্বভারতীসত এখন বিসদ্শ থথসে 

থতর্মন পেুয়া আসে না, আর্মাসদ্র থিবশর ভাগ বিসদ্বশ পেুয়ারা আসে িাংোসদ্শ 

থথসে। এরসথসে এেরের্ম র্মােুর্ম িয়, বিসদ্বশ োত্রসদ্র আেৃষ্ট েরার ক্ষর্মতা 

আর বিশ্বভারতী থনই। োেতােীয়ভাসি প্রায় এেই েথা খাসে বশক্ষেসদ্র 

থক্ষসত্রও। ‘বিশ্ব’থে আর অবধগত েরসত পারসে না বিশ্বভারতী। ২০১৮ োে থথসে 

বিশ্বভারতীসে র্থাথ য ‘বিশ্বভারতী’ েসর গসে থতাোর এেো ের্মসিত প্রয়াে শুরু 

িসয়সে; র্াসত োরাসদ্শ এিং বিসদ্শ থথসে বশক্ষেসদ্র এখাসন বনসয় আো র্ায়। 

আশা েরা র্ায়, এর েুফে েসয়েিেসরর র্মসধযই ফেসত থদ্খা র্াসি।  

এইরের্ম এেো ধারণা এখন প্রবতটষ্ঠত িসয় থগসে থর্ অতীসতর র্মসতা আর থনই 

বিশ্বভারতী। ধারণাো পুসরা বভবত্তিীন নয়, োরণ জাতীয় প্রাবতষ্ঠাবনে উৎেষ য 

পবরর্মাপে েংস্থার(এন.আই.আর.এফ) েচূে অনুর্ায়ী এর স্থান বদ্ন বদ্ন নীসচ 

থনসর্ম থগসে, এিং দ্সুয়েটে বিভাগ োো চােবরর দ্ুবনয়ায় এখানোর োত্রসদ্র 

ের্ম যেংস্থান থিশ ের্ম িসে। বিশ্বভারতীর অধঃপতন থখাো থচাসখ থদ্খা থগসেও, 

ভারতর্মাতার অনযতর্ম র্মিান েিান গুরুসদ্ি রিীিনাসথর প্রবতটষ্ঠত এই 

প্রবতষ্ঠাসনর ধীসর ধীসর দ্ুি যে িসয় পো িযাবধ (র্বদ্ ধীর র্মতুৃয নাও িবে)-র উৎে 

থোথায়— তা থতর্মন েুবনবদ্যষ্টভাসি থেউ শনাক্ত েরসত এবগসয় আসেনবন। নীসচর 

েসয়েটে অনুসেসদ্ বিশ্বভারতীর র্মসতা এর্মন র্মিৎ এেটে োর্মান্দ্রজে প্রবতষ্ঠাসনর 

ধারািাবিে অধঃপতসনর েসয়েটে রূ্মে োরণ খুাঁসজ থদ্খার থচষ্টা েরি।  
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১। বিশ্বভারতী-েংবিষ্ট েিার বিস্মবৃতপরায়ণতা: বিশ্বভারতীর েসে নানাভাসি 

র্ুক্ত েিার র্মসধযই রিীিনাসথর উত্তরাবধোর বনসয় আত্মসগৌরি থিাধ েরার 

এেো  োধারণ প্রিণতা আসে। স্থানীয় ভাষায় এাঁসদ্র ‘রািীন্দ্রিে’ িো িয়। তাসত 

থদ্াসষর বেেু থােত না র্বদ্ তা াঁরা রিীিনাসথর ‘ের্ত্নশীেতা’, ‘েসচতনতা’, 

‘েহৃদ্য়তা’ এিং ‘ের্মানুভূবতশীেতা’-র আদ্শ য অনুেরণ েসর েবির প্রবতষ্ঠাসনর 

পাসশ  দ্া াঁোসতন; এিং েবির দৃ্টষ্টসত র্া াঁরা ‘রূ্মঢ়, রূ্মে, ম্লান’ র্মানুষ—তা াঁসদ্র  

পাসশ এসে দ্া াঁোসনার েবদ্ো থদ্খাসতন! বিশ্বভারতীর ক্রবর্মে অধঃপতসনর 

বদ্সে এেিার থচাখ থিাোসেই থিাঝা র্ায়, বিশ্বভারতীর ভাের্মসন্দর 

অংশীদ্াসররা এর অেুসখর থগাোোসে বচবিত েরসত েম্পূণ য িযথ য িসয়সেন। 

এো িো খুি থোজা থর্ বিশ্ববিদ্যােসয়র র্ত্ন বনসত িসি। বেন্তু িাস্তসি এর 

ক্রর্মবিস্তারী অেখু বনর্মূ যে েরা খুিই েটিন। এো েিজ োজ নয়, রাতারাবত 

েসর থফোর িযাপারও নয়; থেননা এর বশেে খুি গভীসর থপ্রাবথত, এিং 

থজা াঁসের র্মসতা এই িযাবধ প্রবতষ্ঠানসে আসষ্টপসৃষ্ঠ থপাঁবচসয় ধসরসে। তিুও র্মসন 

িয় না থর্ ের্মেযাগুসো অনবতক্রর্ময, োরণ রিীিনাসথর র্মিান বচিাভািনা 

বদ্সয়ই থেগুবের স্থায়ী থর্মাোবিো িওয়া েম্ভি। এই োসজর জনয োসরার 

পন্দ্রিত িা বিসশষজ্ঞ না িসেও চসে। এরজনয দ্রোর শুধু খা াঁটে র্মানুষ িওয়া— 

র্ার বেনা খযাপা ষা াঁসের োর্মসন দ্া াঁোিার বিম্মত আসে। েৎ, োিেী, উদ্যর্মী ও 

র্মানবিে র্মূেযসিাধেম্পন্ন চবরত্রধর্ম যই ‘রািীন্দ্রিে’ িওয়ার প্রাথবর্মে ও আিবশযে 

শতয। এো টিে, বিটেশ উপবনসিশ পসি য িাংোর পন্দ্রির্ম  প্রাসি িীরভূসর্মর এই 

প্রতযি অঞ্চসে েি যস্ব পণ  েসর বিশ্বর্মাসনর এই প্রবতষ্ঠান গসে থতাোর ের্ময় 

রিীিনাথও ের্ম িাধার েম্মুখীন িনবন। তিুও, থেের্মসয়র োর্মান্দ্রজে ও 

আদ্শ যগত প্রবতেূে আিি, প্রবতষ্ঠান গসে থতাোর েংেে থথসে েবিসে 

বিচুযত েসরবন।  

২। অেুসখর উৎেের্মিূ: আসগই থর্র্মনো িো িসয়সে, োজো খিু থোজা নয় 

দ্ুসো বিসশষ োরসণ। এসে থতা বিশ্বভারতীর অধঃপাসত র্াওয়ার োরণগুসো 

িেসে  অসনসেরই থতর্মন বর্মটষ্ট োগসি না। আিার বশক্ষেসদ্র প্রথর্ম েতযিয 

বিসেসি বশক্ষাদ্ানসে থর্মসন না থনওয়ার অবভসর্াগসেও এই িসে চাোসনা র্াসি 

না থর্ তা  অবতবরক্ত োসজর চাসপর োরসণ ঘেসে। এিং এর্মন অসনে োত্রও 

আসে র্ারা রিীিনাসথর রাজননবতে-র্মতাদ্শ যগত অগ্রাবধোসরর রূ্মে 

ধারাণাগুবেসে আত্মস্থ েসর তুেসত থপসরসে িসে র্মসন িয় না।— এইজাতীয় 

র্মিিযসেও বনতাি অিঃোরশনূয িো র্াসি না। বিশ্ববিদ্যােসয়র অিনর্মসনর 

জনয বশক্ষাের্মীরাও দ্ায়ী— এই অবভসর্াগও বভবত্তিীন নয়। এই েিই িে 

অবপ্রয় েতয। এগুসো শুনসে িয়সতা অসনসেরই ভুরু েুন্দ্রঞ্চত িসি িসে, তসি 

এগুসোর এেটেও  থেউ েিসজ অস্বীোর েরসত পারসিন না। তািসে 
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ের্মাধাসনর উপায় েী? বিশ্ববিদ্যােয় েতৃযপসক্ষর িাসত থোনও জাদ্ুদ্ি বেংিা 

আোদ্ীসনর আশ্বর্ য-প্রদ্ীপ থনই। র্া াঁর থর্ েতযিয পােন  েরার েথা তা র্বদ্ 

বতবন েততার েসে না েসরন তািসে এর ের্মাধান অধরাই থথসে র্াসি। থোনও 

েো পদ্সক্ষপ িা দ্িপ্রসয়াগ েসর েসক্ষয থপৌৌঁেসনা র্াসি না। বশক্ষেসদ্র 

টিের্মসতা ক্লাে বনসত িসি, এিং রিীিনাসথর থর্ আদ্শ য এখাসন িাস্তসি 

রূপাবয়ত িসয়বেে তা োত্রসদ্র র্মসধয েঞ্চাবরত েরার পূণ য দ্াবয়ত্ব গ্রিণ েরসত 

িসি। এেইভাসি োত্রসদ্রও এখানোর আচরণবিবধ থর্মসন চেসত িসি র্াসত 

র্মেণৃভাসি বিশ্বভারতী উৎেষ য থেি বিসেসি আিারও আত্মপ্রোশ েরসত 

পাসর।  

ে) বশক্ষাের্মীসদ্র দ্ায়-দ্াবয়ত্ব: ের্ময়ো বশক্ষেসদ্র জনয থতর্মন অনেূুে নয়, 

োরণ তা াঁসদ্র বিভাগ-পবরচােনা এিং অসনে বিষসয়ই বিশ্ববিদ্যােসয়র 

আর্মোসদ্র উপর বনভযর েসর থােসত িয়। োত্রসদ্র অিস্থাও খাবনেো তদ্রূপ। 

বিশ্বভারতী  এিং অনয বিশ্ববিদ্যােসয় অবফসের র্মসনাভাি অসনেো এইরের্ম 

ততবর িসয়সে থর্, তা াঁসদ্র োো বিশ্ববিদ্যােয় অচে এিং তা াঁরা বিশ্ববিদ্যােসয় 

অপবরিার্ য। অনয এে পক্ষ—রািীন্দ্রিে ও আশ্রবর্মেসদ্রও িঝুসত িসি থর্ 

তা াঁসদ্রও েথা আর োসজর র্মসধয োর্মঞ্জেয থাো প্রসয়াজন। স্বসঘাবষত 

রািীন্দ্রিে ও আশ্রবর্মে অসনেই আসেন, র্া াঁরা বনসজসদ্র এই পবরচয়ো বদ্সত 

ভােিাসেন িসে বেন্তু োর্ যসক্ষসত্র তা াঁসদ্র ের্মই থদ্খা থর্মসে। প্রেৃত রািীন্দ্রিে 

ও আশ্রবর্মসেরা েিার অেসক্ষয থথসে বনঃশসে প্রবতষ্ঠাসনর স্বাসথ য োজ েসর 

বগসয়সেন। এ িে র্মানিতািাদ্ী জীিনদৃ্টষ্টরই এেটে অসর্মাঘ পাি। এরের্ম 

িযন্দ্রক্তসদ্র োসে বিশ্বভারতী থেিে এেো বিবগ্র বিতরণ েরা প্রবতষ্ঠানর্মাত্র নয়, 

এ িে বিশ্বর্মানিতার বিসশষ ধারাসরাসত স্নাত িওয়ার আধার।  

খ) বিশ্বভারতী িে থেরের্ম গুটেেয় প্রবতষ্ঠাসনর এেটে থর্খাসন প্রথর্ম 

প্রজসের, ভাত-আনসত-পািা-ফুসরাসনা অসনে োত্র পেসত আসে। িস্তুত, 

এো রিীি-বশক্ষাদ্সশ যই িো িসয়সে; এিং বতবন এো গভীরভাসি বিশ্বাে 

েরসতন থর্ অবশক্ষা ও অন্ধ েুেংস্কাসরর বিরুসে িবৃত্তর্মূেে ও অিজযাগবৃতর্ময় 

বশক্ষার র্মাধযসর্মই গসে থতাো র্ায় উপর্ুক্ত োর্মান্দ্রজে প্রবতসষধ। োত্রসদ্র 

োর্মান্দ্রজে অিস্থার থতর্মন রের্মসফর িয়বন, তসি আসগর তুেনায় তাসদ্র র্মসধয 

তনবতেতা গুণটে অসনোংসশ  দ্রুত িাবরসয় র্াসে। থেন এর্মন িসে? এর 

থোজা উত্তর িে, এরেসে থর্মাসের উপর োর্মান্দ্রজে-োংসৃ্কবতে ও তনবতে 

অিক্ষসয়র প্রশ্নটে জবেত, র্া র্মানুসষর আচরসণর ো াঁদ্ ততবর েসর। 

র্মানিজীিসনর প্রবতটে থক্ষসত্রই এেো অিক্ষয় েূবচত িসয়সে। বশক্ষা থিাে, 

েো িা নন্দন থিাে; োবিতয, রাজনীবত, অথিা র্মানুসষর  েজৃনশীেতার 

প্রবতটে থক্ষসত্রই থদ্খা র্াসে এই অিক্ষয়। এটে এেরের্ম তিবশ্বে  প্রিণতা। 
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গত শতসের থশষ বিশ্বরু্সে র্মানিতার বনদ্ারুণ োঞ্ছনার পরও বিসশ্বর শন্দ্রক্তধর 

থদ্শগুবে র্মানিতা এিং র্মানবিে েতযিযসিাসধর থক্ষসত্র অেংসিদ্নশীে রসয়ই 

থগসে। এর প্রবতফেন থদ্খা র্াসে আর্মাসদ্র র্ুিসদ্র র্মসধয, র্ারা বেনা 

আর্মাসদ্র ভবিষযসতর থনতা। এই িতাশাজনে পবরবস্থবতর জনয োত্রসদ্র দ্ায়ী 

েরসে চসে না। তাসদ্র থদ্াষ বদ্সত থগসে ের্মানভাসি থদ্াষী িেসত িয় তাসদ্র 

পবরিার, রাজননবতে থনতা, বশক্ষেসদ্র; র্া াঁসদ্র উপর বিসশষভাসি নতুন 

ভারত গিসনর দ্াবয়ত্ব; এিং োধারণভাসি র্মানিতা রক্ষার দ্াবয়ত্ব অবপ যত 

িসয়বেে।  

েথাগুসো বনতাি র্ুন্দ্রক্তিীন নয়। এেটে বশশুর োর্মান্দ্রজে-োংসৃ্কবতে আচরণ 

গসে ওসি প্রথর্মত তার পবরিার থথসে, তারপর থে র্ায় সু্কে, েসেজ িা অনয 

থোনও প্রবতষ্ঠাসন। থেখান থথসে থে আত্মস্থ েসর আরও অসনে বেেু। এো 

দ্ুভযাগযজনে থর্ এই প্রবতটে পর্ যাসয়র র্মসধয অসনে অসনে ফাাঁে রসয় থগসে 

র্া দ্ুষ্টক্ষত িসয় ওিার আসগই দ্রুত উৎপাটেত িওয়া দ্রোর। এো এেইভাসি 

দ্ুভযাগযজনে থর্  বশক্ষা-প্রবতষ্ঠানগুবে িযবতক্রর্মীরের্মভাসি োত্রসদ্র দৃ্টষ্টভবে 

গসে তুেসত ের্মথ য িসে না োরণ বশক্ষেরাও আর ‘গুরু’র ভূবর্মো পােন 

েরসত থর্মাসের উপর িযথ য িসেন। এইখাসনই রিীিনাসথর র্মতাদ্সশ যর গুরুত্ব 

খুি থিবশ প্রােবেে। ১২ নসভম্বর ১৯০২ বতবন তা াঁর এে িনু্ধসে থেখা বচটিসত 

িসেবেসেন, বশক্ষাথীসদ্র আচরসণর বিচুযবত ঘেসে োরণ থর্মাসের উপরই 

র্থার্থ র্মানবিে র্মূেযসিাধ ও আচার-আচরসণর  চাবেোশন্দ্রক্ত বিসেসি বশক্ষা 

তার ভূবর্মো পােন েরসত িযথ য িসয়সে। বশক্ষেরা থেিে র্মসনাসর্াগ েসরন 

বেসেিাসে তা াঁর জনয িরাদ্দ অংশেুেুর উপর; এিং এইভাসি বতবন োর্ যত 

থেিের্মাত্র এেজন ‘বনসদ্যশে’-এর ভূবর্মোেুেুই পােন েসরন। তা াঁরা 

পারতপসক্ষ ক্লােরুসর্মর বশক্ষার িাইসর থিসরাসত পাসরন না, োরণ এই 

অভযােই তা াঁসদ্র র্মসনর র্মসধয বশেে থগসে আসে। তািসে োত্ররা বশখসি 

থোসেসে? রিীিনাথ থর্ র্মূেযসিাসধর বশক্ষার উপর এত গুরুত্ব বদ্সয়বেসেন 

তা থথসে োসজ-োসজই োত্ররা িন্দ্রঞ্চত িয়। তাসত র্া িিার তাই িসে। 

বশক্ষেসদ্র  েসে োত্রসদ্র েথািাতযার ের্ময় (র্বদ্ ঝগোঝা াঁটে নাও িয়) 

থোনো িো িা েরা ‘উবচত’ আর থোনো ‘অনুবচত’— থেই েীর্মাসরখাো তারা 

ভাে েসর িুঝসতই পাসর না। র্া েিসচসয় খারাপ তা িে বেেু তথােবথত 

বশক্ষে এিযাপাসর তা াঁসদ্র দ্ায় এোসত পাসরন না, থেননা তা াঁরা োত্রসদ্র 

প্রসরাচনা জবুগসয় আসর্মাদ্ পান, এিং পবরবস্থবত জটেে েসর থতাসেন। ফসে 

পবরবস্থবত ভয়ংের িসয় ওসি এই বিষর্ময় থজােিেতার োরসণ। েিসচসয় ভয় 

ও বচিার িযাপার িে, এরজনয োত্র িা তাসদ্র অবভভািসেরা িারিার এর্মন 

ঘেনা ঘটেসয় বদ্বিয অনুতাপিীন থােসত পাসরন। তা াঁসদ্র থর্ৌথ অনযার্য দ্াবিসে 
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নযার্য প্রর্মাণ েরিার জনয তা াঁরা প্রাণপাত েসরন, অথচ োত্রসদ্র থেখাপোর 

বদ্সে বনসয় র্ান না, র্া খুিই বনন্দনীয়। এই িে ট্রাসজবি থর্ থিপথুরা এেি েসর 

আনন্দ পায় র্া আচরসণর বদ্ে থথসে এসেিাসরই অনযায়; এিং োত্র-বশক্ষে 

উভসয়র জনযই অনবভসপ্রত।  

গ) বিশ্ববিদ্যােসয়র বশক্ষাের্মীরা র্থার্থ অবফসের োজ না েরসে োত্র-

বশক্ষেরা দ্াবয়ত্বশীে নাগবরে বিসেসি তা াঁসদ্র েতযিয েরসত পারসিন না। এো 

এেো চােু অসভযে থর্ অবফসের থিশ বেেু ের্মী তা াঁসদ্র জনয বনবদ্যষ্ট োজ 

েরসত আসদ্ৌ আগ্রিী নন, বেন্তু অবফে োইসর্মর পর অবতবরক্ত ের্মসয়র োজ 

েরসত বিসশষ আগ্রিী— োরণ তাসত ওভারোইর্ম ভাতা পাওয়া র্ায়! আর্মার 

ধারণা বেে তা াঁসদ্র োসজর চাপ িুন্দ্রঝ খুি থিবশ, তাই তা াঁসদ্র ওভারোইর্ম েরসত 

িয়। দ্রুত আর্মার ভুে ভাঙে। আবর্ম থদ্খোর্ম, অবফসে িসে তা াঁরা অবফসের 

িাইসরর োজ বনসয় িযস্ত থাসেন। স্বভািতই তা াঁসদ্র বনধ যাবরত োজ অেম্পূণ য 

থথসে র্ায়, এিং োসজর ওই র্মন্থরগবত িািদ্ র্মাবেে থিতসনর উপর র্কু্ত িয় 

ওভারোইসর্মর ভাতা। আবর্ম র্খনই িুঝসত পারোর্ম, ের্মীরা টিের্মসতা োজ 

েরসে ওভারোইর্ম অপ্রসয়াজনীয়, আর্মাসে দৃ্শযত ‘অবপ্রয়’ এেটে বেোি 

জাবনসয় বদ্সত িে থর্ ের্মীসদ্র দ্ীঘ যবদ্সনর এই অননবতে ‘প্রযােটেে’ এিার িন্ধ 

েসর থদ্ওয়া িসে। এভাসি আর্মরা জনগসণর অথ য নয়েসয়র এেো বিবিত 

েরসতই অসনে বশক্ষাের্মী েতৃযপসক্ষর বিরুসে প্রচার চাোসত শুরু েরসেন 

থর্ তা াঁসদ্র িােবত আসয়র পসথ োাঁো থফসে েতৃযপক্ষ তা াঁসদ্র  িন্দ্রঞ্চত েসরসেন। 

এই োো উপাজযন েবতয খুি অেৎ উপাসয় িত। 

এেইভাসি অিোশর্মূেে ভ্রর্মণ ভাতা(এে.টে.বে)-র োোও নানা অেদু্পাসয় 

আত্মোৎ েরা িন্দ্রেে। এে.টে.বে িািদ্ বিশ্ববিদ্যােয় থথসে োো ও েুটে 

বনসয়ও অসনসে ভ্রর্মণ েরসতন না। আর্মাসদ্র েিের্মীসদ্র এই অপের্ম যটে 

অবিে টের্ম প্রোশয েসর; এিং বিশ্ববিদ্যােয় েতৃযপক্ষ েুদ্েসর্মত থেই োো 

পুনরুোর েসর। এই পদ্সক্ষসপর ফসেও বশক্ষাের্মীসদ্র র্মসধয ভীবত েবেসয় 

পসে। েিসচসয় দ্ুভযাগযজনে থর্ আর্মার পিূ যেূবররা েিবেেু জানা েসেও এেি 

িযাপাসর থচাখ িন্ধ েসর বেসেন। তার র্মাসন, বতসতা ওষুধো আর্মাসেই বগেসত 

িয়, আর তা াঁরা বেনা বদ্বিয বিশ্বভারতীর েংসৃ্কবতর অে িসয় উিসেন!  

ঘ) োত্র এিং/অথিা গুিারা: এরের্ম এেো বশসরানার্ম বদ্সয় এই উপঅধযায়ো 

শুরু েরসত আর্মার খুি েষ্ট িসে। বিষয়ো বনসয় বিস্তাবরত িোর আসগ থর্ো 

আর্মার িো দ্রোর িসে র্মসন িসে তা িে োত্র নার্মধারী োসদ্র আবর্ম ‘গুিা’ 

িসে বিসশষভাসি বচবিত েরসত চাইবে? দ্ুভযাগযিশত, বিসশষ েসর 

পন্দ্রির্মিসের বশক্ষােনগুবে এই প্রজাবতর প্রাণীসদ্র জ্বাোয় অবস্থর িসয় 
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উসিসে র্ারা এেসশ্রবণর রাজননবতে অবভভািসের প্রসরাচনায় এর্মন েি 

োি েসর থর্ প্রসতযে েংসিদ্নশীে  র্মানসুষর র্মসন িসত থাসে, জাবতগিসনর 

বশক্ষার অগ্রাবধোসরর থঘাষণার নাসর্ম  তা াঁসদ্র ভা াঁওতা থদ্ওয়া িসয়সে। দৃ্ষ্টাি 

অফুরান। বশক্ষে, অধযক্ষ, এর্মনবে উপাচার্ যসদ্র র্মানবেে ও শারীবরে 

বনদ্ারুণ র্ন্ত্রণা থভাসগর েথা থশানা র্ায় না এর্মন নয়।বশক্ষা-প্রশােেসদ্র থেই 

র্ন্ত্রণা েিয েসর থর্সত িয় থর্সিতু তা াঁরা থস্বোয়  এই থপশা থিসে বনসয়সেন। 

আবর্ম িরং বিশ্বভারতীসত আর্মার োর্ যোসের েূচনা থথসে অন্দ্রজযত িযন্দ্রক্তগত 

অবভজ্ঞতার র্মসধযই প্রেেো গুটেসয় বনই। বিসশষ বিসশষ দৃ্ষ্টাসি র্াওয়ার আসগ 

আবর্ম স্মরণ েরসত চাই আর্মার বশক্ষসের থেই থচতািবন থর্, এই থপশায় থর্সত 

িসে গাসয়র চার্মো থর্মাো িসত িয়! আবর্ম তখন তা াঁর েথার র্মর্ম যাথ য টিের্মসতা 

িুসঝ উিসত পাবরবন; র্া াঁর রাসজযর এেটে বিশ্ববিদ্যােসয় দ্ুই পসি য উপাচাসর্ যর 

দ্াবয়ত্ব োর্মোসনার অবভজ্ঞতা বেে। েথাো আবর্ম অবচসরই উপেবি েরোর্ম 

র্খন এেদ্ে বক্ষপ্ত োত্র ও বশক্ষাের্মী আর্মাসে িাো িাো  ‘েসম্বাধন’-এ ভবরসয় 

বদ্ে। আবর্ম এখাসন অিশযই িেি, এেদ্ে বশক্ষসের ওই এেইরের্ম (র্া াঁসদ্র 

আচরণ ও োসজর ধারার জনয ‘গুিা’ িেসে অনযায় িয়  না।) প্রসরাচনা না 

থােসে ওই পথভ্রষ্ট োত্ররা দ্া াঁোসতই পারত না। ওই োত্রনার্মা গুিারা তাসদ্র 

থিপথু ‘অবভভািে’-থদ্র বনসদ্যশ অনুোসর উপাচাসর্ যর থ াো-থিরসনার পসথ 

তাো ঝুবেসয় উপাচার্ যসে িন্দ্রন্দ েসর এই িসে থর্, র্তক্ষণ না  তাসদ্র েি অনিধ 

দ্াবি থর্মসন থনওয়া িসে, অথিা উপাচার্ য পদ্তযাগ েরসেন ততক্ষণ ওই 

আেে জাবর থােসি। উপাচাসর্ যর পদ্তযাসগর দ্াবিো থিশ িােযের েথা, 

োরণ এরা থিাধিয় জাসন না থর্ থেিীয় বিশ্ববিদ্যােসয়র উপাচার্ যসে বনসয়াগ 

েসরন থদ্সশর রাষ্ট্রপবত। অথচ তারা এর্মন ভাি েরবেে থর্ন তারাই আর্মাসে 

বনসয়াগপত্র বদ্সয়সে এিং তা থেসে থনওয়ার অবধোরও থিাধিয় তাসদ্র  

আসে! েী বনিু যন্দ্রেতা! এো অিশয ঘেনা থর্ বিশ্বভারতীর অসনে পূি যতন 

উপাচার্ যই  তা াঁসদ্র পা াঁচিেসরর োর্ যোে েম্পূণ য েসর থর্সত পাসরনবন। 

োর্ যোে থশষ িওয়ার আসগই তা াঁরা পদ্তযাগ েসর শাবির আশায় 

শাবিবনসেতন থেসে চসে থগসেন।েম্ভিত, এসদ্র(আসন্দােনোরীসদ্র) 

ঔেসতযর রূ্মসে বেে ওই আত্মবিশ্বাে। ওরা থভসিবেে আর্মার র্মানবেে শাবি 

বিবিত েরসত পারসেই আবর্মও থদ্ৌসে পাোি। আর্মাসে ওরা ভুেভাসি জবরপ 

েসরবেে। োত্র নার্মধারী েযাম্পাসের এইেি গুিাসদ্র বিশ্বভারতী থথসে 

বনষ্কাষণ েরা এেো জীিসনর েক্ষয। এো তাসদ্র জনয খুিই র্মর্ যাদ্ািাবনের থর্ 

তারা বনে যসের র্মসতা তাসদ্র পসক্ষ র্ুন্দ্রক্ত োজাসত বগসয় বর্মথযাচারণ েরসে। র্া 

থধাসপ থোঁসে না তা-ই িোর থচষ্টা েরসে। এেজন োত্র এখাসন ভবতয িসত থচসয় 

উপাচার্ যসে নীবতবিরুে আক্রর্মণ েসরসে। আিসর্ যর বিষয় িে, ওই এেই 
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োত্র স্থানীয় থানায় এেজন বশক্ষসের বিরুসে োত্রসদ্র ‘নীবতবিরুে গাোগাে’ 

থদ্ওয়ার ও ‘অপর্মান েরার’  অবভসর্াগ এসনবেে। পুবেে তৎক্ষণাৎ তদ্সির 

জনয তার অবভসর্াগটে গ্রিণ েসর। ওই প্রন্দ্রক্রয়ার র্মসধয ওই বশক্ষেসে দু্’েপ্তাি 

োরািাসে োোসত িয়। অপরাধ েংঘটেত িসয় থােসে থজসের োজা 

নযায়েংগত বেে িেসত িসি। বিষয়টে এখন আদ্ােসতর বিচারাধীন। থেসেটে 

আপাতভাসি এেটে অনযাসয়র বিরুসে প্রবতিাদ্ েসরসে থদ্সখ আবর্ম থিশ 

খুবশই িসয়বেোর্ম। আবর্ম খুি বিন্দ্রস্মত  িোর্ম থর্ থেই থেসেটেই উপাচার্ যসে 

নীবতবিরুে আক্রর্মণ েসর তার থেই ‘প্রবতিাদ্ী’ থচতনাসে অবচসরই জোঞ্জবে 

বদ্সয় থফেে! এো খুি দ্ুভযাগযজনে থর্ এই পথভ্রষ্ট োসত্ররাও বনসজসদ্র 

‘রািীন্দ্রিে’ িসে জাবির েসর। তাসত থিাঝা র্ায়, বনসজর েুবিধার্মসতা, িযন্দ্রক্তস্বাথ য 

চবরতাথ য েরার জনয এে-এেজসনর োসে ‘রািীন্দ্রিে’ েথাোর র্মাসন এে-

এেভাসি িদ্সে িদ্সে র্ায়। থোনও র্মাপোটিসতই বে এো র্মানা র্ায়? র্া াঁরা 

রিীি-ভািাদ্শ য আত্মস্থ েরসত পাসরনবন তা াঁসদ্র বিশ্বভারতীর েসে 

থোনওভাসি র্ুক্ত থাোর থোনও তনবতে অবধোরই থনই।  

চ) বিশ্বভারতীসত থপৌষসর্মো না িওয়া বনসয় ভুে ধারণা: বিশ্বভারতীর েসে র্কু্ত 

প্রসতযসের োসেই এই থর্মো না েরসত পারাো খুি র্ন্ত্রণার বিষয়। তিু 

বিশ্বভারতী োিে েসর এ-োসজ এবগসয় থর্সত পারে না; থর্ থর্মো এইরু্মিসূতয 

দ্ুজন েদ্েযবিবশষ্ট শাবিবনসেতন ট্রাবিরই েরার েথা, এিং থেন িতযর্মান 

উপাচার্ য ট্রাবি িসত েম্মত িনবন তাও ট্রাবি দ্ুজসনর অজানা নয়। তিু 

বিশ্বভারতী এই বিশ্ববিদ্যােসয়র  আচার্ য তথা র্মাননীয় প্রধানর্মন্ত্রী শ্রীনসরি 

থর্মাদ্ী, এিং তৎেি থেিীয় বশক্ষার্মন্ত্রসের েিসর্াবগতা বনসয় এই বিরাে র্মাসপর 

থর্মোর আসয়াজন েম্পন্ন েরসত অগ্রণী িসয়বেে। র্মাসঝ থোবভি অবতর্মারীর 

োরসণ থর্মো আসয়াজন েরা র্ায়বন। ২০২২ োসে বিশ্বভারতী থর্মোর 

আসয়াজন েরসত আগ্রিী বেে, এিং থেইর্মসতা থেিীয় বশক্ষার্মন্ত্রেসে ২০১৯ 

োসের অনুরূপ আবথ যে ও অনযানয েিসর্াবগতার আসিদ্নও েসরবেে 

বিশ্বভারতী। র্মন্ত্রে োিাসর্যর প্রস্তাি বফবরসয় থদ্য় এিং এিযাপাসর 

রাজযেরোসরর োসে আসিদ্ন েরসত িসে। জনু ২০২২ রাসজযর 

র্মুখযেবচিসে বিশ্বভারতী থেই থর্মাতাসিে বচটি থদ্য়; বেন্তু রাজয থথসে তার 

থোনও উত্তর পাওয়া র্ায়বন।   

এখন এেো িযাপার পবরষ্কার েসর িো দ্রোর থর্ থেন বিশ্বভারতী এর্মন 

এেো ইবতিাে-প্রবেে থর্মো েরসত অগ্রের িে না। জাতীয় পবরসিশ 

আদ্ােত (এন.ন্দ্রজ.টে) এিং অনযানয  পবরসিশ-প্রবতষ্ঠাসনর বনসদ্যশািবে ও 

পবরসিশ েুরক্ষার েবদ্ো র্মাথায় থরসখই আর্মরা এেের্ময় খুি উৎোসির েসে 

থর্মো েরসত এবগসয়বেোর্ম। েিসচসয় দ্ুঃখজনে ও িতাশািযঞ্জে ‘পুরস্কার’ 
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আর্মাসদ্র জেুে রাজয পুবেসের োে থথসে। তা াঁরা উপাচার্ য এিং তা াঁর অসনে 

েিের্মীর বিরুসে অবভসর্াগ দ্াসয়র েসরন(এফ.আই.আর), র্খন থর্মোর 

বনধ যাবরত চারবদ্নিাসদ্ জাতীয় পবরসিশ আদ্ােসতর বনসদ্যশ অনুোসর তা াঁরা 

থর্মো ভাঙার প্রন্দ্রক্রয়ায় অংশ থনন। তাোো, থর্মোর থোনও িেদ্াতা 

থর্মোপ্রােণ পবরষ্কাসরর োসজ এবগসয় আসেনবন,  র্বদ্ও থর্মো থথসে তা াঁরা 

োসভর েবে ঘসর তুসেসেন। জাতীয় পবরসিশ আদ্ােত ২৫ োখ োো এিং 

রাজয দ্ষূণ-বনয়ন্ত্রণ পষ যৎ ১০ োখ োো জবরর্মানা েসর বিশ্বভারতীর। আর 

আর্মাসদ্র থর্মোপ্রােণ পূি যািস্থায় বফবরসয় আনসত খরচ িয় আরও ৫ োখ 

োো।  

বিশ্বভারতীসেই থর্মোর আসিদ্ন েরসত িো থিাে—এই র্মসর্ম য এেজন 

থিাসেে িযিোয়ী েেোতা িাইসোসেয জনস্বাথ য র্মার্মো েসরন। েেোতা 

িাইসোসেযর র্মাননীয় প্রধান বিচারপবত প্রোশ শ্রীিাস্তসির থনতৃত্বাধীন বিবভশন 

থিঞ্চ ৬ বিসেম্বর ২০২২ তা াঁসদ্র রাসয় বিশ্বভারতীর র্ুন্দ্রক্তগুবেসে গ্রিণসর্াগয 

বিসিচনা েসর, এিং বিচারসেরা র্মিিয েসরন থর্ স্থানীয় প্রশােসনর; বিসশষ 

েসর আইনশঙৃ্খো রক্ষাোরী পুবেে বিভাসগর োিার্য োো এর্মন 

বিশাোেৃবতর থর্মোর আসয়াজন েরা বিশ্বভারতীর পসক্ষ েম্ভি নয়। র্া াঁরা এই 

রায় বিে্তৃতভাসি পেসত চান তা াঁরা েেোতা িাইসোসেযর ওসয়িোইসে তা 

পসে বনসত পাসরন।  

র্মতািসর থেউ িয়সতা িেসত পাসরন, বিশ্বভারতীর পসক্ষ িাইসোেয থর্ রায়ই 

বদ্ে না থেন, বিশ্বভারতীর বে থর্মোর আসয়াজন থথসে েসর আো উবচত 

িসয়সে? এো টিে থর্ স্থানীয় অথ যনীবতর বিোশ এিং স্থানীয় র্মানসুষর উপাজযন 

িনৃ্দ্রের থক্ষসত্র থর্মোর ভূবর্মো রসয়সে। এর্মনবে, বিশ্বভারতীর েসে র্ুক্ত েিাই 

এো থিাসঝন। র্মিবষ য থদ্সিিনাথ এিং তা াঁর পুত্র গুরুসদ্ি রিীিনাসথর র্মিতী 

ভািনার প্রবত আিবরে বনষ্ঠা ও ঐবতসিযর প্রবত উত্তরাবধোরসিাধ েসেও 

আসয়াজেসদ্র র্মনস্তাসপর োরণ ঘসেসে ২০১৯ োসের বিরূপ ঘেনাের্মূি। 

বিশ্বভারতীর পর্ যসিক্ষসণর পসক্ষ দ্া াঁবেসয় আর্মার িেসত থোনও বিধা থনই থর্ 

দ্ষূণরু্মক্ত বর্মেনভূবর্ম বিসেসি প্রাণপাত পবরশ্রর্ম েসর থর্মোর আসয়াজন েরসত 

বগসয় আনন্দ-ফূবতযর িদ্সে শুধু র্ন্ত্রণা আর থিদ্না থপসয়সেন আসয়াজসেরা। 

িরং, এো এখন প্রবতটষ্ঠত েতয থর্ থোনও বিশ্ববিদ্যােসয়র পসক্ষই এর্মন বিশাে 

থোনও আসয়াজন োর্মোসনা অেম্ভি। থেইজনযই েিসচসয় িে দ্ুসো থর্মো 

েুম্ভ ও গোোগর— র্থাক্রসর্ম উত্তরপ্রসদ্শ ও পন্দ্রির্মিে রাজয েরোর 

আসয়াজন েসর থাসে।  
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এই েথাগুসো িোর অথ য এই নয় থর্ শুধু থই না পাওয়া েতেগুবে ের্মেযার 

েথাই িারিার িসে র্াওয়া িসে। আর্মাসদ্র উসদ্দশয তা নয়। আর্মরা িেসত 

চাইবে েতেগুবে দ্ীঘ যস্থায়ী রূ্মে জটেেতা পূি যিতী জর্মানায় থেউই র্সথষ্ট 

র্মসনাসর্াগ বদ্সয় ের্মাধাসনর থচষ্টা েসর র্ানবন। তার অজর োরণ থােসত 

পাসর, বেন্তু থে েথায় োজ থনই। র্া দ্রোর তা িে এই অিস্থার োরণগুসো 

বিসিষণ েসর থদ্খা, অিরায়গুবে বচবিত েসর তার প্রবতবিধান েরা এিং 

বিশ্বভারতীর েসে র্কু্ত েিার অেসিাসষর রূ্মে উপসে থফসে এই জটেে অিস্থা 

থথসে বিশ্বভারতীসে রু্মক্ত েরা। আর্মার এই উন্দ্রক্তর েপসক্ষ িেসজার এেপ্রস্থ 

ের্মাধাসনর প্রস্তাি আবর্ম এখাসন বদ্সত পাবর; র্বদ্ও এো বনভযর েরসে থে 

েীভাসি ের্মেযাগুসোসে বচবিত েরসি এিং তার ের্মাধাসনর বিসিচনা েরসে 

তার উপর।  

 

এভাসি অসনে ের্মাধান-প্রস্তাি আেসত থােুে। তার র্মসধয অনযতর্ম িসত 

পাসর এইরের্ম বেেু:  

 

প্রথর্মত, থর্ো আিবশযে পূি যশতয তা িে গুরুসদ্ি রিীিনাথ থর্ভাসি োর্মান্দ্রজে 

থক্ষসত্র তা াঁর োবিতয ও েসর্ম যর র্মাধযসর্ম বিশ্বভারতীর আদ্সশ যর র্মূেেুর থিাঁসধ 

বদ্সয়বেসেন, থতর্মন এেো উপর্ুক্ত র্মসনর োিাসর্মা ততবর েরা। খুি 

বিসিষণাত্মে দৃ্টষ্টসত তা াঁর রচনা পেসে এিং তা াঁর র্মসতা এেজন বনতযেচে 

র্মনীষীর ের্ত্ন   র্মূেযায়ন েরসে থদ্খা র্াসি, বতবনও েখনও েখনও িতাশ 

িসয়সেন। বিসশষ েসর  তা াঁর িামরত্রপজূা (১৮৯৫) এিং ১৯৩৭ সাদে প্রািমিক 
সজনীকান্ত োসদক দেওয়া সাক্ষাৎকার; যা সজনীকাদন্তর কিী রিীন্দ্রনাথ িইসত 

রসয়সে, তা পেসেই এো থিাঝা র্ায়। গুরুসদ্সির রূ্মে িক্তিযটে েংসক্ষসপ থদ্সখ 

থনওয়া র্াে। তা াঁর আসক্ষপ থর্ বতবন েিার র্মসধয বিশ্বভারতীর প্রবত বনঃস্বাথ য 

আত্মবনসিদ্সনর েুর জাবগসয় তুেসত পাসরনবন। তার িদ্সে, র্া তা াঁসে েিসচসয় 

িতাশ েসরসে তা িে, থদ্সশর র্মানুষ বিশ্বভারতীর নাসর্ম এোিভাসি বনসজসদ্র 

স্বাথ য চবরতাথ য েসরসে। এিং, রিীিনাথ বিশ্বভারতীর েূচনাোে থথসে েখনও 

তা াঁর রাজননবতে ও র্মতাদ্শ যগত দৃ্টষ্টভবে থথসে বিচুযতও িনবন। বতবন 

জানসতন থর্ র্া াঁরা তা াঁর েসে িাত বর্মবেসয় োজ েরসেন তা াঁসদ্র েিার র্মসনর 

গেন এেইরের্ম নয়। েখনও-েখনও িতাশ িসেও বতবন তাসে খুি থিবশ 

র্মসনর র্মসধয প্রশ্রয় থদ্নবন। িরং বতবন তা াঁর েসক্ষযর বিপরীত র্মুসখ চো 

থোেজনসদ্র েম্মানই েরসতন োরণ তার থথসে বতবন তা াঁর েসক্ষয এবগসয় 

র্াওয়ার অসনে রেদ্ থপসতন।  
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প্রবতষ্ঠাতা-আচাসর্ যর োে থথসে এই বশক্ষা বনসয় আবর্ম আজসের বিশ্বভারতীর 

ভাের্মসন্দর েি অংশীদ্াসরর োসে উত্তরাবধোর োধসনর জনয নীসচর এই 

েসয়ে দ্ফা উপেবি ও প্রস্তাি উসেখ েসরবে। প্রথর্মত, থর্সিতু ধনী-দ্বরদ্র, 

উচ্চ-নীচ  ও জাবতগত পবরবচবত ইতযাবদ্ প্রসভদ্ েবরসয় থরসখ এেটে আদ্শ য 

প্রবতষ্ঠান বিসেসি বিশ্বভারতী প্রবতটষ্ঠত িসয়সে; থেজনয এো োর্ময থর্ এই 

প্রবতষ্ঠাসনর েসে র্কু্ত েিাই গুরুসদ্সির আদ্সশ যর প্রবত েম্মান জাবনসয়, 

নানারের্ম র্মতসভদ্ েবরসয় থরসখ,  এেন্দ্রত্রত িসিন। থেইেি োর্মান্দ্রজে-

রাজননবতে বিষয়গুবের প্রবত আর্মাসদ্র েিার আসগ শ্রোশীে িসত িসি 

থর্গুবে বিসশষভাসি েবি বচবিত েসরবেসেন প্রবতষ্ঠাসনর েেযাসণর জনয, এিং 

আর্মাসদ্র প্রবতষ্ঠাসনর চারপাসশর দ্ত্তে থনওয়া গ্রার্মগুবের র্মেেোধসনর 

জনয। ঔপবনসিবশে ের্মসয়র প্রবতেূে িাতািরসণ এই পদ্সক্ষপ বেে েিাইসে 

এেন্দ্রত্রত েরার থচষ্টা। এই নীবত অনুেরণ েসর এখন দ্রোর র্মানুসষর র্মসধয 

পরস্পর েিসর্াোর ভাি প্রোবরত েরা, র্ার অভাি ভারসতর ঐেযিনৃ্দ্রের 

থক্ষসত্র আজ প্রধান অিরায়। েবি র্মসন েরসতন, ভারসতরই এেটে েংবক্ষপ্ত 

প্রবতরূপ বিসেসি বিশ্বভারতীসত তা াঁর েক্ষযপূরসণর পরীক্ষা-বনরীক্ষা েরার 

প্রভূত েুসর্াগ আসে। উপবনষসদ্র দ্ুটে র্মন্ত্র বিসশষ তাৎপর্ যপূণ য: ‘িেুনধি 

েুেুম্বের্্ম’ এিং ‘র্ত্র বিশ্বং ভিসতযে নীের্্ম’(ের্মগ্র বিশ্ব এে-পবরিার র্া নীসে 

এসে বর্মবেত িসয়সে)। এখাসন প্রাথবর্মে বিসিচয বিষয় িে ‘প্রসতযসের তসর 

প্রসতযসে আর্মরা’। এ িয়সতা খুি নতুন েথাও নয়, িস্তুত উপবনষদ্ ্থথসেই এই 

র্মূেযসিাধ আর্মরা অজযন েসরবে। বিতীয়ত, বিশ্বভারতীই আর্মাসদ্র বশবখসয়সে 

অবধোর থিাসধর তুেনায় েতযিয থিাসধর গুরুত্ব েতখাবন। ভারতীয় 

েংবিধাসনর ধারা ৫১ বি(থর্মৌবেে  েতযিয) গিৃীত িওয়ার িহু আসগ রিীিনাথ 

ের্মাসজর েুবিধাপ্রাপ্ত র্মানুষসে েতযিয/অবধোর ইতযাবদ্ বিষসয় েসচতন েসর 

তুসেবেসেন র্াসত তারা দ্বরদ্র-িন্দ্রঞ্চত র্মানসুষর পাসশ এসে দ্া াঁোয়। এেজন 

বনতযেচে বচিাধারার র্মনীষী বিসেসি রিীিনাথ র্মানুসষর র্মেসের জনয 

েম্পূণ যত আত্মবনসয়ান্দ্রজত বেসেন। থর্জনয বতবন এত নতুন নতুন পবরেেনা 

উদ্ভািন েসর তা াঁর রাজননবতে ও র্মতাদ্শ যগত েক্ষয পূরণ েসর চসেবেসেন। 

বতবন বিশ্বাে েরসতন, এো েম্ভি র্বদ্ থেউ আসতযর থেিায় অির থথসে 

আত্মবনসিদ্ন েসর। এ খুি দ্ুভযাগযজনে থর্ এই রািীন্দ্রিে র্মূেযসিাধ ও র্মতাদ্শ য 

থিাধিয় বিশ্বভারতীর অসথ য র্া াঁসদ্র গ্রাোোদ্ন িয়, তা াঁসদ্র থচতনা থথসেও 

িাবরসয় থগসে। এখন ‘রািীন্দ্রিে’ িওয়া অিশয এেো োর্মান্দ্রজে র্মর্ যাদ্ার বচি 

িসয়সে দ্া াঁবেসয়সে, িযন্দ্রক্তগত স্বাথ যবেন্দ্রের উপায় িসয় দ্া াঁবেসয়সে। তৃতীয়ত, 

আসগর র্মসতা আর থনই বিশ্বভারতী। তার িযাপে পবরিতযন ঘসেসে। েম্ভিত 

তার ইবতিাসের র্মসধযই রসয় থগসে অসনে ফাাঁেবচি। থেউ থেউ িয়সতা 
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অসনে উদ্ািরণ বদ্সয় িেসিন, আশ্রবর্মে এিং রিীিনাসথর োিচসর্ য র্া াঁরা 

তখন এসেবেসেন তা াঁসদ্র র্মসধযই রিীি-ভািাদ্শ য থেভাসি আত্মস্থ িয়বন— আর 

প্রবতষ্ঠানটের বিচুযবতর অনযতর্ম প্রধান োরণ থেোই। দ্ুভযাগযজনে িযাপার 

িে, বিশ্বভারতীর আদ্শ যবিচুযবত তারই ফেশ্রুবত। পবরসশসষ িবে, বিশ্বভারতীর 

েিবেেু িাবরসয় থগসে; বেংিা তার ভবিষযৎ িেসত আর বেেু অিবশষ্ট থনই— 

এর্মন বেেু প্রবতপন্ন েরা এই িাতযাোসপর উসদ্দশয নয়। িরং, বিশ্বভারতীর 

প্রেৃত শুভাোঙ্ক্ষীসদ্র োসে আর্মাসদ্র এোই বনন্দ্রিতভাসি তুসে ধরা উসদ্দশয 

থর্ বিশ্বভারতীর উোন আিার শুরু িসয় থগসে। োরণ, (ে) এর অিনর্মসনর 

োরণগুবের উৎে বচবিত েরা থগসে। এিং (খ) প্রিে বিসরাধী অপশন্দ্রক্তর িাধা 

েসেও ের্মসিত থচষ্টায় ের্মেযাগুসোর প্রবতবিধান েরা িসয়সে। তাসত থেইেি  

অপশন্দ্রক্ত আরও থিবশ র্মারাত্মে িসয় উিসেও তারা জাসন থর্ তাসদ্র বদ্ন 

ঘবনসয় এসেসে। পবরসশসষ আবর্ম িাতযাোপ এই েদ্থ যে িাতযা বদ্সয় থশষ েরি 

থর্, বিশ্বভারতীর প্রবতষ্ঠাতাসেও তা াঁর স্বসের প্রবতষ্ঠান গসে থতােিার ের্ময় 

এর্মন অসনে িাধা থিসে এসগাসত িসয়বেে। বতবন তার পবরসপ্রবক্ষসত েী 

িসেবেসেন তা আসগই উসেখ েরা িসয়সে। বতবন র্খন বিশ্বভারতীর জনয তা াঁর 

আত্মীয়, অনুরাগী  ও বনেেজসনসদ্র োসে অথ যোিার্য থচসয়বেসেন তখন 

তা াঁরা বনবি যোর বেসেন।  েত্তসরর ঘসর র্খন েবির িয়ে তখন ভারসতর 

নানাপ্রাসি অথ যেংগ্রি েরার জনয তা াঁসে ঘুসর থিোসত িসয়বেে। র্মিাত্মা গান্ধী 

উসদ্যাগী িসয় ৬০,০০০ োো থজাগাে পাটিসয় রিীিনাসথর র্মিৎ উপোর 

েসরবেসেন। তা াঁর জীিসনর র্মিার্মূেযিান আধার ও আশ্রয় বিশ্বভারতীসে রক্ষা 

েরার জনয বতবন থর্ গান্ধীন্দ্রজসেই অনুসরাধ েরসিন— তাসত তাই আির্ য 

িওয়ার বেেু থনই। এভাসিই বিশ্বভারতী তার েংেে োটেসয় উসিবেে এই 

িাগধারা েতয েসর থর্— ‘ইো থােসে উপায় িয়।’ এই দৃ্ষ্টাি োর্মসন থরসখ 

আর্মাসদ্রও বিশ্বাে, আিবরেতা ও েততা থােসে বিশ্বভারতী আিার অবচসরই 

তার অতীত থগৌরি বফসর পাসি; এিং তার প্রন্দ্রক্রয়া শুরু িসয় থগসে।  
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