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 · গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনে প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবেযরাপে-শের্ভর  
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।

 · আঞ্চশলক জ্রাে ও সংস্কৃ শতই হনব সংনযরাশজত শিক্রার মূল শরশতি।

 · এর বরাস্তব রূপরায়নে সরাধরারে মরােুনের স্রােীয় স্রায়ত্ব িরাশসত সরকরার একটরা 
উনলেখনযরাগ্য  অবদরানের শদিরারী হনব। 

শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার খখরাঁনজ শিক্ক এবং শিক্রার সনঙ্গ যুক্ত মরােুেজে তরাঁনদর শচন্রা – অশরজ্তরা 
শবশেময় কররার মঞ্চ হল এই েবশদিরা পশরিকরা। 
আমররা আিরা কশর আপেরানদর মতরামত, শিক্রা শেনয় েতুে শচন্রাররাবেরা এবং খেনলনমনয়নদর শেনয় 
সরাধরারে পরাঠক্রনমর বরাইনর করাজ কররার অশরজ্তরা েবশদিরা পশরিকরার মরাধ্যনম শবশেময় হনব। 
জরােরার জে্য, নিখরার জে্য ও জরােরানেরার জে্য।
আসুে, পশিক হে।
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শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার সন্রানে



সংকলন ১৭ । সসপ্টেম্বর ২০২০  1

শিক্ষাঙ্গপ্ন নতুন শিিষার সন্ষাপ্ন

m¤úv`Kxq
জীবন পষাপ্ের শিক্ষা

বহু বছর আপ্ে বঙ্গপ্িপ্ি এক মহষান পুরুষ তষাঁর 
জীবনপষাপ্ের েষাপ্নর মষাধ্যপ্ম প্রকৃত শিক্ষার ধষারণষা তুপ্ল 
ধপ্রশছপ্লন। যষা আজও সমষাপ্জ সমষানভষাপ্ব শিক্ষার প্রষাসশঙ্গক 
ধষারষাপ্ক বহন কপ্র। শতশন শছপ্লন লষালন সষাঁইশজ। 

আত্মিশতি ও আত্মজ্ষান নষা থষাকপ্ল মষানুষ হওয়ষা যষায় 
নষা। শিক্ষার মূল শবষয় হপ্ছে ‘শনপ্জপ্ক জষানষা’, শকন্তু প্রচশলত 
শিক্ষায় তষা প্রষায় সনই বলপ্লই চপ্ল। রপ্য়প্ছ সু্লগুশলপ্ক 
সজলখষানষায় পয্যবশসত করষার ‘পষাইপলষাইন শথওশর’ ‘জষাে ও 
মে শথওশর’। আজপ্কর শিক্ষায় শনপ্জপ্ক জষানষার শবষয়শি 
থষাকপ্ল মষানবসভ্যতষার ধষারষাবষাশহকতষায় মষানুষ সযমন 
অপ্রশতপ্রষাধ্যভষাপ্ব প্রকৃশতপ্ক িষাসন কপ্র চপ্লপ্ছ তষা হয়প্তষা 
কখনও করত নষা। সষামশরিক অরিেশতর সনতৃত্বপ্ক প্রযুশতি 
আজ সযভষাপ্ব শনপ্জর হষাপ্ত তুপ্ল  লষােষামহীনভষাপ্ব এশেপ্য় 
চপ্লপ্ছ তষাপ্ত তষা মষানবসভ্যতষার ধ্ংপ্সর অন্যতম কষারণ 
হপ্য় িষাঁড়ষাপ্ত হয়প্তষা আর সবশি সময় লষােপ্ব নষা। অন্যশিপ্ক 
মষানশবক জীবনপ্ক িৃঙ্খলষাময় করপ্ত চষালু থষাকষা প্রষাশতষ্ষাশনক 
শিক্ষার সফলতষাও অপ্নকিষা সু্ল, স্শবর, প্রষাণহীন। 

মষানুষপ্ক মষানুষ কপ্র তুলপ্ত সষাধষারণ শিক্ষা বরষাবর 
উিষাসীন। েষা ভষাশসপ্য়প্ছ িষায়মুতি বষাশণশজ্যক আশধপপ্ত্য। 
মষানুষ সযন বষাজষাপ্রর পণ্য। শনতষান্ত উন্নত মশতিপ্কের সষামষাশজক 
পশু হপ্য় আজ আমরষা মহষাকষাপ্লর েপ্ভ্য আশ্রয়হীন প্রষাণীর 
মপ্তষা শবচরণ করশছ। শনজস্ব পশরচয় সিওয়ষার মপ্তষা সতমন 
শকছু আজ আর অবশিষ্ট রপ্য়প্ছ শক? আত্মপশরচয়িষাই আমরষা 
হষাশরপ্য় সফপ্লশছ। আত্মজ্ষান ছষাড়ষা আত্মিি্যন হয় নষা। আর 
আত্মিি্যন নষা হপ্ল মষানুষ পরম আত্মপশরচয় সম্পপ্ক্য অজ্ই 
থষাপ্ক। মষানুপ্ষর সিহ-মপ্ন রপ্য়প্ছ সষাতশি ইশ্রিয়দ্ষার। প্চষাখ, 
কষান, নষাক, শজহ্ষা, ত্বক, মুখ ও মনরূপ্প এই সষাতশি 
ইশ্রিপ্য়র মষাধ্যপ্ম শবষয়রষাশি হপ্য় যষা শকছু আমরষা সিখপ্ত 
পষাই, শুনপ্ত পষাই, ঘ্ষাণ পষাই, স্বষাি পষাই, স্পি্য পষাই, বলপ্ত 
পষাশর ও অনুভূশত অনুভূত হয় তষা আমষাপ্ির মশতিপ্কে প্রপ্বি 
কপ্র। এগুশলর মধ্য শিপ্য়ই আমরষা প্রকৃত শিক্ষার 
সিষারপ্েষাড়ষায় সপঁছই।
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শিক্ষাপ্ক্প্ত্র পশরবত্যপ্নর িৃষ্টষান্ত

এই শনবন্শি নতশর হপ্য়প্ছ 
পৃশথবী শবখ্যষাত শিক্ষাশবদ্  স্যষার 
সকন রশবনসপ্নর ২০০৮ সষাপ্লর 
জুন মষাপ্স একশি শরিশিি সংস্ষা 
‘রয়্যষাল সসষাসষাইশি ফর ি্য 
এনকষাপ্রজপ্মণ্ট অফ্  আি্য, 
ম্যষানুফ্যকচষারষারষাস্য অ্যষান্ড 
কমষাস্য’-এ সিওয়ষা বতৃিতষার 
শভশতিপ্ত।শবখ্যষাত এই শিক্ষাশবদ্ ই 
আর.এস. এ. প্বঞ্ষাশমন ফ্ষাঙ্কশলন 

পুরকেষার সপপ্য়শছপ্লন। 
এই মুহূপ্ত্য পৃশথবীর প্রপ্ত্যকশি সিি জনশিক্ষা সংস্ষাপ্রর 

কষাপ্জ হষাত লষাশেপ্য়প্ছ। এর কষারণ িু’শি। প্রথম কষারণশি হল 
অথ্যননশতক। ‘একশবংি িতষাব্ীর অথ্যনীশতপ্ত জষায়েষা সপপ্ত 
সছপ্লপ্মপ্য়প্ির কীভষাপ্ব শিক্ষা সিওয়ষা প্রপ্য়ষাজন’ মষানুষ এিষাই 
খুঁপ্জ সবর করষার সচষ্টষা করপ্ছন। অথচ আমরষা কীভষাপ্ব এমনিষা 
করপ্ত পষাশর, প্যখষাপ্ন আমরষা অনুমষানই করপ্ত পষারশছ নষা সয 
আেষামী সপ্ষাপ্হর সিষশিপ্ক অথ্যনীশতপ্ক আমরষা কী অবস্ষায় 
সিখব? প্যপ্হতু সম্প্রশত একশি েণ্ডপ্েষাপ্লর আিঙ্কষা সিখষা যষাপ্ছে। 

শদ্তীয়শি হল সষাংসৃ্শতক। আমরষা কীভষাপ্ব আমষাপ্ির 
সছপ্লপ্মপ্য়প্ির শিক্ষার মধ্য শিপ্য় তষাপ্ির শনজস্ব সষাংসৃ্শতক সতিষার 
ধষারণষা েপ্ড় শিপ্ত পষাশর তষা এই পৃশথবীর প্রপ্ত্যকশি সিি শচশনিত 
করষার সচষ্টষা করপ্ছ। শবশ্বষায়ন পদ্ধশতর িশরক হওয়ষার সময় আমরষা 
যষাপ্ত আমষাপ্ির সংসৃ্শতর বীজিুকু তষার মপ্ধ্য ঢুশকপ্য় শিপ্ত পষাশর 
সসইজপ্ন্য কীভষাপ্ব আমরষা এই বৃতিশিপ্ক চতুপ্কেষাণ করপ্ত পষারব? 
সমস্যষািষা হল, তষারষা আপ্ে কী কপ্রশছপ্লন সসিষা শিপ্য়ই ভশবষ্যৎপ্ক 
সিখষার সচষ্টষা কপ্র চপ্লপ্ছন। এইভষাপ্ব তষারষা লক্ লক্ শিশুপ্ির 
এমনই শবকু্ব্ধ কপ্র তুলপ্ছন সয, প্যখষাপ্ন এই সমতি শিশুরষা সু্প্ল 
যষাওয়ষার উপ্দেি্যিুকুও খঁুপ্জ পষাপ্ছে নষা। আমরষা যখন সু্প্ল 
শেপ্য়শছলষাম তখন এমন একশি েল্প আমষাপ্ির মপ্নর মপ্ধ্য সেঁপ্থ 
সিওয়ষা হপ্য়শছল সয তুশম যশি কপ্েষার পশরশ্রপ্মর মধ্য শিপ্য় 
ভষালভষাপ্ব কপ্লপ্জর একশি শিশরি সজষােষার কপ্র শনপ্ত পষার তষাহপ্ল 
তুশম একশি চষাকশর পষাপ্ব। আমষাপ্ির শিশুরষা এই ধষারণষায় শবশ্বষাসী 
নয় এবং তষারষা সয এই পপ্থ চলপ্ত চষায় নষা সসিষাই শেক। কষারণ 
এপ্ত একিষা ভষাল শিশরি সজষােষার করষা ছষাড়ষা সতষা অন্য শকছু করষার 
শক সকষানও ে্যষারষাশটি আপ্ছ? আর শবপ্িষত এই শিশরি শিপ্য় আশম 
সয ভষাবশছ একশি শনশি্যষ্ট েশতপপ্থ আমষার শনপ্জর শকছু গুরুত্বপূণ্য 
ভষাবনষাপ্ক প্রশতফশলত করষা যষায়, তষাও সতষা নয়। এই কষারপ্ণ 
সলষাপ্করষা বপ্লন, যশি এিষাপ্কই সফলতষা শহসষাপ্ব ধরষা হয়, তষাহপ্ল 
আমষাপ্ির মষাপ্নষান্নয়ন ঘিষাপ্ত হপ্ব। বষাতিশবকই আপশন জষাপ্নন? 

হ্যষাঁ! আমষাপ্ির জষানষা উশচত। প্কন আপশন তষাপ্িরপ্ক নীপ্চর 
সষাশরপ্ত সফলপ্বন? তষাপ্িরপ্ক নীপ্চর শিপ্ক নষামষাপ্নষার সকষানও 
যুশতিই আমষাপ্ক প্রভষাশবত করপ্ত পষারপ্ব নষা। শকন্তু তষাপ্িরপ্ক 
উপপ্রর শিপ্ক তুপ্ল আনপ্ত হপ্ব। অবি্যই আমষাপ্ির উশচত 
তষাপ্িরপ্ক উপপ্রর সষাশরপ্ত তুপ্ল শনপ্য় আসষা। 

শিক্ষা ব্যবস্ষার বত্যমষান পদ্ধশত, রূপপ্রখষা, কষােষাপ্মষা একশি 
শভন্ন সেষাষ্ীর জন্য নতশর করষা হপ্য়শছল। সমস্যষািষা এখষাপ্নই। 
বুশদ্ধজীবী সংসৃ্শতর আপ্লষায় আপ্লষাশকত হওয়ষার ধষারণষাপ্ক এবং 
শিল্প শবপ্লপ্বর অথ্যননশতক নবশিষ্ট্যপ্ক মষাথষায় সরপ্খ এই শিক্ষা 
কষােষাপ্মষা নতশর করষা হপ্য়শছল। তষাই ঊনশবংি িতষাব্ীর মষাঝষামষাশঝর 
আপ্ে জনশিক্ষার সকষানও ব্যবস্ষাই েপ্ড় ওপ্েশন। বষাতিশবকই নয় 
-------------  যষার সমষাদেষা কথষা হল, যশি সতষামষার অথ্য থষাপ্ক 
তষাহপ্ল তুশম ধম্যযষাজক/পুপ্রষাশহতপ্ির কষাছ সথপ্ক শিক্ষালষাভ 
করপ্ত পষার। শকন্তু জনশিক্ষা হল এমন এক শিক্ষাব্যবস্ষা েপ্ড় 
সতষালষা, প্যখষাপ্ন প্রপ্ত্যপ্ক অবি্যই অংিরিহণ করপ্ব এবং এই 
শিক্ষারিহপ্ণ সকষানও অপ্থ্যর প্রপ্য়ষাজন হপ্ব নষা। জনসষাধষারপ্ণর 
প্রপ্িয় কপ্রর অপ্থ্য এই শিক্ষা ব্যবস্ষার খরচ চলপ্ব। সশত্যই, 
এিষা শনঃসপ্্দপ্হ এক নবপ্লশবক শসদ্ধষান্ত। অপ্নপ্কই এমন ব্যবস্ষায় 
আপশতি তুপ্লশছপ্লন। তষাঁপ্ির যুশতি শছল, ফুিপষাপ্ত বসবষাসকষারী 
শিশুপ্ির এবং শ্রমজীবী মষানুপ্ষর সছপ্লপ্মপ্য়প্ির জনশিক্ষার 
সুশবধষা সিওয়ষা সম্ভব নয়। কষারণ তষারষা সলখষাপড়ষা করপ্ত সমথ্য 
নয়। আমরষা সকন শমশছশমশছ তষাপ্ির জন্য সময় নষ্ট করপ্ত যষাব? 
তষাই এর সভতপ্রই সষামষাশজক কষােষাপ্মষা এবং িক্তষা সম্পপ্ক্য 
ধ্যষান-ধষারণষায় সেষািষা শবষয়শিপ্ক শনম্যষাণ কপ্র সফলষা হয়। এশি 
আিপ্ত সসই সমপ্য়র আশথ্যকভষাপ্ব ক্মতষািষালী কতৃ্যপ্ত্বর দ্ষারষা 
চষাশলত হপ্য়শছল। শকন্তু শেকভষাপ্ব চলপ্ত চলপ্ত এিষাই বুশদ্ধজীবী 
মষানশসকতষার মপ্িল হপ্য় উপ্েশছল, যষা শছল মূলত বুশদ্ধমতিষার 
ধ্যষান-ধষারণষাপ্তই আপ্লষাশকত। এই প্রকৃত বুশদ্ধমতিষার মপ্ধ্য শছল 
এক ধরপ্নর ক্শয়ষু্ যুশতি এবং একশি যুপ্ের সষাশহত্য-সংসৃ্শতর 
জ্ষানভষাণ্ডষার, যষাপ্ক শকনষা আমরষা প্রকৃতই শিক্ষােত িক্তষা শহসষাপ্ব 
সভপ্ব আসশছ। বংিষানুক্রপ্ম শচশনিত জনশিক্ষার মপ্ধ্য এমন 
ধষারণষাই েভীর সয এখষাপ্ন িু’ধরপ্নর সলষাকই বত্যমষান–একিল 
শিক্ষানুরষােী, অন্যিল শিক্ষানুরষােী নয়, একিল চলপ্ন বলপ্ন 
সচৌখস। অন্যরষা সষািষামষািষা। 

তষাই আমষাপ্ির শিক্ষা ব্যবস্ষায় িুশি তিম্ভই শবি্যমষান–একশি 
অথ্যনীশত, অপরশি বুশদ্ধজীবী। আমষার মপ্ত, এই মপ্িল (প্রশতরূপ) 
অপ্নক মষানুপ্ষর জীবপ্ন শবিৃঙ্খলষা সিপ্ক এপ্নপ্ছ। কষাপ্রষা কষাপ্রষা 
কষাপ্ছ এমন ধষারণষা বষা িৃষ্টষান্ত মহৎ, শবপ্িষত যষারষা এর সথপ্ক 
আশ্চয্যজনকভষাপ্ব উপকৃত হপ্য়প্ছন। শকন্তু অশধকষাংি মষানুষই 
উপকষাপ্রর পশরবপ্ত্য কষ্টপ্ভষাে করপ্ছন সযমন, আধুশনকতষার সছষাঁয়ষা 

স্যষার সকন রশবনসন
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ছশড়প্য় পড়ষা–যষা স্ষানষান্তর এবং অবষাতিবতষার কষারণ হপ্য় িষাঁড়ষাপ্ছে। 
এিষা ‘এ. শি. এইচ. শি.-র মহষামষারী। এখন এিষাই আপ্মশরকষায় 
‘এ. শি. এইচ. শি.-র উিষাহরপ্ণর মষানশচত্র বষা ব্যবস্ষাপত্র। আমষাপ্ক 
ভুল বুঝপ্বন নষা, আশম বলশছ নষা সয মপ্নষাপ্যষাপ্ের ঘষািশতর কষারপ্ণ 
শবিৃঙ্খলষা হয় নষা ( Attention deficit disorder)। প্সখষাপ্ন 
এমন শকছু আপ্ছ শকনষা তষা বলষার মপ্তষা সযষাে্যতষা আমষার সনই। 
আশম যতিূর জষাশন, মপ্নষাশবদ্  ও শিশুপ্রষাে শবপ্িষজ্প্ির একশি 
বড় অংিই মপ্ন কপ্রন সয, প্সখষাপ্ন এরকম ব্যষাপষার রপ্য়প্ছ। 
শকন্তু এিষা এখনও শবতশক্যত শবষয়। ঘিনষাক্রপ্ম আশম যতিষা জষাশন 
তষা হল, এিষা সছষাঁয়ষাপ্চ নয়। এই শিশুগুশলপ্ক এমশনপ্ত শনয়মমষাশফক 
ওষুধ সিওয়ষা হপ্ছে সযমন আমরষা িনশসপ্লর সক্প্ত্র কপ্র থষাশক, 
এপ্কবষাপ্রই ইছেষাকৃত এবং একই কষারপ্ণ শনছকই শচশকৎসষা 
আড়ম্বর।

আমষাপ্ির সছপ্লপ্মপ্য়রষা পৃশথবীর ইশতহষাপ্স এক শনশবড় 

উপ্তিজক সময়কষাপ্লর মপ্ধ্য বসবষাস করপ্ছ। তষাপ্িরপ্ক তথ্য শিপ্য় 
সঢপ্ক সিওয়ষা হপ্ছে এবং তষাপ্িরপ্ক কশম্পউিষার, আইপ্ফষান, 
শবজ্ষাপন প্রচষারপত্র, ি’খষাপ্নক সিশলশভিন চ্যষাপ্নল প্রভৃশতর উপর 
নজর রষাখষার জন্য বলপূব্যক বষাধ্য করষা হপ্ছে। আমরষা এখন 
তষাপ্িরপ্ক িষাশতিপ্রিষান করশছ শভন্নপপ্থ চষাশলত হওয়ষার জন্য। 
সকষাথষা সথপ্ক? শবপ্িষত সু্প্লর একপ্ঘঁপ্য়শম, শবরশতিকর উপষািষান 
সথপ্ক। এিষা আমষার কষাপ্ছ পুপ্রষাপুশরভষাপ্ব সকষানও কষাকতষালীয় 
ব্যষাপষার নয়, প্যখষাপ্ন ‘এ. শি. এইচ. শি.-র উিষাহরণগুশল 
সমষান্তরষালভষাপ্ব মষান শনণ্যষায়ক পরীক্ষার অরিেশতর সপ্ঙ্গ উপ্ে 
আসপ্ছ। এখন এই সমতি সছপ্লপ্মপ্য়প্ির শরিষাশলন এবং এশিরল 
সিওয়ষা হপ্ছে। তষাপ্িরপ্ক আপ্লষার বৃপ্তি শনপ্য় আসপ্ত এবং িষান্ত 
করপ্ত প্রষায়িই সষাংঘষাশতক ড্ষাে প্রপ্য়ষাে করষা হপ্ছে। শকন্তু এই 
মতষানুসষাপ্র যশি আপশন সিপ্ির পূব্যপ্রষাপ্ন্ত ভ্রমণ কপ্রন তষাহপ্ল 
মপ্নষাপ্যষাপ্ের ঘষািশত জশনত শবিৃঙ্খলষা (Attention deficit 
Disorder) সয বষাড়প্ছ সসিষা উপলশব্ধ করপ্ত পষারপ্বন। মষানুষ 

ধীপ্র ধীপ্র ওকলষাহষামষার উপর শবশ্বষাস হষারষাপ্ত শুরু কপ্রপ্ছ। তষারষা 
কিষাশচৎ আরকষানপ্ির শনপ্য় ভষাবনষা শচন্তষা কপ্র এবং এই সমপ্য় 
তষারষা ওয়ষাশিংিনপ্ক জষানষাপ্ত চষায় সয, তষারষা এিষা পুপ্রষাপুশরভষাপ্ব 
হষাশরপ্য় সফপ্লপ্ছন (আশম শবশ্বষাস কশর এিষার পৃথক কষারণও 
থষাকপ্ত পষাপ্র)। এিষা কষাল্পশনক মহষামষারী। 

যশি এিষাপ্ক আপশন সষাশহত্য শিল্পকলষা শহসষাপ্ব ভষাবনষা শচন্তষা 
কপ্রন, আশম শকন্তু এিষাপ্ক পুপ্রষাপুশরভষাপ্ব শিল্প-সষাশহপ্ত্যর মপ্ধ্য 
সফলপ্ত পষারব নষা। আশম মপ্ন কশর, এিষা শবজ্ষান ও েশণপ্তর 
সম্পপ্ক্যও সত্য। শকন্তু আশম শবপ্িষত সষাশহত্য শিল্পকলষা সম্পপ্ক্য 
বশল, কষারণ তষারষা সম্প্রশত এধরপ্নর মষানশসকতষার শিকষার। সষাশহত্য 
শিল্পকলষা মূলত নষা্দশনক অশভজ্তষার ধ্যষান-ধষারণষাপ্ক তুপ্ল ধপ্র। 
নষা্দশনক অশভজ্তষা হল এমনই এক ব্যষাপষার সযখষাপ্ন আপনষার 
ইশ্রিয়গুশল তষাপ্ির চূড়ষায় উপ্ে কষাজ কপ্র, যখন আপশন সষাম্প্রশতক 
মুহূপ্ত্য উপশস্ত থষাপ্কন, যখন আপশন আপনষার অশভজ্তষালব্ধ 

শবষপ্য়র উপ্তিজনষায় বষারবষার সষাড়ষা সিন, যখন আপশন জীবন্ত 
থষাপ্কন। নষা্দশনক সসৌ্দয্য হল তষাই যখন যষা শকছু ঘিপ্ছ সস 
ব্যষাপষাপ্র শনপ্জর ইশ্রিয়গুশল বন্ সরপ্খ শনপ্জপ্কই শনরষাসতি বপ্ল 
ভষাপ্বন। মূলত এই সমতি সনিষার অপ্নকগুশলই এই ধরপ্নর। 
আমরষা আসপ্ল শিক্ষার মষাধ্যপ্ম আমষাপ্ির সছপ্লপ্মপ্য়প্ির শচন্তষা 
ও সচতনষাপ্ক অবি কপ্র সফলশছ।

আশম শবশ্বষাস কশর, আমরষা শেক শবপরীত েশতপপ্থ চলশছ। 
িৃষ্টষান্ত বষা পদ্ধশতর পশরবত্যন বলপ্ত আশম এিষাই বুশঝ। সম্প্রশত 
শবশভন্ন ধরপ্নর শবকল্প শচন্তষাভষাবনষা শনপ্য় একিষা বড় ধরপ্নর 
েপ্বষণষা হপ্য়শছল। কপ্য়ক বছর আপ্ে এিষা ছষাপষা হপ্য়শছল। শভন্ন 
ধরপ্নর শচন্তষাভষাবনষা আর সৃজনধম্যী ভষাবনষা এক শজশনস নয়। 
সৃজনধশম্যতষা বলপ্ত আশম বুশঝ সশত্যকষাপ্রর শচন্তষাভষাবনষা, যষার 
একিষা মূল্য রপ্য়প্ছ। শভন্ন ধরপ্নর শচন্তষাভষাবনষা আিপ্ত সকষানও 
সমষাথ্যক িব্ নয়, শকন্তু এিষা সৃজনিীলতষার জন্য অপশরহষায্য। এশি 
হল, প্কষানও একশি প্রপ্নের প্রচুর সম্ভষাব্য উতির সিখপ্ত পষাওয়ষার 
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সষামথ্য। এশি হল, প্কষানও প্রপ্নের ব্যষাখ্যষার ব্যষাপষাপ্র প্রচুর সম্ভষাব্য 
পথ। এশি হল প্রষাশন্তক মষানুপ্ষর শচন্তষাভষাবনষা (এি. শি. বন্ড সম্ভবত 
এই কথষাই বলপ্তন)। এশি শুধুমষাত্র একশি শনশি্যষ্ট পথ সবপ্য় 
চলষার ভষাবনষা নয়, শুধুমষাত্র একশি নয়, শবশভন্ন ধরপ্নর উতির 
সখষাঁজষা। তষাই আশম মপ্ন কশর, এরজন্য পরীক্ষা রপ্য়প্ছ। একশি 
বড় ধরপ্নর উিষাহরণ হল, একশি কষােপ্জর শলিপপ্ক কতভষাপ্ব 
ব্যবহষাপ্রর ভষাবনষা শচন্তষা করষা যষায় মষানুষ এই কথষািষা শজপ্জ্স 
করপ্তই পষাপ্রন।

এগুশল সবই েতষানুেশতক প্রনে। অশধকষাংি মষানুষই িি বষা 
পপ্নপ্রষাশি প্রনে শনপ্য় আসপ্ত সমথ্য হপ্ত পষাপ্রন। প্য সমতি মষানুষ 
এপ্ক্প্ত্র ভষাল, তষারষা িুপ্িষাশিও শনপ্য় আসপ্ত পষাপ্রন। তষারষা এিষা 
বপ্লও করপ্ত পষাপ্রন সয, ‘আছেষা সবি, কষােপ্জর শলিপশি শক িুপ্িষা 
ফুি লম্বষা হপ্ত পষাপ্র এবং সফষাম রবষার ছষাড়ষাই নতশর হপ্ত পষাপ্র’? 
শজম, আপশন জষাপ্নন, আমরষা যষা জষাশন, তষাপ্ত শক এিষা একিষা 

সপপষার শলিপ-এর মতন সিখপ্ত হপ্ব?
বত্যমষাপ্ন এজন্য অপ্নকগুশল পরীক্ষা করষা হয় এবং সসই 

সম্বশলত ‘সরিক পপ্য়ণ্ট অ্যষান্ড সবয়ন্ড’ নষাপ্ম একশি বই সিড় হষাজষার 
সলষাকপ্ক সিওয়ষা হয়। পরীক্ষাশির আসল খসড়ষা চুশতি সমষাতষাপ্বক 
আপশন যশি একশি শনশি্যষ্ট তিপ্রর উপপ্র সপঁছপ্ত পষাপ্রন তষাহপ্ল 
আপনষাপ্ক শভন্নধম্যী শচন্তষাধষারষার সক্প্ত্র সসরষা শহসষাপ্ব শবপ্বচনষা করষা 
হপ্ব। আছেষা সবি, তষাহপ্ল আপনষার কষাপ্ছ আমষার প্রনে হল, 
শভন্নধম্যী শচন্তষাধষারষার সক্প্ত্র সসরষা শহসষাপ্ব শবপ্বশচত হওয়ষা সিড় 
হষাজষাপ্রর মপ্ধ্য কত িতষাংিপ্ক পরীক্ষা করষা হপ্য়শছল? এখন 
তষাপ্ির সম্পপ্ক্য একিু সবশি কপ্র জষানষা প্রপ্য়ষাজন। তষারষা শছল 
শিশু শবি্যষালপ্য়র সছপ্লপ্মপ্য়। তষাহপ্ল আপশন কী ভষাবপ্ছন? প্সরষা 
তিপ্র কত িতষাংি? আশি? আপশন শক মপ্ন কপ্রন আশি? আছেষা 
সবি। আিষানব্বই িতষাংি। বত্যমষাপ্ন এই সম্পশক্যত শবষয়শি কী 

শছল? এিষা শছল িীঘ্যপ্ময়ষািী অধ্যয়ন। তষাই তষারষা পষাঁচ বছর পর 
আি সথপ্ক িি বছর বয়প্সর সসই সমতি শিশুপ্ির পুনরষায় পরীক্ষা 
করপ্লন। আপশন কী মপ্ন কপ্রন? পঞ্ষাি? তষারষা পষাঁচ বছর পর 
সতপ্রষা সথপ্ক পপ্নপ্রষা বছপ্রর সসই সমতি শিশুপ্ির আবষার পরীক্ষা 
করপ্লন। আপশন এখষাপ্ন একশি ধষারষা সিখপ্ত পষাপ্ছেন, তষাই নয় 
শক?

এখন এশি একশি সু্দর েপ্ল্পর অবতষারণষা কপ্র। কষারণ 
আপশন কল্পনষা করপ্ছন সয এিষা অন্য পপ্থ যষাপ্ছে, তষাই নয় শক? 
আপনষার শুরুিষা হয়প্তষা খুব ভষাল হয়শন, শকন্তু যতই আপনষার 
বয়স বষাড়প্ছ ততই আপশন ভষাল করপ্ছন। শকন্তু এপ্ত িু’শি শজশনস 
সিখষা যষায়। প্রথমশি হল, আমষাপ্ির সকপ্লরই িক্তষা রপ্য়প্ছ, 
আর শদ্তীয়শি হল আমষাপ্ির অশতমষাত্রষায় অবনশত। বত্যমষাপ্ন যখন 
এই সমতি শিশুরষা বড় হপ্ছে তখন অপ্নক শজশনসই ঘিপ্ছ। বহু 
শজশনস। আশম শকন্তু এব্যষাপষাপ্র শনশশ্চত সয বত্যমষাপ্ন তষাপ্ির 

ব্যষাপষাপ্র সয শজশনসগুশল ঘিপ্ছ তষার মপ্ধ্য সবপ্চপ্য় গুরুত্বপূণ্য হল 
তষারষা শিশক্ত হপ্ছে। তষারষা জষাপ্ন তষারষা িিশি বছর সু্প্ল কষাশিপ্য়প্ছ 
যশি বলষা হয় তখন একশিই উতির হল, এিষা সতষা অতীত। তষাশকও 
নষা, নকল কপ্রষা নষা। কষারণ এিষা েকষাপ্নষা। আশম সযিষা বলশছ, 
সু্প্লর বষাইপ্র, তষাপ্ক বলষা হয় সমন্বয়। তুশম জষান শকন্তু সু্প্লর 
সভতপ্র। 

বত্যমষাপ্ন এিষা নয়, কষারণ শিক্করষা এিষা এই পপ্থই চষায়, 
সযপ্হতু এই মুহূপ্ত্য এই ঘিনষািষা সসই পপ্থই ঘিপ্ছ। কষারণ এশি 
শিক্ষার পরম্পরষার শচনি। মষানুপ্ষর িক্তষা সম্পপ্ক্য আমষাপ্ির একিু 
শভন্নভষাপ্ব শচন্তষা করষার প্রপ্য়ষাজন রপ্য়প্ছ। শিক্ষা, অশিক্ষা, মূলত্বি, 
ত্বিশবষয়ক, কষাশরেশর প্রভৃশত শবষয়গুশল সম্পপ্ক্য আমষাপ্ির পুরপ্নষা 
ধ্যষান-ধষারণষাপ্ক অশতক্রম করপ্ত হপ্ব এবং এিষা সয অবষাতিব 
সসিষাই সিখষার প্রপ্য়ষাজন। 
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অ্যষাকষাপ্িশমক এিুপ্কিন মষাপ্ন প্রষাশতষ্ষাশনক শিক্ষা। শবশভন্ন 
শিক্ষা প্রশতষ্ষাপ্ন েমন কপ্র একশি শনশি্যষ্ট সময়ষািকষালীন সয শিক্ষা 
আমরষা রিহণ কশর তষাই হল প্রষাশতষ্ষাশনক শিক্ষা। এই প্রষাশতষ্ষাশনক 
শিক্ষা আসপ্ল শিক্ষার উপ্দেি্য কতিষা পূরণ কপ্র তষা সভপ্ব সিখষার 
শবষয়। প্রকৃত শিক্ষা শুধুমষাত্র শকছু তথ্যেত জ্ষান নয়, প্রকৃত শিক্ষা 
হল মষানুপ্ষর মপ্নষাজষােশতক উৎকষ্য সষাধন। আজকষাল অপ্নপ্কই 
উপষাজ্যনমুখী বষা আয়বধ্যক শিক্ষাপ্ক শিক্ষা বপ্ল ভ্রষাশন্তপ্ত শনমশজিত 
থষাপ্কন। শুধু উপষাজ্যপ্নর উপ্দেপ্ি্য সয শিক্ষা অজ্যন করষা হয় তষাপ্ক 
খশণ্ডত শিক্ষা বলষা যষায়। যষা পশরপূণ্য শিক্ষা নয়। শিক্ষাপ্ক পণ্য 
শহপ্সপ্ব েণ্য করষা হয়। শিক্ষার উপ্দেি্য আসপ্ল তষা নয়। শিক্ষাপ্ক 
পণ্য শহপ্সপ্ব েণ্য করষা অধপ্ম্যর কম্য। শিক্ষা এমন এক িশতি; যষা 
মষানুপ্ষর মনুষ্যত্বপ্ক জষাশেপ্য় সতষাপ্ল। মপ্নর আঁধষার িূর কপ্র। 
মষানুপ্ষর সুকুমষার বৃশতিগুশলপ্ক জষারিত কপ্র মষানুপ্ষর মষানশবক 
গুণগুশলর পশরসু্িন ঘশিপ্য় মষানুষপ্ক সৃশষ্টর সসরষা জীব শহপ্সপ্ব 
প্রশতশষ্ত কপ্র। জীবজেৎ ও মহষাজষােশতক িশতির মষাপ্ঝ সয 
ঐক্যতষান বপ্য় চপ্লপ্ছ তষা উপলশব্ধ করপ্ত সহষায়তষা কপ্র। 
মষানুপ্ষর মষাপ্ঝ শবশুদ্ধ শচন্তষার সচতনষা নতশর কপ্র। 

সমষাপ্জর রপ্্রে রপ্্রে সয অন্কষার শবরষাজমষান শিক্ষার পরপ্ি 
তষা িূরীভূত হয়। শবপ্শ্বর অসংখ্য পশণ্ডত মনীষীর প্রষাশতষ্ষাশনক 
শিক্ষা শছল নষা, অথচ তষাপ্ির সিওয়ষা জ্ষানভষাণ্ডষার অধ্যয়ন কপ্রই 
আমরষা প্রষাশতষ্ষাশনক শিক্ষার সষাশি্যশফপ্কি অজ্যন কশর। রবী্রিনষাথ, 
নজরুল কষাপ্রষারই সষাশি্যশফপ্কি শছল নষা। শকন্তু তষাপ্ির রচনষা 
অধ্যয়ন কপ্রই আমরষা শপ. এইচ. শি. শিশরি লষাভ কশর। শবখ্যষাত 
কথষা সষাশহশত্যক িরৎচ্রি চপ্্ষাপষাধ্যষায় উচ্চমষাধ্যশমক পরীক্ষায় 
অকৃতকষায্য হপ্য় কপ্লজ ত্যষাে কপ্রন। শকন্তু ঢষাকষা শবশ্বশবি্যষালয় 
তষাঁপ্ক শিশলি উপষাশধপ্ত ভূশষত কপ্র। তষা হপ্ল তষাঁরষা সকষান শিক্ষায় 
শিশক্ত শছপ্লন? প্সিষাই হপ্ছে আসল শিক্ষা। তপ্ব এতক্ণ যষা 
বলষা হল তষা প্রষাশতষ্ষাশনক শিক্ষাপ্ক শনরুৎসষাশহত করষার জন্য নয়। 
প্রষাশতষ্ষাশনক শিক্ষার মষাধ্যপ্মই মষানুষ শিক্ষার যষাত্রষা শুরু কপ্র। 
এরপর সয যতিূর অরিসর হপ্ত পষাপ্র। একসময় বত্যমষানকষাপ্লর 
মপ্তষা এমন শবশধবদ্ধ শিক্ষা প্রশতষ্ষান শছল নষা। সষাশি্যশফপ্কি 
প্রিষাপ্নরও সকষানও কতৃ্যপক্ শছল নষা। তখন গুরুবষািী শিক্ষার 
প্রচলন শছল। প্কষানও পশণ্ডত ব্যশতির কষাপ্ছ শেপ্য় শিক্ষানুরষােী 
ব্যশতিরষা শিষ্যত্ব রিহণ করত এবং তষার সষাহচপ্য্য সথপ্ক শিক্ষালষাভ 
করত। প্সিষাও প্রষাশতষ্ষাশনক শিক্ষা শছল। শকন্তু সকষানও কষােপ্জর 

সষাশি্যশফপ্কি শছল নষা। তখনকষার শিশক্ত ব্যশতিরষা শনপ্জর সযষাে্যতষা 
প্রমষাণ কপ্রই রষাজষার অধীপ্ন উচ্চপপ্ি চষাকশর লষাভ করপ্তন। 
কষাপ্জই প্রষাশতষ্ষাশনক শিক্ষাই হল শিক্ষার সসষাপষান একথষা 
অনস্বীকষায্য। শিক্ষা প্রষাশতষ্ষাশনক এবং অপ্রষাশতষ্ষাশনক িুই-ই হপ্ত 
পষাপ্র। শযশন কখনও শবি্যষালপ্য় যষানশন শতশনও শবশভন্ন শবি্যষায় 
পষারিি্যী। ওই শবি্যষা দ্ষারষা শতশন জীশবকষা শনব্যষাহ করপ্ছন এবং 
সমষাজও উপকৃত হপ্ছে। তষাহপ্ল এই শিক্ষার মূল্য শক সকষানও 
অংপ্ি কম? মষানুষ শনরন্তর জীবন সংরিষাপ্ম শলপ্। প্বঁপ্চ থষাকষার 
এই সংরিষাপ্ম সহষায়ক যষা শকছু তষা সবই শিক্ষার অঙ্গীভূত। 
প্রকৃতপপ্ক্ মষানুষ শিক্ষারিহণ কপ্র প্রকৃশত সথপ্ক। প্রকৃশত হপ্ছে 
মষানুপ্ষর সব চষাইপ্ত বড় শিক্ক। রশবেষাকুর বপ্লপ্ছন, ‘শবশ্বপ্জষাড়ষা 
পষােিষালষা সমষার, সবষার আশম ছষাত্র।’ প্রষাচীন বষােিষাি নেরীপ্ত 
ইরিষাশহম সবষােিষািী নষাপ্মর এক ব্যশতির আিব শছল অত্যন্ত 
অসষাধষারণ। সকপ্লই তষাপ্ক ভষালবষাসত। এক ব্যশতি তষাপ্ক শজপ্জ্স 
করল, ‘প্হ ইরিষাশহম সবষােিষািী, এত আিব তুশম সকষাথষায় শিখপ্ল?’ 
জবষাপ্ব সস বলল, ‘আশম আিব শিপ্খশছ সবয়ষািপ্বর কষাছ সথপ্ক।’ 
ওই ব্যশতি প্রনে করল, এিষা কী কপ্র সম্ভব? উতিপ্র ইরিষাশহম 
সবষােিষািী বলল, প্বয়ষািব যষা কপ্র, আশম তষা কশর নষা।’ এভষাপ্বই 
প্রকৃশতর কষাছ সথপ্ক অনুপম শিক্ষা লষাভ করষা যষায়। শবল সেিস্  
বপ্লপ্ছন, ‘আশম যষা শিপ্খশছ তষার অপ্নক শকছুই অলস ব্যশতিপ্ির 
কষাছ সথপ্ক, কষারণ অলস ব্যশতিরষা শচন্তষা কপ্র কীভষাপ্ব একশি 
কষাজ স্বল্প সমপ্য় করষা যষায়। লিষাস ওয়ষান সথপ্ক মষাস্ষার শিশরি 
পয্যন্ত আমষাপ্ির শিক্ষাকষাল ১৭ বছর। এই সমপ্য়র মপ্ধ্য আমরষা 
কতৃ্যপপ্ক্র সবঁপ্ধ সিওয়ষা পষাে্যপুতিপ্কর ছপ্কর মপ্ধ্যই আবদ্ধ 
থষাশক। হয়প্তষা এজন্যই রশবেষাকুর বপ্লপ্ছন, ‘শবি্যষা অজ্যন সহজ, 
শিক্ষা অজ্যন কশেন।’ প্রকৃত শিক্ষা অজ্যন করপ্ত হপ্ল এই ছক 
সথপ্ক সবশরপ্য় এপ্স প্রকৃশতর সীমষাহীন শিেপ্ন্ত পষা বষাড়ষাপ্ত হপ্ব। 
প্রকৃশতর অসীম রহস্যপ্ক জষানপ্ত হপ্ব। প্রকৃশতর কষাছ সথপ্ক 
শিক্ষা শনপ্ত হপ্ব কীভষাপ্ব উিষার হওয়ষা যষায়। প্রকৃশত সযমন তষার 
সমতি সম্পি আমষাপ্ির সভষােশবলষাস ও সুপ্খর জন্য উিষার হপ্তি 
উজষাড় কপ্র শিপ্য়প্ছ, প্তমনই আমষাপ্িরও স্বষাপ্থ্যর িৃঙ্খল সথপ্ক 
মুতি হপ্য় উিষার হপ্তি প্রকৃশতর সসবষা করপ্ত হপ্ব। প্রকৃশতর সসবষা 
মষাপ্নই ধম্য। শিক্ষার এই অভীষ্ট লপ্ক্্য সপঁছপ্ত পষারপ্ল হয়প্তষা 
আর বলপ্ত হপ্ব নষা, ‘চষাশরশিপ্ক নষাশেনীরষা ছষাশড়প্তপ্ছ শবষষাতি 
শনঃশ্বষাস, িষাশন্তর লশলত বষাণী আজ ব্যথ্য পশরহষাস।’

প্রষাশতষ্ষাশনক শিক্ষা

“আনুষ্ষাশনক শিক্ষা জীশবকষার শনশ্চয়তষা সিপ্ব আর স্বশিক্ষা সসৌভষাপ্ে্যর িুয়ষার খুপ্ল সিপ্ব।“

        শজমরন
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মূল্যপ্বষাপ্ধর শিক্ষা
শিশুপ্ক পশরপূণ্য মষানুষ শহসষাপ্ব পশরবষার, সমষাজ বষা রষাপ্্রে 

উপস্ষাপপ্নর জন্য প্রপ্য়ষাজন উপযুতি শিক্ষা। শিক্ষার অথ্য এই নয় 
সয, শুধু পষাে্য বইপ্য়র মপ্ধ্য শিশু িুপ্ব থষাকপ্ব। পষাে্য বইপ্য়র 
পষািষাপষাশি শনপ্জর পষাশরপষাশশ্ব্যক পশরপ্বি এবং সকৌতূহল সথপ্ক 
শিশু সয শিক্ষা শনপ্ব তষা প্রকৃত শিক্ষা। এর মপ্ধ্য মূল্যপ্বষাধ শিক্ষািষা 
অতীব জরুশর শবষয়। মূল্যপ্বষাধ িব্শি সষাধষারণত. মূল্য ও সবষাধ 
এই িু’শি িপ্ব্র সমন্বপ্য় েশেত। অথ্যনীশতর ভষাষষায় মূল্য িপ্ব্র 
অথ্য সকষানও শকছুর িষাম, আর সবষাধ িব্শি দ্ষারষা ব্যশতির 
ননশতকতষাপূণ্য মষানশসক ভষাবধষারষা বষা আচরণপ্ক সবষাঝষায়। প্বষাধ 
িব্শির প্রশতিব্ শহসষাপ্ব আমরষা সিখপ্ত পষাই জ্ষান, বুশদ্ধ, প্রজ্ষা, 
সমধষািশতি, প্চতনষা, অনুভব, উপলশব্ধ ইত্যষাশি। সুতরষাং অথ্যেতভষাপ্ব 
মূল্যপ্বষাধ বলপ্ত আমরষা বুশঝ, ‘‘মষানব সমষাপ্জর কষাশঙ্খত, 
সসৌহষাি্য্যপূণ্য এবং বুশদ্ধপ্রসূত ননশতকতষাপূণ্য আচরণগুশলপ্কই 
মূল্যপ্বষাধ বলষা হয়। আবষার ব্যশতির ননশতকতষাপূণ্য জ্ষানেভ্য 
আচরণপ্কই সবষাঝষায় যষার মষানবীয় সষামষাশজক মূল্যমষান রপ্য়প্ছ।’’ 
মূল্যপ্বষাপ্ধর সংজ্ষা শিপ্ত শেপ্য় শিক্ষাশবদ্  উিওয়ষাথ্য বপ্লন এভষাপ্ব, 
‘মূল্যপ্বষাধ হল ব্যশতির নজব মষানশসক প্রবণতষার সষামঞ্স্যতষাকষারী 
আচরপ্ণর সমশষ্ট।’ মূল্যপ্বষাধ শিক্ষার মষাধ্যপ্ম একজন মষানুষ সযমন 
সপ্চতন শহসষাপ্ব সবপ্ড় উেপ্ত পষাপ্র সতমনই শিক্ষার মষাধ্যপ্ম 
ব্যশতির নবশচত্র্রযতষাপূণ্য অবস্ষায় সম্প্রসষাশরত হয়। যষা সমষাপ্জর 
নষানষাপ্ক্প্ত্র সু্দর ও পশরপূণ্য হপ্ত সষাহষায্য কপ্র। সমষাজপ্ক 
আপ্লষাশকত করষার জন্য মূল্যপ্বষাধ একশি অশত প্রপ্য়ষাজনীয় 
উপষািষান।

মূল্যপ্বষাপ্ধর মষাধ্যপ্ম মষানুপ্ষ মষানুপ্ষ মমত্বপ্বষাধ জষারিত হয় 
এবং ননশতকতষাপূণ্য আচরপ্ণর শবকষাি ঘিষায়। ব্যশতি শবপ্িপ্ষর 
শিক্ষা, তষার জ্ষাপ্নর পশরপূণ্যতষা এবং পষারস্পশরক মমত্বপ্বষাধ ও 
সহনিীলতষাপ্ক বষাশড়প্য় সতষাপ্ল। শিক্ষার সষাব্যজনীন রিহণপ্যষাে্যতষাপ্ক 
আরও সবশি সম্প্রসষাশরত ও আপ্লষাশকত কপ্র। তষাই বত্যমষান 
অশস্শতিীল পশরপ্বিপ্ক সু্দর করষার জন্য মূল্যপ্বষাধ অশত 
প্রপ্য়ষাজনীয় একশি শবষয়। শিক্ষাশবজ্ষানীরষা মূল্যপ্বষাধপ্ক সিপ্খপ্ছন 
এভষাপ্ব, ‘মূল্যপ্বষাধ হল ব্যশতি মষানপ্বর সষামষাশজক ভূষণ। সমষাজ 
জীবপ্ন যষার শবকল্প সনই।’ মূল্যপ্বষাধ ব্যশতি জীবপ্নর আচরণ ও 
কথষাবষাত্যষায় এক ধরপ্নর সু্দর মষানিণ্ড আনয়প্ন সহষায়তষা কপ্র। 
একই ব্যশতি শভন্ন শভন্ন পশরশস্শতপ্ত শভন্ন শভন্ন আচরণ করপ্লও 
তষা নবসষািৃি্য লষাপ্ে নষা। কষারণ ব্যশতির এই আচরণ মূলত. শনয়শ্রিত 
হয় একশি নজব মষানশসক প্রবণতষার দ্ষারষা। এজন্যই মূল্যপ্বষাধ 
ব্যশতি জীবপ্নর আচরণেত নবপরীত্য িূর করপ্ত সক্ম। আবষার 
ব্যশতি তষার চরম ও পরম েন্তপ্ব্য সপৌছপ্ত একশি শনশি্যষ্ট সময় 
ব্যয় কপ্র, শকন্তু মধ্যবত্যী সমপ্য় সপঁছপ্ত অপ্পক্ষাকৃত সষাধষারণধম্যী 
মূল্যপ্বষাধ জষারিত হপ্ত পষাপ্র। আর এভষাপ্ব ব্যশতির সষাধষারণ শচন্তষার 
ধষার সযমন সু্দরভষাপ্ব উপস্ষাশপত হয় সতমনই ব্যশতি তষার 

শবশ্বজেতপ্ক সু্দরভষাপ্ব সিখষার ও উপলশদ্ধ করষার যপ্থষ্ট সুপ্যষাে 
লষাভ কপ্র। এভষাপ্ব একজন ব্যশতির মপ্ধ্য মূল্যপ্বষাপ্ধর সঞ্ষারণ 
ঘপ্ি এবং ব্যশতি তষার চষাশরশত্রক শবশভন্ন শবষয়প্ক সমষাপ্জ উপস্ষাপন 
কপ্র থষাপ্ক। শিক্ষার চরম লক্্য হল, মষানুষপ্ক আিি্য জীবপ্নর 
কষাছষাকষাশছ শনপ্য় শেপ্য় অশধকষার শনপ্য় বসবষাস করষার সুপ্যষাে নতশর 
কপ্র সিওয়ষা। আধুশনককষাপ্ল তষাই শিক্ষার চরম সকষানও মতবষািপ্ক 
শিক্ষাশবদ্ রষা রিহণ কপ্রনশন। শিক্ষার চরম লক্্য আিি্য জীবন 
সৃশষ্ট হপ্লও সসই আিি্য জীবন সমূ্পণ্যভষাপ্ব বস্তুশনভ্যর নয় বষা 
আধ্যষাশত্মক সকষানও ব্যষাপষার নয়। আিি্য জীবন লষাপ্ভর জন্য 
প্রপ্য়ষাজন মূল্যপ্বষাধ। সুতরষাং একথষা শনঃসপ্্দপ্হ বলপ্ত পষাশর সয, 
ব্যশতি জীবপ্ন যখন মূল্যপ্বষাধ জষারিত হপ্ব তখনই শিক্ষার চরম 
লক্্য সষাশধত হপ্ব। তষাই শিক্ষার আপ্েই মূল্যপ্বষাধ একষান্ত 
প্রপ্য়ষাজন। সুতরষাং আিি্য জীবন বলপ্ত বুশঝ, ‘ব্যশতির মপ্ধ্য শিক্ষা, 
জীবনষািি্য ও মূল্যপ্বষাপ্ধর সমন্বয় ঘিপ্ল মষানুষ আিি্য জীবপ্নর 
কষাপ্ছ সযপ্ত পষাপ্র।’ শনম্নশলশখতভষাপ্ব শিক্ষাথ্যীপ্ির মপ্ধ্য মূল্যপ্বষাপ্ধর 
সঞ্ষালন ঘিষাপ্নষা প্রপ্য়ষাজন। তপ্বই আমরষা সমষাজ জীবপ্ন একজন 
ব্যশতির মষাধ্যপ্ম সমষাপ্জর সব্যত্র সু্দর করষার সক্ত্র নতশর করপ্ত 
পষাশর। প্যমন ক) অথ্যননশতক মূল্যপ্বষাধ, খ) িষারীশরক মূল্যপ্বষাধ, 
ে) সষামষাশজক মূল্যপ্বষাধ, ঘ) ননশতক মূল্যপ্বষাধ, ঙ) প্সৌ্দয্যপ্বষাধ, 
চ) প্বৌশদ্ধক মূল্যপ্বষাধ, ছ) ধম্যীয় মূল্যপ্বষাধ। উপ্লেশখত শবষয়গুশলপ্ক 
একজন মষানুপ্ষর মপ্ধ্য ধষারষাবষাশহক পদ্ধশতপ্ত সঞ্ষালন করপ্ত 
পষারপ্ল সসই ব্যশতি বষা ব্যশতি সমশষ্ট সমষাজপ্ক আপ্লষাশকত করপ্ব। 
শকন্ত আমষাপ্ির পষাে্যপুতিক বষা শবি্যষালয়গুশলপ্ত আজ শিক্করষা 
এমন শিক্ষার ধষাপ্র কষাপ্ছও নষাই। যষা একশি জষাশতর জন্য চরম 
িুভ্যষাপ্ে্যরও বপ্ি। এমন আচরণ শিক্ষা শবপ্িষকপ্ির ভষাশবপ্য় 
সতষাপ্ল। শিক্ষাপ্বষাদ্ধষারষা বপ্লপ্ছন, সমষাপ্জর অবক্প্য়র কষারণও 
আজ সমষাপ্জর সব্যত্র একই পদ্ধশতর এবং একই ধরপ্নর 
মষানশসকতষার সলষাক নতশরপ্ত সমষাপ্জর ব্যথ্য হওয়ষা।

আমষার সছষািপ্বলষার বনু্ বলপ্লন, ‘আমষাপ্ির ব্যশতি, সমষাজ, 
রষা্রে, ধম্যীয়, রষাজননশতক এমনশক আন্ত্যজষাশতক পশরমন্ডপ্ল আজ 
মূল্যপ্বষাপ্ধর অভষাপ্বর কষারপ্ণ চষারশিপ্ক এক হষাহষাকষার অবস্ষা 
শবরষাজ করপ্ছ, সুতরষাং মূল্যপ্বষাধ সকল তিপ্র এবং সকল সশ্রশণর 
জন্য খুবই কষাশ্ষিত।’ ‘আমষাপ্ির শিক্ষাক্রপ্ম এই শবষয়শির উপর 
ব্যবহষাশরক নম্বর থষাকষা উশচত। কষারণ শিক্ষার সষাশব্যক শবপ্লেষপ্ণ 
মূল্যপ্বষাধ একষান্ত প্রপ্য়ষাজন।’ শিক্ষা হল সষাব্যজনীন আচরপ্ণর 
কষাশ্ষিত এবং অপ্পক্ষাকৃত স্ষায়ী পশরবত্যন। আর সসপ্ক্প্ত্র 
মূল্যপ্বষাধ হল ব্যশতির সমষাজ স্বীকৃত ননশতকতষাপূণ্য মমতষাময়ী 
আচরণ। সুতরষাং শিক্ষা এবং মূল্যপ্বষাধ এই িুশি শবষয় হল 
আচরণেত পশরবত্যন। মূল্যপ্বষাধ শিক্ষা বলপ্ত আমরষা যষা বুশঝ তষা 
হল, মষানব সমষাপ্জর কষাশ্ষিত  এবং সসৌহষাি্য্যপূণ্য আচরণ আয়তি 
করষা। যষা সমষাজ জীবপ্নর সপ্ঙ্গ খুব শনশবড়ভষাপ্ব জশড়ত। মূল্যপ্বষাধ 
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শিক্ষাথ্যীপ্ির মষাপ্ঝ জষাশেপ্য় সতষালষার মষাধ্যপ্ম সমষাজ জীবপ্নর 
অপ্নক অস্পষ্ট শবষয়প্ক জষাশেপ্য় সতষালষা সম্ভব। সুতরষাং সসই অপ্থ্য 
মূল্যপ্বষাধ শিক্ষা খুবই গুরুপ্ত্বর িষাবী রষাপ্খ। সমষাপ্জ সংঘষাত, 
অপ্হতুক বষাড়ষাবষাশড়, রষাজননশতক িলষািশল, ক্মতষার িষাশব রষাখষা 
সহ আমষাপ্ির রষা্রেীয় ও সষামষাশজক জীবপ্ন সযসব অনষাকষাশ্ষিত 
শবষয় আজ লক্্য করষা যষায় একমষাত্র মূল্যপ্বষাধ শিক্ষার মষাধ্যপ্ম 
আমরষা সসই সংঘষাত এশড়প্য় চলপ্ত পষাশর। শবশ্ব চরষাচপ্র মূল্যপ্বষাধ 
শিক্ষার সয পদ্ধশত বষা শসপ্স্ম তষা এপ্কবষাপ্র একমুখী, এখষাপ্ন 
শভন্নতষার সকষানও সুপ্যষাে নষাই বষা থষাকপ্তও পষাপ্র নষা। প্সই অপ্থ্য 
মূল্যপ্বষাধ শিক্ষারিহণ অত্যষাবি্যক হপ্য় পপ্ড়প্ছ। মষানুপ্ষ মষানুপ্ষ 
সমপ্বিনষা প্রকষাি, প্সৌহষাি্য্যতষা, ভষালবষাসষা এবং আচরণেত সকল 
শিক আপ্লষাকপষাত করষার সক্প্ত্র মূল্যপ্বষাধ অশত প্রপ্য়ষাজনীয় একশি 
উপকরণ এখষাপ্ন সষাব্যজনীনতষার একশি শবপ্িষ স্ষান আমরষা লক্্য 
কশর, যষা অপরষাপর শবষপ্য় লক্্য করষা িুরহ। প্সই অপ্থ্য মূল্যপ্বষাধ 
অশত প্রপ্য়ষাজনীয় উপকরণও বপ্ি। বত্যমষান রষা্রে ও আন্ত্যজষাশতক 
পশরমন্ডপ্ল সয শবকু্দ্ধ পশরশস্শত শবরষাজ করপ্ছ তষা সথপ্ক উতিরপ্ণর 
একমষাত্র উপষায় হল মূল্যপ্বষাপ্ধর শিক্ষা সনওয়ষা।

আমরষা অপ্নক সময় এই শবষয়শি উপলশদ্ধ করপ্ত সক্ম 
নই বপ্ল আজ আমষাপ্ির সমষাজ জীবপ্ন, রষা্রেীয় জীবপ্ন এক চরম 
পশরশস্শতর সমষাকষাশবলষা করশছ। আর এই শবপ্িষ কষারণগুশলপ্ক 
সষামপ্ন শনপ্য় হয়প্তষা আমষার িুই শবপ্িষ শহতষাকষা্ষিী আমষাপ্ক 
মূল্যপ্বষাধ সম্প্যপ্ক সলখষার জন্য ধন্যবষাি জষাশনপ্য়প্ছন। তষাপ্ির সসই 
ধন্যবষাপ্ির আপ্রকশি শবপ্িষ শিক আশম লক্্য কশর তষা হল, 
উচ্চতর শিশরি রিহপ্ণর পরও আমষাপ্ির মষাপ্ঝ এপ্ক অপপ্রর প্রশত 
সম-আপ্লষাচনষা ও সমময্যষািষা শিপ্ত ব্যথ্য অপ্নকষাংপ্ি সমপ্বিনষা 
শিপ্তও অপষারেতষা সিখষাপ্নষার, জষানষাপ্নষার মতন ঘিনষা ঘপ্ি। 
আমষাপ্ির ব্যশতিজীবন সথপ্ক শুরু কপ্র সকল তিপ্র মূল্যপ্বষাপ্ধর 
এই আকষাল আমষাপ্ির মপ্ধ্য এক চরম অশস্রতষার জন্ম শিপ্ছে। 
তষাই এই শবষয়শিও আমষাপ্ির মপ্ন রষাখপ্ত হপ্ব সয, মূল্যপ্বষাধ 
একজন ব্যশতি নয় সমষাজ বিপ্লরও হষাশতয়ষার। আমষার এই সলখষার 
মষাধ্যপ্ম আশম তষাপ্ির ধন্যবষাি জষানষাপ্ত চষাই যষারষা মূল্যপ্বষাধ সৃশষ্টর 
জন্য সমষাপ্জ নষানষাভষাপ্ব কষাজ কপ্র যষাপ্ছেন। কষারণ তষাপ্ির কষাপ্জর 
কষারপ্ণ এখনও আমরষা সশেকভষাপ্ব চলষার সুপ্যষাে পষাশছে। শবশ্বপ্ক 
িুষণমুতি, কুলুষমুতি, মষানবতষার প্রশত রূঢ আচরণ মুতি, িষাশন্ত ও 
শস্শতিীলতষার মপ্ধ্য আনপ্ত হপ্ল সবষার এখন প্রপ্য়ষাজন মষানবীয় 
আচরণ তথষা মূল্যপ্বষাপ্ধর শিক্ষা সনওয়ষা।

আমরষা আমষাপ্ির আচরণ, কথষাবষাত্যষা এবং চষালচলপ্ন এই 
শবষয়শির প্রশত অশধক হষাপ্র মনসংপ্যষাে ঘিষাপ্ত অক্ম বপ্ল আজ 
আমষাপ্ির সষামষাশজক, রষা্রেীয় জীবপ্নর এক চরম অধ্যষায়প্ক আমরষা 
সমষাকষাশবলষা করশছ। এই অবস্ষার পশরত্রষাণ িরকষার। প্কননষা 
সমষাজপ্ক, রষা্রেপ্ক সু্দর করষার প্রথম হষাশতয়ষার হল শিক্ষা, আর 
এইপ্ক্প্ত্র আজ চরম িূন্যতষা আমরষা লক্্য করশছ মূল্যপ্বষাপ্ধর। 
তষাই রষা্রেীয় সকল শিক শবপ্লেষণ করপ্ত আমষাপ্ির মূল্যপ্বষাধ 
সংক্রষান্ত যষাবতীয় শবষয় খুব শনশবড়ভষাপ্ব জশড়প্য় আপ্ছ। তষাই 

আজপ্কর শিক্ষার একমষাত্র কষালজয়ী স্ষােষান হওয়ষা উশচত 
‘মূল্যপ্বষাধ শিক্ষা’। শিক্ষার সপ্ঙ্গ মূল্যপ্বষাপ্ধর একশি সু্দর সম্প্যক 
শবরষাজ করপ্ছ। প্য শিক্ষার সপ্ঙ্গ মূল্যপ্বষাপ্ধর সম্প্যক সনই তষাপ্ক 
কখনও সশেক শিক্ষা বলষা যষায় নষা। প্য সকষানও কু্দ্র অথবষা বৃহৎ 
উপ্দেি্য সষাধপ্নর সক্প্ত্রও মূল্যপ্বষাধ একশি সু্দর আচরণ যষা 
অপরষাপর শিক্ষার সক্প্ত্র লক্্যণীয় নয়। তষাই সবষার আপ্ের 
প্রপ্য়ষাজন মূল্যপ্বষাধেত শিক্ষার ধষারণষা জন্মষাপ্নষা। একশি জষাশত 
কতিষা সভ্য তষা শবপ্লেষপ্ণর সক্প্ত্রও মূল্যপ্বষাধ একশি প্রধষান 
মষাপকষাশে হপ্ব এিষাই কষাশ্ষিত। শকন্তু আমষাপ্ির জষাতীয় কৃশষ্ট-
সভ্যতষা আজ চরমভষাপ্ব এই একশি শবষয়প্ক এশড়প্য় যষাপ্ছে। 
আমরষা সকষাপ্নষাক্রপ্ম এই শবষয়প্ক আমষাপ্ির সষামপ্ন হষাশজর করপ্ত 
পষারশছ নষা সয, কীভষাপ্ব এশি সম্ভব। মূল্যপ্বষাধ সমষাজ জীবন তথষা 
রষা্রেীয় জীবপ্ন একশি গুরুত্বপূণ্য উপসে্য শহসষাপ্ব সযমন িষাঁশড়প্য় 
আপ্ছ সতমনই তষা সথপ্ক সবর হওয়ষার সকষানও উপষায় আশম 
ব্যশতিেতভষাপ্ব সিখশছ নষা। তষাই মূল্যপ্বষাধ আপ্ছ সতষা আমষাপ্ির 
জীবপ্ন সবই আপ্ছ, আর এর ঘষািশতপ্তষা আমষাপ্ির সকল তিপ্রর 
ঘষািশতও বপ্ি।

শিক্ষাশবদ্ প্ির মপ্ত, পশরপূণ্য শিক্ষা ছষাড়ষা ব্যশতির মষাপ্ঝ 
পশরপূণ্য মূল্যপ্বষাপ্ধর শবকষাি ঘিপ্ত পষাপ্র নষা। এপ্ক্প্ত্রও সুশিক্ষার 
এবং সুমষানুপ্ষর প্রপ্য়ষাজন রপ্য়প্ছ। যথষাথ্য মূল্যপ্বষাপ্ধ জষারিত 
একজন মষানুষ সযমন ব্যশতি স্বষাত্রিপ্ক শনপ্য় এশেপ্য় সযপ্ত সক্ম, 
সতমনই একজন সুনষােশরক হওয়ষার সক্প্ত্রও এই শবষয়শি 
গুরুপ্ত্বর িষাবী রষাপ্খ। তষাই ব্যশতি জীবপ্ন এবং রষা্রেীয় জীবপ্ন এই 
জষাতীয় শিক্ষা মষানুষপ্ক, সমষাজপ্ক উন্নত করপ্তও সক্ম হয়। 
তষাই রষা্রে ও সমষাজ জীবপ্নর পশরপূণ্য শবকষাি লষাপ্ভর জন্য 
প্রপ্য়ষাজন সশেক মূল্যপ্বষাধ শিক্ষা। একশি শিক্ষাপ্রশতষ্ষান মূল্যপ্বষাধ 
শিক্ষার সক্প্ত্র অরিণী ভুশমকষা পষালন করপ্ত পষাপ্র এভষাপ্ব, ১। 
শিক্ষাপ্রশতষ্ষাপ্নর মপ্ধ্য সকল তিপ্র মূল্যপ্বষাধ শিক্ষা সিওয়ষা, ২। 
সষামষাশজক, রষা্রেীয় মূল্যপ্বষাধ জষােরপ্ণ কষাজ কপ্র, ৩। সংসৃ্শত, 
ননশতকতষা ও আিি্য লষালপ্ন মূল্যপ্বষাপ্ধর শবকষাি ঘিষায়, ৪। বস্তুেত 
ও সষাম্প্রিষাশয়ক মূল্যপ্বষাপ্ধ সকলপ্ক উদু্দ্ধ কপ্র, ৫। পশরপ্বি, 
প্রশতপ্বি সম্প্যপ্ক মূল্যপ্বষাধ জষােরপ্ণ কষাজ কপ্র। শিক্ষাপ্রশতষ্ষানপ্ক 
সমষাজ পশরবত্যপ্নর আধুশনক ও নষা্দশনক সংস্রণ শহসষাপ্ব সমষাজ 
শবপ্বচনষা কপ্র। সুতরষাং এপ্ক্প্ত্র একশি যথষাথ্য ভূশমকষা 
শিক্ষাপ্রশতষ্ষানগুশল রিহণ করপ্ত পষাপ্র। জষাশতেত ঐক্য, 
সহনিীলতষা এবং মষানুপ্ষ মষানুপ্ষ সসৌহষাি্য্য আনয়প্ন মূল্যপ্বষাধ 
একশি সু্দর ভূশমকষা পষালন করপ্ত পষাপ্র। তষাই সমপ্য়র প্রপ্য়ষাজপ্ন 
এবং সময়প্ক কষালজয়ী কপ্র একথষা বলষা যষায় সয, শিক্ষা এবং 
মূল্যপ্বষাধ জষােরপ্ণর একশি বৃহৎ সূশচকষােষার হল শিক্ষাপ্রশতষ্ষান। 
তষাই শিক্ষাপ্রশতষ্ষানপ্ক বষাি শিপ্য় সমষাজপ্ক সু্দর করষার সকষানও 
উপষায় সনই। তষাই শিক্ষাপ্রশতষ্ষান, সষামষাশজক প্রশতষ্ষান, রষা্রেীয় 
প্রশতষ্ষান এবং ব্যশতির ঐক্যবদ্ধ আপ্্দষালন সহষাক মূল্যপ্বষাধ শিক্ষা। 
তপ্বই আমরষা আমষাপ্ির সমষাজপ্ক আপ্লষাশকত করপ্ত সক্ম হব, 
এর ব্যশতক্রপ্মর জন্য আমষাপ্ির রপ্য়প্ছ চরম হতষািষা। 
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প্রকৃত শিক্ষা

শবশ্বকশব রবী্রিনষাথ েষাকুর বপ্লপ্ছন, ‘ আন্দহীন শিক্ষা, 
শিক্ষা নপ্হ। প্য শিক্ষায় আন্দ নষাই, প্সই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা 
হপ্ত পষাপ্র নষা।’ পূপ্ব্য শিক্ষা বলপ্ত সবষাঝষাপ্নষা হত, শিশুপ্ক শনয়্রিণ 
করষা বষা িষাসন করষা। শিশুপ্ক চষার সিওয়ষাপ্লর মপ্ধ্য বশ্দ কপ্র 
শবি্যষািষান করষার সয পদ্ধশত তষাপ্কই আমরষা শিক্ষা শহপ্সপ্ব শবপ্বচনষা 
কশর। শকন্তু এই শবি্যষা চষাশপপ্য় সিওয়ষা শকংবষা পরীক্ষায় ভষাল 
ফলষাফল লষাভ করষার নষাম, এিষা শিক্ষা হপ্ত পষাপ্র নষা। এই পদ্ধশত 
একজন মষানুপ্ষর জন্য সংকীণ্য শিক্ষা। একজন মষানব শিশুর রিহণ 
উপপ্যষােী আন্দঘন পশরপ্বপ্ি শিক্ষািষানই হল প্রকৃত শিক্ষা।

শিশুরষা জষাশতর সশ্রষ্ সম্পি। আজ সয শিশু আেষামীপ্ত সস 
বড় হপ্ল সমষাজ তথষা সিি শকংবষা সেষািষা শবশ্ব পশরচষালনষার িষাশয়ত্ব 
শনপ্য় সেৌরবময় অধ্যষাপ্য়র সূচনষা করপ্ব। তষাই শিশুর সবপ্ড় ওেষার 
জন্য প্রপ্য়ষাজন উপযুতি পশরপ্বি। শিশুমন হল পষাশখর মপ্তষা মুতি। 
তষার সচষাপ্খ থষাপ্ক সষােপ্রর শবিষালতষা। প্স বষাস করপ্ত চষায় অবষাধ 
আকষাপ্ি। তষাই সুশিক্ষার মষাধ্যপ্ম শিশুপ্ির সু্দর ভশবষ্যৎ েপ্ড় 
সতষালষা আমষাপ্ির ননশতক এবং একষান্ত িষাশয়প্ত্বর মপ্ধ্য পপ্ড়। 
প্রকৃত শিক্ষার উপ্দেি্য হল জ্ষানষাজ্যপ্নর মষাধ্যপ্ম প্রকৃত মষানুষ হপ্য় 
ওেষা। শকন্তু আমষাপ্ির শিক্ষা পদ্ধশত এমনই সয, এশি এখন হপ্য় 
উপ্েপ্ছ সকবল অথ্যলষাপ্ভর উপষায়। আমষাপ্ির আথ্য-সষামষাশজক 
অবস্ষা আমষাপ্িরপ্ক এমনশি করষার প্রপ্লষাভন শিপ্ছে। অথচ 
মষানুপ্ষর সভতপ্র সয ‘মষানুষ’ বষাস কপ্র সসই সভতপ্রর মষানুষশিপ্ক 
সবর কপ্র আনপ্ত পষাপ্র সকবল সুশিক্ষা এবং স্বশিক্ষা। আমরষা 
মপ্ন কশর, শিক্ষা প্রশতষ্ষাপ্ন শেপ্য় পড়ষাপ্িষানষার সুপ্যষাে সয মষানুষ 

পষায় নষা, প্স শিশক্ত নয়। এই ধষারণষা সথপ্ক আমরষা জেপ্ত সকল 
পুঁশথেতহীন সৃজনিীল মষানুষগুশলপ্ক অশিশক্প্তর কষাতষাপ্র সষাশমল 
কশর এবং তষাপ্ির সষাপ্থ এমন আচরণ কশর সকবল আমরষাই 
পুঁশথেত শবি্যষাধর শিশক্ত। অথচ আমষাপ্ির বুঝপ্ত হপ্ব আসপ্ল 
প্রকৃত শিশক্ত কষারষা এবং আমষাপ্ির শিক্ষাথ্যীপ্িরও সছষািপ্বলষা 
সথপ্ক এই শিক্ষা শিপ্ত হপ্ব সয, পুঁশথেত শবি্যষা অজ্যনকষারী সকবল 
শিশক্ত নন।

শিক্ষা সভ্যতষার শবকষাি ঘিষায়, শিক্ষা মষানুষপ্ক অন্কষার 
জীবন সথপ্ক আপ্লষায় শনপ্য় আপ্স। সমষাপ্জ ঘষাড় উঁচু কপ্র, 
সমরুিণ্ড সসষাজষা কপ্র সবষাই বষাঁচপ্ত চষায়। প্মরুিণ্ডহীনভষাপ্ব বষাঁচষার 
মপ্ধ্য সকষানও ময্যষািষা সনই। আমরষা অপ্নপ্কই শনপ্জপ্ক শিশক্ত 
বপ্ল েব্য কশর। শকন্তু শিক্ষার আসল রূপ কী হওয়ষা উশচত সসই 
সম্বপ্ন্ অবেত নই। আমরষা জষাশন শিক্ষা একশি জীবনব্যষাপী 
প্রশক্রয়ষা। আর এই জীবনব্যষাপী শিক্ষার বষাতিবষায়প্ন চষাই স্বশিক্ষা। 
সলখক প্রমথ সচৌধুরী তষাঁর ‘বই পড়ষা’ প্রবপ্ন্ শলপ্খপ্ছন, ‘সুশিশক্ত 
সলষাক মষাত্রই স্বশিশক্ত।’ এই উশতিপ্তই আমরষা বুঝপ্ত পষাশর 
সকষানও মষানুষপ্ক সিখষাপ্নষা যষায় নষা, যশি সস শনপ্জ নষা সিপ্খ। প্য 
স্বশিশক্ত সস শনপ্জর অশভমত শবি্যষা শনপ্জই অজ্যন করপ্ত 
পষারপ্ব। প্য মষানুষ শনপ্জর হৃিয় বৃশতির প্রকষাি ঘিষাপ্ত পষাপ্র সসই 
স্বশিশক্ত। আশত্মক উন্নয়নমূলক শিক্ষা শনপ্জপ্কই অজ্যন করপ্ত 
হয়। শিক্ষারিহণ শিক্ষাথ্যীর চষাশহিষা এবং ইছেষার উপর শনভ্যরিীল 
হওয়ষা উশচত, বষাবষা-মষাপ্য়র ইছেষার উপর নয়।

শকন্তু আমষাপ্ির সমষাজব্যবস্ষায় শিক্ষাথ্যীর স্বশিক্ণ লষাভ করষার 
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সকষানও উপষায় নষাই। প্কননষা আমষাপ্ির শিক্ষাব্যবস্ষা হল শবি্যষা 
চষাশপপ্য় সিওয়ষার, শিখন প্রশক্রয়ষার নয়। প্রশতশি স্বষাভষাশবক শিশুই 
সৃজনিীল। সৃজনিীলতষা হল শনপ্জর মপ্তষা কপ্র শকছু করষা, সবষার 
সচপ্য় আলষািষা শকছু করষা। প্রশতশি শিশুর মপ্ধ্য এই সৃজনিীলতষা 
সুপ্ অবস্ষায় শবি্যমষান থষাপ্ক। পুঁশথেত শিক্ষাপ্ক গুরুত্ব নষা শিপ্য় 
শবশভন্ন প্রশক্রয়ষায় জ্ষানলষাপ্ভর মষাধ্যপ্ম এই সুপ্ অবস্ষায় শবি্যমষান 
সৃজনিীলতষাপ্ক বষাতিবষায়ন করপ্ত পষারষাই প্রকৃত শিক্ষা অজ্যন। 
প্রশতশি শিশু শনষ্ষাপ, ফুপ্লর মপ্তষা। সব শিশুর রুশচ এবং চষাশহিষা 
একরকম নয়। শিশুর রুশচ ও চষাশহিষা অনুযষায়ী তষার মপ্নর ভীশত 
িূর কপ্র তষাপ্ক সৃজনিীল কষাপ্জ সহষায়তষা করষা শিশুর বষাবষা-মষা 
এবং প্রপ্ত্যক শিক্ষা প্রশতষ্ষাপ্নর কত্যব্য। শিশুর মষাপ্ঝ মুতি শচন্তষার 
বশহঃপ্রকষাি ঘশিপ্য় তষাপ্ক সশেক পপ্থ পশরচষাশলত করপ্ত হয়। 
সযমন সকষানও শিশু হয়প্তষা বইপ্য়র পড়ষা ভষাল শিখপ্ত বষা শলখপ্ত 
পষাপ্র নষা। শকন্তু সস সু্দর কপ্র কশবতষা আবৃশত করপ্ত পষাপ্র। 
আবষার সকষানও শিশু েল্প শলখপ্ত পষাপ্র। আবষার অপ্নপ্ক ভষাল 
অশভনয় করপ্ত পষাপ্র। প্কউ সকউ ভষাল ছশব আঁকপ্ত পষাপ্র। শকন্তু 
আমষাপ্ির শিক্ষা প্রশতষ্ষান শকংবষা পশরবষার শিশুপ্ির এইসব প্রশতভষা 
শবকষাপ্ি শনরুৎসষাশহত কপ্র। তষাপ্ির উপর পরীক্ষায় ভষাল করষার 
সচষ্টষা চষাশপপ্য় সিওয়ষা হয়। ফপ্ল এইসব শিশুর সহজষাত প্রশতভষা 
নষ্ট হপ্য় যষায় এবং তষারষা সৃজনিীল মষানুষ শহপ্সপ্ব েপ্ড় উেপ্ত 
পষাপ্র নষা। যশি তষাপ্ির প্রশতভষাগুশল শিখন প্রশক্রয়ষার মপ্ধ্য আমরষা 
শনপ্য় আসপ্ত পষাশর তষাহপ্ল এক একজন শিশু প্রকৃত শিক্ষায় 
শিশক্ত হপ্য় সৃজনিীল ও মষানশবক মষানুপ্ষ পশরণত হপ্ব।

চষার সিওয়ষাপ্লর সভতর শিশু সয শিক্ষা রিহণ কপ্র স্বশিক্ণ 
প্রশক্রয়ষায় সস শনপ্জ শনপ্জ তষার সচপ্য় হষাজষার গুণ ভষাল শিক্ষা শিপ্খ 
শনপ্ত পষারপ্ব। একজন শিক্ষাথ্যী একশি শনশি্যষ্ট সময় পয্যন্ত আশথ্যক 
উন্নয়প্নর জন্য পড়প্ব এবং প্রষাশপ্প্যষাে হপ্ল পড়ষা সছপ্ড় শিপ্ব 
— এই পদ্ধশত শচরস্ষায়ী শকছু নয়, এশি মষানুষপ্ক লক্্যহীন ও 
মূল্যপ্বষাধহীন কপ্র সিয়। প্য শিক্ষা আপ্লষা ছড়ষায় নষা, প্স শিক্ষা 
আত্মশনভ্যর ও আত্মময্যষািষা সম্পন্ন হপ্ত সিখষায় নষা — জীবপ্নর 
চলষার পথপ্ক মসৃণ কপ্র নষা। আন্দময় ও শিশুবষান্ব শিক্ষার 
সবপ্চপ্য় গুরুত্বপূণ্য হল, প্শ্রশণকপ্ক্র পশরপ্বি। শিখন-প্িখষাপ্নষা 
কষায্যষাবলী অবি্যই হপ্ত হপ্ব শিশুপ্কশ্রিক। শবি্যষালপ্য় থষাকপ্ত 
হপ্ব সখলষার মষাে ও পয্যষাপ্ সখলষাধূলষার সষামরিী। শিশুর জন্য 
সখলষাধূলষার মষাে একশি গুরুত্বপূণ্য শবষয়। স্বষাভষাশবকভষাপ্ব সখলষাধূলষা 
করপ্ত নষা পষারপ্ল তষাপ্ির মপ্নষাজেপ্তর শবকষাি ঘপ্ি নষা। 

শবি্যষালপ্য় থষাকপ্ত হপ্ব শিশুর চষাশহিষা মপ্তষা শিক্ষা-উপকরণ, 
শিশুপ্তষাষ সষাশহত্য ও লষাইপ্রিশর। শবি্যষালয় আশঙ্গনষা হপ্ব নষা্দশনক, 
মপ্নষারম ও শিশুর উপপ্যষােী। চষারু-কষারু, সংেীপ্তর মপ্তষা 
সৃজনিীল কষাপ্জও তষাপ্ির উৎসষাশহত করপ্ত হপ্ব। সু্ল সযন হয় 
শিশুর স্বপ্নের শেকষানষা — ওড়ষার আকষাি, প্যখষাপ্ন শিশু অনষায়ষাপ্স 
স্বতঃসূ্ত্যভষাপ্ব শবচরণ করপ্ত পষারপ্ব জ্ষাপ্নর রষাপ্জ্য। তষার 
সভতপ্র সয “আশমত্ব” বষাস কপ্র তষাপ্ক শনমূ্যল করপ্ত হপ্ব। তষাপ্ক 
সহমম্যী হপ্ত সিখষাপ্ত হপ্ব। তষার শচন্তন িক্তষা বষাড়ষাপ্ত সষাহষায্য 
করপ্ত হপ্ব। তষাপ্ক আত্মসপ্চতন একজন মষানুষরূপ্প েপ্ড় তুলপ্ত 
হপ্ব। সষামষান্য ভুপ্লর জন্য তষাপ্ক কপ্েষার িষাশতি সিওয়ষা যষাপ্ব নষা। 
শিশুপ্ক প্রকৃত শিক্ষায় শিশক্ত কপ্র তুলপ্ত এবং তষার প্রশতভষা 
শবকষাপ্ি সষামষাশজক পশরপ্বিও গুরুত্বপূণ্য ভূশমকষা পষালন কপ্র। 
সুস্-সু্দর সষামষাশজক পশরপ্বি শিশুর সমধষা ও মননিীলতষা 
শবকষাপ্ি অত্যষাবি্যকীয় শনয়ষামক শহপ্সপ্ব কষাজ কপ্র। পশরবষার 
এবং সমষাজপ্ক হপ্ত হপ্ব শিশুবষান্ব ও শিশুশিক্ষার উপপ্যষােী। 
শিশুর শচতিশবপ্নষািপ্নর জন্য সখলষার মষাে, লিষাব, পষােষােষার প্রশতষ্ষা 
কপ্র তষাপ্ির স্বশিশক্ত হওয়ষার সুপ্যষাে কপ্র শিপ্ত হপ্ব এবং 
সু্দর সমষাজ ও সু্দর জীবন েপ্ড় সতষালষার সপ্ররণষা শিপ্ত হপ্ব।

মষানুপ্ষর জ্ষান ও শচপ্তির উৎকপ্ষ্যর জন্য, মষানবসভ্যতষা ও 
সংসৃ্শতর শবকষাপ্ির জন্য, চশরত্র েেন ও মষানবীয় মূল্যপ্বষাপ্ধর 
জন্য এবং মষানবসম্পি উন্নয়প্নর জন্য শিক্ষা হপ্ছে প্রধষান 
শনয়ষামক। প্নশতবষাচক শিক্ষা বষা আশথ্যক উন্নশত লষাপ্ভর জন্য শিক্ষা 
কখনও প্রকৃত শিক্ষা হপ্ত পষাপ্র নষা। শুধু বড় বড় শিশরি সপপ্লই 
শিশক্ত হওয়ষা যষায় নষা। শিক্ষার সপ্ঙ্গ থষাকপ্ত হপ্ব সংসৃ্শত, 
রুশচপ্বষাধ, মষানবতষাপ্বষাধ। তপ্বই শিক্ষা হপ্য় উেপ্ব প্রকৃত শিক্ষা। 
শিক্ষার আপ্লষা সমষাজ ও সিপ্ির মঙ্গল ঘিষায়। মষানুপ্ষর মঙ্গল 
কপ্র। মষানুপ্ষর কল্যষাণসষাধন কপ্র। িুল্যভ হীরষার সচপ্য়ও মূল্যবষান 
সুশিক্ষা।

শিক্ষার প্রষাথশমক পয্যষায় সয শিশুকষাল তষা বলষার অবকষাি 
রষাপ্খ নষা। শিশুরষা তষাপ্ির চষারপষাি সথপ্ক প্রচুর জ্ষান অজ্যন কপ্র। 
তষারষা সিপ্খ তষাপ্ির পশরবষার, সমষাজ, শিক্ষাঙ্গন ও পশরপ্বি সথপ্ক। 
মষানুপ্ষর মপ্নর মশণপ্কষােষায় তষারষাই শচরস্মরণীয় থষাপ্ক যষারষা 
শনপ্জপ্ির জ্ষাপ্নর আপ্লষায় উদ্ষাশসত। আর তষারষা এই জ্ষাপ্নর 
আপ্লষায় আপ্লষাশকত হপ্য়প্ছন প্রধষান উপকরণ সুশিক্ষার দ্ষারষা। 
তষাপ্ির কষাপ্ছ শিক্ষা বষাইপ্রর ব্যষাপষার নয়, অন্তপ্রর ব্যষাপষার। প্রকৃত 
শিক্ষায় শিশক্ত মষানুষ উপলশব্ধ করপ্ত পষাপ্র জীবন-মূল্য।

“শবশ্বপ্ক বিপ্ল সিওয়ষার জন্য সবপ্চপ্য় িশতিিষালী সয অস্ত্রশি আপশন ব্যবহষার করপ্ত পষাপ্রন তষা হপ্ছে শিক্ষা।“

         প্নলসন ম্যষাপ্ন্ডলষা
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শিশুপ্ির মনতিষাশ্বিক শভশতি পয্যপ্বক্প্ণই             
কম্যমুখী শিক্ষার প্রপ্য়ষাজন

আমষাপ্ির সিপ্ি শিক্ষাব্যবস্ষা ইংপ্রজ আমল সথপ্ক আরম্ভ 
কপ্র আজ অবশধ চপ্ল আসপ্ছ। এই ব্যবস্ষা আসপ্ল বলষা চপ্ল 
পষাে্যপুতিক সকশ্রিক। প্কষানও রকপ্ম পষাে্য বইপ্য়র কথষাগুশলপ্ক 
মুখতি কপ্র পরীক্ষার খষাতষায় উদ্ীরণ করপ্ত পষারপ্লই সযন, 
কৃশতপ্ত্বর সশহত পরীক্ষায় উতিীণ্য হওয়ষার অসুশবধষাশি তষাপ্ির আপ্স 
নষা। সুতরষাং এমন পরীক্ষা জ্ষাপ্নর পরীক্ষা নষা হপ্লও 'সৃ্মশত-
িশতির' পরীক্ষায় পয্যবশসত হপ্য়প্ছ। তষাপ্ির সু্দর জীবন েেপ্ন 
পুঁশথেত শবি্যষার শকছুিষা প্রপ্য়ষাজন আপ্ছও নবশক, এই কথষা 
অস্বীকষার করবষার উপষায় সনই। শকন্তু, 'পুঁশথেত' শিক্ষা মষানুপ্ষর 
জীবপ্নর সমস্যষা সমষাধষান কপ্র নষা। জষাম্যষাশনর সবষাখুম িহপ্রর 
একশি সু্প্ল পড়ষাপ্িষানষা শবষয়শি একবষাপ্রই নতুন পদ্ধশতপ্ত হয়, 
সিখষাপ্নষা হয় সখলষাধূলষার ছপ্ল৷ সসখষাপ্ন সপ্রষাপ্মষািন ও ভষাল সরজষাল্ট 
বড় কথষা নয়৷

সছষাি সছপ্লপ্মপ্য়রষা কষাশরেশর লিষাপ্স তপ্রষায়ষাল নতশর করপ্তই 
সিপ্খ৷ আসপ্ল তষারষা সখলষার ছপ্লই সিপ্খ শবশভন্ন কষায়িষাকষানুন৷ 
তষাছষাড়ষাও প্রশতশি শিশুর কষাজ করষার ধরনও আলষািষা৷ সুতরষাং 
শিশুরষাই সযন প্রতিষাব সিয়, তষারষা কী করপ্ত চষায় বষা নষা চষায়৷ শিশুর 
ইপ্ছেিষার প্রশত এখষাপ্ন পুপ্রষাপুশর িষাম সিওয়ষা হয়। শিক্ষালষাপ্ভর 
সক্ত্র সঙ্কীণ্য নয়-বলষা যষায় 'শবতৃিত'। শবি্যষালপ্য় সলখষাপড়ষা ছষাড়ষাও 
সয সমতি কষাজগুশল শবি্যষালপ্য়র সপ্ঙ্গ অঙ্গষাঙ্গীভষাপ্ব জশড়ত, 
সসগুশলপ্ক আপষাত-িৃশষ্টপ্ত অথ্যহীন বপ্ল মপ্ন হপ্লও সযন 
প্রকৃতপপ্ক্ তষা নয়। প্যমন বষােষান করষা, শপকশনক করষা, নষানষাশবধ 
উৎসব পষালপ্নর শিক্ষা, েণতষাশ্রিক জীবনযষাপপ্ন শিক্ষা, ছড়ষা-
আবৃশতি এবং েপ্ল্প শিক্ষা, কম্যসঙ্গীত, সষাফষাই শকংবষা প্রষাথ্যনষায় 
শিক্ষা, চলশত খবর, সমবষায় সশমশতর মষাধ্যপ্ম শিক্ষা, পশরপ্বি 
পয্যবপ্ক্প্ণ শিক্ষা, শিনশলশপর দ্ষারষা শিক্ষা, অশভনয়, শচত্রষাঙ্কন, 
সঙ্গীত এবং সখলষাধূলষাসহ শবশভন্ন ধরপ্নর কষাজ রপ্য়প্ছ, প্সগুশলর 
দ্ষারষা তষাপ্ির শিক্ষার উন্নশত প্রসষাশরত হপ্ব। 

বত্যমষান শিক্ষাব্যবস্ষায় আমষাপ্ির সিপ্ির শিশু-শকপ্িষাররষা 
বড্ড সবশিই একমুখী হপ্য় যষাপ্ছে। উপযুতি 'কম্যমুখী' শিক্ষারিহপ্ণর 
মষাধ্যপ্ম শিশু-শকপ্িষাররষা সযন মনুষ্যত্ব অজ্যপ্ন যথষাথ্য ''মষানুষ'' হপ্ত 
পষাপ্র। সুতরষাং সন্তষাপ্নর শিক্ষার গুরুত্ব শবপ্বচনষা কপ্র শিক্ষারিহপ্ণর 
নষানষা ধরপ্নর 'প্রষাশতষ্ষাশনক কষােষাপ্মষা' বত্যমষান রপ্য়প্ছ। সকল 
শিক্ষাব্যবস্ষার প্রধষান উপ্দেি্য হপ্ছে 'জ্ষানিষান' করষা। শকন্তু, 
"কষাশরেশর" জ্ষানষাজ্যপ্নর মষাধ্যপ্মই সযন শিশু-শকপ্িষাররষা শিপ্ন শিপ্ন 
সযষাে্যতষা অজ্যন করষার সুপ্যষাে পষাপ্ছে। প্স উপ্দেপ্ি্য আজও সতমন 
'শিক্ষা প্রশতষ্ষান' েপ্ড় উপ্েশন। শিশু-শকপ্িষারপ্ির সব্যষাঙ্গীণ 
শবকষািপ্ক যশি শিক্ষার প্রকৃত উপ্দেি্য বপ্ল স্বীকষার কশর, তপ্বই 
এই প্রচশলত শিক্ষাপ্ক কখনই পশরপূণ্য শিক্ষার আখ্যষা সিওয়ষা যষায় 
নষা। প্রচশলত শিক্ষাব্যবস্ষায় ব্যশতিসতিষাপ্ক সমূ্পণ্য অরিষাহ্য করষা 

হপ্য়প্ছ। শিশু-শকপ্িষারপ্ির অশত স্বষাভষাশবক মষানশসক পশরণশত এবং 
সকৌতূহল, আরিহ, আপ্বে, আন্দ, সষামথ্য্য শকংবষা অনুরষাপ্ের মপ্তষা 
এই স্বষাভষাশবক প্রবণতষাগুশলপ্ক এপ্কবষাপ্রই অস্বীকষার করষা হপ্য়প্ছ।

শিশুপ্ির সুস্-সবল সিহ ও মন, সষাহস, নধয্য, কত্যব্যপ্বষাধ 
বষা দ্ষাশয়ত্ব পষালপ্নর সযষাে্যতষা, সত্য, সু্দপ্রর প্রশত শ্রদ্ধষাবষান হওয়ষা, 
কম্যক্মতষা বষাড়ষাপ্নষা, স্বষাথ্যত্যষাে, সহপ্যষাশেতষা, রুশচপ্বষাধ, স্বপ্িি 
সপ্রম এবং সনতৃত্ব সিওয়ষার সযষাে্যতষা ছষাড়ষাও বহু শকছুই আপ্ছ, যষা 
এমন প্রচশলত পুঁশথেত শিক্ষাব্যবস্ষায় সিওয়ষা হয় নষা। শিশু সকবল 
তষার কষান িুশির মষাধ্যপ্ম শুপ্ন সমতি ইশ্রিয় শিপ্য় জ্ষান লষাভ কপ্র। 
তষাই শিক্ষায় সমতি ইশ্রিয়প্ক গুরুত্ব সিওয়ষা প্রপ্য়ষাজন। শিশু 
স্বভষাবতই কম্যী, শকন্তু সশ্রষাতষা হপ্ত কষ্টপ্বষাধ কপ্র। নধয্য তষাপ্ির 
অপ্নকষাংপ্ি কম। কম্যচঞ্লতষাই তষাপ্ির স্বষাভষাশবক ধম্য। শিশুপ্ির 
এমন প্রকৃশতর স্বষাভষাশবক ধম্যপ্ক অস্বীকষার নষা কপ্র, নষানষা রকম 
শিল্প এবং হষাপ্তর কষাপ্জর মষাধ্যপ্ম শিক্ষা প্রিষাপ্নর উপ্ি্যষাে 
িরকষার। শিশুর প্রপ্য়ষাজপ্নর শিকগুশলপ্ক িৃশষ্ট আকষ্যপ্ণর মষাধ্যপ্ম 
শনরষান্দ মনশিপ্ক আনশ্দত করষা বষাঞ্ছনীয়। তষারষা শলখপ্ত, পড়প্ত, 
অঙ্ক কষপ্তই শিপ্খপ্ছ, শকন্তু সিপ্খশন কষাপ্জর মষানুষ হপ্ত, 
সষামষাশজক হপ্ত, স্বষাবলম্বী বষা আত্মপ্রত্যয়িীল হপ্য় ওেষাও তষাপ্ির 
কখনই হয়শন। এককথষায় বলষাই যষায়, প্রচশলত শিক্ষা শিশুপ্ির 
ব্যশতিপ্ত্বর শবকষাি ঘিষাপ্ত পষাপ্রশন। শিক্ষার মুল কথষা হল, 
শিক্ষাথ্যীর ব্যশতিপ্ত্বর সব্যষাঙ্গীণ শবকষাি, তষাপ্ির নিশহক বৃশদ্ধ, 
মষানশসক এবং আত্মষার উন্নশতসষাধন করষা, আপ্বে-অনুভূশতর সযষাে্য 
প্রকষাপ্ির সুপ্যষাে করষাপ্নষা।

আজপ্কর সমপ্য় িষাঁশড়প্য় শিশু-শকপ্িষাররষা সযষাে্যতষা শিপ্য় 
সশ্রষ্ত্ব প্রমষাণ করপ্ব সকমন কপ্র সসশিই আসপ্ল ভষাবনষার শবষয়। 
শিক্ষাপ্ত প্রষাশতষ্ষাশনক কষােষাপ্মষা পশরবত্যন নষা হপ্ল তষা কখনও 
সম্ভব নয়। শিশুরষা যখন সষারষা শবপ্শ্ব উন্নশত এবং অরিেশতর 
অবিষাপ্নর পষািষাপষাশি সখলষাধূলষা সহ সৃশষ্টিীলতষায় পষারিশি্যতষা 
অজ্যপ্নর সপ্ঙ্গই সৃজনিীলতষার শবকষাি ঘশিপ্য় যষাপ্ছে, তখন 
এপ্িপ্ি শিশু-শকপ্িষাররষা ক্রমিই সযন শপশছপ্য় পড়প্ছ। সুতরষাং 
শিশুপ্ির এশেপ্য় যষাওয়ষার শবপ্নষািন সক্ত্র সৃশষ্ট করপ্তই হপ্ব। 
শিশুপ্ির শবপ্নষািপ্নর জন্য এপ্কবষাপ্র নিিব সথপ্ক মষাধ্যশমক 
পয্যষাপ্য়র শবশভন্ন শবি্যষালপ্য় সখলষার ব্যবস্ষা করপ্ত হপ্ব। শুধু তষাই 
নয়, এই সখলষাগুশল যষাপ্ত সুষু্ ও সু্দরভষাপ্ব পশরচষাশলত হয় 
সসশিপ্কও শবপ্িষ িৃশষ্ট সিওয়ষা প্রপ্য়ষাজন। প্শ্রশণকপ্ক্ আবদ্ধ 
শিশুপ্ির কশচ মুপ্খর শিপ্ক িৃশষ্ট শিপ্ল মপ্ন কষ্ট জষাপ্ে। বদ্ধ কপ্ক্ 
বপ্স শিক্কপ্ির 'বতৃিতষা’ শুনপ্ত তষারষা নষারষাজ। একিু নড়ষাচড়ষাপ্তই 
সযন শিক্প্কর ধমকষাশন। তষাপ্ির নিশহক এবং মষানশসক শিক 
সথপ্ক শবচষার করপ্ল এই শিক্ষা পদ্ধশত মপ্নষাশবজ্ষান সস্মত নয়। 
শিশুপ্ক অবষাধ সখলষাধূলষার স্বষাধীনতষা কখনই সিওয়ষা হয় নষা। 
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আসপ্ল লিষাস শুরুর আপ্ে সখলষাধূলষা করপ্ল সব শিশুরষা িষান্ত মপ্ন 
এবং শ্হর শচপ্তি শবি্যষাপষাপ্ে বষা শিক্ষারিহপ্ণ মপ্নষাপ্যষােী হপ্ত পষাপ্র। 
শবশভন্ন কষারপ্ণ তষাপ্ির অপ্নপ্কই মপ্নর মপ্ধ্য পুঞ্ীভূত রষাে, িুঃখ, 
সক্ষাভ এবং ভয় ইত্যষাশি শবষয় শনপ্য় শবি্যষালপ্য় আপ্স। মপ্নর 
মপ্ধ্য ওই সকল প্রবৃশতি, ভষাবষাপ্বে, িষান্ত মন, অশস্র শচতি িূর 
হপ্ব। 

সুস্ শকংবষা সবল জষাশত েেপ্ন সখলষাধূলষার সকষানও শবকল্প 
সনই। পষাে্যষাভ্যষাপ্স একপ্ঘপ্য়শমর জপ্ন্য শিশুরষা সু্লমুখী হপ্ত চষায় 
নষা। আন্দ-শবপ্নষািপ্নর মষাধ্যপ্মই পষােিষান করষাপ্নষা িরকষার। 
রবী্রিনষাথ বপ্লপ্ছন, ''বষাল্যকষাল হইপ্তই আমষাপ্ির শিক্ষার সশহত 
আন্দ সনই, প্কবল যষাহষা শকছু শনতষান্ত আবি্যক, তষা কন্ঠ্হ 
কশরপ্তশছ। প্তমন কশরয়ষা সকষাপ্নষামপ্ত কষাজ চপ্ল মষাত্র, শকন্তু 
শবকষাি লষাভ হয় নষা। সশেক শিক্ষা নষা হপ্লই সয পষাশরবষাশরক, 
সষামষাশজক দ্ষাশয়ত্ব পষালপ্ন তষারষা সতমন সকষানও সহষায়তষাই কপ্র 
নষা।

সুতরষাং জীবপ্নর বৃহতির পরীক্ষায় উতিীণ্য হপ্ত হপ্ল সয 
গুণষাবলীর প্রপ্য়ষাজন, প্সইগুশল পুঁশথেত শিক্ষা সথপ্ক আহরণ করষা 
যষায় নষা। জ্ষান অজ্যপ্নর মধ্য শিপ্য়ই সয িশতি অশজ্যত হয়, প্স 
িশতি অজ্যনিষাই সযন শিক্ষার উপ্দেি্য। শিশুপ্ির জন্মরিহণ করষাপ্লই 
সস শিশু প্রকৃত মষানুষ হপ্ত পষাপ্র নষা। শিশু সন্তষানপ্ক যথষাথ্য 
মষানুপ্ষর মপ্তষা মষানুষ কপ্র সতষালষার জপ্ন্য সষাধনষার সুপ্যষাে সৃশষ্ট 
কপ্র শিপ্ত হয়। প্কষামলমশত শিশু আেষামী শিপ্নর কণ্যধষার। 
নিিপ্বর সময়িষাই প্রষাপ্ণষাছেলতষা শকংবষা আরষাপ্মর মুহূত্য। প্সই 
শিকশিপ্ক গুরুত্বপূণ্য মপ্ন কপ্র লষালন-পষালন করপ্ত হপ্ব। 
সন্তষানরষা সতষা কখনও-সখনও 'লিষান্ত-শ্রষান্ত' হপ্য় ঘুপ্ম ঢুলুঢুলু বষা 
অশস্র শকংবষা চঞ্ল হয়। শেক তখন শিশুপ্ক পষাে্যষাভ্যষাপ্স শনপ্য় 
যষাওয়ষা শেক নয়। কষারণিষা হল, তখন এসব শিক্ষা মপ্ন বসপ্ব 
নষা। এমনশক সস এসম্পপ্ক্য পষাল্টষা প্রশতশক্রয়ষাও সিখষাপ্ত পষাপ্র। 
তষাই শিশুপ্ির েল্প সিষানষাপ্ত হপ্ব। শিশুপ্ির শবশভন্ন সিপ্ির 

সছপ্লপ্মপ্য়প্ির েল্প, েষাছপষালষা শনপ্য় েল্প, রূপকথষার েল্প, সহজ 
সপৌরষাশণক েল্প, মজষার েল্প, পরীর েল্প এবং জন্তু-জষাপ্নষায়ষাপ্রর 
েল্পগুশল ১০ সথপ্ক ১৫ শমশনপ্ির মপ্ধ্য সিষ করষা প্রপ্য়ষাজন। 
কষাল্পশনক েল্প শিশুরষা অপ্নক ভষালবষাপ্স, কষারণ তষারষা কল্পনষাপ্রবণ। 
সৃজনিীলতষা বষাড়ষাপ্তই পষাে্য পুতিপ্কর পড়ষাপ্িষানষার পষািষাপষাশি 
কল্পনষা ও কম্যমুখী শবষয়গুশলপ্তই সজষার তষাশেি সিওয়ষা আবি্যক। 

পড়ষাপ্িষানষাপ্ক প্রষাণবন্ত এবং উপপ্ভষাে্য করবষার জন্য 
মষাপ্ঝমপ্ধ্য তষাপ্িরপ্ক শনপ্য় সুস্ সংসৃ্শত চচ্যষার প্রপ্য়ষাজন রপ্য়প্ছ 
নবশক। মষানশসক েেপ্নর জপ্ন্য সয "মূল-ম্রি" আপ্ছ, তষাপ্ক 
পশরপূণ্যতষা শিপ্ত শিশু, শকপ্িষার শকংবষা শিক্ষাথ্যীপ্ির হষাপ্ত 
শিক্ষামূলক মজষার মজষার সহজ পুতিক তুপ্ল সিওয়ষা িরকষার। 
প্রযুশতিেত ইপ্লকট্রশনক দ্রব্যষাশি তষাপ্িরপ্ক এপ্ন শিপ্তই পষাপ্র 
সৃজনিীলতষা, মননিীলসম্পন্ন অপ্নক আপ্বে। পষাে চচ্যষার 
কপ্েষারতষার কষারপ্ণ শিশুপ্ির মষানশবকতষা, মূল্যপ্বষাধ এবং ঐশতহ্য 
প্রীশত সযন শবনষ্ট হপ্য় যষাপ্ছে। সন্তষানরষা শিপ্ন শিপ্নই মষািকতষা, 
স্রিষাস, প্নিষা, িুন্যীশত সহ খুন শনপ্য়ই সকষানও নষা সকষাপ্নষাভষাপ্ব বড় 
হপ্ব। এই সকল সংঘশিত হপ্ছে উেশত বয়সী সকষামলমশত 
সন্তষানপ্ির মষাধ্যপ্মই। ফপ্ল সযষাে্য শহপ্সপ্ব সমরুিণ্ড  সসষাজষা কপ্র 
িষাঁড়ষাপ্তও পষারপ্ছ নষা।

শচন্তষাশবদ্ রষা বলপ্ছন, এমন নষানষা ভষাবনষা সথপ্ক পশরত্রষাপ্ণর 
উৎকৃষ্ট উপষায় হল শবপ্নষািনমূলক বই পড়ষাপ্নষার অভ্যষাস নতশর 
করষা। বই পষাপ্ে তষাপ্ির আন্দ আসপ্ব, মষানশসক পশরবত্যন ঘিপ্ব 
এবং সন্তষাপ্নর উন্নত ধ্যষান-ধষারণষাও জন্মষাপ্ব। ফলত তষারষা আপন 
জেতপ্কও শচনপ্ব। অপরষাধপ্বষাধ, অপশচন্তষা িূর হপ্ব। প্িিপ্প্রম, 
জষাশতপ্প্রম, আপনষাপ্তই সজপ্ে উেপ্ব। আর তখনই উন্নত, 
সমৃদ্ধতর 'জষাশত' নতশরর স্বনে পূরণ হপ্ব। প্িষ শনশরপ্খ বলষা যষায়, 
শিশুর শিক্ষার প্রধষান কথষা আরিহ সৃশষ্ট। তষাই ভষাল লষােষা, ম্দ 
লষােষা এবং রুশচিীলতষা বৃশদ্ধ করষার সপ্ঙ্গ বুশদ্ধর প্রবণতষাপ্কই 
কম্যমুখী শিক্ষায় জীবন েড়ষা প্রপ্য়ষাজন।

নবশিিষা মপ্ন কপ্র, রিষাম হপ্ছে শিক্ষার আিি্য েপ্বষণষােষার। শবপ্িষ কপ্র সসই শিক্ষা যখন হয়, পশরপ্বি শনভ্যর হষাপ্ত-
কলপ্ম প্রষাসশঙ্গক শিক্ষা। প্যখষাপ্ন শিপ্খ ছষাত্রছষাত্রীরষা নষানষান অশভজ্তষা সঞ্য় করপ্ব এবং তষা শনপ্য় শনপ্জরষা শনরন্তর শবশভন্ন 
পরীক্ষা-শনরীক্ষায় শলপ্ থষাকপ্ব।  রিষাপ্মর প্রবীণ মষানুপ্ষরষাই হপ্ছেন রিষাপ্মর অতীত সমপ্য়র সষাক্ী, স্ষানীয় অশভজ্ ব্যশতি। তষাপ্ির 
কষাছ সথপ্কও আমষাপ্ির ছষাত্রছষাত্রীরষা অপ্নক শকছু জষানপ্ত ও শিখপ্ত পষাপ্র। শিক্ষা হপ্য় উেুক আঞ্শলকভষাপ্ব প্রষাসশঙ্গক, প্য 
শিক্ষা গুরুত্ব সিপ্ব মষানুপ্ষর সমৌশলক চষাশহিষাপ্ক। এই স্বনে বুপ্ক শনপ্য়ই পথ চলপ্ছ নবশিিষা।

আসপ্ল সমষাজপ্ক েড়প্ত হপ্ল আপ্ে সসই সমষাপ্জর মষানুষ েড়ষার আপ্য়ষাজন করপ্ত হপ্ব। আর সসই মষানুষ েড়ষার 
আপ্য়ষাজনই হল আসল শিক্ষা।  প্কষানও শকছু সিখষাই শুধুমষাত্র শিক্ষা নয়, সমরি জীবন ও জেপ্তর মপ্ধ্য সসতুবন্ন করষার 
নষামই শিক্ষা বপ্ল শবশ্বষাস কপ্র নবশিিষা। 

রিষামীণ শিক্ষায় 'নবশিিষা'
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শিক্ষার গুণেত মষাপ্নষান্নয়প্ন এসশিশজ অজ্যপ্নর পূব্যিত্য
শিক্ষা মষানুপ্ষর অন্যতম সমৌশলক চষাশহিষা। নবশশ্বক সপ্রক্ষাপপ্ি 

শিক্ষার ব্যষাপক প্রসষাপ্রর পষািষাপষাশি এর গুণেত মষান শনশশ্চত 
করষাও সমষান গুরুত্ব বহন কপ্র। এপ্ক্প্ত্র সষাংসৃ্শতক নবশচত্র্রয 
এবং স্ষানীয় পশরমন্ডপ্লর ওপর শভশতি কপ্র শিক্ষাব্যবস্ষা, পষােিষান 
কম্যসূশচ, উপপ্যষােী স্ষান ও শসপ্লবষাস শবপ্িষ ভূশমকষা পষালন কপ্র। 
জষাশতসঙ্ঘ সঘষাশষত সিকসই উন্নয়ন লক্্যমষাত্রষার অভীষ্ট চষার-এ 
গুণেত মষানসম্মত শিক্ষা শনশশ্চতকরপ্ণও  শবষয়শি যপ্থষ্ট গুরুত্ব 
সপপ্য়প্ছ। শিক্ষার আকষা্ষিষা ব্যষাপকভষাপ্ব বৃশদ্ধ সপপ্লও, এর মষান 
শনপ্য় সংিয় রপ্য়ই সেপ্ছ। শবপ্িষ কপ্র আমষাপ্ির সিপ্ির 
রিষামষাঞ্প্ল শিক্ষার গুণেত মষান শনশশ্চত এবং রক্ষা করষা, এই 
িুই-ই কশেন হপ্য় পপ্ড়প্ছ। রিষামষাঞ্প্লর শিক্ষা প্রশতষ্ষানগুশলপ্ত 
সযষাে্য ও িক্ শিক্প্কর অভষাব, শিক্ষাথ্যীপ্ির ঝপ্র পড়ষার প্রবণতষা 
ও অশভভষাবকপ্ির উিষাসীনতষা এই শবষয়শিপ্ক আরও জশিল কপ্র 
তুলপ্ছ। প্িকসই উন্নয়প্ন লক্্যমষাত্রষা অজ্যন ও জষাতীয় উন্নয়নপ্ক 
ত্বরষাশন্বত করপ্ত সবসরকষাশর উন্নয়ন সংস্ষাগুশলপ্ক শিক্ষার গুণেত 
মষান শনশশ্চত করপ্ত এশেপ্য় আসপ্ত হপ্ব।  

আমরষা শবশ্বষাস কশর, শিক্ষার গুণেত মষান শনশশ্চত করপ্ত 
সষারষাপ্িপ্ি শবপ্িষ কপ্র রিষামষাঞ্প্ল শিশুপ্ির শবি্যষালয়মুখী ও 
তষাপ্ির মপ্ধ্য আন্দিষায়ক  এবং রিষামীণ প্রষাসশঙ্গক কম্যশভশতিক 
শিক্ষার অভ্যষাস যশি েপ্ড় সতষালষা যষায় তষাহপ্ল ঝপ্র পড়ষার হষার 

কপ্ম আসপ্ব, সপ্ব্যষাপশর সলখষাপড়ষায় তষাপ্ির  আরও উৎসষাহী কপ্র 
তুলপ্ব। সরকষাশর উপ্ি্যষাপ্ের একিষা প্রপ্য়ষাজন রপ্য়প্ছ, পষািষাপষাশি 
সবসরকষাশর উন্নয়ন প্রশতষ্ষানগুশল আফিষার সু্প্লর মপ্তষা কম্যসূশচ 
রিহণ করপ্ত পষাপ্র। আমরষা যষা রিহণ করশছ তষাহপ্ল আফিষার সু্ল 
কী? আফিষার সু্ল হপ্ছে সু্ল ছুশির পর সসই সু্প্লর সকষানও 
একশি সশ্রশণকপ্ক্ রিষাপ্মর যুবক-যুবতীপ্ির শনপ্য় স্ষানীয় উপপ্যষােী 
িক্তষা শভশতিক শিক্ষা এবং তষাপ্ির মপ্ধ্য যষাপ্ত আশত্মক এবং 
মষানশবক শবকষাি েপ্ড় সতষালষা যষায়, আমরষা তষাপ্তই সজষার শিপ্ত 
চষাই। কষারণ মষানশবক মূল্যপ্বষাপ্ধর অভষাব সিখষা শিপ্ছে। মষানুপ্ষ 
মষানুপ্ষ সম্পক্যগুশল সভপ্ঙ যষাপ্ছে। এগুশলও শিক্ষার মপ্ধ্য আনপ্ত 
হপ্ব, কষারণ এিষাও শিক্ষার অঙ্গ। শুধু পড়ষাপ্িষানষা করপ্লই শিশক্ত 
হওয়ষা যষায় নষা, মষানশবক মষানুষ হপ্ত হয়। রিষাপ্ম সথপ্কই সু্প্লর 
শিশুরষাও নষাচ, েষান, নষািক, ছশব আঁকষা এবং হষাপ্তর কষাজ শিখপ্ত 
পষাপ্র, যষা তষাপ্ির ভশবষ্যৎ জীবপ্ন কষাপ্জ লষােপ্ব। এরজন্য যষা 
লষােপ্ব তষা হল, অশভজ্ শরপ্সষাস্য পষাস্যন। এধরপ্নর পষােিষান সকপ্্রি 
প্রশিশক্ত ও সমধষাবী শরপ্সষাস্য পষাস্যন শনপ্য়ষাে শনশশ্চত করষা সেপ্ল 
রিষাম পয্যষাপ্য়ও ব্যষাপক হষাপ্র নষানষা ধরপ্নর সমধষার শবকষাি ঘিষাপ্নষা 
সম্ভব হপ্ব। পরবত্যীপ্ত এসব শিক্ষাথ্যীরষা রিষামষাঞ্প্লর মষানুপ্ষর 
জীবনযষাত্রষার মষাপ্নষান্নয়প্নর সপ্ঙ্গ সপ্ঙ্গ জষাতীয় উন্নয়প্নও ভূশমকষা 
রষাখপ্ত পষারপ্ব।
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জুশলয়ষাস কষামবষারষাপ্ে সন্যপ্রপ্র
 (১৯২২-১৯৯৯ শরিস্ষাব্)

ইউসুফ কষাসসষাম- এর সলখষা ইংপ্রশজ প্রবপ্ন্র সংশক্প্ষায়ন

একশি সসশমনষার চলপ্ছ। আপ্লষাচনষার শবষয়- 
'শিক্ষা আর উন্নয়ন'। চলপ্ছ মত প্রকষাি, আিষান-
প্রিষান, আপ্লষাচনষা। প্সশমনষাপ্রর ঘরিষা যশি বড় 
হপ্ত হপ্ত সেষািষা একিষা সিি হপ্য় যষায়। আর 
সঞ্ষালক–অধ্যপ্ক্র সচয়ষাপ্র যশি বপ্সন সস সিপ্ির 
রষা্রেপশত!

১৯৫৭ সষাল। তষানজষাশনয়ষা প্রজষাত্রি। রষা্রেপশত 
জুশলয়ষাস সন্যপ্রপ্র। সি্য স্বষাধীন হওয়ষা সিিিষা  
সরেরম–ঔপ্পশনপ্বশিক ধষারষায় বষাঁচষা বতিষা-পচষা 
সমষাজিষাপ্ক পষাল্টষাপ্ত হপ্ব। রষা্রেপশত তষাঁর সিপ্ির 
উন্নয়প্নর লক্্য ও সকৌিল শনধ্যষারণ করপ্ছন। প্ঘষাশষত হপ্ছে “ 
আরুিষা শিলি্যষাপ্রিন”। এপ্িপ্ি উন্নয়প্নর শভশতি হপ্ব  সমষাজবষাি 
আর স্বশনভ্যরতষা। প্কষান পপ্থ উন্নয়ন হপ্ব ভষাবপ্ত শেপ্য় রষা্রেপশত 
তষাঁর শিক্ষা-িি্যন প্রকষাি করপ্ছন। উন্নয়প্নর লক্্য মুশতি। শিক্ষার 
লক্্যও মুশতি। রষা্রেপশতর অন্তপ্র লুশকপ্য় থষাপ্ক এক শিক্ক। 
জুশলয়ষাস সন্যপ্রপ্র-র পথ  চলষা শুরু হয় লিষাসঘর সথপ্কই।

তষাই রষা্রেপ্নতষার ভূশমকষা পষালপ্নর সপছপ্ন শিক্ষার িুশনয়ষা 
সথপ্ক শিপ্খ সনওয়ষা এক প্রত্যয়। যষার নবশিষ্ট্য অশবরষাম মূল্যষায়ন, 
অশবরষাম শিখন আর ব্যষাখ্যষা। প্িি েেন হপ্য় িষাঁড়ষাল বৃহৎ অপ্থ্যর 
শিক্ষাচচ্যষা।

তষানজষাশনয়ষার সষামপ্ন  তখন অপ্নকগুশল লড়ষাই -
১) িষাশরদ্র¨
২) সষামষাশজক–অথ্যননশতক অসষাম্য
৩) জীবপ্নর প্রশত সক্প্ত্র অনুন্নয়ন 
৪) আর সবপ্চপ্য় পীড়ষািষায়ক  ঔপ্পশনপ্বশিক 

িষাসপ্ন শনমশজিত এক জষাশত। ননরষাি্য 
আর অিৃপ্ষ্টর সিষারপ্েষাড়ষায় মষাথষা খঁুড়প্ছ।
সন্যপ্রপ্র সিপ্ির হষাল ধরপ্লন। 

তষানজষাশনয়ষা হপ্য় উেপ্ব স্বশনভ্যর। উন্নয়প্নর 
উড়ষান চষাই। শকন্তু পষাশ্চষাত্য কষায়িষার উন্নয়ন নয়। ধন, অপ্থ্যর হষাত 
ধপ্র উন্নয়ন আসপ্ব নষা। আসপ্ব মষানুপ্ষর হষাত ধপ্র। সমষাজবষািী 
উন্নয়ন, মষানুষ সকশ্রিক উন্নয়ন। উন্নয়প্নর ফপ্ল থষাকপ্ব সবষার 
সমষান অশধকষার। প্ন্যপ্রপ্র-এর মপ্ত, এই উন্নয়নপ্ক পূরণ করপ্ত 
হপ্ব শতনশি পূব্যিত্য শিপ্য়। জশমর সদ্ব্যবহষার, সু-নীশত, সু-প্নতৃত্ব। 
কৃশষ প্রধষান সিি তষানজষাশনয়ষা। উন্নয়প্নর বষাতিব রূপষায়ণ হপ্ত হপ্ব 
রিষাপ্ম। রিষাপ্মর মষানুষ এক সপ্ঙ্গ বষাস করপ্ব, কষাজ করপ্ব। সমবষায় 
শভশতিপ্ত নতশর হপ্ব সংেশেত রিষাম বষা “উজষামষা” (বষাংলষায় 

“পশরবষারত্ব)। পশরবষারত্ব হপ্ব তষানজষাশনয়ষান 
সমষাজবষাপ্ির শভশতি। এই সমষাজবষািী, স্বশনভ্যর 
উন্নয়প্ন সশক্রয় অংি সনপ্ব সষাধষারণ মষানুষ। 
উন্নয়ন নীশত পশরকল্পনষায় অংি সনপ্ব মষানুষ। 
তষারষাই শসদ্ধষান্ত সনপ্ব সকষান পথ ভষাল বষা ম্দ। 
উন্নয়ন প্রশক্রয়ষায় তষারষা সযষােিষান করপ্ব। 
প্রপ্ত্যপ্কর জীবনমষান উশন্নত হপ্ব। প্িপ্ি 
রষাজননশতক-সষামষাশজক সমতষা প্রসষাশরত হপ্ব। 
মুশষ্টপ্ময় কপ্য়কজপ্নর জন্য শবলষাসবহুল 
জীবনযষাপপ্নর ব্যবস্ষা করষা উন্নয়প্নর লক্্য হপ্ব 

নষা। সষামষাশজক পশরবত্যপ্নর লক্্যগুশল শনধ্যষারণ করপ্ত করপ্ত 
সন্যপ্রপ্র এক শবকল্প শিক্ষা মপ্িল সপি করপ্লন। ঔপ্পশনপ্বশিক 
শিক্ষাব্যবস্ষার সখষাল-নলপ্চ বিলষাপ্ত হপ্ব। প্িি েেন চলপ্ব িুই 
িষানষায় ভর কপ্র-
১) স্বশনভ্যরতষার জন্য শিক্ষাব্যবস্ষা
২) বয়স্ শিক্ষাক্রম, যষার লক্্য হল জীবনভর সিখষা, জষানষা আর 

যুশতিকষাশমতষা। 
সন্যপ্রপ্র –র শবকল্প শিক্ষাব্যবস্ষা হপ্ব সমতষা, স্বশনভ্যরতষার 

িূত। ঔপ্পশনপ্বশিক সকৌশলন্যবষািী শিক্ষাব্যবস্ষাপ্ক বিলষাপ্ত হপ্ব। 
সতমনশি চষাইপ্লন সন্যপ্রপ্র। শবপ্িষ কপ্য়কশি সপিষায় মষানুষ 
সযষােষান সিওয়ষার কষাজ শিক্ষার নয়। শিশক্ত হপ্য় ওেষার অথ্য 
সমষাজ শবশছেন্নতষা নয়।

সন্যপ্রপ্র–র প্রতিষাশবত শিক্ষাব্যবস্ষা 
প্রশতষ্ষা করপ্ত সেপ্ল অবি্যই কতকগুশল 
নবশিপ্ষ্ট্যর কথষা মপ্ন রষাখপ্ত হপ্ব –
১) কৃশষ প্রধষান তষানজষাশনয়ষায় শিক্ষাপ্ক হপ্ত 
হপ্ব রিষামমুখী। 
২) শিক্ক/শিশক্কষা–পড়ুয়ষারষা সু্প্লর মপ্ধ্যই 
উৎপষািনিীল কম্যসূশচর সপ্ঙ্গ যুতি থষাপ্বন। 

আর এই ধরপ্নর কম্যসূশচ পশরকল্পনষা করষা, শসদ্ধষান্ত রিহপ্ণ 
পড়ুয়ষারষাও অংি সনপ্ব।

৩) সু্ল পষােক্রপ্ম এই উৎপষািনমুখী কম্যসূশচ অন্ত্যভুতি থষাকপ্ব। 
ত্বি আর চচ্যষার সমলবন্ন ঘিপ্ব। প্িখষা-জষানষা অথ্যপূণ্য হপ্য় 
উেপ্ব।

৪) চলশত প্রথষােত শিক্ষাব্যবস্ষার পরীক্ষা পদ্ধশত গুরুত্বহীন হপ্য় 
যষাপ্ব। পরীক্ষায় পষাস করষার মূল্য থষাকপ্ব নষা। পড়ুয়ষার 
পড়ষাপ্িষানষার মূল্যষায়প্নর সপ্ঙ্গ সপ্ঙ্গ গুরুত্ব পষাপ্ব সস সমষাজ-

এই সমষাজবষািী, স্বশনভ্যর উন্নয়প্ন 
সশক্রয় অংি সনপ্ব সষাধষারণ মষানুষ। 
উন্নয়ন নীশত পশরকল্পনষায় অংি সনপ্ব 
মষানুষ। তষারষাই শসদ্ধষান্ত সনপ্ব সকষান পথ 
ভষাল বষা ম্দ। উন্নয়ন প্রশক্রয়ষায় তষারষা 
সযষােিষান করপ্ব। 
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সেষাষ্ীপ্ত কতিষা অবিষান রষাখপ্ছ।
৫) শিশুর প্রষাথশমক শিক্ষা শুরু হপ্ব ৭ বছর বয়প্স। প্স যখন 

প্রষাথশমক সু্প্লর েশণ্ড সপপ্রষাপ্ব, ততশিপ্ন সস একজন 
স্বশনভ্যর, উৎপষািনিীল সমূ্পণ্য মষানুষ হপ্য় উপ্েপ্ছ।

৬) শিক্ষার প্রশতশি তির সযমন প্রষাথশমক, মষাধ্যশমক, উচ্চশিক্ষা– 
শনজ শনজ সক্প্ত্র হপ্ব স্বয়ংসমূ্পর্। অথ্যষাৎ প্রষাথশমক শিক্ষা 
সকবলমষাত্র মষাধ্যশমক শিক্ষালষাপ্ভর উপষায় হপ্য় থষাকপ্ব নষা। 
সতমনই মষাধ্যশমক শিক্ষা উচ্চশিক্ষা লষাপ্ভর উপষায় মষাত্র নয়।

৭) পড়ুয়ষারষা হপ্য় উেপ্ব আত্মশবশ্বষাসী, সহপ্যষােী। তষাপ্ির মন 
হপ্ব সশক্রয়, অনুসশন্ৎসু। সমষাপ্জর প্রশত তষাপ্ির িষায়বদ্ধতষার 
সবষাধ নতশর হপ্ব এই সু্প্লই।
সন্যপ্রপ্র েভীরভষাপ্ব শবশ্বষাস রষাপ্খন, উন্নয়ন রূপষায়প্ণ বয়স্ 

শিক্ষার গুরুত্বপূণ্য ভূশমকষার কথষা। জ্ষান ও িক্তষা প্রিষাপ্নর সপ্ঙ্গ 
সপ্ঙ্গ মষানুপ্ষর সচতনষাপ্ক উসপ্ক সিওয়ষার কষাজ কপ্র বয়স্ শিক্ষা। 
সন্যপ্রপ্র–এর মপ্ত, বয়স্ শিক্ষার শবষয়শি অপ্নকিষাই রষাজননশতক। 

এই শিক্ষার সভতর শিপ্য় ব্যশতি শনপ্জর পশরশস্শতপ্ক শবচষার–
শবপ্লেষণ করপ্ত সিপ্খ, তষার মপ্ন প্রনে জষাপ্ে। অনুসন্ষান করপ্ত 
করপ্ত পশরশস্শত পশরবত্যপ্নর পথ, উতিরপ্ণর পথ খুঁপ্জ পষায়। 
শনজস্ব ব্যশতিেত উতিরপ্ণর সষাপ্থ সষাপ্থ সমষাপ্জর উতিরপ্ণর উপষায় 
খুঁপ্জ পষায়। বয়স্ শিক্ষাক্রপ্মর পড়ুয়ষারষা শনপ্জরষাই শস্র করপ্ব 
তষারষা কী শিখপ্ব। শিক্প্কর কষাজ হপ্ব সিখষার পপ্থ সঙ্গী হপ্য় 
পথ সিখষাপ্নষা। শিক্ষা শনপ্য় জুশলয়ষাস সন্যপ্রপ্র-র অপূব্য একশি 
উশতি হল,  “প্বঁপ্চ থষাকষািষাই সিখষা। আর সিখষা মষাপ্নই আরও 
ভষালভষাপ্ব সবঁপ্চ থষাকষা”।

তষানজষাশনয়ষার উন্নয়ন সমষাজবষাপ্ির পথ সছপ্ড় ধনতষাশ্রিক পথ 
ধপ্রপ্ছ বহুশিন সন্যপ্রপ্র-র শিক্ষা শনপ্য়। স্বনেগুশল কতক পূরণ 
হপ্য়প্ছ, কতক হয়শন। প্যিষা হপ্য়প্ছ, প্সিষা হল, তষানজষাশনয়ষা জুপ্ড় 
প্রষাথশমক শিক্ষার প্রসষার। যষার ফপ্ল স্বষাস্্য, কৃশষ সংক্রষান্ত খবরষাখবর 
সিপ্ির সকষাণষায় সকষাণষায়  সহপ্জই সপঁপ্ছ যষায়। আর বয়স্ শিক্ষায় 
তষানজষাশনয়ষার উদ্ষাবনী উন্নয়ন “শবপ্লপ্বর” আখ্যষা সপপ্য়প্ছ।

শিক্ষা সংক্রষান্ত অ্যষাশরস্িপ্লর আরও শকছু উশতি;-
   

"শিক্ষার সিকপ্ড়র স্বষাি সতঁপ্তষা হপ্লও এর ফল শমশষ্ট"  

"হৃিয় শিশক্ত নষা কপ্র, মনপ্ক শিশক্ত করষা সমষাপ্িই শিক্ষা নয়"

"জ্ষানীরষা ধন সঞ্য় কপ্রন অথ্য শপিষাচপ্ির মুখষাপ্পক্ী নষা হওয়ষার জন্য"

"শিক্ষার লক্্য হল, সুস্ সিপ্হ সুস্ মন নতশর করষা"

নবশিিষার পশথকপ্ির প্রশত আপ্বিন
নবশিিষার পশথক হপ্য় আমষাপ্িরপ্ক অনুপ্রষাশণত করষার জন্য প্রথপ্মই অ্যষাপ্হি ইশনশিপ্য়শিভ্ স্ -এর পক্ সথপ্ক আপনষাপ্ির 

জষানষাই অসংখ্য ধন্যবষাি। আপনষারষা জষাপ্নন সয, এখনও পয্যন্ত নবশিিষার ১১শি সংকলন প্রকষাশিত হপ্য়প্ছ। শকন্তু নষানষান ত্রুশির 
কষারপ্ণ হয়প্তষা অপ্নক সংকলন আপনষাপ্ির কষাপ্ছ সপঁছপ্ত সিশর হপ্য়প্ছ, হয়প্তষা বষা আপ্িৌ সপঁপ্ছ সিওয়ষা সম্ভব হয়শন। এরজন্য 
আমরষা আপনষাপ্ির কষাপ্ছ আন্তশরকভষাপ্ব ক্মষা প্রষাথ্যণষা করশছ। তপ্ব আমরষা মপ্ন কশর, এই ত্রুশিগুপ্লষা সংপ্িষাধন করষার জন্য 
অশবলপ্ম্ব শকছু পিপ্ক্প সনওয়ষা জরুশর। আপনষাপ্ির সষাহষায্য ছষাড়ষা যষা সকষানও ভষাপ্বই সম্ভব নয়। আেষামী শিপ্ন যষাপ্ত এই 
নবশিিষার এই পথ আরও সুেম হয় তষারজন্য আপনষারপ্ির সুশচশন্তত মতষামপ্তর পষািষাপষাশি যথষা সমপ্য় পশথক শহসষাপ্ব নতুনভষাপ্ব 
ধষায্য হওয়ষা আপনষাপ্ির শনশি্যষ্ট রিষাহকমূল্য জমষা শিপ্য় পুন্যনবীকরপ্ণ সহষায়তষা করুন। এবষার সথপ্ক িষাকপ্যষাপ্ে এই রিষাহকমূল্য 
বছপ্র ২০০ িষাকষা এবং হষাপ্তহষাপ্ত আপনষার এলষাকষার শচশনিত সকষানও সক্রিীয় জষায়েষা সথপ্ক সনওয়ষার সক্প্ত্র আপনষাপ্িরপ্ক 
বছপ্র ১০০ িষাকষা রিষাহকমূল্য শিপ্ত হপ্ব। শিক্ষাসংক্রষান্ত আমষাপ্ির অন্য সকষানও প্রকষািনষা আত্মপ্রকষাি করপ্ল তষাও নবশিিষার 
সংকলপ্নর সপ্ঙ্গ আপনষাপ্িরপ্ক পষাশেপ্য় সিওয়ষা হপ্ব। পষািষাপষাশি নবশিিষায় প্রকষাশিত শিক্ষামূলক প্রবন্গুপ্লষা শনপ্য়ও আপনষাপ্ির 
মতষামত আমষাপ্ির কষাপ্ছ অত্যন্ত মূল্যবষান। আপনষাপ্ির উপযুতি মতষামপ্তর মষাধ্যপ্মই নবশিিষার পপ্থ এশেপ্য় চলষা সম্ভব। তষাই 
হপ্ব আমষাপ্ির পথ চলষার পষাপ্থয়।

আিষা কশর, এপ্ক্প্ত্র আমরষা আপনষাপ্ির সহপ্যষাশেতষা পষাব এবং নবশিিষার পপ্থ আমষাপ্ির যষাত্রষাপথ আেষামীপ্ত আরও 
সুেম হপ্ব।

সয সকষানও প্রপ্য়ষাজপ্ন সযষােষাপ্যষাে করুন এই নম্বপ্রঃ 9433152505, 9830453086
সম্পষািক, নবশিিষা, অ্যষাপ্হি ইশনশিপ্য়শিভ্ স্ , কলকষাতষা
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সপ্ত্য্রিনষাথ বসু
সপ্ত্য্রিনষাথ বসু শছপ্লন অসষামষান্য এক  

বষাঙষাশল পিষাথ্য শবজ্ষানী। প্কষায়ষাটিষাম পিষাথ্য 
শবজ্ষাপ্ন শতশন গুরুত্বপূণ্য অবিষান সরপ্খপ্ছন। 
এশবষপ্য় তষাঁর েপ্বষণষা “সবষাস-আইনস্ষাইন 
স্্যষাশিশস্কস” এবং “সবষাস-আইনস্ষাইন 
কনপ্িনপ্সি” তপ্্বির শভশতি স্ষাপন কপ্রপ্ছ। 
মহষান ভষারতীয় শবজ্ষানী সপ্ত্য্রিনষাথ  বসু  
আধুশনক পিষাথ্য শবজ্ষান অথ্যষাৎ সকষায়ষাটিষাম 
শফশজক্সপ্ক একশি নতুন শিক শনপ্ি্যি শিপ্য়প্ছন। 
তষাঁর রচনষাগুশল মহষান শবজ্ষানী আইনস্ষাইন দ্ষারষা 
প্রিংশসত হয় এবং তষাঁরষা একসপ্ঙ্গ বহু  তপ্্বির 
প্রতিষাব কপ্রশছপ্লন। বহু শবজ্ষানী এশনপ্য় শনপ্জপ্ির আশবকেষাপ্রর 
জন্য সনষাপ্বল পুরকেষারও লষাভ কপ্রপ্ছন।

১৮৯৪ সষাপ্লর ১ জষানুয়ষাশর, কলকষাতষার ঈশ্বর শমত্র সলপ্ন  
শতশন জন্মরিহণ কপ্রন। বষাবষা সুপ্র্রিনষাথ বসু পূব্য-ভষারত সরলওপ্য়র 
প্রপ্কৌিল শবভষাপ্ে কম্যরত শছপ্লন। সষাত ভষাই-প্বষাপ্নর মপ্ধ্য শতশন 
বড় শছপ্লন। সষাধষারণ একশি সু্প্ল হপ্য়শছল তষাঁর প্রষাথশমক শিক্ষা। 
পপ্র ভশত্য হন শনউ ইশন্ডয়ষান সু্ল এবং শহ্ুদ সু্প্ল। সু্ল সিপ্ষ 
ভশত্য হন কলকষাতষার শবখ্যষাত সপ্রশসপ্িশসি কপ্লপ্জ। শতশন সমতি 
পরীক্ষায় সপ্ব্যষাচ্চ নম্বর এবং শতশন প্রথম স্ষান অজ্যন করপ্ত 
থষাপ্কন। তষাঁর প্রশতভষা সিপ্খ প্রষায়িই অপ্নপ্কই বলপ্তন, ভশবষ্যপ্ত 
শতশন  একজন মহষান েশণতশবদ্  বষা শবজ্ষানী 
হপ্য় উেপ্বন। ২০ বছর বয়প্স ঊষষাবতীর 
সপ্ঙ্গ শতশন শববষাহ বন্প্ন আবদ্ধ হন। তষাঁপ্ির 
নয়শি সন্তষান হপ্লও, িুভ্যষাে্যবিত এরমপ্ধ্য 
িু'জপ্নর মৃতু্য হয়।

১৯১৫ সষাপ্ল সপ্ত্য্রিনষাথ বসু এম. এস. 
শস. (েশণত) পরীক্ষায় প্রথম সশ্রশণপ্ত উতিীণ্য 
হন। কপ্লপ্জর অধ্যক্ স্যষার আশুপ্তষাষ 
মুপ্খষাপষাধ্যষায় তষাঁর প্রশতভষা সিপ্খ তষাঁপ্ক পিষাথ্য 
শবজ্ষাপ্নর অধ্যষাপক পপ্ি শনযুতি কপ্রন। ১৯১৬ সথপ্ক ১৯২১ 
সষাল পয্যন্ত শতশন এই পপ্িই শছপ্লন। ১৯২১ সষাপ্ল সযষাে সিন 
ঢষাকষা শবশ্বশবি্যষালপ্য়র পিষাথ্য শবজ্ষান শবভষাপ্ের শরিষার শহসষাপ্ব। 
পপ্র শতশন পিষাথ্য শবজ্ষান ও েশণত শনপ্য় গুরুত্বপূণ্য কষাজ কপ্রন। 
সময়শি শছল পিষাথ্যশবি্যষায় তষাঁর নতুন আশবকেষাপ্রর সময়। 
সকষায়ষাটিষাম ত্বিশি জষাম্যষান পিষাথ্যশবদ্  ম্যষাক্স প্ল্যষাঙ্ক উপস্ষাপন 
কপ্রশছপ্লন। জষাম্যষাশনপ্তই আইনস্ষাইন “আপ্পশক্কতষা ত্বি” 
প্রতিষাব কপ্রশছপ্লন। সপ্ত্য্রিনষাথ  এই সমতি আশবকেষার শনপ্য় 
অধ্যয়ন ও েপ্বষণষা করশছপ্লন। প্কষায়ষাটিষাম পশরসংখ্যষাপ্নর শভশতি 

শনপ্য় একশি রচনষা  শলপ্খ তষা প্রকষাপ্ির জন্য 
শরিশিি জষান্যষাপ্ল পষাশেপ্য়শছপ্লন। তপ্ব শতশন ব্যথ্য 
হওয়ষায় পপ্র শতশন তষা সরষাসশর আইনস্ষাইপ্নর 
কষাপ্ছ পষােষান। আইনস্ষাইন এর গুরুত্ব বুপ্ঝ তষা 
জষাম্যষান ভষাষষায় অনুবষাি কপ্রন এবং Zeitschrift 
für Physik নষাপ্ম জষান্যষাপ্ল প্রকষাি কপ্রন। 
এরপপ্র এই িুই মহষান শবজ্ষানী একসপ্ঙ্গ 
অপ্নক েপ্বষণষা কপ্রন। পপ্র সপ্ত্য্রিনষাথ বসু 
শফশজক্স জষান্যষাপ্ল প্রকষাপ্ির জন্য আরও একশি 
কষােজ পষাশেপ্য়শছপ্লন। শকন্তু তষাও প্রকষাি নষা 
হওয়ষায় পপ্র তষা আবষার আইনস্ষাইপ্নর কষাপ্ছ 

পষােষান। আইনস্ষাইন এশবষপ্য় আরও শকছু েপ্বষণষা করষার সময় 
সযৌথভষাপ্ব তষা Zeitschrift für Physik পশত্রকষায় প্রকষাি 
কপ্রন। এই কষােজশি ‘সবষাস-আইনস্ষাইন সংখ্যষাত্বি’ নষাপ্ম 
সকষায়ষাটিষাম পিষাথ্যশবি্যষায় একশি নতুন িষাখষার জন্ম সিয়। যষার 
মষাধ্যপ্ম সব ধরপ্নর সবষাসন কণষার নবশিষ্ট্যগুশল সনষাতি করষা যষায়। 
এরপপ্র ১৯২৪ সথপ্ক ১৯২৬ সষাল পয্যন্ত শতশন ইউপ্রষাপ ভ্রমণ 
কপ্রন। প্যখষাপ্ন শতশন সমশর কুশর, পষাওশল, হষাইপ্জনবষাে্য এবং 
প্ল্যষাপ্ঙ্কর মপ্তষা শবজ্ষানীপ্ির সপ্ঙ্গ কষাজ কপ্রন। বষাশল্যপ্ন 
আইনস্ষাইপ্নর সপ্ঙ্গও তষাঁর সিখষা হপ্য়শছল। ইউপ্রষাপ্প প্রষায় 
িু’বছর কষাশিপ্য় ১৯২৬ সষাপ্ল শতশন ঢষাকষায় সফপ্রন। আপ্বিন 

কপ্রন ঢষাকষা শবশ্বশবি্যষালপ্য় অধ্যষাপক পপ্ি। 
শপ. এইচ. শি. নষা থষাকষায় প্রথপ্ম শতশন ওই 
পপ্ির সযষাে্য বপ্ল মপ্নষানীত নষা হপ্লও  পপ্র 
আইনস্ষাইপ্নর প্রিংসষাধন্য হওয়ষার সুবষাপ্ি  
শতশন  কষাজশি পষান। ১৯২৬ সষাল সথপ্ক 
১৯৪৫ সষাল পয্যন্ত শতশন সসখষাপ্নই শছপ্লন 
এবং ত্বিীয় পিষাথ্য শবজ্ষান ও এক্সপ্র 
শক্রস্ষাপ্লষারিষাশফ শনপ্য় কষাজ কপ্রন। ১৯৪৫ 
সষাপ্ল শতশন কলকষাতষা শবশ্বশবি্যষালপ্য়র পিষাথ্য 

শবজ্ষাপ্নর অধ্যষাপক  হন। ১৯৫৬ সষাপ্ল অবসর শনপ্য় িষাশন্তশনপ্কতপ্ন 
যষান। তপ্ব সসখষাপ্ন সবশিশিন থষাপ্কনশন।

১৯৫৮ সষাপ্ল শফপ্র আপ্সন কলকষাতষায়। এবছর রয়্যষাল 
সসষাসষাইশির সফপ্লষা শনব্যষাশচত হপ্য় শতশন জষাতীয় অধ্যষাপক হন। 
শবজ্ষান েপ্বষণষায় তষাঁর অবিষাপ্নর জন্য ১৯৫৪ সষাপ্ল ভষারত 
সরকষার তষাঁপ্ক পদ্মশবভূষপ্ণ সম্মষাশনত কপ্র। ৮০ বছর বয়প্স 
১৯৭৪ সষাপ্লর ৪ সফব্রুয়ষাশর শতশন কলকষাতষায় সিষ শনঃশ্বষাস ত্যষাে 
কপ্রন।

সপ্ত্য্রিনষাথ  বসু  আধুশনক 
পিষাথ্য শবজ্ষান অথ্যষাৎ সকষায়ষাটিষাম 
শফশজক্সপ্ক একশি নতুন শিকশনপ্ি্যি 
শিপ্য়প্ছন। তষাঁর রচনষাগুশল মহষান 
শবজ্ষানী আইনস্ষাইন দ্ষারষা প্রিংশসত 
হয় এবং তষাঁরষা একসপ্ঙ্গ বহু  তপ্্বির 
প্রতিষাব কপ্রশছপ্লন।
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†mB mgq
প্রষায় সিড়ি বছর আপ্ে A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL রিন্থশি শলপ্খশছপ্লন িশলিউ িশলিউ হষাটিষার। রিন্থশির 
প্রকষািকষাল ১৮৭৭ শরিস্ষাব্। প্মষাি ২০শি খপ্ণ্ড প্রকষাশিত এই রিন্থশিপ্ত  তৎকষালীন বষাংলষার অন্তভু্যতি শবশভন্ন স্ষান ও সজলষার 
সভৌপ্েষাশলক শববরণ সহ সসখষানকষার অশধবষাসীপ্ির জীবন-জীশবকষা ও তষাপ্ির আথ্য-সষামষাশজক শচত্র, নষানষা তথ্য ও পশরসংখ্যষানসহ 
সযভষাপ্ব পশরসু্শিত হপ্য়প্ছ, তষাপ্ত তৎকষালীন বষাংলষার সজলষাশভশতিক সয পশরচয় আমরষা পষাই – তষা আজও প্রষাসশঙ্গক। আজপ্কর 
শিপ্ন িষাঁশড়প্য় আমরষা যশি একবষার সসই পুরপ্নষা শিনগুশলর শিপ্ক তষাকষাই, তষাহপ্ল বুঝপ্ত পষারব এখন আমরষা সকষাথষায় িষাঁশড়প্য় 
রপ্য়শছ। এখন সিখষা যষাক, প্কমন শছল সসই সময়। 

নশিয়ষা

ভষারপ্ত অবশস্ত পশশ্চমবপ্ঙ্গর সপ্রশসপ্িশসি শবভষাপ্ের একশি 
সজলষা। এই সজলষার উতির-পশশ্চপ্ম ও উতিপ্র মুশি্যিষাবষাি সজলষা; 
পূব্য সীমষাপ্ন্ত বষাংলষাপ্িপ্ির খুলনষা শবভষাে, িশক্ণ-পূপ্ব্য ও িশক্প্ণ 
উতির চশব্বি পরেনষা সজলষা এবং পশশ্চপ্ম হুেশল ও বধ্যমষান সজলষা 
অবশস্ত। ১৭৮৭ সষাপ্ল শরিশিি ইস্ ইশন্ডয়ষা সকষাম্পষাশনর রষাজত্বকষাপ্ল 
সজলষা শহপ্সপ্ব নশিয়ষার আত্মপ্রকষাি। প্স সময় বত্যমষান হুেশল ও 
উতির ২৪ পরেনষা সজলষার শকছু অংি এই সজলষার অন্তভু্যতি শছল। 
১৯৪৭ সষাপ্লর ১৫ আেস্ সষামশয়কভষাপ্ব এই সজলষা পষাশকতিষান 
রষাপ্্রের অন্তভু্যতি হয়। শতন শিন বষাপ্ি ১৮ আেস্ শকয়িংি বষাপ্ি 
নশিয়ষা পুনরষায় ভষারত অশধরষাপ্জ্যর অন্তভু্যতি হয়। ১৯৪৮ সষাপ্লর 
২৩ সফব্রুয়ষাশর নশিয়ষা সজলষা তষার বত্যমষান রূপশি লষাভ কপ্র। 
১৯৪৭ সষাপ্ল সষামশয়কভষাপ্ব সজলষার নষামকরণ নবদ্ীপ করষা হপ্লও 
শকছুশিপ্নর মপ্ধ্যই সসই নষামকরণ বষাশতল হয়। নশিয়ষা নষাপ্মর 
উৎস সম্বপ্ন্ নষানষা ধষারণষা প্রচশলত আপ্ছ। নশিয়ষা ও নবদ্ীপ এই 
িুশি নষামই এই জনপপ্ি প্রচশলত। এই স্ষান বহু বষার নবপ্িশিক 

আক্রমপ্ণর শিকষার হপ্য়প্ছ, যষার ফপ্ল উচ্চষারপ্ণর শবকৃশতর 
মষাধ্যষাপ্ম নশিয়ষা ও নবদ্ীপ সম্পক্যযুতি হপ্ত পষারত, যশিও তষা 
হয়শন। নশিয়ষার নষামকরণ প্রসপ্ঙ্গ কষাশন্তচ্রি রষাঢী একশি শকংবিশন্তর 
উপ্লেখ কপ্রপ্ছন। শতশন শলপ্খপ্ছন সয, ভষােীরথী তীরস্ নবসৃস্ 
চরভূশমপ্ত এক তষাশ্রিক প্রশতশিন সন্্যষায় ন’শি প্রিীপ জ্ষাশলপ্য় 
ত্রি-সষাধষানষা করপ্তন। িূর সথপ্ক সিপ্খ সলষাপ্ক এই দ্ীপশিপ্ক 
ন’শিয়ষার চর বলত। আর সসই সথপ্কই নষাশক সলষাকমুপ্খ ‘নশিয়ষা’ 
নষাপ্মর প্রচলন কপ্র।

ভষােীরথী নিীর তীপ্র অবশস্ত হওয়ষায় নশিয়ষা শহ্ুদ 
ধম্যষালশম্বপ্ির জন্য একশি তীথ্যস্ষান। রষাজষা বলেষাল সসন নশিয়ষা 
প্রশতষ্ষা কপ্রন। প্রষাচীন বষাংলষার শহ্ুদ রষাজষারষা সেৌপ্ড়র পষািষাপষাশি 
নশিয়ষাপ্তও অবস্ষান করপ্তন। রষাজষা বলেষাল সসন তষার িষাসনকষাপ্ল 
পশরবষাপ্রর সিস্যপ্ির শনপ্য় ভষােীরথী নিীপ্ত তীথ্যস্ষান করষার 
উপ্দেপ্ি্য আসপ্তন। শতশন এই নিীর তীপ্র পঞ্রত্ন নষাপ্ম একশি 
মশ্দর প্রশতষ্ষা কপ্রন। ১৯২২ ও ১৯৫৮ সষাপ্ল শরিশিি সরকষার 
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কতৃ্যক পশরচষাশলত ভূশম জশরপ ম্যষাপ্প একই সমপ্য় খননকৃত 
একশি িীশঘর অশতিত্ব পষাওয়ষা যষায়। নশিয়ষা সজলষা ২২°৫৩' ও 
২৪°১১' উতির অক্ষাংি এবং ৮৮°০৯' ও ৮৮°৪৮' পূব্য দ্রষাশঘমষাংপ্ির 
মপ্ধ্য অবশস্ত। কক্যিক্রষাশন্ত সরখষা এই সজলষাপ্ক িুই ভষাপ্ে শবভতি 
কপ্র পূব্যশিপ্ক মষাজশিয়ষার সষামষান্য উতির শিপ্য় পশশ্চপ্ম চষাপড়ষা, 
নশবননের, মধুপুর, কৃষ্নেপ্রর উতিপ্র- ঘূশন্য, ঘূশণ্য সেষািষাউণ, 
কষাশলিহ, পষাশণনষালষা, হরনের, আন্দনের, ভতিনের, হষাঁসষািষাঙ্গষা-
বনরিষাম, প্চৌেষাছষা, মষায়ষাপ্কষাল, বষাহষািুরপুপ্রর উপর শিপ্য় চপ্ল 
সেপ্ছ। প্সজন্য তষাপমষাত্রষা স্বষাভষাশবপ্কর সচপ্য় ২ সথপ্ক ৩ শিশরি 
সবশি (বষা িীতকষাপ্ল কম) থষাপ্ক এই সব জষায়েষা গুশলপ্ত।

এই সজলষার উতির ও উতির-পশশ্চপ্ম মুশি্যিষাবষাি সজলষা, িশক্ণ 
ও িশক্ণ-পশশ্চম শিপ্ক উতির চশব্বি পরেনষা সজলষা, পশশ্চপ্ম 
বধ্যমষান ও হুেশল সজলষা এবং পূপ্ব্য বষাংলষাপ্িি রষাপ্্রের কুশষ্টয়ষা ও 
যপ্িষাহর অবশস্ত। প্জলষার স্বষাভষাশবক ভূশমঢষাল িশক্ণ-পূব্য শিপ্ক। 
তপ্ব বত্যমষান ভূশমর ঢষাল খুব কম এবং শঝল, পুরপ্নষা নিীখষাত ও 
জলষাভূশম দ্ষারষা শবশছেন্ন। জলঙ্গী ও চুন্যী নিীর প্রবষাহপথ সশপ্যল 
এবং স্ষাপ্ন স্ষাপ্ন তষা অপ্নক শবল সৃশষ্টর কষারণ হপ্য়প্ছ। এই 
নিীগুশলর প্রবষাহপথ ক্রমষােত পশল পপ্ড় পপ্ড় মপ্জ এপ্সপ্ছ। 
এই কষারপ্ণ বষ্যষার সময় এখষাপ্ন অপ্নক 
জষায়েষায় বন্যষা হয়। নশিয়ষা সজলষার জলবষায়ু 
উষ্ আদ্র্য ক্রষান্তীয় সমৌসুশম প্রকৃশতর। 
কক্যিক্রষাশন্ত সরখষা সজলষার মষাঝষামষাশঝ শিপ্য় 
যষাওয়ষায় রিীপ্মে প্রচণ্ড েরম অনুভূত হয়।

সজলষায় মূলত চষারশি ঋতু সিখষা যষায়। 
যথষা – রিীমেকষাল (মষাচ্য-জুন), বষ্যষাকষাল (জুন-
সসপ্টেম্বর), িরৎকষাল (অপ্্ষাবর-নপ্ভম্বর) ও 
িীতকষাল (শিপ্সম্বর-প্ফব্রুয়ষাশর)। রিীমেকষাপ্লর 
সপ্ব্যষাচ্চ ও সব্যশনম্ন েড় উষ্তষা যথষাক্রপ্ম ৪৩° সসশটিপ্রিি ও ১৯° 

সসশটিপ্রিি। অন্যশিপ্ক িীতকষাপ্লর সপ্ব্যষাচ্চ ও সব্যশনম্ন েড় উষ্তষা 
যথষাক্রপ্ম ৩০° সসশটিপ্রিি ও ০৯° সসশটিপ্রিি। বষাশষ্যক েড় 
বৃশষ্টপষাপ্তর পশরমষাণ ১২০০-১৪০০ শমশলশমিষার। অশধকষাংি 
বৃশষ্টপষাত হয় বষ্যষাকষাপ্লই।

নশিয়ষা সজলষার প্রধষান নিনিীগুশল হল ভষােীরথী, জলঙ্গী, 
নভরব, চূণ্যী, মষাথষাভষাঙষা ও ইছষামতী ইত্যষাশি। এই সজলষায় ভষােীরথীর 
নিঘ্য্য ১৮৭ শকপ্লষাশমিষার। ভষােীরথীর বদ্ীপ প্রবষাপ্হ সিষ উপনিী 
শহপ্সপ্ব যুতি হপ্য়প্ছ মষাথষাভষাঙষা নিী। এরপর নভরব নি ভষােীরথী 
সথপ্ক শনে্যত হপ্য় জলঙ্গীর সপ্ঙ্গ শমশলত হপ্য়প্ছ। আরও িশক্প্ণ 
ভষােীরথী সথপ্ক শনে্যত হপ্য়প্ছ জলঙ্গী নিী (নিঘ্য্য ২০৬ 
শকপ্লষাশমিষার)। এই অংি বত্যমষাপ্ন পশল পপ্ড় বন্ হপ্য় সেপ্ছ। 
জলঙ্গী নিী উতির-পশশ্চমষাংপ্ি নশিয়ষা-মুশি্যিষাবষাি সজলষার সীমষান্ত 
বরষাবর িশক্ণ-পশশ্চম মুপ্খ প্রবষাশহত হপ্য়প্ছ। এরপর সজলষার 
মষাঝখষান শিপ্য় িশক্ণ-পশশ্চপ্ম এঁপ্কপ্বঁপ্ক প্রবষাশহত হপ্য় নবদ্ীপ্পর 
শনকি ভষােীরথী নিীর সপ্ঙ্গ যুতি হপ্য়প্ছ। নভরব নি বত্যমষাপ্ন 
মৃতপ্রষায়। মষাথষাভষাঙষা (নিঘ্য্য ১৯ শকপ্লষাশমিষার) উপনিীশি ভষারত ও 
বষাংলষাপ্িপ্ির মধ্য শিপ্য় প্রবষাশহত হপ্য় বষাংলষাপ্িপ্ি প্রপ্বি কপ্রপ্ছ। 

এরপর পুনরষায় ভষারপ্ত প্রপ্বি কপ্র িুশি িষাখষায় শবভতি হপ্য়প্ছ। 
পশশ্চম িষাখষাশি চূণ্যী (নিঘ্য্য ৫৩ শকপ্লষাশমিষার) নষাপ্ম পশশ্চপ্ম ও পূব্য 
িষাখষাশি ইছষামতী (নিঘ্য্য ৬৮ শকপ্লষাশমিষার) নষাপ্ম িশক্ণ শিপ্ক 
প্রবষাশহত হপ্য়প্ছ। নশিয়ষা সজলষার নিীগুশল বষারবষার শিক ও েশত 
পশরবত্যন কপ্র। বন্যষা এখষানকষার নিীগুশলর প্রধষান নবশিষ্ট্য। নিীর 
প্রবষাহ পশরবত্যপ্নর ফপ্ল সজলষায় অপ্নক অশ্বকু্রষাকৃশত হ্রি, 
জলষাভূশম ও শবল েপ্ড় উপ্েপ্ছ। নশিয়ষার একশি উপ্লেখপ্যষাে্য নিী 
সঝষাড় নিী, প্যশি ভীমপুপ্রর উপর শিপ্য় প্রবষাশহত। 

নশিয়ষা সজলষার মষাত্র ১.২২ সহ্র জশমপ্ত অরণ্য বত্যমষান, যষা 
সজলষার সমষাি সভৌপ্েষাশলক আয়তপ্নর মষাত্র ০.৩১ িতষাংি। নশিয়ষা 
সজলষার সংখ্যষােশরষ্ সম্প্রিষায় শহ্ুদ, যষা সমষাি জনসংখ্যষার ৭২.১৫%। 
এছষাড়ষা অন্যষান্য সংখ্যষালঘু সম্প্রিষায় ইসলষাম (২৬.৭৬%), শরিস্ষান 
(০.৬৫%), শিখ (০.০২%), সবৌদ্ধ (০.০১%), নজন (০.০১)। 
এছষাড়ষা অন্যষান্য ধপ্ম্য শবশ্বষাসী ০.৩৩% মষানুষ ও শববৃশত সনই এমন 
মষানুষ ০.০৭%। 

মষায়ষাপুপ্র সসনরষাজষা বলেষাল সসপ্নর সৃ্মশতসম্বশলত 'বলেষাল শঢশব' 
বত্যমষান। এখষানকষার বষামনপুকুর বষাজষাপ্র নচতন্য মহষাপ্রভুর 
সমকষালীন নবদ্ীপ িষাসক 'চষাঁিকষাজী'র সমষাশধ আপ্ছ। নবদ্ীপ্পর 

পশশ্চপ্ম পষাড়ভষাঙষায় উঁচু শঢশব সবৌদ্ধস্তুপ 
শহসষাপ্ব শচশনিত, যষা 'পষাহষাড়পুর' নষাপ্ম খ্যষাত। 
সযষােীনষাথতলষা পষাড়ষায় হষাত-পষা হীন কূম্যষাকৃশত 
পষাথরখণ্ড 'সবৌদ্ধ িূন্যবষাি'এর প্রতীক বপ্ল 
স্বীকৃত। িণ্ডপষাশণতলষায় শদ্ভূজ িণ্ডপষাশণর মূশত্য 
হষাঁস ও মড়ষার মষাথষার খুশলসহ পূশজত হয়। 
এছষাড়ষা আপ্ছ, ধম্যরষাজ বুপ্দ্ধর মূশত্য৷ এখষানকষার 
শকছু স্ষাপ্ন শিবশলপ্ঙ্গর বিপ্ল শিপ্বর পষাথুপ্র 
সলষাড়ষামূশত্য পূশজত হয়; এপ্ির সকষাপ্নষাশি 

'বুদ্ধমূশত্য' বষা প্রতীকশচনি আকঁষা মূশত্য৷ ভবতষারণ শিবমশ্দপ্র একশি 
পষাথরখপ্ণ্ড পদ্মপষাশণ বুদ্ধমূশত্য সখষাশিত আপ্ছ।

এছষাড়ষা, 'অ্যষালষাপ্ন শিব' বষা 'আপ্লষাকনষাথ শিব' পষালযুপ্ের 
সবৌদ্ধসংসৃ্শতর ধষারষাপ্ক বহন কপ্র আসপ্ছ। শিেনেপ্র নশিয়ষা 
রষাজপশরবষার-এর রষাজষা রষাঘব রষাপ্য়র প্রশতশষ্ত 'রষাঘপ্বশ্বর 
শিবমশ্দর' (১৬৬৯ শরিষ্টষাপ্ব্) আপ্ছ। শিবশনবষাপ্স তষার প্রশতশষ্ত 
রষাজরষাপ্জশ্বর, রষাজ্ীশ্বর, ও রষামচ্রি নষাপ্ম শতনশি সিবমূশত্য আপ্ছ। 
রষাজষা কৃষ্চ্রি রষায়-এর সময় সথপ্ক তষার আপ্িপ্ি নশিয়ষায় 
শবিষালষাকষাপ্র িীপষাশন্বতষা ি্যষামষাপূজষার প্রবত্যন ঘপ্ি। অরিদ্ীপ্প 
সঘষাষেষাকুর প্রশতশষ্ত সেষাপীনষাথ বত্যমষান। নচত্র একষািিীপ্ত 
সঘষাষেষাকুপ্রর বষাৎসশরক শ্রষাদ্ধ উপলপ্ক্্য শবিষাল সমলষা বপ্স। 
এছষাড়ষা, রষাস পূশণ্যমষায় নবদ্ীপ্পর িষাতিরষাস একশি অশভনব 
আকষ্যণ। প্পষাড়ষা-মষা তলষায় প্রষাচীন সিবীপ্রশতমষা অশধশষ্তষা। উলষা-
বীরনেপ্র উলষাই চণ্ডী সষাড়ম্বপ্র পূশজতষা হন। নবদ্ীপ ও িষাশন্তপুপ্র 
সবি শকছু 'নবষ্ব মশ্দর' বত্যমষান। নবষ্ব শতশথ অনুসষাপ্র 
মশ্দরসমূপ্হ উৎসব পষাশলত হয়। এর মপ্ধ্য 'রষাস-উৎসব' ও 
'সিষাল-উৎসব' অন্যতম।

১৯৪৭ সষাপ্লর ১৫ আেস্ 
সষামশয়কভষাপ্ব এই সজলষা পষাশকতিষান 
রষাপ্্রের অন্তভু্যতি হয়। শতন শিন বষাপ্ি 
১৮ আেস্ শকয়িংি বষাপ্ি নশিয়ষা 
পুনরষায় ভষারত অশধরষাপ্জ্যর অন্তভু্যতি 
হয়। ১৯৪৮ সষাপ্লর ২৩ সফব্রুয়ষাশর 
নশিয়ষা সজলষা তষার বত্যমষান রূপশি লষাভ 
কপ্র।
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শিক্ষা ও সংসৃ্শত ………. রবী্রিনষাথ েষাকুর
শিক্ষাশবশধ সম্বপ্ন্ আপ্লষাচনষা করব শস্র কপ্রশছলুম, ইশতমপ্ধ্য 

সকষাপ্নষা একশি আপ্মশরকষান কষােপ্জ এশবষপ্য় একশি প্রবন্ 
পড়লুম; পপ্ড় খুশি হপ্য়শছ। আমষার মতশি এই সলখষায় শেকমত 
ব্যতি হপ্য়প্ছ। হবষার প্রধষান কষারণ এই, আপ্মশরকষা িীঘ্যকষাল সথপ্ক 
নবষশয়ক শসশদ্ধর সনিষায় সমপ্ত শছল। প্সই শসশদ্ধর আয়তন শছল 
অশত সূ্ল, তষার সলষাভ শছল প্রকষাণ্ড মষাপ্পর। এর ব্যষাশপ্ ক্রমি 
সবপ্ড়ই চপ্লশছল। তষার ফপ্ল সষামষাশজক মষানুপ্ষর সয পূণ্যতষা সসিষা 
চষাপষা পপ্ড় শেপ্য় নবষশয়ক মষানুপ্ষর কৃশতত্ব সব ছষাশড়প্য় উপ্েশছল। 
আজ হেষাৎ সসই অশতকষায় নবষশয়ক মষানুষশি আপন শসশদ্ধপপ্থর 
মষাঝখষাপ্ন অপ্নক িষাপ্মর জশিল যষানবষাহপ্নর চষাকষা সভপ্ঙ, কল 
শবগ্ শড়প্য়, ধুলষায় কষাত হপ্য় পপ্ড়প্ছ। এখন তষার ভষাবনষার কথষা 
এই সয, সব ভষাঙষাপ্চষারষা বষাি শিপ্য় মষানুষিষার বষাশক রইল কী? 
এতকষাল ধপ্র যষা শকছুপ্ক সস সপ্বষাচ্চ্য মূল্য শিপ্য়শছল, তষার প্রষায় 
সমতিই বষাইপ্রর। বষাইপ্র যখন ভষাঙন ধপ্র তখন শভতরিষাপ্ত যশি 
সিপ্খ সমতি ফষাঁক তষা হপ্ল সষান্ত্বনষা পষাপ্ব কী শনপ্য়? আসবষাবগুপ্লষা 
সেল, শকন্তু মষানুষিষা সকষাথষায়? প্স এই বপ্ল সিষাক করপ্ছ সয, প্স 
আজ শভকু্ক; বলপ্ত পষারপ্ছ নষা “আমষার অন্তপ্র সম্পি আপ্ছ’। 
আজ তষার মূল্য সনই; প্কননষা সস আপনষাপ্ক হষাপ্ির মষানুষ ক’প্র 
তুপ্লশছল, প্সই হষাি সেপ্ছ সভপ্ঙ।

একশিন ভষারতবপ্ষ্য যখন তষার শনপ্জর সংসৃ্শত শছল পশরপূণ্য 
তখন ধনলষাঘবপ্ক সস ভয় করত নষা, লজিষা করত নষা; প্কননষা 
তষার প্রধষান লক্্য শছল অন্তপ্রর শিপ্ক। প্সই লক্্য শনণ্যয় করষা, 
অভ্যষাস করষা, তষার সশ্রষ্তষা স্বীকষার করষা শিক্ষার সব্যপ্রধষান অঙ্গ। 
অবি্য, তষারই এক সীমষানষায় নবষশয়ক শিক্ষাপ্ক স্ষান সিওয়ষা চষাই, 
সকননষা মষানুপ্ষর সতিষা ব্যবহষাশরক-পরমষাশথ্যকপ্ক শমশলপ্য়। সংসৃ্শতর 
অভষাব আপ্ছ অথচ িক্তষা পুপ্রষামষাত্রষায়, এমন সখষাঁড়ষা মষানুষ 
চপ্লশছল বষাইশসক্ ল্  চপ্ড়। ভষাপ্বশন সকষাপ্নষা শচন্তষার কষারণ আপ্ছ, 
এমন সময় বষাইশসক্ ল্  পড়ল সভপ্ঙ। তখন বুঝল, বহুমূল্য য্রিিষার 
সচপ্য় শবনষা মূপ্ল্যর পষাপ্য়র িষাম সবশি। প্য মষানুষ উপকরণ শনপ্য় 
বড়ষাই কপ্র সস জষাপ্ন নষা আসপ্ল সস কতই েশরব। বষাইশসক্ প্লর 
আির কমষাপ্ত চষাই সন, শকন্তু িুপ্িষা সজীব পষাপ্য়র আির তষার 
সচপ্য় সবশি। প্য শিক্ষায় এই সজীব পষাপ্য়র জীবনীিশতিপ্ক বষাশড়প্য় 
সতষাপ্ল তষাপ্কই ধন্য বশল, প্য শিক্ষায় প্রধষানত আসবষাপ্বর প্রশতই 
মষানুষপ্ক শনভ্যরিীল ক’প্র সতষাপ্ল তষাপ্ক মূঢতষার বষাহন বলব।

যখন িষাশন্তশনপ্কতপ্ন প্রথম শবি্যষালয় স্ষাপন কশর তখন এই 
লক্্যিষাই আমষার মপ্ন প্রবল শছল। আসবষাব জুপ্ি সেপ্ল তষাপ্ক 
ব্যবহষার করষার জপ্ন্য সষাধনষার িরকষার সনই, শকন্তু আসবষাব-
শনরপ্পক্ হপ্য় কী ক’প্র বষাশহপ্র কম্যকুিলতষা ও অন্তপ্র আপন 
সম্মষানপ্বষাধ রক্ষা করষা যষায় এইপ্িই শিক্ষাসষাধ্য। তখন আশ্রপ্ম 
েশরপ্বর মপ্তষাই শছল জীবনযষাত্রষা, প্সই েশরশবয়ষানষাপ্ক লজিষা করষাই 
লজিষাকর এ কথষািষা তখন মপ্ন শছল। উপকরণবষাপ্নর জীবনপ্ক 

ঈষ্যষা করষা বষা শবপ্িষভষাপ্ব সম্মষান করষাই সয কুশিক্ষা, এ কথষািষা 
আশম তখনকষার শিক্কপ্ির স্মরণ কশরপ্য় সরপ্খশছলুম।

বলষা বষাহুল্য, প্য িষাশরদ্র্রয িশতিহীনতষা সথপ্ক উদ্ ভূত সস 
কুৎশসত। কথষায় আপ্ছ : িতিস্য ভূষণং ক্মষা। প্তমশন বলষা যষায়, 
সষামথ্য্যবষাপ্নরই ভূষণ অশকঞ্নতষা। অতএব সষামথ্য্য শিক্ষা করষাই 
চষাই সভষাপ্ের অভ্যষাস বজ্যন ক’প্র। সষামথ্যহীন িষাশরপ্দ্র্রযই 
ভষারতবপ্ষ্যর মষাথষা সহঁি হপ্য় সেপ্ছ, অশকঞ্নতষায় নয়। অক্মপ্ক 
সিবতষা ক্মষা কপ্রন নষা।

“আশম সব পষাশর, সব পষারব’ এই আত্মশবশ্বষাপ্সর বষাণী 
আমষাপ্ির িরীর মন সযন তৎপরতষার সপ্ঙ্গ বলপ্ত পষাপ্র। “আশম 
সব জষাশন’ এই কথষা বলবষার জপ্ন্য আমষাপ্ির ইশ্রিয় মন উৎসুক 
হয় সতষা সহষাক, শকন্তু তষার পপ্রও চরপ্মর কথষা “আশম সব পষাশর’। 
আজ এই বষাণী সমতি য়ুপ্রষাপ্পর। প্স বপ্ল, “আশম সব পষাশর, সব 
পষারব।’ তষার আপন ক্মতষাপ্ক শ্রদ্ধষা করষার অন্ত সনই। এই শ্রদ্ধষার 
দ্ষারষা সস শনভ্যীক হপ্য়প্ছ, জপ্ল স্প্ল আকষাপ্ি সস জয়ী হপ্য়প্ছ। 
আমরষা নিপ্বর শিপ্ক তষাশকপ্য় আশছ, প্সইজপ্ন্য বহু িতষাব্ী ধপ্র 
আমরষা নিবকতৃ্যক প্রবশঞ্ত।

সুইপ্িপ্নর শবখ্যষাত ভূপয্যিক সস্বন সহশিপ্নর ভ্রমণবৃতিষান্ত 
অপ্নক শিন পপ্র আবষার আশম পপ্ড়শছলুম। এশিয়ষার িুে্যম 
মরুপ্রপ্িপ্ি আবহত্বি পয্যপ্বক্প্ণর উপষায় করবষার জপ্ন্য শতশন 
িুঃসষাধ্য অধ্যবসষাপ্য় প্রবৃতি হপ্য়শছপ্লন। এই অধ্যবসষাপ্য়র মূলম্রি 
হপ্ছে, “আশম সব জষানব, সব পষারব।’ এই পষারবষার িশতি বলপ্ত 
শক সবষাঝষায় সস তষাঁর বই পড়প্ল সবষাঝষা যষায়। আমরষা কথষায় কথষায় 
ওপ্ির বপ্ল থষাশক বস্তুতষাশ্রিক। আত্মষার িশতি যষার এত প্রবল, প্য 
জ্ষান-অজ্যপ্নর জপ্ন্য সস প্রষাণপ্ক তুছে কপ্র, যষার শকছুপ্ত ভয় 
সনই, সষাংঘষাশতক  বষাধষাপ্ক সস স্বীকষার কপ্র নষা, িুঃসহ কৃছেসষাধপ্ন 
যষাপ্ক পরষাহত করপ্ত পষাপ্র নষা–প্রষাণপণ সষাধনষা এমন-শকছুর জপ্ন্য 
যষা আশথ্যক নয়, জীশবকষার পপ্ক্ যষা অত্যষাবি্যক নয়, বরঞ্ 
শবপরীত–তষাপ্ক বলব বস্তুতষাশ্রিক ! আর, প্স কথষা বলপ্ব আমষাপ্ির 
মপ্তষা িুব্যল আত্মষা !

“আমরষা সব-শকছু পষারব’ এই কথষা সত্য ক’প্র বলবষার 
শিক্ষাই আত্মষাবমষাননষা সথপ্ক আমষাপ্ির সিিপ্ক পশরত্রষাণ করপ্ত 
পষাপ্র, এ কথষা ভুলপ্ল চলপ্ব নষা। আমষাপ্ির শবি্যষালপ্য় সকল কপ্ম্য 
সকল ইশ্রিয়মপ্নর তৎপরতষা প্রথম হপ্তই অনুিীশলত সহষাক, 
এইপ্িই শিক্ষাসষাধনষার গুরুতর কত্যব্য বপ্ল মপ্ন করপ্ত হপ্ব। 
জষাশন এর প্রধষান অন্তরষায় অশভভষাবক; পড়ষা মুখস্ করপ্ত করপ্ত 
জীবনীিশতি মননিশতি কম্যিশতি সমতি যতই কৃি হপ্ত থষাপ্ক 
তষাপ্ত বষাধষা শিপ্ত সেপ্ল তষাঁরষা উদ্ শবগ্ন হপ্য় ওপ্েন। শকন্তু মুখতি 
শবি্যষার চষাপ্প এইসব শচর-পঙু্গ মষানুপ্ষর অকম্যণ্যতষার সবষাঝষা সিি 
বহন করপ্ব কী কপ্র? উপ্ি্যষাশেনং পুরুষশসংহমুনপশত লক্ষী। 
আমষাপ্ির শিক্ষালপ্য় নবীন প্রষাপ্ণর মপ্ধ্য অলিষান্ত উপ্ি্যষাশেতষার 
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হষাওয়ষা বপ্য়প্ছ যশি সিখপ্ত পষাই তষা হপ্লই বুঝব, প্িপ্ি লক্ষীর 
আম্রিণ সফল হপ্ত চলল। এই আম্রিণ ইকনশমক্ প্স শিশরি 
সনওয়ষায় নয় : চশরত্রপ্ক বশলষ্ কশম্যষ্ করষায়, সকল অবস্ষার জপ্ন্য 
শনপ্জপ্ক শনপুণভষাপ্ব প্রস্তুত করষায়, শনরলস আত্মিশতির উপর 
শনভ্যর ক’প্র কম্যষানুষ্ষাপ্নর িষাশয়ত্ব সষাধনষা করষায়। অথ্যষাৎ সকবল 
পষাশণ্ডত্যচচ্যষায় নয়, প্পৌরুষচচ্যষায়। সষাধষারণ ইসু্প্ল এই সষাধনষার 
সুপ্যষাে সনই, আমষাপ্ির আশ্রপ্ম আপ্ছ। এখষাপ্ন নষানষা শবভষাপ্ে নষানষা 
কম্য চলপ্ছ, তষার মপ্ধ্য িশতি প্রপ্য়ষাে করষাপ্ত পষাপ্র এমন অবস্ষা 
থষাকষা চষাই।

এই কৃশতত্বশিক্ষা অত্যষাবি্যক হপ্লও এই-প্য যপ্থষ্ট নয় সস 
কথষা মষানপ্ত হপ্ব। আপ্মশরকষান সলখক এই কথষািষারই আপ্লষাচনষা 
কপ্রপ্ছন। শতশন বপ্লন, আধুশনক শিক্ষা সথপ্ক একিষা শজশনস 
সকমন কপ্র স্খশলত হপ্য় পপ্ড়প্ছ, প্স হপ্ছে সংসৃ্শত। শচপ্তির 
ঐশ্বয্যপ্ক অবজ্ষা ক’প্র আমরষা জীবনযষাত্রষার শসশদ্ধলষাভপ্কই 
একমষাত্র প্রষাধষান্য শিপ্য়শছ। শকন্তু সংসৃ্শতপ্ক বষাি শিপ্য় এই 
শসশদ্ধলষাভ শক কখপ্নষা যথষাথ্যভষাপ্ব সমূ্পণ্য হপ্ত পষাপ্র?

সংসৃ্শত সমরি মষানুপ্ষর শচতিবৃশতিপ্ক েভীরতর তির সথপ্ক 
সফল করপ্ত থষাপ্ক। তষার প্রভষাপ্ব মষানুষ অন্তর সথপ্ক স্বতই 
সব্যষাঙ্গীণ সষাথ্যকতষা লষাভ কপ্র। তষার প্রভষাপ্ব শনকেষাম জ্ষানষাজ্যপ্নর 
অনুরষাে এবং শনঃস্বষাথ্য কম্যষানুষ্ষাপ্নর উৎসষাহ স্বষাভষাশবক হপ্য় ওপ্ে। 
যথষাথ্য সংসৃ্শত জড়ভষাপ্ব প্রথষাপষালপ্নর সচপ্য় অকৃশত্রম সসৌজন্যপ্ক 
বপ্ড়ষা মূল্য শিপ্য় থষাপ্ক। মষানুপ্ষর সপ্ঙ্গ ব্যবহষার কষাজ উদ্ধষার 
করবষার উপপ্যষােী শবনয়প্কৌিল তষার অনুিষাসন নয়; সংসৃ্শতবষান্  
মষানুষ শনপ্জর ক্শত করপ্ত পষাপ্র, শকন্তু শনপ্জপ্ক সহয় করপ্ত 
পষাপ্র নষা। প্স আড়ম্বরপূব্যক শনপ্জপ্ক প্রচষার করপ্ত বষা স্বষাথ্যপরভষাপ্ব 
সবষাইপ্ক সেপ্ল শনপ্জপ্ক অরিসর করপ্ত লজিষা সবষাধ  কপ্র। 
যষা-শকছু ইতর বষা কপি তষার গ্ষাশন তষাপ্ক সবিনষা সিয়। শিপ্ল্প 
সষাশহপ্ত্য মষানুপ্ষর ইশতহষাপ্স যষা-শকছু সশ্রষ্ তষার সপ্ঙ্গ আন্তশরক 
পশরচয় থষাকষাপ্ত সকলপ্রকষার সশ্রষ্তষাপ্ক সম্মষান করপ্ত সস আন্দ 
পষায়। প্স শবচষার করপ্ত পষাপ্র, ক্মষা করপ্ত পষাপ্র, মতশবপ্রষাপ্ধর 
বষাধষা সভি ক’প্রও সযখষাপ্ন সযিুকু ভষাপ্লষা আপ্ছ সস তষা সিখপ্ত 
পষায়, অপ্ন্যর সফলতষাপ্ক ঈষ্যষা করষাপ্ক সস শনপ্জর লষাঘব বপ্লই 
জষাপ্ন।

সমরি মনুষ্যপ্ত্বর স্বকীয় আিি্য প্রপ্ত্যক বপ্ড়ষা সমষাপ্জই 
আপ্ছ। প্সই আিি্য সকবল পষােষােষাপ্র নয়, পশরবষাপ্রর মপ্ধ্যও। 
আমষাপ্ির সিপ্ির বত্যমষান িুে্যশতর শিপ্ন সসই আিি্য িুব্যল হপ্য় 
সেপ্ছ, তষার সিষাচনীয় িৃষ্টষান্ত প্রশতশিন সিখপ্ত পষাই। তষাই বীভৎস 
কুৎসষা আমষাপ্ির সিপ্ি আয়জনক পণ্যদ্রব্য হপ্য় উপ্েপ্ছ। তষারস্বপ্র 
শন্দষা শবতিষার কপ্র বষাতষাসপ্ক শবষষাতি করষার অপরষাধপ্ক আমরষা 
রিষাহ্যই কশর সন; একিু উপলক্ ঘিবষা-মষাত্র এই বীভৎসতষাপ্ক 
উদ্ষাশবত করষার ও প্রশ্রয় সিবষার সলষাক িপ্ল িপ্ল শভড় কপ্র 
আপ্স, ইতর শহংস্রতষায় সমতি সিি মষারীরিতি হপ্য় ওপ্ে। তীক্ষ্ণ 

সমধষার গুপ্ণ আমরষা পড়ষা মুখস্ কশর। শব. এ., এম. এ. পষাস কশর; 
শকন্তু আত্মলষাঘবকষারী পরস্পপ্রর সসৌভষাে্যশবপ্দ্ষী শন্দষাপ্লষালুপ সয 
চশরত্রনিন্য শুভকপ্ম্য পরস্পর শমশলত হবষার পপ্থ পপ্থ সপ্চষ্টভষাপ্ব 
কষাঁিষার বীজ বপন কপ্র চপ্লপ্ছ, সকল প্রকষার সিনুষ্ষানপ্ক জীণ্য 
শবিীণ্য কপ্র সিবষার জপ্ন্য মপ্হষালেষাপ্স উপ্ে পপ্ড় সলপ্েপ্ছ, প্স 
সকবল সংসৃ্শতর অভষাপ্ব মনুষ্যপ্ত্বর আিি্য কু্ণ্ন হপ্য়প্ছ বপ্লই 
সম্ভব হল। সকল কম্যষানুষ্ষাপ্ন উৎসষাহপূব্যক শনপ্জপ্িরপ্ক অকৃতষাথ্য 
কপ্র আজ বষাঙষাশল সমতি পৃশথবীর কষাপ্ছ অশ্রপ্দ্ধয় হপ্য় উেল। 
শিশুকষাল সথপ্ক এই ইতরতষার শবষবীজ শিক্ষার শভতর শিপ্য় 
উন্ মূশলত করষা আমষাপ্ির শবি্যষালপ্য়র সব্যপ্রধষান লক্ সহষাক, এই 
আশম একষান্ত মপ্ন কষামনষা কশর। এর একমষাত্র উপষায় হপ্ছে 
পরীক্ষা-পষাপ্সর জপ্ন্য পড়ষা মুখতি করষা নয়, মষানুপ্ষর ইশতহষাপ্স যষা 
শকছু ভষাল তষার সপ্ঙ্গ আন্দময় পশরচয়সষাধন কশরপ্য় তষার প্রশত 
শ্রদ্ধষা অনুভব করবষার সুপ্যষাে সব্যিষা ঘশিপ্য় সিওয়ষা। একিষা আশ্রপ্ম 
আমষার কশবসহপ্যষােী সতীি রষায় এই কষাজ করপ্তন এবং আর 
একজন সহপ্যষােী শছপ্লন অশজত চক্রবত্যী। প্তমন শিক্ক 
শনঃসপ্্দহ এখপ্নষা আমষাপ্ির মপ্ধ্য আপ্ছন, শকন্তু রতিশপপষাসু 
পরীক্ষািষানপ্বর কষাপ্ছ শিশুপ্ির মন বশল শিপ্ত তষাঁপ্ির এত অত্যন্ত 
ব্যতি থষাকপ্ত হয় সয শিক্ষার উপপ্রর তলষায় ওেবষার সময় থষাপ্ক 
নষা।

আপ্মশরকষান সলখক সংসৃ্শতর এই ফলশ্রুশত বণ্যনষা কপ্রপ্ছন; 
শতশন বপ্লন সংসৃ্শতর প্রভষাপ্ব শচপ্তির সসই ঔিষায্য ঘপ্ি যষাপ্ত 
ক’প্র অন্তঃকরপ্ণ িষাশন্ত আপ্স, আপনষার প্রশত শ্রদ্ধষা আপ্স, 
আত্মসংযম আপ্স এবং মপ্ন নমত্রীভষাপ্বর সঞ্ষার হপ্য় জীবপ্নর 
প্রপ্ত্যক অবস্ষাপ্কই কল্যষাণময় কপ্র।

একশিন সিপ্খশছলষাম িষাশন্তশনপ্কতপ্নর পপ্থ সেষারুর েষাশড়র 
চষাকষা কষািষায় বপ্স শেপ্য়শছল; আমষার ছষাত্ররষা সকপ্ল শমপ্ল সেপ্ল 
েষাশড় উদ্ধষার কপ্র শিপ্ল। প্সশিন সকষাপ্নষা অভ্যষােত আশ্রপ্ম যখন 
উপশস্ত হপ্লন তষাঁর সমষাি বপ্য় আনবষার কুশল শছল নষা; আমষাপ্ির 
সকষাপ্নষা তরুণ ছষাত্র অসংপ্কষাপ্চ তষাঁর সবষাঝষা শপপ্ে কপ্র শনপ্য় 
যথষাস্ষাপ্ন এপ্ন সপঁশছপ্য় শিপ্য়শছল। অপশরশচত অশতশথমষাপ্ত্রর 
সসবষা  আনুকূল্য তষারষা কত্যব্য বপ্ল জ্ষান করত। প্সশিন তষারষা 
আশ্রপ্মর পথ শনম্যষাণ কপ্রপ্ছ, েত্য বুশজপ্য় শিপ্য়প্ছ। এ-সমতিই 
তষাপ্ির সতক্য ও বশলষ্ সসৌজপ্ন্যর অঙ্গ শছল, বইপ্য়র পষাতষা 
অশতক্রম কপ্র তষাপ্ির শিক্ষার মপ্ধ্য সংসৃ্শত প্রপ্বি কপ্রশছল। 
সসই-সব সছপ্লপ্ির প্রপ্ত্যকপ্ক তখন আশম জষানতষাম; তষার পপ্র 
অপ্নক শিন তষাপ্ির অপ্নকপ্ক সিশখ শন। আিষা কশর তষারষা 
শন্দষাশবলষাসী নয়, পরশ্রীকষাতর নয়, অক্মপ্ক সষাহষায্য করপ্ত তষারষা 
তৎপর এবং ভষাপ্লষাপ্ক তষারষা শেকমত যষাচষাই করপ্ত জষাপ্ন।

(মূল সলখষার বষানষান অপশরবশত্যত রষাখষা হল)
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প্রশতজ্ষাবদ্ধ এক শিশক্কষার কথষা

আপ্ে একশি ঝুপশড়র মপ্তষা শিপ্নর ঘর শছল, তষাপ্তই চলত 
পড়ষাশুনষা সছপ্লপ্মপ্য়প্ির। উতির শিপ্ক বড়মষাে, িশক্প্ণ সু্প্লর 
ঘর সঘঁষষা শনকষাশি নষালষা, পূপ্ব্য রপ্য়প্ছ চষা-বষােষাপ্নর শ্রশমকপ্ির 
যষাতষায়ষাপ্তর রষাতিষা আর পশশ্চম শিপ্ক সু্ল ঘপ্রর সিওয়ষাল সঘঁপ্ষ 
রপ্য়প্ছ বশতি। সু্ল সংলগ্ন এলষাকষায় সয প্রশতপ্বিীরষা থষাপ্কন 
তষাপ্ির মপ্ধ্য শকছু রপ্য়প্ছন স্ষানীয় আর শকছু রপ্য়প্ছন বষাইপ্র 
সথপ্ক আসষা। এরষা আমষাপ্ির প্রশতপ্বিী বনু্ হপ্লও এপ্ির মপ্ধ্য 
শিক্ষা, স্বষাস্্য শবষপ্য় সপ্চতনতষার যপ্থষ্ট অভষাব রপ্য়প্ছ। সু্লবষাশড়র 
চষারশিপ্ক সকষানও সিওয়ষাল সনই, তষাই সু্ল ছুশির পর ঘপ্রর 
বষারষা্দষায় বপ্স চপ্ল তষাস সখলষা আর মি্যপষান আসর। এমনশক 
অপ্নক সময় সু্ল চলষাকষালীনও সু্প্লর মষাঝখষান শিপ্য় হষাপ্ত 
জপ্লর জ্যষাশরপ্কন শনপ্য় সিৌচকপ্ম্য যষান অপ্নপ্কই। এমন শকছু 
সপ্চতনতষার অভষাপ্ব আমষাপ্ির শিক্ক-শিশক্কষা ও কু্প্ি পড়ুয়ষাপ্ির 
অপ্নক সময় লজিষায় মুখ ঢষাকপ্ত হয়। আর একষারপ্ণই প্রশতশিন 
সকষাপ্ল শিক্ক-শিশক্কষারষা সু্ল পশরকেষার কপ্র তপ্বই 
সছপ্লপ্মপ্য়প্ির পষােিষান শুরু কপ্রন। সু্ল লষাপ্েষায়ষা পশরবষারগুশলর 
অশধকষাংপ্িরই স্বষাস্্যসম্মত সকষানও সিৌচষােষার সনই। প্িৌচকপ্ম্যর 
জন্য তষারষা অপ্নপ্কই সু্প্লর সপ্ঙ্গ সংযুতি 

শনকষাশি নষালষাশিপ্কই সবপ্ছ সনন। স্ষানীয় মষানুষজপ্নর ধষারণষা 
সু্ল আর শনকষাশি নষালষা, িুপ্িষাই সরকষাশর সম্পশতি। তষাই শনকষাশি 
নষালষা সংলগ্ন সু্ল প্রষাঙ্গপ্নও তষারষা আব্যজনষা সফপ্ল রষাপ্খন। যষার 
ফপ্ল সু্ল চলষাকষালীন শিক্ক-শিশক্কষারষা ছষাত্রছষাত্রীপ্ির পড়ষাপ্নষা 
সতষা িূপ্রর কথষা, কখনও ঘপ্র থষাকষািষাই অসম্ভব হপ্য় পপ্ড়। এই 

অসুশবধষার কথষা অপ্নকপ্ক জষাশনপ্য়ও সকষানও লষাভ হয়শন। সু্লশি 
চষা-বষােষাপ্নর জশমপ্ত নতশর হপ্য়প্ছ তষাই অপ্নক কষাজ সহপ্জ করষা 
সম্ভব হয় নষা। সু্প্ল সকষানও কষাজ করপ্ত সেপ্লই প্রপ্য়ষাজন হয় 
চষা-বষােষান কতৃপপ্ক্র অনুমশত। যষা সকপ্লর পপ্ক্ করষা সম্ভব 
হপ্য় ওপ্ে নষা। তষাছষাড়ষা অপ্নপ্ক এই সিৌড়ঝষাপ পছ্দও কপ্রন 
নষা।

িীঘ্য সময় ধপ্র সু্প্লর অবস্ষা সযমনই সহষাক নষা সকন পূব্যবত্যী 
অপ্নক শিক্কই এই সিঁড়ঝষাপ এশড়প্য় সেপ্ছন। এই অস্বষাস্্যকর 
পশরপ্বি নতশর হওয়ষার ফপ্ল সু্প্ল ধীপ্র ধীপ্র ছষাত্রছষাত্রীর সংখ্যষাও 
কমপ্ত থষাপ্ক। এই অবস্ষার মপ্ধ্যই নতুন একজন সু্প্লর প্রধষান 
শিশক্কষার িষাশয়ত্ব পষান। শযশন কষাপ্জ সযষাে শিপ্য় প্রথপ্মই শনপ্জর 
সহকম্যীপ্ির সপ্ঙ্গ শনপ্য় সু্প্লর স্বষাপ্থ্য একপ্যষাপ্ে কষাজ করষার 
পশরপ্বি েপ্ড় সতষাপ্লন। প্রশতজ্ষা কপ্রন সু্প্ল সছপ্লপ্মপ্য়প্ির 
জন্য শিক্ষািষাপ্নর সুস্ পশরপ্বি নতশর করষার। অন্যষান্য শিশক্ক-
শিশক্কষাপ্ির শনপ্য় শমশিং কপ্র সু্প্লর পশরপ্বিপ্ক িূষণমুতি 
রষাখষার শসদ্ধষান্ত সনওয়ষা হয়। যশিও প্রনে শছল কীভষাপ্ব এই কষাজ 
সম্ভব? কষারণ সব শিক্করষাই সতষা আপ্সন আশলপুরিুয়ষার সথপ্ক? 
তষাই প্রধষান শিশক্কষা শনপ্জর কষাঁপ্ধই এই গুরু িষাশয়ত্ব তুপ্ল সনন। 
শনপ্জই সভষারপ্বলষা ঘুম সথপ্ক উপ্ে সু্প্লর পষাপ্ির ওই শনকষাশি 
নষালষার পষাপ্ি বপ্স থষাকপ্তন। পপ্র ন’িষার সময় বষাশড় শফপ্র শেপ্য় 
স্ষান-খষাওয়ষা সসপ্র আবষার সু্প্ল আসপ্তন। শবপ্কপ্ল সু্ল সথপ্ক 
বষাশড় শফপ্র সষামষান্য শকছু সখপ্য় আবষারও সু্প্ল শেপ্য় বপ্স থষাকষা। 
সন্্যষায় সু্প্ল সযন সকষানও অসষামষাশজক আসর নষা বপ্স। প্রধষান 
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শিশক্কষার এই ভূশমকষা সিপ্খ সু্প্লর অন্যষান্য শিক্ক-শিশক্কষারষা 
আর একিু তষাড়ষাতষাশড় সু্প্ল আসপ্ত শুরু কপ্রন। এপ্ত শকছুিষা 
সুফল শমলপ্লও স্ষায়ী সমষাধষান শকন্ত শছল পষাকষা সিওয়ষাল নতশর। 
তপ্ব সু্প্লর চষারপষাপ্ি সিওয়ষাল শিপ্ত হপ্ল ৪-৫ লক্ িষাকষার 
প্রপ্য়ষাজন। তষাই কষালশচশন রিষাম পঞ্ষাপ্য়ত প্রধষান ও পঞ্ষাপ্য়ত 
সশমশতর সভষাপশত, এস. আই., শব.শি.ও. সংশলেষ্ট সকপ্লর কষাপ্ছ 
বষাউন্ডষাশর ওয়ষাপ্লর জন্য আপ্বিন করষা হয়। শবশভন্ন তিপ্রর মষানুপ্ষর 
সপ্ঙ্গ সযষােষাপ্যষাপ্ের পষািষাপষাশি সু্প্লর অশভভষাবক-অশভভষাশবকষাপ্ির 
শনপ্য় ঘনঘন আপ্লষাচনষা শুরু হয়। সু্প্লর স্বষাভষাশবক পশরপ্বি 
বজষায় রষাখপ্ত এলষাকষায় সপ্চতনতষা বৃশদ্ধর উপ্ি্যষােও সনওয়ষা হয়। 

িীঘ্যশিন পর সযিুকু সরকষাশর অনুিষান পষাওয়ষা যষায় তষা শিপ্য় 
সু্প্ল বষাউন্ডষাশর ওয়ষাল নতশর করষা সম্ভব শছল নষা। তষাই এই অনুিষান 
আসষার পর পুনরষায় অশভভষাবক-অশভভষাশবকষাপ্ির সপ্ঙ্গ আপ্লষাচনষায় 
বসষা হয় এবং তষাপ্ির সষামপ্ন বষাতিব পশরশস্শত তুপ্ল ধরষা হয়। 
আপ্লষাচনষার পর অশভভষাবক-অশভভষাশবকষারষা শসদ্ধষান্ত সনন সয, তষারষা 

সবষাই শমপ্ল এই কষাজ করপ্বন। প্যমন কথষা সতমন কষাজ। প্রথপ্ম 
তষারষা শনপ্জপ্ির সষাধ্যমপ্তষা িষাকষা শিপ্ত শুরু কপ্রন, অপ্নপ্ক 
আবষার শ্রমও শিপ্ত লষােপ্লন। ধীপ্র ধীপ্র এই উপ্ি্যষাপ্ে এশেপ্য় 
আসপ্লন এলষাকষার সবি শকছু উপ্ি্যষােী সষাধষারণ মষানুষও। এইভষাপ্ব 
সকপ্লর সহপ্যষাশেতষায় সু্প্লর সিওয়ষাল সহ সেি নতশরর কষাজ 
আজ প্রষায় সিপ্ষর মুপ্খ। তপ্ব এই কষাপ্জ সু্প্লর প্রপ্ত্যক শিক্ক-
শিশক্কষা ও অশভভষাবক-অশভভষাশবকষাপ্ির সহপ্যষাশেতষাপ্ক শুধু 

ধন্যবষাি জ্ষাপন কপ্র ক্ষান্ত থষাকপ্ল চলপ্ব নষা, সু্প্ল সুস্ পশরপ্বি 
েপ্ড় সতষালষার সক্প্ত্র তষাপ্ির এই অবিষাপ্নর কথষা সকপ্লর সষামপ্ন 
তুপ্ল ধরপ্ত হপ্ব। যষাপ্ত অন্য সকষানও সু্প্লও এভষাপ্বই শিক্ষার 
পশরপ্বি নতশর করপ্ত সবষাই এশেপ্য় আপ্সন। আর তপ্বই তষাপ্ির 
প্রশত যথষাথ্য সম্মষান জষানষাপ্নষা হপ্ব।

অসপ্চতনতষার বিবত্যী হপ্য় অপ্নপ্কই সয সকষানও কষাপ্জর 
কৃশত্বি শনপ্জ সনওয়ষার সচষ্টষা কপ্রন। অন্যপ্ির সহযশেতষার কথষা 
সেষাপন কপ্র বপ্লন, ‘আশম শনপ্জই সব কষাজ কশর’। শকন্তু কষালশচশন 
১ নং শি শজ প্রষাথশমক সু্প্লর প্রধষান শিশক্কষা শিপ্রষা চক্রবত্যীর 
েলষায় এমনিষা সযন সবমষানষান। তষাঁর কথষায়, ‘আমষার সু্প্লর 
সহকম্যীপ্ির সহপ্যষাশেতষা ছষাড়ষা আমষার একষার পপ্ক্ কষাজগুশল করষা 
কখনই সম্ভব হত নষা’। পষািষাপষাশি তষাঁর এই যষাবতীয় কষাপ্জর জন্য 
শতশন কৃতজ্তষা জষানষাপ্ত সভষাপ্লনশন কষালশচশন পঞ্ষাপ্য়ত সশমশতর 
শিক্ষা-সংসৃ্শত-তথ্য ও ক্রীড়ষা স্ষায়ী সশমশতর কম্যষাধ্যক্ শ্রী সপ্রম 
লষামষাপ্ক। শযশন সু্প্লর হষাল সফরষাপ্ত শিপ্রষাপ্িবীপ্ক শবশভন্ন সমপ্য় 

সব্যতভষাপ্ব সহষায়তষা কপ্রপ্ছন।     
সু্প্লর এই প্রধষান শিশক্কষা সকলপ্ক সিশখপ্য় শিপ্য়প্ছন সয 

রিষাপ্মর প্রষাশন্তক মষানুষগুশলপ্ক অবপ্হলষা নষা কপ্র তষাপ্ির সপ্ঙ্গ 
শমপ্লশমপ্ি কষাজ করপ্ল অপ্নক শকছুই করষা যষায়। সু্প্লর উন্নশতর 
সপ্ঙ্গ জশড়প্য় থষাকষা সয সকষানও উপ্ি্যষাে রিহপ্ণর আপ্ে প্রথপ্মই 
শতশন অন্যষান্য শিক্ক-শিশক্কষাপ্ির সপ্ঙ্গ আপ্লষাচনষা কপ্রপ্ছন, 
তষাপ্ির মতষামতপ্ক গুরুত্ব শিপ্য়প্ছন। 
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শিক্ষা সংস্ষাপ্র ঈশ্বরচ্রি শবি্যষাসষােপ্রর ভূশমকষা:  একজন 
মষানুপ্ষর িূরিি্যীতষার িশলল

ঈশ্বরচ্রি শবি্যষাসষােপ্রর নষাম সিষাপ্ননশন 
এমন একজন বষাঙষাশল খুঁপ্জ পষাওয়ষা শবরল। 
িুই বষাংলষাপ্তই সমষান জনশপ্রয় শতশন। তষাঁর 
জনশপ্রয়তষার কষারণ মূলত শছল শিক্ষা 
সংক্রষান্ত শবশভন্ন কষাজকম্য। রষাজষা রষামপ্মষাহন 
রষায় সয শিক্ষা সংস্ষাপ্রর সূচনষা কপ্রশছপ্লন 
তষাপ্কই আরও অপ্নকিষা এশেপ্য় শনপ্য়  
শেপ্য়শছপ্লন ঈশ্বরচ্রি শবি্যষাসষাের। বষাংলষায় 
আধুশনক সমষাজ নতশরর পশথকৃৎ যশি রষাজষা 
রষামপ্মষাহন রষায় হপ্য় থষাপ্কন, তপ্ব আধুশনক 
শিক্ষায় শিশক্ত করষার শপছপ্ন মূল কষাণ্ডষারী 
শছপ্লন শতশন। প্স সময় বষাংলষার সমষাজ 
অপ্নক সক্প্ত্রই শপশছপ্য় শছল। অন্যশিপ্ক 
ইউপ্রষাপ্প তখন শিক্ষা ও শিল্পশবপ্লব শুরু 
হপ্য় শেপ্য়প্ছ। আধুশনক শিক্ষায় শিশক্ত সমষাজ েপ্ড় তুলপ্ত তখন 
তষারষা ব্যতি। এশিপ্ক বষাংলষা তখন শছল ইংপ্রজপ্ির অধীপ্ন। 
ইংপ্রজরষা তখন এই সিপ্ির মষানুষপ্ির শিপ্য় কষাজ কশরপ্য় শনপ্ছে 
এবং বষাংলষাপ্ক লুপ্িপুপ্ি শনপ্য় যষাপ্ছে। বষাংলষার মষানুষপ্ির প্রশত 
তষাপ্ির সকষানও আরিহ শছল নষা। একিষা সিি এবং সিপ্ির 
মষানুষপ্ক পঙু্গ কপ্র সিওয়ষার মপ্তষা সব ব্যবস্ষাই কপ্র সরপ্খশছল 
ইংপ্রজরষা। এরকম সময় যশি ঈশ্বরচ্রি শবি্যষাসষাের বষাংলষার 
মষানুষপ্ির শিক্ষাব্যবস্ষা শনপ্য় কষাজ নষা করপ্তন তষাহপ্ল আমষাপ্ির 
এই সমষাজ আরও কপ্য়ক িিক শপশছপ্য় সযত একথষা বলষাই 
বষাহুল্য। শুধুমষাত্র শিক্ষাপ্ক্প্ত্র সংস্ষাপ্রর জন্য ঈশ্বরচ্রি শবি্যষাসষাের 
কী পশরমষাণ িূরিশি্যতষার পশরচয় শিপ্য়শছপ্লন আজ তষা শনপ্য়ই 
আপ্লষাচনষা করষা হপ্ব। 

শবি্যষাসষাের শছপ্লন একজন বহুভষাষষাশবদ্ । বষাংলষার সমষাপ্জর 
শিক্ষাব্যবস্ষাপ্ক শতশন এমনভষাপ্ব সষাজষাপ্ত সচপ্য়শছপ্লন সযন 
বষাংলষার প্রশতশি মষানুষ শিশক্ত হপ্য় উেপ্ত পষাপ্র। সংসৃ্ত 
কপ্লপ্জর অধ্যক্ শহপ্সপ্ব তষাঁপ্ক শনপ্য়ষাশজত করষা হয়। প্সই 
প্রশতষ্ষাপ্নর অধ্যক্ থষাকষাকষালীন শতশন সসখষানকষার প্রিষাসন এবং 
শিক্ষায়তশনক শিপ্ক সয সকল পশরবত্যন আপ্নন সসগুশল এর আপ্ে 
আর সকউ কখনও কপ্রনশন। তষাঁর প্রতিষাশবত এবং প্রণীত 
শিক্ষাব্যবস্ষায় সবপ্চপ্য় সবশি সয শবষয়শি জষায়েষা সপপ্য়প্ছ তষা হল 
সমষাজপ্ক কুসংস্ষার মুতি করষা। সংসৃ্ত কপ্লপ্জ থষাকষাকষালীন শতশন 
এমন একশি কষাজ কপ্র বপ্সন যষার জন্য সলৌহসম মষানশসকতষার 
প্রপ্য়ষাজন শছল, প্রপ্য়ষাজন শছল প্রচণ্ড বুশদ্ধিীপ্ যুশতি খণ্ডপ্নর। শতশন 
সংসৃ্ত কপ্লজ সকপ্লর জন্য উনু্মতি কপ্র সিন। প্কষানও ধম্য, 
জষাশতশবপ্দ্ষ এবং সকষানও শনশি্যষ্ট ধম্যীয় মতষািপ্ি্যর ব্যশতিপ্ত্বর জন্য 
সসখষাপ্ন পড়ষাপ্িষানষা করপ্ত বষা যষাওয়ষার সক্প্ত্র সকষানও বষাঁধষা শছল 

নষা। উশনি িতপ্কর সময় বষাংলষায় এধরপ্নর 
কষাজপ্ক নষাশতিকতষা এবং ‘লিষাসপ্ফশম’ বপ্ল 
েণ্য করষা হত। ঈশ্বরপ্ক শনপ্য় যষারষা অশ্রদ্ধষার 
ভষাব সপষাষণ কপ্রন তষাপ্িরপ্ক ‘লিষাসপ্ফশম’ 
বলষা হয়। শতশনই প্রথম সংসৃ্ত কপ্লপ্জ 
ভশত্যর শফ এবং শিখন শফ সনওয়ষা শুরু 
কপ্রন। লিষাপ্স সশেক সমপ্য় উপশস্শত এবং 
শনয়মষানুবশত্যতষার উপর কপ্েষারভষাপ্ব সজষার 
সিন, প্রথম সষাপ্ষাশহক ছুশির প্রচলনও 
কপ্রন শতশন। এসময় শতশন সংসৃ্ত 
পড়ষাপ্িষানষায় শকছু পশরবত্যন আপ্নন। আপ্ে 
সংসৃ্ত কপ্লপ্জ পড়ষাপ্িষানষা করপ্ত হপ্ল 
চষার-পষাঁচ বছর সংসৃ্ত ব্যষাকরণ 'মুগ্ধপ্বষাধ' 
পড়প্ত হত। শবি্যষাসষাের এই কপ্লপ্জ সযষাে 

সিওয়ষার পর সংসৃ্তপ্ক বষাংলষায় রূপষান্তশরত কপ্রন এবং 
সসগুশলপ্ক পষাে্য শহপ্সপ্ব ব্যবহষার কপ্রন। তষাঁর যুশতি শছল,  
শিক্ষাথ্যীরষা সযন সংসৃ্প্ত সলখষা সয সকষানও শবষয় সহপ্জই শনব্যষাচন 
করপ্ত পষাপ্র এবং পছ্দ অনুযষায়ী পড়প্ত পষাপ্র। শতশন পরীক্ষা 
সনওয়ষার প্রচলনও শুরু কপ্রন। শুধুমষাত্র সংসৃ্ত শিক্ষার শিপ্কই 
সয তষাঁর লক্্য শছল এমনিষা নয়। শতশন ইংপ্রশজ, পশশ্চমী শবজ্ষান 
এবং েশণত শিক্ষার প্রশতও মপ্নষাশনপ্বি কপ্রন। শবি্যষাসষােপ্রর 
ভশত্য শফ এবং শিখন শফ সনওয়ষারও সবি শকছু কষারণ শছল।

 আজপ্কর শিপ্ন িষাঁশড়প্য় সিখষা যষায়, সরকষার শবশভন্ন ধরপ্নর 
শিক্ষা প্রশতষ্ষান চষালষায়। প্যমন সরকষাশর, প্বসরকষাশর এবং 
স্বষায়ত্বিষাশসত। এসব প্রশতষ্ষান চষালষাপ্ত হপ্ল সরকষাপ্রর অপ্থ্যর 
প্রপ্য়ষাজন। শিক্ষাথ্যীপ্ির কষাছ সথপ্ক যশি একশি শনশি্যষ্ট পশরমষাণ 
অথ্য সনওয়ষা যষায় তষাহপ্ল প্রশতষ্ষান চষালষাপ্ত সুশবধষা হয়। সরকষাপ্রর 
উপর পুপ্রষাপুশর শনভ্যরিীল নষা হপ্য় অথ্যননশতকভষাপ্ব স্বষাধীন 
প্রশতষ্ষান করষার লপ্ক্্য শতশন এই কষাজ শুরু কপ্রন। শিক্ষা 
প্রশতষ্ষাপ্ন মষাশসক পরীক্ষা সনওয়ষা শুরু করষাও তষাঁর আরও একশি 
িূরিশি্যতষার নশজর। বত্যমষান সমপ্য় কপ্লজ শকংবষা শবশ্বশবি্যষালপ্য় 
Continuous Comprehensive Evaluation বষা সষাব্যক্শণক 
মূল্যষায়প্নর সয পদ্ধশত সিখষা যষায় তষাই শতশন শুরু কপ্রশছপ্লন িুপ্িষা 
বছর আপ্ে। শতশন বুঝপ্ত সপপ্রশছপ্লন, বছপ্র একশিমষাত্র পরীক্ষা 
নষা শনপ্য় সষারষা বছরই যশি শিক্ষাথ্যীপ্ির পরীক্ষা সনওয়ষা হয় তষাহপ্ল 
সষারষা বছর শিক্ষাথ্যীরষা পড়ষার মপ্ধ্যই থষাকপ্ব। উন্নত সমষাজ েপ্ড় 
তুলপ্ত সয পড়ষাপ্িষানষার গুরুত্ব সবষাঝষা জরুশর, প্সিষা শতশন 
আপ্েভষাপ্েই বুপ্ঝ শেপ্য়শছপ্লন। তষাই পড়ষাপ্িষানষার সক্প্ত্র শতশন 
এতিষা সংস্ষার করষার সচষ্টষা কপ্রপ্ছন।  শবি্যষাসষাের শছপ্লন 
একজন জনশহতকর ব্যশতি। শতশন শুধু তষাঁর শনপ্জর সংসৃ্ত 
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কপ্লপ্জর উন্নশতর জন্যই সয কষাজ কপ্রপ্ছন এমন শকন্তু নয়। 
তষাঁর কষাপ্জর প্রশত সন্তুষ্ট হপ্য় সরকষার তষাঁপ্ক বষাংলষার শবশভন্ন 
সু্প্লর ইসিপ্প্র শহসষাপ্ব শনযুতি কপ্র। ইসিপ্প্র বষা পশরিি্যক 
শনযুতি হওয়ষার পর শতশন চষারশি সজলষায় প্রষায় শবিশি সু্ল প্রশতষ্ষা 
কপ্রন। শতশন শুধু সু্লই প্রশতষ্ষা কপ্রনশন, বরং সসগুশলর 
ত্বিষাবধষায়প্কর িষাশয়ত্ব সনন, আধুশনক শসপ্লবষাস নতশর কপ্র সিন 
এবং শিক্কপ্ির শনপ্য়ষাে করষার জন্যও তষাঁর িষাক পড়ত। শুধুমষাত্র 
নতুন আশঙ্গপ্ক পুপ্রষা শিক্ষার সপ্রক্ষাপি নতশর কপ্রই শতশন সথপ্ম 
থষাপ্কনশন। শিক্কপ্িরপ্কও নতশর কপ্রপ্ছন শতশন। কষারণ শতশন 
জষানপ্তন, যষারষা এই নতুন আশঙ্গপ্ক েড়ষা শসপ্লবষাস পড়ষাপ্বন তষারষা 
শনপ্জরষাও এরকম শিক্ষাব্যবস্ষার সপ্ঙ্গ আপ্ে পশরশচত শছপ্লন নষা। 

তষাই তষাপ্িরপ্ক সশেকভষাপ্ব প্রশিশক্ত করপ্ত শতশন প্রশতশি সু্প্লর 
সপ্ঙ্গ নম্যষাল সু্ল বপ্ল আলষািষা একশি প্রশতষ্ষান েপ্ড় সতষালষার 
সুপষাশরি কপ্রন, যষাপ্ত শিক্কপ্িরপ্কও প্রস্তুত করষা যষায়। 
ঈশ্বরচ্রি শবি্যষাসষাের শুধু শিক্ষা প্রসষাপ্রই সীমষাবদ্ধ থষাপ্কনশন। 
শিক্ষাথ্যীপ্ির প্রধষান উপ্দেি্য হপ্ছে পড়ষাপ্িষানষা করষা এবং সসই 
পড়ষাপ্িষানষাপ্ক শনপ্জপ্ির কম্যপ্ক্প্ত্র প্রপ্য়ষাে করষা। এই ব্যষাপষারশিপ্ক 
শতশন খুব গুরুত্ব শিপ্য় সভপ্বপ্ছন। তষাই পষাস কপ্র যষাওয়ষার পর 
শিক্ষাথ্যীপ্ির জন্য সযন কষাপ্জর ব্যবস্ষা এবং সুপ্যষাে নতশর করষা 
হয় সস ব্যষাপষাপ্র সরকষাপ্রর কষাপ্ছ সুপষাশরি কপ্রন এবং অপ্নকিষা 

সফলও হন। প্মপ্য়প্ির পড়ষাপ্িষানষা শনপ্য়ও শবি্যষাসষােপ্রর মষাথষায় 
শচন্তষা শছল। শতশন জষানপ্তন, সমষাপ্জ আিি্য শিক্ষা ছশড়প্য় শিপ্ত 
হপ্ল নষারী-পুরুষ উভপ্য়রই শিশক্ত হওয়ষা প্রপ্য়ষাজন। শতশন শহ্ুদ 
বষাশলকষা শবি্যষালয় নতশর কপ্রন, যষাপ্ক পরবত্যীপ্ত সবথুন কপ্লজ 
নষাপ্ম নষামকরণ করষা হয়।

নষারীপ্ির শিক্ষার আপ্লষায় শনপ্য় আসপ্ত শতশন একশি 
অথ্যষায়প্নর ব্যবস্ষা কপ্রন, যষা নষারীশিক্ষা প্রশতষ্ষা ভষাণ্ডষার শহপ্সপ্ব 
পশরশচত শছল। প্যখষান সথপ্কই সমপ্য়প্ির শিক্ষার জন্য যষাবতীয় 
অপ্থ্যর ব্যবস্ষা করষা হত।  উপপ্রর আপ্লষাচনষা সথপ্ক সবষাঝষা যষাপ্ছে, 
মষানুষ শহপ্সপ্ব কতিষা এশেপ্য় শছপ্লন ঈশ্বরচ্রি শবি্যষাসষাের। শনপ্জ 
শিশক্ত হপ্য়প্ছন এবং অপরপ্ক শিশক্ত কপ্র সতষালষার কষাজ অথ্যষাৎ 

শিক্কতষাপ্কও সপিষা শহপ্সপ্ব সবপ্ছ শনপ্য়শছপ্লন। শিশক্ত সমষাজ 
েপ্ড় সতষালষার জন্য শতশন লিষাশন্তহীন পশরশ্রম কপ্র শেপ্য়প্ছন। 
পড়ষাপ্িষানষার গুরুত্ব সবষাইপ্ক সবষাঝষাপ্নষার জন্য এবং একশি শিশক্ত 
সমষাজ েপ্ড় সতষালষার জন্য শতশন আজীবন কষাজ কপ্রপ্ছন। মষাপ্ঝ 
মষাপ্ঝ এমনও হপ্য়প্ছ সয, প্কষাথষাও পড়ষাপ্নষার জন্য বইপ্য়র ব্যবস্ষা 
সনই, শতশন শনপ্জর পয়সষা খরচ কপ্র সসখষাপ্ন বইপ্য়র ব্যবস্ষা 
কপ্র শিপ্য়প্ছন। তষাঁর শবশভন্ন কম্যকষাপ্ণ্ড বষাপ্রবষাপ্র অরিষাশধকষার 
সপপ্য়প্ছ শিক্ষার আপ্লষায় আপ্লষাশকত কপ্র একশি শিশক্ত সমষাজ 
েপ্ড় সতষালষা।

এপ্িপ্ির উদ্ধষার হইপ্ত বহু শবলম্ব আপ্ছ। পুরষাতন প্রকৃশত ও প্রবৃশতি শবশিষ্ট মষানুপ্ষর চষাষ উেষাইয়ষা শিয়ষা সষাতপুরু মষাশি তুশলয়ষা 
নতুন মষানুপ্ষর চষাষ কশরপ্ত পষাশরপ্ল তপ্ব এপ্িপ্ির ভষাল হয়।
          ঈশ্বরচ্রি শবি্যষাসষাের 
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নতুন শিক্ষানীশত এবং শবি্যষালয় শিক্ষায়              
নতুন শিেপ্ন্তর সন্ষাপ্ন

নতুন নতুন ভষাবনষা শনপ্য় প্রকষাশিত হপ্য়প্ছ ‘নতুন শিক্নীশতর’ 
খসড়ষা। শবি্যষালয় শিক্ষার সপ্রশক্প্ত প্রধষান প্রধষান প্রতিষাবনষাগুশল 
শনপ্য়  এখষাপ্ন আমরষা আপ্লষাচনষা করব;- 

১) কম সংখ্যক ছষাত্রছষাত্রী থষাকষা শবি্যষালয়গুশলপ্ক একশত্রত 
কপ্র সুসংহত শবি্যলয় করষা হপ্ব। ছষাত্রছষাত্রীপ্ির যষাপ্ত অসুশবধষা 
নষা হয় তষারজন্য শবি্যষালয় পশরচষালন সশমশতপ্ক যষানবষাহপ্নর ব্যবস্ষা 
করপ্ত হপ্ব। ইশতমপ্ধ্য গুজরষাি, ছশতিসের, রষাজ্হষাপ্ন এই কষাজ 
শুরু হপ্য়প্ছ।

২) শিক্কপ্ির িক্তষামষান আরও বষাড়ষাপ্ত প্রতিষাব এপ্সপ্ছ ৪ 
বছপ্রর সুসংহত BA/BSC/B.ED-এর পষােক্রম শুরুর। িুে্যম 
এলষাকষাগুশলপ্ত যষাপ্ত শিক্ক পষাওয়ষা যষায় সসজন্য নীশত প্রপ্ণতষা... 
DIET-এর পষােক্রমপ্ক নতুন কপ্র সষাজষাপ্নষার পরষামি্য শিপ্য়প্ছন।

৩) শিক্কপ্ির জন্য প্রশত ৫ বছপ্র ২ মষাপ্সর জন্য Vacation 
training-এর ব্যবস্ষা করষার কথষা বলষা হপ্য়প্ছ।

৪) SCERT এবং DIET এবং সসই সূত্র ধপ্র PRO-CRO 
গুশলর পুনরুজিীবপ্নর কথষা বলষা হপ্য়প্ছ।

৫) সিপ্ি আেষামী সমপ্য় শবি্যষালয় প্রিষাসন খুব জরুশর একশি 
স্ষান শনপ্ত চপ্লপ্ছ। প্সজন্য শবি্যষালয় প্রিষাসন শনপ্য় নতুন ভষাবনষা 
এপ্সপ্ছ, প্য শবি্যষালয় প্রশক্রয়ষাপ্ক এশেপ্য় শনপ্য় চলষার জন্য 
প্রপ্যষাজন নদ্ত-প্রশক্রয়ষা। এজন্য শবি্যষালয় অধ্যক্ নষাপ্ম একশি 
নতুন Cadre নতশরর শবষপ্য় ভষাবষা হপ্য়প্ছ।

৬) শবি্যষালয়গুশলপ্ক তথ্য-প্রযুশতি ব্যবহষাপ্র আরও SMART 
কপ্র তুলপ্ত শবপ্িষ উপ্ি্যষাে সনওয়ষার কথষা বলষা হপ্য়প্ছ।

৭) খুব নবপ্লশবক প্রতিষাব সিওয়ষা হপ্য়প্ছ RTE আইপ্নর ১২ 
(১) (C) ধষারষা শনপ্য়। নীশত...... বপ্লপ্ছন, অথ্যননশতকভষাপ্ব 
িুব্যলতর সশ্রশণর জন্য সমতি শবি্যষালয়, এমনশক সংখ্যষালঘুপ্ির 
জন্য শনশি্যষ্ট প্রশতষ্ষানগুশলও খুপ্ল সিওয়ষার কথষা ভষাবপ্ত হপ্ব।

৮) শবি্যষালয়তিপ্র পষাস-প্ফল প্রথষা শনপ্য় সব জষায়েষার মপ্তষা 
নীশত প্রপ্ণতষােণও আপ্লষাচনষা কপ্রপ্ছন। প্রষাথশমক তিপ্র পষাস-প্ফল 
চষালু নষা কপ্র বলষা হপ্য়প্ছ উচ্চ-প্রষাথশমক তির সথপ্ক এই প্রশক্রয়ষা 
শুরু করষার জন্য।

৯) শুধু পষাস-প্ফল নয় CCE প্রশক্রয়ষা যষাপ্ত আরও সজষারিষার 
করষা যষায় সসশিপ্কও শবপ্িষ নজর সিওয়ষা হপ্য়প্ছ। প্রশতশি 
শিক্ষাথ্যীর মষাপ্নষান্নয়প্ন এই CCE আরও িশতিিষালী কপ্র সতষালষার 
কথষা বলষা হপ্য়প্ছ।

১০) নতুন শিক্ষানীশতপ্ত RTE সংপ্িষাধপ্নর প্রপ্য়ষাজনীয়তষা 
শনপ্য় অপ্নক কথষা হপ্য়প্ছ। শবপ্িষত, প্বসরকষাশর শবি্যষালপ্য়র জন্য 
সযমন শনয়ম প্রপ্য়ষাে করষা হয় সতমন সরকষাশর শবি্যষালয়গুশলর ... 
িৃশষ্টভঙ্গী হওয়ষা প্রপ্য়ষাজন।

১১) Vocational Education শনপ্য় সুেভীর আপ্লষাচনষা 

হপ্য়প্ছ এই শিক্ষানীশতপ্ত। Vocation Education-এর সমরি 
প্রশক্রয়ষাশি যষাপ্ত মূল ধষারষার academic system-এর অংি হপ্ত 
পষাপ্র তষার প্রশত নজর সিওয়ষা হপ্য়প্ছ।

১২) ICT @ School programme-এর অংি শহপ্সপ্ব 
সযসব শবি্যষালপ্য় computer সিওয়ষা হপ্য়শছল সসখষাপ্ন 
vocational training আরও সজষার শিপ্য় করষার জন্য শবি্যষালপ্য়র 
ছুশির পপ্রর সময়শিপ্ক সবপ্ছ সনওয়ষার কথষা বলষা হপ্য়প্ছ।

১৩) সয শবি্যষালপ্য় পয্যষাপ্ জশম আপ্ছ সসখষাপ্ন ...... নতশর 
করষার কথষা বলষা হপ্য়প্ছ। NSDC প্রশিক্ণ সহপ্যষােীপ্ির একষাপ্জ 
লষােষাপ্নষা শনপ্য় আপ্লষাচনষা করষা হপ্য়প্ছ।

১৪) লিষাস এইপ্ির পর সথপ্ক যষাপ্ত ...... এর পষােক্রমগুশল 
করষাপ্নষা যষায় তষারজন্য শবপ্িষ উপ্ি্যষাে রিহপ্ণর কথষা শবপ্বচনষায় 
রষাখষা হপ্য়প্ছ।

১৫) েভীর আপ্লষাচনষা হপ্য়প্ছ প্রষাক-শবি্যষালয় শিক্ষা শনপ্য়। 
বলষা হপ্য়প্ছ, অঙ্গনওয়ষাশর সক্রিগুশল শুধু সখলষাধূলষার জন্য নয়, 
বরং প্রষাথশমক শিক্ষার বুশনয়ষাি রচনষার জষায়েষাও বপ্ি।

১৬) রিষাম ভষারপ্ত অঙ্গনওয়ষাশর সক্রিগুশল যষাপ্ত প্রশতকী 
শবি্যষাল্যপ্য় পশরণত হয় সসশিপ্ক নজর শিপ্ত বলষা হপ্য়প্ছ। কষারণ 
তষাপ্ত common facility গুশল সবষাই পষাপ্ব।

১৭) শবপ্িষ চষাশহিষাসম্পন্ন শিশুপ্ির প্রশত এই নীশতপত্র খুব 
গুরুত্ব শিপ্য়প্ছ। এখষাপ্ন State school Act-এর মপ্ধ্য একশি 
Nodal ..... নতশরর কথষা বলষা হপ্য়প্ছ।

১৮) আশিবষাসী জনসমষাপ্জর ছষাত্রছষাত্রীপ্ির জন্য শবপ্িষ সজষার 
শিপ্য় আপ্লষাচনষা করষা হপ্য়প্ছ। আশিবষাসীপ্ির নতুন প্রজন্মপ্ক 
শিশক্ত করষার জন্য TDD’-র হষাত সথপ্ক িষাশয়ত্ব শিক্ষা িফতরপ্ক 
সিওয়ষার কথষা বলষা হপ্য়প্ছ।

১৯) আশ্রম শবি্যষালয়গুশলপ্ক স্ষানীয় সকষানও ভষাল শবি্যষালপ্য়র 
সপ্ঙ্গ সংযুতি করষার কথষা বলষা হপ্য়প্ছ।

২০) আশিবষাসী সমষাপ্জ শিক্ষাথ্যীপ্ির িক্তষামষান বৃশদ্ধর ওপপ্র 
শবপ্িষ গুরুত্ব সিওয়ষা হপ্য়প্ছ।

২১) িরীর শিক্ষার সপ্রশক্প্ত সযষােষা শবপ্িষ গুরুত্ব সপপ্য়প্ছ। 
শবপ্িষত সযখষাপ্ন সখলষার মষাে সনই সসখষাপ্ন ‘সযষাে’ সষাধনষার ওপপ্র 
সজষার সিওয়ষা হপ্য়প্ছ।

২২) পষােক্রপ্মর পশরবত্যন এবং পুনভ্যষাবনষার শিপ্ক শবপ্িষ 
নজর সিওয়ষা হপ্য়প্ছ। শবপ্িষভষাপ্ব বলষা হপ্য়প্ছ সয, NCF- 2005 
যষাপ্ত ভষালভষাপ্ব প্রপ্য়ষাে করষা যষায় তষার শিপ্ক নজর শিপ্ত হপ্ব। 
এশনপ্য় সপৌরসমষাপ্জ অপ্নক আপ্লষাচনষা চলপ্ছ।

২৩) বলষা হপ্য়প্ছ, পরীক্ষা ব্যবস্ষা সযন শুধুমষাত্র সৃ্মশতিশতির 
পরীক্ষা হপ্য় নষা িষাঁড়ষায় সসশিপ্ক শবপ্িষভষাপ্ব নজর শিপ্ত হপ্ব।



সংকলন ১৭ । সসপ্টেম্বর ২০২০  25

নয়ষা শিক্ষানীশত (২০১৯)ঃ এক শবহঙ্গ িৃশষ্ট আপ্লষাচনষা  
শিব্যপ্েষাপষাল ঘিক

েত কপ্য়ক মষাপ্স জষাতীয় শিক্ষানীশত (২০১৯) শনপ্য় কম তক্য 
শবতক্য হয় শন। এখষাপ্ন শবতক্য যতিষা নীশত শনপ্য় তষার সচপ্য় 
গুরুত্বপূণ্য সরকষাপ্রর সশিছেষা শনপ্য়। ফপ্ল অপ্নপ্ক নীশতশি বস্তু-
শনষ্ অরষাজননশতক সমষাপ্লষাচনষার পশরবপ্ত্য ব্যশতিশনভ্যর আিঙ্কষা 
শকম্বষা রষাজননশতক িৃশষ্টপ্কষাণ সথপ্ক শবপ্লেষণ কপ্র সফপ্লপ্ছন। 
ফপ্ল এযষাবৎ নীশতশির সশেক মূল্যষায়ন হয় শন। প্কষাপ্নষা সরকষাপ্রর 
সশিছেষার অভষাপ্ব সকষাপ্নষা েৃহীত নীশতর ব্যথ্যতষার উিষাহরণ ভষারপ্ত 
কম সনই। শকছুিষা ‘অশবশ্বষাপ্সর সষামশয়ক শনপ্রষাধ’ (Suspension 
of disbelief) এর মষাধ্যপ্ম েৃহীত নীশতর প্রষাথশমক শবচষার 
অবি্যই জরুরী। ঐ শিকশি মষাথষায় সরপ্খ সীশমত পশরসপ্র ব্যশতি-
শনরপ্পক্ ও রষাজনীশত-শনরপ্পক্ িৃশষ্টপ্ত নীশতশিপ্ক শবচষার করষার 
সচষ্টষা করব। সষাপ্থ সষাপ্থ আমষার আপ্লষাচনষার শবতৃিশত শবি্যষালয় 
শিক্ষার মপ্ধ্যই সীমষাবদ্ধ রষাখপ্ত চষাই। 
প্রথমতঃ জষাতীয় শিক্ষানীশত (২০১৯) সকষাপ্নষা অজ্ষাত-পূব্য অশভনব 
িশলল নয়। এশি শবেত শিক্ষানীশতগুশলর ক্রমবহমষানতষার 
আশঙ্গপ্কই রশচত হপ্য়প্ছ। শভন্ন শভন্ন সরকষাপ্রর ব্যবস্ষাপনষায় 
পূব্যতন শিক্ষানীশতগুশল অনুপ্মষাশিত হপ্লও, ঐ শিক্ষানীশতগুশলর  
সষাপ্থ ২০১৯ এর নীশতশির মূলসুর একই রপ্য়প্ছঃ
• শিশুর  কল্যষাণ ও তষার পূণ্যষাঙ্গ শবকষাি • শিশুর স্বষাশধকষাপ্রর প্রশত 
সম্মষানপ্বষাধ • শবপ্ক্রিীকৃত শিক্ষা-িষাসন ব্যবস্ষা • জষাশত-ধম্য-শলঙ্গ-
বণ্য-ভষাষষা ও সভৌেশলক অবস্ষাপ্নর সপ্রশক্প্ত সষাম্যষাবস্ষা (equity) 
রচনষায় গুরুত্ব আপ্রষাপ • শিক্ষা পশরচষালনষায় শিক্ষা শবপ্িষজ্ কম্যী 
বষাশহনী • গুণেত মষাপ্নর শিক্ষার সুশনশ্চতকরণ • ভষাষষা শিক্ষায় 
সজষার এবং শত্রভষাষষা সূত্র • সশক্রয় শবি্যষালয় গুপ্ছের পশরকষােষাপ্মষা 
েপ্ড় সতষালষা • শিক্ক-প্রশিক্ণ সঢপ্ল সষাজষাপ্নষা • শিক্ষায় ব্যষাপক 
প্রযুশতির প্রপ্য়ষাে • মূল্যষায়প্ন সবষাধ, প্রপ্য়ষাে ও সংপ্লেষপ্ণর সষামপ্থ্য্য 
সজষার এবং সৃ্মশতর উপর চষাপ কমষাপ্নষা। • শবপ্িষ চষাশহিষাসম্পন্ন 
শিশুপ্ির জন্য শবপ্িষ ব্যবস্ষা।
শুধুমষাত্র শতনশি মূল ভষাবনষার অশতশরতি সংপ্যষাজন ঘপ্িপ্ছঃ 
(ক) শতন বছপ্রর প্রষাক্-প্রষাথশমক শিক্ষাপ্ক শবি্যষালয় ব্যবস্ষার মূল 
সস্রষাপ্ত যুতি করষা (খ) ৩ সথপ্ক ১৮ বছপ্রর শিশু শকপ্িষারপ্িরপ্ক 
শিক্ষার অশধকষার আইপ্নর অধীপ্ন আনষা এবং চষারশি শবপ্িষ ধষাপ্প 
শবভতি কপ্র শিক্ষা পশরচষালনষা সুশনশি্যষ্ট করষা (ে) মষাধ্যশমক ও 
উচ্চমষাধ্যশমপ্কর প্রথষােত শিক্ষাপ্ক বৃশতিমূলক শিক্ষার সপ্ঙ্গ যুতি 
কপ্র একশি শবশমশশ্রত পষােক্রপ্মর সূচনষা। 
এই নীশতশিপ্ত সষাশব্যকভষাপ্ব সয শিকগুশল শচশনিত হপ্য়প্ছ তষা হলঃ 
১) সষাক্রতষা ও েষাশণশতক ধষারণষার সুশনশশ্চতকরণঃ 
শমি’প্ি-শমল বষা ছষাত্র শিক্ক অনুপষাতপ্ক ৩০:১ এ নষাশমপ্য় আনষার 
মত কপ্য়কশি সুপষাশরি সহ এখষাপ্ন শতনশি নতুন সুপষাশরি আপ্ছ। 
(ক) জষাতীয় েৃহ-শিক্ক কম্যসূশচ (খ) সঙ্গীশিখন ও ঘষািশত পূরপ্ণর 

জন্য সলষাকষালয় শিক্প্কর শনযুশতি (ে) স্ষানীয় সমষাজপ্সবী ও 
শবপ্িষজ্প্ির সষাহষাপ্য্য শিশু শকপ্িষারপ্ির মষানশসক স্বষাপ্স্্যর উন্নশত 
শবধষান ও অশভভষাবকপ্ির অংিরিহণ সুশনশশ্চত করণ। এখষাপ্ন 
সমষাপ্জর অংিরিহপ্ণর নষাপ্ম রষাজননশতক অনুপ্রপ্বপ্ির আিঙ্কষার 
কথষাও কম নয়। সম্ভষাবনষা প্রবল। এব্যষাপষাপ্র সরকষারপ্ক সুশনশি্যষ্ট 
শিিষাপত্র নতশর করপ্ত হপ্ব। 
২) নতুন পষােক্রম ও শিক্ষা-কষােষাপ্মষায় মপ্নষা-শবজ্ষান সম্মত ধষাপ 
নতশরঃ 
(ক) পূব্যতন ১২ বছপ্রর শবি্যষালয় শিক্ষার পশরবপ্ত্য ১৫ বছপ্রর 
শিক্ষাকষােষাপ্মষা শনম্যষাণ ও তিনুরূপ পষােক্রম নতশর।
• ৩-৮ বছপ্রর শভশতিধষাপ (দ্রুত মশতিস্ েেপ্নর স্বষাপ্থ্য আশবস্ষার মূলক 
শিক্ষা) • ৮-১১ বছরপ্রর প্রস্তুশতধষাপ (পশরকশল্পত পষােক্রপ্ম 
প্রপ্বপ্ির জন্য আন্দিষায়ক ও অন্তিৃ্যশষ্টমূলক শিখন) • ১১-১৪ 
বছরপ্রর মধ্যতিরীয় ধষাপ (শবষয়শভশতিক পশরকশল্পত পষােক্রম ও 
বয়ঃসশন্র শিক্ষা) • ১৪-১৮ বছর মষাধ্যশমক ও উচ্চমষাধ্যশমক ধষাপ 
(জীশবকষা ও উচ্চশিক্ষার প্রস্তুশত ও প্রষাপ্ বয়স্ জীবপ্নর প্রস্তুশত) 
(খ) ৮ম সশ্রশন পয্যন্ত সহপষােক্রশমক ও পষােক্রম- অশতশরতি 
শবষয়গুশল শনপ্য় একশি নমনীয় ও সুসংবদ্ধ পষােক্রম নতশর করষা 
যষাপ্ত মষাধ্যশমক তিপ্র শনজস্ব আরিপ্হর শবষয় শনব্যষাচন করষা সহজ 
হয়। 
(ে) ভষাষষার বু্যৎপশতি, শবজ্ষানসম্মত শবচষারক্মতষা, নষা্দশনকপ্বষাধ, 
ননশতক শবচষারপ্বষাধ, শিশজিষাল সষাক্রতষা, ভষারতবষ্য সম্পপ্ক্য সম্যক 
জ্ষান ও ধষারনষা এবং চলমষান ঘিনষাক্রপ্মর চচ্যষায় সজষার সরপ্খ নতুন 
জষাতীয় পষােক্রপ্মর রূপপ্রখষা (২০২০) প্রকষাপ্ির উপ্ি্যষাে। 
(ঘ) শপশছপ্য় পড়ষা জনপ্েষাষ্ী সথপ্কই শিক্ক শনপ্য়ষাে এবং 
অন্তরভূশতি্যমূলক শিক্ষায় সজষার। িহুপ্র িশরদ্র শিশুপ্ির জন্যও 
শবপ্িষ ব্যবস্ষা।
৩) শবি্যষালপ্য় অন্তভূশতি্য করণ ও পপ্নপ্রষা বছর ব্যবস্ষায় ধপ্র 
রষাখষার সষাব্যজনীন উপ্ি্যষাে ৪) ২০২৫ এর মপ্ধ্য ৩-৬ বছপ্রর সব 
শিশু শবি্যষালয় শিক্ষা সুশনশশ্চত করষা ৫) প্রষারশম্ভক তিপ্র মষাতৃভষাষষায় 
সজষার। তষা সপ্্বিও প্রষাক্-প্রষাথশমক তির সথপ্কই একষাশধক ভষাষষা 
শিখপ্নর সুপ্যষােবৃশদ্ধ। মষাধ্যশমপ্ক শবপ্িিীভষাষষাপ্ক ঐশছেক কপ্র 
সিওয়ষা এবং শত্রভষাষষা সূপ্ত্রর প্রপ্য়ষাপ্ে সংসৃ্ত সহ আরও ৮শি 
ক্যষাশসকষাল ভষাষষার উপর সজষার। ৬) আংশিক শিক্ক শনপ্য়ষাে রি 
করষা, শিক্ক প্রশিক্প্ন সজষার, আিি্য শিক্ক নতশরপ্ত চষার 
বছপ্রর শিক্ক শিক্ণ ব্যবস্ষা, শিক্কপ্ির চষাশহিষা অনুসষাপ্র 
মশিউল শভশতিক প্রশিক্প্ণর ব্যবস্ষা। ৭) শিক্ষা প্রিষাসপ্ন শবপ্িষজ্ 
শিক্কপ্ির অন্তভু্যশতি এবং শবি্যষালয়গুপ্ছের (school complex) 
ধষারণষার প্রপ্য়ষাে। ৮) ‘প্লষাক শবি্যষা’ ও বৃশতিমূলক শিক্ষাপ্ক শিক্ষার 
অশবপ্ছেি্য অপ্ঙ্গ পশরবত্যন করষা এবং অন্তত ৫০% শিক্ষাথ্যীপ্ক 



26    সংকলন ১৭ । সসপ্টেম্বর ২০২০

ননশতক শিক্ষা

সষাধষারণভষাপ্ব শিক্ষা সম্বপ্ন্ মষানুপ্ষর ধষারণষা হল শবি্যষালপ্য় 
যষাওয়ষা, বই পড়ষা এবং পরীক্ষায় কৃতকষায্য হওয়ষা। শকন্তু প্রকৃত 
শিক্ষা তষা নয়। মষানুপ্ষর ব্যশতিপ্ত্বর পূণ্য শবকষািই হল শিক্ষার মূল 
উপ্দেি্য। প্রপ্ত্যপ্কর মপ্ধ্যই শকছু গুণ আপ্ছ, যষা নিিপ্ব সুপ্ 
অবস্ষায় থষাপ্ক। শিক্ষা এক শবপ্িষ পন্থষা, যষার সষাহষাপ্য্য মষানুপ্ষর 
ব্যশতিপ্ত্বর অন্তশন্যশহত িশতি শবকশিত হয় ও ফলস্বরূপ তষার শবকষাি 
পূণ্যতষা লষাভ কপ্র। মষানুপ্ষর ব্যশতিপ্ত্বর পূণ্য শবকষাপ্ির জন্য 
িষারীশরক ও সবৌশদ্ধক শবকষাি প্রপ্য়ষাজনীয় হপ্লও এপ্ক্প্ত্র তষার 
ননশতক ও আধ্যষাশত্মক শবকষাি অশধকতর গুরুত্বপূণ্য অঙ্গ। শিক্ষার 
অন্যতম সমৌশলক উপ্দেি্য চশরত্র েেন ও ননশতক জীবনযষাপপ্ন 
মষানুষপ্ক সষাহষায্য করষা, যষার ফপ্ল তষার ননশতক শবকষাি সম্ভব। 
শকন্তু এই শবপ্িষ সক্প্ত্র অশধকষাংি আধুশনক শিক্ষা প্রণষালী ব্যথ্য। 
এই ব্যথ্যতষার কষারণ সুস্পষ্ট।

বত্যমষান যুপ্ের আপ্ে পয্যন্ত ননশতকতষা ধপ্ম্যরই ত্বিষাবধষাপ্ন 

শছল এবং সব্যত্র তষার শিক্ষাও ধপ্ম্যর মষাধ্যপ্মই সিওয়ষা হত। 
শবি্যষালয় পষােক্রম সথপ্ক ধপ্ম্যর সপ্ঙ্গ সপ্ঙ্গ ননশতকতষাও বশহভূ্যত 
হল। এর কষারণ হপ্ছে, ধপ্ম্যর সযমন অত্যষাবি্যক, সষাব্যজনীন ও 
িষাশ্বত উপষািষান রপ্য়প্ছ সতমনই সংস্ষার, সষামষাশজক প্রথষা, পুরষাণ, 
মতবষাি ইত্যষাশি শকছু সীশমত, পষাশথ্যব উপষািষানও ধপ্ম্যর আয়তিষাধীন। 
এধরপ্নর অপ্নক উপষািষাপ্নর সপ্ঙ্গ শবজ্ষান এবং আধুশনক 
সষামষাশজক শচন্তষাধষারষার সংঘষাত লক্্য করষা যষায়। বষাতিপ্ব ধম্যীয় 
শববষাি, সষাম্প্রিষাশয়ক িষাঙ্গষা ইত্যষাশি মূলত এধরপ্নর অনষাবি্যক 
উপষািষান সথপ্কই উদু্ত হয়। তষাই ধপ্ম্যর এই উপিষানগুশলপ্কই 
প্রকৃত ধম্য সভপ্ব শিক্ষাপ্ক্ত্র সথপ্ক তষাপ্ক বশহভূ্যত করষা হপ্য়প্ছ। 

িুভ্যষাপ্ে্যর শবষয়, এই পদ্ধশতপ্ত ননশতক এবং আধ্যষাশত্মক 
জীবপ্নর শচরন্তন সত্য অপসৃত হপ্য়প্ছ।ননশতক তপ্্বির শনছক 
শিক্ষা সিওয়ষাই শকন্তু যপ্থষ্ট নয়। কষারণ যুবসমষাপ্জর কষাপ্ছ 
এধরপ্নর শিক্ষা অবষাশঞ্ছত উপপ্িপ্ির সমতুল্য। বস্তুত, ইছেষািশতি, 

এর আওতষায় আনষা ৯) শিক্প্ন, শিখপ্ন, মূল্যষায়প্ন, শিক্ক- 
প্রশিক্প্ন, প্রষাশন্তক শিক্ষাথ্যী জন্য শিক্ষা প্রসষাপ্র ব্যষাপক প্রযুশতির 
ব্যবহষার সুশনশশ্চত করষা ১০) জীবনব্যষাপী-শিক্ষার প্রপ্য়ষাজনীয়তষা 
মষাথষায় সরপ্খ প্রথষা বশহভূ্যত বয়স্ শিক্ষায় সজষার।
 উপপ্রর এই িিশি শিক পয্যষাপ্লষাচনষা করপ্ল বষাহ্যতঃ 
মপ্ন হপ্ত পষাপ্র নীশতশি এপ্কবষাপ্রই ত্রুশিমুতি এবং সষাশব্যক। 
 তবু স্বষােত জষানষাপ্নষার আপ্ে সব্যতিপ্র ব্যষাপক আপ্লষাচনষা 
হওয়ষা িরকষার এই নীশতশি বষাতিবষাশয়ত করষাপ্ত সক্রি ও রষাজ্য 
উভয় সরকষারপ্কই মুতিমপ্ন উপযুতি শনপ্ি্যি জষাশর করপ্ত হপ্ব 
এবং প্রপ্য়ষাজনীয় অথ্য তৃণমূলতির পয্যন্ত সপঁপ্ছ সিওয়ষার ব্যবস্ষা 
করপ্ত হপ্ব। এখষাপ্ন সব্যতিপ্র সয সপ্চতনতষা েপ্ড় তুলপ্ত হপ্ব 

তষা হলঃ 
(ক) প্রষাক-প্রষাথশমক তির বষা মশতিকেেেন ও আত্ম প্রস্তুশতর প্রথম 
ধষাপশিপ্ক শিক্প্করষা যষাপ্ত পেন পষােপ্নর সকপ্্রি পশরণত নষা কপ্র 
সফপ্ল তষাঁর জন্য ব্যবস্ষা শনপ্ত হপ্ব। (খ) প্িিীয় ভষাষষা শিক্ষায় 
সজষার শিপ্ত শেপ্য় ইংরষাশজ শিক্ষার মষান নষ্ট করষা উশচৎ হপ্ব নষা। 
অন্যশিপ্ক সংসৃ্তপ্ক সব্যষাশধক মষান্যতষা সিওয়ষাও বন্ করপ্ত হপ্ব। 
(ে) শবি্যষালয়গুছেপ্ক একশি স্বষাধীন, স্বয়ংশক্রয় ও িষাশয়ত্বিীল মঞ্ 
শহসষাপ্ব েপ্ড় তুলপ্ত হপ্ব। (ঘ) বৃশতি শিক্ষায় সজষার শিপ্ত শেপ্য় 
সষাধষারণ শিক্ষার মষান হ্রষাস করষা যষাপ্ব নষা। (ঙ) প্লষাকষালয় শিক্ক 
শনপ্য়ষাপ্ের মষাধ্যপ্ম রষাজনীশতর অনুপ্রপ্বি ঘিপ্ত পষাপ্র- এব্যষাপষাপ্র 
সবষাপ্ক সপ্চতন থষাকপ্ত হপ্ব।
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শবশ্বষাস এবং শনঃস্বষাথ্যপরতষা এই ব্যশতিেত গুণসমূপ্হর শবকষাপ্ির 
মষাধ্যপ্মই ননশতকতষা বষাতিবষাশয়ত হয়। মষানুপ্ষ ব্যশতিপ্ত্বর পূণ্য 
শবকষাপ্ির জন্য ননশতক িশতি অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্য। ননশতক িশতি 
বলপ্ত ‘ইছেষািশতি’-প্ক সবষাঝষায় এবং সসিষা হল আশত্মক িশতি। 
এই িশতিপ্ক অবলম্বন কপ্রই সব্যিষা ননশতক পপ্থ অরিসর হওয়ষা 
যষায়।

সকবলমষাত্র প্রবল ইছেষািশতিসম্পন্ন ব্যশতি সকল পশরশস্শতপ্তই 
নীশতপরষায়ন থষাকপ্ত পষাপ্রন। শুধু িুব্যলশচপ্তির মষানুষই প্রপ্লষাভপ্নর 
বিবত্যী হপ্য় নীশতভ্রষ্ট হপ্য় পপ্ড়ন। সকল পষাপ ও অন্যষায় কষাজ 
‘িুব্যলতষা’ িব্শির মপ্ধ্য শনশহত আপ্ছ। িুব্যলতষাই সকল অন্যষায় 
কষাপ্জর উৎস; িুব্যলতষাই অপরপ্ক আঘষাত শিপ্ত মষানুষপ্ক 
প্রপ্রষাশচত কপ্র, িুব্যলতষাই তষাপ্ির প্রকৃত রূপ সথপ্ক শভন্ন রূপ্প 
শবকশিত কপ্র। আশত্মক িশতি কীভষাপ্ব অজ্যন করষা যষায়, প্স 
শবষপ্য় মপ্ন একশি প্রনে উপ্ে। সমষাধষান-শবশ্বষাপ্সর মষাধ্যপ্ম। এখষাপ্ন 
শবশ্বষাস বলপ্ত শনপ্জর উপপ্র শবশ্বষাপ্সর কথষাই বলষা হপ্য়প্ছ। 
এখষাপ্ন শনপ্জর উপর বলপ্ত আত্মষাপ্ক সবষাঝষাপ্নষা হপ্য়প্ছ, 
অহংকষারপ্ক নয়। আত্মষা শচর-পশবত্র, শচর-মুতি ও অমর এবং 
আমষাপ্ির অন্তরতর সকল িশতির উৎস। এই প্রসপ্ঙ্গ স্মরণ করষা 
যষায়, শনপ্জপ্ক শিখষাও, প্রপ্ত্যকপ্ক তষার প্রকৃত সতিষা সম্বপ্ন্ শিখষাও; 
শনশদ্রত আত্মষাপ্ক আহ্ষান কপ্রষা এবং কীভষাপ্ব সজপ্ে উপ্ে সিখ। 
যখন শনশদ্রত আত্মষা সজপ্ে উপ্ে আত্মসপ্চতন কপ্র সিয় তখন 
িশতি, সম্মষান এবং যষা শকছু উতিম তষা অজ্যন করষা যষায়। শনপ্জর 
উপর শবশ্বষাস রষাখষার কথষা বলষা হপ্য়প্ছ। শনপ্জর উপর শবশ্বষাস এবং 
সৃশষ্টকত্যষার উপর শবশ্বষাস প্রষায় সমষাথ্যক।

সৃশষ্টকত্যষা আমষাপ্ির অন্তপ্রই শবরষাজ কপ্রন। শতশন পরমষাত্মষা। 
শনপ্জর প্রকৃত সতিষা বষা আত্মষার উপর শবশ্বষাস সপষাষণ করষা 
সৃশষ্টকত্যষার উপর শবশ্বষাসী হওয়ষাপ্ক সবষাঝষায়। শবশভন্ন নীশতরিপ্ন্থ 
শনঃস্বষাথ্যপরতষার উপর যপ্থষ্ট গুরুত্ব আপ্রষাপ করষা হপ্য়প্ছ। চূড়ষান্ত 
শবপ্লেষপ্ণ শনঃস্বষাথ্যপরতষাই ননশতকতষার একমষাত্র পরীক্ষা। 
ননশতকতষার একমষাত্র সংজ্ষা সিওয়ষা সযপ্ত পষাপ্র: স্বষাথ্যপর হপ্লই 
তষা অননশতক এবং শনঃস্বষাথ্যপর অপ্থ্যই ননশতক। শনঃস্বষাথ্যপরতষা 
আমষাপ্ির কম্যপদ্ধশতর মষাধ্যপ্ম সিখষাপ্ত হপ্ব।নিিব সথপ্কই এই 
গুণপ্ক উদেীপ্ করষা সম্ভব। আমষাপ্ির শবি্যষালয়গুশলপ্ত শিশুপ্ির 
সিখষাপ্নষা উশচত সয, স্বষাথ্যপর কপ্ম্যর তুলনষায় শনঃস্বষাথ্য কম্য অশধক 
সুখপ্রি। িুঃপ্স্র সসবষা ইত্যষাশি শবশভন্ন শনঃস্বষাথ্য কপ্ম্য তষাপ্ির 
অংিরিহণ করপ্ত যথষাথ্য শিক্ষা সিওয়ষা সযপ্ত পষাপ্র। সমষাপ্জর 
িষাশরদ্র¨তষা ও অনরিসরতষার অন্যতম প্রধষান কষারণ তীরি স্বষাথ্যপরতষা। 
সিপ্ির শহপ্ত অবি্যই আত্মত্যষাে ও শনঃস্বষাথ্যপরতষা প্রপ্য়ষাজনীয় 
শবষয়। এখষাপ্ন একশি গুরুত্বপূণ্য শবষয় উপ্লেখ্য সয, আশত্মক সতিষাই 
মষানুপ্ষর সমৌশলক প্রকৃশত এবং সসিষা অনুভব করপ্ত সক্ম নষা 
হপ্ল িীঘ্যস্ষায়ী সুখ অথবষা িষাশন্ত কখনও লষাভ করষা যষায় নষা।

সকল মষানুপ্ষর মপ্ধ্যই পরম সত্য বষা সৃশষ্টকত্যষাপ্ক জষানষার 
আরিহ থষাপ্ক এবং এজন্য সস ওই লষাইপ্ন কষাজ কপ্র। শবশভন্ন 
সক্প্ত্র অনুসন্ষাপ্নর পপ্র পশরপ্িপ্ষ মষানুষ সকল সুখ ও িশতির 
উৎস শহপ্সপ্ব আশত্মক সতিষাপ্ক তষার মপ্নর মপ্ধ্যই আশবকেষার কপ্র। 

এখষাপ্নই আধ্যশত্মক শবকষাপ্ির সূচনষা। সকল ধপ্ম্যর পরম লক্্য 
হল আধ্যষাশত্মক শবকষাি, সপ্ব্যষাচ্চ িষাশন্ত ও পূণ্যতষা। মহষাপুরুষরষা সব 
ধপ্ম্যর বষাতিব অনুিীলন কপ্র সব্যপ্রথম এই মহষান সত্য উপ্ন্মশচত 
কপ্রন। তষাঁরষা সিখষাপ্লন সয, ধপ্ম্যর পষারস্পষাশরক শববষাি অশধকষাংি 
সক্প্ত্র ধপ্ম্যর অনষাবি্যক উপষািষানগুশলপ্ক সক্রি কপ্র। এই সপ্ত্যর 
অনুধষাবন এবং সকল ধম্যপ্ক শ্রদ্ধষার সপ্ঙ্গ সিখষা শিক্ষার গুরুত্বপূণ্য 
অংি বপ্ল পশরেশণত হওয়ষা বষাঞ্ছনীয়।

একজন প্রকৃত শিশক্ত মষানুপ্ষর সব্য ধপ্ম্যর প্রশত সশ্রদ্ধ 
মপ্নষাভষাব রষাখষা এবং সব ধম্যষাবলম্বীর সপ্ঙ্গ িষাশন্তপ্ত থষাকষার ক্মতষা 
অজ্যন করষা উশচত। তষাই ব্যশতিপ্ত্বর পূণ্য শবকষাপ্ির জন্য সশত্যকষাপ্রর 
শিক্ষািষান করপ্ত ধম্যপ্ক শিক্ষার অঙ্গ শহপ্সপ্ব েণ্য করপ্ত হপ্ব, 
শিক্ষা প্রথষােত বষা প্রথষাবশহভূ্যত শনশব্যপ্িপ্ষ। মষানুপ্ষর ব্যশতিপ্ত্বর 
ননশতক ও আধ্যষাশত্মক শবকষাপ্ির অভষাপ্ব বত্যমষান শবশ্ব সংকপ্ির 
মধ্য শিপ্য় অরিসর হপ্ছে। তষাই ধম্য শিক্ষার অন্তভু্যতি হপ্ল 
মষানবজষাশতর কল্যষাণ ত্বরষাশন্বত হপ্ব। এখন সহপ্জই অনুভব করষা 
যষায়, শবজ্ষাপ্নর সুবষাপ্ি অপ্লৌশকক উন্নশতশবধষান হপ্লও সব 
সমস্যষার সমষাধষান করষা সম্ভব হয়শন। আইনস্ষাইন, হষাইপ্জনবষাে্য 
প্রমুখ শবখ্যষাত শবজ্ষানীরষা শবজ্ষাপ্নর সীমষাবদ্ধতষা স্বীকষার কপ্রপ্ছন।

সময় এবং অবস্ষান শবষপ্য় নবজ্ষাশনকপ্ির চরম ধষারণষা 
আইনস্ষাইপ্নর আপ্পশক্কতষা তপ্্বির সষাহষাপ্য্য সজষাে হপ্য়প্ছ। 
হষাইপ্জনবষাে্য তষাঁর অশনশ্চয়তষা নীশতর মষাধ্যপ্ম লক্্য করপ্লন সয, 
মষানুপ্ষর জ্ষান সীশমত। পিষাথ্যশবদ্  শনলস্  প্বষার বপ্লপ্ছন: অশতিপ্ত্বর 
মহষান নষািপ্ক আমরষা একষাধষাপ্র িি্যক এবং অশভপ্নতষা। তষাই 
শবজ্ষাপ্নর সীমষাবদ্ধতষাপ্ক সমপ্ন শনপ্য় পিষাপ্থ্যর উপ্ধ্্য উচ্চতর 
ননশতকতষাপ্ক স্বীকৃশত সিওয়ষা হপ্ছে। এরফপ্ল পিষাথ্যশবদ্ রষা এখন 
মন এবং সচতনষা শনপ্য় েপ্বষণষা করপ্ছন। বত্যমষাপ্ন অপ্নক 
নবজ্ষাশনক শবশ্বষাস কপ্রন সয, মন এবং পিষাপ্থ্যর মপ্ধ্য পষাথ্যক্য 
সুস্পষ্ট নয়। আধুশনক সভৌতশবজ্ষাপ্নর অপ্নক ত্বিই প্রষাচ্য ধপ্ম্যর 
অশভমুপ্খ অরিসর হপ্ছে একথষা সযমন সত্য, প্তমনই জীবশবজ্ষাপ্নর 
সক্প্ত্রও তষা অনুরূপভষাপ্ব প্রপ্যষাজ্য। পষাশ্চষাপ্ত্যর মপ্নষাশবজ্ষাপ্নর 
শনশরপ্খ লক্্য করপ্ল সিখষা যষায় সয, ফ্প্য়ি এবং অন্যষান্য প্রষাচীন 
মপ্নষাশবজ্ষানীপ্ির সপছপ্ন সফপ্ল এপ্ক্প্ত্রও তষার অরিেশত 
অব্যষাহত-সৃশষ্ট হপ্য়প্ছ ‘ট্রষাসিপষাপ্স্যষানষাল মপ্নষাশবজ্ষান।’ বত্যমষান 
যুপ্ের মপ্নষাশবজ্ষানীরষা সচতনষার পশরবশত্যত অবস্ষার, পরম 
অশভজ্তষার কথষা মুতিকপ্ন্ঠ স্বীকষার করপ্ছন, যষা সবই সকবলমষাত্র 
আধ্যষাশত্মক অশভজ্তষারই শভন্ন নষাম।

শবজ্ষাপ্নর সীমষাবদ্ধতষা প্রসপ্ঙ্গ পূব্যবত্যী আপ্লষাচনষা সথপ্ক এই 
শসদ্ধষাপ্ন্ত উপনীত হওয়ষা যষায় সয, মষানবসম্পপ্ির প্রকৃত উন্নশত 
করষা শবজ্ষাপ্নর একক প্রপ্চষ্টষায় সম্ভব হয়শন। পক্ষান্তপ্র 
ধম্যশবযুতিভষাপ্ব শুধু শবজ্ষাপ্নর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আপ্রষাপ করষার 
জন্য মষানশবক অবক্য় বৃশদ্ধ সপপ্য়প্ছ। আর তষাই, মষানবসম্পপ্ির 
প্রকৃত শবকষাপ্ির জন্য ধম্য এবং শবজ্ষাপ্নর পশরপূরক ভূশমকষার 
প্রপ্য়ষাজন রপ্য়প্ছ তষা বলষা বষাহুল্য। 

সলখকঃ সষাংবষাশিক-কলষাশমস্



28    সংকলন ১৭ । সসপ্টেম্বর ২০২০

প্রকৃশত আমষাপ্ির সিখষায়, প্রকৃশত আমষাপ্ির বষাঁচষায় 
কমলশবকষাি বপ্্দ্যষাপষাধ্যষায়

মষানুষ আজ অহংকষারী। শিক্ষার সিৌপ্ড় সস সবষাইপ্ক শপছপ্ন 
সফপ্ল শিপ্য়প্ছ। এখন সস শনপ্জর শিক্ষাব্যবস্ষা শনপ্জই শেক কপ্র 
সনয়। প্রকৃশতপ্ক কপ্র অস্বীকষার। অথচ গুহষাবষাসী মষানুষ একশিন 
প্রকৃশতর কষাছ সথপ্কই শিক্ষার প্রথম পষাে রিহণ কপ্রশছল। 
প্রকৃশতর শনয়মগুশল তখন সস সমপ্ন চলত। পরবত্যীকষাপ্ল ক্রপ্ম 
ক্রপ্ম যতই সস শিশক্ত হপ্য়প্ছ ততই সস শনয়ম ভষাঙষার সখলষায় 
সমপ্ত উপ্েপ্ছ।

শিক্ষা সমূ্পণ্য তখনই হয়, যখন তষাশ্বিক এবং প্রষাপ্য়ষাশেক 
উভয় শিক্ষাই লষাভ করষা যষায়। আমষাপ্ির বই সব্যস্ব শিক্ষা শুধু 
তষাশ্বিক শিক্ষাই শিপ্ত পষাপ্র, প্রষাপ্য়ষাশেক শিক্ষা নয়। প্রষাপ্য়ষাশেক 
শিক্ষা পূণ্য হয় প্রকৃশত শিক্ষায়। এশিক সথপ্ক শবচষার করপ্ল 
আমষাপ্ির শিক্ষা অসমূ্পণ্য।

প্রকৃশতর কষাপ্ছ মষানুষ শিক্ষা সপপ্ত পষাপ্র িু’ভষাপ্ব, প্রকৃশতর 
শনপ্জর উপষািষান অথ্যষাৎ পষাহষাড়-পব্যত, নি-নিী, েষাছপষালষা, 
আকষাি-বষাতষাস প্রভৃশতর মপ্ধ্য শিপ্য় এবং প্রকৃশতর সকষাপ্ল লষাশলত-
পষাশলত তষারই অপর সন্তষান পশু-পষাশখ-কীি-পতপ্ঙ্গর মষাধ্যপ্ম। 
এখন সিখষা যষাক, শিক্ষার প্রষাথশমক তিপ্র মষানুষ কীভষাপ্ব প্রকৃশতর 
কষাছ সথপ্ক শিক্ষা সপপ্ত পষাপ্র।

সছপ্লপ্বলষাপ্তই আমরষা শিপ্খশছ, ‘একবষাপ্র নষা পষাশরপ্ল সিখ 
িতবষার’। এপ্রসপ্ঙ্গ মপ্ন পপ্ড় রবষাি্য ব্রুস ও মষাকড়সষার কথষা। 
যুপ্দ্ধ পরষাশজত হপ্য় ব্রুস যখন এক গুহষায় আশ্রয় সনন, হতষািষা 
যখন তষাঁপ্ক রিষাস কপ্রপ্ছ, তখনই শতশন সিখপ্ত পষান মষাকড়সষাশিপ্ক। 

পরপর সষাতবষার সচষ্টষার পর আিবষাপ্রর বষার মষাকড়সষাশি গুহষার 
শসশলং-এ সপঁছপ্ত সক্ম হপ্য়শছল। এই ঘিনষা সথপ্কই ব্রুস শিক্ষা 
সপপ্য়শছপ্লন, প্য বষারবষার সচষ্টষা করপ্ল সফলতষা এক সময় 
আসপ্বই। অধ্যবসষাপ্য়র এই শিক্ষা আমরষা কীি-পতপ্ঙ্গর কষাছ 
সথপ্কই সপপ্য় থষাশক। শুধু মষানুপ্ষর নয়, সমরি জীবজেপ্তরই 
নিশহক িশতির সীমষাবদ্ধতষা আপ্ছ। শকন্তু যখন সিশখ অশত কু্দ্র 
আকষাপ্রর শপঁপপ্ড় তষার সিপ্হর ওজপ্নর সচপ্য় প্রষায় ৫২ গুণ সবশি 
ওজপ্নর সকষানও বস্তু শনপ্য় শিশব্য চলষাপ্ফরষা করপ্ছ, অথবষা যখন 
সিশখ গুবপ্র সপষাকষার মপ্তষা অশত সষাধষারণ এক সপষাকষা তষার 
িরীপ্রর ওজপ্নর প্রষায় ৮৫০ গুণ ভষারী শজশনস বপ্য় শনপ্য় যষাপ্ছে 
তখন শক আমরষা আমষাপ্ির নিশহক িশতির সীমষাবদ্ধতষাপ্ক জয় 
করষার সপ্ররণষা পষাইনষা ? 

িূর-িূরষাপ্ন্ত বষাত্যষা সপ্ররপ্ণর জন্য একসময় আমরষা পষায়রষার 
সষাহষায্য শনতষাম। সংবষাি সপ্ররপ্ণর পর প্রষাপপ্কর কষাপ্ছ সংবষাি 
সপঁছপ্নষার ব্যষাপষাপ্র আমরষা একরকম শনশশ্চন্তই থষাকতষাম। প্রষায় 
প্রশতশি সক্প্ত্রই পষায়রষাও িষাক হরকরষার কষাজশি সশেকভষাপ্বই 
পষালন করত। এমনশক শনপ্জর জীবন শবপন্ন কপ্রও সস সশেক 
জষায়েষায় সংবষাি সপঁপ্ছ সিওয়ষার সচষ্টষা করত। ১৯১৭ সষাপ্ল 
এরকমই একশি ঘিনষার কথষা সিষানষা যষায়। পষায়রষাশি যখন খবর 
শনপ্য় যুদ্ধপ্ক্ত্র সথপ্ক রওনষা সিয় তখন জষাম্যষানপ্ির ছুপ্ি আসষা 
একশি গুশলপ্ত তষার একশি পষা উপ্ড় যষায়। শুধু তষাই নয়। শচশের 
সকৌপ্িষাশি বুপ্লপ্ির আঘষাপ্ত তষার সপপ্ির মপ্ধ্য ঢুপ্ক যষায়। গুরুতর 
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আহত পষায়রষাশি সসই অবস্ষায় অশত কপ্ষ্ট ৯ মষাইল পথ পষাশড় 
শিপ্য় শচশেশি সপঁপ্ছ সিয় প্রষাপপ্কর কষাপ্ছ। এই কত্যব্যপ্বষাপ্ধর 
শিক্ষা পষায়রষাশি সপপ্য়শছল কষার কষাছ সথপ্ক ? শনশ্চয় মষানুপ্ষর কষাছ 
সথপ্ক নয় ? মষানুপ্ষর কত্যব্যপ্বষাধ সতষা এখন প্রষায় িূপ্ন্যর সকষােষায়। 
বরং মষানুপ্ষরই এখন উশচত এইসব পশু-পষাশখ-কীি-পতপ্ঙ্গর কষাছ 
সথপ্ক নতুন কপ্র কত্যব্যপ্বষাপ্ধর পষাে রিহণ করষা।

স্ষাপত্য শিপ্ল্প পশু-পষাশখ এমনশক কীি-পতঙ্গরষাও সয 
উৎকপ্ষ্যর পশরচয় সিয় তষা সিপ্খ অবষাক হপ্ত হয়। বষাবুই পষাশখপ্ক 
বষাসষা বষানষাপ্নষার জন্য আলষািষা কপ্র সকষানও প্রযুশতিশবি্যষা শিখপ্ত 
হয় নষা। সহজষাত প্রবৃশতির দ্ষারষাই সস শিপ্খ সনয় বষাসষা বষানষাপ্নষার 
প্রপ্য়ষাে সকৌিল। শুধু বষাবুই পষাশখ সকন, অন্যষান্য অপ্নক পশু-পষাশখ 
এমনশক শপঁপপ্ড়রষাও জষাপ্ন নষানষা ধরপ্নর সু্দর সু্দর বষাসষা 
বষানষাপ্নষার প্রযুশতি। এইসব প্রষাণীপ্ির অপ্নপ্কই মষানুপ্ষর আপ্ে 
পৃশথবীপ্ত এপ্সপ্ছ। গুহষাবষাসী মষানুষ শক এপ্ির কষাছ সথপ্কই বষাসষা 
বষানষাপ্নষার সপ্ররণষা সপপ্য়শছল ?

শনশি্যষ্ট উষ্তষা প্রপ্য়ষাজন মপ্তষা ধপ্র রষাখষার জন্য আমরষা 
ইনশকউপ্বির ব্যবহষার কশর। মনুষ্য জীবপ্নর িীঘ্য পথ সপশরপ্য় 
এপ্স শবজ্ষান ও প্রযুশতির সষাহষায্য শনপ্য় হষাপ্ল আমরষা এই য্রিশি 
নতশর কপ্রশছ। অথচ অপ্্রেশলয়ষার ম্যষাশল ফষাউল (এক ধরপ্নর 
মুরশে জষাতীয় পষাশখ) বহুকষাল ধপ্রই এক ধরপ্নর প্রষাকৃশতক 
ইনশকউপ্বিপ্রর সষাপ্হপ্য্য শিম ফুশিপ্য় আসপ্ছ। পুরুষ ম্যষাশল 
ফষাউপ্লর জপ্ড়ষা করষা ঘষাস-জঙ্গল-লতষা-পষাতষার স্তুপ্পর মপ্ধ্য স্ত্রী-
পষাশখশি শিম পষাড়প্ল পুরুষ পষাশখশি তষা বষাশল শিপ্য় সঢপ্ক সিয়। 
শকছুশিন পপ্র বষাশলর নীপ্চর উশদ্জি  পপ্চ শেপ্য় তষাপ সৃশষ্ট কপ্র। 
এই তষাপই শিপ্ম তষা সিওয়ষার কষাজশি কপ্র। ম্যষাশল ফষাউপ্লর শিম 
ফুপ্ি বষাচ্চষা সবর হপ্ত অপ্নক সময় লষাপ্ে। তষাই প্রষাকৃশতক 
ইনশকউপ্বিপ্রর তষাপ শনশি্যষ্ট মষাত্রষায় আপ্ছ শকনষা সিখষার জন্য 
পুরুষ পষাশখশি মষাপ্ঝ মষাপ্ঝ বষাশলর মপ্ধ্য সেষাঁি ঢুশকপ্য় পরীক্ষা কপ্র 
সনয়। প্রপ্য়ষাজপ্ন কখনও বষাশল সশরপ্য়, কখনও বষাশলর তির পুরু 
কপ্র সস প্রষাকৃশতক ইনশকউপ্বিপ্রর তষাপমষাত্রষা শনশি্যষ্ট রষাপ্খ। 
শনঃসপ্্দপ্হ এশি এক নবজ্ষাশনক ব্যবস্ষা।

আমষাপ্ির সিপ্ি অশধকষাংি শবি্যষালপ্য় সয পদ্ধশতপ্ত েশণত 
সিখষাপ্নষা হয় তষাপ্ত শিশু মপ্নর েষাশণশতক শবকষাি কতখষাশন হয় 
তষা শনপ্য় সপ্্দহ আপ্ছ। সশেকভষাপ্ব উপস্ষাপনষার অভষাপ্ব শবষয়শি 
শিশুপ্ির কষাপ্ছ নীরস হপ্য় পপ্ড়। ফপ্ল সবশিরভষাে শিশুর কষাপ্ছই 
েশণত শিক্ণ িুরূহ ও ভীশতপ্রি হপ্য় ওপ্ে। ধীপ্র ধীপ্র তষাপ্ির 
অবপ্চতন মপ্ন শবষয়শির প্রশত শবরষাে জন্মষায়। অথচ প্রকৃশতর 
সষাহষায্য শনপ্য় যশি শবষয়শি সিখষাপ্নষার সচষ্টষা করষা হয় তপ্ব সছষািপ্ির 
কষাপ্ছ েশণত সিখষািষা শবড়ম্বনষার শবষয় হপ্য় উেপ্ব নষা। েশণপ্তর 
একশি িষাখষা হল ‘জ্যষাশমশত’। জ্যষাশমশত-শবষয়ক শচত্রসমূহ প্রকৃশতর 
মপ্ধ্যই খুঁপ্জ পষাওয়ষা যষায়। শুধু ফল, ফুল, উশদ্প্ির মপ্ধ্যই নয়, 
পশু-পষাশখর মপ্ধ্যও ছশড়প্য় আপ্ছ এই শচত্রভষান্ডষার। আনষারপ্সর েষা 
সথপ্ক ‘শত্রভুপ্জর’ ধষারণষা পষাওয়ষা সযপ্ত পষাপ্র। এর সষারষা সিপ্হ সয 
িষাে (সচষাখ নষাপ্ম পশরশচত) থষাপ্ক তষা শত্রভুজষাকৃশতর। নষারপ্কল 
েষাপ্ছর পষাতষা সথপ্ক সমষান্তরষাল সরলপ্রখষার ধষারণষা করষা আপ্িৌ 

িুরূহ ব্যষাপষার নয়। ‘বৃপ্তির’ ছশব পষাওয়ষা যষায় পূশণ্যমষার চষাঁপ্ি। 
তরমুজ আর সেষালপ্কর মপ্ধ্য সষািৃি্য খুঁপ্জ পষাওয়ষািষা শক খুবই 
কশেন কষাজ ? সমষাচষার অরিভষাে সথপ্ক ‘সকষাণ’, কলষােষাছ (সথষার) 
সথপ্ক ‘সচষাঙ’, নষারপ্কল পষাতষার কষাশে সথপ্ক ‘সরলপ্রখষা’র ধষারণষা 
শক আমরষা সপপ্ত পষাশর নষা ? এরকম আরও বহু উিষাহরণ পষাওয়ষা 
সযপ্ত পষাপ্র প্রষাকৃশতক ভষাণ্ডষাপ্র। অশনসশন্ৎসু সচষাপ্খ সসগুশল শুধু 
খুঁপ্জ শনপ্ত হপ্ব আমষাপ্ির। প্রকৃশত  শিক্ষার সপ্ঙ্গ একষাত্ম হপ্য় 
শিশুপ্ক েশণত সিখষাপ্ল সসই শিক্ষাই হপ্ব প্রকৃত শিক্ষা।

েষান েষাওয়ষার বষাসনষা সবষাধহয় সব মষানুপ্ষরই থষাপ্ক। শকন্তু 
সবষাই েষাইপ্ত পষাপ্র নষা। এরজন্য প্রপ্য়ষাজন উপযুতি প্রশিক্ণ। 
েষান েষাওয়ষার জন্য পষাশখপ্ির আলষািষা সকষানও প্রশিক্প্ণর প্রপ্য়ষাজন 
হয় নষা। প্রকৃশতর সকষাপ্ল লষাশলত-পষাশলত এইসব পষাশখর িল জন্ম 
সথপ্কই পষায় সুপ্রলষা কন্ঠ। প্সই কন্ঠ শিপ্য় সয সুর সবর হয় তষা 
এপ্কবষাপ্র শনঁখুত। প্যসব পষাশখ সিখপ্ত সু্দর তষাপ্ির তষাশলকষায় 
সকষাশকলপ্ক স্ষান সিওয়ষা যষায় নষা। শকন্তু বসন্ত ঋতুপ্ত সস যখন 
পঞ্ম সুপ্র কুহুতষান সতষাপ্ল তখন তষার জষায়েষা হয় আমষাপ্ির 
মপ্নর মশণপ্কষােষায়। অশত বড় েষায়কও তখন তষার এই সুপ্রলষা 
কপ্ন্ঠর তষাশরফ নষা কপ্র পষাপ্রন নষা। প্িষানষা যষায়, আমষাপ্ির সঙ্গীপ্তর 
সপ্সুপ্রর উৎপশতিই নষাশক পশু-পষাশখর কন্ঠ শনঃসৃত িব্ সথপ্ক।

নষাপ্চর সক্প্ত্রও আমরষা প্রকৃশতর কষাপ্ছ শিক্ষাথ্যী। প্পখম 
সমপ্ল ময়ূর যখন নষাপ্চ তখন সসই নষাচ আমষাপ্ির সবষাইপ্ক মুগ্ধ 
কপ্র, প্য কথষা আমরষা সকউই অস্বীকষার করপ্ত পষাশর নষা। শবজ্ষানী 
সেষাপষাল ভ্ষাচষাপ্য্যর সলখষা সথপ্ক বসু শবজ্ষান মশ্দপ্রর একশি 
সষারপ্সর নৃপ্ত্যর কথষা আমরষা জষানপ্ত পষাশর। সষারসশি নষাশক বসু 
শবজ্ষান মশ্দপ্রর প্রষাঙ্গপ্ন একশি ফুল শনপ্য় প্রশতশিনই নষানষা 
ভশঙ্গমষায় নষাচত। কখনও শুপ্য়, কখনও লষাশফপ্য়, কখনও বষা িষানষা 
সমপ্ল চলত তষার এই অদু্ত নষাচ। পষাশখপ্ির নষানষা ধরপ্নর নষাচ 
সিপ্খই শক আমরষা অতীপ্ত নৃত্যকলষা সিখষার সপ্ররণষা সপপ্য়শছলষাম?

রঙ আমষাপ্ির কষার নষা ভষাল লষাপ্ে ? অঙ্গসজিষা, েৃহসজিষা, 
রূপচচ্যষা ইত্যষাশি সব কছুপ্তই থষাপ্ক রপ্ঙর সছষাঁয়ষা। শচত্রকপ্রর ছশব 
জীবন্ত হপ্য় ওপ্ে কল্পনষা আর রপ্ঙর সংশমশ্রপ্ণ। একষাশধক রপ্ঙর 
শমশ্রপ্ণ তষারষা ফুশিপ্য় সতষাপ্ল অশত সূক্ষ পশরবত্যন (shade)। তবুও 
একিষা প্রনে সথপ্কই যষায়, সশত্যই শক আমরষা আজও সপপ্রশছ 
প্রকৃশতর মতন এত রপ্ঙর নবশচত্র্রযপ্ক আয়ত্ব করপ্ত ? তপ্ব সকন 
আমরষা আজও শবস্মপ্য় তষাশকপ্য় থষাশক শবশচত্র রপ্ঙর প্রজষাপশতর 
শিপ্ক ? কৃশত্রম ফুল সশরপ্য় সরপ্খ সকন আমরষা ছুপ্ি যষাই প্রষাকৃশতক 
ফুপ্লর আকষ্যপ্ণ? পষাশখর িরীপ্রর পষালপ্কর রপ্ঙর নবশচত্র্রয 
আমরষা শক পষাশর শনঁখুতভষাপ্ব আমষাপ্ির ছশবপ্ত ফুশিপ্য় তুলপ্ত ? 
আমরষা পষাশর শক রষামধনুপ্ক শনঁখুতভষাপ্ব আঁকপ্ত ? রপ্ঙর প্রপ্লপ্প 
প্রষাকৃশতক ফুপ্লর কমনীয়তষা ছশবপ্ত ফুশিপ্য় তুলপ্ত এখনও 
আমষাপ্ির শিখপ্ত হপ্ব অপ্নক। রপ্ঙর সখলষাপ্তও প্রকৃশতর কষাপ্ছ 
এখনও আমরষা শিক্ষাথ্যী।

সখলষাধূলষার সক্প্ত্রও প্রকৃশত আমষাপ্ির শিক্ষাগুরু। হষাঁস বষা 
পষানপ্কৌশড়র সষাঁতষার কষািষাই হয়প্তষা আমষাপ্ির সষাঁতষার সিখষার 
সপ্ররণষা জুশেপ্য়প্ছ। হশরণ, ক্যষাঙষারু বষা কয়ষার ফশড়ংপ্য়র উলম্ফ 
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িষাশন্ত মূদ্রণ, ৩২/৩ পিুয়ষাতলষা সলন, কলকষাতষা – ৭০০ ০০৯ সথপ্ক মুশদ্রত

সিপ্খই হয়প্তষা আমরষা ক্রীড়ষাসূশচপ্ত অন্তভু্যতি কপ্রশছ লং-জষাম্প, 
হষাই-জষাম্প ইত্যষাশি ক্রীড়ষা। হনুমষান বষা বষানপ্রর ঝুলন্ত অবস্ষায় 
েষাপ্ছর িষাপ্ল িষাপ্ল ঘুপ্র সবড়ষাপ্নষা বষা এক েষাছ সথপ্ক অন্য েষাপ্ছ 
লষাফ শিপ্য় যষাওয়ষার সপ্ঙ্গ আমষাপ্ির শজমন্যষাশস্ক ক্রীড়ষার সষািৃি্য 
লক্্য করষা যষায়। ইিষাশনং নৃত্যকলষা শুধু িষাঙষাপ্তই হয় নষা, জপ্ল 
নৃত্য করষার সকৌিলও মষানুষ আয়ত্ব কপ্রপ্ছ। এর সপ্ররণষা যশি 
িলশফপ্নর কষাছ সথপ্ক আমরষা সপপ্য় থষাশক তপ্ব আশ্চয্য হওয়ষার 
শকছু সনই। আকষাপ্ি ওড়ষার বষাসনষা সতষা পষাশখপ্ির সিপ্খই হপ্য়শছল 
আমষাপ্ির ? খুঁজপ্ল হয়প্তষা এরকম আরও অপ্নক উপমষা পষাওয়ষা 
যষাপ্ব যষা আমষাপ্ির আরও অপ্নক নতুন নতুন ক্রীড়ষার সখষাঁজ শিপ্ত 
পষাপ্র।

শপঁপপ্ড়র কষাপ্ছ আমষাপ্ির সিখষার সিষ সনই। ওপ্ির মপ্তষা 
িৃঙ্খলষাপ্বষাধ যশি আমষাপ্ির থষাকত, তপ্ব আমষাপ্ির জীবপ্নর 
ধষারষািষাই পষাপ্ল্ট সযত। একষান্নবত্যী পশরবষার কী কপ্র রক্ষা করপ্ত 
হয় তষা ওপ্ির কষাপ্ছ শিক্ণীয়। এব্যষাপষাপ্র সমৌমষাশছর নষামও উপ্লেখ 
করষা সযপ্ত পষাপ্র। মষাথষা েষান্ডষা সরপ্খ কীভষাপ্ব শবপি সথপ্ক পশরত্রষাণ 
পষাওয়ষা যষায় তষার সকৌিল এই কু্দ্র প্রষাণীগুশলর বুশদ্ধপ্ত আসল কী 
কপ্র তষা ভষাবপ্ল অবষাক লষাপ্ে। বষ্যষাকষাপ্ল যখন এপ্ির বষাসষা জপ্ল 
সভপ্স যষায় তখন আত্মরক্ষার প্রপ্য়ষাজপ্ন এরষা একসপ্ঙ্গ জড়ষাজশড় 
কপ্র সেষাল বপ্লর মপ্তষা িলষা পষাশকপ্য় জপ্লর উপর ভষাসপ্ত 
থষাপ্ক। প্সই অবস্ষায়  ভষাসপ্ত ভষাসপ্ত সকষানও উঁচু জষায়েষা সপপ্ল 
অথবষা জল কপ্ম সেপ্ল এরষা আবষার স্বষাভষাশবক জীবপ্ন শফপ্র 
আপ্স। ওপ্ির সিপ্খ িত্রু-শমত্র ভুপ্ল শেপ্য় আমরষাও শক সযৌথভষাপ্ব 
শবপপ্ির সমষাকষাশবলষা করপ্ত পষাশর নষা ?

সব মষাপ্য়রষাই চষায় তষাপ্ির সন্তষাপ্নরষা কখনও সযন সকষানও 
শবপপ্ি নষা পপ্ড়। ‘প্রকৃশত-মষা’ও তষাই চষায়। তষাই তষার সন্তষানপ্ির 
সুরক্ষার জন্য সস সবরকম ব্যবস্ষা কপ্র সরপ্খপ্ছ। শ্বষাস-প্রশ্বষাপ্সর 
জন্য বষায়ুপ্ত আপ্ছ পশরমষাণ মপ্তষা অশক্সপ্জন। অশক্সপ্জন ও কষাব্যন 
িষাই-অক্সষাইপ্ির প্রপ্য়ষাজনীয় অনুপষাত শেক রষাখষার জন্য পৃশথবীর 
বুপ্ক সৃশষ্ট হপ্য়শছল পয্যষাপ্ বনষাঞ্ল। শনশব্যচষাপ্র েষাছ সকপ্ি এবং 
বনষাঞ্ল ধ্ংস কপ্র আমরষা সসই অনুপষাত রক্ষায় শবঘ্ন ঘিষাশছে। 
পৃশথবীপ্ক শঘপ্র থষাকষা বষায়ুপ্ত অবশস্ত ওপ্জষানতির ক্শতকর 

মহষাজষােশতক রশমি সথপ্ক আমষাপ্ির রক্ষা করপ্ছ। পৃশথবীপ্ত 
িষাঙষার সচপ্য় জপ্লর পশরমষাণ অপ্নক সবশি। সমুদ্রগুশলপ্ত সশঞ্ত 
এই শবপুল জলরষাশি নষ্ট হপ্য় আমষাপ্ির অশতিত্বপ্ক যষাপ্ত শবপন্ন 
নষা কপ্র সতষাপ্ল সসই জন্য প্রষাকৃশতক শনয়প্মই এপ্ত পয্যষাপ্ লবণ 
সমিষাপ্নষা রপ্য়প্ছ। এই জলরষাশিরই শকয়িংি সূপ্য্যর প্রখর তষাপ্প 
বষাষ্ীভূত হপ্য় আকষাপ্ি সমঘ সৃশষ্ট কপ্র। পরবত্যীকষাপ্ল সসই সমঘ 
সথপ্কই বৃশষ্টর আকষাপ্র ধশরত্রীর বুপ্ক সনপ্ম আপ্স সুস্বষািু জলধষারষা, 
যষা আমষাপ্ির প্রষাণ ধষারপ্ণর জন্য একষান্তই প্রপ্য়ষাজন।

প্রকৃশতর সিওয়ষা এই ‘রক্ষাকবচ’ বষাঁশচপ্য় রষাখষার িষাশয়ত্ব 
আমষাপ্ির। প্রকৃশতর নতশর শনয়ম-নীশত সমপ্ন চলপ্ল এপ্ক রক্ষা 
করষা আপ্িৌ সকষানও সমস্যষা নয়। মষানুষ ছষাড়ষা পৃশথবীর অন্যষান্য 
সন্তষানপ্ির শনপ্য় প্রকৃশতর সকষানও মষাথষাব্যথষা সনই। কষারণ তষারষা 
প্রকৃশত-জননীর সমতি শনয়ম অক্প্র অক্প্র পষালন কপ্র। এমনশক 
অরপ্ণ্যর মষানুপ্ষরষাও এইিুকু বুঝপ্ত সপপ্রপ্ছ সয, প্রকৃশতর শবপয্যয় 
মষাপ্ন শনপ্জপ্ির শবপয্যয়। এই সহজ সরল সত্যিষা বুঝপ্ত পষাশরশন 
শুধু আমরষা, যষারষা আধুশনক কৃশত্রম শিক্ষার অহংকষাপ্র প্রকৃশতর 
শনয়মগুশলপ্ক মষানপ্ত অস্বীকষার কশর। শনপ্জপ্ির সভষােশলপ্ষা 
চশরতষাথ্য করপ্ত শেপ্য় প্রকৃশতর অপ্ঙ্গ অনবরত ‘িূষণ’ নষামক ক্ত 
সৃশষ্ট কপ্র চপ্লশছ। প্রকৃশতর সষারষা অপ্ঙ্গ আজ এই ক্ত।

অবষাধ্য সন্তষানপ্ক সশেক পপ্থ আনষার জন্য মষা সযমন মষাপ্ঝ 
মষাপ্ঝ তষাপ্ক িষাসন কপ্রন, ‘প্রকৃশত-মষা’ও তষার অবষাধ্য সন্তষান 
মষানুষপ্ক প্রষাকৃশতক শবপয্যপ্য়র মধ্য শিপ্য় িষাসন করষার সচষ্টষা কপ্র। 
‘প্গ্ষাবষাল ওয়ষাশম্যং’ বষা ‘ওপ্জষানতিপ্র ফুপ্িষা’ মষানুপ্ষরই অসংযত 
শক্রয়ষাকলষাপ্পর ফল। এখনও সষাবধষান নষা হপ্ল মষানুষ শনপ্জর কবর 
শনপ্জই খুঁড়প্ব। প্রকৃশত চষায় নষা তষার প্রবশত্যত শনয়মগুশল মষানুষ 
প্রশতশনয়ত বিপ্ল শিক। বরং সস চষায়, তষার শনয়মগুশল সমপ্ন এবং 
তষার সপ্ঙ্গ সহপ্যষাশেতষা কপ্র মষানুষ তষার ভশবষ্যতপ্ক আন্দময় 
কপ্র তুলুক।

আর ভুল নয়। প্রকৃশত সয পষােিষাপ্নর ব্যবস্ষা কপ্র সরপ্খপ্ছ 
তষাপ্ক রিহণ কপ্র প্রকৃশত মষাপ্ক রক্ষা করষার িপথ শনই। আেষামী 
শিপ্নর স্ষােষান সহষাক, ‘প্রকৃশত শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা’।

প্রথম প্রকষািঃ িষারিীয় জ্ষান ও শবজ্ষান (২০০২)

“শিশখবষার কষাপ্ল, বষাশড়য়ষা উশেবষার সমপ্য়, প্রকৃশতর সহষায়তষা শনতষান্তই চষাই। েষাছপষালষা, স্বছে আকষাি, মুতি বষায়ু, শনম্যল জলষািয়, 
উিষার িৃি্য- ইহষারষা সবশঞ্ এবং সবষাি্য, পঁুশথ এবং পরীক্ষার সচপ্য় কম আবি্যক নয়।“

             রবী্রিনষাথ েষাকুর

&
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         তষাশরখঃ_________________________

নষামঃ_________________________________                           িূরভষাষঃ__________________________ 

শেকষানষাঃ____________________________________________________________________________________

সপিষাঃ_____________________________________________________________________________________
  
সু্প্লর নষামঃ_________________________________________________________________________________

(যশি প্রপ্যষাজ্য হয়)

নবশিিষার গুণেত মষানঃ       ভষাল     খুব ভষাল       মষাঝষাশর        খষারষাপ 

নবশিিষার শবষয়ঃ     প্রষাসশঙ্গক     অপ্রষাসশঙ্গক 

সৃজনিীলতষাঃ    ভষাল     খুব ভষাল   মষাঝষাশর        খষারষাপ

প্রছেিঃ     ভষাল     খুব ভষাল       মষাঝষাশর        খষারষাপ

সলখষা শিপ্ত ইছুেকঃ  হ্যষাঁ    নষা 

গুণেত মষান শনপ্য় মতষামতঃ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

        ______________________________
                 স্বষাক্র

(অনুরিহ কপ্র ফম্যশি সকপ্ি শনপ্ম্নষাতি শেকষানষায় পষােষানঃ
অ্যষাপ্হি ইশনশিপ্য়শিভ্ স্ , ৩২/৬ েশড়য়ষাহষাি সরষাি (সষাউথ)
কলকষাতষা - ৭০০০৩১

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
&

&

নবশিিষার পশথপ্কর প্রশতশক্রয়ষা
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 · গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনে প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবেযরাপে-শের্ভর  
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।

 · আঞ্চশলক জ্রাে ও সংস্কৃ শতই হনব সংনযরাশজত শিক্রার মূল শরশতি।

 · এর বরাস্তব রূপরায়নে সরাধরারে মরােুনের স্রােীয় স্রায়ত্ব িরাশসত সরকরার একটরা 
উনলেখনযরাগ্য  অবদরানের শদিরারী হনব। 

শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার খখরাঁনজ শিক্ক এবং শিক্রার সনঙ্গ যুক্ত মরােুেজে তরাঁনদর শচন্রা – অশরজ্তরা 
শবশেময় কররার মঞ্চ হল এই েবশদিরা পশরিকরা। 
আমররা আিরা কশর আপেরানদর মতরামত, শিক্রা শেনয় েতুে শচন্রাররাবেরা এবং খেনলনমনয়নদর শেনয় 
সরাধরারে পরাঠক্রনমর বরাইনর করাজ কররার অশরজ্তরা েবশদিরা পশরিকরার মরাধ্যনম শবশেময় হনব। 
জরােরার জে্য, নিখরার জে্য ও জরােরানেরার জে্য।
আসুে, পশিক হে।
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শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার সন্রানে




