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আধুনিক মাজে মূযজবাজধর ভূনমকা
নরৎ কুমার পা
অনিনি অধযাপক, নলক্ষানবজ্ঞাি নবভাগ, রামপুরাট মানবদ্যা
Abstract
Social values are part and parcel of the cultural life of any society. The ultimate meaning
and legal significance of social norms and practices is expressed through social values.
Today’s society has become worthless. Instability has overpowered the minds of people. In
this era of neoliberal globalization and digital onslaught; we are hankering after opulence
and luxury to the detriment of social and cultural wellbeing. An inordinate unrest is causing
the characteristic underestimation of human character. Adapting to a changing society, he
is engaging in exceptional behavior at different times. As a result of this, there has been a
public characteristic devaluation. True values are not aroused in humans. The education
that should be sought for values is not in the traditional education system. Modern society
seems to have survived those dreadful days by educating children from childhood and
turning them into ideal people with the right idea of values Education brings to an ideal life
and ideal life brings values. Social values generally evolve through the social environment.
Machine –based modern society will be useful only if it is able to protect itself from the
crisis of values by combining it with science and technology.
Keywords: Social, Values, Devaluation, Education, Globalization.

ৃনির ঊাকা থিজক ক্রমঅগ্ররমাি ভযিা। মাে পনরবিতিলী। নবজ্ঞাি  প্রযুনিজক কাজে ানগজ মািু
ভযিাজক নি নি কজর উন্ননি কজরজে। দ্ূরজক কজরজে নিকট, অম্ভবজক ম্ভব কজর িুজজে। ুখ -স্বাচ্ছন্দ্য
এজিজে যজিচ্ছ। নকন্তু িার জে জে একনদ্জক বি-েে, পাাড়-পবতি, িদ্ী-মুদ্র, আকাল পিজক ঙ্ঘি কজর
িার স্বাভানবকিাজক িি কজরজে। অনিনরি স্বাচ্ছন্দ্য খুুঁেজি নগজ মািুজর মজিােগজি এজজে অনিরিা। আর
থই অনিরিাই মািুজর চনরজের চানরনেক অবমূযাণ ঘটাজচ্ছ। পনরবিতিলী মাজের জে অনভজযােি ঘটাজি
নগজ নবনভন্ন মজ মজিাধজমতর বযনিক্রমী আচরজণ নপ্ত জচ্ছ। িার ফজ থদ্খা নদ্জজে বতেিীি চানরনেক
অবমূযাণ। যিািত মূযজবাধ মািুজর মজধয োগ্রি জচ্ছ িা। মূযজবাজধর েিয থয নলক্ষা পাা উনচি থই নলক্ষা
গিািুগনিক নলক্ষা বযবিার মজধয থিই। যার ফজ আধুনিক মাজে নপিা-মািা, পুে-কিযা, ভাই-থবাি, আত্মীস্বেজির মজধয ম্পজকতর অবিনি, মজিামানিয, েনটিা তিনর জচ্ছ। শ্রদ্ধা-ভনি, ভাজাবাা, থে শুধু একনট কজর
লব্দ জ দ্াুঁনড়জজে। মাজে প্রনিনিি ধতণ, শ্লীিাানি থবজড়ই চজজে। থই জে পাল্লা নদ্জ থবজড় চজজে
অামানেক নক্রাকাপ থযমি— চুনর-ডাকানি, খুি-খারানপ, ো-েুজাচ্চুনর। মাজে ঠক-দ্াা, লিািজদ্র
প্রভাব থবজড়ই চজজে। নিমতমিা, নিষ্ঠুরিার মজধয পাপজবাধটাই ানরজ যাজচ্ছ। ফজ আধুনিক মাে এক
অন্ধকারম যুজগর নদ্জক থযজি চজজে নকিা িা ভনবযিই বজি পাজর। মােজক রক্ষা করার দ্ানত্ব কজর।
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োনি-ধমত-বণত নিনবতজলজ ক শুভবুনদ্ধম্পন্ন মািুজক এনগজ আজি জব। মািুজর মজধয নঠক-থবনঠক, উনচিঅিুনচি, তবধ-অববধ, িয-অিয প্রভৃনি নবগুনজক োগ্রি করজি জব। ুনলক্ষার মধয নদ্জ চানরনেক উন্ননি
ঘনটজ মূযজবাজধর োগরণ ঘটাজি জব।
আধুনিক মাে বিতমাি মজ এক চরম ংকজটর ম্মূখীি, থনট জচ্ছ মূযজবাজধর ংকট। আমরা প্রনিনিি
শুিজি িানক বিতমাি প্রেজের মূযজবাজধর থকাি ধারণা থিই, মূযজবাধজক িারা ম্মাি কজর িা। নকন্তু মূযজবাজধর
অেতি থিজকই নলক্ষাদ্ীক্ষার ফশ্রুনি পনরমাপ করা যা। িাই প্রিজমই মূযজবাধ ম্পজকত একটা ধারণার দ্রকার।
মােেীবিই মূযজবাজধর স্রিা, কারণ মাে পনরজবজল ামানেক আচরজণর রীনি-নবনধই ‘মূয’। মাে
নিনিি বজই মাে বনভূতি থকাি মূযজবাজধর প্রশ্ন জি পাজর িা। ‘বাঞ্চিী’, িাই ‘মূয’। মািুজর পজক্ষ
ভাত্ব, িযা, থৌন্দ্যত, িয এবং মাজের ন্তুনির মজধযই মূযজবাজধর েে। ুিরাং থযৌি েীবজি িিা মাজের
মজধয বযনিগি  মনিগি আচরজণর আকানিি মািই ামানেক মূয। অিতাৎ ামানেক িিা থযৌি েীবজিই
মূযজবাজধর উদ্ভব ম্ভব। ইনিা, ানিয, দ্ালতনিক িত্ত্ব, ধমতজচিিা, অিতবযবিা, মােনবজ্ঞাি, ামানেক
মজিানবজ্ঞাজির মধয থিজক মূযজবাজধর নববিতি ম্বজন্ধ আমরা িিয পাই। প্রিযক্ষভাজব উপোনি থগাষ্ঠীর প্রিা, রীনিিীনি, ঐনিয, চনি রীনি, নিজধাত্মক নবনধ প্রভৃনি থিজক আমরা মূযজবাধ ম্পজকত োিজি পানর।
আমাজদ্র াংস্কৃনিক ঐনিজয ীিা, ানবেী, দ্মন্তীজক পূণযবিী িারীজত্বর আদ্লত নাজব প্রনিষ্ঠা করা জজে।
রাম  ক্ষণজক ভ্রািৃজপ্রজমর আদ্লত নাজব িাপি করা জজে। রাো নরলচন্দ্র আমাজদ্র িযাগব্রিী, দ্ািবীর
রাোর আদ্লত। ম্রাট অজলাক প্রনিনষ্ঠি জজেি বতাধারজণর আদ্লতিািী প্রোজবক রাোরূজপ। আমাজদ্র
মাে থচজজে এইব আদ্লতজক লি লি বের ধজর বংলপরম্পরা অপনরবিতিী কজর রাখজি আে আমরা
নলশুজদ্র বজ িানক— ‚দ্া িয কিা বনজব‛, ‚চুনর করা মাপাপ‛। দ্া, ক্ষমা, মািবিা প্রভৃনির মি ভাববাচক
নবজলয  ামানেক মূযজবাজধর প্রিীক।
থয থকাি মাজের াংস্কৃনিক েীবিধারা একনট গুরুত্বপূণত অংল  ামানেক মূযজবাধ। নিনদ্তি একনট মাজে
ামানেক কাযতপ্রনক্রা কীভাজব নক্র , িা অিুধাবি করা যা ামানেক মূযজবাধ, নিম-িীনি 
প্রনিষ্ঠািমূজর মাধযজম। এগুন  ামানেক নমিনক্রার প্রচনি ধারা নবনভন্ন উৎ। তদ্িনন্দ্ি েীবজি মূযাণ,
েীবিধারার নবনবধ নবজর গুরুত্বমূক ক্রম নিধতারণ, নবকল্প কাযতধারামূজর মজধয পেন্দ্, ুখ -দুঃজখর পনরমাপ
প্রভৃনির থক্ষজে মূযজবাধ মািদ্ণ্ড নাজব কাে কজর। ামানেক মূযজবাধ আচার-আচরজণর পিনিজদ্তনলকা নাজব
কাে কজর। এইজক্ষজে ামানেক নিিণ ে জ যা এবং ামানেক লৃঙ্খা িানত্ব াভ কজর। মােিজত্ত্ব
মূযজবাধ ামানেক কাঠাজমার গঠিকারী উপাদ্াি বা অংলমূজর প্রনিনিনধত্ব কজর।
মূযজবাধমূ মাজের দ্যজদ্র ামজি বানিি ক্ষয নিধতারণ কজর থদ্। িার ফজ মােি বযানিবগত
নিনদ্তি জক্ষয নঠক পজি এজগাজি পাজর। এনবজ মাজের মািুজক নিধািজে ভূগজি  িা। মােবযবিার
নবনভন্ন থক্ষজে নিম কািুজির একানধক ধারা বা গুচ্ছ িাজক। নিমকািুজির এই মি ধারা বা গুজচ্ছর মজধয পািতকয
বা নবজরানধিা িাজক। বযনিবগত িাজদ্র মােেীবজির নবনভন্ন থক্ষজে একই রকজমর জক্ষয বা উজেজলয উপিীি
ার বযাপাজর িি নক্র িাজক। স্বভাবিই বযনিবগত িাজদ্র জক্ষযর জে ামঞ্জয াধজির উজেজলয নবনভন্ন
নিমকািুজির মজধয ামঞ্জয াধি কজর। এজক্ষজে মূযজবাধ দ্িতক  াক ভূনমকা পাি কজর। এজক্ষজে
উদ্ারণ নাজব বা যা থয, গণিানিক আদ্জলতর অিুগামী ভারিীরা াময িীনির মূযজবাজধর উপর নবজল
গুরুত্ব আজরাপ কজর। একারজণই িারী-পুরুজর মজধয এবং স্বামী-স্ত্রীর মজধয পারস্পনরক ম্পজকতর থক্ষজে প্রচনি
নিম কািুি থক অল্প নবস্তর পনরলীনি  পনরমানেতি করজি । িিুি ধরজণর থকাি নক্রা কজমতর থক্ষজে মােি
বযনিবগত প্রাধািযমূক মূযজবাজধর পনরজপ্রনক্ষজি িিুি ধরজণর নিম কািুি গজড় থিাজ।
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মূযজবাজধর অিত: আধুনিক মােিজত্ত্ব ামানেক মূযজবাধ বা মূযমাজির আজাচিার উপর নবজল গুরুত্ব আজরাপ
করা । এই মূযজবাধই  থগাষ্ঠীেীবজির একনট বড় তবনলিয। থগাষ্ঠীর েীবিধারার মাি  এই মূযজবাধ। এই
মূযজবাজধর মাধযজম অনভবযনি াভ কজর ুংগনঠি মােেীবজির স্বাজিত অনভজপ্রি নবনভন্ন নব। থগাষ্ঠীর
দ্যজদ্র আচার-বযবার এই মূযজবাজধর িারা নিনিি জ িাজক। মােিানত্ত্বক  িৃিানত্ত্বক আজাচিা
ামানেক মূযজবাধ এই ধারণার মাধযজম াধারণি াংস্কৃনিক আদ্জলতর কিা বা । নবদ্যাভূণ  চজদ্ব এ
প্রজে বজজেি: “Social values are culture standards that indicate the general goods deemed
desirable for organized social life. They are the abstract sentiments or ideals.” এই মস্ত
াংস্কৃনিক আদ্জলতর িারা মােি বযনিবজগতর মজিাভাব, প্রজােি  বানিি বস্তুর থযৌনিক, িান্দ্নিক  িীনিগি
প্রানেকিা যাচাই করা যা। ংনশ্লি আদ্জলতর অংলীদ্াররা িাজদ্র মজিাভাব, প্রজােি  অনভপ্রা যাচাই  িুিা
করার থক্ষজে থই আদ্লতজকই মাপকানঠ নাজব নবচার-নবজবচিা কজর িাজক।
ক্লাকজাি-এর অনভমি উজল্লখ করা আবলযক। Universal Categories of Culture লীতক গ্রজে নিনি এ
নবজ আজাচিা কজরজেি। এই মােনবজ্ঞািীর অনভমি অিুাজর ামানেক মূযজবাধ  থকাি থগাষ্ঠী বা বযনির
বানিি বস্তু ম্পনকতি জ্ঞাি বা ধারণা যার নভনিজি ংনশ্লি থগাষ্ঠী বা বযনি আচার-বযবাজরর বহুনবধ পো-পদ্ধনি,
রীনি-িীনি  অনভজপ্রি বস্তুর নভির থিজক গ্রণজযাগয পো-পদ্ধনি, রীনি-িীনি  ক্ষযবস্তু বাোই কজর। ামানেক
মূযজবাধ ম্পনকতি এই বযাখযা বৃির থমৌনক আদ্জলতর জে মূযজবাধজক অনভন্ন প্রনিপন্ন করা জজে।
মােনবজ্ঞািী নপটার রজ Introduction Sociology িাুঁর লীতক গ্রজে বজজেি, “Values are
general conceptions of the good” , ideas about the kind of ends that people should pursue
throughout their lives and throughout the many different activities in which they engage.”

আধুনিক ধারণা অিুযাী মূযজবাধ  একক এক থকন্দ্রীভূি তেবমািনকপ্রবণিার মন্ব যা পনরজবজলর বহু
বযাপক অংলজক বযনির কাজে নক্রিার নদ্ক থিজক মগুণম্পন্ন কজর থিাজ এবং িাজদ্র পনরজপ্রনক্ষজি বযনির
মজধয উপযুি আচরণ ৃনি কজর। নবনলি মজিানবধ আজপাটত বজজেি, “Values are centralized system
psycho-physical -disposition capable of making a larger portion of environment functionally
equivalent to the individual and generalizing in him appropriate type of adaptive and
expressive behaviours.”

মূযজবাজধর উনল্লনখি ংজ্ঞানটজক নবজশ্লণ করজ, িার কিকগুন তবনলিয ক্ষয করা যা। মূযজবাজধর এই
তবনলিযগুনজক নচনিি করজ, নলক্ষাজক্ষজে িার প্রকৃি িাৎপযত উপনি করা ে জব। মূযজবাজধর প্রধাি
তবনলিযগুন —
১। মূযজবাজধর নিনদ্তি থকাজিা একক বস্তুগি অিবা ধারণাগি মাধযম থিই। নবনভন্ন বস্তু বা নবনভন্ন অনভজ্ঞিার
পনরজপ্রনক্ষজি বযনির মজধয একনট একক মূযজবাধ োগ্রি ।
২। মজিাববজ্ঞানিক নদ্ক থিজক মূযজবাধজক বযনির াধারণধমতী আচরণগি প্রস্তুনি নাজব নবজবচিা করা যা।
৩। মূযজবাধ বযনির আচরজণর মজধয ামঞ্জযিা আজি।
৪। মূযজবাজধর ংজ্ঞা িাজক এক প্রকাজরর থকন্দ্রীভূি মন্বী প্রবণিা নাজব বণতিা করা জজে। মজিানবদ্গণ
বজজেি, এই মন্ব নবনভন্ন পযতাজ ংঘনটি । মন্বজর চরম অিবা বতজল স্তজর থপৌুঁোজিার েিয
বযনিজক িার েীবজির দ্ীঘত ম বয করজি ।
৫। মূযজবাজধর নবকাল নিভতর কজর, বযনির নিেস্ব অনভজ্ঞিার উপর। অনভজ্ঞিার নদ্ক থিজক প্রজিযক বযনি থযমি
িার স্বািিয বো রাজখ, থিমনি বযনির মূযজবাজধর মজধয স্বািিয ক্ষয করা যা।
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৬। থযজিু ামানেক পনরজবল, বযনির েীবি পনরজবজলর একনট অিযন্ত গুরুত্বপূণত উপাদ্াি, থজিু মূযজবাজধর
নবকাল অজিকাংজল িার ামানেক পনরজবজলর উপর নিভতরলী বযনি থয মােপনরজবজলর মজধয ববা কজর,
িার ামনগ্রক দ্ৃনিভনে, বযনির মািনক ংগঠিজক প্রভানবি কজর। িাই মােপনরজবল িার মূযজবাজধর
প্রকৃনি নিধতারণ কজর িাজক।
৭। মূযজবাধ বযনির আগ্র, মজিাভাব  আচরণজক প্রভানবি কজর। থয নবজক আমরা থয রকম মূয নদ্ই থ
নবজ আমাজদ্র আগ্রজর মাো থরকম । িার প্রনি আমাজদ্র মজিাভনেনট থইরকম িীব্র জ িাজক
এবং িার ফজ আমাজদ্র আচরণ  থরূপ ।
৮। োিী মূযজবাধগুন োিী ঐনিয  ংস্কৃনির মূ লনি। এই মূযজবাধগুন োনিজক ংি কজর এবং
স্বািিয দ্াি কজর িাজক। তিনিক মূযজবাধগুন ামানেক েীবিজক ুদ্ৃঢ় কজর। িযা-অিযা, ভাজা-মন্দ্,
উনচি-অিুনচি, ঘু-গুরু ইিযানদ্ মূযজবাধগুন িা িাকজ মােেীবি নবপন্ন ।
৯। মাজের মজধয নবনভন্ন থগাষ্ঠী মূজর থয- নবনভন্নিা পনরনক্ষি  িা থিজকই থযমি েে থি দ্ানত্বলীিা
থিমিই ামানেক দ্ানত্বলীিা থিজক েে থি িািা রকজমর মূযজবাধ।
মূযজবাজধর থশ্রনণ নবভাগ: অজিজক মূযজবাধজক বযনিগি বা অভযন্তরীণ এবং তিবতযানিক বা বানযক এই দইভাজগ
ভাগ কজরজেি। বযনির তিনিক বা মািনক চানদ্া পূরজণর েিয যখি মূযজবাধ আজরাপ করা  িাজক বজ
বানযক বা তিবতযানিক মূযজবাধ। এর নিেস্ব বা অভযন্তরীণ থকাজিা মূয থিই। নলক্ষািতী  নলক্ষকগণ িাুঁজদ্র চানদ্া,
প্রকৃনি এবং আজবগ নিবৃি ার কারজণ যখি গুরুত্ব বা মূয নবচার কজরি থই মূযজবাধজক এই থশ্রনণভুি করা
। অজিজক মূযজবাধজক যানিক  অন্তনিতনি এই দ-ভাজগ ভাগ কজরজেি। বযনির পজক্ষ কযাণকর বা ভাজা
এই নবচাজরর নভনিজি যখি মূযজবাধ নির করা  িখি িাজক বা  যানিক মূযজবাধ। অিতাৎ যানিক মূযজবাধ
 ফজর নভনিজি মূযজবাধ নবচারকরণ।
মূযজবাধজক আবার িার নবজর থপ্রনক্ষজি থশ্রনণনবভাগ করা । এই ধরজণর থশ্রনণ নবভাগ নলক্ষার মধয নদ্জ
মূযজবাধ নবকাজলর থক্ষজে নবজল গুরুত্বপূণত। মূযজবাজধর এই থশ্রনণনবভাগ —
মূযজবাজধর প্রকার থভদ্

অিতবিনিক মূযজবাধ
তেনবক মূযজবাধ
ামানেক মূযজবাধ

বযনির মুযজবাধ

থৌন্দ্যত মূযজবাধ
থবৌনদ্ধক মূযজবাধ
তিনিক মূযজবাধ
Volume- VIII, Issue-II

October 2019

47

আধুনিক মাজে মূযজবাজধর ভূনমকা

নরৎ কুমার পা

মূযজবাধ এক প্রকাজরর মন্বনি তেবমািনকপ্রবণিা যাজক িাৎক্ষনণক ভাজব উপনি করা যা িা। িাজক
উপনি করজি জ েীবজির নবনভন্ন থক্ষজে বযনিজক দ্ীঘতকা পযতজবক্ষণ কজর, িার মূযজবাজধর প্রকৃনি ম্পজকত
িাৎক্ষনণক ধারণা পাা যা। নলক্ষা থযজিু পনরকনল্পি প্রজচিা থজিু িার িারা মূযজবাজধর নবকাল ঘজটজে নক
িা উপনি করার েিয নবজলভাজব মূযজবাজধর এই প্রকালমাি নদ্কনটর উপর গুরুত্ব থদ্া জ িাজক। আধুনিক
নলক্ষার চরম ক্ষয  নলক্ষািতীর বতােীণ নবকাজল ািা কজর িাজক আদ্লত েীবজির অনধকারী নাজব গজড়
থিাা। নবনভন্ন দ্ালতনিক  নলক্ষানবদ্ যাুঁরা নলক্ষার ক্ষয কী া উনচি এ নবজ আজাচিা কজরজেি িাুঁরা এই
মূ কিানটই নভন্ন নভন্নভাজব বযি কজরজেি। িাুঁরা বজজেি, নলক্ষার চরম ক্ষয ‘আদ্লত েীবি’ ৃনি জ, থই
আদ্লতেীবি, ম্পূণতভাজব বস্তুনিভতর ি বা িা আধযানত্মক থকাজিা উপনি ি। আদ্লত েীবি ম্পূণতভাজব
বযনিজকনন্দ্রক। অিতাৎ েীবিাদ্লত ম্পূণতভাজব েীবিজকনন্দ্রক। এই েীবিাদ্লত বযনির অন্তনিতনি তেবমািনকিাগুনর
মজধয মন্ব ঘনটজ িার মজধয মূযজবাধ োগ্রি কজর। ুিরাং, থদ্খা যাজচ্ছ- নলক্ষার ক্ষয  আদ্লতেীবি রচিা
করা আর আদ্লতেীবি িাজক বা জব থয েীবজি একনট মন্বনি েীবিাদ্লত গজড় উজঠজে; আর এই েীবিাদ্লতই,
মূযজবাজধর ঞ্চারক। এইভাজব নবচার করজ বজি , নলক্ষার চরম ক্ষয মূযজবাধ ৃনির মধয নদ্জই চনরিািত
।
থয মূযজবাধগুন মািুজর েীবজির পজক্ষ একান্তভাজব প্রজােি থগুনজকই, নলক্ষািতীজদ্র মজধয নবকাজলর
থচিা করজি জব। আর িা ম্ভব নলক্ষািতীজদ্র উপযুি জ্ঞাি বা অনভজ্ঞিা রবরা কজর। নলক্ষাজন্ত, নলক্ষািতীজদ্র
ুষ্ঠভাজব েীবিযাপি করজি জ িাজদ্র বযনিজদ্র আনিতক নদ্কগুন পনরচাি ংক্রান্ত জ্ঞাি িাকা উনচি। উপযুি
অিতবিনিক থচিিা োড়া বযনির পজক্ষ িার তদ্িনন্দ্ি েীবিযাপি করা ম্ভব ি। িাই নলক্ষার মাধযজম নলক্ষািতীজদ্র
মজধয অিতবিনিক মূযজবাধ োগ্রি করার উপর গুরুত্ব থদ্া ।
অিতবিনিক মূযজবাজধর মজিা তেনবক মূযজবাধ নলক্ষার মাধযজম নলক্ষািতীজদ্র মজধয োগ্রি করা যা। তেনবক
মূযজবাজধর নবকাল প্রিযক্ষভাজব বযনিেীবজির উন্ননিজি ািা কজর। নলক্ষার মাধযজম এই মূযজবাধগুন নবকাল
করজি জ প্রিমি, নলক্ষািতীজদ্র প্রজােিী জ্ঞাি রবরা করজি জব। নিিীি, নলক্ষািতীরা যাজি স্বািযংক্রান্ত
 নবজিাদ্িমূক কাযতাবনর গুরুত্ব বযনিগিভাজব উপনি করজি পাজর, থ নবজ িাজদ্র জচিি কজর িুজি
জব।
বতেিীি ামানেক মূযজবাধ োগ্রি করার েিয পনরকনল্পি নলক্ষার প্রজােি। বতেিীি এই ামানেক
মূযজবাজধর মূ নভনি - বযনির নিেস্ব প্রিযালা এবং বযনির নদ্ক থিজক অজিযর প্রিযালার ািতক মন্ব। এই
মন্বজির েিয নলক্ষার প্রজােি। উপযুি নলক্ষার মাধযজম নলশুর মজধয এই মন্বধমতী ামানেক মূযজবাধ োগ্রি
করা ম্ভব।
প্রিাগি নলক্ষার থক্ষজে বজচজ থবনল গুরুত্ব থদ্া , নলক্ষািতীর থবৌনদ্ধক নবকাজলর উপর। বযনির চানরনেক
নবকাল অজিকাংজল নিভতর কজর িাজক থবৌনদ্ধক মূযজবাজধর উপর। অিতাৎ বযনিেীবজির মূযজবাধ নবকাজলর একনট
গুরুত্বপূণত নদ্ক  থবৌনদ্ধক মূযজবাজধর নবকাল স্বাভানবক মজি জি পাজর, থবৌনদ্ধক মূযজবাধ নলক্ষাজক্ষজে
স্বিুঃস্ফূিতভাজব নবকনলি ।
তিনিক মূযজবাধ বযনিেীবজির একনট গুরুত্বপূণত অে। বযনির তিনিক নক্রা াধারণভাজব, কিকগুন
ামানেক আদ্লত িারা নিনিি । িাই অজিক নচন্তানবদ্ নবজলভাজব মােনবজ্ঞানিগণ তিনিক আচরণজক
ামানেক আচরজণর মূযানি রূপ নাজব নবজবচিা কজর িাজকি।

Volume- VIII, Issue-II

October 2019

48

আধুনিক মাজে মূযজবাজধর ভূনমকা

নরৎ কুমার পা

ধমতী নিিণ মািুজর েীবজি হ্রা থপজ, আধুনিক মািু িার প্রভাব থিজক ম্পূণত মুি একিা বা যা িা।
বযনিেীবজির আদ্লতরূজপ ফুনটজ িুজি জ এই বতেিীি আধযানত্মক মূযজবাধ িার মজধয োগ্রি করজি জব।
আধুনিক অজিত ধমতী মূযজবাধ বজি এই আধযানত্মক মূযজবাধজকই থবাঝা।
এই ধরজণর মূযজবাধ োগ্রি করাই জব নলক্ষার একনট প্রধাি উজেলয। কারণ, এই আধযানত্মক মূযজবাধ
মািুজক িযনিষ্ঠ কজর িুজব।
থৌন্দ্জযতর উপনির মূজ আজে এক ধরজির মািনক ংগঠি। এই মািনক ংগঠিজক িাুঁরা বজি কান্তর।
াধারণভাজব এজকই থৌন্দ্যত জদ্ভাজগর মূযজবাধ বা থযজি পাজর। এই ধরজণর মূযজবাধ মািুজর মিজক
কুিা মুি কজর। িাই থৌন্দ্যত জদ্ভাজগর মূযজবাধজক চানরনেক উপাদ্াি নবজবচিা করা ।
মূযজবাধ থকাজিা অনিপ্রাকৃি লনি থিজক বনতি  িা। মিুয মাজেই িার েে াি এবং মৃিুয। তললব
থিজকই আমরা অজিক মূযজবাধ অজচিি ভাজব গ্রণ কনর এবং অভযস্ত  অজিক মূযজবাধই বস্করা
পনরকনল্পিভাজব আমাজদ্র মজধয প্রনিনষ্ঠি কজরি। মাে েীবজি পনরবিতজির জে জে মান্তরাভাজব মূযজবাধ
নববনিতি । নবনভন্ন েিজগাষ্ঠীর নভন্ন মূযজবাধ িাকজি পাজর অজিক ম পুরাজণা মূযজবাজধর পিজির মধয নদ্জ
িিুি মূযজবাজধর ধারণা তিনর । মূযজবাধ োড়া মাজে অনস্তত্ব অম্ভব। পুরাজণা মূযজবাধ  িিুি মূযজবাজধর
িজে মাজে ামনকভাজব ংকট আজ আবার নবশ্বযুদ্ধ দনভতক্ষ, থদ্লভাগ, াম্প্রদ্ানক দ্াো আমাজদ্র মূযজবাজধর
অবক্ষ ঘটা। ফজ মাজে নবশ্বা ঘািকিা, নবজচ্ছদ্, নবকৃি থযৌিেীবি, ঘু থিলা প্রভৃনি অামানেক কাযতকাপ
থবজড় চজ। নিনদ্ধ চনচে, অশ্লীিা ধতজণর মজিা াংঘানিক অপরাধ প্রনিনিি ঘজটই চজজে। ধমতী কুংস্কার
ামানেক অগ্রগনিজক প্রনিনিি বাুঁধা নদ্জচ্ছ।
বিতমাি মূযজবাজধর ংকট দ্ূর করজি জ নলক্ষক  নলক্ষািতীজদ্র মজধয যুগজপাযুগী মূযজবাধ গঠজির দ্ানত্ব
গ্রণ করজি জব। ামন্তিানিক কাঠাজমাজক পনরিযাগ কজর গণিানিক কাঠাজমাজক তললব থিজক থিজক প্রনিষ্ঠা
করজি জব। প্রচনি রীনিিীনিগুনজক নবচার বুনদ্ধর িারা যুনি িকত নবচার নবজশ্লজণর মধয নদ্জ গ্রণ-বেতি
কনরজি জব। উদ্ারবিনিক নলক্ষার প্রচি ঘটাজি জব। মন্বী মূযজবাজধর মধয নদ্জ মস্ত কৃনির মািুজক
একনেি করজি জব। যা ৃেিমূক নলক্ষার মাধযজম ম্ভব। ভারিী কৃনির প্রনিচ্ছনব নলক্ষািতীর ামজি িুজ ধরজি
জব। ধমতী থগাড়ানম দ্ূর করজি জব। পৃনিবীর ব ধজমতর মূ ূে এক একিা কজক থবাঝাজি জব। বযনির
বযনি েীবজি যুগপজযাগী প্রিাগি প্রনলক্ষজণর মধয নদ্জ িিুি িিুি তিনিক মাজির থয নভনি তিনর  িা
পরবিতীকাজ মােেীবজি ঞ্চারণ ঘটাজি জব। নঠক-থবনঠক িযা-অিযা, িয-নমিযা প্রভৃনি নবগুন ম্পজকত
জচিি মািুজক করজি জব। নবজ্ঞাি নিভতর গনিলী েীবিাদ্জলতর জে ামঞ্জযপূণত নলক্ষািীনি গজড় িুজি
জব। অশুভ প্রনিজযানগিা দ্ূর করজি জব। েীবজি একটা িীনি িাকজব। োিীিাজবাধ োিী গবত এবং োিী
ংনি আমাজদ্র আকানঙ্খি মূয িা কজর মজধয প্রনিনষ্ঠি করজি জব। মস্ত রকম ভাা, োনি ধমত ংস্কৃনির
প্রনি শ্রদ্ধা রাখজি জব। তললব থিজক নলশুজক নলক্ষাদ্াজির পালাপানল মুযজবাজধর নঠক ধারণা নদ্জ আদ্লত মািুজ
পনরণি করজই জিা আধুনিক মাে থই ভঙ্কর নদ্িগুন থিজক রক্ষা পাজব বজ মজি । মািুজর মজধয
অিতবিনিক মূযজবাধ তেনবক মূযজবাধ ামানেক মূযজবাধ থৌন্দ্যত মূযজবাধ থবৌনদ্ধক মূযজবাধ ধমতী মূযজবাধ
তিনিক মূযজবাজধর নবকাল ঘটাজি জব। নলক্ষা আজি েীবিাদ্লত, েীবিাদ্লত আজি মূযজবাধ। আর থখাি থিজকই
তিনর  আদ্লত েীবি। ামানেক মূযজবাধ াধারণি মাে পনরজবজলর মধয নদ্জ গজড় জঠ। যি নিভতর আধুনিক
মাে িখিই ািতক জব যখি জ্ঞাি-নবজ্ঞাি প্রযুনির জে িা নমনজ মূযজবাজধর ংকট থিজক নিজেজক রক্ষা
করজি পারজব।
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আধুনিকিা থপাাক পনরজচ্ছদ্, বড় বড় আকালচুম্বী অট্টানকা, আজার ঝকানি, থরনড, থটননভলজির
বাড়াবানড়ই প্রকৃি আধুনিকিার পনরচ ি। নপরানমজডর লীজত আজা পড়জই মস্ত নপরানমডজক আজানকি বা
চজ িা। থয মাজে এখি ডাইনির অনস্তত্ব আজে, বরপণ, িী, বধূ নিযতািি, নকংবা মুূজিত র মজধযই িাাজকর
বযবিা আজে, থই মাজে উচ্চনলক্ষার নবস্তার জ িাজক আধুনিক মাে বা যা িা। প্রকৃি আধুনকিিাই জব
আমাজদ্র অিযিম প্রানিতি মূয।
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