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কাম্ষাোরর শ্বদ্যাসােররর নামাশ্কিত থটেিন



সাংস্কৃ শ্তক শবশ্িরষ্্যর জন্য বাংলারক শ্িরকালই আলাদা সম্ান 
থদওয়া হয়। ঔপশ্নরবশ্িক োরতবরর্ষ সাশ্ব্ষক জােররণর মি্য শ্দরয় এক 
নতুন জীবন সংস্কৃ শ্তর জন্ম হয়। বাংলায় এই কাজ প্রথম শুরু হয় 
শ্বশ্িষ্ ব্যশ্তিবরে্ষর প্রয়ারস। বাংলায় থসই নবজােররণর থপ্রষোপরেই 
আজও কম্ষসূশ্ি েকৃহীত ও রূপাশ্য়ত হয়, শ্বরিরত আথ্ষ-সামাশ্জক 
উন্নয়রনর থষেরত্র।

বাংলায় ওইসময় নারী উন্নয়রন ঈশ্বরিন্দ্র শ্বদ্যাসােররর অবদান 
অশ্বস্মরণীয়। তাঁর শ্বিিতজন্মবরর্ষর সূিনালরনে একশ্ে থক্রােপত্র 
প্রকাশ্িত হল। একগুচ্ছ শ্নবন্ধ প্রকাি করা হল। শ্নবন্ধরলখরকর 
মতামত শ্নজস্ব।

এছাো শ্নয়শ্মত শ্বোেগুশ্লও থাকরছ এই সংখ্যায়। অশ্নচ্ছাককৃ ত থর 
থকানও ত্রুশ্েই মাজ্ষনীয়।
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উন্নয়নের অভিমুনে

০১/০৭/২০১৯

•	 ভিভিৎসি ভিবস উপলনষে এসএসনিএম হাসপাতানল এিভি অেুষ্ানে উপভথিত ভিনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা 
ব্যাোর্জ্্রী। সম্াে্রীয় ভিভিৎসিনির এভিে ভতভে ‘ভবভিষ্ট ভিভিৎসা সম্াে’ প্রিাে িনরে। অেুষ্াে মঞ্চ থেনি 
পভচিমবনগের ফার্জ্ থলনিল –১ ট্রমা থিয়ার থসন্ার-এর উন্াধে িনরে মুে্যমন্ত্রী। ডাক্ারনির িূয়স্রী প্রিংসা 
ও তাঁনির প্রভত িৃতজ্ঞতা জ্ঞাপে িনরে এভিে ভতভে।

০২/০৭/২০১৯

•	 ২০১৭-১৮ অেজ্বন্জ্ রান্্য তপভিভল ্াভতর উন্নয়নে ্াত্রীয় স্তর থেনি স্্রীিৃভত থপল বাংলা। তপভিভল 
উন্নয়ে সংক্ান্ত িান্র ্ে্য পভচিমবনগের হানত উনে এনসনি থসরার ভিনরাপা। এই সাফনল্যর ্ে্য সিলনি 
অভিেন্দে ্াোে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী।

০৩/০৭/২০১৯

•	 অেজ্নেভতিিানব ভপভিনয় পড়া মােুন্র ্ে্য ১০ িতাংি আসে সংরভষেত রাোর িূড়ান্ত ভসদ্ান্ত ভেল রা্্য 
মভন্তসিা। এই সংরষেণ রান্্যর সমস্ত ভিষো প্রভতষ্াে ও িািভরর থষেনরে প্রন�া্্য হনব।

০৪/০৭/২০১৯

•	 িলিাতায় ইস্কে আনয়াভ্ত রে�ারোর শুি সূিো িরনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। এভিে ভতভে হুগভলর 
মানহনির রে�ারো উৎসনবও অংি থেে।

০৮/০৭/২০১৯

•	 তৃত্রীয় বন্জ্ পড়ল রা্্য সরিানরর ‘থসফ ড্াইি থসি লাইফ ’ প্রিল্প। হভরি ি্যািাভ্জ্ ভ্রিনি এই উপলনষে 
এিভি অেুষ্ানে উপভথিত ভিনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। এভিে ভতভে ্াোে, রান্্য পে িুরজ্িোয় মৃতু্যর 
সংে্যা ১৭% িনমনি এবং ২৭% িুরজ্িো িনমনি। এই উপলনষে িলিাতা পুভলনির তরনফ সনিতোমূলি 
বাইি ভমভিনলর আনয়া্ে িরা হয়।

১২/০৭/২০১৯

•	 ‘্ল সংরষেণ ভিবস’ উপলনষে থ্াড়াসাঁনিা োিুরবাভড় থেনি থমনয়া থরানডর গান্্রী মূভতজ্ প�জ্ন্ত এিভি 
পি�ারোয় অংিগ্রহণ িরনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। ্নলর অপিয় থেনি ভবরত োিার অেুনরাধ ্াোে 
এভিে ভতভে।

১৪/০৭/২০১৯

•	 ‘বে মনহাৎসব’ উপলনষে রা্্যবাস্রীনি শুনিচ্া ্াোনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী।
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১৫/০৭/২০১৯

•	 স্ভেিজ্র থগাষ্্রীনির ঋণ প্রিানের ভেভরনে থিনির মনধ্য থসরা পভচিমবগে, ্াোে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। 
োবানডজ্র (NABARD) তে্য অেু�ায়্রী ৯৭,৫৩৫ভি স্ভেিজ্র থগাষ্্রীনি ব্যাঙ্ক ঋণ ভিনয়নি,পভচিমবগে সরিার �ার 
ফনল ভবপুল হানর থবনড়নি িমজ্সংথিাে ও আয়। মভহলারাই থবভি উপিৃত বনল ্াোে ভতভে।

১৮/০৭/২০১৯

•	 এভিে বােতলায় এিগুচ্ প্রিল্প উন্াধে িরার পািাপাভি ভবনবের অে্যতম ইভন্নগ্রনিড িমজ্েগর্রী ‘িমজ্ ভিগন্ত’-
এর ভিলাে্যাস িনরে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। এই িমজ্েগর্রীনত িমজ্্াত পণ্য, ফুিওয়্যার পািজ্, মাইনক্া 
ি্যাোর হাব, প্রভিষেণ থিন্দ্র, ব্জ্্য ব্যবথিাপো ও সহায়তা থিন্দ্র ততভর িরা হনব।

২৪/০৭/২০১৯

•	 মহাোয়ি উত্তম িুমানরর প্রয়াণ ভিবনস শ্রদ্ারজ্্য ভেনবিে িনরে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী।

•	 ে্রুল মনঞ্চ এভিে এি বণজ্াঢ্য অেুষ্ানের মাধ্যনম ‘িলভচিরে সম্াে’ প্রিাে িরনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। 
তাঁর এিান্ত উনি্যানগ ২০১২ সাল থেনি এই পুরষ্ার প্রিাে িরা শুরু হয়। এি মনোগ্রাহ্রী সাংসৃ্কভতি 
অেুষ্ানের মনধ্য ভিনয় পভরিাভলত হয় এই সম্াে প্রিাে অেুষ্াে। বাংলা িলভচিনরের ভবভিন্ন থষেনরে অবিানের 
স্্রীিৃভতস্রূপ এই পুরষ্ার প্রিাে িরা হয়।

২৬/০৭/২০১৯

•	 মধ্যমগ্রানমর ে্রুল িতবাভ্জ্ি্রী সিনে উত্তর ২৪ পরগো থ্লার ্ে্য প্রিাসভেি প�জ্ানলািো তবেি িরনলে 
মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী।

২৮/০৭/২০১৯

•	 এ�াবৎ রান্্য অপ�জ্াপ্ত বৃভষ্টর িারনণ িা্বানসর প্রিূত ষেভত হনচ্। এ থহে পভরভথিভতনত রা্্য িৃভ্ িফতরনি 
ভবিল্প িৃভ্ব্যবথিার উপর থ্ার থিওয়ার িো বলনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। ইভতমনধ্যই িৃ্িনির মনধ্য 
্ল সংরষেণ িরা ও অপিয় বন্ িরার উনদেনি্য সনিতেতামূলি প্রিার শুরু হনয়নি।

৩১/০৭/২০১৯

•	 সরিাভর হাসপাতালগুভলনত সবরিম সুপার থপেিাভলভি পভরন্বা এি িাতার তলায় আেনত িনলনি রা্্য 
সরিার। থমভডি্যাল িনল্ হাসপাতাল থেনি এ ধরনের পভরন্বার সূিো িরা হনচ্। থবসরিাভর হাসপাতানলর 
তুলোয় অনেি িম েরনি এিই রিম উচি মানের ভিভিৎসা পানবে সাধারণ মােু্।

০১/০৮/২০১৯

•	 ‘সবু্ বািঁাও’-এর আনবিে ভেনয় পনে োমনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। পি�ারোয় মুে্যমন্ত্রীর সনগে ভিনলে মন্ত্রী, 
সাংসি, ভবধায়ি, িাউভসিলর-সহ রান্্যর এিাভধি পিথি আভধিাভরি। িুপুর ৩থি োগাি ভবড়লা তারামণ্ডনলর 
সামনে থেনি শুরু হয় পি�ারো, থি্ হয় ে্রুল মনঞ্চ ভগনয়। সমান্র সব থশ্রণ্রীর মােু্্ে ওই পি�ারোয় 
অংি থেে।
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১৩/০৮/২০১৯

•	 বাগবা্ানর শ্রীনিতে্য মহাপ্রিু ভমউভ্য়ানমর উন্াধে িরনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। থ্াড়ি িতনির সন্ত 
এবং তবষ্ণব প্রোর প্রভতষ্াতা তিতে্যনিনবর ওপর ভেভমজ্ত এই সংগ্রহিালা। এই অেুষ্ানের আনয়া্ি থগৌড়্রীয় 
ভমিে, বাগবা্ার। তিতে্যনিনবর িাভন্ত ও িানলাবাসার বাতজ্া িড়ানতই এই সংগ্রহিালা।

১৪/০৮/২০১৯

•	 মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রীর উপভথিভতনত িলিাতার ে্রুল মনঞ্চ ্ষ্ ‘িে্যাশ্রী ভিবস’ পাভলত হল। ইভতমনধ্যই 
সারা রান্্যর সু্কল, িনল্ ও ভববেভবি্যালনয়র থমাি ৬০ লনষেরও থবভি থমনয়র ষেমতায়ে িনরনি এই প্রিল্প। 
অেুষ্ানে মুে্যমন্ত্রী ভবভিন্ন থষেনরে িৃত্রী িারে্রীনির হানত পুরষ্ার তুনল ভিনলে।

১৫/০৮/২০১৯

•	 ৭৩তম স্াধ্রীেতা ভিবনস সিল থিিবাস্রীনি শুনিচ্া ্াোনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। সমগ্র থিনি ঐি্য 
ও সংহভত ব্ায় রাোর বাতজ্া থিে ভতভে। এভিে িলিাতার থরড থরানড ্াত্রীয় পতািা উনত্তালে িনরে 
মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। এভিে ভতভে বনলে, ‘গণতন্তই থিনির সবনিনয় মূল্যবাে সম্পি। এভিনের অেুষ্ানে 
আি পুভলিিতজ্ানি পিি প্রিাে িনরে ভতভে। প্রোমাভফি িলিাতা পুভলনির িুিিাওয়া্ িাড়াও এভিনের 
অেুষ্ানের মুে্য আি জ্্ণ ভিল ভবভিন্ন িফতনরর সুসভর্ত ি্যাবনলা। সমা্ সনিতেতার বাতজ্া, ্ল অপিয় 
বন্, পে ভেরাপত্তা, পভরনবি সনিতেতা ভিংবা পভরনবি িূ্ণ িমানোর উপায়—এই প্রেম স্াধ্রীেতা ভিবনসর 
ি্যাবনলায় ্ ায়গা িনর ভেল এমেই সব ভব্য়। এবানরর অেুষ্ানের ভেম ভিল ‘থমানির গবজ্ বাংলা’। ভবভিন্ন সু্কনলর 
িারেিারে্রীরাও অংি থেয় এভিনের অেুষ্ানে।

১৬/০৮/২০১৯

•	 হাওড়ায় শ্রমভেভবড় ভিল্প পভরিাোনমা ও িমজ্সংথিাে ভব্নয় এিগুচ্ প্রিনল্পর থরা্ণা ও উন্াধে িনরে 
মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। এভিে েবান্ন সিারর থেনি, োি্য ও সরবরাহ িপ্তনরর প্রধাে িা�জ্ালয় ‘োি্যশ্রী 
িবনে’র উন্াধে িনরে ভতভে। প্রভত বির ২৬থি থফব্রুয়ার্রী োি্যসাে্রী ভিবস পালে িনর রা্্য সরিার। 
োি্যসাে্রী প্রিল্প বাংলার এি অে্যতম সফল প্রিল্প। রান্্যর প্রায় ৯ থিাভি মােু্নি ২িািা ভিনলা িনর িাল 
থিওয়া হয়।

১৯/০৮/২০১৯

•	 মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী এভিে হাওড়ার থ্লা আভধিাভরিনির সনগে প্রিাসভেি প�জ্ানলািো তবেি িনর, 
থ্লার উন্নয়েমূলি িান্র েভতয়াে থেে। এভিে, থিাে্রীয় মােু্নির সনগে থিো িনর তাঁনির সুভবধা অসুভবধার 
িো থিানেে ভতভে।

২০/০৮/২০১৯

•	 ভেউ ি্রীরায় ভববে বাংলা িেনিেিে থসন্ানরর উন্াধে িরনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। িলিাতা থেনি স্ল্প 
িূরনবে ি্রীরা এিভি সুন্দর প�জ্িে থিন্দ্র। সবুন্ থররা ৫ এির ্ভমর ওপর অবভথিত এই অত্যাধুভেি ‘ি্রীরাশ্রী’ 
বাংলা আন্ত্জ্াভতি িেনিেিে থসন্ার, ্াত্রীয় ও আন্ত্জ্াভতি স্তনরর ব্যবসা বাভণ্্য সংক্ান্ত িেফানরসি 
থেনি শুরু িনর প�জ্িিনির িানি আি্জ্নণর অে্যতম থিন্দ্রভবনু্দ। এোনে োিনি এিভি প্রিিজ্ে্রী থিন্দ্র, ৩০০ 
আসনের এিভি আনলািো থিন্দ্র, এিভি সনম্লে িষে এবং এি হা্ার আসনের এিভি আধুভেি থপ্রষোগৃহ।
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২১/০৮/২০১৯

•	 পূবজ্ থমভিে্রীপুনরর থ্লা আভধিাভরিনির সনগে প্রিাসভেি প�জ্ানলািো তবেি িরনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী।

২৪/০৮/২০১৯

•	 থিন্দ্র্রীয় অেজ্মন্ত্রী ও স্োমধে্য আইে্্রীব্রী অরুণ থ্িভলর প্রয়ানণ থিািপ্রিাি িরনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা 
ব্যাোর্জ্্রী।

২৬/০৮/২০১৯

•	 পূবজ্ বধজ্মাে থ্লার সংসৃ্কভত থলািমনঞ্চ থ্লা আভধিাভরিনির সনগে প্রিাসভেি প�জ্ানলািো তবেি িনরে 
মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। থ্লার উন্নয়েমূলি িান্র েভতয়াে থেে ভতভে। পনর ভতভে তাঁর �ারোপনে এিভি 
সরিাভর সু্কনলর িারেিারে্রীনির সনগে ভিিু সময় িািাে। এভিে সন্্যায় পূবজ্ বধজ্মানের আভলিা তবিন্ঠপুর গ্রানম 
ভগনয় তানির উষ্ণ অি্যেজ্োয় অভিিূত হে মুে্যমন্ত্রী। আভিবাস্রী মােু্নির অেুিূভতর িো সরাসভর শুেনত পারা 
এি মনোরম অভিজ্ঞতা, বনলে ভতভে।

২৭/০৮/২০১৯

•	 হুগভল থ্লার গুরানপ এভিে প্রিাসভেি প�জ্ানলািো তবেি িরনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। থ্লা 
আভধিাভরিনির পািাপাভি উপভথিত ভিনলে পুভলি আভধিাভরিরাও। তবেনি, থ্লার উন্নয়ে িান�জ্র থোঁ্েবর 
থেে মুে্যমন্ত্রী।

৩০/০৮/২০১৯

•	 পভচিমবগে সরিানরর স্াথি্য ও পভরবার িল্যাণ িফতনরর আভধিাভরিনির অভিেন্দে ্াোনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা 
ব্যাোর্জ্্রী। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেনি হাসপাতানল প্রসনবর ্ নে্য আসা প্রসূভত মভহলানির ্ নে্য ভবনি্ প্রত্রীষোলয় 
ভেমজ্াণ িনর ‘স্কি অ্যাওয়াডজ্’ লাি িনর এই িফতর।

০৫/০৯/২০১৯

•	 ভিষেি ভিবনস সিল ভিষেি ভিভষেিানির আন্তভরি শ্রদ্া ্াোনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। ভিষেি ভিবস 
উপলনষে প্রভত বিনরর মনতা এ বিরও ভিষোরত্ন সম্াে প্রিাে িনরে ভতভে। থেতা্্রী ইেনডার থর্ভডয়ানম 
ডঃ রাধািৃষ্ণনণর প্রভতিৃভতনত মাল্যিাে িনর অেুষ্ানের শুি সূিো িনরে মুে্যমন্ত্রী। ভিষোনষেনরে অসামাে্য 
অবিানের স্্রীিৃভতস্রূপ এই সম্াে প্রিাে িরা হয় সু্কল, িনল্ ও ভববেভবি্যালনয়র ভবভিষ্ট ভিষেিনির।

০৬/০৯/২০১৯

•	 বাংলা থিভলভিিে ভবনোিে ্গনত অসামাে্য অবিানের স্্রীিৃভতস্রূপ থিভল অ্যািানডভম পুরস্কানর িূভ্ত হনলে 
ভবভিষ্ট িলািুিল্রীরা। এভিে ে্রুল মনঞ্চ এি বণজ্াঢ্য সাংসৃ্কভতি অেুষ্ানে, এই পুরস্কার ভবতরণ িনরে 
মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী।

১৮/০৯/২০১৯

•	 ২০১৭-১৮ অেজ্বন্জ্ আবারও িারত সরিার িতৃজ্ি, মূলত িুট্া উৎপািনের ্নে্য ‘িৃভ্িমজ্ণ’ পুরস্কানরর ্ে্য 
ভেবজ্াভিত হনয়নি পভচিমবগে, ্ াোনলে মুে্যমন্ত্রী মমতা ব্যাোর্জ্্রী। এর আনগ ২০১১-১২ থেনি ২০১৫-১৬ অেজ্ব্জ্ 
প�জ্ন্ত পরপর পাঁি বির বাংলাই এই পুরস্কার থপনয়নি।
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মা আসেন। মা যান। এই আো-যাওয়ার মাঝখানটাসেই বাঙাশ্ি মমসে ওসে উৎেসব। 
শ্বশ্বজুস়ে। ময খাসন ময প্াসতেই থাকুক না মকন শ্কন্তু বাংিায় মাসয়র আো যাওয়া 
বাংিার েবটুকুসক জুস়ে থাসক। কম্মব্যস্ত আধুশ্নক জীবসনও বাঙাশ্ির দুস্্মাৎেব ক্রমশ 
দীর্মাশ্য়ে হসছে। দশমীর পসরও চসি এর মরশ। এখন কিকাোর দু্্মা কাশ্ন্মভাি 
শ্বশ্ব উৎেসবর আশ্ঙনায় নজর মকস়ে বসে আসে। োরই এক ঝিক এই েশ্বসে।
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ফসটাশ্ফচার
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রসথর রশ্শ টানসেন মুখ্যমন্তী

শ্রী চচেন্য 
মহা প্ভু শ্মউশ্জয়াম 
(বা্বাজার)-এর 
উদ্ সবাধন করসেন 
মুখ্যমন্তী
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গুরু নানসকর জন্মশ্দসন প্াথ্মনারে মুখ্যমন্তী
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দীরায় জ্ন্াথ 
মশ্দিসরর েংস্ার 
কাসজর েদারশ্ক 
করসেন মুখ্যমন্তী।
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বাংিায় বুিবুি
শ্বপয্মস্ত এিাকায় মুখ্যমন্তী। েসঙ্গ মুখ্যেশ্চব শ্বশ্ভন্ শ্বভাস্র মন্তীব ্্ম, মজিা প্শােসনর উচ্চপদস্থ 
আশ্ধকাশ্রকরা আসেন। শুধু ত্াণ বা অথ্ম োহায্য নয় শ্বপয্ময় পরবে্মী েমসয় দ্রুে উন্য়সনর প্সয়াজনীয় 
শ্েদ্াতে গ্রহণ ও কায্মকর পদসষেসপর জন্য জরুরী চবেক চসি। োধারণ মানুসের কাে মথসক অভাব 
অশ্ভসযাস্র কথা মশাসনন শ্েশ্ন। রাসজ্য বুিবুি আেস়ে পরার প্শ্েশ্ট মুহূসে্ম নবান্-এ োরারাে 
মজস্ শ্বপয্ময় মমাকাশ্বিার ময গুরুদাশ্য়ত্ব পািসনর ময নশ্জর েৃশ্টি করসিন মেটা োশ্রফসযা্্য বসিই 
স্ীকৃে হয়শ্ন, রাজ্যবােীর কাসে বস়ো আস্থার শ্বেয় হসয় উসেসে। প্ায় ২ িসষের কাোকাশ্ে মানুসের 
প্াণরষোর ময ব্যবস্থা মেই রাসে করা েম্ভব হসয়শ্েি োও এক কথায় নশ্জরশ্বহীন।

েংবাদ প্শ্েসবদন
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মেই রাে মথসকই শ্বপয্মস্ত এিাকার মানুসের েসঙ্গ আসে েরকার। প্াণহাশ্ন, ররভাঙা, ফেিহাশ্ন 
এেসবর মমাকাশ্বিায় োশ্ব্মক োহাসয্যর হাে বাশ়্েসয়সে েরকার। এক শ্বস্তীণ্ম অঞ্চসির মানুসের জীবন-
জীশ্বকায় আরাে মহসনসে বুিবুি। এই আরাে এসেসে রাসজ্যর কৃশ্ে অথ্মনীশ্েসেও যার ফসি কম 
মবশ্শ েকসিই ষেশ্েগ্রস্থ হসছে। এই ষেশ্ের মমাকাশ্বিায় প্াথশ্মক পয্মায় মথসক অে্যতে দ্রুেোর েসঙ্গ 
নানাশ্বধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হসয়সে। 
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আন্তরিকতাই মহান করিরে 

চলরচিত্র উৎসবরক: মুখ্যমন্ত্রী
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শ্িনেমার উৎিব—উৎিনবর শ্িনেমা। এই শ্েনেই মমনে রইল শহর 
কলকাো। ৮ মেনক ১৫ েনেম্বর। কলকাো আন্তর্াশ্েক চলশ্চিত্র 
উৎিব—এ বছর পা শ্িল পঁশ্চশেম বন্্।

মেোশ্র ইেন�ার মটেশ্�োনম এক ঝলমনল অেুষ্ানের মাধ্যনম 
উৎিনবর উদ্ �বাধে করনলে রানর্যর মুখ্যমন্ত্রী মমো বন্দ্যাপাধ্যাে। 
হাশ্রর শ্ছনলে রেশ্রিে অশ্েনেো, পশ্রচালনকরা। উনলেখ্য, শ্বশ্বখ্যাে 
রাম্াে পশ্রচালক অস্াররে্রী মোলকার স্লে�র্, ম্াোশ্কোর 
পশ্রচালক �ুিাে হাোক ও আনমশ্রকার অশ্েনেত্র্রী অ্যাশ্ডি 
ম্যাক�াওনেল। শ্ছনলে ি্দ্রীপ রাে, ম�ৌেম ম�া্, মনহশ োট, উৎিব 
কশ্মশ্টর মচোরম্যাে রার চক্রবে্্রী এবং টাশ্ল�ঞ্জ শ্িনেমা মহনলর এক 
ঝঁাক োরকা। 

২৫ তম কলকাতা আন্তর্াততক চলচ্চিত্র উৎসব



অেুষ্ানের শুরুনে মিখানো হে একশ্ট মরিানমাশোল ছশ্ব। পশ্চিমবনঙ্গ ছশ্িনে শ্ছশ্টনে োকা শুশ্টং 
মলানকশেগুশ্ল শ্ছল এর শ্ব্ে। ২৫ েম চলশ্চিত্র উৎিনবর শ্েম শ্মউশ্রক এবং মলান�া শ্রনমের আবহ িং�্রীে 
পশ্রচালো কনরনছে পশ্ডিে শ্বক্রম ম�া্।

িূচোপনব্ শ্বনশ্ েরর কানি েেুশ্রী শংকর ও 
েঁার টু্নপর েৃে্য রিিশ্ে। রার চক্রবে্্রী স্া�ে 

ো্ণ পাঠ কনরে। আগ্রনহর মকন্রে শ্ছনলে 
যোর্রীশ্ে বাংলার ব্্যাডি অ্যাম্বািা�র শাহরুখ 
খাে। অশ্মোে বচিে এ বছর অিুস্থোর 
কারনণ উপশ্স্থে োকনে পানরেশ্ে। 
েনব, এবানরর অেুষ্ানে েেুে িংনযারে 
শ্বশ্িশ্িআই িোপশ্ে মিৌরে �নঙ্গাপাধ্যাে এবং 
শ্বশ্শষ্ট অশ্েনেত্র্রী রাশ্খ গুলরার।

োরকা ঝলমনল িন্্যাে রানর্যর মুখ্যমন্ত্রী 
মমো বন্দ্যাপাধ্যাে আ�ান�ািাই শ্ছনলে 
িাবল্রীল। েঁার স্েঃসূ্ে ্ব্যবহানর এক মুহূনে্ই 
মচো মেনক অপশ্রশ্চে িবাই আপে। শ্বশ্ব 
আশ্িোে শ্েশ্ে েুনল ধরনলে একাধানর বাংলার 
িব্োরে্রীে এবং শ্বশ্বরে্রীে রূপ। বলনলে, 
‘আমরা কাউনক শ্হংিা কশ্র ো। শ্কন্তু এশ্�নে 
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মযনে চাই। মকােও রিশ্েনযাশ্�োর মনধ্য ো শ্�নে ইশ্েবাচক েূশ্মকা পালে কশ্র। আমানির বাংলা মখলাধুনলা, শ্বজ্াে, 
শ্িনেমা—িবই শ্িনেনছ মিশনক, শ্বশ্বনকও। িংসৃ্শ্ের রারধাে্রী কলকাো মেনক বাংলা িবাইনক শ্েনে চলনে চাে।’

এবানরর উৎিনব মিখানো হে রাশ্খ অশ্েে্রীে ‘শ্েব্াণ’ ছশ্বশ্ট। শাহরুনখর হাে ধনর মনচে আনিে শ্েশ্ে। বলনলে 
‘আশ্ম বাংলার মমনে, ধমে্রীনে বাংলার রক্ত বইনছ। মুখ্যমন্ত্রী মমো বন্দ্যাপাধ্যানের �ানক এই অেুষ্ানে আিনে মপনর 
কৃেজ্। অেুষ্াে এে িু্দরোনব করা যাে, মিশ্খনে শ্িল কলকাো।’ শাহরুখনক শ্েশ্ে বনলে, ‘আশ্ম মোমানক বাংলা 
মশখাব।’ এরপনরই মনচে একশ্ট মরার মুহূে্ তেশ্র হে। রাশ্খর শ্েনি্নশ শাহরুখ বনল ওনঠে, ‘ও আমার মিনশর মাশ্ট, 
মোমার পনর মঠকাই মাো’। িশ্ক আিে মেনক েখে হাে োশ্লর বে্যা।

মিৌরে �নঙ্গাপাধ্যাে অনচো পশ্রনবনশও এশ্িে িাবল্রীল োকার মচষ্টা কনরনছে। আমন্তণ পাওোর রে্য মুখ্যমন্ত্রীনক 
ধে্যবাি রাশ্েনে বনলে, ‘ধে্যবাি শ্িশ্ি, একটা আলািা মনচে আশ্ম এনিশ্ছ। এই মনচে শ্ঠক অে্যস্ত েই।’ েঁার বক্তনব্যও 
উনঠ আনি ঋশ্বিক �টক, িে্যশ্রৎ রাে, মৃণাল মিে, ম�াশ্ব্দ শ্েহালশ্ে, আিুর ম�াপালকৃষ্ণণ-এর োম।

মিৌরে ও শাহরুখনক উনদেশ্য কনর মুখ্যমন্ত্রী বনল উঠনলে, ‘একই বৃনন্ত িুশ্ট কুিুম মিৌরে আর শাহরুখ’—আবারও 
িশ্নকরা মযে মরনট পিনলে উচ্ছানি।

মমো বন্দ্যাপাধ্যাে আরও বনলে, ‘উৎিবনক িারানোর ব্যাপানর শাহরুখ, রাশ্খশ্র, মনহশশ্র িবাই িাহায্য 
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কনরনছে। এে িু্দর চলশ্চিত্র 
উৎিব আর মকাোও হে 
ো। এর কারণ, আমানির 
আন্তশ্রকো আনছ। টাকা শ্িনে 
আিম্বর হে ো।’

িু�্াপুনরার কাশ্ে্োল 
মিখনে শাহরুখ, মনহশ োট 
মেনক অ্যাশ্ডি ম্যাক�াওনেল 
িবাইনকই আমন্তণ রাোে 
শ্েশ্ে।

মোলকার স্লে�র্ 
বনলে, কলকাোে এনি আশ্ম 
অশ্েেূে। এখােকার মােু্, 
এখােকার িে্যোর িনঙ্গ 
পশ্রশ্চে হনে খুব খুশ্শ হলাম।.... 
এেশ্িে োরে িম্পনক্ আমার 
ধারণা শ্ছল োিা োিা। আমার 
মকােও ছশ্বর শুশ্টং হেনো 
এখানেও হনে পানর।’

মনহশ োট েঁার বক্তনব্য 
েুনল ধনরে িাম্প্রশ্েক িমনের কো। বলনলে, ‘শ্বনেিকাম্রী আর শ্বপজ্জেক এক িমনের বাশ্ি্দা আমরা। এই িমনে 
কাশ্হশ্ে কেক আর চলশ্চিত্র শ্েম্াোর গুরুবি িবনেনক মবশ্শ। েঁারা উজ্জ্বল আ�াম্রী শ্িনের রূপকার। যঁারা আমানির এক 
ো্া ব্যবহানর বাধ্য করনে চাে, েঁারা পরাশ্রে হনবে, রে্রী হনব শ্বশ্েন্ন শ্েরস্ ো্াে কো বলার অশ্ধকার।’

উদ্ �বাধে্রী ছশ্ব, েব রূনপ পাওো গুপ্রী �াইে বা�া বাইে।
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িমাশ্তি অেুষ্ানেও একই মশ্হমাে পাওো 
ম�ল রানর্যর মুখ্যমন্ত্রীনক। বনল উঠনলে, ‘মে 
রিকানশর স্াধ্রীেো এবং তবশ্চনত্র্যর মনধ্য ঐক্য 
আমরা িব িমে রক্া করব।’ ১৫ েনেম্বর 
েররুল মনচে ২৫ েম কলকাো আন্তরা্শ্েক 
চলশ্চিত্র উৎিনবর িমাপনে মুখ্যমন্ত্রীর এই 
বক্তব্যই ছুঁনে ম�ল উপশ্স্থে োরকা মেনক িাধারণ 
মােু্নক। শ্েশ্ে আরও বনলে, ‘চলশ্চিত্র উৎিব 
মেু্্যনবির উদ্ যাপে। িব মােু্নক শ্েনে, িকনলর 
মোমনের গুরুবি শ্িনে আমরা উৎিব কশ্র। 
কলকাো শ্চরশ্িেই এই বহুবিবাি্রী ঐশ্েহ্যনক 
িম্াে শ্িনেনছ। আন্তশ্রকোর গুনণ কলকাো 
শ্বনশ্বর মধুরেম শহর।

িমাশ্তি অেুষ্ানের মুখ্য অশ্েশ্ে শাবাো 
আরশ্মও মুখ্যমন্ত্রীর েূেি্রী রিশংিা কনরে। 
বনলে, ‘আশ্ম ময পশ্রনবনশ বনিা হনেশ্ছ মিখানে 
িবিমনেই শ্শনখশ্ছ, িকনলর অশ্েমনের রিশ্ে িমাে মনোনযা�্রী হনে। বহুবিবাি আমানির োরে্রীে িংসৃ্শ্ের শ্েশ্তি। 
আমানির িংশ্বধাে িব রাশ্ে, ধম্, ো্ার মােুন্র িমাে অশ্ধকারনক িুশ্েশ্চিে কনরনছ। মযিব ছশ্ব বাশ্ণশ্র্যক ধারার 

েে, মিইিব ছশ্বনক বনিা অনকের পুরস্ার মূল্য শ্িনে, 
শ্বকল্প ছশ্ব শ্েনে পর্রীক্া-শ্ের্রীক্ানক উৎিাশ্হে 

কনরনছে মুখ্যমন্ত্রী।’
এশ্িনের অেুষ্ানে অশ্মোে বচিনের একশ্ট 

শ্েশ্�ও বাে্া রিচাশ্রে হে। েঁার কোর-ও মূল 
িুর শ্ছল, ‘বশ্হষ্ার েে, অন্তে্ুশ্ক্ত’।

এবানর পুরস্ানরর পালা। আন্তর্াশ্েক 
শ্বোন� মিরা—গুোনেমালা-র ছশ্ব ‘ি্য উইশ্পং 

উওম্যাে’। োরে্রীে ো্াে মিরা—‘মাই�াট 
(ক্রাইম েম্বর ১০৩-২০০৫)’। আন্তরা্শ্েক 

শ্বোন� মিরা পশ্রচালনকর িম্াে 
মপনলে মচক শ্রপাবশ্লনকর ছশ্ব 
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‘মপইনটে� বা�্’-এর পশ্রচালক। মেটপ্যাক অ্যাওো�্ শ্রনে শ্েল আশ্িে্য কৃপালশ্ের ছশ্ব ‘মিব্রী অউর শ্হনরা’। মিরা 
েে্যশ্চত্র ম�ৌরব পুর্রী শ্েশ্ম্ে ‘অ্যাশ্ব্রড্ ’। মিরা স্ল্পদিন�্্যর ছশ্ব, িামার þাপিশ্�। পশ্রচালক—শ্াবণ কাশ্টকানেশ্ে।

৭৬শ্ট মিনশর ২১৩শ্ট কাশ্হশ্েশ্চত্র মিখানো হল এবানরর উৎিনব। মরাকাি কাশ্্রি শ্ছল রাম্াশ্ে। িে্যশ্রৎ রাে স্ারক 
বকৃ্তো শ্িনেনছে রিবাি রিশ্েম চলশ্চিত্র পশ্রচালক কুমার িাহাশ্ে।

অনপক্া আবার পনরর বছনরর রে্য।
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দুই বাংলার মেলবন্ধনে
ম�ালাপী বনলর ক্রিনেট
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হাজার�া ইশ্িহারে� োক্ষী ইরেন গারেডেন্স 
আবা�ও এক নিুন েশ্ধিক্রে� োক্ষী হরে 
�ইল শুক্রবা�, ২২ নরেম্ব� শ্ক্ররকটররেমষী 
এবং িা�কাে ঠাো স্টেশ্েোরম শুরু হরে স্গল 
ো�িষীে শ্ক্ররকরট� নিুন এক যুগ। এরেরে 
স্গালাশ্প বরল �ািশ্েরন� রেথম স্টটে আ� 
বল হারি নিুন এই পরবডে� েূচনা ক�রলন 
ো�িষীে েরল� শ্নেডে�রযাগ্য স্বালা� ইোন্ত 
েমডো। রেশ্িপক্ — রেশ্িরবেষী বাংলারেে।

এ� আরগ একেরঙ্গ ঘণ্া বাশ্জরে স্টরটে� 
েূচনা ক�রলন েুই বাংলা� েুই রেধান স্েখ 
হাশ্েনা ও মমিা বর্দ্যাপাধ্যাে। শ্বরেষ 
মুদ্াে হল টে। কলকািা পুশ্লরে� ব্যারডে� 

িারল স্বরজ উঠল েুই স্েরে� জািষীে 
েংগষীি। েুেরল� স্খরলাোড়রে� েরঙ্গ 
িখন হাশ্জ� ৪০ জন এইেে আক্রান্ত 
শ্েশু। ঐশ্িহাশ্েক এই শ্েন �ারি� 
স্টটেম্যারচ� শুরুরিই এশ্েন ব�ে 
কর� স্নওো হে অিষীি ও বিডেমারন� 
বহু ক্রষীড়াশ্বেরক।

ম্যাচ শুরু� বহুক্ে আরগই 
ইরেরন� গ্যালাশ্� এশ্েন ের� উরঠশ্িল 
েেডেরক। েুরেরে� শ্ক্ররকটা�রে� েরঙ্গ 
আলাপপবডে েমাধা হে। ো�িষীে েরল� 
অশ্ধনােক শ্ব�াট স্কাহশ্ল শ্নরজ েরল� 
রেরি্যরক� েরঙ্গ মমিা বর্দ্যাপাধ্যাে 
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ও স্েখ হাশ্েনা� পশ্�চে কশ্�রে স্েন। ম্যাচ শুরু� আরগ েংবধডেনা স্েওো 
হে স্তন ক্যানো� স্থরক স্বঁরচ শ্ির� আো মশ্হলারে�।

স্খলা শুরু হরিই শুরু হে ো�রি� োপট। এরক� প� এক উইরকট 
পড়রি থারক বাংলারেরে�। রেথম শ্েরনই ১০৬ �ারন গুশ্টরে যাে 
রেশ্িরবেষী� রেথম ইশ্নংে। ে�া ইরেন স্েরখ আপু্ি স্েখ হাশ্েনা বলরলন, 
ো�রি� মরিা েশ্তিোলষী স্েরে� শ্বরুরধে বাংলারেে স্টটে স্খলরি 
এরেরি। এটা োহরে� ব্যাপা�। েুরেরে� েব শ্ক্ররকটা�রক অশ্েন্দন। 
অন্যশ্েরক মমিা বর্দ্যাপাধ্যাে বরলন, ‘যি শ্ক্ররকটা� এরেরিন, েবাইরক 
অশ্েন্দন। স্গালাশ্প বরল স্টটে ো�রি আম�াই শুরু ক�লাম রেথম। 
স্েৌ�ে গাঙু্গশ্ল েহ স্বােডে কিডোরে� অশ্েন্দন। বাংলারেেরক েবা� আরগ 
অশ্েন্দন। ও�া �াশ্জ না হরল এই শ্পঙ্ক বরল স্টটে হি না।’

ইরেরন এশ্েন িা�কা� স্মলা। শ্পশ্ে শ্েধুি স্থরক োশ্নো শ্মজডো, 
স্মশ্� কম, স্গাপষীচাঁরে� পাোপাশ্ে শ্িরলন কশ্পল স্েব, আজহা�উশ্দিন, 
গুডোপ্া শ্বশ্বনাথ, শ্রীকান্ত, দ্াশ্বড়, েচষীন—আ�ও অরনরক। শ্িরলন মশ্হলা 
শ্ক্ররকটা� োন্তা �ঙ্গস্ামষী, শ্মিাশ্ল �াজ, ঝুলন স্গাস্ামষী। চা পারন� শ্ব�শ্ি, 
শ্েরন� স্খলা স্েরষ শ্িল অনুষ্ান। শ্বরেষ আকষডেে শ্িল রুনা লােলা� গান।
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এশ্েন েুইরেরে� রেধানরক েংবধডেনা স্েন ো�িষীে 
শ্ক্ররকট করট্াল স্বারেডে� েোপশ্ি স্েৌ�ে গরঙ্গাপাধ্যাে 
এককথাে রেথম শ্েরন� ম্যারচ� নােক শ্িরলন শ্িশ্নই।

�শ্ববা� ম্যাচ স্েষ হল মাত্র স্পৌরন এক ঘণ্া� 
মরধ্য। জে স্পল ো�ি। গ্যালাশ্�� শ্েরক িাশ্করে 
অশ্েেূি শ্ব�াট স্কাহশ্ল বরল উঠরলন, ‘িৃিষীেশ্েন 
খুব িাড়ািাশ্ড় ম্যাচ স্েষ হরে যারব েকরলই জানি। 
োশ্বশ্ন এি েেডেক মারঠ আেরবন।’ এক ইশ্নংে এবং 
৪৬ �ারন শ্জরি স্গল ো�ি।

ম্যাচ ও শ্েশ্�রজ� স্ে�া ইোন্ত। স্গালাশ্প স্টরটে 
েি�ান কর� স্েই ব্যাট শ্েএশ্ব-স্ক উপহা� শ্েরে 

স্গরলন ো�িষীে েরল� অশ্ধনােক 
শ্ব�াট স্কাহশ্ল।

রেেঙ্গি, ো�রি এিশ্েন লাল ও 
োো �রে� বল ব্যবহা� ক�া হশ্ছিল। 
এই রেথম স্গালাশ্প বরল� ব্যবহা� হল।

িরব, ো�রি রেথম হরলও 
ইশ্িমরধ্যই স্গালাশ্প বরল ১১শ্ট 
আন্তজডোশ্িক স্টটে স্খলা হরে শ্গরেরি। 
২০১৫ োরল� ২৭ নরেম্ব� অ্যাশ্েরলরে 
অর্রেশ্লো ও শ্নউশ্জল্যারডে� মরধ্য 
রেথম স্গালাশ্প বরল স্টটে ম্যাচ হে। 
স্েই স্খলাে জেলাে কর� অর্রেশ্লো।  
শ্িন উইরকরট।
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বঙ্গেেডেন

শ্বরেষ স্ক্রাড়পত্র

ঈশ্ব�চন্দ্র শ্বে্যাোগ�
ঈশ্ব�চন্দ্র শ্বে্যাোগ�-এ� শ্বিেিজন্মবরষডে� রোক্ারল একগুছি 
রেবধি শ্নরে একশ্ট শ্বরেষ স্ক্রাড়পত্র রেকাশ্েি হল। এই শ্বোরগ 
িঁা� বহুমুখষী কমডেকাণ্ড েম্পরকডে এক ঝলক ধা�ো শ্েরিই এই 
উরে্যাগ স্নওো হরেরি।
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প্রাক্ -কথন
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বরা  ংলরার সমরাজকক একটরা চরাকরাওয়রালরা গরাশ্ির ওপর তুকল শ্তশ্ন ঠেকল 
শ্িকয়কেন৷ গরাশ্িটরা চলকে আজও তরতশ্রকয়।

স্থশ্বর বঙ্গসমরাজকক প্গশ্তর চরাকরাওয়রালরা গরাশ্ি ককর এশ্গকয় শ্নকয় ঠেকত 
িরকরার শ্েল প্বল শশ্তি। ঠসই শশ্তি শ্নকয় একসশ্েকলন শ্বি্রাসরাগর। তঁরার 
জীবনব্রাপী করাজ অজস্র ডরালপরালরায় েশ্িকয় পকিকে আজ, ঠসই বটবৃকষের 
মকতরা, েরার আসল করাণ্ডটরা অজস্র ঝুশ্ির মক্্ খুঁকজ পরাওয়রা িুষ্কর৷ প্শ্তশ্টই 
আসল বকল মকন হয়৷

তঁরার মকতরা সংসৃ্ত পশ্ণ্ডকতর পকষেই সম্ভব শ্েল বরাংলরা ভরাষরার ব্রাকরকের 
েথরােথ পুনগ্গেকনর করাজ৷ মরাতৃভরাষরায় সংসৃ্ত পিরাকনরার কথরা বলকলন শ্তশ্ন৷ 
সংসৃ্ত পশ্ণ্ডতররা ঠে বরাংলরা ভরাষরাকক অচু্ৎ ককর ঠরকখশ্েল ঠসই ভরাষরাকক শ্তশ্ন 
তঁরার িু’হরাকতর মক্্ তুকলশ্নকলন৷ শ্নকজর মরাতৃভরাষরাকক ঠেভরাকব গ্রহে করকলন 
শ্তশ্ন, তরাও নবজরাগরকের আকরকশ্ট শ্িককর সূচনরা করল সবরার অলকষে্। 
একতরা ঠিশ-মরাকয়র পুকজরা। মরাতৃভরাষরাই ‘মরা’ হকয় উেল। মরাতৃভরাষরার পরাশরাপরাশ্শ 
ইংকরশ্জ ভরাষরাও শ্শখকত হকব নয়কতরা পরাচিরাকত্র জ্রান-শ্বজ্রাকনর চচ্গরা কররা 
েরাকব নরা৷ সংসৃ্ত ভরাষরার মরা্্কম নয়, সংসৃ্ত ককলকজই শ্তশ্ন চরালু করকলন 
ইংকরশ্জ ভরাষরায় অংক ঠশখরার পরাে। পরাচিরাত্ িশ্গনও পিকত হকব৷ সুকেরাগ বুকঝ 
তরা বরাস্তকব রূপও শ্িকলন। শ্তশ্ন বুকঝশ্েকলন ইংকরশ্জ ভরাষরা ঠশখরার মরা্্কমই 
বরাংলরা প্কৃত অকথ্গ জ্রানপীে হকয় উেকব। তরাই শ্তশ্ন ঠজরাররাকলরাভরাকব িরাশ্ব 
জরাশ্নকয়শ্েকলন ইংকরশ্জ ভরাষরার শ্শষেরার পকষে, েরাত্রাবস্থরা ঠথককই।

বরাংলরায় শ্শষেরাকষেকত্র পরাশরাপরাশ্শ নরারী সমরাকজর সংস্রাকরর করাকজ শ্তশ্ন মন-
প্রাে ঠেকল শ্িকলন। নরারীর উন্নশ্ত েরািরা সম্ভব নয় সশ্ত্করাকরর প্গশ্ত। শ্শষেরার 
আকলরা ঠপকলই নরারী নতুন জীবন পরাকব—একথরা শ্তশ্ন বুকঝশ্েকলন। আজীবন 
এই করাকজই েুতি শ্েকলন।

১৮২০-র ২৬ ঠসকটেম্বর এই পৃশ্থবীকত ঈশ্বরচক্রের ঠনকম আসরা৷ ২০১৯-র 
২৬ ঠসকটেম্বর তঁরার জন্মবকষ্গর িু’ঠশরা বেকরর সূচনরা হকচ্। প্রাক্ -শ্বিশতজন্মবষ্গ 
উপলকষে্ পশ্চিমবঙ্গ-র শ্বকশষ ঠ্রািপত্ প্করাশ্শত হল৷ শ্বশ্ভন্ন শ্নবকধে তুকল 
্ররার ঠচষ্রা হকয়কে নরানরা শ্বি্রাসরাগকরর একখরাশ্ন েশ্ব। শ্বি্রাসরাগর বরাংলরার 
আকরাশ বরাতরাস মশ্থত ককর শ্চরকরালীন হকয় আকেন। তবু শ্বকশষভরাকব তরঁার 
জন্ এইসময় আমরাকির হৃিয় ঠতরালপরাি হকচ্। তরকঙ্গর পর তরঙ্গ উেকে। এ 
ঠেন আকরক জরাগরে৷ আকরক ্রকনর জরাগরে৷ এই নতুন ককর প্বুদ্ধ হওয়রার 
সশ্িচ্রা আরও প্বল ঠহরাক৷ এই সশ্িচ্রাই তঁরার প্শ্ত আমরাকির প্কৃত শ্রদ্ধরা।
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করুেরাসরাগর শ্বি্রাসরাগর। সমরাজ 
সংস্রারক শ্বি্রাসরাগর। রসসরাগর 
শ্বি্রাসরাগর। ভরাষরাসরাগর শ্বি্রাসরাগর। 
শ্বি্রাসরাগর এবং বরাংলরা প্রায় সমরাথ্গক। 
পশ্ণ্ডত ঈশ্বরচ্রে শ্বি্রাসরাগকরর ২০০ 
তম জন্মবরাশ্ষ্গকীর সূচনরা হল ররাকজ্র 
মুখ্মন্তী মমতরা বক্দ্রাপরা্্রাকয়র উজ্জ্বল 
উপশ্স্থশ্তকত, ঠমশ্িনীপুকর বীরশ্সংকহর 
শ্সংহশ্শশুর জন্মশ্ভকটয়, ঘরাটরাকল। ২৪ 
ঠসকটেম্বর ঠসখরাকন এক অনুষ্রাকন মুখ্মন্তী 
বকলন, শ্বি্রাসরাগকরর বরাংলরার িশ্গন, 
সংসৃ্শ্ত, সরাশ্হত্ বরা সভ্তরাকক কখনই 
মুকে ঠেলরা েরাকব নরা। আমরাকির সংসৃ্শ্তর 
মহরামরানব ঈশ্বরচক্রের জন্মস্থরাকন একস 
আশ্ম ্ন্। মকন হল ঠেন, বরাংলরার 
সংসৃ্শ্তর আঁতুিঘকর আসকত ঠপকরশ্ে। 
আমররা ্ন্ হকয়শ্ে। একস মকন হকচ্ 
ঠেন, সবটরাই ঠচরাকখর সরামকন জীবকনর 
আকলরার হরাতেরাশ্ন। শ্তশ্ন ঠেন বলকেন, 
আমরাকক স্মরে কর। শ্বি্রাকক ভরালকবকসরা। 
জরাগরেকক ভরালকবকসরা। বরাংলরার ঘকর ঘকর 
বরারবরার শ্েকর শ্েকর একসরা।

বরাংলরার িশ্গন, সংসৃ্শ্ত, সরাশ্হত্, সভ্তরাকক 
মুকে ঠেলরা েরাকব নরা: মুখ্মন্তী

বীরশ্সংকহ মুখ্মন্তীর শ্রদ্ধরাজ্রাপন। বতিব্ ররাখকেন সভরামকচে
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এশ্িকনর অনুষ্রাকন মুখ্মন্তীর 
ঠঘরাষেরা — শ্বি্রাসরাগর ককলজকক 
ঠহশ্রকটজ ককলজ কররা হকব এবং একশ্ট 
আক্গরাইভ হকব  সংসৃ্ত ককলকজ 
নতুন আক্গরাইভ হকব  শ্বি্রাসরাগকরর 
কলকরাতরার বরািুিবরাগরাকনর বরাশ্ির 
শ্মউশ্জয়রামশ্ট নতুন ককর ততশ্র হকব  
শ্বি্রাসরাগকরর মরাকয়র নরাকম প্শ্তশ্ষ্ত 
ভগবতী ঠিবী সু্ল ঠহশ্রকটজ কররা হকব 
 ররাকজ্র সব ককলকজ শ্বি্রাসরাগকরর 
ওপর ঠসশ্মনরার কররার জন্ সরকরাকরর 
পষে ঠথকক অথ্গ ঠিওয়রা হকব  অথ্গ 
ব্য় ককর শ্বি্রাসরাগর সৃ্মশ্তমশ্্দর 
সংরষেে কররা হকব  বীরশ্সংহ 
গ্ররাকম এডুককশন টুশ্রস্ট হরাব হকব 
 শ্বি্রাসরাগকরর নরাকম আকরাকিশ্ম ও 
গকবষেরা ঠক্রে ততশ্র হকব।

মুখ্মন্তী মমতরা বক্দ্রাপরা্্রায় 
এশ্িন বকলন, বরাংলরার মরাশ্ট ঠসরানরার 
ঠচকয়ও পশ্বত্। আমররা সব ভরাষরাককই 
মে্গরািরা শ্িই। শ্কন্তু মরাতৃভরাষরাকক 
ভুলকত পরারব নরা। শ্বি্রাসরাগর মহরাশয় 
একশ্িকক ব্রাকরে, অন্শ্িকক সরাশ্হত্, 
একশ্িকক ন্রায়-তক্গ, অন্শ্িকক 
ঠজ্রাশ্তশ্ব্গজ্রান সব শ্কেুকতই পরারিশ্গী 
শ্েকলন। বরাংলরা ভরাষরাকতও তরাঁর অবিরান 
শ্চরস্মরেীয়।ঘরাটরাকল শ্বি্রাসরাগর শ্মউশ্জয়রাকম মুখ্মন্তী মমতরা ব্রানরাজ্গী ও  

পশ্রবহেমন্তী শুকভ্ুদ অশ্্করারী।
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বাংলার ঈশ্বর
পরাধীনতা শব্দটাকে শ্িশ্ন ফুৎোকর উশ্িকে শ্িকত পাকরন, িাশ্রদ্র্য 

শব্দটা িঁার পাকের তকল লুশ্টকে থাকে, িুঃকের িাকমাির পার হন 
শ্িশ্ন বুে ববঁকধ সঁাতকর—শ্তশ্ন বতা অননর্য। এে েথাে, তুলনারশ্হত।

এো এবং এো।
এককেবাকর শ্নঃসঙ্গ। হকতই হকব। অবধাশ্রতভাকব। শ্তশ্নই বতা প্রেৃত 

অকথথে ‘শ্বির্যাসাগর’। অশ্্থেত উপাশ্ধ হকে িাে নাম। হকে িাে পিবী। 
ফারাে থাকে না উপাশ্ধ, নাম আর পিবীকত। শ্তশ্ন এে, এোোর, 

এেীভূত।
শ্তশ্ন হকে উকেন পারাপারহীন সাগর। তঁার উত্াল বেউকে 

বভকে িাে সমাক্র উপেূল, বভকে িাে সংস্াকরর ববিা/
পঁাশ্িল। সব ছাশ্পকে ব্কগ থাকে এে শ্হমালে-মানব।

শ্িশ্ন শ্বির্যার সাগর, শ্তশ্ন শ্বির্যার রকে প্রশ্তশ্ট 
্ীবনকে রাশ্েকে বতালার ব্রত বনকবন—এটাই বতা 
অবশর্যম্াবী ভশ্বতবর্য। ‘শ্বির্যাসাগর’ উপাশ্ধর সাথথেেতা 
এোকনই।

শ্তশ্ন প্রেৃত অকথথেই শ্বির্যাসাগর। শ্বির্যার ফকলই 
শ্তশ্ন বপকেশ্ছকলন বসই িৃশ্টি বি িৃশ্টিকত শ্তশ্ন 
বুঝকত পারকতন সবকিকে গুরুত্বপূরথে প্রকো্নীেতা 

বোনশ্ট। ্াশ্তর, সমাক্র, বর্যশ্তির—িারই বা বি 
বষেকরেই বহাে না বেন। আর তাই শ্তশ্ন িা ছঁুকেকছন 

তাই হকে উকেকছ বসানা। এে আচিিথে পরশপাথর শ্তশ্ন।
মানুষ সম্পকেথে বোনও সংজ্া বা ধাররা শ্িকে তাঁকে 

মাপকত িাওো, বরথেনা বা শ্বকলেষর েরকত িাওো ধৃটিতা মারে। 
তঁাকে তঁার মকতা েকর বিেকত িাওোর ্নর্য, বুঝকত িাওোর 
্নর্য প্রকো্ন তাঁরই ধর্যান েরা। অনুষের তঁারই শ্িন্া েরা। 
তঁার ্ীবন এবং ্ীবনবর্যাপী ো্কে অন্হীনভাকব অনুধাবন 
েরা। তকবই সম্ব এই স্বগথেীে ্ীবকনর বসৌরকভর ঘ্ার বনওো।

তঁার সুিীরথে ্ীবন অসংের্য সফল পকবথে ভাগ হকে আকছ। 
মকন হে, বিন এেশ্ট ্ীবন নে, অকনেগুকলা ্ীবন শ্নকে 
এেটা ্ীবন শ্তশ্ন োশ্টকে শ্গকেকছন। বিন এেশ্ট মানুষ নন, 
অকনেগুকলা মানুষ হকে তঁার এেশ্ট মানুকষ ববঁকি থাো। মকন 
হে, এেশ্ট প্রশ্তষ্ান নে, অকনেগুকলা প্রশ্তষ্ান বিন সমূ্পরথে 
স্বতন্ত্রতা ব্াে বরকে এেশ্ট বৃহৎ প্রশ্তষ্াকনর শাো হকে এে 
মানুকষর ্ীবন হকে ওো।

ভাবনার পারি ক্রমউচ্চতাে উদ্ীশ্পত হে। বরামহষথেে এে 
অনুভূশ্ত শ্শরিঁািা ববকে বনকম িাে। মহৎ ্ীবকনর মকধর্য প্রকবকশর 

পশ্বরে আহ্ান পাওোর প্রগলভ্ তা এই ষুেদ্ ্ীবনকে বিন অমশ্লন 
আনকদে ভাশ্সকে শ্নকে িাে। বকিা মধুর মকন হে এই উপলশ্ধি। 
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নাম তঁার ঈশ্বরিন্দ্র। গ্াকমর নাম বীরশ্সংহ, বাবা োেুরিাস, 
মা ভগবতী। নামগুকলার অথথে, বর্যঞ্জনা এেটু ভাশ্বকে বতাকল 
বইশ্ে। এে্ন োেুকরর িাস। আকরে্ন স্বেং ভগবতী। তঁারাই 
পৃশ্থবীকত শ্নকে আকসন ঈশ্বর রূপ িঁািকে। আর শ্তশ্নই বিন হকে 
ওকেন বীরশ্সংহ।

্ীবকনর প্রশ্তশ্ট বষেকরেই ্েী হন এই বীর। তঁার বীরকত্বর 
ধ্ব্া িুকশা বছর পকরও সমানভাকবই উড্ীেমান। এই বীরশ্সংকহর 
পাকের তলাে মাথা অবনত েকরকছ সাম্া্র্যবািী শশ্তি। বাকর বাকর। 
শ্রদ্াে, নম্তাে।

তঁাকে বাংলার বাইকর বিকত হেশ্ন। বিশ-শ্বকিশ ছুটকত হেশ্ন 
শ্িশ্গ্ আনকত। বরং রকটকছ উক্াটা। বিশ-শ্বকিকশর মানুষ একসকছন 
তঁার োকছ। তঁার শ্বির্যার িান গ্হর েরকত।

আমরা ্ানতাম, শ্বদ্ান সবথেরে পূ্র্যকত। আমরা ্ানলাম, শ্িশ্ন 
প্রেৃত শ্বদ্ান হন, শ্তশ্ন শ্ন্ গৃকহই পূ্া পান। তাঁকে বোথাও বিকত 
হে না। এইভাকবই শ্তশ্ন আমাকির অকনে প্রবাি, প্রবিন, শাস্ত্র, 
সংস্াকরর তথােশ্থত তাৎপিথে ও অথথেবহতা পাক্ শ্িকেকছন বার বার।

আর এইভাকবই িুকশা বছর ধকর বাোশ্লকে গকি গকি ভােকছন 
আর বভকে বভকে গকি িকলকছন শ্বির্যাসাগর। প্রাে িুকশা বছর 
আকগ এই বাংলাে বীরশ্সংহ গ্াকমই এেশ্ট মারে শ্শশু ্ন্ােশ্ন। 
শ্েন্তু বেবল তঁারই েথা বেন িারশ্িকে। আ্ও শ্তশ্ন আমাকির 
বনতা। আমাকির Friend, Philosopher and guide। আমাকির 
পথপ্রিশথেে।

বোন্  পথ বিোকবন শ্তশ্ন ? োকে বিোকবন পথ ? শ্েকসর 
পথ ? ‘পথপ্রিশথেে’ শব্দটা শুনকত ভাকলা লাকগ, উচ্চারর েরকতও। 
শ্নক্কে ববশ শ্শশ্ষেত, পশ্রশীশ্লত বকল িাশ্বও েরা িাে এসব 
শকব্দর উচ্চারকরর মাধর্যকম। বকিা বকিা মনীষীকির সম্পকেথে েুব 
সহক্ শব্দটা প্রিুতিও হকে িাে। শ্েন্তু উপকরর প্রশ্ন শ্তনকট আমরা 
এশ্িকে বিকত পাশ্র না।

টগবশ্গকে এশ্গকে িাওো বাংলার ঝেঝকে তরুর সমা্ বসই 
বহঁকটা ধুশ্ত পরা ‘শ্বির্যাসাগর মশাই’-বে পথপ্রিশথেে শ্হকসকব ভাবকব 
বেন ? িটাস িটাস েকর িশ্ট পকর িকলকছন শ্টশ্েধারী পশ্ডিত। বি 
বড্রস-বোি আ্ও আির্যপান্ ‘শ্বকির্যসাগরী’ তঁাকে শ্নকে ভাববার 
আকছ টা শ্ে ?

্ল পকি পাতা নকি-র শ্িন আ্ বশষ। প্রাশ্ন্ে গ্ামাঞ্চকল 
হেকতা এই সুকরলা ধ্বশ্ন বশানা িাে।

শহরও বতা আধুশ্নে হকছে। শ্বির্যালকের ধাররা পাক্ িাকছে। 
শ্শশুর সু্কলর নাম বলে-সু্ল। সোল বথকে শ্বকেল গশ্িকে িাে। 
সু্ল বথকে োবার বিে। রুকমরও ক্াস হে। এরই মাকঝ পিা 
পিা বেলা বা বেলা বেলা পিা। শ্শশু নাশ্ে এভাকবই ভাকলা েকর 
গকি উেকব, মানুষ হকব।

শ্বকেল বথকে সকধে োকরা বা আবার বক্রকশ োকট। মা-বাবারা 
ো্ বসকর বাশ্ি বফরার পকথ শ্শশুকে শ্নকে িাকব। বই-পরেও 
সু্কলই বথকে িাে েেনও বা। শ্পকে বইকের অত ববাঝা বনওো 
শ্শশুর নাশ্ে শ্েে নে।

প্রাে িুকশা বছর আকগ এই 
বাংলাে বীরশ্সংহ গ্াকমই 
এেশ্ট মারে শ্শশু ্ন্ােশ্ন। 
শ্েন্তু বেবল তঁারই েথা বেন 
িারশ্িকে। আ্ও শ্তশ্ন আমাকির 
বনতা। আমাকির Friend, 
Philosopher and guide। 
আমাকির পথপ্রিশথেে।
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বমরুিডি শতি হকব েী েকর ? শ্বির্যাসাগকরর মকতা। প্রশ্ন বতা ওকেই। 
বাশ্ি বেবল রাত-রুকমর ্ােগা। এশ্স-রকরর বধে ্ানলা শ্িকে বি 
শ্শশু বৃশ্টির ্ল পিকত বিকেশ্ন, গাকছর পাতা নিকত বিকেশ্ন, বস 
শ্বির্যাসাগরকে শ্িনকব েী েকর ?

শ্িনকব না। ্ানকব না। বুঝকব না। ইট-রো ‘বরথেপশ্রিে’ হাকত 
শ্নকল েত ম্া লাকগ বস বোনও শ্িন ্ানকত পারল না। হা্ার 
হা্ার বাংলার শ্শশু ্ীবকনর বকরথের সকঙ্গ পশ্রশ্িত হল না।

একির ্ীবকনর পথপ্রিশথেে শ্বির্যাসাগর ? রকরর বিৌোে এ-পাি 
ও-পাি েরকত েরকত, একো বিাকো বেলকত বেলকত শ্শশুর মকন 
গুনগুনাত—্ল পকি পাতা নকি·····।

শ্িন বিকলকছ। রুকমর মকধর্য শ্শশু বকল িকল— 
Jack and Jill
Went up the hill
To fetch a pail of water
Jack fell down and broke his crown
and jill came tumbling after

্ল নে, বকল water-এর েথা। অ, আ নে। শ্শশু হাকত েশ্ি 
বিে A, B, C, D শ্িকে। হাে শ্বির্যাসাগর !

আমরা অকনকেই হেকতা বশাকে মরকত বসশ্ছ আর বলশ্ছ, বাংলা 
ভাষাটাই বতা শ্শেকছ না আ্োলোর বাচ্চারা। িাকছে নাসথোশ্র বা 
ইংশ্লশ শ্মশ্িোম সু্কল। বরথেপশ্রিে বতা ছুঁকেই বিকেশ্ন, শ্বির্যাসাগকরর 
নামই বশাকনশ্ন।

শুধু ইংকরশ্্ নে, শ্হশ্দে োলিারও ওরা রপ্ত েরকছ বছাকটা বথকেই। 
শ্হশ্দে োটুথেন বিকে বিকে শ্হশ্দেটাই বতা বকল ববশ্শ। বাোশ্লোনা আর 
থােল না।

পঞ্চাকশাধ্বথে বাোশ্ল ভুরু েপাকল তুকল পা নািাকত বলকগ বগকছ। 
একেই বতা টুেকরা হকত হকত বাংলাটা বোথাে একস িঁাশ্িকেকছ। 
তার ওপর বাোশ্লোনার এই হাল। বপাশাকে-আশাকে, োওো-িাওোে, 
েথা-বাতথোে, িাল-িলকন ববাঝাই িাে না বাোশ্ল শ্েনা। 

একেবাকর শ্েে েথা। ১০০ শতাংশ শ্েে। তবু গলার শ্শরা ফুশ্লকে 
আমরা বলব—‘শ্বির্যাসাগর আ্ও আমাকির পথপ্রিশথেে।’ ‘আমরা মাকন 
োরা ?’ বোন্  বেকসর তঁারা ? ভুল পকথ িলকত িলকত, বগাত্া বেকত 
বেকত িেন শ্রান্, ক্ান্, অবসন্ন হকে অোক্র বস্তু হকে উকেশ্ছ, 
তেনও শ্ে ‘শ্বির্যাসাগর আমাকির পথপ্রিশথেে’ হকত পাকরন ?

পাকরন, পাকরন এবং পাকরন। শ্বির্যাসাগর বি বোকনা বেকসর, বি 
বোকনা সমকের, বি বোকনা সমাক্র পথ-প্রিশথেে। তাই িুকশা বছকরও 
শ্তশ্ন সমান ্ীবন্।

শ্িরোল এেিল মানুষ সমা্কিকহর শ্বশুদ্ রকতির সাবলীল প্রবাহকে 
আটকে রাোর বিটিা েকর। বিটিা েকর এইভাকব তাকির বীরত্ব প্রোকশর, 
ষেমতা প্রিশথেনর। সমা্কে শ্নেন্ত্রকরর অশ্ধোর শ্নক্রাই শ্নক্কির হাকত 
তুকল বনে। িাশ্ব েকর, সমা্কে রষেরাকবষেকরর িাশ্েত্ব তাকিরই। এই 
রষোেতথোকির িাপট ও ষেমতা বিোবার ্ােগা হকে ওকে নারী এবং িুবথেল 
বশ্রশ্র। বাংলার সামাশ্্ে ইশ্তহাকসর এে শ্বকশষ পকবথে এই রষোেতথোকির 

একেবাকর শ্েে েথা। ১০০ 
শতাংশ শ্েে। তবু গলার 

শ্শরা ফুশ্লকে আমরা বলব—
‘শ্বির্যাসাগর আ্ও আমাকির 
পথপ্রিশথেে।’ ‘আমরা মাকন 

োরা ?’ বোন্  বেকসর তঁারা ? 
ভুল পকথ িলকত িলকত, 
বগাত্া বেকত বেকত িেন 
শ্রান্, ক্ান্, অবসন্ন হকে 

অোক্র বস্তু হকে উকেশ্ছ, 
তেনও শ্ে ‘শ্বির্যাসাগর 

আমাকির পথপ্রিশথেে’ হকত 
পাকরন ?
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ষেমতা প্রিশথেন িরম অনর্যাকের রূপ বনে। এোকন শ্হদুে ধকমথে উচ্চবকরথের 
মানুষকির আশ্ধপতর্য প্রশ্তশ্ষ্ত শ্ছল। শ্নম্নবকরথের মানুষকির সম্ান ও মিথোিা 
বিওো হত না। বাংলাে মুসলমান শাসকেরা একের পর এে রা্ত্ব 
েরকত থাকে। উচ্চ বকরথের শ্হদুেরা ক্রমশ রষেরশীল হকে ওকে। নারীর 
স্ান হে অন্ঃপুকর। ততশ্র হকত থাকে শ্বশ্ধ-শ্নকষকধর ববিা। েুব অল্প 
বেকসই েনর্যাসন্ানকে শ্বকে বিওোর প্রথা িালু হে। বি বোনও বেকসর 
পাকরের সকঙ্গ শ্বকে বিওোটা শ্ছল স্বাভাশ্বে রটনা। পুরুকষর বহুশ্ববাহ 
েরা শ্ছল স্বীেৃত প্রথা। এইসব নানা োরকর অল্প বেকস শ্বধবা হওোর 
অসংের্য রটনা রটত। এই শ্বধবাকির িুিথেশা শ্ছল সীমাহীন।

এরই মকধর্য এেশ্ট উকলেেকিাগর্য রটনা হল, অকনে সমে এইসব 
শ্বধবা মশ্হলারা স্বামীর অকনে সম্পশ্ত্র মাশ্লে হকতন। অথথোৎ 
সম্পিশালী শ্বধবা মশ্হলার সংের্যাও সমাক্ বৃশ্দ্ পাশ্ছেল।

নানা শ্নেকমর মকধর্য বাঁধা শ্ছল অল্পবেসী শ্বধবা বমকেশ্ট। সািা 
শাশ্ি, আতপ িাল ও শ্নরাশ্মষ োবার, এোিশী, অমাবসর্যা, পূশ্রথেমা 
সহ আরও েত না শ্নেম পালকন িেন তার ্ীবন অতীষ্, তারই 
মকধর্য তার অগাধ সম্পকির মাশ্লোনা। এর বিকে েরুর পশ্রহাস আর 
শ্ে হকত পাকর !

এেশ্িকে তার টগবগাকনা তেকশার অথবা ফুটন্ বিৌবন, বাধ-
না-মানা শরীর-মকনর বেউ, তার উপর সম্পশ্ত্র ভাগীিার হওো। 
পশ্রবাকরর েতথো বর্যশ্তিকির বতা মাথাে হাত !

িশ্ি বস আবার তার সব ভাগ-বাকটাোরা শ্নকে অনর্যরে িকল িাে  ! 
বিৌথ পাশ্রবাশ্রে প্রথাে সম্পশ্ত্র মাশ্লোনাও বিৌথ। বিৌথ সম্পশ্ত্র 
ভাগ হওো েশ্েন এবং পদ্শ্তও ্শ্টল। তবু ভাগ বতা হতই। অল্পবেসী 
শ্নঃসন্ান শ্বধবার সম্পশ্ত্ ভাগ হওো শ্ছল রীশ্তমকতা ভে্নে বর্যাপার। 
তেন মুসশ্লম শাসেকির প্রাধানর্য িলকছ। মুসশ্লম সমাক্র বহুশ্ববাহ 
প্রথাও প্রিশ্লত। শ্হদুে সমাক্ পুরুকষর বহুশ্ববাহ প্রথা থােকলও শ্বধবা 
মশ্হলাকে শ্বকে েরার বরওো্ শ্ছল না।

তাহকল শ্বধবা শ্নঃসন্ান বমকেশ্ট অত ধনসম্পশ্ত্ শ্নকে শ্ে েরকব ? 
সমাক্র োকছ বস এে জ্বলন্ সমসর্যা। এেিল মানুষ এর সহ্ 
সমাধান েুঁ্কলন। জ্বলন্ সমসর্যাকে জ্বলকত বিওো শ্েে নে। ্ল 
োকলা। শ্নশ্ভকে িাও। েীভাকব বনভাকব ? তাকির উবথের মশ্তিষ্ক সমাধান 
েুঁক্ বপল। আগুন শ্িকে আগুন বনভাও।

স্বামীর শ্িতাে তাকে জ্বলন্ পুশ্িকে মাকরা। না, শ্েে এভাকব নে, 
এত সহ্ সতর্য তারা উচ্চারর েরত না। এেটা সুদের বমািে ততশ্র 
েরল। আ্কের শ্িন হকল বলতাম একে আমরা বপ্রাক্ক্ট বা প্রেল্প। 
প্রেকল্পর নাম হত—সতীিাহ প্রেল্প।

বমকেকির ্ন্ বথকেই বশোকনা হত—পতীর পুকরর্য সতীর পুরর্য। 
পশ্তর শ্িতাে এেই সকঙ্গ ্ীবন্ পুকি মরকল বস ‘সতী’ হকব—এর 
বিকে বকিা পাওনা আর শ্ে ?

আর এেটু তশ্লকে ভাবকল মকনর মকধর্য প্রশ্ন ্াকগ, সতীত্ব নাকশর 
প্রভূত সম্াবনা শ্ে তৎোলীন সমাক্ শ্ছল ? বসই োরকরই শ্ে সতীত্ব 
ব্াে রােকত মশ্হলারা শ্েছুটা বা বস্বছোে জ্বলন্ শ্িতাে পুকি মরকত 
শ্দ্ধা েরত না।

এেশ্িকে তার টগবগাকনা 
তেকশার অথবা ফুটন্ বিৌবন, 
বাধ-না-মানা শরীর-মকনর 
বেউ, তার উপর সম্পশ্ত্র 
ভাগীিার হওো। পশ্রবাকরর 
েতথো বর্যশ্তিকির বতা মাথাে 
হাত !
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সতীিাকহর রটনা বাংলাে েম রকটশ্ন। সারা বাংলা ্ুকিই সতীিাহ 
প্রথা রমরশ্মকে িলত। অথথোৎ বমকেরা এই গল্প শুনকত শুনকত, বিেকত 
বিেকতই বকিা হকছে। তারা ্ানকছ, স্বামীই ্ীবকনর সব। স্বামী না 
থােকল ববঁকি থাো অথথেহীন। না বেকে সুে। না পকি সুে। না বেঁকি সুে।

বমকেকির ্ীবন শ্ছল এোন্ভাকবই স্বামী-শ্নভথের। প্রেৃত অকথথে, 
পুরুষশ্নভথের। তশশকব শ্পতা, বিৌবকন ও বপ্রৌঢ়কত্ব স্বামী ও বাধথেকের্য পুরে। 
আর নারীর স্ত্রী শ্হসাকব ভূশ্মো শ্ছল শ্েরেম বসেথা বুকঝ শ্নকত পাশ্র 
বসই অশ্তশ্রুত বাের্যশ্ট বথকে—পুরোকথথে শ্ক্রেকত ভািথো। অথথোৎ পুকরের 
্নর্য স্ত্রী প্রকো্ন। পুরে প্রকো্ন বেন ? বংশরষোর ্নর্য। বংশরষো 
বেন ? মানবপ্রবাহ ব্াে রাোর ্নর্য।

সুতরাং স্ত্রীর প্রকো্ন বকলই নারীর প্রকো্নীেতা স্বীেৃশ্ত বপত। 
তাই নারীর বা েনর্যার প্রধান শ্বষে শ্ছল ‘স্ত্রী’ হকে ওো। আ্ বি 
‘েনর্যা’ োল বস ‘স্ত্রী’ হকব, পরশু ‘মা’ হকব। ভূশ্মোর পশ্রবতথেনই শ্ছল 
নারীর ্ীবকনর এেমারে শ্নেশ্ত।

সন্ানকে গকভথে ধারর েরার আচিিথে ষেমতাই স্ত্রী-শ্লকঙ্গর সমতি 
প্রারীকে শ্বকশষ িােবদ্তা শ্িকে পৃশ্থবীকত পাোে। মনুষর্য ্গকতর 
বষেকরে সভর্যতার অগ্সরতার ্নর্য স্ত্রী-শ্লকঙ্গর মানুকষর িাে ক্রমশ বৃশ্দ্ 
বপকেকছ। বতমশ্ন তার শ্নক্র প্রশ্তও িাে ববকিকছ।

পুরুষ শ্লকঙ্গর মানুকষর সকঙ্গ স্ত্রী-শ্লকঙ্গর মানুকষর ফারাে েমাকনার 
এেটা িাে উপলশ্ধি েকরন শ্েছু উন্নত শ্িন্ার মানুষ। আ্ একে 
আমরা ‘শ্লঙ্গ তবষমর্য’ শব্দ বধেনীকত ধকর বফকলশ্ছ।

অথথোৎ নারী ও পুরুকষর মকধর্য বোনও রেম তবষমর্য েরা শ্েে 
নে বকল মকন েরা হে। তাই বলা হে—বছকল, বমকে সমান সমান।

রামকমাহন-শ্বির্যাসাগকরর হাত ধকর বাংলাে বমকেকির এশ্গকে 
িাওোর ্নর্য এেটা রা্পথ ততশ্র হশ্ছেল। বসই পকথই আ্ বি 
বশষ মাইলক্ানটা বপঁাতা হকেকছ, বসোকনই বকিা বকিা েকর বলো 
আকছ—বছকল, বমকে সমান সমান।

সুিূর বীরশ্সংহ বথকে োেুরিাস বকদের্যাপাধর্যাে বছাট্ট ঈশ্বরিন্দ্রকে 
েলোতাে শ্নকে একসশ্ছকলন পিাশুনা বশোকবন বকল। তঁার বোনও 
বমকেকে আনার েথা ভাবকত পাকরনশ্ন। আ্ িেন প্রমাশ্রত বছকল, 
বমকে সমান সমান, তেন ১৮২৮ শ্রি্াকব্দর বাংলার সমাক্র শ্িকে 
িৃশ্টি বফরাকল আমরা বিেকত পাব, সমাক্ ও পশ্রবাকর ‘েনর্যাসন্ান’-
এর অবস্ান বেমন শ্ছল।

পরাশর সংশ্হতাে ‘শ্বধবা শ্ববাহ’ শাস্ত্রসম্ত হওো সক্বেও িারা 
সমাক্ এর শ্বরুদ্ মত প্রশ্তশ্ষ্ত েকরশ্ছল, বসই বমশ্ে সমা্রষেেকির 
শ্বরুকদ্ শ্বির্যাসাগর ্েী হকেশ্ছকলন। এই ্ে ‘মানবতার ্ে’। এই 
্েকে বর্যশ্তি শ্বির্যাসাগকরর ্ে-পরা্কের আকলাির্য শ্বষে েকর বতালার 
মকধর্য এে ধরকনর অবরুদ্ বিতনার প্রোশ রটাকনা হে মারে।

েত্ন ‘শ্বধবা’-র শ্বকে বিওো হকেশ্ছল—এই সংের্যা শ্নরথেে েরার 
মকধর্য বোনও মহত্ব বনই। িশ্ি শুধুমারে এে্ন ‘শ্বধবা’-রও শ্বকে 
বিওো সম্ব হকে থাকে, বসটাই বা েম বকিা েথা নাশ্ে !

শ্বধবা মশ্হলারা শ্বকে েরকত পাকর এবং বসটা শ্হদুে শাস্ত্রসম্ত—
এটা প্রশ্তষ্া েকরশ্ছকলন শ্তশ্ন। শ্বকিশ্শ শাসেকির শ্িকে আইনও 
েশ্রকেশ্ছকলন। তঁার সাথথেেতা এইোকনই।

রামকমাহন-শ্বির্যাসাগকরর হাত 
ধকর বাংলাে বমকেকির এশ্গকে 
িাওোর ্নর্য এেটা রা্পথ 

ততশ্র হশ্ছেল। বসই পকথই 
আ্ বি বশষ মাইলক্ানটা 

বপঁাতা হকেকছ বসোকনই বকিা 
বকিা েকর বলো আকছ —
বছকল, বমকে সমান সমান।
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বসই সমে বমকেকির বলোপিা বশোকনার ্নর্য এেিল মানুষ িেন 
উকির্যাগ শ্নকছেন, আকরে িল মানুষ ববাঝাকছেন—বলোপিা শ্শেকল বমকেরা 
শ্বধবা হকব। শ্বধবা হওোই বি নারীর সবথেকশষ শ্নেশ্ত নে, আবারও 
বি নতুন ্ীবন শুরু েরকত পাকর—এই েথাটাই ব্ারাকলাভাকব শশ্তি 
ব্াগাল নারীকে। বমকেরা বভতকর বভতকর ববপকরাো হকে উেকত লাগল।

‘সতী’ হওোর সুকিাগ ও সম্াবনা িুকটাই বধে হকেকছ। শ্বধবারা 
আবার শ্বকে েরকছ। বমকেরা শ্বির্যালকে িাকছে। পরপর রটনাগুকলাকে 
সা্াকল বিো িাকব, বাংলার মানুকষর ্ীবন আকলাে ঝলমল েরকছ। 
নতুন সূিথোকলাকে ব্কগ উকেকছ বাংলা।

এই ্াগরকরর সুফল আমরা বপকেশ্ছ। বসই সমে বথকে আ্ও 
বাংলাে বমকেকির সবকথকে গুরুত্ব বিওো হকেকছ। নারীর উন্নেন না 
হকল উন্নেন মুে থুবকি পকি থােকব। নারীশশ্তির প্রশ্তষ্াই বাংলার 
শশ্তির মূল েথা। শশ্তিসাধনার পীেস্ান বাংলার ‘শ্রী’ োিথেতঃ প্রোশ্শত 
নারীর মাধর্যকম।

শ্বির্যাসাগর এই মহান োক্র সূিনা েকরশ্ছকলন। সমাক্র প্রেৃত 
রষোেতথো শ্ছকলন শ্তশ্ন। আ্ আমরা বসেথা উপলশ্ধি েরকত পারশ্ছ। 
বাংলার ঈশ্বর অথথোৎ ঈশ্বরিন্দ্র বকদের্যাপাধর্যাে নারীকে প্রগশ্তর পকথ 
এশ্গকে শ্নকে শ্গকেশ্ছকলন।

‘্ীবকনর সবকিকে তনশ্তে উৎেষথেসম্পন্ন ো্’ বকল বিটাকে 
শ্বির্যাসাগর উকলেে েকরকছন বসটা হল শ্হদুে শ্বধবার পুনরাে শ্বকে 
বিওোর শ্বষেশ্ট আইন শ্সদ্ েরা৷ ১৮৫০ সাকল প্রথম তঁার বলেশ্ন 
উির্যত হল বালর্য-শ্ববাকহর শ্বরুকদ্৷ ১৮৫৫ সাকল শ্বধবা-শ্ববাকহর আইশ্ন 
স্বীেৃশ্তর ্নর্য িুশ্ট প্রবধে প্রোশ েরকলন। শ্বধবার পুনশ্বথেবাকহর আইশ্ন 
স্বীেৃশ্তর ্নর্য ৯৮৭ ্ন মানুকষর সই সহ আকবিন ্মা শ্িকলন 
ভারত সরোকরর োকছ৷

রা্া রাধাোন্ বিব-এর বনতৃকত্ব ৩৬,৭৬৩ ্ন মানুকষর সই 
সহ শ্বকরাধীপষেও আকবিন ্ানাকলা এর শ্বরুকদ্, ভারত সরোকররই 
োকছ৷ উকলেের্য, বাংলা ছািাও, মহারাষ্ট্র, গু্রাট, উত্রপ্রকিশ বথকেও 
সই সংগ্হ েরা হে৷ শ্েন্তু শ্বধবা-শ্ববাকহর আইন শ্বশ্ধবদ্ হল ১৮৫৬ 
সাকলর ২৬ ্ুলাই৷ শ্বির্যাসাগর সফল হকলন৷

এবার এেটু শ্বকরাধীপকষের বনতার েথা বলা িাে৷ শ্তশ্ন রা্া 
রাধাোন্ বিব৷ বসই ১৮২০ শ্রি্াব্দ৷ বীরশ্সংকহ ্ন্াকলন বাংলার 
ঈশ্বর৷ বসই ১৮২০-এর শ্শষো শ্বষেে এে শ্রকপাটথে বথকে ্ানা 
িাকছে, ওই বছকরর পােশালার পরীষোে গশ্রব পশ্রবাকরর ৪০শ্ট বমকে 
পরীষো শ্িকে অকনেরেম ‘পাশ্রকতাশ্ষে’ বপকেকছ৷ অথথোৎ বিো িাকছে,  
১৮২০-র আকগ বথকেই বমকেকির পিাশুনা বশোকনা হকছে৷ ফল 
সকন্াষ্নে হওোকত েতৃথেপষে বশাভাবা্ার, শর্যামবা্ার, ্ানবা্ার 
ও ইশ্টশ্লকত ‘বাশ্লো শ্বির্যালে’ স্াপন েকর রা্া রাধাোন্কিব 
‘স্ত্রীশ্শষোশ্বধােে’ নাকম এেশ্ট প্রবধে বলকেন এবং এই প্রবকধের 
পাডুিশ্লশ্প মশ্হলা শ্শষোসশ্মশ্তর হাকত তুকল বিন৷

এই প্রবকধে শ্তশ্ন শ্লেকছন—
অতএব তাহাশ্িগকে বিমন গৃহোিথোশ্ি শ্শষো েরান বতমন বালর্যোকল 

িাবৎ বেঃস্া না হে তাবৎ শ্বির্যা শ্শষো েরান উশ্িৎ হে৷....আর 

‘সতী’ হওোর সুকিাগ ও 
সম্াবনা িুকটাই বধে হকেকছ। 
শ্বধবারা আবার শ্বকে েরকছ। 
বমকেরা শ্বির্যালকে িাকছে। 
পরপর রটনাগুকলাকে সা্াকল 
বিো িাকব, বাংলার মানুকষর 
্ীবন আকলাে ঝলমল 
েরকছ। নতুন সূিথোকলাকে 
ব্কগ উকেকছ বাংলা।
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শ্দ্তীেত বোন শ্রুশ্ত ও সৃ্শ্তকত স্ত্রীকলােকে শ্বির্যাভর্যাস েশ্রকত শ্নকষধ 
বিন শ্লকেন নাই৷ নীশ্ত শাকস্ত্র শ্লশ্েত আকছ বি স্ত্রীকলােকে পুকরের নর্যাে 
পালন ও শ্শষো েরাইকবে, ইহাকত স্ত্রীকলােকে পাে েরান অবশর্যেতথেবর্য 
হে৷....এেন সেকলর উশ্িত হে বি আপন আপন পশ্র্কনর প্রশ্ত 
েৃপাবকলােন েশ্রো বোন শ্বির্যাবতী স্ত্রীকে অনাইো বাটীকত রাশ্েো 
তাহাকে শ্বির্যাশ্শষো েরান এবং িাহারা শ্নধথেন তাহাশ্িগকে অনুমশ্ত 
শ্িো িাবৎ বেঃস্া না হে তাবৎোল পােশালাে পাোন৷

শ্তন-িার বছর ধকর েকেেশ্ট বাশ্লো শ্বির্যালে বোকনা রেকম 
িলকলও অথথোভাকব বধে হকে িাে৷ ওই ১৮২০-বতই নারী-শ্শষোর প্রেৃত 
বনতা ্ন্াকলন৷

১৮৪৯-৫০ শ্রি্াকব্দ শ্ড্রঙ্ক ওোটার ববথুন, বি লাকটর িরবাকরর 
বর্যবস্া সশ্িব এবং শ্শষো সশ্মশ্তর সবথোধর্যষে অথথোৎ বপ্রশ্সকিন্ট৷

শ্বির্যাসাগকরর সকঙ্গ ববথুকনর আলাপ ্কম উেল৷
শুরু হল ববথুন প্রশ্তশ্ষ্ত ের্যালোটা শ্ফকমল সু্কলর অববতশ্নে 

সম্পািে ও সংগেে শ্হসাকব োক্র িাশ্েত্ব বনওো৷ এশ্টই পকর 
‘ববথুন সু্ল’ নাকম পশ্রশ্িত হে৷ এশ্ট ববথুন ও শ্বির্যাসাগকরর প্রকিটিাে 
নারীশ্শষোর এেশ্ট আিশথে প্রশ্তষ্ান হকে ওকে৷

বাংলার নারীকির শ্শষোর ্গকত শ্নকে আসার বষেকরে ববথুকনর 
আক্াৎসগথে বিন শ্িরোকলর ্নর্য েরুররকস অঁাো হকে আকছ৷ এই 
মহৎ োক্ ববথুন-শ্বির্যাসাগর ্ুশ্ট বিভাকব ঝঁাশ্পকে পকিশ্ছকলন শ্বতৃিত 
বপ্রষোপকট বসেথা বলো িরোর৷ িু’্কনই শ্ছকলন সমমকনাভাবাপন্ন 
এবং উৎসগথেীত েমথেী৷ বিন িুই তিম্৷

এছািাও এশ্গকে একসশ্ছকলন রা্া িশ্ষেরারঞ্জন মুকোপাধর্যাে, 
মিনকমাহন তেথোলঙ্কার, শমু্নাথ পশ্ডিত, রামকগাপাল বরাষ প্রমুে শ্বশ্শটি 
বর্যশ্তিরা৷ তঁারা শ্নক্কির বমকেকির শ্শষোঙ্গকন পাোকলন সমাক্র 
বাধাশ্নকষধ বতাোকো না েকর৷ ফকল, অকনে শ্বকরাশ্ধতার মুকোমুশ্ে 
হকে তঁারা পঁাশ্িল গকি তুলকলন বি পঁাশ্িকলর শ্ভতকর বথকে মহানকদে 
ো্ েকর বগকলন ববথুন-শ্বির্যাসাগর ্ুশ্ট৷

শ্বির্যালকের ক্াস শুরু হে িশ্ষেরারঞ্জন মুকোপাধর্যাকের বাশ্িকত৷ অল্প 
শ্েছুশ্িকনর মকধর্যই শ্বির্যালে গৃহ শ্নমথোকরর ্নর্য টাো-পেসা সংগৃহীত 
হল এই িুই বর্যশ্তির প্রকিটিাে ও অনর্যকির সহকিাশ্গতাে৷ ববথুন শ্নক্ 
অকনে টাো িান েকরন এই উকদ্কশর্য৷ প্রথকম শ্বনা ববতকন এবং পকর 
অল্প ববতন শ্নকে বমকেকির পিাকনা হত৷ শ্শষেেকির ববতকনর অথথেও 
অকনেটাই ববথুন শ্নক্ বহন েরকতন৷ বমকেকির গাশ্ি েকর বাশ্ি 
বথকে আনাকনা হত৷ এই বর্যকের প্রাে অকনেটাই ববথুনকে শ্িকত হত৷

মিনকমাহন তেথোলঙ্কার, িুই েনর্যা ভুবনমালা ও েুদেমালাকে এোকন 
পাোকলন৷ শুরু হল বাশ্লো শ্বির্যালে৷ এই বাশ্লোকির সকঙ্গ ববথুকনর 
হৃিে ্শ্িকে বগল৷ তাকির ্নর্য শুধু বেলনা শ্েকনই আনকতন না 
শ্তশ্ন৷ তাকির সকঙ্গ বেলাে বমকত উেকতন৷

শ্বির্যাভূষর প্ররীত ‘মিনকমাহন তেথোলঙ্কাকরর ্ীবনিশ্রত’ বথকে 
্ানকত পাশ্র—

‘শ্তশ্ন প্রােই স্বভবন গমনোকল ভুবনমালা ও েুদেমালাকে উভে 
েকষে ধারর েশ্রো স্বীোবাকস লইো িাইকতন৷ তাহাকির বাশ্লোসুলভ 

ববথুন সাকহব

বাংলার নারীকির শ্শষোর 
্গকত শ্নকে আসার ্নর্য 
ববথুকনর আক্াৎসগথে বিন 

শ্িরোকলর ্নর্য েরুররকস 
অঁাো হকে আকছ৷ এই মহৎ 
োক্ ববথুন-শ্বির্যাসাগর ্ুশ্ট 
বিভাকব ঝঁাশ্পকে পকিশ্ছকলন 

শ্বতৃিত বপ্রষোপকট বসেথা 
বলো িরোর৷ িু’্কনই 

শ্ছকলন সমমকনাভাবাপন্ন এবং 
উৎসগথেীত েমথেী৷ বিন িুই তিম্৷
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্ুগুশ্সিত অতর্যািার সেল শ্তশ্ন আহ্ািপূবথেে সহর্য েশ্রকতন৷ ভুবনমালা 
ও েুদেমালা ববথুকনর এতিূর বনেহভা্ন হওোকত বলিী ির্যালহাউশ্স 
প্রভৃশ্তও তাহাশ্িগকে িকথটি ভাকলাবাশ্সকতন৷’

১৮৫১ শ্রি্াকব্দর বষথোোল৷ গঙ্গার ওপাকর ্নাই গ্াকম বসোনোর 
বহুসংের্যে সম্ভান্ বলাকের অনুকরাকধ বসোকন শ্বির্যালে পশ্রিশথেকন 
িান ববথুন৷ অকনে োিামাো পকথ বৃশ্টিকত শ্ভক্ শ্ভক্ পাকে বহঁকট 
বিকত হে তঁাকে৷ িুরাকরাগর্য জ্বকর আক্রান্ হকলন৷ পৃশ্থবী বছকি  
শ্বিাে শ্নকলন অোকল৷ শ্বির্যাসাগর হাপুস নেকন েঁািকলন৷ ধীকর 
ধীকর বশাে ভুকল, অহরহ মকন ববথুকনর উপশ্স্শ্ত অনুভব েরকত 
েরকত তঁার অসমাপ্ত ো্ েকর বিকত লাগকলন৷ সকঙ্গ বপকলন 
আরও অকনে সুহৃি৷

নারীশ্শষোর এই োডিারী ববথুন-সৃ্শ্ত শ্নকেই সারা্ীবন ববঁকি 
শ্ছকলন৷ শ্তকরাধাকনর মারে েকেেবছর আকগ এে শ্বকশষ উকদ্কশর্য 
তঁাকে এেশ্িন ববথুন সু্কল আসকত হে৷ সেকলর সকঙ্গ েথাবাতথোর 
পর সেকলর ্নর্যই শ্তশ্ন ্লকিাকগর বর্যবস্া েকরন৷ এমনশ্ে 
শ্শশ্ষেো, ছারেী, পুকরাকনা িাসীর ্লকিাকগর বর্যবস্া েকর ন্র পকি 
৩/৪ ্ন শ্শষেেকির উপর৷ পালশ্ের ববহারাকির ্নর্য রাো এেশ্ট 
টাো শ্ছল৷ বসশ্টও শ্তশ্ন তঁাকির হাকত শ্িকে বকলন, ‘এে িারোে 
পৃথে ফল বেন হকব, বতামরাও এই িৎশ্েশ্ঞ্চৎ ্লকিাগ েশ্রও, 
বাি িাওো শ্বকধে নকহ’৷

সু্কলর িালাকন ববথুন সাকহকবর পাথকরর মূশ্তথের সামকন িঁাশ্িকে 
বেঁকি িকলন৷ বেবল বেঁকিই িকলন শ্বির্যাসাগর৷ বাশ্ি শ্ফরকলন৷ 
মকনর অাোশ বছকে ্লভরা বমর৷ শ্নক্কে সামলাকত পারকছন না৷

িডিীিরর বকদের্যাপাধর্যাে, শ্বির্যাসাগর-এর ্ীবনী-বত শ্লেকছন 
বসশ্িনোর েথা। তঁার মুকে শ্বষাকির ছাো বিকে িুশ্চিন্াগ্তি হকে 
বারবার তঁার োকছ শ্রী বকদের্যাপাধর্যাে ্ানকত িাইকলন এর োরর৷ 
প্রথকম ভাবকলন, শ্নচিেই শরীর ভাকলা বনই৷ বৃদ্ শ্বির্যাসাগর  
বলকলন বি ববথুন সু্কল শ্গকে সব বিকে শুকন তঁার বি সুে 
হকেকছ৷ শ্রীবকদের্যাপাধর্যাে, মুকে বতা সুকের বোকনা লষের বিেকত 
না বপকে আরও শ্িশ্ন্ত হকলন৷ সুকের মকধর্য বেন এত িুঃে, এত 
ববিনা তা বতা ববাঝা িাকছে না৷ ধীকর ধীকর শ্বষাকির ্লভরা বমর 
ভােকত লাগল৷ শ্বির্যাসাগর বকল িলকছন—‘এতগুশ্ল বমকে বলো-পিা 
শ্শশ্েকতকছ, তারাই আবার বসই সু্কল শ্শষোেরেীর োিথে েশ্রকতকছ, 
শ্েন্তু বি বর্যশ্তি ইহার ্নর্য প্রারপাত েশ্রোশ্ছল, বস বিশ্েল না৷  
শ্নক্র পিমিথোিা ভুশ্লো বি বর্যশ্তি বাশ্লোকির সকঙ্গ বেলা েশ্রত, আর 
শ্নক্ বরািা হইো, হামাশ্িো, বাশ্লোশ্িগকে শ্পকে তুশ্লো বরািাে িিাইত,  
িাহার শ্পকের উপর বাশ্লোরা বশ্সো বেলা েশ্রত বস বিশ্েল 
না৷’—েথা িলকছ৷ বিাে ববকে ্ল পিকছ৷ শ্নক্র োপি  
শ্িকে ্ল মুছকছন৷ বথকম িাওো েথা বলকছন৷ আবার ্ল পিকছ৷ 

এই হৃিে িঁার শ্তশ্নই বতা হকত পাকরন এোশ্ধে সাগকরর 
শ্মলনকেন্দ্র। বাংলার ঈশ্বরিন্দ্র আমাকির োকছ মহাসাগরসম।

সু্কলর িালাকন ববথুন সাকহকবর 
পাথকরর মূশ্তথের সামকন িঁাশ্িকে 
বেঁকি িকলন৷ বেবল বেকঁিই 
িকলন৷ বাশ্ি শ্ফরকলন৷ মকনর 
অাোশ বছকে ্লভরা  
বমর৷ শ্নক্কে সামলাকত 
পারকছন না৷–সুশ্প্রো রাে
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শ্বিগুণজীশ্বত পপৌরুষ
অরুণণন্দু বণন্্যোপযোধ্যোয়
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এক : শ্বশ্যোসসদুন্র  জীবন

  বণ�যো গযোছ। পগযোটযোকতক পসণকণে অশ্ত্থগযোছ। ভযোণেযো ফদু ে। েযোে ফদু ে। 
নযোনযোন আম। েতযোণন আম। জযোমতযো�যো আর মধদুপদুর পটেশণনর মযোণে। 
কযোম্যোটঁযোণ� পটেশন েযোণগযোয়যো বযোগযোন-জশ্ম। সযোদযো বযোশ্�। মযোইে পদণ�ক 
আেপণে সঁযোওতযোে গ্যোণম দ্রুত হঁযোটণছন। হযোণত বযোশ্ট। পহযোশ্মওপ্যোশ্েক 
ওষদুধ শ্নণয় চণেণছন। সযঁোওতযোে পছণেটযোর শ্চশ্কৎসযো করণত। রযোতণভযোণর 
‘কেযোমযোেযো’ শ্ক ‘পবযোণধযোদণয়’র প্রুফ পদণেণছন। কযোটণছন, বদে করণছন 
শব্দ। বদুণ�যো বয়ণসও বযোংেযোর ইশ্িয়যোম শ্নণয় েদু ঁতেদু ঁতদু শ্ন। সযোেটযো ১৮৭৮।

বযোইণরর বণ�যো ঘণরর পদওয়যোে-তযোক। সযোর সযোর। ভণর  উঠণছ অণনক 
ভদু ট্যোয়। আণরযো ভদু ট্যোয়। ভদু ট্যোয়।

—‘ও শ্বণদ্সযোগর, আমযোর পঁযোচ গণ্যো পয়সযো ; নইণে পছণেটযোর শ্চশ্কৎসযো 
হণব নযো ; ভদু ট্যোকটযো তদু ই রযোে।’

আর এক সঁযোওতযোে। বযোজরযো ভরযো ভদু ট্যোয়।

—‘আমযোর আটগণ্যো পয়সযোর দরকযোর।’

শ্তশ্ন ভদু ট্যো শ্কনণছন। তযোণক তদু েণছন।

তযোক ভশ্ত্ হণছে। উপণচ উঠণছ।

বযোইণরর উণঠযোন, জশ্মর কযোছটযোণত। সঁযোওতযোণের দে। ছশ্�ণয়। পগযোে 
পগযোে। বসযো।

—‘ও শ্বণদ্সযোগর আমযোণদর পেণত পদ’—

পশ্রণবষণ করণছন ভদু ট্যো। ভরযো উণঠযোন। পছণে-পমণয়-বদুণ�যো-বদুশ্�। 
পকযোেযোও দণে পঁযোচ। আট। আবযোর দণে দণে। মযোেেযোণন শুকণনযো পযোতযো। 

মযোইে পদণ�ক আেপণে 
সঁযোওতযোে গ্যোণম দ্রুত 
হঁযোটণছন। হযোণত বযোশ্ট। 
পহযোশ্মওপ্যোশ্েক ওষদুধ 
শ্নণয় চণেণছন। সঁযোওতযোে 
পছণেটযোর শ্চশ্কৎসযো করণত।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 46

পছযোণটযো পছযোণটযো কযোঠ। আগুন ধণর কযোণঠ। পযোতযোয়। ভদু ট্যো পসঁণক েযোয়। ভযোশ্র 
ফদু শ্ত্। আনন্-জীবন !

সরেতযো, সবেময় রশ্সক জীবণনর মযোণে, আজ, শ্তশ্ন। চণে এণসণছন 
পমশ্ক কেযোর ছে-চযোতদু শ্র পমযো�যো পসই সভ্ জীবন পছণ�। অন্তরস্থ মনদুষ্ণবের 
িযোণক। স্যোধীনতযোর শ্নজস্ বযোণীণক স্পশ্ করণত প্যোণণ প্যোণ পমেযোণত।......

শ্বশ্যোসসদুন্র প্শ্তজ্যোবদ্ধ জীবন তঁযোর। ঋজদুতযোর প্ের একযোগ্ ববপ্লশ্বক 
একক জীবণনর প্যোয় উপযোণন্ত। ১৮৮৯ সযোণে। শ্চশ্ঠ শ্েেণবন। প্শ্তবযোণদর 
শ্চশ্ঠ। তঁযোর বসতগ্যোণম, সযোণবক অশ্ত্থগযোছ পকণট পফেণত উদ্ত হণয়ণছ 
শ্কছদু অমযোনদুষ। প্শ্তবযোণদ কণঠযোর হণয়শ্ছে েেযোট। ভযোই শম্দু চন্দ্র শ্বদ্যোরত্নণক 
দদু ব্্ত্ত কণম্র শ্বরুণদ্ধ রুণে দঁযো�যোণত বেণছন— ‘শ্পতযোমহী প্শ্তশ্ঠিত অশ্ত্থ 
ব্ক্ষশ্ট রক্ষযো কশ্রবযোর জন্ প্যোণপণণ পচষ্যো কশ্রণব।...অশ্ত্থ রক্ষযোয় পমযোকদ্দমযো 
সমযোধযো কশ্রণব। পণর আশ্ম ওই টযোকযো পতযোমযোণক শ্দব।’

১২৯৮ সযোণের ৩ ববশযোে শম্দু চন্দ্রণক ‘শ্পতযোমহী ঠযোকদু রযোশ্নর অশ্ত্থ 
ব্ণক্ষর পমযোকদ্দমযো আর দযোনেরচ—পঁযোচশত টযোকযো পযোঠযোণছেন।’ ববশযোে 
মযোণস। ববশযোণের কশ্ব হয়ণতযো তযোই েদুব ধরণত পপণরশ্ছণেন তঁযোণক। বেযোই, 
বযোেযো পমণেন, ভযোরত পেণক শ্বশ্দশ্ন শ্তশ্ন পে জযোনণতন। গুণীণক গুণণর 
বিযোরযোই বদুেণত হণব। মনদুষ্ণবের অশ্ভমদুণে দ্ঢ়শ্নঠি সদুশ্ঙ্খে শ্বদ্যোসযোগর। 
প্ক্শ্ত, মযোনদুষ, ভূশ্মর প্শ্ত শ্রদ্ধযোবযোন শ্তশ্নই। গভীর আত্মসম্যোনণবযোণধ 
েঁযোর প্শ্তঠিযো। ‘সত্শ্প্য় সঁযোওতযোণেরযো পে অংণশ মনদুষ্ণবে ভূশ্ষত পসইেযোণন 
স্জযোতীয় বযোঙযোশ্ের অণপক্ষযো সঁযোওতযোণের সশ্হত অজযোনযোর অন্তণরর েেযোে্ 
ঐক্ অনদুভব কশ্রণতন।’ শ্বদ্যোসযোগরচশ্রত পবযোেযো শ্ছে, হৃদয় শ্দণয়।

এই মহৎ চশ্রণরের অনন্তন্ত্রতযোর অনদুসন্যোন কণরণছন রবীন্দ্রনযোে। 
জযোনণতন প্েম বণ্পশ্রচণয়। প্েম রশ্বর আভযোণস। ‘৩য় পযোণঠর। কেযো 
কয়। জে পণ�। পমঘ িযোণক। হযোত নযোণ�। পেেযো কণর।’ কী পসই আচিে্ 
ছন্ ! পেমন শ্েেণত, বেণত। মণনর ছশ্বণত। আর শুনণত। ভযোষযো গঠণনর 
শ্শল্পপ্শ্তভযো আর স্শ্ষ্ক্ষমতযোর পশ্রচণয় আচিে্ হণবন অণনক পণর। 
শ্েেণবন পসকেযো অশ্ভভযোষণণ। এমযোণরল্ড শ্েণয়টযোর রঙ্গমণচে। ১৩০২ সযোণের 
১৩ শ্রযোবণণ। অপরযোণণে।

দদুই : জে পণ� পযোতযো নণ�

  রূপকেযোর অরূপরযোণজ্ ঘদুণর পবশ্�ণয়ণছন। আণগ। ছ-সযোত বছণরর 
রবীন্দ্রনযোে। তযোরপর অক্ষর পশ্রচয়। বণ্পশ্রচয় শ্দণয়ই, ‘কর েে’। বযোনযোণনর 
তদুফযোন পপশ্রণয় পে শ্দন শ্মণেশ্ছে আপন পযোওয়যোয়, ‘জে পণ� পযোতযো নণ�’ 
পসশ্দন আগযোমী কশ্বর পশ্রচয় ঘণট আশ্দকশ্বর প্েম কশ্বতযোয়। এতব� 
অব্ে্ সহজ সরে সদুরণেযোগ প্শ্েবীণত আর পকযোেযোও ঘণটণছ শ্কনযো জযোশ্ন নযো।

তণব জযোশ্ন। শ্শশুকযোণে পে সব বই পণ�শ্ছণেন, তযোর মণধ্ শ্বদ্যোসযোগণরর 
‘পবযোণধযোদয়’-এর কেযো ব্দ্ধবয়ণসও মণন শ্ছে তঁযোর। আকযোণশর পে-নীেটযো 
পদেযো েযোয়, পসটযো পে পকযোণনযো বযোধযোই নয়। জযোনত অমে, জযোনণতন শ্তশ্ন। 
জযোশ্নণয়শ্ছণেন ‘Chamber's Rudiment of knowledge’-এর 
অনদুবযোদক। বযোংেযো ভযোষযোর প্েম েেযোে্ শ্শল্পী, শ্তশ্নই।  শ্বদ্যোসযোগর।

রযোমণমযোহন-শ্বদ্যোসযোগণরর মযোেেযোনটযোণত তযঁোর আসযো। উপযোণন্তর বছর—
১৮৩৩ আর ১৮৯১। ১৮৬১-র অে্ময়তযো পসশ্দন আণেযোয় কশ্বপ্বণরর 
অশ্ভজ্যোণন ভরপদুর। ববশযোণে শ্তশ্ন শ্চরনবীনতযোর শযোেযোয় িযোণে-পযোেযোয়। 

মনদুষ্ণবের অশ্ভমদুণে 
দ্ঢ়শ্নঠি সদুশ্ঙ্খে 

শ্বদ্যোসযোগর। প্ক্শ্ত, 
মযোনদুষ, ভূশ্মর প্শ্ত 

শ্রদ্ধযোবযোন শ্তশ্নই। গভীর 
আত্মসম্যোনণবযোণধ  

েঁযোর প্শ্তঠিযো।
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আকযোণশ বযোতযোণস। পূণ্ আনণন্ ভরপদুর। পস বছণরই শ্তণেযোত্তমযোসম্ব 
কযোব্ পেণক আরও সদুসংহত ‘verse form’ ‘পমঘনযোদবধ কযোব্’ এে 
নবজযোগরণণ। মযোইণকণের হযোত ধণর। ১৮৬১-র ফযোল্গুণনর শ্বণকে। 
কযোেীপ্সন্ন শ্সংণহর শ্বণদ্যোৎসযোশ্হনী সভযো। রুণপযোর Claret jug পদুরস্যোর 
তদু ণে পদওয়যো হে মহযোকশ্বর প্শ্তভযোর সম্যোণন। ১৮৬২, বীরযোঙ্গনযো কযোব্। 
উৎসগ্ করণেন—‘‘Heroic Epistles from the most noted 
Puranic Women to their lovers of lords’—to Vidyasagar.’’ 
১৮৬২ পেণক ১৮৬৭ মযোইণকণের জীবন, পযোচিযোণত্, উেযোে-পযোেযোে।  
পেউ আর পেউ। ভযোস্যোই পেণক বযোণর বযোণর অে্ সযোহযোে্ পচণয়ণছন 
শ্বপণদ। পপণয়ওণছন ওই করুণযোসযোগণরর কযোছ পেণকই। করুণ শ্চশ্ঠর 
পেেনী আচিে্ প্শ্তভযোয় ভরপদুর। শ্বণলেষণণ। মহণবের শ্বচযোণর। মূে্যোয়ণন।  
‘Nature's noblemen’। করুণযোর সযোগর তদু শ্ম। পতযোমযোর আণছ ‘..the 
genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an 
Englishman and the heart of a Bengali mother !’

মধদুকশ্বর হৃদণয়র অনদুভব। সদুব্হৎ সরেতযোয়, প্ত্ক্ষ  
অশ্ভজ্তযোয় ঋদ্ধ। ঐশ্তহযোশ্সক শ্বণলেষণ। করুণযোসযোগণরর দয়যোময়  
মূশ্ত্ স্চণক্ষ পজণনশ্ছণেন।

‘অশ্ভেযোষ’ কশ্বতযো তত্ত্বণবযোশ্ধনীণত 
শ্বনযো নযোণম পক পেন শ্েেে। পসই বযোেক 
একশ্দন ভশ্বষ্ণতর প্জ্যোবযোন সরে সদুন্র 
আনন্ণেযোণকর রচশ্য়তযো হণবন। ১২৮১ সযোণের 
অগ্হযোয়ণ মযোস। মণন জযোণগ নযোনযো আশযো, 
আকযোঙ্কযো। কশ্বর শ্বশ্চরে সযোধ।

রশ্ব চণেণছন ম্যোকণবে তজম্যো হযোণত। 
সণঙ্গ রযোমসব্স্ পশ্ণ্ত। চণেণছন শ্বদ্যোসযোগণরর 
কযোণছ। ম্যোকণবে তজ্মযো শ্কছদু অংণশ ‘ভযোরতী’-
পত ছযোপযো হণয়শ্ছে। এবযোরও শ্বনযো নযোণম। 
শ্বদ্যোসযোগণরর পচযোণে পণ�শ্ছে।

রশ্ব চণেণছন। শ্বদ্যোসযোগণর। রযোমসব্স্ 
পশ্ণ্ত সণঙ্গ। ‘পদুস্তণক ভরযো তঁযোহযোর ঘণরর মণধ্ 
েদু শ্কণত আমযোর বদুক দদুরু দদুরু কশ্রণতশ্ছে ; 
তঁযোহযোর মদুেছেশ্ব পদশ্েয়যো পে আমযোর সযোহস ব্শ্দ্ধ 
হইে, তযোহযো বশ্েণত পযোশ্র নযো। ইহযোর পূণব্ 
শ্বদ্যোসযোগণরর মণতযো পশ্রযোতযো আশ্ম পতযো পযোই নযোই ; 
অতএব এেন হইণত ে্যোশ্ত পযোইবযোর পেযোভটযো 
মণনর মণধ্ েদুব প্বে হইে। পবযোধকশ্র শ্কছদু 
উৎসযোহ সচেয় কশ্রয়যো শ্ফশ্রয়যোশ্ছেযোম।’

অনদুবযোদ সযোশ্হত্ শ্বণদশ্শ সযোশ্হণত্র সম্যোর 
এণন শ্দণয়শ্ছে বযোংেযো ভযোষযো ও সযোশ্হণত্র 
প্যোঙ্গণণ। ‘তত্ত্বণবযোশ্ধনী পশ্রেকযো’, েযোর আশ্বভ্যোব 
১৮৪৩ সযোণে সংস্্ত মহযোভযোরণতর অনদুবযোদ শুরু 
কণরন, শ্বদ্যোসযোগর, এই পশ্রেকযোরই পযোতযোয়।

ভযোস্যোই পেণক বযোণর বযোণর 
অে ্সযোহযোে্ পচণয়ণছন 
শ্বপণদ। পপণয়ওণছন 
ওই করুণযোসযোগণরর কযোছ 
পেণকই। করুণ শ্চশ্ঠর 
পেেনী আচিে্  
প্শ্তভযোয় ভরপদুর।
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শ্তন : বহুমদুেী মযোনসণচতনযো

  গভীর আত্মপ্ত্ণয় পতজশ্স্তযোর দীক্ষযোেযোভ কণরশ্ছণেন। শ্বণবকযোনন্ 
শ্বদ্যোসযোগণররই জীবন পেণক। ওশ্দণক পজযো�যোসঁযোণকযো ওপযোণশ শ্সমদুশ্েয়যো। 
এশ্দণক পমণ্যোপশ্েটন স্দু ে। সদুশ্কয়যো শ্্রিণট। আটবছণরর নণরন্দ্রনযোে দত্ত  
১৮৭১ সযোণে শ্বদ্যোসযোগর-এর পমণ্যোপশ্েশ্টন ইনশ্টেশ্টউশণনর নবম 
পশ্রশ্ণণত (এেনকযোর শ্বিতীয় পশ্রশ্ণ) ভশ্ত ্ হণেন। তেন প্ধযোন শ্শক্ষক 
প্সন্নচন্দ্র রযোয়।

একশ্দন ক্যোণস পস এক প্েয় কযোণ্ ! একজন শ্শক্ষক পরণগণমণগ 
একটযো ছযোরেণক অন্যোয়ভযোণব পবদম প্হযোর করণছন। শ্কমূ্ত সব মদুেভশ্ঙ্গ 
করণছন। অকযোরণ উন্মত্ততযো। নণরন পহণস পফণেশ্ছে। এই পদণে মযোটেযোর 
নণরনণক চ� চযোপ�। অশ্বরযোম দদুহযোণত কযোন মেযো। কযোন ধণর শূণন্ তদু ণে 
পবশ্চের ওপর দযঁো� করযোণেন। রক্যোরশ্ক্ কযোণ্। প্যোণধ নণরন্দ্রনযোে দত্ত 
বেণছন, ‘আমযোর কযোন মেণবন নযো। আমযোণক মযোরবযোর আপশ্ন পক ? আমযোর 
গযোণয় হযোত পদণবন নযো—’

এমন সমণয় শ্বদ্যোসযোগর পসেযোণন এণস প�ণেন। নণরন্দ্রনযোে দত্ত 
হযোণতর বই শ্নণয় বেণছন শ্বদ্যোসযোগরণক। বরযোবণরর মণতযো পস শ্বদ্যোেয় 
পছণ� চণেণছ। এেযোণন তযোর আর প�যো হণব নযো। শ্নণজর ঘণর শ্নণয় 
চণেণছন ভশ্বষ্ণতর েেযোে্ বীরণক, বীরশ্সংহ স্য়ং। পবযোেযোণেন, সযোন্ত্বনযো 
শ্দণেন। অনদুসন্যোণন, আণদশ জযোশ্র হে। শ্বদ্যোেণয় ওই ধরণনর শযোশ্স্ত 
পদওয়যো আর চেণব নযো।

ভযোবযোর কেযো, মযোনশ্বকতযো শ্চন্তযোয় প্শ্তশ্ঠিত শ্বণবকযোনন্, একশ্দন 
শ্বদ্যোসযোগণরর হৃদয়, শশ্ক্, পপৌরুষ আর মযোনশ্বকতযোর পূণ্ শ্বকযোণশ উবিদুদ্ধ 
হণয় বেণবন শ্নণবশ্দতযোণক ‘ভযোরণত আমযোর বয়ণসর এমন একজন পেযোকও 
নযোই, েযোহযোর উপর তঁযোহযোর প্ভযোব নযো পশ্�য়যোণছ।’

এমন সমণয় শ্বদ্যোসযোগর 
পসেযোণন এণস প�ণেন। 
নণরন্দ্রনযোে দত্ত হযোণতর 

বই শ্নণয় বেণছন 
শ্বদ্যোসযোগরণক। বরযোবণরর 
মণতযো পস শ্বদ্যোেয় পছণ� 

চণেণছ। এেযোণন তযোর আর 
প�যো হণব নযো। শ্নণজর 

ঘণর শ্নণয় চণেণছন 
ভশ্বষ্ণতর েেযোে্ বীরণক, 

বীরশ্সংহ স্য়ং।

 পমণ্যোপশ্েটন স্দু ে ছশ্ব : পসৌরভ দত্ত
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বহুমদুেী মযোনসণচতনযো উশ্নশ শতণক শ্বদ্যোসযোগণরর মণধ্ শ্ছে। 
ঊনশ্বংশ শতযোব্দীর পশ্রঠি ফসে—শ্চন্তযো ভযোবনযোর প্ণয়যোগশ্শল্প। কণর 
পদেযোণনযোর আত্মযোশশ্ক্ণত পগৌরব-আণেযোণক ভরপদুর। েদুশ্ক্বযোদ, 
বমরেীভযোবনযো, মযোনবতযোবযোদ, ব্শ্ক্স্যোতন্ত্র্বযোদ, স্যোণদশ্শকতযো। প্যোচীন 
ঐশ্তণহ্র প্শ্ত শ্বচযোর-প্সূত শ্রদ্ধযো, ইশ্তহযোসণচতনযো, শ্বজ্যোন-পচতনযো, 
শ্শল্পসংস্্শ্ত পবযোধ, সযোংস্্শ্তক অনদুবত্ণনর রূণপ রূপ শ্নণয়শ্ছে  
রবীন্দ্রনযোণে, শ্বণবকযোনণন্। রযোমণমযোহন-শ্বদ্যোসযোগর-শ্িণরযোশ্জও আণরযো 
সব বেবযোণনর ইশ্তহযোণস সম্দ্ধ নতদু ন আণেযোণকর ছটযোয়। শ্চন্তযো-ভযোবনযো 
ও কযোণজর শ্বণ্যোরণণ। প্যোচ্-প্তীণচ্র সমন্বণয়। শ্বশ্বীক্ষযোয়। েযোর 
প্যোসশ্ঙ্গকতযো ্মযোগত েদুদ্ধ দযোঙ্গযো-শ্বধ্বস্ত, পশ্রণবশ শ্বপে্স্ত, নদু ্ব্জ হণয় প�যো  
অমযোনশ্বক আর কযোপদুরুণষর সমণয়র ইশ্তহযোণস, অবযোক কযোণ্ই মণন  
হণত পযোণর।

অবযোক হণয়শ্ছণেন পসশ্দন, সদুণরন্দ্রনযোে বণন্্যোপযোধ্যোয়। এই 
পমণ্যোপশ্েটন ইনশ্টেশ্টউশণনরই পযোশ্রণতযোশ্ষক শ্বতরণ সভযোয়। বক্যো, 
ছযোরে—নণরন্দ্রনযোে সণব্যোত্তম হণবন। বক্যো শ্হসযোণব কী কণঠে কী শ্বষণয় 
আর উপস্থযোপনযোয়। শ্বদ্যোসযোগণরর স্দু ণে শ্শশ্ক্ষত নণরন্দ্রনযোে, ইংণরশ্জণত 
বক্্তযো করণছন। আর সভযোপশ্ত বযোগ্ীপ্বর সদুণরন্দ্রনযোে। ১৮৭৬ সযোণে 
শ্তশ্ন ইংণরশ্জ সযোশ্হণত্র অধ্যোপক। পসশ্দনই ভশ্বষ্ত কেযো গণ� 
উণঠশ্ছে—নণরন্দ্রনযোে, রবীন্দ্রনযোণের মতনই তযঁোণক মণন-প্যোণণ অনদুসরণ 
কণরণছন। একগুঁণয়শ্মর মণধ্ শ্শল্প আণছ। আণছ দযোশ্শ্নক পমজযোজ। 
শ্শশুর সযোরে্ ও একযোগ্তযো। ব্শ্ক্-শ্নরণপক্ষ মযোনশ্বক সমযোজভযোবনযো।  
েযো দদুজণনর পরণনসঁযো-প্ণয়যোগ ভযোবনযোয় পজণগ উণঠশ্ছে। এ প্শ্েবীর 
সীমযোণরেযোহীন মযোনণবর আশ্তে্চে্যোর কযোণজ।

রহস্ছেণে মণন প�ণতই পযোণর, নণরন্দ্রনযোে পমণ্যোপশ্েটণন শ্বএে 
পণ�ণছন শ্কছদুশ্দন। শ্বএ পযোশ শ্দণয়। আর হ্ঁযো, শ্শক্ষকতযো কণরণছন, 
মযোরে কণয়ক মযোস। চযোকশ্রও েদুইণয়শ্ছণেন। শ্বদ্যোসযোগরমশযোইণয়র জযোমযোতযো, 
সূে্কদু মযোণরর সদুপযোশ্রণশ। নণরন্দ্রনযোে সদুশ্কয়যো শ্্রিণটর ইনশ্টেশ্টউশণনর শ্শক্ষক 
শ্ছণেন মযোরে শ্কছদুশ্দন। শ্সণদ্ধশ্র চন্দ্র পেণনর চঁযোপযোতেযোয় পমণ্যোপশ্েটণনর 
প্ধযোন শ্শক্ষকও শ্ছণেন পবশ শ্কছদুটযো সময়। জদুন ১৮৮৬।

শ্কছদুকযোে কেণনযো কেণনযো হণত পযোণর দীঘ্সূরেতযোর কম্ময়তযোর 
সূরেকেযোও। শ্বণবকযোনন্, আত্মশ্বশ্যোণসর পে উণবিযোধন রচনযো কণরশ্ছণেন, 
শ্বদ্যোসযোগণরর আজীবন সংগ্যোম আদণশ ্ তযো ধরযো শ্ছে। পমেযো শ্ছে। 
জীবনেযোপন সংস্্শ্তর পরণত পরণত। এ শ্ক কেণনযো ভদু েণত পযোণরন ? 
নবজযোগরণণর পূণ-্পশ্রণযোম পজযো�যোসযঁোণকযো-শ্সমণের েদুগেবশ্ন্। শ্বশ্ময় 
ছশ্�ণয় প�ণব।

বযোংেযোর নবজযোগরণণর শ্বিতীয় পদুরুণষর অনদুভণবর গভীরতযো ; অদম্, 
একযোগ্ কযোজ করযোর শশ্ক্। হৃদয়বত্তযো। পরযোে্পরতযো। অন্যোণয়র শ্বপণক্ষ 
রুণে দঁযো�যোণনযোর আত্মশশ্ক্। জীবন ধম্। শ্নভ্ীকতযো। অতীতণক শ্রদ্ধযো 
কণর বত্মযোণন প্ণয়যোগ করযো। আর, প্শ্েবীর েত শ্কছদু ভযোণেযো শ্নণয় নতদু ন 
শ্বশ্নীণ�র ভযোবনযো। ছদু ঁৎমযোগ্ অশ্ত্ম কণর পনশ্ত পনশ্ত ভযোবনযোণক দূণর 
সশ্রণয় সদে্ক জীবনেযোপন শ্শল্প—এমন জীবন সংস্্শ্তর আদণশ্ দদু-জন 
েদুগনযোয়ণকর পভযোর উদ্যোশ্সত হণয় উণঠশ্ছে। কেযোয়-কযোণজ সত্ আচরণণর 
রশ্মিণত, আদণশ্ ভরপদুর শ্বদ্যোসযোগশ্র আণেযোয়।

একগুঁণয়শ্মর মণধ্ শ্শল্প 
আণছ। আণছ দযোশ্শ্নক 
পমজযোজ। শ্শশুর সযোরে্ ও 
একযোগ্তযো। ব্শ্ক্-শ্নরণপক্ষ 
মযোনশ্বক সমযোজভযোবনযো।  
েযো দদুজণনর পরণনসঁযো-
প্ণয়যোগ ভযোবনযোয় পজণগ 
উণঠশ্ছে। এ প্শ্েবীর 
সীমযোণরেযোহীন মযোনণবর 
আশ্তে্চে্যোর কযোণজ।
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চযোর : অশ্তশ্ে ও শ্বদ্যোসযোগর চশ্রত

  ১৮৮১। ভযোরতী প্যোয় পযঁোচ বছর চেণছ। এ ধরণনর কযোণজ একটযো 
সযোশ্হত্সংসদ দরকযোর। পেেযো, বেযো, কওয়যো এক পজযোণট েশ্দ হয়। তযোহণে পবশ 
হয়। েদুবক রশ্বর এই ইণছে। কেকযোতযো সযোরস্ত সশ্ম্েন গ�ণবন, অ্যোকযোণিশ্ম 
ধযঁোণচ। হ্ঁযো, রশ্ব পগণেন তঁযোরই কযোণছ। শ্বদ্যোসযোগর বেণেন, ‘‘পবশ, ভযোণেযো, 
শ্কন্তু পদে পহযোমরযো-পচযোমরযোণদর কযোণছ পেণয়যো নযো কযোজ পণ্ হণব।’’ রশ্ব শ্ক তেন 
জযোনণতন প্জ্যোবযোণনর কেযোয় ধরযো প�ে ‘আশ্মটযোই’ হণয় প�ে সব—এই 
সং্যোমক ব্যোশ্ধর উত্তর-ইশ্তব্ত্ত !’’ পসশ্দন শ্তশ্ন পশযোণননশ্ন। পজযো�যোসঁযোণকযোয় 
পহযোমরযোণচযোমরযোণদর সভযো বসে। সংশ্বধযোন হে। শ্মশ্টং হে। কেযোর ফদু েেদু শ্র  
উঠে। (এেণনযো পেমন হয় আর শ্ক !) রযোণজন্দ্রেযোে শ্মরে সভযোপশ্ত।  পকশব পসণনর 
ভযোই ক্ষ্ণশ্বহযোরী আর রবীন্দ্রনযোে সম্যোদক। কত পেযোণকর শ্ভ�। মযোেযোওয়যোেযোণদর 
আ্যোেন ! শ্বদ্যোসযোগর এণেন নযো ! শ্মশ্টংসব্স্ অ্যোকযোণিশ্ম পগে পভণঙ। কযোজ  
হে নযো। রবীন্দ্রনযোে পদযোণর পদযোণর ঘদুণর সযোরযো হণেন।

কযোজ করণত শ্গণয় পদেণেন, হ্ঁযো, শ্বদ্যোসযোগণরর কেযোই শ্ঠক।
অশ্ভজ্তযো শ্দণয় পসশ্দন বদুণেশ্ছণেন বণেই শ্ক শ্বশ শতণকর পভযোণর 

প্বে ইছেযোশশ্ক্ পমযো�যো আত্মশশ্ক্ণক সঙ্গী কণর, একেযোই পঁযোচশ্ট ছযোরে শ্নণয়, 
রুক্ষ পেযোয়যোই মযোণে আমগযোণছর তেযোয়। মযোশ্টর পবশ্দণত। শ্বদ্যোেয় গ�ণবন। 
শ্বশ্শ্বদ্যোচচ্যোর আশ্রম। শ্কছদুকযোে আণগই পতযো তযঁোর পমণ্যোপশ্েটণনর আর 
এক ছযোরে—পদব্রণজ সদুেী দদুেী আনন্েণজ্র ভযোরতণক শ্নণজ পদেণবন। 
েযোচযোই করণবন। মযোনবকে্যোণণর কযোণজ জীবন সমপ্ণ করণত। জীবনদযোণনর 
মণধ্ পে গশ্রমযো, পগৌরব ও সযোধনযো—পস মূশ্ত্ তঁযোরযো দদুজণনই দদুপণে 
প্ত্ক্ষ কণরশ্ছণেন। পদহ মন ও আত্মযোয় ভরপদুর শ্বদ্যো আর করুণযোভরযো 
সদুধযোসযোগণরর শ্নশ্চিত স্্শ্ত শ্ছে পজণগ।

সযোশ্হত্ পশ্রেকযোয় ‘প্ভযোবতী সম্যোষণ’ শ্েেণেন শ্বদ্যোসযোগর। ভযোষযো, 
শ্বষয় ও শ্বন্যোণস মদুগ্ধ রবীন্দ্রনযোে, শ্বদ্যোসযোগণরর পেেযোশ্ট শ্নণয় আণেযোচনযো 
করণেন। সযোধনযো পশ্রেকযোয়।

‘সযোধনযো’ পণব্র পশষ সংে্যোয় রবীন্দ্রনযোণের একশ্ট গল্প ও প্বন্ প্কযোশ্শত 
হয়। ‘অশ্তশ্ে’ এবং ‘শ্বদ্যোসযোগরচশ্রত’। ১৮৯৫, শ্রযোবণ মযোস। কশ্ব তেন 
শ্শেযোইদণহ। মযোনদুষ-ভূশ্ম-প্ক্শ্ত-পশ্রণবশ মযোণে। প্ত্ক্ষ কণরণছন প্ক্শ্তর 
সণঙ্গ মযোনদুণষর শ্নত্ সম্বন্। অশ্ভজ্তযোয়, অনদুভণব বদুেণেন পদণশর, গ্যোণমর 
ব্হত্তর মযোনদুষ কী শ্নদযোরুণ দদু ঃে-দযোশ্রদ্র-অনযোহযোর আর অস্যোণস্থ্ শ্দন কযোটযোণত 
বযোধ্ হণয় চণেণছ। হৃদয় শ্দণয় নদী পেণক নদী, ঘযোট পেণক মযোণঠ পদণেণছন, 
ঘদুণরণছন। পস পকবে শ্নছক কযোব্সংগীতমযোেযো সযোজযোণনযো নয়। ব� প্স্তুশ্ত 
চণেণছ মণন মণন। মযোনব-কে্যোণ সংকণল্পর আর পশ্লি পদুনগ্ঠণনর ভযোবনযো-
শ্চন্তযো ‘শ্ছন্নপণরে’ই আণছ। রণয়ণছ জীবনগযোন রচনযোয়। মযোনণবর আশ্তে্ 
সংগীণত, কশ্বতযোয়, গণল্প। শ্কছদুকযোে পণর এক শ্চশ্ঠণত বেণবন পশ্লি 
পদুনগ্ঠণনর কযোজটযো আমযোর মযোেযোয় পেঁযোণকর মণতযো পচণপ বণসণছ। এ পেণক 
আমযোর শ্নস্তযোর পনই। শ্নস্তযোর পপণতও চযোনশ্ন। পশ্তসর পেণক শযোশ্ন্তশ্নণকতন-
শ্রীশ্নণকতন কম্সযোধনযো। জীবনশ্বচদু ্ত পেযোকণদেযোশ্ন নযোমণকনযোর পব্ শ্নচিয়ই 
শ্ছে নযো। তযোই েেযোে্ পেযোগ্ হণয় উঠশ্ছণেন, শ্বদ্যোসযোগর চশ্রত শ্বচযোণর-
শ্বণলেষণণ। ব্ক্ হণয়শ্ছে পেন মণনর পকযোণণর নযোনযোন অশ্ভপ্যোয়। এত বণ�যো 
জীবণনর ভযোবণক শ্নণজর মতন প্ণয়যোগ কণর পদেযো। স্পষ্বযোদী, েেযোে্বযোদী 
ব্শ্ক্বেণক অশ্ভজ্তযোর আণেযোণক আণেযোচনযো কণরশ্ছণেন।

হৃদয় শ্দণয় নদী পেণক 
নদী, ঘযোট পেণক মযোণঠ 
পদণেণছন, ঘদুণরণছন। 

পস পকবে শ্নছক 
কযোব্সংগীতমযোেযো সযোজযোণনযো 
নয়। ব� প্স্তুশ্ত চণেণছ 
মণন মণন। মযোনব-কে্যোণ 

সংকণল্পর আর পশ্লি 
পদুনগ্ঠণনর ভযোবনযো-শ্চন্তযো 

‘শ্ছন্নপণরে’ই আণছ।

রবীন্দ্রনযোে ঠযোকদু র
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পঁযোচ : মননজীবণনর অশ্ধকযোরী, বীরণশ্রঠি

  ‘করুণযোর অশ্রুজেপূণ্ উন্মদুক্ অপযোর’ মনদুষ্ণবের অশ্ভমদুণে দ্ঢ়শ্নঠি 
একযোগ্ একক জীবনণক শ্রদ্ধযো জযোশ্নণয়শ্ছণেন শ্বরে ভযোষযোয়। শ্বদ্যোসযোগণরর 
জীবনীর শ্বস্্তশ্তণত প্ণবশ কণরণছন ; তদু ণে এণনণছন আচিে্ সব উপযোদযোন। 
ইশ্তহযোসণক সবে ভযোণষ্ প্ণয়যোগ করণেন। শ্বরে শ্বণলেষণণ পেযঁোজ কণরণছন, 
পযোশ্রবযোশ্রক ঐশ্তহ্ পরম্রযোয়। শ্পতযোমহ, শ্পতযো ও মযোতযোর মণধ্ বদুেণত 
পচণয়ণছন ঈশ্রচণন্দ্রর পূব্পদুরুণষর মহণত্ত্বর উপকরণ। মনদুষ্ণবের আদশ্রূপ 
েদু ঁণজ পপণয়ণছন তঁযোণদর পশ্রবযোণররই মণধ্ ; জীবন আচরণণ। শ্বদ্যোসযোগর 
হঠযোৎ পে হনশ্ন, হয়ও নযো, পসশ্দণক আমযোণদর পচযোে ও মন শ্নণয় পগণছন। 
তক্ভূষণ মহযোশণয়র বে ও সযোহস আণেযোচনযোয় এণনণছন ঈশ্রচন্দ্র চযোশ্ররেক 
দ্ঢ়তযো ও মে্যোদযোণবযোধণক বদুেণত, পবযোেযোণত। রযোমজণয়র হযোস্ময় পতণজযোময় 
শ্নভ্ীক ঋজদুস্ভযোব অনদুধযোবন করণত পযোরণে, তঁযোণদর উত্তরপদুরুষণক  
শ্নশ্ব�ভযোণব জযোনযো েযোয়। অনবদ্ ভযোব আর বশেীণত শ্বদ্যোসযোগরণক 
উপস্থযোশ্পত কণরণছন। অণনকটযোই জীবনী অবেম্বণন, পপ্ক্ষযোপট শ্বণলেষণণ। 
এ ধরণনর চযোশ্ররেপূজযো আজও শ্বরে। পদশ্ে, শ্বদ্যোসযোগণরর মযোণয়র 
ছশ্বণক আচিে্ কদু শেতযোয় পে্যোণেযোচনযো কণরণছন। একজন শ্বণশষজ্ 
Potrait Artist-এর মতন। ভগবতী পদবীর অসযোমযোন্তযো স্পষ্ কণরণছন, 
শ্েণেযোগ্যোফপণট ওই পদবীমূশ্ত্ সযোমণন পরণে। ‘‘ভগবতী পদবীর এই পশ্বরে 
মদুেশ্রীর গভীরতযো এবং উদযোরতযো বহুক্ষণ শ্নরীক্ষণ কশ্রয়যোও পশষ করযো েযোয় 
নযো। উন্নত েেযোণট তঁযোহযোর বদুশ্দ্ধর প্সযোর, সদুদূরদশ্ী পনেহবষ্ী আয়ত পনরে, 
সরে সদুগশ্ঠত নযোশ্সকযো, দয়যোপূণ্ ওঠিযোধর, দ্ঢ়তযোপূণ্ শ্চবদুক এবং সমস্ত মদুণের 
একশ্ট মশ্হমময় সদুসংহত পসৌন্ে্ দশ্ণকর হৃদয়ণক বহু দূণর এবং বহু 
ঊণধ্ব্ আকষ্ণ কশ্রয়যো েইয়যো েযোয় এবং ইহযোও বদুশ্েণত পযোশ্র, ভশ্ক্ব্শ্ত্তর 
চশ্রতযোে্সযোধণনর জণন্ পকন শ্বদ্যোসযোগরণক, এই মযোত্ণদবী ব্তীত, পকযোণনযো 
পপৌরযোশ্ণক পদবীপ্শ্তমযোর মশ্ন্ণর প্ণবশ কশ্রণত হয় নযোই।’’ দয়যোব্শ্ত্তর 
অসযোধযোরণবে েযোর প্কযোশ শ্বদ্যোসযোগণরর মণধ্ পদেণত পযোই, তযোর সচে বীজ 
ও আদশ্ তঁযোর মযোণয়র মণধ্ই পে শ্ছে, পস কেযো জীবন-আণেযোচনযোয় শ্নচিয়ই 
প্যোসশ্ঙ্গক। জননীর চশ্রণত, তঁযোর পশ্রবযোণরর ঐশ্তণহ্ এবং পদুণরের চশ্রণত 
ও আচরণণ প্ণভদ পনই। এই শ্বষয়শ্টণক শ্বণশষ স্পষ্ কণর শ্দণয়শ্ছণেন 
রবীন্দ্রনযোে। এমন শ্বস্তযোণর ও অনদুবীক্ষণণ জীবন আণেযোচনযো, পসই সমণয় েদুব 
পবশ্শ হয়শ্ন। শ্রমসদুন্র জীবন ; বযোংেযোর পরণনসযঁোর কযোজ কণর পদেযোণনযোর 
পে ইশ্তহযোস—শ্বষয়শ্ট স্পষ্ হয় তঁযোর পেেনীণত ও শ্বণলেষণণ। জযোতপযোত 
অগ্যোহ্ কণর, পসবযোণক জীবন-আচরণণ শ্বদ্যোসযোগর গ্হণ কণরশ্ছণেন। 
এই আদশ্ ; পরবত্ী সমযোজ ইশ্তহযোণস পে বণ�যো ভূশ্মকযো পনণব, স্রণ 
কশ্রণয় শ্দণয়ণছন শ্ছন্নপরেযোবেীর পেেক। আর একশ্ট শ্বষয়, অত্ন্ত বযোস্তব 
এবং প্ণয়যোগেযোগ্, পে, কযোজ করণেই শুধদু হণব নযো, ভযোরসযোম্ বজযোয় পরণে 
এশ্গণয় চেযো চযোই। রবীন্দ্রনযোে পসশ্দন অশ্ভভযোষণণ বণেশ্ছণেন ‘‘েযোহযোণক 
বণে কযোণ্জ্যোন পসটযো তঁযোহযোর েণেষ্ শ্ছে।’’ মননজীবণনর অশ্ধকযোরী শ্তশ্ন, 
বীরণশ্রঠি। আবযোর শ্শল্পী মণনরও স্থপশ্ত। ‘‘চযোশ্রশ্দণকর অসযো�তযোর মণধ্ 
এই ব্শ্েত শ্বশযোে হৃদয় পকবে শ্ন ঃসহযোয়ভযোণব, পকবে আপনযোর প্যোণণর 
পজযোণর, পকবে আপনযোর পবদনযোর উত্তযোণপ একযোকী আপন কযোজ কশ্রয়যো 
শ্গয়যোণছন।’’ কযোণ্জ্যোনপূণ্, বণ�যো হৃদণয়র অনন্ এই বীণরর জীবন। বণ�যো 
স্পষ্ হণয় েযোয়, মযোরে কতক পযোতযোর, বণ�যো মযোণপর চযোশ্ররেপূজযোয়। প্েণমই 

রযোমজণয়র হযোস্ময় 
পতণজযোময় শ্নভ্ীক 
ঋজদুস্ভযোব অনদুধযোবন 
করণত পযোরণে, 
তঁযোণদর উত্তরপদুরুষণক  
শ্নশ্ব�ভযোণব জযোনযো েযোয়।

ভগবতী পদবী
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রবীন্দ্রনযোে তযঁোণক শ্রদ্ধযো জযোশ্নণয়ণছন, বযোংেযোভযোষযোর প্েম েেযোে্ শ্শল্পী 
শ্হণসণব। শ্বদ্যোসযোগর-পরবত্ী গদ্সযোশ্হত্ আরও ব্যোপক কেযোননপদুণণ্ ভণর 
উঠণত েযোগে। পে কযোণজ শ্বপ্লব এণনশ্ছণেন শ্বদ্যোসযোগর। পরবত্ী পে্যোণয় 
রবীন্দ্রনযোণেরই কযোণছ আমরযো গদ্কশ্বতযো পতযো পযোব ! সরে, সদুন্র, সদুশ্ঙ্খে 
কম্জীবন শ্বদ্যোসযোগর-পরবত্ী রবীন্দ্রজীবন-সংস্্শ্তণতই শ্বস্্ততরূপ 
শ্নণয়শ্ছে। এমনশ্ক আধদুশ্নক পশ্রণবশসে্ স্থযোপত্ ও শ্নশ্মত্ পশ্রণবশ 
রচনযোয়। শযোশ্ন্তশ্নণকতণন, ওই রূপ ও রণসর পশ্রঠি প্কযোশ আমরযো পযোব। েযো 
আজও সমযোন সচে। প্যোণবন্ত।

এমন শ্বরে মণনর জীবন ও মননশ্্য়যো এবং পসই জীবণনর আচিে্ 
শ্স্থতধী মনদুষ্বে প্কযোণশর ধযোরযোবযোশ্হকতযোয় শ্বশ্স্ত রবীন্দ্রনযোে শ্নশ্চিত 
শ্ছণেন, বযোঙযোশ্ের জীবণন শ্বদ্যোসযোগর একক। পদুষ্পণকযোমে ও বজ্রকশ্ঠন 
বণক্ষর বশ্েঠি চশ্ররে এই বযোঙযোশ্েজীবণনর আচিে্ ঘটনযো। পস কেযো একবযোণক্ 
স্ীকযোর কণরণছন। শ্বধবযো শ্ববযোহ শ্নণয়, তঁযোর সংগ্যোম। হযোর-নযো-মযোনযো পজদ 
ও পদুরষশ্সংণহর আত্মশশ্ক্।

১৯১০ সযোণে ব্রযোহ্মসমযোণজ প্েম শ্বধবযো শ্ববযোহ শ্দণয়শ্ছণেন রবীন্দ্রনযোেই। 
প্বে আত্মশশ্ক্র বণে, শ্নণজর পছণে রেীন্দ্রনযোণের শ্ববযোহ শ্দণয়শ্ছণেন, 
বযোেশ্বধবযো প্শ্তমযোণদবীর সণঙ্গ। পসশ্দণনর সমযোণজর সণঙ্গ তদু েনযোমূেক 
শ্বচযোণর, আপনযোর গভীর ইছেযোর প্যোণতর কযোছযোকযোশ্ছ, স্পষ্তযোয়, বেণত 
পপণরশ্ছণেন, শ্বদ্যোসযোগর সদুেী শ্ছণেন নযো। ‘এণদণশ শ্তশ্ন তঁযোহযোর সমণেযোগ্ 
সহণেযোগীর অভযোণব আম্তদু ্কযোে শ্নব্যোসন পভযোগ কশ্রয়যো শ্গয়যোণছন।’ পে 
মনদুষ্ণবের প্কযোশ চযোইণতন চযোরপযোণশ শ্তশ্ন তযো পযোনশ্ন। অণজয় পপৌরুষ 
ও তযঁোহযোর অক্ষয় মনদুষ্বে ; এই দদুব্ে, ক্ষদু দ্র, হৃদয়হীন, কম্হীন, দযোশ্ম্ক, 
তযোশ্ক্ক জযোশ্তর কযোণছ পেন সদুগভীর শ্ধক্যোর শ্ছে। সব্শ্বষণয়ই শ্তশ্ন সদণে্ 
শ্বপরীত শ্ছণেন।

ছয় : ‘...তযঁোশ্র পণর জযোশ্ন কমেযো সদয় !’

  শ্ছণেন বণেই পশণষর হতযোশযোময় জীবণন সযঁোওতযোেণদর কযোণছ, মযোশ্টর 
মযোনদুণষর সহৃদয়তযো, সরেতযো ও সবেতযোয় পেন আশ্রয়েযোভ কণরশ্ছণেন। 
পকযোেযোয় পেন শ্মণের সদুদূর শ্নজ্ন জীবন-উপযোসনযো পজণগ রয়।

গঙ্গযোর পযো� বযঁোধযোণনযোর কযোজ চেণছ পবেদু� মণঠ। ১৯০১-০২ সযোে। 
জীবণনর উপযোণন্ত এণস মযোশ্ে-পমণেনণদর েযোওয়যোণছেন। পশ্রণবশন করণছন 
শ্নণজর হযোণত। কেযো কইণছন, প্যোণণর কেযো। সহজ সরে সদুন্ণরর 
অভ্ে্নযোয়। শ্বণবকযোনন্।

এমন আপন বন্দু রযোই পতযো পসশ্দন শযোশ্ন্তশ্নণকতণন শ্পয়যোরসন পশ্লি পেণক 
এণসশ্ছে তঁযোর মযোশ্টর শ্যোমেী গণ� তদু েণত। ১৯৩৫-এ। বযোেী পমণেনণদর 
দে, সযোঁওতযোে-সঁযোওতযোশ্ে মযোশ্টর বন্দু রযো, ধশ্ররেীর বরপদুরেণক পচযোণের পদেযো-
মণনর পদেযোর আচিে ্সবদুজ রহস্ জযোশ্নণয়শ্ছে। হযোজযোর হযোজযোর বছণরর 
মযোশ্টর ভযোরত পজণগশ্ছে। সত্ সদুন্র, শ্রমসদুন্র, বশ্েঠি জীবনসংস্্শ্তণত 
ভণর উণঠশ্ছে কযোম্যোটঁযো�, পবেদু� শ্কংবযো শযোশ্ন্তশ্নণকতন। প্যোয় পচেযোশ বছণরর 
সযোংস্্শ্তক অনদুবত্ণন। পরীক্ষযোেব্ধ সণত্।

শ্বিতীয় শ্বশ্েদুণদ্ধর নযোরকীয় মযোরণ পেউ পসশ্দন মনদুষ্ণবের পরযোজয়ণকই 
শ্নশ্চিত কণর তদু েশ্ছে। বয়ণসর ভযোণর অশক্ রবীন্দ্রনযোে, েদুণদ্ধর সংবযোণদ 

পসশ্দণনর সমযোণজর সণঙ্গ 
তদু েনযোমূেক শ্বচযোণর, 

আপনযোর গভীর ইছেযোর 
প্যোণতর কযোছযোকযোশ্ছ, 

স্পষ্তযোয়, বেণত 
পপণরশ্ছণেন, শ্বদ্যোসযোগর 

সদুেী শ্ছণেন নযো।

প্শ্তমযোণদবী
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শ্বদীণ্ শ্তশ্ন—শতকষ্ উণপক্ষযো কণরও পমশ্দনীপদুণর এণেন। ১৯৩৯। 
১৬ শ্িণসম্বণরর প্ভযোণত তযঁোরই হযোণত শ্বদ্যোসযোগর-স্্শ্তমশ্ন্ণরর দরজযো 
উন্মদুক্ হে। উণবিযোধন করণেন মহণত্ত্বর আণেযো। ঘন অন্কযোণর েযোকযো 
প্শ্েবীর আকযোণশ একশ্ট সবদুজ পরেযোর আশযোয়। বদুণেশ্ছণেন চশ্ররে চযোই, 
চশ্ররে। শ্নণটযোে সত্-সদুন্র জীবন আদশ্। আকযোণশর নীে পে বযোধযো 
নয়। সদুদূণররই িযোক। আশযোর ইশযোরযো। পগৌরণবরই িযোক। পছণেণবেযোয় 
তঁযোর কযোণছই পতযো শ্শণেশ্ছে বযোেক রশ্ব। পসশ্দন উপযোণন্ত এণস বেণেন  
‘....বঙ্গসযোশ্হণত্ আমযোর ক্শ্তবে পদণশর পেযোণক েশ্দ স্ীকযোর কণর েযোণকন 
তণব আশ্ম পেন স্ীকযোর কশ্র, একদযো তযোর বিযোর উদ্ ঘযোটন কণরণছন ঈশ্রচন্দ্র 
শ্বদ্যোসযোগর।’ শ্বদ্যোসযোগর চশ্রত পেশ্দন নদীপযোণ� মযোনদুষী গ্যোমবযোংেযোর পকযোণে 
বণস শ্েেণবন। পসশ্দন তযোরযোপদ এণসশ্ছে তযোর আশ্তে্ পমণে। আকযোণশর 
মদুশ্ক্ণত পস আণেযো প্ত্ক্ষ করত।

‘...এই ব্রযোহ্মণবযোেক আসশ্ক্শ্বহীন উদযোসীন জননী শ্বশ্প্শ্েবীর শ্নকট 
চশ্েয়যো শ্গয়যোণছ।’ অশ্তশ্ে ও শ্বদ্যোসযোগর চশ্রত েেন শ্েেণছন ওই শ্রযোবণণই 
বণেণছন (১৩ শ্রযোবণ ১৩০২) মঙ্গেভযোণবর শ্বদ্যোসযোগর-কেযো। শ্রযোবণণই  
(৩০ শ্রযোবণ ১৩০২) ইশ্ন্রযো পদবীণক শ্চশ্ঠণত (শ্ছন্নপরেযোবেী, পরে ২২৪) 
জযোনযোণবন, এবযোর কম্েণজ্ নযোশ্ময়যো প�যোর অন্তর-কেযো। ‘...কযোণজর মণধ্ 
পদুরুণষর েেযোে ্চশ্রতযোে্তযো। ...এেন আমযোর কযোণছ নতদু ন রযোজ্ েদুণে পগণছ।...
ব্শ্ক্গত সদুে-দদু ঃেণক অবজ্যো কণর সংশ্ক্ষপ্ত কণর শ্নণয় চেণত হয়...কণম্র 
এই শ্নঠিদু রতযোর মণধ্ একটযো কণঠযোর সযোন্ত্বনযো আণছ।’ নগরসংগীত কশ্বতযোয় : 
‘সদুণের দদুণের চ্মণধ্ কেণনযো উশ্ঠব উধযোও পণদ্/ কেণনযো েদুশ্টব গভীর 
গণদ্ নযোগর পদযোেযোয় দদু শ্েয়যো/ হযোণত তদু শ্ে েব শ্বজয়বযোদ্ আশ্ম অশযোন্ত আশ্ম 
অবযোধ্/ েযোহযো শ্কছদু আণছ অশ্ত অসযোধ্ তযোহযোণর ধশ্রব সবণে।...’

কে্যোণশশ্ক্ণক সমযোণজর মণধ্ প্শ্তঠিযো করযোর কযোণজ, উণদ্যোগী 
পদুরুষশ্সংণহর স্্শ্ত শ্নচিয়ই পজণগ উণঠশ্ছে। ‘তঁযোশ্র পণর জযোশ্ন কমেযো 
সদয় !’

বযোইণরর উণঠযোণন মযোশ্টর সন্তযোণনর দে পগযোে পগযোে বণসণছ। ছশ্�ণয় 
শ্ছশ্টণয় পণ�ণছ দণে দণে। েদুণদ্ধ, দযোঙ্গযোয়, দূষণ, ছযোয়যো ও আত্মম্শ্রতযোর 
আ্মণণ, শ্মে্যোচযোণরর বন্যোয় ; প্লযোবণন পভণস উণঠণছ প্শ্েবীর মযোনদুষ, প্যোণ-
প্ক্শ্ত। গ্হহযোরযো পকযোশ্ট পকযোশ্ট। আরও পকযোশ্ট। শণয় শণয় পকযোশ্ট। পগযোে 
পগযোে বসযো—কযোম্যোটঁযোণ�র উণঠযোণন অশ্ণত্থর ছযোয়যোয় েতযোণন আম গযোণছর 
তণে তণে—

‘ও শ্বণদ্সযোগর আমযোণদর পেণত পদ’—শ্মে্যোয় উপণচ প�যো এ জীবণন 
আজ বণ�যো শ্েণদ, পতষ্যো—

পমঘ িযোণক। জে পণ�। হযোত নযোণ�।
‘‘শ্বণদ্সযোগর আমযোণদর পেণত পদ—’’

১৬ শ্িণসম্বণরর প্ভযোণত 
তঁযোরই হযোণত শ্বদ্যোসযোগর-
স্্শ্তমশ্ন্ণরর দরজযো 
উন্মদুক্ হে। উণবিযোধন 
করণেন মহণত্ত্বর আণেযো। 
ঘন অন্কযোণর েযোকযো 
প্শ্েবীর আকযোণশ একশ্ট 
সবদুজ পরেযোর আশযোয়। 
বদুণেশ্ছণেন চশ্ররে চযোই, 
চশ্ররে। শ্নণটযোে সত্-সদুন্র 
জীবন আদশ্।পসৌজন্ : সযোশ্হত্-পশ্রষৎ-পশ্রেকযো : ১১০ বষ্, ৩ সংে্যো
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ঊনশ্বংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের পুণরাধাপুরুষ পুে্যণ্াক 
ঈশ্বরচন্দ্র শ্বদ্যাসাগর। অণজয় পপৌরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্ব তঁার প্রধান 
চাশ্রত্র ববশ্শষ্্য—এ কথা বণলণেন স্বয়ং রবদীন্দ্রনাথ। যশ্দও তঁাণক আমরা 
শ্বদ্যাসাগর, দয়ার সাগর, করুোসাগর প্রভৃশ্ত অশ্ভধায় সণ্াধন করণতই 
পবশ্শ অভ্যস্ত শ্কন্তু আমাণদর জাতদীয় জদীবণন শ্বদ্যাসাগণরর পয আদশ্শ 
উজ্জ্বল পজ্যাশ্তণকের মণতা দদীপ্যমান পসই আদশ্শ এই আন্তশ্রক সণ্াধণন 
পূে্শতা পায় না। শ্বদ্যাসাগর সব্শাণথ্শ একজন আধুশ্নক মানুষ। শ্তশ্ন 
স্বাধদীনণচতা, যুশ্তিবাদদী, শ্বজ্ানমনস্ক এবং স্বাতন্ত্যধম্শদী—এই সবকয়শ্ি 
গুেই আধুশ্নক মানুণষর প্রধান পশ্রচয়। কাণক আমরা আধুশ্নক মানুষ 
বশ্ল ? শ্যশ্ন সমাজণক, জাশ্তণক, পদশণক স্বসমণয়র সদীমা অশ্তক্রম কণর 
ভশ্বষ্যণতর শ্দণক এশ্গণয় শ্নণয় পযণত পাণরন শ্তশ্নই একজন আধুশ্নক 
মানুষ। প্রাচদীন ঐশ্তণ্্যর শ্শকড় পথণক রস পশাষে কণরও শ্যশ্ন সমস্ত 
কু্ষদ্রতার ঊণধ্্শ উণে পুরাতণনর মাশ্লন্য পথণক শ্নণজণক মুতি রাখণত 
পাণরন শ্তশ্নই আধুশ্নক। একজন আধুশ্নক মানুষ স্বসমণয়র অশ্ধকাংশ 
মানুণষর পথণক এশ্গণয় থাণকন বণল শ্তশ্ন স্বতন্ত। এ শ্বষণয় আমরা 
রবদীন্দ্রনাণথর শরোপন্ন ্ণল স্ণজই বুঝণত পারব কদী অণথ্শ শ্বদ্যাসাগর 
আমাণদর পথণক স্বতন্ত। সাধারে বাঙাশ্লর চাশ্রশ্ত্রক দুব্শলতার  
শ্দণক অঙু্গশ্লশ্নণদ্শশ কণর শল্যশ্চশ্কৎসণকর মণতা রবদীন্দ্রনাথ বণলণেন :

‘আমরা আরম্ভ কশ্র পশষ কশ্র না ; আড়্র কশ্র, কাজ কশ্র না। 
যা্া অনুষ্ান কশ্র তা্া শ্বশ্বাস কশ্র না ; যা্া শ্বশ্বাস কশ্র তা্া পালন 
কশ্র না ; ভূশ্রপশ্রমাে বাক্যরচনা কশ্রণত পাশ্র, শ্তল পশ্রমাে আত্মত্যাগ 
কশ্রণত পাশ্র না ; আমরা অ্ংকার কশ্রয়া পশ্রতৃপ্ত ্ই, পযাগ্যতা লাণভর 
পচষ্া কশ্র না ; আমরা সকল কাণজই পণরর প্রত্যাশা কশ্র অথচ পণরর 
ত্রুশ্ি লইয়া আকাশ শ্বদদীে্শ কশ্রণত থাশ্ক ; পণরর অনুকরণে আমাণদর 
গব্শ, পণরর অনুগ্রণ্ আমাণদর সম্ান ; পণরর পচাণক্ষ ধূশ্ল শ্নণক্ষপ কশ্রয়া 
আমাণদর পশ্লশ্িক্স এবং শ্নণজর বাকচাতুণয্শ শ্নণজর প্রশ্ত ভশ্তি শ্বহ্বল 
্ইয়া উোই আমাণদর জদীবণনর উণদেশ্য।’

এই পয আমরা, পসই আমাণদর শ্েক শ্বপরদীত পমরুণত অবস্ান করণেন 
শ্বদ্যাসাগর। শ্বদ্যাসাগর পয কাজ একবার করণবন বণল মনস্ কণরণেন 
পসই কাজ সম্াদন না কণর কখণনা সণর আণসনশ্ন, তার জন্য তঁাণক 
বহু লাঞ্ছনা স্্য করণত ্ণয়ণে, জদীবণনর ঝঁুশ্ক শ্নণত ্ণয়ণে শ্কন্তু শ্পেপা 
্নশ্ন। অথচ তঁার পকাণনা কাণজই পকাণনা আড়্র শ্েল না। কাজ ফলপ্রসূ 
্বার পর শ্তশ্ন নদীরণব ক্ষান্ত ্ণতন।

বাংলার নবজাগৃশ্তর প্রথম আধুশ্নক পুরুষ

স্বপন মুণখাপাধ্যায়

শ্বদ্যাসাগর
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সত্যণকই জদীবণনর একমাত্র ধম্শ বণল মণন করণতন। পৃশ্থবদীর পকাণনা 
শশ্তিই তঁাণক সত্যপথ পথণক শ্বচু্যত করণত পারত না। পস অণথ্শ শ্তশ্ন তঁার 
অগ্রজ পরণনসঁাপুরুষ রাজা রামণমা্ন রায় ও প্নশ্র শ্িণরাশ্জওর যথাথ্শ 
উত্তরসূশ্র। শ্কন্তু শ্তশ্ন শ্িণরাশ্জয়ান শ্েণলন না বা শ্্নু্ কণলণজর োত্র 
শ্েণলন না। মাইণকল মধুসূদন দত্ত, পদণবন্দ্রনাথ োকুর, রমাপ্রসাদ রায়, 
রামণগাপাল প�াষ, ভূণদব মুণখাপাধ্যায়, প্যাশ্রচরে সরকার, রাজনারায়ে 
পবাস—সকণলই শ্েণলন শ্্নু্ কণলণজর োত্র। শ্কন্তু সংসৃ্কত কণলণজর 
োত্র শ্বদ্যাসাগণরর নাম োত্রাবস্ায় পকউ জানত না। অথচ পরবত্শদীকাণল 
সকণলই শ্বদ্যাসাগণরর প্রশ্ত তঁাণদর গভদীর শ্রদ্ার কথা জাশ্নণয় পগণেন।

১৮৪৩ সাল। তখন শ্বদ্যাসাগণরর বয়স মাত্র পতইশ বের।  
দু-বের আণগ সংসৃ্কত কণলজ পথণক ‘শ্বদ্যাসাগর’ উপাশ্ধ-স্ সাশ্ি্শশ্ফণকি 
পপণয়ণেন। এই সময় চাশ্রশ্দণক ইয়ং পবঙ্গণলর প্রভাব। তাণদর অণনণকর 
মণধ্য অশ্ত উগ্র ইংণরজ অনুকরে, আণরকশ্দণক ধম্শান্তণরর পেউ। 
১৮৪৩-এ মাইণকল শ্রিস্টধম্শ গ্র্ে করণলন। পস-বেরই শ্িণস্ণর 
পদণবন্দ্রনাথ ব্াহ্মধম্শ গ্র্ে করণলন। শ্কন্তু তাণত শ্বদ্যাসাগণরর সণঙ্গ 
তঁাণদর বনু্ণত্বর সুহৃদ সম্ক্শ নষ্ ্ল না।

অণনণক শ্্নু্ধম্শ ত্যাগ করণলন না শ্কন্তু সকালণবলা মা-কালদীর মূশ্ত্শণত 
প্রোম না কণর তঁাণক বলণতন—Good Morning Mam.

এমন সামাশ্জক ও ধম্শদীয় �ূে্শাবণত্শর মণধ্য আপন লণক্ষ্য অিল শ্েণলন 
শ্বদ্যাসাগর। শ্তশ্ন সংসৃ্কত কণলণজর উজ্জ্বল োত্র। সংসৃ্কত ব্যাকরে, 
সাশ্্ত্য, দশ্শন, পুরাে সমস্ত শ্বষণয়ই বু্যৎপন্ন শ্েণলন এবং তঁার পাশ্ডিণত্যর 
দু্যশ্ত পদশ-শ্বণদণশ খ্যাশ্তলাভ কণর শ্কন্তু শ্বদ্যার মণধ্য পূব্শ-পশ্চিণমর 
শ্দগ্ শ্বণরাণধ তঁার শ্বশ্বাস শ্েল না। ১৮২৯ সাণল শ্তশ্ন সংসৃ্কত কণলণজ 
ভশ্ত্শ ্ণয় পণরর বের অথ্শাৎ ১৮৩০ পথণকই ইংণরশ্জ পশ্রশ্েণত ভশ্ত্শ 
্ণয়ণেন। সংসৃ্কত কণলজ পথণক ইংণরশ্জ তুণল পদওয়ার জন্য ১৮৩৫ সাণল 
যখন ঊধ্্শতন কতৃ্শপণক্ষর কাে পথণক শ্নণদ্শশ আণস তখন ১৫ বেণরর 
বালক স্পােদীণদর শ্নণয় পযৌথভাণব আণবদন জানান যাণত ইংণরশ্জ 
তুণল পদওয়া না ্য়। শ্তশ্ন শ্বশ্বাস করণতন ভারতদীয় দশ্শণনর পাশাপাশ্শ 
পাচিাণত্যর যুশ্তিবাদদী ও বস্তুবাদদী দশ্শনও পাে করা প্রণয়াজন আর পসই 
জন্যই শ্তশ্ন ইংণরশ্জ ভাষাজ্াণনর প্রণয়াজনদীয়তা সম্ণক্শ মত প্রকাশ 
কণরন। যখন শ্্নু্ কণলণজ তঁার স্াধ্যায়দীরা পবনথাম, লক্, শ্্উম, রুণশা, 
ভলণত্যর, িমাস পপইন পড়ণেন তখন তঁাণদর পাণের সণঙ্গ শ্তশ্ন সংণযাগ 
পরণখ চলণতন। তার ফণল পদখা যায় যুশ্তিশ্নভ্শর শ্বজ্ান- মনস্কতায় 
শ্বদ্যাসাগর শ্্নু্ কণলণজর োত্রণদর পথণক শ্পশ্েণয় শ্েণলন না বরং শ্্নু্ 
কণলণজর োত্ররাই ভারতদীয় সাশ্্ত্য ও দশ্শন সম্ণক্শ এণকবাণরই অজ্ 
শ্েণলন। জন্মসূণত্র শ্ব্শ্িশ-মাশ্ক্শন রাজননশ্তক দাশ্শশ্নক িমাস পপইন তঁার 
১৭৭৬ সাণলর শ্বখ্যাত ইণস্ত্ার Common Sense প্রকাশ কণরন। 
ফরাশ্স শ্বপ্লব এবং আণমশ্রকার স্বাধদীনতা যুদ্ Common Sense-এর 
অসাধারে রাজননশ্তক দশ্শণনর দ্ারা প্রভাশ্বত ্ণয়শ্েল। শ্বদ্যাসাগণরর 
ভাবনার মণধ্য পয মুতিশ্চন্তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ তাণত প্রমাশ্েত ্য় পকবল 
ভারতদীয় দশ্শন বা ন্যায় শাস্ত্র নয় তঁার মণধ্য িমাস পপইণনর প্রভাব স্পষ্। 
আণলকজান্ার িাণফর শ্শষ্য পরভাণরন্ কৃষ্ণণমা্ন বণন্্যাপাধ্যায় এবং 
পফাক্ পিলস্ অব্ পবঙ্গণলর রচশ্য়তা পরভাণরন্ লালশ্ব্ারদী পদ শ্েণলন 

সংসৃ্কত কণলজ পথণক 
ইংণরশ্জ তুণল পদওয়ার জন্য 
১৮৩৫ সাণল যখন ঊধ্্শতন 
কতৃ্শপণক্ষর কাে পথণক 
শ্নণদ্শশ আণস তখন ১৫ 
বেণরর বালক স্পােদীণদর 
শ্নণয় পযৌথভাণব আণবদন 
জানান যাণত ইংণরশ্জ তুণল 
পদওয়া না ্য়।
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ঈশ্বরচণন্দ্রর অন্তরঙ্গ বনু্। এঁরা ধম্শান্তশ্রত ্ওয়ায় শ্বদ্যাসাগণরর সণঙ্গ  
তঁাণদর সম্ণক্শ পকাণনা প্রভাব পণড়শ্ন। কৃষ্ণণমা্ন বণন্্যাপাধ্যায় 
তঁার ষড়দশ্শন রচনার জন্য সব্শদাই শ্বদ্যাসাগণরর শরোপন্ন  
্ণতন। পদণবন্দ্রনাথ শ্বদ্যাসাগরণক এবং অক্ষয়কুমার দত্তণক তঁার 
তত্ত্বণবাশ্ধনদী পশ্ত্রকার ভার অপ্শে কণরন এবং পশণষ শ্বদ্যাসাগর ্ন এই 
পশ্ত্রকার সম্াদক।

দৃঢ়ণচতা শ্বদ্যাসাগণরর শ্বজ্ানমনস্ক যুশ্তিশ্নভ্শর শ্চন্তার প্রভাব পণড় 
তঁার শ্শক্ষক জদীবণন। সরকাশ্র সংসৃ্কত কণলণজ শ্তশ্ন পয প্রশাসশ্নক 
পশ্রবত্শন �িান তাণত বাংলার শ্শক্ষা ব্যবস্ায় ্াজার বেণরর অন্কার 
অণনকিাই পকণি যায়।

১৮৫৩ সাণলর মাঝামাশ্ঝ কাশদীর সংসৃ্কত কণলণজর অধ্যক্ষ িাঃ পজ. 
আর. ব্যাণলনিাইন কাউশ্সিল-অব-এিুণকশণনর আমন্তণে কলকাতার 
সংসৃ্কত কণলজ পশ্রদশ্শন কণর কাউশ্সিলণক একশ্ি শ্রণপাি্শ পাশ্েণয় বণলন 
পয কলকাতা সংসৃ্কত কণলণজ ঈশ্বরচন্দ্র শ্বদ্যাসাগণরর অধ্যক্ষতায় একই 
সণঙ্গ শ্্নু্ শাস্ত্র এবং ইউণরাপদীয় শ্বজ্ান পড়াণনা ্ ণছে। এর ফণল োত্রণদর 
মণন ্ণত পাণর ‘সত্য’ পবাধ ্য় দু-রকম। তাই ইউণরাপদীয় শ্বজ্াণনর 
পকবল পসই অংশিুকুই পড়াণনা প্াক যা ভারতদীয় শাস্ত্রণকও মান্যতা 
পদয়। শ্বদ্যাসাগর পবঁণক বণসন। শ্তশ্ন বণলন ইউণরাপদীয় শ্বজ্াণনর অভ্ান্ত 
যুশ্তিগুশ্লও োত্রণদর জানণত ্ণব, তা ভারতদীয় শাস্ত্র মানুক বা না-মানুক। 
শ্তশ্ন আণরা বলণলন পয ভারতদীয় পশ্ডিতণদর মণধ্য এমন অণনক পগঁাড়া 
ব্যশ্তি আণেন যঁারা মণন কণরন শাস্ত্র পকাণনা মানুণষর পলখা নয়, পদববােদী। 
তাই অভ্ান্ত ; তাই তঁারা অন্য পকাণনা যুশ্তি মানণতই রাশ্জ নন। ভারতদীয় 
োত্রণদর পকবল পসই সব ইউণরাপদীয় জ্ান-শ্বজ্ান জানার সুণযাগ পদওয়া 
প্াক পযগুণলাণক ভারতদীয় শাস্ত্র পমণন শ্নণয়ণে—এর অথ্শ আণলকজাশ্ন্দ্রয়ার 
পসই শ্বখ্যাত গ্রন্াগাণরর লক্ষ লক্ষ বই পুশ্ড়ণয় পদওয়ার যুশ্তির সমতুল্য। 
খশ্লফা ওমর বণলশ্েণলন :

"If these writings of the Greeks agree with the book 
of God, they are useless and need not be preserved ; 
if they disagree they are pernicious and ought to be 
destroyed."

যশ্দ ইউণরাপদীয় জ্ান-শ্বজ্াণনর পযিুকু ভারতদীয় শাস্ত্র পমণন শ্নণয়ণে 
পসিুকু োত্রণদর জানাণনা ্য় তণব পতা তার জানার আর দরকার পনই 
কারে পসিা পতা ভারতদীয় শাণস্ত্রই আণে। আর যা ভারতদীয় শাণস্ত্র মান্যতা 
পায়শ্ন তা না জানণত পদওয়া মাণন পতা পসগুণলা পুশ্ড়ণয় পদওয়ারই 
সমান। তাই ভারতদীয় শাস্ত্রও পড়ণত ্ণব আবার নতুন নতুন ইউণরাপদীয় 
যুশ্তিশ্নভ্শর শ্বজ্াণনর কথাও পড়ণত ্ণব। পকাণনািাই বাদ পদওয়া শ্েক 
্ণব না। শ্বদ্যাসাগর পসখাণনই স্পষ্ কণর বলণলন, পবদান্ত ও সাংখ্য 
দশ্শন ভ্ান্ত। তবু তা পড়াণনা ্য়। তাই ভারতদীয় দশ্শণনর সণঙ্গ অবশ্যই 
জানণত ্ণব নতুন নতুন জ্ানচচ্শার ফসল। আমাণদর পদশজ পশ্ডিতগে 
যখন পদণখন ইউণরাপদীয় পকাণনা ববজ্াশ্নক যুশ্তি প্রাচদীন ভারতদীয় শাণস্ত্রর 
সণঙ্গ সঙ্গশ্তপূে্শ তখন তঁারা শ্দ্গুে উৎসাণ্ এমন কথাই গণব্শর সণঙ্গ 
বলণত থাণকন পয ভারতদীয় শাস্ত্র এণকবাণরই অভ্ান্ত এবং পসই সণঙ্গ তঁারা 
আধুশ্নক যুশ্তিশ্নভ্শর শ্বজ্ানণক তাশ্ছেল্য করণত থাণকন।(১)

শ্বদ্যাসাগর পসখাণনই স্পষ্ 
কণর বলণলন, পবদান্ত ও 
সাংখ্য দশ্শন ভ্ান্ত। তবু 
তা পড়াণনা ্য়। তাই 
ভারতদীয় দশ্শণনর সণঙ্গ 

অবশ্যই জানণত ্ণব নতুন 
নতুন জ্ানচচ্শার ফসল।
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শ্বদ্যাসাগর পসশ্দন আধুশ্নক জ্ানচচ্শার পশ্থকৃৎ শ্্সাণব সব  
ভয়-ভদীশ্ত, চক্রান্ত, পগঁাড়াশ্মর শ্বরুণদ্ রুণখ দঁাশ্ড়ণয়শ্েণলন বণলই  
শ্্নু্ কণলণজর একণদশদশ্শ্শতারও ঊণধ্্শ উেণত পপণরশ্েল সংসৃ্কত 
কণলণজর োত্ররা। শ্্নু্ কণলণজর োত্ররা শ্মল, লক, শ্্উম্,  
পবনথাম জানণতন বণি শ্কন্তু ভারতদীয় প্রাচদীন দশ্শন ও সাশ্্ত্য শ্বষণয় 
সমূ্ে্শ  অজ্ শ্েণলন।

শ্বদ্যাসাগর সংসৃ্কণতর কশ্েন বঁাধন খুণল শ্দণয় স্জ কণর শ্লখণলন 
ব্যাকরে পকৌমুদদী এবং উপক্রমশ্েকা। বাংলার সাশ্্ত্যণক্ষত্র সংসৃ্কণতর 
রসধারায় শ্সশ্চিত ্ণয় প্রােবান ্ণয় উেল।

এতশ্দন শ্্নু্ কণলণজর োত্ররাই পিপুশ্িশ্গশ্রর সুণযাগ পপণতন, 
এমনশ্ক মাদ্রাসার োত্ররাও পপণতন শ্কন্তু সংসৃ্কত কণলণজর োত্ররা অণযাগ্য 
শ্বণবশ্চত ্ণতন। এবার শ্বদ্যাসাগর দাশ্ব করণলন সংসৃ্কত কণলণজর 
োত্ররাই এই সরকাশ্র পণদ অগ্রাশ্ধকার পাওয়ার পযাগ্য; কারে, বাংলার 
বুণক বাংলা ভাণলা না জানণল তার পণক্ষ পিপুশ্িশ্গশ্রর কাজ করা সম্ভব 
নয়। সংসৃ্কত কণলণজর োত্ররা পযমন ভাণলা বাংলা এবং সংসৃ্কত জাণন 
পতমশ্ন তারা ভাণলা ইংণরশ্জও জাণন ; ফণল তাণদর পযাগ্যতাই এই কাণজ 
সব্শাশ্ধক। সংসৃ্কত কণলণজ প্রথম পঁাচশ্ি পশ্রশ্েণত শ্মলিন, পপাপ, এশ্িসন, 
কাউপার এবং ক্যাম্ণবল পড়াণনা ্ত।

এরপর শ্বদ্যাসাগর পােদাণনর পদ্শ্তর আমূল পশ্রবত্শন �িান। 
শ্বদ্যাসাগণরর আণগ পশ্রশ্ে শ্বভাজন শ্েল না, শ্েল শ্বষয় শ্বভাজন  
এবং এক একজন শ্শক্ষক এক একশ্ি শ্বষয় পড়াণতন। যঁারা  
পসই শ্বষয়শ্ি পড়ণত চাইণতন তঁারা চণল পযণতন শ্শক্ষক  
মশাইণয়র কাণে। শ্কন্তু শ্বদ্যাসাগর মশাই সমগ্র পােণক নানা  
পশ্রশ্েণত শ্বভাশ্জত কণর শ্দণলন। ফণল সব শ্শক্ষকরাই শ্বশ্ভন্ন পশ্রশ্েণত 
পড়াণত পযণতন।

শ্বদ্যাসাগণরর আণগ শ্শক্ষকমশাইণদর কণলণজ আসার বা কণলজ 
পথণক চণল যাওয়ার শ্নশ্দ্শষ্ পকাণনা সময় শ্েল না। শ্বদ্যাসাগর মশাই 
কণলণজ শ্শক্ষকণদর উপশ্স্শ্ত এবং সময়সূশ্চ সম্ণক্শ শ্নশ্দ্শষ্ শ্নয়ম কণর 
শ্দণলন, স্াপন করা ্ল সময়-জ্াপক এক শ্বশাল �ণ্া। আণগ েুশ্ি শ্েল 
শদীতকাল-ভর শ্কন্তু গ্রদীণমে েুশ্ি কম। শ্বদ্যাসাগর মশাই শদীতকাণলর দদী�্শ 
েুশ্ি বন্ কণর গ্রদীমেকাণল েুশ্ির সময় বাড়াণলন। আণগ েুশ্ি শ্েল অষ্মদী 
আর প্রশ্তপণদ। শ্বদ্যাসাগর রশ্ববার শ্দন েুশ্ির শ্দন শ্নশ্দ্শষ্ কণর শ্দণলন। 
শ্েক করা ্ল আচরেশ্বশ্ধ। পশ্ডিতমশাইরা পয পবত ্াণত যমদূণতর মণতা 
আশ্বভূ্শত ্ ণতন—তা শ্নশ্ষদ্ ্ ল। পমাণির উপর পাণে পুব-পশ্চিণমর শ্দক্-
শ্বণরাধ শ্বদ্যাসাগর সব্শাণথ্শ পশ্রত্যাগ করণলন।

যখন শ্বদ্যায়তনণক অনবতশ্নক করার মণধ্যই ম্ানুভবতা এবং 
সাব্শজনদীন শ্শক্ষাদাণনর স্ায়ক ব্যবস্া বণল সব্শজনশ্বশ্দত শ্েল, তখন 
শ্বদ্যাসাগর অনবতশ্নক সরকাশ্র সংসৃ্কত কণলণজ দু-িাকা শ্ফ ধায্শ 
করণলন। শ্বদ্যাসাগর পদখণলন, অনবতশ্নক ্ওয়ায় পয পকউ এণস ভশ্ত্শ 
্ত আবার যখন খুশ্শ চণল পযত। শ্কন্তু শ্ফ ধায্শ ্ওয়ায় এই পখয়ালখুশ্শর 
পাে বন্ ্ল। চণল পগণল নতুন কণর িাকা শ্দণয় আবার ভশ্ত্শ ্ণত ্ণব।

এইভাণব কণয়ক বেণরই শ্বদ্যাসাগর শৃঙ্খলা স্াপন কণর শ্বজ্ানশ্ভশ্ত্তক 
পাণের সমস্ত ব্যবস্া কণরন।

এবার শ্বদ্যাসাগর দাশ্ব 
করণলন সংসৃ্কত কণলণজর 
োত্ররাই এই সরকাশ্র  
পণদ অগ্রাশ্ধকার পাওয়ার 
পযাগ্য; কারে, বাংলার বুণক 
বাংলা ভাণলা না জানণল 
তার পণক্ষ পিপুশ্িশ্গশ্রর 
কাজ করা সম্ভব নয়। 
সংসৃ্কত কণলণজর োত্ররা 
পযমন ভাণলা বাংলা এবং 
সংসৃ্কত জাণন পতমশ্ন তারা 
ভাণলা ইংণরশ্জও জাণন ; 
ফণল তাণদর পযাগ্যতাই এই 
কাণজ সব্শাশ্ধক।
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পগঁাড়া পশ্ডিত আর সমাজপশ্তণদর ভ্রুকুশ্ি উণপক্ষা কণর সংসৃ্কত 
কণলণজর দ্ার শ্বদ্যাসাগণরর সবার জন্য খুণল শ্দণয়শ্েণলন। আণগ 
পকবল ব্াহ্মে আর ববদ্যরা এখাণন পড়ণত পারত শ্কন্তু এবার ক্ষশ্ত্রয় 
এবং ববশ্যরাও োত্র ্ণয় সংসৃ্কণত পাে পনওয়ার সুণযাগ পপল। শ্কন্তু 
পশষ অবশ্ধ শূদ্রণদর সুণযাগ পথণক বশ্চিত করণত ্ল। না ্ণল সমাণজ 
পয প্রবল আণলাড়ন উেণত শুরু কণরশ্েল তাণত সংসৃ্কত কণলজই উণে 
যাওয়ার উপক্রম ্ণয়শ্েল। বৃ্ত্তর স্বাণথ্শ শ্বদ্যাসাগরণক সামশ্য়কভাণব 
শ্পেু ্িণত ্য়। শ্কন্তু সময় এবং সমাণজর পচিাদপর অবস্ার কথা 
শ্চন্তা করণল শ্বদ্যাসাগর যতখাশ্ন অগ্রসর ্ণত পপণরশ্েণলন তাণক 
সাধুবাদ জানাণত ্য়। মণন রাখণত ্ণব, পগঁাড়া ব্াহ্মে পশ্ডিতরা 
শ্বদ্যাসাগণরর ৭০ বের পণরও কলকাতা শ্বশ্বশ্বদ্যালণয় ভাষাতাশ্ত্ত্বক  
িঃ শ্দীদুল্া্ণক শুধু সংসৃ্কত পড়াণত অস্বদীকৃত ্ণয়শ্েণলন। শুধু তাই নয়, 
একজন পতা উপাচায্শ স্যার আশুণতাষ মুণখাপাধ্যায়ণক জানান পয, যশ্দ 
মুসলমানণক সংসৃ্কত পােদান করণত ্য় তণব শ্তশ্ন গঙ্গায় প্রাে শ্বসজ্শন 
পদণবন। তাই সমাজিার অন্ ধম্শদীয় পগঁাড়াশ্মর কথা শ্চন্তা কণর শ্বদ্যাসাগণরর 
প্রগশ্তশদীল মানশ্সকতার শ্বচার করা উশ্চত। শ্বদ্যাসাগর কতখাশ্ন 
মুতিমনা শ্েণলন তা পবাঝা যায় যখন পরভাণরন্ কৃষ্ণণমা্ন বণন্্যাপাধ্যায় 
‘শ্বদ্যাকল্পদ্রুম’ পলণখন বা Notes on Hindu Philosophy পলণখন, 
তখন শ্নয়শ্মত শ্তশ্ন শ্বদ্যাসাগণরর পরামশ্শ শ্নণত আসণতন। এ প্রসণঙ্গ 
উণল্খ করা পযণত পাণর কৃষ্ণণমা্ন বণন্্যাপাধ্যায় শ্্নু্ কণলণজর উজ্জ্বল 
োত্র এবং শ্িণরাশ্জওর শ্প্রয় শ্শষ্য ্ণয়ও শ্বদ্যাসাগণরর সণঙ্গ একমত 
্ণয়শ্েণলন পয ইংণরশ্জ দশ্শন পাণের পাশাপাশ্শ োত্রণদর বাংলা ও সংসৃ্কত 
সাশ্্ত্য-দশ্শন পাে করা উশ্চত। শ্বদ্যাসাগর গ্রামদীে শ্বদ্যালয়গুশ্লণত কদী 
ধরণনর পাে্যপুস্তক োত্র-োত্রদীণদর জন্য উপযুতি তা শ্নব্শাচণনর দাশ্য়ত্ব পদন 
পরভাণরন্ পজমস লং-এর উপর; কারে শ্বদ্যাসাগর মণন করণতন বাংলার 
গ্রামণক পযমন পজমস লং খুব ভাণলা কণর পচণনন পতমশ্ন বাংলার  

গ্রাণমর শ্বদ্যালণয়র োত্র-োত্রদীণদর শ্বণশষ প্রণয়াজন সম্ণক্শ 
পরভাণরন্ লং-এর অশ্ভজ্তা এই পাে্যপুস্তক শ্নব্শাচণন খুবই 

স্ায়ক ্ণব।

শ্বদ্যাসাগর সারা জদীবন চশ্ি-জুণতা, প্ঁণিা ধুশ্ত 
এবং চাদর গাণয় শ্দণয় খঁাশ্ি বাঙাশ্ল পপাশাণক 
সরল জদীবন-যাপণন অভ্যস্ত শ্েণলন। ইংণরজ-
অনুকরে স্্য করণত পারণতন না। শ্কন্তু বাংলার 
শুভানুধ্যায়দী সৎ, চশ্রত্রবান ইংণরজণদর শ্তশ্ন 
গভদীর শ্রদ্া করণতন। পসজন্য পফাি্শ উইশ্লয়াম 
কণলণজর অধ্যক্ষ শ্জ. শ্ি. পলজার মাশ্শাল, 
শ্শক্ষাশ্বভাণগর কম্শাধ্যক্ষ িাঃ মণয়ি এবং 
শ্শক্ষাশ্বভাণগর পপ্রশ্সণিন্ট শ্্রংকওয়ািার পবথুণনর 
েশ্ব ইংণরজ শ্চত্রকরণদর শ্দণয় অঁাশ্কণয় শ্তশ্ন 
শ্নণজর বাশ্ড়ণত িাশ্ঙণয় রাখণতন। এণত পবাঝা 
যায় জাশ্তর শ্শক্ষা সংস্কাণর পযমন শ্নণজ জদীবণনর 
অথ্শ, শ্রম, উণদ্যাগ ব্যয় কণরশ্েণলন পতমশ্ন যঁারাই 
এণদণশ শ্শক্ষাশ্বস্তাণর স্ায়ক ্ণয়ণেন তঁাণদরই 
শ্তশ্ন গভদীরভাণব শ্রদ্া করণতন।

শ্বদ্যাসাগর গ্রামদীে 
শ্বদ্যালয়গুশ্লণত কদী ধরণনর 

পাে্যপুস্তক োত্র-োত্রদীণদর 
জন্য উপযুতি তা শ্নব্শাচণনর 

দাশ্য়ত্ব পদন পরভাণরন্ 
পজমস লং-এর উপর; কারে 

শ্বদ্যাসাগর মণন করণতন 
বাংলার গ্রামণক পযমন 

পজমস লং খুব ভাণলা কণর 
পচণনন পতমশ্ন বাংলার 

গ্রাণমর শ্বদ্যালণয়র োত্র-
োত্রদীণদর শ্বণশষ প্রণয়াজন 
সম্ণক্শ পরভাণরন্ লং-এর 
অশ্ভজ্তা এই পাে্যপুস্তক 

শ্নব্শাচণন খুবই স্ায়ক ্ণব।

পরভাণরন্ কৃষ্ণণমা্ন বণন্্যাপাধ্যায়
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একশ্দণক পযমন নারদীশ্শক্ষার প্রসাণরর জন্য পবথুন সু্কল স্াপণন 
এবং তার প্রসাণর উণদ্যাগ শ্নণয়শ্েণলন পতমশ্ন তঁার অশ্বস্মরেদীয় কদীশ্ত্শ 
পমণ্াপশ্লিন ইনশ্স্টশ্িউি স্াপন। ভারতবণষ্শর মণধ্য শ্বদ্যাসাগরই প্রথম 
ব্যশ্তি শ্যশ্ন ইংণরজ অধ্যাপক না শ্নণয় ইংণরশ্জ কণলজ খুলণলন এবং পসই 
কণলণজর োত্ররা সুনাণমর অশ্ধকারদী ্ ল। শ্বদ্যাসাগর পুণবর  শ্ভশ্ত্তর উপর 
পশ্চিণমর জ্ানচচ্শাণক স্াপন কণর পুব-পশ্চিণমর শ্মলন �শ্িণয়শ্েণলন। 
পযণ্তু জ্ানচচ্শায় শ্তশ্ন পকাণনা পগঁাড়াশ্মর তদীব্ শ্বণরাধদী শ্েণলন তাই ধম্শদীয় 
পকাণনা কুসংস্কার তঁাণক স্পশ্শ করণত পাণরশ্ন। তাই সংসৃ্কত কণলণজ 
অঙ্ক পশখাণনা শুরু করণলন ইংণরশ্জণত, আণগ ্ত সংসৃ্কণত। পড়াণনা 
্ত ভাস্করাচাণয্শর লদীলাবতদী ও বদীজগশ্েত। সবই শ্বদ্যাসাগণরর শ্নণদ্শণশ 
ইংণরশ্জণত  পশখাণনার ব্যবস্া ্য়।

শ্বদ্যাসাগর বণলণেন তঁার জদীবণনর সবণথণক বণড়া কদীশ্ত্শ শ্বধবাশ্ববা্ 
প্রবত্শন। আণলাকদদীপ্ত রাজা রামণমা্ন রাণয়র সমাজসংস্কাণরর কাজণক 
শ্যশ্ন পূে্শতার পণথ শ্নণয় শ্গণয় নবজাগৃশ্ত বা পরণনসঁাণসর প্রথম আণলা 
পবেণল শ্েণলন শ্তশ্ন শ্বদ্যাসাগর।

অণনণক প্রশ্ন কণরন পয শ্বদ্যাসাগর পকন শ্বধবা শ্ববা্ প্রচলণনর 
জন্য শাস্ত্রদীয় অনুণমাদণনর অণপক্ষা করশ্েণলন। যশ্দ শাস্ত্রদীয় 
অনুণমাদন নাই থাকত তা্ণল বনশ্তকতা ও মানশ্বকতার উপর 
শ্ভশ্ত্ত কণরই পতা শ্বধবাশ্বা্ণক আইনসম্ত করার জন্য আণন্ালন 
করা উশ্চত শ্েল। কথািা শ্মণথ্য নয়। এমন পচষ্া পয ্য়শ্ন তা নয়।  
১৮৫৪ সাণলর ১৫ শ্িণস্র সমাণজান্নশ্ত-শ্বধাশ্য়নদী সভা স্াশ্পত ্ণল, 
শ্কণশারদীচঁাদ শ্মণত্রর প্রস্তাণব এবং অক্ষয় দণত্তর এবং অন্যণদর (পদণবন্দ্রনাথ 
োকুর, শ্দগ্র শ্মত্র, পগৌরদাস বসাক, সত্যচরে প�াষাল, প্যারদীচঁাদ শ্মত্র 
প্রমুখ) সমথ্শণন শ্বধবার পুনশ্ব্শবা্ আইন সম্ত করার জন্য প্রস্তাব গৃ্দীত 
্য়। শ্কন্তু তাণত কাণজর কাজ শ্কেু ্য়শ্ন।

নণষ্ মৃণত প্রব্শ্জণত ক্দীণব চ পশ্তণত পণতৌ
পচিস্বাপৎসু নারদীোং পশ্তরণন্যা শ্বধদীয়ণত।

এই প্াকশ্িও অণনণকর জানা শ্েল শ্কন্তু শ্বদ্যাসাগর মশাই প্রােপাত 
পচষ্ায় প্রমাে কণরন এশ্ি পরাশণরর শাস্ত্রবচন। শ্বদ্যাসাগর তঁার শ্বধবা-
শ্ববা্ প্রচলন প্রণচষ্ার সমথ্শণন শাস্ত্রদীয় অনুণমাদন খুঁণজ বার করণলন 
পযখাণন স্পষ্ বলা আণে, পয পঁাচশ্ি কারণে পুনরায় একজন নারদী শ্বণয় 
করণত পাণরন তার মণধ্য তঁার স্বামদীর মৃতু্য একশ্ি। শ্বদ্যাসাগর মশাই 
পরাশর সংশ্্তা পথণক প্াকশ্ি উদ্ার করায় আর পকাণনা পশ্ডিণতর পণক্ষ 
শ্বধবা শ্ববাণ্র শাস্ত্র-শ্বণরাশ্ধতার যুশ্তি পদওয়া সম্ভব ্ল না। শ্কন্তু পয 
সমাজ পজণন-বুণঝই পমণয়ণদর ওপর-অত্যাচার আর পশাষে চালাণব বণল 
সংস্কার বতশ্র কণরণে পসই সমাণজর স্বাথ্শাণবেষদী সমাজপশ্তরা পমণয়ণদর 
পশকণলর বঁাধন স্ণজ কািণব পকন ? তঁারা বলণলন, এখাণন পসই 
শ্বধবাণদর কথা বলা ্ণয়ণে যারা বাগদত্তা। শ্কন্তু শ্বদ্যাসাগর বলণলন, 
শাণস্ত্রর ব্যাখ্যায় আপনারা পকান ব্যাখ্যাণক মানণবন,—পযিা  পুরণনা এবং 
শ্নভ্শরণযাগ্য তাণকই পতা ? আপনারা পয সমস্ত পুরাণের উদা্রে শ্দণছেন 
তার পথণক পরাশর সংশ্্তা পুরণনা এবং সব্শজনগ্রা্্য। এই অকাি্য 
যুশ্তির সামণন আর কাণরা মুণখ কথা ফুিল না। শ্বদ্যাসাগর একশ্ি বই 
শ্লখণলন, ‘‘শ্বধবা শ্ববা্ প্রচশ্লত ্ ওয়া উশ্চত শ্কনা এতশ্দ্ষয়ক প্রস্তাব।’’ 

শ্বদ্যাসাগর বলণলন, 
শাণস্ত্রর ব্যাখ্যায় আপনারা 
পকান ব্যাখ্যাণক মানণবন,—
পযিা  পুরণনা এবং 
শ্নভ্শরণযাগ্য তাণকই 
পতা ? আপনারা পয সমস্ত 
পুরাণের উদা্রে শ্দণছেন 
তার পথণক পরাশর 
সংশ্্তা পুরণনা এবং 
সব্শজনগ্রা্্য। এই অকাি্য 
যুশ্তির সামণন আর কাণরা 
মুণখ কথা ফুিল না।
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এই বইখাশ্ন তত্ত্বণবাশ্ধনদী পশ্ত্রকায় পুণরািাই প্রকাশ করা ্ল। চতুশ্দ্শণক 
‘শ্বদ্যাসাগর শ্্নু্ধণম্শর সব্শনাশ করণলন’ বণল রব উেল। যঁারা এতশ্দন 
শাণস্ত্রর কথা বলশ্েণলন, তঁারা পলাকভণয় শাস্ত্রবাণক্যর স্ায়তায় শ্বধবা-
শ্ববা্ সমথ্শন পতা দূণর থাক, তদীব্ভাণব তার শ্বণরাশ্ধতা করণত পকামর 
পবঁণধ এশ্গণয় এণলন। শ্বদ্যাসাগর বাংলার পশ্ডিতণদর এই শ্দ্চাশ্রতায় 
শ্বশ্স্মত ও শ্বকু্ষব্ধ ্ণলন শ্কন্তু আরব্ধ ব্ত পথণক দূণর সণর এণলন না। 
শ্্নু্ণদর জাত মারার জন্য শ্বদ্যাসাগর ইংণরজণদর সণঙ্গ ষড়যণন্ত শ্লপ্ত 
্ণয়ণেন—এই অশ্ভণযাগ তুণল শ্বদ্যাসাগরণক প্রাণে মারার পচষ্া ্ণত 
লাগল।

কু্ষব্ধ শ্বদ্যাসাগণরর মণধ্য পয অণজয় পপৌরুষ শ্েল তারই প্রকাশ �িল, 
বাংলার সমাজ শ্বদ্যাসাগণরর শ্সংণ্র শ্বক্রম পদখল। বাধা পপণল পযমন 
পা্াশ্ড় প্াতশ্স্বনদীর গশ্ত তদীব্তর ্য় পতমশ্ন সমস্ত বাধা অশ্তক্রম কণর 
আপন লণক্ষ্য এশ্গণয় চলণলন শ্বদ্যাসাগর। অকাি্য যুশ্তি, শাস্ত্রজ্ান, তদীক্ষ্ণধদী 
বতিব্য, প্রজ্ার দদীশ্প্ত—সবশ্কেুর সমবেণয় শ্তশ্ন আবার বই শ্লখণলন। 
সমাণজর শ্বদগ্ধজনণদর শ্বণবণকর কাণে প্রশ্ন তুণল ধণর শ্বদ্যাসাগর 
শ্বধবা-শ্ববা্ প্রচলণনর প্রণচষ্াণক একশ্ি সামাশ্জক আণন্ালণন পশ্রেত 
করণলন। পশ্ডিত ব্যশ্তিণদর একাংশ শ্নজ শ্নজ স্বাণথ্শ যতই শ্বদ্যাসাগণরর 
শ্বণরাশ্ধতা করুন, গ্রাম বাংলার দু ঃখদী শ্নরক্ষর শ্নপদীশ্ড়তা  নারদীসমাজ 
শ্বদ্যাসাগরণক আশদীব্শাদ কণর তঁাণক ও তঁার আণন্ালনণক সব্শান্তঃকরণে 
সমথ্শন জানাণলন। গ্রাণমর তঁাশ্তরা শ্বদ্যাসাগণরর নাণম শ্বদ্যাসাগশ্র-শাশ্ড় 
বুণন শাশ্ড়র পাণড় শ্বদ্যাসাগণরর প্রশশ্স্ত গাইণলন :

সুণখ থাকুক শ্বদ্যাসাগর শ্চরজদীবদী ্ণয়।
সদণর কণরণে শ্রণপাি্শ শ্বধবাণদর ্ণব শ্বণয়॥
...........................................................................

এমন শ্দন কণব ্ণব, ববধব্য-যন্তো যাণব,
আভরে পশ্রব সণব, পলাণক পদখণব তাই—
আণলাচাল কঁাচকলার মুণখ শ্দণয় োই,—

এণয়া ্ণয় যাব সণব বরেিালা মাথায় লণয়॥

ভুণল পগণল ্ণব না সাধারে মানুণষর কাণে শ্বধবা-শ্ববা্ গ্র্েণযাগ্য ও 
জনশ্প্রয় না ্ণল পকাণনা তঁাশ্তর সা্স ্ত না কাপণড়র পাণড় এই গাণনর 
কথা বুণন শ্দণত। কাপড় শ্বশ্ক্রর সণঙ্গ তাণদর পপণির ভাণতর সম্ক্শ, 
তাই গশ্রবদুশ্খরাও পয শ্বধবা-শ্ববাণ্র সমথ্শণন এশ্গণয় এণসশ্েল তাণত 
সণন্্ পনই।

এই সময় বাংলার বুণক শ্বদ্যাসাগণরর সব পথণক বণড়া সমথ্শক শ্েণলন 
ব্াহ্মরা। রামতনু লাশ্্ড়দী, শ্শবনাথ শাস্ত্রদী, রাজনারায়ে বসু, পকশব পসন—
এঁরা পযভাণব সভা-সশ্মশ্ত কণর পত্র-পশ্ত্রকায় প্রবন্ শ্লণখ শ্বধবা-শ্ববাণ্র 
পণক্ষ জনমত গণড় পতালার পচষ্া কণরন তাণত শ্বদ্যাসাগণরর ্াত শতি 
্য়।

শ্বদ্যাসাগর সব্যসাচদীর মণতা একশ্দণক শাস্ত্রদীয় অনুণমাদন, আণরকশ্দণক 
মানুণষর শ্বণবণকর সমথ্শন—এই দুই-এর সমবেণয় শ্বধবা-শ্ববা্ প্রচলন 
আইনসম্ত করার জন্য প্রয়াস চালাণত থাণকন। এখাণন শ্বণশষভাণব 
উণল্খণযাগ্য যশ্দ শ্বদ্যাসাগর শাস্ত্রদীয় অনুণমাদন না পপণতন তণব ইংণরজরা 
যতই শ্বদ্যাসাগণরর প্রশ্ত স্ানুভূশ্তশদীল প্াক তঁারা সা্স কণর শ্বধবা-

ভুণল পগণল ্ণব না সাধারে 
মানুণষর কাণে শ্বধবা-শ্ববা্ 

গ্র্েণযাগ্য ও জনশ্প্রয় না 
্ণল পকাণনা তঁাশ্তর সা্স 
্ত না কাপণড়র পাণড় এই 

গাণনর কথা বুণন শ্দণত। 
কাপড় শ্বশ্ক্রর সণঙ্গ তাণদর 

পপণির ভাণতর সম্ক্শ, 
তাই গশ্রবদুশ্খরাও পয 

শ্বধবা-শ্ববাণ্র সমথ্শণন 
এশ্গণয় এণসশ্েল তাণত 

সণন্্ পনই।
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শ্ববা্ণক আইনসম্ত করণতন না। শ্বধবা-শ্ববা্ণক আইনসম্ত করার 
জন্য সরকাণরর কাণে পণক্ষ-শ্বপণক্ষ প্রস্তাব আসণত থাণক। এইসব 
প্রস্তাণব সমাণজর বহু গে্যমান্য ব্যশ্তির স্বাক্ষর-সংবশ্লত গেস্বাক্ষর থাকত। 
যতজন মানুষ শ্বধবা-শ্ববা্ আইনসম্ত করার জন্য স্বাক্ষর কণরন তার 
পথণক অণনক পবশ্শ মানুষ এই রকম পকাণনা আইণনর শ্বণরাশ্ধতা কণরন। 
শ্্ণসব মণতা ৯৮৭ জন মাত্র আইন প্রেয়ণনর পণক্ষ স্বাক্ষর দান কণর আর 
শ্বণরাশ্ধতা কণরন প্রায় প্রায় ্াজার শ্তশ্রণশর মণতা মানুষ।

আজণকর অণনক পশৌশ্খন শ্বপ্লবদী এমন অনুণযাগ কণরন পয শ্বদ্যাসাগর 
তঁার প্রগশ্তশদীল মানশ্সকতা শ্নণয় আণন্ালন করণত পারণতন শ্কন্তু পুরণনা 
পুঁশ্থ প�ঁণি সমথ্শন পাওয়ার পচষ্া করণত পগণলন পকন ? যশ্দ পুশঁ্থণত 
নাই পাওয়া পযত তা ্ণল শ্ক শ্বধবা শ্ববা্ যুশ্তিযুতি ্ত না ? আমরা 
শ্বদ্যাসাগণরর সময় ও সমাজিা ভুণল যাই বণলই এমন মন্তব্য কণর থাশ্ক । 
যখন আইন শ্েল না তখন ক-জন প্রগশ্তশদীল সা্সদী যুবক শ্বধবা-শ্ববা্ 
কণরশ্েণলন ? এমনশ্ক আইন ্ওয়ার পরও ক-জন এশ্গণয় এণসশ্েণলন ? 
আজ পদড়ণশা বের পরও মানশ্সকতার খুব একিা পশ্রবত্শন ্য়শ্ন। 
পসজন্য শ্বদ্যাসাগণরর শাস্ত্রদীয় সমথ্শন পখঁাজার পপেণন পসশ্দন যণথষ্ যুশ্তি 
শ্েল।

যখন সমাণজ বাল্য-শ্বধবা এবং বহু-শ্ববা্ শাস্ত্রদীয় শ্বধান বণল মান্যতা 
পপণয়শ্েল, তখন বাল-শ্বধবাণদর দুরবস্া পয কদী ভয়ঙ্কর শ্েল তা আজ 
অনুমান করাই কশ্েন। তাই ঊনশ্বংশ শতাব্দীর মধ্যভাণগ শ্বধবা-শ্ববা্ণক 
আইনসম্ত করার কৃশ্তত্ব এবং গুরুত্ব কতখাশ্ন তা আজ অনুমান করা 
স্জ নয়। বাল-শ্বধবাণদর মূণল বাল্যশ্ববা্। তখনকার শ্দণন পদড় বের 
বয়ণসও শ্বণয় ্ত। শ্বদ্যাসাগর শ্নণজ শ্বণয় কণরন আি বেণরর কন্যা 
দদীনময়দী পদবদীণক। নদীণচ পস-সময়কার কণয়কজন শ্বশ্শষ্ ব্যশ্তির শ্বণয়র 
সময় কণনর বয়স কত শ্েল পদওয়া ্ল :
 শ্নণজর শ্বণয়র বয়স স্ত্রদীর বয়স তখন
বশ্ঙ্কমচন্দ্র চণ্াপাধ্যায় ১১ ৫
সণত্যন্দ্রনাথ োকুর ১৭ ৭
পদণবন্দ্রনাথ োকুর ১৪ ৬
অমৃতলাল বসু ১৫ ৯
পজ্যাশ্তশ্রন্দ্রনাথ োকুর ১৯ ৮
ভূণদব মুণখাপাধ্যায় ১৬ ১১
পকশবচন্দ্র পসন ১৮ ৯
নবদীনচন্দ্র পসন ১৯ ১০

এই তথ্য পথণক সামাশ্জক পপ্রক্ষাপিশ্ি পবাঝা পগণলও মূল সমস্যাশ্ি 
অধরা পথণক যায়। উপণরর তণথ্য আমরা পপলাম যঁার সণঙ্গ শ্শশুশ্ির 
বা বাশ্লকাশ্ির শ্বণয় ্ণছে তার বণয়স সব পথণক পবশ্শ ১৯ শ্কন্তু 
আসল সমস্যা শ্েল তার বণয়স ৭০ পথণক ৮০ ্ওয়ায় শ্বশ্চত্র শ্েল 
না। পকৌলদীন্য প্রথার এমন দাপি শ্েল পয কুলময্শাদা রক্ষার তাশ্গণদ  
বৃদ্ ব্াহ্মণের সণঙ্গ শ্তনশ্ি শ্শশুকন্যার একসণঙ্গ শ্বণয় পদবার �িনাও শ্বরল 
শ্েল না। এই কারণে পলাককথায় আমরা পাই—

বৃশ্ষ্ পণড় িাপুর িুপুর নণদ এল বান
শ্শবোকুণরর শ্বণয় ্ণব শ্তনকণন্য দান।

অথ্শাৎ বুণড়া শ্শণবর সণঙ্গ একসণঙ্গ শ্তন পমণয়র শ্বণয় পদওয়া ্ণছে। 

জদীবনৃ্মত অবস্ায়  
সমাজ-পদীড়ণনর শ্শকার 
এই বাল-শ্বধবারা সংসাণর 
নারদী ্ণয় জন্মাবার 
অপরাণধ প্রশ্ত মু্ূণত্শই 
মৃতু্য যন্তো পভাগ করত।
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বৃদ্ স্বামদী পতা শ্মশাণন পা-বাশ্ড়ণয় রণয়ণে, ফণল তঁার মৃতু্য ্ণলই শ্শশু 
শ্তনশ্ি শ্বধবা ্ণব। সারািা জদীবন সংসাণরর শ্চতার আগুণন তাণদর 
শ্ধশ্ক শ্ধশ্ক পুণড় মরণত ্ণব। সতদী ্ণল একবাণর স্বামদীর শ্চতায় পুশ্ড়ণয় 
মারা ্ত—পসও পবাধ্য় সারা জদীবণনর ববধব্যদশার পথণক শ্েল ভাণলা। 
জদীবনৃ্মত অবস্ায় সমাজ-পদীড়ণনর শ্শকার এই বাল-শ্বধবারা সংসাণর নারদী 
্ণয় জন্মাবার অপরাণধ প্রশ্ত মু্ূণত্শই মৃতু্য যন্তো পভাগ করত। বাশ্লকা-
শ্বধবাণক একাদশদী পালন করণত ্ত। পস এক অমানশ্বক ধম্শদীয় শ্বধান। 
বাশ্ড়র সবাই শ্পণে-পাণয়স, মডিা-শ্মোই পখণলও বেণর প্রায় অনচতন্য 
বাশ্লকাশ্ির মুণখ একিু জল পদওয়ার উপায় শ্েল না। এমনশ্ক প্রণয়াজণন 
মুণখ ওষুধ পদওয়াও শ্েল শ্নণষধ। এই শ্েল সমাণজর শ্্নু্-শ্বধবাণদর প্রশ্ত 
সমাজপশ্ত ব্াহ্মে পশ্ডিতণদর শ্বধান।

আজ শ্বধবা-শ্ববাণ্র গুরুণত্বর কথা অনুধাবন করা কশ্েন কারে 
আজ না আণে পসই বাল্য-শ্ববা্ বা শ্শশুশ্ববা্, আর না-আণে চূড়ান্ত 
অসম-বয়ণসর শ্ববা্ ফণল সমাজ পথণক বালশ্বধবার অশ্ভশাপ অণনকিা 
দূর ্ণয়ণে। শ্বদ্যাসাগর মশাই একই সণঙ্গ বাল্যশ্ববা্ এবং বহুশ্ববা্ 
প্রথাও দূর করার জন্য বদ্পশ্রকর শ্েণলন। যুগসশ্চিত সামাশ্জক যন্তো 
পথণক মানুষণক মুতি করা বণড়া স্জ কাজ নয়, শ্কন্তু শ্বদ্যাসাগর মশাই 
পয অক্ষয় মনুষ্যণত্বর শ্ভণতর উপর শ্নণজর জদীবন গণড় শ্েণলন পসখাণন 
লাঞ্ছনা, অপমান, শ্তরস্কার উণপক্ষা কণর শ্তশ্ন অিল বধণয্শ আপন লণক্ষ্য 
শ্স্র শ্েণলন। পসজন্য শ্তশ্ন আধুশ্নক মানুষ। সমণয়র পপ্রক্ষাপণি সামাশ্জক 
গশ্তশদীলতা বা পসাসাল িাইনাশ্মক্সণক স্মরণে পরণখ পকাণনা মনদীষদীর 
কাণজর ধারা ও গুরুত্ব শ্বচার না করণল প্রায়শই মূল্যায়ণন ভুল ্ণয় 
যায়। শুধু ভারতবণষ্শ পকন, পস সময় ইউণরাপ, আণমশ্রকাণতও ধম্শণক 
সমূ্ে্শ উণপক্ষা কণর, পলাকাচারণক গুরুত্ব না শ্দণয় যুশ্তিশ্নভ্শর সমাজ 
গেণনর কাজ শুরু ্য়শ্ন। ভারতবণষ্শর বুণক সণবমাত্র পাচিাত্য দশ্শণনর 
যুশ্তিশ্নভ্শরতার প্রথম আণলা ফুিণত শুরু কণরণে। শ্কন্তু তখণনা পবদ 
বাংলায় অনুবাণদর পচষ্া ্ণল পশ্ডিতরা ‘পগল পগল’ রণব উৎকশ্ঠিত ্ণয় 
উণেণেন। বশ্ঙ্কমচণন্দ্রর মণতা প্রগশ্তশদীল মানশ্সকতার যশস্বদী পুরুষ যঁার 
সাশ্্ণত্য আমরা নারদীমুশ্তি আণন্ালণনর প্রথম শ্নণ�্শাষ শুনণত পাই শ্তশ্নও 
শ্বধবা শ্ববা্ শ্নণয় আইন প্রেয়ণনর শ্বণরাধদী শ্েণলন। তঁার যুশ্তি শ্েল 
শ্শক্ষা শ্বস্তাণরর সণঙ্গ সণঙ্গ সমাণজ শ্বধবা-শ্ববা্ আপনা পথণকই প্রচশ্লত 
্ণব। শ্বধবা-শ্ববা্ শ্নণয় বশ্ঙ্কমচণন্দ্রর কিাক্ষ এখণনা আমাণদর কঁািার 
মণতা শ্বদ্ কণর। শ্বষবৃণক্ষ সূয্শমুখদীর মুখ শ্দণয় বশ্ঙ্কমচন্দ্র বণলণেন—‘ঈশ্বর 
শ্বদ্যাসাগর নাণম কশ্লকাতায় পক নাশ্ক বড় পশ্ডিত আণেন, শ্তশ্ন আবার 
একখাশ্ন শ্বধবা-শ্ববাণ্র বশ্্ বাশ্্র কশ্রয়াণেন। পয শ্বধবার শ্ববাণ্র 
ব্যবস্া পদয় পস যশ্দ পশ্ডিত তণব মূখ্শ পক  ?’

ভুলণল ্ণব না বশ্ঙ্কম জণন্মণেন শ্বদ্যাসাগণরর পথণক আোণরা বের 
পর। যশ্দও একথা শ্েক, বশ্ঙ্কমচন্দ্র শ্বদ্যাসাগণরর প্রশ্ত যণথষ্ শ্রদ্াশদীল 
শ্েণলন। একসময় পয-সব পগঁাড়া সংসৃ্কত পশ্ডিতরা শ্বধবা-শ্ববা্ শাস্ত্রসম্ত 
বণল শ্বদ্যাসাগণরর সণঙ্গ স্মত পপাষে করণতন তঁারাই সময়মণতা মত 
পালণি এর শ্বণরাশ্ধতা করণত থাণকন। এর পথণক স্পষ্ ্ণয় ওণে 
সমস্ত শ্্নু্সমাজিা পস-সময় ধম্শব্যবসায়দী পশ্ডিতণদর ভণয় পকমন কঁািা 
্ণয় শ্েল। তাই শাস্ত্র খুঁণজ পফরবার পপেণন বাস্তববুশ্দ্সম্ন্ন দৃঢ়ণচতা 

শ্বদ্যাসাগর মশাই পয অক্ষয় 
মনুষ্যণত্বর শ্ভণতর উপর 

শ্নণজর জদীবন গণড় শ্েণলন 
পসখাণন লাঞ্ছনা, অপমান, 

শ্তরস্কার উণপক্ষা কণর 
শ্তশ্ন অিল বধণয্শ আপন 

লণক্ষ্য শ্স্র শ্েণলন। পসজন্য 
শ্তশ্ন আধুশ্নক মানুষ।
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শ্বদ্যাসাগণরর পকৌশলগত অণস্ত্রর অনুসন্ানই শ্েল মূল লক্ষ্য। তঁার 
এই কাণজ শ্তশ্ন তঁার সংসৃ্কত কণলণজর সতদীথ্শ অধ্যাপক মদনণমা্ন 
তক্শালংকাণরর আন্তশ্রক স্ণযাশ্গতা পপণয়শ্েণলন। অবণশণষ ১৮৫৬ সাণলর  
২৬ জুলাই শ্বধবা-শ্ববা্ আইন পাস ্ণয় পগল। এই আইণনর নাম : 'Act 
(xv) of 1856 being an act to remove all legal obstacles 
to the marriage of Hindu Widows.'

শ্বদ্যাসাগর তঁার জদীবণনর ‘সব্শপ্রধান সৎকম্শ’-শ্িণত (তঁার শ্নণজর 
মূল্যায়ণন) মন-প্রাে সণঁপ শ্দণয় ক্রমশই আশ্থ্শক শ্দক শ্দণয় শ্নণজ শ্বপন্ন 
্ণয় পণড়ন। ৬০শ্ি শ্বধবা শ্ববা্ শ্দণত ৮২ ্াজার িাকা খরচ ্ণয় 
যায়। শ্তশ্ন পকবল আইন প্রবত্শন কণরই ক্ষান্ত ্নশ্ন, সমাণজ শ্বধবা-
শ্ববা্ যাণত ময্শাদা পায় এবং প্রচশ্লত ্য় তার জন্য অকাতণর অথ্শ ব্যয়  
করণত থাণকন।

এই কারণেই পবাধ ্য় রবদীন্দ্রনাথ আমাণদর সণঙ্গ তুলনা কণর  
পদশ্খণয় শ্দণত পচণয়শ্েণলন—পয কাজ শ্তশ্ন আরম্ভ কণরন তা শ্তশ্ন পশষ 
কণর তণব োণড়ন।

বাংলা সাশ্্ণত্য ও বাংলাভাষা শ্বকাণশ শ্বদ্যাসাগণরর অবদান 
সব্শজনস্বদীকৃত। মাইণকল মধুসূদন দত্তণক বাংলা সাশ্্ত্য পপণয়ণে 
অণনকখাশ্ন শ্বদ্যাসাগণরর বদান্যতায়। পসই মধুসূদন শ্বদ্যাসাগরণক 
‘এ পদণশর প্রথম আধুশ্নক মানুষ’ বণল শ্চশ্নিত কণরণেন।  
আমাণদর আণলাচনাণতও আমরা মধুসূদণনর মূল্যায়ণনর সণঙ্গ একমত 
্ণত পপণরশ্ে। শুধু কাল শ্বচাণর নয় আধুশ্নকতা একশ্ি যুগ লক্ষে। 
আজও সমাজজদীবণন মানুণষর স্বাথ্শপরতা, কুসংস্কার ও অমানশ্বক 
আচরে আমাণদর আধুশ্নকতা-শ্বমুখ কণর পরণখণে। শ্বদ্যাসাগর মশাই  
চশ্ি-জুণতা, প্ঁণিা ধুশ্ত আর চাদর গাণয় শ্দণয় পদশজ পশ্রছেণদ  
মাথা উঁচু কণর জ্ান আ্রণে পুব-পশ্চিণমর শ্বণরাধ �ুশ্চণয়  

সমাজিাণক সণঙ্গ শ্নণয় অন্কার পথণক সামণন আণলার পণথ প্ঁণিশ্েণলন। 
আমাণদর গব্শ আমরা তঁার উত্তরসূশ্র, সমস্ত কু্ষদ্রতা ও মশ্লনতার  
ঊণধ্্শ উণে মানুণষর কল্যাণে আত্মশ্নণয়াণগ শ্তশ্নই আমাণদর আদশ্শ, 
শ্তশ্নই আমাণদর গুরু।

িদীকা : (১)* The letter of Dr. J.R. Ballantyne, Principal 
of Benares Government Sanskrit College 
to the Council of Education in the  
year 1853.

   &
  The letter of Vidyasagar in reply to the Report of Dr. 

J.R. Ballantyne.
  [State Archives, Education Department Govt. of W.B.]

গ্রন্সূত্র : (১) শ্বদ্যাসাগর স্মারক জাতদীয় সশ্মশ্ত প্রকাশ্শত শ্বদ্যাসাগর রচনা সংগ্র্।
 (২) করুোসাগর শ্বদ্যাসাগর—ইন্দ্রশ্মত্র।
 (৩) ঈশ্বরচন্দ্র শ্বদ্যাসাগর—স্বপন মুণখাপাধ্যায়, পুনচি।
 (৪) Seminar Book on Vidyasagar 26th November, 2001. 

The Asiatic Society, Kolkata.  

 

 

শ্বদ্যাসাগর মশাই  
চশ্ি-জুণতা, প্ঁণিা ধুশ্ত 
আর চাদর গাণয় শ্দণয় 
পদশজ পশ্রছেণদ মাথা উঁচু 
কণর জ্ান আ্রণে পুব-
পশ্চিণমর শ্বণরাধ �ুশ্চণয় 
সমাজিাণক সণঙ্গ শ্নণয় 
অন্কার পথণক সামণন 
আণলার পণথ প্ঁণিশ্েণলন।
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সাগরে অাে এক ঢেউ  
কমলকুমাে কুণু্

এই ঢেউ ঢকার�া লবণাক্ত সমুররেে �য়, এই ঢেউ এক শ্পতামহরেরবে 
আেরেে ‘এরঁে বাছুে’ ওেরে ঈশ্বেচন্দ্র বর্দ্াপাধ্ায় বা ঈশ্বেচন্দ্র 
শ্বে্াসাগে বা পৃশ্িবীরত শুধুই শ্বে্াসাগে �ারম পশ্েশ্চত শ্ছরল� শ্িশ্�, 
তঁাে অন্তরেে ঢেতরেে ঢেউ। মা�বতারবারধ উদু্দ্ধ এই হৃেয়বা� মা�ুষশ্ি 
তঁাে �া�াশ্বধ কম্মকারণ্ে জ�্ ‘করুণাসাগে’ ও ‘েয়ােসাগে’ শ্হরসরবও 
পশ্েশ্চত শ্ছরল�। কত মা�ুষরক শ্�শ্চিত শ্বপরেে হাত ঢিরক বঁাশ্চরয়শ্ছরল� 
তাে শ্হরসব ঢ�ই। এই তাশ্লকায় কলকাতায় পেরত আসা পেবত্মীকারলে 
প্রখ্াত কশ্ব �বী�চন্দ্র ঢসর�ে শ্পতাে মৃতু্রত পো বন্ধ হওয়াে মুখ ঢিরক 
�বী�চন্দ্ররক ঢিম� বঁাশ্চরয়শ্ছরল�, ঢতম�ই আেও এক অগ্রগামী কশ্ব 
মধুসূে� েত্ত লন্ডর� ব্াশ্েস্াশ্ে পেরত শ্গরয় অি্মাোরব সস্ায় িাকরব 
বরল স্তী ঢহ�শ্েরয়িারক শ্�রয় ফ্ারসেে োস্মাই এরসও অ�াহারেে মুরখ 
পরে শ্বে্াসাগেরক শ্লখরল শ্�রজ ধাে করে ৬০০০ িাকা পাশ্িরয়শ্ছরল� 
শ্তশ্�। মাইরকল ঢসজ�্ তঁারক বরলশ্ছরল� করুণাসাগে—কশ্বতায় 
শ্লরখশ্ছরল� ‘করুণাে শ্সনু্ধ তুশ্ম’। শ্বে্াসাগে উপাশ্ধ ঢতা কলকাতাে 
সংসৃ্ত করলরজ ১৮৩৯ সারলে ঢম মারসে ১৬ তাশ্েরখ ‘সাশ্ি্মশ্েরকি 
অব ঢমশ্েি’ ঢপরয়শ্ছরল� শ্�মাইচঁাে শ্িরোমশ্ণে তত্তাবধার� আই� পোে 
সমরয়, ঢিখার� �ারমে উপাশ্ধ ঢলখা শ্ছল ‘শ্বে্াসাগে’। শ্বে্াসাগে �ারমে 

পুোর�া কলকাতাে ছশ্বরত করলজ ঢস্ায়ারেে বাঁ শ্েরক সংসৃ্ত করলজ
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িিাি্মতা ঢেশ্খরয়রছ� তঁাে কম্মজীব� ও কম্মজীবর�ে পে আমৃতু্ অবসে 
জীব�িাপর�ে সমরয়ও।

কলকাতাে সংসৃ্ত করলরজে ছাত্র শ্বে্াসাগে কম্মজীব� শুরু 
করেশ্ছরল� ১৮৪১-এে শ্িরসম্বে মারস ঢোি্ম উইশ্লয়াম করলরজে 
ঢসরেস্াোে বা প্রধা� পশ্ণ্রতে পরে ঢিাগ শ্েরয়। ঢসই সময় ঢিরক 
শুরু করে ১৮৪৬-এ সংসৃ্ত করলরজে সহকােী সম্ােক শ্হরসরব ঢিাগ 
ঢেওয়াে পে ১৮৪৭-এে মাঝামাশ্ঝ সামশ্য়ক শ্বেশ্তে পে ১৮৪৯-এে 
মাচ্ম মারস পু�োয় ঢোি্ম উইশ্লয়ারম ঢহি োইিাে শ্হরসরব ঢিাগ শ্েরয়ও 
আবাে শ্েরে এরসশ্ছরল� সংসৃ্ত করলরজে সাশ্হরত্ে অধ্াপরকে 
পরে এবং ১৮৫১-ে ২২ জা�ুয়াশ্ে সংসৃ্ত করলরজে অধ্ক্ষ শ্হরসরব। 
আবাে ঢোি্ম উইশ্লয়াম করলরজে বেরল ‘ঢবাি্ম অব একজাশ্ম�াে’ 
গি� কো হরল শ্বে্াসাগে মহািয় ওই কশ্মশ্িে সেস্ হরয়শ্ছরল�। 
বাঙাশ্লে শ্বে্াশ্িক্ষাে প্রসাে ঢক্ষরত্র শ্বে্াসাগরেে অগ্রণী েূশ্মকাে কিাও 
সব্মজ�শ্বশ্েত। ১৮৫৫-ে ১ ঢম সহকােী সু্ল পশ্েেি্মক হরয় ঢমশ্ে�ীপুে, 
হুগশ্ল, বধ্মমা� ও �শ্েয়া ঢজলায় প্রশ্তশ্িরত ৫শ্ি করে ঢমাি ২০শ্ি সু্ল 
খুরল শ্েরয়শ্ছরল� ঢছারিালাি হ্াশ্লরিরক সরঙ্গ শ্�রয়। বাঙাশ্লে শ্িক্ষােরভেে 
বণ্মমালা শ্িক্ষাে ঢি বই বণ্মপশ্েচয় প্রিম ও শ্দ্তীয় োগ িিাক্ররম  
১৮৫৫-ে ১৩ এশ্প্রল এবং ১ ঢম শ্লরখ চালু করে শ্েরয়শ্ছরল� তা আজও 
একই েূশ্মকায় অপশ্েহাি্ম শ্হরসরব চলমা�। বহু জ�শ্প্রয় সংসৃ্ত গ্ররথেে 
বাংলা অ�ুবাে করে বাঙাশ্লে পোরিা�াে ধাোরক সহজতে করে 
তুরলশ্ছরল�। পৃশ্িবীে বহু শ্বখ্াত ম�ীষীরেে জীব�ী ঢিম� ঢকাপােশ্�কাস, 
গ্াশ্লশ্লও, শ্�উি� এবং েবাি্ম ও উইশ্লয়াম ঢচম্বারস্মে ঢলখা জীব�ীমূলক 
গ্ররথেে বাংলা অ�ুবাে করে শ্বস্ময়াশ্বষ্ট বাঙাশ্লে শ্িক্ষাে অঙ্গর� এক �তু� 
শ্েক উর্াচ� করে শ্েরয়শ্ছরল� শ্বে্াসাগে। পল্লশ্বত করে তুরলশ্ছরল� 
বাঙাশ্লে মরধ্ শ্িক্ষাশ্বস্ারেে ঢচত�ারক উদু্দ্ধ করে। শ্িক্ষা শ্বস্ারেে 
প্ররচষ্টায় শ্তশ্� সম্া��াও ঢপরয়রছ� প্রচুে। 

বহু জ�শ্প্রয় সংসৃ্ত 
গ্ররথেে বাংলা অ�ুবাে 
করে বাঙাশ্লে 
পোরিা�াে ধাোরক 
সহজতে করে 
তুরলশ্ছরল�।

কলকাতা শ্বশ্বশ্বে্ালরয়ে পুোর�া শ্সর�ি হল
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১৮৪৪-এ গে�্মে ঢহ�শ্ে হাশ্ি্মঞ্জ ঢেিীয় মা�ুষরেে মাতৃোষায় শ্িশ্ক্ষত 
করে ঢতালাে জ�্ বাংলা, শ্বহাে ও ওশ্েিায় ১০১শ্ি শ্বে্ালয় খুরলশ্ছরল�, 
ঢসখা�কাে শ্িক্ষকরেে শ্�ব্মাচ� কোে োশ্য়ত্ব বরত্মশ্ছল শ্জ.শ্ি. মাি্মাল-
এে সরঙ্গ শ্বে্াসাগে মহািরয়ে ওপে। ১৮৫১-ঢত ো�্মাকুলাে শ্লিারেচাে 
ঢসাসাইশ্ি প্রশ্তষ্া হরল োধাকান্ত ঢেব, হজস�, ঢেোরেন্ড লং, প্র্াি, 
ঢসি� কাে, জ� েশ্ব�স� এবং োরজন্দ্রলাল শ্মরত্রে সরঙ্গ সেস্ হরল� 
শ্বে্াসাগে। ১৮৫৫ সারল োেত সেকাে সাো োেতবরষ্মে মরধ্ কলকাতা, 
ঢবাম্বাই ও মারোজ িহরে শ্বশ্বশ্বে্ালয় প্রশ্তষ্াে জ�্ কশ্মশ্ি গি� কেরল 
শ্বে্াসাগে ঢসই কশ্মশ্িে একজ� সেস্ শ্�ব্মাশ্চত হরয়শ্ছরল�। ১৮৫৭ 
সারলে ২৪ জা�ুয়াশ্ে কলকাতা শ্বশ্বশ্বে্ালরয়ে ‘শ্সর�ি’-এে প্রিম সোয় 
শ্বে্াসাগে মহািয় আি্মস ে্াকাশ্টিে একজ� সেস্ মর�া�ীত হরয়শ্ছরল�। 
একই সরঙ্গ ওই বছরেেই ২৮ �রেম্বে কলকাতা শ্বশ্বশ্বে্ালরয়ে সংসৃ্ত, 
বাংলা, ওশ্েয়া ও শ্হশ্্দ োষাে পেীক্ষক শ্�িুক্ত হরয়শ্ছরল� শ্তশ্�। ১৮৬৪-
ে জুলাই মারসে ৪ তাশ্েরখ ‘েয়্াল এশ্িয়াশ্িক ঢসাসাইশ্ি অব ইংল্ান্ড’-
এে সেস্ শ্�ব্মাশ্চত হরয়শ্ছরল� শ্তশ্�। ১৮৭৬-এে ১৫ জা�ুয়াশ্ে এক 
সোয় স্াে শ্েচাি্ম ঢিম্ল-এে সোপশ্তরত্ব ‘ইশ্ন্ডয়া� অ্ারসাশ্সরয়ি� 
েে শ্ে কাশ্টিরেি� অব সারয়সে’ প্রশ্তষ্াে শ্সদ্ধান্ত হরল শ্বে্াসাগে ৬ 
জ� ট্াশ্স্ে একজ� ট্াশ্স্ শ্ছরল�। ১৮৮০-ে ১ জা�ুয়াশ্ে োেত সেকাে 
তঁারক শ্সআইআই সম্া��ায় েূশ্ষত করে�। পাঞ্জাব শ্বশ্বশ্বে্ালরয়ে ঢেরলা 
মর�া�ীত হরয়শ্ছরল� ১৮৮৩ সারল।

শ্কন্তু শ্বে্াসাগেমিাই তঁাে ‘শ্বে্াসাগে’ অশ্েধারক ছাশ্পরয় 
শ্গরয়শ্ছরল� সাধােণ মা�ুরষে ঢেওয়া ‘েয়াে সাগে’ অশ্েধায় েূশ্ষত 
হওয়ায়। ১৮৬৬-ে ঢম-জুলাই মারস বাংলা ও ওশ্েিায় েয়াবহ েুশ্ে্মরক্ষে 
প্ররকারপ মা�ুষ িখ� শ্েরিহাো, বুেুকু্ষ ও শ্�েন্ন, ঢসই েুশ্ে্মরক্ষে কোল 
ছায়া ঢিরক ঢমশ্ে�ীপুে ঢজলাে শ্�রজে জ্স্া� বীেশ্সংহ-সহ আিপারিে 
ঢবি শ্কছু গ্রারম অকাতরে অি্মব্য় করে এবং অমা�ুশ্ষক পশ্েশ্রম করে 
শ্বে্াসাগে হাজাে হাজাে শ্�েন্ন মা�ুরষে মুরখ অন্ন তুরল ঢেওয়াে জ�্ 
বহু এলাকায় শ্ব�া পয়সায় অন্নসত্র খুরল শ্েরয় শ্�রজই তোেশ্কে কাজ 
করেশ্ছরল�। শ্�শ্চিত মৃতু্ে হাতছাশ্� ঢিরক ঢবঁরচ শ্েরে েুশ্ে্মক্ষ-পীশ্েত 
মা�ুষ শ্বে্াসাগে মহািয়রক শ্�রজরেে মরতা করে ‘েয়াে সাগে’ উপাশ্ধরত 
েূশ্ষত করেশ্ছরল�। মা�ুরষে েুঃখ-করষ্ট শ্বে্াসাগরেে হৃেয় শ্বগশ্লত 
হরয়শ্ছল বরলই শ্তশ্� ‘েয়াে সাগে’। �া�াোরবই মা�ুরষে সাশ্ব্মক উন্নয়র� 
কাজ করে ঢগরছ�। তরব এই েয়াে সাগরেে ঢবশ্ি করে হৃেয় শ্বগশ্লত 
হত �ােীরেে জ�্। তারেে শ্িক্ষাে আরলারক শ্�রয় আসা ঢিরক শুরু করে 
‘বহু শ্ববাহ’ প্রিাে শ্বরুরদ্ধ আর্দাল� ছাোও ‘শ্বধবা শ্ববাহ’ আই� চালু 
করে বাল্ শ্বধবারেে পু�শ্ব্মবাহ ঢেওয়া ঢিরক শুরু করে তারেে েশ্বষ্রত 
ঢবঁরচ িাকাে লোইরয় ঢবঁরচ িাকাে ব্বস্া কোে জ�্ বহুশ্বধ পথো 
বাতরল শ্েরয়শ্ছরল�। ঢমরয়রেে জ�্ আলাো করে তঁাে হৃেরয় ঢেউ লাগত 
ঢক� এই প্ররনেে উত্তে জা�রত আমারেে শ্পশ্ছরয় ঢিরত হরব শ্বে্াসাগরেে 
জীবর�ে চলবাে োস্ায়।

শ্বে্াসাগে মহািয় শ্�রজ ঢমশ্ে�ীপুরেে বীেশ্সংহ গ্রারম ১৭৪২ িকারদেে 
১২ আশ্শ্ব� (১৮২০-ে ২৬ ঢসরটেম্বে) মঙ্গলবাে শ্দ্প্রহরে জ্গ্রহণ 
করে পৃশ্িবীে প্রিম আরলা ঢেখরলও পূব্মপুরুষরেে আশ্ে বাসেূশ্ম শ্ছল 

১৮৫৭ সারলে ২৪ জা�ুয়াশ্ে 
কলকাতা শ্বশ্বশ্বে্ালরয়ে 
‘শ্সর�ি’-এে প্রিম সোয় 
শ্বে্াসাগে মহািয় আি্মস 
ে্াকাশ্টিে একজ� সেস্ 

মর�া�ীত হরয়শ্ছরল�।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 67

ঢমশ্ে�ীপুরেে পারিে ঢজলা হুগশ্লে জাহা�াবাে ঢিরক প্রায় শ্ত� ঢক্রাি 
েূরে ব�মালীপুে গ্রারম। ওখা�কাে েুবর�শ্বে শ্বে্ালঙ্ারেে তৃতীয় 
পুত্র োমজয় তক্মালঙ্াে (শ্বে্াসাগরেে শ্পতামহ) বীেশ্সংরহে উমাপশ্ত 
তক্মেরনেে তৃতীয় ক�্া েুগ্মারেবীরক শ্ববাহ করেশ্ছরল�। ভ্াতারেে মরধ্ 
শ্ববারেে কােরণ গৃহত্াগী হরয়শ্ছরল� োমজয়। শ্বশুেবাশ্ে শ্�োপে �য় 
ঢেরব েুই পুত্র ও চাে ক�্ারক শ্�রয় বীেশ্সংরহে বারপেবাশ্েরত েুগ্মারেবী 
চরল এরলও তৃতীয় ভ্াতাে অেব্তাে কােরণ বারপে বাশ্েরতও িাকা 
ছােরত হল। সব বুরঝই শ্পতৃরেব উমাপশ্ত তক্মেনে বাশ্েে সশ্ন্নকরি 
ক�্াে জ�্ একশ্ি কুশ্িে ততশ্ে করে শ্েরয়শ্ছরল�। বাসস্ার�ে সংস্া� 
হরলও ছয় ঢছরল-ঢমরয়রক শ্�রয় বরোই অোরবে সংসাে েুগ্মারেবীে। 
অগত্া বরো ঢছরল িাকুেোস বর্দ্াপাধ্ারয়ে ১৪-১৫ বছে বয়রসই শ্কছু 
উপাজ্মর�ে জ�্ বাধ্ হরয়ই কলকাতায় চরল আসা। আবাে কলকাতায় 
মািা ঢগঁাজাে জ�্ বােবাে শ্বশ্েন্ন ঢলারকে বাসায় িাকা বেল কেরত 
হরয়রছ। এেকমই ব্বস্ায় অবরিরষ ইংরেশ্জ শ্িক্ষরকে বাশ্েরত িাকা-
খাওয়াে বর্দাবস্ হরলও তঁাে শ্�রজেই অসচ্ছলতাে কােরণ িাকুেোসরক 
আহারেে ঢজাগা� শ্েরত পােরল� �া। আহারেে জ�্ শ্�রজে িালাও শ্বশ্ক্র 
কেরত পারে�শ্� িাকুেোস। অগত্া অেুক্ত অবস্ায় শ্দ্প্রহরে ি�িশ্�য়াে 
োস্াে ধারে এক ঢোকার�ে মশ্হলা মাশ্লকরক একিু জল চাইরল� শ্খরেে 
জ্ালায়। েরেমশ্হলা িাকুেোরসে ঢি েুপুরেে খাওয়া হয়শ্� তা বুঝরত 
ঢপরে শ্কছু মুেশ্ক ও জল শ্েরল�। ঢসই সরঙ্গ পারিে ঢোকা� ঢিরক 
েই শ্কর� এর� েলাে কশ্েরয়শ্ছরল�। এেকম অবস্া হরল তঁাে কারছ 
এরস ঢখরয় িাওয়াে অ�ুরোধ করেশ্ছরল� ওই েরেমশ্হলা। িাকুেোসও 
প্রায়ই তা কেরত�। শ্পতৃরেব িাকুেোরসে কারছ এই করু�াঘ� কাশ্হশ্� 
একবাে শুর� তঁাে মর�ে অবস্াে কিা শ্বে্াসাগে তঁাে ‘আত্মচশ্েত’-এ 
শ্লরখশ্ছরল� ঢি, ‘‘শ্পতৃরেরবে মুরখ এই হৃেয়শ্বোেক উপাখ্া� শুশ্�য়া, 
আমাে অন্তঃকেরণ ঢিম� েুঃসহ েুঃখা�ল প্রজ্শ্লত হইয়াশ্ছল, স্তীজাশ্তে 
উপে ঢতম�ই প্রগাঢ় েশ্ক্ত জশ্্য়াশ্ছল। এই ঢোকার�ে মাশ্লক, পুরুষ 
হইরল, িাকুেোরসে উপে, কখ�ই, এরূপ েয়াপ্রকাি ও বাৎসল্ প্রেি্ম� 
কশ্েরত� �া’’।

সুতোং, শ্বে্াসাগে মহািয় স্তীজাশ্তে েুঃখ-করষ্ট শ্�রজও কষ্ট ঢপরত� 
খুব। সোই শ্চন্তা কেরত� শ্কোরব এই স্তীজাশ্তে েুঃখ-কষ্ট লাঘব কো 
িায়। শ্বরিষ করে বাল্শ্বধবা মশ্হলারেে জ�্। প্রিরমই তঁারেে স্াবলম্বী 
করে তুলরত �ােীশ্িক্ষাে ব্বস্া করেশ্ছরল�। তাই ঢেশ্খ ঢছরলরেে 
শ্িক্ষাে পািাপাশ্ি ঢমরয়রেে শ্িক্ষাে জ�্ ১৮৫৭-ে �রেম্বে ঢিরক 
১৮৫৮-ে ঢম মারসে মরধ্ হুগশ্ল ঢজলায় ২০শ্ি, বধ্মমা� ঢজলায় ১১শ্ি, 
ঢমশ্ে�ীপুে ঢজলায় ৩শ্ি এবং �শ্েয়া ঢজলায় ১শ্ি ঢমাি ৩৫শ্ি সু্ল খুরল 
শ্েরয়শ্ছরল� শ্�রজে তত্তাবধার�। ১৮৪৯-এ শ্রিঙ্ওয়ািাে ঢবিু� কলকাতায় 
একশ্ি ঢমরয়রেে সু্ল স্াপ�া কেরল শ্বে্াসাগে মহািয় এে সম্ােক 
হরয়শ্ছরল� ১৮৫০ সারল। এছাোও তখ�কাে সমারজ প্রচশ্লত ঢছরলরেে 
বহু শ্ববাহ কোে িাস্তশ্বরোধী এই �ীশ্তে শ্বরোশ্ধতা করেশ্ছরল�। এে 
বাইরে শ্বে্াসাগরেে সব ঢিরক প্রাণ কঁােত বাল্শ্বধবারেে জ�্। 
উইশ্লয়াম ঢকশ্ে, মৃতু্ঞ্জয় শ্বে্ালঙ্াে আে োমরমাহ� োয় মহািয়রেে 
প্ররচষ্টায় সতীোহ প্রিা েে হরয়শ্ছল শ্িকই শ্কন্তু ঢবঁরচ িাওয়া শ্বধবারেে 

বাসস্ার�ে সংস্া� হরলও 
ছয় ঢছরল-ঢমরয়রক শ্�রয় 
বরোই অোরবে সংসাে 
েুগ্মারেবীে। অগত্া 
বরো ঢছরল িাকুেোস 
বর্দ্াপাধ্ারয়ে  
১৪-১৫ বছে বয়রসই 
শ্কছু উপাজ্মর�ে জ�্ 
বাধ্ হরয়ই কলকাতায় 
চরল আসা।
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সমারজে, পশ্েবারেে ঢলাকজ�রেে গঞ্জ�ায় আশ্ি্মক অ�ির�ে েুশ্�ব্মাে 
কষ্ট সহ্ করে ঢবঁরচ িাকাে অসহ্ িন্ত্রণাে কিা ঢকউ োরব�শ্�। এম�শ্ক 
িঁারেে প্ররচষ্টায় সতীোহ প্রিা েে হরয়শ্ছল তঁাোও শ্চন্তা করে�শ্�। শ্চন্তা 
করেশ্ছরল� েয়াে সাগে শ্বে্াসাগে। শ্চন্তাে ঢেউ উরিশ্ছল তঁাে মর�।  
শ্তশ্� এই েুস্ শ্বধবা মশ্হলারেে কিা মািায় ঢেরখ েুশ্ি েলপ্রসূ প্ররচষ্টাে  
কিা ঢেরব ঢসগুশ্লরক বাস্ব রূপ শ্েরয়শ্ছরল� এঁরেে সম্া�-সহ 
পু�ব্মাসর�ে জ�্। প্রিমশ্ি হল শ্বধবা শ্ববাহ আই� পাি করে শ্বধবা শ্ববাহ  
চালু করেশ্ছরল�। এবং শ্দ্তীয়শ্ি হল পু�োয় শ্বধবা শ্ববাহ �া হওয়া 
শ্বধবারেে জ�্ মাশ্সক একিা খেচ চালার�াে মরতা শ্কছু িাকাে সংস্ার�ে 
ব্বস্া কো।

প্রিম ব্বস্ায় তঁারক ব্শ্িত করে তুরলশ্ছল ১৪ বছে বয়রসে তঁাে 
ঢছারিারবলাে ঢখলাে সািী িখ� শ্বধবা হরয়শ্ছরল� তখ� শ্তশ্� শ্�রজ 
িুকরে ঢকঁরে উরিশ্ছরল�। ওই শ্বধবাে স্াচ্ছ্দ্হী� একরবলা ঢখরত পাওয়া 
জীবর�ে সরঙ্গ সামাশ্জক �া�া� শ্�পীের�ে জ্ালা ঢেরখ শ্বে্াসাগে শ্িউরে 
উরিশ্ছরল�। ১২ বছে বয়সী এই ঢমরয়রক শ্বধবা হরত ঢেরখ শ্বে্াসাগরেে মা 
েগবতী ঢেবী ঢকরঁে োশ্সরয় শ্�রজে ঢছরলরক শ্জজ্াসা করেশ্ছরল� ঢি িারস্ত 
শ্ক ঢকার�া শ্বধা� ঢ�ই এরেে আবাে শ্বরয় ঢেওয়াে। প্রশ্তকারে গেীেোরব 
োবরত শুরু করেশ্ছরল� শ্বে্াসাগে। ১৮৫৫ সারলে ২৪ জা�ুয়াশ্ে শ্হ্ুদ িাস্ত 
শ্বধার�ে শ্বশ্ধ উরল্লখ করে শ্বধবা শ্ববাহরক সমি্ম� করে জ�সাধােণরক 
অবশ্হত করেশ্ছরল� ‘শ্বধবা শ্ববাহ প্রচশ্লত হওয়া উশ্চত শ্ক�া’ �ারমে 
বইশ্ি শ্লরখ প্রকাি করে। সাোরেি ঢতালপাে হরয় ঢগল শ্বে্াসাগরেে এই 
বইশ্ি পরে। এই বছরেেই ৪ অর্াবরেে কাছাকাশ্ছ হাজাে ঢলারকে সই 
শ্েরয় আরবে� জা�ারল� শ্বে্াসাগে ‘ইশ্ন্ডয়া� ঢলশ্জসরলশ্িে কাউশ্সেল’-এে 
কারছ ‘শ্বধবা পু�শ্ব্মবাহ আই�’ চালু কেবাে জ�্। এই মারসই এই শ্বষরয় 
আবাে একশ্ি বই শ্লখরল� ‘শ্বধবা শ্ববাহ প্রচশ্লত হওয়া উশ্চত শ্ক�া—
এতদ্ শ্বষয়ক প্রস্াব।’ শ্িরসম্বে মারসে ২৭ তাশ্েরখ ‘ইশ্ন্ডয়া� ঢলশ্জসরলশ্িে 
কাউশ্সেল’-এে কারছ আরবে� কেরল� বহুশ্ববাহ বন্ধ কোে জ�্। অবরিরষ  
১৮৫৬-ে ১৬ জুলাই শ্বধবা পু�শ্ব্মবাহ আই� চালু করে শ্েরল� োেত 
সেকাে। এেপে শ্�জপুত্র �াোয়ণচরন্দ্রে সরঙ্গ শ্বধবা েবসু্দেীে শ্ববাহ-
সহ অর�ক শ্বধবা শ্ববাহ শ্েরয়শ্ছরল� শ্�রজ োঁশ্েরয় ঢিরক, শ্�রজে গঁারিে 
িাকা খেচ করে। তরব প্রিম শ্বধবা শ্ববাহশ্ি একিু উরল্লরখে োশ্ব োরখ।  
১৮৫৬-ে ৭ শ্িরসম্বে বনু্ধবে োমকৃষ্ণ বর্দ্াপাধ্ারয়ে সুশ্কয়া শ্্রিরিে 
বাশ্েরত গুণীজ� সমারবরি এবং গণ্রগারলে আিঙ্ায় শ্রিশ্িি বাশ্হ�ী 
ঢমাতারয়� ঢেরখ ঢি শ্বধবা শ্ববাহশ্ি সম্ন্ন করেশ্ছরল� শ্বে্াসাগে  
১০ হাজাে িাকা খেচ করে, তাে পাত্র মুশ্ি্মোবারেে খািুয়াে োমধ� 
তক্মবাগীরিে পুত্র সংসৃ্ত করলরজেই ছাত্র শ্রীিচন্দ্র শ্বে্ােনে, আে  
তাে পাত্রী পলািিাঙাে রিহ্া�্দ মুরখাপাধ্ারয়ে ক�্া কালীমতী। 
পাত্রীে শ্ববাহ হরয়শ্ছল ৪ বছে বয়রস, শ্বধবা হরয়শ্ছল ৬ বছে বয়রস 
এবং পু�ব্মাে শ্বধবা শ্ববাহ হরয়শ্ছল ১০ বছে বয়রস। এই শ্বধবা 
শ্ববারহে প্রবত্মক শ্বে্াসাগে মহািয়রক ১৮৭৭-এে ১ জা�ুয়াশ্ে শ্েশ্ল্লে  
েেবাে উপলরক্ষ োেতসম্াজ্ী শ্ের্াশ্েয়াে �ামাশ্ঙ্ত এক িংসাপত্র 
োেরতে গে�্মে ঢজ�ারেরলে শ্�রে্মরি বাংলাে ঢছারিালাি স্াে শ্েচাি্ম 
ঢিম্ল অপ্মণ করেশ্ছরল�।

উইশ্লয়াম ঢকশ্ে, মৃতু্ঞ্জয় 
শ্বে্ালঙ্াে আে োমরমাহ� 
োয় মহািয়রেে প্ররচষ্টায় 

সতীোহ প্রিা েে হরয়শ্ছল 
শ্িকই শ্কন্তু ঢবঁরচ িাওয়া 

শ্বধবারেে সমারজে, 
পশ্েবারেে ঢলাকজ�রেে 

গঞ্জ�ায় আশ্ি্মক অ�ির�ে 
েুশ্�ব্মাে কষ্ট সহ্ করে ঢবঁরচ 
িাকাে অসহ্ িন্ত্রণাে কিা 
ঢকউ োরব�শ্�। এম�শ্ক 
িঁারেে প্ররচষ্টায় সতীোহ 
প্রিা েে হরয়শ্ছল তঁাোও 

শ্চন্তা করে�শ্�। শ্চন্তা 
করেশ্ছরল� েয়াে সাগে 
শ্বে্াসাগে। শ্চন্তাে ঢেউ 

উরিশ্ছল তঁাে মর�।
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শ্বধবা শ্ববারহে প্রোব পরেশ্ছল সাো োেতবষ্ম জুরে। 
মহাোর্রে শ্কছুিা শ্বরূপ প্রশ্তশ্ক্রয়া ঢেখা শ্েরলও ১৮৬১ সারল 
এমশ্জ ো�ারি ঢসখার� ‘শ্ে উইরিা শ্েম্ারেজ অ্ারসাশ্সরয়ি�’ 
ততশ্ে করে ঢেলরল�। ওখা�কাে শ্বষু্ণ পেশুোম পশ্ণ্ত-
এে েূশ্মকা খুবই প্রাণোয়ক। শ্তশ্� শুধু ‘পু�শ্ব্মবাহ উরত্তজক 
মণ্লী’-ই ততশ্ে করে�শ্�, শ্বে্াসাগরেে শ্বধবা পু�শ্ব্মবাহ 
শ্�রয় বাংলা বইরক অ�ুবাে কেরল� মাোশ্িরত ১৮৬৫ সারল। 
পাণু্োম কম্মকারেে সরঙ্গ ১৬ বছে বয়সী শ্বধবা ঢব�ুবাই-
এে শ্ববাহও শ্েরল� এবং শ্�রজ একজ� শ্বধবারক শ্ববাহ 
করেশ্ছরল�। েম�লাল ঢসাশ্� ঢমাোসা শ্বে্াসাগরেে বই 
গুজোশ্িরত অ�ুবাে করে ছশ্েরয় শ্েরল� শ্বে্াসাগরেে �াম 
সাো গুজোরি। সমারজে মশ্হলারেে েুঃখ-করষ্টে আর্দালর� 
শ্বে্াসাগে ঢি অগ্রণী েূশ্মকা শ্�রয়শ্ছরল� ঢস কিা বরলরছ� 
অন্ধ্রপ্ররেরিে বীরেি শ্লঙ্গম। শ্তশ্� তঁাে েুই বনু্ধরক সরঙ্গ 
শ্�রয় অন্ধ্রপ্ররেরি ‘উইরিা শ্েম্ারেজ অ্ারসাশ্সরয়ি�’ ততশ্ে 
করেশ্ছরল� ১৮৮০-ঢত। তােপে ১৮৮১-ে ১১ শ্িরসম্বে 
োজামুশ্ন্দ্ররত শ্বধবা শ্ববারহে আরয়াজ� করেশ্ছরল�। 
তাশ্মল�ােুে এমশ্ে ঢবঙ্িোও ‘পশ্লশ্�য়াপ্া রিাোস্ম’ ঢিরক 
শ্বে্াসাগে মহািরয়ে জীব�ী প্রকাি করেশ্ছরল�।

শ্বে্াসাগে মহািরয়ে �ােী কল্ারণে উন্নয়র�ে শ্দ্তীয় 
সংস্া� হল ঢি-সব শ্বধবা মশ্হলাে শ্ববাহ হরব �া তঁারেে 
স্ামী মাো ঢগরল তঁাো িারত করে শ্কছুিা সুস্োরব জীব�-
িাপ� কেরত পারে তাে জ�্ মারস মারস ঢপ�ি� ঢপরত 
পারে� তাে শ্বশ্ধ-ব্বস্া চালু কো। এিাই সাগরেে 
হৃেরয়ে মুখ্ আে এক ঢেউ। ঢক��া বাশ্েে গৃহকত্মা বা ঢোজরগরে 
অ�্ ঢকউ মাো ঢগরল তাে পশ্েবারেে সেস্রেে কী করুণ  অবস্া হয় 
তা োরলাোরব অন্তরে উপলশ্ধি করেশ্ছরল� েয়াে সাগে। ঢসজ�্ এই 
উরদেি্রক সামর� ঢেরখ ১৮৭২ শ্রিস্ারদে করয়কজ� বনু্ধে সহায়তায় 
শ্তশ্� প্রিম োেতীয় শ্হরসরব োেতবরষ্ম প্রধা� কম্মকত্মা শ্হরসরব স্াপ� 
করেশ্ছরল� ‘শ্হ্ুদ ে্াশ্মশ্ল অ্া�ুইশ্ি োন্ড’ �ারম একশ্ি অি্মন�শ্তক জীব� 
শ্বমা প্রশ্তষ্া�, িখ� ঢকার�া োেতীয় জীব� শ্বমা প্রশ্তষ্া� ততশ্েে কিা 
শ্চন্তাও কেরত পারে�শ্�। এে মাত্র ২ বছে আরগ ১৮৭০-এ োেতবরষ্ম 
শ্বমা ব্বসায়রক চালু কোে জ�্ শ্রিশ্িি সেকাে ইসুে্রেসে অ্া্ পাি 
করে। প্রিম প্রিম জাহাজেশ্ত্ম �া�া রেব্াশ্েে উপে বীমা প্ররিাজ্ হরলও 
ওই বছেই শ্রিশ্িিো ‘ঢবাম্বাই শ্মউচুয়াল লাইে অ্াসুরেসে ঢসাসাইশ্ি’ 
প্রশ্তষ্া করে মা�ুরষে জ�্ও জীব� শ্বমা কেবাে শ্সদ্ধান্ত ঢ�য়। শ্কন্তু 
শ্বে্াসাগে মহািয় হরল� প্রিম োেতীয় শ্িশ্� োেতবরষ্ম োেতীয়রেে 
জ�্ জীব� শ্বমারক প্রাশ্তষ্াশ্�ক রূপ শ্েরয় শ্বধবারেে স্ারি্ম ১৮২৭-এ 
‘শ্হ্ুদ ে্াশ্মশ্ল অ্া�ুইশ্ি োন্ড’ সৃশ্ষ্ট করে�। ১৯৩৬ সারল সংস্াে তেরে 
৫�ং িালরহৌশ্স ঢস্ায়াে, ইস্, কলকাতা ঢিরক (ঢো� �ং ক্াল-৩৪৯৪) 
প্রকাশ্িত 'The Hindu Family Annuity Fund Ltd.'-এে একশ্ি 
Prospectus আমো এই প্রশ্তষ্ার�ে শুরুে সময় ১৮৭২-এে ১৫ জু� 
ঢিরক ১৯৩৬ পি্মন্ত সময়সীমাে �া�া খবোখবে ঢপরয় িাই িশ্েও পেবত্মী 
সমরয়ে েুই-একজ� ঢলখক তঁারেে ঢলখায় সামা�্ ঋণ স্ীকােও করেশ্�।

শ্বে্াসাগে মহািরয়ে 
�ােী কল্ারণে উন্নয়র�ে 
শ্দ্তীয় সংস্া� হল 
ঢি-সব শ্বধবা মশ্হলাে 
শ্ববাহ হরব �া তঁারেে 
স্ামী মাো ঢগরল তঁাো 
িারত করে শ্কছুিা 
সুস্োরব জীব�-িাপ� 
কেরত পারে তাে জ�্ 
মারস মারস ঢপ�ি� 
ঢপরত পারে� তাে শ্বশ্ধ-
ব্বস্া চালু কো।
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অ্া�ুইশ্ি োরন্ডে ওই প্রসরপ্াস ঢিরক সমসামশ্য়ক পত্রপত্রাশ্েে শ্কছু 
মন্তব্ আমো জা�রত পাশ্ে। ১৮৭২-এে ২০ জু� তাশ্েরখে Indian 
Mirror জাশ্�রয়শ্ছল, "When we reflect on the miserable 
condition of the Hindu widow when she is left unprovided 
for by the death of her husband, when we call to our 
mind the suffering and the deprivation of an orphan 
child, we can not but be sanguine that the cause which 
the promoters of the Fund have expoused will meet with 
a ready support and enlist the largest amount of public 
sympathy." ১৯৩৩-এে জা�ুয়াশ্ে মারসে 'Insurance World' মন্তব্ 
করেশ্ছল, "The versatile genius of Pandit Iswar Chandra 
Vidyasagar left no stone unturned for the promotion of 
social well being. Not only the spiritual or moral uplift 
of his countrymen was his sacred mission, but their 
material welfare also was of great concern to him. He 
conceived truly that material welfare is conducive to 
the spiritual welfare of the community. The product 
of such a brilliant conceptive as his, was the Hindu 
Family Annuity Fund, established in 1872. It is a 
purely philanthropic institution based on co-operation 
principles. Profit earning is not its end. It is meant 
to provide a monthly income after the death of the 
subscriber, for the maintenance of widows, children and 
dependent relatives." ১৯৩৪-এে জা�ুয়াশ্ে মারসে 'Financial 
Express' শ্লখল, ''Of the many notable institutions founded 
by late Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, the Hindu 
Family Annuity Fund Ltd., is the pioneer in the field of 
social service. It was founded in 1872 with the objective 
of securing monthly pension to the widows and other 
dependents of its members....''

১৮৭২-এে ২৩ ঢেব্রুয়াশ্ে কলকাতাে ঢমরট্াপশ্লি� ইসেশ্িশ্িউির� 
(বত্মমার�ে শ্বে্াসাগে করলজ) এক সো িাকা হল আরলাচ�াে জ�্। 
এই সংস্াে প্রিম প্রশ্তষ্াতা সেস্ো হরল�—

১. পশ্ণ্ত ঈশ্বেচন্দ্র শ্বে্াসাগে, শ্সআইই,
২. বাবু �বী� চন্দ্র ঢস�, ব্াঙ্ অব ঢবঙ্গরলে ঢেওয়া�,
৩. োয় ি্ামচেণ ঢে বাহােুে, অ্াশ্সস্্ান্ট কম্রট্ালাে ঢজ�ারেল, 

োেত,
৪. মহাো�ী স্ণ্মময়ী, শ্সআই, কাশ্িমবাজাে,
৫. ো�ী িেৎসু্দেী ঢেবী, পুশ্িয়া,
৬. কুমাে শ্গেীি চন্দ্র শ্সং বাহােুে, পাইকপাো োজ,
৭. অ�ারেবল জাশ্স্স দ্ােকা �াি শ্মত্র,
৮. অ�ারেবল জাশ্স্স স্াে েরমি চন্দ্র শ্মত্র, ঢকশ্ি.,
৯. মহাোজা স্াে িতীন্দ্র ঢমাহ� ঢিরগাে, ঢকশ্সএসআই,
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১০. িাঃ মরহন্দ্রলাল সেকাে, এমশ্ি, শ্সআইই।
এছাোও সূচ�ায় িঁাো �া�াোরব সাহাি্ করেরছ� তঁাো হরল� :
১. েী�বনু্ধ শ্মত্র, ঢিপুশ্ি ম্াশ্জর্রিি, �ীলেপ্মরণে ঢলখক,
২. �রেন্দ্র�াি ঢস�, ইশ্ন্ডয়া� শ্মেে-এে সম্ােক,
৩. মুেলীধে সঁাই (প্রশ্তষ্ার�ে ঢিপুশ্ি ঢচয়ােম্া�),
৪. কৃষ্ণোস পাল (ঢিাোবাজাে এরস্ি),
৫. েী��াি ঢঘাষ (শ্চে  সুপাশ্েরন্টরিন্ট, অি্মেপ্তে, োেত সেকাে),
৬. োরজন্দ্র�াি শ্মত্র (অ্াশ্সরস্ন্ট ঢসরক্রিাশ্ে, অি্মেপ্তে, োেত 

সেকাে),
৭. োমিংকে ঢস� (ঢিপুশ্ি ম্াশ্জর্রিি এবং সেস্ ঢবঙ্গল 

ঢলশ্জসরলশ্িে কাউশ্সেল)
৮. কালীচেণ ঢঘাষ (ঢিপুশ্ি ম্াশ্জর্রিি),
৯. ঢগাশ্ব্দচন্দ্র ধে (শ্বশ্িষ্ট �াগশ্েক),
১০. োরজন্দ্র �াি ব্া�াজ্মী (শ্বশ্িষ্ট �াগশ্েক),
১১. পঞ্া�� োয়রচৌধুেী (শ্বশ্িষ্ট �াগশ্েক),
১২. প্রসন্নকুমাে সব্মাশ্ধকােী (শ্বশ্িষ্ট �াগশ্েক),
(সূত্র : ধীরেি েট্াচাি্ম, শ্বে্াসাগে অ্ান্ড ে্াশ্মশ্ল ইসুে্রেসে ই� ইশ্ন্ডয়া, শ্ে 

ঢগারডে� বুক অব শ্বে্াসাগে, মুখ্ সম্াে�া, মাশ্�ক মুরখাপাধ্ায় ও অ�্া�্, 
১৯৯৩, কলকাতা।)

শ্হ্ুদ ে্াশ্মশ্ল অ্া�ুশ্য়শ্ি োন্ড-এ সূচ�াপরব্ম িঁাো পশ্েচালকমণ্লীরত 
শ্ছরল� তঁাো হরল�—

ট্াশ্স্স—
১. অ�ারেব্ ল জাশ্স্স দ্ােকা�াি শ্মত্র
২. পশ্ণ্ত ঈশ্বেচন্দ্র শ্বে্াসাগে

ঢবাি্ম অব িাইরে্েস—
১. বাবু ি্ামচেণ ঢে—ঢচয়ােম্া�
২. মুেলীধে সঁাই—ঢিপুশ্ি ঢচয়ােম্া�
৩. োয়বাহােুে েী�বনু্ধ শ্মত্র (সেস্)
৪. বাবু প্রসন্ন কুমাে সব্মাশ্ধকােী (সেস্)
৫. বাবু োরজন্দ্র�াি শ্মত্র (সেস্)
৬. বাবু ঢগাশ্ব্দ চন্দ্র ধে (সেস্)
৭. বাবু �বী� চন্দ্র ঢস� (সম্ােক)
৮. বাবু ঈিা�চন্দ্র মুখাজ্মী (সেস্)
৯. বাবু �্দলাল শ্মত্র (সেস্)
১০. বাবু োরজন্দ্র�াি ব্া�াজ্মী (সেস্)
১১. বাবু �রেন্দ্র�াি ঢস� (সেস্)
১২. পঞ্া�� োয়রচৌধুেী (সেস্)
অ�্া�্—
১. ব্াঙ্ অব ঢবঙ্গল—ক্াি ম্ার�জরমন্ট/ঢকাষাধ্ক্ষ
২. বাবু ঢগাশ্ব্দলাল োয় ও ঢগাপাললাল আে্—

অশ্িিস্ম

শ্হ্ুদ ে্াশ্মশ্ল অ্া�ুশ্য়শ্ি োন্ড-এে শুরুে বাশ্ে
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৩. িাঃ মরহন্দ্রলাল সেকাে—ঢমশ্িরকল অশ্েসাে, ঢেখাে সময়—
বুধবাে সকাল ৬.৩০ ঢিরক ৮িা, িশ্�বাে শ্বরকল ৩িা ঢিরক 
৫িা।

(সূত্র : শ্ে ঢগারডে� বুক অব শ্বে্াসাগে, মুখ্ সম্াে�া, মাশ্�ক মুরখাপাধ্ায় 
ও অ�্া�্, ১৯৯৩, কলকাতা।)

২ জ� ট্াশ্স্ এবং ১২ জ� ঢবাি্ম অব িাইরে্েস শ্�রয় শ্বে্াসাগে 
মহািরয়ে ঢ�তৃরত্ব ‘শ্হ্ুদ ে্াশ্মশ্ল অ্া�ুশ্য়শ্ি োন্ড’-এে িাত্রা শুরু 
কলকাতাে ৩২�ং করলজ শ্্রিরিে (বত্মমার� ৩২এ করলজ শ্্রিি) এক 
বাশ্েরত ১৮৭২-এে ১৩ জু� ঢিরক। পরে চরল আরস ৫�ং িালরহৌশ্স 
ঢস্ায়াে ইস্-এ। ১০জ� গ্রাহক শ্�রয় পি চলা শুরু এই প্রশ্তষ্ার�ে। শ্কছু 
ো�ও সংগ্রহ কো হরয়শ্ছল। পাইকপাোে োজা শ্েরয়শ্ছরল� ২০০০ িাকা 
সরমত আেও শ্কছু সম্ে। শ্বে্াসাগে মহািয় ঢকার�া ো� করেশ্ছরল� 
শ্ক�া প্রত্ক্ষোরব ঢকার�া হশ্েি পাওয়া �া ঢগরলও অপ্রত্ক্ষোরব জা�রত 
পাো িারচ্ছ ঢি এই অ্া�ুশ্য়শ্ি  োরন্ডে সূচ�া বষ্ম ১৮৭২ সারল শ্বে্াসাগে 
মহািয়রক তখ�কাে ‘ব্াঙ্ অব ঢবঙ্গল’ ঢিরক (বত্মমার�ে ঢস্ি ব্াঙ্ অে 
ইশ্ন্ডয়া) ৬২০০ িাকা ঋণ শ্�রত হরয়রছ। ঢস্ি ব্াঙ্ অব ইশ্ন্ডয়া কলকাতা 
সারক্মরলে মুখপাত্র ‘শ্বকাি’-এে এক সংখ্া ঢিরক এই ঋণ ঢ�ওয়াে 
ব্াপােশ্ি জা�া িারচ্ছ। তাই মর� কো হরচ্ছ হয়রতা বা ওই ঋণ শ্�রয় 
শ্তশ্� ো� করেশ্ছরল� ‘শ্হ্ুদ ে্াশ্মশ্ল অ্া�ুশ্য়শ্ি োন্ড’-এ।

ঢবি শ্কছু শ্�য়রমে বঁাধর� জোর�া শ্ছল এই সংস্াে কম্মকাণ্গুশ্ল। 
এই প্রশ্তষ্ার�ে সেস্পে সুস্ারস্্ে অশ্ধকােী ১৯ ঢিরক ৫০ বছে 
বয়রসে ঢবঙ্গল কশ্মউশ্�শ্িে শ্হ্ুদ, রিাহ্ণ ও বুশ্দ্ধস্ মা�ুষই গ্রহণ কেরত 
পােরত�। শ্�য়ম কো হরয়শ্ছল প্রশ্ত মারস ৫ িাকা ঢিরক ৩০ িাকা 
হরব এে গ্রাহক চঁাো। পরে ঢবরে হরয়শ্ছল ১০ িাকা ঢিরক ৫০ িাকা। 
গ্রাহকরেে বয়সসীমা হরত হরব ১৯ বছে ঢিরক  ৫০ বছে বয়রসে মরধ্। 
এই গ্রাহকোই শ্�ব্মাচ� কেরত পােরত� ঢবাি্ম অব িাইরে্েসরেে। 
িাইরে্েসো সবাই অ�াোশ্ে সেস্। অ্া�ুশ্য়শ্ি ঢক�বাে সময় গ্রাহকরক 
তাে বয়স জা�ারত হরব এবং স্াস্্ পেীক্ষা কেরব� শ্বে্াসাগরেে সমস্ 
ধের�ে কল্াণকামী কারজে সরঙ্গ িুক্ত িাকা ‘ইশ্ন্ডয়া� অ্ারসাশ্সরয়ি�  
েে শ্ে কালশ্িরেি� অব সারয়রসেস’-এে প্রশ্তষ্াতা িাঃ মরহন্দ্রলাল 
সেকাে। গ্রাহরকে মৃতু্ে পরে পরেই শ্�ধ্মাশ্েত �শ্মশ্�রক িাকা ঢেওয়া 
শুরু হরয় িারব।

এই অ্া�ুশ্য়শ্ি োরন্ডে েপ্তে িালরহৌশ্স ঢিরক পরে চরল িায় শ্প-
১৩, শ্মি� ঢো, কলকাতাে শ্�জস্ বাশ্েরত। ইশ্তমরধ্ই সৃশ্ষ্ট হরয়শ্ছল 
োেতীয় জীব� শ্বমা শ্�গম ১৯১৩-এে ঢকাম্াশ্� অ্া্ এবং ১৯৩৮-
এে শ্ে ইসুে্রেসে অ্া্ অ�ুসারে। ১৯৫৬ সারল জাতীয়কেণ হওয়াে 
পে শ্বে্াসাগে প্রশ্তশ্ষ্ত ‘শ্হ্ুদ ে্াশ্মশ্ল অ্া�ুশ্য়শ্ি োন্ড’ শ্মরি িায় 
ওই ‘োেতীয় জীব� শ্বমা শ্�গম’-এে সরঙ্গ। তবধব্ চলাকালী� শ্বধবা 
মশ্হলারেে েেণরপাষরণে ঢক্ষরত্র এই অ্া�ুশ্য়শ্ি োন্ড োরলােকম পশ্েরষবা 
শ্েরয় এরসশ্ছল িশ্েও কারলে গশ্তরত মূল্মা� শ্কছুিা করম এরসশ্ছল। 
তরব শ্বে্াসাগে মহািয় জীবদেিাে পুরো সময়িা এই প্রশ্তষ্ার�ে 
সরঙ্গ িুক্ত িাকরত পারে�শ্�। ১৮৭৫-এে শ্িরসম্বে মারস বাধ্ হরয়ই 

শ্বে্াসাগে মহািয় 
ঢকার�া ো� করেশ্ছরল� 

শ্ক�া প্রত্ক্ষোরব ঢকার�া 
হশ্েি পাওয়া �া ঢগরলও 

অপ্রত্ক্ষোরব জা�রত পাো 
িারচ্ছ ঢি এই অ্া�ুশ্য়শ্ি  

োরন্ডে সূচ�া বষ্ম ১৮৭২ 
সারল শ্বে্াসাগে মহািয়রক 
তখ�কাে ‘ব্াঙ্ অে ঢবঙ্গল’ 

ঢিরক (বত্মমার�ে ঢস্ি 
ব্াঙ্ অে ইশ্ন্ডয়া) ৬২০০ 
িাকা ঋণ শ্�রত হরয়রছ।
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এই প্রশ্তষ্া� ঢছরে শ্েরয়শ্ছরল� শ্তশ্�। কােণ অল্প সমরয়ে মরধ্ই শ্তশ্� 
বুরঝশ্ছরল� তঁাে ঢবিশ্কছু সহরিাগীো ব্স্ হরয় পরেশ্ছরল� শ্�রজরেে 
স্ারি্মে জ�্, গ্রাহকরেে স্ারি্মে জ�্ �য়। তঁাে সরঙ্গ সরঙ্গই প্রশ্তষ্া� 
ঢিরক শ্বিুক্ত হরয়শ্ছরল� িতীন্দ্ররমাহ� িাকুে এবং েরমিচন্দ্র শ্মত্র। একিা 
অবি্ই মা�রত হরব ঢি উশ্�ি িতরক সাগে তঁাে অর�ক ঢেউরয়ে 
তেরঙ্গে মরতাই মশ্হলারেে প্রাপ্ অশ্ধকারেে ঢেউরক ঢিোরব তেঙ্গাশ্য়ত 
করে তুরলশ্ছরল� তা ঢসই সমরয় শ্বরশ্বে আে ঢকার�া ঢেি এম�শ্ক 
ইউরোপ ও আরমশ্েকারতও গরে ওরিশ্�। েবীন্দ্র�াি িাকুে তাই সাগেরক 
তুল�া করেশ্ছরল� বিবৃরক্ষে সরঙ্গ। ঢসজ�্ শ্তশ্� তঁাে গুরুেশ্ক্ষণাে প্রণাম 
জা�ারত জীব�সায়ারনে সাগরেে ঢেউরয় আছরে পেরত ঢমশ্ে�ীপুে িহরে 
গুরু শ্বে্াসাগরেে সৃ্মশ্ত মশ্্দে ১৯৩৯-এে শ্িরসম্বে মারসে ১৫ তাশ্েরখ 
দ্ারোদ্াি� কেরত এরস শ্রদ্ধায় অব�ত মস্রক বরলশ্ছরল�—

‘সব্মসাধােরণে উরদেরি্ আশ্ম তাে (শ্বে্াসাগে সৃ্মশ্ত মশ্্দে) দ্াে 
উেঘাি� কশ্ে.... বঙ্গ সাশ্হরত্ আমাে কৃশ্তত্ব ঢেরিে ঢলাক িশ্ে 
স্ীকাে করে িারক�, তরব আশ্ম ঢি� স্ীকাে কশ্ে সমারজে দ্াে 
উেঘাি� করেরছ� ঈশ্বেচন্দ্র শ্বে্াসাগে।’
‘অ�ািা �ােীরেে প্রশ্ত ঢি করুণায় শ্তশ্� সমারজে রুদ্ধ হৃেয়দ্ারে 
প্রবল িশ্ক্তরত আঘাত করেশ্ছরল�, তঁাে ঢশ্রষ্তা আেও অর�ক ঢবিী। 
ঢক��া তাে মরধ্ প্রকাি ঢপরয়রছ ঢকবলমাত্র তঁাে ত্াগিশ্ক্ত �য় 
তঁাে বীেত্ব।’
তঁাে জ্শ্দ্িতবষ্ম উপলরক্ষ তঁােই ঢেউরয় আমো ঢি�  শ্সশ্ঞ্ত হরত 

পাশ্ে। এিাই প্রাি্ম�া।

শ্বে্াসাগে সৃ্মশ্ত মশ্্দে

একিা অবি্ই মা�রত হরব 
ঢি উশ্�ি িতরক সাগে তঁাে 
অর�ক ঢেউরয়ে তেরঙ্গে 
মরতাই মশ্হলারেে প্রাপ্ 
অশ্ধকারেে ঢেউরক ঢিোরব 
তেঙ্গাশ্য়ত করে তুরলশ্ছরল� 
তা ঢসই সমরয় শ্বরশ্বে 
আে ঢকার�া ঢেি এম�শ্ক 
ইউরোপ ও আরমশ্েকারতও 
গরে ওরিশ্�।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 74



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 75

শ্বদ্যাসযাগর
বুদ্ধদদব বদ্দ্যাপযাধ্যায়

১৮৭৩ সযাল৷ শ্বদ্যাসযাগদরর বদয়স তখন শ্তপ্যান্ন৷ জীবদনর ঘযাত-প্রশ্তঘযাদত জীর্ণ, অবসন্ন 
তযাঁর হৃদয়৷ সযারযাশ্ি জীবন আদর্ণদে আঁেদে ধদর বযঁাচদত চচদয়দেন শ্তশ্ন৷ শ্েন্তু চসই আদর্ণ 
পদদ-পদদ প্রবল সংঘযাদতর মুদখযামুশ্খ এদস দযাঁশ্েদয়দে৷ আপস েদর বযাঁচযার েথযা ভযাবদত 
পযারদতন নযা শ্বদ্যাসযাগর৷ তযাই আদর্ণ শ্বশ্নিত হদল বনু্বযান্দবর সঙ্গ পশ্রত্যাগ েরদত শ্ব্ুদমযাত্র 
শ্বিধযা েরদতন নযা৷ জীশ্বেযার তযাশ্গদ েখদনযাই তযাঁদে আদর্ণ চথদে শ্বচু্ত েরদত পযাদরশ্ন৷ 
১৮৫৮ সযাদল মযাত্র আিশ্ত্রর বের বদয়দসই নীশ্তগত শ্বদরযাদধর েযারদর সরেযাশ্র চযােুশ্র চথদে 
পদত্যাগ েদরশ্েদলন শ্তশ্ন৷ তযঁার শ্নদজর হযাদত গেযা ৩৫শ্ি বযাশ্লেযা শ্বদ্যালদয়র দযায়দযাশ্য়ত্ব 
সরেযার গ্রহর েরদত নযা চযাওয়যায় শ্তশ্ন চসই সু্লগুশ্লর সম্পূর্ণ ব্য়ভযার শ্নদজর েযঁাদধ তুদল 
শ্নদয় দুরন্ত সযাহদসর পশ্রচয় চরদখশ্েদলন৷

প্রযাশ্ন্তে মযানুদের বনু্
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শ্বধবযাশ্ববযাহ প্রচলন েরদত শ্গদয় শ্তশ্ন চে হতভযাগ্ শ্বধবযা রমরীদদর 
শ্ববযাহ শ্দদয়শ্েদলন (হুগশ্ল চজলযার আরযামবযাগ জযাহযানযাবযাদ মহেুমযাদতই 
১৫শ্ি শ্বধবযার শ্ববযাদহর আগযাদগযােযা সেল আদয়যাজনই েদরশ্েদলন৷ অন্যান্ 
চজলযাদতও তযাঁর সযামশ্গ্রে সুষু্ ব্বস্যাপনযায় অদনেগুশ্ল শ্বধবযা রমরীর 
শ্ববযাহ হদয়শ্েল), তযাদদর নবজীবন দযান েরদত শ্গদয় শ্তশ্ন শ্ববযাহ সংক্যান্ত 
আশ্থ্ণে দযায়দযাশ্য়ত্ব পুদরযািযাই গ্রহর েদরশ্েদলন৷ এমন শ্ে, শ্ববযাহ-পরবত্ণী 
জীবদন তযাদদর েযাদত সংসযার চযালযাদত অসুশ্বধযা নযা হয়, অশ্ধেযাংর চষেদত্রই 
শ্নজস্ব অথ্ণ ব্য় েদর চসই দযায় গ্রহর েরদত হদয়শ্েল তযাঁদে৷ হযাশ্সমুদখই 
এইসব বদরর্ সযামযাশ্জে েযাজ ধযারযাবযাশ্হেভযাদব েদরশ্েদলন শ্তশ্ন, পরযাদথ্ণ 
দযাশ্য়ত্ব পযালন েরদত শ্গদয় তযাঁর েযাঁদধ শ্বপুল ঋদরর চবযাঝযা চচদপ বদসশ্েল, 
শ্েন্তু সমসযামশ্য়ে সমযাজ তযাঁর প্রশ্ত সহদেযাদ্ধযার মদনযাভযাব চদখযায়শ্ন, ফদল 
শ্তশ্ন মদনর শ্দে চথদে শ্েদলন ক্যান্ত ও শ্বধ্বস্ত৷

শ্বদ্যাসযাগদরর এই ব্শ্তক্মী জীবদনর শ্চত্র রবীন্দ্রনযাথ ঠযােুদরর চলখযায় 
জীবন্ত হদয় উদঠদে৷ শ্তশ্ন শ্লদখদেন, ‘‘…শ্বদ্যাসযাগর এই বঙ্গদদদর এেে 
শ্েদলন৷ এখযাদন চেন তযঁার স্বজযাশ্ত চসযাদর চেহ শ্েল নযা৷ এদদদর শ্তশ্ন 
তযাঁহযার সমদেযাগ্ সহদেযাগীর অভযাদব আমৃতু্েযাল শ্নব্ণযাসন চভযাগ েশ্রয়যা 
শ্গয়যাদেন৷…শ্তশ্ন প্রশ্তশ্দন চদশ্খয়যাদেন, আমরযা আরম্ভ েশ্র, চরে েশ্র 
নযা; আেম্বর েশ্র, েযাজ েশ্র নযা; েযাহযা অনুষ্যান েশ্র, তযাহযা শ্বশ্যাস েশ্র 
নযা; েযাহযা শ্বশ্যাস েশ্র, তযাহযা পযালন েশ্র নযা…এই দুব্ণল, ষুেদ্র, হৃদয়হীন, 
েম্ণহীন, দযাশ্ম্ভে, তযাশ্ে্ণে জযাশ্তর প্রশ্ত শ্বদ্যাসযাগদরর এে সুগভীর শ্ধক্যার 
শ্েল৷ েযারর, শ্তশ্ন সব্ণশ্বেদয়ই ইহযাদদর শ্বপরীত শ্েদলন৷’’

বীরশ্সংদহর পশ্রদবর, শ্বদরেত তযাঁর আত্ীয়স্বজদনর ব্বহযার ও 
েযাে্ণেলযাপ শ্দদন শ্দদন আদর্ণশ্বদরযাধী ও অসহনীয় হদয় ওঠযায় শ্বদ্যাসযাগর 
পযােযাপযাশ্েভযাদব চদল এদসশ্েদলন েলেযাতযায়৷ চভদবশ্েদলন, েলেযাতযায় 
খযাশ্নেিযা এেযা থযােদত পযারদবন৷ শ্েন্তু চসখযাদনও আত্ীয়-পশ্রজন ও 
সযাহযাে্প্রযাথ্ণীদদর শ্ভে চলদগই রইল, আমহযার্্ণ শ্্রিদির ভযােযাবযাশ্ের এেশ্ি 
অংদর শুরু হল চমদ্যাপশ্লিন ইনশ্র্শ্িউরন, সমসমদয়র নযানযা গুরুত্বপপূর্ণ 
ঘিনযার সদঙ্গ তযাঁর সংদেযাগ অব্যাহত রইল৷ েলেযাতযাদতই ১৮৭০ সযাদল 
শ্তশ্ন এেমযাত্র পুত্র নযারযায়দরর শ্ববযাহ শ্দদয়শ্েদলন বযাল্শ্বধবযা ভবসু্দরীর 
সদঙ্গ, চেননযা শ্তশ্ন শ্নদজর ঘদরর উদযাহরর সযামদন প্রশ্তষ্যা েরদত 
চচদয়শ্েদলন শ্বধবযাশ্ববযাহ আদ্দযালদনর সযারবত্যা৷ শ্ববযাহ হল বদি শ্েন্তু 
নযারযায়র তযাঁর স্তীর সদঙ্গ প্রবল দুব্ণ্বহযার শুরু েদরন, ফদল েযারপরনযাই 
কু্দ্ধ হদলন শ্বদ্যাসযাগর এবং ১৮৭২ সযাদল ‘ত্যাজ্’ েদরন নযারযায়রদে৷

১৮৭১ সযাদল প্রয়যাত হদয়শ্েদলন শ্বদ্যাসযাগদরর জননী ভগবতী চদবী৷ 
জননীর প্রয়যাদর শ্তশ্ন মম্ণযাহত হদয়শ্েদলন চেদহতু তযাঁর জীবদন আদদর্ণর 
সমপূহ রূপযায়দর মহৎপ্রযারস্বরূপযা ভগবতী চদবীই শ্েদলন এেমযাত্র চপ্রররযা৷ 
১৮৭২ সযাদল পুদত্রর সদঙ্গ শ্বদছেদ, শ্ঠে পদর বেদর অথ্ণযাৎ ১৮৭৩ সযাদল 
বদেযা জযামযাই চগযাপযালচন্দ্র সমযাজপশ্তর প্রয়যার ও তযাঁর দুই পুদত্রর ভযার 
গ্রহর, েন্যা চহমলতযার ববধদব্ তযাঁর অপশ্রহর মদনযাদবদনযা, আত্ীয়বদগ্ণর 
সদঙ্গ শ্নরন্তর মদনযামযাশ্লন্, ঋদরর জন্ অশ্বরযাম দুশ্চিন্তযা প্রভৃশ্ত নযানযা 
েযারদর শ্তশ্ন খযাশ্নেিযা বযাধ্ হদয়ই শ্স্র েদরশ্েদলন ঋর পশ্রদরযাধ 
চমযািযামুশ্ি সম্পূর্ণ হদল েলেযাতযা চেদে চদল েযাদবন প্রেৃশ্তর চেযাদল চেযাদনযা 
এেশ্ি মদনযারম গ্রযাম্ জনপদদ, চেখযাদন হয়দতযা বযা শ্তশ্ন খুদঁজ পযাদবন 

হযাশ্সমুদখই এইসব 
বদরর্ সযামযাশ্জে েযাজ 

ধযারযাবযাশ্হেভযাদব েদরশ্েদলন 
শ্তশ্ন, পরযাদথ্ণ দযাশ্য়ত্ব পযালন 

েরদত শ্গদয় তযাঁর েযাঁদধ 
শ্বপুল ঋদরর চবযাঝযা চচদপ 

বদসশ্েল, শ্েন্তু সমসযামশ্য়ে 
সমযাজ তযাঁর প্রশ্ত সহদেযাদ্ধযার 

মদনযাভযাব চদখযায়শ্ন, ফদল 
শ্তশ্ন মদনর শ্দে চথদে 
শ্েদলন ক্যান্ত ও শ্বধ্বস্ত৷
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প্রযাদরর আরযাম৷ তযােযােযাও তযাঁর শ্চশ্েৎসদেরযা তযাঁদে বযাদরবযাদর পরযামর্ণ 
শ্দদয়শ্েদলন—শ্তশ্ন চেন শ্েেুশ্দদনর জন্ শ্নজ্ণন চেযাদনযা স্যাদন শ্গদয় বযায়ু 
পশ্রবত্ণন েদর আদসন৷ ফদল, শ্বদ্যাসযাগর শ্নদজদে ক্মর প্রস্তুত েরদলন 
শ্নজ্ণনবযাদসর জন্—েযা েযাে্ণত হদয় উঠল তযাঁর জীবদনর চগৌরবময় েম্ণ-
প্রদরযাদদনর শ্বদরে এেশ্ি অশ্ভমুখ, নতুনতর এে মপূল্বযান প্রয়যাস—েযার 
গুরুত্ব আজ আমরযা অদনে চবশ্র অনুভব েরদত পযারশ্ে৷

২

জযামতযােযা ও মধুপুদরর মদধ্ চেযাট্ট এেশ্ি জনপদ েযাম্ণযািযার বযা েম্ণিযঁাে৷ 
পলযার ও রযাদলর জঙ্গদল চঘরযা, ৬৫৯ ফুি উচ্চতযার মদনযারম পশ্রদবর৷ 
এখযাদনই প্রযায় আি এের জশ্মর পপূব্ণশ্দে চঘঁদে শ্তশ্ন বতশ্র েরযাদলন 
এেশ্ি বযাংদলযা বযাশ্ে—তযার নযাম শ্দদলন ‘ন্দন েযানন’৷ বযাংদলযার উত্র 
শ্দদে শ্েল প্রধযান ফিে, তযার পযাদর শ্নশ্ম্ণত শ্তনখযাশ্ন ঘর মপূলত অশ্তশ্থ-
অভ্যাগতদদর জন্, পশ্চিম শ্দে জুদে শ্বস্তীর্ণ বযাগযান৷ চেন এত বদেযা বযাশ্ে 
বতশ্র েদরশ্েদলন শ্বদ্যাসযাগর? তযার েযারর এই চে, আদগ চথদেই শ্তশ্ন 
মদন মদন শ্স্র েদর চরদখশ্েদলন চে, তযাঁর জশ্মর সীমযানযার মদধ্ই বতশ্র 
েরদবন শ্বদ্যালয় েযা ওই এলযােযার প্রযাশ্ন্তে মযানুদের জীবদন বদয় আনদব 
শ্রষেযার আরীব্ণযাদ, তযাদদর ধপূম্রধপূসর জীবদন শ্নদয় আসদব আদলযােময় নতুন 
প্রভযাত৷ মযানবদরশ্দ শ্বদ্যাসযাগর তযাঁর দুঃখ-েন্ত্ররযাদে েখদনযাই সযামযাশ্জে 
েযাদজর ঊদধ্ব্ণ স্যান চদনশ্ন, চস েযারদর নযাগশ্রে জীবদনর রদতে চষেযাভ 
ও অশ্ভমযান দপূদর সশ্রদয় চরদখ শ্তশ্ন শ্নদজদে শ্বশ্লদয় শ্দদয়দেন প্রযান্ত-
মযানুদের চসবযায়, তযাদদর আথ্ণ-সযামযাশ্জে উন্নয়দনর েম্ণেদঞে৷

২০১১ সযাদলর জনগরনযা সমীষেযা অনুসযাদর েম্ণিযাঁদে চমযাি ১,১৫,২৬৬ 
জন মযানুদের মদধ্ অশ্রশ্ষেত মযানুদের সংখ্যা শ্েল সযােুদল্ ৫৩,৮৪৪৷ 
এর অথ্ণ এই চে, রতেরযা ৫৮.১৬ জন মযানুে এখদনযা চসখযাদন সযাষেরতযার 
সুদেযাগ চথদে বশ্চিত৷ শ্বদ্যাসযাগদরর সমদয় অশ্রষেযার হযার েী ভয়যাবহ 
শ্েল তযা অনুমযান েরযা েশ্ঠন নয়৷ ওই অচিদলর ভপূ শ্মপুত্র হল সযঁাওতযাল 
জনজযাশ্ত৷ সহজ-সরল সযাঁওতযাল আশ্দবযাসীদদর সংস্পদর্ণ এদস শ্বদ্যাসযাগর 
অনুভব েদরশ্েদলন তযাদদর হৃদয় অশ্ত প্ররস্ত এবং নযাগশ্রে জীবদনর 
জশ্িলতযা চথদে সম্পূর্ণ মুক্ত৷ প্রেৃশ্তর শ্নম্ণল সযাহচদে্ণ চবদে ওঠযা চসই 
মযানুেগুশ্লর উন্নশ্তশ্বধযাদনর জন্ শ্বদ্যাসযাগর েযাদজ ঝযাঁশ্পদয় পেদলন৷ 
শ্তশ্ন বযাশ্লেযাদদর জন্ এেশ্ি সু্ল খুলদলন এবং বয়স্ মযানুেদদর জন্ 
এেশ্ি বনর শ্বদ্যালয়৷ তযাঁর শ্নজস্ব জশ্মর ওপদরই গদে উঠল সু্ল দু-শ্ি৷ 
অববতশ্নে শ্বদ্যালয় শ্হসযাদব এই দু-শ্ি শ্রষেযা-প্রশ্তষ্যান স্যানীয় মযানুেজদনর 
েযাদে স্বপ্নময় এে জগদতর বিযার খুদল শ্দল৷

উশ্নর রতদের সযাদতর দরদে শ্বহযার (বত্ণমযাদন ঝযােখণ্ড)-এর এেশ্ি 
শ্পশ্েদয় পেযা অচিদল শ্বদ্যাসযাগর চে অসযাধযারর তৎপরতযায় শ্রষেযাশ্বস্তযাদরর 
েযাজ শুরু েদরশ্েদলন তযা শ্বস্ময়ের৷ েযাম্ণযািযার, বযারমুশ্ণ্ড, চমযাহনপুর, 
বেদহ, দুমযাশ্রয়যা, চপযাস্তযা, েুরুয়যা, শ্বরযাজপুর, চতঁতুলবযাঁধ প্রভৃশ্ত অচিদলর 
মযানুে শ্রষেযার আদলযাবযাতযাস চথদে অদনেিযাই দপূদর শ্েদলন৷ েযাম্ণযািযার চথদে 
বযারমুশ্ণ্ডর দপূরত্ব মযাত্র শ্তন শ্েদলযাশ্মিযার, শ্বরযাজপুর চযার শ্েদলযাশ্মিযার, 
চপযাস্তযা ও েুরুয়যা েথযাক্দম সযাত ও আি শ্েদলযাশ্মিযার৷ আমযাদদর রযাদজ্র 
বধ্ণমযান চজলযার (এখন পশ্চিম বধ্ণমযান চজলযা) সযালযানপুর চথদে েযাম্ণযািযার 
শ্বদরে দপূদর নয়, মযাদঝ মযাত্র দু’শ্ি চর্রন—ধযানবযাদ ও শ্নরসযা, চ্নপদথ 

শ্বদ্যাসযাগর শ্নদজদে 
ক্মর প্রস্তুত েরদলন 
শ্নজ্ণনবযাদসর জন্—েযা 
েযাে্ণত হদয় উঠল তযঁার 
জীবদনর চগৌরবময় েম্ণ-
প্রদরযাদদনর শ্বদরে এেশ্ি 
অশ্ভমুখ, নতুনতর এে 
মপূল্বযান প্রয়যাস—েযার 
গুরুত্ব আজ আমরযা 
অদনে চবশ্র অনুভব 
েরদত পযারশ্ে৷
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সময় লযাদগ আধঘণ্যা৷ এখযাদন শ্বদ্যাসযাগর চমদয়দদর জন্ সু্ল চযালু েদর 
তযাঁর েুগপ্রবত্ণনেযারী ‘স্তীশ্রষেযা প্রসযার’ েম্ণসপূশ্চদে শ্বস্তযার েদরশ্েদলন৷ 
েযাম্ণযািযাদরর সযাধযারর মযানুেজন শ্হশ্্দ, বযাংলযা ও সযাঁওতযাশ্ল ভযােযায় েথযাবযাত্ণযা 
বলদতন৷ সু্ল চযালযাদনযার জন্ শ্রষেেমণ্ডলী শ্নদয়যাগ, বইপত্র চেনযা ও 
অন্যান্ েযাবতীয় খরচপত্র শ্বদ্যাসযাগরদেই বহন েরদত হদয়শ্েল, পদ্ণযার 
অন্তরযাদল থযােযা অসহযায় চমদয়দদর সু্দল আনদত শ্গদয় তযঁাদে অদনে 
েযাঠখেও চপযােযাদত হদয়শ্েল চেননযা হতভযাগ্ এই চদদর সমযাজ ও শ্রষেযা 
সংস্যাদরর মদতযা বযালযাই আর চনই৷ শ্বদ্যাসযাগদরর েযাদে তযা আদদৌ অজযানযা 
শ্েল নযা৷

তবু শ্পেপযা হনশ্ন শ্বদ্যাসযাগর৷ মহৎ চেযাদনযা েযাদজ মযাঝপদথ শ্পশ্েদয় 
আসযা ধযাদত শ্েল নযা তযাঁর৷ চেবলমযাত্র নযারীসমযাদজর েযাদে শ্রষেযার আদলযা 
চপঁদে চদওয়যাই নয়, েযাম্ণযািযার ও সংলগ্ন অচিদল বযাল্শ্ববযাহ চরযাধ ও 
শ্বধবযাশ্ববযাহ চযালু েরযার জরুশ্র আদ্দযালনও শুরু েদরশ্েদলন শ্তশ্ন৷ 
আশ্দবযাসী সমযাদজ এই চে েম্ণেযাদণ্ডর সপূচনযা েরদলন শ্তশ্ন—তযার ফল 
শ্েল সুদপূরপ্রসযারী৷ তযঁার আদগ ভযারতবদে্ণ আর চেযাদনযা মনীেী প্রযাশ্ন্তে 
মযানুদের সযামযাশ্জে উন্নয়দনর জন্ এমন শ্নশ্বে আন্তশ্রেতযা শ্নদয় এশ্গদয় 
আদসনশ্ন৷ অসযাধযারর চপৌরুদের রশ্ক্তদত শ্বদ্যাসযাগর চসই েুদগ েযাম্ণযািযাদর 
২৪শ্ি শ্বধবযা বযাশ্লেযার পুনশ্ব্ণবযাদহর ব্বস্যা েদরশ্েদলন৷ এই েযাজ েরদত 
শ্গদয় তযাঁদে েী সুউচ্চ বযাধযার পযাহযাে পযার হদত হদয়শ্েল তযা অনুমযান 
েরদত অসুশ্বধযা হয় নযা৷ শ্তশ্ন চে দপূরদশ্র্ণতযা শ্নদয় তযাঁর প্রগশ্তভযাবনযাদে 
ভযারতবে্ণীয় সমযাদজ বযাস্তবযাশ্য়ত েদরশ্েদলন, এত েযাল পদরও আমরযা 
চসই মহযান েম্ণপ্রবযাদহ শ্নদজদদর সযাঙ্গীভপূ ত েরদত পযাশ্রশ্ন৷ তযাই গভীর 
চবদনযায় তযাঁর অসযামযান্ অবদযাদনর েথযা স্মরর েদর ২০০৩ সযাদলর ২৫ 
আগযার্ ‘শ্দ চিশ্লগ্রযাফ’ পশ্ত্রেযায় প্রেযাশ্রত এেশ্ি সমদয়যাশ্চত প্রশ্তদবদদন 
সযাংবযাশ্দে চগৌতম সরেযার শ্লদখশ্েদলন, ‘‘Vidyasagar had waged 
a battle to abolish child marriage and advocated widow 
remarriage among tribals in the village. However, two 
years ago a tribal boy was killed in Karmatar because 
he wished to marry a widow. The incident was shocking 
as 130 years ago, 24 child widows were remarried by 
Vidyasagar there’’. এই প্রশ্তদবদনশ্ি পেদল রবীন্দ্রনযাদথর েথযাগুশ্ল 
আদরযা এেবযার চভদস ওদঠ মদনর পদ্ণযায়—‘‘চসইজন্ শ্বদ্যাসযাগর এই 
বঙ্গদদদর এেে শ্েদলন৷ এখযাদন চেন তযাঁর স্বজযাশ্ত চসযাদর চেহ শ্েল নযা৷ 
এদদদর শ্তশ্ন তযাঁহযার সমদেযাগ্ সহদেযাগীর অভযাদব আমৃতু্েযাল শ্নব্ণযাসন 
চভযাগ েশ্রয়যা শ্গয়যাদেন৷’’

৩

শ্বদ্যাসযাগর লষে েদরশ্েদলন েযাম্ণযািযার ও সংলগ্ন অচিদলর মযানুেজদনর 
স্বযাস্্ পশ্রদেবযা অত্ন্ত অবদহশ্লত৷ অপুশ্টিদত জীর্ণ অসহযায় মযানুেজদনর 
অশ্ধেযাংরই ভুল শ্চশ্েৎসযায় অথবযা শ্বনযা শ্চশ্েৎসযায় মযারযা েযান৷ ভয়যাবহ 
এই পশ্রশ্স্শ্তর মদধ্ দযঁাশ্েদয় দরশ্দ শ্বদ্যাসযাগর তযাঁর সযামদথ্ণ্র মদধ্ 
জনস্বযাস্্ পশ্রদেবযা চযালু েদরশ্েদলন৷ চহযাশ্মওপ্যাশ্থ শ্চশ্েৎসযায় তযাঁর বু্ৎপশ্ত্ 
শ্েল, চস েযারদর শ্তশ্ন শ্নদজই গশ্রব মযানুেজদনর পযাদর দযঁাশ্েদয় তযাদদর 
চরযাগশ্নর্ণয় শুরু েদরন এবং শ্বনযা পয়সযায় ওেুধ ও পদথ্র ব্বস্যা েদরন৷ 

তযাঁর আদগ ভযারতবদে্ণ 
আর চেযাদনযা মনীেী 

প্রযাশ্ন্তে মযানুদের সযামযাশ্জে 
উন্নয়দনর জন্ এমন শ্নশ্বে 

আন্তশ্রেতযা শ্নদয় এশ্গদয় 
আদসনশ্ন৷ অসযাধযারর 

চপৌরুদের রশ্ক্তদত 
শ্বদ্যাসযাগর চসই েুদগ 

েযাম্ণযািযাদর ২৪শ্ি শ্বধবযা 
বযাশ্লেযার পুনশ্ব্ণবযাদহর 

ব্বস্যা েদরশ্েদলন৷ এই 
েযাজ েরদত শ্গদয় তযাঁদে েী 

সুউচ্চ বযাধযার পযাহযাে পযার 
হদত হদয়শ্েল তযা অনুমযান 
েরদত অসুশ্বধযা হয় নযা৷
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শ্রীচরর চক্বত্ণীর চলখযা The Life of Pandit Iswar Chandra 
Vidyasagar গ্রদথের এই উশ্ক্তশ্ি এশ্বেদয় প্রশ্রধযানদেযাগ্৷ শ্রী চক্বত্ণী 
শ্লদখদেন, ‘‘He had a good number of valuable homoeopath 
books, rare in Bengal in those days, purchased direct 
from England and he ardently read them and digested 
them. From 1877 he began to practice it himself’’. বুঝদত 
আদদৌ অসুশ্বধযা হয় নযা চে, েযাম্ণযািযাদর গশ্রব আশ্দবযাসীদদর চরযাগেন্ত্ররযায় 
ব্শ্থত হদয়ই শ্তশ্ন চহযাশ্মওপ্যাশ্থ শ্চশ্েৎসযা চযালু েদরশ্েদলন৷ ১৮৭৭ সযালশ্ি 
শ্চশ্েৎসযা পশ্রদেবযায় তযাঁর প্রত্ষে সংদেযাদগর পদষে সশ্বদরে গুরুত্বপপূর্ণ 
চেননযা চসই সময়েযাদল শ্তশ্ন েযাম্ণযািযাদরই অবস্যান েরশ্েদলন৷ তযাঁর অনুজ 
রমু্ভচন্দ্র শ্বদ্যারত্ন শ্লদখদেন, ‘‘শ্তশ্ন প্রযাতঃেযাল হইদত চবলযা দরঘশ্িেযা 
পে্ণন্ত সযাঁওতযাল চরযাগীশ্দগদে চহযাশ্মওপ্যাশ্থ মদত শ্চশ্েৎসযা েশ্রদতন এবং 
পদথ্র জন্ সযাগু, বযাতযাসযা, শ্মেশ্র প্রভৃশ্ত শ্নজ হইদত প্রদযান েশ্রদতন৷’’ 
প্রযাশ্ন্তে মযানুদের জন্ এদহন অেৃশ্ত্রম দরদ ও েল্যারের েম্ণ-প্রদরযাদন 
চেবলমযাত্র আমযাদদর চদদরই নয়, সমগ্র এশ্রয়যা মহযাদদদরই তৎেযালীন 
সমদয় এেপ্রেযার দুল্ণভ শ্েল বলদল অতু্শ্ক্ত হয় নযা৷

শ্বদ্যাসযাগর চে শ্বদরে পশ্রেল্পনযা েদর েযাম্ণযািযাদর প্রযাশ্ন্তে মযানুদের 
পদষে েযাজগুশ্ল েদরশ্েদলন এমন নয় শ্েন্তু তযাঁর মযানবদসবযার চেৌশ্ক্তে 
অশ্ভমুখ প্ররস্ত হৃদদয়র মযানুেশ্িদে প্রশ্তশ্ি পদদষেদপই এেযান্ত ব্শ্তক্মী 
ও উদযাহররদেযাগ্ েদর তুদলশ্েল৷ ‘শ্বদ্যাসযাগদরর জীবদনর চরে শ্দনগুশ্ল’ 
নযাদমর বইশ্িদত সদন্তযােেুমযার অশ্ধেযারী জযাশ্নদয়দেন—‘‘তযাঁর বযাগযাদন 
ঢুেবযার দরজযার পযাদর চে শ্তনশ্ি ঘর শ্েল, চসগুশ্লদত থযােদতযা দপূদরর 
গ্রযাম চথদে আসযা চরযাগীরযা৷ েখনই প্রদয়যাজন হ’ত, শ্তশ্ন শ্নদজই চরযাগীর 
বযাশ্ে চদল চেদতন৷ চমথরপশ্লিদত সযারযারযাত বদস েদলরযা চরযাদগর শ্চশ্েৎসযা 
েদরদেন, এমন ঘিনযার েথযা স্যানীয় সযাঁওতযালদদর মুদখ চরযানযা চগদে৷’’ 
এেজন মযানুে চেযান উচ্চতযায় চপঁেদল এমন শ্নঃস্বযাথ্ণভযাদব মযানুদের চসবযায় 
আত্শ্নদবদন েরদত পযাদরন তযা ভযাবদত বসদল শ্বস্মদয়র সীমযা-পশ্রসীমযা 
থযাদে নযা৷

েযাম্ণযািযার-পদব্ণও শ্বদ্যাসযাগরদে েলেযাতযার সদঙ্গ শ্বশ্ভন্ন েযারদর 
চেযাগযাদেযাগ রষেযা েরদত হত৷ চমদ্যাপশ্লিন ইনশ্র্শ্িউরদনর েযাজেম্ণ 
পে্ণযাদলযাচনযা েরযা, বযাদুেবযাগযাদন শ্নদজর জন্ এেশ্ি বযাশ্ে বতশ্র েদর 
গ্রথেযাগযারশ্ি চসখযাদন শ্নদয় আসযা, ‘েশ্লেযাতযা পুস্তেযালয়’ স্যাপন, শ্নজ-
সম্শ্ত্র ‘উইল’ বযা ইছেযাপত্র প্ররয়ন, এেযাশ্ধে শ্বেদয় শ্বদরেদঞের 
মতযামত ঞেযাপন, সরেযাশ্র েত্ণযাব্শ্ক্তদদর সদঙ্গ আলযাপ-আদলযাচনযা প্রভৃশ্ত 
নযানযা গুরুত্বপপূর্ণ সপূশ্চ তযাঁর প্রশ্তশ্দদনর েযাদজর অন্তগ্ণত শ্েল৷ তথযাশ্প 
েযাম্ণযািযাদরর সযাধযারর মযানুদের স্বযাথ্ণ শ্বশ্নিত েদর শ্তশ্ন েখদনযাই েলেযাতযায় 
চদল আদসনশ্ন৷ প্রযাশ্ন্তে মযানুদের প্রশ্ত সুগভীর শ্রদ্ধযা ও সীমযাহীন দযায়বদ্ধতযা 
তযাঁদে সব্ণদযাই েুক্ত চরদখশ্েল শ্রেদের গ্রশ্থেবন্দন, মযাশ্ির েযােযােযাশ্ে থযােযা 
অেৃশ্ত্রম মযানুদের সপূত্র-সংদেযাদগ৷ চরযাগীদদর স্বযাদথ্ণ শ্তশ্ন জরুশ্র েযাজ 
শ্পশ্েদয় শ্দদয়দেন এমন উদযাহররও অজস্র৷ এেবযার রযাজনযারযায়র বসুর 
সদঙ্গ চদখযা েরদত নযা চপদর শ্তশ্ন শ্লদখশ্েদলন, ‘‘আশ্ম েল্ অথবযা পরশ্ 
আপনযাদে চদশ্খদত েযাইব শ্স্র েশ্রয়যাশ্েলযাম, শ্েন্তু এরূপ দুইশ্ি চরযাগীর 
শ্চশ্েৎসযা েশ্রদতশ্ে চে, তযাহযাশ্দগদে পশ্রত্যাগ েশ্রয়যা েযাওয়যা চেযাদনযা 

বুঝদত আদদৌ অসুশ্বধযা হয় 
নযা চে, েযাম্ণযািযাদর গশ্রব 
আশ্দবযাসীদদর চরযাগেন্ত্ররযায় 
ব্শ্থত হদয়ই শ্তশ্ন 
চহযাশ্মওপ্যাশ্থ শ্চশ্েৎসযা 
চযালু েদরশ্েদলন৷ ১৮৭৭ 
সযালশ্ি শ্চশ্েৎসযা পশ্রদেবযায় 
তযঁার প্রত্ষে সংদেযাদগর 
পদষে সশ্বদরে গুরুত্বপপূর্ণ 
চেননযা চসই সময়েযাদল 
শ্তশ্ন েযাম্ণযািযাদরই অবস্যান 
েরশ্েদলন৷
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মদত উশ্চত নদহ৷’’ প্রযাশ্ন্তে মযানুদের প্রশ্ত দয়যাদযাশ্ষের্ নয়—অন্তর শ্দদয় 
ভযাদলযাবযাসযা ও আপদদ-শ্বপদদ পযাদর দযঁােযাদনযার চে ব্রতপযালন শ্বদ্যাসযাগদরর 
জীবদনর অঙ্গ হদয় উদঠশ্েল তযা েযাে্ণত শ্বস্ময়ের এে েম্ণেদঞে রূপযান্তশ্রত 
হদয়শ্েল তযাদত সদ্দহ চনই৷

রবীন্দ্রভযারতী শ্বশ্শ্বদ্যালদয়র সংগ্রহরযালযায় শ্বদ্যাসযাগদরর এেশ্ি 
ডযাদয়শ্র সংরশ্ষেত রদয়দে৷ চসই ডযাদয়শ্রদত তযঁার েযাদে শ্চশ্েৎসযা েদরদেন 
এমন অদনে চরযাগীর নযাম চদখদত পযাওয়যা েযায়৷ চেযাথযাও চেযাথযাও চরযাদগর 
শ্ববরর চলখযা হদয়দে এবং েী ওেুধ চদওয়যা হদয়দে, চরযাগী আদরযাগ্ 
হদলন শ্ে নযা, তযাও উদলিখ েরযা হদয়দে৷ ১৮৮০-১৮৮৩ সযাল সময়েযাদল 
চলখযা এই শ্দনপশ্জি প্রমযার েদর চহযাশ্মওপ্যাশ্থ শ্চশ্েৎসযার ব্যাপযাদর 
শ্বদ্যাসযাগর েতখযাশ্ন সযাবধযানতযা অবলম্বন েরদতন৷ শ্চশ্েৎসযার পযারযাপযাশ্র 
গশ্রব মযানুেদদর আশ্থ্ণে অস্বছেলতযার েথযা চভদব পদথ্র ব্বস্যা এবং 
চষেত্রশ্বদরদে দপূরযাদন্তর চরযাগীদদর শ্বনযা পয়সযায় থযােযার ব্বস্যা েদর শ্তশ্ন 
জনেল্যাদর চে অগ্ররী শ্চন্তদনর পশ্রচয় চরদখ চগদেন তযা আদজযা আমযাদদর 
শ্বশ্স্মত েদর৷

৪

শ্বদ্যাসযাগর চে অনন্ দপূরদশ্র্ণতযায় আশ্দবযাসী সমযাদজর বনু্ হদয় 
উদঠশ্েদলন তযার তযাৎপে্ণ আমরযা এতশ্দন পদর হয়দতযা বযা উপলশ্ধি েরদত 
পযাশ্র৷ জীবদন ‘ভদ্রদলযাে’ চঢর চদদখশ্েদলন শ্তশ্ন, শ্তক্ত অশ্ভঞেতযায় 
ষেতশ্বষেত হদয়শ্েল তযাঁর হৃদয়, তযাই সহজ ও অেৃশ্ত্রম আশ্দবযাসী 
সমযাদজর মদধ্ই খুদঁজ চপদয়শ্েদলন চবঁদচ থযােযার অদময় চপ্রররযা৷ শ্তশ্ন চে 
শ্নদজর পয়সযায় ভুট্টযা শ্েদন সযাঁওতযাল বনু্দদর মদধ্ শ্বতরর েদর আন্দ 
চপদতন বযা পরদবর সমদয় সযাধ্মদতযা জযামযােযাপে শ্েদন শ্দদয় প্রসন্নতযা 
লযাভ েরদতন, তযার মদধ্ দয়যা বযা েরুরযার শ্চহ্নমযাত্র শ্েল নযা৷ মযানুে 
চেভযাদব েযাদের মযানুেজনদে ভযাদলযাবযাদস, উৎসব-অনুষ্যাদন উপহযার চদয়—
শ্বদ্যাসযাগদরর মদনযাভযাবও শ্েল চসরেম৷ শ্তশ্ন জযানদতন দয়যার দযাদন মযানুে 
অপমযাশ্নত হয়, তযার হৃদয় ষুেণ্ণ হয়৷ শ্তশ্ন অতএব বনু্র মদতযাই আশ্দবযাসী 
সমযাদজর পযাদর দযাঁশ্েদয়শ্েদলন এবং বয়স্দদর জন্ বনর শ্বদ্যালয় প্রশ্তষ্যা 
েদর ও অবদহশ্লত নযারীসমযাদজর জন্ পৃথে সু্ল স্যাপন েদর তযাদদর 
শ্নদজর পযাদয় দযাঁেযাদত সযাহযাে্ েদরশ্েদলন৷ ‘চলযােশ্হত’ প্রবদন্ রবীন্দ্রনযাথ 
ঠযােুর শ্লদখশ্েদলন, ‘‘শ্হত েশ্রবযার এেশ্িমযাত্র ঈশ্রদত্ অশ্ধেযার আদে, 
চসশ্ি প্রীশ্ত৷ প্রীশ্তর দযাদন চেযাদনযা অপমযান নযাই শ্েন্তু শ্হবতশ্েতযার দযাদন 
মযানুে অপমযাশ্নত হয়৷ মযানুেদে সেদলর চচদয় নত েশ্রবযার উপযায় তযাহযার 
শ্হত েরযা অথচ তযাহযাদে প্রীশ্ত নযা-েরযা৷’’ রবীন্দ্রনযাথ লষে েদরশ্েদলন, 
ভযারতবদে্ণর চদরশ্হবতেীর দল আত্ম্ভশ্রতযার বদর চলযােসমযাজদে দপূদর 
সশ্রদয় চরদখ, চনহযাৎই দয়যাপরবর হদয় চলযােশ্হত েরদত চচদয়শ্েদলন৷ 
এজন্ তযঁারযা ব্থ্ণও হদয়শ্েদলন৷ শ্েন্তু তযঁারযা েশ্দ ঈশ্রচন্দ্র শ্বদ্যাসযাগদরর 
উদযাহররশ্ি সযামদন রযাখদতন তদব শ্বলষের বুঝদত পযারদতন, চলযােশ্হত 
েরদত হদল মযানুেদে অন্তর শ্দদয় ভযাদলযাবযাসযা জরুশ্র, সযাধযারদরর শ্ক্টি 
েযাপদন সমপূহ এেযাত্তযা গদে চতযালযা েযােযা চলযােসমযাদজর েথযাথ্ণ শ্হতসযাধদনর 
আর চেযাদনযা শ্নভ্ণরদেযাগ্ উপযায় চনই৷

সদন্তযােেুমযার অশ্ধেযারী তযঁার বইশ্িদত শ্বদ্যাসযাগদরর এেশ্ি শ্চশ্ঠ 
উদৃ্ধত েদরদেন চেখযাদন শ্তশ্ন অশ্ভরযামদে শ্নদদ্ণর শ্দদছেন—‘‘এই পদত্রর 

শ্তশ্ন জযানদতন দয়যার 
দযাদন মযানুে অপমযাশ্নত 

হয়, তযার হৃদয় ষুেণ্ণ 
হয়৷ শ্তশ্ন অতএব বনু্র 

মদতযাই আশ্দবযাসী সমযাদজর 
পযাদর দযাঁশ্েদয়শ্েদলন এবং 

বয়স্দদর জন্ বনর 
শ্বদ্যালয় প্রশ্তষ্যা েদর ও 
অবদহশ্লত নযারীসমযাদজর 
জন্ পৃথে সু্ল স্যাপন 

েদর তযাদদর শ্নদজর পযাদয় 
দযঁােযাদত সযাহযাে্ েদরশ্েদলন৷
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মদধ্ শ্ত্রর িযােযার চনযাি পযাঠযাইদতশ্ে, সেলদে শ্দদব৷ আশ্ম েযাইব মদন 
েশ্রয়যাশ্েলযাম, শ্েন্তু অসুখ ও েযাদজর ঝঞ্যাি এই দুই েযারদর েযাইদত 
পযাশ্রদতশ্ে নযা৷’’ শ্চশ্ঠর বয়যানশ্ি পেদলই চবযাঝযা েযায়, শ্বদ্যাসযাগর চে 
তযাঁর আশ্দবযাসী ভযাইদবযাদনদদর জন্ অথ্ণ চপ্ররর েরদেন তযার মদধ্ 
‘আত্যাশ্ভমযাদনর মদ’ চনই, উচ্চশ্েত চঘযােরযা চনই৷ আর পযঁাচিযা গুরুত্বপপূর্ণ 
েযাদজর মদতযাই এশ্ি তযাঁর এেশ্ি গুরুদযাশ্য়ত্ব েযা শ্নদজর হযাদত সম্যাদন 
েরদত নযা পযারযার চবদনযা প্রছেন্ন রদয়দে তযাঁর শ্চশ্ঠশ্িদত৷ ঈশ্রচন্দ্র 
তযাঁর জীবদনর বর্ণময় অশ্ভঞেতযায় বুদঝশ্েদলন, ভদ্রদলযাদের ভযারতবে্ণ 
সশ্ত্েযাদরর ভযারতবে্ণ নয়৷ ১৩১৪ বঙ্গযাদদের ভযাদ্র চথদে ‘প্রবযাসী’ পশ্ত্রেযায় 
ধযারযাবযাশ্হেভযাদব প্রেযাশ্রত হদত থযােযা সুশ্বখ্যাত ‘চগযারযা’ উপন্যাদসর েযাশ্বির 
অধ্যাদয় রবীন্দ্রনযাথ ঠযােুর চগযারযার চে েুশ্ক্তশ্বন্স্ত অনুভবরযাশ্জ উপস্যাপন 
েদরদেন তযা চেন শ্বদ্যাসযাগদররই জীবনদবদ৷ রহর চেদে গ্রযাদমর প্রযাশ্ন্তে 
মযানুদের সদঙ্গ বসবযাদসর সুদেযাগ চপদয় চগযারযা উপলশ্ধি েদরশ্েল…‘‘এই 
শ্নভৃত প্রেযাণ্ড গ্রযাম্ ভযারতবে্ণ চে েত শ্বশ্ছেন্ন, েত সংেীর্ণ, েত দুব্ণল—
চস শ্নদজর রশ্ক্ত সম্বদন্ চে শ্েরূপ শ্নতযান্ত অদচতন এবং মঙ্গল সম্বদন্ 
সম্পূর্ণ অঞে ও উদযাসীন—প্রদত্ে পযাঁচ-সযাত চক্যাদরর ব্বধযাদন তযাহযার 
সযামযাশ্জে পযাথ্ণে্ চে শ্েরূপ এেযান্ত—পৃশ্থবীর বৃহৎ েম্ণদষেদত্র চশ্লবযার 
পদষে চস চে েতই স্বরশ্চত ও েযাল্পশ্নে বযাধযায় প্রশ্তহত’’ এবং ‘‘এই 
অঞেতযা, জেতযা ও দুঃদখর চবযাঝযা চে েী ভয়ংের প্রেযাণ্ড এবং এই ভযার চে 
আমযাদদর শ্রশ্ষেত-অশ্রশ্ষেত ধনী-দশ্রদ্র সেদলরই েযঁাদধর উপর চযাশ্পয়যা 
রশ্হয়যাদে, প্রদত্েদেই অগ্রসর হইদত শ্দদতদে নযা’’ এবং এই দুঃসহ 
অবস্যার পশ্রবত্ণন নযা ঘিদল নতুন ভযারত গদে চতযালযা অসম্ভব৷

েযাম্ণযািযাদর দীঘ্ণ আঠযাদরযা বেদরর জীবনেযাদল শ্বদ্যাসযাগদরর অন্তরদলযাদে 
চে অনুভব ডযানযা চমদলশ্েল তযার সদঙ্গ চগযারযার জীবনদর্ণদনর শ্মল খুঁদজ 
পযাই৷ শ্তশ্ন চদদরর প্রযাশ্ন্তে মযানুদের সমতদল চনদম আসদত চপদরশ্েদলন 
বদলই তযাদদর ভযাদলযাবযাসযা ও শ্রদ্ধযায় সজিীশ্বত হদয়শ্েদলন৷ শ্তশ্নই সম্ভবত 
এই মহযাদদদরর প্রথম মযানুে শ্েশ্ন আশ্দবযাসীদদর েল্যার ও উন্নয়দনর 
েযাদজ শ্নঃস্বযাথ্ণ আত্শ্নদয়যাগ েদরশ্েদলন ও পচিযাদপদ জনজযাশ্তদে স্বযাবলম্বী 
েরযার জন্ সরেযাশ্র সযাহযাে্ ব্শ্তদরদে সম্পূর্ণ শ্নদজর দযাশ্য়দত্ব ও শ্নজস্ব 
ভযাবভযাবনযায় এেশ্ি সম্যানজনে অবস্যাদন চপঁদে শ্দদত চচদয়শ্েদলন৷ 
সদন্তযােেুমযার অশ্ধেযারী শ্লদখদেন, ‘‘সযাঁওতযাল েপিতযা জযাদন নযা; রযাজনীশ্ত 
চরদখশ্ন৷ তযাই আজও (গত রতযাদদের আদির দরদের প্রথম ভযাগ) অশ্ভরযাম 
মণ্ডদলর চপৌত্র নযাথুরযাম ভযাঙযা চবশ্দর মপূদল ফুল শ্দদয় প্রশ্তশ্দন প্ররযাম েদর৷ 
েযারর তযাদদর েযাদে শ্বদ্যাসযাগর শ্েদলন চদবতযা৷’’

চদবতযা হদত চযানশ্ন ঈশ্রচন্দ্র শ্বদ্যাসযাগর নযাদমর বদরর্ মযানুেশ্ি৷ চদব-
শ্বিদজ, শুভ-অশুভ সংস্যাদর, আচযার-শ্বচযাদর আস্যা শ্েল নযা তযঁার৷ শ্তশ্ন 
গভীরভযাদব শ্বশ্যাস রযাখদতন মযানবতযার শ্বশ্নদ্র প্রহদর, গরমযানুদের জন্ 
স্বযাথ্ণহীন েম্ণেদঞের শ্নরবশ্ছেন্ন প্রবযাদহ৷ আজ শ্দদে শ্দদে প্রযাশ্ন্তে মযানুদের 
েল্যাদর নযানযা ধরদনর েম্ণসপূশ্চ গ্রহর েরযা হদছে৷ চসই বযাস্তবতযার শ্নশ্রদখ, 
অতীদতর শ্ফদর তযােযাদল, প্রযায় চদেদরযা বের আদগ শ্বদ্যাসযাগর েযাম্ণযািযাদর 
চে সুমহযান েম্ণধযারযার সপূচনযা েদরশ্েদলন তযা আদজযা সব্ণস্তদরর মযানুেদে 
েুগপৎ শ্বশ্স্মত ও শ্রদ্ধযাবনত েদর—চসই জরুশ্র েথযাশ্ি সশ্বনদয় উদলিখ 
নযা েরদল ইশ্তহযাদসর অমে্ণযাদযা েরযা হদব৷

শ্তশ্নই সম্ভবত এই 
মহযাদদদরর প্রথম মযানুে 
শ্েশ্ন আশ্দবযাসীদদর েল্যার 
ও উন্নয়দনর েযাদজ শ্নঃস্বযাথ্ণ 
আত্শ্নদয়যাগ েদরশ্েদলন 
ও পচিযাদপদ জনজযাশ্তদে 
স্বযাবলম্বী েরযার জন্ 
সরেযাশ্র সযাহযাে্ ব্শ্তদরদে 
সম্পূর্ণ শ্নদজর দযাশ্য়দত্ব ও 
শ্নজস্ব ভযাবভযাবনযায় এেশ্ি 
সম্যানজনে অবস্যাদন 
চপঁদে শ্দদত চচদয়শ্েদলন৷
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রশ্ব কশ্বর ভাবনা এবং বক্তববযের বাইবর পপশ্রবে এবে শ্কছু বলার বা 
ভাবার োহে পবাধহে বাঙাশ্লর এখনও হেশ্ন। এতটা োবালক পবাধহে 
বাঙাশ্ল আগামী ৫০ বছবরও হবত পারবব না। আর হেত দরকারও পনই। 
তাই পে রেোগর-করুণাোগর-ভাষাোগরবক শ্নবে আমাবদর শ্ববলেষবণর 
পেষ্া,  কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাবের ভাষাবতই পবাধহে তঁার েব্ববরেষ্ঠ শ্বোর েম্ভব। 
শ্তশ্ন তঁার ‘শ্বদযোোগর েশ্রত’ গ্রবথের এক জােগাে (পৃষ্ঠা ১৪) শ্লখবছন, 
‘শ্বশ্বকম্বা পেখাবন োর পকাশ্ট বাঙাশ্ল শ্নম্বাণ কশ্রোশ্ছবলন, পেখাবন দুই-
একজন মানুষ গশ্িো ববেন পকন !’ আবার শ্তশ্ন আর এক জােগাে (পৃষ্ঠা 
৫০) প্াণ খুবল শ্বদযোোগর স্তুশ্ত করবত শ্গবে শ্লখবছন, ‘আমাবদর এই 
অবমাশ্নত পদবে ঈচিরেবন্দ্রর মবতা এমন অখণ্ড পপৌরুবষর আদে্ব পকমন 
কশ্রো জন্মগ্রহণ কশ্রল, আমরা বশ্লবত পাশ্র না। কাবকর বাোে পকাশ্কল 
শ্িম পাশ্িো োে—মানব ইশ্তহাবের শ্বধাতা পেইরূপ পগাপবন পকৌেবল 
বঙ্গভূশ্মর প্শ্ত শ্বদযোোগরবক মানুষ কশ্রবার ভার শ্দোশ্ছবলন’।

আর এই মানুষ করার ভার েশ্দ েশ্তযেই পকউ শ্নবজর কঁাবধ তুবল পনন, 
তঁাবক শ্েশুর শেেববর দাশ্েত্বভার শ্নবতই হবব। একজন মানুষ, একজন 
বাঙাশ্ল জন্মগ্রহণ কবরশ্ছবলন ২০০ বছর আবগ। শ্কন্তু শ্তশ্ন বাঙাশ্ল শ্েশুর 
শেেব েম্পবক্ব এতটা শ্ক আধুশ্নক-মনস্ক এক ভাষাশ্বজ্ানীর পশ্রেে 
শ্দবলন, োবত আজ ‘বণ্বপশ্রেে’ এবং ‘শ্বদযোোগর’ এই দুশ্ট েব্দ েমে্বক 
হবে োে ! শুধু বণ্বপশ্রেে পকন ? বণ্বপশ্রেবের দুশ্ট ভাগ-েহ কোমালা, 
পবাবধাদে, নীশ্তববাধ—বলা োে, পেশ্দন এই বইগুশ্লই শ্ছল প্াে ৫০ বছর 
ধবর শ্েশুপাঠযে বইবের ‘পবস্ট পেলার’। রবীন্দ্রনাে তাই শ্নশ্দ্্বধাে বলবত 
পপবরশ্ছবলন, ‘জল পবি/পাতা নবি’, আমার জীববন এইবটই প্েম 
কশ্বতা।

শ্কন্তু শ্বদযোোগর পকন শ্লখবলন বণ্বপশ্রেে ? বাঙাশ্লর বণ্বজ্ান কী 
এর আবগ শ্ছল না ? শ্েশুপাঠযে বই পলখার শ্দবক শ্নবজর পমধাবৃশ্তি পকন 
বযেে করবত পগবলন শ্বদযোোগর—তা বুঝবত পগবল পপঁবছ পেবত হবব ২০০ 
বছবররও আরও শ্কছু েমে আবগ। পেশ্দন প্বোজন হবেশ্ছল কম্ববোগী 
শ্বদযোোগবরর জন্মগ্রহবণর, বাংলাভাষার প্বোজবন।

পপ্ক্াপট
বাংলাে রাজননশ্তক আশ্ধপতযে প্শ্তষ্ঠা করার োবে োবে ইস্ট 

ইশ্ডিো পকাম্পাশ্নর মূল উবদেেযে শ্ছল শ্বশ্ভন্ন শ্রিস্টান শ্মেনাশ্রর ভাবনাবক 
প্শ্তশ্ষ্ঠত করা। পকাম্পাশ্ন েখন ভারবত আবতে আবতে তাবদর রাজস্ব 
কাবেম করবত োইবছ, তখন েববেবে পবশ্ে শ্ববরাশ্ধতা এবেশ্ছল পতু্বশ্গজ, 
িাে এবং ফরাশ্েবদর পেবক। কারণ, পে-েমে পমাগল োম্াবজযের 

শেেববর পমঘদূত
ভাষাোগর শ্বদযোোগর

রাতুল দতি

প্েঙ্গ : বণ্বপশ্রেে



পেষশ্দবক ভারবত অনযেতম শ্নভ্বরবোগযে এবং শ্বশ্বােবোগযে েমুদ্রপবের 
বযেবোেী শ্ছবলন তঁারাই, ইংবরজরা নন। তখনও পে্বন্ত পকাম্পাশ্নর 
প্তযেক্ েহবোশ্গতাে শ্মেনাশ্রবদর পবক্ বাংলার আে্ব-োমাশ্জক এবং 
োংসৃ্কশ্তক অবস্ান এবং তাবদর শ্েক্াগত োশ্হদা পবাঝা েম্ভব হেশ্ন। 
ফবল পকাম্পাশ্নর ইশ্তহাবের প্েমশ্দবক বাংলা তো ভারবত নানা ধরবনর 
প্ােশ্মক স্বাস্যেবকন্দ্র ও প্ােশ্মক শ্বদযোলে স্াপবনর মূল উবদেেযেই শ্ছল 
শ্রিস্টান ধবম্বর প্ভাব শ্বতোর করা।

শ্বশ্ভন্ন শ্মেনাশ্রর েদেযে এবং পকাম্পাশ্নর কম্বোশ্ররা এর ফবল 
দ্রুত বাংলা-েহ অনযোনযে আঞ্চশ্লক ভাষা শ্েখবত শুরু করবলন। উবদেেযে, 
শ্কন্তু ভাষাশ্েক্া নে। বরং, আঞ্চশ্লক ভাষা শ্েবখ পোগেূত্র স্াপন 
কবর, আঞ্চশ্লক মানুষবদর মবধযে বাইববল ও শ্রিস্টান ধবম্বর নানা শ্দক 
তুবল ধরা। ফবল শ্রীরামপুর শ্মেনাশ্রজ-এর একশ্ট উবদেেযে পেমন শ্ছল 
ভারতীেবদর আরও খাশ্নকটা এশ্গবে পদওো এবং অনযে উবদেেযে শ্ছল—
বাইবববলর প্োর।

শ্ঠক এই েমবেই পেন েশ্ঠকভাবব বাংলার বুবক বাংলা ভাষাশ্েক্াে 
নবজাগরণ ঘটাবত শ্বদযোোগর মহােবের আশ্বভ্বাব। শ্তশ্ন শ্ছবলন 
‘পশ্ণ্ডত’। অে্বাৎ পটাল বা েতুষ্াঠীর দীঘ্বেূত্রী শ্েক্াে শ্তশ্ন ববিা 
হবেশ্ছবলন। েংসৃ্কত ভাষাশ্েক্া অবেযেই কামযে, পশ্ণ্ডত শ্বদযোোগর বুঝবত 
পপবরশ্ছবলন। শ্কন্তু পটাবলর প্ােীন পথোে েংসৃ্কত পেখার গুরুশ্বদযো শ্দবে 
পে বাঙাশ্ল পবশ্েদূর পদৌবিাবত পারবব না, পেটাও অনুধাবন করবত 
পপবরশ্ছবলন শ্তশ্ন। ‘বণ্বপশ্রেে’-এর জন্ম পেই ভাবনা পেবকই। একশ্দবক 
শ্মেনাশ্রবজর শ্েক্ার পদৌলবত ইংবরশ্জ পেখার প্বল োপ, অনযেশ্দবক 
েংসৃ্কত পেখার দীঘ্বেূশ্ত্রতা এবং পেজনযে ক্রমে বাংলা পেখার অনীহা—

 বযেপশ্টস্ট শ্মেন পপ্ে
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এই দুবের পপ্ক্াপবটই পলখা হল ‘বণ্বপশ্রেে’। এই বইবের আবগ-পবর 
বাঙাশ্ল শ্েশু হাবত পপল ‘কোমালা’, ‘পবাবধাদে’, ‘নীশ্তববাধ’, ‘েশ্রতাবলী’ 
এবং ‘আখযোনমঞ্জরী’। তবব েববেবে উবলেখবোগযে হল ‘বণ্বপশ্রেে’। কারণ 
একশ্দবক বণ্বপশ্রেবে রবেবছ বাংলা পেখার পোপান, অনযেশ্দবক শ্েশুবদর 
জীববন কীভাবব েলবত হবব—তার শ্েক্াগ্রথেও শ্বদযোোগবরর বণ্বপশ্রেে। 
বলা োে, বণ্বপশ্রেে হল অশ্ভভাবকবদর জনযে আরও পবশ্ে গুরুত্বপূণ্ব বই। 

শ্কন্তু পছাবটাবদর জনযে এবকর পর এক বই পকন ? তা-ও আবার 
এবকেবাবর ভাষা পেখার েূেনালবনের পেবক শুরু কবর নীশ্তজ্াবনর বুশ্নোদ 
গবি পতালার ভাবনা পকন ? কারণ, আজ পেভাবব শ্েশুপাঠযে বই েুলবভ 
পমবল, পেশ্দন পতমন অবস্া শ্ছল না। এই বইগুশ্ল পিবল ফুবট উঠবব 
ছশ্ব, মবন জাগবব কশ্বতা,  হবব হাবত-কলবম শ্েক্া—এই শ্ছল স্বপ্ন এবং  
পেশ্ট েমূ্পণ্ব েফল।

বণ্বপশ্রেে-পূব্ববত্বী শ্েশুপাঠযে
পজমে লং ১৮৫৫ োবল একশ্ট কযোটালগ শতশ্র কবরশ্ছবলন 

(A Descriptive Catalogue of Bengali Works by J. Long, 
1855), োর মবধযে পবে কবেকশ্ট শ্েশুপাঠযে বইবের উবলেখ পাওো োে। 
লং োবহব ইংবরশ্জবতই বইগুশ্লর উবলেখ কবরশ্ছবলন, বাংলাে নে। 
প্শ্তশ্ট বই ঘঁাটবল পবাঝা োবব, শ্ঠক পকান পপ্ক্াপবট দঁাশ্িবে এবং 
বাংলাে বণ্বশ্েক্ার পকান প্ােশ্মক অবস্াে পশ্ণ্ডত শ্বদযোোগর এবকর পর 
এক শ্েশুপাঠযে বই পলখাে তাশ্গদ অনুভব কবরশ্ছবলন। েবঙ্গ বুঝবত হবব, 
শ্তশ্ন এই বইগুশ্ল এতটাই েমবোপবোগী—আধুশ্নক-শবজ্াশ্নক পদ্ধশ্তবত 
শ্লবখশ্ছবলন পে, আজও েমানভাবব প্ােশ্ঙ্গক।

১৮১৬ োবল পলখা হবেশ্ছল ‘শ্লশ্পধারা’। পলখবকর নাম জানা োে 
না। পৃষ্ঠা শ্ছল পমাট ১২শ্ট। এখাবন বাংলা বণ্বগুশ্ল োজাবনা শ্ছল তাবদর 
আকৃশ্ত অনুোবর। পেমন, শ্ত্রবকাণ বা শ্ত্রভুজ আকাবরর েমতে বণ্ববক 
একেবঙ্গ স্ান পদওো হবেশ্ছল। এরপর শ্ছল পগালাকৃশ্ত ববণ্বর মালা। 
পেগুশ্লবক একেবঙ্গ পলখা হত। এরকমভাবব প্াে ৭৬০শ্ট েুক্ত এবং 
অেুক্ত ববণ্বর উবলেখ প্াক্ -বণ্বপশ্রেে েুবগর শ্লশ্পধারা বইবত পাওো োে।

এরপর বণ্বপশ্রেবের আবগ আরও দুশ্ট বইবের উবলেখ পাওো 
োে। একশ্ট হল ১৮২০ োবল প্কাশ্েত এবং রাধাকান্ত পদববর পলখা 
‘বানান বই’ (Spelling Book) এবং অনযেশ্ট তঁারই পলখা ‘বাঙ্গালা 
শ্েক্াগ্রথে’। অবনবক ববলন, এই দুশ্ট আদবপ একই বই। তবব পৃষ্ঠােংখযো 
আলাদা হওোে জশ্টলতা রবেবছ। প্েম বইবত পৃষ্ঠােংখযো ২৫৬ এবং  
শ্দ্তীে বইবত ২৮৮, এই বইগুশ্লবত শুধু বাংলা বণ্বমালা নে, এবং 
োধারণ জ্াবনর উপবোগী শ্বজ্ান-ভূবগাল-অঙ্ক-ইশ্তহাে এবং বযোকরণ 
শ্নবে অবনক শ্কছু পলখা হবেশ্ছল।

এরপর পাওো োে আরও একশ্ট বই ‘বঙ্গ বণ্বমালা’। এশ্ট অবনকটা 
বণ্বপশ্রেবের স্টাইবল পলখা। দামও শ্ছল ১ আনা এবং পৃষ্ঠা ২৪, বানান 
শ্েক্ার এই বইবের পলখক পক শ্ছবলন, জানা োে না। তবব পজমে লং-
এর বইবের তাশ্লকাে এই বইশ্টর উবলেখ শ্ছল।

তত্ত্বববাশ্ধনী েভার পক্ পেবক ১৮৪৪ োবল আরও একশ্ট বানান এবং 
ভাষাশ্েক্ার বইবের উবলেখ পাওো োে। নাম শ্ঠক জানা োে না। খুবই 
পাতলা েশ্ট বই। পৃষ্ঠােংখযোও কম, মাত্র ১৩ পৃষ্ঠা।

পজমে লং (ওপবর) ও তঁার বই (নীবে)

রাধাকান্ত পদব
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ঈশ্বরেন্দ্র শ্বদযোোগর পে েমে শ্েশু-শ্কবোরবদর উপবোগী পাঠযেপুতেক 
েম্পবক্ব Council of Education-পক শ্লখবছন—"What we require 
is to extend the benefit of education to the mass of the 
people. Let us establish a number of vernaculer schools, 
let us prepare a series of vernaculer classbooks on useful 
and instructive subjects, let us raise up a band of men 
qualified to undertake the responsible duty of teachers 
and the object is accomplished." অে্বাৎ বলা োে, ১৮০০ োবল 
লি্ব ওবেবলেশ্লর হাত ধবর পে পফাট্ব উইশ্লোম কবলবজর েূেনা হবেশ্ছল, 
পরবত্বীকাবল পেই কবলবজর অধযোপক এবং অধযেক্ পশ্ণ্ডত শ্বদযোোগর তা 
পটবন শ্নবে শ্গবেশ্ছবলন।

রাজা রামবমাহন রাবের গবদযের শ্নজস্ব স্টাইবলর কো বাদ শ্দবল, 
বাঙাশ্ল শ্েশুর হাবত ‘বণ্বপশ্রেে’ আোর আবগ পেই ভাষার কী করুণ 
পশ্রণশ্ত হবেশ্ছল, তা অবনকটা পবাঝা োে ১৮০১ োবলর ‘প্তাপাশ্দতযে 
েশ্রত’ বইশ্ট পিবল। শ্লবখশ্ছবলন উইশ্লোম পকরী োবহববর মুশ্সি রামরাম 
বেু। পে েমে বাংলা গদযেোশ্হবতযের শ্বকাবের জনযে পফাট্ব উইশ্লোম 
কবলবজর বাংলা শ্বভাবগর প্ধান পকরী োবহব ৫৯ জন পশ্ণ্ডতবক 
শ্নেুক্ত কবরশ্ছবলন, শ্কন্তু কাবজর কাজ শ্কছুই হেশ্ন। ো করার একাই 
কবরশ্ছবলন শ্বদযোোগর।

পফাট্ব উইশ্লোম কবলবজর অনযে পশ্ণ্ডতবদর পলখা শ্েশুপাঠযে বইবের 
মবধযে উবলেখবোগযে শ্ছল—মৃতুযেঞ্জে শ্বদযোলঙ্কাবরর বশ্ত্রে শ্েংহােন (১৮০২) 
ও প্ববাধেশ্ন্দ্রকা (১৮১৩), পগালকদাে েম্বার শ্হবতাপবদে (১৮০২), 
তাশ্রণীেরণ শ্মবত্রর ওশ্রবেন্াল ফযোবুশ্লস্ট (১৮০৩), েশ্ণ্ডেরণ মুশ্সির 
পতাতা ইশ্তহাে (১৮০৫), হরপ্োদ রাবের পুরুষ পরীক্া (১৮১৫) 
এবং কােীনাে তক্বপঞ্চানবনর পদাে্ব পকৌমুদী (১৮২১)। এর েবঙ্গ শ্ছল 
রামবমাহবনর পশ্ণ্ডশ্ত ধরবনর গদযে। ফবল শ্েশুবদর বণ্বমালা—েুক্তাক্র 
এবং অেুক্তাক্র পেখার আদে্বতম বই শ্হবেবব ‘বণ্বপশ্রেে’ ছাপার আবগ 
পতমন পকানও আকষ্বণীে বই শ্ছল না।

উইশ্লোম পকরী

পফাট্ব উইশ্লোম কবলজ
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বণ্বপশ্রেে-পূব্ববত্বী েমবের মবধযে পে আরও ৪শ্ট বই উবলেখবোগযে 
শ্ছল—পেগুশ্ল হল কশ্ব মদনবমাহন তক্বালঙ্কাবরর ‘শ্েশুশ্েক্া’, শ্বদযোোগর 
মোইবের শ্নবজর পলখা ‘পবাবধাদে’, শ্বদযোোগবরর েুহৃদ বনু্ অক্েকুমার 
দবতির ‘োরুপাঠ’ এবং অজ্াত পশ্রেে এক বযেশ্ক্তর পলখা ‘শ্েশুববাধক’। 
প্াক্  বণ্বপশ্রেে েমবের শ্েশুপাঠযে শ্ববলেষবণ এবদর ভূশ্মকা ভীষণ 
গুরুত্বপূণ্ব। পেই েবঙ্গ মবন রাখবত হবব, এখনও পে্বন্ত েংসৃ্কত শ্েক্ার 
৩শ্ট উবলেখবোগযে বইও পশ্ণ্ডত ঈশ্বরেন্দ্র শ্লবখ পফবলবছন। এই ৩শ্ট বই 
হল—েংসৃ্কত বযোকরণ উপক্রমশ্ণকা, বযোকরণ পকৌমুদী এবং ঋজুপাঠ। 
েংসৃ্কত বযোকরবণর বই দুশ্ট উবলেবখর কারণ হল—শ্বদযোোগর মোইবের 
েংসৃ্কবতর পাশ্ণ্ডতযে বণ্বপশ্রেে পলখার পনপবেযে  কাজ কবরবছ। পশ্রস্কার 
পবাঝা  োে, পশ্রণত শ্বোর-শ্ববলেষণ বুশ্দ্ধ, পাকা হাত এবং পাকা মাো 
শ্নবেই শ্তশ্ন বণ্বপশ্রেে শ্লখবত পনবমশ্ছবলন।

প্েবম আো োক, ‘পবাবধাদে’-এর প্েবঙ্গ। ১৮৫১ োবল প্েম 
প্কাশ্েত হে শ্বদযোোগবরর ‘পবাবধাদে’। ১৮৯০ োল পে্বন্ত ১০৬শ্ট 
েংস্করণ ছাপা হে। এর মবধযে ১৮৫৭ োল পে্বন্ত ৬ বছবর ১৪,০০০ 
কশ্প ছাপা হে। তখনকার শ্দবনর পবেুন সু্কবলর পমবেবদর শ্েক্ার জনযে 
পলখা এই বই। পেম্ারে প্কাশ্েত 'Rudiments of Knowledge'-
এর বাংলা েংস্করণ এই বই—এটা বলা পেবতই পাবর। বইবের প্েম 
েংস্করবণ শ্বদযোোগর শ্লখবছন—"Bodhodaya is a compilation 
from several English books and not a translation of a 
particular book ;"

‘শ্েশুশ্েক্া’ গ্রবথের পলখক শ্ছবলন কশ্ব মদনবমাহন তক্বালঙ্কার। তবব 
এই বইশ্ট প্কাবে েববেবে পবশ্ে োহােযে পপবেশ্ছবলন পবেুন োবহব, 
ইংবরজবদর শ্রিঙ্কওোটার পবেুন। পেশ্দবনর পবেুন সু্কল ও কবলজ 
তারই পশ্রণশ্ত এবং এই সু্কবলর পমবেবদর প্েম পাঠযেক্রবমর ভাবনা 
পেবকই ‘শ্েশুশ্েক্া’ শ্লবখশ্ছবলন মদনবমাহন। পবেুন োবহব এই বইশ্ট 
ছাপাবত োহােযে কবরশ্ছবলন ববল পলখক বইশ্ট তঁাবকই উৎেগ্ব কবরন। 
‘বণ্বপশ্রেে-এর মবতা ‘শ্েশুশ্েক্া’-রও শ্ছল প্েম ভাগ এবং শ্দ্তীে 
ভাগ। প্েম ভাবগ শ্ছল অেংেুক্ত বণ্ব এবং শ্দ্তীে ভাগ শ্ছল েংেুক্ত 
বণ্ব। বলা োে, দীঘ্বশ্দবনর শুভানুধযোেী এবং েুহৃদ বনু্ মদনবমাহবনর 
বইশ্ট শ্বদযোোগবরর বণ্বপশ্রেে পলখার কাঠাবমা শতশ্রবত ভীষণ োহােযে 
কবরশ্ছল। প্েম ৬ বছর এই বইশ্টর ১০শ্ট েংস্করণ ছাপা হবেশ্ছল। 
‘শ্েশুশ্েক্া’-র েতুে্ব ভাগই হল ‘পবাবধাদে’—এটাও অবনবক ববল োবকন। 
ফবল দুই পলখক মদনবমাহন এবং শ্বদযোোগবরর মবধযে পে হৃদযেতা শ্ছল 
এবং তার জনযেই শ্নবজ বনু্র পলখা বইবের েতুে্ব ভাগ পলখা ও প্কােনার 
দাশ্েত্ব তুবল শ্নবেশ্ছবলন শ্নবজর কঁাবধ, পে কো বলা বাহুলযে।

পেেমে কলকাতার ৪০, গরাণহাটা শ্্রিবটর অক্ে লাইবরেশ্র পেবক 
পূণ্বেন্দ্র েীবলর েম্পাদনাে প্কাশ্েত হত ‘শ্েশুববাধক’ বইশ্ট। দাম 
শ্ছল ১২ আনা। কী োকত এই বইবত ? স্বরবণ্ব, বযেঞ্জনবণ্ব, নানা ধরবনর 
েুক্তাক্র, বানান, নাম-শ্ঠকানা েহ শ্েশ্ঠ পলখার পদ্ধশ্ত, েতক-কিা-
গডিা ইতযোশ্দ পশ্রমাবপর গণনা পদ্ধশ্ত ও তার উদাহরণ, তখনকার শ্দবন 
বাজাবরর নানা ওজন পদ্ধশ্ত ও তার একক, েমে পশ্রমাপক পদ্ধশ্ত, 
ভূশ্মর শদঘ্বযে-প্স্-পক্ত্রফল মাপার পদ্ধশ্ত, েুদকষা, মাশ্েক  খরবের 
শ্হবেব পলখার পদ্ধশ্ত, নানা ধরবনর গুবণর নামতা ইতযোশ্দ। এছািা শ্ছল 

মদনবমাহন তক্বালঙ্কার
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১০৫শ্ট োণকযে পলোক। শ্ছল ছব্াবদ্ধ কবেকশ্ট েহজ পাবঠর কশ্বতা 
পেমন—কশ্বকঙ্কন মুকু্রাম েক্রবত্বীর ‘গঙ্গার ব্না’, শ্দ্জ কশ্বেবন্দ্রর 
‘দাতাকণ্ব ও কলঙ্কভঞ্জন’, পকানও অজ্াত পলখবকর ‘প্হ্াদ েশ্রত্র’ এবং 
অবোধযোরাবমর ‘গুরুদশ্ক্ণা’। তবব েবশ্কছুর পরও ‘শ্েশুববাধক’ বইশ্টবক 
কখবনাই বণ্ব-পশ্রেবের গ্রথে বলা েবল না। বরং েংকলন গ্রথে বলা েবল। 
পেই েবঙ্গ ‘শ্েশুশ্েক্া’ বা ‘শ্েশুববাধক—দুশ্ট বইবের পকাবনাশ্টই এত 
জনশ্প্ে হবত পাবরশ্ন। কারণ বণ্বপশ্রেে পলখা হবেশ্ছল, েংসৃ্কত পেবক 
শ্নে্বাে পবর কবর আধুশ্নক বাংলার  শ্নশ্রবখ। কশ্ট স্বর বা বযেঞ্জনবণ্ব োকা 
উশ্েত, তা আর পকউ ভাববনশ্ন। ফবল বণ্বপশ্রেে পূব্ববত্বী বইগুশ্লবক 
অবনকটাই স্ারক বা েংকলক গ্রথে বলা েবল।

েংসৃ্কত হবলও একটু অনযে ধরবনর বই শ্ছল ‘ঋজুপাঠ’, প্েম ভাগ 
(১৮৫১), শ্দ্তীে ও তৃতীে ভাগ (১৮৫২)। প্েম ভাবগ রবেবছ পঞ্চতন্ত্র ও 
মহাভারবতর গল্প, শ্দ্তীে ভাবগ রামােবণর অবোধযোকাণ্ড এবং তৃতীে ভাবগ 
শ্হবতাপবদে, শ্বষু্পুরাণ, ঋতুেংহার, পবণীেংহার এবং মহাভারত।

েুতরাং এই েবকশ্ট বই শ্ছল অবেযেই শ্েশুপাঠযে এবং ‘বণ্বপশ্রেে’ 
শ্লখবত শুরু করার আবগ এই বইগুশ্লই শ্ছল পলখার শ্ভশ্তিভূশ্ম— 
বলাই োে।

৭শ্ট শবশ্েবষ্যে অননযে বণ্বপশ্রেে
(ক) আধুশ্নক বণ্বমালার মূল রূপকার শ্ছবলন ঈশ্বরেন্দ্র শ্বদযোোগর। 

বহুশ্দন পে্বন্ত বাংলা বণ্বমালাে ১৬শ্ট স্বরবণ্ব এবং ৩৪শ্ট বযেঞ্জনবণ্ব 
অে্বাৎ পমাট ৫০শ্ট বণ্ব শ্ছল। েংসৃ্কবত পশ্ণ্ডত শ্বদযোোগর পেশ্টবক 
১২শ্ট স্বরববণ্ব কশ্মবে আনবলন এবং বযেঞ্জনবণ্ব পববি হল ৪০শ্ট। 
পে ৪শ্ট স্বরবণ্ব কমল পেগুশ্ল হল—

ঋৃ (দীঘ্ব), ৡ (দীঘ্ব), ং (অনুস্বর), ঃ (শ্বেগ্ব)

 পে ৬শ্ট বযেঞ্জনবণ্ব বািল পেগুশ্ল হল—

ং, ঃ,  ঁ এবং ি, ঢ়, ে

 এবং পেশ্ট বযেঞ্জনবণ্ব শ্হবেবব কবম পগল পেশ্ট—

ক + ষ = ক্

   বণ্বপশ্রেবের শ্বজ্াপবন স্বেং শ্রীঈশ্বরেন্দ্র েম্বা (শ্বদযোোগর) 
শ্নবজ বণ্বমালা শ্নবে এই পরীক্া-শ্নরীক্ার শবজ্াশ্নক বযোখযো 
শ্দবছেন। শ্তশ্ন বলবছন—‘দীঘ্ব ঋ-কার’ এবং ‘দীঘ্ব ঌ কার’- এর 
প্বোগ বহুশ্দন আবগই বাংলাে বন্ হবে পগবছ। ফবল পেগুশ্ল 
কশ্মবে পদওো উশ্েত। অনযেশ্দবক ‘ং’ এবং ‘ঃ’ কখবনাই স্বরবণ্ব 
হবত পাবর না। তঁার মবত, ‘   ঁ ’ অবেযেই স্বতন্ত্র একশ্ট বণ্ব এবং 
পেশ্ট বযেঞ্জনবণ্ব। ‘ক’ ও ‘ষ’ শ্মবল পেবহতু ‘ক্’ শতশ্র হবছে, ফবল  
পেশ্ট েুক্তবণ্ব, অেুক্ত বণ্ব নে। আবার ‘ি’, ‘ঢ’, ‘ে’ েশ্দ েবব্দর 
মবধযে বা পেবষ োবক, পেশ্ট পশ্রবশ্ত্বত হবে ‘ি’, ‘ঢ়’, ‘ে’ হবে োে। 
এবদর উচ্ারণও আলাদা হে। ফবল আলাদা বযেঞ্জনবণ্ব শ্হবেবব 
ভাবাই ভাল।

বহুশ্দন পে্বন্ত বাংলা 
বণ্বমালাে ১৬শ্ট স্বরবণ্ব এবং 
৩৪শ্ট বযেঞ্জনবণ্ব অে্বাৎ পমাট 
৫০শ্ট বণ্ব শ্ছল। েংসৃ্কবত 
পশ্ণ্ডত শ্বদযোোগর পেশ্টবক 
১২শ্ট স্বরববণ্ব কশ্মবে 
আনবলন এবং বযেঞ্জনবণ্ব 
পববি হল ৪০শ্ট। 
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(খ) বণ্ব পশ্রেবের মাধযেবম শ্বদযোোগর বাংলাে েোেম্ভব পবশ্ে কবর 
‘দঁাশ্ি’ অে্বাৎ েশ্তশ্েবনের বযেবহার বাশ্িবে শ্দবলন। এর আবগ 
রামবমাহবনর গবদযে এত পবশ্ে েশ্ত শ্েবনের বযেবহার পদখা োেশ্ন। 
প্েম ভাবগর ১৪ এবং ১৫ নম্র পাঠ পেবক পদখা োে েশ্তশ্েবনের 
েু্র বযেবহার। পেমন—

পবলা হইল। পশ্িবত েল। আমার কাপি পরা হইোবছ।
তুশ্ম কাপি পর। আমার বই লইোশ্ছ।

 ভাষাোে্ব েুনীশ্তকুমার েব্াপাধযোে শ্লখবছন—‘ঈশ্বরেন্দ্র শ্বদযোোগবরর 
এই েংস্কারকামী মবনর শ্ববেষ পশ্রেে পাওো োে তঁাহার শ্বরাম-
শ্েবনের প্বোবগর ক্রমবাহুলযে পদশ্খো।’

(গ) বণ্বপশ্রেে শুধু ববণ্বর পশ্রেে শতশ্রর জনযে শ্ববেষ একশ্ট 
বই—এমনশ্ট নে। বরং বণ্বপশ্রেে হল শ্েশুবদর জনযে শ্ববেষ 
এক পমৌশ্লক োশ্হতযে। পছাবটা পছাবটা বাকযে। েবঙ্গ ছশ্ব ও ছ্। 
শ্বদযোোগর পেন পেই অবে্ব বাংলার আশ্দ কশ্ব, েঁার কশ্বতা ও বণ্ব 
পশ্রশ্েশ্তর শ্েক্া গ্রহণ কবর বি হবেবছন রবীন্দ্রনাে। বণ্বপশ্রেবের 
প্েম ভাবগর পাঠ েম্পবক্ব শ্বশ্বকশ্ব শ্লখবছন, ‘জল পবি/
পাতা নবি’—পেন তঁার শেেববর পমঘদূত। অনযেশ্দবক এশ্ট শ্নবে 
গববষকবদর মবধযে শ্কছু প্শ্ন রবেবছ। পেমন—আেল বণ্বপশ্রেবে 
শ্কন্তু রবেবছ—‘জল পবি/পমঘ িাবক’। আবার বরং অষ্ম পাবঠ 
রবেবছ—‘জল পশ্িবতবছ/পাতা নশ্িবতবছ।’ অে্বাৎ বষ্বাকাবলর 
একটা েু্র তুশ্লর টান এবং ছ্ রবে পগবছ বণ্বপশ্রেবের প্েম 
ভাবগর কবেকশ্ট পাবঠ।

   বাংলা গদযেোশ্হতযে আরও অবনবকই শ্লবখবছন এবং শ্লখবছন। 
শ্কন্তু বণ্বপশ্রেবের প্েম ভাবগর—

২ পাঠ।  হাত ধর। বাশ্ি োও।
৪ পাঠ।  ধীবর েল। কাবছ এে।
৫ পাঠ।  নূতন ঘটী। পুরাণ বাটী।

   —এর ছ্ পেন বাংলা গবদযের অন্তশ্ন্বশ্হত ঝংকাবরর 
েম্ভাবনাবক আবার জাশ্গবে তুলল। রবীন্দ্রনাবের ভাষাে—‘গবদযের 
পবদ এক ধ্বশ্ন োমঞ্জেযে।’

(ঘ) েতুে্ব গুরুত্বপূণ্ব শ্বষে হল, শ্বদযোোগর তঁার রেনাে পকানও 
বইবেই ধম্বীে একশ্ট েব্দও আবননশ্ন। পনই পকাবনা  
ধম্বীে অনুষঙ্গ বা ধম্বীে েংস্রব। বরং শ্তশ্ন শ্ববেষভাবব পজার 
শ্দবেবছন নীশ্তশ্েক্ার এবং েশ্রত্র গঠবনর ওপর। আজবকর 
শ্বদযোোগর-শ্ববেষজ্রা এই ধম্বশ্নরবপক্ শ্েক্ার মানশ্েক 
প্শ্তফলন পদবখ আপু্ত।

(ঙ) বণ্বপশ্রেবের অপর উবলেখবোগযে শবশ্েষ্যে হল, শ্েশুশ্েক্ার েবঙ্গ 
এশ্ট অশ্ভভাবক শ্েক্ারও বই। বলা োে, বাংলা োশ্হবতযের 
প্েম নীশ্তগল্পও বলবলন শ্তশ্ন। আজও েখন সু্কল-কবলবজর  
পকানও ছাত্র-ছাত্রী বা শ্বশ্বশ্বদযোলবের তরুণ প্জন্ম েুশ্রর দাবে ধরা 
পবি, মবন পবি োে ‘ভুববনর মােী’-র কো। বণ্বপশ্রেে শ্দ্তীে 
ভাবগর ১০ম পাঠ তাই শ্েশুপাঠযে কম, অশ্ভভাবকবদর পাঠযে পবশ্ে।
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   একটু শ্ববলেষণাত্মক ভশ্ঙ্গবত পদখবল কী 
পবাঝা োবব ? প্েম পেবক অষ্ম পাবঠ শ্তশ্ন 
শ্দবলন প্কৃশ্তর শ্েক্া। ‘লাল ফুল’, ‘পছাট পাতা’, 
‘পাশ্খ উশ্িবতবছ’, ‘পাতা নশ্িবতবছ’ ইতযোশ্দর 
মাধযেবম শ্তশ্ন অশ্ভভাবকবদর পেন বলবত োইবছন, 
শ্েশুবক প্কৃশ্তর কাবছ শ্নবে োও। প্কৃশ্ত পদখবত 
পদখবত শ্েশুর বেে বািুক। নবম পেবক পঞ্চদে 
পাবঠ ঈশ্বরেন্দ্র শ্েক্া শ্দবলন, একজন শ্েশুর 
পরাজনামো পকমন হওো উশ্েত। ‘োদব এখনও 
শুইো আবছ’, ‘রাখাল োরাশ্দন পখলা কবর’, 
‘কাল আমরা পশ্িবত োই নাই’, ‘কাহাবকও 
গাশ্ল শ্দও না’, ‘োরাশ্দন পখলা কশ্রও না’, ‘তুশ্ম 
পদৌশ্িো োও পকন, পশ্িো োইবব’, ‘পিা বশ্লবত 
না পাশ্রবল, গুরু মহােে রাগ কশ্রববন, নূতন পিা শ্দববন না’—
ইতযোশ্দ এক-একশ্ট পূণ্বাঙ্গ বাবকযে েু্র ঘটনার মাধযেবম নীশ্তশ্েক্া 
ছািা আর কী ? ক্রবম বুঝবলন, পলখার মাধযেবম শ্েশুশ্েক্ার বেে 
হবেবছ। ১৬-২০তম পাবঠ শ্বশ্ভন্ন েশ্রবত্রর শ্বশ্ভন্ন পশ্রেবের মাধযেবম 
নীশ্তশ্েক্া শ্দবলন শ্তশ্ন। পগাপাল, শ্গশ্রে, রশ্হম, রাম, রাখাল 
ইতযোশ্দ েশ্রবত্রর মাধযেবম পছাবটা পছাবটা গল্প—েুক্তাক্র পনই—
আেপাবের শ্বশ্ভন্ন েশ্রবত্রর েবঙ্গ পশ্রেে ঘটাবছেন ঈশ্বরেন্দ্র।

   বণ্বপশ্রেে শ্দ্তীে ভাবগর প্েম পাঠ পেবকই নীশ্তশ্েক্া 
এবং জীববন েলার পবের হশ্দে শ্দবছেন শ্বদযোোগর। পেই েবঙ্গ 
পেখাবছেন েুক্তাক্রেুক্ত েব্দ। তৃতীে পাঠ পেবক প্শ্তশ্ট পাঠ 
আবার এক-একশ্ট েশ্রবত্রর নাবম। েশ্রত্র গুশ্ল হল—োদব, নবীন, 
মাধব, রাম, েুবরন্দ্র এবং ভুবন। পেবষ দেম পাবঠ এবে ‘ভুবন 
পোর ও তার মােী’-র পে গল্প উপহার শ্দবলন, আজবকর ক’জন 
বাঙাশ্ল পছবলবমবে বা তাবদর অশ্ভভাবকরা মবন কবর পরবখবছন ? 
েমাজ েংস্কার, শ্েক্া েংস্কার, ভাষা েংস্কার-এর োবে গল্পকার 
শ্বদযোোগর, নীশ্তবাগীে শ্বদযোোগর ফুবট ওবঠন বণ্বপশ্রেবে।

বণ্বপশ্রেে। প্েম ভাগ। ১২ পাঠ।

বণ্বপশ্রেে। শ্দ্তীে ভাগ। ১০ পাঠ।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 90

ে্বগ্ম
ঘ্ন

দ্
লেন্রদযে

(ে) বণ্ব পশ্রেে শুধু হবলই পতা হবব না ! কীভাবব ববণ্বর পশ্রেে ঘটাবত 
হবব, পেশ্টও বণ্বপশ্রেবে শ্লবখ পগবলন শ্বদযোোগর। কীভাবব 
উচ্ারণ করবত হবব, পেশ্টও রবেবছ বণ্বপশ্রেবেই। কাম্বাটার 
পেবক এই বইবের ৬০তম েংস্করণ েখন শ্তশ্ন পবর করবছন, তার 
শ্বজ্াপবন ঈশ্বরেন্দ্র শ্লখবছন—বালবকরা অ, আ এই দুই বণ্ববক 
উচ্ারবণর েমে স্ববরর অ, স্ববরর আ ববল োবক। এভাবব না 
শ্েশ্খবে েরােশ্র অ, আ পেখাবনা আবেযেক।

   এছািা পে-েব েবব্দর পেষ ববণ্ব আ, ই, ঈ, উ, ঊ, 
ঋ—এই স্বরবণ্ব পনই, তাবদর উচ্ারবণর পাে্বকযে প্েম 
পেখা পগল বণ্বপশ্রেবে। প্েম ভাবগর বণ্ববোজনা অংবের 
প্শ্তশ্ট পাতা শ্ববলেষণ করবল পদখা োবব, শ্বদযোোগর 
মহােে শ্কছু েবব্দর পাবে ‘*’ শ্েনে শ্দবেশ্ছবলন। বাশ্ক 
েব্দ ‘*’ শ্বহীন। পে েবব্দর পেবষ ‘*’ শ্েনে পনই, পেগুশ্ল  
হেন্ত উচ্াশ্রত হবব। পেগুশ্লর পাবে ‘*’ শ্েনে রবেবছ, পেগুশ্ল 
অ-কারান্ত উচ্াশ্রত হবব। (ছশ্ব নীবে দ্রষ্বযে)

   আবার বাংলাে রবেবছ দুই ধরবনর ‘ত’। ‘ৎ’ এবং ‘ত’। পকান 
েবব্দর েবঙ্গ পকান ‘ত’ বযেবহার হবব, তা বণ্বপশ্রেবের প্েম ভাবগর 
পেবষর শ্দবক উবলেখ কবরবছন ঈশ্বরেন্দ্র।

   বণ্বপশ্রেে শ্দ্তীে ভাবগর প্েম ও শ্দ্তীে পাবঠ রবেবছ 
েুক্তাক্র। শ্ববেষ কবর ে ফলা (  ) র ফলা (  ), ল-ফলা (  ), 
ব-ফলা (  )-র উচ্ারণ এবং বযেবহার এবং বহু নতুন েব্দ শ্েখবছ 
বাংলার শ্েশুরা। তৃতীে পাবঠ রবেবছ ণ-ফলা (ণ ), ন-ফলা (  ), 
ম-ফলা (  )। েতুে্ব পাবঠ রবেবছ পরফ (  )। পঞ্চম পাঠ পেবক দুই 
এবং শ্তন অক্বরর শ্মরে েংবোগ।

গ্মঘ্ন

দ্লে

ন্রদযে

 বণ্বপশ্রেে শ্দ্তীে ভাবগর 
প্েম ও শ্দ্তীে পাবঠ রবেবছ 

েুক্তাক্র। শ্ববেষ কবর ে ফলা 
( ), র ফলা ( ), ল-ফলা 

(   ), ব-ফলা (  )-র উচ্ারণ 
এবং বযেবহার এবং বহু নতুন 
েব্দ শ্েখবছ বাংলার শ্েশুরা। 
তৃতীে পাবঠ রবেবছ ণ-ফলা 

(ণ), ন-ফলা (  ), ম-ফলা (  )। 
েতুে্ব পাবঠ রবেবছ পরফ ( )। 

পঞ্চম পাঠ পেবক দুই এবং শ্তন 
অক্বরর শ্মরে েংবোগ।

ে্ব
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(ছ) পলখা। ছশ্ব। পলখা। শ্েশুবদর মবন পলখার েবঙ্গ ছশ্ব শ্দবল তা 
পে মনবক আবরা পবশ্ে আকৃষ্ কবর এবং শ্েশুরা জাগশ্তক বস্তুর 
েবঙ্গ একাত্ম পবাধ কবর, পেশ্ট ১৫০ বছর আবগই বুবঝশ্ছবলন 
শ্বদযোোগর। ববণ্বর পশ্রেবের েবঙ্গ শ্কছু পলখার পাবঠর পেবষও 
হাওিার পপাল, বিলাবটর বাশ্ি, কােী, তাজমহল ইতযোশ্দ ছশ্ব 
বযেবহার কবরবছন শ্তশ্ন। পরবত্বীকাবল রবীন্দ্রনাে অবেযে ‘েহজ 
পাঠ’-এ বণ্ব পশ্রশ্েশ্তর েবঙ্গ ছশ্বর বযেবহার কবরবছন। শ্কন্তু ‘ক’ 
বলবলই কুকুর, ‘ছ’ বলবলই ছাগল, ‘উ’ বলবলই উট, ‘ও’ বলবলই 
ওজন, ‘ব’ বলবলই বাঘ, ‘ে’ বলবতই শ্েংহ-এর পে ছশ্ব আজ মবন 
পভবে ওবঠ, পেটা হেবতা ১৫০ বছবরর বণ্বপশ্রেবের পৃষ্ঠা পেবকই।
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বণ্বপশ্রেে-এর জনশ্প্েতা
একটা বই কতটা জনশ্প্ে, তা পবাঝা োে তার শ্বশ্ক্রর েংখযো এবং 

েংস্করণ পদবখ। ১৮৫৫ পেবক ১৮৯১ অে্বাৎ শ্বদযোোগবরর প্োণ বষ্ব 
পে্বন্ত ৩৫ বছবর এই বইবের প্েম ভাগ-এর ১৫২শ্ট েংস্করণ প্কাশ্েত 
হে ! প্েম শ্তন বছবরই ১৮শ্ট েংস্করণ এবং ৮৮ হাজার কশ্প মুদ্রণ ! 
পে পকানও পলখবকর কাবছই আজবকর শ্দবও এই েংখযো পরম পলাভনীে 
এবং গবব্বর শ্বষে। প্েম েংস্করণ ছাপা হবেশ্ছল ৩ হাজার। পেকাবলর 
শ্হবেবব এই েংখযোশ্টও শ্বপুল। ১৮৬৭ পেবক ১৮৯০, ২৩ বছবর ১২৭শ্ট 
েংস্করবণ এই বই মুশ্দ্রত হে প্াে ৩৩ লক্ ৬০ হাজার। বলা োে,  
এই েমবে গবি বণ্বপশ্রেে, প্শ্ত বছর ছাপা হবেশ্ছল ১ লক্ ৪০ হাজার 
কশ্প। পবাঝাই োবছে, এর েবঙ্গ তখন বাংলা শ্েক্াশ্বতোবরর প্ভাব কতটা 
পবশ্ে শ্ছল।

নানা প্কাবের নানা মলাবট বণ্বপশ্রেে-এর নানা েংস্করণ
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‘বণ্বপশ্রেে’ প্েম ও পেষ েংস্করবণ শ্বতের পাে্বকযে
‘বণ্বপশ্রেে’ প্েম েংস্করণ এবং পেষ েংস্করবণর মবধযে নাশ্ক 

অবনকটাই পাে্বকযে ! অশ্মত্রেূদন ভ্াোে্ব েম্পাশ্দত ‘বণ্বপশ্রেে’ গ্রবথের 
পৃষ্ঠা ১৯-২১-এ (প্কােক পূব্বা) শ্বেদভাবব পদশ্খবেবছন। বাংলা ভাষার 
প্বোজবন শ্বদযোোগর তঁার জীবদেোে প্েম ভাবগর প্েম েংস্করণ পেবক 
প্েম ভাবগর পেষ েংস্করবণ কতটা পশ্রমাজ্বনা ও েম্পাদনা কবরবছন। 
ফবল বত্বমাবন আমরা হাবত পে বণ্বপশ্রেে পাই, পেশ্ট মূল প্েম েংস্করণ 
পেবক অবনকটাই পশ্রবশ্ত্বত।

১। প্েম েংস্করণ : স্বরবণ্ব—অ / আ / ই / ঈ /  উ / ঊ / ঋ / ঌ / ও / ঔ।

২। পেষ েংস্করণ : স্বরবণ্ব—অ > অজগর। আ > আনারে।.....ও > ওল।  
   ঔ > ঔষধ।

১। প্েম েংস্করণ : বযেঞ্জনবণ্ব—ক / খ / গ / ঘ / 

২। পেষ েংস্করণ : বযেঞ্জনবণ্ব—ক > পকাশ্কল। খ > খরবগাষ।.....

১। প্েম েংস্করণ : বি গাছ / পছাট পাতা / লাল ফুল / ভাল জল / পোজা  
   পে।

২। পেষ েংস্করণ : বি গাছ / ভাল জল / লাল ফুল / পছাট পাতা /.....

১। প্েম েংস্করণ : কো শুন / হাত ধর / পে ছাি / বািী োও / জল  
  খাও

২। পেষ েংস্করণ : পে ছাি / জল খাও / হাত ধর / বািী োও।

১। প্েম েংস্করণ : শ্গশ্রে কাল তুশ্ম পশ্িবত আে নাই পকন। 
শুশ্নলাম পকান কাজ শ্ছল না শ্মছাশ্মশ্ছ কামাই 
কশ্রোছ। োরা শ্দন পখলা কশ্রোছ। পরাবদ 
পদৌিাবদৌশ্ি কশ্রোছ। বািীবত অবনক উৎপাত 
কশ্রোছ। আজ পতামাবক শ্কছুই বশ্ললাম না। 
পদশ্খও আর পেন এমন হে না।

২। পেষ েংস্করণ : শ্গশ্রে, কাল তুশ্ম পশ্িবত আে নাই পকন। 
শুশ্নলাম, পকানও কাজ শ্ছল না, শ্মছাশ্মশ্ছ কামাই 
কশ্রোছ ; োরাশ্দন পখলা কশ্রোছ ; পরাবদ 
পদৌিাবদৌশ্ি কশ্রোছ ; বািীবত অবনক উৎপাত 
কশ্রোছ। আজ পতামাবক শ্কছু বশ্ললাম না। 
পদশ্খও, আর পেন কখনও এরূপ না হে।

১। প্েম েংস্করণ : পগাপাল আপনার ভাই ভশ্গনীগুশ্লবক অশ্তেে 
ভালবাবে। কখন তাবদর েশ্হত ঝগিা কবর না 
ও তাবদর গাবে হাত পতাবল না। এ কারবণ, তার 
শ্পতামাতা তাবক বি ভালবাবেন।

২। পেষ েংস্করণ : পগাপাল আপনার পছাট ভাই ভশ্গনীগুশ্লবক বি 
ভালবাবে। পে কখনও তাবদর েশ্হত ঝগিা কবর 
না ও তাবদর গাবে হাত পতাবল না। এ কারবণ, 
তার শ্পতামাতা তাবক বি ভাবলবাবেন।
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শ্বদযোোগর শ্নচিেই স্বপ্ন পদখবতন, আগামীশ্দবন েু্র বাঙাশ্ল 
শ্েশু জন্মগ্রহণ করুক পে তঁার বই পবিই জীববনর পেেলা শ্েখবব। 
বইবের ছাপার খরে কমাবত তাই শ্নবজ শতশ্র কবরশ্ছবলন শ্নজস্ব 
ছাপাখানা—শ্নজস্ব হরফ, পে হরবফ শ্তশ্ন বণ্বপশ্রেে প্কাে করার োহে 
পদশ্খবেশ্ছবলন। বুবঝশ্ছবলন, েংসৃ্কবতর মবতা মধুর কক্বে বক্র-লশ্লত 
ভাষা একজন বাঙাশ্লর মবন আগ্রহ জন্মাবছে না। ফবল বহু েংসৃ্কত েব্দবক 
বণ্বপশ্রেে, কোমালা, পবাবধাদে, েংসৃ্কত বযোকরণ পকৌমুশ্দ প্ভৃশ্ত বইবে 
েশ্লত ভাষার মাবঝ বযেবহার কবরবছন। একশ্ট শ্েশুর পে শুধু পদাে্বজ্ান 
োকবলই হে না, জীবনেুবদ্ধর জনযে কাণ্ডজ্ান এবং নীশ্তজ্াবনর প্বোজন 
আবছ—তা অশ্স্বত মজ্াে বুবঝশ্ছবলন শ্বদযোোগর। পবাবধাদবের শ্বষে 
তাশ্লকাে তাই স্ান পপবেবছ শ্বজ্ান, ভাষা, কাল, মানবজাশ্ত, মুদ্রা, ধাতু, 
েমুদ্র, উশ্ভিদ, শ্েল্প-বাশ্ণজযে প্েঙ্গ। ভাষাজ্াবনর প্ােশ্মক তের শতশ্র হবল 
একশ্ট শ্েশু মহীরুহ হবে উঠবত পাবর, বুবঝশ্ছবলন পশ্ণ্ডত ঈশ্বরেন্দ্র।

েববেবষ বলা োে, এবকর পর এক শ্েশুপাঠযে বই রেনার মধযে শ্দবে 
শ্েশুমবনর পে অনন্তকালবযোপী শ্বশ্েত্র ভুববনর দরজাে পপঁবছ শ্দবত 
পেবেশ্ছবলন শ্বদযোোগর, তা পেন পূণ্বরূপ পপল পরবত্বীকাবল রশ্বকশ্বর 
েহজপাবঠ। শ্বদযোোগবরর রেনাে, শ্ববেষ কবর বণ্বপশ্রেবের দুশ্ট ভাবগই 
পে ছব্র েুর শ্েশুমবন পবঁবধ শ্দবত পেবেশ্ছবলন, তা পেন পরবত্বীকাবল 
রবীন্দ্রনাবের রেনাে হবে উঠল মূত্ব। বাংলা গবদযের পে রাজপবে 
রবীন্দ্রনাে তার ছা্শ্েক মবনর োরশ্েবক শ্নবে শ্বশ্বজবে পবশ্রবেশ্ছবলন, 
পেই পবে পমারাম পবিশ্ছল শ্বদযোোগর মোইবের েুলশ্লত হাবত। তা না 
হবল রবীন্দ্রনাে তঁার একমাত্র আত্মজীবনীমূলক  বই ‘জীবনসৃ্শ্ত’-পত েত্ন 
েহকাবর বাশ্িবত বণ্বপশ্রেে প্েম ভাগ শ্কবন আনার কো শ্লখবতনই 
না। তঁার হাবত বণ্বপশ্রেে েখন পবিশ্ছল (১৮৬৪), রশ্বকশ্বর বেে  
৩ বছর ৪ মাে। ঠাকুরবাশ্িবত তখন শ্তন বালক রবীন্দ্রনাে, রবীন্দ্র-অগ্রজ 
৫ বছবরর পোবমন্দ্রনাে এবং ভাগবন ৪ বছর ১১ মাে বেবের েতযেপ্োদ 
গবঙ্গাপাধযোে। বণ্বপশ্রেে এল ২শ্ট এবং বালক ৩ জন। রবীন্দ্রনাে 
বই পপবলন না। ৪ মাে পর ২ আনা শ্দবে আরও দুশ্ট বণ্বপশ্রেে এল 
ঠাকুরবাশ্িবত—রবীন্দ্রনাবের বেে তখন ৩ বছর ৮ মাে।

১৮৫৫ পেবক আজ পে্বন্ত প্াে প্বতযেক বাঙাশ্লর ঘবর প্েম শ্েশুপাঠযে 
শ্হবেবব ‘বণ্বপশ্রেে’-এর ‘পুবজা’ হবে েবলবছ—েলববও।

গল্প : দঁাড়কাক হল ঈগল গল্প : প্রত্যুপকার
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১। বেুবদব-েশ্রত। (পফাট্ব উইশ্লোম কবলবজর অনুমশ্ত না পমলাে ছাপা োেশ্ন)।
২। পবতাল পঞ্চশ্বংেশ্ত। ১৮৪৭ (শ্হশ্্ পুতেক অনুোবর)।
৩। বাঙ্গালার ইশ্তহাে। ১৮৪৮।
৪। জীবন-েশ্রত, পেবটেম্র ১৮৪৯
৫। পবাবধাদে। (শ্েশুশ্েক্া, ৪ে্ব ভাগ)। এশ্প্ল ১৮৫১।
৬। েংসৃ্কত বযোকরবণর উপক্রমশ্ণকা। নবভম্র ১৮৫১।
৭। ঋজুপাঠ, ১ম ভাগ ; নবভম্র ১৮৫১। ২ে ভাগ ; মাে্ব ১৮৫২। ৩ে ভাগ ; শ্িবেম্র ১৮৫২।
৮। েংসৃ্কতভাষা ও েংসৃ্কত োশ্হতযেোস্ত্রশ্বষেক প্তোব। ১ মাে্ব ১৮৫৩।
৯। বযোকরণ পকৌমুদী, ১ম ভাগ ; ১৮৫৩। ২ে ভাগ ; ১৮৫৩। ৩ে ভাগ ; ১৮৫৪। ৪ে্ব ভাগ ; ১৯৬২।
১০। েকুন্তলা। শ্িবেম্র ১৮৫৪।
১১। শ্বধবাশ্ববাহ প্েশ্লত হওো উশ্েত শ্কনা এতশ্দ্ষেক প্তোব। প্েম পুতেক। জানুোশ্র ১৮৫৫।
১২। Marriage of Hindu widow
১৩। বণ্বপশ্রেে, ১ম ভাগ ; এশ্প্ল ১৮৫৫। ২ে ভাগ ; জুন ১৮৫৫।
১৪। শ্বধবাশ্ববাহ প্েশ্লত হওো উশ্েত শ্কনা এতশ্দ্ষেক প্তোব। শ্দ্তীে পুতেক। অব্াবর ১৮৫৫।
১৫। কোমালা। পফব্রুোশ্র ১৮৫৫।
১৬। েশ্রতাবলী। জুলাই ১৮৫৬।
১৭। পাঠমালা, ১৮৫৯।
১৮। মহাভারত (উপক্রমশ্ণকাভাগ)। জানুোশ্র ১৮৬০।
১৯। েীতার বনবাে। এশ্প্ল ১৮৬০।
২০। আখযোনমঞ্জরী। নবভম্র ১৮৬৩।
২১। েব্দমঞ্জরী (বাঙ্গলা অশ্ভধান)। ১৮৬৪।
২২। ভ্াশ্ন্তশ্বলাে। ১৬ শ্িবেম্র ১৮৬৯। (পেকস্ শ্পেবরর কবমশ্ি অব এরর্ স্  অবলম্বন)।
২৩। বহুশ্ববাহ রশ্হত হওো উশ্েত শ্কনা এতশ্দ্ষেক শ্বোর। ১০ আগস্ট, ১৮৭১।
২৪। বহুশ্ববাহ রশ্হত হওো উশ্েত শ্কনা এতশ্দ্ষেক শ্বোর। শ্দ্তীে পুতেক। ১ এশ্প্ল ১৮৭৩।
২৫। শ্নষৃ্শ্তলাভপ্োে। এশ্প্ল ১৮৮৮।
২৬। পদযেেংগ্রহ। প্েম ভাগ ; ১৮৮৮ (২ জুলাই)। শ্দ্তীে ভাগ; ১৮৯০।
২৭। েংসৃ্কত রেনা। নবভম্র ১৮৮৯।
২৮। পলোকমঞ্জরী (উভিট পলোক-েংগ্রহ)। পম ১৮৯০।
২৯। শ্বদযোোগরেশ্রত (স্বরশ্েত)। পেবটেম্র ১৮৯১।
৩০। ভূবগালখবগালবণ্বনম্ । এশ্প্ল ১৮৯২।

এছািা তঁার েম্পাশ্দত বাংলা, শ্হশ্্ ও েংসৃ্কত গ্রবথের েংখযো বাবরাশ্ট। শ্বধবা-শ্ববাহ ও বহুশ্ববাহ েম্পবক্ব তঁার পূবব্বাক্ত োরখাশ্ন  
(তাশ্লকার ১১, ১৪, ২৩, ২৪ েংখযেক) বই প্কাশ্েত হবল পশ্ণ্ডতমহবলর অবনবক তঁার মবতর প্শ্তবাদ কবরন।

শ্বদযোোগর ছদ্মনাবম পঁােখাশ্ন গ্রথে রেনা ও প্োর কবরন—
১। অশ্ত অল্প হইল। ৫ পম ১৮৭৩।
২। আবার অশ্ত অল্প হইল। ৭ পেবটেম্র ১৮৭৩।
৩। রেজশ্বলাে। ৩ নবভম্র ১৮৮৪।
৪। শ্বধবাশ্ববাহ ও েবোহর শ্হ্ুধম্বরশ্ক্ণী েভা। ১১ নবভম্র, ১৮৮৪।
৫। রত্নপরীক্া। ১৯ অগাস্ট, ১৮৮৬।

এছািাও শ্বদযোোগর বাংলা, েংসৃ্কত এবং ইংরাশ্জবত ১৭শ্ট গ্রথে েম্পাদনা কবরশ্ছবলন।
১। অন্নদামঙ্গল। ১৮৪৭।
২। পদযেেংগ্রহ। প্েম ভাগ, জুলাই, ১৮৮৮।
৩। পদযেেংগ্রহ। শ্দ্তীে ভাগ, ১৮৯০।
৪। শবতাল পশঁ্চ্শ্ে। জানুোশ্র, ১৮৫২।
৫। রঘুবংেম। জুন, ১৮৫৩।
৬। শ্করতাজু্বনীেম। ১৮৫৩।
৭। েব্বদে্বন েংগ্রহ। ১৮৫৮।
৮। শ্েশুপালবধ। ১৮৫৭।
৯। কুমারেম্ভব। ১৮৬১।
১০। কাদম্রী। ১৮৬২।
১১। পমঘদূত। ১৮৬৯।
১২। উতিরেশ্রতম। ১৮৭০।
১৩। অশ্ভজ্ান েকুন্তলম। ১৮৭১।
১৪। হষ্বেশ্রতম। ১৮৮৩।
১৫। Selections from the writings of Goldsmith.
১৬। Selections from English Literature. ১৮৮২।
১৭। Poetical Selections.

শ্বদযোোগর রশ্েত-েম্পাশ্দত পুতেকপশ্ঞ্জ
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‘শ্বদ্যাসযাগরী বযাংলযা’। এই কথযাটযা মযাযাঝেমঝ্্ই বযাংলযায় শুনঝে 
পযাওয়যা যযায়। কশ্িন শ্লেঝ�যাশ্তি নযাশ্ক খুব শ্বশ্ি প্রিংসযা, অবি্ই প্রঝনের 
দযাশ্ব রযাঝখ। কযারণ শ্বদ্যাসযাগরঝক আমরযা শ্িশ্ন করুণযাসযাগর শ্িঝসঝব। 
শ্বদ্যাসযাগরঝক শ্িশ্ন রসসযাগর শ্িঝসঝব। শ্বদ্যাসযাগর শ্িঝলন নযারীশ্িক্যা 
এবং সমযাজ শ্িেনযার মূে্ত প্রেীক। শ্বদ্যাসযাগর শ্িঝলন দয়যার সযাগর। 
শ্কন্তু গদ্কযার শ্বদ্যাসযাগর এবং িব্দসযাগর শ্বদ্যাসযাগরঝক শ্বযা্িয় আজ  
২০০ বির পঝরও নেুন শ্িযাঝখ শ্দখযা প্রঝয়যাজন। মূলে সংস্কৃ ে ভযা�যাঝক 
শ্ভশ্তি কঝর গঝদ্র ডযালপযালযা শ্বস্যার করযা এই ভযা�যাশ্িল্ী শ্য শ্নজস্ব অনুবযাদ 
দক্েযায় কে নেুন িব্দ বযাংলযা ভযা�যাঝক উপিযার শ্দঝয়ঝিন—কে েৎসম 
িব্দঝক অ্্তেৎসম বযা েদ্ভব িঝব্দ রূপযান্তশ্রে কঝরঝিন, েযার সশ্িক 
সমঝয়যাপঝযযাগী মূল্যায়ন প্রঝয়যাজন।

আসঝল সংস্কৃ ে শ্িল শ্বদ্যাসযাগঝরর মুঝখযাি, একটযা আড়ম্বর। আর 
বযাংলযাভযা�যা শ্িল েঁযার মুখ। সংস্কৃ ঝের শ্মযাড়ঝক শ্েশ্ন বযাংলযা ও বযাঙযাশ্লর 
রঝতি-অশ্থিমজ্যায় নেুন নেুন বযাংলযা িব্দ শ্মশ্িঝয় শ্দঝে শ্িঝয়শ্িঝলন। 

িব্দসযাগর শ্বদ্যাসযাগর
রযােুল দতি
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শ্নঝজ শ্কযানওশ্দনই সযা্যারণ মযানুঝ�র সঝঙ্গ কথযাবযাে্তযায় সংস্কৃ ে িব্দ ব্বিযার করঝেন নযা। আবযার শ্লখযা পড়ঝল মঝন 
িয়, কী কশ্িন বযাংলযা ! শ্বদ্যাসযাগঝরর মঝেযাই েঁযার বযাংলযাও শ্েমনই অঝকযামল। শ্কন্তু এই কশ্িন িব্দভযাণ্যাঝর টইটমু্বর 
পশ্ণ্ে ঈশ্বরিঝ্রের ‘বণ্তপশ্রিয়’ এবং েঁযার অসমযাপ্ত বই ‘িব্দ-সংগ্রি’ পড়ঝলই শ্দখযা যযায়, একশ্দঝক এই মনী�ীর শ্িল 
অনুবযাদ সযাশ্িে্ শ্থঝক নেুন নেুন িব্দ বযাংলযায় শ্নঝয় আসযার প্রবল ইঝছে। অন্শ্দঝক শ্িল খঁযাশ্ট বযাংলযা িঝব্দর প্রশ্ে টযান। 
িব্দসযাগর শ্বদ্যাসযাগর েযাই একশ্দঝক শ্বশ্িষ্ট অনুবযাদকও শ্িঝলন।

েখনকযার শ্দঝন শ্বি শ্কিু নেুন িব্দ শ্বদ্যাসযাগর প্রযায়ই ব্বিযার করঝেন এবং ‘িব্দসংগ্রি’ বইঝে েঁযার উঝলেখও 
রঝয়ঝি। শ্যমন—

  অ : অপয়যা, অঝবলযা, অবুজ, অবযাক।
  আ : আওয়যাজ, আখড়যা, আড়যাআশ্ড়, আঝকেল।
  ই : ইঁদযারযা, ইজ্ে।

বহু দুল্তভ সংস্কৃ ে িঝব্দর বযাংলযায় প্রিলনও শ্েশ্ন কঝর শ্গঝয়শ্িঝলন। শ্যমন—

১। শ্বেযাল পঞ্চশ্বংিশ্ে : এক রত্ন ব্যাহ্মণিঝস্ সমপ্তণ কশ্র, শ্বিেীয় শ্দবসযাৎ কশ্রয়যা, েকৃেীয় আপন অঝঙ্গ ্ যারণ কশ্র।
   রযাজযার অন্ততঃকরঝণ শ্নরশ্েিয় শ্নঝব্তদ উপশ্থিে িইল

২। জীবনিশ্রে : ডুবঝলর টঙ্কশ্বজ্যান শ্বদ্যাশ্ব�ঝয় অে্ন্ত অনুরযাগ শ্িল।

৩। বযাঙ্গযালযার ইশ্েিযাস : শ্েশ্ন রযাজস্ব শ্ব�ঝয় এক উৎককৃ ষ্ট পযাণু্ঝলখ্ প্রস্তুে কঝরন। 
   ···· সুরীশ্ে থিযাপন কশ্রঝলন।

৪। িকুন্তলযা : শ্নপযাঝন অবগযািন কশ্রয়যা শ্নরুঝবিঝগ জলক্ীড়যা করুক। 
   ···· িকুন্তলযার প্রয়ণপশ্রিকযা করযা যযাউক।
৫। শ্িশুপযালব্ : ···· শ্ি�যাংি শ্নেযান্ত অিশ্তিককৃ ে িইঝেঝি শ্দশ্খয়যাও ক্যান্ত িইঝে পযাশ্রঝেন নযা।

৬। সংস্কৃ ে ভযা�যা ও সংস্কৃ ে সযাশ্িে্ িযাস্ত্রশ্ব�য়ক প্রস্যাব : শ্িশুপযাল ব্ শ্করযােযাজু্্তনীঝয়র প্রশ্েরূপ স্বরূপ।
   রঘুবংি ও কুমযারসম্ভঝবর পর উৎক�্ত ও প্রযাথম্ অনুসযাঝর সব্তযাঝগ্র শ্করযােযাজু্্তনীঝয়র শ্নঝদ্তি 

শ্দঝে িয়।

 এিযাড়যাও ঈশ্বরি্রে শ্বিশ্কিু নেুন িব্দ েঁযার শ্বশ্ভন্ন শ্লখযায় ব্বিযার কঝরঝিন। শ্যমন—

   focal distance শ্ক শ্লঝখশ্িঝলন অশ্্শ্রয়শ্ণক ব্বশ্্।
িুশ্লেঝক শ্েশ্ন শ্লঝখশ্িঝলন অশ্নিথিযান।
ticket-শ্ক শ্লঝখশ্িঝলন প্রঝবশ্িকযা।

শ্খড়কী-শ্ক শ্লঝখশ্িঝলন খড়কেী।
শ্বিেীয়বযার শ্ববযাশ্িেযা স্ত্রী-শ্ক শ্লঝখশ্িঝলন পুনভূ্ত।

শ্মযামবযাশ্েঝক শ্লঝখশ্িঝলন ম্ুশ্ববশ্ে্তকযা।
পঁযাি পযা সংক্যান্ত শ্ব�য়ঝক শ্লঝখশ্িঝলন পযাঞ্চপযাশ্দক।

শু্ু েৎসম িব্দঝক বযাংলযায় ব্বিযার করযার শ্িষ্টযা কঝরশ্িঝলন, েযা নয়। শ্ক্য়যাপদ ব্বিযাঝরও নযানযা নেুন িব্দ শ্েশ্ন 
শ্নঝয় এঝসশ্িঝলন বযাংলযা ভযা�যায়। শ্যমন—সঝম্বযাশ্্য়যা, শু্শ্রয়যা শ্জজ্যাশ্সল ইে্যাশ্দ। 

সংস্কৃ ে পশ্ণ্ে ভযা�যাসযাগর শ্বদ্যাসযাগঝরর িব্দ ব্বিযাঝরর আর একশ্ট নেুন শ্দক শ্িল শ্বশ্ভন্ন প্রে্য় এবং শ্বভশ্তি শ্যযাগ 
কঝর নেুন নেুন িব্দ তেশ্র করযা। শ্বঝি� কঝর ‘ক’ প্রে্য় এবং ‘কযার’ শ্যযাঝগ �ষ্ী শ্বভশ্তি এবং শ্সজন্ শ্বদ্যাসযাগঝরর 
শ্দৌলঝে বহু নেুন িব্দ এঝসঝি বযাংলযা িব্দ ভযাণ্যাঝর। শ্যমন—িইঝব‘ক’, যযাইঝব‘ক’, আপন‘কযার’ ইে্যাশ্দ।

েঝব শু্ুই কী সংস্কৃ ে িব্দ ্ঝর ্ঝর বযাংলযায় ব্বিযার করঝে শ্িঝয়শ্িঝলন শ্েশ্ন ! কযারণ, যঁযার িশ্ররি এে কশ্িন, যযঁার 
ভযা�যা শ্িল এে মজবুে, শ্েশ্ন কীভযাঝব শু্ু সংস্কৃ ে ভযা�যাঝক অনুকরণ করঝে পযাঝরন ! েঁযার শ্লখযার মঝ্্ অবি্ই ইংঝরশ্জ, 
পযাশ্ি্ত িব্দ এঝস পড়যাটযাই স্বযাভযাশ্বক ঘটনযা। আরও শ্বশ্ি পড়যাঝিযানযার জন্ ১৮২৮ সযাঝলর শ্িমঝন্তর এক পড়ন্ত শ্বলযায় 
িয়ঝেযা বযাবযার কযঁাঝ্ শ্িঝপ বযা িযাে ্ঝর শ্য শ্িঝলশ্ট িঝল এঝসশ্িল েখনকযার সংস্কৃ শ্ের পীিথিযান কলকযােযায় ; মযাইলঝ্যান 
শ্দঝখ ইংঝরশ্জ শ্িঝখশ্িল, েঁযার শ্লখযায়  ইংঝরশ্জ িঝব্দর শ্মশ্রণ ঘটঝবই, আর এটযাই স্বযাভযাশ্বক। পরবে্তীকযাঝল সংস্কৃ ে 
কঝলজ, ল, শ্মশ্টং, কশ্মশ্ট, শ্প্রশ্সিপযাল ইে্যাশ্দ ইংঝরশ্জ িব্দও েঁযার িযাে ্ ঝরই ঢুঝক পঝড়ঝি বযাংলযায়।



শ্বদ্যাসযাগর অনূশ্দে শ্বি শ্কিু নেুন বযাংলযা িব্দ

 Degree অক্যাংি Telescope দূরবীক্ণ

 Perverted অযথযাভূে Optics দকৃশ্ষ্টশ্বজ্যান

 Discovery আশ্বশ্্রিয়যা Mineralogy ্যােুশ্বজ্যান

 Botany উশ্দ্ভদশ্বদ্যা Astrology নক্রিশ্বদ্যা

 Coast উপকূল Equator শ্ব�ুবঝরখযা

 Colonial ঔপশ্নঝবশ্িক Nebulae নীিযাশ্রকযা

 Orbit কক্ Natural Law তনসশ্গ্তক শ্ব্যান

 Monument কীশ্ে্তস্ম্ভ Natural Philosophy পদযাথ্তশ্বদ্যা

 Heraldry কুলযাদি্ত Perspective পশ্রঝপ্রশ্ক্ে

 Prejudice কুসংস্যার Observation পয্তঝবক্ণ

 Centre শ্ক্রে Arithmatic অঙ্কশ্বদ্যা/পযাশ্টগশ্ণে

 Mathematics গশ্ণে Inn পযান্থশ্নবযাস

 Research গঝব�ণযা Satellite পযাশ্ব্তির/উপগ্রি

 Planetary Nebulae গ্রি নীিযাশ্রকযা Nature প্রককৃ শ্ে

 Stocking িরণযাবরণ / শ্মযাজযা Genius প্রশ্েভযা

 Biographer িশ্রেযাখ্যায়ক Ticket প্রঝবশ্িকযা

 Museum শ্িরিিযাশ্লকযা Reflecting Telescope প্রযাশ্েফশ্লক দূরবীক্ণ

 Milky way িযায়যাপথ Natural History প্রযাককৃ ে ইশ্েবকৃতি

 Tide জঝলযাচ্ছযাস  Rough বনু্র

 National Law জযােীয় শ্ব্যান Metaphysics মঝনযাশ্বজ্যান

 Astronomy শ্জ্যাশ্েশ্ব্তদ্যা Candle শ্মযামবযাশ্ে

 Havenly Bodies শ্জ্যাশ্েষ্ক Axis শ্মরুদণ্·

 Numismatics টকশ্বজ্যান Theatre রঙ্গভূশ্ম

 Musician েূয্তযাজীব/ Revolution রযাজশ্বপ্লব
  বযাদ্ ব্বসযায়ী

 Science শ্বজ্যান Index িঙু্ক

 Report শ্বজ্যাপনী Century িেযাব্দী

 Pure Mathematics শ্বশুদ্ধ গশ্ণে Elasticity শ্থিশ্েথিযাপক

 University শ্বশ্বশ্বদ্যালয় Fencing স্বযাত্মরক্যা

 Lawyer ব্বিযারযাজীবী

[ ককৃ েজ্েযা স্বীকযার : কল্যাণী শ্বশ্বশ্বদ্যালঝয়র গঝব�ক সুনন্দ সমযাদ্যাঝরর গঝব�ণযাপরি ]
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শ্িশুসযাশ্িে্ এবং নযানযা ্রঝনর শ্মৌশ্লক রিনযার পযািযাপযাশ্ি শ্বদ্যাসযাগর মন শ্দঝয়শ্িঝলন 
অনুবযাদ সযাশ্িঝে্। মূল সংস্কৃ ে বই ‘অশ্ভজ্যানিকুন্তলম্ ’ শ্থঝক শ্বদ্যাসযাগর অনুবযাদ কঝরশ্িঝলন 
‘িকুন্তলযা’। শ্িশ্ন্দঝে শ্লখযা শ্বেযাল পশঁ্চিশ্ি শ্থঝক অনুবযাদ করঝলন ‘শ্বেযাল পঞ্চশ্বংিশ্ে’। 
‘ভ্যাশ্ন্তশ্বলযাস’ শ্লখঝলন শ্িক্সশ্পয়যাঝরর Comedy of Errors অনুবযাদ কঝর। শ্দশ্লে 
শ্বশ্বশ্বদ্যালঝয়র বযাংলযা শ্বভযাঝগর প্রযাতিন অ্্যাপক ডতঃ নঝবনু্দ শ্সন ‘শ্বদ্যাসযাগঝরর গদ্রূপ’ নযাঝম 
একশ্ট রিনযায় শ্লঝখঝিন, পশ্ণ্ে ঈশ্বরি্রে েঁযার শ্লখযায় েৎসম িব্দ ব্বিযার করঝেন ৫০-৬৪ 
িেযাংি, েদ্ভব িব্দ ব্বিযার করঝেন ৩৮-৪৮ িেযাংি এবং বযাশ্ক শ্বঝদশ্ি িব্দ ২-১৪ অংি।

অথ্তযাৎ শ্বদ্যাসযাগরীয় বযাংলযায় ভযা�যারীশ্ে এবং বযাংলযা িব্দভযাণ্যাঝর েঁযার অবদযান শ্বঝলে�ণ 
করঝল শ্দখযা যযাঝব, েঁযার লক্্ শ্িল শ্রিমুখী। (১) েৎসম িঝব্দর অজস্র প্রযািুয্ত এবং েযার 
ব্বিযার (২) শ্দশ্ি ও খঁযাশ্ট বযাংলযা িঝব্দর সুন্দর শ্মলবন্ন (৩) নেুন নেুন িব্দ 
তেশ্র। আসঝল শ্বদ্যাসযাগর এবং দয়যারসযাগর শ্পশ্রঝয় শ্েশ্ন শ্য একজন িব্দসযাগরও 
শ্িঝলন, শ্স শ্দকটযা শ্বযা্িয় অঝনকযাংঝিই িযাপযা পঝড় যযায়। শ্কন এই ঘটনযা ঘটল ? আসঝল 
রযামঝমযািন শ্থঝক শ্বদ্যাসযাগর িঝয় বশ্ঙ্কমি্রে—১৮৬৫ সযাঝল গড় মযান্দযারঝণর পঝথর 
্ুঝলযা উশ্ড়ঝয় শ্য যুবক শ্সশ্দন বযাংলযা গঝদ্র রযাজপঝথ প্রঝবি কঝরশ্িল, েযার শ্নিযানযা 
শ্দঝয় শ্গঝয়শ্িঝলন শ্বদ্যাসযাগর, ১৮৪৭ সযাঝল। [ শ্বদ্যাসযাগঝরর গদ্রূপ : নঝবনু্দ শ্সন, শ্দশ্লে 
শ্বশ্বশ্বদ্যালয়, বযাংলযা শ্বভযাগ ]

বযাংলযায় নেুন িব্দ আনঝে শ্গঝয় আরও দুশ্ট নেুন পঝথর সন্যান শ্দঝয়শ্িঝলন পশ্ণ্ে 
ঈশ্বরি্রে। একশ্ট িল—প্রিুর সমযাসবদ্ধ পঝদর ব্বিযার আর শ্বিেীয়শ্ট িল অনুসগ্ত-উপসগ্ত-
প্রে্য়-শ্বভশ্তি শ্যযাঝগ নেুন িব্দ গিন। শ্যমন—

 = প্রভুেযা (কথযামযালযা)। প্রভু শ্থঝক প্রভুত্ব—এই দুশ্ট িব্দ শ্িযানযা শ্গঝলও পরবে্তীকযাঝল 
প্রভুেযা িঝব্দর ব্বিযার আর িয়শ্ন।

 = ভদ্রথিেযা (কথযামযালযা)। ভদ্র শ্থঝক ভদ্রথি—এবং এরপর ‘েন্ ’ প্রে্য় শ্যযাঝগ ভদ্রথিেযা। 
এশ্টও শ্বদ্যাসযাগরীয় বযাংলযার নেুন িব্দ।

 = অশ্ে প্রসঙ্গ। প্রসঝঙ্গর সঝঙ্গ ‘অশ্ে’ উপসগ্ত শ্যযাগ কঝর নেুন িব্দ। বযাড়যাবযাশ্ড় অঝথ্ত 
শ্বদ্যাসযাগর প্রযায়ই এই িব্দ ব্বিযার কঝরঝিন।

 = অগঙ্গযা। শ্য শ্দঝি বযা শ্য রযাঝজ্ গঙ্গযা শ্নই—শ্সই অঝথ্ত শ্েশ্ন এই িব্দ ব্বিযার 
কঝরশ্িঝলন।

 = শ্বঝিেন। বযাংলযায় ‘শ্ব’ এই উপস্বগ্তশ্ট কখনও শ্বশ্িষ্ট বযা শ্বঝি� অঝথ্ত (শ্বিশ্লে/
শ্বকশ্িে ইে্যাশ্দ), কখনও শ্বপরীে অঝথ্ত (শ্বক�্তণ-আক�্তণ), কখনও শ্বগে অঝথ্ত 
(শ্বগে/শ্বকল) ব্বিযার করযা িয়। সম্ভবে শ্বদ্যাসযাগর শ্বঝিেন িব্দশ্ট শ্িেনযািূন্ বযা 
শ্িেনযািীন—এই শ্বযােযাঝেই ব্বিযার কঝরশ্িঝলন এবং এশ্টও নেুন িব্দ।

শু্ু িব্দগুশ্ল শুনঝল আজঝকর শ্দঝন অবি্ই খটমট লযাগঝেই পযাঝর। আজঝকর শ্দঝন এই 
িব্দগুশ্লর ব্বিযারও প্রযায় শ্নই বলঝলই িঝল। েঝব ৪শ্ট বযা ৫শ্ট িব্দঝক জুঝড় নেুন েৎসম 
িব্দ তেশ্র কঝর বযাংলযায় ব্বিযার কঝরশ্িঝলন শ্বদ্যাসযাগর। শ্যমন—অঝলৌশ্ককরূপশ্ন্যান, 
িলযািলহৃদয়, নবমশ্লেকযাকুসুমঝকযামলযা, সব্তযালঙ্কযারভূশ্�েযা, শ্িযাকভযারযাক্যান্ত, 
অন্েমসযাছেন্ন, বীেঝিযাক, সরসকমলদলিয্যা, শ্নরিঝগযাির ইে্যাশ্দ।

আজ শ্থঝক ২০০ বির আঝগ বযাংলযার বুঝক জন্যাঝনযা এক মনী�ী প্রযায় ১৫০ বির আঝগ 
শ্ভঝবশ্িঝলন, বযাংলযার নেুন িব্দভযাণ্যাঝরর কথযা। সংঝযযাজন কঝরঝিন বহু নেুন নেুন িব্দ, 
যযার অঝনক িব্দই িয়ঝেযা আজকযাল আর ব্বিযার িয় নযা বযা িঝলও েযার পশ্রবে্তন ঘঝটঝি। 
শ্েশ্ন শ্িঝলন সমযাজ সংস্যারক, শ্েশ্ন শ্িঝলন ভযা�যা সংস্যারক। শ্কন্তু সঝিেন সযাশ্িশ্ে্ক নন। 
বরং শ্িঝয়শ্িঝলন বযাংলযা গদ্সযাশ্িঝে্র একটযা শ্ভে তেশ্র কঝর শ্দঝয় শ্যঝে। শ্য শ্ভঝের ওপর 
দঁযাশ্ড়ঝয় একশ্দঝক শ্িশুসযাশ্িে্, অপরশ্দঝক অনুবযাদ সযাশ্িে্ এবং আর একশ্দঝক নব্ বযাংলযা  
সযাশ্িে্—এই শ্রি্যারযা বঝয় িলঝব আগযামী কঝয়কঝিযা বির। িব্দসযাগর শ্বদ্যাসযাগর  
এবং অনুবযাদক শ্বদ্যাসযাগর শ্যন বযাংলযাভযা�যা এবং বযাংলযা ব্যাকরঝণর এক আ�্তিশ্ররি।

শ্বদ্যাসযাগরীয় 
বযাংলযায় ভযা�যারীশ্ে 
এবং বযাংলযা 
িব্দভযাণ্যাঝর েঁযার 
অবদযান শ্বঝলে�ণ 
করঝল শ্দখযা যযাঝব, 
েঁযার লক্্ শ্িল 
শ্রিমুখী।
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দেশের স্বাধীনতবা লবাশের শ্িক একশেবা বছর আশের কথবা। ১৮৪৭ 
সবাল, ১৬ জুলবাই।

ঈশ্বরচন্দ্র শ্বে্বাসবাের-এর পেত্বাে পত্র েৃহীত হল—সংসৃ্ত কশলশজর 
সহকবারী সম্বােশকর পে দথশক। কশলশজর সম্বােক রসময় েশতের সশঙ্গ 
সংঘবাশতর কবারশেই এই পেত্বাে। কবারে, ‘এ সংঘবাত স্বাশথথের সংঘবাত নয়, 
আেশেথের সংঘবাত। স্বাশথথের সংঘবাশতর শুরু আশছ দেষও আশছ। আেশেথের 
সংঘবাশতর শুরু আশছ, দেষ দনই।’

আর এই সংঘবাত-ই হয়শতবা শ্বে্বাসবাের-এর ব্বসবাশ্য়ক প্রশচষ্বার 
শ্েত ততশ্র কশর শ্েশয়শ্ছল। ববাঙবাশ্লর ব্বসবা প্রশচষ্বার ইশ্তহবাশস 

তবাই নবাম রশয় শ্েশয়শছ েয়বার সবাের ও সমবাজ সংস্বারক 
শ্হসবাশবই ইশ্তহবাশস পশ্রশ্চত ঈশ্বরচশন্দ্রর। তশব এই 
পশবথে প্রশবশের পূশবথে একটু প্রবাক্ কথন প্রশয়বাজন।

‘যশেবাহর দজলবার তক মবাছ দনৌকবায় আশ্সয়বা, 
কশ্লকবাতবায় েবামলবায় শ্কছুশ্েন থবাশ্কত ; এজন্ ঐ 
মবাশছর মবাথবা দমবাটবা এবং অপর অংে সরু হইত।’ 
—এই বেথেনবা পবাওয়বা যবায়, েমু্চন্দ্র শ্বে্বারত্ন প্রেীত 
শ্বে্বাসবাের-জীবনচশ্রত গ্রশথে, যবার প্রথম প্রকবাে  
১৩৫৯-এর তবেবাখ মবাশস শ্চরবায়ত প্রকবােন দথশক।

শ্কন্তু হিবাৎ দকন যশেবাহর দজলবার কই মবাশছর 
প্রসশঙ্গর অবতবারেবা করশলন েমু্চন্দ্র ?

‘অন্বান্ দলবাশকর মস্তক অশপক্বা দজ্শঠের মস্তক 
অশপক্বাকৃত সূ্ল শ্ছল ; তদ্রুপ প্রবায় েৃশ্ষ্শেবাচর হইত 

নবা। এর কবারে, ববাল্কবাশল উহবাশক কশলশজর অশনশক 
যশেবাশর তক বশ্লত এবং দকহ দকহ যশেবাশর তক নবা 
বশ্লয়বা ‘কসুশর তজ’ বশ্লত। ইহবা শুশ্নয়বা অগ্রজ মহবােয় 
রবাে কশ্রশতন। দ্বাশধবােয় হইশল, তখন শ্তশ্ন সহসবা কথবা 

কশ্হশত পবাশ্রশতন নবা,·····’
জশমের শ্কছুক্ে পশরই ঈশ্বরচশন্দ্রর 

শ্পতবামহ রবামজয় বশ্দ্বাপবাধ্বায় 
েশ্বষ্ৎববােী কশরশ্ছশলন, 
‘অে্ আমবাশের একশ্ট 
এঁশে ববাছুর হইয়বাশছ। 

উশ্নে েতশক ববাঙবাশ্লর ব্বসবা  
ও শ্বে্বাসবাের

সবথেবােী আচবাযথে
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 ·····এ দছশল এঁশের মশতবা বে একগঁশয় হইশব, ·····ইহবার দ্বারবা পশর দেশের 
শ্বশেষ রূপ উপকবার হইশব,···· এ শ্নশজর শ্জে বজবায় রবাশ্খশব এবং সবথেত্র 
জয়ী হইশব·····’

শ্পতবামশহর ববােী প্রবায় অক্শর অক্শর সত্ প্রমবাশ্েত কশরশ্ছশলন 
ঈশ্বরচন্দ্র। শ্নশজর রবাে ও দজে অকু্ণ্ণ দরশখই এশকর পর এক 
জনশ্হতকর কবাশজ উশে্বােী হশয়শছন। তঁবার ববাশল্র এই েুশ্ট ঘটনবার 
খবাশ্নকটবা দসই কবারশেই উশলেশখর প্রশয়বাজন শ্ছল। 

এই প্রসশঙ্গ বশল দনওয়বা েবাশলবা, ঈশ্বরচন্দ্র শ্বে্বাসবাের-এর জীবন 
বৃতেবান্ত রচনবা কশরশছন একবাশ্ধক ব্শ্তি। তঁবাশের মশধ্ চণ্ীচরে 
বশ্দ্বাপবাধ্বায় (১৮৫৮-১৯১৬) এবং শ্বহবাশ্রলবাল সরকবার (১৮৫৫-১৯২১)-
এর নবাম শ্বশেষ উশলেখশযবাে্। তশব, সম্বত এ শ্বষশয় প্রথম পথপ্রেেথেক 
শ্ছশলন েমু্চন্দ্রই। শ্তশ্ন শ্ছশলন শ্বে্বাসবােশরর তৃতীয় সশহবাের এবং তঁবার 
শ্বশেষ শ্প্রয়পবাত্র। শ্বশ্েন্ন কল্বােকর কবাশজ তঁবার একশ্নঠে অনুেবামীও বশট।

নবানবা রচনবাকবার শ্েন্ন শ্েন্ন েৃশ্ষ্েশ্ঙ্গশত শ্বে্বাসবােশরর চশ্রত্র শ্চত্রবায়ে 
কশরশছন। একই ঘটনবার শ্বশলেষে কশরশছন শ্েন্ন আশ্ঙ্গশক। 

শ্কন্তু সূত্র যবাই দহবাক, প্রবাপ্ত তশথ্র তুল্মূল্ শ্বচবার কশরও একথবা 
অস্ীকবার করবা যবায় নবা দয, শ্নশজর ব্শ্তি স্বাধীনতবা ও আত্মমযথেবােবা রক্বার 
জন্ই দসশ্েন সংসৃ্ত কশলশজর সহকবারী সম্বােশকর পে দথশক অব্বাহশ্ত 
শ্নশয়শ্ছশলন শ্বে্বাসবাের। শুরু কশরশ্ছশলন স্বাধীন ব্বসবা।

শ্কন্তু, শ্িক কী কবারশে এই সংঘবাত ? এই প্রসশঙ্গ একটু শ্িশর দেখবা 
প্রশয়বাজন। দিবাটথে উইশ্লয়বাম কশলশজর অধ্ক্ মবােথেবাল সবাশহব ঈশ্বরচন্দ্রশক 
শ্বশেষ শ্রদ্বা করশতন। একশ্ট প্রেংসবাপশত্র ঈশ্বরচশন্দ্রর গশের শ্ববরে 
শ্েশয় মবােথেবাল শ্লশখশছন—"On the whole, I consider, that he 
unites in an unusual degree, extensive acquirements, 
intelligence, industry, good disposition and high 
respectability of character."

১৮৪৬ সবাশলর ৬ এশ্প্রল মবাশ্সক ৫০ টবাকবা দবতশন সংসৃ্ত কশলশজর 
সহকবারী সম্বােক পশে কবাজ শুরু কশরন শ্বে্বাসবাের।

কশলশজর শ্েক্বাপ্রেবালীর সংস্বার শ্বষশয় শ্বেশে েবাবনবা-শ্চন্তবা শুরু 
কশর দেন। কশলশজর পশ্রশবে এবং সবাশ্বথেক দখবালনলশচ আমূল বেলবাশত 
থবাশক। েমু্চশন্দ্রর শ্ববরশে সজীব হশয় উশিশছ দসশ্েশনর সংসৃ্ত কশলজ—
‘অনন্তর শ্তশ্ন ব্বাকরশের প্রথম, শ্দ্তীয় ও তৃতীয় দশ্রশ্ের অধ্য়শনর নূতন 
প্রেবালী প্রচশ্লত কশ্রশলন। তেনুসবাশর অধ্বাপকেে ছবাত্রশ্েেশক শ্েক্বা 
শ্েশত প্রবৃতে হন। শ্বে্বালশয়র দকবান দকবান শ্েক্ক দচয়বাশর উপশ্বষ্ হইয়বা 
শ্নদ্বা যবাইশতন ; ছবাত্রেশের মশধ্ দকহ পবাখবা লইয়বা অধ্বাপকশক ববাতবাস 
কশ্রত। শ্তশ্ন এই কুপ্রথবা উিবাইয়বা শ্েশলন। সবাশে েেটবার মশধ্ই অধ্বাপক 
ও ছবাত্রেেশক শ্বে্বালশয় উপশ্স্ত হইশত হইশব, এইরূপ শ্নয়ম কশ্রয়বা 
শ্েশলন। অতঃপর দসশ্টবাশ্রর শ্বনবা অনুমশ্তশত শ্ক শ্েক্ক, শ্ক ছবাত্র 
দকহই ইচ্বামশতবা শ্বে্বালয় হইশত ববাটী যবাইশত পবাশ্রশবন নবা·····’

কশলশজ শ্েক্বা সংস্বাশরর জন্ প্রেূত পশ্রশ্রম কশর একশ্ট শ্বস্তবাশ্রত 
প্রস্তবাব ততশ্র কশরশ্ছশলন শ্বে্বাসবাের। ১৮৪৬ সবাশলর ১৯ দসশটেম্বর দসই 
সংস্বার পশ্রকল্পনবা জমবা দেন আর তবার ছ’মবাশসর মশধ্ই দপে কশরন 
শ্নশজর পেত্বাে পত্র। শ্কন্তু দকন ?

শ্নশজর ব্শ্তি স্বাধীনতবা ও 
আত্মমযথেবােবা রক্বার জন্ই 
দসশ্েন সংসৃ্ত কশলশজর 
সহকবারী সম্বােশকর 
পে দথশক অব্বাহশ্ত 
শ্নশয়শ্ছশলন শ্বে্বাসবাের।
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সংসৃ্ত কশলশজর প্রবাচীন নশ্থপশত্রর মশধ্ তবার শ্বসৃ্তত শ্ববরে 
শ্মলশব। েশবষক শ্বনয় দঘবাষ-এর কথবায়, ‘রসময় েশতের অসহশযবাশ্েতবা 
শ্বে্বাসবােরশক শ্বরতি কশর তুশলশ্ছল। তঁবার হয়শতবা আেঙ্বা শ্ছল দয 
শ্বে্বাসবাের শ্নজগশে ্শমই কশলজ পশ্রচবালনবার দক্শত্র দবশ্ে প্রবাধবান্ ও 
প্রশ্তঠেবা পবাশবন।’

পেত্বােপত্র েৃহীত হশল তবঁার বহু আত্মীয়স্জন, মতবান্তশর স্য়ং 
রসময়ববাবু আেবাশল বলশত থবাশকন, ‘চবাকশ্র দয দছশে শ্েশল, শ্বে্বাসবাের 
এখন খবাশব শ্ক ?’

শ্বে্বাসবাের এতটুকুও েীত নবা হশয় দসশ্েন জববাব শ্েশয়শ্ছশলন, 
প্রশয়বাজন হশল আলু-পটল শ্বশ্্ কশর জীশ্বকবা শ্নবথেবাহ করশবন শ্তশ্ন। শ্কন্তু 
দয পশে সম্বান শ্বসজথেন শ্েশত হয়, দসই পশে শ্তশ্ন চবাকশ্র করশবন নবা। 
অশ্নশ্চিত জীবশনর সবামশন েঁবাশ্েশয় ঈশ্বরচন্দ্র দসশ্েনও অকুশতবােয় শ্ছশলন।

েমু্চন্দ্র শ্লখশছন, —‘তৎকবাশল ববাসবায় শ্নরুপবায় আত্মীয় ও স্সম্কথেীয় 
প্রবায় কুশ্েশ্ট ববালকশক অন্নবস্ত্র শ্েয়বা শ্বে্বালশয় অধ্য়ন করবাইশতশ্ছশলন। 
তমেশধ্ কবাহবাশকও ববাসবা হইশত যবাইববার কথবা একশ্েশনর জন্ও বশলন 
নবাই।····· মধ্ম সশহবাের দিবাটথে উইশ্লয়বাম কশলশজর প্রধবান পশে শ্নযুতি 
থবাশ্কয়বা মবাশ্সক দয পঞ্বাে টবাকবা দবতন পবাইশতন, তদ্দবারবা কশ্লকবাতবার 
ববাসবাখরচ অশ্তকশষ্ শ্নবথেবাহ হইশত লবাশ্েল। অগ্রজ মহবােয়, দেেস্ ববাটীর 
মবাশ্সক ব্য়-শ্নবথেবাশহর জন্ মবাশস মবাশস পঞ্বাে টবাকবা ঋে কশ্রয়বা দপ্ররে 
কশ্রশত লবাশ্েশলন।····’

এই েুশ্চিন্তবার মশধ্ও শ্কন্তু তঁবার শ্বে্বাচচথেবার কবাজ একইেবাশব চলশত 
লবােল। ইংশরশ্জ শ্েক্বায় পবারেশ্েথেতবা অজথেশনর জন্ প্রশ্তশ্েন সকবাশল 
বউববাজবাশর পঞ্বাননতলবার ববাসস্বান দথশক দেবােবাববাজবাশর রবাজবা রবাধবাকবান্ত 
দেশবর ববাশ্েশত দযশতন। দসখবাশন আগ্রহ সহকবাশর রবাজবার েুই জবামবাই 

তৎকবাশল ববাসবায় শ্নরুপবায় 
আত্মীয় ও স্সম্কথেীয় প্রবায় 
কুশ্েশ্ট ববালকশক অন্নবস্ত্র 
শ্েয়বা শ্বে্বালশয় অধ্য়ন 
করবাইশতশ্ছশলন। তমেশধ্ 
কবাহবাশকও ববাসবা হইশত 
যবাইববার কথবা একশ্েশনর 

জন্ও বশলন নবাই।

“

”

দসকবাশলর সংসৃ্ত কশলজ
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অমৃতলবাল শ্মত্র ও শ্রীনবাথচন্দ্র  বসুর কবাশছ ইংশরশ্জ েবাষবার অনুেীলন 
করশতন।

এই পশ্রশ্স্শ্তশত অথথে উপবাজথেশনর দয সম্বাবনবা তঁবার সবামশন দখবালবা শ্ছল 
তবা শ্ছল স্বাধীন ব্বসবা-র পথ। শ্কন্তু মূলধন দকবাথবায় ? তবাই শ্বে্বাশকই 
শ্তশ্ন মূলধন কশরন। শুরু কশরন মুদ্ে ও প্রকবােনবার ব্বসবা।

শ্বে্বাসবাের শ্কন্তু প্রথম নন। নবযুশের আশলবাশক আশলবাশ্কত 
ববাঙবাশ্লশের মশধ্ তখন অশনশকই ববাশ্েশজ্র পশথর যবাত্রী।

এ শ্বষশয় অগ্রেে্ নবাম দ্বারকবানবাথ িবাকুর (১৭৯৪-১৮৪৭)। তবঁার 
ব্বসবা-ববাশ্েশজ্র ইশ্তহবাস প্রবায় েল্পকথবা হশয় শ্েশয়শছ—ব্বাশ্ঙ্ং, 
ইনশ্সওশরন্স, জবাহবাজ দকবাম্বাশ্ন, রবাশ্নেশজের কয়লবাখশ্ন ্য়—এশকর পর 
এক তঁবার েুঃসবাহশ্সক ববাশ্েশ্জ্ক অশ্েযবান।

রবামশমবাহন রবায় (১৭৭২-১৮৩৩) ব্বসবায়ী শ্ছশলন নবা। ধমথে সংস্বার ও 
সমবাজ সংস্বার তবঁার জীবশনর প্রধবান ব্রত হওয়বা সশ্বেও দবশ্নয়বাশ্ন, মহবাজশ্ন 
ব্বসবা অথববা দকবাম্বাশ্নর কবােশজর ব্বসবা—নবানবা পশথই শ্ছল তঁবার অববাধ 
শ্বচরে।

মশ্তলবাল েীল (১৭৯২-১৮৫৪)-এর নবামও এখবাশন অবে্ই উশি 
আসশব। হবাডসন নবাশম দসকবাশলর এক শ্বশ্েষ্ মে্-ব্বসবায়ীশক দববাতল ও 
ককথে শ্বশ্্ শ্েশয় তঁবার ব্বসবা জীবশনর শুরু। মুর, শ্হশ্ক অ্বান্ড দকবাম্বাশ্ন 
নবাশম একশ্ট সংস্বার শ্তশ্ন শ্ছশলন প্রধবান সহশযবােী। নীল, দরেম, চবাল, 
শ্চশ্ন ইত্বাশ্ে নবানবা সবামগ্রীর গেবাগে সম্শকথে অেবাধ জ্বান শ্ছল তঁবার। 
আর এই গশের জন্ই দসকবাশল কলকবাতবার প্রবায় পঞ্বাে-ষবাটশ্ট প্রথম 
সবাশ্রর ব্বসবাশ্য়ক প্রশ্তঠেবাশনর মশধ্ কুশ্েশ্টই তবঁাশক ‘দবশ্নয়বান’ শ্হসবাশব 
শ্নযুতি কশরশ্ছল। এছবােবা নবানবা শ্বশেশ্ে সংস্বার সশঙ্গ অংেীেবার হশয় 
ব্বসবা কশরন। কশরশ্ছশলন চবাল-শ্চশ্নসহ নবানবা দ্ব্ আমেবাশ্ন-
রপ্তবাশ্নর ব্বসবাও। ‘ব্বাংক অব ইশ্ন্ডয়বা’-র অন্তম প্রশ্তঠেবাতবা 
সেস্ শ্হসবাশব ইশ্তহবাশস তঁবার নবাম রশয় শ্েশয়শছ। আসবাম 
দকবাম্বাশ্ন শ্লশ্মশটড-এর অন্তম প্রশ্তঠেবাতবা সেস্ শ্ছশলন। 
এই সংস্বা েবারশত চবাশয়র ব্বসবা শুরু কশরশ্ছল।

ইয়ং দবঙ্গল েশলর অন্তম সেস্ রবামশেবাপবাল দঘবাষ 
দসকবাশল ববাঙবাশ্ল ব্বসবায়ী শ্হসবাশব যশথষ্ নবাম কশরশ্ছশলন। 
পেবাশেবানবা দেষ করবার আশেই উপবাজথেশনর ব্বস্বা করশত 
হশয়শ্ছল তঁবাশক। দডশ্েড দহয়বার-এর সুপবাশ্রশে দযবাশসি নবাশম 
এক ব্বসবায়ীর কবাশছ কবাজ শুরু কশরন। দযবাশসি ও 
দকলসল-এর দকবাম্বাশ্নশত অংেীেবারও হন শ্তশ্ন। 
পশর ১৮৪৮ সবাল নবােবাে আর শ্জ দঘবাষ অ্বান্ড 
দকবাম্বাশ্ন নবাশম শ্নজস্ িবামথে দখবাশলন। প্রেূত 
সম্শের অশ্ধকবারী হশয়শ্ছশলন শ্তশ্ন। 
দরঙু্গন-সহ নবানবা স্বাশন তঁবার চবাশলর আেত 
শ্ছল। এমনশ্ক, ১৮৫০ সবাশল শ্তশ্ন 
দবঙ্গল দচম্ববার অব কমবাসথে-এর সেস্ও 
শ্নবথেবাশ্চত হন। 

প্বারীচবঁাে শ্মত্র ও তবারবাচঁবাে 
চ্বতথেী—ইয়ং দবঙ্গল েশলর েুই 

মশ্তলবাল েীল
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প্রধবান সেস্। উেশয়ই ব্বসবা-ববাশ্েশজ্ যশথষ্ উন্নশ্ত কশরন। শ্েবনবাথ 
েবাস্ত্রীর দলখবায় প্বারীচঁবাশের কথবা শ্বেশে জবানবা যবায়। কশ্লকবাতবা পবাবশ্লক 

লবাইশব্রশ্রশত গ্রথেবােবাশ্রক শ্হসবাশব কবাজ করশতন। আববার তবারবাচবঁাে 
চ্বতথেীর সশঙ্গ নবানবা শ্জশ্নশসর আমেবাশ্ন-রপ্তনীর ব্বসবা শুরু 
কশরন। ১৮৪৫ সবাশল তবারবাচবঁাে মবারবা দেশল শ্নশজর েুই 
পুত্রশক ব্বসবার অংেীেবার কশর দনন প্বারীচঁবাে। এই ব্বসবায় 
তঁবার যশথষ্ প্রশ্তপশ্তে হশয়শ্ছল। সৎ ব্বসবায়ী শ্হসবাশব খুব 
নবামডবাক হয় তঁবার। কলকবাতবার বহু দকবাম্বাশ্নশত অংেীেবার 
হশয় শ্ডশরক্টর পশে আসীন হশয়শ্ছশলন শ্তশ্ন। তবার মশধ্ 
উশলেখশযবাে্ দগ্রট ইস্বানথে দহবাশটল।

তশব মুদ্ে ও প্রকবােনবার ব্বসবায় শ্বে্বাসবােরশকই পশ্থকৃৎ 
বলবা যবায়। শ্কন্তু মশন রবাখশত হশব, শ্নছক লবাশের আেবায় শ্তশ্ন 
ব্বসবা করশত আশসনশ্ন। সমবাজ সংস্বার আর শ্েক্বার প্রসবার-ই 

শ্ছল তঁবার ধ্বান জ্বান। এর জন্ শ্নয়শ্মত অশথথের দজবােবান 
প্রশয়বাজন শ্ছল। মশনর অন্ধকবার েূর কশর মুতিমনবা 

আধুশ্নক মবানুষ ততশ্রর প্রধবান হবাশ্তয়বার দয শ্েক্বা—
দস কথবা মশমথে মশমথে অনুেব করশতন শ্তশ্ন। আর 
তবাই প্রশয়বাজন শ্ছল মুশ্দ্ত বইশয়র।

শ্বে্বাসবাের যখন সংসৃ্ত কশলশজ সহকবারী 
সম্বােশকর পশে, মেনশমবাহন তকথেবালঙ্বার 
তখন শ্ছশলন সবাশ্হশত্র অধ্বাপক। ১৮৪৬ 
সবাশল জয়শেবাপবাল তকথেবালঙ্বার-এর মৃতু্ হশল 

মূলত শ্বে্বাসবােশরর সুপবাশ্রশেই মেনশমবাহশনর চবাকশ্র হশয়শ্ছল। 
এই মেনশমবাহন শ্ছশলন ঈশ্বরচশন্দ্রর শ্বশেষ বনু্ধ। তঁবার সশঙ্গই 

শ্বে্বাসবাের শুরু কশরশ্ছশলন ছবাপবাখবানবা ও বইশয়র ব্বসবা। েমু্চন্দ্র 
শ্লশখশছন, ‘····এই সমশয় অগ্রজ, মেনশমবাহন তকথেবালঙ্বাশরর সশ্হত পরবামেথে 
কশ্রয়বা, সংসৃ্ত যন্ত্র নবাম শ্েয়বা একশ্ট মুদ্বাযন্ত্র স্বাপন কশরন। ছয়েত 
টবাকবায় একশ্ট দপ্রস ্ য় কশ্রশত হইশব ; টবাকবা নবা থবাকবাশত তঁবাহবার পরমবনু্ধ 
নীলমবাধব মুশখবাপবাধ্বাশয়র শ্নকট ওই টবাকবা ঋে কশ্রয়বা, তকথেবালঙ্বাশরর হশস্ত 
শ্েশল, তকথেবালঙ্বার দপ্রস  ্ য় কশরন।····’

ওই অথথে যত দ্রুত সম্ব নীলমবাধব মুশখবাপবাধ্বায়শক দিরত দেওয়বার 
কথবা শ্ছল। এরপর ঈশ্বরচন্দ্র মবােথেবাল সবাশহবশক তঁবাশের ছবাপবাখবানবা স্বাপশনর 
কথবা জবানবাশল সবাশহব বশলন, শ্বে্বাথথেী শ্সশ্বশ্লয়বানশের দয েবারতচশন্দ্রর 
অন্নেবামঙ্গল পেবাশত হয়, তবা অত্ন্ত জঘন্ কবােজ এবং অক্শর মুশ্দ্ত। 
এছবােবা অশনক বেথেবাশুশ্দ্ আশছ। সবাশহশবর প্রস্তবাবমশতবা শ্বে্বাসবাের 
কৃষ্ণনের রবাজববাশ্ে দথশক অন্নেবামঙ্গল পুস্তক এশন তবা মুশ্দ্ত ও প্রকবাশ্েত 
কশরন। েবারতচশন্দ্রর অন্নেবামঙ্গল পুঁশ্থ সংগ্রশহর জন্ শ্বে্বাসবাের শ্নশজই 
কৃষ্ণনের রবাজববাশ্েশত শ্েশয়শ্ছশলন। দসই শুরু। রবাজপশ্রববাশরর সশঙ্গ 
তঁবার ব্শ্তিেত বনু্ধশবের সম্কথে েশে ওশি তখন দথশকই। এরপর পূবথে 
শ্নশেথেেমশতবা একশেবা বই দিবাটথে উইশ্লয়বাম কশলশজ শ্েশয় ঈশ্বরচন্দ্র ছ’দেবা 
টবাকবা দপশয়শ্ছশলন। দসই অশথথে নীলমবাধবববাবুর ঋে দেবাধ হয়। আর 
অবশ্েষ্ বই দথশক শ্কছু লবােও হশয়শ্ছল। সবাশ্হত্, েেথেন, ন্বায়েবাশস্ত্রর দয 
সমস্ত বই মুশ্দ্ত শ্ছল নবা, সমস্ত গ্রথেই—এশক এশক মুদ্ে করশত লবােশলন 

রবামশেবাপবাল দঘবাষ
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শ্তশ্ন। দিবাটথে উইশ্লয়বাম কশলজ এবং সংসৃ্ত কশলশজর লবাইশব্রশ্রর জন্ দয 
পশ্রমবাে নূতন বই প্রশয়বাজন হশত লবােল—দসগশ্ল ছবাপবাশনবার কবাজও তঁবার 
ছবাপবাখবানবাশতই হত। ্শমই ছবাপবাখবানবার কশলবর ও সম্ে বৃশ্দ্ দপশত 
লবােল। নবানবা কবাশজ ব্স্ত থবাকশলও একবাশ্ধক শ্েশুপবাি্ পুস্তক প্রেয়ন 
কশরন শ্বে্বাসবাের। দববাশধবােয়, বেথেপশ্রচয়, কথবামবালবা—সংসৃ্ত দপ্রস দথশক 
ছবাপবা হশত থবাশক এশকর পর এক।

প্রসঙ্গত, শ্বহবাশ্রলবাল সরকবার এখবাশন শ্লশখশছন, ‘····শ্বে্বাসবাের 
মহবােয় ও মেনশমবাহন তকথেবালঙ্বার মহবােয় উেশয়ই এই মুদ্বাযশন্ত্রর সমবান 
অংেীেবার শ্ছশলন। অল্পশ্েশনর মশধ্ তকথেবালঙ্বাশরর সশ্হত শ্বে্বাসবাের 
মহবােশয়র মতবান্তর হয়। শ্বে্বাসবাের মহবােয় দকবাশনবা কবারশে তকথেবালঙ্বার 
মহবােশয়র উপর শ্বরতি হইয়বা, তঁবাহবার সশ্হত সম্কথে পশ্রত্বাে কশ্রশত 
প্রয়বাসী হন—ে্বামবাচরে শ্বশ্ববাস ও রবাজকৃষ্ণ বশ্দ্বাপবাধ্বায় মহবােয় সবাশ্লশ্স 
হইয়বা দেবাল শ্মটবাইয়বা দেন। দপ্রস শ্বে্বাসবাের মহবােশয়র সম্শ্তে হয়।’

শ্কন্তু বই ছবাপশলও তবার শ্ব্শয়র ব্বস্বা কী হশব ? কবারে, বইশয়র 
দেবাকবাশনর প্রচলন তখনও দসেবাশব হয়শ্ন কলকবাতবা েহশর। অববাক হশত 
হয়, শ্বে্বাসবাের বই শ্বশ্্র জন্ দেবাকবানও প্রশ্তঠেবা করশলন—শ্হ্ুদ কশলজ 
ও সংসৃ্ত কশলজ চবের দথশক শ্কছুটবা েূরশবে।

ব্রশজন্দ্রনবাথ বশ্দ্বাপবাধ্বায় রশ্চত ‘শ্বে্বাসবাের প্রসঙ্গ’ গ্রশথের েূশ্মকবায় 
হরপ্রসবাে েবাস্ত্রী এই প্রসশঙ্গ একশ্ট বেথেনবা শ্লশ্পবদ্ কশরশছন। ‘···শ্বে্বাসবাের 
মহবােয় খুব পশ্রশ্রম কশ্রশত পবাশ্রশতন, তবঁাহবার অশনকগশ্ল বই শ্ছল। শ্তশ্ন 
সব বইশয়র প্রুি শ্নশজ দেশ্খশতন এবং সর্থেেবাই উহবার ববাংলবা পশ্রবতেথেন 
কশ্রশতন। দেশ্খতবাম প্রশত্ক পশ্রবতেথেশনই মবাশন খুশ্লয়বাশছ। শ্তশ্ন দপ্রশসর 
কবাজ দবে জবাশ্নশতন—বুশ্িশতন। বহুশ্েন ধশ্রয়বা শ্তশ্ন সংসৃ্ত দপ্রশসর 
মবাশ্লক শ্ছশলন। তখন সংসৃ্ত দপ্রসই ববাংলবার েবাল  দপ্রস শ্ছল। শ্তশ্ন 
সংসবাশরর কবাজ খুব বুশ্িশতন ; দপ্রস হইল, বই ছবাপবা হইল, শ্ব্য় কশ্রশব 
দক ? তবাহবার জন্ সংসৃ্ত দপ্রস শ্ডশপবাশ্জটবাশ্র (১৮৪৭) নবাম শ্েয়বা এক 
বইশয়র দেবাকবান খুশ্লশলন। উহবা একরকম বইশয়র আেত। বই শ্লশ্খয়বা 
ছবাপবাইয়বা দলবাশক ওখবাশন রবাশ্খয়বা শ্েশব। শ্ব্য় হইশল শ্কছু আেতেবারী ববা 
কশ্মেন লইয়বা গ্রথেকবারশক সমস্ত টবাকবা শ্েয়বা শ্েশবন।····’

অথথেবাৎ, শুধু শ্নশজর প্রকবাশ্েত বই নয়—অশন্র প্রকবাশ্েত বই-ও 
এশজশ্ন্স গ্রহে কশর শ্ব্শয়র ব্বস্বা করশতন শ্বে্বাসবাের।

পুস্তক রচনবার কবাজও চলশ্ছল সমবানতবাশল। দসকবাশল েবাশলবা ববাংলবা বই 
শ্ছল নবা। শ্সশ্বশ্লয়বানশের পেবাশেবানবায় শ্বশেষ সমস্বা হত। ১৮৪৭ সবাশলই 
মবােথেবাল সবাশহশবর অনুশরবাশধ শ্হশ্্দ ‘‘তবতবাল পঁশ্চিসী’’ নবামক গ্রশথের ববাংলবা 
অনুববাে কশরন শ্তশ্ন। দিবাটথে উইশ্লয়বাম কশলশজর লবাইশব্রশ্রশত ওই গ্রশথের 
একশেবাশ্ট সংখ্বা রবাখবা হয়। এর মূল্স্রূপ শ্তনশেবা টবাকবা দপশয়শ্ছশলন 
ঈশ্বরচন্দ্র। এশত ছবাপবাশনবার ব্য় শ্নবথেবাহ হশয়শ্ছল। অবশ্েষ্ চবারশেবা পুস্তশকর 
মশধ্ প্রবায় েুশেবাশ্ট আত্মীয় ও বনু্ধশের মশধ্ শ্বনবামূশল্ শ্বতরে করবা 
হশয়শ্ছল। 

মবােথেম্বান রশ্চত ‘শ্হস্শ্র অব দবঙ্গল’-এর বঙ্গবানুববাে কশরশ্ছশলন 
শ্বে্বাসবাের। শ্বহবাশ্রলবাল সরকবার বশলশছন, ‘সবথেত্র ইহবার আের হইয়বাশ্ছল। 
েবাষবা মশনবাহর, প্রবাজেল ও শ্বশুদ্।’ অল্পশ্েশনর মশধ্ই সমস্ত বই শ্নঃশেষ 
হশয় যবায়।

 শ্তশ্ন সব বইশয়র প্রুি শ্নশজ 
দেশ্খশতন এবং সর্থেেবাই 
উহবার ববাংলবা পশ্রবতেথেন 

কশ্রশতন। দেশ্খতবাম প্রশত্ক 
পশ্রবতেথেশনই মবাশন খুশ্লয়বাশছ।

“

”
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এর কশয়কশ্েন পর শ্বে্বাসবাের ‘জীবনচশ্রত’ নবামক বই-এর মুদ্ে 
কশরশ্ছশলন। রববাটথে উইশ্লয়ম দচম্ববাসথে প্রশ্সদ্ মনীষীশের জীবনবৃতেবাশন্তর দয 
সংকলন ততশ্র কশরশ্ছশলন তবার মশধ্ দকবাপবাশ্নথেকবাস, ে্বাশ্লশ্লও, শ্নউটন 
প্রমুশখর জীবনীর বঙ্গবানুববাে কশরশ্ছশলন। এই শ্বষশয়ও শ্বে্বাসবােরশক 
পশ্থকৃত বলবা চশল। কবারে, জীবনচশ্রত সংকলশনর কবাজ তখনও পযথেন্ত 
এশেশে দকউ শুরু কশরনশ্ন। ববাংলবার ছবাত্রশের সুশ্বধবাশথথে শ্বে্বাসবােরই 
এ কবাশজ প্রথম প্রবৃতে হশয়শ্ছশলন বলবা চশল। প্রকবাশ্েত হওয়বার অল্প 
কশয়কশ্েশনর মশধ্ই সমস্ত সংখ্বা শ্নঃশেশ্ষত হশয় যবায়। 

শ্বে্বাসবাের প্রকবােনবা ব্বসবা দকবল েশখর বশে কশরনশ্ন। 
তবাই গ্রথে মুদ্ে সং্বান্ত সমস্ত শ্বষশয়ই শ্তশ্ন েক্তবা অজথেন 
কশরন রীশ্তমশতবা পশ্রশ্রম কশর। শ্বহবাশ্রলবাল সরকবার-এর 
দলখবায় এর শ্কশ্ঞ্ত আেবাস দমশল—‘‘ছবাপবাখবানবায় ইংশরজী 
বেথেবাক্শর ৭০।৭২শ্ট ঘর, ববাঙ্গবালবায় ৫০০ ঘর। ‘র’ িলবা,  
‘ঋ’ িলবা, ‘য’ িলবা এমন কত আশছ। এই সব অক্র-দযবাজনবা সবামবান্ 
কষ্কর নশহ। দকবাথবায় দকবান অক্রশ্ট থবাশ্কশল অক্র-দযবাজশকর 
দযবাজনবাপশক্ সুশ্বধবা হইশব, শ্বে্বাসবাের মহবােয় বহু পশ্রশ্রম কশ্রয়বা তবাহবা 
শ্নধথেবাশ্রত কশরন। ইহবার পূশবথে অক্র-দযবাজনবার এমন সুশ্বধবা শ্ছল নবা। শ্তশ্ন 
অক্রসংরক্শের দয ব্বস্বা কশ্রয়বাশ্ছশলন, অশনক স্শলই তবাহবা অনুকূল 
হইয়বা থবাশক। তবাহবার নবাম ‘শ্বে্বাসবাের সবাটথে’।’’

বছর েুশয়শকর মশধ্ ব্বসবায় দবে উন্নশ্ত কশরশ্ছশলন শ্বে্বাসবাের। 
১৮৪৯ সবাশলর মবাচথে মবাশস শ্তশ্ন পবঁাচ হবাজবার টবাকবা জবাশ্মন শ্েশয় দিবাটথে 
উইশ্লয়বাম কশলশজর দকবাষবাধ্শক্র চবাকশ্র লবাে কশরন। এরপর ১৮৫০ 
সবাশলর দেষশ্েশক মেনশমবাহন তকথেবালঙ্বার মুশ্েথেেবাববাশের জজ পশ্ণ্শতর 
পশে শ্নযুতি হশয় চশল যবান। মশয়ট সবাশহশবর অনুশরবাশধ শ্বে্বাসবাের 
মহবােয়শক তখন সংসৃ্ত কশলশজ সবাশ্হশত্র অধ্বাপক পে গ্রহে করশত 
হয়। এর অল্পশ্েন পশর সম্বােক ও সহকবারী সম্বােশকর পে তুশল শ্েশয় 
কশলশজর অধ্ক্পে সৃশ্ষ্ করবা হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র শ্বে্বাসবাের দসই পশে 
শ্নযুতি হন।

শ্বে্বাসবাের একবাধবাশর শ্ছশলন দলখক, আববার সংসৃ্ত দপ্রস ও 
শ্ডশপবাশ্জটবাশ্রর মবাশ্লক। িশল শ্নশজর সম্বান শ্বসজথেন শ্েশয় দকবানওশ্েনই 
দকবানও পে অঁবাকশে পশে থবাশকনশ্ন শ্তশ্ন। দয দকবানও শ্েক্বায়তশন শ্নশজর 
েশতথে চবাকশ্র কশরশছন। 

পশ্রশেশষ, সমসবামশ্য়ক আরও একজন ববাঙবাশ্লর কথবা নবা বলশলই নয়। 
শ্তশ্ন অশ্ম্বকবা কবালনবার পশ্ণ্ত তবারবানবাথ তকথেববাচস্পশ্ত (১৮১২-১৮৮৫)। 
ইশ্নই দসই ব্শ্তি যঁবাশক সংসৃ্ত কশলশজর প্রথম দশ্রশ্ের অধ্বাপক পশে 
দযবােেবাশন রবাশ্জ করবাশত কলকবাতবা দথশক পবাশয় দহঁশট কবালনবা শ্েশয়শ্ছশলন 
শ্বে্বাসবাের। ১৮৪৪ সবাশল পশ্ণ্ত হরনবাথ তকথেেূষশের মৃতু্শত ওই পেশ্ট 
খবাশ্ল হয়। এরপর শ্বে্বাসবােশরর নবাম ওই পশে শ্নশয়বাশের জন্ সুপবাশ্রে 
করবা হশয়শ্ছল। শ্কন্তু শ্বে্বাসবাের বশলন, তবারবানবাথ তঁবার দথশক অশনক বশেবা 
পশ্ণ্ত। িশল শ্নশয়বােপত্র পবাওয়বার অশ্ধকবার দকবল তঁবারই আশছ। এই 
তবারবানবাথ সংসৃ্ত কশলজ ও কবােীর পশ্ণ্তশের কবাশছ সবথেেবাস্ত্র পবাি দেষ 
কশর কবালনবায় একশ্ট দটবাশলর পতেন কশরন। আববার একই সশঙ্গ শ্তশ্ন শুরু 
কশরন স্বাধীন ব্বসবা।

দকবাথবায় দকবান অক্রশ্ট 
থবাশ্কশল অক্র-দযবাজশকর 
দযবাজনবাপশক্ সুশ্বধবা হইশব, 
শ্বে্বাসবাের মহবােয় বহু 
পশ্রশ্রম কশ্রয়বা তবাহবা 

শ্নধথেবাশ্রত কশরন। ইহবার 
পূশবথে অক্র-দযবাজনবার এমন 

সুশ্বধবা শ্ছল নবা।

“

”
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তঁবারও উশদেে্ শ্ছল মহৎ। শ্তশ্ন মশন 
করশতন, ছবাত্রশের েরেশপবাষশের েবাশ্য়বে 
একবান্তেবাশবই তঁবার একবার। কবাপে, 
কবাি এবং শ্ঘ-এর ব্বসবা কশর বহু অথথে 
উপবাজথেন কশরশ্ছশলন শ্তশ্ন। েমু্চন্দ্র 
শ্বে্বারত্ন, শ্বহবাশ্রলবাল সরকবার তবঁার এই 
ব্বসবায়ী জীবন শ্নশয় বহু কথবা শ্লশখশছন।

তকথেববাচস্পশ্ত প্রথশম একশ্ট কবাপশের 
দেবাকবান  দখবাশলন। ওই সময় শ্বলবাশ্ত 
কবাপশের আমেবাশ্ন শ্ছল নবা। তবাই 
শ্বশলশতর সুশতবা এশন অশ্ম্বকবা কবালনবায় 
প্রবায় ববাশরবাশেবা তন্তুববায়শক শ্েশয় শ্তশ্ন 
বস্ত্র প্রস্তুত করবাশত লবােশলন। পশর 
রবাধবানের গ্রবাশমও বস্ত্র প্রস্তুশতর কুশ্ি ততশ্র 
কশরন। কবােী, শ্মজথেবাপুর, কবানপুর, মথুরবা, 
দেবায়বাশ্লয়র-সহ নবানবা েূর দেশে দসই 
কবাপে দযত।

কবাশির ব্বসবায় দনশম প্রেূত 
ধনসম্শের মবাশ্লক হন। কবালনবায় ততশ্র 
কশরন প্রকবাণ্ এক প্রবাসবাশেবাপম অট্বাশ্লকবা। 
দনপবাল দথশক েবাল কবাি আশ্নশয় শ্বশ্্ 
করশতন তকথেববাচস্পশ্ত। এর দেবাকবান 
কশরশ্ছশলন কলকবাতবার বেববাজবাশর।

দসই সমশয়ই অসংখ্ দেঁশ্ক 
বশ্সশয় চবাল দছঁশট তবা শ্বশ্্র ব্বসবাও 
কশরশ্ছশলন তবারবানবাথ। দেঁশ্কর েশদে 
গ্রবাশমর দলবাশকর ঘুম দেশঙ যবায়। তখন 
গ্রবাশমর েশ্ক্েবাংশে মবাশির মশধ্ ওই দেঁশ্ক 
স্বাপন কশর শ্নশজর ব্বসবা চবাশ্লশয় দযশত 
লবােশলন। বীরেূশমর শ্সউশ্েশত েয়নবার দেবাকবান ততশ্র, ওই দজলবাশতই 
চবাশষর জন্ পঁবাচশেবা েরু শ্কশন েুগ্ধজবাত দ্ব্ শ্বশ্্, প্রশ্ত বছর কবাশ্ীরী 
েবাশলর শ্বপেন সমস্তই কশরশছন তবারবানবাথ। 

এই তবারবানবাশথর সশঙ্গ শ্বে্বাসবােশরর পশ্রচয় সংসৃ্ত কশলশজর 
ছবাত্রবাবস্বা দথশকই। হয়শতবা দকবানওেবাশব প্রেবাশ্বত হশয়শ্ছশলন। তশব, 
তবারবানবাশথর মশতবা ব্বসবার সবথেশক্শত্র শ্বচরে কশরনশ্ন শ্বে্বাসবাের। 
শ্বে্বাসবাের তবঁার বশ্েকসতেবা শুধুমবাত্র বই রচনবা, প্রকবােনবা ও মুদ্শের 
কবাশজই ব্বহবার কশরশছন।

ঈশ্বরচন্দ্র শ্বে্বাসবাের এক বহুমুখী চশ্রত্র। শ্বশ্বধ তবঁার কবাযথেপথেবা। খুব 
স্বােবাশ্বকেবাশবই তঁবাশক শ্ঘশর নবানবা েল্পকথবাও ততশ্র হওয়বা অস্বােবাশ্বক শ্ছল 
নবা। চশ্রত্র রচনবাকবারশের পশক্ দসই সমস্ত অশ্তরজেন বজথেন করবা সবসময় 
সম্ব হয় নবা।

এক শ্বশ্েষ্ চশ্রত্র রচনবাকবার Ernest Renan এই প্রসশঙ্গ বশলশছন,
'.....Two accounts of the same event given by different 

তবারবানবাথ তকথেববাচস্পশ্ত
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eye-witness differ essentially. Must we, therefore, reject 
all the coloring of the narratives, and limit ourselves 
to the bare facts only ? That would be to suppress 
history.....'

—দসই আশলবাশকই শ্বে্বাসবাের-এর চশ্রত্র শ্বশলেষে করবা েবাশলবা। 
তশব, সত্-অশ্তরজেন শ্মশ্লশয়ও শ্বে্বাসবাের দয যুেপুরুষ শ্ছশলন দসকথবা 
অনস্ীকবাযথে।

মুদ্ে দথশক প্রকবােনবা এবং গ্রথেশ্ব্য় পযথেন্ত সমস্ত খুঁশ্টনবাশ্ট কবাজ 
শ্নশজই পশ্রচবালনবা করশতন শ্বে্বাসবাের। এবং এই শ্বপুল কমথেযজ্ 
অনুপ্রবাশ্েত কশরশ্ছল তঁবার সহশযবােী এবং সমসবামশ্য়ক অশনকশকই। এঁশের 
মশধ্ মেনশমবাহন তকথেবালঙ্বার-এর নবাম আশেই উশলেখ করবা হশয়শছ। পশ্ণ্ত 
শ্েশ্রেচন্দ্র শ্বে্বারত্নও প্রবাথশ্মকেবাশব তবঁার দপ্রশসই মুদ্ে ও প্রকবােনবা 
সং্বান্ত কবাশজর অশ্েজ্তবা অজথেন কশরন। পশর শ্তশ্ন শ্নশজ স্বাধীনেবাশব 
দপ্রস প্রশ্তঠেবা কশর ব্বসবা কশরশ্ছশলন।

বলবাই ববাহুল্ শ্বে্বাসবাের-এর দপ্রস ও শ্ডশপবাশ্জটশ্রশত বহু দলবাক 
প্রশ্তপবাশ্লত হত। শ্কন্তু ্শম শ্তশ্ন তবাশের কবারও কবারও প্রশ্ত অত্ন্ত 
অসন্তুষ্ হশয় পশেন। কবাশজ শ্বস্তর শ্বেৃঙ্খলবা দেখবা শ্েশয়শ্ছল। শ্হসবাবপশত্রও 
েেশ্মল ধরবা পশে যশথষ্। এই সময় রবাজকৃষ্ণববাবুশক শ্ডশপবাশ্জটশ্রর 
েবাশ্য়বে শ্নশত অনুশরবাধ কশরন শ্বে্বাসবাের। রবাজকৃষ্ণ শ্ছশলন তঁবার আজীবন 
সুহৃে। শ্কন্তু তখন শ্তশ্ন দিবাটথে উইশ্লয়বাম কশলশজ ৮০ টবাকবার দবতশন দহড 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 109

অ্বাশ্সস্্বান্ট। বনু্ধর অনুশরবাশধ ১৮৫৯ সবাশলর ১৮ শ্ডশসম্বর কশলজ দথশক 
ছ-মবাশসর জন্ অবসর দনন। তঁবার অধ্বসবায় ও কমথেগশে এই সবামবান্ 
সমশয়র মশধ্ই শ্ডশপবাশ্জটশ্রশত েৃঙ্খলবা শ্িশর আশস। শ্হসবাবপত্র এত 
শ্নখুঁতেবাশব দলখবা হশয়শ্ছল দয, দয দকবানও প্রশয়বাজশন আয়-ব্শয়র অবস্বা 
জবানশত—এতটুকু সমস্বা হত নবা।

শ্বে্বাসবাের ও তঁবার ববাববা েুজশনই এরপর রবাজকৃষ্ণশক স্বায়ীেবাশব 
শ্ডশপবাশ্জটশ্রর েবাশ্য়বে শ্নশত অনুশরবাধ কশরন। দসখবাশন তঁবার দবতন 
হশয়শ্ছল মবাশস দেেশেবা টবাকবা।

রবাজকৃষ্ণ ও শ্বে্বাসবােশরর শ্মশ্লত যত্ন ও পশ্রশ্রশম দপ্রস ও 
শ্ডশপবাশ্জটশ্র একশ্ট লবােজনক জবায়েবায় দপঁশছ শ্েশয়শ্ছল দসশ্েন। শ্কন্তু 
শুধুমবাত্র পশরবাপকবার করশত শ্েশয় একশ্েন এই দপ্রসও শ্বশ্্ কশর শ্েশত 
হয় শ্বে্বাসবােরশক।

১৮৭৯ সবাশলর ৯ আেস্ রবাজকৃষ্ণশক সংসৃ্ত দপ্রশসর এক তৃতীয়বাংে 
চবার হবাজবার টবাকবার শ্বশ্নমশয় এবং কবালীচরে দঘবাষশক একই মূশল্ আরও 
এক তৃতীয়বাংে শ্বশ্্ কশরন।

শ্বহবাশ্রলবাল শ্লশখশছন, ‘রবাজকৃষ্ণববাবুর মুশখই শুশ্নয়বাশ্ছ শ্রীেচন্দ্র 
শ্বে্বারত্ন পবাওনবা টবাকবার জন্ পীেবাপীশ্ে করবাশত শ্বে্বাসবাের মহবােয় 
ছবাপবাখবানবার অংে শ্ব্য় কশ্রয়বা তঁবাহবার দেনবা পশ্রশেবাধ কশরন। দেনবার 
েবাশয় শ্বে্বাসবােশরর সবাশধর ছবাপবাখবানবা শ্ব্ীত হইল।’

পশর কৃষ্ণনেশরর ব্রজনবাথ মুশখবাপবাধ্বায়শক শ্ডশপবাশ্জটশ্র প্রেবান কশরন। 
এরপর েু-একজন ব্শ্তি ৫-৬ হবাজবার টবাকবা শ্েশয় শ্ডশপবাশ্জটশ্রর স্বে 
শ্কনশত দচশয়শ্ছশলন। শ্কন্তু শ্বে্বাসবাের তবাশত সম্ত হনশ্ন। শ্তশ্ন বশলন, 
একববার যবা শ্েশয়শ্ছ, দকবাশ্ট টবাকবা দপশলও তবা আর শ্িশ্রশয় দনব নবা।

একটবা অধ্বায় এেবাশবই দেষ হশয় দেল, শ্কন্তু আপবামর ববাঙবাশ্ল 
জবাশ্তশক দয শ্েেবা শ্তশ্ন দেশ্খশয়শ্ছশলন তবা আজ েুশেবা বছর পশরও 
একইেবাশব প্রবাসশ্ঙ্গক।
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নূতন ভুবন, নূতন আল�োক
সোহোনো নোগল�ৌধুরী

টুনটুশ্নর কথোটো মলন আলে ততো কী বল�শ্ে�? বল�শ্ে� ‘রোজোর ঘলর 
তে ধন আলে, টুশ্নর ঘলরও তস ধন আলে’৷ তকোন সোগরলেঁ�ো মশ্ি মোশ্িক্যর 
কথো তস বল�শ্ে�, এত তজোলরর সলঙ্গ? রোজো মশোলের তসই শ্বশো� 
সোম্োলজ্যর পশ্রমোপ টুশ্ন শ্কভোলব আন্োজ কলরশ্ে� এটোও শ্বস্মেকর৷ তলব 
টুনটুশ্নর এই কথোশ্ট এতটোই গভীর তোৎপে্যমে তে তোর গূঢ়োথ্য খুঁজলত 
ত�ষ্ো �ো�োল� তেখো েোলব এক অন্য অথ্য তেন এর মলধ্য �ুশ্কলে আলে৷ 
প্রশ্ন উঠলত পোলর এই ধন কী ? আমরো ব�লতই পোশ্র এই ধন এমন েো 
অপশ্রলমে৷ এর পশ্রমোপ করোর জন্য আকোলশর তোরো গুনল�ও তশষ হে 
নো৷ এর গভীরতো মোপোর জন্য সোগলরর তেউও তশষ কথো নে৷ প্রো�ীন 
েুলগর েোশ্যশ্নক মমলরেেী শ্ক এই ধলনর তখোঁজ করলত শ্গলেই বল�শ্েল�ন 
‘তেনোহং নোমৃতো স্যোম শ্কমহং ততন কুে্যোম’ েো তনই অমৃলত তো তনই 
অমৃলত? এই শ্বস্মেকর ধনশ্টর নোমই শ্ক ’জ্োন’? প্রোজ্তো? টুনটুশ্ন রোজোর 
ঘলরর জ্োলনর সম্পে তেলখই শ্ক এই মন্তব্যশ্ট কলরশ্ে�? রোজোর ঘলর তে 
জ্োলনর আল�ো প্রজ্বশ্�ত হে, তো শ্ক সশ্ত্যই টুনটুশ্নর ঘলরও জ্বল� ওলঠ? 
এই প্রশ্তলবেনশ্ট শ্�খলত শুরু করোর সমে এই কথোগুশ্� মলন এ�৷

প্রশ্তলবেনশ্টর মূ� প্রশ্তপোে্য শ্বষে হ� বোং�োর তমলেলের জীবলন 
শ্শক্োর আল�োকলরখো শ্কভোলব েুঁলে তগ�৷ টুনটুশ্নর কথোর সূরে ধলর ব�ো 
েোে ওই মশ্ি মোশ্িক্যর হশ্েশ শ্কভোলব তপ� এরো৷ কোরো ? আজ তথলক 
বহু বহু আলগর শ্েলনর বোং�োর তমলেরো, েঁোরো তখন সমোলজ মোনুষ 
শ্হসোলব স্ীকৃত হনশ্ন৷ এ কোশ্হশ্নর শুরু তসই সমে েখন ভোরতবলষ্যর তবথুন সু্�
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রোজেণ্ড ধীলর ধীলর �ল� তগ� বহুেূলর থোকো ইং�্যোলডেশ্বরীর হোলত৷ েখন 
ইউলরোশ্পেোনরো সুেূর সোগর তপশ্রলে এই ভূখলণ্ড এলসশ্েল�ন সমূ্পি্য 
বোশ্িশ্জ্যক উলদেলশ্য৷ তোঁরো ভোরতবলষ্যর প্র�ুর ধন-সম্পশ্তির সন্োলন 
এলসশ্েল�ন৷ মুসশ্�ম শোসলনর তশষ ধোলপ ইউলরোলপর তথলক ডো�, 
পতুশ্গ্যজরো প্রথলম পে্যটক শ্হসোলব, পলর বোশ্িজ্য করোর উলদেলশ্য এলেলশ 
পোশ্ি শ্েলেশ্েল�ন৷ সু�তোন আমল�র তশষ পলব্য েখন বোং�োর সোধোরি 
জনগি মুসশ্�ম শোসকলের অত্যো�োলর জজ্যশ্রত, তখন এলেলশ শ্বলেলশ 
তথলক আলসন এইসব ধনী ব্যবসোেী৷ সলঙ্গ আলনন তবশ শ্কেু ধম্যেোজকলক৷ 
ভোরতবষ্য শ্বলশষত বোং�ো সমোলজ ভেোনক তখন মোৎস্যনোে ��শ্ে�৷ এক 
তীব্র অশ্থিরতো, তোর উপর সলঙ্গ শ্ে� অশ্শক্োর প্রভোলব কুসংস্োরোচ্ছন্ন 
এক সমোজ৷ এই অশ্শক্োক্োন্ত তেলশ তঁোরো প্রথলম ধম্য প্র�োলরর কোজ 
শুরু কলরন৷ তোঁরো মূ�ত শ্রিস্টধলম্যর প্র�োলরর উপরই তজোর শ্েলতন৷ 
তখন সমোলজ নোরীলের সোমোশ্জক অবথিোন শ্ে� নীল�, এমন এক 
সোমোশ্জক অবথিোে তঁোলের রোখো হত তে শ্শক্ো ততো েূরথিোন, তোঁলের মোনুষ 
বল�ই ধরো হত নো৷ বোঙোশ্� পুরুষরো তখন শ্বে্যো�লের তথলকও সংসৃ্ত 
তটো�গুশ্�লত তবশ্শ তেলতন৷ শ্হনু্ পশ্ণ্ডতরো এই সব তটোল� আর েোই শ্শক্ো 
শ্েন নো তকন, তোলত তকোলনো ব্যশ্তির পূি্যোঙ্গ শ্বকোশ হওেো সম্ভব শ্ে� নো৷ 
শ্বশ্বেরবোলর তে আধুশ্নক শ্শক্ো শ্েলনর আল�োর মলতো মুখ তেখোলত শুরু 
কলরশ্ে�, ভোরতবষ্য তোর তথলক েূলরই শ্ে�৷ পুরোি, মহোভোরত, রোমোেলির 
মলতো ধম্যগ্রন্থ এইসব পশ্ণ্ডত তখন শ্শক্ো শ্েলতন৷ ফল� তকোলনো ব্যশ্তিলক 
সব্যোঙ্গীিরূলপ গলি ততো�োর ব্যোপোলর এক কূপমণূ্ডকতো মতশ্র কলরশ্ে�৷ 
মুসশ্�ম সমোলজর অবথিোও শ্ে� অনুরূপ৷ সোধোরি মুস�মোনরো তকোলনো 
তমৌ�শ্বর কোলে মসশ্জে বো মোজোলর তকোরোন, হোশ্েস ইত্যোশ্ে পোঠ করলতন৷

এই কুসংস্োরোচ্ছন্ন শ্শক্ো তেশবোসীলক তকোলনোভোলবই েথোথ্য রূপ 
তেেশ্ন৷ ফল� মতশ্র হলেশ্ে� এক প্রো�ীন সমোজ আর তসই সুলেোগ 
শ্নলেই শ্বলেশ্শ শশ্তি জোঁশ্কলে বস� তেলশ৷ শ্সপোশ্হ শ্বল্োলহর পলর েখন 
পুলরোপুশ্র এই তেলশর শোসন শ্ব্রশ্টশলের হোলত �ল� তগ� ব�ো েোে, তসই 
সমে তথলকই শুরু হ� ইংলরশ্জ শ্শক্ো৷ এই ইংলরশ্জ শ্শক্ো এই তেলশও 
পিোলনো শুরু হ�৷ অশ্বভতি বোং�ো শ্ে� ইউলরোশ্পে শোসলনর মূ� তকন্দ্র৷ 
অতএব পুলরো বোং�োলতই ইংলরশ্জ শ্শক্োর সুফ� দ্রুত পোওেো তেলত 
�োগ�৷ মলন রোখলত হলব, েখন ইংলরশ্জ শ্শক্ো ইংলরজরো ভোরতবোসীলক 
তশখোলচ্ছন, তোর শ্পেলন শ্ব্রশ্টশলের এক উলদেশ্য শ্ে�, তোঁলের শোসনলক 
সুষু্ভোলব �ো�নো করোর জন্য প্রথলমই শ্কেু তেলশর কম্য�োরী মতশ্র করোর 
প্রলেোজন শ্ে�৷ তোই রোজকম্য�োরী শ্হসোলব তোলের শ্শক্ো তেওেো হত৷ 
বোং�োর নোরীলের মলধ্যও তে শ্শক্োর প্রলেোজনীেতো আলে এই তবোধ 
তকোলনোভোলবই মোতব্বররো মলন কলরনশ্ন৷ ঊনশ্বংশ শতোব্ীর তগোিোে এই 
তমলেলের শ্করকম অবথিো শ্ে�, তো তবোঝো েোে তসই সমলের প্র�ুর সোশ্হত্য 
বো েশ্�� পলি৷ অত্যন্ত শ্শশু বেলসই পশ্রবোলরর কন্যোলের শ্ববোহ হলে 
তেত৷ শুধু তোই-ই নে, শ্হনু্ শোল্রের অশ্ত বব্যর তকৌ�ীন্য প্রথোর সুবোলে 
অসমবেসী পুরুলষর সলঙ্গ তে শ্শশুকন্যোর শ্ববোহ ঘটত, তোর পশ্রিশ্ত শ্ে� 
মোরোত্মক৷ স্োমীর মৃতু্যর পর তোলক সহমরলি তেলত হত ‘সতী’ হবোর জন্য৷ 
তে সমোলজ হোজোর হোজোর শ্শশুকন্যো তথলক নোরীলক মৃত স্োমীর জ্ব�ন্ত 
শ্�তোে শ্নলজলক উৎসগ্য করলত হত, তসই সমোলজ নোরীলের শ্বে্যো�্যনোর 
জন্য আলেৌ তকোলনো ব্যশ্তি ভোশ্বত শ্েল�ন বল� মলন হে নো৷ তলব ব�লত 

শ্বশ্বেরবোলর তে আধুশ্নক 
শ্শক্ো শ্েলনর আল�োর মলতো 
মুখ তেখোলত শুরু কলরশ্ে�, 
ভোরতবষ্য তোর তথলক  
েূলরই শ্ে�৷
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শ্বিধো তনই এই তৎকো�ীন বোং�োে তমলেলের শ্শশ্ক্ত করোর শ্�ন্তো প্রথলম 
আলস এই শ্বলেশ্শ শোসকলের মোথোলতই৷ বোং�োর তমলেলের শ্শক্োর জন্য 
শ্ব্রশ্টশ সরকোর উলে্যোগ তনন৷ তঁোরো বুলঝশ্েল�ন সমোলজর এক পলক্র 
উত্োলন সমোজ কখলনোই স্েংসমূ্পি্য হে নো৷

নোরীজোশ্তর এই েুঃসমলে তখন আমোলের তেলশর কশ্তপে শ্ববিজ্জন 
তঁোলের শ্শশ্ক্ত করোর কথো ভোলবন৷ এঁলের মলধ্য শ্েল�ন বোং�োর 
অন্যতম মহোপুরুষ রোজো রোমলমোহন রোে৷ শ্তশ্ন তে তোঁর সমলের এক 
েুলগোতিীি্য পুরুষ শ্েল�ন এলত তকোলনো সলন্হ তনই৷ বোং�োর তমলেরো েোলত 
তকোলনোভোলবই মোথো তুল� েোঁিোলত নো পোলরন, তোর জন্য শ্হনু্ সমোলজর 
উচ্চবি্যীে ব্রোহ্মলিরো শ্হনু্ শোল্রের শ্বধোন তেশ্খলে ‘সতী’ নোমক তে বব্যর 
প্রথোর জন্ম শ্েলেশ্েল�ন, শ্তশ্ন তোর শ্বরুলধে গলজ্য ওলঠন৷ আর তোঁর এই 
অসীম সোহস শ্তশ্ন অজ্যন কলরন, তোঁর পোশ্ণ্ডত্য এবং জ্োন তথলকই৷ 
রোমলমোহন তেন তস েুলগর এক ‘শ্রেকো�েশ্যী প্রোজ্ ব্যশ্তি’ শ্েল�ন৷ শ্তশ্ন 
একই সলঙ্গ সংসৃ্ত, আরশ্ব-ফোরশ্স ও ইংলরশ্জ ভোষো জোনলতন৷ এই শ্তন 
ভোষোলতই স্চ্ছলন্ ব�লত ও শ্�খলত পোরলতন শ্তশ্ন। শ্হনু্-শো্রে তঘঁলট 
শ্তশ্ন তেখোন, প্রো�ীনকোল� নোরীলের থিোন কতখোশ্ন উ�ুঁলত শ্ে�। শ্তশ্ন 
‘নোরীর অশ্ধকোর’ নোমক এক অত্যন্ত গুরুত্বপূি্য র�নোে ত�লখন, “ব�ো 
হলচ্ছ তে তবোধশশ্তিলত নোরী শ্নকৃষ্, শ্কন্তু কলব তোলক তোর তবোধশশ্তির 
পশ্র�ে তেওেোর সুলেোগ তেওেো হল�ো? শ্শক্ো ও জ্োনেোলনর পলর েশ্ে 
তেখো েোে তে তো গ্রহি করলত অক্ম তখন তোলক মূখ্য ব�ো তেলত পোলর। 
শ্কন্তু নোরীলক শ্বে্যোজ্যলনর সুলেোগ তথলক বশ্চিত তরলখ তোলক শ্নকৃষ্ আখ্যো 
তেওেোর তকোনও েুশ্তি আলে শ্ক?” রোমলমোহন বুলঝশ্েল�ন নোরীলের 
শ্শক্ো তেওেোর আলগ েরকোর ‘সল�তন-�শ্চ্চ্যত’ আধুশ্নকতো। আর এই 
আধুশ্নকতো থিোপন করবোর জন্য প্রলেোজন তসই সমলের সরকোলরর 

সতীেোহ প্রথোর এক েৃলশ্যর তস্�

নোরীজোশ্তর এই েুঃসমলে তখন 
আমোলের তেলশর কশ্তপে 
শ্ববিজ্জন তঁোলের শ্শশ্ক্ত 

করোর কথো ভোলবন৷ এঁলের 
মলধ্য শ্েল�ন বোং�োর অন্যতম 

মহোপুরুষ রোজো রোমলমোহন রোে৷ 
শ্তশ্ন তে তোঁর সমলের এক 

েুলগোতিীি্য পুরুষ শ্েল�ন এলত 
তকোলনো সলন্হ তনই৷ বোং�োর 
তমলেরো েোলত তকোলনোভোলবই 

মোথো তুল� েোঁিোলত নো পোলরন, 
তোর জন্য শ্হনু্ সমোলজর 
উচ্চবি্যীে ব্রোহ্মলিরো শ্হনু্ 

শোল্রের শ্বধোন তেশ্খলে ‘সতী’ 
নোমক তে বব্যর প্রথোর জন্ম 

শ্েলেশ্েল�ন, শ্তশ্ন তোর শ্বরুলধে 
গলজ্য ওলঠন৷
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পূি্য সমথ্যন। ইউলরোশ্পে শ্মশনোশ্ররো তে ধম্যশ্শক্ো তখন বোং�োে শুরু 
কলরশ্েল�ন, তো তেওেো েোলব নো। কোরি শ্তশ্ন শ্বশ্বোস করলতন ধম্যীে 
শ্শক্ো তকোনও জ্োলনর আল�ো সু্শ্রত কলর নো, তোই শ্ব্রশ্টশ শোসলকর 
শ্শক্োর প্রশ্ত রোমলমোহলনর অসীম আগ্রহ শ্ে�। কোরি তসই শ্শক্ো শ্ে� 
জ্োলনর আল�োলত তমোিো এক আধুশ্নক শ্বলশ্বর শ্শক্ো। রোমলমোহন তসই 
শ্শক্োর প্রশ্তই অনুরতি শ্েল�ন। তোই শ্ব্রশ্টশ সরকোলরর সলঙ্গ তঁোর সম্পক্য 
শ্ে� অশ্ত প্রগোঢ়। অসীম জ্োলনর অশ্ধকোরী রোমলমোহন বুলঝশ্েল�ন ‘সতী’ 
প্রথো অশ্ব�লবে বন্ নো হল� সমোলজর শ্বপু� ক্শ্ত আর তৎকো�ীন শ্ব্রশ্টশ 
সরকোরও �োইশ্েল�ন ওই প্রথো শ্নবোরি করোর। কোরি এই প্রথো বন্ হলচ্ছ 
নো তকন এই শ্নলে বহু সমোল�ো�নোর মুলখ তোলের পিলত হশ্চ্ছ� ফল� 
শ্ব্রশ্টশ সরকোলরর কোলে তো অস্শ্তির কোরি হলে েোঁশ্িলেশ্ে�। রোমলমোহন 
রোে বুলঝশ্েল�ন এই কোজশ্টলক েশ্ে আইলনর মোরফত বন্ নো করো েোে, 
তোহল� তমলেলের সমোজ পশুর সমোলজ পশ্রিত হলত শ্ব�বে ঘটলব নো। 
েূরেশ্যী এই ব্যশ্তি সমোজলক অন্য ত�োলখ তেখলতন। কোরি শ্হনু্শোল্রে 
অগোধ শ্ববরলি শ্তশ্ন জোনলতন সমোজটোর শ্ক অবথিো। তোই এই ব্যশ্তি 
বোরবোর বল�শ্েল�ন, সমোলজ শ্বধবো শ্হনু্ নোরীলের সতী হওেোর তকোনও 
ব্যোখ্যো শ্হনু্শোল্রে তনই। তোই সমোলজর পশ্ণ্ডতরো েো শ্বধোন শ্েলচ্ছন তো 
সব্যোংলশ ভ্োন্ত ও শ্মথ্যোে ভরো। 

রোমলমোহন বোরবোর শ্হনু্শো্রেলক উললেখ কলর তেশ্খলেশ্েল�ন ‘সতী’ 
হওেোর তকোনও শ্নেশ্যনই শ্হনু্শোল্রে তনই। অতএব সমোলজর পশ্ণ্ডতরো েো 
শ্বধোন শ্েলচ্ছন তো ভ্োন্ত ও অপরোধ। রোমলমোহলনর সুশ্�শ্ন্তত প্রবন্ বো কোজ 
তে সমলের, তসই সমে বধে জ�োশেসম সমোজ শ্ে� শ্�ঙ্গববষলম্যর এক 
প্রো�ীন ধোঁ�ো। উচ্চবি্য পুরুষরোই শ্েল�ন তখন সমোলজর েণ্ডমুলণ্ডর কত্যো, 
নোরী ও শ্নম্নবগ্যীে সমোজ এইসব পুরুষ েোস হওেোর জন্যই তেন জন্মগ্রহি 
কলরলেন। সমোলজর এইরকম গঠনরীশ্তলতই তোঁর শ্ে� তীব্র আপশ্তি। 
এই সমোলজর শ্বরুলধে রোমলমোহলনর তসই সমলের �িোই তোই আজও 
শ্বস্মেোশ্বষ্ কলর রোলখ আমোলের। তকোন মন্ত্রবল� শ্তশ্ন ওই সমোলজর 
মলধ্য তথলকও এত আধুশ্নকমনস্ হল�ন এবং তোঁর পূি্যোঙ্গ শ্বকল্প ঘলটশ্ে� 
নোরীমুশ্তির তক্লরে তো ভোবলত আচিে্য �োলগ। তোর গগন�ুবেী ব্যশ্তিত্ব তেলখ 
মলন হে শ্তশ্ন তসই সমে ঈশ্বলরর তপ্রশ্রত এক েূত শ্হসোলবই তেন বোং�োে 
আশ্বভ্যোব হলেশ্েল�ন।

শুধুমোরে সতীেোহ প্রথো শ্নবোরলিই শ্তশ্ন তে কোজ কলরশ্েল�ন তোলত 
আজও শ্তশ্ন শ্কংবেন্তী হলে আলেন। শ্তশ্ন বুলঝশ্েল�ন সমোলজ আইন 
প্রিেন নো করলত পোরল� এই প্রথো শ্নবোরি করো েোলব নো। তোই শ্তশ্ন 
শ্ব্রশ্টশ শোসকলক শ্�লখশ্েল�ন, বোং�োর এই নোরকীে প্রথোশ্টলক রে 
করবোর জন্য সমোলজ আইন প্রিেন করো তহোক। রোমলমোহন রোে শ্েল�ন 
শ্ব্রশ্টশরোলজর কোলে অত্যন্ত শ্রধেোর ব্যশ্তি। রোমলমোহন রোলের এই আলবেন 
তঁোরো অগ্রোহ্য করলত পোলরনশ্ন। তঁোরোও ত�লেশ্েল�ন সুেূর �ডেলনর 
ভোইসরলের কোলে েোলত এই বোং�ো তথলক তকোনও শ্বরূপ মন্তব্য নো 
েোে। ফল� ‘সতীেোহ প্রথো’ আইন হলত তকোনও বোধোই থোক� নো। তোঁরো 
আধুশ্নক েৃশ্ষ্ভশ্ঙ্গ তথলকই সতীেোহ প্রথো রলের গুরত্ব অনুভব কলরন। 
ফল� �ড্য তবশ্্টংলকর সমে ১৮২৯ সোল� সতীেোহপ্রথো রে হে। 

রোমলমোহন এই বঙ্গ সমোজ তথো ভোরতবলষ্যর জন্য শুধু এই মহৎ 
কোজশ্টর জন্যই শ্বখ্যোত থোকলত পোরলতন, শ্কন্তু তঁোর তসই গুিলকও শ্তশ্ন 

শ্তশ্ন শ্ব্রশ্টশ শোসকলক 
শ্�লখশ্েল�ন, বোং�োর এই 
নোরকীে প্রথোশ্টলক রে করবোর 
জন্য সমোলজ আইন প্রিেন করো 
তহোক। রোমলমোহন রোে শ্েল�ন 
শ্ব্রশ্টশরোলজর কোলে অত্যন্ত 
শ্রধেোর ব্যশ্তি।
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েোশ্পলে তগলেন তঁোর আধুশ্নক শ্�ন্তোভোবনোর বিোরো বোং�োে তরলনসঁোলসর 
েুলগর সূ�নো। সতীেোহ প্রথো রে করোর সলঙ্গ সলঙ্গ বোঙোশ্� সমোলজও 
শ্তশ্ন তে জ্োলনর আল�ো প্রজ্বশ্�ত কলর তগলেন, তসই আল�োকবশ্ত্যকোর 
ফল�ই এই বোং�োে শুরু হে তরলনসঁোস। এই সমলেই নোরীলের উন্নশ্তকলল্প 
শ্শক্োর শ্ক ভীষি প্রলেোজন তো মলম্য মলম্য উপ�শ্ধি কলরশ্েল�ন। শুধু তোইই 
নে, তঁোর প্রবশ্ত্যত ব্রোহ্মধম্যও সমোলজ কম্পন তুল�শ্ে�। 

এই সমলের একে� পশ্চিমী শ্শক্োে শ্শশ্ক্ত উেোরপন্থী তরুিও এই 
বোং�োে ্রেীশ্শক্ো প্রসোরলি উলে্যোগী হন। তঁোলের মলধ্য শ্েল�ন রোধোকোন্ত 
তেব, শ্ডলরোশ্জও, জেকৃষ্ণ মুলখোপোধ্যোে, প্রসন্নকুমোর ঠোকুলরর মলতো ব্যশ্তি। 
এঁরো এশ্গলে এল�ন এই বোং�োে ্রেীশ্শক্ো শ্কভোলব �ো�ু করো েোে তো শ্নলে 
ভোবনোশ্�ন্তো করোর।

তলব বঙ্গ সমোলজর শ্ববিজ্জনলের উলে্যোলগর আলগই বোং�োে নোরী শ্শক্োর 
ব্যোপোলর এশ্গলে এলসশ্েল�ন শ্রিস্টোন শ্মশনোশ্র বো পোেশ্ররো। ক�কোতোে 
প্রথম তমলেলের সু্ল�র পতিন ঘলট এলঁের হোত শ্েলেই। রবোট্য তম নোলম 
একজন শ্মশনোশ্র ক�কোতোে প্রথম তমলেলের সু্� তখোল�ন। তম শ্নলজর 
উলে্যোলগ এই শহলর সু্�শ্শক্ো �ো�ু কলরন। তলব তঁোর আকশ্স্মক মৃতু্যলত 
নোরীশ্শক্ো প্রসোরি শ্কেুটো থমলক েোে। তলব অন্যোন্য শ্মশনোশ্রর উৎসোলহ 
আবোর দ্রুত কোজ শুরু হে। তসই সমে উতির ক�কোতোে তবশ শ্কেু সু্� 
তখো�ো হে। এলতই তবোঝো েোে তমলেলের অশ্ভভোবকলেরও শ্ক ভীষি শ্শক্োর 
প্রশ্ত আগ্রহ শ্ে�। তলব �ক্ করো েোে মূ�ত ধম্য প্র�োলরর উলদেলশ্যই এইসব 
সংথিো আগ্রহী শ্ে�। তোই সমোলজর শ্কেু বোঙোশ্� ইল্টল�ক�ুেো� তসই সমে 
তমলেলের শ্শক্ো শ্বতিোলর উলে্যোগ তনন। উতিরপোিোর জেকৃষ্ণ মুলখোপোধ্যোে 
তমলেলের শ্শক্ো শ্বতিোলরর ব্যোপোলর খুবই আগ্রহ প্রকোশ কলরশ্েল�ন। শ্তশ্ন 
ইংলরজ সরকোলরর কোলে একশ্ট আলবেনও কলরশ্েল�ন। উতিরপোিো বো 
তৎসং�গ্ন থিোলন েোলত একশ্ট শ্বে্যো�ে সংক্োন্ত অনুলমোেন পোওেো েোে, 
তোহল� একশ্ট শ্বে্যো�ে খু�লত শ্তশ্ন আগ্রহী আলেন। শ্তশ্ন বল�ন, ওই 
শ্বে্যো�লে বঙ্গ কন্যোগিলক শ্শক্োগ্রহি, েশ্ব প্রস্তুত ও সূ�ীশ্শলল্প শ্শশ্ক্ত 
করলব। শ্নজ ব্যলে, শ্নজ জশ্মলত ওই শ্বে্যো�ে থিোপলন শ্তশ্ন উৎসোহী 
শ্েল�ন। শ্কন্তু সরকোর তোরঁ এই উলে্যোগলক খুব একটো আম� তেনশ্ন। েশ্ে 
জেকৃষ্ণ মুলখোপোধ্যোে তোঁর শ্নজ অচিল� ওই শ্বে্যো�ে পতিন করোর অনুমশ্ত 
তপলতন তলব তসশ্টই হত ভোরতবলষ্যর প্রথম নোরী শ্শক্ো মশ্ন্র। শ্কন্তু তে 
তকোলনো অজ্োতকোরলিই তহোক এই শ্বে্যো�ে ওই থিোলন পতিন হওেোর তকোন 
অনুমশ্ত শ্তশ্ন তপল�ন নো। আসল� তৎকো�ীন শ্ববিজ্জলনরো তসইসমে েুশ্ট 
ভোলগ শ্বভতি শ্েল�ন। ঔপশ্নলবশ্শক শোসন ব্যবথিোর জন্য শ্কেু শ্ববিজ্জন 
শ্েল�ন একটু তবশ্শমোরেোে শ্ব্রশ্টশ মুখোলপক্ী। জেকৃষ্ণ মুলখোপোধ্যোলের 
তক্লরেও সম্ভবত তোই ঘলটশ্ে�।

তলব জেকৃষ্ণ মুলখোপোধ্যোলের সমলেই ১৮৪৮ সোল� বি�োলটর আইন 
পশ্রষলের সেস্য শ্হসোলব ইং�্যোডে তথলক ভোরতবলষ্য আলসন শ্রিঙ্ক ওেোটোর 
তবথুন। সরকোর তথলক তোলক শ্কেুশ্েলনর মলধ্যই শ্নেুতি করো হে শ্শক্ো 
তসল�। তবথুন তসই সমলে বোং�োে এলস অনুভব কলরন শ্শক্োর অভোলব 
বোঙোশ্� তমলেলের মেন্যেশোর ব্যথো। তবথুন পশ্রকল্পনো কলরন শ্তশ্ন সু্� 
শুরু করলবন। তসই সু্ল� মূ�ত বোঙোশ্� সম্ভোন্ত পশ্রবোলরর তমলেরোই 
পিোর সুলেোগ পোলব। বোং�ো ভোষোলতই তসই সু্ল� পঠন-পোঠন হলব। আর 
সু্�শ্ট হলব অববতশ্নক। শ্কন্তু সু্ল�র েোরেী তকোথো তথলক পোওেো েোলব? 

উতিরপোিোর জেকৃষ্ণ মুলখোপোধ্যোে 
তমলেলের শ্শক্ো শ্বতিোলরর ব্যোপোলর 
খুবই আগ্রহ প্রকোশ কলরশ্েল�ন। 

শ্তশ্ন ইংলরজ সরকোলরর কোলে 
একশ্ট আলবেনও কলরশ্েল�ন। 
উতিরপোিো বো তৎসং�গ্ন থিোলন 
েোলত একশ্ট শ্বে্যো�ে সংক্োন্ত 
অনুলমোেন পোওেো েোে, তোহল� 
একশ্ট শ্বে্যো�ে খু�লত শ্তশ্ন 

আগ্রহী আলেন।
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কোরি সমোজ ততো পশ্রবশ্ত্যত হেশ্ন। সমোলজ তখন প্রো�ীন তগোঁিো শ্হনু্ত্ব 
পুলরোমোরেোে শ্বে্যমোন। সংসৃ্ত টুল�ো পশ্ণ্ডতরো এমশ্নলতই রোমলমোহলনর 
সতীেোহ প্রথো রে মন তথলক তমলন শ্নলত পোলরনশ্ন। তলব এটোও শ্ঠক তে 
তঁোরো আইলনর রতি�কু্লক উলপক্ো করলত পোলরনশ্ন। তোহল�ও সমোলজর 
এই বি অংশ নোরী শ্শক্োর ব্যোপোলর তমোলটও তে সমথ্যন করলবন নো তো 
জোনলতন েশ্ক্িোরঞ্জন মুলখোপোধ্যোে, মেনলমোহন তক্যো�ঙ্কোর, রোমলগোপো� 
তঘোষ, প্যোরী�োঁে শ্মরে, বিোরকনোথ গুপ্তর মলতো ্রেীশ্শক্ো সমথ্যকরো।  
১৮৪৯ সোল� ক�কোতোে প্রথম ্রেী শ্শক্োলক তকন্দ্র কলর শুরু হ� 
ক্যো�কোটো শ্ফলম� সু্�। অবোক �োলগ ভোবলত েখন তেশ্খ ওই সু্ল�র েোরেী 
কোরো শ্ে�  ? এইসব শ্শশ্ক্ত নব্যবঙ্গীে পশ্রবোলরর তমলে, তবোন, শ্েশ্েরোই। 
েূর তথলক তেসব তমলেরো শ্বে্যো�লে আসলব, তোলের জন্য ব্যবথিো থোকলব 
সু্�গোশ্িরও। সকোল� সু্� শুরু হলব। প্রথমশ্েলক এই শ্বে্যো�লে েোরেী 
সংখ্যো শ্ে� ২১ জন। এই ২১ জন েোরেীই তেন একুশশ্ট পলরে পলেশ্বত হলে 
পরবত্যীকোল� সু্ল�র প্রোি প্রশ্তষ্ো কর�। 

তবথুন ও তৎকো�ীন বোং�োর শ্�ন্তোশ্বেরো তে শ্ে� েুঁিল�ন তোর ততো 
প্রশ্তশ্ক্েো হওেোই বোঞ্ছনীে, এলক্লরেও তোর ব্যত্যে হ� নো। েঁোলের ঘর 
তথলক েোরেীরো সু্� আসলত শুরু কর�, তঁোরো সমোলজ একঘলর হল�ন। 
ত�োলকরো এইসব শ্ববিজ্জলনর প্রশ্ত তীব্র ঘৃিো, কটূশ্তি বষ্যি করলত �োগ�। 
তৎকো�ীন বি�োট তবথুন শুধু শ্বে্যো�ে থিোপন কলর বলস থোলকনশ্ন, শ্তশ্ন 
প্রশ্তশ্েনই অজস্র কোলজর ফোঁলক সু্� পশ্রেশ্যন করলতন। তেোট তেোট 
েোরেীর শ্তশ্ন নোনো আবেোর তমটোলতন। এমনশ্ক মেনলমোহলনর েুই তমলে 
ভুবনমো�ো আর কুন্মো�োলক তকোল� শ্নলে শ্তশ্ন প্রোেই বোশ্ি শ্ফরলতন। 
নোরী শ্শক্োর প্রসোরলি তবথুলনর অবেোন বল� প্রবন্লক েীঘ্য করোর 
প্রলেোজন তনই। শ্তশ্ন ব্যতীত ক�কোতোে বোং�ো শ্শক্োে মশ্হ�োরো কতটো 
সুফ� �োভ করলতন তো ব�ো মুশশ্ক�। তবথুন প্রোে শ্নলজর জীবন শ্েলেই 
বোং�োর নোরী শ্শক্োলক এককভোলব এশ্গলে শ্নলে তগলেন। শ্নলজর ত�ষ্োে 
জশ্ম সংগ্রহ কলর তমলেলের শ্বে্যো�ে থিোপন কলর তগলেন। শ্তশ্ন স্প্ন 
তেখলতন তমলেলের জন্য পৃথক শ্বে্যো�ে হলব, জশ্ম সংগ্রহ কলর সু্ল�র 
কোজও শুরু হে, শ্কন্তু এই স্প্ন বোতিবোশ্েত হওেোর আলগই তবথুলনর 
অকো�মৃতু্য ঘলট। 

মৃতু্যর পলর তেখো েোে শ্তশ্ন তঁোর সম্পশ্তির প্রোে হোজোর শ্তশ্রশ টোকো 
সু্�লক েোন কলর তগলেন। ইউলরোশ্পে সমোলজ তবথুলনর মলতো স্োথ্যহীন 
মোনুষ খুব তবশ্শ আলসনশ্ন। বোং�োলেলশর ্রেী শ্শক্োর অন্যতম প্রেশ্যক 
শ্েল�ন শ্তশ্ন। শ্কন্তু তোঁর এই বোঞ্ছোর মলধ্য তকোনও স্োথ্য জশ্িত শ্ে� নো। 
শ্রিস্টোন হলেও শ্তশ্ন শ্রিস্টধলম্যর প্র�োর কলরনশ্ন, ইউলরোশ্পে সমোলজ েলথষ্ 
ক্মতো থোকো সল্বেও তসই ক্মতো অপব্যবহোর কলরনশ্ন। শুধুমোরে শ্নখোে 
ভোল�োবোসো শ্েলে হতভোগ্য, পরোধীন ভোরলতর সবল�লে অত্যো�োশ্রত, ঘৃশ্িত, 
েশ্�ত, তপশ্ষত, অন্কোরোচ্ছন্নমে জগলত কুসংস্োরোচ্ছোশ্েত মূক ্রেীজোশ্তর 
প্রশ্ত শ্তশ্ন তে ঋি তরলখ তগলেন আজ বোং�ো সমোজ তো ভুল� তগলে। তবথুন 
শ্ক শুধু ইউলরোশ্পে বল�ই আমরো শ্বসৃ্মত হলেশ্ে, তবথুনলক জোনো বো ত�নোর 
তকোনও ত�ষ্ো শ্ক আজলকর বোঙোশ্� সমোজ শ্বলশষত েোরে-মহল� আলে ?

রোমলমোহন বো তবথুলনর কথো বল� তশষ করো েোলব নো। তবথুন ইংলরজ 
হলেও বোঙ�োর নোরীলের ব্যথো তেভোলব মলম্য মলম্য উপ�শ্ধি কলরশ্েল�ন, 
তো সশ্ত্যই শ্বস্মেকর। তবথুন বো রোমলমোহলনর শ্শক্োর উলে্যোগ হেলতো 

শ্রিস্টোন হলেও শ্তশ্ন শ্রিস্টধলম্যর 
প্র�োর কলরনশ্ন, ইউলরোশ্পে 
সমোলজ েলথষ্ ক্মতো থোকো 
সল্বেও তসই ক্মতো অপব্যবহোর 
কলরনশ্ন। শুধুমোরে শ্নখোে 
ভোল�োবোসো শ্েলে হতভোগ্য, 
পরোধীন ভোরলতর সবল�লে 
অত্যো�োশ্রত, ঘৃশ্িত, েশ্�ত, 
তপশ্ষত, অন্কোরোচ্ছন্নমে জগলত 
কুসংস্োরোচ্ছোশ্েত মূক ্রেীজোশ্তর 
প্রশ্ত শ্তশ্ন তে ঋি তরলখ তগলেন 
আজ বোং�ো সমোজ তো ভুল� 
তগলে।  
তবথুন শ্ক শুধু ইউলরোশ্পে বল�ই 
আমরো শ্বসৃ্মত হলেশ্ে, তবথুনলক 
জোনো বো ত�নোর তকোনও ত�ষ্ো 
শ্ক আজলকর বোঙোশ্� সমোজ 
শ্বলশষত েোরে-মহল� আলে ?
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তঁোলের মৃতু্যর পলরই পথ হোরোত েশ্ে নো তোঁলের পেোঙ্ক অনুসরি কলর 
এক শ্সংহ এ বোং�োে আসলতন। রোমলমোহলনর অবথিোনকোল�র েু’েশলকর 
মলধ্যই জন্মগ্রহি কলরশ্েল�ন বোং�োর তমশ্েনীপুলরর বীরশ্সংহ গ্রোলম 
এমন এক পুরুষ শ্েশ্ন সমগ্র বোং�োর নোরীজোশ্তর উন্নশ্তর জন্য এক 
উেোহরি হলে েোঁিোল�ন। শ্তশ্ন আর তকউ নন, শ্তশ্ন হল�ন ঈশ্বর�ন্দ্র 
বলন্্যোপোধ্যোে। শ্বে্যোসোগলরর পূলব্য রোমলমোহন বোং�োর নোরীজোশ্তর উন্নশ্তর 
জন্য তে প্রেীপ প্রজ্ব�ন কলরশ্েল�ন, ঈশ্বর�ন্দ্র তসই আল�োকরশ্মিলকই 
তেন অশ্গ্নশ্শখোে পশ্রিত করল�ন। রোজো রোমলমোহলনর সলঙ্গ ঈশ্বর�লন্দ্রর 
শ্বতির আথ্য-সোমোশ্জক ব্যবধোন শ্ে�। েুজলনই েশ্েও শ্েল�ন শ্বে্যো��্যোর 
প্রশ্ত সমোন আগ্রহী, তলব জশ্মেোর বোং�োর রতি রোমলমোহলনর তেলহ 
প্রবোশ্হত হল�ও ঈশ্বর�ন্দ্রলের পশ্রবোর শ্ে� সনোতন পশ্রকোঠোলমোে তমোিো, 
ঈশ্বর�লন্দ্রর বোশ্ি শ্ে� তগোঁিো শ্হনু্ পশ্রবোর। তসই পশ্রবোলরর মলধ্য বি 
হওেো শ্বে্যোসোগলরর মন শ্কভোলব বঙ্গীে নোরীলের অবথিোন তেলখ তকঁলে 
উঠ� তো সশ্ত্যই শ্বস্মলের। তলব এটো ততো শ্ঠক তে শ্বে্যোসোগলরর জীবলনর 
প্রোে পুলরোটোই তকন্দ্রীভূত শ্ে� বঙ্গনোরীলের উন্নশ্তর প্রশ্ত। তঁোর সমলের 
এই তমলেরো কোরো, তকমন শ্ে� তঁোলের সোমোশ্জক, পোশ্রবোশ্রক অবথিোন ? 
আজলকর একশ্বংশ শতোব্ীলত বলস তসই নোরীলের েুঃখ-কষ্, অত্যো�োলরর 
মোরেো তবোঝো সহজ কম্য নে। আজলকর বঙ্গনোরী শ্ক শ্শক্োে, শ্ক েীক্োে, 
শ্ক মনলন, শ্ক শ্বজ্োলন, শ্ক সোশ্হলত্য, শ্ক শ্শলল্প, শ্ক তমধোে সোরো ভোরতবষ্য 
েোশ্পলে তেভোলব পৃশ্থবীর সব প্রোলন্ত, তঁোর তেোগ্যতোর জেডঙ্কো বোশ্জলে 
�ল�লেন, ঊনশ্বংশ শতোব্ীর মধ্যপোলে তসই ভোবনো শ্ে� েূর অতি। তোহল� 
প্রশ্ন জোলগ, ঊনশ্বংশ শতোব্ীলত শ্করকম সমোজ শ্ে�? শ্করকম শ্ে� তসই 
সমলের তমলেরো ?

‘ঈশ্বর�ন্দ্র সমোজসংস্োলরর প্রশ্ত মলনোলেোগী হবোর কোরি শ্হসোলব 
আমোর মলন হে, এই সমোলজ নোরীলের �রম েুে্যশোে তোঁর মন তকঁলে শ্ে�। 
এটো সববব সত্য, তলব শ্তশ্ন বঙ্গনোরীলের তে তশ্রিীর শ্েলক তোঁর েৃশ্ষ্লক 
তপ্রোশ্থত কলরশ্েল�ন তোঁরো হল�ন সমোলজর শ্শশুকন্যোরো। ঈশ্বর�লন্দ্রর 
শ্বজেগোথো ব�লত তগল� ব�লত হে শ্বধবো শ্ববোহ তরোলধর শ্বরুলধে শ্তশ্ন 
তে ঝঁোশ্পলে পলিশ্েল�ন, তসও ওই শ্শশুকন্যোলের কথো তভলবই।’ প্রখ্যোত 
ঐশ্তহোশ্সক েীলপশ �ক্বত্যী তঁোর বই Provincializing Europe-এ 
এই কথোই বোলর বোলর বল�লেন। ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বে্যোসোগর তোঁর জীবলন তে 
কশ্ঠন কোজশ্ট হোশ্সমুলখ করলত তপলরশ্েল�ন, তসশ্ট হ� ‘শ্বধবো শ্ববোহ’ 
প্র��ন করো। ঊনশ্বংশ শতোব্ীর বোং�ো েোশ্ব করলতই পোলর তোঁর সমলে 
তরলনসঁোলসর ফল� বোং�োর এই ঘটনোশ্ট শুধু এক নতুন শ্েলনর জন্ম 
শ্েলেলে তো নে, এই শ্বশো� সমোজসংস্োর বোং�োর প্রোিলকই তেন পুনজ্যন্ম 
শ্েলেলে, এশ্ট একশ্ট শ্বশো� তোৎপে্যপূি্যমে কথো।’ রোজো রোমলমোহন 
রোে তরলনসঁোলসর তে প্রেীপ জ্বোশ্�লে শ্েলে �ল� তগলেন, ঈশ্বর�ন্দ্র তসই 
প্রেীলপর আল�োই সোরো বোং�ো তথো ভোরতবলষ্য েশ্িলে তেন। আর তসই 
জন্যই বোং�োর ্রেী শ্শক্োর কথো উঠল�ই শ্নশ্বোস-প্রশ্বোস তনওেোর মলতো 
রোমলমোহন শ্বে্যোসোগলরর কথো একসলঙ্গ ওলঠ।

রোমলমোহন প্রবশ্ত্যত সতীেোহ-শ্বলরোধী আলন্ো�লনর প্রোে েু-েশক 
পলর ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বে্যোসোগর শ্বধবো শ্ববোহ প্র��ন আলন্ো�ন শুরু কলরন। 
ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বে্যোসোগলরর তে েশ্ব আমরো তেশ্খ, তো হ� মোথে শ্টশ্ক, গোলে 
�োের, পোলে তখো�ো �শ্ট। এই েশ্ব তেলখ স্োভোশ্বকভোলবই মলন হে শ্তশ্ন 

 রোজো রোমলমোহন রোে 
তরলনসঁোলসর তে প্রেীপ জ্বোশ্�লে 

শ্েলে �ল� তগলেন, ঈশ্বর�ন্দ্র 
তসই প্রেীলপর আল�োই সোরো 

বোং�ো তথো ভোরতবলষ্য েশ্িলে 
তেন। আর তসই জন্যই বোং�োর 

্রেী শ্শক্োর কথো উঠল�ই শ্নশ্বোস-
প্রশ্বোস তনওেোর মলতো রোমলমোহন 

শ্বে্যোসোগলরর কথো  
একসলঙ্গ ওলঠ।
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প্রো�ীন সনোতনপন্থী েল�র প্রশ্তশ্নশ্ধ। 
শ্কন্তু তো প্রমোশ্িত হ� শ্ক? ওই তগোঁিোশ্ম 
কোঠোলমোলক েূলর সশ্রলে তরলখ শ্তশ্ন বোং�ো 
সমোলজ ঝঁোশ্পলে পলিন শ্বধবো-শ্ববোহ প্রথো 
�ো�ু করোর জন্য। তসই সমোলজর েশ্ব কী 
শ্ে�? শ্বে্যোসোগর তেলখলেন তঁোর পূব্যসুশ্র 
রোমলমোহলনর এক আকোশ�ুবেী কোজ 
সতীেোহ প্রথো রে আইন তমোতোলবলক �ো�ু 
হলে তগলে। ফল� বো�্যশ্বধবোলের সতী 
হওেোর পলথ কঁোটো পলিশ্ে�। শ্কন্তু এই 
তেোট তেোট বো�্যশ্বধবো কন্যোলক তেলখ তোঁর 
হৃেে তকঁলে উঠত। তঁোর ত�োলখর সোমলনই 
ঘলট তগলে অকো� শ্বধবো শ্শশুকন্যোর 
জীবলন �রম েুে্যশো। এইসব শ্শশুকন্যোর 
জীবন তথলক তেন তকউ সব আল�ো শুলষ 
শ্নলেলে। তোরো তসই অন্কোর জীবলন 
তকোথোে তকোন অতল� তশ্�লে তেত, তসটো 
তকউ জোলন নো। শ্বে্যোসোগর ত�লেশ্েল�ন 
এই শ্শশুকন্যোলের েশ্ে সমোলজর মূ�লস্রোলত 
শ্ফশ্রলে শ্েলত হে তোহল� পূলব্য এলের পুনশ্ব্যবোহ শ্েলত হলব। এঁলের 
সমোলজর মূ�লস্রোলত শ্ফশ্রলে নো শ্েল� সমোলজর ভোরসোম্যই নষ্ হলব। আর 
তোই শ্হনু্শো্রে তঘঁলট শ্তশ্ন তেখল�ন তসখোলন স্পষ্ কলর কী ত�খো আলে? 
তসখোলন ব�ো আলে...

‘নষ্ মৃলত প্রব্রশ্জলত ক্ীলব � পশ্তলত পলতৌ,
প্রোপচিস্োপ্যসু নোরীনোং পশ্তবননো শ্বধীেলত।’

অথ্যোৎ শ্হনু্ সমোলজ শ্বধবো-শ্ববোহ মবধ। শ্তশ্ন �োইল�ন আলগ এ 
ব্যোপোলর সমোজলক সল�তন করলত হলব। শ্নজ খরল� শ্তশ্ন তেোট তেোট 
পুশ্তিকো েোপোল�ন শ্বধবো-শ্ববোহর পলক্। এই পুশ্তিকোর �োশ্হেো ক্লম তবলি 
েোে। শ্তশ্ন আবোর এবং বোরবোর তেোট তেোট পুশ্তিকো প্রকোশ করলত থোলকন 
এবং নোনোভোলব জনমত মতশ্রর ত�ষ্ো করলত থোলকন। এই জনমত মূ�ত 
তমলেলের অশ্ধকোর ও শ্শক্োর সমথ্যলন ত�খো। এইভোলব জনমত গঠলনর 
মূ� কোরি কী শ্ে�? ঈশ্বর�ন্দ্র ত�লেশ্েল�ন তৎকো�ীন সমোলজ পুরুষলের 
তকৌ�ীন্যপ্রথোর তেোহোই শ্েলে বহু শ্ববোহর তে রীশ্ত শ্ে� তো বন্ করো 
আর শ্হনু্ সমোলজ পুরুষলের সোমোশ্জক পেমে্যোেো বৃশ্ধের জন্য তেভোলব 
শ্শশুকন্যোরো বশ্� হত তো েূর করো। শ্বে্যোসোগলরর এই উলে্যোগ তে রতি�কু্ 
সমোজ তমোলটই ভোল�ো ত�োলখ তনলব নো, তো ব�োই বোহু�্য। আর এইজন্য 
শ্বে্যোসোগরলক কম �োঞ্ছনো-গঞ্জনো সহ্য করলত হেশ্ন। শ্তশ্ন ত�লেশ্েল�ন 
শ্বধবোশ্ববোহ আইনগতভোলব শ্সধে তহোক। আর তসই জন্যই শ্তশ্ন তজোর তেন 
সমোলজর শ্বশ্শষ্জলনলের মলধ্য জনমত মতশ্র তহোক। তোঁর ওই তেোট তেোট 
পুশ্তিকো সমোলজর সম্ভোন্ত ব্যশ্তিলের হোলত হোলত তপঁলে তগ�। মতশ্র হে 
শ্বধবো-শ্ববোহর সপলক্ জনমত। শ্বে্যোসোগর সমোলজর কলেকলশো শ্েকপো� 
ব্যশ্তির স্োক্র সংগ্রহ কলর একশ্ট আলবেন কলরন। এই আলবেন 
সরকোলরর কোলে শ্তশ্ন জমো তেন ১৮৫৫ সোল�, তোর পলরর ঘটনো ততো 
ইশ্তহোস। ১৮৫৬ সোল� শ্বধবোশ্ববোহ আইন পোস হে। 

ঈশ্বর�ন্দ্র ত�লেশ্েল�ন 
তৎকো�ীন সমোলজ পুরুষলের 
তকৌ�ীন্যপ্রথোর তেোহোই শ্েলে 
বহু শ্ববোহর তে রীশ্ত শ্ে� 
তো বন্ করো আর শ্হনু্ 
সমোলজ পুরুষলের সোমোশ্জক 
পেমে্যোেো বৃশ্ধের জন্য তেভোলব 
শ্শশুকন্যোরো বশ্� হত তো  
েূর করো।
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্রেীশ্শক্ো প্রসোলরর জন্য তোঁর তে স্োথ্যহীন উলে্যোগ এই উলে্যোগলক কোর 
সলঙ্গ তু�নো করো েোে ? শ্বে্যোসোগলরর সমসোমশ্েক তকোনও ব্যশ্তির সলঙ্গ 
ততো নেই, কোরি তোর গগন�ুবেী সোহস ও মোনশ্সক ঔেোে্য তোঁলক সমোলজর 
তে উচ্চোসলন বশ্সলেশ্ে� তোর সমতু� ব্যশ্তি তকউই তসই সমলে শ্েল�ন 
নো। শ্বে্যোসোগলরর জীবলনর এইশ্েকগুশ্�ই হ�, আমোলের বঙ্গসমোলজর 
নোরী শ্শক্ো প্র��লনর এক-একশ্ট তসোপোন। তকোনও রোজবনশ্তক ে� নে, 
তকোনও ধম্যীে সংগঠলনর সলঙ্গ জশ্িত নে, অথ� এই একগুঁলে পুরুষশ্ট 
শুধুমোরে সমোজসংস্োর করোর জন্য সমোলজর েুব্য�তম তশ্রশ্িলক তেভোলব 
শ্নলজলের পোলে েোঁিোবোর মন্ত্র শ্েলে তগলেন, বোঁ�োর তপ্ররিো শ্েলেলেন, 
তোলত সশ্ত্যই তঁোলক ‘মশ্সহো’ মলন হে। তসই জন্যই শ্তশ্ন শ্েল�ন েুলগোতিীি্য 
পুরুষ। শ্তশ্ন ্রেীশ্শক্োর প্রলেোজনীেতো মলম্য মলম্য উপ�শ্ধি কলরশ্েল�ন, 
তোই শ্রিঙ্ক ওেোটোর তবথুন েখন তবথুন সু্� প্র��ন কলরন তখন সব্যোলগ্র 
শ্তশ্ন আর তঁোর পরম বনু্ মেনলমোহন তক্যো�ঙ্কোর তবথুনলক পূি্য সমথ্যন 
কলর তোঁর পোলশ েোঁিোন। শ্বধবো শ্ববোহর তক্লরেও তোই শ্তশ্ন শুধু আইনলক 
পশ্রিত কলরই ক্োন্ত হনশ্ন, শ্তশ্ন তবশ শ্কেু বো�্যশ্বধবোলক শ্নজ খরল� 
উেোরল�তো পুরুলষর সলঙ্গ শ্ববোহ শ্েলেশ্েল�ন। 

সোধোরি মনুষ্য �শ্রলরের সলঙ্গ শ্বে্যোসোগলরর তফোত শ্ে� এইটুকুই 
তোঁর েুজ্যে সোহস, অ�ঙ্ঘনীে তজে, ্রেীজোশ্তর প্রশ্ত অপ্রশ্তলরোধ্য বোৎস�্য, 
এসবই তঁোলক শ্�রকো�ীন কলর তুল�লে। তশোনো েোে তোর জীবদেশোলতই 
শোশ্ন্তপুলরর তোঁশ্তরো তোঁর নোলম শোশ্ি মতশ্র করলতন। তোঁর জীবদেশোলতই 
বোং�োর ঘলর ঘলর মো-তবোলনলের এই শ্বে্যোসোগর তপলি শোশ্ির মতশ্র 
জনশ্প্রেতো বুশ্ঝলে তেে, তঁোর নোরীজোশ্তর প্রশ্ত শ্ক অসীম শ্রধেো শ্ে�। 
আর বোং�োর ওই শ্পেলন পলি থোকো নোরীরোও তোঁলক তকোন উচ্চোসলন 
বশ্সলেশ্ে�। এই শোশ্িলত পোলি ত�খো থোকত, ‘তবঁল� থোলকো শ্বে্যোসোগর 
শ্�রজীবী হলে...’। 

এই প্রসলঙ্গ হেলতো অলনলক জোনলত আগ্রহী হলত পোলরন শ্বে্যোসোগর 
তকোন ধরলনর শ্শক্ো বোং�োর তমলেলের শ্েলত ত�লেলেন, শ্বে্যোসোগর 
শুধুমোরে তমলেলের শ্শক্োর জন্য শ্ক তকোনও পৃথক শ্শক্োর খসিো করলত 
ত�লেশ্েল�ন? েুশ্তিবোেী শ্বে্যোসোগর তেশ্খলেলেন তঁোর স্লপ্ন এমন ্রেীশ্শক্োর 
খসিো আলে েোলত কন্যোশ্শশুরো শুধুমোরে সূশ্� শ্শলল্প আর আবধে থোকলব নো। 
শ্তশ্ন ত�লেশ্েল�ন এমন শ্শক্ো, েোলত নোরীলের পূি্য শ্বকোশ ঘলট। সবল�লে 
�ক্িীে ব্যোপোর হ�, শ্বে্যোসোগলরর সমলেও তমলেরো শ্শক্ো গ্রহি করলতন। 
শ্কন্তু তো শ্ে� মূ�ত উচ্চশ্বতি সমোলজর মলধ্যই সীমোবধে। ঠোকুরবোশ্ি অথ্যোৎ 
মহশ্ষ্য তেলবন্দ্রনোলথর পশ্রবোর গভলন্যন্স তরলখ তমলেলের ত�খোপিো তশখোলনো 
হত। এই পশ্রবোর সমোলজর উচ্চশ্বতি তশ্রশ্ির মলধ্য পলি, ফল� তঁোলের 
শ্শক্োর সলঙ্গ মধ্যশ্বতি সমোলজর শ্শক্ো এবং কো��োলরর শ্বলশষ তফোত 
শ্ে�। ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বে্যোসোগর মূ�ত বোঙোশ্� মধ্যশ্বতি সমোলজর শ্শশুকন্যো বো 
নোরীলের কথোই তভলবশ্েল�ন। তোই তমলেলের জন্য সোশ্ব্যক শ্শক্োর কথোই 
তভলবশ্েল�ন। েোলত তেল�লমলে উভলের জন্যই শ্শক্ো পধেশ্ত এবং পোঠক্ম 
একই থোলক। তমলেরো েোলত শ্�খন-পঠন, পোশ্টগশ্িত, জীবন�শ্রত, 
ভূলগো�, বোং�োর ইশ্তহোস, নোনো শ্বষলে তমৌশ্খক পোঠ ও তস�োই শ্শক্ো, 
সমূ্পি্য বোং�ো ভোষোে শ্নলত পোলর তসশ্েলক তীব্র নজর শ্ে�। পরবত্যীকোল� 
১৮৭৮ সোল� ক�কোতো শ্বশ্বশ্বে্যো�ে তে ্রেী-পুরুষলক একই সলঙ্গ পরীক্োে 

সোধোরি মনুষ্য �শ্রলরের সলঙ্গ 
শ্বে্যোসোগলরর তফোত শ্ে� 

এইটুকুই তোঁর েুজ্যে সোহস, 
অ�ঙ্ঘনীে তজে, ্রেীজোশ্তর 
প্রশ্ত অপ্রশ্তলরোধ্য বোৎস�্য, 

এসবই তঁোলক শ্�রকো�ীন কলর 
তুল�লে।
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বসলত তেওেোর অনুমশ্ত শ্েল�ন তোর জন্য 
শ্বে্যোসোগলরর এই েূরেশ্শ্যতো কোজ কলরশ্ে�। 
এই শ্শক্োগ্রহি শুরু হল� কন্যোশ্শশুরো 
মোনশ্সকভোলব কতখোশ্ন েৃঢ় ও পিোলশোনো 
তশখোর আগ্রহ প্রকোশ কলরশ্ে�, কতটো আগ্রহী 
তো তবোঝো শ্গলেলে শ্বশ্ভন্নভোলব তমলেলের বোশ্ি 
তথলক তবশ্রলে সমোলজর সোমলন শ্নলজলের 
তেোগ্যতো প্রমোি তেখোলনোে তমলেরো েখন 
একোধোলর শ্শক্োর স্োে তপলত শুরু কলর, তখন 
তোলের শ্নলজলের শ্ভতলরর প্রশ্তভোরও স্োক্র 
রোখলত শুরু কলরন। বহু বোঙোশ্� তমলে তোঁলের 
পোশ্রবোশ্রক আবহোওেোলতই শ্শক্ো শ্নলত 
শুরু কলরন। এই রকম এক মশ্হ�ো হল�ন 
রোসসুন্রী তেবী।

শ্বে্যোসোগর সব্যসোধোরলির জন্য ্রেীশ্শক্ো 
প্র��ন করলত ত�লেশ্েল�ন। এই ্রেীশ্শক্ো 
প্র��ন করলত তঁোলক কম তবগ তপলত হেশ্ন। 
সমোলজর এক বি অংশ আলেৌ �োনশ্ন, 
তমলেরো বোশ্ি তথলক তবশ্রলে পৃথক তকোনও 
সু্ল� পিোলশোনো শ্শখুক। শ্তশ্ন এঁর তীব্র 
শ্বলরোশ্ধতো কলরন। সমোলজর রতি�কু্লক 
বৃধেোঙু্গষ্ তেশ্খলে সরকোলরর সলঙ্গ কোঁলধ কোঁধ 
শ্মশ্�লে ক�কোতো ও তৎসং�গ্ন শহরতশ্�লত 
নোরীশ্শক্ো শ্বে্যো�ে গলি ওলঠ। ১৮৪৯-
এ তবথুন সু্� েখন প্রশ্তশ্ষ্ত হ�, তখন সোধোরি বোঙোশ্� সমোলজ 
‘্রেীশ্শক্ো’ েথোথ্য শুরু হ�। ১৮৪৯-এর আলগ ১৮৪৭ বোরোসোলতর শ্কেু 
শ্বলবিোৎসোহীর উলে্যোলগ একশ্ট তমলেলের শ্বে্যো�ে তু�লত পোলরশ্ন। তলব 
ওই সু্�লক ত�োলখর সোমলন তেলখ তশোভোবোজোর রোজবোশ্ির রোধোকোন্তলেব 
বো উতিরপোিোর রোজকৃষ্ণ মুলখোপোধ্যোেরো ক�কোতো এবং উতিরপোিোে 
নোরীশ্শক্ো শ্বে্যো�ে খু�লত উৎসোহী হলেশ্েল�ন। এরপর রোলজ্যর শ্বশ্ভন্ন 
জোেগোে শ্শশুকন্যোলের জলন্য শ্বে্যো�ে তখো�োর খবর আসলত আরম্ভ কলর। 
জোনো েোে, বধ্যমোলনর রোজোরোও এ ব্যোপোলর শ্পশ্েলে শ্েল�ন নো। শ্শক্ো 
খোলত বহু থিোবর অথিোবর সম্পশ্তি েোন কলরন। ধীলর ধীলর তেখো েোে, 
অশ্বভতি বোং�োে শহর এবং শহরতশ্�র তমলেলের বহু সু্� তখো�ো শুরু 
হ�। েল� েল� ওইসব শ্শশুকন্যোর অশ্ভভোবকগি তমলেলের শ্শশ্ক্ত 
করবোর সশ্েচ্ছোে, তমলেরো সু্ল� শ্নেশ্মত তেলত আরম্ভ কর�। শ্বে্যোসোগর 
মহোশে ত�লেশ্েল�ন, সরকোশ্র অনুেোন েোলত সু্�গুশ্�লত পোওেো েোে। 
শ্কন্তু তো নো পোওেোে সু্�গুল�ো আশ্থ্যক অনটলনর মলধ্য পলি বন্ হওেোর 
উপক্ম হলেশ্ে�। এলত শ্তশ্ন খুবই ব্যশ্থত, কু্ধি হন। তোঁর তসই সমলের 
ত�খো পিল� জোনলত পোরো েোে, শোসকলের উেোসীনতোে শ্তশ্ন শ্ক ভীষি 
কু্ধে হলেশ্েল�ন।

এ ব্যোপোলর একশ্ট শ্বষলের উপর েৃশ্ষ্পোত নো করল�ই নে, 
ঈশ্বর�লন্দ্রর তসই সমেকোর পুরুষ শ্ববিজ্জনলের ্রেীশ্শক্ো প্র�োলর উৎসোহী 

শ্বে্যোসোগর সব্যসোধোরলির 
জন্য ্রেীশ্শক্ো প্র��ন করলত 
ত�লেশ্েল�ন। এই ্রেীশ্শক্ো 
প্র��ন করলত তঁোলক কম তবগ 
তপলত হেশ্ন। সমোলজর এক বি 
অংশ আলেৌ �োনশ্ন, তমলেরো বোশ্ি 
তথলক তবশ্রলে পৃথক তকোনও 
সু্ল� পিোলশোনো শ্শখুক। শ্তশ্ন 
এঁর তীব্র শ্বলরোশ্ধতো কলরন। 
সমোলজর রতি�কু্লক বৃধেোঙু্গষ্ 
তেশ্খলে সরকোলরর সলঙ্গ কোঁলধ 
কোঁধ শ্মশ্�লে ক�কোতো ও 
তৎসং�গ্ন শহরতশ্�লত নোরীশ্শক্ো 
শ্বে্যো�ে গলি ওলঠ।
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হলে সমোলজর বহু তমলে-বউরোও এশ্গলে আলসন। বোঁকুিোর রোশ্ধকোসুন্রী, 
বধ্যমোলনর করুিোমেী তেবী, পোবনোর বোমোসুন্রী, এেোিোও বহু মশ্হ�ো শ্নজ 
উলে্যোলগ ্রেীশ্শক্ো প্রসোলর রত হন। 

এই প্রসলঙ্গ একশ্ট গুরুত্বপূি্য শ্েলকর প্রশ্ত আকষ্যি করোর প্রলেোজন 
আলে। ঊনশ্বংশ শতোব্ীলত েখন ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বে্যোসোগর, মেনলমোহন 
তক্যো�ঙ্কোর, রোজো রোধোকোন্ত তেব, প্রসন্ন ঠোকুর প্রমুখ ব্যশ্তিত্বর মলতো 
পশ্ণ্ডতরো েখন বোঙোশ্� শ্হনু্ সমোলজর শ্শশুকন্যোলের জন্য প্রোিপোত 
কলরশ্েল�ন, বোং�োর মুস�মোন সমোজ শ্কন্তু এ ব্যোপোলর নীরব শ্ে�। এ 
ব্যোপোলর তঁোলের বহুবোর ত�ষ্ো কলরও ঘলরর বোইলর তবর করো তেত নো। 
মুস�মোন সমোলজর তগোঁিোশ্ম বো কুসংস্োরোচ্ছন্নতো তেভোলব গভীলর তপ্রোশ্থত 
শ্ে�, তোলত এইটুকু ব�ো তেলতই পোলর, তসই অবলরোধ প্রথো ভোঙো খুব সহজ 
শ্ে� নো। তবুও প্রোপ্ত তরকড্য তথলক পোওেো েোে তোলহরিল�েো নোলম এক 
কন্যোর বোশ্ি তথলক শ্শক্ো গ্রহলি উৎসোহ শ্েলেশ্েল�ন। শ্তশ্নই সম্ভবত প্রথম 
মশ্হ�ো শ্েশ্ন বোঙোশ্� মুসশ্�ম শ্হসোলব সু্ল� েোতোেোত করলতন। পলর ইশ্ন 
বহু পরে-পশ্রেকোে শ্�লখ শ্নলজলক একশ্ট তেোগ্য জোেগোে তপঁলে তেন। পলর 
মুসশ্�ম সমোলজর তমলেরো ক্লমই শ্শক্ো�োলভর ইচ্ছোে এশ্গলে আলসন।

বোং�োর শ্তশ্নই সম্ভবত প্রথম তমলে শ্েশ্ন আত্মজীবনীমূ�ক র�নো 
শ্�লখশ্েল�ন। রোসসুন্রী তেবীর সমেকো� (১৮১০-১৮৯৯)। তঁোর ‘আমোর 
কথো’ র�নোশ্ট তমলেলের ্রেীশ্শক্ো প্রসোরলির এক জ্ব�ন্ত েশ্��। তঁোর 
‘আমোর কথো’ নোমক পুতিকশ্ট তথলক জোনো েোে পূব্যবলঙ্গর একশ্ট গ্রোলম তঁোর 
জন্ম। তসইখোলন বোশ্ির অন্যোন্য সেস্যলের শ্বে্যোশ্শক্োর পধেশ্তলক অনুসরি 
কলর শ্তশ্ন অক্রজ্োলনর সলঙ্গ পশ্রশ্�ত হন। এরপর শ্তশ্ন শ্নলজ আমৃতু্য 
শ্বে্যো��্যো কলর তগলেন তোঁর ‘আমোর কথো’ বইশ্ট শ্বে্যো�্যনোর তক্লরে তকোনও 
আল�ো�নোর পূলব্য সোধোরলির মলধ্য েশ্িলে শ্েলত বশ্�। এই বইশ্ট পিল� 
জোনো েোে তমলেলের ত�খোপিোর তক্লরে কতখোশ্ন অভীপ্রোসী শ্ে�।

ঊনশ্বংশ শতোব্ীলত মশ্হ�োরো শ্শক্ো�োভ কলর সমোলজর এক অতীব 
সম্োলনর জোেগো �োভ কলরশ্েল�ন। এই প্রসলঙ্গ অবশ্যই নোম করলত 
হে কোেশ্বেনী গোঙু্গশ্�র। শ্তশ্নই প্রথম বোঙোশ্� তথো ভোরতীে মশ্হ�ো 
শ্েশ্ন ক�কোতো শ্বশ্বশ্বে্যো�ে তথলক প্রথম গ্রোজুলেট হন। শুধু তোই নে, 
গ্র্যোজুলেশলনর পলরও শ্তশ্ন তঁোর শ্বে্যোর প্রশ্ত অনুরোগ থোমোনশ্ন। শ্তশ্ন এর 
পলরও পিোলশোনো �োশ্�লে েোন এবং প্রথম মশ্হ�ো ভোরতীে ডোতিোর শ্হসোলব 
শ্নলজলক প্রশ্তশ্ষ্ত কলরন। শুধু তোই-ই নে, শ্তশ্নই প্রথম েশ্ক্ি-পূব্য 
এশ্শেোর মলধ্যও প্রথম ভোরতীে মশ্হ�ো ডোতিোর। কোেশ্বেনী তেবী বোং�োর 
অত্যন্ত কৃশ্ষ্শী� পশ্রবোলরর তমলে শ্েল�ন। কশ্�কোতোর এক অশ্ভজোত 
ব্রোহ্ম পশ্রবোলর জন্মগ্রহি কলরশ্েল�ন। ব্রোহ্ম পশ্রবোলরর মশ্হ�ো বল�ই 
শ্তশ্ন শ্নলজর তেোগ্যতোে এতখোশ্ন সফ� হলেশ্েল�ন শ্কনো জোশ্ন নো। 
তেখো তগ�, তমলেরো ক্লমই বধে জ�োশে তথলক তবশ্রলে আসলত �োগ�। 
তমলেরো েত তবশ্শ কলর ত�খোপিোর স্োে গ্রহি করলত শ্শখ�, ততই 
তোলের শ্নলজলের �োশ্রশ্রেক মবশ্শষ্্য ফুলট তবলরোলত �োগ�। সোশ্হত্য শ্শল্প 
শ্বজ্োন-সংগীত অশ্ভনে–এমনশ্ক রোজনীশ্তলতও তমলেরো শ্নলজলের 
তেোগ্যতো প্রমোি করলত শ্বিধো কর� নো। ঈশ্বর�ন্দ্র তমলেলের মলন তে 
জ্োলনর আল�ো জ্বোশ্�লে শ্েলেশ্েল�ন, তসই আল�োর পথ ধলরই তমলেরো 
অশ্গ্নশ্শখোে পশ্রিত হ�। 

 রোসসুন্রী তেবীর সমেকো� 
(১৮১০-১৮৯৯)। তঁোর ‘আমোর 

কথো’ র�নোশ্ট তমলেলের 
্রেীশ্শক্ো প্রসোরলির এক জ্ব�ন্ত 

েশ্��। তঁোর ‘আমোর কথো’ 
নোমক পুতিকশ্ট তথলক জোনো 
েোে পূব্যবলঙ্গর একশ্ট গ্রোলম 
তঁোর জন্ম। তসইখোলন বোশ্ির 

অন্যোন্য সেস্যলের শ্বে্যোশ্শক্োর 
পধেশ্তলক অনুসরি কলর  
শ্তশ্ন অক্রজ্োলনর সলঙ্গ 

পশ্রশ্�ত হন।
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তসই অশ্গ্নশ্শখোই শতধোরূলপ েশ্িলে তগ� শ্বংশ শতোব্ীলত। 
শ্বংশ শতোব্ীর প্রোলন্তই স্োমী শ্বলবকোনন্ আলমশ্রকো জে কলর ইং�্যোডে 
তথলক খুঁলজ এলনশ্েল�ন এক শ্সংহীলক—তঁোর নোম মোগ্যোলরট তনোলব�। 
পরবত্যীকোল� স্োমীজী ‘শ্নলবশ্েতো’ নোম শ্েলে তোর স্লন্ ন্যতি কলরশ্েল�ন 
বঙ্গনোরীসমোলজর শ্শক্ো শ্বতিোর। এক শ্বলেশ্শনী শ্কভোলব আমোলের 
জীবনলবোলধর প্রশ্ত েলরে েশ্িলে তগল�ন তোর এক শ্বশো� ইশ্তহোস 
আলে। আমৃতু্য শ্তশ্ন সমতি বোধোলক অশ্তক্ম কলর শ্নলজর কোলে তঁোর 
জীবন উৎসগ্য কলরশ্েল�ন। নোরীশ্শক্োর শ্বতিোলরর ইশ্তহোলস তোঁর নোম 
তমোলটই শ্বস্মরলির তোশ্�কোে পলি নো। ঊনশ্বংশ শতোব্ী তথলকই শ্রিস্টোন 
মশ্হ�োরো বোং�োে শ্শক্ো শ্বতিোর কলরশ্েল�ন, তলব শ্সস্টোলরর অবেোলনর গল্প 
অন্য রকলমর।

শ্বংশ শতোব্ীলত নোরীশ্শক্ো শ্বতিোলরর ফ� তপলত শুরু কলরশ্ে� 
বঙ্গসমোজ। এই শতলকর প্রোে মোঝোমোশ্ঝ ভোরতবষ্য উতিো� হলে ওলঠ 
ভোরতীে স্োধীনতো আলন্ো�লন। এই আলন্ো�লন বোং�োর মশ্হ�োলের 
তে শ্বশো� অবেোন তো শ্নচিেই ভুল� েোনশ্ন আজলকর তেলশর জনগি। 
এই জোতীেতোবোেী আলন্ো�লন মশ্হ�োলের তেোগেোন তে শ্শক্োর আল�োর 
তেোঁেোলতই সম্ভব, তস ব্যোপোলর তকোনও সলন্হই তনই। এই মশ্হ�োরো 
সরোসশ্র প্রত্যক্ আলন্ো�লন শ্বশো� ভূশ্মকো শ্নলেশ্েল�ন। শ্নশ্ব্য�োলর ্রেী-
পুরুষলক তেভোলব শ্ব্রশ্টশ শোসকরো অত্যো�োর কলরলে, তসটো সোরো শ্বলশ্বই 
শ্নন্োর ঝি বলে শ্গলেশ্ে�। স্োধীনতো আলন্ো�লনর তেউ মশ্হ�োলের 
প্রত্যক্ রোজনীশ্তলত আসলত পথ পশ্রষ্োর কলর।

আর এই একশ্বংশ শতোব্ীলত মশ্হ�োলের সম্োন ও তেোগ্যতো তকোন 
উচ্চতোে তপঁলেলে তো তবোঝোই েোে। ২০১১ সো� তথলক এই বোং�োলতও 
মতশ্র হলেলে নতুন ইশ্তহোস। পশ্চিমবলঙ্গ শ্রীমতী মমতো বলন্্যোপোধ্যোে 
প্রথম মশ্হ�ো মুখ্যমন্ত্রী হলেলেন। তঁোর মুখ্যমশ্ন্ত্রলত্বর অন্যতম সফ� ফস� 
কন্যোশ্রী। ২০০৬ সো� তথলক তমলেলের শ্বলের বেস নূ্যনতম ১৮ এবং 
তেল�লের ২১ বের করো হলেলে আইলনর মোরফত। শ্শশুকন্যো শ্ববোহর 
তরোলধ তে �িোই শুরু হলেলে বহু শতোব্ী পূলব্য, তো শ্বল�োপ তেলশর 
সমোলজর সব্যতিলর এখনও সমূ্পি্য হেশ্ন। এই সরকোলরর ‘কন্যোশ্রী’ প্রকল্প 
আমোলের সমোলজর এক উললেখলেোগ্য ঘটনো। সরকোর তথলক শ্শশুকন্যোর 
১৩ তথলক ১৮ বের অবশ্ধ েোরেীলের এককো�ীন বোশ্ষ্যক স্�োরশ্শলপর 
প্রথো �ো�ু কলরলে। এেোিো ১৮ তথলক ১৯ বেলরর কন্যোলের এককো�ীন 
২৫,০০০ টোকো অনুেোন শ্েলত শুরু কলরলে। এর প্রধোন �ক্্য হলচ্ছ 
শ্শশুকন্যো শ্ববোহ তরোধ ও শ্শক্োর প্রসোর কন্যো সমোলজ। সে্য নতুন এই 
প্রকল্প তে এক েুগোন্তকোরী সুেূরপ্রসোরী ফস�, আজ তো ব�োই বোহু�্য। 
আগোমী শ্েলন েশ্ে বোতিলব সশ্ত্যই এমন ঘলট আর এখোলন একশ্ট 
শ্শশুকন্যোও শ্নরক্র তনই, আর একজনও শ্শশুকন্যো শ্ববোহ নোমক 
েূপকোলষ্ বশ্� হলচ্ছ নো, বোং�োর গব্য তখনই সোথ্যক হলব। সফ� হলব 
আমোলের পূব্যসূশ্রলের �িোইও। তখনই সম্ভবত রোজো রোমলমোহন বো 
ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বে্যোসোগরলক সবল�লে তবশ্শ শ্রধেো জোনোলনো হলব।

গ্রন্থঋি  : ১। রোজো রোমলমোহন রোে—নোরীর অশ্ধকোর 
 ২। অন্নেোশংকর রোে—রোজো রোমলমোহন
 ৩। েীলপশ �ক্বত্যীর—Provincializing Europe 
 ৪। স্পন কুমোর বসু—ঊশ্নশ শতলকর বোং�ো সমোজ।

শ্বংশ শতোব্ীলত নোরীশ্শক্ো 
শ্বতিোলরর ফ� তপলত শুরু 
কলরশ্ে� বঙ্গসমোজ। এই 
শতলকর প্রোে মোঝোমোশ্ঝ 
ভোরতবষ্য উতিো� হলে ওলঠ 
ভোরতীে স্োধীনতো আলন্ো�লন। 
এই আলন্ো�লন বোং�োর 
মশ্হ�োলের তে শ্বশো� অবেোন 
তো শ্নচিেই ভুল� েোনশ্ন 
আজলকর তেলশর জনগি। 
এই জোতীেতোবোেী আলন্ো�লন 
মশ্হ�োলের তেোগেোন তে শ্শক্োর 
আল�োর তেোেঁোলতই সম্ভব, তস 
ব্যোপোলর তকোনও সলন্হই তনই।
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শ্বদ্যাসযাগর অন্বেষন্ে  
দীন্পন্দু চ�ৌধদুরী

বযাংলযার নবজযাগরন্ের পশ্িকৃৎ শ্িশ্ন। অশ্বভক্ত চমশ্দনীপদুর 
চজলযার অখ্যাি বীরশ্সংহ গ্যান্মর ব্যাহ্মে চ�যান্লর পশ্রবযার 
চিন্ক বযাবযা ঠযাকদু রদযাস বন্ন্্যাপযাধ্যান্ের সন্ঙ্গ কলকযািযাে 
এন্সশ্িন্লন। চস সমে সদুদূর বীরশ্সংহ গ্যাম চিন্ক কলকযািযাে 
যযািযােযান্ির পশ্রবহে ব্বস্যা বলন্ি শ্কিদুই শ্িল নযা। 
চকবলমযাত্র পযালশ্ক কন্র যযািযােযান্ির ব্বস্যা শ্িল। আর 
শ্িল গরুর গযাশ্ি। শ্বদ্যাসযাগরন্দর পশ্রবযান্রর িখন পযালশ্ক 
বযা গরুর গযাশ্ি রযাখযার মন্িযা আশ্িথিক স্বচ্ছলিযা শ্িল নযা। 
কশ্িি আন্ি, িযাই পযান্ে চহঁন্� মযাইলন্্যান গুনন্ি গুনন্ি 
কলকযািযাে আন্সন শ্বদ্যাসযাগর। ইশ্িহযাস চলখযার আন্গ 
ইশ্িহযাস হন্ে উঠন্ি িযান্ক পশ্ডিি ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বদ্যাসযাগন্রর 
চলখযা ‘বেথিপশ্র�ে’-র চগযাপযাল-রযাখযান্লর গল্প। ঋজদু এবং 
দৃঢ় �শ্রন্ত্রর ব্শ্ক্ত শ্বদ্যাসযাগর অন্যান্ের সন্ঙ্গ চকযানওশ্দন 
সমন্�যািযা কন্রনশ্ন। শ্বদ্যাসযাগন্রর জন্মের প্যাে ২০০ বির 
পন্র আজ আমরযা আরও চবশ্ি কন্র উপলশ্ধি করন্ি পযারশ্ি 
িযাঁর জীবনব্যাপী কন্মথির গুরুত্ব। অনদুভব করন্ি পযারশ্ি িযঁার 
সমযাজ সংস্যার শ্বষন্ে আন্তশ্রক পদন্ষেপ।    

১৩২৯ সযান্লর ১৭ শ্যাবে শ্বদ্যাসযাগর স্মরেসভযাে রবীন্দ্রনযাি 
বন্লশ্িন্লন, ‘আমযান্দর চদন্ির চলযান্করযা একশ্দক শ্দন্ে িযান্ক 
শ্দ্যা ঞ্যাপন নযা ক’চর িযাকন্ি পযান্রনশ্ন বন্�, শ্কন্তু শ্বদ্যাসযাগর 

িযাঁর �শ্রন্ত্রর চয মহত্বগুন্ে চদিযা�যান্রর দদুগথি শ্নভথিন্ে আক্রমে করন্ি 
চপন্রশ্িন্লন, চস�যান্ক চকবলমযাত্র িযঁার দেযা দযাশ্ষেন্ে্র খ্যাশ্ির দ্যারযা 
িযাঁরযা চেন্ক রযাখন্ি �যান। অিথিযাৎ শ্বদ্যাসযাগন্রর চযশ্� সকন্লর চ�ন্ে 
বি পশ্র�ে, চসইন্�ই িযঁার চদিবযাসীরযা শ্িরস্রেীর দ্যারযা লদুশ্কন্ে 
রযাখবযার চ�ষ্যা কন্রন্িন।’ 

‘‘রবীন্দ্রনযান্ির এ-কিযার িযাৎপযথি উপলশ্ধি করযা প্ন্েযাজন। 
শ্বদ্যাসযাগন্রর অন্জে চপৌরুষ, অষেে মনদুষত্ব এবং সমযাজ সবথিস্ব 
চ�িন্ই হল শ্বদ্যাসযাগন্রর সি্কযার পশ্র�ে। দেযাও নে, শ্বদ্যাও 
নে, জীবন্ন িযাই ঈশ্বর�ন্দ্র চকযান্নযাশ্দন ‘সমযাজ’ ও ‘মযানদুষ’ িযািযা অন্ 
চকযান্নযা ঈশ্বন্রর শ্�ন্তযাে মগ্ন হন্ি পযান্রনশ্ন। এই নযা-পযারযা�যাই বি 
কিযা’’ (শ্বদ্যাসযাগর ও বযাঙযালী সমযাজ-শ্বনে চ�যাষ, পশ্রবযার, পৃষ্যা- ৩/৪)           

রবীন্দ্রনযাি এবং শ্বনে চ�যাষ দেযারসযাগর শ্বদ্যাসযাগন্রর সমযাজ 
সংস্যান্রর কযাজন্ক চকযানও মহৎ কযাজ বন্ল এক কিযাে শ্নবথিযাসন্ন 

সযাষেযাৎকযারশ্ভশ্তিক চলখযা



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 123

পযাঠযান্ি �যানশ্ন। িযাঁর কযান্জর ধযারযা, ব্শ্ক্তত্ব, সযামযাশ্জক সং�যািন্ক 
আন্তশ্রকভযান্ব শ্নন্জন্দর বেযান্ন, আমযান্দর সযামন্ন এন্ন শ্দন্েন্িন। 
আমরযা চসই গন্ল্পর প্সঙ্গ নিদু ন কন্র উত্যাপন করন্ি নে, চয 
শ্বষে�যা আমযান্দর আজও শ্িষেযার জগন্ি সযামন্ন চিন্ক চদখন্ি 
আহ্যান জযানযাে, চস�যা হন্চ্ছ, ‘শ্বদ্যান সবথিত্র পূজ্ন্ি’। �যােক্ 
চ্যান্ক আন্ি, শ্বদ্যা আর রযাজপদ কভদু  িদু ল্ নে,/ উভন্ের মন্ধ্ 
বহু চভদ দৃষ্ হে।/ চকবল শ্নন্জর রযান্জ্ রযাজযার সম্যান,/ সকল 
চদন্িন্ি পূজ্ চয জন শ্বদ্যান।। (সূত্ররঃ কৃষ্ণ�ন্দ্র কযাব্িীিথি-সঙ্কশ্লি 
�যােক্ চ্যাক, পৃষ্যা-১) শ্বদ্যা শ্িষেযা শ্নন্ে শ্বশ্ভন্ন মিযামি অিীন্ি 
িযাকন্লও উতির ‘শ্বদ্যাসযাগর’ যদুন্গ ‘শ্বদ্যা শ্বন্ন গীি নযাে’ আমরযা 
চমন্ন শ্নন্েশ্ি। চসই চমন্ন চনওেযা�যা শ্িশ্খন্ে চগন্িন বন্রে্ সমযাজ 
শ্িষেক পশ্ডিি ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বদ্যাসযাগর। আরও এক�যা জনশ্প্ে প্বযাদ 
সমযান্জ �যালদু আন্ি, ‘চলখযা পিযা কন্র চযই গযাশ্ি চ�যািযা �ন্ি চসই’। 
শ্বদ্যাসযাগর পযান্ে চহঁন্�, অক্যান্ত মযানশ্সক িশ্ক্ত শ্নন্ে ঊনশ্বংি 
িিযাব্ীর কলকযািযাে এন্সশ্িন্লন। ঊনশ্বংি িিযাব্ীর কলকযািযা িখন 
সংসৃ্ি চ�যান্ল শ্বদ্যা দযান করযান্ক পদুে্ কযাজ বন্ল মন্ন করি। চয 
সব পশ্ডিিরযা এই কযাজ করন্িন িযাঁন্দর সযামযাশ্জক সম্যান িযাকন্লও 
আশ্িথিকভযান্ব শ্নন্জন্দর পশ্রবযান্র অন�ন চলন্গই িযাকি। 

অনযাহযার, এক বন্্রে সযারযা জীবন কযাশ্�ন্ে চদওেযার মন্িযা অভযাবী 
গশ্রব পশ্ডিি আদিথি শ্িষেকন্দর আখ্যান এই চসশ্দন পযথিন্ত আমরযা 
শ্বশ্ভন্ন গল্প উপন্যান্স পন্িশ্ি। এবং আমযান্দর চিযা� চবলযাে আদিথি 
শ্িষেকন্দর কন্ষ্ শ্দন যযাপন করন্ি চদন্খশ্ি। দযাশ্রন্রের সন্ঙ্গ 
লিযাই কন্রও িযাঁরযা শ্িষেযা দযান কন্রন্িন। শ্িষেযান্ক মহযানব্ি 
শ্হন্সন্ব গ্হে কন্রন্িন। ঊনশ্বংি িিযাব্ীর শ্িষেযা ব্বস্যা সম্পন্কথি 
শ্বশ্ভন্ন পশ্ডিি িিযা গুেীজন্নরযা শ্বশ্ভন্ন সমন্ে শ্লন্খ চগন্িন। 
বযাঙযাশ্ল সমযান্জ, অশ্বভক্ত ভযারন্ি নযারীশ্িষেযার শ্বষে�যা এন্কবযান্রই 
অবন্হশ্লি শ্িল। কদু সংস্যার চহযাক অিবযা পদুরুষ িযাশ্সি  শ্পিৃিযাশ্্রিক 
সমযান্জর িিযাকশ্িি অহংকযার। আমরযা চয ভযান্বই চদশ্খ নযা 
চকন, নযারী শ্িষেযার ব্যাপযার�যা কন্েক দিক আন্গও কলকযািযার 
বন্নশ্দ পশ্রবযান্ররযা চমন্েন্দর কযান্ি শ্িল অন্যাে। িযাঁরযা রষেেিীল 
পশ্রবযান্রর পদথিযানসীন বন্নদী বযাশ্ির মযা, মযাশ্সমযা, চমন্ে, চবৌ হন্ে 
জীবন কযাশ্�ন্ে শ্দন্েন্িন। পদুরুষিযাশ্সি রক্ত�ষেদু  সমযান্জ সবরকন্মর 
সীমযাবদ্িযা শ্নন্ে অশ্ভজযাি পশ্রবযার শ্িল িযাঁন্দর কযান্ি পদুিদু ল 
চখলযার �র। শ্িষেযার আন্লযার জন্ িযাঁন্দর বযারদদুেযান্র যযাওেযা মযান্ন 
‘লষেেন্রখযা’ পযার হন্ে যযাওেযা। 

এই শ্নবন্ধের জন্ সমযান্জর শ্বশ্ভন্ন চষেন্ত্রর মযানদুষন্দর শ্বদ্জ্জন্নর 
মিযামি শ্নন্েশ্ি। চসই িযাশ্লকযাে কশ্ব সদুন্স্মলী দতি আন্িন। সদুন্স্মলী 
উতির কলকযািযার ঠনঠশ্নেযা কযালীবযাশ্ির কযান্ি শ্বখ্যাি লযাহযা পশ্রবযান্রর 
চমন্ে। কলকযািযা শ্বশ্বশ্বদ্যালন্ের বযাংলযার স্যািক সদুন্স্মলী দ্্িথিহীনভযান্ব 
বলন্িন, শ্িশ্ন শ্নন্জন্দর পশ্রবযান্র এই অশ্ভঞ্িযার মদুন্খযামদুশ্খ হন্েন্িন। 
লযাহযা, দতি, উতির কলকযািযার এইসব বশ্েক িিযা বন্নদী পশ্রবযান্রর 
চমন্েন্দর এক�যা সমন্ে স্দু ল কন্লন্জ যযাওেযার চষেন্ত্র চ�যাশ্ষি 

আমযান্দর চিযা� চবলযাে 
আদিথি শ্িষেকন্দর কন্ষ্ 
শ্দন যযাপন করন্ি চদন্খশ্ি। 
দযাশ্রন্রের সন্ঙ্গ লিযাই কন্রও 
িযাঁরযা শ্িষেযা দযান কন্রন্িন। 
শ্িষেযান্ক মহযানব্ি শ্হন্সন্ব 
গ্হে কন্রন্িন।
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শ্নন্ষধযাজ্যা শ্িল। অবন্িন্ষ স্দু ল কন্লন্জ পিযার অনদুমশ্ি শ্মলন্লও, 
‘চকযা-এডদু ন্কিন’ স্দু ল অিবযা কন্লন্জ পিযা শ্িল বযারে।

সদুন্স্মলীর শ্নন্জর কিযাে, ‘বেথিপশ্র�ে আশ্ম পন্িশ্ি। শ্কন্তু 
আমযান্দর পশ্রবযান্র রষেেিীলিযার কযারন্ে নযারীশ্িষেযার ব্যাপযার�যা 
অন্নকন্ষেন্ত্রই বযাধযাপ্যাপ্ত হন্েশ্িল। িৎকযান্ল মযান্ন ঊনশ্বংি 
িিযাব্ীর মযানদন্ডি শ্পিৃিযাশ্্রিক িযাসন এর অন্িম কযারে। শ্নন্জর 
অশ্ভজ্িযাে চদন্খশ্ি, আমযার মযান্েরযা চস সব শ্দন্নর রষেেিীলিযার 
মূল্ শ্দন্েন্িন। িযঁান্দর সমন্ে এবং আমযান্দরন্কও ‘চকযা-এডদু ন্কিন’ 
ব্বস্যা আন্ি এমন শ্িষেযা প্শ্িষ্যান্ন পিন্ি চদওেযা হেশ্ন। বযাশ্িন্ি 
নযা� করযার অশ্ধকযার শ্িল শ্কন্তু শ্বন্ের পর আর নযান্�র অনদুমশ্ি 
শ্মলি নযা। নযারী-পদুরুন্ষর িিযাকশ্িি সম্পন্কথির বযাইন্র চয বধেদু  হন্ি 
পযান্র, শ্বষে�যা আমযান্দর বযাশ্ির পদুরুষরযা বদু�ন্ি �যাইন্িন নযা। এই 
ধরন্নর অসংখ্ উদযাহযারে চদওেযা যযাে। শ্বদ্যাসযাগন্রর নযারীশ্িষেযা 
আমযান্দর মদুশ্ক্ত শ্দন্েন্ি। আমরযা কিযা বলযার অশ্ধকযার চপন্েশ্ি 
শ্বদ্যাসযাগন্রর কযাি চিন্ক। মদুশ্ক্তর আন্লযা চপন্েশ্ি দেযারসযাগর 
শ্বদ্যাসযাগন্রর কযাি চিন্ক।’  

শ্বনে চ�যাষ শ্লখন্িন, ‘আধদুশ্নক পযাচিযাি্ জ্যানশ্বদ্যার সন্ঙ্গ 
এন্দন্ির ক্যাশ্সক্যাল সংসৃ্ি শ্বদ্যার চযযাগসূত্র স্যাপন এবং বযাংলযা 
শ্িষেযা প্�লন শ্িষেযান্ষেন্ত্র এই দদুশ্� হল শ্বদ্যাসযাগন্রর প্ধযান কীশ্িথি। 
িযারঁ অন্ কীশ্িথি হল, এ চদন্ি ্রেী শ্িষেযা প্�লন্নর চ�ষ্যা। ১৮৪৯-৫০ 
সযান্ল শ্রিঙ্ক ওেযা�যার চবিদুন্নর অন্িম সহন্যযাগীরূন্প শ্িশ্ন বযাংলযান্দন্ি 
্রেী শ্িষেযার চষেন্ত্র প্িম পদযাপথিে কন্রন। আন্গকযার অন্নক শ্বশ্চ্ছন্ন 
ব্শ্ক্তগি চ�ষ্যা সন্্বেও ্রেীশ্িষেযার চকযান্নযা সযামযাশ্জক অন্তরযাে িখন্নযা 
দূর হেশ্ন। অি� শ্হন্দু কন্লজ প্শ্িষ্যার পর প্যাে দদুই পদুরুষ ধন্র 
আধদুশ্নক পযাচিযাি্ জ্যান-শ্বজ্যান-সযাশ্হন্ি্র শ্নরবশ্চ্ছন্ন ��থিযা �ন্লন্ি।’ 
(শ্বদ্যাসযাগর ও বযাঙযালী সমযাজ-শ্বনে চ�যাষ, পৃষ্যা- ২১১)

কলকযািযার বযাংলযান্দি উপ-দূিযাবযান্সর প্িম সশ্�ব মহরঃ 
মযাফযাখযারুল ইকবযাল মন্ন কন্রন বযাঙযাশ্লর কযান্ি শ্বদ্যাসযাগর শ্িন্লন 
একজন আন্লযাক বশ্িথিকযা। শ্িশ্ন বলন্িন, ‘বযাঙযাশ্লর জন্ শ্বদ্যাসযাগর 
শ্িন্লন আিীবথিযাদ। ওনযার আদশ্িথিক, সযাংসৃ্শ্িক এবং �যাশ্রশ্ত্রক 
প্ন্ি্কশ্� চষেন্ত্রই শ্বদ্যাসযাগরন্ক বযাঙযাশ্ল এখনও অনদুকরে কন্র। 
এবং অনদুসরে কন্র। শ্বদ্যাসযাগর কখন্নযা আদিথি চিন্ক শ্ব�দু ্ি 
হনশ্ন। শ্বদ্যাসযাগরন্ক চকযানও একক গশ্ডিন্ি আবদ্ করযা যযান্ব নযা। 
সযারযা শ্বন্শ্বর বযাঙযাশ্ল িিযা মযানবজযাশ্ি িযঁার আদশ্িথিক শ্দকগুশ্লন্ক 
স্মরে রযাখন্ব। িযাঁর মযািৃভশ্ক্ত এবং চদিভশ্ক্ত উদযাহযারেন্যযাগ্।’ 

ইংন্রশ্জ সযাশ্হন্ি্র লধিপ্শ্িষ্ বযাঙযাশ্ল সযাশ্হশ্ি্ক অশ্মি চ�ৌধদুরীর 
বক্তন্ব্ও আমরযা চসই সূত্র এবং মূল্যােন খদু ঁন্জ পযাই। শ্িশ্ন বলন্িন, 
ওনযারমন্িযা আদিথিবযাদী এবং উদযার মযানদুষ কম জমেগ্হে কন্রন্িন। 
শ্নন্জর মন্ির সন্ঙ্গ শ্মল নযা হন্ল চস�যা চমন্ন শ্নন্ি পযারন্িন এবং 
আন্লযা�নযা করন্ি পযারন্িন। ঊনশ্বংি িিযাব্ীর ভযারিীে চরন্নসযঁার 
দদু ’জন উন্লেখন্যযাগ্ ব্শ্ক্ত শ্িন্লন পশ্ডিি ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বদ্যাসযাগর এবং 
মযাইন্কল মধদুসূদন দতি। মযাইন্কল মধদুসূদন বধেদু  শ্বদ্যাসযাগরন্ক চিযা� 

আধদুশ্নক পযাচিযাি্ জ্যানশ্বদ্যার 
সন্ঙ্গ এন্দন্ির ক্যাশ্সক্যাল 

সংসৃ্ি শ্বদ্যার চযযাগসূত্র স্যাপন 
এবং বযাংলযা শ্িষেযা প্�লন 

শ্িষেযান্ষেন্ত্র  
এই দদুশ্� হল শ্বদ্যাসযাগন্রর 

প্ধযান কীশ্িথি। িযারঁ অন্ কীশ্িথি 
হল, এ চদন্ি ্রেী শ্িষেযা 

প্�লন্নর চ�ষ্যা।
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কন্র ‘শ্ভদ’ বন্ল ডযাকন্িন। ‘বেথিপশ্র�ে’-এর বযাইন্রও িযঁার ভযান্লযা 
ব্বহযান্রর কিযা বলন্ি হে। এই সব ব্শ্ক্তন্দর কিযা আমরযা যি 
চবশ্ি আন্লযা�নযা করব িি এই প্জন্মের চিন্ল চমন্েন্দর মূল্ন্বযাধ 
গন্ি িদু লন্ি সযাহযায্ করন্ি পযারব।  

আমরযা এই প্জন্মের একজন্নর সন্ঙ্গ কিযা বন্লশ্িলযাম। জযানন্ি 
চ�ন্েশ্িলযাম ওর কযান্ি শ্বদ্যাসযাগর সম্পন্কথি। ওর নযাম সদুমনযা 
�্যা�যাজথিী। সদুমনযা কলকযািযার শ্িবনযাি িযা্রেী কন্লজ-এর ইংন্রশ্জ 
সযাশ্হন্ি্র শ্দ্িীে বন্ষথির িযাত্রী। সদুমনযা বলন্ি, ‘বযাংলযা বেথিমযালযার 
মূল রূপকযার ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বদ্যাসযাগর। িযাঁর অসযাধযারে শ্বন্ব�নযান্বযাধ 
চবজ্যাশ্নক পদ্শ্িন্ি গন্ি চিযান্লন বেথিপশ্র�ে। প্িন্ম দদু ’শ্� বন্েথির 
িব্, িযারপর শ্িনশ্�, এভযান্বই ধীন্র ধীন্র আ-কযার, ই-কযার, ঈ-কযার 
এবং িযারপর শ্মশ্ িব্। িযারপর শুরু হল বযাক্ গঠন্নর সূ�নযা 
পন্বথির। আন্তে আন্তে একশ্� শ্িশু শ্সঁশ্ির মন্িযা এক-একশ্� ধযাপ 
চপশ্রন্ে এন্স িব্ চিন্খ। চিন্খ িযার প্ন্েযাগ। এবং চসই শ্িশু 
পশ্রেি হন্ে চিন্খ চিযা� বযান্ক্র চিযা� চিযা� প্যাঞ্ল গদ্ র�নযা। 
পযািযাপযাশ্ি শ্িশ্ন একজন সমযাজ সংস্যারক। শ্পিযামযািযার প্শ্ি িযাঁর 
ঐকযাশ্ন্তক ভশ্ক্ত এবং বজ্রকশ্ঠন �শ্রত্রবলে বযাংলযাে প্বযাদপ্শ্িম। 
মযাইন্কল মধদুসূদন দতি িযাঁর মন্ধ্ চদখন্ি চপন্েশ্িন্লন প্যা�ীন ঋশ্ষর 
প্জ্যা, ইংন্রন্জর কমথিিশ্ক্ত ও বযাঙযাশ্ল মযান্ের হৃদেবৃশ্তি।’

ঊনশ্বংি িিযাব্ীর মযানদন্ডি চসই সমে স্দু ন্ল সম্ভযান্ত 
শ্হন্দুপশ্রবযান্রর চমন্েন্দর ভশ্িথি চনওেযা যযান্ব চবিদুন এই শ্নেম �যালদু 
কন্রশ্িন্লন। উচ্চশ্বতি শ্হন্দু পশ্রবযান্রর মন্ধ্ই ্রেীশ্িষেযা সীমযাবদ্ 
িযাকন্ব। ইংন্রশ্জ শ্িষেযার আদন্ল। এই ব্বস্যাে চবিদুন্নর সন্ঙ্গ 
পশ্ডিি ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বদ্যাসযাগর ও পশ্ডিি মদনন্মযাহন িকথিযালঙ্কযার 
আন্তশ্রকভযান্বই সহন্যযাশ্গিযা কন্রশ্িন্লন বন্ল ইশ্িহযাসশ্বদরযা মি 
চপযাষে কন্রন। চকন্দ্রীে সংসৃ্শ্ি ম্রিন্কর অধীন সংস্যা সযাশ্হি্ 
অ্যাকযান্দশ্ম, ওই সংস্যার কলকযািযার আঞ্চশ্লক সশ্�ব চদন্বন্দ্র 
চদন্বি শ্বদ্যাসযাগর প্সন্ঙ্গ এই বক্তব্ চ�ন্ন মৃদদু সমযান্লযা�নযা 
করন্লন। শ্িশ্ন বন্লন, ‘শ্িষেযার চষেন্ত্র শ্বদ্যাসযাগন্রর অবদযান 
অস্বীকযার করযা যযান্ব নযা। আশ্ম শ্বহযারী শ্হন্সন্ব ‘বেথিপশ্র�ে’ 
পশ্িশ্ন। িন্ব বি হন্ে যদুগপদুরুষ শ্বদ্যাসযাগরন্ক শ্�ন্নশ্ি। শ্বধবযা 
শ্ববযাহ আইন্নর জন্ও িযান্ক আমযান্দর মন্ন রযাখন্ি হন্ব। 
শ্িষেযা, সংসৃ্শ্ি সমতে চষেন্ত্র শ্িশ্ন সবথিভযারিীে এবং সযাবথিজনীন 
ভূশ্মকযা শ্নন্েশ্িন্লন। শ্িষেক শ্নন্েযান্গর শ্বষন্ে শ্ব্শ্�ি সরকযার 
িঁযার কযান্ি পরযামিথি চ�ন্েশ্িন্লন। এ ব্যাপযান্র িঁযার বক্তব্ বযা 
মিযামি শ্নন্ে শ্কিদু�যা শ্বিকথিও আন্ি। আন্লযা�নযার পশ্রন্প্শ্ষেন্ি 
এই কিযা বললযাম। িন্ব আমযান্দর শ্সদ্যান্ত হন্েন্ি সযাশ্হি্ 
আকযান্দশ্ম চিন্ক আমরযা শ্বদ্যাসযাগন্রর শ্দ্িিবযাশ্ষথিকী অনদুষ্যান করব।  
চমশ্দনীপদুর শ্বশ্বশ্বদ্যালন্ে নন্ভম্বর মযান্স দদু ’শ্দন্নর চসশ্মনযার করযার 
প্তেযাব আন্ি।’ 

শ্বধবযা শ্ববযাহ, বহু শ্ববযাহ, এবং বযাল্ শ্ববযান্হর মন্িযা িিযাকশ্িি 
সমযান্জর সযামযাশ্জক অশ্ধকযান্রর ব্যাপযান্র শ্িশ্ন গন্জথি উন্ঠশ্িন্লন। 

ঊনশ্বংি িিযাব্ীর মযানদন্ডি 
চসই সমে স্দু ন্ল সম্ভযান্ত 
শ্হন্দুপশ্রবযান্রর চমন্েন্দর 
ভশ্িথি চনওেযা যযান্ব চবিদুন 
এই শ্নেম �যালদু কন্রশ্িন্লন। 
উচ্চশ্বতি শ্হন্দু পশ্রবযান্রর 
মন্ধ্ই ্রেীশ্িষেযা সীমযাবদ্ 
িযাকন্ব।  
ইংন্রশ্জ শ্িষেযার আদন্ল। 
এই ব্বস্যাে চবিদুন্নর সন্ঙ্গ 
পশ্ডিি ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বদ্যাসযাগর 
ও পশ্ডিি মদনন্মযাহন 
িকথিযালঙ্কযার আন্তশ্রকভযান্বই 
সহন্যযাশ্গিযা কন্রশ্িন্লন বন্ল 
ইশ্িহযাসশ্বদরযা মি  
চপযাষে কন্রন।
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‘শ্বধবযা শ্ববযাহ প্�শ্লি হওেযা উশ্�ৎ শ্কনযা িদশ্বষেক প্তেযাব’ 
এই শ্বষন্ে শ্দ্িীে বই, ১৮৫৫ সযান্ল প্কযাি হে। এবং এই  
বই প্কযান্ির চ�যান্্যা মযান্সর মন্ধ্ শ্বধবযা শ্ববযাহ আইন অনদুন্মযাদন 
কন্র শ্ব্শ্�ি সরকযার। প্িম শ্বধবযা শ্বন্ের অনদুষ্যান অনদুশ্ষ্ি হে 
১৮৫৬ সযান্লর ৭ শ্ডন্সম্বর।    

কশ্ব জে চগযাস্বযামী বলন্লন, ‘আমরযা ভযাষযা শ্িন্খশ্ি শ্বদ্যাসযাগন্রর 
কযাি চিন্ক। চমন্েন্দর জন্ কযাজ, চমন্েন্দর শ্িষেযার জন্ কযাজ 
িযাঁন্ক শ্�রন্তন কন্র চরন্খন্ি আমযান্দর কযান্ি। শ্বধবযা শ্ববযাহ 
প্বিথিন কন্রশ্িন্লন শ্বদ্যাসযাগর। নিদু ন কযাজ করবযার জন্যা সমযান্জ 
এন্সশ্িন্লন শ্িশ্ন। এঁরযা আন্সন। চস সমন্ের সমযাজপশ্িরযা িযঁার 
কযাজন্ক বদু�ন্ি �যানশ্ন। বযা বদু�ন্ি পযান্রনশ্ন। চসই কযারন্ে শ্িশ্ন 
চস্বচ্ছযা শ্নবথিযাসন্ন �ন্ল যযান। শ্বদ্যাসযাগন্রর মন্িযা ব্শ্ক্তত্ব আমযান্দর 
সমযান্জ আর আন্সনশ্ন। িযাঁন্ক আমযান্দর আজও প্ন্েযাজন আন্ি। 
িযাঁর শ্দ্িিবযাশ্ষথিকীন্ি আরও গন্বষেযা করযা প্ন্েযাজন।’

কশ্ব সদুন্বযাধ সরকযার শ্বদ্যাসযাগরন্ক শ্নন্ে গশ্বথিি। শ্িশ্ন 
বন্লন, ‘শ্বদ্যাসযাগর শ্নন্জর সমে চিন্ক অন্নক�যা এশ্গন্ে শ্িন্লন। 
ইংন্রশ্জন্ি যযান্ক ‘শ্ভিনযাশ্র’ বন্ল। শ্িশ্ন চযভযান্ব চমন্েন্দর 
চবদনযান্ক স্পিথি কন্রশ্িন্লন এবং বদু�ন্ি চপন্রশ্িন্লন, চসভযান্ব 
আজ পযথিন্ত চকযানও পদুরুষ বদু�ন্ি পযান্রনশ্ন। শ্িশ্ন চমন্েন্দর জন্ 
যযা কন্রন্িন শুধদু িযঁার জন্ই শ্িশ্ন অমর হন্ে িযাকন্ি পযারন্িন, 
শ্কন্তু শ্িশ্ন চয বযাংলযা গদ্ শ্লন্খ চগন্িন, িযাঁর জন্ শ্িশ্ন শ্দ্িীেবযার 
অমর হন্লন।’

আমরযা কিযা বন্লশ্িলযাম অধ্যাপক স্বপন �ক্রবিথিীর সন্ঙ্গ। 
অধ্যাপক �ক্রবিথিী কলকযািযার ন্যািন্যাল লযাইন্ব্শ্রর শ্ডন্রক্টর 
চজনযান্রন্লর দযাশ্েন্ত্ব শ্িন্লন। পন্র শ্িশ্ন চপ্শ্সন্ডশ্সি শ্বশ্বশ্বদ্যালন্ের 
কশ্বগুরু রবীন্দ্রনযাি ঠযাকদু র ‘শ্ডশ্্ংগুইিড’ মযানশ্বকী শ্বদ্যার চ�েযান্রর 
পন্দ শ্িন্লন। �লশ্ি বিন্রর ৩১ জদুলযাই অধযাপক স্বপন �ক্রবিথিী 
কমথিজীবন চিন্ক অবসর শ্নন্েন্িন। 

শ্িশ্ন িযারঁ শ্লশ্খি বক্তন্ব্ বন্লন, ‘ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বদ্যাসযাগর আধদুশ্নক 
ভযারিীে এবং আধদুশ্নক মযানদুষ শ্িন্লন বলন্ল শ্কিদুই বলযা হে 
নযা। িযঁার সব উদ্ ন্যযান্গর শ্পিন্ন শ্িল এক শ্বশ্জি জযাশ্ির নযারী-
পদুরুন্ষর অবশ্সি শ্বষেীসিিযা এবং স্বযাভীপ্যার অশ্ধকযার প্শ্িষ্যা 
করযা। এই উন্্ন্ি্ শ্িশ্ন চযমন িযান্্রের সমিথিন চজযাগযাি কন্রশ্িন্লন, 
চিমনই শ্বন্দিী িযাসকন্দর আইন-সংস্যান্র একরকম বযাধ্ করন্ি 
চপন্রশ্িন্লন। শ্বধবযা শ্ববযাহ প্�লন, আধদুশ্নক পযাঠ্ক্রন্মর প্বিথিন, 
নযারীশ্িষেযার প্সযার, শ্িষেযাপ্শ্িষ্যান স্যাপন, পযাঠ্পদুতেক র�নযা, মদুরেে ও 
প্কযািনযার বযাশ্েন্জ্ শ্বশ্নন্েযাগ, বেথিমযালযা ও ভযাষযার সংস্যার—িযারঁ সমতে 
প্কন্ল্পর গশ্িমদুখ শ্িল পরযাশ্শ্ি চদন্ির ব্শ্ক্তমযানদুষন্ক মদুক্ত শ্বষেী 
কন্র চিযালযা, আপন ইশ্িহযাস শ্নমথিযান্ে অশ্ধকযারী বন্ল প্শ্িপন্ন করযা। 
শ্বদ্যাসযাগর আমযান্দর শ্�ন্তযামদুশ্ক্তর সযাধনযাে, জযাশ্িসতিযা শ্নমথিযান্ের সযাধনযাে 
এ কযারন্েই এক অগ্পশ্িক। এ কিযা নযা বদু�ন্ল িযারঁ ি্যাগ ও 
করুেযা চকবলমযাত্র সদযািন্ের শ্হিযাকযাঙ্যাে সীমযাবদ্ বন্ল মন্ন হন্ব।

আমরযা ভযাষযা শ্িন্খশ্ি 
শ্বদ্যাসযাগন্রর কযাি চিন্ক। 

চমন্েন্দর জন্ কযাজ, 
চমন্েন্দর শ্িষেযার জন্ 

কযাজ িযাঁন্ক শ্�রন্তন কন্র 
চরন্খন্ি আমযান্দর কযান্ি। 

শ্বধবযা শ্ববযাহ প্বিথিন 
কন্রশ্িন্লন শ্বদ্যাসযাগর। 

নিদু ন কযাজ করবযার জন্ 
সমযান্জ এন্সশ্িন্লন শ্িশ্ন। 
এঁরযা আন্সন। চস সমন্ের 

সমযাজপশ্িরযা িযাঁর  
কযাজন্ক বদু�ন্ি �যানশ্ন। বযা 

বদু�ন্ি পযান্রনশ্ন। 
চসই কযারন্ে শ্িশ্ন চস্বচ্ছযা 

শ্নবথিযাসন্ন �ন্ল যযান।
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কশ্ব, অনদুবযাদক, ফরযাসী ভযাষযার অন্িম ভযারিীে অনদুবযাদক 
অধ্যাপক শ্�মেে গুহ শুরু�যাই করন্লন দদুরঃখ, কষ্ এবং চবদনযার 
সমবেে কন্র। িযাঁর মযা অসদুস্। হযাসপযািযান্ল ভশ্িথি আন্িন। িযাই 
শ্িশ্ন শ্বদ্সযাগন্রর কযান্ি আশ্ে খদু ঁজন্লন। বলন্লন, ‘আমযার মযা 
অসদুস্, এইসমে শ্বদ্যাসযাগন্রর কিযাই চবশ্ি কন্র মন্ন পিন্ি। 
আমরযা চিযা চকউই জীবন ও কমথিন্ক িযাঁর মন্িযা কন্র শ্মশ্লন্ে 
শ্দন্ি পযাশ্রশ্ন। িযাঁর মন্িযা কন্র এক িরঙ্গ রেযাশ্�মযাে শ্মশ্লন্ে শ্দন্ি 
পযাশ্রশ্ন। এই শ্বষন্ে চকযানও সন্ন্হ চনই, শ্িশ্ন শ্িষেযা ও সমযাজ 
সংস্যান্রর চয কযাজ শুরু কন্রশ্িন্লন, িযা চিষ হেশ্ন। িযঁার দৃশ্ষ্র 
সযামন্ন আমযান্দর কযারও দযাঁিযান্নযার চযযাগ্িযা চনই।’

বিথিমযান সমন্ের বযাংলযা সযাশ্হন্ি্র চশ্ষ্ সযাশ্হশ্ি্ক, মযানবিযাবযাদী 
চলখক িীন্ষথিন্দু মদুন্খযাপযাধ্যাে বলন্িন, শ্বদ্যাসযাগর এমন একশ্� 
ব্শ্ক্তত্ব যযার সন্ঙ্গ অন্ন্দর শ্মল খদু ঁন্জ পযাওেযা যযাে নযা। কযারে শ্িশ্ন 
শ্িন্লন সবথিযান্িথি একজন পূেথি মযানদুষ।

জনশ্প্ে সযাশ্হশ্ি্ক িীন্ষথিন্দু মদুন্খযাপযাধ্যান্ের কিযাে, ‘শ্বদ্যাসযাগর 
এমন একশ্� �শ্রত্র যযার সন্ঙ্গ বযাঙযাশ্লর �শ্রত্র চমন্ল নযা। এি 
দৃঢ়ন্�িযা, সমেশ্নষ্ ও এি ব্শ্ক্তত্বসমূ্পেথি মযানদুষ বযাঙযাশ্লর মন্ধ্ 
চিমন�যা আর চনই। িযার ওপন্র শ্িশ্ন চযমন দযানিীল শ্িন্লন, 
চিমশ্ন অন্শ্দন্ক শ্িন্লন যদুশ্ক্তবযাদী, বযাতেব জ্যানসম্পন্ন একজন 
পূেথি মযানদুষ। শ্বদ্যাসযাগর শ্নন্জ খদুব শ্নেমশ্নষ্ জীবনযযাপন করন্িন। 
এবং শ্িশ্ন একজন সংযমী মযানদুষ। আবযার অন্শ্দন্ক বধেদু  মযাইন্কল 
মধদুসূদন দতিন্ক কিবযার সযাহযায্ কন্রন্িন িযার শ্হন্সব চনই। চশ্ষ্ 
বযাঙযাশ্ল বন্ল যযাঁন্দর বদুশ্� িযাঁন্দর মন্ধ্ ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বদ্যাসযাগর অবি্ই 
একশ্� দৃষ্যান্ত।’       

পশ্ডিি ঈশ্বর�ন্দ্র শ্বদ্যাসযাগর িযঁার �শ্রন্ত্রর স্বযাি্রি্িযা, বশ্লষ্িযা 
এবং মহত্ব শ্িশ্ন িযাঁর পূবথিপদুরুষন্দর কযাি চিন্ক উতিরযাশ্ধকযার 
সূন্ত্র চপন্েশ্িন্লন। এমন�যা দযাশ্ব কন্রন আধদুশ্নক ইশ্িহযাসশ্বন্দরযা। 
িযাঁর মনন্নর উদযাহযারে আমরযা পযাই চগযাপযাল এবং রযাখযান্লর গন্ল্প। 
চগযাপযাল চযমন সদুন্বযাধ বযালক, রযাখযাল চিমন�যা একদমই নে। 
রযাখযালন্ক আমরযা দদুষ্দু  চিন্ল শ্হন্সন্ব পযাই শ্বদ্যাসযাগন্রর কলন্ম। 
শ্কন্তু শ্িশ্ন রযাখযান্লর ভশ্বষ্ৎ সম্পন্কথি চবশ্ি শ্কিদু বন্লনশ্ন।  
বলন্ি �যানশ্ন। কযারে সম্ভবি মযানদুষ চয অবস্যান্নরই চহযাক, 
যিই চিযা� চহযাক, িবদুও চস মযানদুষ। রযাখযালন্দরও আত্মসম্যানন্বযাধ 
আন্ি। চয চকযানও মযানদুষন্ক অপমযান করন্ল শ্বদ্যাসযাগর চরন্গ 
চযন্িন।িযাঁর উপলশ্ধি শ্িল, রযাখযালন্দরমন্িযা দদুষ্দু  বযালকন্দর 
আত্মন্�িনযা জযাশ্গন্ে চিযালযার কযাজ আমযান্দরই করন্ি হন্ব। 
চসই কযাজও শ্বদ্যাসযাগর সযাবলীলভযান্ব করন্ি চ�ষ্যা কন্রশ্িন্লন। 
আন্লযাশ্কি দযািথিশ্নন্কর চসই পন্ির সধেযান্ন বধে হন্ে  
িযাকযা জযানলযাগুন্লযা সি্ উতির সমন্ে খদুন্ল চদওেযার দযাশ্েত্ব শ্নন্ি 
হন্ব আমযান্দরই।

শ্বদ্যাসযাগর এমন একশ্� 
�শ্রত্র যযার সন্ঙ্গ বযাঙযাশ্লর 
�শ্রত্র চমন্ল নযা। এি 
দৃঢ়ন্�িযা, সমেশ্নষ্ ও এি 
ব্শ্ক্তত্বসমূ্পেথি মযানদুষ বযাঙযাশ্লর 
মন্ধ্ চিমন�যা আর চনই। 
িযার ওপন্র শ্িশ্ন চযমন 
দযানিীল শ্িন্লন, চিমশ্ন 
অন্শ্দন্ক শ্িন্লন যদুশ্ক্তবযাদী, 
বযাতেব জ্যানসম্পন্ন একজন 
পূেথি মযানদুষ। শ্বদ্যাসযাগর 
শ্নন্জ খদুব শ্নেমশ্নষ্ 
জীবনযযাপন করন্িন। এবং 
শ্িশ্ন একজন সংযমী মযানদুষ। 
আবযার অন্শ্দন্ক বধেদু  
মযাইন্কল মধদুসূদন দতিন্ক 
কিবযার সযাহযায্ কন্রন্িন 
িযার শ্হন্সব চনই। চশ্ষ্ 
বযাঙযাশ্ল বন্ল যযঁান্দর বদুশ্� 
িযাঁন্দর মন্ধ্ ঈশ্বর�ন্দ্র 
শ্বদ্যাসযাগর অবি্ই  
একশ্� দৃষ্যান্ত।
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জীবনপশ্জি
 ১৮২০ ২৬ সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২ আশ্বিন, ১২২৭) মঙ্গলবার তৎকালীন হুগশ্ল সজলার (বত্তমাপ্ন পূব্ত 
  সমশ্িনীপুপ্রর) ঘাটাল মহকুমার অন্তগ্তত বীরশ্েংহ গ্াপ্ম ঈবিরচপ্্রের জন্ম৷ তাঁর প্রশ্পতামপ্হর নাম শ্িল 
  ভুবপ্নবির শ্বি্ালঙ্ার৷ ভুবপ্নবির শ্বি্ালঙ্াপ্রর তৃতীয় পুত্র শ্িপ্লন রামজয় তক্তভূষণ৷ শ্পতামহ রামজয় 
  তক্তভূষপ্ণর সজ্ষ্ঠ পুত্র ঠাকুরিাে বপ্্দ্াপাধ্ায় শ্িপ্লন ঈবিরচপ্্রের শ্পতা৷ তাঁর মাপ্য়র নাম ভগবতী সিবী৷
 ১৮২৫-২৭ পঁাচ বির বয়প্ে বীরশ্েংপ্হর কালীকান্ত চপ্্াপাধ্াপ্য়র পাঠশালায় সলখা-পড়া শুরু কপ্রন এবং 
  একাশ্িক্রপ্ম শ্তন বিপ্র চার বিপ্রর পাঠ োঙ্গ কপ্রন৷
 ১৮২৮ শ্পতার েপ্ঙ্গ পিব্রপ্জ উচ্চশ্শক্া লাভাপ্্্ত কলকাতায় আপ্েন৷
 ১.৬.১৮২৯ কশ্লকাতার রাজকীয় েংসৃ্ত কপ্লপ্জ ব্াকরপ্ণর তৃতীয় সরেণীপ্ত ভশ্ত্ত হন৷
 ১৮৩০ মাচ্ত মাে স্প্ক ৫ টাকা কপ্র বৃশ্তি লাভ কপ্রন৷
 ১৮৩১ এগাপ্রা বির বয়প্ে তঁার উপনয়ন েংস্ার হয়৷
 ১৮৩৪ ক্ীরপাই শ্নবােী শত্রুঘ্ন ভ্াচাপ্্্তর কন্া শ্িনময়ী সিবীর েপ্ঙ্গ শ্ববাহ হয়৷ োশ্হত্ সরেণীপ্ত প্রপ্বশ৷
 ২২.৪.১৮৩৯ শ্হ্ুদ ল কশ্মশ্টর পরীক্া িান৷ ন্ায় সরেণীপ্ত ভশ্ত্ত৷ পড়প্ত হপ্য়প্ি ভাষা, শ্েদ্ান্ত মুক্াবলী,  ন্ায়৷
 ১৫.৫.১৮৩৯ পাঠদ্দশায় ল-পরীক্ায় কৃশ্তপ্বের েপ্ঙ্গ উতিীণ্ত হপ্য় শ্হ্ুদ ল কশ্মশ্ট কতৃ্তক প্রশংোপত্র লাভ৷
 ১৮৪০-৪১ ১লা শ্িপ্েম্বর গভন্তপ্মন্ট েংসৃ্ত কপ্লপ্জ বাপ্রা বির পঁাচ মাে অধ্য়নাপ্ন্ত ‘শ্বি্াোগর’ উপাশ্ধ লাভ৷ 
  ২৯ শ্িপ্েম্বর কলকাতার স�াট্ত উইশ্লয়ম কপ্লপ্জর বাংলা শ্বভাপ্গর প্রধান পশ্ডিপ্তর পপ্ি শ্ন্ুক্ হন৷ এ 
  েময় স্প্ক শ্বি্াোগর রীশ্তমপ্তা ইংপ্রশ্জ শ্শক্ায় মপ্নাশ্নপ্বশ কপ্রন৷
 ১৮৪৪ বড়লাট লি্ত হাশ্ি্তজি স�াট্ত উইশ্লয়ম কপ্লজ পশ্রিশ্তনকাপ্ল কপ্লপ্জর প্রধান মাশ্তাল োপ্হব তঁার েপ্ঙ্গ 
  তরুণ শ্শক্ক শ্বি্াোগপ্রর পশ্রচয় কশ্রপ্য় সিন৷ ঐ োক্াৎকাপ্র শ্বি্াোগপ্রর পরামপ্শ্ত হাশ্ি্তজি বাংলার 
  শ্বশ্ভন্ন অঞ্চপ্ল ১০১শ্ট বাংলা শ্বি্ালয় সখালার শ্নপ্ি্তশ সিন৷
 ১৮৪৬ ৬ এশ্প্রল : েংসৃ্ত কপ্লপ্জ েহকারী েম্ািপ্কর পপ্ি স্াগিান কপ্রন৷ স্াগ শ্িপ্য়ই কপ্লপ্জর পাঠক্রম 
  ও পাঠন পদ্শ্তর পশ্রবত্তন ঘটাপ্ত চাইপ্ল েম্ািক রেময় িপ্তির েপ্ঙ্গ তঁার শ্বপ্রাধ বঁাপ্ধ৷
 ১৮৪৭ েংসৃ্ত মুদ্রণ ্ ন্ত্র ও সপ্রে শ্িপ্পাশ্জটাশ্রর প্রশ্তষ্ঠা বনু্ মিনপ্মাহন তক্তালঙ্াপ্রর েপ্ঙ্গ স্ৌ্ উপ্ি্াপ্গ৷
 ১৮৪৮ স�াট্ত উইশ্লয়ম কপ্লপ্জর িাত্রপ্ির জন্ বাঙ্গালার ইশ্তহাে (মাে্তম্াপ্নর গ্প্থের অনুবাি) রচনা৷
 ১৮৪৯ ১লা মাচ্ত : স�াট্ত উইশ্লয়ম কপ্লপ্জর ‘সহি রাইটার ও সরেজারার’ পপ্ি স্াগিান৷
 ১৮৫০ সব্ুন প্রশ্তশ্ষ্ঠত ‘ক্ালকাটা শ্�প্মল সু্ল’-এর অববতশ্নক েম্ািক ও েংগঠক৷
 ১৮৫১ ৫ই জানুয়াশ্র : েংসৃ্ত কপ্লপ্জ মাশ্েক ১৫০ টাকা সবতপ্ন অধ্ক্ রূপ্প শ্ন্ুক্ হন৷ কতৃ্তপক্ তঁাপ্ক 
  েব্তাত্মক ক্মতা সিন তঁার পশ্রকল্পনা রূপায়প্ণর জন্৷
 ১৮৫৩ বীরশ্েংহ গ্াপ্ম শ্নজ ব্প্য় অববতশ্নক শ্বি্ালয়, োন্্ শ্বি্ালয় এবং বাশ্লকা শ্বি্ালয় স্াপন কপ্রন৷
 ১৮৫৪ বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বাংলা শ্বি্ালয় স্াপপ্নর জন্ শ্শক্া পশ্রষপ্ির কাপ্ি শ্বসৃ্ত সনাট সিন৷
 ১৮৫৫ শ্ববিশ্বি্ালয় পশ্রকল্পনা কশ্মশ্টর েিে্, েংসৃ্ত কপ্লপ্জ অধ্ক্তার েপ্ঙ্গ িশ্ক্ণ বপ্ঙ্গর শ্বি্ালয়েমূপ্হর 
  পশ্রিশ্তক ; েংসৃ্ত কপ্লপ্জ শ্শক্ক পশ্রশ্শক্প্ণর জন্ নম্তাল সু্ল স্াপন৷ শ্বধবা শ্ববাহ আইনেম্মত 
  করার জন্ ভারত েরকাপ্রর কাপ্ি আপ্বিন৷ বহু শ্ববাহ রশ্হত করার আপ্বিন৷
 ১৮৫৬ ২৬ জুলাই শ্বধবাশ্ববাহ আইন শ্বশ্ধবদ্ ; শ্বি্াোগপ্রর অক্ান্ত রেম ও োধনার �ল লাভ৷
 ১৮৫৭ বধ্তমান, হুগলী, সমশ্িনীপুর ও নিীয়ায় ৯শ্ট বাশ্লকা শ্বি্ালয় স্াপন৷
 ১৮৫৮ শ্শক্ানীশ্তর পশ্রবশ্ত্তত রূপ্প শ্তশ্ন েংসৃ্ত কপ্লপ্জর অধ্প্ক্র পি ত্াগ কপ্রন৷
 ১৮৬০ েরকাপ্রর েপ্ঙ্গ শ্শক্া েংস্াপ্র মতাবনক্ সহতু সবাি্ত অব্  এগজাশ্মনারে-এর েিে্পি ত্াগ কপ্রন৷
 ১৮৬৪ কশ্লকাতা সরেশ্নং সু্ল-এর নাম পশ্রবশ্ত্তত হয় ‘কশ্লকাতা সমপ্রোপশ্লটন ইনশ্টিশ্টউশন’ নাপ্ম৷
 ১৮৬৬ বহুশ্ববাহ প্র্া রশ্হত করার জন্ গভন্তর সজনাপ্রপ্লর ব্বস্াপক েভায় আপ্বিন৷
 ১৮৬৬-৬৭ িশ্ক্ণবপ্ঙ্গ ভয়াবহ িুশ্ভ্তক্ সিখা শ্িপ্ল তঁার গ্াম বীরশ্েংপ্হ অন্নিত্র খুপ্ল সিন শ্বি্াোগর৷
 ১৮৭০ ১১ই আগটি একমাত্র পুত্র ২২ বির বয়স্ নারায়ণ চপ্্রের েপ্ঙ্গ কৃষ্ণনগর শ্নবােী শমু্চ্রে বপ্্দ্াপাধ্াপ্য়র 
  ১৪ বির বয়স্া শ্বধবা কন্া ভবেু্দরীর শ্ববাহ হয় কলকাতার বাশ্ড়প্ত৷ পশ্রবাপ্রর সকউ-ই স্াগ সিনশ্ন৷ 
  শ্তশ্ন একাই শ্ববাহকা্্ত েম্ািন কপ্রন৷
 ১৮৭১ ১২ই এশ্প্রল কাশীপ্ত তঁার মাতার মৃতু্ হয়৷
 ১৮৭১-৭২ এই েময় তঁার স্াপ্স্্র অবনশ্তর িরুণ, জল হাওয়া পশ্রবত্তপ্নর জন্ েঁাওতাল পরগণার অন্তগ্তত 
  কাম্তাটাপ্র (অধুনা শ্বি্াোগর সটিশন) একশ্ট বাগানবাশ্ড় ক্রয় কপ্রন (১৮৭১) এবং শ্কিুশ্িন 
  স্াপ্স্াদ্ারাপ্্্ত বেবাে কপ্রন৷ িশ্রদ্র আশ্িবােী েম্প্রিাপ্য়র কল্াণাপ্্্ত সেখাপ্ন একশ্ট প্রা্শ্মক শ্বি্ালয় 
  ও সহাশ্মওপ্াশ্্ক িাতব্ শ্চশ্কৎো সক্রে স্াপন কপ্রন৷ (১৮৭২)৷
 ১৮৭২ ১৫ই জুন শ্বি্াোগপ্ররই প্রাণপণ সচষ্ায় শ্বধবাপ্ির োহা্্াপ্্্ত ‘শ্হ্ুদ �্াশ্মশ্ল অ্ানুশ্য়শ্ট �ান্ড’ প্রশ্তশ্ষ্ঠত 
  হয়৷
 ১৮৭৫ ৩১ সম, েম্শ্তির উইল ততশ্র করপ্লন৷ উইপ্লর দ্ারা েম্শ্তির অশ্জ্তত অ্্ত শ্তশ্ন ৪৫ জন বৃশ্ক্ ও 
  প্রশ্তষ্ঠাপ্নর মপ্ধ্ শ্বতরপ্ণর শ্নপ্ি্তশ শ্িপ্লন৷
 ১৮৭৬ শ্পতার অনুমশ্ত শ্নপ্য় কলকাতার বািুড়বাগাপ্ন ২৫, বৃ্দাবন মশ্লিক সলপ্ন শ্দ্তল গৃহ শ্নম্তাণ কপ্রন৷
 ১৮৭৭ জানুয়াশ্র, বািুড় বাগাপ্ন নবশ্নশ্ম্তত ভবপ্ন বাোরম্৷
 ১৮৮২ রামকৃষ্ণ পরমহংেপ্িব তঁার বািুর বাগাপ্নর বাশ্ড়প্ত আপ্েন৷ সমপ্রোপশ্লটন কপ্লপ্জ ল সকাে্ত পড়াপ্না 
  শুরু হয়৷
 ১৮৮৫ সমপ্রোপশ্লটন ইনশ্টিশ্টউশপ্নর বহু বাজার শাখা সখালা হয়৷
 ১৮৮৮ ১৩ই আগটি স্তী িীনময়ী সিবীর মৃতু্ হয়৷
 ১৮৯০ জামাতা বীরশ্েংহ গ্াপ্ম ভগবতী সিবীর নাপ্ম ‘ভগবতী বাশ্লকা শ্বি্ালয়’ স্াপন৷
 ১৮৯১ ২৮সশ জুলাই রাত ২ সটা সবপ্জ ১৮ শ্মশ্নপ্ট মহাপ্রয়াণ৷ মৃতু্কাপ্ল তঁার বয়ে হপ্য়শ্িল ৭০ বির ১০ মাে 
  ৩ শ্িন৷ ৩০সশ জুলাই েূপ্ ্্তািপ্য়র প্রাক মুহূপ্ত্ত অপ্ন্ত্শ্ষ্ েম্ন্ন হয় কলকাতার শ্নমতলা মহাশ্মশাপ্ন৷
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