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বফদযাাকরযয বক্ষা-বঘন্তায় ভানফাবধওায 
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ধযাও ঘদফপ্রাদ বওদায  

বক্ষা-বফবাক, ওরযাণী বফশ্ববফদযারয়, নদীয়া, বিভফঙ্গ, বাযত 
 

Abstract 
 

Human rights are rights inherent to all human beings irrespective of nationality, religion, 

language, sex, caste and class. Human beings are all equally entitled to these fundamental 

human rights without any discrimination. The great reformer and educator Pundit Iswar 

Chandra Vidyasagar had done a great job in protection of human rights. We know that 

Education is the manifestation of qualities already in Man. In that respect he had given 

stress on mass education for the true upliftment of human kind. He also tried to educate and 

uplift the backward people of society especially the tribal community. His works in 

Karmatar support this statement. Finally he had given his best efforts for the female 

education in Bengal. In this noble work, his childhood friend Pundit Madan Mohon 

Tarkalankar helped him very much. The women of Bengal were in precarious social 

position in the said times. They were tortured, deprived, ill-treated and exploited. Various 

social and religious prejudices had extremely narrowed their scope of life. In that situation, 

he fought against social prejudices like Polygamy, Koulianya Pratha in one hand and also 

advocated widow remarriage, on the other hand. Vidyasagar tried to educate the girls and 

females for the proper growth of Bengal. This paper is an attempt to analyse the 

educational ventures of Iswar Chandra Vidyasagar from the point of human rights. 
 

Key words: Human Rights, Mass Education, polygamy, Widow Remarriage, Female 

Education.   
 

ববূভওা0 ভানফাবধওায ফররত ঘফাছায় ঘম ঘওান বরঙ্গ,ফণণ,চাবত,ধভণ ফা স্থারনয ওর ভানুরলয বনচস্ব বধওায। 

ভানফাবধওায তাআ বফলভযীন ভস্ত ভানুলআ এআ বধওারযয ঘমাকয ানাদায এফং ঘওান বারফআ তারদয ঘআ 

বধওায ঘথরও ফবিত ওযা মায় না। ৃবথফীয প্রবতবি ভানুল চন্ম ঘথরও ভৃতুয মণন্ত ঘম ঘভৌবরও বধওায  

স্বাধীনতাগুবর ঘবাক ওযরত ারয, তাআ র ভানফাবধওায। ফয ভস্ত ভানুলআ এআ বধওারযয দাবফদায রর 

রনরওয ঘক্ষরেআ ববন্ন ববজ্ঞতায রক্ষয ওযা মায়। রনও যওাযী  ঘফযওাবয ঈরদযাক ফা ফযবি, ভানফাবধওায 

রঙ্ঘন ওরয ফা ভানুলরও ঘালণ ওরয।  
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     বযতায উলারগ্ন ঘথরওআ ভানুল বফববন্নবারফ, বফববন্ন রূর এআ বধওায গুবর ঘবাক ওরয অরঙ। অধুবনও 

ৃবথফীরত এআ বধওায চণরনয এওবি দীখণ ধাযা প্রফারয ন্ধান ঘভরর বিরিরন 1215–এয ‘ভযাকনাওািা’, 1679 

ঘবফয়া ওযা অআন বওংফা 1689-এয বফর ফ যাআি তাাঁয-আ াক্ষয ঘদয়। 
 

     বিতীয় বফশ্বমুরেয ভরয় ভানফাবধওারযয য ফাযংফায অখাত বফলয়বিরও অন্তচণাবতও ঘক্ষরে বফরল 

গুরুরেয প্ররয়াচনীয়তা তুরর ধরয। তাযআ ূে ধরয অর ভানফাবধওারযয বফশ্বচনীন ঘখালণা। যফতণীরত 

চাতীুরেয ঘঘষ্টায় এফং বফববন্ন যারেয ঈরদযারক ভানফাবধওায ুবনবিত ওযায প্রয়া অয গুরুে ায়। 
 

     এআ বধওায ঘওান বনবদণষ্ট ঘক্ষরে ীভাফে নয়, চীফন  বযতায ভস্ত বদকরন্তআ এয ঈবস্থবত। এয ভরধয 

অরঙ চীফন, স্বাধীনতা এফং বনযাত্তায ভত নাকবযও বধওায। ‘অআরনয ঘঘারঔ ভতা’-য ভত যাচননবতও 

বধওায। অফায ভান ওারচয চনয ভান ঘফতন বওংফা ম্পবত্ত চণরনয ভত থণননবতও বধওায গুবর 

ভানফাবধওারযয ঙ্গীবূত। বফববন্ন াংস্কৃবতও ম্প্রদায়  ঘকাষ্ঠীয বনচস্ব ংস্কৃবত ফচায় যাঔায  নুীররনয 

াংস্কৃবতও বধওায গুবর ভানফ বধওারযয ফৃৎ অবঙ্গরওয ঙ্গীবূত। ম্মবত বববত্তও বফফা প্রথা বওংফা বক্ষায 

বধওারযয ভত াভাবচও বধওায গুবর ভানফাবধওারযয ধাযায রঙ্গ বফরলবারফ ংৃি। বফদযাাকরযয 

চীফনফযাী ভস্ত প্রয়ারয ভরধয এআ বফববন্ন ধাযায বধওায গুবর যক্ষায চনয বনযন্তয প্রয়া বযরবক্ষত য়। 

অররাঘয বনফরন্ধ বফদযাাকরযয বক্ষা বঘন্তায় ভানফাবধওারযয বফববন্ন বদও বওবারফ প্রাধানয ঘরয়রঙ তা অররাবঘত 

র। 
 

ঘপ্রক্ষাি0 এও বফরল ঐবতাবও ঘপ্রক্ষারি বফদযাাকরযয অবফবণাফ। বনরফবও বয-ওাঠারভায় বফরদীরদয 

িাযা ফদবভত, বনয়বিত  বনীবিত বাযতীয় তথা ফাগারী চাবতয আ প্রবতবনবধ বঙররন ইশ্বযঘন্দ্র, স্ববাফতআ প্রবত-

দরক্ষআ তারও ফআরত রয়রঙ যাধীনতায গ্লাবন। ঘঔারন বনচস্ব বালা  ংস্কৃবতরও ঘঘণা  যক্ষায বফলয়বি অয 

ওষ্টওয রয় ঈরঠবঙর। বনরফবও ঘালণ  ংবিষ্ট নানা ওািরন ভারচয বধওাংআ বঙর দাবযদ্র ীবিত  

বক্ষায অররাও ফবিত। স্ববাফতআ নানা ংস্কায-ওুংস্কারযয ভায়াচার তারদয অফে ঘযরঔবঙর। ভধযমুকীয়   

ুরুলতাবিও ভারচ নাযীরদয না বঙর ঘওান বধওায বওংফা ঘওান স্বাধীনতা। ুরুলরদয ফহুবফফা, ঘওৌরীনয প্রথা, 

ণপ্রথা  বফধফারদয য নানাবফধ বনীিন বঙর স্বাবাবফও বঘে। প্রতযন্ত িরর ফফাওাযী চনচাবতয এও ফৃৎ 

ং বঙর বক্ষায বধওায ফবিত। বক্ষায ঘম ংওীণণ ুরমাকিুওু বঙর তা ীভাফে বঙর ঈচ্চবফত্তরদয ভরধয। 

াধাযরণয ভরধয বঙর না ঘওান বক্ষা ঘতভবন ঘওান রঘতনতা বঙর না, এআ ঘপ্রক্ষারিআ বফদযাাকরযয 

প্রাবঙ্গওতা। 
 

     বফদযাাকয তদানীন্তন ািাত্তয দাণবনও ধাযায রঙ্গ বযবঘত বঙররন। ঘফন্থাভ, বভর ফা কাষ্ট ঘওাাঁরতয দাণবনও 

বঘন্তাধাযায ারথ তাাঁয বনবফি বযঘয় বঙর। তরফ তাাঁয ভানফতাফাদী দৃবষ্টববঙ্গ করি ঠায িারত দণরনয প্রবাফরও 

বতযবেত ওযা ওাভয নয়। ওামণত এরদীয় ভাচ, ধভণ, নীবত বওংফা দণরনয প্রবারফআ তাাঁয বঘন্তাধাযায ভূতণ রূ 

ঘরয়বঙর। ভানুরলয াবফণও ওরযাণ প্রবতষ্ঠা ওযাআ বফদযাাকরযয মাফতীয় ওরভণয ঘপ্রযণা বঙর। বাযতফলণীয় ভারচ 

বঘযাঘবযত যীবতনীবত, তাাঁয াবযাবশ্বণও  াবযফাবযও অফ আতযাবদ  তাাঁয ভানফতাফাদী দৃবষ্টববঙ্গ করি ঘতারায 

বঙরন বিয় বঙর। ভারচয ফরঘরয় ফরবরত  ঈৎীবিত নাযীরদয ফণাঙ্গীণ ঈন্নবত, ভানাবধওারযয চনয ফহু 

বফফা  ফারযবফফা যদ, বফধফা বফফা প্রঘরন, স্ত্রী বক্ষা তথা নাযী-ুরুল বনবফণররল ওররয বক্ষায ঈন্নয়রনয চনয 

তাাঁয বনযর প্রয়া তুরনীয়। 
 

     বতবন বনবদণষ্টবারফ ঘচায ঘদন বক্ষায প্ররয়াচনীয়তায য, তায ভরত এওভাে বক্ষাআ ারয এআ ভস্ত 

ীভাফেতা বতিভ ওরয এও ঈজ্জ্বর ববফলযৎ কিরত। 
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বনফরন্ধয ঈরেয0   
 

১। ভানফাবধওায বফলরয় ুস্পষ্ট ধাযণা রাব। 

২। বফদযাাকরযয বক্ষা-দণন ম্পরওণ বফরিলণ। 

৩। বফদযাাকরযয বক্ষা প্রারযয বফববন্ন ঈরদযাক ম্পরওণ ধাযণা কঠন।  

৪। নাযীবক্ষা বফলরয় বফদযাাকরযয ঈরদযাক  ম্পরওণ জ্ঞান রাব। 

৫। রফণাবয চনবক্ষায ভাধযরভ ভানফাবধওায যক্ষায ঘক্ষরে বফদযাাকরযয ভূরযায়ন।   
 

করফলণায েবত0 এআ করফলণােবি  ভূরত0 ঐবতাবও করফলণাভূরও েবতরও নুযণ ওরয তথয বফরিলরণয 

ভাধযরভ যঘনা ওযা র। 
 

বক্ষাদণন : বফদযাাকরযয বক্ষাদণনঃ ফাংরায বক্ষাফযফস্থারত এও নতুন ভূরযরফারধয ূঘনা খিায়। প্রঘবরত ধভণীয় 

বফশ্বা এফং নীবতবক্ষায ঈরেযরও গুরুে না বদরয় বফদযাাকয ভাবচণত ফুবে  ভাচ ওরযাণ-ঘফাধ ভবিত  এও 

নতুন বক্ষা-দণ প্রঘরন ওযরত ঘঘরয়বঙররন এফং এআচনযআ বতবন তাাঁয ূফণফতণী ফা ভওারীন ভাচ ংস্কাযওরদয 

ওৃবতেরও বতিভ ওযরত ঘরযবঙররন। বতবন ফভয় ভনুলযে-ঘফারধয য গুরুে অরযা ওযরতন। ১৮৫২ 

বিষ্টারেয ১২আ এবপ্রর যবঘত ‘Notes on the Sanskrit College’ বরযানারভয প্রফরন্ধ / যঘনারত বফদযাাকরযয 

বক্ষা-দরণয ভগ্র রূবি ুন্দযবারফ পুরি ঈরঠরঙ। তাাঁয এআ বক্ষা-বঘন্তায করফলণাকায বঙর ংস্কৃত ওররচ। এফং 

বক্ষানীবতয প্রধান  বফবষ্টয বঙর বাযতফরলণয প্রাঘীন ংস্কৃত াবরতযয বাণ্ডায এফং ািারতযয বফজ্ঞারনয বাণ্ডায 

ঘথরও জ্ঞানম্পদ ংগ্র ওরয ফাংরা বক্ষায, ফাংরাবালায এফং ফাংরা াবরতযয ফুবনয়াদরও াওারাি ওরয ঘতারা। 

থণাৎ তাাঁয ভরত শুধুভাে আংরযচী বক্ষায় ববক্ষত ফযবি ফা শুধুভাে ংস্কৃত চানা বণ্ডত ঘওঈআ ম্পূণণরূর 

বযামণয নয়। থণাৎ বতবন ফণদা প্রাঘয  ািাতয বফদযায ভিরয় ভাতৃবালায ভাধযরভ অিবরও বক্ষা ফযফায 

প্রঘররন রঘষ্ট বঙররন। ংস্কৃত ওরররচয ধযক্ষ থাওাওারীন বতবন ঘফ ওরয়ওবি গুরুেূণণ বোন্ত গ্রণ 

ওরযবঙররন মা যফতণীওারর অধুবনও বক্ষা ফযফায ‘ভাআররটান’ বররফ বযকবণত রয়রঙ। ঘমভন“  
 

(১) ঘআভয় ংস্কৃত ওরররচ ঘওফর িাহ্মণ  বফদযরদয ঘঙররযাআ িরত াযত। এওভাে িাহ্মণযাআ ওর 

ঘেণীরত িায বধওাযী বঙর এফং বফদযযা ঘওফরভাে দভ ঘেণী মণন্ত িরত াযত। ঘফদান্ত  ধভণাস্ত্র 

িায ুরমাক তাযা ঘত না। বফদযাাকয ভগ্র বন্দু চাবতয চনযআ ংস্কৃত ওরররচয িায ঈন্মুি ওযরত 

ঘঘরয়বঙররন। বওন্তু ঘকাাঁিাবন্থযা মুবি ঘদঔাররন– ‚ূরদ্রয ন্তানরদয ওঔন ঘদফবালা ঘঔারনা ঘররত ারয 

না‛। এয ঈত্তরয বফদযাাকয ফরররন, ‚তরফ বণ্ডতযা বওবারফ ারফরদয ংস্কৃত বক্ষা ঘদন?‛ 

বফদযাাকরযয ওািয মুবিয ওারঙ তাযা যাচয় ফযণ ওযরত ফাধয ররন এফং ঘআ রঙ্গ ংস্কৃত ওরররচয 

দযচা ভগ্র দযচা ভগ্র বন্দু চাবতয ওারঙ ঈন্মুি রয় ঘকর। 

(২) তাাঁযআ প্ররঘষ্টাআ প্রাঘীন ংস্কৃত ুস্তওগুবরয যক্ষণ  ভুদ্ররণয ওাচ শুরু র। 

(৩) ঘআভয় ওরওাতায় গ্রীষ্মওারর প্রঘণ্ড কযভ িত। মায পরর ঙাে  বক্ষও ঈবরয়যআ িফায ফা িাফায 

ঔুফআ ুবফধা ত। তাআ বতবন বফাঔ  বচযষ্ঠ এআ দুআভা গ্রীরষ্ময ঙুবি ঘদয়ায চনয তৎওারীন বক্ষা-

ংরদয ওারঙ অরফদন ওযররন। বক্ষা-ংদ তাাঁয অরফদরনয গুরুে নুধাফন ওরয গ্রীষ্মাফওা ভেুয 

ওযর, মা অচ  ওর বক্ষা প্রবতষ্ঠারন ঘারু অরঙ। 

(৪) ংস্কৃরতয রঙ্গ রঙ্গ আংযাবচ বক্ষায প্রঘররনয ওথা ফররবঙররন। ঘওননা তাাঁয ভরত, ‚মাঁ৷যা ংস্কৃত বালায় 

াযদণী নন, তাাঁযা ুংফে প্রাের ফাংরা বালায় যঘনা ৃবষ্ট ওযরত াযরফন না। ঘআচনয ংস্কতৃজ্ঞ 

বণ্ডতরদয আংরযচী বালায়  াবরতয ুবক্ষায প্ররয়াচন‛। ঘআ রঙ্গ বতবন অয ঈরেঔ ওরযরঙন ঘম, 

‚ববজ্ঞতা ঘথরও ঘদঔা ঘকরঙ, মাযা ঘওফর আংরযচী বফদযায় াযদণী, তাাঁযা ুন্দয বযচ্ছন্ন ফাংরা বালায় বওঙু 

প্রওা ওযরত াযরফন না। তাাঁযা এত ঘফব আংরযচী বাফান্ন ঘম তাাঁরদয মবদ ফয ভরয় ঔাবনওিা ংস্কৃত 
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বক্ষা ঘদয়া মায়, তারর তাাঁযা ত ঘঘষ্টা ওরয বযভাবচণত ঘদীয় ফাংরা বালায় ঘওান বাফআ প্রওা 

ওযরত াযরফন না‛। 
 

     বফদযাাকরযয বক্ষায অদরণয ভূর বববত্ত বঙর বঈভযাবনচভ ফা ভানফতাফাদ। বনরচ ংস্কৃত বিত য়া রে 

প্রাঘীন বক্ষা েবত ফা বক্ষা নীবতয প্রবত ন্ধ নুযাকী বঙররন না। তাাঁয বক্ষানীবত বঙর বিভুঔী:  
  

এওবদরও প্রাঘীন ফযফস্থায ংস্কায1 যবদরও নতুন স্কুর, ওররচ প্রবতষ্ঠায ঈরদযাক গ্রণ। 
 

বক্ষারারবয াবথণফ ঈরেয ফা পররাব ম্পরওণ বফদযাাকয চাক বঙররন।  
 

ঘ ভয় বন্দু ওররচ  ভাদ্রাায ঙােরদয যওাযী ঈচ্চতভ থ ফা ঘডুবি ভযাবচরেরিয ঘাওবয ঘদয়া ত।  
 

     ংস্কৃত ওররচ ঘথরও া ওযা ঙােযা মারত এওআ ভমণাদা  ঘাওযীয ুরমাক ায় বতবন তাাঁয দাবফ ঘতাররন 

এফং তা ভেুয রয়বঙর।  
 

     বফঔযাত বফদযাাকয করফলও বফনয় ঘখাল তাাঁয ‚বফদযাাকয  ফাগারী ভাচ‛ গ্ররন্থ বররঔরঙন“ ‚ংস্কৃত 

ওররচবিরও তাআ বফদযাাকয ঘওাররয ঘিার-ঘতুষ্পাঠী ওযরত ঘানবন। অফায তায ংরগ্ন বন্দু ওরররচয ভত 

‘ঘদী ারফ’ বতবযয ওাযঔানা ওযরত ঘানবন। প্রাঘয  ািাতয জ্ঞানবফদযায তযওারযয বভরনতীথণ ওযরত 

ঘঘরয়বঙররন বতবন ংস্কৃত ওররচরও। ঘওফর ংস্কৃত ওররচ নয়, াযা ফাংরারদর প্রাঘয-ািারতযয বভরনতীথণ 

ঘাও, এআ তাাঁয চীফরনয ফরঘরয় ফি ওাভনা এফং ফরঘরয় যবগন স্বপ্ন বঙর‛। (ৃষ্ঠা– ১৮৯)। 
 

স্ত্রী বক্ষা বফস্তায0 বফদযাাকয নাযী চাবতরও ববক্ষত ওরয তুররত ক্লান্ত বযেভ ওরযন। ঘফথুন ারফ মঔন স্ত্রী 

বক্ষা প্রারযয চনয নানা ঈরদযাক গ্রণ ওযবঙররন বওন্তু ওুংস্কাযাচ্ছন্ন বাযতীয় ভাচ তাাঁরও বফববন্নবারফ ফাাঁধা 

বদবচ্ছর, বঠও তঔনআ বফদযাাকয  তাাঁয ন্তযঙ্গ ফন্ধু  ওভণী ভদনরভান তওণারকারায তাাঁরও অন্তবযও  রমাবকতা 

ওরযবঙররন। বফদযাাকয ভরন ওযরতন ওরষ্ট বনভবিত নাযী ভারচয ভুবিয এওভাে ঈায় র বক্ষা। তাআ ঘফথুন 

াররফয নুরযারধ স্কুর বযঘারনায চনয নফতবনও ম্পাদরওয দাবয়ে গ্ররণ ওুণ্ঠারফাধ ওরযনবন। এআ ফাবরওা 

বফদযাররয়য ঘারু য়ায প্রথভ বদরনআ ভদনরভান তওণারকারায তাাঁয দুআ ওনযা বুফনভারা  ওুন্দভারারও ববতণ 

ওরযবঙররন এফং বনরচ বওঙুবদন বনয়বভত াঠদান ওরযবঙররন বফনা ঘফতরন  তারদয চনয ফআ বররঔবঙররন। এআ 

ওাযরণ ভদনরভানরও গ্রাভঘূযত রত রয়বঙর তৎওারীন ঘকাাঁিা িাহ্মণ  বিতরদয চনয। বওন্তু বফদযাাকয এআ 

ওবঠন বযবস্থবতরত  বনরুৎাবত রয় রিনবন। তাাঁয ভরন এআ বফশ্বা বঙর ঘম তাাঁরদয নাযীচাবতয বক্ষায চনয ঘম 

ওরঠায বযেভ তা ওঔরনা ফযথণ রফ না এফং বফার ভীরুর বযণত রয় ভগ্র ফাংরারদরও ঙায়া দান ওযরফ। 
 

     বফদযাাকয অদণফাদী রর বতবন বঙররন তযন্ত ফাস্তফ দূয-দৃবষ্টববঙ্গ ম্পন্ন ভানুল। ওরয়ওবি খিনায় তায 

প্রভাণ ায়া মায়। ঘমভন“ ঘম ভয় ঙােীরদয ফাবি ঘথরও বফদযাররয় বনরয় অায চনয ঘখািায কাবিয ফযফস্থা বঙর। 

তাাঁয যাভরণ ারবও কাবিয কারয় ‘ভাবনফণাণতরিয’ এওবি ঘিাও- ‚ওনযারযফং ারনীয়া বক্ষনীয়াবত মত্নতঃ‛- 

ঘঔাদাআ ওরয ঘদয়া রয়বঙর। মায থণ“ ‘ুরেয ভরতা ওনযারও মত্ন ওরয ারন ওযরত  বক্ষা বদরত রফ‛। 

বতবন বফরক্ষণ চানরতন ঘম ারস্ত্রয ঘদাাআ না বদরর এরদরয ধভণবীরু ভানুলরও বওঙুআ ফুছান মারফ না। মবদ বতবন 

চানরতন ারস্ত্রয ঘঘরয় ভানুল রনও ফি। 
 

     স্কুর আনরস্পক্টয থাওাওারীন বফদযাাকয নদীয়া, হুকরী, ফধণভান  ঘভবদনীুয এআ ওয়বি ঘচরায় ফারওরদয চনয 

বফদযারয় স্থারনয াাাব বতবন ফাবরওা বফদযারয় স্থারন ঈরদযাক গ্রণ ওরযবঙররন। 
 

     স্ত্রীবক্ষায ফরঘরয় ফি ন্তযায় বঙর বক্ষা রঘতনতায বাফ। প্রফাদ বঙর ঘম ঘভরয়যা ঘরঔািা ওযরর ফা 

বফদযাররয় ঘকরর ল্প ফয়র বফধফা রফ। মা নফণফ বভথযা। বঠও এআ ফ ওুংস্কাযাচ্ছন্নতা  বক্ষায চনযআ 

ভারচ এও ভয় ঘারু বঙর ভযণ ফা তীদা প্রথা। স্ত্রীররাও রয় চন্মগ্রণ ওযািাআ বঙর বফলভয়, যাভরভান 
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যায় মুবি  ওরঠায ংগ্রাভ িাযা ১৮২৯ িীঃ বনষু্ঠয তীদা প্রথা যদ ওরযন আংরযচ যওারযয রমাবকতায়। বওন্তু 

যফতণীরত বফধফারদয ংঔযা ঘফরি মায়“  ঘওৌরীনয প্রথায চনয। প্রাঘয  ািাত্তয বক্ষায়  ববক্ষত বফদযাাকয ঔুফ 

দুঃবঔত  বঘবন্তত রয় রিবঙররন এআ ফ ফারয বফধফারদয চনয। াস্ত্র-বোন্তআ এওভাে এআ ওষ্ট  বঘন্তা ঘথরও 

ভুি ওযরত াযত ঘকািা নাযী ভাচরও। তাআ বফদযাাকয ভস্ত বন্দুাস্ত্র বনঔুাঁতবারফ িররন এফং যায 

ংবতায এওবি ঘিাওরও বফরলবারফ ঈরেঔ ওযররন– 
 

‚নরষ্ট ভৃরত প্রিবচরত ক্লীরফ ঘ বতরত রতৌ। 

িস্বাৎু নাযীনাং বতযরনযা বফধীয়রত‛। 
 

     ১৮৫৬ িীষ্টারে আংরযচ যওারযয প্রবতবনবধ রডণ ওযাবনং-এয রমাবকতায বফধফা বফফা অআনবে র। স্ত্রী 

বক্ষায ন্তযায় বফলয়ও এওবি প্রফন্ধ প্রওাবত য় ১৮৬৫ াররয ‘ঘাভ-প্রওা’ বেওায ম্পাদওীয়রত। াাঁঘবি 

বফরল ন্তযায়-এয ওথা ঈরেঔ ওযা য়। 
 

১। এরদরয ুরুলযাআ অচ মণন্ত বার ঘরঔািা বঔরত ারযবন, ুতযাং তাযা স্ত্রীবক্ষা ম্বরন্ধ রঘতন রফ বও 

ওরয ?  

২। ফারযবফফা প্রঘবরত থাওায পরর ঘভরয়যা ঘফববদন স্কুরর ঘরঔািা ওযরত ারয না। 

৩। ল্প ঘফতরনয ঘরাও বদরয় বক্ষায ওাচ ঘারারনা মায় না। 

৪। ঘঙরররফরায় স্কুরর ঘমিুওু ঘরঔািা ঘরঔ, বফফারয য শ্বশুয ফাবি বকরয় ঘভরয়যা তা বুরর মায়। এরদরয 

চাবতরবদ প্রথায চনয াধাযণত0 ঈমুি ারে ঘভরয়রদয বফফা য় না এফং ঘআচনয বফফারয অরক 

তারদয ঘম মৎবওবিৎ বক্ষা য়, তা ফৃথা রয় মায়। 

৫। আঈরযারয ঘভরয়যা বনরচযা বফরল যান্নাফান্না ওরয না, ঘারিরর ঔায়। ুতযাং তারদয ঘরঔািা ওযায 

ফয অরঙ। বওন্তু এরদরয ঘভরয়রদয ঘমরতু কৃওভণ  যান্নাফান্না ওযরত য়, ঘআ ওাযরণ তাযা 

ঘরঔািায় ভন ঘদয়ায ুরমাক ায় না। 
 

     এতফ প্রবতফন্ধওতা থাওা রে বফদযাাকয বনচ বচণত থণ ফযয় ওরয ফাংরায প্রতযন্ত গ্রারভ বকরয় ফাবরওা 

বফদযারয় প্রবতষ্ঠা ওযরত রাকররন। মবদ বতবন এআ ওারচ ‘ঈরডয ঘডযাঘ’ নুমায়ী যওাযী রমাবকতা রাব 

ওরযন।  
 

      ফধণভান ঘচরায ঘচৌগ্রারভ এওবি ফাবরওা বফদযারয় প্রবতষ্ঠায য ১৮৫৭ াররয ৩০-ঘ ঘভ এওবি বঘবঠরত বতবন 

বডরযক্টয ফ াফবরও আন্সট্রাওনরও বররঔরঙন– 
 

“It is with great pleasure I have the honour to report that the inhabitants of 

Jowgong in Burdwan have at the suggestion of the Headmaster of the Model School 

at that Village established a female school there……………………… 

Having however visited it during this week, I have been led to hope that there is 

every chances of it flourishing within a short time. Not only do the inhabitants take 

the liveliest interest in its success, but the girls themselves appear to prosecute their 

studies with great delight and attention……………”. 
 

     স্ত্রী বক্ষায ঘক্ষরে অয এওবি ফি ন্তযায় বঙর“ এরদীয় ববক্ষওায বাফ। বক্ষা নুযাকী বভ. ঘভযী 

ওারণন্টায এরদর স্ত্রী বক্ষা বফস্তারযয চনয মথাাধয াাময ওযায চনয ওরওাতায় অরন। বফদযাাকরযয রঙ্গ 

ওরওাতায ওাঙাওাবঙ ওরয়ওবি ফাবরওা-বফদযারয় বযদণন ওরযন। 
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     বফদযাাকরযয রঙ্গ তাাঁয এওবি বফলরয় ভতাথণওয রক্ষয ওযা মায়। বভ. ওারণন্টায এরদীয় ববক্ষওা করি 

ঘতারায চনয ঘফথুন স্কুরর এওবি নভণার স্কুর স্থারনয ঘঘষ্টা ওযরত রাকররন। তঔন এওবি রে বফদযাাকয 

তৎওারীন ঘঙািরাি ঈআবরয়ভ ঘগ্র-ঘও বরঔররন– 
 

     ‚....অভারদয ঘদরয বন্দু ভারচয গ্রণরমাকয এওদর ঘদীয় বক্ষবয়েী কবিয়া তুবরফায চনয বভ. 

ওারণন্টায ঘম থ ফরম্বন ওবযরত ঘান, তাা ওারমণ বযণত ওযা ওবঠন। ....এরদরয বদ্র বযফারযয বন্দুযা মঔন 

ফরযাধ প্রথায ঘকাাঁিাবভয চনয দ একারযা ফৎরযয বফফাবত ফাবরওাবদকরওআ কৃরয ফাআরয মাআরত ঘদয় না, তঔন 

তাাযা ঘম ফয়স্কা ভবরাবদকরও বক্ষবয়েীয ওাচ গ্রণ ওবযরত ম্মবত বদরফ,  এ অা দুযাা ভাে। ফাওী থারও 

ায়া, নাথা, বফধফাযা এফং তাাবদকরওআ এআ ওারচ ায়া মাআরত ারয। বক্ষওতায ওারমণ তাাযা ওতদূয 

ঈমুি আরফ ঘ প্রশ্ন অাততঃ ফাদ বদয়া অবভ বনঃরন্দর ফবররত াবয ঘম বফধফাযা মবদ ন্তঃুরযয ফাবরয 

অবয়া াধাযণ বক্ষবয়েীয ওারয ঘমাক ঘদয় তাা আরর ঘরাওঘরক্ষ তাাযা বফশ্বারয ােী আয়া ঈবঠরফ, তাা 

মবদ আয়া থারও তরফ এআ প্রবতষ্ঠারনয ভস্ত ভৎ ঈরেযআ ফযথণ আরফ‛। 
 

     বফদযাাকরযয এআ ববভত বঙর তযন্ত ফাস্তরফাবঘত  দূযদৃবষ্ট ম্পন্ন। মবদ যওায তারত গুরুে না বদরয় 

‘বপরভর নভণার স্কুর’ প্রবতষ্ঠা ওযররন এফং ওরয়ও ফঙরযয ভরধযআ ুপর না ঘভরায় তা ফন্ধ ওরয ঘদয়া য়।  
 

     বতবন তাাঁয বন্তভওার মণন্ত নাযীবক্ষায গ্রকবত বীলণবারফ ঘাআরতন। তাআ মবদ ঘওান ভবরা ঈচ্চববক্ষত 

রতন বতবন তযন্ত ঔুব রতন। তায প্রভাণ ায়া মায় মঔন েীভতী ঘন্দ্রভুঔী ফু ১৮৮৬ ারর ওবরওাতা 

বফশ্ববফদযাররয় এভ.এ. যীক্ষায় া ওযররন তঔন বফদযাাকয েীভতী ঘন্দ্রভুঔী ফুরও বঘে ঘক্সীয়ায গ্রন্থাফরীয 

এওঔি ঈায  এওবি ববনন্দন ে াঠান। বতবন এআ গ্ররন্থ স্ব-রস্ত বরঔররন— 
 

‚To Srimati Chandramukhi Basu, The  First Bengali Lady who has obtained the 

Degree of Master of Arts of the Calcutta University from her sincere well-wisher 

Iswar Chandra Sarma”. 
 

চনবক্ষা0 ংস্কৃত ওরররচ থাওাওারীন বফদযাাকয ভাতৃবালায ভাধযরভ বক্ষাদারনয ওথা বঘন্তা ওযরতন। ‘ঈরডয 

ঘডযাঘ’ তাাঁয এআ বঘন্তারও ফাস্তফাবয়ত ওযরত ঈৎাবত ওরযবঙর। ভাতৃবালায ঈন্নয়ন  প্রারযয ভান িত গ্রণ 

ওরযআ তা ূণণাঙ্গরূর ফাস্তফাবয়ত ওযায চনয ঈদয়াস্ত বযেভ ওযরত রাকররন। ১৮৫৫ ারর বতবন নদীয়া, হুকরী, 

ফধণভান  ঘভবদনীুয– এআ ঘাযবি ঘচরায় বক্ষাফযফস্থায চনয ওাযী বযদণও বনমুি ররন। ওারচয ুবফধায 

চনয ঘাযচন ুববক্ষত, াবতয নুযাকী  বযেভী ফযবিরও ঘাযবি ঘচরায াফ-আন্সরক্টয বররফ বনরয়াক 

ওরযন। অদণ ফঙ্গ বফদযারয় স্থারনয ঈরেরয বফদযাাকয প্রতযন্ত গ্রারভ খুরয খুরয চনকণ ফুবছরয় বফদযারয় বতযীয 

স্থান বনফণাঘন ওযরত রাকররন। ১৫৫৬ বিষ্টারেয ১৪আ চানুয়াযী মণন্ত ঘভাি ২০বি অদণ বফদযারয় স্থান ওযররন। 

বফদযারয় কৃ বনভণারণয মাফতীয় ঔযঘ স্থানীয় বধফাীযাআ ফন ওরযন বওন্তু বফনা ঘফতরনআ ঙােফৃন্দ িাশুনা ওযায 

ুরমাক ঘর। এআ  বক্ষাফযফস্থায বযূণণ পরতায চনয প্ররয়াচন রয় ির ঈমুি বক্ষরওয। তাআ বফদযাাকয 

ভায় বক্ষও প্রবক্ষরণয চনয এওবি নভণার স্কুর ঔুরররন। এআ স্কুররয চনয বনফণাবঘত বক্ষাথণীকণরও ভাবও 

াাঁঘিাওা ফৃবত্ত ঘদয়া ত। এআফায প্ররয়াচন রয় ির ঈমুি াঠযুস্তরওয। বফদযাররয়য াঠয-তাবরওাবুি বফলয় 

বঙর– ফাংরা াবতয (কদয  দয), ফযাওযণ, বূরকার, আবতা, যায়ন, দাথণবফদযা, কবণত, স্বাস্থয-তে এফং 

আংরযাি  গ্রী ঘযারভয আবতা। বওন্তু ভাতৃবালায় বশু  বওরাযরদয ঈরমাকী ুস্তও বঙর না। তাআ ুস্তও 

যঘনায প্ররয়াচন রয় ির। এওারচ বতবন বনরচ ফণারগ্র অত্মবনরয়াক ওযররন। এঙািা ক্ষয়ওুভায দত্ত, বিত 

ভদনরভান তওণারকারায  বিত িাযওানাথ বফদযাবূলণ তাাঁরও রমাবকতা ওযররন। ক্ষয়ওুভায দরত্তয বতনঔরিয 

‘ঘারুাঠ’। ভদনরভান তওণারকারারযয বতনবাক ‘বশু বক্ষা’, িাযওানাথ বফদযাবূলরণয যবঘত ঘযাভ  গ্রীরয আবতা 

ঈমুি াঠযসু্তওরূর বফরফবঘত র। 
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     ভাতৃবালায় বক্ষাদানরও ফরঘরয় ঘফব গুরুে বদরর  আংরযবচ বক্ষারও বতবন ওঔন ফররা ওরযনবন। বতবন 

ভরন ওযরতন আংরযবচ বক্ষা– ভাতৃবালায় বক্ষাগ্রণরও রমাবকতা ওযরফ ওঔরনা প্রবতওূর রফ না। তাআ বতবন 

১৮৭২ িীষ্টারে ঘভরট্রাবরিন ওরররচয প্রবতষ্ঠা ওযররন মবদ এবিআ ূরফণ ঘভরট্রাবরিন স্কুর বঙর। 
 

গ্রন্থযঘনা: ওুংস্কাযমুি  ববক্ষত ভানুলরও ববক্ষত ওরয ওুংষ্কাযভুি ওযায চনয বতবন রনও গ্রন্থ যঘনা ওরযন, 

বওঙু বওঙু নুফাদ ওরযবঙররন। তাাঁয াবতয যঘনা শুরু য় ববন্দ ঘফতার ি-বফংবত-য নুফাদ বদরয়। বতবন 

ওুন্তরা, ীতায ফনফা  ভ্রাবন্তবফরা যঘনা ওরযন, ঘমগুবর বঙর মথািরভ ওাবরদারয ববজ্ঞান ওুন্তরভ,  

বফবূবতয ঈৎে যাভঘবযত রঙ্গ যাভায়রণয ঈত্তযওাি এফং ঘক্সীয়ারযয ‘ওরভবড প এফয’ নািও নুযরণ 

বতবন ভাণভযান াররফয যবঘত আংযাচী গ্রন্থ– ‘History of Bengal’–এয নুযরণ বরঔররন ‘ফাঙ্গারায আবতা’, 

‘বফধফা বফফা’– ঘম াস্ত্রম্মত ঘম বফলরয় চনরঘতনতা করি ঘতারফায চনয বতবন বরঔররন– ‚বফধফা বফফা প্রঘবরত 

য়া ঈবঘত বও না এতবিলয়ও প্রস্তাফ‛ (১৮৫৫ িী) মা তৎওারীন ববক্ষত  বিত ভারচ অররািন তুররবঙর। 

বতবন ফযঙ্গাত্মওভূরও যঘনারত বঙররন বে স্ত। ‘ওযাবঘৎ ঈমুি বাআরালয’ ঙদ্মনারভ ঘররঔন– ‘বত ল্প 

আর, অফায বত ল্প আর’, ‘িচ বফরা’। এআ গ্রন্থগুবররত বতবন ঘিলাত্মও ফারওয বিরতয ভূঔণাবভ  ভূরঔণয 

াবিতযরও তীি ওলাখারত চচণবযত ওরযরঙন। 
 

     বশুরদয চনয গ্রন্থ যঘনা বফদযাাকরযয ভান  তুরনীয় ওাচ মা বঘযস্মযণীয় রয় যরয়রঙ। ১৯৫১ ারর বতবন 

ুওুভাযভবত ফারওফাবরওারদয চনয নানা আংরযবচ ুস্তও ঘথরও কাররন ওরয যঘনা ওযররন ‘ঘফারধাদয়’। 

বঠওবারফ ংষ্কৃত বক্ষায চনয যঘনা ওযররন– ‘ংস্কৃত ফযাওযরণয ঈিভবণওা’। ১৮৫৩ ারর বতবন যঘনা ওরযন 

‘ফযাওযণ ঘওৌভুদী’। ১৮৬৪ ারর ফাংরা ববধান ‘ে-ভেযী’ যঘনা ওরযন। 
 

এঙািা বফদযাাকয ভায় ঘম ভস্ত যঘনায চনয বঘযবদরনয প্রাতঃস্মযণীয় তা র— 
 

ফণণবযঘয় ১ভ বাক, ফণণবযঘয় ২য় বাক, নীবত-ঘফাধ, ওথাভারা, ঘবযতাফরী এফং অঔযান-ভেযী।   
 

ওম্মণািাাঁরি বফদযাাকয0 বফদযাাকয তাাঁয চীফরনয ঘরলয বদরওয ঘফ ওরয়ওফঙয(১৭ ফঙয) াাঁতারকণ ধুযবলত 

ওম্মণািাাঁরি (ফতণভান ছািঔণ্ড) ওাবিরয়বঙররন। ঘঔারন থাওাওারীন ভারচয ফরঘরয় ববঙরয় িা ঘেণীয 

(াাঁতারকণ) ঈন্নয়ন  ভান বধওারযয ওথা বঘন্তা ওযরতন। চ যর াাঁতাররদয ভূরররারত ওীবারফ অনা 

মায় তা বনরয় বতবন রনও বাফরতন। বনরচ ঘাবভযাবথ বঘবওৎা  অবথণওবারফ াাময ওযরতন। ঘআ রঙ্গ 

এরদযরও বক্ষায অররায় অররাবওত না ওযরত াযরর এযা অয ববঙরয় িরফ তাআ তারদয বক্ষায 

বধওারযয চনয বতবন নানা বাফনা বঘন্তা ওরযবঙররন। 
 

বোন্ত / ঈংায0 ভানফতাফাদী বফদযাাকয, বতবন তাাঁয অদণ বঘন্তাবাফনারও প্রওা ওরযরঙন বক্ষাদণরনয ভধয 

বদরয়। বক্ষায ফযাারয তাাঁয দৃবষ্টববঙ্গ বঙর তযন্ত ফাস্তফভুঔী। বনরচ ংস্কৃত বিত  াস্ত্রজ্ঞানী রয় বক্ষারও বতবন 

অধযাবত্মওতায প্রবাফ ঘথরও ভুি ওযরত ঘঘরয়বঙররন, মা তাাঁয ‘ঘওুরায’ ঘবযরেয বযঘয় ঘদয়। ংস্কৃত ওরররচ 

তাাঁয ওভণওাি ঘথরও প্রওা ায়– বক্ষায বধওায ফায– ঘওারনা এওবি ঘেণীয ভরধয ওুবক্ষকত ওরয যাঔা বঠও নয়। 

অফায প্রাঘয  ািাতয বক্ষায ঘভরফন্ধন বক্ষায প্রায– তাাঁয ঈদাযতায বযঘয় ঘদয়। ওুংস্কাযাচ্ছন্ন ভানুলরও 

বক্ষায অররায় অররাবওত ওযায চনয বনরচয থণফযয় ওরয বফদযারয় স্থান  বফধফা বফফা ঘারু ওযা– ফআ তাাঁয 

ভানুবফতায বযঘয় ঘদয়। ভারচয প্রাবন্তও ঘেণী াাঁতাররদয বধওারযয ওথা ঘবরফবঙররন মা অচ ংবফধান 

স্বীওৃত। রফণাবয তাাঁয যবঘত বফববন্ন বফঔযাত গ্ররন্থয ভরধয– ‘ফণণ বযঘরয়’য চনয বতবন বঘযবদন ভয রয় থাওরফন। 
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১।   ঘখাল, বফ (২০১১), বফদযাাকয  ফাগারী ভাচ, ঘওারওাতা, বযরয়ন্ট ব্ল্যাও ঘায়ান বরবভরিড। 

২।  ভণা, বফ (২০০৬),বফদযাাকয যঘনাফরী (১+২), ঘওারওাতা াবতযভ। 

৩।  বভে, আ (২০১৬) ওরুণাাকয বফদযাাকয, ঘওারওাতা অনন্দ াফবরাণ প্রাআরবি বরবভরিড। 

৪।  াস্ত্রী, ব (২০১৬), যাভতনু রাবিী  তৎওারীন ফঙ্গভাচ, ঘওারওাতা ভাআবত ফুও াঈ। 

৫।  দা, য (১৯৭১),বফদযাাকয, ঘওারওাতা, রাও প্রওান। 

৬।  ঘদ, ব (২০১৬),বফদযাাকয স্মৃবত, ঘওারওাতা, চয়েী ঘপ্র। 

৭।  বেওা - বচজ্ঞাা (২০১৩–২০১৪), ৩য়– ৪থণ ংঔযা, ঘওারওাতা, ঘযরনাাঁ াফবরাণ। 

 


