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বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিয়র্ ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগয়রর ভূক্ষমকা: একক্ষি পর্তায় াচনা
সহকাক্ষর অধ্যাপক, রাষ্ট্রক্ষবজ্ঞান ক্ষবভাগ, প্রদ্শবন্ধু মহাক্ষবদ্যা ে, পক্ষিমবঙ্গ, ভারর্
Abstract
It scarcely needs to be mentioned that Pandit Iswar Chandra Vidyasagar is still relevant in
the contemporary society of India. Against all odds and adversities. Vidyasagar had
emerged as a pioneer of Bengal Renaissance by virtue of uncompromising and relentless
struggle. All these were the outcome of his commitment to the society. He also contributed
significantly to lead a country ravaged by medievalism and stagnancy. In order to grasp the
significance of Vidyasagar's contributions, we need to refer to what he worked on to
flourish Bengali language in general and Bengali prose to spread modern education in
Bengal. He also carried out relentless struggle to eradicate superstitions and meaningless
on the society in the name of religion.
Now a day there is a common trend to get the term "progressiveness" diluted according
to one's convenience. But for Pandit Iswar Chandra Vidyasagar the term "progressiveness"
had deeper, wider and truly significant connotation. Objective analysis of his life and works
based on scientific methodology alone can bring out the true significance of Vidyasagar's
contribution.
By virtue of progressive outlook Vidyasagar understood that Europe, enriched with its
Renaissance and equipped with modern science and technology, could make progress in
multiple directions. He had the realisation that orthodox Hindu traditionalism will not do to
lead Indian towards modernity. What he prescribed was the exercise of reasoning. Scientific
outlook alone can extricate a backward nation from the shackle of medievalism.
Language is the vehicle of thought. He realised that Bengali as a language must be in parity
with other modern languages as a necessary condition of modernity. He also played a
leading role to include female education in his agenda. A nation can hardly prosper if
women folk of a society at large are left illiterate. So, we may conclude that a
comprehensive outlook of Vidyasagar had contributed to lead a back ward nation to
advance towards the path of modernity.
Key Words: social consciousness, struggle, modern education, Female education,
illiterate, progressiveness.

ভূক্ষমকা: ক্ষবদ্যাসাগয়রর জয়ের দুইশর্ বছর পয়রও ভারর্বয়ষতর সমাজ জীবন প্রর্ খুব স্বচ্ছন্দ্ র্থা ইক্ষর্বাচক
উয়েয়শযর ক্ষদ্য়ক অগ্রসর হয়চ্ছ, প্রসক্ষি এখনও আয় াচনাসায়পি। ক্ষবজ্ঞান ও ের্ুক্ষি ক্ষবদ্যার অভাবনীর়্ উন্নক্ষর্
ঘিয় ও ভারর্ীর়্ সমাজ জীবয়নর ক্ষবকায়শর পয়থ েধ্ান সমসযা গুক্ষ হ - প্রদ্শজুয় ় জক্ষি অথতননক্ষর্ক
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পক্ষরক্ষিক্ষর্, দ্ক্ষরদ্রর্া, নারী ক্ষনর্তার্ন জার্পার্ সমসযা, ভাষা সমসযা,আঞ্চক্ষ কর্া, সাম্প্রদ্াক্ষর়্কর্া, রাজননক্ষর্ক
অস্বচ্ছর্া ও দুনতীক্ষর্ ,রাজননক্ষর্ক ক্ষহিংসা,গণর্াক্ষিক মূ যয়বায়ধ্র অভাব ইর্যাক্ষদ্। এর্দ্ সয়েও সুি সিংস্কৃক্ষর্ ও
সুসিংহর্ ভারর্বষত েক্ষর্ষ্ঠার কাজক্ষি এয়কবায়র দুরূহ নর়্ ।সয়বতাপক্ষর ভারয়র্র সামক্ষগ্রক উন্নক্ষর্র জনয সমাজ
জীবনয়ক আয়রা গক্ষর্শী বা সাব ী করার পয়থ র্ক্ষদ্ পক্ষির্ ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগয়রর সমাজ সিংস্কায়রর
ধ্যান-ধ্ারণায়ক ক্ষবয়েষণ কয়র বাস্তয়ব েয়র়্াগ করার প্রচষ্টা করা র্ার়্ র্য়ব প্রসই স্বয়ের ভারর্বষত তর্ক্ষর করা
প্রমায়িই দুুঃসাধ্য নর়্।
অধ্যর়্য়নর উয়েশয:
১) পক্ষির্ ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগয়রর ক্ষশিামূ ক কাজ অধ্যর়্ন করা ।
২) পক্ষির্ ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগয়রর সমাজ সিংস্কারক মূ ক অবদ্ান অধ্যর়্ন করা ।
৩) সুসিংহর্ ও ঐকযবদ্ধ আদ্শত সমাজ েক্ষর্ষ্ঠা করা েবয়ন্ধর উয়েয়শয।
৪) ভারর্ীর়্ সমায়জর ক্ষবক্ষভন্ন সমসযাগুক্ষ য়ক অনুসন্ধান করা ও অবসায়নর েয়চষ্টাও েবয়ন্ধর উয়েয়শয।
অধ্যর়্য়নর পদ্ধক্ষর্: প্রর্য়হর্ু গয়বষণাপয়ের েকৃক্ষর্ র্াক্ষিক; র্াই র্থয সিংগ্রহ করা হয়র়্য়ছ প্রগৌণ উৎয়সর
(Secondary)মাধ্যয়ম, প্রর্মন -প্ররফায়রন্স বই, ইন্টায়নতি ,জানতা ইর্যাক্ষদ্ গয়বষণাপয়ের ক্ষবয়েষণ ক্ষনয়র়্
পর্তায় াচনা করা হয়র়্য়ছ এবিং গয়বষণাপয়ের প্লান (plan)সমৃদ্ধ করা হয়র়্য়ছ।
বর্তমান সমায়জর ক্ষকছু প্রমৌক্ষ ক সমসযা ও সমাধ্ান সম্পয়কত ভাবনা: উনক্ষবিংশ শর্াব্দীয়র্ প্রর্ সক র্ুগপুরুষ
জেগ্রহণ কয়রক্ষছয় ন ঈশ্বরচন্দ্র র্াাঁয়দ্র ময়ধ্য অনযর্ম ।এই সক মহামানবয়দ্র অনযর্ম িণ এই প্রর্
মনয়ন ও সিংকয়ে উদ্যাম ও উয়দ্যায়গ সবতয়র্াভায়বই র্াাঁরা কা জর়্ী। ক্ষর্ক্ষন প্রর্ র্ুয়গ উদ্ভাক্ষসর্ হন র্খন
হর়্য়র্া র্াাঁয়ক অয়নকিা অনাদ্র,উয়পিা,নানক্ষবধ্ শারীক্ষরক- মানক্ষসক ক্ষনর্তার্ন সহয করয়র্ হর়্ ক্ষকন্তু র্াাঁর
কীক্ষর্ত র্াাঁয়ককা জর়্ী কয়র রায়খ শর্াব্দীর পর শর্াব্দী।কু ীন ব্রাহ্ময়ণর ঘয়র জেসূয়ে র্াাঁর উপাক্ষধ্
বয়ন্দাপাধ্যার়্ ক্ষকন্তু র্াাঁর কীক্ষর্ত র্াাঁয়ক ‘ক্ষবদ্যাসাগর’ উপাক্ষধ্য়র্ অ িংকৃর্ কয়রয়ছ। বর্তমায়নও ক্ষর্ক্ষন একইভায়ব
বািং া র্থা ভারর্বয়ষতর বুয়ক সমাদ্ৃর্। র্াাঁয়ক ছা ়া বািং া ভাষা অসমাপ্ত। র্াাঁর জয়ের পূয়বত বািং া ভাষা
ক্ষছ ।ক্ষকন্তু বািং া ভাষা প্রর্ মাধ্ুর্ত অথতাৎ প্রর্ অ িংকায়র অ িংকৃর্,র্ার েবর্তক ক্ষবদ্যাসাগর স্বর়্িং। বািং া ভাষার
র্ক্ষর্ ক্ষচহ্ন ও অ িংকার র্াাঁর হায়র্ই েকাশ পার়্। র্াাঁর জীবন আয় খয আপামর বাঙাক্ষ র কায়ছ জ্ঞার্ বা
সমাদ্ৃর্। এখায়ন এ ক্ষবষয়র়্ নর্ুন কয়র আয় াকপার্ করার েয়র়্াজন আয়ছ বয় ময়ন হর়্ না। র্বুও
ক্ষনুঃসয়ন্দয়হ একথা উয়েখয়র্াগয প্রর্, ভাব ও ভাষার উপর র্াাঁর অসাধ্ারণ আক্ষধ্পর্য ক্ষছ বয় ই ক্ষর্ক্ষন
প্রশক্সক্ষপর়্ায়রর অনুকরণীর়্ বাকচার্ুর্তয়ক বািং া ভাষার়্ রূপান্তক্ষরর্ করার প্রিয়ে অসামানয পাক্ষির্য অজতন
কয়রক্ষছয় ন। 'ভ্রাক্ষন্তক্ষব াস'এই রকমই র্াাঁর একক্ষি অসাধ্ারণ সৃজন কমত। ১ ক্ষকন্তু মূ ক্ষবষর়্ হয়চ্ছ আমায়দ্র
সমাজ এখনও সক্ষিকভায়ব ক্ষবদ্যাসাগরয়ক অনুধ্াবন বা মূ যার়্ন না কয়র অগ্রসর হওর়্ার প্রচষ্টা করয়ছ ক্ষকন্তু
র্া হর়্য়র্া সম্ভব নর়্। সমায়জ বা রায়ষ্ট্র ক্ষবয়শষ কয়র ক্ষশিায়িয়ে র্ার প্রেষ্ঠ বযাকরণ, বািং া ভাষার প্রর্
অ িংকার প্রসসব প্রর্ন হাক্ষরয়র়্ প্রর্য়র্ চয় য়ছ। ক্ষশিা প্রিয়ে ক্ষদ্ন ক্ষদ্ন ক্ষবদ্যাসাগর মহাশয়র়্র সৃষ্ট গদ্য -সাক্ষহর্য
বর্তমায়ন ক্ষবদ্যা য়র়্র পািযসূক্ষচয়র্ ক্ষব ুক্ষপ্তর পয়থ। ২ েথমভায়গ প্রর্ 'বণতপক্ষরচর়্' ও 'ক্ষির্ীর়্ ভায়গ' র্ুিািয়রর
প্রর্ েথা েচক্ষ র্ ক্ষছ প্রসক্ষি আর প্রকান োথক্ষমক ক্ষবদ্যা র়্ এর পািক্রয়ম প্রনই ব য় ই চয় । ক্ষকন্তু বর্তমান
েজয়ের বািং া ভাষা ক্ষশিয়িয়ে এর অভাব ও েয়র়্াজন র্য়থষ্ট পক্ষরমায়ণ অনুভূর্। প্রসই কারয়ণই বািং া
গয়দ্যর ক্ষবকাশ ও আধ্ুক্ষনক ক্ষশিা ক্ষবস্তায়রর জনয ক্ষবদ্যাসাগয়রর সৃষ্ট ধ্যান ধ্ারণা আয়রা প্রবক্ষশ কয়র অন্তভুতি
করা েয়র়্াজন।
সমাজ সিংস্কারক ক্ষবদ্যাসাগর র্ৎকা ীন পুরুষ শাক্ষসর্ সমায়জ নারীজাক্ষর্র উপর অমানক্ষবক অবমাননা
বন্ধ করার জনয আয়ন্দা ন কয়র আইন পায়শর মাধ্যয়ম সমায়জ বা যক্ষববাহ বন্ধ কয়রক্ষছয় ন । প্রসই সয়ঙ্গ
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চা ু কয়রক্ষছয় ন ক্ষবধ্বা ক্ষববাহ ।এর দ্ৃষ্টান্তস্বরূপ ক্ষনয়জর সন্তান নারার়্ণ চন্দ্র বয়ন্দাপাধ্যায়র়্র ক্ষববাহ
ক্ষদ্য়র়্ক্ষছয় ন এক ক্ষবধ্বা নারীর সয়ঙ্গ। রাজা রাময়মাহন রার়্ েয়চষ্টা চাক্ষ য়র়্ সর্ীদ্াহ েথা ক্ষনক্ষষদ্ধ
কয়রক্ষছয় ন ক্ষকন্তু ক্ষবধ্বা ক্ষববাহ চা ু করয়র্ পায়রনক্ষন । ক্ষকন্তু ক্ষবদ্যাসাগর প্রসই আইন পাশ কক্ষরয়র়্ সমায়জ
নারীজাক্ষর্র ক্ষকছুিা হয় ও দুদ্তশা দ্ূর করার েয়চষ্টা কয়রক্ষছয় ন। ৩ ক্ষকন্তু বর্তমান সমাজ ক্ষবধ্বা ক্ষববাহয়ক
সক্ষিকভায়ব প্রময়ন ক্ষনয়র্ পায়রক্ষন। সুর্রািং এয়িয়েও ক্ষবদ্যাসাগয়রর প্রদ্খায়না পথ সকয় র অনুসরণ করা
উক্ষচর্ ।এর ফ স্বরূপ প্রর্মন ক্ষবদ্যাসাগরয়ক প্রর্মন সম্মান জানায়না সম্ভব হয়ব,প্রর্মক্ষন নারী জাক্ষর্ ও সক্ষিক
অয়থত সম্মাক্ষনর্ হয়ব।
এখন সর্ীদ্াহ েথা উয়চ্ছদ্ হয়র়্ প্রগয়ছ ক্ষিকই ক্ষকন্তু সমাজ বা যক্ষববাহয়ক সম্পূণভ
ত ায়ব ক্ষব ুপ্ত করয়র্
পায়রক্ষন ।ক্ষবশ্বার়্য়নর র্ুয়গও আমায়দ্র সমায়জ এখয়নাও বা যক্ষববায়হর েচ ন কময়বক্ষশ রয়র়্ই
প্রগয়ছ।েসঙ্গক্রয়ম উয়েখ করা র্ার়্ প্রর্, বা যক্ষববাহ বন্ধ হয়র্ ভারয়র্ আরও ৫০ বছর সমর়্ াগয়ব বয়
জাক্ষনয়র়্য়ছ জাক্ষর্সিংঘ ক্ষশশু র্হক্ষব সিংিা। ভারয়র্ ক্ষনর্ুি ইউক্ষনয়সফ এর ক্ষশশুরিা ক্ষবষর়্ক ক্ষবয়শষজ্ঞ প্র ারা
ক্ষজউক্ষি জানান, গর্ দুই দ্শক ধ্য়র েক্ষর্বছর প্রদ্শক্ষিয়র্ এক শর্ািংশ হায়র বা যক্ষববাহ কময়ছ। বা যক্ষববাহ
র্ক্ষদ্ এই হায়র কময়র্ থায়ক র্াহয় ভারয়র্ বা যক্ষববাহ বন্ধ হয়র্ ৫০ বছয়রর ময়র্া সমর়্ প্র য়গ প্রর্য়র্
পায়র।র্াই এই সময়ের ময়ধ্য বহু ক্ষশশু প্রক অে বর়্য়সই ক্ষবয়র়্ করয়র্ হয়ব বয় মন্তবয কয়রন ক্ষর্ক্ষন ।এই
েথার়্ ভারয়র্ বাস্তব পক্ষরক্ষিক্ষর্ ভীষণ ভীক্ষর্কর বয় ও সর্কত কয়রন।৪ অক্ষর্ সম্প্রক্ষর্ ১৮ প্রথয়ক ২১ বছর
প্রময়েয়দ্র ক্ষবয়ের বেস করা হয়েয়ছ।এই বর়্য়সর আয়গ ক্ষবয়র়্ প্রদ্ওর়্া আইন ক্ষবরুয়দ্ধ হয় ও এই েথার
সম্পূণত ক্ষব ুক্ষপ্ত সম্ভব হর়্ক্ষন ।এর ফয় সমায়জ নারী-পুরুষ উভয়র়্র র্থা সমায়জরও চরম িক্ষর্ হয়চ্ছ।র্য়ব
প্রর্ স্তয়র এই ঘিনা ঘিয়ছ র্ার কারণ ক্ষবয়েষণ করয় প্রদ্খা র্ায়ব প্রর্ এর মূয় রয়র়্য়ছ ক্ষশিার অভাব।র্াই
র্থার্থ ক্ষশিার েসায়রর মাধ্যয়ম র্ায়দ্র সয়চর্ন কয়র প্রর্া া েয়র়্াজন। এয়িয়েও প্রসই একজয়নরই
ভূক্ষমকা স্মরণ করয়র্ হর়্,ক্ষর্ক্ষন আমায়দ্র পরম পূজনীর়্ ক্ষবদ্যাসাগর। ক্ষর্ক্ষন ক্ষশিা ক্ষবস্তায়রর জনয ক্ষবয়শষ কয়র
নারী ক্ষশিার জনয গ্রায়ম গ্রায়ম ক্ষবদ্যা র়্ িাপন কয়রক্ষছয় ন। শুধ্ুমাএ বযক্ষিগর্ উয়দ্যাগ ছাড়াও ক্ষর্ক্ষন এই
ক্ষবষয়ে গণ-সহানুভূক্ষর্ ও জনগয়নর সহয়র্াক্ষগর্া আদ্াে কয়রক্ষছয় ন।১৮৫৭ সায় র প্রম মায়স ক্ষর্ক্ষন মক্ষহ া
ক্ষবদ্যা ে িাপয়নর জনয সরকারী সাহায়র্যর আয়বদ্ন কয়রন।সরকারও হুগ ী এবিং বধ্তমায়ন দুক্ষি ক্ষবদ্যা ে
িাপয়নর অনুমক্ষর্ ক্ষবদ্যাসাগরয়ক প্রদ্ে।এরপর ক্ষর্ক্ষন ভক্ষবষযয়র্ সরকারী অনুয়মাদ্ন ায়ভর আশা প্ররয়খ
এয়কর পর এক মক্ষহ া ক্ষবদ্যা ে েক্ষর্ষ্ঠা করয়র্ থায়কন ।১৮৫৭ সায় র নয়ভম্বর মাস প্রথয়ক ১৮৫৮ সায় র
জুন মাস পর্তন্ত এইরকম চক্ষেশক্ষি মক্ষহ া স্কু ক্ষর্ক্ষন েক্ষর্ষ্ঠা কয়রন র্ার ছাএী সিংখযা হে োে১৩৫৮ জন
।৫এইভায়ব ক্ষবদ্যাসাগর গ্রায়মর বাক্ষ ় বাক্ষ ় ক্ষগয়র়্ প্রময়র়্য়দ্র ক্ষপর্া- মার্ার কায়ছ অনুনে-ক্ষবনে কয়র র্ায়দ্র
ক্ষবদ্যা য়র়্ পািায়নার বযবিা করয়র্ন। ক্ষবদ্যাসাগয়রর সবতজনীন ক্ষশিা েসায়রর েয়চষ্টা ক্ষবদ্যা র়্ িাপয়নর
পাশাপাক্ষশ র্ায়র্ সহয়জ ও দ্রুর্ ক্ষশিা সম্প্রসারণ ঘিায়না র্ার়্ র্াাঁর জনয ক্ষবজ্ঞানসম্মর্ পািয বই (প্রবর্া
পঞ্চক্ষবিংশক্ষর্, শকুন্ত া ,সীর্ার বনবাস, ভ্রাক্ষন্তক্ষব াস ইর্যাক্ষদ্) রচনা আজও অর্যন্ত গুরুেপূণত হয়র়্
আয়ছ।৬ক্ষব ম্ব হয় ও ভারর্ীে সিংক্ষবধ্ায়ন 2002 সায় 86- র্ম সিংক্ষবধ্ান সিংয়শাধ্য়নর মাধ্যয়ম প্রমৌক্ষ ক
অক্ষধ্কায়রর ময়ধ্য ক্ষশিায়ক ২১-ক ধ্ারাে অন্তভুতি কয়র সাক্ষবতক ক্ষশিা েসায়রর েয়চষ্টা আশুবাদ্ হয় ও র্া
সম্পূণত বাস্তবাক্ষর়্র্ হর়্ক্ষন। ৭ ক্ষবদ্যাসাগর সবতদ্া সাধ্যমর্ অপয়রর দুুঃখ কষ্ট অবসায়নর জনয সয়চষ্ট হয়র্ন।
ক্ষর্ক্ষন র্ৎকা ীন সময়ে মযায় ক্ষরর়্া জ্বয়র সরকারয়ক সজাগ কয়র ািার এবিং প্রসবার বযবিা কয়রন
।এয়িয়ে ক্ষর্ক্ষন ক্ষনয়জও পয়কি প্রথয়ক খরচ কয়র ািার ও ঔষয়ধ্র বযবিা করয়র্ন।৮ গক্ষরব-দুুঃখী প্ররাগগ্রস্ত
মানুষয়ক ক্ষনজহায়র্ প্রসবা করা ক্ষছ র্াাঁর জীবয়নর আরও এক ক্ষবস্মর়্কর ক্ষদ্ক। প্রকান মানুষয়ক ক্ষর্ক্ষন ঘৃণা
করয়র্ন না। দুুঃয়ির প্রসবাই হয়চ্ছ পরম ধ্মত - এিাই ক্ষছ র্ার জীবয়নর ব্রর্।৯ বাস্তব অভীজ্ঞর্াে আমরা
প্রদ্খ াম ক্ষবয়শষর্:কয়রানাকায় (COVID-19) আমায়দ্র সমায়জ মানুয়ষর স্বাভাক্ষবক মনুষযে এয়কবায়রই
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বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিয়র্ ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগয়রর ভূক্ষমকা …

র্ ানীয়র্ প্রনয়ম ক্ষগয়েক্ষছ । ক্ষকছুক্ষদ্ন আয়গ পর্তন্তও কয়রানা আক্রান্ত হয় হসক্ষপিা প্রথয়ক বাক্ষড় ক্ষফরয়র্
প্রদ্ওো হক্ষচ্ছ না। ক্ষবক্ষধ্য়ময়ন দ্াহ পর্তন্ত করয়র্ প্রদ্ওো হক্ষচ্ছ না।একঘয়র করা হক্ষচ্ছ আক্রান্ত ও র্ার
পক্ষরবারয়ক। র্াই এয়িয়েও ক্ষবদ্যাসাগয়রর মানুয়ষর েক্ষর্ অক্ষবস্মরনীে প্রসবার েয়োজনীের্া ও সামাক্ষজক
দ্ার়্বদ্ধর্ায়ক আমায়দ্র মানযর্া ক্ষদ্য়র্ হয়ব এবিং র্াাঁর প্রদ্খায়না পথয়ক অনুসরণ করয়র্ হয়ব।
ক্ষবদ্যাসাগয়রর প্রদ্শভক্ষির ক্ষদ্কিাও এক উয়েখয়র্াগয ভায়ব োসক্ষঙ্গক বর্তমান ভারর্ীে সমায়জ। এই
প্রদ্শাত্ময়বাধ্ সুদ্ৃঢ় রূয়প বজার়্ রাখার জনয ক্ষর্ক্ষন র্াাঁর প্রবশভূষা, বযক্ষিে অিুি রাখয়র্ন। প্রর্য়হর্ু ক্ষর্ক্ষন গ্রাম
প্রথয়ক মহানগরীয়র্ এয়সক্ষছয় ন র্াই সমায়জর দ্াক্ষরদ্র দুুঃখ প্রদ্য়খয়ছন, প্রর্মক্ষন শহয়রর উদ্ারমনা বযক্ষি এবিং
কয়পাি বযক্ষিও প্রদ্য়খয়ছন। অবশয বীরক্ষসিংহ র্যাগ করার সমর়্ গ্রায়মর সামাক্ষজক কপির্া প্রদ্য়খ অবাক হয়র়্
ক্ষগয়র়্ক্ষছয় ন ।ক্ষবদ্যাসাগরয়ক প্রধ্াপা, নাক্ষপর্ এবিং ঘাি সরা বন্ধ রাখার হুমক্ষকও শুনয়র্ হয়র়্ক্ষছ । আক্রমণ
হওো সয়ি ক্ষর্ক্ষন র্াাঁর দ্াক্ষর়্ে ও কর্তবয প্রথয়ক সয়র আয়সনক্ষন। এমনক্ষক প্রদ্শ ভক্ষির জনযই ক্ষর্ক্ষন প্রদ্শীর়্
ক্ষশিক ক্ষদ্য়র়্ পক্ষরচাক্ষ র্ কয়রন র্ার প্রময়রাপক্ষ িন স্কু ও প্রময়রাপক্ষ িন কয় জ। প্রস সমর়্ অয়নক
ইউয়রাপীর়্ও ক্ষবক্ষস্মর্ হয়র়্ ক্ষগয়র়্ক্ষছয় ন। সুর্রািং বর্তমান ভারর্ীর়্ সমায়জ ক্ষবদ্যাসাগয়রর প্রদ্শ ভক্ষি ও
সমাজ প্রসবার আদ্শতয়ক পায়থর়্ কয়র র্ক্ষদ্ েয়র়্াগ করয়র্ সিম হই, র্াহয় অবশযই সমায়জর সাক্ষবতক
ক যাণ সাক্ষধ্র্ হয়ব ও প্রদ্শ- জাক্ষর্ ঐকযবদ্ধ ও সুসিংহর্ ক্ষহসায়ব েক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ হয়র্ পারয়ব।১০
ক্ষবদ্যাসাগর শুধ্ু সাক্ষহর্যসাধ্ক ক্ষছয় ন না, একজন আদ্শত ‘ক্ষহউমযাক্ষনি’ বা ‘মানবর্াবাদ্ী’ পক্ষির্
ক্ষছয় ন। বািং ার নবজাগরয়ণর র্ুয়গ এয়দ্য়শর মানুয়ষর ময়ন ক্ষর্ক্ষন এক নর্ুন ক্ষবচারয়বাধ্ ও জীবন প্রবাধ্
জাগ্রর্ কয়র র্ুয় ক্ষছয় ন। র্াাঁর ভাবনার েধ্ান ক্ষবষর়্ ক্ষছ মানব প্রেম বা মানবর্ায়বাধ্।১১ ক্ষবদ্যাসাগয়রর
সমগ্র কমতকায়ির মূ কথা হয় া জাক্ষর্ ধ্মত বণত স্ত্রী পুরুষ ক্ষনক্ষবতয়শয়ষ মানুষয়ক র্ার মনুষযয়ের মর্তাদ্ার়্ েদ্ধা
জ্ঞাপন সুক্ষনক্ষির্ করা। ক্ষকন্তু ক্ষবদ্যাসাগয়রর কমতকায়ির র্াৎপর্ত র্ার কায় র মানুষ সক্ষিকভায়ব অনুধ্াবন
করয়র্ পায়রক্ষন। ক্ষবদ্যাসাগয়রর 'মানক্ষবক' কমতকািই র্াাঁয়ক সমায়জর মানুয়ষর কায়ছ মানক্ষবক ক্ষবদ্যাসাগর
ক্ষহসায়ব সুেক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ কয়র প্রর্ায় । সুর্রািং ক্ষবদ্যাসাগয়রর ক্ষবক্ষভন্ন মানক্ষবক ক্ষদ্কগুক্ষ য়ক সক্ষিকভায়ব অনুধ্াবন
কয়র মানক্ষবকর্ার প্রিেয়ক েসাক্ষরর্ কয়র র্ু য়র্ হয়ব।১২ ক্ষবদ্যাসাগর ক্লাক্ষসকা র্ুয়গর সাক্ষহর্য, দ্শতন,
ইক্ষর্হাস, ক্ষবজ্ঞান, নীক্ষর্কথা সবতয়িয়েই এক মানবমুখীন জীবনধ্মতী আদ্শতয়ক সমায়জ েয়র়্াগ করয়র্
সিংকেবদ্ধ হয়র়্ক্ষছয় ন। বর্তমান সমায়জ শুধ্ু 'ক্ষহউমযাক্ষনি' কথার বাইয়রর প্রখা সিুকু রয়র়্য়ছ, র্াাঁর সারিুকু
চয় প্রগয়ছ। এখন ক্ষহউমযাক্ষনক্ষিজ ব য়র্ শুধ্ু ক্ষগ্রক- যাক্ষিন ক্লাক্ষসকযা ক্ষবদ্যায়কই প্রবাঝায়না হর়্। পূয়বত
ক্ষবদ্যাসাগর সহ ক্ষবক্ষভন্ন মনীষীয়দ্র ক্ষবদ্যানুশী য়নর মূয় প্রর্ ক্ষহউমযান বা মানক্ষবক আদ্য়শতর প্রেরণা ক্ষছ ,র্া
আজ োর়্ ক্ষব ুক্ষপ্তর পয়থ। বর্তমায়ন প্রকব ক্লাক্ষসকযা ক্ষবদ্যার ক্ষবয়শষজ্ঞ আয়ছন ক্ষকন্তু প্রকান আদ্শতবাদ্ী
ক্ষহউমযাক্ষনি প্রনই। র্াই আজও ক্ষবদ্যাসাগয়রর ক্ষহউমযাক্ষনি আদ্য়শতর ক্ষদ্কগুক্ষ সক্ষিকভায়ব উপ ক্ষি না করয়
র্থা র্াাঁর সাধ্নাদ্শত সম্বয়ন্ধ সয়চর্ন না হয় ক্ষবদ্যাসাগরয়ক র্থাথত মূ যার়্য়ন আমরা বযথত হব।১৩
েকৃর্পয়ি ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগর ক্ষছয় ন একজন সমাজ সিংস্কারক। ক্ষর্ক্ষন র্াাঁর ক্ষবক্ষভন্ন কমতকায়ির ময়ধ্য
ক্ষদ্য়র়্ ভারর্ীর়্ সমাজ জীবনয়ক সচ আধ্ুক্ষনকর্ামুখী ও র্ুক্ষিবাদ্ী সিংস্কার সাধ্ন কয়র সুি, সুসিংহর্ ও
পক্ষরচ্ছন্ন কয়র র্ু য়র্ উয়দ্যাগী হয়র়্ক্ষছয় ন। ক্ষকন্তু বর্তমান সমাজ আধ্ুক্ষনক ও র্ুক্ষিবায়দ্ উন্নীর্ হয় ও সম্পূণত
সুি, সুসিংহর্ ও পক্ষরচ্ছন্ন হয়র়্ েক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ হয়র্ পায়রক্ষন। এর একিা অনযর্ম েধ্ান কারণ- বর্তমান সমায়জ
মানক্ষবক ভাবনার তবক্ষশষ্টযগুক্ষ র্থা সহয়র্াক্ষগর্া ,সহমক্ষমতর্া, পরানুভবর্া এবিং আত্মর্যাগ ইর্যাক্ষদ্র মর্ মহৎ
গুণগুক্ষ র্য়থষ্ট পক্ষরমায়ণ অনুপক্ষির্, র্ার ফয় সমাজ অগ্রসর হয় ও সমাজ মানুষয়ক মানক্ষবক কয়র র্ু য়র্
পায়রক্ষন। এমর্াবিার়্ আমায়দ্র ক্ষবদ্যাসাগয়রর মহানুভবর্ার গুণগুক্ষ সক্ষিকভায়ব অনুসরণ কয়র বাস্তব
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জীবয়ন েয়র়্াগ করার সক্ষক্রর়্ েয়চষ্টা রাখয়র্ হয়ব। সুর্রািং মানক্ষবকর্ার ক্ষদ্ক প্রথয়কও আজ ঈশ্বরচন্দ্র
ক্ষবদ্যাসাগর অপক্ষরহার্ত। ক্ষবদ্যাসাগর েসয়ঙ্গ ক্ষবয়বকানয়ন্দর একক্ষি কক্ষবর্ার পিংক্ষি উয়েখয“বহুরূয়প সম্মুয়খ প্রর্ামায়র ছাক্ষ ় প্রকাথা খুক্ষাঁ জছ ঈশ্বর
জীয়ব প্রেম কয়র প্রর্ই জন প্রসই জন প্রসক্ষবয়ছ ঈশ্বর। “
সক্ষর্য এক্ষি ক্ষবদ্যাসাগয়রর প্রিয়ে েয়র্াজয।১৪ ধ্মত সম্পয়কত ক্ষবদ্যাসাগর খুবই উদ্াসীন ক্ষছয় ন। শম্ভুচন্দ্র
ক্ষবদ্যারত্ন ক্ষ য়খয়ছন, একবার ক্ষকছু প্র াক দ্াদ্ার (ক্ষবদ্যাসাগর) কায়ছ এয় ন ধ্মত ক্ষক জানয়র্। ক্ষবদ্যাসাগর
ব য় ন- “ধ্মত প্রর্ ক্ষক, মানুয়ষর বর্তমান অবিার়্ র্া জানার উপার়্ প্রনই এবিং জানারও প্রকান দ্রকার প্রনই”।
বস্তুবাদ্ী ক্ষবদ্যাসাগর ঈশ্বয়রর প্রকান পৃথক অক্ষস্তে আয়ছ বয় ক্ষবশ্বাস করয়র্ন না।এই জনযই ক্ষর্ক্ষন
ঈশ্বর,ধ্মত,পরয় াক েভৃক্ষর্ আয় াচনার়্ র্াাঁর েথম প্রথয়কই একিা অনীহা ক্ষছ ।এই েসয়ঙ্গ চিীচরন
বয়ন্দযাপাধ্যায়ের র্াাঁর ‘ধ্মত ময়র্ ক্ষবদ্যাসাগর’ অধ্যায়র়্ উয়েখ কয়রয়ছন,”র্াাঁহার ধ্মতক্ষবশ্বাস সাধ্ারণ
প্র ায়কর অনুক্ষষ্ঠর্ প্রকান এক পদ্ধক্ষর্র অধ্ীন ক্ষছ না । সূির্ররূয়প পরীিা কক্ষরো প্রদ্ক্ষখয়র্ প্রগয় র্াাঁহার
ক্ষনর্য জীবয়নর আচার বযবহার ক্ষক্রোক াপ সম্পন্ন ক্ষনষ্ঠাবান ক্ষহন্দুর অনুরূপ ক্ষছ না। অপরক্ষদ্য়ক ক্ষনষ্ঠাবান
ব্রাহ্ময়ণর িয়ণর পক্ষরচর়্ কখয়না পাওর়্া র্ার়্ নাই”। ‘ধ্মত’ ব য়র্ ‘ক্ষবদ্যাসাগর “ধ্মত -স ৎ -কয়মতর অনুষ্ঠান
জনয গুণ ক্ষবয়শষ ,পুনয, সুকর্
ৃ । সৎকয়মত অনুষ্ঠান অসৎ কয়মত ক্ষনবৃক্ষি” ইর্যাক্ষদ্। ১৫ক্ষবদ্যাসাগর প্রকান মক্ষন্দয়র
ক্ষগয়র়্ প্রদ্ব প্রদ্বীর পূজা কয়রনক্ষন। মানুয়ষর প্রসবার়্ পরম ‘ধ্মত’- এিাই ক্ষছ র্াাঁর ব্রর্। ক্ষর্ক্ষন উপ ক্ষি
কয়রক্ষছয় ন সনার্নী েথার়্ ভারয়র্র নবজাগরণ করা সম্ভব নর়্ ।ভারর্বষতয়ক ক্ষবয়শ্বর প্রেষ্ঠয়ের ক্ষশখয়র
প্রপৌাঁছায়র্ হয় মূ র্: েয়র়্াজন আপামর ভারর্বাসীয়ক ক্ষশিার আয় ার়্ আয় াক্ষকর্ করা। ইউয়রাপ র্খন
প্ররয়নসাাঁর আয় ায়ক সমৃদ্ধ হয়র়্ আধ্ুক্ষনক জ্ঞান -ক্ষবজ্ঞায়নর বয় বক্ষ র়্ান হয়র়্ উয়িয়ছ, র্খন ক্ষর্ক্ষনও শুরু
করয় ন বহুমুখী র্ুক্ষির্কত ক্ষদ্য়র়্ বহুমুখী
়াই। একক্ষি মধ্যর্ুগীর়্ কূপমিুক জাক্ষর্য়ক আধ্ুক্ষনকর্ার
র্াোপয়থ অগ্রসর হয়র্ প্রর্ সক মনীষী উজ্জ্ব ভূক্ষমকা পা ন কয়রয়ছন। পক্ষির্ ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগর
র্ায়দ্র অনযর্ম একথা সবতজন স্বীকৃর্। র্াাঁর অবদ্ান সমায়জর সবতয়িয়েই ক্ষবরাজমান। পযারীচাাঁদ্ ক্ষমে প্রথয়ক
মধ্ুসূদ্ন দ্ি, ক্ষশবনাথ শাস্ত্রী প্রথয়ক দ্ীনবন্ধু ক্ষমে, রামর্নু াক্ষহ ়ী , রবীন্দ্রনাথ প্রথয়ক ক্ষবয়বকানন্দ সকয় রই
ক্ষর্ক্ষন েদ্ধা আদ্ার়্ কয়রয়ছন। বক্ষিমচন্দ্র র্াাঁর সমায় াচক ক্ষছয় ন ক্ষিকই ক্ষকন্তু র্াাঁর স্বাধ্ীন ক্ষচন্তা বা মানক্ষবক
দ্ৃক্ষষ্টয়ক উয়পিা কয়রন ক্ষন। ১৬
পরমহিংস েী েী িাকুর রামকৃষ্ণ প্রদ্য়বর সয়ঙ্গ ক্ষবদ্যাসাগর মহাশর়্ এর সািাৎকার ও কয়থাপকথন ময়ন
রাখার ময়র্া- রামকৃষ্ণ প্রদ্ব বয় ক্ষছয় ন, আজ আক্ষম ক্ষমিা সমুয়দ্রর বা সাগয়রর কায়ছ এয়সক্ষছ, এর ের্ুযিয়র
ক্ষবদ্যাসাগর ব য় ন -"র্া প্রকন? সাগয়রর জ প্রর্া প্রনানা,"- “রামকৃষ্ণ ব য় ন, র্ুক্ষম প্রর্া ক্ষসদ্ধ পুরুষপ্রর্ামার পাক্ষির্য, মার্ৃভক্ষি, তবরাগযক্ষবদ্যা, দ্র়্া, ভক্ষি অসীম ।র্াই প্রর্া র্ুক্ষম সাগর ।প্রর্ামার ময়ধ্য অক্ষবদ্যার
প্রকান জার়্গা প্রনই। র্াই প্রর্া র্ুক্ষম ক্ষসদ্ধপুরুষ। এই কয়থাপকথন 'পরমহিংস েী েী রামকৃষ্ণ ' বইক্ষিয়র্ স্পষ্ট
ভায়ব উয়েখ আয়ছ। ১৭ক্ষবদ্যাসাগয়রর পাক্ষিয়র্যর সমাদ্র স্বর়্িং রামকৃষ্ণয়দ্বও কয়র প্রগয়ছন। সুর্রািং
ক্ষবদ্যাসাগয়রর অবদ্ান সমায়জর সবতয়িয়ের সমাদ্ৃর্। ক্ষকন্তু বর্তমান সমাজ ক্ষবদ্যাসাগরয়ক সক্ষিকভায়ব
মূ যার়্ন করয়র্ পায়রক্ষন।
ক্ষবদ্যাসাগয়রর আধ্ুক্ষনক ভাবনা, আজয়কর ভারর্ীর়্ সমায়জ ক্ষনুঃসয়ন্দয়হ োসক্ষঙ্গক ক্ষবষর়্ ।কারণ বর্তমান
সমাজ ের্ুক্ষিক্ষবদ্যা ও ক্ষবশ্বার়্য়নর িারা আধ্ুক্ষনক বয় ক্ষচক্ষহ্নর্ হয় ও বাস্তয়ব সাক্ষবতকভায়ব র্থার্থ ‘আধ্ুক্ষনক’
হয়র়্ উিয়র্ পায়রক্ষন। ক্ষবদ্যাসাগয়রর আধ্ুক্ষনকর্ার মূ নীক্ষর্ হ প্রেয়মর সয়ঙ্গ বীর্ত ,আয়বয়গর সয়ঙ্গ প্রপৌরুষ,
জ্ঞায়নর সয়ঙ্গ কয়মতর সাথতক সক্ষম্ম য়ন। ক্ষর্ক্ষন ময়ন কয়রক্ষছয় ন প্রর্ ,র্ি বা দ্শতন ক্ষদ্য়র়্ নর়্, হৃদ্য়র়্র অনুভূক্ষর্
ও র্ুক্ষি ক্ষদ্য়র়্ই মানুষ তর্ক্ষর বা সমাজ গিন সম্ভব ।বর্তমান সমায়জর ময়ধ্য এগুক্ষ র অভাব িয করা র্ার়্।
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ক্ষবদ্যাসাগর ব য়র্ন একমাে আধ্ুক্ষনক সমাজ র্থা মানুষ গিন করয়র্ হয় মানবর্ার আদ্শতয়ক গ্রহণ কয়র
বাস্তয়ব েয়র়্াগ ঘিায়র্ হয়ব।ক্ষর্ক্ষন এয়িয়এ সব প্রথয়ক প্রবশী প্রজার ক্ষদ্য়েক্ষছয় ন র্থার্থ ক্ষশিার উপর -র্ার
ফ শ্রুক্ষর্ স্বরূপ সািরর্া আয়ন্দা ন, র্া আজও োসক্ষঙ্গক। সুর্রািং এই ভাবনার ময়ধ্য ক্ষদ্য়র়্ই জাক্ষর্ র্থা
সমাজ আধ্ুক্ষনকর্ার প্রর্াগয আসয়ন অক্ষধ্ক্ষষ্ঠর্ হয়ব। ১৮
ক্ষবদ্যাসাগয়রর পক্ষরয়বশ বান্ধব ভাবনাক্ষিও বর্তমান সমাজ জীবয়ন কম োসক্ষঙ্গক নর়্। বর্তমায়ন ক্ষবশ্ব
উষ্ণার়্ন ক্ষবশ্ব ক্ষবপয়দ্র উয়িয়গর কারণ হয়র়্ উয়িয়ছ। আজয়ক ঘন ঘন আবহাওর়্া- জ বার়্ুর পক্ষরবর্তন, ঝ ়
ঝঞ্ঝা ,অগ্নুৎপার্,শসযহানী, ক্ষহমা র়্ ও অনযানয পাহায় র় বরফ গয় র্াওর়্া, প্রমরু অঞ্চয় বরফ গ া
ইর্যাক্ষদ্। বর্তমায়ন আবার কয়রানাভাইরায়সর ধ্াক্কাে আমায়দ্র ক্ষবয়শ্বর জনজীবন ক্ষবভ্রান্ত ও আর্ক্ষির্।
মানুয়ষর তর্রী এ ভোবহ োকৃক্ষর্ক ক্ষবপর্তয়ের মুয়খামুক্ষখ দ্াাঁক্ষড়য়ে ক্ষবশ্বেকৃক্ষর্ নাক্ষভশ্বাস হয়ে উয়িয়ছ।
র্থার্থ পক্ষরয়বশ ক্ষশিা ও পক্ষরয়বশ সিংরিয়ণর মাধ্যয়মই সমসযার সমাধ্ান করা সম্ভব। বর্তমায়ন আমায়দ্র
পািযসূক্ষচয়র্ ও পক্ষরয়বশ ক্ষশিার ক্ষবষর়্ক্ষি োথক্ষমক ক্ষশিা প্রথয়ক কয় জ,ক্ষবশ্বক্ষবদ্যা ে স্তয়রও অন্তভুতি করা
হয়র়্য়ছ।র্াই এয়িয়এও ক্ষবদ্যাসাগয়রর সুক্ষচক্ষন্তর্ পক্ষরয়বশ সয়চর্নর্ায়ক সমায়জর ময়ধ্য েসার ও েয়র়্াগ
ঘিায়র্ হয়ব। আজ প্রথয়ক কর্ বছর আয়গ গায়ছর েয়র়্াজনীর়্র্ার কথা প্রভয়ব ক্ষবদ্যাসাগর বীরক্ষসিংহ গ্রায়ম
েব ক্ষবয়রাক্ষধ্র্ার মুয়খ দ্াাঁক্ষ ়য়র়্ ক্ষবশা অশ্বি গাছয়ক রিা করার দ্ৃঢ় সিংকে গ্রায়মর সামক্ষগ্রক পক্ষরয়বশ
রিারই নামান্তর ক্ষছ । র্াাঁর কৃক্ষষ ভাবনাও পক্ষরয়বশ ভাবনার নামান্তর ব া র্ার়্। ১৯
ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগয়রর আত্মসম্মান ও আত্ম মর্তাদ্ায়বাধ্ আজয়কর ক্ষদ্য়ন সক্ষর্যই ক্ষশিণীর়্ ও েশিংসনীর়্
উয়েয়খর দ্াক্ষব রায়খ। আজ বর্তমান সমায়জ একয়েণীর মানুষ বযক্ষি স্বাথতপরর্া ,দুনতীক্ষর্ পরার়্ণর্া,
অসাধ্ুর্া, প্রচৌর্তবৃক্ষি ইর্যাক্ষদ্র করা গ্রায়স আচ্ছন্ন হয়র়্ আত্মসম্মান ও আত্ম মর্তাদ্া প্রক ক্ষবসজতন ক্ষদ্য়ে
সমাজয়ক ক ুক্ষষর্ করয়ছ। র্াই এয়িয়েও আমায়দ্র উক্ষচর্ ক্ষবদ্যাসাগয়রর কমতকাি ও ক্ষচন্তনয়ক স্মরণ কয়র
অগ্রসর হওর়্া। দ্ৃষ্টান্ত স্বরূপ একবার ক্ষবদ্যাসাগরয়ক র্ৎকা ীন প্র ফয়িনযান্ট গভনতর হযক্ষ য় সায়হব
রাজসািায়র্ উপর্ুি প্রপাশাক পক্ষরধ্ান কয়র আসয়র্ বয় ক্ষছয় ন ।এয়িয়ে প্রকব একবারই প্রচাগাচাপকান পক্ষরধ্ান কয়র সায়হয়বর সয়ঙ্গ প্রদ্খা করয় ও রাজ কর্ৃতপিয়ক বয় ক্ষছয় ন ,’ আমায়ক র্ক্ষদ্ এই
প্রবয়শ আসয়র্ হর়্; র্য়ব এখায়ন আর আক্ষম আক্ষসয়র্ পাক্ষরব না। প্র ফয়িনযান্ট গভনতর ক্ষবদ্যাসাগরয়ক র্াাঁর
অভযস্ত প্রবয়শ আসার জনয ক্ষবয়শষ অনুমক্ষর্ ক্ষদ্য়র্ বাধ্য হন। র্ৎকা ীন সময়র়্ ক্ষবদ্যাসাগর এইভায়ব সাহস,
আত্মমর্তাদ্া ও আত্ম পক্ষরক্ষচক্ষর্ প্রদ্ক্ষখয়র়্ক্ষছয় ন। অথতাৎ ক্ষবদ্যাসাগর আত্মসম্মায়নর সয়ঙ্গ ক্ষনয়জর দ্ার়্-দ্াক্ষর়্ে
পা ন কয়রয়ছন। ক্ষর্ক্ষন ক্ষনয়জর মর্তাদ্া ও সম্মান অখুন্ন প্ররয়খই ইিংয়রজয়দ্র সায়থ ক্ষময়শক্ষছয় ন।
ক্ষবদ্যাসাগয়রর সয়ঙ্গ অনযয়দ্র ‘পাথতকয ক্ষছ প্রমরুদ্য়ির’। র্াাঁর সব ও সুদ্ঢ়ৃ প্রমরুদ্ি ক্ষছ । আত্মসম্মান
ক্ষছ । সুর্রািং ক্ষবদ্যাসাগয়রর ভাবনার়্ অনুোক্ষণর্ হয়র়্ সমায়জর েক্ষর্ক্ষি মানুয়ষর আত্মসম্মান ও আত্ম মর্তাদ্া
েক্ষর্ষ্ঠার জনয সজাগ ও র্ত্নবান হয়র্ হয়ব।২০
সভযর্ায়ক এক্ষগয়র়্ ক্ষনয়র়্ র্াওর়্ার জনয েয়র়্াজন সিংগ্রাম। ‘Fight against ignorance’।দেশ ও
সমাজ কখনও ইি, পাথর,কাি ক্ষদ্য়র়্ গয় ় ওয়ি না, সমাজ ও সভযর্ায়ক উন্নর্ কয়র র্ু য়র্ েয়র়্াজন
সদ্থতক দ্ৃক্ষষ্টভক্ষঙ্গ। আর মূ র্ুঃ এই দ্ৃক্ষষ্টভক্ষঙ্গর জনয েয়র়্াজন েকৃর্ সামাক্ষজক ক্ষশিার উিরণ।২১র্াই
ক্ষবদ্যাসাগয়রর কায়ছ রাষ্ট্র নর়্, সমাজই হয়র়্য়ছ র্াাঁর সমাজ ক্ষচন্তার প্রকন্দ্র। রাষ্ট্র ক্ষনভতর সমাজ নর়্, সমায়জর
উন্নর়্য়নর উপয়রই রায়ষ্ট্রর েী বৃক্ষদ্ধ ক্ষনভতর কয়র। ২২ ক্ষকন্তু বর্তমান রাষ্ট্র শাসকগণ বৃহির সমায়জর কথা না
প্রভয়ব শুধ্ুমাে রাষ্ট্র িমর্ার়্ অক্ষধ্ক্ষষ্ঠর্ থাকার জনয সিংকীণত স্বায়থত রাষ্ট্রর্িয়ক বযবহার করয়ছ। ফ স্বরূপ
সমায়জ নযার়্ -অনযার়্ ,অক্ষবচার- সুক্ষবচার ,সাময-অসাময, সািংস্কৃক্ষর্- অপসিংস্কৃক্ষর্ েভৃক্ষর্ সামাক্ষজক মূ যয়বাধ্
গুক্ষ র অবির়্ ক্রমশ বৃক্ষদ্ধ হয়চ্ছ ,র্ার ফ হয়র্ পায়র ভর়্ানক। সুর্রািং বৃহির সমায়জর প্রেিাপয়ি এই
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পক্ষরক্ষিক্ষর্ প্রথয়ক মুক্ষির জনয রাজননক্ষর্ক মূ যয়ক গুরুে না ক্ষদ্য়র়্ ক্ষবদ্যাসাগয়রর আদ্শতগুক্ষ য়ক সামাক্ষজক
মূ যয়বাধ্ক্ষভক্ষিক গুরুে ক্ষদ্য়র্ হয়ব। র্য়বই ক্ষবদ্যাসাগয়রর সক্ষিক মূ যার়্ন সম্ভব।
উপসিংহারুঃ ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগরয়ক র্ক্ষদ্ আমরা উপয়রাি আয় াক্ষচর্ তবক্ষশয়ষ্টযর ক্ষনক্ষরয়খ ক্ষবচার ক্ষবয়েষণ
কয়র সমাজ গিয়নর পথেদ্শতক ক্ষহয়সয়ব গ্রহণ কক্ষর, র্াহয় এ কায় র প্রেিাপয়ি র্াাঁর গুরুে ও োসক্ষঙ্গকর্া
আমায়দ্র কায়ছ সুস্পষ্ট হয়র়্ উিয়ব। আজ ক্ষবদ্যাসাগর- ক্ষবয়বকানন্দ-গান্ধী- সুভায়ষর প্রদ্শ ভারর্ পৃক্ষথবীয়র্
এক ক ক্ষির্ িায়ন প্রপৌাঁয়ছ প্রগয়ছ।বর্তমান শর্াব্দীয়র্ আমায়দ্র এই শির্া,ভীরুর্া ও প্রমক্ষক আধ্ুক্ষনকর্ার
অচ াের্ন প্রথয়ক মুক্ষির মি অয়েষণ করয়র্ হয়ব ক্ষবদ্যাসাগয়রর েদ্ক্ষশতর্ পয়থই।ক্ষর্ক্ষন আমায়দ্র প্রদ্ক্ষখয়র়্
ক্ষদ্য়র়্ প্রগয়ছন প্রর্, স্বাথত মগ্নর্ার প্রিে প্রথয়ক প্রবর হয়র্ পারয় ই ক্ষনভতীক হওর়্া র্ার়্ ।আজয়কর এই কক্ষিন
পক্ষরক্ষিক্ষর্য়র্ ক্ষবদ্যাসাগয়রর উওরাক্ষধ্কারী ক্ষহয়সয়ব ভারর্ীর়্ জাক্ষর্ র্ক্ষদ্ র্াাঁর আদ্য়শতর অনুসরয়ণ উিুদ্ধ হয়র়্
সুন্দর ভারর্ বষত র্থা র্থাথত মানক্ষবক সমাজ গিন কয়র, র্য়বই পক্ষির্ ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগর মহাশর়্য়ক
র্থাথত মর্তাদ্া প্রদ্ওর়্া হয়ব।
গ্রন্থপঞ্ীুঃ
১) দ্ি,ক্ষম ন (সম্পাদ্না ) ১৯৮৫,ক্ষবদ্যাসাগর রচনা সিংগ্রহ, ‘ভ্রাক্ষন্তক্ষব াস’, পৃুঃ ৪ , ইউক্ষনভারসা বুক
ক্ষ য়পা, প্রকা কার্া -৭৩
২) মুয়খাপাধ্যাে, অম কুমার ২০০৯, আধ্ুক্ষনক ভারয়র্র সামাক্ষজক ও রাজননক্ষর্ক ভাবনা –‘একায় র
প্রেক্ষিয়র্ ঈশ্বর চন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগর,ক্ষনমাই োমাক্ষণক (সম্পাদ্না,পৃুঃ১৫৬-১৫৭,ছাোেকাশনী ,ক কার্া৭০০০০৯
৩) সরকার, ক যাণ কুমার, ২০১২,ভারর্ীে রাষ্ট্র ক্ষচন্তার ইক্ষর্হাস, েীভূক্ষম পাবক্ষ ক্ষশিং হাউস, পৃুঃ ১০৪১০৫,ক কার্া-৭০০০০৯
৪) ভারয়র্ বা যক্ষববাহ বয়ন্ধ ৫০ বছর
াগয়ব:ইউক্ষনয়সফ (dailybartoman.com)
WWW.dailybartoman.com/2014/08/27/27 প্রশ আগি 2014
৫) প্রসনগুপ্ত, সুর্পা. ২০১৯.মূ যােয়ন ক্ষবদ্যাসাগয়রর ক্ষশিাসিংস্কার:বাঙ্গা ীর আশাভঙ্গ নাক্ষক কা জয়ের
ইক্ষঙ্গর্, সমাজ ক্ষজজ্ঞাসা, ভ ুযম ১২, ক্ষবদ্যাসাগর প্রসন্টার ফর প্রসাসা সায়েন্স,প্রমদ্নীপুর ,েকাশক
,অধ্যাপক অক্ষন কুমার জানা,পৃ.১২০
৬) চয়টাপাধ্যাে, কুমকুম.২০১৯. ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগয়রর কমতসাধ্না, সমাজ ক্ষজজ্ঞাসা, ভ ুযম ১২,
ক্ষবদ্যাসাগর প্রসন্টার ফর প্রসাসা সায়েন্স, প্রমদ্নীপুর, েকাশক, অধ্যাপক অক্ষন কুমার জানা,পৃ.২২৪
৭) পাক্ষর্ , এস এইচ, ২০১৬ দ্যা কনক্ষিক্ষিউশন, গভনতয়মন্ট এি পক্ষ ক্ষিক্স ইন ইক্ষিো, ক্ষভকাস পাবক্ষ ক্ষসিং
হাউস ো: ক্ষ ক্ষময়ি পৃুঃ৪৭
৮) রাে,রামরঞ্ন. ২০১৯. সমাজ ভাবনাে ক্ষবদ্যাসাগর, সমাজ ক্ষজজ্ঞাসা, ভ ুযম ১২, ক্ষবদ্যাসাগর প্রসন্টার
ফর প্রসাসা সায়েন্স, প্রমদ্নীপুর, েকাশক, অধ্যাপক অক্ষন কুমার জানা, পৃ.২৪৪
৯) দ্ি, ক্ষম ন (সম্পাদ্না) ১৯৮৫, ক্ষবদ্যাসাগর রচনা সিংগ্রহ, পৃুঃ ৩৭-৪৪, ইউক্ষনভারসা বুক ক্ষ য়পা,
প্রকা কার্া -৭৩
১০) রাে,রামরঞ্ন. ২০১৯. সমাজ ভাবনাে ক্ষবদ্যাসাগর, সমাজ ক্ষজজ্ঞাসা, ভ ুযম ১২, ক্ষবদ্যাসাগর প্রসন্টার
ফর প্রসাসা সায়েন্স, প্রমদ্নীপুর, েকাশক, অধ্যাপক অক্ষন কুমার জানা,পৃ.২৪৬
১১) প্রঘাষ,ক্ষবনে,১৯৭৩,ক্ষবদ্যাসাগর ওবাঙ্গা ী সমাজ, পৃুঃ৩৯৪-৪০১, ওক্ষরয়েন্ট
িংমযান
ক্ষ ক্ষময়ি ,প্রকা কার্া-১৩
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১২) চয়টাপাধ্যাে, কুমকুম.২০১৯. ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদ্যাসাগয়রর কমতসাধ্না, সমাজ ক্ষজজ্ঞাসা, ভ ুযম সিংখযা ১২,
ক্ষবদ্যাসাগর প্রসন্টার ফর প্রসাসা সায়েন্স, প্রমদ্নীপুর, েকাশক,অধ্যাপক অক্ষন কুমার জানা,পৃ.২২৭
১৩) প্রঘাষ, ক্ষবনে, ১৯৭৩, ক্ষবদ্যাসাগর ও বাঙ্গা ী সমাজ, পৃুঃ৩৯৪-৪০১, ওক্ষরয়েন্ট িংমযান ক্ষ ক্ষময়ি ,
প্রকা কার্া-১৩
১৪) চক্রবক্ষর্ত, প্রদ্বাশীষ, ২০১৬, ভারর্ীে রাষ্ট্রক্ষচন্তা ও জার্ীে আয়ন্দা য়নর ধ্ারা, পৃুঃ ২৪৪,প্রসনরা
এ ুয়কশনযা এন্টার োইয়জস ক্ষ ক্ষময়ি ,ক কার্া ৭০০০০৯
১৫) োমাক্ষনক,স্বপন কুমার,ক্ষবদ্যচচতাে ক্ষবদ্যাসাগর, ২০১৯, সমাজ ক্ষজজ্ঞাসা,ভ ুযম সিংখযা ১২, ক্ষবদ্যাসাগর
প্রসন্টার ফর প্রসাসা সায়েন্স ,প্রমদ্নীপুর ,েকাশক ,অধ্যাপক অক্ষন কুমার জানা,পৃ.৭৬-৭৭
১৬) চক্রবক্ষর্ত, প্রদ্বাশীষ, ২০১৬, ভারর্ীে রাষ্ট্রক্ষচন্তা ও জার্ীে আয়ন্দা য়নর ধ্ারা, পৃুঃ ২৪৪,প্রসনরা
এ ুয়কশনযা এন্টার োইয়জস ক্ষ ক্ষময়ি ,ক কার্া ৭০০০০৯
১৭) প্রসনগুপ্ত,অক্ষচন্তযকুমার (সম্পাদ্না), ১৩৮৫,পরমহিংস েী েী রামকৃষ্ণ, পৃুঃ ৩৩১-৩৩৫, ক্ষমএ ও প্রঘাষ
পাবক্ষ সাসত,ক কার্া ৭০০৭৩
১৮) চক্রবক্ষর্,ত প্রদ্বাশীষ, ২০১৬, ভারর্ীে রাষ্ট্রক্ষচন্তা ও জার্ীে আয়ন্দা য়নর ধ্ারা, পৃুঃ ২৪৪,প্রসনরা
এ ুয়কশনযা এন্টার োইয়জস ক্ষ ক্ষময়ি ,ক কার্া ৭০০০০৯
১৯) সক্ষঞ্চর্া housejournalofBengalAssociation,Bihar.sanchitablog,NewDelhi,েধ্ান,কা ীপদ্,
ক্ষবদ্যাসাগর ও আজয়কর পক্ষরয়বশ ভাবনা https://sanchita2020.blogspot.com/2020/11/blogpost_15.html

২০)

১৩১

েোণ

বয়ষত

সমুজ্জ্ব

ক্ষবদ্যাসাগর:

.

মাহফুজ

পারয়ভজ

(barta24.com)
https://barta24.com/details/arts-literature/164966/bright-vidyasagar-in-131-year-ofdeath

২১) াহা,শরক্ষবন্দু,২০১৯-২০২০,পঞ্চম বষত , ের্যক্ষভজ্ঞান, সামাক্ষজকর্া ও সামাক্ষজকীকরন,েী ক্ষবশ্ব নাথ
প্রদ্(সম্পা) পৃুঃ২৭,প্রবনুদ্ীপা অফয়সি ক্ষেক্ষন্টিংওোকতস,ক্ষজক্ষ ক্ষপর্ া,প্রবা পুর,বীরভূম
২২) চক্রবক্ষর্ত, প্রদ্বাশীষ, ২০১৬, ভারর্ীে রাষ্ট্রক্ষচন্তা ও জার্ীে আয়ন্দা য়নর ধ্ারা, পৃুঃ ২৩২,প্রসনরা
এ ুয়কশনযা এন্টার োইয়জস ক্ষ ক্ষময়ি ,ক কার্া ৭০০০০৯
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