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সংবিপ্ত জীিনী


১৮২৮ সালে কেকাতা আগমন। পলরর িছলর সংস্কৃত কলেলজ তৃতীয় শ্রেবিলত ভবতি হন।
সহপাঠী বছলেন মদ্নলমাহন তকিােংকার।



১৮৩৯ সালে বহন্দু ে কবমবির পরীিায় উত্তীিি হলয় বিদ্যাসাগর উপাবি োভ কলরন।



১৮৪১ সালে মাত্রই ২১ িছর িয়লস শ্র ািি উইবেয়াম কলেলজ িাংো বিভালগর শ্রহড পবিত
বহলসলি শ্র াগ শ্রদ্ন। ১৮৪৬ সাে প ন্ত
ি শ্রসই পলদ্ই িহাে বছলেন।



১৮৪৬ সালের এবিে মালস সংস্কৃত কলেলজর সহকারী সম্পাদ্ক বহলসলি শ্র াগ শ্রদ্ন, বকন্তু
কলেজ পবরচােনার িযাপালর শ্রসলেিাবর রসময় দ্লত্তর সলে মতান্তলরর কারলি পলরর িছর
চাকবর শ্রেলক পদ্তযাগ কলরন।



১৮৫১ সালে পুনরায় সংস্কৃত কলেলজ অিযিরূলপ শ্র াগ শ্রদ্ন, এিার পূ িি
ি মতাসহ।



১৮৫৫ সাে নাগাদ্ বিিিাবিিাহ বিষয়ক দ্ুবি পুস্তক িকাশ কলরন বিদ্যাসাগর, োেলম
জানু য়াবর এিং অলটাির মালস। পলরর িছর জুোই মালস বিিিাবিিাহ আইনরূলপ স্বীকৃত
হয়। ১৮৫৬ সালের বডলসম্বর মালস িেম বিিিাবিিাহ অনু বিত হয় কেকাতা শহলর।



১৮৫৭ সাে শ্রেলক নারীবশিার িসালর উলদ্যাগী হলয়বছলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৮ সালের শ্রম
মাস প িন্ত দ্বিিিলে নদ্ীয়া, শ্রমবদ্নীপুর, হুগেী ইতযাবদ্ শ্রজোয় শ্রমাি ৩৫-বি িাবেকা
বিদ্যােয় স্থাপন কলরন বতবন।



১৮৫৮ সালের নলভম্বর মালস পুনরায় অবিকতিালদ্র সলে মতবিরলির কারলি সংস্কৃত
কলেলজর অিযলির পদ্ শ্রেলক বনলজলক সবরলয় শ্রনন।



১৮৬১ সালে

কযােকািা শ্রেবনং স্কুলের দ্াবয়ত্ব শ্রনন। এখালন ভািী বশিকলদ্র িবশিি

শ্রদ্ওয়া হলতা।


১৮৭১ সালে িহুবিিাহ বনলয় বিতকি শুরু হয়। িহুবিিাহ সংোন্ত বিদ্যাসাগলরর িেম িইবি
এই িছলর, এিং বিতীয় িইবি ১৮৭৩ সালে িকাবশত হয়।



১৮৭৩ সালে শ্রমলোপবেিন কলেজ স্থাপন কলরন।



বিদ্যাসাগলরর শ্রশষজীিলনর একবি িল া অংশ শ্রকলিবছে কামিািাাঁল ।
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রিীন্দ্রনাে বিদ্যাসাগর সম্পলকি িলেবছলেন, ‘িাোো গদ্যভাষার িেম বশল্পী’। অেিাৎ
বদ্ও িাংোগলদ্যর পেচো বিদ্যাসাগলরর আলগই শুরু হলয়বছে, বকন্তু তার মলিয লেষ্ট
শ্রসৌন্দ ি িা সু ষমার শ্রিাি বছে না। গলদ্যর শ্র

িরলনর িসাদ্গুি সাবহতযলক রসময়

কলর শ্রতালে, শ্রসই বচন্তন এিং শ্রিালিরও অভাি বছে। বিদ্যাসাগর িাংো সাবহলতযর
শ্রসই অভািলক িেম পূ রি কলর। বদ্ও, রামলমাহলনর মলতা বতবনও, বনছক সাবহতয
রচনার উলেলশযই কেম িলরনবন। মূ েত ছাত্রপাঠয িইপলত্রর অভাি শ্রমিালনার জনয,
এিং পরিতিীকালে সমাজসংস্কালরর উলেলশয বতবন গদ্যচচিা শুরু কলরবছলেন। বকন্তু
শ্রসই শ্রকলজা গলদ্যর মলিযই িাংোভাষার অসীম সম্ভািনা েুক্কাবয়ত বছে। বিলশষত
িাংো গদ্যছলন্দর চােবি শ্রকমন হলি, িা শ্রকাোয় িযিহার করলত হলি বতবচহ্ন, তা
বিদ্যাসাগরই িেম আবিষ্কার কলরন। আমরা পরিতিী আলোচনায় বিদ্যাসাগলরর শ্রসই
গলদ্যর বিলশষত্বগুবে বনলয় আলোকপাত করলিা, বকন্তু তার আলগ বিদ্যাসাগলরর শ্রেখা
িইপলত্রর তাবেকালত একিার শ্রচাখ িুবেলয় শ্রনওয়া শ্র লত পালর।

বিদ্যাসাগলরর িইপলত্রর তাবেকা

১। ছাত্রপাঠয গ্রন্থ: িাোোর ইবতহাস (১৮৪৯), জীিনচবরত, শ্রিালিাদ্য় (১৮৫১), িিিপবরচয়
(১৮৫৪), কোমাো, আখযানমঞ্জু রী (বতনবি পলিি) ইতযাবদ্। এই িইগুবের মলিয িিিপবরচয় এিং
আখযানমঞ্জু রী িাদ্ বদ্লে সিই শ্রকালনা না শ্রকালনা ইংলরবজ িইলয়র ছায়া অিেম্বলন রবচত।

২। অনু িাদ্মূ েক:
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ক) ইংলরবজ অনু িাদ্ - ভ্রাবন্তবিোস (১৮৬৯)
খ) সংস্কৃত অনু িাদ্ – মহাভারত আবদ্পিি (১৮৬০), শকুন্তো (১৮৫৪), সীতার িনিাস (১৮৬০)
গ) বহন্দুস্থাবন অনু িাদ্ – শ্রিতাে পঞ্চবিংশবত (১৮৪৭)

৩। সামাবজক বিতকিমূেক রচনা:
ক) স্বনালম – বিিিাবিিাহ িচবেত হওয়া উবচত বকনা এতবিষয়ক িস্তাি (দ্ুবি িস্তাি বছে, দ্ুবিই
১৮৫৫-শ্রত িকাবশত হয়), িহুবিিাহ রবহত হওয়া উবচত বকনা এতবিষয়ক বিচার (এখালনও দ্ুবি
িই বছে, িেমবি ১৮৭১ এিং বিতীয়বি ১৮৭৩ সালে িকাবশত হয়)।
খ) শ্রিনালম – অবত অল্প হইে, আিার অবত অল্প হইে, ব্রজবিোস, রত্নপরীিা ইতযাবদ্।

৪। গলিষিািমিী রচনা: সংস্কৃত ভাষা ও সাবহতয শাস্ত্র বিষয়ক িস্তাি (১৮৫১)

৫। আত্মজীিনী ও স্মৃবতকো: আত্মচবরত (১৮৯১), িভািতী সম্ভাষি (১৮৯২)

বিদ্যাসাগলরর গলদ্যর বিবশষ্টয
১। বিদ্যাসাগর িেম িাংো গলদ্যর বিবশষ্ট চাে িা তাে িরলত শ্রপলরবছলেন। পলদ্যর মলতা গলদ্যরও
একবি বনজস্ব ছন্দ, অেিাৎ তাে আলছ। সািারিত একবি িাকয গল

ওলঠ শ্রিশ কলয়কবি িাকযাংশ

বনলয়। শ্রমািামুবি একবি অেিলিাি না োকলে, তালক িাকযাংশ িো ায় না। াইলহাক, গদ্যিালকয
এই িাকযাংশগুবের শ্র খালন অেিসমাবপ্ত হয়, শ্রসইখালন শ্বাসিায়ু মন্দীভূ ত হলয় আলস। অেিাৎ আমরা
প ার সময় ঈষৎ শ্রেলম বগলয় নতুন কলর শ্বাস বনই। এলক বতপাত িলে। বত গুরুত্বপূ িি কারি
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এর উপরই গদ্যছলন্দর তাে বনভির কলর। িলতযক ভাষায় গদ্যছন্দ এিং

বতর রূপ আোদ্া।

বিদ্যাসাগর িাংোভাষার এই বতর রূপলক আবিষ্কার কলরবছলেন।
এিং এই িসলে আরও

া উলেখয, িাংোভাষায়

বতবচলহ্নর িযিহালরও বিদ্যাসাগরই িেম

বিচিিতার পবরচয় বদ্লয়বছলেন। বিদ্যাসাগলরর আলগ তত্ত্বলিাবিনী পবত্রকার সূ লত্র িাংোভাষায়
বতবচলহ্নর একবি িযিহাবরক কাঠালমা বতবর হলয়বছে, বকন্তু বতবচহ্নগুবেলক বঠক শ্রকাোয় িযিহার
করলত হলি তা বনলয় শ্রিাাঁয়াশা বছে। বিদ্যাসাগর এলস িাংো গদ্যছন্দ অনু সালর বতবচলহ্নর িযিহার
শুরু করলেন। অেিাৎ, বতবন বতচলহ্নর মািযলম শ্রদ্বখলয় বদ্লেন বঠক শ্রকাোয় শ্রকাোয় গদ্যছলন্দর
বত পল , এিং পাঠকলক প ার সময় বঠক শ্রকাোয় োমলত হলি। শ্র মন, ‘শকুন্তো’ শ্রেলক
বনম্নবেবখত উদ্াহরিবি বদ্ আমরা শ্রদ্বখ, তাহলে বিষয়বি পবরষ্কার হলি,
‘বকয়ৎ িলি রে মৃলগর সবিবহত হইলে, রাজা শরবনলিলপর উপেম কবরলতলছন, এমন সমলয়,
দ্ূ র হইলত, দ্ুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বলর কবহলত োবগলেন, মহারাজ! এ আেমমৃগ, িি কবরলিন না, িি
কবরলিন না।... রাজা, তপস্বীর উলেখেিিমাত্র, অবতমাত্র িযস্ত হইয়া, সারবেলক কবহলেন, ত্বরায়
রবি সং ত কবরয়া রলের শ্রিগসংিরি কর।’
এখালন খুি পবরষ্কারভালি

বতবচলহ্নর িযিহার কলর গদ্যছলন্দর চেনবি বিদ্যাসাগর শ্রদ্বখলয়

বদ্লয়লছন।

২। বিদ্যাসাগলরর পূ লিি িাংো গলদ্য দ্ীর্ি শ্র ৌবগক িাকয রচনা করার রীবত িচবেত বছে। এই
শ্র ৌবগক িাকযগুবে অলনকগুবে িালকযর সমবষ্ট বছে। তালদ্রলক আোদ্া আোদ্া কলর না বেলখ
এলকর পর এক সংল াজক অিযয় বদ্লয় জুল

শ্রদ্ওয়া হত। এলত িাকযগঠলন অলহতুক জবিেতা

বতবর হত, এিং পাঠকও প ার সময় স্বাচ্ছন্দয অনু ভি করলতন না। রামলমাহন এিং মৃতুযঞ্জয়
বিদ্যােঙ্কালরর শ্রেখায় এই িরলনর শ্র ৌবগক িালকযর ভূ বর ভূ বর উদ্াহরি শ্রমলে। বিদ্যাসাগর এই
রীবতলক পবরতযাগ করলেন। তাাঁর শ্রেখায় শ্র কারলি সংল াজক অিযয় িারা সূ ত্রিদ্ধ, ভারসামযহীন
শ্র ৌবগক িালকযর নমুনা িায় শ্রনই।
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শ্র মন – ‘সবখ তুবম আমালক বিষ আবনয়া দ্াও খাইয়া িািতযাগ কবর। তাহা হইলেই সকে আপদ্
র্ুবচয়া ায়। এই িবেয়া জয়শ্রী বশলর করার্াত কবরলত োবগে।’
চাইলেই সংল াজক িাকয বদ্লয় এখালন দ্ীর্ি একবি িাকয রচনা করা শ্র লতা, বকন্তু বিদ্যাসাগর তা
কলরনবন। এই সরে এিং িুদ্র িালকযর িবত শ্র াাঁক বিদ্যাসাগলরর গলদ্যর অনযতম বিবশষ্টয।

৩। িাংো সািুগলদ্যর মলিয তৎসম শলের আবিকয শ্রদ্খলত পাওয়া

ায়। বিদ্যাসাগলরর িেম

বদ্ককার রচনা এই শ্রদ্াষ শ্রেলক মুক্ত নয়। সু কুমার শ্রসন শ্রদ্বখলয়লছন বিদ্যাসাগলরর ‘শ্রিতাে
পঞ্চবিংশবত’-র অনু িালদ্ শ্রিশবকছু অপবরবচত তৎসম শে শ্রদ্খলত পাওয়া ায়। শ্র মন – আসযলদ্শ,
িাব িাক, পুংশ্চেী, তন্ত্রিাপ, বডবিম, কাদ্াবচৎক, বনকাম ইতযাবদ্। বকন্তু পরিতিীকালে এই িিিতা
বিদ্যাসাগর কাবিলয় ওলঠন। তাাঁর শ্রশলষর বদ্লকর রচনায় সহজ তৎসম শে, তদ্ভি বেয়াপদ্ ও
ইবডয়লমর সবিেলন বিলশষ শেকুশেতার পবরচয় পাওয়া ায়। িস্তুত বিদ্যাসাগলরর তুেনায় সহজ
গদ্য তাাঁর সমকালে শ্রতা িলিই, পরিতিীকালেও শ্রতমন শ্রকউ বেলখ উঠলত পালরনবন।

৪। শ্রেখার মলিয

ু বক্ত এিং আলিলগর সবিবেত িযিহার বিদ্যাসাগলরর গলদ্যর বিবশষ্টতা।

সািারিত, বিতকিমূেক িিন্ধ শ্রেখার শ্র িারা তালত ু বক্তর তুেনায় আলিলগর স্থান অল্প। কারি,
অবতবরক্ত আলিগ এইিরলনর শ্রেখার জবমলক তরে কলর বদ্লত পালর। বকন্তু বিদ্যাসাগলরর শ্রেখায়
আলিগ একবি জরুবর বিষয়। তাাঁর অনু ভূবতশীে মন এিং বনষ্করুি হৃদ্লয়র পবরচয় এই আলিলগর
মলিযই েুক্কাবয়ত আলছ।

৫। বিদ্যাসাগলরর শ্রেখালেবখর একবি িল া অংশ জুল

রলয়লছ অনু িাদ্। ভ্রাবন্তবিোস, সীতার

িনিাস, শকুন্তো ইতযাবদ্ রচনা এিং তাাঁর পাঠযিইগুবের মলিযও শ্রিশবকছু (জীিনচবরত, কোমাো,
শ্রিালিাদ্য় ইতযাবদ্) এই তাবেকায় পল । বকন্তু বিদ্যাসাগর আিবরক অনু িাদ্ক বছলেন না। বতবন

রাহুল পণ্ডা/ বালুরঘাট মহিলা মিাহবদ্যালয়
মূ ে কাবহবনগুবেলক অনু িালদ্র সময় িাংোভাষী পাঠলকর উপল াগী কলর পবরিতিন র্বিলয়বছলেন।
চবরলত্রর নামকরি, সংোপ, িাকযিযিহার ইতযাবদ্র মলিয িাাাবে সমালজর বিলশষত্ব িরা পল ।
শ্র মন, ‘শকুন্তো’-য় একজায়গায় শ্রদ্খা ায় শ্রগৌতমীলক শকুন্তো িেলছন,
‘হাাঁ বপবস! আজ িল া অসু খ হলয়বছে; এখন অলনক ভালো আবছ।’
এই িালকযর বপবস সলম্বািন িাাাবে পাঠলকর কো মাোয় শ্ররলখ শ্রেখা, কারি সংস্কৃত ভাষায় বপবস
শলের িচেন শ্রনই। তাছা া, বিদ্যাসাগর কাবহবনগুবের পবরিতিনও র্বিলয়লছন বকছু লিলত্র। শ্র মন
‘সীতার িনিাস’-এ সীতার পাতােিলিলশর র্িনাবিলক বিদ্যাসাগর অগ্রাহয কলরলছন এিং সীতার
স্বাভাবিক মৃতুয শ্রদ্বখলয়লছন।

৬। বিদ্যাসাগলরর শ্রিনামী রচনাগুবে (অবত অল্প হইে, রত্নপরীিা ইতযাবদ্), স্মৃবতকো (িভািতী
সম্ভাষি), এিং আত্মচবরতমূ েক রচনাগুবে আিার বভি িারার গদ্যচ্শেীলক িহন কলর। শ্রিনামী
রচনাগুবেলত বিদ্যাসাগলরর শ্রেষিিিতা এিং িযাোত্মক ভাষয তীক্ষ্ণতা োভ কলরলছ। অনযবদ্লক
িভািতী সম্ভাষি আদ্যন্ত করুি রলস জাবরত। আিার আত্মচবরলতর মলিয সািেীে ঋজু গদ্য
িািানয শ্রপলয়লছ। িস্তুত বিদ্যাসাগলরর আলগ এলতা বিবচত্র র্রানার এিং এলতা িহুমাবত্রক
গদ্যলকৌশে শ্রকউই আয়ত্ত্ব করলত পালরনবন।

