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ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগররর জীিনী  
ঊনবিিংশ শতাব্দীরত অরনক গণ্যমানয মহাপুরষুরদ্র জন্ম হরেবিল, সসইসকল মহাপুরষুরদ্র মরযয ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরলন অনযতম | 

িািংলারদ্রশর বশক্ষা ও সমাজ সিংস্কাররর সক্ষরে তাাঁর অিদ্ান বিল অসামানয | 

পবিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সারল ২৬সশ সসরেম্বর পবিমিরের সমবদ্নীপুর সজলার িীরবসিংহ গ্রারম জন্ম গ্রহণ্ কররন | তাাঁর িািার 
নাম বিল ঠাকুরদ্াস িরদাপাযযাে এিিং মারের নাম বিল ভগিতী সদ্িী | 

ঈশ্বরচরন্দ্রর মা ভগিতী সদ্িী এক অসামানয মবহলা বিরলন, সসই সমেকার কু-সিংস্কারিন্ন পবররিরশ সেরকও বতবন বিরলন আযবুনক বচন্তার 
অবযকাবরনী | 

পবরিাররর আবেিক অিস্থা সতমন ভারলা না হওোে অবত অল্প িেরসই ঈশ্বররর িািা অেিাৎ ঠাকুরদ্াসরক অেি উপাজি রনর জনয 
সকালকাতাে সেরত হে | সসখারন এরস এক িযিসােীর খাতা সলখার কারজ বনেকু্ত হন বতবন খুিই অল্প পেসার বিবনমে | 

এরপর যীরর যীরর বতবন তাাঁর কারজর প্রবত নযাে-বনষ্ঠা, সততার দ্বারা সমারজ প্রবতবষ্ঠত হরত সক্ষম হন | পরিতী সমরে িািার সসই 
অসামানয গনু সিরল ঈশ্বরচরন্দ্রর মরযযও পূণ্ি বিকাশ পাে | 

প্রচুর দ্াবরদ্রতার মরযয জীিন োপন কররলও তাাঁর মরনাভাি বিল একদ্ম দ্ঢ়ৃ | 

িােিস্থাে বতবন সকানবদ্নও পড়ারশানাে অমরনারোগী হনবন, তাইরতা বতবন হরে উরঠবিরলন একজন সমযািী িাে | বতবন কতটা সমযািী 
বিরলন তার প্রমান হেরতা আমরা আমারদ্র সু্করলর পড়ার িইরতই সপরেবি, ঈশ্বরচরন্দ্রর একটি গরল্প | 

আশা কবর, সতামরা অরনরকই এতক্ষরণ্ িরুে সগরিা আবম সকান গরল্পর কো এখারন িলবি | 

আর োরা এখরনা সিােবন, তারদ্ররক আবম গল্পটা একটু সিাট্ট করর িরলবদ্ চরলা: 

একিার ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাাঁর িািার সারে কলকাতাে োবিরলন | সসখারন পরের যারর বকিুদ্রু অন্তর অন্তর মাইলরটান সপাাঁতা বিল 
| 

বিদ্যাসাগর তাাঁর িািারক বজজ্ঞাসা কররন, পরের যারর শীরলর মত সদ্খরত ওই বজবনসটা কী? 

তখন তাাঁর িািা তাাঁরক সিাোন সে এটিরক িরল “মাইলরটান” এিিং এর মাযযরম সিাোরনা হরি সে, সসখান সেরক কলকাতার দ্রূত্ব আর 
কতটা এিিং এরমরযয সলখা ইিংরাবজ সিংখযাগরুলাই সসখানকার দ্রূত্ব বনণ্িে কররি | 

এরপর বিদ্যাসাগর সসই মাইলরটারন সলখা ইিংরাবজ সিংখযা গনুরত গনুরত পে চলরত োরকন আর অবত দ্রুত বশরখ সেরলন ইিংরাবজ গণ্না 
| 

ঈশ্বরচন্দ্র এরপর তাাঁর িািার সারে কলকাতা সিংলগ্ন িড়িাজারর অিবস্থত ভাগিত বসিংরহর িাবড়রত োকরত শরু ুকররন এিিং বশিচরণ্ 
মবিরকর তত্ত্বািযারন তাাঁরই পাঠশালাে একিির পড়ারশানা কররন | 
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১৮২৯ সারলর ১লা জনু বতবন কলকাতার একটি সরকারী করলরজ ভবতি হন এিিং সসখারন পড়ারশানাে দ্ারনু েল করর বনরজর সমযািী 
গরুনর পবরচে সদ্ন সিাইরক | এরেরল বতবন সসই করলজ সেরক প্রবতমারস ৫ টাকা করর িবৃিও পান | 

বশক্ষক জেরগাপাল তকি ালঙ্কাররর একজন বিরশষ িাে বিরলন বিদ্যাসাগর | তাাঁর কারি পরড়ই বতবন সিংসৃ্কত করলরজ িাবষিক পরীক্ষাে প্রেম 
স্থান অবযকার কররন | 

এরপর বিদ্যাসাগর সসই করলজ সেরকই সিংসৃ্কত বিষরে পড়ারশানা সশষ করার পর এরক এরক িযাকরণ্,সিদ্ান্ত, স্মবৃত, নযাে,সজযাবতষ শাস্ত্র, 
কািয এিিং অলঙ্কার প্রভৃবত বিষে বনরে আিার পড়ারশানা শরু ুকররন এিিং একসমে সসইসি বিষরে পাবিতয অজি নও কররন | 

মাে ১৫ িির িেরস অেিাৎ ১৮৩৫ সারল বতবন বিিাহ িন্ধরন আিদ্ধ হন বদ্নমেী সদ্িীর সারে | 

সসই সমে খুি অল্প িেরসই সিাইরক বিরে বদ্রে সদ্ওো হত, আশা কবর সতামরা সসটা সিাই জারনা | িতি মারন সেমন সিরলরদ্র ২১ এিিং 
সমরেরদ্র ১৮ িিররর হওো িাযযতামলূক বিরে করার জরনয, সসইসমে বকন্তু সতমন সকানই বনেম বিরলানা | 

এরপর আবস ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগররর কমিজীিন সম্পরকি , বতবন মাে ২১ িির িেরসই সোটি  উইবলোম করলরজর প্রযান অযযাপরকর পরদ্ 
বনেকু্ত হন | সসই সমে তাাঁর সিতন বিল মাে ৫০ টাকা | 

বতবন সসখারন ১৮৪১ সেরক ১৮৪৬ সারলর ৫ই এবপ্রল পেিন্ত পড়ান এিিং পরর কলকাতার সিংসৃ্কত করলরজ সহকারী সম্পাদ্রকর দ্াবেত্ব 
গ্রহণ্ কররন | 

পররর িির মারন ১৮৪৭ সারল বতবন একটি িইরের সদ্াকান স্থাপন কররন সেটার নাম সদ্ওো হে সিংসৃ্কত সপ্রস বিপবজটবর | 

সসই িিররই বতবন প্রকাশ কররন বহবদ “সিতাল পবিসী”  অিলম্বরন রবচত সিতাল পঞ্চবিিংশবত গ্রন্থটিরক | এটিই বিল তাাঁর সলখা প্রেম 
গ্রন্থ উপনযাস | 

সিংসৃ্কত করলরজর সসইসমে সসরেটাবর বিরলন রসমে দ্ি োর সারে ঈশ্বরচরন্দ্রর মতপােিকয সদ্খা সদ্ে একসমে, সসই জনয বতবন ১৮৪৭ 
সারলর ১৬ জলুাই সিংসৃ্কত করলরজর সম্পাদ্রকর পদ্ সেরক অিরশরষ পদ্তযাগ কররন | 

১৮৪৯ সারল বতবন প্রকাশ কররন তাাঁর সলখা জীিনচবরত নামক গ্রন্থখাবন এিিং তারপর প্রকাশ কররন ১৮৫১ সারলর এবপ্রল 
মারস  সিাযদ্ে িইটিরক | 

বিদ্যাসাগর মহাশরের মাতৃ ভবক্ত বিল অসামানয | সসটা সতামরা এই ঘটনা সম্বরন্ধ পরড়ই আশা কবর িেুরত পাররি: 

জানা োে, সিাট ভাইরের বিরের জনয মা ভগিতী সদ্িী বিদ্যাসাগররক একটা বচঠি পাঠাে িাবড়রত আসার জনয | মারের আরদ্শ সপরে 
বতবন সোটি  উইবলোম করলরজর অযযক্ষ মাশিাল সারহরির কারি িুটি চাইরত োন িাড়ী োিার জনয বকন্তু মাশিাল সারহি িুটি বদ্রত না 
চাইরল বতবন চাকুরী সিরড় সদ্িার ইিা প্রকাশ কররন এিিং তারক এটাও িরলন সে, মারের আরদ্শ অমানয করা তাাঁর কারি একদ্ম 
অসম্ভি | 

অিরশরষ িুটি পাওোর পর বতবন রারেই িাবড়র উরেরশয োো কররন বকন্তু আিহাওো খারাপ োকাে নদ্ী পারাপাররর জনয সকারনা 
সনৌকা পাওো তখন োবিল না | তখন বতবন আর সকারনা উপাে না সপরে, সসই প্রকাি দ্ারমাদ্র নদ্ী সাাঁতবররেই িাবড়রত এরস সপৌিান 
| 



3 
 

১৮৫৬ সারল তত্ত্বরিাবযনী সভার সভয বনেকু্ত হন বিদ্যাসাগর এিিং ১৮৫৯ সারল বতবন “কযালকাটা সেবনিং সু্কল” স্থাপরন বিরশষ ভুবমকা 
পালন কররন বকন্তু পরর ১৮৬৪ সারল কযালকাটা সেবনিং সু্করলর নাম িদ্ল করর রাখা হে “বহদ ুসমরেপবলটন ইসবটটিউট”। 

ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সসখানকার সসরেটাবরর পরদ্ বনেকু্ত বিরলন | ১৮৭৯ সারল এটিরক প্রেম সেণ্ীর করলরজ পবরণ্ত করা হে | িতি মারন 
আজ বহদ ুসমরেপবলটন ইসবটটিউট “বিদ্যাসাগর করলজ” নারমও পবরবচত | 

এরপর বতবন অিরশরষ সমাজ সিংস্কাররর কারজ আত্মবনরিশ কররন তাাঁর বনরজর িনু্ধরদ্র সহরোগীতাে | ১৮৫০ সারল মদ্নরমাহন 
তকি ালঙ্কাররর সারে বমরল বতবন একটি পবেকা প্রকাশ কররন োর নাম বিল সর্ব্িশভুকরী পবেকা | সসটার প্রেম সিংখযাে “িালয বিিারহর 
সদ্াষ” নারম একটি প্রিন্ধ প্রকাবশত করা হে | 

বনরজর জন্মভূবম সমবদ্নীপুররর িীরবসিংহ গ্রারম বতবন প্রবতষ্ঠা কররন একটি অবিতবনক সু্কল | এিাড়া নারী বশক্ষার প্রসারও বতবন কররন | 

বিযিা বিিারহর মত সদুর একটি প্রোর প্রচলনও বতবন কররন সমারজর বচরাচবরত রীবত-নীবত সভরে | এরেরল তাাঁরক অরনক অপমান, 

বিদ্রুপও সহয কররত হে সাযারণ্ মানষুরদ্র সেরক | 

বকন্তু তারত তাাঁর বিদমুাে সকারনা দ্ুুঃখ বিরলানা িরিং দ্ঢ়ৃ মরনািরলর দ্বারা বতবন বনরজর কাজ আররা ভারলাভারি করর চরলন | 

সিাটরদ্র বশক্ষার জনয বতবন বলরখ সগবিরলন িণ্িপবরচে, কোমালা, ঈশরপর গরল্পর মত বকিু অনিদ্য িই ো আজও িািংলা ভাষা সশখার 
সক্ষরে অবত গরুতু্বপূণ্ি িই বহসারি পবরবচত | 

সতামরা বক জারনা, ১৮৫৭ সারলর ২৪ জানযুাবর সেবদ্ন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয স্থাবপত হয, তখন সসই বিশ্ববিদ্যালরযর পবরচালনা সবমবতর 
অনযতম সদ্সয বহসারি মরনানীত হন বিদ্যাসাগর মহাশয। 

আর এই সবমবতর ৩৯ জন সদ্রসযর মরযয মাে িয জন বিরলন ভারতীয োর মরযয বতবনও বিরলন একজন | 

সসই িির বতবন নারীরদ্র বশক্ষার উরেরশয হুগবল সজলায সাতটি ও িযিমান সজলায একটি িাবলকা বিদ্যালয স্থাপন কররন িিররর সশষ 
বদ্রক | 

পুররা এক িিররর মরযয বিদ্যাসাগর মহাশয সারা দ্বক্ষণ্িরে ৩৫টি িাবলকা বিদ্যালয স্থাপনও করর সেরলন | ১৮৫৮ সারলর ৩রা 
নরভম্বর বতবন সিংসৃ্কত করলরজর অযযরক্ষর পদ্ তযাগ কররন কারণ্ সসখানকার বশক্ষা বিভারগর অবযকতি ার সরে তাাঁর মতবিররায হে । 

৩৯ িির িযরস বিদ্যাসাগর মহাশে সরকাররর সারে সকল সম্পকি  বিন্ন কররন পুররাপুবর ভারি। বনরজর কারজর জনয বতবন সকানবদ্নও 
সরকাররর তরে সেরক সকানও রকরমর স্বীকৃবত িা আবেিক সহােতা পানবন। 

সশষ জীিরন এরস বতবন কলকাতার িাদ্ডু়িাগারন িসতিাবড় বনমিাণ্ কররন এিিং ১৮৭৭ সারলর জানযুাবর সেরক বতবন সসখারনই িাস 
কররত োরকন | এরপর ১৮৮০ সারল ভারত সরকার কতৃিক তাাঁরক বস.আই.ই উপাবযরত ভূবষত করা হে 

সতামরা হেরতা অরনরকই জারনানা সে, রামকৃষ্ণ পরমহিংস ১৮৮২ সারলর ৫ আগট িাদ্ডু়িাগারনর সসই িাবড়রত বিদ্যাসাগররর সারে সদ্খা 
কররত োন এিিং সসখারন তাাঁরা এরক অপররর সারে আলাপ কররন এিিং কোিাতি াও িরলন | 
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অিরশরষ ১৮৯১ সারল ২৯সশ জলুাই িািংলার নিজাগররণ্র অনযতম এই পবেকৃত রাবে ২:১৮বমবনরট তাাঁর সকালকাতার িাদ্ডু়িাগারনর 
িাবড়রত সশষ বনুঃশ্বাস তযাগ কররন | 

ঈশ্বরচরন্দ্রর তখন িেস হরে দ্াাঁবড়রেবিল প্রাে ৭১ িিররর কািাকাবি | িাক্তাররর মরত, বতবন বলভার কযান্সারর আোন্ত বিরলন অরনকবদ্ন 
যররই | 

নারাযণ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন বেবন বকনা ঈশ্বরচরন্দ্রর সিরল বিরলন, বতবন তাাঁর িািার মতুৃযর পর ১৮৯১ সারলর সসরেম্বর মারস তাাঁর িািার 
অসমাপ্ত আত্মজীিনী “বিদ্যাসাগর চবরত” প্রকাশ কররন | 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আজ প্ররতযক িাোবলর গিি | বতবন সসইসমে ো বকিু কাজ করর সগরিন তা এরকিাররই অসামানয এিিং দ্দু্ি ান্ত | 

তাাঁর কারি সমগ্র িাোলী সমাজ আজ ঋণ্ী | তাাঁর এই ঋণ্ সশায করা আমারদ্র কারি একদ্ম অসম্ভি | 

সসইসমে িািংলা তো সারা ভাররত জাত-পাত বনরে সিবশরভাগ মানষুই ভীষণ্ Serious বিল | আর সমরেরদ্র বশক্ষার বিষরে 
সিবশরভাগ পবরিারই রাবজ বিল না | 

সতা, সসইরকম একটা ভেিংকর পবরস্থবতরত একটা মানরুষর কতটা সাহসী এিিং প্রবতজ্ঞািদ্ধ মরনাভারির প্ররোজন, সসটা আশা কবর আর 
সতামারদ্র সিাোরত হরিনা | সতামরা বনরজরাই হেরতা কল্পনা কররত পাররিা | 

তাহরল এত কঠিন পবরবস্থবতর মরযয সেরকও েবদ্ একটা মানষু বনরজর সি লক্ষযরক পূরণ্ কররত পারর তাহরল আমরা সকন পাররিানা? 

আমরাও বনিই পাররিা | 

শযু ুমরনাভািরক দ্ঢ়ৃ কররত হরি আমারদ্র, মরনাভাি দ্ঢ়ৃ হরল এিিং লক্ষয একদ্ম পবরষ্কার োকরল সাহস তখন অনাোরসই চরল আসরি 
বভতরর | 

তখন আমারদ্র কারি িড় সেরক িড় সমসযাও সিাট িরল মরন হরি এিিং আমরাও বিনা দ্বুিন্তাে বনরজরদ্র কারজর মাযযরম লরক্ষযর 
বদ্রক এরগারত পাররিা | 

বিদ্যাসাগররর জীিনী আমারদ্র কারি শযু ুজীিনী নে, এটা হরি একটা সমূ্পণ্ি বশক্ষার সমান | বতবন আমারদ্র এটা বশবখরেরিন সে, 

মানরুষর উপকার কীভারি কররত হে, সমারজর বিপন্ন মানষুরদ্র পারশ কীভারি দ্াাঁড়ারত হে | 

বশবখরেরিন আসল মাতৃভবক্ত ও এটা প্রমান করর সদ্বখরেরিন আমারদ্র সিাইরক সে, বকভারি একজন চাইরলই সেরকারনা স্থান-কাল-অিস্থাে 
সকারনা বকিু বশখরত পারর | সস রাস্তাে চলরত চলরতই সহাক না সকন | 

 


