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পনু:দর্শনন রাজা রামনমাহন রায় 
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Abstract: 
In Bengal, from the seventeenth century to the first half of the eighteenth century, there was 

a rampant  catastrophe in the  life of Bengalis in socio-economic, political and cultural life. 

The weakness of the central Mughal power led to the emergence of isolated regional powers 

on the one hand and foreign invasion on the other. The skeletal situation of trade and 

commerce have remained at that time, as a result, the economy to rely on self-governing 

rural economies. In Bengal, the religion of the priestly class, as the director of stratified 

Hindu society, was engulfed in filth - polygamy, child marriage, ‘satidah’( a wife 

immolating herself on the funeral pyre of her dead husband).  Education was degrading day 

to day, Sanskrit was the medium of instruction, which was a hindrance to the general 

education and the spiritual education system was of no use in practical life. In this context, 

women were transformed into objects of enjoyment and women were confined within the 

four walls of the house, deprived of all possible means of building individual freedom. As a 

result, Bengal was plunged into the darkness. Raja Rammohun Roy implemented the 

renaissance by combining the traditions and culture of the East with the good aspects of 

colonial rule through his thought, consciousness, and keen scholarly personality. I think the 

main purpose of the article is to highlight these aspects of Rammohun's ceaseless work and 

I think it will be relevant to his present 250th birth. 

Key word: Bengali catastrophe, state power, skeleton, stratified, filthy, spiritual, calendar, 

individual-freedom, progressive and personality. 

    
আপনানর লন ়ে বিব্রত রবহনত 

আনে নাই কেহ অিনীপনর -োবমনী রায়। 
১ 

     েমানজ বেছু মানুনের আবির্শাি ঘনে  ানদরনে গুবন, প্রবতর্াধর িা েমাজ েংস্কারে বিে কোন অবর্ধা 

এনদর জনয প্রন াজয হনি তা বননয় েমাজতাবিেগণ িা  গনিেেগণ বেংেতশিযবিমূঢ়ে হন ়ে পন ়েন, এনদর 

োনলাত্তীণশ বিন্তা র্ািনা এিং েমশ োধনার জনয। এরূপ এেজন মনীেী,োনলাত্তীণশ িযবিত্ব হনলন রাজা 

রামনমাহন রা ়ে।উনবিংর্ র্তনে িাংলার নিজাগরনণর োন্ডারী রামনমাহন রা ়ে মানুেনে  ‘ঈশ্বর েম্ জ্ঞান’ 

েনর মানুনের  জনযই োরা জীিন অক্লান্ত পবরশ্রম েনর কগনছন এিং িাংলার নিজাগরণ কে োর্শে মবহমা ়ে 

উন্নীত েনরনছন। এজনয তানে ‘ফাদার অফ ম ানশ ইবন্ড ়ো’ িলা হন ়ে র্ানে।
২
 েপ্তদর্ র্তনের 
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বিতী ়োধশ  কর্নে অষ্টাদর্ র্তে র্তনের প্রর্মাধশ প শন্ত িাংলার োবিশে অক্ষনয়র বিহ্ন েিশত্রই নগ্নর্ানি 

প্রেবেত হন ়েবছল। িাংলার এই অনধাগবত কর্নে নতুন র্ানি পর্ িলা শুরু হনয়বছল অষ্টাদর্ র্তনের 

বিতী ়োনধশ কর্নে এিং উনবিংর্ র্তনের নিজাগরণ মাধযনম তা পূণশতা লার্ েনর। অষ্টাদর্ র্তে জুন ়ে 

িাঙাবল জীিননর িূ ়োন্ত অক্ষ ়ে জবনত রূ্নযতা কর্নে নতুন েনর িাাঁিার জনয ক  হাহাোর,কেখান কর্নেই 

অঙ্কুনরাদগম হ ়ে নতুন েম্ভািনার িীজ। েবি অন্নদার্ঙ্কর রা ়ে বিে ়েবেনে েুন্দরর্ানি উপস্থাপন েনরনছন" 

ক খানন কছদ কনই, ব েেবিবনউবে কনই, কেখানন অন্ধোর কর্নে আনলানে  উত্তরনণর প্রশ্ন উনিনা"
৩ 

ধ্বংনের  র্স্মরাবর্র মনধয  বফবনক্স পাবখর মত র্বিেযনতর েৃবষ্টর েম্ভািনার বনবহত বছল এই েম্ভািনানে 

িাস্তি রূপ বদনত েিশোনলর েিশ ুনগর  এেজন পর্প্রদর্শনের প্রন ়োজন হ ়ে। িাংলা তর্া র্ারনতর োবিশে 

অিনমন কর্নে উত্তরনণ ব বন এবগন ়ে এনেবছনলন বতবন হনলন রাজা রামনমাহন রা ়ে। 

এে 

উপবননিবর্ে উনবিংর্ র্তনে িাংলা ়ে ধমশ দর্শন োবহতয বর্ক্ষা িাঙাবলর েৃজনর্ীলতার িবহিঃপ্রোর্ 

পবরলবক্ষত হন ়েবছল, িাঙাবলর জীিননর এে োবিশে েমৃবি পবরলবক্ষত হন ়েবছল,ঐবতহাবেে,েমাজবিজ্ঞানীরা 

িাঙাবলর জীিননর এই অরূ্তপূিশ পবরিতশননে নিজাগরণ িনল রূ্বেত েনরনছন.। এই নিজাগরনণর 

এেবদে বছল অগ্রগবতর অবর্মুনখ পদিারণা এিং এর বিপরীত বদে বছল র্ারতিনেশর বিরন্তন েত্তানে নতুন 

েনর আবিষ্কানরর োধনা ।এই নিজাগরনণর োর্শে রূপোর বছনলন, েবিগুরুর র্াো ়ে 'েোল কিলা েলনত 

পাোননা' োজবে েনরবছনলন রাজা রামনমাহন রা ়ে, ব বন কিদান্ত িিশার প্রবতেৃত বছনলন।
৪
বতবন পাশ্চাতয 

বিজ্ঞান ও  প্রানিযর েংস্কৃবতর কমলিন্ধননর িারাই এনদনর্ োমবগ্রে উন্নবত লক্ষয েনরবছনলন। তাইনতা 

েবিগুরু রিীন্দ্রনার্ ক ন তার মনধয লক্ষয েনরবছনলন েমন্ববয় র্ািাদর্শ “পবশ্চম আবজ খুবল ়োনছ িার, কের্া 

হনত েনি আনন উপহার, বদনি আর বননি, বমলানল  বমবলনি,  ানি না নানো বফনর…"
৫ 
প্রািীন ঐবতনহযর 

প্রবত  নর্ষ্ট শ্রিািান হও ়ো েনিও রামনমাহন রা ়ে এ কদনর্র প্রিবলত বর্ক্ষা িযিস্থার প্রবত আস্থা হাবরন ়ে 

কফনলবছনলন।  বর্ক্ষা বছল আধযাবিে ও েংস্কৃত বনর্শর,  া েংখযাগবরষ্ঠ মানুনের কিাধগময বছল না।
৬
 এর 

ফনল েংখযাগবরষ্ঠ োধারণ মানুে এই বর্ক্ষািযিস্থার িাইনর প্রা ়ে অিস্থান েরবছল। অনযবদনে আধযাবিে 

বর্ক্ষার িযিহাবরে উপন াবগতা র্াো ়ে মানুে বর্ক্ষা িযিস্থা েম্পনেশ আগ্রহ হাবরন ়ে কফনলবছল। অনযবদনে 

কোম্পাবন েরোর িৃনেননর বর্ল্প বিপ্লনির তাড়নায় বব্রনেনন উৎপাবদত পণয োমগ্রীর িাজার েৃবষ্ট েরার জনয 

এিং দুিশল কোম্পাবন প্রর্ােবনে ো শ পবরিালনার জনয কেরাবন পনদ বেছু ইংনরজী জানা কলানের প্রন ়োজন 

হ ়ে । কোম্পাবনর এই উনদযাগনে বে ই বিনর্বলয়ান মত পবিনতরা 'ইউনেবলনেবর ়োন তি' এর িাস্তি 

প্রন ়োগ িনল অবর্বহত েনরন ।
৭ 

 কোম্পাবন েরোনরর কেৌর্লগত প্রন ়োজনীতার েনে এনদনর্ বর্ক্ষা -

েংস্কৃবতর উন্নবত এেমাত্র বিেল্প পর্, কোর্াও ক ন এে জা ়েগা ়ে এনে েবিবলত হন ়েবছল। তনি  াই কহাে 

না কেন িহু র্াো ়ে বিদগ্ধ পবন্ডত রাজা রামনমাহননর োনছ  ইংনরজনদর মত আধুবনে উন্নত ের্যতার ধারে 

িাহেনদর র্ারনত র্ােন েরা কে বতবন বিধাতার আর্ীিশাদ িনল অবর্বহত েনরনছন।
৮
 

  

  পাশ্চাতয বর্ক্ষার প্রবত অনুরাগ িযি েনরনছন এিং তার িাস্তিাব ়েত েরার কিষ্টা েরনছন এই জনয 

র্ারনত পাশ্চাতয বর্ক্ষার প্রণ ়েনন রামনমাহননে "the pioneer and promoter" িনল অবর্বহত েনরনছন 

রামানন্দ িযাোজশী 'Rammohun Roy modern India'  গ্রনে।
৯ 
কিোম, বনউ বরোন শা, কজমে বমল ও  জন 

স্টু ়োেশ বমল প্রমূখ তৎোলীন ইউনরানপর কশ্রষ্ঠ বিন্তার্ীলনদর রিনািলী রাধানমাহন প্রর্াবিত হন ়েবছনলন। 

1822 বিস্টানে ইংনরবজ র্াোয় পাশ্চাতয জ্ঞান বিতরনণর জনয েলোতার 'কহদুয়ায় অযাংনলা বহন্দ ু



পুন:দর্শনন রাজা রামনমাহন রায়                                                                                                      রনমর্ িন্দ্র িমশন  
 

Volume- X, Issue-III                                                   April  2022           83 

স্কুল'  প্রবতষ্ঠা েনরন। বপ্রন্স িারোনার্ িােরু এই  বিদযালনয় পন ়েনছন। 1827 বিস্টানে মনধয ইস্কুনল 60 

কর্নে 80 জন বহন্দু িালে ইংনরবজ র্াো বর্ক্ষা লার্ েরত।
১০
  রামনমাহন আনলেজান্ডার  াফ কে 

েলোতা ়ে ইংনরবজ স্কুল 'কজনানরল অযানেম্ববল ইনবস্টবেউর্ন' স্থাপনায় েহা ়েতা েনরনছন।
১১
  

িাংলা  পাশ্চাতয বর্ক্ষা ও েংস্কৃবতনত অগ্রগবতনত অগ্রগবতর মূনলয ক  বর্ক্ষাপ্রবতষ্ঠানবের নাম েিশানগ্র িনল 

আনে তা হল 'বহন্দু েনলজ'। বহন্দু েনলজ প্রবতষ্ঠার েনে রামনমাহননর নাম জব ়েন ়েবছল। আিী ়ে ের্ার 

েূত্র ধনরই র্ারনত পাশ্চাতয বর্ক্ষা প্রিতশননর বিনদবর্ অগ্রদূত ক বর্  কহ ়োনরর িন্ধুত্ব হ ়ে। ক বর্  কহ ়োর 

রামনমাহননে ইংনরবজ বিদযাল ়ে প্রবতষ্ঠার িযাপানর প্রস্তাি কদন এিং তার িাস্তি রুপ বদনত কহ ়োর েলোতা 

েুবপ্রম কোনেশর বিিারপবত এন া ়ো শ হাইে ইনস্টর েনে আনলািনা েনরন। বেন্তু তৎোলীন েলোতার 

রক্ষণর্ীল বহন্দু কনতারা বহন্দু েনলজ প্রবতবষ্ঠতায় রামনমাহননর উপবস্থবতনে তারা মাননত িা ়েবন।তাই 

রামনমাহননর মত প্রেৃত বর্ক্ষা দরবদ মানুে এই েনলনজর েনে েম্পেশ কছদ েনরন, কেননা েদেয হন ়ে 

বনষ্ফল খযাবত ধনর রাখার কর্নে বতবন স্বনদর্িােীর বর্ক্ষানে অননে কিবর্ মূলয বদন ়েবছনলন। হ ়েনতা এই 

জননয অনযনদর োনছ বিে ়েবে তীব্র পী ়োদা ়েে হনলও তার োনছ অনযানয দু-িারবে োধারণ ঘেনার মনতাই 

বছল। 1816 বিস্টানে 21কে কম বহন্দু েনলনজ েবমবে গবিত হ ়ে, এনত আেজন ইউনরাপী ়ে এিং েুব ়েজন 

কদর্ী ়ে েদেয কে বনন ়ে এই েবমবে গবিত হ ়ে । কর্ে প শন্ত 1817 বিস্টানে 20 কর্ জানু ়োবর গড়ান 

হাোয়  কগারািাাঁদ িোনের িাব ়েনত বহন্দু েনলনজর উনিাধন হ ়ে ।
১২

 
  

  পাশ্চাতয বর্ক্ষার প্রবত তার আগ্রহ েতখাবন বছল তার প্রমাণ পাও ়ো  া ়ে কোম্পাবন রাজ েলোতা 

েংস্কৃত েনলজ স্থাপননর উনদযাগ গ্রহণ েরনল রামনমাহন েংস্কৃত পবন্ডত হও ়ো েনিও এই বেিানন্তর প্রিল 

বিনরাধী হন। বর্ক্ষা খানত এে লক্ষ োো  র্া র্র্ানি িয ়ে েরা হ ়ে তার জনয 1823 বিস্টানে 17 জলুাই 

কোম্পাবন েরোর "General committee of public Instruction" রামনমাহন কোম্পাবন েরোনরর বর্ক্ষা 

খানত  িরানের অর্শ  ানত কেিল 170 বর্ক্ষার জনয িয ়ে েরা হ ়ে তার প্রিল দাবি 

জাবনন ়েবছনলন।বতবন  পাশ্চাতয বর্ক্ষার পনক্ষ েুদৃঢ়ে মতামত িযি েনরন অপর বদনে েংস্কৃত বর্ক্ষার বিপনক্ষ 

এেবে পত্র কলনখন ল শ আমহাস্টশনে উনের্য েনর তনি 1823 বিস্টানে 11 ই ব নেম্বর। পাশ্চাতয বর্ক্ষার 

পনক্ষ কলনখন  "....We understood that the Government in England had ordered a considerable 

sum of money to be annually devoted to ……the natives of India in mathematics,.....And 

other useful sciences…,which the Nation of Europe have carried to a degree of perfection 

that has raised them above the inhabitants of the other parts of the world.." 
১৩
 .অনযবদনে 

েংস্কৃত র্াোবর্ক্ষার কনবতিািে বদে গুবল উনেখ েনর রামনমাহন বলনখনছন " the Sanskrit system of 

education would be the best calculated to keep the country in darkness, if such had been the 

policy of British legislature"
 ১৪

  বদও েরোর রামনমাহননর বিবিপনত্রর েদুত্তর না বদন ়ে েলোতা ়ে 

েংস্কৃত েনলজ স্থাপননর বেিানন্ত অেল কর্নেবছনলন। কোম্পাবন েরোর এিং নিগবিত বর্ক্ষা পবরেদ 

হ ়েনতা দুবে োরনণ রামনমাহননর বিবির উত্তর কদ ়েবন। এে; হনত পানর রামনমাহননর  ুবির  নর্ষ্ট 

োরিত্তা বছল;দুই, েরোর র্ানলামনতাই জানত  ক  তৎোলীন রক্ষণর্ীল তর্া েংখযাগবরষ্ঠ বহন্দু েম্প্রদান ়ের 

েনে রামনমাহননর িবনিনার অর্াি। ফনল তারা রামনমাহননে এেপ্রোর অস্বীোর েনরবছল।তনি 

 াইনহাে,বর্ক্ষা দরবদ ক বর্  কহ ়োনরর জবমনত 1824 বিস্টানের 25 কর্ কফব্রু ়োবর েনলজ র্িননর 

বর্বত্তপ্রস্তর স্থাবপত হল এিং বর্বত্তফলনে উৎেীণশ েরা হন ়েবছল, " পরমেদার্ ়ে মহামবহম িতুর্শ জনজশর 
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রাজত্বোনল,র্ারনত বব্রবের্ অবধেৃত অঞ্চল েমূনহর গর্নশর কজনানরল মহামানয উইবল ়োম বপে আমহাস্টশ এর 

আনুেূনলয"
১৫ 

 তনি রামনমাহন রান ়ের পাশ্চাতয বর্ক্ষার প্রবত ক্রমান্বন ়ে বিৎোনর এনেিানর িযর্শ হন ়েবছল তা 

বেন্তু মনন েরার োরণ কনই। এেবে পবরেংখযান বদনলই বিে ়েবে পবরষ্কার হন ়ে  ানি, িাংলা ়ে ইংনরবজ 

বর্ক্ষার প্রবত ক  ক াাঁে তা ক্রমান্বন ়ে কিন ়েই িলবছল।  

পুস্তে বিতরণ ও বিক্র ়ে বহোি 

                                     িৎের             িাংলা            ইংনরবজ 

                                             1822-23—-------11,704—-----893 

                                                        1824-25—---------7326—------755 

                                                        1826-27—-----------12654—--4327 

                                                        1828-29—------------10074—--9616 

                                                        1830-31—-----------8281—-11063
 ১৬  

তনি এের্া েতয ক  এনদনর্ পাশ্চাতয বর্ক্ষা প্রোনর েরোবর উনদযানগর অননে পূিশ কর্নেই কিেরোবর 

উনদযানগ বিনর্ে েনর বমর্নাবররা তানদর ঐোবন্তে প্রনিষ্টা ়ে পাশ্চাতয বর্ক্ষা এেবে স্বতন্ত্র ধারা প্রিাবহত 

হনত শুরু েনরবছল। 1830 বি. বননির  তর্য কর্নে িযাবিস্ট বমর্নাবরনদর বর্ক্ষার ধারা লক্ষনী . 

                             স্থান........................................ ছাত্রেংখযা 

                                শ্রীরামপুর—--–------------          143 জন 

ঢাো      —------------------------  221 জন 

বিোগঞ্জ —--------------------------129 জন 

 নর্ার —-----------------------------12 জন 

কিনারে —----------------------------17 জন 

এলাহািাদ—---------------------------6 জন 

                                                                      কমাে =528 জন 

 1831 বিস্টানে িযাবিস্ট বমর্ন এর বন ়েন্ত্রণাধীনন পািরত ছাত্রী েংখযা বছল, 

স্থান —-----------------------------ছাত্রী েংখযা 

শ্রীরামপুর —-----------------------117 জন 

ঢাো —-----------------------------209 জন 

বিোগঞ্জ —-------------------------129 জন 

 নর্ার—---------------------------- 6 জন 

কিনারে —-------------------------16 

এলাহািাদ —-----------------------7 জন 

                                                                     কমাে= 484 জন ।
১৭ 

 

  

    োমন্ততাবন্ত্রে জবমদাবর কিতনা িারা প্রর্াবিত হন ়ে রামনমাহন ঔপবননিবর্ে র্ােনোনল বর্ক্ষািযিস্থানে 

আধুবনেীেরনণর নানম কশ্রণী স্বার্শনে িবরতার্শ েরনত কিন ়ে বছনলন, এই বিে ়েবেও ক্রমর্ বদিানলানের মত 

পবরষ্কার হন ়ে ওনি। কোম্পাবন েরোর বর্ক্ষাখানতর িরােেৃত অর্শ পাশ্চাতয না প্রািয কোন খানত িয ়ে েরা 

হনি এই বিতনেশ রামনমাহন পাশ্চানতযর পক্ষ অিলম্বন গ্রহণ েনরবছনলন, অর্শাৎ আধুবনে বিজ্ঞানেিত 
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বর্ক্ষািযিস্থা ,এই বিে ়েবে না হ ়ে েমর্শনন াগয হল।  জ্ঞান প্রদাননর মাধযম  বে হনি কেই বিে ়েবে  খন প্রশ্ন 

ওনি তখননা বতবন  মাতৃর্াো ়ে েমর্শন জানান বন, অেুণ্ঠ েমর্শন জাবনন ়েবছনলন ইংনরবজ র্াোনেই। অর্ি 

কেই েম ়ে প্রখযাত বর্ক্ষাবিনদরা ক মন মার্শমান, কেবর,ব নরাবজওর মত িযবিত্বরা কিন ়ে বছনলন মাতৃর্াো ়ে 

আধুবনে বর্ক্ষাদাননর িযিস্থা। এরা স্বনদর্ী জানলা বদন ়ে পাশ্চাতয জ্ঞাননে আনরাহনণর ের্া কজার 

বদন ়েবছল। এইজনয বিজ্ঞাননর বিবর্ন্ন র্াখায় গ্রে গুবল এিং বিবর্ন্ন র্াখা ়ে খযাতনামা বিনদবর্নদর এনন 

বর্ক্ষাদাননর িযিস্থা ের্া িনলবছল। তাই িলা ক নত পানর ক  রাজা রামনমাহন রা ়ে কোর্াও ক ন বর্ক্ষার 

মাধযমনে বনন ়ে আনগ কর্নেই দা ়েিি বছনলন। 

দুই 

 ধমশানুষ্ঠান িলনত প্রর্াগত আিারেিশস্ব ধমশী ়ে বক্র ়ো-েলাপ িা ঈশ্বর আরাধনা নয়, ধারণ েরার 

অনুষ্ঠান।মানুনের বিদযািুবি েহ  া জীিননে পবরর্ীবলত,উন্নত েরার  কেৌর্ল গুবল কে েমাজ কর্নে 

আনরাহন েনর। েমাজ িযবতনরনে তার অবস্তত্ব েল্পনা েরা  া ়ে না। 

"ধমশানুষ্ঠানন প্রধানত কক্ষনত্রর নাম েমাজ। 

ক খানন েতগুবল নর-নারী পরস্পনরর মুখানপক্ষী হন ়ে িেিাে েনরন, 

কেখাননই েমাজ  গবিত হ ়ে"….. . হনরেৃষ্ণ মুনখাপাধযা ়ে। 
১৮

 

 এর িারা োবহতযরত্ন হনরেষৃ্ণ মুনখাপাধযা ়ে ধমশানুষ্ঠান িলনত প্রর্াগত,আিারেিশস্ব ধমশী ়ে 

বক্র ়ো-েলাপ নেযাৎ েনর ধারণ েরার অনুষ্ঠান, অর্শাৎ বিনর্ে এে র্াো কগাষ্ঠীর মানুে বননজনদর 

রীবতনীবতনে ধারণ েনর ের্যতা ও েংস্কৃবতর বিোর্ ঘো ়ে েমানজর মাধযনম। তাইনতা িলা  া ়ে ধমশ হল 

প্রাণিান ও  েজীি বিে ়ে, া  িলার পনর্ জীিননে েবিে মােশ দর্শন ে ়োয়।প্রেেত:উনেখয ক  মহার্ারনতর 

না ়েে শ্রীেৃষ্ণ েুরুনক্ষনত্রর  ুনি উপবস্থত হ ়ে ক ািা  মননািৃবত্ত বফবরন ়ে আননত অজুশননে ক  ধনমশর িযাখযা 

প্রদান েনরবছনলন। এছা ়ো েংস্কার হন ়ে ওনি জীিননর িাজশার িা আিরনণর বিে ়ে।  ার মধয বদন ়ে আিা 

শুবি পবিত্রতা ও জাগরন ঘো ়ে।েমাজ প্রবতফবলত হ ়ে বলবখত রূপ- র্াস্ত্রী ়ে বিধান এিং েিশাবধে মানুনের 

মেনলর জনয পরম্পরা িা প্রর্া এর িারা,  া অবলবখত।
১৯ 

 প্রািীন র্ারনতর েমাজ বিনযাে িতুিশণশ প্রর্ার ধমশ 

েংঘাত ও েংেনের মধযবদন ়ে অষ্টাদর্ র্তনে িাঙাবল েমাজ র্তােী প্রািীন প্রর্া রীবতনীবত ও অন্ধ েংস্কানর 

আিি েনর কফনল। বহন্দু ধনমশর জাবতনর্দ প্রর্া বহন্দু েমানজর ‘Healthy growth’ কে প্রবতহত েনরনছ 

এর ক্ষবতোরে প্রর্াি পন ়েনছ আধযাবিে ও  িাস্তি জীিনন। বহন্দু ধনমশ এতোই স্তরীরূ্ত হন ়েবছল ক  এে 

কশ্রণী  অনয কশ্রণীনে িবহরাগত মনন েনর। জাবতনর্দ প্রর্া  েতখাবন েনিার ও অনমনী ়ে বছল তা উনেখ 

েনরনছন বরজনল, বতবন বলনখবছনলন "The strata,indeed, remain or multiplaied, their relative 

position are, on the whole, unaltered’
 ২০.

 িহুবিিাহ, িালযবিিাহ, বর্শু েন্তান হতযা েমানজর আনষ্টপনৃষ্ঠ 

কগনছ  া ়ে েংেীণশ অন্তিশন্দ্ব পরবনন্দা,পরিিশার মত বিে ়েগুবল প্রাধানয পা ়ে.।বেন্তু উনবিংর্ র্তনে ধনমশর 

েমস্ত  র্ানলা গুণগুবল ক ন োনলর হওয়ায় বিদা ়ে বনন ়েবছল। 
  

    ঔপবননিবর্ে েরোনরর উচ্চপদস্থ আবধোবরেরা লক্ষয েনরবছনলন র্ারতী ়েনদর দদনবন্দন জীিননর 

েমস্ত বেছুই পবরিাবলত হন ়েবছল ধনমশর িারা। জাতপাত ক ন তীব্র রক্ষনর্ীলতার কমা ়েনে আিি বছল। 

েমানজর িৃহত্তর েংখযাগবরষ্ঠ মানুে, বনম্নিনণশর মানুে ও মবহলারা ক ন ব্রাহ্মণয েমাজ িযিস্থার িাইনর অিস্থান 

েরবছল।
২১
 ধনমশর কিরাজাল এতোই তীব্র বছল ক  ধমশী ়ে গবির িাইনর খাও ়ো-দাও ়োর ের্া বিন্তা র্ািনার 

িাইনর বছল। জাতপানতর প্রনোপ েতো গর্ীর বছল তা অনুমান েরা  া ়ে, িালে রামতনু লাবহ ়েী  খন 
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কহ ়োর োনহনির বিদযালনয় অবিতবনে বর্ক্ষার্শী বহনেনি অংর্গ্রহনণর প্রনিষ্টার েম ়ে। িালে রামতনু লাবহ ়েী 

অরু্ি অিস্থা ়ে র্াো েনত্বও  খন কহ ়োর োনহি তানে খািানরর প্রস্তাি বদন ়েবছল, তখন কছাট্ট রামতনু 

বিনদবর্ ও বিধমশী কলানের খািার কখনল 'জাত  ানি' এই র্ন ়ে কে বমর্যা ের্া িনলবছল,ক  কে খািার 

কখন ়েনছ।
২২
 প্রনতযেবে মানুে ধনমশর দাে এ রূপান্তবরত হন ়েবছল,ধূতশ ও েুিতুর ব্রাহ্মণনদর িারা। এরা 

োধারণ মানুনের জীিননর প্রবতবে পদনক্ষপনে পবঞ্জোর িাধা বননেধ ও িিীমিনপর অিাবঞ্চত অেুবলনহলনন 

িারা ধমশনে পবরিাবলত েনরবছল। ধমশনে তারা িযিহার েনর তানদর  জীিননে েুখের ও আরামপ্রদ েনর 

তুনলবছল, কিবর্রর্াগ কক্ষনত্র োধারণ মানুেনে ধনমশর এই জজুু কদবখন ়ে।এই প্রেনে William 

Ward  বলনখনছন “ ... the revolutions of the heavenly bodies … the superstitious fears of the 

people… births, sickness, marriages, misfortunes, deaths… a future state… every form and 

ceremony of  religion …. all the public festivals etc. etc. have been seized upon as sources 

of revenue to the Brahmuns”
২৩

 বহন্দু ধনমশর িহু কদিতার পজূা অিশনার বনতযবনবমবত্তে বিে ়ে হন ়ে 

দাাঁব ়েন ়েবছল। 

  

    বহন্দু ধনমশর ব্রাহ্মণয প্ররু্ত্ব এিং িহুত্বিানদর অোরতা উপলবি েনরবছনলন িহু র্াোর অোমানয 

পাবিনতযর অবধোরী রামনমাহন। বতবন বলনখবছনলন "....The peculiar practice of Hindoo idolatry 

which, more than of any other pagan worship, destroy the texture of society, together with 

compassion for my countrymen" 
২৪

 রামনমাহন পােনা কর্নে পাবেশ -আরবি র্াোয়  নর্ষ্ট পাবন্ডতয 

অজশন েনরন। োর্ীধানমর েংস্কৃত র্াো রি েনরন এিং ইংনরবজনত মুবন্স ়োনা কদবখন ়েনছন তার প্রমান 

পাও ়ো  া ়ে 1821 বিস্টানে ল শ আমহাস্টশ এর বনেে েংিাদপনত্রর স্বাধীনতা রক্ষার জনয বিবে কর্নে । 

তাছা ়ো রামনমাহন বহন্দু ধনমশর প্রামাবণে গ্রে গুবল ক মন কিদ, উপবনেদ ও  পুরাণ প্ররৃ্বত বিেন ়ে অোধারণ 

পাবন্ডতয অজশন েনরবছনলন। তৎোলীন বহন্দু েমাজ ধনমশর কমৌবলে বিে ়েগুবল ক মন, কিনদর েমশোি ও 

উপবনেনদর ব্রহ্মজ্ঞান  স্মৃবতর তাবলোয় অিগুবিত করনখ, দুগশাপজূায় িবলদান, তীর্শ াত্রা, গো স্নাননর মত 

িাবহযে বিে ়েগুবল বনন ়ে কমনত ওনি। রামনমাহন পুত্তবলের্া ও িহুত্বিানদর অোরতা উপলবি েনর 

অনুগতনদর বননয়, এনদর মনধয অনননে েলোতার ন ়ো জবমদার কশ্রণীর অন্তরু্শি বছনলন, 1815 বিস্টানে 

আিী ়ে ের্া প্রবতষ্ঠা েনরন। এই উদী ়েমান  কশ্রণীর মানুনেরা বছনলন প্রেন্নেমুার িােরু, দপশনারা ়েন িােুর, 

কগাপীনমাহন িােরু ,কতবলপা ়োর জবমদার অন্নদা প্রোদ িনন্দাপাধযা ়ে, বপ্রন্স িারোনার্ িােুর, োবের 

জবমদার োবলনার্ রা ়ে,বখবদরপুনরর রূ্বেলার্, রাজা োবল র্ংের কঘাোল,আন্দুনলর জবমদার োর্ীনার্ 

মবেে, রাজিন্দ্র রা ়ে ও নন্দবেনর্ার িেু প্রমুখ।
২৫

 আিী ়ে ের্া কে কিদান্ত ধনমশর িযাখযা ও বিিার হনতা 

এছা ়োও িহুবিিাহ িালযবিিানহর মনতা বিে ়ে বনন ়ে আনলািনা েরা হনতা এিং প্রনতযে েদয স্বাধীন মত 

প্রোনর্র েুন াগ বছল। রামনমাহন আিী ়ে ের্া কে প্রবতষ্ঠা েনরবছনলন মলূত তৎোলীন বহন্দুধনমশর েংেে 

কর্নে পবরত্রানণর উপা ়ে বহোনি। কেননা ওই েম ়ে বহন্দু ধনমশর দুিশলতার েুন ানগ বিস্টধনমশর 

আবধপতযিাদ বহন্দুধমশনে েংেনের মুনখামুবখ দাাঁ ়ে েরা ়ে অনযবদনে এই  েঙ্কনের মূল োরণ বছল এই 

ধনমশর অনািার িযবর্িার ও বিরৃ্ঙ্খলা।রামনমাহন রান ়ের আিী ়ে ের্ার জনবপ্র ়েতা ়ে বির ধরাননার জনয বহন্দু 

ধনমশর কগারা রক্ষণর্ীলনদর েনে মান মনধযই রামনমাহননে তেশ ুনি অংর্গ্রহণ েরনত হনতা।নগারা 

রক্ষণর্ীল দনলর কনতৃত্ব স্থানী ়েরা হনলন;ক মন রাধাোন্ত কদি .রামনমাহন রা ়ে তার কেৌমুদী েংিাদপনত্র 
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েতীদাহ বিপনক্ষ বনরলে প্রিার িাবলন ়ে বগন ়েবছনলন। কর্ে প শন্ত ঔপবননিবর্ে েরোনরর িদানযতায় এই 

বনষু্ঠর প্রর্া িন্ধ েরা েম্ভি হন ়েবছল।   

বতন 

                                                                        

     েতী  ার িুযৎপবত্তগত অর্শ হনলা েৎ, এর িারা  েতয ,েুন্দর এিং দনবতে গুণািলী েম্পন্ন নারীনে 

কিা ায়।  েদযমৃত স্বামীর জ্বলন্ত বিতা ়ে পুণয লানর্র িােনা ়ে ও পরনলানেও েমীর বনতয েহিন শ র্াোর 

িােনা ়ে বিধিা নারী বননজর জীিন উৎেগশ েরানেই sati।  বদও েবত হও ়োর বিে ়েবে েি েম ়ে স্ব-ইচ্ছা ়ে 

হ ়েনা প্রা ়েই কজার েনর তার জীিননে উৎেগশ েরা হত। োধারণর্ানি মনন েরা হন ়েনছ িাস্তি জগনতর 

এেজন প্রর্াির্ালী িযবি(পরুুে), মারা কগনল তার বনতয েহন াগী, অনুগামীরা বিনর্ে েনর তার স্ত্রী কেিা 

 নত্নর জনয েহমরণ এ অংর্গ্রহণ েরনতন।
২৬ 
তনি H.H Wilson তার 'miscellaneous Essays and 

Lectures'এবং P.v Kane, তার বহবি অফ ধমশর্াস্ত্র গ্রনে িনলনছন ক  দিবদে  ুনগ েবতর কোন ঘেনা 

কনই,তাই িলা  া ়ে ক  নারীনদর েতী হও ়োর ঘেনাবে পরিতশীোনলর এিং এোও বিে ক  মহাোবিযে  ুনগ 

এই বিে ়েবে  েংবক্ষপ্ত আোনর রাজ ঘরানার মনধযই েীমািি বছল। েতী হও ়োর বিে ়েবেনে দুই র্ানগ র্াগ 

েরা হ ়ে 'েহগমন' অর্শাৎ েদয মৃত স্বামীর জ্বলন্ত বিতা ়ে েদয বিধিার আিাহুবত প্রদান এিং 'অনুমরন' 

অর্শাৎ স্বামীর মৃতুযর পর বিধিা পুনয েঞ্চ ়ে এর জনয আিাহুবত প্রদান েরা।  

       উপবননিবর্ে র্ােননর প্রাক্কানল 1743 বিস্টানে ইংবলর্ েুবের অধযক্ষ েযার ফ্রাবন্সে রানেল এিং 

হলওন ়েল স্বিনক্ষ েতীদাহ হনত কদনখবছনল। উপবননিবর্ে িাংলা ়ে উনবিংর্ র্তনের প্রর্ম ও বিতী ়ে 

দর্নের েতী হও ়োর ঘেনা প্রা ়ে লক্ষয েরা বগন ়েবছল। 1799 বিস্টানের নদী ়োর এে েুলীন ব্রাহ্মনণর 

2 2  জন স্ত্রী তার েনে েহমতৃা হ ়ে, 1804 বিস্টানে েলোতার িতুবদশনে 30 মাইল প শন্ত বিস্তৃত েীমানার 

মনধয প্রা ়ে বতনর্ত বিধিা েহমৃতা হন ়েবছল।
২৭

 কোম্পাবনর র্ােননর প্রর্ম পনিশ কোম্পাবনর র্ারনতর 

অর্যন্তরীণ েমাজিযিস্থা ়ে হস্তনক্ষপ না েরানতই উৎোহী বছল। ফনল র্ারনতর বহন্দু ধমশ ও েমানজর এই 

অমানবিে প্রর্া েম্বনন্ধ েি বেছু কদখার পরও না কদখার র্ান েনর িুপ কর্নে বছল ঔপবননিবর্ে েরোর। 

তনি কোম্পাবনর উচ্চপদস্থ আমলারা ক  এ বিেন ়ে এনেিানর িুপ বছনল না তা কিা া  া ়ে। 1797 বিস্টানে 

কমবদনীপুনরর মযাবজনিে েতীদাহ প্রর্ার বিরুনি আইন প্রণ ়েন েরা  া ়ে বেনা কেই বিেন ়ে গর্নশর কে বিবি 

বলনখবছনলন।
২৮ 
অনযবদনে 1815 বিষ্টানের িুনন্দলখন্ড মযাবজনিে এ বিেন ়ে পদনক্ষপ কনও ়োর জনয র্ারত 

েরোনরর োনছ অনুনরাধ েনরন। 1817 বিস্টানে র্ারত েরোর এই মনমশ আইন প্রণ ়েন েনরন ক  েদয 

বিধিা নারী েহগামী হনত কগনল আনগ কজলা মযাবজনিনের অনুমবত বননত হনি। আনরা এে ধাপ এবগন ়ে 

ল শ আমহাস্টশ েতীদাহ প্রিণতা েমানত বেছু বননদশর্ জাবর েনরবছনলন;- েতী হনত আগ্রহী নারীনে বননজ 

মযাবজনিনের োনছ হাবজর কর্নে অনুমবত পত্র বননত হনি, েতীর েহমরনণ েহা ়েতাোরী কোন িযবি 

েরোবর িােবর পানি না এিং েহমৃতা বিধিার েম্পবত্ত েরোর িানজয়াপ্ত েরনি। 
 

    উনবিংর্ র্তনে পাশ্চাতয বর্ক্ষার প্রর্াি িাংলার েমানজ এেনশ্রণীর নারীর আবির্শাি ঘনে,  ারা 

পুরুেতাবন্ত্রে েমানজর িারা বন ়েবন্ত্রত েতীদাহ প্রর্া মানন বন,  এ প্রেনে উনেখয ক  রাজা রামনমাহন রানয়র 

মাতা তাবরণী কদিী, এিং উনবিংর্ র্তনের নতুন মবহলা  ক্টর বিনা মজমুদার, মজমুদানরর িােুরমা তানদর 

পবরিানরর হন ়ে কর্ে েতী হন ়েবছনলন, এরপর আর তানদর পবরিানরর এই ঘেনা ঘনেবন িা হ ়েবন এর 

কর্নেই িু নত অেুবিধা হ ়ে না ক  েতী হও ়োর বিে ়েবে অগ্রের পবরিানরর নারীরা এই ের্াবে বে দূনর 
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েবরন ়ে করনখবছল।
২৯ 
অনযবদনে ঊনবিংর্ র্তােীর িাংলার মুেলমান েমানজর নারী মুবির অগ্রদূত করানে ়ো 

োখাও ়োত কহানেন 'স্ত্রীজাবতর অিনবত' প্রিনন্ধর পাশ্চাতয ের্যতার অগ্রগবত এিং এবর্ ়োর অিনবত প্রেনে 

আনক্ষনপর েুনর িনলবছনলন-"......ঈশ্বর বে কেিলই এবর্ ়োরই? আনমবরো ়ে তার রাজত্ব বছল 

না?......ক খানন ধনমশর িন্ধন অবতর্ ়ে দৃঢ়, কেইখানন নারীর প্রবত অতযািার অবধে…." 
৩০

 

‘নিজাগরনণর অগ্রদূত’ও ‘র্ারনতর আধুবনে মানুে’ রাজা রামনমাহন বহন্দ ু ধনমশর িনিশানরাবিত ও বনষু্ঠর 

িলনলও েম িলা হ ়ে , েতীদাহ প্রর্া উনচ্ছদ েরনত িিপবরের হন। নারী-জীিননর এই দুবিশেহ প্রর্াবের 

প্রবতোর েনল্প বতবন এিং তার প্রগবতর্ীল অনুগামীনদর স্বাক্ষবরত আনিদন পত্র গর্নশর কজনানরল বছনলন 

উইবলয়াম কিবিংে োনছ পািান 1828 বি,। রামনমাহন েবতয প্রর্ার বিরুনি আনন্দালন শুরু েনরন এমনবে 

র্র্ান ঘানে বগন ়েও েহমরণার্শী বিধিানে বনরৃ্ত হনত োহা য েনরবছনলন। 1818 বিস্টানে েহমরণ বিে ়েে 

'প্রিতশে ও বনিতনের েম্বাদ' গ্রনের প্রমাণ  কদন বিধিানদর েহমরণ, এরূপ কোন বননদশর্ কোন বহন্দু র্ানস্ত্র 

কনই।  াই কহাে কর্েপ শন্ত রামনমাহননর আনিদনন ো ়ো বদন ়ে র্ারত কপ্রমী ল শ কিবিঙ্ক 1 8 2 9  

বিস্টানে আইন পার্ েনর েতীদাহ প্রর্া রদ েনরন।  বদও প্রার্বমে বদনে েতীদানহর বিরুনি আইন 

প্রণ ়েননর বিে ়েবেনে আপবত্ত জাবনন ়েবছনলন রামনমাহন রা ়ে তার,  ুবি বছল আইননর িারা োমাবজে 

েমেযার েমাধান েম্ভি ন ়ে িনল। 

িার 

“A well informed citizenry is the foundation of our democracy, 

then the newspaper must be saved”.............Thomas Jefferson 
  

    গণতনন্ত্রর িতুর্শ স্তম্ভ হল কদনর্র েংিাদপত্র,েংিাদপনত্রর স্বেী ়েতা ও  স্বাধীনতা  াই িবল না কেন, তা 

েুরবক্ষত র্ানে জানগননর  েনিতনতার উপর। উপনননিবর্ে েরোর িাবনবজযে দৃবষ্টর্বের িারা পবরিাবলত। 

এর ফনল েরোনরর জন জনেলযানণর মত মলূ বিে ়েবেনে অগ্রাবধোর কদও ়ো দরোর তা প্রা ়েই কোম্পাবন 

েরোর অিনহলা েনর ক ত।এখানন জনগনণর অতন্দ্র প্রহরী বহোনি েংিাদপত্র গুবল েরোনরর র্ানলা মন্দ 

বদেগুবল তুনল ধরত আর এবে বছল েরোনরর না পছন্দ। তাই র্ারতিনেশর প্রর্ম েংিাদপত্র কজমে 

অগাস্টাে বহবে কিেল কগনজে েরোনরর করাোননল পন ়ে, এরপর কর্নে েংিাদপনত্র বিরুনি েরোনরর 

রিিক্ষরু তাবলো ক্রমর্ দীঘশাব ়েত হনত র্ানে।
৩১

 

       আধুবনে র্ারনতর অগ্রদূত রাজা রামনমাহন রা ়েনে  'Father of liberalism' ও িলা হন ়ে র্ানে ।তার 

বিন্তার্ািনা েমানজর মনধয েম্প্রোবরত েরনত েংিাদপত্রনে হাবত ়োর বহনেনি কিনছ বনন ়েবছনলন। বতবন 

ইংনরবজনত ব্রহ্মবনেযাল মযাগাবজন ,1821 বিস্টানে িাংলায় েংিাদ কেৌমদুী এিং 1822 বিস্টানের 

োপ্তাবহে পাবেশনত বমরাদ-উল- আেির, প্রিানরর মাধযনম তৎোলীন েমানজর অিস্থা রাজবনবতে বিে ়ে এর 

মত গুরুত্বপূণশ বিে ়েগুনলা তুনল ধনরন। বতবন উদারবনবতে ও  ুবিিাদী মানুে বহোনি নাগবরে েনিতনতা 

কিাধ তারমনধয প্রখর বছল । 1823বিস্টানে 14ই মািশ, ল শ অযা াম Press Ordinance িারা েংিাদপনত্রর 

েণ্ঠনরাধ েরার কিষ্টা েরনল রামনমাহন রা ়ে এই আইননর বিরুনি তীব্র প্রবতিাদ আনন্দালন গন ়ে 

কতানলন। 
৩২  

রামনমাহন ও পাাঁিজন বিবর্ষ্ট অনুগামীনে বননয়, ক মন- িন্দ্রেুমার িােরু, িারোনার্ িােরু, 

হরিন্দ্র কঘাে, কগৌব ়ে িরণ িযানাবজশ ও প্রেন্নেুমার িােরু  েুবপ্রম কোনেশ আনিদন েনরন। বতবন আনিদনপনত্র 

বলনখবছনলন  "Every good ruler will be anxious to afford every individual the readiest means 

of bringing to his notice whatever may require his interference. To secure this important 
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object, the unrestricted liberty of publication is the only effectual means that can be 

employed," া তার গণতাবন্ত্রেতা, নাগবরে েনিতনতানিাধ,েম্বনন্ধ প্রনতযেবে ছনত্র ছনত্র প্রবতফবলত 

হন ়েবছল ।  বদও তারা আনন্দালননর েনিও েরোর এই আইননর কোননা পুনিঃবিনিিনা েনরবন বেন্তু 

রামনমাহননর  ুবিপূণশ ও ওজবস্বনী র্াো ়ে প্রবতিাদ পরিতশী প্রজন্মনে েরোরবিনরাধী আনন্দালননর 

পবরিালনা েরনত োহা য েনরবছল। কোম্পাবন রানজযর বিরুনি েৎ োহনের েনে মার্া তুনল দাাঁ ়োর ঘেনা 

শুধু র্ারতিােী স্বানর্শ ন ়ে,স্বাধীনর্ানি জ্ঞান অজশন েরার ক  মানুনের জন্মগত অবধোর আনছ, তার প্রবতস্থা 

বতবন কেবদন েনর বগন ়েবছনলন। এ োরনণই বতবন র্ারতিােীর োনছ 'প্রর্ম আধুবনে মানুে', 

‘জাতী ়েতািানদর অগ্রদূত' ইতযাবদ নানম আখযাব ়েত হন ়েনছন। এখাননই রাজা রামনমাহননর প্রােবেেতা 

আজও অপবরিবতশত রন ়েনছ ।শুধু তাই ন ়ে রাজা রামনমাহন এতোই গণতাবন্ত্রেতা েম্বনন্ধ েনিতন বছনলন 

উনবিংর্ র্তনের প্রর্মানধশ প্রর্ােননর বিনেন্দ্রীেরণ এিং প্রর্ােন কর্নে আইন বির্ানগর পৃর্েীেরনণর 

ের্া িনলবছনলন। অনযবদনে বিশ্ব মানিতািানদর িারা উিুি বছনলন তাইনতা বতবন ফ্রানন্সর আনন্দালননে 

েমর্শন জাবনন ়েবছনলন।       
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