
দ্বিতীয়

সেদ্বিস্টার
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শ্রীরামপরু
পমর্ন

শ্রীরামপুর মমশন (১৮০০-১৮৪৫)  ভারলের প্রথম মনজস্ব প্রচারক সিংঘ। ১৮০০ সালির ১০ 
জানুযামর উইমিযম ফকরী ও ভ্রােৃিৃন্দ এ মমশন প্রমেষ্ঠা কলরন। মমশন হুগমি ফজিার দ্টুি স্থান ফথলক 
িািংিায যীশুর িাণী প্রচার শুরু কলর। এই ফজিার িযালেলি প্রথম কযাথমিক চাচট  প্রমেমষ্ঠে হয 
(১৫৯৯)। এর দ্শু িছর পর (১৮০০) শ্রীরামপুলর ফপ্রালর্স্ট্যান্ট চাচট  গল়ে ওলে। এই চাচট  ও মমশন 
প্রমেষ্ঠা কলরন উইমিযম ফকরী (১৭ আগস্ট্, ১৭৬১)। োাঁরই উদ্যলম ১৭৯২ সালি ‘িযাপটিস্ট্ 
মমশনামর ফসাসাইটি’ গঠিে হয। ফকরী ও র্মাস এই ফসাসাইটির প্রমেমনমধ্ মহলসলি ১৭৯৩ সালি 
িািংিায আলসন মিস্ট্ধ্মট প্রচার করলে। প্রথম কলযকমালস মকছু সিংকর্ ফমাকামিিার পর ফকরী 
উত্তরিলের মদ্নািেীলে প্রমেমষ্ঠে হন এিিং িাইলিি অনুিাদ্, মিদ্যািয স্থাপন, ধ্মট প্রচার প্রভৃমের 
মাধ্যলম মমশলনর কাজ শুরু কলরন। এখালন প্রথম মিস্ট্ মেিী গঠিে হয। আোলরা শেলকর ফশলের 
মদ্লক ফকরীর সলে ফযাগ ফদ্ওযার জনয আরও কলযকজন মমশনামরলক িািংিায পাোলনা হয। োাঁরা 
ইিংলরজ সরকালরর মমশনামর মিো়েন এ়োিার জনয ফেমনশলদ্র শ্রীরামপুলর আশ্রয ফনন। এখালন ফকরী 
অথট েহমিলির ভার ফনন এিিং িাইলিি অনুিালদ্র কাজ পমরচািনা কলরন। মাশটমযান মিদ্যািয এিিং 
ওযােট  মুদ্রণ পমরচািনার দ্ামযত্ব ফনন।  াউলন্টলনর ওপর ভার পল়ে গ্রন্থাগার গ়োর। ১৮০০ সালির 
২৪ এমপ্রি শ্রীরামপুর মমশন চালচট র উলবাধ্ন হয। ফকরী হন চালচট র পুলরামহে এিিং মাশটমযান ও ওযােট  
সহকারী পুলরামহলের ভার ফনন। এই মমশন মছি স্বমনভট রশীি। মাশটমযান মিদ্যািয, ওযােট  ফপ্রস  এিিং 
ফকরী ফ ার্ট  উইমিযম কলিলজ অধ্যাপনা কলর মনলজলদ্র ভরণলপােণ ও মমশলনর কাজ চািালেন।

♦শ্রীরামপরু পমর্ন থেকক প্রকাপর্ত উকেখক াগয গ্রন্থ –
1.উইমিযাম ফকমরর ফসন্ট মযাথুজ গসলপলির িািংিা অনুিাদ্
"মেি সমাচার মমেউর রমচে" (১৮০০)।
2.সিংসৃ্কে িযাকরণ অনুিাদ্ : ফিযাপলদ্লির "মুগ্ধলিাধ্", 
উইমিযাম ফকরীর "Sanskrit Grammar", ফকািব্রুক
সম্পামদ্ে "অমরলকাে" ইেযামদ্।
3.রামরাম িসুর সহলযামগোয উইমিযাম ফকরীর অনূমদ্ে
িাইলিি "ধ্মটপুস্তক" (১৮০১) নালম প্রকামশে হয।
4.সমগ্র িাইলিি "ধ্মটপুস্তক" (১৮০৮) নালম অনূমদ্ে 
হলয প্রকামশে হয।
5.কৃমত্তিালসর রামাযণ, কাশীদ্ালসর "মহাভারে" মুমদ্রে হলয প্রকামশে হয।
6.শ্রীরামপুর মমশন ফথলক জন মাশটমযান সম্পামদ্ে িািংিা ভাোয প্রথম সিংিাদ্পত্র "মদ্গদ্শটন" এিিং 
"সমাচার দ্পটণ" প্রকামশে হয ১৮১৮ মিস্ট্ালে।
7.জন মাশটমযালনর ইিংলরমজ ও িািংিা দ্'ুভাোয ফিখা দ্'ুখলের "ভারেিলেটর ইমেহাস" (১৮৩১), 
"িাোিার ইমেহাস" (১৮৪৮ ) প্রভৃমে।
ফদ্শীযলদ্র ধ্মটমশক্ষা ফদ্ওযার উলেলশয ১৮১৮ সালি মমশলনর পক্ষ ফথলক শ্রীরামপুর কলিজ প্রমেষ্ঠা 
করা হয। ধ্মটমনরলপক্ষ উচ্চ মশক্ষাদ্ানও এই কলিলজর অনযেম উলেশয মছি।  লি এই কলিলজ দ্ইু 
ধ্ারার মশক্ষা প্রিমেট ে হয। ১৮২২-২৩ সালি উইমিযম ওযােট  ও ফকরীর ি়ে ফছলি ফ মিলের হোৎ 
মৃেুয হলি মমশন দ্ারুণ সিংকলর্ পল়ে। হুগমি নদ্ীর িনযাযও মমশন খুি মিপালক পল়ে। ফেমনশ 
সরকালররআনুকূলিয শ্রীরামপুর কলিজ মিশ্বমিদ্যািয পযটালয উন্নীে হয। মকন্তু মমশলনর মিপযটয এ সময 
চরলম ওলে। ১৮২৯-এ শ্রীরামপুর মমশন িাধ্য হয ইিংিযালের ফসাসাইটির সলে সি সম্পকট  মছন্ন 
করলে।এই মমশন েখন সম্পণূট স্বাধ্ীন মমশনামর ফসাসাইটিলে পমরণে হয। মকন্তু এ সময কিকাোর 
ফয ফকাম্পামনলে মমশলনর র্াকা গমিে মছি ো ফদ্উমিযা হলয যায।  লি মমশলনর জনয ো 
অপূরণীয ক্ষমে ফেলক আলন। মমশলনর এই দ্রুিস্থাকালি ফকরী (১৮৩৪) এিিং মাশটমযান (১৮৩৭) 
এর মৃেুয হয। মিমভন্ন প্রমেকূিোর মলধ্য কলযক িছর চিার পর ১৮৪৫ সালি শ্রীরামপুর মমশন িন্ধ 
হলয যায।



থ ার্শ  
উইপলয়াম 

ককলজ
িেট  ওলযলিসমি ভারলের গভণটর মনযুক্ত হওযার পর িক্ষয করলিন ফয, মিলিে ফথলক ফযসি 
মসমভমিযান কমটচারী এলদ্লশ আলস, োরা এলদ্লশর ভাো না জানালে শােন ও ফশােলন মিঘ্নো 
ফদ্খা ফদ্য। লি এই সমসযার সমাধ্ালনর জনয ১৮০০ সালির ৯ জিুাই গভণটর ফজনালরি িেট  
ওলযলিসমি ও োর কাউমিিরলদ্র মসদ্ধান্ত অনুযাযী কিকাোর িািিাজালরর মনকলর্ ‘ফ ার্ট  
উইমিযাম কলিজ’ প্রমেমষ্ঠে হয। ফযখালন মসমভমিযানরা এলদ্লশর ভাো,সামহেয, ভূলগাি, ইমেহাস, 
আইন-কানুন ইেযামদ্ মশখলে পারলি।
১৮০০ সালির ১৮ই আগস্ট্ এ কলিলজর কার্য্ক ট্ ম  শুরু হয এিিং মসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয অমভজ্ঞ 
মশক্ষক মনলযালগর মাধ্যলম আরমি,  ারমস, সিংসৃ্কে, উদ্ূট, িািংিা, মারাো, ফেমিো, োমমি ও 
কানা়েী ভাো মনযমমে মশক্ষার িযিস্থা করা হলি।এসময কলিলজর পমরচািক মহলসলি মনলযাগ িাভ 
কলরন পামদ্র ফেমভে ব্রাউন এিিং োর সহকারী হন মস.িুকানন।উক্ত কলিলজ আরমি,  ারমস ও 
উদ্ূট মিেলয মশক্ষা শুরু হয ১৮০০ সালির ২৪ নলভম্বর ফথলক।
১৮০১ সালির ১িা ফম উইমিযাম ফকরীলক প্রধ্ান অধ্যাপক কলর এিিং োর অধ্ীলন ৬ জন 
সহকারী মনলয ফ ার্ট  উইমিযাম কলিলজ িািংিা মিভাগ চািু করা হয।উইমিযাম ফকরী মছলিন প্রধ্ান 
অধ্যাপক।এ সমলয োর অধ্ীলন প্রধ্ান পমেে মৃেুযঞ্জয মিদ্যািিার এিিং ২য পমেে রামনাথ 
িানস্পমে এিিং রামরাম িসু, শ্রীপমে মুলখাপাধ্যায, পদ্মলিাচন চূ়োমমণ ও রামজি ফিাচন 
মুলখাপাধ্যায সহ ফমার্ ছয জন সহকারী মছি। ১৮১৮ সালির জনু মালস এ কলিলজর িািংিা 
মিভালগর মশক্ষক সিংখযা দ্া়োয ১৫ জলন।উলেখয ফয, উইমিযাম ফকরী এ কলিলজর িািংিা, সিংসৃ্কে 
এিিং মারাঠী ভাোর প্রধ্ান মছলিন।
ফ ার্ট  উইমিযাম কলিজ ১৮৫৪ সাি পর্য্কন্তট চািু থালক।েলি রাজা রামলমাহন রায যখন ফথলক 
কিকাোয স্থাযীভালি িসিাস শুরু কলর এিিং িািংিা সামহলেযর উন্নমে সাধ্লন সলচষ্ট হয, েখন 
ফথলক এই কলিলজর কার্য্ক ট্ ম হ্রাস ফপলে থালক।
িািংিা গলদ্যর মিকালশ ফ ার্ট  উইমিযাম কলিলজর অিদ্ান অনস্বীকার্যট।এ কলিলজর হাে ধ্লরই িািংিা 
গলদ্যর মিকাশ পলিটর যাত্রা শুরু হয।মনলচ এ কলিলজর পমেেলদ্র ফিখমন গুলিা েুলি ধ্রা হলিা -
1.    উইমিযাম ফকরীীঃ

i.    কলথাপকথন(১৮০১)
ii.    ইমেহাসমািা (১৮১২)

2            রামরাম িসুীঃ ফকরী সালহি যার কাছ ফথলক িািংিা
মশলখমছলিন ফসই রামরাম িসুর ফিখা গ্রন্থ ২টি

i.    রাজা প্রোপামদ্েয চমরত্র(১৮০১)
ii.    মিমপমািা(১৮০২)
**মেমন ফকরী সালহলির মুমি মহলসলি পমরমচে।

3.    মৃেুযঞ্জয মিদ্যািিারীঃ
i.    িমত্রশ মসিংহাসন(১৮০২)
ii.    মহলোপলদ্শ(১৮০৮)
iii.    রাজািিী(১৮০৮)
iv.    ফিদ্ান্ত চমন্দ্রকা(১৮১৭)
v.    প্রলিাধ্চমন্দ্রকা(১৮১৩)

4.    হরপ্রসাদ্ রায
i.   পুরুে পরীক্ষা(১৮০৫)

আধ্ুমনক যুলগ িািংিা গলদ্যর মিকালশ ফ ার্ট  উইমিযাম কলিলজর পমেেলদ্র রমচে এসকি 
গ্রন্থ  মিলশে ভূমমকা ফরলখলছ।



রাজা 
রামকমাহন

রায়
ফমাগি সাম্রালজযর পেলনর পর রাজননমেক আিলেট  িািংিার সামামজক ও সািংসৃ্কমেক জীিলন অন্ধকার 
ঘমনলয এলসমছি এিিং নানা কুসিংস্কালরর চালপ সমালজর স্বাভামিক ধ্ারা রুদ্ধ হলয মগলযমছি । 
উনমিিংশ শেলকর প্রথমালধ্ট পাশ্চােয মশক্ষা, সিংসৃ্কমে ও সভযোর সিংস্পলশট এলস িািংিার সামামজক, 
সািংসৃ্কমেক ও ধ্মীয জীিলন পুনরায ফয নেুন জাগরণ সৃমষ্ট হয, োলকই িািংিার নিজাগরণ িিা 
হয  । পঞ্চদ্শ শোমেলে ইর্ামিলে ফয নিজাগরণ হয ো ফযমন কালি কালি সমগ্র ইউলরালপ 
পমরিযাপ্ত হলযমছি িািংিার নিজাগরণ ফেমমন ্লম ্লম সমগ্র ভারেভূমমলক প্লামিে কলরমছি । 
ফপত্রাকট  ও ফিাকামচ্চও ফযমন ইর্ামির নিজাগরলণর অগ্রদ্েূ মছলিন ফেমমন পাশ্চােয মশক্ষায মশমক্ষে 
রাজা রামলমাহন রায মছলিন িািংিা েথা ভারেীয নিজাগরলণর অগ্রদ্েূ । ১৭৭২ মিস্ট্ালের ২২ 
ফশ ফম (মোন্তলর ১৭৭৪ মিস্ট্ালে ১৪ ই আগস্ট্) হুগিী ফজিার রাধ্ানগর গ্রালম রাজা রামলমাহন 
রায জন্ম গ্রহণ কলরন । রাজা রামলমাহন রায পমরচামিে সিংস্কার আলন্দািলন যুমক্তিাদ্ী ও 
মানিোিাদ্ী ফচেনার প্রমে িন পল়েমছি । প্রচমিে সামামজক কুসিংস্কার ও ফগাাঁ়োমমর অপসারণ 
কলর মেমন সমাজ জীিনলক কিুে মুক্ত করলে ফচলয মছলিন ।
1.কমট-জীিন- েরুণ িযলস মেমন কিকাোয মহাজলনর কাজ 
করলেন। ১৭৯৬ সালি রামলমাহন অলথটাপাজট ন শুরু কলরন।
১৮০৩ ফথলক ১৮১৪ সাি পযটন্ত মব্রটিশ ইস্ট্ ইমেযা ফকাম্পা-
মনর কমটচারী মছলিন। কিকাোয প্রাযই আসলেন এিিং ফকাম্পা-
মনর নিাগে অসামমরক কমটচারীলদ্র সলে পমরমচে হলয োলদ্র
নানা মিেলয সাহাযয কলরন। এই সুলযালগ ভালিা কলর ইিংলরমজ 
মশলখ ফনন। মব্রটিশ ইস্ট্ ইমেযা ফকাম্পামনর কালজ মসমভমিযান 
কমটচারীলদ্র মলধ্য জন মেগমির সলে োর সিটামধ্ক ঘমনষ্ঠো 
য। ফকাম্পামনর কালজ মেগমির অধ্ীলন মেমন ফদ্ওযানরূলপপুলর 
কাজ কলরন ১৮০৩ ফথলক ১৮১৪ সাি পযটন্ত।
োর প্রথম প্রকামশে গ্রন্থ  ারমস ভাোয ফিখা (ভূমমকা অিংশ আরমিলে) েুহ ােুি মুহাহমহমদ্ন। 
িইটিলে এলকশ্বরিালদ্র সমথটন আলছ। এরপর এলকশ্বরিাদ্ (িা ব্রাহ্মিাদ্) প্রমেষ্ঠা করার জনয 
ফিদ্ান্ত-সূত্র ও োর সমথটক উপমনেদ্গুমি িািংিার অনুিাদ্ কলর প্রচার করলে থালকন। ১৮১৫ 
ফথলক ১৮১৯ মিষ্টালের মলধ্য প্রকামশে হয ফিদ্ান্তগ্রন্থ, ফিদ্ান্তসার, ফকলনাপমনেদ্, ঈলশাপমনেদ্, 
কলোপমনেদ্, মােূলকযাপমনেদ্ ও মুেলকাপমনেদ্। রক্ষণশীি িযমক্তরা ্ুদ্ধ হলয োর ফিখার প্রমেিাদ্ 
ফদ্খালে িাগলিন। এই সি প্রমেিাদ্ করূ্মক্তপূণট এিিং মিলবে ভািাপন্ন। রামলমাহনও প্রমেিালদ্র 
প্রমেিাদ্ করলিন যুমক্ত মদ্লয ও ভদ্রভাোয। প্রমেিাদ্-কেট ারা অমিিলম্ব ফথলম মগলযমছলিন। প্রমেিাদ্-
কেট ালদ্র মলধ্য প্রথম ও প্রধ্ান মছলিন মৃেুযঞ্জয মিদ্যািিার, এাঁর গ্রলন্থর নাম 'ফিদ্ান্তচমন্দ্রকা'। 
ফিদ্ান্তচমন্দ্রকা'র প্রমেিালদ্ রামলমাহন ভটাচালযটর সমহে মিচার মিলখ প্রমেিাদ্ীলদ্র মুখ িন্ধ কলর 
মদ্লযমছলিন। 'ফিদ্ান্ত গ্রন্থ' প্রকালশর সলে মেমন ব্রহ্মমনষ্ঠ এলকশ্বর উপাসনার পথ ফদ্খালিন আত্মীয 
সভা প্রমেষ্ঠা কলর। এই আত্মীয সভালকই পলর মেমন ব্রাহ্মসমাজ নাম ও রূপ ফদ্ন। সালহিলদ্র 
িািংিা ফশখালনার জনয মেমন িািংিা ও ইিংলরমজলে িযাকরণ রচনা কলরন।
3.সেীদ্াহ ও রামলমাহন রায- ফিদ্ান্ত-উপমনেদ্গুমি ফির করিার সমযই মেমন সেীদ্াহ অশাস্ত্রীয 
এিিং নীমেমিগমহট ে প্রমাণ কলর পুমস্তকা মিখলিন 'প্রিেট ক ও মনিেট লকর সম্বাদ্'। প্রমেিালদ্ পুমস্তকা 
ফির হি 'মিধ্াযক মনলেধ্লকর সম্বাদ্'। ব্রাহ্মসমাজ ও রামলমাহন রায
ফিদ্ান্তচমন্দ্রকার প্রমেিালদ্ রামলমাহন ভটাচালযটর সলে মিচার মিলখ প্রমেিাদ্ীলদ্র মুখ িন্ধ কলর 
মদ্লযমছলিন। ফিদ্ান্ত গ্রন্থ প্রকালশর সলে মেমন ব্রহ্মমনষ্ঠ এলকশ্বর উপাসনার পথ ফদ্খান আত্মীয সভা 
প্রমেষ্ঠা কলর। এই আত্মীয সভালকই পলর মেমন ব্রাহ্মসমাজ নালম নেুন রূপ ফদ্ন।
4.ফশে জীিন-১৮৩৩ সালি ফমমননজাইটিলস আ্ান্ত হলয মব্রস্ট্লির কালছ ফস্ট্পল র্লন মৃেুযিরণ 
কলরন। মব্রস্ট্লি আনটস ভযাি সমামধ্স্থলি োলক কির ফদ্ওযা হয।



ঈশ্বরচন্দ্র 
পি্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র মিদ্যাসাগর, মযমন িািংিা সামহলেযর জনক মহসালি পমরমচে। 
েলি আধ্ুমনক যুলগর অলনলকই োর সম্পলকট  শুধ্ু এ রু্কুই জালনন ফয মেমন িািংিায যমে মচলের 
প্রচিন ঘটিলযমছলিন। মকন্তু প্রকৃে সেয মেমন িািংিা ভাোর প্রাণদ্ান কলরমছলিন। ঊনমিিংশ 
শোেীর প্রথম ভালগ িািংিা গদ্য মছি প্রাণহীন। েখন িািংিা সামহলেয সিংসৃ্কে ভাোর প্রভাি মছি 
অমেমাত্রায।  লি িািংিা সামহেয গুটিকলযক পমেলের চচট ার মলধ্য সীমািদ্ধ মছি। মিদ্যাসাগরই 
িািংিা ভাোলক ফসই িিয ফথলক ফির কলর সকলির জনয উন্মকু্ত কলর ফদ্ন ফযন োর রস 
আস্বাদ্ন করলে পালর।

ভাো ফয শুধ্ুমাত্র ভাি আদ্ান প্রদ্ালনর
একটি মাধ্যম নয োর বারা ফয আলরা ফিমশ মকছু করা সম্ভি 
ো মিদ্যাসগরই প্রথম ফদ্মখলযমছলিন। মিদ্যাসাগলরর সামহেযকমট 
ভািভালি পযটলিক্ষন করলি ফিাঝা যালি িক্তিযলক সরি, সুন্দরভালি
উপস্থাপন কলর মকভালি সামহলেযর প্রকৃে স্বাথটকো সৃমষ্ট করলে
হয ো মেমন কলর ফদ্মখলযলছন। “ফিোিপঞ্চমিিংশমে” মিদ্যাসাগর 
রমচে প্রথম িািংিা িই। েলি এটি ফমৌমিক রচনা নয। ফ ার্ট  
উইমিযাম কলিলজর ফসল্র্ারী মশটাি সালহলির অনুলরালধ্ মিদ্যাগর
“বিোি পচীসী” নামক একটি মহন্দী িই-এর অনুিাদ্ কলরন। 
িািংিা সামহলেয েখনও িমিমচলন্দ্রর আমিটভাি হযমন। উপনযাস 
ও গলের স্বাদ্ েখলনা িাঙািী জামে পযমন। োই “ফিোিপঞ্চ-
মিিংশমে” শুধ্ু ভাোর জনয না গলের জলনযও সমাদ্েৃ। যমদ্ও “ফিোিপঞ্চমিিংশমে” মহন্দী ফথলক 
অনুিাদ্ করা মকন্তু মিদ্যাসাগর সম্পণূট োর মনজস্বো িজায ফরলখ অননয দ্ক্ষোর সালথ যা 
উপস্থাপন কলরলছন। 

মাশটমযালনর Outlines of the History of Bengal for the Use of Youths in 
India ফক অনুিাদ্ কলর মিদ্যাসাগর ফিলখন “িািংিার ইমেহাস”। িইটিলে নিাি মসরাজলদ্ৌিার 
রাজত্বিালভর পর ফথলক িেট  ফিমন্টিং এর সময পযটন্ত ইমেহাস মিমখে হলযলছ। জানা যায সম্পণূট 
ভারেিলেটর ইমেহাস ফিখার ইিা মছি মিদ্যসাগলরর মকন্তু শারীমরক অসুস্থযোর জনয ো আর 
সম্পণূট করলে পালরনমন মেমন। মিদ্যাসগর মূিে সিংসৃ্কে ভাো ও সামহলেযর অসাধ্ারণ পমেে 
মছলিন। মহাকমি কামিদ্ালসর অমর কািযগ্রন্থগুমি অনুিাদ্ কলর িািংিাসামহেযর মভে রচনা কলরন 
মেমন। কামিদ্ালসর “রঘুিিংশ”, “কুমারসম্ভি” এিিং ফমঘদ্েূ সম্পাদ্নার পাশাপামশ “শকুন্তিা”র 
অনুিাদ্ও কলরন মেমন। েৎকািীন সমলয “শকুন্তুিা”র জনমপ্রযো ফথলক আন্দাজ করা যায োর 
অিদ্ান। সিংসৃ্কে ভাো’র এই পমেে ইিংলরমজ ভাোযও সমান দ্ক্ষ মছলিন। ফশেপীযলরর “The 
comedy of Errors” এর অনুিাদ্ “ভ্রামন্তমিিাস” রচনার মধ্য মদ্লয মিদ্যাসাগলরর হাসযরস মপ্রযোর 
প্রমাণ পাওযা যায। মিদ্যাসাগর ফয শুধ্ু মলনারঞ্জলনর জনয সামহেযচচট া কলরমছলিন ো নয। 
িািযমিিাহ ফরাধ্ এিিং  মিধ্িা মিিালহর প্রচিলনর জনয োর কিম মছি সম্য। “িািযমিিালহর 
ফদ্াে” নালম একটি প্রিন্ধ ফসই সময কলোর সমাজ িযিস্থালকও না়ো মদ্লযমছি। মিধ্িা মিিালহর 
পলক্ষ োর প্রিন্ধ মছি “মিধ্িা-মিিাহ প্রচমিে হওযা উমচে মকনা এেমবেযক প্রস্তাি”। এই িইলয 
মিদ্যাসাগর মিধ্িা মিিালহর মিরুলদ্ধ সকি যুমক্তেলকট র পাল্টা জিালির অিোরণা কলরন। িইটি 
মূিে েৎকািীন রক্ষণশীি সমালজর মূলি কুোরাঘাে কলর। মেমন সমালজর জনয কের্া উমবঘ্ন 
মছলিন োর প্রমান পাওযা যায োর এ উমক্ত ফথলক, “মিধ্িা মিিালহর প্রিেট ন আমার জীিলনর 
সিটপ্রধ্ান সৎকমট, জলন্ম ইহার অলপক্ষা অমধ্ক আর ফকান সৎকমট কমরলে পামরি োহার সম্ভািনা 
নাই; এ মিেলযর জনয সিটস্বান্ত হইযামছ এিিং আিশযক হইলি প্রাণান্ত স্বীকালরও পরাঙ্মখু নই।” 
উমক্তটি ফথলক মিদ্যাসাগলরর চমরলত্রর অসাধ্ারণ দ্ঢ়ৃোরও পমরচয ফমলি। মিদ্যাসাগলরর আপ্রাণ 
ফচষ্টার  লি ১৮৫৬ সালি মিধ্িা মিিালহর আইন পাশ হয। িািংিার নিজাগরলণর অনযেম পুলরাধ্া 
িযমক্তত্ব ঈশ্বরচন্দ্র মিদ্যাসাগর  ১৮৯১ সালির ২৯ জিুাই পরলিাক গমন কলরন।



অক্ষয়কুমার
্ত্ত

অক্ষযকুমার দ্ত্ত(১৮২০-১৮৮৬)  মশক্ষামিদ্, সমাজসিংস্কারক ও আমদ্ ব্রাহ্মসমালজর প্রধ্ান 
কমীপুরুে। জন্ম ১৮২০ সালির ১৫ জিুাই নিবীলপর পাাঁচ মাইি উত্তলর, চুপী গ্রালম। োাঁর মপো 
পীোম্বর দ্ত্ত মছলিন কিকাোর কুাঁ েঘালর্র পুমিশ-কাযটািলযর ফকাোধ্যক্ষ; পলর সািইিলপক্টর হন। 
মাো, দ্যামযী ফদ্িী।
1.কমশজীিন:-অক্ষযকুমার সিংিাদ্পলত্র ফিখালিমখর মাধ্যলম ফিখক জীিন শুরু কলরন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
সম্পামদ্ে সিংিাদ্ প্রভাকর পমত্রকায মেমন মনযমমে মিখলেন; মেমন মূিে ইিংলরমজ সিংিাদ্পলত্রর 
প্রিন্ধগুমি িািংিায অনুিাদ্ করলেন। ১৮৩৯ সালি মেমন েত্ত্বলিামধ্নী সভার অনযেম সভয মলনানীে 
হন এিিং মকছুমদ্ন সভার সহ-সম্পাদ্কও মছলিন। ১৮৪০ সালি েত্ত্বলিামধ্নী পােশািার ভূলগাি ও 
পদ্াথটমিদ্যার মশক্ষক মনযুক্ত হন। ১৮৪২ সালি মেমন মনজস্ব উলদ্যালগ মিদ্যা দ্শটন নালমর একটি 
মামসক পমত্রকা চািু কলরন। মকন্ত এই পমত্রকা ফিমশমদ্ন টিমকলয রাখলে পালরনমন। ফিখক মহলসলি 
মিলশে খযামে িালভর কারলণ ১৮৪৩ সালি োলক ব্রাহ্মসমাজ ও েত্ত্বলিামধ্নী সভার মুখপত্র 
েত্ত্বলিামধ্নী পমত্রকার সম্পাদ্লকর পলদ্ মলনানীে করা হয। মেমন ১৮৫৫ সাি পযটন্ত এই পমত্রকাটি 
সম্পাদ্না কলরমছলিন। এই পমত্রকায অক্ষযকুমালরর প্রিন্ধ প্রকামশে হে। প্রিন্ধগুমিলে সমসামমযক 
জীিন ও সমাজ সম্পলকট  অক্ষযকুমালরর মনভীক মোমে (জমমদ্ামর প্রথা, নীিচাে, ইেযামদ্ 
সম্পমকট ে মোমে) প্রকাশ ফপে। এই সি প্রিন্ধ মেমন পলর িই মহসালি িার করলেন। োর প্রথম 
িই ভূলগাি (১৮৪১) েত্ত্বলিামধ্নী পােশািার প়োলশানার জনয েত্ত্বলিামধ্নী সভার উলদ্যালগ প্রকামশে 
হলযমছি । দ্ীঘটমদ্ন পলর োর মবেীয িই িাহযিস্তুর সমহে মানি-প্রকৃমের সম্বন্ধ মিচার ১ম ভাগ 
১৮৫২ সালি ফির হয। এরপর এই িইলযর ২য ভাগ, চারুপাে (মেনভাগ), ধ্মটনীমে, ভারেিেীয 
উপাসক-সম্প্রদ্ায (দ্ইু ভাগ), ইেযামদ্ িই প্রকামশে হয । চারুপাে মশশুপােয িই মহলসলি 
একসময জনমপ্রয মছি।
অক্ষযকুমালরর অণুলপ্ররণার উৎস মছলিন ফদ্লিন্দ্রনাথ োকুর। মেমন ১৮৪৩ সালির ২১ফশ মেলসম্বর 
ফদ্লিন্দ্রনাথ োকুর এিিং আরও ১৯জন িনু্ধর সালথ রামচন্দ্র মিদ্যািাগীলশর কাছ ফথলক ব্রাহ্মধ্লমট 
দ্ীক্ষা ফনন; এরাই মছলিন প্রথম দ্ীমক্ষে ব্রাহ্ম। ফদ্লিন্দ্রনাথ োকুলরর প্রমেমষ্ঠে ধ্মীয সামামজক 
সিংগেন েত্ত্বলিামধ্নী সভায মেমন সম্য কমী মহলসলি কাজ করলেন। ব্রাহ্ম মচন্তাধ্ারায মিশ্বাসী মহন্দু
হলিও পাশ্চালেযর মিজ্ঞান ও মশেকিার প্রাধ্ানয ফমলন ফনযার মানমসকো োর মলধ্য মছি। মেমন 
ঊনমিিংশ শোেীর  রামস দ্শটন বারা প্রভামিে হলযমছলিন। এ কারলণ মহন্দলুদ্র পমিত্র ধ্মীয গ্রন্থ 
ফিদ্-এ িমণটে আত্মা এিিং মিশ্বব্রহ্মাে সম্পলকট  িহু ব্রাহ্ম ধ্ারণালক চযালিঞ্জ কলরমছলিন। এরপর মেমন 
ঈশ্বরচন্দ্র মিদ্যাসাগর কেৃট ক প্রভামিে হয োর সামামজক সিংস্কারমূিক আলন্দািলন শমরক হন। ধ্মট 
এিিং দ্শটলনর পরস্পরমিলরাধ্ী েলত্ত্বর ফি়োজালি পল়ে মেমন হেিুমদ্ধ হলযমছলিন। এ কারলণ পরিেীলে 
ব্রাহ্ম সমাজ এিিং েত্ত্বলিামধ্নী পমত্রকা-ও পমরেযাগ কলরন।
2.অক্ষয়কুমার ্কত্তর উকেখক াগয গ্রন্থ:-
ক)  প্রাচীন মহন্দমুদ্লগর সমুদ্র যাত্রা ও িামণজয মিস্তার
খ) ভূলগাি (১৮৪১)
গ) িাহযিস্তুর সমহে মানি প্রকৃমের সম্বন্ধ মিচার
(১ম ভাগ ১৮৫২; মবেীয ভাগ ১৮৫৩)
ঘ) চারুপাে (১ম ভাগ ১৮৫২, ২য ভাগ- ১৮৫৪,
৩য খে- ১৮৫৯)
ঙ)ধ্মটনীমে (১৮৫৫)
চ)পদ্াথটমিদ্যা (১৮৫৬)
ছ)ভারেিেীয উপাসক সম্প্রদ্ায (১ম ভাগ- ১৮৭০, ২য ভাগ-

3.মৃতুয:-
িামিগ্রালম 'ফিার্ামনক গালেট ন' নালমর িাম়েলে মেমন ফশে জীিন অমেিামহে কলরন। ১৮৮৬ সালির 
১৮ ফম মারা যান।



পযারীচাাঁ্ 
পমত্র

পযারীচাাঁদ্ মমত্র (২২ফশ জিুাই, ১৮১৪- ২৩ফশ নলভম্বর, ১৮৮৩) িািংিা সামহলেযর প্রথম 
ঔপনযামসক; ছদ্মনাম ফর্কচাাঁদ্ োকুর।
1.জন্ম
পযারীচাাঁদ্ মমত্র কিকাোয ১৮১৪ সালির ২২ফশ জিুাই এক িমণক পমরিালর জন্মগ্রহণ কলরন। 
োর মপোর নাম রামনারাযণ মমত্র। মেমন কাগজ ও হুমে িযিসাযী মছলিন। পযারীচাাঁদ্ মমত্র 
িহুমুখী প্রমেভার অমধ্কারী মছলিন।
2.মশক্ষাজীিন
বশশলি একজন গুরুমহাশলযর মনকর্ িািংিা, পলর একজন মুমির মনকর্  ারমস মশলখন। ইিংলরমজ 
িালভর জনয মহন্দ ুকলিলজ একাদ্শ ফশ্রণীলে ভমেট  হলযমছলিন। ঐ সময মেলরামজও নালম একজন 
মিখযাে অধ্যাপক মছলিন মহন্দ ুকলিলজ। মেমন োর মশেয ও ভািমশেয মছলিন।[১]
3.কমটজীিন -মেমন িািংিার নিজাগরলণর অনযেম ফনো মছলিন। মেমন কযািকার্া পািমিক 
িাইলব্রমরর িাইলব্রমরযান মছলিন। মেমন  ামসট, িািংিা ও ইিংলরমজ ভালিা জানলেন। মিলশে কলর 
িািংিা ও ইিংলরমজ ভাোয িহু গ্রন্থ রচনা কলর মেমন খযামে অজট ন কলরমছলিন। মেমন মমহিালদ্র 
জনয একটি মামসক পমত্রকা সম্পাদ্না কলরন। োর সহলযাগী মছলিা রাধ্ানাথ মশকদ্ার। মেমন 
এছা়োও জনকিযাণ মূিক কাজও করলেন। মেমন কমিকাো মিশ্বমিদ্যািলযর মসলনলর্র সদ্সয 
মছলিন। মেমন পশু-ফেশ মনিারণী সভারও সদ্সয মছলিন। ফিথুন ফসাসাইটি ও মব্রটিশ ইমেযা 
ফসাসাইটির অনযেম উলদ্যাক্তা মছলিন পযারীচাাঁদ্ মমত্র। জ্ঞানালেেণ সভার সদ্সয হন মেমন ১৮৩৮ 
সালি। োর ইিংলরমজ ভাোয রমচে ফিখাসমূহ ছাপা হে ইিংমিশমযান, ইমেযান ম ল্ড, কযািকার্া 
মরমভউ, মহন্দ ুপযামিযর্, ফেে অ  ইমেযা প্রভৃমে পমত্রকায। মেমন পুমিমশ অেযাচামরোর মিরুলদ্ধ 
িল়েমছলিন এিিং স িকামও হলযমছলিন। মেমন স্ত্রী মশক্ষা প্রচালর যলথষ্ট সম্যোর পমরচয ফদ্ন। 
মেমন মিধ্িামিিাহ সমথটন করলেন। মেমন িািযমিিাহ এিিং িহুমিিালহর মিলরামধ্ো কলরন। মেমন 
আমদ্ামন ও রপ্তামন এিিং চালির িযিসা কলর প্রচুর অলথটাপাজট ন কলরন।[১]
4.সামহেয সম্পাদ্না
আিালির ঘলরর দ্িুাি (োর ফশ্রষ্ঠ এিিং িািংিা সামহলেযর প্রথম
উপনযাস)। ১৮৫৭ মি. প্রকামশে এই উপনযাসটির অনযেম 
প্রধ্ান চমরত্র েকচাচা । উলেখয ফয এখালন মেমন ফয কথয 
ভাো িযিহার কলরমছলিন ো আিািী ভাো নালম পমরমচমে 
িাভ কলরলছ। এই গ্রন্থটি ইিংলরমজলেও অনুিাদ্ করা হলযমছি 
The spoiled child নালম।
মদ্ খাওযা ি়ে দ্ায, জাে থাকার মক উপায (১৮৫৯) 
োর এ গ্রলন্থ উদ্ভর্ কেনা িক্ষ করা যায।
অলভদ্ী(১৮৭১)
আধ্যামত্মকা(১৮৮০)
The Zemindar and Ryots. এই গ্রন্থটি েখনকার সমলয অলনক আলিা়েন সৃমষ্ট কলরমছলিা। কারণ 
এটি রমচে হলযমছলিা মচরস্থাযী িলন্দািস্ত িযিস্থার মিরুলদ্ধ।
যৎমকমঞ্চৎ
রামারমঞ্জকা
িামালোমেণী
গীোিুর[১]
5.মৃেুয
১৮৮৩ সালির ২৩ফশ নলভম্বর মেমন কিকাোয মারা যান।



কালীপ্রসন্ন
পসাংহ

কািীপ্রসন্ন মসিংহ (২৩ ফ ব্রুযামর ১৮৪০ - ২৪ জিুাই ১৮৭০) মছলিন একজন ভারেীয িাঙামি 
ফিখক ও সমাজলসিক। িািংিা সামহলেয োর দ্ইু অমর অিদ্ানসমূলহর জনয মচরস্মরনীয হলয 
আলছন। ফসগুলিা হি, িৃহত্তম মহাকািয মহাভারলের িািংিা অনুিাদ্ এিিং োর িই হুলোম পযাাঁচার 
নক শা। মেমন ঊনমিিংশ শেলকর একজন িািংিা-সামহেয আলন্দািলন অনযেম একজন পৃষ্ঠলপােক 
মছলিন। মাত্র উনমত্রশ িছলরর জীিলন মেমন সামহেয ও সমালজর উন্নযলনর জনয অসিংখয কাজ 
কলরলছন।
খুি অে িযলসই িহুগুলণ গুণামেে কািীপ্রসলন্নর িুমদ্ধমত্তা ও সািংগেমনক ক্ষমোর মিকাশ ঘলর্। 
মাত্র ফেলরা িছর িযলস মেমন প্রমেষ্ঠা কলরন ‘মিলদ্যাৎসামহনী সভা’। এখালন সদ্সযরা প্রমে সপ্তালহ 
মমমিে হলয মনযমমে প্রিন্ধ উপস্থাপন ও আলিাচনা করলেন। উক্ত সভা মিধ্িামিিাহ এিিং 
অনযানয সিংস্কার আলন্দািলনর মেিাদ্ প্রচার করে। 
সমসামমযকলদ্র মলধ্য কািীপ্রসন্ন মশেসিংসৃ্কমের একজন মহান পৃষ্ঠলপােক, মিধ্িামিিালহর একমনষ্ঠ 
প্রিক্তা, অননযসাধ্ারণ সমাজনীমেমিদ্ ও ফদ্শলপ্রমমক সািংিামদ্ক মহলসলি পমরমচে মছলিন। নার্ক,  
প্রহসন,  উপনযাস, নকশা, প্রিন্ধ ও অনুিাদ্ মমলি োাঁর গ্রন্থসিংখযা নয। ইিংলরমজলে মদ্ কযািকার্া 
পুমিশ অযাক্ট-ও (১৮৬৬) োাঁর রচনা। প্রজন্ম পরম্পরায মেমন োাঁর অসাধ্ারণ সামহেযকমট  
হুলোম পযাাঁচার নকশা (১৮৬২) এিিং পুরাণসিংগ্রহ (মহাভারে ফথলক ফপৌরামণক গলের সিংগ্রহ, 
১৮৬০-১৮৬৬)-এর জনয মিলশেভালি পমরমচে।
হুলোম পযাাঁচার নকশা োাঁর ফশ্রষ্ঠ ফমৌমিক রচনা।মেমন এই িইলয হুলোম পযাাঁচা ছদ্মনালম এক 
রসাত্মক পদ্ধমেলে েৎকািীন মধ্যমিত্ত সমালজর কাযটকিালপর সমালিাচনা কলরমছলিন। এলে 
কিকাোর সামামজক িযেমচত্র অিন করা হলযলছ এিিং কিকাোর কথয ভাোলক প্রথম সামহলেয 
স্থান ফদ্ওযা হলযলছ। িািংিা গলদ্যর উন্নযলন হুলোম পযাাঁচার নকশা মাইি িক মহলসলি মিলিমচে। 
েৎকািীন কিকাোর আচার িযিহার, পািা-পািটণ, সভা-সমমমে প্রভৃমে সামামজক উৎসি এিিং 
নানা ঘর্না হুলোম পযাাঁচার নক শায সরসভালি িণটনা করা হলযলছ। হুলোম পযাাঁচার নক শা মছি 
কথয ভাোয ফিখা প্রথম িািংিা িই।
সলেলরা খলে সিংসৃ্কে মহাভারলের িািংিা গদ্যানুিাদ্ও োাঁর অনযেম ফশ্রষ্ঠ সামহেযকীমেট । এটি 
িািংিা সামহলেযরও একটি অননয দ্ষৃ্টান্ত। 

কালীপ্রসন্ন পসাংহ পনম্নপলপখত িইগুপল পলকখপছকলন:

1.িািুনার্ক (১৮৫৪)
2.মি্লমািটশী নার্ক (১৮৫৭)
3.সামিত্রী-সেযিান নার্ক (১৮৫৮)
4.মািেী-মাধ্ি নার্ক (১৮৫৯)
5.মহন্দ ুফপমিযর্ সম্পাদ্ক মৃে হমরশচন্দ্র মুলখাপাধ্যালযর
স্মরণাথট ফকালনা মিলশে মচে স্থাপন জনয িেিামসিলগটর প্রমে মনলিদ্ন (১৮৬১)
6.হুলোম পযাাঁচার নকশা (১৮৬১)
7.পুরাণ সিংগ্রহ িা কািীমসিংলহর মহাভারে (মহাভারে অনুিাদ্, ১৮৫৮-৬৬)
8.িলেশ মিজয (১৮৬৮)
9.শ্রীমদ্ভাগিদ্গীো (১৯০২)

মিস্মলযর িযাপার ফয, কািীপ্রসন্ন মাত্র মত্রশ িছলরর জীিলন োাঁর এ সকি কৃমেত্ব অজট ন কলরন। 
১৮৭০ সালির ২৪ জিুাই োাঁর মৃেুয হয।



িপিমচন্দ্র 
চকটাপাধ্যায়

িমিমচন্দ্র চলটাপাধ্যায (২৬ জনু ১৮৩৮ - ৮ এমপ্রি ১৮৯৪)মছলিন উমনশ শেলকর মিমশষ্ট 
িাঙামি ঔপনযামসক। িািংিা উপনযালসর ওপ্রবন্ধের মিকালশ োর অসীম অিদ্ালনর জলনয মেমন 
িািংিা সামহলেযর ইমেহালস অমরত্ব িাভ কলরলছন। োলক সাধ্ারণে প্রথম আধ্ুমনক িািংিা 
ঔপনযামসক মহলসলি গণয করা হয। েলি গীোর িযাখযাদ্াো মহসালি, সামহেয সমালিাচক মহসালিও 
মেমন মিলশে খযামেমান। মেমন জীমিকাসূলত্র মব্রটিশ রালজর কমটকেট া মছলিন। মেমন িািংিা ভাোর 
আমদ্ সামহেযপত্র িেদ্শটলনর প্রমেষ্ঠাো সম্পাদ্ক মছলিন। মেমন ছদ্মনাম মহলসলি কমিাকান্ত নামটি 
ফিলছ মনলযমছলিন।োলক িািংিা সামহলেযর সামহেয সম্রার্ িিা হয।
প্রিন্ধ:
1.    কমিাকালন্তর দ্প্তর
2.    মিজ্ঞানরহসয (১৮৭৫) 
3.    মিমিধ্ সমালিাচন (১৮৭৬)
4.    প্রিন্ধ পুস্তক 
5.    মিমিধ্ 
6.    মিমিধ্ প্রিন্ধ— প্রথম ভাগ (১৮৮৭)  
7.    মিমিধ্ প্রিন্ধ— মবেীয ভাগ (১৮৯২) 
8.    সাময (১৮৭৯)
9.    িমিমচলন্দ্রর গ্রন্থািিী (নিম ভাগ) (১৮৮০) 
10.  কৃষ্ণচমরত্র (১৮৯২)
11.  ধ্মটেত্ত্ব (১৮৮৮) 
12.  শ্রীমদ ভগিদ গীো (১৯০২)
13.  ফদ্িেত্ত্ব ও মহন্দধু্মট
14.   ফিাকরহসয (১৮৭৪)

কমিাকান্ত িমিমচন্দ্র চলটাপাধ্যায রমচে একটি িযমক্তধ্মী প্রিন্ধ-সিংকিন। 
িইটির প্রথম সিংস্করণ ১৮৭৫ সালি কমিাকালন্তর দ্প্তর, প্রথম ভাগ নালম প্রকামশে হয। ১৮৮৫ 
সালি (১২৯২ িোে) "কমিাকালন্তর দ্প্তর" (ফমার্ ১৪টি প্রিন্ধ, েন্মলধ্য ১১টি িমিমচলন্দ্রর), 
"কমিাকালন্তর পত্র" (পাাঁচটি প্রিন্ধ) ও "কমিাকালন্তর ফজািানিন্দী" – এই মেনটি অিংশ একলত্র 
কমিাকান্ত নামক গ্রন্থটি প্রকামশে হয। ফোি এই গ্রলন্থ আম ঙলখার ব্রাহ্মণ কমিাকালন্তর জিামনলে 
ফিখক েথয ও যুমক্তমিমনভট র সমাজ, ধ্মট ও রাষ্ট্রেত্ত্ব িণটনা কলরলছন। গ্রন্থটিলক িমিমচলন্দ্রর 
অনযেম ফশ্রষ্ঠ রচনা িলি অমভমহে করা হয।

ফশে জীিলন োর স্বাস্থয মিলশে ভালিা মছি না। ১৮৯৪ সালির মাচট  মালস 
োর িহুমূত্র ফরাগ ফিশ ফিল়ে যায। এই ফরালগই অিলশলে োর মৃেুয হয, এমপ্রি ৮, ১৮৯৪ 
(িািংিা ২৬ বচত্র ১৩০০ সাি)।
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