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সারসংে পঃ 
নবজাগরেণর উে ষ এবং া  সমােজর িত া ও ইিতহাস িবে ষণ করেল দখা যায়, 

এই পুেরা ি য়ায় নতৃ  িদেয়েছ িশি ত মধ িব  িহ ু যুবেকরা, াভািবকভােবই 

তােদর দৃি  পেড়েছ িনেজর সমােজর তথা ণীর সমস ার িদেক, য ণীেত  শ ের, 

িশি ত এবং চাকুিরজীবী িহ ুরাই িছল। কারণ রেনসাঁ ও া সমােজর উ ান থেক 

 কের ‘িহ ু মলা’র ভাবনা পুেরা যা ািটই িছল িহ ুধম ও িহ ু সমাজ সং ারেক 

ক  কের। ‘িহ ু কেলজ’ িত ার মেধ  িদেয় পা াত  িশ ার অ গিতর য সূচনা হয়, 

ব িদন পয  সখােন মুসলমান তা বেটই, বণিহ ু ছাড়া অন েদর েবশও িনিষ  িছল। 

ফেল পুেরা ি য়ািটই িছল কলকাতা -কি ক িশি ত িহ ু েদরেক িনেয় , তােদরই 

াথর ার উে েশ । ােম বাস করা মুসিলম এবং দির -িন বেণর িহ ুরাও এই 

রি য়ার স ূণ বাইেরই থেক যায়। তাই নবজাগরেণর উে ষ এবং িবকােশ 

মুসলমােনরা পুেরাপুির অনুপি ত। কারণ বাঙালী মধ িব  মুসলমান নী গেড়ই উঠেত 

পােরিন, য মধ িব  ণী সমাজ িবকােশ সবসময় অ ণী ভূিমকা কের থােক এবং 

এরাই সাম তে র িশকল ভেঙ আধুিনকতার আবাহন কের, ফেল যা হবার তাই 

হেয়েছ, সমাজ অ গিতর ইিতহােস অ ত একেশা বছর িপিছেয় পেড়েছ এেদেশর 

মুসলমান সমাজ। 
 

 
 

রেনসাঁর অথ যিদ হয় ‘Typical early stage of Modern age’ তেব বাংলার রেনসাঁর সূচনা হেয়িছল 

রামেমাহেনর হাত ধের —একথা বলেল অতু ি  হয়না । রামেমাহনই সই ব ি  িযিন থম অনুভব কেরন পা াত  ান -

িব ান, িশ া -সং ৃ িত , দশন -রাজনীিতর আেলা গােয় না মাখেল এেদেশর মানুষ আধুিনক হেত পারেবনা । কারণ “থম চার 

শতা ীেত ইে া-মুসিলম শাসন ব েদশেক যা িদেয়িছল তারপর িশ া এবং সং ৃ িতর ে  তার আর নতুন িকছু দওয়ার 

িছলনা। কারণ মুসিলম সভ তা ােন -িব ােন মধ যুগীয়তা কািটেয় উেঠ অ সর হি লনা ।” ১ এিদেক ১৭৬৫ ীঃ কা ািনর 

শাসন িতি ত হবার অেনক আেগ থেকই )আনুমািনক ১৭০০ ীঃ (কলকাতা হেয় উেঠিছল কা ানীর ব বসা বািণেজ র 
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ক । এই সময়ই তােদর িনজ  সামরি◌ক ক  ফাট উইিলয়াম দুগও গেড় ওেঠ এবং কা ানীর সূে  চুর ইংেরজ 

িসিভিলয়ন এেদেশ আনােগানা  কের। কা ািনর ব বসা বািণেজ র সূে  িকছু বা ালী জিমদারও কলকাতা শহের বসিত 

াপন কের এবং এরাই অ াদশ শতা ীেত নতুন নাগিরক অিভজাত ধিনক নী িহেসেব গেড় ওেঠ। এরা ইংেরজেদর 

সাহচেয থাকেলও কিবগান, বুলবুিলর লড়াই, ঘাড়েদৗড়, পায়রা ওড়ােনা, াে  অফুর  টাকা ওড়ােনা, মি র, ঘাট িনমাণ 

ইত ািদ িনেয় একিদেক যমন মধ যুেগর সং ৃ িতর িতিনিধ  কের, অন িদেক এরাই আবার টাকা কামােনার তািগেদ িনজ  

উেদ ােগ ইংেরজী িশখেত  কের। থম পেব িকছু ইংেরজ কমচারী ু ল খােলন, পরবতীকােল িমশনারীেদর উেদ ােগ 

িকছু ু ল িত া হয়। এই সম  ু েলই রামেমাহন, ারকানাথ, িডেরািজও মুখরা ইংেরজী িশ া লাভ কেরন। 

িক  এই সম  িকছুই িছল ব ি গত উেদ াগ। কউই গাটা জািতর কথা ভােবিন। রামেমাহন থম তা উপলি  

কেরন এবং ১৮২৩ ীঃ ১১ই িডেস র লড আমহা েক একিট প  লেখন, যার মা া ব ব  হল, এেদশীয়েদর জন  

পা াত  ান -িব ােনর ার উ ু  করা । এই প িটই আমােদর দেশর মুখ াচ  থেক পা ােত র িদেক ঘুিরেয় িদেয়িছল 

বেল মেন করা হয়। তােক এই িচিঠ িলখেত হেয়িছল কারণ তখনও পয  শাসক ইংেরজ এেদশীয় িশ া -সং ৃ িত ও ধেম  

কানরকম হ ে প করেত সাহস তা কেরইিন, বরং যমন িছল তমনটা রাখেত ও বাড়ােত সাহায  করিছল। এই অব ায় 

রামেমাহেনর িচিঠ তােদরেক িশ া ও সং াের সাহস ও অনুে রণা যাগায়। 

ইংেরজরা মুসলমানেদর হাত থেক শাসনভার কেড় নবার পরও অেনকিদন পয  ফৗজদাির ও িবচার িবভােগ 

মুসলমান কমচারী ও মৗলবীেদর েয়াজন হেতা, কারণ ১৮৩৭ ীঃ পয  অিফস -কাছািরর ভাষা িছল ফ ◌ািস। এই েয়াজন 

মটােত ১৭৮১ ীঃ ‘ক ালকাটা মা াসা’ ািপত হয়। ১৭৯২ ীঃ কাশীেত াপন করা হয় ‘সং ৃ ত কেলজ’। ১৭৯৩ ীঃ 

চালস া  নােম এক ভারতিহৈতষী ব ি  এেদেশ িশ ার দুরব া িনেয় একিট াব উপি ত কেরন; যিদও তা গৃহীত 

হয়িন। ১৮০০ ীঃ ফাট উইিলয়াম কেলজ ািপত হয়, ইংেরজ িসিভিলয়ানেদর বাংলা শখােনার উে েশ । ১৮১১ ীঃ লড 

িমে া আবার এেদশীয়েদর মেধ  িব ান ও সািহেত র অবনিত িবষেয় ম ব  কেরন। এই অব ার অবসানকে  আেরা দুিট 

সং ৃ ত কেলজ ািপত হয়  )সং ৃ ত ভাষা সই অভাব পূরণ করেত প ◌ারেবনা জেনও( িক  তবুও ১৮১৪ ীঃ থেক 

১৮২৩ ীঃ এর মেধ  পা াত  িশ ার তমন কান ব ব া হয়িন, বসরকারী উেদ ােগ ‘িহ ু কেলজ’ াপন ছাড়া। ১৮১৪ ীঃ 

থেক রামেমাহন রায় কলকাতায় বসবাস করেত  করেল িশ ানুরাগী ডিভড হয়ােরর সে  তার ব ু  হয়। 

রামেমাহেনর ‘আ ীয় সভা’র িতিনও একজন িহৈতষী িছেলন। তার সে  এেদেশ পা াত  িশ ার েয়াজনীতা িবষেয় 

রামেমাহেনর আেলাচনা হেতা। ইিতমেধ  “ইংেরজরা ইউেরােপর য নতুন িবদ ার খবর িনেয় এেলন , িবেশষ কের 

রেনসাে র য ফসল িনেয় এেলন, তােক দুবা  তুেল াগত জানান রামেমাহন। িতিন কবল ব েদেশর বাইের তাকােলন, 

তাই নয়, ইউেরাপ এবং আেমিরকার ভাবুকেদর সে  িচিঠপে র মাধ েম যাগােযাগ াপন করেলন.........। সই ১৮১২ সােল 

েনর গিতশীল লােকরা য িবক  সংিবধান রচনা কেরন তারা সই সংিবধান উৎসগ কেরন সাত সমু  তেরা নদীর 

পাের বসবাসকারী এক অ াত লােকর নােম, রামেমাহেনর নােম।” ২ বাঝা যায় কলকাতায়  ায়ী ভােব বসবাস  

করারও আেগ ইউেরােপর উদারৈনিতক পি তেদর সে  তার িনিবড় যাগােযাগ াপন হেয়িছল। “আ ীয় সভা  ”ধম 

আেলাচনার জন  ািপত হেলও এখােনই ডিভড হয়ােরর সে  পা াত  িশ ার িবদ ালয় াপন িবষেয় তার কথা হয় এবং 

এ িবষেয় একিট াব পাঠােনা হয় তৎকালীন সু ীমেকােটর ধান িবচারপিত স ার হাইড ইে র কােছ। ১৮১৬ ীঃ িমঃ 

হাইড শহেরর গণ মান  ব ি েদর িনেয় এিবষেয় আেলাচনা কেরন; কেলজ াপেন সকেলর মত থাকেলও এর সে  

রামেমাহনেক যু  থাকেত িদেত তারা রাজী িছেলননা। একথা জেন রামেমাহন িনেজই সখান থেক সের আেসন )এর 

থেক বাঝা যায় স সমেয়র র ণশীল িহ ুসমাজ রামেমাহনেক কী চােখ দখেতা। ১৮১৭ ীঃ কিমিটেত রামেমাহনেক না 

রেখ িহ ু  কেলজ ািপত হয়, বলা বা ল , থম থেকই িহ ু  কেলজ পিরচািলত হয় র ণশীলেদর ারা। এই কেলজ 

কবল উ িব  ও উ বেণর িহ ু েদর জন ই িনিদ  হয়। অথচ মজার ব াপার এই িহ ু কেলজ -ই হেয় ওেঠ বাংলার 

রেনসাঁর আঁতুড়ঘর এবং এই কেলজেক িঘেরই জেম ওেঠ াচীন ও নবীেনর । এই ে  যারা নবীেনর আবাহন 

কেরিছেলন তারা হেলন রামেমাহন, ডিভড হয়ার এবং িডেরািজও।  
িডেরািজও ১৮২৮ ীঃ মা  উিনশ বছর বয়েস িহ ু  কেলেজ অধ াপক িহেসেব যাগদান কেরন। তার চু কীয় 

ব ি , খর যুি েবাধ, িবচারমন তা, উদারতা ও ােনর গভীরতা অিচেরই ছা েদরেক মু , আকিষত ও আেলািড়ত 
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কের। ইিতমেধ  পা াত  িশ ার ফেল ছা েদর মেন ব ি াতে র জ  হেয়েছ যা স সমেয়র গা ীেকি ক বাঙািল 

জীবেনর জন  একিট ভীিতর কারণ হেয়িছল, কারণ এর ফেল অ  ধমীয় িব াস এবং জেনর িত অ  আনুগেত  িচড় 

ধরেত  কের। এই পটভূিমেত িডেরািজওর আিবভাব রীিতমত ঝড় তুেল দয়, ইউেরাপীয় যুি র কি পাথের িবচার হেত 

থােক দশীয় ধম -সং ার-রীিতনীিত। গেড় ওেঠ “ইয়ং ব ল গা ী” , কালাপাহােড়র মত িহ ুসমাজ দেহ তারা আঘাত 

করেত  কের; সমােজ দা ণ অি রতার সৃি  হয়, চািরিদেক গেলা গেলা রব ওেঠ, যার ফল িতেত অিচেরই 

িডেরািজওেক িহ ু কেলজ থেক িবতািড়ত হেত হয় ১৮৩১ ীঃ। ঐ বছেরই িডেরািজওর মৃতু  হয়, িক  ইয়ং ব েলর 

ভাব তখনই অ িমত হয়িন, তােদর নানা ‘উ ৃ ংখল’ ি য়াকলােপ িহ ু সমােজ তট  হেয় পেড়, কৃ েমাহন 

বে াপাধ ােয়র মত আেরা অেনেক ত াজ পু  হয়, কউ কউ ী ান ধম হণ কের, অেনেকই চরম হন ার ীকার হয়, 

িক  কউই আদশ থেক িবচু ত হয়িন। আদেশর জন  াণ পণ করা, দশ সই থম দখেলা। িক  সুেযাগ  নতৃে র 

অভােব এই আে ালন দীঘ ায়ী বা সুিব ৃত হেত পােরিন, যিদ হত তাহেল হয়েতা বাংলার রেনসাঁ এবং তার হাত ধের 

আসা ােদিশকতা ও জাতীয়তাবাদ অন  প িনত। কারণ ‘ য কান সমােজর ািয়  ও শি র ধান উৎস হল 

institutions এবং আমােদর দেশর সাম তাি ক সমােজর power structure য সম  ই িটিটউসেনর উপর িতি ত, 

তার মেধ  অন তম হল যৗথ পিরবার (joint family), জািতেভদ থা)caste system(, িববাহ থা, ধম ইত ািদ।’ ৩ যৗথ 

পিরবােরর িভি  য সাম তাি ক আনুগত  যমন জনেদর িত অ  আনুগত  ইত ািদেত ফাটল ধরােত  কেরিছল 

িডেরািজয়ানরা, য কান ধরেণর অ  আনুগেত রই িবেরাধী িছল তারা। এরা ধম এবং জািতেভদ থার িবেরািধতাও  

কেরিছল িনেজেদর মত কের।  “ডিভড হয়ােরর চিরতাখ ায়ক গীয় প ািরচাঁদ িম  বেলন - ‘ ছেলরা উপনয়নকােল উপবীত 

লইেত চািহত না; অেনেক স া আি ক ত াগ কিরয়ািছল; তাহািদগেক বলপূবক ঠাকুরঘের িব  কিরয়া িদেল তাহারা বিসয়া 

স া আি েকর পিরবেত হামােরর ইিলয়াড  হইেত উ ৃ ত অংশ সকল আবৃি  কিরত।’ আবার সকােলর লােকর মুেখ 

িনয়ািছ য, অেনক বালক ইহা অেপ াও অিতির  সীমাে  যাইত। তাহারা রাজপেথ যাইবার সময়, মুি ত ম ক 

ফাঁটাধারী া ণ দিখেলই ‘আমরা গ  খাইেগা, আমরা গ  খাইেগা’, বিলয়া িচৎকার কিরত।” ৪ ধমীয় গাঁড়ািমর স ূণ 

উে  উেঠ, ব ািনক যুি বাদেক সবার উপের ান িদেয় তারা য কৃত ধমিনরেপ  যা া  কেরিছল, ‘িডভাইড অ া  

ল পিলিস’র ইংেরজেদর ধরাশায়ী করেত তার িবেশষ েয়াজন িছল। যিদও ধম ও যৗথপিরবােরর অথৈনিতক িভি  

সাম তে  আঘাত না কের তা ায়ী হত িক না স  থেকই যায়। নবজাগরেণর দৃি  য নারীর দুরব ার িদেক পেড়িছল, 

তারও সূচনা ঘেটিছল এেদরই হােত। এরাই থম নারীর অব া িনেয় সা ার হয় এবং িবধবা িববাহ িনেয় কথা বেল। 
িক  ইয়ং ব েলর ‘ ব িবক’ কাজকমেক ধারণ করার মত অব া সই সমেয়র িহ ু সমােজর অ সর অংেশরও  

িছলনা। সই তুলনায় বরং রামেমাহেনর ধম ও সমাজসং ার আে ালন এবং পা াত  িশ ািব ােরর পিরক না অেপ াকৃত 

বশী হণেযাগ  হেয়িছল। রামেমাহন পা াত  ান -িব ােন িশি ত হেয়ও িহ ু ধেমর মাহা  িবষেয় সি হান িছেলননা 

বরং িতিন ধমহীন িশ ােক ভয় করেতন। একথা িঠক য আরবী -ফািস িশ া তার মেন এেক রবােদর বীজ বপণ কেরিছল , 

িক  তার মাণ খুঁেজিছেলন িতিন বদ -বদাে ই । িবদ াসাগরও িবধবা িববােহর সপে  িহ ুশা  থেক মাণ সং হ 

কেরিছেলন, িক  তা িছেলা িনতা ই র ণশীল িহ ু সমােজর মুখ ব  করেত। তার সং ার েচ ার সে  ধম একীভূত 

হেয় যায়িন, যিদও তার সং ার িলও িহ ুসমােজরই সং ার িছল তেব তার কারণ িছল বাঙািল মধ িবে র জে র 

ইিতহােসর মেধ  িনিহত, ধমেচতনায় নয়। নবাবী আমেলর শেষর িদক থেকই ব বসা বািণজ  মূলতঃ িহ ু েদর হােতই চেল 

যায়, ১৭৯৩ ীঃ িচর ায়ী বে াবে র ফেল, ইংেরজ -ঘিন , নগেরর ব বসা -বািণেজ  পয়সা কামােনা নতুন উ ূত ধিণক নী 

)যারা ◌ায় সকেলই িহ ু (, ােমর জিমদারী িকেন নতুন জিমদাের পিরণত হয়। সমাজতাি ক িবনয় ঘাষ বলেছন—‘উিনশ 

শতেকর শষপেব ি িটশ ভূিমরাজ  নীিতর ফেল বাংলােদেশর াম সমােজ কমপে  সাত আট ল  লােকর এমন একিট 

‘ নী’  )সামািজক রায়ন (তির হেয়েছ , য নী ি িটশ শাষকেদর প।…………..একিট নতুন জিমদার নী, আর 

একিট নতুন মধ েভাগী ও াম  মধ ে নী।……………. এরপােশ  নাগিরক সমােজ, যমন কলকাতা শহের, ি িটশ শাসকরা 

তােদর িব াসভাজন আেরা দুিট নী তির কেরিছেলন —একিট নতুন নাগিরক ধিনক নী , আর একিট নতুন নাগিরক 

মধ ে নী। এই মধ ে নীর মেধ  ছাট ছাট ব বসায়ী দাকানদার, দালাল ভৃিতর সংখ া অেনক, বািক নানারকেমর 

চাকিরজীবী। নাগিরক মধ ে নীর একিট িবেশষ র িহেসেব গেড় উেঠিছল বাঙািল ইংেরজী িশি ত এিলটে নী।’ ৫ এই 
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এিলটেদর স েক সাঁে  যা বেলেছন, তা আমােদর রেণ রাখা দরকার—‘The European elite undertook to 

manufacture native elite. They picked out promising adolescents: They branded them, as with a 

red hot iron, with the principles of western culture; they stuffed their mouths full with high 

sounding phrases…….These walking lies had nothing left to say to their brothers; they only 

echoed.’ ৬ শাসক ইংেরেজর ত  সমথেন এই নতুন সৃ  এিলটরাই হেয় ওেঠ সমােজর িতিনিধ তথা মুখপা । আর 

সমােজর অথ দাঁড়ায় উ  ও মধ িব  সমাজ, িন িব রা থেক যায় বৃে র বাইেরই। দাির , ােম বসবাস এবং ইংেরজী 

িশ া থেক মুখ িফিরেয় রাখার ফেল অ াদশ -ঊনিবংশ শতা ীেত ইংেরজী িশি ত কলকাতা-কিক এই য মধ িব  িণ 

গেড় উেঠিছল, তােত মুসলমােনরা ঠাঁই কের িনেত পােরিন, িক  রামেমাহন -িবদ াসাগেরর সং ার িছল মধ িবে র সমস া ক 

িঘেরই। াভািবকভােবই মুসলমান সমাজ তার থেক বাদ পেড়িছল।  
িক  তবুও িবদ াসাগেরর কমকাে  ধম কখেনা চািলকাশি  হেয় দাঁড়ায়িন। অন িদেক রামেমাহন িক  থম 

থেকই ধমেক ক  কেরই আবিতত হেয়েছন। তেব স ধম র ণশীল পৗ িলক িহ ু  ধম নয়, এেক রবাদী উদার 

িহ ুধম। এই ধেমরই আনু ািনক বতন কেরন িতিন ১৮২৮ ীঃ ‘ া সমাজ’ িত ার মেধ  িদেয়। কশবচ  রেনসাঁর 

সে  া ধেমর স ক ব াখ া কেরেছন এইভােব—‘ েট া  িরফেমশন যমন ইউেরাপীয় রেনসাঁ থেক উ ূত হেয়িছল, 

িঠক তমিন ভারতীয় রেনসাঁ থেক উ ূত হেয়েছ া  িরফেমশন।’ যিদও ইউেরােপ রেনসাঁর আেগই িরফেমশন হেয়িছল। 
যাইেহাক, সতীদাহ থা িনবারণ, ব িববাহ বে র আেয়াজন ইত ািদর মাধ েম  রামেমাহন আেগই িহ ু সমােজর চ ু শূল 

হেয়িছেলন, ‘ া সমাজ’ িত া কের িতিন পুেরাপুির শ  হেয় যান। িক  ‘িতিন নবীেনর অভ থনা কিরেত িগয়া াচীন 

হইেত পা তুিলয়া লন নাই, িহ ুজািতর কাথায় মহ  িতিন তাহা পির ার েপ দয় ম কিরয়ািছেলন এবং তাহা সযে  

বে  ধারণ কিরয়ািছেলন।’ ৭ তাই ী ান ধেমর িতও িতিন ঝুঁেক পেড়নিন। বরং তার এক ব ু  উইিলয়াম এডাম ি রবাদ 

পিরত াগ কের এেক রবাদী হেল, সই উপলে  রামপুর িমশনারীেদর সে  তার িবেরাধ আর  হয়। িমশনারীরা িহ ু  

ধমেক হীন মাণ করার চ া করেল িতিন কেয়কিট উপিনষেদর অনুবাদ কেরন, এবং লেখন ‘ বদা ’ ও ‘ বদা সার’। 
িতিন এডামেক আিথকভােব সাহায  কেরন এবং তার সা ািহক াথনার জন  একিট ােনর ব ব া কেরন; যখােন িতিন 

িনেজ যেতন এবং তার স ান ও ব ু রাও সখােন যাতায়াত করেতন। এই সময় তার এক ব ু  চ েশখর দব তােক 

বেলন—‘ দওয়ানজী, িবেদশীয়েদর উপাসনায় আমরা যাতায়াত কির, আমােদর িনেজেদর একিট উপাসনার ব ব া কিরেল 

হয়না?’ ৮ এরপরই া সমাজ িতি ত হয়। তার ধান সহেযাগী হন ারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মু ী, মথুরানাথ মি ক 

মুখ আ ীয়সভার সদস রা। 
একিদেক ‘ া সমাজ’ অন িদেক ‘ইয়ং ব ল’ এই দু’ য়র ি মুখী আ মেণ িহ ু সমােজ লু ূল পেড় যায় এবং 

এর ‘ িতিবধান কে ’ রাধাকা  দেবর নতৃে  ১৮৩০ ীঃ ‘ধমসভা’ ািপত হয়। ‘সমাচার চি কা’র স াদক সনাতন িহ ু 

ধেমর সপে  জার সওয়াল করেত থােকন, গাঁড়া িহ ু েদর প  িনেয় সতীদােহর সপে  গভনেরর কােছ িচিঠ পাঠান।  
এিদেক িডেরািজওর ইয়ং ব ল এবং রামেমাহেনর ‘ া সমাজ’ উভেয়ই র ণশীল িহ ু সমােজর চ ু শূল হেলও এেদর 

উভেয়র মেধ  কান যাগসূ  িছলনা বেলই মেন হয়, কারণ এই দুই দেলর মেধ  মৗিলক নীিতগত পাথক  িছল। রামেমাহন 

ধমেক সং ার কের তােক যুেগাপেযাগী করেত চেয়িছেলন, আর িডেরািজওর দল তােক যুি র কি পাথের ফেল িবচার 

করেত চেয়িছল, অন  অেনক িকছুর মতই। এছাড়া যাগসূ  তরী না হওয়ার আেরকিট কারণ বাধহয় ১৮৩০ ীঃ 

রামেমাহন ইংল া  গমন এবং ১৮৩১ ীঃ িডেরািজওর মৃতু  বরণ। 
১৮৩৩ ীঃ ইংল াে  রামেমাহন রােয়র মৃতু  হেল া সমােজর ধমীয় সং ার আে ালনিট বাধার স ুখীন হয় 

এবং দেব  নাথ ঠাকুর এই সময় দািয় ভার হােত তুেল নন। ১৮৩৯ ীঃ িতিন ‘ত েবািধনী সভা’ াপন কেরন, যা 

া ধম চাের ধান ভূিমকা পালন কের। ‘ত েবািধনী সভা’র মুখপ  িহেসেব ১৮৪৩ সােলর ১৬ই আগ  ‘ত েবািধনী 

পি কা’ আ কাশ কের, অ য় কুমার দে র স াদনায়। তেব এর সািবক দািয়ে  িছেলন দেব  নাথ ঠাকুর। িতিন 

‘ া সমাজ’ ক া ধেমর প দন। িতিন বেলন-‘পূেব া সমাজ িছল, এখন এখন া ধম হইল।’ উিনশ শতেকর 

অন তম গদ েলখক ঈ রচ  িবদ াসাগর, রাজনারায়ন বসু, ি েজ নাথ ঠাকুর এই পি কায় িনয়িমত িলখেতন। া ধেমর 

চার এই পি কার ধান উে শ  হেলও ান -িব ান , ইিতহাস, সািহত , ধম, রাজনীিত, অথনীিত, সমাজত  ও দশন 
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িবষেয় মূল বান রচনাও এখােন কািশত হত। তার ফেল কবলমা  ধেমর বড়াজােল আব  িছলনা এই পি কা তথা 

া সমােজর সদস বৃ । অথাৎ ায় জ ল  থেকই া সমাজ িহ ু ধেমর সং ােরর সে  সে  দেশর রাজনীিত, 

অথনীিত ও দশন িনেয় িচ া ভাবনা ও চচায় িনযু  িছল। ঈ রচ  িবদ াসাগর িক  ত েবািধনীর লখক হেলও া ধেম 

দীি ত হনিন। িত াতা স াদক অ য় দ ও পরবতীকােল বদ ও ে  আ া হািরেয় ব ািনক যুি বােদ আ া াপন 

কেরন, যাইেহাক, দেব নােথর সময় থেকই া ধম বা ‘ত েবািধনী সভা’ একিট ‘এিলিট ’ প ধারণ কের। তেব অ য় 

দে র মত অেনেকই বদেক অ া  বেল আর মেন িনেত পােরননা, শষ পয  তা বািতলই হয়। তেব উপিনষদেক 

অবল ন কের তার িহ ু )আয (চির িটেক র া করা হয় । 

১৮৫৭ সােল কশবচ  সন া সমােজ যাগদান কেরন এবং অিত অ  সমেয়র মেধ ই িতিন দেব নাথ 

ঠাকুেরর অত  আ াভাজন হেয় ওেঠন; কশবচে র সে  একদল িশি ত যুবকও া সমােজ যাগ দয়। ‘িব িবদ ালেয়র 

সেবা  উপািধধারী যুবকগণ া সমােজর সিহত সংসৃ  হওয়ােক গৗরেবর িবষয় মেন কিরেত লািগল।’ ৯ এই যুবকেদর 

নতা িছেলন কশবচ । া সমােজ তখেনা বণ থা, উপবীত ধারণ ইত ািদ চিলত িছল, দেব নােথর সে  এ িনেয় 

কশব  -স দােয়র িবেরাধ বােধ । নবীন দল সমাজ সং ােরও দৃি পাত কের, এবং াভািবক ভােবই তােদর দৃি  পেড় 

মেয়েদর িত, তারা নারীিশ ায় সেচ  হয়। কেয়কজন ত ণ া  নতার সে  একি ত হেয় ১৮৬৩ ীঃ উেম  দ  

‘বামােবািধনী সভা’ িত া কেরন। এর ল  িছল বাঙািল গৃহবধূেদর িশি ত কের তালা এবং তােদর মানিসক উ িত 

িবধােনর জন  পু ক ও পি কা কাশ করা। এরই ফল িতেত ঐ বছরই ‘বামােবািধনী পি কা’ কািশত হয়। আজ 

নারীমুি র ইিতহােস ‘বামােবািধনী’ একিট মাইল ফলক বলা যেত পাের। 

১৮৬৪ সােল ‘ াি কা সমাজ’ নােম নারীেদর জন  একিট পৃথক উপাসনা সমাজ ািপত হয়। েম এরা নারীেদর 

অবেরাধ মাচেন অ সর হন। এর আেগ সমােজ নারী পু েষর একসােথ চলােফরার কথা ভাবা যতনা, এরা তা  কের, 

থেম া সমােজর মেধ ই। বণেভদ থা এরা আেগই অ ীকার কেরিছল এবার সকল বেণর া েদর মেধ  িববােহর 

চলন করেত এবং উপবীতধারী া ণেদর আচায  িহেসেব হণ করেত অ ীকার করেল া সমােজর মেধ  বল 

আেলাড়ন সৃি  হয়। দেব নাথ এতদূর যেত ত িছেলন না। সমাজ নবীন ও াচীেন ভাগ হেয় যায়। াচীন দলিট হয় 

‘আিদ া সমাজ’ এবং অন িট ‘ভারতবষীয় া সমাজ’। নবীনেদর নতা হন কশবচ  সন।   

১৮৬৬ থেক ’৭০ এর মেধ  কশবচ  পা াব, িস ু , বা াই, মা াজ ভৃিত জায়গায় ‘ া সমাজ’ াপন 

করেলন। এইভােব া সমােজর নব উ ান যখন দেশর িশি ত মানেস আেলাড়ন তুেলিছল তখন কািশত হেয়েছ ‘িহ ু 

পি য়ট’, আিবভাব ঘেটেছ বি ম, মধুসূদন, দীনব ু র। িশবনাথ শা ী তার ‘রামতনু লািহড়ী ও তৎকালীন ব সমাজ’ ে  

বেলেছন ---“ কশবচে র ব ৃ তা, দীনব ু র নাটক, বি মচে র উপন াস, িবদ াভূষণ মহাশেয়র ‘ সাম কাশ’, মেহ লাল 

সরকােরর হািমওপ ািথ, এই সকেল এই কােলর মেধ  িশি ত দেলর মেন যমন নবভাব আিনয়া িদেতিছল, তমিন আেরক 

কােযর আেয়াজন হইয়া নব আকা ার উদয় কিরয়ািছল। তাহা ‘ন াশনাল পপার’ নামক সা ািহক পে র স াদক 

নবেগাপাল িম  মহাশেয়র িতি ত ‘জাতীয় মলা’ নামক মলা ও দশনীর িত া এবং দেশর সকল িবভােগর ও সকল 

নীর নতৃবৃে র তাহার সিহত যাগ।” ১০ 

উপেরা  উি  থেক একথা  য ‘ া সমাজ’ ও ‘ত েবািধনী পি কা’ ক ক  কের বাংলায় একিট নব 

উ াদনা সৃি  হয়, যা নবেগাপােলর নতৃে  জাতীয় ভাবনার জ  িদেয়িছল। উইিকিপিডয়া বলেছ—‘ িহ ু েমলা ি িটশ ভারেত 

িহ ু স দােয়র মেন ােদিশকতার ভাব জাগরণ তথা জাতীয়েচতনার সােরর উে েশ  আেয়ািজত একিট মলা। এই মলা 

‘জাতীয় মলা’ ও ‘ েদশী মলা’ নােমও পিরিচিত লাভ কের।’ িহ ু েমলার উে শ  স েক থম বছেরর অিধেবশেন য 

সম  াব গৃহীত হয় স িল হল – ‘িহ ু সমােজর বাৎসিরক উ িত, জাতীয় িবদ ানুশীলন’  ...ইত িদ। ি তীয় বৎসেরর 

অিধেবশেন বলা হয়—‘ আমােদর এই িমলন সাধারণ ধম কেমর জন  নেহ, ইহা েদেশর জন  ইহা ভারতভূিমর জন ।’ এই 

কি ত েদশ বা ভারত ভূিমেত মুসলমানেদর কান অি  িছলনা। কারণ রেনসাঁ ও া সমােজর উ ান থেক  কের 

‘িহ ু মলা’র ভাবনা পুেরা যা ািটই িছল িহ ুধম ও িহ ু  সমাজ সং ারমূলক। ‘িহ ু কেলজ’ িত ার মেধ  িদেয় পা াত  

িশ ার অ গিতর য সূচনা হয় সখােন মুসলমান তা বেটই, বণিহ ু ছাড়া অন েদর েবশও িনিষ  িছল। ফেল পুেরা 

ি য়ািটই িছল কলকাতা  -কি ক িশি ত িহ ু েদরেক িনেয় , তােদরই াথর ার উে েশ । ােম বাস করা মুসিলম এবং 
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দির -িন বেণর িহ ুরাও এই ি য়ার স ূণ বাইেরই থেক যায় । যিদও ইংেরজী িশ ার েয়াজনীয়তা দরীেত হেলও 

মুসলমােনরা বুঝেত পেরিছল, িক  সটা ১৯৩০ এর দশেক। তাই নবজাগরেণর উে ষ এবং িবকােশ মুসলমােনরা থেক 

যায় পুেরাপুির অনুপি ত। 

১৮৭০ ীঃ কশবচ  সন ইংল া  থেক িফের এেস ‘ভারত সং ার সভা’ াপন কের, িকছু সমাজ সং ার 

মূলক কােজ হাত দন। ১৮৭২ এ িতিন ভারত আ েমর িত া কেরন, যখােন ী -াধীনতার আে ালন ও চচা  হয় । 
া  ারকানাথ গা ুলীর ‘অবলা বা ব’ পি কা া সমােজর যুবক যুবতীেদর মেন গভীর ভাব িব ার কের, তারা 

নারীিশ া ও নারী াধীনতার জন  সা ার হয়। এরই ফল িতেত ারকানাথ গা ুলী ১৮৭৩ ীঃ াপন কেরন ‘িহ ু মিহলা 

িবদ ালয়’। এই সমেয়ই া েদর িববাহ প িত িনেয় সমােজ বল গালেযাগ তরী হয়, এবং এই  উেঠ আেস য 

া রা িক িনেজেদর িহ ু  মেন কেরনা? কশবপ ীরা তার উ ের বেল-‘তাহারা সামািজক ভােব িহ ু  হইেলও তাহােদর ধম 

উদার, আধ াি ক ও সাবজনীন এেক রবাদ; সুতরাং তাহােক িঠক িহ ুধ  বলা যায়না।’ ১১ এর িতি য়ায় সমােজ আবার 

লু ূল পেড় যায়। নবেগাপাল িমে র ‘জাতীয় সভা’ এবং কালীকৃ  দেবর ‘ধমসভা’ িববাদ ে  ধান ভােব অবতরণ 

কের। আিদ া সমােজর রাজনারায়ন বসু ‘িহ ু ধেমর ’ িবষয়ক ব ৃ তা িদেত  কেরন, ধু তাই নয়, ...“১৮৭৯ 

সােল িতিন )রাজনারায়ন বসু (ইংেরজীেত ‘An Old Hindus Hope’ নােম একিট পুি কা চার কেরন। তাহােত 

েদশবাসীেক এক িহ ু মহা সিমিত গঠন করেত অনুেরাধ কেরন।” ১২ যা িহ ু জনসমােজ িবপুল উ াদনা সৃি  কের। এই 

ব ৃ তার পর সনাতন িহ ু  ধেমর িত িশি ত িহ ু েদরও আ া িফের আেস। একই সমেয় রামকৃে র কথা লােকর মুেখ 

মুেখ িফরেত থােক, ‘ইি য়ান িমরার’ পি কায় সই সংবাদ কািশতও হয়। কশবচ  ১৮৭৫ ীঃ রামকৃে র সে  পিরিচত 

হওয়ার পের তারও ধমেবােধর পিরবতন ঘেট। া  সমােজর সে  এই সময় তার িচর -িবে দ ঘ ট যায়। এিদেক 

নবেগাপাল িমে র জাতীয় সভায় রাজনারায়ন বসু ‘িহ ু ধেমর ’ িবষয়ক য ব ৃ তা দন, তােত সভাপিত  কেরন 

দেব নাথ ঠাকুর। ‘ া ধমেক িহ ুভােব িহ ুসমােজর মেধ  চার করা তার িচরিদেনর আদশ। িতিন মেন কিরেতন 

রামেমাহন রায় তাহােক সই ভার িদয়ািছেলন।’ ১৩ ‘ সাম কাশ’ িলিখেলন য, িহ ু ধম িনবােণা ুখ হইেতিছল, রাজনারায়ণ 

বাবু তাহােক র া কিরেলন; ‘সনাতন ধ রি ণী সভা’র সভাপিত কালীকৃ  দব বাহাদুর তাহার অেশষ শংসা কিরয়া 

রাজনারায়ণ বাবুেক িহ ুকুল িশেরামিণ বিলয়া বরণ কিরেলন।” ১৪ অথাৎ া ধম িকংবা া  সমােজর য গিতশীল 

ভূিমকার িবেরািধতা কের ‘ধমসভা’ িকংবা পরবতীকােল ‘সনাতন ধ রি ণী সভা’র জ  হেয়িছেলা, তােদর মেধ  আর কান 

িবেরাধ রইলনা, এভােব িহ ু ধেমর দুিট িবপরীত ধারার সি লন ঘটেলা। ১৮৫১ সােল গিঠত হয় ভারেতর থম আধা-

রাজৈনিতক সংগঠন ‘ি িটশ ইি য়ান অ ােসািসেয়শন’, যার সভাপিত হন রাধাকা  দব এবং স াদক দেব নাথ ঠাকুর। 

াজাত েবােধর নােম দুই িবেরাধী শি  আেগই যু  হেয়িছল। রাজৈনিতক আে ালন না করেলও ইংেরজ িবেরাধী মেনাভাব 

তরী ও েদশানুরাগ জাগােনা এই সভার ধান উে শ  িছল। 

  ' া সমাজ' র ণশীল িহ ু সমােজর িব তা কের জ লাভ কেরিছল বেট িক  তা িহ ুসমাজেক ছেড় বা 

িহ ুসমােজর বাইের িকছু ভােবিন। আমরা দখলাম িহ ু সমােজর বা িহ ুধেমর কৃত িহৈতষী তারাই িছল এবং ধমই িছল 

া সমাজ ও া  আে ালেনর মূল চািলকা শি । িশবনাথ শা ী তার ‘রামতনু লািহড়ী ও তৎকালীন ব সমাজ’ ে  

বেলেছন--‘রামেমাহন ধমহীন িশ ােক ভয় কিরেতন’। নবজাগরেণর থম পেব য সং ার আে ালন  হেয়িছল, তােক 

এিগেয় িনেয় িগেয়িছল া সমাজ, এ িবষেয় কান সে হ নই; িক  ধমেক চািলকা শি  করায় এবং ধম সং ারই ধান 

উে শ  হওয়ায় শষপয  তা মুখ থুবেড় পড়েলা র ণশীল িহ ু ধেমর চ বূ েহই, যা েম জ  িদল 'িহ ু পুন ীবনবাদ' 

এবং 'িহ ু জাতীয়তাবাদ' এর। 'িহ ু পুন ীবনবাদ' এবং 'িহ ু জাতীয়তাবাদ' মােটই কান িবি  ঘটনা নয়। ব্রাহ্ম 
সমাজের উে ষ ও িবকােশর মেধ ই লুিকেয় িছল তার বীজ, এবং এই সমােজর ায় িনবাণ লে  রাজনারায়ণ বসুর িহ ু 

ধেমর  মােণর চ ার মেধ  িদেয় তা থম আ কাশ কের, পরবতীকােল রামকৃ  ও িবেবকান  যােক অন  মা ায় 

প েছ দন;  হয় িহ ু পুন ীবনবাদ। তেব আেগর র ণশীল িহ ু সমােজর সে  এর িকছু পাথক  িছেলা -- র ণশীল 

সমাজ িনেজেদর ধম এবং সং ার র ায় গাঁড়া িছল, মুসলমান সং শও তারা এিড়েয় চলেতা, যিদও তার সােথ রাজনীিত 

িকংবা মুসলমান িবে ষ জিড়ত িছলনা। িক  এেদেশ ‘িহ ু েমলা’ থেক য াজাত েবােধর এবং জাতীয়তােবােধর জ  হল 

তা থম থেকই হল মুসিলম িবে ষী এবং তার ধান ই নদাতা হল ‘এিশয়ািটক সাসাইিট’। “উিনশ শতেকর থম পেবর 
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‘ওিরেয় ািল ’—যারা াচীন সং ৃ তিবদ া িশ ার চলন করেত চেয়িছেলন —এবং শষ পেবর ‘িরভাইভািল ’ দর 

মেনাভি  ও যুি র মেধ  পাথক  িবেশষ নই। উভেয়রই ব ব  হল সবই াচীন িহ ুশাে  ও িহ ু ধেম আেছ, গীতায় 

সাম বাদ পয ।” ১৫ এই সাসাইিটর গেবষণার মেধ  িদেয়ই তরী হেয়িছল এই গৗরেবা ল ভারতবেষর ধারণা।  “িনেজেদর 

দেশর ইিতহাস সেক দশীয়েদর ান অত  সীিমত িছল , িক  ‘এিশয়ািটক সাসাইিট’র গেবষণার ফেল ইংেরজ রাজ  

াপেনর ষাট স র বছেরর মেধ  ইিতহাস সং ৃ িত এবং ঐিতহ  স েক ভারতবাসীর মেন এক অসাধারণ সেচতনতা জেগ 

ওেঠ। এই সেচতনতা থেকই তােদর মেধ  এক ধরেণর াজাত েবাধ দখা দয়। ‘এিশয়ািটক সাসাইিট’র গেবষণা 

অন ভােবও এই াজাত েবাধেক চা া কেরিছল - কা ানীর গেবষক কমকতারা কবল ভারেতর াচীন যুগেক গৗরেবা ল 

বেল িচি ত কেরই া  হনিন, সই সে  মুসিলম আমলেক িচি ত কেরিছেলন অ কার যুগ িহেসেব। এই তথ  ও 

িবে ষেণর িভি েত ভারেতর গৗরেবা ল অতীতেক ংস করার জন  নব  িশি ত ভারতীয়রা মুসিলম আমলেক দাষােরাপ 

কের এক ধরেণর তৃি  লাভ করেত আর  কেরন।” ১৬ এখােন একটা িবষয় ল  করার মত, এখােন য িহ ু ে র কথা বলা 

হে , তা আসেল আয । িহ ু  ধেমর বােরা আনা য অনায সং ৃ িত থেক সৃ , তােক িক  পুেরাপুিরই বাদ দওয়া হেয়েছ; 

এবং এই আয েক সাং ৃ িতক ভােব আ ীকরেণর কাজিট সুচা  েপ স  কেরিছেলা া  সমাজ। এইভােব 

জাতীয়তাবাদী আে ালেনর একিট অন তম ধান ল  ি র হয় — ভারেতর াচীন িহ ু  যুগেক গৗরেবা ল বেল িচি ত 

কের সািহত  রচনা করা এবং তা করেত িগেয় ধান শ  িহেসেব উপি ত করা ‘িবধমী বিহঃশ  মুসলমানেদর’, তাই 

জ ািতির নােথর নাটেকও েদশে েমর অথ হেয় দাঁিড়েয়েছ মুসলমান িবে ষ। এই আদেশ অনু ািণত হেয়ই হমচ  -

নবীনচ -র লােলর কাব  এবং মহাকােব র সৃি , যার উপাদান সংগৃহীত হেয়েছ ধানত জমস টেডর ‘অ ানালস এ  

এি কুইিটস অফ রাজ ান’  থেক। য িট িলিখত হয় ি িটশ রিচত মুসিলম িবে ষী ইিতহােসর ছায়ায় (যার অেনক 

িকছুই আজ অৈনিতহািসক বেল মািণত, যমন আলাউি ন -প াবতীর ঘটনা ), রাজপুতেদর বীর ব ক নানা কথা ও 

উপকথােক িনেয়। র লাল বে াপাধ ােয়র ‘পি নী উপাখ ান’-এ াধীনতা হীনতার য ানীর কথা আেছ তা মুসলমানেদর 

িব ে ই উ ািরত হেয়েছ, কারণ দশবাসী িহেসেব মুসলমানেদর ীকৃিতই দওয়া হয়িন।তাই ‘ াধীনতা হীনতায়  ক 

বাঁিচেত চায় হ  /ক বাঁিচেত চায় ’ িদেয়  হেয় তা প েছেচ—‘দা ণ দুনীিত দু  দুরা া দনূজ /সােধ যবেনের িহ ু না 

বেল মনুজ/!অধািমক িব াসঘাতক দুরাচার/!সকল জােতর িত ঘার অহ ◌ংকার।। /কপট ল ট শঠ পাতক 

পুলক । /ন ায়ান ায় বাধহীন িবষম ব ক ।’ আজও আলাউি েনর চির  িচ েণ এই দৃি ভি ই কাজ কের যাে ; যার 

সা িতক উদাহরণ স য় লীলা বনশালীর ‘প াবৎ’ িসেনমায় আলাউি েনর িচ ায়ন। তেব সই একই সময়কােল মধুসূদন 

এবং দীনব ু  সািহত  রচনা করেলও তােদর সািহেত  ি িটশ িবেরািধতা বা জাতীয়তাবাদী ভাবনার কাশ ঘটােত মুসলমান 

িবে ষ ল  করা যায়না। ধু মুসিলম িবে ষই নয়, বাংলা নাটেকর যা া  হেয়িছল যখােন সমাজ সং ার আে ালনেক 

সে  িনেয়, সখােন জ ািতির নাথ (িকি ৎ জলেযাগ), অমৃতলাল মুখরা ীিশ া এবং ী াধীনতােক ব  কের নাটক-

হসন িলখেছন, িগিরশচ  ঘােষর সময় থেক তা ভি রেস ভরপুর পৗরািণক নাটেকর বল তাপ  হেয় গল এবং 

সামািজক িবষয় িনেয় নাটক রচনা ব  হেয় গল। এিট রামকৃে র যুগ, িহ ু পুন ীবেনর যুগ। সািহত াকােশ এেস গেছন 

বি মচ  চে াপাধ ায়, কৃ েক নতুন যুেগর নায়ক িহেসেব িতি ত করেত চাওয়া হে , ভূেদব মুেখাপাধ ায় িহ ু  গা  

ধেমর জয়গান করেছন। অথাৎ সম  িদক িদেয় াচীন িহ ু গৗরেবা ল যুেগর সাং ৃ িতক পিরম ল তরী করা হে । এর 

পছেন য অনুে রণা িল কাজ কেরিছল  তার িকছু উে খ জ রী —১৯১০ ীঃ  অরিব   রেনসাঁ স েক বেলন য , 

‘ ায় দড়েশা বছর ধের াচীন িহ ু ধম স েক চচার ফেল িহ ু সভ তার পুনজ  হেয়েছ,….. এই াচীন িচ ার 

পুনজে র ওপর িনভর কেরই  ভারতেক এিগেয় যেত হেব, ভারেতর সভ তােক পুেরাপুির িহ ু  মেন িনেয় এিগেয় যেত 

হেব, তা নয়েতা ভারেতর উ িতর পথ নই।’ ১৭  যদুনাথ সরকার ‘বাংলার ইিতহাস’ ি তীয় খে  বেলেছন ‘Plassey 

marked the dawn of a Renaissance more glorious than ever taken place.’ কারণ এই ঘটনার ফেলই 

পা াত  িশ া -সং ৃ িত ও মহান ভাবধারার সে  পিরিচত হয় এেদেশর মানুষ যা তােক আধুিনক কেরেছ , এবং ভাবেত ক  

হয়, রাজা রামেমাহন রায়ও অেনকটা এই মতই পাষণ করেতন। িতিন স অ া  এর িব ে  ইংেরজেদর কােছ আিজ 

জািনেয় িলখেছন—‘….. সই ি িটশ স াট িক আমােদর িদেক তাকােবন না, যারা Divine Providence এর ফেল ভারতবেষ 

এেসিছেলন, মুসিলমেদর রাজ  থেক আমােদর বাঁচাবার জন ?’ ১৮   
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অন িদেক মুসলমানেদর মেধ  তখন িশ ার িবকাশ ঘেটেছ সামান ই। তবুও তারা এই িহ ু াজাত েবােধর ারা 

অনু ািণত )ভীত ?  (হেয় ১৮৬৩ সােল গেড় তােল ‘মহােমডান িলটারারী সাসাইিট’ —এিট িশি ত মুসলমানেদর  সংগিঠত 

করার একিট েচ া িছল। সয়দ আিমর আিলর ‘ স াল মহােমডান আেসািসেয়শন’ এরকম আেরকিট েচ া। এভােব িহ ু 

িরভাইভািলজম  জ  িদল ইসলািমক িরভাইভািলজেমর। মুসিলম জনগেণর কােছ ১৮৫০ থেক ১৯২০ পয  পেব তুেল ধরা 

হে  ইসলােমর পুনজে র কথা। এই য একই দেশর দুই স দােয়র মেধ  পৃথক পৃথক ভােব রেনসাঁ আসেছ, এরই 

িভি েত ি িটশরা বলেত পেরিছল িহ ু সভ তা ও মুসিলম সভ তা এ দুেটা আলাদা জাতীয় সভ তা  —দুেটা জািত রেয়েছ 

ভারতবেষ।  )এ খান থেকই এেসেছ ি জািত তে র ধারণা  (ঐিতহািসক সুেশাভন সরকােরর মেত এর পছেন কাযকর িছল 

রেনসাঁর সীমাব তা। সই সীমাব তা িল হল —“১(  আমােদর জাগরেণর অিধকাংশ িতিনিধই গিতেক ি িটশ শাসেনর 

সমাথক িহসােব গণ  কেরেছ ।……২( আমােদর রেনসাঁেসর আেলাক া রা আমােদর জনগেণর ব াপক অংেশর থেক দু র 

ব বধােন অব ান কেরেছন, বাস কেরেছন তােদর এক িনজ  জগেত। ৩  (আমােদর আে ালেনর জাগিরত ভ েলাকেদর 

মেধ  সাধারণত িবরাজমান িহ ুধমীয় প পািত  মুসিলম চতনােক িবি  না কের পােরিন। যার পিরণিত হেয়িছল 

দুভাগ জনক, এবং আমােদর িবেদশীয় ি িটশ শাসকেদর কােছ আন দায়ক।” ১৯ আমােদরও মেন হয়, এই সীমাব তা 

অিত ম করেত পারেল হয়েতা ভারেতর ইিতহাস অন ভােব রিচত হত। 
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