
ৰজা ৰামমমাহন ৰয়ক আধুননক ভাৰতৰ নিতৃ আৰু বংগৰ নতুন যুগ বুনি ককাৱা হয়। কতওঁ িৰম্পৰাগত নহন্দ ু

িৰম্পৰা ভংগ কনৰ মনহিা আৰু সমাজৰ স্বাৰ্ থত বহুমতা সামাজজক কাম কনৰনিি। অৱমযে, ভাৰতৰ 

ইনতহাসত, কেযৰ সতী বেৱস্থাৰ নবমৰানধতা কৰা প্ৰৰ্ম বেজি নহচামি কতওঁৰ িনৰচয় নিনিবদ্ধ কৰা হহমি। 

নকন্তু আন বহুমতা বস্তু আমি নযময় এনতয়াও ৰাজা ৰাম কমাহন ৰয়ক সন্মানীয় কেখায়। ৰামমমাহন ককৱি 

এজন মহান নযক্ষানবেই নহয় এজন নচন্তানবে আৰু প্ৰচাৰকও আনিি। কতওঁ কনিকতাৰ একশ্বরবােী 

সমাজৰ অনেতম প্ৰনতষ্ঠািকও আনিি। কসই সময়ত, কযনতয়া ভাৰতীয় সংসৃ্কনত আৰু ভাষাক সন্মান 

জমনাৱা হহনিি, ৰাম কমাহন ৰময় ইংৰাজী, নবজ্ঞান, িজিমীয়া ঔষধ আৰু প্ৰযুজিৰ েমৰ নতুন নবষয়ৰ 

অধেয়নৰ বামব নৰ্য় নেনিি। 

১৮০৩ চনত ৰময় নহন্দ ুধম থ আৰু ইয়াৰ হসমত জন়িত নবনভন্ন মতামতৰ অন্ধনবশ্বাসৰ ওিৰত কতওঁৰ 

মতামত প্ৰকায কমৰ। কতওঁ একনায়কত্ববােৰ তত্ত্বক অনুমমােন জনাইনিি, যাৰ অনুসনৰ ককৱি 

এজন ঈশ্বৰ সৃষ্টিৰ সৃষ্টিকতথা, কবে আৰু উিননষেৰ দ্বাৰা এই েৃষ্টিভংগী বোখো কনৰ আৰু কতওঁৰ 

সংসৃ্কত ভাষাক বাংিা আৰু নহন্দী আৰু ইংৰাজীলি অনুবাে কনৰনিি। ৰময় বৰ্ থনা কনৰনিি কয এটা 

মহাযজি আমি নয মানুহৰ কল্পনাৰ বানহৰত আৰু কতওঁমিামক এই নবশ্বব্ৰহ্মাণ্ড চিায়। ১৮১৪ চনত 

ৰজা ৰাম কমাহন ৰময় আতমা সভা স্থািন কমৰ৷ েৰাচিমত, আধোজিক সভাৰ উমেযে আনিি 

সমাজত সামাজজক আৰু ধমীয় নবষয়মবাৰ িুনৰ নবমবচনা কৰা আৰু সিনন কৰা৷ 

ৰাম কমাহমন মনহিাৰ অনধকাৰ সুৰনক্ষত কনৰবলি ককইবাটাও অনভযান আৰম্ভ কনৰনিি। নবধৱা 

নববাহ আৰু মনহিাৰ ভূনম অনধকাৰ কতওঁমিাকৰ অনেতম মুখে উমেযে আনিি। কযনতয়া কতওঁৰ 

িত্নীৰ ভগ্নী সতী হহনিি, কতওঁ বহুত অনেমনস্ক হহনিি। এই কাৰমৰ্ ৰাম কমাহমন সতীৰ 

অনুযীিনৰ তীব্ৰ নবমৰানধতা কনৰনিি। কতওঁ বািে নববাহ, বহুনববাহমৰা নবমৰানধতা কনৰনিি। 

কতওঁ নযক্ষাক সমাজৰ প্ৰময়াজনীয়তা বুনি গৰ্ে কনৰনিি আৰু মনহিানযক্ষাৰ সিমক্ষ বহুমতা কাম 

কনৰনিি। কতওঁ নবশ্বাস কনৰনিি কয ইংৰাজী ভাষা ভাৰতীয় ভাষাতলক অনধক সমৃদ্ধ আৰু উন্নত 

আনিি আৰু চৰকাৰী নবেোিয়ৰ বামব সংসৃ্কতৰ বামব চৰকাৰী িুজঁজৰ নবমৰানধতা কনৰনিি। কতওঁ 

১৮২২ চনত ইংৰাজী মাধেমৰ নবেোিয় প্ৰনতষ্ঠা কনৰনিি। ১৮২৮ চনত ৰজা ৰাম কমাহন ৰময় ব্ৰহ্ম 

সমাজ প্ৰনতষ্ঠা কমৰ, যাৰ জনৰয়মত কতওঁ ধমীয় ভণ্ডানম আৰু সমাজত খ্ৰীিান ধম থৰ বনধ থত প্ৰভাৱ 

চাব আৰু বুজজব নবচানৰনিি।১৮২৯ চনত সতী প্ৰৰ্ািী নননষদ্ধ কহাৱাৰ সময়ত সতী প্ৰৰ্ািীৰ 

নবৰুমদ্ধ ৰাজা ৰাম কমাহন ৰয়ৰ অনভযান সফি হহনিি।ইি ইজণ্ডয়া ককাম্পানীৰ হহ কাম কনৰ কতওঁ 

এই নসদ্ধান্তত উিনীত হহনিি কয কতওঁ কবেন্তৰ নীনতমবাৰ িুনৰ ননধ থাৰৰ্ কনৰব িানগব। কতওঁ 

িািাতে আৰু ভাৰতীয় সংসৃ্কনতক একজিত কনৰব নবচানৰনিি। 

কসই সময়ত, নব্ৰষ্টটি ৰাজৰ বামব কেযখমন যমৰ্ি আৰ্ থ-সামাজজক সমসোৰ সন্মুখীন হহনিি। এমন 

িনৰনস্থনতত, ৰাজা ৰাম কমাহমন সমাজৰ বহুমতা কক্ষিত অৱোন আগবঢাইনিি যাক ননম্ননিনখত নবষয়মবাৰৰ 

অধীনত নবতংভামৱ বুজজব িানৰ: 

ৰাজা ৰামমমাহন ৰয়ৰ শৈক্ষিক অৱদান 

ৰাজা ৰামমমাহন ৰময় ইংৰাজী নবেোিয়ৰ িগমত কনিকতাত এখন নহন্দ ুমহানবেোিয় স্থািন কমৰ, 

নয নিিলি কেযৰ সব থমেষ্ঠ নযক্ষানুষ্ঠান নহচামি িনৰগনৰ্ত হয়। ৰময় িোৰ্ থ নবজ্ঞান, ৰসায়ন নবজ্ঞান 



আৰু উজিেনবজ্ঞানৰ েমৰ নবজ্ঞাননবষয়ৰ প্ৰচাৰ কনৰনিি। কতওঁ নবচানৰনিি কয কেযৰ যুৱ আৰু 

নযশুসকমি নতুন প্ৰযুজি নযনকব যামত কতওঁমিামক নবেোিয়ত ইংৰাজী িনঢব িগা হয়। ৰজা 

ৰামমমাহন ১৮১৫ চনত নযক্ষাৰ কক্ষিত কাম কনৰবলি কনিকতালি আনহনিি। কতওঁ নবশ্বাস 

কনৰনিি কয যনে ভাৰতীয়সকমি গনৰ্ত, ভূমগাি আৰু কিষ্টটন অধেয়ন নকমৰ কতমন্ত কতওঁমিাক 

নিি িনৰ ৰ্ানকব। চৰকামৰ ৰাম কমাহনৰ ধাৰৰ্ামটা গ্ৰহৰ্ কনৰনিি নকন্তু কতওঁৰ মৃতুেলিমক ইয়াক 

কায থকৰী কৰা নানিি। ৰাম কমাহমন প্ৰৰ্মম কতওঁৰ মাতৃভাষাৰ নবকাযত মমনাননমবয কনৰনিি। 

কতওঁৰ গুনিয়া বোকৰৰ্ বাংিা সানহতেৰ এক অননে কাম। ৰবীন্দ্ৰ নাৰ্ ঠাকুৰ আৰু বজিম চন্দ্ৰ 

চমটািাধোময়ও কতওঁৰ িেনচহ্ন অনুসৰৰ্ কনৰনিি। 

ৰাজা ৰাজাৰামমমাহন ৰয়ৰ সামাজজক সংস্কাৰ 

ৰাজ ৰাম মমাহন ৰয় আৰু সতী প্ৰথা 

কসই সময়ত ভাৰতত সতীৰ প্ৰৰ্া প্ৰচনিত আনিি। ৰজা ৰাম কমাহনৰ অক্লান্ত প্ৰমচিাৰ জনৰয়মত 

গৱৰ্ থৰ কজমনমৰি িিথ উইনিয়াম কবনিমি ৰাম কমাহনক এই প্ৰৰ্া বন্ধ কৰাত সহায় কমৰ৷ কতওঁমহ 

কবংগি ককাি অৱ কবংগি সতী কৰগুমিযেন বা কৰগুমিযেন ১৭ এনি ১৮২৯ িাি কনৰনিি, যাৰ 

অনুসনৰ বংগত সতীৰ অনুযীিনক আইনী অিৰাধ নহচামি ক াষৰ্া কৰা হহনিি৷ 

সতীৰ অনুৈীলন ক্ষক আক্ষিল?? 

এই প্ৰৰ্াৰ অধীনত, এগৰাকী মনহিাৰ স্বামীৰ মৃতুেৰ নিিত, মনহিাগৰাকীময়ও কতওঁৰ নচতাত বনহ 

জ্বনি হগনিি, মৃতুে কহাৱা মনহিাগৰাকীক সতী বুনি ককাৱা হহনিি। এই প্ৰৰ্াৰ উৎিনি নবনভন্ন 

কাৰৰ্ত কেযৰ নবনভন্ন প্ৰান্তত হহনিি, নকন্তু অিেয যনতকাত ই গনত িাভ কনৰনিি। আৰু এই 

প্ৰৰ্াক ব্ৰাহ্মৰ্ আৰু অনোনে সৱৰ্ থসকমি উৎসানহত কনৰনিি। ৰজা ৰামমমাহন ৰময় প্ৰনতবােত 

ইংমিণ্ডলি হগনিি আৰু উচ্চতম নোয়ািয়ত িৰম্পৰাৰ নবৰুমদ্ধ সাক্ষে নেনিি। 

মূক্ষতিপূজাৰ ক্ষিমৰাক্ষিতা 

ৰজা ৰামমমাহন ৰময়ও মকুনিলক মূনতথিূজাৰ নবমৰানধতা কনৰনিি, আৰু এমকশ্বরবােৰ সিমক্ষ 

যুজি নেনিি। কতওঁ “জিমূনতথবাে”ৰ নবমৰানধতা কনৰনিি নযমটা খ্ৰীিান স্বীকৃনত। ইয়াৰ মমত ঈশ্বমৰ 

মাি নতননজন বেজিক িগ িায়: ঈশ্বৰ, িুি(িুি) যীচু আৰু িনবি আিা। কতওঁ নবনভন্ন ধম থৰ 

উিাসনা আৰু বহুধম থৰ িদ্ধনতমৰা নবমৰানধতা কনৰনিি। কতওঁ একমাি ঈশ্বৰ কহাৱাৰ িক্ষিাতী 

আনিি। কতওঁ মানুহক কতওঁমিাকৰ যুজিযজি আৰু নবমবক নবকনযত কনৰবলি িৰাময থ নেনিি। এই 

সন্দভথত, কতওঁ এই যব্দমবামৰমৰ ননজমক ৰক্ষা কনৰনিি: 

“মই সমগ্ৰ কেযৰ েৰূৱতী অঞ্চিসমূহ ভ্ৰমৰ্ কনৰমিা আৰু মই কেনখমিা কয সকমিামৱ নবশ্বাস কমৰ 

কয ককৱি এজন ঈশ্বৰ আমি যাৰ িৰা িৃনৰ্ৱীখন আগবামঢ”। তাৰ নিিত কতওঁ এখন আধোজিক 

সভা গঠন কনৰনিি য’ত কতওঁ িজণ্ডতসকিৰ হসমত ধম থ আৰু েয থনৰ নবষময় আমিাচনা কনৰনিি। 



মক্ষহলাৰ আদৈ িগত স্বািীনতা (মক্ষহলা স্বািীনতা): 

ৰাজা ৰামমমাহন ৰময়ও নাৰীস্বাধীনতাৰ কিাষকতা কনৰনিি৷ কতওঁ সমাজত মনহিাসকিক উিযুি 

স্থান নেয়াৰ িক্ষিাতী আনিি৷ সতী বেৱস্থাৰ নবমৰানধতাৰ িগমত কতওঁ নবধৱা নববাহৰ সিমক্ষ মাত 

মানতনিি। কতওঁ এইমটাও হকনিি কয কিাৱািীমবামৰ বামকাৰ েমৰ এমক অনধকাৰ িাব িামগ। কতওঁ 

নব্ৰষ্টটি চৰকাৰক ইয়াৰ বামব নবেেমান আইন সিনন কনৰবলিও হকনিি। কতওঁ মনহিাৰ নযক্ষাৰ 

িক্ষমতা আনিি, কসময়মহ কতওঁ মনহিাসকিক মুিভামৱ নচন্তা কনৰবলি আৰু কতওঁমিাকৰ 

অনধকাৰ সুৰনক্ষত কনৰবলি অনুপ্ৰানৰ্ত কনৰনিি। 

জাক্ষতিাদৰ ক্ষিমৰাক্ষিতা (জাক্ষত িযৱস্থাৰ ক্ষিমৰাক্ষিতা): 

ভাৰতীয় সমাজৰ জানতগত কেৰ্ীনবভাজন কসই সময়ত সমূ্পৰ্ থৰূমি অৱননত হহনিি। ই কম থ-

আধানৰত নহয় নকন্তু চনৰি-আধানৰত আনিি। নযমটা এনতয়ালিমক ক্ৰমান্বময় অবোহত আমি। নকন্তু 

ৰজা ৰামমমাহন ৰয়ৰ নাম জানতবােৰ ফিত উিৱ কহাৱা হবষমেৰ নবমৰানধতা কৰা সামাজজক 

প্ৰচাৰকসকিৰ মাজত আমি৷ কতওঁ কয় কয সকমিামৱ সমব থাচ্চ নিতৃ ঈশ্বৰৰ িুি বা কনো৷ মানুহৰ 

ককামনা িাৰ্ থকে নাই। সমাজত  ৃৰ্া আৰু যতৰুতাৰ ককামনা স্থান নাই। সকমিামৰ সমান অনধকাৰ 

ৰ্ানকব িামগ। এমন কমৰামত ৰজা ৰাম কমাহমন সৱৰ্ থসকিৰ চকুত টুকুনৰয়াই নেবলি ধনৰমি। 

পজিমীয়া ক্ষৈিাৰ ওকালক্ষত (পজিমীয়া ক্ষৈিাৰ অক্ষিিক্তা): 

আগমত উমেখ কৰা অনুসনৰ, ৰজা ৰাম কমাহমন ককাৰাৰ্, উিননষে, কবে, বাইমবিৰ েমৰ ধমীয় 

গ্ৰন্থৰ ওিৰত সমান েখি ৰানখনিি আৰু কতওঁ আন এটা ভাষাৰ প্ৰনত আকনষ থত কহাৱামটা স্বাভানৱক 

আনিি। কতওঁ ইংৰাজীৰ জনৰয়মত নবজ্ঞানত ভাৰতৰ আেয থগত আৰু সামাজজক নবকায কেনখব 

িানৰনিি। 

কতওঁৰ সময়ত কযনতয়া প্ৰাচীৱ আৰু িজিমীয়া সভেতাৰ যুদ্ধ চনি আনিি। তাৰ নিিত কতওঁ 

েুময়ামৰ সঙ্গমস্থিৰ হসমত আগবানঢ যাবলি ইচ্ছা প্ৰকায কনৰনিি৷ কতওঁ কতওঁমিাকক িোৰ্ থ 

নবজ্ঞান, অংক, উজিেনবজ্ঞান, েয থন, আৰু কবে আৰু উিননষেৰ েমৰ নবষয়িনঢবলি হকনিি৷মতওঁ 

িিথ কমকনিমকা সমৰ্ থন কনৰনিি, নয আনিি ভাৰতৰ নযক্ষা বেৱস্থা সিনন কৰা আৰু ইয়াত ইংৰাজী 

ৰখা বেজি। কতওঁৰ িক্ষে আনিি ভাৰতক প্ৰগনতৰ িৰ্ত হি কযাৱা। যনেও কতওঁ ১৮৩৫ চনলিমক 

ভাৰতত প্ৰচনিত ইংৰাজীৰ নযক্ষা বেৱস্থা চাবলি জীয়াই নানিি, তৰ্ানিও এই নেযত ককামনা 

ইনতবাচক িেমক্ষি কিাৱা কতওঁ প্ৰৰ্ম নচন্তানবেসকিৰ মাজৰ এজন আনিি বুনি উমিক্ষা কনৰব 

কনাৱানৰ। 

 

 

 

 


