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উনিশ শতকে বাাংলায় িবজাগরকের চনরত্র, প্রেৃনত ও নবতেক  সম্পকেক  আকলাচিা েকরা।  

ররকিসাাঁ '- এেটি ফরানস শব্দ। যার আক্ষনরে বাাংলা অর্ক হকলা িবজাগরে। উনিশ শতকে 

মধ্যনবত্ত বাঙানল সমাকজর ধ্মক, সমাজ, নশক্ষা, সানহতয, দশকি রাজিীনত- প্রভৃনত সেল রক্ষকত্রই 

পাশ্চাতয যুনিবাদী ও মািবতাবাদ এর ধ্ারায় এে নবশাল পনরবতক ি লক্ষ েরা যায়, একেই 

ঐনতহানসেরা িবজাগরে বকল অনভনহত েকরকেি। 

 

িবজাগরকের স্রষ্টা- পনশ্চকমর জ্ঞাি-নবজ্ঞাি, যুনিবাদ, দশকি, মািবতাবাদ, উদারিীনতবাদ প্রভৃনত 

বাঙানল মকিাজগকত এে অভূতপূেক পনরবতক ি একিনেল। আর এই পনরবতক িই িবজাগরকের 

সূত্রপাত ঘটায়। উনিশ শতকে বাাংলায় 'ররকিসাাঁ স' সম্পকেক  প্রর্ম বিবয ররকেনেকলি যদুিার্ 

সরোর। তার মকত উনিশ শতকে বাাংলায় ররকিসাাঁ স হল নিটিশ শাসকির সবকর্কে বড় অবদাি। 

এর বযানি ইউকরাপীয় ররকিসাাঁ স রে োনপকয় নগকয়নেল। 

 

িবজাগরকের পৃষ্ঠকপাষে- উনিশ শতকের িবজাগরকে প্রাচযবাদী ও পাশ্চাতয বাদী উভয় রেেীর 

অবদাি নেল। প্রাচযবাদী রা নহনু্দশাস্ত্র গুনল রে গুরুত্ব নদকয়নেকলি। প্রাশ্চাতয বাদীরা প্রাশ্চাতয 

নশক্ষার গুরুত্ব বুকে নেকলি। আধু্নিে পাশ্চাতয ও প্রাকচযর সমন্বকয় ততনর নমে সাংসৃ্কনত উনিশ 

শতকের বাাংলায় এে উন্নতমাি রেেীর জন্ম নদকয়নেল। এই উন্নতমাি রেেীই নেল িবজাগরকের 

মূল পৃষ্ঠকপাষে। 

 



 

[িবজাগরকের চনরত্র ও প্রেৃত] 

 

উনিশ শতকে বাাংলার িবজাগরকের চনরত্র ও প্রেৃনত নিকয় যকর্ষ্ট মতনবকরাধ্ রকয়কে। রোকিা 

রোকিা ঐনতহানসে একে প্রেৃত িবজাগরে বকল রমকি নিকয়কেি, আবার রেউ রেউ রমকি 

রিয়নি। উনিশ শতকের িবজাগরে নিকয় নবনভন্ন মতবাদ রকয়কে। 

 

সপকক্ষ যুনিিঃ- 

 

বাাংলার িবজাগরে- তৎোলীি সমকয় 'রামকমাহি রায়'- আকলেজান্ডার ডাফ রে এেটি নচঠিকত 

নলকেনেকলি- " আনম ভাবকত শুরু েকরনে, ইউকরাপীয় ররকিসাাঁ কসর মকতা নেেু এেটা ভারকত 

ঘটকত চকলকে "। রামকমাহি রাকয়র মত বনিমচন্দ্র চকটাপাধ্যায়, রেশব চন্দ্র পাল, রবীন্দ্রিার্ 

ঠাকুর, অরনবন্দ রঘাষ  উনিশ শতকের বাাংলার মািনসে সু্ফরি ও সাংস্কাকরর আকন্দালিকে 

িবজাগরে বকলকেি। 

 

বাাংলার িবজাগরে এর নভনত্ত- িবজাগরে বলকত শুধু্ প্রাচীি রদশীয় ও ঐনতহয ও সাংসৃ্কনতর িতুি 

মূলযায়কির প্রকচষ্টাকে বাক োয় িা। এই সময় ইাংকরনজ নশক্ষার ও ইউরাক পীয় সাংসৃ্কনতর রোাঁ য়ায় 

বাঙানল আত্মসকচতি হকয় ওকঠ। পাশ্চাতয নশক্ষায় নশনক্ষত বাঙানলরা পাশ্চাকতযর সানহতয, দশকি, 

নবজ্ঞাি, রাজিীনত, অর্কিীনত প্রভৃনত নবষকয় সমযে ধ্ারো লাকভর জিয বযাকুল হকয় ওকঠ। বাঙানল 

নিকজর ধ্মীয়, সামানজে ত্রুটিনবচুযনত এবাং সাম্রাজযবাদী নিটিশ শাসকির চনরত্র সম্বকে সকচতি 

হকয় ওকঠ। এই সকচতিতার ফকলই িবজাগরকের নভনত্ত প্রনতনষ্টত হয়। 

 



বাাংলায় িবজাগরকের গভীরতা- ঐনতহানসে যদুিার্ সরোর তার 'বাাংলার ইনতহাস' গ্রকে উনিশ 

শতকের বাাংলাকে 'িবজাগরকের পীঠস্থাি' বকল অনভনহত েকরকেি। নতনি বকলকেি, 

“েিস্টানিকিাপকলর পতকির পর ইউকরাকপ রয িবজাগরে রদো যায়, উিনবাংশ শতকে বাাংলার 

িবজাগরে নেল তার রর্কেও বযাপে, গভীর এবাং তবপ্লনবে।” 
 

 

বুকজক ায়া অর্কিীনত ও পাশ্চাতয সাংসৃ্কনতর প্রভাব- অধ্যাপে 'সুকশাভি সরোকরর' বেকিায় বাাংলার 

িবজাগরকে বুকজক ায়া অর্কিীনত ও পাশ্চাতয সাংসৃ্কনতর প্রভাব লক্ষয েরা যায়। তার মকত, বাাংলায় 

সবকপ্রর্ম নিটিশ আমকল বুকজক ায়া অর্কিীনত ও আধু্নিে পাশ্চাতয সাংসৃ্কনতর প্রভাব অিুভূত হয়। 

তার ফকল রয সাংসৃ্কনতে জাগরে ঘকটকে তাকেই িবজাগরে বলা হয়। 

 

 

 

নবপকক্ষ যুনিিঃ- 

 

 {বাাংলার িবজাগরে প্রেৃত িবজাগরে িয় } 

 

বাাংলার িবজাগরে রে অকিে ঐনতহানসে স্বীোর েকর নিকলও, অকিকে একে িবজাগরে বলকত 

রানজ িয়। তাকদর মকত- 

 



তর্ােনর্ত িবজাগরে- অকশাে নমত্র ১৯৫১ সাকল আদমশুমানর বা Census ততনরর সময় 

বাাংলায় উনিশ শতকের জাগরেকে “তর্ােনর্ত িবজাগরে” বকল অনভনহত েকরকেি। তাাঁ র 

মকত, নচরস্থায়ী বকন্দাবকে রয নবপুল পনরমাে অর্ক লাভ েকরনেল সরোর, তার এেটি অাংশ 

েলোতার সাংসৃ্কনতে েমকোকে েরচ হকয়নেল।এর সকে সাধ্ারে মািুকষর রোিও রযাগ নেল 

িা। 

 

ঐনতহানসে প্রতারো- নবিয় রঘাষ নতনি  বাাংলার িবজাগৃনত গ্রকে এই িবজাগরেকে 

'ঐনতহানসে প্রতারো' আেযা নদকয় বকলি- "িবজাগরে হয়নি, যা রলো হকয়কে এেিও রলো 

হয়, তা অনতের্া মাত্র।" ডক্টর অরনবন্দ রপাদ্দার এই িবজাগরে রে "এে অসতয নিরস 

ঘটিা" বকলকেি। 
ইউকরাপীয় িবজাগরকের সমতুলয িয়- 

ড. অমকলশ নত্রপাঠী মকি েকরি দ্বাদশ ও ত্রয়াক দশ শতকের বানেজয নবপ্লব, িগর নবপ্লব 

রযভাকব ইটানলর িবজাগরকের পটভূনম প্রস্তুত েকরনেল, বাাংলার িবজাগরকের রক্ষকত্র তা রদো 

যায় নি। ইটানলর িবজাগরকের রেন্দ্র রলাকরন্স নেল স্বাধ্ীি ও মুি পনরকবশ। অপরনদকে, 

বাাংলার িবজাগরকের রেন্দ্র নেল েলোতা, যা নেল নিটিশ ইাংকরজকদর অধ্ীিস্থ। 

এোড়াও গকবষে সুপ্রোশ রায় বকলকেি- "বাাংলায় সামানজে, অর্কনিনতে, সাাংসৃ্কনতে 

আকন্দালকির প্রেৃনত নেল ইউকরাকপর আকন্দালি রর্কে নভন্ন ও নবপরীতমুেী"।তার মকত, 

আধু্নিে যুকগর রলেেগে ইউকরাপীয় িবজাগরে আকন্দালি এর অিুেরকে বাাংলার 

িগরকেনন্দ্রে আকন্দালকির িাম নদকয়নেকলি িবজাগরে। 

 

 

 

বাাংলার িবজাগরে এর সীমাবদ্ধতা- 

 



১. এটি নেল িগরকেনন্দ্রে িবজাগরে। েলোতা নেল সাম্রাজযবাদী ইাংকরজকদর ঔপনিকবনশে 

রেন্দ্র। 

 

২. েৃষে ও েনমে রেেীসহ এে বড় অাংকশর মািুষরা এই িবজাগরকে অাংশগ্রহে েরকত 

পাকরনি। 

 

৩. বাাংলার িবজাগরে নেল মূলত উচ্চবেক নহনু্দকদর। মুসনলম সম্প্রদায় একত অাংশগ্রহে েরকত 

পাকরনি বকল মকি েরা হয়। 

 

৪. বাাংলা িবজাগরে এর পৃষ্ঠকপাষেরা সমাজ োঠাকমা, ধ্মীয় প্রনতষ্ঠাি, জানতকভদ প্রর্া প্রভৃনত 

রক্ষকত্র সাফলয লাভ েরকত পাকরনি। 
 

মূলযায়ি- সবনমনলকয় িবজাগরে নেল এে নবপুল পনরবতক কির ধ্ারা, যা পনরলনক্ষত হয় 

সমাজ,রদশ ও োকলর নবিযাকস। এই িবজাগরে এর ফকল নশক্ষার হার বৃনদ্ধ, নবধ্বা নববাহ 

প্রচলি, বালযনববাহ বে, নচনেৎসাশাকস্ত্রর উন্ননত, ইাংকরনজ নশক্ষার প্রসার ঘকট এবাং কুসাংস্কাকরর 

অন্তজক াল রর্কে রবনরকয় মািুকষর এে িতুি নচন্তাধ্ারার উকন্মষ ঘকট। 


