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Abstract
Haraprasad was a famous Indologist, manuscripts collector and manuscripts conservator. He was
written an essay of “Bharat Mahila” in student life. Rajendralal Mitra was a Guru of Hararprasad
shastri for Manuscripts collection. After the demise of Rajendralal Mitra, Haraprasad was
appointed the Director of the Operation in Search of Sanskrit Manuscripts in Asiatic Society in
1891.He prepared Descriptive Catalogue of ten thousand Sanskrit Manuscripts in 14 volumes.
Haraprasad was praised highly by his guide Rajendralal Mitra in his book the Sanskrit Buddhist
Literature of Nepal, published in 1882. Shastri was appointed the Assistant Translator in the
Translation Department of Government of India. He joined the post of Librarian of the Bengal
Library. This was established under the Press and Registration of Books Act (Act XXV, 1867). He
had to prepare a catalogue and to submit a report to the Education Department (annually). He
served nine years in Bengal Library and collected 7000 Sanskrit manuscripts including some rare
puthis of theVeda. He helped Rejendralal Mitra in the Asiatic Society in a project of the Notices of
Sanskrit Manuscripts. At the same time he was given charge of the Bibliotheca Indicia books series
as a member of the Linguistics Committee. After the demise of Mitra published the first part of the
ten volumes of Notices of Sanskrit Manuscripts. The second part was published by Haraprasad and
the rest of the life, he was involved with collection manuscripts and to prepare their
catalogues.Shastri visited the Raj Durbar of Nepal in search of manuscripts for four times and
discovered the several field with successfully. He was not only an Ideal Teacher and prominent
novelist but also a creative writer, author of many research articles, publisher, editor,
historiographer, translator master, librarian, linguistict and recipient of a number of awards and
titles.Finally, the paper is high-lighted “on the Biography of Haraprasad sashtri” and his life work
is described with chronological wise.
Key words:- (i) An Indologist of Haraprasad, (ii) Life and work of Haraprasad shastri (iii)
Famous Historiographer Haraprasad, (iv) An antiquarianism of Haraprasad, (v) A Discoverer of
Charyapada or Charyageeti (vi) Haraprasad as an Archivist.

ভূবমকা : মহামহহাপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচ্য বিশারদ এিং সংস্কৃহতর পবিত বিহিন । িািযকাহি তাুঁর নাম বিি
শরৎনাি ভট্টাচ্ার্য, জন্ম গ্রহণ কহরন 1853- সাহি 6 বিহসম্বর [21-অগ্রহায়ন, 1260 িঙ্গাহে মঙ্গিিার ] উত্তর
চ্বিশ পরগনার ননহাবিহত, তাুঁহদর আবদ বনিাস বিি বিবিশ িাংিা প্রহদহশর খ্িনা জজিার কবমরা গ্রাহম। বপতা
রামকমি নযায়রত্ন, মাতা চ্ন্দ্রমবন, প্রিহম শরৎনাি পহর নামকরণ কহর হরপ্রসাদ হয়। একিার কবিন অসহখ্ হহরর
(িিয বশিা) প্রাসাহদ ভাি হহয় ওহিন। তাই পবরিতযন কহর নাম রাখ্া হয় ‘হরপ্রসাদ'।
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অরুণ মাহাত

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিহিন বিখ্যাত িাঙাবি ভারততত্ববিদ, সংসস্কৃত বিশারদ , সংরক্ষণবিদ ও িাংিা সাবহহতযর
ইবতহাস রচ্বয়তা। তাুঁর আসি নাম হরপ্রসাদ ভট্টাচ্ার্য। বতবন িাংিা সাবহহতযর প্রাচ্ীনতম বনদশযন চ্র্যাপহদর আবিষ্কতযা
সংস্কৃত বিষহয়র সহঙ্গ বশকহের জর্াগ িজায় জরহখ্ও আধ্বনক বিদযার বিবভন্ন শাখ্ায় পারদশযী হহয় ওহিন। হরপ্রসাদ
বশক্ষক বহসাহি চ্াকবর জীিন শুরু কহরন। দীর্য বদন কহিহজ অধ্যাপক ও একই সাহি িঙ্গীয় সরকাহরর সহকারী
অনিাদক বহসাহি কাজ কহরন। সংস্কৃত কহিহজ অধ্যাপনার সহঙ্গ সহঙ্গ আি িৎসর পর্যন্ত জিঙ্গি িাইহিবর-এর
িাইহিবরয়ান বহসাহি দাবয়ত্ব পািন কহরন। পরিতযীকাহি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 1900 সাহি সংস্কৃত কহিহজর
অধ্যক্ষ হন। বতবন সারা জীিহনর গহিষণায় রাজকৃহের ইবতহাসতত্ত্ব সম্পবকযত গুে বচ্ন্তাভািনা প্রভাি বিস্তার
কহরহিন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রিম গহিষণাপত্রবি "ভারত মবহিা’ নাহম িবিমচ্ন্দ্র চ্হট্টাপাধ্যায় সম্পাবদত িঙ্গদশযন
পবত্রকায় প্রকাবশত হয়। জসই সময় বতবন বিহিন িাত্র। পহর হরপ্রসাদ এই পবত্রকার বনয়বমত জিখ্হক পবরণত হন
এিং নানা বিষয় বনহয় জিখ্া বিবখ্ শুরু কহরন। হরপ্রসাদহক ভারততত্ত্ব বিষহয় আগ্রহী কহর জতাহিন বিবশষ্ট
ভারততত্ত্ববিদ রাহজন্দ্রিাি বমত্র। প্রাচ্য বিদযা চ্চ্যার অনযতম প্রবতভা রাহজন্দ্রিাি বমহত্রর সহায়তায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
এবশয়াবিক জসাসাইবি এর সদসয হন। রাহজন্দ্রিাি অনযতম জেষ্ট কাজ - বদ সংস্কৃত িবিস্ট বিিাহরচ্ার অফ জনপাি,
(প্রকাবশত হয় 1882 সাহি)- গ্রহে সংকবিত জিৌিপরাহনর অবধ্কাংশ অনিাদ বতবন সম্পন্ন কহরন। এবশয়াবিক
জসাসাইবিহত প্রাচ্ীন ভারতীয় জ্ঞাহনর আকরস্বরূপ বিবভন্ন ভাষা ও বিষহয়র পুঁবি সংগ্রহ ও পুঁবির বিিরণাত্মক সূবচ্
জিবিপবিহভ কযািািগ প্রকাহশর প্রকল্প তত্ত্বািধ্ান করহতন রাহজন্দ্রিাি। তাুঁর (রাহজন্দ্রিাি) মৃতযর পর 1891
সাহির জিাই জিহক হরপ্রসাদ জসই শূনয পহদ বিহরক্টর অফ বদ অপাহরশন্স ইন বরসাচ্য অফ মানবিপ্টস-এ বনর্ক্ত
হন। প্রাচ্ীন সংস্কৃত ভাষা ও সাবহহতযর পবরচ্য় উিাহর হরপ্রসাহদর অিদান দৃষ্টান্তমূিক। বতবন প্রায় দশ হাজার পুঁবির
বিিরণাত্মক সূবচ্ প্রণয়ন কহরন র্া এগাহরা খ্হে প্রকাবশত হয়। রাজস্থান অঞ্চি জিহক বতবন ভযাি ও চ্ারনহদর পুঁবি
সংগ্রহ কহরন। সংস্কৃত পুঁবি সন্ধাহনর সূহত্রই তাুঁর আগ্রহহ প্রাচ্ীন িাংিা পুঁবি সংগ্রহহর কাজ শুরু হয়- এ বিষহয়
তাুঁহক সাহার্য কহরন দীহনশ চ্ন্দ্র জসন এিং মনশী আেি কবরম সাবহতযবিশারদ। এবশয়াবিক জসাসাইবি এর গহিষণা
প্রকহল্পর মহধ্য হারপ্রসাহদই প্রিম িাংিা পুঁবি সন্ধান ও বিিরণ প্রকাশ কার্যক্রম অন্তভূযক্ত কহরন। বক প্রচ্ে চ্াহপ
বতবন সারাজীিন িযাপী িহন কহরহিন - তাুঁর বকি ধ্ারণার পাওয়া র্াহি র্বদ ভািা র্ায়, তাুঁর হাহত নতবর হহয়বিি
এবশয়াবিক জসাসাইবির দশ হাজার পুঁবির বিষয় বিিরণী। 1985 সাহি হরপ্রসাহদর সহহর্াবগতায় রহমশ চ্ন্দ্র দত্ত
ঋহেদ সংবহতার অনিাদ প্রকাশ কহরন। রহমশ দহত্তর প্রভাহি হরপ্রসাদ অিযনীবত বিষয়ক ইবতহাস ও আগ্রহী হন
এিং পাুঁচ্বি প্রিন্ধ রচ্না কহরন, র্ার মহধ্য বচ্রস্থায়ী িহদািহস্তর বিরুহি জিখ্া "নতন খ্াজনা আইন সম্বহন্ধ
কবিকাতা বরবভউ এর মত শীষযক প্রিন্ধবির সিযাহপক্ষা গুরুত্বপূণয। প্রিন্ধবি 1287 িঙ্গাহের িঙ্গদশযন কাবতযক সংখ্যায়
প্রকাবশত হয়। হরপ্রসাদ িাংিা ভাষা সাবহতয ও সংস্কৃবতর উপর কাজ করহত বগহয় এবশয়াবিক জসাসাইবির জনয পুঁবি
সন্ধাহনর কাহজর মাধ্যহম কািানক্রম অনর্ায়ী স্পষ্ট কহর জতািার জনয তিয সংগ্রহ ও বিহেষণ ও জদহশর বিদ্বত
সমাহজর কাহজ উপস্থাপহনর জনয িাংিার পুঁবির জখ্াুঁহজ চ্ারিার জনপাহি র্ান- (1897, 1898, 1907 ও 1922
সাহি ), তৎপরতার সহঙ্গ 1907 সাহি তাুঁর হাহত আহস িাংিার প্রাচ্ীনতম কবিতা সংগ্রহ চ্র্যাগীবতর পুঁবি, দীর্য
সাত আি িির গহিষণায় জিৌিগান ও জদাহা গ্রহে দুবি জদাহা জকাষ ও িাকাণযি পুঁবির সহঙ্গ চ্র্যাচ্র্যবিবনশ্চয় পুঁবি
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় িঙ্গীয় সাবহতয পবরষদ জিহক প্রকাবশত হয়। চ্র্যাচ্র্যবিবনশ্চয় িা চ্র্যাগহনর সংকিনবি
আবিষ্কার ও সম্পাদনা িাংিা ভাষা ও সাবহহতযর গহিষণায় তাুঁর জেষ্ট কীবতয।
1919 জিহক 1920 সাহি দুই িির হরপ্রসাদ এবশয়াবিক জসাসাইবি এর সভাপবতর পহদ এিং পহর আজীিন সহ-

সভাপবতর পদ অিংকৃত কহরন। জসাসাইবি জত জিবিপবিহভ কযািািগ সংকিন- সম্পাদনা িাো ভারহতর সাবহতয
সংষ্কৃবতও ইবতহাহসর িহুতিয বতবন উিার ও প্রকাশ কহরন, র্ার মহধ্য বিহশষ উহেখ্হর্াগয িৃহিময পরান, সান্ধাকর
নদীর রামচ্বরতম ও আর্যহদহির চ্তুঃশবতকা।
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িাত্রজীিন : তাুঁর বপতার বতহরাধ্াহনর পর 1861 সাহি ,তাুঁর দাদা নদকমার নযায়চ্ঞ্চ কাবদ এংহিা সংস্কৃত স্কহির
জহি পবেত বিহিন, জসখ্াহন হরপ্রসাহদর এ ,বি,বস - বশক্ষা গ্রহণ কহরন। পরিতযীকাহি 1862 সাহি তাুঁর দাদার
মৃতযর ফহি জসখ্াহন পোহশানা জিহে কাুঁিািপাোর জিাি-এ অধ্যয়ন শুরু কহরন। 1866 সাহি দাদার িন্ধির
ঈশ্বরচ্ন্দ্র বিদযাসাগহরর আেহয় জিহক সংস্কৃত কহিহজ সপ্তম জেবণহত ভবতয হন ও বিদযাসাগহরর িাত্রািাহস িাহকন।
1868 সাহি িিি প্রহমাশন জপহয় চ্তিয জেবণহত ওহিন। এই জেবণহত বতবন আি িাকা িৃবত্ত পান। অতুঃপর সংস্কৃত
কহিজ জিহক এন্ট্রান্স এ প্রিম বিভাহগ পাশ কহরন ও সংস্কৃত কহিজ জিহক ফ.এ পরীক্ষায় প্রিম বিভাহগ 19-শ
তম স্থান অবধ্কার কহর পাশ কহরন। জপ্রবসহিবন্স জিহক বি.এ পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অবধ্কার কহরন ও বতবন সংস্কৃহত
প্রিম হওয়ার জনয 50 িাকা কহর প্রবত মাহস গ্রাজহয়ি স্কিারবশপ জপহতন। এর আহরা 25 িাকা িাহা স্কিারবশপ
এিং রাধ্াকান্ত জদি জমহিি জপহয়বিহিন। বি.এ. ক্লাহসর িাত্রািস্থায় "ভারত মবহিা’ নাম জর্ রচ্নাবি বিহখ্ জহািকার
পরস্কার জপহয়বিহিন তা -িঙ্গদশযন (মার্ -নচ্ত্র সংখ্যা )- এ প্রকাবশত হয়। 1877 সাহি সংস্কৃত কহিহজ জিহক
প্রিম স্থান অবধ্কার কহর এম.এ. পাশ কহরন এিং "শাস্ত্রী’ উপাবধ্ পান।
কমযজীিন: পাবরিাবরক ধ্ারা অনসরণ কহর 1878 সাহি হরপ্রসাদ জহয়ার স্কহি ট্রান্সহিশন বশক্ষক বহসাহি চ্াকবর
জীিন শুরু কহরন। তাুঁর মাবসক জিতন বিি 100 িাকা, জসহপ্টম্বর-এ 13 মাহসর িবি বনহয় Lucknow কযাবনং
কহিহজ সংস্কৃহতর অধ্যাপক পহদ জর্াগদান কহরন। পরিতযী কাহি 1883 সাহি রামনায়ন তকযরত্ন অিসর গ্রহণ
করহি সংস্কৃত কহিহজ ঐ অধ্যাপক পহদ বনর্ক্ত হন। একই সাহি িঙ্গীয় সরকাহরর অনিাদ বিভাহগ সহকারী
অনিাদহকর পহদ জর্াগদান কহরন। পরিতযীকাহি 1886 সাি জিহক 1894 সাি পর্যন্ত সংস্কৃত কহিহজ অধ্যাপনার
পাশাপাবশ বতবন জিঙ্গি িাইহিবরহত, িাইহিবরয়ান পহদ দাবয়ত্ব পািন কহরন।
1888 সাহি কিকাতা বিশ্ববিদযাহির জফহিা (আজীিন) এিং জসন্ট্রাি জিক্সি িক কবমবি-র সভয হন। 1891

সাহি রাহজন্দ্রিাি বমহত্রর মৃতযর পর বিহরক্টর অফ বদ অপাহরশন্স ইন বরসাচ্য অফ সংস্কৃত মযানবিপ্টস সংগ্রহহ
বনর্ক্ত হন। 1892 সাহি এবশয়াবিক জসাসাইবিহত জহয়ন্ট বফিবজকযাি জসহক্রিাবর বনিযাবচ্ত হন এিং
বিিবিওহিহকা ইবেকা গ্রেহমিার সংস্কৃত বিভাহগর তত্ত্বািধ্ায়ক হন। 1895 সাহি 28 জশ জফব্রুয়াবর জপ্রবসহিবন্স
কহিহজ সংস্কৃত এর প্রধ্ান অধ্যাপক হন। তাুঁর জচ্ষ্টায় জপ্রবসহিবন্স কহিহজ সংস্কৃহত এম.এ. পোর িযিস্থা হয়, 18
96 সাহি সম্পূণরূ
য হপ পিন পািন শুরু হয়। 1900 সাহি 8-ই বিহসম্বর ই সংস্কৃত কহিহজর অধ্যক্ষ ও িাংিাহদহশ
সংস্কৃত পরীক্ষার জরবজস্ট্রার পহদ বনর্ক্ত হন। 1908 সাহির নহভম্বর মাস পর্যন্ত সংস্কৃত কহিহজর অধ্যহক্ষর পদ
জিহক অিসর গ্রহণ কহরন এিং সরকার তাুঁহক িযহরা অফ ইনফহমযশনস নামক প্রবতষ্ঠাহনর দাবয়ত্ব জদন। 1921
জিহক 1942 পর্যন্ত বিহিন ঢাকা বিশ্ববিদযািহয়র িাংিা ও সংস্কৃত বিভাহগর অধ্যাপক এিং বিভাগীয় প্রধ্ান।
অধ্যাপনা ও সরকাবর কাহজর পাশাপাবশ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দুই িির এবশয়াবিক জসাসাইবি এর সভাপবত, এিং িাহরা
িির িঙ্গীয় সাবহতয পবরষহদর সভাপবত এিং িেহনর রহয়ি এবশয়াবিক জসাসাইবির সাম্মাবনক সদসয বিহিন।
রচ্না সমগ্র : 1916 সাহি চ্র্যাপহদর পুঁবি বনহয় রবচ্ত গহিষণাপত্র হাজার হাজার িিহরর পরান িাংিা ভাষায়
রবচ্ত জিৌি গান ও জদাহা নাহম প্রকাবশত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অহনক প্রাচ্ীন গ্রে সংগ্রহ কহর প্রকাশ
কহরবিহিন। বতবন িহু গহিষণাপত্রও রচ্না কহরন। বতবন বিহিন এক খ্যাতনামা বহহস্টাবরওগ্রাহফর। স্বীয় কাহজর
স্বীকৃবতরূপ িাভ কহরবিহিন িহু পরস্কার ও সম্মান, তাুঁর বিখ্যাত িই গুবি হি- িাল্মীবকর জয়, জমর্দূত িযাখ্যা,
জিহনর জমহয় (উপনযাস) কাঞ্চনমািা (উপনযাস), সবচ্ত্র রামায়ণ, প্রাচ্ীন িাংিার জগৌরি ও জিৌিধ্ময , তাুঁর
উহেখ্হর্াগয ইংহরবজ রচ্নাগুবি হি মগধ্ান বিিাহরচ্ার, সংস্কৃত কািচ্ার ইন মিযাণ ইবেয়া ও বিসকভাবর অফ
বিবভং িবিজম ইন জিঙ্গি ।
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জীিনপঞ্জী
1)1853- সাহি 6 বিহসম্বর (অগ্রহায়ন, 1260 িঙ্গাহে মঙ্গিিার), বপতা: রামকমি নযায়রত্ন, মাতা: চ্ন্দ্রমবন।

প্রিহম হারাপ্রসাহদর নামকরণ করা হহয়বিি শরৎনাি। একিার কবিন অসখ্ ‘হহরর প্রাসাহদ' ভাহিা হহয় ওহিন।
তাই পবরিতযন নাম রাখ্া হয় "হরপ্রসাদ’।
2)1861 সাহি তাুঁর বপতার মৃতযর পর, দাদা নদকমার নযায়চ্ঞ্চ কাবদ এংহিা সংস্কৃত স্কহির জহি পবিত বিহিন।
বপতার মৃতযর পর হরপ্রসাদ কাবদ স্কহি ভবতয হন। "তাুঁর এ .বি .বস বশক্ষা কাবদ স্কহিই হয়।
3)1862 সাহি নদকমার -এর মৃতয হয়। অত:পর হরপ্রসাদ কাুঁিাি পাোর জিাহি অধ্যয়ন শুরু কহর।
4)1866 সাহি সংস্কৃত কহিহজ সপ্তম জেবণহত ভবতয হন। কিকাতায় প্রিহম বতবন ইশ্বরচ্ন্দ্র বিদযাসাগহরর িাবের
িাত্রািাহস িাহকন। ঐ িাত্রািাস ওহি র্াওয়ায় জিৌিাজার জনিতিা বনিাসী জগৌরহমাহন মহখ্াপাধ্যাহয়র িাবেহত
িাহকন। জসখ্াহন বতবন ঐ িাবের জিহিহদর পবেহয় বনজ হাহত রান্না কহর জখ্হতন।
5)1868 সাহি িািি প্রহমাশন জপহয় চ্তিয জেবণহত ওহিন। এই জেবণহত বতবন আি িাকা িৃবত্ত পান।
6)1871 সাহি সংস্কৃত কহিজ জিহক এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রিম বিভাহগ পাস কহরন।
7)1873 সাহি সংস্কৃত কহিজ জিহক ফ.এ পরীক্ষায় প্রিম বিভাহগ 19 তম স্থান অবধ্কার কহর পাশ কহরন
8)1875 সাহি রাহজন্দ্রিাি বমত্র মহাশয় সম্মান সূচ্ক এি এি বি উপাবধ্ প্রাপ্ত হন। কবিকাতা ইউবনভাবসযবি
তাুঁহাহক এই উপাবধ্ প্রদান কহরন।
9)1876 সাহি জপ্রবসহিবন্স কহিজ জিহক বি.এ পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অবধ্কার কহরন। সংস্কৃত কহিহজর িাত্র হওয়া
স্বহত্বও জপ্রবসহিবন্স কহিহজ জিবশ বদন তাুঁহক জপ্রবসহিবন্স কহিহজ জিহক পাশ িহি গণয করা হয়। বতবন সংস্কৃহত
প্রিম হওয়ায় প্রবত মাহস 50 িাকা সংস্কৃত কহিজ জিহক গ্রাজহয়ি স্কিারবশপ, 25 িাকা "িাহা’ স্কিার বশপ এিং
রাধ্াকান্ত জদি জমহিি জপহয়হিন। বি.এ ক্লাহসর িাত্রািস্থায় "ভারত মবহিা’ নাম জর্ রচ্নাবি বিহখ্ হহিাকারপরস্কার জপহয়বিহিন তা িঙ্গদশযন (মার্- নচ্ত্র সংখ্যা)-এ প্রকাবশত হয়। এই প্রিন্ধ প্রকাশ উপিহক্ষ িবিমচ্হন্দ্রর
সহঙ্গ তাুঁর প্রিম পবরচ্য়।
10)1877 সাহি সংস্কৃত কহিজ জিহক প্রিম স্থান অবধ্কার কহর সংস্কৃহত এম.এ পাশ কহরন এিং শাস্ত্রী উপাবধ্

পান।
11)1878 সাহি জহয়ার স্কহি ট্রান্সহিশন -মাস্টার পহদ বনর্ক্ত হন: 16 জফব্রুয়ারী। 24 জানয়ারী 1883 পর্যন্ত ঐ
পহদ কাজ কহরন। মাবসক জিতন বিি 100 িাকা। কাহিায়ার কাহি জদয়াবসন গ্রাহম রামকৃে চ্ন্দ্র চ্হট্টাপাধ্যায়
িাহাদুহরর কনযা জহমন্ত কমারী জদিীর সহঙ্গ বিিাহ হয় 18-ই মাচ্য নচ্ত্র মাহস িাসন্তী সপ্তমীর বদহন মাতা চ্ন্দ্রমবনর
মৃতয হয়। জসহপ্টম্বহরর 13 মাহসর িবি বনহয় Lucknow কযাবনং কহিহজ সংস্কৃহতর অধ্যাপক পহদ জর্াগদান

কহরন।
12)1880 সাহি ননহািী জপৌরসভার কবমশনার পহদ বনর্ক্ত হন এিং পহর ক্রমান্নহয় ভাইস জচ্য়ারমযান ও জচ্য়ামযান

হন ।
13)1882 সাহি রাহজন্দ্রিাি বমত্র The Sanskrit Buddhist Literature গ্রহের ভূবমকায় হরপ্রসাহদর কাহি
বরন্ স্বীকার কহর জিহখ্ন: “Babu Haraprasad Shastri, M.A., offerd me his co-operation, and
translated the abstracts of 16 of the larger works.”
14)1883 সাহি রামায়ণ তকযরত্ন অিসর গ্রহণ করহি সংস্কৃত কহিহজর ঐ অধ্যাপক পহদ বনর্ক্ত হন:
Asst.Professor of Rhetoric and Grammar (class VI) at Rs. 100 per month .Transferred from
Hare School and joind in the forenoon of the 25th January 1883.”25 জশ জসহপ্টম্বর িঙ্গীয়

সরকাহরর অনিাদ বিভাহগ সহকারী অনিাদহকর পহদ বনর্ক্ত হন।
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15)1885 সাহি 4-িা জফব্রুয়ারী এবশয়াবিক জসাসাইবির সাধ্ারণ সদসয বনিযাবচ্ত হন । একই সহঙ্গ ভাষাতত্ব

কবমবির সভয হন এিং বিিবিওহিহকা ইবেকা গ্রেমািার তত্ত্বািধ্াহনর দাবয়ত্ব গ্রহণ কহরন .ঋহেহদর অনিাহদ
রহমশচ্ন্দ্র দত্তহক সাহার্য কহরন রাহমশচ্হন্দ্রর মন্তিয: "বতবন এই িৃহতকাহর্যয প্রিম হইহত আমার বিহশষ সহায়তা
কবরয়াহিন, তাুঁহার সহায়তায় বভন্ন আবম এ গুরু কার্যয সমাধ্া কবরহত পাবরতাম না ।
16)1886 সাহি জানয়ারী মাহস জিঙ্গি িাইহিবরর িাইহিবরয়ান পহদ বনর্ক্ত হন ।1894 সাি পর্যন্ত বতবন এই
পহদ কাজ কহরন ।
17)1888 সাহি কিকাতা বিশ্ববিদযাহির জফহিা (আজীিন) এিং জসন্ট্রাি জিক্সি িক কবমবির সভয হন।
18)1891 সাহির জিাই মাহস রাহজন্দ্রিাি বমহত্রর মৃতয হয় এিং এই মাহসই তাুঁর জায়গায় হরপ্রসাদ "বিহরক্টর
অফ বদ অপাহরশন্স ইন সাচ্য অফ সংস্কৃত মানবিপ্টস " অিযাৎ পুঁবি সংগ্রহ কাহর্যর প্রধ্ান পবরচ্ািক বনর্ক্ত হন ।
19)1892 সাহি এবশয়াবিক জসাসাইবিহত জহয়ন্ট বফিিবজকযাি জসহক্রিাবর বনিযাবচ্ত হন এিং বিিবিওহিকা
ইবেকা গ্রেমািার সংস্কৃত-বিভাহগর তত্ত্বািধ্ায়ক হন।
20)1893 সাহি শাস্ত্রী মহাশহয়র ননহািীর িািী হইহত ( Dr.Aufrech ) এর একবি পত্র উিার করা হহয়বিি।
-উহাহত 1893 সাহির 11-ই মাচ্য তাবরহখ্ বিবখ্ত উহার বকয় দংশ এখ্াহন উিৃত হইি-" Trust you will
successfully continue the work late lamented Rajendralala had done up to the end of the 9th
.vol.
21)1895 সাহি 28 জশ জফব্রুয়ারী জপ্রবসহিবন্স কহিহজ সংস্কৃহতর প্রধ্ান অধ্যাপক হন .তাুঁর প্রহচ্ষ্টায় জপ্রবসহিবন্স
কহিহজ এম.এ পোর িযিস্থা হয় (1896)। অতুঃপর Buddhist Text and Research society- সম্পাদক হন।
22)1897 সাহির 14 ই মাচ্য (২-রা নচ্ত্র 1303 িঙ্গাে) িঙ্গীয়-সাবহতয -পবরষদ-এর সদসয বনিযাবচ্ত হন .জম মাহস
পুঁবি সন্ধাহনর জনয জনপাহি র্াত্রা। িঙ্গীয় সাবহতয পবরষদ-এর সহকারী সভাপবত বনিযাবচ্ত হন (1304 িঙ্গাে) ।
1304-1309, 1318-1319, 1323-1326, 1331, 1337-1338 বতবন পবরষদ-এর সহকারী সভাপবত বিহিন।
[1st- Time discovered the ‘Ramcharita’ of Sandhyakar Nandi from there (Nepal) ]
23)1898 সাহি সরকার মহামহহাপাধ্যায় উপাবধ্হত ভূবষত কহরন । বিহসম্বহর অধ্যাপক জিুঁহেহি -এর সহঙ্গ
বদ্বতীয়িার জনপাহি র্াত্রা কহরন। [2nd -Time Detailed description of these visits are embossed in the
Report of the Operation in search of Sanskrit Manuscripts’ (Vol-V), Report of a tour in
Western India in search of manuscripts of Bardic Chronicles, Notices of Sanskrit
Manuscripts, A catalogue of Palm-leaf and Selected paper Manuscripts belonging to the
Durbar Library, Nepal, (Vol- I & II).]
24)1900 সাহি 8-ই জসহপ্টম্বর সংস্কৃত কহিহজর অধ্যক্ষ ও িাংিাহদহশ সংস্কৃত পরীক্ষার জরবজস্ট্রার বনর্ক্ত হন।
1903 সাহি িিগয়া মবদর সংম্পহকয গবিত কবমশহনর সদসয বনর্ক্ত হন।
25)1904 সাহি এবশয়াবিক জসাসাইবির প্রবতবনবধ্ রূহপ রহয়ি এবশয়াবিক জসাসাইবির জিাম্বাই শাখ্ার শতিাবষযক

অনষ্ঠাহন জর্াগদান কহরন।
26)1905 সাহি A Catalogue of Palm and selected paper Manuscripts belonging to the Darbar
Library, Nepal নাহম প্রকাবশত কহরন।
27)1906 সাহি এবশয়াবিক জসাসাইবির আজীিন সহকারী সভাপবত বনিযাবচ্ত হন।
28)1907 সাহি তৃতীয়িার জনপাহি র্াত্রা। অতুঃপর চ্র্যাপদ আবিষ্কার কহরন।
29)1907 সাহি [3rd - Time discovered The famous Charyapada or Charyageeti manuscripts,
from the Royal Library of Nepal.]
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30)1908 সাহি নহভম্বর মাহস সংস্কৃত কহিহজর অধ্যহক্ষর পদ জিহক অিসর গ্রহণ কহরন। সরকার তাুঁহক "িযহরা
অফ ইনফরহমশন’ নামক প্রবতষ্ঠাহনর দাবয়ত্ব জদন। এই প্রবতষ্ঠাহনর উহেশয বিি : for the benifet of civil
Officers in Bengal, in history, religion, customs and folklore of Bengal…,

সরকাহরর অনহরাহধ্ অক্সহফািয -এর অধ্যাপক মযাকহিাহনিহক পুঁবি সংগ্রহহ সাহার্য কহরন এিং মাক্সমিার
স্মৃবতভিহনর জনয দুষ্প্রাপয নিবদক পুঁবি সংগ্রহ কহরন । একই সাহি তাুঁর স্ত্রী জহমন্তকমারী জদিীর মৃতয হয় ।
30)1908 সাি জিহক 1910 সাি পর্যন্ত শাস্ত্রী মহাশয় অধ্যাপক(তৎকাবিক ইবম্পবরয়াি িাইহিবরহত ) হবরনাি
জদ মহাশহয়র তত্বািধ্াহন ইস্ট জিঙ্গি ও আসাম গভহমযন্ট বরসাচ্য স্কিার বনর্ক্ত হইয়া কাজ কহরন ।
31)1909 সাহি এবশয়াবিক জসাসাইবির পক্ষ জিহক রাজপতানা এিং গুজরাহি ভাি ও চ্ারনহদর পুঁবি অনসন্ধাহনর
দাবয়ত্ব ভার গ্রহণ । অতুঃপর িঙ্গীয় সাবহতয পবরষহদর "বিবশষ্ট সদসয " বনিযাবচ্ত হন ।
32)সাহি এবশয়াবিক জসাসাইবির জফহিা হন ।
33)1911 সাহি সরকার বস .আই. ই. (Companion of the Indian Empire) উপাবধ্ জদন । বসমিায় অনবষ্ঠত
প্রাচ্য বিদযাবিদহদর সবম্মিনীহত সদসয মহনানীত হন ।
34)1911 সাহি শাস্ত্রী মহাশয় রাজশাহী কহিহজ গ্রেরক্ষ বহসাহি বনর্ক্ত কবরয়া সবমবতর সভয কবরয়া িইহিন।
35)1913 সাহি কিকাতায় অনবষ্ঠত িঙ্গীয় সাবহতয সবম্মিহনর অভযিনযা সবমবতর সভাপবতর দাবয়ত্ব পািন কহরন।
36)1914 সাহি িধ্যমাহন অনবষ্ঠত িঙ্গীয়-সাবহতয সবম্মিহনর অষ্টম অবধ্হিশহন (1321 িাঙ্গাহে) মূি ও সাবহতয
শাখ্ার সভাপবত হন ।
37)1916 সাহি মিরায় অনষ্ঠাহন অবখ্ি ভারতীয় সংস্কৃত মহাসবম্মিহনর সভাপবত হন । িারাণসী বহদ
বিশ্ববিদযািহয়র জসৌহধ্র বভবত্ত স্থাপন উপিহক্ষ "The Educative influence of sanskrit’ নাহম একবি ভাষণ
জদন ।
38)1916 সাহি শাস্ত্রী মহাশয় জসাসাইবির গ্রেগার জিহক 119 খ্ানা জিৌি গ্রহের বিিরণী সূচ্ী প্রকাবশত
কহরন ।
39)1918 সাহি িঙ্গীয় সাবহতয পবরষহদর জমবদনীপর শাখ্ার িাবষযক অবধ্হিশহন (সাবহতয-সবম্মিন) সভাপবত হন ।
40)1919 সাহি এবশয়াবিক জসাসাইবির সভাপবত বনিযাবচ্ত হন এিং 1921 পর্যন্ত বতবন এই পহদ বিহিন ।
41)1920 সাহি জহতমপরহর অনবষ্ঠত িীরভূম সাবহতয-সবম্মিহন সভাপবত. অক্সহফািয বিশ্ববিদযািয় জিহক অধ্যাপক
পদ গ্রহহণর জনয আমন্ত্রণ পান বকন্তু এ আমন্ত্রণ গ্রহণ কহরন বন । অতুঃপর কমিা িক বিহপা নামক প্রকাশন সংস্থায়
জর্াগ জদন । আমৃতয পর্যন্ত এই সংস্থার জিািয অফ বিহরক্টরস-এর জচ্য়ারমযান বিহিন 42)1921 ইংিযাহের রহয়ি
এবশয়াবিক জসাসাইবির "অনারাবর জমম্বার " রিীন্দ্রনাহিরি 60 তম জন্মিাবষযকীহত িঙ্গীয় সাবহতয পবরষহদর
আহয়াবজত সভায় আশীিযারণী পাি 18- ই জন িাকা বিশ্ববিদযািহয় িাংিা ও সংস্কৃত বিভাহগর প্রধ্ান অধ্যাপক
বনর্ক্ত হন । 1924 পর্যন্ত এই পহদ বিহিন ।
42)1922 সাহি চ্তিযিার জনপাহি র্াত্রা:রহয়ি এবশয়াবিক জসাসাইবির সদসয পদ িাহভর জনয িঙ্গীয় সাবহতয পবরষদ কাবতযক সংিধ্যনা (1329 িঙ্গাে) । কিকাতায় ওবরহয়ন্টাি কনফাহরহন্সর বদ্বতীয় অবধ্হিশহন সংস্কৃতর
প্রাকৃত বিভাহগর সভাপবত হন। [4th –Times he carried out some photograph from Nepal of Buddha
Murti which are explained with scientifically and published a book “Buddha Murti
Bigyan”.]
43)1922 সাহি চ্তিয িার িৃিা িয়হস তাুঁর পহত্রর সহঙ্গ জনপাহির বভন্ন বভন্ন ও বিহাহর অনযানয স্থাহন জর্

সকি িি, জিাবধ্সত্ব প্রভৃবতর মূবতয সংরবক্ষত বিি, বতবন জসগুবিহক
নিজ্ঞাবনক রীবতহত আহিাচ্না কবরিার জনয তাহাবদহগর ফহিাগ্রাফ গ্রহণ কহরন। তাুঁহার "জিৌিমূবতয বিজ্ঞান"
নামক গ্রহে এই সকি মূবতযর র্হিষ্ট আহিাচ্না করা হইয়াহি।
44)1923 সাহি কিকাতায় অনবষ্ঠত অবখ্ি-ভারত -বহদসভায় সভাপবতত্ব কহরন। ননহাবিহত অনবষ্ঠত
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িঙ্গীয় সাবহতয -সবম্মিহনর চ্তদযশ অবধ্হিশহনর (8-িা আষাঢ় 1330 িঙ্গাে 23 জন) এই সহম্মিন উপিহক্ষ
রিীন্দ্রনাি ননহাবিহত এহস িবিমচ্হন্দ্রর উহেহশয েিা বনহিদন কহরন ।
45)1924 সাহি রামহমাহন রাহয়র জন্মস্থান রাধ্ানগহর িঙ্গ- সাবহতয সবম্মিহনর পঞ্চদশ অবধ্হিশহন মূি সভাপবত
হন। সংস্কৃত কহিহজ গভনযর িিয বিিন শাস্ত্রী মহাশহয়র নতিবচ্ত্র প্রবতষ্টা কহরন। 30 জশ জন ঢাকা বিশ্ববিদযািহয়র
জিহক অিসর গ্রহণ কহরন।
46)1927 সাহি ঢাকা বিশ্ববিদযািয় কতৃযক সম্মান সূচ্ক বি. বিট্ উপাবধ্ পান।
47)1928 সাহি কিকাতায় রাস্তায় পহে বগহয় পা জভহঙ র্ায়। ফহি তাুঁহক জিচ্ এিং চ্াকা িাগাহনা জচ্য়ার
িযিহার করহত হত। িাহহার ওবরহয়ন্টাি কনফাহরন্স পঞ্চম অবধ্হিশহন প্রধ্ান সভাপবত হন।
48)1930 সাহি িৃহত্তর ভারত পবরষহদর (Greater India society) সভাপবত বনিযাবচ্ত হন।
49)1930 সাহি শাস্ত্রী ননহাবিহত সাবহতয সহম্মিন আহ্বান কহরন। এই সহম্মিহন কবি গুরু রিীন্দ্রনাি উপবস্থত
হইয়া বিহিন। ননহাবির বিবশষ্ট সধ্ী িরদািািহক এই সহম্মিহনর অভযিযনা সবমবতর সভাপবত কবরয়া এিং
মদীয় বপতৃহদিহক দশযন শাখ্ার সভাপবত কবরয়া জগুঁহয়া জর্াগী বভখ্ পায় না, এই প্রিাহদ প্রবতিাদ
কবরয়াবিহিন।
50)1931 সাহি িঙ্গীয় -সাবহতয-পবরষহদর হরপ্রসাদ-িধ্যাপন-সবমবত "হরপ্রসাদ-সং সংিিযন-জিখ্মািা’ প্রিম খ্ে
এিং তখ্ন পর্যন্ত অনবিত বদ্বতীয় খ্হের প্রিন্ধািিী শাস্ত্রী মহাশয়হক উপহার জদন। আচ্ার্যয প্রফে চ্ন্দ্র রায় তাুঁহক
মািযভূবষত কহরন এিং বনহজ তাুঁহক খ্েহরর ধ্বত ও চ্াদর উপহার জদন।
50)17-ই নহভম্বর 1931 সাহি (1-িা অগ্রহায়ন 1338 িঙ্গাে) রাবত্র এগারিার সময় পরহিাক গমন কহরন ।
“বকভাহি নাহমর পবরিতযন হহিা”:
শরৎ ভট্টাচ্ার্য-(আসি নাম )
একিার কবিন অসহখ্ (িিয বশিা ) "হহরর প্রাসাহদ "ভাহিা
হহয় ওহিন । তাই পবরিতযন কহর নাম রাখ্া হ্য় “হরপ্রসাদ" ।
হরপ্রসাদ ভট্টাচ্ার্যয
1877 সাহিসংস্কৃত কহিজ জিহক প্রিম স্থান অবধ্কার কহর

সংস্কৃহত এম .এ পাশ কহরন । জসই সময় বতবন বিহিন প্রিম
জেবণহত উত্তীণয একমাত্র িাত্র এিং "শাস্ত্রী" উপাবধ্ পান।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
1898 সাহি সরকাহরর জদওয়া সম্মান মহামহহাপাধ্যায় উপাবধ্হত ভূবষত হন।
(মহারানী বভহক্টাবরয়ার 60 তম রাজযাহিই প্রিবতযত)।
মহামহহাপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সমাপ্ত করহন : হরপ্রসাহদর জিখ্ক জীিহনর বিস্তার প্রায় 55 িির। তাুঁর সাবহতয জীিহন িবিম জগৎ জিহক রিীন্দ্র
র্গ অিবধ্ প্রসাবরত। তাুঁহার (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) সম্বহন্ধ মহাহমাহপাধ্যায় গঙ্গানাি ঝাুঁ িবিয়াবিহিন- He of all
people, has been the real father of oriental Research in North India. শাস্ত্রী মহাশহয়র িহু তিয ও
তত্ত্ব বিষহয় গভীর জ্ঞান বিি িিাই িাহুিয। িাংিাহদহশর প্রাচ্ীন ভস্বামীিগয পবেত সমাজ ও আচ্ার-বিচ্ার বিষহয়
এত অবভজ্ঞতা বিি জর্ তাুঁহার বনকহি উপহিশন কবরহি শুবনহত শুবনহত বিবস্মত হইহত হইত। তাই জকহ জকহ
তাুঁহাহক "Encyclopeadia of Information” এই আখ্যায় অবভবহত কবরহতন [1975.সংহর্াজন: নহভম্বর
1977]
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একিা সময়হয়র পহর িবিমচ্হন্দ্রর সাবহতয দশযন জিহক হরপ্রসাদ সহর আহসন। িবিমচ্ন্দ্র সাবহবতযক ধ্ময
প্রচ্াহরর মাধ্যম কহর জতািায় হরপ্রসাদ সরাসবর আপবত্ত জানান। সংস্কৃত সাবহতয, বিহশষ ভাহি কাবিদাহসর কািযনািহকর মূিযায়হন তাুঁর এই আধ্বনক সাবহতযরুবচ্র র্িািয পবরচ্য় জমহি।
জীিহন হরপ্রসাদ িহু বিদযা প্রবতষ্ঠহনর সম্মান জপহয়হিন, র্ার মহধ্য বিহশষ উহেখ্হর্াগয-1888 সাহি কিকাতা
বিশ্ববিদযািহয়র আজীিন জফহিা মহনানয়ন, 1898 সাহি সরকাহরর জদওয়া মহামহহাপাধ্যায় উপাবধ্ (মহারানী
বভহক্টাবরয়ার 60 তম রাহজযহক প্রিবতযত )।
1911 সাহি বস. আই.ই উপাবধ্। পান 1921 সাহি ইংিযাহের রয়াি জসাসাইবির অনারাবর জমম্বার মহনানয়ন,
1927 সাহি িাকা বিশ্ববিদযাহির অনারাবর বি. বিট্ এিং 1928 সাহি পঞ্চম ওবরহয়ন্টাি কনফাহরহন্সর (িাহহার)
মূি সভাপবত । 1931 সাহির 17-ই নহভম্বর তাুঁর জীিন অিসান হয় ।

[সতযবজত জচ্াধ্রী]
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