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Abstract
The New religious movement of the 19th century Bengal which had sprung up as an alternative to
the religious tradionalism, had a positive outlook on life and aimed at reforming the socio cultural
maladies of the people, was called Brahmo Samaj movement. The Brahmo Samaj was founded by
Raja Rammohan Roy in 1828 based on his conception of theism and ethical precepts. It is
noteworthy that during his stay at Rangpur, as a clerk in the collectorate under Mr. John Digby the
concept of monotheism grew in his mind. At that time Rammohan carried on religious controversies
with the pundits, wrote tracts in Persian, translated portions of the Vedanta, studied the tantras and
made a study of the kalpa sutras and other Jaina scriptures. Thus it was a time of strenuous
preparation for his future work. Besides, he used to hold vigorous religious discussions every
evening at his Rangpur residence in which he used all the weapons of his armory in exposing the
absurdities of idolatry. So we can say that Rangpur was the birth place of Brahmo dharma. After the
death of Rammohan under the leadership of Keshab Chandra sen and Shivnath sastri, Brahmo
movement spread its wave all over India. In the late 19th century Brahmo samaj had formed its
branches in district of Rangpur too. History of the Brahmo samaj in Rangpur district is somewhat
difference from other districts of North Bengal in the sense that the emergence of Brahmo samaj in
this district was not limited in Rangpur town only. In other sub-divisional town and village area
especially sayedpur, kurigram, Nilfamari and saddaypuskorini Brahmo samaj find its root. Though
some serious study has been made on the life and activity of Rammohan during his Rangpur days
but the Rangpur Brahmo Samaj movement in the post Rammohan period remains still a relatively
unexplored field. Therefore in order to widen the area of investigation the role of the Brahmo samaj
in the sayedpur, kurigram, Nilfamari and saddaypuskorini in the district of Rangpur in the late 19th
and 20th century has been chosen for in depth study in my research article, whose development will
be described in this following.

রংপুমরর অামলক্টর শ্রীযুক্ত ে তিেতি সামহমির াযীম রােঅামে ত যুক্ত থাঅার উমেম রামমমাহ রাময়র রংপুর
ািস্থা অামলই আার মময সিবপ্রথম অইশ্বরিাদী জ আ া দা া জিেঁমযতিল িং জসসময় রংপুমর ে সাযারমের মময
তআত ব্রহ্মজ্ঞা প্র ারও অমরতিমল । প্রতআতদ সন্ধ্ ামিলা আােঁর িাতিমআ যমবামলা ার ে ব্রাহ্মে পতিআ, সাযু,
সন্ন্ াসী, মুসলমা জমৌলিী, সে মামরায়ারী প্রভৃতআ াম অ সম্প্রদাময়র জলামঅর সমােম হআ। রাো আােঁমদর মময
সমাসী হময় জপৌত্ততলঅআার াসারত্ব, ব্রহ্মজ্ঞাম র প্রময়াে ীয়আা ও ব্রমহ্মাপাস ার সারআত্ত্ব সঅলমঅ িুতিময় তদমআ ।
ম তঅ তআত রংপুমর থাঅমআ পারস ভাষায় মঅশ্বরিাদ প্রতআপাদঅ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতিঅা র া অমরতিমল ।
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পরিআবীঅামল জিদামের জয া ুিাদ ত ময় অলঅাআায় আােঁর ঐতআহাতসঅ আত্মপ্রঅা ঘমেতিল আারও উমদ াে তআত শুরু
অরমল ই রংপুমরর মাতেমআ। সুআরাং আমরা িলমআ পাতর রংপুরই তিল ব্রাহ্মযমমবর েন্মভূতম িা উৎপতত্তস্থা । ই
সময় েে সামহমির জদওয়া ীপমদ প্রতআতঠিতআ জেৌরীঅাে ভ্া াযব ামঅ ি াতক্ত রামমমাহম র প্রিল তিমরাতযআা অমর
জসখাম রক্ষে ীল তহদুমদর ত ময় আােঁর তিরুমধে  অতে তক্ত ালী জোঠিতী সআরী অমর িং সঅলমঅ রামমমাহ
রাময়র সংস্কারযমবী প্রয়ামসর তিরুধে া ারী হমআ পরাম ব তদময়তিমল । িািা জেৌরীঅাে রামমমাহ রাময়র মআ
খিম র উমেম ‘জ্ঞা াঞ্জ ’ ামম অখাত িাংলা পুিঅ র া অমর । গ্রন্থতে ১৮২১ সামল প্রথম প্রঅাত আ হয়।
১৮৪০ সামলর ২২ জফব্রুয়াতর অলঅাআামআ ই গ্রমন্থর আু সংস্করে প্রঅাত আ হময়তিল। তঅন্তু তআত জস তিষময়
অৃআঅাযব হমআ পামর ত । রংপুমর ব্রাহ্মযমমবর জরাআ াি াহআ তিল িং পরিআবীমআ ১৮৬০ র দ অ জথমঅ রংপুর
জেলার সদর, অাতঅ া, সসয়দপুর, অুতিগ্রাম, ত লফামারী, সদ পুষ্কতর ী ইআ াতদ া া োয়োয় ব্রাহ্ম সমাে মতদর
স্থাতপআ হময়তিল, ব্রাহ্মযমব প্র ামরর অাতযঅ উমদ াে জ ওয়া হয় িং ব্রাহ্মসমাে সংস্কামরর াঙ্গ তহসামি অাতযঅ
স্কুল প্রতআঠিতা , িার স সমাে, জিাতিবং, সভা সতমতআ প্রতআতঠিতআ হয়। াথ রামমমাহম র রংপুর িসিাসঅালী সমময়র
ইতআহাস ত ময় ঐতআহাতসঅমদর মময আমলা া হমলও আার মৃআু র পরিআবীমআ খা অার তিতভন্ন্ জঅমে ব্রাহ্ম
আমদালম র েতআপ্রঅৃতআ ত ময় জঅাথাও ইতআহাস তলতপিধে  হয়ত । অাতযঅ প্র ারঅ ব্রাহ্মযমব প্র ামরর ে
ই সমি
জঅমে তঅভামি ত মেমদর েীি উৎসেব অমরতিমল আা ও ইতআহামসর িাইমর জথমঅ জেমি। ই প্রিমন্ধ্ রংপুর
জেলার সসয়দপুর, অুতিগ্রাম, ত লফামারী ও সদ পুষ্কতর ীমআ ব্রাহ্মসমাে আমদালম র উদ্ভি তিিার, তিতভন্ন্ ব্রাহ্ম
সতমতআ প্রতআঠিতা, স্থা ীয় তহদু সমামের সমঙ্গ দ্বন্দ্ব িং সাযারে মা ুমষ র প্রভাি প্রভৃতআ াতলতখআ ইতআহাস
আমলাত আ হময়মি।

সসয়দপুর: সসয়দপুর তিল রংপুমরর ত লফামারী সািতিতভ ম র ােেবআ অতে হর, যা ২৫০৪৭ উত্তর জথমঅ

৮৮০৫৪ পূমিব ািতস্থআ। িািা খাম ই তিল পূিবিঙ্গ জেে জরমলর উত্তর তিভামের (Northern Section) সদর
দপ্তর।১
১৮৭৮ তিোমের ১৩ই আেষ্ট উত্তরিঙ্গ (েলপাইগুতি) ব্রাহ্মসমামের উপা াযব িািু িী র জস প্র ারঅামযব
রংপুর আমস িং আার উমদ ামে ও পতরশ্রমম িং ই সমামের অময়অে সদমস র প্রম ষ্টায় ১৮৭৮ তিোমে
২২ জ আেষ্ট (মআােমর ২৫ জ আেষ্ট) সসয়দপুমর অতে আু ব্রাহ্মসমাে প্রতআতঠিতআ হময়তিল।২ ১৮৮০ তিোমের
অমলমের ব্রাহ্ম ইয়ার িুমঅও সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের প্রতআঠিতাঅাল ১৮৭৮ তিোে িমলই উমেখ রময়মি।৩ প্রথম
তদমঅ সসয়দপুর সমামের উপাস া অরিার জঅাম া ত েস্ব োয়ো তিল া। প্রথম িিমরর প্রথম অময়অ সপ্তাহ র
প্রাথব া সভা া ুতঠিতআ হময়তিল িািু জযামেে াথ াোেবীর আিামস িং আারপর Saidpur National Indian
Society র ভিম । তঅন্তু শুরুমআই খাম ব্রাহ্মমদর তিির াসুতিযা া ুভূআ হওয়ায় আারা ত েস্ব সমাে ভি দািী
অমর িং অ িিমরর মময ই আারা উপাস ার ে
অতে জিাে, আরামদায়অ েৃহ ত মবাে অমর।৪ ১৮৭৯ তিোমে
পরপর দুিার িী র জস সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমাে পতরদ ব অমর আার তম ারী জ াে তলমখতিমল - “I paid two
visits to the Saidpur Brahmo Somaj. The first visit was paid on the 6 th April and the second on the
24th August. This Somaj was going on very well. The members have erected a very small house to
hold their weekly prayer-meetings therein. This house, though small, is yet exceedingly neat and
very handsome. I was very much obliged to many of the members of this Somaj for their kindness
৫
and hospitality.” আমি শুরুমআ াম অ ব্রাহ্ম খাম থাঅমলও েীি যার সা ও ি ািহাতরঅ তদঅ তদময় আ ুঠিতাত অ

ব্রাহ্ম মার স ৪ ে তিমল । আাই ই ব্রাহ্ম সমামের সংশ্রমি প্রথম তদমঅ জআম জঅাম া ব্রাহ্ম া ুঠিতা া ুতঠিতআ হয়ত ।
শুযুমার স ১৮৮১ তিোমে িািু আশুমআা িসুর পুমর সর ামঅরে া ুঠিতা ই ই সমামের পৃঠিতমপাষঅআায় সম্পাতদআ
হময়তিল।৬ আমি পরিআবীঅামল খাম আমরা াম অ ব্রাহ্ম া ুঠিতা সম্পন্ন্ হময়তিল। জযম ১৮৮৩ িীষ্টামের ৩১জ
ো ুয়ারী সসয়দপুমরর তিক্রমপুর ত িাসী িািু সঅলাস ে জস আার তপআার আদ শ্রাধে  ব্রাহ্ম মমআ সম্পন্ন্
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অমরতিমল । তে আার প্রথম া ুঠিতা । িািু আশুমআাষ িসু আ ামযবর অাে অমর ।৭ সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের সদস রা
শুরুর তদমঅ স্থা ীয় াতযিাসীমদর ত ক্ষােআ সামাতেঅ, স তআঅ িং যমবীয় উন্ন্তআর উমেম জঅাম া ি ািহাতরঅ
অােই অমর ত । আমি আামদর দ্বারা অতে সংেআ সভা প্রতআঠিতা, পাতরিাতরঅ উপাস া সভা, িং সসয়দপুমরর উত্তমর
অতে াখা প্রাথব া সভা প্রতআতঠিতআ হময়তিল জস সময়।৮ খা অার The National Indian Society জআও তঅিু
পতরমামে ব্রাহ্মমদর াতিত্ব লক্ষ অরা যায়। জসখা অার াতফস জিয়ারারস্ (Office bearers) িং া া
সদস মদর মময ও ব্রাহ্ম ও তহদু উভময়ই তিল। যতদও ই সমামের জপ্রতসমিন্ট তহদু তিমল আথাতপ সতআ িলমআ
তঅিু আাতলঅাভুক্ত ব্রাহ্ম সদস মদর জথমঅও তআত ই ব্রাহ্মসমামে উপাস ায় ত য়তমআভামি জযােদা অরমআ ।
খা অার উপাস া প্রতআ রতিিার সঅামল ও সন্ধ্ ায় া ুতঠিতআ হআ। উপাস ার অাযব ত য়তমআরূমপ পতর াতলআ হআ িািু
আশুমআাষ জিাস ও সঅলা ে জসম র দ্বারা।৯ িািু সঅলা ে জস তিমল ই সমামের প্রথম সম্পাদঅ ও
উপা াযব।১০ সহঅারী সম্পাদঅ তিমল িািু জোপীমমাহ িমদ াপায ায়। সভ তিমল িািু জঅদার াথ ম্াপায ায় ও
শ্রীযুক্ত িািু হতর াথ তসংহ।১১ িািা আমরঅে সদস সসয়দপুমরর িািু আশুমআাষ িসু ১৮৮৩ তিোমে অলঅাআার
সাযারে ব্রাহ্মসমামের ায ক্ষ সভার মফস্বমলর সভ ত যুক্ত হময়তিমল ।১২ ব্রাহ্মযমবািলম্বী িািু তদ া াথ োঙ্গুলীর
অমবময় প্রম ষ্টার দ্বারা খাম অতে সভা প্রতআতঠিতআ হময়তিল জযতে খুি ভাল ািস্থামআই তিল। ১৩ যতদও সভাতের াম
ো া যায়ত । ১৮৭৯ তিোমে ব্রাহ্ম প্র ারঅ ভাই তেতর মের তিিরমেও সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের উমেখ রময়মি।
আার প্র ার িৃত্তাে জথমঅ ো া যায়- “াল্পতদ হল সসয়দপুমরর ব্রামহ্মরা অতে উপাস ালয় প্রস্তুআ অমরমি । শ্রীযুক্ত

িািু সঅলা ে জস , িািু জঅদার াথ ম্াপায ায় িং িািু জোপীমমাহ িমদাপায ায় প্রভৃতআ অময়অে ব্রাহ্মভ্রাআা
প্রআ হ উপাস া অমর । রা দলাদলীর ভািমঅ াআ ে ঘৃো অরমআ । রা উপাস া তপ্রয় িং উপাস া ীল
ব্রাহ্মমদর সহিামস াতআ য় আহ্লাতদআ হ ”। ১৪ ই উপাস ালয় ত মবামের পর মহতষব জদমিে াথ ঠাঅুর, িািু

জে াতআতরে াথ ঠাঅুর ও অালী ঙ্কর দাস খাম াম অ পুিঅ দা অমরতিমল ।১৫ িািা সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের
উপাস ালয় ত মবামের ঋে পতরম ামযর ে শ্রীযুক্ত মহতষব জদমিে াথ ঠাঅুর তআ োঅা প্রদা অমরতিমল ।১৬
১৮৮৫ সামল জদখা যায় সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের সম্পাদঅ তিমল িািু িঙ্কুতিহারী িসু।১৭ ঐ িিরই ই সমামের
সভ তহসামি িািু আতদ াথ ম্াপায ায় ও শ্রীযুক্ত তক্ষমরাদ অুমার তসংমহর াম পাওয়া যায়।১৮
সসয়দপুর তিল জসসময় উত্তরিঙ্গ ও পূিবিমঙ্গর জরল তিভামের া আম জঅেস্থল। জরল দপ্তমরর াম অ িি িি
াতফস অািাতি সসয়দপুমরই ািতস্থআ তিল। খা অার জরল াতফমসর অমব ারীমদর মময াতযঅাং ই তিমল
ব্রাহ্মযমমব তিশ্বাসী িং আামদর জদৌলমআ সসয়দপুর উত্তরিমঙ্গর া আম প্রযা ব্রাহ্ম জঅে তহসামি পতরত তআ লাভ
ঘমে। ১৮৭৯ িীষ্টামে তিতপ ে পাল রামঅুমার তিদ ারত্ন মহা ময়র সমঙ্গ উত্তরিমঙ্গ প্র ারঅামযব তেময় ই
সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমাে পতরদ ব অমরতিমল । তআত আার আত্মেীি ীমআ প্রসমঙ্গ তলমখমি - “জস সমময় উত্তরিমঙ্গ

ব্রাহ্মসমামের তিলক্ষে প্রতআপতত্ত তিল। উত্তরিঙ্গ জরমল াম অগুতল ব্রাহ্ম অাে অতরমআ । সসয়দপুমর আখ পূিবিঙ্গ
জরলতিভামের তহসাি পরীক্ষার িা াতিমের াতফস তিল। পরমলাঅেআ আশুমআাষ িসু মহা য় খাম অো িি
াঅুতর অতরমআ । আােঁহার সাহাময আােঁহার াম অ আত্মীয়স্বে জরল াতফমস অমব পাইয়াতিমল । ব্রাহ্মসমামের প্রতআ
আশুিািুর েভীর ো তিল। আােঁহার দৃষ্টামে ও তরর স প্রভামি আােঁহার দপ্তমরর অমব ারীমদর াম মঅ ব্রাহ্মসমামে
আতসয়া পমি । ই সমময়ই আমার পরমলাঅেআ িন্ধ্ু রাই রে মুমখাপায ায় িং ৺িঙ্কুতিহারী িসু ব্রাহ্মসমামে
প্রমি অমর । আখ ও আােঁরা সসয়দপুমরই তিমল , আমার সমঙ্গ পতর য় হয় াই। ... রামঅুমার তিদ ারত্ন মহা য়ও
সাযারে ব্রাহ্মসমামের প্র ারঅ পমদ িৃআ হইয়া তিম ষভামি আসামম িং উত্তরিমঙ্গ ব্রাহ্মযমব প্র ামরর ভার গ্রহে
অমর । উত্তরিমঙ্গ তিম ষআঃ সসয়দপুমর অো জি িি ব্রাহ্মমঅে েতিয়া উমঠ। আতম যখ তিদ ারত্ন মহা ময়র
সমঙ্গ প্রথমম উত্তরিমঙ্গ যাই আখ ই ইহার সূর সপাআ হইয়াতিল”।১৯ সসয়দপুমরর ব্রাহ্মরা অতে সুদর অাে
অমরতিমল । আারা উত্তর িাংলা জেে জরলওময় ও পূিব িাংলা জরলওময়র অআৃবপক্ষমদরমঅ া ুমরায অমর দুতে পা
ত ময়তিমল । সসয়দপুর ‘জ তেভ ইমপ্রুভমমন্ট’ ামঅ সভায় তযত িক্তৃআা অরমআ ইচ্ছা অরমি , তআত জসই পাস ত ময়
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রামমমাহ ত্তর যুমে রংপুর জেলার ব্রাহ্ম সমাে আমদালম র অ া ামলাত আ আংত অ ায ায়: …

রাহুল অুমার জদি

তদ্বআীয় জশ্রতেমআ জসখাম জযমআ পারমি িং আৃআীয় জশ্রতেমআ অে ভৃআ িং দ্রি াতদত্ত তি া মাসুমল ত ময় জযমআ
পারমি । জসই পামস ই উভয় জরমলর জয জঅা জে জথমঅ জয জঅা জে ম যাওয়া জযমআ পারমি িং
িক্তৃআার দ্বারা সিবর স তহআসায অরা জযমআ পারমি। আমি ঐ পাস জঅিল ব্রাহ্মযমব প্র ারঅরাই য়, া া ব্রাহ্ম ও
সিবসাযারে সঅমলই ি ািহার অরমআ পারমি । ১৮৭৯ সম সসয়দপুমরর িন্ধ্ুমদর দ্বারা া ুরুধে  হময় অলঅাআা
জথমঅ অে ব্রাহ্ম জসই পাস ি ািহার অমর অতে প্রঅা িক্তৃআা অমরতিমল । ত তক্ষআ সম্প্রদাময়র পমক্ষ জয খ
যমমবর তিম ষ আি অআা তআত আা িুতিময় তদমআ জ ষ্টা অমরতিমল ।২০ সসয়দপুমরর ব্রাহ্মমদর মময াম মঅই জরল
তিভামের উচ্চপমদ অমবরআ থাঅায় ই যরমের ি িস্থা অরমআ জপমরতিমল িমল মম হয়। উত্তরিাংলা জরলওময়র
ম াম োর োত ময়তিমল যখ ই সাযারে ব্রাহ্মসমামের প্র ারমঅর ে পামসর প্রময়াে হমি আখ সম্পাদঅ
আমিদ অরমলই পাস জদওয়া যামি।২১
সসয়দপুমর াম অগুমলা ভদ্রমলাঅ িাস অরমআ । রা প্রায় সঅমলই উন্ন্তআ তপ্রয়। ই ‘ইমপ্রুভমমন্ট
জসাসাইতের’ (Improvement society) সদস মদর প্রতআ স্থা ীয় রােপুরুষমদর যমথষ্ট া ুগ্রহ তিল। িক্তৃআাতদ
অরিার সুতিযার ে েভ বমমন্ট মদরমঅ আরও দুই তআ হাোর োঅা ি য় অমর অতে া্াতলঅা ত মবাে অমর
জদিার ে ত ফ তঞ্জত য়ারমঅ প্রিাি অমরতিমল ।২২ ১৮৮১ তিোমে ‘আত্ত্বমঅৌমুতদ’ পতর সঅামআ সসয়দপুমরর ‘উন্ন্তআ
তিযাতয় ী সভার’ সপ্তম িাৎসতরঅ উৎসমির তিিরে রময়মি। জসই তহসামি িলা যায় সভাতে প্রতআতঠিতআ হময়তিল ১৮৭৪
িীষ্টামে।২৩ র পূমিব া ুন্ন্আ োতআর উন্ন্তআঅমল্প “পূিবিাংলা আসাম া ুন্ন্আ োতআর উন্ন্তআতিযাতয় ী সভা” প্রতআতঠিতআ
হময়তিল।২৪ স্বভািআই সসয়দপুমর ই সভার প্রতআঠিতা র া ুঅরে িমল মম হয়। সসয়দপুমরর উন্ন্তআ তিযাতয় ী
সভােৃহমঅ িতিযা ও সাযারে ব্রাহ্মরা আামদর প্র ামরর জঅে তহসামি ি ািহার অমরমি । জযম সাযারে
ব্রাহ্মসমামের প্র ারঅ রামঅুমার তিদ ারত্ন ১৮৭৯ িীঃ সসয়দপুর উন্ন্তআ তিযাতয় ী সভামআ “তহদুদুেব” তিষময় অ
িক্তৃআা অমরতিমল িমল ো া যায়।২৫ সাযারে ব্রাহ্মসমামের িািু উমম ে দত্ত ১৮৮১ তিোমের মভম্বমর
সসয়দপুমর মস খা অার সমামে উপাস া অমর িং ‘যমব ত মবল াতে লামভর ে ’ িং ‘যাতমবমঅর েীি
েলমরামআর আীরিআবী িৃমক্ষর ায়’ ই দুই তিষময় উপমদ জদ । িািা খা অার উন্ন্তআ তিযাতয় ী সভায়
‘উ তিং আােীর মহামযাে’ তিষময় অতে প্রঅাম িক্তৃআা অমর ।২৬ ১৮৮৪ তিোমে অ তিিরমে জদখা যায়
িতিযাম র দরিামরর জপ্রতরআ মিলীর িয় ে ভ্রাআা সসয়দপুমর প্র ার অামযব মস েৃমহ েৃমহ ামঅীত্তব িং
তিঅামল উন্ন্তআ তিযাতয় ী সভার েৃমহ সমমিআ জলাঅ মিলীর সামম আু প্রোলীমআ প্র ার, সৎপ্রসঙ্গ ও তিম ষ
প্রমত্তার সমঙ্গ ের অীত্তব অমরতিমল । পমরর তদ সমন্ধ্ জিলায় জসই সভা েৃমহ িাংলা, তহতদ ও ইংরােী িক্তৃআা
অরা হয়।২৭ আিার অখম া অখম া ই উন্ন্তআ তিযাতয় ী সভােৃমহ ব্রমহ্মাপাস াও হময়তিল। জযম ১৮৮১ িীঃ
সর সমলাঅ াথ সা াল দাতেবতলং যািার পমথ সসয়দপুমর তআ তদ ািতস্থতআ অমর জসখাম স্থা ীয় উন্ন্তআ তিযাতয় ী
সভােৃমহ ব্রমহ্মাপাস া অমর িং আামআ জযােভতক্তর সামঞ্জস িং পমরর তদ ভেিৎআত্ত্ব তিিৃআ অমর ।২৮
উত্তরিমঙ্গর সমি াঞ্চমল ব্রাহ্মযমব প্র ামরর জক্ষমর স সাযারে ব্রাহ্মসমামের প্র ারঅরা সসয়দপুমরর ওপর তিম ষ
গুরুত্ব আমরাপ অরমআ । র অো অারে জিায হয় োয়োতের জভৌেতলঅ ািস্থা ও আিহাওয়া। ১৮৮৩ তিোমে
তস্থর হময়তিল পতিআ রামঅুমার তিদ ারত্ন মহা য় উত্তর িাংলামঅ আােঁর অাযবমক্ষর স অমর সসয়দপুমর ািতস্থতআ অরমি ।
জসই া ুসামর তআত সপতরিামর সসয়দপুর তেময়তিমল । আমি উত্তরিমঙ্গর অাযব মক্ষর স জযরঅম তিিীেব আামআ তআত
অা অাে অমর উঠমআ পারমি া, ই ে সাযারে ব্রাহ্মসমামের ভািী প্র ারঅ শ্রীযুক্ত ীভূষে িসু আােঁর সমঙ্গ
ািতস্থতআ অমর আােঁর অামের সাহায অরমি রুপ তস্থর হয়।২৯
উত্তরিমঙ্গ ব্রাহ্মসমােগুমলার মময পারস্পতরঅ সহমযাতেআা ও সহমতমবআা িৃতধে র উমেম েলপাইগুতির মুমেফ
শ্রীযুক্ত িািু িী র জসম র প্রযমত্ন েলপাইগুতিমআ ১৮৭৮ িীষ্টামে প্রথম অতে ‘উত্তর িাংলা ব্রাহ্মসতিল ী সভা’
সংস্থাতপআ হময়তিল।৩০ পরিআবীঅামল জদখা যায় তিতভন্ন্ সময় উত্তরিমঙ্গর সসয়দপুমরর তিতভন্ন্ ব্রাহ্মমদর জ আৃমত্ব ই
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সতিল ী সভা পু বেতঠআ হময়মি িং সসয়দপুমর ই সতিল ী সভার অাতযঅ াতযমি ও হময়মি। সসয়দপুর ব্রাহ্ম
সমামের িাতষবঅ উৎসি উপলমক্ষও ‘উত্তরিঙ্গ ব্রাহ্ম অ ফামরে’ র াতযমি হআ িমল ো া যায়।৩১ আত্ত্বমঅৌমুতদ
পতর সঅার অতে তিিরমে উমেখ রময়মি, সসয়দপুর জথমঅ িািু রাই র মুমখাপায ায় তলমখতিমল ব্রাহ্ম সমামের
মহা য়মদর আহ্বাম ১৮৮৫ িীষ্টামের ১৯ তপ্রল রতিিার জিলা ২ োর সময় সসয়দপুর ব্রাহ্মসমাে েৃমহ উত্তর
িাংলার সমগ্র ব্রাহ্মমিলীর অতে সভা হয়। রংপুর, েলপাইগুতি, তদ ােপুর, ফুলিািী, সদ পুষ্কতর ী, অাতঅ ীয়া,
অুতিগ্রাম, সসয়দপুর, অলঅাআা প্রভৃতআ স্থা জথমঅ ব্রাহ্মরা ঐ সভায় উপতস্থআ হময়তিমল । দাতেবতলং, খরসাং, িগুিা ও
তসরােেঞ্জ ব্রাহ্মসমাে জথমঅ জঅউ আসমআ পামর ত । আমি আারা পর স দ্বারা ত মেমদর মআামআ জ্ঞাপ অমরতিমল ।
শ্রীযুক্ত পতিআ ত ি াথ াস্ত্রী মহা ময়র প্রিামি ও সিার সিতআমআ রংপুমরর শ্রীযুক্ত অৃষ্ণদয়াল রায় মহা য়
সভাপতআর আস গ্রহে অরমল ত ম্নতলতখআ তিষয়গুতল আমলাত আ হময় উপতস্থআ সভ মিলীর সিতআক্রমম তস্থরঅৃআ
হময়তিল১) উত্তর িাংলার ব্রাহ্মমদর আয াতত্মঅ উন্ন্তআর ে (অ) সদত অ উপাস া (খ) সঙ্গআ সভা ও তহআসাযঅ মিলী েঠ
(ে)সিাই তমমল যমবপুিঅ পাঠ ইআ াতদ উপায় ািলম্ব অরা জযমআ পামর।
২) ব্রাহ্মমদর পতরিামরর মময ব্রাহ্মযমব দৃঢ়মূল ও আামদর পত্নীমদর যমবত ক্ষা জদিার ে (অ) সমামে স্ত্রীমলাঅমদর
ত য়তমআরূমপ যামআ আসা হয় জস সম্বমন্ধ্ জ ষ্টা অরা (খ) স্বামী স্ত্রীমঅ রীতআমআ যমবত ক্ষা জদমি ও প্রতআতদ ােআঃ
দুিার স্ত্রীর সমঙ্গ অমর স উপাস া অরমি (ে) মময মময ত তক্ষআা ব্রাতহ্মঅারা তভন্ন্ তভন্ন্ স্থা পতরদ ব অমর আামদর
ভতে ীমদরমঅ যমমবাপমদ জদমি ।
৩) ব্রাহ্ম িালঅ িাতলঅামদর যমবত ক্ষার ে প্রতআ সমামে ব্রাহ্ম ত শুমদর ে
সংস্থাপ অরা মআ ব্রাহ্ম ত শু িািা া া ত শুমদরমঅও জ ওয়া জযমআ পারমি।

অ অতে রতিিাসরীয় তিদ ালয়

৪) উত্তরিাংলার ত তক্ষআ জলাঅমদর মময ব্রাহ্মযমব প্র াতরআ অরিার ে (অ) সৎঅাযব সূমর স সম্প্রদায় ত তিবম মষ
সিার সমঙ্গ তমতলআ হওয়া (খ) প্রমদম জয প্র ারঅ থাঅমি তআত স্থা ীয় ভদ্রমলাঅমদর সমঙ্গ যমব সম্বমন্ধ্ সিবদা
আলাপ আমলা া অরমি (ে) স্থা ীয় সমভ রা প্রতআ সপ্তামহ তভন্ন্ তভন্ন্ পেীমআ তেময় উপাস া, সংঅীত্তব অরমি
(ঘ) িার স সমামে সংস্থাপ ।
৫) াত তক্ষআ সাযারে জলাঅমদর মময ব্রাহ্ম যমব প্র ামরর ে (অ) দতরদ্র জলাঅমদর উপঅার সূমর স যমমবাপমদ
প্রদা অরা (খ) সভ রা সপ্তামহর মময ােআঃ অতদ জদ ীয় জলাঅমদর মময তেময় প্র ার অরমি ।
৬) উত্তর িাংলায় অে প্র ারঅ থাঅা আি অ।
িাসস্থা হমি।

প্রমদম

অে স্থায়ী প্র ারঅ থাঅমল সসয়দপুর আােঁর প্রযা

৭) ই প্রমদম র সি সমামের সমঙ্গ সাযারে ব্রাহ্ম সমামের জযাে আরও ঘত ঠিত অরিার ে (অ) প্রমআ অ সমাে
অলঅাআার সাযারে ব্রাহ্ম সমামে ত মেমদর অ অে প্রতআত তয ত ময়াে অরমি , ই প্রতআত তযর িাসস্থা
অলঅাআা িা ত অেিআবী স্থাম হওয়া আি অ। তআত সাযারে ব্রাহ্ম সমামের ায ক্ষ সভার সভ িমল েে হমি (খ)
প্রমআ অ সমামে সাযারে ব্রাহ্ম সমামের সাযারে ব্রাহ্ম সমামের অ অে মেন্ট থাঅমি । তআত সাযারে
ব্রাহ্মসমাে জথমঅ প্রঅাত আ পুিঅ তিক্রয়, ােঁদা আদায় ও ঐ সমামের া া অাে অরমি ।
তস্থর হয় প্রতআ িির সি াখ মামসর প্রথম রতিিামর ই সতিল ীর াতযমি হমি। পতরম মষ শ্রীযুক্ত পতিআ
ত ি াথ াস্ত্রী মহা ময়র প্রিামি ও শ্রীযুক্ত তক্ষমরাদ অুমার তসংহ মহা ময়র জপাষঅআায় ও সিার সিতআমআ
সসয়দপুমরর শ্রীযুক্ত রাই রে মুমখাপায ায় ই সভার সম্পাদঅ রূমপ মম া ীআ হময়তিমল ।৩২ যাইমহাঅ উত্তরিমঙ্গর
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সমি ব্রাহ্ম সমােমঅ জেমল সাোম ার ে
িং উত্তরিমঙ্গ তসমেমমতেঅরূমপ পতরঅল্প া মাতফঅ ব্রাহ্মযমব প্র ামরর
ে সসয়দপুর ব্রাহ্মসমাে েৃমহ া ুতঠিতআ উত্তরিাংলা ব্রাহ্ম মিলী সভার ই যরমের উমদ াে তিল সতআ ই প্র ংস ীয়।
র পরিআবীঅামলও সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের পক্ষ জথমঅ উত্তরিমঙ্গর ব্রাহ্ম সমােগুমলামঅ সতিতলআ অরিার
অাতযঅ উমদ াে জ ওয়া হয় িং ই সতিল ী সভার াতযমি সসয়দপুমর া ুতঠিতআ হয়। ১৮৮৭ তিোমে
সসয়দপুর ব্রাহ্মসমামের িিষব উৎসমির সময় শ্রীযুক্ত হর াথ িািু মহা য় অতে প্রিাি অমর জয আমরা উত্তর
িাংলায় যআে ব্রাহ্ম আতি, যামআ মময মময সঅমলর সমঙ্গ জদখা হময় সায ভে সম্বমন্ধ্ আমলা া হয় রূপ
উপায় অরা উত আ। হর াথ িািুর প্রিামি সঅমলই আ মদর সতহআ সিতআ প্রঅা অমরতিমল িং তস্থর হয় জয
উত্তর িাংলায় যআ ব্রাহ্ম সমাে আমি, প্রতআমামসর জঅা অ রতিিামর জয জঅা অ ব্রাহ্মসমামে সঅমল তমতলআ
হওয়া যামি। উত্তর িাঙ্গলায় ব্রাহ্ম সমােগুমলার মআ ো ার ে হর াথ িািুমঅই দাতয়ত্ব জদওয়া হয়। ৩৩ ১৮৯৬
তিোমের ৩১ জ আেে সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের উপাস ালময় উত্তরিঙ্গ ব্রাহ্ম সতিল ীর অতে তিম ষ াতযমি
হয়। শ্রীযুক্ত িািু িদ্বীপ ে দাস মহা য় সভাপতআর আস গ্রহে অমর । তদ ােপুর জ লফামাতর, িারসই জথমঅ
সমােআ ব্রাহ্মরা ও সসয়দপুমরর ব্রাহ্মরা উক্ত সভায় উপতস্থআ তিমল । প্রথমআ উত্তরিমঙ্গ ব্রাহ্মযমব প্র ামরর ে
অতে
‘ব্রাহ্ম সতিল ী’ সতমতআ সংেঠম র প্রিাি েৃহীআ হয়। উত্তরিঙ্গ ে দ্বারা আারা েলপাইগুতি, রংপুর, যুিতি,
জঅা তিহার, িগুিা, পাি া, রােসাহী, তদ ােপুর, সি জেলার ােেবআ স্থা গুমলামঅ ত মদব অমরমি । ই সভায়
তস্থর হয় জয প্রতআ তআ মাস াের উতেতখআ স্থা গুমলার জঅা স্থাম ই সভার াতযমি হমি। জসই াতযমি ম
পরিআবী াতযমি ম র স্থা ও সময় ত যবাতরআ হমি। ই সভার অাযব সু ারুরূমপ ত িবাহ হিার ে উত্তরিঙ্গ ব্রাহ্ম
সমােগুমলামঅ মামস ূ অমল্প ৪ আ া ও িিমর ৩ োঅা াদা তদমআ হমি। সভার অাযব ত িবামহর ে শ্রীযুক্ত িািু
ভুি জমাহ অর সম্পাদঅ িং িািু সর সমলাঅ াথ দাস সহসম্পাদঅ ত যুক্ত হ িং তস্থর হল জয উত্তরিমঙ্গর ব্রাহ্ম
সমােগুমলার সম্পাদঅ তঅংিা আামদর মম া ীআ জয জঅা ি াতক্ত ই সভার সভ হমআ পারমি । আরও তস্থর হল জয
সভাপতআ মহা ময়র স্বাক্ষতরআ হময় ই সভার অাযবতিিরে ব্রাহ্মসমাে সঅমলর মআামআ ো িার ে
িং ই
৩৪
সভামআ আামদর মম া ীআ সমভ র াম যাম জপ্ররমের ে জপ্রতরআ জহাঅ।
সসয়দপুমরর ব্রাহ্মরা দলাদলীর ভািমঅ াআ ে ঘৃো অরমআ িমল যতদও তেতর ে ১৮৭৯ তিোমে আােঁর প্র ার
তিিরমে উমেখ অমরমি , তঅন্তু ই সমামের পরিআবী ঘে াসমূহ পযবমিক্ষে অরমল জদখা যায় সাযারে ও িতিযা
ব্রাহ্ম সমামের পারস্পতরঅ মআতিমরায জথমঅ সসয়দপুমর ব্রাহ্ম সমােও ত মেমদর তিতচ্ছন্ন্ রাখমআ পামরত । িতিযা
ব্রাহ্ম সমামের প্র ারঅ িািু সর সমলাঅ াথ সা াল ১৮৮১ িীষ্টামে সসয়দপুমর স্থা ীয় উন্ন্তআ- তিযাতয় ী সভায় ব্রাহ্ম
উপাস া সভার াতযমি ম িতিযা মমআ উপাস ার সময় জপৌরাতেঅ তহদু যমমবর তঅিু তঅিু াং উমেখ অরায়
সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের সম্পাদঅ সঅলাস ে জস সাযারে ব্রাহ্ম সমামের মুখপর স আত্ত্বমঅৌমুতদমআ জয প্রতআিাদ পর স
জপ্ররে অমর আা যথাযথ া ুযাি অরমল ই উভয় সমামের দ্বমন্দ্বর ত র স ফুমে ওমঠ। ীম ই প্রতআিাদ পর সতের
আংত অ উমেখ অরা হল-

মহা য়!
া ুগ্রহ অতরয়া আপ ার তিখ াআ পতর সঅায় আমার ত ম্নতলতখআ অময়অতে পঙতক্ত স্থা তদয়া িাতযআ অতরমি । আপত
উদার ব্রাহ্ম যমমবর পতির সআা রক্ষা অতরমআ অখ ই সঙ্কুত আ হ াই িং হইমি ও া। ইহাই আমার ােমরর তিশ্বাস।
তিেআ ১৪ই জসমেম্বর ভারআিষবীয় (ব্রাহ্ম) সমামের শ্রধে াস্পদ প্র ারঅ শ্রীযুক্ত িািু সর সমলাঅ াথ সা াল মহা য়
দাতেবতলং যার সাঅামল উত্তর িাঙ্গলা জরলপমথর প্রযা আম জষ্ট সসয়দপুমর ািআরে অতরয়াতিমল । াম মঅ ািেআ
আমি সসয়দপুমর অতে ব্রাহ্মসমাে আমি, তঅন্তু ভারআিষবীয় সমামের সতহআ জঅা জঅা মমআ ান অ থাঅায়
ার সস্থ ব্রাহ্মরা আােঁহামঅ স্থা ীয় ব্রাহ্মসমামে উপাস াতদ অতরিার ে জঅা প্রঅার া ুমরায অমর াই। উন্ন্তআ
তিযাতয় ী সভার অতআপয় মা েে ি তক্তর া ুমরাময স্থা ীয় উন্ন্তআ-তিযাতয় ী সভায় উপাস া সভার াতযমি হয়।
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সভায় তঅ ব্রাহ্ম, তঅ তহদু, তঅ মুসলমা াম মঅই উপতস্থআ তিমল । শ্রধে াস্পদ প্র ারঅ মহা য় উপাস ার সময় ঈশ্বর
জযােসায ও জপৌরাতেঅ হতরভতক্ত স্বআন্ত্রভামি উমেখ অতরয়া পতির স ব্রাহ্মযমমবর অমমিাতদ্বআীয়ম্ জয মূল সআ আাহার
তভতত্তমূমল আঘাআ অতরয়ামি । পর রামর স লক্ষী সরস্বআী ইআ াতদর সত্তা ও উপাস াতদর প্রময়াে ীয়আা প্রতআপাদ
অতরয়া ব্রাহ্ম যমমবর পতির সআা অলুতষআ অতরয়ামি । আােঁহার ও আােঁহার উমেম র প্রতআ যােঁহামদর প্রোঢ় শ্রধে া তিল,
আােঁহারা ই মআ সিপরীআ জদতখয়া যার পর াই আমক্ষপ প্রঅা অতরয়ামি । উপাস ার সমময় সঙ্গীআ হয় আাহামআ
মময মময ভিা ী তিষময়র ািআারো অতরয়া স্থা ীয় ব্রাহ্মতদেমঅ ভয়া অ তিভীতষঅা প্রদ ব অতরয়ামি । ই প্রঅার
প্র ার আিার ব্রাহ্ম যমব প্র ার িতলয়া প্র ার অরায় তিষময় ফল ফতলমআমি। ার স অময়অে ভদ্র সো শ্রীযুক্ত
সর সমলাঅ িািুর উক্ত প্রঅার উপাস া ও সঙ্গীমআর প্র ালী শ্রিে অতরয়া মুক্তঅমে ই ভাি প্রঅা অতরয়ামি , জয
আমামদর জপৌরাতেঅ যমব, সর সমলাঅ িািু জদি জদিী মাত য়া থামঅ , অৃষ্ণলীলা মা াও াসম্ভি য়, ব্রামহ্মরা আিার
জপৌত্ততলঅআা মাত মআ আরম্ভ অতরয়ামি । ইক্ষম ব্রাহ্মযিব প্র ামরর সময় য়, ইহাও জঅহ জঅহ িতলমআমি ।
হা পরমমশ্বর! পতির স ব্রাহ্মযমিবর জ মষ তঅ ই দুদব া ঘতেল?
সসদপুর,
ি ম্বদ
২০-৯-১৮৮১
শ্রী সঅলাস ে জস

৩৫

িস্তুআঃ ই ত তঠতে সসয়দপুমরর িতিযা ব্রাহ্মমদর সামথ সাযারে ব্রাহ্মপন্থীমদর তিমরামযর ্বললে প্রমাে তহসামিই
যরা যায়। িািা সসয়দপুর উন্ন্তআ তিযাতয় ী সভার সপ্তম সাম্বৎসতরঅ উৎসমির তিিরমেও স্বীঅার অরা হময়তিল জয
খাম াম অতদ জথমঅ অতে দলাদতলর ভাি তিল িং আার দূরঅমল্প সাযারে ব্রাহ্ম সমামের প্র ারঅ রামঅুমার
তিদ ারত্ন ঔষয স্বরুপ ‘আমাতদমের তঅ আমি’ ই সম্বমন্ধ্ অতে িক্তৃআা প্রদা অমরতিমল ।৩৬
১৮৯৩ িীষ্টামে সসয়দপুর ব্রাহ্মসমামের ুআ মতদমরর ত মবাে অরা হয় িং র প্রতআঠিতা অামযবাপলমক্ষ উৎসি
হয়। িািু আশুমআাষ িসু সমময়াপমযােী প্রাথব া অমর উৎসমির উমদ্বায অমর িং প্র ারঅ শ্রীযুক্ত িদ্বীপ ে দাস
মতদমরর প্রতআঠিতা পর স পাঠ অমর । সম্পাদঅ সসয়দপুর ব্রাহ্মসমামের সংতক্ষপ্ত ইতআহাস পাঠ অমর । শ্রীযুক্ত রাো
জোতিদ লাল রায় িাহাদুর ও া া াম মঅই ই সমাে ত মবামের ে সাহায প্রদা অমরতিমল । িািু আতদ াথ
ম্াপায ায়, িািু িঙ্কুতিহারী িসু, িািু েেন্ন্াথ, িািু তেতর ে অাতঞ্জলাল িং া া াম অ ব্রাহ্মই ই িমতদর
প্রতআঠিতা উপলমক্ষ উৎসমি জযােদা অমরতিমল ।৩৭
তিতভন্ন্ সময় তিতভন্ন্ ব্রাহ্ম প্র ারঅ ই সসয়দপুমর মস ব্রাহ্মযমব প্র ার অমর জেমি । েম
ে জঘাষ ১৮৭৯
তিোমে সসয়দপুমর প্র ারঅামযব মস দুই তদ ািস্থা অমরতিমল । প্রথমতদ উপাস া ও িন্ধ্ুমদর সামথ
অমথাপঅথ
িং তদ্বআীয়তদ knowledge and religion তিষময় িক্তৃআা তদময়তিমল ।৩৮ ১৮০৬ তিোমের
আত্ত্বমঅৌমুতদর অতে আমথ জদখা যায় পতিআ তিেয় অৃষ্ণ জোস্বামী মহা য় সসয়দপুর ব্রাহ্মসমামের উৎসি উপলমক্ষ
জসখাম েম অমরতিমল । আােঁর সমঙ্গ অলঅাআা জথমঅ ৩/৪ ে ব্রাহ্ম তেময়মি । তদমঅ িািু িদ্বীপ ে দাস ও
িািু আতদ াথ ম্াপায ায় জসখাম তেময় েুমেমি । ফমল উৎসমি মহাসমামরাহ ও িেীি লাভ অমর সঅমল
অৃআাথব হময়তিমল ।৩৯ সসয়দপুমরর ােেবআ অামারপুঅুর গ্রামমর েতমদার শ্রীযুক্ত িািু তিরো জমাহ জ ৌযুরী
মহা ময়র সমঙ্গ ব্রাহ্মমদর যমথষ্ট সদ্ভাি লক্ষ অরা যায়। ১৮৮৭ িীষ্টামে সসয়দপুর ব্রাহ্মসমামের িিষব উৎসমির
সময়অামল ব্রাহ্মরা ই েতমদার মহা ময়র ভিম উপাস া ও অীআব াতদ অমরতিমল । তিরোিািুর যমত্ন
অামারপুঅুমরর অময়অঘর ভদ্রমলাঅ উপতস্থআ তিমল ।৪০ সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের সম্পাদঅ সঅলাস ে জসম র
িক্তি তিল আমামদর জদম স্ত্রীমলাঅমদর াতররীঅ জরাে আমরাে অরিার ে জযম অআঅগুমলা স্ত্রীমলাঅমদর
ত তঅৎসা তিদ া াভ াস অরা ত আাে আি অ, জআমত আামদর আয াতত্মঅ জরাে আমরাে অরিার ে অআগুমলা
যমবপ্র াতরঅার আি অ। খা অার উন্ন্তআ তিযাতয় ী সভার উৎসমি জয াে াতভ য় হয় আার মময অতদ খা অার
প্রযা প্রযা াম অ ভদ্রমতহলা ঐ াতভ য় জদখমআ জযমআ । আখ যতদ ব্রাতহ্মঅারা ব্রমহ্মাৎসি অমর আমি ঐ
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মতহলামদর াম মঅই াি
মস ই সদা ুঠিতাম জযাে জদমি । ই উমেম র ি িআবী হময়ই সঅলাস িািু
সসয়দপুমরর ব্রমহ্মাৎসি গুমলামআ প্র ারঅমদর সস্ত্রীঅ আসমআ া ুমরায অরমআ । স্বভািআই সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের
উৎসমি রংপুর, অুতিগ্রাম, েলপাইগুতি িং তদ ােপুর জথমঅ ব্রাতহ্মঅারা মস জযাে তদময় আ দ অরমআ ।
অলঅাআা জথমঅও সমময় সমময় ব্রাতহ্মঅা ভতে ীরা উৎসমি জযাে তদময় তিম ষ উপঅার িং আ দ প্রদা অরমআ ।
খা অার উৎসমির মময অতদ সন্ধ্ ার সময় মতহলামদর উৎসি হআ। জসই উপলমক্ষ সমােআ ভগ্নীমদর মময
অে উপাস ার অাে অরমআ । ত তক্ষআ ব্রাতহ্মঅারা সমময় সমময় পেী মময তেময় তহদু মতহলামদর সমঙ্গ
অমথাপঅথ অরমআ ও উপমদ তদময় মদম র াম অ অুসংস্কার দূর অরিার জ ষ্টা অরমআ । ৪১ আত্ত্বমঅৌমুতদমআ
িতেবআ সসয়দপুর ব্রাহ্মসমামের ইরঅম অতে উৎসমির তিিরে খাম আুমল যরা হল- “সসয়দপুর ব্রাহ্মসমামের
১৮ সাম্বৎসতরঅ উৎসমির ত ম্নতলতখআ অাযব তিিরে পাওয়া তেয়ামি। ২৯জ আেষ্ট সায়ংঅামল উৎসমির উমদ্বায ।
শ্রীযুক্ত িািু িদ্বীপ ে দাস আ ামযবর অাযব অমর ও ঈশ্বর –আঅাঙ্ক্ষা সম্বমন্ধ্ উপমদ প্রদা অমর । ৩০জ আেষ্ট
প্রামআ শ্রীযুক্ত িািু ভূি মমাহ অর উপাস া অমর ও জপ্রম সম্বমন্ধ্ উপমদ জদ । আৎপমর দ্বামর দ্বামর অীত্তব অরা
হয়। াপরামে ভূি িািু েীআা ও মহাত র্ব্বাে আন্ত্র হইমআ পাঠ ও ি াখ া অমর । আৎপমর তঅিু অাল আমলা া হয়।
সায়ংঅামল িদ্বীপ িািু ‘ তঅ অথা’ সম্বমন্ধ্ িক্তৃআা অমর । ৩১জ আেষ্ট প্রআু মষ দ্বামর দ্বামর ঊষা অীআব হয়।
আৎপমর সমামে উপাস া হয়। িদ্বীপ িািু আ ামযব র অাযব অমর ও উপাস া সম্বমন্ধ্ উপমদ জদ । াপরামে
ব্রাহ্ম সতিল ী হয়। আৎপমর েরসংঅীআব হয়। অীআবম র মময সসয়দপুর হামে ভূি িািু ও িদ্বীপ িািু ‘জপ্রম ও
সআআা’ সম্বমন্ধ্ িক্তৃআা অমর । সায়ংঅামল মতদমর িদ্বীপ িািু উপাস া অমর ও ব্রহ্মঅৃপা সম্বমন্ধ্ উপমদ জদ ।
অতলঅাআা, তদ ােপুর, জ লফামারী ও িারসই হইমআ ব্রাহ্মিন্ধ্ুেে সমােআ হইয়া উৎসমি জযােদা অরআঃ
আমাতদেমঅ উৎসাতহআ অতরয়ামি ”।৪২
সসয়দপুমর অাতযঅ সৎঅাযব হয়। আার মময সিম ময় উমেখমযাে তিল ব্রাহ্ম সমামের পক্ষ জথমঅ খাম ‘
ব্রাহ্ম জিাতিং’ স্থাপম র উমদ াে গ্রহে। িািু প ারীলাল জঘাষ দুঃস্থ িালঅ িাতলঅামদর মফস্বমল অতে জিাতিং স্থাপম র
উমেম জয আমিদ অমরতিমল জস তিষময় রংপুর র শ্রী হতরমমাহ িসু সসয়দপুমর ব্রাহ্ম জিাতিং স্থাপম র
প্রময়াে ীয়আা উমেখ অমর অতে পর স (৭ই স র স ১৮০৭ তলতখআ) আত্ত্বমঅৌমুতদমআ প্রঅা অমর । পর সতের আংত অ
খাম উমেখ অরা হল- “উত্তরিমঙ্গ অতে ব্রাহ্ম জিাতিং সংস্থাপম র তিম ষ আি অআা উপলতি হইয়ামি। উত্তরিঙ্গ

াস্বাস্থ অর িতলয়া ত রপ্রতসধে ; রঙ্গপুর তদ ােপুর াম শুত মলই াম মঅ ত হতরয়া উমঠ । সসদপুর ামপক্ষাঅৃআ
স্বাস্থ অর। সু ীতআ সম্পন্ন্ উন্ন্তআ ীল অময়অে ব্রামহ্মর িাসভূতম। আহাযব দ্রি াতদও দুষ্প্রাপ িা দুমূবল য়।
েম ােমম র তিলক্ষে সুতিযা আমি। সুত তঅৎসমঅরও াভাি াই। সসয়দপুর োউম র উপর জিাতিং া অতরয়া
ামপক্ষাঅৃআ দূরিআবী ত েব সমআল ভূতমমআ স্থা ত িবা অতরমআ হইমি। েমরর জঅালাহমল জয সঅল াত ষ্ট
সংঘতেআ হয় আাহা হইমি া। াথ েমরর সাতন্ন্য জহআু েমরর সুতিযা হইমআও িতঞ্চআ হইমআ হইমি া। িালঅ
িাতলঅারা আমমাদ অতরয়া জিাতিং র সতন্ন্তহআ ভূতমমআ িাো অতরমি। স্বহমি ভূতমঅষবে, িৃক্ষমরাপে িং েলমস
অতরয়া াআুল আ দ সমম্ভাে অতরমআ পাতরমি। ািসর অামল িং তিষ তিশুধে  আমমামদ যাপ অতরমল স তআঅ ও
সদতহঅ িল িতধে বআ ও পতরপুষ্ট হইমি। তিলাস-লালসা পতরিতধে বআ া হয় িং অিবঠ েীি লাভ অতরমআ পামর আৎপ্রতআ
তিম ষ লক্ষ রাতখমআ হইমি।
জিাতিং র ত ক্ষঅ ও আত্ত্বািযায়অেে সু ীতআসম্পন্ন্ ও অআবি পরায়ে িং অমবঅু ল া হইমল তলমি া। িহুজ্ঞ,
ীতআপরায়ে ও যাতমবঅ হইমলই সুত ক্ষঅ হওয়া যায় া। িালঅ িাতলঅাতদমের হৃদময় সদুপমদ রুপ িীে িপ িিই
দুরহ অাযব। জিাতিং র পতর ালঅ সু ীতআপরায়ো সু ীলা, জেহময়ী ে ীর স্বভাি লইয়া অমব জক্ষমর স ািআীেব
হইমি । সমময়র সদ্ব িহার অতরমআই াম মঅই াসমথব। জিাতিং র আত্ত্বািযায়অেে আতদ্বষময় সািতহআ ও সআঅব
থাতঅমি , েমরর প্রতআমি ীতদমের সাতন্ন্য ও সংসেবমহআু ব্রাহ্ম িালঅ িাতলঅাতদমের মময জয সঅল অুসংস্কার
সংক্রাতমআ হয়, জিাতিং প্রোলীমআ আাহা প্রতআতিধে  হইমি। প ারী িািু াল্পি ময় জিাতিং সংস্থাপম সমুৎসুঅ। আমরা
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রামমমাহ ত্তর যুমে রংপুর জেলার ব্রাহ্ম সমাে আমদালম র অ া ামলাত আ আংত অ ায ায়: …

রাহুল অুমার জদি

আ ুমাত অ তহসাি যতরয়া জদতখলাম, ৫ োঅার অমম মফঃস্বমল মল া। জিাতিং র খরম র হার ৪ োঅা যাযব হইমল
ভাল হয়।
তযত জঅা অামযবর প্রথম প্রিআবঅ ক্ষতআ ও তিিম্ব া আােঁহার ত আ সহ র। প ারী িািুও ই ত য়ম াতআক্রম অতরমআ
পাতরমি তঅ া ভেিা োম । মঙ্গলময় প ারীিািুর সাযু ইচ্ছা পূেব অরু ”।৪৩
িস্তুআঃ হতরমমাহ িািুর ই প্রিাি িািমি সফলআা লাভ অমরতিল তঅ া াথবাৎ সসয়দপুমর ব্রাহ্ম জিাতিং ত মবাে
হময়তিল তঅ া আা প্রমামের াভামি িলা া জেমলও া ুমা হয় ই উমদ ােতে ফলপ্রসুই হময়তিল।
িািা সাযারে ব্রাহ্ম সমামের দ্বারা সসয়দপুমরর ােেবআ জদৌলআপুমর অতে ‘িার স সমাে’ প্রতআতঠিতআ হয়। খাম
িিমরর তিতভন্ন্ সময় তিতভন্ন্ উপলমক্ষ ব্রাহ্ম সমামের প্র ারঅমদর দ্বারা উপমদ ও িক্তৃআাতদ প্রদা অরা হআ।
১৮৮৯ িীষ্টামের ৩০ জ সি াখ িতর াল ব্রাহ্মসমামের প্র ারঅ িািু মম ারঞ্জ গুহ ও আরও দুতে ভদ্রমলাঅ প্র ামরর
উমেম সসয়দপুমরর মমহশ্বর পা া গ্রামম মসতিমল । তিমঅমল পাশ্বিআবী জদৌলআপুর িার সসভার সভ মদর দ্বারা
া ুরুধে  হময় আামদর তরমর সান্ন্তআ তিযায়অ া াতিয উপমদ প্রদা অমর । পরতদ তিমঅমল গ্রামমর িালঅমদর
া ুমরাময জসখা অার িাতলঅা তিদ ালয় েৃমহ াতআসুদর উপমদ পূেব অতে িক্তৃআা অমর । ই ব্রাহ্ম প্র ারমঅর
িক্তৃআার দ্বারা তঅভামি জসই গ্রামমর িালমঅরা প্রভাতিআ হময়তিল িং আামদর মময অতে সামাতেঅ আমদালম র
জরাআ উমঠতিল ও আামদর াতভভািমঅরাই িা তঅ প্রতআতক্রয়া জদতখময়তিমল , আার সুদর িেব া পাওয়া যায়
আত্ত্বমঅৌমুদী পতর সঅায় সসয়দপুর জথমঅ েন অ িন্ধ্ুর তলতখআ তিিরমে। তআত তলমখমি - “াআ ে আহ্লামদর তিষয়

গ্রামমর অদল াল্প িয়স্ক িালঅ, যাহারা দু ীব তআর জরামআ ো োতলয়া তদয়া াি তআর পমথ াগ্রসর হইমআতিল,
মম ারঞ্জ িািুর উপাস া, উপমদ ও িক্তৃআার দ্বারা আাহাতদমের সঅমলরই মম র েতআ তফতরয়া তেয়ামি। তিম ষআঃ
দুতে িালমঅর তিম ষ পতরিআব জদখা যাইমআমি। াআ ে দুঃমখর িং আশ্চমযবর তিষয় ই যখ গ্রামমর ই সঅল
িালমঅরা দু ীব তআর জরামআ ভাতসমআতিল, আখ ইহাতদমের াতভভািমঅরা জঅা প্রঅার াস তঅংিা উপমদ দ্বারা
সৎপমথ ালাইমআ জ ষ্টা অমর াই, তঅন্তু খ জযম আাহাতদমের যমমবর তদমঅ – ঈশ্বমরর তদমঅ- তরমর সান্ন্তআর
তদমঅ দৃতষ্ট পতিয়ামি, জআমত াতভভািমঅরা আাহাতদমের প্রতআ অমঠার ি িহার অতরমআ আরম্ভ অতরয়ামি । পূমিব যখ
িালমঅরা অুঅামযবর ে , অমর স তমতলআ আখ াতভভািমঅরা াস অতরমআ া, তঅন্তু খ আাহারা যমবামলা ার
ে , তরমর সান্ন্তআর ে তমত মআ জেমল তপআা মাআা হইমআ িাযা প্রাপ্ত হইমআমি। হায়! অমি ই সঅল জলামঅর ক্ষু
ফুতেমি! িািু জমঘ াদ মেুমদার পূমিব মৃতত্তঅা ত তমবআ ত িপূো অতরমআ , তঅন্তু তআত জয মুহূআব হইমআ িুতিমআ
পাতরয়ামি জয, জপৌতত্তলঅআা া ে ঈশ্বমরর পূো মহ, জসই মুহূআব হইমআই মৃতত্তঅার ত িমঅ তিদায় তদয়া া ে
মঙ্গমলর প্ররিে তযত আােঁহার পূোয় মম াত মি অতরয়ামি । োলাোতল আােঁহার ামঙ্গর ভূষে হইয়ামি। ভেিাম র
ত অে প্রাথব া তআত আাহােঁর দুিবল সোম র ােঃঅরমে িমলর সঞ্চার অরু , যাহামআ আােঁহার সো সঅল প্রঅার
াপমা যাআ া সহ অতরয়া আােঁহার াম মহীয়ান্ অতরমআ পামর । যােঁহারা প্রঅাম োতআমভদ পতরআ াে অতরয়ামি
া া প্রঅার অুৎসা অতরয়া আােঁহাতদেমঅ াপদস্থ অতরিার ে তহদু সমামের াগ্রেীেে তিম ষ জ ষ্টা অতরমআমি ;
িং আােঁহামদর আত্মীয়তদেমঅ া া প্রঅার ভয় জদখাইয়া যাহামআ আােঁহামদর দম হয়, রূপ জ ষ্টা অতরমআমি , তঅন্তু
আগু অাপমি িােঁতযয়া রামখ অাহার সায ? পূমিবামেতখআ জদৌলআপুর িার স সভার দ্বারা িালঅতদমের সিবপ্রঅার উন্ন্তআর
যমথষ্ট সাহায হইমআতিল তঅন্তু ই আমদালম র পর হইমআ িৃমধে রা সভার উপর খড়্গহি হইয়ামি । আােঁহাতদমের
তিশ্বাস িালঅতদেমঅ ব্রাহ্ম অতরিার ে
ই সভা হইয়ামি। তঅন্তু িািতিঅ ই সভামআ জঅা প্রঅার যমমবর
আমলা া হয় া। তিম ষআঃ জয সঅল িালমঅর মম র েতআ পতরিতআবআ হইয়ামি আােঁহারা জঅহই সভার সভ
তিমল া। যাহামআ ই সভামআ িালমঅরা যাইমআ া পামর তিম ষভামি রূপ জ ষ্টা হইমআমি। তঅন্তু ভেিাম র
অৃপায় সঅল জ ষ্টা ি থব হইয়া যাইমি। ভেিা আমাতদেমঅ িল তিযা অরু । আােঁহার সআ েয়যুক্ত হউঅ”।৪৪ িার স
সমামের সদস ও াল্প িয়তস িালঅমদর মম ব্রাহ্ম সমাে অআো প্রভাি জফমলতিল িং তঅভামি আামদর সামাতেঅ
ত োযারার পতরিআব ঘতেময়তিল ই উধে ৃতআ আারই সাক্ষ িহ অমর।
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অুতিগ্রাম: অুতিগ্রাম রংপুর জেলার ােেবআ পূিবপ্রামে ািতস্থআ অতে উপতিভাে (সািতিতভ )। র পূিব পা তদময়
যিলা ামঅ দী প্রিাতহআ। অলঅাআা জথমঅ িাষ্পীয় অেমযামে অাত্তত য়া জষ্ট পযবে মস তআিা দী পার হময়
ষ্ট্রীম ট্রাম অমে অুতিগ্রাম জপৌিামআ হয়। তআিা জথমঅ অুতিগ্রামমর দুরত্ব ১৮ মাইল।৪৫ ই অুিীগ্রাম আসাম ও
িঙ্গমদম র মািখাম ািতস্থআ। আাই িাষ্পীয় জ ৌঅামআ িঙ্গমদ জথমঅ আসাম প্রমদম যাআায়াআ অরমআ হমল
অুতিগ্রামম ািআরে অরমআ হয়। উ তিং আােীর জ মষর তদমঅ যুিিী জথমঅ প্রমআ অতদ অুিীগ্রামম িাষ্পীয় জপাআ
যাআায়াআ অমরমি।৪৬ খাম জি অময়অ িির ব্রহ্মত ঠিত শ্রীযুক্ত হর াথ দাস মহা য় িাস অমরমি । তআত প্রআ হ আার
যমবপত্নীর সমঙ্গ ত য়তমআরূমপ ব্রহ্ম উপাস া অরমআ । আািািা খাম অমব উপলমক্ষ াম অগুতল িাঙ্গাতল ভদ্রমলাঅ
িাস অরমআ ।৪৭ ১৮০১ সম তেতর ে জস ব্রাহ্মযমব প্র ামর অুিীগ্রামম মসতিমল । তআত আার প্র ার িৃত্তামে
জলমখ - “আসাম িং রংপুমরর জয অময়অতে স্থা জলখঅ পতরদ ব অতরয়ামি জস সমুদয় স্থাম ই তআত যমবপ্র ামরর

তিম ষ া ুঅূল জক্ষর স জদতখয়ামি । িক্তৃআার জঅিল তিজ্ঞাপ পাইমলই সঅল মআািলম্বীরাই সা ু রামে িক্তৃআােৃমহ
উপতস্থআ হইয়া াতআ ভদ্র িং ােভামি িক্তৃআা শ্রিে অমর । আদ ব সাযু েীিম র াভামিই সঅল স্থা যমব বা
তিহী হইয়া াতআ মতল িং তিশ্রী হইয়ামি । দুই অে খাতে ব্রাহ্ম যতদ অেু দয়ািা হইয়া আপ আপ
প্রতআমি ীতদমের জসিায় ত যুক্ত হ , জলখমঅর দৃঢ় তিশ্বাস জয সঅল স্থা স্বেবীয় জ াভা যারে অতরমি”।৪৮ স্বভািআই
খাম অতে তিযা াতশ্রআ ( িতিযা ) ব্রাহ্মসমাে স্থাতপআ হয়। অুতিগ্রামমর ই িতিযা সমামের প্রতআঠিতা হময়তিল
১৮৮০ তিোমে িং জসই উপলমক্ষ ঐ িির ২৮ আষাঢ় জথমঅ ৪ঠা শ্রাি পযবে ৭ তদ জসখাম উৎসি হময়তিল।
জসই উৎসি উপলমক্ষ অলঅাআা জথমঅ িতিযা ব্রাহ্ম প্র ারঅ ভাই জেৌরমোতিদ রায় িং ভাই রাম ে তসংহ
জসখাম তেময়তিমল ।৪৯ ১৮৮২ তিোমে অমলমের ব্রাহ্ম ইয়ার িুমঅও অুতিগ্রাম ব্রাহ্ম সমামের প্রতআঠিতাঅাল ১৮৮০
তিোে িমলই উমেখ রময়মি।৫০ ই সময় অুতিগ্রাম ব্রাহ্মসমামের আ াযব তিমল িািু হর াথ দাস িং সম্পাদঅ
তিমল িািু ো অী াথ দত্ত। মদর া ুপতস্থতআমআ িাঅ ওভারত য়ার িািু হতরপ্রসাদ দাস আর দুতে ভ্রাআার সমঙ্গ
ব্রাহ্মসমাে েৃমহ ারদীয় উৎসি সম্পন্ন্ অমরতিমল । ই উপলমক্ষ সমােেৃহতে সুসতিআ অরা হময়তিল িং সন্ধ্ ার
সময় সঙ্গীআ ও উপাস া হময়তিল।৫১ খা অার স্থা ীয় ভদ্র মমহাদয়েে দতরদ্রমদরমঅ দা অরিার েম সমামে
তঅিু তঅিু াথব প্রদা অমর থাঅমআ । ১৮৮০ সম প্রায় ৩০ োঅা সংগ্রহ হময়তিল।৫২ অুতিগ্রামম অে জিপুতে
ম াতেমেে ও দুইে মুমেফ তিমল ।৫৩ ১৮৮৬ তিোমে জদখা যায়, জসখা অার সাি জরতেোর শ্রীযুক্ত তিতপ
তিহারী জসহা তি তিমল ঐ সমামের উপা াযব ।৫৪ খা অার প্রথম মুমেফ শ্রীযুক্ত িািু সারদা প্রসন্ন্ মুমখাপায ায়
িং তদ্বআীয় মুমেফ শ্রীযুক্ত সসয়দ ািমদার রহমা সামহি ব্রাহ্মসমামের প্রতআ সহা ুভূতআ জপাষে অরমআ । ৫৫
তেতর ে জস পরিআবীঅামলও অাতযঅ িার ব্রাহ্মযমব প্র ার ও তিতভন্ন্ উৎসি উপলমক্ষ অুতিগ্রামম মস তিতপ
তিহারী জসহা তিম র ভিম ািতস্থতআ অমরতিমল । সমাে েৃমহ অাতযঅিার িক্তৃআা ও উপমদ তদময়মি িং
জসখা অার তথময়োর েৃমহ িক্তৃআা, ব্রাহ্মমদর তিতভন্ন্ ি াতক্তেআ পাতরিাতরঅ া ুঠিতা সম্পাদ অমরতিমল যা যমবআমত্ত্বর
তিতভন্ন্ সংখ ায় িতেবআ হময়তিল।৫৬ ১৮৮৩ িীষ্টামের ১১ই মাঘ অুতিগ্রাম ব্রাহ্মসমামের উৎসমির মময িািু হতর াথ
তসংহ িাক্তার মহা য় প্রঅা রূমপ ব্রাহ্মযমব গ্রহে অমরতিমল ।৫৭ ই িাক্তার হতর াথ তসংমহর িপ্রসুআ অুমামরর শুভ
োআঅমব িসংতহআা মমআ সম্পাতদআ হময়তিল অুতিগ্রামম িং ভাই শ্রীযুক্ত অালী ঙ্কর দাস মহা য় জিদীর অাে
অমরতিমল । উপাস া েৃহ সংতহআা ুরূপ সাোম া হয় িং িামদ াদ মমরও ি িস্থা তিল। ৫৮ িািাও অুতিগ্রামমর
ভ্রাআা জিপুতে জপাষ্টমাষ্টার রামেে িািু, াময়ি হতর ে রায় িতিযা ী ব্রাহ্ম তিমল িং মদর পতরিামরর তিতভন্ন্
া ুঠিতা িসংতহআা মমআ সম্পন্ন্ হআ িং ই উপলমক্ষ সংঅীআব প্রাথব া ও সৎপ্রসঙ্গ হআ। র তিিরে যমবআমত্ত্বর
তিতভন্ন্ সংখ ায় পাওয়া যায়।৫৯ সািতিতভ ম র জিপুতে ম াতেমেে িািু দী াথ জদ জঅও ব্রাহ্মমদর তিতভন্ন্ া ুঠিতা
উপলমক্ষ জযােদা অরমআ জদখা যায়।৬০ অুতিগ্রামম ব্রাহ্ম সমামের ােেবআ অতে ‘িার সসভা’ প্রতআতঠিতআ হময়তিল।
১৮৮৮ িীষ্টামের অতে তিিরমে জদখা যায় জসই িির ১১ই সি াখ জসখা অার স্কুল েৃমহ িার সসভার সর সমাতসঅ উৎসি
উপলমক্ষ ব্রাহ্ম প্র ারঅ তেতর ে জস িক্তৃআা অমরতিমল িং প্রঅৃআ ত ক্ষা তিষময় উপমদ তদময়তিমল ।
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অুতিগ্রাম ব্রাহ্মসমামের উপা াযব তিতপ িািু খাম সভাপতআর আস গ্রহে অমরতিমল ।৬১ িািা পরিআবীঅামলর
প্রথম মুমেফ শ্রীযুক্ত িািু রাযা াথ জস িং তদ্বআীয় মুমেফ শ্রীযুক্ত মন্মথ িািুমঅও ব্রাহ্মমদর তিতভন্ন্ যমবামলা া ও
িক্তৃআাতদমআ উপতস্থআ থাঅমআ জদখা যায়।৬২ তিতভন্ন্ সময় তভন্ন্ তভন্ন্ প্র ারঅ মস অুতিগ্রামম ব্রাহ্মযমব প্র ার অমর
জেমি । ১৯০৩ িীষ্টামে ভাই ব্রেমোপাল ত ময়ােী ও েমমাহ অমবঅার উত্তরিমঙ্গ প্র ারঅামযব জিতিময় রংপুর
জথমঅ অুতিগ্রামম তেময়তিমল ভাই ব্রেমোপামলর িক্তৃআা শুম জসখা অার সাি তিতভ াল াতফসার ও মুমেফ,
আমলা, উতঅল প্রভৃতআরা তিম ষ আ তদআ ও উৎসাতহআ হময়তিমল ।৬৩

ত লফামারী: রঙ্গপুর জেলার ত লফামারী সািতিতভ ম ব্রাহ্ম সমামের ােেবআ অতে প্রাথব া সমাে স্থাপম র খির
পাওয়া যায়। ই সমােতে প্রতআতঠিতআ হময়তিল ১৮৮৫ িীষ্টামের ২৩ জ আেষ্ট। ই স্থাম ইতআপূমিব অ ইশ্বমরর
উপাস া অরিার ে জঅা ত তদবষ্ট মতদর তিল া। স্থা ীয় জমাক্তার িািু তেতর ে অাতঞ্জলাল মহা য় ও াপর
অময়অতে সম্ভ্রাে উৎসাহী ি াতক্তর যমত্ন ও আগ্রমহ ই শুভা ুঠিতা হময়তিল। ই মহঅুমায় প্রায় অ ত তক্ষআ জলাঅ
তিমল িং আামদর াম মঅর মময ব্রাহ্মমদর প্রতআ যমথষ্ট সদ্ভাি তিল। প্রঅৃআ যমবতপপাসু ি াতক্ত জয অখ ও জঅা
যমব িা জঅা যমব-সম্প্রদায়মঅ ঘৃো িা আশ্রধে া অরমআ পামর া, রা আারই প্রমাে স্বরূপ। র আমে সসয়দপুর
জথমঅ ব্রাহ্মরা দুই তআ িার জসখাম তেময়তিমল । শ্রমধে য় িািু িদ্বীপ ে দাস প্র ারঅ মহা য় ও িািু ামঘার াথ
মুমখাপায াময়র সমঙ্গ সসয়দপুমরর ব্রাহ্ম িঙ্কুতিহারী িসু আমরঅিার জসখাম তেময়তিমল িং স্থা ীয় াম মঅই
উপাস া ও অীআবম াআ ে আ দ ও উৎসামহর সমঙ্গ জযােদা অমরতিমল । আামদর মময ই মিাৎসাহ দ ব
অমরই মূলআ জসখাম সমাে স্থাপম র তসধে াে জ ওয়া হয়।৬৪ সসয়দপুর জথমঅ শ্রমধে য় িািু সঅলাস ে জস , িািু
মমহে াথ তমর স, িািু ো অী াথ েমঙ্গাপায ায় প্রভৃতআ ব্রাহ্মরা জসই আাতরমখ মতদর প্রতআঠিতা উপলমক্ষ ত লফামারী
তেময়তিমল িং ব্রাহ্ম সমাে স্থাপ অরিার উমে তিষময় উপমদ তদময়তিমল । ৬৫ খা অার ব্রাহ্মসমামের
সদস মদর মময শ্রীযুক্ত িািু তেতর ে অাতঞ্জলাল, িাক্তার শ্রীযুক্ত াতম্বঅা র িসু, জিপুেী িািু শ্রীযুক্ত আুলসী দাস
মুমখাপায ায়, উঅীল শ্রীযুক্ত রাযা র রায় মহা ময়র াম জদখমআ পাই।৬৬ িািাও িািু াভয় রে জঘাষ, হর ে
দাস ত লফামারী ব্রাহ্ম সমামের সদস তিমল ।৬৭ ত লফামারী ব্রাহ্ম সমাে ব্রাহ্মযমমবর জঅা াখার ােভুবক্ত তিল আা
ো া যায় া। আমি িিমরর তিতভন্ন্ সময় িতিযা ও সাযারে উভয় মআািলম্বী ব্রাহ্মমদরমঅ প্র ারঅামে খাম
আসমআ জদখা যায়। িতিযা সমামের ভাই জেৌরমোতিদ রায় ও অাতে ে তমর স ১৮৮৭ িীষ্টামে ফুলিািী ও
রংপুমরর সাম্বৎসতরঅ উৎসমির অাযব সম্পন্ন্ অমর ত লফামারী তেময়তিমল । ২৭ জ ফাল্গু ত লফামারীমআ িক্তৃআা
হয়, তিষয়- ‘যমমব তিিাদ াই, তিিাদ াজ্ঞা আা ও পাপমূলঅ’।৬৮ ১৮৮৯ তিোমে িতিযা সমামের রাম ে তসংহ
প্র ারঅামযব ত লফামাতর মস স্থা ীয় ভদ্রমলাঅতদমের উপতস্থতআমআ স্থা ীয় ব্রাহ্মমতদমর সামাতেঅ উপাস া, উপমদ
পরতদ ের সংঅীআব িং উমেতখআ ি াতক্তমদর েৃমহ পাতরিাতরঅ উপাস া, ভে ও জভাে াআ ে সমামরাহ পূিবঅ
সম্পন্ন্ অমরতিমল ।৬৯ ১৮৯২ িীষ্টামে প্রােঅৃষ্ণ দত্ত রংপুমরর উপতিভাে ত লফামারীমআ েম অমর । জসখাম
অময়অতদ ািতস্থতআ অমর সামাতেঅ উপাস া ও উপমদ িং পাতরিাতরঅ উপাস া ও সৎপ্রসঙ্গাতদ জযামে তিযা আত্ত্ব
প্র ার অমর ।৭০ আিার সাযারে ব্রাহ্মসমামের সায াশ্রম জথমঅ শ্রীযুক্ত অাত ে জঘাষাল ও তেতর ে অাতঞ্জলাল
১৮৯৪ িীষ্টামে উত্তরিমঙ্গ প্র ারামথব েম অমর ত লফামারী যমবমতদমর ‘তিশ্বাসই যমমবর প্রাে’ ই তিষময় অতদ
িক্তৃআা িং যীশুিীষ্ট, াঅ তসংহ ও স আ জদমির েীি ািলম্ব অমর অতদ যমবি াখ া ও সংেীআাতদ িং
স্থা ীয় ব্রাহ্মমদর ত ময় উপাস া অমর ।৭১

সদ পুষ্কতর ী: রঙ্গপুর জেলার সদ পুষ্কতর ী গ্রামমর সমঙ্গ জয ব্রামহ্মর েীি ওমআাপ্রআভামি েতিময়তিল তআত হমল
তিখ াআ ব্রাহ্ম প্র ারঅ অালী ঙ্কর দাস অতিরাে। ১৭৫৯ সম র ভাদ্র মামস োঙ্গাইল সািতিতভ ম র ােেবআ অিাইল
গ্রামম অায়স্থঅূমল ভাই অালী ঙ্কর দাস েন্মগ্রহে অমর ।৭২ ি াঅরে ত ক্ষা সপ্তাহ অমর অালী ঙ্কর দাস মত্ত গ্রামমর
সুপ্রতসধে  ত তঅৎসঅ শ্রী মেুেবা দ জসম র অামি ত তঅৎসা াস্ত্র ায য় অমর । আার জয স্বাভাতিঅ আশ্চযব প্রতআভা তিল,
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জসই প্রতআভা িমল তআত াল্পতদম র মময াতআসুপ্রতসধে  ত তঅৎসঅ হময় ওমঠ । তআত প্রথমম ত তঅৎসার উমেম
রংপুমরর অাতঅ ীয়ার যা । েতমদার ম্ভু ে জ ৌযুরী আার ই জআেতস্বআার তিম ষ পতর য় প্রাপ্ত হময়তিমল । তআত
খাম ত তঅৎসা অামে তঅিু তঅিু দক্ষআা লাভ অমর । াল্পতদ রংপুর জেলায় ও মফস্বমল ত তঅৎসা অমর লি
প্রতআতঠিতআ হমল পতরম মষ জসই জেলার াযী সদ পুষ্করীত র েতমদার িািীমআ ত তঅৎসঅ ত যুক্ত হ । খাম িাক্তারী
ত তঅৎসায় সমাদর জদমখ তআত ত মের প্রতআভা গুমে াল্পতদম র মময ইংরােী মমআর ত তঅৎসায় তিম ষ দক্ষআা লাভ
অমর । আার সুত তঅৎসার ে তআত জসই প্রমদম তিম ষ প্রতসধে  লাভ অমরতিমল । ৭৩ অালী ঙ্কর দাস অাতঅ ীয়া
পতরআ াে অমর ভাই তিেয়অৃষ্ণ জোস্বামীর ভ্রাআা শ্রীযুক্ত অৃষ্ণ ে জোস্বামীর সমঙ্গ িগুিায় যা । জসখাম জোস্বামী
মহা ময়র সমঙ্গ ব্রাহ্ম যমব তিষময় তিম ষ আমলা া হয়। জোস্বামী মহা ময়র িেবাশ্রম তি ামর া াস্থা জদমখ ব্রাহ্ম
যমমবর প্রতআ আার মম আস্থা েন্মায়। তঅিুতদ তআত িগুিার ব্রাহ্মমদর সমঙ্গ িাস অমর িং ই উপলমক্ষ জসখাম
তঅিুতদ স্কুল পতিমআর অাে অমর ।৭৪ পমর তআত মস আিার পু রায় সদ পুষ্করীত মআই অামে জযােদা অমর ।
িদ্বীপ ে দাসও ঐ স্থাম র িঙ্গ তিদ ালময়র পতিমআর পমদ ািতস্থআ তিমল । ইত ত রমঅৌমাযব ািলম্ব অমর যমব
প্র ারমঅর অামে ব্রআী জথমঅতিমল ।৭৫ ১৮৭৯ িীষ্টামে তেতর মের প্র ার িৃত্তাে জথমঅও ো া যায় প্রায় ১২/১৩
িির হল শ্রীযুক্ত অালী ঙ্কর দাস মহা য় সদ পুষ্কতর ীমআ িাস অরমি । ইত সমময় সমময় উপাস ার আ দ
সমম্ভামের ে রঙ্গপুর হর, সসয়দপুর, মাহীেঞ্জ, হলতদিািী িং েলপাইগুতি প্রভৃতআ স্থাম েম অমর থাঅমআ ।
প্রমআ অতদ সন্ধ্ ামিলা ইত
ার পত্নী িং শ্রীযুক্ত িািু িদ্বীপ দাস ও শ্রীযুক্ত িািু হতরদাস রাময়র সমঙ্গ অর স
উপাস া অমর থাঅমআ । অখ অখ িন্ধ্ু সমােমম স্থা ামে প্রাআঃঅামলও সেম উপাস া অমর থাঅমআ ।৭৬ তআত
সদ ঃপুষ্করীত র েতমদার িািীমআ ত তঅৎসঅ থাঅাঅালী অতে া াথ মুসলমা জমময় আার েৃমহ আশ্রয় ত ময়তিল।
আার প্রতআ াআ তযঅ আদর ি আঃ মুসলমা জমময়তেমঅ ব্রািমের জমময় িমল রে া অমর তদময় োতআমআ রক্ষা অরিার
ে জ ষ্টা হয়, তঅন্তু ই যরমের তমমথ রে া তআত ত মেই খি অমর তহদু সমাে জথমঅ তিতচ্ছন্ন্ হময় পমি ।
পেীগ্রামম জথমঅও তআত ত ে তিযিা ভাগ্নীর ব্রািযমব মমআ তিময় তদময়তিমল । সদ ঃপুষ্করীত র েতমদাররা তিমল
তিশুধে  ব্রাহ্মেঅুমলাদ্ভুআ। ভাই অালী ঙ্কর োতআ তি ু আ হময়ও আামদর দ্বারা তঅিুমার স া াদৃআ হ ত । িরং আার স্বযমমব
সুদৃঢ় তিশ্বাস ও জ্ঞা প্রতআভার ে সঅমলর শ্রধে াভাে হ ।৭৭ তআত সমময় সমময় ত তঅৎসার ে আহুআ হময়
সদ ঃপুষ্কতর ী জথমঅ তদ ােপুর জেলার ফুলিাতিমআ জযমআ । জসখাম মু মসফী আদালমআর উতঅল ও আমলারা
সুরাপায়ী ও েতেঅাসক্ত তিমল । আারা ত মের িাতিমআ ািতস্থতআ া অমর সিসময় অুস্থাম িসিাস অরমআ । ভাই
অালী ঙ্কর ই ািস্থা জদমখ আামদর উধে ামরর ে ি াঅুল হ । আার সরল প্রাথব া, উপাস া, ি াঅুলআা ও তিশ্বামসর
সামথবিমল ামল্প ামল্প আামদর উপমর ক্ষমআা তিিার অরল িং সমমিআ উপাস া প্রতআতঠিতআ হল। াল্পতদম র
মময আারা সঅল প্রঅার অু-াভ াস পতরআ াে অরমল িং প্রমআ মঅ তরর সিা হময় উঠমল । আারা িং আামদর
পতরিার পতরে ভাই অালী ঙ্কমরর অামি জয ত রঋেী অথা আারা মুক্তঅমে স্বীঅার অমর । ই সি িন্ধ্ুর
সহযতমব ীরাই আার জ ষ েীিম জরাে য ার সময় আার জসিা অরিার ে সপতরিামর অালী ঙ্করমঅ ফুলিািী ত ময়
তেময়তিমল ।৭৮
ব্রাহ্ম সাতহমআ র প্রঅা ও তিিামরর জক্ষমর স শ্রীযুক্ত অালী ঙ্কর দাস মহা য় তিম ষ অৃতআমত্বর স্বাক্ষর জরমখতিমল ।
তআত যখ ত তঅৎসার উমেম প্রথম রংপুমরর অাতঅ ায় তেময়তিমল আখ জসখাম তিমদ াৎসাহী েতমদার ম্ভু ে
রায় জ ৌযুরী দ্বারা সমাদৃআ হময় িাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রেয়ম ত যুক্ত হ । ভাই অালী ঙ্কর প্রথম জথমঅই গ্রন্থ প্রেয়ম
জঅম সুদক্ষ তিমল আার রত আ ‘সআী তরর স’ আার প্রমাে তহসামি তিদ মা রময়মি।৭৯ ই রংপুমরর ােেবআ অুন্ডী,
সদ পুষ্করীত মআ িমস স তষ্টঅ ব্রাহ্মযমবািলম্বী অালী ঙ্কর দাস মহা য় “সআী তরর স” র া অমর িাংলা ভাষামঅ
জেৌরিাতিআ অমর জেমি ।৮০ িািাও ‘যমবতিজ্ঞা িীে’ গ্রন্থতে তিল আার যমবত োর ফল। তে অখাত তিিীেব গ্রন্থ, ৪
খমি তিভক্ত। আার মময প্রথম ও তদ্বআীয় খি মুতদ্রআ হয় ১৮৭৯ তিোমের মময । ই দুই খি পামঠ াম মঅই
তিম ষ রূমপ উপঅৃআ হময়তিমল ।৮১ ভাই অালী ঙ্কর দামসর প্রেীআ ‘যমবতিজ্ঞা িীে’ ৪থব খমির জ ষাং মুতদ্রআ হয়
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আার মৃআু র পর। তআত র মুদ্রাঙ্ক সমাপ্ত জদমখ জযমআ পামর ত । আার েীতিআ ািস্থায় প্রথম অময়অ ফমবা মার স মুতদ্রআ
হময়তিল।৮২ পতিআ সীআা াথ আত্ত্বভূষে আার ই গ্রন্থ প্রসমঙ্গ িমলমি - “Pandit Kalisankar Kabiraj as the
only one of them who had attempted anything (Hindustan, Buddhism, Christianity and
Muhammadanism) like a system in his little known Bramho Dharma Bijnana Bija.” ৮৩ িািা

শ্রীমৎ অালী ঙ্কর দাস অমবমযাে, জ্ঞা মযাে, ভতক্তমযাে প্রভৃতআর সমিময় ‘জযােসায ’ ামম অতে পুিঅ
তলমখতিমল িং ই গ্রমন্থর তিষয়িস্তু দীঘবতদ ‘যমবআত্ত্ব’ পতর সঅায় ক্রমািময় প্রঅাত আ হময়তিল।৮৪ যমবআমত্ত্ব প্রঅাত আ
অাতল ঙ্কর অতিরামের ‘জেৌর ও জেৌআম’ ীষঅব প্রিন্ধ্ও পাঠঅ মহমল ে তপ্রয়আা ােব অমর। িািা তআত জি তঅিু
উৎঅৃষ্ট সঙ্গীআ র া অমরতিমল ।৮৫
রংপুমরর ােেবআ সদ পুষ্কতর ীমআ ব্রাহ্ম সমাে সম্পতঅবআ আর তিম ষ আথ পাওয়া যায়ত । আমি খাম অতে
ব্রাহ্ম তিিামহর খির পাওয়া যায়। অুতিগ্রামমর জঅা ব্রাতহ্মঅা ভতে ী আত্ত্বমঅৌমুদীমআ তিষময় সংিাদ তদময়মি জয
রংপুমরর ােেবআ সদ পুষ্কতরেী গ্রামম ১৮৮১ িীষ্টামের ১২ই মা ব (১লা স র স) ১৮৭২ সম র ৩ আই া ুসামর অ
ব্রাহ্ম তিিাহ হময়তিল। পামর সর াম িািু হতরদাস রায়, িয়স ২৭/২৮। পার সীর াম শ্রীমতআ স্বেবময়ী িসু, িয়স ১৯
িির। রা উভয়ই সম্ভ্রাে িংম র সো তিমল িং উভময়রই িাতি ময়ম তসংহ জেলায়। পামর সর ই প্রথম তিিাহ,
পার সীর ই তদ্বআীয় পতরেয়।৮৬ আরও ো া যায় পার সপার সী উভময়ই োতআমআ অায়স্থ। পার স রঙ্গপুমরর ােেবআ
জোপালপুর স্কুমলর ত ক্ষঅ তিমল িং পার সীতে তিমল তিযিা। ১৮৮১ তিোমের অমলমের ব্রাহ্ম ইয়ার িুমঅ
১৮৮০-১৮৮১ তিোমের ব্রাহ্ম তিিামহর জয আাতলঅা রময়মি আার ১২৬ ম্বর ক্রতমঅ সংখ ায় ই তিিামহর উমেখ
রময়মি।৮৭

উপসংহার
পতরম মষ িলা যায়, াআীমআর পযবামলা ার সাথবঅআা খাম ই যতদ আা হয় িআবমাম র তিমেষঅ ও ভতিষ মআর
পথত মদব অ। সমঙ্গ সমঙ্গ ও স্বীঅাযব জয, াআীআ যতদ হয় ঐতআহ ও আাৎপযবমতিআ আমি আা ত ঃসমদমহ িআবমা মঅ
উেীতপআ অমর আু অমব জপ্ররোয়। সামতগ্রঅ সামাতেঅ জপ্রক্ষাপমের পতরমিমল াতিভক্ত উত্তরিমঙ্গর রংপুর জেলার
উমেতখআ ে পমদ ব্রাহ্মসমাে আমদালম র জয ত র স উপমরর আমলা া জথমঅ আমরা জপলাম আা তিমেষে অরমল
জদখা যায় উত্তরিমঙ্গর া া োয়োয় ই ব্রাহ্ম আমদাল মূলআ হরাঞ্চমলই সীমািধে  থাঅমলও রংপুর জেলামআ
সদর িািাও অাতযঅ উপতিভাে (Subdivision) ও মফস্বল লাঅায় ই আমদাল িতিময় পমি, ত তমবআ হয়
ব্রাহ্মসমাে মতদর। উমেতখআ স্থাম সাযারে ও িতিযা উভয় ব্রাহ্ম সমােই ত তমবআ হমলও আতদ ব্রাহ্ম সমামের
জঅা মতদর তঅন্তু খাম তিল া। র মময অুতিগ্রামম িতিযা ব্রাহ্মসমাে তিম ষ প্রাযা তিিার অমর। া
তদমঅ সসয়দপুর, ত লফামারী, সদ পুষ্করীত মআ সাযারে ব্রাহ্ম সমাে ত তমবআ হময়তিল। পূিবিঙ্গ ও দতক্ষেিঙ্গ জথমঅ
অমবসূমর স আেআ িোেরমের ভািযারায় দীতক্ষআ ইংমরেী ত তক্ষআ িাঙ্গালী িািুমদর অমবআৎপরআায়র মূলআঃ জেলা
রংপুমরর ই জঅে গুমলামআ ব্রাহ্ম সমাে ামদালম র সূর সপাআ ঘমেতিল। জপ ােআ দাতয়ত্ব পালম র সামথ তঅিুো
যমমবান্মাে ায় ও সমাে সংস্কামরর লমক্ষ আারা উত্তরিমঙ্গর ই প্রােীয় ে পমদ ই ামদালম র সূর সপাআ
অমরতিমল । আিার জি তঅিু জক্ষমর স জদখা যায় ই সমি িাঙ্গালী তলে ভদ্রমলাঅমদর ি াতক্তেআ াথব ি াতয়আ
হময়মি খা অার ব্রাহ্মমতদর ত মবাে ও সমামের সংস্কার মূলঅ অমবসূত গুমলামঅ পতর াল ার উমেম । আামদর
ই প্রম ষ্টা ত শ্চয় সাযুিাদ পাওয়ার জযাে । সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের প্রতআঠিতাআা িািু িী রে জস , অুতিগ্রাম ব্রাহ্ম
সমামের প্রতআঠিতাআা শ্রীযুক্ত অালী ঙ্কর দাস, ত লফামারী ব্রাহ্ম সমামের প্রতআঠিতাআা িািু তেতর ে অাতঞ্জলাল ও
সদ পুষ্কতরতে ব্রাহ্ম সমামের প্রতআঠিতাআা শ্রীযুক্ত অালী ঙ্কর দাস মহা য়রা সঅমলই তিমল িতহরােআ অমব ারী িং
াি ই িোেরমের আমলাঅ প্রাপ্ত ি তক্তত্ব। পরিআবীঅামল ই ামদাল িময় ত ময় যায় পরিআবী প্রেমন্মর আু
আেআ অমব ারীরা। আমি শুযু উওরিঙ্গ য়,সমি ভারআিমষব জিাযহয় ব্রাহ্ম সমাে ত মবামে ও সমাে সংস্কার আমদাল
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রামমমাহ ত্তর যুমে রংপুর জেলার ব্রাহ্ম সমাে আমদালম র অ া ামলাত আ আংত অ ায ায়: …

রাহুল অুমার জদি

পতর াল ায় পাশ্চাআ ত তক্ষআ অলঅাআা জঅতেঅ জিমি ওঠা ই যরমের ব্রাহ্ম সমাে ত মবামে ও সমাে সংস্কার
আমদালম র পতর াল ায় পাশ্চাআ সরঅারী াঅুরীআ প্রিাসী িাঙ্গালীরাই প্রথম উমদ াে গ্রহে অমর । ... উত্তরিমঙ্গর
রংপুমরর উমেতখআ লাঅায় াঅুরীরআ ব্রাহ্মমদর প্রসমঙ্গও Browthwick র ই িক্তমি র সমঙ্গ সাদৃ জ ামখ
পমি। আাই িলা যায় ই ামদালম র প্রস্তুতআ তিল উপর জথমঅ াতপময় জদওয়া। স্থা ীয় ে সাযারমের মময জথমঅ
উমেতখআ লাঅায় ব্রাহ্ম আমদালম র সূর সপাআ হয়ত । আািািা রংপুমরর ই জঅেগুমলামআ জয পতরমামে িতহরােআ
ও স্থা ীয় প্র ারঅ ধে ারা ব্রাহ্মযমব প্র ামরর উমে ামে জ ওয়া হময়তিল জসই আুল ায় ব্রাহ্ম দীতক্ষমআর সংখ া তঅন্তু খুি
অো িামিত সমামের উপিআলার ত তক্ষআ ময িৃত্ত জশ্রতের মময ই ময িৃত্ত ই জশ্রতের মময ই ই আমদাল
সীমািধে  জথমঅ জেমি। ব্রাহ্ম সমামের অীআব ীরা ও প্র ারঅমদর আ ামো ার াে তিল া উওরিমঙ্গর ইসি ে পমদ
ং ব্রাহ্ম সমামের উৎসি ও িক্তৃআাগুমলামআও উপতস্থতআর সংখ া তিল াম অ। ােআঃপমক্ষ ব্রাহ্ম সমামের পতর সঅা
আত্ত্বমঅৌমুদী, যমবআত্ত্ব, the world and New Dispensation, Indian Messenger র জদওয়া আথ আাই িমল। তঅন্তু
িািমি জসোর তরমপামেব জদখমল জিািা যায় জয খুি অম সংখ অ ি াতক্ত ই যমমব দীতক্ষআ হময়তিমল িং পরিআবী
দ অগুমলামআ ই সংখ া আমরা হ্রাস জপময়মি ১৮৮১ সম িাংলামদম র তিতভন্ন্ জেলায় জঅিল মার স পুরুষ ব্রামহ্মর
সংখ ার ওপর েে া অমর ব্রাহ্ম পতঞ্জঅায় (Brahmo Alamnik) জয তরমপােব প্রঅাত আ হময়তিল আা ১৮৮৩ তিোমের
আত্ত্ব জঅৌমুদীমআ উমেতখআ হয়। জসখাম জদখা যায় ১৮৮১ সম রংপুর জেলায় জমাে ৪তে ব্রাহ্ম সমামের াতিত্ব তিল
িং যামদর জমাে ব্রাহ্ম সদমস র সংখ া তিল৫৪ ে ।৮৯ ১৯২১ সামল সমগ্র রংপুর জেলায় জমাে ব্রামহ্মর সংখ া তিল
২১ ে । যার মময ১২ ে পুরুষ ব্রাহ্ম িং মতহলা ব্রামহ্মর সংখ া তিল ৯ ে ।৯০ রংপুর জেলায় সসয়দপুর,
অুতিগ্রাম, ত লফামারী ও সদ পুষ্কতর ীর মআ জঅে গুমলার ব্রামহ্মর সংখ া র মময ই ােভূবক্ত তিল িলা যায়। আমি
আ ুঠিতাত অ ব্রামহ্মর সংখ া অম হমলও সহা ুভতূ আঅারী ব্রামহ্মর সংখ া তঅন্তু যমথষ্ট তিল। ই জশ্রতে সমামে োতআ ু আ
হিার ভময় প্রঅা ভামি ব্রাহ্ম যমব গ্রহে া অরমলও ব্রাহ্ম সমামের প্রতআ সহা ুভূতআ প্রঅা অরমআ । ম তঅ ব্রাহ্ম
যমমবর সাপ্তাতহঅ উপস ায় জযােদা জথমঅ শুরু অমর সমামের া ুঠিতা গুমলা পতর াল া িং ব্রাহ্মযমমবর সমাে
সংস্কারমূলঅ অাযবিলীগুমলামঅ িািিায়ম তঅিু তঅিু জক্ষমর স আ ুঠিতাত অ ব্রামহ্মর জথমঅও জি ী উমদ াে গ্রহে
অরমআ ।
আর পরিআবীঅামল জদখা যায় প্রঅা দীতক্ষআামদর জথমঅ ই সহা ুভূতআঅারীমদর সংখ াই জিমি তেময়তিল।
তিষময় জি তঅিু উদাহরে জদওয়া যায়। জযম সসয়দপুমরর The National Indian Society জআ তঅিু পতরমামে ব্রাহ্ম
ও ব্রাহ্ম সহা ুভূতআঅারীমদর াতিত্ব লক্ষ অরা যায়। জসখা অার াতফস জিয়ারারস্ (Office bearers) িং া া
সদস মদর মময ও ব্রাহ্ম ও তহদু উভময়ই তিল। যতদও ই সমামের জপ্রতসমিন্ট তহদু তিমল আথাতপ সতআ িলমআ
তঅিু আাতলঅাভূক্ত ব্রাহ্ম সদস মদর জথমঅও তআত ই ব্রাহ্মসমামে উপাস ায় ত য়তমআভামি জযােদা অরমআ । ৯১
রঙ্গপুমরর জি তঅিু েতমদারমঅও ব্রাহ্ম সমামে দা য া , ব্রাহ্ম া ুঠিতা গুমলামআ জযােদা , ম তঅ ব্রাহ্ম
প্র ারঅমদর িাতিমআ ম উপাস ায় াং গ্রহে অরমআ জদখা জেমি, যতদও প্রআ ক্ষভামি আামদর ব্রাহ্ম যমমব যমবােতরআ
হিার জঅা খির জ ই। আােহামের েতমদারিািু জোতিদ লাল রায় িাহাদুর সম্ভিআ ব্রাহ্মযমমবর দ্বারা তঅিুো প্রভাতিআ
হময়তিমল । সাযারে ব্রাহ্ম সমাে ত মবামেও আার দা য া লক্ষ অরা যায়। আািািা আার উদ া েৃমহ ব্রাহ্ম প্র ারঅরা
তিতভন্ন্ উপলমক্ষ িক্তৃআা প্রদা অরমআ ।৯২ তআত সসয়দপুর ব্রাহ্মসমামের আু মতদমরর ত মবামের ে ও সাহায
প্রদা অমরতিমল ।৯৩ সসয়দপুমরর ােেবআ অামারপুঅুর গ্রামমর েতমদার শ্রীযুক্ত িািু তিরো জমাহ জ ৌযুরী
মহা ময়র সমঙ্গ ব্রাহ্মমদর যমথষ্ট সদ্ভাি লক্ষ অরা যায়। ১৮৮৭ িীষ্টামে সসয়দপুর ব্রাহ্মসমামের িিষব উৎসমির
সময়অামল ব্রাহ্মরা ই েতমদার মহা ময়র ভিম উপাস া ও অীআব াতদ অমরতিমল । তিরোিািুর যমত্ন
অামারপুঅুমরর অময়অ ঘর ভদ্রমলাঅ উপতস্থআ তিমল ।৯৪ রঅম াসংখ উদাহরে জদওয়া যায়। ব্রাহ্ম সমামের
অামে ত মেমঅ যুক্ত জরমখও ই যরমের সহা ুভূতআসম্পন্ন্ মা ুষে জঅ ই যমমব ত মেমদর দীতক্ষআ অমর ত আা
ত ময় তিিৃআ েমিষোর দািী রামখ।
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উত্তরিমঙ্গর ই সমি লাঅায় ব্রাহ্ম সমাে সংস্কার আমদাল মঅ তেময় ত ময় যািার জক্ষমর স জি তঅিু
সমস ার সৃতষ্ট হময়তিল। ব্রাহ্ম সমামের পমক্ষ ই াঞ্চমল আমদাল পতর াল া অরা খুি অো সহে তিল া।
রংপুমরর ব্রাহ্মমদর পা াপাত খাম আেআ ব্রাহ্ম প্র ারঅমদরও তহদু সমামের দ্বারা া া প্রঅার ত যবাআ , অুৎসা
সহ অরমআ হময়মি। াম অ জক্ষমর স পাতরিাতরঅ তিমরাযও তিল প্রিল। জযম ১৮৮০ িীষ্টামে ৩০ জ ো ুয়ারী
সসয়দপুমরর শ্রীযুক্ত আশুমআাষ িসু মহা ময়র িঅুমামরর োআঅমব া ুঠিতা হময়তিল। ব্রাহ্মযমমবর তিশুধে  পধে তআ
া ুসামর সম্পাতদআ হওয়া ই া ুঠিতাম িািু সঅলাস ে জস আ ামযবর অাে অমর । ই া ুঠিতাম আশুিািুর
াম অ আ াে স্বীঅার অরমআ হময়তিল। আার তপআা ও সে ঠিত ভ্রাআা াম অ িােঁযা তদময়তিমল । আথাতপ ােল উৎসামহর
সমঙ্গ ব্রাহ্মযমমবর তিশ্বাস ুযায়ী অাে অরমআ তআত সমথব হময়মি ।৯৫ আিার িদীতক্ষআ ব্রাহ্মযমবািলম্বী ও ব্রাহ্ম
সমামের দ্বারা পতর াতলআ িার স সভার সদস রাও আামদর পতরিার ও তহদু সমামের তিমরাতযআা জথমঅ িাদ যায়ত ।
পূমিবই উমেতখআ হময়মি জয, িতর াল ব্রাহ্মসমামের প্র ারঅ িািু মম ারঞ্জ গুহ ও আরও দুতে ভদ্রমলাঅ সসয়্দপুমরর
ােেবআ জদৌলআপুর িার সসভায় সভ মদর দ্বারা া ুরধে  হময় আামদর তরমর সান্ন্তআ তিযায়অ া াতিয উপমদ প্রদা িং
পরতদ তিমঅমল গ্রামমর িালঅমদর া ুমরাময জসখা অার িাতলঅা তিদ ালয় েৃমহ াতআসুদর উপমদ পূেব িক্তৃআা
দ্বারা জসই গ্রামমর িালঅমদর জপৌত্ততলঅ তিমরাযী মঅশ্বরিামদর প্রতআ যমথষ্ট প্রভাতিআ অমরতিমল িং আামদর
মময অতে সামাতেঅ আমদালম র জরাআ উমঠতিল। রফমল আামদর াতভভািমঅরা আামদর সো মদর িার স
সমামে জযমআ িাযাদা , অমঠার ি িহার, োলাোতল প্রভৃতআর দ্বারা জয তিরুপ প্রতআতক্রয়া জদতখময়তিমল িং তহদু
সমামের াগ্রেীেে া া প্রঅার অুৎসা অমর আামদর াপদস্থ অরিার ও আােঁমদর আত্মীয়মদর া া প্রঅার ভয় জদতখময়
আােঁমদর দম অরিার ে জয জ ষ্টা অমরতিমল আার সুদর িেব া পাওয়া যায় আত্ত্বমঅৌমু দী পতর সঅায় সসয়দপুর জথমঅ
েন অ িন্ধ্ুর তলতখআ তিিরমে।৯৬ িািা ব্রাহ্মসমামের সংস্কামরর তিরুমধে  সারা ভারআিষব েুমি জয ি তহদু
পু রুত্থা িাদী আমদাল জদখা যায়, আার প্রভাি জথমঅ রংপুরও িাদ যায়ত । রংপুমরর অতে সংিাদপর স ‘রংপুর তদক্
প্রঅা ’ র অতে আথ জথমঅ ো া যায় শ্রীযুক্ত তিেয়অৃষ্ণ জোস্বামী ব্রাহ্ম যমব জিমি তহদু ভািপন্ন্ হিার
পরিআবীঅামল তআত িং অুমার পতরব্রােঅ অৃষ্ণপ্রসন্ন্ জস মঅ অমর স রংপুমরর অতে হতর সংঅীআবম আ িার িং
আামদর দ্বারা স াআ আযব যমমবর প্র ামরর উমদ াে জ ওয়া হময়তিল।৯৭ শ্রীযুক্ত েতআ াথ রায় মহা ময়র উমদ ামে ও
যমত্ন রংপুর জেলার অালীেঞ্জ, জখালাহাতে, ভাে িাঙ্গােঁ, িয় পুর ও আুলসীঘামে হতরসভা স্থাতপআ হময়তিল।৯৮ রঙ্গপুমর
ব্রাহ্মযমমবর তিমরাযী তহসামি সু ীতআ সঞ্চাতর ী সভাও প্রতআতঠিতআ হময়তিল।৯৯ িািা শ্রীযুক্ত িািু আশুমআাষ লাতহিী
মহা ময়র তিম ষ যত্ন ও জ ষ্টায় ১২৯৭ িঙ্গামে রংপুর যমবসভার অতে সুিৃহৎ েৃহ ত মবাে অরা হয়।১০০ র প্রতআঠিতা
হময় জেমল অুমার পতরব্রােঅ রংপুমর েম অমর িং উপযুবপতর আার ৫/৬ তে িক্তৃআায় ও ের সংঅীআবম আিাল
িৃমধে র ম জথমঅ আযব যমমবর প্রতআ যমবভাি প্রদীপ্ত অমর ব্রাহ্ম যমমবর প্রতআ জমাহমুতক্ত ঘোিার উমদ াে জ ওয়া হয়।
পতরব্রােঅ অতদ জসখা অার ম াতেমেে সামহি অআৃবঅ া ুরুধে  হময় ইংরােী তিদ ালময় িার সমদরমঅ ীতআ
উপমদ দা অমর ।১০১ ‘ভারআযমব মহামিল’ ও ব্রাহ্ম সমামের তিমরাযী তহসামি অাে অমরতিল। রংপুর
সদ পুষ্করীত মআ ভারআযমব মহামিমলর াঙ্গস্বরূপ ১৯ ে সভ ত ময় অতে াখা যমবসভা প্রতআতঠিতআ অরা হময়তিল।
ই সভার াম ‘অুন্ডী যিসভা’ রাখা হময়তিল। ই যমবসভামঅ ভারআযমব মহামিমলর সম্বন্ধ্যুক্ত অরা হয়। আর
সভার অাযব ালয় সদ পুষ্করীত র জপৌম াতর আত েতমদার মহা য়মদর িীমিপ ত তদবষ্ট হয়। ১০২ রক্ষে ীল তহদু
সমামের তিমরাতযআা িািাও আিার াভ েরী দলাদলীও াম অ জক্ষমর সই খাম প্রঅে হমআ জদখা যায় তিম ষআঃ
সসয়দপুর ব্রাহ্ম সমামের জক্ষমর স।১০৩ িািা খাম আমরঅতে সমস া তিল স্থাতয়ত্বঅরমের াত শ্চয়আা। তিম ষআ
িতহরােআ রােঅমব ারীমদর দ্বারা রংপুর জেলার জিত রভাে জঅমে ব্রাহ্ম সমাে সংস্কার আমদাল পতর াতলআ হওয়ার
ফমল আামদর াঅরীর জময়াদ ফুতরময় জেমল াথিা িদতলর অারমে আারা জসই স্থা আ াে অরমল আমদালম র
জ আৃমত্বর ঘােতআ াম অ সময় পূরে হয়ত িং র ফমল জি তঅিু ব্রাহ্ম সমাে সামতয়অভামি িন্ধ্ হময় জেমি। আমি
সমস া হয়আ তিল সিবাঙ্গী । আত্ত্বমঅৌমুদীমআ প্রসমঙ্গ তলতখআ হময়তিল- “িঙ্গমদ লইয়া ভারমআ আে প্রায়
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২৩৮তে ব্রাহ্ম সমাে আমি। আাহার মময অতলঅাআা ব্রাহ্ম সমামের মআ াল্প সংখ অ অময়অতে ব্রাহ্ম সমাে ি আীআ
া া প্রায় সমি ব্রাহ্ম সমামেরই াতযঅাং সভ েে তিমদ ী, উতঅল, িাক্তার াথিা া জঅা রূপ সরঅারী
(Govt) অমব ারী। রূপ সমামের সভ েে ত ে ত ে অমবস্থা পতরআ াে অতরমলই জদখা যায় জসই জসই সমাে হয়
মঅিামর তিলুপ্ত াথিা েীি ূে হইয়া পমি।১০৪ উত্তরিমঙ্গর রংপুর জেলার ব্রাহ্মসমামের ই জঅেগুমলার
জক্ষমর সও ই সমস া সমা ভামি প্রমযাে । আা সমত্ত্বও উত্তরিমঙ্গর উমেতখআ লাঅায় সমাে সংস্কামরর জক্ষমর স িং
সাযারে মা ুমষর স তআঅ উন্ন্তআ সাযম ব্রাহ্ম সমামের ভূতমঅামঅ খামো অমর জদখা অখ ও উত ৎ য়। রংপুর জেলার
উমেতখআ জঅেগুমলামআ ব্রাহ্ম সমাে আার মতদর প্রতআঠিতা ও সংস্কারযমবী অাযবািলীর মায মম ে সাযারমের মময
আযুত অ প্রেতআ ীল ভািযারার তিঅাম সহায়অ হময়তিল। প্রায় সঅল স্থাম ই সাযারে ব্রাহ্ম সমাে দ্বারা প্রতআতঠিতআ
িার স সভা িং িতিযা ব্রাহ্ম সমাে দ্বারা প্রতআতঠিতআ ীতআ তিদ ালয়গুমলা িার সমদর স তআঅ তরর স উন্ন্আ অরমআ
সহায়অ হয়। সসয়দপুমর ব্রাহ্ম িার সমদর পঠ -পাঠম র ে ব্রাহ্ম িার সািাস ত মবামের উমদ াে জ ওয়া হয়। সসয়দপুর
‘জ তেভ ইম্প্রুভমমন্ট’ জসাসাইতেও (উন্ন্তআ তিযাতয় ী সভা) তিল ব্রাহ্ম প্রভাতিআ অতে সংেঠ । ই সভা ব্রাহ্ম
সমামের সমঙ্গ অ জযামে অাে অমর সাযারে মা ুমষর উন্ন্তআ ঘোিার ে । সসয়দপুমরর উন্ন্তআ তিযাতয় ী
সভােৃহমঅ িতিযা ও সাযারে ব্রাহ্মরা আামদর প্র ামরর জঅে তহসামি ি িহার অমরমি । উত্তরিমঙ্গর ব্রাহ্ম
সমােগুমলার মময পারস্পতরঅ অআা ও জসৌহাদব িৃতধে র উমেম সসয়দপুমরর ব্রাহ্মমদর দ্বারা ‘উত্তর িাঙ্গলা
ব্রাহ্মসতিল ী সভা’ প্রতআঠিতা ও পু েবঠ হয়। িার সমদর মময যমব ও স তআঅ সআ সঅল প্র ার অরার মুখ উমেম
অুতিগ্রামম িং সসয়দপুমরর ােেবআ সদলআপুমর ব্রাহ্ম সমামের ােেবআ ‘িার স সমাে’ প্রতআতঠিতআ হময়তিল। ই িার স
সমােগুমলা িার সমদর মা তসঅআা পতরিআবম সহায়অ হয়। ই সমি উমদ ামের ফমল উ তিং আমঅর জ ষ দ অ
জথমঅ তিং
আমঅর প্রথম দুই দ মঅর ময িআবীঅালী সমময় উত্তরিমঙ্গর সমাে েীিম আমূল রূপাের সাতযআ
হয়।
সামতগ্রঅ আমলা ার পতরমপ্রতক্ষআ িলা যায়, রাো রামমমাহ রায় ব্রাহ্মযমমবর প্রিআব অমরতিমল প্রযা আঃ
তিেযমমবর প্রভাি জথমঅ িাঙালী োতআমঅ মুক্ত অরমআ। তঅন্তু ই যমব আিধে  তিল শুযুমার স ময তিত্ত ও উচ্চ ময তিত্ত
মা ুমষর মময । রংপুমরর ই জঅেগুমলা র জথমঅ ি তআক্রম তিল া। ১৯ আমঅর িাঙালী িোেরে িা জরম ােঁস
জয অারমে িাঙালী ে েীিম দীঘবস্থায়ী প্রভাি জফলমআ াসফল হময়তিল তঠঅ অই অারমে ব্রাহ্মসমাে আমদাল
তঅিুো তেময় তেময়ই জথমম যায়। সম্ভিআঃ র প্রময়াে ীয়আাও ত ঃম ষ হময় জেমি। আমি অথাও ত ঃসমদমহ িলা
যায়, ই আমদাল জয প্রময়ােম সৃতষ্ট হময়তিল জসই উমে াম অাংম ই সাফল লাভ অমর। আাই ভতিষ ৎ
প্রেন্মমঅ যতদও ই যমব আার ির সিায়ায় িাযমআ পামরত আা সমত্ত্বও র সামাতেঅ মূল মঅ অখম া াস্বীঅার অরা
যায় া। ব্রাহ্মরাই োআপামআর ইস্পাআ অাতঠ ভাঙ্গার সাহস জদতখময় িং াপর যমব সম্প্রদাময়র প্রতআ সতহষ্ণুআা ও
জসৌহাদব মিামযর জয ত দ ব জরমখতিল আার দ্বারা প্রভাতিআ হময়ই পরিআবী দ অগুমলামঅ সসয়দপুর, অুতিগ্রাম,
ত লফামারী ও সদ পুষ্কতর ীর মআ উত্তরিমঙ্গর ই সমি প্রােীয় ে পমদ সামাতেঅ তস্থতআ তিরাে অমরতিল। ই
আমদাল প্রভাতিআ অমরতিল যারা াব্রাহ্ম আামদরমঅও। আর খাম ই ব্রাহ্ম সমামের সাথবঅআা। অো ঐতআহাতসঅ
সমময় ব্রাহ্মসমাে অো ঐতআহাতসঅ উমে পূরে অমরতিল, জসো িলা যায়।
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