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উনন তকও নিভী নঘনওৎা নফজ্ঞাকনয াঅকরাকও হুকরী জচরা
জদফাীল জনগুপ্ত
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Abstract
Through this research article, I want to discuss “Westernization of medical science in
nineteenth century Hooghly district.” The history of medicine in British India is gradually
emerging as one of the major areas of „new social history.‟ Before the establishment of
colonial rule in Bengal, this region generally had a healthy environment. However, 1806
year was different. At that time „Black Plague‟ was occurs in Chandannagar. But except
these events, the Hooghly district appears to have been remarkable free from epidemic and
to have had a high reputation for the salubrity of its climate .But by the end of the first half
of the nineteenth century, there was a change. I have selected three stages of the changes in
Hooghly‟s medical system. In the first part, I want to show the indigenous medicines
(Ayurvade and Unani medicine) of this region to locate their relevance and popularity
among the population. In the second part, I want to show how new scientific temper posed a
threat to the indigenous medical systems and how the colonial government wanted to
adjudge herbal medicine with scientific ways and the third part, the debates and conflicts
between the indigenous (Ayurvade and Unani medicine) and western medical systems.
During this period, the western medical system managed to overshadow indigenous medical
treatment or the local medical system.
Keywords: Public health, Epidemic, Ayurvade and Unani medicine, Germ theory,
Malarial fever or Burdwan fever.

াঅধুননও নফজ্ঞান নিনি যওাকযয াকত শুধু াস্ত্রস্ত্রাআ তুকর জদনন, াঅধুননও নফজ্ঞানাস্ত্র নফকলত নঘনওৎাাস্ত্র
নফনফধ ওৃতকওৌর নদককঙ। নফজ্ঞানীকদয ননযর ককফলণায দ্বাযা াঅনফস্কৃত ককঙ ফহুনফধ লধত্র। াও
ম্প্রদাকও শুধু ভাযণাস্ত্র নদকাআ ানতকও াকস্তা ওযকত  না, তায এওনি উকেঔকমাকয উদাযণ র নিভী
নঘনওৎা দ্ধনতয প্রকাক। উনন তকওয ফাাংরা নিনি যওায নিভী নঘনওৎা দ্ধনতকও ওীবাকফ াম্রাচযফাদী
স্বাকথে ওাকচ রানককনঙর এফাং হুকনর জচরা  জম জ জেকত্র ফযনতক্রভ নঙরনা তা াঅকরাঘয প্রফকেয ভাধযকভ প্রওানত
কফ। বাযতফকলে নিনি ননকফনও ান প্রনতনিত ফায ূকফে হুকনর জচরা উন্নত চনস্বাস্থ্য জঘতনায ুস্পষ্ট নঘত্র
রেযনী নঙর। তকফ এওভাত্র ফযনতক্রভ নঙর ১৮০৬ খ্রীষ্টব্দ, ওাযণ ঐ ফঙয ফলোয য হুকনরয ঘন্দননককযয ‚Black
Plague” এয ানুরূ এওপ্রওায ভাভাযীয প্রাদুবোফ খকি। এাআ খিনানি ফাকদ নিনিকদয একদক াঅকভকনয ূকফে
হুকনর জচরাফাীকদয ওঔকনা ফড়ড় ভাভাযীয ওফকর ড়কত নন। চচ িকনযী তাাঁয গ্রকে (A Sketch of the
Administration of the Hooghly District from 1795-1845) ১৮০৬ এয ভাভাযী প্রকঙ্গ চাননককঙন
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জম, “except these …the Hooghly District appears to have been remarkable free from
epidemic and to have had a high reputation for the salubrity of its climate”.১ এওাআবাকফ হুকনর
জচরায াঅফাায বূী প্রাংা ওকযকঙন ননও াকফ (১৭৭৮ াকর নতনন ঘুাঁঘুড়া াঅকন)। নতনন তাাঁয স্মৃনত
ওথা হুকনর জচরায াঅফাা  নযকফকও ওরওাতায জথকও স্বাস্থ্যওয ফকর উকেঔ ওকযকঙন।২ এঙাড়া উনন
তকওয প্রথভাকধে এাআ জচরায ফযাকের, ওারনা, ওাকিাা, ফধেভান প্রবৃনত স্বাস্থ্যওয াঞ্চর নাকফ প্রনদ্ধ নঙর।
এগুনর Resort নককফ। ফযফহৃত ত।৩ নওন্তু উনন তকওয নদ্বতীাধে জথকও হুকনর জচরায নফনবন্ন াঞ্চকরয
চনস্বাস্থ্য ফযফস্থ্ায নঘত্র াকে মা এফাং াঅয চনয নিনি যওাকযয দানত্ব জনাতৎ ওভ নঙর না। জদী নোয ভত
প্রাকঘযয নঘযাঘনযত নঘনওৎা ফযফস্থ্া নিভী বযতায ঘাক নঙু িকত ফাধয কনঙর। তায ওাযণ এাআ ন জম,
াঅুকফদ, াআউনানী ফা ওনফযাচী নঘনওৎায ওামেওাযীতা জল ক নককনঙর ফা তা ক্রভ াপ্রানঙ্গও ক কড়নঙর।
ভূর ওাযননি এাআ জম, নিনিযাচ এয কে তা াঅয রাবচনও নঙর না। তাাআ াঅুকমেদ  াআউনানীয ভত জদী
নঘনওৎা ফযফস্থ্ায ক্রভ িাদাযণ  াভৃতুয খকি।৪ হুকনর জচরা নিভী নঘনওৎা দ্ধনত ওীবাকফ জদী ফা
জরাওাত নঘনওৎা দ্ধনতয স্থ্ান দঔর ওযকত েভ কনঙর তা নতননি মোকয ভাধযকভ স্পষ্ট রেয ওযা মা।
প্রথভ কফে নিভী  নঘযাঘনযত জদী নঘনওৎা দ্ধনতয ভকধয াযস্পনযও াফস্থ্ান রেয ওযা মা এফাং তা ফচা
নঙর ১৮৬০ নখ্রষ্টাব্দ মেন্ত। এাআ কফে নিনি যওায ভূরত জদী জবলচ নফদযাকওাআ ানুযণ ওকযনঙকরন এফাং এাআ
নঘনওৎা দ্ধনতয যীো  প্রকাকক উৎা জদনঔকনঙকরন। এাআ উকেকয ১৮২২ নখ্রস্টাকব্দ জননিব জভনিকওর
াআননস্টনিউন প্রনতনিত  এফাং ১৮২৬ নখ্রস্টাকব্দ াঅুকফেদ এফাং াআউনানী নঘনওৎা ফযফস্থ্া ম্পকওে নো জদায
উকেকয ওরওাতা াংস্কৃত ওকরচ  ওরওাতা ভাদ্রাা নফকল ক্লা জনা শুরু । নেত ভধুূদন গুপ্ত
াঅুকফেদ নেও নাকফ াংস্কৃত ওকরকচ নোওতা াঅযম্ভ ওকযনঙকরন।৫ নদ্বতী কফে নিনি যওায জদী জবলচ
লধগুনরকও নফজ্ঞাকনয াঅকরাকও মাঘাাআ ওকয তাকও নঘনওৎায জেকত্র াঅকযা গ্রনকমাকয ওকয জতারায উকদযাক
গ্রন ওকযন। এয াাান নিভী লধকত্রয ঘরন শুরু ।
প্রঙ্গত উকেঔয জম, াঅকরাঘয ভক নিকিকন নঘনওৎা চককত জাদানয ভকনাবাকযয উদ্ভফ খকি। তাযাআ
প্রবাফাআ একদক যওায লকধয গুনভান ননণে াকে তা প্রকাক ওযায জঘষ্টা ওকযন। ৬ তাঙাড়া স্বাস্থ্য জেকত্র
নঘনওৎকওয াপ্রতুরতা যওাযকও জদী ানওভ ফা ওনফযাচকদয য ননবযীর কত ফাধয ওকযনঙর। ১৮৭০
নখ্রস্টাকব্দয এও যওাযী নফফযণীকত হুকনর জচরায দপ্তয াধীকন নঘনওৎও  চনাংঔায ানুাত নঙর ১:১৫১১
চন।৭
জচরা
হুকনর

চনাংঔযা
৩৪,৭৬১

নঘনওৎও
ানুাত
২৩ চন ননন্ম রযনঘনওৎও ৫ জদী নঘনওৎও ১ প্রনত ১৫১১ চন
৫ লধ প্রস্তুতওাযও ১৫ জভাি ২৫

নঘনওৎা ধাযায তৃতী ফেনি শুরু  উনন তকওয জলাকধে। তঔন ািাতয নঘনওৎা জদী নঘনওৎা
দ্ধনতকও এভনবাকফ গ্রা ওকযনঙর জম তায াঅয ৃথও ানস্তত্ব নঙরনা ফরকরাআ ঘকর। াআউকযাক এাআভ যাাননও
নকেয াগ্রকনত খকিনঙর এফাং তায াাান নঘনওৎানফদযা ম্পকওে নো প্রদান নফকল চননপ্র ক উকেনঙর।
এওাআবাকফ হুকনর জচরা নিভী লধকত্রয ফযাও প্রকাক শুরু কনঙর। ানযনদকও জদী ানওভ, ওনফযাচযা
তাকদয ূফেতন চাকানি নপকয াফায জঘষ্টা ওকয। াঅয এাআ প্রকঘষ্টা জথকওাআ ুনরুজ্জীফনফাদী াঅকন্দারকনয উদ্ভফ
খকি যফতীওাকর চাতীতাফাদী াঅকন্দারকনয কঙ্গ ম্পৃক্ত ক মা।৮ জমকতু জদী ফা জরাওাত নঘনওৎায
ধাযণা একদকয প্রাঘীন াংস্কৃনতয কঙ্গ াংমুক্ত নঙর, তাাআ াঅুকফেদ  াআউনানী নঘনওৎা ফযফস্থ্ায ুনরুজ্জীফন খনিক
চাতী কঘতনতায নযঘ নদকনঙকরন একদী নঘনওৎওযা।
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নঘনওৎা ফযফস্থ্ায উনযউক্ত ধাযাগুনর হুকনর জচরায প্রনেকত াঅকরাঘনা ওযকর জদঔা মা জম, উনন তকওয
জল দও মেন্ত জদী নঘনওৎায দুনি নযূযও দ্ধনত াঅুকফেদ  াআউনানী এাআ জচরাকত জফ চননপ্র নঙর।
াধাযণত াআউনানী জভনিননকও ফরা  ‚An admixture of Arabic medicine or Tibbi with lonian
Greek medicine developed through close contacts of Arabian medical men with the
physicians of lonia.”৯ াঅাআকাননান  গ্রীও জভনিনন র প্রাঘীন গ্রীও বাযকতয াঅুকফেদ নঘনওৎায
জভরফেন। জকেকত্র াআউনানী নঘনওৎাকও “A hybrid amalgam of the Greeko-Arabic and Ayurvedic
medical practice.‛১০ ফরা াকমৌনক্তও কফ না। এওাআ ভক াঅুকফেদ নঘনওৎা চননপ্র নঙর। ঘযও-ুশ্রুকতয

নঘনওৎা দ্ধনতকত িাক্ষ্মণযা াঅুকফেদ নঘনওৎা ানিতয াচেন ওকযনঙকরন। চানতকত জেকত্র নন্দু ভুনরভকদয
াযস্পনযও নফনবন্নতা থাকওর নঘনওৎায জেকত্র উবকয ভকধয াংখাকতয জওাকনা ননচয াা মা না, ফযাং উব
ধাযায নঘনওৎা াকস্ত্রয াযস্পনযও ননবযীরতা জদী নঘনওৎা দ্ধনতকও াঅকযা প্রাণফন্ত ওকয তুকরনঙর।
’ ভযানর তাাঁয হুকনর নিনিক্ট জককচনিায এ এাআ জচরায জদচ নঘনওৎায চননপ্রতায ওথা উকেঔ ওকযকঙন।
মনদ নিভী নঘনওৎা ক্রভ জদচ নঘনওৎাকও জওাণোা ওকয জপকরনঙর, তথান তাাঁয ভকত, The bulk of
Hindus and Mohamadans have not yet lost faith in old systems of medicine, kabiraji and
yunani.”১১ ননকফনও হুকনর জচরায চনস্বাস্থ্য জেকত্র াআভাভফাড়া াাতার নফকল াফদান জযকঔনঙর। ১৮৩৬

নখ্রস্টকব্দয াঅকষ্ট ভাক ানচ ভম্মদ ভনকনয পাে জথকও এনি নননভেত কনঙর। একেকত্র প্রথভ ননবর াকচেন
িাাঃ িভা াাআকচয বূনভওা নঙর উকেঔকমাকয। ঘওফাচাকযয এও নদ্বতর ফানড়কত এনি প্রথভ জঔারা কনঙর। প্রথভ
জভাকরিুনর জরকনয জমঔাকন ভাদ্রাা ফকতা, জঔাকন এনি নযক ননক মাা কনঙর। ১৮৬২ নখ্রস্টাকব্দ হুকনর
ঘুাঁঘুড়ায ফতেভান াআভাভফাড়া াাতার স্থ্াীবাকফ াফস্থ্ান ওযকত থাকও। িভা াাআচ ১৮৩৭ নখ্রস্টাকব্দ
াাতাকরয ফাৎনযও নযকাকিে এাআ াাতাকরয জযাকীয জম নযাংঔান নদককঙন তা জথকও চানা মা জম, ঐ
ফঙকয ৫০২৪ চন জযাকীয নঘনওৎা ওযা কনঙর, তায ভকধয ৩৪১৩ চন াাতার জথকও ম্পূণে ুস্থ্ ক ফানড়
নপকযনঙর, ১৫৩৭ চকনয জযাককয উভ ওযা কনঙর এফাং ৩৩ চকনয ভৃতুয খকিনঙর। ১৮৩৮ নখ্রস্টাকব্দ জযাকীয
াংঔযা ফৃনদ্ধ জক দাাঁনড়কনঙর ৭২৩৯ চন।১২ ানভ ওুভায ফযানাচী তাাঁয হুকনর নিনিক্ট জককচনিাকয াআভাভফাড়া
াাতাকর ননমুক্ত জদচ নঘনওৎওকদয জম নযাংঔান নদককঙন তা ননন্মনরনঔত:
নঘনওৎও
ভুনরভ ানওভ
নন্দু ওনফযাচ
 ওনফযাচ
ওম্পাউোয
জভাযী

াংঔযা
১
১
১
২
১

ভানও জফতন
৭৫
৩০
৮
১২
৫

ূত্র : ১৩
জদী নঘনওৎা ফযফস্থ্ায এাআ ধাযানি ক্রভ নিভী নঘনওৎা ফযফস্থ্ায কঙ্গ নভক নককনঙর। াঅুকফেদ ফা
াআউনানী নঘনওৎা মঔন ক্রভ প্রনতকমানকতা নঙু িকঙ তঔন তাকদয ভকধয নদ্বনফধ প্রনতনক্রা রেয ওযা মা। এওিা
জেণীয প্রনতকযাকধয বালা নঙর তীি। এাআ জেণীবুক্ত এও ফযনক্ত ‘নফদযানন্দ’ নাভও নত্রওা ১৮১৮ াকর াঅধুননও
নঘনওৎাকও ফযঙ্গ ওকয জরকঔন ১০০ চকনয প্রাণ ননকর ১ চন নঘনওৎও , ১০০০ চকনয প্রাণ ননকর ১ চন
িাক্তায ।১৪ ১৮১৮ জথকও ১৮৩০ এয ভকধয এাআ প্রওায ৯নি নঘনওৎা াংক্রান্ত প্রনতফাদী নত্রওা প্রওানত ।
ুতযাাং ননকফনও নঘনওৎায শুরুয কফে জদী  নফকদী নঘনওৎায ভকধয যীনতভত াংখাত রেয ওযা মা।
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নওন্তু ািাতয নো ননেত নঘনওৎওকদয ওকে প্রনতকযাকধয ুয মতিা না তীি নঙর তায জঘক জফী নঙর নিভী
নঘনওৎাকও যপ্ত ওকয াঅুকফেদ নঘনওৎায ুনরুজ্জীফন খিাকনায প্রকঘিা। এ নফলক কন্দ জনাআ জম, উনন তকওয
নদ্বতীাকধোআ হুকনর জচরায জভকপানরিন যগুনরকত নিভী নোয রুত ত প্রায খিা জঔাকন ননেত ভধযনফত্ত
জেণীয উদ্ভফ খকি মাযা নিভী নঘনওৎা  নফজ্ঞানকও কচাআ গ্রন ওকযনঙকরন।১৫
যওায নঘনওৎা জেকত্র প্রথভ কফে জম ানন্তূণে াফস্থ্াকনয নীনত গ্রন ওকযনঙকরন কয ক্রভ তা জথকও কয
এক নিভী নঘনওৎা জভৌনরওত্ব প্রনতিা কঘষ্ট । হুকনরয াআভাভফাড়া াাকরয বূতূফে িাক্তায িভা
াাআকচয উত্তযুযী নঙকরন জচভ এনির (James Esadile), নমনন কন্মান নফদযা মকথষ্ট ঔযানত াচেন
ওকযনঙকরন। তঔন মন্ত্রনা উকভ ওামওযী দ্ধনত চরবয নঙরনা তাাআ এনিকরয কন্মান নফদযায ভাধযাভ
জযাকীকও কন্মানত ওকয াকস্ত্রাঘায ওযায দ্ধনত নফকল ওামেওাযী নঙর।১৬ াফয ১৮৪৭ নখ্রস্টাকব্দ জক্লাকযাপকভেয
াঅনফষ্কায কন্মান নফদযাকও াপ্রানঙ্গও ওকয নদকনঙর। তাঙাড়া কম্মান নফদযাকও নিভী মুক্তফাদীযা নেও নফজ্ঞান
ফকর ভানকত াকযননন ওাযন তাকদয প্রধান মুনক্ত নঙর জম, একও মনদ নফজ্ঞান ফরকত  তকফ ানওভ, ওনফযাচকদয
ভন্ত্রতন্ত্র, ছাড়পুাঁওকও নফজ্ঞান ফরকত কফ। এাআ জপ্রোকি ননেত ভধযনফত্ত জেণী াঅুকফেদকও াঅধুননওীওযন ওকয
নুরুবুযদক কঘষ্ট নঙর। হুকনর জচরায নেত ভধুূদন গুপ্ত নঙকরন জননিব জভনিকওর াআন্সনিনিউকনয- বফদয
াধযাও, নমনন িাক্তায জকানিব  তাাঁয ঘাযচন ঙাত্র কমাকক ১৮৩৬-এয ১০াআ চানুাযী ওরওাতায জভনিকওর
ওকরচ াাতাকর প্রথভ ফ ফযফকেদ ওকযন।১৭ এনি নঙর নিনি বাযকতয প্রথভ একদী ফযনক্ত ওতৃেও ফ
ফযফকেকদয খিনা। াঅয াঅুকফেনদওকদয জঘাকঔ এনি নঙর এও প্রঔযাত বফদয নযফাকযয াঅত্মভেকনয খিনা।
াঅফায ৃথও দৃনষ্টকওাণ জথকও এনি নঙর াঅুকফেকদয ুনরুজ্জীফকনয খিনা। ওাযন াঅুকফেদী নঘনওৎওযা নিভী
নঘনওৎায নফরুকদ্ধ জম ুনরুজ্জীফনফাদী াঅকন্দারন ককড় তুকরনঙকরন তাকত াঅুকফেদ ঘঘো যীয জ্ঞাকনয
াঅফযওতা নফলক তাযা নননিত ন। রেনী নফল র এাআ জম এাআ ধযকনয নুরুজ্জীফনফাদী প্রওে, ভুনরভযা
তাকদয াআউনানী নঘনওৎায জেকত্রয ননভোণ ওযকত াকযনন, ফযাং াআাংকযনচ নেয ভত নিভী নঘনওৎানফদযা নো
জথকও তাযা দূকয কযনঙর। পকর নঘনওৎা জেকত্র ূফেফতী ভক জম ওনফযাচী  াআউনানী নঘনওৎওকদয ভকধযওায
ঔযতা নঙর যফতীওাকর তা াানযত ক নঘনওৎায জেকত্র নন্দু  ভুরভান চনককণয ভকধয ক্রভ বফযীতয
জথকও নফকযাধ বতযী কত শুরু ওকযনঙর।১৮
উনন তকওয নদ্ধতীাকধে াআউকযাকয নঘনওৎাাকস্ত্র মুকান্তওাযী নযফতেন খকি নককনঙর। রুাআ াস্তয
ভাাআকক্রাকস্কাকয াাকময প্রভাণ ওকযনঙকরন জম জযাককয াঅর ওাযন র Germ ফা চীফানু। জযানাল্ড য
ওনরওাতা ফক ভযাকরনযায চীফাণু াঅনফষ্কায ওকযনঙকরন। এাআবাকফ “Germ Theory”-য প্রঘায ওকয
ননকফও যওায স্বাস্থ্যযোয নতুন ো ননভোণ ওকযনঙকরন। ানযনদকও প্রাকঘযয ওনফযাচ, ানওভ, বফদযকদয
উয চনককণয াঅস্থ্া ক্রভ ওভকত থাকও। এাআ জপ্রোকি নিভী খযানায নঘনওৎায প্রনত যওাকযয াঅগ্র ফৃনদ্ধ
া। াফয এঙাড়া কবীযতয নওঙু ওাযণ নঙর, উনন তকও নঙর নিনি াকনয ুদৃঢ়ওযকনয মুক। বাযকতয
ঘযভ ক্রানন্ত চরফাু নিনি জনাকদয স্বাকস্থ্যয কে ানুওুর নঙর না। তাাআ তাকদয স্বাস্থ্যযোয চনয যওায
উকদযাকী ক উকেনঙকরন। ফাাংরা ক উকেনঙর নিনিকদয ‚Disease Laboratory”।১৯ জনাফাননীকও াধাযণ
ভানুকলয াংস্পে জথকও দূকয যাঔায জঘিা শুরু । যওায ১৮৬৪ নখ্রস্টাকব্দ রুত ত ওকরযা ওনভন কেন ওকযনঙর।
১৮৬৫ নখ্রস্টাকব্দ যাননিানয ওনভকনয এ নফলক ভন্তফয ওকযনঙকরন‟
“Even if we look no further than the protection of the health of European soldiers, it will
be evediently insufficient, if we endeavor to improve the conditions of our cantonment
alone and ignore the existence of masses of the native population by which our troops are
surrounded”২০ তাঙাড়া ক্রান্তী াঞ্চকরয াুঔগুনর (নফকলত ভযাকরনযা) মঔন ভাভাযীয াঅওায ধাযন
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ওকযনঙর তঔন চনযস্বাস্থ্য াংযেণ াকো ননকচয জনাফাননীকও ফাাঁঘাকনায প্রশ্নিাাআ যওাকযয ওাকঙ জফী
গুরুত্বূণে ক উকেনঙর। জিনবি াঅনেল্ড চাননককঙন জম, নিনি বনয ভাযাোকদয নফরুকদ্ধ ১৮১৭ নখ্রস্টাকব্দ মঔন
াগ্রয ককঙ তঔন ৭০৪ চন বকনযয ভৃতুয কনঙর। ১৮২১ নখ্রস্টাব্দ মেন্ত জওাম্পানীয ১০০ চন বনয প্রনতনদন
ভৃতুযভুকঔ নতত ত।২১ এয নঙকন নঙর ওকরযায াঅনবা। জওাম্পানীয ১৮৫৭ নখ্রস্টাকব্দয প্রদত্ত নযকাকিে জদঔা
মা ভাত্র ৬% বনয মুদ্ধকেকত্র ভাযা নককনঙর নওন্তু তায জফী বনয ভাযা নককনঙর ভযকরনযা, াঅভাা, স্মর্স,,
এফাং ওকরযা।২২ ১৮৬৭-১৮৭৬ নখ্রস্টাকব্দয ভকধয ফাাংরা ১১০০৭ চন াআউকযাী বনয এফাং ১১২০ চন বাযতী
বনয জ্বকয ভাযা নককনঙর।
বনযফাননীকও এাআ নফকদয াত জথকও যো ওযকত ১৮৬৪-য Cantonment Act xxii াংকাধন ওযা
কনঙর। াভনযও ঙাউনন নযঘারনায চনয এওিা জভাি াকেয াথে ফযাদ্ধ ওযা কনঙর। ফযাযাওগুনরকত ভযকরনযা
প্রনতকযাকধ যওায “anti-Malaria campaign” ঘানরকনঙর। শুধু ফযাযাওগুনরাআ ন, তায াকয গ্রাভ, ফাচায
এফাং াকবন্ট জওাািো গুনরকও যওাকযয ওামোর জপািে কাস্তাবা ধুযনরযাৎ ওকয তায উাদান ভূকয দ্বাযা
১৮২৯ নখ্রস্টাকব্দ াআাংকযচযা এও ফাযাও ননভোণ ওকযনঙর। ফতেভাকন এনি ঘুাঁঘুড়ায ‘জওািে’ নফনল্ডাং নককফ নযনঘত।
ফযাযাও ননভোকণয াাান ঘুাঁঘুড়ায জকাযা জনাকদয স্বাস্থ্য ুযোয চনয াাতার ননভোকণয প্রকাচনীতা জদঔা
নককনঙর। ম্ভফত জাআ উকেকযাআ াআভাভফাড়া াাতার ননভোণ ওযা কনঙর।২৩ তকফ জনাফাননীয স্বাকস্থ্য
াাান প্রচাকদয চনস্বাকস্থ্যয নফলক ান একওফাকযাআ উদাীন নঙর তা ন, প্রচাকদয ানযযীও াুস্থ্তা 
ফযানধ জম যওাকযয যাচকস্বয ভানুানতও হ্রা খনিকনঙর তা যওায ফুছকত জকযনঙর। নফকলত ওৃলওপ্রচা, মাযা
ওৃনল াফযাত জযকঔ নাকনযওকদয ান্নাংস্থ্ান ওযকতা, তাকদয ানযযীও ভতায উযাআ যওাকযয াপরয ননবেয
ওকযনঙর।২৪ ান্তত প্রচা ওরযাকনয ভৎ াঅদে না কর প্রাননও ফাধযফাধওতা জথকওাআ যওায চনস্বাকস্থ্য
উন্ননতয চনয নওঙু াআনতফাঘও দকে ননকনঙর। হুকনর জচরায চনস্বাস্থ্যকও ফকঘক জফী প্রবানফত ওকযনঙর
ভযাকরনযায জ্বয ফা তথাওনথত ফধেভান জ্বয। ’ভযানর চাননককঙন জম উনন তকওয লাি এয দকওয হুকনর
জচরা এও াঅিমে ভযাকরনযা জ্বকযয ওফকর কড়নঙর মা ফধেভান জ্বয নাকভ নযনঘত।২৫ এনি প্রথভ জদঔা মা ১৮২০
নখ্রস্টাকব্দ মকাকযয ভম্মদুকয। জঔান জথকও নদীা, ২৪ যকণা ক হুকনরয ফাকের, ােূা, দ্বাযফাননী প্রবৃনত
স্থ্াকন রুত ত ঙনড়ক কড়নঙর। এাআ জ্বকযয উৎনত্তয এওানধও ওাযন নঙর, তকফ ফকথকও গুরুত্বূণে ওাযণ র এাআ
জম, জযরথ ননভোণ ওযকত নকক যওায স্বাবানফও চর ননকেভ ফযফস্থ্াকও নফমেস্থ্ ওকয নদকনঙর। াঅয তায পকরাআ
ভযাকরনযায উদ্ভফ  তা রুত ত ভাভাযীয াঅওায ধাযন ওকযনঙর। জাআ ভ নিনি যওায জম ওনভন কেন
ওকযনঙর তায এওভাত্র বাযতী দয নঙকরন যাচা নদকম্বয নভত্র। নতনন ভকন ওকযনঙকরন জম, জযররাাআন ফাকনায
চনয যওায নদীয কনতকথ মত্রতত্র ফাাঁধ নফভোণ ওকযনঙর। এয পকর নদী তায ঘরায াফরীর কনতথ ানযক
াকনও জেকত্র ফে চরাকয ৃনষ্ট ওকযনঙর। াঅয জাআ ফদ্ধ চরাকয কচাআ ভযাকরনযা চীফাণু ফনওাযী ভায
প্রাদুবোফ খকি।২৬ এাআবাকফ নদকম্বয নভত্র ভযাকরনযায ওাযণ নকফ জযরথ তত্ত্ব উস্থ্ান ওকযনঙকরন। তাাঁয ভকত,
ােূা জথকও ওারনা মেন্ত দুনি ড়ও নননভেত া নদীপ্রফা নফমেস্থ্  এফাং তায কযাআ জঔাকন ভযাকরনযায
প্রকওা জদঔা জদ।২৭ নদকম্বয নভকত্রয নযা প্রাননও ওতোযা এনফকলক কঘতন নঙকরন জম, জযরথ  ড়ও
ননভোকণয পকর নফমেস্ত ননকেভ ফযফস্থ্াাআ এাআ ভাভাযীয চনয দাী নঙর। ১৮৭০ নখ্রস্টাকব্দয ১২াআ জভ হুকনর জচরায
যাননিানয ওনভনায এওনি নযকাকিে নরকঔনঙকরন- “I now come to what I belief to be the most
important of all the causes of so called malarious fever, viz, insufficient drainage, the partial
২৮
or complete obliteration of rivers…”

জযরক ফাাঁধ তত্ত্ব ফা ননওাী তত্ত্বনি ঔুফ কচাআ চননপ্র ক উকেনঙর ওাযণ ননকফনও যওাযকও এয
ভাধযকভ জদালাকযা ওযা নককনঙর। নওন্তু ননকফনও াওফকে ভাভাযীয দা ননকত ঘানন। হুকনরয যাননিানয
ওনভনায ক্রাকপািে ১৯০৩ নখ্রস্টাকব্দয জযরক ফাাঁধ তকত্ত্বয দুনি ীভাফদ্ধতা তুকর ধকযন। তাাঁয ভকত, মকায„
Volume- VII, Issue-IV

April 2019

80

উনন তকও নিভী নঘনওৎা নফজ্ঞাকনয াঅকরাকও হুকরী জচরা

জদফাীল জনগুপ্ত

জভনদনীুকযয যাস্তা ননভোকণয াকথ জঔাকন ভযাকরনযা প্রাকযয প্রতযে ম্পওে নঙর না। তাাঁয নদ্বতী মুনক্ত নঙর
ফধেভান জ্বয ূফে জথকও (মকায) নিভফকঙ্গ (ফধেভাকন) একনঙর। নওন্তু জযরকথয প্রায নিভফকঙ্গ প্রথভ খকি।
ুতযাাং তাাঁয ভকত, জযরথ ননভোকণয াকথ ভযাকরনযায প্রতযে ম্পওে নঙর না।২৯ াযনদকও হুকনরয R.F
Thomson, ভন্তফয ওকযনঙকরন ভৃতুযয ায ফৃনদ্ধ জকনঙর ওনফযাচ, ানওভ প্রবৃনত জদী নঘনওৎওকদয বুর
নঘনওৎায পকর। নতনন াঅয ফকরকঙন- It was endemic and not epidemic, the village which have
suffered most are situated inland and far from the line of rail.”৩০
ফধেভান জ্বকযয ওাযণ মাাআ জাও না জওন হুকনর জচরায াথেনীনত  ভাচ চীফকন এয প্রবাফ জম ভাযাত্বও নঙর
জ নফলক কন্দ জনাআ। ফধেভান জ্বয ১৮৬৭ নখ্রস্টাকব্দ ভাভাযীয াঅওায ধাযণ ওকযনঙর এফাং এয পকর হুকনর
জচরায চনাংঔযা রুত ত হ্রা জকনঙর। জ্বকযয বাফতা ম্পকওে যওায কঘতনতা নঙকরন, তা না কর যওায
জচরায নফনবন্ন স্থ্াকন ১২নি Fever Dispensary ঔরুকতা না। নত্রকফণী, ােূা, গুনপ্তাড়া, হুকনর, দ্বাযাননী,
েীযাভুয, ুরতানকানঙ, বফদযফানি, ঘন্দননকয, ফানর, নঙ্গুয প্রবৃনত কয ভাভাযী জযাকধয চনয াঅাতৎওারীন
নিকনানয জঔারা কনঙর।৩১ ’ভানর চাননকনঙকরন জম, ১৮৭১-৮১ নখ্রস্টাকব্দ মেন্ত এাআ দ ফঙকয হুকনর
জচরায চনাংঔযা প্রা ১৩% হ্রা জকনঙর। াঅয এয প্রধান ওাযণ নককফ নতনন ফধেভান জ্বযকওাআ দাী
ওকযকঙন।৩২ াধাযণ চনচীফকন ফধেভান জ্বকযয প্রবাফ নঙর জননতফাঘও। ভৃতুযায ফৃনদ্ধয পকর জচরায গুরুত্বূণে
গ্রাভগুনর চনূণয ক কড়নঙর। ােূা, ধননাঔানর, ফাাঁকফনড়ায ভকতা গ্রাকভয ১/৪ বাক চনভ ানাফাদী জথকও
নককনঙর।৩৩ হুকনর জভনিকওর জককচনিাকয াধাযণ ভানুকলয ানবফাকনয নফলনি উকেনঔত না থাওকর, এাআ
ভ াফস্থ্ান্ন নযফাযগুনর জম কয ননযাদ াঅে ঘকর মানের তা ভাভনও ানতয, নফকল ওকয
যৎানকতয চরবয। িাঃ াযনফন্দ াভন্ত তাাঁয গ্রকে জদনঔকনঙন জম, “The better and Weal-their
classed had in many cases, removed to large towns either permanently or temporarily after
subletting their land.‛৩৪ এাআ াংওকিয ভ জচরায ভানুকলয ভকধয নদ্বনফধ প্রনতনক্রা রেয ওযা নককনঙর।

ধনী ের, াফস্থ্ান্ন ভধযনফত্ত জেণী নিভী নঘনওৎায ুকমাক গ্রকনয চনয কয ঘকর নককনঙর, াননদকও
াধাযণ ভানুকলয ভকধয ভযাকরনযা জ্বযকও ননক জতভন জওান উকদ্বক ফা উকত্তচনা রেয ওযা মানন। তাযা নঘযাঘনযত
জদচ নঘনওৎা দ্ধনতকওাআ াঅাঁওকড় ধকয জথকওনঙর। াঅয জাআ কঙ্গ ভাভাযী জথকও ননস্তায াফায চনয তাযা
জরৌনওও জদফকদফীয াঅে ননকনঙর। জমভন ওকরযায চনয নন্দুযা তুষ্ট ওযকতা রাাআঘনেকও, াঅয ভুরভাকনযা
তুষ্ট ওযকতা রাাআ নফনফকও।৩৫ ফন্তকযাক জথকও ভুনক্তয চনয তাযা ীতরায াঅযাধনা ওযকতা। ভযাকরনযায চনয
নননদেষ্ট জদফকদফী না থাওকর হুকনর জচরা জম জ্বযাুকযয ুচা প্রঘনরত নঙর তা ভূরত ভযাকরনযাকও জওন্দ্র ওকযাআ
ত। এাআবাকফ ননম্নফককেয াধাযণ ভানুকলযা জরৌনওও জদফকদফীয উয তাকদয াঅস্থ্া ফচা জযকঔনঙর।
ফধেভান জ্বকযয প্রকওা গ্রাকভয য গ্রাভ উচায ক নককনঙর, মাযা জফাঁকঘনঙর তাকদয চীফনী নক্তনি শুকল
ননক নক্তীন ওকয এাআ ানবা ফধেভান জ্বয এফাং ফাগানরকও নযণত ওকযনঙর ‘ধাংকান্মূঔ চানতকত’। নিনি
ননকফনও াও জেনণ এাআ ফধেভান জ্বয ফা ভযাকরনযা  ওর প্রওায স্বাস্থ্য াংক্রান্ত ভযায জেকত্রাআ
ননকচকদয দানত্ব াস্বীওায ওযায চনয এাআ প্রঘায ওকযনঙকরন জম ফাগানরযা রুগ্ন চানত। পকর তাকদয জযাক ফযানধ,
ভাভাযী ফাআ এওান্তবাকফ ননচস্ব চানতকত নফল।৩৬ স্বাস্থ্য াংক্রান্ত এাআ চানত তত্ত্ব ফাগানর ননেত ভধযনফত্ত জেনণ
জভকন ননকত াকযনন। এাআ তত্ত্ব জম মথাথে ন, তা প্রভাণ ওযায চনয তাযা নিভী নঘনওৎা ফযফস্থ্াকও গ্রন ওযকত,
এভননও নিভী নঘনওৎানফদযাযত নননযকঔ জদী নঘনওৎা ফযফস্থ্ায (াঅুকফেদ) াঅধুননওীওযকন মত্নফান কনঙর।
তাঙাড়া ননকফনও চনস্বাস্থ্য নীনত নঙর জওফরভাত্র য জওনন্দ্রও, াথোৎ তা ভরূত ননেত ভধযনফত্ত এফাং জনাকদয
স্বাকথোআ প্রফনতেত কনঙর। প্রানন্তও এরাওা াঅাভয চনাধাযণ জাআ প্রওকেয ফাাআকয জথকও নককনঙর। ওাযণ
ননকফনও যওায এাআ প্রানন্তও এরাওা নিভী নঘনওৎা ফযফস্থ্া  চনস্বাস্থ্য নীনতকও ওামেওযবাকফ প্রকাক
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ওকযনন। এয কঙ্গ মুক্ত নঙর াধাযণ চনভাকচ নোয প্রায না খিায নফল। পকর প্রানন্তও এরাওায ভকতা
যাঞ্চকর নোয াঅকরা জথকও ফনঞ্চত ভানুল নিভী নঘনওৎা ফযফস্থ্া  চনস্বাস্থ্য নফলক াকঘতন জথকও
নককনঙর। ুতযাাং নিভী নঘনওৎা ফযফস্থ্া ননাঃকন্দক প্রকনতীর এফাং বয ভাকচয ভানুকলয প্রকাচনী নফলক
ক দাাঁনড়কনঙর। নওন্তু াঅভায াঅকরাঘয হুকনর জচরাকত জতা ফকিাআ ভগ্র ফাাংরায জেকত্র চনাংঔায কঙ্গ নিভী
নঘনওৎা ফযফস্থ্ায ঘানদা  জমাকাকনয নফস্তয পাযাও জথকও নককনঙর। পকর এাআ নঘনওৎা ফযফস্থ্া ানফেওবাকফ
ওামেওয কত াকযনন।
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