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সরখক ফততভাঙ্গন কদিউটাঙ্গযয ার্তয়যায- সনটয়তাদকাং-এয কাজ কযঙ্গছন, সকাঙ্গনা প্রদতষ্ঠাঙ্গন দতদন মুক্ত নন।

Abstract
When discussion arises about the newspaper of Bengal and its continuum, during the 19th
century, it’s not easy to keep aside the relevancy of the contribution of Raja Ram Mohan Roy,
in this aspect. It’s an exceptional example, in the regard of that time period, that how he not
only gave his opinion regarding the inter-relations of various subjects, like, Bengali, History,
Philosophy, Religion, Literature, but also forwarded, at least tried to give, his individualistic
thoughts through the newspaper or rather the work for journalism. This paper has firmly
tried to bring his personality, from the point of view of this history; and there we can see that
how one can follow his path by the influence of his own ideology, leaving aside all the
obstacles. We can find many other examples of this kind, both in the history of this country,
India, and in the history of journalism. Likewise, it’s also stated throughout this analytical
paper that, there is importance of separate discussion of the contemporary settings, entirely,
including, every type of catalytically active elements, when we are discussing any state of
history, as well as, the fact of matter of present day-situation.
The present paper is an attempt to present not only the past social system, but also Ram
Mohan, his personal life, his professional life and his role in journalism. For that reason,
there are three important subjective matters, which have got separate and individual
importance in this paper and those are - the person, Ram Mohan, the link of newspaper
rather journalism, with him and the history of India, which was under British rule, and the
contemporary situation.

াংফািত্র প্রঙ্গে জজত র্ত ভন্তফয কঙ্গযদছঙ্গরন সম,
ৃদথ্ফীয এক-একদট দিঙ্গনয ইদতা সই দিঙ্গনয
একদট াংফািত্র, মথ্াথ্তয-ই এই ভন্তফয, মা
আঙ্গফঙ্গগয কথ্া নয়, একদট ফাস্তফ উরদি। এই
উরদিয আঙ্গরাঙ্গক উনদফাং তাব্দীয প্রথ্ভ
দিঙ্গকয বাযতফঙ্গলতয াভাদজক, অথ্তননদতক 
যাজননদতক জীফন তথ্া অফস্ায এক-একদট দিন,
এক-একদট ভা, ফছয-এয ভূরয, সই দিন-ভাVolume-II, Issue-II

ফছঙ্গযয দনদযঙ্গখ য়ঙ্গতা তাৎক্ষদর্ক, দকন্তু ফততভান
তাব্দীয কাঙ্গছ তায ভূরয অদযীভ। দফঙ্গলতঃ
তৎকারীন ইদতাঙ্গয উািান দঙ্গঙ্গফ এফাং
বাযঙ্গতয বযতা  াংস্কৃদতয দফকাঙ্গয ধাযাঙ্গক
অনুধাফন কযঙ্গত। এই অনুধাফঙ্গন সপঙ্গর আা
ইদতা আজঙ্গকয বযতায দযঙ্গপ্রদক্ষঙ্গত দফচায
কযা ম্ভফ নয়, দিক তথ্া ভীদচন- নয়। এই
কথ্ায সপ্রক্ষাঙ্গটই ফরঙ্গত য়, বাযতফঙ্গলতয
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াংফািঙ্গত্রয ইদতাঙ্গ যাভঙ্গভান যাঙ্গয়য বূদভকা
ফা অফিান কতখাদন তা ভূরযায়র্ কযঙ্গত ঙ্গর
যাভঙ্গভাঙ্গনয ভকারীন বাযতফলত তথ্া ফাাংরায
াভাদজক, অথ্তননদতক  যাজননদতক অফস্া জানা
 সফাঝায িযকায।
উনদফাং তঙ্গক ফাাংরা: বাযতফঙ্গলত তথ্া
ইাংঙ্গযজ আভঙ্গর বাযঙ্গতয যাজধানী সকারকাতায়
দিদট  ইস্ট-ইদিয়া সকািানীয কভতচাযীঙ্গিয
আগভন এফাং স ূঙ্গত্রই বাযতফলত তথ্া
সকারকাতায় আা ািাতয বযতা, আয স্ানীয়
প্রাচয বযতায আঁচঙ্গর জড়াঙ্গনা ধভতীয় কুাংস্কায 
াংস্কাঙ্গযয দভশ্রঙ্গর্ অভৃত সমভন উঙ্গিদছর, গযর-
সতভদন উঙ্গিদছর। সফঙ্গড়দছর টানাঙ্গাঙ্গড়নঅনাচায- অদষ্ণুতা এফাং উচ্ছৃঙ্খরতা।
ফদভদরঙ্গয় ননদতক অফক্ষয়-এয দচত্ররু সিখা
সগদছর। অনযদিঙ্গক ৃদথ্ফীঙ্গক জানায  সখায
দফযাট অেন- উন্মুক্ত ঙ্গয়দছর তৎকারীন
এখানকায ‘সনদটব’-সিয কাঙ্গছ। দুঙ্গয়য দ্বঙ্গেয ভধয
সথ্ঙ্গকই উঙ্গি এর একটা দযফততঙ্গনয আফায়া।
মা যফততীকাঙ্গর ফাাংরায ফতােীন দফকাঙ্গয
সিযাতক। ফাাংরায ভাজজীফঙ্গন এই দযফততন-এয
আঁচ ফা টবূদভ যাজা যাভঙ্গভান যাঙ্গয়য জীফঙ্গন
কতখাদন প্রবাফ সপঙ্গরদছর সটা গঙ্গফলর্ায দফলয়।
দকন্তূ ১৭৮০ াঙ্গর দদকয ‘সফের সগঙ্গজট’ মখন
প্রকাদত য় তখন যাভঙ্গভাঙ্গনয ফয় ভাত্র আট
ফছয- সই ফয়ঙ্গ সকারকাতা সথ্ঙ্গক অঙ্গনক িূঙ্গযয
একদট গ্রাভয ফারঙ্গকয কাঙ্গছ বাযঙ্গতয প্রথ্ভ
াংফািত্র িঙ্গকত জানা ফা সফাঝা ম্ভফ দছর নাএটা জ তয। সতভদন এটা তয সম,
সতজাযদত ফযফায ূঙ্গত্র সকারকাতায অষ্টাি 
উনদফাং তাব্দীয দেক্ষঙ্গর্য ভাজজীফঙ্গনয
প্রবাফ যফততীকাঙ্গর যাভঙ্গভাঙ্গনয সরখায়
ঙ্গড়দছর- ঙ্গড়দছর তাঁয দক্ষা-াাংস্কৃদতক 
াভাদজক অফস্াঙ্গন। যাভঙ্গভান ১৮১৪ াঙ্গর
াকাাদকবাঙ্গফ হুগরীয যাধানগয গ্রাভ সছঙ্গড়
সকারকাতায় চঙ্গর আঙ্গন। তখন তাঁয ফয় ৩২
ফছয। ইদতভঙ্গধয সকারকাতা সথ্ঙ্গক প্রকাদত
ঙ্গয়ঙ্গছ (১৭৮০ সথ্ঙ্গক ১৮১৭ ার মতন্ত) সভাট
এগাঙ্গযাদট (১১) াংফািত্র। মদি তায ফই দছর
ইাংঙ্গযজী ভাদরকানায় এফাং ইাংঙ্গযজী বালায়। নিদনক
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দত্রকা একদট- দছর না। দছর ৭ দট ভাদক এফাং
৪ দট াপ্তাদক দত্রকা।
এযঙ্গযই ১৮১৮ ারদট ফাাংরা াংফািঙ্গত্রয
ইদতাঙ্গ দফঙ্গল উঙ্গেখঙ্গমাগয। প্রথ্ভতঃ এই
াঙ্গরই বাযঙ্গতয ান ক্ষভতায় ফৃদট াম্রাঙ্গজযয
চযভ অদধকায প্রদতদষ্ঠত য়। আয দদ্বতীয়তঃ এই
১৮১৮ াঙ্গরই বাযতীয়ঙ্গিয দযচারনায়িািনায় এফাং খাঁদট বাযতীয় বালায় প্রথ্ভ
বাযতীয় াংফািত্র প্রকাদত য় দক্ষক
গোদকঙ্গায বট্টাচযাঙ্গমতয ‘ফোর সগঙ্গজট’
(াপ্তাদক) প্রকানায ভধয দিঙ্গয় (মদি
প্রকাকার দনঙ্গয় দকছু ভতঙ্গবি আঙ্গছ)।
অনযদিঙ্গক, এই দত্রকা প্রকাঙ্গয আঙ্গগ
যাভঙ্গভাঙ্গনয ফেু সজভ দল্ক ফাদকাংাঙ্গভয
িািনায় ‘কযারকাটা জার্তার’ বাযতফলত তথ্া
ফাাংরায াংফািত্র  াাংফাদিকতায সক্ষঙ্গত্র একদট
ফদরষ্ঠ আিঙ্গতয উিাযর্ ঙ্গয় আঙ্গছ।
াংফািঙ্গত্রয ভান দকবাঙ্গফ উন্নত স্তঙ্গয দনঙ্গয়
মায়া মায় তায দনজস্ব ভান ধঙ্গয, তাঁয দত্রকাদট
থ্প্রিতঙ্গকয বূদভকায় অননয। ভঙ্গরাচনায
সক্ষঙ্গত্র শুধুভাত্র আক্রভর্াত্মক নয়- এয ফিঙ্গর সিখা
দগঙ্গয়ঙ্গছ মুদক্তদনবতয  তথ্যদবদিক ভাঙ্গরাচনা
এফাং খুফ াভানযবাঙ্গফ ঙ্গর এই প্রথ্ভ
সিফাীয ভঙ্গন স্বাধীন সচতনায উঙ্গন্মল-এয ঙ্গে
স্বাধীনতা  স্বযাঙ্গজয স্বপ্ন সিখায ূত্রাত ঘটর।
এভদন কঙ্গযই ১৭৮৮ সথ্ঙ্গক ১৮১৮- এই ৩৮
ফছঙ্গযয নানা ঘটনায- অদবজ্ঞতায আঙ্গরাঙ্গক
যাভঙ্গভান যাঙ্গয়য ফযাদক্তত্ব্য- গঙ্গড় উঙ্গিঙ্গছ।
ইাংঙ্গযজী, পাতী, াংস্কৃত বালায় তাঁয ভান িক্ষতা
দছর। ািাতয দক্ষা, বযতা  াংস্কৃদতয ঙ্গে সম
তাঁয দনদফড় দযচয় দছর তায উিাযর্ আভযা
সঙ্গয়দছ যফততীকাঙ্গর তাঁয সরখায়। সম সরখায
ূত্রাত তৎকারীন ভাজদবদিক দন্দুধঙ্গভতয
সগাঁড়াভী  াংস্কাযঙ্গক সকন্দ্র কঙ্গয। ভাধযভ দছর
াংফািত্র, মা তৎকারীন ফাাংরায ভানুঙ্গলয কাঙ্গছ
স ঁঙ্গছাঙ্গনায একভাত্র ফান। সম াংফািঙ্গত্রয
ভাধযঙ্গভই ফাাংরা গিযাদতয, াংফাি-াদতয,
য-যচনা, ভাঙ্গরাচনা ত্র, াদঙ্গতযয দফকা 
দফস্তায ম্ভফয ঙ্গয়দছর। স্বাবাদফকবাঙ্গফই
যাভঙ্গভান ভকারীন ভাজঙ্গক উঙ্গক্ষা কঙ্গয
শুধুভাত্র াদতযচচতায় দনভগ্ন ঙ্গত াঙ্গযনদন।
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ভাঙ্গজয ধভত  াংস্কাযঙ্গক সকন্দ্র কঙ্গয সম দফঙ্গযাধ
গঙ্গড় উঙ্গিঙ্গছ যাভঙ্গভান তাঙ্গক এদড়ঙ্গয় না দগঙ্গয়
করভ ধযঙ্গরন, প্রদতফািীয বূদভকায় সনঙ্গভ ফাঁধা
ড়ঙ্গরন াংফািত্র জগঙ্গত উিাযন্ী
দঙ্গঙ্গফ।যাধীন বাযঙ্গত যাভঙ্গভান-ই প্রথ্ভ
দচন্তায ভুক্ত প্রকাঙ্গয িাদফ উচ্চাদযত কঙ্গযন।
আভাঙ্গিয আঙ্গরাচনায় এই টবূদভঙ্গক জানা
িযকায যাভঙ্গভানঙ্গক জানঙ্গত সগঙ্গর- সকননা
যাভঙ্গভাঙ্গনয ফযাদক্তত্ব্য গঙ্গড় উঙ্গিঙ্গছ এই
টবূদভঙ্গতই।
বাযঙ্গত দিদট যাজঙ্গত্ব্ ইস্ট-ইদিয়া
সকািানীয ানকাঙ্গর ভুদ্রর্ দনয়ন্ত্রর্-দফলয়ক
আইন চারু দছর। উনদফাং তাব্দীয শুরুঙ্গত রর্ত
সদষ্টাং বাযঙ্গত গবর্তয সজনাঙ্গযঙ্গরয িাদয়ত্ব্বায
গ্রর্ কঙ্গযন। দতদন াংফািঙ্গত্রয স্বাধীনতায়
দফশ্বাী দছঙ্গরন। তাই ১৮১৮ খ্রীষ্টাঙ্গব্দ এই আইনদট
প্রতযাায কঙ্গয সনন। সদষ্টাংঙ্গয উিাযনীদতয ূর্ত
ুঙ্গমাগ গ্রন কযঙ্গত এ সিঙ্গয সম ফ ফুদিজীদফযা
এদগঙ্গয় এঙ্গরন তাঁঙ্গিয ভঙ্গধয যাভঙ্গভান যায়
দছঙ্গরন অগ্রগর্য। দন্দুধঙ্গভতয প্রদত অঙ্গম দক্তক
আক্রভঙ্গর্য দফরুঙ্গি দতদন ১৮২১-এয সঙ্গেম্বঙ্গয
প্রকা কযঙ্গরন ইাংঙ্গযজীঙ্গত- ‘Brahmanical
Magazine’ একৃষ্ঠায়, আয অনয ৃষ্ঠায়
ফাাংরায় ‘িাক্ষর্ সফধী’। ইাংঙ্গযজীঙ্গত ভূর যচনাফাাংরায় তাযই অনুফাি। শ্রীযাভুঙ্গযয খ্রীষ্টান
দভনাযী দ্বাযা প্রকাদত ‘ভাচায িতর্’-এয এক
দফতদকতত  আদিকয ভন্তফযঙ্গক দনঙ্গয় দতদন
একদট প্রদতফািত্র াদিঙ্গয়দছঙ্গরন। ‘ভাচায
িতর্’-এয িািক প্রথ্ভ অাং ছাাঙ্গত যাদজ
ঙ্গর, দদ্বতীয় অাং না ছাাঙ্গনায় দতদন তায
প্রদতফাি কযায জনযই এই দত্রকাদট প্রকা
কযঙ্গরন। মদি এখাঙ্গন রক্ষযর্ীয় সম যাভঙ্গভান
াংফািঙ্গত্রয জনয াংফািত্র প্রকা কঙ্গযনদনপ্রদতফাঙ্গিয াদতয়ায দঙ্গঙ্গফই এই প্রয়া কঙ্গযন
দতদন- যফততী মতাঙ্গয় াংস্কাযভূরক যচনা ‘তী’
প্রকাঙ্গয জনয ফযাদটষ্ট দভন সথ্ঙ্গক প্রকাদত
‘ফোর সগঙ্গজট’-এয দ্বাযস্ ঙ্গয়দছঙ্গরন- য়ত ফা
তায একদট কাযর্ ঙ্গত াঙ্গয, তাঁয ফেু  তাঁয
প্রদতদষ্ঠত ‘আত্মীয় বা’-য িয যচন্দ্র যায়
দছঙ্গরন তখন ‘ফোর সগঙ্গজট’-য িািক এফাং
এই দত্রকাদট তখন সকারকাতায ভাঙ্গজ খুফই
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জনদপ্রয় দছর। এযঙ্গযই াংফািঙ্গত্রয জগৎ
থ্ভঙ্গক িাঁদড়ঙ্গয়ঙ্গছ ১৮১৮ সথ্ঙ্গক ১৮২১ ার
মতন্ত। মায প্রতযক্ষ ফা ঙ্গযাক্ষ কাযর্ তৎকারীন
াংফািঙ্গত্রয য প্রাক্-সন্সয দফদধ, পঙ্গর
সকান-
াংফািত্র
প্রকাদত
য়দন।
যাভঙ্গভাঙ্গনয ‘Brahmanical Magazine’
ফা ‘‘িাক্ষর্ সফধী’ ফে ঙ্গয় দগঙ্গয়ঙ্গছ অঙ্গনক
আঙ্গগই। প্রাক্-সন্সয দফদধ- উঙ্গি দগঙ্গয়ঙ্গছ
১৮১৯ াঙ্গর। দকন্তু ফাাংরা াংফািঙ্গত্রয অকার
তখন সঘাঁঙ্গচদন।
যাভঙ্গভাঙ্গনয স্বাধীনঙ্গচতনা  াংফািত্র:
১৮২১ াঙ্গরয ৪ িা দর্ঙ্গম্বয প্রকাদত ঙ্গরা
‘ম্বাি (ম্বাি) সক ভুিী’, াপ্তাদক। িািক
দছঙ্গরন বফানীচযর্ ফঙ্গন্দযাাধযায়, প্রকাক
তাঁযাচাি িি। অঙ্গনঙ্গকয ভঙ্গত যাভঙ্গভান দছঙ্গরন
এই দত্রকায ভূর দক্ত “ িািনা তথ্া সরখায়।
যাভঙ্গভান প্রদতদষ্ঠত ছাাখানায় এই দত্রকা ছাা
ঙ্গতা। যাভঙ্গভান মদি দত্রকাদটয িািক
দছঙ্গরন না, দকন্তু তাঁযই দনঙ্গিতদত নীদতঙ্গত
দত্রকাদট দযচাদরত ঙ্গতা। স্বাবাদফকবাঙ্গফই
দন্দুধঙ্গভতয সগাঁড়াভী  কুাংস্কায-দফরুি ভঙ্গতয
তথ্া প্রগদতফািী ভঙ্গনাবাঙ্গফয ৃষ্ঠঙ্গালক
যাভঙ্গভাঙ্গনয সরখা সক ভুিীয অনযতভ দফলয় ঙ্গয়
উির। ‘াংফাি সক ভুিী’ প্রথ্ঙ্গভ ভেরফায  ঙ্গয
প্রদত দনফায প্রকাদত য়। এই দত্রকায় ধভত,
ভাজ, যাষ্ট্র ইতযাদি িদকতত নানা আঙ্গরাচনা 
াংফাি, সিঙ্গয নিনদন্দন ঘটনাফরীয াংফাি,
জ্ঞাতফয তথ্য  াভাদজক ভযা িদকতত
ত্রাফরী ছাা য়। গোদকঙ্গায বট্টাচাঙ্গমতযয
‘ফোর সগঙ্গজট’-এয য, ‘াংফাি-সক ভুিী’-ই
ফাাংরা বালায় াপ্তাদক ফাঙারী িাদিত াভদয়ক
ত্র। জনাধাযঙ্গর্য অবাফ-অদবঙ্গমাঙ্গগয প্রদত
াকঙ্গিয  উমুক্ত কতৃতঙ্গক্ষয িৃদষ্ট আকলতর্
কযাই দছর এয ভূর উঙ্গেয। াংফািত্র-সক
দিকবাঙ্গফ গর্ভাধযভ দঙ্গঙ্গফ ফযফায কযায
সক্ষঙ্গত্র ‘াংফাি-সক ভুিী’-য বূদভকা অঙ্গনকখাদন
াথ্তক দছর। স্বঙ্গিফাীঙ্গক উমুক্ত দক্ষায
প্রঙ্গয়াজনীয়তা িঙ্গকত জানাঙ্গনা, দফজ্ঞান 
কাদযগযী দচদকৎা ইতযাদি দফদবন্ন সািাযী
দক্ষায প্রঙ্গয়াজনীয়তা ম্বঙ্গে সিফাীঙ্গক
সফাঝাঙ্গনায জনয এই দত্রকায় সরখা ঙ্গতা।
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দত্রকায এই প্রঙ্গচষ্টা তথ্া যাভঙ্গভাঙ্গনয দক্ষাপ্রাঙ্গযয এই উঙ্গেয সম অঙ্গনকাাংঙ্গ াথ্তক
ঙ্গয়দছর তায ভঙ্গধয উঙ্গেখয প্রভার্ দছর ১৮২২
খ্রীষ্টাঙ্গব্দ র্ক্টয সজভঙ্গনয অধীঙ্গন কুদড়জন ছাত্রঙ্গক
ফৃদি দিঙ্গয় দচদকৎাদফজ্ঞান দক্ষায ফযফস্া কযা
য়।
াভাদজক নানা দফলঙ্গয় অুদফধায কথ্া সমভন
“ দন্দুঙ্গিয ভৃতঙ্গি ৎকাঙ্গযয জনয শ্মানঘাট,
দফধফা দফফা, সক দরনয প্রথ্া, দশুতযা, তীিা
ইতযাদি নানা কুাংস্কায  াভাদজক ভযা দনঙ্গয়
দত্রকায় আঙ্গরাচনা  দচদিত্র- ‘াংফািসক ভুিী’-সত প্রকাদত ঙ্গতা। এফাং এয দফরুঙ্গি
ফযফস্া গ্রঙ্গর্য জনয- ফরা ঙ্গতা। সিফাীয
ভানদক  ননদতক উন্নদতয জনয দত্রকায় দন্দুয
িদি অদধকায আইঙ্গনয াংঙ্গাধন চায়া
ঙ্গয়ঙ্গছ, অদযর্ত ফয়স্কঙ্গিয িদিয অদধকায
িান দনদলি কযায প্রস্তাফ সিয়া ঙ্গয়ঙ্গছ।
একইাঙ্গথ্ দফঙ্গিী াঙ্গনয একঙ্গঙ্গ অনযায়
নীদত সমভন “ স্বঙ্গিীয়ঙ্গিয দনযািাীনতা,
তাঙ্গিয প্রদত চযভ নফলভযভূরক ফযফায, অনযায়দফচায ফযফস্া, দুফতযফায এফাং এয দফরুঙ্গি
জনগঙ্গর্য অঙ্গন্তাল  অদবঙ্গমাগ দত্রকায়
াংফাি-আঙ্গরাচনা-ত্রাদিয ভাধযঙ্গভ জনভঙ্গক্ষ
তুঙ্গর ধযা য়। উনদফাং তাব্দীয ূচনায়
যাভঙ্গভান
প্রফদততত
কাগঙ্গজই
আভযা
জাতীয়তাফাঙ্গিয প্রথ্ভ স্ফুযর্ সিখঙ্গত াই।
দুযিতী যাভঙ্গভান সিঙ্গয অথ্তননদতক যাধীনতা
দনঙ্গয় দচন্তা-বাফনা কঙ্গযঙ্গছন, মায প্রদতপরন
তাঁয দত্রকায় সিখঙ্গত ায়া মায়। সিঙ্গয
অথ্তননদতক ভযা িঙ্গকত দত্রকায ভধয দিঙ্গয়
সিফাীঙ্গক জাগ কযায সচষ্টা কযা ঙ্গয়ঙ্গছ। তঙ্গফ
শুধু ানকততাঙ্গিয নয়, যাভঙ্গভান সিফাীঙ্গক িাদয়ত্ব্ীর ঙ্গত দত্রকায় দনঙ্গিত দিঙ্গয়ঙ্গছন।
উনদফাং তাব্দীয প্রাযঙ্গম্ভ াভাদজক-যাজননদতকঅথ্তননদতক দিক সথ্ঙ্গক িাৎি যাধীন একদট
জাদতয ভুখত্ররুঙ্গ াংফাি-সক ভুিী ফযাদক্ত
স্বাধীনতা যক্ষায়, াভাদজক উন্নয়ঙ্গন, স্বাঙ্গিদকতা
প্রচাঙ্গয সমবাঙ্গফ সাচ্চায ঙ্গয়ঙ্গছ বাযতীয়
াংফািঙ্গত্রয ইদতাঙ্গ তায অফিান অদফস্মযর্ীয়।
ভাজ-াংস্কাঙ্গয
াংফাি-সক ভুিীয
বূদভকা
ভাঙ্গজয যক্ষর্ীর ফযাদক্তঙ্গিয অঙ্গন্তাঙ্গলয কাযর্
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ঙ্গয়দছর।
বফানীচযর্
ফঙ্গন্দযাাধযায়-
যাভঙ্গভাঙ্গনয াভাদজক াংস্কায নীদতঙ্গত দফশ্বাী
দছঙ্গরন না। তাই ‘াংফাি-সক ভুিী’-য ১৩ দট
াংখযায য দতদন দত্রকা সছঙ্গড় দিঙ্গর যাভঙ্গভান
তায িাদয়ত্ব্ সনন (১৮২২ ার)। এয সল মতাঙ্গয়
িািক দছঙ্গরন যাভঙ্গভান ুত্র যাধাপ্রাি যায়।
‘াংফাি-সক ভুিী’-সক সকন্দ্র কঙ্গযই যাভঙ্গভাঙ্গনয
প্রতযক্ষ এফাং ঙ্গচতনবাঙ্গফ াংফািত্র জগঙ্গত
প্রঙ্গফ। তাঁয দত্রকা িািনা  প্রকানায িায়
 িাদয়ত্ব্ ফাাংরায াংফািঙ্গত্রয দফকাঙ্গ এক নতুন
ভাত্রা এঙ্গন দির (উঙ্গেখয, ১৮৩৪ ার মতন্ত
‘াংফাি-সক ভুিী’ প্রকাদত ঙ্গতা)।
অফয যাভঙ্গভান ১৮০৩ াঙ্গর, একদট
াতীয়ান াংফািত্র প্রকা কঙ্গযদছঙ্গরন, মায নাভ
দছর
‘তাাপত-উর
হুয়াদদেন’
(এঙ্গকশ্বযফািীঙ্গিয জনয প্রিি উায), সমটা
াধাযর্ ভানুঙ্গলয অদধকায দনঙ্গয় যফ দছর।
যাভঙ্গভাঙ্গনয ভয় এঙ্গিঙ্গ দদক্ষত ভঙ্গর
পাতী বালাঙ্গতই দফিযাচচতা কযা ঙ্গতা। যাভঙ্গভান
এইফ দদক্ষতঙ্গিয জনয পাতী বালায় একদট
াংফািত্র প্রকা কযায াংকল্প কঙ্গযন। ১৮২২
াঙ্গরয ১২-ই এদপ্রর ‘দভযাৎ-উল্-আখফায’
(াংফাঙ্গিয িতর্) নাঙ্গভ যাভঙ্গভান যায় িাদিত
পাতী বালায় এই াপ্তাদক দত্রকাদট প্রকাদত
য়। প্রদত শুক্রফায দত্রকাদট প্রকাদত ঙ্গতা। এই
দত্রকা সিফাীঙ্গক তাঙ্গিয াভাদজক অফস্ায
উন্নদতয জনয অদবজ্ঞতা অজতঙ্গন াাময কযঙ্গফ;
এই দত্রকা াকঙ্গশ্রর্ীঙ্গক তাঙ্গিয প্রজাঙ্গিয
প্রকৃত অফস্া কী তা জানঙ্গত াাময কযঙ্গফ এফাং
প্রজাযা যকাদয আইন  দনয়ভাদফদধয ঙ্গে
দযদচত ঙ্গত থ্াকঙ্গফ। এযপঙ্গর াকঙ্গশ্রর্ী
ঙ্গজই জনগঙ্গর্য অবাফ-অদবঙ্গমাগ এফাং তাঙ্গিয
অঙ্গন্তাঙ্গলয প্রদতকায কযঙ্গত াযঙ্গফ। অনযদিঙ্গক
াকক্ষ কীবাঙ্গফ জনগঙ্গর্য দনযিাযক্ষা তথ্া
তাঙ্গিয কষ্টরাঘফ কযঙ্গত াঙ্গয স দফলঙ্গয়
জনাধাযর্ ভযকবাঙ্গফ ধাযর্া রাব কযঙ্গফ।
ুতযাাং ফরা মায় যাভঙ্গভান-ই প্রথ্ভ তৎকারীন
একভাত্র গর্ভাধযভ াংফািঙ্গত্রয ভধয দিঙ্গয়
সিফাীঙ্গক তাঙ্গিয অদধকায িঙ্গকত ঙ্গচতন
কযঙ্গত প্রয়াী ঙ্গয়দছঙ্গরন।
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‘দভযাৎ’ দত্রকায় জাতীয় াংফাঙ্গিয াাাদ
নানা ধযঙ্গর্য আন্তজতাদতক াংফাি- গুরুত্ব্
কাঙ্গয ছাাঙ্গনা ঙ্গতা। এই দত্রকায়
যাজননদতক আঙ্গরাচনা মঙ্গথ্ষ্ট প্রাধানয সঙ্গয়ঙ্গছ
এফাং যাভঙ্গভান তায যাজননদতক ভতফাি
ুস্পষ্টবাঙ্গফ সমঙ্গকাঙ্গনা আঙ্গরাচনা প্রঙ্গে ফযক্ত
কঙ্গযঙ্গছন। ধঙ্গভতয ঙ্গে যাজনীদতয সকাঙ্গনা দফঙ্গযাধ
দতদন ভানঙ্গতন না। এই কাযঙ্গর্ ধভত  যাজনীদত
িদকতত যাভঙ্গভাঙ্গনয ভতািত এই দত্রকায়
একইঙ্গে প্রচাদযত ঙ্গয়ঙ্গছ।
গর্তন্ত্রঙ্গক ভথ্তন কযঙ্গর, অনদবজ্ঞ
জনগঙ্গর্য দ্বাযা প্রদতদষ্ঠত গর্তন্ত্রঙ্গক দতদন ভথ্তন
কঙ্গযনদন। ভুদরভঙ্গিয িঙ্গকত দফঙ্গিীঙ্গিয সম
ভ্রান্ত ধাযর্া দছর তা দুয কযায জনয যাভঙ্গভান
াদপঙ্গজয ফয়ান অনুদিত কঙ্গয ভুদরভঙ্গিয উিায
ধভতফাি ুপী ধভতীয় নীদতগুদরঙ্গক দত্রকা ভাযপত
প্রচায কঙ্গযন। এই দত্রকা ভাযপত যাভঙ্গভান
সিঙ্গয দদক্ষত অাংঙ্গক যাজননদতকবাঙ্গফ ঙ্গচতন
কযঙ্গত এফাং াকঙ্গশ্রর্ীঙ্গক সিঙ্গয াভাদজকধভতীয় অফস্ায িঙ্গকত অদবজ্ঞ কযায সচষ্টা
কঙ্গযঙ্গছ। সি-দফঙ্গিঙ্গয সমঙ্গকাঙ্গনা ঘটনায াংফাি
 স িঙ্গকত তাঁয ভতাভত দনবতীকবাঙ্গফ প্রকা
কঙ্গয যাভঙ্গভান মথ্াথ্তয াাংফাদিঙ্গকয কততফয
দনষ্ঠায ঙ্গে ারন কঙ্গযঙ্গছন। ‘াংফাি-সক ভুিী’ 
‘ভীযাৎ-উল্-আখফায’-এ যাভঙ্গভাঙ্গনয ভুক্ত দচন্তায
এফাং গর্ঙ্গচতনা জাগাঙ্গনায জনয তাঁয দত্রকায
বূদভকা তৎকারীন যক্ষর্ীর ভাঙ্গজয ান,
কতৃতঙ্গক্ষয অঙ্গন্তাঙ্গলয কাযর্ ঙ্গয়দছর। দকন্তু
দকছু উিাযননদতক ইাংঙ্গযঙ্গজয ভথ্তন- যাভঙ্গভান
সঙ্গয়দছঙ্গরন। ইাংঙ্গযজ িাদিত এঙ্গিঙ্গয
াংফািত্রগুদরঙ্গত ‘াংফাি-সক ভুিী’  দভযাৎ-এ
প্রকাদত াংফাি  আঙ্গরাচনা অনুদিত 
ুর্তভুদদ্রত ঙ্গয়ঙ্গছ। এঙ্গিঙ্গ াংফািঙ্গত্রয জন্মরঙ্গগ্ন
যাভঙ্গভান যাঙ্গয়য অফিান অদযীভ, এফাং তাঁয
দযচাদরত দুদট দত্রকাই ঐদতাদকঙ্গিয কাঙ্গছ
তথ্য-িিরুঙ্গই দচদিত।
‘দভযাৎ-উল্-আখফায’ “এয অঙ্গনক সরখাই
যকায আদিকয ভঙ্গন কঙ্গযঙ্গছন, মায ভঙ্গধয
উঙ্গেখঙ্গমাগয সকারকাতায দফ র্: দভরটঙ্গনয
ভৃতুযঙ্গত কাগঙ্গজ প্রকাদত সাক াংফাঙ্গিয ঙ্গে
দখ্রষ্টীয় দত্রত্ত্বফাি দনঙ্গয় দকছু ভন্তফয, াযঙ্গযয
Volume-II, Issue-II

যাজকুভাঙ্গযয ঙ্গে ফড়রাঙ্গটয াক্ষাৎকায দনঙ্গয়
যকাদয ভঙ্গত দকছু অদতযদিত াংফাি ইতযাদি।
তাই ১৮২৩ খ্রীষ্টাঙ্গব্দয অযার্াঙ্গভয ফযাদক্ত-স্বাধীনতা
যর্কাযী ভুদ্রর্-দনয়ন্ত্রর্ আইঙ্গনয কফঙ্গর, ‘দভযাৎউল্-আখফায’- ড়র। দকন্তু যাভঙ্গভান ফযাদক্তস্বাধীনতায ফযাফযই দফশ্বাী দছঙ্গরন। সিঙ্গয
দদক্ষত জনগঙ্গর্য প্রদত অফভাননাকয এই আইন
সযাধ কঙ্গযন, ফযাদক্ত-স্বাধীনতা  সিফাীয নাময
অদধকায অক্ষুণ্ন যাখঙ্গত দতদন এদগঙ্গয় এঙ্গরন।
যকাদয প্রস্তাফদট ুপ্রীভ সকাঙ্গটত গৃীত ঙ্গয় আইঙ্গন
দতদন একদট আঙ্গফিনঙ্গত্র স কঙ্গযন। এত অল্প
ভঙ্গয় আঙ্গফিন ত্রদট প্রস্তুত কযা য় সম সফদ
সরাঙ্গকয স্বাক্ষয াংগ্র কযা ম্ভফ য়দন।
সিঙ্গফন্দ্রনাথ্ িাকুয, যচন্দ্র সঘাল, সগ যীচযর্
ফঙ্গন্দযাাধযায়, প্রন্নকুভায িাকুয-এয নাভ, এয
ভঙ্গধয উঙ্গেখঙ্গমাগয ফযাদক্তত্ব্য। যাভঙ্গভাঙ্গনয এই
আঙ্গফিনত্র বাযঙ্গত স্বাধীনতা াংগ্রাঙ্গভয জনয
দনয়ভতাদন্ত্রক আঙ্গন্দারঙ্গনয ূচনা। মদি তায
‘িাক্ষর্ সফধী’-সক াংফািত্র ফরা মায় দকনা তা
দফতঙ্গকতয দফলয়। আয ‘দভযাৎ-উল্-আখফায’-এয
ভঙ্গধয াংফাি কতখাদন প্রদতপদরত ঙ্গয়দছর তা
ফরা কদিন। সকননা তায সকান ভূর কদ ায়া
মায়দন। তঙ্গফ অযার্াভঙ্গয এই ‘কারা-কানুন’-এয
প্রদতফাঙ্গি তাঁয বূদভকা দনঃঙ্গন্দঙ্গ প্রদনধানঙ্গমাগয।
দতদন এয প্রদতফাি কযঙ্গত দগঙ্গয়ই সরঙ্গখন‚হৃিঙ্গয়য ত ত সপাঁটা সাদর্ঙ্গতয দফদনভঙ্গয়
অজতন কঙ্গযঙ্গছা সম অভূরয ম্মান, দপ্রয় সভায তুচ্ছ
িাঙ্গযায়াঙ্গনয অনুগ্র াফায আায় তাঁঙ্গক কঙ্গযানা
দফক্রয়‛ এফাং ‘ভীযাৎ-উল্-আখফায’ ফে কঙ্গয
সিন। দত্রকা ফে ঙ্গর দিঙ্গনয আঙ্গরায় প্রকাদত
ঙ্গরা সই উরদি সম, াংফািত্র 
াাংফাদিকঙ্গিয স্বাধীনতা সকান কাযঙ্গর্ই দফদক্র কযা
মায় না। দিদট যাজঙ্গত্ব্ ভুু্দ্রর্  প্রকানায সক্ষঙ্গত্র
স্বাধীন ভতাভত প্রকাঙ্গ নাময অদধকায যক্ষায়
আভাঙ্গিয সিঙ্গয াংফািত্রঙ্গফীযা সম অনর
প্রয়া চাদরঙ্গয়দছঙ্গরন যাভঙ্গভাঙ্গনয আঙ্গফিঙ্গনয
ভধয দিঙ্গয়ই তায দবদি-প্রস্তযদট স্াদত য়। তাই
যাভঙ্গভাঙ্গনয জীফনীকায দভ কঙ্গরট এই
আঙ্গফিনত্রদটঙ্গক
বাযতীয়
ইদতাঙ্গয
‘অযাদযযাদগদটকা’ রুঙ্গ অদবদত কঙ্গযঙ্গছন।
ঙ্গফতাদয সম উরদি আজ সথ্ঙ্গক ১৭৭ ফছয
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আঙ্গগই ঘঙ্গটদছর, তা সম বাযতীয় স্বাধীনঙ্গচতা
াাংফাদিকতায এক অননয াধাযর্ উিাযর্, তা
সভঙ্গন দনঙ্গত সকান দদ্বধা থ্াকায কথ্া নয়। ‘ভীযাৎউল্-আখফায’-এয াাাদ যাভঙ্গভান যায়
আঙ্গযকদট াংফািত্র প্রকা কযঙ্গতন, মায নাভ
দছর ‘জান-ই-জাানাভা’, ার ১৮২২-এয ভাচত।
এদট একদট াপ্তাদক দত্রকাই দছর। ১৮২২-এয
১৩ ই সভ সথ্ঙ্গক এদটয অষ্টভ াংখযায় বাযতীয়
াংফািত্র দঙ্গঙ্গফ তায উদুত এফাং াতীয়ান
বালায় প্রকা ঙ্গত শুরু কঙ্গয।
যাভঙ্গভান যায় ‘সফের সযা্ড’ নাঙ্গভ
আঙ্গযকদট দত্রকায ভাদরক- দছঙ্গরন। এদট প্রথ্ভ
প্রকাদত য় ১৮২২-এয ১০ ই সভ, মায িািক
দছঙ্গরন ভঙ্গেঙ্গগা সভদয ভাযদরন। এই াংফািত্রদট
চাযঙ্গট বালায় প্রকাদত ঙ্গতা।
যাজা যাভঙ্গভান যায় একজন ভাজাংস্কাযক দঙ্গঙ্গফই স্বাধীন সপ্রঙ্গয জনয রড়াই
কঙ্গয সগদছঙ্গরন। দতদন দফঙ্গশ্বয তয িঙ্গকত দচন্তা
কযঙ্গতন, তা খুঁজঙ্গতন। তায সরখনীয ধাযা না দছর
সিী, না দছর দফঙ্গিী। তা দছর ভাঙ্গজয ফতফেন
ভুু্দক্তয প্রয়া। ভূরত তাঙ্গত দছর সমভন দফতঙ্গকতয
সছাঁয়া, সতভদন থ্াকত মুদক্তয ভাধযঙ্গভ ফদরষ্ঠ ফক্তফয
প্রকাঙ্গয স্বাধীন সচষ্টা। নতুন দফঙ্গশ্বয আঙ্গরায় প্রাচয
 ািাঙ্গতযয াঙ্গথ্ দন্দু ভাঙ্গজয 
ভাজফযফস্ায এক াথ্তক ভন্বঙ্গয়য প্রয়া তাঙ্গক
সই ভাজফযফস্ায দযঙ্গপ্রদক্ষঙ্গত এক অনফিয
বূদভকায় তুঙ্গর ধঙ্গযঙ্গছ। সম ভাজ-ফযফস্ায়
ফযাদক্ত-স্বাধীনতায সকান ভূরয সনই সখাঙ্গন সম
সগাষ্ঠী স্বাধীনতায সকান ভূরয থ্াকঙ্গফ না, তাঙ্গত
দতদন একযকভ দনঃদন্দান দছঙ্গরন। আয এই
যাধীনতা সম সিঙ্গয স্ব-দনবতযতায ঙ্গথ্ ফাধা
তা দতদন জানঙ্গতন। সইজনয দতদন ফযাদক্তস্বাতযঙ্গন্ত্রয প্রদত সজায দিঙ্গত দগঙ্গয় াংফািত্রঙ্গকই
সফঙ্গছ দনঙ্গয়দছঙ্গরন, তাঁয স্বাধীন ফক্তফয প্রকাঙ্গয
ভাধযভ দাঙ্গফ। সখাঙ্গন জাদত-ধভত-বালায
প্রদতফেকতাঙ্গক িূয কযঙ্গত দতদন ঙ্গচষ্ট দছঙ্গরন।
মদি এখাঙ্গন উঙ্গেখ কযা মায়, যাভঙ্গভান ১৮৩০
াঙ্গরয ১৫ ই নঙ্গবম্বয দফঙ্গরত মান এফাং সখাঙ্গন
তাঁয ভৃতুয য় ১৮৩৩ াঙ্গরয ২৭ স সঙ্গেম্বয।
অথ্তাৎ তাঁয ধভত  কভতজীফন এঙ্গিঙ্গ ভাত্র ১৫
ফছঙ্গযয, ১৮১৮ ার সথ্ঙ্গক ১৮৩০ ার মতন্ত।
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আয াংফািঙ্গত্রয ঙ্গে মুক্ত দছঙ্গরন ভাত্র ৯ ফছয,
১৮২১ সথ্ঙ্গক ১৮৩০ ার মতন্ত। দকন্তু আভযা,
আজঙ্গকয সম াংফািঙ্গত্রয নফদঙ্গষ্টযয ঙ্গে
দযদচত, ১৮২১ াঙ্গর সই সচাযা আা কযা
মায় না, উদচত নয়। তাই িািক দঙ্গঙ্গফ
যাভঙ্গভাঙ্গনয বূদভকা  অফিান মতখাদন,
াাংফাদিক দঙ্গঙ্গফ সই বূদভকা দিক ততখাদন নয়,
কাযর্ তৎকারীন গ্রাভফাাংরায াধাযর্ ভানুঙ্গলয
াভাদজক, ধাদভতক দকাংফা অথ্তননদতক দচন্তা-বাফনায
প্রদতপরন দকাংফা প্রদতরু ‘াংফাি-সক ভুিী’ ফা
অনয সকান কাগঙ্গজ প্রদতপদরত য়দন। সকাঙ্গরয
ভস্ত াংফািত্র দকাংফা াভদয়কত্র সকারকাতা
দনবতয ইাংঙ্গযজ কভতচাযী, াভানয ইাংঙ্গযজী জানা
ফাঙারী ভধযদফি সশ্রর্ী, আয ফযফায়ী ফাঙারী 
ইাংঙ্গযজ দনবতয। পঙ্গর াংফািঙ্গত্রয দফকা 
অগ্রগদত সই সশ্রর্ীয প্রদতদনদধঙ্গক দঘঙ্গয গঙ্গড়
উঙ্গিদছর তখন। ূত্র অফযই দছর “ সটা
তৎকারীন ধভতীয় াংস্কাযন্ীঙ্গিয ঙ্গে
প্রাচীনন্ীঙ্গিয ভঙ্গধয ফাি-প্রদতফাি, যাভঙ্গভাঙ্গনয
াাংফাদিকতা, এই ূত্র ধঙ্গযই দফকা রাব কঙ্গযঙ্গছ
“ সখাঙ্গন তাঁয আগ্র, প্রঙ্গচষ্টা দকাংফা উৎাঙ্গয
সকান ত্রুদট দছর না। দতদনই প্রথ্ভ বাযতীয় দমদন
তৎকারীন মুগাফয়ঙ্গফ প্রকানা  াাংফাদিকতাঙ্গক
াভাদজক  ধাদভতক বাফনাঙ্গক, জনভত াংগিনায়
প্রঙ্গয়াগ কঙ্গযদছঙ্গরন।
যাভঙ্গভান ভাত্র ৯ ফছয ‘ম্বাি-সক ভুিীয’-য
িািনায িাদয়ঙ্গত্ব্ দছঙ্গরন, এছাড়া ‘সফের
সযা্ড’ ফা ‘ফেিূত’ দত্রকায ঙ্গে দতদন কতখাদন
 দকবাঙ্গফ জদড়ত দছঙ্গরন “ তা দযস্কায নয়।
পঙ্গর যাভঙ্গভান-এয িািঙ্গকয বূদভকা
ভূরযায়ঙ্গর্য সক্ষঙ্গত্র ভূর দবদি য়া উদচত, স
মুঙ্গগয অফস্ায দযঙ্গপ্রদক্ষঙ্গত  টবূদভঙ্গত দফদবন্ন
ঘটনায প্রদতদক্রয়াস্বরু তাঁয দফদবন্ন যচনা ফা
সরখাই। এইখাঙ্গনই প্রদতফািী চদযঙ্গত্র যাভঙ্গভাঙ্গনয
াাংফাদিকতায স্বরু দথ্কৃঙ্গতয িাফী কযঙ্গত
াঙ্গয। আঙ্গগই ফরা ঙ্গয়ঙ্গছ, ভতািতগত াংঘাত
এঙ্গিঙ্গ, াাংফাদিকতাঙ্গক ভানুঙ্গলয স্বাঙ্গথ্তয ঙ্গে
জদড়ঙ্গয় দিঙ্গয়ঙ্গছ “ াংফািত্রঙ্গক গুরুত্ব্ দিঙ্গয়ঙ্গছ “
এইখাঙ্গনই যাভঙ্গভাঙ্গনয অফিান অনস্বীকামত। এফাং
তৎকারীন ীভাফি াংফািত্র জগঙ্গত সকারকাতা
দবদিক ভুদ্রর্ দঙ্গল্পয াত ধঙ্গয াাংফাদিকতায
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ক্রভদফকাঙ্গ যাভঙ্গভাঙ্গনয ভূরযায়র্ কযা উদচত
সই সপ্রক্ষাঙ্গটই।
উদন তঙ্গকয এই ঙ্গফত সকারকাতায
াংফািঙ্গত্রয জনয রড়াই দকাংফা অঙ্গফিন-দনঙ্গফিন
সকান একদট দফদচ্ছন্ন ঘটনা নয়। যাজা যাভঙ্গভান
যায় দছঙ্গরন উদন তঙ্গকয দদ্বতীয়াঙ্গধতয বাযতীয়
সপ্র ফযফস্ায ুর্তজাগযঙ্গর্ াথ্তক প্রঙ্গচষ্টাকাযী
ফযাদক্ত, কাযর্ সমখাঙ্গন এই একই তঙ্গকয
প্রথ্ভাঙ্গধত এই ভৃদিকায ন্তানঙ্গিয দফনষ্ট কযায
প্রঙ্গচষ্টা দছর, সখাঙ্গন দদ্বতীয়াঙ্গধত যাভঙ্গভান যাঙ্গয়য
প্রঙ্গচষ্টাঙ্গতই সভধাফীঙ্গিয উদ্বুি য়ায প্রফর্তা
সিখা সগদছর। মদি তা দছর াশ্বতফততী দযদস্দতয
ঘটনায প্রবাফধাযা অনুাযী। ভাভদয়ক কাঙ্গরয
ইউঙ্গযাঙ্গ তা সযঁঙ্গনাঁ, মা যফততীকাঙ্গর
াম্রাজযফািী াাংস্কৃদতক রুান্তঙ্গযয ঙ্গেই
দফকদত ঙ্গয়ঙ্গছ “ পযাী সিঙ্গ, ইাংরযাঙ্গি,
এভনদক আঙ্গভদযকাঙ্গত। াভাদজক  যাজননদতক
াভয-নভত্রী স্বধীনতায উচ্চাদযত আকাঙ্খায ঙ্গেই
ভানুঙ্গলয অদধকাঙ্গযয অাং দঙ্গঙ্গফ ুষ্ট কঙ্গযঙ্গছ
াংফািঙ্গত্রয স্বাধীনতায ধাযর্াঙ্গক। এভনই একদট
ধাযর্া  সচতনায় যাভঙ্গভান  তৎকারীন
ঙ্গমাগীযা দকবাঙ্গফ ভৃি ঙ্গয়দছঙ্গরন তা বাফঙ্গর
অফাক ঙ্গত য়, দফঙ্গলতঃ সমখাঙ্গন াাংফাদিকতায়
বাযতীয়ঙ্গিয অদবজ্ঞতায বাঁড়ায প্রায় ূনয। মদি
দদক সথ্ঙ্গক ফাদকাংাভ-এয াংফািত্র জগত
যাভঙ্গভান  তাঁয তীথ্তঙ্গিয কাঙ্গছ একটা
সপ্রক্ষাট দঙ্গঙ্গফ দছর-ই, তাঁযা সিঙ্গখদছঙ্গরন
দদকয কাগজ ফে কঙ্গয সিয়া  সনস্ায ঘটনা
“ সিঙ্গখদছঙ্গরন প্রাক-সন্সযদ আইঙ্গনয ফাধযফাধকতা। ধাযর্া দছর ফঙ্গরই য়ঙ্গতা ফাঁধন সছড়ায
প্রঙ্গচষ্টা দছর প্রফর। যাভঙ্গভান সই প্রঙ্গচষ্টায
প্রথ্ভ িাদতক। ১৮২৩-এয কুখযাত অযার্াভ
আইন-এয দফঙ্গযাধীতা সথ্ঙ্গকই াংফািঙ্গত্রয
স্বাধীনতা িঙ্গকত তাঁয মত প্রদতফাি “ মত সক্ষাব।
অঙ্গনকটাই সমন াম্রাজযফািী উিাযন্ী
ভানদকতায প্রদতষ্ঠান। অফয এটাই দছর
স্বাবাদফক। উদন তঙ্গকয প্রথ্ভ দিঙ্গক সম ভঙ্গয়
এই মুদক্ত প্রদতধ্বদনত ঙ্গয়ঙ্গছ, মখন বাযতফঙ্গলতয
স্বাধীনতায আকাঙ্খায জন্ম য়দন “ তখন একদট
যাধীন সিঙ্গয াংফািঙ্গত্র স্বাধীনতায প্রশ্নদটয
ভঙ্গধয একদট সভ দরক অাংগদত যঙ্গয়ঙ্গছ “ এ
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িঙ্গকত সকািানীয কততাযা সমভন ঙ্গচতন
দছঙ্গরন, সতভদন যাভঙ্গভান- দছঙ্গরন ঙ্গচতন।
তাই দতদন বাফঙ্গত াঙ্গযন বাযত  বাযতফাীয
উন্নদতয জনয দিদট ান সমভন প্রঙ্গয়াজন,
সতভদন সরঙ্গখন, সমখাঙ্গন াংফািঙ্গত্রয স্বাধীনতা
সনই সখাঙ্গনই অাংখয দফঙ্গদ্রা  দফপ্লফ ঘঙ্গট
থ্াঙ্গক। কাযর্ স্বাধীন াংফািত্র না থ্াকায়
প্রজাঙ্গিয দফঙ্গক্ষাব প্রকাঙ্গয অনয সকাঙ্গনা থ্
থ্াঙ্গক না।
ভঙ্গন য়া স্বাবাদফক যাভঙ্গভাঙ্গনয কাঙ্গছ
ম্ভফতঃ সিঙ্গয স্বাধীনতা  াংফািঙ্গত্রয
স্বাধীনতা ভাথ্তক দছর না। থ্াকঙ্গর তায দফযীত
সফাধ থ্াকত না। আঙ্গর তৎকারীন মুগ  ভাজ
সচতনায ীভাফিতায় ঘুঙ্গয সফদড়ঙ্গয়ঙ্গছ তাঁয
দচন্তাধাযা। এই ীভাফিতায একভাত্র ভুদক্ত
ম্ভফতঃ ঘঙ্গটঙ্গছ ভত প্রকাঙ্গয সভ দরক অদধকায
প্রদতষ্ঠায জনয প্রদতফািী ঙ্গয় িায সক্ষঙ্গত্র, ফান
দছর াংফািত্র  াভদয়কত্র, ফই
ভাঙ্গরাচনাভূরক সরখা আয স্মাযকদরদ।
এইখাঙ্গনই যাভঙ্গভাঙ্গনয বূদভকা দকাংফা অফিান
এক দথ্কৃঙ্গতয।
যাভঙ্গভান তাঁয ভঙ্গয় ফযাদক্ত-স্বাধীনতা যক্ষায
সম প্রঙ্গচষ্টা কঙ্গযঙ্গছন, তা দনঃঙ্গন্দঙ্গ একদট
দুঃাদক িঙ্গক্ষ। যাভঙ্গভান মখন তাঁয
াংগ্রাভ শুরু কঙ্গযন আভাঙ্গিয জাতীয়তাফাি তখন
ভাতৃগঙ্গবত, সিঙ্গয সরাক, যাজনীদত িঙ্গকত অজ্ঞ
 দনস্পৃ। ভুদষ্টঙ্গভয় দদক্ষত  ঙ্গচতন ফযাদক্তযা
উিীয়ভান যাজদক্তঙ্গক চযাঙ্গরি কযায ঙ্গক্ষ
াী নয়। ফযাদক্ত-স্বাধীনতা ফা গর্তঙ্গন্ত্রয িাদফ
তখন াধাযঙ্গর্য কাঙ্গছ অরীক কল্পনা।
আঙ্গফিঙ্গনয বদেঙ্গত ক্ষভতাীর দিদট যকাঙ্গযয
কাঙ্গজয ভাঙ্গরাচনা কযা ধৃষ্টতা। মদি আভাঙ্গিয
সিঙ্গ াংফািত্রঙ্গফীঙ্গিয স্বাধীনতা আঙ্গন্দারন
ূচনাঙ্গতই ভান যাজয় ফযর্ কঙ্গযদছর। দকন্তু
এই আঙ্গন্দারঙ্গনয ভধয দিঙ্গয়ই বাযঙ্গত যাজননদতক
অদধকায রাঙ্গবয জনয দনয়ভতাদন্ত্রক আঙ্গন্দারঙ্গনয
প্রথ্ভ ূত্রাত ঘঙ্গট। ুঙ্গযন্দ্রনাথ্ ফঙ্গন্দযাাধযায়
তাই মথ্াথ্তযই যাভঙ্গভানঙ্গক বাযঙ্গতয দনয়ভতাদন্ত্রক
আঙ্গন্দারঙ্গনয জনকরুঙ্গ অদবদত কঙ্গযঙ্গছন।
উঙ্গেখয, অষ্টাি  উদন তঙ্গকয মথ্াক্রঙ্গভ
সল  শুরুয ঙ্গফতয িঙ্গকত, ফাাংরায সক্ষঙ্গত্র
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অন্তত সম প্রঙ্গে-ই আঙ্গরাচনা কযা সাক না সকন
প্রতযক্ষ ফা ঙ্গযাক্ষবাঙ্গফ যাজা যাভঙ্গভাঙ্গনয নাভ
আঙ্গত ফাধয। য়ঙ্গতা অঙ্গনঙ্গকই এঙ্গক্ষঙ্গত্র
অঙ্গনকবাঙ্গফ যাভঙ্গভানঙ্গক তুঙ্গর ধযঙ্গত
সচঙ্গয়ঙ্গছন, নানা প্রঙ্গে “ নানাবাঙ্গফ  নানারুঙ্গ।
সখাঙ্গন দদ্বধা “ দ্বঙ্গেয, দফতঙ্গকতয অফকা আঙ্গছ
একথ্া সভঙ্গন দনঙ্গয়ই একজন স্বাধীনঙ্গচতা ভানুল

দঙ্গঙ্গফ াংফািত্র জগঙ্গত তাঁয সম িচাযর্াভূরক
বূদভকা তাঙ্গত দফতঙ্গকতয অফকা সনই ফরঙ্গরই
চঙ্গর। সম ীভাফিতা জায়গা আঙ্গছ তাঙ্গত কাঙ্গরয
সপ্রক্ষাঙ্গট যাখঙ্গর তাঁয অননযতায জায়গা
আভাঙ্গিয কাঙ্গছ ধযা ঙ্গড়। এফাং এখাঙ্গনই তাঁয
উিযর্- ফঙ্গট।
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