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Abstract
The world „Imperialism‟ is much talked about in today‟s world. It is a tool to acquire
other‟s states for one‟s economic benefit. Lenin famously said “Imperialism is the highest
stage of capitalism”. Imperialism, thus, can be considered a typical capitalistic scheme.
The aggression of colonialisation spread across many countries and India, too, was not
spared from its curse. After the Battle of Plassey in 1757 AD, the East India Company
started to colonise India. This exploitation started influencing India‟s politics, economic,
religion, social structure, literature, art and culture.
In the history of Bengali literature, amongst all the writers of importance, Saratchandra
Chattopadhyay was a humanitarian writer. In his writing, we find stories of the section of
people, who were deprived and exploited. The pains and sorrows of these people which
were grossly overlooked in the-then art and literature, however Saratchandra was
uninhibited in telling their stories.
In 1919, Saratchandra Chattopadhyay joined National Congress, and with the help of
Chittaranjan Das, he gradually became an active member of the party. Gandhi inspired him
to join the non-cooperation movement, and gradually, he became so involved in politics,
that he was elected the President of the Howerah Jila committee. Gradually he started
entering national level politics.
In this time, although he was neck-deep in political activism, he wrote „Nari‟r Mulyo‟ and
„Dena Paona‟. It is also during this time that he started writing the likes of „Srikanto‟ (the
third part), „Pather Dabi‟, „Nababidhan‟, „Jagaran‟ etc. In all these novels, although we
find manifestation of imperial ideologies, „Pather Dabi‟ stood out as an exceptional
creation that would not only be revered as classic literature, but also became the handbook
of revolution to the Bengali youth. And although the British government banned the novel, it
created a nationwide wave of commotion. The novel, later free from its ban, continues to
attract readers with its literary quality and revolutionary content.

াম্রাজযফাদ কথাবি একবি ফহুর আঙ্গরাবচত বফলয়, াম্রাজয বফস্তাঙ্গযয অববপ্রায় থথঙ্গকই াম্রাজযফাঙ্গদয জন্ম য়
এফং এই অববপ্রায় ৃবি য় অথমননবতক, াভাবজক, ধভমীয় ফা াভবযক কাযঙ্গেয উয বববি কঙ্গয। অফয এই কর
কাযঙ্গেয ভঙ্গধয অথমননবতক স্বাথমবি প্রধান। অথমাৎ াম্রাজযফাদ র অথমননবতক স্বাথম ববধিরয উঙ্গেঙ্গ যযাজয গ্রা
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কযায একবি ধিরবত, মায পঙ্গর অবধকৃত অঞ্চঙ্গরয অবধফাী ফা আগ্রানকাযী জাবত ফা তায যকাঙ্গযয কাঙ্গছ ফযতা
স্বীকায কযঙ্গত ফাধয য়। থরবনঙ্গনয “Imperialism- the highest stage of capitalism” গ্রঙ্গে াম্রাজযফাঙ্গদয
ভাকমীয় দৃবিঙ্গকাঙ্গেয বযচয় ায়া মায়। থরবনন াম্রাজযফাঙ্গদয অথমননবতক বদকবিয উঙ্গযই ভূরত অবধক গুরুত্ব
আঙ্গযা কঙ্গযঙ্গছন। তাাঁয ভঙ্গত াম্রাজযফাদ র াঁবজফাঙ্গদয একঙ্গচবিয়া মমায় ফা একঙ্গচবিয়া াঁবজফাদ। এই মমাঙ্গয়
থদঙ্গয উৎাদন, বল্প, ফাবেজয, ফযাঙ্ক প্রবৃবত ভবিঙ্গভয় াঁবজবতঙ্গদয াঙ্গত অবতভাত্রায় থকন্দ্রীবূত ঙ্গয় ঙ্গে।
াঁবজবতঙ্গদয াঙ্গত বল্প ফযফস্থা  ফযাঙ্ক ফযফস্থায ভাবরকানা থাকায় অবযঙ্গভয় ভাজন াঁবজয ৃবি য়। তখন
স্বঙ্গদঙ্গয ফাজায অবতক্রভ কঙ্গয বফঙ্গদঙ্গ াঁবজ বফবনঙ্গয়াঙ্গগয ভাধযঙ্গভ অবতবযক্ত ভনাপা অজমঙ্গনয থচিা কযা য়। এয
ভাধযঙ্গভ একবি থদ অনযানয থদঙ্গয উয প্রবাফ-প্রবতবি বফস্তাঙ্গযয থচিা কঙ্গয। এই বাঙ্গফই াম্রাজযফাদ বফববন্ন
রূঙ্গ তায বক্ত  প্রবতবি কাঙ্গয়ভ কযঙ্গত থাঙ্গক। াম্রাজযফাদী যাষ্ট্রগুবর ক্ষভতা বফস্তাঙ্গযয থভাঙ্গ এঙ্গকয য এক
যাষ্ট্রঙ্গক বনঙ্গজঙ্গদয উবনঙ্গফঙ্গ বযেত কযঙ্গত থচিা কঙ্গয। অযবদঙ্গক বফঙ্গদী াঙ্গনয ৃঙ্খর থথঙ্গক ভবক্ত ায়ায
জনয বফববন্ন উবনঙ্গফ  যাধীন থদঙ্গয অবধফাীগে াম্রাজযফাদী থালঙ্গেয বফরুঙ্গধির জাতীয় ভবক্ত আঙ্গদারন
ংগবিত কঙ্গয।। ঊনবফং তাব্দীয থঙ্গলয বদক থথঙ্গক বফঙ্গশ্বয বফববন্ন প্রাঙ্গে াম্রাজযফাদী াঙ্গনয বফরুঙ্গধির প্রবতফাদ
আঙ্গদারন ঘিঙ্গত থাঙ্গক। অফয এয আঙ্গগ ১৭৭৮ াঙ্গর উিয আঙ্গভবযকায থতঙ্গযাবি থদ ৃবথফীয ফৃিভ বক্ত
াম্রাজযফাদী যাষ্ট্র ইংরযাঙ্গেয উবনঙ্গফবক াঙ্গনয ৃঙ্খর থথঙ্গক বনঙ্গজঙ্গদয ভক্ত কযঙ্গত ক্ষভ ঙ্গয়বছর। মা বছর
ৃবথফীয ইবতাঙ্গ এক উঙ্গেখঙ্গমাগয ঘিনা।
জাতীয়তাফাদী আদঙ্গময প্রায ঘিাঙ্গনায জনযই বফববন্ন ইউঙ্গযাীয় যাষ্ট্র াম্রাজয বফস্তাঙ্গযয বযকল্পনা গ্রে
কঙ্গযবছর। তাযা অবধকৃত উবনঙ্গফগুবরঙ্গত াশ্চাতয বক্ষায প্রায ঘিায়। ঐ অঞ্চঙ্গরয ভানল াশ্চাঙ্গতযয
জাতীয়তাফাদ, গেতন্ত্র, াভয, স্বাধীনতা ইতযাবদয ধাযো ম্পঙ্গকম অফবত ন। প্রথভ বফশ্বমঙ্গধিরয ভয় ভাবকমন
যাষ্ট্রবত উইরন প্রঙ্গতযকবি যাঙ্গষ্ট্রয ভানবধকাঙ্গযয তত্ত্ব প্রচায কঙ্গযবছঙ্গরন। থম জাতীয়তাফাদ উবনঙ্গফবক
যাষ্ট্রগুবরঙ্গক াম্রাজয বফস্তাঙ্গয প্রঙ্গযাবচত কঙ্গযবছর, থই জাতীয়তাফাদই উবনঙ্গফগুবরয অবধফাীগেঙ্গক
উবনঙ্গফবকতা বফঙ্গযাধী জাতীয়তাফাদী আঙ্গদারন ংগবিত কযঙ্গত উদ্বধির কঙ্গয। এই কর জাতীয়তাফাদী
আঙ্গদারঙ্গন শ্রবভক, কৃলক, ফবধিরজীবফ, ধনী, দবযদ্র কর থশ্রবেয ভানলই অংগ্রে কঙ্গযবছর। অফয উজাবত
প্রধাঙ্গনয কতমাফযবক্তযা জবভদাযযা স্থানীয় ফঙ্গজমায়াঙ্গদয বকছ অং এফং বফঙ্গদী থকাম্পানীয কভমচাযীযা জাতীয় ভবক্ত
ংগ্রাঙ্গভ বফঙ্গযাবধতা কযঙ্গর থদঙ্গপ্রঙ্গভয উন্মাদনায় অঙ্গনঙ্গক থক্ষত্র বফঙ্গঙ্গল এই ভবক্ত ংগ্রাভঙ্গক ভথমন
কঙ্গযবছঙ্গরন। এই ভবক্তংগ্রাঙ্গভয আঙ্গদারঙ্গন থদঙ্গয প্রায় ভস্ত ভধযবফি এফং ফবধিরজীবফ থশ্রবেই অংগ্রে
কঙ্গযবছর।। বাযতফঙ্গলম ইিইবিয়া থকাম্পানী ১৭৫৭ াঙ্গর রাী মঙ্গধিরয য থথঙ্গক তাঙ্গদয াম্রাজযফাদী থাফা বফস্তায
কযঙ্গত থাঙ্গক। পরস্বরূ এই াম্রাজযফাদী থালে বাযতফঙ্গলময অথমনীবত, যাজনীবত ভাজনীবতয উয বফঙ্গল
প্রবাফ বফস্তায কযঙ্গত থাঙ্গক।
বাযঙ্গত ইি ইবিয়া থকাম্পানীয াঙ্গনয আভরবি বছর অফাধ রণ্ঠঙ্গনয মগ। বিবি যকায ইি ইবিয়া
থকাম্পানীঙ্গক বযতফলম  চীনঙ্গদঙ্গ একঙ্গচবিয়া ফাবেজয কযায অবধকায বদঙ্গয়বছর। থকাম্পানী বনঙ্গজ  তায
কভমচাযীযা ফযবক্তগত বাঙ্গফ বফনা রৄঙ্গে ফাবেজয কঙ্গয ফাংরায থযভফস্ত্র, ঢাকায ভরীন, ািনায ূবত ফস্ত্র এফং
বফাঙ্গযয নীর  থাযা প্রবৃবত নয দ্রফয বিঙ্গিন ইউঙ্গযাঙ্গয ফাজাঙ্গয যপ্তাবন কযত। বকন্তু এঙ্গদীয় ফযফায়ীঙ্গদয
ফাংরায নফাফঙ্গদয উচ্চাঙ্গয রৄেবদঙ্গত ত ফঙ্গর তাযা থকাম্পানীয ঙ্গে ফাবেবজযক প্রবতদ্ববিতায় ক্রভ বছ িঙ্গত
রৄরু কঙ্গয। এই অভ ফাবেজয নীবতয পঙ্গর ফাংরায অথমনীবত ক্রভ বছ িঙ্গত রৄরু কঙ্গয। এই অভ ফাবেজয নীবতয
পঙ্গর ফাংরায অথমনীবত ক্রভ ে ঙ্গয় ঙ্গে। ১৭৬৫ খ্ীীঃ ফাংরায নফাফঙ্গদয কাছ থথঙ্গক প্রাবনক দাবয়ত্ব গ্রে
কযায য একফছয, াাঁচফছয প্রবৃবত থভয়াঙ্গদ বনরাভ থেঙ্গক ইজাযাদাযঙ্গদয জবভয খাজনা আদাঙ্গয়য দাবয়ত্ব বদঙ্গয়
থকাম্পানী বফর রাব কযঙ্গত থাঙ্গক। অিাদ তঙ্গকয ভধযবাগ থথঙ্গক বাযঙ্গতয অথমননবতক থক্ষঙ্গত্র বিঙ্গিঙ্গনয বল্প
বতঙ্গদয প্রাধাঙ্গনযয ূত্রাত য় ফাংরায অথমনীবতয উয এই বযফতমঙ্গনয প্রবতপরন থদখা মায়। এযয থথঙ্গকই
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স্বল্পকারীন ভঙ্গয়য জনয জবভয ইজাযা থদয়ায প্রথায অফান ঘবিঙ্গয় ফাংরায কৃবলফযফস্থাঙ্গক দীঘমকারীন বববিঙ্গত
ংগবিত কযায জনয ১৭৯৩ খ্ীীঃ বচযস্থায়ী ফঙ্গদাফঙ্গস্তয প্রফতমন ঘঙ্গি। মায পর স্বরূ ফাংরায কবিয বল্পগুবর অতযে
ক্ষবতগ্রস্ত য় এফং জবভয উয ভানঙ্গলয বনবমযীরতা ফৃবধির ায়ায় গ্রাভ ফাংরায অথমননবতক দুযফস্থা ক্রভাগত ফৃবধির
থঙ্গত থাঙ্গক।
উবন তঙ্গকয ভধযবাগ থথঙ্গক বিবি যকাঙ্গযয বূবভযাজস্ব নীবত  প্রাবনক ফযফস্থায পঙ্গর থম নতন
অথমননবতক বযঙ্গফ গঙ্গে ঙ্গি তায পঙ্গর ভধযবফি থশ্রবেয দ্রুত ংখযা ফৃবধির  প্রায ঘিঙ্গত থাঙ্গক। আধবনক
থমাগাঙ্গমাগ ফযফস্থায থমভন থযর থ, আধবনক োক ফযফস্থা প্রবৃবতয উদ্ভফ ঘঙ্গি। উবন তঙ্গকয থল মমাঙ্গয়
বযফন  বঙ্গল্পয উন্নবত, ফযফা ফাবেঙ্গজযয প্রায  আংবক বল্পায়ঙ্গনয পঙ্গর ফাংরায় ভধযবফি 
বনম্নভধযবফঙ্গিয ংখযফৃবধির ঘঙ্গি। এই থশ্রবেয ভঙ্গধয উদাযননবতক ভতফাদ প্রাচীন ঐবতযগত থগাাঁোভী  থদাত্মঙ্গফাঙ্গধয
জন্ম য়। ভধযবফি থশ্রবে ক্রভ আত্মপ্রতযঙ্গয়য উয প্রবতবিত ঙ্গয় ভাজ ংস্কায আঙ্গদারন থথঙ্গক রৄরু কঙ্গয থদঙ্গয
অথমননবতক যাজননবতক আঙ্গদারঙ্গন প্রধান বক্তঙ্গত বযেত য়।
ফাংরাঙ্গদঙ্গ াম্রাজযফাদ বফঙ্গযাধী জাতীয়তাফাদী আদঙ্গময বববি যচনায় বফঙ্গফকানঙ্গদয বচোবাফনা বফঙ্গল
গুরুত্বূেম বূবভকা ারন কঙ্গযবছর। ১৮৮৪ বখ্স্টাঙ্গব্দয বকছ ূফম থথঙ্গক ঙ্গযন্দ্রনাথ ফযানাজমী, আনদঙ্গভান ফ প্রবৃবত
এক ফমবাযতীয় জাতীয় ংগিন গঙ্গে থতারায প্রঙ্গয়াজন অনবফ কঙ্গযন, এফং ১৮৮৫ াঙ্গর জাতীয় কংঙ্গগ্র গবিত
য়। অফয এই ভয় ভাঙ্গজয বল্পবত  উচ্চবফি থশ্রবেযাই কংঙ্গগ্র গিঙ্গন অগ্রেী বূবভকা ারন কঙ্গযবছঙ্গরন।
এই ভয় বববর াববম যীক্ষায় বাযতীয়ঙ্গদয অবধকতয ঙ্গমাগ দান  স্বায়ত্বাঙ্গনয ফযাাঙ্গয থফব কঙ্গয
অবধকায থদয়ায প্রঙ্গে বিবি যকাঙ্গযয কাঙ্গছ আঙ্গফদন বনঙ্গফদঙ্গনয জ থই অনযন কযা য়। ১৯০৫ খ্ীীঃ
ফেবে আঙ্গদারনঙ্গক থকন্দ্র কঙ্গয াযা থদ জঙ্গে গেআঙ্গদারন ংগবিত য় এফং স্বঙ্গদী দ্রফয গ্রে  বফঙ্গদী
দ্রফয ফজমন নীবত গ্রে কযা য়। অফঙ্গঙ্গল ফেবঙ্গেয বযকল্পনা যদ য়। ১৯০৭ খ্ীীঃ জাতীয় কংঙ্গগ্রঙ্গয যাি
অবধঙ্গফঙ্গন নযভস্থী  চযভেী দুবি অং বদ্বধাবফবক্ত ঙ্গয় মায়ায জাতীয় যাজনীবতয বাগযাকাঙ্গ থম তাায
ৃবি য় তাযই ভঙ্গধয ভধযবফি প্রবাবফত ন্ত্রাফাদী আঙ্গদারন গঙ্গে ঙ্গি। এই আঙ্গদারন থদঙ্গয ভঙ্গধয ভূরত মফক
ভাজঙ্গকই উদ্বধির কযঙ্গত থঙ্গযবছর।
যৎচন্দ্র মখন ফাভমা থছঙ্গে বাযতফঙ্গলম চঙ্গর আঙ্গন তখন প্রথভ ভামধির চরবছর। াম্রাজযফাদী মঙ্গধির ভাত্মা গাবি
 কংঙ্গগ্র থনতাযা বনীঃঙ্গতম অকন্ঠবাঙ্গফ ইংঙ্গযজ াম্রাজযফাঙ্গদয ভথমন কঙ্গযবছর। ভাত্মা গাবি ইংঙ্গযজঙ্গদয ঙ্গক্ষ
সনয ংগ্র  থস্বচ্ছাঙ্গফক ফাবনী গঙ্গে তঙ্গরবছঙ্গরন। বতবন সনযংগ্র কযঙ্গত বগঙ্গয় গুজযাঙ্গিয কৃলকঙ্গদয
ফঙ্গরবছঙ্গরন থম, মঙ্গধির থমাগ বদঙ্গর ‘স্বযাজ’ রাব ম্ভফ ঙ্গফ। বকন্তু াধাযে ভানঙ্গলয অববজ্ঞতা বছর ববন্নরূ। মঙ্গধিরয
যদ থজাগাঙ্গত বগঙ্গয় দাবযদ্রয ীবেত ভানল বজবনঙ্গত্রয অস্বাবাবফক ভূরয ফৃবধিরঙ্গত জজমবযত ঙ্গয় ঙ্গে। এই প্রঙ্গে
যজনীাভ দি ফঙ্গরবছঙ্গরন “The very heavy burdens of crippling financial contributions exacted
from the poverty stricken people of India for the service of the war, the rising prices and the
reckless profiteering created conditions of mass misery and impoverishment, which were
reflected in the unparalleled toll of the influenza epidemic at the end of the war killing 14
million, the growth of unrest was reflected in the Ghadr movement in the Punjab, and in
mutinies in the army which were suppressed with ruthless executions and sentences.”১

মধিরঙ্গঙ্গল াধাযে ভানঙ্গলয এই থক্ষাব আঙ্গযা তীি আকায ধাযে কঙ্গয। মধিরকারীন ফছযগুঙ্গরাঙ্গত এঙ্গদঙ্গ
বঙ্গল্পয বফস্তায  শ্রবভক থশ্রবেয ংখযা ফৃবধির ঘঙ্গি। বল্পফাবেঙ্গজযয অবূতূফম ফৃবধিরঙ্গত াঁবজবতযা প্রচয ভনাপা র িঙ্গত
থাঙ্গকন। অযবদঙ্গক জীফনমাত্রায় দ্রুত ফযয়ফৃবধিরঙ্গত শ্রবভকঙ্গশ্রবেয ংগবিত আঙ্গদারন তীিতা রাব কঙ্গয। পঙ্গর মধির
থঙ্গল াযা বাযতফঙ্গলম ফযাক গেবফঙ্গক্ষাব থদখা থদয়। ফাংরায মফবক্তয ভঙ্গধয আঙ্গগ থথঙ্গকই বফপ্লঙ্গফয প্রবত প্রচে
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আগ্র থদখা বদঙ্গয়বছর। এই ভয়ই ফাঙ্গরশ্বঙ্গয ফাঘা মতীন দঙ্গর রঙ্গে প্রাে থদন। এই বফপ্লফী বক্তঙ্গক দভন কযায
জনয ইংঙ্গযজ যকায দভনভূরক যাউরাি আইন া কযান, মায প্রবতফাঙ্গদ নানা জায়গায় যতার াবরত য়।
ইংঙ্গযজ যকায ভাযভখী ঙ্গয় ঙ্গি, মায নৃং প্রকা ঘঙ্গি জাবরয়ানয়ারাফাগ তযাকাঙ্গেয ভধয বদঙ্গয়। এই ভয়
ভাত্মাগাবি নীযফ থাকঙ্গর ঘিনায প্রবতফাঙ্গদ যফীন্দ্রনাথ ইংঙ্গযজ যকায থদয়া ‘নাইি’ উাবধ তযাগ কযঙ্গরন।
এই কর ঘিনা যৎচন্দ্রঙ্গক াম্রাজযফাদ বফঙ্গযাধী আঙ্গদারঙ্গনয প্রবত আকৃি কঙ্গয বছর ১৯১৯ াঙ্গর বতবন
াম্রাজযফাদ বফঙ্গযাধী আঙ্গদারঙ্গন অংগ্রঙ্গেয জনয জাতীয় কংঙ্গগ্রঙ্গ থমাগদান কঙ্গযন। ১৯১৯ ার বাযতফঙ্গলময
জাতীয় আঙ্গদারঙ্গনয থক্ষঙ্গত্র একবি গুরুত্বূেম ফছয। ঐ ফছয ইংঙ্গযজ যকায যাউরাি আইন া কঙ্গয জনগঙ্গেয
উয দভননীবত প্রঙ্গয়াগ কঙ্গয। এই আইঙ্গনয পঙ্গর থম থকান ফযবক্তঙ্গক বফনা বফচাঙ্গয আিক কযা, আদারঙ্গতয প্রচবরত
বনয়ভ অস্বীকায কযা এফং ংফাদত্র  ত্রবত্রকায উয বনঙ্গলধাজ্ঞা জাযী কযা য়। ভাত্মা গাবি যাউরাি আইঙ্গনয
বফরুঙ্গধির প্রবতঙ্গযাধ আঙ্গদারঙ্গনয উঙ্গেঙ্গ ‘তযাগ্রী ঙ্ঘ’ গিন কঙ্গযবছঙ্গরন। এই ভয় থদঙ্গয ভঙ্গধয বাযতফাীঙ্গদয
সফপ্লবফক কভমপ্রঙ্গচিা এফং অযবদঙ্গক যাবয়ায় জাঙ্গযয তন ইংঙ্গযজ যকাযঙ্গক ন্ত্রস্ত কঙ্গয তঙ্গরবছর। তাযা কথায়
কথায় ‘ববোঙ্গনয’ নাঙ্গভ তয  কন্ঠঙ্গযাঙ্গধয থম অঙ্গচিা চাবরঙ্গয়বছর তায বফরুঙ্গধির যৎচন্দ্র ‘তয  বভথযা’
(ফাংরায কথা, ২০ ভা  ৫ পারৃন ১২৩৮) প্রফিবি থরঙ্গখন। এই প্রফঙ্গি থরখক থকফরভাত্র ইংঙ্গযজ যকাঙ্গযয
বফরুঙ্গধির বধক্কায থদন তা নয়। তৎকারীন থদীয় ভানলযা ইংঙ্গযজ াঙ্গকয এই অনযায় অতযাচাযঙ্গক বফনাফাধায় থভঙ্গন
থনয়ায বফরুঙ্গধির বতবন প্রবতফাদ কঙ্গযন।
যৎচঙ্গন্দ্রয জীফন অববজ্ঞতা ূেম, ইংঙ্গযজ াঙ্গনয পঙ্গর বাযঙ্গতয অথমনীবত, যাজনীবত, ধভম, ভাজ এফং ম্ভ্রভ
বক বাঙ্গফ নি ঙ্গয় বগঙ্গয়বছর তা থদখায ভত থচাখ থমভন তায বছর থতভবন াধাযে ভানঙ্গলয প্রবত বছর বনবফে
বাঙ্গরাফাা  ানবূবত। তায স্পমকাতয ভন একবদঙ্গক থচঙ্গয়বছর থদীয় ভাজ াঙ্গনয াত থথঙ্গক ভবক্ত
অযবদঙ্গক বফঙ্গদী ান ৃঙ্খরা থথঙ্গক ভবক্ত, অফয যৎচঙ্গন্দ্রয যাজননবতক আঙ্গদারঙ্গন প্রঙ্গফ ঘঙ্গি ‘নাযায়ন’
বত্রকায ম্পাদক থদফিয ঙ্গে ‘স্বাভী’ গল্পবিয প্রকাঙ্গয ূত্র ধঙ্গয, এয য থথঙ্গকই বাযঙ্গতয জাতীয়তাফাদী
যাজননবতক আঙ্গদারঙ্গন গাবিবজয আহ্বাঙ্গন অবং অঙ্গমাগ আঙ্গদারঙ্গন থমাগদান কঙ্গযন। ১৯২১ বখ্ীঃ গাবিয
থনতৃঙ্গত্ব থম অঙ্গমাগ আঙ্গদারন ংগবিত য় তায ভূর রক্ষয বছর Attention of Swaraj by peaceful and
non-violent mean অথমাৎ ইংঙ্গযজ াম্রাজযফাদ  থালঙ্গনয অফান ঘবিঙ্গয় স্বযাজ প্রবতিা কযা, কংঙ্গগ্র
অঙ্গমাগ আঙ্গদারঙ্গনয দ্বাযা থই ান  থালঙ্গনয বফরুঙ্গধির গে আঙ্গদারন ংগবিত কযর।
গাবিবজ ৃি অঙ্গমাগ আঙ্গদারঙ্গনয দুবি নীবত বছর একবি বছর ফয়কি বদ্বতীয়বি র স্বঙ্গদী। মায পঙ্গর
গাবিবজ ইংঙ্গযজ যকায বযচাবরত বক্ষা প্রবতিানগুবর ফয়কি কযায োক বদঙ্গয়বছঙ্গরন। ইঙ্গযজঙ্গদয থগারাভখানা
থছঙ্গে ফহু ছাত্র থফবেঙ্গয় আঙ্গন এফং তাঙ্গদয জনয থদফিয উঙ্গদযাঙ্গগ ঙ্গয়বরংিন থস্কায়াঙ্গয পযবফজ ভযানঙ্গনয
বফযাি অট্টাবরকায় ‘থগৌবযয় ফমবফদযায়তন’ নাঙ্গভ একবি জাতীয় বফদযারয় স্থান কযা য়। গাবিবজ এই বফদযারয়বি
উদ্ঘািন কঙ্গযন, বালচন্দ্র ফ বছঙ্গরন এই বফদযারঙ্গয়য বপ্রবিার আয যৎচন্দ্র বছঙ্গরন ফাংরায অধযাক। তাছাো
ভাখনরার থন, সঙ্গরন্দ্র চক্রফতমী, অভূরয চন্দ্র থন প্রভখ খযাতনাভা ফযবক্তযা এই বফদযারঙ্গয় বক্ষকতা কযঙ্গতন।
অঙ্গমাগ আঙ্গদারন চরাকারীন ভবরায বকন্তু এই আঙ্গদারঙ্গন দূঙ্গয ঙ্গয থাঙ্গকনবন। তাযা আঙ্গদারঙ্গন
মঙ্গথি অগ্রনী বূবভকা ারন কঙ্গযবছর। বক বাঙ্গফ ভবরাঙ্গদয যাজনীবতঙ্গত মক্ত কযা মায় এ বফলঙ্গয় বচিযঞ্জন
যৎচন্দ্রঙ্গক দাবয়ত্ব থদন, যৎচন্দ্র এঙ্গদয জনয ‘নাযী কভম ভবদয’ নাঙ্গভ একবি প্রবতিান স্থান কঙ্গযন। এই ংস্থাবিয
বযচারনায দাবয়ত্ব থদন থদফিয থফান উবভমরা থদফী  স্ত্রী ফােী থদফীয উয। অফয প্রথঙ্গভ এই প্রবতিাঙ্গন
ভবরাঙ্গদয ংখযা খফই কভ থাকঙ্গর যফতমী কাঙ্গর এই ংখযা বকছিা ফৃবধির ায় অফয যৎচন্দ্র কখনই ংখযায়
বফশ্বাী বছঙ্গরন না। বতবন ফরঙ্গতন ‚মগমগােয ধঙ্গয মাযা ঘঙ্গযয ফাইঙ্গয া থদয়বন।। যান্নাঘয  প্রবতঘয মমে
মাঙ্গদয কভমঙ্গক্ষত্র বনধমাবযত বছর, তাঙ্গদয ভঙ্গধয থথঙ্গক স্বাধীনতা ংগ্রাঙ্গভয জনয স্র সবনক থকাথা থথঙ্গক আঙ্গফ?
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বকন্তু দ্ম থতা কাদায় থপাঙ্গি। একবদন থদঙ্গয অন্তুয থথঙ্গক বনশ্চই পঙ্গি থফযঙ্গফ‛২। গাবিবজয আহ্বান থই প্রথভ
থভঙ্গয়যা রুলঙ্গদয ঙ্গে ভানবাঙ্গফ যেবূবভঙ্গত এঙ্গ দাাঁবেঙ্গয়বছর।
এই ভয় অঙ্গমাগ আঙ্গদাঙ্গরন থদঙ্গয ভঙ্গধয একিা বফযাি প্রবতবক্রয়ায ৃবি কযর ফহু নয-নাযী মফক মফতী
এই আঙ্গদারঙ্গন বফঙ্গল অগ্রনী বূবভকা বনঙ্গরন। যৎচন্দ্রু বনঙ্গজ াবতয াধনা থছঙ্গে বচিযঞ্জঙ্গনয ঙ্গে অঙ্গমাগী
কভমকাঙ্গে বরপ্ত ঙ্গয়বছঙ্গরন। ফাংরাঙ্গদঙ্গ অঙ্গমাগী আঙ্গদারঙ্গনয ঞ্চারক বছঙ্গরন থদফি। খাবদ বনবভমত ফস্ত্র
বফক্রঙ্গয়য জনয থম কর থস্বচ্ছাঙ্গফকযা থগ্রপতায ন তায ভঙ্গধয থদফিয থছঙ্গর বছঙ্গরন। এয য থদফিয স্ত্রী
ফােীঙ্গদফী  থফান উবভমরা থদফী এই আঙ্গদারঙ্গনয থনতৃঙ্গত্বয বায থনন। অফয ঐ বদনই মফযাজ করকাতায় আঙ্গন
এফং ধভমঘাি কযায অযাঙ্গধ ফােী থদফীঙ্গক গ্রপতায কযা য়। াযা ফাংরা এই ঘিনায় বফঙ্গলবাঙ্গফ ক্ষধির ঙ্গয়
ঙ্গি। ১৯২১ াঙ্গর থপৌজদাযী আইন জাবয য়ায পঙ্গর কংঙ্গগ্রঙ্গয জাতীয় থস্বচ্ছাঙ্গফক ফাবনী থফআইবন ফঙ্গর
থঘাবলত য়। থদফধির এই ভয় ংগিনবি আঙ্গযা দৃঢ় কঙ্গয গঙ্গে থতাঙ্গরন  আইন-অভানয ঙ্কল্প কঙ্গযন এফং তায
থনতৃঙ্গত্বয বায থদন বালচঙ্গন্দ্রয াঙ্গত। াজায াজায থস্বচ্ছাঙ্গফক ফাংরায থজরগুঙ্গরাঙ্গত ূেম ঙ্গয় থগর এফং
যকায দভদভ  বখবদযঙ্গয থস্পার থজর সতযী কযঙ্গত ফাধয য়। এই প্রঙ্গে বাল চন্দ্র ফঙ্গরবছঙ্গরন ‚অঙ্গনঙ্গক
ভঙ্গন থম তায (ঙ্গদফিয) স্বঙ্গদ থফা িঙ্গতয উঙ্গেয বছর থদভাত্রীকায চযঙ্গে বনঙ্গজঙ্গদয ফমস্ব উৎগম কযা। বকন্তু
আবভ জাবন তায উঙ্গেয বছর এয থচঙ্গয় ভিয। বতবন তায বযফাযঙ্গক থদভাতৃকায চযঙ্গন উৎগম কযঙ্গত
থচঙ্গয়বছঙ্গরন এফং অঙ্গনকিা পর ঙ্গয়বছঙ্গরন। ১৯২১ বখ্স্টাঙ্গব্দ ধযাকঙ্গেয ভয় বতবন বস্থয ঙ্কল্প কঙ্গযবছঙ্গরন
থম এঙ্গক এঙ্গক তায বযফাঙ্গযয প্রঙ্গতযকঙ্গক কাযাগৃঙ্গ ািাঙ্গফন এফং ঙ্গে ঙ্গে বনঙ্গজ আঙ্গফন। আভযা জানতভ
থম বতবন ীঘ্রই ধযা েঙ্গফন; তাই আভযা ফঙ্গরবছরভ থম, তাাঁয থগ্রপতাঙ্গযয ূঙ্গফম তায ঙ্গত্রয মায়ায থকান প্রঙ্গয়াজন
নাই এফং একজন রুল ফতমভান থাকঙ্গত আভযা থকান ভবরাঙ্গক থমঙ্গত বদফ না। থঙ্গল বতবন ফরঙ্গরন। এিা তায
আঙ্গদ। ারন কযঙ্গত ঙ্গফ। তাযয প্রবতফাদ জাবনঙ্গয় আভযা থম আদম বঙ্গযাধামম কযরভ‛৪। এই ফয়কি
আঙ্গদারন কযায ভয় ফেফাজাঙ্গয খেয থপযী কযঙ্গত বগঙ্গয় থগ্রপতায ঙ্গরন ফােী থদফী  নীবত থদফী। ১০ই
বেঙ্গম্বয বচিযঞ্জন, বালচন্দ্র, থভৌরানা আজাদ প্রভখ থপ্রবঙ্গেবি থজঙ্গর ফদী ন।
১৯২২ বখ্ীঃ জন ভাঙ্গ থদফি কাযাভক্ত ঙ্গর শ্রধিরানদাঙ্গকম তাঙ্গক ম্বর্ধ্মনা থদয়া য়। এই বায অনযতভ
উঙ্গদযাক্তা বছঙ্গরন যৎচন্দ্র চঙ্গট্টাাধযায়। এফং এই বায থম অববনদন ত্রবি ো য় থবি যচনা কঙ্গযবছঙ্গরন
থরখক। থদফিয প্রবত যৎচঙ্গন্দ্রয শ্রধিরা কতখাবন প্রগাঢ় বছর এই অববনদন ত্রবি বছর তায বনদমন ‚একবদন
থদঙ্গয থরাক থতাভাঙ্গক ক্ষবধত  ীবেঙ্গতয আশ্রয় ফবরয়া জাবনয়াবছর। থবদন থ বর কঙ্গয নাই। বকন্তু থম কথা তবভ
বনঙ্গজ বচযবদন থগান কবযয়াছ-দাতা  গ্রীতায থই বনবৃত করুন ম্বি আজ থতভবন থগাঙ্গন রৄধ থতাভাঙ্গদয
জনযই থাঙ্গক। বকন্তু তাযা একবদন এই ফাংরাঙ্গদঙ্গ থতাভাঙ্গক বাফক ফবরয়া, কবফ ফবরয়া ফযে কবযয়াবছর। থবদন
থ বর কঙ্গয নাই। বকন্তু থ কথা তবভ বনঙ্গজ বচযবদন থগান কবযয়াছ, দাতা  গ্রীতায থই বনবৃত করুন ম্বি
আজ থ থতভনই থগাঙ্গন রৄধ থতাভাঙ্গদয জনযই থাক। বকন্তু তাযা একবদন এই ফাংরাঙ্গদঙ্গ থতাভাঙ্গক বাফক
ফবরয়া কবফ ফবরয়া ফযে কবযয়াবছর, থবদন  থ বর কঙ্গয নাই। থবদন এই ফাংরায বনগূে ভভমস্থানবি উত্থাবিত
কবযয়া থদবখঙ্গত; তাায একাে বঞ্চত অেয ফােীবি বনযেয কান াবতয়া রৄবনঙ্গত; তাায ভস্ত হৃদয় বদয়া উরবি
কবযয়া রইঙ্গত থতাভায একাগ্র াধনায অফবধ বছর না। ... তাায য একবদন ভাতায কবিনতভ আঙ্গদ থতাভায
উরবি থৌবছর। থবদন থদঙ্গয কাঙ্গছ স্বাধীনতায তযকায ভূরয বনঙ্গদম কবযয়া বদঙ্গত ফমস্বঙ্গন থতাভাঙ্গক ঙ্গথ
ফাবয ইঙ্গত ইর, থবদন তবভ বদ্বধা কয নাই। ফীয তবভ দাতা তবভ কবফ তবভ, .... থতাভাঙ্গক বয় নাই; থতাভায থভা
নাই-তবভ বনঙ্গরাব, তবভ ভক্ত, তবভ স্বাধীন। যাজয থতাভাঙ্গক ফাাঁবধঙ্গত াঙ্গয না, স্বাথম থতাভাঙ্গক বরাইঙ্গত াঙ্গয না।
ংায থতাভায কাঙ্গছ ায ভাবনয়াঙ্গছ। বফঙ্গশ্বয বাগযবফধাতা তাই থতাভায কাঙ্গছই থেঙ্গে থশ্রি ফবর গ্রে কবযঙ্গরন।
থতাভাঙ্গকই র্ব্মঙ্গরাঙ্গর চক্ষয াক্ষাঙ্গত থদঙ্গয স্বাধীনতায ভূরয প্রাে কবযয়া বদঙ্গত ইর। থ কথা তবভ ফায ফায
ফবরয়াছ স্বাধীনতায জনয ফঙ্গকয জ্বারা বক, তাা থতাভাঙ্গকই কর ংঙ্গয়য অতীত কবযয়া ফঝাইয়া বদঙ্গত ইর।...
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থ বচিযঞ্জন, তবভ আভাঙ্গদয বাই, তবভ আভাঙ্গদয হৃদ, তবভ আভাঙ্গদয বপ্রয় থতাভায কর গঙ্গর্ব্ময গর্ব্ম-ফাোরী
তবভ; তাই-ত ভস্ত ফাংরায হৃদয় থতাভায কাঙ্গছ ফবয়া আবনয়াঙ্গছ- আয আবনয়াঙ্গছ ফহুজননীয একাে ভঙ্গনয
আীর্ব্মাদ, তবভ বচযজীবফ ি। তবভ জয়মক্ত ি‛৫। এই বাঙ্গফ যৎচন্দ্র তাাঁয অেয বদঙ্গয় থদঙ্গয থনতায প্রবত
আেবযক অববনদন প্রকা কঙ্গযবছঙ্গরন বতবন বচিযঞ্জনঙ্গক ভঙ্গন প্রাঙ্গে বাঙ্গরাফাবঙ্গতন শ্রধিরা কযঙ্গতন তায ফাাঁধাঙ্গনা
ঙ্গথই বতবন স্বাধীনতায ভন্ত্র খাঁঙ্গজ ায়ায থচিায় িতী ঙ্গয়বছঙ্গরন।
বচিযঞ্জন থজর থথঙ্গক ভবক্তয ূঙ্গফম যৎচন্দ্র যাজনীবতঙ্গত আঙ্গস্ত আঙ্গস্ত অগ্রয ঙ্গত থাঙ্গকন। প্রথঙ্গভ বতবন বছঙ্গরন
একজন যভমদাতা বকন্তু ক্রভান্বঙ্গয় বতবন ক্রীয় যাজনীবতঙ্গত অংগ্রে কযঙ্গত থাঙ্গকন। বচিযঞ্জন এই ভয়
আবরয থজঙ্গর ফদী বছঙ্গরন। বেত ভদনঙ্গভান ভারঙ্গফযয থনতৃঙ্গত্ব একবি দর এই ভয় বাইযঙ্গয়য ঙ্গে থদখা
কযঙ্গত মান। বকন্তু ফদীঙ্গদয ছাো ায়া ফা বঙ্গকবিংএয বফলঙ্গয় থতভন থকান বধিরাে গৃীত য়বন। ১৯২১ াঙ্গরয
২৪ বেঙ্গম্বয মফযাজ করকাতায় এঙ্গর। করকাতা ভানগযী শ্মাঙ্গনয ভঙ্গতা নীযফতায আফযঙ্গে বনঙ্গজঙ্গক থঢঙ্গক
থপঙ্গরবছর। থদফি এই ভয় আঙ্গদারঙ্গনয থনতৃত্ব থদন। যৎচন্দ্র তায ভাভা উঙ্গন্দ্রনাথঙ্গক বনঙ্গয় খাবর াঙ্গয়
াো ঙ্গরয কাঙ্গছ অগবেত জনতায ববে াভরাঙ্গত ফযস্ত থাঙ্গকন। ধভমঘি থফ াপঙ্গরযয ঙ্গে ংগবিত য় মা
থদঙ্গখ ইউঙ্গযাীয়যা প্রচে ক্ষধির ঙ্গয় ঙ্গিন এফং যকাঙ্গযয দভন নীবত আঙ্গযা তীিরূ ধাযে কঙ্গয। অফয
অঙ্গমাগ আঙ্গদারঙ্গন থই ভয় আঙ্গযা তীিতায আকায ধাযে কঙ্গয। এই আফায়ায ভঙ্গধযই আঙ্গভদাফাঙ্গদ
কংঙ্গগ্রঙ্গয অবধঙ্গফন ফঙ্গ। থদফি বাবত বনফমাবচত ন, তঙ্গফ বতবন তখন থজঙ্গর, থই জনয াবকভ আজভর
খাাঁঙ্গক কামমবনফমাক বাবতরূঙ্গ বনফমাবচত কযা য়। থদফিয বরবখত বালন ঙ্গযাবজনী নাইে ঙ্গেন তাাঁঙ্গত থদফি
বাযতীয় যাষ্ট্রংঙ্গঘয কথা ফযাখযা কঙ্গযন- ‚আভাঙ্গদয ংস্কৃবত  বযতা াশ্চাতয বযতাঙ্গক বযূেমরূঙ্গ প্রে
কযায ূঙ্গফম আন বযতা  বনঙ্গজঙ্গক থজঙ্গন থনয়া উবচত‛৬।
অঙ্গমাগ আঙ্গদারন মখন াযা বাযতফঙ্গলম এক বফযাি আকায ধাযে কঙ্গযঙ্গছ তখনই থদঙ্গয বফববন্ন জায়গায়
অবংা আঙ্গদারঙ্গনয ফীজ ফন ঙ্গত রৄরু কঙ্গয এফং একবি বফঙ্গল দুঘমিনা ংঘবিত য়। ১৯২২ াঙ্গর থগাযখয
থজরায থচৌবযঙ্গচাযা গ্রাঙ্গভ কংঙ্গগ্রঙ্গয একবি বভবছর থফয য় এফং থই ভয় িৎই দাো থফঙ্গধ মায় এই দাোয পঙ্গর
ফাযঙ্গদৌরী ল্টএ একজন থাই  একজন দাঙ্গযাগাঙ্গক থানায় ফি কঙ্গয, জনতা থানায় আগুন রাবগঙ্গয় থদয়। মা
থচৌবযঙ্গচাযায ঘিনা নাঙ্গভ খযাত। এই ভয় থফাম্বাই  ভাদ্রাঙ্গজ থফ বকছ অবং আঙ্গদারঙ্গনয থখাাঁজ ায়া মায়।
গাবিবজয অবং আঙ্গদারঙ্গনয বংাত্মক বযেবতঙ্গত খফই বফচবরত ঙ্গয় মান এফং আঙ্গদারনবিঙ্গক খাঙ্গনই ফি
কঙ্গয থদন। অফয জনগে  যাজননবতক থনতৃত্বযা তায এই বধিরাঙ্গে মঙ্গথি তাাগ্রস্থ ন। এযঙ্গযই যকায
গাবিবজঙ্গক থগ্রপতায কঙ্গয এফং যাজঙ্গদ্রাীতায অযযাঙ্গধ ছয় ভাঙ্গয জনয গাবিবজ থগ্রপতায ন। বমবন াযা
বাযতফাীয ভঙ্গধয ইংঙ্গযজ বফঙ্গযাধী আঙ্গদারঙ্গনয আগুন জ্বাবরঙ্গয় তঙ্গরবছঙ্গরন থই আগুন এক বনঙ্গভঙ্গলই থমন বনঙ্গব
থগর। যৎচন্দ্র এঙ্গত খফই ফযথীত ন।
১৯২৩ াঙ্গর বেঙ্গম্বয ভাঙ্গ গয়ায় কংঙ্গগ্রঙ্গয অবধঙ্গফন য়। তাঙ্গত থদফি বাবতত্ব কঙ্গযন। অফয
যৎচন্দ্র থই ভয় বনবখর বাযতীয় কংঙ্গগ্র কবভবিয দয বছঙ্গরন বকন্তু অস্থতায দরুে বতবন ঐ অবধঙ্গফঙ্গন
থমাগদান কযঙ্গত াঙ্গযনবন। তফ বতবন কাউবিঙ্গর প্রঙ্গফঙ্গয প্রস্তাফবিয ূেম ভথমন কঙ্গযন এফং ফঙ্গরন ‚ অঙ্গমাগ
আঙ্গদারনঙ্গক িাৎ স্থবগত কঙ্গয যাখায জনয থম থঘায বনযাায ৃবি ঙ্গয়ঙ্গছ, তা থথঙ্গক বনস্কৃবত াফায এিাই একভাত্র
উায়‛৭।
গয়া অবধঙ্গফঙ্গন বাবতয বালঙ্গন থদফি স্পিবাঙ্গফই বযলঙ্গদ প্রঙ্গফঙ্গয কথাবি ফযাখযা কঙ্গযন বকন্তু তায
প্রস্তাফ া য় না। থদফি তৎক্ষোৎ বাবতয দ তযাগ কঙ্গযন, ১রা জানু্মাবয ১৯২৩ বখ্ীঃ করকাতায় বপঙ্গয
থদফি স্বযাজয দর গিন কঙ্গযন, এই দঙ্গর বাবত ন বচিযঞ্জন দা।  বাবত ভবতরার থনঙ্গরু। াধাযে
ম্পাদক ঙ্গতযন্দ্রচন্দ্র বভত্র কামমকাযী বভবতঙ্গত নানা প্রঙ্গদঙ্গয প্রবতবনবধযা বছঙ্গরন। করকাতায স্বযাজয দঙ্গর
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চন্দ্রনী ফভমন

ফমপ্রথভ নাভ থরখান বালচন্দ্র ফ, বকযেংকয যায়, ফীঙ্গযন্দ্র নাথ াভর, ঙ্গযন্দ্রনাথ বফশ্বা, কভায যঞ্জন দা,
াবফত্রী প্রন্ন চঙ্গট্টাাধযায় প্রভখ। অফয ঙ্গয সঙ্গভন্দ্র নাথ দাগুপ্ত, মতীন্দ্রঙ্গভান থনগুপ্ত, াতকবে যায়,
ভঙ্গনাঙ্গভান বনঙ্গয়াগী, ফেকভায ভজভদায  থভপ্রবা ভজভদায এই স্বযাজয দঙ্গর থমাগ দান কঙ্গযন।
এযয থদফি মমঙ্গফক্ষঙ্গেয জনয াযা থদ ঘঙ্গয থফোন এফং অফঙ্গঙ্গল থদফিয কভমধাযাঙ্গক থদফাী গ্রে
কঙ্গযন, এযয ১৯২৩ াঙ্গরয ২৫-২৭ থ থভ থফাম্বাইঙ্গত কভম বভবত  ভাবভবতয সফিক য়। ফম্মতবত ক্রঙ্গভ
থদফি ভাবভবতয বাবত বনধমাবযত ন। এই বায় শ্রী রুঙ্গলািভ দা িিন দ্বাযা প্রস্তাবফত এফং জয রার
থনঙ্গরু দ্বাযা আনঙ্গভাবদত একাবি প্রস্তাফ বভবত দ্বাযা া য়। তাঙ্গত ফরা য় কংঙ্গগ্রঙ্গয ফ দযঙ্গদয আন
আন ভতঙ্গবদ বঙ্গর বগঙ্গয় এক ঙ্গয় ংগ্রাঙ্গভয জনয প্রস্তুত ঙ্গত ঙ্গফ। কংঙ্গগ্রঙ্গয বনঙ্গদম অনমায়ী স্বীকৃত প্রস্তাফ
ম্বঙ্গি আয থকান যকঙ্গভয প্রচায কামম কযা মাঙ্গফ না।
থদঙ্গয স্বাধীনতা যৎচন্দ্র আেবযক বাঙ্গফ কাভনা কযঙ্গতন। তাই বতবন ভনপ্রাে বদঙ্গয় থদফিয ঙ্গে এই
স্বাধীনতা ংগ্রাঙ্গভয ভবক্ত মঙ্গধির থনঙ্গভ ঙ্গেবছঙ্গরন। কংঙ্গগ্রঙ্গয অেঙ্গয থম দূবলত বযঙ্গফ ৃবি ঙ্গয়বছর, থফাম্বাই
বভবতয দযঙ্গদয থদফি ক্রভান্বঙ্গয় বনঙ্গজয ভঙ্গতয স্বঙ্গক্ষ বনঙ্গয় আঙ্গত ক্ষভ ঙ্গয়বছর। এই ভয় থভৌরানা
আজাঙ্গদয বাবতঙ্গত্ব বদেীঙ্গত একবি অবধঙ্গফন অনবিত য়। বদবর কভায যায় এফং  বাল চন্দ্র ফয ঙ্গে
যৎচন্দ্র এই বায় থমাগদান কঙ্গযন। এই অবধঙ্গফঙ্গন কংঙ্গগ্রঙ্গয দুবি দঙ্গরয ভঙ্গধয থলফাঙ্গযয ভত থফাঝাো য়
এফং আগাভী বনফমাচঙ্গন দাাঁোফায এফং বনঙ্গজয ভত  অবধকায প্রঙ্গয়াঙ্গগয স্বাধীনতা ফাইঙ্গক থদয়া য়।এই
অবধঙ্গফঙ্গন কাউবিঙ্গর প্রঙ্গফঙ্গয বফরুঙ্গধির ফ যকঙ্গভয কামম ফি কঙ্গয থদয়া য়। এয যই থফের কাউবিঙ্গরয
বনফমাচন ন। থদফি থচঙ্গয়বছঙ্গরন যৎচন্দ্র াো থথঙ্গক দাথমী ন। বকন্তু যৎচন্দ্র “এয প্রফর বফঙ্গযাবধতা
কঙ্গযন। যৎচন্দ্র ফঙ্গরন ‚থদঙ্গয জনয আবভ বক কঙ্গযবছ? থজঙ্গর মায়বন কারবত ফযাবযস্টাবয ছাবেবন। থকান
যকঙ্গভয তযাগ স্বীকায কবযবন; থদচযত ইবন। য়ায াবস্ত আবভ থবাগ কবযবন। আবন আভায় বাঙ্গরাফাঙ্গন, এ
আভাঙ্গদয বনজস্ব ফযবক্তগত ফযাায। আবন বনঙ্গজ একজন কবফ  াববতযক। াববতযক বাঙ্গফই আবন আভায
বাঙ্গরাফাঙ্গন। ফিঙ্গত্বয খাবতঙ্গয আবভ আনায বপ্রয়জন ঙ্গত াবয, বকন্তু থদঙ্গয জনতা তাযা থকন আভায়
বাঙ্গরাফাঙ্গফ, থকন ্মতান থদঙ্গফ? আবভ আভায াধনাঙ্গক যাজনীবতয ভূরধন কযঙ্গত চাই না‛। এই বাঙ্গফ যৎচন্দ্র
কাউবিঙ্গরয দযদ গ্রে কযা থথঙ্গক বনঙ্গজঙ্গক বযঙ্গয় আনঙ্গরন। ভূরতীঃ বতবন বছঙ্গরন াববতযক তাই যাজননবতক
থকান দ গ্রে কযায অবীপ্সা থকান বদনই তায ভঙ্গন বছর না। তাই বতবন ঐ দ গ্রঙ্গেয বধিরাে থথঙ্গক ঙ্গয
আঙ্গন, এযয করকাতা যবায বনফমাচন অনবিত য় এফং থদফি জয়মক্ত ন। বতবনই ন করকাতায প্রথভ
থভয়য। যৎচন্দ্র ফভয় থদফিয ঙ্গে ছায়ােীয ভঙ্গতা ঘঙ্গয থফোঙ্গতন,  নানা াংগািবনক কাজকঙ্গভম বনস্বাথম
াাময কযঙ্গতন। ১৯২৫ াঙ্গর ২৫ জন থদফিয থদাে য়।
বালচন্দ্র যৎচন্দ্রঙ্গক কংঙ্গগ্রঙ্গয ংগিবনক কাঙ্গজ বফঙ্গলবাঙ্গফ মক্ত কঙ্গয বদঙ্গয়বছঙ্গরন। এই ভয় যৎচঙ্গন্দ্রয
অনযতভ েী বছঙ্গরন বফপ্লফী ঙ্গযন্দ্রনাথ থঘাল। যাজননবতক আঙ্গদারঙ্গন মক্ত ঙ্গয় যৎচন্দ্র নানা বায় বাবত
আন গ্রে কযঙ্গতন। তঙ্গফ থই ভয় কংঙ্গগ্রঙ্গয ংগিন ভূরতীঃ দুবি খাঙ্গত ফইঙ্গত থাকায় যৎচন্দ্র থমভন বফববন্ন
বায় অববনদন গ্রন কঙ্গযবছঙ্গরন থতভবন অভান কভ থজাঙ্গিবন। থমভন ১৯৩১ বখ্ীঃ থভ ভাঙ্গ কবভোয় থজরা
যাজননবতক ঙ্গ্মতরঙ্গনয বাবত ন বালচন্দ্র, যৎচন্দ্র বছঙ্গরন ঙ্গ্মতরঙ্গনয বাবত এই ভয় ফাংরা কংঙ্গগ্রঙ্গ
বালেী  মতীন্দ্র থভান েীঙ্গত বফবক্ত। বালেী যৎচঙ্গন্দ্রয ছাত্র ঙ্গ্মতরঙ্গন অংগ্রঙ্গেয বফলয়বি বফক্ষ
দঙ্গরয অছঙ্গদয বছর। মায জনয ঐ ঙ্গ্মতরঙ্গন থমাগ বদঙ্গত মায়ায ভয় বক প্রকায রাবিত ঙ্গত ঙ্গয়বছর তা
জানঙ্গত াযা মায়।‚থদঙ্গাধিরায কযফায জনয বাঙ্গলয দর আভাঙ্গক ফরূফমক কবভোয় চারান কঙ্গয বদঙ্গয়বছঙ্গরন।
ঙ্গথ একদর থভ থভ ফরঙ্গর, গাবেঙ্গয জানারায পাাঁক বদঙ্গয় কয়রায গুঙ্গো ভভাথা গাঙ্গয় ছবেঙ্গয় বদঙ্গয়
প্রীবতজ্ঞান কযঙ্গরন‛। অফয ১৯৩১ াঙ্গর ৭ই  ৮ই থভ কবভোঙ্গত যফতমী বায় থৌাঁছাঙ্গনায আঙ্গগই প্রায় কবে
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াজায ভানল তাঙ্গদয ংফধমনা জানাঙ্গনায জনয দাাঁবেঙ্গয় বছর। অফয এই জনবায় ফমঙ্গশ্রবেয ভরভাগে উবস্থত
বছঙ্গরন।
১৯৩১ বখ্ীঃ ১৮ জন াোয় থজরা কবভবিয বনফমাচন অনবিত য়। তঙ্গফ এই বনফমাচঙ্গন বালেী 
মতীন্দ্রঙ্গভান েীঙ্গদয ভঙ্গধয থফ রোই রক্ষ কযা মায়। অফয থঙ্গল বাল ফয ঙ্গমাগী তথা যৎচন্দ্রই জয়ী
ন। এই বনফমাচঙ্গনয ছায়া যাজননবতক কভমবযবধঙ্গক অবতক্রভ কঙ্গয াববতযক ভঙ্গর মঙ্গথি আঙ্গরােন থপঙ্গরবছর।
যৎচঙ্গন্দ্রয ৮৭ তভ জঙ্গন্মাৎফ বা বের কযঙ্গত মতীন্দ্রঙ্গভান েীযা াথমক ঙ্গয়বছর। ঐ বদনই তাযা বজরী
থজঙ্গর ভৃত দুজন যাজননবতক ফদীয ভৃতযবদফ ারঙ্গনয আঙ্গয়াজন কঙ্গয। মায পঙ্গর যৎ জন্মফাবলমকী ফি ঙ্গয়
মায়। যফীন্দ্রনাথ এই বফলঙ্গয় খফই দুীঃখ প্রকা কঙ্গযবছঙ্গরন এফং বতবন এবিঙ্গক াবতযকঙ্গদয উয যাজননবতক
আক্রভন বাঙ্গফ ফযাখযা কঙ্গযবছঙ্গরন। কাযে এই ধযঙ্গনয অভাঙ্গনয স্বীকায যফীন্দ্রনাথঙ্গক ঙ্গত ঙ্গয়বছর।
যৎচন্দ্র কংঙ্গগ্রঙ্গয যাজননবতক কভমকাঙ্গে মক্ত থাকঙ্গর বফপ্লফ োয প্রবত তায ভন অঙ্গনকবদনই বফচবরত
ঙ্গয়বছর। গাবিবজ মখন কংঙ্গগ্রী আঙ্গদারঙ্গনয চোে মমাঙ্গয় বিক বধিরাে বনঙ্গত ফাযফায দুফমর ঙ্গয় েঙ্গছন।
থই ভয় থথঙ্গকই গাবিফাদী বচোধাযা থথঙ্গক বনঙ্গজয ভনঙ্গক বযঙ্গয় এঙ্গন বচিযঞ্জন  বালচঙ্গন্দ্রয অনগাভী ঙ্গয়
ঙ্গিন। দীঘম ভয় বফববন্ন যাজননবতক ফযবক্তঙ্গদয ঙ্গে িাফায পঙ্গর যৎচন্দ্র ফহু বফপ্লফী থগািীয ংস্পঙ্গম
আঙ্গন। তাাঁয ভাভা বফবন বফাযী বছঙ্গরন একজন বফপ্লফী তাছাো থফের বঙ্গরবিয়াঙ্গময ফমাবধনায়ক থভচন্দ্র
থঘাঙ্গলয ঙ্গে বতবন ফহু ভয় বফপ্লফী কামমধিরবত বনঙ্গয় আঙ্গরাচনা কযঙ্গতন। ফাঙ্গজবফঙ্গয ফা াভতাঙ্গফঙ্গেয ফাবেঙ্গত
থাকাকারীন থভচন্দ্র থঘাল ফহুফায তায ঙ্গে থদখা কযঙ্গত বগঙ্গয়বছঙ্গরন। থরখক ফহুফায তাঙ্গদয অথম বদঙ্গয় াাময
কঙ্গযবছন এভনবক যৎচন্দ্র তায বনঙ্গজয বযবরফাযবিঙ্গক এই কর বফপ্লফীঙ্গদয বদঙ্গত চাইঙ্গর তাযা ফঙ্গরঙ্গছন
বযবরফাঙ্গযয থথঙ্গক তাঙ্গদয থফব প্রঙ্গয়াজন র গুবরয। থরখক তাঙ্গদয গুবরয ফযফস্থায কঙ্গয বদঙ্গয়বছঙ্গরন। অফয
গুবর ফা অথম এই দুবিই বছর তাঙ্গদয সফপ্লবফক কাযকঙ্গভময অনযতভ াবতয়ায বকন্তু এয থচঙ্গয় থফব প্রঙ্গয়াজন বছর
তাঙ্গদয সনবতক ভথমন। গুপ্ত যাজননবতক কভমকাঙ্গেয জনয তাযা বছঙ্গরন বধক্কায  অফজ্ঞতায াত্র। ভাঙ্গজয থচাঙ্গখ
তাযা ভাজবফঙ্গযাধী একঙ্গগািী ফঙ্গর বযবচত। অফয তাযা যাজননবতক কাজকভম ম্পঙ্গকম আভূর ভথমন থঙ্গয়বছঙ্গরন
যৎচঙ্গন্দ্রয কাছ থথঙ্গক। থভচন্দ্র বরঙ্গখবছঙ্গরন “‚বাযতফঙ্গলময বফপ্লফোয ঙ্গে মক্ত বাযতীয় বফপ্লফীঙ্গদয জনয তায
থপ্রভ বাঙ্গরাফাা , অঙ্গতক করুো এফং তাঙ্গদয জনয গবীয থফদনাঙ্গফাধ  দযদ - থমন আয ীভা বছর না ? “এই
ফ দুীঃাী। বয় বাফনাীন , ভৃতয াগর, দুীঃখ তযা িতধাযী ভানলগুবর তাঙ্গক গবীযবাঙ্গফ আকলমে কযত। বতবন
তাঙ্গদয ঙ্গে তযকায এক বফঙ্গল ধযঙ্গনয আত্মীয়তা অনবফ কযঙ্গতন অেঙ্গয। বফপ্লফীঙ্গদয প্রবত তায ভাতৃরব
ভভতা  বাঙ্গরাফাায জনয যৎচন্দ্র বফপ্লফীঙ্গদয এত বপ্রয়, এত ূজানীয়া বছঙ্গরন। ......আজীফন বতবন এই অজ্ঞাত
অফঙ্গবরত রক্ষ্মীছাো তরুন ভাজঙ্গক অববনদন জাবনঙ্গয়ঙ্গছন‛।
বতবন বছঙ্গরন বফপ্লফীঙ্গদয আনজন। বতবন কংঙ্গগ্রী যাজননবতক কভমী ংগিঙ্গনয ভঙ্গধয বদঙ্গয় তায যাজননবতক
জীফনচারনা কযঙ্গর ন্ত্রাফাদী বফপ্লফীোঙ্গক ভঙ্গন প্রাঙ্গে বফশ্বা কযঙ্গতন। বতবন ফঙ্গঝবছঙ্গরন াম্রাজযফাদী থালন
থথঙ্গক থদঙ্গক ভবক্ত কযঙ্গত থকফরভাত্র কংঙ্গগ্রঙ্গয নযভেী ফা চযভেী আঙ্গদারঙ্গনয ভঙ্গধযই ীবভত যাখঙ্গর চরঙ্গফ
না। তায জঙ্গনয চাই াভগ্রীক অবযত্থান। ন্ত্রাফাদী এই থগািীগুবরঙ্গক থরখক তাই ভঙ্গন প্রাঙ্গে ভথমন কযঙ্গতন।
১৯২৪ াঙ্গর থযগুঙ্গরন আইন  থফের অবেমনযাি আইঙ্গন ধৃত যাজফদীযা ভবক্ত ান। ভবক্তয য অবধকাং
যাজফবদ আত্মীয়স্বজঙ্গনয কাঙ্গছ অাংঙ্গতয়, বর  গুপ্তচঙ্গযয াবেতদৃবিঙ্গত বফিত এফং কংঙ্গগ্রঙ্গয কাঙ্গছ অস্পৃয
ঙ্গয় উিঙ্গর যৎচন্দ্র ঐ কর বফপ্লফীঙ্গদয ম্বধনমা জানাঙ্গনায উঙ্গেঙ্গ একিা বা অনবিত কঙ্গযন। এই বায় বতবন
তাঙ্গদয উঙ্গেঙ্গয ফঙ্গরন ‚থদঙ্গয জনয এযা জীফন উৎগম কঙ্গযঙ্গছ,ঙ্গমৌফন উৎগম কঙ্গযঙ্গছ, ফমস্ব উৎগম কঙ্গযঙ্গছ,
এযাই থদঙ্গয ভবক্তয অগ্রদূত। গবনমঙ্গভি এঙ্গদয বয় কঙ্গয, কাযে জাঙ্গন এঙ্গদয তযায ভঙ্গধযই যবচত ঙ্গচ্ছ তাঙ্গদয
র্ধ্ংঙ্গয ভন্ত্র। গবনমঙ্গভি স্র থচিা কঙ্গয াযঙ্গর না র্ধ্ং কযঙ্গত, এঙ্গদয ভঙ্গনয অযাঙ্গধয ফর আয অেঙ্গযয
অবনফমান স্বাধীনতায স্বপ্ন। বচযচঞ্চর বচযজীবফ এযা‛।
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যৎচন্দ্র এই ভয় যাজনীবতঙ্গত আকণ্ঠ েঙ্গফ মান। াবতয  ংায এই দুবিয প্রবত তায থতভন উৎা বছর
না। অফয যাজননবতক কামমপ্রোরী ংগিন কযায ঙ্গে ঙ্গে বতবন থফ বকছ উনযা, প্রফি, গল্প যচনা কঙ্গযন।
যৎ গ্রোফরীয ঞ্চভ খে ছাো ‘নাযীয ভূরয’ প্রফিবি  ‘থদনাানা’ উনযাবি এই ভয় প্রকাবত য়। শ্রীকাে
তৃতীয় ফম, ‘ঙ্গথয দাফী’, ‘নফ বফধান’  ‘জাগযে’ এই চাযবি উনযা বতবন এই ভয় থরখা রৄরু কঙ্গযন। ‘ভঙ্গ’
 ‘অবাগীয স্বগম’ গল্পদুবি ছাো থফ কঙ্গয়কবি প্রফি থই ভয় প্রকাবত য়। এই কর গল্প উনযা 
প্রফিয ভঙ্গধয একবদঙ্গক থমভন াভাবজক করতাভয় ভাজ জীফঙ্গনয বফরুঙ্গধির প্রবতফাদ যবচত ঙ্গয়ঙ্গছ আফায
যাজননবতক থপ্রক্ষাি, যাজননবতক ইবতা  ফক্তঙ্গফযয একবি বনবদমি প্রবতপরন ঘঙ্গিঙ্গছ। যৎচঙ্গন্দ্রয যাজননবতক
যচনা গুবর র একধাঙ্গয তৎকারীন সফপ্লফীক কভমকাঙ্গেয একিা ইবতা অযবদঙ্গক থরখক থকান থপ্রক্ষাঙ্গি
যাজননবতক ইবতাঙ্গক ফযাখযা কঙ্গযবছঙ্গরন তায একিা ফেমনা ািক ভাজ অনবফ কযঙ্গত াঙ্গয। এবফলঙ্গয়
যৎচন্দ্র ফয ফক্তফয বফঙ্গল স্মযেীয় ‚মায কঙ্গরয অফজ্ঞায় থরাকচক্ষয অেযাঙ্গর, অিকাঙ্গয, থচাযাগবরঙ্গত মাঙ্গদয
আনাঙ্গগানা তাঙ্গদয কথাই যৎচঙ্গন্দ্রয াবঙ্গতয প্রাধানয থঙ্গয়ঙ্গছ ফঙ্গচঙ্গয় থফব। বতবন ফঙ্গঝবছঙ্গরন আজঙ্গকয ভাজ
মাঙ্গদয অবস্তত্বঙ্গক স্বীকায কযঙ্গত চায় না। মাঙ্গদয ভঙ্গধয াধাযে চক্ষ গ্লাবন ছাো আয বকছই খাঁঙ্গজ ায় না। তাযাই
র ভাঙ্গজয প্রকৃত থভরুদে। তাঙ্গদয প্রােবক্তঙ্গতই আজ ভাজ থফাঁঙ্গচ আঙ্গছ। বকন্তু এই বফযাি অংগবত এই
অথমীন অাভঞ্জয বনঙ্গয় ভাজ বকছঙ্গতই থফাঁঙ্গচ থাকঙ্গত াঙ্গয না-তা এই তযদ্রিা াববতযঙ্গকয দৃবি থথঙ্গক
রবকঙ্গয় থাঙ্গকবন। তাই তাাঁয াবঙ্গতয আভযা থদঙ্গখবছ বাফী বফপ্লঙ্গফয ইবেত। ংকীেম জাতীয়তাফাঙ্গদয দৃবি বনঙ্গয় এই
বফপ্লফঙ্গক বতবন উরবি কঙ্গযবন। থকফর ভাত্র সফঙ্গদবক থালে ফযফস্থায বফরুঙ্গধিরই তায অববমান ীভাফধির বছর না।
থখাঙ্গন থম অনযায়, থম অতযাচায তাাঁয রক্ষয ঙ্গথ এঙ্গঙ্গছ তায বফরুঙ্গধিরই তাাঁয থরখনী তীিতভ বালায় প্রবতফাদ
জাবনঙ্গয়ঙ্গছন। ফমযকভ অনযায় া, অতযাচাঙ্গযয ভাবধয উয বতবন গঙ্গে তরঙ্গত থচঙ্গয়ঙ্গছন স্বাধীন, স্থ, দযতভ
ভাজফযফস্থা, থাবলত জনতাঙ্গক অিকায বনফমান থথঙ্গক বতবন আনঙ্গত থচঙ্গয়ঙ্গছন আঙ্গরাঙ্গকাজ্জ্বর উন্মক্ত যবেঙ্গত‛।
১৩২৭-১৩২৮ াঙ্গর ‘বাযতফঙ্গলম’ বত্রকায় শ্রীকাে তৃতীয় ফম উনযাবি আংবক বাঙ্গফ প্রকাবত য় এফং ১৯২৭
াঙ্গর তা স্তাকাঙ্গয প্রকাবত য়। এই উনযাবিয িবূবভ ফীযবূবভয একবি গ্রাভ গোভাবি। এই গ্রাভবিয ফেমনায়
বতবন ফঙ্গরঙ্গছন ‚ থদঙ্গ জর নাই , প্রাে নাই , স্বাস্থয নাই “ জেঙ্গরয আফজমনায় থমথায় ভক্ত আঙ্গরা  ফায়য থ
রুধির। থমখাঙ্গন জ্ঞান নাই , বফদযা নাই ধভম থমথায় বফকৃত, থভ্রি, ভৃতকল্প , জন্মবূবভয এই দুীঃঙ্গখয বফফযে ছাায
অক্ষঙ্গয বেমাবছ। বনঙ্গজয থচাঙ্গখ থদবখয়াবছ; বকন্তু এই না থাকা থম কত ফে না থাকা , ভঙ্গন ইর আবজ কায ূঙ্গফম
তাা থমন জাবনতাভই না’। এই দুদুমাগ্রস্থ গ্রাভয অফস্থা ফেমনায দ্বাযা থরখক াভেতাবন্ত্রক থালে ফযফস্থায নগ্নরূ
ািক ভাঙ্গজয াভঙ্গন তঙ্গর ধঙ্গযবছঙ্গরন।
থরখঙ্গকয এই কাববনয ববছঙ্গন তৎকারীন াভাবজক যাজননবতক অফস্থা থকই দায়ী কঙ্গযবছঙ্গরন। এই মঙ্গগ
জবভদায দ্বাযা এই থানায ফাংরা থদঙ্গক বযক্ত কঙ্গয বদঙ্গয়বছঙ্গরন তায প্রভাে থভঙ্গর শ্রীকাে মখন ন্নযাী িজনঙ্গদয
ঙ্গে গোভাবিঙ্গত মাত্রা কঙ্গযন এই ফক্তঙ্গফযয ভধয বদয়া ‚থকভন কবযয়া থদঙ্গয ভস্ত ম্পদ বফঙ্গদীয াঙ্গত বদয়া
ধীঙ্গয ধীঙ্গয বফঙ্গদঙ্গ চবরয়া থগর। থকভন কবযয়া ভাতৃববভয ভস্ত থভদ-ভজ্জা যক্ত বফঙ্গদবযা থালে কবযয়া রইর।
থচাঙ্গখয উয ইায জ্বরে ইবতাঙ্গয থছঙ্গরবি থমন একবি একবি কবযয়া উদঘাবিত কবযয়া থদখাইঙ্গত রাবগর‛
এই বনভমভ থালঙ্গেয পঙ্গর থদঙ্গয ভঙ্গধয বক্ষা দীক্ষায অফস্থা আঙ্গযা থাচনীয় আকায ধাযে কঙ্গযবছর এফং ঙ্গে
ঙ্গে কংস্কায থদজঙ্গে একবি আরাদা ভাত্রা ধাযে কঙ্গযবছর।
বাযতফঙ্গলময ইংঙ্গযজ াম্রাজযফাদী াঙ্গনয ভূর উঙ্গেয বছর একঙ্গচবিয়া ফাবেঙ্গজযয দ্বাযা ভনাপা অজমন কযা।
অিাদ তাব্দীঙ্গত থভাঘর াম্রাঙ্গজযয তঙ্গনয য থদঙ্গয ভঙ্গধয থম বফৃঙ্খরা ৃবি ঙ্গয়বছর থই ঙ্গমাঙ্গগ বফঙ্গদী
ফঙ্গজমায়াযা নতন নতন এরাকা দখর কঙ্গয থনয় এফং অযবদঙ্গক বাযতফঙ্গলম মাঙ্গত অবনকঙ্গগািী গবজঙ্গয় উিঙ্গত না
াঙ্গয থজনয তায ম্ভাফনা নি কঙ্গয বদঙ্গয়বছর। তাঙ্গদয প্রধান উঙ্গেযই বছর বিবি জাত ঙ্গেয বফক্রঙ্গয়য জনয
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নতন নতন ফাজাঙ্গযয িান কযা। বফবনভঙ্গয় তাযা এঙ্গদ থথঙ্গক বনঙ্গয় থমত রূা, থানা, বফঙ্গদী ভদ্রা, তাযা থজায
কঙ্গয এঙ্গদঙ্গয কৃলকঙ্গদয  ফযফায়ীঙ্গদয কাছ থথঙ্গক বজবনলত্র থকঙ্গে বনত। প্রকৃতঙ্গক্ষ তাঙ্গদয ভূর কাজ বছর
রঙ্গিয কাযফায কযা। এই রণ্ঠঙ্গনয পঙ্গর ফাংরাঙ্গদঙ্গয অফস্থা ক্রভান্বঙ্গয় থবঙ্গঙ েঙ্গত রাগর।
রাীয মঙ্গধিরয ঙ্গয ফাংরাঙ্গদঙ্গয রবণ্ঠত ম্পঙ্গদ ইংরযাি ভৃধিরারী ঙ্গয় উিঙ্গর থখাঙ্গন বল্পবফপ্লফ রৄরু
য়। অফয এই উৎন্ন দ্রফয বফক্রঙ্গয়য জনয অফাধ ফাবেঙ্গজযয প্রঙ্গয়াজন থদখা বদর এফং তৎকারীন বল্পবতযা
তাঙ্গদয একঙ্গচবিয়া প্রাধানয বফস্তাঙ্গযয জনয ইিইবিয়া থকাম্পানীয আবধতয খফম কযঙ্গত ঙ্গচি ন। গবেময থজনাঙ্গযর
রেম কনময়াবর অিাদ তাব্দীঙ্গত বচযস্থায়ী ফঙ্গদাফঙ্গস্তয প্রথা প্রফবতমত কযঙ্গর ফযাবক্তগত থখয়ার খব ভত
খাজানাফৃবধির প্রফেতা ফি ঙ্গর বূাঁইঙ্গপায জবভদায থশ্রবেয উদ্ভফ ঘঙ্গি। কেময়াবরঙ্গয জবভংস্কায ধিরবত তৎকারীন
মঙ্গগ ংস্কায বাঙ্গফ থদখা বদঙ্গর তা বছর াঁবজফাদী াম্রাঙ্গজযয সফজ্ঞাবনক বাঙ্গফ ফযফহৃত বাযঙ্গতয উয ফযাক
থালে ধিরবত। ১৮১৩ বখ্ীঃ ূঙ্গফম ইস্টইবিয়া থকাম্পানীয রন্ঠন ঙ্গত্ত্ব বাযতফলম বছর একবি যপ্তানীকাযন থদ বকন্তু
এয য থথঙ্গকই বাযতফলম একবি আভদানী কাযক থদ বাঙ্গফ বফঙ্গফচয য়।
ইংরযাঙ্গি মন্ত্রবঙ্গল্প প্রস্তুত বজবন বাযতফঙ্গলময ফাজায থছঙ্গয় থপরঙ্গর মায বযেবত স্বরূ বাযতফঙ্গলময বল্প
ফাজায র্ধ্ং ঙ্গয় থগর। যফতমীকাঙ্গর বাযতীয় ফাজাঙ্গযয উন্নবতকঙ্গল্প এফং কাাঁচাভার যপ্তানীয জনয এঙ্গদঙ্গ থযর
রাইন াতা র। থিবরগ্রাঙ্গপয তায ফাঙ্গনা র, নতন ফাবগচা বল্প প্রবতবিত র। পঙ্গর বাযঙ্গতয দুগমবত আঙ্গযা
ফােঙ্গত রাগর। ঊনবফং তাব্দীয বদ্বতীয়াঙ্গধম বাযতফঙ্গলম প্রায় ২৪ ফায দুববমক্ষ থদখা বগঙ্গয়বছর।
প্রথভ বফশ্বমঙ্গধিরয য থথঙ্গক বিবি াম্রাজযফাদী ান এয পঙ্গর বাযঙ্গত অফাধ ফাবেজয নীবত প্রফবতমত ঙ্গর
বাযতফঙ্গলম বল্পায়ন নীবত প্রফবতমত য়। ১৯০৫ বখ্ীঃ রেম কাজমন বল্প  ফাবেঙ্গজযয নাঙ্গভ একবি নতন বফবাগ চার
কযর। মঙ্গধিরয প্রঙ্গয়াজঙ্গন বাযতফঙ্গলম নানা বল্প গঙ্গে ঙ্গি। মায পঙ্গর শ্রবভক থশ্রবেয উদ্ভফ ঘঙ্গি। এই বাঙ্গফ
বল্পগত ভূরধঙ্গনয জায়গায় অথমাঁবজ বাযঙ্গতয প্রাধানয রাব কযঙ্গত রাগর। এইবাঙ্গফই বাযতফঙ্গলম বিবি াক
তাঙ্গদয াম্রাজযফাদী থালন কাঙ্গয়ভ কযঙ্গত রাগর। শ্রীকাে তৃতীয়ঙ্গফম ইংঙ্গযজ আগভঙ্গনয য থানায ফাংরা
শ্মাঙ্গন বযেত ঙ্গয় মায়ায বছঙ্গন এই ইবতাই থরখক দায়ী কঙ্গযঙ্গছন। গ্রাঙ্গভয ভানঙ্গলয কাঙ্গছ ইংযাজঙ্গদয
যাজঙ্গত্বয বছঙ্গন খাাঁবি বরবিক্স অবযজ্ঞাত বছর না। থই জনয শ্রীকাে তায গ্রাভয থায েী ফৃধির বদ্রঙ্গরাকঙ্গক
ফঙ্গরবছঙ্গর ‚ থকাম্পানী ফাাদুঙ্গযয ংস্পঙ্গম থম আঙ্গফ থই থচায না ঙ্গয় াযঙ্গফ না। এভবন এঙ্গদয থছাাঁয়াঙ্গচয গুে‛।
ফাংরাঙ্গদঙ্গ ইংযাজ যকায মখন যাজত্ব কযঙ্গত আঙ্গ তাঙ্গদয ভূর উঙ্গেযই বছর বনজ ফাবেঙ্গজযয প্রায ঘিাঙ্গনা
এফং তায জনয থম কর কাজ কযেীয় থগুবরই তাযা ভরত কঙ্গযবছর। থদঙ্গয ভানঙ্গলয খ স্বাচ্ছঙ্গদযয কথা তরনা
কযা তাঙ্গদয জীফঙ্গন খফ একিা প্রঙ্গয়াজনীয় কাজ বাঙ্গফ বফঙ্গফবচত ত না। থই কথাই থমন শ্রীকাে উনযাঙ্গ ফযক্ত
ঙ্গয়ঙ্গছ। ‚বক দযকায বছর ভাই, থদঙ্গয ফক বচঙ্গয আফায একিা থযর রাইন াতফায? থকান থরাঙ্গক বক তা চায় ?
চায় না। বকন্তু তফ চাই। দীবঘ থনই, কয থনই,কাঁঙ্গয়া থনই, থকাথা একঙ্গপাাঁিা খাফায জর থনই, গ্রীষ্মকাঙ্গর গরু
ফাছযগুঙ্গরা জরাবাঙ্গফ ধে ধে কঙ্গয ভঙ্গয মায় থকাথা একি বাঙ্গরা জর থাকঙ্গর বক বত ভাযা থমঙ্গতন? কখখঙ্গনা
না। ভযাঙ্গরবযয়া , কঙ্গরযা ঙ্গযক যকঙ্গভয ফযাবধ ীোয় থরাক উঙ্গজাে ঙ্গয় থগর, বকন্তু কাকয বযঙ্গফদনা! কতমাযা
আঙ্গছন রৄধ থযরগােী চাবরঙ্গয় থকাথায় কায ঘঙ্গয বক য জঙ্গন্মঙ্গছ রৄঙ্গল চারান কঙ্গয বনঙ্গয় থমঙ্গত‛ আর কথা র
থম থই ভয় ‚ ফাবেঙ্গজযয নাভ বদয়া ধনীয ধনবাোয বফর ইঙ্গত বফরতয কবযফায এই অবফযাভ থচিায় দুফমরঙ্গদয
খ থগর, াবে থগর ,অন্ন থগর, ধভম থগর- তাায ফাাঁবচফায থ বদঙ্গনয য বদন ংকীেম  বনযেয থফাঝা দুবফম
ইয়া উবিঙ্গতঙ্গছ‛১৭। আভাঙ্গদয থদঙ্গ ‚ এই থযর, এই কর, এই থরাা ফাাঁধাঙ্গনা যাস্তা “ এই থতা র বফত্র vested
interest এই গুরুবাঙ্গযই থতা ংাঙ্গয থকাথা গযীঙ্গফয বনীঃশ্বা থপরায জায়গা থনই‛১৮। ভকারীন ইংঙ্গযজ
যকাঙ্গযয ফাবেজযনীবতয পরস্বরূ আভাঙ্গদয থদঙ্গ থযর, োক,  থমাগঙ্গমাগ ফযফস্থায উন্নবত ঙ্গর তা বছর ভূরত
তাঙ্গদয বনজ স্বাথম চবযতাথম কযায একবি প্রয়া এই বঙ্গল্পয উন্নয়ন বাযতফাীঙ্গক াভাবজক, অথমননবতক বাঙ্গফ ে
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কঙ্গয তঙ্গরবছর। এই প্রঙ্গে কারমভাকম ফঙ্গরবছঙ্গরন “ I know that the English millocracy intend to
endow India with railways with the exclusive view of extracting at siminished expenses to
cotton and other raw matarials for their manufactures”

শ্রীকাে উনযাবিয ভধয বদঙ্গয় থরখক গ্রাভয জীফঙ্গনয থালন  দাবযঙ্গদ্রযয একিা করুে বচত্র ািক ভাঙ্গজয
াভঙ্গন তঙ্গর ধঙ্গযবছরন। শ্রীকাে বনঙ্গজ গ্রাভয জীফঙ্গনয করুে বচত্র প্রতযক্ষ কঙ্গযবছঙ্গরন। অফয থরখক ফায ফায
থদঙ্গয এই দুযাফস্থায জনয বিবি াম্রাজযফাদী থালেঙ্গকই দায়ী কঙ্গযবছঙ্গরন। প্রাকৃবতক ম্পঙ্গদ বযূেম একবি
থদঙ্গক তাযা দুববমক্ষ ভাভাবয থদঙ্গ বযেত কঙ্গযবছর। তাঙ্গদয আচযঙ্গেয ভঙ্গধয থকফরভাত্র বছর বংস্রতা। শ্রীকাে
ভভূলম তী বযদ্বাজঙ্গক থদখঙ্গত এঙ্গ, থযররাইন াতায জনয ভাবি কািা কবরঙ্গদয ঙ্গে ফা কঙ্গয ইংঙ্গযজ
থালঙ্গেয প্রকৃতরূ প্রতযক্ষ কঙ্গযবছঙ্গরন।‚বযতায অজাঙ্গত ধনীয ধনঙ্গরাব ভানলঙ্গক থম কত ফে হৃদয়ীন রৄ
ফানাইয়া তবরঙ্গত াঙ্গয। এই দুিা বদঙ্গনয ভঙ্গধযই থমন এ অববজ্ঞতা আভায াযা জীফঙ্গনয জনয বঞ্চত ইয়া থগর‛।
ভানলঙ্গক থালঙ্গেয মাাঁতাকঙ্গর অভানল কঙ্গয, রৄ ফাবনঙ্গয় তরঙ্গত াযঙ্গরই তাঙ্গদয বদঙ্গয় ফ কাজ কযাঙ্গনা ম্ভফ
ফঙ্গর ধবনক থশ্রবে ফঝঙ্গত থঙ্গযবছর। থরখক থই কথাই থমন তায প্রবতবি গঙ্গল্প ফঙ্গরবছঙ্গরন।
থরখক থকফর ইংঙ্গযজ াম্রাজয বফস্তাঙ্গযয কথা ফঙ্গরই ক্ষাে নবন, একই ঙ্গে ইংঙ্গযজ াঙ্গনয বফরুঙ্গধির রোই
কযায জনয িজনঙ্গদয ভত একজন চবযত্রঙ্গক ৃবি কঙ্গযবছঙ্গরন। িজনদ অফস্থান্ন ঘঙ্গযয থছঙ্গর োক্তাযী া
কঙ্গযবছর তফ থ দবযদ্র ভানঙ্গলয থফা  থদঙ্গফায ভধয বদঙ্গয় তায জীফনঙ্গক উৎগম কঙ্গযবছর। গ্রাঙ্গভয
ভানঙ্গলয বক্ষায জনয স্কর, কঙ্গরজ, ািারা সতবয কঙ্গযঙ্গছ। গ্রাঙ্গভয ভানলঙ্গক তাঙ্গদয দুযাফস্থা ম্পঙ্গকম ঙ্গচতন
কঙ্গয তঙ্গরবছর। থদঙ্গয  ভানঙ্গলয থফায ভধয বদঙ্গয়ই থ তায জীফনঙ্গক উৎগম কঙ্গযবছর। এই িজনদ ইংঙ্গযজ
াঙ্গনয বফরুঙ্গধির ভানলঙ্গক থমভন ঙ্গচতন কঙ্গয তঙ্গরবছর থতভবন বতবন ফঙ্গঝবছঙ্গরন থদঙ্গয জনগঙ্গেয ঐকযফধির
ংগিন ছাো এই থালঙ্গেয বফরুঙ্গধির রুঙ্গখ দাাঁোঙ্গনা ম্ভফ নয়। থরখক তাই িজনঙ্গদয থনতৃঙ্গত্ব একিা আদম ংগিন
গঙ্গে তঙ্গর থদ ভাজ ফযফস্থায ংস্কায দাবফ কঙ্গযবছঙ্গরন।
‘থল প্রে’ উনযাবি যৎচঙ্গন্দ্রয অয একবি ভাজ ঙ্গচতন উনযা। এই উনযাঙ্গ থদখা মায় ঙ্গযন্দ্র
থরখাো থল কঙ্গয থদঙ্গয থফায় আত্মবনঙ্গয়াগ কঙ্গয এফং এযই ঙ্গে ঙ্গে াধ ে কঙ্গযঙ্গছ দুববমক্ষ বনফাযে
বভবতঙ্গত থমাগদান কঙ্গযঙ্গছ। এভনবক ফনযা ীবেতঙ্গদয ত্রােকাঙ্গজ াাময কঙ্গযঙ্গছ। তায অয এক ফি
অবফনাঙ্গয আহ্বাঙ্গন থ আগ্রায় বগঙ্গয় থখানকায কঙ্গরঙ্গজ বক্ষকতা কযঙ্গত রৄরু কঙ্গয। বকন্তু থদঙ্গফায কাজঙ্গক
ঙ্গযন্দ্র অস্বীকায কযঙ্গত াঙ্গযবন তাই আঙ্গযক ফি তীঙ্গক বনঙ্গয় থ িহ্মচমম আশ্রঙ্গভ গঙ্গে থতাঙ্গরন। তীঙ্গয
ফক্তঙ্গফযয ভধয বদঙ্গয় তৎকারীন বফঙ্গদী ান ফযফস্থায বফঙ্গযাবধতায কথা স্পি পঙ্গি ঙ্গি। ‚থম একবদন বফঙ্গদঙ্গয
দমন বফঙ্গদঙ্গয বাতায প্রবাঙ্গফ তয ভ্রি, আদম ভ্রি, জন কঙ্গয়ক ফযবক্ত অম্পূেম বক্ষায়, বফজাতীয় স্পধমায়
স্বঙ্গদঙ্গয মা বকছ আন তাঙ্গক তি কঙ্গয বদঙ্গয় থদঙ্গয ভানঙ্গলয ভনঙ্গক বফবক্ষপ্ত কদাচাযী কঙ্গয তঙ্গরবছর এফং বকছ
বকছ ববক্ষত নফয ফাঙাবর বখ্স্টান ঙ্গত রৄরু কঙ্গয। বকন্তু ীঘ্রই এয বফরুঙ্গধির তীি প্রবতবক্রয়া থদখা থদয়।‛
বকছ ববক্ষত ভানল জাবতয এই দুবদমঙ্গন, ভানঙ্গলয বখ্স্টান য়া থথঙ্গক যদ কযঙ্গত ভথম ঙ্গয়বছঙ্গরন। তাই
ঙ্গযন্দ্র তীঙ্গয ভঙ্গত জাবত গিঙ্গনয উাদান তযাগ, িহ্মচমম  ংমভঙ্গক থকন্দ্র কঙ্গয বাযতীয় আশ্রভ ধঙ্গভময ভঙ্গধযই
বনবত বছর। তায ভঙ্গত বফঙ্গদী যাজবক্তয ফিন থভাচন কযঙ্গত ঙ্গর ধঙ্গভময াধনা তযাঙ্গগয দীক্ষায প্রঙ্গয়াজন।
থদঙ্গয ধভম, যান ইবতা, আচায ফযফায মা ভস্তই বফঙ্গদী বক্তয চাঙ্গ ঙ্গে ক্রভাগতই থরা থঙ্গত চরঙ্গছ
তায প্রবত বফশ্বা  শ্রধিরাঙ্গক নযায় বপবযঙ্গয় আনঙ্গত ঙ্গফ। এই বাঙ্গফ ‘থল প্রে’ উনযাঙ্গয থরখক জাতীয়
থচতনায বফকাঙ্গয ঙ্গে ঙ্গে ভাজ ংস্কায  ধভমংস্কায ভূরক আঙ্গদারঙ্গনয প্রাঙ্গযয বযচয় বদঙ্গয়বছঙ্গরন।
এই উনযাঙ্গ করভ, ঙ্গযন্দ্র  তীঙ্গয িহ্মচমম ভতাদঙ্গময বফঙ্গযাবধতা কঙ্গযঙ্গছন, কভঙ্গরয ভঙ্গত, ভানঙ্গলয
করযাে অঙ্গনক ফে একিা কাজ। তাই তায জীফঙ্গন তঙ্গত্ত্বয ভবভাঙ্গক অস্বীকায কযা ঙ্গয়ঙ্গছ। প্রাচীন যীবত, নীবত,
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আচায অনিানঙ্গক আাঁকঙ্গে ধঙ্গয স্বঙ্গদবকতা জাগাঙ্গত ঙ্গফ এই যক্ষেীর দৃবিবেীয বফঙ্গযাবধতা করভ কঙ্গযঙ্গছন।
তায ভঙ্গত ভাজ  ভানফ করযাঙ্গনয প্রঙ্গয়াজঙ্গন যাতন ধাযোঙ্গক ফজমন কঙ্গয নতন বফজ্ঞান ্মতত বচোধাযাঙ্গক
স্বীকায কঙ্গয থনয়ায কথা ফরা ঙ্গয়ঙ্গছ। এই বাঙ্গফ ধভম ংস্কায ভূরত আঙ্গরাচনা  থদ থফায ভরত আত্মাতযাঙ্গগয
ভঙ্গধয থম প্রবতফিকতা বছর তায ফযফধানঙ্গক অস্বীকায কঙ্গয এক উন্নত ববক্ষত ভাজ ফযফস্থা গিঙ্গনয কথা থরখক
তায উনযাঙ্গয ভঙ্গধয বদঙ্গয় প্রচায কঙ্গযঙ্গছন।
অভাপ্ত ‘জাগযে’ উনযাবি ভাত্মাগাবিয আঙ্গদারঙ্গনয িবূবভকায় যবচত। ‘থয’ াঙ্গঙ্গফয ভখ বদঙ্গয় যৎচন্দ্র
থমন তায বনঙ্গজয ফক্তফযই প্রকা কঙ্গযঙ্গছন। ‚গাবিবজয অঙ্গমাগ ভঙ্গন্ত্র দীবক্ষত কভমীযা থদঙ্গয ভানঙ্গলয থেঙ্গক
ফঙ্গরঙ্গছ থক থতাভযা ভাযাভাবয কািাকাবি কঙ্গযা না। থকান ফযবক্ত বফঙ্গল ইংঙ্গযঙ্গজয বফরুঙ্গধির বফঙ্গদ্বল থালে কঙ্গযা না,
বকন্তু এই অনাচাযী ধভমীন তযভ্রি বফঙ্গদী গবেমঙ্গভঙ্গিয ঙ্গে আয থকান ম্পকম থযঙ্গখা না, চাকযীয থরাঙ্গব তায
দ্বাঙ্গয থম না, বফদযায জনয এ স্কর কঙ্গরজ ঢঙ্গকানা, বফচাঙ্গযয আায় আদারঙ্গতয ছায়া মমে ভাবে না।‛২১
অঙ্গমাগ আঙ্গদারঙ্গনয থফ বকছয কামমাফরী বছর। তায ভঙ্গধয প্রধান বছর ইংঙ্গযজঙ্গদয বফরুঙ্গধির যতার োকা,
বঙ্গকবিং কযা ইতযাবদ। এই আঙ্গদারঙ্গনয প্রবাঙ্গফ থকফরভাত্র যাঞ্চঙ্গরই নয় দূয গ্রাঙ্গভ এয প্রবাফ থদখা মায়।
তযাগ্রীযা অভযঙ্গযয াঙ্গি বফবরবত ফস্ত্র বফক্রী, থজায কঙ্গয ফি কঙ্গয বদঙ্গয়বছঙ্গরন। থয াঙ্গঙ্গফয জবভদাযীয
ভযাঙ্গনজায বনরুায় ঙ্গয় কর ঘিনা ভযাবজঙ্গেঙ্গিয কাঙ্গছ জানায়, তযাগ্রীঙ্গদয প্রঙ্গযাচনায় বফঙ্গদ্রাী প্রজাযা ধভমঘি
কঙ্গয খাজনা ফি কঙ্গয থদয়। বযবস্থবতয দ্রুত অফনবত ঘিঙ্গর, থয াঙ্গফ তায কনযাঙ্গক বনঙ্গয় জবভদাবযঙ্গত আঙ্গন।
গ্রাঙ্গভয অঙ্গমাগ আঙ্গদারঙ্গনয থনতা বছঙ্গরন অভয নাথ। থয াঙ্গঙ্গফয কনযা আঙ্গরখয তাঙ্গদয গ্রাঙ্গভয ফাবেঙ্গত এঙ্গ
বফঙ্গদী আফাফঙ্গত্র, বফঙ্গদব বফববন্ন থৌবখন দ্রফয বদঙ্গয় তাঙ্গদয গ্রাঙ্গভয ফাবেবি াজাঙ্গত চায়। বকন্তু তাঙ্গত ফাধ
াঙ্গধ অভযনাথ এফং থ থয াঙ্গঙ্গফয কনযাঙ্গক তাঙ্গদয গ্রাঙ্গভয প্রজাঙ্গদয যক্তজর কযা কঙ্গিয য়ায অচয় কযঙ্গত
ফাযে কঙ্গযন। এইবাঙ্গফ অভযনাথ  অঙ্গরঙ্গখযয ংঘাঙ্গতয ভধয বদঙ্গয় জাগযঙ্গেয কাববনয ক্রভান্ববত ঘঙ্গি। অভযনাথ
াঙ্গি বগঙ্গয় বফঙ্গদী কাে বফক্রী ফি কযায জনয বঙ্গকবিং কযঙ্গর তাঙ্গক বফঙ্গক্রতাঙ্গদয দ্বাযা আত ঙ্গত য়। এই
ভয় আঙ্গরখয জবভদাঙ্গযয কতমফযস্বরূ অভয নাঙ্গথয গাঙ্গয় মাযা াত বদঙ্গয়ঙ্গছ, তাঙ্গদয াবস্তয জনয নাভ জানঙ্গত
চাইঙ্গর, অভযনাথ তাঙ্গদয গ্রাঙ্গভয থরাঙ্গকয নাভ ফরঙ্গত অস্বীকায কঙ্গয। তাছাো অভযনাথ বছর গ্রাঙ্গভয ভানঙ্গলয
উন্নবতয জনয এক ভবমত প্রাে। তাই একবদঙ্গক থমভন গ্রাঙ্গভয ভানঙ্গলয থফা কযা তায যভ ধভম থতভবন
থদভাবত্রকায ভবক্তয জনয থম যাজননবতক আঙ্গদারন চাবরত ঙ্গচ্ছ থই আঙ্গদারঙ্গন এবগঙ্গয় বগঙ্গয় থদ বনঙ্গজয
জীফন উৎগম কযঙ্গত থ দা প্রস্তুত। অভযনাঙ্গথয ভত থদ থপ্রবভঙ্গকয বফরুঙ্গধির, জবভদায  প্রজাঙ্গদয ভঙ্গধয বফঙ্গযাধ
ফানাঙ্গনায চক্রাে ভূরক অববঙ্গমাগ উঙ্গি আঙ্গ। থদঙ্গয থফা  তায ঙ্গে গ্রাঙ্গভয উন্নবত কযা থকানিাই খফ একিা
থাজা ফা যর কাজ নয়, থই কাঙ্গজ আত্মবনঙ্গয়াগ কযা থমভন কবিন, থতভবন থই কভমকাঙ্গে বনঙ্গজয জীফনঙ্গক
উৎগম কঙ্গয বদঙ্গয় এক উন্নত ভাজ ফযফস্থা গঙ্গে থতারা তযই একিা চযাঙ্গরঞ্জ। এই ঙ্গথ অঙ্গনক ফাধা বফবি থাঙ্গক
থবি থদঙ্গয ভানলঙ্গদয কাছ থথঙ্গক থমভন তয থতভবন বফঙ্গদী াঙ্গফঙ্গদয থক্ষঙ্গত্র একইবাঙ্গফ প্রঙ্গমাজয। থই
কন্ঠকাকীেম থ অবতক্রভ কঙ্গয বনজ থদঙ্গয স্বাধীনতায রঙ্গক্ষয এবগঙ্গয় মায়াই বছর তৎকারীন মফক ভাঙ্গজয ভূর
রক্ষয। এই বাঙ্গফ অভাপ্ত ‘জাগযে’ উনযাবিয ভধয বদঙ্গয় তৎকারীন অঙ্গমাগ আঙ্গদারন এফং তায গবতপ্রকৃবতয
নানা ফেমনা পঙ্গি উঙ্গিঙ্গছ। বতবন বনঙ্গজ বছঙ্গরন এই আঙ্গদারঙ্গনয একজন থ প্রদমক পঙ্গর তায ঙ্গক্ষ থই
ভয়কায খবিনাবি ঘিনা জানা থমভন জ বছর থতভবন আঙ্গদারঙ্গনয নানা ফাস্তফ বচত্র পঙ্গি উঙ্গিবছর এই উনযাঙ্গ
পঙ্গর তা মথাথমই একবি যাজননবতক দবরর বাঙ্গফ আজ ািকঙ্গদয কাঙ্গছ খফই জনবপ্রয়। ১৩৩০-৩২ ফবভত
বত্রকায় উনযাবি প্রকাবত ঙ্গর থরখক গাবিয অঙ্গমাগ আঙ্গদারঙ্গনয প্রবত আস্থা ক্রভান্বঙ্গয় াবযঙ্গয় থপরায়
উনযাবি অভাপ্ত থথঙ্গক মায়। বকন্তু এই উনযাবি যচনা থল কযঙ্গত াযঙ্গর এবি থরখঙ্গকয অনযতভ বফখযাত
যাজননবতক উনযা বাঙ্গফ খযাত ত।
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াম্রাজযফাদ প্রঙ্গে যৎচন্দ্র

চন্দ্রনী ফভমন

যৎচঙ্গন্দ্রয অয একবি অভাপ্ত উনযা তৎকারীন যাজননবতক আঙ্গদারঙ্গনয প্রবতপরন রক্ষয কযা মায়।
এই উনযাঙ্গয থকন্দ্রীয় চবযত্র এককবে। স্বঙ্গদী আঙ্গদারঙ্গন এতিাই আত্মবনঙ্গয়াগ কঙ্গযন থম, থল মমে তাঙ্গক
থজঙ্গর থমঙ্গত য়। বকন্তু ভঙ্গয়য ঙ্গে ঙ্গে থদঙ্গয দরীয় যাজনীবত এতিাই বয়ানক ঙ্গয় ঙ্গি এককবেয ভত
ভানঙ্গলয প্রতযক্ষ যাজনীবতয জীফন থথঙ্গক ঙ্গয এঙ্গ বনঙ্গজয রাইঙ্গিযীয ঘঙ্গয আশ্রয় থনয়। এককবে মতবদন
যাজনীবতয ঙ্গে প্রতযক্ষ, মক্ত বছঙ্গরন ,তখন সদবনক ত্র-বত্রকায় তাঙ্গক বফববন্ন বফঙ্গলঙ্গন বফবূবলত কযা ত, বকন্তু
মখনই থ যাজনীবতয করতাভয় জীফন থথঙ্গক ঙ্গয থগঙ্গরন, তখন ঐ ভস্ত জনগে তাঙ্গক থচায ফদনাভ বদঙ্গত
বদ্বধাঙ্গফাধ কযর না। এককবে যাজনীবত থথঙ্গক ঙ্গয বগঙ্গয় থদঙ্গয ভানঙ্গলয করযাঙ্গেয জনয তৎকারীন যাজননবতক
কভমকাঙ্গে ফীতশ্রধিরা বকছ থছঙ্গর থভঙ্গয়ঙ্গক বনঙ্গয় থদঙ্গয থফায জনয নতন থ অনিান কযঙ্গত থাঙ্গকন। বতবন থদঙ্গয
ভানঙ্গলয করযাঙ্গেয জনয গ্রাঙ্গভ, নগঙ্গয, েীঙ্গত ফমত্র ভাজ করযাঙ্গেয কভমূচী চার কঙ্গযন এফং থদঙ্গয ভানলঙ্গক
ঙ্গচতন কযায জনয করযাে ংঙ্গঘয াখা প্রবতিান স্থাবত কঙ্গযন। এই কাববনঙ্গত এই ংগিঙ্গনযই থকযানী র
ভবনভারা। থ এই ভয় অঙ্গমাগ আঙ্গদারঙ্গন মক্ত বছর। এই ভবনভারা নাযীয অবধকায  স্বাধীনতায দাবফঙ্গত
‘নাযীবভবতঙ্গত’ থই দাবফগুবরঙ্গক উত্থাবত কঙ্গয। আঙ্গর ভঙ্গয়য ঙ্গে ঙ্গে যৎচন্দ্র বনঙ্গজ অঙ্গমাগ
আঙ্গদারঙ্গনয কভমূচীয প্রবত আাীন ঙ্গয় ঙ্গেবছঙ্গরন। তাছাো যাজনীবতয কভমকাঙ্গে তখনকায গঙ্গফলকঙ্গদয ভঙ্গত
যৎচঙ্গন্দ্রয ভঙ্গধয থম দরাদবর ঘঙ্গিবছর তায প্রকৃত রূঙ্গয বযচয় থমন এই উনযাখাবন। অঙ্গনক গঙ্গফলকঙ্গদয ভঙ্গত
যৎচন্দ্র এই ভয় বনরুৎাী যাজননবতক কভমীঙ্গদয থফাভূরক কাঙ্গজ কভমদৃপ্ত যাখায জনয ‘আগাভীকার’ উনযাবি
যচনা কযঙ্গত আযম্ভ কঙ্গযবছঙ্গরন।
‘বফপ্রদা’ উনযাবিঙ্গত ফরযাভঙ্গযয চালী  থযররাইঙ্গনয কবরঙ্গদয এক জন বায ফেমনা বদঙ্গয় ূত্রাত
ঘঙ্গি। এই বায করকাতায নাভ কযা ফক্তাযা অং থনন থই ভয়কায অাভয  অনভঙ্গত্রয বফরুঙ্গধির তীি প্রবতফাদ
কঙ্গযন। ফক্তৃতা থঙ্গল এই জন বায একবি বভবছর ‘ফঙ্গদভাতযভ’ র্ধ্বন ঙ্গমাঙ্গগ গ্রাভ বযক্রভায় থফোয়।
কৃলকঙ্গদয সভত্রীয জয়র্ধ্বনঙ্গত ভখবযত এই বভবছর মখন জবভদায ফাবেয াভঙ্গন বদঙ্গয় মায় তখন বফপ্রদা ভঙ্গন ভঙ্গন
থই বভবছঙ্গরয থলাগান বদঙ্গত থাঙ্গক। বফপ্রদাঙ্গয ভ্রাতা বদ্বজদা স্বঙ্গদী আঙ্গদারঙ্গনয ঙ্গে মক্ত বছঙ্গরন এফং ঐ
বভবছঙ্গর অংগ্রে কঙ্গযন। গ্রাঙ্গভ বফপ্রদাঙ্গয প্রবতবি বছর এফং থ জনগঙ্গেয থফায় ভধয বদঙ্গয় থদঙ্গফায় বনজ
জীফঙ্গনঙ্গক ফবরদান কঙ্গয বছঙ্গরন। আঙ্গর বফপ্রদা যক্ষেীর বযফাঙ্গয যে ঙ্গয় উঙ্গিবছঙ্গরন। যক্ষেীর বযফাঙ্গযয
প্রবত দাবয়ত্বীরতা গ্রাঙ্গভয ভানঙ্গলয প্রবত কতমফযঙ্গফাধ থথঙ্গক বফপ্রদাঙ্গয ঙ্গক্ষ স্বাধীনতা আঙ্গদারঙ্গন প্রতযক্ষবাঙ্গফ
অংগ্রে কযা ম্ভফয ঙ্গয় ঙ্গিবন। আঙ্গর থরখক তায উনযাগুবরঙ্গত নানা ধযঙ্গনয ভানঙ্গলয জীফনকাববন
যচনা কঙ্গযবছঙ্গরন। তাঙ্গত বতবন থকাথা প্রতযক্ষ যাজনীবতঙ্গত অংগ্রেকাযী ভানঙ্গলয কথা থমভন থদবখঙ্গয় বছঙ্গরন
থতভবন প্রথাগত যীবতনীবতয থফোজাঙ্গর আফধির থফ বকছ ভানল মাযা থদ থফায কাঙ্গজ উৎাবত ঙ্গর বনজ
জীফঙ্গনয বকছ যক্ষেীরতায জনয এই আঙ্গদারঙ্গনয াবভর ঙ্গত াঙ্গযবন। উনযাবি একবি যাজননবতক উনযা
না ঙ্গর যৎচন্দ্র এই কাববনগুবরয ভধয বদঙ্গয় তৎকারীন থদঙ্গফায কাঙ্গজ ভানঙ্গলয বচোধাযা নানা রূঙ্গয কথা
ািক াভঙ্গন তঙ্গর ধঙ্গযবছঙ্গরন .
উবযউক্ত উনযাগুবর ছাো যৎচঙ্গন্দ্রয ‘ভঙ্গ’, ‘বযরক্ষ্মী, এফং ‘অবাগীয স্বগম’ কাববনগুবরয ভঙ্গধয থালন
 অতযাচাঙ্গযয কাববন ফবেমত ঙ্গয়ঙ্গছ। ‘ভঙ্গ’ গঙ্গল্পয ভধয বদঙ্গয় থরখক গ্রাভফাংরায দুবফম দুীঃঙ্গখয কাববন
জবভদাঙ্গযয অতযাচাঙ্গযয কাববন ফেমনা কঙ্গযবছঙ্গরন। এখাঙ্গন গপয ফঙ্গর একজন দবযদ্র থজারায বযচয় ায়া মায়।
জবভদাঙ্গযয ান  থালঙ্গনয পঙ্গর গপঙ্গযয অফস্থা খফই থাচনীয় আকায ধাযে কঙ্গযবছর। তায ঙ্গে বছর
ভরভান য়ায জনয অস্পৃযতাজবনত জাতাত গত ভযা। মায পঙ্গর জীফন ধাযঙ্গেয জনয াবনয় জরিক ংগ্র
কযঙ্গত তায থছাি থভঙ্গয়ঙ্গক ঘিায য ঘিা দাবেঙ্গয় থাকঙ্গত থাত। এই গপয বভয়ায বছর একবি থালয গরু, তায
নাভ বছর ভঙ্গ। তাঙ্গক থ তায বযফাঙ্গযয একজন দয বাঙ্গফই জ্ঞান কযত  বাঙ্গরাফাত। তাই চযভ
দাবযঙ্গদ্রয ভঙ্গধয ভঙ্গঙ্গয খাঙ্গদযয জনয প্রােন থচিা কঙ্গয থগঙ্গছ। বকন্তু তৎকারীন গ্রাভগুবরঙ্গত বছর জবভদাঙ্গযয
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বনভমভ থালন  অতযাচায। জবভদাঙ্গযয হুকভ অভানয কযঙ্গর প্রজাঙ্গদয জিত চযভ বনমমাতন। গপযঙ্গক জবভদাঙ্গযয
থয়াদাযা ধযঙ্গত আঙ্গর গপয ফঙ্গরবছর ‚ভাযানীয যাজঙ্গত্ব থকউ কাঙ্গযা থগারাভ নয়। খাজনা বদঙ্গয় ফা কবয।
আবভ মাঙ্গফা না।‛ বকন্তু তায পর স্বরূ জবভদাঙ্গযয অতযাচাঙ্গয ‚তাায থচাখ ভখ পবরয়া উঙ্গিবছর‛২৩। এয য থ
বদবিবদক জ্ঞান ূনয ঙ্গয় বনঙ্গজয াঙ্গতই ভঙ্গঙ্গয প্রাে থনন এফং থভঙ্গয় অবনভা থক বনঙ্গয় পরঙ্গফবেয়া চিকঙ্গর অঙ্গথময
আায় মাত্রা কঙ্গযন।
এই কাববনয ভধযবদঙ্গয় থরখক একবদন থমভন াভাজতাবন্ত্রক ান ফযফস্থায বনভমভ বচত্র ািক ভাঙ্গজয াভঙ্গন
তঙ্গর ধঙ্গযবছঙ্গরন থতভবন ূাঁবজফাদী থালন এয বচত্র পঙ্গি উঙ্গিঙ্গছ। এয ভঙ্গধয প্রতযক্ষবাঙ্গফ ইংঙ্গযজ াম্রাজযফাঙ্গদয
রূ প্রবতপবরত না ঙ্গর ইংঙ্গযজ াঙ্গনয পঙ্গর গ্রাভফাংরায় থম কর বূবভ যাজস্বনীবত গ্রে কযা ঙ্গয়বছর তাযই
নৃং করুে দৃযই থমন ফযক্ত ঙ্গয়ঙ্গছ।
‘অবাগীয স্বগম’ গল্পবিয ভঙ্গধয তৎকারীন বিবি াম্রাঙ্গজযয দভননীবতয বযচয় ায়া না থগঙ্গর থরখকঙ্গকয,
যাজননবতক উনযাগুবর যচনায ভঙ্গয়ই এই গল্পবি যবচত। এই গঙ্গল্প িাকযদা ভখূঙ্গজযয স্ত্রী অঙ্গেযাবি থদঙ্গখ
আজন্ম দুীঃখী অবাগীয ভঙ্গন স্বগমগভঙ্গনয ফানা থজঙ্গগবছর। বকন্তু অবাগী থমঙ্গত ভাঙ্গজ খফ নীচ ঘঙ্গয ফফা
কযত তাই বদ ধঙ্গভময বনয়ভ অনাঙ্গয তাঙ্গদয ভৃতযয য ভাবিঙ্গত াঁঙ্গত থদয়ায নীবত প্রচবরত বছর। অবাগীয ভৃতয
ঙ্গর তায োন কাোরী ভাঙ্গয়য জীফঙ্গনয থল ইচ্ছা বাঙ্গফ এক িকঙ্গযা কাি থজাগায কযঙ্গত বগঙ্গয় জবভদায 
উচ্চজাঙ্গতয থরাকঙ্গদয কাঙ্গছ রািনায স্বীকায য়। পঙ্গর অতৃপ্ত ফাানাঙ্গক ঙ্গে কঙ্গযই অবাগীয ভৃতয ঘঙ্গি এফং
জীফঙ্গনয থল ইচ্ছািক ূযে কঙ্গয তায জীফনঙ্গক স্বাথমক ফানাঙ্গনায ভত উচ আদঙ্গময থরাঙ্গকঙ্গদয অবাফ ভাঙ্গজ
অনবূত ঙ্গয়বছর। কাববনয ভঙ্গধয বিবি াম্রাজযফাঙ্গদয আগ্রান নীবত না থাকঙ্গর তৎকারীন জবভদায থশ্রবেয
ান-থালন  নীচ জাবতয ভানঙ্গলয প্রবত উচ্চজাঙ্গতয ভানঙ্গলয কঙ্গিায সফলভয নীবত ফযক্ত ঙ্গয়ঙ্গছ। অায়, দুফমর
ভানফ জাবতয ভঙ্গধয প্রবতফাঙ্গদয বালািক জন্ম থনয়বন থই কথাই থরখক এই গঙ্গল্প ািক ভাঙ্গজয াভঙ্গন তঙ্গর
ধঙ্গযবছঙ্গরন।
‘বযরক্ষ্মী’ কাববনঙ্গত দুফমঙ্গরয প্রবত ফঙ্গরয ীন  বনিয অতযাচাঙ্গযয কাববন ফবেমত আঙ্গছ। এই অতযাচায থম
কতখাবন ীভাীন ঙ্গত াঙ্গয তাযই বনদমন র গল্পবি। এখাঙ্গন বিবি াম্রাজযফাদী থালঙ্গনয কথা ফবেমত না
ঙ্গর থরখক এই কাববনঙ্গত বফবঙ্গনয স্ত্রীয ফক্তঙ্গফযয ভধয বদঙ্গয় ইংঙ্গযজ াঙ্গকয আদারঙ্গতয উয গবযফ থরাঙ্গকয
আস্থা থনই। থই কথাই ফেমনা কঙ্গযবছঙ্গরন। ‚ইংঙ্গযজ যাজায আদারত গৃঙ্গয ফৃৎ দ্বায মতই উন্মক্ত থাক দাবযঙ্গদ্রয
প্রঙ্গফ কবযফায থ এতিক থখারা নাই।‛২৪ তৎকারীন ভাঙ্গজ ইংঙ্গযজ যকাঙ্গযয ান ফযফস্থায উয থমভন
াধাযে জনগঙ্গেয থকান আা বছর না থতভবন ইংঙ্গযজঙ্গদয বফচাযারয় থম থকফরভাত্র ধবনঙ্গদয ৃবি একবি বফচাযারয়
থমখাঙ্গন গযীফ ফা বনম্ন বফি থশ্রবেয স্বাথম মথাথমই নগনয থই কথাই ফযক্ত ঙ্গয়ঙ্গছ এই কাববনয ভঙ্গধয বদঙ্গয়। এই
বাঙ্গফ যৎচন্দ্র তায বফববন্ন কাববন উনযাগুবরঙ্গত বিবি াম্রাজযফাদী ান থালঙ্গনয ঙ্গে ঙ্গে গ্রাভয
ভাজফযফস্থা অথমনীবত বকবাঙ্গফ ে ঙ্গয় বগঙ্গয়বছর তায ফেমনা বদঙ্গয়বছঙ্গরন। এয ঙ্গে থরখক জবভদায থশ্রবেয বংস্র
থালে নীবতয ফেমনা কঙ্গয বিবি াক  জবভদায থশ্রবেয প্রবত তায বধক্কায প্রকা কঙ্গযঙ্গছন।
উঙ্গযাক্ত কাববনগুবর ছাো যৎচঙ্গন্দ্রয যাজননবতক বচোবাফনায বনদমন ায়া থগঙ্গর থরখঙ্গকয ‘ঙ্গথয
দাফী’ উনযাবি তৎকারীন াভাবজক যাজননবতক আঙ্গদারঙ্গনয এক জ্বরে দবরর। উনযাবি ফেফানী বত্রকায়
১৩৩০-১৩৩৩ ক্রভান্বঙ্গয় প্রকাবত ঙ্গত থাঙ্গক। ফেফােী বত্রকাবিয বযচারনা কযঙ্গতন জাতীয়তাফাদী ফযাঙরী যায
আরৄঙ্গতাল ভঙ্গখাাধযায়  তায ত্রগে।
১৯২৬ খ্ীীঃ ৩১ থ আগি (১৩৩৩, বাদ্র) যৎচঙ্গন্দ্রয বফখযাত উনযা ‘ঙ্গথয দাফী’ গ্রোকাঙ্গয প্রকা ঙ্গর
যাজঙ্গদ্রাীতায অযাঙ্গধ ইংঙ্গযজ যকায উনযাবি ফাঙ্গজয়াপ্ত কঙ্গয থনন। উনযাবি গ্রোকাঙ্গয প্রকাবত ঙ্গর
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ইংঙ্গযজ যকায প্রচেবাঙ্গফ বক্ষপ্ত ঙ্গয় ঙ্গি। ১৯২৬ াঙ্গর ২০ থ নঙ্গবম্বয বর কবভনায থফের গবমঙ্গভঙ্গিয চীপ
থঙ্গক্রিাবযঙ্গক বরঙ্গখবছঙ্গরন, াফবরক প্রববকউিায অযাধ দভন আইঙ্গনয ফঙ্গর গ্রন্ত্রখাবনঙ্গক ফাঙ্গজয়াপ্ত কযায এফং
বাযতীয় দেবফবধ আইঙ্গনয আতায় গ্রেকাযঙ্গক থগ্রপ্তায কযায াবয কঙ্গযঙ্গছন। (A printed copy of the
book was sent to the public prosecutor, Calcutta for his opinion and he advises that the
book, is liable to be prosecuted under section 124A of the I.P.C.)25

থই ভয় যায িঙ্গজন্দ্ররার বভত্র বছঙ্গরন অযােঙ্গবাঙ্গকি থজনাঙ্গযর। বতবন ১৯২৬ াঙ্গরয ১১ই বেঙ্গম্বয বচপ
থঙ্গক্রিাবযঙ্গক জানাঙ্গরন থম যাজননবতক ফযাায বনঙ্গয় থরখা এবি প্রথভ ফই। এই উনযাবিঙ্গত াবি্বতযক ভূরয
থাকঙ্গর বল্পগুে থনই। থফ দক্ষতা  থজাঙ্গযয ঙ্গেই বকছ যাজননবতক ভত প্রচায কযা ঙ্গয়ঙ্গছ। াভবগ্রক বাঙ্গফ
থরখক বাযতফঙ্গলময ইংঙ্গযজ যকাঙ্গযয প্রবত ঘৃো ৃবি কযঙ্গত থচঙ্গয়ঙ্গছন। বকবাঙ্গফ বফপ্লফ আঙ্গফ এই গ্রঙ্গে স্পি
কঙ্গয ফরা না ঙ্গর , বফপ্লঙ্গফয উমক্ত বযঙ্গফ থদঙ্গয ভঙ্গধয সতযী য়বন, তঙ্গফ যকাঙ্গযয বফরুঙ্গধির ঘৃো ৃবি কযায
উঙ্গেয বযষ্কায। অতএফ এই গ্রেবি অযাধদভন আইন এফং বাযতীয় দেবফবধয আতায় ঙ্গে।
তৎকারীন অযােঙ্গবাঙ্গকি থজনাঙ্গযঙ্গরয ভক্তফয রৄঙ্গন চীপ থঙ্গক্রিাবয তায ফক্তফয প্রকা কঙ্গযন। বতবন ফঙ্গরন
The government of Bengal in a letter in May, 1925 in Connection with Revolutionary press
propaganda in Bengal declared its intention to prosecute (the press) without regard to the
probable success of the case whenever it appears to him that a definite offence has been
committed, After pursuing the letter I am satisfied that the Governor in council was then
considering really only the daily press-periodicals. There is no such declaration about
books. In the circumstances and in view of the Advocate General’s opinion I am inclined to
proscribe this book “Pather Dabi” under Section 99A.C.P.C and not start a prosecution
under section 12A, I.P.C. The success of a prosecution is to my mind open to question not
that I disagree with the Advocate general but because in a criminal case the count might
give the accused the benefit of doubt, In a case under .Section 99B, Supposing the order
under Section 99A is Objected to, the proceeding will be before a special Bench of three
judges and no question of punishment of the author and the printer will arise and cloud the
issue whether such a publication contion’s seditions matter.”26

মায পঙ্গর থঙ্গক্রিাবযয ভতাভতই চোে র, এফং ৪ িা জানয়াযী ১৯২৭ াঙ্গর যকাবয বফজ্ঞবপ্তঙ্গত ফরা র
‚১৯২২ াঙ্গর ংঙ্গাবধত ১৮৯৮ াঙ্গরয থপৌজদাযী দেবফবধয ৯৯ক ধাযা অনমায়ী গবেময যৎচন্দ্র চঙ্গট্টাাধযায়
কৃত কিন থপ্র থথঙ্গক তযবকঙ্কয ফঙ্গদযাাধযায় কতৃমক ভবদ্রত এফং উভাদ ভঙ্গখাাধযায় কতৃমক প্রকাবত ঙ্গথয
দাফী‛ গ্রঙ্গেয ভস্ত কব থমখাঙ্গনই ায়া মাক না ফাঙ্গজয়াপ্ত কযঙ্গরন। কাযে এই গ্রঙ্গেয দ্বাযা ঘৃো জাবগঙ্গয়
আইনানগ বিবি যকাঙ্গযয প্রবত ফীতযাগ ৃবি কযা ঙ্গয়ঙ্গছ।‛২৮ এইখাঙ্গন বর কঙ্গয প্রকাঙ্গকয নাভ উভাপ্রাঙ্গদয
জায়গায় উভাদ থরখা ঙ্গয়বছর। ঙ্গথয দাফী ফাঙ্গজয়াপ্ত ঙ্গর থই ভয় ফাংরায় দুই ধযঙ্গনয ভত ৃবি ঙ্গয়বছর।
যকাঙ্গযয অনগাভীযা এই যকাযী দঙ্গক্ষ ভথমন কঙ্গযন মবদ এই গ্রঙ্গেয ঙ্গক্ষ থরাঙ্গকয ংখযাই কামমত থফব
বছর। মায পঙ্গর এই গ্রঙ্গেয বনবলধির কযেঙ্গক বঘঙ্গয াযা থদঙ্গ প্রচে বফঙ্গক্ষাব গঙ্গে ঙ্গি। বিবি যকাঙ্গযয তাাঁঙ্গফদাবয
মাযা কযঙ্গতন থই কর ফযবক্তযা এই গ্রঙ্গেয ফাঙ্গজয়াপ্তকযে বফলঙ্গয় বফববন্ন যকাযভখী ভতাভত প্রকা কঙ্গযবছঙ্গরন।
তৎকাবরন ফহু ত্র-বত্রকা মথা ‘আত্মবক্ত’ বত্রকা, ‘পযয়ােম’, বত্রকা, ‘প্রফাী’, প্রবৃবতঙ্গত এই গ্রঙ্গেয ফাঙ্গজয়াপ্ত
কযে বফলঙ্গয় যকায বফঙ্গযাধী ভতাভত প্রকাবত ঙ্গয়বছর।
যৎচন্দ্র এই ফইঙ্গয়য ফাঙ্গজয়াপ্তকযে বনঙ্গয় ক্ষি ঙ্গয়বছঙ্গরন বকন্তু দুীঃবখত নবন। বতবন বফশ্বা কযঙ্গতন াবঙ্গতয,
াভাবজক  অথমননবতক অফস্থায কথা থাকা উবচত। ১৯২৯ াঙ্গর ১৩ই ভাচম থভবদনীঙ্গযয াধাযে ািাগাঙ্গযয বদ্বতীয়
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ফাবলমক অনিাঙ্গন বতবন এই ফক্তফযই থযঙ্গখবছঙ্গরন, মা ১৭ই ভাঙ্গচম ‘ফাোরায কথায়’ ছাা য়। তাঙ্গত ফরা য়‚বাবত শ্রীমক্ত যৎচন্দ্র তাাঁায ফক্তৃতায থদঙ্গয ফতমভান, াভাবজক, যাজননবতক, অথমননবতক, অফস্থায কথা
আঙ্গরাচনা কবযয়া ফঙ্গরন থম আধবনক াবঙ্গতয ইাঙ্গদয স্থান থাকা একাে প্রঙ্গয়াজন। বতবন এই ফবরয়া আঙ্গক্ষ
কঙ্গযন থম াভাবজক প্রে ম্বঙ্গি এখন অঙ্গনক বনবমীক বাঙ্গফ ভত প্রকা কযঙ্গতন তয বকন্তু যাজননবতক ফযাাঙ্গয
এইরূ বনবমীকতা থদখা মায় না। বতবন এই ফবরয়া তাাঁায ফক্তৃতা থল কঙ্গযন থম ফে াবঙ্গতযক ফে জাবতয অগ্রদূত
স্বরূ।‛২৭
যৎচঙ্গন্দ্রয ভৃতযয য অফয ‘ঙ্গথয দাফীয’ উয থথঙ্গক বনঙ্গলধাজ্ঞা তঙ্গর থনফায প্রে ঙ্গি। বকন্তু থই ভয়
থদঙ্গয ভঙ্গধয ক্রভাগত শ্রবভক আঙ্গদারন ঘিায় ইংঙ্গযজ যকায বনযািায প্রঙ্গে ঙ্গথয দাফীয উয থথঙ্গক
বনঙ্গলধাজ্ঞা তঙ্গর থনফায বফরুঙ্গধির ভতাভত প্রকা কঙ্গযন। থল মমে ১৯৩৯ াঙ্গরয ৯ ভাচম থফের গবেমঙ্গভি একবি
বফজ্ঞাবত দ্বাযা ‘ঙ্গথয দাফী’ গ্রে থথঙ্গক বনঙ্গলধাজ্ঞা তঙ্গর থনন, এফং ঐ ফছযই ফইবিয বদ্বতীয় ংস্কযে প্রকাবত য়।
ঙ্গথয দাফী ফাংরায জনগঙ্গেয ভঙ্গধয এক বফযাি প্রবতবক্রয়ায ৃবি কঙ্গযবছর। এবি থকফরভাত্র একিা উনযা
বাঙ্গফই থই খযাবত রাব কঙ্গযবন। এই গ্রেবি বছর তৎকারীন মফভাঙ্গজয কাঙ্গছ একিা অবগ্নভন্ত্র ফা থফদ ফাকযস্বরূ।
ঙ্গথয দাফী উনযা ফযাখা কযঙ্গত বগঙ্গয় বাযতী ফঙ্গরবছঙ্গরন, ‚আভযা ফাই বথক। ভানঙ্গলয ভনলযঙ্গত্বয ঙ্গথ
চরফায ফমপ্রকায দাবফ অেীকায কঙ্গয আভযা কর ফাধা থবঙ্গে চঙ্গয চরঙ্গফা। আভাঙ্গদয ঙ্গয মাযা আঙ্গফ তাযা
থমন বনযাঙ্গদ াাঁিঙ্গত াঙ্গয, তাঙ্গদয অফাধ ভবক্ত গবতঙ্গক থকউ থমন না থযাধ কযঙ্গত াঙ্গয, এই আভাঙ্গদয ে।‛২৮
ঙ্গথয দাবফয বযঙ্গদয ভূর উঙ্গেয বছর দীঘমবদন ধঙ্গয এঙ্গদঙ্গয ভানল যাধীনতায থফোজাঙ্গর আফধির এই
যাধীনতায ঙ্গে ঙ্গে বভথযাচায। নাযীয অভমমদা, জাবতঙ্গফদা প্রথা, ধভমীয় কংস্কায প্রবৃবত বফলয়গুবর থই ভয়
ফাংরায ভাজঙ্গক করবত কঙ্গয তঙ্গরবছর,ভানঙ্গলয বনজস্বতা, ভানঙ্গলয বফচায ফবধিরয থরা থঙ্গয়বছর। ক্রভাগত না
ায়া পঙ্গর ভানল তাঙ্গদয বনজস্ব অবধকায থফাধিক াবযঙ্গয় থপঙ্গরবছর। এই ভস্ত বকছ থথঙ্গক ভবক্তয থ বাঙ্গফ
যৎচঙ্গন্দ্রয ঙ্গথয দাফী উনযাবি জনভানঙ্গ একবি বফযাি প্রবতবক্রয়ায ৃবি কঙ্গয।
যৎচন্দ্র বছঙ্গরন ূেম স্বাধীনতায ভথমক। বকন্তু থই ভয় কংঙ্গগ্র থনতাঙ্গদয কাঙ্গছ তা বছর এক অফাস্তফ ধাযো,
যত থভাাবন ১৯২৭ াঙ্গর কংঙ্গগ্রঙ্গয অবধঙ্গফঙ্গন ূেম স্বাধীনতায জনয প্রস্তাফ উত্থান কঙ্গযন বকন্তু গাবিবজ এই
দাবফঙ্গক অস্বীকায কঙ্গযন। যৎচঙ্গন্দ্রয কংঙ্গগ্রঙ্গয বিবি থঘাঁলা নীবতয প্রবত ফীতশ্রধিরা ঙ্গয় ঙ্গেবছঙ্গরন। যৎচন্দ্র
বং বফপ্লঙ্গফয ঙ্গথয জনয মফভাজঙ্গক উদ্বধির কযঙ্গত রাঙ্গগন। বতবন তৎকারীন ফহু গুপ্তবভবতয ঙ্গে থমাগাঙ্গমাগ
যাখঙ্গতন এফং তাঙ্গদয কাছ থথঙ্গক বং বফপ্লফ কযায নানা ধিরবতয কথা জানঙ্গত থঙ্গযবছঙ্গরন। এই ভস্ত বকছয
দ্বাযা উদ্বধির ঙ্গয় যৎচন্দ্র ফযাচীয ভত একজন থদনায়ঙ্গকয চবযত্র বচত্রন কঙ্গযন। বতবন বছঙ্গরন ফম বফলঙ্গয়
াযদমী একজন বফপ্লফী। ফযাচী থচঙ্গয়বছঙ্গরন ভাঙ্গজয আভূর বযফতমন, তাাঁয ভঙ্গত বফপ্লফ থকাথা আনা
আবনই আঙ্গ না। দবযদ্র শ্রভজীবফ ভানঙ্গলয অথমননবতক দুদমায ভঙ্গধযই তায ফীজ বনবত থাঙ্গক। তাাঁয ভঙ্গত বফপ্লঙ্গফয
কাজ খফ কবিন। এই ঙ্গথ করই থম থল মমে অংীদায ঙ্গফ থই কথা কখন ফঙ্গর থদয়া ম্ভফ নয়। তাই
ফযাচী ফঙ্গরঙ্গছন ‚যাধীন থদঙ্গয ফঙ্গচঙ্গয় ফে অববম্পাতই থতা থদঙ্গয কৃতঘ্নতা। মাঙ্গদয থফা কযঙ্গফ তাযাই
থতাভাঙ্গক ঙ্গদঙ্গয থচাঙ্গখ থদখঙ্গফ, প্রাে মাঙ্গদয ফাাঁচঙ্গফ তাযাই থতাভাঙ্গক বফক্রী কঙ্গয বদঙ্গত চাইঙ্গফ। ভূঢ়তা আয
অকৃতজ্ঞতা প্রবত দঙ্গক্ষঙ্গ থতাভায় ছাঁঙ্গচয ভত বফাঁধঙ্গফ। শ্রধিরা থনই, থে থনই, ানবূবত থনই, থকউ কাঙ্গছ োকঙ্গফ
না, থকউ াাময কযঙ্গত আঙ্গফ না, বফলধয াঙ্গয ভত থতাভাঙ্গক থদঙ্গখ থরাঙ্গক দূঙ্গয ঙ্গয মাঙ্গফ। থদঙ্গক
বাঙ্গরাফাায এই আভায যষ্কায।‛ তফ তাঙ্গদয ভৎ আদম তাঙ্গদয স্বযাজ স্বাধীনতায আা থথঙ্গক বফচযত কযঙ্গত
াঙ্গয না। ইংঙ্গযজ যকায বাযঙ্গতয ভানলঙ্গক ভূক ফবধঙ্গয বযেত কঙ্গয থপঙ্গরবছর এফং ভানঙ্গলয স্বাবাবফক জীফঙ্গনয
ক্ষীন আািক থল ঙ্গয় বগঙ্গয়বছর। যৎচন্দ্র তাাঁয এই কারজয়ী উনযাঙ্গয ফযাচী চবযত্রবিয ভধয বদঙ্গয় যাধীন
বাযতফাীয ভঙ্গন বক্তয ফীজ ফন কঙ্গযবছঙ্গরন। থম বক্ত বছর বফপ্লঙ্গফয ,যাধীনতা গ্লাবন থথঙ্গক ভক্ত কঙ্গয ভান
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ভাজ প্রবতিায। ঙ্গথয দাফী গ্রেবি স্তকা কাঙ্গয প্রকাবত য়ায ঙ্গে ঙ্গেই ফাঙ্গজয়াপ্ত য় তখন তায বফরুঙ্গধির
প্রবতফাদ জানাঙ্গনায জনয যৎচন্দ্র যফীন্দ্রনাথঙ্গক অনঙ্গযাধ কঙ্গযবছঙ্গরন। অফয যফীন্দ্রনাথ থই অনঙ্গযাধ যক্ষা কঙ্গযবন।
যৎচঙ্গন্দ্রয বচবিয উয যফীন্দ্রনাথ বরঙ্গখবছঙ্গরন-‚থতাভায ঙ্গথয দাফী ো থল কঙ্গযবছ। ফইখাবন উঙ্গিজক। অথমাৎ
ইংঙ্গযঙ্গজয াঙ্গনয বফরুঙ্গধির ািঙ্গকয ভনঙ্গক অপ্রন্ন কঙ্গয থতাঙ্গর‛। বকন্তু যফীন্দ্রনাথ যৎচঙ্গন্দ্রয ঙ্গথয দাফীয প্রবত
ানবূবত না থদবখঙ্গয় ফযং এই গ্রেবি ফাঙ্গজয়াপ্ত কযঙ্গেয প্রবত ভথমন জাবনঙ্গয়বছঙ্গরন ‚তবভ কাগঙ্গজ যাজবফরুঙ্গধিরয
কথা বরখঙ্গত তাঙ্গর তায প্রবাফ স্বল্প  ক্ষেস্থায়ী ত-বকন্তু থতাভায ভত থরখক গল্পছঙ্গর থম কথা বরখঙ্গফ তায
প্রবাফ বনয়ত চরঙ্গতই থাকঙ্গফ। থদঙ্গ  কাঙ্গর তায ফযাবপ্তয বফযাভ থনই-অবযেত ফয়ঙ্গয ফারক থথঙ্গক আযম্ভ কঙ্গয
ফৃধিরযা মমে তায প্রবাঙ্গফয অধীঙ্গন আঙ্গফ। এভন অফস্থায় ইংঙ্গযজযাজ মবদ থতাভায ফই প্রচায ফি কঙ্গয বদত তাঙ্গর
এই থফাঝা থমত থম াবঙ্গতয থতাভায বক্ত  থদঙ্গ থতাভায প্রবতিা ম্বঙ্গি তায বনযবতয় অফজ্ঞা  অজ্ঞতা বক্তঙ্গক
আঘাত কযঙ্গর তায প্রবতঘাত ইফায জনয প্রস্তত থাকঙ্গত ঙ্গফ। এই কাযঙ্গে থই আঘাঙ্গতয গুরুত্ব বনঙ্গয় বফঙ্গরা
কযঙ্গর থই ভূর এঙ্গকফাঙ্গযই ভাবি কঙ্গয থদয়া য়।‛৩২ থই কাযঙ্গেই যফীন্দ্রনাথ এই গ্রঙ্গেয প্রবতফাদ কঙ্গযনবন,
ফযং ইংঙ্গযজ ানঙ্গকই ভথমন কঙ্গযবছঙ্গরন।
স্ববাফতই যফীন্দ্রনাঙ্গথয এই বফরু ভেফয  তায বচবি যৎচন্দ্রঙ্গক খফই ফযবথত কঙ্গযবছর। বতবন ২যা পারৃন
১৩৩৩ াঙ্গর এয প্রতযিঙ্গয একবি বরঙ্গখবছঙ্গরন বকন্তু তা তায ফিঙ্গদয অনঙ্গযাঙ্গধ আয যফীন্দ্রনাঙ্গথয কাঙ্গছ ািাঙ্গনা
য়বন। ঐ বচবিঙ্গত যৎচন্দ্র বরঙ্গখবছঙ্গরন, ‚াভানয াভানয অজাঙ্গত বাযঙ্গতয ফমত্রই মখন বফনা বফচাঙ্গয অথফা
বফচাঙ্গযয বান কঙ্গয কঙ্গয়দ বনফমান প্রবৃবত থরঙ্গগই আঙ্গছ তখন আবভই থম অফযাবত াঙ্গফা, অথমাৎ যাজরুঙ্গলযা
আভাঙ্গকই ক্ষভা কঙ্গয চরঙ্গফন এ দুযাা আভায বছর না। আজ থনই।......বকন্তু ফাংরাঙ্গদঙ্গয গ্রোকায বাঙ্গফ
গ্রঙ্গেয ভঙ্গধয মবদ বভথযায আশ্রয় না বনঙ্গয় থাবক, এফং তৎঙ্গত্ত্ব মবদ যাজঙ্গযাঙ্গল াবস্ত থবাগ কযঙ্গত য় তা কযঙ্গতই
ঙ্গফ-তা ভখ ফঙ্গজই কবয ফা অরাত কঙ্গযই কবয। বকন্তু প্রবতফাদ কযা বক প্রঙ্গয়াজন নয়। প্রবতফাঙ্গদয দে আঙ্গছ, এফং
ভঙ্গন কবয তায নযায় প্রবতফাদ য়া আফযক। নইঙ্গর গাঙ্গয়য থজাযঙ্গকই প্রকাযােঙ্গয নযাময ফঙ্গর স্বীকায কযা
য়। এজঙ্গনযই প্রবতফাদ থচঙ্গয়বছরাভ। আবন বরঙ্গখঙ্গছন আভাঙ্গদয থদঙ্গয যাজাযা এফং প্রাচয  প্রতীঙ্গচযয অনযানয
যাজবক্তয কাঙ্গযা ইংঙ্গযজ গবেমঙ্গভি এয ভত বষ্ণতা থনই। এই কথা অস্বীকায কযায অববজ্ঞতা আভায থনই।
আভায প্রে ইংযাজ যাজবক্তয এ-ফই ফাঙ্গজয়াপ্ত কযফায justification মবদ াঙ্গছ যাধীন বাযতফাীয ঙ্গক্ষ
froest কযায justification  থতভবন আঙ্গছ‛৩০।
আঙ্গর যফীন্দ্রনাঙ্গথয এই বফঙ্গযাবধতা ভূরক বচোবাফনা যৎচন্দ্রঙ্গক খফই ফযবথত কঙ্গযবছর। বকন্তু বতবন থদঙ্গয
স্বাঙ্গথম, স্বাধীনতা আঙ্গদারঙ্গনয স্বাঙ্গথম যফীন্দ্রনাঙ্গথয থই বচবি কাগজ প্রকাঙ্গ কঙ্গযনবন। ১৯২৭ াঙ্গর ১০ই অঙ্গটাফয
যাধাযানী থদফীঙ্গক বতবন একবি বচবিঙ্গত বরঙ্গখবছঙ্গরন, ‚বাফঙ্গত াঙ্গযা বফনা অযাঙ্গধ থকউ কাউঙ্গক এতফে কিূবক্ত
কযঙ্গত াঙ্গয? এ বচবি বতবন ছাফায জনযই বদঙ্গয়বছঙ্গরন, বকন্তু আবভ ছাাঙ্গত াবযঙ্গন এই জনয থম কবফয এত ফে
াবিমবপঙ্গকি তখবন থস্টটভযান প্রবৃবত ইংঙ্গযবজ কাগজয়ারাযা ৃবথফীভয় তায কঙ্গয থদঙ্গফ। এফং এই থম আভাঙ্গদয
থদঙ্গয থছঙ্গরঙ্গভঙ্গয়ঙ্গদয বফনা বফচাঙ্গয থজঙ্গর ফি কঙ্গয থযঙ্গখঙ্গছ এফং এই বনঙ্গয় মত আঙ্গদারন ঙ্গচ্ছ ভস্ত বনষ্ফর
ঙ্গয় মাঙ্গফ। বিক ফরঙ্গত াবয থন য়ত এই কথা আভাঙ্গদয ভঙ্গনয ভঙ্গধয অরঙ্গখয বছর মখন াবঙ্গতযয যীবতনীবত
বরবখ। তাঙ্গতই থফাধ য় থকাথা থকান জায়গায় একি আধি তীিতায ঝাাঁঝ এঙ্গ থগঙ্গছ‛৩১।
আর কথা যৎচন্দ্র ফ ভয় ভঙ্গন কযঙ্গতন থকফরভাত্র াবতয যচনা কযা একজন াববতযঙ্গকয মথাথম কাজ
ঙ্গর থই াবঙ্গতযয মথাথমতা  তযতা মাচাই কযা একজন থরখঙ্গকয অয গুরুত্বূেম কাজ। বতবন ফঙ্গরবছঙ্গরন
তয ভাত্রই াবতয য় না। জগঙ্গত এভন অঙ্গনক তয ঘিনা আঙ্গছ মাঙ্গক থকন্দ্র কঙ্গয থকান ভঙ্গতই াবতয যচনা
কযা মায় না। তাই বতবন াবতয যচনায় সফজ্ঞাবনক ভানবকতায উয থজায বদঙ্গয়বছঙ্গরন। কাযে াববতযঙ্গকয কাজ
তায ঘিনায তযতাঙ্গক ভাঙ্গজয াভঙ্গন পবিঙ্গয় থতারা। াববতযঙ্গকয বক্ষা, ংস্কায, রুবচ  বক্তয ফঙ্গর থম থকান
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একবি ঘিনা থমভন ফাস্তফাবয়ত ঙ্গয় উিঙ্গফ থতভবন তা ভাঙ্গজয জনাধাযঙ্গেয  ািক ভাঙ্গজয মগমগােয ফযাী
একবি ঐবতাবক বফলয় বাঙ্গফ ভান গুরুত্বূেম থথঙ্গক মাঙ্গফ। তাই যৎচঙ্গন্দ্রয ভঙ্গত াবঙ্গতযয একিা ভৎ
উঙ্গেয র- ‚াবঙ্গতযয নানা কাঙ্গজয ভঙ্গধয একিা কাজ ইঙ্গতঙ্গছ জাবতঙ্গক গিন কযা, কর বদক বদয়া তাাঙ্গক
উন্নত কযা। Idea বশ্চঙ্গভয বক উিঙ্গযয ইা ফে কথা নয়। স্বঙ্গদঙ্গয বক বফঙ্গদঙ্গয তাা ফে কথা নয়, ফে কথা
ইা বালায  জাবতয করযােকয বকনা‛৩২। যৎচন্দ্র এই দৃবিবেী বনঙ্গয়ই তাাঁয াবতয যচনা কঙ্গযবছঙ্গরন। তায
আঙ্গর রক্ষয বছর জাবত গিন  ভাঙ্গজ ংস্কায মায প্রবতপরন থরখঙ্গকয প্রবতবি থরখায ভঙ্গধযই প্রবতপবরত য়।
অফয ‘ঙ্গথয দাফী উনযাবি বছর যৎচঙ্গন্দ্রয অনযানয উনযা গুবর থথঙ্গক ম্পূেমই স্বতন্ত্র। এই উনযাঙ্গ বতবন
বফপ্লফ, ভাজতাবন্ত্রক ভাজ, যাধীনতা থথঙ্গক থদফাীঙ্গক ভবক্তয কথা থমাঙ্গগয বালায ফযক্ত কঙ্গযবছঙ্গরন। বতবন
যাজননবতক আঙ্গদারঙ্গন প্রতযক্ষ অং গ্রঙ্গেয ভয় বফপ্লফীঙ্গদয খফ কাছ থথঙ্গক থদঙ্গখবছঙ্গরন তাঙ্গদয থদঙ্গখ উদ্বধির
ঙ্গয়ই বতবন এতফে একিা াবতয ৃবি কযায তাবগদ অনবয কঙ্গযবছঙ্গরন বতবন বফপ্লফীঙ্গদয খফই শ্রধিরা কযঙ্গতন। তাাঁয
যাজননবতক ঙ্গথয ঙ্গে স্ত্র বফপ্লঙ্গফয াথমকয থাকঙ্গর তাঙ্গদয যাজননবতক কভমকাঙ্গেয স্বতীঃস্ফূতমতাঙ্গক থরখক
শ্রধিরা কযঙ্গতন। বতবন ভঙ্গয়য ঙ্গে ঙ্গে তৎকারীন যাজননবতক বযবস্থবত বনঙ্গয় এতিাই ফীতশ্রধির ঙ্গয় উঙ্গিবছঙ্গরন থম
বতবন স্ত্র বফপ্লঙ্গফয থঙ্গকই থদভাতৃকায ভবক্তয একভাত্র থ ফঙ্গর ভঙ্গন কঙ্গযবছঙ্গরন। বতবন থই কাযঙ্গে
গাবিবজঙ্গক ফঙ্গরবছঙ্গরন- “I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by
spiders.”|৩৩

যৎচঙ্গন্দ্রয ‘ঙ্গথয দাফী’ প্রকাঙ্গয ঙ্গে ঙ্গে তা এতিাই জনবপ্রয়তা রাব কঙ্গযবছর থম, াাঁচ াজায কব বফক্রী
ঙ্গত াতবদঙ্গনয থফী ভয় রাঙ্গগবন। এই উনযা তৎকারীন বফপ্লফী মফভাঙ্গজয ভঙ্গধয একবি বফযাি াো
থপঙ্গরবছর। ঙ্গথয দাফীয’ ফযাচী চবযত্রবি থরখক খফই মত্ন কাঙ্গয অবঙ্কত কঙ্গযবছঙ্গরন। তায ভঙ্গধয একজন
বফপ্লফীয মা মা গুে থাকা দযকায ফ বকছ বদঙ্গয় তাঙ্গক একিা ভৎ ফযবক্তঙ্গত্ব বযেত কঙ্গযবছঙ্গরন থই ভঙ্গয়য
াধাযে ভানঙ্গলয ভানফ ভাজঙ্গক থমভন আকৃি কঙ্গযবছর থতভবন ফতমভান ািক ভাঙ্গজয কাঙ্গছ ভানবাঙ্গফ
গ্রনীয়। চীনদন চঙ্গট্টাাধযায় ভঙ্গন কঙ্গযঙ্গছন, ‚ভস্ত বফপ্লফীঙ্গদয জীফঙ্গনয কাববন রৄঙ্গন এফং অঙ্গনঙ্গকয ঙ্গে
ফযবক্তগত বাঙ্গফ থভরাঙ্গভা কঙ্গয বতবন আন কল্পনায দ্বাযা ফযাচীয ভঙ্গধয ফাংরায বফপ্লফীঙ্গদয একবি ‘িাই’ ৃবি
কঙ্গযবছঙ্গরন। কঙ্গয়কজন বফপ্লফী থনতায জীফঙ্গনয ছায়া বফঙ্গল কঙ্গয ফযাচীয চবযঙ্গত্র ঙ্গেঙ্গছ। দুজময় া,
অাধাযে াযীবযক বক্ত, অীভ থেপ্রফেতা  ক্ষভাীরতা এইগুে গুবর যৎচন্দ্র বনঙ্গয়বছঙ্গরন মতীন্দ্র ভখাজ্জমী য
জীফন থথঙ্গক। ছদ্মঙ্গফ ধাযঙ্গেয অাধাযে বনেতা  বগযী ভাাত্ররূী ফযাচীয খাঁবেঙ্গয় চরা বনঙ্গয়বছঙ্গর েীঃ
মদুঙ্গগাার ভঙ্গখাাধযাঙ্গয়য জীফন থথঙ্গক, ৃবথফীয নানা থদঙ্গ ঘঙ্গয থফোঙ্গনা  সফপ্লবফক ংগিঙ্গনয বদকিা
বনঙ্গয়ঙ্গছন যাবফাযী ফ  নঙ্গযন্দ্রনাথ বট্টাঙ্গমময জীফন থথঙ্গক, নানা থদঙ্গয নানা ইউবনবাবমবি থথঙ্গক েটঙ্গযি বেগ্রী
রাঙ্গবয ফযাাযিা বনঙ্গয়ঙ্গছন েীঃ বূঙ্গন্দ্রনাথ দি  তাযকনাথ দা প্রবৃবতয জীফন থথঙ্গক। দুই াঙ্গত অফযথম রঙ্গক্ষয
বযবরফায থছাাঁোয দক্ষতায ভঙ্গধয তী চক্রফতমী এফং আয অঙ্গনকজঙ্গনয ছা আঙ্গছ।‚৩৮।
ঙ্গথয দাফীয ভধয বদঙ্গয় যৎচন্দ্র থকফর ভাত্র ইংঙ্গযজ নয় ভগ্র ,াশ্চাতয বযতায ফীবৎ নগ্ন ভূবতম তঙ্গর
ধঙ্গযবছঙ্গরন এফং এই াম্রাজযফাদী বক্তঙ্গক র্ধ্ং কযায জনয ফযাচীয ভত একবি চবযত্রঙ্গক অঙ্কন কঙ্গযঙ্গছন। তায
অাধয বকছ থনই ংাঙ্গয। ঙ্গথয দাফী ংগিনবি গিঙ্গনয ভূর বযকল্পনা তাযই। বরঙ্গ বালায ‚বতবন থম বক,
এফং বক নয় একথা থকউ বিক জাঙ্গন না। এয বফরুঙ্গধির বনবদমি থকান চাজম থনই, অথচ থম চাজম আঙ্গছ তা আভাঙ্গদয
বনার থকাঙ্গেয থকাবনূয। এঙ্গক থচাঙ্গখ থচাঙ্গখ যাখঙ্গত এত ফে গবেমঙ্গভি থমন বভ বভ থখঙ্গয় থগর।‛৩৫ ইবন ঙ্গরন
যাজ বফঙ্গদ্রাী। এই তায ভাযাত্মক অযাধ। ফযাচী তায ‘ঙ্গথয দাফী’ দরবিয ভধয বদঙ্গয় থচঙ্গয়বছঙ্গরন স্বাধীনতা।
স্বাধীনতায থচঙ্গয় ফে থগৌযফ থকান বফপ্লফী দাফী কযঙ্গত াঙ্গয না। বকন্তু ইংঙ্গযজ যাজঙ্গত্ব থথঙ্গক এই ‚স্বাধীনতায দাফী
কযা থচিা কযা থঢয দূঙ্গযয কথা, তায কাভনা কযা, কল্পনা কযা ইংঙ্গযঙ্গজয আইঙ্গন বাযতফাীয যাজঙ্গদ্রা‛।৩৬
ফযাচী থই অযাঙ্গধই অযাধী। বচযবদন যাধীন থাকািাই বছর তৎকারীন থদীয় থনতাঙ্গদয অবীপ্রায়। আভাঙ্গদয
Volume-III, Issue-IV

May 2017

26

াম্রাজযফাদ প্রঙ্গে যৎচন্দ্র

চন্দ্রনী ফভমন

থদঙ্গ স্বঙ্গদী আঙ্গদারঙ্গনয নযায় থম থকান যাজননবতক আঙ্গদারনই আইঙ্গনয ফাইঙ্গয থকানবদনই বকছ দাবফ কঙ্গযবন।
বিবি যকায তাঙ্গদয খী কযায জনয ভাঙ্গঝ ভাঙ্গঝ ংস্কায কঙ্গযঙ্গছ ভাত্র। ফযাচীয বাযতফঙ্গলম কংঙ্গগ্র যাজনীবতয
আঙ্গফদন বনঙ্গফদন নীবতয উয বযা বছর না। স্বঙ্গদী আঙ্গদারঙ্গনয ভয় থদঙ্গয থনতৃফৃদ থদঙ্গাধিরায কঙ্গল্প থম
কর ফক্তৃতা বদঙ্গয় থফোঙ্গতন তায অেীঃায ূনযতা ম্বঙ্গি ফযাচী ফঙ্গরবছঙ্গরন ‚বচযবদন যাধীন থাকািাই এ
থদঙ্গয আইন। তযাং আইঙ্গনয ফাইঙ্গয এই ফ প্রধান ূজয ফযবক্তযা থতা থকানবদন থকান বকছই দাবফ কঙ্গযন না।
চীনাঙ্গদঙ্গ ভাঞ্চ যাজাঙ্গদয ভঙ্গত এঙ্গদঙ্গ মবদ ইংঙ্গযজ আইন কঙ্গয বদত- ফাইঙ্গক আোই াত বিবক যাখঙ্গত ঙ্গফ,
তঙ্গফ বিবকয বফরুঙ্গধির এাঁযা থকানভঙ্গতই থফ-আইনী প্রাথমনা কযঙ্গতন না। এযা এই ফঙ্গর আঙ্গদারন কযঙ্গতন থম, আোই
াত আইঙ্গনয দ্বাযা থদঙ্গয প্রবত অতযে অবফচায কযা ঙ্গয়ঙ্গছ। এঙ্গত থদঙ্গয ফমনা ঙ্গয় মাঙ্গফ। অতএফ এঙ্গক
িয়া দুাঙ্গত কঙ্গয থদয়া থাক‛৩৭। তাই ফযাচী স্বঙ্গদী আঙ্গদারঙ্গনয থনতাঙ্গদয বফঙ্গক্ষ ফঙ্গরবছঙ্গরন, তাযা
‘ফঙ্গদভাতযঙ্গভয’ বদবফয কঙ্গয ইংঙ্গযঙ্গজয অধীঙ্গনয স্বাধীনতা দাবফ কঙ্গয। আঙ্গর এিা আত্মপ্রফঞ্চনা ছাো আয বকছই
নয়।
যৎচন্দ্র তায এই কাববনয ভধয বদঙ্গয় বাযঙ্গতয ূেম স্বাধীনতায দাবফ তঙ্গরবছঙ্গরন। অথচ তৎকারীন কংঙ্গগ্র
থনতাঙ্গদয কাঙ্গছ এিা বছর অম্ভফ। যত থভাাবন ১৯২৭ াঙ্গর কংঙ্গগ্র অবধঙ্গফঙ্গন ূেম স্বাধীনতায দাবফয প্রস্তাফ
তঙ্গরবছঙ্গরন। ভাত্মাগাবি তাঙ্গক বধক্কায জাবনঙ্গয় ফঙ্গরবছঙ্গরন এিা ফারবখরয প্রস্তাফ। যৎচন্দ্র তৎকারীন কংঙ্গগ্র
থনতাঙ্গদয নীবত থম আঙ্গর বিবি থঘাঁলা তা স্পি ফঝঙ্গত থঙ্গযবছঙ্গরন। তাই ফযাচী ফঙ্গরবছঙ্গরন ‚ংস্কায ভাঙ্গন
থভযাভত- উচ্ছাদ নয়। গুরুবাঙ্গফ থম অযাধ আজ ভানঙ্গলয অ ঙ্গয় উঙ্গিঙ্গছ তাঙ্গকই  কযা, থম মন্ত্র বফকর
ঙ্গয় এঙ্গঙ্গছ থভযাভত কঙ্গয তাঙ্গকই প্রবতবিত কযায থম থকৌর থফাধ য় তাযই নাভ ান ংস্কায-আভায
কাভনায়, আভায তযায আত্মফঞ্চনায অফয থনই। এ তযা াে ফায রৄধ দুবি উায় ভাত্র থখারা আঙ্গছ- এক
ভৃতয, বদ্বতীয় বাযঙ্গতয স্বাধীনতা‛৩৮।
ফযাচীয বচো বছর ভূরত বফপ্লঙ্গফয তায ভঙ্গত বফপ্লফ ছাো, বংায থ ছাো থদঙ্গ স্বাধীনতা আঙ্গত াঙ্গয না।
তাছাো বতবন আঙ্গযা বফশ্বা কযঙ্গতন ভাজ ভূরতীঃ দুবি বাঙ্গগ বফবক্ত থালক  থাবলত। থদ কাঙ্গরয ীভানায়
ভাঙ্গজ এই দুবি স্তযঙ্গক কখনই আফধির কযা মায় না। ‚এঙ্গত থদ থনই, জাত থনই, ধভম থনই, ভতফাদ থনই-বদ থনই,
ভরভান থনই,... আঙ্গছ রৄধ ধনভি ভাবরক, আয তায অঙ্গল প্রফবঞ্চত অবূক্ত শ্রবভক‛।৩৯ ফযাচীয ভাঙ্গজয থই
জায়গাঙ্গতই আঘাত কঙ্গযবছঙ্গরন। থালকঙ্গদয থমভন থদবফঙ্গদঙ্গয গবে থবযঙ্গয় স্বাথমগত বাঙ্গফ তাঙ্গদয
একজায়গায় বভর আঙ্গছ, থতভবন থাবলত থশ্রবেয চবযত্র থদকার থবঙ্গদ অববন্ন।। তাই থালক থশ্রবেয বক্তঙ্গক
বনভূমর কযঙ্গত ঙ্গর ফঙ্গদঙ্গয থাবলত থশ্রবেঙ্গকই তায বফরূঙ্গধির আঘাত কযঙ্গত ঙ্গফ। এই জনযই ভাকম কর থদঙ্গয
বমাযা থশ্রবেয ঐঙ্গকযয কথা ফঙ্গরঙ্গছন।
ভাকমফাদ অনমায়ী বফপ্লঙ্গফয থনতৃত্ব থদয় থশ্রবে। যৎচন্দ্র এখাঙ্গন বকছিা ববন্ন ভত প্রকা কঙ্গযঙ্গছন। ফযাচীয
ভঙ্গত ‚আভায কাযফায ববক্ষত, ভধযবফি বদ্র োনঙ্গদয বনঙ্গয়। ভাকমফাদ থমখাঙ্গন শ্রবভক থশ্রবেঙ্গক বফপ্লঙ্গফয
ঙ্গমাগী ফঙ্গর বফঙ্গফচয কঙ্গযঙ্গছন ফযাচীয ভঙ্গত বনযী চালা বূলাযা ‚থকান থদঙ্গই স্বাধীনতায কাঙ্গজ থমাগ থদয়
না। ফযঞ্চ ফাধা থদয়। তাঙ্গদয উঙ্গিবজত কযায ভত েশ্রঙ্গভয ভয় থনই আভায।...আইবেয়ায জনয প্রাে বদঙ্গত াযায
ভত প্রাে, াবেবপ্রয় বনবফমঙ্গফাধ, বনযী কৃলকঙ্গদয কাঙ্গছ আা কযা ফৃথা। তাযা স্বাধীনতা চায় না, াবে চায়। থম াবে
অক্ষভ,অবক্তয থই েয জেত্বই তাঙ্গদয থঢয থফব কাভনায ফস্তু।‚৪০ যৎচন্দ্র থই ভয় কৃলকঙ্গশ্রবেঙ্গদয
স্বাধীনতায রোইএ অংীদায কঙ্গযনবন ফযং শ্রবভক থশ্রবে তথা করকাযখানায শ্রবভকঙ্গদয স্বাধীনতা ংগ্রাঙ্গভ
অংগ্রঙ্গেয বফলঙ্গয় বফঙ্গল আগ্রী বছঙ্গরন।
‘ঙ্গথয দাফী’ উনযাবি ভধয বদঙ্গয় থরখক তৎকারীন জেফাদী যাজননবতক থচতনায বছঙ্গন প্রচে আঘাত
এঙ্গনবছঙ্গরন এফং ভানঙ্গলয ভঙ্গধয ংগ্রাভভখী বচোধাযায বফকা ঘবিঙ্গয়বছঙ্গরন। যাতনঙ্গক আাঁকঙ্গে থাকায নাভ
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প্রবতবক্রয়াীরতা মা ফযাচীয ভঙ্গধয বছর না। তাই বতবন স্পি ফঙ্গরন ‚যাতন ভাঙ্গনই বফত্র নয় বাযতী।‚৪১ তাই
ভঙ্গয়য ঙ্গে ঙ্গে যাতন প্রাচীন, জীেম অঙ্গকঙ্গজা বজবনঙ্গক বযতযাগ কযঙ্গত ঙ্গফ, এফং এবগঙ্গয় মায়ায ভঙ্গধযই
নতন থ  জীফঙ্গনয িান ায়া ম্ভফ ফঙ্গর ভঙ্গন কযঙ্গতন। ফযাচী তাই কবফ ীঙ্গক এভন গান বরখঙ্গত
ফঙ্গরঙ্গছন থমখাঙ্গন থদঙ্গয থরাক বনঙ্গজয থদঙ্গক বঙ্গরাফাঙ্গত থঙ্গখ, মাঙ্গত ূঙ্গফময বীরুতা, থদঙ্গদ্রাবতা, অনান
বকছই থাকঙ্গফ না।
বিবি াম্রাজযফাদী থালন থথঙ্গক থদঙ্গক ভক্ত কযায জনয ফযাচী থম বফপ্লঙ্গফয বচো কঙ্গযবছঙ্গরন তা বছর
ভূরতীঃ যাজননবতক বফপ্লফ, আয কবফ বঙ্গক বতবন থদাত্মঙ্গফাঙ্গধয গান বরঙ্গখ াভাবজক বফপ্লফ ঘিাঙ্গনায কথা
ফঙ্গরবছঙ্গরন। প্রকৃত অঙ্গথম ফযাচীয ফক্তঙ্গফযয ভধয বদঙ্গয়ই যৎচন্দ্র থমন বনঙ্গজয কথাই ফরায থচিা কঙ্গযবছঙ্গরন।
কাযে বফপ্লঙ্গফয ভঙ্গধয াববতযক, বল্পীয অংগ্রে বফঙ্গল জরুযী। তায পঙ্গরই একবি থদঙ্গয াভগ্রীক বফপ্লফ
ঘিাঙ্গনা ম্ভফ ঙ্গফ। তাই ফযাচী কবফ ীঙ্গক ফঙ্গরবছঙ্গরন ‚মা বকছ নাতন, মা বকছ প্রাচীন, জীনম, যাতন, ধভম,
ভাজ, ভস্ত থবঙ্গে চঙ্গয র্ধ্ং ঙ্গয় মাক,- আয বকছ না াঙ্গযা ী, এই ভাতযই ভক্তকঙ্গণ্ঠ প্রচায কঙ্গয দাি-এয
থচঙ্গয় বাযঙ্গতয ফে ত্রু আয থনই তাযঙ্গয থাক থদঙ্গয স্বাধীনতায থফাঝা আভায এই ভাথায়।‛৪২
ঙ্গথয দাফীঙ্গত বফপ্লঙ্গফয কথা ফরা ঙ্গয়ঙ্গছ। থই বফপ্লঙ্গফয প্রস্তুবত ভাঙ্গজ অঙ্গনক বদন থথঙ্গকই ঘঙ্গি। দাবযদ্রয
শ্রভজীবফ ভানঙ্গলয অথমননবতক দুদমায ভঙ্গধযই তায ফীজ নীবত থাঙ্গক। ধভমঘি বফপ্লঙ্গফযই একবি াবতয়ায। বকন্তু থম
ধভমঘঙ্গি থকফরভাত্র অথমননবতক আফঙ্গধিরয ভঙ্গধযই ীভাফধির থই ধভমঘি বফপ্লঙ্গফয ায়ক ঙ্গত াঙ্গয না। ফযাচী
তাই ফঙ্গরন। ‚থকাথা থকান থদঙ্গ বনছক বফপ্লঙ্গফয জনযই বফপ্লফ ফাধাঙ্গনা মায় না , বাযতী, একবি বকন্তু অফরম্বন
তায চাই। থই থতা আভায অফরম্বন। থম ভূখম একথা জাঙ্গন না, রৄধ ভজবযয কভ থফব বনঙ্গয় ধভমঘি ফাধাঙ্গত চায়, থ
তাঙ্গদয ঙ্গদয ফমনা কঙ্গয, থদঙ্গয কঙ্গয।‛৪৩ বফপ্লঙ্গফয ভধয বদঙ্গয়ই মথাথম কবর ভজযঙ্গদয বাঙ্গরা কযা মায়।
তাই যৎচন্দ্র এই বফপ্লঙ্গফয ভথমঙ্গনয ভধয বদঙ্গয় ঙ্গথয দাফীয ৃবিয কথা ফঙ্গরন। বফপ্লফ ভূরত য় বংাত্মক। বংা
 ংগ্রাঙ্গভয ভধয বদঙ্গয়ই থদঙ্গয স্বাধীনতায থঙ্গক অজমন কঙ্গয থনয়ায কথা থরখক দৃঢ়কঙ্গণ্ঠ থঘালো কঙ্গযঙ্গছন।
এই বাঙ্গফ যৎচন্দ্র ক্রভান্বঙ্গয় কংঙ্গগ্রঙ্গয আঙ্গফদন বনঙ্গফদন নীবত থথঙ্গক ঙ্গয এঙ্গ স্ত্র ঙ্গথ ইংঙ্গযজ ান থথঙ্গক
ভবক্ত ঘবিঙ্গয় থদঙ্গক যাধীনতায ৃঙ্খর থভাচঙ্গনয ঙ্গথ উদ্বধির কঙ্গযন। এই বাঙ্গফ যৎচন্দ্র ‘ঙ্গথয দাফী’ উনযাবি
যচনায ভধয বদঙ্গয় থমভন তৎকারীন মফভাজঙ্গক উদ্বধির কঙ্গযবছঙ্গরন, থতভবন বিবি াম্রাজযফাদী বক্তয কাঙ্গছ এই
ফইবি ঙ্গয় উঙ্গিবছর বাযতীয়ঙ্গদয আঙ্গদারঙ্গনয একবি াবতয়ায। এই ফইবি প্রকাবত য়ায ঙ্গে ঙ্গে ভগ্র মফ
ভাজ ফইবিঙ্গক তাাঁঙ্গদয ধভমগ্রে বাঙ্গফ থভঙ্গন থনন। এই ফই তৎকারীন বাযতীয় জনভাঙ্গজয ভঙ্গধয থদ ভাতৃকায
ৃঙ্খর থভাচঙ্গন একবি আরাদা উঙ্গিজনা ৃবি কযঙ্গত ভথম ঙ্গয়বছর।
বযঙ্গঙ্গল ফরা মায় যৎচন্দ্র যবচত ভস্ত উনযাঙ্গই ভাজ বযফতমন একিা ফাতমা স্পিবাঙ্গফ বযরবক্ষত ঙ্গর
তাাঁয যাজননবতক উনযাগুবর তৎকারীন মফভাজ, স্বাধীনতা ংগ্রাভী থথঙ্গকয রৄরু কঙ্গয কর থশ্রবেয ভানঙ্গলয
ভঙ্গধয এক আরাদা উেীনায ৃবি কঙ্গযবছর। াম্রাজযফাদী ান থথঙ্গক ভবক্তয জনয ভানলঙ্গক থমভন এই যচনাগুবর
ঙ্গচতন কঙ্গয থতাঙ্গর থতভবন থদভাবত্রকায ভবক্তয জনয থকান্ থকান্ থ অফরম্বন কযা মায় তায একিা ভযক
ধাযনা থরখক বদঙ্গয়বছঙ্গরন। যৎচন্দ্র বনঙ্গজ বছঙ্গরন একজন বক্রয় যাজননবতক কভমী। তাাঁয ঙ্গক্ষ যাজনীবতয ভঙ্গধয
থথঙ্গক থদঙ্গয যাজননবতক কামমাফরীঙ্গত অংগ্রে কযা মতিা জ বছর, তৎকারীন ভূক ফবধয যাজননবতক
কভমকােঙ্গক আঘাত কযা ততিা জ বছর না। বকন্তু থই কাজবি থরখক খফই ঙ্গচতনবাঙ্গফ কযঙ্গত ক্ষভ
ঙ্গয়বছঙ্গরন। বতবন ফঙ্গঝাবছঙ্গরন থদভাবত্রকায ভবক্তয জনয থমভন থশ্রবেয ভানঙ্গলয ভান অবধকায থাকা দযকায,
থতভবন দযকায ভানঙ্গলয বক্ষা, বফচায ফবধির প্রঙ্গয়াগ কযায ভত উমক্ত ভানবকতা। থম বক্ষায দ্বাযা ভানল থকফরভাত্র
কঙ্গয়কবি যাজননবতক আদঙ্গময দ্বাযাই উদ্বধির ঙ্গয় থাকঙ্গফ না, থই যাজননবতক আদমঙ্গক মবক্ত কাঙ্গয ভানায ভত
বফচায ফবধির  প্রঙ্গয়াগ কযায ভত উচ্চ ভানবকতা গিঙ্গনয কথা থরখক দৃঢ় কঙ্গণ্ঠ উচ্চাযে কঙ্গযঙ্গছন। এই বাঙ্গফই
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গঙ্গে উিঙ্গফ একবি উন্নত ববক্ষত, ভাজফযফস্থা। মা একাধাঙ্গয ভানলঙ্গক থমভন থদঙ্গফ যাজননবতক স্বাধীনতা থতভবন
ভানলঙ্গক াভাবজক বাঙ্গফ ভক্ত স্বাধীন বাঙ্গফ বচোধাযা গিঙ্গন অগ্রনী ববভকা গ্রঙ্গে াাময কযঙ্গফ। তাই থরখক
স্বাধীনতায ভাঙ্গন যাধীনতা থথঙ্গকই ভবক্তয কথা ফঙ্গরনবন। এয বছঙ্গন বছর তায ফৃিয বচোধাযা মায পর
থরখঙ্গকয বফববন্ন াবতযযচনাগুবর। থখাঙ্গন ভাজ গিঙ্গনয কথাই ফাযফায উচ্চাবযত ঙ্গয়ঙ্গছ।

তথযূত্র :
১। বভত্র েীঃ ঙ্গযাজ থভান, যৎ াবঙ্গতয ভাজ থচতনা, গ্রোরয় প্রাইঙ্গবি বরবভঙ্গিে, করকাতা, ১৯৮২, ৃীঃ
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