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ঊনবফং তন্েয প্রথভোন্ধে বদু েন্রন্েয তরুন ধযোে বনযী রুআ ববববয়োন 

বিন্যোবেও এফং তোাঁ য নুগোভীযো ফোংরোয় োশ্চোতয বোফধোযোয় বম ংস্কোয অন্দোরন 

গন্ে তুন্রবিন্রন ল্প েথোয় তো ‘আয়ং বফঙ্গর’ ফো ‘নফযফঙ্গ’ অন্দোরন নোন্ভ বযবিত । 

বিন্যোবেও এফং তোাঁ য নুগোভীন্দয বরখো ফআ, প্রফন্ধ, েবফতো, বফনোথ োস্ত্রীয ‘যোভতনু 

রোবেী ও তৎেোরীন ফঙ্গ ভোে’ আতযোবদ যিনো বথন্ে নফযফঙ্গ অন্দোরন ম্পন্েে  ফহু 

তথয োওয়ো মোয় । ঊনবফং তন্ে ফোংরোয় ংস্কোয অন্দোরন্নয ফন্িন্য় 

উন্েখন্মোগয বদে র—বক্ষো, ভোে ও ধভে ংস্কোয । 

োশ্চোতয বক্ষো, মুবিফোদ ও বোফধোযোয় নুপ্রোবিত নফযফন্ঙ্গয দযযো বদু ভোন্ে 

প্রিবরত বফববন্ন কুপ্রথো, যীবত-নীবত, অিোয-নুষ্ঠোন, বফশ্বো বমভন—েন্ োয ফিেন্বদ 

প্রথো, ফহু বফফো, ফযোববিোয, খোন্দযয ফোিবফিোয, বদুোন্স্ত্র ন্ধবফশ্বো, নোযীন্দয উয 

অন্যোবত নোনো বফবধ-বনন্লধ, সৃ্পযতো, প্রোিীন োস্ত্রন্েবদ্রিকে বদীয় বক্ষো ফযফ্ো, 

বৌত্তবরেতো—এন্ফয েন্ োয ভোন্রোিনো েযন্তন । তোাঁ যো এগুবর ধ্বং েন্য 

বশ্চভী বক্ষো, বোফধোযো ও ধভে প্রবতষ্ঠোয ক্ষোতী বিন্রন । তোাঁ যো বফধফো বফফো ও স্ত্রী 

বক্ষোয প্রিরন্নয ন্ক্ষও ভতপ্রেো েন্যন । তোাঁ যো প্রেোন্য বনবলদ্ধ খোদয এফং োনীয় 

গ্রি েন্য বদু ভোেন্ে এেটি প্রফর ধোক্কো বদন্ত বিন্য়বিন্রন ।                



                                              ।     ,               

                                                               

     ভোে                    । 

নফযফন্ঙ্গয দযন্দয ংস্কোযভূরে েোেেভে ও বিন্তোধোযো ফোংরোয ভোে এফং 

োংসৃ্কবতে েীফন্নয উয বফন্ল প্রবোফ বপন্রবির । বদু ভোন্ে             

                                                           বদু 

ভোন্েয প্রবত তোাঁ ন্দয বফন্েল বোফ এভন মেোন্য় বৌাঁন্িবির বম,  এয উয তোাঁ ন্দয 

অক্রভি ন্নে ভয় দৃবিেটু ও উন্ত্তেে ফন্র ভন্ন ত, মো অদন্ত স্বয়ং 

বিন্যোবেও নুন্ভোদন েযন্তন বেনো ন্দ অন্ি । ুতযোং ফোংরোয ভোনুন্লয ন্ক্ষ 

তো ুন্যোুবয বভন্ন বনওয়ো ম্ভফ বির নো । 

নফযফঙ্গ বগোষ্ঠীয অক্রভন্িয ভূর রক্ষয বির বগোাঁ েো ও যক্ষিীর বদু ভোেবতযো । 

তোাঁ যো ভন্ন েযন্তন বদু ভোন্ে প্রিবরত                             

             ই   ভোেবতযো ।         ই             ,         

                    । তোাঁ যো তোন্দয ভোন্রোিনো েযোয োোোব ফযঙ্গবফদ্রূ 

েযন্তও িোন্েনবন । বেন্তু বিন্যোবেওয ভৃতুযয য তোাঁ ন্দয ংস্কোয অন্দোরন্ন বোটো 

ন্েবির । এয েোযি, তোাঁ ন্দয অন্দোরন্ন েনভথেন্নয বোফ বির । 

নফযফন্ঙ্গয দযযো যোভন্ভোন ও তোাঁ য নুগোভীন্দযও বযোআ বদনবন । যোভন্ভোন 

এেবদন্ে বমভন তীদো, সৃ্পযতো আতযোবদয ভন্তো বেিু কুপ্রথোয মূ্পিে ফোন 

বিন্য়বিন্রন, নযবদন্ে বতভন মুবি োস্ত্র অন্রোিনোয ভোধযন্ভ বোযতীয়ন্দয 

ভোনবে বযফতে ন ঘটোন্ত বিন্য়বিন্রন । তোাঁ য ংস্কোযভূরে েোন্েয এআ দ্ধবত তোাঁ ন্দয 

ভনঃূত য়বন ।        ই    যোভন্ভোন ও তোাঁ য নুগোভীন্দয ‘              

(half liberals)’                  ।                           ১৮৩১ 

    ৫ই      ‘ই          ’-            ‚…It is easier to say what they 

are not than what they are…‛।       যোভন্ভোন্নয নুগোভীন্দয             



                                      ।                      যোভন্ভোন্নয 

ভতোদে                                       ।      যোভন্ভোন বদু 

ভোন্েয শুধু কুংস্কোযগুবরয ফোন ফো ংস্কোয বিন্য়বিন্রন । বেন্তু নফযফন্ঙ্গয 

দযযো বদু ধন্ভেয প্রবত এতটো বফবেি বিন্রন বম তোাঁ যো এয মূ্পিে উন্েদ 

বিন্য়বিন্রন ।  তোাঁ ন্দয  ই                                        । 

বিন্যোবেওয ভৃতুযয য তোাঁ য নুগোভীযো বফববন্ন ত্র-বত্রেোয ভোধযন্ভ বনন্েন্দয উগ্র 

ভতোভত প্রিোয েন্যন ।                       ‘          ’ বত্রেোয় বদু ধন্ভেয 

বগোাঁ েোবভয বফরুন্দ্ধ োবিত অক্রভি িোরোন । ‘দয োবেবেউন্টি’ নোটন্ে বতবন বদুন্দয 

‘বন্ড’ ফন্র উো েন্যন্িন । বদু ধন্ভেয বফরুন্দ্ধ বেোদস্বরূ বতবন ১৮৩৭ বরঃ 

বরিোন ধন্ভে দীক্ষো গ্রি েন্যন ।             ই       েোেেভে ফহু বদু 

নুন্ভোদন েন্যবন । 

নফযফন্ঙ্গয দযযো বদুন্দয বেিু ন্ধ বফশ্বোন্য েন্ োয ভোন্রোিনো েন্যন । বদুযো 

গঙ্গোেরন্ে বফত্র ফন্র ভন্ন েযত । বিন্যোবেওয িোত্র যবেেৃষ্ণ ভবেে এয বফন্যোধীতো 

েন্য ফন্রন ‚I do not believe in the sacredness of the Ganges.‛ বদুন্দয 

       ,    ই                    ।                               । 

নফযফন্ঙ্গয দযযো   ই                                                

        ৃবি েন্যবিন্রন ।         ই                              

                        ।             ই                           

                           । 

                                                                । 

                                                      ।              

ই                   ই                                    ।       

                                                ।                

        প্রোন্যয উন্েন্য িোরু ন্য়বির ‘এযোেোন্িবভে এযোন্োবন্য়ন’, ১৮৩৮ বরঃ 



্োবত ন্য়বির ‘বোোআটি পয দয এযোকুআবেন প বেনোন্যর নন্রে’, 

‘বভেোবনেযোর আন্সটিটিউট’ আতযোবদ প্রবতষ্ঠোন । বেন্তু তোাঁ ন্দয উগ্র োশ্চোতযোনুেযন্িয 

েনয এআ প্রবতষ্ঠোনগুবরয েনবপ্রয়তো ও ্োবয়ত্ব ফোন্েবন ।    

                     ,                 ,        ,        —      

                     -                                   

             নফযফন্ঙ্গয দযযো বফববন্ন অন্রোিনো বো ফো বফতেে  বোয় 

ংগ্রন্িয োোোব এেোবধে ফআ ও ত্র-বত্রেোয় নোনো প্রফন্ধ, নোটে, েবফতো 

আতযোবদ প্রেো েন্যন । এগুবরয ভন্ধয           ‘       ’, ‘          ’, 

‘        ’, ‘                       ই ’;                        

‘         ’;                ‘        ’;                 ‘ ই ’, 

‘           ’ ই          উন্েখন্মোগয । এিোেো ‘                 ’, 

‘             ’, ‘            ’ ই      বত্রেোন্তও তোাঁ ন্দয বরখো প্রেোবত 

ত । বেন্তু বদু ধভে ও ংসৃ্কবতয প্রবত শ্রদ্ধো নো থোেোয় তোাঁ ন্দয যিনো ও 

প্রবতষ্ঠোনগুবরন্ে বদুযো ন্দন্য বিোন্খ বদখত । ‘ংফোদ প্রবোেয’, ‘ভোিোয 

িবদ্রিকেো’ আতযোবদ বত্রেোয় তোাঁ ন্দয ফক্ত্ব্য ও যিনো বনন্য় তীব্র ভোন্রোিনো ত । ুতযোং 

তোাঁ ন্দয ফিফয বদু ভোে ও ংসৃ্কবতন্ত স্বোগত বির নো ।  

শুধুভোত্র বদু   বেয কুংস্কোন্যয বফরুন্দ্ধ ও োশ্চোতয বক্ষো            

              নফযফন্ঙ্গয দযন্দয েোেেভে ীভোফদ্ধ বির নো । নযোনয গুরুত্বূিে 

বফলন্য়ও তোাঁ যো বোচ্চোয ন্য়বিন্রন। তোাঁ যো বোযন্ত                            

                                      ।                        ,     

       ,                                                  ।         

                                                            । 

১৮৩৫                                  -       ই                

                                                    । নফযফন্ঙ্গয এেেন 



দয ‘                      ’                        দুদে ো বভোিন্নয 

েনয ফৃটি োন                               ।                   

                                 ।  

                                                          

                                                                 

       ।                        ই                ,                   

                      ।                                             , 

               ।                                                     

                                                                    

।                                     ই                            

              ।     ,                                        

                      ।                                           

।                                                                । 

     নফযফন্ঙ্গয দযযো বির আংন্যেী ববক্ষত ভধযবফত্ত ফুবদ্ধেীফী বশ্রিীবুি ।         

                                         ।                         

                            ।   ই                                  

                                                 ।               

             ‘…a generation without fathers and children.’          

       ।                ,                                     

           ।                                           ।      

                                                       । 

____________ 
 

 


