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Abstract 
স্বাধীনতা সাংোদমর অনযতম চবপ্লবী, অনুশীলন সচমচতর প্রারচিে সমদয়র চনভভীে থনতা শ্রী মাখনলাল থসন, সাাংবাচেে ও 
সম্পােদের োচয়ত্ব েহন েদর চবপ্লবী আেশভদে স্থাপদনর ব্রত চনদয়চিদলন। তার েমভজীবদনর ইচতহাস বাাংলাদেদশর স্বদেশী 
আদন্দালন, চবপ্লবী আদন্দালন ও সাংোমী আদন্দালদনর সচহত ও বাাংলা সাংবােপদির অভুযত্থাদনর সচহত ওতদপ্রাতভাদব 
জচিত। থসই ইচতহাস আজ অদনেটাই চবসৃ্মত ও অজানা। মানুদের োদি আজও এই আনন্দবাজার পচিোর আচে স্রষ্ঠাদের 
মদধয এেজন। চতচন প্রেম চনজ উদেযাদে আনন্দবাজার পচিোর চনচিন্ত অবলুপ্ত হইদত রক্ষা েদরচিদলন। পচিো থে 
জনচপ্রয়তার চশখদর থতালার পর সহেমভীদের সদে মদনামাচলনয হওয়ার পর নীরদব চবোয় লইয়া আবার নূতন ভাদব 
‘জানভাচলস্ট েনভার’ নাদম সাংবাে পি প্রচতষ্ঠা েদরন এবাং ‘ভারত’ নাদম এে সাংবাে পদির প্রোশ েদরন। এই সাংবােপি 
ভারতিাদিা আদন্দালদনর সময় গুরুত্বপূর্ভ ভুচমো পালন েদরচিল। ভারতিাদিা আদন্দালদনর প্রিাদরর জনয চতচন ১৯৪৫ 
সাদল থজল বচন্দ োদেন। তখন সামচয়ে ভাদব পচিোচট বন্ধ োদে। মুচিলাদভর পর "ভারত" পচিো পুনঃ প্রচতষ্ঠা 
েদরন। এই পচিো পুনঃ প্রোচশত হওয়া মাি জনসাধারন সাের ভাদব েহর্ েদরন। এই সময় বেদেদশ মুসচলম লীদের 
রাজত্ব চিল। এই সময় ক্রমােত মুসচলম লীে চবদরাধী প্রিাদরর জনয ভারত লীে সরোদরর থরাোনদল পদিন। তদব ভারত 
সাংবােপি চিতীয় পর্ভায় এ থর্ সমস্ত োজ েদর তাহার মদধয উত্তম িাাঁে চলচখত সুভাে বসুর ভারত হইদত অন্তভধযান 
োচহচনর অনুবাে চবদশে উদেখদর্ােয। থসই সময় েচলোতার োো পুবভ সাংেচিত চিল চেনা থস সম্পদেভ ধারাবাচহে 
আদলািনা থলাদে অচত আেহ সহোদর পাঠ েদর। থোহা সাদহব এর েুচনভতীী্র চবরুদে মাখনলাদলর সম্পােনায় ভারত 
পচিোদত েীর্ভ সমাদলািনা মূলে প্রবন্ধ প্রোচশত হয়। েচমউচনস্ট থের োর্ভেলাপ সম্পদেভ ভারদত িয়চট ধারাবাচহে 
প্রবন্ধ থলােচিত্ত থে প্রবল ভাদব আদলাচিত েদর।পরবতভী োদল আবার েীর্ভ মদনামাচলনয এর পর ভারত পচিো বন্ধ 
েদরন। থেশ স্বাধীনতার পর েলোতা চবেদয়র সাাংবাচেে চিদলন। মাখনলাল থসন চবপ্লবী চিন্তা ধারাদে পাদেয় েদর 
প্রাদেচশে জাতীয়তাবােদে তাাঁর থতজস্বী থলখচনর মাধযদম তৎোলীন জন সাধারদনর োদি তুদল ধদর এে র্োেভ সম্পােদের 
োচয়ত্ব পালন েদরচিদলন। 

_____________________________________________________ 

http://www.tirj.org.in/
http://www.tirj.org.in/
mailto:trisangamirj@gmail.com
mailto:kn4552@gmail.com


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-53 
Website: www.tirj.org.in, Page No.443-449 

___________________________________________________________________________ 

Page 444 of 449 

Discussion 
অচবভি বাাংলার অধুনা বাাংলাদেদশর ঢাো চবভাদের মুন্সীেঞ্জ থজলার টাংচেবািী উপদজলার থসানারাং চিল তৎোলীন আমদল 
এে প্রচসে োম। ওই োদমর ‘চবশারে’ বাংশ চিল চবখযাত। মাখনলাল ওই বাংদশ জন্মেহর্ েদরচিদলন। ১৮৮১ চিস্টাদের 
১১ই জানুয়াচর বাাংলায় ১২৮৭ সাদলর ২৯ থশ থপৌে। চপতা চিদলন গুরুনাে থসন। তৎোলীন িট্টোদমর অযাচসস্টযান্ট 
সাদজভন্ট। চতচন সরোচর চিচেৎসালয় োজ েদরদিন বালযোল থেদেই। চতচন চিদলন অতযন্ত েুরন্ত তাই তাদে “পােলা 
মাখন” বদল ডােত। থিাট থবলা থেদেই চতচন চিদলন অতযন্ত েুরন্ত । প্রিন্ড েুরন্ত হদলও সবভপ্রোর েলযার্ মূলে োদজর 
জনয সবার োদি পােলা মাখন হদয় উদঠচিদলন োদির মানুে, হদয় উদঠচিদলন আদতভর থসবে। পরবতভীোদল মাখন বাবুর 
বাবা উত্তরপািায় বেচল হওয়ার েরুন উত্তরপািার অমদরন্দ্র িদট্টাপাধযাদয়র এর সদে তাাঁর বনু্ধত্ব আদরা েভীর হদয় ওদঠ, 
থর্ বন্ধন তার মৃতুযোল পর্ভন্ত অচবদেেয চিল।  
 
চশক্ষা ও েমভ জীবন - উত্তরপািা চবেযালদয় চশক্ষালাভ েরার পর েচলোতায় মাখন বাবু চসচট সু্কদল ভচতভ হন। চেিুোল 
ওই চবেযালয় অধযায়ন েরার পর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রেম চবভাদে উত্তীর্ভ হন। তারপর থপ্রচসদডচন্স েদলজ থেদে এফ. এ 
ও চব.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ভ হন। এই সময় চেিুোল তার অধযয়দনর চবরচত হয়। চব. এ পিবার সময় চতচন ববপ্লচবে েদলর 
সাংস্পদশভ আদসন এবাং রু্বে িািদের মদধয ববপ্লচবে চিন্তাধারা প্রিার েরা তার প্রধান োর্ভ হদয় ওদঠ। এই োদজর 
অনুদপ্ররর্া থপদয়চিদলন আচলপুর থবামা মামলার অনযতম আসাচম থেবব্রত বসুর (পদর চর্চন প্রজ্ঞানন্দ স্বামী) চনেট হইদত।১ 
বাচিদত সবাই সরোচর িােচরজীচব হওয়ার জনয সবার ইদে চিল মাখন বাবুর সরোচর িােচর েহর্ েরুে।চেন্তু সেলদে 
চনরাশ েদর মাখন বাবু স্বদেশী আদন্দালদন ঝাাঁচপদয় পদিন ও চনদজদে থেশ থসবার োদজ চনদয়াচজত েদরন। স্বদেশী 
আদন্দালদন থর্ােোন েরার পর তার মদধয এে অভাবনীয় পচরবতভন আদস। এই অভাবনীয় পচরবতভন তার চবপ্লব প্রদিষ্টাদে 
শতগুদর্ উৎসাচহত েদর।তার ববপ্লচবে েমভসূচি শুরু হয় 1907 সাল থেদে চনদজর োম থসানারাং থেদে। ওখান থেদেই 
চতচন সাংেঠন োদর্ভ আত্মচনদয়াে েদরন। ওখানোর উচ্চ ইাংদরচজ চবেযালদয় ইচতহাদসর চশক্ষে চহদসদব থর্ােোন েরার 
পর িাি থের থে থেদশর োসদত্বর েো এবাং থসই োসত্ব থেদে চেভাদব মুচি পাওয়া র্ায় তার েো চতচন বারবার প্রিার 
েরদত োদেন ও িািদের মদধয ববপ্লচবে জােরদর্র সৃচষ্ট েদরন। স্বি সমদয়র মদধয পার্শ্ভবতভী োম থেদে এেেল রু্বে 
তার অনুোমী হন এবাং তাদের সদে চনদয় স্বামী চবদবোনদন্দর ভাবধারা প্রিার ও তার সদে আতভ থসবা েরা শুরু েদরন।  
           স্বদেশী আদন্দালদনর প্রাবদলয অদনে চবেযােভী সরোর পচরিাচলত চবেযালদয় পিা থিদি থেয় এবাং তার 
চেিুক্ষদর্র মদধযই বেীয় জাতীয় চশক্ষা পচরেে েচঠত হয়। থসানারাং আদশপাদশর োদমর র্ারা েলোতা চবর্শ্চবেযালয় তো 
তৎোলীন থর্চট ‘থোলামখানা’ নাদম বহুল মুদখ পচরচিত চিল থসখাদন র্ারা পিাদশানা থিদি চেদয়চিল এবাং র্াহারা ওই 
‘থোলামখানা’ থতও পিদত থর্দত পাচরচন তাদের জনয মাখন বাবু চনদজর বাচির চভদটদত এে জাতীয় চবেযালয় প্রচতষ্ঠা 
েদরন। এই জাতীয় চবেযালয় প্রচতষ্ঠার সময় মাখন বাবু থর্ েমভ েক্ষতার পচরিয় চেদয় চিদলন তা অতুলনীয়। থসানারাং 
চিল প্রধানত রাজ ভিদের োম।প্রোদশয ওই োদম সরোরচবদরাধী থোদনা োর্ভ েরা অচতশয় েুষ্কর চিল সুতরাাং অচত 
থোপন থরদখ প্রোদশয চবেযালয়চটদে সাধারর্ভাদব পচরিাচলত হইত। এই চবেযালয় থেদেই আউটসাহীর শ্রী বীদরন্দ্র েুমার 
থসনগুপ্ত ও মধযপািার বীদরন্দ্র নাে থসনগুপ্ত জাতীয় চশক্ষা পচরেদের পরীক্ষায় উত্তীর্ভ হওয়ার পর ওই পচরেদের উচ্চচশক্ষা 
লাভ েদরন। পদর তারা েমভজীবদনর চবদশে ভাদব প্রচতচষ্ঠত হদয়চিদলন প্রেদম জামদশেপুর থলাহার োরখানায় পদর 
থবাম্বাইদত ইস্ট ইচন্ডয়া থরলওদয়র রাসায়চনে পরীক্ষাোদর প্রধান রাসায়চনে পদে চনরু্ি হন। জাতীয় চবেযালয় এর 
চশক্ষদেরা থবতন েহর্ েচরদতন না। 
 
মাখন বাবু ও থসানারাং জাতীয় চবেযালয় এবাং অনুশীলন সচমচত— ঢাো অনুশীলন সচমচতর থনতা পুচলনচবহারী োস 
মহাশয় থেফতার হওয়ার পর তার অনুোমীরা মাখন বাবুদে সচমচতর থনতার রূদপ বরর্ েদর থনন২ এবাং তারপর থেদে 
সচমচতর োর্ভ েলাপ থসানারাং জাতীয় চবেযালয় থেদে পচরিাচলত হদয় োদে। মাখন বাবু অনুষ্ঠাদন সভাপচতর থনতৃদত্ব পে 
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েহর্ েরার পর সচমচতর প্রতুল োেুলী, বিদলােয নাে িক্রবতভী, শশাঙ্ক হাজরা, নদরন্দ্রনাে থসন, ধীদরন্দ্রনাে োসগুপ্ত, 
রদমশ িন্দ্র আিার্ভয, চপ্রয়নাে আিার্ভয, রচব থসন নদেন েত্ত, আশুদতাে োশগুপ্ত ও তাহার ভ্রাতা ধীদরন্দ্র নাে োশগুপ্ত, 
চপ্রয়নাে থসন প্রমুখ অনুশীলন সচমচতর সেসয এই থসানারাং জাতীয় চবেযালয় থর্ােোন েদরন। অনুশীলন সচমচতর সেসয 
িািাও পরবতভীোদল থসানারাং োম থেদে অনয চবচশষ্ট বযচিরা এই চবেযালদয় থর্ােোন েদরন।৩  চবেযালয় িাচলত হইত 
প্রোদশয এবাং ববপ্লচবে োর্ভেলাপ থোপদন। এরুপ থেৌশল এর সচহত ববপ্লচবে োর্ভ এমনভাদব পচরিাচলত হদতা পুচলশ 
েতৃভে চনরু্ি গুপ্তিদররাও চঠেমদতা বুঝদত পারত না। পুচলশ চেন্তু এই চবেযালদয়র উপর সতেভ নজর রাখত। এ প্রসদে 
এেটা মজার র্টনা উদেখ েচর। ঢাো েির্ন্ত্র মামলায় মাখনবাবুর চবরুদে থেপ্তাচর পদরায়ানা বাচহর হইদল ১৯১০ সাদলর 
৭ই আেস্ট তাচরখ টেীবািী থেদে এেেল পুচলশ মাখনবাবুদে থেপ্তার েচরবার জনয থনৌোদর্াদে আচসয়া চবেযালদয় 
উপচস্থত হয়। থসসময় চবেযালয় প্রােদর্ এেচট সভা হচেল।৪ চবেযালয় এর পুচলশ থর্মন নজর রাদখ থসরেমভাদব মাখন 
বাবুর থলােও পুচলদশর উপর নজর রাচখত। চবেযালয়চট চিল চনতান্ত চবচেন্ন স্থাদন। বেভাোদল িাচরচেদে জল থবচষ্ঠত 
োচেত। থসই সময় মাখন বাবুর থলাে খবর চেল পুচলশ আচসদতদি। এে দ্রুতোমী থনৌো সব সমদয় প্রস্তুত োচেত। 
পুচলশ আসার পূদবভই মাখন বাবু ওখান থেদে পলায়ন েরদলন।৫ পুচলশ আচসয়া থেচখল মাখন বাবু সভায় থনই চতচন থর্ 
সভায় চিদলন এমন থোদনা সতয প্রমার্ পুচলশ খুাঁদজ না থপদয় চবচস্মত হদয় িদল থেদলন। এ র্ািায় মুচি পাওয়ার পদরও 
চবেযালদয়র প্রচত পুচলদশর সদন্দহ চেদনর পর চেন র্নীভূত হদত োেদলা তাই পুচলশ এেচেন অেস্মাত্ চবেযালয় হানা 
চেদয় চেিু সেসযদে থেফতার েরল চবনা অপরাদধ।৬ এদের মদধয উদেখদর্ােয নদরন থসন ধীদরন োস গুপ্ত ,অমূলয িন্দ্র 
থসনগুপ্ত থর্াদেন িক্রবতভী প্রভৃচত। তাই থসানারাং জাতীয় চবেযালয় েমভীদের চবরুদে পুচলশ অদনে চমেযা মামলায় জচিদয় 
থেয়। আবার পরবতভীোদল থসানারাং জাতীয় চবেযালয় থর্ সমস্ত ববঠে অনুচষ্ঠত হদয়দি তাহা পুচলদশর োদি চেিু 
চবর্শ্াসর্াতে এর মাধযদম উদন্মাচিত হয়। েদয়েচেন পদর থসানারাং জাতীয় চবেযালয় এর েমভী েলদে চনদয় বচরশাল 
েির্দন্ত্রর মামলা হয় এ মামলায় চপ্রয়নাে আিার্ভ রাজসাক্ষী হদয় সেল েো প্রোশ েদর থেয় এবাং তারপরই থসানারাং 
জাতীয় চবেযালয় হইদত প্রেম ববপ্লচবে োর্ভেলাদপর েো প্রেম চবস্তাচরত ভাদব প্রোচশত হয়।এই সমস্ত োরদন থসানারাং 
জাতীয় চবেযালয় উদঠ র্ায় এবাং থসখানোর ববপ্লচবে েমভীবৃন্দ চেিুক্ষদর্র জনয িিভে হইয়া এখাদন থসখাদন রু্দর থবিায়।৭ 
           ঢাো েির্ন্ত্র মামলা থশে হদয় র্াবার পর মাখন বাবু েলোতায় অচত েদষ্ট জীবন র্াপন েরদত শুরু েরদলন 
এরপর তাাঁরসবভক্ষচর্ে েমভধারার থেন্দ্রচবনু্দ হল েলোতা। সামচরে ববপ্লচবে েমভধারা চেিুচেন বন্ধ োোর পর ১৯১৩ 
সাদল মাখন বাবু েদলজ থস্কায়াদরর পূবভচেদে উইলচেন্স থপ্রস এর উপর তলায় র্র চনদয় োেদত শুরু েদরন। এই র্দর 
থেশবনু্ধ চিত্তরঞ্জন, শযামসুন্দর িক্রবতভী, েুমার-েৃষ্ণ েত্ত, থমৌলানা চলয়ােত থহাদসইন প্রভৃচত বযচিবেভ প্রায় আসদতন। 
১৯১৪ সাদল বধভমান ও োাঁচে থত প্রবল বনযা হয় থসই সময় শ্রীরু্ি অমদরন্দ্র িদট্টাপাধযায় ও র্তীন্দ্রনাে মুদখাপাধযায় এর 
সহদর্াচেতায় মাখন বাবুর বনযায় সাহার্য এর জনয অেসর হন এে প্রোর োদমােদরর প্রবল জদলাোস সাাঁতদর পার হদয় 
থপৌঁিান। ওই জায়োর বনযা চবপর্ভস্ত অবস্থার র্টনা তুদল ধদর সরোদরর েৃচষ্ট চনদক্ষপ েদরন।  
           ১৯১৯ সাদলর ১৩ই এচপ্রল জাচলওনাবাে এর র্টনা চনদয় মহাত্মা োন্ধীর থনতৃদত্ব িাচরচেদে তীব্র আদন্দালদন 
শুরু হদলা েলোতায় োংদেদসর চবদশে অচধদবশদন আদয়াজন হদয়দি। মাখন বাবু ওই চবদশে অচধদবশদন থর্াে চেদলন। 
চেন্তু এই সময় মাখন বাবুদে এে চবরূপ অবস্থার মদধয পিদত হদলা। এেচেদে থেশবনু্ধ চিত্তরঞ্জন, চবচপনিন্দ্র পাল, 
থবযামদেশ িক্রবতভীর থনতৃবৃদন্দর প্রচত মাখন বাবুর সম্পেভ চিল খুব েভীর। তাহারা োাঁচিদয়দিন মহাত্মা োন্ধীর চবপদক্ষ।৮ 
ববপ্লচবে েমভীবৃন্দ অচধোাংশ থেশবনু্ধ চিত্তরঞ্জন এর পদক্ষ। চতচন এই অবস্থায় চে েরদবন। চতচন োাঁিাইদলন তার চবর্শ্াদসর 
উপর চনভভর েচরয়া মহাত্মা োন্ধীর পদক্ষ। েদলজ থস্কায়াদর োংদেদসর অচধদবশদন মহাত্মা োন্ধীর অসহদর্াে প্রস্তাব থেন। 
চবচপনিন্দ্র পাল থেশবনু্ধ চিত্তরঞ্জন এই প্রস্তাদবর চবদরাচধতা েরদলন। চবতেভ সৃচষ্ট হল।৯ প্রস্তাবচট সম্পদেভ থভাট হইদত 
লাচেল প্রস্তাব েৃহীত হয় তার জনয মাখনবাবু বহুবার থিষ্টা েরদলন ও থশে প্রস্তাব েৃহীত হয়। তারপর োন্ধীবাে এর 
সমেভন েরার জনয মদনামাচলনয সৃচষ্ট হল। চবপ্লবীরা আচলপুর মামলায় থর্দহতু সুন্দর সহদর্াচেতা েরার জনয থেশবনু্ধ 
তাদের োদি খুব জনচপ্রয় হদয় উঠদিন। মহাত্মা োন্ধীর অচহাংস নীচতর চবদরাচধতা এই োরদর্ই। তাই মাখন বাবুর সদে 
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তাদের এেটা েূরত্ব শুরু হল। চবপ্লবীদের োদি মাখন বাবু তাদের শ্রো হারাইল। পরবতভীোদল তাাঁর সদে অনুশীলন 
সচমচতর থর্াোদর্াে চবচেন্ন হদলা।১০ 
 
মাখন বাবু ও আনন্দ বাজার পচিো– এই আনন্দ বাজার পচিো পচিোর ঐর্শ্র্ভ প্রচতপচত্তর মূদল রদয়দি চেন্তু মাখন 
বাবুর েমভশচি। চেন্তু োদলর িক্রাদন্ত এই মাখন বাবুই থোদনাচেন মূলয পায়চন। অসহদর্াে আদন্দালদনর থশদের চেদে 
ভারতবদেভ োন্ধীবাদের চবরুদে এেটা প্রবল জনমদতর সৃচষ্ট হয়।বাাংলায় এই চবদরাধ িরম আোর ধারর্ েদর। বাাংলা 
রাজননচতে থক্ষদি থর্ সমস্ত বযচিরা োন্ধী নীচতর সমেভে চিদলন তারা এেচট পচিো প্রোদশ উদেযােী হন। চেন্তু পচিো 
প্রোচশত হওয়ার সম্বল তাদের চিল না। ওই উদেযািাদের মদধয মাখন বাবু চিদলন অনযতম। তখন চতচন অনুদরাধ েদরন 
তার চনেটতম বনু্ধ সুদরশ িন্দ্র মজুমোর থে চর্চন শ্রীদেৌরাে থপ্রদসর মাচলে।১১ চেন্তু চতচন এেেভাদব মাচলে চিদলন না। 
অনয এেজন মাচলে চিদলন মৃর্াল োচন্ত থর্াে মহাশয়। সুদরশবাবু মৃর্াল বাবুদে রাচজ েদর চবচশষ্ট থলখে প্রফুে সরোর 
মহাশয় এর থর্ােয সহায়তা চনদয় আনন্দবাজার পচিোর জয়র্ািা শুরু হয়। থশয়ার থেদে পাওয়া সাদি িয় হাজার টাো 
মূলধন চনদয় আনন্দবাজার পচিোর নবপর্ভায় প্রেম সাংখযা বাচহর হল। ১৯২২ সাদল ২৫ে চডদসম্বর (১৩২৯ ১০ ে থপৌে)।১২ 
প্রেম সাংখযা সাংবােপি জেদত এেটা িাঞ্চলযের আদলািন সৃচষ্ট হল। অি চেদনর মদধয থেশবনু্ধ চিত্তরঞ্জন এর চবদরাচধতায় 
পচিোরখাচন িলার পদে বহু বাধা সৃচষ্ট হল। থশয়াদর আোয়েৃত সাদি িয় হাজার টাো ফুচরদয় থেল। প্রায় থেৌরাে 
অচফদসর 24000 টাো ঋর্ হদয় থেল। মৃনালবাবু আনন্দবাজার পচিো পচরিালনার ভার থিদি চেদলন। সুদরশ বাবু 
আনন্দবাজার পচিো বন্ধ েরার সাংেি েহর্ েরদলন। থসই সময় শ্রীরু্ি সদতযন্দ্রনাে মজুমোর চতচন আনন্দবাজার 
পচিোর সহ সম্পােে চিদলন। আর প্রফুে সরোর চিদলন সম্পােে। এই রেম খারাপাবস্থায় সহ সম্পােে শ্রীরু্ি 
সদতযন্দ্রনাে মজুমোর থে সদে েদর মাখন বাবু রু্দর োাঁিাদনার লিাই শুরু েরদলন।আনন্দবাজার পচিোর আদস্ত আদস্ত 
সুনাম আরি হদলা। উচ্চাদের সম্পােেীয় প্রবন্ধ প্রোচশত হদত লােদলা। এই সুনাম হইদতদি থেচখয়া স্বরাজয েল 
আনন্দবাজার পচিোর বাধা থেবার জনয বেপচরের হদলা থর্দহতু চবক্রয় েরার েন্টােটার চিল স্বরাজয েদলর হাদতর 
থলাে অদনে সময় আনন্দবাজার পচিো থে স্বরাজয েল চেদন চনদয় পুচিদয় চেত।১৩ হোরদের মারফত োেজ চবচক্র 
েরদত পারত না। চেদনর পর চেন আনন্দবাজার খুব েদষ্টর মদধয িলদত লােদলা। পরবতভীোদল সুদরশবাবু বারাংবার পচিো 
বন্ধ েরদত বলদলন চেন্তু থোদনা অেভ সাহার্য েরদতন না বদট চেন্তু মাখন বাবুদে শ্রো েরদতন। মাখন বাবু চভক্ষা েচরয়া 
আনন্দবাজার িালাইদতন। 1926 সাদলর 6 এচপ্রল তাচরখ বাাংলায় চহনু্দ-মুসলমাদনর মদধয প্রবল োো আরি হয়। এই চহনু্দ 
মুসচলম চবদরাধ থেদে রক্ষার জনয আনন্দবাজার পচিো র মাধযাদম োোর র্টনা অসীম সাহদস সাংেহ েদরন মাখন বাবু। 
পচিোচট বাাঁিাদনার জনয মাখন বাবু এবাং সুদরশবাবু সবভক্ষর্ চিন্তা েচরদত লাচেদলন। থসই সময় হব ‘বাাংলা েো’ ও 
ফদরায়াডভ পচিোর জনচপ্রয়তা তুদে। এরই মদধয এে বির আদে থেশবনু্ধর প্রয়ার্ হয়। অচত েদষ্টর মধয চেদয় আনন্দবাজার 
পচিোর 1928 সাদলর থশেভাে পর্ভন্ত বাাঁচিদয় োদে। সুদরশবাবু ও মাখন বাবু েুজদনই চিন্তা েরদত লােদলন। চেভাদব 
এই োেজচট থে বাাঁিাদনা র্ায়। েলোতায় োংদেস মহাত্মা োন্ধীর শচি বৃচে থপদয়দি তখন মাখন বাবু সম্পােে মহাশয় 
থে বলদলন ভারতীয় চবপ্লবীদের েমভধারার ইচতহাস চলখদত। এরজনয সমস্ত উপাোন চতচন সাংেহ েরদবন। তখন সদতযন 
বাবু, সুদরশবাবুী্, মাখন বাবু এবাং প্রফুে বাবু ও অমুলয িন্দ্র বাবুর মদতা চবচভন্ন থলখদের এর উপর থলখার ভার চেদলন। 
ববপ্লচবে আদন্দালন সম্পদেভ স্মাস্তা থলখদের থলখা থেখার তার মান চনর্ভদয়র ভার রইদলা অমূলয িন্দ্র থসনগুপ্তর উপর মাখন 
বাবুর অক্লান্ত পচরশ্রদমর ফদল চবপ্লবী চিন্তা ও েমভ ধারাদে পাদেয় েদর প্রেম সাংখযাচট িাপা হদলা প্রায় পাাঁি হাজার েচপ১৪ 
তার চতন হাজার েচপ মফস্বদল পাঠাদনা হদয়চিল। েুই হাজার েচপ োংদেস মন্ডদপ চনদয় র্াওয়া হদয়চিল। েুই র্ন্টার মদধয 
ওই েচপ সমস্ত চেিু চবচক্র হদয় থেল বহু থলাে না পাইয়া হতাশ হইল এই চবদশে সাংখযা খাচন আনন্দবাজার পচিোর 
জীবদন এেচট মস্ত বি র্টনা। এই সাংখযা প্রোচশত হওয়ার পর চেন থেদে আনন্দবাজার পচিোর প্রিার থবদি থেদলা। 
আনন্দবাজার পচিোর শ্রীবৃচে শুরু হল। আনন্দবাজার পচিোর প্রিার সাংখযা এত বৃচে থপদত োদে থর্ ডবল ফমভা েদম্পাজ 
থোচরয়া এবাং সারাচেন িাপাইয়া িাচহো থমটাদনা সম্বব হইদলা না। সুদরশবাবু এেচট থরাটাচর থমচশন থেনার সাংেি 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-53 
Website: www.tirj.org.in, Page No.443-449 

___________________________________________________________________________ 

Page 447 of 449 

েরদলন। এবাং তখন চতচন এই থমচশন আনন্দবাজাদরর নাদমর না চেদন চনদজর নাদম চেদন আনন্দবাজার পচিো থে 
ভািা চেদত শুরু েরদলন।১৫ তারপর থেদেই মাখন বাবুর সদে তার মতচবদরাধ বািদত শুরু েরল। থরাটাচর থমচশন 
বচসবার পর থেদেই সুদরশবাবু মদনর অবস্থার পচরবতভন আরি হইল। মানচসেভাদব মাখন বাবু চেচঞ্চৎ কু্ষন্ন হদলও আপচত্ত 
েরদলন না তদব সুদরশবাবু মাখন বাবু থে বলদলন আনন্দবাজাদরর আেদশভর থোদনা পচরবতভন হদব না বরাং চতচন শুধু 
মুদ্রদর্র োচয়ত্ব থনদবন। ক্রমশ চবদরাদধর খাে িওিা হদত শুরু েরল। থসই চবদরাধ থেদেই মাখন বাবুর প্রচত 
সমেভনোরীদের উপর সুদরশবাবু চবরূপভাব ধারর্ েরদলন। তার প্রেম চশোর হদলন বাতভা সম্পােে অমূলয িন্দ্র থসনগুপ্ত। 
তারপরই বুে ভরা থবেনা লইয়া মাখন বাবু আনন্দবাজার তযাে েরদলন সুদরশবাবু তার মাচসে বৃচত্তর এেটা বযবস্থা েদর 
থেদবন বদল তাদে আর্শ্াস থেন মাখন বাবু তাহা সচবনদয় প্রতযাখযান েদরন। আনন্দবাজাদরর সদে মাখন বাবুর সম্পেভ 
থশে হদলা।১৫ 
 
মাখন বাবু ও ভারত পচিো- আনন্দবাজার পচিো িাচিদয় র্াবার পর মাখন বাবু 28 নাম্বার স্টযান্ড থরাদড ‘জানভাচলস্ট 
েনভার’ নাম চেদয় সাাংবাচেেদের চমলনস্থল প্রচতষ্ঠা েদরন। আদস্ত আদস্ত এখাদন র্ারা আনন্দবাজার পচিো থিদি এদসচিদলন 
তারা ও তাদের প্রচত সহানুভূচতসম্পন্ন সাাংবাচেেের্ এর চমলনদক্ষি হদয় ওদঠ। এসময় চিতীয় চবর্শ্রু্ে শুরু হদে। োংদেস 
প্রস্তাব েদরদি ভারদত মহারু্ে থত চব্রচটশ থের সাহার্য েরদব না। বাাংলার জাতীয়তাবাদের সাংবােপি গুচলর মদধয এেখাচন 
ও োংদেদসর প্রস্তাব অনুর্ায়ী িলদত পারল না। অবশয সমর প্রদিষ্টার চবরুদে চেিু েরা রু্দের সময় থোন সাংবােপদির 
পদক্ষ সিব নয়। তদব সমর প্রদিষ্টায় সহায়তা েদর থোন সাংবােপি থে বাধয েরা র্াইদতা না। সরোর এই েুবভলতাদে 
োদজ লাোল। চব্রচটশ সারোর প্রলভন থেখাল সাংবােপিগুদলাদে প্রিুর টাো চেদয় সাহার্য েরা হদব র্ারা রু্দের পদক্ষ 
প্রিার েরদব। অদনে সাংবাে পি থলাভ সাংবরর্ েরদত পারল না। এইরেম টালমাটাল সমদয় মাখন বাবু েুঃসাহচসে 
প্রদিষ্টায় প্রবৃত্ত হইদলন। চতচন এেচট সাংবােপি বার েরার েো েিনা েরদলন। চেন্তু চিধােস্ত হদলন এ স্বি পুাঁচজ চেদয় 
চেভাদব এেটা সাংবােপি প্রোশ েরাদবন। এবাং চনজস্ব এে পয়সা সঞ্চয় চিল না। তখন মাখন বাবু তার বনু্ধদের চনেট 
আদবেন জাচনদয় এেটা চলচমদটড থোম্পাচন েঠন েরদলন। এই থোম্পাচনর নাম হদলা ‘ভারত জাদনভলস চলচমদটড’। 1939 
সাদল 20 নম্বর চব্রচটশ ইচন্ডয়ান চিটস থেদে ভারত প্রোচশত হদলা। সম্পােে হদলন শ্রী প্রভাত েুমার েদোপাধযায় 
সহোচর সম্পােে হদলন শ্রী শিীন থসনগুপ্ত ও থেবদজযাচত বমভন এবাং বাতভা সম্পােে হদলন অমূলয িন্দ্র থসনগুপ্ত। 20 
নম্বর চব্রচটশ ইচন্ডয়ান চিটস্থ থপ্রদসর পচরিালে শ্রী নদরন্দ্রনাে মুদখাপাধযায় পচিো মুদ্রদর্র ভার েহর্ েরদলন।১৬ 1939 
সাদল 10 ে নদভম্বর ভারত পচিোর প্রেম সাংখযা বার হইল। তাদের সবার উপদর রইদলন শ্রী মাখনলাল থসন। েচবগুরু 
এই পচিোর প্রচত আশীবভাে োমনা েরদলন। 1942 সাদলর োচন্ধচজর মহান ডাদে ভারতিাদিা আদন্দালদনর সমস্ত র্টনা 
ভারত পচিোয় প্রোচশত হল। চেন্তু অচিদরই সরোর পদক্ষর সদে এই পচিোর চবদরাধ থেখা চেল। ভারতিাদিা 
আদন্দালদনর প্রোদশয প্রিার েরার জনয এই সাংবােপদির উপর চব্রচটশ সরোদরর খিেহস্ত থনদম এদলা। ভারদতর থশে 
সাংখযা প্রোচশত হয় ।1942 সাদলর 20 থস আেস্ট। ‘রাজশচির সম্পােেীয়’ প্রবন্ধ ভারত থর্াের্া েদরচিল" ইাংদরচজ 
ভারত তযাদের সূিনা স্পষ্ট থেখা র্াইদতদি ভারদতর স্বাধীনতা আর চবলম্ব থনই।" ১৯৪২ সাদলর ২৬ থস নদভম্বর মাখন 
বাবু থেফতার হন।১৭ ১৯৪৫ সাদল মাখন বাবু বন্দীেশা থেদে মুচি লাভ েদরন এরপর চতচন ভারত পচিোর পুনঃ প্রচতষ্ঠা 
েরার থিষ্টা েদরন। খযাতনামা সাংবােপি বযবসায়ী শ্রী রমানাে থোদয়নো েচলোতা হইদত ইস্টানভ এক্সদপ্রস নাদম এেখাচন 
বেচনে পচিো বাচহর েচরদতন। চতচন মাখন বাবু থে ইস্টানভ এক্সদপ্রস পচিোর সহদর্াচেতায় ভারত পচিো বাইর হইদত 
আহ্বান েদরন। ১৯৪৬ সাদলর পয়লা জানুয়াচর ভারত পচিো পুনঃ প্রোশ েদরন।১৮ পরবতভীোদল ভারত পচিো পুনরায় 
প্রোচশত হওয়ার পর জনসাধারর্ সােদর বরর্ ,েরল ভারত জনচপ্রয়তা লাভ েরল চেন্তু জনচপ্রয়তা লাভ েচরদলও 
অচিদরই ভারত পচিো তৎোলীন মুসচলম লীে সরোদরর থরাোনদল পদি। এসময় বাাংলাদেদশর মুসচলম লীদের রাজত্ব 
িলচিল। ‘লিদে থলদে পাচেস্তান’ এই থলাোন থে সদে আদন্দালন চনদয় োো িচলদতদি। এই োোয় স্বতন্ত্র সাংবাে 
পচরদবশন ও বচলষ্ঠ সম্পােেীয়দত তৎোলীন জনেন এর োদি জনচপ্রয় হদয় উঠল। ভারদতর থর্ পচরমার্ োেজ বরাদ্দ 
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চিল থস পচরমার্ োেজ েুলাইদত চিল না। থসই োরদর্ লীে সরোর থরাে েৃচষ্ট ভারদতর প্রচত পচরল।১৯ ভারতদে 10000 
টাো পাইোচর জচরমানা েরল। চিতীয় পর্ভাদয়র সবদিদয় উদেখদর্ােয র্টনা হদলা উত্তম িাাঁে চলচখত সুভাে বসুর ভারত 
হইদত অন্তধভান এটা ধারাবাচহেভাদব এই অনুবাে ভারত ই প্রোশ েচরদত আরি েচরল। ভারদতর অনুবাে এত সুন্দর 
হইত থর্ থলাদে মূল ইাংদরচজ বা অনয থোন পচিোর অনুবাে না পচিয়া ভারত পচিোর অনুবাে পচরবার জনয অচত বযে 
হত। েচমউচনস্টদের োর্ভেলাপ ও থোহা সাদহদবর েুনভীচত চবরুদে মাখন বাবুর পচরিালনায় ভারত পচিো মানুদের মদধয 
খুবই জনচপ্রয় হদয় উদঠচিল। প্রবল প্রচতপচত্ত শীল পুচলশ থোহা ভারাদতর চবরুদে মামলা েদরন। শ্রী রু্ি থোদয়ঙ্কা ইস্টানভ 
এক্সদপ্রস পচিো ‘ডালচময়া বজন ট্রাস্ট’ হাদত অপভর্ েদরন।২০ চেিু োল বাদে ভারদতর পচরিালনার থক্ষদি মাখন বাবুর 
সদে পচরিালেমণ্ডলীর মদধয চবদরাধ থেখা থেয় তখন মাখনবাবু ভারত পচিো বন্ধ েদর থেন। ভারত বন্ধ হদয় র্াওয়ার 
পর েমভময় জীবদন এে প্রোর চতচন অবসর েহর্ েদরন। 
          শ্রী মাখনলাল থসদনর েমভময় জীবদনর ইচতহাস বাাংলাদেদশর স্বদেশী আদন্দালন চবপ্লব আদন্দালন ও োংদেদসর 
আদন্দালদনর শহীে এবাং বাাংলা সাংবােপি অভুযত্থাদনর ওতদপ্রাতভাদব জচিত। থসই ইচতহাস আজ হয়দতা অদনেটই আজ 
ও হয়দতা চবসৃ্মচত। আজও মাখন বাবুর েৃচতত্ব থলােিকু্ষর আিাদল চনদয় আসা হয় না। প্রশ্নটা থজদে ওদঠ মাখন বাবু ও 
তার সহেমভীরা আনন্দবাজার পচিো চে আচে স্রষ্ঠা? র্ার বচলষ্ট থনতৃত্ব আনন্দবাজার পচিোদে চনচিত অবলুচপ্তর হাত 
থেদে সচতয রক্ষা থপদয়চিল? এই প্রদশ্নর উত্তরটা খুাঁজদত থিষ্টা েরা হদলা? সচতয চে এই স্বদেশ থপ্রচমে চে সচতয মূলয 
থপদলা? সাাংবাচেে চহদসদব তৎোলীন সমদয় এদের পর এে এে অনামী সাংবাে পিদে এেচট অনয মািায় থপৌঁদি 
চেদয়চিল। আজদের চেদন বৃহৎ সাংবােপি এই মানুেচটদে নূনযতম সন্মান থেখাদত পারত। মানুেচট সারা জীবন অনযাদয়র 
চবরুদে অসদতযর চবরুদে চনদলভাভ মানুেচট চনস্বােভ সাংোম েচরয়াদিন। তার এই অনলস সাংোমদে পাদেও েদর স্বদেশ 
চিন্তা থেদে সাাংবাচেেতা সবভ থক্ষদিই চতচন তার চবপ্লবী সত্তাদে ফুচটদয় তুদলচিদলন। 
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