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সংি সার (Abstract):       

ঔপিনেবিশক শি র হাত ধের উিনশ শতেক বাংলার সমাজ-সং ৃ িতর আমূল পিরবতেনর সূ পাত হয়। মধ যুগীয় সামািজক উপাদান িল 

অপসািরত হেয়, যুি বাদ, সুগিঠত রা  পিরক না ও জাতীয়তাবাদ ভৃিত বাঙািলর মেন স ািরত হয়। অবশ ই এর মাধ ম ঔপিনেবিশক 

শাসন ও  ইংেরজী িশ া। এই ইংেরজী িশ ােক অবল ন কের সমােজ উ ব হয় মধ িব  ণীর মত নব  ণীর। জাতীয়তাবাদ ও 

ইউেরাপীয় িচ াভাবনার িমেশল ঘেট বাংলার সমােজ। াচ   ও তীেচ র যুথব তায় সমােজ নতুন স াবনার কাশ পেত থােক। 

বাঙািল মনেনর গড়ন িনিমত হয় নতুন উপকরণ ারা। এর ভাব পেড় িশ ািচ ার ওপর। িশ ার সােরর মধ িদেয় বাঙািল তথা 

ভারতীয়েদর মেধ  জািত ও জাতীয়তােবাধ গেড় তুলেত উেদ াগী হয় এই মধ িব  ণী। যারা অ ণী ভূিমকা পালন কেরিছেলন তাঁেদর 

মেধ  অন তম হেলন আ েতাষ মুেখাপাধ ায়। ি িটশ শি র বল িবেরািধতা সে ও বাংলার িশ ািচ ােক জাতীয়তাবাদী খােত বািহত 

কেরিছেলন। কলকাতা িব িবদ ালয়েক ক  কের বাংলা তথা ভারেত িশ ািচ ায় আমূল পিরবতন আেনন। িশ া ব ব ােক 

ঔপিনেবিশক ধারায় বািহত না কের ত  ধারার বতেনর পথ দশক িছেলন আ েতাষ মুেখাপাধ ায়। পরাধীন ভারেত তাঁর 

জাতীয়তাবাদী মন িনেয় কীভােব িশ ােক অবল ন কের সমাজ সং ােরর  িত িত হেয়িছেলন সটা এই বে র িতপাদ  িবষয়। 

 

সূচকশ : ঔপিনেবিশক শি , জাতীয়তাবাদ, িশ া , কলকাতা িব িবদ ালয় ও আ েতাষ মুেখাপাধ ায়। 

 

 

পাথ চ াটাজী বা আিশষ ন ী মুখরা বেলন, উিনশ শতেক ইংেরজী িশি তরা ভারেত জাতীয়তাবাদ সােরর মূল 

ভূিমকা পালন কেরন। যিদও ি িটশ সরকােরর ইংেরজী িশ ার সােরর ও িশ ানীিতর মূল ল  িছল 

ভারতীয়েদর ি িটশ সং ৃ িতেত অভ  করা যােত কের সা াজ  র ণােব েণ সুিবেধ হয়। সামি ক িবচাের বলা 

যায় (জাতীয়তাবাদীরা মেন কের), ি িটশ শািসত ভারেতর িশ া িছল স ূণভােব অিবন । ঔপিনেবিশক 

ভারেতর িশ া ব ব ায় অবেহিলত হয় ভারেতর সং ৃ িত ও পর রা। যিদও িবিভ  কারেণ ( আিথক সুিবধার 

জন  ) ব  ভারতীয়েদর ইংেরজী িশ া নীিতর হণ ও অনুকরেণ কান খামিত িছল না। এই সময় (উিনশ শতক) 

থেক সমােজ গিতশীলতার ধারক ও বাহক হেয় ওেঠ ইংেরজী িশি ত ভারতীয়রা। এই ইংেরজী িশি ত 

ভারতীয়রা হেয় ওেঠন ি িটশ  শাসেনর ধান । সকেলর একই ােত গা ভেস িগেয়িছেলা তমন নয়। এর 

মেধ  কেয়কিট ব িত মী চির  দখেত পাওয়া যায়, যারা সমােজ ত  িচ ার ছাপ ফেল গেছন। তাঁর মেধ  
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অন তম হেলন স ার আ েতাষ মুেখাপাধ ায়। িতিন স ূণ িবপরীত ােত হঁেট ত  িশ ানীিতর বতক হেয় 

ওেঠন। ইংেরজী িশ ােক েয়াগ কেরিছেলন জাতীয়তাবােদর সাের। ঔপিনেবিশক ভারেতর উ িশ া নীিতর 

ণয়েনর জন  ভারতীয় িহসােব আ েতাষ মুেখাপাধ ায় এর ভূিমকা উে খেযাগ । ঔপিনেবিশক শাসন কাঠােমার 

মেধ  থেক দুই িভ  সং ৃ িতর মল ব ন ঘটােত সেচ  িছেলন। জার িদেয়িছেলন মাতৃভাষার মাধ েম িশ ার 

সােরর। িবিভ  িতকূলতা ও িবেরাধ সে ও একজন ভারতীয় তথা বাঙািল ইংেরজী িশ ার সে  ভারতীয় 

সং ৃ িতর ও ঐিতেহ র মলব ন ঘটােত সমথ হেয়িছেলন।  

উিনশ শতেকর ি তীয়ােধ ভারেত জাতীয়তাবােদর িবকােশর ধারা ভােব পিরলি ত হয়। তেব এই 

জাতীয়তাবােদর মূল উৎস কাথায় তা িনেয় ঐিতহািসকেদর মেধ  যেথ  িবতক রেয়েছ। িবেশষতঃ আিশষ ন ী বা 

িস এ বইিল মুখরা বেলন, ‘ভারতবেষর পা াত  িশ ায় িশি ত রাজৈনিতক নতারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদেক 

সবেচেয় পূণ জায়গায় দাঁড় কিরেয়েছন’।১ অপরিদেক ভ ােলনটাইন িচরলেদর মত পি তরা ভারতীয় জাতীয় 

আে ালেন জাতীয়তাবাদী ভাবাদেশর ভূিমকােক অ ীকার কেরন। তেব এই িবতক আেলাচনা করা এখােন 

াসি ক নয়। 

সুিবিদত য মধ িব  ণীর সহায়তায় ি িটশ সা াজ বাদী ভীত শ  হেয়িছল। আবার উিনশ শতেক জাতীয়তাবাদী 

িবকােশ পূণ ভূিমকা পালন কেরিছল িশি ত মধ িব  ণী। এটা অন ীকায য একদল ইংেরজী িশি ত 

মধ িব রা  দয় দশীয় ঐিতহ  ও পর রােক। এেদর কােছ িহ ু  অতীত ও ঐিতেহ র গৗরব 

জাতীয়তােবােধর ক িব ু েত পিরণত হয়।২ এই সমােজর িতিনিধ িছেলন বেরণ  পি ত আ েতাষ মুেখাপাধ ায়। 

িতিন িশ ার সােরর মাধ েম পরাধীন জািতর হীন ন তােক কািটেয় তালার উেদ াগ িনেয়িছেলন। পরাধীন 

ভারেত িশ া সােরর মাধ েম আ েতাষ মুেখাপাধ ায় ভারতীয়েদর মেধ  জাতীয়তােবাধ গেড় তুলেত সেচ  

িছেলন, সটাই এই বে র মূল আেলাচনার িবষয়। 

আ েতাষ মুেখাপাধ ােয়র দৃঢ়তা স েক একটা ধারণা পাওয়া যায়, যখন কাজন সােহব দেশ ফরার পর, এক 

ব ু  তােক  কেরন, ভারেত আপিন িক দেখ এেলন? উ ের কাজন বেলন, মা  আড়াইখানা মানুষ দেখিছ 

সখােন দুজন পূণ মানুষ একজন অধ মানুষ। এই দুজেনর মেধ  একজন হেলন আ েতাষ মুেখাপাধ ায়। 

১৮৬৪ সােলর ২৯ জুন বউবাজার ১৭নং মল ী লেনর গৃেহ সামবার এই ণজ া পৃিথবীর আেলা দেখন। িপতা 

গ া সাদ িছেলন উিনশ শতেকর পা াত  িশ ায় িশি ত। এই আধুিনক মন  িপতা িছেলন তাঁর সমকােলর 

রাল মেডল। আ েতাষ মুেখাপাধ ােয়র জীবেন িপতার ভাব স েক মেহ  িবদ ািনিধ বেলন,- িপতৃেদব পরী া 

গৃেহ ইেলকি ক ব াটাির লইয়া উপি ত  হইেতন। পুে র শরীের ব াটাির সংল  কিরয়া িদেল এক ঘ া লখা 

চিলত। তথািপ িতিন তৃতীয় হইয়া প িবংশিত মু ার বৃি লাভ কিরেত সমথ হইেলন।৩ শশবকাল থেকই মধার 

পিরচয় পাওয়া যায়। িতিন কেলজ জীবেন তাঁর িচ া-ভাবনা িবকিশত করার ে  অধ াপক িহসােব পান 

ভূেপ নাথ বসু, শা চ  মহলানিবশ, আচায ফু চ  রায় ও নের নাথ দ ’ এর মত পি তেদর। কেলজ 

জীবন থেক তার িতভার খ ািত বাংলার বাইের ছিড়েয় পেড়িছল।  
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উিনশ শতেকর ইউেরােপর িব ানচচার ভাব পেড় ভারতীয় িশ ার ওপর। ভারেতর ছা বৃে র মেধ ও আধুিনক 

িব ানচচার িত আকষণ কম িছলনা। তাঁর অন তম ফসল আ েতাষ মুেখাপাধ ায়। িবেশষ কের আধুিনক 

গিণতচচার িত তাঁর ঝাঁক িছল চােখ পড়ার মত। িবিশ  গিণতিবদ গেনশ সাদ ভারতীয়েদর মেন কিরেয় 

বেলন, ‘গিণত শাে  স ার আ েতােষ যতটুকু দান কেরেছন, স তাঁর ছা  বয়েস একক েচ ার ফলস প। 

াচীন গিণতিবদ ভা েরর পরবতীকােল িতিন হেলন থম ভারত স ান িযিন গািণিতক গেবষণার ে  অেনক 

িকছু িদেয় গেছন যা মৗিলক বেলই মূল বান’।৪  িবে র দরবাের তাঁর গািণিতক সূ  ‘Mookerjee’s Theorems’ 

নােম সুপিরিচত। ধুমা  পা াত  িব ান নয় াচ িবদ াচচােক িভি  কের ভারেতর গিণতচচােক উৎকষ সাধন 

কেরিছেলন। 

িতিন কবল গিণেতর মেধ  সীমাব  িছেলন না, আইন শাে র ওপেরও যেথ  কৃিতে র ছাপ রেখ যান। তাঁর 

আইন িবদ ার গভীরতা স েক যাদেব র তকর  বেলন – আ েতাষ আইেনর পরী ায় উ ীণ হইয়া স ার 

রাসিবহারী ঘােষর িনকট আিটেকল াক হইয়ািছেলন। পরবতীকােল আদালেত আ বাবু জজ হেয়িছেলন ও 

রাসিবহারী উিকল িছেলন। তখন রাসিবহারী তাঁর মে লেক বিলেতন বে  যিদ আ েতাষ উপি ত না থােকন, 

তেব িন য় আিম তামােক জয়ী কিরেত পািরব, িক  আ েতাষ থািকেল পািরবনা’।৫ িতিন আইনেক ব বসা নয় বা 

কবল গ ীর কথার কারবার নয়, আইনেক িব ােনর ের উি ত কেরন। আইন শাে র পারদিশতার জন  

তাঁর াি  ঘেট ‘ দিশেকা ম’ উপািধ। িতিন িবেবিচত হেয়িছেলন ‘ঠাকুর আইন অধ াপক’ িহসােব। আইন সং াের 

তাঁর অবদান অন ীকায। 

আ েতাষ মুেখাপাধ ায় ছা  জীবেন কবলমা  অধ য়েণ িনম  থাকেতন এমন নয়।  জািতয়তােবােধ উ ু  হওয়ার 

সলেত পাকােনার কাজটা  কেরন ছা -জীবেন। ঔপিনেবিশক আমেল দেশর িত ভােলাবাসা বা ভারতীয়েদর 

জািত গঠন স েক সবদা সেচতন িছেলন। ু ল জীবেন জাতীয়তাবাদী আে ালেন একিন  স ীয় কমী িছেলন। 

তাঁর এই চিরে র পিরচয় পাওয়া যায়, যখন- জাতীয়তাবাদী নতা সুের নাথেক তৎকালীন রা শি  জেল 

পাঠােল যুব সমােজর মেধ  ি িটশ িবেরাধী আে ালন সুগিঠত হয়। সুিনি ত ভিবষ ৎএর িদেক না তািকেয় 

আে ালেনর ধান ভূিমকা হণ কেরন আ েতাষ মুেখাপাধ ায়। এই আে ালেনর তী তা দেখ সুের নাথ 

বে াপাধ ায় অকপেট ীকার কের বেলন, 

“In the demonstration that followed the sentence they took a leading part in a 

fashion common among young men all over the world, smashing windows and 

pelting the police with stones. One of those rowdy youths was Ashutosh 

Mukherjee.” ৬ 

আ েতাষ মুেখাপাধ ােয়র দীঘ কমজীবন (১৯০৩-১৯২৩) হাইেকােটর সে  যু  থাকেলও তাঁর াণ িছল কলকাতা 

িব িবদ ালয়। ১৮৮৯ সােল িব িবদ ালেয় িসেনেটর সদস  িহসােব মেনানীত হওয়ার পর থেক ভারেতর িশ ার 

সং ােরর মধ িদেয় দশ সবায় িনেজেক িনেয়ািজত কেরন। কলকাতা িব িবদ ালয়েক ক  কের তার বিশরভাগ 

জীবন অিতবািহত হয়। িশ া িত ানিট িছল তাঁর কােছ মাতৃ প। অপর িদেক িতিন িছেলন কবল িশ ী। 



31 Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. VII, No.2, 2017, Section I 
 

 
 

আজীবন িত ান প মাতার দেহ অল ার পিরেয় সৗ য বৃি েত সদা ব  িছেলন। িবে র দরবাের এই 

িব িবদ ালয়েক উ ত কেরিছেলন। দীঘিদন এখােন িতিন িনভৃত সাধনায় সমািহত িছেলন।৭ এই পথ খুব একটা 

মসৃণ িছল তমন নয়। একিদেক েদশী আে ালেনর তর  ও ছা েদর কেলজ বয়কেটর ডাক, অপরিদেক 

িব িবদ ালেয়র অ ের রাজৈনিতক কা ল। এই ি িবধ সংকেটর স ুখীন হয় কলকাতা িব িবদ ালয়। অি র 

পিরি িত থেক মুি র পথ বাতেল দওয়ার জন  িরজিল সােহব িনদান দন- ভাইস চ াে লার িহসােব একজন 

হাইেকােট এর জজ’ ক িনযু  করার ব  সুিবধা। িব িবদ ালেয় সেনট ও রাজৈনিতক কারণ িনেয় যারা মাতামািত 

ও দলাদিল কেরন, তােদর অিধকাংশ সদস ই হাইেকােটর উিকল িকংবা ব াির ার। সরকার যিদ কােনা উ  

পযােয়র আমলােক ভাইস চ াে লার িনযু  কেরন তাহেল এইসব িবেরাধী ভাবাপ  সদস েদর বােগ রাখা যায়।৮ 

িরজিল সােহেবর পরামেশ ১৯০৬ সােল কলকাতা িব িবদ ালেয় উপাচায িহসােব িনযু  হন আ েতাষ 

মুেখাপাধ ায়। 

উপাচায িহসােব আ েতাষ মুেখাপাধ ায় জার দন ১৯০৪ এর িব িবদ ালয় আইনেক বা েব পািয়ত করার জন । 

এই আইেন বলা হয়৯ – 

১. ছা েদর মাতৃভাষার ােনর ওপর জার িদেত হেব। 

২. ছা েদর েবিশকা বােদ অন ান  পরী ায় নপুেণ র িদেক দৃি  িদেত হেব। 

৩. িপ.এইচ.িড ও িড.এস.িস উপািধ বতেনর ওপর  িদেত হেব। 

৪. িব িবদ ালেয় কলা ও িব ানচচার ব ব া করেত হেব ও াতেকা র িশ ণ, অধ য়ণ ও গেবষণার িবষেয় 

জার দওয়া অত  জ রী বেল উে খ করা হয়।  

আইেনর শত িল অিধকাংশ আ েতােষর মি সূত বেল িশ া মহেল চিলত িছল। এই  আইেনর খসড়া তির 

করেত িগেয় কাজন সােহেবর সে  আ বাবুর মতা েরর গ  সকেলর জানা। নানা িবেরাধ সে ও ভারতীয়েদর 

ােথ িশ ানীিত ণয়েনর জন   মত কাশ করেত ি ধােবাধ কেরনিন আ েতাষ মুখািজ। তেব কাজন সােহব 

অকপেট ীকার কেরন,-‘এইসব িবিধব ব ার মূেল রেয়েছ কলকাতা হাইেকােটর জৈনক া  িবচারক মেহাদেয়র 

উ াবনী দ তা।১০ এই াব িলেক বা েব পািয়ত করার প ােত িছল কলকাতা িব িবদ ালয়েক িনেয় অগাধ 

। তাই ঘাষণা কেরন, ‘ We are no longer a pure examining body prescribing courses of 

study, fixing standard, testing candidates and putting the seal of our approval on them’।১১ 

িতিন িব িবদ ালেয়র ছা েদর মােনর উৎকষ সাধেনর ওপর জার দন। িব িবদ ালয়েক িবে র দরবাের িতি ত 

করার জন  পঠন পাঠেনর পাশাপািশ জার দন নানািবধ িবষেয়র গেবষণার ওপর। ছা েদর উ াবনী ভাবনােক 

উৎসাহ দওয়ার জন  ড র অফ িফলসিফ ও ড র অফ সােয় ’ এর মত মহাস ম সূচক উপািধ দওয়ার ব ব া 

কেরন। ভারেতর মত পরাধীন দেশ িশ ানীিতর ণয়ন দেখ রবী নাথ ঠাকুর বাংলার মানুষেক মেন কিরেয় 

দন – িব িবদ ালেয়র অেগৗরব ঘাচাবার জেন  পরী ার শষ দউিড় পার কের আ েতাষ এখােন গেবষণা িবভাগ 

াপন কেরিছেলন। িবদ ার ফসল ধু জমােনা নয়, িবদ ার ফসল ফলােনার িবভাগ তির কেরিছেলন।১২ 
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আ েতাষ মুেখাপাধ ােয়র ত াবধােন ১৯০৮ সােল িব িবদ ালেয় ােতােকা র পাঠ ম চালু হয়। উে শ  সকল 

কৃতী িশ কেদর ঐক ব  করা। আর এই পি তেদর ছা -সমােজর কােছ তুেল ধরেত চেয়িছেলন। বল িবেরাধ 

সে ও িতিন দৃ  কে  ঘাষণা কেরন,  

‘এখন কলকাতার কৃতী অধ াপেকরা নানা কেলেজ িবি ভােব কাজ কিরেতেছন ... িব িবদ ালেয় এম.এ 

াস িল যিদ এ পভােব গিঠত হয় য,  এই দেশর যাঁহারা সবােপ া উৎকৃ  অধ াপক, তাঁহািদগেক 

িনিদ  সমেয়র জন  অধ াপনােথ িব িবদ ালেয় িনেয়াগ করা যায়, তেব সম  ছা ই তাঁহােদর অধ াপনার 

ফল এবং উপকার পাইেত পািরেব।১৩  

এতিদেন িব িবদ ালয় ধুমা  পরী ার িনয় ক নয়, িবদ াচচার ধান ক  েল পিরণত হয়। এই কমকাে র 

উ িসত শংসা কের আচায রালা েস বলেত িব ৃত হনিন – ‘the greatest landmark in the history of 

the University in recent years is undoubtedly the creation of the council of postgraduate 

studies’।১৪ কলকাতা িব িবদ ালয়েক আধুিনক নাল ােত পিরণত করার উেদ াগ নন। থাগত িশ া ছাড়াও 

জার দওয়া হয় পািলভাষা, ইসলািমক ইিতহাসচচা ও নৃত  -এর মত িবভােগর মত িবষয় িলর ওপর। ধীের ধীের 

নানা িবষেয়র পঠন-পাঠন চালু হয়। িবিভ  িবষেয়র ওপর ছা েদর দ তা বৃি  করার জন  সমকালীন পি তেদর 

অধ াপনার জন  আ াণ জানান। কলকাতা িব িবদ ালয় তাঁর সময়কােল আ িলকতা বজন কের বৃহ র ে  

িব ার লাভ কের। িবেদশ থেক পি তবগেদর আনােনার পাশাপািশ দশীয় পি তেদরেক কলকাতা িব িবদ ালেয় 

স ােনর সে  আম ণ জানােনা হয়। দশীয় ছা েদর মেধ  পা াত িবদ ার সে  দশীয়িবদ ার মলব ন ঘটােত 

সফল হেয়িছেলন আ েতাষ মুেখাপাধ ায়। িবংশ শতেকর থমােধ কলকাতা িব িবদ ালয়েক ক  কের বাংলার 

সমাজ উে িলত হেয়িছল। এিগেয় এেসিছেলা একদল ছা । ছা েদর িশ া হেনর িত য খামিত িছলনা তাঁর 

সা   হয় পিরসংখ ােন।১৫ – 

            বৎসর                                                  বািষক গড় াতক ছা  সংখ া 

১৮৮৫-১৯০৮                                                      ৪৩৮ 

১৯০৯-১৯১৫                                                       ১০২৭ 

১৯১৬-১৯২৪                                                       ২৪৬৪ 

ছাে র পিরমান বেড় যাওয়া ও িবদ  অধ াপকম লীর উপি িতেত িব িবদ ালেয়র কেলবর বৃি  পায়।  

আ েতাষ মুেখাপাধ ায় এর অপর অন তম উেদ াগ হল বাংলা ভাষােক (মাতৃভাষা) িশ ার বাহেন পিরণত করা। 

পা াত  িশ ায় িশি ত হেয়ও িতিন বাঙািল জািত-স ােক ও ঐিতহ েক িব ৃত হনিন। িবদ াসাগরেক আধুিনক 

বাংলার জনক বলেলও আ েতাষেক বাংলা ভাষার িব ােরর পিথকৃত বেল অেনেকই মেন কেরন। মাতৃভাষার 

আবশ কতা স েক বাঙািল জািতেক রণ কিরেয় দন। তাঁর কােছ জািত িহসােব গেড় ওঠার ধান উপকরণ 

হল সািহত । িতিন আ াণ জানান – বাঙািলর যিদ িব -জগৎএ কালজয়ী হওয়ার বাসনা থােক তেব বাংলা 

সািহেত র বৃি  ঘটােত হেব। মাতৃভাষার (বাংলা) সৗ যেবাধেক জগৎএর মানুেষর কােছ তুেল ধরেত হেব। 
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আশাবাদী িছেলন াচ  ও তীচ  িনিবেশেষ বাংলা ভাষার িব ার িনি ত হেব।১৬ তেব িব িবদ ালেয় বাংলা 

ভাষাচচা চলন করার পথ মসৃণ িছলনা। নানা িতেরাধ সে ও ১৮৯১ সােল িতিন বাংলা ভাষাচচার াব 

কেরিছেলন। তৎকালীন সমেয় ইংেরজ, মুসলমান ও সং ৃ ত পি তেদর বল িবেরািধতায় াব নাকচ হেয় যায়। 

িতিন পরা  হওয়ার পা  িছেলন না। পেনেরা বছর পের উপাচায পেদ এেস এই াবেক কাযকরী করেত 

উেদ াত হন। বাংলা ভাষার িত তাঁর আকষণ কতটা িছল, তা  হয়, দীেনশচ  সন এর ব েব , 

‘আ  বাবু আমােক ডেক বলেলন ‘দীেনশ বাবু এইবার এম. এ ত বাংলাভাষা চালাইব, িসেলবাস তরী 

ক ন, এ ারসনেক িচিঠ িলখুন, তাঁহার এ স ে  কান মতামত আেছ িক না?’ আিম িব েয়র সিহত 

বিললাম হঠাৎ মত পিরবতেনর কারণ িক? িতিন হািসেত হািসেত উ র িদেলন, ঢাল নাই তেরায়াল নাই 

যু  করেত যােবন! আপনােক িদেয় এই ৪/৫ বৎসর যাবৎ য আিম বা ঁলা ভাষা ও সািহেত র ইংেরজী 

ইিতহাস িলিখয়ািছ ---- তাহার মােন জােনন না । এই বই েলা না থািকেল এম. এ পরী াথীরা িক 

পিড়েব? আপনারা যত ণ শারেগাল কিরয়ােছন, আিম তত ণ জিম তির কিরয়ািছ’।১৭  

বাংলা ভাষােক িনছক িশ ার ভাষা নয়, শাসিনক ের মাতৃভাষা ব বহােরর  আেরাপ কেরন। অবনী নাথ 

ঠাকুর যখন জাতীয়তােবােধর ারা উ ু  হেয়, সরকাির িনেদশনামােক অমান  কের বাংলা ভাষায় ব ৃ তা দন 

তখন িতিন দৃঢ়তার সে  অকু  সমথন কেরন।১৮ অবনী নাথ ঠাকুর সরকাির কােপ পড়েল, আ েতাষ সমথন 

জািনেয় বেলন, “তুিম বাংলায় বেল ভালই কেরছ, আিম চাই এখােনর সরকাির লকচার বাংলায় হাক।“১৯ 

মাতৃভাষার িত বল ভালবাসা থেক িতিন ি িটশ শি র িবেরািধতা উেপ া কের বাংলা ভাষােক িব িবদ ালেয়র 

সে া -িশ া ও পরী ার িবষয় েপ িবেবিচত কেরন। তাঁর সাহােয ই বাংলা ভাষা-সািহত  িবে র কােছ 

সুপিরিচত হেয় উেঠিছল বেল মেন কেরন সািহিত ক আিজজুল হক।২০এর পাশাপািশ  ভারেতর ইিতহাস ও 

দশীয়চচার ওপর  দন। এই িশ ার মূল রণা িছল ছা েদর মেধ  জাতীয়াতােবাধ গেড় তালা। 

িবদ াসাগেরর হাত ধের বাংলায় য নারী িশ ার সূচনা হেয়িছল পরবতীকােল িব িবদ ালয় ের উ ীত কেরন 

আ েতাষ মুেখাপাধ ায়। িতিন উপলি  কেরিছেলন নারী িশ ার সার ব তীত সমােজর অ গিত স ব নয়। িতিন 

ী িশ ার জন  কলকাতা িব িবদ ালেয়র অধীেন একিট বাড গঠন কেরন । এই বাড নারীেদর উপেযাগী 

িবষয় িল িনধারণ কের নারী িশ ার ে  আমূল পিরবতন ঘটান।  

আ েতাষ মুেখাপাধ ায়  দখেতন িশ ার মাধ েম বাঙািল জািতর ম দ  ঋজু হেব। বাঙািল গৗরেবর মিহমা 

িনেয় বঁেচ থাকেব। বাংলার মানুষ কবল ভাত খেয় বঁেচ থাকুক, িতিন কদািপ চানিন। বাংলা ও বাঙািল জািতেক 

গৗরেবর ােন প েছ দওয়ার জন  িতিন িছেলন সদা তৎপর। জািতর এই উ রেণর একমা  মাধ ম িছল িশ া। 

তাঁর কমকাে র দ ন িতিন আর কলকাতা িব িবদ ালয়, িবেদ াৎসাহী সমােজর িনকট সমাথক হেয় ওেঠ। িশ া 

িনেয় কখেনা আেপাষ কেরনিন। তাঁর মতামত ভােব জানান িদেয় বেলন, - আমােদর এই িব িবদ ালয়েক 

গালাম তির করবার য শালায় পিরণত হেত দব না। আমরণ সেত র িত অনুরাগ দখাব, াধীন মেনাবৃি র 

িশ া দব। আমােদর ভিবষ ৎ বংশধরগণ যােত উ ভাব ও উ -আদেশর রণা লাভ করেত পাের, আমরা সই 

রকম িশ া দব। িকছুেতই িব িবদ ালয়েক সে টািরেয়েটর দ র ারা আ সাৎ হেত দবনা’।২১ রাজনীিতেত 
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ত ভােব যাগদান না করেলও িশ ানীিত পায়েণর মধ িদেয় দশমাতৃকার সবায় িনেয়ািজত িছেলন। িতিন 

জানেতন িশি ত জনসাধারণ যত অনায়ােস াধীন হেত পারেব, অিশি েতর ারা তা কখনই স ব নয়। তাঁর 

জাত ািভমােনর পিরচয় িদেয় মািহনীেমাহন মুেখাপাধ ায় বেলিছেলন,- রাজদরবাের ভাজ িববরণীেত স র 

আ েতােষর নাম কখেনাই দখা যায় নাই। কারণ এই িনম ণ র া য জাতীয়তা র ার পিরপ ী তাহা ভাল 

কিরয়াই বুিঝেতন’।২২ দশভি র আর একটা পিরচয় পাই যখন, উপ- েদশপাল ব মিফ  ফুলার পদত াগ করেত 

বাধ  হন। আ বাবুর দৃঢ়তা িনেয় ও আ েতাষ মুেখাপধ ায়-ফুলােরর মেধ কার  রাজদরবার থেক সাধারণ 

জনমানেসর ওপর িম  িতি য়ার ছাপ ফেল িছেলা। তাই বাংলার সাধারণ মানুেষর মুেখ মুেখ অনুরিণত হত -  

‘ফুলার আর কী দখাও ভয়? 

দহ তােমার অধীন বেট, মনেতা াধীন রয়’ ২৩ 

১৯২২ সােলর সমাবতনী অিভভাষেণ দশমাতার উে েশ  িতিন বেলন – 

‘ েদশ আমার! তামার সবায় এ ত লইনু আিজ 

পুিজেত তামার আিনব খু ঁিজয়া ধরণীর ধনরািজ। 

তুিম যিদ চাও াণ ি য়ধন-ি ধা না জািগেব মেন। 

ধাব না কথা, ফু  বদেন এেন দব ও চরেণ’।২৪ 

িশ ােক বষম  মু  করেত চেয়িছেলন। রাজশি র সামেন তাঁর আদশ ও িচ াভাবনােকই াধান  িদেতন। 

সরকােরর িবিভ  বষম  মূলক নীিতর তী  িবেরাধীতা থেক কখেনা িপিছেয় আেসনিন। িতিন িশ ার মাধ েম 

একতা চেয়িছেলন। িতিন জার িদেয়িছেলন জাতীয় ভাবগত ঐেক র ওপর। েলাভন তাঁেক াস করেত পােরিন, 

সহেজ িতিন উপাচায পদ ত াগ কের ই াত কিঠন দেয়র পিরচয় িদেয়িছেলন। িতিন সাহিসকতার জন  কৃত 

‘বাংলার বাঘ’ হেয় উেঠিছেলন। চািরি ক দৃঢ়তার জন   জাতীয়তাবাদী নতা িচ র ন দাশ তাঁেক ‘a dynamic 

personality’ বেল অকপেট ীকার কেরন। তাঁর মৃতু েত বাঙািল জািত য একজন অিভভাবকেক হািরেয়িছেলা 

তা সে হ নই। হািরেয় যাওয়া য ণা থেক কাজী নজ ল ইসলাম তাঁর িত া াপন কের বেলন – 

“বাঙলার শর বাঙলার বীর 

বাঙলার বাণী বাঙলার বীর 

সহসা-ও-পাের অ মান 

এপাের দাঁড়ােয় দিখল ভারত মহা-ভারেতর মহা য়াণ”।২৫ 
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