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-: ভুখফন্ধ :- 
 

 

 

গত ফছয নভবম্বয ভাভয এক ারকা ীভতয যাভে, মভানদা কযভচাাঁদ গান্ধীভক ননভ়ে মরখা ‘The 

Good Boatman’ ফইনি ড়ভত ড়ভত একনি দুুঃানক কাজ কভয মপভরনছরাভ। মরখক যাজভভান গান্ধীভক 

ভভতরা কভরভজ গান্ধী াধধ তফভলধ অনুষ্ঠাভন ফকৃ্ততা মদও়োয একনি আভন্ত্রণে ইভভর ভাযপত াঠাই। 

যাজভভান গান্ধী ভরন ভাত্মা গান্ধী ও চক্রফতধী যাজাভগাারচাযীয ফংধয - নফনষ্ট নক্ষানফদ, জীফনীকায, 

গভফলক এফং ফতধভাভন নতনন ভানকধন মুক্তযাভেয ইনরন়ে নফশ্বনফদযারভ়েয মুক্ত। অভনক ফছয আভগ নদনিভত, গান্ধী 

স্মাযকনননধয একনি অনুষ্ঠাভন মগনছরাভ, মখাভন ওনায াভথ আয গান্ধীয মৌেী শ্রীভতী তাযা বট্টাচামধয াভথ 

আরা কনযভ়ে নদভ়েনছভরন আভায ফাফা। ফাফা তখন খানদ ও গ্রাভভাভদযাগ কনভভনয আনধকানযক আয আনভ মফাধ 

়ে সু্কভরয অষ্টভ ফা নফভ মেণীয ছােী। তাভদয দুজভনযই তখন ফ়ে ভ়েনছর, ভৃদুস্বভয কথা ফরনছভরন নানা 

ভানুভলয াভথ, আয আনভ ভুগ্ধ মচাভখ মদখনছরাভ তাভদয - মই ভাভানফ মাভক আাভয নফশ্বফাী জাভন তথা 

জানতয জনক নভভফ ভাভন - মই মভানদা কযভচাাঁদ গান্ধীয নযফাভযয ভানুল এনাযা!  

এখন, প্রভপয যাজভভান গান্ধীয আভযা ফ়ে ভ়েভছ, তাই ননভজভক আযও গুনিভ়ে যাভখন - নকন্তু 

বাযতফভলধয একনি প্রাভেয এক মছাট্ট ভানফদযারভ়েয াভানয আভ়োজভনয আভন্ত্রভণয উত্তয এভনবাভফ নদভ়েনছভরন, 

মম মৌজনয এফং উদাযতায নযচ়ে মভ়েনছরাভ মনদন - তা মকাভনানদন বুরভত াযভফা না। আভায ইভভভরয উত্তয 

এভনছর নঠক ভযয নদন। নক নরভখনছভরন ভাত্মা গান্ধীয মৌে? ফাংরা তজধভা কভয তুভর নদরাভ খাননকিা অং –  
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মেভয রুম্পা,  

আনায আভন্ত্রণ মভ়ে আনভ অনববূত। আনাভদয অনুষ্ঠাভন মমাগ নদভত াযভর আনভ ননভজভক নতয 

মৌবাগযফান ভভন কযতাভ। 

নকন্তু, াযীনযক দুফধরতায কাযভণ আনভ আনাভদয আভন্ত্রণ গ্রভন অক্ষভ। আজকার, আনভ বাযত এফং 

ভানকধন মুক্তযাভেয ভভধয আভগয ভত ঘন ঘন মাও়ো আা কযভত ানয না আয। মনদও এই ভুূভতধ আনভ 

বাযভতই, নকন্তু কভ়েক নদভনয ভভধযই আভাভক নপভয মমভত ভফ।  আনন মম videotalk-এয কথা 

ফভরভছন, মিা কযভত াযভর খুফ আননিত ফ, নকন্তু ফিাই াযীনযক ুস্থতায ওয ননবধয কযভছ। 

আনাভদয কভরভজয কথা মজভন বাভরা রাগভরা - অভনক কাজ কভযন আনাযা ছাে-ছােীভদয ননভ়ে, 

তাভদয বনফলযত গঠভনয জনয।  

আনায উৎা এফং কভধনক্ত আভাভক ভুগ্ধ কভযভছ।  

আনাভক ও আনায কভধভক মমন ঈশ্বয ফ ভ়ে আীফধাদ কভযন, 

   ধনযফাদাভে, 

  যাজভভান গান্ধী 

এই ভেয উনক্ত খুফ াধাযণ ভভন ভরও, একিুও াধাযণ ন়ে - তাই ফায াভথ বাগ কভয ননরাভ। 

গান্ধীনজ তাাঁয াযা জীফভন কভধ এফং জ অনাড়ম্বয জীফনমাোভকই তাাঁয ধভধ নভভফ মদভখভছন, এফং নফশ্বানেয 

এই ূজাযীভকও নফশ্বফাী মই রূভই আযাধনা কভযভছ এফং আজও কভয।  জভেয মদড়ত ফছয শুধু ন়ে, ়েত 

আয কভ়েক ত ভযও - আভায নফশ্বা - ভাত্মা গান্ধী ছনড়ভ়ে থাকভফন আভাভদয ভভন, ভনভন। যাজভভান গান্ধীয 

ভভধযও তাাঁয নফশ্বফভযণয ূফধূযীয অাভানয ভানফ মপ্রভ, াযস্পনযক েদ্ধা, অায নফন়ে, অবাফনী়ে মৌজনয প্রকা 

া়ে।  তাই, তাাঁয নচনঠ নদভ়েই এই ংখযায ভুখফন্ধ, এই ংখযায ূচনা।  

ভভতরা কভরভজয ইনতা নফবাভগয ‘ নতা’ আেজধানরক নেকায নফভল “গান্ধী াধধ তফলধ” ংখযায 

প্রকানায জভনয আনভ নফবাগী়ে কর অধযাক, ছােছােী, অনযানয প্রনতষ্ঠাভনয াভথ মুক্ত নক্ষক, গভফলক, প্রফন্ধ 
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- মরখক, শুবানুধযা়েীভদয আভায শুভবচ্ছা ও অনবনিন জানাই। এই নেকানি এভন ুিয কভয প্রকা কযায মে়ে 

নফবাভগয নফীন দুই অধযাক – শ্রী নকভায যা়ে যকায এফং শ্রী অঙ্কন যা়ে - এয, এফং এভদয দুজনভক ানফধক 

াাময কভযভছন নফবাভগয অনয নতন অধযাক - শ্রী অনভ়ে যকায, শ্রী নাতন ভযন তথা শ্রী প্রাে ার। প্রচ্ছদ 

যচনা কভযভছন নফবাগী়ে ছােী আনরা খাতুন।  

এই ংখযা়ে নফনবন্ন মরখায ভাধযভভ গান্ধী - জীফভনয নানা নদক আভরানচত ভ়েভছ - নখরাপত ও অভমাগ 

আভিারন মথভক শুরু কভয ফতধভান কভযানা নযনস্থনতভত গান্ধী - দধভনয প্রানিকতা, গান্ধীনজয অথধনননতক, 

দাধননক, ধভধী়ে, দনরত-কৃলক-নাযী নফল়েক গান্ধীয নচো ও মচতনা, তাাঁয ফণধভ়ে এফং কভধভ়ে জীফভনয নানা বাফনা 

ও ঘিনা মমভন তযাগ্র, ফণধােভ, অনংা, ফুনন়োনদ নক্ষা, চম্পাযণ, মচৌনযভচৌযা, দনক্ষণ আনিকা়ে তাাঁয ুফৃৎ 

কাজ এফং তাাঁয প্রতযনক জীফনমান ও নযধাভনয ভাধযভভ তাাঁয যাজনননতক - দাধননক বাফাদধ - এই ফ নকছু 

স্থান মভ়েভছ। ম্পাদক - ভন্ডরীয আপ্রাণ মচষ্টায ভাধযভভ এই প্র়ো আভাভদয কভরয প্রনভয গান্ধীনজভক একনি 

মছাট্ট েদ্ধাঘধয। াঠক তাভদয ভূরযফান ভতাভভত এফং ৃষ্ঠভালকতা়ে এই নেকাভক আভযা ভৃদ্ধ কযভফন, আীফধাদ 

কযভফন অধযাক - ছােছােীভদয এই আেনযক প্রভচষ্টা, এই আা়ে।   

কভর বাভরা থাকভফন, বাভরা যাখভফন। গান্ধীনজয মদখাভনা ভান থানুযণ কভয আভযা মমন আভাভদয 

আগাভীভক আভযা ঋদ্ধ, আভযা মতভজাদীপ্ত কযভত ানয, বাযতী়ে নভভফ, ভভতরা কভরভজয ফায ক্ষ মথভক - 

মই থ ননরাভ।  

                                                                                                               

     

      ড. রুম্পা দা 

অধযক্ষা, ভভতরা কভরজ  
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6. োন্ত কুভায ার : বাযযতয স্বাধীনতা আযদারযনয ভত  যে গান্ধী-ুবাল            15 

7. আম নস্কয : অসৃ্পযতাাঃ গান্ধীজী  আযেিকায                20 

8. ডাঃ কৃষ্ণ কুভায যকায: ফর্শ, ফর্শাশ্রভ  অসৃ্পযতা মফলযয় গামন্ধ              24 

9. Juyel Ali: The Philosophical thought of Mahatma Gandhi         31 

10. মকযায যায় যকায : তযাগ্রাঃ একমট ঐমতামক মশাযরাচনা              34 

11. অঙ্কন যায় : ভাত্মা গান্ধী  তাাঁয ধভশীয় জীফন                    38 

12. বভযী আপযযাজ : আইন-অভানয আযদারযন িমক্ষন চমি যগর্া                  42 

13. মভতারী াধুিাাঁ : গামন্ধমজয অযমাগ আযদারযন অনুরূ চন্দ্র বন  ছাত্র ভাযজয বুমভকা        46 

14. বৌগত ব াল  তভনা ভজুভিায : অযমাগ আযদারযন গান্ধীজী                  49 

15. ুযিষ্ণা ভজুভিায :নাযী করযার্ বাফনায় গান্ধীমজ                52 

16. ুজাতা ব াল : গান্ধী এফং তাাঁয অমং নীমত                    55 

17. নুযজাান িাতুন : িমরত বাফনায় ভাত্মা গান্ধী                     57 

18. ামযকা ুরতানা  বভযজামফন িাতুন : ফুমনয়ািী মক্ষা বফনায় গান্ধীমজ          59 

19. যভা জানা  অমনমদতা ভণ্ডর : স্বাধীনতা আযদারযন গান্ধীজী          62 

20. ভারুপা িাতুন : চম্পাযন কৃলক আযদারযনয আযরাযক গান্ধী          66 

21. বগাার ভণ্ডর : বচৌযাযচৌযীয  টনা  গামন্ধমজয অমং নীমত          69 

22. ইন্দ্রমজৎ ভণ্ডর : িমক্ষর্ আমিকায গর্অমধকায আযদারন (১৮৯৩-১৯১৪)                  71  

23. যফতশী ংিযায মফজ্ঞান                                                                                                          74 

 

 

 
 েচ্ছিাঃ আমরা িাতুন, তৃতীয় বমভস্টায, ইমতা মফবাগ 

 ম্পািনাাঃ মকযায যায় যকায  অঙ্কন যায় 



 

1 
 

Significance of dress and dietetics in Gandhian political philosophy 

Dr. Rumpa Das 

Principal, Maheshtala College 

 

 

 

 

 

 

 

The image of Mohandas Karamchand Gandhi that is firmly embedded in the 

collective psyche of  all those who have known him through the monumental work that went 

to establish him as Mahatma is that of a frail but firm person, clothed  in a loincloth , with or 

without a light drape or ‘Angavastram’ , holding a stick, walking confidently ahead. When 

one looks at the monochrome photos of his earlier life, in traditional  Gujarati  attire,  his 

student-sojourn in England dressed in European clothes, sporting a moustache, his days in 

South Africa at his farm, his later attire appears striking.  The British press and British 

multitude were quite shocked as  how he shall go to meet King  George V at Buckingham 

Palace in his loincloth; however, after the meeting, he famously responded that the king was 

dressed enough for both of them. This article shall try to trace how Gandhi ji’s sartorial and 

dietary choices reflect and symbolize his political philosophy that enabled him and his 

associates to drive away the British imperialist forces from India:  in fact, it was Gandhi’s 

superb political strategy that pitted the icon of an apparently powerless and half-dressed 

Oriental masculinity against the Occidental concept of a centrifugally  powerful and well-

draped man who aspires to ‘civilize’ the uncivilized native/s, but fails since neither food nor 

clothes not make a man. 

As the photographs given above suggest, as long as he was in India before leaving for 

England for his studies, Gandhi ji was comfortable in wearing the turban, dhoti and kurta 
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which is still used by natives of Gujarat.  He landed at the Tilbury dockyard of London on 

18
th
 October, 1888 as a shy 18-year old, and the pomp and grandeur of London bedazzled 

him. A complete novice in the manner of British etiquette and customs, he was soon deeply 

distressed by two major concerns – money and food. He had promised to his mother before 

leaving for England that he would not touch alcohol, stick to vegetarian food and remain 

faithful to his wife. Though in the later part of his stay, he became a committee leader of the 

Vegetarian Society of London, chiefly influenced by Henry Salt’s Plea for Vegetarianism, 

yet during his stay in England; Gandhi followed the sartorial code of the British, enrolled for 

ballroom dancing, elocution classes and even tried to learn Latin. He completed his studies in 

Law from the Inner Temple, and was called to the bar when he was only 22 years of age. He 

moved to South Africa the next year in 1893 and went on to stay there for 21 years. It was 

there that he raised a family, and also started his political career as a Civil Rights activist, 

using non-violence or ahimsa for the first time.  

Talking about his long stay in Africa, Gandhi said that he was born in India but made 

in Africa, hinting that his African sojourn shaped his unique personality. It was in Africa, that 

Gandhi encountered racial and ethnic discrimination and led non-violent protests against the 

white oppressors. John Ruskin’s book, Unto This Last, inspired him to set up the Phoenix 

Farm near Durban, and started training young people in ‘Satyagraha’; however, it was 

Tolstoy Farm  - his second farm in Africa where it was actually moulded into a form of 

political protest. It was here that Gandhi switched his attire from the western form to a 

humble lungi and shirt, and also changed his diet since he realised that if he would be guilty 

of practising discrimination if he dressed and ate differently.  

On his return from Africa, he started wearing a long coat with lungi, a stole on his 

shoulder and a turban in his native Kathiawad fashion. He had already started eating a frugal 

meal, and had given up milk. It was in Madurai, he decided to change his attire and dress like 

the common men of the country whose cause he was representing. He started using hand spun 

Khadi fabric, living a simple community life, eating simple meals and going on large spells 

of fasting as part of his ritual of self-purification and political protest.  This event had an 

immense symbolic value not only for   thousands of poor Indians who hailed him as their 

saviour but also for the world outside who looked at this ‘messiah of millions’ preaching a 

new gospel of love, as a modern day Christ-like avatar, as well as the British imperialists who 

could not negate a frail old man in a loin cloth who had come to negotiate for independence 

from colonial thraldom. 
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It is important to note that neither his diet nor his attire brought about ‘swaraj’ or 

freedom; it is also equally important to understand that he did not force his ideas on anyone 

other than his followers.  He believed that if a person is unable to control his appetite or his 

cravings, he becomes ‘. . . the slave of his body instead of remaining its master’ (Gandhi, 

242, 2012) It is his desire to reach the truth or ‘satya’ of human existence (‘satya – agraha’/ 

‘satyagraha’ : the desire for truth) that made him vouch for ‘ahimsa’ or non-violence . Gandhi 

believed that one need not be or become an ascetic (rishi) to practise ahimsa or seek truth. By 

leading a life of simplicity and abstaining from excess of any kind, one can seek out truth.  

He mainly stressed on having limited quantities of pulses, vegetables and fruits for 

meals, an active life and preparation of simple meals that may liberate women from the 

drudgery of cooking them, so as to let them use their time more productively in pursuits of 

their choice such as gardening, spinning charkha, weaving khadi and so on. He also limited 

the intake of milk, focussed on naturopathic cure and belief and practice of simple 

philosophic ideals. Gandhi’s interest in mingling his social philosophy has its roots in ancient 

Indian doctrines, and when combined with his political ideologies, became a veritable tour de 

force that ultimately led to the setting of the sun on the colonial empire.  

Gandhi understood that in a country that is diverse in food, dress and culture, it is 

neither practical nor possible to enforce/encourage similar tastes – yet, by his own 

experiments with truth in life, he could motivate them to follow the underlying principles of 

satya/truth, ahimsa/non violence and sarvodaya/mass-awareness that would culminate in 

construction of a ‘nation’al consciousness. Once this is achieved, the nation – in spite of its 

multiculturalism and diversity – will become unstoppable. He rightly observed that earth 

provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed.  The image of the 

Father of the Nation – Mahatma Gandhi, walking ahead in the form of in statues, 

photographs, installations, placed all over our country and even abroad, serves this iconic 

purpose – in his apparent frailty, he is strong; in his powerlessness, he is most powerful; in 

his most simple poise, he sends the most important message to the world that is and shall 

always be relevant across the borders of place and beyond the boundaries of time.  

 

                                                          ........................................                                               
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খিরাপত   অযমাগ  আযদারন  এফং  আফাখি  ফানু বফগভ   

অখভয় যকায 

খফবাগীয় প্রধান, ইখতা খফবাগ, 

ভযতরা কযরজ 

 

অখং  অযমাগ  আযদারযনয  াযে  খিরাপত  আযদারনযক  মুক্ত  কযয  গান্ধীখজ  বিযয  খফখবন্ন  প্রাযে  

অনুখিত  বা -খভখতযত  ভুখরভ  ঐযকেয  কো  প্রচায  শুরু  কযযন  এফং  বিযয  নাযীভাজযক  এই  

আযদারযন  অংগ্রযেয  আহ্বান  জানান।  বিযয  নাযীভাজযক  তাযিয  ফবস্ব  তোগ  কযয  আযদারযন  

প্রতেক্ষবাযফ  অংগ্রে , খফযিখ  দ্রফে  ফজবন  কযয  স্বযিী  দ্রফে  গ্রে  এফং  ুযতা  বকযে  বিীয়  ফস্ত্র  খযেয  

উন্নখতয  জনে  আযফিন  জানান ।  খতখন  খিখে  াম্রাজে বক যাফন -যাযজেয  যে  তুরনা  কযয  ফযরন , বম ীতা  

কিযনাই  যাফযেয  যে  যমাখগতা  কযযনখন ।  তাই , বাযতীয়যা  কিযনাই  যাক্ষ যকাযযয  ( খিখে ) 

যে  যমাখগতা  কযযফ  না।  ভুরভান  নাযীযিয  এই  আযদারযন  মুক্ত  কযায  জনে  খতখন  াফনা  বজরায়  

অনুখিত  এক  বায়  ফকৃ্ততা য় খিখে  ানযক  য়তাযনয  ান  ফযর খিযরন  এফং  ইরাভযক  এই  

য়তাযনয  কফর  বেযক  ফাাঁচাযনায  জনে  খতখন  ভুখরভ  নাযীযিয  খফযিখ  দ্রফে  ফজবযনয  আহ্বান  

জাখনযয়যিন ।  গান্ধীখজয  ডাযক  াড়া  খিযয়  বিযয  খফখবন্ন  প্রাযেয খদু -ভুখরভ  খনখফবযযল  ফহু  ভখরা  

অযমাগ  আযদারযন  বমাগ  খিযয়খি বরন।   

১৯২০  াযর  খিরাপত   অযমাগ  আযদারযনয  ূচনারগ্ন  বেযক  বমফ  ভখরা  বনত্রী  মুক্ত  যয়খিযরন , 

তাযিয  ভযধে  অনেতভ  খিযরন  খিরাপত  আযদারযনয  প্রিোত  বনতা  বভাাম্মি  আরী  এফং  কত  আরীয  

ভা আফাখি  ফানু  বফগভ ।  আফাখি  ফানু  বফগযভয  স্বাভী  খিযরন  বভৌরখব  আবু্দর  আরী  িান।  ১৮৮০  াযর  তাাঁয  

স্বাভীয  ভৃতুেয  য  খতন  ুযত্রয  জননী  আফাখি  ফানু  বফগভ  জীফন  ংগ্রাযভয  ার  বিযড়  বিন  খন।  অযনক  

কযেয  ভযধে  খতখন  তাাঁয  খতন  ুত্র  - জুরখপকায  আখর , কত  আখর  এফং  ভম্মি  আখরযক  ইংযযখজ  

খক্ষায  ফেফস্থা  কযযখিযরন।  খক্ষা  বযল  তাাঁয  িুই  বিযর  ভাযয়য  খনযিবয  যকাখয  উচ্চযিয  চাকুখযয  

বরাব  তোগ  কযয  বি   ভাযজয  বফায়  খনযজযিয  আত্মখনযয়াগ  কযযন।  এভনখক , ফৃদ্ধ  ফয়য  

স্বাধীনতা  আযদারযন  ঝাাঁখযয়  যযত  খিুা  ন  খন।  ফহু  তোগ   ফখরিান  কযা  এই  ভুরভান  জননীযক  

াযা  বিফাী  ম্মাযনয  যে  „ খফ-আম্মা ‟ অেবাৎ  জনগযেয  শ্রদ্ধায  জননী  ফযর  ডাযকন।  
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আফাখি  ফানু  বফগভ  খিরাপত   অযমাগ  আযদারযন  খিয়  অংগ্রে  কযয  খদু -ভুখরভ  ঐযকেয  ফােী  

প্রচায  কযযত  োযকন ।  প্রেভখিযক  প্রগখতীর  ভুরভান  বনতাযিয  স্ত্রী–ভা-বফাবনযাই  বকফরভাত্র  „খফ-

আম্মা ‟য আযদারযনয  েী  যয়খিযরন।  ভূরত , এযিয  ভাধেযভই  খতখন  বিযয  ঘযয  ঘযয  বা   বফঠক  

কযযতন  এফং  িযভ  ভগ্র  ভুরভান  নাযীভাযজ  জাগযে  বিিা  বিয়।  খিরাপত  এফং  অযমাগ  

আযদারযনয  উযেে  বমযতু  এক , তাই  খদু -ভুখরভ  খনখফবযযল  এই  িুই  আযদারযন  অংগ্রে  কযযন ।   

১৯১৭  াযর  করকাতায়  অনুখিত  কংযগ্রযয  ফাখলবক  অখধযফযন  আভখিত  যয়খিযরন  খফ-আম্মা।  

কংযগ্রযয  এই  বায়  বাযনত্রী  খিযরন  িে  বজরযপযত  অোখন  বফাে ।  এিাড়া  এই  বায়  উখস্থত  

অনানে  বেযিয  ভযধে  অনেতভ  খিযরন  যযাখজনী  নাইডু।  উযেিে , এই  বা  বেযকই  „ফযদভাতযভ ‟ এফং  

„আোহ্  -আকফয ‟ ভযফত  আয়াজ  বতারা  যয়খির।  খফ-আম্মা  প্রেভ  ভুরভান  ভাযজয  ঐখতে  ববযে  

ুরুল -অধুেখলত  যাজননখতক  বায়  বালে  বিন।  কংযগ্রযয  এই  বায়  খতখন  উিুবযত  বম বালে  

খিযয়খিযরন , তায  াযভভব  র— „ বিভাতৃকায  ভুখক্তয  জনে  প্রযয়াজন  যর  স্বাভী -ুত্রযিয  বজযর  াঠাযত  

যফ  এফং  খনযজযিয  বয় -খিধা  খযতোগ  কযয  প্রযয়াজযন  কাযাগায  ফযে  কযয  খনযত  যফ ।  আভায  

োযনয  স্বযিযয  স্বাধীনতায  জনে  কাযাফযে  কযযযি ।  আয  বজনে  তাযিয  ভা খাযফ  আখভ  গফবযফাধ  

কখয। ’ 

১৯২১  াযর  অযমাগ  আযদারযনয  প্রচাযযয  জনে  খফ-আম্মা  গান্ধীজীয  যে  ফাংরাযিযয  খফখবন্ন  অঞ্চর  

ভ্রভে  কযযন।  খফ-আম্মায  বালযে  প্রবাখফত  যয়  ফাংরায  ভুখরভ  ভাযজয  ভযধে  অযমাগ   খিরাপত  

আযদারযন  বমাগিাযন  খখড়ক  যড়  মায়।  চাকুখয   কারখত  বিযড়  ফহু  ভানুল  খিখে - খফযযাধী  আযদারযন  

াখভর  ন।  ফাংরাযিযয  এক  বায়  খতখন  ফযরখিযরন , আখভ  আজ  আভায  ভাোয  অফগুন্ঠন  উযমাচন  

কযখি।  কাযে  আখভ  ভযন  কখয  বায়  মাযা  উখস্থত  যয়যিন , তাযা  কযরই  আভায  কত    

বভাাম্মযিয  ভত  ুত্র -ভ।  আয  আখভ  চাই  আভায  োযনযা  বমন  একভাত্র  ঈশ্বয  িাড়া  কাউযকই  বয়  না  

ায় , কাযাফা  বতা িূযযয  কো  পাাঁখযত  বমন  ভৃতুে  বয়  না আয।  আভায  িুই  ুত্র  কাযারুদ্ধ ! খকন্তু  এই  

ভহুযযত  আভায  বকাখে  ুত্র  আভায  চাখযখিযক।   
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খফ-আম্মায  ডাযক  াড়া  খিযয়  স্ত্রী-ুরুল , খদু  ভুখরভ  খনখফবযযল  বিযয  ভস্ত  স্তযযয  ভানুল  িযর  িযর  

অযমাগ  আযদারযন  ঝাাঁখযয়  যড়ন।  আযভিাফাি  খনখির  বাযত  ভখরা  কনপাযযযেয  এক  বায়  

প্রখতখনখধয  াভযন  এক  বালযে  ভখরাযিয  গান্ধীয  স্বযিী  কভবূখচযত  বমাগিাযনয  জনে  আযফিন  জানান।  

রাযাযয  অনুখিত  এক  বায়  খতখন  ফযরন , “The Indians have committed two follies during 

the last 150 years; it was they who sided with the British which brought about 

the capture of their own king and secondly they helped the English during the 

outbreak of 1857. If Indians have not done so there was no possibility of these 

merchatns getting supremacy in India and shakling Indians in the fetters of 

serfdom..... would they commit another folly and put their aged mother to 

shame? ”  

এবাযফ  খফ-আম্মা  াযা  জীফন  বযয  খদু -ভুখরভ  ঐযকেয  কো  প্রচায  কযয  বগযিন।  যায়ারখখি  বেযক  

শুরু  কযয  গুজযানয়ারা  এফং  কাুয  প্রবৃখত  স্থাযন  বা  কযযযিন ।  ১৯২২  াযর  খভরায়  এক  বায়  

ভখরাযিয  িাখি  ফেফায  কযায  অনুযযাধ  কযযন ।  এযয  খতখন  াঞ্জাফ , ােনা  ও বাগরুযয  বা  

কযযন।  বাগরুয  পযকাযর  তাাঁযক  যাজননখতক  ফদীযিয  াযে  াক্ষাত  কযায  অনুভখত  বিয়া  য়খন।  

এয  পযর , যাজননখতক  ফদী  এফং  তাযিয  আত্মীয় -খযজনযিয  ক্ষ  বেযক  তীি  বালায়  প্রখতফাি  জানাযনা  

য়।   

খফ-আম্মা  গান্ধীজীয  স্বযিখ  বচতনায  উিুদ্ধ  যয়খিযরন ।  অনুরুবাযফ  গান্ধীখজ  তাাঁযক  অতেে  শ্রদ্ধা    

বে  কযযতন।  ১৯২২  াযরয  ভাচব  ভায  বগ্রপতাযযয  আযগ  গান্ধীখজ  খফ-আম্মাযক  তাাঁয  যয়  ঈশ্বযযয  কাযি  

প্রােবনা  কযায  জনে  অনুযযাধ  কযযন  এফং  তাাঁয  অমূ্পেব  কাজ  বল  কযায  আহ্বান  জানান ।  এযয  

মতখিন  খফ-আম্মা  বফাঁযচ  খিযরন  খদু -ভুখরভ  ঐকে , গান্ধীজীয  আিব   স্বযিীয  প্রচাযয  আত্মখনযয়াগ  

কযযখিযরন।  ১৯২৪  াযরয  নযবম্বয  ভায  এই  ফাগ্মী , ফীযাোনা  জননী  বল  খনিঃশ্বা  তোগ  কযযন।  

ভীয়ী  নাযী  খফ-আম্মায  ভৃতুেয  য  গান্ধীখজ  ফযরখিযরন , “She (Be-Amma) realized that the 

freedom of India was impossible without Hindu-Muslim unity and khaddar. She, 

therefore, ardently preached unity which had become an article of faith with her. 

She had discarded all her foreign or mill-made clothing and taken khaddar ”.   
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খফ-আম্মায  ভৃতুেযত  বাকাত  াজাযয  াজাযয  খদু , ভুখরভ , খ্রীোন  খনখফবযযল  তাাঁয  ফখভখিযর  বমাগ  

খিযয়খিযরন।  বখিন , এই  ফখভখিযর  ভানুযলয  ভযনয  পুযে  উযঠযি  গবীয  বাক   বফিনা ।  আয  এই  

বফিনাযক  কখফ  কাখফেক  রূ  খিযয়যিন  এবাযফ  ---  

‘আখরযিয ভাতা ন, ভাতা াযা খযদয 

বাযযতয ফ বকৌভধযভবয নয-নাযী ফৃযদয। 
তুখভ বচযয়খিযর বিযয আজািী, তুযড় খিযত ৃংির 

ভুখক্ত মুযদ্ধ আভাযিয তুখভ ফুযক িাখনয়াি ফর। 

িযিী আম্মা, জান্নাত যত কয আখ িান 

অখচযয আজাি য় বমন ভাযগা বভাযিয খদুস্থান।’ 
 

 আভাযিয  স্বাধীনতা  ংগ্রাযভয  প্রখতখে  িযক্ষযই  নাযী  এযযি  তায  া  খতখতক্ষা   আত্মতোযগয  

জ্বরে  বপ্রযো  খনযয় , মা ুরুলযক  উৎা   ায়তা  খিযয়যি ।  ভািাভ  খবকাখজ  কাভা  প্রেভ  খফযিয  

বাযযতয  খত্রফেব  জাতীয়  তাকা  উযতারযনয  খযকেনা  কযযন, তা সু্টেগাযেব  অনুখিত  খিতীয়  আেজবাখতক  

যম্মরযন  ব  কযযখিযরন ।  বই  ভয়  বেযক  শুরু  কযয  ১৯৪৭  াযর  স্বাধীনতাকার  মবে  অগখেত  

ভখরা  স্বাধীনতা  ংগ্রাযভ  বমাগ  খিযয়খিযরন ।  তাাঁযিয  ভযধে  কযরই  ইখতায  খযযানাভ  ানখন ।  কাযে , 

অযনক  ভয়ই  নাযীভাজ  অেযার  বেযক  খফপ্লফীযিয  াামে  কযযযিন , তাযিয  আশ্রয়  খিযয়যিন , তাযিয  

যয়  ফাতবা  বৌঁযি  খিযয়যিন ।  আফায , অযনক  নাযীযক  বিিা  বগযি  ফীযােনায  বূখভকায়  অফতীেব  যয়যিন।  

ত্রুয  খফরুযদ্ধ  ংগ্রাযভ  নাযী  কিনই  খিা  নখন ।   ুতযাং  জাতীয়  আযদারযনয  যে  ভূরযরাযতয  যে  

তযপ্রাত বাযফ  জখড়যয়  বেযক  বাযযতয  খফখবন্ন  অঞ্চযরয  নাযীভাজ  তাযিয  বগৌযযফাজ্জ্বর  বূখভকা  ারন  

কযযযিন ।  বইফ  নাযীযিয  ায  „খফ-আম্মা ‟ এক  উজ্জ্বর  তাযকা  খাযফ  ইখতাযয  াতায়  বেযক  

মাযফন।   
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Economic Thought of Gandhi 

Subhasis De                                                                                                                      

Assistant Professor, Economics Department                                                                          

Maheshtala College 

 

Mohandas Karamchand Gandhi, who played the central role in the peaceful achievement of 

India’s freedom, had exposure to the British Society after the industrial revolution and had 

experienced the British rule in India and South Africa and formulated his critique on it. On 

the other hand, Gandhi’s economic philosophy was mainly concerned with the individual 

dignity and welfare of poor people. Gandhi’s stress on individual liberty includes a sense of 

responsibility towards oneself, to others, to society, and perhaps to the world beyond. 

Gandhi did not isolate economics from other sciences, particularly from ethics. Economics 

should aim at the material and moral progress of society. It must help in producing and 

increasing wealth and also promote social justice and moral progress. The following are the 

main ingredients of his economics: 

 Long before the independence of India, he pointed out the significance of the basic 

strength of the masses in building up the nation’s property. Gandhi considered 

human beings as wealth and not gold and silver. He considered a country to be 

richest if it nourished the greatest number of happy individuals. Thus in Gandhian 

economic thought, a human being occupied a more prominent position than wealth. 

 

 The village, as the centre of economic growth, has been always given the prominent 

importance in Gandhian economics. He recognised that “India lives not in a handful 

of her big cities but in 700,000 villages. If India is to attain true freedom and through 

India, the world also, then sooner or later, the fact must be recognised that people 

will have to live in villages and not in towns, in huts not in palaces....”. Gandhi’s 

vision of “Village Swaraj”, i.e., the establishment of a village republic, was based on 

man-centred, non-exploiting, decentralized, simple village economy providing for 

full employment to each of its citizens based on voluntary co-operation and working 

for achieving self-sufficiency in the basic requirements of food, clothing and other 

necessities of life. 
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 The third ingredient of Gandhian economics was integrated rural development. 

Gandhi wanted a sort of agro-industrial economy based on the principles of 

decentralized democracy and social justice. The village industry programme plays a 

predominant role in providing employment opportunities to rural artisans more 

specifically the socio-economic weaker strata of the society. 

 

 Gandhi had definite ideas about the use of machines. He maintained “I am aiming 

not at eradication of all machinery, but limitation...Just where machinery ceases to 

help the individual and encroaches upon his individuality, its use should go.” In 

other words, he was not against big machinery but he objected to the “craze for 

machinery”. He wanted his machinery to be of the most elementary type which could 

have put in the homes of the millions. Gandhi offered Khadi as a sign of patriotism, 

equal opportunity, and independence. 

It is a pity that the above-discussed teachings and experiments of Gandhi had little influence 

on the official policies of the Government of India. There was a craze for massive 

industrialization and a decline of enthusiasm for such causes as village self-sufficiency 

through small and cottage industries.  

 

                                           ................................. 
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আত্মচেতনায রূচযখা গান্ধী 

জদী দত্ত  

পএইে. পড. গচফলক, টাটা ইনপিপটউট অপ সাযার াইচে 

 

আত্মপনবভয পেযকাচর আভাচদয ভচন এক অদু্ভদ অনুবচফয ংচমাগ ঘটা, মায নু্মচখ কখন একাচে ফা কখন 

আদচভয পবপত্তচত আভযা পনচজচদয স্বাধীন, স্বপনবভয, চফভাপয পাচফ প্রতযক্ষ দভন কপয। এই আত্মপনবভযতায উচ্চ 

আদচভয পবত যাজননপতকবাচফ প্রপতপিত  সভানদা কযভোাঁদ গান্ধীয জীফননরী ও আত্মচেতনতায ভচধয 

পদচ। ‘ভাত্মা’ ফা ‘জাপতয জনক’ আভাচদয গান্ধীয চে নতুন পযে ঘটা, মা প্রকা া ‘অপংা’ 

তযাগ্রচয ভত দৃঢ় যাজননপতক আত্মপ্রতযা এফং তাাঁয জাতীকযচনয ভধয পদচ। পিপট-াপত ক্ষনকাচর এই 

আত্মচেতনায উরপি ানভুক্ত, সালনভুক্ত এক আত্মপ্রতযা রূচয আপফবভাফ ঘটা, মা তৎকারীন পিপট 

ভাচজয মুপক্তূর্ভ প্রভান াচক্ষ পেোধাযায চে ভকাভীরূচ অফস্থান কচয। সভানদা কযভোাঁদ গান্ধী াশ্চাতয 

দভচনয অনুরূচ পনু্দধভভচক মুপক্তফাদী ধাযনায আচরাচক আচরাপকত কচযন। ভাকাভীতায বাফ প্রকা া 

গান্ধীয াশ্চাতয দভচর্য াভাপজক ভূরযচফাধ গ্রচনয ভধয পদচ, মা পিপট ভাচজ ফনভ এফং পরে বফলচভযয পেহ্ন 

ফন কচয। আত্মগবভচফাধ ফা উচ্চ আদচভয ধাযনায অপধকাযী ওায াভাপজক ভূরযচফাধ ইংরযাচে বফজ্ঞাপনক 

মুপক্তয ভধয পদচ প্রপতপিত চরও বাযচত পিপটচয প্রাপনক ও যাজননপতক কামভকরা এফং ফযফাী স্বাচথভয 

আড়াচর ইি-ইপো সকাম্পানীয কচরানী স্থান তাচদয মুপক্তূর্ভ াভাপজক পেোধাযাচক সৌযপলকতায রূচ পযর্ত 

কচয। পরত, এই সৌযপলকতা পনচ পপক্ষত ভচর ভাচরােনা এফং গান্ধীয পনজস্ব উরপি তাাঁচক ইউচযাী 

মুপক্তফাদী পফোযচক নতুনবাচফ বাফচত উৎাপত কচয। 

আপিকা ফযাপযিাপয ড়ায ভ সখাচন ফর্ভ ও পরেনফলভয সভানদা কযভোাঁদ গান্ধীচক এই াভাপজক ংস্কায 

প্রপতকাচযয জনয নযা, াভয ও বনপতকতায প্রপত অনুযাগী কচয সতাচর, মা পতপন মুপক্তূর্ভ পফোচযয ভচধয পদচ 

প্রতযক্ষবাচফ অফচরাকন কচযন। গান্ধী মখন তাাঁয ূফভরি অপবজ্ঞতা পনচ আপিকা সথচক বাযচত সপচযন, তখন 

ইউচযাী পেোবাফনায মুপক্তগত জাগা অনুকযন কযচরও পিপটচদয ক্ষভতা সৌযপলকতায নীপতয চে পবন্ন 

ভত প্রন কচযন। গান্ধী পনু্দধভভ অনুযচন ‘অধভ ুরুল ও অধভ নাযী’ ধাযনায পবপত্তচত ুরুচলয ভচধয নাযী 

ুরচবযও অধযান কচযন। ‘অপংা’ ফা নন-বাচরে গান্ধীচক পিপট-াপত জনভচক্ষ এক নতুন রূচ 
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উস্থান কচয। পতপন পনু্দধচভভয অনুযচন ক্ষভতায কৃপতত্বচক নতুন রূ সদন এফং ইউচযাী ধযানধাযনা ও 

াশ্চাতয দভচনয নু্মচখ বাযতী ভাচজ স্বাধীন ও আত্মপনবভয ওা পযেচক প্রপতষ্ঠা কচযন।  

তযচক সখাাঁজায প্রপত তাাঁয অনুন্ধান এফং ক্ষভতা ও জাপতগত বফলচভযয ভযাচক গবীযবাচফ বাফায প্রচেিা 

গান্ধীচক তৎকারীন পিপট াম্রাচজযয কচরাপনার যীপতনীপতয ফাইচয এক একক ভাত্রা সদ। আপল নন্দীয ‘The 

Intimate Enemy Lass and Recovery of Self Under Colonialism’ ফইপটচত এই পফলফস্তুয উয আচযা 

গবীযবাচফ আচরােনা কযা চচে। সরখক, এই ফইপটচত গান্ধীয বনপতক ভূরযচফাধ ও জাতী যাজনীপতচত সই 

বাফনা ম্প্রাযচনয ম্ভাফনা পনচ একপট তুরনাভূরক আচরােনা কচযচেন। বফজ্ঞাপনক মুপক্তয অফরম্বচন পনু্দধচভভয 

েেভা গান্ধীয উচ্চ আদভ ও চতযয আধায চরও আত্মপনবভযতা সদী াভাপজক কাঠাচভায বফলভযচক প্রাধানয সদ 

না। ফযং, উপনচফপকতায আফযচন এই বাফনা পেো, এক আধুপনকতায রূ সন। পরে ও ফনভনফলচভযয ভযা 

পনু্দধচভভয পনজস্ব জাপতগত ভযাচক উচক্ষা কচয। পনু্দভাচজ বফজ্ঞাপনক মুপক্তেেভায অফকা শুধুভাত্র পনু্দয 

উচ্চফর্ভগত ভানুলচদযই পফলাধীন পের। পরত, গান্ধীয পেোবাফনায রূচযখা একপদচক পিচটন ও ইপো এফং 

অনযপদচক পনু্দ ও খ্রীিাপনপটয ংসৃ্কপতক পবন্নতাচক অপতক্রভ কচয ধভভপনযচক্ষ, স্বাধীনচেতা ও অপতচৌপযপলকতায 

াক্ষয ফন কচয। এচত গান্ধীয পনজস্ব তযতা থাকচরও পতপন পশ্চভী জগচতয আয একজন জীফে উদাযন চ 

মা। 

                                                      ........................................... 
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করযোনো ভকোরীন প্রেক্ষোট এফং গোন্ধী চিন্তো দশন : এক ংচক্ষপ্ত ভূরযোয়ন 

নোতন রযন 

কোযী ধযোক, আচতো চফবোগ 

ভরতরো কররজ  

 

“Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood 

walked upon this earth.” - Albert Einstein 

 

ভরয়য গচতধোযো চক এভচনআ মো ভনীলীরদয প্রোচ্চোয করে উদ্ভোচত করয নতুন রথ িোচরত য় জনভচি, 

নোচক রগোিরয থোকো প্রকউ ঠোৎ মু্মরে এর েুরর প্রদয় নতুন চদগন্ত। চফতকশ িররতআ থোকরফ। চফং তরকয 

ভোজ চযফতশরনয তথো যোজননচতক চযফতশরনয একোচধক িচযত্র অভযো প্রদচে, তোরদয োভোনয ফদোন দীর্শতয 

ছো প্রযরেরছ চনজস্ব প্রক্ষরত্র, ভস্ত েচতবোরক ছোচরয় মোাঁয োচন্ত, তয, চংোয ফোণী বোযরতয ীভোনো ছোচ়িরয় 

জগৎরক েবোচফত করযচছর, চতচন ররন প্রভোনদো কযভিোাঁদ গোন্ধী(জন্ম: ২আ রটোফয, ১৮৬৯; ভৃতুয- ৩০প্র 

জোনুয়োচয ১৯৪৮)। ভয় অন প্রফরগ ফরয় মোয়, ভযোয ভোধোরন চংোয অশ্রয় চনত্ত-ননভচত্তক র্টনো। চকন্তু 

একটো ভোনুল এক চফোর জনভোজরক প্রম চংো  রতযয ফোণী শুচনরয় চতকোয় চিরক ফ ভোনোরত ফোধয 

করযচছররন, তোয োথশকতো নো েুাঁরজ ফতশভোন ‘করযোনো চতভোচয’ অভোরদয প্রদচেরয় প্রগর বোযরতয ভরতো ফৃৎ 

জনভচিয প্রদর গোন্ধীজীয চিন্তো ধোযোরক ুনঃেচতষ্ঠো কযো একোন্ত দযকোয। জোচতরবদ-ফণশরবদ এফং ধরভশয চফরল 

অফযণ চছন্ন করয োচন্তয ুীতর ছোয়ো েচতষ্ঠোয র়িোআরয় প্রচদন চযজন অরদোররন প্রমভন গচনত ভোনুল এক 

রয়চছর অজ প্রতভনবোরফআ একচত্রত কযরফ ফররআ অো যোচে। 

তোাঁয ধভশ  অধযোত্মরফোধ-এয ধোযণোয় কী চছর, মো ধোযণ করয ভনুলযরেয ূণশ চফকো য় তোরকআ চতচন 

‘তয ধভশ’ ফরর ভরন কযরতন। েোথশনো  উোনোরক চতচন ধভশ োররনয প্রশ্রষ্ঠ উোয় ফরর ভরন কযরতন। এয 

ভোধযরভ অত্মচিয উরন্মল র্টরতো। োশ্চোতয প্রপযত ভোনুলটো নোতনী ঐচতযরক প্রকোরনো চফতকশ ছো়িোআ কত 

ুদযবোরফ োধোযণ ভোনুরলয ভরধয ছচ়িরয় চদরয়রছন। িোচযচদরক এত জীফরনয অত্মনন মেন ভনরক চফলোদগ্রস্ত 

করয, ভরন য় প্রকন এযো চযচিত য়চন এআ ভোনুলচটয জীফন দশরনয োরথ। অজরকয অত্মচনবশয বোযরতয 
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প্রলোগোরনয প্রচদরনয চফতচকশত ি়িকোয চক দু্ভত চভর নো! অজরকয তীব্র চিনো দ্রফয চফরযোচধতোয োরথ প্রচদরনয 

েোচদয চভর েুাঁরজ প্ররয়চছ? অরর এআ একোত্মতো  স্বোরদচকতোয প্রম থ গোচন্ধজী প্রদচেরয়চছররন, অজ তো 

ভোনবোরফ েোচিক। ফতশভোন অথশ-োভোচজক-যোজননচতক প্রেক্ষোরট গোচন্ধজীয জীফনদশন প্রকন েরমোজয, এআ 

ভয় ৃচথফীয ফুরক করযোনোয ভরতো চতভোচযয েরকোর প্রগোটো চফশ্ব। এআ প্রেক্ষোরট এক প্রদ নয প্রদরক 

রদরয প্রিোরে প্রদেরছ। এআ প্রভরুকযণরক োযোরত োরয একভোত্র তয  চংোয থআ। প্রযোরগয চটকো প্রমন 

েরতযকচট োধোযণ ভোনুরলয কোরছ প্রৌঁছোয়- চফর প্রগটরয এআ কথো প্রমভন চফরল তোৎমশূণশ, গোচন্ধজী ফহু ূরফশআ 

ভভূরয-ভচধকোরযয কথো ফরর প্রগরছন। 

ধশোোরয-নোোরয েোচন্তক ভোনুরলয মন্ত্রণো প্রচদন চছর অজ অরছ। তোরদয চধকোরযয স্বীকৃচতয জনয 

গোচন্ধজীয র়িোআ অদশনীয়। ত্রু মতআ চিোরী প্রোক চংো  রতযয ফোণী জয় অনরফআ। দচক্ষণ অচিকোয 

প্রচদরনয র়িোআরয় স্বোধীনতোেোপ্ত রয়চছর গচণত চধকোযীন ভোনুল। নভনীয়, আস্পোতকচঠন ভোনচকতো, 

বোযত-িীন ীভোন্ত চফফোদ ম্পরকশ মথোথশআ প্রদেরত োআ। রফশোচয, জোচতচফরেরলয চংস্রতোয় বোযত মেন জ্বররছ, 

ভোনুলচট জীফন চদরয় প্র অগুন প্রনবোরনোয প্রিিোয় যত চছররন। ১৯৪৮ োররয 30প্র জোনুয়োচয যিররোরু ফুররট 

েোণ চনরয় প্রগরছ চঠকআ চকন্তু প্রযরে প্রগরছ ‘অদরশয ফটফৃক্ষ’। 

করযোনো অতরে চফশ্বোচয়ত থশনীচত অজ এক গবীয ংকরটয ভুরে দোাঁচ়িরয়। চফরশ্বয প্রছোরটো প্রদ প্রথরক 

শুরু করয ফৃৎ  চিোরী প্রদগুররোয় চকন্তু অজ চনরজরদয চস্তত্ত্ব যক্ষোয মুদ্ধ র়িরছ। ‘আন্টোযনযোনোর ভযোচনটোচয 

পোরেয’ (IMF) ভতোনুোরয করযোনো েরকোর চফশ্বোচয়ত থশনীচতয ধ্বং ফযম্ভোফী। ১৯৩০ োররয ‘প্রগ্রট 

চডরেন’ যফতশী মশোয় এটোআ ফশফৃৎ অচথশক চফমশয় থশোৎ ভোনুল কভশোযো রত িরররছ। ২০২০ োররয ভরধযআ 

প্রলোফোর আরকোনচভয গ্রোপ চতন তোং হ্রো প্ররত িরররছ। েথভ চফরশ্বয অচথশকবোরফ ুযচক্ষত প্রদগুররো অজ এআ 

েশ্নচিরেয ভুরে। িো, প্রস্পন,  আতোচরয চজ.চড.চ মথোক্ররভ ২১.০৩ তোং, ১৯.০২ তোং এফং ১৭.০৫ 

তোং োরয ধোক্কো প্রেরত িরররছ। এরন চযচিচতরত থশনীচতরক িোিো কযরত একটো স্বয়ংমূ্পণশ থশনীচত একোন্ত 

েরয়োজন, েরয়োজন দীর্শরভয়োদী চযকল্পনো। বোযতফলশ তোআ গোচন্ধজীয থ নুযণ করয অত্মচনবশয তথো 

অবযন্তযীন উৎোদন  স্বোরদচকতোয উয প্রফচ প্রজোয চদরয়রছ। থশোৎ, গোচন্ধজীয স্বযোরজয অদশ প্রকোথো চগরয় 

অফোয েোচিক রয় উরঠ। গ্রোভীন গণতরন্ত্রয কভশমরে চতচন গ্রোভ ুনগশঠরনয কথো ফরররছন। এআ অত্মচিয চিন্তো 

গোচন্ধ-বোফনোয ভূরর প্রেোচথত অরছ। শুধু তোআ নয়, করযোনো ংকট মেন প্রিোরে অঙুর চদরয় প্রদচেরয় প্রগর চযরফ 
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রিতনতো অভোরদয জরনয চঠক কতটো জরুচয, নো রর চিরযআ ভোনফ বযতোয চস্তে চফন্ন রত িরররছ। অয 

প্রেোরন গোচন্ধজীয চিন্তোদশন অভোরদয চঠক থ প্রদেোয়। যফীন্দ্রনোরথয য গোচন্ধজী-আ প্রফোধয় ফৃক্ষরযোন  

ংযক্ষরণয জনভুেী কোজকরভশয উয একোন্ত গুরুে অরযো করযন।  

নতুন অো অররোরক োভরন প্রযরে জোচত-ধভশ-ফণশ, চদু-ভুচরভ, ছুত-চু্ছত ফযফধোনরক ভুরছ প্রপরর োরত 

োত প্রযরে িরোয ফো র়িোআ কযোয প্রম ো চতচন প্রদচেরয়চছররন অজ প্রফোধয় এআ োরযআ ফরিরয় প্রফচ 

েরয়োজন। কু্ষদ্র ভযোগুচর দূরয চযরয় এরক রযয েচত োনুবূচত েরয়োজন। গোচন্ধজী এআ োরভযয স্বপ্ন 

প্রদচেরয়রছন। অুন নো অয একফোয স্বপ্নটো প্রদেো মোক।   

                                                            ..........................................  

 

 



 

15 
 

বাযতেয স্বাধীনো আতদারতনয ভে ও তে গান্ধী-ুবাল 

প্রান্ত কুভায ার                                                                                                                                   

শক্ষক, ইশো শফবাগ,                                                                                                               

ভতেরা কতরজ  

জােীয় কংতেত ভোেথকয ও ফযশিতেয ংঘাে প্রায় ূচনারগ্ন থেতকই শছর। শকন্তু, ১৯১৯ াতর ভাত্মা 

গান্ধী ও থনোজী ুবালতক থকন্দ্র কতয থম উতেজক শযশিশেয উদ্ভফ তয়শছর, ো আভাতেয ১৯০৭ াতর ুযাট 

অশধতফতন নযভন্থী ও চযভন্থী শফতযাতধয কো ভতন কশযতয় থেয়। উবয় থক্ষতেই কংতে এক চযভ শন্ধক্ষতে 

এত োাঁশিতয়শছর এফং যস্পয শফফােভান থগাষ্ঠীয ভতধয এক চযভ শেিোয ৃশি তয়শছর। উবয় থক্ষতেই 

কংতেতয প্রচশরে ভোেতথয শফতযাশধোয প্রেীক োরুতেযয যাজয় তয়শছর প্রশেশষ্ঠে প্রফীন থনেৃতেয কাতছ। 

১৯০৭ াতর ুযাতট অফয চযভন্থীযা যাশজে তরও মতেি েরবাযী শছতরন। রার-ফার-ার, এই েয়ী শছতরন 

চযভন্থীতেয শেনশট প্রধান স্তম্ভ। োছািা অনযানয থনোও শছতরন। শকন্তু, ১৯৩৯ াতর ুবাল একাকী, শনিঃঙ্গ, োাঁয 

াত েখন থকউ শছতরন না এফং থলমথন্ত কংতেত ঠাই য় শন। ুবালতক গিতে তয়শছর শনজস্ব ের ‘পযওয়াডথ 

ব্লক’। কংতে ও বাযতেয স্বাধীনো আতদারন ংোতভয ইশোত গান্ধী-ুবাল শফতেতেয োৎমথ অশযীভ। 

এয পতর বাযতেয স্বাধীনো আতদারতনয যফেথী ধাযা েুশট ুস্পি রূ শযেে কতযশছর। ভূরধাযাশট অফযই 

শছর গান্ধীয থনেৃোধীন কংতে শযচাশরে অশং স্বাধীনো ংোভ; অযশটয নায়ক শছতরন থনোজী ুবাচন্দ্র 

ফু। শিেীয় শফশ্বমুদ্ধ চরাকারীন আন্তজথাশেক শযশিশেয ুতমাগ েন কতয শফতেী শিয াাময শনতয় শেশন স্ত্র 

ংোতভয িাযা বাযতেয স্বাধীনো অজথন কযায শযকল্পনা েে কতযশছতরন। অফয এ ধযতনয শযকল্পনাও 

মূ্পনথরূত অশবনফ শছর না। শফপ্লফাত্মক থনোযাও অতনকটা এই তেই বাযতেয স্বাধীনোয স্বপ্ন থেতখশছতরন। 

েতফ, োতেয প্রয়া শছর শফশক্ষপ্ত। ুবাতলয ভে ফশরষ্ঠ থকান থনেৃে োতেয ঙ্ঘফদ্ধ কযতে শগতয় এশগতয় আতশন। 

োছািা শিেীয় শফশ্বমুদ্ধ ুবাতলয স্বপ্নতক পর কযায জনয থম ুতমাগ এতন শেতয়শছর, আতগ ো াওয়া মায় শন। 

েতফ, এই ুতমাগ েন কযাও থভাতটই জাধয কাজ শছর না এফং এয জনয ুবালতক অতনক থভনে কযতে 

তয়শছর।  
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গান্ধী-ুবাল এই শফতযাধ শক শনছক ফযশিতেয ংঘাে, না এয শছতন থকান ভোেথ ফা োশিক প্রশ্ন জশিে 

শছর? এই রিাই শক কংতেত ক্ষভো েখতরয রিাই? এই ংঘলথ শক প্রফীন ফনাভ নফীতনয ংঘলথ? থভৌরানা 

আজাতেয েৃশিতে ভোেথ শফতযাধ এই ংকতটয ৃশি কতযশন। ুবালচন্দ্র ও োয অনুগাভীযাই এই ংকতটয জনয 

োয়ী। জওযরার থনতরুও এই িন্দ্বতক ফযশিগে ংঘাে শাতফ শচশিে কতযতছন। অনযশেতক, অধযাক অভতর 

শোঠী এই ভতেয শফতযাশধো কতয ভন্তফয কতযতছন “ুবাল-গান্ধী শফতযাধ ফযশিগে কাযতন ঘতটশছর ফরতর শুধু 

ইশোতয অশে যরীকযন কযা তফ না, উবতয়য প্রশে অনযায় কযাও তফ”।  

আতর গান্ধী-ুবাল শফতযাধ একই তঙ্গ ভোেথগে শফতযাধ ও ফযশিতেয ংঘাে শছর। উবতয়য ভতধয 

শফতেে শছর এক প্রকায অশনফামথ। গান্ধীয প্রশে ুবাতলয শ্রদ্ধা োকতরও উবতয়য ভতধয ভে ও তেয ােথকয শছর 

েূযশেক্রভয এফং েুজতনই শনজ শনজ ভে ও তে অশফচর। ফস্তুে, ১৯৩৯ াতর এই শফতযাধ চুিান্ত রূ ধাযন 

কযতরও গান্ধীয অতনক নীশেই ুবাতলয ভনিঃূে শছর না এফং েীঘথশেন ধতযই শেশন োাঁয অশবভে ফযি কযতে শিধা 

ফা ংতকাচ কতযশন। গান্ধী শযচাশরে অতমাগ আতদারন ও আইন অভানয আতদারতনয ভাতরাচনা কযতে শেশন 

বীে ন শন। ফস্তুে কংতেতয থম শফলয়শট শনতয় েীব্র আশে জাশনতয়শছতরন, ো র গান্ধীয প্রশে কংতে থনোতেয 

অন্ধ আনুগেয ও োাঁয ভাতরাচনা কযতে োতেয শিধা ও াতয অবাফ। শ.আয.ো, ভশেরার থনরু এফং 

রাজে যায় এতেয ভৃেুযয য কংতেতয অফিা আযও খাযা য় এফং গান্ধীয ভাতরাচনা কযায ভে থকঊ শছর 

না। গান্ধীয শফতযাশধো ও ভাতরাচনা কতয ুবাল োাঁয ৎাতয শযচয় শেতয়শছতরন। ুবাতলয েৃশিতে গান্ধী 

শছতরন একজন প্রাচীনন্থী ংস্কাযফােী থনো, মায প্রধান ভেথক শছতরন ধনী ফযফায়ী ও ুাঁশজশে থশ্রনী। োাঁয 

আতালকাভী ভতনাবাফ ও গনতযাতলয াভানযেভ ফশিঃপ্রকা এক ধযতনয বীশে ও আঙ্কা, মায িাযা শযচাশরে 

তয় শেশন আতদারতনয যা শঠক থই ভতয় থটতন ধতযন, মখন গেআতদারন একটা ুস্পি ও শযেে রূ ায় – 

মা ুবাতলয ভনিঃুে শছর না। জনগতেয থনো তরও শেশন থমবাতফ জনগেতক শযচাশরে কতযশছতরন, থমবাতফ 

োতেয আতফতগয ুতমাগ েে কতয শফেগাভী কতযশছতরন, ুবাল ো ভেথন কযতে াতযশন। আইন অভানয 

আতদারতনয ভয় থেতকই শফতলে থগারতটশফর বফঠক ফযেথ ওয়ায য ুবাল গান্ধীয থনেৃে ম্পতকথ শদান 

তয় তিন এফং শবতয়না থেতক এক থমৌে শফফৃশেতে শেশন ও শফঠরবাই যাতটর জানাতরন থম, গান্ধীয থনেৃতে ফযেথ 

তয়তছ এফং কংতেতয ুনগঠন অশযামথ। গান্ধীয থনেৃতেে্য প্রশে ক্রভফধথভান এই অনািা গান্ধী ুবাল শফতযাতধয 
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থক্ষে প্রস্তুে কতযশছর। ুবাল চাইশছতরন স্ট্যাশরতনয ভে থনো। গান্ধীয কাছ থেতক এই ধযতনয থনেৃে আা কযা 

মায় না। 

গান্ধী এফং ুবাতলয রক্ষয শছর এক শকন্তু রক্ষয থৌঁছাতনায দ্ধশে শছর শবন্ন। ুবাল গান্ধীয ভতো ুতযাুশয 

অশংনীশেতে শফশ্বাী শছতরন না। প্রতয়াজতন শংাত্মক নীশে েতেও ক্ষােী শছতরন। জীফতনয প্রেভ তফথ 

ুবাল গান্ধীয অশং নীশেতে শফশ্বাী শছতরন। কংতেতয প্রেভ তফথয নযভন্থী ভতনাবাফ গান্ধীয উয প্রবাফ 

শফস্তায কতয। গান্ধীয েশক্ষে আশিকায় েযােতয াপরয োতক ঊৎাশে কতয। প্রশেফাতেয এই দ্ধশে শেশন 

বাযতে প্রতয়াগ কতযশছতরন। গান্ধী এফং ুবাতলয উত্থাতনয থপ্রশক্ষে শছর মূ্পেথ শবন্ন। গান্ধী একজন আইনশফে, 

আয ুবাল আই.শ.এ., োই আইনশফে স্বাবাশফকবাতফই েকথ, চেুয এফং রতক্ষয অটর, মা গাশন্ধয ভতধয থেখা 

মায়। অযশেতক ুবাল ছাে জীফন থেতকই ফযাফয অেেী ছাে এফং অতজয়তক জয় কযায থপ্রযো োাঁয ভতধয শছর। 

গান্ধী অতনক প্রফীন োই োাঁয ভতধযকায ান্তবাফ ুবাতলয ভে েরুে প্রজতেয ভতধয োকা ম্ভফ নয়। ুবাতলয 

ঊত্থান মখন ঘতটতছ, েখন শফশ্বমুদ্ধ যফেথী ভতয় থফকাযে ফৃে্শদ্ধ াতে শকন্তু গান্ধীয ঊত্থাতনয ভয় এই ধযতনয 

শযশিশে শছর না।    

এই ভতয়য আয একশট ফি ঘটনা গান্ধীয থপ্রযনায় নাযীযা ঘয থছতি থফশযতয় এত স্বাধীনো আতদারতন 

অংেে কযতছ। এই ভতয় শ্রশভক ও কৃে্লক আতদারন ভাো চাাঁিা শেতে। অেথাৎ নাযী শি, মুফশি এফং 

শ্রভজীশফ থশ্রনীয ঊত্থান ঘতটতছ। শফুর শযভাে ভানফম্পে স্বাধীনো আতদারতন অং শনতেন। এয প্রবাফ 

ুবাতলয উয তিতছ। এছািা ১৯১৭ এয রুশফপ্লফ ভস্ত ৃে্শেফীতক জাগশযে কতযতছ, শনীশিে ভানুতলয কাতছ 

এই ঊত্থান থপ্রযনা শেতয়শছর। ুবাল তভে োাঁয প্রজতেয ভস্ত থনোতেয ভার্ক্থফােতক শব্রশটযা বয় থে কাযন 

ভস্ত থস্বোচাতযয স্তম্ভ থবতঙ তিতছ। গান্ধী এফং ুবাতলয প্রতবে শুধু েুই ভানুতলয প্রতবে নয়, েুশট প্রজতেয 

প্রতবে, েুশট ফাস্তফ শযশিশে এফং েুশনয়া থজািা অন্তনীশে বাতফয প্রতবে।  

গান্ধী শচযায়ে বাফধাযায় চাশরে আয ুবাল নফীন বাফধাযায় প্রবাশফে। এছািা গান্ধী শছতরন গুজযাতটয 

ভানুতলয উয বজন ধতভথয প্রবাফ তি পতর অশং এফং ফশকছুতক থভতন থনওয়ায প্রবাফ তি গান্ধীয উয। 

আয ুবাল ফাঙারীয শচযায়ে ভােৃাধনায ভতে উিুদ্ধ তয়তছন। শেশন প্রবাশফে তয়শছতরন স্বাভী শফতফকানতদয 
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িাযা। ুবাতলয ভতধয োই শছর ফন্ধন, অশষু্ণ ফাঙারীয ভানশকো, শছর না আতালকাভীো। শকন্তু গান্ধী থমখাতনই 

ফাধাপ্রাপ্ত তয়তছন থখাতনই শেশন আতাল  কতযতছন, থমভন শেশন োশভতয় শেতয়তছন অতমাগ, আইন অভানয 

আতদারন, যাজনৈ্শেক থনো শাতফ ুবাতলয ভতধয গান্ধীয ভে শষু্ণোয অবাফ যতয়তছ।  

গান্ধী এফং ুবাতলয ভতধয শক্ষা, জীশফকাশযশিশে এফং েৃশিতকাতনযও শফার ােথকয শছর। ১৯২১ াতর 

ুবাল আই.শ.এ েযাগ কতয বাযতে আতন এফং ১৯৪১ এ বাযে েযাগ কতযন। এই েীঘথ ২০ ফছয ভতয়য ভতধয 

প্রায় ১০ ফছয শেশন য় থজতর, না য় থেতয ফাইতয শছতরন, অেথাৎ প্রেযক্ষ যাজনীশে থেতক ফাইতয, ুবাতলয 

প্রেযক্ষ যাজনীশেতে অং থনন ভাে ১০ ফছয এফং এই অল্পভতয়য ভতধয শেশন কংতেতয যাজনীশেতে আতরািন 

ৃশি কতযন থম োতক থে নায়ক ফা থনোজী শাতফ বূশলে তয়তছন। এই ১০ ফছতযয ভতধয েুফায কংতেতয 

বাশে ন ১৯৩৮-১৯৩৯ শযুযা ও শেুযী। এই ভয় শেশন শ্রশভক আতদারতনও অং শনতেন এফং বাযেীয় 

অেথনীশেয শযকল্পনা বেযী কতযন। োাঁয ফি অুশফধা শছর শনতজতক ংমে যাখতে না াযা। শকন্তু ুবালচতন্দ্রয 

ফতচতয় ফি ভাতরাচকও স্বীকায কতযন থম, োাঁয কোয় ও কাতজ থকান পাযাক শছর না। 

১৯২১ াতর ুবাল আই.শ.এ থছতি বাযতে এত থফাতেতে থৌঁছান। শেশন শফতরে থেতক জাাতজ 

থপতযন োতে যফীন্দ্রনােও থপতযন। এই ভয় গান্ধী অতমাগ আতদারতনয ডাক শেতয়তছন। ুবাল থফাতেতে 

নাভায কতয়কশেতনয ভতধয শেশন গান্ধী, শচেযঞ্জন োতয তঙ্গ থেখা কতযন। ুবাল করকাোয় অতমাগ আতদারন 

পর কযায োশয়ে থনন। এই আতদারতনয নীশেগুশরতক ুবাল ভতনপ্রাতন থভতন না শনতরও আতদারনতক পর 

কযতে তচি ন। থচৌে্যাতচৌযীয ঘটনায শযতপ্রশক্ষতে গান্ধী অতমাগ আতদারন প্রেযাায কতয শনতর ুবাল ও 

শচেযঞ্জন ো প্রফরবাতফ ভাতরাচনা। গান্ধী ভতন কযতেন নেুন জনজাগযতেয ডাক থেওয়ায ভয় এখনও 

আতশন এফং কংতেতয বীে থবাতফ প্রশেশষ্ঠে য়শন। শকন্তু ুবাল গান্ধীয এমুশি থভতন থনন শন। এশট শছর গান্ধীয 

তঙ্গ ুবাতলয শফফাতেয শিেীয় মথায়। 

েৃে্েীয় মথায় র আইন অভানয আতদারন থেতক তয এতর ুবাল ও শফটরবাই যাতটর গান্ধীয থনেৃেতক 

চযাতরঞ্জ জানান। ইশেভতধয ুবাল ও জওযরাতরয শোয ভৃেুয ঘতট এফং জওযরার গান্ধীয কাছ থেতক আয 

ুবাল  যফীন্দ্রনাতেয কাছ থেতক শোয থে থতরন। যফীন্দ্রনাে ১৯৩০-এয েতক অনুবফ কতযন ুবাল ভস্ত 
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অতেথ কংতেতয ফাঙারী ভাতজয থনো তে াতযন। যফীন্দ্রনাে অনুবফ কযতরন ুবাতলয ভাধযতভ ৃজনীর 

শযকল্পনা যতয়তছ, ো েেতমাগয এফং শফকল্প থনই। 

এই ভয় থেতক গান্ধী-ুবাতলয শফতযাধীয চেুেথ মথায় শুরু য়। ুবাল গান্ধীয শব্রশট যকাযতক চযভে 

থেওয়ায কো ফতরন শকন্তু গান্ধী থকান েুেয থেন শন। ১৯৩৯-এ শেুযীতে ুবাতলয কংেত বাশে তেয 

ভতনানয়তনয শফতযাশধো কতযন গান্ধী। এয ভাধযতভ চূিান্ত ুবাল শফতযাশধোয ফশিঃপ্রকা ঘতট। জতয়য যও ুবাল 

গান্ধীয কাছ থেতক অতমাশগোই থতয়শছতরন এফং কংতে েযাগ কযতে ফাধয তরন এফং ুবাল পযওয়াডথ ব্লক 

প্রশেষ্ঠা কতযন। কংতে থেতক ুবালতক ফশষ্কায কযা য় এফং ুবাল ফাধয তরন থে থছতি শফতেী শি াাময 

রাতবয জনয থেতয ফাইতয মান। ুবাল থবতফশছতরন ফশিঃতক্ষতে থেতক শেশন মশে আক্রভে কতযন, োতর থেতয 

থবেতযও ভঅবুযত্থান ঘটতফ। মশেও, ১৯৪৬-এ থনৌ শফতরা য় োতরও থল মথন্ত ুবাতলয প্রয়া পর য়শন। 

শুধু কংতেতয ইশোতই নয়, বাযতেয স্বাধীনো ংোতভয ইশোতও গান্ধী-ুবাল শফতেে একশট 

অেযন্ত গুরুেূনথ ঘটনা। কংতেতয তক্ষ ুবাতলয যাজয় শছর কংতেত ফাভন্থীতেয চূিান্ত যাজয় ও 

শ্চাৎযে। অনযশেতক, কংতেত গান্ধীয অশফংফাশেে প্রাধানয অকু্ষন্ন যইর। এই ঘটনা প্রভান কযতরা কংতেত 

গান্ধীয থকান শফকল্প থনই। গান্ধী-ুবাল শফতযাধ প্রভান কযতরা বাযতে ফাভন্থীতেয বশফলযৎ উজ্জ্বর নয়। আফায 

কংতেত োকাকারীন ুবাল গেআতদারতনয কো থাচ্চায ফরতরও প্রস্তাশফে থই আতদারতন থনেৃে থেফায থকান 

ক্ষভোই এককবাতফ োাঁয শছর না। শেশন মশে এই ধযতনয থকান আতদারতনয থনেৃে শেতে ক্ষভ তেন, োতর 

য়ে থেফাী গান্ধীয আতন োতকই ফাতো। েফুও ফরা মায় থম, ুবালচন্দ্র ফু তরন এভন ফযশি শমশন থেতয 

ফাইতয ও শবেতয রিাইতয়য থক্ষে প্রস্তুে কতযন এফং মুগে শনভথান কতযন। বুরভ্রাশন্ত োকা তিও োয ভতধয থকান 

প্রোযনা শছর না। থল মথন্ত ুবাল শছতরন ফাঙারীয থল েরুে থনো। 

                                                  .......................................... 
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অসৃ্পযত াঃ গ ন্ধীজী  আম্বেদক য 

আশ নস্কয                                                                                                                                       

শক্ষক, য ষ্ট্রশফজ্ঞ ন শফব গ,                                                                                                                   

ভম্বতর  কম্বরজ  

                                                                                       

ব যতীয় ভ ম্বজয একশি ত ৎমযূর্য শফশষ্ট র অসৃ্পযত , ম  অনয কক ন কদম্ব কনই ফরম্বরই চম্বর। 

 শফযক দৃশষ্টম্বক র্ কেম্বক ব যম্বতয শফশবন্নত ম্বক ভৃদ্ধ ভম্বন ম্বর ভনম্বন এক ফীবৎত য শচত্র ফতযভ ন। জগম্বতয 

অনয নয অঞ্চম্বর স্তযীবূত ভ ম্বজ ‘কেনী’ শফনয ম্বয উশিশত ে কম্বর ব যম্বতয কক্ষম্বত্র ‘অসৃ্পযত ’ ব্দশি অন্তক র 

কেম্বক মুক্ত শির। ভূরত, অসৃ্পযত য ধ যন শি জ ত ফ  ফর্যম্ববম্বদয কইূত্র ধম্বযই উম্বে আম্ব ব যতীয় 

ভ জফযফি য়। ‘অসৃ্পয’ ম্বব্দয  ধ যন অেয অচু্ছত, অশুশচ; ব যতীয় জ তফযফি য কেক্ষ ম্বি অসৃ্পয ফরম্বত 

ম ম্বক কি োঁয় , এভনশক উশিশত শনশলদ্ধ, কভ িকে য় কই ফযশক্ত ফ  কগ ষ্ঠীম্বক একঘম্বয কয য েশিয় ম্বক কফ ঝ য়। 

ব যতীয় শয শভড- দৃ জ তফযফি য় ফশষ্ক ম্বযয, অনুকযম্বর্য ভ ধযম্বভ এই ে ন্তফ ীম্বদয ি ন কদয়  

ম্বয়ম্বি ভ ম্বজয শনচুতর য়। ব যতীয় িম্বভ চ্চ স্তযীবূত ভ জফযফি য় একশি  ভ শজক শয শভম্বডয নয য় 

জ তক ে ম্বভ  আম্বি, আফ য েম্বতযক জ তক ে ম্বভ ম্বত অংখ্য শয শভড ফযফি  কদখ্ম্বত  য়  ম য় এফং কমগুশরয 

ভম্বধয উরেী  আনুবূশভক চরত  কদখ্  ম য়। শনু্দ জ তক ে ম্বভ ম্বত এই ে ন্তফ ীয  দ  ,দুয, য ক্ষ, অুয, 

অফর্য, শনল দ, ঞ্চভ , চন্ড র, শযজন ইতয শদ ন ম্বভ  ভ শজক  আশেযকশবশিম্বত  ভঞ্জযূর্য অশবশত কয  

ম্বয়ম্বি। কের্ীশফবক্ত ভ ম্বজয আশফবয ম্বফয  ম্বেই এই ফযফি  মুক্ত ম্বয় ম্বযশির। এই ফযফি য ভত দয ব্র হ্মনযফ দ, 

কমখ্ ম্বন ংখ্য গশযষ্ট শনম্নফর্যম্বক  ন  ংসৃ্কশতয কদ  ই শদম্বয় শুধুভ ত্র েম্বভ শনমুক্ত কয ম্বন  ত ন ,    শ 

ত ম্বক শনশিয়  জীফন-ম্পম্বকয উদ ীন কম্বয কত র  য়। এই ে শন্তক কেনীয শনম্নফর্য ম্বয় ে ক  এফং ীশিত 

য় ই শির ঐশত শক শনয়শত, এি  ত ম্বদযম্বক দৃঢ়ব ম্বফ শফশ্ব  কয ম্বন  ত। 

অসৃ্পযত য ভয  ব যতীয় ভ ম্বজ ফহুক র ধম্বযই শফদযভ ন, শকন্তু জ তীয় য জনীশতয আশিন য় এই 

ে শন্তক কেনীয ভয গুশরম্বক তুম্বর ধম্বযন ঘম্বি ডাঃ শফ আয আম্বেদক য। এই জ শতম্ববদ ফযফি য চচয শি ভূরত দুশি 

(জ তীয়ত ফ দী  দশরত) দৃশষ্টম্বক র্ কেম্বক আম্বর চন  ফ  শফম্বেলর্ কয  ম্বয় ে ম্বক। জ তীয়ত ফ দী দৃশষ্টবশিম্বত 

অসৃ্পযত য শফলয়শি জ তীয় য জনীশতম্বত আম্বর শচত ম্বয়শির ভ ত্ম  গ ন্ধীয  ত ধম্বয এফং ম্প্রদ ম্বয়য েশতশনশধ 
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শ ম্বফ আম্বেদক য এই ে শন্তকফম্বগযয  ভ শজক-য জননশতক-অেযননশতক বফলভযত য জ য়গ শিম্বক তুম্বর 

ধম্বযশিম্বরন। গ ন্ধীজী অসৃ্পযত ম্বক কদম্বখ্শিম্বরন অশব  শ ম্বফ। শতশন অসৃ্পযত য অফ ন কচম্বয়শিম্বরন, শুধু 

ত ই নয়, অসৃ্পযত  কম ভ ম্বজয অগ্রগশতম্বত ফ ধ  ত য উম্বেখ্ কম্বযন। 

ব যম্বতয জ তীয় আম্বন্দ রম্বনয ধ য য় গ ন্ধীয শনম্বদযশত কভযূচীম্বত অসৃ্পযত য কখ্নই ভুখ্য শির ন , 

শব্রশি-শফম্বয ধী আম্বন্দ রম্বন জ তীয় ধ যন য ভম্বধয শতশন ফশকিুম্বকই অন্তবুযক্ত কম্বযশিম্বরন। ভুশরভ, শখ্, শিষ্ট ন  

ধভযীয় ম্প্রদ ম্বয়য কব ি শধক য, েশতশনশধত্ব  স্বতন্ত্রত  শনম্বয় গ ন্ধীয ব ফন ম্বত ে কম্বর অসৃ্পযত য েম্বে শনযফ 

শিম্বরন। ত ম্বে, জ তীয় য জনীশতয স্ব ম্বেয উচ্চফগযীয় কনতৃফৃম্বন্দয ভম্বধয গ ন্ধী অসৃ্পযম্বদয আন কম্বয কনয় য 

কে  ফম্বরশিম্বরন। গ ন্ধী ফর্যফযফি য় শফশ্ব ী শিম্বরন, এভনশক চতুফযম্বর্যয ক মযের্ রীম্বত। বর্ণবযবস্থাকে অকু্ষণ্ণ 

রেকেই অবদমিত রেনীকে অস্পশৃ্যতাে েলঙ্ক রেকে িমুিে েো বকলকেন। গান্ধী রেকেমেকলন শনু্দ ভ জম্বক 

ম্পন্ন কযম্বত। সািামিে োধীনতাে গুরুত্বকে স্বীক য ন  কম্বযই শতশন উচ্চফগয  ফম্বর্যয দ্ব য  ‘শযজন’ শ ম্বফ 

শনম্নফর্যীয় ম্প্রদ য়ম্বক অশবশত কয য কে  ফম্বরন। ধভযীয় দৃশষ্টম্বক র্ কেম্বক শতশন উক্ত ভয শিয ভ ধ ন 

কচম্বয়শিম্বরন। শতশন ুয ম্বন  ভ জক ে ম্বভ য ংস্ক য কচম্বয়শিম্বরন ভূর শবতি ম্বক অিুি কযম্বখ্। ‘গীত ’ কেম্বক 

অনুম্বেযর্   য় য ক যম্বনই গ ন্ধী ফর্যফযফি য ভেযক শিম্বরন। স্বব ফতই েে ম্বে, ফর্যফযফি ম্বক ভেযন কম্বয ফ  

শনভূযর ন  কম্বয কীব ম্বফ অসৃ্পযত ম্বক দূয কয  ম য়? ত ই আম্বেদক য ফম্বরম্বিন, অসৃ্পযত ম্বক দূয কযম্বত ম্বর 

অফযই ফর্যফযফি ম্বক শনশিহ্ন কযম্বত কয । তে কশেত ব্র হ্মনয ধম্বভযয ভূর শবশি শ ম্বফ মশদ ফর্যম্ববদ ফ  জ তম্ববদ 

ন  ে ম্বক, ত ম্বর অসৃ্পযত য েেশি স্ব ব শফকব ম্বফই অফরুশি ম্বফ।  

একশদম্বক গ ন্ধী শিম্বরন গুজয ম্বিয কফশনয়  ফ  ফশনক ম্পদ ম্বয়য ভ নুল, ব্র হ্মনম্বদয অম্বনক ক ি ক শি 

য় য ক যম্বন  ভ শজক বফলম্বভযয শক য কব ম্বফ ম্বত য়শন, কম বফলভযশি আম্বেদক ম্বযয ম্বি ম্বয়শির ‘ভ  য’ 

ম্প্রদ ম্বয়য ভ নুল য় য ক যম্বন। শেক এই ক যম্বনই ফর্যফযফি ম্বক গ ন্ধী ভেযন এফং আম্বেদক য কখ্ ম্বন শফরুশিয 

কে  ফম্বরম্বিন। শযজন শত্রক ম্বত গ ন্ধী আম্বেদক ম্বযয এই দৃশষ্টবশিয েম্বি ফম্বরন - ডাঃ আম্বেদক য শনু্দধম্বভযয 

ক ম্বি একশি চযম্বরঞ্জ। শনু্দ শযফ ম্বয জন্মগ্রন  শনু্দশযভণ্ডম্বর শক্ষ র ব কম্বয শতশন এই ধম্বভযয েশত শফতেদ্ধ। 

তে কশেত ফর্য শনু্দম্বদয ক ি কেম্বক অতযন্ত দুফযযফ য কম্বয়শিম্বরন। কই শতক্তত  কেম্বক শুধু ফর্য শনু্দম্বদয নয়, 

শনু্দধভযম্বক তয গ কযম্বত কচম্বয়ম্বিন। ধভযেচ যকম্বদয এক ংম্বয শফরুম্বদ্ধ ত োঁয ভম্বনয ুঞ্জীবূত কক্ষ ব কলমযন্ত ত ম্বক 
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কই ধম্বভযয শফরুম্বদ্ধ শযচ শরত কম্বযম্বিন, এম্বত শফস্মম্বয়য শকিু কনই। ফর্যম্বদয আচযর্  ত য ম্বক্ষ  জ ম্বন  মুশক্ত 

 ধভয স্ত্রগুশরম্বত কই মুশক্তয উম্বেখ্। এম্বক্ষম্বত্র শুধুভ ত্র আম্বেদক য-ই শফতেদ্ধ ম্বয়ম্বিন, কতভন নয়। শতশন েেভ 

 শযয কনত ম্বদয ভম্বধয ফযশতিভীব ম্বফই শফশষ্ট এফং এখ্ন মযন্ত কু্ষদ্র একশি ংখ্য রঘুম্বগ ষ্ঠীয েশতশনশধ, অম্বনম্বক 

ত ম্বক অফদশভত কের্ীগুশরয কনত  শ ম্বফ উম্বেখ্ কম্বযম্বিন। অেচ এই কম্বল ক্তয  শনু্দধভয শযতয গ কয য হুভশক 

ন  শদম্বয় মম্বেষ্ট ক্ষশতূযম্বর্য ভ ধযম্বভ শযজনম্বদয েশত শনরজ্জ অতয চ ম্বযয শুধু ভ ধ ন কচম্বয়ম্বিন। 

গ ন্ধী কদশখ্ম্বয়ম্বিন ধম্বভযয  ম্বে ফম্বর্যয কক ন ম্পকয কনই, এশি একশি েে  ভ ত্র। ম য উৎ আভ য অজ ন  

এফং ত  জ ন য েম্বয় জন কফ ধ কম্বযন শন, ’ফর্য’ এফং আেভ’ র েশতষ্ঠ নভ ত্র, এয  ম্বে জ তম্ববম্বদয কক ন 

ম্পকয কনই, ূফযুরুম্বলয ক  অনুম য়ী ফর্য আভ ম্বদয উ জযন কযম্বত কখ্ য়, অশধক য শনশদযষ্ট কম্বয ন , 

ভ নফকরয ম্বর্য শযূযক। ফম্বর্যয ক ম্বি ভস্ত ক ম্বজয গুরুত্ব যম্বয়ম্বি নয য়িত এফং ভময দ য শনশযম্বখ্। আধয শত্মক 

শক্ষক শ ম্বফ ব্র হ্মম্বর্য ক য ভময দ  এফং একজন কড ম্বভয ক য ভময দ  কক ন েম্ববদ কনই ফম্বরই েম্বতযম্বকই 

কভযপর কব গ কযম্বফ। 

আম্বেদক ম্বযয উম্বযযম্ব গ ন্ধী ফম্বরন – আন য ভম্বত জ শত  ফম্বর্যয তত্বগত ধ যন  খু্ফই ূক্ষ্ম এফং 

 ধ যর্ ভ নুম্বলয ক ম্বি ম্বজ কফ ধগভয নয়। ফর্যফযফি  ম্পম্বকয আন য ফক্তফয অচর  অদূয বশফলযম্বত এয 

পরেু য় য ম্ভফন  কভ। শনু্দয  ফর্যম্ববদ েে ম্বক শচযন্তন শম্বম্বফ কভন শনম্বয়ম্বি। এইব ম্বফ গ ন্ধী শনম্বজয 

েস্ত শফত ফর্যক ে ম্বভ য অভযত্বম্বক কঘ লর্  কম্বযন এফং ফর্যেে  শফম্বয ধী মুশক্তগুশরম্বক নয ৎ কয য েয়  চ র ন। 

এি  রক্ষর্ীয় কম, ভ ভশয়ক ক ম্বরয ২শি য জননশতক ফ ধযফ ধকত য দ্ব য  গ ন্ধী শযচ শরত ম্বয়শিম্বরন এরূ 

শন্ধ ন্ত গ্রম্বর্য কক্ষম্বত্র। েেভশি র শব্রশি শফম্বয ধী জ তীয়ত ফ দী য জননশতক ফ ধযফ ধকত  এফং শদ্বতীয়শি র 

তৎক রীন ধভযীয় ম্প্রদ ম্বয়য ভম্বধয ম্পম্বকযয ফ ধযফ ধকত । শদ্বতীয় ফ ধযফ ধকত শিয কক্ষম্বত্র গ শন্ধয য জননশতক, 

 ভ শজক শচন্ত য শকি কম েচশরত ফর্যক ে ম্বভ শিয ফ  ব্র ক্ষ্মর্যত শন্ত্রক ফযফি য দযন  শচন্ত ম্বকই েশতপশরত 

কম্বযশির, একে  ফর য অম্বক্ষ  য ম্বখ্ন । এযই শফযীম্বত আম্বেদক য ত োঁয শনজস্ব ব লযম্বক উশিত কম্বযশিম্বরন, 

কশদম্বক নজয কদয়  ম ক -    

(দ্রষ্টফযাঃ আম্বেদক য েশত গ শন্ধয ত্র। শযজন। ১৬ই  ১৮ই জুর ই, ১৯৩৬) 
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‘Annihilation of Caste’ গ্রম্বে আম্বেদক য জ তফযফি য মূ্পর্যরূম্ব শফন  কচম্বয়ম্বিন। আম্বেদক য 

কদশখ্ম্বয়ম্বিন শনু্দধম্বভয জ ম্বতয শবশিম্বত ভ নুলম্বক কেনী শফবক্ত কয  য়, কমখ্ ম্বন বফলভয চূি ন্ত, কমখ্ ম্বন অজযম্বনয 

শযফম্বতয ফযশক্তয ভময দ  জন্ম দ্ব য  শনধয শযত য়। আম্বেদক য উচ্চফম্বর্যয ভ নুলম্বদয শনম্নফম্বর্যয েশত উদ য 

ভ নশকত য শযচয় - এই ধ যন য মূ্পর্য শফম্বয ধী শিম্বরন। শতশন ফম্বরন - েকৃশতগত ব ম্বফ শমশন ফর্যশফম্বদ্বলী, ত োঁয 

চশযম্বত্রয ংম্ব ধন ঘি ম্বন  অম্ভফ, কমভন – “মুদ্ধ ফযফ য়ী, অেচ ত য শফশি কয  কগ র -ফ রুদ প িম্বফ ন ”। কম 

ভ জ জ শত  ফম্বর্যয বফলম্বভযয শবশিম্বত গম্বি উম্বেম্বি, ত  ভ নুম্বলয ভম্বধয কবদ ম্ববম্বদয জন্ম কদম্বফই। 

িীষ্ট ন ধভযম জক ম্বত কগম্বর ত ম্বক, ধভযম জক য় য যীক্ষ য   কযম্বত য়। কম কক ন শিষ্ট ন 

ধভযফরেী ভ নুল এইব ম্বফ  শদ্র, কযব ম্বযন্ড, প দ য-এয ময ম্বয় উনীত ম্বত  ম্বযন, শকন্তু শনু্দধম্বভয কই ুম্বম ম্বগয 

ি ন কনই। অস্পশৃ্য ফযশক্ত ূজ  কযম্বত  যম্বফ ন  ংসৃ্কম্বত শণ্ডত ম্বত  যম্বফ ন । আম্বেদক য ত ই ফম্বরম্বিন, 

জ শতধম্বভযয অ যর্, শনু্দধম্বভযয অ যর্। আয কইজম্বনযই শতশন শতনশি ধম্বভযয কে  কবম্বফশিম্বরন – শখ্, 

ইর ভ  কফৌদ্ধ। শতশন ১৯৫৬  ম্বরয অম্বট ফয ভ ম্ব ভৃতুযয কম্বয়ক ভ  আম্বগ কফৌদ্ধধভয গ্রন কম্বযন। শনম্নফম্বর্যয 

ভ নুলম্বদয ক ম্বি আম্বেদক ম্বযয জীফন  ংগ্র ভ এখ্ন একি  শক্ষ  এফং উচ্চফর্যীয় ফর্যশনু্দম্বদয ক ম্বি শতশন এক 

েক য বীশত।   

                                                        .................................... 
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ফর্ণ, ফর্ণাশ্রভ  অসৃ্পযতা বফলয়ে গাবি 

ডঃ কৃষ্ণ কুভায যকায 

গয়ফলক, মাদফুয বফশ্ববফদযারে 

 

বাযয়তয জাতীেতাফাদী আয়দারয়নয ইবতায় ভাত্মা গাবি ( ১৮৬৯-১৯৪৮) একবি অবফস্ভযর্ীে নাভ। তাাঁয 

কভণকান্ড দদয়য ীভানা অবতক্রভ কয়য আন্তজণাবতকস্তয়য উন্নীত য়ে আয়ে। ভূরত বফদযােতবনক গয়ফলক  

গাবিফাদী গয়ফলকয়দয াত ধয়যই তাাঁয প্রবতবায বফচু্ছযর্ েবিয়ে য়িয়ে জগৎভে। পরত বতবন কয়রয কায়ে 

বযজ্ঞাত য়ে আয়েন „জাবতয বতা‟ তথা „ভাত্মা‟ বয়য়ফ। বকন্তু এই ভাত্মায কভণকায়েয ভয়ধয নানা বফলয়ে 

দ্বাবিক অফস্থান রক্ষ্য কযা মাে। ফযবিজীফয়ন বতবন অবিংায ূজাযী য়র তাাঁয প্রদবণত আয়দারনগুবরয ভয়ধয 

„বিংা‟  „অবিংা‟য িংবভশ্রর্ দদখা মাে। বাযয়তয যাজনীবতয়ত তাাঁয উত্থানয়ক বঘয়য একবদয়ক দমভন নানা 

বভয়থয অফতাযর্া বের, অনযবদয়ক বফববন্ন আয়দারয়ন তাাঁয পরতায ভূর চাবফকাবি বের „ উ-বিকাদাযয়দয‟ 

ায়তই। (জুবডথ ব্রাউন, গাবি‟স্  যাই িু াোয, দকভবব্রজ: দকভবব্রজ ইউবনবাবণবি দপ্র, ১৯৭২)। এতদয়ে 

বাযতীে যাজনীবতয়ত গাবিয আগভন  কামণকরা বাযতীে যাজনীবতয়ত একবি নতুন য়থয ূচনা কয়য। বতবন 

জনজীফয়নয ায়থ িংবিষ্ট প্রবতবি বফলয়ে বনজস্ব দৃবষ্টববিয বযচে প্রদান কয়যন। এই ভে াভাবজক বায়ফ 

ববেয়ে থাকা, অসৃ্পয, অফদবভত, বনম্নফর্ণীে দশ্রর্ীগুবরয প্রবত ানুবূবত(!)ফত তাাঁয়দয ভমণাদা দদোয জনয বতবন 

„বযজন‟ বায়ফ তাাঁয়দযয়ক িাবেত কয়যন। ( বযজন ব্দবি প্রথভ বেত নয বিং দভতা ফযফায কয়যন। 

বফস্তাবযত জানায জনয দদখুন ুবজত দন (ম্পা.), জাতাত  জাবত: বাযতীে দপ্রক্ষ্াি, করকাতা: নফত্র, 

২০০৩, ৃ. ৩১১)।  

 

ফর্ণ  ফর্ণাশ্রভ বফলয়ে গাবিবজ 

বাযয়তয জাতীেতাফাদী আয়দারয়নয অনযতভ ুয়যাধা ুরুল দভানদা কযভচাাঁদ গাবি। „ করয়ক‟ বনয়ে 

আয়দারন কযাই বের গাবিয যাজনীবতয অববনফ দকৌর। ( দখয ফয়দযাাধযাে, রাব দথয়ক াবিণান, 

ােদ্রাফাদ: বযয়েন্ট রিংভযান, ২০০৬, ৃ.৩৪৪। বফস্তাবযত জানায জনয দদখুন-D. Dalton, Mahatma Gandhi: 

Non Violent Power in Action, New York: Columbia University Press, 1993, ৃ. ২১)। এই কাযয়র্ 

অবচয়যই বতবন য়ে উয়িবেয়রন জনগয়র্য „দনতা‟। দবক্ষ্র্ আবিকা দথয়ক প্রতযাফতণন কয়য গাবিবজ তাই বাযয়তয 
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যাজননবতক  াভাবজক ভযা বফলয়ে ভয়নাবনয়ফ কয়যন। এই ভে বতবন বফববন্ন ত্র-বত্রকাে বফয়লত 

„বযজন‟, „ইেিং ইবন্ডো‟দত াভাবজক ভযা বফলয়ে তাাঁয ভতাভত ফযি কয়যন, দমগুবর দথয়ক ফর্ণ, ফর্ণাশ্রভ  

অসৃ্পযতা বফলয়ে তাাঁয অববভত জানা মাে। গাবি ফর্ণফযফস্থায়ক বাযতীে জাবতয „ বববিপ্রস্তয‟ ফয়র ভয়ন কযয়তন। 

তাব্দীয য তাব্দী ধয়য চয়র আা ফর্ণফযফস্থায়ক দুফণর কযায দচষ্টা কযয়র বয়ত বফযীত য়ত ায়য ফয়র বতবন 

আঙ্কা প্রকা কয়যয়েন। তাাঁয ভয়ত, ফর্ণফযফস্থায়ক ধ্বিং কয়য বাযতীে জাবতগিন দকানক্রয়ভই ম্ভফ নে। তয়ফ 

বতবন ফর্ণফযফস্থায দম ফযাক „াভাবজক এফিং ধভণীে িংস্কায‟ দযকায দকথা ভয়ন কযয়তন। অথণাৎ, ফর্ণফযফস্থায 

কুপরগুয়রায়ক মবদ িংস্কায়যয ভাধযয়ভ দূয না কযা মাে, তায়র অনবতবফরয়েই বাযতীে জাবতয ববত দুফণর য়ে 

িয়ফ। িংস্কায়যয অনযতভ উয়েয বয়য়ফ গাবি অসৃ্পযতা দূযীকযয়র্য কথা ফয়রয়েন। বতবন কখয়নাই নাতন 

ফর্ণফযফস্থায য়ি অসৃ্পযতায দম দকান অবনফামণ ম্পকণ থাকয়ত ায়য—একথা ভানয়তন না। ফর্ণফযফস্থা মবদ ফৃক্ষ্ 

ে, অসৃ্পযতা তয়ফ যগাোয ভয়তা। যগাোয়ক কািয়ত বগয়ে আভযা দমন বুর কয়য ফৃক্ষ্ না দকয়ি ফব। 

ফর্ণবদুয়দয ম্ভাফয প্রবতবক্রোয আঙ্কাে তাাঁয ভয়ন য়েবের, ফর্ণফযফস্থা ধ্বিং কযায অথণ র –ফর্ণ এফিং অফয়র্ণয 

ভয়ধয একিা „যাজননবতক বফবাজন‟ ৃবষ্ট কযা। গাবি ভয়ন কযয়তন, এধযয়র্য  „ যাজননবতক বফবাজন‟ বাযতীে 

জাবতগিয়নয য়ক্ষ্ „আত্মঘাতী‟ য়ত ফাধয। (তযব্রত চক্রফতণী (ম্পা.), বাযতফলণ: যাষ্ট্রবাফনা, করকাতা: প্রকান 

একুয়, ২০০১, ৃ. ৩১৯)। গাবিবজ জাবনয়েয়েন- 

 “বযফায ম্ভফত ঈশ্বয ৃষ্ট প্রবতষ্ঠান। একবি বযফায়য দমভন থায়ক দই যকভ ঐকয ফা স্বাবাবফকতা 

জাবতপ্রথা ফা দশ্রর্ীপ্রথা দকানবিয়তই দনই। জাবতপ্রথা মবদ দফ বকেু অকরযার্ ঘবিয়ে থায়ক তায়র 

দশ্রর্ীপ্রথা কভ বকেু ঘিােবন। দশ্রর্ীপ্রথা মবদ বকেু াভাবজক উৎকলণতায িংযক্ষ্য়র্ াাময কয়য থায়ক 

তায়র জাবতপ্রথা একই কাজ ভানবায়ফ কয়যয়ে, েত-ফা বকবিৎ দফবই কয়যয়ে। জাবতপ্রথায বার 

বদকবি র এই ম্পবিয ভাবরকানায াথণয়কযয উয বনবণয কয়য না। ইবতা প্রভার্ কয়যয়ে দম ৃবথফীয়ত 

অথণই ফ দথয়ক দফব বফয়বদ ৃবষ্টকাযী বি। এভনবক বফত্র াবযফাবযক ফিন ম্পয়দয দূলর্ দথয়ক 

বনযাদ নে---একথা ফয়রয়েন ঙ্কযাচামণ। বযফায়যযই ফৃিয রূ য়চ্ছ জাবত। উবেই যয়িয ম্পকণ 

তথা উিযাবধকায দ্বাযা বযচাবরত ে। াশ্চাতয বফজ্ঞানীযা প্রভার্ কযায দচষ্টা কযয়েন দম উিযাবধকায য়চ্ছ 

একবি ভাো, আয়র াবযাবশ্বণক  অফস্থাই য়চ্ছ ফ। ফহু দদয়য ফহু দজাযার অববজ্ঞতাই এই ভস্ত 

বফজ্ঞানীয়দয বদ্ধায়ন্তয বফরুয়দ্ধ দাাঁিাে, তফু মবদ তাাঁয়দয „ াবযাবশ্বণক অফস্থা‟ ভতফাদ দভয়ন বনই 
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তায়র এিা প্রভার্ কযা জ দম দশ্রর্ীপ্রথা অয়ক্ষ্া জাবতপ্রথায ভাধযয়ভ „াবযাবশ্বণক অফস্থায়ক‟ অয়নক 

দফব িংযবক্ষ্ত  বফকবত কযা মাে।” (শ্রীভান নাযাের্ (ম্পা.), ভাত্মাগাবিয বনফণাবচত যচনা, িভ 

খন্ড[য়তযয আহ্বান], আয়ভদাফাদ: নফজীফন াফবরবিং াউ, ২০০০, ৃ. ৪০৮। বফস্তাবযত জানায জনয 

দদখুন--ইেিং ইবেো, ২৯.১২.১৯২০, ৃ. ২)। 

     আফায বতবন জাবতয়বয়দয য়ি ফর্ণপ্রথায দকান ম্পকণ দনই ফয়র ফিফয দযয়খয়েন। দয়ণ বতবন 

জাবনয়েয়েন- 

 “ফয়র্ণয েদ্ময়ফধাযী জাতায়তয যাক্ষ্ অধঃায়ত মাক। জাবতয়বয়দয দ্বাযা ফয়র্ণয াযকয 

অনুকযর্ বদুধভণ তথা বাযতফলণয়ক অধঃবতত কয়যয়ে। ফর্ণাশ্রভ অনুযর্ কযাে আভায়দয 

ফযথণতাই ফহুরািংয় আভায়দয অথণননবতক এফিং আধযাবত্মক ফণনায়য কাযর্। এবি আভায়দয 

কভণীনতা এফিং দাবযয়দ্রয অনযতভ কাযর্, এফিং অসৃ্পযতা  আভায়দয বফশ্বাীনতায জনয 

এবি দােী।” (ইেিং ইবেো, ২৪.১১.১৯২৭, ৃ. ৩৯০)। 

     গাবিবজ ভয়ন কযয়তন ফর্ণ ভানুয়লয জয়েয য়ি ঘবনষ্ঠবায়ফ, ফা অবফয়চ্ছদযবায়ফ মৃ্পি। এই বফবধ 

ারয়নয অথণ র ূফণুরুলয়দয ফিংধাযা  ঐবতয়যয আহ্বানয়ক স্বীকায কয়য „ফর্ণাশ্রয়ভয‟ ভূর বাফবিয়ক 

ফজাে দযয়খ দাবেত্ব ারন কযা। ফর্ণাশ্রভ প্রথাে ফিংানুক্রবভক কাজয়ক দাবেত্ব ভয়ন কযা ে। স্ববাফতই 

দই কায়জয দ্বাযা তাাঁয জীবফকা বনফণা য়ে থায়ক। এই অনুমােী ব্রাহ্মর্, ক্ষ্বত্রে, বফয  ূদ্র বনজ বনজ 

দাবেত্ব ারন কয়যন। গাবিবজ জাবনয়েয়েন- 

“ফর্ণ জে দ্বাযা বনধণাবযত ে, বকন্তু তায়ক ফজাে যাখা মাে শুধু বনবদণষ্ট দাবেত্ব ারয়নয দ্বাযা। 

..........ফর্ণ ভানুয়লয িায বযচে প্রদান কয়য এফিং দই বযচয়েয ুফায়দ তাাঁয ারনীে 

দাবেয়ত্বয উয়েখ কয়য বকন্তু দকউ উাঁচু ফা দকউ নীচু এই বাফনা ফা অবধকায প্রকা কয়য না, 

ফযিং তায বফয়যাবধতা কয়য। কর ফয়র্ণয ভানুলই ভান, কাযর্ ভাজ কায উয দফী ফা 

কায উয কভ বনবণয কয়য না। আধুবনক কায়র ফয়র্ণয অথণ য়ে দাাঁবিয়েয়ে উচু-নীচুয 

দশ্রর্ীবফবাগ। ফয়র্ণয বফবধ আভায়দয প্রাচীন ূফণুরুয়লযা কয়িায বনেভ-িংময়ভয দ্বাযা আবফষ্কায 

কয়যবেয়রন। তাাঁযা তাাঁয়দয য়ফণািভ দমাগযতা দ্বাযা আভায়দয এই বফবধ দভয়ন জীফন-মানই 

কযয়ত বক্ষ্া বদয়েবেয়রন। ...... মবদ „ ফর্ণবফবধ‟ বকেু বদু দাণবনয়কয বফয়ল আবফষ্কায, 
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তায়র এয বফশ্বজনীন প্রয়োগ যয়েয়ে। প্রয়তযক ধয়ভণযই বকেু স্বতন্ত্র বফবষ্টয যয়েয়ে বকন্তু দই 

ধভণ মবদ দকান বফবধ ফা আদণয়ক প্রকা কয়য তায়র দবিয বফশ্বজনীন প্রয়োগয়মাগযতা থাকা 

দযকায। „ফর্ণ‟ বফবধয়ক আবভ দই দৃবষ্টয়তই দদবখ। আজ েত াযা জগৎ এবিয়ক অগ্রায কযয়ত 

ায়য, বকন্তু ববফলযয়ত এবিয়ক গ্রর্ কযয়তই য়ফ।য়ফয়দ চাযবি „ফর্ণ‟দক যীয়যয চাযবি অয়িয 

য়ি তুরনা কযা য়েয়ে, এফিং এয দথয়ক বার তুরনা আয ে না। তাাঁযা মবদ একই যীয়যয 

দয (অি) ে তায়র দকউ কায দথয়ক উাঁচু ফা নীচু ে বক কয়য? দদয়য অি-প্রতযিগুবরয 

মবদ বাফ-প্রকায়য ক্ষ্ভতা থাকত এফিং তাযা প্রয়তযয়কই মবদ ফরয়ত শুরু কযত দম দ ফাবক 

অিয়দয তুরনাে উচ্চতয এফিং দশ্রষ্ঠতয তায়র আভায়দয দদিাই িুকয়যা িুকয়যা য়ে মায়ফ মবদ 

উৎকৃষ্টতা-বনকৃষ্টতা বফচায়যয ভত দুষ্ট ক্ষ্তয়ক বজইয়ে যাখা ে। এই দুই ক্ষ্তই আভায়দয ফতণভান 

ভয়েয ফহু অকরযায়র্য ভূর, বফয়লত জায়তয রিাই এফিং গৃমুদ্ধ। খুফ াভানয ফুবদ্ধয়ত এিা 

দফাঝা দুষ্কয নে দম „ফর্ণাশ্রভ‟ ধভণ ারন বফনা এইফ মুদ্ধ বফফায়দয অফান ঘিায়না মায়ফ, তায 

কাযর্ ফর্ণাশ্রয়ভয বনয়দণই য়চ্ছ –একজন দম উয়েয়য জয়েয়ে তায দই অবস্তয়ত্বয তণয়ক দ 

ূযর্ কযয়ফ দফা  কতণয়ফযয ভানবকতা বনয়ে (অথণাৎ দ দম „ফয়র্ণ‟ জয়েয়ে দই ফয়র্ণয জনয 

বনবদণষ্ট দাবেত্ব দ ারন কযয়ফ দফায ভয়নাবাফ বনয়ে।)” ( বযজন, ২৮.০৯.১৯৩৪, ৃ. ৃ. 

২৬০-৬২)। 

 

অসৃ্পযতা দূযীকযর্  অসৃ্পযতা ফজণয়ন গাবিবজ 

১৯৩০বরঃ মাযয়ফদা দকন্দ্রীে কাযাগায়য ফদী থাকায ভে গাবিবজ তযাগ্র আশ্রয়ভ প্রবত প্তায় বচবি বরখয়তন। 

যফতণীকায়র ১৯৩২ এ “মাযয়ফদা ভবদয দথয়ক” বয়যানায়ভ এখায়ন ১৬বি বফলে প্রকাবত ে। মায ভয়ধয 

„অসৃ্পযতা দূযীকযর্‟ বের অনযতভ একবি।এখায়ন গাবিবজ জাবনয়েয়েন-দকউ জেূয়ত্র অসৃ্পয য়ত ায়য না। 

কাযর্ ফাই এক  অবদ্বতীে অবিয সু্ফবরি। দকান দকান ভানুলয়ক জোফবধ অসৃ্পয বফয়ফচনা কযা অনযাে। দকান 

ভৃতয়দয়ক স্পণ কযায ফযাায়য বভথযা আচায-বফচায ারন কযা অনুবচত। ফয়দ দতা করুর্া  শ্রদ্ধায বজবন।  

একভাত্র স্বায়স্থযয কথা বফয়ফচনা কয়য আভযা ভৃতয়দ স্পণ কযায য স্নান কবয। ঐ একই কাযয়র্ বতর ভদণন ফা 

দক্ষ্ৌয কয়ভণয দয়ল স্নান কয়য থাবক। ঐফ কায়জয য দম ভানুল স্নান কয়য না, তায়ক দনািংযা ভয়ন কযা দময়ত ায়য 

বকন্তু অবফত্র বনশ্চে নে। ন্তায়নয ভর-ভূত্র বযষ্কায কযায য ভা মতক্ষ্র্ স্নান না কযয়েন, ততক্ষ্র্ „অসৃ্পয‟ 
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য়ত ায়যন। বকন্তু দই ভয়ে দকান বশু মবদ তাাঁয়ক স্পণ কয়য দপয়র, তয়ফ দ দূবলত য়ে দময়ত ায়য না।অথচ 

বািংগী, ধািংগয  চাভায প্রভুখয়দয জে দথয়কই উয়ক্ষ্া বয়য অসৃ্পয জ্ঞান কযা ে। ফেয ফেয ধয়য তাাঁযা অয়নক 

াফান দভয়খ স্নান কযয়ত ায়যন, বার দালাক যয়ত ায়যন, বফষ্ণফয়দয দপাাঁিা-বতরক ো রাগায়ত ায়যন, 

প্রতয গীতাাি কযয়ত ায়যন এফিং ববক্ষ্য়তয দলাে বনমুি থাকয়ত ায়যন, বকন্তু তফু তাাঁয়দয অসৃ্পযতায ো 

ঘুাঁচয়ফ না। এ র চূিান্ত অধাবভণকতায রক্ষ্র্, মায ধ্বিংই একভাত্র কাভয। এপ্রয়ি গাবিবজ দীপ্ত কয়ে দঘালর্া 

কয়যয়েন- 

“অসৃ্পযতা দূযীকযর্য়ক আশ্রয়ভয ব্রত বায়ফ গ্রর্ কয়য আভযা আভায়দয বফশ্বায়ক ফণজন 

ভয়ক্ষ্ প্রকা কযয়ত চাই দম অসৃ্পযতা দকফর বদুধয়ভণয দকান যকভ অিই নে, ফযিং এ এক 

দেগ ফযাবধ, মায বফরুয়দ্ধ  মুদ্ধ কযা প্রবতবি বদুয অফয কতণফয। তাই প্রবতবি বদু মাাঁযা এই 

প্রথায়ক া বফয়ফচনা কয়যন তাাঁযা তথাকবথত অসৃ্পযয়দয য়ি য়জ বভত্রতা ফিন গয়ি তুয়র 

এয প্রােবশ্চি কযয়ফন। তাাঁয়দয য়ি দফা  দপ্রভবাফনা চাবরত য়ে দভরা–দভা কযয়ফন। এই 

বায়ফ এই া প্রথায বফয়যাধী বদুযা বনয়জয়দয শুবদ্ধকযর্ য়চ্ছ ভয়ন কযয়ফন। তথাকবথত 

অসৃ্পযয়দয মুগ মুয়গয দায়ত্বয কাযর্ ঞ্জাত অজ্ঞানুঞ্জ  অনযানয দদালত্রুবি দথয়ক ভুবি 

দদফায জনয এফিং তাাঁয়দয অবাফ-অববয়মাগ দভিাফায জনয ঐ জাতীে বদুযা বধমণয ধয়য দচষ্টা 

কযয়ফন। এইবায়ফ তাাঁযা অনয বদুয়দয অনুরূ আচযয়র্য জনয অনুপ্রাবর্ত কযয়ফন।”৯ 

(শ্রীভান নাযাের্ ( ম্পা.), ভাত্মাগাবিয বনফণাবচত যচনা, তৃতীে খন্ড[দভৌবরক যচনা ভূ], 

আয়ভদাফাদ: নফজীফন াফবরবিং াউ, ২০০০, ৃ. ১৮২। বফস্তাবযত জানায জনয দদখুন ভাত্মা 

গাবি, মাযয়ফদা ভবদয দথয়ক, মাযয়ফদ দকন্দ্রীে কাযাগায, ১৯৩২)। 

অসৃ্পযতা ফজণন বফলয়ে গাবিবজ জাবনয়েয়েন- 

“অয়নক কিংয়গ্রী এই ফযাযয়ক বনেক যাজননবতক দৃবষ্ট ইয়ত আফযক ফস্তু ফবরো ভাবনো 

রইোয়েন এফিং ইা দম বদুয়দয য়ক্ষ্ বদু ধভণ যক্ষ্ায জনয  একান্ত অবযামণ এই ধাযর্া 

অয়নয়ক যায়খন না। মবদ বদু কিংয়গ্রীযা অসৃ্পযতা ফজণন উায বনজস্ব আফযকতায জনযই 

ভায়নন, তয়ফ তাায তথাকবথত „ নাতনী‟বদগয়ক আজয়কয অয়ক্ষ্া অয়নক দফী প্রবাবফত 

কবযয়ত াবযয়ফন। তাাঁাযা এই বফলেিা নাতনীয়দয বত রিাই কযায বফলে ফবরো না রইো, 
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অবিংয়কয য়ক্ষ্ মা বাফ ো উবচত –ফিুয়ত্বয বাফ রইোই দমন গ্রর্ কয়যন। আয 

বযজনয়দয ম্পয়কণ ইাই আফযক দম, প্রয়তযক বদু তাায়দয ভযায়ক বনজ ভযা ফবরো 

ভয়ন কবযয়ফন—তাায়দয বীলর্ একাকীয়ত্বয ভয়ধয তাায়দয বত ফিুত্ব যাবখয়ফন। বযজনয়দয 

দম একাকীত্ব, দুবনোে তাায বত এত ফি বনদারুর্ একাকীত্ব আয দদখা মাে না। আবভ 

অববজ্ঞতা ইয়ত জাবন দম, এই কাজ কযা কত কবিন। বকন্তু স্বযায়জয দৌধ বনভণার্ কবযয়ত ইয়র 

এই কাজ অফয কযর্ীে। স্বযায়জয থ ত দুগণভ  ঙ্কীর্ণ। এই য়থ অয়নক ববচ্ছর চিাই  

গবীয খাদ আয়ে। দৃঢ়য়দ এই কর ঙ্কি ায ইয়ত ইয়ফ, তয়ফ না আভযা স্বযাজীয়লণ 

দৌঁোইয়ত াবযফ  দইখানকায স্বাধীনতায বনভণর ফােুয়ত শ্বা রইয়ত াবযফ।” (ভাত্মা গাবি, 

গিনভূরক কভণদ্ধবত-এয অথণ  স্থান, ুনা, ১৯৪৫)। 

 

মণয়ফক্ষ্র্ 

উয়যয আয়রাচনা দথয়ক ফরা মাে গাবি অবিংা  য়তযয াধনায াাাব জনগয়র্য ভয়ধয দবদায়বদ 

দূযীকযয়র্য দচষ্টাে দা ফযৃত বেয়রন। বতবন অসৃ্পযতায ভযায়ক াভাবজক বফলে বায়ফই গর্য কযয়তন। তয়ফ 

বতবন ুয়যাুবয জাবতপ্রথায ধ্বিং চানবন। দচয়েবেয়রন ফর্ণকািায়ভায়ক অকু্ষ্ণ্ন দযয়খ বকেু িংস্কায, মায়ত তাাঁয 

„অসৃ্পয/ বযজন‟দদয ফর্ণ বদুযা ঘৃর্া না কয়য। এককথাে গাবিবজ বনম্নফর্ণীেয়দয াভাবজক ভুবিয জনয 

তাাঁয়দযয়ক „ বযজন‟ অববধাে অবববত কয়য „ বযজন আয়দারন‟ শুরু কয়যবেয়রন। এয ভয়ধয বতবন তাাঁয়দয 

ভানবফক ভুবিয প্রো দচয়েবেয়রন। তয়ফ এবফলয়ে গাবিবজ দকান স্থােী ভাধান ূয়ত্রয িান দদনবন ফরা মাে। 

ফতণভায়ন অয়নক গাবি ভায়রাচক বযজন আয়দারয়ন গাবিবজয বূবভকায়ক বতমণকবায়ফ দদয়খন। এ প্রয়ি গয়ফলক 

শুবঙ্কয চয়টাাধযায়েয ফিফয প্রবর্ধানয়মাগয- 

“অসৃ্পযতায প্রয়ে ভাত্মাজী দম আয়দারন শুরু কয়যন তা তাাঁয াভবগ্রক যাজননবতক দণয়নয য়ি মুি, 

ধভণপ্রার্ গাবিয অবিংায নীবত „যাভযাজয‟ প্রবতষ্ঠায স্বপ্ন, „স্বযাজ‟ এয স্পষ্ট ফযাখযা বনয়ে িারফাানা, ত্রুয 

ক্ষ্বত না কয়য তায হৃদে বযফতণয়নয আকাঙ্ক্ষা, ভাবরক-শ্রবভয়কয বতা-ুত্র প্রবতভ ম্পকণ স্থায়নয প্রচায 

ইতযাবদয ভয়তাই গাবি বনয়দণবত ফর্ণ বদু „ বযজন‟ দ্বয়িয ভাধায়নয থ একান্তবায়ফই ভাত্মাুরব 

ফর্ণাশ্রভ ফজাে দযয়খ। মাফতীে বদু ধভণগ্রন্থয়ক ভানয কয়য, গীতায ভাাত্ময প্রচায কয়য ভাত্মাজী „বযজন‟ 

আয়দারন শুরু কয়যবেয়রন। বদু –ভুরভান প্রয়ে গাবি ফযথণ আয একইবায়ফ অসৃ্পযতা বফয়যাধী 
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আয়দারয়ন বতবন ফযথণ।” (ুকান্তার (ম্পা.), ফহুভাবত্রকতায আয়রায়ক বীভযা আয়েদকয, করকাতা: 

বভত্রভ, ২০১৭, ৃ.২০৯)। 

 

                                                     ............................................. 
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The Philosophical thought of Mahatma Gandhi 

Juyel Ali 

Teacher, Department of Education,                                                                                        

Maheshtala College 

 

The main function of education is to create an ideal citizen. In spite of other preoccupations- 

political, social, economic and religious, Mahatma Gandhi‟s interest in education had always 

been profound. According to Gandhiji, education meant the enjoinment of the best human 

attributes: the connection of the mind, the body and the spirit. He believed that “genuine 

education does not consist of” cramming a lot of information and numbers in mind. Nor it 

lies in passing the examination by reading several books, but it lies in developing character. It 

is a real education with inculcates internal virtues (values) in human beings. If you can 

develop such virtues, it will be the best education.  He claimed that self-realisation was the 

ultimate goal of education.  

In the present scenario of education, it is an anomaly that education has not been able to give 

the right direction to our youth and it does not provide those opportunities for their all-round 

development. In his article titled the „New Education‟ published in „Youth India‟ on 1
st
 

September 1971, Mahatma Gandhi had written that whatever may be true in other countries, 

in India where more than 80% of the population is occupied with agriculture and another 

10% occupied in industries, it is a crime to make education merely literary, and unfit for the 

boys and girls. 

Gandhiji observed that the system of education in India during the time of the British reign 

was wasteful and positively harmful. It was believed by Mahatma that foreign medium of 

instruction made our children practically foreigners in their own land. The English language 

had also prevented the growth of the vernacular languages of India. 

Basic education was Gandhiji‟s most significant contribution to education. In South Africa, 

he used to teach his children with other students and illiterate in the Tolstoy farm of the 

transversal. His long experiment in the field of education helped him to devise a new scheme 

of education suitable for his own country. In 1993 Gandhiji explored a new system of 

education, which he called basic education. It is also known as „Nai Talim‟. It is a principle 
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promoted by Gandhiji. It said that knowledge and work are not separate. It was popularly 

described education through handicrafts. NaiTalim was conceived as a „craft-based‟ 

education in which practical skills servers as the foundation of an individual‟s spiritual, 

cultural and social development. It is a philosophy of learning and living.  

The term „Basic‟ comes from „base‟. In a literary sense, basic education is the foundation or 

education at the primary level on which the edifice of the superstructure of higher education 

can be limit. The scheme of basic education was put forward at the 1
st
 All India National 

Education conference convinced at Wardha on 22
nd

 and 23
rd

 October 1937. Gandhi takes 

education from a broad perspective and beings forth its two basic objectives acquisition of 

knowledge and a sense of freedom. According to him, education is the realisation of the best 

in man-body, soul and spirit. Education must be based on ethics and morality.  

Gandhiji‟s basic education was to protest against the education that prevailed during the time 

of the British rule in India. It was fully realised by Gandhiji that the British system of 

education was harmful and artificial. He did not like a system which is too much literal and 

bookish. His basic scheme of education was to protest against an urban system of education 

in rural areas and the present single-track system of education.   

Basic education is based on learning by doing and child centre education. Another utility of 

basic education is self-supporting and self-sufficiency. Basic education aims to develop all-

round physical, mental and spiritual development and make the student reliant. It helps to 

develop ideas of mutual understanding and a habit of cooperative and mutually helpful living 

among the students. It emphasises manual work. 

The detailed scheme of basic education curriculum was prepared by Dr.Jakir Hussain. All 

over India, basic education scheme was accepted as a national system of education after 

independence. There are five schematic patterns of education:  

1. Pre-basic (up to 6
th
 years) 

2. Basic (from 7 to 14 years) 

3. Post -basic (from 15 to 18 years) 

4. University education 

5. Social and Adult Education. 

The principles of basic education: there should be free, basic and universal education with the 

age group 7 to 14.  
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The mother tongue, or vernacular, should be the medium of instruction in an educational 

institution.  

Human values should be developed in the child, and not just the knowledge of the English 

language. 

Education should achieve the harmonious development of the child‟s body, mind and soul. It 

should be imparted through some productive craft or industry, and useful correlation should 

be established with that industry.  

The child should achieve gainful work experience through practical work. School should be a 

place of activity where the child gets busy in various experiments and gains newer and newer 

experience bringing forth researches. It should create useful responsible and dynamic 

citizens.  

Through such activity-based education, students will learn with joy, and acquire literary 

knowledge as well as moral physical and mental development.  

 

                                                       ....................................... 
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ত্যাগ্রঃ এওটি ঐটত্াটও মযালরাচনা 

টওলায যায় যওায 

টক্ষও, ইটত্া টফবাক,                                                  
ভলত্রা ওলরজ 

 

মভানদা ওযভচাাঁদ কান্ধী ‘ ভাত্মা’ লয় উলেলেন ত্াাঁয জীফনশরী, ওভযন্থা,  টচযন্তন দাযটনও 

টচন্তাধাযায দ্বাযা ভানফওরযাণওয দ্ধটত্য ভধয টদলয়। আলর, ভালজয ুটচন্তও ভানফলকাষ্ঠীয ওালে ‘কান্ধী’ ব্দটি 

শুধুভাত্র আলফক নয়, ওভযটচন্তা  দ্ধটত্য মেযনায ঞ্চাযলওয বূটভওা ারন ওলয। জাত্ীয় আলদারলন কান্ধীয 

বূটভওা টনলয় লক্ষ-টফলক্ষ ভত্াভত্ আলে, থাওলফই। টওন্তু, বাযত্ীয় ভালজ ফা টফশ্বজনীন ভালজয কান্ধীয এই 

ওভযন্থায গুরুত্ব ালোলে মিয ায়া মায় ফত্যভালনয টিং খিনাগুটরয টফলযাটধত্ায় াটন্তওাভীলদয ওলে। 

ত্ালদয ওালে কান্ধী-বাফনা এও ধযলনয আত্মায ওাজ ওলয। ভালজ াভযত্া টনলয় ফহু দাযটনও-ই টনজস্ব 

মখযালিালয ভলধয ভত্াভত্ ফযক্ত ওলযলেন, টওন্তু আত্ম-টফলেললণয দ্বাযা ভালজয ূণযত্া ম্ভফ, মিা কান্ধীই 

মদটঔলয়লেন। মাজাািা ওথায়, কান্ধীয ভাজ দযলনয ভূর আধাযই টের আত্ম; আত্ম-মওটিওত্া নয়, আত্ম-

উরটি ফা টফলেললণয দ্বাযা ভাজ ওরযাণ। এই ভাজ ওরযালণয ত্ােনায় কান্ধী টওেু ন্থায টনলদয ওলযলে – 

অটিংা, স্বযাজ, ত্যাগ্র। আলর, এই ন্থাগুটর এলও অলযয টযূযও,  ম্পওযমুক্ত। আলরাচয টনফলন্ধ কান্ধীয 

ত্যাগ্র ন্থাটিয ঐটত্াটও টফলেলণ ওযায েয়া মদঔলত্ ায়া মালফ।   

োচীন বাযত্ীয় িংসৃ্কটত্য ব্দ ‘ ত্যাগ্র’ অটবধাটনও অথয লত্যয েটত্ আগ্র। ত্য ন্ধালন ভস্ত 

মফোজারলও অটত্ক্রভ ওযায দৃঢ় আওাঙ্ক্ষায ভলধযই টনটত্ আলে ত্যাগ্র। টিং মওৌলরয টফযীলত্ ত্যাগ্র, 

ওাযন ফযটক্তয লক্ষ চূোন্ত ত্যলও জানা ম্ভফয নয়, মায পলর টফধান েমুক্ত ওযা মায় না (Savita Singh, 

Satyagraha, Publications Division, Ministry of information and broadcasting, Govt. of India, 

2007, Page-4)।  ত্াই, আধযাটত্মও ফাস্তফত্াই র লত্যয লফযাচ্চ অধযায় এফিং অটিং দযলনয ভাধযলভ এই 

লত্যয জীফলনয টদলও অগ্রয য়ায এওভাত্র ন্থা, মম আধযাটত্মওফালদয েঙ্গটি বাযত্ীয় িংসৃ্কটত্য অনযত্ভ 

অঙ্গ। ুটনটদষ্ট অলথয, আত্মত্যালকয ভাধযলভ লত্যয ত্ত্ালও েভান ওযাই টের কান্ধীয ওালে ত্যাগ্রলয োটত্ষ্ঠাটনও 

াযফত্তা; মা েটত্ভুলঔয েটত্ ফযাথা  ওষ্ট না টদলয় বারফাায এও রূ। অটিংায টযভণ্ডলর ত্যাগ্রলও 
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িংজ্ঞাটয়ত্ ওযা লয়লে ‘ ক্রভান্বয়ী’ ( Gentle) ( টযজন টত্রওা, ১৫ই এটের, ১৯৩৩ ৃষ্ঠা ৮) রূল, মা 

ফাধযফাধওত্া  টিংত্ায মূ্পণয টফযীলত্য দ্ধটত্। টফলযাধ ভাধালনয ত্য উায় টালফ ফযটক্তলও এঔন 

মযন্ত বফটশ্বও মেক্ষালি কান্ধীয ত্যাগ্রলও উরটি ওযলত্ লফ। 

১৯০৬ ালর দটক্ষণ আটিওা কান্ধীজী ত্যাগ্র ব্দটি ফযফায ওলযটেলরন। যাজশনটত্ও রোইলয়য 

াটত্য়ায টালফ ত্যাগ্রলও কান্ধীজী ফণযফাদ  উটনলফটওত্াফালদয টফরুলদ্ধ েলয়াক ওলযটেলরন। আফায, 

ত্যাগ্রলও টত্টন মদলঔটেলরন আত্ম-টনবযযত্া  উরটিয স্তম্ভ টালফ। টিংাত্মও েটত্টক্রয়া টফযীলত্ মওালনা 

েওায পরাপলরয টচন্তা মথলও টফযত্ যাঔায জনয টত্টন এই আত্ম-টনবযযত্ায উয গুরুত্ব আলযা ওলযটেলরন। এটি 

এও ধযলনয মওৌর ফা দ্ধটত্, মা ভানটওবালফ ফযটক্তলও দৃঢ় ওলয তু্রলত্ াাময ওলয। আফায, এই দৃঢ়ত্া দ্বাযা 

ভালজয ভলধয এই ধযলনয ভল াত্া কলে লে, মা আফায বফধত্ায েশ্নটিলও উত্থাটত্ ওলয।  

কান্ধীয ‘ত্যাগ্র’ ব্দটি মওালনা এওও ধভযীয় িংসৃ্কটত্য ফা গ্রলন্থয ( ধভযীয় ফা দাযটনও) অন্তবুযটক্ত নয়, 

জীফনেফালয অটবজ্ঞত্ায দ্বাযা কান্ধীয ত্যাগ্র উফযযত্া রাব ওলযলে। কান্ধীয জীফনেফাল বজন টযফায, টদু 

ধভযগ্রন্থ এফিং নাত্ন বাযত্ীয় িংসৃ্কটত্য অটযীভ েবালফয লঙ্গ আইন টক্ষাথযী/ফযফাযজীফী টালফ রন্ডন  

দটক্ষণ আটিওায় অফস্থানওারীন টিভী িংসৃ্কটত্য িংস্পয এফিং মথলযা, িরস্তয় নযায় দাযটনওলদয ভানফত্া-

ম্পটওযত্ মরঔটনগুটর কবীযবালফ স্পয ওলযটের। কান্ধীয জীফনেফাল বকফৎকীত্ায গুরুত্ব টের অটযীভ এফিং 

কান্ধীয দৃটষ্টলত্ টফশ্বওুলরয অটিং আধালযয েটস্ত র বকফৎকীত্া। টদু, মফৌদ্ধ  বজন িংসৃ্কটত্লত্ অটিংায 

ওথা ফরা লয়লে, মা ত্যাগ্রলয টচন্তাধাযায এও অনযত্ভ টনলদযও। অনযটদলও, টিভী দাযটনও মনটয মেটবে 

মথলযা, টর িরস্টয়-এয যচনাগুটরলত্ অটিংা, অলমালকয ওথা ফালযফালয উলে এললে, মমগুটর োত্রাফস্থায় 

রন্ডলন এফিং দটক্ষণ আটিওায় ফণযশফলভযফালদয আলদারলনয ভয় কান্ধীলও ত্যাগ্র কলে মত্ারায মক্ষলত্র 

েশ্নাত্ীত্বালফ াাময ওলযটের। A. L.  Herman ত্াাঁয “Satyagraha: a new Indian word for some old 

ways of Western Thinking” েফলন্ধ ত্যাগ্র আদলযয অন্তঃাযগুটর বাযত্ীয় িংসৃ্কটত্য দ্বাযা েবাটফত্ লর 

কান্ধীয ত্যাগ্রলয ফৃৎ অিং জুলেই টের টিভী টচন্তওলদয েবাফ। কান্ধীজী টনলজই উলেঔ ওলযলেন, দটক্ষণ 

আটিওায় থাওাওারীন ভলয় মথলযা, ত্রস্টয়  যাটস্কলনয ভত্ দাযটনওলদয মরঔটনগুটর ত্াাঁয ত্যাগ্র দযন 

যচনায মক্ষলত্র গুরুত্ব মযলঔটের। অলমাক, অটিংায ভলত্া ত্যাগ্রলয ভূর উাদানগুটর টিভী দাযটনওকলণয 

মরঔটনলত্ ভৃদ্ধত্ায লঙ্গ স্থান মলয়টের। পযাট টফপ্লফলও মথামথবালফ ফযটক্তস্বাত্ন্ত্রফালদয েওৃত্ েটত্ষ্ঠান টালফ 
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ফণযনা ওযা লয়টের ( D. C. Grover, Satyagraha and Democratic Power Structure, The Indian 

Journal of Political Science, January-March, 1977, Volume-38, No-1, page-10 )। আয, এই 

ফযটক্তস্বাত্ন্ত্রফালদয ভলধযই টনটত্ আলে ত্যাগ্রলয আত্ম-টনবযযীরত্া  আত্ম-টফলেলণ।  

ফণযশফলভযফাদ, উটনলফফাদ  াম্রাজযফালদয টক্তলও মযাধ ওযায  জনয আফযও জনভানলয টক্রয় 

মমাকদান। ভালজয ভস্ত ফকয এওত্া েত্াারী এই ভত্ফাদগুটরলও টনটিয়  অফরুপ্ত ওযলত্ াাময ওলয। 

টফিং ত্লও টফলশ্বয টটেলয় যা ভাজ ফা মদগুটরলত্ এই টক্তগুটর েত্া ফৃটদ্ধ ায়ায ভূলরই টের মই অঞ্চর 

ফা মদগুটরয অভলত্বয ভলধয মফা াোয অবাফ। টনলফটও লফয দটক্ষণ আটিওা  টিটি বাযলত্য 

জনভানলও বফলভযত্ায টনযনওলে াভাটজও মবদালবদ বুলর ঐওযফদ্ধ য়া আফযও টের। এই াভাটজও 

অালভযয দৃটষ্টলওাণ কান্ধীয যাজশনটত্ও ভনলন গুরুত্ব মলয়টের। অভত্ত্ব বাযত্ীয় ভাজলও উটনলফটও-

টফলযাধী িংগ্রালভয পরত্ায এওভাত্র ন্থায় টের জাটত্-ধভয-ফণয টনটফযললল িংকটেত্ য়া। কান্ধী টফশ্বা ওযলত্ন, 

ত্যাগ্রলয দ্বাযা ফযটক্ত/ভালজয বনটত্ও আধায কেন লফ এফিং মই বনটত্ওত্ায দ্বাযা াভাটজও মবদালবলদয 

টনভূযরওযণ ম্ভফ লফ, মা ালওয মাললণয টফরুলদ্ধ ঐওযফদ্ধ লত্ াাময ওযলফ। যাজশনটত্ওবালফ এই 

ত্যাগ্রলও পর ওযায ত্াটকলদ টত্টন টওেু দ্ধটত্ ফা মওৌর অনুীরলনয উয মজায টদলয়টেলরন, মমগুটরয 

আফায ফযটক্ত/ভালজয বনটত্ওত্ালও ুকটেত্ ওযলফ। অথযাৎ, টনলফটও যওালযয ানমন্ত্রলও াটন্তূণযবালফ 

অচর ওযায ত্াটকলদ টিংায আশ্রয় না টনলয় ফয়ওি ফা অলমাটকত্ায ভাধযলভ ত্যাগ্রলয েদযন ওলয টনলজয 

অটধওাযলও েটত্টষ্ঠত্ ওযা। টত্টন টিটি যওালযয লঙ্গ অলমাটকত্া, টিটি ণযাভগ্রীয অটিংবালফ ফজযন 

এফিং কণনাকটযও দ্বাযা অনলনয ভাধযলভ েটত্ফাদ  নানান অটিং দ্ধটত্ অফরম্বন ওলযটেলরন, মা নযায়  

ালভযয রোইলয় আজ ফযাওবালফ টনমুক্ত যলয়লে।  

কান্ধী বাযত্ীয় ভালজয ভলধয জাত্ীয়ত্াফালদয বাফনালও জাকরূও ওযায রলক্ষয ত্যাগ্রলও ফযফায 

ওলযটেলরন। কান্ধীয বাযত্-আকভলনয ূলফয ওৃলও  শ্রটভও আলদারলনয ইটত্া মযালরাচনা ওযলর মদঔা মায় 

মম, এই মশ্রনীয অবাফ-অটবলমাক জানালনায দ্ধটত্ মফটযবাক মক্ষলত্র অটিংত্ায ভাত্রা অটত্ক্রভ ওলয টিংাত্মও 

মযালয় মৌঁলেটের। কান্ধীয োথটভও লফযয টত্ন আলদারলন (চম্পাযন, মঔদা,  আলভদাফাদ) ওৃলও  শ্রটভওলদয 

দাফীগুটর ত্যাগ্রলয ভাধযলভ াওফলকযয ওালে উত্থাটত্ ওযা য় এফিং ত্া াপরয রাব ওলয। যফত্যী মযালয় 
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কান্ধীজী টিটি টফলযাটধত্ায রলক্ষয ত্যাগ্রলয ভাধযলভ ধভয, টরঙ্গ, ফণয,  ফকযলও জাত্ীয়-বাফনায টযওাোলভালত্ 

অন্তবুযটক্তওযলণয ওাজ ওলযটেলরন।       

জাত্ীয় আলদারলন কান্ধীয ত্যাগ্র বাফনায ফাস্তফায়লনয মওটিওত্া টের টনলফটও ান-মালণ। 

এই ান-মাললণয টনযনওলে কান্ধী টফটবন্ন ফলকযয ভলধয ভল াত্া, বনটত্ও উন্নয়ন ফা আত্ম-টফলেলণ েটক্রয়ায 

উলয গুরুত্ব েদান ওলযলেন। আলর, ত্যাগ্রলয েটত্টি উওযণ-ই ত্ৎওারীন াভাটজও টযটস্থটত্য আধালয 

গ্রণ ওযা লয়টের, মমগুটর আফায এওওবালফ এও ধযলনয দাযটনও েয়ালয ওথা ফলর।  

                                     …………………………………….. 
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মাত্মা গান্ধী  তাাঁর ধমমীয় জীবন 

ঙ্কন রায়,                                                                                                                 

শলক্ষক, আশতা শবভাগ,                                                                                             
মহলতা কহজ 

 

“হ হগৌরব  হগাামীর হদল 

হ শির ামাহজের হদল 

হ মৃতয েঞ্জয় মশম শিন্তার হদল 

হ কা স্পশধমত যযত ন্তাহনর হদল 

হ নবজাগ্রত ভারত 

হতামাহক”……… 

াশবমক শিন্তাধারার হক্ষহে মাত্মা গান্ধী ভারতীয় হেক্ষাটহক শতক্রম কহর মগ্র শবহের কাহে বতমমাহন 

গ্রণহযাগে। ভারহতর স্বাধীনতা অহদানহক নতয ন দৃশিভঙ্গী েদাহনর হকৌল অমাহদর মৃদ্ধ কহর। কহ ার 

শনয়মবতমীতা এবং হতের েশত েব অগ্র গাশন্ধহক মস্ত হক্ষহে েদীপ্ত করহত াাযে কহরশে। তাাঁর এআ 

লৃঙ্খা  হতের েশত অগ্র গহে  ার মূহআ জীবনপ্রবাহের অভিজ্ঞতা। প্রাথভিকহবের এই অভিজ্ঞতা গান্ধীর 

জীবহন এহেভি িারতীয় েনাতন েংসৃ্কভতর োত ধহর। আহাচ্য ভনবহন্ধ িারতীয় েনাতনী েংসৃ্কভত ভকিাহব গাভন্ধ 

ও তাাঁর ভচ্ন্তাধারাহক েিৃদ্ধ কহর তুহভি, তার েম্পহকে আহাকাত করা েহয়হি।  

জজন ভরবাহরর েংসৃ্কভত বযভির প্রভত গান্ধীহক অভেংে েহত শলখায়, যার দ্বারা রবতেীহত ৩০ হকাশট মানযহক 

জাশগহয় তয হশেহন। ববষ্ণব ও শবৌদ্ধ ভাবধারার হঙ্গ মৃ্পক্ত য়ার কারহন ভতভন ভলহখ ভিহন আধযাভিকতা 

ধারনার িূ িন্ত্রভি। তাাঁর বেশক্তজীবহনর অদহলমর মহধে শংা  হেমআ শে মন্ত্র, যার িূহই ভি িগবৎগীতা। 

বললব হথহকআ হয শতশন ধমমীয় শলক্ষার াহথ শনহজহক মৃ্পক্ত কহরশেহন এমনটা নয়। শকন্তু তাাঁর বেবাশরক জীবহন 

কাযমকারী বযশদ্ধ  ধর্ম্মজ্ঞান শেহা যহথষ্ঠ, যার তাাঁর চ্ভরত্রহক দৃঢ় কহর তুহত োোযয কহরভি।   

শতশন শনহজ বললহব শলক্ষা োঙ্গহন বারবার তাাঁর ধমমীয় মননলীতার ভাবনাহক নযভব কহরশেহন। তহব তাাঁহক 

ধমমীয় দৃশিভঙ্গী বহুবার অঘাত ে করহত হয়শে। তাাঁর অশস্তকতার শবো হথহক শতশন কখনআ নে ধমমীয় 
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অঘাত হমহন শনহত ারহতন না। তহব শতশন হৌশকক শদযধহমমর মূ ঈৎ হদবহদবীর মশদরগুশ হত ধমম াভ  

ভশক্ত াভ কহরন নাআ। শতশন শনহজ বােকাহআ ধমমীয় ভাবধারার াহথ ইেহরর র অস্থা শনহয় শেহন। কারণ 

শতশন বেশক্তজীবহন ভূতহেহতর ভয় করহতন। বদনেদানহবর নাম শুনহআ কাযমত কাাঁশয়া ঈ ত। শকন্তু তাাঁর 

হোটহবার ানকারী একজন মশা যাহক শতশন „দাআ-মা‟ বহ ডাকহতন, তাাঁর কাে হথহক রাম নাহমর াহথ খযব 

লশক্তলাী  াকয র ভাবনায় ঈদ্ভযদ্ধ হয়শেহন। এআ „রামজীআ‟ মাত্মার জীবহন ধহমমর অহাহক েজ্জ্বশত 

কহরশেহন।  

রামায়হণর েশত অকৃি হয় হআ অগ্রহ „াধা মাারাহজর‟ মযহখ রামায়ণ া  তাাঁহক অহরা হবশল কহর রামায়ণ 

েীশত জাশগহয় তয হশে। রামআ শে তাাঁর কাহে শতৃভশক্ত, রাহমআ শে তেরক্ষা, রাহমআ শেহন েজাবৎ  

মান তোগ তা তাাঁর মহন অদলম মূশতম রূহ েশতষ্ঠা হহয়শে। শকন্তু রাহমর েশত গভীর ভাবাহবগ থাকহ 

বােকাহ খ্রীিান ধহমমর েশত শে ভশক্ত। কারণ শদযধমম  হদবতাহক শনহয় হয গাশ হদয়া ত তা তাাঁহক অঘাত 

কহরশে। শকন্তু তাহে বমধহমমর নীশত  দলমনগত জ্ঞান তাাঁর কম শে না। তাাঁর হয বাশের শরহবল হআ গৃস্থ 

শরহবহল তাাঁর শতা বজনে ভক্তহদর শনমন্ত্রণ কহর খায়াহতন। এোো হনক মযমান  ারশক বহু বন্ধয বান্ধব 

তাাঁহদর বাশেহত অত তাাঁহদর শনজ শনজ ধহমম হয তকমশবতকম ত তা গান্ধী শুনহতন। গান্ধীর কাহে „ক ধমমআ এক 

 তে‟। শতশন বমদা এআ বাণীআ েিার করহতন। 

১৯২১ াহ গান্ধীশজ শশখত একশট েবহন্ধ শতশন শনহজর ধমমীয় ভাবনা ম্পহকম বহশেহন ৪শট কথা---- 

 অশম হবহদ, ঈশনহদ, যরাহন এবং শদয  লাহের নাহম যাা শকেয িশহতহে, তাার ব শকেযহতআ অশম 

শবো কশর। যতরাং অশম বতার  ূনজন্ম মাশন। 

 অশম বণমাশ্রম ধহমম শবো কশর, অমার মহত যাা খাাঁশট ববশদক ধমমাশ্রম ধমম। শকন্তু অশম বতমমাহন েিশত 

মাশজমত তথাকশথত বনমাশ্রহম শবো কশর না। 

 অশম হগা হবায় শবোী--- ঈার েিশত হক্ষা েলস্ততর হথম-আ। 

 অশম মূশতম যজায় শবো কশর না। (মাত্মা –গান্ধী, হরামা হরাা। নযবাদ- ঋশ দা, ৃ. ২৩-২৪) 
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ইেহরর েশত তার অস্থা এতটাআ েব শে হয স্বাধীনতার ূবমকাহ „দযহযমাহগর ঘনঘটায়‟ ইেহরর অস্থা হরহখ 

অহার ন্ধাহনর ঈহেখ কহরহেন। শতশন শনহজআ বহতন অশম অশস্তক মানয শেহন। ইেহর শে তাাঁর জীবহনর 

ধযানজ্ঞান। গান্ধীশজর মহত েশতশট ধমমআ বে। েশতশট ধহমমর মহধে এক  ননে দৃশিভঙ্গী বেক্ত শে। তাাঁর মহত 

ভারহতর বৃৎ ঐশতাশক দৃশিভঙ্গীহত রাজনীশত একশট মযখে শবয়। ধমমীয় ভাবধারা শভন্ন থাকহ রাজননশতক 

জীবন য়া ঈশিত ধমম শনরহক্ষ। তাাঁর ধমমীয় শিন্তাধারা গভীর ভাহব এশতে শবহরাধী  ঈদারন্থী। শতশন ধমমগ্রহন্থর 

নতয ন া কহক ঈৎাশত কহরশেহন  বমধহমমর মহধে ন্তঃংহযাগমূক অহািনার জায়গা কহরশেহন। 

তাাঁর এআ ধমমীয়  শরবারভাবনা রাজননশতক জীবহন শংার মাহগম শনহয় শগহয়শে। হতমশন তাাঁর শনরাশম 

খাদোভা বেশক্তজীবহনর হআ শরমন্ডহ এক গহবণার শবয় হয় ঈহ হে। অবার হআ হঙ্গ ধমমীয় অশস্তকতায় 

জীবহনর হল শদন ৩০ জানযয়ারী ১৯৪৮ াহ “েযায় রাম – েযায় রাম” বহত বহত মাত্মা অমাহদর হথহক শির 

শবদায় শনহয়শেহন। এআ ধমমীয় ভাবাহবগ  রাজননশতক জীবন অমাহদর কাহে এক মতাদলম রূহ শিরস্থায়ী হয় 

অহে। 

                                       ................................................... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

পড়ুয়াদের কলম 
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আইন অভানয আন্দারন্ন দক্ষিন চক্ষি যগণা 

মভযী আপন্যাজ                                                                                                                              

ঞ্চভ মক্ষভস্টায, ইক্ষিা ক্ষফবাগ                                                                                                                       

ভন্িরা কন্রজ 

 

 

উনক্ষফিং িাব্দীয জািীয় যাজনীক্ষিয ধাযায় ‘গান্ধী’ ব্দক্ষি মকান্না ফযাক্ষি ক্ষফন্ন্লয নান্ভয ভন্ধযই 

ীভাফদ্ধ নয়, ক্ষফন্েয অগক্ষণি অক্ষিংফাদী, ভুক্ষিকাভী ভানুন্লয কান্ছ মেযনাকাযী ফযক্ষিত্ব ক্ষান্ফ ফিতভান যন্য়ন্ছ। 

ফযক্ষিন্ত্বয দৃঢ়িা, অক্ষিং ভানফদতন গান্ধীক্ষজন্ক কখনও ক্ষিক্ষি ান-মালন্ণয ক্ষফরুন্দ্ধ অননয েক্ষিফাদ ফা 

াম্প্রদাক্ষয়ক দাঙ্গা মযান্ধ আক্ষিক েন্চষ্টায় আফায কখনও াক্ষফতক জীফনদতন্নয দ্বাযা ভাজ গঠন্নয ক্ষিন্কয 

ারন কযন্ি াাময কন্যক্ষছর। এন্িন্ে, গান্ধীক্ষজয এই যাজননক্ষিক ও দাতক্ষনক কভতূচীয ভূর আধায ক্ষছর অক্ষিং 

িযাগ্র। িাই, আভযা মদখন্ি াই, গান্ধী ক্ষযচাক্ষরি জািীয় আন্দারনগুক্ষরয ভূর উন্েয ক্ষিক্ষি াম্রাজযফান্দয 

ক্ষফন্যাক্ষধিা ন্রও একক্ষি ক্ষনক্ষদতষ্ট ন্থায দ্বাযা বাযিীয় ত্তান্ক স্বয়িংমূ্পনত গন্ে মিারায েয়ান্য েক্ষিয়াক্ষি, মা 

িৎকারীন ভন্য় ফতবাযিীয় ভননন্ক নাক্ষেন্য় ক্ষদন্য়ক্ষছর। আন্রাচয ক্ষনফন্ন্ধ, এই অক্ষিং িযাগ্র দ্বাযা ক্ষযচাক্ষরি 

গান্ধীয আইন অভানয আন্দারন আঞ্চক্ষরক স্তন্যয জনাধাযন্ণয ভন্ধয ক্ষকরূ েবাফ ন্েক্ষছর, িায ক্ষফন্েলন্ণয 

েন্চষ্টা কযা ন্ফ। 

কক্ষরকািা ােতফিতী চক্ষি যগনা মজরা আন্দারন ও ভান্ফন্য ক্ষফন্ল কন্য কৃলক ও ছাে 

আন্দারন্নয জনয অক্ষধক ক্ষযক্ষচি। ১৯০৫ ান্র ফঙ্গবঙ্গন্ক মকন্দ্র কন্য স্বন্দী ক্ষফপ্লফাত্বি কভতকাণ্ড মদখন্ি াওয়া 

মায়। াম্রাজযফাদী ঔক্ষনন্ফক্ষক যকান্যয ন্ঙ্গ আ কন্য স্বাধীনিা অজতন কযা ম্ভফ নয়, চাই দুদতভনীয় দদক্ষক 

ক্ষি ও ভানক্ষক া। এই উন্েযন্ক ভান্ন মযন্খই ফািংরায ক্ষফক্ষবন্ন মজরায় নযায় চক্ষি যগনা মজরায মুফকযা 

ক্ষফক্ষবন্ন গুপ্ত ক্ষভক্ষি ও িংগঠন্নয দযদ গ্রণ কন্যক্ষছন্রন। ডায়ভন্ডাযফায রাইন্নয নযািো মযর মস্টন ও 

ক্ষচঙক্ষেন্ািা (ুবালগ্রাভ) মস্টন ও গান্ডতনক্ষযচ্ ক্ষভউক্ষনক্ষযাক্ষরক্ষি ইিযাক্ষদ যকাযী স্থান্ন স্বন্দী ডাকাক্ষিয দ্বাযা 

িংগঠন্নয ক্ষিারী কযায েন্চষ্টা শুরু কন্যক্ষছন্রন মজরায স্বাধীনিা ক্ষফপ্লফীযা। এই কর ক্ষফপ্লফীন্দয ভন্ধয 

উন্েখন্মাগয ক্ষছন্রন ািকক্ষে ফন্দযাাধযান্য়য মনিৃন্ত্ব ও ীযক কুভায চিফিতী। যফিতীন্ি, গান্ধী-ক্ষযচাক্ষরি 
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আন্দারনগুক্ষরন্ি এই মজরায কৃলক ও ফদয-িংরগ্ন করকাযখানায শ্রক্ষভকন্শ্রনী ক্ষিক্ষি ক্ষফন্যাক্ষধিায় ভুখয 

ন্য়ক্ষছন্রন।   

েথভ ক্ষফেমুন্দ্ধয যফিতী ভয়কান্র বাযন্িয স্বাধীনিা আন্দারন এক নিুন ভাো ায়, মা ক্ষছর অন্নক 

মফক্ষ পরদায়ক দক্ষিণ আক্ষিকা মপযি মভানদা কযভচাাঁদ গান্ধীয মনিৃন্ত্ব জািীয় কিংন্গ্র ভান্জয ফতস্তন্যয 

ক্ষিক্ষি-ক্ষফন্যাক্ষধিান্ক গ্রণন্মাগয কন্য গন্ে িুন্রক্ষছন্রন। জািীয় যাজনীক্ষিন্ি গান্ধী এই মমাগয অবুযদয়ন্ক জযরার 

মনন্রু ‘আন্রায ঝরক' ফন্র অক্ষবক্ষি কন্যন্ছন। িাাঁয আগভন্ন জািীয় িংগ্রাভ  েকৃি অন্থত ফতবাযিীয় গন-

আন্দারন্নয চক্ষযে ধাযন কন্যক্ষছর। িযাগ্রন্ক বাযিীয় যাজনীক্ষিয কাঠান্ভান্ি ুেক্ষিক্ষিি কযায উন্েন্য 

গান্ধীক্ষজয েন্য়াজন ক্ষছর ভান্জয ফতস্তন্যয অিংগ্রণ। এই উন্েযন্ক াপরযভক্ষন্ডি কন্য মিারায জনয গান্ধী 

আঞ্চক্ষরক দাক্ষফদাওয়াগুক্ষরয ওয গুরুত্ব আন্যা কন্যন, মমগুক্ষর ূন্ফত ক্ষফক্ষিন্নবান্ফ িংগক্ষঠি ন্য়ক্ষছর। 

দক্ষিণ আক্ষিকা মথন্ক ক্ষপন্য এন্ই গান্ধীক্ষজ চম্পাযন, মখদা, আন্ভদাফাদ, ও ক্ষখরাপি আন্দারন্নয ভন্িা 

আঞ্চক্ষরক এফিং আন্তজতাক্ষিক ক্ষফলন্য়য উয িাাঁয অক্ষিং িযাগ্র নীক্ষিন্ক েন্য়াগ কন্যন এফিং আানুরূ াপরয 

ান। অন্মাগ আন্দারন্ন ফতবাযিীয়ন্দয অক্ষিংবান্ফ ( ক্ষফক্ষিপ্ত ক্ষিংাত্বক ঘিনা ছাো) মমাগদান গান্ধীন্ক 

জািীয় স্তন্যয অক্ষদ্বিীয় মনিা ক্ষান্ফ েক্ষিিা েদান কন্যক্ষছর। আন্র, গান্ধীজীয আন্দারন্নয ক্ষকছু ক্ষনক্ষদষ্ট াধাযন 

দফক্ষন্্ঠযয কাযন্নই জনভানন্য ভন্ধয মমাগদান্নয েফর আগ্র মদখন্ি াওয়া মায়। গান্ধীক্ষজয ১১ দপা দাক্ষফ 

ক্ষিক্ষি যকায দ্বাযা অগ্রায ন্র ১৯৩০ ান্র ৬ই এক্ষের ডাক্ষন্ডন্ি উক্ষস্থি ন্য় যকাক্ষয ক্ষনন্লধজ্ঞা অভানয কন্য 

রফণ আইনবন্ঙ্গয ভাধযন্ভ আইন অভানয আন্দারন্নয ূচনা কন্যন। আইন অভানযকযন্ণয জনয ‘রফণ’-মক মফন্ছ 

মনওয়ায ক্ষছন্ন গান্ধীজীয েফর যাজননক্ষিক দূযদক্ষতিায েভান াওয়া মায়। ক্ষিক্ষি উক্ষনন্ফক্ষক যকায 

বাযিীয়ন্দয নূনযিভ অক্ষধকায মথন্ক ফক্ষঞ্চি কযায জনয দদনক্ষদন ফযফহৃি দ্রফাক্ষদ ‘রফণ’-এয উয শুরৃ আন্যা 

কন্যন। অনযক্ষদন্ক, গান্ধী রফণ িযাগ্রন্য দ্বাযা াধাযন ভানুলন্দয কান্ছ মন্য়ক্ষছন্রন। গান্ধীয এই রফণ িযাগ্র 

াযা বাযন্িয ক্ষফক্ষবন্ন অঞ্চন্র েিীকী িযাগ্রন্য ক্ষফলন্য় ফযাক চাঞ্চন্রযয ৃক্ষষ্ট ন্য়ক্ষছর।  

রফণ আইন িযাগ্র আন্দারন্ন কাাঁথী ও িভরুন্কয ভন্িা ক্ষিক্ষি ক্ষফন্যাক্ষধিায় দক্ষিন ২৪ যগণায় 

ভক্ষলফাথান গ্রাভ াযা জাক্ষগন্য়ক্ষছর। ভক্ষলফাথান গ্রাভক্ষি (ফিতভান্নয Salt Lake City ফা ক্ষফধাননগয) কক্ষরকািায 

ক্ষনকিফিতী ওয়ায কাযন্ন কক্ষরকািা-মকক্ষন্দ্রক স্বাধীনিা িংগ্রাভীযা ক্ষফন্ল কন্য কক্ষরকািা কিংন্গ্র কক্ষভক্ষি ন্জই 
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মািায়াি কযন্ি াযন্িন। িী দাগুন্প্তয মনিৃন্ত্ব ভক্ষলফাথান্ন রফণ িযাগ্র শুরু য়। জনাধাযণন্ক রফণ 

িযাগ্রন্ অিং মনওয়ায জনয স্থানীয় জক্ষভদায রক্ষ্মীকান্ত োভাক্ষনক ও চাযণকক্ষফ অক্ষবভনুয ভণ্ডর দাক্ষয়ত্ব গ্রণ 

কন্যক্ষছন্রন। ভক্ষলফাথান্ন রফণ িযাগ্র শুরু ওয়ায ন্ঙ্গ ন্ঙ্গ ক্ষিক্ষি কিৃি জক্ষভদায ও িযাগ্রী মনিা 

রক্ষ্মীকান্ত োভাক্ষণক এফিং যাইচাদ দুগতাযন্ক মগ্রপ্তায কন্যন। ফস্তুিন্ি, এই দুইজন িযাগ্রী ক্ষছন্রন ফািংরায েথভ 

রফণ িযাগ্রী, মান্দয রফণ আইনবাঙ্গায কাযন্ন মগ্রপ্তায কযা ন্য়ক্ষছর। করকািায় ভক্ষলফাথান রফণ িযাগ্রন্য 

ক্ষযক্ষচি মকন্দ্র ন্য় দাাঁোয় পন্র, করকািায আইন অভানয আন্দারন্নয ভাো ফৃক্ষদ্ধ মন্য়ক্ষছর এফিং ভক্ষলফাথান্নয 

দিক্ষয ‘রফন’ স্বাধীনিা িংগ্রাভীযা েিীক ক্ষান্ফ ক্ষনন্জন্দয কান্ছ মযন্খক্ষছন্রন। 

 ১৯৩০ ান্রয আইন অভানয আন্দারন্ন দক্ষিন ২৪ যগণায় অন্নক ক্ষফপ্লফী ফতিযাগ কন্য ঝাক্ষন্য় 

ন্েন। চক্ষি যগনা মজরায় বূিনাথ বট্টাচামত স্থানীয়বান্ফ মই আন্দারন্ন মনিৃত্ব ক্ষদন্য়ক্ষছন্রন। ক্ষিক্ষন মফঙ্গর 

বরাক্ষিয়ান্যয এই অঞ্চন্রয একজন অক্ষধনায়ক ক্ষছন্রন। িাাঁয ডান্কই িৎকারীন ভন্য় ২৪ যগনা মজরায ফহু 

মুফক স্বাধীনিা আন্দারন্ন ঝাাঁক্ষন্য় ন্েক্ষছন্রন। ১৯৩২ ান্র ‘ওয়ািন িযা ভাভরায়’ ক্ষিক্ষন মগ্রপ্তায ন ও ছয় 

ফছয কাযাদন্ণ্ড দক্ষন্ডি ন্য়ক্ষছন্রন। আয একজন ক্ষফপ্লফী  চারুচন্দ্র বাণ্ডাযী ১৯৩০ ান্র গান্ধীক্ষজ আহ্বান্ন াো ক্ষদন্য় 

স্বাধীনিা আন্দারন্ন ক্ষিয়বান্ফ অিংগ্রন কন্যক্ষছন্রন। রফণ িযাগ্র আন্দারন্ন অিংগ্রন কযায জনয ক্ষিক্ষি 

াম্রাজযফাদী াক িাাঁন্ক দ ফছয কাযারুদ্ধ কন্য যান্খন। অনযক্ষদন্ক, এই মজরায ছাে ভান্জয ভন্ধযও আইন 

অভানয আন্দারন ক্ষনন্য় েফর উেীনা মদখন্ি াওয়া ক্ষগন্য়ক্ষছর। ১৯৩০ ান্র ৬ই এক্ষের ক্ষনক্ষখর ফঙ্গ ছাে ক্ষভক্ষিয 

িৃিীয় ন্েরন্ন আইন অভানয আন্দারন্নয ন্ি েস্তাফ গ্রণ কন্যন এফিং ‘আইন অভানয কাউক্ষির’- নাভক 

একক্ষি কক্ষভক্ষিয জনয মাদুয আশ্রন্ভ ক্ষিাোপ্ত মস্বিান্ফকন্দয নাভ নক্ষথবুি কযায েক্ষিয়া শুরু কন্যন। 

ফতবাযিীয় রফণ আন্দারন্ন আঞ্চক্ষরক মকন্দ্রগুক্ষরয বূক্ষভকা ক্ষিক্ষি াকন্ক ক্ষচন্তাগ্রস্থ কন্য িুন্রক্ষছর। 

ফািংরায ক্ষফক্ষবন্ন মজরান্ি গান্ধীনীক্ষিয দ্বাযা রফণ িযাগ্র ক্ষযচাক্ষরি ওয়াও ান্থ ান্থ ক্ষিক্ষি-ক্ষফন্যাধী ক্ষফপ্লফাত্ত্বক 

কভতকান্ডগুক্ষরয ফযাক্ষপ্ত ফৃক্ষদ্ধ মন্য়ক্ষছর এই ভয় মথন্ক। িভরুক, কাাঁথী ফা ভক্ষলফাথান্নয ভন্িা রফণ িযাগ্রন্য ন্ঙ্গ 

ভাস্টাযদা ূমতন্ন্নয মনিৃন্ত্ব চট্টগ্রান্ভয অস্ত্রাগায রুণ্ঠন্নয ভন্িা ঘিনাগুক্ষর েভান কন্য ফািংরায় গান্ধীফাদী ও ক্ষফপ্লফী 

আন্দারন ভানবান্ফ ক্ষযচাক্ষরি ন্য়ক্ষছর। আয, এই দুই কভতকান্ন্ডয ক্ষনদতন মদখন্ি াওয়া ক্ষগন্য়ক্ষছর চক্ষি 
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যগনা মজরায স্বাধীনিা িংগ্রাভীন্দয ভন্ধয, মমখান্ন গান্ধীয ডান্ক চারুচন্দ্র বাণ্ডাযী, বূিনাথ বট্টাচান্মতয ভন্িা 

ক্ষফপ্লফীযা আিিযান্গয যাস্তা মথন্ক অক্ষিং ন্থ ক্ষিক্ষি ক্ষফন্যাক্ষধিায় মনন্ভক্ষছন্রন।   

                                         

                                          ........................... 
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কান্ধিন্ধজয  অযমাক  আযদারযন  অনুরূ  চন্দ্র  সন   ছাত্র  ভাযজয  বুন্ধভওা  

ন্ধভতারী াধুঔাাঁ 
ঞ্চভ সন্ধভস্টায, ইন্ধতা ন্ধফবাক, 

ভযতরা ওযরজ 

 

   
  দন্ধিণ চন্ধি যকণায স্বাধীনতা ংগ্রাযভয ইন্ধতা মযাযরাচনা ওযযত ন্ধকযে ফাযয ফাযয এয যে 

পরতা, ফুরুর  ফজফযজয ওথা। ন্ধফযল ওযয, ফুরুর গ্রাভ অযমাক আযদারযনয সেিাযে এও ঐন্ধতান্ধও 

বূন্ধভওা গ্রণ ওযযন্ধছর। ১৯২০ াযরয ৪ঠা সযেম্বয ওরওাতাে অনুন্ধিত ওংযগ্রযয এও ন্ধফযল অন্ধধযফযন 

অযমাক আযদারযনয ন্ধদ্ধান্ত কৃীত ে। এযয ন্ধিযম্বযয নাকুযয অনুন্ধিত ওংযগ্রযয ফান্ধলযও অন্ধধযফযন 

আযদারযনয ন্ধদ্ধান্ত চূোন্তবাযফ অনুযভান্ধদত ে। জাতীে ওংযগ্রসও াংকঠন্ধনও ন্ধদযে আযদারন ন্ধযচারনা দান্ধেত্ব 

সদো ে। কািীজী অযমাক আযদারযনয ূযফয ‘অন্ধং’ ব্দন্ধে জুযে সদন। ওাযণ, কািীজী ফুযঝন্ধছযরন ন্ধিন্ধে 

যওাসযয দভননীন্ধতয এওভাত্র সদীে েন্ধতযলধও র ান্ধন্তূণয কণংগ্রাভ। ন্ধিন্ধে যওাযযও অযমান্ধকতায 

ভাধযযভ অচর ওযযত াযযরই ংগ্রাভ জে ন্ধনন্ধিত। 

ন্ধফপ্লফী সনতা-ন্ধিও অনুরূ চন্দ্র সন কান্ধিন্ধজয আদযযও াভযন সযযঔ আঞ্চন্ধরও স্তযয ছাত্র-মুফ এফং 

ফযস্তযযয ভানুলযও যে ন্ধনযে অযমাক আযদারন পরবাযফ কযে সতাযরন। শুধু তাই নে, ন্ধিও অনুরূ চন্দ্র 

সন ভাযেয সদাত্মযফাযধয োযন উদফুদ্ধ যে এওদর ছাত্র-মুফ ভাজ আযদারনযও াপযরযয ীযলয ন্ধনযে 

মাে। ন্ধওন্তু, জাতীে আযদারযন ফুরুর গ্রাযভয এই অফদান োে অনাযরান্ধচত সথযও সকযছ। আভায েফযি ন্ধিও 

অনুরূ চন্দ্র সন  তাাঁয ছাত্র ভাযজয বূন্ধভওা তুযর ধযায সচষ্টা ওযন্ধছ।  অনুরূ চন্দ্র সযনয জন্ম অন্ধফবক্ত 

ফাংরায (ফতযভাযন ফাংরাযদয) চট্টগ্রাযভ সনাোাো এও দন্ধযদ্র ন্ধযফাযয, ন্ধতন্ধন এফং ভাস্টাযদা ূময সন ন্ধছযরন 

যস্পযযয ভফেী ফিু। ১৯২০-২১ াযর কান্ধিন্ধজয সনতৃযত্ব অযমাক আযদারন মঔন াযা বাযযতয সু্কর-

ওযরযজয ছাত্র-ছাত্রী, মুফ  াধাযন ফুন্ধদ্ধজীফীযদয ভনযও আযরান্ধেত ওযযন্ধছর, ন্ধঠও সই ভে ফুরুর 

উচ্চন্ধফদযারযেয ন্ধিও ন্ধছযরন অনুরূ চন্দ্র সন।  

১৯২২ াযর চট্টগ্রাভ মুফ ন্ধফপ্লফী সনতা অনুরূ চন্দ্র সন ফুরুর উচ্চন্ধফদযারযে ন্ধিওতা ওাযজ সমাকদান 

ওযযন। অল্প ভযেয ভযধয ন্ধতন্ধন ফুরুর উচ্চন্ধফদযারযেয ছাত্রযদয ন্ধনযে ‘আদয ছাত্র ন্ধভন্ধত’  ‘ন্ধিযফন্ধেং সাাইন্ধে’ 

কযে সতাযরন । জানা মাে সম, েন্ধতন্ধদন ন্ধনফায সু্কর ছুন্ধেয য এই সাাইন্ধেয আযরাচনা বা অনুন্ধিত ত। 
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সু্কযরয এই ংকঠযনয ভাধযযভ ন্ধতন্ধন ছাত্রযদয সমভন ননন্ধতও চন্ধযত্র কযে তুরযতন, সতভন্ধন ন্ধতন্ধন তাাঁয ছাত্রযদয ভযধয 

সদযেভ কযে তুরযতন। ন্ধিও অনুরূ চন্দ্র সযনয ন্ধিা  আদয দ্বাযা েবান্ধফত যে স্বাধীনতা ংগ্রাভ ন্ধফযল 

ওযয অযমাক  বাযত ছাযো আযদারযন অংগ্রণ ওযযন্ধছযরন ুযযচন্দ্র সখাল, ওানাইরার াজযা, েবা 

যাে, ভুযান্ধয যন চক্রফতযী, সজযান্ধতল যাে, েবাত োভান্ধণও েভুঔ। 

ন্ধওন্তু, দুবযাযকযয ন্ধফলে সম ন্ধিন্ধে যওাযযয দভনভূরও নীন্ধতয সযাযল যে ন্ধতন্ধন ফুরুযর সফন্ধন্ধদন ন্ধিওতা 

 জাতীে আযদারন চান্ধরযে সমযত াযযন ন্ধন। তাাঁয ন্ধিওতায ভেওার ন্ধছর ভাত্র চায ফছয। ১৯২৬ াযরয 

১৯স ন্ধিযম্বয দন্ধিযণশ্বযযয সফাভা ভাভরাে তাাঁযও ফুরুর সথযও সগ্রপ্তায ওযয েথযভ আন্ধরুয সওন্দ্রীে ওাযাকায 

এফং তাযযয জরাইগুন্ধেয ভেনাগুন্ধে পযযযস্ট সেযণ ওযয। ১৯৩২ াযরয ৩যা এন্ধেযর ন্ধতন্ধন সঔাযনই ওযরযা 

ভাযা মান।  

ভাত্র চায ফছযযয ন্ধিাজীফযন অনুরূ চন্দ্র সন সদ  ভাযজয েন্ধত দান্ধেত্ব ারন ওযযন্ধছযরন। 

ন্ধিওতায াাান্ধ কান্ধিন্ধজয আযদারযন ান্ধভর যে ন্ধনযফন্ধও ন্ধিন্ধে াযনয ন্ধফযযান্ধধতাে ভগ্ন সথযওযছন। 

তাই স্থানীে ছাত্র-মুফওযদয ওাযছ সথযও যে উযঠন্ধছর এও অনুওযণীে ফযন্ধক্তত্ব। তাাঁয সমাকয ন্ধলযযদয েবা যাে 

এফং ভুযান্ধযযণ চক্রফতযীয ভযতা ন্ধিাথযীযা যফতযীওাযর াপযরযয যে চান্ধরযে সকযছন।   

 

েবা যাে :- 

১৯০৭ াযরয ৪ঠা এন্ধের দন্ধিণ ২৪ যকনায ফুরুর গ্রাযভয েবা যাে জন্মগ্রণ ওযযন।  চট্টগ্রাভ ন্ধফপ্লফী 

মুফযকািীয অনযতভ সনতা অনুরূ চন্দ্র সন ই গ্রাযভয ন্ধিওতা ওযযতন। অনুরূ চন্দ্র সযনয অনুযেযণাে 

েবা ফাফু সদযয ওাযজ ন্ধনযজযও  উদু্বদ্ধ ওযযন। ন্ধিন্ধে যওাযযয দন্ধযদ্র ওৃলওযদয য অতযাচায েবা যাযেয 

হৃদযে আখাত রাযক। ওরওাতায ন্ধফন্ধনন্ধফাযী কােুরীয ন্ধফপ্লফী ংকঠযনয মুক্ত ন এফং ূময সন, কযণ সখাল 

েভুঔ ন্ধফপ্লফীযদয ান্ধিযধয আযন। 

ন্ধনযজ গ্রাযভয ওৃলওযদয সনতৃযত্ব ১৯৩০ াযর কািীজীয অযমাক আযদারযন ন্ধতন্ধন সমাকদান ওযযন। 

১৯৩০ ন্ধিস্টাযব্দ চট্টগ্রাভ অস্ত্রাকায রুন্ঠযনয যযই তাাঁয ন্ধফরুযদ্ধ সগ্রপ্তান্ধয যযাোনা জান্ধয ে, তঔন ন্ধতন্ধন আত্মযকান 

ওযয মাফতীে ওাজওভয চান্ধরযে সমযত থাযওন। ১৯৩২ াযর ন্ধতন্ধন ন্ধিন্ধে যওাযযয াযত ধযা যেন এফং ন্ধফনা 

ন্ধফচাযয ওাযারুদ্ধ ওযযন। ওাযাফাযয ভে বফানী সন, ধযণীধয সকাস্বাভী, আবু্দর সযজ্জাও ঔান েভূঔযদয ওাযছ 

ন্ধিা সনন। ১৯৪২ াযরয বোফ ফনযা  ১৯৪৩ এয দুন্ধবযি ীন্ধেত ওৃলওযদয ভযধয সফাভূরও ওাযজ েবা যাে 



 

48 
 

ঝাাঁন্ধযে যেন। এছাো ুদযফযনয ভাছ সবন্ধয দঔযরৱ আযদারযন, অন্ধতন্ধযক্ত ুদযঔায ভাজনযদয ন্ধফরুযদ্ধ ওৃলও 

আযদারন  ঐন্ধতান্ধও সতবাকা আযদারন তাাঁয সনতৃযত্ব সজাযদায যে যঠ। 

েথভ ন্ধফশ্বমুদ্ধ যফতযীওাযর তুযযস্কয ঔন্ধরপা অফভাননা, যারাে আইন, জান্ধরোনোরাফাযকয তযাওান্ড, 

াঞ্জাযফ াভন্ধযও আইন জান্ধযয ভত অন্ধফযফচনাভূরও নীন্ধতগুন্ধরয ন্ধফরুযদ্ধ েন্ধতফাদ স্বরূ ১৯২০ াযরয ন্ধিযম্বযয 

ওংযগ্রযয নাকুয অন্ধধযফযন ভাত্মা কািীয সনতৃযত্ব অযমাক আযদারযনয েস্তাফ, সঔতাফ  ম্মান তযাক, 

যওায অনুযভান্ধদত সু্কর-ওযরজ, আদারত, ন্ধফযদী ওাে ফেওযেয েস্তাফ কৃীত ে। কান্ধিন্ধজ ন্ধিা ফেওে 

ওভযূন্ধচয ভাধযযভ যান্ধয বাযফ ন্ধিন্ধে-ন্ধফযযাধী ংগ্রাসভয ছাত্রযদয অংগ্রযণয থ উনু্মক্ত ওযয সদন। পযর 

বাযতীে ছাত্র ভাযজয ভযধয ফযাও আযরােন ৃন্ধষ্ট ে। ওংযগ্রযয অন্ধধযফন ওনপাযযযে ন্ধভন্ধরত যে 

অযমাযকয েস্তাফযও ভথযন জানাে ন্ধফন্ধবি ংফাদত্র এফং যওাযযয নন্ধথ তথা সযওিযযয ভযধয এই 

আযদারনযও পর ওযযত ফাংরায ছাত্রযদয অগ্রণী বূন্ধভওায ওথা উযেঔ াো মাে। এই সেিাযে ন্ধিও 

অনুরূ চন্দ্র সন  তাাঁয ছাত্রযদয অফদান স্মযণীে যে আযছ।  

 

                                                        ........................................ 
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অযমোক আযদোরযন কোন্ধীজী 

সৌকত সখোল  তভনো ভজুভদোয                                                                                                             

তৃতীয় সমভস্টোয, ইমতো মফবোক 

ভযতরো ওযরজ 

 

 

ফততভোন ভযয়য সেক্ষোযে দোাঁম়িযয় আভযো, বোযতীয় মোযফ জোমত, ধভত, ফণত মনমফতযযল স্বোমধওোয  

স্বোধীনতোযও আত্মস্থ ওযয ফফো ওযমি। এই স্বোধীনতো  স্বোমধওোযযয েশ্নমে মওন্তু বোযযতয ইমতোয সফমমদন 

আযক স্থোমত  ুকমিত য় মন। মনযফমও োনযফত এই দুই অমধওোযযয জনয তৎওোরীন আোভয 

বোযতফোীযও েমতমনয়ত ংগ্রোভ ওযযত যয়যি োওফযকতয যে। আযর, মিমে োযওয ইচ্ছো-অমনচ্ছোয উয 

মনবতয ওযযমির বোযযতয জনভোনযয নুনযতভ অমধওোযযয েশ্নগুমর। মমদ, এই অমধওোয যক্ষোয েশ্নমে 

মফমক্ষপ্তবোযফ অঞ্চর-সেনী-সকোষ্ঠীকত জনভোনুযলয েমতফোদ/ংখোযতয দ্বোযো মওিুেো যর অমজতত ওযোয েয়ো 

সদঔযত োয়ো মকযয়মির। মনম্ন ভোনমওতোয তো়িনোয় মিমে মনযফমও যওোয বোযতীয় জনভোনযয 

অমধওোযগুমরযও ঔফত ওযোয জনয ‘যোরোে আইন’-এয ভযতো নৃং আইনগুমরয ূচনো ওযযন। 

দভনওোযী যোজনীমতয মফযীযত বোযযতয আোভয জনোধোযণ মনজ মনজ ন্থোয় মফযযোমধতোয যথ োমভর 

যয়মির। মফং তযওয েোযযে মফযযোমধতোয এই ন্থো ‘চযভ  নযভ’ দ্বোযো ংকমিত যয়মির, ূযফত মো শুধুভোত্র 

‘নযভ’ন্থো যোজনীমতয ভযধয ীমভত মির। এই দুই মফযীতধভতী মিমে-মফযযোধী ন্থোযও নতুন কমত মদযয়মিযরন 

ভোত্মো কোন্ধীয অমংো-তযোগ্র। 

দমক্ষন আমিওোয় অমবফোী বোযতীয়  ওৃষ্ণোেযদয স্বোধীনতো আযদোরযন োপযরযয যে সমোকদোযনয য 

১৯১৮ োযর কোন্ধীমজ বোযযত দোতণ ওযযই চম্পোযন, সঔদো  আযভদোফোযদ আঞ্চমরও দোফীযত তযোগ্রযও 

ুেমতমষ্ঠত ওযোয েযচষ্টোয় অগ্রয ন। জনোধোযনযও োয মনযয় ওীবোযফ অমং দ্ধমতযত কন-আযদোরযনয 

দ্বোযো মিমে ওতৃতযক্ষয য চো ৃমষ্ট ওযয ওোমতমমদ্ধ ওযো মোয়, সেোয দৃষ্টোন্ত মতমন বোযতফোী নু্মযঔ 

সযযঔমিযরন। তোাঁয এই নীমতয উয মনবতয ওযযই, ১৯২০ োযর ৪িো সযেম্বয কোন্ধীমজ নোকুযয অনুমষ্ঠত 

ওংযগ্রযয এওমে মফযল অমধযফযনয ভোধযযভ অমং-অযমোক আযদোরযনয ডোও সদন। 
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এই আযদোরযনয ওভতূচীয ভূযরই মির মিমে মনযফমও োও মযচোমরত ভস্ত ধযযনয যওোযী 

ওোিোযভোযও ফজতন ওযয স্বযদমওতোয আদযত জোমত-ধভত-ফণত মনমফতযযল আোভয বোযতফোীযও ঐওযফদ্ধ ওযোয এও 

দৃঢ় ইচ্ছো। তৎওোরীন এই আযদোরনযও ফতোযে োপরযভমিত ওযোয তো়িনোয় েোয় ১৮০ জন স্বযদবোফনোয় উদফুদ্ধ 

আইন ফযফোয়ী মনযফমও আইন মফবোক সথযও মনযজযদয অফযমত মদযয়মিযরন। স্বযদমওতোয় উদফুদ্ধ এই 

আযদোরযনয ফৃত্তয েবোফ যযমির মক্ষোযক্ষযত্র। ফোংরোয় ১৯২১ োযরয এমের ভো মতন্ত েমত ভোয েোয় ২০ 

জন ওযয মক্ষও দতযোক ওযযমির। যওোময অথফো োোমযেোপ্ত েমতষ্ঠোন সথযও ফহু ংঔযও িোত্র সফমযযয় মকযয় 

আযদোরযন সমোক মদযয়মির। এই ভয় স্বযদমবোফনোযত ফহু জোতীয় মফদযোরয় সঔোরো যয়মির ফোংরো, মফোয, সফোম্বোই 

ইতযোমদযত েযদয। ওোয়িয ফযফোয়ীযো কোন্ধীমজয ডোযও োযো মদযয় মফযদম ুযতোয ফযফোয ফন্ধ ওযয 

মদযয়মিযরন, মিও সমভনেো সদঔযত োয়ো মকযয়মির ১৯০৫ োযরয ফেবে মফযযোধী স্বযদম আযদোরযন। ১৯২১ 

োযর ওরওোতো ভোযয়োম়ি ফমণযওযো কোমন্ধয অনুযযোযধ মফযরমত ওো়ি আভদোনী নো ওযোয েমতশ্রুমত মদযয়মিযরন।  

ফৃত্তয ওৃলও-েমভও ভোযজয অযন্তোল  আঞ্চমরও দোফীগুমর মওন্তু  ১৯২০-১৯২১ োযর অমং 

অযমোক আযদোরনযও চযভ অফস্থোয দ্বোযেোযন্তয এযন মদযয়মির। তৎওোরীন ভযয় ওভযক্ষ ৩৯৬মে েমভও-

ওৃলও ধভতখে েভোন ওযয ফতবোযতীয় স্তযয কোমন্ধয এই জন-আযদোরন দৃঢ় সথযও দৃঢ়তয মদযও েফোমত যয়মির। 

মমদ, কোন্ধীমজ মফশ্বো ওযযতন, ওৃলও আযদোরযনয পযর ফতযক্ষো সফম ক্ষমতগ্রস্ত ন ওৃলও-বোকচোমলযো। তযফ, 

স্থোনীয় স্তযয ওৃলওযো এই স্বযদমবোফনোয আযদোরযন োমভর যয়মিযরন; সমভন, ওোথীঁ, তভরুও ওৃলযওযো সচৌমওদোযী 

ওয সদয়ো ফন্ধ ওযযমিযরন এফং ঢোওো, োফনো, ঔুরনো, নমদয়ো বোকচোলীযো বূস্বোভীযদয রোবযোং মনযয় আযদোরন শুরু 

ওযযমিযরন এফং েদোন ওযযত অস্বীওোয ওযযমিযরন। 

অমং-অযমোক আযদোরযনয দ্বোযো বোযতীয় ভোযজয এও নতুন দ্বোয ঔুযর মদযয়মিযরন। ইমতূযফত, 

জোতীয় আযদোরযন নোযী-মিয সমোকদোযনয ভোত্রো মির ঔুযফই ওভ; ুরুলতোমিও ভোজওোিোযভোয জনয 

মনযফমও যওোয-মফযযোধীতোয় নোযী ভোজযও অোযও মোযফ তুযর ধযো যয়মির। কোমন্ধমজ জোতীয় স্তযযয 

আযদোরযনয যে ‘অযন্ধন’-এয ভযতো োধোযন মফলয়যও স্থোন েদোন ওযয বোযতীয় নোযী ভোযজয মফশ্বো অজতন 

ওযযমিযরন। সইযে নোযী-স্বোধীনতোয অন্তযোয় মথো দতোেথো, মক্ষোীনতো  েতযক্ষ যোজনীমতযত স্থোনোবোফ 

ইতযোমদ মফলয়গুমরযও আযরোচনোয মযভিযর আনোয পযর নোযী-ভোজ এই আযদোরযনয দৃঢ় ওোিোযভোযত মযণত 

যয়মিযরন।   
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কোন্ধীমজয ফহুভুঔী দৃমষ্টযওোযণ মযচোমরত এই আযদোরন শুধুভোত্র আভুদ্র-মভোচর স্পত ওযযমির তোই নয়, 

ভোযজয ফতস্তযযয ভোনুযলয অংগ্রণ ূযফতয ওংযগ্রযয মযচোমরত মফমবন্ন আযদোরনগুমর সথযও অযমোক 

আযদোরনযও ৃথও ওযয সদয়। এই আযদোরযনয েবোফ  তীিতোয় মফমবন্ন আঞ্চমরও ভযোগুমর মভযরমভয 

এওোওোয যয় মকযয়মির। উি আযদোরযনয বফমষ্টযগুমরযও মফযেলণ ওযযর আভযো সদঔযত োই, কোন্ধীমজ তোাঁয 

অমং  তযোগ্রযও েমুি ওযয বোযযতয ওর জনভোনযও স্বয়ংমূ্পণত ওযয কয়ি তুরযত সচযয়মিযরন, মো 

যফততীযত ফতবোযতীয় চমযত্র রূয আত্মেওো ওযযমির।  

                                           .......................................... 
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নাযী করযাণ বাফনায় গান্ধীজজ 

ুদদষ্ণা ভজুভদায 

তৃতীয় সজভস্টায, ইজতা জফবাগ 

ভদতরা কদরজ 

 

ফততভান ভাদজ দাাঁজিদয় নাযীদদয স্বাধীনতায কথা বাফদর আভযা সদখদফা সম, এখনও মতন্ত নাযীযা ূূ্নতাঙ্গ 

স্বাধীনতায় সৌছাদত াদযজন ফা তাদদয জদদত াদয জন আভাদদয এই ুরুলতাজিক ভাজ। ুদুয অতীতকার 

সথদকই এই ুরুলতাজিক ভাজ নাযীদদয নূনযতভ াভাজজক অজধকায ও স্বীকৃজতয প্রদাদনয ফযাদয কৃণতা 

সদজখদয় এদদছন, উযন্তু নাযীদক ফযফায কযা দয়দছ ম্পজি-সবাগযফস্তু জাদফ াভাজজক জফজধজনদলদধয 

(তীদা, দতা, অফদযাধ প্রথা, ও ূমতস্পযা, সগৌযীদান, ফারযজফফা ও, ফহুজফফা ইতযাজদ ) সদাাই জদদয়। পররূ 

ভাজ গঠদন নাযীদদয বূজভকা াদপ্রদীদ উদঠ আদ জন। উনজফিং তাব্দীদত াভাজজক-িংস্কাযভূরক 

আদদারনগুজর নাযী-স্বাধীনতা জফলয়ক থদক জকছুটা প্রস্ত কদযজছর, মজদও তা ভাদজয এক জফদল সেনীয সেদে 

প্রদমাজয জছর। 

যাধীন বাযদত ফৃজট-জফদযাধী আদদারনগুজর নাযীদদয যাজনীজতয আজঙ্গনায় আনদত াাময কদযজছর, 

সই দঙ্গ তাদদয স্বাধীনতায প্রশ্নগুজর ভাদজ ভূর জবজিদত স্থান সদত শুরু কদয। ১৯০৫ াদরয ফঙ্গবঙ্গ- জফদযাধী 

স্বদদী আদদারদন „অযন্ধন‟-সক প্রতীকী জাদফ স্থান াওয়া নাযীদদয যাজননজতক ভয়দাদন আায সেদে সপ্রযনা 

প্রদান কদযজছর। যফততী ভদয় জিজট-জফদযাধী „নযভ‟ ও „চযভ‟ন্থী আদদারদন বাযতীয় নাযীযা ুরুলদদয দঙ্গ 

কাাঁদধ কাাঁধ জভজরদয় সমাগদান কদযজছদরন। গান্ধীজজয জাতীয় আদদারনগুজরদত নাযীদদয বূজভকা জছর অজযীভ 

এফিং গান্ধীজজ জনদজই এই আদদারনগুজরদত নাযীয উজস্থত উরজি কদযজছদরন। াাাজ ফাভন্থী এফিং অনযানয 

আদদারনগুজরদত (সতবাগা, খাদয, নকার ও জচদকা, নভতদা-ফাাঁচাও) „নাযী‟ অজযামতয বূজভকা ারন কদযজছর। 

জফিং তদক গান্ধী ও গান্ধীফাদদয আদরাদক নাযী-করযাদণয জফলয়জট আদরাচয জনফদন্ধ আদরাকাত কযা দফ।   

গান্ধীজজয সনতৃদে জাতীয় আদদারন শুধুভাে জিজট াম্রাজযফাদ সথদক বাযতফাীদক ভুক্ত কযদত াাময 

কদযজন, সইদঙ্গ তাাঁয আদদারন জযচারনায ন্থা ভাদজয কর স্তদযয/ ফদগতয ভানুলদক অজিং তযাগ্রদয দ্বাযা 

জীফন অজতফাজত কযায অনুদপ্রযনা প্রদান কদযজছর। জাতীয় স্বাধীনতায প্রদয়াজদন চযভন্থীদদয ভত আত্মতযাগ ফা 
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নযভন্থীদদয সগানীয়তা না থাকায পদর বাযতীয় নাযী ভাজ দজই গান্ধীয জাতীয় ভতাদদতয প্রজত আকৃষ্ট 

য়। অজিংা ও তযাগ্রদয ভদািভ আদত প্রকৃত দে নাযীয ভনদন জনজত আদছ ফদর জতজন জফশ্বা কযদতন। 

গান্ধীয “অজিংা ও সপ্রদভয দ্বাযা ত্রুয হৃদয় জয়”-এয সকৌরজট „ভা‟, „ধজভতণী‟, „কনযা‟য কাদছ আন অবযা 

ফদর ভদন দয়দছ। তাই জফিং তদকয কুজিয দদক ভাত্মা গান্ধীয অজিংা অদমাগ আদদারদনয ভধয জদদয় 

নাযী ভাজ যাজননজতক দচতনতায একজক্ত ঞ্চয় কদযজছর। জতজন ভদন কযদতন, নাযীদক অফরা ফরাটা 

একপ্রকায অভানজনক, তা নাযীয প্রজত ুরুদলয অজফচায। জক্তয অথত মজদ াজফক য়, তদফ নাযীযা ুরুদলয 

ভকে নয়, জকন্তু জক্তয মজদ ননজতক য় তাদর নাযী অজযদভয়দেষ্ঠ।  

ভাত্মা গান্ধীয অদমাগ আদদারন সমভন জিজট াদনয প্রজত জফতৃষ্ণা ও প্রজতদযাধ-জক্তয প্রথভ 

ফতবাযতীয় প্রয়া জছর, জঠক সতভজন বাযতীয় নাযীভাজ জাজতয করযাণকয কাদজ ভদাজয়দে উদ্দীনা স্বীকৃজত 

সদয়দছন। যাজা যাভদভান যায় এফিং জফদযাাগয ভায় নাযীয ৃঙ্খরদভাচদনয ূচনা কদযজছদরন, জঠক সতভজন, 

গান্ধীয এই আদদারন নাযীদক স্বাজধকায ও স্বাধীনতা অজতদনয জক্ত প্রদান কদযজছর। জাতীয় আদদারদন নাযীয 

গুরুে উরজি কদযই গান্ধী তাাঁয আদদারনগুজরয প্রতীকী জাদফ „ অযন্ধন‟, „ রফণ‟-এয ভদতা াধাযন 

জফলয়গুজরদক জাতীয় স্তদযয দঙ্গ িংদমাগ কযায় নাযীভাদজয দ্বাযপ্রাদন্ত সৌঁদছ জগদয়জছদরন। গান্ধীয এই 

জন্ধান্তগুজর দ্বাযা বাযতীয় নাযীয জফশ্বাবাজন দয়জছদরন। ুদচতা কৃাজরনী ভদন কদযন গান্ধীয ফযজক্তে, জফশ্বা ও 

অজিং নীজতয ভানজফক গঠন বাযতীয় নাযী ভাজদক মদথষ্ট জযভাদন অনুদপ্রযনা মুগীদয় জছর। শুধুভাে যাজননজতক 

সেদেই নয়, গান্ধীজজয সনতৃদে ভজরাযা াভাজজক সেদেও আত্মজনদয়াগ কদযজছর।  

ফস্তুতদে, গান্ধীজীয নাযীয প্রজত জফশ্বা অজচদযই াপরযরাব কদযজছর এফিং বাযদতয জফজবন্ন অিংদয 

নাযীভাজ ভস্ত প্রজতফদকতা দূয কদয গান্ধীজজয ডাদক াযা জদদয়জছদরন। ১৯৩০ াদরয রফণ তযাগ্রদয ভয় 

করকাতায সভদয়যা “নাযী তযাগ্র জভজত” এফিং ঢাকায় “তযাগ্রী সজফকা দর”- এয দ্বাযা দযাজজনী নাইডু, উলা 

সভদতা, ফীনা দা, রীরা যায়, কভরা দাগুদেয ভদতা স্বাধীনতা িংগ্রাভীযা জিজট াদনয জফদযাজধতা কদযন। 

যফততী ভদয় যাজনীজতয আফদতত নাযী ুরুলদদয দঙ্গ াল্লা জদদয় জনদজদদয অজধকায জছজনদয় জনদয়জছর। আদর, 

গান্ধীয কাদছ নাযী জছদরন া, নধমত, নীরতা ও আত্মতযাদগয ভূতত প্রতীক,  বাযতীয় ভাদজয কাদছ এই 

জফশ্বাজট জাজগদয় তুদরজছদরন।   
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বাযদত নাযী-ভুজক্ত আদদারদনয ইজতাদয এক ফৃিয জায়গা স্বাধীনতা আদদারদনয ভধয সথদক উদঠ 

এদদছ। সভদয়দদয জো সমখাদন অম্ভফ জছর, সখাদন জাতীয় যাজননজতক আদদারদনয অিং জাদফ জনদজদদয 

তুদর আনা প্রায় অম্ভফ জছর। গান্ধীজজয প্রায় একক প্রদচষ্টায় জিজট- জফদযাধী আদদারনগুজরদত নাযীভাজদক 

অজযামত অিং জাদফ বাযতীয় স্বাধীনতা িংগ্রাভী সনতৃেদক অবযা কযদত ফাধয কদযন, মায ধাযা আজও জফজবন্ন 

জাতীয় কভতন্থায়  সদখদত াওয়া মায়। 

                                   ...................................................  
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গান্ধীজী এফং তাাঁয অহং নীহত 

ুজাতা ঘ াল                                                                                                                 

তৃতীয় ঘহভস্টায, ইহতা হফবাগ,                                                                                            

ভহতরা কহরজ                                                                                            

ভাত্মা গান্ধী তাাঁয অহং আহদারহনয দ্বাযা ভগ্র বাযতফাীহক ঐকযফদ্ধ কহযহিহরন, ঘইহে 

ভুহিকাভী ভানুহলয কাহি প্রহতফাহদয নতুন বালায় হযণত হয়হিন। স্বৈযতাহিক ান-ঘালহণয হফরুহদ্ধ ভানুহলয 

ঘেতনাহক জাগ্রত কহযহিহরন অহংায ভাধযহভ। ঘই হে ভানফভাহজয স্বনহতক উন্নয়নহক এহগহয় হদহয়হিহরন 

তয  নযাহয়য হদহক। এই অহংা  হতযয ূজাযীহক আভযা জাহতয জনক ফা জাহতয হতা হাহফ হেহন। 

১৮৬৯ াহর ২যা অহটাফয গুজযাহত ঘাযফদহয জন্মগ্রণ কযা ঘভানদা কযভোাঁদ গান্ধীয হে হফহবন্ন হফলয় 

হনহয় ভতহফহযাধ থাকা হে যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয তাাঁহক ‘ভাত্মা’ ফহর আখ্যাহয়ত কহযহিহরন এফং েযভ প্রহতক্ষ 

হয় ঘনতাহজ ুবালেন্দ্র ফু তাাঁহক ‘জাহতয হতা’ ফহর হবাধন কহযহিন। েযভ ডানন্থী ঘথহক শুরু কহয 

ফাভন্থী প্রায় কহরই তাাঁহক নানাবাহফ আক্রভণ কহয ঘগহিন, তাাঁয েরায থ  দ্ধহতহক কহঠনবাহফ জজজহযত 

কহযহিন, হকন্তু একথা ঘকউ অৈীকায কযহত াহযন হন ঘম, হিহি হফহযাধী জাতীয়তাফাদী আহদারনহক 

ফজবাযতফযাী হফসৃ্তহতকযহণয প্রহেষ্টা তাাঁয আহগ ঘকউ কহযন হন। হতহন বাযতফহলজয জাতীয় আহদারনহক এক 

নতুন হদা হদহয়হিহরন। 

ভাত্মা গান্ধীয আত্মজীফনীয নাভ “ My Experiment with Truth” অথজাৎ " হতযয হে আভায 

যীক্ষা"। গান্ধীহজ তাাঁয ফযহিগত জীফনাদহজ ফা যাজননহতক ভতাদহজয ঘক্ষহে হতযয হে যীক্ষা-হনযীক্ষা 

আজীফন োহরহয় ঘগহিন। হতযয াহথ এই যীক্ষা-হনযীক্ষায পরশ্রুহত তাাঁয দুহি আদজ, মা ফযহিগত জীফনহক 

তথা যাজননহতক জীফনহক হযোহরত কহযহির। ঘই দুহি আদহজয হির ‘অহংা’ এফং ‘তযাগ্র’; এই দুহি ব্দ 

যস্পহযয াহথ ম্পকজমুি, এহক অহযয হযূযক। ‘অহংা’ আদজহি গান্ধীহজ গ্রণ কহযহিহরন ঘফৌদ্ধ এফং 

স্বজন ধভজ তথা হকিুিা হদুধভজ ঘথহক। গান্ধীজীয াহেক ভানুল হিহরন, ধভজ ধৃ-ধাতু ঘথহক প্রূত, আক্ষহযক অহথজ, 

প্রকৃত অহথজ ঘম ধভজ ভানুহলয ভস্ত হযুহক অফদহভত কহয, তায ঘবতহযয ঘম প্রান্ত হফহফক আহি তাহক জাহগহয় 

ঘতাহর, ঘই ধহভজয েেজা কহযহিন হতহন আজীফন। ঘই ধভজ অনুমায়ী হকন্তু হতহন অহংাহক ঘদহখ্হিন, এই অহংা 

এফং তযাগ্রহক শুধুভাে ফযহি জীফহন নয়, হতহন যাজননহতক জীফহন প্রহয়াগ কযহত হেষ্ট হয়হিন। 
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আহদারহনয ভধয হদহয় এফং তাাঁয ভগ্র যাজননহতক হযোরনা ভধয হদহয় আভযা এই অহংায প্রহতারন ঘদহখ্ 

থাহক। 

প্রথভ জীফহন গান্ধীজী ঘাগত কাযহণ দহক্ষণ আহিকায় থাকাকারীন ভয় হতহন হনহজ ফণজনফলহভযয 

হকায হয়হিহরন। ঘখ্ানকায বাযতীয়হদয ঘবািাহধকায  অনযানয দাহফহত তযাগ্র আহদারন শুরু 

কহযহিহরন। আহর, গান্ধীহজ দহক্ষণ আহিকায় ফণজনফলহভযয হফরুহদ্ধ আহদারহনয ভহধযই তযাগ্র ব্দহিয উদ্ভফ  

প্রহয়াগ কহযহিহরন। ফণজনফলহভযয হফরুহদ্ধ যয হতনহি পর তযাগ্র আহদারহনয য 1914 াহর দহক্ষণ 

আহিকা ঘথহক হপহয এহই তযাগ্রহক জাতীয় যাজনীহতহত প্রহয়াহগয প্রহক্রয়া শুরু কহযন।  

বাযহত হপহযই গান্ধী তযাগ্রহক পর প্রহয়াগ জনয আঞ্চহরক ভযাগুহরহক গুরুত্ব প্রদান কহযন, ঘই 

উহেহয হফাহযয েম্পাযহণ নীরোলীহদয উয ুাঁহজহত নীরকযহদয অতযাোয ফা ঘখ্দায কৃলকহদয অবাফ 

অহবহমাগ ফা আহভদাফাহদয হভর শ্রহভকহদয দুদজায হেে োকু্ষল কহযহিহরন। স্থানীয় ঘনতৃহত্বয ায়তায় গান্ধী এই 

আহদারনগুহরয হে হনহজহক মৃ্পি কহযহিহরন এফং পরবাহফ তযাগ্রহয দ্বাযা প্রাহন্তক ভানুলগুহরয 

অহধকাযহক ুপ্রহতহিত কহযহিহরন। গান্ধী তাাঁয অহংা  তযাগ্রহয দ্বাযা উরহি কহযহিহরন এই প্রাহন্তক 

ভানুলগুহরহক মহদ ফজবাযতীয় আহদারনগুহরহত আনহত য়, তহফ স্থানীয় ভযাগুহরহক প্রাধানয প্রদান কযহত হফ 

এফং একাহজ াপরযরাব কহযহিহরন, মায প্রধান উদাযণ র যফতজী কহয়ক দহকয ভহধয অহং অহমাগ 

(1920 ঘথহক 1922), আইন অভানয ( 1930 ঘথহক 1934), বাযতিাহ া ( 1942) ভহতা ফৃৎ আহদারনগুহরহত 

আাভয বাযতফাী উহেখ্হমাগয ঘমাগদান। গান্ধীজী াহন্তয ৈহক্ষ দাাঁহ হয় হংা আশ্রয় না হনহয় একভাে 

অহংায থ অফরবন কহয এক নতুন ইহতা গহ  তুরহত ঘেহয়হিহরন ফা ঘেষ্টা কহযহিহরন। আজ তাাঁয এই 

অহং হথয দ্বাযাই াযা হফহেয াহন্তকাভী ভানুল ভুহিয থ ঘদখ্হিন।  

                    ........................  
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দলরত বাফনায় ভাত্মা কান্ধী 

নুযজাান ঔাতুন                                                                                                       

তৃতীয় সলভস্টায, ইলতা লফবাক,                                                                                    

ভহতরা ওহরজ 

 

‘দলরত’ ওথালি ‘দরন’ সথহও এহহে, মায ভূর অথথ বাঙ্গা, স্থর-লনহে, লনেু, লনীলিত। ললি, ফাাংরা ফা 

ভাযালি বালাহত এয ভূর অথথই র সলণ, লনীিন। উলন তহও ভাত্মা সজযালতযা পুহর লি-জহেয লিুহদয 

ূফথফতথী ‘ অসৃ্পয’ ফহণথয িাযা লনীিহনয প্রহঙ্গ দলরত ব্দলি ফযফায ওহযহেন। ভাত্মা কান্ধী বাযহতয 

ভাজফযফস্থায এই ম্প্রদায়হও ‘লযজন’ লাহফ উহেঔ ওহযহেন। মলদ, নযীভা সভহতা ‘লযজন’ ব্দলিহও 

ফযফায ওহযলেহরন এফাং কান্ধী তা জনলপ্রয় ওহযলেহরন। কান্ধী ১৯৩০ াহরয ১১ই সপব্রুয়ালয াপ্তালও লযজন 

লিওায প্রথভ াংঔযা ম্পাদনা ওহযন এফাং এই ব্দলিহও লনহয় আহন। আহর, কান্ধীয ভূর উহেযই লের এই 

ম্প্রদাহয়য উন্নলত লফধান ওযা। লতলন ‘লযজন’ ওথালিহও ‘লয’ অথথাৎ বকফান এফাং ‘জন’ অথথাৎ ভানুল ফা ন্তান 

লাহফ উহেঔ ওহযলেহরন, মাযা লনহফলও হফথ যওালয নলথহি Depressed classes ফহর লযলেলত রাব 

ওহযলেহরন।  

প্রােীন বাযহতয লিুধহভথয জাতফযফস্থায় দলরতহদয াধাযণত অফস্থান লের েতুফথহণথয ফাইহয ঞ্চভফহণথয 

ভহধয, মাহদয ভূর লযলেলত লের দা, দুয, েন্ডার, প্রবৃলত অলবধায ভাধযহভ এফাং ভাহজয লির ওভথওাণ্ডগুলর 

এহদয িাযাই ওযা ত। আলদ ফথ সথহওই শুধু ইলতা, যাজনীলত, অথথনীলতহত এই ম্প্রদাহয়য ভানুলযা 

লনীলিত–লনমথালতত হয় আহে জাতফযফস্থায ক্রহভাচ্চ সেণীগুলরয িাযা। উচ্চহেণীয ভানুলহদয সফা ওযা োিা 

দলরতহদয সওাহনা অলধওাযই স্বীওামথ ত না এই জাতফযফস্থায়। উলন তহও অলধওাহযয প্রহে দলরত 

ম্প্রদায়গুলর সাচ্চায হত সদঔা মায় সজযালতযা পুহর, নাযায়ণ গুরু, সলযয়ায, নাইওায, আহেদওায সনতৃহে।  

জাতীয় আহিারহনয ফথবাযতীহয়য সমাকদানহও ুলনলিত ওযায তালকহদ কান্ধীজী ভাহজয ভস্ত স্তযহও 

স্পথ ওযহত সেহয়লেহরন। লঔরাপত  অলাং অহমাক আহিারহন লতলন সমভন আঞ্চলরও দালফগুলরহও মুক্ত 

ওহযলেহরন, লিও সতভলন লিুধহভথয ভহধয এই অফহলরত ম্প্রদায়গুলরয জাতীয় আহিারহনয ভুঔয ধাযায় মুক্ত 

ওযায জনয হেষ্ট ন। ১৯২০ াহর জাতীয় ওাংহেহয দালয়ে সনয়ায হযই কান্ধী ফথপ্রথভ জনাধাযহণয 
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উহেহয অসৃ্পযতা ম্পহওথ লনহজয অফস্থান স্পষ্ট ওহযন। যাজনীলতলফদ লাহফ কান্ধী ভহন ওহযন, লিু ভুলরভ 

ঐওয োিা অসৃ্পযতায া অাযণ না ওযহর স্বযাজ আহফ না।  

কান্ধী ফণথফযফস্থা  জাতফযফস্থায (অসৃ্পযতা) ভহধয সম াথথওয লের, তা আজীফন ারন ওহয সকহেন। 

ফণথফযফস্থায প্রফর ভথথও য়া হে জাতফযফস্থায এই বয়িয লফধান ( অসৃ্পযতা) কালন্ধহও ফথদাই ীিা 

লদহয়লের। লতলন কান্ধীজী ভহন ওহযন ‘ফণথফযফস্থা মলদ ফৃক্ষ য়, অসৃ্পতা তহফ যকাোয ভত। যকাোহও ওািহত 

লকহয় আভযা সমন বুর ওহয ফৃক্ষ সওহি না ফল”। এফাং কান্ধীজীয ভহত ফণথফযফস্থা ধ্বাং ওযা হর ফণথ এফাং অফহণথয 

ভহধয যাজননলতও লফবাজন ততলয ওযা। তাাঁয এই ধাযনা লফহযালধতা ওহযন আহেদওায।  

১৯৩২ াহর লিলি প্রধানভন্ত্রী য ্  মাভহ ভযাওহ ারান্ড ‘াম্প্রদালয়ও ফাহিায়াযা’ নীলতয িাযা বাযহতয এই 

ফহুেফাদহও ওাহজ রালকহয়হেন তায াওহালহণয প্রলক্রয়াহও ুযলক্ষত ওযায জনয। জালত-ধভথ- ফণথলবলিও ৃথও 

লনফথােনী ফযফস্থায লফরুহে কান্ধীয প্রলতফাদ াভলজও স্তহযয পািরহও সযাধ ওযহত াহযন লন।  

ুনা েুলক্তয যফতথীহত কান্ধী লনহজহও লযজন আহিারহন লনহয়ালজত ওহযন, লিু ধহভথয ভহধয জাত 

তফলভযফাহদয লনভূথরওযহণয জনয লতলন দীপ্ত ওহে সখালণা ওহযলেহরন সম, “আলভ ুনজথে লনহত োই না, তহফ আভায 

মলদ ুনজথে য় তহফ আভায অসৃ্পয লাহফ জেেণ ওযা উলেত”। বাযহতয আধযালত্মও সনতা লহহফ 

অসৃ্পযতায দুদথা ফথদাই লফেলরত ওহযলের, লনীলিত ভানুহলয অলধওাহযয প্রেলি কান্ধীয অলাংায ভাধান 

ওযহত না াযায লেহন লের ফহুওাহরয অেরায়তন ফণথফাদীহদয তফলভযফাদী ভানলওতা, মায অলনফামথ লযণলত 

আজ ফাহযফাহয সদঔহত ায়া মায়।  

                                     ....................................... 
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ফুননয়াদী নক্ষা বাফনায় গান্ধীনি 

ানযকা ুরতানা ও মভহিানফন খাতুন                                                                                             

তৃতীয় মনভস্টায, ইনতা নফবাগ,                                                                                                

ভহতরা কহরি 

বাযহতয নিনি-নফহযাধী যািনননতক ধাযায় ফযনিহেয ‘ কযানযশ্মা’ গান্ধীনিয প্রধান নযনিনত হরও 

ভািকাঠাহভায ভূর নবনি, নক্ষা মক্ষহেও দৃঢ়তায ছা মযহখ মগহছন। নক্ষাহক্ষহে এক গনতীর দাশননক নিন্তায 

িনক নছহরন নতনন. ভাত্মা গান্ধী নছহরন আধুননক িগহতয উহেখহমাগয যািনননতক প্রনতবা ম্পন্ন ফযনি.  নিনি 

াহনয ভয় নতনন ফুঝহত াহযন মম বাযতহক নিনি ভুি কযহত হর বাযহতয নক্ষা নফস্তায ঘিাহনা প্রহয়ািন। 

নিনন নক্ষাহক তযাহেলণ এফং আহত্মারনিৱ ন্থা নাহফ ফণশনা কহযন।    

গান্ধীিী ভহন কযহতন নক্ষা ভানুহলয নননত নননতক, ভাননক এফং আধযানত্মক ফযকভ িায নযূণশ 

নফকা ঘিাহত াাময কহয। তাই নতনন নক্ষায নফকাহক তাাঁয িীফহনয অনযতভ রক্ষয নহহফ গ্রণ কহযনছহরন। 

নতনন কভশহকনিক নক্ষায উয নফহল গুরুে আহযা কহযনছহরন, কাযণ নক্ষায ভাধযহভ ভাহিয উন্নয়নই প্রধান 

রক্ষয। এই নননতক নফলয়গুনরয নদহক রক্ষয মযহখই নতনন ১৯৩৭ াহর তাাঁয নক্ষাবাফনানিহক ফুননয়াদী নক্ষা নাহভ 

অনবনত কহযহছন।  

বাযতফহলশয গ্রাভ অঞ্চরগুনরমক াভানিক শুদ্ধতায উহেহয গান্ধীনি একনি মভৌনরক নক্ষা ফযফস্থা প্রফতশন 

কহযনছহরন, তাাঁয এই নক্ষা ফযফস্থায় ফুননয়াদী নক্ষা ফা নাঈ-আনরভ নক্ষা ফরা য়। ১৯৩৭ াহর নতনন মখন 

প্রহদহয স্বায়িাহনয দানয়ে ান, মইভয় গনঠত ভনিবাগুনরহতই নক্ষা নযকল্পনা গ্রণ কযায গুরুে ফৃনদ্ধ 

ায়। এই ভযা ভাধাহনয উহেহয নতনন এই ফুননয়াদী নক্ষা নযকল্পনানি ‘নযিন’ নেকায় তুহর ধহযন। এই 

নক্ষায উহয ১৯৩৭ াহর অহটাফয ভাহ িাতীয় স্তহযয প্রথভ অনধহফন য়। এই অনধহফহন এভন অহনকগুনর 

প্রস্তাফ গ্রণ কযা হয়নছর মগুনর মথহক এখহনা নকছু এখাহন নকছু তুহর ধযা হরা মমভন- এই নক্ষায় নক্ষা 

ফাধযতাভূরক ও অনফতননক নক্ষায প্রফতশন কযহত হফ। ভাতৃবালায ভাধযহভ নক্ষা নদহত হফ 

ফুননয়াদী নক্ষাহক িীফহনয িনয নক্ষা ফরহর অতুযনি হফ না। এই নক্ষা ফযফস্থা াভানিক, অথশনননতক এফং 

ভনস্তানিক নদক মথহক বাযতীয় ভািহক এক নতুন হথ িানরত কহযনছর।  
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1. গান্ধীিী তাাঁয ফুননয়াদী নক্ষা প্রফতশন কাহর ৭ মথহক ১৪ ফছয ফয় মশন্ত ভস্ত মছহরহভহয়হদয িনয 

নক্ষাহক ফাধযতাভূরক কযায কথা ফহরহছন। এছাডাও নতনন নক্ষাহক ির, ফায়ু ইতযানদ ভত িীফনদায়ী 

নিনন নহহফ অনবনত কহযহছন। িরফায়ু, আহরা মমভন আভযা ভুিবাহফ াই, তায িনয অহথশয 

প্রহয়ািন য় না মতভনন নক্ষাহক অনফতননক কযহত হফ। ফুননয়াদী নক্ষাহক তাই অনফতননক কযায কথা 

ফরা হয়হছ। 

2. এই দ্ধনতহত ইংহযনি নক্ষায নযফহতশ ভাতৃবালা নক্ষায ভাধযভ নহহফ গ্রণ কযা হয়হছ। কাযণ 

ভাতৃবালায ভাধযহভ নশুয নিন্তানি মূ্পণশরূহ নফকা রাব কযহত াহয। 

3. এই নক্ষাদ্ধনতহত নক্ষাহক স্বননবশযীরতা কযায ফযফস্থা কযায কথা ফরা হয়হছ। নক্ষাথশীযা নফনবন্ন 

উৎাদনভূরক কাহিয ভাধযহভ অনবজ্ঞতা অিশন কযহফ এফং একইহে উৎাদন কযহফ এফং এই ভস্ত 

নিনন নফক্রয় কহয তাযা ননহিহদয নক্ষামক্ষহে ফযয় কহয ননহিমদয িীফন অনতফানত কযহফন। 

এই দ্ধনতহত একনদহক মমভন নক্ষাথশীয নক্রয়তা িানয মযহখ গুরুেূণশ স্থান মদওয়া হয়হছ, অনযনদহক 

বাযতফলশ এয ভতই অথশনননতক নদক মথহক অনু্ননত মদহ াভনগ্রক িানদাহক মূ্পণশবাহফ নফহফিনা কহয তায 

াফধান কযায মিষ্টা কযা হয়হছ। তায ভহধয উহেখহমাগয হরা -  

1. কানয়ক শ্রভহক াঠক্রহভ ূণশ ভমশাদা মদওয়ায পহর নক্ষাথশীহদয ভন মথহক কভশনফুক্ষযতা মছািহফরা 

মথহক দূয য়, পহর বনফলযৎ িীফহন তাযা মকাহনা কািহক মছাি কহয মদখায নিন্তাধাযা মথহক 

ননহিহদয নফযত যাখহফন, নফনবন্ন ফৃনিহত ননমুি ফযনিহদয প্রনত ভনভশতাহফাধ িাগহফ। 

2. এই দ্ধনতহত কািহক মকি কহয নক্ষা মদওয়া এফং তায াভানিক উহমাগীতায উরনিহফাধ 

গহড উঠহফ। এনদক মথহক এই নক্ষায় নক্ষাথশীযা দরগতবাহফ অং মনওয়ায পহর তাহদয ভহধয 

হমানগতা, ভনভশতা, ভহফদনা, প্রবৃনত াভানিক গুহণয নননতক নফকা ঘিহফ, মা নক্ষাথশীহক 

বনফলযৎ িীফহন আহযা াভানিক হত াাময কযহফ। 

3. এই দ্ধনতহত নক্রয়তাফাহদয উয নবনি কহয গহড ওঠায় নক্ষাথশীযা নফহলবাহফ আগ্রী য়। এই 

আগ্র নক্ষাথশীহদয মম শুধুভাে াহঠ অনুপ্রানণত কহয তা নয়, বনফলযৎ িীফন তাহদয ফৃনিভূরক 

প্রহিষ্টাহক অনুপ্রানণত কহয। 
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ফুননয়াদী নক্ষায একানধক উহমানগতা থাকায হিও আভাহদয মদহ পরবাহফ ফাস্তফায়ন ও প্রহয়াগ য় 

নন। াাান এই নক্ষা নযকল্পনায় অবযন্তযীন নকছু অমূ্পণশতাও রক্ষয কযা মায়, মগুনর হরা - 

1. ফুননয়াদী নক্ষাফযফস্থায় অনুফন্ধন নীনত অনুযহনয কথা ফরা হরও ফাস্তহফ তা নঠকবাহফ প্রহয়াগ 

কযা ম্ভফ য় নন। এই দ্ধনতহত মূ্পণশ নক্ষাহক নফহল ননফশানিত স্তনহল্পয ভাধযহভ মখাহনায কথা 

ফরা হয়হছ, এই ধযহনয অনুফন্ধন স্থান ফভয় ম্ভফ য়না। অহনক ভয় এই অনুফন্ধন কষ্টাধয 

হয় হড। 

2. ফুননয়াদী নক্ষায নযকল্পনা গ্রাভীন বাযতফহলশয হক্ষ নফহল উহমাগী। কাযন, মম নযহফহ এই 

নক্ষায কথা ফরা হয়হছ, তা গ্রাহভয িীফহনয হক্ষ উহমাগী এফং নল্প ননফশািন গ্রাহভয িীফনমাোয 

নযহপ্রনক্ষহত ম্ভফ। নকন্তু হযয নল্প ননফশািন কহয এই দ্ধনতহত ডাহনা অহনক অুনফধা আহছ, 

তায কাযন হযয নল্প ভাহনই মানিক এফং িনির। এই কাযহণ ফুননয়াদী নক্ষা বাযহত াফশিনীন 

নক্ষা নাহফ প্রনতনিত হত াহযনন। 

3. ফহহল এই নক্ষাদ্ধনতহত উচ্চ ফুননয়াদী স্তহযয য আয মকাহনা াঠক্রহভয ফযফস্থায কথা ফরা য় 

নন। পরত, বনফলযৎ নক্ষায িনয গতানুগনতক নফদযারয় এফং কহরহি মমহত য়। 

ফুননয়াদী নক্ষাদ্ধনত তাই গান্ধীিী প্রফতশহনয য অহনক নযফতশন হয়হছ এফং হয় িহরহছ। বাযতীয় 

ভািফযাফস্থায় এফং তায িানদায কথা নফহফিনা কহয িানতযিনক নক্ষায় মম আদশ উরক্ষয ননধশাযণ কহয 

মগহছন, তাহক নস্থয মযহখ আভাহদয এনগহয় মমহত হফ। 

                                               ...................................................  
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স্বাধীনতা অন্দারন্ন কান্ধীজী 

যভা জানা  নননদতা ভণ্ডর                                                                                                                    

ঞ্চভ সনভস্টায, আনতা নফবাক                                                                                                        

ভন্তরা ওন্রজ 

  

জাতী ওংন্েন্য নফংফাদী সনতা নান্ফ বাযতী যাজনীনতন্ত কান্ধীয বয ুত্থান  প্রনতষ্ঠা জজন 

বাযন্তয স্বাধীনতা অন্দারন্নয আনতা যচনা নতয ন ভাত্রা নদন্নির। স্বাধীনতা অন্দারন্নয নযবানলওন্ও 

মূ্পর্জরূন্ নযভানজজত ওযা বাযন্তয অাভয জনভাজ ংকনিতবান্ফ নিনি নফন্যানধতা সনন্ভনির। তাাঁয এআ 

রড়াআন্য সওৌর, ফতজভান নফন্েয ওান্ি এও নতয ন অনবধাননন্ওয ভমজাদা সন্ন্ি, মা তান্ও „ননন্জআ এওনি 

অওলজর্ী কল্প’ (an interesting story by itself)-এ নযর্ত ওন্যন্ি।   

দনির্ অনিওা সেতাঙ্গ যওান্যয ফর্জবফলভু নীনতয নফরুন্ে কান্ধী সানলত ভান্জয ভন্ধু তুােন্য 

ভত ভাজন্ও উজ্জীনফত ওযা দজন্ন যপ্ত ওযায সওৌর প্রদান ওন্যনিন্রন। মায পন্র সেতাঙ্গ যওায এও প্রওায 

ফাধু ন্আ „Indian Act” প্রর্ন্নয ভাধুন্ভ প্রফাী বাযতীন্দয প্রনত ফর্জবফলভুয ভুান্ও ননযন্নয প্রন্চষ্টা 

ওন্যন। দনির্ অনিওা কান্ধীয এআ তুাে নীনত যফতজীন্ত বাযন্তয ভন্তা ফহু ননন্ফনও ানত ভাজন্ও 

ভযনিয অন্রা সদনঔন্ নিন্রন। এআ অন্দারন চরাওারীন ভন্ নফনবন্ন ফকজ ফা ভান্জয ভন্ধু সম ভতার্জওু 

নফদুভান নির, তা প্রওাযন্ে ান্ওয সালন্র্য ভাত্রান্ও ফৃনে ওন্য াামু ওন্যনির। তাআ প্রন্াজন নির এআ ফকজ 

ফা ভাজগুনরয ভন্ধু াযস্পানযও সফাঝাড়া ফৃনে ওযান্না, এন্িন্ত্র ঞ্জীফনীয ওাজ ওন্যনির এআ তুাে।  

  ১৯১৫-য ৯আ জানযানয কান্ধী তাাঁয তুাে দজন্নয াধনা নি  ননে, াধযভূরও ভাধযমজ  নফজীয 

সকৌযফ ননন্ বাযন্ত নপন্য অন্ন। সদন্ নপন্য অায ন্যআ কান্ধী জাতী অন্দারন্নয দযফজরতায ভূরুান ওযা 

এফং বাযতী যাজনীনতন্ত তুােন্য প্রন্ান্কয প্রন্চষ্টা শুরু ওন্যন, সআ উন্েন্ু নতনন চম্পাযন, সঔদা, 

অন্ভদাফান্দ ওৃলও  শ্রনভও অন্দারন্ন মযি ন্ ন্যন। বাযতী স্বাধীনতা ংোন্ভয আনতান্ও ফুাঔুা ওযন্র 

সদঔা মান্ফ সম, কান্ধীয বাযত অকভন্নয ূন্ফজ অন্দারনগুনরয ভূর চনযত্র সভািাভযনিবান্ফ এও ানিও, নিনি 

উননন্ফনও ান্নয াযন্র্য ভন্ধুআ ীনভত নির। কান্ধী-ওৃত প্রার্নভও অন্দারনগুনরয চনযত্র তুােন্য 

দ্বাযা নযচানরত ন্নির। মায পন্র বাযতী ভান্জয ভন্ধু এও ধযন্নয কিনভূরও প্রনিা সদঔন্ত াা মা। 
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াযন্র্য প্রনিা নংাত্মও ওামজওরান্য নযফন্তজ নফন্িয নননতও নচন্েয উন্ননত এফং তাাঁয দ্বাযা াভানজও 

নফলন্ভুয ফান ওযা নির কান্ধীয কিনভূরও উন্েু। 

কান্ধীয ওান্ি স্বাধীনতায র্জ ঙ্কয নচত নির না, নির তুে ফুাও। উননন্ফনও ান সর্ন্ও ভযনিয ন্ঙ্গ 

ন্ঙ্গ ভাজওরুার্ নফন্যাধী ওামজওরাগুনর সর্ন্ও ভযনিয ওর্া ফান্যফান্য উন্েঔ ওন্যনির। ওৃলও  শ্রনভও 

ভান্জয বাফ-নবন্মাকগুনরন্ও জাতী যাজনীনতয এন্জন্ডায ভন্ধু েবয জি ওন্যনিন্রন। মায পন্র নতনন তাাঁয 

অন্দারন্নয দ্বাযা অঞ্চনরও দানফগুনরন্ও িয াঁন্নিন্রন। বাযন্তয আনতান্ নাযী ভান্জয প্রতুি যাজনীনতন্ত 

ংেন্র্য সশ্র নওন্তু কানন্ধয-আ প্রাু। নতনন রফর্, যন্ধন, ঔানদ ভন্তা র্ু ফা নফলন্ও অন্দারনগুনরয ভূর 

নফল ওযায পন্র েঃযন্যয নাযীযা নিনি নফন্যানধতা ফাআন্য সফয ন্নিন্রন। কান্ধী-নযচানরত নতননি ফৃৎ 

অন্দারন নফন্েলর্ ওযন্র এ নফলন্ স্পষ্টতা াা মান্ফ।  

 

ন্মাক অন্দারন্ন কানন্ধঃ 

প্রর্ভ নফেমযন্েয র্জবননতও ঙ্কি,  নিনি উননন্ফ যওায ওতৃও যারাি অআন প্রফতজন, 

স্বাত্বান ম্পন্ওজ উদাীন বাযতফাীয ভনন্ন এও ন্োন্লয ফাতাফযর্ নতনয ওন্যনির। সদন্য এআ 

নযভণ্ডন্র কান্ধী নদয-ভযনরভ ঐওুন্ও দৃঢ় ওযায তানকন্দ নঔরাপৎ  ন্মাক অন্দারন্নয ূচনা ওন্যনিন্রন। 

কান্ধী এআ দযআ অন্দারন্নয দ্বাযা অাভয বাযতফাীন্ও দয নি ওভজূচীন্ত বুা ওন্যনিন্রন। সননতফাচও ওভজূচীয 

ভন্ধু ফওন্িয ভাধুন্ভ উননন্ফনও যওায নযচানরত প্রনতষ্ঠানগুনর সর্ন্ও দতুাক, এফং নফন্রনত দ্রন্ফুয 

ফুফায ফন্ধ ওযায ডাও নদন্নিন্রন। মায পন্র উননন্ফনও যওায ানতানিও  র্জবননতও দৃনষ্টন্ওার্ সর্ন্ও 

সরাওান ন্নিন্রন। নুনদন্ও, কিনভূরও ওভজূচীয দ্বাযা সদন ংসৃ্কনতয প্রফতজন ওন্যনিন্রন, সমভন চযওা, 

ঔানদয ফুফায, সদী েনতন্ত নিা প্রদান আতুানদ। অন্র, ন্মাক অন্দারন্নয ওভজূচীয ভাধুন্ভ কান্ধী 

তুাে ন্থায দ্বাযা ভে বাযতফাী জাত, নরঙ্গ, ফর্জ, ফকজ, ধন্ভজয সবদান্বদন্ও ননভূজর ওন্য স্বংমূ্পর্জ ওযন্ত 

সচন্নিন্রন। কান্ধীয এআ সওৌরন্ও াদন্য ের্ ওন্যনিন্রন স্বাধীনতা ংোন্ভয ন্ঙ্গ মযি ভস্ত সকাষ্ঠীগুনর, সম 

নচত্রনি কান্ধী-ূন্ফজ নিনি নফন্যানধতা সদঔন্ত াা মা নন।  
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অআন ভানু অন্দারন: 

১৯৩০ নিস্টান্ে ৩০স জানযানয “আং আনন্ডা” নত্রওান্ত যওান্যয ওান্ি ১১দপা দানফন্ত ভাদও দ্রফ  ু

ফজজন, ফনদ ভযনি, রফন ওয যদ, ঔাজনায হ্রা প্রবৃনত জনাধাযন্র্য নফলগুনরন্ও ননন্ফনও যওান্যয ওান্ি 

তয ন্র ধযায পন্র কান্ধীয জননপ্রতা প্রফরবান্ফ ফৃনে সন্নির। জনাধাযন্র্য নফলন্য এআ দাফীত্র নিনি 

যওায দ্বাযা কৃীত না া িয ব্ধ  ভাননত কান্ধীজী ফড়রডজন্ও এওঔানন ন্ত্রয দ্বাযা উন্েঔ ওন্যন্িন ‘সম 

নতজানয  ন্ নতনন সওফরভাত্র এও িয ওন্যা রুনি সচন্ নিন্রন, নফননভন্ নতনন সন্রন ার্য‟। এওপ্রওায ফাধু 

ন্আ কান্ধী নিনি-নফন্যাধী অন্দারন্ন াধাযন ভানযন্লয ননতুবননভনেও দ্রফু ‘রফর্’-সও প্রতীওী নান্ফ সফন্ি 

ননন্নিন্রন। প্রতীওী নান্ফ কান্ধীজী রফর্ন্ও সফন্ি সনায ভূন্র উন্েু নির জানত-ধভজ নননফজন্ন্ল বাযতফাী 

স্বতঃর্স্য জতবান্ফ নিনি অআনন্ও ভানু ওযন্ফ, মা ননন্ফনও ান্নয স্তম্ভন্ও নানড়ন্ নদন্নির। ফাংরায 

প্রানেও ঞ্চরগুনর কান্ধীয ডান্ও াযা নদন্নির। কান্ধীয এআ অন্দারন্নয নুতভ নফনষ্ট নির নাযীন্দয 

প্রফরবান্ফ ংের্।  

 

বাযতিান্ড়া অন্দারনঃ 

  ৪২-এয বাযত িান্ড়া অন্দারন কান্ধী ভতাদন্জয নওিযিা ফাআন্য নংতায ভাত্রান্ও িযন্নির। কান্ধীয 

চূড়াে ডান্ও চযভন্থী  নযভন্থী স্বাধীনতা ংোভীযা ওাাঁন্ধ ওাাঁধ নভনরন্ নিনি ান্নয উন্েদ সচন্নিন্রন। 

তৎওারীন নিনি বাযন্তয বাআয নরননরর্ন্কায ওর্া ফস্তুত এআ অন্দারন্নয ফুাওতা  কবীযতা নদওনি 

নযধাফন ওযা মা। চূড়াে মজান্য এআ অন্দারনন্ও নতনন উন্েঔ ওন্যন্িন “Spinal stag in Indian 

struggle for freedom” নান্ফ। ১৯৪২ ান্র ৮আ অকস্ট সকাানরায িুাঙ্ক ভদান্নয ভে বাযতফাীয 

উন্েন্ু ‘ওন্যন্ঙ্গ ন ভন্যন্ঙ্গ’ সোকান্নআ নির এআ অন্দারন্নয ভূর উন্েু।  ১৯৪২ ান্রয ২৬স এনপ্রর কান্ধী 

নযজন নত্রওা বাযত িান্ড়া ম্পন্ওজ তায ভতাভত ফুাি ওন্যনিন্রন। এআ প্রস্তাফনিন্ত ফরা  বাযন্তয জাতী 

স্বান্র্জয প্রন্াজন্ন নফরন্ে বাযন্ত নিনি যওান্যয নযফন্তজ জাতী যওান্যয প্রনতষ্ঠা ওযন্ত ন্ফ এফং তা ন্ফ 

ূর্জ স্বাধীনতা ফুনতত ম্ভফ নির না। বাযন্তয স্বাধীনতা জজন্নয নফলন্ কান্ধীয ফে নযওযতা সদন্য নানান 
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প্রান্েয ভানযলন্ও স্বাধীনতায জনু অত্মফনরদান্নয সিত্র প্রস্তুত ওন্যনির, মা নিনি াম্রান্জুফাদ নফন্যাধী ভযনি 

অন্দারন ননু। 

 দনির্ অনিওা তুােন্য াপরু বাযন্ত জাতী অন্দারন্ন কান্ধীয যাস্তান্ও যকভ ওন্যনির। 

ওভজিভতা  অত্ম-ননিন্নয দ্বাযা তুােন্য পর ফুফান্যয সওৌর তৎওারীন বাযন্তয জাতী ংোন্ভয 

আনতান্ কান্ধী ফুনতত নু সওান জাতীতাফাদী সনতায ভন্ধু প্রজ্জনরত  নন। নিনি নফন্যাধী অন্দারনগুনরয 

যত্র ধন্যআ বাযতী ভাজন্ও তুােন্য দ্বাযা স্বংমূ্পর্জ ওন্য সতারায প্রা ওন্য সকন্িন অজীফন ধন্যআ। তাআ, 

ওঔন নতনন চম্পাযন-সঔদা-অন্ভদাফান্দয ওৃলও  শ্রনভও সশ্রর্ীন্ও, ন্মাক,  অআন ভানু অন্দারন্নয 

দ্বাযা নাযী ভাজন্ও, নযজন অন্দারন্নয দ্বাযা ভান্জয ফন্নরত দনরত ভাজন্ও ফা বাযত িান্ড়া অন্দারন্নয 

দ্বাযা ভে বাযতফাীয স্বাধীনতায প্রনত অওাঙ্ক্ষা-সও িয াঁন্ নিন্রন তুাে ফুফান্যয সওৌন্রয ভাধুভ।  

                                          ..................... 
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চম্পাযন কৃলক অন্দারন্নয অন্রান্ক গান্ধী 

ভারুপা খাতুন                                                                                                                 

ঞ্চভ সমভস্টায, আমতা মফবাগ                                                                                               

ভন্তরা কন্রজ 

 

বাযন্তয আমতান্ সভানদা কযভদা গান্ধী দমিণ অমিকা সথন্ক বাযন্ত এন্ ‘ভাত্মা’ ন্ে উন্েন্েন 

অঞ্চমরক ভযাগুমরন্ক জাতীে অন্দারন্নয ন্ে মুক্ত কযায যফততীন্ত। দমিণ অমিকাে যীমিত তযাগ্রন্ক 

বাযন্তয দন্বত প্রন্োগ কযায পরতা গান্ধীন্ক “Rise to Power”-এ মযণত কন্যন্েন। গান্ধীয প্রথভমদন্কয 

কৃলক  শ্রমভক অন্দারন্ন তযাগ্রন্য পরতা যফততী মদক মনন্দতনায আমেত ফন কন্যমের। অন্রাচয 

মনফন্ধমিন্ত অন্রাকাত কযা ন্েন্ে চম্পাযন্নয কৃলক অন্দারন্ন গান্ধীয তযাগ্রন্য বূমভকা এফং মংবান্ফ 

এআ কৃলক অন্দারন্নয পরতান্ক।  

তযাগ্র মের সভানদা কযভচাাঁদ গান্ধী প্রমতমিত একমি দতন এফং মং প্রমতন্যান্ধয নুীরন্নয 

একমি ন্থা। ১৯১৫ মিস্টান্ে দমিণ অমিকা সথন্ক পর তযাগ্রন্য বাযন্তয যাজননমতক সপ্রিান্ি ফযফায 

গান্ধীন্ক জাতীে চমযত্র ফুঝন্ত াাময কন্যমের। মফমফধ বালা-ংসৃ্কমত-ধভত ম্বমরত বাযন্ত জাতীে গণঅন্দারন 

ংগমেত কযায জনয প্রন্োজন মের একমি মনমদি ন্থায, মা ূন্ফত নযভ  চযভন্থীয কামতকরান্ মযরমিত ে 

মন। ভান্জয ভস্ত ফন্গতয ভন্ধয ঐকযভত অনায জনয মতমন তযাগ্র মংান্ক প্রন্োগ কন্যমেন্রন। বাযন্ত 

গান্ধীয এআ নীমতয পর প্রন্োগ সদখা মগন্েমের মফান্যয চম্পাযন্ন কৃলক অন্দারন্নয সিন্ত্র।    

উমনন্ফমক ন্ফত চম্পাযন মের মফান্যয একমি সজরা। ১৯৫০ ান্র জমভদাময প্রথা মফন্রান্য ূফত মতন্ত 

এআ সজরাে মচযস্থােী ফন্দাফস্ত প্রফততন মের। এআ সজরায সফময গ্রাভআ ফড় জমভদামযন্ত ফমস্থত োয পন্র 

একধযন্নয মেকাদাময ফযফস্থাে কৃমলকাজ মযচামরত ত। আউন্যামোনযা এআ কর জমভদামযয ফৃৎ ংআ 

কৃমলজমভ রীন্জ মনন্েমের নীর চান্লয উন্েয। থতকযী ণয মান্ফ নীর চাল মযমচত োয কাযন্ন এআ 

আউন্যামোন নীরকয চম্পাযন্ন দ াজান্যয সফম চুমক্তমবমিক শ্রমভক, বুমভদা এফং দমযদ্র কৃলকন্দয নীর চান্ল 

ফাধয কন্যমেন্রন। চম্পাযন্ন মিমি ান্ফন্দয জনয চামলন্দয ৩/২০ বাগ ফা মফঘা প্রমত ৩ কাো জমভন্ত নীর চাল 

কযন্ত ফাধয কযা ত। এন্ক মতন ‘কামেো’ প্রথা ফন্র। কৃলকন্দয আচ্ছায মফরুন্ে নীরচান্ল ফাধয কযা, স্বল্পভূরয 
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প্রদান, ভাজনী তযাচান্যয মফরুন্ে চম্পাযন্নয কৃলকযা ১৯১৭ ান্র মড়া  তুফকামরোন্ত মফন্দ্রা শুরু 

কন্যমের।  

মফান্যয উমকর যাজমকন্ায প্রাদ  যাজকুভায শুক্লায নুন্যান্ধ গান্ধীজী ভজঃপযুন্য উমস্থত ন। 

১০আ এমপ্রর ান্র গান্ধীজীয ন্ে প্রখযাত অআনজীফীয একমি দর (যাজ মকন্ায প্রাদ, যান্জন্দ্র প্রাদ, নুগ্র 

নাযােণ মনা, অচামত মত্রামরনী) মনন্ে চম্পাযন অন্ন তযাচামযত কৃলকন্দয ান্ দাাঁড়ান্নায জনয। গান্ধীয 

ুযাভন্ত মিমি কতৃিন্ক তদন্ত কমভমি কযন্ত ফাধয কন্যমেন্রন কৃলক অন্দারন্নয সনতৃফৃদ। গান্ধীয সমাগয 

সনতৃন্ে মং চমযন্ত্রয কৃলক অন্দারনন্ক তযাগ্রন্য ভাধযন্ভ রিযূযণ কযন্ত াাময কন্যমের। এআবান্ফ 

গান্ধীজী চম্পাযন্নয কৃমলমনবতয অন্দারন্নয মযকাোন্ভান্ক মফসৃ্ততবান্ফ মনধতামযত কন্যমের, মা মতােক্রন্ভ ধীন্য 

ধীন্য তযাগ্রন্ মে ন্েমের এফং গান্ধীয জাতীেতাফাদন্ক ুগমেত কযন্ত াাময কন্যমের।   

গান্ধীয কান্ে চম্পাযন্নয কৃমল অন্দারন্নয গুরুে মের মযীভ। গান্ধীজী ন্চতনতায ান্থ কৃমল 

মযকাোন্ভায সভৌমরক প্রশ্নগুমরয তুরনাে সোিখান্িা কৃমলজাতীে মফলেগুমরয উয প্রাধানয মদন্েমেন্রন। িভতা  

কতৃন্েয মধকাযী নীরকয ান্ফন্দয ন্ে অআমন প্রমক্রোে াধাযন মনম্মমফি কৃলকযা প্রমতদ্বন্ধী কযন্ত ান্ফ না। 

তাআ, নীরকযন্দয মফরুন্ে কৃলকন্দয কযা ভাভরা বমফলযন্ত কৃলকন্দযআ িমত ন্ত ান্য মফন্ফচনা কন্যআ, মতমন 

কতৃন্িয মফরুন্ে তযাগ্রন্য অন্দারন কন্যমেন্রন, মা কৃলকন্দয ভনন্ন গান্ধীয ম্পন্কত এক ভামজতত মচত্র 

মিত ন্েমের। অফায, তযাগ্র অন্দারন্নয একমি ভূর উন্েযআ র ভন্ঝাতা, মায দ্বাযা চম্পাযন অন্দারন্ন 

যক্ত না ঝমযন্ে পর ন্েমের। গান্ধীজী সচন্েমেন্রন একমি মনেমিত গণ-অন্দারন, এফং এবান্ফ উজাতীে 

সগাষ্ঠীগুমরন্ত স্বােিামত দন্িন্য উন্দযাগ গ্রন্ণয সকান্না ুন্মাগ প্রদান কন্যন মন এফং এবান্ফআ তাাঁয ভূর 

ভথতন কৃলকন্শ্রণীয, মান্দয অগ্রন্য মফলেমি এআ অন্দারন্ন উস্থামত কযা ন্েমের। দমযদ্র কৃলকন্দয জনয 

ত্রাণ  গেনভূরক কাজকন্ভতয দ্বাযা গান্ধীজী ম্ভাফয মং মফপ্লফী উন্দযাগ সথন্ক দমযদ্র কৃলকভাজন্ক দূন্য যাখা 

মাে এফং তা ভূর কাোন্ভায ভধয সথন্ক গৃীত ন্েমের।  

চম্পাযন তযাগ্র সকফরভাত্র গান্ধীয যাজননমতক কভতজীফন্ন গুরুেূণত মের না, বাযন্তয জাতীে 

অন্দারন্নয ধাযান্ত এক নতুন মুন্গয ূচনা কন্যমের। গান্ধীজী রিয কন্যমেন্রন সম, চম্পাযন ংগ্রাভ এআ 

ন্তযয প্রভাণ মের সম সকান সিন্ত্র ভানুন্লয মফতমকতত সফা চূড়ান্তবান্ফ সদন্ক যাজননমতকবান্ফ ােতা কন্য। 
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চম্পাযন্নয তযাগ্র অন্দারন গান্ধীন্ক তৎকারীন ীলতস্থানীে যাজননমতক ফযমক্তেন্দয ভন্ধয প্রমতমষ্ঠত কন্যমের 

এফং প্রভাণ কন্যমের সম গান্ধী-মযচামরত এআ নতুন নীমত  েমত মিমি যান্জয মফরুন্ে বাযতন্ক সনতৃে 

সদোয ফযাান্য মফমি মের। 

                                   .........................................................  
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চ ৌযাচ ৌযীয ঘটনা ও গান্ধিন্ধিয অন্ধিং নীন্ধি 

চগাার ভণ্ডর                                                                                                                                       

িৃিীয় চন্ধভস্টায, ইন্ধিা ন্ধফবাগ                                                                                                         

ভচিরা কচরি 

বাযচিয স্বাধীনিা আচদারচনয অনযিভ চনিা চরন চভানদা কযভ াাঁদ গািী। ন্ধিন্ধন বাযিফাীয 

কাচে িান্ধিয িনক ন্ধাচফ ভাদৃি িাাঁয িযাগ্রচয দ্বাযা ভানফকরযাচেয িনয। অান্ধিয ফািাফযচে ভানফ 

বযিায কাচে ভাত্মা গািী অন্ধিংনীন্ধি এফিং ান্ধিয ফািতা ন্ধনচয় এচন্ধেচরন। িাই, যাষ্ট্র িংঘ ন্ধফশ্ব ান্ধিয ফািতা 

প্র াচয কাযচন গািীয িন্মন্ধদন ২যা অচটাফযচক আিিতান্ধিক অন্ধিংা ন্ধদফ ন্ধাচফ উদমান কচয থাচকন। ন্ধিন্ধন 

ফচরন্ধেচরন ভানুচলয ফচ চয় ফড়  ান্ধরকান্ধি র অন্ধিং, মা ভস্ত অচেয চ চয় অন্ধধক ন্ধিারী, িাাঁয এই 

নীন্ধিয দ্বাযা ন্ধফচশ্বয অিংখয অফচন্ধরি ান্ধিভয় ভাি ফা ফযন্ধি অনুপ্রান্ধনি চচয় থাচকন। 

গুিযাচটয চাযফদচযয একন্ধট জিন ন্ধযফাচয িন্মগ্রে কযা চভানদা কযভ াাঁদ গািী ভাচয়য আদচত 

ন্ধক্ষারাব ও ভানন্ধফকিায াঠ চনন। িীফনপ্রফাচয অন্ধবজ্ঞিায দ্বাযা অন্ধিংা ও চিযয ূিাযী চয় উচঠন্ধেচরন। 

অনযচয়য ন্ধফরুচে অচমাগীিা এফিং ান্ধিূেত প্রন্ধিফাচদয দ্বাযা  ান্ধরি গািী বাযিীয় আাভয িনভানচয কাচে 

অন্ধফিংফাদীয় চনিায় ন্ধযেি চয়ন্ধেচরন অল্পকাচরয ভচধযই। ন্ধিন্ধট ান ও চালন চথচক বাযিীয় ভািচক 

ভুি চি চগচর জনন্ধিকিায উন্নয়ন কযা আফযক, মাচি ফতধভত নীরিা গচড় ওচঠ এফিং িা একভাত্র ম্ভফ 

িযাগ্রচয দ্বাযা।  

 ম্পাযন-চখদা-আচভদাফাচদয নযায় কৃলক শ্রন্ধভক আচদারন িযাগ্রচয পর প্রমুন্ধি গািীচক ফতবাযিীয় 

িািীয় আচদারচন কযায চক্ষচত্র প্রস্তুি কচযন্ধের। এোড়াও িৎকারীন ন্ধফশ্বযািনীন্ধি ও ঔন্ধনচফন্ধক যকাচযয 

দভনীড়নভূরক আইনগুন্ধর বাযিীয় ভািচক গেআচদারচনয ন্ধদচক ধান্ধফি কচযন্ধের। ন্ধিন্ধট াচনয ন্ধফরুচে 

িয চথয দ্বাযা অচমাগ েন্ধিচি ১৯২০ ন্ধিস্টাচে ১রা অগাস্ট অচমাগ আচদারচনয ূ না ঘচট। অচমাগ 

আচদারচনয ধফিংাত্মক ও গঠনভূরক িযাগ্র কভতূ ীয দ্বাযা যকান্ধয চখিাফ প্রিযাখযান, যকান্ধয অনুষ্ঠান ফিতন, 

সু্কর কচরি ফয়কট, অন্ধপ আদারি ফয়কট, ন্ধফচদী দ্রফয ফিতন কচয চদীয় িংসৃ্কন্ধিয ন্ধদচক ধান্ধফি চয়ন্ধের 

ভগ্র বাযচিয ন্ধফন্ধবন্ন ফগত।  
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অচমাগ আচদারচনয পচর ভগ্র চদিুচড় চম ন্ধিন্ধট ন্ধফচযাধী উদ্দীনা  চরন্ধের, িা ফতত্র গািীয 

িযাগ্রচয চথ অন্ধিংবাচফ ন্ধযরন্ধক্ষি য় ন্ধন। কৃলক ও শ্রন্ধভকচদয অচিাল চকান চকান চক্ষচত্র ন্ধিংাত্মক 

মতাচয় চৌঁচে ন্ধের, মা গািীচক িাাগ্রস্থ কচয িুচরন্ধের। ভারাফায অঞ্চচর ন্ধদু িন্ধভদায ও ভািনচদয ন্ধফরুচে 

ভুন্ধরভ চভারা কৃলকচদয িংগ্রাভ নৃিং িযায় রূািন্ধযি চয়ন্ধের এফিং চকাথাও িা ফরূফতক ধভতািযচনয রূ 

ন্ধনচয়ন্ধের। িযাগ্র আচদারচনয এই ন্ধযেন্ধি িান্ধি-ধভত-ফেত ন্ধফচদ্বলীয রূগ্রে প্রন্ধিয়ান্ধট গািীয আদচতয 

ন্ধযন্থী ন্ধের। িভাগি ন্ধিংায প্রচকাচয কাযচন গািী একপ্রকায ফাধয চয়ই ফাযচদৌন্ধর িযাগ্রচক ন্ধন্ধেচয় 

ন্ধদচয় ন্ধেচরন, চমন্ধট ন্ধের প্রিযি গ্রাভগুন্ধরচি ন্ধনয়ন্ধিি িনআচদারচনয প্রথভ ধা। 

১৯২২ াচর ৬ই চপব্রুয়ান্ধয উত্তযপ্রচদচয চগাযক্ষুচযয চ ৌন্ধযচ ৌযা থানায ুন্ধর অচমাগ 

আচদারনকাযীচদয প্রন্ধি মচথষ্ট প্রচযা নাভূরক আ াযন কযায পচর উচত্তন্ধিি আচদারনকাযীযা থানা ন্ধঘচয ২২ িন 

ুন্ধরকভতীচক ুন্ধড়চয় ভাচযন এই ঘটনা গািীয অন্ধিং নীন্ধিয দ্বাযা ন্ধয ান্ধরি আচদারনচক ন্ধিংাত্মক ন্ধযন্ধ ন্ধি 

প্রদান কচযন্ধের এফিং চে চে ন্ধিন্ধন আচদারন প্রিাায কচয। অন্ধিংায অথত চকফর ান্ধি ফা ন্ধিংা অবাফ 

চফাঝায় না, ভাত্মা গািী মথাথতবাচফ উরন্ধি কচযন্ধেচরন এন্ধট ফতঅচথত একন্ধট ন্ধিয় বারফাা, মা ন্ধনচিয ভচধয 

ন্ধনয়িন এচন অনযচক বারফাচি চখাচফ। গািীিী অন্ধিংাচক ফতাত্মকবাচফ বাযিীয় ভাচিয ভচধয রুািন্ধযি 

কযচি চ চয়ন্ধেচরন, ন্ধকন্তু চ ৌযীচ ৌযায ঘটনা গািীয এই ন্ধফশ্বাচক চবচে ন্ধদচয়ন্ধেচরন।  

                                   …………………………………… 
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দক্ষিণ আক্ষিকায গণঅক্ষধকায আন্দারন (১৮৯৩-১৯১৪) 

ইন্দ্রক্ষজৎ ভণ্ডর                                                                                                                                    

ঞ্চভ সক্ষভস্টায, ইক্ষিা ক্ষফবাগ,                                                                                                         

ভন্িরা কন্রজ 

 

 

 

ভাফন বযিায ইক্ষিান্ এক সেণীয ভানুন্লয অক্ষধকায যণ কন্য অফদক্ষভি কন্য যাখায য় িথাকক্ষথি 

াভাক্ষজক কাঠান্ভায সঘযান্ ান্ ফণণফাদ, জাক্ষিফাদ, ইিযাক্ষদ নান্ভ। ভান্জয উঁচু-ক্ষনচুয ংজ্ঞায় ক্ষফন্েয উন্নি 

ম্প্রদায়গুক্ষর অনুন্নিন্দয উয প্রবুত্ব স্থান্নয জনয এই সালণভূরক যীক্ষিয প্রচরন কন্যন্ছন। ফণণফাদ আন্র 

গান্য়য যঙন্য়য ক্ষফবাজনন্ক ইউন্যাীয় ভানুলজন আক্ষিকা ফা কৃষ্ণাঙ্গ ম্প্রদান্য়য উয অক্ষধকায িুণ্ণ কন্য ান 

কান্য়ন্ভয একক্ষ  সকৌর। উক্ষনন্ফক্ষক ন্ফণ আক্ষিকান্ি ফণণফাদ ক্ষফস্তায রাব কন্যক্ষছর ইউন্যাীয় ফক্ষণক 

ম্প্রদান্য়য াি ধন্য। দক্ষযদ্র কৃষ্ণাঙ্গ ভানুলজনন্ক ক্রীিদা ক্ষযণি কন্য ক্ষনন্জন্দয ুঁক্ষজয ফৃক্ষি কন্যক্ষছর এই 

ফক্ষণক ম্প্রদায়।  

উনক্ষফং িন্ক দক্ষিণ আক্ষিকায প্রায় ৯০ িাং বূক্ষভ আক্ষথণকবান্ফ স্বচ্ছর সেিাঙ্গন্দয ান্ি চন্র মায়। 

মায প্রবাফ ন্য দক্ষিণ আক্ষিকায কৃষ্ণাঙ্গ এফং অনাফাী বাযিীয় ম্প্রদান্য়য উয। এই অফদক্ষভি ভানুন্লয 

স্বাধীনিান্ক খফণ কযায জনয ক্ষফক্ষবন্ন আইন্নয প্রফিণন কযা ন্য়ক্ষছর। অফদক্ষভি সেণীয অক্ষধকায প্রক্ষিষ্ঠা কযায জনয 

ক্ষফং িন্কয প্রাযন্ে দক্ষিণ আক্ষিকায় আন্দারন শুরু ন্য়ক্ষছর। ভাত্মা গান্ধী  িান্দয ভন্ধয একজন, ক্ষমক্ষন দক্ষিণ 

আক্ষিকায় ফফা কান্র এই অফদক্ষভি সেণীয অক্ষধকায প্রক্ষিষ্ঠায জনয আন্দারন কন্যক্ষছন্রন।   

 দক্ষিণ আক্ষিকায জীফন গান্ধী ক্ষচন্তান্চিনান্ক না কীয়বান্ফ ক্ষযফিণন কন্য ক্ষদন্য়ক্ষছর। রন্ডন্ন আইন্নয 

ছাত্রাফস্থায় ক্ষিক্ষ  উক্ষনন্ফ বাযন্িয ভানুল ওয়ায কাযন্ন ফণণ বফলন্ভযয ক্ষকায ন্য়ক্ষছন্রন ফান্যফান্য। 

যফিণীন্ি দক্ষিণ আক্ষিকায় ফযাক্ষযস্ট্রাযী কযায ভয়ও ফণণফান্দয ঘ না গান্ধীয কামণন্িন্ত্র ও াভাক্ষজকবান্ফ 

ঘন্ ক্ষছর। বফলন্ভযয ঘ নাগুক্ষর িাঁয যফিণী াভাক্ষজক কামণকরান্য সভাড় ঘুক্ষযন্য় সদওয়ায সছন্ন ভুখযবূক্ষভকা গ্রণ 

কন্যক্ষছর। কৃষ্ণাঙ্গ ও বাযিীয়ন্দয ক্ষফরুন্ি ফণণফাদ, কুংস্কায এফং অক্ষফচান্যয জনয জনগন্ণয ভমণাদা এফং অফস্থান 

ক্ষনন্য় ক্ষচক্ষন্তি ন্য় ওন্ঠন। 



দক্ষিণ আক্ষিকায না ার, ট্রান্সবার, সক কন্রাক্ষন ও অন্যঞ্জ ক্ষি সস্টন্  ক্ষিক্ষ  উক্ষনন্ফ স্থাক্ষি য়। এই 

কর অঞ্চন্র এীয়ন্দয সকানরূ সবা াক্ষধকায ক্ষছর না, সভা  কথায় িাঁযা দা, েক্ষভক ভন্িা ক্ষনম্ন সেণীয ক্ষজক্ষফকা 

ক্ষনফণা কযন্িন। ট্রান্সবান্র এীয়ন্দয স্বাধীনিান্ক খফণ কযা ন্য়ক্ষছর ক্ষফক্ষবন্ন আইনকানুন জাক্ষয কন্য। ১৮৯৭ ার 

সথন্ক এই ভস্ত আইনকানুন, অিযাচায ও অক্ষফচান্যয ক্ষফরুন্ি ক্ষফক্ষিপ্তবান্ফ প্রক্ষিফাদ শুরু ন্য়ক্ষছর এফং এই ক্ষনন্য় 

যকাক্ষয দপ্তন্য ফহু স্বাযকক্ষরক্ষও প্রদান কযা ন্য়ক্ষছর। ১৯০৬ ান্র ২২স আগস্ট এই ক্ষফলয় ংক্রান্ত আইন্নয 

এক খড়া ংন্াধনী (Draft Asiatic Law Amendment) বিযী কযা য়। এই ংন্াধনীয দ্বাযা অনাফাী 

বাযিীয়যা ফাধযিাভূরকবান্ফ ক্ষনফন্ধন্কয কান্ছ ংাত্র ক্ষনন্ি ফরা ন্য়ক্ষছর। এই আইনন্ক অভানয কযন্র 

জক্ষযভানা, কাযাফা, এভনক্ষক সদান্তন্য াঠান্নায ক্ষফধান সদওয়া ন্য়ক্ষছর। গান্ধী এই আইন্নয ক্ষফন্যাক্ষধিা কন্য 

ফন্রন, “ভানুন্লয জনয এই ধযন্নয আইন অনযন্কান সদন্ আন্ছ ফন্র আভায জানা সনই”।  

গান্ধী এই ংন্াক্ষধি আইন্নয ক্ষফন্যাক্ষধিা কন্য অনাফাী বাযিীয়ন্দয অক্ষধকায আদান্য়য ক্ষফর উত্থান্নয 

জনয  আন্দারন শুরু কন্যন। ১৮৯৪ ান্র গান্ধী না ার ইক্ষন্ডয়ান কংন্গ্র প্রক্ষিষ্ঠা কন্যন। এই ংগঠন্নয ভাধযন্ভ 

সখানকায বাযিীয়ন্দযন্ক যাজননক্ষিকবান্ফ ংঘফি কন্যন। এই আন্দারন্নয দরুন গান্ধীন্ক প্রান্ন ভাযা প্রন্চষ্টা 

কযা ন্য়ক্ষছর, ক্ষকন্তু ক্ষিক্ষন আক্রভণকাযী দযন্দয ক্ষফরুন্ি সকান অক্ষবন্মাগ কন্যনক্ষন। কাযণ িায ভন্ি, কাযও 

ফযক্ষিগি বুন্রয জনয ুন্যা দন্রয ক্ষফরুন্ি প্রক্ষিন্াধ সনয়ান্ক ক্ষিক্ষন ভথণন কন্যন না। দক্ষিণ আক্ষিকায় 

বাযিীয়ন্দয অক্ষধকায ক্ষনন্য় গান্ধীয এই আন্দারন্নয ন্থা ক্ষছর িযাগ্র, মা িাঁয যফিণী জীফনন্ক প্রস্ত 

কন্যক্ষছর।  

১৯০৬ ান্র ট্রান্সবার যকায উক্ষনন্ফন্য বাযিীয়ন্দয ক্ষনফন্ধন্ন ফাধয কযান্নায জনয একক্ষ  আইন া 

কন্য। ১১ই সন্েম্বয সজাান্নফান্গণ ংঘক্ষ ি এক গণ প্রক্ষিন্যান্ধ গান্ধী ফাইন্ক এই উক্ষনন্ফফাদী আইন ফজণন 

কযন্ি অনুন্যাধ কন্যন। ক্ষিক্ষন ফন্রন, আইন না ভানায কাযন্ণ িান্দয উয সম অিযাচায কযা ন্ফ দযকায ন্র 

িা সভন্ন সনন্ফন, ক্ষকন্তু আইন ভানন্ফন না। এই কামণকাযী ক্ষযকল্পনা দীঘণ াি ফছযফযাী এক আন্দারন্নয ূচনা 

কন্যক্ষছর। এ ভয় আইন অভযানয কযা, ক্ষনন্জন্দয ক্ষনফন্ধন কার্ণ ুক্ষড়ন্য় সপরা  ক্ষফক্ষবন্ন কাযন্ণ অন্নক 

বাযিীয়ন্ক ফদী কযা ন্য়ক্ষছর এফং অন্নক আি ফা ক্ষনি ন্য়ক্ষছর। যকায ফণণ বফলভযফাদী এই আন্দারনন্ক 

প্রক্ষিন্যাধ কযায প্রন্চষ্টায় খাভক্ষি যান্খন ক্ষন। াক্ষন্তকাভী বাযিীয়ন্দয উয এন্ন ক্ষনীড়নভূরক ফযফস্থা গ্রন্ণয 

পন্র দক্ষিণ আক্ষিকায অনযানয ম্প্রদায়গুক্ষরয ভধয সথন্কই প্রক্ষিফাদ শুরু ন্য়ক্ষছর। অগিযা, দক্ষিণ আক্ষিকায 
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সজনান্যর ইয়ান ক্ষক্রক্ষিয়ান সু্ম  গান্ধীয ান্থ ভন্ঝািা কযন্ি ফাধয ন্য়ক্ষছন্রন। গান্ধীয এই অক্ষবনফ প্রক্ষিফান্দয 

ভাধযন্ভ দক্ষিণ আক্ষিকায় অনাফাী বাযিীয়ন্দয অক্ষধকায ও স্বাধীনিা প্রক্ষিষ্ঠা ন্য়ক্ষছর এফং ক্ষফন্েয ভস্ত 

অফন্ক্ষরি ভানুল ক্ষনন্জন্দয ভুক্ষিয জনয এক নিুন সকৌর সন্য়ন্ছন।  

                                  ………………………………. 
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“তিহাস”                                                                                               

আন্তর্জাতিক পতিকা                                                                                               

ইতিহাস তিভাগ, মহহশিিা কহির্ 

 

 পরিিজী সংখ্াাঃ- আঞ্চতিক ইতিহাস ও িার সম্ভািনা  

মহলতা কহহের আততা তিভাগ পতরচাতত ‘ততা’ ওহেিতেন (Web Magazine)-এর ২০২০ সাহির 

তিিীয় সংখ্ার র্ন্ অগ্রী ধ্যাপক, গহিক, কহে ও তিশ্বতিদ্যাে পড়ুোহদ্র “আঞ্চতিক ইতিহাস ও িার 

সম্ভািনা” তনহয় মমৌতক তচন্তালী প্রিহের অহ্বান করা হে। প্রিে পাঠাহনার মল তাতরখ ৩১আ আগস্ট ২০২০। 

প্রিেতি আংহরতে ও িাংাে রহে (আংরাতের মেহে The New Roman, িাংার মেহে ভ্র কাপুরু) 

Microsoft Word- এ তনম্নততখত আ-মমহ পাঠাহিন। কহে পড়ুোহদ্র মেহে ৫০০ মেহক ৬০০ লব্দ এিং 

গহিক ও ধ্যাপকহদ্র মেহে ২০০০ মেহক ২৫০০ লহব্দর মহধ্য প্রিেতি ীমািদ্ধ ওো চাআ। তনম্নততখত 

আঞ্চতিক ইতিহাস-স্পতকিত, তিহশষ কহর িাংিার আঞ্চতিক ইতিহাস তিে অপনাহদ্র মমৌতক ভািনার 

প্রিেগুত অমাহদ্র ওহেিতেন-মক মৃদ্ধ কহর তুহত পাহর। 

 

তিেঃ= 

 আঞ্চতিক ইতিহাস ও পুরাত্তত্ব 

 আঞ্চতিক আহদািন ও সমাহিশ 

 িাংিার সমার্তিি 

 িাংিার লিাকসংসৃ্কতি 

 আঞ্চতিক ইতিহাহসর লেক্ষাপহে নারী   

                                

মযাগাহযাগ                                                                  ধ্নযিাদ্াহন্ত, 

History.maheshtalacollege@gmail.com                            আততা তিভাগ, মহলতা কহে 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধনযবাদ 
ইতিহাস তবভাগ, মহহশিলা কহলজ 


