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Abstract 

Mohandas Karamchand Gandhi was an eminent political leader of Indian history. He was 

also a great philosopher. There was always firmness, strong believe, humanity, logic, truth 

and high idealism in his every statement and work. Through his life style we can learn the 

proper ways of life; he never imposed anything on anyone. This article attempts to 

accumulate his concept on the life style of an individual and the ideal standard of living. 

Very often, many of his statements, ideas and concepts are misinterpreted and controversy 

arises. His concept of individual life has also been misinterpreted often and it lit flames of 

controversy. So, the present work intends to explain his concept on individual life, with the 

support of various statements given by him and given on him.      
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     ৃক্তথফীর্ত এভন ার্নও ফযক্তি াঅর্ন মার্দয জীফন ফাণীয চের্ে ার্নও চফক্ত াঅওলেণীে। চভানদা ওযভোাঁদ 

কাক্তি তার্দয ভর্ধয ানযতভ। তাাআ জযরার মথাথোআ ফর্রর্েন চম, “He is far greater than what he 

writes”। কাক্তি ম্পর্ওে এটাাআ র যভ তয। কাক্তি ওী ক্তরর্ঔ চকর্েন, ওী ফর্র চকর্েন, তাাঁয চাআ ফ ভতাভত 

ম্পর্ওে ার্নও াঅক্তি ার্নও ক্তদও চথর্ও াঈঠর্ফ। ক্তওন্তু ক্ততক্তন তাাঁয ফযক্তিকত জীফনর্ও এভনবার্ফ াক্তজর্েক্তের্রন 

মায প্রবাফ াক্তত ফড় ভার্রােও  ক্তনন্দুওর্ও েু ওক্তযর্ে ক্তদত। াঅজ ক্ততক্তন চনাআ, তাাঁয ফযক্তিকত াঈক্তিক্ততয চম 

প্রবাফ তা চনাআ। মাাঁযা চাআ প্রবাফ ফযক্তিকতবার্ফ চর্ের্েন তাাঁযা এওক্তদন থাওর্ফন না  -তঔন এ ম্বর্ি মা 

চরঔা, তা ড়া োড়া াঅয চফী ক্তওে ুচফাঝা মার্ফ না। 
 

     াঅভযা এঔার্ন তত্ত্ব ক্তার্ফ ফযক্তিকত জীফন ম্পর্ওে কাক্তিক্তজয ধাযণা ক্তনর্ে াঅর্রােনা ওযরাভ। ক্ততক্তন 

জীফনটার্ওাআ চেষ্ঠ ফাণী ক্তার্ফ ফরর্ত চের্ের্েন। ক্ততক্তন জীফন প্রণারীয াঈয চফক্ত চজায ক্তদর্েক্তের্রন। ক্ততক্তন ওথায 

ার্থ ওার্জয ম্পওে যক্ষায ওথা ফর্রর্েন। শুধু এটুওুাআ নে ক্ততক্তন চফাঝার্ত চের্ের্েন ক্তনর্জয ফযক্তি-জীফনটা ভানুল 

ওীবার্ফ চদঔর্রা, কড়র্রা তাযাআ াধনাে চম েক্তফ চটাাআ জীফর্নয চেষ্ঠ ফাণী। এাআ ফাণীর্ও ভগ্র জীফর্নয ওার্জয 

ভধয ক্তদর্ে ক্তযস্ফুক্তটত ওর্য চতারাাআ র ভানুর্লয চেষ্ঠ াধনা।   
 

     ফযক্তিকত ভানুল ক্তার্ফ কাক্তিক্তজ এওান্ত াধনায দ্বাযা ক্তনর্জর্ও ওী ুন্দযাআ না ওর্যক্তের্রন, aesthetic sense 

এয ক্ততক্তন নতুন ভূতে প্রতীও ক্তের্রন। তাাঁয াংস্পর্ে এর্ ভানুল ওী াক্তন্ত, ওী জ-যর, ওী ুন্দয ফযফাযাআ 

চর্তা! এতফড় চনতায চফাঝা জাক্তত ফা ওাংর্গ্র ফা চওাঈ এতটুওু ানুবফ ওযর্তা না। ক্ততক্তন াঅরর্কার্ে জাক্ততয ার্ 
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এর্ জাক্ততর্ও ওঔন চথর্ও াাময ওর্য াঅর্েন চমন, তা চওাঈ চটয ােক্তন। এওথা ফরা মাে চম েীনর্দর্য 

দােক্তনও ওক্তফ Lao Tse –এয ওল্পনা ক্ততক্তন াথেও ওর্যক্তের্রন – 
 

Therefore in order to be the chief 

 among the people 

One must speak like the inferiors, 

In order to be foremost among the people, 

One must walk behind them. 
 

Thus it is that the saga stay alone 

And the people do not feel his might; 

Walks infront, 

And the people do not wish him harm. 
 

Then the people of the world are glad 

 to uphold him for ever. 

Because he does not contend. 

No one in the world can contend against him.   

     াফয এভন ঋক্তল ক্ততক্তন ক্তের্রন না, মাাঁয ত্রুয াবাফ ক্তের। ক্ততক্তন চম ভানুর্লয ভুক্তিদাতা। তাাঁর্ও চম ক্তদ র্তাআ 

ত। 
 

     এাআ ফযক্তিকত েক্তযত্র জাক্ততয াঈর্য, া ওী ভান াড়া, ওী ভান ভুক্তি-ওাভনা এর্ন ক্তদর্েক্তের তায চোট 

এওটা ক্তেত্র াঅভযা চনর্রুয চরঔা চথর্ও তুর্র ক্তদাআ। তাোড়া ভাত্মায াঅহ্বান চমভন াঅওলেণীে, চতভক্তন তাাঁয দাক্তফয 

ঢাংটা ওত াদ্ভুত। তাাঁয াজ্ঞার্ত ওী কবীয ক্তি, াথে চনাআ এতটুওু insolence; তাাঁয ফাণীর্ত ওত াঅর্রা, াথে 

চনাআ এতটুওু জ্বারা। চনর্রু ক্তরর্ঔর্েন, “He was like a powerful current of fresh air that made us 

stretch ourselves and take deep breaths; like a beam of light that pierced the darkness and 

remove the scales from our eyes; like a whirlwind that upset many things, but most of all 

the working of people’s mind. He did not descend from the top; he seemed to emerge from 

millions of India, speaking their language and incessantly drawing attention to them and 

their appalling condition. Get off the backs of these peasants and workers, he told us, all of 

you who live by their exploitation; get rid of the system that produces misery. Political 

freedom took new shape then and acquired a new content…. The essence of his teaching 

was fearlessness and truth and action allied to these, always keeping the welfare of masses 

in view. The greatest gift for an individual or a nation, so we had been told in our ancient 

books, was abhaya (fearlessness), not merely bodily courage but the absence of fear from 

the mind. Janaka and Yajnavalka had said, at the dawn our history, that it was the function 

of the leaders of a people to make them fearless. But the dominant impulse in India under 

the British rule was that of fear-pervasive, oppressing, strangling fear; fear of the army, the 

police, the widespread secret service; fear of the official class, fear of the laws meant to 

suppress and of prison; fear of the landlord’s agents; fear of the moneylenders; fear of 

unemployment and starvation, which were always on the threshold. It was against this all 

pervading fear that Gandhiji’s quiet and determined voice was raised: be not afraid.” 
(Neheru, Jawaharlal, 1994, p. 299).  
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     মাাঁযা তাাঁয ফাআ ’চড়, চরঔা ’চড় তাাঁর্ও ফুঝর্ত চের্ের্েন, তাাঁর্দয ক্ততক্তন ফর্রর্েন- 
 

"You must watch my life, how I live, eat, sit, talk, and behave in general. The sum-

total of all those in me is my religion.” (Tandulkar, D. J., 1953, Vol. 7, p. 264).    

     াধযাও ক্তনভের ফু ফহুওার চথর্ও কাক্তিফাদ ম্বর্ি ড়ার্ানা  চরঔার্রক্তঔ ওযর্ত োাআর্র কাক্তিক্তজ ফরর্রন 

চম, ‚না তা র্ফ না, চতাভার্ও াঅভায জীফনটা ুঙ্খানুুঙ্খরূর্ রক্ষয ওযর্ত র্ফ, তর্ফাআ তুক্তভ াঅভায ভতাভত  

ফাণী ওী তা ফুঝর্ত াযর্ফ।‛
4

 তাাআ তাাঁর্ও ক্তনর্ে ক্ততক্তন চনাোঔাক্তরর্ত চকর্রন; ‘তাাঁয ভস্ত জীফনমাত্রা চথর্ও তাাঁর্ও 

ফুঝর্ত র্ফ’, ওথা ওেক্তট চথর্ও নে। াধাযণতাঃ চদনােও, ধভেনাের্ওযা ফযক্তিকত জীফনটার্ও াঅড়ার ওর্য যার্ঔন 

জনতায দৃক্তি চথর্ও, ক্তওন্তু কাক্তিক্তজয চ বে ক্তের না। ক্ততক্তন ফেদাাআ এওটা ার্টয ভর্ধয ফা ওযর্তন; ফাাআ চদঔুও, 

ফাাআ ফুঝুও তাাঁর্ও, -এাআ তাাঁয াআচ্ছা। ফাাআ ভার্রােনা ওরুও, বার্রা ফরুও, ভন্দ ফরুও -তার্ত তাাঁয চওান বে ফা 

াংর্ওাে ক্তের না। ক্ততক্তন জানর্তন ভুর্ঔয ওথায ার্থ ফাস্তফ জীফর্নয চম াথেওয, তাযাআ ক্তেদ্র ক্তদর্ে নানা দুফেরতা 

াঅর্ ওভেীয জীফর্ন। তাাআ ক্ততক্তন তাাঁয জীফনটার্ও এওটা চঔারা ুস্তও ক্তার্ফ ফায ওার্ে ধর্য যাঔর্তন। তাযাঁ 

ভুর্ঔয ওথা চরার্ও ক্তরঔুও -তা তাাঁয াআচ্ছা ক্তের না। তাাঁয জীফন চথর্ও ক্তঔুও, চদঔুও জীফনটার্ও ওী ওর্য এও 

ক্লাক্তন্তীন ক্তফযাভীন াধনাে বর্য চতারা মাে -এাআ ক্তের তাাঁয াঅদে। জীফর্ন তাাআ তাাঁয চওান চকানীেতায াফওা 

ক্তের না। তাাঁয মাফতীে ক্তক্ষা, মাফতীে ভতফাদ, মাফতীে ফাণী প্রর্োক ওযায প্রথভ  প্রধান চক্ষত্র র তাাঁয ক্তনর্জয 

জীফন। চাআ জীফর্নয পরন চথর্ওাআ তাাঁয মাত্রা শুরু। চদশুদ্ধ চরাওর্ও ততক্তয ওযায াঅর্ক ক্তনর্জর্ও ততক্তয ওযা র 

তাাঁয ধভে। ক্তনর্জয জীফনটাাআ তঔন র্ে দাাঁড়াে প্রোর্যয এওক্তট াদভয নীযফ ক্তি। “World Fellowship of all 

Faiths” তাাঁয ওার্ে এওফায এওক্তট ফাণী চের্ে াঠাে। কাক্তিক্তজ াঈির্য শুধু এাআটুওু ক্তরর্ঔ াঠান- “What 

message can I send through pen, if I am not sending any through the life I am living?” 

.........এঔার্ন চাআ এওাআ ওথা চম তাাঁয জীফনাআ তাাঁয ফাণী, এোড়া তাাঁয ানয চওান ফাণী চনাআ। ফযাং াঅভযা র্য 

চদঔাফ ওীবার্ফ ক্ততক্তন তাাঁয ক্তলযভণ্ডরীর্ও াফধান ওর্য চকর্েন চমন তাাঁযা কাক্তিফাদী ফর্র চওান sect ফা ম্প্রদাে না 

ততক্তয ওর্যন, তাাঁয চরঔা ক্তনর্ে ক্তফতণ্ডা না ঠান। ক্ততক্তন মা ওর্যর্েন এফাং ওযর্ত চেিা ওর্যর্েন, তাযাআ ভূরযাভূরয 

ক্তফোয েরর্ফ ের্তা -ক্ততক্তন এভন াঅা ওর্যক্তের্রন। ক্তওন্তু, তাাঁয ভতাভত ক্তনর্ে দর াঈদর ৃক্তি ওযর্ত ক্ততক্তন ফাযণ 

ওর্য চকর্েন; -চওথা র্য র্ফ।  
 

     চওান চরার্ওয ক্তফোয ক্ততক্তন ওথা ক্তদর্ে ওযর্তন না, ওযর্তন চাআ ফযক্তিয ওাজ  তায জীফন ক্তদর্ে। ফযক্তিকত 

েক্তযর্ত্রয াঈয এাআ চম এত চজায, এ র কাক্তিয এও ক্তফর্ল তফক্তিয। তাাঁয ভর্ত ফযক্তি জীফন এত াঈৎওলেতা রাব 

ওযর্ত ার্য চম, এওজন ফযক্তি -চ ভার্জ ধনীাআ চাও, াঅয জক্তভদাযাআ চাও, তার্ত ক্তওেু এর্ মাে না মক্তদ চ 

ক্ততয ভানুল ে। মক্তদ তা ে তর্ফ চ তায ধনটার্ও ক্তনর্জয ধন ফর্র ওঔর্নাাআ ভর্ন ওযর্ফ না, ওযর্ফ ট্রাক্তি ফা 

াক্তে ক্তার্ফ ভাত্র। তাাঁয াক্তেফাদ এাআ ফযক্তিয াঅদেফাদ চথর্ও এর্র্ে। াঅভযা এক্তফলর্ে ূর্ফোআ াঅর্রােনা 

ওর্যক্তে। এাআঔার্ন চওফর এাআটুওু চঔোর ওযা দযওায চম ফযক্তিয জীফর্নয াঈয এাআ চম এত চজায, এযাআ জনয ক্ততক্তন 

ভাজতন্ত্র, াভযফাদ এফ ওথায াঈয চজায না ক্তদর্ে ফযক্তিয াঅদের্ফাধ  াঅদেজীফর্নয াঈর্য এত চজায 

ক্তদর্েক্তের্রন। পর্র ার্নও চক্ষর্ত্র ক্ততক্তন ভাজফযফিায াঈয ততটা নজয  গুরুত্ব চদনক্তন, এয পর্র তাাঁয ভতফাদ 

দুফের চথর্ও চকর্ে। ফযক্তিযা মক্তদ ফাাআ াঅদে ভানুল ে, তর্ফ ভাজফযফিা মাাআ থাওুও, ক্তওেু াঅর্ মাে না -এভন 

ধযর্ণয এওটা াথে তাাঁয ওথাফাতো চথর্ও ার্নও ভে চফাঝা চমত। এঔার্নাআ ভাওেফার্দয ার্থ তাাঁয প্রধান 

ক্তফর্যাধ। ভাওেফাদীযা ফরর্ফ, ভাজফযফিা বার্রা না র্র ভাজফযফিার্ও াঅর্ক বার্রা ওযর্ত র্ফ। াঅয 

কাক্তিফাদীযা ফরর্ফ, াঅর্ক ভানুল বার্রা না র্র াঅদে ভাজফযফিা ততক্তয  র্ত ার্য না। ওার্জাআ াঅর্ক াঅভার্দয 

ভানুল র্ত র্ফ, ভনুলযর্ত্বয াধনা ওযর্ত র্ফ। এঔার্ন ঐক্ততাক্তও তওে এর্ চকর, ওাযণ এাআ তওে ার্নওক্তদর্নয 
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-াঅদেফাদ  ফস্তুতন্ত্রফার্দয তওে। ওার্জাআ াঅভযা এাআ তর্ওেয ভর্ধয মাো দযওায ফর্র ভর্ন ওক্তয না। চওন না এটা 

এওটা প্রেক্তরত তওে, ফাযাআ জানা।  
 

    ফযক্তিকত েক্তযর্ত্রয াঈয  ফযফার্যয াঈয কাক্তিক্তজ চম এর্তা চজায ক্তদর্ের্েন তায াথে এাআ নে চম ক্ততক্তন ভাজ 

ম্বর্ি াঈদাীন ক্তের্রন। ভার্জয ক্তযফতেন  াংর্াধন ওার্মে ফযক্তিভূর্য চেিায ক্তের্ন চম েক্তযত্র ফর দযওায, 

তায াঈযাআ ক্ততক্তন দৃক্তি াঅওলেণ ওযর্ত চের্েক্তের্রন। ফযক্তিকত জীফনটা মাাআ চাও, তায ওথাগুক্তর েটওদায র্রাআ 

র্রা- এভন ধযর্ণয ারওা হুজুকর্ও ক্ততক্তন েন্দ ওযর্তন না। এফাং মাযাাআ চওান না চওান ক্ততযওার্যয 

াঅর্ন্দারর্নয র্ঙ্গ াংক্তিি, তাযাাআ জার্নন ওামের্ক্ষর্ত্র কাক্তিক্তজয এাআ চম ফযক্তিয ওাে চথর্ও তায ফযফার্যয শুদ্ধতা 

ক্তনর্ে দাক্তফ, তা ওঔর্নাাআ ফাড়াফাক্তড় নে। ফস্তুতাঃ এ না র্র চওান ক্ততযওায ওাজ ওযাাআ ম্ভফ ে না। 
 

     চওান চওান ুক্তফধাফাদী চরঔওযা এভন ধযর্ণয মুক্তিয াফতাযণা ওযর্ত চের্ের্েন চম কাক্তিক্তজ ক্তের্রন 

ফযক্তিফাদী। কাক্তিক্তজ ফযক্তি-েক্তযর্ত্রয াঈয চজায ক্তদর্ের্েন, তায ভার্ন ক্তওন্তু ক্ততক্তন ওঔর্নাাআ ফযক্তিফাদ প্রোয ওর্যনক্তন, 

এফাং ক্তনর্জ ওঔর্না ফযক্তিফাদী ক্তের্রন না। ার্নও ফুর্জোো ক্তেন্তানােও াঅর্েন মাযা ফরর্ত োন ভাজতর্ন্ত্র ফযক্তিত্ব 

ঔফে র্ফ, এাআজনযাআ ভাজতন্ত্র গ্রণ ওযা মাে না। তাাঁযা র্রন ফযক্তিফাদী। তাযা ভার্জয চের্ে ফযক্তির্ও ফড় ওর্য 

চদর্ঔন। ভাজ র ফযক্তিয জনয- এভক্তন র তার্দয দাফী। ক্তওন্তু কাক্তিক্তজ প্রথভতাঃ ভাজতর্ন্ত্রয ক্তফরুর্দ্ধ ক্তের্রন না, 

ক্তদ্বতীেতাঃ ভাজতন্ত্র ম্বর্ি তাাঁয চম ভার্রােনা তা ফযক্তিফাদ চথর্ও চভার্টাআ াঅর্ক্তন। তাাঁয াঅক্তি াঅর্ে ভাজতন্ত্র 

াঅনের্নয দ্ধক্তত ক্তনর্ে, চমঔার্ন ভাজতাক্তন্ত্রওযা ক্তাংস্র ন্থাে ক্তফপ্লফ াঅনর্ত োে চঔার্ন, াঅয চমঔার্ন ওরওব্জা  

মন্ত্রাক্ততয ক্তযণাভ ক্তার্ফ চওন্দ্রীওযর্ণয চেিা াঅর্ে চঔার্ন। এাআ চওন্দ্রীওযণ ফযক্তিফাদী াঅর্ভক্তযওাে ফা াআাংরযার্ণ্ড 

েযভ ভূক্ততে চনে ক্তন ক্তও? চওন্দ্রীওযর্ণয পর্র ফযক্তিয স্বাধীনতা চঔার্ন মৎাভানযাআ াঅর্ে। চ মাাআ চাও, 

ফযক্তিফার্দয চপ্রযণাে কাক্তিক্তজ চওন্দ্রীওযর্ণয ক্তফর্যাক্তধতা ওর্যনক্তন। াঅর্র কাক্তিক্তজ ফযক্তিফার্দ ক্তফশ্বা ওযর্তন না। 
 

    চওননা, তাাঁয জীফর্নয স্বপ্নটা ওী চটা এওফায স্মযণ ওরুন। ক্তনর্জর্ও ূনয ওর্য চদো এটাাআ র তাাঁয াধনা। 

ক্তনর্জর্ও ূনয ওযর্ত াযর্রাআ তাাঁয তয ফা বকফান প্রওাক্তত র্ত ার্যন, এাআ র মাাঁয ধাযণা তাাঁয র্ক্ষ ওঔর্না 

ফযক্তিফাদ প্রোয ওযা ম্ভফ? ক্তঠও তায াঈ্ চটা; ক্ততক্তন ফযক্তিয চওান িান চদনক্তন, এাআ ভন্তফযাআ ফযাং ওযা ের্র। বকফান 

াো মাাঁয জীফর্নয এওক্তট ভাত্র রক্ষয এফাং ক্তনর্জয ফযক্তিকত চভা মূ্পণেরূর্ দূয ওযর্ত না াযর্র চ ক্তনভের 

র্তযয াথফা বকফার্নয ক্তফওা ম্ভফ নে, impersonal truth of objective reality –চও াো মাাঁয ওার্ে 

ফড় ওথা; তাাঁয ওার্ে ফযক্তিফাদ, াথফা ফযক্তিয ম্পক্তি, ফযক্তিয ভান, ফযক্তিয চভা, ফযক্তিয চবাক -এফ চওার্না 

ক্তওেুযাআ াথে ে না। ক্ততক্তন ভীযা চফর্নর্ও ক্তদনযাত এাআ াধনা ওযর্ত ফর্রর্েন চম, তুক্তভ চেিা ওয চতাভায াঅক্তভটা 

ূনয ওর্য ক্তদর্ত, াঅক্তভটা াঅভার্দয চধাওা ভাত্র। ক্ততক্তন ভীযার্ও চনাোঔাক্তর চথর্ও ক্তরর্ঔর্েন, “Do not even 

worry what I am faring, or what I am doing here. If I succeed in empting myself utterly, 

God will possess me. Then I know that everything will come true, but it is a serious 

question when I shall have reduced myself zero. Think of “I” and “O” in juxtaposition and 

you have the whole problem of life in two signs.” (Gandhi, Mahatma, 1950, p. 224).         
    

     কীতায াক্তযগ্রফাদ চথর্ও, ধনম্পক্তি চথর্ও ভুক্তি র্রা ক্তনর্জর্ও ূনয ওযায এওটা প্রাথক্তভও চাান ভাত্র। 

ধীর্য ধীর্য তার্ও ক্তনর্জয াঅক্তভত্বটার্ও মূ্পণে ফজেন ওযর্ত র্ফ। তঔনাআ এওভাত্র ‚ফেধভোক্তন ক্তযতযজয ভার্ভওাং 

ব্রজ‛ -ওথাক্তট াঅর্। ক্তনযন্তয ক্তনর্জর্ও এাআ ূনয ওযায াধনা বাযতীে ধর্ভেয এওক্তট প্রধান তফক্তিয। কাক্তিক্তজ তা 

ফেপ্রার্ণ গ্রণ ওর্যক্তের্রন। াতএফ ফযক্তিফার্দয ার্থ এয চওান ম্পওে চনাআ। তাাআ কাক্তিক্তজর্ও মাযা 

individualism ফা ফযক্তিফার্দয দর্র টানর্ত োন, তাযা াতযন্ত বুর ওর্যন। এাআবার্ফ কাক্তিক্তজর্ও ফুর্জোো াঅঔযা 

চদোয চেিা র্ত ার্য, ক্তওন্তু চটা ার্েিা ভাত্র।  
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     ক্তফর্ওন্দ্রীওযণ  ওুক্তটযক্তর্ল্প কাক্তিক্তজয চম ক্তফশ্বা  াঅগ্র তায ভূর্র ফযক্তিফাদী চপ্রযণা চনাআ। ভানুলর্ও 

মথাম্ভফ স্বোংমূ্পণে  স্বাধীন যাঔা দযওায, এওথা কাক্তিক্তজ ফর্রর্েন ফর্ট, ক্তওন্তু তায তাৎমে ফযক্তিফাদ চথর্ও নে, 

ফা চওান প্রওায স্বাথেযতায ওূভণ্ডুওতায াঅফযণ ততক্তয  ওযায াঈর্েয চথর্ও নে। চাআ ক্তনর্জর্ও ূনয ওযায 

াধনার্ত এাআ ভাজফযফিাাআ ােও র্ফ ভর্ন ওর্যাআ ক্ততক্তন এওথা ফর্রর্েন। ক্তনর্জর্ও ূনয ওযায াথে ক্তনর্জর্ও 

দা ওর্য চপরা নে, ফা চওান  ভাজফযফিায াি মাাঁতাওর্র ক্তনর্জয চেতনা, ক্তফর্ফও  ফুক্তদ্ধর্ও ঔুাআর্ে ফা নে।  
 

“Employing one’s self”, াঅয “to make one’s self slave to all sorts of power and 

passion” –দুর্টা াঅরাদা ভর্নাবাফ। ক্ততক্তন ফর্রর্েন- “Let us not also forget that it is man’s 

social nature which distinguish him from the brute. If it is his privilege to be 

independent, it is his duty to be interdependent. Only an arrogant man will claim to 

be independent of everybody else and be self-contained,” (Tandulkar, D. J., 1953, 

Vol. 2, p. 476). ক্ততক্তন ফর্রর্েন, “Only a Robison Crusoe can afford to be self-sufficient. 

Individual liberty and interdependence are both essential for life in society.” 

(Tandulkar, D. J., 1953, Vol. 7, p. 40).  
 

     এোড়া াঅভযা ূর্ফে চদর্ঔক্তে চম তাাঁয স্বর্দী  ভাজ ওথাটায ভার্ন ক্তও? তায াথে ওূভণ্ডুওতা  

াঅত্মর্ওন্দ্রীওতা নে। ৃক্তথফীয এভক্তনবার্ফ মথাম্ভফ স্বোংমূ্পণে ক্তফর্ওন্দ্রীওৃত ক্তফবাক ক্ততক্তন চের্ের্েন ফর্ট। ক্তওন্তু ক্ততক্তন 

ক্তযস্কায ফর্রর্েন, ফযক্তি ভার্জয জনয প্রাণ ক্তদর্ত প্রস্তুত থাওর্ফ। এওক্তট গ্রাভ ভগ্র এরাওায প্রর্োজর্ন 

াঅত্মতযার্কয জনয ততক্তয  থাওর্ফ; এওক্তট প্রর্দ ভগ্র চদর্য জনয, এওক্তট চদ ভগ্র ৃক্তথফীয ওরযার্ণয জনয 

মূ্পণে াঅত্মফক্তরদান ক্তদর্ত প্রস্তুত থাওর্ফ। ওার্জাআ এঔার্ন ফযক্তিফাদ ফা ফযক্তির্ওন্দ্রীওতা, এভনক্তও 

চদর্ওন্দ্রীওতায চওান ঠাাঁাআ চনাআ। তাোড়া তাাঁয ফযক্তিকত জীফন  ফযফার্য ক্ততক্তন ফেদাাআ ানযর্ও াাময ওযায 

জনয ফযগ্র এফাং ার্নযয াাময ক্তনর্ত াওুক্তিত ক্তের্রন। তাাঁয চফায জনয তাাঁয াঅর্ার্ এওকাদা চরাও থাওাে 

তাাঁয চওান াঅক্তি ক্তের না, চওন না ক্ততক্তন াঅত্মর্ওন্দ্রীওতায ক্তক্ষা ক্তদর্তন না। চফা ওযা  চফা গ্রণ ওযা, এ 

দুর্টাাআ ভানুর্লয জ স্ববাফ ো াঈক্তেত। Cardinal Newman–এয চাআ াভয ঙ্গীতক্তট কাক্তিক্তজ ঔুফ েন্দ 

ওযর্তন, চাআ Lead me, Kindly light etc. তার্ত– 
 

“I do not ask to see 

The distant scene: One step enough for me.” 

(Newman, Cardinal, 1954)  
 

     ‚এওক্তট দর্ক্ষাআ মর্থি, দূর্যয ওথা ক্তনর্ে ভাথা খাভাাআ না‛ “কাক্তিক্তজয এাআ নীক্ততক্তটয এঔার্ন এওটু াঅর্রােনা 

ওযা দযওায। চফীযবাক ওভেীযা তার্দয াঅদেক্তটর্ও এওক্তট দূর্যয ক্তজক্তন ফা রক্ষয ভর্ন ওর্য েরর্ত থার্ও। তাযা 

থটায াঈয চওান গুরুত্ব চদে না, রর্ক্ষযয াঈযাআ তার্দয দৃক্তি াঅফদ্ধ। র্থয ততা ফা াততা ক্তনর্ে তাযা ভাথা 

খাভাে না। ক্তওন্তু াঅভযা ূর্ফোআ ফর্রক্তে কাক্তিক্তজয ওার্ে থ  রক্ষয ক্তবন্ন নে, ফযাং থ  রক্ষয এওাআ, পর্র রক্ষযটা 

ুন্দয র্রাআ র্রা না; থ ফা াঈােটা ুন্দয ো োাআ। এয মুক্তিমুিতা ক্তনর্ে াঅভযা ূর্ফোআ াঅর্রােনা ওর্যক্তে, 

মঔন াক্তাংা ক্তনর্ে াঅর্রােনা ওযা র্ের্ে। এঔন শুধু এর্ত জীফনদের্নয চম এওটা গুরুত্বূণে ক্তদও াঅর্ে, 

চাআটুওুাআ াঈর্েঔ ওযফ। চওার্না এও দূয বক্তফলযর্ত াঅভায জীফনস্বপ্ন ওার্েভ র্ফ- এাআবার্ফ েরর্র ভানুল তায 

প্রক্ততক্তদনওায াংগ্রাভটার্ও াঈর্বাক ওযর্ত ার্য না। চওননা ফতেভানটা তায ওার্ে এওটা াঅদ ফা evil 

necessity ক্তার্ফ াঈক্তিত ে। চমভন ওর্য চাও এাআ ফতেভানর্ও াঈত র্য ক্তকর্ে ওর্ফ াঅক্তভ চাআ ভান বক্তফলযর্ত 

চ াঁের্ত াযর্ফা, চাআ চনাে ফযস্ত থাক্তও। ক্তওন্তু চ বক্তফলযৎ মক্তদ এর্ওফার্য দূর্যয ক্তজক্তন ে, মক্তদ তা াঅভায 

জীফর্ন ওার্েভ র্ত না োে, তর্ফ চতা াঅভায চকাটা জীফনটাাআ এওটা াংগ্রাভ  ক্তনযথেও ানাাক্তন ফর্রাআ ভর্ন র্ত 

ার্য। ভানুল চওফর বক্তফলযর্তয স্বর্প্নাআ রড়াাআ ওযর্ত ার্যনা। ভানুর্লয ফতেভান াংগ্রাভটার্ও াঅওলেণীে ফা 
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াঈর্বাকয ফর্র প্রতীেভান ওযার্না োাআ। To enjoy the struggle, াংগ্রাভটার্ও মক্তদ াঈর্বাক ওযর্ত না াক্তয, 

তর্ফ ক্লাক্তন্ত াঅর্ত ার্য, াংগ্রার্ভ ক্তফযাক জন্মার্ত ার্য, এভনক্তও াংগ্রাভ ফি চযর্ঔ চওফর বক্তফলযর্তয স্বপ্ন 

চদঔার্তাআ াঅদেফাদ াঅর্ে ফর্র াঅত্মপ্রতাযণা জাকর্ত ার্য। ক্তওন্তু কাক্তিক্তজয ওার্ে এ প্রশ্ন ঔুফ জ। ক্ততক্তন দূর্যয 

স্বর্প্ন ক্তফর্বায নন, ক্ততক্তন থটার্ও রক্ষয ক্তার্ফ চজর্নর্েন ফর্র, প্রর্তযওক্তট ক্তদন, প্রর্তযওক্তট খটনা, প্রর্তযওক্তট চোট 

ফড় াংগ্রাভ তাাঁয ওার্ে ক্তফত্র। ক্ততক্তন াংগ্রাভটার্ওাআ াঅদর্েয চক্ষত্র ফর্র ফুঝর্ত চর্যর্েন, ফতেভানর্ও বক্তফলযর্তয 

ভর্তা ম্মান ক্তদর্ত, ভূরয ক্তদর্ত চর্যর্েন এফাং ফরর্ত চর্যর্েন এওক্তট দর্ক্ষাআ মর্থি, দূর্যয বাফনাে াঅক্তভ 

বাক্তফত নাআ; মক্তদ ফতেভানর্ও ারন ওর্য চমর্ত াক্তয, তর্ফাআ বক্তফলযর্তয দাক্তেত্ব ারন ওযা র। তাাআ ফতেভানটার্ও 

চরার্পরা ওর্য বক্তফলযর্তয জনয ক্তফর্বায থাওা ক্ততক্তন ানুক্তেত ভর্ন ওযর্তন। জীফর্নয প্রক্ততক্তট দর্ক্ষর্ তাাআ ক্ততক্তন 

াঅদের্ও প্রতযক্ষ ওযর্তন। এফাং এর্তাআ তাাঁয জীফন বর্য াঈঠত, প্রাণ ঔুী থাওর্তা। চওাথা চওান দূয বক্তফলযর্ত ফা 

দূয যাভযাজর্ত্ব চ াঁের্ত তাাঁয চওান ার্তুও তাড়া চনাআ, চওান ত্রা চনাআ। ক্ততক্তন প্রান্ত ভর্ন ফতেভানর্ও গ্রণ 

ওর্যর্েন, প্রর্তযও ক্তদর্নয াংগ্রাভর্ও ভান ভূরয ক্তদর্ের্েন এফাং তায ারর্নাআ াথেওতা ানুবফ ওর্যর্েন। ক্ততক্তন 

াংগ্রার্ভয ভর্ধযাআ াংগ্রার্ভয ভূরয চর্ের্েন, তাাআ তাাঁয চওান ার্তুও কু্ষধা চনাআ, এর্ত frustration–এয চক্ষত্র 

ওর্ভ এর্রা। ফস্তুতাঃ কাক্তিক্তজয ওার্ে দূর্যয যাভযাজত্ব তর্তা চরাবনীে ক্তের না। ৃক্তথফীর্ত চওানক্তদনাআ চাওদুাঃঔ 

থাওর্ফ না -এভন চওান ভাজ ফযফিাে ক্ততক্তন ক্তফশ্বা ওযর্তন না। ফযাং চাওদুাঃঔ, ানযাে ক্তওেু থাওর্ফ ফর্রাআ 

ভানুল ক্তনর্জর্ও ফড় ওযফায, ভান ওযফায এওটা চক্ষত্র ার্ফ; তার্দয ক্তফরুর্দ্ধ রড়াাআ ওযর্ফ -নাআর্র ভানুর্লয 

াভর্ন ফড় ফায চওান চপ্রযণাাআ থাওর্ফ না। ের্তা এভক্তন ধযর্ণয এওটা ধাযণা তাাঁয ক্তের। ফযক্তিয জীফর্ন এাআ 

াংগ্রাভ, তায র্ক্ষ াক্তবা নে, ফযাং ুর্মাক- এভক্তন ধযর্ণয এওটা ক্তফশ্বা তাাঁয চমন ক্তের। তা না র্র তাাঁয 

ভঙ্গরভে বকফার্নয এাআ াভঙ্গরভে ক্তফশ্বক্তফধার্নয ফযাঔযা ওযা মাে না। মা চাও, One step is enough “এাআ নীক্তত 

তাাঁর্ও জীফন াংগ্রাভর্ও াঈর্বাক ওযায ভর্তা ক্তি চমাকার্তা। 
 

     ক্তনর্জর্ও ক্তনাঃর্র্ল ক্তফক্তরর্ে চদফায জনয তাাঁয এওটা চনা ক্তের ফরা মাে। চমঔার্ন ভানুল চস্বচ্ছাে াঅত্মফক্তরদান 

ওর্যর্ে, চঔার্নাআ ক্ততক্তন াআক্ততার্য ুন্দযতভ তযর্ও াঈরক্তি ওযর্তন। াঅত্মফক্তরদান ফা martyrdom এয প্রক্তত 

তাাঁয এওটা াদভয টান ক্তের। চযার্ভয বাক্তটওার্ন কু্রক্তফদ্ধ মীশুয েক্তফয াভর্ন ক্ততক্তন তন্মে র্ে দাাঁক্তড়র্েক্তের্রন। মীশু 

তাাঁর্ও প্রফরবার্ফ টানর্তা -ক্তফর্ল ওর্য কু্রক্তফদ্ধ মীশু। এাআ েক্তফটা ম্বর্ি কাক্তিক্তজ ক্তনর্জাআ ফর্রর্েন-  
 

“What would not I have given to be able to bow my head before the living image at 

the Vatican of Christ Crucified ? It was with a wrench that I could tear myself away 

from the scene of living tragedy. I saw there at once that nations like individuals 

could only be made through the agony of the Cross and in no other way. Joy comes 

not out of infliction of pain on others but out of pain voluntarily borne by oneself.” 

(Pravu, R. K, 1954, p. 6). 
 

     বাক্তটওার্ন কু্রক্তফদ্ধ ঔৃর্িয জীফন্ত প্রক্ততভূক্ততেয াভর্ন ভাথা নত না ওযফায ভত ক্ষভতাাআ ফা াঅভায চওাথাে ক্তের? 

“এওটা কবীয ান্তর্ফেদনায জনয ঐ জীফন্ত ক্তফর্োকান্তও দৃয চথর্ও াঅক্তভ চোঔ ক্তপক্তযর্ে ক্তনর্ত াক্তযক্তন। ঔার্নাআ 

র্ঙ্গ র্ঙ্গ াঅক্তভ এটা ানুবফ ওযরুভ চম, কু্রক্তফদ্ধ োয চফদনায ভধয ক্তদর্োআ ফযক্তি ফড় ’চে াঈঠর্ত ার্য- 

ানয চওানবার্ফ ফযক্তিয জীফন াথেও ’চে াঈঠর্ত ার্য না। াযর্ও ফযাথা ক্তদর্ে াঅনন্দ াো মাে না, ক্তনজ 

জীফর্ন ঞ্চাক্তযত চফদনায ভর্ধযাআ জীফর্নয প্রওৃত াঅনন্দ ক্তনক্তত যর্ের্ে।  
 

     ক্তদর্দয ক্ততক্তন াইলো ওযর্তন ফরা মাে। ক্ততক্তন মীশুর্ও াইলো ওযর্তন, াভক্তন ওর্য কু্রফন ওযর্ফন, এাআ ক্তের 

তাাঁয ান্তযতভ ওাভনা। এাআ ওাভনা তাাঁয ফযথে েক্তন। ক্তওন্তু ভর্নয ভর্ধয এাআ ওাভনা তাাঁয ওত চম তীব্র ক্তের তা াঅভযা 

াঅর্যা এওক্তট চরঔা চথর্ও ফুঝর্ত াক্তয। ওানুর্যয ক্তদ কর্ণ াংওয ক্তফদযাথেী, ক্তমক্তন াম্প্রদাক্তেও দাঙ্গা ক্তনফাযর্ণয 
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জনয ক্তনজ ম্প্রদার্েয ার্তাআ ক্তনত ন। তাাঁয ভৃতুযফাক্তলেক্তও াঈরর্ক্ষ এওফায ক্তরর্ঔর্েন, এফাং চাআ চরঔায ভর্ধয 

তাাঁয চাআ ক্তেযন্তন ওাভনা পুর্ট চফর্যার্চ্ছাঃ    
 

"I do not know if the sacrifice of Mr. Ganesh j Shankar Vidyarthi has gone in vain. 

His spirit always inspired me. I envy his sacrifice. Is it not shocking that this country 

has not produced another Ganesh Shankar? None after him came to fill the gap. 

Ganesh Shankar's Ahimsa was perfect Ahimsa. My Ahimsa will also be perfect if I 

could die similarly peacefully with axe blows on my head. I have always been 

dreaming of such a death, and I wish to treasure this dream. How noble that death 

will be,—a daggar attack on me from one side; an axe blow from another; a lathi 

wound administered from yet another direction and kicks and abuses from all sides 

and if in the midst of these I could rise to the occasion and remain non-violent and 

peaceful and could ask others to act and behave likewise, and finally I could die 

with cheer on my face and smile on my lips, then and then alone my Ahimsa will be 

perfect and true. I am hankering after such an opportunity and also wish 

Congressmen to remain in search of such an opportunity." (Pravu, R. K, 1954, p. 

28). 
 

     ওী কবীয াঅওাঙ্ক্ষা! এাআ ভৃতুযয াঅওাঙ্ক্ষা, এাআ ক্তর্দয চপ্রযণা তাাঁয ভস্ত জীফনর্ও ক্তেযওার চদারা ক্তদর্ে 

এর্র্ে। চম বোংওয াথে ভান ভৃতুযয ওল্পনা ক্ততক্তন ক্তনর্জয জনয প্রাথেনা ওর্য চকর্েন, চ ভান ভৃতুয তাাঁয 

র্ের্ে, চমন ক্ততক্তন র্জাআ জানর্তন তাাঁয বক্তফলযত, এভক্তন তাাঁয াঅওাঙ্ক্ষায তীব্রতা। াথোৎ, ক্তনর্জর্ও ফক্তর চদফায 

চের্ে ক্তনর্জয ায চওান ভান ক্তযণাভ ক্ততক্তন বাফর্ত াযর্তন না। এাআ জনযাআ ক্ততক্তন জকর্তয চেষ্ঠ ক্তদর্দয এত 

াইলো ওযর্তন। ক্তওন্তু তাাঁয ফির্ফযয এভন ওদথে াঅফায চমন ওযা না ে চম কাক্তিক্তজ চমন ক্তদ নাভ চনফায জনয রুি 

ক্তের্রন, এফাং ুর্মাক ঔুাঁর্জ চফড়ার্তন ফা ুু্র্মাক াো ভাত্র তা গ্রণ ওর্য াআক্ততার্ াভযতা রাব ওযায জনয ফযগ্র 

ক্তের্রন ফা জীফর্নয ফ ঝার্ভরা চথর্ও র্জ ক্তফদাে ক্তনর্ে ফা াক্তরর্ে ের্র চমর্ত োাআর্তন। ানযযা তাাঁর্ও ভারুও 

ফা চভর্য চপরুও, এরূ াঅা চালণ ওযায ভর্ধয ওক্তল্পত াঅততােীয াঈয চদালার্যা ওযায ক্তাংা ক্তনক্তত াঅর্ে, 

ওার্জাআ াআ জাতীে চপ্রযণা কাক্তিক্তজ ভথেন ওযর্তন না এফাং ক্ততক্তন দীখে এওত াঁক্তে ফেয ফাাঁের্ফন ফর্রাআ াঅা 

ওর্যক্তের্রন। ক্তওন্তু প্রর্োজন র্র তৎক্ষণাৎ ভৃতুযয জনয ততক্তয ক্তের্রন। াঅর্যা এওটা ভজায ওথা এাআ, ক্ততক্তন চম 

চওফর ফৃৎ ওার্জয জনযাআ ক্তনর্জর্ও ফক্তর চদফায জনয ততক্তয  থাওর্তন, তা নে। তাাঁয ওার্ে প্রর্তযও ওাজাআ ৎওাজ 

এফাং ভৎ; এফাং এজাতীে চম চওান ওার্জয জনয ক্ততক্তন প্রাণ ক্তদর্ত প্রস্তুত। তথাওক্তথত ভান ওার্জয জনযাআ তাাঁয 

ভান প্রাণ ফক্তরয চমাকযতা ক্ততক্তন ভর্ন ওযর্তন না, ওতেফয প্রর্তযওক্তটাআ ভান। এফাং তা মত তুচ্ছ ফর্রাআ ভর্ন চাও 

ার্যয ওার্ে, তাাঁয ওার্ে তা নে। জকর্তয প্রর্তযওক্তট ওাজ তাাঁয জীফনর্ও দাক্তফ ওযর্ত ার্য -এভক্তন ধযর্ণয 

এওক্তট াঈদাযণ াঅর্ে। এওফায াঅপ্পাার্ফ টফধেন যত্নক্তকক্তয চজর্র ানন ধভেখট শুরু ওর্যন, তাাঁর্ও চওন 

চভথর্যয (বাক্তঙ্গয) ওাজ চদো র্ফ না, এাআ দাক্তফ ক্তনর্ে। কাক্তিক্তজ এাআ ঔফয ানয চওান এওক্তট চজর্র ফর্ ান। 

ক্ততক্তন াভক্তন ানন শুরু ওর্য ক্তদর্রন, এফাং ানন ক্ততক্তন ওক্তঠন ণ ওর্যাআ ওর্যন। এত তুচ্ছ ক্তফলে ক্তনর্ে ক্ততক্তন চওন 

ানন ওযর্ত চকর্রন, এ প্রর্শ্নয াঈির্য কাক্তিক্তজ ফর্রন, “Mine is a peculiar position, though I have 

hardened my heart, there are things about which I am exceedingly sensitive. To me, there is 

no difference of degree in matters of moment, as I am capable of giving life for great cause, 

I am equally capable of playing my life for a comrade. (Tandulkar, D. J., 1953, Vol. 3, p. 

230)  
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    ভর্ন তাাঁয এভন াাংওায ক্তের না চম জকর্তয চেষ্ঠ ওার্জয জনযাআ তাাঁয ভর্তা জীফন ফক্তরদান ওযা মাে। ক্তেতয 

 নযামযতায ওার্ে ক্ততক্তন ফেদাাআ প্রাণ দান ওযর্ত প্রস্তুত। ক্তনর্জর্ও ফক্তর চদফায এাআ চপ্রযণাটা তাাঁয জীফন-দৃক্তিবঙ্গীয 

এওটা াক্তযামে াঙ্গ। এওথাটা ফাদ ক্তদর্র কাক্তিেক্তযত্র চফাঝা ম্ভফ নে, তাাঁয ভতফাদ চফাঝা ম্ভফ নে, াক্তাংা 

চফাঝা ম্ভফ নে।   
 

     কাক্তিক্তজ চমঔার্ন ফযক্তিেক্তযর্ত্রয াঈয চজায ক্তদর্ের্েন চঔার্ন চজাযটা ফযক্তিয াঈয নে, চজাযটা েক্তযর্ত্রয াঈয। 

াঅয েক্তযত্র কঠর্ন ক্ততক্তন নতুন ভূরযর্ফাধ ৃক্তি ওযর্ত চের্ের্েন। মাযা াও ফা চালণওাযী তার্দয ভূরযর্ফাধ ফা 

ধভের্ফাধর্ও মক্তদ াঅভযা ম্মান ওক্তয, েদ্ধা ওক্তয াথফা চরাব ওক্তয তার্র তার্দয চওানওার্র টার্না মার্ফ না। 

াভন্ত্রতন্ত্র, ধনতন্ত্র, াম্রাজযফাদ “এফ যেভজীফী ানযাে প্রথা চমফ ভূরয চদে চাআফ ভূর্রযয ভানদর্ণ্ড মক্তদ 

াঅভযা াঅভার্দয েক্তযত্র কঠন ওযর্ত োাআ, তার্র াঅভযা তার্দয প্রথার্ও ক্তিারী ওযর্ফা ভাত্র। মক্তদ চাআ 

চরাবটার্ও খৃণা ওযর্ত ক্তক্তঔ এফাং র্ঙ্গ র্ঙ্গ ক্তনর্জর্দয জনয নতুন ভূরযর্ফাধ ৃক্তি ওক্তয, তর্ফাআ াওর্েক্তণ দুফের 

র্ে মাে। াঅভযা তার্দয ানুওযণ ওযর্ত ক্তকর্োআ তার্দয ক্তিভান ওর্য তুক্তর। াঅভার্দয চোঔর্ও যা ধাাঁধাাঁ ওর্য 

ক্তদর্ত ার্য ফর্রাআ র্দয এর্তা াআজ্জত। তাাআ প্রোর্যয ভাধযর্ভ যা মার্ও ‘বার্রা’, মার্ও ‘েভৎওায’, মার্ও 

‘তফজ্ঞাক্তনও’, মার্ও ‘ুন্দয’ ফর্র প্রক্ততন্ন ওযর্ত োে, কাক্তিক্তজ তার্ও গ্রণ ওযর্ত ক্তনর্লধ ওর্যন। চমর্তু ক্ততক্তন 

তার্দয ভানদণ্ডর্ও গ্রণ ওর্যনক্তন, জ ক্তফপ্লফী  তফজ্ঞাক্তনও ফুক্তদ্ধ ক্তদর্ে প্রর্তযওক্তট ক্তজক্তন ক্তফোয ওর্য চাআ ফ 

ক্তজক্তনর্য নতুন ভানদণ্ড ফা Standard ক্তদর্ত চের্ের্েন জনাধাযর্ণয জনয, চর্তু াঅভার্দয ওার্ে তা ঠাৎ 

ক্তওযওভ রার্ক। “I have placed the simplest things before the people of India – simplest things 

calculated to bring about revolutionary changes e.g. khadi, prohibition, revival of 

handicrafts, basic education through crafts. But unless you can get over the intoxication of 

existing regime you will not see the simple things.” (Gandhi, Mahatma, 28 Oct. 1939), 

Harijan. 7 (38), p. 319) 
 

     এাআ চম intoxication of regime...... এটা এওটা াঙ্ঘাক্ততও হুজুও। না ফুর্ঝ তার্র তার চদোয এওটা 

কড্ডাক্তরওা চভা াঅভার্দয ার্নওভে াে। াও চেক্তণাআ এাআ Standard  Intoxication ৃক্তি ওর্য, 

াক্তর্তযা তাাআ ানুযণ ওযর্ত বার্রাফার্, পর্র মার্ত তায াভঙ্গর ফা মার্ত ক্ততযওার্যয াভান, তার্ও 

ক্তনর্োআ নাের্ত থার্ও। এভন াফিাোআ াওর্েক্তণ তার্দয াঈয জুরুভ োরার্ত ুক্তফধা াে। ভর্নয দাত্ব ততক্তয  

ওযর্ত না াযর্র, কার্েয চজার্য চওান প্রওায াভাক্তজও দাত্ব ফজাে যাঔা ম্ভফ নে। ওার্ও ক্তফজ্ঞান ফরা র্চ্ছ 

চক্তদর্ও চঔোর চনাআ, ওার্ও াঅধুক্তনওতভ াঅক্তফষ্কায ফর্র নাো র্চ্ছ তায ক্তফোয চনাআ, এওট ুজফযজঙ্গ র্রাআ তা র্ফ 

ক্তফজ্ঞান। জক্তটর র্রাআ ফুঝর্ত র্ফ জ্ঞান, াঅয ঝাাঁঝার্রা র্রাআ ভর্ন র্ফ েভৎওায! এাআ intoxication of the 

regime চথর্ও ক্তনর্জর্দয ভুি ওযর্ত র্ফ এফাং তা ওযা মাে মক্তদ ক্ততয ক্ততয স্বাধীন ক্তেন্তা  ক্তফোর্যয দ্বাযা চওান 

প্রওায হুজুর্ক না চভর্ত নতুন ভূরযর্ফাধ ৃক্তি ওযা মাে। এফাং তা ওযায  গ্রণ ওযায র্ঙ্গ র্ঙ্গ াতযাোযীর্দয 

ানাত র্ত থার্ও। নতুন ভূর্রযয াার্ময এাআ চম যণর্ও র ৃক্তি ওযা, এয তাৎমে বার্রা ওর্য চঔোর ওর্য 

চদঔর্ত র্ফ। নাআর্র স্বর্দী ওী, াঅত্মক্তি ওী, তায মথাথে যাজননক্ততও ভূরয ওী -চফ চফাঝা মাে না। ক্তযোডে 

চগ্রক-এয Power of non-violence গ্রন্থ ানুযণ ওর্য ফরা মাে When the old values and symbols 

which were the source and inner strength of the ruling class are altered and demolished, the 

power of the ruling class as such disappear. (Gregg, Rechard B., 1960). 
 

    প্রাে এওাআ জাতীে প্রশ্ন রুাআ ভাভর্পাডে তুর্রর্েন। ধনতাক্তন্ত্রও বযতা চমফ ভূরযর্ফাধ ৃক্তি ওর্যর্ে, চ 

ভূরযর্ফাধ ক্তদর্ে মক্তদ ভাজতন্ত্র কড়র্ত মাাআ তার্র নতুন ক্তওে ুর না, তার্ও ক্তফপ্লফী বযতা ফা নতুন বযতা ফরা 

মাে না। ফস্তুত তা ওযা ম্ভফ নে। চওন না চ ওথা চভর্ন ক্তনর্র ধনতর্ন্ত্রয ক্তবতাআ ি ে। াথে াঅজর্ও মাযা 

ক্তনর্জর্দয প্রকক্ততফাদী ফর্র প্রোয ওর্যন, াথফা েক্তভও াঅর্ন্দারর্নয চনতৃত্ব ওযর্ত োন, তার্দয ভর্ধয চওান নতুন 
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ভূরযর্ফাধ জাগ্রত েক্তন, তাযা াঅোর্য-ফযফার্য ধনীর্দয াঅদফওােদাগুক্তর, ধনীর্দয ভূরযর্ফাধগুক্তরাআ গ্রণ ওর্য 

ের্রর্েন। পর্র নতুন চওান ভূরযর্ফাধ, নতুন চওান াক্ততয, নতুন চওান ক্তল্প তাযা কড়র্ত ার্যনক্তন, ভুর্ঔ মতাআ 

চওননা নতুন ওথা ফরুন। তাাআ ভাভর্পাডে ফর্রর্েন, “In the very act of contending against the present 

order, they have accepted the ends for which that order stands and have been content to 

demand simply that they be universalized. This perhaps account for the essential 

uncreativeness of the labor movement. By a revolution they do not mean a transvaluation of 

values: they mean a dilution and spreading out of established practices and institutions.” 

(Mumford, Lewis, 1928, p. 253) 
 

     Material comfort টা ওর্রয জনয ফযাও ওযা, ক্তফজ্ঞার্নয াফদার্নয বাক ফাযাআ াো, এয ক্তফরুর্দ্ধ 

ক্তওেু ফরা র্চ্ছ না। ওথা র্রা, চগুক্তরর্ও াঅভযা চওভন ওর্য চবাক ওযর্ফা, এয ফগুক্তরাআ চবাক ওযায ভর্তা 

ক্তওনা; াথফা ার্নওগুক্তর ফজেন ওযায ভর্তা াঅর্ে ক্তওনা, চফ ক্তফোয ওযায াঅর্ে ক্তওনা, চওথা ক্তফোয ওর্য 

বার্রাভন্দ জ্ঞান ম্বর্ি ক্তনর্জর্দয ক্তফোয ানুমােী ভানদণ্ড ততক্তয  ওযা, ধনীর্দয ভানদণ্ড ক্তনর্জর্দয জনয গ্রণ ওযা 

নে। মক্তদ ধনীযা াঅজ াঅরযর্ও চেে ফর্র ভর্ন ওর্য, চম মত ার চ তর্তা ম্মাক্তনত, চম মত ভদ ঔার্ফ চ 

তর্তা াঈাঁেুদর্যয চরাও “এভক্তন ধযর্ণয এওটা ভানদণ্ড ৃক্তি ওর্য থার্ও, তাাআ ফর্র ক্তও েক্তভও বযতা, াঅরয  

ভদটার্ও ওর্রয াো োাআ, এভন ধযর্ণয াঅোজ তুরর্ত ার্য? ধনতাক্তন্ত্রও বযতা ার্নও ওরওব্জা, ার্নও 

ক্তফজ্ঞার্নয প্রায ওর্যর্ে। াঅয মাযা ক্তফজ্ঞানী, তার্দয চতা াঅভ জনতা চদঔর্ত াে না, ক্তওন্তু ধনীর্দয চালাও-

ক্তযচ্ছদ, োরেরন, ওােদাওাননু ফেদাাআ চদঔর্ত াে, এফাং চগুক্তরর্ওাআ মক্তদ ক্তফজ্ঞান  জ্ঞান ফর্র ফুর্ঝ চনে তর্ফ 

তায ভর্তা াক্তবা াঅয ক্তওেু চনাআ। ধনীভার্জয ক্ততযওার্যয ক্তফজ্ঞানী  জ্ঞানীগুণীর্দয জীফন াঅভযা ানুওযণ ওক্তয 

না, ওক্তয এাআ ধনীর্দয এফাং ধনীর্দয াঈক্তচ্ছির্ও াঅভযা ভর্ন ওক্তয ওারোয ফা াংস্কৃক্তত। এাআ চভার্য ক্তফরুর্দ্ধ কাক্তিক্তজ 

াফধান ওর্য চকর্েন। এফাং এাআ চভা ৃক্তি র্র ধনীর্দয দারার োয ম্ভাফনা থার্ও। মাযা রড়াাআ ওযর্ফ, মাযা 

নতুন ভার্জয জনয ক্তফপ্লফ ওযর্ফ, তার্দযর্ও ক্ততযওায ক্তিভান ওযর্ত র্র তার্দয েক্তযত্র নতুন ভূরযর্ফাধ ক্তদর্ে 

ৃক্তি ওযর্ত র্ফ। এফাং তার্তাআ রড়াাআ ওযা জ র্ফ। এাআ ওথাাআ কাক্তি-ক্তলয ক্তফর্নাফা ানয বালাে ফর্রর্েন, To 

turn the direction is the simplest way to outstrip others.  
 

    এাআ ভাত্মা ম্বর্ি তাাআ াঅাআনিাাআন ফর্রর্েন, চম াজায ফেয র্য ভানুল াফাও র্ে বাফর্ফ চম এভন ধযর্ণয 

এওক্তট চরাও ৃক্তথফীয ধুক্তরর্ত এওক্তদন ক্তফেযণ ওর্যক্তের......াঅিমে! 
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