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রযজন উন্নমনন গান্ধীরজয অফদান 

স্বযাজ ফক্সী 

রক্ষক, যাষ্ট্ররফজ্ঞান রফবাগ, চাড়া ফাঙ্গাররঝ ভারফদযারম, চাড়া নদীমা 

Abstract 

The redemption of Untouchables (Harijans) was one of the most important agenda in 

Gandhi's propaganda for upliftment of humans as a whole. Gandhi staunchly opposed the 

social discrimination prevalent of the then times in Indian social arena. He further said that 

if this mediaeval tradition of social ostracization of untouchables remained them Hinduism 

should not be there in this world as a belief. He made a vow that unless the Untouchables 

are allowed admittance in the temples; he will never take a step in the temples. Though he 

was a devout religious person and advocated the importance of temples in Hinduism. 

Gandhi also probably in all likelihood thought it’s true meaning may have been lost by 

Hindus over thousands of years of abuse and social degradation. He attempted to draw the 

contours of what would be an acceptable system to him. 
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‘ন ত্বং কাভন যাজযং ন স্বগগ নাুনবগফম্ । 

কাভন দুঃখতপ্তানাং প্রারণনাভারতগনানম্ ।। 
 

অথগাৎ, যাজয চাইনা প্রবু, খযারত নম, ভুরি নম, চাই শুধু দুঃখতপ্ত প্রাণীনদয দুঃখনা।’
1

 গান্ধীরজয প্রাথগনা 

বাম প্রতয উি শ্লাকরি উচ্চারযত ত । ভানফনফাম তাাঁয জীফননয প্রধান উনেয রছর, ভানফনফা ছাডা 

রতরন জীফনন আয রকছইু চানরন। গান্ধীরজয গঠনভরূক কানজয অনযতভ প্রধান অং র রযজন আনদারন। 

রযজননদয প্ররত তাাঁয বানরাফাা এতিাই প্রফর রছর শ্ম রতরন শফাফস্থা শ্থনকই রযজন অথগাৎ অচ্ছ্ুযৎনদয 

নঙ্গ রভনতন। গান্ধীরজয আত্মজীফনী শ্থনক জানা মাম রতরন অতযন্ত রতৃ-ভাতৃ বি মা নত্ব তাাঁয 

ভানময প্ররত এফং ভানজয প্ররত প্রথভ রফনরা রছর এক অচ্ছ্ুৎ ফারকনক ছুাঁনম । ধভগনক ানথম কনয রমরন 

ভস্ত জীফন অরতফারত কনযনছন, ধভগীম আদনগয প্ররত অগাধ আস্থা থাকা নত্ব কখন রতরন ভরদনয 

প্রনফ কনযনরন। কাযণ তাাঁয দৃঢ় প্ররতজ্ঞা রছর, মতরদন রযজননদয ভরদনয প্রনফারধকায না শ্দমা নফ 

ততরদন রতরন ভরদনয প্রনফ কযনফন না। একানরয ভানজ ধভগ ফরনত মা শ্ফাঝাম তা খাদয এফং ানীনময 

রফরধ-রননলনধয ভনধয, স্পৃয- অস্পৃনযয ভনধয ফা উচ্চ- নীনচয ভনধয ীভাফদ্ধ, মা একপ্রকায রনফুগরদ্ধতা 

ছাডা আয রকছুই নম । শুধুভাত্র জন্মগ্রণ এফং আচানযয রনমভ ারননয ভনধয রদনম শ্ক উচ্চ ফা শ্ক নীচ তা 
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রফচায কযা মাম না। শুধুভাত্র চরযনত্রয গুণ রফচানযয দ্বাযা উচ্চ ফা নীচ রনণগম কযা ম্ভফয। গান্ধীরজয বালাম, 

শ্ম ধভগ াস্ত্র নাযী-ুরুনলয জনন্ময দ্বাযা উচ্চ ফা নীচ ফনর রননদগ কনয শ্ই াস্ত্র ঈশ্বয এফং তযনক 

অস্বীকায কনয । ঈশ্বয নরন তয, ভঙ্গর এফং নযানময প্রতীক। ুতযাং, রতরন এভন শ্কান ধনভগয অনুনভাদন 

রদনত ানযন না শ্ম ধভগ ভানুলনক অস্পৃয ফনর গণয কনয । শ্নাংযা কানজয ভনধয অস্পৃযতা থাকনফই । 

রকন্তু শ্নাংযা কানজয ধুনরা-ভমরা ধুনম রযষ্কায কনয শ্নমায নঙ্গ নঙ্গই অস্পৃযতা দূয নম মাম। অথগাৎ, 

শ্কান কাজই রচযকার কাউনক অস্পৃয কনয যাখনত ানয না। 

     রযজন আনদারন এফং রযজননদয উদ্ধায াধনন গান্ধীরজয অফদান রফস্তানয আনরাচনায ূনফগ 

াভারজক উন্নমন রফলনম ফা াভাজ ুনগগঠনন শ্ম অফযথগ রনানায দৃষ্টান্ত রতরন স্থান কনয শ্গনছন তায ফণগনা 

প্রনমাজন। দাঙ্গা রফধ্বস্ত করকাতাম গান্ধীরজয রতন প্তানয ারন্তব্রনতয পনর ারন্ত রপনয আায যফতগীনত 

ূফগ কভগূরচ অনুমামী তাাঁয রদ্বতীমফায শ্নামাখারী মামায রযকল্পনা রছর। রকন্তু তৎকারীন প্রধানভন্ত্রী 

জযরার শ্ননরুয রফনল অনুনযানধ কভগূরচ ফদর কনয গান্ধীরজ চনর আনরন রদরিনত, যাজনীরতয 

িারভািার অফস্থাম যকাযনক ফুরদ্ধ যাভগ রদনত । রদরিয বারঙ্গ কনরারননত গান্ধীরজয নঙ্গ াক্ষাৎ কযনত 

এননছন রফলন্ন প্রধানভন্ত্রী। শ্ননরু গান্ধীরজনক জানানরন ভূ রযরস্থরত। শুনন গান্ধীরজ ফরনরন- 

‘শ্তাভানক আরভ একিা ভাদরর রদরচ্ছ্- এইরি ধাযণ কযনর থ খুাঁনজ ানফ, থ চরাম বুর নফনা ।’
2

 এই 

‘ভাদররয’ তাৎমগ রফলনম ম্পূণগ কথািা ফণগনা কযনর স্পষ্ট নফ ভাদররয ুগবীয তাৎমগ । গান্ধীরজ 

ফরনরন- ‘শ্তাভানক আরভ একরি ভাদরর রদরচ্ছ্, মখনই শ্তাভায ভনন শ্কান ংম জাগনফ ফা শ্তাভায 

অংকায প্রফর নম উঠনফ, এই যীক্ষারি প্রনমাগ কনয শ্দনখা: শ্তাভায শ্দখা ফনচনম গযীফ, ফনচনম 

অফনত ভানুলরিয ভুখ ভনন শ্কানযা এফং রননজনক রজজ্ঞাা শ্কানযা শ্ম- কানজয কথা তুরভ বাফছ তানত তায 

শ্কান কাজ নফ রক? শ্ রক তায দ্বাযা তায বরফতনফযয উয রনমন্ত্রণ রপনয ানফ? অনয কথাম এই কাজ 

রক শ্দ  ভনন ক্ষধুাতগ শ্কারি শ্কারি ভানুলনক স্বযানজয নথ রননম মানফ? -তানরই শ্দখনফ শ্তাভায ংম 

শ্তাভায অংকায রভররনম মানচ্ছ্ ।’
3

 

     ‘আভায জীফনই আভায ফাণী’- অথগাৎ শ্ম ‘ভাদরর’ গান্ধীরজ শ্ননরুনক প্রদান কনযরছনরন তা রননজয 

প্ররতরদননয জীফনন তায মথাথগতা মাচাই কনয, জীফনন প্ররতরিত কনযরছনরন রতরন । ভাজকরযাণ তথা 

শ্দনয উন্নমনন প্রনতযনক রননজয কভগনক্ষনত্রয রযনফন ভানজয দফগরতভ  দীনারতদীন ভানুলরি মরদ 

ফায প্রথনভ, প্ররতভুূনতগ রননজয রচন্তাধাযাম প্ররতপররত ম, তানরই ভানজয প্ররত রননজয কানজয প্ররত 

দামফদ্ধতা প্রতীমভান ম । অথগাৎ, শ্কান চালী মরদ তায চালনমাগয জরভয ফ শ্থনক দফগরতভ চাযাগাছরিনক 

জর, ায প্রদান কনয মত্ন শ্নম, তানর ধনয শ্নমা মাম শ্ই চালনমাগয জরভয কর চাযাগাছই মনত্ন 

রনযাদ । ুতযাং, যাষ্ট্রীম রযকল্পনায শ্ক্ষনত্র গান্ধীরজ প্রদত্ত এই ভাদররই র একভাত্র থরননদগ । 

     গান্ধীরজয জীফননয একিা প্রধান উনেয রছর রযজননদয উদ্ধায াধন । তনফ গান্ধীরজয রযজননদয 

জনয আনদারননক অনননক যাজনীরতয স্বানথগ রযচাররত ফনর ভানরাচনা কযনর তা ফগাংন তয নম । 

কাযণ, জীফনন তাাঁয প্রধান রফনরা রছর একজন অচ্ছ্ুৎনক ছুাঁন ভানময আনদ অভানয কনয । তনফ একথা 

তয শ্ম, ভুররভ ভাজনক রজন্না শ্মভন ৃথক কনয আরাদা স্থান ফা বূখণ্ড দাফী কনয ফনরছনরন, শ্তভন 

শ্মন রযজননদয শ্ক্ষনত্র না ম । তানর তা নফ এক প্রকায যাজননরতক অঘাত । এই দৃরষ্টনকাণ শ্থনক 

রযজন আনদারননয একিা যাজননরতক ভরূয আনছ ফরা মাম । তাছাডা রযজননদয রননজনদয ফন্ধনভুরিয 

জনয আনদারননয প্রনমাজন রছর । স্বাধীনতা আনদারননয শ্থনক রযজন আনদারননয গুরুত্ব গান্ধীরজয 

কানছ শ্কান অংন কভ রছরনা । কাযণ, ইংনযজ ান বাযনতয মতিা না ক্ষরত কনযরছর, তায শ্থনক 



রযজন উন্নমনন গান্ধীরজয অফদান                                                                                                     স্বযাজ ফক্সী 
 

Volume-VI, Issue-VI                                         November  2020                                                                    46 

অননক শ্ফর ক্ষরত কনযনছ ফণগ রদু ভাজ রযজননদয উয ত ত ফছয ধনয অতযাচায- অরফচায কনয । 

তাই রদু ভানজয উন্নরতয জনয রযজন আনদারননয রনজস্ব একিা ভূরয যনমনছ । অস্পৃযতায রফনযারধতা 

কনয গান্ধীরজ ১৯৪৫ ানর মাযাফাদা ভরদনয ফিৃতাকানর রতরন ফনররছনরন- ‘আভযা ফাই একই আগুননয 

স্ফুররঙ্গ, ুতযাং আভানদয ভনধয শ্কউই অস্পৃয নম জন্মামরন । জন্ম শ্থনকই কাউনক অস্পৃয ফনর ভনন 

কযা া । ‘অস্পৃযনদয’ নঙ্গ ফন্ধুত্ব কযনরই এই অনযানময ংনাধন ম না । ভস্ত জীফন ধনয তানদয 

আনজননয ভনতা বারফানত নফ । অস্পৃযতা দূযীকযনণয প্রকৃত অথগ রফশ্বনপ্রভ  রফশ্বজনীন শ্ফাধনভগয 

প্ররতিা । ুতযাং, অস্পৃযতা দূযীকযণ অরংানীরতযই অন্তগগত এক আদগ । অস্পৃযতা দূয কযনত াযনর 

ভানুনল ভানুনল শ্ম অনযাম শ্বদানবদ তা- দয নম মানফ । রফরবন্ন শ্গািীয ভানুনলয ভনধয আয শ্কানযকভ 

াথগকয থাকনফ না । এই ধযননয রভথযা শ্বদানবনদয প্রাচীয আজ ৃরথফীয ফগত্র রযদৃযভান ।’
4

 

     গ্রীক দাগরনক শ্োনিা যাষ্ট্র রনমরন্ত্রত রক্ষা ফযফস্থায ভনধয রদনম গুণগত শ্মাগযতায ভাধযনভ াভারজক কভগ 

রফবাজন কযনর গান্ধীরজ ফংগতবানফ প্রাপ্ত ফণগাশ্রভ প্রথাম রফশ্বাী রছনরন এফং এই দৃরষ্টনকাণ শ্থনক কর 

স্তনযয ভানুনলয ভান অরধকায  ম্মান রতরন দারফ কনযরছনরন । গান্ধীরজ ফনরনছন- ‘রদু ধনভগয মতিুকু 

আরভ জারন তানত আভায রফশ্বা শ্ম, ফনণগয অথগ খুফ জ । ফংানুক্ররভক কতগফয ারন কনয ূফগুরুলনদয 

দানুযণ কযাই এই ফণগাশ্রনভয তাৎমগ । অফয এই দানুযনণয ভনধয নীরতরফরুদ্ধ শ্মন রকছু না থানক । 

জীরফকা অজগননয উনেযই এয ভরূ । ফণগাশ্রনভয রননদগ মরদ মথামথ ারন কযনত ারয তানর আভানদয 

ভন শ্থনক রফলম ফানা দূযীবূত নফ এফং বগফান এফং যভ তয উররিয উনেনয আভানদয ভস্ত 

রি রননমাগ কযা ম্ভফয নম উঠনফ ।’
5

 অথগাৎ, ভাজ গঠনন প্রনতযনকয কানজয মরদ ভান গুরুত্ব 

থানক তানর প্রনতযনকয ম্মান একই মা উরচত । একজন রযজননয ম্মান একজন ব্রাহ্মনণয শ্থনক 

শ্কান অংন কভ নম । রদু ভাজ ফযফস্থাম ফণগনবদ প্রথা এত কদমগ রূ ধাযণ কযায কাযণ রছর এযভনধয 

উচ্চ-নীচ শ্বদ শতরয এফং শ্শ্রণী শফলভয ৃরষ্ট কযা । ুতযাং, রযজন আনদারননয ভাধযনভ মরদ অচ্ছ্ুৎ প্রথা 

দূয কযা ম্ভফ ম তানর রদু ভানজ ফণগ ফযফস্থায শফলভয অননকিা দূযীবূত নফ ফনর গান্ধীরজ ভত প্রকা 

কনযরছনরন । অথগাৎ, মরদ ুযননা ফযফস্থায ভনধযই আংরক ংনাধন কনয আদগগত রূান্তনযয ভাধযনভ 

শ্ই ফযফস্থানক রিরকনম যাখা মাম, তানর গান্ধীরজ শ্ই ুযননা ফযফস্থানক শ্বনঙ শ্পরায ক্ষাতী রছনরন 

না । কাযণ, ুযাতন ঐরতয, ংস্কৃরতয প্ররত তাাঁয ফযাফনযয একিা শ্রদ্ধা রছর । রতরন ফ ভম ুযননা এফং 

নতুননয ভনধয একিা শ্মাগতূ্র ফজাম যাখায ক্ষাতী রছনরন । গান্ধীরজ অনুধাফন কনযরছনরন- ‘অথগননরতক 

দৃরষ্টবরঙ্গ অনুমামী এককানর ফণগাশ্রনভয রফনল ভূরয রছর । এয পনর ফংানুক্ররভক শনুণয গনড উঠনত 

াযত এফং প্ররতনমারগতা খুফ ীভাফদ্ধ রছর । দারযনরযয ভনৌলধ রননফ এই ফযফস্থা রছর ফনচনম কামগকয 

। ফারণরজযক রল্পনেয (trade guilds) ভস্ত ুনমাগ-ুরফধা এনত ামা শ্মত । মরদ এই ফযফস্থায 

পনর শ্তভন শ্কান আরফষ্কায ফা অরবমান ভূরক রকছুয ৃরষ্ট মরন, তনফ এ কথা রঠক শ্ম এই ফযফস্থা 

অগ্রগরতয ফাধা নম দাাঁডামরন ।’
6

 আফায গান্ধীরজ ১৯৩৫ ানর অনটাফয ভান „The Modern Review‟ 

শ্ত ফনররছনরন- ‘আভায রফশ্বা শ্ম, প্ররতরি ভানুল রকছু না রকছু স্বাবারফক প্রফণতা রননম জন্মগ্রণ কনয 

থানক । প্ররতরি ভানুলই জন্ম গ্রণ কনয কনমকরি ীভাফদ্ধ ক্ষভতা রননম, এই ক্ষভতায ীভা শ্ ছারডনম 

শ্মনত ানয না । ভানুনলয এই জাত ীভাফদ্ধতায কথা শ্বনফই রফরবন্ন ফনণগয ৃরষ্ট নমরছর । রনরদগষ্ট 

শফরষ্টযমুি ভানুনলয জনয তানদয ক্ষভতানুমামী কামগকরা ীভাফদ্ধ কনয শ্দমাই ফণগাশ্রনভয উনেয । 

অনথগক প্ররতনমারগতা ফন্ধ কযা এয অনযতভ রক্ষয। ভানুনলয ক্ষভতায তাযতভয স্বীকায কযনর ফণগাশ্রভ 

ভানুনলয ভনধয শ্কানযকভ উাঁচু-নীচুয াথগকয স্বীকায কনয না । এই নীরত চাম শ্ম, ভানুল তায রনজস্ব শ্রভরি 
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পররাব ম্বনন্ধ রনরিত শ্াক। ক্ষান্তনয ফণগাশ্রভ প্ররতনফীয উয অতযাচায কযফায প্রফৃরত্ত শ্থনক ভানুলনক 

রফযত কযফায শ্চষ্টা কনয। এই ভান নীরত ফতগভানন অফনররত এফং অনাদৃত অফস্থাম নড আনছ। রকন্তু 

আভায দৃঢ রফশ্বা এই শ্ম, এক আদগ ভাজ-ফযফস্থা গনড তুরনত নর ফণগাশ্রনভয ুভান নীরতয তাৎমগ 

বারবানফ উররি কনয কানজ রাগানত নফ ।’
7

 

     রযজন ফরনত গান্ধীরজ ফুরঝনমনছন শ্দনয ফ শ্থনক ররছনম ডা অতযাচারযত রনীরডত  শ্শ্রণীয 

ভানুলনদয । মানদয ভনধয যনমনছ বূরভীন কৃলক, নযয শ্ররভক এফং এই যকভ কর প্রকায শ্খনি খামা 

ভানুনলয দর । বাযতফনলগয ভনতা জনফহুর শ্দন চালী, ম্পরত্তীন ভজুয, ভুরচ, শ্ভথয প্রবৃরত শ্শ্রণীয শ্রাকই 

অরধক ংখযাম । ুতযাং, শ্মনকান গণআনদারন ংগঠন এফং তায াপরয-ফযথগতায অরধকাংই রনবগযীর 

এই ফরিত ভানুলগুনরায বূরভকায উয । রফনল রযরস্থরতনত রফনল দনক্ষ গ্রণ কযায নীরতনত গান্ধীরজ 

রফশ্বাী রছনরন না । তাাঁয ভস্ত কভগমনজ্ঞয ভনধযই একিা শ্মাগূত্র রযদৃযভান । রফনল াভারজক ফা 

যাজননরতক প্রনমাজনন আনম্বদকয ফা বাযনতয করভউরনস্টনদয ভনতা গান্ধীরজ রযজন শ্শ্রণীনক ফযফায 

কনযনরন । তাাঁয রযচাররত কর আনদারননই রছর ভানজয কর স্তনযয ভানুনলয অফাধ অংগ্রণ । 

গান্ধীরজ রফনল শ্কান শ্শ্রণীয প্ররতরনরধ রছনরন না । রতরন শ্ারলত ভজুয, চালী, রযজন ইতযারদ শ্শ্রণীবূি 

নরন, এনফয উনধ্বগ এনকফানয শ্শ্রণীীন ভানুনলয দনর চনর রগনমরছনরন । তনফ যফতগী জীফনন রতরন 

রননজনক ফনরনছন, ‘ভযা বাঙ্গী হুাঁ’-  ‘আরভ একজন শ্ভথয’ । অথগাৎ, রযজননদয শ্ফায ভাধযনভ, 

আনদারননয ভনধয রদনম ভানজয ভূরনরানত রপরযনম এনন তানদয আত্মভমগাদা নুুঃপ্ররতিাম রছর তাাঁয 

উনেয । ভানফ শ্ফা রছর গান্ধীরজয জীফননয প্রধান উনেয । ভানফ শ্ফা ছাডা রতরন জীফনন আয রকছু 

চানরন । এই দৃরষ্টনকাণ শ্থনক রযজন আনদারন ভানফ শ্ফাযই একিা অং ফরা শ্মনত ানয । ভানফ 

শ্ফাম শ্ম গান্ধীরজয জীফননয প্রধান উনেয রছর শ্ রফলনম একরি কথা প্রচররত আনছ । গান্ধীরজয অরত 

াধাযণ জীফন মান শ্দনখ একজন তাাঁনক ফনররছনরন- 'গান্ধীরজ আরন রভারম প্রস্থান কনয তযা 

করুন। নযভাজ আনায স্থান নম ।’
8

 গান্ধীরজ ভৃদ শ্ন উত্তয রদনমরছনরন- ‘আনাযা কনর মরদ রগনম 

রভারম অফরস্থরত কনযন, তনফ শ্ফকরূন আরভ আনানদয চয ফ এফং আনানদয শ্ফাই জীফন 

উৎগগ কযনফা । শ্ফাই আভায ধভগ- শ্ফা ফযতীত আরভ আয রকছুই চাইরন । তথার যাজনীরতয নাগান 

আরভ শ্ম রফজরডত নমরছ তায কাযণ শ্দনয যাধীনতা আভায শ্ফায নথ রনতয দযরতক্রভণী ফাধা ৃরষ্ট 

কনযনছ ।’
9

 

     রদু ধনভগয একরি গুরুত্বূণগ অং জাত ফযফস্থা । 'জারত’ (Caste) ব্দরিয উৎরত্ত তুগরগজ ব্দ 

„Casta‟ শ্থনক, মায অথগ ‘ফণগ’ ফা ‘শ্শ্রণী’ । ফণগ ফযফস্থারি জন্মগতবানফ প্রাপ্ত একরি াভারজক প্ররতিান এফং 

একজন রদু স্বাবারফকবানফ ফণগ ফযফস্থায ভনধয রফচযণ কনয । জাত ফযফস্থা রফফরতগত নমনছ আরাদা আরাদা 

ংস্কৃরতয একীকযণ এফং আত্তীকযনণয ভাধযনভ । এই জাত ফযফস্থায ভনধয রদনম অচ্ছ্ুৎ প্রথায ঘৃণযতভ প্রকা 

এফং এয কনঠাযতা চযভ মগানম -গান্ধীরজ এয তীব্র রফনযারধতা কনযনছন । গান্ধীরজ ফণগ ফযফস্থানক ভথগন 

কনয শ্ফাঝানত শ্চনমনছন শ্ম াভারজক, যাজননরতক এফং আধযারত্মক রদক শ্থনক ফণগ ফযফস্থায প্রনমাজন 

যনমনছ । রকন্তু ফণগ ফযফস্থায ভনধয শ্ম অস্পৃযতায ফীজ ফন কযা নমনছ তায রফনযারধতা কনযনছন রতরন 

এফং ভাজ ংস্কানযয ভাধযনভ এই ভযায ভাধান শ্চনমনছন । গান্ধীরজ ফনররছনরন- ‘রফশ্বব্রহ্মানণ্ডয 

ফরকছুয রবতযই মরদ বগফাননয অং থানক তানর ব্রাহ্মণ ূর, রিত শ্ভথয, উাঁচু-নীচু কারুয ভনধযই 

শ্কান তপাৎ শ্নই । শ্ম জানতযই শ্াক না শ্কন কনরয অন্তনযই বগফান রফযাজভান । আভযা কনরই 

বগফাননয ন্তান ুতযাং আভানদয ভনধয শ্কউ উাঁচু ফা নীচু নম, ফাই ভান ।’
1 0
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     গান্ধীরজয রফশ্বা রছর শ্ম রদু ভাজ ফযফস্থা দাাঁরডনম যনমনছ ফণগ ফযফস্থায উয রবরত্ত কনয । ফণগ 

ফযফস্থায ভনধয একিা ম্প্রদাম তানদয ংগঠনগত ঐকয স্থান কযনত ক্ষভ ম এফং উত্তযারধকায ূনত্র 

প্রাপ্ত জীরফকা অজগননয রফলমরি একরি স্বাবারফক াভারজক কতগফয রূন রফনফরচত ম । এই রফশ্বানক 

াভনন শ্যনখ গান্ধীরজ ফনরনছন- ‘প্রনদ এফং ফণগনক শ্কন্দ্র কনয শ্বদানবনদয প্রাচীয ভাথা তুনর দাাঁরডনমনছ 

তানত পাির ধযাননা উরচত । বাযতফলগ মরদ এক এফং অখণ্ড নম থানক তানর রফরবন্ন শ্বদানবনদয ৃরষ্ট 

কনয অগরণত শ্ছাি শ্ছাি দনরয ৃরষ্ট কযায শ্কান ভানন মনা।’
1 1

 অথগাৎ, ফণগ ফযফস্থা শুধুভাত্র কনভগয 

শ্ক্ষনত্রই রফনফরচত নফ । অমথা অচ্ছ্ুৎ ম্প্রদাম ৃরষ্ট কযনফ না। শ্মনতু কর কানজয গুরুত্বই ভান, 

শ্নতু কনরয াভারজক ম্মান ভান মা উরচত। আয মরদ এই ফণগ ফযফস্থানক শ্কন্দ্র কনয 

শ্বদানবনদয ৃরষ্ট ম, রযজন ম্প্রদাম ৃথকবানফ আনদারন ংগরঠত কনয, তানর অদূয বরফলযনত 

ভুররভনদয জনয ৃথক কনয ারকস্তান ৃরষ্টয ভনতা রযজননদয আরাদা বূখি শতরয মা খুফ অম্ভফ নম। 

-এই রছর গান্ধীরজয ূফগানুভান। তাই রতরন ফগনতাবানফ অচ্ছ্ুৎ প্রথায রফনযারধতা কনযরছনরন । 

     রযজন আনদারননয অনযতভ একিা শ্ক্ষত্র র অফণগ রফফা। অফণগ রফফা রফলনম ভাজ রফফতগননয 

নঙ্গ নঙ্গ শ্ই ধাযণায রফফতগন ঘিনফ ফনর গান্ধীরজ রফশ্বা কযনতন । রতরন শ্দরখনমনছন ফণগাশ্রভ ফযফস্থাম 

অফণগ রফফা অথফা ংরি শ্বাজননয উয শ্কান ফাধা-রননলধ রছরনা এফং থাকা উরচত নম ফনর রতরন 

রননজ রফশ্বা কযনতন। রফফা ফা আায গ্রণ কযায রফলমরি ম্পূণগরূন ফযরিগত রুরচনফানধয উয 

শ্ছনড শ্দমা উরচত। কাযণ, ফণগাশ্রভ ধভগ শ্ভনন রননর স্বাবারফকবানফই শ্দখা মানফ শ্ম রফফা, ংরি 

শ্বাজননয ভনতা রফলমগুরর রনজ রনজ ফনণগ ীভাফদ্ধ যাখায একিা শ্যমাজ শতযী নফ । আফায রতরন 

ফনরনছন রফরবন্ন প্রনদন এফং ফণগনক শ্কন্দ্র কনয শ্ম শ্বদানবনদয প্রাচীয শতযী নমনছ তানত পাির ধযাননা 

প্রনমাজন। বাযতফলগনক এক এফং অখি রূন শতযী কযনত নর রফরবন্নবানফ শ্বদানবনদয ৃরষ্ট কনয 

অগরণত শ্ছাি শ্ছাি দর ৃরষ্ট কযায শ্কান অথগ শ্নই । কাযণ, এই ভস্ত দর স্বাবারফকবানফই অফণগ রফফা 

ফা ংরি শ্বাজনন ম্মত নফ না । 

     রফরবন্ন ধভগাফরম্বী বাযতীমনদয ভনধয রফফা ফযফস্থায প্রচরননয ভথগন রফলনম গান্ধীরজ স্বীকায কনযনছন 

শ্ম, এই ধযননয রফফা রতরন ফভম প্রনমাজন ফনর ভনন কযনতন না । তফু অননকরদন ূনফগই রতরন 

ফনররছনরন এই ধযননয রফফা ংঘরিত নর রতরন রনিমই তা ভথগন কযনফন । রতরন আনযা ফনরনছন শ্ম, 

এই প্রকায শফফারক ম্পকগ কখনই অবযান রযণত মা উরচত নম । অবযান রযণত নর তানক রফফা 

ফরা মামনা । কাযণ, রফফা একিা রফত্র ম্পকগ । ুতযাং, উবম নক্ষযই যস্পনযয প্ররত ফন্ধুুরব 

ভননাবাফ থাকা উরচত । উবনময ধভগ রফশ্বানয প্ররত মথাথগ শ্রদ্ধা থাকা প্রনমাজন । ধভগ রযফতগননয প্রশ্ন এই 

শ্ক্ষনত্র ঠা উরচত নম । রফরবন্ন ম্প্রদানময ভানুল াযস্পরযক রফনযারধতা, ত্রুতা রফজগন রদনম ৃরথফীয 

কর ধনভগয প্ররত শ্রদ্ধাীর নত াযনরই এই ধযননয ুদয এফং ুস্থ রফফানক ফাস্তফ রূ শ্দমা ম্ভফ । 

     বাযনতয স্বাধীনতা আনদারনন গান্ধীরজয শ্নতৃত্ব ফিফৃনক্ষযনযাম । আয তাাঁয এই শ্নতৃত্বদানন মাযা প্রথভ 

ারযনত রছনরন তাযা নাযীজারত । রকছুিা আিমগজনকবানফ নর গান্ধীরজয অরং  তযাগ্র নীরতয 

উয রনবগয কনয রযচাররত াভারজক এফং যাজননরতক আনদারনন বাযতীম নাযীযা ফযাকবানফ 

অংগ্রণ কনযরছনরন । অরংায আদগ দ্বাযা রযচাররত আনদারন নাযীনদয স্ববাফ শফরনষ্টযয নঙ্গ 

াদৃযূণগ রছর । ুতযাং, অরং আনদারনন আত্মতযানগয ভাধযনভ অরধকায আদান তানদয জুরড শ্ভরা 

বায । নাযীনদয এই অরযীভ শধমগ াপরয রননম আনত ক্ষভ । ফতগভান বাযতীম যাজনীরতনত নাযীনদয 

একিা গুরুত্বূণগ স্থান শতরয নমনছ, মায রবরত্ত প্রস্তয স্থান কনযরছনরন গান্ধীরজই । রতরনই প্রথভ বাযতীম 
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ভররানদয ফাইনয শ্ফরযনম আায যদ জুরগনমরছনরন । রযজন উন্নমননয প্রধান দামবায গান্ধীরজ 

নাযীনদয ানতই অগণ কনযরছনরন । কাযণ, প্রকৃরত শ্দফী রনুঃস্বাথগ শ্ফায ভননাফৃরত্ত নাযীনদয হৃদনম রনরত 

কনযনছন । নাযীনদয হৃদম করুনা রযূণগ । দমা- ভামা, রষু্ণতা, শ্ফাযামনতায ভনতা গুণগুরর 

নাযীনদয ভনধয রফদযভান । এই শ্ক্ষনত্র ুরুল কখন নাযীয ভকক্ষ নত ানয না । তাই ১৯৩৩-৩৪ 

ানরয ভমকানর গান্ধীরজ রযজন পনয রফরবন্ন নাযী বাম রযজন উন্নমন প্রনঙ্গ নাযীনদয ম্মুনখ 

রফরফধ নথয ন্ধান তুনর ধনযরছনরন । 

     রফরাুনয নাযী বাম ফিৃতা দানকানর গান্ধীরজ ফনররছনরন আধযারত্মক উন্নরতয নথ রদু ধভগনক 

াশ্বত রূ প্রদান কযনত নর; অস্পৃযতা ফজগন কনয, উচ্চ নীচ প্রনবদ বুনর রগনম তানদয জনয কাজ 

কযনত নফ । রযজননদয দদগা মরদ নাযীনদয হৃদম স্পগ কনয তানরই  এই কাজ ফগাত্মক রূ রাব 

কযনফ । রযজন উন্নমননয পনর ‘অরন্তভ রযণরত নফ ভগ্র বাযনতয ৩৫ শ্কারি নযনাযীয করযান । 

ভানফজারতয এক-িভাং রফত্র কযায শ্ম আিমগ উাম অফরম্বন কযনফ, ভগ্র ভানফজারতয উয তায 

প্ররতরক্রমা ভঙ্গরজনক না নম ানয না । ুদযপ্রাযী অনল করযানণয ধাযা এই আনদারনন রনরত 

যনমনছ । আত্মশুরদ্ধয আনদারননয ভনধয এিাই ম্ভফত: ফনচনম ফনড়া । আরভ আা কযফ, শ্তাভযা এনত 

ফগনতাবানফ আত্মরননমাগ কযনফ ।’
1 2

 

     রদরিয নাযী বাম রযজন রফলনম রতরন ঐশ্বরযক শ্প্রক্ষানি রযজননদয অফস্থান ফণগনা কনযরছনরন । 

জগৎরিা বগফাননয কানছ কনরই ভান । ঈশ্বয মরদ ভানুনলয ভনধয উচ্চ নীচ শ্বদ ৃরষ্ট কনযন তানর 

রফরবন্ন প্রকায প্রাণীনদয ভনধয শ্ম আকৃরত প্রকৃরতগত শ্বদ রযররক্ষত ম শ্তভনই শ্বদ ভানুনলয ভনধয 

রতরন শতরয কযনতন। অথচ ঈশ্বয কর ভানুলনক রনযনক্ষবানফই ৃরষ্ট কনযনছন এফং তানদয প্রাকৃরতক 

চারদা একই প্রকানযয। তানদযনক অস্পৃয এফং ভাজ ফরবূগত  ভনন কযা শ্ঘাযতয া । ুতযাং, 

রযজন ম্প্রদানয দযাফস্থা শ্থনক ভুরিয জনয তানদয শ্ফাদান ফ শ্থনক শ্ফর প্রনমাজন। 'অস্পৃযতা শ্ম 

া এই বাফ রদু বাগ্নীনদয ভনন জাগাফায জনয ফতগভানন শ্ফয নমরছ । শ্ম শ্কাননা ভনুলযনক রননজয শ্চনম 

শ্ছাি ফনর ভনন কযা কখনই প্রংায রফলম নত ানয না। রফরবন্ন নানভ আভযা কনরই একই বগফাননয 

উাক। কানজই ভরূত: শ্ম আভযা এক, এিা আভানদযনক উররি কযনত নফ । অস্পৃযতা ফজগন কযনত 

নফ এফং ভানুনলয ভনধয শ্ছানিা ফনড়া এই শ্বনদয বাফ দূযীবূত কযনত নফ ।’
1 3

 

     ভারানজ নাযী বাম তাাঁয ফিফয বাযতফনলগ ভানুনলয প্ররত ভানুনলয শ্ম ারফক অতযাচায রফদযভান তা 

বগফাননয করুণায ীভা অরতক্রভ কনযনছ । বগফাননয ক্ষভাদাননয একিা ীভা আনছ । মরদ এই 

অস্পৃযতা চরনত থানক তানর রদু ধভগ একরদন অরস্তত্ব াযানফ । তাই গান্ধীরজয আনফদন 'আরভ 

শ্তাভানদযনক একরি কাজ কযনত ফরায জনয এখানন এনরছ । এনকফানয বুনর মা শ্ম শ্কউ উচ্চ, শ্কউ 

নীচ । ম্পূণগরূন বুনর মা শ্ম শ্কউ স্পৃয এফং শ্কউ ফা অস্পৃয । আরভ জারন শ্ম আভায ভনতা শ্তাভযা 

বগফানন রফশ্বা কনযা । বগফান এত রনদগম এফং নযাযান্মখু নন শ্ম রতরন ভানুনল ভানুনল, নাযীনত 

নাযীনত, উচ্চ এফং নীচ এই শ্বদ ৃরষ্ট কযনফন।‘
1 4

 

     কাীনত নাযীনদয বাম রযজন পনযয শ্ল ফিৃতাম গান্ধীরজ অস্পৃযতা ম্বনন্ধ তাাঁয ভত ফযি কনয 

ফনররছনরন- কনরই কভনফর াী। প্রনতযকরি ধভগগ্রনে স্পষ্টবালাম শ্ঘালণা কযা নমনছ, শ্ম তাাঁনক স্মযণ 

কনয, তাাঁয নাভ কনয, শ্ই কর া শ্থনক ভুরি রাব কনয- এিাই কর ভানফ জারতয জনয যভ তয । 

রকবানফ এফং শ্কাথা শ্থনক রযজননদয প্ররত এই রনকৃষ্ট অনযাম, অরফচানযয উৎরত্ত ? এই প্রকায অরফচায 

ধভগ শ্তা নমই ফযং শ্ঘাযতয অধভগ রূন রযগরণত ম। তাই ফহু তাব্দী ধনয অরজগত এই া শ্ঝনড শ্পরায 
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একভাত্র উাম রযজননদয াাময কযা। নাযীনদয প্ররত গান্ধীরজয রননদগ- 'তাাঁনদয ফাস্থানন মা, শ্তাভায 

রননজয ন্তাননয ভনতা তাাঁনদয ন্তাননদযনক আদয কনযা। তাাঁনদয ভঙ্গনরয জনয রননজযা উদ্বদু্ধ  । শ্খাাঁজ 

কনযা তাযা মনথষ্ট শ্খনত াম রকনা, তাযা রফশুদ্ধ ানীম জর াম রকনা । শ্তাভযা স্বাধীকাযফনর শ্ম রফশুদ্ধ 

আনরা এফং ফামু উনবাগ কনযা, তাযা তা াম রকনা।... ফগনল কথা এই, শ্তাভযা মথাাধয রযজন 

পানণ্ড দান কনযা- রযজননদয অদৃষ্ট উন্নত কযাই এয একভাত্র উনেয।’
1 5

 

     ফতগভান বাযতফলগ ম্পূণগরূন অস্পৃযতায শ্ফডাজার শ্থনক ভিু নত ানযরন । আজ দররত শ্শ্রণীনক 

রফরবন্ন শ্ক্ষনত্র দদররত, রনীরডত নত ম। াভারজক অাভয- শফলভয, উচ্চ- নীচ আজ রফদযভান 

বাযতীম ভাজ ফযফস্থাম। গান্ধীরজ তাাঁয ভগ্র জীফনফযাী অরফযাভ অনুন্ধাননয ভনধয রদনম ভাধান কযায 

শ্চষ্টা কনযনছন এই অস্পৃয বাফধাযায। একজন রফযাভীন শরননকয ভনতা রডাই কনযনছন বাযতফনলগয 

ভাজ ুনগগঠননয উনেনয । ুতযাং, গান্ধীরজনক শ্দফতায আনন না ফরনম তাাঁনক মরদ ভানফতায 

শফরনষ্টযয চাররচনত্র রফচায কযা ম, তাাঁনক মরদ রযজন উন্নমননয করঠন ংগ্রানভ যত এক রনবগীক অথচ 

ভানরফক শ্নানী রননফ গ্রণ কযা ম, তানর ভাজ নুগগঠননয শ্প্রক্ষানি রযজন আনদারননয গুরুত্ব 

 প্রারঙ্গকতা স্পষ্ট নম উঠনফ। একানরয বাযতীম ভাজ আধুরনক নমনছ, নদ শ্নই । রকন্তু এই 

আধুরনকতা শুধুভাত্র ফরযনঙ্গ। কাযণ অন্তযনক ংকীণগতা শ্থনক, কুংস্কায শ্থনক, অন্ধরফশ্বা শ্থনক, 

অংমত স্বাথগযতা শ্থনক আজ ভিু নত ানযরন বাযতফাী । বাযনতয যাজনীরত  ভাজ জীফনন আজ 

রযতযি নমনছ মুরিফাদ। অথচ তৎকারীন ভনম দাাঁরডনমই অরযণত  অনাধুরনক এক ভাজনক 

রযণত  আধুরনক কনয শ্তারায জনয গান্ধীরজ তয  অরংাযনক ানথম কনয ররপ্ত নমরছনরন একক 

ংগ্রানভ। রতরন শ্দরখনম রদনম শ্গনছন শ্ম, স্বাথগভগ্নতায ফতৃ্ত শ্থনক শ্ফরযনম আনত াযনরই শ্দ শ্ফাম 

আত্মরননমাগ কযা মাম । আজনকয এই দুঃভনম তাাঁয আদনগয অনুযনণ যাথগযতা উদ্বদু্ধ নত না 

াযনর একথা ফরনতই ম শ্ম, গান্ধীরজয নানভাচ্চাযনণয অরধকায আভানদয শ্নই। 
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