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গোন্ধীর দর্ শন এবং শর্খ মুজিক্বর রোিনীজি 

আবদুল গোফ ফোর শ ৌধুরী 

অক্টোবর মোক্ের ২ িোজরখ জিল ভোরক্ির িোজির িনক মহোত্মো গোন্ধীর িন্মজদন। ভোরক্ি এ বির অক্টোবর মোেজুক্ে িাঁর েোর্ শর্িিম িন্মবোজষ শকী 

পোজলি হক্েক্ি। জবস্মক্ের কথো; ক্ষমিোেীন জবক্িজপ দলও এবোর িোজির িনক জহক্েক্ব গোন্ধীর েোর্ শর্িিম িন্মবোজষ শকী উদ্যোপন কক্রক্ি। এ 

উপলক্ক্ষ পজিমবক্ে িোরো ১৫ শথক্ক ২৬ অক্টোবর পর্ শন্ত গোন্ধী দর্ শন প্র োক্রর িন্য িে হোিোর জকক্লোজমটোরজুক্ে পদর্োত্রোর ব্যবস্থো কক্রজিল। এর 

নোম শদওেো হক্েজিল ‘গোন্ধী েংকল্প র্োত্রো’। 

র্ো শহোক, এটো জনক্ে আজম ঢোকোর আক্রকটি দদজনক্ক আমোর কলোক্ম আক্লো নো কক্রজি, এখোক্ন িোর পুনরোবৃজি জনষ্প্রক্েোিন। আমোর আিক্কর 

আক্লো য জবষে গোন্ধী দর্ শন এখন পর্ শন্ত উপমহোক্দক্র্র রোিনীজিক্ক কিটো প্রভোজবি করক্ি। িাঁর দর্ শক্নর শ োরজবক্রোর্ী এবং িাঁক্ক হিযোকোরীক্দর 

দল জবক্িজপ পর্ শন্ত আি িাঁর েোর্ শর্িিম িন্মবোজষ শকী পোলন কক্রক্ি। এটো অক্নকটো জিক্টক্নর শটোজর পোটি শর কোল শ মোক্সশর িন্মজদন পোলক্নর মক্িো, 

র্ো িোরো শকোক্নো জদন করক্ব নো। 

গোন্ধী শুধু একিন রোিননজিক শনিো জিক্লন নো, জিক্লন একটি রোিননজিক দর্ শক্নর িন্মদোিো। এটি অেোম্প্রদোজেক ও অজহংেোর দর্ শন। এই দর্ শন 

েোরো জবক্ে িজেক্েক্ি। জবক্ের বহু মনীষী, শর্মন—শরোমো শরাঁলো, বোর্ট্ শোন্ড রোক্েল, বোন শোর্ শ র্, মোটি শন লুথোর জকং িাঁর দর্ শক্নর দ্বোরো প্রভোজবি 

হক্েক্িন। গোন্ধীজির জনম শম হিযোকোক্ের পর বোন শোর্ শ র্র মন্তব্য— 'it is too dangerous to be too good.' ' শবজর্ ভোক্লো হওেো 

খুবই জবপজ্জনক। অবশ্য গোন্ধীজি টু গুর্ বো শবজর্ ভোক্লো শলোক জিক্লন জক নো িো জনক্ে বিশমোক্ন জবিকশ আক্ি। 

গোন্ধীর মৃত্যযর পর জবেজুক্ে মোসশবোক্দর প্রবল শিোেোক্র একেমে মক্ন হক্েজিল, গোন্ধী-দর্ শন অ ল এবং মোনুক্ষর কোক্ি প্রিযোখ্যোি একটি দর্ শন। 

গোন্ধীর জনক্ির দল কংক্েে শনহরুর শনতৃক্ে ক্ষমিোে এক্ে িাঁর অজহংেো নীজির অনুেোরী থোক্কজন। ঐজিহোজেক েিয হক্ে, উপমহোক্দক্র্ জিটির্ 

র্োেন অবেোক্নর িন্য গোন্ধীজির মূল রোিননজিক দর্ শন—অজহংে অেহক্র্োগ আক্দোলন অিযন্ত েোফক্ের েক্ে পুনরুজ্জীজবি কক্রন বোংলোক্দক্র্র 

শর্খ মুজিবুর রহমোন। 

পোজকস্তোক্নর েোমজরক িোন্তোর ঔপজনক্বজর্ক র্োেন শথক্ক বোংলোক্দর্ বো িখনকোর পূব শ পোজকস্তোনক্ক মুক্ত করোর িন্য শর্খ েোক্হব জনরস্ত্র বোঙোজলক্ক 

জনক্ে শর্ আক্দোলন শুরু কক্রজিক্লন, িোর নোম জিল অজহংে অেহক্র্োগ আক্দোলন। এই আক্দোলক্নর উদ্ভোবক গোন্ধী। এই অজহংে অেহক্র্োগ দ্বোরো 

জিটির্ক্দর শিমন  োক্েল করক্ি জিজন পোক্রনজন। কোরণ িাঁর কংক্েে দক্লই অক্নক বে বে শনিো জিক্লন, র্াঁরো অজহংে অেহক্র্োগ আক্দোলক্ন 

জবেোেী জিক্লন নো। শর্মন—শদর্বন্ধু জ িরঞ্জন দোর্, সুভোষ ন্দ্র বসু প্রমুখ। এমনজক রবীন্দ্রনোথও এই অেহক্র্োগ আক্দোলক্ন েম্পূণ শ েোে শদনজন। 

অজহংে অেহক্র্োগ আক্দোলক্ন েোরো ভোরিক্ক ঐকযবদ্ধ করক্ি পোক্রনজন গোন্ধী। বেবন্ধু শর্খ মুজিক্বর অজহংে অেহক্র্োগ আক্দোলন েোক্ে েোি 

শকোটি জনরস্ত্র মোনুষক্ক ঐকযবদ্ধ কক্র ের্স্ত্র েোমজরক র্োেক্নর জবরুক্দ্ধ যুদ্ধ শুরু করো েম্ভব কক্রজিল। িোই বলো হে এই আক্দোলক্ন বোংলোক্দক্র্র 

‘ োপরোজর্ শথক্ক জ ফ িোজিে’ ঐকযবদ্ধ হক্েজিক্লন। গোন্ধীজি শেঁক্  থোকক্ল অজহংে অেহক্র্োগ আক্দোলক্নর এই অভূিপূব শ েোফে শদক্খ শর্খ 

মুজিবক্ক আর্ীব শোদ িোনোক্িন। 

জকন্তু দর্ শন জহক্েক্ব বেবন্ধু অজহংেোে জবেোেী জিক্লন নো। জিজন শদর্বন্ধু জ িরঞ্জন দোক্র্র স্বক্দজর্ আক্দোলক্নর এবং সুভোষ ক্ন্দ্রর ‘অস্ত্র দ্বোরো 

র্ত্রুপক্ষক্ক আ োি করোর’ নীজিক্ি জবেোেী জিক্লন। িোই জিজন িাঁর ঐজিহোজেক ৭ই মোক্ শর ভোষক্ণ বক্লজিক্লন, ‘শিোমোক্দর র্োর র্ো আক্ি, িোই 

জনক্ে দিজর হও।’ িাঁরই জনক্দ শক্র্ মুজক্ত আক্দোলন ের্স্ত্র যুক্দ্ধ পজরণি হক্েজিল। বোংলোক্দর্ স্বোর্ীন হক্েজিল। 

মহোত্মো গোন্ধীর েোর্ শর্িিম িন্মবষ শ উপলক্ক্ষ শদওেো বোণীক্ি বোংলোক্দক্র্র প্রর্োনমন্ত্রী শর্খ হোজেনো বক্লক্িন, ‘বেবন্ধু গোন্ধীজির অজহংেোর আদক্র্ শ 

জবেোেী জিক্লন।’ আমোর কোক্ি শর্খ হোজেনোর েম্পূণ শ বোণীটি শপৌৌঁক্িজন। িোই এখোক্ন িো জনক্ে আক্লো নো করক্ি পোরজি নো। শুধু আমোর জবেোেটুকু 

বলক্ি পোজর। আমোর জবেোে, অজহংে-দর্ শক্ন জিজন জবেোেী জিক্লন নো, অজহংে আক্দোলনক্ক জিজন রোিননজিক শকৌর্ল জহক্েক্ব েহণ কক্রজিক্লন। 

িোই বোংলোক্দক্র্র অজহংে অেহক্র্োগ আক্দোলন ের্স্ত্র মুজক্তযুক্দ্ধ পজরণি হক্েজিল। 

মহোত্মো গোন্ধী জনক্িও বলক্িন, ‘ভোরিবক্ষ শর মোনুক্ষর হোক্ি র্জদ অস্ত্র থোকি, িোহক্ল জিজন অজহংে আক্দোলক্নর কথো বলক্িন নো।’ বেবন্ধুও 

বোংলোক্দক্র্ ের্স্ত্র জবক্দজর্ র্োেক্কর জবরুক্দ্ধ যুক্দ্ধ প্রথক্ম অজহংে অেহক্র্োগ আক্দোলক্নর কথো বক্লজিক্লন। জকন্তু শেই েক্ে অস্ত্র র্োরক্ণ প্রস্তুি 

হওেোর িন্যও িোজিক্ক র্োক জদক্েজিক্লন। িোজি িাঁর র্োক্ক ের্স্ত্র মুজক্তেংেোম শুরু কক্র। 

িোই বলো  ক্ল গোন্ধীজির কোক্ি অজহংেো জিল দর্ শন, বেবন্ধুর কোক্ি িো জিল শকৌর্ল। মহোত্মোর অজহংেোর দর্ শন জবেমে িজেক্েক্ি। এই দর্ শনক্ক 

জর্শু এবং বুক্দ্ধর অজহংেোর দর্ শক্নর েক্ে ত্যলনো করো হে। মোটি শন লুথোর জকং পর্ শন্ত িাঁর েংেহর্োলোে গোন্ধীজির ভোঙো  র্মো ও লোঠি ের্ক্ে 

শরক্খক্িন। শরোমো শরাঁলো গোন্ধীজিক্ক পরম শ্রদ্ধো করক্িন। গভীরভোক্ব শ্রদ্ধো করক্িন দজক্ষণ আজিকোর শনলেন ম্যোক্ন্ডলো। জিজন গোন্ধীজির পরম ভক্ত 

জিক্লন। জকন্তু দজক্ষণ আজিকোর মুজক্ত আক্দোলক্ন ের্স্ত্র যুক্দ্ধর পথ েহণ কক্রজিক্লন এবং েফল হক্েজিক্লন। 

বোংলোক্দক্র্র বেবন্ধুও মহোত্মো গোন্ধীক্ক অবশ্যই শ্রদ্ধো করক্িন। ভোরি ভোগ হওেোর প্রোক্কোক্ল ১৯৪৬ েোক্ল অজবভক্ত বোংলোে ভেোবহ েোম্প্রদোজেক 

দোেো হে। এই দোেো বন্ধ করোর িন্য গোন্ধীজি পজিমবক্ে িাঁর শবক্ল োটো আশ্রক্ম আমরণ অনর্ন শুরু কক্রন। অজবভক্ত বোংলোর প্রর্োনমন্ত্রী িখন 



শহোক্েন র্হীদ শেোহরোওেোদী। জিজন গোন্ধীর অনর্ন ভোঙোক্নোর িন্য শবক্ল োটোে র্োন। েক্ে র্োন িাঁর রোিননজিক জর্ষ্য শর্খ মুজিব। শর্খ মুজিক্বর 

হোি শথক্ক গ্লোক্ে র্রবি পোন কক্র জিজন অনর্ন ভে কক্রন। 

েমোিিোজন্ত্রক জবক্ের জবপর্ শে এবং শেোজভক্েি ইউজনেন শভক্ঙ র্োওেোর পর েমে জবক্েই মনন ও দর্ শক্নর শক্ষক্ত্র একটো শূন্যিো শদখো শদে। 

শগ্লোবোল কযোজপটোজলিক্মর দোনক্বর িন্ম হে। পোিোিয েোম্রোিযবোদ িোর শকোক্ল আশ্রে জনক্ে আবোর জবক্ে হিযো, রক্তপোি, েং োি ও েংকক্টর 

সূত্রপোি  টোে। নব্য ফযোজেবোক্দর অভ্যযদে  ক্ট। এ েমে গোন্ধীবোক্দর জদক্ক অক্নক্কর দৃজি পক্ে। একটি দবজেক মোনজবক দর্ শন দ্বোরো বিশমোক্নর 

শূন্যিো পূরক্ণর িন্য গোন্ধীর অজহংেোর দর্ শক্নর জদক্ক অক্নক্কর শ োখ পক্ে। শুরু হে জবক্ে মহোত্মো গোন্ধীর রোিনীজি ও দর্ শক্নর নব মূেোেন। 

গোন্ধীর েোর্ শর্িিম িন্মবক্ষ শ বোংলোক্দক্র্ও িাঁক্ক র্থোর্থভোক্ব স্মরণ করো হক্েক্ি। স্বেং প্রর্োনমন্ত্রী শর্খ হোজেনো িাঁর িন্মজদক্ন িাঁর প্রজি শ্রদ্ধো 

জনক্বদন কক্রন। ভোরক্ির েোম্প্রদোজেক েরকোরও এই শনিোর অেোম্প্রদোজেক দর্ শন ও আদক্র্ শর প্রজি েম্মোন শদজখক্েক্ি।  োিক্কর ছুজর মহোত্মোক্ক 

হিযো করক্লও িাঁর িীবনোদর্ শ ও দর্ শনক্ক শর্ হিযো করক্ি পোক্রজন এটো িোর প্রমোণ। 

বিশমোন জবক্ে েোম্রোিযবোদ আবোর মোথো োেো জদক্েক্ি। শগ্লোবোল কযোজপটোজলিক্মর দদিয মৃত্যযর্ন্ত্রণোে ভ্যগক্ি। জকন্তু একটি মোনবিোবোদী জবে দর্ শক্নর 

অনুপজস্থজিক্ি জবে ‘জহংেোে উন্মি’। ফক্ল শরক্মজর্ জহক্েক্ব গোন্ধীর অজহংে দর্ শক্নর কথো অক্নক্কই ভোবক্িন। জকন্তু শুধু অজহংেো ও র্োজন্তর লজলি 

বোণী শুজনক্ে জবক্ে আবোর র্োজন্ত ও মোনজবক মূেক্বোর্ জফজরক্ে আনো র্োক্ব, জহংেোর দোনবক্ক দমন করো র্োক্ব—এ কথো অক্নক্কই জবেোে করক্ি 

 োইক্িন নো। িবু জবক্ে জহংেো ও অর্োজন্ত দূর করোর িন্য গোন্ধী-দর্ শক্নর শকৌর্লগি প্রক্েোক্গর দরকোর আক্ি। এই দর্ শন দ্বোরো শুধু ভোরক্ির রোিনীজি 

নে, বোংলোক্দক্র্ মুজিব-রোিনীজিও প্রভোজবি হক্েক্ি। 

গোন্ধী  োিক্কর গুজলক্ি জনহি হক্েও শর্মন শেঁক্  উক্েক্িন, শর্খ মুজিবও শিমজন  োিক্কর গুজলক্ি র্হীদ হক্েক্িন, িাঁর মৃত্যয হেজন। জিজন আবোর 

িীজবি মুজিক্বর শ ক্েও র্জক্তর্োলী হক্ে শিক্গ উেক্িন। আগোমী বির (২০২০) শদক্র্ এবং জবক্দক্র্ িাঁর িন্মর্িবোজষ শকী উদ্যোপক্নর জবর্োল 

আক্েোিন িোর প্রমোণ। দল-মি-জনজব শক্র্ক্ষ েব মোনুষ িোক্ি শর্োগদোন কক্রক্ি। প্রমোজণি হক্েক্ি গোন্ধীর দর্ শন এবং মুজিক্বর আদর্ শ েমক্ের পরীক্ষো 

শপজরক্েজিল। 

  

 


