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ভরূযবফোবধ লরোকংগ্র’য ফূবর্ব হংো : একহট হফবেলণভরূক অবরোচনো 

সযথ ভখুোজবী  

গবফলক, দবন হফবোগ, ফধবভোন হফশ্বহফদযোর 
Abstract 

The literal meaning of ‘value’ is ‘worth’, profit, utility, advantage, benefit etc. The term 

value is used in different senses in different subjects, as, for example, in economics value 

means price, in ethics value denotes the moral worth of voluntary human actions. Value is 

thus one of the main pillars of society and state. Lokasaṁgraha is a well-known conception 

of the Śrīmadbhagavadgītā. The Sanskrit phrase ‘lokasaṁgraha’ is the conjunction of two 

words like ‘loka’ and ‘saṁgraha’. ‘loka’ means the people; ‘sangraha’ means their holding 

or combining collectively, their living in synchronization. The literal meaning of the term 

lokasaṁgraha is ‘universal welfare’ or ‘universal protection of the people’ or ‘the welfare 

of the world’ or ‘world defence’. The Sanskrit phrase ‘ahiṃsā’ means ‘non-injury’ or ‘non-

killing’, or ‘non-violence’. The concept of ahiṃsā finds occurance in the Ṛgveda, different 

upaniṣads like Chāndogya, Śānḍilya etc., the Rāmāyana, the Mahābhārata, the 

Śrīmadbhagavadgītā, Pātañjala-yoga, Jainism, Buddhism, and finally we get a new look of 

it in Mahatma Gandhi’s thought. Lokasaṁgraha is one of the paths of morality. Any kind of 

obstruction-free establishment of the welfare of the world or universal philanthropy and 

world happiness is called lokasaṁgraha. Lokasaṁgraha is a goal and ahiṃsā is its means 
to attain this achievement. The practice of non-violent action is absolutely essential for the 

establishment of the lokasaṁgraha or the universal protection of the people. 

Lokasaṁgraha or universal philanthropic actions can never happen in the absence of non-

violent actions. Attempt will be made in this paper to make a suitable analytical discussion 

on the issue: how these two Indian philosophical concepts—lokasaṁgraha and ahiṃsā—

are complementary, i.e. how can ahiṃsā or non-violence be essential prerequisite or 

necessary condition of lokasaṃgraha to the creation of social unity or peaceful society. 
 

Key Words: Value, Lokasaṁgraha, Welfare, Philanthropy, Ahiṃsā. 
 

     „Value‟ ব্দহটয হবধোনগর্ থব র ‘ভূরয’ ফো ‘দোভ’ ফো ‘রোব’ ফো ‘উবমোহগর্ো’ ফো ‘ুহফধো’ আর্যোহদ। 

থবনীহর্য বোলো ‘ভূরয’ বব্দয দ্বোযো লকোন হকছুয দয ফো দোভ’লক লফোঝোবনো । অফোয নীহর্হফদযো, ভোজহফদযো, 

হক্ষোহফদযো আর্যোহদয বোলো „Value‟ বব্দয দ্বোযো ‘ভূরযবফোধ’লক লফোঝোবনো । থবোৎ এআ কর লক্ষবে ‘Value’ 

বব্দয ফোংরো প্রহর্ব্দ র ‘ভূরযবফোধ’। লকোন কোজবক মবথোহচর্-নুহচর্, করযোণ-ফোধযফোধকর্ো, বোর-ভন্দ, 

উৎকলব-কলব আর্যোহদয দ্বোযো হফচোয ফো হনণব কযোয লম লফোধ ফো োভথবয র্োবক ভূরযবফোধ ফবর। থবোৎ মবথোহচর্ লক 
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মবথোহচর্ ফবর লজবন র্োয ভথবন এফং নুহচর্বক নুহচর্ ফবর লজবন র্োয প্রর্যোখযোন ফযহি লম লফোধ ফো োভথবয 

লথবক কবয র্োআ র ভূরযবফোধ। ভোজহফজ্ঞোনী R.T. Schaefer র্োাঁয „Sociology‟ গ্রবে ফবরন, “Values are 

collective conceptions of what is considered good, desirable or proper - or bad, Undesirable 

and improper in a culture.”
১
 ‚থবোৎ বোর ফো ভন্দ, কোহির্ ফো নোকোহির্ এফং মবথোহচর্ ফো নুহচর্ 

ম্পবকব ভোবজোহির্ ধোযণোআ র ভূরযবফোধ। ভোজহফজ্ঞোনী David Popenoe র্োাঁয ‘Sociology‟ গ্রবে ভরূযবফোধ 

হক র্োয ফযোখযো ফবরবছন “Value is „an idea shared by the people in a society‟ about what is 

„good and bad‟, „right and wrong‟, „desirable and undesirable‟.”
২
 থবোৎ বোর-ভন্দ, মবথোহচর্-

নুহচর্ কোভয-কোভয আর্যোহদ হফল ম্পবকব ভোবজয দযবদয লম লফোধ র্োআ র ভূূ্রযবফোধ। ধযোক হরহর’য 

ভবর্ ভূরয, ফোধযফোধকর্ো, সনহর্ক প্রোহিকর্ো  হফলগর্  সফধর্ো এআ চোযহট হফলবয দ্বোযো লকোন কোজ বোর ফো ভন্দ 

হকনো র্ো হফচোয কযো । এবক্ষবে বোর-ভন্দ, উহচর্-নুহচর্ আর্যোহদ র ভূরয-হনরূক ব্দ মোয দ্বোযো কোবজয 

উৎকলব-কলব হনণব কযো । ভূরযবফোধ ক্রভ হযফর্বনীর, র্োআ িোন কোর োেবববদ র্ো হবন্ন হবন্ন রূব 

প্রদহবর্ । ভূরযবফোধ বরো এভন হকছু যীহর্নীহর্য ভহি, মো ফযহি ভোবজয হনকট বর্ লবর্ চো এফং মো 

ভোজ ফযহিয হনকট বর্ রোব কবয।  ভোনুবলয োভোহজক অচোয-অচোযণ হনন্ত্রবণয ভোনদণ্ড র ভূরযবফোধ। 

ভোহজক হিোচোয, র্র্ো, র্যফোহদর্ো, নযোহফচোয, ৃিরোবফোধ, অহর্বথর্ো আর্যোহদ র োভোহজক ভূরযবফোধ। 

োভোহজক ভূরযবফোধ ভোবজয ৃিরো, সনহর্ক ভূরযবফোধ ভোবজ নীহর্-সনহর্কর্োয এফং অধযোহিক ভূরযবফোধ 

ভোবজ অধযোহিকর্োয লমোগূে  লর্ুফন্ধন রূব কোজ কবয। র্োআ ফরো মো লম, ভোজ  যোবেয নযর্ভ ভূর 

হবহি র ভূরযবফোধ।  এআ প্রফন্ধহটয ভূর উবেয র, ভূরযবফোবধয হযবপ্রহক্ষবর্ বোযর্ী দববন লরোকংগ্র  

অহংো’য ভূরযবফোধ হক বোবফ োভোহজক, সনহর্ক  অধযোহিক ঐকয ফো োহিূণব ভোজ গঠবন এবক বযয 

হযূযক ব োর্ো কবয ফো ভোবজ লরোকংগ্রভূরক কবভবয ভুষ্ঠোবন লরোকংগ্র’য হযোমব ূফবর্ব লম 

হংো র্ো প্রদবন কযো। 
 

     ‘লরোকংগ্র’ কথোহটয অক্ষহযক থব র ‘হফশ্বযক্ষো’ ফো ‘ৃহিযক্ষো’ ফো ‘লরোকযক্ষো’। ৃহি-কোবমব লকোনরূ 

প্রহর্ফন্ধকর্ো ৃহি নো কবয, র্োয োক ব ৃহি কোমববক ুযহক্ষর্ যোখোআ র লরোকংগ্র। োভোহজক ঐকয  

োহিূণব ভোজ গঠবন লরোকংগ্র র্ত্ত্ব খুফআ কোমবকযী বূহভকো োরন কবয। সনহর্কর্ো, হফশ্বজবনয করযোণ  ুখ 

প্রহর্ষ্ঠোয নযর্ভ ভোধযভ র লরোকংগ্র। জগবর্য প্রহর্হট প্রোণীয যক্ষণ  বযণ-লোলবনয দোহত্ব লমবর্ু ভোনুবলয 

উয লবর্ু হনজ হনজ ফণব  অদববয দ্বোযো কোভনোূনয ব হনজ হনজ কর্বফয োরবনয োবথ োবথ যবক দুষ্কভব 

লথবক ভুি কবয স্বধবভব হনমুি কযোআ র লরোকংগ্র। 
 

     ‘লরোকংগ্র’ ব্দহট অভযো ফহুূবফব ভোবোযলর্, শ্রীভদ্ভগফদ গীর্ো রক্ষয কহয। যফর্বীকোবর ভনুংহর্ো 

‘যোেংগ্র’
৩
 ব্দহটয ফযফোয অভযো লদখবর্ োআ, মো প্রকৃর্বক্ষ লরোকংগ্র’যআ নোভোিয। এছোড়ো 

শ্রীভদ্ভগফদ গীর্ো’য উয লম ভস্ত বোলযগ্রে যহচর্ ববছ লআ গ্রেগুহরবর্ অয হফস্তোহযর্বোবফ অভযো 

লরোকংগ্র’য ধোযণো োআ। 
 

ভোবোযবর্য োহিবফবয প্তঞ্চোর্ভ ধযোবয ১৯ নং লেোবক ফরো ববছ, 
 

যোবজ্ঞো যযং মদ্বোকযং জোথবং লরোকংগ্র।। 

        হৃহদ মচ্চোয হজহ্মং যোৎ কোযবণন চ মদ্ভবফৎ।।১৯।।
৪
 

মচ্চোয কোমবযং ফৃহজনভোজববফবন হনজববৎ।। 

      দম্ভনোথবঞ্চ লরোকযধহম্মিবষ্ঠোভোচবযৎ হক্রো্।।২০।।
৫
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     থবোৎ মুবে জ রোব কযোয জনয ফো ভূরর্ লরোকংগ্রবয জনয যোজোয কর্ৃবক মো হকছু অবোজন, কূটোহবহন্ধ 

এফং লম কর নযোম কোজ কযো ব থোবক লআ কর হফলআ োধোযণ লরোবকয কোবছ লগোন যোখবফন এফং 

হনবজয যরর্ো প্রকো কযবফন। অয হর্হন লরোকভর্ ংগ্র কহযফোয জনয ধম্মিব কোমবয কযবফন। 

লরোকংগ্র র শ্রীভদ্ভগফদ গীর্ো’য একহট ুহফহদর্ ধোযণো। শ্রীভদ্ভগফদ গীর্ো’য র্ৃর্ী ধযোবয ২০ নং লেোবক ফরো 

ববছ, 
 

কভবননফ হ ংহহেভোহির্ো জনকোদঃ। 

         লরোকংগ্রবভফোহ ংযন্ কর্ুবভবহ।।(৩/২০)
৬
 

 

     কভবর্যোগ বক্ষো হনষ্কোভ ফুহেবর্ কবভবয নুষ্ঠোন লম লশ্র র্োআ গীর্োয এআ লেোকহটয ভোধযবভ ভূরর্ প্রকো কযো 

ববছ। এআ লেোকহটবর্ দৃিোবিয োোবময জুবন লক র্োয স্বধবভব(মুে) ফগর্ কযবর্ শ্রীকৃষ্ণ ফবরবছন, জনকোহদ 

(যোজো জনক, শ্বহর্, প্রহ্লোদ, ম্বযীল, আক্ষবোকু প্রভুখ ভোুরুলগণ) পর-অকোিো ফহজবর্ হনষ্কোভ কবম্মিবয দ্বোযোআ 

হহে রোব কবযবছন। নুরূবোবফ র্ুহভ লরোকংগ্রবয প্রহর্ দৃহিোর্ কবয কোভনো ূনয ব কম্মিব কয। 
  

‚শ্রীধয স্বোভী ফবরন লম, লরোকবক স্বধবম্মিব ফো হনজ ধবভব প্রফর্বন, থবোৎ অহভ ৎ কভব কযবর কবর কভব ৎ 

কযবফ, অয অহভ ৎ কভব নো কযবর জ্ঞযো জ্ঞোনীয দৃিোি প্রদবন ঙ্কবয র্োয দ্বোযো হনজ ধম্মিব হযর্যোগ ূর্ব্বক 

হর্র্ আবফ, এআ লরোকযক্ষণআ লরোকংগ্র। ঙ্কযোচোমব ফবরন, লরোবকয উন্মোগবপ্রফৃহি ফো যোধ ফো 

নযোোচযবণয হনফৃহি ফো হনফোযণআ র লরোকংগ্র।‛
৭
 

 

     এআ লেোকহটয ভবধয ‘লরোকংগ্র’ ব্দহটয িগবর্ ‘লরোক’ ব্দহটয দ্বোযো ভনুলযবরোক হর্হযি লদফোহদ ভস্ত 

লরোবকয উবেখ কযোয োবথ োবথ এআ ফোনী প্রচোহযর্ ববছ লম প্রহর্হট লরোক প্রহর্হট লরোবকয বক্ষ লশ্রস্কয ফো 

করযোণকয এভন কভবআ ম্পোদন কযবফ। বগফদ গীর্ো ‘লরোকংগ্র’ দহটয দ্বোযো এআ ফযোক থবহটআ হযস্ফুহটর্ 

ববছ। লরোকংগ্রবয এআ বথবয দ্বোযো প্রবর্যকহট যোে হযচোহরর্ বর এক যোে য যোে বক্ষ করযোণকয 

এভন কোবজ হরপ্ত বফ নো। এয পবর প্রহর্হট যোবেয িগবর্ ভোজফযফিো লমভন ুৃির  োহিূণব ব বঠ 

লর্ভহন যোেগুহরয ভবধয হভেুরব ম্পকব গবড় উঠবর্ োবয। রু্যোং ভূরযবফোবধয হযবপ্রহক্ষবর্ লরোকংগ্র 

ভোবজয  লমোগূে  লর্ুফন্ধন রূব কোজ কবয। 
 

শ্রীভদ্ভগফদ গীর্ো’য অয একহট লেোবক ফরো ববছ, 
 

িোঃ কভবনযহফদ্বোংবো মথো কুফবহি বোযর্। 

      কুমবোহদ্বেোংস্তথোিহিকীলুববরবোকংগ্র্।।(৩/২৫)
৮
 

 

     এআ লেোকহটয ভোধযবভ শ্রীকৃষ্ণ জুবনবক ফবরবছন, ল বোযর্, বজ্ঞযো কভবোি ব লমরূ কভব কবয, জ্ঞোনী 

ফযহিগণ অহিফহজবর্ ব লরোকংগ্রোবথব ফো লরোকযক্ষোবথবয জনয লরূ কভব কযো উহচর্। লমবর্ু জ্ঞোনী 

ফযহিগণ লমরূ অচযণ কবয জ্ঞোনী ফযহিযো র্োআ নুযণ কবয। হর্হন মো হকছু প্রোভোণয ফো কর্বফয ফবর গ্রণ 

কবযন োধোযণ ভোনুল র্োবক নুযণ র্োযআ নুফর্বন কবয। ুর্যোং জ্ঞোনী ফযহিযো মহদ জ্ঞোনী ফযহিয অচোয-

অচযণ, কভব আর্যোহদ লক নুযণ ক’লয চবর র্োবর র্োবদয কভব  অচোয-অচযণ ব উঠবফ লরোকংগ্রোথবক 

কবভবয ফো হফশ্বযক্ষোভূরক কবভবয নুরূ। পবর োভোহজক ঐকয  ুৃির ভোজ ফযফিো গবড় উঠবফ। 
 

     অফোয করবক একটো ৎ অদবব নুপ্রোহণর্ কযো, র্োবদয োযীহযক ভোনহক স্বোবিযয যক্ষো  উন্নহর্োধন 

কযোবক ফরো  ‘লরোকংগ্র’। এআহদক হদব হফচোয কযবর লমোবগয নুীরন  র্োয দ্বোযো যবক প্রবোহফর্ 

কযো একপ্রকোয লরোকংগ্রভূরক কোজ। এছোড়ো অর্ব, ীহড়র্, দুঃখনদনযগ্রস্ত ভোনুলবক োোময কযো, যিদোন 

হহফয আর্যোহদ ফআ র লরোকংগ্রভূরক হক্রো। এআ র লরোকংগ্রবয োভোহজক ভূরয। 
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     লরোকংগ্রবয লম লকফর োভোহজক  সনহর্ক ভূরয অবছ র্ো ন, এআফ ভূবরযয হর্হযি অধযোহিক ভূরযহট 

হর্ গবীয  ফযোক। লকফর োভোহজক কর্বফয োরন আর্যোহদ সনহর্ক কভব উবদআ লরোকংগ্রবয ভূরকথো ন। 

‚গীর্ো কভববমোবগয উবেবয জীফবরোকবক বোগফদ-জীফবনয অদব লদহখব বোগফদ-ধভবী কযো, লমন কভব কযবর্ 

কযবর্আ লআ োশ্বর্ ফয দ রোব কবয কৃর্োথব বর্ োবয‛ এআ র লরোকংগ্রবয গূঢ় থব। গীর্ো ফরো 

ববছ, 

মর্ঃ প্রফৃহিবূবর্োনোং লমন ফবহভদং র্র্্। 

         স্বকভবণো র্ভবযচবয হহেং হফন্দহর্ ভোনফঃ।।(১৮/৪৬)
৯
 

 

     থবোৎ মোাঁো (যবভশ্বয) লথবক কর বূবর্য ফো ভস্ত প্রোণীয উৎহি ববছ এফং হমহন ভস্ত জগৎ ফযোহ ফযোপ্ত 

ব অবছন, লআ যভ করুণোভ’লক ভোনুল হনজ হনজ ফণব  অশ্রভহফহর্ মথোমথ হনষ্কোভ কবভবয নুষ্ঠোবনয দ্বোযো 

চবনো কবয হহেরোব কবয। 
 

     ‘হংো’ ব্দহটয অক্ষহযক থব র ক্ষহর্ ফো লদ্বল ফো নথব ফো কোয ফো হংো আর্যোহদ লথবক হফযর্ থোকো। 

‘হংো’ ব্দহটয ভবধয ‘’ ব্দহট নো ূচক উগব হোবফ প্রমুি ববছ অয ‘হংো’ বব্দয দ্বোযো ‘ক্ষহর্’ ফো ‘লদ্বল’ 

ফো ‘অঘোর্’ কযোবক লফোঝোবনো । ুর্যোং কোউবক অঘোর্ নো কযো ফো কোবযো ক্ষহর্ োধন নো কযো ফো ক্ষহর্কয কথো 

নো ফরোআ র হংো। এআ র হংো বব্দয োধোযন থব। মহদ এহট র এহট র হংোয নঞথবক থব। অয 

দথবক বথব  হংো র ফবজীবফ লপ্রভ হফর্যণ  করযোণকয ফো জীবফয বক্ষ হর্কয এআ কর কবভবয নুষ্ঠোন। 

ভোহনক ফবন্দযোোধযো র্োাঁয ‘হংো’ নোভক উনযোব হংো  লপ্রভ লম এবক বযয বি র্বপ্রোর্বোবফ 

জহড়র্ র্ো যনোহক দৃহিবহিবর্ প্রদহবর্ কবযবছন।
১০

 
 

     ফহু প্রোচীন কোর লথবকআ বোযর্ফবলব হংোয ফোনী প্রচোহযর্ ব অবছ। ‘হংো’ ব্দহট অভযো ফহু ূবফব 

অভযো হফহবন্ন লফবদ লমভন ঋবেবদ, মজুবফববদ; হফহবন্ন উহনলবদ লমভন ছোবন্দোগয উহনলবদ, োহিরয উহনলবদ; 

ভোবোযবর্, শ্রীভদ্ভগফদ গীর্ো’, সজন  লফৌে নীহর্োবে, লমোগোবে, ভনুংহর্ো’ এফং ফববল থবোৎ হফং 

র্োব্দীবর্ অভযো গোন্ধীহজয র্ত্ত্বোবরোচনো ো। 
 

     ঋবেবদ ফবপ্রথভ হংো ব্দহটয ফযফোয রক্ষয কযো মো। ঋবেবদ ফরো ববছ,  ‘হংো’ ব্দহট লদফর্ো 

আন্দ্রবক প্রোথবনো কযবর্ ফযফোয কযো ববছ
৯
। ছোবন্দযোগয উহনলবদ র্ৃর্ী ধযোবয প্তদখবিয ঞ্চভ ভবন্ত্র 

জীফনবক মজ্ঞ রূব উবেখ কবয মবজ্ঞয দহক্ষণোয কথো ফরবর্ হগব ফরো ববছ,  
 

‚র্বো দোন্ অজবফ্ হংো র্যফচনহভহর্ র্ো য দহক্ষণোঃ‛।।
১১

 (৩/১৭/৫) 
 

     থবোৎ র্যো, দোন, যরর্ো, হংো  র্যফোদীর্ো র ুরুলরূী মবজ্ঞয দহক্ষণো। থবোৎ এআ উহনলবদ 

দহক্ষণোরূব উবেখ কযোয ভধয হদব হংো’লক জীফবনয একহট সনহর্ক অদববয ভমবোদো লদো ববছ। োহিরয 

উহনলবদ হংো লক একপ্রকোয হফযহর্ রূব উবেখ কযো ববছ।  
 

ভোবোযবর্ অহদবফব ফরো ববছ,  
 

হংো যবভো ধভবঃ ফবপ্রোণবৃর্োং ফয।।
১২

 (১/১১/১৩) 
 

এআ লেোকহটবর্ হংো’লক যভ ধভব ফরো ববছ। 
 

     লফৌে নীহর্োবে লম ঞ্চীবরয উবেখ কযো ববছ র্োয ভবধয নযর্ভ একহট র, ‘োনং ন 

োবন’(োহরবোলো)
১৩

 মোয য একহট নোভ র ‘প্রোণোহর্োর্ হফযহর্’ ফো র্যো লথবক হফযহর্। ‘হংো’ ব্দহটবক হর্ 

ফযোক বথব গ্রন কবয ফরো ববছ, কু্ষদ্র-ফৃৎ লম লকোন প্রকোয প্রোণীবক লকফর র্যো কযো লথবক হফযর্ থোকো 

হংো ন, এয বি হনিভূরক কভব  হনিভূরক কোভনো লথবক দূবয থোকো র হংো। 
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     সজন নীহর্োবেয ভূর হবহি র হংো। চহর্ব্ র্ভ সজন র্ীথবঙ্কয ভোফীয এয দ্বোযো হংোয ফোণী এআ বোবফ 

প্রচোহযর্ ববছ, 
 

‚অহভ কর জীফবক র্যো কযো লথবক হনযস্ত ফ, ুক্ষ্ম ফো িুর, চরভোন ফো চর মোআবোক নো লকন, অহভ 

স্বীকোয কযফ, কুপবরয দোহত্ব লনফ, হনবজবক ো কভব লথবক ভুি কযফ।‛
১৪

 
 

     থবোৎ সজন নীহর্দববন ‘হংো’ব্দহটবক কবঠোয বথব গ্রণ কবয ফরো ববছ, কোহক, ফোহচক  

ভোনহকবোবফ লকোন জীবফয ক্ষহর্ নো কযো, হর্কয কথো নো ফরো এফং লম লকোন প্রকোয করযোণভূরক হচিো লথবক 

হফযর্ থোকো র হংো।থবোৎ কোহক, ফোহচক  ভোনহক লমবকোন প্রকোয হক্রো ফো উোবয দ্বোযো বযয 

করযোণ ফো দুঃখ নো জন্মোবনোআ র হংো। 
 

     ‘লমোগূে’ ূে গ্রেহটবর্ লমোবগয অটহট বিয নযর্ভ ি মভ’য িগবর্ কবয হংোয উবেখ কযো 

ববছ।
১৬

 ‘লমোগূে’-এ হংোয ফযোখযো অয ফরো ববছ ‚জোহর্বদকোরভোনফহিন্নোঃ োফবববৌভো 

ভোব্রর্ভ‛
১৫

 থবোৎ এআ হংো োফবববৌভ ভোব্রর্ বর্ োবয র্খনআ মখন র্ো জোহর্, লদ, কোর  ভবয দ্বোযো 

ীহভর্ নো ব ভস্ত হফলব কর প্রকোবয হফচহরর্ থোবক।  এআ োফবববৌভ ভোব্রর্ লম লমোগীয দ্বোযো হে  লআ 

লমোগীয হন্নধোবন ফো হনকবট ফহির্ নযোনয কর প্রোণীযআ হংোফৃহি থোবক নো। এ ম্পবকব লমোগূবে ফরো ববছ 

‚হংোপ্রহর্ষ্ঠোোং র্ৎহন্নবধৌ সফযর্যোগঃ‛
১৭

। লমোগবোলযকোয লফদফযো হংোয ফযোখযো ফবরবছন, ‚ফবথো ফবদো 

ফববূর্োনো্ নহববদ্রোঃ হংো‛
১৮

। থবোৎ ফবপ্রকোবয, ফবকোবর ফবপ্রকোয প্রোণীয হববদ্রো থবোৎ প্রোণহফবোগ 

লথবক হফযর্ থোকোআ র হংো। অবর হংোয লক্ষবে সনহর্ক মুহি এআ লম, অভোয প্রোণ লমভন ভোয কোবছ 

হপ্র, নুরূবোবফ বযয প্রোণ র্োয হনবজয কোবছ হপ্র। অভোয প্রোণ মোবর্ োনী নো ঘবট র্োয জনয অহভ মর্টো 

মত্নফোন আ, লর্োভোয লক্ষবে নুরূ অচযণ অভোয কযো উহচর্। 
 

     হফং র্োদ্বীয ফববশ্রষ্ঠ ভোনফদযদী ভোজহফদ, যোজনীহর্হফদ  দোবহনক ভোিো গোন্ধী হংো ভবন্ত্র দীহক্ষর্ ব 

সভেী-করূণো  লপ্রভ-বোরফোোয ভোবজয প্রবর্যক স্তবয করযোণ কভব কযোয কথো ফবরহছবরন। গোন্ধীহজয ভবর্, 

লকফর োযীহযক ফো সদহক হনীড়নআ হংো ন, লম লকোন ধযবনয োভোহজক  থবননহর্ক হনীড়নবক হংো ফরো 

। র্োআ এআ কর কভব লথবক হফযর্ লথবক সভেী, করুণো, লপ্রভ  বোরফোোয দ্বোযো ভোবজয প্রবর্যকহট স্তবয 

োভোহজক  সনহর্ক করযোণ কভব োধনআ র হংো। গোন্ধীহজ হংোবক ফযোখযো কবযহছবরন ভূরর্ ভোবজয 

প্রহর্হট ভোনুবলয করযোণ োধবনয উবেবয, ভোজ গঠন  ভোজ ংস্কযণ এফং র্োয দ্বোযো ভবন্দয স্ববোফ হযফর্বন  

র্োয চহযে ংবোধবনয উবেবয। গোন্ধীহজ এভন এক যোেফযফিোয হযকল্পনো কবযহছবরন লমখোবন লকফর 

নোগহযকবদয দভন কযো ন, লম যোেফযফিো ভূর উবেয বফ হংোয ভবন্ত্র করবক জোহগব লর্োরো এফং 

োভোহজক, যোজননহর্ক, থবননহর্ক  সনহর্ক োফ হদক লথবকআ ভোনুলবক স্বোধীন কযো। লমখোবন নযোনয বোযর্ী 

দোবহনক ম্প্রদোবয ভূর উবেয হছর হংোয নুীরবনয দ্বোযো চহযে ফো হচবিয শুহেয দ্বোযো লভোক্ষ ফো ভুহি রোব 

কযো। ুর্যোং হংো’য ফযোখযো নযোনয বোযর্ী দবন ম্প্রদোবয বি গোন্ধীহজয ভর্ োথবকয হযরহক্ষর্ । 

ুর্যোং ুৃির ভোজ  োহিূণব ভোজ গঠবন হংোয োভোহজক ভূবরযয ফযকর্ো হর্ গবীয। সনহর্ক ভূবরযয 

হযবপ্রহক্ষবর্ হংো চহযে ংবোধন  হচিশুহেবর্ হফবল কমবকযী বূহভকো োরন কবয। অয অধযোহিক 

ভূরযবফোবধয লপ্রহক্ষবর্ হংো লভোক্ষ রোবব োহর্ো কবয।  র্োআ ভোজ ংস্কযন, ভোজ গঠন, চহযে ংবোধন, 

হচিশুহে  লভোক্ষ রোববয উো রূব হংো র হযোমব অফহযক র্ব।  
      

     হযববল একথোআ ফরবর্  লম, মহদ ভূরযবফোধ িোন-কোর োেবববদ হবন্ন হবন্ন রূ হযগ্র কবয র্ফু 

হংো  লরোকংগ্রবয লম ভূরয র্ো িোন-কোর োে হনহফবববল হবন্ন রূব ফবজনীন বর্ োবয। লকননো 

লরোকংগ্র’য দ্বোযো হফশ্বযক্ষোয জনয কবরয করযোনোবথব কভব কযো  লর্ভহন হংো’য দ্বোযো িোন-কোর োে 
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ফযহর্বযবক করবক হংোভূরক কভব লথবক হফযর্ থোকোয কথো ফরো । উববয দ্বোযোআ লমভন অভোবদয সনহর্ক, 

োভোহজক  অধযোহিক প্রবোজন োহধর্ । হকন্তু একআ প্রবোজন োহধর্ বর এবকয নুহিবর্ যহট 

কখনআ ম্ভফয  নো। ুর্যোং এটো স্পি লম হংো  লরোকংগ্র এবক বযয হযূযক। লকননো কবরয 

হর্োবথব লরোকংগ্র ভূরক কভব কযবর্ বর হংোভূরক কবভবয নুীরন র্যোফযক। র্োআ ফরবর্  লম, 

হংো র লরোকংগ্রবয হযোমব অফহযক-মবোপ্ত র্ব। লকোন কোবজয ফো ঘটনোয অফহযক-মবোপ্ত র্ব ফরবর্ 

লফোঝো, এভন একহট ঘটনো ফো হযহিহর্ মোয নুহিহর্বর্ কমবহট ফো ঘটনোহট ঘটবর্ োবয নো। হংো র 

লরোকংগ্রবয অফহযক র্ব। লকননো, হংোভূরক কবভবয নুহিহর্বর্ লরোকংগ্রভূরক কভব কখন ঘটবর্আ 

োবয নো। র্োআ হংো র লরোকংগ্রবয হযোমব অফহযক র্ব।  
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