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অন্ধিংা  লিেয ক্ষভিায প্রন্ধি কান্ধিয ন্ধনকূঢ় ন্ধফশ্বা ফিশভান ন্ধঙর। িাাঁয িোগ্র আলদারন আচলও 

প্রান্ধিও। এও ধযলনয ধভশী  আন্ধিও ন্ধঘন্তাধাযা এই আলদারলনয প  প্রদান ওলযন্ধঙন। িাাঁয এই 

আলদারলনয ভরূ ন্ধবন্ধি র অন্ধিংা, িে  ন্ধনষ্ক্রী প্রন্ধিলযাধ : ন্ধিা – ভলছািা – প্রন্ধিন্ধিা। বাযিী 

ঐন্ধিলে বফদ, ফুলেয অন্ধিংা  বকফি কীিায বাফনা িাাঁয ভলধে বদঔা মা। ন্ধিন্ধন যাচনীন্ধি  ধভশ ফা 

আধোন্ধিওিায ভলধে বওালনা ন্ধফবাচন ওলযনন্ধন। কান্ধিয ন্ধনষ্ক্রী প্রন্ধিলযাধ  িোগ্র আলদারলনয ন্ধবন্ধি 

ন্ধঙর ন্ধদুফাদ  লিেয চনে ন্ধনরুিয অনুিান। কান্ধিয ভলি, „Hinduism is not an exclusive 

religion. In it there is room for worship…Hinduism tells everyone to worship God 

according to his own faith or Dharma and so it lives at peace with the religions.‟ (Gandhi 

1921, p. 1059)।  িাাঁয ভলি িে র ফাধেিাভরূও, মায প্রন্ধি আনুকিে আফন্ধেও। ন্ধিে র বকফান। 

অন্ধিংা  ধভশ র ভাধেভ মায দ্বাযা আভযা িে অচশন ওযলি ান্ধয  ভানফ চীফন িংখফেিা  

াযষ্পন্ধযও বফাছাড়া কলড় িুরলি ান্ধয। ধলভশয ভাধেলভ আভযা ার্শওবালফ াভান্ধচও, যাচননন্ধিও  

অর্শননন্ধিও  চীফন কলড় িুরলি ান্ধয। আভায ভলি, কান্ধিয িোগ্র আলদারলনয ধাযণা র িেমুক 

ভিুরে। কান্ধিন্ধচয ভিাদশকি ন্ধবন্ধি র িে-ধভশ (ঋত্ ), ধভশ, স্ব-ধভশ  ভাচ-ধভশ। ওাযণ, িাাঁয ভলি, 

ভানুল াভান্ধচও, ফেন্ধিলওন্ধিও ন। বকফান ৃন্ধি ওলযন, ধ্বিং ওলযন, নূিন ৃন্ধি ওলযন, আফায 

যক্ষণালফক্ষণ ওলযন। বিাই িে। ভানুললয িাই ওযা উন্ধঘি লিেয িালন। এিা আভায ভলি ন্ধিও বম, 

আধোন্ধিও ন্ধিাওরা প্রস্ফনূ্ধিি  উচ্চভালনয রক্ষে ফা উলেে বর্লও। িাাঁয ভলি, এভন বওালনা ধভশ 

র্াওলি ালয না মা যাচনীন্ধি ন্ধফফন্ধচশি লি ালয। ন্ধিও ন্ধিা  ন্ধিায প্রওায িলপ্রাি বালফ চন্ধড়ি। 

এঔালন এওন্ধি ভালরাঘনায ন্ধফল র বম, কান্ধি বওফর ভাত্র ন্ধদুধভশলও ফশচনীন ফলর আঔোন্ধি 

ওলযলঙন; ন্ধওন্তু ভস্ত ধলভশয ভূর ওর্া র িে, াভান্ধচওিা, ভন্ধভশিা। এঔালন িাাঁয ন্ধঘন্তাধাযায ভলধে 

িংওীণশিা বদঔা মা। 

     এিৎলি এওর্া ফরা মা বম, িাাঁয ন্ধঘন্তাধাযায ালর্ রও  রুলায ন্ধওঙুিা ন্ধভর াা মা। িাাঁয 

উচ্চভালনয উলেে  রক্ষে এফিং াধাযলণয ধাযণা  িে ন্ধিন্ধভ যাষ্ট্রন্ধঘন্তা রক্ষে ওযা মা। িাাঁয ‘ভলি, 

‘I can say without the slightest hesitation, and yet in all humility, that those who say that 

religion has nothing to do with politics do not know what religion means‟. (Gandhi 1949, 

pp. 370-71)। আফায ুইৎচায ভলন ওলযন বম, কান্ধিয যাচননন্ধিও ন্ধঘন্তাধাযায ভরূ ন্ধবন্ধি র বকফি কীিা- 

‘The charm of the Bhagavad Gita is due to this idea of spiritualized activity which springs 
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only from the highest motives‟. (Schweitzer 1936, pp. 186-87)। বাযিী ধাযণা অনদ্বি (non-

duality) এফিং অন্ধফদো (ignorance) ওভশ (action) –এয ালর্ ম্পন্ধওশি। বদ  ভন ন্ধি ঙাড়া আয 

ন্ধওঙুই ন, মা িৃিী ন্ধি ব্রক্ষ্ম ফা আিা বর্লও উদ্ভুি। কান্ধিন্ধচয দশন শুধুভাত্র বকফিকীিা দ্বাযা প্রবান্ধফি 

ন, িাাঁয দশন াঔে দশলনয দ্বাযা প্রবান্ধফি। এঔালন দুন্ধি ন্ধঘলত্রয ভাধেলভ িা ফোঔো ওযা মা।   
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অন্ধফদো আভালদয ভলন ন্ধফন্ধবন্ন ন্ধভর্ো ধাযণা তিন্ধয ওযলি ালয। ভস্ত ধযলনয ফাে র উিা, মা প্রওৃি 

প  ন। ওভশ আভালদয বঘিনা বও ন্ধভর্ো মশফন্ধি ওলয; ওাযণ ভানুল ফাে প   ফাস্তফিায ভধে ার্শওে 

ওযলি ালয না। এয ওাযণ র অন্ধফদো  যাক ফা আলফক। ‘Since doers of deeds (karmin/0 do not 

understand, because of passion (raga); (Hume 1921, p. 369) ওভশলমাক আি-ম্পূণশিায ালর্। 

ওভশ আফন্ধেও বালফ ওলভশয চনে। কান্ধি এই প্রলি অব ফা ব বর্লও ভুন্ধিয ওর্া ফলরলঙন। ন্ধিন্ধন 

ফলরলঙন, ‘He eho fears, who saves his skin…must fight the physical battle, whether he will 

or not, but that is not Dharma… Himsa (Violence) will go on eternally in this strange world. 

The Bhagavadgita shows a way out of it. But it also shows that the scape out of cowardice 

and despair is not the way. Better far than cowardice is killing and being killed.‟ (Gandhi 

1950, p. 156)। ধভশ র িত্ত্বন্ধফদোকি নীন্ধি। যাধাওৃষ্ণালনয ভলি, ‘Dharma gives coherence and direction to 

the different activities of life… it is the complete rule of life, the harmony of the whole man 

who finds a right and just law of his living. Each man and group, each activity of soul, 

mind, life, and body, has its dharma.‟ (Radhakrishnan 1939, p. 353)। ধভশ  স্বধভশ র চীফলনয 

ধাযণা। অন্ধস্তত্বণূশ ফেন্ধি িে  অন্ধিংায ভাধেলভ দাত্ব-ফিন বর্লও ভুন্ধি বলি ালয। িে র বকফান, 

অন্ধিংা র বকফালনয বালরাফাা  িে লর্য ন্ধদান্ধয। িেলও অচশন ওযায চনে ন্ধিন্ধন ওিওগুন্ধর 

ন্ধঘযাঘন্ধযি আঘযণ ন্ধফন্ধধয উলেঔ ওলযলঙন, িা রঃ অন্ধিংা িে, আস্থা, অন্ধযগ্র, ব্রহ্মঘমশ  িা ফা 

এওান্ত অনাড়ম্বযিা। অন্ধিংা  ান্ধন্তূণশ েন্ধি িোগ্রলয চনে প্রলাচন। এয চনে প্রলাচন ওভশলমাক। 

িোগ্রীযা বওালনা বকানীিা, লড়মন্ত্র  ওূিনীন্ধিয আশ্র বনলফ না, ফযিং িোগ্রলও কণআলদারলনয 

প  বদলফ। 

      অন্ধিংা, িে, স্বাধীনিা  ালভেয ন্ধদান্ধয কান্ধি ভলন ওযলিন বম, ন্ধিংা র বাললণয ভিুরে, মা 

ফেন্ধি ম্পূণশিালও অস্বীওায ওলয। িাাঁয ভলি, ভাধেভ  উলেে আরদা ন। উলেে  ভাধেভ আরাদা 

লর উলেে ূযণ ম্ভফ ন (Gandhi 1924)। ন্ধিংা ভানুললও মন্ত্র ন্ধালফ ফেফায ওলয এফিং ভানুললও 

ভনুলেত্ব বর্লও অলনও ন্ধন্ধঙল বদ। এই ধযলনয ন্ধিংা ন্ধযূণশ অাভান্ধচও চীফলন প্রন্ধিফিওিা তিন্ধয 

ওলয, ভানুল াামেীনিা, ন্ধনঃিিা  অন্ধযূণশিা বফাধ ওলয। ন্ধিন্ধন ফেন্ধিকি ন্ধিংা  প্রান্ধিষ্ঠান্ধনও 

ন্ধিংায ভলধে িপাৎ ওলযলঙনঃ ফেন্ধিকি  প্রান্ধিষ্ঠান্ধনও। ফেন্ধিকি ন্ধিংা র এলওয অলনেয উয দভন ফা 

ন্ধনীড়ন। 

     প্রান্ধিষ্ঠান্ধনও ন্ধিংায চন্মরাব ফা ূত্রাি  দান্ধযদ্র্ে, বফওাযত্ব  ক্ষািভরূও আঘযণ বর্লও উদ্ভুি 

বক্ষালবয  প্রিেক্ষ ফা লযাক্ষ ন্ধিংায ঞ্চায  প্রালযয ন্ধনন্ত্রণ বর্লও। িাই, প্রান্ধিষ্ঠান্ধনও ফেফস্থানা 

এভন লফ অন্ধিংা, িে  স্বাধীনিালও ওযলফ (Gandhi 1920)। িাাঁয ভলি, িে ঘূড়ান্ত, ন্ধওন্তু জ্ঞান 

আলন্ধক্ষও; ন্ধওন্তু বেলিা ভলন ওযলিন জ্ঞান র িে  ঘূড়ান্ত, ভিাভি র আলন্ধক্ষও। ন্ধিন্ধন ‘ফাস্তফিায 

ফহুত্ব’ (manyness of reality) ন্ধফশ্বা ওযলিন মা লফ িে উৎান্ধযি লি ালয। িাাঁয ভলি, এই 

ফাস্তফিায ফহুত্বফালদয নীন্ধি ঘূড়ান্ত ক্ষভিালও অফদন্ধভি ওলয। এঔালন আভযা ন্ধভলর পুলওায ‘ক্ষভিায 

অন্ধধষ্ঠান প্রলিেও চাকা’  বফাযভালয ‘আদশ ওলর্ালাওর্লনয ন্ধযন্ধস্থন্ধি’-এয ন্ধভর াই। কান্ধিয 

ভলি, „If we wish to evolve the spirit of democracy out of slavery, we must be scrupulously 

exact in out dealings with opponents… We must concede opponents the freedom we claim 

for ourselves.‟ (Duncan 1951, p.79)। িাাঁয ভলি, ওলর্ালওার্লনয ভাধেলভ জ্ঞালনয উৎন্ধি খলি। 
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ন্ধিউই (১৯৬৬)- এয ভলি, ভুি বমাকালমাক আভালদয অন্ধবজ্ঞিা ফধশন  ন্ধযফিশন ওলয মা উন্ননলও 

ত্বযান্ধিি ওলয। ভুি আরা-আলরাঘনা আভালদয অন্ধবজ্ঞিা  ন্ধষু্ণিালও ফন্ধধশি ওলয। কান্ধি ফলরন বম, 

অন্ধষু্ণিা এও ধযলনয ন্ধিংা মা ন্ধিেওালযয কণিান্ধন্ত্রও িায উন্নলন ফাধা প্রধান ওলয। মঔন আিন্তুন্ধি 

ঘুন্ধালয ভানুললয ভলধে আল িঔন ভানুললয উন্নলন ফাধা আল। কান্ধিয এই ধাযণালও আভযা এওন্ধি 

ন্ধঘলত্রয ভাধেলভ ফোঔো ওযলি ান্ধয-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কান্ধি যাচনীন্ধিলি তনন্ধিওবালফ স্বিন্ত্র  ভুি ওভশীয ওর্া ফলরলঙন। ফেন্ধি স্বাধীনিালও অস্বীওায ওলয 

বওান ভাচ কলড় িা ম্ভফ ন। এিা ঔুফ স্বাবান্ধফওবালফ ভানুললয প্রওৃন্ধি ন্ধফরুে। ভন ঙাড়া ভানুললয 

বওালনা অন্ধস্তত্ব বনই। ভুি ঙদ (free choice) ফরলি বফাছা বম নাযী  ুরুল উবলই ফাধা প্রাপ্ত লফ 

না তদন্ধও ন্ধনীড়লনয ভাধেলভ, অর্শননন্ধিও ক্ষভিা এফিং াভান্ধচও  যাচননন্ধিও অফস্থান লি ফন্ধঞ্চি ল। 

ভুি ঙদ এফিং ওিশফে স্বাধীনিায ালর্ মুি। প্রলিেলও িাাঁয ভুি ঙলদয চনে দাফে। আওাঙ্ক্ষা, 

অনাওাঙ্ক্ষা  স্বার্শ ভানুললয প্রাওৃন্ধিও ঘান্ধদা। ফাধায অনুন্ধস্থন্ধিই র স্বাধীনিা। ন্ধওন্তু, ন্ধনন্ত্রণীন 

স্বাধীনিা ওাভে ন, মা  তনযালচেয ন্ধযন্ধস্থন্ধি বিলন আনলি ালয, মা ফেন্ধি স্বাধীনিালও ঔণ্ডন ওলয। 
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     কান্ধিয ভলি, ফেন্ধি স্বাধীনিা ঔণ্ডন লি ালয শুধুভাত্র যাষ্ট্রী ান  ন্ধনীড়ন বর্লও ন। এঙাড়া, 

অর্শননন্ধিও অাভে, ন্ধল্পাণ বর্লও উদ্ভুি বফওাযত্ব  আনুষ্ঠান্ধনও াভান্ধচও ম্পওশ, চাি ফেফস্থা  

অস্পৃেিা এফিং উন্ধনলফন্ধওিা এফ স্বাধীনিা স্বািন্ত্রে ঔণ্ডলনয ওাযণ। স্বাধীনিা াভান্ধচও, 

ফেন্ধিলওন্ধিও ন। িাাঁয ভলি, অন্ধধওালযয ন্ধফন্ধনভল ভানুললয প্রলাচনলও ন্ধফচশন বদা মা না। ভানুললয 

ওালচয ঘান্ধদা ফ বর্লও ভরূেফান। ওালচয অন্ধধওায ভানুললও স্বাধীনিা, অন্ধনবশযীরিা  স্বািন্ত্রে ন্ধদলি 

ালয। ন্ধিন্ধন ভলন ওযলিন বম, আন্ধভ বওালনা উরি ফেন্ধিলও ফস্ত্র দান ওলয িাাঁলও অভান ওযফ না, ওাচ 

বদায ন্ধযফলিশ, মা িাাঁয প্রলাচন (Unger 1965 and Bose 1948)। ন্ধিন্ধন ভলন ওযলিন বম, ফাচায 

বওন্ধিও ভাচ ফেফস্থা  প্রন্ধিষ্ঠান ভূ ভানুললয স্বাধীনিা নন ওলয, ভানুললয ঘান্ধদালও প্রান্ধযি ওলয 

এফিং তনন্ধিও ওভশী ন্ধালফ বূন্ধভওালও অান্ধযি ওলয (Gandhi 1927)- এয পলর ওভশ  তনন্ধিওিা- এয 

ভলধে বওালনা বমাকালমাক  বভরফিন াা মা না। ন্ধিভী স্বাধীনিা ন্ধঘন্তালও কান্ধিন্ধচ গ্রণ ওলযনন্ধন। 

প্রলিেও ওিশফে ন্ধওঙু অন্ধধওায প্রদান ওলয র্ালও, আফায প্রলিেও অন্ধধওায ন্ধওঙু আনকুলিেয ওর্া ফলর। 

আলর ওিশফে  অন্ধধওায অন্ধফযাভ বালফ ঘিাওালয আফন্ধিশি। আফায ন্ধিন্ধন দাফেিায ালর্ আনুকিে  

অভানেিালও মুি ওলযলঙন। াভান্ধচও  যাচননন্ধিও ওভশী ন্ধালফ আভালদয ওভশ ম্পশলও লঘিন া 

উন্ধঘি। ভানুল িঔনই ভুি লফ মঔন ব ন্ধনলচয ওলভশয প্রন্ধি দাফে লফ। িাাঁয ভলি, অলনও ভানুল চন্ধির 

যওান্ধয ফেফস্থা বফালছন না। এই অজ্ঞিা স্বাধীনিা ঔণ্ডন ওলয। অলনও নাকন্ধযও অজ্ঞানিা বিু ন্ধনঃিুল 

যওাযলও ন্ধিন্ধওল যালঔ। িাই জ্ঞালনয প্রলাচন। বই বিু, প্রলিেও নাকন্ধযও িাাঁয যওালযয প্রলিেও 

ওালচয প্রন্ধি দাফে র্াওলফ। যওালযয প্রন্ধি ভর্শন ফচা যাঔলফ মিক্ষণ মশন্ত যওাযলও ে ওযা 

মালফ, অনের্া ভর্শন প্রিোান্ধযি লফ (Gandhi 1929, 1920)। ন্ধিন্ধন িংওীণশ ফেন্ধি স্বািন্ত্রেফালদ ন্ধফশ্বা 

ওযলিন না। প্রলিেও ফেন্ধি ওলভশয পরাপর ম্পলওশ অফন্ধি র্াওলফ, আয এলিই স্বাধীনিা  ভিু 

ঙলদয ন্ধযলফ আলফ। 

     স্বাধীনিা, ন্ধষু্ণিা  আরা-আলরাঘনা কান্ধিয ন্ধঘন্তা ধাযায ভূর বওি ন্ধঙর। ভালচয অাভে ভানুললয 

ভলধে ন্ধফলবদ ৃন্ধি ওলয, িাাঁলদয াধাযণ অন্ধবজ্ঞিায ভলধে িপাৎ বদঔা মা। এয পলর ন্ধষু্ণিা, 

লমান্ধকিা  ভন্ধভশিা, অলনেয দুঃঔ  ওি ন্ধঘন্তা-বাফনা  ভিাভি,স্বার্শ  ইচ্ছা বফাছায ক্ষভিা হ্রা া 

এফিং বই ওাযলণ ওলর্াওর্ন (diaohue)-এয বওালনা গুরুত্বই র্ালও না। াভে ফরলি ঘুড়ান্ত অর্শননন্ধিও 

াভেলও বফাছা না, মাা প্রলিেলওয চনে ভান বালফ প্রলমাচে লফ। ার্শওে র্াওলফ; ন্ধওন্তু প্রলিেলওয 

ন্ধনলচয প্রলাচন  ঘান্ধদা  ূযলণয ভলিা প্রাঘুমশিা র্াওলফ। এঔালন আভযা রলওয ালর্ ন্ধভর াই। ন্ধিন্ধন 

ভাচিান্ধন্ত্রও ালভেয ওর্া ফলরনন্ধন বমঔালন ভস্ত ম্পন্ধিয যওান্ধয ভান্ধরওানা  ক্ষভিা  ালনয 

বওন্ধিওিায ওর্া ফরা ললঙ। ভাচিান্ধন্ত্রও যওায ফেন্ধিস্বািন্ত্রফাদ  ফেন্ধি স্বাধীনিালও ঔফশ ওলয 
(Gandhi 1946 and Tendulkar 1951-54)। ঘূড়ান্ত ার্শওে ন, ীন্ধভি ার্শওে ভানুললয দাফেিালও 

উন্নি ওলয  ওলর্াওর্লনয ন্ধযন্ধস্থন্ধিলও আলযা ফান্ধড়ল বিালর। এঔালন আভযা িাাঁয ভলিয ালর্ 

রুলায ন্ধভর  ভাওশলয ালর্ ার্শওে রক্ষে ওন্ধয। এভন বওালনা ধনী র্াওলফ না বম অনেলও ি ওযায 

ক্ষভিা যাঔলফ এফিং এভন বওালনা কযীফ র্াওলফ না মালও ফাধে ওযা লফ ন্ধনলচলও অলনেয ওালঙ ন্ধফি 

ওযলি। শ্রভ লরা ঐওেফেওযণ  াভে প্রন্ধিস্থালনয এও ফড় ান্ধিায। কণিলন্ত্রয ভাধেলভ আভযা 

অন্ধিংা, িে  স্বাধীনিা অচশলনয রলক্ষে বৌঙালি ান্ধয। কান্ধিয ভলি, াভে,স্বাধীনিা  কণিন্ত্র- এয 
ভলধে ম্পওশলও এওন্ধি ন্ধঘলত্রয ভাধেলভ ফোঔো ওযলি ান্ধয।  
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কান্ধি ফহুত্বফালদ ন্ধফশ্বা ওযলিন; ন্ধওন্তু িা ফেন্ধিলওন্ধিও ন, িা ফশচনীন। িাাঁয ভলি, আধুন্ধনও কণিন্ত্র র 

প্রন্ধিলমান্ধকিাভূরও ন্ধনফশাঘন  ফহু স্বার্শালিলী বকাষ্ঠীয ভি। ন্ধিন্ধন আধুন্ধনওিা ফন্ধচশি কণিলন্ত্রয ওর্া 

ফলরলঙন। ন্ধিন্ধন ফাচান্ধয যাচনীন্ধিলও ঙদ ওযলিন না। বচাল  (১৯৫০) বম বালফ কণিান্ধন্ত্রও প্রন্ধিায 

ওর্া ফলরলঙন কান্ধি ব বালফ ফলরনন্ধন। কান্ধিয প্রান্ধিষ্ঠান্ধনও কণিলন্ত্রয প্রন্ধি ন্ধফশ্বা ন্ধঙর না। মন্ধদ ন্ধিন্ধন 

ফহুত্বফাদী ভিাভলি ন্ধফশ্বাী ন্ধঙলরন; ন্ধওন্তু ন্ধিন্ধন আলন্ধক্ষওবালফ স্বিন্ত্রে গ্রাভলওন্ধিও অর্শননন্ধিও ফেফস্থা  

যাচননন্ধিও ন্ধযলফলয ওর্া ফলরন্ধঙলরন। কান্ধি প্রালদন্ধও অফস্থাবূি ম্প্রদা  ভন্ধি স্বালর্শয ওর্া 

ফলরলঙন। উদাযননন্ধিও ফহুত্বফাদী ন্ধঘন্তায ালর্ কান্ধিয িপাৎ রক্ষে ওযা মা। উদাযননন্ধিও ন্ধঘন্তাধাযা 

যাচনীন্ধি ফরলি ম্পলদয অপ্রিুরিা, ফহু ফেন্ধি  বকাষ্ঠী স্বার্শ, স্বালর্শয ভলধে দ্বদ  দ্বদ ন্ধনযলনয উা। 

এঔালন স্বার্শ র প্রাওৃন্ধিও মা ফেন্ধি স্তয বর্লও উলি আল এফিং ঐওে র স্বিংন্ধি। উদাযননন্ধিও 

ফহুত্বফালদ দ্বদ ভূলয ন্ধিা-প্রন্ধিন্ধিা আভালদয আদান-প্রাদান  আলাল- ভীভািংায যাচনীন্ধিয ন্ধদলও 

ন্ধনল মা। কান্ধি এই প্রওায ফহুত্বফালদ ন্ধফশ্বা ওযলিন না। ন্ধিন্ধন এও ধযলনয াভান্ধচও চীফলনয ওর্া 

ফলরলঙন বমঔালন ন্ধফশ্বা, স্বাধীনিা, াযস্পন্ধযও ন্ধনবশযীরিা  স্বিংন্ধিিা র্াওলফ। প্রলাচন  স্বালর্শয 

ভলধে ন্ধিন্ধন িপাৎ ওলযলঙন। ন্ধিন্ধন উদাযননন্ধিও স্বার্শালিলী বকাষ্ঠীয যাচনীন্ধি ঙদ ওলযন ন্ধন। নানান্ধফধ  

ওরভূরও স্বার্শভূ মালি ওভালনা মা িায চনে াভান্ধচও  অর্শননন্ধিও প্রন্ধিষ্ঠানগুন্ধরলও এওলত্র ন্ধফনেস্ত 

ওযা প্রলাচন। কণিান্ধন্ত্রও ভাচ ফেফস্থায ফাইলয  ন্ধবিলয ন্ধফন্ধবন্ন স্বার্শ ভূলয দ্বলদয ভাধালনয চনে 

প্রলাচন ন্ধফন্ধবন্ন স্বালর্শয উদ্ভুন্ধিওযলণয ন্ধফন্ধবন্ন ধযলনয ওাযণ ভূ মর্াম্ভফ ন্ধনভূশর ওযা। এয চনে প্রলাচন 
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র স্বাধীনিা  নোিান্ধন্ত্রও যাচননন্ধিও ৃঙ্খরা। নািনী প্রচািান্ধন্ত্রও িলর্ে কণিান্ধন্ত্রও যাচনীন্ধিলি ন্ধফন্ধবন্ন 

স্বালর্শয বূন্ধভওা ন্ধফন্ধবন্ন বরঔও ন্ধফন্ধবন্ন বালফ ফোঔো ওলযলঙন; বমভন ন্ধললযা, ভোন্ধওালবরী এফিং রুলা 

প্রলিেলওই অিংলফাধ-ন্ধফফন্ধচশি যাচনীন্ধিয ওর্া ফলরলঙন। রুলা বমভন াধাযণ  ক্ষুদ্র্ ভালচয ওর্া 

ফলরলঙন, বিভন অনোনেযা ফেন্ধি স্বালর্শয ন্ধযফলিশ াধাযলণয স্বালর্শয প্রন্ধি গুরুত্ব আলযা ওলযলঙন 

ভাচ ফা নাকন্ধযও ভালচয প্রলাচনীিায চনে ফা ঐ ভালচয ঙ্কি বর্লও ভুন্ধিয চনে। প্রচািান্ধন্ত্রও 

িান্ধত্ত্বওযা ভলন ওযলিন বম, স্বাধীনিা ুযন্ধক্ষি লি ালয মন্ধদ চনকণ শুধভুাত্র ফেন্ধিস্বার্শ ন্ধফফন্ধচশি । বই 

ন্ধালফ প্রচািান্ধন্ত্রও িান্ধত্ত্বওযা ভলন ওযলিন বম, স্বাধীনিা আভযা ন্ধপলয বলি ান্ধয মন্ধদ ক্ষভিায 

ন্ধফন্ধবন্নওযণ (লমভন পুলওা ফলরন্ধঙলরন বম, ক্ষভিায অফস্থান প্রলিেও চাকা), লমান্ধকিায 

প্রন্ধিষ্ঠান্ধনন্ধওওযণ, চনাধাযলণয প্রন্ধি বফা প্রদালনয উয গুরুত্ব দান এফিং ন্ধফস্তৃি চন অিংগ্রলণয উয 

গুরুত্ব দান। ীভাীন ফেন্ধি স্বার্শলও অফেই ফাধা বদা উন্ধঘি। উদাযননন্ধিও প্রচািান্ধন্ত্রও িলত্ত্ব  প্রাযন্ধম্ভও 

আলভন্ধযওান কণিান্ধন্ত্রও িলত্ত্ব ভুি  ূণশ অিংগ্রণ, স্বািন্ত্র  অন্ধনবশযীরিা র কণিলন্ত্রয ন্ধবন্ধি। 

ন্ধনবশযীরিা কণিান্ধন্ত্রও প্রচািলন্ত্র ভূর ন্ধবন্ধি। আয এই ন্ধনবশযীরিা কলড় লি দান্ধযদ্র্ে, বফওাযত্ব এফিং 

াভান্ধচও  অর্শননন্ধিও অাভে। িাই কান্ধিয ভলি, ওামশওযী কণিলন্ত্রয প্রাক্  িশাফরী র ন্ধিও াভান্ধচও 

 অর্শননন্ধিও ম্পওশ। িাই ন্ধিন্ধন গ্রাভীণ কণিলন্ত্রয ফূশ িশ ন্ধালফ ঔান্ধদ উলদোক ফা ঘড়ওায উয গুরুত্ব 

ন্ধদললঙন। এয ভাধেলভ ভালচয প্রলিেলও ন্ধনলচয ওরোণ  স্বািন্ত্রে ফৃন্ধে ওযলি  ন্ধনবশযীরিা ওভালি 

ালয। প্রাযন্ধম্ভও কণিান্ধন্ত্রও িান্ধত্ত্বওযা ভলন ওলযন বম, শুধভুাত্র অর্শননন্ধিও ক্ষভিা উয ন্ধনবশযীরিা ভো 

তিন্ধয ওযলি ালয; ওাযণ, অর্শননন্ধিও ক্ষভিা যাচননন্ধিও ক্ষভিা মশফন্ধি , মা কণিান্ধন্ত্রও 

যাচনীন্ধিলও প্রবান্ধফি ওলয। 

      রুলায ভলিা অলনও প্রাযন্ধম্ভও কণিান্ধন্ত্রও িান্ধত্ত্বওযা ভলন ওলযন বম, আধুন্ধনওিা ুযািন প্রন্ধিষ্ঠান 

ভূলও ধ্বিং ওলয, অালভেয ৃন্ধি ওলয, নূিন ওলয ন্ধনবশযীরিা তিন্ধয ওলয-এই ভস্ত কণিান্ধন্ত্রও 

যাচনীন্ধিয লক্ষ ক্ষন্ধিওাযও। কান্ধি  আধুন্ধনওীওযণ  ন্ধল্পালণয ন্ধফরুলে ন্ধঙলরন। িাাঁয ভলিয ালর্ 

রুলায ভলিয ন্ধভর াা মা। 

      কান্ধিয কণিলন্ত্রয ধাযণা বওান প্রন্ধিষ্ঠান্ধনও ন্ধফওল্প ন প্রন্ধিন্ধনন্ধধত্বভরূও কণিন্ত্র  ফহুত্বফালদয। ন্ধিন্ধন 

এভন ধযলনয যওান্ধয ফেফস্থায ওর্া ফলরলঙন বমঔালন ফেন্ধি ম্পূণশিা এফিং ফহুত্বফাদ র্াওলফ, মা 

অন্ধিংালও উদ্বেু ওযলফ। ন্ধিন্ধন যাচনীন্ধিলও াধাযণীওৃি  কণিন্ত্রলও ন্ধফললীওৃি ওলযলঙন। ন্ধিংা 

যওান্ধয ফেফস্থায তফধিা  আনুকিে আলি ালয না। অর্শননন্ধিও  াভান্ধচও অাভে যাচননন্ধিও 

অাভেলও প্রান্ধযি ওলয। িাই যাচননন্ধিও বনিৃলত্বয উন্ধঘি িালও ন্ধনন্ত্রণ ওযা। দ্বলদয ন্ধযন্ধস্থন্ধিলি 

যাচননন্ধিও বনিৃলত্বয উন্ধঘি িালও ন্ধনন্ত্রণ ওযা। দ্বলদয ন্ধযন্ধস্থন্ধিলি যাচননন্ধিও বনিৃত্ব অন্ধিংা  

ভলছািায র্ অনুযণ ওযলফ। আধুন্ধনও কণিলন্ত্রয ভো যাচনীন্ধিয প্রান্ধিষ্ঠান্ধনও  ন্ধফিযণভূরও 

ন্ধদওগুন্ধর। কণিলন্ত্রয বন্ধফলেি যক্ষায ফোালয ফেন্ধিয বূন্ধভওালও গুরুত্ব বদা । ফৃিয ভাচ  িংস্কৃন্ধি 

বুলর ন্ধকল দাফেিা ফাদ ন্ধদল শুধুভাত্র স্বার্শ যূলণয উলেে বওালনা বৌযভালচয রক্ষণ ন। 

যাচননন্ধিও ভাচ বৌযভালচয ন্ধফযীি। যাচননন্ধিও ভাচ শুধভুাত্র ফেন্ধিস্বার্শ  ুন্ধফধা রালবয চনে 

দ্বদ। িাই কান্ধি গ্রাভ ন্ধবন্ধিও বৌযভালচয প্রলাচনীিায ওর্া ফরলিন। কান্ধি এও ন্ধবন্ন ধযলনয 

যাচননন্ধিও িংস্কনৃ্ধি  ভনস্তলত্বয ওর্া ফলরলঙন বমঔালন দাফেিা প্রলিেলওয আফন্ধেও। কান্ধি এভন 

ভাচ ফলরলঙন বমঔালন র্াওলফ াধাযলণয বৌযভাচ এফিং বৌযভালচয প্রন্ধি ফেন্ধি দাফেিা। 
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     ূণশ স্বযাচ ফা অঔণ্ড কণিান্ধন্ত্রও ন্ধযয শুধুভাত্র অর্শননন্ধিও  যাচননন্ধিও বক্ষলত্র ন, াভান্ধচও  

ািংস্কৃন্ধিও বক্ষলত্র ফিশভান। আধুন্ধনও উদাযননন্ধিও কণিলন্ত্র অফক্ষলয মুলক মা প্রলাচন িা র দীখশ ন্ধফেফ 

মায ভূর রক্ষে লফ ফিশভান ভাচ ওািালভালও নূিন ওলয তিন্ধয ওযা। বফাযভো (১৯৭৫)  ন্ধরন 

(১৯৮১) এওই ফিলফেয অনুাযী ন্ধঙলরন। কান্ধি এই কণিন্ত্রলও নূিনবালফ কলড় বিারায ফোালয ূণশ 

স্বযাচ (integral democracy) যাভযাচে (sovereignty of the people based on pure moral 

authority)  ফশদ (a social order promoting the good of all) ইিোন্ধদয ওর্া ফলরলঙন (Gandhi 

1938)। উদাযননন্ধিও কণিলন্ত্রয িত্ত্ব  অনুীরলনয ভলধে ন্ধফলযাধ, ফেন্ধি স্বাধীনিায বক্ষলত্র ফেন্ধি ন্ধযয 

 যওান্ধয ন্ধযলযয ভলধে ন্ধফলযাধ ন্ধনযলনয ন্ধালফ ন্ধিন্ধন স্বযাচ (self-rule and self-restraint) – 

এয ওর্া ফলরলঙন িোগ্র (search for truth) প্রন্ধিায ভাধেলভ। কান্ধি ন্ধিভী ধোন ধাযণায ন্ধফরুলে 

ন্ধঙলরন। বভাযভো (১৯৭৮) বমভন বালফ যফিশী ুাঁন্ধচফাদী ভালচয তফধিায ঙ্কলিয ওর্া ফলরলঙন, 

ন্ধিও বিভনই বালফ আধুন্ধনও ন্ধিভী ধোনধাযণা নোৎ ওলযলঙন। যফিশী ুাঁন্ধচফাদী ফেফস্থায কণিান্ধত্রও 

তফধিায অিে দান্ধফ কান্ধি অলনও আলকই দন্ধক্ষণ আন্ধিওায  বাযলিয অন্ধবজ্ঞিা বর্লও ফলর ন্ধকলন্ধঙলরন, 

মা বফাযভোলয ভলি তফধিায ঙ্কি। ফেন্ধিকি ম্পন্ধি আলাযণ  িায অন্ধধওায ফচা যাঔায রলক্ষে 

অর্শননন্ধিও, াভান্ধচও  ািংস্কৃন্ধিও বক্ষলত্র যালষ্ট্রয স্তলক্ষ উন্ধনলফন্ধও ভাচ  যফিশী উন্নি ুাঁন্ধচফাদী 

ফেফস্থায তফন্ধি। এই ধযলনয যাষ্ট্র ফশচলনয ফশান্ধধও বার (Gandhi 1961)  চনকলণয াধাযন্ধণওৃি 

স্বার্শিংওরন (Habermas 1970) ম্বলি ম্পন্ধওশি ন। বফাযভোলয ভলি, ‘Genuine participation of 

citizens in the proceses of political will- information, that is, substantive democracy, would 

bring to consciousness the contradiction between administratively socialized production and 

the continued private appropriation and the use of surplus value,‟ (Habermas 1970)।  
ুাঁন্ধচফান্ধদ ধোনধাযণা  উলমান্ধকিাভূরও নীন্ধি ভূ অিংগ্রণওাযী কণিলন্ত্রয ন্ধফরুলে। কণিলন্ত্রয মুক র 

কযীফ বর্লও কযীফিয ভানুললয ন্ধনন্ধষ্ক্রিা বলিয মুক। ফিশভান মুলকয কণিন্ত্র ফশফোন্ধ ন্ধনন্ত্রণওাযী ান। 

মন্ধদ ন্ধিেওালযয কণিান্ধন্ত্রও লি  িা লর িালও অন্ধিং লি লফ। কণিন্ত্র  ন্ধিংা এন্ধও ালর্ ঘরলি 

ালয না, ওাযণ ন্ধিংা দুফশর বশ্রন্ধণয ভানুললদয যক্ষা ওযলি ালয না ফা িাাঁলদযলও ন্ধওঙু প্রদান ওযলি 

ালয না, বমঔালন প্রওৃি কণিন্ত্র দুফশর বশ্রন্ধণয ভানুললদয ভান ুলমাক প্রদান ওলয বমভন ন্ধিারী ফা 

প্রবাফারীযা ফেফায ওলয র্ালও। ন্ধব্রন্ধি ম্রাচেফাদ র নগ্ন, অবে। বেিা র বার আঘযণ। িাাঁয ভলি 

ইউলযা  আলভন্ধযওায ন্ধনশফাঘন িংিান্ত কণিন্ত্র র নাভভাত্র কণিন্ত্র এফিং  পোন্ধফালদয ভি ভান 

প্রচান্ধিয, বমঔালন বালণ  ানভূরও ফেফস্থা ফিশভান র্ালও এফিং বঔালন স্বার্শ  রক্ষে ঘন্ধযিার্শ ওযায 

ওযায চনে ন্ধনভশভিালও প্রলাচন ভি ফেফায ওযা । ন্ধওন্তু, কান্ধি উদাযননন্ধিও কণিান্ধন্ত্রও ফেফস্থা  

পোন্ধফাদী ফেফস্থায ভলধে এওিা িপাৎ ওলযলঙন, মা র কণিান্ধন্ত্রও তস্বযিান্ধন্ত্রওিা র িংকন্ধিি। এঔালন 

চনকণ ভলন ওলয বম যওালযয ফিফে আভালদয ফিফে। এিাই র তফধিায ঙ্কি। পোন্ধফাদী ফেফস্থা 

ফিাই অিংকন্ধিি (Gandhi 1961, 1942, 1954)। ফিাই উরি। এই ইিং ইন্ধণ্ডা ন্ধত্রওা ফলরন্ধঙলরন, 

‘The people of Europe have no doubt political power but no Swaraj. Asian and African 

races are exploited… under the sacred name of democracy … the exploitation of Europe is 

sustained by violence…My notion of democracy is that under it the weakest should have the 

same opportunity as the strongest. Western democracy as it functions today is diluted 

Nazism or Fascism… Under the outlook, multiplicity of material wants will not be the aim 

of life, the aim will be rather their restriction consistently with comfort. We shall cease to 
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think of getting what we can, but we shall decline to receive what all cannot get.‟ (Gandhi 

1961, pp. 78, 9, 76-77, 11)। কান্ধিয ভলি, উিয-ুাঁন্ধচফাদী াভান্ধচও ৃঙ্খরায অি ন্ধালফ 

ন্ধিেওালযয কণিলন্ত্র বম অাভে ফিশভান র্ালও িা ভান্ধরওানা, অভান্ধরওানা, চান্ধি, ধভশ ইিোন্ধদয উয ন্ধবন্ধি 

ওলয ন। ‘Trusteeship provides a means of transforming the present capitalist order of 

society into an egalitarian one. It gives no quarter to capitalism,… It does not recognize any 

right of private ownership of property, except inasmuch as it may be permitted by society 

for own welfare.‟ (Pyarelal 1958,pp. 633-34). অন্ধঙ ধাযণায ালর্ কান্ধিয ফশদলয ধাযণা গুরুত্বণূশ 

এঔালন উমান্ধকিাফাদীলদয ভি শুধুভাত্র তদন্ধও ুঔ  অর্শননন্ধিও উন্নলনয ওর্া ফরা  ন্ধন, ফযিং 

ভালচয চনে ফেন্ধিয আি-ফন্ধরদালনয ওর্া ফরা ললঙ। ভানুললয প্রওৃি নীন্ধি র ওলরয লফশাচ্চ 

ভির, মা লফশাচ্চ আিফন্ধরদালনয ভাধেলভ ম্ভফ (Desai 1953)। কান্ধি িাাঁয কণিান্ধন্ত্রও িলত্ত্ব ন্ধফলল 

বওালনা বশ্রন্ধণয উয আিভণ ওলযনন্ধন, িাাঁয আিভলণয ভূর চাকা র অননন্ধিও  ন্ধনীড়নভূরও যাষ্ট্র। 

ন্ধিন্ধন ুাঁন্ধচ  শ্রভ, চন্ধভদায  বূন্ধভীন- এয ভলধে দ্বদলও গুরুত্ব বদন ন্ধন, ফযিং িাাঁয ভলি মন্ধদ ুাঁন্ধচফাদ  

চন্ধভদাযী ফেফস্থালও ন্ধিও বালফ ন্ধনফশীন্ধচি ওযা মা, িা  লর ন্ধিেওালযয কণিান্ধন্ত্রও ফেফস্থা বশ্রন্ধণ দ্বদলও 

অন্ধিিভ ওযা মালফ (Gandhi 1954, pp. 95-127). ন্ধিন্ধন ফলরলঙন বম, ুাঁন্ধচফাদী-াম্রাচেফাদী ফেফস্থা ভরূ 

দ্বদ র ফেন্ধি  যালিয ভলধে দ্বদ মায ভাধেলভ ন্ধিংা বওন্ধিবূি  িংকন্ধিি আওালয প্রওা া। 

ম্পন্ধিয ফেন্ধি ভান্ধরওানা বর্লও উদ্ভুি ন্ধিংা যাষ্ট্রী ন্ধিংায বর্লও অলনও ওভ ক্ষন্ধিওাযও। ন্ধিন্ধন ভলন 

ওযলিন বম, ন্ধিংায ভাধেলভ যাষ্ট্র ন্ধনলষ্পন্ধলি ুাঁন্ধচফাদ ওাভে ন, ওাযণ িা  ন্ধিংালও আয প্রান্ধযি ওলয, 

মা ন্ধফলদ্বলূণশ  দূন্ধলি ন্ধিংা  বালণলও বাগলি ালয না ফযিং ফন্ধধশি ওলয (Gandhi 1954, pp. 74, 

92)।এন্ধওই বালফ বফাযভো (১৯৭৫) ভলন ওযলিন বম, যাষ্ট্র ন্ধযঘান্ধরি ুাঁন্ধচফাদ অফেই আিংন্ধও বশ্রন্ধণ 

ভলছািা ওযলফ। বফাযভোলয ভলি, „State-regulated capitalism, which emerged from 

a reaction against the dangers to the system produced by open class 

antagonism, suspends class conflict.‟ (Habermas 1970, p. 107) । কান্ধিয িংকন্ধিি  

বওিীবূি যাষ্ট্রী ন্ধিংায প্রন্ধি বম অন্ধবলমাক িায ভরূ ন্ধবন্ধি র ফেন্ধি স্বাধীনিা। ফেন্ধিলও মন্ধদ ন্ধালফয 

ভলধে ধযা না , িা লর ভালচয অন্ধস্তত্ব বওার্া?- কান্ধি এই ভিই বালণ ওযলিন (Gandhi 1942, p. 

27)। ন্ধিন্ধন উদাযননন্ধিও-কণিান্ধন্ত্রও যাষ্ট্র ফেফস্থা চন ন্ধযয  ফেন্ধি ন্ধযয এয ভলধে ন্ধফলবদ  দ্বদ 

ভর্শন ওলযনন্ধন। প্রওৃিলক্ষ, ফেন্ধিস্বার্শ  চনস্বার্শ ন্ধফলবদভূরও  দ্বদভূরও ন। যাচননন্ধিও াওকণ ফা 

প্রন্ধিন্ধনন্ধধকণ অফেই যাচননন্ধিও িা  ফেন্ধি িা উবলযই িংওরন ওলয ঘরলফ (লিভোন ১৯৭৫)। 
„The liberal answer to the problem of social order inherent in such a society was to divide 

social life into spheres and to substitute for shared principles a „political method‟ or 

procedure for arbitrating between the conflicting individual interests and deciding on the 

“public interest” „(Pateman1975, p. 451)।  কণিলন্ত্র চনপ্রন্ধিন্ধনন্ধধযা চনস্বার্শলওই প্রন্ধিন্ধনন্ধধত্ব অলয, 

িাই যাচননন্ধিও ন্ধোন্ত েন্ধিকি বালফ ভূরে ন্ধনযলক্ষ। ভানবালফ, যাচননন্ধিও েন্ধি র অননন্ধিও। 

ন্ধওন্তু, অিংগ্রণওাযী কণিলন্ত্র চনপ্রন্ধিন্ধনন্ধধযা যাচননন্ধিও ফেন্ধিত্ব, নাকন্ধযও ফেন্ধিত্ব  যাচননন্ধিও বৌয 

ভালচয দে ভূলয ভূিশ প্রওা। উদাযননন্ধিও যাচনীন্ধিলি যাচননন্ধিওিায ফাস্তফীওযণ যালষ্ট্রয ভলধে 

ন্ধদল ম্ভফ এফিং ক্ষভিা প্রলাকওাযী দ্বাযা বফযওান্ধযওযণ  িলভাচ্চস্তযন্ধফনোওযণ অিংগ্রণওাযী 

কণিলন্ত্রয প্রলাচনীিালও অস্বীওায ওলয এফিং ুাঁন্ধচ ঞ্চল যালষ্ট্রয ভর্শন  প্রান্ধযি ওলয (Fay 1975)। 
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এই ধযলনয উিয আধুন্ধনও ুাঁন্ধচফাদী যাষ্ট্র ভানুললয ফেন্ধিত্বলও ধ্বিং ওলয মা ভস্ত প্রকন্ধিয ভূর। যাষ্ট্র র 

হৃদীন মন্ত্র এফিং অননন্ধিও প্রান্ধনও ফেফস্থা। এয বর্লও ভুি াা বমলি ালয মন্ধদ স্বযাচ  িোগ্র 

এফিং যাচনীন্ধি  তনন্ধিওিা বও ন্ধিন্ধরি রু বদা মা (Burnham 1978 and  Gandhi 1954)। কান্ধিয 

ভলি, প্রওৃি কণিন্ত্রলও াপলরে মশফন্ধি ওযলি লর প্রলিেও গ্রালভয ন্ধনম্নফলকশয ভানুললয অিংগ্রণ 

প্রলাচন (Gandhi 1961)। িাাঁয ভলি, „The very essence of democracy is that every person 

represents all the varied interests which compose the nation…True democracy cannot be 

worked by twenty men sitting at the Centre. It has to be worked from below by the people 

of every village. „(Gandhi 1961, p.7)। িাাঁয ভলি, বওিী যাষ্ট্রী প্রানলও অগ্রাে ওযা মা না, 

ন্ধওন্তু িা বমন ন্ধিভী কণিলন্তয ধাাঁলঘ না , বমঔালন ভানুল যাচননন্ধিওবালফ ন্ধফন্ধচ্ছন্ন ল লড়। যাষ্ট্র চন 

ন্ধদচ্ছালও ফন ওযলফ িালও ক্ষভিায ভাধেলভ দভন ওযলফ না। কণিন্ত্র ন্ধনঃস্ফর লি ফাধে মন্ধদ না 

ক্ষভিালও ফায ভলধে বাক ওলয না বনা মা। চনকণলও প্রওৃি কণিান্ধন্ত্রও ফেফস্থা াভান্ধচওৃি ওযলি 

লফ। প্রওৃি স্বযাচ আলি ালয কণিলন্ত্রয প্রন্ধি চনকলণয াভান্ধচওীওযণ প্রন্ধিায ভাধোলভ মালি ওলয 

িাযা িালদয াভর্শে ফুছলি ালয ন্ধও বালফ ওিৃত্বলও ন্ধযঘারন  ন্ধনন্ত্রণ ওযা মা। িাাঁয ভলি, ওিৃত্ব 

ওািালভা ন্ধযান্ধভলিয ভলিা িলভাচ্চস্তলয ন্ধফনেস্ত লফ না, মায প্রওায লফ ভুলদ্র্য বিউ- এয ভলিা, মায 

ভূর বওি লফ ফেন্ধি। ‘In this structure composed of innumerable villages, there will be ever-

widening, never-ascending circles… But it will be an oceanic circle whose center will be 

the individual always ready to perish for the village… but ever humble, sharing the majesty 

of the oceanic circle of which they are integral units.„ (Gandhi 1961, pp. 73-74)। এওন্ধি 

ন্ধঘলত্রয ভাধেলভ এন্ধিলও ফোঔো ওযা মা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অিংগ্রণভরূও কণিলন্ত্রয ভাধেলভ ফেন্ধিস্বাধীনিা অচশলনয ওর্া ফরলর কান্ধি াভান্ধচও ৃঙ্খরা  

ভিলয ওর্া ফলরলঙন। উদাযননন্ধিও কণিন্ত্র বওালনা দীখশস্থাী ঐওেফে ভাচ প্রন্ধিষ্ঠা ওযলি ালয না।  

আইন  ৃঙ্খরা বলিয ওাযলণ ান্ধস্তয ব াভান্ধচও ভি কলড় িুরলি ালয না। ফেন্ধি স্বাধীনিা  

াভান্ধচও ঐওে দুই কলড় উিলি ালয যাচনীন্ধিয আধোন্ধিওযণ, যাচনীন্ধি  তনন্ধিওিায ুিংফেওযণ, 
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াভান্ধচও  যাচননন্ধিও বমাকালমাক, ওলর্াওর্ন, আিন্ধক্ষণ, আিশুন্ধে  আিিংমভ- এয ভাধেলভ 

(Gandhi 1956)। বই ওাযলণ কান্ধি ভলন ওযলিন বম, িেগ্রলয ভাধেলভ আভযা আধনু্ধনও, অননন্ধিও  

প্রফয চািী ফা প্রওৃন্ধিয যওাযলও প্রন্ধিি ওযলি ান্ধয। িোগ্র র ওলভশয অনুীরন। িাাঁয ভলি, ধভশ 

 ওভশ এওাই ালর্ ঘলর। বেলিায নোলয ভি কান্ধিয ভলি, স্বযাচ র ফকশলক্ষত্রী। এওন্ধি ন্ধঘলত্রয ভাধেলভ 

িা বদঔালনা  

 
 

তনন্ধিওিা র ভানফচান্ধিয ভির। ‘The highest moral law is that we should unremittingly work 

for the good of mankind.‟ (Gandhi 1922, p.7). ভানফচান্ধিয ভির ওযলি লর আভালদয 

ন্ধিেওালযয নীন্ধিও লি লফ। িাাঁয ভলি, ভাচফাদ  াভেফাদ –এয ন্ধওঙু ধাযণা আভালদয বর্লও রৃ্ও। 

ওালেয ভলি, াভান্ধচও ৃঙ্খরা যক্ষায ভরূ ভো র ‘the powers of each selfish inclination… 

man is forced to be a good citizen even if not a morally good person.‟ (Kant 1963, p. 112). 
কান্ধি (Gandhi 1961) ফলরলঙন বম, ন্ধফন্ধচ্ছন্ন ফেন্ধি ন্ধালফ আভযা লিেয ন্ধিও ন্ধফঘাযও লি ান্ধয 

না। ফেন্ধি স্বাধীনিা  াযস্পন্ধযও ন্ধনবশযীরিা উবই কণিান্ধন্ত্রও তফধিা  ভালচয চনে আফন্ধেও। 

অন্ধনন্ধন্ত্রি ফেন্ধিস্বািন্ত্রেফাদ ভালচয  কণিলন্ত্রয লক্ষ ক্ষন্ধিওাযও। ন্ধিন্ধন এভন লিেয ওর্া ফলরলঙন 

বমঔালন ভন্ধি স্বার্শলও গুরুত্ব বদা লফ এফিং এয উয ন্ধবন্ধি ওলযই ন্ধিন্ধন িোগ্র আলদারলনয ওর্া 

ফলরলঙন। এঔালন ন্ধিনন্ধি উাল িেলও প্রন্ধিষ্ঠা ওযা ম্ভফ – (১) ন্ধফলযাধী ফিফেলও গুরুত্ব ন্ধদল বানা  

মুন্ধি-িলওশয ভাধেলভ িালদয যান্ধচ ওযালনা ফা ভিানুফিশী ওলয বিারা। (২) ন্ধফলযাধী ভিাদশীলদয আলফদন 

ওযা মালি িাযা িোগ্রীলদয দুঃঔ-ওলিয অনুাযী লি ালয। (৩) অলমান্ধকিা  আইন অভানে। 

িোগ্র আলদারলনয ভূর েন্ধিগুলরা রঃ (১) শুন্ধেওিৃ  ম্ভাফে ওভশপ্রন্ধিা, বমভন আলফদন, ন্ধনলফদন 

 অনন; (২) অলমান্ধকিায ওভশপ্রন্ধিা, বমভন ফওি, ধভশখি  যিার ইিোন্ধদ; (৩) আইন 

আলদারন, বমভন ন্ধলওন্ধিিং, ওয না প্রদান  ন্ধফলল আইন অভানে ওযা; এফিং (৪) কিনভরূও ওভশূন্ধঘয 

চনে ওভশপ্রন্ধিা, বমভন আন্তঃাম্প্রদান্ধও ঐলওেয উন্নন, অস্পৃেিায অাযণ, প্রাপ্তফস্ক ন্ধক্ষায প্রায 

এফিং অর্শননন্ধিও  াভান্ধচও অালভেয অাযণ।  িোগ্র আলদারলনয ভরূ ন্ধবন্ধি র অন্ধিংা, িে, 

ভালচ ভানুললয প্রলাচনীিায ম্পূণশিা এফিং ঐওেভলিয ন্ধবন্ধিলি ভোয ভাধান। (Bondurant 

1959)। আঘযলণয স্বণশারী ন্ধনভ র াযস্পন্ধযও ন্ধষু্ণিা। আভালদয ন্ধঘন্তাধাযায ভলধে ার্শওে র্াওলফ, 

ন্ধফন্ধবন্ন ধযলনয ভিাভি র্াওলফ, ন্ধফন্ধবন্ন দৃন্ধিবিীয ভিাভি র্াওলফ এফিং বঘিনা ন্ধবন্ন প্রওালযয লফ। 

বঘিনায স্বাধীনিা প্রলিেলওয আলঙ (Gandhi 1926)। ন্ধিংায উৎন্ধি  অন্ধষু্ণিা বর্লও। আভযা 

মন্ধদ অলনেয অন্ধনবশযীরিায অন্ধধওায, ন্ধঘন্তা-বাফনায  ভানন্ধওিায স্বাধীনিালও গুরুত্ব প্রদান না ওন্ধয, 

অন্ধষু্ণিালও ঙাড়লি না ান্ধয, িা লর ন্ধিংা আভালদয ন্ধঙু ঙাড়লফ না।  

     ভানফ চীফলন দুঃঔ-ওি ববাক ওযা র ভানফ চীফলনয ধভশ; বমভন ন্ধিংা  মুে। ন্ধিংা র চিলরয 

ধভশ। মুন্ধি- িওশলও আভযা প্রন্ধিন্ধষ্ঠি ওযলি ান্ধয দুঃঔ-ওি ববাক  আিিংমলভয ভাধেলভ। মুন্ধিলও ওলিয 
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ভাধেলভ অচশন ওযলি ান্ধয। িোগ্রীলদয ওালঙ িেিা, িিা  ান্ধওিা দুঃঔ  ওি অচশলনয 

ভাধেলভই ম্ভফ। িোগ্রীযা মন্ধদ ন্ধফলযাধী লক্ষয ওালঙ িালদয দুঃঔ-ওি প্রদশন ওযলি ালয, িলফ এিা 

িোগ্রীলদয ওালঙ এওিা ফড় ুলমাক চ রাব ওযায (Gandhi 1961, 1925)। ান্ধস্ত  মন্ত্রণা ববাক ওযা 

র ভনুলে প্রচান্ধিয অন্ধবজ্ঞান, িযফান্ধয ফা বওালনা অস্ত্র না (Gandhi 1932)। ান্ধস্ত  মন্ত্রণা ববাক র 

িোগ্রীলদয িেন্ধনষ্ঠা  ান্ধওিায প্রভাণ। অন্ধিংা লর্য ন্ধদান্ধযযা আিফন্ধরদালনয াভর্শেলও উন্নি 

ওযায বঘিা ঘান্ধরল মালফ ব বর্লও ভিু ায ভি উচ্চ ন্ধযন্ধস্থন্ধিলি বৌাঁঙালনায চনে। বম ফেন্ধি বলও 

চ ওযলি াযলফ না, ব অন্ধিংায ূণশাি প  অনুযণ ওযলি াযলফ না (Gandhi 1940, op. cit. 

Morris-jones 1970)। 
     অলনলওয ভলি, কান্ধিয ভিানুমাী অন্ধিংা, আিিংমভ, দুঃঔ-ওি ববাক ইিোন্ধদয ভাধেলভ ন্ধিংায 

যাচনীন্ধি ফি ওযা ম্ভফ ন। এই ফাস্তফ চকলি ভানফ চীফন অন্ধিফান্ধি ওযলি লর াধু-ন্ত প্রওৃন্ধিয 

চীফন ধাযণ ম্ভফ ন (Orwell 1949)। তনন্ধিওিা  যাচনীন্ধি এই দুন্ধিলও ম্পণূশ আরাদা ওযা মা না। 

ফাস্তফ যাচনীন্ধি  ফেন্ধি তনন্ধিওিা আরাদা। এই প্রলি বভান্ধযস -বচানস  (১৯৬৩) এফিং যচনী বওািাযী 

(১৯৭০)-এয ফিফে িংলক্ষল ফরা বমলি ালয মা প্রান্ধিও। বভান্ধযস -বচানস  বাযিী িংস্কৃন্ধিলও ন্ধিন 

প্রওায তফন্ধিেভূরও প্রওাবন্ধিলি ফোঔো ওলযলঙন- নািন, আধুন্ধনও  াধু-ন্ত প্রওৃন্ধিয। ন্ধিন্ধন ভলন 

ওলযন বম, বাযিী যাচননন্ধিও িংস্কৃন্ধিয স্বওীিায ন্ধনদশন ভূ প্রওৃিলক্ষ র তফলেন্ধলও াধাযণীওযণ 
(analytical generalization), মা অপ্রভান্ধণি (unproved)  স্থূর (gross) প্রওৃন্ধিয। এই িংস্কৃন্ধিয 

ভলধে বম ন্ধফলগুলরা ফিশভান বগুলরা র ন্ধফভূিশ নভনীিা (ideological flexibility), তনন্ধিও 

আলন্ধক্ষওিায (ethical relativism), অন্ধনিিায নীরিা (tolerance of ambiguity) এফিং 

তনন্ধিওিায বাফনা ইিোন্ধদ। বওািান্ধযয ভলি, ওলও দও ধলয বাযলি আভযা ফেও অলর্শ িন্ধি ন্ধবন্ধিও 

যাচননন্ধিও িংস্কৃন্ধিয ন্ধঘত্র বদঔলি াই, মায ভাধেলভ ন্ধফন্ধবন্ন প্রওায প্রন্ধিষ্ঠালনয অন্ধস্তত্ব  ওামশিভ ম্পলওশ 

বভৌন্ধরও ফা ফুন্ধনান্ধদ িন্ধি, ািংন্ধফধান্ধনও  যাচননন্ধিও ফেফস্থায প্রন্ধি দ্বের্শীন প্রন্ধিশ্রুন্ধি এফিং ন্ধফত্রিা বফাধ 

 ন্ধফশ্বা অচশন ওযা ম্ভফ। 

     কান্ধিয ভলি, বকৌিভ ফলুেয দৃন্ধিবিী অনুালয বওালনা যওায ম্পূণশপ ল অন্ধিং লি ালয না, 

ওাযণ িা ওর চনকণলও প্রন্ধিন্ধনন্ধধত্ব ওলয। ন্ধওন্তু, আন্ধভ প্রবাফম্পন্ন অন্ধিংা ভালচয ওর্া ন্ধফশ্বা ওন্ধয। 

এফিং আন্ধভ এয চনে ওাচ ওলয ঘলরন্ধঙ (Gandhi 1959)। এই প্রলি ইন্ধন িোগ্র আলদারলনয ওর্া 

ফলরলঙন, অন্ধিংা  ন্ধিংায, অদৃেভানিা (invisibility)  দৃেভানিা (visibility)- এয ভীওযলণয 

ওর্া িুলর ধলযলঙন। ন্ধিন্ধন উলেঔ ওলযলঙন বম, ন্ধিংাশ্রী প্রন্ধিলযালধয ন্ধফযীলি িোগ্র আলদারলনয 

ন্ধিন ঘিুর্শািং অদৃেভান  এও ঘিুর্শািং দৃেভান। মা দৃেভান িা অন্ধন্তভ পরাপলরয নীন্ধযলঔ ওামশওযী ন, 

ন্ধওন্তু মা অদৃেভান িা অন্ধন্তভ পরাপলরয নীন্ধযলঔ ন্ধি এফিং ওামশওযী। ন্ধিংাশ্রী ভানুললয ওামশওরা 

দৃেভান  মিক্ষণ িা স্থাী , ন্ধওন্তু িা ফ ভ অন্ধঘযস্থাী। ফুলেয অন্ধিং ওামশওরা ভ  

ফেফালযয বৌণুন্ধনওিায ালর্ ালর্ ফৃন্ধে বলি র্ালও (Gandhi1942)। উদাযননন্ধিও কণিন্ত্র  তস্বযিন্ত্র 

উব বক্ষলত্রই ভালচয কণিান্ধন্ত্রও চনে িোগ্র এওন্ধি ওামশওযী ন্থা। অন্ধিংা প্রন্ধক্ষণ চনকলণয 

তনন্ধিওিায ভান ফৃন্ধে ওলয। ‘The non-violence of my conception is a more active and more real 

fighting against wickedness than retaliation whose very nature is to increases 

wickedness.‟(Gandhi 1942, pp. 22-23)। এই ভলিয ভর্শলন াক্সলর (১৯৪৬) ফলরলঙন বম, িোগ্র 

ন্ধিভী দুন্ধনা িায ভরূ বযান ওযলি ালয প্রার্ন্ধভওবালফ হৃদ ন্ধযফিশলনয চনে ন, ঔফু াধাযণবালফ 
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চনকলণয ওভশপ্রন্ধিায অনুীরলনয চনে। প্রওৃিলক্ষ, িোগ্র আলদারন লচ্ছ স্বিঃস্ফূিশ, দাশন্ধনওবালফ, 

তনন্ধিওবালফ  িংকন্ধিিবালফ ূফশ ন্ধনধশান্ধযি ন। অন্ধিং েন্ধি  আি ফন্ধরপ্রাপ্ত নীরিা  েন্ধি 

ন্ধিভী চনকণলও ভর্শ ওযলি ালয আলদারলদয বক্ষলত্র াভন্ধযও ভলনাফৃন্ধি িোক ওলয অন্ধিং েন্ধি 

আলযা ওযলি। কান্ধি (১৯৪৬)- এয ভলি িোগ্র র এভন এওন্ধি েন্ধি  প্রফা মা চনকণলও ন্ধন্ধক্ষি 

ওলয, চনভি তিন্ধয ওলয মা অপ্রন্ধিরুে। ন্ধিংা বই প্রফালও ফি ওলয বদ, ন্ধিংা  বাললনয ঘিফূে 

তিন্ধয ওলয এফিং ন্ধযললল ন্ধিংা  বালণ ভুন্ধিয প্রন্ধিালও ন্ধস্তন্ধভি ওলয। কান্ধি (১৯৬১)- য ভলি, 

ভাচিন্ত্রী  াভেফাদীযা ভালচ অর্শননন্ধিও াভে আনলি ালয না। মঔন িাাঁযা যাষ্ট্র ক্ষভিা দঔর ওলযন, 

িঔন িাাঁযা যালষ্ট্রয ভালধেলভ াভেলও ফরফৎ ওলযন। যাষ্ট্র ফ ভ চনকলণয ইচ্ছা অনুালয ন্ধযঘান্ধরি 

লফ, যাষ্ট্র চনকণলও আলদলয ভাধেলভ ফাধে ওযলফ না। অন্ধিংায ভাধেলভই অর্শননন্ধিও াভে আনা ম্ভফ। 

বান্ধলি চনকণ ওঔনই প্রবুলত্বয ন্ধফলফস্তু লি ালয না। বালণ  ান বর্লও ভুন্ধি প্রন্ধিা চনকলণয 

অজ্ঞানিা দূয ওযা দযওায  িালদযলও াওলদযলও অলমালকিায ন্ধক্ষা বদা প্রলাচন। 

    কান্ধিয (১৯৬১) ভলি, ধনীযা ওঔলনাই ম্পদ আিাৎ  ওুন্ধক্ষকি ওলয যাঔলি ালয না ভালচ 

কযীফলদয লমান্ধকিা ঙাড়া। এই জ্ঞান মন্ধদ িালদয ভলধে প্রলফ ওযালনা  প্রান্ধযি ওযা মা িা লর 

িাযা ন্ধিারী লফ ন্ধক্ষা রাব ওযলফ ন্ধও বালফ ন্ধনলচলদয ভুি ওযা মা। ব্রাান বপ (১৯৭৫) ভলন ওলযন 

বম, কণভালচয ধাযণায ন্ধনন্ধযলঔ ভুি  অ-দভনভূরও ফা অ-ন্ধনীড়নভূরও বমাকালমালকয ভাধেলভ 

ন্ধক্ষাভরূও গুণকি ন্ধযফিশন ঔুফই গুরুত্বণূশ। 

     অনেন্ধদলও, াও  ান্ধলিয ভলধে দ্বদ ন্ধনযলনয চনে িে, তনন্ধিওিা  বৌযাভান্ধচও িংলেলণ- 

এয ওর্া ফলরলঙন, মা অলনলওয ভলি ভালরাঘনায বমাকে। এই বৌযাভান্ধচও িংলেলণ 

(communitarian synthesis) – এয ভাধেলভ কান্ধি ন্ধব্রন্ধি াম্রাচেফাদলও যক্ষা ওযলি বঘললঙন। 

াম্রাচেফালদয ফন্ধরওাি বর্লও বাযিী চনকণলও ভুি ওযায চনে ন, চাি ফেফস্থা অস্পৃে চান্ধি 

বকাষ্ঠীলও যক্ষা ওযা ন, ফযিং ব্রাহ্মণ ম্পদালও যক্ষা ওযাই ন্ধঙর িাাঁয রক্ষে (নদী ১৯৭৮)। কান্ধিয িত্ত্ব 

এওিা ভন্ধযঘীওা ন্ধফলল। নদী (১৯৭৮)- এই ভিাভলিয ালর্ নদী (১৯৭০, ১৯৮৯)- এয ধোনধাযণায 

বমাকালমাক াা মা। নদীয ভলিা, কান্ধিয যাচননন্ধিও ন্ধঘন্তাধাযায ালর্ আধুন্ধনও বাযিী যাচনীন্ধি 

াভঞ্জেূণশ ন। াধ-ুন্ত প্রওৃন্ধিয যাচনীন্ধি, তনন্ধিওিা  অন্ধিংা আধুন্ধনওওালরয কণিান্ধন্ত্রও  

আভরািান্ধন্ত্রও যাচনীন্ধিয ালর্ ভান্তযার বালফ ঘরলি ালয না। বাযিী যাচনীন্ধি আভরািলন্ত্রয ওালঙ 

িায স্বিংন্ধিিা ান্ধযললঙ। এই আভরািলন্ত্র িলভাচ্চ (hierarchy) বশ্রন্ধণন্ধফনো এয ভলধে মা ন্ধওঙু নূিন, 

মা ন্ধওঙু িংন্ধিনাও, মা ন্ধওঙু ঔাযা বই ভস্ত ন্ধওঙলুও ন্ধনচস্ব আধালয আফে ওলয যাঔা। যাচনীন্ধিয 

ভুঔেিা ফা প্রার্ন্ধভওিা প্রভান্ধণি  এই ভাধেলভ বম, বাযিী যাচননন্ধিও িংস্কৃন্ধি িায ন্ধফললত্ব অচশন 

ওলয ওিওগুলরা গুচ্ছ ন্ধনভওানুন ৃন্ধিয প্রলঘিা বর্লও। যাচনীন্ধিয এই প্রার্ন্ধভওিা যাচনীন্ধিয ূঘও 

ন্ধনধশাযণ ওলয র্ালও। বাযলিয যাচননন্ধিও িংস্কৃন্ধিয ন্ধনভশাণ  ন্ধফন্ধনভশাণ ঘাযন্ধি ন্ধবন্ন মশাল ম্পন্ন , মা 

যাচনীন্ধিয ূঘওলও ন্ধনধশাযণ ওলয। এই ঘাযন্ধি লফশয ভলধে ন্ধিনন্ধি ফশ র প্রাক্ -স্বাধীনিায। প্রর্ভ ফশ র 

আিিংজ্ঞায যাচনীন্ধি (politics of self- definition)। এই ফশলও দুইন্ধি ন্ধফললয ভাধেলভ ন্ধঘন্ধিি ওযা 

মা, িা র বাযিী িংস্কৃন্ধিয ালর্ ািািে উাদালনয ন্ধযিৃওযণ (infusion) এফিং বাযিী প্রফয 

বশ্রন্ধণয অন্ধবন্নিা ফা স্বওীিা। এিাই র ফেন্ধি স্বািলন্ত্রয যাচনীন্ধি। ন্ধদ্বিী ফশন্ধি র ফেন্ধি-মর্ার্শিায 

যাচনীন্ধি (politics of self- affirmation)। এিা ন্ধদ ু ভিফালদয ুনযফিালযয (reincarnation of 
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Hinduism) ফশ, উদাযণ ন্ধালফ এই লফশ ফন্ধঙ্কভঘি ঘলটাাধোলয ন্ধফন্ধবন্ন বরঔাত্র, আমশ ভাচ  

যাভওৃষ্ণ ন্ধভলনয ওামশওরালয ওর্া উলেঔ ওযা মা। এই লফশয গুরুত্বূণশ ভুঔাত্র লরন যাচা 

যাভলভান যা। িৃিী ফশ র স্বািলন্ত্রেয যাচনীন্ধি (politics of autonomy) এফিং প্রফযফালদয 

যাচনীন্ধি (politics of elitism) বর্লও লয আায ফশ, মা নূ্ধঘি  ভািা কান্ধিয ভাধেলভ। প্রর্ভ  

ন্ধদ্বিী লফশয উৎন্ধি খলিন্ধঙর ন্ধফলদী িংস্কৃন্ধি ানপ্রণারী  যাচনীন্ধিয প্রন্ধিন্ধিা ন্ধালফ, বমঔালন 

স্বািন্ত্রেফাদ, ন্ধযলফফাদ, িৃণভরূ স্তলয যাচননন্ধিও ন্ধিাওরা, ন্ধফলওিীওিাফাদ এফিং ন্ধফরুে যাষ্ট্রফাদ ফা 

প্রন্ধি-যাষ্ট্রফাদ প্রন্ধিন্ধিাীর ন্ধি ন্ধালফ ওাচ ওলযন্ধঙর। এই ন্ধিন লফশয িাৎমশ র এই বম, প্রাও-

স্বাধীলনািয লফশয এই যাচননন্ধিও িংস্কৃন্ধি স্বাধীলনািয ওালরয কিানুকন্ধিওায (banality) যাচননন্ধিও 

িংস্কৃন্ধি ন্ধনভশালণয বক্ষত্র প্রস্তুি ওলযন্ধঙর। আীল নদী ভলন ওলযন বমভন ন্ধনলফন্ধও যাচননন্ধিও িংস্কৃন্ধিয 

এওন্ধি ন্ধফলল তফন্ধিে, মা স্বাধীনিায য ন্ধনলচয অন্ধস্তত্ব ফচা যাঔলি ভর্শ ললঙ, িা র বকাষ্ঠী 

ঘরিা এফিং অর্শননন্ধিও উন্নন ফা ভুনাপায চনে যাচনীন্ধিয লঘিন ফেফায। িাাঁয ভলি, ন্ধনলফন্ধও 

যাচননন্ধিও িংস্কৃন্ধিয তফন্ধিে স্বাধীনিায য ফিশভান। এিা ম্ভফ ললঙ ন্ধিনন্ধি াভান্ধচও-যাচননন্ধিও 

প্রফা প্রন্ধিায ভধে ন্ধদল। এই ন্ধিনন্ধি প্রফালও এঔালন উলেঔ ওযা বমলি ালয, বগুন্ধর র- ১) চন 

যাচনীন্ধিয ভাধেলভ স্থানী এফিং বচরাস্তলযয যাচননন্ধিও িংস্কৃন্ধিয অগ্রকভণ খলি চািী বওিী 

যাচননন্ধিও  স্তয মশন্ত; ২) যাচনীন্ধি  ভালচয ন্ধফন্ধবন্ন উ-ফেফস্থায ভলধে ন্ধনন্ধফড় ম্পলওশয উদ্ভফ  

উন্নণ, বমঔালন যাচনীন্ধি অন্ধিন্ধযি ঘান্ধদায ঘাল িায ন্ধনচস্ব কন্ধি ফা িাচা বাফ ান্ধযল বপলর ফা 

যাচনীন্ধি শুন্ধওল মা; ৩) স্থানী যাচনীন্ধিয উয বওিী যাচনীন্ধিয প্রবাফ ুনযা প্রন্ধিন্ধষ্ঠি । এিা 

িৃণভূর স্তয বর্লও িংকন্ধিি স্বালর্শয ন্ধফল ন, মা ন্ধওনা বওিী স্তলযয প্রন্ধি দাফে। 

     কান্ধিয ন্ধঘন্তাধাযা এঔালন প্রান্ধিও ন। বাযিী যাচননন্ধিও িংস্কৃন্ধিয ন্ধনন্ধযলঔ কান্ধিয ধভশ ম্পিৃ 

যাচনীন্ধি প্রান্ধিও ন। কান্ধিয ফহুত্বফাদী চনভাচ  ফহুত্বফালদয ুযালনা িংস্কৃন্ধি বর্লও নূিন ওলয 

ুনকশিলনয উলমাকী ফহুত্বফালদ স্থান ন্ধযফিশলনয ালর্ যাষ্ট্র  ভালচয ভলধে ম্পলওশয ঘায ধযলনয 

ন্ধযফিশন। িংকশীওৃি। প্রর্ভ ন্ধযফিশনন্ধি র যাষ্ট্রী উন্নলনয ালর্ চনাধাযলণয উন্ননলও অন্ধবন্ন 

ন্ধালফ ন্ধঘন্ধিি ওযায িভফধশভান প্রফণিা। ন্ধদ্বিী ন্ধযফিশনন্ধি র, যালষ্ট্রয ধভশ ন্ধনযলক্ষ বফৌন্ধেও প্রফালও 

চান্ধিত্ত্বাকি  ািংস্কৃন্ধিও তফন্ধঘলত্রেয নীরিায ালর্ অন্ধবন্ন ন্ধালফ ন্ধঘন্ধিি ওযায িভফধশভান প্রফণিা। 

িৃিীন্ধি ন্ধযফিশনন্ধি র ন্ধফজ্ঞান  প্রমুন্ধিয ালর্ যালষ্ট্রয ন্ধনন্ধফড়  অদৃে ম্পওশ স্থান ওযা। ঘিুর্শ 

ন্ধযফিশনন্ধি র বেিাকি ার্শলওেয ন্ধফলন্ধিলও আিস্থ ওযা। এই ন্ধযফিশন বর্লও উদ্ভুি ভূরি দুই ধযলনয 

যাচননন্ধিও-ািংস্কৃন্ধিও পরাপর ন্ধযরন্ধক্ষি - আধুন্ধনও বাযলিয ন্ধওঙু অিংলয ভলধে যাচনীন্ধি  

কণিান্ধন্ত্রও প্রন্ধিায ধাযা প্রলি িভফধশভান অন্ধস্থযিা এফিং নূিন ন্ধযফিশলনয ালর্ বাযিী 

চািীিাফালদয ভি াধন। 

কান্ধিয ভলি, ধভশ  যাচনীন্ধি এফিং ধভশ  ওভশ ম্পৃি। ওভশ  যাচনীন্ধি ধভশ  তনন্ধিওিা দ্বাযা ন্ধনধশান্ধযি 

লফ। আলর ন্ধিন্ধন ধভশলও ভিাদশকি ান্ধিায ন্ধালফ ফেফালযয ওর্া ফলরলঙন। ধভশলও মন্ধদ ভিাদশ 

ন্ধালফ ফেফায ওযা , িা লর ধভশ তনন্ধিওিা ন্ধফফশন্ধচি লি ফাধে। িাই, ধভশ  যাচনীন্ধি, ধভশ  ওভশ, 

যাচনীন্ধি  তনন্ধিওিা এফিং ওভশ  তনন্ধিওিা ম্পলওশ কান্ধিয ধাযণা ন্ধফলযাধী। আীল নদীয ভলি, আধুন্ধনও 

মুলক দন্ধক্ষণ এন্ধা, ন্ধফলল ওলয বাযলি ন্ধওঙু ন্ধফলল ধযলনয বছাও ফা রক্ষে ওযা মা। প্রলিেও ধলভশয 

দুইন্ধি ন্ধদও ন্ধযরন্ধক্ষি - ন্ধফশ্বা  ভিফাদ ফা বাফিত্ত্ব। ন্ধফশ্বা ন্ধালফ ধভশ র চীফন প্রণারী, মা এও 

যঘনািও ন, দুই যঘনািও ফা ফহু যঘনািও। ভিফাদ ফা বাফিত্ত্ব ন্ধালফ ধভশ র চািী, উ ফা 
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আন্তঃচশািী ফা ঙ্কযচািী নািওযণ, বমঔালন চনকণ ধভশ ফেন্ধিলযলও যাচননন্ধিও ফা আর্শ-াভান্ধচও 

স্বার্শ ন্ধনল এলও অলযয ালর্ প্রন্ধিলমান্ধকিা ন্ধরপ্ত । এঔালন ধভশলও ভিফাদ ফা বাফিত্ত্ব ন্ধালফ গ্রণ 

ওযা । কান্ধি এই দুন্ধিলও িপাৎ ওযলি ালযন ন্ধন। এওন্ধি ন্ধঘলত্রয ভাধেলভ ন্ধফলন্ধিলও বদঔালনা বমলি 

ালয। 

 
 

কান্ধিয দুঃঔ-ওি ে ওযায ভনস্তত্ত্ব এফিং িাাঁয যাচননন্ধিও ওরা-বওৌর াধুুরব বলাকান ঙাড়া ন্ধওঙু ন। 

বিলিয ভলি, ভানুললয প্রওৃন্ধি ম্পূণশবালফ ভিু ন। ভানুল ওঔন িায দুঃঔ-ওি বুলর অিীি অন্ধিিভ 

ওযলি ালয না। কান্ধি বম বালও  বান্ধললিয ভলধে ম্পলওশয ওর্া ফলরলঙন িা পোনন (১৯৬৭)- এয 

ভলি বান্ধললিয ভলধে বালও অফস্থান ওলয এফিং অন্ধিংায বূন্ধভওা  বশ্রন্ধণ ত্রুলও ধ্বিং ওযা এিা বমন 

বফভানান। আভালদয ন্ধনলচলদয ভলধে বূিলও আভযা ওন্ধয ফন্ধশঃপ্রওান্ধি ন্ধিংায ভাধেলভ। এওিা বালণওাযী 

ফেফস্থা ভূরেলফালধয ালর্ চনকলণয আন্ধিওযণ খলি। কান্ধিয দ্বদ ন্ধনযলনয িত্ত্ব শুধুভাত্র অন্ধিংায উয 

গুরুত্ব আলযা ন, ফযিং আলযা বফন্ধ ন্ধওঙু। কান্ধি অলমান্ধকিা ফা অাযস্পন্ধযওিা লঘিন র্াওলর 

িাাঁয ভিাদশ অনুমাী ূনে- অলঙ্কয প্রন্ধিলমান্ধকিা এফিং ক্ষভিায চনে অন্ধফযাভ অনুিান, ন্ধনন্ত্রণ  ুরুলত্ব 

এফিং বান্ধলি  ান্ধিলদয ফাধে ওযা বালণভরূও ভরূেলফাধ ভূলও আন্ধিওযণ ওযলি, আয বই ওাযলণ 
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িাযা বালণওাযী  ানওান্ধযলদয অান্ধযি ওযলফ এফিং এভন এওিা নূিন ফেফস্থা তিন্ধয ওযলফ, মা 

ুযািন ন্ধনভ  আদশলও গুপ্তাওালয অনুযণ ওযলফ। বই ওাযলণ ফরা বমলি ালয িাাঁয অলমালকয 

আলদারন ন্ধঙর তদ্বি। ভূরি ন্ধিন্ধন াও  এফিং বালণওাযীলদয যক্ষা ওযলি বঘলন্ধঙলরন বান্ধলিলদয বযাল 

বর্লও। ন্ধিন্ধন প্রওৃিলক্ষ ুাঁন্ধচফালদয ন্ধর্ও ন্ধঙলরন। এঔালন আভযা আীল নদী ২০১৬ – এয ভিাভি 

অনুযণ ওলয ফরলি ান্ধয বম, 'Gandhi acted as if he was aware that non-synergic systems, 

driven by zero-sum competition and search for power, power and masculinity, force the 

victims of oppression to internalize the norms of the system in which the older norms 

covertly prevail. So his concept of non-co-operation set a different goal for the victims; he 

stressed that the aim of the oppressed should be not to become a first class citizen in the 

world of oppression instead of a second or third class one, but to become the citizen of an 

alternative instead of a second or third class one, but to become the citizen of an alternative 

world where he can hope to win back his human authenticity. He thus becomes a non-player 

for the oppressors - one who plays a different game...' (Nandy 2016, p. 345). 
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