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আইন অমান� আে�ালেনর পটভূিম ও সফলতা আেলাচনা কেরা।

আইন অমান� আে�ালন

১৯৩০ �ীঃ মহা�া গা�ীর �নতৃে� আইন অমান� আে�ালেনর

সূচনা ভারতীয় �াধীনতা সং�ােমর ইিতহােস এক

উে�খেযাগ� অধ�ায়। ১৯২২ �ীঃ অসহেযাগ আে�ালেনর

ব�থ�তার পর সম� ভারতব�াপী আবার এক গণ-আে�ালেনর

সূচনা কের িতিন ি�িটশ শাসেনর িভি�মূেল �বল আঘাত

হােনন। এই আে�ালেনর প�ােত �বশ িকছু কারণ িছল।

অসহেযাগ আে�ালেনর �ভাব

অসহেযাগ আে�ালন ব�থ� হেলও ভারতীয় জনজাগরেণর

ইিতহােস এর ��� িছল অপিরসীম। এই আে�ালন �দেশর

অভ��ের এক �বল রাজৈনিতক জাগরেণর সূচনা কের এবং

�দশবাসীর অ�ের �বল আশার স�ার হয়। জনগণ �য �কান

মূেল� তােদর আকা�া চিরতাথ� করার জন� ��ত িছল।

�নতৃম�লীর পে�ও এই অপূণ � আকা�ার �িত উদাসীন

থাকা স�ব িছল না। সুতরাং বলা চেল �য, অসহেযাগ

আে�ালেনর গেভ� ই নতুন আে�ালেনর বীজ িনিহত িছল।

সাইমন কিমশন বয়কট

�রাজ� দেলর পতেনর পর ভারতীয় জাতীয় আে�ালেনর

গিত অেনকটা ি�িমত হেয় পেড়। িক� ১৯২৭ �ী�াে� সাইমন

কিমশনেক �ক� কের জাতীয় আে�ালন আবার গিতশীল

হেয় ওেঠ। এই কিমশন স�ূণ�ভােব ��তা�েদর িনেয় গিঠত

হওয়ায় কংে�স সাইমন কিমশন বয়কট কের। ভারত সিচব

লড�  বােক� েহড তখন ভারতবাসীর উে�েশ� িব�প কের বেলন

“সংিবধান রচনা করা অত সহজ কাজ নয়। ভারতবাসীর যিদ

সব�জন �াহ� সংিবধান রচনা কেরন তাহেল িতিন তা �হণ

করেবন।”

বােক� ন �হেডর চ�ােল� �হণ কের মিতলাল �নেহ�র

সভাপিতে� �নেহ� িরেপাট�  �তির হয়। এই িরেপাট�  ভারেতর

জন� �ডািমিনয়ন শাসন দািব কের।

বামপ�ীেদর দািব

বামপ�ী �নতা সুভাষচ� বসু ও জহওরলাল �নেহ� পূণ �

�াধীনতার দািব �ঘাষণা করার জন� চাপ সৃি� করেলন।

গা�ীিজ তখন �ঘাষণা করেলন �য ১৯২৯ �ী�াে� ৩১ �শ

িডেস�েরর মেধ� ি�িটশ সরকার যিদ �নেহ� িরেপাট�  �হণ না

কের তাহেল জাতীয় কংে�স অিহংস আে�ালন �� করেব।

ি�িটশ সরকােরর �িত�িত ভ�

ইিতমেধ� ইংল�াে�র �িমক দল ম�াকেডানাে�র �নতৃে�

একিট জাতীয় সরকার গঠন করেল ভারতীয়গণ খুব

আশাি�ত হেলন। কারণ িতিন ভারতীয়েদর �ায়� শাসেনর

দািবর �িত সহানুভূিত স�� িছেলন। বড়লাট আরউইন

ম�াকেডানাে�র সে� সা�াৎ কের ভারতেক জানােলন �য

শী�ই ভারতেক �ডািমিনয়েনর ময�াদা �দবার জন� ভারতীয়

�নতােদর �গালেটিবেল আম�ণ জানান হেব। িক� ইংল�াে�

র�ণশীল দেলর িবেরাধীতার জন� ম�াকেডানাে�র মেতর

পিরবত� ন ঘটল। গা�ীিজ ভাইসরেয়র সােথ �দখা কের শনূ�

হােত িফের এেস ��ােভর সােথ বলেলন, “I have burn by

boats” ফেল ১৯২৯ এর িডেস�ের লােহার কংে�েস

জহওরলাল �নেহ�র সভাপিতে� পূণ � �াধীনতার দাবীর

�ঘাষণার অনুকূেল ��াব গৃহীত হল।

অথ�ৈনিতক কারণ

িব� ব�াপী অথ�ৈনিতক ম�ার ফেল ভারতীয় কৃষক, �িমক ও

মধ�িব�েদর মেধ� �বল অসে�াষ �দখা �দয়। কাঁচা তুেলা, পাট,

ধান ও অন�ান� কাঁচাপেণ�র মূল� �াস �পেল বাংলা, িবহার ও

উ�র �েদেশ কৃষেকর অব�া স�ীন হেয় পেড়। এর ফেল

কৃষকরা নানা �ােন িহংসা�য়ী আে�ালেন অবতীণ� হয়।

কলকারখানায় ছাঁটাই ও মজিুর �ােসর ফেল �িমকরা

ধম�ঘেটর পথ �হেণ বাধ� হয়। সরকার িন�ুর দমন নীিতর পথ

�হণ করেল অব�া ভয়�র হেয় ওেঠ।

গা�ীজীর উপর অন�ান� পিরি�িতর চাপ

কংে�েসর �ভতের যুবেনতারা �মশ:অৈধয� হেয় উেঠিছেলন।

জওহরলাল �নেহ� �গালেটিবল ��াব নাকচ কের �দন।



সুভাষচ� িছেলন আেরা উ�। গা�ীিজ বুঝেত �পেরিছেলন

কংে�স অিবলে� ি�িটশ িবেরাধী আে�ালন �� না করেল

ত�ণ কৃষক �িমেকরা আে�ালন �� করেব। উ�র �েদেশর

সব��, �বা�াই ও বাংলায় �িমক িবে�াভ, ভগৎ িসং -এর

িব�ে� মামলা ও তাঁর �ারা আইনসভায় �বামা িনে�প

�ভৃিত ঘটনােক গা�ীিজ অব�া করেত পােরন িন। িতিন

বুঝেত �পেরিছেলন এই মুহূেত�  �কান আে�ালেনর �নতৃ� না

িদেল শী�ই আে�ালন িহংসার পেথ যােব।

গা�ীজীর �শষ �েচ�া

গা�ীিজ তখনও আশা কেরিছেলন �য ি�িটশ সরকােরর

মেনাভােবর পিরবত� ন ঘটেব। তাই িতিন ভাইসরেয়র কােছ ১১

দফা দািব �পশ কেরন। িক� ভাইসরয় তা �ত�াখ�ান করেলন।

এই অব�ায় কংে�স ওয়ািক� ং কিমিট গা�ীিজেক আইন

অমান� আে�ালন করার �মতা িদল। ইয়ং ইি�য়া’ পি�কায়

গা�ীিজ িলখেলন, “পূণ � �রাজ লাভ এই আে�ালেনর

ল��।” িতিন �ঘাষণা কেরন লবণ আইন অমান� কের িতিন

আইন অমান� আে�ালন �� করেবন। এই �ঘাষণার উ�ের

বড়লাট ঠা�ার সুের বেলিছেলন, ‘লবণ আইন অমান� িনেয়

আমার রােতর ঘুম ব�াহত হে� না।” বড়লােটর অনুমান �য

অত�� �া� িছল তা শী�ই �মাণ হেলা।

আে�ালেনর সূচনা

লবণ আইন ভ� করার জন� ১৯৩০ �ী�াে�র ১২ই মাচ�  ৭৯

জন অনুগামী িনেয় গা�ীিজ সবরমিত আ�ম �থেক

�জরােটর সমু� উপকূেল ডাি� �ােমর উে�েশ� পদযা�া

�� কেরন। মা� ২৪ িদেন ২৪১ মাইল পথ অিত�ম কের ৫ই

এি�ল গ�ব��েল �পৗছেলন। ৬ই এি�ল গা�ীিজ তাঁর

স�সুলভ আচরণ �ারা সমুে�র জেল �হে� লবণ �তির কের

লবণ আইন ভ� কের িতিন ভারতব�াপী আইন অমান�

আে�ালেনর সূচনা কেরন।

আইন অমান� আে�ালেন ফলাফল

আইন অমান� আে�ালন সফল হয় িন। গা�ীিজর িনেদ� েশ

১৯৩৪ �ী�াে�র �ম মােস এই আে�ালন �িগত হয়।

আে�ালেনর আেগ িতিন বেলিছেলন “যত�ন পয�� একজন

সত�া�হী জীিবত থাকেব তত�ণ আইন অমান�

চলেব।”অমেলশ ি�পাঠীর ভাষায়, “িক� �দখা �গল �সিনকরা

সং�াম চালােত ��ত অথচ �সনানায়ক যু�, িবরিতর আেদশ

িদেলন।” সুিমত সরকার িলেখেছন “গা�ীিজর মেনাভােবর

�কন �য পিরবত� ন হল এক ঐিতহািসক �েহিলকা। “আপাত

দৃি�েত আইন অমান� আে�ালন ব�থ� হেয়িছল িক� এই

আে�ালেনর ফলাফল িছল সুদরূ�সারী।

�থমতঃ আইন অমান� আে�ালন িছল একিট সব�ভারতীয়

আে�ালন জািত-ধম�-বণ�, �পশা ধনী-দির�, নারী-পু�ষ

িনিব�েশেষ �িমক কৃষক �দাকানদার, মধ�িব�, সব��েরর ও

মতাদেশ�র মানুষ �তঃ�ূত� ভােব এই আে�ালেন �যাগদান

কের। বাংলার পুিলশ ই�েপ�র �জনােরল �লাম�ান

িলেখিছেলন—“কংে�স সংগঠন। এ রকম অ� ও

অিশি�ত �লাকেদর কাছ �থেক এত সহানুভূিত ও সমথ�ন িক

কের �পল তা আমার মাথায় ঢুকেছ না।

ি�তীয়তঃ এই আে�ালন ি�িটশ সা�াজ�বােদর ওপর �বল

আঘাত হােন। ভারেত ি�িটশ পেণ�র আমদািন �ায় এক –

তৃতীয়াংশ �াস পায়। �বা�াইেয় ইংেরজেদর পিরচািলত ১৬িট

ব� িশ� ব� হেয় যায়।

তৃতীয়তঃ এই আে�ালন �াধীনতা �িত ভারতীয়েদর

আকা� এবং সব��কার ত�াগ �ীকার কের তােদর ��িতর

কথা �মািণত কের। এই আে�ালেনর অিভ�তা ১৯৪২

�ী�াে�র ভারত ছােড়া আে�ালনেক সফল কের।

চতুথ�তঃ এই আে�ালেনর ফেল জাতীয় কংে�েসর ময�াদা

ব�ল পিরমােণ বৃি� পায়। সরকার উপলি� কের �য

কংে�সেক বাদ িদেয় ভারতীয় সমস�ার সমাধান স�ব নয়।

প�মতঃ এই আে�ালন �মাণ কের �য, কংে�সই ভারেত

সব�ে�� দল –এেক উেপ�া – করা স�ব নয়।

ষ�ত ◌ঃ এই আে�ালেনর মাধ�েম গা�ীিজ �াধীনতা

সং�ামীেদর �নিতক চিরে�র উ�িত ঘটান এবং তােদর �নিতক

বেল বিলয়ান কের �তােলন।

স�মত : পেরা�ভােব এই আে�ালন ি�িটশ সরকােরর

�কৃত ��প িব�বাসীর সামেন তুেল ধের সরকােরর ময�াদা খব�

কের। রজনীপাম দ� িলেখেছন- “১৯৩০ �থেক ১৯৩৪ এর

িবরাট আে�ালেনর এমন �শাচনীয় পিরণিত ঘটা সে�ও

আমরা �যন এক মুহূেত� র জন�ও এর ঐিতহািসক কীিত� ,

গভীর িশ�া ও অপিরসীম �ায়ী ফলাফেলর কথা িব�ৃত না

হই।”
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