
22/11/2021, 11:24

https://www.studymamu.com/?print-my-blog=1&post-type=post&statuses%5B%5D=publish&rendering_wait=0&columns=2&f… 1/2

StudyMamu
www.studymamu.com

চরমপ�ার উ�েবর পটভূিম আেলাচনা কেরা।

ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর চরমপ�ী �নতৃবৃে�র ইংেরজ

সরকােরর �িত ‘িভ�াবৃি� নীিত এবং সা�াজ�বাদী ইংেরজ

সরকােরর �শাষণ ও িনপীড়েনর �িতি�য়ায় কংে�েসর যুব

শি�র মেধ� একধরেনর �িতবাদী মানিসকতার সৃি� কেরিছল,

যােক বলা হেয়েছ চরমপ�ীবাদ’। পা�া�� সভ�তা ও

সং�ৃিতর ব�াপক �ভােবর ফেল ভারতীয় সভ�তা ও

সং�ৃিতর �য অি�� িবেলােপর স�াবনা �দখা িদেয়িছল–তার

িব�ে� �িতবাদী মানিসকতা গেড় উেঠিছল। অথ�াৎ
রাজৈনিতক ও সাং�ৃিতক ভােব ‘Indian National Identity-

�ক র�া করার �বণতা �থেকই চরমপ�ী মানিসকতা গেড়

উেঠিছল।

মূলত সব� ব�াপাের �িতেরাধ বা িবেরািধতাই িছল চরমপ�ীেদর

মূলম�। তাঁরা িছেলন কেম� ও নীিতেত যুগপৎ চরমপ�ী। এঁরা

িনভ� ীক, ভাব ও ভাষায় �গিতশীল, ধম�িনরেপ� ও যুি�বাদী

মেনর অিধকারী িছেলন। এঁরা িবেদিশ সং�ৃিতর মেধ� আ�ার

লুি�, িবেদিশ সা�ােজ�র অ�ীভূত হওয়া ও ভারতীয়ে�র

িবলুি�র �েচ�ােক �মেন িনেত পােরনিন। মহারাে�র িতলক,

বাংলার িবিপনচ� পাল ও অরিব�, পা�ােবর লালা লাজপৎ
রায় �মুখ সকল চরমপ�ীেদর মেধ�ই ল� করা যায় ভারতীয়

ইিতহােসর �িত গভীর অনুরাগ ও ��া, �বদ-�বদা�, গীতা ও

শি� এবং ভি�বম� �িতি�ত ভারতীয় ঐিতেহ�র �িত

অপিরসীম ��া ও আকষ�ণ। চরমপ�ীগণ �াম� ��শাসন

ব�ব�ার সমথ�ক িছেলন এবং ি�িটশ সা�ােজ�র সােথ সকল

স�ক�  িছ� করেত দৃঢ়�িত� িছেলন।

এধরেনর একই সে� �ব�িবক মেনাভাব ও ধম�ীয় অনুরােগর

সম�য় পৃিথবীর ইিতহােস িবরল। আয়ারল�াে�র �কিটক

পুনরভু��ান, রািশয়ার ��ােভািফল আে�ালন ও িচেনর

জাতীয় আে�ালনই �কবলমা� এর সােথ তুলনীয়।

র�ণশীল। হেলও এরা চূড়া� �গাঁড়া িছেলন না। িতলক

িহ�ুধেম�র পুনরভু��ােনর জন� ততটা আ�হী িছেলন না, িক�

ধম�ীয় �চতনার মাধ�েম এর িনিহত শি� �ারা িতিন িহ�ু তথা

ভারেতর জনগেণর ঐক� �াপন করেত এবং �দশ�েবােধ

উ�ু� করেত সেচ� িছেলন। ১৮৯৩ সােল ল�া�ডাউন

িক�ািল�র �সে�টাির অ� ��টেক এক িচিঠেত উে�খ

কেরিছেলন �য—এভােবই এক জড় িনেব�াধ সমাজ �কৃত

রাজৈনিতক শি�েত �পা�িরত হয়।

চরমপ�ীরা ব�ি� �াধীনতা ও রাজৈনিতক �াধীনতােক মুখ�

বেল গণ� করেতন এবং তােদর মত িছল �য, �াধীনতা ছাড়া

সামািজক িববত� ন কখনই স�ব পর নয়। তাই চরমপ�ীগণ

আপাত দৃি�েত �য সকল ধম�ীয় আদশ� �চার এবং ধম�ীয়

�তীক �হণ কেরিছেলন, তােত তােদর ধম�ীয়

পুন��ানকারীেদর সমক� মেন করেল ভুল হেব। �দশে�ম

িছল তােদর ধম�, আর জািত িছল তােদর উপাস� �দবী।

বি�মচ�, অরিব� িছেলন এই মে�র পুেরািহত এবং

িবেবকান� িছেলন িব�ব�াপী �চারক। চরমপ�ীরা

পাল�ােম�াির গণতে�র সােথ �ায়�শাসন ব�ব�ার

পুন��ীবেন যেথ� আ�হী িছেলন। তারা �চেয়িছেলন

�তঃ�ূত� ভােব জনগণ নতুন আশা, আকা��া ও

সেচতনতায় উ�ু� হেয় �দশমাতৃকার �বদীমূেল আে�াৎসেগ�র
��রণায় সাধারণত দুঃখ ক�েক উেপ�া কের মুি� বা

�াধীনতার জন� এিগেয় আসেব।

জনগেণর �াধীনতার জন� এিগেয় আসার �পছেন আর একিট

বেড়া কারণ িছল রাজৈনিতক পিরি�িত ও পিরেবশ।

সা�াজ�বাদী ইংেরজ শাসন ও �শাষেণ ভারতীয়েদর মেন

িবে�াভ দানা �বেঁধ উেঠিছল। িক� জাতীয় কংে�েসর

�নতৃবৃে�র নরমপ�ী �গা�ীর ইংেরজেদর �িত নরমপ�ী

মেনাভাব কংে�েসর অন� �গা�ী অথ�াৎ চরমপ�ী �গা�ী গেড়

উঠেত পেরা�ভােব সাহায� কেরিছল। সং�ামী

জাতীয়তাবােদর উ�েবর জন� নরমপ�ীেদর ব�থ�তা যােক

িবপান চ� বেলেছন �য, নরমপ�ীগণ ি�িটশেদর ‘Credit side

�দখেত িগেয় ‘Dedit side-�ক উেপ�া কের বেসিছেলন। যার

ফেল তী� �িতি�য়া সৃি� কেরিছল। ঐিতহািসক অিনল

শীেলর মেত, নরমপ�ীগণ িছেলন উ� মধ�িব� জীবেন

সু�িতি�ত। এরা কত� াভজা ধামাধরা’ নীিত িনেয় ইংেরজ

সরকােরর কােছ শাসন সং�ােরর জন� আেবদন-িনেবদন

জািনেয় িবফল হেয়েছন। নরমপ�ীেদর এই িভ�াবৃি�েক
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িবিপনচ� পাল ব�� কেরিছেলন এই বেল- “They want re-

Sorms, not reforms.” এছাড়া নরমপ�ীেদর সােথ জনগেণর

�যাগােযাগ িছল িবি�� এবং তােদর িভ�াবৃি� জািতর মেন

িব�পতা সৃি� কেরিছল। সুিমত সরকােরর মেত কংে�েসর

মেধ� একটা উৎসােহর অভাব �দখা িদেয়িছল। উিনশ

শতেকর �শষ কেয়ক বছের এটা �� হেয় উেঠিছল। িক�

কংে�েসর মেধ� নতুন আেলাড়ন এল কাজ� েনর ব�ভ� ও

অন�ান� �িতি�য়াশীল নীিতর িব�ে�। �েদিশ ও বয়কট

আে�ালন চরমপ�ীেদর কােছ �রাজ লােভর নতুন পেথর

স�ান িদেয়িছল। ১৯০৭ সােল সুরাট কংে�েস নরমপ�ীেদর

সােথ চরমপ�ীেদর চূড়া� িবে�দ ঘটল। অথ�াৎ ইংেরজ িবেরাধী

উ�ীপনায় িপিছেয় পড়ল নরমপ�ীরা। িতলক, িবিপন পাল,

এবং লালা লাজপৎ রায়-এর �নতৃে� কংে�েস চরমপ�ী �গা�ী

আ��কাশ করল। সুের�নাথ বে��াপাধ�ায়, িফেরাজ �মহতা

ও �গাখেলর িবেরািধতা চরমপ�ীেদর আরও �� ও তী�তর

কের তুেলিছল। এর সূ�পাত ঘটল ১৯০৬ সােল কলকাতায়

কংে�স অিধেবশেন চরমপ�ীরা ৯ বৎসেরর জন� কংে�স

বয়কট করল।

উপিরউ� িবষয়�িল ছাড়াও ইংেরজ সরকােরর �বষম�মূলক

অথ�নীিত, বািণজ� নীিত, �শাষণ ও িনপীড়ন �চ� ��ােভর

সৃি� কেরিছল ভারতীয়েদর মেধ�। ১৮৯৪ ও ১৮৯৬ ি��াে�র

�� ও কাপ�াস আইন ভারেতর ব�িশে�র �চ� �িত

কেরিছল। ১৮৯৬-১৯০০ ি��াে�র মেধ� দুিভ� ে� �ায় ১০

ল� ভারতবাসী মারা িগেয়িছল। ১৮৯৯ ি��াে� মহারাে�র

��েগ ইংেরজ সরকােরর ভূিমকা ও ১৯০৫-এর ব�ভ� নীিত

ভারতীয়েদর ��াভেক িবে�ােভ পিরণত কেরিছল। রেমশচ�

দ�, দাদাভাই �নৗরাজী �মুখ �দিখেয়েছন কীভােব ইংেরজ

শাসেন ভারতবাসী আরও দির� হেয় যাি�ল এবং কৃষকরা

কর-ভাের জজ� িরত হেয় পেড়িছল। এই সব ঘটনা চরমপ�ী

আে�ালন গেড় উঠেত সাহায� কেরিছল। এছাড়া

আিবিসিনয়ার হােত ইতািলর পরাজয়, আইিরশ �াধীনতা

সং�াম, জাপািনেদর হােত িবরাট �দশ রািশয়ার পরাজয়, ইয়ং

তুক� ী আে�ালন, ১৯০৫-এর �শ িবে�াহ �ভৃিত িবিচ�

আ�জ� ািতক ঘটনা চরমপ�ীেদর মানিসক শি� জিুগেয়িছল

�বল ইংেরজ শি�র িব�ে� আে�ালন গেড় তুলেত।

িক� �কি��জ ঐিতহািসকরা চরমপ�ী �গা�ীর উ�ােনর কারণ

ব�াখ�া করেত িগেয় কংে�েসর �নতােদর মেধ� �মতা দখেলর

িবেরাধেক �বিশ ��� িদেয়েছন। িক� সুিমত সরকার,

অমেলশ ি�পািঠ �মুখ �কি��জ ঐিতহািসকেদর মেতর

িবেরািধতা কেরেছন। তাঁরা বেলন, কংে�েসর �নতােদর মেধ�

আদশ�গত িবেরাধ থাকেলও �মতা দখেলর িবেরাধ িছল না।

মূলত নরমপ�ীেদর ‘Mendicancy Policy-র িব�ে� �িতবাদ

িহসােবই চরমপ�া মতবােদর উ�ব হেয়িছল।
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