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ভারেতর �াধীনতা যুে� গা�ীর ভূিমকা আেলাচনা কেরা।

ভারেতর �াধীনতা যুে� গা�ীর ভূিমকা

ভারেতর �াধীনতা আে�ালেনর সব�ােপ�া উ�ল ন��

হেলন �মাহনদাস করমচাঁদ গা�ী। কিব��র কােছ িতিন

মহা�া আর জওহরলােলর কােছ ‘আেলার ঝলক। সুভােষর

বণ�নায় িতিন জািতর জনক’ | সত�া�হ ও অিহংসা নামক দুই

শািণত অ� িনেয় িতিন ভারেতর �াধীনতা আে�ালেন

ঝাঁিপেয় পেড়ন।

রাজৈনিতক জীবেনর সূচনা

১৮৬৯ ি��াে�র ২রা অে�াবর গাি�জী জ��হণ কেরন।

ব�াির�াির পাশ কের দি�ণ আি�কায় গমন কেরন �বাসী

এক মুসলমান ব�বসায়ীর হেয় আইনী লড়াইেয়র জন�।

�সখােন িতিন দি�ণ আি�কার ��তা� সরকােরর বণ�ৈবষম�

নীিতর িব�ে� সত�া�হ আে�ালন �� কেরন এবং �শষপয��

জয়যু� হন।

সত�া�হ

দি�ণ আি�কায় িতিন �য শাি�পূণ � �িতেরাধ আে�ালন গেড়

তুেলিছেলন তা সত�া�হ আে�ালন নােম পিরিচত। টল�য়

‘Kingdom of God’ এবং রািকেনর Unto the last ��দুিট

গা�ীজীেক এই পেথর স�ান িদেয়িছল।

�েদশ �ত�াবত� ন

১৯১৫ ি�ঃ িতিন ভারেত িফের এেস তাঁর রাজৈনিতক ��

�গাপালকৃ� �গাখেলর সােথ �দখা কেরন এবং তাঁর পরামেশ�

িকছু আ�িলক আে�ালন পিরচালনা কেরন। ১৯১৭-১৯১৮

ি��াে�র মেধ� িতনিট আে�ালন পিরচালনা কেরন। ১৯১৭

ি�ঃ িবহােরর চ�ারেণ নীল চাষীেদর হেয় আে�ালন, ১৯১৮

ি�ঃ আেমদাবােদর। িমল �িমকেদর হেয় আে�ালন এবং ঐ

একই বছের �জরােটর �খদায় কৃষকেদর হেয় সত�া�হ

আে�ালন কেরন। এই আে�ালন�িলর সফলতাতাঁেক

ভারেতর জাতীয় আে�ালেন পিরিচিত �দয়।

রাওলাট সত�া�হ

এরপর গা�ীজী ইংেরজেদর কুখ�াত রাওলাট আে�ালেনর

িব�ে� সত�া�হ আে�ালন গেড় �তােলন। এই আে�ালনেক

দমন করার জন� জািলয়ানওয়ালাবােগর �াচীর �ঘরা মােঠ,

জনসমােবেশর ওপর মাইেকল ও’ডায়ােরর িনেদ� েশ ইংেরজ

�সনাবািহনী িনিব�চাের �িল বষ�ণ � কের। ফেল অসংখ� নরনারী

�াণ হাবান। গা�ীজী এই পাশিবক হত�াকাে�র �িতবাদ কের

বেলন, “This stanic Government cannot be nended, it

must be ended.”

িখলাফৎ ও অসহেযাগ আে�ালন

১৯২০ ি��াে�র �সভেরর চুি� অনুসাের িম� শি� তুরে�র

খিলফােক �মতাচু�ত কের। এরই �িতবােদ সারা পৃিথবীর

মুসলমান সমাজ ইংেরজিবেরাধী আে�ালেন �মেত ওেঠন।

মহ�দ আিল, সওকত আিল, �মৗলানা আজাদ �মুখ

মুসিলম �নতােদর সহেযািগতায় গাি�জী ি�িটশ িবেরাধী

িখলাফত কিমিট গঠন কেরন। এইসময় গাি�জী ি�িটশেদর

িব�ে� অিহংস অসহেযাগ আে�ালেনর ডাক �দন। সারা

ভারেতর মুসিলম স�দায় িনজ �াথ�র�ার তািগেদ

অসহেযাগ আে�ালনেক সমথ�ন করেত থােকন। িহ�ু-মুসিলম

স�দােয়র �যৗথ উেদ�ােগ অসহেযাগ ও িখলাফত আে�ালন

সব�া�ক �প ধারণ কের। িক� এই আে�ালন িতিন

�চৗিরেচৗরার িহংসা�ক ঘটনার ফেল �ত�াহার কেরন। এই

আে�ালন ব�থ� হেলও অমেলশ ি�পাঠী িলেখেছন, “গণ

আে�ালন অেনকটা ভূিমকে�র, অ��ুৎপাত বা

জেলা�ােসর তুল�।

আইন অমান� আে�ালন

অসহেযাগ আে�ালন ব�থ� হেলও এই আে�ালেনর পরবত� ী।

রাজৈনিতক ঘটনাবলী ি�তীয় গণ আে�ালেনর

�েয়াজনীয়তােক অবশ��াবী কের তুেলিছল। �শষ পয��

সুভাষচ� বসু আর জওহরলাল �নেহ�র চােপ গাি�জী

১৯২৯িখঃ লােহার কংে�েস পূণ � �াধীনতার দািব �ঘাষণা

করেত স�ত হেলন। এই দািব আদােয়র জন� ১৯৩০ ি�ঃ তাঁর

�নতৃে� �� হল আইন অমান� আে�ালন। িতিন লবণ আইন

ভ� কের আইন অমান� আে�ালন �� কেরন, লবণ



আে�ালন িদেক িদেক সাড়া জাগাল। এই আে�ালনও �শষ

পয�� ব�থ� হয়। িক� এরই মাধ�েম ভারতীয়েদর সমস�া

আ�জািতক সমস�ায় পিরণত হয়। এই আে�ালনই রচনা

কের বৃহ�র িব�েবর পথ।

ভারত ছােড়া আে�ালন

ি�পস িমশেনর ব�থ�তা ও ি�তীয় িব�যু�কালীন পিরি�িতেত

গাি�জীর �নতৃে� কংে�স ১৯৪২ ি��াে�র ৮ই আগ�

ভারত ছােড়া ��াব �হণ কের। পরিদনই সম� কংে�স

�নতােক ���ার করা হেল জনগণ �নতৃ�হীন অব�ায়।

�ত�ূত� ভােব আে�ালেন ঝাঁিপেয় পেড়। গাি�জীর ‘কেরে�

ইেয় মেরে�’-র আ�ােন ি�িটশ শাসেনর িভত �কঁেপ ওেঠ।

�শষ পয�� এই আে�ালন ব�থ� হেলও ভারেতর �াধীনতার পথ

সুগম হয়।

�াধীনতা আে�ালেনর �শষ পব�

১৯৪৪ ি��াে�র মাঝামািঝ �জল �থেক মুি� �পেয় গাি�জী

�দেখন �দশ �ৰমশঃ িবভাজেনর পেথ এেগাে�। িতিন মহ�দ

আিল িজ�ার সােথ বারবার আেলাচনায় বেসন িক� পিরবিত� ত

পিরি�িতেত িতিন না চাইেলও �দশভাগ অিনবায� হেয় পেড়।

কংে�স �দশভাগ �মেন িনেলও গাি�জী বেলন পরবত� ী

�জ� �যন আমােক ভুল না �বােঝ। তাঁরা অ�তঃ জানুক এই

বৃ� �দশভাগ চায়িন।

মূল�ায়ণ

ভারেতর �াধীনতা সং�ােম গা�ীজী ব�থ� নায়ক। তাঁর �কান

আে�ালন। সফল হয়িন। আসেল িনি�ত সাফল� পাওয়ার

�ত�াশা িনেয় িতিন আে�ালেন নামেতন না। তাঁর কাজ িছল

�ঢউেয়র পর �ঢউ জাগােনা। আর �িতিট �ঢউেয়র ধা�ায়

সব��। �াধীনতার বাত� া স�ািরত হেয়িছল। তাঁর সীমাব�তা

িছল এই �য, �য সত�া�হ তাঁর সাধনার ফল তা সাধারণ

মানুেষর পে� �য আ�ীকরণ করা স�ব নয়, তা িতিন বুঝেত

পােরনিন। িতিন �ধু রাজৈনিতক মুি� নয়, িতিন চাইেতন

মানবা�ার মুি�। তাই �তা িতিন জািতর �নতা, জািতর

জনক।
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