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�েদশী আে�ালেনর �ধান ধারা�িল িচি�ত কেরা।

ভারতবষ� �থেক ইংেরজ ঔপিনেবিশক শাসন ও �শাষেণর

অবসােনর জন� ভারতবাসী �যসব সংঘব� আে�ালন গেড়

তুেলিছল তার �থম পব� িহসােব ১৯০৫ �ীঃ ব�ভ� িবেরাধী

আে�ালেনর নাম উে�খ করা যায়। আর এই ব�ভ� িবেরাধী

আে�ালনেক �ক� কেরই বাংলায় �য দুিট আে�ালন উ�াল

হেয় ওেঠ, তা হেলা বয়কট ও �েদশী আে�ালন।

বয়কট ও �েদশী

ব�ভ� আে�ালেনর কায�করী অ� িছল বয়কট ও �েদশী।

এরা িছল পর�েরর পিরপূরক। বয়কট হল �নিতবাচক অ�-

ি�িটেশর সব িকছুেক বজ� ন করার অ�ীকার। আর �েদশী হল

ইিতবাচক অ�। �েদেশর ভাবধারা, িশ�, সািহত�, সং�ৃিত

�হণ কের আ�িনভ� র হেয় ওঠার অ�ীকার। ডঃ রেমশচ�

মজমুদার বেলেছন �য, ভারেতর আে�ালেন বয়কট এসেছ

�থম। পের তার পিরপূরক িহসােব �েদশী ভাবনা জনি�য়

হেয় উেঠেছ। �েম এেক অপেরর পিরপূরক হেয় উেঠেছ।

বয়কট

বয়কট বলেত �ধুমা� িবেদশী �ব� বজ� ন নয়– িবেদশী আদশ�,

আদব কায়দা সব িকছুই বজ� ন করার আদশ� �চার করা হয়।

কৃয়কুমার িম� সব��থম স�ীবনী পি�কার মাধ�েম বয়কট

আে�ালেনর সূচনা কেরন। সুের�নাথ বে��াপাধ�ায়,

লালেমাহন িম� ও অেনক চরমপ�ী �নতারা বয়কট

আে�ালনেক িবেশষভােব সমথ�ন জানান। সম�িবেদশী �ব�

যথা- িচিন, নুন, ব�, কাগজ, িসগােরট ইত�ািদ বজ� ন করা হল।

�েদশী আে�ালেন ছা�সমােজর অবদান

কলকাতার ছা�সমাজ বয়কট আে�ালনেক পূণ � সমথ�ন

জািনেয় এেক ল করার �ত �হণ কেরন। ব�ভে�র �িতবােদ

কলকাতার টাউন হেল �য জনসভা ডাকা হয়, তােত ভারেতর

িবিভ� �ান �থেক ব� �িতিনিধ এেসিছেলন। কলকাতার

ছা�রা বে�মাতরম ম� কে� িনেয় টাউন হেল উপি�ত হয়।

��াব �নওয়া হয় �য, যতিদন সাজ�বাদী ি�িটশ সরকার

ব�ভে�র ��াব রচনা না করেব, ততিদন িবেদশী �ব� বয়কট

করা হেব এবং �েদশী �ব� �হণ করা হেব। ছা�রা �ুল, কেলজ

ত�াগ কের বয়কট আে�ালেন �ত��ভােব জিড়েয় পেড়

িবলািত �েব�র �দাকােনর সামেন িপেকিটং �� কের।

�েদশী আে�ালন

বয়কট আে�ালন �েম �েদশী আে�ালেন পিরণত হয়। বলা

বা�ল� �য, বয়কট ও �েদশী আে�ালন িছল একিট অপরিটর

পিরপূরক। সুের�নাথ বে��াপাধ�ােয়র �নতৃে� ব�ভে�র

িব�ে� �েদশী আে�ালন �নতৃে� ব�ভে�র িব�ে� �েদশী

আে�ালন দা�ন আকার ধারণ কের। সুের�নাথ ছাড়া

িশবনাথ শা�ী, সুেবাধচ� মি�ক, িবিপন পাল, আচায� �ফু�

চ� রায়, অ�ীিনকুমার দ�, আ�লু রসুল �মুখ �নতােদর

আ�ান এবং তােদর ব�ৃতায় �দেশর ত�ণ িচে� এক

উ�ীপনার সৃি� হয়। অরিব� �ঘাষ বেরাদােত ই�াফা িদেয়

কলকাতায় আেসন। িতিন দৃঢ়কে�বেলন “We want

absolute autonmy free from British Contral.”

জাতীয় িশ�া

সরকার নানা�কার দমনমূলক ব�ব�া �ারা এই আে�ালনেক

ব� করেত অ�সর হয়। এই আে�ালেন ছা� ও যুবকেদর

ব�াপক �যাগদােনর পিরে�ি�েত সরকােরর মুখ�সিচব

কাল�াইল কাল�াইল সাকু� লার জাির কেরন। এই সাকু� লাের

িনেদ� শ �দওয়া হয় �েত�ক �িত�ােনর �ধানেদর যােত তােদর

ছা�ছা�ীরা �েদশী আে�ালেন �যাগ না �দয়। অন�থায় ঐসব

�ুেলর অনুেমাদন �ত�াহার কের �নবার �মিক �দওয়া হয়। এই

সাকু� লােরর িব�ে� তী� �িতি�য়া �দখা �দয় এবং অ�াি�

সাকু� লার �সাসাইিট �ািপত হয়। এই সিমিতর িস�া� অনুযায়ী

�িতি�ত হয় জাতীয় িশ�া পিরষদ। �েম �েদশী আে�ালন

ভারেতর অন�ান� �েদেশও ছিড়েয় পেড়।

�েদশী আে�ালেনর �ভাব

�েদশী আে�ালেনর �ভােব �দেশ িশ� কারখানার �সার ঘেট।

�িতি�ত হয় �েদশী উেদ�ােগ �দশলাই, সাবান, �গ�ী, ওষুধ,

ব� বয়ন ও িবিভ� �সাধনী �েব�র কারখানা ইত�ািদ। এসময়
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আচায� �ফু� চ� রায় �িত�া কেরন �ব�ল �কিমক�ালস,

জামেসদিজ টাটা �িত�া কেরন TISCO। সািহত� ও সং�ৃিতর

��ে�ও একনতুন উ�ীপনা �দখা �দয়। সুিমত সরকােরর

ভাষায়-‘No other phase our National movement can bost

of a cultural accompaniment as rich as Swadeshi”

অসংখ� গান কাব�, নাটক, �ব� এসময় রিচত হয়। রবী�নাথ

ঠাকুেরর বাংলার মািট বাংলার জল’, ‘যিদ �তার ডাক �েন

�কউ না আেস, রজনীকা� �সেনর মােয়র �দওয়া �মাটা কাপড়

মাথায় তুেল �নের ভাই’ �দশবাসীেক �েদশী �চতনায় উ�ী�

কের। রবী�নােথর ‘ঘের বাইের’ও ‘�গারা’ �ভাতকুমার

মুেখাপাধ�ােয়র উিকেলর বুি�’, ‘খালাস’ �ভৃিত এযুেগর

পটভূিমেত রিচত হয়। এছাড়া রবী�নাথ ঠাকুেরর �বশ িকছু

�ব� এ সময় রিচত হয় �যমন আ�শি�, ভারতবষ�,

�েদশিশ�া �ভৃিত।

পিরেশেষ একথা বলা যায় �য, �েদশী আে�ালন �ােম গে�

�সািরত হেলও তার গভীরতা িছল কম। ডঃ সুিমত সরকার

তার সা�িতক গেবষণা �ারা �মাণ কেরেছন �য, �েদশী

আে�ালেনর �কান কৃিষিভি�ক কম�সূচী িছল না। তাই এই

আে�ালন সাধারণ কৃষক সমাজেক উ�ু� করেত পােরিন। এই

দুব�লতার জন� �েদশী আে�ালন �কৃত গণ-আে�ালেনর

চির� পির�হ কেরিন।
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