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এক সময়কার জনি য় বই ‘শীেত উেপি তা’-য় র ন এক অসাধারণ অিভ তার 

কথা বেলেছন। গাঁধীিজ য িদন আততায়ীর িলেত িনহত হন স িদন র ন িছেলন 

দািজিলং-এর এক হােটেল। শীতাত সই িবষ  স ায় হােটেলর ভুিটয়া বয়ারা 

লখকেক িজ াসা করল, ‘আ া, গা ী লামা িক িহ ু  িছেলন, না বৗ ?...উিন 

বু ।… বৗ  ছাড়া এমন হেবন কী কের?... না, উিন িন য়ই ি ান, উিনই ি , তা 

নইেল এমন হেবন কী কের?... না, উিন িন য় মুসলমান, উিনই পয়গ র, তা নইেল 

এমন হেবন কী কের?’ র ন িলখেছন, ‘আমােক িন র দেখ বয়ারা আবার বলল, 



উিন িন  য়ই বৗ  িছেলন।’ স কী কের জানল িনর র ভুিটয়া বয়ারা স-কথা 

বলেত পাের না। িক , স জােন, ‘গাঁধীজী ওর আ ীয় িছেলন, ধমী িছেলন, 

আপনজন িছেলন।’     

ধু সই বয়ারা নয়, অগণন দশবাসীর চােখ গাঁধী ঈ র। িনর র, ু  ভূেগােলর 

মেধ  সংি  জীবন কািটেয় দওয়া ামবাসী, নগেরর উ লতার নীেচ জেগ থাকা 

িবিন  বি র লাক, সকেলর মেধ ই গাঁধী স েক য িব াস গেড় ওেঠ, তােক িক 

চতনা বলব না? কাথা থেক এল এই চতনা? দশ-জািত-ধম স েক গাধঁীর য 

মু  চতনা, যখােন ধম ব ি গত িব াস, রাে র কানও অিধকার নই তা িনেয় 

ছেলমানুিষ করার, তা-ই িফের িফের আেস লাকমানেস— লাকিব াস হেয়।    

ব ি গত িব ােস িতিন ‘ক র’ িহ ু , িক  স িব ােস অ-িহ ু  তাঁর বির নয়, 

আ ীয়। এক বার এক উিকল ব ু র ে র উ ের গাঁধী িহ ু  স েক বেলিছেলন, 

িতিন এর সং া িঠক বলেত পারেবন না, তেব  এর অথ, সব ধমেকই সমান চােখ 

দখা। তাঁর িত , মুসলমােনর ঈ র িক িহ ুর ঈ েরর থেক আলাদা? তাঁর 

মূল ায়েন, ‘ইসলাম বা অন  মহতী ধমিচ ােক আিম িনেজর ধেমর মতই সত  বেল 

মেন কির। ইসলাম ও ি  ধম য সং ৃ িত বেয় এেনেছ, তা ভারতেক সমৃ ই 

কেরেছ।’  

য পিরেবেশ তাঁর জ  ও বড় হওয়া, সখান থেকই গেড় উেঠিছল এই িব াস। মা 

িছেলন পুনািম স দায়ভু , যা িহ ু  ধমানুসারী হেলও নানা ধরেনর ইসলািম বিশ  

ধারণ করত। শশেব তাঁর ওপর জন ধেমরও ভাব পেড়িছল। তাঁর ছাটেবলার 

ব ু , মে ল, বিশর ভাগই িছেলন মুসলমান। ছাটেবলায় রাজেকােটর িবদ ালেয় 

অন ান  সহপাঠীেদর দিহক িনপীড়ন থেক তাঁেক র া করত একিট বড়সড় চহারার 

মুসলমান িকেশার— শখ মহতাব, যাঁেক পের গাধঁীিজ দি ণ আি কায় িনেজর 

বািড়েত িনেয় আেসন। দি ণ আি কায় যাঁেদর খামারবািড়েত থাকেতন, তাঁেদর মেধ  

িছেলন ই িদ ও ি ান। ধমীয় সংেযাগ য মানুষেক মানুেষর থেক আলাদা করেত 



পাের না, এবং িভ ধমিব াসী হেয়ও অেন র পােশ দাড়ঁােনাটা কতব  হেয় ওেঠ, 

গাঁধীিজর জীবন জুেড় এই িব ােসর অনুশীলন। এরই ফসল, দি ণ আি কা থেক 

ফরার পর ি িটশ শাসেনর িব ে  অসহেযাগ আে ালন সেমত ায় ৪০িট 

আে ালেন তারঁ নতৃ  দান, যার মেধ  িছল িখলাফত। ি িটশরা ম া-মিদনার 

অিভভাবক  থেক খিলফােক সরােত গেল তার িব ে  ১৯১৯ সােল থম 

সবভারতীয় িখলাফত আে ালেনর সভাপিত হন মহা া।   

িতিন ব  বার বেলেছন য, রামরাজ  বলেত িতিন িহ ু  রাজ  বােঝন না, বােঝন 

ঈ েরর রাজ । িন ু র অসােম র সমােজ যখােন িকছু লাক স েদর কােল গড়াগিড় 

যাে  আর জনগেণর পেট জুটেছ না নূ নতম আহার, সখােন রামরাজ  আসেত পাের 

না। রাজঘােটর াথনাসভায় তাঁর ব ব , িবধমীেদর অত াচাের িহ ুরা িবিভ  ভােব 

িত  হেয়েছ, িক  িবধমীরা যা কেরেছ িহ ুরাও যিদ তা কের তাহেল ধম রি ত 

হেব কী কের?   

মা থেক ঈ ের প ছেনার এক অনন  পথ িছল গাঁধীর ধমদশন।  এক বার 

সা দািয়ক দা ায় স ানহারা এক িহ ু  িপতা গাঁধীিজেক  কেরিছেলন, তাঁর 

স ান হত ার িতেশাধ কী ভােব নওয়া যায়? িতিন উ র পান, দা ায় িনহত কানও 

মুসলমােনর অনাথ স ােনর িতপালেনর দািয়  িনন। িনমল বসু তাঁর মাই ডজ় 

উইথ গাঁধী- ত িলখেছন, নায়াখািলর দা ার পর এক মৗলিব বেলিছেলন, যারা 

ইসলাম হণ কেরেছ তারা তােদর জীবন বাঁচােত পেরেছ। গাঁধীর তু র, 

“আপনার কথা েন আিম হতবাক। ভগবান কী কের আপনােক ইসলাম ধেমর পি ত 

তির কেরেছন?”   

ধু ধম িনেয় নয়, য কানও ধরেনর িবভাজন য িবে ষ তির কের, স িবষেয় গাঁধী 

িছেলন ঘার অসিহ ু । যমন জাতপাত। িবপান চে র লখায় পাি , ১৯২০র 

দশেকর থম িদেক গাঁধী িবিভ  ধম বা জািতর মেধ  ববািহক স  াপেন 

উৎসাহী িছেলন না, িক  পরবতী কােল তারঁ আ েমই এই ধরেনর িববাহ অনু ােন 



তাঁেক মুখ  ভূিমকা িনেত দখা যায়। মুসলমানেক িবেয় করার কারেণ অ ণা আসফ 

আিলর এক কাকা তাঁেক মৃত ঘাষণা কের াে র আেয়াজন কেরিছেলন। 

অ ণার  ৃিতচারেণ জানা যায়, ১৯২৮ সােল তাঁেদর িবেয়েত পি ত মদনেমাহন 

মালব ও মুখ িফিরেয় নন, পােশ এেস দাড়ঁান মাহনদাস কমচ  গাঁধী। িফেরাজ-

ইি রার িবেয়েত গাড়ায় এমনিক নহ রও স িত িছল না, িহ ু  শা  অনুসরণ কের 

গাঁধী িফেরাজেক দ ক িনেলন, এর পর আর িবেয়েত কানও বাধা রইল না।  আবার, 

১৯৪৬-এ তাঁর ঘাষণা, সবরমতী আ েম এমন কানও িবেয় হেব না যখােন বর বা 

কেনর এক জন হিরজন নয়।   

দি ণ ভারত থেক গাধঁীিজ এক হিরজন দ িত ও তাঁেদর কন া ল ীেক 

আমদাবােদর আ েম িনেয় আেসন, ক রবার িবেরািধতা সে ও। তাঁেদর আ েমর 

কুেয়ার জল খেত বাধা দওয়া হেয়িছল। গাঁধী এখােনও সত া হী— ওঁরা ওখানকার 

জল না পেল িতিনও সই জল ব বহার করেবন না। আ েম যারঁা আিথক সাহায  

িদেতন, তাঁরা সাহায  ব  করেলন। গাঁধী অিবচল। জাত-পােতর িব ে  তাঁর 

‘ গাঁড়ািম’-র িনদশন জীবন জুেড়। ১৯১৫ সােল শাি িনেকতন আ েম এেস দেখন, 

পৃথক জােতর ছেলেদর খাওয়ার প  ি  আলাদা। তাঁর আপি েত েদবেক, িকছুটা 

ঝুঁিক িনেয়ই, এই ব ব া তুেল িদেত হয়। জাতপােতর বষেম র িতবাদ করায় 

১৯৩৪ সােল পুরীর জগ াথ মি েরর কােছ তাঁেক লাি ত হেত হয়। একই বছের 

অ ৃশ তািবেরাধী আে ালেন নতৃ  দওয়ার কারেণ তাঁর গািড়েত বামাও ফলা 

হেয়িছল।   

িব ােস িহ ু , িক  বািহ ক উপচাের তাঁর আ া নই। ১৯২১ থেক ১৯৩৯ সােলর 

মেধ  িতিন চার বার মাদুরাই গেলও মীনা ী মি ের েবশ কেরনিন। দিলত 

স দায় যত িদন না মি ের েবশ কেরেছ, তত িদন িতিন মি েরর সীমানা বজন 

কেরেছন। তাঁেক না জািনেয় ক রবা ও মহােদব দশাইেয়র জগ াথ দশন তাঁেক 

ব িথত কের।   



কংে েসর মেধ  গাঁধী িছেলন ধম াণ িহ ু  এবং মৗলানা আবুল কালাম আজাদ 

িছেলন িন াবান মুসলমান, অথচ, ধমিনরেপ তায় দু-জেনরই অনড় িব াস। 

কংে েসর নতৃ ানীয়েদর মেধ  অেনেকই য কৃত ধমিনরেপ  িছেলন, তা জার 

িদেয় বলা যােব না। নহ র আ কথায় পাই, গাঁধীিজ িহ ু  সং ৃ িতর উ রািধকাের 

গিবত, িক  তাঁর কামনা িহ ু  ধেমর এক িব জনীন প। রা  ও ধেমর স ক 

িবষেয় ১৯৪৭ সােল িটশ চাচ কেলেজর রভাের  জন কলাস-এর ে র উ ের 

গাঁধীিজ বেলিছেলন, রা  কানও ধম বা জািতর নয়, য কানও ব ি র তার িনজ  

ধমাচরেণর াধীনতা থাকা উিচত। রা  সখােন নাক গলােত পাের না।    

এত কাল িতিন য নই, সটা আমরা অনুভব করেত পারিছলাম না। ভারত তাঁর ব  

িকছু হণ না কেরও ধম িবষেয় মু িচ ার অেনকখািন আঁকেড় রেখিছল। আজ 

ভারতরাে র গিত- কৃিত সটুকুও ভুিলেয় িদেত চায়। ‘গণতাি ক রাচার’-এর 

মতা  িন ু রতা যখন দশবাসীেক অ ে র িকনারায় প েছ িদে , ধমেক কের তালা 

হে  নরহত ার দশন, তখন ভুিটয়া বয়ারার চােখ ধরা পড়া গাঁধীর সই উ ু  

ঐ িরক পই আমােদর অবল ন।  

গাঁধীর আমােদর মেধ   না থাকাটা মশ তাঁর আমােদর জন  থাকাটােক িবপুল কের 

তুলেছ। 

তীচী ইনি িটউট, শাি িনেকতন 

 

 


