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শ্ীচন্দ্রমাধব বিশ্বাস কর্তৃক মুত্রিত ।

১৯২২ সনের ১০ই মার্চ তারিখে প্বাত্রি সাড়ে দশটার সময়

সাবরমতি আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীজীর গ্রেপ্তার হয়। তাহার
পর ১৮ই মার্চ আমেদাবাদের দায়রার আদালতে ছয় বৎসর
দণ্ডসহয়। এই পুস্তকেযে
কালের জন্য তাহার কারাবা

সমস্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহা ম্হাত্মাজীর কারাগমনের
অব্যবহিত পূর্ববর্তী সাত মাসের ঘটনা । এই সাত মাস কাল
অবিচ্ছেদদে তীহার সঙ্গলাভ করিয়া আমি ত্বাহার তৎকালীন
বিশিষ্ট ঘটনাররসহিত
জীবন ও অসহযোগ আন্দ
অনেক
োলনে

সুপরিচিত হইবার স্থযোগ লাভ করি। সেই অভিজ্ঞতার উপর
নির্ভর করিমাই আমি এই গ্রস্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী
হইয়াছিলাম।
আমার মনে হয় এই পুস্তকের অস্তভূত বিষয়সমূহ স্ুলতঃ
চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম,--উদ্দীপনা” বা

'নবজাগরণ' ) দ্বিতীয়,-“আয়োজন+ বা! ঘুদ্ধসঙ্জা?; তৃতীয়,

“অভিযান” বা 'যুদ্ধযাত্রা' ; চতুর্থ-__“সংবরণ' বা! 'যুদ্ধের সাময়িক
বিরাম?।
অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে সমগ্র ভারতে জনসাধারণের

মধ্যে যে অদ্ভুত জীবনী-শক্তির সঞ্চার এবং রাজনৈতিক.

1%০

আলোড়ন সংঘটিত হয়, উহাই এই আন্দোলনের প্রথমীবস্থা বলিয়া

নির্দেশ করা যাইতে পারে । অতঃপর, শান্তিময় উপায় অবলম্বন
পূর্বক অসহযোগ সংগ্রাম পরিচালনের জন্ত যে ভারতব্যাপী
সম্টীভূত জনসংগঠনের প্রচেষ্টা হইয়াছিল, উহা আন্দোলনের
দ্বিতীয়াবস্থা। সংগ্রামের সন্ধিক্ষণে ভারতীয় জনশক্তির সহিত

ব্রিটিশ, রাজশক্তির যে তুমুল সংঘর্ষের স্থষ্টি হয়, তাহাই উহার
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। অতঃপর সমষ্টাভূত শান্তিময় বিদ্রোহের পূর্ণ
সাফল্য-কল্পে নূতন বিধানে জনসংগঠনের ব্যবস্থা এবং যুদ্ধের
সাময়িক বিরাম যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্তমান গ্রন্থের

অন্তর্গত ঘটনাবলীর চতুর্থ বিভাগ ।
এস্থলে বল! বাহুল্য যে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ
সংগ্রাম মূলতঃ ধর্মযুদ্ধ। সেই কারণ যতকাল অধর্ম্বর পরাজয়
ও ধর্দে বিজয় না হইবে, ততকাল সাময়িকভাবে বিরাম হইলেও

_ এষুদ্ধের অবসান হইবেনা। ধর্শযুদ্ধ পরিচালন করিতে হইলে
থে মুহুর্তে ধর্মের সোপান হইতে সত্যাগ্রহীর পদস্থলন হইবে,
বা পদশ্খলনের সম্ভাবনা হইবে, সেই মুহূর্তে সেনানায়ক সেই
সময়ের জন্য যুদ্ধ-সংবরণ করিতে বাধ্য।

একদিকে যেমন অধশ্মের

পরাজয় ব্যতীত ধর্শযুদ্ধের সমাপ্তি নাই, অপরদিকে সেইকপ
_ সেই সংগ্রামের ধর্মভাব অক্ষুপ্ন রাখিতে হইলে আবশ্তকমত
গ্রতীকারের ব্যবস্থাও অনিবার্য। সেই জন্ত মহাত্মাজীপ্রব্তিত স্বরাজযুন্ধের মূল প্রকৃতি ধাহারা হৃদয়জগম করিয়াছেন,

সাহারা কখনই এই অসহযোগরপী ধধ্বযুদ্ধের বিলোপ বা পরাজয়
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স্বীকার করেন না। যুদ্ধের প্রকৃতি
রক্ষার জন্য নৃতন আয়োজনের

প্রয়োজন হইলেই অবসর আবশ্তক, এবং সেই আয়োজন পুর্ণ
হইলেই সত্যাগ্রহের অবতারণা অবশ্ঠস্ভাবী। আমার বিশ্বাস,

বর্তমান অবসরে মহাত্মাজী অহিংস অসহযোগ সংগ্রামের পুনঃ
প্রবর্তনকল্পে অতীব সতর্কত৷ সহকারেই দেশবাসীকে কাধ্যোপযোগী করিয়া লইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপর রাজনৈতিক-

দল সমূহের কার্ধ্যপন্ধতির প্রতি বাধা প্রদান
নাকরিয়া উহার
ব্যর্থতার প্রমাণের জন্ত সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন।
গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডে (৮০1০০) সাতযাসের ঘটনাবলীর
প্রথম ছুই বিভাগের ছবি পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিবার

চেষ্টা করিয়াছি। গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ঘটনাবলীর পরবর্তা ছুই
বিভাগের বিষয় বণিত ও আলোচিত হইবে । যে সকল প্রধান
কন্দী ও জননায়কের উদ্ঠম ও অধ্যবসায়ের ফলে এই আন্দোলনের

পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতিলাভ হইয়াছিল, ভাঁহাদিগের চরিত্ব ও কার্যাকলাপ পরিস্ফুট করিবার জন্ত তৎসম্পকিত বহুবিধ ক্ষুন্্র ঘটন।
এই পুস্তকে সন্গিবন্ধ হইয়াছে। বিশেষভাবে এই গ্রন্থে মহাত্মা

গান্ধীজীর তদানীস্তন দৈনন্দিন জীবনীর বিস্তৃত ও শুহধানতপুজ্থ
বর্ণনা করা হইয়াছে । এ বর্ণনার দ্বারা অনহযোগ সংক্রান্ত কোন

কোন অনুষ্ঠানের সার্থকতা বা আস্তরিকতা স্ম্পষ্ট হইয়াছে।
এই বিরাট অসহযোগ সংগ্রামের সেনানায়ক ও প্রমুখন্পে
মহাত্মাজীর
চরিক্জ যেভাবে অভিব্যক্ত হইস়্াছিল তাহা সর্বজনবিদিত।

তথাপি অবিচ্ছেদ্ধে
সাত মাস কাল তাহার সান্নিধ্য
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বশত; আমি যে সমস্ত আত্ান্তরীণ তথ্য অবগত ছিলাম, তাহার,

সাহায্যে বর্তমান গ্রন্থে মহাত্বাজীর তদানীন্তন রাজনৈতিক জীবন,
আরও পরিষ্ুট করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস।
অসহযোগ আন্দোলনের নানা সঙ্কটকালে মহাত্মাজীর মনোবৃ্তি

ও বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে ধাহারা স্থপরিজ্ঞাত নহেন, তাহারা এই
গ্রন্থ পাঠে লাভবান্ হইবেন, ইহাই আমার ধারণা ।
মহাত্মা গান্ধীজীর মতে ভারতের পক্ষে অহিংদ অসহযোগই
স্বরাজলাভের একমাত্র স্থগম পন্থা । অবশ্ঠ প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহের
পম্থাও আবহমানকাল প্রচলিত আছে এবং ইহাঁও হ্বীকার্ধ্য
যে আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এ পন্থার পক্ষপাতী। কিন্তু

পাশ্চাত্য জগতের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত
করিলে এ পন্থার অকিঞ্চিৎকরত্ব ও ব্যর্থতা এবং উহার
বিষময় ফলও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্র উপলব্ধি করিবেন। যগ্তপি
পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী জগৎ এখনও সময় থাকিতে উহার

প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহাকে রাষ্থ্রীয় জীবন হইতে নির্বাসিত
করিতে অগ্রনর না হয়, তবে পাশ্চাত্য সমাজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

অবিলম্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এস্থলে ইহাঁও বলিয়া রাখা
আবশ্তক যে আমাদিগের মধো কেহ কেহ মনে করেন যে ্বরাজ-

লাভের জন্য অহিংস সংগ্রাম ও হিংসাত্বক সংগ্রাম, এই ছুই প্থার

মধ্যবর্তী অপর এক পন্থাও আছে। যদি এই মত সত্যহয়,
তাহা হইলে উক্ত তৃতীয় পন্থী রাজনীতিজ্ঞেরা এ পথ অবলম্বনে

্বরাজযুদ্ধে কৃতকার্য হইলেও হইতে পারেন বটে। কিন্তু মহা!
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গান্ধীজীর স্থির সিদ্ধাস্তও ইহাই,যে ভারতীয় শ্বরাজ লাভের
উপযোগী এরূপ কোন তৃতীয় পন্থা নাই। অতএব মহাত্মাজীনিদিষ্ট পন্থা যগ্যপি স্থির সত্য হয়, তাহ হইলে শ্বরাজকামী

ভারতবাসী করুক উহা যথাসময়ে 'সমাদরে গৃহীত হইবে।
ইত্যবসরে তৃতীয় পস্থী রাজনীতিজ্জের এ পস্থার ব্যবহার ও
পরীক্ষা দ্বারা উহার অসত্যতা এবং ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন,
ইহাই মহাত্মাজীর বিশ্বাস। পরিশেষে যখন স্বরাজযুদ্ধে অহিংস

অসহযোগের উপযোগিতা ও কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে নেতৃবর্গের

ধারণা অনুকূল ও বদ্ধমূল হইবে, তখন সমগ্র ভারত নৃতন বলে
বলীয়ান্ হইয়া মহাত্মাজীশ্প্রবন্তিত পঙ্থা! অনুসরণে কৃতসম্বক্প ও
বন্ধ-পরিকর হইবেন।
গাদ্ধী-কুটার,

পোঃ দিখওয়ার!
(বিহার ))

শ্রীকষ্জদাস
|

নন

অগাষ্ট, ১৯২৮।

পুনশ্চ £-যুন্ধবিগ্রহের ফলে বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ ও
পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংস সন্গিকট, এই মত ক্রমশ:ই পাশ্চাত্য

জগতে বন্ুল পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে । যাহার! পাশ্চাত্য

জগতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মম্বদ্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহাদিগের
অবগতির

জন্ত সাক্ষ্যরূপে বিশ্ববিশ্রত ফরাসী মনীষী রম!
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রোল ( চ২023510 ২০119 ) মহোদয়ের ছুইটা উক্তি এ স্থলে

উদ্ধৃত করিলাম।
রম1 রোল। মহোদয়ের প্রথম উক্তি ৩ 920৩8: নামক

ফরাসী পত্রে প্রথম প্রকাঁশিত হয়। ইহার ইংরাজী অন্থবাদ
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মহাত্মা গান্বীজীর নিকট অবস্থানকালে তাহার সম্বন্ধে
কোনরূপ পুস্তক লেখার কল্পনা স্বপ্নেও আমার মনে উদক্স হয়
নাই।

১৯২১ সনের শেষভাগে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ

ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইলে এ্রকে একে তাহার সহকম্্ী ও সেবকদিগের মধ্যে কেহ বা জেলে, কেহ বা আন্দোলনের কার্যযোপলক্ষে
স্থানাস্তরে গমন করিলে তাহার চিঠিপত্র ও পইয়াং ইত্ডিয়।”
লেখার কার্যে সহায়তা করিবার ভার ক্রমে ক্রমে আমার উপর

স্তম্ভ হইতে লাগিল।

আমি তখন তাহার আবশ্তকীয় কাগজপত্র

সমস্তই দেখিতে পাইতাম এবং যে সকল ঘটনা অবলম্বনে
এবং যে প্রণালীর
বিচার দ্বারা তিনি সেই প্রবল আন্দোলন
পরিচালন করিতেছিলেন, ঘনিষ্ঠভাবে তাহ! লক্ষ্য করিবার স্থযোগ

লাভও আমার হইয়াছিল । মহাত্মাজী তাহার আবশ্যকীয় কাগজপত্রের অধিকাংশই কাজ হইয়া গেলে নষ্ট করিয়া ফেলিতেন।
আমিও কিছুকাল

পরে

এইক্ষপ

করিতে আরম্ভ করিলাম।

ইহা দেখিয়া কোন বন্ধু প্রয়োজনীয় ও রক্ষণোপযোগী পত্রগুলির

প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমি রহস্য করিয়া উত্তর
দিয়াছিলাম--]

20

22

ধ্বংসবাদী, মৃঙ্তিপূজক নহি।

100200198খ--অর্থাৎ,

আমি
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ইহা পরিহাসচ্ছলেই আমি বলিয়াছিলাম, কারণ আমি

মনে করি যে হখন মান্য কোনগ্রকার আদর্শ বা ভাবের পুজা
করিতে থাকে, তখন কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তির ভিতর সেই
ভাববা আদর্শের বিশেষ ক্ষত দেখিলেস্বভাবতই সেস্তাহার
প্রতি আত্মিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া! পড়ে। ইহা হইতেই

বীরপৃজার উদ্তব। জগতে চিরকাল এই পূজা হইয়া আসিতেছে
এবং পরেও হইবে, এবং ইহার দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন

করিয়া আদর্শেরই পূজা হইয়া থাকে।
কিন্তু সেই সময় প্রতিদিনের ঘটনা ও কাগজপত্রের চাপে
আমি এরূপ অভিভূত হইয়৷ থাকিতাম যে তখন কোন্ জিনিষ
রক্ষা করা প্রয়োজনীয়, তাহার বিচার আমার পক্ষে অসম্ভব
বলিয়৷ মনে হইত। ত্ভিন্, সেই প্রবল আন্দোলন সম্বন্ধে

আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা জন্নিয়াছিল,. তাহ! যে আমার লেখনী

দ্বারা উপযুক্তরূপে বর্ণিত হইতে পারে, এরূপ ধারণাও আমার
ছিলিনা।

মহাত্বাজীর কারাগমনের কয়েকমাস পরে আমি বাঙ্গালা
গ্রদেশে ফিরিয়া আসিলে আমার পরিচিত সকলেই আমার

মুখে মহাত্মাজীর বিষয় শুনিবার জন্ত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ

করিতেন, এবং কেহ কেহ সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিবার

জন্ত আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যে

সাত মাস কাল আমি মহাত্মাজীর নিকট অবস্থানের স্থযোগ লাভ

করিয়াছিলাম, সেই সাতমাসের প্রায় গ্রতিদিনই আমার শিক্ষাপ্ু,
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সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিতাম। তিনি আমার
সম্পফিত সকল কথাই নিয়মিতরূপে ও বিস্তৃতভাবে জানিবার জন্য
উৎস্থৃক ছিলেন বলিয়া! আমি য্থাসম্ভব বিস্তৃতাকারে তাহাকে

সকল

কথা লিখিতাম।

সৌভাগ্যক্রমে আমার সমস্ত পত্র

তিনি যত্বসহকারে রক্ষণ করিয়াছিলেন।

তীাহারই আগ্রহ ও

উৎসাহের ফলে এবং মুখ্যতঃ সেই পত্রগুলি অবলম্বন করিয়াই
এই গ্রন্থ রচিত হইল।

ধাহারা মহাত্মাজীর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ৰা কার্যস্ত্রে
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন, তাহারা অনেকস্থলে এই গ্রস্থের পুঙ্থান্থপুহ্থ বর্ণন! অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রীতিকর বোধ করিতে পারেন।
কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ম্ধ্য দিয়া মহাত্মাজী ভারতের

ভাবরাজ্যে ষে বন্তা প্রবাহিত এবং সাধারণের জাগরণ সম্পাদন
করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয় বলিয়া কীত্তিত হইলেও কিছুদ্বিনের মধ্যেই কালের স্বাভাবিক নিয়মে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত

হইয়। যাইতে পারে। তখন সেই আন্দোলন ও জাগরণের
প্রভাব ও ব্যাপকতার বিষয় ভালরূপ জানিবার ও বুঝিবার জন্য

লোকের কৌতুহল ও আগ্রহাতিশয় হইলেও তাহার কোন উজ্জল
ছবি পাওয়া যাইবে না। এই আন্দোলনের মূলতত্বের অন্থুশীলন
অনেক গ্রন্থে হইয়াছে এবং মহাতআ্মাজীর ন্বরচিত গ্রস্থাদি এই

বিষয়ে প্রামাণিক বলিয়া সর্বদাই আদৃত হইবে। কিন্তু এই
আন্দোলনের

দ্বারা

তিনি ভারতের জনসমুদ্রমধ্যে কিরূপ

আলোড়ন সংঘটিত করিয়াছিলেন, তাহা! কিন্স্তীূপে কীর্তিত

. হইলেও উহার অবিকল বর্ণনা পাওয়া দুর্ঘট হইবে। আমার
মনে হয় কোন প্রকার বর্ণনা দ্বারাই উহার
ছবি ও স্মৃতি রক্ষা
করা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ, এ আন্দোলন এখনও সমাপ্ত হয়

নাই এবং আরও কত ঘটন! ঘটিবে তাহা পূর্ব হইতে নিরণন্ করা!

যায় না। তথাপি সেই নবজাগরণের মুহূর্তে আসমুন্রহিমাচল
জনমগ্ুলীর মধ্যে কিরূপ আশা, আকাঙ্ষা ও উৎসাহের শোতঃ

প্রবাহিত হইয়াছিল, এবং মহাত্মাজীর ব্যক্তিগ্ণত চরিত্রের বিরাট
শক্তিও অন্গুপম মাধুর্য কি ভাবে জনসমাজের চিত্ত অভিভূত
করিয়াছিল, মহাত্মাজীর সহিত ঘনিষ্ঠ সংসগজনিত এই কয়েকমাসের অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহার কথঞ্চিৎ স্মৃতি রক্ষা করিতে

আমি প্রয়াস পাইয়াছি।
অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়া মহাত্মাজী যে ভাবে
ভারতীয় রাজনীতি পরিশ্তদ্ধ করিয়! উহাকে ধর্মের মোপানে

উন্নীত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তন্থারা যুগ পরিবর্তনের কার্য
হইতেছে বলিয়া আমি মনে করি। স্বরাজ ও স্বাধীনতা
লাভের চেষ্টাজগতে চিরকাল সকল দেশে হইয়াছে এবং হইবে।
কিন্ত তিনি যে প্রণালী অনুসরণে ভারতে স্বরাজ স্থাপনের প্রয়াস

_ পাইতেছেন, তাহাতে সাফল্যলাভ হইঞে জগতের চিস্তাআোত:

পরিবন্ঠিত হইয়া যাইবে এবং পশুবলের পরিবর্তে সত্য, স্তায় ও
জনমতের প্রাধান্য প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাজনীতিক্ষেত্রে

অহিংসামনতের প্রয়োগ ও সত্যাগ্রহ বাসত্যনিষ্ঠা। সমগটাভূত শাস্তিময়বিভ্রোহ বা সবিনয় আইন-ভঙ্গের কল্পনা; চরকা ও খদরের
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গ্রচার; হিন্দুও মুসলমানের মধ্যে একতা সাধন; অস্পৃষ্ঠত!
দূরীকরণ প্রভৃতি সংগঠনমূলক পবিত্র অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি এক-

মাত্র ভারতের নহে, সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধনকরিতেছেন।
সুশ্্ বিচার ও বিশ্লেষণের বলে এবং তীক্ষ অন্তর্ূ্টির সাহায্যে
তিনি ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক
ব্যাধি নির্ণয় দ্বারা রোগমুক্তির যে সকল উপায় নির্ধারণ করিয়া!
দিয়াছেন, উহাতে কেবল যে ভারতের অগণিত প্রজাবর্গের
কল্যাণের পথ উন্মত্ত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্ত ভারতে উহার

সর্ধাঙ্জীন সাফল্যলাভ হইলে উহার দৃষ্টাস্তে সমগ্র জগতের দুঃস্থ ও
নির্যাতিত জনমণ্ডলীও স্ব স্ব উদ্ধারের সন্ধান পাইতে পারিবে।

মহাত্মাজী চরকা প্রচারের শিক্ষা দ্বারা যেরূপ সামাজিক,
রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পুদ্ধতির প্রচার করিতেছেন,

তাহার মূলে যে সত্য নিহিত আছে, একমাত্র তাহ! দ্বারাই

জগতের প্রজাবর্গের অশান্তি দূর হইতে পারে। কল্-কজার
যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেস্বার্থএবং শোষণ-মূলক ব্যবসায়ের

ক্ষেত্র স্বাভাবিক নিয়মে অতিমাত্র বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, এবং
উহার ফলে জগতে বিষের সঞ্চার হইয়াছে। আমার বিশ্বাস,

এই বিষ একমান্্ চরকাঁর সাহায্যেই বিদূরিত হইতে পারে।
তদ্যতীত, মহাত্মাজীর শিক্ষার অভ্যন্তরে ষে প্রকার আত্মবিশ্লেষণ,

আত্মশুদ্ধি এবং চরিত্র পরিবপ্তনের আহ্বান আছে--তাহাতে
মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতির পন্থার উম্মোচন

দ্বারা যুগপৎ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের সমন্বয়সাধনও
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হইয়াছে । সেইজন্য এ শিক্ষা চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত,
এবং সেইজন্য উহার মূল নীতি বিশ্বমানবের জীবনগঠন ও
পরিচালনে প্রযুক্ত হইলে জগতের চিন্তা ও ভাবস্রোতের উর্ধগতি

হইতে থাকিবে । সঙ্গে সঙ্গে শোষণমূলক ব্যবসায় পদ্ধতির প্রভাব
ও প্রাধান্ত লাভের ফলে জগতের সমতা! নষ্ট হইয়া যে প্রকার

ঘোর অশাস্তির স্থষ্টি করিতেছিল তাহাও বিদূরিত হইবে।
সমাজদেহে সমষ্টিভাবে এক এক যুগে এক এক প্রকার ব্যাধির
উদ্ভব হইয়া থাকে। দেখিতে পাওয়া যায়, যখন শক্তিশালী

লোকেরা স্বীয় শক্তি জনসেবায় নিয়োগ না করিয়া কেবল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্তে নিযুক্ত করিতে থাকে, তখন প্রজার ক্লেশ ও

গীড়ার অবধি থাঁকে না।

সেই ক্লেশের স্থত্র হইতেই যুগ-

পরিবর্তনের সুচনা হয়। পাশ্চাত্য ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে
কোন যুগে পোপ. (৪০০০) ও ধর্-যাজকদিগের হস্তে, কোন

যুগে বা শাসকবর্গের হস্তে লোকের ভাল-মন্দ করিবার শক্তি

কেন্দ্রীভূত ছিল। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন হেতু
জড়ের উপর মান্থষের যে অসামান্ত আধিপত্য লাভ হইয়াছে,

তাহা হইতেই সেই শক্তি অর্থশালী ব্যবসায়ীদিগের হস্তে
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, এবং তাহাদের ্বার্থপাধনের ও প্রজাশোষণের
ক্ষমতা কল্পনাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে জগতের
সর্বত্রই অশান্তি
ও অসস্তোষের হৃষ্টিহইয়াছে।
এই অশাস্তি ও অসন্তোষের প্রভাবে চতুদ্দিকে পুরাতন
সামাজিক
ওরাষ্ীয় গঠনসমুদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরস্ত করিয়াছে
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এবং তাহার স্থলে সর্বত্র নৃতন কল্পনা ও নৃতন গঠনের উত্তব
পরিলক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে

সামাজিক শাস্তি ও শৃঙ্খলার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা কল্পে যে সমস্ত নৃতন
পন্থা কল্পিত বাঁ অবলঘিত হইতেছে, তাহা জড়বাদদেরই উপর
প্রতিষ্িত। কল্-কজামূলক আধুনিক সভ্যতার চাপে মাস্ষের
অন্তঃপ্রক্তির যে অবনতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কোন মৌলিক
প্রতিকারের উপায় চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র সমাজযন্ত্রের বাহ্

পরিবর্তন দ্বারা সামাজিক ব্যাধির নিরাকরণের চেষ্টা হইতেছে।
কিন্তু মাছষের আত্ম! যদি বিশুদ্ধিলাভ না করে, মানুষের প্রকৃতি
যদ্যপি স্বার্থপ্রবণ ও জড়পরায়ণ থাকিয়া যায়, তাহ! হইলে
মামাজিক ব্যবস্থার সহ বাহ্ পরিবর্তন সত্বেও সে লমাজে
স্বাস্থ ও শাস্তির পুনঃ-প্রবর্তন দুক্ষর। বলা বাহুল্য,এ সত্য

পাশ্চাত্য জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। মহাত্মা গান্ধী-প্রবন্তিত

আন্দোলনের যৃলভিত্তি কিন্তু এই সত্যেরই উপর প্রতিষ্ঠিত।

তিনি সমাজব্যাধির মূলগত প্রতিকারের পক্ষপাতী বলিয়াই
তাহার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজ-নৈতিক, সকল প্রকার

আন্দোলনের মূলে আত্মস্ুদ্ধির প্রাধান্ত।

মহাত্বাজীর চেষ্টা

ফলবতী হইলে জগতের সেই পুরাতন সত্য ও পবিত্রতা নৃতনভাবে
পুনরায় জগতে অধিষ্ঠিত হইবে।

মহাত্মাজীর কার্য সমূহ মফল হইলে রই মহাত্মা্মীর
চিস্তাপন্ধতি ও শিক্ষার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে
বলিয়া আমার

বিশ্বাস।

কিন্ত কোন মহাপ্রাণ

ব্যক্তি-

১,

বিশে
চিন্তাষে
ওশিক্ষার
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে,
প্রথমে সেই ব্যক্তির আচরিত ক্ষুত্র-মহৎ ঘটনার সহিত ভালরূপ

পরিচিত হওয়া আবশ্ঠক।

কারণ, সাধারণতঃ বলা যাইতে

পাঁরে যে মান্্ষের কার্যাবলী তাহার অঅস্তরের ভাবের দ্বারা

নিয়মিত ও পরিচাল
হইয়ািত
থাকে। যদি কোন ব্যক্তির

তাহর

চিন্তাএবং শিক্ষার অন্তরালে কৃত্রিমতা নাথাকে, তাহা হইলে
জীবনের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষত্রঘটনাবলীর মধ্যে ভাহাঁর

চিন্তপ্রণালীর গৃঢ়অর্থও উদ্দস্ত, এবং চরিত্রের কোন্স্তরহইতে
উহা উদ্ভূত হইতেছে তাহা! প্রকাশ পাইয়! থাকে। এই কারণে
আমি মহাত্মাজীর দৈনদ্দিন জীবনের অনেক ঘটনা পুষ্থাহুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছি। তত্বারা তাহার বিশিষ্টতা ও ব্যক্তিত্ব

পরিস্কুট হইয়াছে কিনা, জানি ন|। বলা বাহুল্য, আমি ঘৈ.
ভাবে ও যতটুকু তাহাকে বুঝিয়াছি সেই ভাবে ও ততটুকুই

লিখিবার আমার অধিকার । লিখিতে যদি বিশেষ কোন ভ্রম

বা ক্রটা হইয়া থাকে, তাহা আমার বুঝিবার দোষে, অনিচ্ছারতরূপে হইয়াছে মনে করিয়া পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন।

সেনুন্ হাসপাতাল,
পুণা,
৮ই মার্চ, ১৯২৪

শ্রীকষ্দাস

প্রত্থম্ম আ্াগ

প্রথম অধ্যায়

-**

প্রথম দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়

পরিচয়ের স্থত্রপাত

চতুর্থ অধ্যায়

সংযোগ ও পরিচয়

পঞ্চম অধ্যায়

পাটনাতে একদিন

যষ্ঠ অধ্যায়

আসাম যাত্রা!

একদিনের ইতিহাস

অপ্তম অধ্যায়
অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

তত

ঘ্বশম অধ্যায়

নগুরগাও

রঃ

যোড়হাট

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়
অয়োদশ অধ্যায়
চতুর্দশ অধ্যায়
পঞ্চদশ অধ্যায়

গৌহাটী
তেজপুর

***

ভিক্রগড়

৬

শিলচরের পথে

**

শিলেট
রক

চট্টগ্রাম

বরিশাল

রর |
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সপ্তদশ অধ্যায়

**

কলিকাতা (১)

“১৬১

অষ্টাদশ অধ্যায়

পু

কলিকাতা! (২)

**১১৭৪

মেদিনীপুর

নি

উনবিংশ অধ্যায়"
বিংশ অধ্যায়

** . মৌলান। মহম্মদ আলীর
প্লেপ্তার

একবিংশ অধ্যায়
দ্বাবিংশ অধ্যায়

**
*-*

মান্দাজ সহর (১)
মাদ্রাজ সহর (২)

ভ্রয়োবিংশ অধ্যায়

...

শতং পোড়াদে

১,১৯২

6
ইহ
০৮২১১

শতং পোড়াদে

০*০২১৮

চতুবিংশ অধ্যায় ,**
পঞ্চবিংশ অধ্যায় ***

(১)
ত্রিচিনপল্লী
ব্রিচিনপল্লী
(২)

২৮
১

ষড়বিংশ অধ্যায়

ফকিরের বেশে

২৪১

***

সপ্তবিংশ অধ্যায়...
অষ্টাবিংশ অধ্যায় ...

২২৫
২৩৩

. টিনিভেলি
ইতর
এ রোড, কয়ম্বেটোর ও সেলম ২৬১

উনত্রিংশ অধ্যায়

"৮.

অন্ধ, পরিভ্রমণ

৮০

২৭৫

ত্রিংশ অধ্যায়

**...

গ্রেপ্তারের গুজব

২৮৪

হ্বিভীক্ব ভাগ
প্রথম অধ্যায়

নত

বন্ধে প্রভ্যাগমন

দিতীয় অধ্যায়

***

রাজনৈতিক শান্তিময় অবাধ্যতার
সথগ্রেপোত

***

রি

২৯১

২১৯

১1৬০

ভূতীয় অধ্যায়

বজাদপি কঠোর,

৩১৩

চতুর্থ অধ্যায়

সত্যাগ্রহাশ্রম, সবরমতি ***

৩১৫

পঞ্চম অধ্যায়
বষ্ঠ অধ্যায়
সপ্তম অধ্যায়
অষ্টম অধ্যায়
নবম অধ্যায়

আশ্রমের প্রার্থন
৩২২
মহাত্মাজীর ধর্ম-জীবনের মূল স্তত্র ৩২৮
৩৩৪
মহাত্মাজীর ধশ্ম-জীবন
৩৪১
মহাত্মাজীর সাধনা
মহাত্মাজীর পরিবার

দশম অধ্যায়

আশ্রমে প্রথম তিন দিন ...

একাদশ অধ্যায়
দ্বাদশ অধ্যায়
ত্রয়োদশ অধ্যায়
চতুদ্দিশ অধ্যায়
পঞ্চদশ অধ্যাক্

বিদায়-গ্রহণের উদ্যোগ (১)
বিদায়-গ্রহণের উদ্যোগ (২)
বিদায়-গ্রহণের উদ্যোগ (৩)

যোড়শ অধ্যায়

বিদায়-গ্রহণের উদ্যোগ (৪)

সপ্তদশ অধ্যায়

অল্-ইত্ডয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং
কমিটি, (দিলি)

অষ্টাদশ অধ্যায়

অল্-ইওিয়! কংগ্রেল কমিটি, দ্রিল্ি ৪৩৭

উনবিংশ অধ্যায় ..
বিংশ অধ্যায়

পাচ দিনের সফর
করি কি?

একবিংশ অধ্যায় :..

বন্ধের দা! (১)

৪৬৯

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বন্ধের দাঙ্গা (২)

৪৮৩

ভ্রয়োবিংশ অধ্যায়

শান্তি-স্থীপনের চেষ্টা

৪৪৯৪

আবার বন্ধে

স্থরাৎ্ নগর

8৪৯
৪৫৮

১1০

চতুবিংশ অধ্যায় ""'
পঞ্চবিংশ অধ্যায় **ষড়বিংশ অধ্যায় '"*

দেহত্যাগের সন্কল্প
দাঙ্গার শাস্তি
উপবাস ভঙ্গ

৫১১
৫১৬
৫২৪

১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে অসহযোগ আন্দোলনের গ্রভাবে

স্প্রসিচ্ধ আলিগড় কলেজে ছাত্রদিগের ধর্খঘট লইয়া সমগ্র ভারতে
মহা হুলস্ুল পড়িয়া গিয়াছে । আলিগড়ের উত্তেজনার ঢেউ
ক্রমশঃ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আলিয়া লাগিল। বেনারসের

ছাত্রদিগকে
এলাহাবাদের

অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রথমতঃ
ইন্ডিপেন্ডেন্ট

*[006৩7067৮

কাগজের

সম্পাদক শ্রীঘুক্ত জঙ্জ জোসেফ, ভাহার পর মৌলানা মহম্মদ

আলি এবং মৌলান। সাহেবের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল
নেহেরু মহাশয় আসিয় বক্তৃতা দিয়া গিয়াছেন; এবং তীহাদের
সকলের শেষে, নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে মহাত্মা গাস্ধী
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সঙ্গে সাত মাস

বেনারসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তীহার আগমনে সহরে
অপূর্বব উৎসাহের সঞ্চার হইল, এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় টল্মল্
করিতে লাগিল । আমি সেই সময় বেনারদে আমার শিক্ষাপ্ডরু
কলিকাতা ন্তাশন্যাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পুজনীয় শ্রীঘুক্ত
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবস্থান করিতেছিলাম ।
মহাত্মাজীর বেনারসে আগমনের পর এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম
ঘে, ২৬শে নভেম্বর প্রাতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সভায়

তিনি এক বক্তৃতা দিয়াছেন।

তাহাতে পাঞ্ধাবের অত্যাচার

এবং খিলাফৎ লইয়া মুসলমান ধন্মের উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের
হস্তক্ষেপের বর্ণনা করিয়া তাহার প্রতিবিধান কল্পে তিনি ছাত্রদ্রিগকে অসহযোগ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন; কিন্তু

হুজুগের বশে, সামগ্নিক উত্তেজনার দ্বারা চালিত হইয়। কিছু
করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে অস্তরাত্মার
“আওয়াজ” বা বাণী অনুসরণ করিঘ্পা নিজ নিজ কর্তব্য স্থির

করিতে পরামর্শ দিলেন।

ইহাতে একজন ছাত্র উঠিয়। প্রশ্ন

করিল--“অস্তরাত্মার আওয়াজ কি? আমরা ত কখনও তাহা

শুনি নাই!” তাহাতে মহাআ্মাজী উত্তর দিলেন বে, ত্যাগ,
তপস্তা ও ব্রহ্মচধ্য অভ্যাস করিলে অন্তরাত্সার বাণী বা ভিতরের

“আওয়াজ” শুনা যায়, এবং সেই বাণীর নির্দেশ মৃত কর্তব্য স্থির
করিলে সত্যপথ নির্ধারণে কাহারও ভ্রম হয় না।

ইহার পর অপর এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম থে, মহাত্মাজী
বেলা ১টার সময় ছাত্রদিগকে তাহার আবাসস্থানে যাইয়া কথাবার্তা
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কহিতে আহ্বান করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া ১টার সময় আমি
সেখানে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি বহু ছাত্র পরিবৃত
হইয়। তিনি বসিয়া আছেন।
আমি তাহাকে এই প্রথম দেখিলাম। তিনি এত আস্তে
আন্তে অস্পষ্টভাবে কথা কহিতেছ্িলেন যে, লোকজনের যাতা-

রাতের শব্দে তাহার কথা চাপ! পড়িয়া যাইতেছিল।

সেই জন্য

আমি ঘুরিয়া তাহার পিছনে একটু নিকটে গিয়া বমিলাম এবং

শুনিতে পাইলাম তিনি আচচ্বিত বলিয্পা উঠিলেন_হিন্দস্থানমে
ত শক্তি আ গিয়া--আ গিয়া নেই”? কথা বলিবার সময়
দেখিলাম, যখন তিনি কোন বিশেষ কথা। বা ভাব শ্রোতার চিত্তে

দটরূপে অঙ্কিত করিতে চাহেন, তখন সেই বাক্যোচ্চারণের
তালে তালে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে থাকেন।
একজন ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে কিরূপ প্রণালীতে আশ্রম স্থাপন
করিয়া বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা বলিতে

লাগিলেন। এই সময় পণ্তিত মদনমোহন মালবীয়জীর কনিষ্ঠ
পুত্র আসিয়া তাহাকে কাণে কাণে কি বলিয়। গেল। তিনি
তাহাতে কথ। বন্ধ করিয়া উঠিয়া দ্াড়াইলেন এবং বাহিরে
আসিয়া একখান! মোটরে বসিলেন। শুনিলাম তিনি মালবীয়জীর
সহিত অসহযোগ সন্ধদ্ধে আলোচনা

করিতে যাইতেছিলেন।

তাহার সঙ্গে পণ্ডিত মঘিলালজী গেলেন । মৃহাত্মাজীকে এতক্ষণ

দেখিয়। মনে হইতেছিল তাহার ভিতরে কি একটা চিস্তার
'আলোড়ন চলিয়াছেঃ সেইজন্য তাহার চেহারা কিঞ্চিৎ বিষণ্ন
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ও নিশ্রভ। কিন্তু মতিলালজীকে নিজের পাশে বসিবার জন্য
আহ্বান করিয়া যখন “আ-যাইয়ে” বলিয়া গা-ঝাড়া দিয়া মতিলালজীর বসিবার স্থান করিবার জন্য একটু সরিয়া গেলেন, তখন
দেখিলাম তাহার চক্ষুতে এক ভীক্ষ জ্যোতি এবং মুখের ছটা!

প্রকাশ হইয়া পড়িল।
সেই দিন বৈকালে বেনারসের টাউন হলের মাঠে জন-

সাধারণের সভায় তাহাকে দ্বিতীয়বার দেখিলাম ।কিন্তু এখানকার
মুদ্তিআবার স্বতন্ত্র।

সভাস্থলের গোলমাল নিবারিত হইতেছিল

ন। দেখিয়া তিনি দড়াইয়া উঠিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত
নাঁড়িয়া সকলকে শান্ত হইয়া বসিতে বলিতেছেন । তাহার মেই

সময়কার সহাস্ত বদন, চঞ্চল দৃষ্টি এবং ত্বরিত পদক্ষেপ দেখিরা
মনে হইতে লাগিল» তিনি ধেন তাহার অন্তরের আনন্দ সকলকে

বিতরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছেন। সভাস্থলে অসংখ্য
লোক,এত বড় মভা বেনারসে আমি আর দেখি নাই।

সকলের পিছনে দীড়াইয়া আছি জনতার কাধ্য-কলাপ ও ব্যবহার
পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

এমন সমর শ্রীযুক্ত বাবু শিব

প্রসাদ গুপ্ত সভার উঠিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া কি বলিলেন

তাহা দূর হইতে কিছুই শুনিতে পাইলাম না।

তখন

ভাবিলাম, এতদূর হইতে মহাত্মাজীর বক্তা কিছুই শুনা
যাইবে না। কিন্তু তিনি যখন একখান! চেয়ারে বসিয়া বক্তৃতা

আরম্ভ করিলেন তখন প্রত্যেকটা কথা দূর হইতেও স্পষ্ট শুনা
যাইতে লাগিল, অথচ তিনি যে বিশেষ প্রয়াস করিয়া চীৎকার
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করিয়া কথা কহিতেছিলেন, তাহা মনে হইল ন। তাহার সেই
বক্তৃতায় অহিংস! পদ্ধতির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া গন্ভীরভাবে

বলিলেন--“তরবার থিচোগে ভব, আপনা গার্দান্ কাটা ঘায়েগা”
_-সেই বাক্যের ঝস্কার আজও আমার কাণে লাগিয়া রহিয়াছে ।
এই সভার পর মহাতআ্মাজী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালয়ের
অধ্যাপক মণ্ডলীর সহিত এক সাক্ক্যমিলনে যোগ দিয়াছিলেন।
তখন একজন অধ্যাপক তাহাকে গ্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, তিনি
সকলকে বিবেক (0905০16005 ) মানিয়া চলিতে উপদেশ

দিতেছেন, কিন্তু জগভের

ইতিহান আলোচনা

করিলে দেখা

যায় ঘত কিছু যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তারক্তি তাহা বিবেকের নাম দিয়!
লোকে

করিয়াছে । তাহার

উত্তরে

শুনিলাম, ম্হাত্মাজী

বলিয়াছিলেন, বিবেকের এইক্প অপব্যবহার অনেক হইয়াছে
তাহা সত্য ; কিন্ত তথাপি বিবেক অনুসরণ করিতে গিয়া জগতের

যে দঙ্গল ও অনঙ্গল হইয়াছে, তাহা যদি খতাইয়া। দেখা যায়

তাহা হইলে অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গল অনেক অধিক মাত্রায়
হইয়াছে, ইহা প্রতীয়মান হইবে । তিনি আরও বলিলেন যে,
বিবেকের অপব্যবহার রোধ করিবার জন্য মান্থষের জীবনে
সংযম ও নিষ্ঠা এবং ত্যাগের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আনয়ন
করিবার চেষ্টা করা দরকার; তাহার উপর বর্তমান আন্দোলনে
তিনি বিবেকের প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অহিংসা (টি০০101৩) প্রচার করিয়া রক্তারক্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের পথ
একেবারে রোধ করিতে চাহিয়াছেন।

৬

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস
এদিকে বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ ও উত্তেজনা

পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকিলেও ছাত্রেরা কি করিবে বুঝিয়া উঠিতেছে
না। মহাত্মাজী যদি তাহাদিগকে কলেজ ছাড়িয়া দিতে বলেন,
তাহা হইলে অধিকাংশ ছাত্র তাহা করিতে প্রস্তুত, কিন্ত
মহাত্মাজী সেইরূপ কিছু না বলিয়া তাহাদিগকেই ন্বাধীনভাবে
চিন্তা করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করিতে বলিলেন ।
পরদিন (২৭শে নভেম্বর) কলেজের “হলে” ছাত্রদের দ্বিতীয়

এক সভ| হইল এবং মহাত্মাজী পুনরায় এখানে বক্তৃতা করিলেন ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্চেন্সেলার স্বয়ং মালবীয়জী এই সভার

সভাপতি ছিলেন। আমি পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া এখানে উপস্থিত
হইয়াছিলাম।

মহাত্মাজী বলিলেন, তিনি মালবীমজীকে নিজ

অগ্রজতুল্য সম্মান করেন।

তাহার আশ! ছিল, তাহারা দুই ভাই

এক সঙ্গে সর্বদ! দেশের কাজে নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু বড়ই
আক্ষেপের বিষয় যে, অসহযোগ লইয়া আজ তাহাদের মধ্যে
মতভেদ উপস্থিত হ্ইয়াছে। বেনারসের ন্যায় তিনি যখন
আলিগড় কলেজের ছাত্রদিগকে অসহযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে

উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন কলেজের সেই প্রকাণ্ড অষ্টালিকা
সমূহ দেখিয়! এবং স্যার সৈরদ আহমেদের কীত্ি স্মরণ করিয়।

তাহার অন্তর হইতে ক্রন্দন আসিতে লাগিল, এবং মনে হইতে
লাগিল, তিনি একি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন?

কিন্তু তাহার

অন্তরাত্বা বলিয়া দিল যে, তিনি ঠিক কাজ করিতেছেন।

এখানেও মালবীয়জীর প্রতি শ্রদ্ধা ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি

প্রথম অধ্যায়

আকর্ষণ সত্বেও তিনি অস্তরাত্মার বাণী এবং কর্তব্যের আহ্বান
অনুসরণ করিয়া ছাত্রদিগকে বলিতে পারেন যে, যদি সত্য সত্যই
কেহ পাঞ্জাবের ও খিলাফতের অত্যাচারের দরুণ বুঝিয়া থাকে
যে, বর্তমান গভর্ণমেণ্ট অন্যায় ও অধশ্মের প্রশ্রয়দাতাঃ তাহা

হইলে তাহার সর্ধপ্রকারে এই গভর্ণমেণ্টের সংশ্রব ত্যাগ করা
কর্তব্য । ইহাতে ভাবস্যতের কথা চিন্তা করিলে চলিবে ন!।
কেহ যদি জানিতে পারে তাহার শিক্ষক দস্থ্যবৃত্তি করিয়া!
জীবিকাজ্জন করেন, তাহা হইলে সেকি ভবিষ্যত শিক্ষার কথা!

চিন্তা করিবে_না তৎক্ষণাৎ সেই শিক্ষকের সংশঅব ত্যাগ
করিবে?

এইবপ ভাবে কেহ যদি প্রাণে প্রাণে বর্তমান গভর্ণ-

মেণ্টের অসতা ও অন্তায় ব্যবহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে, তবে
তিনি তাহাকে ইহার সম্পর্ক ছাড়িতে পরামর্শ দিলেন এবং
বলিলেন যে, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারার ক্ষত! হইলেই.

চরিত্রগঠন হইবে, এবং যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইবে৷... আর.

অন্যায়_ও পাপাছরণ দেখিয়াও হুদের দুর্বধলতাহেতু কঠোর. ভাবে
কর্তব্য করিবার ক্ষমতা না হয়, তাহা হইলে বিদ্যার জাহীজ,

হইয়াও মান্য চিরকাল পঙ্গুহইয়া থাকিবে,
এবং পরের দাসত্ব.

করা ব্যতীত তাহার বারাস্বাধীন কার্য কিছু. হইতে, পারে ন।

সেই জন্য তিনি ছাত্রদিগকে বলিলেন যে, বর্তমীন গভর্ণমেন্টের

প্রকৃতি তিনি যে প্রকার বুঝিয়াছেন ও বর্ণনা করিলেন, সেই বূপ
কেহ যদি বুঝিয়! থাকে, এবং ইহাকে অসৎ বলিয়া ধারণা হইয়া
থাকে, তাহা হইলে অসহযোগ অবলম্বন করা তাহার কর্তব্য ও

মহাত্মা গাঙ্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
তাহার ধশ্ম। কিন্তু হঠতা করিয়া নহে, ওদ্ধত্য করিয়া নহে।

শান্তিময় অসহযোগে হঠতা ও উদ্ধত্যের স্থান নাই। এই
আন্দোলন আত্মশ্ুদ্ধির আন্দোলন।
কলেজ ছাড়িতে হইলে
তাহাদিগকে পিতামাতার পায়ে ধরিয়া তাহাদের অনুমতি লইয়া
ছাড়িতে হইবে, এবং যাইবার সময় ভক্তিভাবে মালবীয়জীকে
প্রণাম করিয়া তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া যাইতে হইবে।

এই বক্তৃতার পরে রাত্রিকালে বনু ছাত্র তাহার নিকট গিয়া
প্রস্তাব করিল যে, তিনি যদ্দি একটা জাতীয় কলেজ স্থাপন করেন,
তাহা হইলে একসঙ্গে পাচশত ছাত্র তাহাতে যোগ দিবে । কিন্তু
মহাত্মাজী তাহাতে উত্তর দিলেন কেহ যদ্দি তাহাকে একলক্ষ
মেকি টাকা দেয় তাহা লইয়া তিনি কি করিবেন? বরং সেই

টাকা কোথায় রাখিবেন ইহা এক মস্ত চিন্তার কারণ হইবে।
কিন্তু একটী আদল টাকা পাইলে তাহার দ্বারা তিনি অনেক
কাজ করিতে পারিবেন। তিনি আরও বলিলেন কেহ যদি

জানিতে পারে ভাহার ঘরে সাপের বাসা হইয়াছে, তাহা হইলে
মেকি কোথায় যাইবে, কি করিবে ইহা চিন্ত। করিতে বসে, নাঃ
তৎক্ষণাৎ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে?
তাহার উত্তর শুনিয়! ছাত্রের বিষম সমস্তায় পড়িয়া গেল।

তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়৷ দিলেন, তাড়াতাড়ি একটি জাতীয়
কলেজ স্থাপন করিয়া কি হইবে? তাহারা যে পদ্ধতিতে
সরকারী কলেজে

লেখাপড়া করিতেছিল, জাতীয়

কলেজে

আসিয়াও সেই পদ্ধতিতেই লেখাপড়া করিতে চাহিবে; ফলে

প্রথম অধ্যায়

৯

তাহাদের জীবন পূর্বের যেরূপ ছিল, পরেও তাহাই থাকিবে।
কিন্তু তিনি তাহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ফুটাইয়া তুলিতে চাছেন,

এবং তাহাদের সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠ। এবং ত্যাগের ক্ষমতা!
পরীক্ষা করিতে চাহেন।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার কৃপালানীজী মহাত্মাজীর
আগমনে অসহযোগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

সম্পর্ক ছাড়িয়া

দিয়াছেন। যে সমুদয় ছাত্র হুজুগে না পড়িয়া শাস্তভাবে বিচার
করিয়া প্রকৃতভাবে অসহবোগ অবলম্বন করিতে পারিবে, তাহাদিগকে প্রথমে স্বাবলম্বন ও স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দিবার জন্য একটা

আশ্রম স্থাপন করিতে প্রফেপারজীকে ম্হাত্মাজী বলিয়া দিলেন ।
সেই আশ্রমে কিরূপে অভিভাবকের অর্থসাহায্যের অধীন না

হইয়। ছাত্রের! নিজের পায়ে নিজে দীড়াইতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত কাধ্য নিজ নিজ হস্তে সম্পাদন করিতে পারে তাহা

ভ্যাস করাইতে বলিলেন।

মহাত্মাজীর সেই উপদেশ মত

কুপালানীজীর নেতৃত্ে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহী ও উদ্যোগী
যুবকেরা শ্রীগান্ধীআশ্রম নামে বেনারসে এক আশ্রম স্থাপন করিয়া
নিজেদের শিক্ষা চরিত্রগঠন এবং দেশের সেবায় ব্রতী হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
একদিনের ইতিহাস
ইহার পর অগাষ্ট মাসের প্রারস্তে (১৯২১)

মহাত্মাজী স্বয়ং

পুরোহিত হইয়া বোশ্বাই সহরে লক্ষাধিক লোকের সম্মুথে
বিলাতী কাপড়ের স্ত.পে অগ্নি প্রদান করিয়া মহা ঘটা করিয়া
উৎসব করিয়াছেন।

সে ঘটনায় সোরগোল

দেশের

সর্বত্ত

ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় একদিন বন্ধুবর প্রফেলার
কপালানীজী আমার শিক্ষাণ্ডরু শ্রীধুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে
আসিয়া সংবাদ দিলেন যে মহাত্মাজী ই অগাষ্ট রাত্রিতে
এলাহাবাদ আসিতেছেন, এবং প্রফেসারজী তাহার আশ্রমের
আয়-ব্যয়ের বজেট মহাআ্সাজীকে দেখাইবার জন্ত এলাহাবাদ
যাইবেন।

আমার

শরীর তখন

বিশেষ কুগ্র; বহুকাল ধরিয়া

রোগে ভূগিতেছিলাম ; সম্প্রতি অন্ুস্থতার আরও বৃদ্ধি হইয়াছে ।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে স্থির করিলেন যে
বাষু পরিবর্তনের জন্ত আমাকে পাটনাতে শ্রীধুক্ত পৃরেন্দু নারায়ণ

সিংহ মহাশয়ের

নিকট. পাঠাইয়া দিবেন।

ইহা শুনিয়া

প্রফেসারজী প্রস্তাব করিলেন আজ পান! না গিয়া আমি তাঁহার

সহিত এলাহাবাদ হইতে বেড়াইয়! আসিতে পারি।
_ এলাহাবাদে তখন “ই
খ্রিপেত্ডেন্ট”(15467650606) কাগজের,
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সহযোগী সম্পাদকরূপে শ্রীঘুক্ত মহাদেব দেশাই কার্য করিতেছিলেন। তাহার সহিত আমাদের পূর্ব হইতেই ঘনিষ্ঠতা
হইয়াছে । প্রফেসরজীর প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়
মহাশয়ের ইচ্ছা হইল আমি অন্ততঃ সাত দিন দেশাই মহাশয়ের
সহিত এক সঙ্গে থাকিয়া আমি । আমার

যদি সেখানে ভাল

না লাগে তাহা হইলে আমি পাটন। চলিয়া যাইতে পারি, ইহাও
তিনি বলিয়া দিলেন।

পরদিন €১০ই অগাষ্ট) সকালে কৃপালানীজীর সহিত
73, বি, ঘ্, ২. লাইনের এক ট্রেণ ধরিয়া বেলা প্রায় ১১টার

সময় এলাহাবাদে পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত মতিলালজীর বাড়ীতে উপস্থিত
হইলাম।

পগ্ডিতজীর

বাড়ী স্থৃপ্রসি্ধ আনন্দ ভবনের নাম

অনেকদিন ধরিয়া শুনিতেছি।

পণ্ডিতজীর এই আন্দোলনে,

যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই বাসভবন কংগ্রেসের কাঁজের
এক প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছে। স্থবিস্তূত বাগানের মধ্যে

প্রকাণ্ড এই রাজভবন।

বাগান ভেদ করিয়া বাড়ীর সম্মুথে

উপস্থিত হইয়া দেখি মহাদেব দেশাই মহাশয় যেন আমাদের

প্রতীক্ষায় দ্রাড়াইয্া রহিয়াছেন। কুপালানীজীকে দেখিয়াই
তিনি একগাল হাসিয়! দৌড়িয়া আসিয়া প্রেমভরে তাহার পিঠে
এক চড় বসাইয়! দিলেন, এবং আমাদের দুইজনকে সঙ্গে করিয়া
বাড়ীর শেষ অংশের একটা ঘরে উপস্থিত হইলেন। সেই ঘরে
দেখিলাম সম্মুখে কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া মহাত্মা গান্ধী
এক খানা তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন।

তাহার মন এ
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ম্হাতা! গান্বীজীর সঙ্গে
সাত মাস

কাগজ পত্রের মধ্যে নিবিষ্ট তাহার দক্ষিণ পার্থে ছুই জন যুবক
চেয়ারে

বসিয়া

তাহার

কাধ্যের

সাহায্য

করিতেছিলেন।

কূপালানীজী ঘাইয়৷ মহাত্মাজীর পাদস্পর্শ করিয়৷ প্রণাম করিলে

তিনি মুখ তুলিয়া একগাল হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন “আগিয়া ?”
আমি একটু দূরে দীড়াইয়া ভক্তিভাবে তাহাকে দেখিতে
লাগিলাম। সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইল
না, মনে হইল উহাতে

বেয়াদবি হইবে।

গ্রফেসরজীকে

দেখিয়া তিনি ধেমন করিয়া হাসিলেন এরূপ হাসি আমি বড়

দেখি নাই। সমস্ত বদন মণ্ডল যেন জবাফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়া]
অসামাম্ক শোভার স্থষ্টি করিল। কথাবার্তার ভিতর যখনই

হাসিয়া উঠেন তখনই এপ্রকার অপূর্ব প্রফুললতা চ'খে মুখে
খেলিতে থাকে। প্রফেসরজী একখানা খদ্দর ধুতি তাহার
আশ্রমে বুনাইয়৷ মহাত্মাজীকে উপহার দিতে লইয়া গিয়াছিলেন ।

উহা! তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতেই মহা্মীজী উহার স্থৃত।
পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং হাসিয়া হিন্দিতে বলিলেন--

“আঘার ষাট কোটা টাকার কাপড় দরকার, একখানা ধুতিতে
কি হইবে, যতক্ষণ এ কাপড় না হয় আমি এত বড় কাপড় কি
করিয়া গড়ি? আমাকে ইহা “ফাড়িঘা” নেংটি করিয়া পরিতে

হইবে”। প্রফেসরজী বলিলেন “মূলধন পেলে যাটকোটি টাকার
কাপড় করা আর

বিশেষ কি”

ভাহাতে

তিনি জবাব

দিলেন--“কেন, এককোটি টাকা মূলধন তোমাদের আছে;
আর যত টাকা চাই দিব।” এই কথাবার্থার পর প্রফেসরজী
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তাহার সহিত পরিচয় করাইতে উদ্ভত হইলেন।

ইতিমধ্যে অন্য আরও ৫1৭ জন লোক সেই ঘরে আসিয়! পড়িলে
আমি তখন একটু সময় পাইয়া! প্রফেসরজীকে বলিলাম--“আমি
তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই স্ুখী। আমাকে আর তাহার
সম্মুখে উপস্থিত করিবেন ন11”৮ আমি ভাবিলাষ, তাহার এই
অমূল্য সময় আমি কেন নষ্ট করিব?

আমার এইকূপ অনিচ্ছা

দেখিয়া প্রফেসরজী বিরত হইলেন | ইহার পরে ন্নানাহার

করিয়া আরও ছুই এক বার তাহার ঘরে গিয়াছি। সর্বদাই:
দেখিয়াছি তিনি কাধ্যে নিমগ্ন ।

পণ্ডিত মতিলালজী সহাস্ত বদনে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলকে
অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। মহাজ্মাজীর ঘরে কিছুক্ষণ কথাবার্তার,
পর বলিলেন, এখন মহম্মদ আলি সাহেবের দরবারে যাই।,
এই বলিয়। বাড়ীর মধ্যভাগের একটী “হল” ঘরে প্রবেশ করিলেন ।

আমি তখন প্রথম শুনিলাম যে মৌলানা মহম্মদ আলি সাহেবও
সেখানে

আছেন।

বহুকাল

জন্য তাহাকে দেখিতে

তাহার নাম শুনিয়াছি নেই

কৌতুহল হইল;

এবং আমিও

পণ্ডিতজীর পিছনে পিছনে সেই ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম ।
যাইয়া দেখি মহম্মদ আলি সাহেব এক ঘর লোক পরিবেষ্টিত

হইয়া বলিয়া আছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।
নানারপ প্রশ্ন করিতেছিলেন, আর

গলায় উত্তর দিতেছিলেন।

মৌলানা

তাহারা

সাহেব ভাঙ্গা

তাহার গলার শ্বাভাবিক শ্বরই

এ
প্রকার ভাঙ্গা, বোধ হইল যেন পেটের ভিতর হইতে শব্ধ

১৪

মহাত্মা গান্ীজীর সঙ্গে সাত মাস

উখিত হয়, আর মনে হয় যেন এক একটা কথা ভিতর হইতে
ছুড়িয়৷ ছুড়িয়া ফেলিতেছেন।

তীহার কথাবার্তা, রকম সকম,

সমস্তই খুব তেজোব্যগুক |
কিছুক্ষণ লৌকজনের প্রশ্মের জবাব দিয়া মৌলানা সাহেব

উঠিয্াা চলিয়া গেলেন।

আমি তখন প্রফেসরজীকে খুঁজিতে

লাগিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে যাইয়৷ দেখি তিনি
এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন এবং আশ্রমের রিপোর্ট

ইত্যাদি দেখাইতেছেন। তীহাদের পরস্পরের কথা হইতে
আমি বুঝিয়া লইলাম ইনিই পণ্ডিত মৃতিলাল নেহেরু মহাশয়ের
একদাত্র পুত্র জহরলাল। ত্যাগ ও সরলতার প্রতিমৃত্তি পণ্ডিত
জহরলালকে
আমি এই প্রথম দেখিলাম)

তাহার গুণের কথ!

'নানামুখে শুনিয়াছি। আমি তাহাদের কথায় কোন ব্যাঘাত
না জন্মাইয়া পিছনে দ্রীড়াইয়। শুনিতে লাগিলাম। জহরলালজী
খুব ক্ষীণস্বরে কথা কহিতেছিলেন ; অথচ কথাগুলি তাড়াতাড়ি
উচ্চারণ করিতেছিলেন। আমি একটু কাণ পাতিয়! শুনিলাম
যে তাহার এই ক্ষীণ শব্দগুলির নধ্যেই মাঝে মাঝে এক একটা
কথার উপর হঠাৎ জোর দিয় তিনি কথা কহেন। তীহার
চেহারা, কথ! ও ব্যবহার হইতে মনে হয় যেন তীহার মন ও

সুখের মধ্যে কিছুই পার্থক্য নাই--তিনি বেন অন্তরের ভাবের

এক জমাট বাঁধা প্রতিমৃত্তি।

এলাহাবাদের আরও অনেক

নেতা, ধাহাদের নাম সর্ধদ। কাগজে পড়ি, দেখিলাম মহাত্মাজীর
উপস্থিতিতে সকলে এখানে সমবেত হইয়াছেন। বাড়ীর বাহিরে
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সাসপানপিস্পিস্পিসপিস্পিসিসিসপসপিসপাাসিবাপাপিপিসপসপিসপিসপিসপসিস্পিসপাসপিসপিস্িসিসস্পিসিসিপিসস্পিিসপিসিপিসপাাসপি
পাস

বাগানে গাছের ছায়ায় ছায়ায় অনেক গ্রামের লোক আসিয়া
বসিয়া আছে।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সব দেখিয়া পরিশ্রাস্ত হইয়া বারান্দাক়
একটী চেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্ত বসিয়া পড়িলাম।
সেখানে আরও অনেক লোক বপিয়াছিল। এমন সময় একখানা

মোটর গাড়ি দরজায় আসিয়া! দাড়াইল।
তখন ভ্ত্রীলোক্দিগের সভায় যাইবেন এবং
সভার মাঠে সাধারণের সভায় যাইবেন।
শুনিয়াই আমর! সকলে উঠিয়! দীড়াইলাম,

শুনিলাম মহাত্মাজী
সেখান হইতে স্বরাজমহাত্বাজী আসিবেন
হঠাৎ দেখি জহরলাল-

জীর হাত ধরিয়। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহার

চলন খুব দ্রুত। কাহারও প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া তিনি
তর তর করিয়! যাইয়। দরজায় দীড়াইলেন। এদিকে মোটার
দেখিয়াই যত গ্রামবাসী গাছের ছায়ায় ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম

করিতেছিল--দৌড়াইয়া আসিয়া দর্শনের জন্য মোটরের সম্দুখে
উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে ভেদ করিয়া গাড়িতে উঠিবার
উপায় নাই দেখিয়া যেন মহাত্মাজী সেই দ্রুত চলন বন্ধ করিয়া
হঠাৎ থামিরা গেলেন।

জহরলালজী

তখন

লোকদিগকে

ছুই সারি হইয়া দাড়াইয়! রাস্তা করিয়া! দিতে বলিতে লাগিলেন।
তাহার কথা মান্য করিয়া তাহারা দুই সারি হইয়া ধ্লাড়াইল

এবং মধ্য দিয়া মোটারে যাইয়া উঠিবার রাস্তা হইল। কিন্তু
তথাপি মহাত্মাজী দীড়াইয়া রহিলেন। তিনি যেন ত্বরিত পদে

সেই ক্ষুদ্র জনতা৷ কিন্ূপে ভেদ করিবেন ভাহারই স্থযোগ খুঁজিতে
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ছিলেন। এদিকে জহরলালজী পুনঃ পুনঃ লোকদিগকে বলিতে
লাগিলেন কেহ যেন নিজের স্থান ছাড়িয়া মহাত্মাজীর দ্রিকে

অগ্রসর না হয়। কিন্তু তাহার কথা কে শুনিবে? মহাত্মাজীকে
দেখিয়া লোকগুলি যেন কি প্রকার হইরা গিয়াছে । এক দৃষ্টিতে
তাহার দিকে চাহিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের

চক্ষু দেখিয়া
যনে হইল তাহারা যেন স্বপ্ররাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।
জহরলালজীর প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি, সেই জন্ত তাহার
কথামত তাহার! ছুই সারি হইয়া দাড়াইয়।! রহিল। কিন্তু তিনি
যখন তাহাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া নিজ নিজ

স্থানে দড়াইয়া থাকিতে বলিতে লাগিলেন সে কথ। যেন কাহারও
কাণে গেল না। মহাত্বাজী তাহাদিগকে ভেদ করিবার জন্
যেমন স্থবোগ খুঁজিতেছিলেন, তাহারা সেইবূপ তাকু পাতিয়া

তাহাকে ছুইবার জন্য দীড়াইয়া রহিল। ছেলেরা

ছুটোছুটি

খেলাতে যেমন একে অপরকে ছুঁইবার জন্য দাড়ায় ইহাও

অনেকটা সেইরূপ। লোকদিগের

জয়ধ্বনিতে আমার দৃষ্টি

তাহাদের দিকে একবার গেল, ইতিমধ্যে দেখি মহাত্মাজী উপ,

করিয়া মোটারে যাইয়া উঠিগ! বসিয়াছেন। মানুষগ্তলি তখন যেন
পাগল হইয়া গেল। মোটারখানাকে চারিদিকে ঘিরিয়া এধার
ওধার হইতে সকলে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। মনে হইল

মোটারখান! বুঝি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। এই গোলমালের মধ্যেই
উপায়াস্তর না দেখিয়া গাড়ি চালাইয়া দেওয়া হইল। একদিকে
লোকের সেই জয়ধ্বনি ও চীৎকার, তাহার উপর এই হুড়াহুড়ি-_.

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনে হইল কেহ বুঝি চাপা পড়িয়া মারা যায়।
দিলেও বহু লোক
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মোটার চালাইয়া

গাড়ীর দুইধার ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল।

তাহার পর গাড়ীর বেগ বাড়াইলে একে একে সকলে উপ টপ.
করিয়া নাথিয়। পড়িল; এবং সকল লোকই

গাড়ীর

পিছনে

পিছনে জরধ্বনি করিতে করিতে দৌড়াইতে লাগিল। এইরূপ
দৃশ্য আমি নৃতন দেখিলাম। ম্হাত্সাজীর প্রতি লোকের

কিন্ধপ ভালবাসা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে
পাইলাম; এবং ভালবাসার অত্যাচার কিরূপ হইতে পারে
তাহাও প্রথম এই দেখিলাম। তিনি চলিয়া গেলে বাড়ী যেন
ক্রমশ: নিঝুম হইয়| পড়িল। এত লোক চারিদিকে আনাগোনা
করিতেছিল, সকলেই ক্রমশঃ কোথায় চলিয়া গেল।

প্রফেসরজী তখন আসিয়৷ বলিলেন মহাত্মাজী সাধারণ সভায়

পৌছিবার পূর্বে আমাদের সেখানে পৌছান দরকার, নতুবা
আমর! সভায় ঢুকিতে পারিব না। আমার এই সমস্ত হট্রগোলের
কিছুই অভিজ্ঞতী নাই, চিরকাল নিজ্জনে একা থাকিয়া আসিয়াছি
-_প্রফেসরজী যেদিকে চালান লে দিকেই আমি চলিতে রাজী।
তিনি বলিলেন আমরা প্রথমে “ইপ্ডিপেপ্ডেন্টগ [12061955451
আপিসে যাইব, সেখান হইতে মহাদেব দেশাইকে সঙ্গে করিয়া

সভাস্থলে যাইব।

সেই সময় একজন যেট। সোটা হানিখুসী

লোক প্রফেসরজীকে বলিলেন তিনি আমাদিগকে “ইপ্ডিপেপ্ডেন্টা*

আপিসে পৌছাইয়! দিবেন। তাহার পুত্র শীপ্রই মোটার গাড়ী
লইয়া আসবে, তাহাকে তিনি আমাদিগকে লইয়া যাইতে বলিয়া!
২
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দিবেন। প্রফেসরজীর নিকট পরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম
এই ভন্র লোকের

নাম

শ্যামলাল

নেহেরু । তখন ইনি

400205০০8% ণডেমোক্রাট কাগজ চালাইতেছেন।

ইনি খুব

রহস্যপ্রিয়,। এবং সর্বদাই প্রফুল্লবদন। দ্বিপ্রহরে অনেকক্ষণ
মহাত্মাজীর ঘরে বসিয়া তাহাকে নান। প্রকার গল্প শুনাইয়া প্রীত

করিয়াছেন।

তাহার পুত্রকে প্রফেসরজী চিনিয়া লইতে পারিবেন

কিনা জিজ্ঞাসা করায় প্রফেসরজী তাহার বিশাল দেহ লক্ষ্য
করিয়া বলিলেন পিতাকে যেমন ভুল করিবার জো! নাই পুত্রকেও

সেইরূপ; পিতার চেহার! হইতেই তিনি পুত্রকে চিনিয়া লইবেন।
নেহেরু মহাশয় এই কথায় খুব উচ্চহাস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন ।
কিছুক্ষণ পরে আমরা

[170০67460 আফিসে উপস্থিত

হইয়া দেখি সম্পাদক জজ্জ জোসেক, মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মহাদেব
দেশাই উভয়ে কাজে খুব ব্যস্ত । জোসেফ. মহাশয় মিঃ চিন্তামণিকে সমালোচন। করিয়। এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং শ্রীবুক্ত
মহাদেব তাহার প্রুক দেখিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মহাদেব

মাঝে

একবার বলিয়া উঠিলেন যে, এই প্রবন্ধ বাহির হইলেই
জোসেফের জেল হওয়া

অনিবাধ্য। * মিঃ চিস্তামণির সন্বন্ধে

তাহাদের পরস্পর কথাবার্থা হইতে মনে হইল ঘে ভাহাদের ধারণা
তিনি প্রকাশ্ত সমালোচনা মোটেই সহা করিতে পারেন না।
& প্রবন্ধের

প্রুফ দেখা

সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত মহাদেৰ

ইপ্ডিপেণ্ডেন্টের জন্ মৌলানা মহম্মদ আলির দ্বা্পা দুইটা প্রবন্ধ
[00৫৩1755760 1:611519 ( অপ্রেরিত পক্ধ ) নাম দিয় লিখাইয়া
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১৯

আনিয়াছেন তাহা পড়িয়া শুনাইলেন; একখানা পত্র মিঃ
সেরওয়ানীর নামে, দ্িতীয়খানা রঙ্গ আয়ারের নামে। পত্র
ছুইখানি পড়িয়া সকলের হাসি আর থামে না, এতই তাহ!
রহস্তপূর্ণ। এইবূপে সভার সময় হইয়া আসিলে আমরা
ইপ্ডিপেপ্ডে্ট আফিস হইতে স্বরাজ সভার মাঠে সভাস্থলে

উপস্থিত হইলাম।

সেখানে দেখি সমস্ত মাঠ এক জনসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে ।
সকল লোক মহাত্মীজীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

সভার

পশ্চাস্ভাগ দিয়া নেতাদিগের বসিবার মঞ্চে যাইবার রাস্তা।
স্বেচ্ছাসেবকেরা সেখানে কড়া পাহারা দিতেছেন। শ্রীযুক্ত
মহাদেব আমাকে সঙ্গে করিরা মেই পথ দিয়া মঞ্চের নিকট

লইয়া গেলেন এবং মঞ্চে উঠিবার একটি সিঁড়িতে নিজেও
বসিলেন, আমাকেও বসাইলেন। সভার এক কোণে দেখি
মহাত্মাজীর হস্তে অগ্নিসৎকার করিবার জন্ত বিদেশী কাপড়ের
এক স্তুপ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে পণ্ডিত মতিলালজী যে
সমন্ত কাপড় দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য । তাহার বিলাতী

গলবদ্ধ (0৪০]5:1৩ ) দড়িতে বীধিয়া মালার ন্যায় সাজান

হইয়াছিল, তাহা তীহার বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম।

কেবল

গলবন্ধের সেই মালাটি দৈর্ঘ্যে এক শত হাতের কম নহে বলিয়া!

মনে হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও কিছু বিলাতী বস্ত্র ও

বিলাতী পোষাক তিনি পাঠাইয়াছেন। অনেক বহুমূল্য বস্ত্র

নেই বন্ত্তপের মধ্যে দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। এত বড়
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জনতা, কিন্তু গোলমাল বিশেষ নাই; সকলেই ধৈধ্য ধরিয়া
আছেন। কিছুক্ষণ পরে মহাত্মাজী, মহম্মদ আলি সাহেব ও
পণ্ডিত মতিলালজী, জহরলালজী প্রভৃতি আসিয়া সভাস্থলে

উপস্থিত হইলেন। মহাত্মাজীর দৃষ্টি কোন দিকে নাই; তিনি
দ্রুতগতিতে মঞ্চে আসিয়া উঠিদ্বা বসিলেন। সভার প্রারভ্ে
পণ্ডিত মতিপালজী, মহাজ্মাজী এবং মহম্মদ আলি সাহেব প্রমুখ
সমাগত নেতৃবৃন্দের সম্বদ্ধন! করিলে বক্তৃতা আরম্ত হইল।
মহাত্ম'জীর বক্তৃতার পর মহক্ষদ আলি সাহেব বক্তৃতা দিতে

উঠিলে ভার এক কোণে এক ব্যক্তি দাড়াইয়া চীৎকার করিধা'

বলিয়া উঠিল যে মৌলানা সাহেবের মাথায় তুফষি টুপি বিলাতী।
এই বলিয়া সে মৌলানা

সাহেবের

নিন্দাবাদ সুরু করিল।

স্থানীয় নেতার! মৌলান! সাহেবের এই অপমানে অত্যন্ত চঞ্চল

হইয। উঠিলেন। কিন্তু যৌলানা সাহেব হাতের ইঙ্গিতে
সকলকে শান্ত করিয়া টুপিটি হাতে করিয়া সমস্ত জনতাকে
বলিয়। দিলেন যে টুপিটির আকার তুর্কি টুপির স্তাপ্ন হইলেও
ইহা খদ্দরের প্রস্তত।

তখন এ ব্যক্তি নীরব তইদা বসিয়া

পড়িল। এই ঘটনা হইতে মৌলানা সাহেবের বক্তৃতাটি,
তাহার বিরুদ্ধে অপর পক্ষ, বিশেষতঃ এলাহাবাদের 'লীভার'
কাগজ যে সমপ্ত সিথ্যা অপবাদ রটাইতেছে তাহার জবাবের

মত হইয়। পড়িল। মৌলানা সাবের গর ষ্টোকম্ সাহেবের
হিন্দী বক্তৃতা হইল।

সাহেবকে সহজভাবে উত্তম হিন্দীতে

বক্তৃতা দিতে শুনিয়া আশ্চর্য বোধ হইল।

ষ্টোকসু লাহেবের

দ্বিতীয় অধ্যায়
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বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে মহাত্মাজী আবার একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়া
বিলাতী কাপড় জালাইবার স্বপক্ষের যুক্তিগুলি বুঝাইয়া দিলেন
এবং তিনি এই কাপড়ের স্ত.পে অগ্নি সংযোগ করিবার সময়
যাহাতে সকলে বথাস্থানে বপিয়া থাকে এবং ভিড় না করে

তাহা বলিয়া দিলেন। কিন্ত তিনি উঠিয়া দাড়াইলে, সকল
লোকেই উঠিয়! দাড়াইল। মঞ্চে উঠিবাঁর সময় তিনি তাহার
পায়ের চম্পল

জৌড়। (মান্দ্রীজি চটি) মঞ্চের

একটি ধাপে

ফেলিয়া গিকাছিলেন।
গোলমালের মধ্যে উহা অযদ্বে
পড়িয়াছিল। তিনি উঠিয়া আসিতেছেন দেখিয়া আমি চম্পল

জোড়া ঠিক করিয়া রাখিলাম।

উহা পায়ে দিয়া তাড়াতাড়ি

তিনি কাপড়গুলি জালাইতে গেলেন এবং উহাতে অগ্নিসংযোগ
করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ।

সভাভঙ্গের পর সেই জনতার মধ্যে আর শৃঙ্খল! রহিল ন1॥
আমরা কেহই পথ চিনি না; তখন রাত্রি হইয়। গিয়াছে; কি

করিয়া বাড়ী ফিরিব ইহা এক মমস্তা হইল। আমর! সেই
জনতার মধ্যে দিশাহারা! হইয়া ঘুরিতেছিলাম, এমন সময় শ্রীঘুক্ত

মহাদেবের এক বন্ধুর সহিত দেখ। হইলে তিনি আমাদের বাড়ী
ফিরিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন ।

“আনন্দ ভবনে ফিরিয়। দেখি, মহাআ্মাজী ও তীহার সঙ্গীয়
লোকদিগের মালপত্র বোঝাই হইয়া ছুইথানি গাড়ী ষ্টেশনে

মাইরাঅন্ত প্রস্তুত হই!
য়া আছে।

মহাত্মাজীর যাইবার উদ্যোগ
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মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

পাটনাতে যাইবেন, কারণ তিনি যে কাঁজের জন্য আপিয়াছেদ
তাহার কিছুই হয় নাই। কুপালানীজী চলিয়া যাইবেন শুনিয়া
আমি অত্যন্ত ভরিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। আমি ক্ুপালানীজীকে
বলিলাম তিনি চলিয়া গেলে আমিও বেনারস ফিরিয়া যাইব।

এই কথায় তিনি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কারণ তাহার
বিশ্বাম কিছুদিন বেনারসের বাহিরে হাওয়া পরিবণ্তন করিলেই
আমি স্থস্থ হইয়া যাইব। তখন ভিনি প্রস্তাব করিলেন যে

বেনারসে ন! ফিরিয়া পুর্ব প্রস্তাব মত আমার পাটনাতে যাওয়া
ভাল।

আমার কিন্ত তখন বেনারস ফিরিবার দিকেই ইচ্ছা।

কারণ বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় শ্রীঘুক্ত মুখোপাধ্যায়
মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন যে মহাত্মাজীর সহিত এক সঙ্গে
চলাফেরা করিলে শরীরের উপর যে ঝুঁকি পড়িবে তাহা আমি
সহ করিতে পারিব না। সেই জন্ত তিনি মহাত্মাজীর সহিত
কোথায়ও যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কুপালানীজী
কিন্তু পাটনাতে ফাইবার ভন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।
যাহা হউক, রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় ষ্টেশনে আসিয়া

মহাত্মাজীর গাড়ী হইতে অনেক দূরে এক গাড়ীতে স্থান লইলাম !
কপালানীজী আমার সকলপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়া মহাত্মাজীর

গাড়ীতে চলিয়। গেলেন। গাড়ীতে উগিয়া চিন্তা কৰিলাম
পাটনা পৌছিয়! শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সমস্ত অবস্থা
খুলিয়া লিখিলেই তিনি আমার দোষ লইবেন না। বেনারস

ফিরিতে হইলে রাত্রি প্রায় একটার সময় মোগলসরাই নামিয়!

তৃতীয় অধ্যায়
যাওয়া দরকার।
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কিন্তু আমি এইরূপ মনে মনে পাটনা যাওয়া

স্থির করিয়া, এবং ট্রেণ ঠিক ভোর বেল! বাকীপুর পৌছিবে
জানিয়া নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়! পড়িলাম।

তৃতীয় অধ্যায়
পরিচয়ের সুত্রপাত
রাত্রি তিনটার সময় প্রকেমরজী আসিয়া বক্সার

ষ্টেশনে

আমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিলেন । তখন দেখি মহাত্মীজী
এবং অপর সকলে এই ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছেন। তাহার!
মোটারে চড়িয। গ্রামে গ্রামে ভ্রঘণ করিবেন, এবং পাঁচ স্থানে

সভা করিয়া সন্ধা! পাচট। নাগাদ সাসারাম পৌছিবেন, এই,
ধপ্রগ্রাঘণ ঠিক হইয়াছে । মোটারে স্থান কম বলিয়া প্রফেস,
তাহাদের সঙ্গে যান নাই।

তিনি আরা ষ্টেশনে নামিয়া সে.

হইতে লাইট রেলওয়ে দিয়া প্রথমত: বিক্রমজিৎ্ নামক গ্রী,
যাইবেন। এ গ্রামে মহাত্মীজী এবং অপর সকলের বেলা ১২টা

নাগাদ আসিয়৷ পৌছিবার কথা। তাহার পর দেড়টার সময় অপর
এক ট্রেণে প্রফেসরজী সাসারাম যাইয়া মহাআ্মাজীর সাহত মিলিত
হইবেন। প্রফেসরজীকে যত্বু করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত
দুই জন শ্বেচ্ছাসেবক ডীহার সহিত চলিয়াছেন।

২৪

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

আস্পি্পসিসিসিসিপিসিসিসিপাসিসিসিাপিসিপিস্পিসিিসিসিসপাপাসিসিসিস্পিাস্পিসপাস্পিস্পিসপিসিস্িসপিিস্পিসিসপাসিপসপিপিপসিস্পিসপিসটসপিস্পিসপাসপিসপাশিা

ভোর হয় হয়, এমন সময় আমরা আরা ষ্টেশনে পৌছিলাম॥

প্রফেদরজী একা সাসারাম যাইতেছেন, তাহার একান্ত ইচ্ছ!
আমি তাহার সঙ্গেই থাকি, এবং এক সঙ্গে ছুই জনে পানা যাই।

অনেকটা সেই কারণেই তিনি আরা হইয়া ঘুরিয়া বাইতেছেন,
নতুবা কষ্ট করিয়াও ম্হাত্বাজীর দলবলের সহিত মোটারে চলিয়া
যাইতেন। এই অবস্থায় আমি তাহাকে ছাড়িয়া কি করিয়।
ঘাই? সেই জন্ ঠাহার সঙ্গে আমাকেও আরা ষ্টেশনে নামিতে

হইল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে ছোট লাইনের গাড়ী ছাড়িল।

তাহাতে চড়িয়া বেলা দশটা নাগাদ আমর। বিক্রমজিৎ গ্রামে

আসিয়া পৌছিলাম।

গাড়ী হইতে বিক্রমজিতের ৮১০ মাইল দূর হইতেই দেখি
কাতারে কাতারে লোক গ্রাম ভারঙ্গিয়৷ সভাঙ্ছলে যাইতেছে।

শন হইতে মভার স্থান প্রায় দেড় মাইল দূর । এক স্থবিস্তূত

তর মধ্যথানে তাবু ও সামি়ানা গাড়িয়। সভার স্থান কর!
[িছে। শুনিলাম গত বহ্দর দাহাবাদ জেলায় বকরি-ইদের
হীষণ দাক্ছা হয় তাহা এই স্থান হইতেই আরস্ত হইয়াছিল ।
।ই জন্য মহাত্রাজীকে এখানে আনা হইতেছে, যাহাতে এবার
মাবার হিন্দুমুপলমানের প্রীতি ভঙ্গ না হয়। আমাদের সঙ্গে
থে স্বেচ্ছানেবক ছুইজন আনিয়াছেন তাহারা বলিম়াছিলেন

এখানে ১২ টার সময় পৌছিয়! মহাত্াজীর সঙ্গীয় সকলে আহারাদি
করিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত আছে । কিন্তু সে প্রকার কিছু যোগাড়
দেখিলাম না। বন্দোবন্তের বড়ই অভাব মনে হইতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়
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স্বেচ্ছাসেবক দুইটী আমাদের জন্ত আহার প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ
করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে নিষেধ করিলাম।

সভাস্থলে বসিয়া থাকিলে আমাদিগকে নৃঙন লোক দেখিয়া পাছে
লোকের ভিড় আমাদের পিছনে লাগে এই ভরে একটু দূরে একট!
বড় গাছের নীচে আমর! যাইয়। বসিলাম। চারিদিকে খোলা
মাঠ, আর নৃতন এই বৃক্ষ তলে বসে, আমার বড়ই ভাল লাগিতে
লাগিল। এদিকে বারটার সময় মহাজ্মাজীর আপিবার কথা;
কিন্তু ১২ ট| বাজিয়া ১টা, ২টা, ৩ট! বাজিয় গেল তথাপি তাহার
দেখা নাই। লোকজন ইহাতে অধীর হইয়া পড়িতে জাগিল।

এবং কোনও স্থানে ঘোড়ার খেলা, কোনও স্থানে বক্তৃতা এই
প্রকারে সকলে

অময় কাটাইতে লাগিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা

প্রতীক্ষা করিয়৷ আমরাও শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। তাহার উপর
সম দিনের অনাহার। দেড়টার সময় সাসারাম যাইবার যে
ট্রেণছিল তাহাও চলিয়া গিঘ্াছে।

আজ আর কোন দিকে

যাইবার ট্রেণ নাই । বে সমস্ত লোক বহুদূর হইতে পায়ে হাটিয়া
অথবা ঘোড়ায় চড়িয়া সভায় আসিয়াছে তাহার! ক্রমে ক্রমে
ফিরিয়া যাইতে লাগিল এবং সভাস্থলের ভিড় কমিতে লাগিল।
এইরূপ অনেক সময় কাটিয়া বাইবার পর হঠাৎ, দেখি--বে সমস্ত

লোক মাঠের বাস্ত। দিয়৷ বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার

সভার দিকে মুখ ফিরাইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে
এখানকার

লোকেরা

হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল । সেই সঙ্গে

দেখা গেল বছুদূরে ছুই খানা মোটার ধুলি উড়াইয়া সভার দিকে
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খুব জোরে ছুটিয়া আসিতেছে । মোটার দেখা যাইবার অল্প
সময়ের মধ্যেই মহাত্মাজী সদলবলে আসিয়া পৌছিলেন এবং
তৎক্ষণাৎ সভার কার্য আরস্ত করিলেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে
সহ্ৃদ্বর রামবিনোদ বাবু আপিয়াছেন। তিনি আসিয়া আমাদের
সহিত গাছ ভলায় দেখা করিলেন । আমরা যে সব অস্থবিধ!

ভোগ করিয়াছি তাহার জন্য প্রফেসরজী কিছুক্ষণ রামবিনোদ
বাবুর সহিত স্েহ-কোন্দল করিলেন। তৎপর কি করিয়া
সাসারাম যাওয়া ঘাইবে তাহাই বিচাধ্য বিষয় হইল। আমার
দুর্বল শরীর, সমস্ত দিন জাহার হয় নাই, আমার জন্যই তাহাদের
ছুই জনের চিন্তা। স্থির হইল তাহারা তখনই আমাকে এক

মোটারে লইয়া বসাইয়া দিবেন, তাহার পর নিজেদের ব্যবস্থা
কোন প্রকারে করিবেন।

ইহাতে ষদি অপর

লোকের স্থান

ন| ভয় তাহ! বিব্চেনা করা হইবে না। এইক্ধপ ঠিক হইবার
পর সভাভঙ্গের পূর্বেই আমি যাইয়। তাহাদের সাহায্যে এক
মোটারে মহাত্মাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঘুক্ত যমুনাদাস গান্ধীর পাশে
স্কান অধিকার করিয়া বসিলাম ।
সভায় তখন ন্হম্মদ আলি সাহেব বক্তৃতা করিতেছিলেন
কিন্ধু গ্রান্যলোক কে কাহার কথা শুনে ? চারিদিকে গোলঘাল |
লোকের ভিড়ে স্থান অত্যন্ত গরম হইয়া গিয়াছে। বছুলোকে

ছুই খানা মোটারকে চারিদিকে খিরিয়। দাড়াইয়া আছে।
তাহাদিগকে বলিলেও কথ! শুনিবে না, বরং ক্রমশই যেন সেই
জনতা চাপিয়া আসিতে লাগিল। রামবিনোদ বাবু এবং

তৃতীয় অধ্যায়
প্রফেসরজী লোকের
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ভিড় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে

নিযুক্ত রহিলেন। যতই সভাভঙ্গের সময় হইল আমাদের চারিদিকের জনতা ততই বাড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ সভার সহস্র
সহশ্র লোক আমরা যে মোটারে বসিয়া আছি মহাত্মাজী তাহাতে

উঠিবে ভাবিয়া এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িল ।
সকল লোককেই এদিকে আসিতে দেখিয়া তিনি পশ্চাদ্ভাগ
দিয়া সভামঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িলেন, কিন্ত কিছুদূর অগ্রসর

হইবামাত্র বহুলোকে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং সকলেই
তাহাকে প্রণাম বা স্পর্শ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িল । সহশ্র সহশ্র
লোক এইবূপে একসঙ্গে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সেই
স্থানে যে প্রকার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল তাহা বর্ণনাতীত। যে
কয়জন স্বেচ্ছাসেবক তাহার সঙ্গে ছিল তাহারা সেই জনতা
ঠেলিতে ঠেলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, এবং মহাত্মাজীকে চারিদিকে ঘিরিয়া এক আমগাছের নীচে গিয়া দ্বাড়াইল। তখন
ঢেউএর পর ঢেউ জনতার আ্োত সে দিকে যাইতে লাগিল, এবং
তাহা রোধ করা মুষ্টিমেয় স্বেচ্ছাসেবকের ছুংসাধ্য হইয়া পড়িল।

তাহাদের চীৎকাঁরে এবং জনতার গোলমালে আমাদের দৃষ্টি সেই
দিকে গেলে রামবিনোদ বাবু এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া জনতার
উপর দিয়াই মোটার চালাইয়া মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইতে
ড্রাইভারকে আদেশ দ্রিলেন। মোটারের ভে। ভে শব্দে গ্রাম্য
লোকের চমকিয়া যাইতে লাগিল, এবং সরিয়া সরিয়া মোটারের

রাস্তা ছাড়িয়া জনতা ভেদ করিয়া আমগাছ তলায় পৌছিয়াই
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বাষবিনোদ বাবু ও আমি মহাজ্মাজীর দিকে হাত বাড়াইয়া
দিলাম এবং তিনি আমাদের হাতে ভর দিয়া লাফাইয়া গাড়ীর
ভিতর চড়িয়া বসিলেন।

ভখনই মোটারের মুখ ফিরাইয়া দ্রুত

সাসারামের দিকে তাহ? চালাইয়। দেওয়া হইল। বহুদূর অবধি
জনতার স্রোত আমাদের পিছে পিছে দৌড়াইতে লাগিল।
দেখিলাম মহাত্সাজীর পায়ে দুই তিন স্থানে চোট লাগিয়া রক্ত
নির্গত হইয়াছে । বোধ হয় ভিড়ের ভিতর কোন কোন লোক

লাঠি দিয়া তাহাকে ছু'ইতে চেষ্টা

করিয়াছে তাহাতেই এইক্প

ক্ষত হইয়াছে । গাড়ীতে উঠিয়াও তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে
নাই, দুই তিন বার আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, তিনি নিজের
চিন্তায় নিবিষ্ট। যাইতে যাইতে একস্থানে গাড়ির বাতিটা

পড়িয়া গেলে, গাড়ী থাঘাইতে হইল।
দেখি বহুলোক দৌড়াইঘা আমিতেছে।

চাধারা কাজ করিতেছিল

পিছনে মুখ ফিরাইসা
নিকটে মাঠে থে সমস্ত

হাতের কাজ ফেলিয়া দৌড়াইয়।

আনিয়! অবনত মন্তকে প্রণাম করিতে লাগিল এবং ঘ্ধন্ত হে
গিয়া, ধন্য হো গিয়া” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া আত্মপ্রসাদ

জ্ঞাপন করিতে লাগিল ।

কোন গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলেই দেখি গ্রামবাসিরা
পথরোধ করিয়! দ্াড়াইয়া আছে। বারম্বার হাতের ইঙ্গিতে
রাস্তা ছাড়িয়া দিতে বলিলেশ্ড তাহারা মোটার যাইবার রাস্তা
দেয় না। অগত্যা সেখানে ঘোটারের বেগ কমাইতে হয়।
তখন শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে ফুল, নারিকেল কুচি
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ও অন্যান্ত সুগন্ধি দ্রব্য এবং পুজার উপকরণ আমাদের গায়ে
পড়িতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি হইতে থাকে । এইক্সপে
কয়েকটা গ্রাম পার হইয়া! গেলে এক স্থানে খোলা মাঠের উপর

রাস্তা দিয় খুব বেগে মোটার চালাইয়া দেওয়া হইল; কিন্ত
কিছুদূর যাইয়! হঠাৎ মোটারের একটি টায়ার ফাটিয়া গেল এবং
টায়ার বদলাইবার জন্ত আমাদের সকলকে নামিয়া দাড়াইতে
হইল। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, আমি মহাত্মজীর খুব
নিকটে তাহার কাম পার্খে দাড়াইয়া আছি, এমন সময় ছাতা

মাথায় লাঠিতে ভর দিয়! ধীরে ধীরে এক বৃদ্ধা আপিয়া! আমাকে
জিজ্ঞাসা করিল-__“বাবা, মহাত্মা! গান্ধী কে?” আমি মহাত্মাজীর
এক হাত ব্যবধানে দাড়াইঘ্রা_কি করে বলি ইনিই মহাত্মা
গান্ধী? আমার পক্ষে এপ বলা! ধৃষ্টতা হইবে মনে হইল, এবং

লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। তাই আমি কোন উত্তর না দিয়! চুপ
করিয়া রহিলাম | বৃদ্ধ! বার ছুই প্রশ্ন করিলে, মহাত্মাজী নিজে
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন তুমি তাহাকে খুঁজিতেছ ?%

তাহাতে বুদ্ধা তাহীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল--“বাবা আমার
বয়স ১০৪ বৎসর হইয়াছে, চোখে ভাল দেখিতে পাই না। আমি
সমন্ত তীর্থ পর্যাটন করিয়াছি, বদরিকী শ্রম গিয়াছি, বাড়ীতে দুই

মন্দির স্থাপন করিয়া! সেবা-পূজার বন্দোবস্ত করিয়াছি।
আমাদের যেমন রাম অবতার, কৃষ্ণ অবতার হইয়া গিয়াছেন
শুনিতেছি সেই রূপ মহাত্মা গান্ধী অবতার হইয়াছেন।

না দেখিলে আমার মৃত্যু হইবে না”

তাহাকে

এই বলিতে বলিতে
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বৃদ্ধার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

আমরা কেহ না বলিয়৷

দিলেও বৃদ্ধা এখন বুঝিতে পারিল যে সে মহাত্মাজীর মহিতই

কথা কহিতেছে। তাই জিজ্ঞাসা করিল-_“বাবা তৃষ্ণা দূর হইবে
কিসে?” মহাত্মাজী ঈষৎ হাপিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া
বলিলেন-__“তৃষ্ণ ?-_তৃষ্ণা থাকিতে মুক্তি হইবে কি প্রকারে ?”

বৃদ্ধার এত বয়স শুনিয়া তাহার আহারাদির নি্পন মহাত্মাজী
জিজ্ঞাস! করিলেন।

বৃদ্ধা বলিল যে, সে ১২ বৎসর বয়সে বিধবা

হইয়াছে। তখন হইতে কিরূপ কঠোর নিয়মে থাকিয়া জীবন
অতিবাহিত করিতেছে তাহা মে বর্ণনা করিল। আজকাল
বিশেষ কিছু খাওয়া নাই, কেবল দিনে একবার দুর্বাঘাসের

সরবত খাইয়। কাটায়। বৃদ্ধা এইরূপ মন খুলিরা মহাত্মাজীর
সহিত আলাপ করিতেছে দেখিয়া যে আট দশজন গ্রামালোক
ইতিমধো জড় হইয়াছিল, তাহার! বলিল ধে, বৃদ্ধা সকাল হইতে

সন্ধ্যা পথ্যন্ত ছাতা মাথার দিদা এই স্থানে মহায্মাজীর দর্শনের
জন্য এক মনে দীাড়াইয়। আছে। তাহার এত বয়স যে চলিবার
শক্তি অধিক নাই। আমর! যেরূপ তীরবেগে তখন মোটার

চালাইয়' যাইভেছিলাম, তাহাতে মোটারের টায়ার এই স্থানে
আসিয়। কাটিয়। ন| গেলে বৃদ্ধা কিছুই দেখিতে পাইত না । এখান

হইতে একটু দূরেও বদি টায়ারটি ফাটিত, তাহা হইলেও তাহার
পক্ষে মহাত্মাজীর দর্শন অসম্ভব হইত। বৃদ্ধা থেখানে দীড়াইয়া

ছিল, তাহার ৮।১* হাত দূরে টায়ারটী ফাটি যায়। ঘটনার
সঘাবেশ বড়ই আশ্চধ্য মনে হইল। আমাদের মোটার মেরামত

তৃতীয় অধ্যায়

হইবার পূর্ধেই দ্বিতীয়

মোটারখানা
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আসিরা

পড়িল।

মহাত্মাজীকে বাহিরে দীড়াইয়! বৃষ্টিতে ভিজিতে দেখিয়া বাৰু
রাজেন্দ্র প্রসাদ সেই গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া মহাত্মাজীর

নিকট দাড়াইলেন এবং আমীকে নৃতন লোক দেখিয়! “তুম্ কোন্
হ্যায়, ভাই” বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাস করিলেন। এদিকে টায়ার
বদলাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া মৌলান। মহম্মদ আলি সাহেব

উচ্চৈংস্বরে মহাত্মাজীকে দ্বিতীয় মোটারে বসিতে আহ্বান করিলে
মহাজ্মাজীও তথায় ঘাইয়া। বসিলেন। কিন্তু সেখানে রাস্তার
পরিসর এত কম যে, আমাদের মোটার ন! চলিলে পাশ দিয়া

তাহাদের যাইবার স্থান ছিল না, সে ভন্য ঘতক্ষণ না এই গাড়ী
দোরস্ত হইল ততক্ষণ তাহাদিগকেও বসিয়া থাকিতে হইল।
এদিকে আমাদের যোটারথানা মেরামত হইয়া গেলে পিছনের

গাড়ী হইতে প্রফেসর কুপালানীজী ও আরও ২৩ জন মুনলমান
ভদ্রলোক ইহাতে আসিয়া উঠিলেন।
তেই মৌলানা

মহম্মদ আলি

মাজ্মাজী পিছনের গাড়ীসাহেবের নিকট রহিলেন।

ছুইথানা গাড়ীর মধ্যে আমাদের গাড়ীখান1 বড়, এবং ইহার
বেগবেশী। সেই জন্য অল্পকালের মধ্যেই দ্বিতীয় গাড়ীথান!
অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা চলিয়। গেলাম । যাইতে যাইতে

পূর্বের মত কোন গ্রামে প্রবেশ করিলেই গ্রামবাসীরা ফুলফল
দিয়া মহাত্মাজীর উদ্দেস্তে যে পূজা করিত, এখন আমরাই তাহা
পাইতে

লাগিলাম।

লোকের

বিশ্বা__মহাত্বাজী

প্রথম

গাড়ীতেই থাকিবেন, তাই এই গাড়ীর দ্দিকেই তাহাদের ঝৌক্।
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মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

প্রফেসরজী, রামবিনোদ বাবু প্রভৃতি বলাবলি করিতে লাগিলেন,
ইহা ভালই হইয়াছে; লোকের যাহা কিছু অত্যাচার আমাদের,

উপর দিয়াই চলিয়া যাইবে, তাহাতে মহাত্মাজী একটু স্থথে
আসিতে পারিবেন ।

এইকপে সাসারামের নিকটবর্তী হইয়া দেখি, সহরের সমস্ত
লোক সহরের বাহিরে আসিয়া ২৩ মাইল ধরিরা দুই কাতারে

ঈ্াড়াইয়া আছে।

তখন স্ধ্য অস্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

স্ধ্যের রক্তিম আভা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া অপূর্ব শোভার
সঞ্চার করিয়াছে । আমরা নিকটবন্তাঁ হইলেই বহুলোক আনন্দে
উল্লম্ষন করিতে লাগিল। ছুই সারি লোক ভেদ করিয়!
জয়ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ক্রঘশঃ আমরা

হইতে লাগিলাম।
বাড়িতে লাগিল।

সহরের দিকে অগ্রপর

যতই অগ্রসর হই, ততই লোকের ভিড
অবশেষে এক স্থানে রেলওয়ে লাইনের

নিকট আসিয়া পৌছিলাম।

তখন রেল ঘাইবার সময় বলিয়া

রান্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া ভইয়াছে।

আমাদের গাড়ী খামাইতেই

সমস্ত লোক তাহার উপর চারিদিক হইতে ঝুকি পড়িল
এবং লোকের চাপে গাড়ীছে বসিয়াই আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ
হইবার উপক্রম হইল । আমরা ৭৮ জন গাড়ীতে আছি, ইহার,
মধ্যে কে মহাত্মা তাহ! লইয়া সেই লোকেরা সমস্যায় পড়িয়া
কেহ ক্ূপালানীজীর, কেহ রামবিনোদ বাবুর পা লইয়া কাড়াকাড়ি

করিতে লাগিল; আবার

কেহ বা আমাকে স্পর্শ, করিয়াই

কৃতককতার্থ বোধ করিতে লাগিল । এক দল যায়, আর

একদল
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আসে, এইরূপে জনপ্রবাহ ক্রমাগত আমাদের দিকে আসিয়া
এরূপ দর্শন স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল ।
ইহাদের সরল বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু আমর!
সমন্ত দিনের অনাহার ও পথশ্রমে ক্লান্ত, তাহার উপর লোকের
এই প্রকার ভালবাসার দৌরাত্ম্য অসহা বোধ হইতে লাগিল।

আমাদের খুব ক্লেশ হইলেও ভাবিতে লাগিলাম, মহাত্মাজী
আমাদের সঙ্গে থাকিলে তাহার

যে কষ্ট হইত, আমরা

তাহাই

ভোগ করিতেছি । ইহাতে তিনি রক্ষা পাইয়া গেলেন তাহাই
আমাদের কতক সস্তোষের কারণ হইল ।

ট্রেণ চলিয়া গেলে রাস্তা খুলিয়। দেওয়া হইল।

আমর!

তখনই গাড়ী ছাড়িয়া সাসারামের গলিঘুঁজির মধ্য দিয়া আমাদের

আবানস্থানে যাইয়৷ উপস্থিত হইলাম। সেখানেও খুব ভিড়;
কিন্তু দরজায় খুব কড়া পাহার! বসান হইয়াছে। অল্পকাল
পরেই দ্বিতীয় গাঁড়ীতে মহাত্মাজী মৌলানা মহম্মম আলি সাহেব,
রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবু প্রভৃতি আসিয়া পড়িলেন।

চতুর্থ অধ্যায়
সংযোগ ও পরিচয়
মহাআ্মাজী আয়া উপস্থিত হইলেই তাহার আহারের₹
ছাগলের দুধ চাহিয়া পাঠান হইল। শ্ুনিলাম ছুধের জন্ত লে
পাঠান হইয়াছে । ছুধ তৈয়ার নাই জানিয়া যমুনাদাস
একেবারে অধীর হইয়া গড়িলেন । কিছুক্ষণ পরে 7

আসিলে দৌড়াদৌড়ি করিঘা তাহা গরম করিয়। আনা হইল
কিন্তু ম্হাআ্মাজী তাহা গ্রহণ
করিলেন
যমুনাদাসের মুখ ছুঃখে হিয়মাণ হউর। গেল।

সারা দ্রিন মহাম্সাজীর আহার হর নাই।

না) উহা
শুনিলাম, আ

সানারামে আসি

আহার করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঘখ
দুপ্ধের যোগাড় হইল, তখন কুষ্যান্ত হইয়া গিয়াছে। শুনিলা:
সুধ্যান্তের পর তিনি কিছু খান না।

তাহার আগমনের পরই স্থানীয় নেতার! আসিয়া কথাবার্থ
কহিতে লাগিলেন। মহাতআ্মাজী পথশ্রমে, অত্যান্ত ক্লান্ত হইয়
পড়িয়াছেন, ভাহার উপর সমন্ত দিনের উপবাস এখন"
সাসারামের সভায় বক্তৃতা দেওয়! বাকি আছে। গ্াহাকে একা

বিশ্রামের সময় দিবার জন্য সভা ঘণ্টা! ছুই স্থগিত রাখা হইয়াছে

চতুর্থ অধ্যায়
অপর সকল লোকেরা তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেল।

৩৫
কিন্তু

বাহিরে ভয়ানক লোকের গোলমাল । [যে ঘরে তিনি বসিদ্বাছেন,

তাহার রাস্তার দিকে ৩৪টী দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে!
কিন্তু এত লোক সেখানে জড় হইয়া গোলমাল করিতেছে যে,
ননে হয় বুঝি দরজাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আমাকে ঘরের

এক কোণে দেখিয়া ভিনি আহন্গুল দিয়া একটা! বাতি দেখাইয়া
দিলেন। আদি ভাবিলাম তিনি বোধ হয় বিশ্রামের জন্ত বাতিটা।
কমাইয়। দিতে বলিলেন। কিন্তু তাহা! নহে বাতিটা তিনি
চাহিয়/ছিলেন। ইহা বুঝিবাধাত্র উহ1 নিকটে লইয়| গেলাম।
তিনি তখনই দপ্তরের কাগজ পত্র খুলিয়৷ কাজে বসিয়া গেলেন ।

আমাকে ভিনি এই প্রথম হুকুম করিলেন। ইহার পূর্বের
ধখন মোটারের টায়ার ফাটিয়া যায় তখন সেই বৃদ্ধার সহিত কথা
বলিবার সম্ঘ আমাকে তিনি প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে এক

জন নৃতন লোক তাহার সঙ্গে চলিয়াছে। আমাকে তখন সঙ্গে
দেখিয়।ছিলেন বলিয়াই এখন হুকুম করিলেন এইব্প

হইল।

মনে

নতুব৷ তিনি সহজে নৃতন বা অপরিচিত লোককে কিছু

. করিতে বলেন্স না, ইহা এই ছুই দিন দেখিয়া বুঝিয়াছি।
তিনি কাধ্যে নিবিষ্ট হইলেন দেখিয়া আমি ঘরের বারান্দায়
*লিয়।

গেলাম।' কিছুক্ষণ পরে ঘরে আসিয়া দেখি তিনি

কুপালানীঙ্গীর সহিত ধীরে ধীরে কি কথ! কহিতেছেন। আমাকে

দেখিয়াই কুপালানীজী বলিয়া উঠিলেন--“লোকের অভাব কি?
এইত কষ্ণদাস আছেন, আপনি যদি ইহাকে রাজী করিতে পারেন
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তবে ইহা দ্বারা আপনার কাজ খুব চলিতে পারে ।” তিনি উত্তর
করিলেন-_-“তোমার কাজের ক্ষতি করিঘ্জা তোমার লোককে

আমি কেমন করিয়া লইব?”
আমার

লোক নহেন।”

কৃপালানীজী বলিলেন-_-“ইনি

ইহার পর আমার

রূপালানীজীকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।
আমাকে

সম্বন্ধে তিনি

দুই এক কথার পরেই

কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজেই

সাব্যস্থ করিয়।

ফেলিলেন, আমাকে আমেদাবাদে “ইয়াং ইত্ডিা” স০20 17019
কাগজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করিতে পাঠাইবেন।
কপালানীজীকে বলিয়া দ্রিলেন আমার যাহাতে কোনরূপ কষ্ট ন!

হয়, সেই জন্ত এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত মহাদেবকে ২।৩ মাসের
জন্য তিনি আমেদীবাদ পাঠাইয়। দিবেন।

কৃপালানীজী উত্তর

করিলেন__“কৃষ্ণদাস গেলে মহাদেবকে আর পাঠাইবার দরকার
হইবে না”

এই কথার সমগ্র মহাত্মাজী শৌচে যাইবার জন্ত

উঠিয়া দাড়াইয়াছিলেন।

কথাটা শুনিয়াই "যায় সা?” বলিয়!

একগাল হাঁপিঘী। ফেলিলেন এবং আদার দিকে আঙ্গুল নাড়ি

বলিতে লাগিলেন “তব, তুমূকো ঘানাই হোগা ।”
এই ঘটনায় আমি একেবারে স্তস্তিত হইয়। গেলাম । যাহাতে

মহাত্মাজীর সহিত যাইয়া কাজের ঘৃণিপাকে পড়িয়া না যাই, সেই
জন্য শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার সহিত দেশ ভ্রমণে যাইতে
বারণ করিয়। দিয়াছিলেন। কারণ আমার শরীর যে প্রকার
অস্ুস্থ, তাহাতে কোন কাজের দায়িত্ব আমি লইতে পারি না।

কিন্তু একি হইল? প্রণফেসরজীর খাতিরে পাটনা যাইবার পথে

চতুর্থ অধ্যায়
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সাসারাম আসিয়াছি। মহাত্মাজীর সহিত পূর্বে আলাপ করিবার
সুযোগ হইলেও আমি তাহা ইচ্ছা করিয়াই প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।
এখন তিনি নিজেই আমার সহিত আলাপ করিলেন ;আবার
শুধু আলাপ নহে, কাজের ভার দিয়া আমাকে আমেদাবাদ

পাঠাইয়া দিতে চাহেন।

তিনি শৌচে চলিয়া গেলে এই সমস্ত

চিন্তার তাড়নায় অস্থির হইয়া বাহিরে আসিয়া একট আরাম

কেদারায় শুইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। মধ্যে
গ্রফেসরজীকে একবার দেখিতে পাইয়া আমাকে এইবপে
অস্বিধায় ফেলার জন্য একটু অনুযোগ করিয়া তাহার প্রস্তাব ষে

অত্যন্ত অসস্ভব তাহা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

কিন্ত

তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না । বরং উল্টা আমাকে
বলিতে লাগিলেন যে আমার এ কাধ্যে যাওয়া বিশেষ দরকার ;
আমি গিয়া যদি মহাত্মাজীর সামান্ত একটু উছ্গও কমাইতে পারি

তবে তাহাতেই দেশের যথেষ্ট কাজ করা হইবে। প্র'ফেসরজীর
সহিত আর বিচার করিয়। লাভ নাই দ্রেখিযা। আজি প্রন্তীব করিলাম

নিজেই মহাত্মাজীর নিকট আমার অস্থবিধার কথা খোলাখুলি
বলিব, এবং গ্রফেনরজী যাহাতে সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা করিয়া
দেন এই অনুরোধ তাহাকে করিলাম ।

একটু পরেই আমার ডাক পড়িল। যাইয়া দেখি ঘরের অপর
সমস্ত লোক সরাইয়া৷ দেওয়! হইয়াছে । আমি কি বলিব তাহা
শুনিবার জন্য তিনি ঘেন ব্যগ্র হইয়া কাণ পাতিয়া আছেন।
আমি যাইয়াই বলিলাম, আমি বেনারসে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়
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মহাশয়ের সেবাকার্যে ব্রতী আছি; তিনি এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন,
তাহাকে ছাড়িয়া আমার অন্থাত্র যাওয়। সম্ভব নহে । আমার এই
আপত্তিতে প্র,ফেসরজী বাঁধা দিয়া তাহা উড়াইয়া দিলেন এবং

সেই কার্যের ভার তিনি নিজে গ্রহণ করিলেন এইরূপ বলিতে
লাগিলেন । ইহার পর এ কথার জৌর আর থাটে না । মহাত্মাজী

বলিলেন তিনি এই বিষয়ে পত্র লিখিয়! শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়
মহাশয়ের মত জানিতে প্রস্তুত আছেন।

প্রস্তাবের

পর আমি অন্ত

তাহাদের এই সমস্ত

আপত্তি তুলিলাম।

বলিলাম

প্রফেসরজীর আমার প্রতি অত্যন্ত স্রেহ, সেই জন্ত তিনি আমার
ক্ষমতাকে বাড়াইয়া দেখেন। বাস্তবিক আমার শক্তি তিনি
বতটা মনে করেন তাহা অপেক্ষা অনেক কম। আর আমি
মহাত্মাজীর সহিত কখনও থাকি নাই, কাজ করি নাই; তাহার
ধরণ জানি না । সেই জন্য আমেদাবাদ যাইয়া স্বাধীন দাঘিত্ব
লইবার ইচ্ছাও আমার নাই, ভরসাও নাই। এই কথায় তিনি
বলিলেন, “আমার উহ]! চিন্ত! করা দরকার নাই, মহাদেব যাইয়।
আমাকে সমস্ত শিখাইয়া দিবে ।” এই বলিরা তিনি মহাদেবের

অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সম্থে সঙ্গে ইহাও বলিলেন,

তিনি দেশে যে ভাব আনিতে চাহেন, তাহ] পুরাতন সত্যের

উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নৃতন ঢংএ চালাইতে চাহেন।

সেই

জিনিবট! বুঝিতে হইলে একটু হুম্ম দৃষ্টিতে তাহার কথাগুলি

বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । এইভাবে তিনি অনেক উপদেশ
দিতে লাগিলেন।

এইরূপে আমার প্রত্যেক আপত্তি খণ্ডন করা

চতুর্থ অধ্যায়
হইল।
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আজ ধাহার প্রতি সমগ্র.ভারতের দৃষ্টি পড়িয়া আছে,

ধাহার সাত্বিক তেজঃপ্রভাবে এত বড় শক্তিশালী ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট

কম্পিত হইতেছে, আমি তাহার সহিত কি বাক্যুদ্ধ করিব?
তাহার কথার উপর আপনি তুলিতেও প্রাণে লজ্জা বোধ হইতে
ছিল।

সেই জন্য আমি টুপ করিয়! রহিলাম।

ইতিমধ্যে সভায

যাইবার জন্য মহম্মদআলি সাহেব তাগাদা করিতে আমিলেন।

ম্হাত্মাজী তখনই উঠিয়া পড়িলেন | যাইবার সময় প্রণফেসরজীবে
বলিম্বা গেলেন, আমি যেন সভায় যাই।
রাত্রি তখন দশটা । তখনও আমাদের আহার হয় নাই
এদিকে সমন্ত দিন এক প্রকার অনাহারে গিয়াছে । তাহার
উপর লোকের

ভিড়ে স্থানে স্থানে ঘে প্রকার কষ্ট পাইতে

হইয়াছে, তাহাতে শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইর। পড়িরাছে । তিনি
সভায় যাইতে আদেশ করিয়াছেন শুনিয়। আমার আর গত্যস্ত

রহিল না। তাই কুপালানীজী ও রামবিনোদ বাবুর সহিত সভ
স্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম । যে দরজ। দিয়! সভামঞ্চের নিকট

যাওয়া যায়, তাহা তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দরজার নিক
লোকের খুব ভিড়। সে ভিড়ের মধ্য দিয় দরজার নিক
যাইতেই আমাদের জন্য তাহ। খোলা হইল, এবং আমাদের সহ্ে

সঙ্গে বছলোক

ঢুকিয়া পড়িল। তাহাতে

একট ধাক্কাধাৰি

লাগিয়া গেল।

কৃপালানীজী ও রামবিনোদ বাবু মঞ্চের উপ;

উঠিয়া পড়িলেন। আমি কতক লজ্জায়, কতক লোকের চা
উঠিতে বিলম্ব করিতেছিলাম | এদিকে স্ষেচ্ছাসেবকের। লো
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স্পাপামপিসপাসপিস

সামলাইতে না পারাতে মার্ধর্ আরস্ত হইয়া গেল, এবং আমারও
পিঠে কিছু কিছু আঘাত পড়িতে লাগিল। মহম্মদআলি সাহেব
তাহ! দেখিয়া---4001270155 50 510, £02০--কটু চটুপটু এস

না, অত আস্তে কেন” এই বলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া আমাকে

মঞ্চের উপর তুলিয়া ফেলিলেন।

ূ

প্রকাণ্ড সভা । মঞ্চের সক্মুথে প্রায় বিশ সহম্ম লোক সমবেত
হইয়াছে । মঞ্চের উপর মহাত্রাজী ও মৌলানা মহম্মদআলি
পাহেব ব্যতীত বেহারের ২১ জন প্রান্তীয় নেতা বসিয়াছেন।
আমরাও ভীহাদের মধ্যে বসিয়াছি। প্রথমে বাবু রাজেন্দ্র
প্রনাদের সম্ভাষণের পর মহাত্মাজীর বক্তৃতা হইল। তাহার পর
মহম্মদআলি সাহেব বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন 1 তখন রাত্রি ১১টা

বাজিয়া গিয়াছে। আমি কোন বন্ভৃতাই মন দিয় শুনিতে
পারি নাই। পেটে ক্ষুধার জালা; চক্ষে ঘুম; শরীর ঘেন

এলাইয়া পড়িতে চায়। এই সমর প্রফেমর কুপালানীজী ও
রামবিনোদ বাবু ইঙ্গিতে সভ। ছাড়িয়া য'ওয়ার প্রস্তাব করিলেন ।
আমি সম্মতি জানাইলে তিন জনে ধীরে ধীরে মঞ্চ হইতে নামিয়া
আবাসস্থলে ফিরিয়া গেলাম ।

আহারাদি করিয়া এক ঘুমের পর জাগিয়া দেখি, মৃহাত্মাজী
সভা হইতে ফিরিয়া আলিয়া আমার নিকটেই একটী খাটে

বনসিলেন, এবং সেখানে তাহার বিছানা করিয়! দেওয়া! হইলে
শুইয়৷ পড়িলেন। তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাঝে
মাঝে “শ্রীরাম, শ্রীরাম” বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

্
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অস্পািসিস্পিসসপি্পিস্।

খুব ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়৷ হাত-মুখ ধুইয়া ক্লান করিয়া

তৈয়ার হইয়া আছি।

এদিকে মহাত্মাজী উঠিরা

মুখ-হাত

ধুইলে পর তাহার প্রাতরাশ দেওয়! হইল। আহার শেষ হইলে
তাহার রেকাব, দুধের বাঁটি ও চাঁমচ মলিয়া পরিষ্কার করিবার

জন্ত হাত বাড়াইয়া আমাকে দিলেন। কত লোক তাহার এঁ
টরকু সেবা করিবার জন্য লালাধ়িত।

আমি মাত্র একদিন তাহার

সহিত পরিচিত হইয়াছি। ইহারই মধ্যে আমাকে তিনি এতটা!
আত্মীঘঘ ভাবে দেখিয়াছেন যে, নিজের বাসন মলিতে দিলেন,

ইহা ভাবিয়া নিজেকে ক্তার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলাম।

বাসন

মল! শেষ হইলে আমাকে আবার ডাকিয়া কাগজ ও পেন্সিল

দিয়া তাহার গত রাত্রির হিন্দী বন্ৃতাটি ইংরাজীতে লিখিয়া

দিতে বলিলেন। আমি ঘুমাইতে ঘুমাইতে সেই বক্তৃতা শুনিয়াছিলাঘ, তাহার উপর সকাল হইতে বাটার চতুদ্দিকে লৌকের
গোলমীল চলিতেছে? মাথাও ঠাণ্ডা নাই) সেই জন্য উহা
লিখিতে পারিব কি নাঁ চিন্তা হইল। তাহার পর এদিকে

ভাবিলাম যত শীঘ্র সম্ভব বেনারসে ফিরিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়
মহাশয়কে গত রাত্রির প্রস্তাব আমার বলা দরকার । সকাল

সাড়ে আট্টার সময় একখানি ট্রেণ আছে।

তাই, যাইয়া প্রস্তাব

করিলাম যে, আমি এ ট্রেণেই চলিয়া যাই, যাইবার সয় ট্রেণে
বসিয়া বক্তৃতাটি লিখিব এবং শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় যদ

সম্মতি দেন, তাহা হইলে তিন দিন পরে ১৬ই অগাষ্ট তারিখে
তাহার সহিত পানা যাইয়া মিলিত হইব। তিনি এই প্রস্তাব

৪২

মহাত্মা! গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস
পাসপসপার্পিসপার্পাইি

অন্দুমোদন করিলেন, এবং আমাকে বলিয়া দিলেন, আমি

যেন

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাহার হইয়া তিনটা কথা জিজ্ঞাসা,
করি। প্রথম, প্রস্তাবিত কাঁজ করিবার যোগ্যত। তাহার মতে
আমার আছে কি না; দ্বিতীয়, এ কাজে তাহার অনুমতি আছে

কি না; এবং তৃতীয়, যদি থাকে, তাহ! হইলে উহাতে তাহার
আশীর্বাদ আছে কি না। আমার হাতে শ্রযুক্ত মুখোপাধ্যায়
মহাশয়ের নামে কোন চিঠি দিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি তাহার দরকার নাই বলিলাম। ইহার পর তাড়াতাড়ি
কিছু জলযোগ করিয়া ্েশনে যাইবার পূর্বের বিদায় লইবার জন্য
আবার তাহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি নানা কার্যে
ও কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকিলেও খুব প্রসন্ন বদনে বিদায় দিলেন ।

তাহার বক্তৃতার রিপোটটা লিখিতে যেন ভুূলিয্া না যাই তাহ!
আবার বলিয়া দ্িলেন। একদিনের পরিচয় হইলেও এমন
আত্বীয় ভাব দেখাইলেন যে, আনিবার সনয় এই প্রথম আমি

তাহার পা ছুইয়া প্রণান করিতে সাহস পাইলাম।

পঞ্চম অধ্যায়
পাটনাতে একদিন
সকাল ৮ টার ট্রেণে সাসারাম হইতে রওনা হইয়া বেল
প্রায় টার সমর বেনারস পৌছিলাম। ট্রেণে বসিক্কা মহাত্মাজীর
সাসারামের বক্তৃতাটী লিখিয্না ফেলিলাম । আমাকে হঠা্

বেনারসে ফিরিতে দেখিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় আশ্চধ্য
হইন্া গেলেন।

এলাহাবাদ পৌছিফ়্া আমি ভীহাকে লিখিয়া-

ছিলাম যে, সেখানে সাত দিন থাকিব । কিন্তু ইতিমধ্যে এতকাণ্ড করিয়া আমিয়াছি তাহা তিনি জানেন নাঁ। আমাকে

প্রথম দেখিয়াই তিনি আশ্চধ্য হইয়া বলিলেন যে, এই তিন
দিনেই আমার শরীর বেশ ভাল দেখাইতেছে।

তাহার পর

গত দিনের অসামান্য ক্লেখ ও অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বিবরণ বলিয়া
বখন আমি তাহার নিকট মহাত্বাজীর প্রস্তাবটা উত্থাপন করিলাম

অতি সহজে তিনি তাহাতে সম্মতি দ্িলেন। ইহাতে আমি একটু
আশ্চর্য হইলাম। মহাত্মাজীর সহিত যাইলে পাছে আমার

শরীর আরও অসুস্থ হইয়া! পড়ে এই ভয় তাহার পূর্বে ছিল।
কিন্ত এই ছুই দিনের ক্লেশের ভিতরও যখন শরীর বেশ ভাল
দেখিলেন, তখন

হার সে ভয় কাটিয়া গেল।

৪৪

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাঁস

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমস্ত বিবেচনা করিয়া স্থির
করিলেন যে, একেবারে আমেদাবাদ যাইয়া “ইয়াং ইত্ডিয়ার”
৮097)৫ 17079. দায়িত্ব লওয়া অপেক্ষা বদি আমি মহাত্মাজীর
ঙ্গে থাকিয়া তাহার সেবা করিবার স্থযোগ পাই তাহা হইলে
মামার প্রকৃত মঙ্গল হইবে । তিনি আমাকে বুঝাইম্া দ্রিলেন

যে, সাধু ব্যক্তির মেবাতে যেমন চিত্তের ময়ল। দূর হয়, এমন
গার কিছুতেই নহে।

যখন যেরূপ সঙ্গ কর! যায় তাহারই একটা!

ছাপ চরিত্রের উপর আসিয়া যাঁয়, ইহা সকলের সাধারণ অভি-

৪তা। সেই জন্য সাধু সঙ্গের এত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।
হাত্মাজী পবিত্রতার গ্রতিমূন্তি। অহিংস ধর্ম কেবল তিনি
[খে প্রচার করেন

নাঃ নিজের

জীবনে তাহ! প্রতিষ্ঠিত

চরিয়াছেন। অহিংসার প্রতিষ্ঠানে কেবল জগতের অশান্তি
নবৃত্ত হইবে এরূপ নহে; ব্যক্তিগত ভাবে আধ্যাত্মিক জগতে

মগ্রদর হইতে হইলে প্রথমেই অহিংসার পাঠ অভ্যাস করা
প্রয়োজন । আমি যদি নিজের ক্ষুদ্র অহংভাব ত্যাগ করিয়!

[থাসাধ্য এরূপ মহাপুরুষের সেবা করিতে পারি তাহা হইলে
মামার জীবন পবিজ্র হইয়া যাইবে, ইহা তিনি বিশেষ করিয়া
বারবার আমাকে বলিতে লাগিলেন ।

আমাকে তিনি আরও বুঝাইলেন যে, আমাদের অস্তরের
বাহা অবস্থা, সেই অবস্থানুবূপ আমরা জগতকে দেখিয়া থাকি।

ভিতরটা যদি অসত্যের অন্ধকারে আবৃত থাকে তাহা হইলে
বাহিরে ও আর সত্যের জ্যোতিঃ দেখা যায় না।

ভিতরে যদি

পঞ্চম অধ্যায়

৪৫

হিংসা, ছ্বেষও অভিমানের আোত বহিতে থাকে তাহা হইলে

বাহিরেও কেবল হিংসা, দ্বেষ ও অভিমানের খেলাই দেখিতে

পাই। সেই জন্ত জগতকে সাচ্চা ও পবিত্র ভাবে দেখিতে ও
বুঝিতে হইলে হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন।
সেই আত্মশুদ্ধি নাই বপিয়া আমরা এক একজন অশান্তির কেন্দ্র
হইয়া জগতে বিচরণ করিয়া থাকি, এবং শান্তির পরিবর্তে
অশান্তির আগ্তন ছড়াইতে থাকি। চরিত্রের এই সমস্ত দুর্বলতা

হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, এবং অন্তরের "শয়তান, নিবৃভ
করিতে হইলে, মহতব্যক্তির সঙ্গও সেব। দ্বারা যত সহজে তাহা
হয়, কেবল নিজের সহিতনিজে লড়াই করিয়া সেরূপ হয় না।

এইরূপে তাহার অনুমতি ও আশীর্বাদ লইয়া ১৫ই অগাষ্ট
বেনারস ত্যাগ করিয়া পর দিব ভোরবেলা পাটনা আসিয়া

পৌছিলাম। মহাত্মাজী সাসারাম হইতে আমার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত
মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যে তিনটা প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন
তাহার জবাব তিনি প্রফেসর কৃপালানীজীর নামে এক পত্রে
লিখিয়া দিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন যে, মহাত্মাজীর
প্রস্তাবিত কাধ্যের জন্য যেরূপ উপযুক্ততা৷ থাকা দরকার আমার
তাহার অভাব হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না, এবং
মহাত্বাজীর যে কোন কাজে তিনি আমাকে প্রসন্নচিত্তে পাঠাইতে

পারেন তবে আমার যাহা জীবনের প্রন্কৃত অভাব তাহা দুর
করিতে হইলে আমাকে চরিত্রের অহিংসা বৃত্তি ফুটাইয়া তুলিতে

হইবে। সেই জন্ত তিনি মনে করেন যে আমাকে আমেদাবাদ

৪৬

মহাত! গান্ষীজীর সঙ্গে সাত মাস

না পাঠাইয়া যদি মহাত্মাজী সর্বদ! সঙ্গে রাখিয়া তাহার সেবক
করিয়া ল'ন তাহা হইলেই আমার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত
হইবে৷
পাটন! ষ্টেশনে নামিয়া একজন কুলীকে মহাত্মাজী কোথায়
আছেন জিজ্ঞাসা করিলে মে আনার মাল-পত্র মাথায় করিয়।

ষ্টেশনের সন্গিকট জাতীয় বিদ্যামন্দিরে

আমাকে পৌছাইয়া

দিল। সেখানে রামবিনোদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তীহার
নিকট শুনিলাম মহাতআ্মাজী সহরের চারি গাইল ব্যবধানে সদাকৎ্
আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন।
রামবিনোদবাবু বলিলেন
তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া যাইবেন | সেই জন্থ
নিশ্চিন্ত যনে মুখ হাত দুইয়া জানাদি সারিয়া বিদ্যামন্দিরের

চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়। সেখানকার কাজ

কম্মের ব্যবস্থা

পর্যবেক্ষণ করিতেছি এমন সময় শুনিলাম আমাকে মহাত্মাজীর
নিকট শীঘ্র লইয়া যাইবার জন্য আশ্রম হইতে একখানা মোটার
আসিম্সাছিল 1 কিন্তু আমাকে সেখানে কেহই চিনে না, সেজন্

আমি আসিয়া পৌছিয়াছি একথা কেহ বলিতে পারে নাই এবং
আমাকে না পাইয়া ঘোটার চলির়। গিয়াছে । এই সংবাদে যত
শীপ্র পারি সদাকৎ আশ্রমে পৌছিবার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া
পড়িলাম। অথচ এক1 কোন বন্দোবস্ত করিস! উঠিতে পারিলাথ
না। কিছুকাল পরে আশ্রম হইতে একজন লোক আসিয়া

ব্স্তভাবে আমার থোজ করিতে লাগিলেন এবং আমাকে পাইয়াই
বলিলেন যে ৮ টার সময় ওয়াকিং কমিটির সভা বসিবে তাহার

পঞ্চম অধ্যায়
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পূর্বে আমীকে মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে হইবে একূপ
অভিপ্রায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তখনই একথানা গাড়ীতে
আমাকে লইয়া সেই ব্যক্তি রওনা হইলেন । কিন্তু তখন প্রায়

৮টা সেই জন্য সভার পূর্ব্রে আমাদের সেখানে পৌছিবার কোন
সম্ভাবনা রহিল না ।

বেলা স্টার কাছাকাছি সদাকৎ আশ্রমে পৌছিলাম। সহরের
বাহিরে গঙ্গার তীরে এক বাগানের মধ্যে এই আশ্রম। এখন
ভরা বর্ধা বলিয়া গন্গার একুল ওকুল ছু'কুল ভাসিয়া গিয়ছে।
আশ্রমের ভিতরে খুব কাজকন্মের আয়োজন দেখিলাম। বড়

বড় বাড়ী ঘর তৈয়ার হইতেছে; কোথাও চরকা, কোথাও
তাতের কারখানা রহিয়াছে। একটী কুটারের পিছন দিকের

বারান্দায় মহাত্মাজী বসিয়া আছেন । সেখানে ওয়ার্কিং কমিটির
বৈঠক বনিয়াছে। কুটারের ভিতর বিশেষ পরিচিত লোৌক
ব্যতীভ কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। আমি সেখানে

পৌছিলেই প্রফেসর কূপালানীজী আদর করিয়া আমাকে ভিতরে
লইয়া! বসাইলেন। মহাত্মাজী এখানে আছেন বলিয়া এই বৃষ্টিবাদলের মধ্যেও লোকের ভিড় লাগিয়া রহিয়াছে। গ্রামের
ন্ীলোকের! দলে দলে আসিয়া কুটারের পিছনদ্িকে ঘুরিয়া গিয়!

দূর হইতে মহাত্বাজীকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া যাইতেছে ।
আমি যাইয়া বঙিলেই ক্পালানীজী আনিয়া

জিজ্ঞাসা

করিলেন আমি কিঠিক করিয়! আসিয়াছি। তাহাতে শ্রীযুক্ত
সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র তাহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি

৪৮

মহাত্ব। গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

শুনিয়া বলিলেন মহাত্মাজী নিজ হইতেই -স্থির করিয়াছেন
আমাকে আমেদাঁবাদ ন1 পাঠাইয়া এখন সঙ্গে সঙ্গে রাখিবেন।
অতএব শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এ অন্গরোঁধ তাহার পত্র

পৌছিবার

পূর্বেই মঞ্জুর হইয্া রহিয়াছে । একথা শুনিয়া

আশ্চর্য হইলাম।

এখন কি কারণে তিনি তাহার সম্কল্প ত্যাগ

করিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । প্র,ফেসরজীকে জিজ্ঞাসা
করিলাম, তিনি বিশেষ কিছু জানেন ন! বলিলেন ।
বেলা ১টা অবধি “ওয়ার্কিং কমিটি” চলিয়াছে । তখন পর্যন্ত

মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইতে পারি নাই। আশ্রমেই
আহারাদি হইল। ওয়ার্কিং কমিটিতে পণ্ডিত মতিলালজী ও
মৌলানা ম্হম্মদম আলি সাহেবকে দেখিতে পাইলাম । আর
দেখিলাম কংগ্রেনের কোবাধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী নেতা, শেঠ

যমুনালাল বাজাজ মহাশয়কে; লক্ষা চেহারা) চীৎকার করিয়া
কথা কহেন এবং নিজের বক্তব্য বেশ জোরের সহিত বলিয়া

কমিটির মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন।

সদাকৎ আশ্রমের

প্রাণ ও প্রতিষ্ঠাতা যৌলানা মজরুল হক্ সাহেবকে দেখিতে

পাইলাম । তাহার চুল দাড়ি সমন্ত পাকিয়া শাদা হইয়া গিয়াছে।
তিনি যে কখনও বিলাত ফেরতা ব্যারিষ্টার ছিলেন তাহার
চিহ্ন তাহার চেহার। বা পোষাকে এখন আর পাওয়া যায় না।

লম্বা, দাড়ি রাখিয়াছেন--ঠিক যেন সাবেকী দুসলমান মুরুব্বি
গৃহস্থ ।

রী

গত রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এবং সমস্ত সকাল

পঞ্চম অধ্যায়
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মাঝে মাঝে থামিয়! থামিয়া টিপটিপ.বৃষ্টি হইতেছে ।

তাহাতে

আশ্রমের অনেক স্থানে জল জমিয়া গিয়াছে। চলাফেরার বড়

কষ্ট। আঘি ওয়ার্কিং কমিটির সভা এই প্রথম দেখিলাম । অগাষ্ট

মাসে সকল লোকের বুক ভরা উৎসাহ, পূর্ণ উদ্যমে সকলে
শ্বরাজের জন্ত খাটিতেছেন।

নাই।

স্বরাজ প্রাপ্তি সম্বন্ধে কাহারও সংশয়

কংগ্রেসের এক একটা মন্তব্য তখন দেশবাসীর নিকট

গভর্ণমেণ্টের আইনের অপেক্ষাও অধিক মর্যাদা লাভ করিতেছে ।
যদি স্বরাজ লাভ হয় তাহা হইলে এই ওয়ার্কিং কমিটি বর্তমান
ভারত-গভর্ণমেণ্টের স্থান অধিকার করিবে। সেই ওয়ার্কিং

_ কমিটিকে আশ্রমের এই কুটারে জাকজমক শূন্য হইয়া! চারিদিকে
জল কাদার মধ্যে সভা করিতে দেখিয়। শ্বরাজের এক মনোরম

চিত্র আমার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল । (এতদিন আমাদের রাজনৈতিক
আন্দোলন মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।
দেশের পুরাতন নেতার! সমন্ত বিষয়ে সাহ্বিয়ানার অনুকরণ
করিয়া চলিতেন।

ত্রাহাদের পক্ষে এত অস্থবিধ! ভোগ করিয়া

শরীরের আরাম ত্যাগ করিয়া, জলবৃষ্টির ভিতর এরূপ ভিজে

সেঁত-সেঁতে স্থানে মিলিত হইয়া দেশের ভালমন্দের বিচার

করিতে বসা নিতান্ত অসম্ভব হইত।.) আমাদের দরিন্র দেশ;
নিত্য দুই কোটা লোক এদ্দেশে কখনও অনশনে কখনও ব।

অর্ধাশনে দিন যাপন করিয়া থাকে।

কিন্তু দিলী ও সিমলার

ভোগৈশ্বধ্য দেখিলে কি সেই দারিদ্র্যের লক্ষণ কিছু পাওয়া যায়?

আমাদের পুরাতন নেতারা বিলাতি আদর্শের অন্থবর্ভী হইয়া
৪

৮

তি

মহাত্ব! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

এতকাল কংগ্রেসকে চালাইয়াছেন।

কিন্তু মহাত্মাজী কংগ্রেসের

হাল ধরিয়া সমস্তই ঘুরাইয়া দিয়াছেন |) তাই আজ দেশের মান্য
গণ্য নেতারা নিজেদের রাজপ্রাসাদের এশ্বধ্য ও ভোগ ত্যাগ
করিয়া পর্ণকুটারে বসিয়া দেশের বিষয় আলোচনা করিতে

আসিয়াছেন।

স্বরাজলাভ হইলে আমাদের গভর্ণমেণ্ট যদি এইবূপ

পর্ণকুটার হইতে চাঞ্জিত হয় তবে তাহা! কি সুন্দর হইবে! আমরা
যেমন গরীব আমাদের গভর্ণমেণ্টও ঠিক সেই অবস্থার অন্থব্ধপ
হইবে। বাহিরের জীকজমক ছাড়িয়া দিয়া তখন কেবল দেশের
মঙ্গলের জন্য শুদ্ধ, সাত্বিকভাবে গভর্ণমেণ্ট গঠিত ও রক্ষিত

হইবে। এইরূপে “নরল জীবন ও উচ্চ চিন্তা” (71217) 15106
ও 218 0800108 ) এর আদর্শ প্রবন্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলে
দেশে আবার সত্যযুগ ফিরিয়া আমিবে, এবং মহাত্মাজী যে
প্রামরাজ্য” স্থাপনের কথা বলেন তাহা আর অসস্ভব বা কল্পনার

বিষয় বলিয়া মনে হইবে না।
বসিয়া বলিয়া এই সমন্ত চিন্তা করিতেছি, আর মহাত্মাজীকে
দর্শনের জন্ত লোকজনের ব্যগ্রতা দেখিতেছি।

তাহাদিগকে

আটুকাইয়! রাখা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা না দেখিলে
কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। ওয়ার্কিং কমিটির কাজ শেষ
হইলে যখন অপর সকলনেতা'র! চলিয়া গেলেন, তখন প্র'ফেসরজী
আমাকে সঙ্গে করিয়া মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন । আমি

যাইয়া পা ছুইয়। প্রণাম করিতেই তিনি বিশেষ প্রসন্নভাব $
দেখাইলেন। প্রথমে আমি তাহার সাদারামের বক্তৃতার যে
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সারাংশ লিখিয়াছিলাম তাহা তাহার হাতে দিলাম । তাহাতে--

“মেরা রিপোর্ট ভি আগিয়া, বহুৎ আচ্ছা হুয়া” এই বলিয়া

বালকের স্ায় আনন্দ করিতে, লাগিলেন। তাহার এ প্রসন্নতা
ও আনন্দ দেখিয়া আমারও অন্তর হইতে সমস্ত সংকোচ চলিয়া

গেল । তাই পুজনীয় শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের কথা
উত্থাপন করিরা প্র»ফেস্রজী যখন

সেই পত্র পড়িতে গিম্া

হস্তাক্ষরের অপরিস্ফুটতার জন্য মাঝে মাঝে আট্কাইয়া' যাইতেছিলেন, আমি তখন তাহার হাত হইতে উহ লইয়া নিজেই
ম্হাত্সাজীকে পড়িয়া শুনাইলাম।

মৃহাত্মাজীর প্রশংসা ছিল।

পত্র মধ্যে স্থানে স্থানে

রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যাপারে

অহিংসা পদ্ধতির প্রচলন দ্বারা তিনি জগতের যুদ্ধ বিগ্রহ ও

জাতিগত বিছ্বেষানল প্রশমনের পথ খুলিয়া দিয়াছেন; তাহার

শান্তিপূর্ণ অসহযোগ ভারতে রুতকাধ্য হইলে উহা! জগতের
উদ্ধারের কারণ হইবে ; তিনি অহিংসা ধর্ধের প্রতিমৃদ্তি হইয়া যে
অহিংসার আ্োত প্রবাহিত করিতেছিলেন, তাহার সংস্পর্শে
আসিয়া আমি পবিত্র হই্সা যাইব ;--এই সমস্ত প্রশংসার কথ!
এ পত্র মধ্যে ছিল, এবং মহাত্মাজী তাহা সলজ্জভাবে মাথা! হেট
করিয়া শুনিতেছিলেন।

পত্রপাঠ শেষ হইলে তিনি আবার ঈষৎ হাসিলেন এবং
আমাকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দীতে বলিলেন--“আঁচ্ছা, এখন তুমি
আমার সঙ্গেই থাকিবে। পরে কি করিতে হইবে দেখা যাইবে”।

এইকপে তিনি আমাকে নিজের সঙ্গী করিয়া লইলেন।

তাহার
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সহিত কথা সমাপ্ত হইলে আমরা উঠিয়া আবার ঘরের ভিতর
আসিলাম।

তখন প্রফেসরজী আনন্দ করিতে করিতে বলিতে

লাগিলেন, এখন আর আমাকে সলজ্জভাবে পিছনে পিছনে,
থাকিলে চলিবে না, এখন লোকজনের ভিতর সাহস করিয়৷।

আগে আগে চলিতে হইবে।

তাহা না করিলে জন-সমুদ্রের

মধ্যে আমি একেবারে চাঁপা পড়িয়া যাইব। তিনি মহাত্মাজীর
সহিত বহুকাল থাঁকিয়া এই বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা

সঞ্চয়

করিয়াছেন। যে অবস্থায় পড়িয়াছি তাহার অনুরূপ চেষ্টা অবস্ঠ

করিতেই হইবে, কিন্তু অগ্রণী হইয়া লোকজনের ভিতর চলিতে
হইলে যেরূপ তত্পরতা দরকার, আমার কি তাহা স্বাভাবিক

হইবে?
কিছুক্ষণ পরে আমাদের যাত্রার আয়োজনের হুকুম আসিল।

আশ্রম হইতে প্রথম জাতীয় বিদ্যামন্দিরে যাইতে হইবে, সে স্থান

হইতে মহীত্মাজী জনসাধারণের এক সভায় যাইবেন।

তাহার

পর সন্ধ্যার সময় পাঞ্জাব মেল ধরিয়া কলিকাতা! যাওয়া হইবে।
কলিকাতায় একদিন থাকিয়া আসাম যাত্রা করিতে হইবে ।

আমি প্রফেসরজীর সহিত মহাত্মাজীর অগ্রে জাতীয় বিদ্যামন্দিরে চলিয়া আসিলাম । আসিয়া! দেখি সমন্ত বিদ্যালয় লোকে

পূর্ণহইয়া গিয়াছে। কোন মোটার আপিতে দেখিলেই লোকে
হ্ষধ্বনি করিয়া উঠে। আমাদের যোটারে মহাত্মাজী না
থাকিলেও এক্রপ হ্ষধ্বনি হইতে লাগিল।

এক জন ভন্মমাথা

সাধু সাষ্টাঙ্গ দিবার জন্য মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িল এবং পুনঃ
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পুনঃ বুক ডন্ করিয়া সাষ্টাঙ্গ দিতে লাগিল। ইহার পরে মহাত্মাজী
যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন লোকের উৎসাহের আর অবধি
রহিল না। তাহার উপস্থিতিতে মান্ুষগুলি যেন কেমন হইয়া!
যায়। তাহার কিন্ত কোন দিকে দৃষ্টি নাই? ধীর, স্থির ভাবে তিনি

নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন।

তিনি পৌছিয়াই ক্রুতগতিতে

তাহার জন্য নিদ্দিষ্ট কামরায়. গালিচার উপর যাইয়া বসিলেন।
সেখানে সমস্ত লোক আনিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

তাহার

নিকট উপস্থিত হইতে হইলে অতি কষ্টে যাইতে হয়। এ ভিড়ের

মধ্যেই ওয়ার্কিং কমিটির আবার এক বৈঠক বসিল।

তিনি

বা! হাতের কনুইয়ের উপর তাকিয়া ঠেশান দিয়! স্থির দৃষ্টিতে
বসিয়া আছেন। পণ্ডিত মতিলালজী এক একটা প্রস্তাব তুলিয়।
তাহার মত চাহিতেছেন। তিনি যে সমস্ত উত্তর দেন তাহার

ভিতর কোন বাহিক আড়ম্বর বা বাক্চাতুরধ্য নাই। ঠিক যতটুকু
প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত একটি কথাও তিনি কহেন না । এইরূপে সভার কাধ্য চলিতে লাগিল, কিন্তু সেই সময়ও কোন কোন
বাকৃপটু লোক অগ্রসর হইয়া তাহাকে একথা ওকথ। জিজ্ঞাসা
করিতে লাগিল।

তিনি তাহাদিগেরও যথোপযুক্ত উত্তর দিতে

'লাগিলেন। এইরূপে কথায় কথায় এই সমস্ত লোকেরা তাহাকে
দখল করিয়া! বসিলে পণ্ডিত মতিলালজী তাহাতে বাধা দিয়!
সভার কাধ্য করিয়৷ লইতেছেন। আমি অনেকক্ষণ তাহার পিছনে
বসিয়। এই সমন্ত দেখিলাম, কিন্তু ভিড়ের ভিতর শরীর অস্থির
(বোধ হইতে লাগিল। তাই উঠিয়া অপর একটা কামরাতে গিয়া!
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বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

এদিকে ওয়ার্কিং কমিটির কাজ শেষ

হইলে তাহার প্রকাশ্ঠ সভায় যাইবার সময় হইয়া আসিল। তখন
তিনি আমীকে ডাকিয়া আমার সঙ্গে কি কি জিনিষপত্র আছে,
জামা, কাপড়, কোন

জিনিষের দরকার

আছে

কি না তাহা

জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার সবই আছে বলিলাম । তাহার পর
আমাকে বিগ্ভামন্দির হইতেই ষ্টেশনে যাইতে বলিয়া দিলেন।
এদ্দিকে তিনি উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু লোকজনের
প্রশ্নের বিরাম নাই । সকলেরই তাহার সহিত কাজের অন্ত নাই ।
এই বিষম হট্টগোলের মধ্যেও তিনি আমাকে মনে করিয়া সমক্ক
মত ষ্টেশনে যাইবার কথা বলিয়া দিলেন। সদীকৎ আশ্রমে
তাহার সহিত সাক্ষাৎকারের পর আমি আর

তাহার সম্মুখে

উপস্থিত হইতে পারি নাই । তিনি যেরূপ ব্যস্ত, এক মুহূর্ত সময়
নাই, তাহাতে বিনা কাজে তাহার নিকট উপস্থিত হইবার
দরকারও ছিল নাঁ।

তিনি আমাকে কিছু বলিয়া না গেলেও

আমি যথাসময়ে ষ্টেশনে যাইতাম। কিন্তু নৃতন লোক, পাছে
গোল করিয়া বসি, সেই জন্য এ টুকু মনে করিয়া রাখিয়াছেন।
মহাত্মাজী সভায় চলিয়া গেলে বিদ্যামন্দিরের জনতার হাটে
ভাঙ্গন ধরিল। বাহিরের লোক সব চলিয়া গেলে মহাত্মাজীর

এবং অন্ান্ত নেতাদের সঙ্গীয় লোকেরা ষ্টেশনে যাইবার আয়োজন
করিতে লাগিলেন । সন্ধ্যার সময় প্র'ফেসরজী, রামবিনোদ বাবু
প্রভৃতি বন্ধুবর্গ ষ্টেশনে আমির! আমাকে ট্রেণে তুলিয়া দিলেন।
ষ্টেশনে বিষম লোকের ভিড়; কে কোথায় উঠিবে ঠিক নাই ॥
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গাড়ী ছাড়িতেছে দেখিয়া আমি এক স্থানে উঠিয়া বসিলীম।
এ পর্য্স্ত আমি গ্রফেসরজীর আড়ালে থাকিয়া তাহার ন্মেহ ও
বত্বের দ্বারা পুষ্ট হইয়া! কাটাইয়াছি।

এখন তাহাকে ছাড়িয়া

একেবারে একা দীড়াইতে হইবে। নৃতন সঙ্গীরা মকলেই
মপরিচিত। আমি কখনও এভাবে পূর্ব্বে বাহির হই নাই।
ঈীভগবান্ কি সুত্রে কোন্দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, কিছুই
্গানি না। সেই জন্য মনে ভারী উদ্বেগ? কিন্ত মহাত্মাজীর ন্যায়
মহাজনের সঙ্গে যাইতেছি ভাবিয়া হৃদয়ে আশা ও উৎসাহ
রহিয়াছে।

ষ্ঠ অধ্যায়
আসাম যাত্রা

১৭ই অগাষ্ট সকালে আমরা কলিকাতা পৌছিলাম। লিলুয়া
ট্রেশনে শ্ঠামসন্দর বাবু, জিভেন্্বাবু প্রভৃতি বাঙলার নেতারা
মহাত্মাজীর সম্বর্ধনা করিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতার সেই
পুরাতন পরিচিত দৃশ্ঠ চতুদ্দিকে দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু
মহাত্মাজী বাঙ্গলার অতিথি; তাহার সঙ্গে আসিয়া আমিও যেন
অতিথি হইয়াছি, এবং এক নূতন চঙ্ষুতে পূর্বপরিচিত পুরাতন

শ্যগুলি দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। হাওড়া ষ্টেশনে মহাত্মাজীর
গাড়ীর সম্মুখে লোকের খুব ভিড়। একবার ভাবিলাম, আমি
যে তাহার সঙ্গেআছি তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তাহার

এতভিড়
তাহা
নিকটে যাই। কিন্ত
কুলাইল না।
ু যে,শক্ত
িতে
শেষে প্র্যাটকরমের এক কোণে গ্লাড়াইয়া রহিলাম। ট্রেণ আসিয়!
খামিলেই ট্রেণের সমস্ত যাত্রীরা যে যাহার গন্তব্যস্থলে যাইবার

জন্যছুটাকরিতে
ছুটি
লাগিল । আমাকে কোথায় যাইতে হইবে
কিছুই জানি না; কেহ আমাকে
তাহা পূর্বেবলিয়া রাখে নাই।

এখন আর প্র,ফেসরজী
সঙ্গে নাই যে, তিনি আমার হইয়া সবঠিক
করিয়। দিবেন। তাই চতুদ্দিকের লোকজনের চেষ্ট
ওউদ্ভোগের
া

ষষ্ঠ অধ্যায়
মধ্যে আমিই কেবল নিশ্চেষ্ট।

৫৭

এদিকে মহাত্মাজী বুলোক

পরিবৃত হইয়া ট্রেণ হইতে নামিয়! চলিয়া গেলেন।

আমি তখন

কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় কলিকাতাবাসী এক গুজরাটী

ভদ্রলোক আমাকে খু'জিয়া বাহির করিলেন । মহাত্মাজী তাহাকে

আমার খবর লইতে বলিয়! দিয়াছেন। তাই দেখিলাম, আমি
নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, তিনি আমাকে তুলেন নাই ।
কলিকাতায় তখন শ্রীযুক্ত চিত্বরগন দাশ মহাশয় উপস্থিত ন!
থাকায় আমরা সেদিনের মত শ্রীমতী উর্মিলা দেবীর অতিথি
হইয়াছিলাম। সেখানে মহাত্মাজীর বসিবার স্থান উপরে কর।
হইয়াছিল।

আমি প্রায় সকল লময় নীচে ছিলাম । ইহার মধ্যে

তিনি আমীকে একবার ডাকিয়া পাঠাইলেন ; উপরে গিয়া! দেখিলাম, বন্ধ স্ত্রীলোক তাহার সহিত কথ! কহিবার জন্য চারিদিকে

অপেক্ষা করিতেছেন । কিন্তু চট্টগ্রামের রেলওয়ে ধর্মঘটের ব্যাপার
লইয়া কয়েকজন স্থানীয় নেতা আলোচনা করিতেছিলেন বলিয়া
স্ত্রীলোকেরা তাহার নিকট উপস্থিত হইবার স্থুযোগ পাইতেছিলেন
না।

€টার সময় দাজ্সিলিং মেলে আমরা আসাম যাত্রা করিব।

ইহার পূর্বের তিনি মির্জাপুর পার্কে সভা করিতে চলিয়া গেলেন।
আমরা সভায় না গিয়া মালপত্র লইয়৷ একেবারে শিয়ালদহ স্টেশনে

গিয়া উপস্থিত হইলাম ।
আমরা এক সঙ্গে বছলোক চলিয়াছি।

নেতাঁদের মধ্যে

ম্হাত্মাজী ব্যতীত মৌলানা মহম্মদ আলি, বেগম মহম্মদ আলি,
মৌলানা আজাদ সোবানী ও শেঠ যমুনালাল বাজাজ চলিয়াছেন।

৫৮

মহাত্বা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাঁস

তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আবার ২৩ জন করিয়া অন্ত লোক

রহিয়াছে। এতঘ্যতীত কলিকাতা হইতে বহুলোক সঙ্গে সঙ্গে
চলিয়াছে। মহাত্মাজীর নিজের দলে যমুনাদাসজী ও আমি ভিন্ন
আর একটা যুবক আছেন, তাহার নাম প্রভৃদাস। এলাহাবাদে

ইহাকে মহাত্মাজীর নিকট বঙিয়। কাজ করিতে প্রথম দেখিয়াছিলাম। মধ্যে সাসারাম ইত্যাদি স্থানে ইনি সঙ্গে ছিলেন না,
পাটনায় আসিয়া আবার মিলিত হইয়াছেন । মহাতআ্মাজীর শারীরিক সেবা করিবার ভার ইহার উপব ছিল। দার্জিলিং মেলে
প্রভৃদাস ও আমি এক কামরায় বসিরাছিলাম, তখন তাহার

নিকট শুনিলাম, তিনি মহীত্মাজীর এক ভ্রাতুশ্ুত্রের পুত্র।
অল্প পরিচয়েই বুঝিলাম প্রতৃদাসের প্রাণটা খুব খোলা।

তিনি রেলওয়ে সম্বন্ধে কথা তুলিয়া ইহার দ্বারা দেশের কিকি
অনিষ্ট হইতেছে তাহার বিচার করিতে আরস্ত করিলেন। আমি:
তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। তিনি অধিকাংশই মহাত্মাজীর

ইণ্ডিয়ান্ হোম্ রুল্ (70190. [3077৩ [২০]৩) গ্রন্থের যুক্তিগুলি
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

ইহার পর সযাজতত্ব, জাতিতত্ব

৫ ইত্যাদি লইয়া আমাদের উভয়ের বহু আলাপ হইল। তাহার
ফলে প্রভূদাসের সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হ্ইয়া গেল । আমরা
এত লোক একদঙ্গে চলিয়াছি, ইহার মধ্যে আমি একা বাঙ্গালী ।

আমার পরিচিত লোক কেহ নাই, আমিও কাহারও পরিচিত
নহি। তাহাতে প্রভুদাসের সহিত সহজেই একপ ঘনিষ্ঠতা হওয়ায়

আমি একজন প্রক্কত বন্ধু ও সঙ্গী পাইলাম।

ষষ্ট অধ্যায়

৫৯
পাণাপিসিসপিসিসিপি্পসিশি

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় আমরা সান্তাহার পৌছিয়! গাড়ী
বদল করিয়া আসাম মেলে যাইয়া বসিলাম।

লোকের ভিড়

সর্বত্রই সমান; কিন্তু এখানে ভিড় হইলেও গোলমাল অধিক

নাই। আমি ও প্রভৃদাস মহাত্মাজীর কামরার ঠিক পাশে একটা
সার্ভে্টস্ (ভূত্যদের) কামরা পাইয়া সেখানে বসিবার স্থান
করিয়া লইলাম। মহাত্বাজীর সঙ্দে এক কামরায় শেঠ
যমুনালালজী ও মৌলানা আজাদ সৌবানী চলিয়াছেন। ট্রেণ
ছাড়িবার পূর্বে আমিও অনেকক্ষণ

সেখানে

বসিয়াছিলাম।

মহাত্মাজী তখন শুইয়া পড়িয়াছেন; আমাকে দেখিয়াই নাম ধরিয়া
ডাকিলেন। তাহার পর আমি কাছে ষাইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন,
উর্মিলা দেবীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে কি না। আমি
তাহাতে “না” বলিলে যেন একটু আশ্চর্য হইলেন। তাহার
পর খুব নিজজনের মত আমাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।
আমার বয়স কত, জন্ুস্থান কোথায়, পিতামাত। আছেন কিনা,

কোন্ কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছি, কি কি পুস্তক পড়িয়াছি
এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি কোন কলেজে পড়ি নাই

শুনিয়া খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং কি প্রণালীতে শিক্ষালাভ

করিয়াছি তাহা জানিতে কৌতৃহল দেখাইলেন। তখন আমি
অল্প কথায় শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষা-প্রণালী বলিবার

চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এই সময় অন্তলোক আসিয়া কথায় ব্যাঘাত
দিল, সেই জন্য আর
পারিলেন না।

আমার সহিত তিনি কথা কহিতে

৬০

১

মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
পরদিন সকালে আমর] আসামের সীমায় আসিয়া পড়িয়াছি।

এখানে আসামের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বারদলই
মহাত্মাজীকে সম্বর্ধনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্ত আসিয়াছেন।
যে ষ্টেশনে মেল ট্রেণ থামিতেছে, সেখানেই বহুলোক

জড়

হইয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই ষ্রেশন-ঘরের সম্মুখে তক্তপোষ
পাতিয়া মঞ্চ করিয়া রাখা হইয়াছে । যেখানে বারদলই মহাশয়

মহাত্সাজীকে নামিবার অনুরোধ করিতেছেন, তিনি সেখানেই
নামিয়া লোকজনের সম্বর্ধন। গ্রহণ করিতেছেন। তিনি নামিলেই
সমগ্র জনতার লোক তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া
এ” “এ? শব্দ উচ্চারণ করিয়া উঠিতেছে। তাহাকে কেবল দেখি-

তেই লোকেরা ব্যস্ত। সেই জন্য অনেক স্থলে জনতাকে
শান্ত করিতে না পারায় তিনি বক্তৃতা না দিয়া ফিরিয়া আসিয়া
ছেন। আমি সকাল হইতেই তাহার নিকট আছি। সকল
সময় দেখি, তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত । মুখে কোন বৃথা বাক্য

নাই, ব1! অপর কাহারও কথায় যোগ দেওয়া নাই। কাজ
করিতে করিতে যখন পরিশ্রান্ত বোধ করিতেন, চুপ করিয়।
চক্ষু বুজিয়! শুইয়া পড়িতেন। আবার হয়ত হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া
লিখিতে আরম্ভ করিতেন। ট্রেণে বহুদুর পথ আসিয়া এবং
লোকজনের গোলমালে আমর! সকলেই অল্লবিস্তর শ্রাস্ত হইয়া
পড়িয়াছি। তিনি ব্যতীত আর সকলেই একথ! ওকথা লইয়া, বা

বাহিরের দৃশ্ঠ দেখিয়! সময় কাটাইতেছেন। কেবল তাহারই মুখে

€কোন কথা নাই, বা নিজের কাজ ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

5222552222522222-58৬১
বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা আমিনগীও

পৌছিলাম।

এখানে ট্রেণ ছাড়িয়া গ্রামারে ব্র্ষপুত্র পার হইতে

হইবে। অপর পারে পারু ষ্টেশন হইতে মোটারে করিয়া

গৌহাটা যাইবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। গ্রীমারে উঠিয়াই

মহাত্মাজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং অনেকগুলি
“সাবুভেন্ট” কাগজ দিয়া তাহা হইতে এগুজ সাহেবের চ০মঃ

[460515 ০0 টি০০-০০-০9:200/8 ( অর্থাৎ অসহযোগ সম্পর্কে

চারখানি পত্র) প্রবন্ধ কাটিয়া তাহাকে দিতে বলেন। ্রীমারে
অত্যন্ত ভিড, ট্রেণের সমস্ত লোক উহাতে উঠিয়াছে, কোথায়ও
দাড়াইবার স্থান নাই । আমি মনে করিলাম, মহাত্মাজী তখনই
প্রবন্ধগুলি পড়িতে চাহেন, তাই কোন প্রকারে এক স্থানে বসিয়া
এক বোঝা “দারভেপ্ট” হইতে অনেক খুঁজিয়া প্রবন্ধ চারিটী কাটিয়।
লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তিনি.উহা! তখন

পড়িবার আগ্রহ দেখাইলেন না। আমি যাইয়া দেখি চট্টগ্রামের

এক ইউরেসিয়ান্-দম্পতি মহাত্মাজী এগ্টীামারে আছেন শুনিয়া
তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, এবং মহাত্মাজী খুব মন
খুলিয়া তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন; তাহাদের বাড়ী

ঘর এবং স্থখ-দুঃখের খবর লইতেছেন। তাহার এ্ররূপ সৌজন্
দেখিয়া ইউরেসিয়ান্-দম্পতি একেবারে মুগ্ধ হইয়া প্রতি কথায়

ত্বাহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। (কাল হইতেই মহাত্মাজীকে

দেখিয়াছি ধীর, স্থির ও গভীর; সর্ধদাই হার মন যেন ভিতরে,

কি একটা বস্তুতে সংলগ্ন আছে, তাহার সমস্ত দৃষ্টি অন্তরূ্থী,
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মহাত্ব। গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

সেই জন্যবাহিরের আকৃতির দীপ্তি কতক স্তরান। কিন্তু এখন

একেবারে অস্তর্ূপ। ' এখন তিনি আনন্দের প্রতিমুদ্তি হইয়াছেন
এবং নিজের কথাবার্তা ও হাসি দ্বারা সেই আনন্দের ছটা

বাহির করিয়া চতুষ্পার্থের জনপ্রাণীকে মুদ্ধ করিতেছেন।)
এদিকে ঘৌলানা মহম্মদ আলি সাহেব একটা ইংরাজ
বালিকাকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার নিকট এক গল্প করিতে

বসিয়া গিয়াছেন | গল্পের সার মন্ম এই যে, আজ

কাল

ভারতবর্ষে প্রকাণ্ড দেহ এবং অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতি ছুই ভ্রাতা
আছে, তাহারা “জ্যান্ত মানু, খাইয়! ফেলে এবং এ বালিকার

মত বালিকা পাইলে টপ করিয়া গিলিয়া

ফেলে। তিনি

নিজে সেই দুষ্ট ভ্রাতাদের এক ভ্রাতা, এই বলিয়া হো হো
করিয়। হীসিতে লাগিলেন।

তাহার রহস্য বুঝিতে

পারির!

বালিকা মুচকি হাসিছ্া তিনি যেসত্য কথা বলিতেছেন না,
তাহা আভাসে বলিয়। দিল। তখন মৃহম্মদন আলি সাহেব
মহাত্মাজীকে বলিলেন, তিনি ট্রেণে অনেক পথ এক ইংরাজ

মহিলার সহিত এক সঙ্গে আপিয়াছেন। সেই মহিলা “ইংলিশম্যান” ইত্যাদি খবরের কাগজ পড়িয়া আলিত্রাতৃদ্ঘয় সম্বন্ধে

এক উদ্ভট ধারণা পোষণ

করিতেছিলেন। পরে গাড়ীতে

আলাপ-পরিচয়ের পর খন জানিতে পারিলেন, তিনিই ছুই
ভ্রাতার এক ভ্রাতা, ভখন একেবারে আশ্চর্য হইয়। গেলেন, এবং
তাহার পূর্ব সংস্কার ঘে কিরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল, তাহা শ্বীকার করিলেন।

তাহার ফলে ভিনি অনহযোগ আন্দোলনের

ঘোর শক্র

ষষ্ঠ অধ্যায়
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হইতে তখন মিত্র হইয়! পড়িয়াছেন। আমি মৌলানা সৌকৎ
আলিকে দেখি নাই, কিন্তু মহম্মদ আলিসাহেবকে যেরূপ দেখিতেছি,

তাহাতে তীহার সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তাহার
কথাবার্তা,

প্রাণ-খোলা উচ্চ হাঁসি এবং তেজন্থিতা এ সমস্ত

তাহারই অন্ধুক্বপ ।

মার যখন পাও আসিরা

পৌছিল, তখন

সেখানকার

জনতা দেখিয়া আমি পাছে পিছনে পড়িয়া থাকি এই ভয় হইল।
কারণ আমাদের সঙ্গের গুজরাটা, মারাঠা, মাড়োয়ারী বা মুসলমান
সকলেরই পোষাক বা টুপি দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া
যাম্স। আমি বাঙ্গালী, আমার আসামীদের মতই নগ্রশির,
এবং পোষাকেরও অন্য কিছু বিশেষত্ব নাই। সেইজন্য আমি

যে মহাআাজীর সঙ্গে চলিয়াছি ইহা লোকের পক্ষে ধারণ করা
কঠিন হইতে পারে । ইহা ভাবিয়া আমি প্রথমেই প্রভূদাসের
সঙ্গে মহাত্মাজীর জন্য নির্দিষ্ট মোটারে গিয়া চড়িয়া বসিলাম।
গৌহাটা হইতে বহুলোক এইস্থানে মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা!
করিয়া লইতে আসিয়াছে । আসামের স্থপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত তরুণরাম
ফুকন্ মহাত্মাজীর সহিত এই মোটারে চলিয়াছেন। কিন্তু কিছু

দূর যাইয়াই হঠাৎ মোটারের কল বেমেরামৎ হইয়া পড়িল।
তখন মহাত্মাজী ও ফুকন্ মহাশয় পিছনের যে মোটারে মহম্মদ
আলি সাহেব আসিতেছিলেন, তাহাতে চলিয়া গেলেন।

কেবল

আমি ও প্রতুদাস পড়িয়া রহিলাম, এবং অতি কষ্টে সকলের
পিছনে আমরা গৌহাটা যাইয়া উপস্থিত হইলাম ।

অপ্তম অধ্যায়

গৌহাঁটী
গৌহাটাতে মহাত্মাজী শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন্ মহাশয়ের

আবাসে অবস্থান করিয়াছিলেন । বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড খোলা
মাঠ, তাহাতে পঞ্চাশ হাজার লোকের সভা বসিভে পারে।

মাঠের পর সরকারী রাস্তা ; রান্তার পরেই ব্রহ্মপুত্র নদ । মাঠের
চারিদিক বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে, যেন লোকের জনতা
আসিক়া মহাত্মাজীকে কষ্ট দিতে না পারে। বেড়ার মধ্যে মধ্যে

তোরণ রাখা হইয়াছে, সেখানে

স্বেচ্ছাসেবকদিগের পাহার!

দিধারাত্রি চলিয়াছে।

বাহিরের

ইহাতে

লোক

আসিতে

পারিতেছে না সত্য, কিন্ত আসামের চতুদ্দিক হইতে যে সমস্ত
উদ্যোগী লোক মহাত্মাজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সহরে লইয়া

যাইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন, তীহারাই একটি ক্ষুদ্র জনতা স্যরি

করিয়াছেন। সেই জন্য এক মুহুর্ত বিশ্রাম বা শাস্তি নাই। সর্বদা
এত গোলমাল যে মাথা খারাপ হইয়া যাইবার কথা । একদিকে
পৎশ্রমের ক্লান্তিঃ তাহার উপর এইরূপ গোলমাল কতদিন সহ্য
করিতে পারিব তাহাই ভাবিতেছি।

সন্ধ্যার সময় সম্মুখের ময়দানে জনসাধারণের এক সভা হইল।
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মনে হইল প্রায় পঁচিশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।
মহাত্মাজীর আবাস-গৃহের অল্প দক্ষিণ পার্খে নেতাদিগের জন্য
সভায় বসিবার মঞ্চ করা হইয়াছিল। আমি কেবল মহাত্মাজীর
বক্তৃতা শুনিবার জন্ কিছুক্ষণ সেখানে গিয়া বসিয়াছিলাম। তাহার

পর আমি ঘরে বসিয়াই সভার কাধ্য দেখিতে লাগিলাম। ফুকন্
সাহেব মহাত্মাজীর বক্তৃতা আসামী ভাষায় অনুবাদ

করিয়া

সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। সভা ভঙ্গ হইবার পূর্বক্ষণে রাত্রি
৯ টার সময মহাত্মাজী দ্বিতীয়বার সমগ্র জনতাকে লক্ষ্য করিয়!

বলিলেন,__নিমন্ত্রণ করিয়া এত দূরদেশে তীহারা তাহাকে লইয়া
আসিয়াছেন কেন?

তীহারা কি কেবল বক্তৃতা! শুনিয়াই ঘরে

ফিরিয়া যাইবেন?

না পাঞ্জাবের

অত্যাচার, খিলাফত এবং

ভারতে স্বরাজ স্থাপনের জন্য তিনি অন্তরে যে জালা ভোগ

করিতেছেন, তন্নিবারণের জন্য কিছু সহায়তা করিবেন?

যদি

কেবল বক্তৃতা শুনিতে তাহারা আসিয়। থাকেন, তাহা হইলে তিনি
হাত জোড় করিয়া মিনতি করিলেন, আর কষ্ট না দরিয়া, সকলেই
যেন তাহাকে ফিরিয়া যাইতে অহ্থমতি দেন।--এই কথা যখন

ফুকন্ সাহেব আসামী ভাষায় সকল লোককে বুঝাইয়৷ দিলেন,
তখন এক আশ্ট্ধ্য দৃশ্য দেখা গেল। প্রায় এক মিনিট কাল
সভাস্থল একেবারে শাস্ত ও নীরব হইয়! গেল; সকল লোকের
চিত্ত যেন একট! বিষয়ে একাগ্র হইয়া মনোরাজ্যে এক অপরূপ

সাম্যের স্ষ্টি করিল। নদীতে ভাটার উপর যখন প্রথম জোয়ার
আসে তখন কিছুক্ষণ কোনদিকে আোতের গতি থাকে না; নদী
|
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সঙ্গে সাত মাস

তখন একেবারে শান্ত হইয়া যায়। কিন্তু তাহার পরেই হুঙ্কার
করিয়া জোয়ারের জল সমস্ত বাঁধন ছি'ড়িয়া ছুটিতে থাকে।

সভাস্থলে এ দৃশ্তও অনেকটা সেইরূপ হইল। মহাত্মাজীর অনুরোধ
যখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন, তখন সমগ্র জনতা প্রথমে একটু

স্তব্ধ হইয়া পরক্ষণেই একেবারে হুঙ্কার, গঞ্জন করিয়া বলিয়। উঠিলেন--না, না, আপনাকে কথনই আমর! এ ভাবে ফিরিয়া যাইতে
দ্রিব না।” তখন মহাত্মাজী বলিলেন,তীহাদের উৎসাহ কতটা

সাচ্চা তিনি পরীক্ষা করিয়া লইবেন ফ্রঘদি সত্যই তাহারা স্বরাজ
চাহেন; এবং তাহাকে আসামের অন্যান্ত স্থানে, লইয়া! যাইতে চাহেন,

তাহা হইলে তাহাদিগকে বিলাতী বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি বে অগ্নি
জালিতেছেন তাহাতে উহা সমস্ত নিক্ষেপ করিতে হইবে), এই
কথা বলিয়া তিনি মঞ্চের সম্মুখে স্ত,পীকত বিলাতীবন্ত্ে অগ্নি
প্রদান করিলেন | তখন্ জনতার, মধ্যে যেন একটা মাদকতা

আসিয়া গেল, এবং চারিদিক হে সেই অগ্িকুণ্ডে, রাশি, রাশি,
বনত-ৃষ্টি হইতে লাগিল! কোন্ কোন্ লোক. চাদর ব].গামছা!.
পরিয়া পরিধানের স্ব অগ্িকৃণ্ডে নিক্ষেপ করিল) সেই স্বগায়
উৎসাহের না করিবার সাধ্য আমার নাই । এ বন্ধ এই যুক্তে
আহতি পড়িল যে, পরদিনের সকাল অবধিও যজ্ঞের অগ্নি,

নির্বাপিত হয়নাই1
রাত্রিতে মহাত্মাজীর নিকটেই একটা আরাম কেদারায় শুইয়া
রাত্রি কাটাইঘ়! দিলাম। মহাত্রাজী তাহার ঘরের সম্মুথে

বারান্দায় শুইয়াছিলেন। একজন স্বেচ্ছাসেবক রাত্রি জাগিয়া
৫

শু ন

গজ

আছ ছি মো

কর টে 2

৫?

? 2)

এ
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সর্বক্ষণ তাহার নিকট পাহারা দিয়াছিলেন। আসামের স্বেচ্ছা
সেবক্দিগকে বড় ভাল লাঁগিল। ত্াহাঁদিগের ঘেমন সেবার ভাব
তক্রপ আহ্থগত্য এবং পরিশ্রমের ক্ষমতা । এখানে আসিয়া অবধি

নিজেদের জন্ত আমাদিগকে আদৌ চিন্তা করিতে হয় নাই।
যাহাতে আমাদের কোনকধপ অস্থবিধা না হয় সর্বদা তাহাদের

সেই দৃষ্টি । এই যুবকবৃন্দের সেবা-প্রবণতা, চরিত্রের মাধুধ্য ও
কর্মপটুত৷ দেখিয়া আসামের ভবিষ্যৎ সব্বন্ধে আমাদের মনে খুব
আশার সঞ্চার হইল।

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া মহাত্মাজীকে একটু একেলা পাইয়া
তিনি থে সারভেপ্টের কাগজপগ্ুলি হইতে এগুজ সাহেবের চারিটী
প্রবন্ধ বাছিয়া দিতে বলিয়াছিলেন তাহা দিলাম এবং তৎসঙ্গে
উহাতে কি কি কথা লেখা আছে তাহার সারাংশ বলিম্বা দিলাম।

আমার বলা শেষ হইলে তিনি কেবল একটু ঘাড় নাড়িলেন।

তিনি সর্বদা এত লৌকজনে পরিবৃত থাকেন যে, ইহার মধ্যে
সাথান্ত একটু সময় পাইলে নিজের লেখা পড়া লইয়াই ব্যস্ত
থাকেন। এত গোলমালের ভিতর তিনি যে কিরূপে মাথা ঠাণ্ডা
বাখিক্দী নিজের নিদিষ্ট কীজ করিষ্া। যাইতেছেন তাহ দেখিয়।
আশ্চধ্য হইতে হয়।

সাধারণ লোক এরূপ অবস্থায় পাগল হইয়া

যায়। এরূপ পরিশ্রমের পর যখন একটু একেলা থাকেন, তখন পাছে
তাহার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে সেই ভয়ে আমি আর নিকটে যাই

না। সেইজন্য কাল এ প্রবন্ধগুলি দেই নাই; তিনি নিজেও তাহা
চাহেন নাই । আমার মনে হয় তিনি আদেশ প্রদানের পর তাহা

৬৮

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

প্রতিপালিত হইল কি না, সে বিষয়ে আর গীড়াপীড়ি করেন না!)
তাহাতে কাজটা সহজেই হয় কি না তাহা লক্ষ্য করিয়া বোধ হয়

তিনি লোকের দাত্রিত্জ্ঞান পরীক্ষা করেন । সকালে ছুই-একবার
দেখিয়াছি, আমি তাহার সাসারামের বক্তৃতার যে বিবরণ
লিখিয়া দিয়াছিলাম তাহা পড়িতেছিলেন; কিন্তু বোধ হয় শেষ

করিয়া উঠিতে পারেন নাই । কারণ ২৪ লাইন পড়া হইলেই
এক একজন লোক আসিয়। ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল। সকাল

হইতে তিনি

মাড়োয়ারী

ব্যবসাদারদের

সভা, আসামী

স্ত্রীলোকদের সভা, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদেব সভা--এই সমস্ত সভায়
উপস্থিত হইতে ৩1৪ বার বাহিরে গিয়াছিলেন। প্রফেসরজী
বলিয়াছিলেন, আমি যেন তাহার সঙ্গে প্রত্যেক সভাতে উপস্থিত

হই। কিন্তু দেখিলাম তাহা সম্ভব নহে । তিনি প্রয়োজন বোধ
করিয়া আমাকে যদি ডাকিয়। ল'ন তাহা হইলে অন্য কথ|।

গৌহাটি অবস্থানের দ্বিতীয় দিন বৈকাঁলে আবার সম্মুথের
ময়দানে এক বিরাট সভ। হইল।

সভায় বক্তৃত। দিয়াই মহাত্মাজী

আহারের জন্ত ঘরে আসিলেন।

স্ধ্যান্ডের পুর্বে তিনি আহার

করেন।

কিন্তু ঘরে তখন যমুনাদাস বা প্রভুদাস কেহই ছিলেন

না, সেই জন্ত তিনি আমাকে ডাকিয়। আহারের আয়োজন করিতে

বলিলেন। আহারান্তে, রাত্রিতে আ্ানের জন্য গরম জল ইত্যাদি
ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়া তিনি বাহিরে কোথায় চলিয়া
গেলেন। ঘাইবার সময় বলিলেন, আজ যে বক্তৃতা দিয়াছেন
তাহার যেন একটা রিপোর্ট লিখিগ্লা তাহাকে দেই। আমি
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জিজ্ঞাস! করিলাম, রিপোর্ট কি খুব বিস্তৃত হইবে? তাহাতে
উত্তর করিলেন-_“অন্নেতেই লিখিতে পার, কিন্তু তাহাতে সমস্ত
কথা ও ভাব আপিয়া বাওয়া চাই।”
তাহার “হিন্দ, স্বরাজ” বা [00197

00205
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গ্রন্থে

ভারতের ভীল, পিগারি, ঠগী ইত্যাদি অসভ্য জাতি ও দক্ত্য

সম্প্রদায়ের সহিত আসামীদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া বর্ণনা
করিয়াছেন বলিয়া আসামের শিক্ষিত লোকেরা পত্র লিখিয়া যে
ছুঃখ জানাইয়াছেন, এই বক্তৃতায় তিনি তাহার উল্লেখ করিলেন ।

তিনি বলিলেন,_-এ পুস্তক ১৯০৮ সনে তাহার বিলাতে অবস্থান
কালে লিখিত হইয়াছিল; তখন অবধি আনামের কোন অধিবাশীকে তিনি দেখেন নাই, বা আসামের বিষয় সাক্ষাৎ-স্থন্ধে

কিছুই তিনি জানিতেন না। ছুই এক খানা ইংরাজি গ্রন্থে তিনি
আমাঘের বিষয় ঘেরূপ পড়িয়াছিলেন তাহা হইতেই তাহার
ধারণা হইয়াছিল যে, আসামে সভ্যতার বিকাশ হয় নাই। কিন্ত
এখানে আসিয়া তাহার সে ধারণা নষ্ট হইয়াছে।

আসামী-

'দের নিন্দা করিবার উদ্দেশে তিনি কিছুই লিখেন নাই । ইংরাঁ

জেরা বলিয়। থাকেন যে, ভারতের অসভ্য জাতিসমূহকে তাহারাই
সভ্য করিবেন; সে কথার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া, নিজের সাক্ষাৎ
জ্ঞানের অভাবে, ইংরাজদিগেরই কথার প্রতিধ্বনি-স্বর্ূপ তিনি
আসামীদের নাম এভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন ।
তাহার এই জবাব-দিহির পর এ বিষয়ে আর কোন

সমালোচনা হয় নাই। কিন্তু গৌহাটি ত্যাগের দিন সকালে

৭০

মহাত্া গান্ধীজীর সঙ্গে
সাত মাস

আসামীসভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ বহুবিধ পুরাতন জিনিষ প্রদর্শনের
জন্য মহাত্মাজীর নিকট আনীত হইল। একজন প্রত্ুতত্ববিদ্
আসামী ভাষায় অনেক পুরাতন পুঁথি দেখাইলেন।

তাহাতে

হস্তিবিদ্যা-সন্দ্ধীয় একখান। অতি সুন্দর ও অদ্ভুত পুঁথি ছিল।
হস্তীর বহুবিধ শ্রেণীবিভাগ করিনা এক এক শ্রেণীর বর্ণনাস্থানে
চিত্র অস্কিত করিয়া উহার বিশেষত্ব বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা কর!
হইয়াছে। এত হুক্মরভাবে বিষয়টির বিশ্লেষণ ও বিচার করা হই-

য়াছে যে, তাহা দেখিলে আশ্চরধ্যান্বিত হইতে হয়। আসামী ভাষায়
রামায়ণ ও মহাভারতের অন্গবাদ বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় অন্ধু-

বাদের পূর্বের হইয়াছিল। সেই অঙ্ৃবাদ-গ্ন্থও প্রদর্শিত হইল।
তাহার পর বহু পুরাতন বস্ত্র আনিয়া আসামের পুরাতন বন্ত্রশিল্পের

নৈপুণ্য দেখান হইল। শতাধিক বর্ষের পুরাতন বস্ত্র এপর্যন্ত
এমন হ্ন্দর ভাবে রক্ষিত রহিয়াছে যে, দেখিলে নৃতন বলিয়া
ভ্রম হয়। ইহার পর আসামের প্রসিদ্ধ এগ্ডি-মুগা বস্ত্রের তা

প্রস্তুত প্রণালী মহাত্মাজীকে দেখান হইল। আদাদের ঘরে ঘরে
বস্ত্র-বয়নের জন্য তাত আছে, স্ত্রীলোকের। সকলেই তাত্ের কাধ্যে

নিপুণা। বস্ত্র বুনিতে না জানিলে আসামে বালিকাদের বিবাহ

হয় না। ব্যারিষ্টার ফুকন্ সাহেবের ঘরেও ছুইটি তাত দেখিলাম,
একটি ছোট বালিকা তাহাতে কাজ করিয়া মহাত্মাজীকে দেখাইল।
এই সমস্ত দেখিয়া আসামের সভ্যতা যেমন ভাল বুঝা গেল,
কেবল কথাদ্বারা এমন কিছুতেই হইত নাঁ। সেইজন্য আসামের
নেতৃবর্গ নিজেদের সভ্যতার দাবি কথায় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস
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না পাইয়া, এই সকল চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা অতি সহজেই
আসামের প্রতি মহাত্মাজীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন।

আসামের সহিত পূর্ব-বাঙ্গালার অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্
আছে।

আসামের জমি, ফসল, স্থবিস্তৃত নদ-নদী এবং লোকের

চাল-চলন ও ব্যবহার অনেকটা পূর্ববঙ্গের মত বলিয়া! আমার
মনে হইল। আসামের ভাষা আজ কাল একটি স্বতন্ত্র ভাষা
বলিয়া গণ্য হইতেছে এবং এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায় সকল
বিষয়ে স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া যাহা নিজের জিনিষ তাহার প্রতি

মর্ধ্যাদা ও হৃদয়ের আস্তরিকতা! প্রদর্শন করিতেছেন । কিন্তু পূর্ব
বাঙ্গালার কথিত ভাষার সহিত অনেক বিষয়ে আসামী ভাষার
মিল আছে বলিয়া আমার মনে হইল। আসামী লিপি এবং

বাঙ্গালা লিপির মধ্যে পার্থক্য নগণ্য। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদিগের
যাহা ভক্ষ্য বস্তু, এবং যে পদ্ধতিতে তাহা প্রস্তুত হয়, আসামেও

অন্ততঃ গৌহাটির অভিজ্ঞতা হইতে সেইব্প দেখিলাম ।

অষ্টম অধ্যায়
তেজপুর
২০শে অগাষ্ট বেলা ২টার সময় ট্টামারে গৌহাটি ত্যাগ
করিয়া ২১শে তারিখ সকালে মহাত্মাজী তেজপুর আসিয়! পৌছিলেন। ২,শে তারিখের রাত্রি তাহাকে ট্রামারেই যাপন করিতে

হুইয়াছিল। :চ্ীমার হইতে সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্ত দেখিয়া
সকলের হৃদয় মন মুগ্ধ হইতেছিল।

চারিদিকে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র

শ্যামল পর্বতমালা, তাহার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রের জলপ্রবাহ থেন
শ্বেত বন্ত্রথণ্ডের ন্যায় এক অজ্ঞাত দেবতার দেহ পরিবেষ্টন করিয়া

দুরে, বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। নদীর মধ্যে স্থানে স্থানে এক

একটি পর্বতশৃঙ্গ দ্বীপের ন্যায় দীড়াইয়া আছে। গৌহাটির নিকটে
তাহার ছুই একটি শুঙ্গ দেখাইয়া এক আসামী বন্ধু আমাকে বলিলেন যে, বহু বিদেশী পর্যটক স্থইট্জারলগ্ডের অনেক জগদিখ্যাত

দৃশ্ত অপেক্ষা এ সমস্ত দৃশ্তের প্রাধান্থ দিয়া থাকেন।

যেই

দিকে দৃষ্টিপতিত হয়, সেই দিকের শ্বাথল শোভাতে নয়ন ন্গিগ্ক

হইয়া যায়। মারে আমরা বহলোক। আমরা যত জন
কলিকাতা হইতে আসিমাছি, তদপেক্ষা অধিক লোক গৌহাটি
হইতে ম্হাত্াজীর সঙ্গে চলিয়াছেন।

আমি

মহাত্মাজীর

গৌহাটির বক্তৃতা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই, সে জন্ত মারের
পশ্চান্ভাগে এক শিঞ্জন স্থানে বন্সিয়া কিছু লিখিবার চেষ্টা

অষ্টম অধ্যায়
করিলাম।

৭৩

কিন্তু অধিকক্ষণ নিজ্জনে থাকিতে পারিলাম নাঁ।

একে মহাত্মাজীর সন্গে চলিয়াছি, তাহার উপর ট্টীমারে বসিয়া
লেখাপড়ার

উদ্যোগ করিতেছি,

ইহাতেই সাধারণ

লোকের

কৌতুহল জন্মিতেছে, এবং যেখানে যাইয়া বমি, সেখানে আসিসাই তাহারা আমাকে পরিবেষ্টন করিতেছেন।

এবূপে কিছুই

কাজ হয় না দেখিয়া বাধ্য হইয়া সমস্ত কাজ বন্ধ করিলাম।

সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ মহাআ্মাজীর নিকট দীড়াইয়। তাহাকে
একটু প্রফুল্ভাবে কথাবার্তা কহিতে দেখিলাম। দেখিলাম, তিনি

আজ চতুষ্পার্থের প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের প্রভার যুগ্ধ হইয়া সর্বদা
কম্মের প্রতি এঁকাগ্র্যজনিত কঠোর দৃষ্টি ও গাস্ভীরধ্য ত্যাগ করিয়া
সহজ ভাব ধারণ করিয়াছেন ।

সকালে নিজ্রাভঙ্জের পর দেখি, ঘন কুয়াসায় চতুদ্দিকূ ব্যাপ্ত
হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে কোন দিকের কোন জিনিষ দেখা

যাইতেছিল না ্টীমারের চালকগণ পূর্ণ অভিজ্ঞতার ফলে
বুঝিল ঘে তেজপুর নিকটবন্তী হইয্বাছে, সেজন্য পাছে গন্তব্যস্থান
লঙ্ঘন করিয়া অধিক দূরে চলিয়া যায়, সেই ভয়ে প্রীমারের গতিরোধ করিয়া দিল। এইরূপে অদ্ধের মত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়!

আমরা তেজপুর ঘাটে পৌছিলাম।

সেখানে পৌছিয়া দেখি

অবিশ্রান্ত বুষ্টিপাত হইতেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই ঘনঘট!
ও বৃষ্টির প্রকোপ বিলীন হইয়া গেল। ষ্টেশন হইতে যখন আমর
আবাসম্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন মেঘ-বৃষ্টি সমস্তই নিঃশেষ

হইয়া! গিয়াছে।

৭৪

মহাত্ব! গান্ষীজীর সঙ্গে সাত মাস

বাসায় পৌছিয়া কিছু বিশ্রামের পর ম্হাত্মাজী আমাকে
ভাহার লিখিত কয়েকখান! ইংরাজি চিঠি নকল করিতে দিজেন।
তাহার হস্তাঙ্ষর ধুবিতে না পারিয়া ছুই স্থানে ছুইটা শব্ধ লিখিতে
ভুল করিয়াছিলাম;

তাহা তিনি দেখাইস্া দ্রিলেন।

তাহার

হাতের লেখা পড়িতে কিছুদিনের অভ্যাস দরকার । গৌহাটির

বন্তৃতাটি এখনও শেষ করিয়া তাহাকে দিতে পারি নাই।

লেখা

যেন মোটেই স্বাভাবিকভাবে বাহির হইতেছে না। চারিদিকে
যেরূপ গোলমাল, তাহার মধ্যে মনঃসং্যম করিয়া চিন্তার কাজ

করা আমার পক্ষে বড়ই মুস্কিল বোধ হইতে লাগিল।

অনবরত

লোকজনের যাতায়াতে ও কথাবার্তায় চিন্তার ব্যাঘাত জন্মাইতে-

ছিল। গৌহাটির বক্তৃতাটি লিখিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া
আজ তেজপুরের সভাতে উপস্থিত হই নাই; কারণ ভয় হইল,
এখানে যাহা শুনিব তাহা পূর্বের কথার সহিত মিশিয়া গিয়া
খিচুড়ি পাকাইয়া যাইবে। সভায় যাইবার পূর্বের মহাত্মাজী
আসামের চা-বাগান দেখিবার জন্য সহর হইতে কিছু দুরে একটি
বাগানে ঘোটারে চলিয়া! গিয়াছিলেন।

জম্কাল হইয়াছিল বলিয়! শুনিলাম।

তেজপুরের সভা খুব

মহাত্মাজীর বক্তৃতা বিশেষ

গম্ভীর ও হ্বদঘস্পর্শী হইয়াছিল। ফুকন্ সাহেব যেরূপ কৃতিত্বের
সহিত এ বন্ভৃতার অনুবাদ করিয়াছিলেন ভাহার তারিফ লোকের
মুখে শুনিতে লাগিলাম। বাস্তবিক ফুকন্ সাহেবের অভ্ভূত
ক্ষমতা । মহাত্মাজীর বক্তৃতা শেষ হইলেই তিনি কিছুমাত্র চিন্তা

না করিয়। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহা! আসামী ভাষায় হুবহু মুজের

অষ্টম অধ্যায়
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পপ
পসিস্পিপিপাস্িসিসপিসিস্পিস্পিস্পিসপসপা্পাশি

অনুরূপ অন্থবাদ করিয়া দেন। তিনি যেন ইহাতে তন্ময় হইয়া
যান। তাহাতেই মহাআ্াজীর যুক্তি ঠিক একটির পর একটি রক্ষা
করিয়! বলিয়৷ যাইতে পারেন।

আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, আসল

বক্তৃতার একটি কথাও অন্থুবাদে বাদ পড়ে না। এমন সহজ ও
স্বাভাবিক ভাবে যেখানে যেমন জোর দেওয়া দরকার তাহা দিয়া,
ফুকন্ সাহেব এ অনুবাদ করিয়া যান যে, উহা অন্ুবাদ মনে না

হইয়া তাহার স্বাধীন বক্তৃতা বলিঘ়্াই তখন মনে হয়।
ইহার মধ্যে একটিও তাহার নিজের কথা থাকে না।

অথচ

সাধারণ সভার পর আরও ছুই একটি ছোট ছোট সাম্প্রদায়িক
সভার কাধ্য শেষ করিয়া! রাত্রি হইতে মহাত্মাজী মৌন অবলম্বন

করিলেন । আগামী কল্য সোমবার তাহার মৌনবার। রবিবার
রাত্রি হইতে মৌন আরম্ভ হয়, এবং সোমবার রাত্রিতে তাহা

ভঙ্গ করিয়া ঠিক ২৪ ঘণ্টা তিনি মৌন রক্ষা করেন।

এ দিন

তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন না, বা বাহিরের কোন
কাজকম্ম

করেন

না এবং

যথাসম্ভব

কোথায়ও

যাভায়াতও

করেন না। কাজের মধ্যে দেখিয়াছি, কখনও “ইয়াং ইত্ডিয়া্র
বা 'নবজীবনে”র জন্য প্রবন্ধাদি লেখেন, কখনও বা পত্রাদির
জবাব দিয়া থাকেন। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে
হইলে, বা কিছু বলিতে হইলে, তাহা লিখিয়া জানান । কাহাকেও
ডাকিতে হইলে হাতের পেন্সিল দিয়া পিক্দানিতে আঘাত করেন,

সেই শব শুনিয়া আমরা দৌড়িয়া নিকটে যাই। অনেক সম্গ
দেখিয়াছি, কোন কিছু না করিয়। চুপকরিয়া শুইয়া থাকিতেন।

৬

মহাত্' গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

তাহাকে প্রচলিতভাবে প্রার্থনা করিতে কখনও দেখি নাই
তথাপি আমার মনে হয়, সোমবার দিন যথাসম্ভব তিনি হৃদয়ে

প্রার্থনার ভাব ধারণ করিয়াই কাটাইপ্বা থাকেন । বিশেষ প্রয়োজন
ব্যতীত এ দিন বাহিরের কোন লোককে তাহার নিকট উপস্থিত
করা হয় না, এবং সঙ্গে ধাহারা চলেন» তীাহারাঁও এদিন যথাসম্ভব

সংযত থাকিয়া মৃদুস্বরে কথাবার্ত। কহিয়া তাহার মৌনের মধ্যাদা

দিয়া থাকেন।

তাহাতেই প্রত্যেক সোমবারে গোলমালের

অভাবে শান্তিতে থাকা যায়৷

সৌমবারে এইবপ কিঞ্চিৎ সুবিধা পাইয়া গৌহাটির বক্তৃতা
লেখা শেষ করিয়া ফেলিলীম।
আমি সামরিক পত্রিকার
রিপোর্টের মত ছোট রিপোর্ট লিখিতে পারি না; বক্তৃতার সমস্ত

কথা রাখিতে গিয়া লেখ। খুব বড় হইয়! যায়| সন্ধ্যার সমর মৌনভঙ্গ হইলে মহাত্মাজীকে রিপোর্টটি দিলাম। তিনি তাহা
পাইয়া একটু প্রসন্ন হইলেন এবং বলিয়া দিলেন, “ইয়াং ইণ্ডিয়াশর
জন্ত যে সমস্ত প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া পাঠান, তাহ! যেন আমি

ডাকে দিবার পূর্বের পড়িয়া লই । আজ জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে ছুই
“কলাম এক প্রবন্ধ তিনি লিখিরা পাঠাইয়াছেন বলিলেন । ছাপার
অক্ষরে পড়া অপেক্ষা, হাতের লেখা হইতে পড়িলে প্রবদ্ধের ভাব

অধিক আয়ন্ত হইবে, ইহা তিনি বলি দিলেন। তদ্ভিন্ন,
এইরূপে আছি তাহার হস্তাক্ষরের সহিত স্থপরিচিত হইতে

পারিব। গৌহাটির বন্তৃতা লিখিক্ব! উঠিতে পারি নাই বলিয়া

আমি তেজপুরের সভায় উপস্থিত হই নাই বলিলাম; তাহাতে
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তিনি উত্তর দিলেন যে, এরূপ করা ঠিক হইবে না।

তাহার

সমস্ত বক্তৃতাগুলিই আমার শুন দরকার, কারণ তিনি স্বতন্ত্র
ভাবে কাহাকেও শিক্ষা দিবার সময় পান না।

তাহার যাহা

হৃদয়ের ভাব তাহ। বক্তৃতাতেই তিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন।
উহা শুনিতে শুনিতে ত্রমশঃ আমি তাহার চিন্তা-প্রণালীর সহিত
পরিচিত হইব, এবং তাহার ভাবগুলি অধিগত হ্ইর্না যাইবে।
বক্তৃতাগুলি শুনিয়া তাহা লিখিবার চেষ্টাও দরকার বলিলেন,
তাহাতে দ্রুত রচনাঁশক্তিও লাভ হইবে ।

নবম অধ্যায়
নওগাীও
২২শে অগাষ্ট রাত্রি প্রায় ১০টার সময় তেজপুর ঘাটে আসিয়া
্রীমারে উঠিলাম। তেজপুর হইতে ট্রামারে কিছুদূর যাইতে হইবে;

তাহার পর ট্রেণে চড়িয়া ২৩শে তারিখ সকালে নওগা পৌছিব।
মহাত্মাজীর জন্য তেজপুর হইতে যাইবার স্পেশ্তাল ্রামার করা
হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও দুই তিন জন পুলিশের গোয়েন্দা

আসিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। মহম্মদ আলী সাহেব তাহা জানিতে
পারিয়। তজ্জন গঞ্জন করিয়। উঠিলেন, এবং তাহাদিগকে অপমান
করিয়া নামাইয়া দিতে বলিলেন । বেচারা গোয়েন্দারা ভয়ে

জড়সড় হইয়! ্টামারের পশ্চান্তাগে অন্ধকারে লুকাইয়া বসিয়!
রহিল।

তাহাদিগকে কি করা হইবে ভলার্টিয়ারের৷ আপিয়া

ফুকন্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল।

ফুকন্ সাহেবের খোলা প্রাণ,

তিনি বেচারাদের অবস্থা শুনিয়া, একটু আশ্বাসের হাসি হাসিয়া
তাহাদিগকে ট্টামারে থাকিতে অঙ্গমতি দিলেন । মহাত্মাজীর

জন্ত বিছানা উপরের “ডেকে” করা হইয়াছে । আমি একবার
সেখানে ঘাইয়া জিনিষপত্র গুছাইগ্স। রাখিয়া নীচের “ডেকে?
আপিয়! একটি বেঞের উপর শুইয়া পড়িলাম। একটু পরে প্রভৃদাদও সেখানে আসিয়া বসিল। প্রভুদাসের মুখে শুনিলাম,
মহাত্মাজী আমার বিষয় আলাপ করিতেছিলেন । আমি তখন
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উপরে ছিলাম, গুজরাতীতে কথ! হইতেছিল বলিয়া কিছু বুঝিতে
পারি নাই । তিনি আমার সম্বন্ধেকি বলিয়াছেন প্রভূদাস তাহ!

ব্যক্ত করিল না। কেবল ইহাই বলিল যে, আমার আহার সম্বন্ধে
দৃষ্টি রাখিতে প্রভুদাসকে তিনি বলিয়া দিয়াছেন ।
সারাদিনের

পরিশ্রমের পর ব্রহ্মপুত্রের স্থশীতল বাতাস

উপভোগ করিতে করিতে অল্পক্ষণেই নিদ্রাভিভূত হইয়! পড়িলাম।
ইহার ভিতর কখন সীমার ছাড়িম্নাছে আবার কথন আসিয়া কূলে
লাগিয়াছে, কিছুই আমার জ্ঞান নাই। শেঠ যমুনালালজীর
সেক্রেটারী বন্ধুবর হিরোয়ে এই সময় আমাকে জাগাইয়া তীরে
লইয়া আদিলেন। তখন দেখি, ভেজপুর ছাড়িয়া কোথায় এক
গ্রামে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছি। রাত্রি তখন ৩ট। গভীর নিশার

নিস্তব্ধতা চতুর্দিকে বিরাজ করিতেছে । নিকটে কোথায়ও লোকের
বসতি আছে বলিয়া মনে হইল নাঁ।

কিন্তু এই বিজন অরণ্যেও

মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার ক্রটী নাই । নদীর চড়াতে বহুদূর পথ্যস্ত

কদলীবুক্ষের সারি দিয়া প্রত্যেক বৃক্ষে ৩৪টি করিয়া প্রদীপ
একটির পর একটি বসাইয় অতি স্বন্দর দীপাবলীর স্থষ্টি হইয়াছে ।
শুনিলাম, সন্ধ্যারাত্রিতে বহুলোক এখানে জড় হইয়াছিল ।

একটু দুরে ছুই তিন সারি বহুদুরব্যাগী বন্্রণ্ডের ন্যায় কি পড়িয়!
রহিয়াছে, জ্যোত্ল্লালোকে

দেখা যাইতে লাগিল।

হিরোয়ে

বলিলেন, দৃরস্থিত গ্রাম হইতে যে সমস্ত লোক এই অভ্যর্থনার
উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, তাহারাই একত্রিতভাবে এঁরূপে নিদ্রা যাই-

তেছে।

ধন্য তাহাদের আগ্রহ, ধন্ট তাহাদের সহিষুতা ! আমরা
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মহাত্স। গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

যদি রাত্রির প্রথমভাগে এখানে আপিতাম, তাহা হইলে লোকের
সংঘটু ও জযধ্বনির দ্বারা মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা হইত। সেরূপ
অভ্যর্থন! সকল স্থানেই দেখিয়াছি। কিন্তু সেই দীপাবলীমণ্তিত
গভীর রজনীর নিস্তন্ধ জনশূন্য অভ্যর্থনার গান্ভীর্য কখনও বিস্থৃত

হইবার নহে। ট্টামারঘাট হইতে ট্রেণে চড়িতে হইলে কিছু দূর
চলিয়া যাইতে হয়। আমরা ৪1৫ জন প্রথমেই ট্রেণে যাইয়া
কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইব স্থির করিয়া এক বিজন পথ ধরিয়া চলিতে
লাগিলাম। বন্ধুবর হিরৌয়ে উজ্জয়িনীবাসী মারাহঠী এবং

স্বভাবতঃই সাহসী; তিনি সুদূর আসাম-প্রান্তের সেই গভীর
নিশার নীরবতায় কিছুমাত্র উদ্িগ্ননাহইয়। প্রাণ ভরিয়া তাহা
উপভোগ করিতে লাগিলেন।
প্রাতে নওগাও আসিয়া এতদিন আমর। আগাম ভ্রমণে যাহা

দেখি নাই, সেই আসাম গবর্ণমেন্টের প্রকৃত প্রতিমুন্তি দেখিলাম ।
এখানকার ডেপুটি কমিশনার সাহেব শান্তির বিগ্রহ মহাত্সাজীর
আগমনে দাঙ্গা ফেসাদের স্বপ্ন দেখিয়া তাহার প্রতিকারকল্লে

বিস্তর আয়োজন করিয়াছেন।

ষ্টেশনে নামিয্াই বহু পুলিশ

সিপাহি দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম, রাস্তায় যাহাতে অধিক
লোৌক একসঙ্গে যাইতে না পারে, তছুদ্দেশ্তে স্থানে স্থানে বাশ

পুতিয়া বেড়া দেওয়া হইয়াছে । এখানে গাড়ী ঘোড়ার
কোন বন্দোবস্ত নাই; কেবল মহাত্মাজী ও মহম্মদ আলী
সাহেবকে সহরের মধ্য দিয়! লইয়া যাইবার জন্য একটি টঙ্গার
যোগাড় হইয়াছে । আমর! বাকি সকলে 'প্রসেশনের” সঙ্গে না
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গিয়া সোজা পথে পায় হাটিয়া প্রায় দেড় মাইল দূরে আমাদের
নির্দিষ্ট আবাসস্থলে আপিয়! উপস্থিত হইলাম । গত রাত্রিতে ছুই
ঘণ্ট"ব অধিক কাহারও নিদ্রা হয় নাই, সেজন্য সকলেই আমরা!
অল্পবিস্তর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ক্সানাহারের পর মাড়োয়ারী
ব্যবসাদারদিগের সভা মহাত্মাজীর আবাসস্থলেই হইল। তাহার

পর স্্ীলৌকদিগের সভায় মহাত্মাজী চলিয়া গিম়াছেন। সেখান
হইতে তিনি -সাধারণ সভায় যাইবেন। এই সভার জন্ত যে স্থান
পূর্বে নির্দিষ্ট হইয়৷ সভার মঞ্চ ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল, সর্ধবসাধারণের স্থান বলিয়া তাহা! ডেপুটি কমিশনার সাহেব গত

রাত্রিতে দখল করিয়া লইয়াছেন। সেজন্য রাত্রিতেই এক নৃতন
স্থান নির্বাচন এবং তাহা পরিষ্কার করিয়া নৃতন মঞ্চ ইত্যাদি
প্রস্তুত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বহন্তে এ স্থানের আবজ্জনা
পরিষ্কার এবং মঞ্চ তৈয়ার করিয়া তাহাদের উৎসাহের পরাকাষ্ঠা
প্রদর্শন করিয়াছেন ।

সভাতে প্রথম মহম্মদ আলী সাহেবের বক্তৃতা হয়। তিনি
তাহার ওজন্বিনী ভাষায় ভারতের সকল প্রকার দুরবস্থা বর্ণনা এবং

তাহা দূর করিবার জন্ত স্বরাজের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া
স্বরাজ লাভ এবং রক্ষা করিতে হইলে হিন্দু-মুলমানের একতার
প্রয়োজনীয়তা ভালরূপ বুঝাইয়া দিলেন। মৌলানা সাহেবের
সুদীর্ঘ বন্তৃতার পর মহীত্মীজী বলিলেন,_তিনি অল্প কথায় তাহার

বক্তৃতা শেষ করিবেন, তাহার পর নওগীওএর অধিবাসীরা ষে
সমস্ত বিলাতী বস্ত্র জড় পুঞ্জ করিয়! রাখিয়াছে, তাহাতে অগ্নি

৮২
সংযোগ

মহাত্বা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
করিবেন।

ভারতের যে

যে সহর

হইয়া তিনি

আসিয়াছেন, প্রত্যেক সহরে তিনি এই যজ্ঞ করিয়াছেন । তাহার

দু বিশ্বাস, এই যজ্ছদ্বারা ভারতশক্তি উদ্ধদ্ধ হইবে।

তিনি

ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, কেবল আত্মশক্তি বা মনোবলের
অভাবে ভারত আজ পরাধীন এবং সেই শক্তির বিকাশ হইলে
একদিকে যেরূপ স্বরাজ লাভ হইবে, সেইবপ পাঞ্জাব ও
খিলাফত অত্যাচারেরও প্রতিকার হইবে। অগ্যকার “ইংলিশম্যান সংবাদপত্রে ভাক্তীর পোলেন মহাত্মাজীর নামে এক প্রকাশ্ত

চিঠিতে একট। খুব খাঁটি কথা লিখিয়াছেন, এই কথা মহাত্মাজী

বলিলেন।

তিনি লিখিরাছেন, গান্ধীজী বুটিশ্ গবর্ণমেন্টকে

“শয়তানী গবর্ণমেন্ট” বলিয়। নিন্দা করেন, কিন্তু তাহার বুঝ!
উচিত, শয়তান কেবল শয়তানীভাব।পন্ন লোকের উপর আধিপত্য

বিস্তার করিতে পারে । অতএব বুটিশ গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়।
গান্ধীজী তাহার দেশবাসীরই নিন্দা করিয়াছেন । এই সমালোচন।

খুব সত্য, মহাত্মাজী ম্বীকার করিলেন,
আত্মশ্ুদ্ধির প্রয্মোজনীরতা এত করিয়া
চেষ্টা করিতেছেন।: সেই আত্মশুদ্ধির
একতা, স্বদেশী ও অহিংনা, এই তিন

এবং সেজন্ুই তিনি
দেশবাসীকে বুঝাইতে
জন্য হিন্দুমুসলঘীনের
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।

মহাজ্মাজী আরও বজিলেন, ত্যাগের ন্তায় হৃদয়-মনের সংশোধক
আর কিছুই নাই। স্বদেশী ধর্সের প্রতিপালন করিতে বাইয়া
বিদেশী বস্ত্র ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে খুব আত্মশুদ্ধি হইবে । তাহার পর

বস্ত্রের জন্ত অপরের মুখাপেক্ষা না করিয়া সকলকে চরকা «
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তাতের ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের বসব প্রস্তত করিয়া লইতে

হইবে।

যদি ৩০শে সেপ্টেম্বরের পূর্বের বিদ্রেশী বন্ত্র বর্জন

ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে অক্টোবর মাসে স্বরাজলাভ

অসম্ভব নহে । আর বদি ইহাতে ভারভবর্ষ অকুতকাধ্য হয়,
তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট কদিয়া বলিয়া! দিবেন যে, এখনও

স্বরাজের জন্য ভারতবর্ষ উপযুক্ত হয় নাই ।
সভাভঙ্গের পর বাটা ফিরিবার পথে দেখি লম্বা লম্বা লাঠি
হাতে পুলিশ ফৌজ রাস্তা! অবরোধ করিয়া রহিয়াছে এবং একসঙ্গে বুলোক যাইত্তে বাধা দিতেছে । কোনবূপে সভা বদ্ধ

করিতে ন| পারিয়া ডেপুটি কমিশনার সাহেব অবশেষে দুইজন
স্থানীয় নেতার নাষে শান্তি রঙ্গ এবং প্রসেশন” বন্ধ রাখিবার

জন্য নোটিশ জারি করিয়াছেন।

কিন্তু সাহেবের যুদ্ধের আহবান

সব্বপ্রকারে উপেক্ষা করিয়া নেতারা সকলকে দলশৃন্য হইয়া
শাস্তিভে ঘরে যাইতে উপদেশ দিলেন। সভা হইতে ফিরিয়া
আমরা তখনই ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম। কমিশনার সাহেবের
নোটিশের ফলে ষ্টেশনে অধিক লোক উপস্থিত হইতে পারিল
না। তাহাতে আমরা শান্তিতে নওগাও ত্যাগ করিতে

পারিলাম। ইহাতে আমাদের মধ্যে কোন কোন রহস্তপ্রিয় লোক
কমিশনার সাহেবের উদ্দেশ্টে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন ।

দশম অধ্যায়
জৌড়হাট
ট্রেণে সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া ২৪শে অগাষ্ট তিতাবর ষ্টেশন
হইতে অপর এক ছোট ট্রেণ ধরিয়া সেই দিনই আমরা সকলে

জোড়হাট আসিয়া পৌছিলাম। এখন কেবল পূর্ববমুখী হইয়া একটানা চলিয়াছি। সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, মনে হয় যেন এ যাত্রা আর

শেষ হইবে না। মহাত্মাজীর নামের ঢেউ কত দূর-দূরান্ত অবধি
পৌছিয়া গিয়াছে দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। আসামের এই

পূর্বাঞ্চল দিয়া গভীর নিশীথে চলিয়া যাইতেছি, ভথাপি যেখানে
গাড়ী থামে, সেখানেই “মহাত্মা গান্ধীজীর জয়”, এই ধ্বনি শুনা
যাইতেছে । বহুলোকের মুখে এ ধ্বনির গঞ্জন শুনা আমাদের
এত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগের প্রতি আর দৃষ্টি আকুষ্ট
হয় না । বরং এখন যেখানে অল্পলোকের সমাবেশ হয়, সেখানেই

কৌতুহলী হইয়। দেখিবার জন্ত বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি)
অনেক ছোট ছোট ষ্টেশনে দেখিলাম, রাত্রিতে মশাল জালিয়!

দূরবর্তী গ্রাম হইতে লোকজন দর্শনের জন্য আসিয়াছে। গ্রাম্য
অশিক্ষিত ও দুস্থ লোকদিগের সেই মশালের বাতি, অর্ধনগ্ন দেহ

এবং গ্রাম্য কথা ও ব্যবহার দেখিয়। ধাহারা সহরে এরশ্বর্যের

ক্রোড়ে লালিত হইয়াছেন, এবং গ্যাসের বাতি ও ইলেক্টিক
বাতির আলোতে চক্ষু অভ্যন্ত করিয়াছেন, তাহাদের হয় ত হাসি
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বা উপেক্ষার ভাব আসিতে পারে। কিন্তু এন্দপ অভ্যর্থনা দেখিয়া,
এই আন্দোলনের শক্তি, বা সমাজের স্তরে স্তরে মহাত্মাজীর নাম
জনসাধারণের মধ্যে কতদূর

বিস্তৃতি লীভ করিয়াছে,

তাহা

যেরূপ বুঝা! গিয়াছে এমন আর কিছুতে নহে ।

বেলা ৮।৯্টার সময় আমরা জোড়হাট পৌছিলাম।

এখানে

দিনের মধ্যে ২৩1 সভা করিয়া, আবার সন্ধ্যার সময় মালপত্র

বাধিয়া চলিয়া ঘাইতে হইবে । পূর্ব রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়া সাধারণ
সভার স্থানে জল দীড়াইয়াছিল এবং সেই জল-কাদার মধ্যেই
সভা হইল।

সভার সময় হঠাৎ সুধ্যের উত্তাপ এত প্রথর

হইয়াছিল যে সভাস্থলে ছুইজন লোক মৃচ্ছাপ্রাপ্ত হইয়!
পড়িয়া গেল। সভার মধ্যাবস্থায় দুইজন বলিষ্ট গুর্থা সিপাহী
ধাক্কাধাক্কি করিয়৷ জনতা ভেদ করিল এবং মহাত্মাজী ও মহম্মদ
আলী সাহেবের সম্মুখে মঞ্চের ঠিক নীচে আসিয়া ঈ্াড়াইল।

ভাহাদের মুক্তি অতি উগ্র, দৃষ্টি অত্যন্ত রুক্ষ। তাহারা আসিয়াই
পুঙ্থান্থপুঙ্ঘরূপে সমস্ত পধ্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

আলী সাহেব বক্তৃতা করিতেছিলেন।

তখন মহম্মদ

তিনি গর্থাদিগকে লক্ষ্য

করিয়াও ছুই এক কথা বলিলেন। বক্তৃতা শেষ করিয়া তিনি আসন

গ্রহণ করিলে সমগ্র জনতা যখন “জয়, মহাত্মা গান্ধীজীর জয়”
বলিয়া উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন সেই ধ্বনি গুর্থাদিগেরও

হৃদয় বিহ্বল করিল।

তাহারা তখন আর নিজেদের সেই

দস্তপূর্ণ রুক্ষ চাহনি রক্ষা করিতে পারিল না।

তাহাদের

সুতির উগ্রতা যেন সহসা বিলুপ্ত হইল, দৃষ্টি কোমল হইয়। পড়িল,

.
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মহাত্ম! গান্বীজীর
সঙ্গে সাত মাস

এবং সেই জনতার সহিত একযোগে উচ্চকণে ভাহারাও বারম্বার
জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।
সভাভঙ্গের পর কিছু দূর অবধি
আমি উহাদের পশ্চাদনুপরণ করিয়া দেখিলাম, আনন্দে বিভে।র

হইয়া টলিতে টলিতে তাহারা ফিরিয়া যাইতেছিল।

আমার

তখন মনে হইল,'বহু লোকের সমষ্টিভাবের উদ্দীপনাতে একটা
উন্মাদনা শক্তি আছে, তাহা বড়ই সংক্রামক, এবং ভাহার
প্রভাব অতি সহজেই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। শ্তর্থা দুইটার ভাব, ভাষা

ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হইলেও তাহাদের উগ্র তেজ ও
বীরত্ব এঁ শক্তির নিকট ধেন খব্বীরুত ও দমিত হইয়া গিয়াছিল।
রাত্রিতে আবার জোড়হাট ষ্টেশনে আসিয়া ছোট লাইনের
ট্রেণে উঠিয়া বসিলাম। এই ট্রেণে মরিয়ানী অবধি গিয়া ডিক্রগড়
যাইবার পথে আসাম-বেঙ্গল লাইনের বড় ট্রেণ ধরিব । এই ছোট

লাইন এত ছোট যে, এব্প আর দেখি নাই । গাড়িগুলি এবং
এপ্রিন্ যেন এক একটা খেলার পুতুল বলিম্। মনে হয়।

অনেক

সময় দৌড়াইয়া এই ট্রেণ পশ্চাৎ ফেলিয়। উহার আগে চলিয়া
সায়া যায়। গাড়িগুলির এমন বে-মেরাদত অবস্থা থে ট্র্ণ চলিতে

আরস্ত করিলে ভয় হয় পাছে সমস্ত ভাঙ্গিা চুব্মার্ হইয়া যায়।
দরজাগুলি একবার খুলিলে পুনরায় বন্ধ করা মুক্িল। রাত্রিতে
কোন গাড়িতে বাতি নাই | এই শ্রেণীর লাইন; তাহারই
স্পেগ্ঠাল ট্রেণ করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইতেছে । কিন্তু
সেই রাত্রির ন্পেশ্তাল ট্রেণের অভিজ্ঞত। কখনও ভূলিবার নহে ।

নমত্ত দিন মধ্যে একটুও বিশ্রাম পাই নাই, সেই জন্ত ট্রেণে উঠিয়া

দশম অধ্যায়
সপ্াস্পিসপিনাসপাপিিস্পিপসিসিপিি

পপি

৮৭
০৯) পাস পসপিস্পিস্পিসিসপাসপপিস্পাসপাস্পা্পিসপিসপা

একটি বেঞে শুইয়াই ঘুমাই! পড়িলাম। রাত্রি দশটায় ট্রে
ছাড়িবে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ষ্টেশনে আসিম্কা সেরূপ কোন
বন্দোবস্ত দেখিলাম নাঁ। এই লাইনে বৌধ হয় সময়ের কোন
বাধাধাধি নিয়ম নাই; “লাইন ক্রিয়ার ইত্যাদি দিবার হাঙ্গামাও

নাই) যখন হউক্ চলিলেই হইল। ঘুমের ভিতর কখন গাড়ি
ছাড়িল জানি না। অনেক রাত্রিতে হঠাৎ খুব জোরে একট।
ধাক্কা খাইয়া আমরা গাড়ির সমস্ত লৌক উঠিয়। বলিলাম, এবং
অন্ধকারে মহা! হে চৈ করিতে লাগিলাম। দেখি ট্রেণ তখন স্থিরভাবে দাড়াইয়। রহিয়াছে । ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য কেহ কেহ

বাহিরে গিয়া দেখিলেন, আমাদের পূর্বের ষে ট্রেণধানি এই লাইন
দিয়া গিম্াছ্ে, তাহার পিছনের ছুইখানি গাড়ি ছুটিঘা পথ রোধ

করিয়া রহিয়াছে, এবং তাহারই মর্গে আমাদের “কলিশান্” হইযাছে। «“কলিশানে'র ফলে কেহই তেমন আঘাত পায় নাই; কিন্ত
এদিকে পথ রোধ হইয়! রহিয়াছে বলিয়া কিরূপে আমরা অগ্রসর
ইইব ইহা এক সমস্যা হইল। অগতা! আমাদের এঞ্জিন্ বেচারা
সম্ুখের গাড়ি ছুইখানিকে ধাক্কা দিতে দিতে চলিতে লাগিল।

ছোট এগ্রিন্; কতই ব। ইহার ক্ষমতা; বেচারা অনেক ধুম্ধাম্,
তজ্জন গঞ্জন করিয়া এক এক ধাক্কা দিয়া যেন হয়রান্ হইয়া
থামিয়। যাইতেছিল। এইক্ধপে প্রায় এক মাইল পথ চলিয়া
যাইলে, ট্রেণের "গার্ড মহাশয় এক ডিজের লগ্ন হাতে
করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া ড্রাইভারকে গালাগালি

করিতে লাগিলেন। তাহার মুখে শুনিলাম, এরূপ ধাক্কাধান্কির

৮৮

মহাত্মা গান্ষীজীর
সঙ্গে সাত মাস

ফলে পিছন হইতে মহাত্মাজীর গাড়ি ছুটিয়া৷ গিয়া বু পশ্চাৎ
পড়িয়া! রহিয়াছে । ইহা শুনিয়া আমরা সকলেই বাহিরে আসিয়া
দেখি, বাস্তবিক মহাত্মাজীর গাড়িখানি আমাদের সঙ্গে নাই।

আমরা তখন আতঙ্কে ত্রত্ত হইয়া! পড়িলাম। ভারতের মুকুটমণি আমরা সঙ্গে করিয়া চলিয়াছি। সমগ্র ভারতের প্রাণ মন
উহাতেই আবিষ্ট রহিয়াছে । আমরা সঙ্গে থাকিয়া সেই রত্ের

রক্ষণাবেক্ষণ ও মঙ্গলামঙ্গলের ভীর কিছু না কিছু সকলেই গ্রহণ
করিয়াছি। কিন্তু সেই অযূল্য রত্বু আসামের এক জনশৃন্ত
প্রান্তরে গভীর রাত্রিতে ফেলিয়া আসিয়াছি।

ড্রাইভারকে তখন

পিছন দিকে গাড়ি চালাইতে বলিলাম এবং গাড়ির পাদানিতে

দাড়াইয়া উদ্গ্রীব হইয়া এক দৃষ্টিতে আমরা সকলে কিরিয়া
চলিলাম।

এইবূপে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া যখন জ্যোৎস্সা-

লোকে মহাত্মাজীর গাড়ি দেখিতে পাইলাম, তখন সকলে দৌড়িয়া
তাহা ঘিরিয়া দীড়াইলাম। আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে
দেখিয়া তিনি খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন । তাহার অস্তরে

চিন্তা বা উদ্দেগের চিহ্ন কিছুই দেখিতে পাইলাম না।
হাসিতে হাসিতে তিনি বলিতে লাগিলেন,_আমরা যে পুনরায়
ফিরিয়া আসিব এরূপ তিনি মনে করেন নাই; বরং ভাবিতেছিলেন, হয়ত পিছন হইতে আর একথানা ট্রেণ আসিয়! তাহার
গাড়ি ধাকা! দিয়া ফেলিয়! দিবে । এন্ষপ বিপদের সম্ভাবনাতেও
তাহার কোনরূপ চিন্তা, বা রাত্রিতে বিশ্রামের অভাব ও ট্রেণের

এইরূপ অদ্ভুত বে-বন্দোবস্তেও কোনরূপ বিরক্তি দেখিলাম না।

একাদশ অধ্যায়
ডিক্রগড়
এইরূপ উত্তেজনার মধ্যে সমন্ত রাত্রি যাপন করিয়া আমাদের
অরিয়ানী ষ্টেশনে পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া! গেল। সেখানে
আসিয়! দেখি, আসাম বেঙ্গল রেলের ট্রেণখানি যাত্রার জন্ত প্রস্তুত

হইয়া আছে। আমাদের বিলগ্ষ দেখিয়া মরিয়ানী স্টেশনের কর্খচারীরা ট্রেণথানিকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন; আমরা পৌছিয়াই

দৌড়াদৌড়ি করিয়া সেই ট্রেণে যাইয়া বসিলাম। ্রেশনের লৌকজন
সকলে ধরাধরি করিয়া আমাদের মালপত্র ট্রেণে তুলিয়া দ্রিলেন।
মহাত্মাজীকে আসামের লোকেরা
প্রদর্শন করিতেছেন ।

সর্বত্র রাজার ন্যায় সম্মান

ট্রেণের যে কামরায় তিনি বসিয়াছেন

তাহার ছুই দিকে স্বেচ্ছাসেবকেরা ছুইটা প্রকাণ্ড তিন বর্ণের নিশান
(জাতীয় পতাকা ) বাধিয়া দিয়াছে । এরূপ রাজসিক ভাবে গমনা-

গমন মহাত্মাজীর মনোমত নহে, সেজন্ত ভিনি নিশান দুইটা
সরাইয়া লইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা লওয়া হয় নাই ।ডিক্রগড় চা-বাগিচার একটা প্রধান কেন্দ্র। বহু ইংরাজ সর্বদা

সেখানে গমনাগমন করেন । আমাদের সঙ্গেও এই ট্রেণে কয়েকজন

ইতরাজ চলিয়াছেন, তাহারা আমাদের এরূপ নিশান উড়াইয়!

ধুম্ধাম্ করিয়া যাওয়৷ পছন্দ করিতেছিলেন না।

এদিকে বাম-

৯০

মহাত্ব! গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

পার্খের নিশান্টী একটা প্রকাণ্ড বাশের লাঠিতে সংলগ্র ছিল, সেই
লাঠি হঠাৎ একটা থামে ধান্ধ। লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ট্রেণ তখন
তীরবেগে ছুটিতেছিল।

বাশটা ভাদ্দিয়া যাওয়াতে নিশানও

উড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া! ৩৪ জন ইংরাজপুরুষ মুখ বাড়াইর।
উল্লাসধ্বনি করিঘ্া আনন্দে করতালি দিতে লাগিলেন
কিন্তু
আসামের ভীমক্া স্বেচ্ছামেবকগণ এক একজন কিছু দুর অন্তর

ট্রেণের এক একটী দরজা খুলিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া পাহারা
দিতেছিলেন। নিশানটা উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া একজন স্বেচ্ছাসেবক প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়। নিরতিশয় তত্পরতা সহকারে

তাহা ধরিয়া ফেলিলেন, এবং ছুই হস্ত প্রসারণ পূর্বক ইৎরাজ দিগের
অভিমুখ হইয়া তাহা ধারণ করিয়া ঈাড়াইয়া রহিলেন।

সাহেবের!

তাহার এরূপ অপামান্ত সাহস ও তৎপরতা দেখিযা লজ্জায় অধোবদন

হইয়া গাড়ীর ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

আজ এই ক্ষুদ্র

ঘটনা ম্মরণ করিয়া আসামের প্রতি স্বতঃই আমার হৃদয়ের আবেগ
উচ্ছলিত হইতেছে;

এবং তত্সঙ্গে মনে হইতেছে, নগাক্ম।জীকে

কারাবাসে রাখিয়। এখন থে সকল ইংরাজ রা্রপুরুষ অসহখোগ
আন্দোলনের খেটা ভাঙ্গিঘা ফেলিয়াছেন বলিছা আননা করিতে"
ছেন, তাহারা যখন দেখিবেন, খে ভাঙ্দিলেও ভারতের পরতো
প্রাস্ত এই আন্দোলনের নিশান ধরিরা ফেলিরাছে, এবং ভাঠ।
ধরিয়া! দাড়াহয়া। আছে, তখন চা-বাগিচ!র সাহ্বেদিগের স্থায়
তাহাদিগকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইবে।

মধ্যে এক ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে প্রতুদাস আমাকে মহাত্মাজীর

একাদশ অধ্যায়

৯১

কামরাতে আনিয। কিছু ফল খাইতে দ্িল।

আসিয়া দেখি,

তিনি তাহার সাসারামের বক্তৃতার যে রিপোর্টটা আমি লিখিয়া
দিয়াছিলাম, তাহা পড়িয়া মধো মধ্যে সংশোধন করিতেছেন।
বছুক্ষণ এক একটী শব্দ ধরিয়া ধরিয়া অতিশয় যত্ব সহকারে
রিপোর্টটা দেখিলেন, এবং দেখা শেষ হইলে উহা" আমার হাঁতে

দিয় কোথায় কোন্ শব্দ পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা বুঝিয়া লইতে
বলিলেন । তাহার পর রিপোর্টটা ছাপিবার
পাঠাইলেন। মহাত্সাজীকে সর্বদা কেমন
সেজন্য তিনি ডাকিয়া না পাঠাইলে আমি
বোধ হয়শারীরিক পরিশ্রমের জন্য তিনি

জন্য “ইয়াং ইগ্ডয়াপতে
গম্ভীর দেখিতে পাই,
নিকটে বড় ষাই না ।
এইবূপ গম্ভীর হইয়া

থাকেন ইতিপূর্বে ২১ বার মাথায় ও কপালে বরফ ডলিয়া
মাথা ঠাণ্ডা করিতে দেখিয়াছি। অথচ প্রত্যহই দেখি,
ঘরে অথবা ট্রেণে খন

যেখানে থাকেন।

লোকজন বসিয়া

গোলমাল করিতেছে, কিন্বা বাহিরে শত শত লোক চীৎকার
করিতেছে, তাহার মধ্যে তিনি ধীর, স্থির ভাবে প্নব-জীবন”

বা “ইয়াং ইণ্ডিয়াপ্র প্রবন্ধ লিখিতেছেন। মনের উপব এইক্ধপ
আধিপত্য অনামান্ বূলম়া আমার মনে হইল। সামারামের

রিপোর্ট নংশোধন করিয়াই গৌহাটার বক্তৃতার থে রিপোর্ট
দিগাছিলামঃ তাহা তিনি পড়িতে আবম্ত করিলেন, কিন্তু একটু
পরেই উহা রাখিয়া দিলেন ।
২৫শে অগাষ্ট বেলা ১২টার সময় আমরা আসামের প্রায় শেষ

প্রান্ত, ডিক্রগড় আসিয়া পৌছিলাম।

এই স্থানের কার্য শেষ
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মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
এ৯পশপসরসাসিসিসিসিস্টিসপিসপিসপিসিশাশ

হইলেই আমাদের ফিরৃতি স্থুর হইবে । আজ দিন রাত্রি এবং কাল
২টা অবধি এখানে আমাদিগের অবস্থান, তাহার পর শিলচরের
দিকে যাত্রা করিব। শিলচরের পর সিলেট, পিলেটের পর চট্টগ্রাম
যাইব। উট্টগ্রাম হইতে টাদপুর হইয়া বরিশাল যাইতে হইবে ।
বরিশালে এক দিন অবস্থিতির

পর ৪ঠ| সেপ্টে্র তারিখ

কলিকাতায় যাইয়া উপস্থিত হইতে হইবে । এদিকে কুমিল্লা, খুলন।
প্রভৃতি স্থান হইতে নিমন্ত্রণের উপর নিমস্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল ।
মহাত্মাজী সকল নিমন্ত্রণই প্রত্যাখ্যান করিলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর
কলিকাতাতে “ওয়াকিং কমিটিশর বৈঠক বগিবে, সেজন্য এ
তারিখের পূর্বে সেখানে তাহাকে পৌছিতেই হইবে ।

দিপ্রহরে ডিক্রগড় পৌছিয়! ক্নানাহারের পর একটু বিআম
করিতেছি, এমন সময় তিনি আমাকে ডাকিয়া কতকগুলি টেলিগ্রাম পাঠাইতে দিলেন, এবং আসামের চা-বাগান ও চা-বাগানের
কুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য গেজেটিয়ার প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ

করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত করিতে বলিলেন । এই সময় শ্রীযুক্ত
নবীন বারদলই মহাশয় সেখানে আদিলেন । দেখিলাম আসামের

সমস্ত সংবাদ তীহার নখাগ্রে রহিয়াছে । মহাত্াজীর সমস্ত
প্রশ্নের উত্তর তিনি চটপট দিয়া দিলেন । আমাকে আর কোন

পুস্তক খুঁজিয়া তাহ! বাহির করিতে হইল না।

বারদলই

মহাশয় ঘে ভাবে আসাম-সম্বস্বীয় সমস্ত জ্ঞাতব্যরিষয় আয়ত্ত

করিয়াছেন, একপ প্রায় দেখ! যায় না।
ডিক্রগড়ে আপিয়াই মহাত্মাজী চা-বাগানের কুলিদিগের
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বিষয়ে বিশেষ

করিয়া সংবাদ

লইতে

৯৩

লাগিলেন।

আজ

রাত্রিতে যে সভা হইবে আসামে ইহাই তাহার শেষ সভা।
দুঃস্থ ও নিধ্যাতিত কুলিদিগের প্রতি কিছু আশ্বাসবাণী প্রদানের

জন্ত তিনি সমুত্হক। চাঁদপুরে কুলিবিভ্রাটের সময় কুলির
তাহারই নাম মুখে লইয়া চা-বাগিচা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া-

ছিল; কিন্ত তিনি তখন তাহাদিগের পার্থখে আসিয়া দ্াড়াইতে
পারেন নাই । এদিকে তাহার আগমনে পাছে কুলিদিগের মধ্যে

পুনরায় এরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেজন্য চাকর মহলে বড়ই
ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে । তাহার ফলে চক্ষু বাঙ্গাইয়। কুলিদিগের

প্রাণে এমনই ভীতি জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কুলিরা সাহস
পূর্ববক মহাত্বাজীর সহিত দেখা করিতে আসিতে পারে নাই।
রাত্রিতে সভাস্থলে কতজন কুলি উপস্থিত তাহা জানিবার জন্

তিনি তাহাদিগকে হাত তুলিতে বলিলেন, কিন্তু সেই দশ পনর
সহম্র লোকের মধ্য হইতে মাত্র তিন চারিটা হাত উঠিয়াছিল।
এদিকে তাহার আবাসস্থলে একজন কুলি গোপনে

আসিয়া

তাহাদিগের সমস্ত দুঃখের কাহিনী মহাত্মাজীকে বলির গিয়াছিল।
রাত্রিতে জনসাধারণের সভায় মহাত্মাজী তীহার প্রাণের
কয়েকটা কথা ব্যক্ত করিলেন। তিনি ভারতের জন্য কিক্ধপ
স্বরাজ আকাজ্চ। করেন, এবং সেই স্বরাজ লাভ করিতে হইলে
স্বদেশী সাধনার প্রয়োজন কেন, তাহা তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া

দিলেন।

ইংরাজদিগের গ্রাস হইতে যদ্চপি দেশের লোক রাজ-

নৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিতে পারে তাহ। হইলে এক প্রকার

৯৪

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
'প্পানপাাস্পাসপস্পাসি

স্বরাজ স্থাপিত হইবে বটে; কিন্ত উহা! খাটি স্বরাজ হইবে
কি না তাহা নিরূপণ করিবার উপায় বলিয়া দ্রিলেন। তিনি
বলিলেন যে, উহ! দ্বারা গরীবের প্রাণে শান্তি আসিল কি না,
গরীব লোক স্বখে খাকিদ্বেছে কিনা ভাহাউ দেখিতে হইবে ; যদি
তাহা না হয় তাহা হইলে সেরূপ স্বরাজ দ্বারা ভারতের লাভ

নাই । আজ কেবল অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত
হইতে আসামে প্রায় ১০ লক্ষ কুলি আসিয়া রহিয়াছে । মহাত্মাজী

বুঝাইয়া দিলেন যে, সমাজের পক্ষে ইহ অস্বাভীবিক অবস্থা।
বাড়ী-ঘর-আত্ীয়-্বজন ত্যাগ করিয়া, নিজের সমাজ, নিজের
পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, এই যে এত দুঃস্থ ভারতবাসী
কেবল পেটের জ্বালায় বাহির হইয়া আসিয়াছে, এই অবস্থার
পরিবর্তন করিতে না পারিলে, স্বরাজ স্থাপন করিয়াও তাহার

সমস্ত আশাভবুসা ব্যর্থ হইবে।

সেজন্থা তিনি চরকা, তাত ও

খদ্দরের উপর এত জোর দিতেছেন। আমরা যেমন হোটেলে
না গ্রিয়া ঘরে আহার প্রস্তত করি) সেই প্রকার নিজেদের
বন্ধের সংস্থান যদি ঘরে ঘরে নিজেরা করিয়া লইতে না পারি,

তাহা হইলে সদগ্রভাবে দেশের কল্যাণ কখনই হইবে না,
এবং গরীবের দুখ দূর হইবে না,এই কথ! মহাত্মাজী
পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন । সেজন্য স্বদেশী ব্রত তাহার চক্ষে
এক প্রকার ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে । বিলাতী বস্ত্র,

সেই ধন্ম পালনের অন্তরায় বলিয়া তিনি তাহা জালাইয়া দিয়া
মহা সন্তোবলাও করিয়। থাকেন । তিনি বলিলেন যে তাহার এই
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সন্তোষের কারণ কি তাহা না বুঝিতে পারিয়া উহ! স্বৃণাপ্রস্থত
কাধ্য বলিয়া অনেকে তাহার সমালোচনা করিতেছে । কিন্তু কেহ

যদি ভাবিয়া দেখেন যে, এই বিলাতী বস্ত্রের ব্যবহার নিমিত

ভারতে মনংখায লোক ছুর্তিক্ষের কবলে পড়িয়। মার! যাইতেছে,
অসংখা লোক অনশনে বা অর্ধাশনে দিন যাপন করিতেছে, তাহা
হউলে তিনি বুঝিতে পারিবেন, কেন এ বস্ত্র অপবিত্র ও অস্পৃশ্য ।
তিনি আরও বলিলেন ধে প্রেগের রোগীর বস্ত্র যেমন জালা ইয়া

দেওয়া হয়, ঠিক সেই প্রকার হৃদয়ের ভাব লইয্বাই তিনি বিলাতী
কাপড় জ্বালাইয়া আনন্দ পাইয়া খাকেন। ম্দ গাঁজা খাইয়!
লোকে যে পাপ করে, তাহা অপেক্ষা তিনি বিলাতী বস্ত্র ব্যবহারের পাপ গুরুতর মনে করেন।
কারণ তিনি বলিলেন,

গঞ্জিকাসেবী, মগ্যপায়ী জানে ধে সে কুকার্ধা করিতেছে ; কিন্তু
বিলাতী বস ব্যবহারের পাপ লোকে পাপ বলিয়া বোধ করে নাঁ।
সেই কারণে তিনি যে আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভের কথা বলিয়া
থাকেন, তাহার জন্য যে প্রকার নেশা ত্যাগ, ক্রোধ, হিংসা,

বিদ্বেষ ইত্যাদি ত্াগের প্রয়োজন, বিলাতী বস্ত্র ত্যাগেরও

সেইরূণ প্রয়োজন, ইহা তিনি বুঝাইয়া দিলেন।
আসামের যে যে সহর মহাত্মাজী পরিদর্শন করিয়াছেন,

সকল সংরেই তিনি স্তপীক্কত বিলাতী বস্ত্র অগ্রিপাৎ করিয়া
আসিয়াছেন । কেবল ভিক্রগড়ে সেরূপ কোন বন্দোবস্ত হইল না!
এখানে জনসাধারণের উৎসাহ ও উত্তেজনার অভাব নাই; কিন্তু

সেবূপ ত্যাগীও একনিষ্ঠ নেতার অভাবে অপর

স্থানের ন্যায়
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মহাত্মা! গাক্ষীজীর সঙ্গে সাত মাস

কাজের শৃঙ্খল! ছিল না । তীহার আসাম অবস্থানের শেষ দিনে

এঁ পবিত্র যজ্ঞ করিতে না পারিয়া মহাত্মাজী বড়ই ক্ষুপ্ন হইলেন ।

শেঠ যমুনালালজী আমাদের সহিত জোড়হাট না গিয়া নওগীও
হইতে সোজ! ডিক্রগড়ে চলিয়া আসিয়াছিলেন।

আসামের

&বিলাতী বস্ত্রের ব্যবসা সমন্তই মাড়োয়ারিদের হাতে। ডিক্রগড়

ব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্র। সেজন্য শেঠুজী এখানকার
মাড়োয়ারিদের সঙ্গে কিছু সময় থাকিয়া তাহাদিগকে স্বদেশী-

ব্রতে দীক্ষিত করিতে

চেষ্টা করিয়াছেন।

সকল

সহরেই

মাড়োয়ারিদের বিশেষ সভ1 হইয়াছিল এবং শেঠজীর চেষ্টায়
তাহাদিগের দ্বারা প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করান হইয়াছে । অনেক
স্থলে তাহারা কেবল এক বৎসর বিদেশী কাপড়

আমদানী

করিবে না এরূপ চুক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মহাত্মাজী
তাহাতে সম্মত হন নাই । স্বদেশী সম্বন্ধে তাহার নিদিষ্ট সর্তবের

একটুও ইতরবিশেষ করিতে তিনি প্রস্তন নহেন।
ডিক্রগড়ের চা-কর সম্তির (157066157 45590181101) )

সাহেবদিগের সহিত আলাপ-পরিচযর় ও বদ্ধুভাবে মেলামেশ।
করিয়া

ম্হাত্বাজী

তাহার

আসামের কাঁধ্য শেষ করিলেন।

২৬শে অগ্থাষ্ট ২টার সময় তিনি ভিক্রগড় হইতে চলিয়া আসেন,

তাহার পূর্বের বেলা ১০ট1 আন্দীজ সাহেবদিগের 'ক্ষাবে? যাইবার
সময় নিদিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে তিনি কাহাকে সঙ্গে লইবেন
বা না লইবেন, কিছুই জানিতাম না। আমাকে সে বিষয়ে তিনি
কিছু বলেন নাই, সেজন্য আমি যাইবার জন্ত প্রস্তত হইয়াছিলাম

একাদশ অধ্যায়

৯৭

না। এদিকে সময় মত ঠিক্ ঘড়ি ধরিয়। উঠিয়া তিনি চলিয়া
গেলেন। তাহার পর যমুনালালভী ডাকাডাকি করিয়া আমাকেও

যাইতে হইবে বলিয়া, একখানা
দিলেন।

গাড়িতে আমাকে তুলিয়া

'কাবে? পৌছিয়া দেখি, মহাত্মাজীকে সঙ্গে করিয়া

সাহেবরা বসিয়া গিয়াছে । মধ্যভাগে একটা প্রকাণ্ড ঘর-জোড়া
টেবিল; টেবিলের অপর দিকে অপর সকলের বসিবার আসন

শূন্য রহিয়াছে । নেতাদিগের মধ্যে মৌলানা মহম্মদ আলী
সাহেব, শেঠ, ষমুনালালজী এবং আসামের কয়েক জন প্রসিদ্ধ
ব্যক্তি সেখানে রহিয়াছেন।

ইহ ব্যতীত, আমাদের মধ্যে প্রভৃ-

দাস, হিরোয়ে ও আমি ছিলাম । আসামের চাবাগিচার সাহেবদিগের ষে প্রকার দোর্দগু প্রতাপ শুনিয্বাছি, তাহাতে তাহাদের
আশেপাশে দেশী লোকের যাইবার সাহস হয় না। কিন্তু আজ

মহাত্মাজীর আগমনে লোকের বন্যা কে আট্কাইয়া রাখিবে?

সামান্ত কুলি-মজুর, যাহারা সাহেব দেখিলে দূরে পলাইয়া ঘায়,
তাহারাও দলে দলে এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ
ক্লাবঘর ঘিরিয়া ফেলিল, এবং তাহার পর কেহ তাহাদিগকে বাধ!

দিল না দেখিয়। সাহস পাইয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ
করিল। তখন সেই স্থানের শান্তিরক্ষা দুরূহ ব্যাপার হইয়া
পড়িল। সাহেবদিগের ইচ্ছা ছিল, মহাত্মাজীর সহিত তাহাদের
এই আলোচনা গোপনে হইবে ; সেজন্য মহাত্মাজীর অভিপ্রায়মত

কোন বক্তৃতার রিপোর্ট লওয়া হয় নাই । কিন্তু জনতার মধ্যে
একাস্তে কথাবার্ার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। চারিদিকে
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মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাঁস

গোলমাল হইতে থাকিলেও সাহেবেরা শাস্ত, ধীর ও নম্রভাবে সমস্ত
সহ করিতে লাগিলেন।
চাকর সভার সভাপতি মহাশয়
মহাত্রাজীকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে, তিনি যখন কথ!

আরস্ত করিলেন, তখন সহসা চারিদিক্ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার
ইংরাজী বক্তৃতা আমি ইত:পূর্ব্বে কথনও শুনি নাই, এত দিন তিনি
হিদ্দীতে বক্তৃতা দিতেছিলেন ঠকিন্তু এখানে যাহা শ্রবণ করিলাম

তাহাকে বক্তৃতা বলিব, নামন্তপূত, শক্তিযুক্ত শবের স্ফকুরণ
' বলিব, বুঝিতে পারিতেছি না । তাহার ভাষার কোন আড়ম্বর
ছিল না;

অথচ এক একটী কথা যেন তিনি হ্বদয়ের মর্খ্স্থল

হইতে ছাকিয়া হঁকিঘ়া উদ্ধার করিতেছিলেন। তাহার ফলে সেই
শব্দ উচ্চারণ মাত্র সকলের প্রাণ বিদ্ধ করিতেছিল। গভীর রবে
তিনি যখন নিজের বক্তব্য বলিয়া যাইতেছিলেন, তখন মনে হইল
তিনি ক্রমশ: এক মোহজাল বিস্তার দ্বার সকলের মন শ্রাণ হরণ
করিয়। লইতেছেন।

বলিবার সময় দেখিলাম, তাহার চক্ষৃতে

যেন স্পন্দন নাই, কোন দিকে অঙ্গসঞ্চালন নাই। মনও বোধ হয়

নেইরূপ প্যন্ধ ও স্পন্দনরহিত হইয় গিয়াছিল। নতুবা, তাহার
বাক্যের প্রভাবে শ্রোতার অন্তরে এব্দপ শান্তরসের বিকাশ হইবে

কিরূপে?

এরূপ সত্য, এবং একাধারে কঠোরতা ও মাধুষ্যপূর্ণ

নমালোচনা আমি পূর্ব কখনও শ্রবণ করি নাই। সাহেবদিগের
বিরুদ্ধে আমাদের দেশবাসীর যাহা কিছু অভিযোগ, সমস্তই তিনি
নিজের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সহিত সামঞ্রশ্ত করিয়া সাহেবদিগকে

বলিয়া দিলেন। কিন্তু কোন অপূর্ব শক্তির প্রভাবে এব্সপ তীক্ষ
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একাদশ অধ্যায়
সমালোচনা

সত্বেও তিনি সাহেবদিগকে

এমন

মিত্র করিয়া

লইলেন যে, মাথা তুলিয়। তাহার প্রতিবাদ করিতে কাহারও
শক্তি রহিল না।

বরং তাহার কথা সমাণ্ড.হইলে সাহেবেরা এক

জনের পর একজন উঠিয়া তাহার স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতার
প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং ভবিষ্যতে মহাতআ্মাজীর আদর্শীন্ু-

রূপ আপনাদিগকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিবেন, এইয়প
তাহারা অঙ্গীকার করিলেন ।
সভাভঙ্গের পর তিনি দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।
কিন্ত সেই জনতার লোক সকলেই ধাক্কাধাক্কি করিতে করিতে,
একে অপরের অগ্রে মহাত্মাজীব নিকট যাইবার চেষ্টা করিতে
লাগিল । আমি, প্রভৃদাস ও হিরোয়ে বাহিরে আসিয়া দেখি, এত

লোক তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে যে, তাহা ভেদ করিয়া

গাড়িতে উঠিবার চেষ্টা বৃথা । সেজন্য আমরা একটু অগ্রসর হইয়!
পথে দাড়াইয়া রহিলাম ; ভাবিলাম, যদি তিনি দেখিতে পান

আমাদিগকে তুলিয়া লইবেন। কিন্তু তাহাও হইল না, মোটার
ছাড়িতেই সমস্ত লোক সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিল, তাহাতে
এত জনতা আসিয়া উপস্থিত হইল যে, তাহার মধ্যে আমরা
হারাইয়া গেলাম। ভিড় সরিয়া গেলে আমাদের যাইবার কোন
গাড়ি নাই দেখিয়া, কিরূপে বাসায় ফিরিব ইহা! এক সমস্যা হইল ।
রাস্তা ঘাট আমরা কেহই চিনি না; তাহার উপর ট্রেণেরও সমস

হইয়া আসিতেছে । একটী লোককে জিজ্ঞাস করিয়া জানিলাম,
পায়ে হাটিয়া বাসায় গিয়া আমাদের ট্রেণ পাইবার সম্ভীবনা অল্প।
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মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

সেজন্য বাসায় না ফিরিয়া আমরা সোজা ষ্টেশনে চলিয়া
গেলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরেই মহাত্মাজী এবং আমাদের দলের

অপর সকলে ট্েশনে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। প্্যাটফরমেও
স্টেশনের বাহিরে লোকের অত্যন্ত ভিড়; সকলেই ঠেলিতে

ঠেলিতে মহাত্মাজীর নিকট যাইতে ব্যগ্র। তাহাতে পাছে
ধাকাধাক্কি স্থুরু হইয়া যায় এবং জনতার মধ্যে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হয়,
তজ্জন্য তিনি একটা টুল বা চেয়ারের উপর উন্নত ভাবে দাড়াইয়া

রহিলেন। ইহাতে সকলের মাথার উপর দিয়া দূরের লোকেরাও
তাহাকে দেখিতে পাইয়। যে যাহার স্থানে স্থিরভাবে ধাড়াইয়!
রহিল।

শিলচরের পথে
ডিক্রগড় হইতে শিলচর পৌছিতে একটানা ৩২ ঘণ্টার পথ
চলিতে হইবে। ইহার মধ্যে তিন স্থানে ট্রেণশ্বদল করিবার
হাঙ্গামা আছে । আমাদিগকে ঘাহাঁতে সে অস্থবিধা ভোগ করিতে

না হয়, সেজন্য ট্রেণের একখানা “বোগি' স্বতন্ত্র ভাড়া করা হইয়াছে।
তাহাতে ফাষ্ট% সেকেণ্ড, ইন্টার ও থার্ড, 'এই চারি শ্রেণীর কামর!

এক সঙ্গে আছে। ঘে যে ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিবার কথা,
সেই সেই স্থানে আমাদের সেই গাড়িখানি কাটিয়া দ্বিতীয় ট্রেণের
সহিত সংযুক্ত করা হইবে । ইহাতে আমাদিগকে প্রত্যেকবার
নামা উঠার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। শিলচরের পথে এই
৩২ ঘণ্টার অসামান্ত কেশ এবং স্থখভোগ, উভয়ই ভূলিবার নহে ।
গত পনর ষোল দিন যাবৎ উপযুণপরি এক স্থান হইতে অপর স্থানে

বাইতে এবং দিবারাত্রি ট্েণে আবদ্ধ থাকাতে শরীরের সমস্ত পদার্থ
যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে । তদুপরি অবিচ্ছেদে ৩২ ঘণ্টা ট্ণে
বায়ুবেগে চলিতে গিয়া শরীরের উপর কি পরিমাণ ধাক্কা লাগিয়াছিল, তাহা ধাহারা বহু দুরপথ ট্রেণে চলাফেরা করিয়াছেন,

তাহারাই বুবিতে পারিবেন।

কিন্তু এদিকে পথের সেই ক্লেশ

অপনোদন করিবার জন্তই যেন লামভিং জাংশান হইতে দশ এগার
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মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাঁস

ঘণ্টার পথ, নাগা পর্বতমালার মধ্যে, প্রকৃতি দেবী যে অপরূপ,

্বরগীয় সৌন্দর্যের পসর1 খুলিয়া এক হ্বপ্ন-রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ঘিনি দেখিয়াছেন তীহারই নয়ন-মন সার্থক

হইয়াছে।
এই” ৩২ ঘণ্টার মধ্যে আমি মহাত্মীজীর নিকট একবার
মাত্র গিয়াছিলাম। বোধ হয় ডিক্রগড় হইতে রওনা হইয়াই
ডিক্রগড় ও তিন্স্থকিয়া ষ্টেশনের মধ্যে, মাত্র এক ঘণ্টাকালের জন্য
আমি তাহার কামরায় ছিলাম । সে সময় ঈষৎ হাসিতে হানিত
তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আসামের যে সহরে তিনি
যা"ন নাই বলিয়া সেখানকার লোকেরা অভিমান করিয়া পত্র দ্বারা

তাহাকে ভয় দেখাইয়াছে যে ট্রেণ-লাইনের উপর তাহারা শুইয়া
থাকিবে, সে সহর কতদূর ? আমি এ সম্বন্ধে পূর্বে কিছু শুনি নাই,

সেজন্য ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিন্স্থকিয়া
আসিয়া প্রভুদীস, হিরোয়ে ও আমি অন্য এক কামরায় গিয়া

আমাদের শয়নের স্থান কারয়া লইলাম।

সন্ধ্যার সমর টেণের

দোলানিতে সকাল সকাল নিদ্রা আসিয়া পড়িল। তাহার পর অধিক

রাত্রিতে হঠাৎ লোকের তঙ্জন গঞ্জন ও চীৎকার শুনিষ্মা ঘুম
ভাঙ্গিয়৷ গেল। জাগিয়া দেখি রাত্রি তখন প্রান্থ ১১টার সময় আমরা

শিবসাগর রোড, ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিয়াছি। এই স্থান হইতেই
বোধ হয়, লোকের! এরূপ ভয় দেখাইয়া চিঠি পাঠাইয়াছিল।
এদিকে মহাত্রাজী তাহার নিয়মমত, রাজি ৯ টার সময় নিদ্রা

গিয়াছেন।

যমুনাদাসজী তাহার

কামরায় পাহারা! দিতে-

দ্বাদশ অধ্যায়
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ছিলেন। শিবসাগর রোডে গাড়ি থামিতেই সেখানকার লোকের!

আলো! লইয়! জয়ধ্বনি করিতে করিতে মহাত্মাজীর কামরায় প্রবেশ
এবং তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে উদ্ভত হইল । রাত্রিতে বিশ্রাম
করিতে না পাইলে তিনি দ্রিন ভরিয়া কাঁজ করিতে পারিবেন না,
ইহা লোকেরা বুঝিতে পারে না । এতদ্ব্যতীত, তখন যেরূপ সলীন

সময়, তাহাতে এক দিনের জন্যও তিনি অন্ুস্থ হইয়া থাকিলে
তাহার কত কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে । এই কারণ রাত্রিতে তাহার
নিদ্রার ব্যাঘাত যাহাতে না হয়, তজ্জন্য আমর! বিশেষ সাবধান ।

শিবসাগরের লোকেরা যখন তাহার গাড়ির নিকট এ প্রকার
গোলমাল করিয়া ও আলো হাতে লইয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে

আসিল তখন যমুনাদীসজী তাহাদিগকে অনেক করিয়া নিষেধ
করিলেন । কিন্তু সেই নিষেধ অগ্রাহথ করিয়! ২1১ জন লোক গাড়ির

ভিতর যাইবার উদ্ঠোগ করিল। যমুনাদাসজী তখন পথরোধ
করিয়া তাহাদিগকে বাধা দিলেন । এদিকে মৌলানা মহম্মদ আলী

সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে মহাত্মাজীর গাড়ির সম্মুখে এরূপ

গোলমাল ও চীৎকার শব্দ শুনিয়া তিনি ট্রেণ হইতে নামিয়।
আসিলেন, এবং যাহারা আদেশ অমান্য করিয়! মহাজ্মাজীর নিদ্রা

ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদিগকে এ স্থান হইতে দূর
করিয়া দ্িলেন। ইহাতে সেই লোকেরা অপমানিত বোধে
ক্রোধে আত্মহারা হইল। মহাত্মাজী কিন্তু তখনও অঘোরে

নিত্রা যাইতেছিলেন।

এত গোলমালের মধ্যেও তাহার একূপ

গাঢ় নিদ্রা আমাদের নিকট অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া বোধ,
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মহাআ গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

শা

হইল। কিন্তু পরিশেষে মৌলানা সাহেবের প্রতি সেই লোকদিগের “ধিকৃ ধিকৃ” (5152.03) 51)92১5) চীৎকার শব্দও হাত-

তালিতে এমন সোরগোল হইল যে তাহাতে মহাত্মাজী উঠিয়া!

পড়িলেন এবং ঘুমের চোথে ব্যস্ততার সহিত “ক্যা হুয়া, ক্যা

সয়া” বলিতে বলিতে গাড়ির দরজার সম্মুখে আসিয়া ঈাড়াইলেন।
তাহাকে দেখিয়াই সেই অসংযত জনতার ক্রোধ মুহূর্ত মধ্যে
শাস্ত হইয়া গেল এবং সমস্ত লোক উল্লাসধ্বনি করিতে করিতে
প্র্যাট্ফরমের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

তাহারা গাড়ি

ছাড়িয়া! এরূপে বসিয়া পড়িল দেখিয়া ট্রণের ড্রাইভার
স্থযোগ পাইল ; সে তখনই হুইসিল্ (বাশি) না দিয়া চুপে চুপে

ট্রেণ চালাইয়া দিল, এবং একটানে ট্রেণখানি জনতার গপ্ডির
বাহিরে আনিয়া রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদিগকে লইয়া
ছুটিতে লাগিল।
পরদিন (২৭শে অগাষ্ট) সকালে

একটু বেলাতে লামাডং

জাংশার্নের নিকটবর্তী হইয়া হঠাৎ গাড়ি থামিয়া গেল।

তখন দূর হইতে দেখা বাইতেছিল।

ষ্টেশন

একজন ইংরাজ সেই সময়

কয়েকজন রেলের কশ্মচারী সঙ্গে করিয়া ব্যন্তসমস্ত ভাবে আসিয়া
মহম্মদ আলী সাহেবকে বলিলেন যে, আমাদের ট্রেণের আসিতে
বিলগ্ব হওয়াতে লামডিং ষ্টেশনে যে ট্রেণে আমাদের বদল হইবার

কথা ছিল তাহা চলিয়া গিয়াছে । সেদিন আর আমাদের যাইবার
কোন ট্রেণ নাই। তবে তখনই একখানা মালগাড়ি বদরপুর ও
শিলচরের পথে যাইতেছে, নেজন্ত তিনি মনে করিয়াছেন যে
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আমাদের “বোগিথানা কাটিয়া, পশ্চাদ্ভাগে সেই মালগাড়ির
নহিত উহা সংযুক্ত করিয়া দিবেন। এ মালগাড়ির সঙ্গে যাইতে
না পারিলে সমস্ত দিন লামডিং ষ্টেশনে আমাদিগকে অপেক্ষা

করিতে হইবে জানিয়৷ মৌলান! সাহেব তখনই সেই প্রস্তাবে
সম্মতি প্রদান করিলেন এবং সাহেবটাকে তীহার সৌজন্তের
জন্য ধন্যবাদ দিলেন | তখনই সাহেব তাহার লোকজনের সাহায্যে
বিশেষ তৎপরতার সহিত সান্টিং আরস্ভ করিয়া দিলেন এবং

আমাদের “বোগি'থানা। কাটিয়। সেই মালগাড়ির সহিত জুড়িয়।

দিলেন। লামডিং ষ্টেশনে পৌছিয়া কংগ্রেসের বিভাগমত মহাআজীর আমাম ভ্রমণ সমাঞ্ধ হইল । লামভিং-এর পর এক দুর্ভেছ্য
গিরিমালা, বাঙ্গালা ও আসামের স্বাভাবিক সীমানা নির্দেশ করিয়া

দিতেছে । সেই গিরিমালা ভেদ করিয়া স্থরমা উপত্যকায় পৌছিলে
শিলচর ও শিলেট' নগর পাওয়া যাইবে।

স্ুরমী উপত্যকার

লোকেরা! বাঙ্গালী বা বাঙ্গলা-ভাষী বলিয়৷ কংগ্রেমের বিভাগমত

ইহাদরিগকে বাঙ্গলার অন্তভূক্ত করা হ্ইয়াছে।

কিন্তু ব্রিটিশ

গুভর্ণমেন্টের রাজনৈতিক বিভাগ অনুসারে উহা! আসাম গভর্ণমেন্টের শাসনাধীন। লামডিং আসিয়া আমাদিগকে আসামের

বন্ধুবর্গের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইল। ফুকন্ সাহেব সকলের

নিকট বিদায় লইয়া গৌহাটা যাইবার ট্রেণ ধরিতে চলিয়া
গেলেন। তাহার পর, অক্রান্তকম্মা ও সদা প্রফুলবদন স্বেচ্ছাসেবক

গোস্বামী-ভ্রাতৃঘ্ঘয় এবং তৎসহ আলামের অন্যান্ত স্কেচ্ছাসেবকগণ
সাহার অন্ুগমন করিলেন।
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মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

এদিকে মহাত্মাজীর গাড়িখানা মালগাড়ীর সহিত জুড়িয়া!
দেওয়া হইয়াছে দেখিয়! লামভিং ষ্টেশনের প্ল্যাউফরমে যে জনতা!
মহাত্মাজীর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা সেই মাল-

গাড়ির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। চাদপুরের কুলি-বিভ্রাট
লইয়া আসামবেঙ্গল রেল লাইনে যে ধশ্মঘট চলিতেছে, তাহার ফলে
অনেক রেল-কম্মচারী কাজ ছাড়িয়া লামডিংএ বেকার বসিয়।
আছেন। তাহাদের ইচ্ছা, মহাত্মাজী সেদিন লামডিং থাকিয়!
তাহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া যান । মহাত্মাজীর সঙ্গে আমাকে
এক! বাঙ্গালী দেখিয়া অনেকে আমার নিকট আপিয়া নানারূপ
ভয়ের কথা বলিতে লাগিলেন।

কেহ বলিলেন যে পর্ঝত-

মালার মধ্যে অত্যন্ত ছুগমপথ দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে ;
রাত্রিতে সে পথে গাড়ি চালান হয় না। আমর! যদি বেলা

থাকিতে সেই ভীষণ পর্বত ও অরণ্যশ্রেণী পার হইয়া যাইতে
না পারি, তাহা হইলে বড়ই ভাবনার কথা । কেহ কেহ স্পষ্টই
বলিলেন, রেলওয়ের সাহেবটী বোধ হয় কোন অসদভিপ্রায়ে
মালগাড়ির সহিত মহাত্মাজীর গাড়ি জুড়িয়৷ দিয়াছেন। এক

পর্বতের চূড়া হইতে গাড়িখানি ফেলিয়া দিলে মহাত্মাজীকে
লইয়া ইংরাজ 'গভর্ণমেন্টের যত ভয় ও দুশ্চিন্তা এক নিমিষে তাহা

দুর হইয়া যাইবে, অথচ মালগাড়ি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে
বিশেষ কোন জবাবদিহিতে পড়িতে হইবে না।
এই সমস্ত অলীক ভয়ের কথা মহাত্মাজীর কাণে তুলিয়া
উগহাসাম্পদ হইতে অবশ্য আমি প্রস্তত ছিলাম না। কিছুক্ষণ
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পরে মালগাড়ি ছাড়া হইলে ক্রমশঃ আমরা সেই দুর্গম বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। এই নিবিড় অরণ্য ও পর্ববতমালার মধ্যেও দশ-বিশ মাইল অন্তর রেলওয়ে স্টেশন, এবং

চতুর্দিকে কোথাও

লোকজনের

বসতি

দেখা না গেলেও

মহাত্মাজীর নামের প্রভাবে প্রত্যেক ষ্রেশনে কিছু না কিছু
লোক জয়ধ্বনি করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত
হইতেছে । এই বিজন বনমধ্যে তাহার নাম কি করিয়া

প্রবেশ করিল তাহা

ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি।

এক

স্টেশনে গিয়া দেখি, আসামের গভর্ণর সাহেব স্পেশাল ট্রেণে

আমাদের বিপরীত দিক্ হইতে আসিয়া পৌছিয়াছেন।
তিনি লামভিংএর দিকে যাইতেছিলেন। ছুইখান। ট্রেণ যখন
পাশাপাশি হইয়া দাড়াইল, তখন মনে হইল যেন মহাত্মাজীর
সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টের ওজনের পরিমাণ তুলাদণ্ডে মাপ
হইয়া গেল। গভর্ণর সাহেবের গাড়িতে বন্দুক স্কন্ধে সিপাহী
পাহারা দিতেছিল এবং মাজা, ঘসা, চকৃচকে ট্রেণখানি
দর্পণের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। কিন্তু এত শক্তির আড়ম্বর ও

এশ্বর্য্ের প্রাচ্ধ্য সত্বেও ষ্টেশনে যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল,
কেহ সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া মহাত্মাজী যে কদর্য মাঁলগাড়ির
সঙ্গে চলিয়াছেন, তাহারই নিকটে আসিয়৷ ভিড় করিয়া ঈাড়াইল।

বোধ হয় লোকের গোলমালে লাট সাহেবের শাস্তির ব্যাঘাত

হওয়াতে, মহাত্মাজীর ট্রেণখানি প্র্যাটফরম্ হইতে একটু দূরে
লইয়! যাওয়া হইল, কিন্তু তাহাতে মহাত্মাজী ও গভর্ণমেণ্টের

১০৮

সঙ্গে সাতরমাস
মহাত্মা! গান্ধীজী
পা্িসিসি

প্রভাবের তারতম্য আরও স্পষ্ট হইয়! গেল।
গাড়িখানা

তখন

একেবারে

গভর্ণর সাহেবের

জনপ্রাণী-পরিশন্ত হইয়া নিঝুম

ভাবে এক পার্খে পড়িয় রহিল; আর সেই পর্ধতবেষ্টিত বনস্থলীর

মধ্যে যেটুকু জীবনের স্পন্দন ও মান্থষের নিদর্শন পাওয়া যায়,

সে সমস্তই মহাত্মাজীর ট্রেণের চারিদিকে আবিভূতি হইল।

লামডিং হইতে যাত্রী করিয়া আমাদিগকে যে সকল ষ্টেশন
পাঁর হইতে হইয়াছিল, কেবল তাহার নাম শুনিলেই পাঠক সে
প্রদেশের দুর্গমতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন

প্রথম স্টেশনের

নাম হাতীখালি, তাহার পর লাটিং, মুপা, মইবাং, হাক্লত
জাটিন্দা, মৈলংদিসা, ইত্যাদি । এইরূপ অজ্ঞাত ভাষার নামযুক্ত

বহুস্থান অতিক্রম করিয়া বখন দামচার। ও কাচ.লিচারা নামক ছুই
স্টেশনের পর চন্দ্রনাথপুর নামে এক ষ্টেশন পাইলাম, তখন সেই
পরিচিত শব্দ হইতেই বুঝিতে পারিলাম, আমরা পুনরায়
লোকালয়ে আসিয়া পৌছিয়াছি। আসাম-বেঙ্গল রেল-লাইনের
হিল্ সেক্সান (71111-5500০2) ইংরাজদিগের এক অপূর্ব কীন্তি।

এই ছুর্গম প্রদেশের মধ্য দিয়া রেল লাইন লইয়া বাইতে ষে

অদামান্য উদ্চোগ করিতে হইয়াছে, তাহা দেখিলে তাহাদের

অধ্যবসায় ও দুরটচিত্ততাকে স্বতঃই ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়।
গুনিয়াছি, পূর্বে এই রেল লাইনে বন্য হস্তীর খুব উপদ্রব ছিল।
কখনও পালে পালে হাতী আসিয়া রেল লাইন অবরোধ করিত

এবং তাহাদের রাজত্বে মান্গযের আধিপত্যের প্রতিদবন্ছিতা করিতে
অগ্রসর হইত । আজকাল সেরূপ দুর্ঘটনা প্রায় হয় না। তথাপি
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ভরসা করিয়া এখনও এই অঞ্চলে রাত্রিতে ট্রেণ চালান হয় না।
এইরূপ ভীষণ দেশ, অথচ এত স্থন্দর ! সে সৌন্দর্য্যের কি পার
আছে? কোথায়ও পর্বতের উপর পর্বত দ্াড়াইয়া যেন স্পর্ধা
করিয়া গগন স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে । কোথাও বা এক

পর্ববতে বরধার মেঘ ঝুব্ঝুব্ করিয়া বৃষ্টি দিয়া চলিয়। যাইতেছে,
আর এক পর্বতে সুধ্যের কিরণ ঝিকিমিকি জলিতেছে । কোথাও

বা মেঘে কিরণে আলিঙ্গিত হইয়া পর্বত বেষ্টন করাতে অপূর্ব
রামধঙ্ছুর স্থষ্টি হইয়াছে। কোন স্থানে কুজবাটিকার গাঢ় আবরণের
ভিতর দিয়া স্থধ্যের কিরণ প্রবেশ করিয়! রক্তিম আভায় চারিদিক
ব্যাপ্ত করিয়াছে ।

আবার কোথাও বা কোন উদ্ধত পর্বত-শৃঙ্গ

আস্ফালন পূর্বক উন্নত মন্তকে সুধ্যকে অন্তরালে ফেলিয়া নিম্ন"
দেশে ঘন বৃক্ষরাজির মধ্যে অন্ধকারের হি করিয়াছে । এইক্পে
এক সঙ্গে আলোক ও আধার, কুয়াসা ও মেঘ, রৌত্র ও বৃষ্টি, এবং
সর্বোপরি প্রক্কৃতির শ্যামল শোভার স্থানে স্থানে রক্তিম আভার

সমাবেশ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, সেই বনস্থলীতে যেন
একই সময় দিব ও রাত্রি, প্রাতঃ ও সন্ধ্যা, বিরাজ করিতেছে;

এবং ছয় খতু নিজ নিজ সৌন্দধ্যের পসরা খুলিয়৷ যুগপৎ বিলাস
করিতেছে। পর্বতের স্থানে স্থানে বহুদূর বিস্তৃত উপত্যকার মধ্যে
ক্ষুদ্র শ্রোতন্থিনী পর্বত-শিলায় আঘাত লাগিয়া নাচিতে নাঁচিতে

তর্তর্ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথাও বা উপত্যকা শনৈঃ শনৈঃ,
সমুক্পত হইয়া, দুরে অপর এক গিরিশৃঙ্গকে ক্রোড়ে লইয়! বসিয়া

আছে? এবং এইক্বপ যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, শূঙ্গের পর শৃঙ্গ ঢেউ
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মহাতআ! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
৯পসিপিস্পিসিপাসি

খেলিয়া চলিয়। গিয়াছে। এক এক স্থানে, তুঙ্গ পর্বতের উপর
উঠিতে ট্রেণথানি মাঝে মাঝে যেন কষ্ট করিয়া অতি ধীরে ধীরে
চলিতেছিল। তাহাতে মনে হইতে লাগিল বুঝি বা আমাদের মত
উহ্ারও হৃদয় সেই স্থানের শোভাম় মুগ্ধ হইয়া বিকল হওয়াতে

উহার গতিরোধের উপক্রম হইতেছে। ট্রেণের সেই মন্দগতি
দেখিয়া কতস্থানে প্রলুব্ধ হইয়া মনে মনে ট্রেণ হইতে নামিয়া
গিয়াছি, এবং সেই অলৌকিক লৌন্দধ্যের মদ্দিরাপানে আত্মবিস্থৃত
হইয়া কত পর্বতের ছায়ায় নীল নভোম্গুলের নিষ্পে কুটার

বাঁধিয়া জীবন যাপনের ন্বপ্র দেখিয়াছি । প্রভুদীসপ এই সময়
কিছুক্ষণ মহাত্মাজীর নিকট ছিলেন,

এবং আসিয়া আমাকে

বলিলেন যে, মহাত্মাজী এ স্থানের অপূর্ব্ব সৌনধ্য সন্দশন
করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। আসামের জঙ্গলে লোকের
অজ্ঞাতে, এই ভূন্বর্গ পড়িয়া! রহিয়াছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত

বিশ্ময় প্রকাশ করিয়া বলিঘাছেন যে ইউরোপ, আফ্রিকা ও
ভারতের বহুস্থান তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ

মনোরম স্থান কোথায়ও তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।
পার্বত্য প্রদেশ পার হইয়া যখন আমরা বদরপুর জাংশানে

আসিয়া পৌছিলাম তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে । বদরপুর হইতে
শিলচর এক ঘণ্টার পথ। শিলচর হইতে বছলোক নানা প্রকার
দ্রব্যসস্তার লইয়া মহাত্সাজীর অভ্যর্থনা করিতে বদরপুর
আসিয়াছে। পার্ধত্য প্রদেশে দিন ভরিয়! ঘে অনাবিল শাস্তি

ও নীরবতা উপভোগ করিতেছিলাম, লোকালয়ে পৌছিয়৷ তাহা
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অন্তহিত হইল এবং বহু লোকের সমাগম ও কোলাহলের
মধ্যে প্রকৃতির এক স্বতন্ত্র মৃদ্তির প্রকাশ দেখিলাম। কেহ হয়ত

বলিবেন যে প্রকৃতির এই মৃদ্তি সচেতনা ও কর্ধশীলা ;আর
অপর মৃত্তি নিশ্চেষ্টা ও চৈতন্য-বিরহিতা।

কিন্তু বনে, পর্বতে,

নির্বরিণীতে, বায়ুতে, আকাশে ও মেঘে যে জীবনের স্পন্দন ও
চেতনা বিদ্যমান, তাহা আসামের

বনে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব

করিয়া আসিয়াছি। নিস্তব্ধ প্রকৃতির সেই ম্ধুর রূপ দেখিয়া
এবং তাহার নিঃশব্দ ও অক্ফুটবাণী প্রাণে প্রাণে শ্রবণ করিয়!

লোকালয়ের সমস্তই এখন বিসদৃশ ও কর্কশ বোধ হইতে লাগিল।
এখানে ঝাকে ঝাঁকে পঙ্গপালের ন্তায় জনপ্রবাহ মহাত্মাজীকে
বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের কথাবার্তী হইতে যে শব্ধতরঙ্গ

উখিত হইতেছে তাহা এখন নিরসও রুক্ষ বোধ হইতেছে।

তখন রাত্রির নিবিড় অন্ধকার চতুদ্দিক্ সমাচ্ছন্স করিয়াছে।
কিন্তু ষ্টেশনের বাহিরে একস্থানে অভ্যর্থনার জন্য আলো লইয়া
এত লোক উপস্থিত হইয়াছে যে, সেই বহুদূর বিস্তৃত আলোকমালা
ও লোকসংঘষ্ট দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন যুদ্ধের

প্রাক্কালে এক বিশাল সৈন্তব্যুহ রণসঙ্জায় সুসজ্জিত হইয়া দপ্ডায়মান রহিয়াছে। মহাত্মাজীকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া খন সেই
স্থানে যাওয়া হইল তখন সেই অন্ধকার রাত্রিতে আমাদের

ভয় হইতে লাগিল। যদি জনতার শৃঙ্খল ভঙ্গ হইয়া! যায়ঃ তাহা!
হইলে বড়ই বিপদের সম্ভীবনা। মহম্মদ আলী সাহেব মহাত্মাজীর
পশ্চাতে থাকিয়া তাহার ছুই পারে হস্তপ্রসারণ পূর্ধ্বক তাহাকে
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মহাত গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

রক্ষা করিয়! যাইতে লাগিলেন, তাহাতেই আমরা কথঞ্চিৎ নিশ্শম্ত
হইতে পারিলাম । লোকালয়ে আসিয়া মনে হইল এতক্ষণ যেন

আত্মবিস্থৃত হইয়া এই বত্রিশ ঘণ্টা একটানা ভ্রমণের ক্লেশ ভুলিয়া"
ছিলাম।

কিন্তু এখন তন্দ্রার মৌহ আক্রমণ করিয়া শরীরকে

অবসন্ন ও অভিভূত করিতে লাগিল, এবং এক প্রকার অর্দনিব্রিতাবস্থায় রাত্রি প্রান দশটার সময় লোকের জয়ধ্বনি ও

আনন্দ কলরবের মধ্যে আমরা বদরপুর হইতে শিলচর আসিয়া
পৌছিলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
শিলচর
শিলচর আসিয়া আমর! বাঙ্গলার মাটিতে পদার্পণ করিলাম ।
[দরপুর হইতেই বাঙ্গলার হাওয়া অনুভব করিতেছিলাম।

চারণ বাঙ্গলার মাটি যেমন কোমল, সেইরূপ বাঙ্গালীর হৃদয় ও
বাঙ্গালীর ভাষাও কোমল। সেজন্য বাঙ্গালীর প্রাণ হইতে যে
ভাবের উদয় হয়, তাহ! স্বভাবতঃ কোমল ছন্দঃ ও স্থরের মধ্য
দয়াই প্রকাশ পার।

বাঙ্গলার এত বড় ্বদ্বেশী আন্দোলন,

তাহা গান আশ্রয় করিয়াই উদ্ছদ্ধ হয়; গানে গানে তাহার

দ্ধি হয় এবং সেগান যখন থামিল তখন সেই স্বদেশীযুগের
উদ্দীপনা অবসান-প্রাপ্ত হইল বলিয়! বুঝা গেল। তখন বাঙলার
পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য কবির অভ্যুত্থান হইয়াছিল এবং
তাহাদের গানের স্থরে বাঙ্গলার পথ, ঘাট ও মাঠ সর্বদা মুখরিত
হইত। বান্তবিক সেই ২২ বৎসরের অতীত ঘটনা যখন
স্বৃতিপথে উদ্দিত হয়, আর মনে মনে চিন্তা করি, এত বড়
আন্দোলনে আমরা কাজের মত কাজ কি করিয়াছি, তখন
দেখি, এক প্রাণ ভরিয়া গান করা ব্যতীত আমর1 কেহই

বিশেষ কিছু করি নাই। বদরপুর হইতে শিলচরের লোকেরা!
মহাত্মাজীকে ট্রেণে করিয়া লইয়া যাইবার সময় সমম্বরে গান
করিয়া যাইতেছিলেন, তাহাতে সেই স্বদেশী যুগের পুণ্যস্থৃতি
৮
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মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

তাহারা অবশ্য মহাত্মা-

জীকে পাইয়৷ বাঙ্গালীর স্বভাবগত আনন্দের অভিব্যক্তি, গানের
সাহায্যেই করিতেছিলেন, কিন্তু মহাত্মাজীর দলের অন্য কেহই
বাঙ্গালী নহেন; সেজন্ত পথশ্রমের পর এই ভাবে বহু লোক
কর্তৃক উচ্চৈঃস্বরে গান তাহাদের বিসদূশ বোধ হইতে লাগিল,

এবং মহম্মদ আলী সাহেব চলন্ত গাড়ি হইতেই
ডাকাডাকি করিয়া তাহা থামাইয়া দিলেন ।

অনেকবার

শিলচরে আমর! শ্রীযুক্ত কাঁমিনীকুমার চন্দ মহাশয়ের বাটাতে

উঠিয়াছি। চন্দ মহাশয় অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় ছিলেন,
মহাত্সাজীর শিলচর পৌছিবার পরদিন তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তীহার অস্ুপস্থিতিতে পূর্ব রাত্রির অভ্যর্থনা ও আতিথ্য
তাহার পুত্র শ্রীমান্ অরুণকুমার করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে
আমরা এই তিন জন, যমুনাদাস, প্রভৃদান ও কৃষ্দদাস। নামের

এই সাদৃশ্য দেখিয়া অকুণকুমার মনে করিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাসও
গুজরাত প্রান্তের কোন লোক হইবে। সেজন্য ভীহার সহিত
আমার কথাবার্তা ইংরাজীতে হইতে লাগিল । আমি ভাবিলাম,

তিনি যখন ইংরাজীতে কথা আরম্ভ করিয়াছেন, আমিও সেই
স্থলে আত্মগোপন করিয়া যাইব। কিন্তু অধিকক্ষণ তাহা পাবিলাম
না, কারণ ইতিমধ্যে যমুনাদাসজী গোপনে তাহাকে আমার
বাঙ্গালীত্বের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। তখন অরুণকুমার আমার
নামের সুত্রে আমি তাহাকে এতক্ষণ ফাকি দিতে পারিয়াছি বলিয়া

হাসিতে হাসিতে আবার নৃতন করিয়া আত্মীয়তা৷ করিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
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অরুণকুমারের সৌজন্য, সরলতা! ও দেবার পারিপাট্য দেখিয়!
সকলের মন তাহার প্রতি আকুষ্ট।

মহাত্মাজীও তাহাকে খুব

নেহের চক্ষে দেখিতেছেন।
পথশ্রমে আমর বে প্রকার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহাতে
রাত্রিতে যেখানে যাহার স্থৃবিধা হইল, সেখানেই পড়িয়া রহিলাম

এবং রাত্রি কাটাইয়া দিলাম । পরদিনও শরীরের ক্লান্তি দূর হইল
না। মহাত্মাজীর সঙ্গে আসা অবধি এমন একটু স্থান কোথাও পাই
নাই, যেখানে ছুই মিনিট নিশ্চিন্তমনে, নিরাল। বিশ্রাম করিতে

পারি। সর্বদা শত শত লোকের দৃষ্টির মধ্যে থাকা কিরূপ কষ্ট
দায়ক, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর কেহ বুঝিতে পারিবে না ।

প্রাতঃকালে দেখিলাম, মহাত্মাজীর মুখমণ্ডল নিশ্রভ হইয়া
পড়িয়াছে, এবং তাহাকে দেখিবার জন্য যে সকল শিশু বালক ও
বালিকা তাহার নিকট আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে একটু হাসিয়।

খেলিয়া তিনি যেন সেই পথশ্রম কথক্চিৎ অপনোদনের চেষ্টা

করিতেছেন। এক একটা শিশুর প্রতি যেই তিনি সন্গেহ দৃষ্টিপাত
করিতেছেন, অমনি সেই শিশু তাহার আত্মীয় হইয়! বাইতেছে।
তাহার মিশিবাঁর ভঙ্গী এরূপ; বোধ হইল যেন বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের
অপেক্ষ। বালকদিগের সহিত তাহার প্রাণের যোগ অধিক । একটা

ছোট ছেলে তাহার কোলে উঠিয়াই মেই স্িগ্ধ স্পর্শগ্তণে ঘুমাইয়া
পড়িল? তখন তিনি হাসিতে হামিতে “আমার কোলে আসিলেই

ঘুম”, এই কথা বলিয়া ছেলেটাকে হাতে করিয়া লইয়া অপর এক
ব্যক্তির কোলে তুলিয়া দিলেন। কিছু পরে ঘরের মধ্যে লোক-
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মহাঁআ! গাঙ্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

জনের ভিড় একটু কম হইলে তিনি আমাকে পার্থের ঘর হইতে
ডাকিয়া তাহার এক ইংরাজ বন্ধুর নামে একখানা চিঠি বলিয়।
যাইতে লাগিলেন। কিস্তু কিছু লেখার পর, অপর সময় পত্রখান!

লিখাইয়া লইবে, এই কথ বলিয়! তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া

একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।
বৈকাল ৪ টার সময় শিলচর হইতে আমাদের চলিয়! যাইবার

কথা ছিল। সেজন্য তৎপূর্বেই মহাত্মাজী সেখানকার জনসভার
কাধ্য সমাঞ্চ এবং শিলচরের জাতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়

প্রত্যাগত হইলেন। আমি মালপত্র লইয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্ত
প্রস্তুত হইতেছিলাম ব্লিয়। সভাস্থলে যাইতে পারি নাই । শিলচর
হইতে শিলেট প্রায় এক শত মাইলের পথ, কিন্তু এই পথ অতিক্রম
করিতে এত অস্থবিধ! যে বলা যায় না।

ট্রেণে ও ষ্টেশনে সমস্ত

রাত্রি যাপন করিতে হইবে? ইহার মধ্যে আবার ছুই ষ্টেশনে গাড়ি
বদল করিতে হইবে, এবং কুলাউর! নামে এক ষ্টেশনে রাত্রি
ছ্িপ্রহরে পৌছিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানেই থাকিতে হইবে । পরদিন

প্রাতে শিলেট যাইবার ট্রেণ পাওয়া যাইবে। যাহাতে মহাআজীকে
এই অন্থুবিধা ভোগ করিতে না হয়, সেজন্ত শিলেটের নেতারা
অনেক চেষ্টা করিয়া শেষ মুহুর্তে একখানা স্পেশ্তাল ট্রেণের

ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহার ফলে আমাদের ৪টার সময় যাওয়া!
স্থগিত রহিল ।

স্পেশ্তাল ট্রেণ রাত্রি 9১০ টার সময় ছাঁড়িবে; তাহার পূর্বে
আজ রবিবার বলিয়া সন্ধ্যা হইতে মহাত্মাজী মৌনাবলম্বন

ত্রয়োদশ অধ্যায়
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করিলেন। শিলচর আসা অবধি আমার চিত্ত বড় চঞ্চল হইয়!
রহিয়াছে । মনে হইতেছে, আমি কি জন্ত মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে
দেশ পর্যটন করিতেছি? আমার দ্বারা তিনি কিরূপ কাজ পাইবার আশা করেন তাহা আমি বুঝিতেছি না। দেখিতেছি, তেমন
কোন কাজে আমি নিযুক্ত নাই। এই কয়দিন সঙ্গে থাকিয়া যেন্গপ
দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে যে তাহার পক্ষে লোকের
সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা তিনি মনে করেন না।

প্রীয় সকল কাজই তিনি যথাসম্ভব নিজের আয়তে রাখিয়া
থাকেন। অপরের ছারা কাজ করাইতে হইলে অপরকে যে
সামান্য অবলম্বন আবশ্তক হইয়া পড়ে, তাহাতেও তিনি যেন

নারাজ।

আমাকে কেবল তাহার হিন্দী বক্তৃতার রিপোর্ট

ইংরাজীতে লিখিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাও আমি ভালরূপ
সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। অনবরত স্থান পরিবর্তনে ও
লোকের গোলমালে যেরূপ অশান্তিতে থাকিতে হয়, তাহাতে

আমার দ্বারা লেখার কাধ্য অসম্ভব। ততন্ভিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর
গাড়িতে লৌকের এত ঠেলাঠেলি হয় যে তাহার মধ্যে
মনঃসংযম করিয়া তিনি যেমন ট্রেণে বসিয়া লেখেন, সেরূপ চেষ্ট!
অসম্ভব । এই সমস্ত কারণে মনে হইতেছে, আমি যেন
একপ্রকার বিনা কাজে মহাত্মাজীর সঙ্গে পরিভ্রমণ করিয়া বৃথা
তাহার অর্থব্যয় করিতেছি।
চঞ্চলতার

সন্ধ্যার সময় আমার

বিষয় কথাপ্রসঙ্গে প্রভুদাসকে

চিত্তের

একটু বলিয়াছি।

বান্তরিতে ম্পেশ্তাল ট্রেণ ছাড়িবার সময় উপস্থিত হইলে, আমি
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শপীসিসপাশিশি

প্রথমে মালপত্র লইয়া স্টেশনে চলিয়া গেলাম। তাহার পর
প্রভুদাস মহাত্মাজীর সঙ্গে এক মোটারে ষ্টেশনে আসিবার সময়
আমার মনের এরূপ অবস্থা তাহাকে বলিয়া দিয়াছে, ইহা সে

ট্রেণে উঠিয়া আমাকে বলিল। মহাতআ্মাজী মৌন ছিলেন বলিয়!
কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্রে ষ্টেশনে
একটা মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। তাহার মধ্যে মহম্মদ আলী
সাহেবের চড়া গলার শব্দ শুনিতে লাগিলাম। মহাত্মাজীর এই
স্পেশ্যাল ট্রেণের সঙ্গেও ২।৩ জন পুলিসের গোয়েন্দা গার্ডের
গাড়িতে চড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মহম্মদ আলী
সাহেব জোর ধমক্ দিয় তাহাদিগকে নামাইয়া দিয়াছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়
শিলেট
২৯শে অগাষ্ট তারিখ প্রাতে মহাত্সাজী শিলেট পৌঁছিলেন।
আজ সোমবার বলিয়া তিনি মৌনী আছেন। মৌনীবস্থাক্
বাহিরের লোকের সংস্পর্শে আসিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক,
সেজন্য ট্রেণে বসিয়া তিনি আমাকে লিখিয়! দ্রিলেন যে, ষ্টেশন

হইতে সহরে যাইবার পথে যেন শোভাযাত্রার আয়োজন করা না
হয়।

শিলেটের যে সকল লোক তাহাকে লইতে আসিয়াছেন,

তাহাদিগকে সে কথা আমি বুঝাইয়া বলিলাম । তাহারা বলিলেন,
শিলেটের সুরমা নদীর তীরেই মহাত্মাজীর আবাস নিদ্দিষ্ট
হইয়াছে, এবং ষ্টেশন হইতে নৌকাযানে সোদ্দা সেখানে
যাইবার স্থবিধা আছে।

তাহাকে এরূপে পাঠাইয়া দিয়া

মৌলানা মহম্মদ আলী, শেঠ যমুনালালজী ও মৌলানা আজাদ
সোবানী সাহেবকে লইয়া! শোভাযাত্রা করিলেই লোকের আগ্রহ

নিবৃত্তি হইবে। তাহাদের এ কথা যখন আমি মহাত্মাজীকে
বলিলাম, মাথা নাড়িয়া তিনি তাহাতে সম্মতি জানাইলেন,

এবং তাহার মৌনব্রতের মর্যাদা রক্ষিত হইবে মনে করিয়া!
নিশ্চিন্ত হইলেন।
সপ্রশত্ত স্থরমা নদীতীরে শিলেট নগর অবস্থিত।

ষ্টেশন

হইতে সহরে যাইতে হইলে এ নদী পার হইতে হয়। বছলোক
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নৌকা করিয়া মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেনঃ তাহাতে
নদীতে যেন নৌকার বহর লাগিয়াছে। নদীর অপর পারে
সহরের সমস্ত লোক মহাস্মাজীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন|
আমি মনে করিলাম, এখানকার লোকেরা মহাত্মাজীর আচার

ব্যবহারের সহিত পরিচিত নহেন। সেজন্ত তিনি যে আজ মৌনী,

এবং যৌনবারে লোকের সংস্পর্শে আসিতে তিনি অনিচ্ছুক,
ইহা না বুঝিয়! তাহারা তাহার আবাসের উপযুক্ত বন্দোবস্ত
করিতে অসমর্থ হইতে পারেন, এই ভাবিয়া আমি পুর্বে বাসায়

যাইয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ঠিক করিয়া রাখিব স্থির করিলাম
এবং কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে করিয়া ছোট এক ডিজ্িতে
রওনা হইলাম । অর্ধেক পথ আসিয়া নদীবক্ষ হইতে দেখিতে পাই-

লাম যে, তাহার বাসার দিকে মহাত্মাঙ্জীকে না আনিয়া যে ঘাট
হইতে শোভাযাত্রা করা হইবে, সেই ঘাটে তাহাকে লইয়া যাওয়া

হইল।

তাহার পর আমাদিগের বাসায় পৌছিবার বহুক্ষণ

পরে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেখিলাম, তাহার

মন্তকে, ললাটে ও সর্বদেহে ফুলের পাপড়ী বিক্ষিপ্তভাবে লাগিয়া
রহিয়াছে। তাহার বদনমণ্ডল গন্ভীর ও রক্তবর্ণ। আসিয়াই

তিনি শেঠ, যমুনালালজীকে লম্মুথে দেখিয়া কাগজ পেন্সিল
লইয়। গুজরাতীতে লিখিয়া দিলেন, তাহাকে আজ এত কষ্ট
দেওয়া! হইল কেন? নিকটে স্থানীয় কংগ্রেসের সেক্রেটারী
মহাশয় উপস্থিত ছিলেন; তাহাকে শেঠ্জী সে কথা জিজ্ঞাসা

করিলেন। তাহারই সহিত আমার ট্রেণে কথা হইয়াছিল যে,

চতুর্দশ অধ্যায়

১২১

মহাআ্মাজীকে আজ শোভাষাত্রায় লইয়া যাওয়া হইবে না । কিন্তু
তিনি সে কথা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এদিকে মহাত্মাজীও
মৌনী ছিলেন বলিয়া সেই কাধ্যের প্রতিবাদ করিতে পারেন্

নাই। শেঠ্জীর কাতর দৃষ্টিতে সেক্রেটারী মহাশয় অপ্রতিভ
হইয়া দোষ স্বীকার করিলেন এবং যদি কোনরূপ শাস্তি গ্রহণ
করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়, তবে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেও
প্রস্তত। কিন্তু মহাত্মাজী কি শান্তি দিবেন! মহাত্মাজীকে
দেখিবার জন্ত লোকের যে অপরিমিত আগ্রহ তাহাও

স্বাভাবিক, এবং জেলার চতুঃসীম! হইতে এত লোক শিলেটে
সমবেত হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে শান্ত, স্থসংযত এবং
স্নিয়মিত করিতে স্থানীয় কম্মিবুন্দকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে

হইয়াছিল। এইকপ স্থলে সমস্ত কার্য সম্পন্ন কর! নিতান্ত কঠিন
ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে অকুতকার্ধ্য হইলেই বা
আমরা কি করিয়া স্বরাজের দায়িত্বগ্রহণে সমর্থ হইব ?
আসামে মহাত্মাজীকে যত্ব এবং সর্বদী লোকের ভিড় হইতে

রক্ষা করিবার জন্য একদল কর্মক্ষম স্বেচ্ছাসেবক সর্বদাই নিযুক্ত
ছিলেন; এখানে উহার বিশেষ অভাব বোধ হইতে লাগিল।
এই কারণ আমাকে ছুটাছুটি করিয়া স্থানে স্থানে স্বেচ্ছাসেবকের
পাহারা বপাইয়া যাহাতে তাহার ঘরের ভিতর ভিড়ের চাপ না

আসে, ভাহার ব্যবস্থা করিতে হইতেছিল। শিলেটে পৌছিয়াই
মহাত্মাজী লিখিয়া লিখিয়া আমাকে আদেশ করিয়া আমার

দ্বারা অনেক কাজ করাইভেছেন।

প্রীতঃকাল হইতে বেলা ১টা!
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অবধি আমি তাহার নিকটে বসিয়া কাজ করিয়াছি । তাহার

পর, “ইয়াং ইওিয়া'র জন্ত একটা প্রবন্ধ তিনি ট্রেণে বসিয়া
লিখিয়াছেন, তাহা আমাকে নকল করিতে দিলেন। তীহার
বড় বড় করিয়া পেন্সিলে লেখা অভ্যাস। তাহার কোন্ প্রবন্ধের

কত পৃষ্ঠা এবং কোন্ তারিখে তাহা ডাকে পাঠান হইল, এই সমস্ত
বিষয় একখানা ছোট ভায়েরী পুস্তকে তিনি লিখিয়া রাখেন।

আজ কাজের পর কাজ দিয়া আমাকে মাথা তুলিতে দেন নাই।
আমি ইহাতে বুঝিলাম। কাল শিলচর হইতে আসিবার সমস্স

প্রভূদ্রাসের মুখে আমার মনের চাঞ্চল্যের কথা শুনিয়া তিনি কোন
উত্তর দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহার ফলে তিনি উপঘুর্পরি
আমাকে এইবূপ কাজ দিতেছেন।
কিছু অভিজ্ঞতা অজ্জন করিয়া এখানকার স্বেচ্ছাসেবকেরা
ভিড় নিয়মিত করিতে শিখিয়! গিঘ়্াছেন। তাহাতে দ্িপ্রহর হইতে
মহাত্বাজী কিছু শান্তিতে থাকিতে পারিতেছেন, এখন আর তাহার
নিকট লোকজন আসিতে পারিতেছে না । কিন্তু এই সময় একখানা বহুলোক স্বাক্ষরিত বাঙ্গলা দরখাস্ত আসিয়া পড়িল । তাহাতে

লেখা ছিল ধে, স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিরা বহুদূর হইতে তাহার দর্শন
লাভের জন্য আসিয়াছে । কিন্তু মহাত্সাজীর শুভাগমনে সহরে এত
লোকের সমাগম হইয়াছে যে, কোন হোটেলে তাহাদিগের বাসা

মিলে নাই; এমন কি, বাজারে আহার্ধ্য বস্ত অপ্রতুল হইয়।
পড়িয়াছে।

যদি তাহারা বৈকালের ই্রীমারে স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া

যাইতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অনাহারে থাকিতে
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হইবে। এই কারণ তাহারা প্রার্থনা করিল যে, মহাত্মাজী যদি
একবার সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাড়ান, তাহা হইলে তাহাকে
দূর হইতে দর্শন করিয়া তাহারা গ্রামে চলিয়া যাইতে পারিবে ।
আজ তীহার মৌনবার ; প্রানে ষ্টেশন হইতে আসিবার সময় এই
পবিত্র দিনের ম্ধ্যাদ। রক্ষিত হয় নাই বলিয়। তিনি থে প্রকার

ক্রেশ অন্ুভব করিয়াছেন, তাহাতে এই দরখাস্ত তাহার সম্মুথে
উপস্থিত করিব কি না, চিন্তার বিষয় হইয়।৷ পড়িল।

পরে ভাঁবি-

লাম, কথাটা উল্লেখ করিয়া দেখি, যদি তিনি পছন্দ না করেনঃ
তখন দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করিলেই চলিবে । কিন্তু লোকদিগের

ক্লেশের্ কথা তাহাকে বলিবামাত্র তিনি আমন ত্যাগ করিয়া

বারান্দার আসিয়া দাড়াইলেন এবং ছুই হাত তুলিয়া তাহাদিগকে
নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং হাত নাড়িয়! নাড়িয়া তাহাদিগকে

্ব স্ব গ্রামে চলিয়া! যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন ।
মৌলান। মহম্মদ আলী সাহেব স্থানীয় খিলাফৎ কমিটির
অতিথি হইয়াছেন। মধ্যে একবার মহীত্মাজীর সহিত দেখা

করিতে আসিয়া অগ্যকার সংবাদ-পত্দরে মালাবারের মোপ্লা
হাঙ্গামার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তিনি তীহাকে
দেখাইয়া গেলেন।
মহাত্মাজীর মৌনভঙ্গের পর সভাস্থলে যাইবার সময়
এক-ঘোড়ার একখান খোলা গাড়ি করিয়া তাহাকে লইয়া যাওয়া

হইতেছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে যাইবার মানসে বহু লোক এ
গাড়িতে উঠিয়! বসিল। ঘোড়াটি বলিষ্ঠ হইলেও উহার প্রতি
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মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

অত্যাচার হইতেছে বলিয়া মহাত্মীজী বিশেষ আপত্তি এবং
বারবার অসস্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । যিনি মহাত্মাজীকে
সভায় লইতে আসিয়াছেন, সভাস্থলে প্রবেশের পথ তাহার

জান! ছিল না, সেজন্য গাড়ি লইয়া তিনি কেবল সভা পরিক্রম
করিতে লাগিলেন ।

|

শিলেটের স্থপ্রসিদ্ধ ইদ্গাতে সভা বসিয়াছে। এই ইদ্গার
সমকক্ষ ইদ্গা বাঙ্গলা ও আসামের মধ্যে আর নাই; শুনিলাম,

সমগ্র ভারতেও এরূপ ইদ্গা ৩1৪টার অধিক নাই। ৫।৬ সহত্র
মুসলমান এই ইদ্গাতে এক সঙ্গে নমাজ পড়িতে পারেন।
ইদ্গার উচ্চ প্রাঙ্গণের পশ্চিম পার্খে মঞ্চের উপর মহাত্মাজী,

মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব, আজাদ স্থুবানী সাহেবও শেঠ
যমুনালালজী বসিয়াছেন। তাহাদের সম্মুখে ঢালু জমিতে কাতারে

কাতারে অসংখ্য লোক ধীরভাবে বসিয়া আছে। পশ্চাতে
ইদ্গার দেওয়ালের নিকট বনুলোক নেতাদিগের নিকটবর্তী
হইবার জন্ত ঠেলাঠেলি ও গোলমাল করিতেছে, আর মহম্মদ আলী

সাহেব চীৎকার করিয়া “খামোশ্”, "থামোশ্* বলিয়া তাহাদিগকে
শাস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিঞ্চিৎ শাস্তি স্থাপিত হইলে
মহাত্রাজী হিন্দীতে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন ।
মহাত্মাজী যাহা বলিলেন তাহার সারকথা এই £--খিলাফৎ,
''আন্দোলন ধশ্মের আন্দোলন । তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন
যে, মুসলমান ধশ্মের খিলাফণ্ এক প্রধান স্তম্ভ, তখন মুসলমান

ভ্রাতার ধর্দ্রক্ষাকল্পে তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন।
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তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, যদি তিনি ইহার প্রতি অবহেলা
প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে ভ্রাতার ধন্মনাশের প্রতীকারকল্পে চেষ্টা করেন নাই বলিয়! ভগবানের নিকট তাহাকে জবাব-

দিহী করিতে হইত। তিনি আরও বুঝিয়া দেখিলেন যে, খিলাফৎ,
ধন্মান্দোলন অবলগ্ন করিয়া ভারতে হিন্দুমুসলমানের একত।

স্থাপিত হইতে পারে।

এইরূপ স্থযৌগ শতবর্ষ মধ্যে আর

আসিবে না। ইহা যদি প্রত্যাখ্যান করা যায়, তাহা হইলে হিন্দুমুনলমানের আন্তবিরোধ নিমিত্ত ভারতবানীকে এই শতবর্ষ
দলিত ও লাঞ্ছিত হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। এই জন্য
তিনি মনে করেন যে খিলাফতের সহিত ভারতের স্বরাজ-সমস্া
ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। এই স্বরাজের জন্য শাস্তির পথ অন্ুদরণ করিতে
হইবে। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, ভারতের এমন শক্তি নাই

যে তরবারির সাহায্যে ভারত ইংরাজের সহিত বোবা-পড়া
করিতে সক্ষম হয়। এক্ষণে ভারতের যে ক্ষান্রশক্তির পরিচয়,
পাওয়া যায়, তাহার পরিচালন দ্বারা ভারত কেবল অপর দেশের

স্বাধীনতা নাশ করিয়া উহাকে ইংরাজের আয়ভীভূত করিয়া
দিতে পারে। কিন্তু তাহার দ্বারা ভারত নিজে স্বাধীনতা অঞ্জন

করিতে সমর্থ নহে । সেজন্ত তিনি সকলকে বারঘ্বার সাবধান,
করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, গভর্ণমেন্টের অভিপ্রায়, দেশে

যদি দাঙ্গা! ফ্যাসাদ মারকাটু আরম্ভ হুইয়৷ যায়, তাহা হইলে
গভর্ণমেপ্ট বজ্জের ন্তায় আমাদের উপর পড়িয়া এক ফুৎকারে এই
আন্দোলন ধ্বংস করিয়া দিতে পারিবে । আরও বলিলেন, যে
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মহাত্ব! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

হত্যাকাণ্ডের পথ অনুসরণ করিলে মালাবারের মোপ্লার! যেমন
পাগল হইয়া পাঁচ ছয় জন ইংরাজ বধ করিয়! তদ্-বিনিময়ে
শত সহজ লোকের প্রাণ দিয়া তাহার প্রতিকল ভোগ করিতেছে,

সেইরূপ সমগ্র ভারতকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে; আর
পাঞ্জাবের

অত্যাচারের সময় অমৃতসহরের একটীমাত্র

গলির

অধিবাসীদিগকে বুকে হাঁটিতে হইয়াছিল, কিন্তু এবার দেশশ্তদ্ধ
লোককে বুকে হাটিতে হইবে। এরূপ দাঙ্গা ফ্যাসাদ সংঘটিত
করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট শীঘ্র আলী ভ্রাতৃদ্ধ়কে গ্রেপ্তার
করিবেন বলিয়া তাহার সন্দেহ হইতেছে । এ কথার উল্লেখ
করিয়া তিনি তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন--“যদি গভর্ণমেণ্ট

কাল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে চাহে, আমি বলিব আজই
তাহাদিগকে লইয়া যাও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি দেশের

লোককে পাগল না হইয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া স্বকাধ্য উদ্ধার
করিতে উপদেশ দিব।

আমি দেশের নিকট ত্যাগ চাই;

কিন্তু মারামারি) কাটাকাটি করিয়া প্রাণ দিতে যে পরিমাণে ত্যাগ
দরকার,

তদপেক্ষা

অনেক অল্প

ত্যাগ আমি চাহিতেছি।

যদি আলী ভাইদের গভর্ণমেন্ট গ্রেপ্তার করিয়! লইয়া যায়, তাহা
হইলে আমার ইহাই প্রত্যাশা যে অবশিষ্ট উকিলেরা ওকালতি
ত্যাগ করিবেন; স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা সরকারী শিক্ষার সম্পর্ক
বঙ্জন করিবে এবং বিদ্বেশী বন্ত্র অস্পৃশ্য ও অপবিত্র জ্ঞানে প্রত্যেক
লোকেই সুতা! কাটিয়া! কাপড় বুনাইয়া কাপড় পরিতে আরস্ত

করিবে। যগ্চপি এই সামান্য ত্যাগ-স্বীকার এই দ্বেশের শক্তির
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অতীত হয়, আর আমি যদ্দি জীবিত থাকিতে সেই অকৃতকাধ্যতা
প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইলে তখন আমি জগৎকে বলিয়া দিব,
ভারতে স্বরাজ লাভের এখনও বিলম্ব আছে ।”

জনসভা হইতে মহাত্মাজী স্ত্রীলোকদিগের সভাতে চলিয়া
গেলেন। প্রাচীর-বেষ্টিত এক দেবমন্দিরে সেই সভা হ্ইয়াছিল।
সেখানে শিশুদিগের চীৎকার এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পরম্পরের

বাক্যালাপে ভয়ঙ্কর

গোলমাল হইতেছিল।

দ্বদেশীর যুগে

স্ত্রীলোকদিগকে দেশের কাজে প্রবন্থিত করিবার বিশেষ কোন
চেষ্টা হয় নাই; কিন্তু বর্তমান আন্দৌলনে চরকা প্রচলনের
আবশ্তকতা! অধিক ব্লিয়! স্ত্রীলোকদিগের উপরই কাজের ভার
অধিক ন্যন্ত হইয়াছে । তাহাদের উৎসাহের প্রমাণ বেশ

পাওয়া যাইতেছে । অথচ শিক্ষার অভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য
করিবার শক্তি তাহাদিগের নাই বলিয়া স্থলে স্থলে শান্তির বড়
ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল।

পরদিন ( ৩০শে অগাষ্ট ) প্রাতে তাহার কামরায় তিনি একক
আছেন দেখিয়া! আমি নিকটে গিয়া বসিলাম এবং প্রভুদীন শিলচর
হইতে আসিবার সময় তাহাকে আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছে তাহা

ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়৷ আমি নিজেই আমার মনের সন্দেহ ও

চাঞ্চল্যের কথা তাহাকে জানাইলাম।

তাহা শুনিয়া তিনি উত্তর

করিলেন যে, আমি তাহার বিশেষ কৌন কাজে নাই, কিছা!
ভাহার সহিত চলাফের1 করিয়া সাধারণের অর্থ অপব্যয় করি-

তেছি, এই প্রকার চিন্তা করা আমার দরকার নাই। তিনি যখন
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সঙ্গে সাত মাস

সেরূপ কিছু মনে করিবেন, তখন নিজেই তিনি আমাকে তাহা

জানাইয়া দিবেন। এই কথার পর ট্রেণে যাইবার মময় আমার
আহারাদির সম্বন্ধে বিচার করিয়া! বলিলেন--«শরীরকে এত
কেশ দিও না1” তাহার পর কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া
বলিলেন--“শরীর ভাল হইয়া যাইবে” এই কথাবার্তার

সময় তিনি পুনরায় আমাকে বলিয়৷ দিলেন যে আমি ষেন
তাহার সকল বন্তৃতাস্থলেই উপস্থিত হই। আমি তাহাতে
উত্তর করিলাম যে, “ভিড়ের মধ্যে লোকের চাপে আমার বড়

কষ্ট বোধ হয়; কাল সভাতে যাইবার জন্য গাড়িতে উঠিতেছি
এমন সময় এত লোক আপিয়া আমার উপর পড়িয়াছিল যে

তাহাদের ধাক্কাধাক্কিতে আজ শরীরে বেদনা বোধ হইতেছে?।
ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে সর্বদা তাহার সন্কে সঙ্গে চলাফেরা
করিতে বলিলেন; একটু অভ্যাস হইয়া গেলে ভিড়ের ক্লেশ আর
আমার অনুভব হইবে না। এই কথার পর তিনি তাহার একটা
ইংরাজী প্রবন্ধ আমার হাতে দিলেন এবং উহার ভাষা কোথায়
কোথায় সংশোধন করিলে আমার মতে উহা! ভাল হইবে তাহা
পরীক্ষা করিতে বলিলেন। তাহার ইংরাজী আমি কি পরীক্ষা

করিব? বরং আমাকেই তিনি পরীক্ষা করিতেছেন, ইহাই
বুঝিলাম।

যাহা হউক, আদেশ পালনের হিসাবে ভয়ে ভয়ে

' ছুই স্থানের ইতরাঁজী সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে বলিলাম।

সে স্থান দুইটা তিনি তখন পুনরায় পড়িলেন, এবং এক,
স্থানের ভাষ! পরিবর্তন করিয়া আমার বিশ্লেষণ ঠিক হইয়াছে

চতুর্দশ অধ্যায়
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বী্লেন। দ্বিতীয় স্থানের ভাষার কোন পরিবর্তন করিলেন
নি বং কেন করিলেন না, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়!
[
ল ৪টার সময় মহাত্মাজী শিলেট হইতে প্রস্থান করিয়!

যাত্রা করিলেন। ভতৎপূর্ব্রে বেলা ২টার সময় শিলেটের
ডু তাহার নিকট আসিল।
তিনি তখন রাস্্ীয়
বষ্াকনুয়ে সমস্ত খবর লইতে লাগিলেন । ছাত্রেরা সুতা কাটে
ক না/ভিজ্ঞাসার পর তিনি চরকী বিভাগের শিক্ষক মহাঁশয়কে
রকা:.সন্বন্ধে নানাবপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিক্ষক

কান শ্রেণী চরকা পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, এবং
চরকারও দোষগুণ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না;
নি মহাত্মাজীর কোন প্রন্মের সদুত্তর দিতে পারিলেন ন]।

তাহাতে ঘাড় নাঁড়িনা বলিতে লাগিলেন যে, এরূপ
রা কোন ফললাভ হইবে না। ছাত্রদিগের মধ্যে কয়েক

রর থার খদ্দরের সাদ! টুপি (গান্ধিটুপি ) দেখিয়া তাহারা এ
রিয়াছে কেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন,

গলার এমন জল-হাওয়া, এখানে কি টুপির কোন প্রয়োজন
ছে?

ছাত্রদিগকে তিনি বুঝাইলেন যে, স্বরাজের জন্য যোগ্যতা

ভ করিতে হইলে কেবল অনুকরণশীন হইলে চলিবে না; সমস্ত

যয় স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া কাধ্য সম্পাদনের শক্তি অঞ্জন
রবিতে হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়
৩০শে অগাষ্ট বৈকাল ৪টা হইতে এক রাত্রি ও একদিন ট্রেণে
বাস করিয়া ৩১শে তারিখ সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহাত্মাজী চট্টগ্রাম
পৌছিলেন। পথিমধ্যে কুমিল্লা, লাকৃসাম ও ফেণী এই তিন স্থানে

তাহার অভ্যর্থনার জন্য বহুল আয়োজন হুইয়াছিল।

বাঙ্গলায়

তখন কোথায়ও খদ্দরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।
দেশী মিলের কাপড় ব্যবহার করিলেই স্বদেশীপালন হইল, এখানকার লোকের এরূপই ধারণা । তাহা দেখিয়া মহাত্মাজী প্রাণে
বড় কেশ পাইতেছেন। বাঙ্গল। হইতে তিনি অনেক প্রত্যাশ।
করেন; অথচ বাঙ্গলায় এত উতৎনাহ সত্বেও যে পথ অনুসরণ

করিলে বাঙ্গলার প্ররুত কল্যাণ হইবে এবং আন্দোলন মফল
হইবে, বাঙ্গল! সে পথ তখনও অবলম্বন করে নাই।
শিলেটের বক্তৃতার উপসংহারে ম্হাক্সাজী বলিয়াছেন যে তিনি
দেশের নিকট যে সামান্য ত্যাগ প্রত্যাশা করিতেছেন, তাহাতে

যদ্দি দেশবাসী অকৃতকার্ধ্য হয়, তাহ! হইলে তাহার দেহপাতের
সম্ভাবনা আছে।

তিনি এইক্প সন্দেহ প্রকাশ করাতে তাহার

পার্ধদবর্গের মধ্যে ট্রেণে সেই বিষয় লইয়া আলোচনা হইতে
লাগিল, এবং সকলের প্রাণে একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া

পতিত হইল। পূর্বেও মহাত্মাজী ছুই-একবার এ প্রকার ইঙ্গিত

. পঞ্চদশ অধ্যায়
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তিনি কি ভাবে এর কথা বলিতেছেন, তাহ!

বুঝিবার জন্য শেঠ, যমুনালালজী ট্রেণে তাহাকে এই প্রশ্ন
'করিলেন যে, এই বৎসর মধ্যে স্বরাজ লাভ না হইলে মহাত্মাজী
কি আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিতেছেন? তাহাতে মহাত্মাজী উত্তর
করিলেন যে তিনি নিজে এরূপ কিছু করিবেন না। তবে তিনি
ধে প্রকার অসামান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, এবং এ বিষয়ে তাহার

চিত্ত যেরূপ তন্ময় হইয়া আছে, তাহাতে অকৃতকার্য হইলে
শরীরের উপর যে ধাক্কা বা প্রতিঘাত লাঁগিবে, শরীরের পক্ষে
তাহা সহা কর! সম্ভব হইবে না বলিয়াই তিনি মনে করেন।
লাক্সাম ষ্রেশনে তাহার অভ্যর্থনার জন্য বনু মুসলমান উপস্থিত

হইয়াছিল। তাহাদের মাথায় বিদেশী টুপি দেখিয়া মৌলান!
মহম্মদ আলী সাহেব মনের ছুঃখে ভাহাদিগকে সেই টুপি
প্রত্যাহার করিতে অস্ুরৌধ করিলেন এবং সেই পরিত্যক্ত টুপি

স্ার্ণার প্রগীড়িত তুক্ষীদিগের নিকট পাঠাইবার জন্ত সংগ্রহ
করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক টুপি সংগৃহীত হইল।
আসামে মুসলমানের সংখ্যা অল্প বলিয়া! পূর্ববঙ্গের ন্যায় অধিক

ংখ্যায় বিলাতি টুপি এখানে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তবে
বিলাতী কাপড়ের পাগড়ি বাধিয়া আনামের মাড়োয়ারী ব্যব-

সায়ীর! মহাত্মাজীর দর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেই জালাইবার জন্ত
তাহাদের সেই পাগড়ি স্বেচ্ছাসেবকগণ সংগ্রহ করিতেন। অনেক
লোক

দেখিয়াছি অনিচ্ছাসত্বেও অনুরোধ এবং চক্ষুলজ্জার

খাতিরে পাগড়ি সমর্পন করিতে বাধ্য হ্ইয়াছিল। আসামের
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তিন্হ্ৃকিয়া ষ্টেশনে কয়েকজন মাঁড়োয়ারী এইব্পে পাগড়ি খুলিয়া
দিল, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকেরা একটু অন্তরাল হইলেই তাহারা!

মহাত্মাজীর নিকট আসিয়া পাগড়ি ফেরত চাহিল। মহাত্মাজী
তখনই তাহা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন । এই টুপি ও
পাগড়ি কাড়াকাড়ি লইয়া ভবিষাৎকালে কি বিষম্য় ফল উৎপন্ন

হয়, তাহা! পাঠক এক পরবর্তী অধ্যায়ে, বন্ধের হাঙ্গামার বিবরণ
পাঠে অবগত হইবেন ।

শিলেট হইতে চট্টগ্রামের পথে সর্ধস্তানে উৎসাহ ও উত্তেজনা

পূর্ণমাত্রায় দেখা! গিয়াছিল। তবে ছুঃখের বিষয় এই ঘে মহাআজী
এবং তাহার সঙ্গের লৌকজনের

স্থানে করা হয় নাই।

আহারের

বন্দোবস্ত

কোন

তাহার ফলে আমাদিগকে ২৪ ঘণ্টা কাল

একপ্রকার উপবাসী থাকিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালী এত কশ্মকুশল
জাতি হইয়াও আতিথ্যের এই অমাজ্জনীয় ত্রুটি হইল দেখিয়া,
নিজে বাঙ্গালী বলিয়া আমার নিতান্ত লজ্জাবোধ হইতে লাগিল।
বেলা দ্ধিপ্রহরে ট্রেণ ফেণী ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। এখানকার
লোকেরা মহাত্মাজী ও মৌললান। মহম্মদ আলী সাহেবকে নামাইয়া
ষ্টেশনের পার্বস্থিত চাদোয়ার নিম্নে এক স্থানে লইয়া গেলেন।

কিন্ত লোকের ভিড় এত অধিক হইম্বাছিল যে এস্থান ট্রেণ হইতে
২০২৫ হাত দূরে হইলেও এ সাণান্ত ব্যবধান অতিক্রম করিতে
তাহাদের ৫৬ মিনিট সময় জাগিল। তাহারা নামিয়া যাইবার
একটু পরে ট্রেণখানি মন্দগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে

স্টেশনে ঘণ্টার শব্ধ হইল না, এবং ট্রেণের বাশী বাজিল না৷ দেখিয়া

পঞ্চদশ অধ্যায়

১৩৩

আমর মনে করিলাম যে বোধ হয় “সার্টিং” করিয়া ট্রেণখানি

লোকের ভিড় হইতে কিছুদুরে সরাইয়া রাখা হইতেছে। কিন্ত
যখন স্টেশনের বহির্দেশে যাইয়া ক্রমে ট্রেণের বেগ বৃদ্ধি পাইতে
লাগিল তখন মহাত্মাজী ও মৌলানা! সাহেব ফেণীতে পড়িয়া!
রহিলেন দেখিয়া আমরা ৩৪ জন এক সঙ্গে ট্রেণ থামাইবার
শিকল টানিয়া ধরিলীম। তাহাতে ট্রেণ তখনই থামিল, এবং
রেলওয়ের কয়েকজন ইউরেপিয়ান কর্মচারী চোট্পাটু করিয়া
আমাদের জবাব তলব করিতে আগিল। তাহাদের সহিত
অধিক বাক্যব্যয় না করিরা মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে আমর! স্টেশনের

দিকে ছুটিতে লাগিলাম। কিয়দর অগ্রপর হইয়া দেখি তিনি
সর্পের ন্যায় ত্বরিত গতিভে হন্ হ্ন্করিয়া আসিতেছেন, এবং

তাহার পশ্চাতে বহুলোৰ দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে।
তিনি এবং মৌলানা সাহেব ট্রেণে উঠিলে, ট্রেণ আবার চলিতে
লাগিল।

এইরূপে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা চট্টগ্রামে আসিয়া পৌছিলাম। সমস্ত দিন মহাতআ্াজীর আহার হয় নাই, অথচ সন্ধ্যার

আর বিলম্ব নাই দেখিয়া, যাহাতে সন্ধ্যার পূর্বেই তাহার
আহারের বন্দোবস্ত করিতে পারি, তজ্ন্ত শোভাযাত্রায় যোগ না!

দিয়া আমি ও প্র্দীস অন্য এক ধোজ! পথে আমাদের নিদ্দিষ্
আবাসন্থলে আলিয়া পৌছিলাম। শ্রীযুক্ত যতীন্রমৌহন সেনগুপ্ত
মহাশয়ের বাটাতে অভ্যাগত নেতৃবৃন্দের একত্র বাঁসের স্থান

হইয়াছে। সমস্ত বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থার পারিপাট্য ও কার্যের
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মহাত্মা গান্ধ
সঙ্গে
ীজীর
সাত মাস

শৃঙ্খলা চট্টগ্রামে দেখিলাম, সেরূপ অল্প স্থানেই দেখিয়াছি?
প্রত্যেক কাজ কিরূপে হইবে, পূর্ব হইতেই তাহা নির্দিষ্ট এবং
এক এক ব্যক্তির উপর এক এক কাধ্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।

ষ্টেশন হইতে মহাত্মাজীকে লইয়া “প্রণশেসন কি ভাবে সংগঠিত

হইবে, তাহা পূর্কেই মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। টট্টগ্রামের চতুঃপার্শে তখন যেন একটা শ্বরাজের হাওয়া প্রবলভাবে বহিতেছিল।

সকলের প্রাণে যেমন উৎসাহ তেমনই

তাহাদের ত্যাগ এবং কন্মের প্রতি অনুরাগ দেখা যাইতেছিল।
এই উত্সাহ, অনুরাগ এবং ত্যাগ যখন সাময়িক উত্তেজনা

সাপেক্ষ না হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গহইয়া যাইবে,

তখন আর জগতে এমন কোন্ শক্তি আছে যে এইজাতিকে

নিধ্যাতন করিতে পারিবে? যাহাতে এ সকল গুণ স্থায়িত্ব লাভ
করিতে পারে এবং যাহাতে লোকে প্রতিদিন দেশের মঙ্গল চিন্তা
অভ্যাস করে এবং কিছু না কিছু দেশসেবা কার্যে নিযুক্ত থাকে,
তজ্জন্ত মহাত্মাজী সকলের পক্ষে প্রতিদিন কিছু সময় সুতা
কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । তদ্ভিন্ন, তিনি অপর যাহা উপদেশ

দিয়াছেন তাহার মর্ম উপলব্ধি করিলে দেখ! যায় যে জাতীয়

চরিত্র সুদৃঢ় ও কর্ণপটু করাই তীহার উদ্দেহা।

ষ্টেশনহইতে বাদায় আসিয়! আহারাদির পর মহাত্মাজী
সভায় যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। সেনগ্ুধ মহাশয় ও

চৌন্দজন সহকম্মণর উপর গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে ১১৪ ধারার

নোটাশ জারি হইয়াছে। তাহা! মান্ত করা হইবে, কিবা উহ!
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অমান্য করিয়া অগ্তকার সভায় সকলে উপস্থিত হইবেন, এই

প্রশ্ন মহাআাজীর নিকট উখাপিত

হইল।

ম্হাত্মাজী উত্তর

করিলেন থে, আইন প্রথমে ভালরূপ মান্য করিতেনাশিখিলে

আইন ভর্ধ করিবার অধিকার জন্মিবে না । সেজন্য সেনগুপ্ত
মহাশয় ও তাহার সহকক্ীদিগকে *ত্রক্ষচর্্য ব্রত” পালনের

ন্যায় এই আইন প্রথমে মান্য করিয়া চলিতে হইবে, ইহাই তাহার
উপদেশ । ইহার পর মহাত্মাজী সভায় যাইবার সময় আমাকে

দূর হইতে দেখিতে পাইয়া সঙ্গে করিয়া লইবার জন্য আমাকে
ডাকিলেন।

আমি প্রস্বত হইয়া বাহিরে

আসিয়া দেখি

তিনি ও মহম্মদ আলী সাহেব চলিয়। গিয়াছেন। আমি শেঠ,
যমুনালালজীর সঙ্গে দ্বিতীয় এক মোটারে অল্পক্ষণ পরে সভাস্থলে
আসিয়া পৌছিলাম।

কিছু বিলম্ব হইল মনে করিয়া দ্রুত

সভাস্থলে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখি মহাত্মাজী প্রবেশদ্ধারে
অপেক্ষা করিতেছেন।

“আগে বাও।”

আমাকে

দেখিয়াই তিনি বলিলেন__

সভাভঙ্গের পর পুনরায় তিনি আমাকে ডাকিয়া!

“আগে যাইতে” আদেশ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে মহম্মদ

আলী সাহেবকে বলিতে লাগিলেন--“4
15৮ চ55 055 451026%
অর্থাৎ “আমার পরেই প্রলয়প্লাবন” । ইহাতে মনে হইল শিলেটে
আমি যে তাহাকে বলিয়াছিলীম ঘে লোকের ভিড়ে আমার কষ্ট

হয়, সেই সামান্য কথাঁও তিনি স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

চট্টগ্রামের মোস্লেম্ হুল্ প্রাঙ্গণে সমবেত সেই বিশাল
সভার চিত্র এখনও হ্বদঘ্বপটে অঙ্কিত হইয়। রহিয্াছে। সভার
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মহাত্বা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

প্রকাণ্ড মাঠ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সম্মুখের ক্ষুব্ধ একটি
পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য লোক কাতারে কাতারে স্থিরভাঁবে বসিয়া
রহিয়াছে । ম্হাত্মাজীর সঙ্গে পরিভ্রমণ করিয়! এরূপ বৃহৎ, এবং

ইহা অপেক্ষাও প্রকাণ্ড অনেক জনতা দেখিয়াছি; কিন্তু এই
সভাস্থলে যেরূপ শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা দেখিলাম, তাহা অল্পস্থানেই

দেখিয়াছি। সভার প্রারস্তে অনেক অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল ।
তন্মধ্যে হিন্দী অভিনন্দন পত্রখানিতে “ইস্ শারদ গ্রদোষষে
শৈলকিরীটিনী সবিম্মালিনী সাগরকুস্তলা প্ররুতিকা রমাভূমি”
ইত্যাদি শব্দবিন্যাস দ্বারা চট্টগ্রামের বর্ণনার পর ঘখন মহাজ্সাজী

ও মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবকে সাদর সন্তাষণ জ্ঞাপন করা
হইল, তখন সেই সংস্কতবুল বান্ধালা শব্দের উপর হিন্দী
বিভক্তির প্রয়োগ দেখিয়া নহাম্মাজীর দলের লোকেরা হাস্তা-সম্বরণ
করিতে পারিলেন না, আর মৌলানা মহম্মদ আলী ও আজাদ
সোবানী সাহেব সেই হিন্দীর একাক্ষরও হৃদয়ঙ্গম করিতে না

পারিয় বিম্ময়ে পরম্পর পরম্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে
লাগিলেন। মহাত্মাজী তীহার বক্তৃভাতে এই বিষয় উল্লেণ
করিয়া বলিলেন যে, হিন্দুস্থানী ভারতের হিন্দু ও মুসলমান,
উভয়ের ভাষা । ভাষার একতা-স্থত্র দ্বারাই ভারতের হিন্দু-

মুসলমানের একত! দূ করিতে হইবে। কিন্তু হিন্দু ঘদদি স্থীয়
পক্ষ সম্র্থন জন্য সেই ভাষাকে সংস্কতবহুল করিবার চেষ্টা করেন

এবং মুসলমানও সেইন্সপ যদি পারমিক শব্দের অলঙ্কারে ইহাকে
সজ্জিত করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে এ একতা রক্ষা সম্ভবপর
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হইবে না। সেই কারণ তিনি খাটি হিন্ৃস্থানী গ্রচলনের পক্ষ"
পাতী। ভারতে হিন্দ-মুসলমীনকে পৃথক পথে চলিলে চলিবে ন1।

এক পক্ষ যদি অপর পক্ষকে উপেক্ষা করিয়৷ চলে তাহা হইলে

তাহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। যদি হিন্দু মনে করেন যে
ভারতে হিন্দুর সংখ্যা অধিক এবং স্বরাজ লাভ হইলে পুনরায়

এই দেশে হিন্দুর আধিপত্য গ্রতিষ্টিত হইবে তাহা হইলে তিনি
ভ্রান্ত।

যদি মুসলমান মনে করেন যে, তিনিই অধিক পরাক্রান্ত

এবং শ্বরাজ হইলে পুনরায় তিনি স্বীয় প্রাধান্ত স্থাপন করিবেন,
তাহা হইলে তিনিও ভ্রান্ত। ভারতের স্বরাজ হিন্দু, মুসলমান,
্ীষ্টান, ইহুদী এবং পারি সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইবে,
এমন কি থে সকল ইংরাঁজবন্ধু ভারতকে স্বদেশরূপে স্বীকার

করিবেন, তাহাদের ভারতে তুল্য অধিকার থাকিবে। এই
আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। হিন্দম্থানী ভাষার পবিত্রতা রক্ষা
করিতে হইবে । এইরূপ উপদেশ প্রদানের পর মহাত্মাজী স্বরাজ
লাভের জন্য আত্মশুদ্ধি,

অহিংস

এবং বিদেশী বন্ত্রবর্জনের

প্রয়োজনীয়তা বিশদক্ধপে ব্যাখ্যা করিয়া তাহার বক্তৃতা সমাপ্ধ
করিলেন ।
|

রাত্রি দশটার পর সভাভঙ্গ হইলে মহীত্মাজী বাসায় ফিরিয়া
আদিলেন। টাদপুরের ঝুপী-বিভ্রাট উলক্ষে পূর্ব বাঙ্গলায়
রেলওয়ে ও ট্রানার কোম্পানীর সহিত যে ধর্মঘট চলিয়াছে
তৎ্সম্বন্ধে ধর্মঘটের উদ্যোগী নেতৃবৃন্দ মহাত্বাজীর সহিত রাত্রি
১টা অবধি যুক্তি, তর্ক এবং পরামর্শ করিতে লাগিলেন । ছুঃস্থ ও
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নির্যাতিত কুলীদিগের উপর গবর্ণমেণ্টের ভীষণ অত্যাচারের ফলে

পূর্ববঙ্গে কিরূপ উত্তেজনার স্থষ্টি হইয়াছিল তাহা এখনও
বিস্ৃতির গর্ভে বিলীন হ্ইয়৷ যায় নাই। তখন অসহযোগ

আন্দোলনের প্রভাব দেশে এতদূর পরিব্যাঞ্ত হইয়া পড়িয়াছিল
যে

এ

অত্যাচারের

প্রতিবিধানকল্পে

যাহ!

যাহা

অনুষ্ঠিত

হইয়াছিল, তাহা সমন্তই সেই আন্দোলনের অন্রূপে গণ্য হইতে
লাগিল। কুলীদিগের উপর অত্যাচার তিন প্রকারের ₹-_
প্রথমতঃ চা-কোম্পানীরা অন্তায়বরূপে কুলীদিগের পারিশ্রমিকের
পরিমীণ কমাইয়! দেয়; দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের গুর্থা দ্বারা

তাহার! কুলীদিগের উপর অত্যাচার করে) তৃভীম্বতঃ, স্টীমার
কোম্পানী বিনা ভাড়ায় কুলীদিগকে নদী পার করিতে অস্বীকার

করে। এস্থলে চা-বাগিচার উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিবার সামধধ্য নেতৃবর্গের ছিল না, ইহা সহজেই অন্থমিত হইবে।
এক অসহযোগ ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের সহিত লড়াই করিবার অন্য

কোন নূতন পন্থা কেহ বাহির করিতে পারেন নাই। এই
অবস্থায় কংগ্রেসের স্থানীয় কম্মকর্তার৷ রেল ও ্টামার কোম্পানীর
সহিত ছন্দ আরম্ভ করিন। দিলেন ও ধশ্মঘট ঘোষণ! করিলেন।

তাহার ফলে রেল ও গ্রীমার কোম্পানীর সামঘ্িক ক্ষতি বিস্তর
হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু খন গবর্ণমেণ্ট এ সকল কোম্পা-

নীর পক্ষ অবলম্বন করিল, তখন উহারা ক্রমশ: নৃতন বল সঞ্চয়
করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট যখন কোম্পানী গুলির সাহাধ্য
করিতে আরম্ভ করিল। তখন কংগ্রেস যদি ধম্মঘট কারীদের পক্ষাব-
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লম্বন না করে, তাহা! হইলে ধর্মঘট কতদিন রক্ষা পাইবে বলা
যায় না। কংগ্রেসের স্থানীয় কম্মকর্তারা এই ধর্মঘটের ব্যাপারে
এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হুইয়। পড়িয়াছেন যে, এখন ধম্মঘট

রক্ষাই তীহাদিগের একমাত্র কাজ হইয়া পড়িয়্াছে। কোম্পানীর
পক্ষ হইতে মিট নাটের যে সমস্ত সর্ত উপস্থিত হইতেছিল, তাহ!

একটু ক্ষতি স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিলে মিট্মাটু হইয়া যাইত ;
কিন্তু তাহা করিলে কংগ্রেসপক্ষকে পরাজর স্বীকার করিতে হয়।

সেজন্য সকলে মহাত্মীজীর মুখাপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, এবং

সেই ধন্ঘট যাহাতে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গীভূত
করিয়া লন, সেই উদ্দেস্ে তাহারা তাহাকে নানা প্রকারে

বুঝাইতে চেষ্ট। করিতেছেন। স্থানীয় নেতৃবর্গের উপর যেবূপ
দায়িত্ব আপির়! পড়িঘ়্াছে, তাহ উপলব্ধি করিয়া মহাত্মাজী তাহাদের সহিত বিশেষভাবে সহানুভূতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু

এই ধশ্মঘট ব্যাপার লইয়া এ অঞ্চলে মহাত্মাজীর মূল আন্দোলন
অগ্রপর হইতে পারিতেছিল না দেখিয়! মহাত্বাজী ক্লেশ অনুভব
করিতেছেন । যদি বাঁ ধন্মঘটের জয় হয় তাহ! হইলে সমগ্রভাবে

দেশের কি বিশেষ লাভ হইবে? পক্ষান্তরে কোম্পানীরা যদি
তাহাদের অবিবেচনীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং কোন প্রকার
শ্বান্তি না দিয়া কম্মচারিবর্গকে তাহাদিগের পূর্বের পদ্দে বহাল

রাখে এবং ট্রামার কোম্পানী কুলীদিগকে নদী পারের জন্য যে
অর্থ গ্রহণ করিয়াছে তাহা যদি প্রত্যর্পণ করে, তাহা হইলেই
বা স্বরাজ লাভের কি সহায়তা হইবে? অসহযোগের দ্বারা
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সঙ্গে সাত মাস

মহাত্মাজী গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ছন্দে প্রবৃত্ত হইয়া-

ছেন। কিন্তু পূর্ব্ববন্ষের এই ধর্মঘটের ব্যাপারে রেল ও ্টামার
কোম্পানীকে শিখত্তীর ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিবার সুযোগ
পাইয়া গবর্ণমেণ্টের আত্মরক্ষার সুবিধা হইয়া গিয়াছে। ধম্ঘটকারিগণ যছ্পি কোম্পানীর কাজে কিরিয়া না যা*ন, তাহা হইলে

তাহারা কি প্রকার উপজীবিকা অবলম্বন করিবেন, ইহাঁও এক
সমস্তা হইয়াছে । মভাত্মাজী সমস কথা শুনিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ
করিলেন যে, বাস্তবিক যদি নিধ্যাতিত কুলীদিগের প্রতি সহাছ-

ভূতি স্বব্ধপ ধর্মঘট অন্থুষ্িত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘতদিন
গবর্ণমেণ্ট অন্্তাপ প্রকাশ এবং ট্রামার কোম্পানী কুলীদিগকে
পাঁর করিতে যে অর্থ লইয়াছে তাঁভা প্রত্যর্পণ না করে, ততদিন

কোন ধন্মঘটকারীর পক্ষে পুনরায় কোম্পানীর চাকরী স্বীকার
উচিত হইবে না। এ ক্ষেত্রে কোম্পানীর সহিত অসহযোগই
গ্রত্যেক সহান্ৃভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক হইবে, এবং
তাহা হইলেই ধন্মঘটকারিগণ আনন্দের সহিত সকলপ্রকার কষ্ট

স্বীকার করিতে সক্ষম হইবেন। যাহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়!
চিরকালের জন্ত কোম্পানীর সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছুক

হইবেন, তাহাদিগের জন্য একটী “কলনি? (0০1০9 ) প্রতিষ্ঠা
করিয়। সেখানে চরকা ও তাঁতের কারথানা স্কাপন আবশ্যক

হইবে। রাত্রিতে নেতাদের লহিত পরামর্শ ও বিচারের পর
মহাজ্মাজী পরদিব্স ধর্দঘটকারীদের সভায় উপস্থিত হইয়! তাহা
দিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি এ ধর্মঘটের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে
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কোন মত প্রকাশ করেন নাই। ইতিপূর্বে তিনি এই ধর্মঘট
সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা অবগত ছিলেন না।

চট্টগ্রামে আসিয়া

তিনি প্রথম শুনিলেন যে, টাদপুরে কুলীদিগের উপর যে অত্যাচার
হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদন্বব্ূপ এই ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হইয়াছে
এবং সহান্থভৃতি প্রকাশ ব্যতীত ধর্মঘটকারিগণের কোন স্বার্থউদ্দেশ্ত নাই । পরের দুঃখে সহান্গভূতি করিয়া নিজের জীবিকার
উপায় এত সহজে প্রত্যাখ্যান করিতে এই শ্রেণীর লোককে তিনি
পূর্ব কথনও দেখেন নাই। অতএব বাস্তবিক যদি সহানুভূতির
ফলস্বরূপ এই ধশ্মঘটের উদ্ভব হইয়া থাকে, তবে তিনি ধর্মঘট-

কারীদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিবেন যে, তাহাদের উদ্দেস্য সাধু
এবং তাহাদের কাধ্য বড়ই প্রশংসার, এবং যতদ্দিন নাঁ সেই
ত্যাচারের প্রতিকার হয়, ততদিন তাহার! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে

পারেন না। কিন্তু তাহারা ঘি কংগ্রেসের অর্থ-সাহায্যের উপর
নির্ভর করিয়া ধর্মঘট রক্ষা করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহা*
দিগের ত্যাগের মহিমা অনেকাংশে খর্ব হইয়। যাইবে। সেজগ্
সকলে কংগ্রেস কমিটার দানের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের
নিজের হাত পায়ের স্ুব্যবহার দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিক]
অজ্জন করিবেন, ইহাই তাহার উপদেশ; এবং চরকাঁ ও

ভাতের ব্যবসা অবলম্বন করিলে তাহা সহজেই হইতে পারিবে
ইহাও ভিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। ধম্ঘটকারীদিগের
মধ্যে যাহারা ত্াহার্দিগের পূর্বের কার্যে ফিরিয়া গিয়াছেন,
তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে তিনি সকলকে উপদেশ দ্বিলেন।

১৪২

মহাত্বা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

শ্ীপাশিপিশাসিশাশিশাশিসিসাসিসিসিসাস্িপাপিস্পিসপাপিসপিসপাসিসপিিসপিস্পিসপসিস্পিাসপিিসিপাসাসিশাসাসাপািশাশাসিস্পীসপী
শসিস্িপিস্পির্াসটি

বলিলেন ষে ধর্্রঘট সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪" সহস্র শ্রমজীবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া
তিনি এক প্রকীও ধশ্মঘট পরিচালন করিয়াছিলেন। তাহাতে

দশ সহম্র লৌককে কারাবাস এবং অনেককে প্রহার যন্ত্রণা ভোগ
করিতে হইয়াছিল । কিন্তু সত্য এবং ন্যায় অবলম্বন এবং
শান্তি রক্ষা করিয়া অবশেষে তাহারা জয়ী হইতে পারিয়াছিল।

সেজন্য তিনি ধর্মঘট কারীদিগকে বিশেষভাবে

অহিংসা পালন

ও শান্তি রক্ষার উপদেশ প্রদান করিয়! বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন।
১লা সেপ্টেম্বর সৃধ্যোদয় হইতে না হইতে টট্টগ্রাম সরকারী

কলেজের ভূতপূর্বব সহকারী অধ্যক্ষ অসহযোগী শ্রবুক্ত বৃপেক্্রচন্দ্
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে স্থানীয় সারম্বভ আশ্রমের বালক-

বৃন্দ সুমধুর সঙ্দীত-ধ্বনি করিতে করিতে মহাত্মাজীর আবাসস্থলে আসিয়া আশ্রমবাসীর অভিনন্দন-পত্র এবং আশ্রমে প্রস্তত
একটী চরক1 মহাত্মাজীকে গ্রদান করিল। তাহার পর সমস্ত
দিন সভার উপর সভা চলিতে লাগিল। প্রথম ধর্মঘট কারীদিগের সভা, তাহার পর স্ত্রীলোকদিগের সভা, খিলাফৎ সভা,
চট্টগ্রাম বণিক সমিতির সভা, এইরূপ বু সভায় মহাত্মাজীকে

উপস্থিত হইতে হ্ইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ভিনি একবার নগর
ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামে মহাতআ্মাজীর প্রকৃতির

এক নৃতন পরিচয় পাইলাম। ইতিপূর্বে তাহাকে অধিকাংশ
সময় ধীর এবং স্থিরভাবে বসিয়া কাজ করিতে দেখিয়াছি।
কিন্তু এখানে এক সভার পর অপর সভায় যেরূপ তৎপরতার সহিত

পঞ্চদশ অধ্যায়

১৪৩
পা

সভাকাধ্য সম্পাদন করিতেছিলেন, তাহাতে তাহার ক্রুত কাধ্য-

পরিচালনার অসাধারণ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইতে
লাগিলাম। সমস্ত দিন এই প্রকার অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর
সন্ধ্যার ট্রেণে তিনি বরিশাল যাত্রা করিলেন ।

ষোড়শ অধ্যায়
বরিশাল
চট্টগ্রাম হইতে ঠাদপুর পধ্যন্ত রেলে ১লা দেপ্টেম্বর সমন
রাত্রি যাপন করিয়া মহাত্মাজী ২রা সেপ্টে প্রাতে টাদপুরঘাট,

ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। এখানে আমাম-বেঙ্গল রেলওয়ের একটু
শাখার শেষ হইয়াছে। চাদপুর হইতে ট্রীমারে বরিশাল,
ঘাইতে হইবে। স্থৃবিশাল মেঘনা নদীর তীরে চাদগুর হর),
জুন মানে চা-বাগিচার কুলীরা আসাম হইতে নামিয়া আিয়টু

সম্মুখেআরগথনা গাইয়া এখানে মেঘনার তীরে আবদ্ধ হই,
পড়িয়াছিল। এবং এই ষ্টেশনে তাহাদের উপর গু্থা সিপাহীযা
গভর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে অত্যাচার করিয়াছিল। যে স্থানে গায়

কুলীদিগকে দেই ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে অতর্কিতভাবে আতর?

করিয়াছিল, মহাত্মাজীকে সেই স্থান দেখান হইল। অতপর
মারের ৩৪ ঘণ্টা বিলন্থ আছে দেখি চাদপুরের উদ্যোগী;

নেতৃবৃন্দ মহাত্মাজীকে লইয়৷ সঙ্ররের দুই স্থানে সভা করিল
এবং টাদগুরের রাইট বিষ্যালয়ওরঃ পরিদর্শন করিলেন।

এই

বিদ্যালয় ্বদেশীবুগে স্থাপিতহইয়া টাদপুরের প্রনিদ্ধ নেতা; পুর?

হরদয়াল নাগ মহাশয়ের তত্রান্ত চেষ্টার এ পর্যন্ত জীব
আছে, এবং বর্থমান আন্দোলনের ফলে নবজীবন লা
করিয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়
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টাদপুর আমার জন্মভূমি । আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রাধামাধব
সিংহ রায় মহাশয় টাদপুরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং জাতীয়
সংগঠনকাধ্যে সর্বদা অগ্রণী। বিনা আড়ম্বরে তিনি বহুকাল
এ্ঘেরপ লোকসেবায় এবং দেশের কল্যাণপ্রদ কাধ্যে ব্যাপৃত
এআছেন, তাহার প্রেরণাতেই আমি বাল্যকাল অবধি জাতীয়
আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। ৩।৪ ঘণ্ট1 টাদপুরে থাকিতে

হইবে জানিয়া আমি মহাত্মাজীর অন্থুমৃতি লইম্া পিতা-মাতার
চরণ দর্শন করিয়া আসিলাম।

চাদপুর হইতে বরিশাল যাইবার মার পথ আমাদের'
সকলের নিকট বড় মনোরম বোধ হইল।

চারিদিকে অসংখ্য

নদী এবং যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল নদীর জল দেখা
ষাইতেছিল। তাহার মধ্যে উর্বরা ধরিত্রী ফলশন্তে সুশোভিত
হইয়া! স্বীয় সুনীল কান্তিতে নয়ন ল্িগ্ধ করিতেছিল। জলস্থলের
এরূপ অপূর্ব সংমিশ্রণ ও সমাবেশ ভারতে অন্য কোথায়ও আছে
কিনা জানি না। নদীর মন্দ, মধুর ও পবিত্র বাুর সংস্পর্শে

আমাদের সকলের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইতে লাগিল। চট্টগ্রাম
অবস্থানের দিন মহাত্মাজীকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল;
সেজন্ত তিনি ই্রীমীরের উন্মুক্ত ও স্থশীতল বাষু সেবন করিতে
করিতে কিছুক্ষণ নিত্্র। গিয়া শ্রাস্তি অপনোদন করিলেন । তাহার

পর ট্টামীর যখন স্থানে স্থানে কূলে আমিয়৷ লাগিল তখন
যে সকল স্থানীয় লোক তীহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া! তাহার

দর্শনার্থ তীরে সমবেত হইয়াছিল, তিনি উপরের ভেক হইতে
১৫
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মহাত্ব! গাঙ্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

দ্াড়াইয়া তাহাদের কাধ্যকলাপ ও ব্যবহার নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন।

বৈকাল ৫€টার সমস ট্টামার বরিশাল পৌছিল। এখানে
স্টীমার ঘাট পুলিশ প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে দেখিতে
পাইলাম।

উহাদিগের প্রত্যেকের হাতে একটা সুদীর্ঘ লাঠি;

এবং উহাদের বেশ যেমন উগ্রতা-ব্যঞ্জক, ব্যবহারও সেইবপ
উগ্ভ বোধ হইতে লাগিল।

প্রহরীদের বেষ্টনীর বাহিরে বৰি-

শালের জনসাধারণ সমবেত হইয়া মহাত্মাজী এবং তাহার সঙ্গীয়
নেতৃবৃন্দকে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া গেলেন। এপ্রোসেশনঃ চলিয়া গেলে এবং জনতার হ্রাস হইলে যমুনাদাসজী, প্রভৃদাস
হিরোয়ে, মৌলানা মহাম্মদ আলী সাহেবের সেক্রেটারী, মিঃ
হায়াৎ পরশুরামজী ও আমি আমাদের মালপত্র লইয়া অন্তপথ

দিয়া আবাসস্থলে পৌছিলাম।
চট্টগ্রামে রেলওয়ে ধন্মঘট ব্যাপার যে প্রকার সর্বপ্রধান সমস্তা

হইয়। দঁড়াইয়াছিল, এবং ভাহাতেই লোকের সমস্ত সময়, পরিশ্রম,
অর্থ এবং বুদ্ধি ব্যয় হইতেছিলঃ সেইরূপ বরিশালেও কতকগুলি

সমস্যা অপূর্ণ রহিয়াছে । স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে বরিশাল
বাঙ্গলার এক তীর্থভূমিতে পরিণত হইয়াছে । বর্তমান আন্দোলনের প্রভাবে বরিশালে যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে,
এবং টাদপুরের কুলী-বিভ্রাট লইয়৷ ট্টীমার কোম্পানীর সঙ্গে
যে ধর্মঘটের কৃষ্টি হয় তাহা বরিশালে তখন পর্য্যন্ত রক্ষিত

হইতেছিল। শিলেটে অবস্থান কালে মহাত্মাজী বরিশাল হইতে

ষোড়শ অধ্যায়
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একখানা পত্র পাইয়াছিলেন। বরিশাল আসিবার পথে ট্রামার
কোম্পানীর জাহাজ ব্যবহার না করিয়া তিনি ধর্মঘটের মর্ধ্যাদা
রক্ষা করেন, এই অনুরোধ তাহাতে করা হইয়াছিল । পত্রখানা
পাইয়া, ধর্মঘটের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার কিছু জানা আছে
কি না, এবং স্টীমার ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে বরিশাল যাওয়া যায়
কি না, তাহা আমাকে মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ।
্টামারের ধর্মঘট ব্যতীত বরিশালে বহুবার ঘন ঘন “হরতাল?
হইয়া গিয়াছে, এবং সেই সময় অসহযোগীরা গভর্ণমেন্ট সংশ্লিষ্ট
ব্যক্তিদিগের রসদ বন্ধ করাতে ইহাদিগকে ক্লেশ ভোগ করিতে

হইয়াছিল, এন্সপ কথা মহাত্মাজী বরিশালে আসিয়। শুনিতে
পাইলেন। এ কারণ অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে এখানে

এক “ভিষ্রিক্ট প্রপোগেগ্ডা সমিতি" স্থাপিত হইয়াছে । এ সমিতির
গক্ষ হইতে একজন মুসলমান যুবক মহীত্মাজীর আবাসস্থল দেখা
করিতে আসিয়া! ভীহাকে বলিতে লাগিলেন যে, খিলাফৎ

আন্দোলনের কোন ভিত্তি নাই এবং ইংরাজ ও মিত্রশক্তি সমূহের
সহিত তুরস্কের যে সদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে মুসলমান ধশ্মের উপর
হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এ যুবকের তর্ক করিবার আগ্রহ দেখিয়া

মহাত্মাজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার মতের পক্ষে
কোন মুসলমান উলমার সম্মতি আছে কি না, অথবা তিনি
তাহার নিজের বুদ্ধি হইতেই এ উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহাতে

সেই যুবক বিহার প্রান্তের এক প্রসিদ্ধ মৌলানার নাম করিলেন;
কিন্তু মহাত্মাজী তখন বলিয়া দিলেন যে, উক্ত মৌলানা এখন
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খিলাফৎ্ আন্দোলনের পক্ষপাতী হইয়াছেন। যুবক চলিয়া
যাইবার সময় মহাত্মাজীর নিকট অভয় প্রার্থনা করিল, যেন
স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহার উপর অত্যাচার না করে। ইহার পর

সভাস্থলে মহাত্মাজীর বক্তৃতার সময় অপর ছুইজন মুসলমান
অভিযোগ করিলেন যে অসহযোগের সহিত সহানুভূতি নাই
বলিয্লা তাহাদিগকে নানারূপ নির্যাতন ভোগ করিতে হয়।
এতদুভিন্ন পডিগ্রিক্ট প্রপোগেও্া সমিভি'র পক্ষ হইতে অনেক
অভিযোগের পত্র মহাত্মাজীর নিকট আসিল । সাধারণের বিশ্বাস

যে, এই সমিতি গভর্ণমেণ্টের আল্গুকুল্যেই জীবিত এবং ইহার
ভিতর অনেক কৃত্রিম ব্যাপার আছে।
বরিশালের শ্ষেচ্ছাসেবকদিগের যে প্রকার সঙ্ঘবদ্ধতা এবং

কাজের শৃঙ্খলার প্রমীণ পাইলাম এরূপ আর কোথাও পাই নাই।
মৌলান। মহম্মদ আলী সাহেব তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে,
এ বিষয়ে প্রতিযোগিতায় বরিশাল চট্টগ্রামকেও পরাস্থ করিয়াছে ।

রাস্তায় রাস্তায় স্বেচ্ছাসেবকেরা তালে তালে পা ফেলিয়া সিপাহীর
স্তায় পাহারা দিতেছে দেখিয়াছি। স্ষেচ্ছাসেবক্দিগের মধো

একজন বহুবার মহাত্মাজীর সহিত গোপনে কথা কহিবার চেষ্টা
করিয়া একবার সুবিধা পাইয়া তাহাকে বলিয়া গেল যে, বরিশালের
বনু স্বেচ্ছাসেবক শাস্তির পথ অপেক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ ও দাঙ্গাফেসাদের

পক্ষপাতী। ইহা কতদূর সত্য তাহ! বরিশালে একদিন মাত্র
অবস্থান করিয়া বুঝ! সম্ভব নহে।

কিন্তু বরিশাল প্রবেশ এবং

বরিশাল হইতে প্রস্থানের সময় ্টামার ঘাটে পুলিশ প্রহরীদিগের

যোড়শ অধ্যায়
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যেরূপ উগ্রতা, দৃঢতা৷ এবং ব্যহরচন! দেখিয়াছি, এরূপ অন্য কোন
স্থানে দেখি নাই । তাহাতে মনে প্রশ্ন হইল, এখানকার স্বেচ্ছা
সেবকদিগের প্রতিচ্ছায়া কি রাজকম্মচারীদিগের চিত্তে প্রতিফলিত

হইয়াছে?
এতদৃভিক্ন, বরিশালে তৃতীয় প্রকারের এক অভিনব সমস্তা
মহাত্মাজীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বরিশালের বহু
গণিকা কংগ্রেসের চাদা দিয়া সভ্য-শ্রেণীভূক্ত হইয়াছে, এবং
তিলক-ম্বরাঁজ-ভাগারে অর্থদান করিয়াছে। কংগ্রেসের কর্মচারী
হইবার অধিকার তাহাদিগের আছে কিনা তাহা তাহার!

জানিতে চাহিল, এবং মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা

জ্ঞাপন করিল। কংগ্রেস সম্বন্ধে তাহাদের প্রস্তাব শুনিয়! মহাআ্মাজী
প্রথমে একটু উন্মনা ছিলেন। তাহার পর বলিলেন--“বরিশাল
ক্ষুদ্র সহর, এখানে আর কয়জন বেশ্টা আছে ? যদি ৮১০ জন
থাকে, তবে একটা সময় করিয়া তাহাদিগকে আসিতে বল!

যাইতে পারে ।” কিন্তু যে ব্যক্তি বেশ্াদের পত্র লইয়া আসিয়া-

ছিলেন, তিনি বলিলেন যে ৩৫০ ঘর বেশ্তা এই সহরে বাস

করিতেছে। তাহা শুনিয়া মহাত্মাজী চমকিত হইয়া দৃঢ়তা
সহকারে 49129006, 9109705 00 03871521 ( ধিক্, বরিশীলকে

ধিক্) এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন।

অতঃপর একটু চিন্তা

করিয়া তিনি বেশ্তাদিগের উপস্থিতির একটা সমস্থ নির্দিষ্ট করিয়া
দিলেন।

এই সমস্ত আলোচনা শেষ হইলে সভাস্থলে যাইয়! মহাত্মাজী
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বক্তৃতা করিলেন।

তাহাতে স্বরাজের জন্য অহিংসা (ি০০-

৮£০15:০6), হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি এবং

স্বদেশী ব্রভপালন,

এই তিন সর্ত পূরণের প্রয়োজনীয়তা প্রথমে তিনি বুঝাইয়া
দরিলেন।

অহিংসা সম্বন্ধে বলিলেন ঘে, যগ্যপি গভর্ণমেপ্ট পাগল

হইয়া আলী ভ্রাতৃঘয়কে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, তথাপি মালাবারের মোপলাদিগের ন্যায় কাহার যেন মাথ! খারাপ না! হয়।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গ্রীতি-স্থাপনের আবশ্যকতা বুঝাইতে

গিয়া বলিলেন থে, যতদিন হিন্দু ও মুসলমান ছুই বিরুদ্ধ দলে
বিভক্ত হইয়া পরস্পরে বিবাদ করিতে থাকিবে, ততদিন ভারতে
স্বরাজ লাভ অসম্ভব।

হইবে।

তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্ব-স্থত্রে আবদ্ধ হইতে

তাহাদিগের যোগ প্রাণের ঘোগ হইতে হইবে । নতুবা?

যদি কেবল মুখে প্রীতির ভাণ করিয়া হৃদয়ে বিষ পোষণ করা হয়,

তবে সেই প্রীতি ছুই দিনও স্থায়ী হইবে না।

এরূপ মৌখিক

প্রীতি ঘোষণা করিয়া আমরা “স্বরাজ” “ম্বরাজ” বলিয়া চীৎকার
দ্বারা নাটক অভিনয় করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের

“নাটকীয়” স্বরাজই লাঁভ হইবে, আসল বস্ত কিছুই দিলিবে না।
ত্বদেশী সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিলেন--ত্তাহার বড়ই দুঃখ যে আজ
বাঙ্গলায় আসিয়া তাহাকে স্বদেশী প্রচার করিতে হইতেছে।

কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান স্বদেশী আন্দোলন

বাঙ্গলার স্বদেশী যুগের স্বদেশী হইতে বিভিন্ন। তখন স্বদেশীব্রত
গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী স্বীয় বস্ত্র জন্য বোম্বাই ও আমেদাবাদের

মুখাপেক্ষী হইয়! পড়িয়াছিল, তাহাতেই গত বারের আন্দোলন

ষোড়শ অধ্যায়
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কতকার্ধ্য হইতে পারে নাই । কিন্তু এবার নিজেকে সুতা কাটিয়া
বস্ত্র বয়ন করাইয়া! লইতে হইবে । এইরূপ না হইলে এই আন্দোলনও বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যর্থ হইবে । এবার সকলকে মজুর হইতে

হইবে। বাঙ্গালীজাতি সৌখীন এবং শারীরিক পরিশ্রমে অপটু
হইয়া পড়িয়াছে।

মোটা কাপড় পরিতে বাঙ্গীলী ভয় পাঁয়।

কিন্ত এই সমস্ত দুর্বলতা দূর করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর পক্ষে

স্বরাজ লাভ দুর্ঘট হইবে, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস।
স্বরাজ সাধনের তিন প্রধান সর্তের এরূপ ব্যাখ্যা! করিয়া
মহাত্বাজী “ডিষ্রিক্ট প্রপোগেণ্ডা সমিতির কতিপয় প্রশ্নের উত্তর

প্রদান করিলেন।

প্রশ্নগুলি মুদ্রিত করিয়া সমিতির পক্ষ হইতে

মহাত্মাজীর নিকট পাঠান হইয়াছিল, অথচ সমিতির পরিচালক-

বর্গের নাম ধাম কিছুই উহাতে ছিল না।

মহাত্মাজী পূর্বব

বাঙ্গলাঘ়্ রেল ও ্টীমার সম্পকিত ধণ্মঘটের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ
করিয়াছেন, অথচ সেই ধর্মঘট রক্ষার জন্য কংগ্রেসের অর্থব্যয়

হইতেছে, তাহাতে কেন তিনি বাধা দিতেছেন না,-ইহাই এক
প্রশ্ন । ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, যে কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির

উদ্দেস্টে অথবা কোন নেতার কারাবাসের গ্রতিবা স্বরূপ ধশ্মঘট

অনুষ্ঠিত হইলে তিনি সেই ধশ্মঘট সমর্থন করিতে পাবেন না।
কিন্তু স্বরাজ লাভের উদ্দেষ্তে কিম্বা অসহযোগ আন্দোলনের

সুবিধার জন্যঃ যদি ধন্মঘটের প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে নিশ্চয়

তিনি সেই ধশ্মঘট অস্থমোদন করিবেন। পূর্ববঙ্গের বর্তমান
ধর্মঘটের ফলে অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষতি হইয়াছে, ইহাই
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তিনি মনে করেন; সেই জন্য ইহার প্রতিকূলে তিনি মত প্রকাশ

করিয়াছেন । কিন্তু রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ধন্মঘট পশ্থার বিরুদ্ধে
তিনি কোন কথা বলেন নাই।
“প্রপোগেণ্ডা সমিতির দ্বিতীয় প্রশ্নে অনহঘোগী ছাত্রদের
বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করা হইল । তাহার! অত্যন্ত অসংযত

হইয়া পড়িয়াছে, এবং যে সকল ছাত্রের স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে
নাই, তাহাদিগকে তাহার। গালাগালি ও ভয়প্রদর্শন করিয়! থাকে ।
সেই জন্য সমিতি প্রশ্ন করিতেছেন যে, তাহাদিগকে স্থসংযত
করিবার জন্ত এবং তাহাদের ভবিষ্তৎ জীবিকা-অঞ্জনের উদ্দেশ্টে
মহাত্মাজী কি উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছেন? ইহার উত্তরে

তিনি বলিলেন--যদি কোন অসহযোগী অসংঘত হইয়া অপরকে
অপমান বা ভয়প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তবে তিনি অসহযোগী

হইবার উপযুক্ত নহেন, কারণ অসহযোগের আদি অক্ষর তাহার
এখনও শিক্ষা হয় নাই । সেই শ্রেণীর যুবক দ্বার এই আন্দোলনের কোন সহায়তা হইবে না। তাহাকে তিনি স্কুল-কলেজে
যাইয়া পুনরায় দাসত্বের পাঠ অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিতেছেন,
কারণ এক্ধপ শিক্ষাই তাহার পক্ষে উপযোগী । যুবকদের জীবিক!
সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিলেন, তিনি নিজে ভগবান নহেন
যে

সমস্ত

বন্দোবস্তের

ভার

গ্রহণ

করিবেন।

তাহার

বিশ্বাস যে ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হইলে কোন বালকের ভরণ-

পোষণের জন্য তাহার পিভামাতাও দায়ী নহেন। সেই বয়স
হইতেই তাহার শ্বাবলম্বন শিক্ষা দরকার । তিনি নিজের পুত্র-
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দ্রিগের জন্ত নিজেকে এখন দায়ী মনে করেন না।, সকলকে

পরিশ্রম করিয়া নিজের স্বাধীন ক্ষমতা ও বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারা
জীবিকা অজ্জন করিতে হইবে। এই শক্তি উদ্ভূত না৷ হইলে
স্বরাজ লাভ এবং স্বরাজ রক্ষা কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিলেন যে, শক্তিশালী বৃক্ষের বীজ প্রস্তরময়

জমিতে নিক্ষিপ্ত হইলে, সেখানেও তাহা অঙ্কুরিত হয়। সেই কারণ
তাহার বিশ্বাস যে যাহারা এই আন্দোলনের মম্ব হৃদয়জম করিয়া
স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা নিজেরাই জীবিকার পন্থা
উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারিবে। বর্তমানে তিনি মনে করেন
যে, যে সকল যুবক স্বরাজপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিয়া অসহযোগ অবলম্বন

করিয়াছে, প্রত্যহ ৮৯ ঘণ্টা কাল স্বরাজ লাভের প্রধান অস্ত্র
চরকা ও ভীতের ব্যবহার তাহাদিগের পক্ষে আবশ্তক। সেই

উপায়ে ভাহাদিগের ভরণ-পোষণ হইয়া যাইবে এবং শ্রভগবান্
তাহাদের সছুদ্েশ্ত ও সৎকাধ্যের প্রতি শুভদৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগের

সহায়তা করিবেন, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইহার পর বরিশালের হরতাল সম্বন্ধে ছুই তিনটা প্রশ্ত্রের
উত্তর প্রদান করিয়া স্বদেশী সম্বন্ধে “গ্রপোগেণ্ডা সমিতির ষে

প্রশ্ন ছিল তাহারই তিনি উত্তর করিলেন । সমিতির প্রশ্ন ছিল যে,
বোম্বাই অঞ্চলের কাপড়ের কলের স্বত্বাধিকারীরা স্বদেশীর হুজুগ
তুলিয়া স্বার্থসিদ্ধির আশায় ভিলক-ম্বরাজ-ভাগারে কত টাকা
দিয়াছে? দ্বিতীয়তঃ, মহাত্মাজী বিদেশী বন্ত্র ঝজ্জন-নীতি প্রচার
করিতেছেন, কিন্তু ভারতবাসীর অভাবের অনুরূপ বন্ত্রসংস্থান
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কি ভারতে আছে? তৃতীয়তঃ, এ নীতির প্রভাবে যছ্যপি
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ধ্বংসপগ্রা্চ হয়, তাহা! হইলে কিরূপ
বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা কি মহাতআ্মাজী চিন্তা করিয়াছেন?
মহাত্মাজী উত্তরে বলিলেন যে প্রশ্নের প্রথমাংশে বোখ্বাইয়ের
বন্ত্রব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে যে শ্লেষোক্তি হইয়াছে তাহার কোন

ভিত্তি নাই, এবং অন্ায়রূপে এ ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তীহারা
“তিলক-স্বরাজ-ভাগ্ডারে” অধিক অর্থ দেন নাই। এই আন্দোলনের দ্বারা তাহাদিগের স্বার্থসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই:।
কারণ সকল প্রদেশের অধিবাসিবর্গকে নিজ নিজ প্রদেশের বন্ধু
উৎপন্ন করিবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে
স্বদেশী হইতে হইলে বরিশাল বশ্থের বস্ত্রের উপর নিভর না করিয়া

নিজের বস্ত্র নিজেই তৈয়ার করিয়া লইবে। তাহার বড়ই আক্ষেপ
যে, বরিশালে বিশ সহম্র অধিবাসী, অথচ মাত্র দুই শত চরকার
গ্রচলন হইয়াছে। তীহার ইহাই প্রত্যাশা যে, অন্ততঃ, চারি
সহস্র চরকা এবং এক সহশ্্র ভাত এই সহরে বসিবে; তাহা হইলে
বরিশালকে বস্ত্রের জন্ত বন্ধের বা আমেদাবাদের মুখাপেক্ষা করিয়।

থাকিতে হইবে না।

প্রশ্নের দ্বিতীক্ এবং তৃতীয় অংশ বিচার করিবার পূর্বেই
মহাত্মাজী বলিলেন

ঘে, একব্প প্রশ্ন শুনিলে তাহার বড়ই

দুঃখ হয়, কারণ তাহার বিশ্বাস, কেবল সত্যকে প্রচ্ছাদিত করিবার

উদ্দেশ্তেই এরূপ বাক্যজালের অবতারণা হইঘা থাকে । তিনি
বৈদেশিক বাণিজ্যের বিরোধী নহেন। বিদেশ হইতে কীচের
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জিনিষ ও লোহার কলকক্জা আমদানী করা যাইতে পারে। কিন্ত
শরীরের প্রাণবাঘু যেমন বাহির হইতে গ্রহণ করা! যাঁয় না,
ভাঁরতেও সেইরূপ বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানী করা যাইতে পারে
না। অতঃপর তেজোময়ী ভাষায় তিনি বলিতে লাগিলেন-_-

“দেড়শত বৎসর পূর্বে ভারতে যখন ইংরাজ আধিপত্য ছিল না,
তখন ভারত কাহার সাহায্যে লজ্জা নিবারণ করিয়াছিল? তখন
যদি নিজের বস্ত্র ভারত নিজেই প্রস্তুত করিয়। থাকে, তবে আজ
কে তাহাকে সেই কাধ্যে বাধা দ্রিতেছে? দেশে যত গম উৎপন্ন
হয়, তাহা পিষিয় ময়দা করিবার জন্য কি উহা৷ বিদেশে পাঠাইয়া

দিতে হইবে, এবং বিদেশ হইতে বিস্কুট প্রস্তত হইয়া আসিলে
কি দ্রেশের লোক তাহা খাইয়া জীবনধারণ করিবে?

যি

লোকের প্রতি এবপ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই
জাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। বস্ত্র সম্বন্ধেও সেই কথা তুলা
এখানেই উৎ্পক্ন হইয়া থাকে । কিন্ত বস্ত্র প্রস্তুতের নিমিত্ত তাহা

আমর! বিদেশে পাঠাইয়। দেই। আমাদের অধ্যবসায়, সহিষুতা,
মনুষ্যত্ব সমস্তই হারাইয়। ফেলিয়াছি, সেইজন্য চরকা ও তাতের

কাজ এখন আমাদের কষ্টসাধ্য মনে হইতেছে। কিন্ত ইহার ফলে
দিন দিন দেশের কিরূপ অধোগতি হইতেছে তাহা আমরা
বিবেচনা করিয়! দেখিতেছি না । ক্রমে ক্রমে যগ্ভপি স্ত্রীলোকের
বন্ধনকাধ্য কষ্টদায়ক মনে করিয়া হোটেলে ভোজন পছন্দ করিতে

থাকেন, তাহা হইলে বুঝিব, এই দেশ ধর্ম হারাইতে বসিয়াছে
এবং স্ত্রীলৌকদিগের সতীত্ব নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।
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পরিশ্রম করিবার জন্য ভগবান্ মানুষের হাত পা দিয়াছেন।

বদি লোকে তাহার ব্যবহার বন্ধ করিয়! দেয়, তাহা হইলে
প্রতিফল-স্ব্ূপ অবশ্তই তাহাদিগকে ধশ্ম হারাইতে হইবে।
আমি অনেকবার একথা বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে,

এই দেশে চাষের কাজ এবং চরকা ও ভাতের কাজ জাতীয়
শরীরের ছুই ফুস্ফুস্ সদৃশ । যগ্যপি সেই ছুই ফুসফুসের রক্ষাকল্পে যত্ববান্ না হই, পরন্ত যগ্পি অযত্বে একটা ফুস্ফুস্ নষ্ট

হইয়া যায়, তাহা হইলে এই জাতি অধিক দিন জীবিত থাকিতে
পারিবে না।”

সমিতির শেষ প্রশ্ন দ্বার মহাত্মাজীর নিকট এই অভিযোগ
উপস্থিত করা হইল ফে, যে সকল লোক তাহার নামে জয়ধ্বনি ও
চীৎকার করিয়া থাকে, তাহারাই বরিশালে উপধুর্ণপরি হরতাল
অনুষ্টান পূর্ববক সর্ববসাধারণকে অসামান্য উদ্বেগ প্রদান করিয়াছে।
তিনি তাহার

থাকেন?

নামের

জয়ধ্বনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়!

এই প্রশ্বের উত্তরে মহাত্মাজী আবেগভরে বলিতে

লাগিলেন--“আমি যখন আমার নামে জয়ধ্বনি শুনি, তখন মনে
হয় ধেন শ্রবণমাত্র প্রত্যেক ধ্বনি এক একটা শেলের ন্যায় হ্ৃদয়

বিদ্ধ করিতেছে। যদি বুঝিতাম এইরূপ জয়ধ্বনি করিলে তোমাদের
স্বরাজ লাভ হইবে তাহা হইলে আমি এ ক্লেশ সহা করিতে পারিতাম। কিন্ত যখন দেখি লোকের সমস্ত শক্তি এবং সময় কেবল
অযথা চীৎকারে ব্যয়িত হইয়া কাজের ক্ষতি করিতেছে, তখন

মনে হয় এরূপ জয়ধ্বনি না করিয়| যদি তাহার! চিতানল প্রজ্জলিত

যোড়শ অধ্যায়

১৫৭'

করিত, তাহা হইলে তাহাতে প্রবেশ করি! আমি হৃদয়ের জাল!
নির্ববাপিত করিতে পারিতাম 1৮

এইরূপে বক্তৃত। সমাপন করিয়া তিনি অধিক রাত্রিতে
আবাসে প্রত্যাগত হইলেন ।
|
দোতালার যে কক্ষটী মহাত্মাজীর জন্য এখানে নির্দিষ্ট হইয়াছে,
তাহাতে যাইতে হইলে আমাদের ঘরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় কিয়ৎক্ষণ তিনি সম্মুখের ছাদে যাইয়া
বসিয়াছেন। এমন সময় দেখিলাম একজন স্ত্রীলোক আমাদের
ঘরের মধ্য দিয়া ছাদের উপর যাইয়া তাহার নিকট উপস্থিত
হইল। তাহার পর ক্রমশঃই দলে দলে বহু স্ত্রীলোক সেই দিকে
যাইতে লাগিল।

কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক তাহাদিগকে ছাদের

উপর পৌছাইয়া দিয়া কি কথাবার্তা হয় শুনিবার জন্ত সেই স্থানে :
অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তাহাতে তিনি (48০, ৪০ ৪] ০£

০ম. 205০৮
)অর্থাৎ “যাও, যাও, তোমরা কেহই এখানে

থাকিতে পারিবে না” বলিয়া গঞ্জন করিয়া উঠিলেন।

তাহার

সেই মেঘের ন্যায় গম্ভীর গঙ্জন শুনিয়া স্বেচ্ছাসেবক সকলেই
চলিয়া আসিল।

আমি এবং হিরোয়ে পার্থের ঘরে ছিলাম,

তিনি তাহা পছন্দ করিবেন কি না বুঝিতে না পারিয়া আমরাও

নীচের ভলায় চলিয়া আসিলাম।

সেখানে যাইয়া শেঠ যমুনা-

লালজীর নিকট শুনিলাম, বরিশালের যে সকল গণিকারা
মহাত্মাজীর মহিত সাক্ষাৎ করিবার ময় নিদ্ধীরণের জন্ পত্র

লিখিয়াছিল, তাহারাই রাত্রিতে দেখা করিতে আসিয়াছে।

প্রায়:

১৫৮

মহাত্বা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

ছুই ঘণ্টাকাল তাহার সহিত কথ! কহিয়া তাহারা নামিয়া আসিল,
এবং কেহ কেহ অগ্রসর হইয়া যমুনালালজীকে প্রণাম করিল।
তাহাদিগকে দেখিয়া তখন মনে হইল যেন তাহাদিগের হৃদয়

ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। বরিশালের এই পতিত।
স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ মহাত্মাজী
ইতিয়া*্তে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে
দেখাইয়াছেন যে বরিশালের অন্নপাঁতে হিসাব করিলে
ভারতে পিতা স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা দশলক্ষ
হাজার হইবে। ইহারা যদি পাপপথ হইতে বিরত

“ইয়ং
তিনি
সমগ্র
পঞ্চাশ
হইয়া

ভারতের মঙ্গল কামনায় সন্ন্যাসিনী হয় এবং জীবিকান্বরূপ
চরকা ও তাতের কাজ অবলম্বন করে, তাহা হইলে প্রতি জনের
এক টাকা দৈনিক আয়ের অন্গপাঁতে প্রত্যেক দিন দশলক্ষ পঞ্চাশ

হাজার টাকা ভারতের আয় হইতে পারে। কিন্তু ইহাদিগের
উদ্ধারের দাত্রিত্ব কে গ্রহণ করিবে? বরিশালে যাহার! এই কাধ্যে
উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছিলেন, মহাত্মাজী তাহাদিগকে সতর্ক
করিয়া বলিয়া দিলেন যে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং বদ্বোবৃদ্ধ ব্যক্তি
ব্যতীত কেহ ষেন এইরূপ কাধ্যভার গ্রহণ করিতে সহসা অগ্রসর
নাহন।
পরদিন (৩রা! সেপ্টেম্বর) বৈকালে মহাত্মাজী বরিশাল হইতে

যাত্রা করিলেন। বরিশালে আনিয়া পঞ্চম দিবসে তিনি শ্রীযুক্ত
অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত প্রথম, এবং বরিশাল হইতে
প্রস্থানের দিন দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়
বরিশালের

১৫৯

রাস্ত্রীয় বিষ্ভালয় ও বয়নাগারের চরকা ও তাতের

কাজের স্থব্যবস্থা দেখিয়া! তি'ন সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত
ব্যবসায়ীদিগের সভা, ক্্ীলোকদ্িগের সভা, ধর্মঘটকারীদের
সভা, কংগ্রেসের কম্মি-বৃন্দের সভা, খিলাফত সভা ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের সভাতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কিছু কিছু

উপদেশ প্রদান করিতে হইয়াছিল। চট্টগ্রামে ধর্্ঘটকারীদিগকে তিনি যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ
দিলেন।

কংগ্রেসের ক্সিবুন্দকে বলিলেন যে, খদ্দর প্রস্তত

এবং খদ্দর সরবরাহ করা এখন তাহাদের প্রধান কাধ্য হইবে এবং
এই খদ্দরের কারবার লইয়া তাহারা দ্বিতীয় এক “ঈষ্ট ইত্ডিয়া

কোম্পানী” সংগঠন করিতে সমর্থ হউন, ইহাই তাহার প্রার্থনা।
স্বেচ্ছাষেবকদিগকে বলিলেন যে, বরিশালে তাহাদের যেরূপ

কাধ্যশৃঙ্খলা দেখিলেন এবপ প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু তিনি
শুনিয়াছেন যে তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিংস পন্থার
পক্ষপাতী নহে। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে

অহিংসার পথ হইতে এক চুল স্মলিত হইলে এই আন্দোলন
নুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হইয়। যাইবে । এইবূপে সমস্তদিন অতিবাহিত
হইলে সন্ধ্যার প্রান্কালে মহাত্বাজী বরিশাল হইতে খুলন! যাইবার

ট্রামারে উঠিলেন। ্টীমারে খুব ভিড়) এবং সকল লোক ত্তাহাকে
দেখিবার জন্ত উদগ্রীব । দেই কারণ তিনি এবং মৌলানা মহম্মদ
আলী সাহেব উপরের ডেক হইতে নামিয়া আপিয়া ভিড়ের

মধ্যে একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া গেলেন।

ট্টামারে সমস্ত রাত্রি

১৬০

মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্ষে সাত মাস

যাপন করিয়া প্রাতঃকালে আমরা খুলনা পৌছিলাম।
স্টেশনের বাহিরে অসংখ্য

সম্বর্ধনা করিয়াছিল।

লোক

সমবেত

খুলনা

হইয়৷ তাহার

দম্দম্ ষ্টেশনে শ্রীমতী উম্মিলা দেবী,

শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া মহাআ্মাজী,
মৌলানা মহম্মদ আনী সাহেব, বেগম সাহেবা এবং ।মৌলানা
আজাদ দোবানী সাহেবকে মোটার যানে কলিকাতা লইয়া
গেলেন। আমরা (৪ঠ1 সেপ্টেম্বর) বেল প্রায় ১১টার সময়

শেয়্ালদা পৌছিয়া দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের
বাটাতে তাহার অতিথি হইলাম ।

অগুদশ অধ্যায়
কলিকাতা
6১)

১৭ই অগাষ্ট কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া আসাম ও পূর্বব
বাঙ্গলা পরিভ্রমণের পর মহাত্মাজী ৪ঠা সেপ্টেম্বর
কলিকাতী' প্রত্যাগত হইলেন । এই ১৬ দিনের পথশ্রমে,
এবং আহার-বিহারের অনিয়মে আমরা সকলেই কিছু
কাতর হইফ্া পড়িয়াছি। বেগম মহম্মদ আলী সাহেবা

সদলবলে
অনিভ্রী্্
না কিছু
যে ভাবে

এই ক্লেশ সহ করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যাক্স

না। তিনি সর্বদা পর্দার অন্তরালে থাকিতেন এবং লোকের
সম্মুখে আসিতে হইলে আপাদমস্তক তাহাকে মোটা খদ্দরে
আবৃত রাখিতে হইত । পূর্বববন্গের সেই ভাদ্র মাসের রৌডের
প্রচণ্ডততা

স্মরণ

করিলে

সকলেই

অনুমান করিতে পারিবেন,

ইহাতে তাহার কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল। তাহার উপর ট্রেণেঈীমারে চলাফেরার যে সামান্ত স্বাধীনত। পুরুষদিগের ছিল, বেগম
সাহ্বার তাহাও ছিল না) কিন্ত তিনি কোনরূপ ক্রেশ-স্বীকারে

কুষ্ঠাবোধ করিতেন না । মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব

বাঙ্গলার জলবাযুর প্রভাবে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন।

মুসলমান

শাস্ত্রে মৌলানা! সাহেবের প্রগাঢ পাগ্ডিত্য, এবং তিনি সর্বদা]
ধশ্মচিস্তা ও ধর্মচচ্চাতেই কালাত্পাত করিতে ভালবাসিতেন,
১১

১৬২

মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

দেজন্ত নিজের জিনিষপত্রের প্রতি তাহার দৃষ্টিছিল না। জঙ্গে
মাত্র একটি ট্রাঙ্ক, তাহা বন্ধ করিবার তালা চাবিও ছিল ন|।
মহম্মদ আলী সাহেব রহস্য করিয়া বলিতেন যে মৌলানার এই
খোলা বাক্স হইতে কত জিনিষ বাহির হইয়া যাইতেছে, আবার

কত জিনিষ উহাতে ভঙ্তি হইতেছে, অথচ মৌলানা সাহেবের
কিছুই খেয়াল নাই। পথের ধুলি-বালি ও কয়লার বাহুল্য
মৌলানা সাহেবের অঙ্গসৌষ্ঠৰ যেন

মলিন

হইয়া গিয়াছে।

শেঠ, যমুনালালজীর প্রশান্ত বদন ও সমুন্নত দেহ শ্রান ও রুশ
হইর। গিয়াছে । কলিকাত৷ আসিয়া আমর! ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ি-

লাম। শেঠজী সদলবলে তাহার বড়বাজারের দোকানে চলিয়।
গেলেন। ম্হম্মদ আলী সাহেব দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের অতিথি
হইলেও তিনি এবং মৌলানা আজাদ সৌবানী সাহেব মুসলমান
সম্প্রদায় মধ্যে আন্দোলনের বিস্তৃতি এবং খিলাফতের অর্থ
সংগ্রহের জন্ত তাহাদিগের সঙ্গে অধিক সময় অতিবাহিত করি-

তেছেন। যমুনাদ্দাসজী ও প্রভুদাস এতদিন বাঙ্গলার ভাত-তরকারী
খাইয়া তৎ্প্রতি বিভৃষ্ক হইয়া পড়িয়াছেন) এখন মুখ বদলাইয়!
শরীর প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য এবং গুজরাতী “রোট্লা*র লোভে
গুজরাতী আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের বাটাতে গমনাগমন আরস্ত
করিলেন।

কলিকাতা৷ পৌছিয়াই শুনিলাম, এখানে সাতদিন বিআম
করিয়। মাদ্রাজ ঘাত্র। করা হইবে । শেঠ যমুনালাল এবং তাহার

সহচরগণ মহাত্মাজীর সহিত মাদ্রাজ যাইবেন ন|।

শেঠ্জী
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অবস্থান করিয়া বাবসাদার মহলে বিলাতী বস্ত্র

বহিষ্ষরণের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু একদিন একদিন করিয়া সাত
দিনের স্থলে নয়দিন কলিকাতা থাকা হইয়া গেল। ইহাতে

আমাদের যথেষ্ট বিশ্রাম হইল, সন্দেহ নাই; কিন্তু মহাত্মীজীর
বিশ্রাম কোথায়?

তীহার শুভাগমনে সহরের চারিদিকে সাজ

নাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। এই সময় কলিকাতায় ওয়ার্কিং
কমিটির এক মভা। হইবে, 'ভাহ। ইতিপূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছিল ।

সেই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রধান প্রধান নেতারা
আনিয়া উপস্থিত হইতেছেন । তুথন সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম
ভাগ; মহাআ্বাজী কোন কোন বক্তৃতাস্থলে এইব্প মন্তব্য প্রকাশ
করিয়াছেন যে, য্পি সেপ্টেম্বর মাসের যধ্যে বিদেশী বস্ত্র

বহিফরণ-কাধ্য পূর্ণভাবে দিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অক্টোবর
মাসে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর, ইহা তিনি বিশ্বাম করেন ।
তাহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি এত প্রগাঢ় যে তীহারা
সে কথা অবিশ্বাস বা অগ্রাহ্ করিতে পারিতেছে না; কিন্ত
কিরূপে তাহা সংঘটিত হইবে তাহাও বুঝিয়া উঠিতেছে না।
পি,

এত বৎসরের পরাধীনতা, এত বড় শক্তিশালী ব্রিটিশ, গভর্ণমেপ্ট,
মমস্তই কি স্বপ্নের মত একদিনে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ! মহাত্মাজী
যে সর্ত প্রতিপালনের কথা বলিতেছেন, সেদিকে লোকের মন

তেমন

একান্তিকভাবে আকৃষ্ট হইতেছে না।

কিন্তু "স্বরাজ

আসিতেছে, স্বরাজ আমিতেছে,-এবং মহাত্মাজী ম্বরাজ আনিয়া
দিবেন এইরূপ ভাবনার মোহে সকলে অধীরভাবে কালাতিপাঁত
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করিতেছে, এবং সকলের দৃষ্টি নিজেদের কর্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট

না হইয়া মহাত্মাজী কি করেন, সেই দিকেই পড়িয়া আছে।
ওয়ার্কিং কমিটির সভার সভ্য পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ

রায় পাঞ্তাব হইতে আসিয়াছেন।

মহাত্মাজী তখন গৃহদ্ার

রুদ্ধ করিয়া নিভৃতে কিছু লেখার কাজ করিতেছিলেন । লালাজী
দেশবন্ুর বাটীতে উপস্থিভ হইয়া মহ্াত্মীজী যে কক্ষে অবস্থান

করিতেছিলেন, তাহার সম্মুখের বারান্দায় দাড়াইয়া অপরাপর
নেতাদিগের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

তীহার মুখ-

মগুল গাভীধ্যপূর্ণ এবং তাহার স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র চক্ষু ছুইটা যেন

আরও ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে । তাহারও মুখে সেই প্রশ্ন
তারপর?

১৩50?

তারপর?

%৮90
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অর্থাৎ--এখন তিনি কি করিবেন বলিতেছেন ?

৪ঠ! সেপ্টেম্বর হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকাল পধ্যন্ত
কলিকাতা অবস্থান কালে নয়দিনের মধ্যে ৫ই ও ১২ই সেপ্টেম্বর
কেবল এই ছুইদিন সোমবার এবং মৌনবার বলিয়। সমাগত
ব্যক্িদিগের সহিত মহাত্বাজীর অবিশ্রান্ত কথাবার্তা, যুক্তি, তর্ক
এবং পরামর্শ প্রদানের কাধ্য স্থগিত ছিল। কিন্তু সেই ছুই দিনও
প্টয়াং ইত্ডিয়া” ও “নবজীবন” লেখার চাপে তীহার বিশ্রামলাভ
কিরূপে সম্ভব?

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ৬১ ৭১৮ এবং ১১

তারিখ; এই চারিদিন বহুক্ষণ মহাত্মাজীর ঘরের দ্বার বন্ধ রহিল।
তাহার

পর

সহরের

স্থানে স্থানে প্রায় প্রত্যহ তাহাকে

জনসভায় উপস্থিত হইতে হইভ।

তন্মধ্যে ৮ তারিখ এবং
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১১ তারিখের বৈকালে সহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ৫টী পার্কে একই
সময়ে যে £টা মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহা স্মরণীয়।
মহাত্রাজীকে এক সভার পর অপর সভায় যাইয়া বক্তৃতা দিতে
হইত; এইবূপে ঘে সভাতে তিনি সর্বশেষে উপস্থিত হইত্েন,
সেখানে উপস্থিত হইতে হয়ত রাত্রি ৯১০টা বাজিয়া যাইত।
কিন্তু তাহাতেও সহশ্র সহজ লোক ধৈধ্যসহকারে স্থিরভাবে তাহার
আগমন প্রতীক্ষা করিত। ইহা দেখিয়া কলিকাতার কোন ইংরাজপরিচালিত সংবাদপত্র সাতিশয় বিম্মপ্ন প্রকাশ করিয়াছিল।

গক্চর গাড়ির চালকের একদিন মিলিত হইয়া মিজ্জীপুর পার্কে
সভা করিল এবং তিলক-ম্বরাজ-ফাণ্ডের উদ্দেশ্তে মহাত্মাজীকে
দশ সহশ্র টাকা ভেট প্রদান করিল। বড়বাজারের উৎকলবাসী
কুলীর। উপধু্যপরি সভা করিয়া স্বদেশী ব্রত গ্রহণ এবং বিলাতী
বন্ত্রের গাট স্পর্শ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞ! করিল। সকল

সভারই এখন প্রধান উদ্দেশ্ত--স্বদেশী প্রচার এবং বিদেশী বন্ত
বঙজ্জন।

চারিদিকে এই আন্দোলনের প্রভাব দেখিয়া বড়বাজারের

মাড়োয়ারী বন্ত্রব্যবসায়িগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং মাড়োয়্ারী
বণিক্্-সভার নেতৃত্বে তাহারা এই বলিয়! মন্তব্য গ্রকাশ করিল

যে, আগামী ডিদেম্বর মাঁস অবধি বিলাতী বন্ত্র আমদানি তাহার
স্থগিত রাখিবে। কিন্ত তাহাতে তাহারা সাধারণের সহাঙ্ভূতি
আকধণ করিতে পারিল না। মহাত্মাজীও তাহাদিগের একপ

কৃত্রিম মনোরগন ব্যবহারে সন্ধষ্ট হইতে পারিলেন নাঁ। কলু-
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টোলাঁর কাটা কাপড়ের ব্যবসায়িগণ মহাত্মাজীকে তাহাঁদিগের

এক সভায় আহ্বান কৰিল এবং বিদেশী বঙ্জীন বিষয়ে উৎসাহ
সত্বেও যে সমস্ত অস্থবিধার জন্ঃ তদনুসারে কার্য করা তাহা
দিগের পক্ষে কষ্টকর হইতেছে, তাহা বিবৃত করিয়া মহাত্মাজীর
উপদেশ প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাদিগকে যে পরামর্শ দিলেন

তাহা এইরূপ £-_প্রথম, বিজ্ঞাপন জারী করিয়া মালগুলি শীস্ত
বিক্রয় করিয়৷ ফেলিতে হইবে। তাহা যদ্যপি না হয় তাহা হইলে
স্বরাজ স্থাপন অবধি উহার বিক্রয্ন স্থগিত রাখিতে হইবে; অথবা
যদি সম্ভব হ্য, মহীজনকে মালগুলি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে । কিন্ত
কেহ যেন কপট আচরণ দ্বারা মহাজনকে প্রতারিত না করে, ইহা
তিনি সকলকে বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন ।
এদিকে মহাআজীর কলিকাতা আগমনের কিছু পূর্ব হইতেই

বিলাতী বস্ত্রের ক্রঘ-বিক্রর বন্ধ করিবার উদ্দেশ্তে বড়বাজারে শ্বেচ্ছা-

সেবকের পাহারা বসান হইয়াছে, এবং মুসলনান-সমাজের ব্বনামধন্য নেতা, স্থুপপ্ডিত, স্থলেখক এবং বাগী মৌলানা আবুল কলাম
আজাদ সাহেব অগ্রণী হইয়া এই কাছে ব্রতী হইয়াছেন । মৌলানা
সাহেব জামার আন্তিন গুটাইয়! লঙ্ব! লম্বা! পাদক্ষেপে মহাত্মাজীর
নিকট প্রতিদিন আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং কাধের হিসাব

দিয়া যাইতেন।

মহাত্াজীর আগমনের পর বড়বাজারে কয়েক-

জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে; তাহাতে সহরে উত্তেজনার
মাত্র! বদ্ধিত হইয়াছে। সেই কারণ মাড়োয়ারী বণিকেরা
মহাত্মাজীর নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠাইয়া যাহাতে
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“পিকেটিং, বন্ধ হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।
তাহারা আসিয়া বলিলেন যে পিকেটিং চলিলে বর্তমান আন্দো-

লনের সহিত তাহাদিগের সহাম্ৃভূতি থাকিতে পারে না। ক্রেতা
যদি বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতে চাহে, তবে তাহারা কি করিবে?
তাহারা ক্রেতার মনস্তষ্টি করিতে বাধ্য। আর বিলাতী বস্ত্র ত
বিষ নহে যে উহা কাহাকেও দেওয়া যায় না?

ব্যবসায়িদিগের এই সমস্ত যুক্তি বহুক্ষণ মন:সংযোগ করিয়া
ম্হাত্মাজী শুনিলেন।

শুনিয়া যে উত্তর প্রদান করিলেন তাহ!

এইবপ £-্পিকেটিং আরস্ত হইবার সময় কলিকাতায় উপস্থিত
থাকিলে তিনি হয়ত এত শীঘ্র উহা আরস্ত না করিয়া! ব্যবসাধিদিগের সহিত আরও বোঝাপড়! করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্ত

এখন যখন উহা স্থুরু হইয়া গিয়াছে এবং ধখন এ সম্পর্কে এ
পর্যন্ত কোন অন্তায় কাঁধ্য সংঘটিত হয় নাই, তখন পিকেটিং বন্ধ
করিবার কারণ কি, তাহ! তিনি খুঁজিয় পাইতেছেন নাঁ। তিনি
যতদুর অবগত আছেন, স্কেচ্ছামেবকের| খুব ভদ্র আচরণ করিতেছে।

যাহাতে ভবিষ্ুৎকীলেও তাহাদের ব্যবহার কোন প্রকারে

অবিনীত না হয়, সেজন্ শেঠ, যমুনালালজী তাহাদের কাধ্যকলীপ
পর্যবেক্ষণ করিবেন। মহাত্মা আরও বলিলেন যে, ব্যব্সায়িগণ
যদি এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের
সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের কৌন প্রকার সংশ্রব থাকা উচিত নহে,

তবে তাহার নিতান্ত ভ্রান্ত । কারণ, তাহারা জানেন যে ইংরাজ
জাতির রাজনীতির মূলে ইংরাঁজের বাণিজ্য ও ব্যবসার উন্নতি-
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সাধন। তাহারই রক্ষণাবেক্ষণ তাহাদের রাজনৈতিক জীবনের সর্ব
প্রধান উদ্দেশ্য । ক্রেতা যেরূপ পণ্যজ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে,
তাহারই সরবরাহ ব্যবসায়ীর সর্ধপ্রধান কাধ্য। মহাত্মাজী বলিলেন,

এইরূপ যুক্তি পাশ্চাত্য জগতের মুখে শোভা পাইতে পারে বটে,
কিন্তু ভারতবাসীর মুখে উহা আদৌ শোভা পাইবে না ।মাড়োয়ারী
সমাজ আজ গো-রক্ষার জন্ প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তত; কিন্তু

যগ্ঠপি কেহ গোমাংস ক্রয় করিতে চাহে, তবে কোন্ মাড়োয়ারী
তাহা বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইবে ? ক্রেতা মদ চাহিলে মাড়োযারীরা কি মগ্যের বাবসা আরম্ভ করিবেন? ত্যাগ এবং সংযমের
উপর হিন্দুধন্ম প্রতিষ্ঠিত। অতএব ধণ্ম রক্ষা করিয়! ব্যবসা করিতে

হইলে ব্যবসায়েরও ভাল-মন্দ বিচার করিতে হইবে । ব্যবসায়ীরা
বলিতেছেন যে, বিলাতী বস্ত্র বিষ নহে যে উহা! সরবরাহ
করিলে পাপপগ্রস্ত হইতে হইবে। বহুকাল এ ব্যবসাতে লিপ্ত
থাকিয়া তাহারা প্রন্ূপ মনে করিতেছেন সত্য, কিন্তু যগ্পি

তাহারা একটু বিচার করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে সাধারণ
বিষে মান্ধষের কেবল শরীর ধ্বংস করে, তাহা বরং সহ করা

সম্ভব) কিন্তু বিলাতি বন্ত্র ব্যবহার ছারা দেশবাসীর আত্মার
যেরূপ অধোগতি হইতেছে তাহা আর সহ্য করা যায় না। বিলাতি

বস্থ আমদানির সঙ্গে সঙ্গে এই দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে,

এবং জনসাধারণের একটা বিশিষ্ট আয়ের পথ বন্ধ হইয়! গিয়াছে ।
তাহার কলে কত স্ত্রীলোক জীবিকার কোন পন্থা না পাইয়া ধন্ৰ

বিসঞ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা কি কেহ হিপাব করিয়!
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লং

দেখিয়াছেন?

কেবল এই বস্ত্-ব্যবসায়ের স্থত্রে আজ ভারতবর্ষ

বিলাতের পদানত হইয়া রহিয়াছে । এই সমস্ত যুক্তির অবতারণা
দ্বারা মহাত্মাজী সহজেই বুঝাইয়া দ্িলেন_-কেন তিনি বিলাতি
বন্ত্র আমদানির ব্যবসায়কে পাপ ব্যবসায় আখ্যা দিয়া থাকেন।
মাড়োয়ারীদিগের ব্যবসাবৃদ্ধি, কর্মদক্ষতা এবং ধন্মভরের প্রশংস।
করিয়া মহাত্মাজী তাহাদিগকে দেশ হইতেই চরকার স্থৃতা উতৎপন্ধ
করিয়া দেশের প্রয়োজনান্ুরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে উৎসাহ
দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, এক মাড়বার প্রদেশ ইচ্ছা
করিলে ভাহারাই সমস্ত ভারতকে খদ্দধর যোগাইতে পারে ॥

সেপ্টেম্বর মাসের মধোই বিদেশী বন্ত্ের আমদানি বন্ধ করিবার
সপ্কল্প লইয় মহাত্মাজী এবার এ কাজেই নিধুক্ত হইয়াছেন, সেই

জন্য উহাই এখন তীহার প্রধান চিন্তা এবং প্রধান কাধ্য হইয়া

পড়িয়াছে।

তথাপি বঙ্দদেশের স্থানীয় সমস্তাপূরণের প্রতিও

তাহাকে মনঃসংযোগ করিতে হইতেছে। পূর্বব্ন্ধের রেল এবং
ই্রীমার কোম্পানীর সহিত ধণ্্ঘটের ব্যাপারই বাঙ্গলার এখন প্রধান
সমস্ত! ।চট্টগ্রামে এবং বরিশালে তিনি ধম্মঘটকারীদ্রিগকে তাহার
যাহা বক্তব্য তাহ! বলিয়া আপিয়াছেন;

তথাপি কলিকাতা

আসিফ়াও সেই বিষয়ের আলোচনা ও আন্দোলনের জের চলিতেছে।

যখন দেখা গেল যে, এ ধশ্মঘটের সহিত কোনপ্রকার

স্বার্থের সংমিশ্রণ ছিল না, কেবল নিধ্যাতিত কুলীদিগের প্রতি
সহান্ভৃতি প্রদর্শন হিসাবেই ঘখন উহার উদ্ভব, তখন যতক্ষণ

সেই নির্যাতনের
জন্য প্রতিপক্ষ ছুঃখ প্রকাশ না করিবে এবং
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কুলীদিগকে স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া যাইবার খরচ প্রত্যর্পণ না
করিবে, ততক্ষণ ধন্মঘটের কোন মীমাংসা হইতে পারে না,
এই অভিমত মহাত্মাজী স্বীয় নামে এক পত্র লিখিয়া সংবাদ-

পত্রে প্রচার করিলেন।

সেই পত্রে ইহাও বলিলেন যে, এতদিন

যখন কংগ্রেস ধন্মঘটের সমস্ত আর্থিক দায্রিত্ব বহন করিয়া

আসিয়াছে, তখন ধর্মঘট কাঁরীদিগের গ্রামে ফিরিয়! যাইবার খরচ,
অথবা তাহাদিগকে চরকা ও ভাতের কাজে প্রবৃত্ত করিবার জন্য
যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা সরবরাহ করা কংগ্রেসের কর্তব্য।

তাহার এই মন্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলাঁর ধম্মঘট
আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হইল। কিন্ত এই সময় মালাবারের

বিদ্রোহী মোপলারা বহু হিন্দুর ধর্মনাশ করিয়াছে বলিয়া!
ংবাদ আসিতে লাগিল এবং তাহাতে পুনরার হিন্দু-মুসলমানের
মধ্যে মনোমালিন্ের স্থত্রপাত হইবার সম্ভাবনা হইল। মহাত্মীজী
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, হিন্দু এবং ষুসলমানের মধ্যে সন্ভাব

রক্ষিত না হইলে ভারতে কখনও ন্বরাজ স্থাপিত হইতে পারে
না।

ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্র মালাবারের উদ্দাহরণ উল্লেখ

করিয়! হিন্দুদিগকে ভর দেখাইতে লাগিল। ইংরাজ-রাজত্ব ধ্বংস
হইলে মুসলমানের! হিন্দুদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে
আর্ত করিবে, ইহাই তাহাদিগের মন্তব্য
ইহাতে পাছে
হিন্দুদিগের প্রাণে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার সন্দেহের

পন্তি হয়, সেই জন্য মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব তাহার
মিজ্জাপুর পার্কের বক্তৃতা-প্রসঙ্গে কোরাণের এক বচন উদ্ধার
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করিয়া দেখাইলেন যে, জোর-জবরদন্তি করিয়া কাহাকেও মুসলমান
করা যায় না, করিবার চেষ্টা করিলেও তাহাতে কোরাণের

সম্মতি নাই।
এদিকে বাঙ্গলার পুরাতন বিপ্লববাদিগণ দেশের চারিদিকে

নৃতন জীবনের স্পন্দন দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন যে
দেশে সুবাতাস প্রবাহিত হইতেছে, অতএব বিপ্লব সংঘটনের
এইরূপ স্থযোগ আবার কবে আসিবে তাহা বল! যায় নাঁ।

তাহারা মহাত্মাজীর কাধ্যপ্রণালীর মন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন
না। অহিংসার পদ্ধতি অবলম্বনে কিরূপে দেশের উদ্ধার হইতে
পারে,তাহা যুক্তি দ্বারা তাহাদিগের বৌধগম্য হইতেছে না। কাহার

কাহার এইরূপ ধারণ| হইয়াছে যে ইহা! কেবল মহাত্মাজীর একটা
“চাল” এবং যখন সময় উপস্থিত হইবে তখন ভিনিও তাহার,
কুত্রমৃত্তি প্রকাশ করিবেন । সেই জন্য তীহারা মনে করিতেছেন,

মহাত্মাজীকে এখন বুঝান দরকার যে, শুভ মুহ্ত্ত আসিয়া চলিয়!
যাইতেছে, এখন আর বিলম্ব করা কর্তব্য নহে । এই সময় একদিন
দেশবন্ধু দাশ মহাশয় মহাত্বাজীকে হাপিয়া বলিলেন-_-? [0১৩ ৮২০.
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অর্থাৎবিপ্রববাদীর দল? বিপ্লববাঁদীর দল
কোথায়? উহার নামই সাঁর।” ঘাহা হউক, একদিকে সেই
ধর্মঘটের হুজুগ, তাহার উপর কক্মিবৃন্দের মধ্যে অহিংস-পদ্ধতির

গ্রতি বিশ্বাসের অভাব--এই ছুই কারণে বান্গলা প্রাস্ত ভারতের
অপরাপর

প্রান্তের সহিত সমান তালে চলিতে না পারিয়ী,

১৭২

মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

পশ্চাতে পড়িতেছে দেখিয়া মহাত্মাজী মধ্যে মধ্যে বড়ই ছুঃংখ
প্রকাশ করিতেছেন, এবং ভারতের জাতীয় দুর্বলতা ও
পরাধীনতার তিনি যে নিদান স্থির করিয়া দিয়াছেন, বাঙ্গলাদেশ
মনঃপ্রাণে তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, ইহাও তাহার
'নিকট প্রতিভাত হইতেছে ।

এই সমস্ত কারণে অপরাপর প্রান্তে চরকার প্রচলন ও থদ্দর
উৎপাদনের জন্য যেরূপ আয়োজন চলিতেছে, বাঙ্গলায় সেরূপ

কিছুই নাই। বাঙ্গলার তিলক-স্বরাজ-কণ্ডের ছয় লক্ষ টাকা ধম্দঘট
ব্যাপারেই ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে । অপরাপর প্রান্তে কিন্ত তাহা
প্রধানভাবে

চরকা

ও

তীাতের

কাঞ্জে

প্রধুক্ত

হইয়াছে।

বাঙ্গালীর বুদ্ধি যে পরিমাণে খন্দরের কাধো নিয়োজিত হইতেছে,

তাহা কেবল বহুবিধ নৃতন ধরণের চরকা উদ্ভাবনে ব্যয়িত
হইতেছে । মহাত্মাজী বে থে জেলায় গিয়াছেন, এক এক
জেলায় এক এক

প্রকারের

চরকা

দেখিয়া আসিয়াছেন।

কলিকাতার রাষ্ট্রীয় কলেজে মহাত্াজীকে একদিন এক চরকাপ্রদর্শনী দেখান হইল, তাহাতে বনু প্রকারের চরকা একজ্র

করা হইয্নাছিল। কিন্তু কোন্ চরকার কি গুণ বাকি দোষ, তাহা
কেহই বলিতে পারিল না এবং বাঙ্গলায় স্তভাকাটার কাজ প্রকৃত

পক্ষে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার নিদর্শন কোথায়ও তেমন
ভাবে পাওয়া গেল না। এই সমস্ত লক্ষা করিয়৷ মহাত্মাজী
“20060 [205:5” অর্থাৎ»--( “বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন”) এই

নাম দিয়া “ইয়াং ইও্ডয়াপ্র জন্ত এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া

সপ্তদশ অধ্যায়
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দ্রিলেন। তাহাতে তিনি রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্শের দিক্.
হইতে চরকার মাহাত্য ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন যে, চরকার
দোষ গুণ দেখাইয়। দিবার জন্য একদল বিশেষজ্ঞের নিতান্ত
প্রয়োজন ভূইয়া পড়িয়াছে। বিশেষজ্ঞদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা-

লাভ করিয়া বিশেষজ্ঞের উচ্চপদদ লাভ করিতে হইবে এবং সেই
জন্য প্রথম তাহাদিগকে প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাঁল স্ৃতা কাটা অভ্যাস

করিতে হইবে।

মহাত্মাজীর বিশ্বাস, বাঙ্গলাদেশ চরকার

মাহাত্মা একবার ভাঁলরূপ বুঝিতে পারিলে উহাকে এমনভাবে
আ্বাকড়াইয়া ধরিবে যে, তখন বাঙ্গলার সহিত প্রতিযোগিতায়
কোন প্রদেশ সমকক্ষ হইতে পারিবে না। কারণ তিনি জানেন,,

বন্ধদেশই পূর্ববকালে বন্-শিল্প বিষয়ে সর্ববাপেক্ষা পারদর্শী ছিল।
কিন্তু এখন বাঙ্গলায় নৃত্রন করিয়া চরকার পত্তন করা হইতেছে।
দেশবন্ধু দাশ মহাশয় একদিন মৃহাত্মীজীকে বলিলেন যে, তাহার
সহিত এক বৃদ্ধার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বৃদ্ধীর বিশ্বাস যে চরকা

করিলে পুলিশ আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া জালাইয়া দিবে । দেশবন্ধ
বলিলেন যে, বাঙ্গলার বস্ত্-শিল্প নষ্ট করিবার জন্য কি প্রকার
অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার সংস্কার এখনও বৃদ্ধার চিত্তে রহিয়!

গিয়াছে। মহাত্মাজী এই কথায় হাসিয়া উত্তর দিলেন যে, এবারও
যদি ইংরাজ চরকা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তাহ! হইলে তিনি

বড়ই সন্তষ্ট হইবেন, কারণ তাহা হইলে দেশবাসী চরকার প্রত
মাহাত্ম্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে ।

অষ্টাদশ অধ্যায়
কলিকাতা
(২)

কত অন্তরায় উল্লজ্বন করিয়া বাঙ্গলাকে এই আন্দোলনের
পথে অগ্রসর হইতে হইতেছে, তাহা মহাত্মাজী এবার বাঙ্গলায়

আসিয়া বুঝিতে পারিতেছেন।

আইন-ব্যবসায় ত্যাগ না করিফ।

কোন উকিল কংগ্রেস-কমিটির কম্মকর্তা হইবার অধিকার পাইবে

না। এই অভিমত প্রকাশ করিয়া তিনি বহু আইন-ব্যবপায়ীর
অগ্রীতিভাজন হইয়াছেন। “অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক
স্বগ্ণীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় এই সময় একদিন ভাহার রোগশ্যা*হইতে মহাত্মাজীকে আহ্বান করিয়া যাহাতে তিনি উকিল“দগকে এই আন্দোলনের বহির্বরূপে না রাখেন এইরূপ অঙ্ুরোধ
করিলেন। অপরদিকে কবিব্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বর্তমান
আন্দোলনের নিদর্শন চরকার মধ্যে ভারতের অবনতির বীজ

নিহিত রহিয়াছে, এইরূপ ধারণার বশে সকলকে সাবধান করিবার
জন্য মহাত্মাজীর কলিকাতা আগমনের কয়েকদিন পূর্বে অসহযোগ

আন্দোলনের প্রতিবাদে “কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনৃষ্টিটিউট্”
হলে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

রবিবাঁবুর ন্যায় জগদ্িখ্যাত

ব্যক্তিকে সম্মুধে রাখিয়া অসহযোগের বিরুদ্ধবাদীরা উৎসাহ
সহকারে এই আন্দোলনকে আক্রমণ করিতে লাগিল । মহাত্মাজীর

অষ্টাদশ অধ্যায়
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সথা, স্থৃৎ ও পূর্ধবতন সহচর, দার মুন্তি এগুতজ সাহেব, ববিবাবুর সহিত বোলপুর ব্রহ্মচধ্যা শ্রমে কর্শস্থত্রে জড়িত রহিয়াছেন।
রবিবাবুর প্রতি তাহার যে প্রকার প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ,

নহাত্বাজীর প্রতিও সেইরূপ । তিনি নিজে এই আন্দোলনের
পঙ্গ গ্রহণ করিয়। খুব পরিশ্রম করিত্েছেন।

কিন্ত এখন

রবিবাবু ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি এক শক্ত
অমস্যার পড়িয়া গেলেন। সেইজন্য এগুজ মহোদয় মধ্যস্থ হইয়া
৬ই সেপ্টেপ্বর প্রাতে মহাত্মাজীকে রবিবাবুর বাটাতে আমন্ত্রণ
করিয়া লইয়া গেলেন । সেখানে তিন ঘণ্টা কাঁল রবিবাবুর সহিত
মহাম্মাজীর

নিভৃতে আলাপ হইল। মহাত্মাজী গ্রত্যাগত

হইলে শুনিলাম যে আলোচনার ফলে কিছুই নির্ণয় হয নাই ।
রবিবাবু নিজের কথা বলিয়া গেলেন, মহাতআাজীও তীহার যাহ!
বলিবার তাহা বলিলেন; এবং কেহ কাহারও মৃত গ্রহণ

করিলেন না । কিন্তু সংবাদপত্রে ও বাজারে এই কথা লইস্কা
অনেক গুজব রটিতে লাগিল । ইংরাজ-পরিচালিত এক সংবাদ-

পত্রে প্রকাশ হইল, মহাত্মাজী রবিবাবুর সহিত তর্কে পরাস্থ
হইয়াছেন?

আর

এক

সংবাদপত্র

লিখিলঃ

মহাত্মাজী

রবিবাবুকে বলিয়াছেন যে, এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ
তিনি সম্ভবপর মনে করেন না, তবে আন্দোলনের সথবিধার জন্য

তাহাকে এরূপ বলিতে হইয়াছে। ইহা লইয়া মহাআ্মাজীকে
আক্রমণ করিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে প্রবন্ধ বাহির হইতে

লাগিল।

গুজবগ্তলি কতদুর সত্য তাহা জানিবার জন্ত “সার্ডেন্ট”
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মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাঁস

ংবাদপত্রের পক্ষ হইতে মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল।
তিনি তাহাতে উত্তর দিলেন ষে, ছুই ব্যক্তিতে গোপনে কি কথা
হইয়াছে, তাহা সর্বসাধারণের জানিবার দাবি করা অসঙ্গত,
এবং এই সমন্ত গুজব রটাইয়া যখন তীহাকে ও তাহার
আন্দোলনকে

খর্ধ করিবার

চেষ্টা হইতেছে,

তখন

তিনি

কিছুতেই আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন না; কারণ তিনি সম্পূ্ণ-

রূপে রবিবাবুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তত।

ইহার

পর আর একদিন তীহাকে প্রশ্ন কর হইল যে, এক বৎসরের
মধ্যে স্বরাজ লাভ সম্ভবপর নহে, এমন কথা কি তিনি রবিবাবুকে

বলিয়াছেন ? ম্হাত্মাজী উত্তর দিলেন, সেব্ধপ কোন কথ
তিনি বলেন নাই । এসব কথ! সংবাদপত্রে বাহির হইবার পর
এগু.জ সাহেব রবিবাবুর লিখিত একথান পত্র মন্াত্মাজীকে
দেখাইতে আসিলেন।

পত্রখানা “ইতলিসম্যান” কাগজে পাঠান

হইবে |তাহাতে মহাআ্বাজীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপবাদ রটিতেছে,
নে
তাহ।
কছি

পিকাছ

জু

সর্ধ্বৈব মিথ্যা, ইহা রবিবাবু স্পষ্টাক্ষরে

লিখিয়াছেন।

কে বর্তমান আন্দোলনে রবিবাবুর বিরুদ্ধতাঃ ভাহ টার
মি

[জীকে রবিবাবুর নিকট লইয়া গিয়া কিছুই লাভ হইল না,

বরং নানারপ মিথ্যা অপবাদের সৃষ্টি এবং ভা অপদস্থ

করিবার চেষ্টা হইল, এ সমস্ত দেখিয়া এগুল্স সাহেব বড়ই
অিয়ঘান হইলেন। এই উপলক্ষে মহাত্মাজীকে একদিন দুঃখ
করিয়া বলিতে শুনিয়াছি--”বেচারা এগুজ দোটানায় পড়িয়!।
মন্খাস্তিক ক্লেশ ভোগ করিতেছেন ।”
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এই প্রকার বাহিরের কাজ কর্ম, আলোচনা ও আন্দোলনে
মহাত্মাজী সর্বদা নিমগ্র থাঁকিতেন বলিয়া তাহার সঙ্গের
লোকেরা তাহার সহিত কথা কহিবারঃ অথবা তাহার কথ!
শুনিবার বড় একটা স্থযোগ পাইতেন না। প্রায় প্রত্যহ তিনি

সন্ধ্যার সময় কোন-না-কোন সভা-সমিতিতে চলিয়া যাইতেন,
দুপ্রহরে দরজা বন্ধ করিয়া “ওয়ার্কিং কমিটি”র পরামর্শ-সভা হইত,
এবং প্রাতে লেখার কাজের স্থবিধার জন্য মৌনব্রত গ্রহণ

করিতেন।

সেই সময় তাহার নিকট যাইবার বিশেষ প্রয়োজন

হইলে তিনি ছুই এক কথা লিখিয়! যাহা বলিবার বলিতেন।

একটু অভ্যাস না হইলে তাহার হাতের লেখা পড়া বড় কষ্টসাধ্য 1
মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব তাহা প্রায়ই পড়িয়া উঠিতে
পারিতেন না । একদিন সকালে মৌলানা সাহেব
কিছু বলিতে

আলিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়া গেলেন?

মহাত্মাজী লিখিয়া

লিখিয়া উত্তর দিভেছিলেন; তাহার সেই পেন্সিলের পেঁচানো

লেখ! মৌলানা সাহেব চশআ৷খুলিয়। চক্ষু রগড়াইয়া অতি কষ্টে

তোতলাইয়া তোত লাইয়া পড়িতেছিলেন, আর মহাত্মাজী সেই
প্রকাণ্ড বীরের এরূপ বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া একদৃষ্টিতে তীহার
দিকে চাহিয়া মনে মনে খুব হাঁদিতেছিলেন।

আর এক দিন

মহম্মদ আলী সাহেবের সেক্রেটারী হায্মাং-ভাই এরূপ কিছু
বলিতে আসিয়া কোন প্রকারে কাজ শেষ করিয়া আমাকে
বাহিরে আসিয়া বলিলেন--“35155 75 8০572080007.
20906
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মহাত্মা গাঙ্গীজীর
সঙ্গে সাত মাস

অপরকে পড়িতে দেওয়া বাবুজীর এক অত্যাচার । এদিকে
মহাত্মাজীর সহিত কথা কহিবার জন্য অথবা তাহাকে কেবল

একবার দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিয়া দেশবন্থুর বাড়ী
পূর্ণ করিয়া! ফেলিত।

তন্মধ্যে বিশিষ্ট লোকেরা দোতালায়

উঠিয়া তাহার ফুরসতের অপেক্ষা করিতে থাকিতেন।

একদিন

দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের সহোদরা শ্রীমতী উন্মিলা দেবী অনেকক্ষণ
তাহাকে কিছু বলিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া শেষে আমাদিগকে

বলিতে লাগিলেন-__-“ম্হাত্মাজী আমাদের বাড়ীতে অতিথি
হইয়াছেন, অথচ আমরা পাঁচ মিনিটও তাহার সহিত কথা
কহিবার সময় পাই না? সর্বদা অপর লোকে তাহাকে দখল

করিয়া থাকে ।” এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই এই
সময় কলিকাতা আসিয়াছেন।

মহাত্মাজী নিজে তাহাকে

ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, অথচ একদিনও কিছু সময় তাহার সহিত
কথা কহিবার অবসর পাইতেছেন না। সেইজন্ত দেশাই মহাশয়

একটু অভিমান করিয়া বলিতে লাগিলেন--“এরূপ হইলে
আমাকে ডাকিয়া পাঠাইবার কি দরকার ছিল ?”
চারিদিকের এই গোলমালের মধ্যে আমাদের ম্বাধীন কাজ.
বিশেষ কিছু ছিল না, তথাপি তাহার হুকুমের জন্য আমাদিগকে
সর্বদা অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। একদিন মৌলানা মহম্মদ
আলী সাহেব আমাকে ভাকিয়া বলিলেন--“দেখ কৃষ্দদাস, বিনা

দোষে আমাকে বাঙ্গালীরা শক্রভাবে দেখে । এই দেখ, কেমন
গালাগালি দিয়া একজন বাঙ্গালী আমাকে পত্র দিয়াছে” এই
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বলিয়া তিনি একখানা পত্র আমার হাতে দিলেন। উহা হাওড়া
হইতে এক ভদ্রলোক নিতান্ত অভন্র ভাষায় মৌলানা সাহেবকে
গালি দিয়া লেখিয়াছিলেন। পত্রখানা পড়িয়। আমি তাহাকে
বলিলাম, ইহাতে তাহার দুঃখ করা উচিত নহে, কারণ বাস্তবিক

পক্ষে লেখক তাহার শত্রু নহেন, পত্রের প্রথমেই “ধস ৮৪
0687 117 9101054 4১1)” এই বলিয়া তাহাকে সদ্বোধন করা

হইয়াছে। তিনি তাহাতে হাসিয়া উত্তর দিলেন_-“এটুকুই ত
বাঙ্গালীর বিশেষত্ব” ।

আমাদের গৌহাটা অবস্থানকালে একদিন মৌলানা সাহেবকে
মহাত্মাজীর ঘরে বহুলোকের সন্মুথে বলিতে শুনিয়াছি, লোকে
মনে করে তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী, কিন্তু তাহার লেখা ভাল করিয়৷
পাঠ করিলে দেখা যাইবে, প্রথমীবধি তিনি হিন্দু-মুদলমানের
একতার প্রয়োজনীয়ত। প্রচার করিতেছেন । তবে তাহার বিশ্বাস,
মুদলমান যদি দুর্বল থাকিয়া যায় আর হিন্দু প্রবল হইতে থাকে,

তাহা হইলে এ একতা! স্থায়ী হইতে পারে নাঁ। সেইজন্ত তিনি

মনে করেন, মুলঘানেরও প্রবল হওয়া দরকার; এবং সেই
অবস্থায় হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি স্থাপিত হইলেই ভারতের যথার্থ
কল্যাণ হইবে।

মৌলানা সাহেব আমাকে ডাকিয়া যখন এ পত্র সন্বদ্ধে ছুঃখ

প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন যমুনাদাস আসিয়া কৌতুক করিয়৷
মৌলানা! সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন--ম্বরাঁজ স্থাপিত হইলে
তিনি কি পদ গ্রহণ করিবেন?”

তিনি উত্তর করিলেন-_-"আমি
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ছোট একটী স্কুল স্থাপন করিয়া ছোট ছোট ছেলের মাষ্টারি

করিব।”

তাহার মতে ছোট ছেলেদের পড়াইয়া যেমন আনন্দ

পাওয়া যায়, বড় ছেলেদের লইয়া তেমন পাওয়া যায় না । শিক্ষা

সপ্বন্ধে তিনি আরও কিছু মত প্রকাশ করিয়া, একটু চুপ করিয়া
যমুনাদাসকে আবার বলিলেন--“এসব ত আমার প্রাণের ইচ্ছার
কথা বলিলাম; কিন্তু স্বরাজ হইলে কি আর বিশ্রামের সময
পাইব যে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে পাৰিব?

দেশকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কত

খন

কাজ সম্মুখে আসিয়।

পড়িবে ।”

€ই সেপ্টেশ্বর তারিখ সকালে রাস্তায় বাহির হইয়া দেখি,
ট্রাম কোম্পানীতে ধন্মঘট হইয়া সহরের সমন্ত ট্রাম বন্ধ হইয়া
রহিয়াছে। মহাত্মাজীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধন্মঘট হওয়াতে
লোকে মনে করিতে লাগিল যে, ইহার সহিত বোধ হয়
মহাত্মাজীর যোগ আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি ইহার কিছুই
জাঁনিতেন না।

আমি ফিরিয়া আসিয়া ট্রামের ধর্মঘটের কথ

তাহাকে বলিলাম । তাহাতে তিনি এত আশ্চধা হইলেন যে,
মনে হইল আমার নিকটই সেই সংবাদ প্রথম শুনিলেন।
৫ই সেপেম্বর প্রাতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেনারদ
হইতে কলিকাত। আদিলেন এবং এই সময় প্রফেসর কৃপালানীজী

সিন্ধু-প্রদেশ হইতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিয়া
জানাইলেন যে, তাহার পিতার সম্কটাপন্ন পীড়া হওয়াতে তিনি

পিতার নিকট হায়দরাবাদ € সিন্ধু ) চলিয়। আসিয়াছেন। পিতার,
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শুঞ্যাকারীর অভাব নাই, তথাপি যে ভাবে প্র”ফেসরজী হিন্দু

ইউনিভািটির অধ্যাপকত। ত্যাগ করিয়া বর্তমান আন্দোলনে
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে পিতার অনুমোদন নাই, এবং
প্রফেসরজী আবার এরূপ দেশে কাজ করিতে পিতার নিকট

হইতে চলিয়া আসেন, ইহাতে পিতার সম্মতি নাই । এই অবস্থায়
“প্রফেমর” কি করিবেন? মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্র'ফেসরজীর
পত্রথানি আমাকে মহাত্মাজীকে দিতে বলিলেন। মহাত্মাজী
উহা পড়িয়াই স্বহস্তে যে উত্তর লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার
প্রতিলিপি পর পৃষ্ঠায় দিলাম।

অন্যুবাচ্

«আমার মতে আমাদের পিতাও নাই মাতাও নাই,
স্ত্রীও নাই সম্ভতিও নাই; আমরা ভারতের সাধারণ
সম্পত্তি। অতএব প্রত্যেক জরাগ্রস্ত ব্যক্তির সেবার
ভার আমাদিগের উপর ন্থস্ত রহিয়াছে।
অতএব
প্রঁফেসারের পিতার জন্য যখন অন্য শুশ্রাধাকারী আছে,

তখন দেশের সেবা দ্বারা পিতারও সেবা হইবে, এইরূপ
মনে করিয়া যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে তাহার সরিয়া আসা
উচিত।

যদি পিতার শুশ্রাধাকারীর অভাব থাকিত,

তাহা হইলে তাহার পক্ষে পিতৃসেবাই দেশের সেবা
বলিয়া গণ্য হইত।
£

মোহনদাস করমচাদ গান্ধি”
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মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

উনবিংশ অধ্যায়
মেদিনীপুর
১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাতে মহাত্মাজী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া
মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। আপাম ও বাক্গলাদেশ পরিভ্রমণের পর তাহার মাদ্রাজ প্রদেশ যাইবার কথা। মান্রাজে
মোপ্ল! বিদ্রোহের বিস্তারিত সংবাদ যত পাওয়া যাইতেছে,
ততই ত [হার সেখানে যাইয়। বিদ্রোহ প্রশমনের ও হিন্দুমুসলমানের একতা রক্ষার চেষ্টা করা প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত

হইতে লাগিল।

কারণ উত্তেজিত ও বিদ্রোহী মোপ্লারা

মালাবারের হিন্দুদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছে
বলিয়া সংবাদ আসিতে লাগিল।

এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে কংগ্রেস-

কমিটির রিপোর্ট কলিকাতাতেই আসিয়া পৌছিয়াছিল, এবং
তাহা লইয়া মহাআ্বাজী পণ্ডিত মৃতিলালজী, লালা লাজগৎ
রায়, দেশবন্ধু দাশ মহাশয় এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ নেতাদিগের

সহিত আলোচনা করিয়াছেন। শীঘ্র মাদ্রীজ যাওয়ার এইরূপ
প্রয়োজনীয়তা সত্বেও কলিকাতাতে তাহার ছুই দিন বিলম্ব হইয়া
গেল। কারণ তখন মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবের গ্রেপ্তারের

গুজব বড় বড়লোকের মুখে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। সেই
জন্য মৌলান! সাহেব মহাআ্মাজীর সহিত মেদিনীপুর গেলেন না।
বোগ্ধাই হইতে একজন লোক বিশেষ সংবাদ লইয়া সেইদিন
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কলিকাতা আপিয়া পৌছিবেন, এইক্ধপ খবর পাওয়া গিয়াছে।
তাহার কথ শুনিয়৷ যদি মৌলান! সাহেব মাদ্রাজ যাওয়া স্থগিত
রাখা দরকার মনে করেন, তাহা হইলে মহাঁতআ্ীজীও মেদিনীপুর

হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আমিবেন।

নতুবা সন্ধ্যার সযঘর

মাদ্রাজ মেলে মৌলানা সাহেব কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া
খড়াপুরে আসিয়া মহাত্মাজীর সহিত মিলিত হইবেন।

এই

বন্দোবস্ত অন্গসারে মহাত্মাজীর মাদ্রাজ যাওয়া হইবে, কিংবা

আবার কলিকাতা ফিরিয়া আমিতে হইবে, তাহার কোন স্থিরতা
রহিল না।

মেদিনীপুর যাইবার সময় ভিনি প্রভুদাস ও আমাকে সঙ্গে
লইলেন। যমুনাদাস মালপত্র লইয়া কলিকাতা রহিয়া গেলেন,
এবং মাদ্রাজ যাওয়া স্থির হইলে, মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবের
সঙ্গে তিনিও মান্রাজ মেলে খড়াপুর আসিয়া আমাদিগের সহিত

মিলিত হইবেন, এইকপ কথা রহিল।
মহাত্মাজীর সহিত এক ট্রেণে দেশবন্ধু দাশ মহাশয়, প্রীযুন্ত
জিতেন্ত্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উম্মিলা দেবী, এইরূপ
অনেকে মেদিনীপুর চলিঘ্বাছেন। দাশ মহাশয় মেদিনীপুর হইতে
তাহার সহকশ্্রীদিগকে লইয়া বাকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে

যাইবেন। ট্রেণে উঠিয়া যহাত্মাজী হিন্দীতে একখানা খুব বড়
পত্র লিখিয়া উহা শেঠ্ যমুনালাল বাজাজ মহাশয়ের নামে তাহার
কলিকাতার ঠিকানায় ডাকযোগে
দিলেন।

পাঠাইতে আমাকে বলিয়।

উনবিংশ অধ্যায়
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খড়গপুরে পৌছিয়া দেখি, খিলাফৎ ভলানিয়ারেরা সিপাহীর

স্তায় পোষাক ও টুপি এবং পায়ে বুট পরিয় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে
দাঁড়াইয়া মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা করিল।
কিন্তু তাহাদের
পোষাকের আড়ম্বর সত্বেও তাহার! যে স্বেচ্ছাসেবকদিগের প্রধান

কাধ্য ভালরূপ শিক্ষা করিতে অবহেল! করিয়াছে, তাহা বুঝা
গেল। কারণ মহাত্মাজীর পিছনে থাকিয়া লোকের চাপে আমাদের
প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল । এখান হইতে স্পেশ্যাল
ট্রেণে মহাত্মাজী মেদিনীপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মেদিনী-

পুরবাসিদিগের আতিথ্োর আয়োজন এবং তাহাদের সুমিষ্ট বাক্য
ও ব্যবহার দেখিয়া মেদিনীপুরের লোকের হৃদয়ের কোমলতা ও
মাধুধ্যের পরিচয় আমরা পদে পদে পাইতে লাগিলাম। কিন্ত
ইহাও দেখিলাম যে কোন বুহৎ ব্যাপার স্ুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন

করিতে হইলে যেরূপ কম্মকুশলতার প্রয্মোজন, তাহ! মেদিনীপুর
অপেক্ষা পূর্ববর্দে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতের
এক এক প্রান্তের লোকের হাবঃ ভাব, ভাষা ও ব্যবহারের যেমন

এক একটা বিশেষত্ব আছে, বাঙ্গলার গ্রতি জেলার লোকেরও
সেইরূপ এক একটা বিশেষত্ব আছে, ইহা মেদিনীপুরে আসিয়!

অন্থুভব করিতে লাগিলাম এবং তখন মনে হইতে লাগিল,
এক জেলার লোক যদি অপর জেলার লোকের গুণের অর্য্যাদ।

দিয়া তাহা নিজেদের চরিত্রে ফুটাইয়। তুলিবার চেষ্ট। করিতে
থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র শীদ্র আমাদের জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ
সাধিত হইতে পারে।
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মেদিনীপুরে বাসায় পৌছিয়া মহাত্মাজীর কাজে আমাকে
অধিকক্ষণ থাকিতে হইয়াছিল।

মধ্যে একবার তাহার আহারের

সময় নিকটে গিয়া দেখি, দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের সহিত মহাত্মাজীর
নানা বিষয়ে আলাপ হইতেছে, এবং মৃহাত্মাজী কিরূপে তাহার
বর্তমান মতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই বিষয়ে দাশ মহাশয়
তাহাকে প্রশ্ন করিলেন।

তাহাতে মহাত্মাজী উত্তর করিলেন যে,

তিনি পুস্তকাঁদি পাঠ করিয়া তাহার মত সংগ্রহ করেন নাই।
তাহার অধিক পুস্তক পাঠ করার অভ্যাল নাই; সারা জীবনে
তিনি বোধ হয় ছুইশতের অধিক পুস্তক পড়েন নাই । তবে
কোন কোন পুস্তক হইতে তিনি বিশেষ লাহাব্য পাইয়াছেন।
তন্মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান-কালীন এক দিবস রাষ্থিন প্রণীত
ঢ0০£০ 1785 1551 (অণ্ট, দিস্ লাষ্ট.) পড়িরা তিনি এরূপ মুগ্ধ

হইয়া পড়িয়াছিলেন বে, তাহার মনে হইল থেন এক নৃতন জগৎ
তাহার চক্ষুর দন্ুখে খুলিয়া গেল, এবং তিনি নিজে এক নৃতন

মান্য হইয়! গেলেন।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

নিকটে বসিয়া ছিলেন; ইংরাজী-সাহিত্যে তাহার প্রগাঢ় পার্ডিতা,
এবং সেই বিষয়ে কথা হইতেছে শুনিয়া আনন্দে তিনি শরীর
দোলাইতে লাগিলেন। রাষ্ষিনের নাম শুনিয়াই তিনি রাস্থিন
প্রণীত অপর কতকগুলি পুন্তকের নাম করিয়া বলিলেন যে,
বাস্কিনের পুস্তকে অহিংসার (090-5101৩7208) শিক্ষা নাই, সেজন্ত

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মাজী তাহা কোথা হইতে লাভ
করিলেন? এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর ন৷ দিয়া মৃহাত্মাজী

উনবিংশ অধ্যায়
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বলিলেন, যে সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবে তিনি প্রথমে মূল গীতা

অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই, কিন্তু স্তর এডুইন আণন্ড প্রণীত
গীতার

ইংরাজী

অনুবাদ

9076.

06155019] পাঠ করিয়া

বিশেষ উপকার পাইয়াছেন।
মেদিনীপুরে সেই দিন সুর্যের উত্তাপ প্রথর ছিল; তাহা
সত্বেও মহাত্মাজীকে লইয়া এক শোভাযাত্রা করা হইবে এইব্প
প্রস্তাব শুনিতে পাইয়া আমার ভয় হইল যে ইহাতে তাহার বড়

কলেশ হইবে। মহাতআ্মাজীকে লইয়া লোকের আগ্রহ ও আনন্দের
দিকটা ছাড়িয়। দিয়া আমি তখন মহাত্মাজীর সুবিধা এবং তাহার

শরীরের ভাঁল-মন্দের দিকে অধিক মনোযোগী হইতে আরম্ভ করিয়াছি। সেজন্য তাহার নিকটে গিয়া শোভাযাত্রার প্রস্তাবের কথা
বলিলাম; তাহাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন-__“ি০ 10:95555100)
07575 91509510105 20 [0790895£017” ( কোন

শোঁভাযাজ্া। নয়,

কোন শোভাখাত্র। হইবে না ), কিন্তু স্থানীয় নেতাদের অনুরোধে
পরে শোভাযাত্রায় বাহির হইতে তাহাকে স্বীকৃত হইতে হইল।
শোভাযাত্রার পরে শ্ত্রীলোকদিগের সভাক্ম যোগদান করিয়া মহাআাজী জনপাধারণের সভাম্ম আদিলেন। সভার প্রারস্তে স্থানীয়
মিউনিসিপালিটার পক্ষ হইতে, তাহার পর জনসাধারণের পক্ষ

হইতে এবং সর্বশেষে উকীলদিগের পক্ষ হইতে তীহাঁকে অভি-

নন্দন-পত্র, এবং মেদিনীপুরের কিছু স্থানীয় খদ্দর উপটোৌকন দেওয়া
হয়। সেই সময় একজন সাওতাল উঠিয়া--“গান্ধী মহারাজ, আমরা
সাঁওতাল মান্ষ, কিছু জানি না-এই কাপড় লেও” বলিয়া

১৮৮

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

তাহাদের প্রস্তত অতি স্থন্দর দুইখান1 গান্রীবরণ মহাত্মাজীকে

উপহার দিল।

আসামে এবং পূর্ববঙ্গের কোন কোন

স্থলে

পূর্ব্বে তাহাকে উপঢৌকন গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি; কিন্ত
সাওতালের বস্ত্র ছুইখানা তিনি দ্লাড়াইয়! উঠিয়া হাত বাড়াইয়া
যেরূপ আগ্রহ ও গ্রীতি-সহকারে গ্রহণ করিলেন, এইরূপ আর

অন্য কোন স্থানে দেখি নাই।
মেদিনীপুরের বক্তৃতায় প্রথমতঃ তিনি উকীলদিগের অভিনন্দন-পত্দের উত্তরে বলিলেন যে, দিও আজকাল তিনি নিজেকে

ক্ুষাণ, জোলা ও মনজুর বলিয়া পরিচয় দিয়া তৃপ্তিলাভ করেন,
তথাপি তিনিও এককালে একজন ছোট উকীল ছিলেন। কিস্ত
যখন তিনি বুঝিলেন যে, ওকালতি করিয়া দেশের সেবা করা
সম্ভবপর নহে, তখনই তিনি এ ব্যবসায় ত্যাগ করিলেন । তিনি

মনে করেন, দেশে উকীলদিগের প্রাধান্ের যুগ চলিয়া গিয়াছে ।
এখন দেশে ত্যাগের ও কাজের যুগ আসিয়াছে । যিনি এখন

সাহস ও তেজের সহিত অধিক কাজ করিতে পারিবেন, ভিনিই
দেশের নেতা ও পরিচালক হইবেন । এখন আবেদন, নিবেদন বা
কেবল সভায় বসিয়া মন্তব্য পাশের যুগ চলিয়া গিয়াছে, সেজন্য
কেবল বুদ্ধির ব্যবহার ও বক্তৃতার ছারা.» দেশের সাধারণের

সহান্তভৃতি লাভ হইবে না এবং ত্যাগে, সাহসে ও বীরত্বে

অতুলনীয় না হইলে দেশবাসীর হৃদয় আকর্ষণ সম্ভবপর হইবে না।
এই কারণে তিনি বলিয়্াছিলেন যে, বর্তমান আন্দোলনে
'উকীলেরা নেতৃত্ব পাইতে পারেন না। উকীল বন্ধুদিগের প্রতি

শব
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তাহার ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ নাই। তিনি কেবল দেশের
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, দেশ যাহ! চাঁয় তাহা বলিয়াছেন।

উকীল
চাহেন
যে, ৩৫
আসন

তিনি

ভ্রাতািগকে এই আন্দোলন হইতে বাহিরে রাখিতে
না। তবে তাহাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন
বত্সর তাহারা দেশের নেতৃত্ব করিয়াছেন এবং প্রধানের
পাইয়াছেন, এখন কিছুকাল দেশের পন্বয়ং সেবক” হইয়!

যান, কিছুকাল অপরের হাতে নেতৃত্ব দিয়া তাহারা সাধারণ সেনা-

শ্রেণীভুক্ত হউন। বর্তমান সময়ে ষিনি সিপাহী হইতে পারিবেন,
তিনিই দেশের প্রকৃত সেবা করিতে পারিবেন।

কিন্তু অপরকে

খুন করিবার জন্য এ সিপাহী নহে, আত্মবিসঙ্জনের জঙ্ত সিপাহী
হইতে হইবে।

যেসিপাহী অপরকে না মারিয়া নিজে মরিতে

জানে সেই অধিক বীর। আজকাল দেশে এমন বীর চাই, যে
প্রফুলচিত্তে ন্যায়ের জন্য অপরের কোন অনিষ্ট না করিয়া ফাসি

কাঠে ঝুলিতে পারে। এই জন্য তিনি উকীল ভ্রাতাদিগকে
বলিয়াছেন যে এখন তাহার! কিছুকাল নেতৃত্বের জন্য লালায়িত

হইবেন ন1।
ইহার পর তিনি বাঙ্গলার তিলক-স্বরাজ-ফণ্ডে যে টাকা

প্রতিশ্রত আছে, অথচ আদায় হয় নাই, তাহা শীঘ্র পূরণ করিয়া
দিবার জন্য সকলকে অন্থুরোধ করিলেন, এবং বলিলেন যে এবার

তিনি বাঙ্গলায় স্বদেশী”, “অহিংসা+ (ই ০০-৮০167506) ও “হিন্দু

মুদলমানের একতা” এই তিনটা বিষয় প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়!
আসিয়াছেন।

যদি দেশে শাস্তি রক্ষিত হয় এবং স্বদেশী-ত্রতে

১৯০

মহাত্বা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

আমর কুতকাধ্য হইতে পারি, তাহা হইলে শীঘ্রই স্বরাজ স্থাপিত
হইবে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ |হিনু-মুললমানের একতা! সম্বন্ধে
বলিলেন যে, মোপ্লাদের বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া কেহ যেন মনে না
করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্ভবপর নহে। মোটামুটি
একতা! থাকা সত্বেও মধ্যে মধ্যে এরূপ ছোট খাট দার্দাফেসাঁদ
এবং অত্যাচার একেবারে হইবে না, ইহা তিনি মনে করেন না।

তাহার বিশ্বাস, হিন্দু
এবং মুলমানদিগের মধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিমান
ও সঙ্জন নেতা আছেন, তাহাদের প্রভাবে এ একতা অক্ষপ্

থাকিবে।

ঘোপলা হাঙ্গামা ব্যতীত গত ১২ই তারিখ কলি-

কাতায় যেঘটনার কথা শুন গিয়াছে, তাহাও তিনি অত্যন্ত

অন্তায় মনে করেন।

একজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদার কোন

উড়িগ্যাবাসী কুলীকে বিলাতী কাপড় তুলিতে বলে, সেই কুলী
তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় ব্যবসাদারটি বিষম প্রহার করিয়া
তাহাকে অর্ধমৃত করিয়াছে। উক্ত মাড়োয়ারীর এই কাধ্য

অত্যন্ত গঠিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু সেই উৎকলবাসী ভ্রাতা ও তাহার প্রতি সহাঙ্গভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি এ
অত্যাচারের প্রতীকারের জন্য কিছু না করিয়। তাহা সহ করিয়া

যাইতেন, তাহা হইলে তাহার বিশ্বাস, কলিকাতায় বিলাতী

কাপড়ের ব্যবসায় অতি শীঘ্র বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের
বিষয় এই যে, প্রায় বিশ সহম্র, অন্ততঃ পক্ষে দশ সহম্ম লোক
সেই মাড়োয়ারীর বাড়ী ঘেরাও করিয়! প্রতিশোধ লইতে উদ্যত
হইম্বাছিল। এইরূপ উত্তেজনা ও দাঙ্গা-ফেসাদের দ্বারা আমাদের

উনবিংশ অধ্যায়

১৯১

কাধ্য উদ্ধার হইবে না । অত্যাচার আমাদিগকে সহ করিতে

শিখিতে হইবে । তাহা! হইলেই নিরুপদ্রবে, শাস্তির সহিত
এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া সবিনয় আইন ভঙ্গ (০৮11 ০9.

9597690৪ ) করিবার উপযোগিতা লাভ হইবে।

বিংশ অধ্যায়
মৌলানা মহম্মদ আলীর গ্রেগ্ার
মেদিনীপুর হইতে আমরা রাত্রি ৮টার সময় খড়গপুরে আসিয়া
দেখি, মৌলান মহম্মদ আলী সাহেব মান্রীজ যাইবার জন্য প্রস্তৃত

হইয়! মাদ্রাজ মেলে আসিয়াছেন। সঙ্গে যমুনাদাসও মহাত্মাজীর
মালপত্র লইয়া আনিয়াছে। বন্বে হইতে ধাহার সংবাদ লইয়া
আসিবার কথা ছিল, তিনিও খড়গপুর অবধি আপিয়া মৌলানা
সৌকৎ আলীর লিখিত এক পত্র মহাত্মাজীর হস্তে প্রদান করিয়!
গেলেন। তাহাতে লেখা ছিল ঘে আলী ভ্রাতা দুই জনই শীঘ্র

গ্রেপ্তার হইবেন, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ।মুহাআুজীর
জন্য
হাওড়া ট্রেশন..
হইতে “বার্থ, রিজার্ভ হয় আমিংছেহ্ঠ
তিনি
তাহাতে গিয়া বসিলেন। আমি এবং প্রভাদাস আমাদের সুবিধা
মত স্থান খুঁজিয়া লইলাম।
রাত্রিতে উড়িব্শর অধিকাংশ "

ভাগ পার হইয়া সকালে উড়িস্তা ও অন্ধ দেশের সীমানায় আসিয়া
পড়িলাম।

এখানকার অধিবাসীরা আতিথ্য-পরায়ণ বলিয়া

মনে হইল। কারণ মহাত্মাজী যাইতেছেন সংবাদ পাইয়া
তাহার! নিজ হইতেই
রাখিয়াছিল।

নানারপ
|

আহারের

ব্যবস্থা করিয়া

বেলা আড়াইটার সময় ওদালটেয়ার ষ্টেশনে পৌছিয়! দেখি,
বহু তেলিঙ্গী রি দ্বারা প্লাটফর্মের একার্ধ ঘিরিয়া রাখা
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বিংশ অধ্যায়
হইয়াছে।

তাহাদের

আকৃতি

এবং

১৯৩
যুদ্ধসঙজ্জীর ভীষণতায়্

চতুপ্পার্থের জনপ্রাণী যেন ভয়ে নিস্তন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

এত

সৈন্যসজ্জা দেখিয়াই আমাদের মনে হইল, এখানে কিছু নৃতন
ঘটনা ঘটিবে। কন্ধ ট্রেণখানি ধীরে ধীরে সৈন্শ্রেণী অতিক্রম

করিয়। প্রাটকর্মের যে অংশ খালি ছিল সেখানে গিয়া দাড়াইল।
যে সকল আরোহীদিগের ওয়ালটেয়ারে নামিবার কথা, তাহার!
নামিয়া গেলেন; আমিও তখন নামিয়া মহাত্মাজীর কামরায়
আসিয়। বসিলাম। এই সময় ওয়ালটেয়ার কংগ্রেস-কমিটির
সম্পাদক মহাশয় অল্প কয়জন সঙ্গী লইয়া বাহিরের জনতাকে

কিছু উপদেশ দিবার জন্য মহাত্মাজী ও মৌলানা সাহেবকে
অন্থরৌধ করিতে আসিলেন । এতক্ষণ সৈম্তদিগের কোন প্রকার
চেষ্টা না দেখিয়া এবং ট্রেণখানি সৈন্তশ্রেণীর বহির্ভাগে রহিল

দেখিয়া মনে করিলাম, বোধ হয় এ আয়োজন মৌলানা সাহেবের
উদ্দেশ্তটে হয় নাই।

মহাত্মাজী ও মৌলানা সাহেব উভয়েই

কংগ্রে-কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ মত টট্রেণ হইতে
নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়। গেলেন।

ইহার ৪৫ সেকেও

পরেই ট্রেধখানি পিছু হটাইয়! সৈম্ত-পরিবেষ্টিত স্থানে লইয়!
যাওয়া হইল। তাহার পর দেখি, সৈন্যদের ইংরাজ নেতা ৪1৫
জন সৈন্ত লইয়া উর্ধশ্বাসে দৌড়াইয়! ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া
গেলেন। তাহার ছুই তিন মিনিট পরে অপর যে সমস্ত

সৈন্ত ছিল, তাহারাও এক লাইনে সজ্জিত হইয়! 'কুইক্ মার্চ”
করিয়া প্্যাটফর্মের বাহিরে অনৃষ্ঠ হইল ।
১৩
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এই পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহ আমার চক্ষুর সম্মুখে হইয়াছে । স্টেশনের
বাহিরের ঘটনা মহাত্মাজীর মুখে যাহা! শুনিলাম তাহা লিখিতেছি।
তিনি এবং মহম্মদ আলী সাহেব সভায় যাইতেছিলেন ;_তিনি
আগে যাইতেছিলেন এবং মৌলানা সাহেব তাহাকে অনুসরণ
করিতেছিলেন। এই অবস্থাক্স ছুই জন সাহেব ও জন কয়েক

সিপাহী পশ্চাঁৎৎ হইতে আপিয়। মৌলানা! সাহেবকে গ্রেপ্তার
করিল। মহাত্মাজী ইহাতে দ্রাড়াইলেন না। কারণ সেখানে
খুব জনতা ছিল; পাছে তাহারা উত্তেজিত হইয়া একটা
রক্তারক্তি কাণ্ড করিয়া ফেলে, সেই ভয়ে তিনি জনতাকে সঙ্গে

লইবার জন্য অগ্রদর হইয়৷ চলিয়া গেলেন, এবং জনতাও তাহার
সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। এই কারণে, গ্রেপ্তারের পর মৌলান।
সাহেবের সঙ্গে মহাত্মাকীর কৌন কথা হইতে পারে নাই।
তৎপর নভাস্থলে যাইয়া দুই এক কথান্র লোকদিগকে শান্ত
থাকিতে বলিয়া, এবং

কংগ্রেসের নির্দেশ প্রতিপালন করিতে

উপদেশ দিয়া, যে স্থানে মৌলানা সাহেবকে আবদ্ধ করিয়া রাখা
হইয়াছিল সেই স্থানে আপিলেন ও তিনি মৌলানা সাহেবের সঙ্গে
কথা কহিতে পারিবেন কিনা, উপস্থিত ইংরাজ পাহারাদার
অফিসারটীকে প্রশ্ন করিলেন। সেই অফিসার উত্তর করিল
যে, কেবল বেগম মহম্মদ আলী ও মহম্মদ আলী সাহেবের
সেক্রেটারীকে কিছুক্ষণ কথা কহিতে দিবার হুকুম আছে।
ম্হাআজী হাসিয়া বলিলেন--“] 69002351315 107015216
৪০521, ££ 50৮. 1৪৮৪ 150 ০160:07.” যদি তোমার
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আপত্তি না থাকে, আমিই তাঁহার সেক্রেটারী হইতে প্রস্তৃত।

সাহেবও ঈষৎ হাসিয়া প্রত্যুত্তর দিল যে, তাহা হইতে পারে না।
মৌলানা সাহেবের সেক্রেটারী হায়্াৎ্ভাই তখন সেখানে
উপস্থিত ছিলেন। বেগম সাহেবা ও তাহাকে মৌলানা সাহেবের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে শ্রবণমাত্র তিনি উর্দশ্বাসে
ছুটিয়া আসিয়া বেগম সাহেবাঁকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া লইয়!
গেলেন।
তাহার কিছুক্ষণ পরে দেখি, এক পার্থে বেগম সাহেবা ও

এক পার্থে হায়াৎকে সঙ্গে লইয়া মহাত্মাজী ফিরিয়া আসিলেন।
তাহাদের পশ্চাঁ বুলোক বিমর্ষ ও নিস্তব্ভাবে ছুটাছুটি করিতে-

ছিল । বেগম সাহেবা যেন সগর্ধের তেজের সহিত দ্রুত পদবিক্ষেপে

আসিতেছিলেন।

মহাত্মাজী তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন__-

“আপনার কি ভয় হইতেছে?” তিনি উত্তর করিলেন-.“না1৮

মহাত্মাজী ট্রেণে উঠিয়া বমিলে হায়াত্ভাই বেগম সাহেবাকে
তাহার কামরায় রাখিয়া মহাত্মাজীকে আসিয়া বলিলেন বে, বেগম
সাহেবা

স্বামীকে

উত্সাহ দিয্া তাঁহার জন্তু উদ্দিপ্ন হইতে

নিষেধ করিয়াছেন।

মহম্মদ আলী সাহেব বলিয়াছেন__

হায়াৎ যেন

তাহার

নামে মহাত্মাজীর হস্ত চুম্বন করে।

ইহা বলিয়া

হায়াৎ আবেগভরে মহাত্মাজীর সম্মুখে হাটু

গাড়িয়। তাহার হস্ত চুম্বন করিল। বেগম সাহেবার সঙ্গে এক
বৃদ্ধা দাসী ছিল, দে আমার সঙ্গে এক কামরাতে যাইতেছিল, আমি মধ্যে একবার সেখানে গেলে সে ব্যস্তভাবে “ক্য

১৯৬
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হুয়া, ক্যা হুয়া?” এইরূপ প্রশ্ধ করিয়া কাদিতে লাগিল ।
আমাদের সকলের মনে হইতে লাগিল যেন পলকের মধ্যে কি

একটা কাণ্ড হইয়া গেল।

মৌলানা সাহেবের গ্রেপ্তারের গুজব

বহুদিন চলিয়া আসিতেছিল, সেজন্য ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই

নাই। কিন্তু যেভাবে সৈন্য সাজাইয় পূর্বের কোন খবর না দিয়!
আচম্িতে তাহাকে পথের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হইল, তাহাতে মনে
হইতে লাগিল--বাঁঘ যেমন শিকার করিবার সময় সহসা! পশ্চা্থ

হইতে শিকারের স্বন্ধে লাফাইয়। পড়ে, ইহাও যেন সেইরূপ কিছু
হইয়া গেল। যদি কোন নিজজন এইভাবে সহসা অস্তহিত হইয়া
যায়, তাহা হইলে এ ঘটনার আকন্মিকতার জন্ত অন্তরে যেরূপ
বিস্ময় ও স্তব্ধতার সঞ্চার হইবার কথা১ আমাদেরও সেই প্রকার

অন্ভূত হইল। ষ্টেশনের একপার্খে ছোট পুলিশের কুঠরীতে
মৌলান! সাহেবকে আবদ্ধ করিয়া রাখ! হইয়াছিল। তীহার উচ্চ-

হাসি, প্রাথখোলা সরল কথাবার্তা, এবং সমুন্নত প্রশাস্ত বু সমস্তই
যেন সেখানে জোর করিয়া চাপিয়া রাখা হইয়াছে, এইরূপ মনে
হইতে লাগিল। তাহার পরিজন ও সহকম্মীদিগের সহিত যদি'
বিদায় লইবার ছুই এক মিনিট সময় দেওয়া হইত, তাহ! হইলে
এই গ্রেপ্তার সকলের নিকট হাসি-খেলার ব্যাপার হইত, এবং এই
অতক্কিত আক্রমণ যেরূপ নিষুর বলিয়া তখন মনে হইতে লাগিল
তাহা কাহারও মনে হইত না ।
ট্রেণ ছাঁড়িয়৷ দিলে মৌলানা সাহেবের খানসামা তাহার কিছু
কিছু জিনিষ লইয়া ওয়ালটেয়ারে চলিয়া গেল। মহাত্মাজী

বিংশ অধ্যায়
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স্পস্ট

স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদক মহাশয়কে বলিয়া দিলেন,

মৌলানা সাহেবকে কোথায় লইয়া যাওয়! হয় তাহ! যেন তিনি
লক্ষ্য রাখেন এবং কিছু জানিতে পারিলে মাত্রাজে মহাত্মাজীর

নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন।

ইহা বলিয়া তখনই মহাত্মাজী

কাগজ ও পেন্সিল লইয়া এক স্ুবিস্তৃত টেলিগ্রামের মুসাবিদা
করিলেন এবং প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্র সমূহে প্রেরণ করিবার
জন্য তাহা আমাদিগকে নকল করিতে দ্রিলেন। তাহ! নকল

হইলে পরবস্তা ষ্টেশনে টেলিগ্রাম আফিসে উহা উপস্থিত করা
হইল; কিন্তু শুনিলাম, সরকারী হুকুমে ২৪ ঘণ্টার জন্য টেলি-

গ্রামের চলাচল বন্ধ রাখা হইয়াছে এবং সেই কারণ ২৪ ঘণ্টা পরে

এ টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হইবে। মহাত্মাজী সেই টেলিগ্রামে
মৌলানা সাহেবের গ্রেপ্তারের বিবরণ সংক্ষেপে প্রথমে লিখিয়া
সর্ববসাধারণকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন__
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“এই গ্রেপ্তার হওয়াতে আমাদ্িগের ছুঃখ করিবার কিছুই

নাই বরং আমাদিগের আনন করা কর্তব্য।

কোথারও

হরতাল” করা উচিত হইবে না। আমাদিগের সকলকে পূর্ণ

শাস্তি ও স্থেধ্য রক্ষা কিয়া চলিতে হইবে। যদি আমর!
প্রতিহিংসার ভাব ত্যাগ করিরা শান্তির পথ অবলগ্ষন করিতে
পারি, যগ্যপি আমরা মোপ্লাদিগের পাগলামি সত্বেও হিন্দু-মুসলমানের একতা রক্ষা এবং স্বদেশ-ব্রত পূর্ণ করি, তাহা হইলে এই
গ্রেপ্তারই শ্বরাজ-প্রাপ্তি এবং খিলাফত ও পাঞ্তাবের অত্যাচার

দূরীকরণের পূর্ববাভাষ বলিয়া আমি মনে করিব।

বিংশ অধ্যায়
২০১
42528242১2০
যখন “ষ্টোভ” জালিয়৷ মহাত্মাজীর দুগ্ধ গরম করিতে আরম্ভ

করিল, তখন তিনি তাহা দেখিয়া বলিলেন-_কূর্ধ্যাস্ত হইয়া
গিয়াছে, সেই দিন আর তাহার আহার হইবে না।

একবিংশ অধ্যায়
মাদ্রাজ সহর

রাত্রিতে অন্ধ, প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম
সকল ষ্টেশনেই প্র্যাটফরমের উপর অগণিত লোক মহাত্মাজীর
সম্ব্ধনার জন্য ট্রেণের প্রতীক্ষ। করিতেছিল। ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত
হইলে ছুই চারি জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অগ্রগামী হইয়া মহাত্মাজীর সহিত কথা কহিয়া যাইতে লাগিল এবং সেই কথার সার
তাহাদের মাতৃভাষায় চীৎকার করিয়া ম্মবেত জনমগ্ডলীকে

বুঝাইয়! দ্িল। তাহারা যখন মাথার উপর হাত ঘুরাইয়া উল্লাস-

ধ্বনি করিতে লাগিল, তখন সন্ধে সন্ধে সমগ্র জনতাও চীৎকার
করিয়া উঠিতেছিল।

ট্রেণ চলিতে থাকিলে ট্রেণের শব্দে এবং

ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া লাগিলে লোকের গঞ্জনে কর্ণ বধির হইবার

উপক্রম হইল। সন্ধ্যার সময় অন্ধ-শিরোমণি দেশভক্ত কোগা
বেস্কটাপ্লায়া মহোদয় আসিয়া মহাত্বাজীর সহিভ একভ্র হইলেন।

তাহার শান্ত, শিষ্ট ও সাত্বিক মৃত্তি এবং স্বাভাবিক নম্রতা
মকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। এইরূপে ট্রেণে রাত্রি যাপন
করিয়া! আমরা প্রাতে মান্রাজের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম।

মাদ্রাজ সেন্টাল ষ্রেশনের পূর্বের ষ্টেশন বেদিন্ ব্রিজ।
মাপ্রাজের স্বনামধন্য নেতারা সেই ষ্টেশনে আসিয়া ম্হাক্মাজী,
বেগম মহম্মদ আলী ও মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেবকে
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আপস

ট্রেণ হইতে নামাইয়া এক স্পেশ্তাল ট্রেণে করিয়া লইয়া গেলেন।
মহাত্মাজীর আগমনে স্টেশনে বহু লোক সমাগম হইবে এবং সেই

কারণ মেল ট্রেণের যাত্রী্দিগের বিশেষ অস্থবিধা হইবে বুঝিয়া
বেপিন্ ব্রিজ ষ্টেশনে কিছু অধিক সময় মেল ট্রেণ আট্কাইয়া
রাখা হইল, এবং মহাত্মাজীকে স্পেশ্তাল ট্রেণে করিয়া প্রথম
পাঠাইয়! দেওয়া হইল । মিঃ হায়াৎ, যমুনাদ্দাসজী ও আমি মালি-

পত্র লইয়া মেলট্রেণে রহিলাম; প্রভূদ্াস মহাত্মাজীর সঙ্গে
চলিয়া গেল। আমরা কিছুক্ষণ পরে মাদ্রাজ সেপ্টাল ষ্টেশনে
পৌছিয়া দেখি, মহাত্মাজীর সঙ্গে স্দে জনআ্োত চলিয়া গিয়াছে।
বেগম মহম্মদ আলী সাহেবা স্থানীয় খিলাফৎ-কমিটির অতিথি

হইয়াছেন, সেই জন্য মিঃ হায়াৎ সেখানে গেলেন । আমি এবং
বমুনাদাস সান খোম মহল্লার সালিভান্স্ রোডে রামজী কল্যাণজী
নামে গুজরাতী সওদীগরের বাটীতে মহাতআ্াজীর আবাসস্থলে
গিয়া উপস্থিত হইলাম ।
১৩ই সেপেম্বর প্রাতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১৫ই

প্রাতে আমরা মাদ্রাজ পৌছিলাম। রামজী কল্যাণজী মহাশয়ের
বাটা অনেকাংশে পুরাতন হিন্দু-স্থাপত্যপদ্ধতি অনুসারে রচিত।
দরজার উপরিভাগে এবং অন্যান্ত স্থানেও খিলানের পরিবর্তে বৃহ

প্রস্তরখগুসমূহ সমান্তরাল ভাবে বিন্তন্ত হইয়াছে ; ছবিতে হিন্দুস্থাপত্যের ঘর যেরূপ দেখিয়াছি এই গুলিও অনেকটা! সেইক্ষপ |.
ইহাতে বোধ হইল এখনও মাদ্রাজ হিন্দু-স্থাপত্য-পদ্ধতি জীবিত

রহিয়াছে। কিন্তু এই যুগের নিদর্শন--মোটার ও টেলিফোনমমৃহ
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বজ্জন করিলে পাছে যুগধর্মের অপমান হয়, সেই ভয়ে পুরাতন

স্থাপত্যের সহিত নৃতনের সংমিশ্রপ-স্বর্ূপ গৃহন্বামী নৃতনেরও
আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন।

আমি সেখানে

পৌছিয়াই

দেখি,

ইংরাজ-পরিচালিত

মাদ্রাজের সংবাদ-পত্র “মাদ্রাজ মেলের প্রতিনিধি একজন
সাহেব মহাত্মাজীকে দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বদ্ধে নানারূপ
প্রশ্ন করিয়া উত্তর লিখিয়া লইতেছেন। তিনি চলিয়া গেলে
[08115 07595

[ডেলি

এক্সপ্রেস]

নামে

অপর

এক

দৈনিক পত্রের মাদ্রাজী প্রতিনিধি নৃতন জুতা পায়ে মচ মচ,
করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইজেন।
হাসি

এবং

তিনি

সর্বদাই তাহার মুখে

সকলকেই আপ্যাস্িত

করিতে চাহেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবের গ্রেপ্তারের সংবাদে সহরে যে
পরিমাণে হৈ ঠচ পড়িয়া! গিফ্লাছে, সংবাদ-পত্র পরিচালকদিগের

মধ্যেও সেই অন্ুপাতে সংবাদের জন্য দৌড়াদৌড়ি লাগিয়া
গিয়াছে। মাদ্রাজে আসিয়া আমরা মৌলানা সৌকৎ আলী,

ডাঃ কিচলু এবং তাহাদের সহযোগী কারাচির মোকদামার
অন্যান্ত আসামীগণের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইলাম।

মহাত্মাজী

এখন কি হুকুম দিবেন ইহাই সকলের প্রশ্ন । দৈনিক 47107
[ হিন্দু] সংবাদ-পত্জের রিপোর্টার আসিয়া ঘমুনাদাসের প্রমুখাৎ
মহম্মদ আলী সাহেবের গ্রেপ্তারের বিবরণ লিখিয়া লইলেন।

ডেলি এক্সপ্রেসের প্রতিনিধি দ্বিতীয়বার আসিম্না একজন ইংরাজ
চিত্রকর দ্বারা মহাতআআজী কি ভাবে বসেন, কি ভাবে লেখেন
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ইত্যাদি চিত্র ত্বাকিয় লইয়া গেলেন । ঘরে একটী চরক1 ছিল,

তাহা দেখিয়া চিত্রকর সাহেবের বিশেষ আনন্দ) তিনি ঘুরিয়া
ফিরিয়া ছুই তিন দিক হইতে চরকার ছবি ভাল করিয়! ত্াকিয়া

লইলেন। পরে এই সমস্ত কাগজে ছাপা হইলে দেখিলাম,
কিস্তৃতকিমাকার ছাপা হইয়াছে। মহাত্মাজীর সম্মুখের কয়েকটা
দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, তাহাও রিপোর্টারের রিপোর্ট করিতে

ভুলেন নাই। ঘাহা হউক, মাদ্রাজী কাগজওয়ালাদের দৈনিক
কাগজ চালাইবার বাহাছুরী দেখিয়া তাহাদের প্রশংসা করিতে
হয়, এবং বাঙ্গল। সংবাদ-পত্রসমূহ যেন তাহাদের পঞ্চাশ বৎসর
পিছনে পড়িয়া! রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ইংরাজী মতে আমরা মারা প্রান্ত বলিতে যাহা বুঝি,
কংগ্রেসের বিভাগ মতে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত । তন্মধ্যে প্রধান

দুই বিভাগ উত্তর-মাপ্রাজ বা অন্ধ, এবং দক্ষিণ-মাদ্রাজ ব| তামিল
নাড়ু, এবং তৃতীয় বিভাগ কেরল।

অন্ধ, প্রদেশের ভাষা তেলুগু

এবং দক্ষিণ মাদ্রাজের ভাষা তাঁমিল। মহাত্মাজীর নিকট এই ছুই
প্রদেশের নেতৃবর্গ উপস্থিত দেখিলাম.। তৃতীয় প্রদেশ
কেরল, ইহারই অন্তর্গত মালাবার। সেখানকার প্রধান ব্যক্তিরা
তখন মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ লইয়৷ বিব্রত এবং 1502]
7০ (সামরিক আইন) জারি হওয়াতে তীহারা কেহই
মহাত্মাজীর নিকট আসিতে পারেন নাই। মহাত্মাজী এবং
মহম্মদ আলী সাহেব মালাবারে যাইয়া শাস্তি স্থাপন করিবেন,

মাদ্রাজ আগমনের ইহা এক উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মহম্মদ
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সঙ্গে সাত মাস

আলী সাহেব পথেই অবরুদ্ধ হইলেন, মহাত্মাজীও মাদ্রাজে
আসিয়া গভর্ণমেপ্টের এক চিঠি পাইলেন যে, তাহাকে মালাবারে

যাইতে দেওয়া হইবে না। সেই চিঠি তিনি তখনই “হিন্দু
কাগজে ছাপাইতে পাঠাইলেন। এই ব্যাপার লইয়া লোকে
বলাবলি করিতে লাগিল যে, মাদ্রাজের চীফ সেক্রেটারী সাহেবই
মাদ্রাজ প্রদেশের হর্তীকর্তা বিধাত। এবং তিনি পাঞ্জাবের ও-ডায়ার
ও টমসন সাহেবের অনুকরণে মালাবারকে উপলক্ষ্য করিয়া
দেশবাসীকে কষাঘাত করিবার যে সুযোগ পাইয়াছেন, তাহ! তিনি
কখনই ছাঁড়িবেন না । মহাত্মাজী মালাবার যাইয়া শাস্তি স্থাপন

করিলে সেই স্থযোগ নষ্ট হইবে, এই জন্যই তাহাকে মালাবার
মাইতে দেওয়! হইল না, ইহাই এখানকার সাধারণের বিশ্বাস।
মাত্রাজে আপিয়। দরেখিতেছি, ক্রমশঃই দেশের সমন্তা যেরূপ
জটিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মাথা ঠিক রাখিয়া কাজ
করিতে এক| মহাঁত্মাজীই সক্ষম । আমাদের স্যার তাহার অন্ুচর-

মগ্লীর পক্ষে পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া কাজ করা সম্ভবপর নহে।
ুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্তেরা যখন অগ্রসর হইয়া থাকে, তখন তাহাদের
পশ্চাতে ফিরিয়া! দেখিবার ঘেমন অবকাশ থাঁকে না, বা ইচ্ছা!
হইলেও কেহ পিছনে হটিতে পারে না, ইহাও যেন অনেকটা

সেই প্রকার।

বর্তমানের ঘটনাসমষ্টিই সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধিকে

অভিভূত করিয়। রাখে, তাহাতে অতীত বা ভবিষ্যৎ বিবেচনার

সময় পাওয়া বায় না। দেখিলাম, ইহাই এক নৃতন ধরণের জীবন।
ক্রমে ক্রমে ইহাঁও আমার অভ্যন্ত হইয়া যাইতে লাগিল।

একবিংশ অধ্যায়

২৭৭

বাঙ্গলাদেশে মহাত্মাজী স্বদেশী বা খদ্দর প্রচারকেই প্রধান

প্রচারের বিষয় করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে খদ্দর আন্দোলনের
অবস্থা বার্গলা অপেক্ষাও তখন খারাপ বোধ হইল। তদুপরি
এখানকার অস্পৃশ্ঠতা-সমস্তা ভারতে সর্বজন-বিদিত। মহাত্মাজী
সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে স্বদেশী প্রচার কাধ্য সমাপ্ত করিবেন
বলিয়া সম্কল্প করিয়াছিলেন । আমার মনে হইতে লাগিল, কোটি

টাকা সংগ্রহ এক প্রকার সহ্জসাধ্য ব্যাপার হইয়াছিল; কিন্ত
দ্বদেশীব্রত ঠিক সেইভাবে সহজে জনসাধারণের প্রাণে স্থান
পাইতেছে না। যেখানে মহাত্মাজী উপস্থিত হয়েন, সেখানেই
উত্সাহ, উত্তেজনা ও জর়ধ্বনির অভাব নাই। কিন্তু অন্তর

হইতে খদ্দর-ত্রতে দীক্ষিত হইতে হইলে, হৃদয়ের যেরূপ পরিবর্তন
আবশ্বাক, তাহ সমগ্রভাবে দেশের লোকের কখন কি ভাবে

হইবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অথচ হ্বদেশী ভাব এই
আদর্শনুরূপ লোকের হ্ৃদয়ে স্থান না পাইলে এই আন্দোলনের
স্থায়ীফল লাভ সম্ভবপর হইবে না।
উত্তর মাদ্রাজ বা অন্ধ, প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট এক ৪£:৪5108%
9 অর্থাৎ, গোঁচারণ কর জারি করিয়া লোকের নিতান্ত উদ্বেগের
কারণ হইয়্াছে। লোকে তাহা মান্ত করিতে পারিতেছে না,
তাহাতে সমগ্র গ্রামের লোকের গাভী খোয়াড়ে রাখা হইডেছে।
সেখানে গাভীগুলির উপযুক্ত আহার দেওয়া হয় না, এবং

গাভী হইতে গোবৎস পৃথক্ করিয়া রাখাতে উহাদিগকে কষ্ট
দেওয়া হইতেছে । ইহা! লইয়! সেখানে লৌকের মধ্যে উত্তেজনার

২০৮

মহাত্! গান্ীজীর
সঙ্গে সাত মাস

স্থ্ি হইয়াছে। সেখানকার নেতারা এই বিষয় লইয়া ০৫৬1
415015017০5 অর্থাৎ সবিনয় আইন ভঙ্গ করিতে মহাত্মাজীর
অনুমতি লইতে আসিলেন।
মালাবারের মোপলা! হাঙ্জামার সময় কয়েকজন হিন্দুকে বল-

পূর্বক মুসলমান করা হইয়াছে বলিয়া সেখানকার হিন্দুদিগের
প্রাণে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । কয়েকজন মালাবারের লোক

দুঃখে এবং ক্রোধে আত্মহারা হইয়া মহাত্মাজীকে বুঝাইতে
আসিলেন যে, মোৌপজাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করা যাইতে
পারে না এবং তাহাদের সহিত হিন্দুর একতা কখনও স্থাপিত
হইতে পারে না।

তাহাদের হৃদয়ের জাল। প্রশমিত করিবার

জন্য মহাতআ্মাজী সুমিষ্ট বাক্য প্রয্মোগ দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইয়।

দিলেন যে, এরূপ ভাবের বশবর্তশ হইয়া কাধ্য করিলে ভারতের
পক্ষে স্থায়িভাবে হিন্দু-মুসলমান-সমস্তা পূরণ অসম্ভব । যোপলা-

দিগের কার্ধ্য নিতান্ত গহিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; তথাপি এ
অত্যাচারের ক্লেশ তাহাদিগকে সহা করিতে

হইবে ইহাই

মহাত্মাজীর উপদেশ এবং ভবিষ্যতে যাহাতে মৌপলারা। শিক্ষিত
ও সংযত হইয়া চলিতে শিখে, তাহার চেষ্টা এখন হইতে করিতে
হইবে।

মাত্রাজ প্রদেশের অন্ত্যজ জাতিসমূহের মধ্যে সেখানকার
ব্রাহ্মণ জাতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিয়াছে, তাহারও নিষ্পত্তির

জন্ত মহাত্মীজীকে চেষ্টা করিতে হইতেছে । তিনি সম্প্রতি অন্ত্যজ
জাতিদিগের একখানা ছাপান সাকু'পার-পত্র পাইয়াছেন। মাপ্রাজের

একবিংশ অধ্যায়

২০৯
প্পসপিস্পিসপিশািস্পা্শি

কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন,--“&
20910 9,0092105

09000006106

অর্থাৎ ইহা এক অত্যাশ্চধ্য

ইস্তাহার। তাহার শরোনামায় লেখ! 19০৮0 ০100 005
11910505৮ ব্রাঙ্মণদিগের নিপাত কর । তাহার পর মৃহাঁত্মাজী
বলিলেন যে, সেই পত্রে যেরূপ ভাষা প্রয়োগ হইয়াছে, ভাহা
পড়িয়া তাহার মনে হম্স, অস্পৃশ্ঠতা-বঙ্জন বিষয়ে সময় থাকিতে

যদি হিন্দুদিগের চেতনা না হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে দক্ষিণ
ভারতে সমাজ-বিধ্বংসি ভীষণ আন্তর্জাতিক বিদ্রোহের আবির্ভাব

হইবে।

তিনি মাদ্রাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদ্রিগকে তাহার

সেই আশঙ্কার কথ বলিয়া অস্পৃশ্ঠতা প্রথা যাহাতে শীঘ্র দূরীভূত
হয় তাহার চেষ্টা! করিতে লাগিলেন ।

মহাত্মাজীর

মাদ্রাজ আগমন

অবধি

একমাত্র

মিসেস্

বেসেন্ট দল ব্যতীত অপর ঘত রাজনৈতিক দল আছে, সকলেরই
কেন্দ্রস্থল মহাত্মাজী হুইল পড়িয়াছেন এবং সকলেরই কথা
স্বাহাকে মনোষোগের সহিত শুনিতে হইতেছে । তাহার উপর
আলী-ত্রাতদ্বরের গ্রেপ্তারের ফলে তাহার দায়িত্ব ও কাধ্যভার

বদ্ধিতাকার ধারণ করিয়াছে । মৌলানা মহম্মদ আলী স'হেবের
সেক্রেটারী মিঃ হারাৎ আসিয়া ১৬ই তারিখ প্রাতে সংবাদ
দিলেন বে, মৌলানা স'"হবের খানসামা ফিরিয়া আসিয়াছে।

মৌলানা সাহেবকে এক রাত্রি ভিজাগাপাট্টম্ জেলে রাখা হইয়াছিল, তাহারপর তীহাঁকে স্পেশ্তাল ট্রেণে করিয়া উত্তরদিকে লইয়া

যাওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমরা সকলেই অন্গমান করিলাম
১৪
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মহাত্মা! গাঙ্গীজীর
সঙ্গে সাত মাস

যে, তাহাকে কারাচি লইয়! যাঁওয়া হইতেছে । মিঃ হায়াৎ

করুণন্বরে বলিতে লাগিলেন, মৌলানা সাহেবকে সেই
রাত্রিতে ভিজাগাপাট্টরম্ জেলে কেবল ছৃগ্ধ ও পাউরুটি খাইতে
দেওয়া হইয়াছিল; মৌলানা সাহেব ভাহা খান নাই, এবং সমস্ত
রাত্রি উপবাসী ছিলেন । এই সময় মহাত্মাজী কিছু লেখাপড়া
করিবার জন্ত মৌন হইয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ হারাতের এ কথ!
শুনিয়া আর গান্ভীধ্য রক্ষ! করিতে পারিলেন ন! এবং কয়েকবার

যাথা নাড়িরা খুব হাসিতে লাগিলেন । দুধ ও পাউরুটি মহাজ্মাজীর
নিজের আহার, আলী ভাইদের স্যার বীরপুরুষের তাহাতে কি
হইবে?

গভর্ণমেন্ট বোধ হ্য় ভাঁবিয়াছে যে, অসহধোগী হইলেই

তাহাকে মহাত্মাজীর ন্যায় কেবল একটু পাউরুটি ও দুধ খাইয়।
জীবন ধারণ করিতে হইবে ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়
মাদ্রাজ সহর (২)
সাধারণ

সভা-সমিতিতে

স্থানের স্তায় এখানেও

হৃহাত্মাজীর

চলিক্মাছে।

বক্তৃতা

অপরাপর

১৫ই তারিখ সন্ধ্যার পর

সমুদ্রের তীরে এক বিরাট সভা হইল। আলীন্রাতৃদ্বয়ের
গ্রেপ্তারের পর মহাত্মাজীর এই প্রথম বক্তৃতা ৷ সেই জন্য তাহার
উপদেশ শুনিতে সভার অসংখ্য লোক ব্যগ্রভীবে অপেক্ষা করিভেছিল। কেহ যেন তাহার বন্তৃতাকালে উল্লাসধ্বনি অথবা!
512,006) 5805 ( ধিকৃ, ধিক্) চীৎকার না করেন, স্হাত্মাজী
প্রথমেই এই অনুরোধ করিরা1 বলিলেন যে, কেবল গভর্ণমেন্টের
নিন্দাবাদ-ন্বরূপ 91320), 520৩

(ধিক্, ধিক) করিলে দেশের

কাজ কিছুই অগ্রসর হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে বদি আমাদিগকে

এই অল্প সময়ের মধ্যে কিছু ফললাঁভ করিতে হয়, তাহা হইলে
এখন অবধি আমর থে ভাবে চলিয়া! আলিগ্কাছি, তাহ অপেক্ষা
দৃঢচিত্তে কাজে ব্রতী হইতে হইবে । তিনি আরও বলিলেন বে,

আমাদের নিদিষ্ট সময় শেষ হইয়া আসিতেছে ; এই অল্প সময়ের
মধ্যে কি উপায়ে এত বড় কাজ সম্পাদিত হইবে, ইহা সকলের
পক্ষেই সমস্তা । কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ভগবান্ আমাদের
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মহাত্া গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়৷ এই কাধ্যে সহায়তা করিতেছেন এবং যদিও
আমর! এখন এত ছূর্বল ও অপটু, তথাপি ভগবানের ইচ্ছায় এক
মুহূর্তেই আমরা জয়লাভ করিতে পারি, ইহা আমি সকলকেই
বিশ্বাস করিতে বলি।
আলী-ভরাতৃদ্ধয়ের কথা উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজী বলিলেন যে,
তাহাদের এই গ্রেপ্ার ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ তিনি গ্রহণ

করিতেছেন।

তাহারা প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যার যতদূর সম্ভব

ধন্ম এবং সত্যের পথ অন্গনরণ করিয়া! চলিয়াছেন।

মহম্মদ আলী

শান্তিস্থাপন-ক্ূপ মঙ্গল

উদ্দেহ্যে

মৌলান!

মালাবারে

যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ভীাহাকে কেন গ্রেপ্তার করা হইল,
এই প্রশ্রের উত্তর বড়লাট রেডিং বাহাছুরের দেওয়| কর্তব্য। ঘে
দিন মৌলানা মহম্মদ আলী মহাত্মাজীর পরামর্শ মত সংবাদ-পত্রে

প্রচার করিলেন বে তাহার নামে দাঙ্গা-ক্যানাদের উত্তেজন?
প্রদানের যে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অলীক, এবং

বর্তমান অহিংস-অনহযোগ আন্দোলনের সংশ্রবে থাকিয়া এরূপ
উত্তেজনা প্রদান তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব, সে দিন

হইতে মহাত্মাজী বলিলেন, মৌলানা সাহেব তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন
নাই । সেই জন্ত মহাত্মাজী সকলের নিকট সাক্ষ্য দিতে পারেন
যে, মৌলানা সাহেব এক চুল তাহার প্রতিশ্রুতি হইতে বিচ্যুত
হন নাই। ধাহারা গোপনে বা প্রকাগ্ঠে ভাহার পরামর্শ লইতে
আপিতেন, সকলকেই তিনি অহিংস-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

বুঝাইগনা দিতেন । তবে আলী-ভ্রাতার! কাপুরুঘ নহেন ; কেহ যদি
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শপানপসপিসসপিসপসপনপাসপি সসপিসপ্িসপসপিসাসপস্পিনপিসপিপাসসপিসপাসপিসপিসপিসপাস্পাসপিসপপসপসপসপিসপসপিস্পিসপিসস

মনে করিয়! থাকেন যে এইবপ প্রতিএুতি দিয়া তীহারা নিজেদের
স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার বিসঞ্জন করিয়াছেন, তবে তাহা

তাহাদের মন্ত ভুল। আলী-্ভ্রাতাদের স্তায় একাধারে তেজন্বী ও
সরল প্ররুতিবিশিষ্ট লোক মহাত্মাজী প্রায় দেখেন নাই । তাহারা
সময় সমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিলেও তাহা সত্যের অন্থরোধে

করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাত্মাজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতের সর্বত্র
এই সময় শান্তিরক্ষার জন্য তাহার। যে প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন,

এইরূপ আর অন্ত কোন মুসলমান করেন নাই । সেই জন্য তিনি
মনে করেন যে আলী-ভ্রাতৃদ্বযনকে কারারুদ্ধ করিয়া গভর্ণমেপ্ট
বস্কতঃ খিলাফতকেই কারারুদ্ধ করিলেন ।

ইহার পর মহাত্মাজী শীদ্রাজের মোৌপলা হাঙ্গামা লইয়া দেশে
থে সরকারা দমন-নীতি চলিয়াছে, কোথায়ও বা লোকের মাথ!

হইতে জোর করিয়া খদ্দরের টুপি ও দেহ হইতে জামা ছাড়িয়া
তাহাদিগকে অপমান ও নিধ্যাতন করা হইতেছে; অন্ধ, প্রদেশে
গৃহস্থদিগের গরু জোর করিঘা লইয়া তাহাদিগকে বিপধ্যন্ত
করিবার চেষ্ট। হইতেছে; এই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিলেন ।

মহাত্মাজী বলিলেন-_যগ্পি এই সমস্ত অত্যাচার হইতে উদ্ধারলাভ
করিতে হয়, তাহা হইলে বর্তমান আন্দোলনের অহিংসাত্বুক পদ্ধতি

হইতে এক চুল বিচ্যুত হইলে চলিবে না।

আত্মসম্মান রক্ষা

করিয়া যদি আমাদের সমস্ত জাতীয় দাঁবী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে

আদায় করিতে হয় এবং হগ্কপি আমাদিগকে মৌলানা মহম্মদ আলী
ও অন্ত যে সকল দেশসেবককে গভর্ণমেণ্ট অন্তায়ক্ূপে কারাকুদ্ধ
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মহাত্বা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
প্পাপপিসপিসিস্পিস্পিসা্পিস্পিশি

করিতেছে, তাহাদিগকে মুক্ত করিতে হয়, তবে তাহা হ্বরাক্র
স্থাপন করিয়াই করিতে হইবে ।
কিন্তু স্বরাজ কিরূপে স্থাপিত হইবে? রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে
অহিংসার অভ্যাস, হিন্দু-মুসলমানের একতা স্থাপন এবং খদ্দর

গ্রহণ এই তিনটা স্বরাজলাভের উপায়; ইহার অতিরিক্ত নৃতন
কিছু উপায্র তাহার বলিবার নাই।

তিনি মনে করেন, দেশে

রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে যতই অহিংসভাবের প্রভাব বিস্তৃত হইবে,

ততই হিন্দুমুসলমানের একতা বৃদ্ধি পাইবে; এবং “অহিৎসা?
ও হিন্দু-মুপলমানের একতা--এই ছুই বস্তু খদ্র প্রসারের মধ্য

দিঘা অভিব্যক্ত হইবে। অহিংস-পদ্ধতির এইরপ ব্যাখ্যা করিয়া
তিনি তাহার আত্ৃবর্গের মধ্যে তখনও বিদেশী বস্ত্র গ্রাচ্ধ্য
দেখিয়া বলিলেন যে, তাহার অস্তর দগ্ধ হইতেছে, এবং বেগম
মহম্মদ আলী-সাহেবা ও আলী-ভ্রাতৃছয্ধের উদাহরণ উল্লেখ করিয়।

তিনি সভাস্থলের স্ত্রী পুরুষ সকলকেই বিদেশী বন্প ত্যাগ করিয়া
খদ্দর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন ।

অসহযোগের কোন

কোন অঙ্গ লইয়া যদি কেহ কোন

আপত্তি, অথবা শক্তির অভাবে তাহা পালন করিতে অসমর্থ
এইরূপ তর্ক উত্থাপন করেন, তথাপি স্বদেশী অঙ্বন্ধে কাহারও

মতছৈধ থাঁকা সম্ভব বা উচিত নহে; মহাত্মাজী এই মন্তব্য
প্রকাশ করিলেন। "ম্বদেশীব্রত দেশের আপামর-সাধারণের

ধর্ম । আমাদের এই যুদ্ধ যেগন ধর্দ-যুদ্ধ। সেইরূপ ভগবানের
রূপায় আমাদের সৈন্তশ্রেণীতে কোনরূপ উচ্চৎনীচ ভেদ লাই»
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ইহাতে ধনী, নির্ধন, অস্পৃশ্য, অন্ধ, আতুর, বালক, বৃদ্ধ সকলেই
খদ্দর গ্রহণ দ্বারা সমান পদবী ব। অধিকার লাভ করিতে পারিবে,

ইহাঁও তিনি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন ।

ইহার পর তিনি.চক] সম্বদ্ধে তাহার কয়েকটা প্রাণের
কথা বলিতে আরস্ত করিলেন।

চরকার প্রশংসা আরম্ভ করিলে

মহাত্মাজীর আনন্দের বেগ-সম্বরণ কঠিন হইয়া পড়ে। এই চরকার
মধ্যে তিনি ভারতের

সৌভাগ্য-লক্্মী দেখিতে পাইতেছেন।

চরকার কৃতকাধ্যতার সপ্জে সঙ্গে আমাদের

জাতীম্ অবসাদ

কাটিয়া যাইবে, এবং আমরাও যে অবশ্মণ্য নহি, প্রাণে এইরূপ
বল ও ভরসা আসিবে । দেশে অহিংসা-ধন্মের কতট। প্রসার

হইয়াছে, তাহা! চরকার প্রসার দেখিয়া বুঝা! যাইবে। চরকাই

ভারতের আন্তর্জাতিক একতার মুলন্বরূপ হইবে । এই একতা
কেবল হিন্দু-মুদলমানের একতা নহে ; ভারতের অপর যে সমস্ত
জাতি বসবাস করিতেছে, চরকার প্রসাদে সকলের মধ্যে

সৌহাদ্য ও গ্রীতি স্থাপিত হইবে।

চরকাই স্ত্রীলোকদিগের

সতীত্বের নিদর্শন-স্বরূপ পরিগণিত হইবে । এই চরকার অভাবে
কত অভাগা স্ত্রীলোক কেবল জীবিকার জন্য সতীত্ব-ধন্ম বিসঞ্জন
করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য মহাত্মাজী দিতে পারেন।
চরকা দেশের বিধবাদিগের নিত্য সহচর হইবে। এই চরকাই
পূর্বে আমাদের দীন, দরিদ্র কৃষিজীবীদিগের কয়েক মাসের এক

মাত্র স্থল ছিল; ইহা কত লোককে শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়াছে
তাহার ইয়স্তা কে করিবে?

প্রতি গৃহে যখন এই চরকার কাজ
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মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাঁস

স্ুচারুরূপে চলিতে থাকিবে, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝা যাইবে
যে, আমরা

এতকাল শারীরিক শ্রমকে স্বণা করিয়া কেবল

মস্তিচালনাকে যে প্রাধান্ত দিয়াছিলাম, আমাদের সেই ভ্রান্তি

দূর হইয়াছে। চরক অস্পৃশ্ত জাতিদিগের হৃদয়ের সম্বল এবং
এই চরকা দ্বারাই ভারতের পতিতা স্ত্রীলোকদিগের উদ্ধারের

উপায় হইতে পারিবে । পরিশেষে মহাত্মাজী বুঝাইয়া দিলেন
যে, এই চরকা! যখন স্থায্িভাবে আমাদের গৃহে গৃহে বিরাজ

করিবে এবং আমাদের দৈনিক জীবনের সহচর হইবে, তখনই
দেশের উদ্ধারের জন্য সার্বজনীন সবিনয় আইন ভঙ্গ (1995
০1৮1] 41591991600 ) অনুষ্ঠান

সম্ভবপর

হইবে।

ক্রোধের

অধীন হইয়া, উত্তেজনার দ্বারা বিচলিত হইয়া, আইন ভঙ্গ করিলে
তাহা কথনই «সবিনঘ্” (0:11) আইনভঙ্গ হইবে না। যগ্পি
এই বৎসরের মধ্যেই শ্বরাজ স্থাপনের জন্য রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে
দেশের সর্বত্র অহিংসার প্রভীব বিস্তার আমাদের লক্ষ্য হয়»

তাহা হইলে চরক। ব্যতীত অপর কোন যন্ত্র নাই, যাহার সাহায্যে
সমগ্রভাবে দেশের শুদ্ধি সম্পাদ্দিত হইতে পারিবে, ইহাই চরকা!
সম্বন্ধে মহাত্মাজীর শেষ কথা।

ব্তৃতা সমাঞ্ধ করিবার পূর্বের মহাত্মাজী সকলকে সভাসমিতিতে হৈ চৈ এবং চীৎকারধ্বনি করিতে পুনরায় নিষেধ

করিলেন।

বহুকালের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিয়াছেন যে

অধথা চীৎকার, হৈ চৈ বা গোলমাল করিয়া রক্ত গরম করিলে

সেই সুত্রে ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতে হিংসা বা অপরের অনিষ্ট-
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চেষ্টা স্বতঃই উদ্ভূত হয়। সেজন্য ধীর, স্থির, শান্ত ও পৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অহিংসার অভ্যাস করিতে হইলে এরূপ অযথা উত্তেজনা

পরিহার করিতে হইবে । তিনি সকলকে ইহাও বলিয়া দিলেন
থে বৎসরের অবশিষ্ট কয়মাঁস কাল চারিদিকে অশান্তি, গোলনাল, ছুঃখকষ্ট ও কারাবাসের সময্ন। আলোক আসিবার পূর্বক্ষণে
অন্ধকার গাঢতম হয়, কিন্তু সেই গাঢ় অদ্ধকারই উষার সুচনা ।
সেইরূপ দেশের চারিদিকে যে ঘন অন্ধকার ঘেরিয়া আমিতেছে,
তাহার মধ্যেই তিনি বলিলেন যে, সকলে বিশ্বাসীর নয়নে উষার
ক্মীণ আলোক-রেখা দেখিতে পাইবেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
“শতং

পোড়াদে- শরতং পৌঁড়াদে”

১৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা মাদ্রাজ সহর পরিত্যাগ করিয়!

দক্ষিণে রাঁমেশ্বরের দিকে ছুটিলাম। মহাত্সাজী প্রথম তামিলনাড়ু
প্রদেশে ভ্রমণ করিবেন, তাহার পর বন্ধে ফিরিবার পথে অন্ধ,
প্রদেশের কয়েকটি জেল! পরিদর্শন করিবেন । অন্ধ, প্রদেশে ভ্রমণের

“প্রোগ্রাম স্থির হইঘ্জা গিয়াছে, কিন্তু তামিলনাড়ুর “প্রোগ্রাম
স্থির করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল । উপস্থিত তিনি পটোনভো,
কডলুর ও কুস্তকোনম্ হইয়া ভ্রিচিনপল্লী চলিলেন।
রাত্রি থাকিতে থাকিতে আমরা বাসা হইতে যাত্রা করিয়া,
ভোর হয় হয়ঃ এমন সময় “রামেশ্বরম্ এক্সপ্রেস্” নামে এক

টেণ ধরিবার জন্য মান্রীজের এগ্মোর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।
এই ট্রেণ “সাউথ ইত্ডিম্বান রেলওয়ের ট্রেণ। মিটার গেজ লাইন
এবং গাড়িগুলি ছোট । কিন্তু একটা স্থবিধা এই যে, ট্রেণের একদিক্ হইতে অপর দিকে শেষ পধ্যন্ত চলাফেরা করিবার বারান্দা!
(০০:07) আছে। ট্রেণ ষ্রেশনে আসিয়া লাগিলেই আমরা

দৌড়াদৌড়ি করিয়া মালপত্র লইয়! তাহাতে উঠিয়া বসিলাদ।
ষ্টেশনে তখন ভিড় ছিল না; আর দেখিলাম, মাদ্রাজ প্রদেশে

অন্যান্য স্থানের স্তায় স্বেচ্ছাসেবকের বাহুল্য নাই।

বেল! দশ

এগারটার সময় ভিন্নপুরম্ পৌছিয়া দেখি, লোকের ভিড়ে স্টেশনে
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সরিষাপাতেরও স্থান নাই। স্বেচ্ছাসেবকের অভাবে স্নেই ভীষণ
জনতার মধ্যে সকলেই সকলকে শান্ত ও সংযত করিতে যাই
মহা কৌলাহলের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। কেহ “গক্কা রূক্গ!, ওক?

রঙ্গা” বলিয়া সম্মুখের লোকের ঘাড় ধরিয়! চাপিয়া বসাইবা'র চেষ্টা
করিতেছেন। কেহ বা তামিল ভাষাঁয্ “শত্তং পোড়াদে” “শত্বং
পোড়াদে” বৃলিয়৷ শান্ত হইতে বলিতেছেন । এইবপ একে
অপরকে “শত্তং পোড়াঁদে” “শত্তং পোড়াদে”

বলায় গোলমাল

আরও বাড়িতে লাগিল।
এইরূপ চারিদিকের শব্দ, হৈ চৈ এবং গণগ্ডগোলের মধ্যে

মহাত্মাজী একবার ট্রেণ হইতে নামিয়। গিয়া তিলক-ম্বরাজ্য কণ্ডের
জন্য একতোড়া টাকা লইয়া আমিলেন । আমরা যে নীমিব, এমন
সাধ্য কি? নামিলে আর ট্রেণে উঠিবার ভরসা নাই, লোকের

ধাক্কাধাক্কিতে কোথায় যে চলিয়া যাইব তাহার ঠিক নাই। সেই

ভয়ে যে ঘাহার স্থানে চুপৃচাপ্ বসিয়া রহিলাম। এদিকে অনেক
ধাক্কাধাক্কি করিয়া গলদঘণ্ম হইঘ্া একসন্দে দশ বিশজন লোক
ট্রেণের জানাল দিয়! মাথা গ্রবেশ করাইয়া বিস্কারিত নয়নে আমাগকে দেখিতে লাগিল । তাহার পর পিছনের লোকের ধাক্কাতে

তাহারা চলিয়া গেল, আবার এক্সপ দশ বিশজন করিয়া এক
সঙ্গে জানালার মধ্যে মাথ! দিতে লাগিল, এবং যতক্ষণ না ট্রেণ

ছাড়িল, এই প্রকারই চলিতে লাগিল। তামিলনাড়ুর লোকদিগের কথাবার্তা, কাঁজকম্ম এবং চলাফেরা--সমন্তই এত ক্ষিপ্র-

গতিতে হয় যে এরূপ আর কোন স্থানে দেখি নাই।
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মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

বেলা দেড়টার সময় পর্টোনভো৷ পৌছিয়া, ষ্টেশন হইতে
বহুদূরে মিস্ পেটারসন্ নামী এক ডাচ্ (051০0) মহিলার ভবনে
আমরা অতিথি হইলাম । মিস্ পেটারসন্ খ্রীষ্টান মহিল1 হইলেও

দেশীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় শাড়ী পরিয়া খালি পায়ে থাকেন, এবং
ভামিল বলিতে শিখিয়াছেন। তাহার বাটাতে অনেক চরকা
দেখিলাম, তাহার সাহায্যে তিনি স্থানীর ভ্ত্রীলৌকদিগকে
সুতাকাটা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাহার বাড়ীতে চরকার বাহুল্য
হইতেই বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি মহাত্মাজীকে বিশেষ
অদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তিনি এখানে এক স্কুলগৃহ স্থাপন

করিয়াছেন, এবং মহাত্মাজীর বারা তাহার কাধ্য আরম্ভ করাইবেন
বলিয়া পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

আতিথ্য-কাধ্যে

মিস্ পেটারসনের সাহায্য করিবার জন্ত আরও দুইজন ইউরোপীয় মহিলা এই সময় এখানে ছিলেন । সাধারণ ইউরোপীয়-

দিগের ন্তায় তাহাদের পৌযাক।

তাহারা সকলেই আমাদের

খুব বত্বু করিতে লাগিলেন।

মিস্ পেটারসনের স্কুলের দ্বারোন্মোচন করিয়া ম্হাতআ্মাজী

মোটরে করিয়া বিশ মাইল দূরে কডলুর সহরে গিয়া সভা করিবেন
এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। সময় অল্প বলিয়। শীঘ্র প্রস্তুত হইবার জন্য
তাড়। পড়িতে লাগিল। মহাত্মাজী আসিদ্লা পৌছামাত্র এখানকার
রী্টান স্ত্রী-পুরুষেরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নানারূপ ধশ্মকথার
অবতারণা করিলেন।

তিনিও

তাহাদের

সহিত এমনভাবে

ঘিশিতে লাগিলেন বেন তিনি াহাদেরই একজন ধর্ধ-ভ্রাতা|
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দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহার প্রধান প্রধান বন্ধুর মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টান,
ছিলেন, এই বলিয়! তিনি তাহাদের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন ।
তিনি তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন যে তাহার নিজের জীবনে
এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন তিনি গ্রকাহ্য ভাবে
্ীষ্টধশ্ধে দীক্ষিত হইবেন কি না এই কথ! বিবেচনা করিতে"

ছিলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় এরূপ কিছু ঘটে নাই। এই
কথা শুনিয়া একজন

দেশীয় খ্রীষ্টান মহিলা

বলিলেন যে

এখনও তাহারা আশা করেন যে মহাত্মাজী একদিন খ্রীষ্টান
হইবেন। কারণ তাহাদের বিশ্বাস, খ্রীষ্টান না হইলে কাহারও,
পরিত্রাণের উপাগ্ন নাই; যীশুই 7১1170০৩ ০117১০৪০৪ শান্তিরাজোর
অধিপতি । ভিনি ভিন্র কাহারও শান্তি দ্বার অধিকার
নাই। মভ্াম্াজী তাহাতে হাসিয়া মাথা নাডিয়া বলিলেন__

“একথ। তুদি বিশ্বান কর বটে, কিন্তু সেইরূপ হিন্দুরাও বিশ্বাস
করেন যে, হিন্দুশ্ম ব্যতীত অন্য ধশ্ম অবলঙ্গনে মুক্তিলাভ হইতে
পারে না। মুঘলমানেরাও তাহাদের ধণ্ম সম্বন্ধে সেই প্রকার মত
পোষণ করেন।” একজন স্ুপ্রসিদ্ধ গুষ্টধন্ম-গ্রচারকের নাম করিয়া
মহাম্মাজী বলিলেন_-“আঙি যখন সাউথ আফ্রিকায় তাহার সহিত

প্রথম সাক্ষীৎ করিতে যাই, আমাকে প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করিলেন
72৮৩

3০০, ০6 7৪৪০৪?” আপনি কি শান্তি পাইয়াছেন?

আনি উত্তরে বলিলাম,_-“ই৷ পাইয়াছি।” তাহাতে তিনি আশ্্য্য
হইলেন এবং খ্রীষ্টান না হইয়াও কিরূপে আমি শান্তি পাইলাম এই

প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । কিরৎক্ষণ পরে মহাত্মাজী পুনরায় বলিতে
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লাগিলেন-_বস্ত্তঃ সকল ধশ্মের গোড়ার কথা সম্যক উপলন্দি
করিতে পারিলে ধণ্ম লইয়া জগতে যে ছন্দ 'আছে, তাহা কখনই
থাকিতে পারে না। সকল ধশ্মেরই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ
'মান্ুষকে পবিত্র করিবার চেষ্ট/ আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি,

হিন্দুধশ্ম যেরূপ 5০1501০ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর
স্থাপিত, এরূপ আর কোন ধন্ম নহে । তাহাতেই আমি আমার ধশ্ম

আকড়াইয়া আছি। আমার ইহা গৌঁড়ামী নহে, আমি সমস্ত
দেখিয়া শুনিষ্া বিচার করিয়াই বলিতেছি।”) খুষ্টান-ভক্তমগ্ুলীর
মধ্যে এক ব্যন্কির আকৃতি ও গালভরা দাড়ি দেখিয়া তাহাকে

বাঙ্গালী বলিরা মনে হইতে লাগিল, কিন্ত মহাম্মাজী উঠিয়া জান
করিতে গেলে তিনি যখন উচ্চৈঃম্বরে তামিল গান করিতে আরম

করিলেন, তখন আমার সেই সন্দেহ মিটিয়া গেল।
এখান হইতে বাহির হইয়া মহাত্মাজী প্রথমে মিস্ পেটারসনের
স্কুলে গেলেন, তাহার পর জনসভায় চলিয়া গেলেন। আমি,

গ্রভুদান এবং

মৌলানা

আজাদ

পোবানী

সাহেবের ছাত্র

ও সহচর আনোয়ারউদ্দিন আমরা এই তিন জনে বাড়ীতে
রহিলাম। আনোয়ার তামিল দেশের ভাষা বুঝিতে না পারিয়া

বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিল;

তাহার উর্দ, কথা এখানকার

লোকেরা বুঝিতে পারে না দেখিয়া মধ্যে মধ্যে সে ঘোর
বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং মৌলান। তাহাকে এমন

দেশে কেন আনিয়াছেন ইহাই তাহার বিশেষ দুঃখের কারণ
হইল।

মহাত্মাঙজী সভায় চলিয়া যাইলে পর আমাদের আবাসস্থলে

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
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যে মহা সোরগোল উপস্থিত হইতেছিল তাহ! একমৃহূর্তে সমন্ত

শান্ত হইয়া গেল। পর্টোনভে। সহরে দেখিবার মত জিনিষ বিশেষ

কিছুই নাই; কিন্ত স্থানের না হইতে ইহার সহিত এঁতিহাসিক
ঘটনার সবন্ধ আছে বুঝা যায়। যোড়শ শতাব্দীতে পণ্তগীজেব।
এই সহর প্রথমে স্থাপন করে। তাহার পর যখন যে পাশ্চাত্য

জাতি দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্তলাভ করিয্লাছে, তাহাদেরই আধিপত্য
এখানে স্থাপিত হইয়াছে । এখন ইহা ইংরাজদিগের অধীন।

এই স্থানে মহীশূরের অধিপতি স্থপ্রসিদ্ধ হায়দার আলির সহিত
ইংরাজদিগের এক ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে যদি ইংরাজের। সেই যুদ্ধে পরাজিত হইত, তাহ!
হইলে দক্ষিণ ভারতে ইংরাঁজ-আধিপত্য বিস্তৃতিলাভ করিতে
পারিভ না। সহরের পার্খ দির! ভালুর নদী নিকটস্থ সমুদ্রে গিয়া
পড়িয়াছে।
এখানে কয়েক ঘর সমৃদ্ধিসম্পন্ন আরব-বণিকৃপরিবারের বসতি আছে। ভারত-সাগরে পাশ্চাত্য প্রভাবের

বিস্তারের পূর্বে আরব জাতির বহু শতান্বীব্যাপী প্রাধান্য ছিল,
তাহারই নিদর্শন ধেন এই বণিকেরা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।
মহাত্বাজীর কডলুর হইতে ফিরিয়৷ আসিতে .রাত্রি ১ট
বাঁজিয়া গেল। তাহার পরদিন ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রাতে সাড়ে

ছয়টার সময় তল্লি-তল্প। লইয়া আমরা কুস্তকোনম্ রওনা হইলাম ।
ষ্টেশনে আসিয়া দেখি, যে ট্রেণে যাইব বলিয়া আসিয়াছি,
তাহাতে কেবল রেলের পার্শেল টানা হয়) যাত্রীর গাড়ী
একখানাও নাই। কিন্ত ্টেশনের কর্মচারীরা নিজ হইতেই

২২৪

মহাত্ব! গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস
৬৯ প্িস্পিসপাশি

একখান! পার্শেল-টানা গাড়ী খালি করিয়া দিল, তাহাতে চড়িয়া

বেলা ১১টার সময় আমরা কুস্তকোনম্ পৌছিলীম।
এক

মহামোক্ষম্*। সরোবর

কুস্তকোনমে

আছেঃ তাহাতে দ্বাদশ বৎসর পরে

এক দিন গঙ্গার ধারা প্রবাহিত হয় বলিয়া কিন্বদন্তী আছে ।
এ দিন লক্ষ লক্ষ লোক এই সরোবরে স্ান করিয়া গঞ্গাঙ্গানের

ফল লাভ করে।

আমি সছ্য সছ্ধ বারাণমীর গঙ্গাতট হইতে

আসিয়া এই নকল গঙ্গা মহামোক্ষমের মহিমা আর কি অনুভব

করিব?

সেই দিনই ৫টার সময আমাদিগকে কুস্তকোনম্ ত্যাগ

করিয। বাইতে হইবে । মহাত্মাজী কুস্তকোনমে আসিয়াই বেলা
ছুইট। অবধি মৌন গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার পর প্রথমে তিনি
তত্তলায়দিগের সভায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে স্থরাপান বজ্জন

করিতে উপদেশ দিয়! খদ্দর বুনিতে উৎসাহ দিলেন।
প্রকাশ্য সড1।

সেই সভার বর্ণনা কিরূপে করিব?

ইহার পর
আমি

মহাক্মাজীর সঙ্গে থাকিঘ়্াও শারীরিক শক্তির অভাবে সভায়
প্রবেশ করিতে পারিলাম না।
মহাত্মাজী বক্তৃতা দিতে আরস্ত করিয়! চারিদিকের গোল-

মালের জন্য তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন । মৌলানা আজাদ যোবানী
সাহেব জনতাকে সংযত করিতে চেষ্টা করি! বিকল হইলেন।
সভার সকলেই একে অপরকে শান্ত করিতে খাইয়া প্রাথপণে
“শততং পোড়াদে” “শতং পোড়াদে” শব্দ করিতে থাকিলেও, শান্তি

কিছুতেই স্থাপিত হইল না। তাহার পর পাচটার সমম্ন ট্রেণে

যাইবার জন্য ত্রাহার সভাস্থল হইতে চলিয়া আঁসিলেন।

চতুবিংশ অধ্যায়
ভ্রিচিনপল্ী
১৮ই সেপ্টে্র বৈকাল পাচটার সময় কুস্তকোনম্ ত্যাগ

করিয়া রাত্রি আটুটার সময় আমরা ত্রিচিনপল্লী পৌছিলাম|
সেদিন রবিবার বলিয়! সন্ধ্যার পরেই মহাত্মাজীর মৌনগ্রহণের
সময় উপস্থিত হইয়াছিল।

এতদিন আমি দেখিয়া আমিতে-

ছিলাম যে রবিবারে সন্ধ্যা সাতটা হইতেই তিনি মৌন গ্রহণ
করিতেন। কিন্ত এ দিন ট্রেণে বসিয়া তিনি সকলের সঙ্গে
গল্প করিতে

করিতে

চলিয়াছিলেন।

সাতটা

বাজিয়া গেল

দেখিরা আমার মনে ভয় হইতে লাগিল, পাছে অনবধানবশতঃ
তাহার নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যায়। সেই জন্য তাহাকে বলিলাম__
সাতটা! বাজিয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে মৌন গ্রহণ করিতে
হইবে।

তাহার নিয়ম রক্ষার জন্য আমার ব্যস্ততা দেখিয়া তিনি

একটু হাদিলেন এবং যে কথ! বলিতেছিলেন তাহা সমাপ্ত করিয়া
তখনই মৌনী হইলেন। পরে অন্থান্ত রবিবারে দেখিলাম, সন্ধ্যা
সাতটার সময়ই মৌন গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার এমন কোন
নিয়ম ছিল না।

রবিবার রাত্রির প্রথম ভাগে যে কোন সময়

মৌন গ্রহণ করিয়া পরদিন ঠিক এ সময় তাহা ভঙ্গ করিলেই

হইল। বহুদিন পরে সেই দিন মহাত্মাজীকে একটু মন খুলিয়া
প্রফুল্লচিত্তে গল্প করিতে দেখিলাম; কিন্ত তাহাও তিনি আমার
১৫
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মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস
৯৮৯৮৯প৯৫৯ সপা

অনভিজ্ঞতার ফলে অধিকক্ষণ করিতে পারিলেন না, ইহা স্মরণ
করিয়া আমার বড় অন্থুতাপ বোধ হইতেছে ।
ত্রিচিনপল্লী পৌছিয়া দেখি, তাহার মৌনবাঁর বলিয়া সেই
দিন ষ্টেশনে যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল সকলে গোলমাল না

করিয়া নিঃশব্দে তাহাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া লইয়া গেল।
গত ছুই দ্রিন জনতাঁর বিশৃঙ্খলা ও সংঘট্রে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত
হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্ত এখানকার লৌকের সংযম এবং শাস্তভাব
দেখিয়। প্রাণে বড় আনন্দ বোধ হইতে লাগিল । আমরা ষ্টেশনের
নিকটেই প্রান্তীয় কংগ্রেস-কমিটার সেক্রেটারী ডাক্তার রাজনের
বাড়ীতে অতিথি হইলাম। ডাক্তীর রাজন তখন নিজের
বাড়ীকে একটী আশ্রমে পরিণত করিয়াছেন । তিনি মহাত্সাজীকে
বলিলেন যে তাহার বাড়ীতে এইরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন থে

কাহারও জন্য পরিবার কাপড় কেনা হইবে না; সকলকে নিজ
নিজ কাপড়ের স্ৃতা কাটিয়া লইতে হইবে । সহরের কোলাহল

হইতে দূরে, প্রকাণ্ড বাগিচার মধ্যে ডাক্তারের বাড়ী । আমর!
অনেক বঞ্ধাবাত ভোগ করিয়া এখানে আসিয়া কুল পাইয়া পথের
শ্রান্তি অপনোদন করিতে লাগিলাম।
পরদিন লোমবার বলিয়! বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও

মহাত্মাজীর নিকট আপিবার অধিকার ছিল না। অধিকাংশ
সময় আমি তাহার নিকট বসিয়া পাহারা দিভেছিলাম।
বৌধ হৃইতেছিল, তাহার শরীর বড় ক্লান্ত হ্ইয়া পড়িয়াছে|
গত

রাত্রিতে শমূনের পর

প্রভুদাসকে ডাকিয়া

অনেকঙ্গণ

চতুবিংশ অধ্যায়
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অবধি পা ডলাইয়াছিলেন। আজও দ্বিপ্রহরে হঠাৎ আমাকে
লিখিয়া বলিলেন_-“5 1625 £600776 ০011705 900 9720)

ঢ০০7০৪*--অর্থাৎ আমার পায়ে তেল মালিস ও পা টিপিয়!
দেওয়া দরকার হইয়াছে ।” লেখা পাঠ করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ
তেল আনিয়া পায়ে মালিস করিয়৷ দিতে লাগিলাম।

মালিসের

সময় অল্পে অল্পে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণের জন্ নিদ্রিত
হইয়া পড়িলেন।
গত দুই দিন ্াহাকে অনেক সময় ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

বেকীর-সমস্যা-সম্বন্ধীয় জনৈক পণ্ডিতের একখানা পুস্তক খুব
মনোযোগসহকারে পড়িতে দেখিয়াছি। গ্রন্থকর্তা মৃহাত্মাজীকে
বলিয়াছেন যে ভিনি যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বর্তমান আন্দোলন

চালাইতেছেন, তিনিও পুস্তকে তাহারই পোষকতা করিয়াছেন।
্রন্থকর্তার মত সগ্ন্ধে পূর্বব হইতে আমার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল,

সেজন্য এখানে সময় পাইয়া কোথার কোথায় মহাত্বাজীর মত
এবং আদরের বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়া এক সমালোচন! লিখিয়া আমি মহাত্মাজীর সম্মুখে রাখিয়া! দিলাম।
তিনি তাহা পাঠ করিয়া ছুইটী মন্তব্য লিখিজেন। গ্রন্থকর্তা
সম্বন্ধে আমার সমালোচনা ঠিক হইয়াছে বলিয়াই লিখিয়াছিলেন; তবে

এক

স্থানে

ভারতের

91160001957062

(বেকার) সমস্যার কারণ সম্বন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম যে, ইহা
বন্তমান 0810115 (মহীজনী ) জগতের 10060)01077৩0

(বেকার ) সমদ্যার অঙ্গীভূত এবং একই রোগের অভিব্যক্তি,

২২৮

মহাত্সা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

সেই অংশটুকু চিহ্নিত করিয়া তাহার পার্থে লিখিয়া দিলেন--[9
12520 5০ ? “অর্থাৎ ইহাই কি প্রকৃত কথা ?” আমি তাহার এই

প্রশ্নের মর্ধগ্রহণ প্রথমে করিতে পারি নাই। পরে ভাবিয়া দেখিলাম,
তিনি ঠিকই বুঝিয়াছেন। আমাদের দেশের 813670131090767
বা বেকার-সমস্যা

অথবা

দুভিক্ষ এবং

লোকের

ছুঃখ-কষ্ট,

প্রধানতঃ পাশ্চাত্য-বাণিজ্য-ব্যবসাস্থত্রে আমাদের ধন-দৌলতের
শোষণ-ফল-ম্বরূপ

(€%1০:2007)1

পক্ষান্তরে

বিলাতের

80601019577 বা বেকার-সমস্যা সাধারণের কষ্টলন্ধ
অর্থের বন্টনের (01507656197) অসামগ্চন্ত দোষেই সংঘটিত

হইয়াছে।
আসে নাই।

এই পার্থক্য

তখন

আমার

লক্ষ্যের

মধ্যে

09056917978 বা মহাঁজন-তন্ত্রের প্রভাবে মানুষ

নিজের পল্লী ও সমাজের মধ্যে অবস্থান করিয়া জীবিকার
ংস্থান করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেখানে

চলিয়া যাইতেছে এবং দেশের চারিদিকে ধ্বংসের এক ভীষণ মুন্তি
ফুটিয়! উঠিতেছে, ইহাই প্রধানতঃ আমার লক্ষ্যের বিষয় হইয়া
ছিল। বিলাতেও একশত বৎসর পৃর্বেবে কল-ক্জার (0990151067)

আবিষ্কারের সঙ্গে সব্দরে চতুদ্দিকে পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ
হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থার সহিত আমাদিগের
বর্ধমান অবস্থার সাদৃশ্ত আছে ভাবিয়া! স্থলতঃ 08016911য) বা
মহাজন-তন্ত্রকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আদি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু
মহাত্মাজীর এক্রপ প্রশ্ন হইতে আমাদের উপর নিষ্ঠরভাবে যে
€%10808000, বা শোধণনীতির অগপ্রতিহত ক্রিয়া চলিয়াছে
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পপাস্পিসপিসিপাা

তাহা আমার ইস হইল।

সেই সমালোচনার শেষভাগে আমি

লিখিয়াছিলাম-“10170012৪00 00 7508175 10 09110 007
26৮৮1085189 0৮0 001৮ 10 765156 109 1021108510 1)16199৫ 7720 09৩ 05106 07. 06০95105 108715 01 000৩
59০18] ০৫ [9011010. 11705151016 050 00676 33819661009
195 075 21000001707) 00০ 56৫. 107 6,605 01 0৩ 10200
97 01102100981 12109 001 0:09001156 000100959 ৫065

700 10010৮৩ 080 1015 টি 0£ ০] 25106000051
11006 01250 0016555011050100 20060 ৮ 9০ 00৪
3730৮670600? ট0-০09-019612 01020,”

অঙ্গবাদ--“ভারতে কোন নৃতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া
আমারিগের সমাজ-গঠনে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই।
কেবল সমাজদেহের যে থে অংশ নিস্তেজ ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া!

পড়িভেছে, জীবনী-শক্তি সঞ্চার দ্বারা তাহাকে মতেজ করিয়!

তুলিতে হইবে । অতএব কেবল শারীরিক পরিশ্রম বা হাতের
কাজ করিয়া জীবিকাজ্জন করিবার আদর্শ প্রচার করেন বলিয়া
গ্রন্থকর্ভীর গঠনপ্রণালীর কাধ্য এবং মহাত্মাজীর অসহযোগ

প্রণালীর কাধ্য এই ছুইই সমশ্রেণীভূক্ত এইরূপ বল! ঠিক
নহে ।”

ম্হাত্মাজী আমার এই সমালোচনা সম্বন্ধে কোন আপত্তি

করিলেন না) তাহা হইতে বুঝিতেছি যে তিনি ইহা অনুমোদন
করিয়াছিলেন।

২৩০

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস
এদিকে তখন সংবাদ-পত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যে, আলি-

ভ্রাতাদিগকে কারাচিতে লইয়া যাওয়৷ হইয়াছে এবং ভারতীয়
সেনা মধ্যে অসস্তোষ বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া তাহাদিগকে

সোপর্দ করা হইতেছে । মৌলান মহম্মদ আলী সাহেবের
সেক্রেটারী হায়াৎ সাহেব এই দিন ত্রিচিনপল্লীতে

আসিয়া

উপস্থিত হইলেন এবং আলি-ভ্রাতাদের 951622601 (মন্তব্য
লিপি )* লইয়! বড়লাট্ রেভিং সাহেবের সহিত মহাত্মাজীর থে

চিঠি-পত্র লেখালেখি হইয়াছিল, তাহা হইতে যাহা দরকার
নকল করিয়! সন্ধ্যার টেণে তিনি মান্রীজ চলিগ্া গেলেন ।
পরদিবস মহাত্মীজীর ত্রিচিনপল্লী হইতে চেতিনাদ নামে এক
স্থানে মোটরে করিয়া যাইবার কথ! ছিল। চেতিনাদ যাইবার

পথের কিযদংশ স্থানীয় পুডুকোটার রাজার রাজত্ব মধ্যে অবস্কিত। মহাত্মাজী সেই পথে যাইবেন শুনিয়া রাজ-দরবার হইতে
এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাতে তীহাকে এ রাজ্যে

প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। এ রান্ত। যদিও পুড়কোটার
সীমানার অস্তর্বত্তঁ, তথাপি সকলেই চিরকাল ইহা নির্বিিবাদে

ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এবং রাজ-দরবার পুর্বে কখনও এই
ভাবে কর্তৃত্বের পরিচয় দেন নাই । আজ হঠাৎ এই প্রকার হুকুম
একটি বিশেষ ঘটনা। বড়লাট রেডিং সাহেব ভারতে পদার্পণ করিয়াই এ
ঘটন| অবলম্বনে রাজনৈতিক চতুরতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। এক
পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয় বিল্ৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে
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আসিতে দেখিয়া সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, ইহা সেখানকার ইংরাজ-রেসিডেশ্টের কাধ্য। স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির
সেক্রেটারী ডাক্তার স্বামীনাথ শান্্রী হাসিতে হাসিতে এক লক্ষ
প্রদান করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, পুড়ুকোটার রাজ্য তিনি

ক লাফে পার হইয়া যাইতে পারেন। যাহা হউক, মহাত্মাজীর
নকট রাঁজ-দরবারের পত্র পেশ কর! হইল। তখন তিনি
নশ্রভাবে তাহার উত্তরে লিখিয়া দিলেন যে, তাহার এ পথে
চেতিনাদ যাওয়া স্থগিত রহিল । সেই সময় ব্যাপারটি বুঝিবার
জন্য তাহাকে লিখিয়া লিখিয়! যে সকল প্রশ্ন করিতে হইয়াছিল,
তাহা তাহার স্বহস্তের লেখাতেই সন্নিবিষ্ট আছে। পর পৃষ্টা

উক্ত লেখার গ্রতিলিপি দেওয়! ০ মোমবারে মৌনাবস্থায়
তিনি-কি ভাবে কাধ্য করিতেন, তাহাও ইহা হইতে বুঝা
যাই বে।

সন্ধ্যার পর মহাত্মাজীর মৌনভঙ্ব হইলে জনসভায় যাইবার
আয়োজন হইতে লাগিল। সভাস্থলে যাইবার পথে স্থানে স্থানে
রাজপথ তোরণাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়! ত্রিচিনপল্লীর অর্ধিবাসিবর্গ মহাত্মাজীর যেরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছিল, সেইরূপ অভ্য-

থন। আর কোনও স্থানে হয় নাই। তাহার পর ত্রিচিনপল্লীর
সভাস্থলে যে প্রকার শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা হইয়াছিল তাহাতেও
মহাতআ্মাজী বিশেষ গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন ।
সাপে

হানার ইস্তাক্ষ
প্পের প্রাতিল্িপি

০৭
অর্ধ
রে
বি

শিত্পর্ব,

£

পঞ্চবিংশ অধ্যায়
ত্রিচিনপল্লী

(২)
স্বানীয় মিউনিসিপ্যালিটি এবং কংগ্রেস-কমিটার পক্ষ হইতে
আভিনন্দন-পত্র পঠিত হইলে মহাত্মাজী বক্তৃত। প্রদান করিলেন ।
প্রথমেই তিনি আলি-ভ্রাতৃদ্ধয়ের কথ। উল্লেখ করিলেন । তাহার!
ভারতীয় সৈন্যদিগের রাজভক্তি নষ্ট করিতেছিলেন, এই অভিযোগে

তীহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; এই মন্মে বন্ধে গবর্ণমেণ্টের
এক মন্তব্য বাহির হইয়াছে। তাহারা কিরূপে এই রাজভক্তি
নষ্ট করিতেছিলেন, তাহাও উক্ত ইস্তাহারে বল! হ্ইয়াছে।
কারাচির খিলাফৎ কন্ফারেন্সে আলি-ভ্রাতীদের সহযোগে
একটি মন্তব্য পাশ হইয়াছিল। তাহার মন্দ এই যে, সকল

মুসলমানের পক্ষেই সরকারী সৈন্ত-বিভাগে চাকরী করা “হারাম” ।
মহাত্মাজী বলিলেন যে তিনি যদি কারাচি কনফারেন্সে উপস্থিত
থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও উক্ত মন্তব্যের পৌষকতা
করিতেন । কোন্ কাজ মুসলমানদের ধশ্মাহমোদিত এবং কোন্

কাজ ধর্মবিরুদ্ধ, তাহা! কেবল মুপলমান ভ্রাতারাই বলিতে

পারেন।

কিন্তু হিন্দু এবং সাধারণভাবে সমগ্র ভারতবাসীর

পক্ষ হইতে তিনি বলিতে পারেন যে, বর্তমান অবস্থায় ভারতীয়
সৈনিক অথবা! অপর কোন সরকারী বিভাগে চাকরী করা প্রত্যেক

২৩৪

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস
৯ পাসিস্পিসপসপাপাপাসিসিসপািস্পিপিসিসপিসপািসিি

ভারতীয়ের পক্ষেই “হারাম” । এই কথা প্রকাশ্তভাবে, এমন কি
সৈনিকদিগের সম্মুখে যাইয়া বলাতে যদি কোন অপরাধ হয়,
তাহা হইলে এইরূপ অপরাধ তিনি অসংখ্য বার করিয্জাছেন।
তাহার পক্ষে ইহা কোন নৃতন অপরাধ নহে। ইহার ফলাফল
সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই তিনি গত সেপ্টেম্বর মাসের কলিকাত।
স্পেশ্তাল কংগ্রেসের সময় হইতেই এই অপরাধ করিতে স্থুরু করিয়।
নাগপুর কংগ্রেসে ইহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। আজ তিনি
অথবা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সৈনিক
অথবা সরকারী কম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কংগ্রেসের এ

মন্তব্য অনুসারে ভাহাদিগের কর্তব্য পালন করিতে পারেন নাই,
তাহার কারণ প্রবৃত্তির শ্যুনতা নহে-_শক্তির অভাব । আমাদের
এই ছূর্তাগ্য দেশে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন অনশনক্রিষ্ট হইয়া
দ্বিনযাপন করিতেছে । তাহার উপর

সৈনিকদিগকে চাকরী

ত্যাগ করাইয়া তাহাদের ভরণপোষণের দাত্রিত্ব লইতে অসমর্থ
বলিয়াই তিনি তাহাদিগের প্রত্যেককে সরকারী চাকরী ত্যাগ
করিতে বলিতে পারিতেছেন না। মহাত্বাজী বলিলেন,--

“আমি গবর্ণমেন্টকে পূর্ব হইতেই বলিয্া দিতেছি, যে মুহূর্তে
বুঝি, যে লোকে চরকা এবং তাঁতের মধ্যাদ বুঝিতে
শিখিয়াছে এবং খদরের প্রতি সাধারণের অগ্ভরাগ জন্মিয়াছে।
আর যখন বুঝিব যে, নৈনিকেরা

এবং অপরাপর সরকারা

কর্মচারীর! চাকরী ত্যাগ করিয়া সহজেই চরকা এবং স্াত
অবলম্বন করিয়া জীবিক1 অঞ্জন করিতে অগ্রসর হইবে, তখন

পঞ্চবিংশ অধ্যায়
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যদি গবর্ণমেন্ট আমার স্বাধীনতা হরণ না করে, এবং আমার
দেহে শক্তি থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক্সিপাহী এবং সরকারী
কম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইয়া আমি তাহাদিগকে সরকারী
চাকরী ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিব 1”

ইহার পর আলি-ভ্রাতাদের গ্রেপ্তার সত্বেও দেশের চতুর্দিকে
শান্তি অক্ষুণ্ন রহিয়াছে দেখিয়া মহাত্মাজী আনন্দ করিয়া বলিতে

লাগিলেন যে, এই শান্তি (107519৩০০০৪) স্বর্গীয় শাস্তি
ইহা গবর্ণমেণ্টের গোলাগুলির ভয়-প্রস্থত শান্তি নহে।

তাহার

বিশ্বাস, ক্রমশঃই দেশের লোকের হদয়ে বলসঞ্ধার হইতেছে, এবং
সেই বল বা তেজের প্রভাবেই তাহারা শান্তি রক্ষা করিতে পারিতেছে। গবণমেন্টের নানারূপ নিধ্যাতন ও অত্যাচার উপেক্ষা
করিয়া যদি দেশের লোক এইরূপ শান্তি শেষ অবধি রক্ষা করিয়া

যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় করিয়া! বলিতে পারেন
থে, অদূর ভবিষ্যতে পাঞ্জাব এবং খিলাফতের অত্যাচারের
প্রায়শ্চি্তম্বরূপ

গবর্ণমেন্ট

ভারতবাসীর

নিকট

অনুতাপ

প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু দেশের স্ত্ী-পুরুষ মাত্রেরই
একটা বিশেষ কর্তব্য আছে। তাহাদের যত কিছু উতকষ্ট
বিলাতী কাপড় ও পোষাক আছে, সমস্তই বিষবৎ্ৎ বৌধে

বঙ্জন করিতে

হইবে।

এই বলিয়া ভিনি খদ্দরের গুণ

কীন্তন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে মালাবারের মোপ্লা
বিদ্রোহের বিষয় উল্লেখ করিয়া হিন্দুমুসলমানের একতার
প্রয়োজনীয়তা পুনরায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়। দিলেন।

২৩৬

মহাতআ! গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

তাহার বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব

এবং মাদ্রাজের ভূতপূর্কব ব্যারিষ্টার ও অন্যতম খিলাফৎ-নেতা,
ইয়াকুব হোসেন সাহেব বক্তৃতা করিলেন। রাত্রি এগারটার
পর সভা ভঙ্গ হইলে আমা ডাক্তার রাজনের বাটাতে ফিরিয়া
আদিলাম।
পরদিবস ২*শে সেপ্টেম্বর প্রানে নিকটস্থ শ্রারঙ্গম সহর হইতে
কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আপিয়া নগ্াআ্মাজাকে সেখানে লইয়য়া

গেলেন।

ভ্রিচিনপল্লীর নিকটেই কাবেরী নদী। এই শদীর ছুই

ভাগের মধ্যস্থলে একটী সুন্দর দ্বীপের কৃষ্টি হইয়াছে। এই৬
দ্বীপের উপর শ্রীরঙ্গন মহর। শ্রীর্ষমের স্প্রসিদ্ধ বিঝ্ুমন্দির
ভারতবিশ্রুত। ত্রিচিনপল্লী (বা ত্রি-শির-পলী ) দশস্কন্ব রাবণের

এক ভ্রাতা তিনস্বদ্ধ রাবণের রাজধানী ছিল বলিম্পা কিছদন্তী
আছে। সেইজন্য ইহার নাম ত্রিশির-পল্লী বা চলিত কথায়
ত্রিচিনপলী হইয়াছে । তিনপ্বদ্ধ রাবণের নাম আমাদের রামায়ণে
কি কারণে উল্িখিত হয় নাই, অথবা উহী অপর কোন নামের

ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে রহিমা গিয়াছে, ইহ) প্রত্ুতত্ববিদেরা গব্ষেণা
করিয়া দেখিভে পারেন । রাঁবণের উপর জীরামচন্দ্রের আধিপত্য

বিস্তারের চিহ্ুম্বরূপ ত্রিচিনপল্লীর পার্ছে শ্রীরঙ্গম মহর ও বিচুমুদ্ত
রঙ্গনাথের মন্দিরে প্রতিষ্টা খুব স্বাভাবিক হইয়াছে । তাহ] হইতে
শ্রীরামচন্দ্রের স্থৃতি সহজেই লোকের মনে জাগরিত হইতে পারে।
কিন্ত জ্রিচিনপল্ীতে ভিনন্বদ্ধ রাবণের কোন চিহ্ন বর্তমান
আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই । বে শ্রীরঙ্গম যাইবার পথে
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মোটার হইতে এক আশ্চর্য্য দৃশ্ঠ দেখিতে পাইলাম।
অঞ্চলের সমস্তই সমতলভূমি।

এই

এই দিগন্তবিস্তৃত সমভূমির মধ্যে

ত্রিচিনগলীর এক অংশে দুইটী অদ্ভুত গিরিশূর্দ শূন্যে বহুদূর মাথা
তুলিয়া দাড়াইয়া রহিয়াছে । এইরূপ সমভূমিতে সহসা প্রস্তর
স্তপের আবির্ভাব অস্বাভাবিক ব্লিয়! বোধ হয়? অথচ শৃষ্গ দুইটার
নীল প্রশ্তরদেহ দূর হইতেই আমাদিগকে পরিচয় দিতেছিল যে,
তাহারা নিখুঁত পর্বতবংশ হইতে উদ্ভূত । যাহা হউক, কেহ যদি
মনে করেন যে, ত্রি-শির-পলীর শিরের সহিত এই ছুই পর্বতশৃঙ্গের
সন্বদ্ধ থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের অন্ুমানকে সম্ভাবিত
করিবার জন্য ত্রি-শির-পলীকে কোনবূপে দ্বি-শির-পল্লীতে পরিবন্তিভ করিবার পন্থা! দেখিতে হয়। কিন্তু তাহাতে এক অস্ুবিধা এই যে, তিনন্বদ্ধ রাবণের স্মতি বিনষ্ট হইয়া ঘায়।

ত্রিচিনপন্লীর শেষ সীমায় আসিয়া কাঁবেরী অতিক্রম করিবার
জন্য গ্রায় অদ্ধ মাইল বিস্তৃত এক সেতু পাইলাম।

তাহার পরেই

শ্রীরর্দম সহর। সহরটীকে নারিকেল বৃক্ষের বন আচ্ছাদিত করিয়া
রাখিয়াছে।

সেই ঘন বৃক্ষরাজির মধ্য দিয় কিয়দ,র অগ্রসর

হইয়। শ্রীর্মের মিউনিসিপ্যাল আফিসের সন্মুখে মহাআমাজীকে
অবতরণ করিতে হইল। এখানকার মিউনিসিপ্যাল অভিনন্দনপত্র একটী রৌপ্যপাত্রে তাহাকে প্রদত্ত হইল। ম্হীত্মাজী তাহ
পাইয়। বলিলেন যে, এই পাত্রের বিক্র্লন্ধ অর্থ তিলক-স্বরাজ-

ভাগারে জমা হইবে, কারণ এরূপ সুন্দর ও বনুমূল্য উপহার
রাখিবার উপযুক্ত কোন বাক্স দেটারা তাহার নাই । তিনি আরও

২৩৮.

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

সাশিশীশ

বলিলেন যে, শ্রীরহ্গম মিউনিসিপ্যালিটির এবং ভারতের অপর
সকল মিউনিসিপ্যালিটির তিনটি বিশেষ কর্তব্য আছে। প্রথম,
মিউনিসিপ্যাল সীমানার মধ্যে যাহাতে বিলাতী কাপড় না আসে,

এবং সকলে খদ্দর ব্যবহার করে, ততুপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে ।
দ্বিতীয়তঃ--মদ ও গাজার চলন বদ্ধ করিতে হইবে । ভৃতীয়তঃ-_

অন্পৃশ্ঠতা দোষ দূর করিতে হইবে।

এইরূপে একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতা

শেষ হইলে পর সহরের গণ্য-মান্ত ব্যক্তির! মহাত্মাজীকে লইয়!
নিকটস্থ একটা কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই কুঞ্তে
দিবসেও স্ুর্যারশ্মি প্রবেশ করা দুঃসাধ্য । কুপ্জের মধ্যে একটা
চাল। ঘর; তাহাতে মহাত্বাজীকে উপবেশন করাইয়া শ্রীরক্দমের
এক অন্ধ পণ্ডিত স্থমধুর সংস্কৃত ভাষায় মহাত্মাজীর স্ততিগান
করিতে লাগিলেন।
কুঞ্জের দরক্গিণ পার্খে খোলা ময়দানে

শ্রীরঙ্গমের জনমগ্ুলী মহাত্মাজীর দর্শনাকাজ্ফী হইয়া ব্যগ্রভাবে
অপেক্ষা করিতেছিল | মহাত্মাজী পণ্তিত-মগ্ডলীর মালা, চন্দন
ও অর্ধ্য সহাস্তবদনে গ্রহণ করিয়। কুগ্ঠের বাহিরে প্রকাশ্য সভায়
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
এখানে সাধারণের পক্ষ হইতে ভালপাতার পুির
আকারে ছাপাইয়া একটী ইংরাজী অভিনন্দন-পত্র মহাত্মা ডীকে
প্রদত্ত হইল।
ভালপাদাঁর উপর ছাপার অক্ষরের প্রশংসা
করিয়া মৃহাআজী বলিলেন যে, উহা! যদি তাঁমিল ভাবা অথবা

ভারতের সার্বজনীন হিনুস্থানী ভাষাতে ছাপা হইত, তাহা
হইলে উহা সর্ধাঙ্গসুন্দর হইত।

আমাঁদ্রিগের নিজেদের

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

২৩৯

মধ্যে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার শোভা পান্ধ না। পরদেশের
সহিত ভাবের আদান প্রদানের জন্য ইংরাঁজীর ব্যবহারের প্রয়োজনীঘুতা আছে। তিনি নিজে ইংরাজী ভাষার অনুরাগী, এবং
ইংরাজী হইতে আমাদিগের অনেক শিখিবার আছে, ইহা তিনি
স্বীকার করেন। কিন্তু স্থানভেদে শোভন বস্ত যেমন অশোভন

হয়, সেইরূপ বর্তমান ক্ষেত্রে ইংরাজীর ব্যবহার বিসদৃশ
হইয়াছে। তিনি নিজে অনেক স্থলে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার
করেন

বলিয়া

কেহ ভ্রমে পতিত

না হ'ন।

বস্তৃতঃ যখন

নিজেদের কথাবার্তার জন্য তাহাকে ইংরাজীর সাহায্য লইতে হয়,
তখন তিনি দেশের ছুর্গতি স্মরণ করিয়। প্রাণে নিদারুণ কষ্ট ভোগ
করিয়া থাকেন। সেই কারণ মাজ্রাজ প্রদেশে হিন্দী প্রচলনের

জন্য তিনি মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার
টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন । ইংরাজী ভাষায় পারদধিতা লাভের
বৃথা প্রয়াস না করিয়া, তিনি সকলকে হিন্দী শিক্ষা করিতে
অন্তরোধ করিলেন ।

ইহার পর খদ্দর গ্রহণ এবং অস্পৃষ্ঠতী বজ্জন সম্বন্ধে কিছু
বলিয়া তিনি তাহার বক্তব্য সমাপ্ত করিলেন। মাদ্রাজের সর্বত্রই
তিনি অস্পৃশ্যতা বঙ্ছিন বিষিয়ে বারংবার উপদেশ দিতে লাগিলেন ;
কারণ, অস্পৃশ্ঠতা দৌষ মাত্রাজ অঞ্চলে যেরূপ তীব্র আকার ধারণ
করিয়াছে, এরূপ আর কুন্ত্রাপি দেখা যায় না।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, আর

উত্তর ভারতের

দক্ষিণ-ভারতের অস্পৃহ্যতা-সমস্তা,

এই ছুই সমস্যা আমাদের রাস্্ীয় জীবনের প্রধান অন্তরায়।

২৪০

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

অন্পশ্ততা দুরীকরণ সমন্ধে মহাত্মাজী যাহা যাহা বলিতেছেন,

তাহা বিশেষভাবে দক্ষিণভারতের অবস্থার গ্রতি দৃষ্টি
করিয়া
বলিতেছেন, ইহাই আমার বোধ হইতে লাগিল । তাহার
বক্তৃতা

শেষ হইলে আমরা বেল! ১০টার সময় ত্রিচিনপল্লীতে প্রত্যাগত
হইলাম।

টি হিলি

গদি

০১১০১৩০০
&,
5৩5

টি

টু

পকষত

মেরী সারী আত্মা বর্তমান শাসন-প্রণালীাকে বিরুদ্ধ উদ্দিন হো উঠা

.& কেঁউকি মেরা বিশ্বাম হৈকি জব তক অংগ্রেজ অপনী শ্রেটত।ক।
ভাব ন ত্যাগ দেংগে তব তক বুটিশ সাম্রাজ্যসে লঙ্বদ্দ রথতে ছয়ে ভারত
কদাপি স্বতন্থতভাক। অন্তভব নহীং কর সকৃত!।

ষড়বিংশ অধ্যায়
ফকিরের বেশে
২১শে সেপ্টেপ্ধর প্রাতে ত্রিচিনপল্লী ত্যাগ করিয়া আরও
দক্ষিণে মাছুরা যাত্রা করিলাম।

কয়েক ঘণ্টা থাকিতে হইবে।

ট্রেণ দিগ্তিগল পৌছিল।
হইয়া মহাত্মাজীর

পথে দিগ্ডিগল নামক. স্থানে

বেলা এগারটার সমক্স আমাদের

সহরের সমস্ত লোক ষ্টেশনে উপস্থিত

অভ্যর্থনা করিল।

মহাত্মাজী বিশ্রামের

জন্ত নিদ্দিষ্ট বাসাঘ পৌছিয়া প্রথমেই একটি চরকা লইয় স্থতা
কাটিতে লাগিলেন । তথৎ্পরে আমাকে ডাকিয়া ট্রেণে বসিয়া
লিখিত তাহার একটি প্রবন্ধ নকল করিতে দিলেন।

তাহার

পর দ্ধিপ্রহরের আহার গ্রহণ করিয়া স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল
অভিনন্দন-পত্র গ্রহণ করিতে গেলেন । কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরিয়া
আসিলে জননভায় যাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে

স্থানীয় তিনটি বৃ. তাহাদের সুতা কাবার অদ্ভূত কৌশল
|

কে

দেখাইতে লাগিলেন।

আমাদিগকে

সভাস্থল

খাদুরা ঘাঁয্সা করিতে হইবে। চারিটা নাগাদ সরে
বপূর্জেপমাছুর! পৌছিতে হইবে।

ভাগ কুম্তকোনমের সভার মতই গোলমাল
উপদেশ শুনিতে কেহই ব্যস্ত নহে; সকলে

২৪২

মহাত্মা গান্ীজীর
সঙ্গে সাত মাস

কেবল তাহাকে দেখিতেই ব্যন্ত। সেই জন্য সভাস্থলের লোকেরা
নিজেদের কথাবার্তায় নিমগ্ন রহিল, মহাত্মীজী সেই গোলমালের
মধ্যেই নিজের বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন । মহাত্মাজীর পর মৌলান।
আজাদ সোবানী সাহেব বক্তৃতা দিতে আরস্ত করিলে, আমি
সভাস্থলের

বাহিরে

আসিয়া

একজন

্ষেচ্ছাসেবককে

সঙ্গে

লইয়া ষ্টেশনে চলিয়! গেলাম।
সেখানে দেখি, একজন গোরা সৈন্ের অধীনে বহু তেলের্সিসেনা স্টেশনের প্লাটফরমে চলা-ফেরা করিতেছে । ওয়ালটেম়ারে

মৌলান! মহম্মদ আলী সাহেবের গ্রেপ্তারের সময় এইরূপ তেলে্দিসেনীর সমাবেশ দেখিয়াছিলাম; সেইজন্য ভাবিতে লাগিলাদ,
মহাত্মাজীকেও কি এখানে গ্রেপ্তার করা হইবে? কিন্তু সৈন্দিগের
অধ্যক্ষ সাহেবটির প্রফুল বদন এবং আমাদের প্রতি তাহার ভদ্র
ব্যবহার দেখিয়া তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হইল না।
কিছুক্ষণ পরে অসংখ্য লোক পরিবেটিত হই মহাত্মাজী

ষ্টেশনে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন।

ট্রেণ আসিয়া পৌছিলে

তিনি তাহাতে উঠিয়া ব্যস্ততার সহিত কাগজ পেন্সিল লইয়। টি
লিখিতে লাগিলেন এবং লেখা সমাপ্ত হইলে তাহা রাজ,
গোপালাচারী মহাশয়কে পড়িতে দিলেন । তাহার গাড়ীরনিক

অত্যন্ত ভিড় দেখিয়া আদি একটু দূরে নিজের বসির থান
করিয়া লইলাম। পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে অসংখ্য 4
তাহাদের অদম্য উৎসাহ দেখিতে দেখিতে চলি
ষ্টেশনে মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার জন্য এত লে

বড়বিংশ অধ্যায়

২৪৩

হইয়াছিল যে, যতক্ষণ না তিনি চলিয়া গেলেন, ততক্ষণ আর
অন্য কাহারও নামিবার সাধ্য হইল না। তিনি চলিয়া যাইলে
"প্য'ট্ফরমের ভিড় কমিতে প্রায় অর্দঘণ্টা সময় লাগিল। ষ্টেশন
হইতেই মহাত্মাজী সভাস্থলে গেলেন; আম্রা বাঁসায় চলিয়া
গেলাম। সহরের পথে-ঘাটে দেখিলাম, মহাত্মাজীর শুভাগমনে
সর্ধত্র লোকেরা আনন্দ করিতেছে,

এবং আজ

যেন একট!

বিশ্যে পর্ব বা উত্সবের দিন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

আমি বাসায় পৌছিবার একটু পরেই মহাত্মাজী সভাস্থল
হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মাছুরাতেও কুস্তকোনম্ ও দিপ্ডিগলের ন্যায় সভার গোলমাল নিবারিত হইতেছিল না বলিয়!

তিনি বক্তৃতা না দিয়াই সভাভদ্গ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।
বাসায় আনিয়া প্রথমেই তিনি আমাকে বলিলেন যে, দিপ্ডিগলে
ট্রেণে বসিয়া যাহা তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহার তিনটি নকল

করিয়া একটি নকল মাদ্রাজের “হিন্দু, দৈনিক পত্রের সম্পাদক
শ্রীযুক্ত কস্তরিরঙ্গ আয়াঙ্গার, দ্বিতীয়টি 1০2

0:001915,

(বদ্ে ক্রণিক্লু) এবং তৃতীয়টি 'ইত্ডিপেখ্ডেন্ট” কাঁগজে শীন্রই পাঠান
দরকার । সেখানে 4১55০9০1950.

চ7955এর্ (এসৌসিয়েটেড

প্রেমের) কোন রিপোর্টার আছেকি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন;
কিন্তু কাহাকেও পাওয়া গেল না । নকল শেষ করিতে রাত্তি
এগারট। বাজিয়া গেল এবং তাহা তখনই লোক দিয় ষ্টেশনের ডাকে

ফেলিয়া দেওয়া হইল । আলী ভ্রাতৃদ্ধযম় এবং কারাচির মোকদ্দমার
অন্থান্ত আদামীগণের বিরুদ্ধে সরকারী তরফ হইতে যে মৌকদ্দমা

২৪৪

মহাত্ব। গান্গীজীর
সঙ্গে সাত মাস

চালান হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ করিবার জন্ত মহাত্মাজী
নিজের পন্থা সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং ৪ঠা অক্টোবর
তারিখে ভারতের সকল প্রান্তের প্রধান প্রধান ব্যক্তি দিগকে বন্ধেতে

সমবেত হইবার জন্য এখান হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।
তদ্যতীতি, “[৪01257105

%৮10৫ [,05216%” বা "রাঁজভক্তিতে

হস্তক্ষেপ” নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয্লাছেন, তাহাতে তাহার

অভিপ্রায় অনেকটা পরিস্ফট হইয়াছে । সেই প্রবন্ধে তাহার
ত্রিচিনপল্লীর বক্তৃতার ভাব লইয়া লিখিলেন যে, সরকারী
সিপাহীগণের আল্গগত্য নষ্ট করিতেছিলেন বলিয়া আলী-

্রাতৃদ্ব়কে বিচারালয্ে অভিযুক্ত করা হইতেছে; কিন্তু ইহা
নৃতন কোন অপরাধ নহে। কলিকাতার ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর
মাসের কংগ্রেসের সময়েই প্রকাশ্ঠ ভাবে এই অপরাধ করা
হইয়া গিয়াছে, খিলাফৎ-কমিটি তাহার পূর্বেও ইহা করিয়াছে ঃ
এবং তিনি নিজে সর্ধপ্রথমে এই কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।
আরও তিনি লিখিলেন যে, বাস্তবিক পক্ষে ধদি সিপাহীদ্রিগকে ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা তাহার থাকিত, তাহা!
হইলে প্রত্যেক দিপাহীর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাকে

সরকারী সম্পর্ক ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন । এতত্যতীত,
কারাচির মোকদামায় গভর্ণমেপ্টের প্রতি অসন্তোষ বিস্তারের যে

অভিযোগ করা হইয়াছে, তছৃত্তরে তিনি লিখিলেন যে, এবূপ
অসন্তোষ প্রচার কংগ্রেসের ধন্মরূপে পরিগণিত হইবে । অতএব
দেশের সর্বত্র শত সহম্র সভা করিয়া প্রকাশ্ঠভাবে কারাচির

ষড়বিংশ অধ্যায়
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স্থপ্রসিদ্ধ ফতোয়ার আবৃত্তি করিবাঁর জন্ত তিনি সকলকে আহ্বান

করিলেন।
তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধের
এই অংশ সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করিলেন এবং দেশের সর্বত্র
ইহা লইয়া গোলমাল উপস্থিত হইবে, এই ভগ্ন করিতে লাগিলেন ।

কিন্তু মহাত্মাদী তাহাদের প্রত্যেক যুক্তি খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে
বলিলেন যে, ফতোয়া লইয়া ধর-পাঁকড় করিতে যাইয়া
৪185

(0০৪070917610089

7521150156৫

100

00

চ200৯,৮ অর্থাৎ_গিভর্ণমেণ্ট আমাদের ফাদে পা দিয়াছে?।

এবং বস্ততঃ পরে যখন ভাহার পরামর্শান্্সারে দেশের সর্বত্র
এ ফতোয়ার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মৈনিকদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে
ফতোদ্বার্ উপদেশ চতুদ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন

গভর্ণমেণ্টের পক্ষে হিতে বিপরীত হইয়া ধ্াড়াইল।
কিন্তু এদিকে খদ্দরের সর্ভ পূর্ণকরিবার জন্য তিনি দেশের
নিকট যেরূপ আগ্রহ, উদ্ম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রত্যাশী করিতেছিলেন, সেপ্টেম্বর দাস যতই শেষ হইঘ্া! আসিতে লাগিল, ততই
তিনি তাহাতে বিফল হইলেন, এই ধারণা তাহার হইতে লাগিল।

তাহার উপর তামিলনাড়ুর অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিলেন যে»
এখনও আমাদের সভানমিতিতে যেরূপ বিশৃঙ্খলার প্রমাণ পাওয়া
যায়, তাহা দূর করিয়! লোৌকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধ্য করিবার

শিক্ষা দিতে না পারিলে, আইন-ভঙ্গ করিয়া শাস্তিময় বিদ্রোহের
আন্দোলন আরম্ভ করা সম্ভবপর হইবে না। জনতাকে শিক্ষা
দিয়া সংযত করিতে হইলে খদ্দর-মন্ত্রের দীক্ষা ব্যতীত অপর

২৪৬

মহাত্বা গান্ধবীজীর সঙ্গে সাত মাস
পিপিপি

কিছুই নাই, এইরূপ ধারণ! তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে লীগিল
নেই জন্য খদ্দরের এত প্রয্মোজনীয়তা, এবং ইহাঁতেই খদ্দরের
সহিত সবিনয় আইন-ভঙ্গের বা ০1৮1] 01501950160০5এর এত

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । যাহা হউক, দেশের এই অকৃতকাধ্যতার আংশিক

প্রায়শ্চিত্ব-স্বরূপ,

এবং পথ-প্রদর্শকরূপে নিজের

প্রতিও এক

দণ্ডের বিধান করিলেন ।

দিগ্িগলের সভা হইতে আসিয়াই ট্রেণে মহ্াত্াজী যাহা
রচনা করিয়াছিলেন এবং যাহ! নকল করিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইবার জন্য মাছুরাতে আসিয়া আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহ
সর্বসাধারণের প্রতি তাহার একটি নিবেদ্ন-পত্র ॥ তাহাতে তিনি
প্রচার করিলেন যে, এক মীসের জন্য তিনি শোকের বেশ গ্রহণ

করিবেন এবং সেই জন্ জামা, কাপড় ও টুপি ত্যাগ করিলেন ।
এঁ একমাসকাল তিনি কেবল জান পরিমাণ একখণ্ড বন্ত্র পরিধান

করিয়া থাকিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সময় সময় চাদর ব্যবহার
করিবেন। যাহারা অর্থাভাবে খদ্দর গ্রহণ করিতে পারিতেছে
না, তাহাদিগকে তিনি ভীহার মত ফকিরের বেশ গ্রহণ করিতে
পরামর্শ দিলেন, এবং দেশের সর্বত্র সকল দেশসেবীকে অপর
সমস্ত কাধ্য ত্যাগ করিয়া একমাসকাল কেবল খদ্দব গ্রস্তত ও

খদ্দর-প্রচার-কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া ব্বদেশীব্রত পূর্ণ করিতে উত্সাহ
দিলেন। সেই রাত্রিতে দলে দলে মাছুরার নান! সম্প্রদায়ের
প্রতিনিধিবর্গ আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। যাইতে
লাগিলেন কিন্তু তিনি সকলের সহিতই কথাবার্তায় নিযুক্ত

ড়বিংশ অধ্যায়
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যাকিলেও, আজ যেন তাহাকে গম্ভীর ও সমধিক চিন্তান্থিত

বলিয়। মনে হইতে লাগিল। একদল বিদূষী স্ত্রীলোক এই সময়
আসিয়া সংস্কতভাধার় তাহার গুণগান করিয়া গেলেন।

তাহার

পর রাত্রি দশটার সময় একজন নাপিত আনাইয়া তাহার মস্তক
মণ্ডন করিয়।৷ দিতে বলিলেন। নাপিত আসিয়া প্রথমে তাহার
পৰ-বন্দন। করিল, তাহার পর অতি সন্তর্পণে মস্তক মুগ্ুন করিয়া
দিল। তীহার অ্দ স্পর্শ করিয্নাই সে কৃতার্থ বোধ করিতে

লাগিল, সেই জন্য আমর! বারদ্বার পারিশ্রমিক দিতে চাহিলেও
1কছুতেই তাহা সে গ্রহণ 'করিল না। ম্হাত্মাজীর গাস্ভীষ্য ও
আচরণ দেখিয়া, এবং এ নিবেদন-পত্র পাঠ করিয়া তাহার সহচর
ও সহকম্মী সকলের প্রাণে কেমন একটা! ত্রাসের উদয় হইয়াছে।
তাহারা বুঝিতে পারিতেছেন, এই বেশ পরিবর্তন যে কেবল

এক মাসের জন্ত হইতেছে তাহা নহে। কেহ কেহ বা এই ভয়
করিতে লাগিলেন যে তিনি বোঁধ হয় সন্ন্যাসী হইতে চলিলেন।
সেইজন্য সকলের প্রাণে উদ্বেগ ও মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া আসিয়া
পড়িয়াছে। সকলেই প্রাণের আবেগে অনেক রাত্রি অবধি

তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে ছুই এক কথা
ছার! তাহার মনের গনি ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে মোটারে করিয়া মাদুর! হইতে ষাট মাইল দুরে
কড়াইকুডি নামক স্থানে যাইবার কথা। ম্হাত্াজী গ্রত্যুষে

শয্যা ত্যাগ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া বেশ পরিবর্তন করিতে আরম্ত
করিলেন।

টুপি এবং জামা একেবারে ত্যাগ করিলেন। জামার

২৪৮

মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
পিস্পিস্পিসপিস্পিস্ািস্পিস্পিসপিসপিপিস্পিস্পিপিস্পিসপিসপাপিস্পিসপিপাস্পিসিসিসিস্পিানপিস্পিসপিস্পিসপস্পিসিসপা্পিসিসপিিস্পিশিি

পকেটে যে সকল জিনিস রাখিতেন, তাহার জন্য একটি ছোট

খদ্দরের ঝোলা করিয়া লইলেন।

কাপড় ত্যাগ করিয়া এক হাত

বহরের সামান্ত একখগ্ খদ্দর পরিধান করিলেন।

ডাক্তার

রাজন্ ও রাজা গোপালাচারী-জী এই সময় আসিয়া! নানা আপত্তি
উত্থাপন করিয়া তীহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।
কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে না পারিয়। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্ব

করিতে মহাত্মাজীকে পীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন।

মহাত্মাজী

মিষ্ট কথায় প্রাণের জালা ব্যক্ত করিয়া তাহাদিগকে গ্রতিনিবৃক্ত

করিলেন । তিনি সন্যানী হইতেছেন না, বলিলেন । ভিনি থে
বেশ গ্রহণ করিতেছেন তাহা মাদ্রাজের পক্ষে অস্বাভাবিক নহেঃ

কারণ মান্রাজ-অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রান সকলেই নগ্ন
শরীরে থাকে । সেই মাদ্রাজেও খদ্দর নাই । ভারতের অন্ান্ত
প্রান্ত অপেক্ষা এখানে খন্দরের প্রভাব অত্যল্প এবং সাধারণের মধো

আদৌ শৃঙ্খলা বা 4150101325 (নিরম-সং্ঘম ) নাই, ইহা লক্ষ
করিয়া

মহাত্বাজী

বলিলেন-মাদ্রাজ

আমাকে

গ্রাণাস্তকর

ক্লেশের ভিতর ফেলিয়াছে।” তীহার এই নৃতন বেশ দেখির!
গুজরাটুবাসীরা কি প্রকার ক্লেশ পাইবে, তাহা
তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

থাকিতে অভ্যস্ত নয়।

কারণ

এই সয়

তাহারা

নগ্রদেহে

বলিলেন-_-*আমি গুক্গরাটকে আজ

বিষম পরীক্ষায় ফেলিতেছি।”

সেই জন্য নিজের
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আমি এ বিষয়ে আপনাকে নিঃসন্দেহ করিতে না

পারিলেও, আমি যে টিক করিয়াছি তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র
সন্দেহ নাই।

পূর্বরাত্রিতে তিনটা হইতে তিনি এই বিষয় চিন্তা

করিয়াছেন, বলিলেন।

লেই সুগভীর রাত্রিতে চতুদ্দিক্ কিরূপ

নিস্তব ছিল এবং পাখী সকল কেমন সুমিষ্ট গান করিয়াছিল তাহার

বর্ণনা করিলেন। তাহার পর আরও কি বলিতে যাইয়া সহসা
বিরত হইলেন। কাল রাতিতে কেবল আমিই তীহার কক্ষে
শুইয়াছিলাম। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় আমার নিত্রানক্গ

হইয়াছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিরা তখন বোধ হইয়াছিল যে
ভিনি নিদ্রিত।

এদিকে পথশ্রমে শরীর অবসন্ন থাকায় এবং

শরীরের নানাস্থানে বেদনা বোধ হওয়ায়, আমি পুনরায় শুইয়া
পড়িয়াছিলাম।

বেশ-পরিবর্তন-কাধ্ায শেষ করিয়া মহাআ্াজী কড়াইকুডি
যাইবার জন্য প্রস্তত হইলেন। চারিখানা মোটার সঙ্ভিত হ্ইয়া
বাটার দ্বারে আসিমা ঈাড়াইল। মাছুরার লোকেরা শ্রীতে আবাঁর

তাহার দর্শনের জন্য রাজপথে আনিয়া সমবেত হইল। তিনি যখন
এই নৃতন বেশে মোটারে বসিলেন, তখন ছুঃখে সকলে অবনত
মন্তক হইয়া রহিল।
মোটার চলিতে আরম্ভ করিলে

প্রাতঃকালীন

সূর্যের রক্তিম

তেঞ্জঃপিণাঁকারে প্রকাশ করিল।

আভা

তাহাকে এক উজ্জল

সপ্তবিংশ অধ্যায়
_ টিনিভেলি
পূর্বব রাত্রিতে মহাত্মাজী বলিয়া রাখিযম্মাছিলেন যে আমাদের
মধ্যে কেহ একজন স্টাহার সঙ্গে কড়াইকুডি গেলেই চলিবে । সেজন্ত

কেবল প্রতুদাস তাহার সঙ্গে গিয়াছে । এদিকে আমার শরীরের

বেদনা বাড়িতে বাড়িতে জর হইয়া পড়িল। মাছুরার থে বাড়ীতে
আমরা উঠিয়াছি, তাহার সন্নিকটে মাছুরার প্রপিদ্ধ মন্দির
«“গোপুরম্” দেখা যাইতে লাগিল।
কত পধ্যটক এই
মন্দির দেখিতে দেশ-বিদেশ হইতে এখানে আপিয়া থাকেন।

যমুনাদাসজী মন্দিরের সুন্দর কারুকাধ্য দেখিয়া আসিয়া শতমুখে
তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং হিন্দু-স্থাপত্যের সেই
অদ্ভুত নিদর্শন একবার দেখিয়া আসিবার জন্য আমাকেও পুনঃ
পুনঃ অস্থুরোধ করিতে লাগিলেন।

আমার কিন্তু বাইতে ইচ্ছা!

হইল ন1। ইতিপূর্বে শ্রীরহ্গমের মন্দিরও এইরূপ দূর হইতে দেখিয়া
আসিয়াছি। দেবতার নিকট উপস্থিত হইতে হইলে হৃদয়ে যেরূপ
সরল ভাব থাকা দরকার, তখন তাহা ছিল না। আর এখানে

মহাত্মাজীর ফকিরের বেশ গ্রহণের পর হইতে সেই ধ্যান, সেই

চিন্তাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া আছে।

তদুপরি ভাবিলাম, জাতীয়

অপ্তবিংশ অধ্যায়
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জীবনের পুরাতন ঘটন। ও ইতিহাস বুঝিবাঁর ও শিখিবার, অথবা
পুরাতন শিল্পনৈপুণ্যের পরীক্ষা এবং তাহার রপাম্ভূতির সময়
ইহা নহে।
মহাতআ্বাজী চলিয়া যাইবার পর সমস্ত দিন আমি কেবল
নিজের কর্তব্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি এখন কি
করি? তিনি আজ যে বেশ গ্রহণ করিলেন, ইহা কেবল তীাহারই

পক্ষে শোভনীয়।

কাঁরণ ইহার ভিতর বাহ লোকদেখান ব্যাপার

কিছুই নাই । দেশের ছুঃখ-দারিদ্র্য অনুভব করিয় তাহার প্রাণের
মধ্যে যে আগুন জলিতেছে; সেই আগুনের জালা নিবারণের জন্য
তিনি যাহা কিছু করিবেন, তাহা তাহার প্রাণের সরল অভিব্যক্তি

ব্যতীত আর কিছুই নহে । অপরে সেই জাল! জীবস্তভাবে অন্থভব
না করিয়া যদি সেইরূপ কিছু অনুষ্ঠান করে, তাহা জীবনহীন অন্ধ
অনুকরণে পধ্যবসিত হইবে । আমি আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম
-_দেশের ছুঃস্থ ও নিপীড়িত লোকের দুর্দশা দেখিরা আমার প্রাণে

এন্সপ কোন উদ্বেগও অশান্তির স্ট্টি হয় নাই, যে তাহার ফলে
আমি মহাত্মাজীর গ্তায় ব্রত গ্রহণ করিতে পারি।
অথচ
আমি তাহার সেবক ও নিত্য-সহচর। কোন্ প্রাণে আমি তাহার

শারীরিক কেশ দেখিয়া নিজে সেই ক্লেশের অংশ গ্রহণ না করিয়া

নিশ্চিন্ত থাকিব?

এই ছুই বিরুদ্ধ চিন্তার তাড়নায় আমি বড়ই

যন্ত্রণা অন্থভব করিতে লাগিলাম। পরে ভাবিলাম, মহাত্সাজীর যে
প্রকার পবিভ্রতা, সরলতা! এবং সত্যের প্রতি নিষ্ট। ও অন্ধরাগ,

তাহার তুলনা জগতে কৌথায় পাইব? সেই দিক দিয়া তাহাক
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মহা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

ছায়া স্পর্শ করিতে যাওয়াও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা । কিন্তু তাহার
সঙ্গলাভের ফলে দিন দিন তাহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা, ভক্তি
ও আকর্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা চরিতার্থের জন্ত আমি

যদি কিছু করি, তবে তাহা কৃত্রিম বা অসত্য হইবে না। এইব্প
চিন্তা করিয়া আমি জামার ব্যবহার অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য
ত্যাগ করিব সঙ্কল্প করিলাম; কিন্তু তীহার স্তায় “রামধুতি” বা
[০7 ০1011) গ্রহণ করিলাম না।

এদিকে ২৪ ঘণ্টা জরভোগ করিয়া পরদিন (২৩শে সেপ্টেম্বর)
পরাতে উঠিয়া দেখি, আমার জর ছাড়িয়া গি্গাছে। সেই দিনই

বেলা ১২টার সময় আমাদের মাছুরা হইতে টিনিভেলি যাইবার
কথা আছে। কিন্তু যে সময় মহাত্মাজী কড়াইকুন্ডি হইতে প্রত্যাবৃক্ত

হইবেন বলিয়া স্থির ছিল, তাহা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হুইয়া গেল।
ঘমুনাঁদাম বলিলেন, তিনি হয়ত একেবারে ষ্রেশনে গিয়া উপস্থিত

হইবেন । আমরা সেইজন্য মাল-পত্র লইয়া ষ্টেশনে যাইবার উদ্যোগ
করিতেছি, এমন সময় মহাত্মাজী দলবল সহ আসিয়! পড়িলেন।

তখন ট্রেণের অর্ধ ঘণ্টা মাত্র সময় আছে । এ সময়ের মধ্যেই
সকলকে ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। তাহার এবং
তাহার সঙ্গে ধাহার! গিয়াছিলেন, সকলেরই আকৃতি এত মলিন

হইয়া পড়িয়াছিল থে তাহা দেখিয়া আমাদের ভয় হইতে লাগিল।
প্রভুদাস আমাকে বলিল যে, আমি সঙ্গে ন। গিয়া ভাল করিয়াছি,

যাইলে যারা পড়িতাম। পথে তাহাদিগকে বৌন্র, ধুলা ও স্থানে
স্থানে লৌকের ভিড়ে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে যে, তাহ!

সপ্তবিংশ অধ্যায়
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বলিবার নহে। যাহা হউক, অর্দঘণ্টার মধ্যেই আবার সকলে

প্রস্তুত হইয়া টিনিভেলির ট্রেণ ধরিবার জন্ত ষ্টেশনে গিয়! উপস্থিত
হহলাম।

সন্ধ্যার সময় টিনিভেলির নেতৃবর্গ টিনিভেলির পূর্বের এক
ষ্টেশনে মহাত্মাজীকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া মোটারে করিয়া

লইয়া গেলেন।

ষ্টেশনে ভিড় হইতে নিষ্কৃতির জন্য এরূপ ব্যবস্থা

কৰা হইয়াছিল। আমরা সন্ধ্যার অল্প পরে ট্রেণে করিয়া টিনিভেলি
পৌছিয়া বাসায় যাইয়া দেখি, মহাত্মাজী পূর্বেই সেখানে পৌছিয়!
গিঘ়াছেন, এবং স্থানীয় লোকদ্দিগের সহিত কথাবার্তায় নিযুক্ত
আছেন।

আমাকে কিছুক্ষণ পরে ডাকিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন-_

“কৃষ্ণদাস, কাল তাঁপ, আয়াথা /” গুজরাট “তাপ অর্থ জবর, তাহা
আমি তখনও জানিতাঁম না; তথাপি আন্বীজে মনে করিলাম,

তিনি আমার জরের সংবাদ পাইয়া তাহার কথাই জিজ্ঞাস!
করিতেছেন।

লাগিলেন।

তাঁহার পর জরের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে

আমি বলিলাম, দ্িপ্তিগলে ভয়ানক রৌদ্র ভোগ

করিতে হইয়াছিল; তাহার উপর মাদুরা আসিয়! দুধ-রুটার অভাবে
মাঙ্জাজী খানা খাইতে হইয়াছিল, তাহাতে অপর্যাপ্ত লঙ্কার
ঝাল ছিল, ইহাই বোধ হয় জরের কারণ। তাহা! শুনিয়। বলিলেন
_মাদ্রীজী খানা আর খাইও না । কিন্তু রৌদ্র সহ করিবার মৃত

শরীরকে মজবুত করিতে হইবে ।” তাহার পর বলিলেন-_-“যদি
দুই একদিন কোথায়ও বিশ্রাম কর! দরকার মনে কর, তাহ
অনায়াসে করিতে পার; ছুইদিন পরে আমি যেখানে থাকি,
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মহাত্বা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

সেইখানে যাইয়া আমার সহিত পুনরায় মিলিত হইলেই চলিবে ।”
আমার তাহ! দরকার নাই বলিলাম, কারণ শরীরের সমস্ত গ্লানি
কাটিয়া গিয়াছে । অনবরত ট্রেণে চলাফেরা করিয়া কষ্ট হইতেছে
কিনা মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি বলিলাম, এখন আর

পূর্বের মত কষ্ট হয় না এবং লোকের ভিড় ক্রমশঃই সহ হইয়া
আসিতেছে । এই কথা শুনিয়া! তিনি সন্তষ্ট হইলেন।
ইহার পর জনসভায় যাইবার জন্ত উদ্যোগ হইতে লাগিল ।

মহাত্সাজীর আগমনে সহরে এত লোকবৃদ্ধি হইয়াছে যে
তাহা বলিবার নহে। শুনিলাম, তিন চারিদিন পূর্ব হইতে
তীর্থের যাত্রীর মত গ্রাম হইতে দলে দলে লোক আসিয়া সহর

পূর্ণকরিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু জনতার তেমন গোলমাল নাই ।
সভাস্থলে শৃঙ্খলা এবং শাস্তি দেখিয়া মহাত্মাজী অতিশয়
প্রীত হইলেন।

বহু গ্রাম্য লোক উপস্থিত হইলেও তাহাদিগকে

নিয়ম প্রতিপালন এবং শৃঙ্খলীবদ্ধ হইয়া! চলিবার কৌশল

উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা
করিলে কত সহজে

আমাদের জনসাধারণকে

এইরূপ শিক্ষা

দেওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া গেল।
তাহার বক্তৃতায় এই শান্তি ও শৃঙ্খলার বহু
বলিলেন,--সমগ্র ভারতে যখন এই আদর্শের
মজ্জাগত হইয়া যাইবে, তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে
হইতে পারিবেন। তিনি বলিলেন, তাহাকে

মহাত্মাজী

প্রশংসা করিয়া
শিক্ষা লোকের
কাধ্যে অগ্রসর
যে অভিনন্দন-

পত্র দেওয়া হইয়াছে, ব! ভিলক-স্বরাজ্য-ভাগ্ডারের জন্ত যে অর্থ
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প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে তিনি যত না তৃপ্ত হইয়াছেন, জনতার
শৃঙ্খলা এবং শাস্তভাব দর্শনে তিনি তদপেক্ষা অধিক
পরিমাণে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন । যেখানে অধিক হৈ চৈ, চীৎকার

ও উত্তেজনা দেখা যায়, সেখানেই মহাআ্মাজীর মতে শাস্তিময়

অসহযোগের প্রকৃত ভাবের সেইব্ূপ বিকাশ হয় নাই, ইহাই
বুঝিতে হইবে;

সেখানেই

অহিংসভাবের অভাব

আছে।

অনহযোগের মূলে যে এই শাস্তির আদর্শ আছে, তাহা দেশে কি
পরিমাণে বুদ্ধিলাভ করিতেছে তাহা চরক এবং তাতের বিস্তৃতির

ঘারাই তিনি পরীক্ষা করিবেন ; এই সমস্ত কথা বলিয়া তিনি
বক্তৃতা! সমাপ্ত করিলেন । রাত্রি প্রায় দশটার লময় সভা ভঙ্গ
হইলে আমরা বাসায় আসিলাম।
ও
মহাজ্মাজীকে মাঁছুরা ফকিরের বেশ গ্রহণ করিতে দেখিয়
মৌলানা আজাদ মোবানী সাহেবও টিনিভেলি আনিয়া নিজের
২পোবাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিলেন, এবং সরিয়তের আদেশ মত

দুমলমানের পক্ষে যতটুকু অঙ্গাবরণ না লইলে নহে, কেবল ততটুক্ক
অন্গাবরণ গ্রহণ করিলেন।

দিলেন

এবং মাথার

করিলেন ।

পরিপান

পা-জামার

করিলেন।

জাম! ফেলিয়া এক ফতুয়৷ গায়ে

টুপি কেবল নমীজের সময় ব্যবহার
পরিবর্তে জানু

অবধি

তিনি এই পৌষাকে

এক

লুঙ্গি

মহাত্মাজীর

নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, মাছুরাঁতে মহীত্মাজীর বেশপরিবর্তনের পর হইতে তিনি অনেক চিন্তা করিয়া এইবপ

করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই নৃতন পোষাকে মৌলানা
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সাহেবকে ফকিরের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। পরদিন
২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাতে যখন দলে দলে লোক মহাত্মাজীকে

দেখিতে আসিতেছিল, তখন যৌলান। সাহেব এই নৃতন বেশে
বাটীর দ্বারে আসিয়া বসিলেন, এবং তীর্থের পাগ্ডার মত সকল
লোককে ধরিয়া তাহাদের বিলাতী জামা-কাপড় ত্যাগ করাইতে
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার উদ্দু ভাঁষ! এখানকার লোকে

কি বুঝিবে? আকার-ইঙ্জিতে বতটা পারেন তিনি বুঝাইতে চেষ্টা
করিলেন। তাহার অন্রোধে অধিকাংশ লোকই বিলাতী চাদর
ও জামা ত্যাগ করিল, তাহাতে সেখানে এক বস্ত্রের স্তুপ হইল।

আর যাহাদের পক্ষে কাপড়ের মায়া ত্যাগ কঠিন বোধ হইল,
তাহারা এই ব্যাপার দেখিয়াই পলারন করিতে লাগিল।
এদ্রিকে একজন অন্ত্যজ-জাতির নেতা পূর্ব কথামত
মহাত্বাজীর সহিত সাক্ষীৎ করিতে আমিলেন। ইনি অস্ত্যজ-

জাতির উন্নতিকল্পে

এবং হিন্দু সমাজে তাহাদের উপযুক্ত

অধিকার লাভের জন্য কি প্রণালীতে কাধ্য করিতেছেন তাহা

বর্ণনা করিলেন । এই কথাবার্তা হইতে দেখা গেল--বছ হিন্দুসম্প্রদায়ের মন্দিরে অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকার নাই এবং উহা
লইয়া সাম্প্রদাপ্রিক মনোমালিন্টা ও বিবাদ-বিসঘ্বাদ চলিয়াছে।
যিনি মহাত্মাজীর সহিত কথা কহিতে আসিয়াছেন, ইনি ত্রিবাস্কর
রাজ্যের প্রজা, সেখানকার আইনত তাহারা মন্দিরে প্রবেশ

করিতে পারেন না; অথচ ইহাদের সমান পদবীয় অন্ত সম্প্রদায়ের
সেই অধিকার

আছে।

এই জন্ত ইহারা স্থির কাঁরয়াছেন
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যে, আগামী উৎসবের সময় দশ সহজ লোক এক সঙ্গে মন্দিরে
প্রবেশ করিবেন। তাহাতে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হইলে যে রাজকীয়
শান্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহা ভোগ করিতে তাহার!

প্রস্তত।

ম্হাত্মাজী ইহা শুনিয়া বলিলেন যে, তাহাদের মন্দির

প্রবেশের দাঁবী খুবই সঙ্গত; অথচ দশ সহম্ম লোক এক সঙ্গে

বলপূর্ব্ক মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাঁওয়। সঙ্গত হইবে না। তাহাতে
তাহাদিগকে নিশ্চয়ই জেলে যাইতে হইবে। দাঁজা করিয়া যদি
রাজকীয়-শক্তির নিকট তাহারা পরাজিত হ*ন, তাহা হইলে
তাহাদের বিরুদ্ধে আইন যেমন আছে তেমনই থাকিবে। কিন্ত
যদি সত্যসত্যই তাহাদের জেলের ভয় দূর হইয়া থাকে, তাহা

হইলে এক সঙ্গে দুইজন ব। চারিজন করিয়া আইন ভঙ্গ করিয়া

ক্রমশঃ জেল ভদ্তি করিতে থাকিলে ত্রিবাস্কর রাজ্য নিশ্চয়ই এ
আইন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবেন । অতএব যগ্পি মন্দির
প্রবেশের আইন পরিবর্তন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা
হইলে তিনি যে পস্থা বলিয়া দিলেন, তদ্ঘারা উহা যত সহজ হইবে,
মারামারি করিয়া তত সহজ হইবে না।

সেই ব্যক্তি তখন বলিলেন যে, কেবল মন্দির-প্রবেশের
আইন রদ করাই তাহাদের উদ্দেশ্ট নহে।

তাহাদের উপস্থিতিতে

ব্রা্মণার্দি উচ্চবর্ণের লোকেরা আহার করেন না এবং তাহাদের

সহিত বিবাহাদি বিষয়ে আদান-প্রদান করেন না। এইকর্প
পার্থক্য তাহারা আর সহ করিবেন না। এই কথায় মহাত্মাজী

একটু বিরক্ত হইলেন বলিম্না বোধ হইল। তিনি বলিলেন,
১৭
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অস্পৃশ্ঠতা বঞ্জনের অর্থ ইহা নহে যে আহার ও বিবাহাদি বিষয়ে
সব একাকার হইয়া যাইবে । একে অপরকে স্পর্শ করিতে যে
স্বণাবোধ করে, তিনি কেবল তাহা দূর করিতে চাহেন এবং
অস্পৃশ্ত জাতিরা যাহাতে সমাজে মানুষের উপযুক্ত সম্মান ও
ম্যাদা লাভ করে, তিনি তাহারই চেষ্ট। করিতেছেন । কিন্তু এই
আন্দৌলন-স্থত্রে কেহ যদি অপরের আহার কিম্বা বিবাহ-সন্বস্কীর
নিয়ম নষ্ট করিতে উদ্যত হন, তবে তিনি তাহাতে সাহায্য বা
সহানুভূতি করিতে পারেন না। তাহার এই কথায় সেই ব্যক্তি

আশ্চর্য্য হইয়া বলিল-_-এইরূপ হইলে ত সমাজে অস্পৃশ্ঠতা রহিয়াই
গেল। ম্হাত্মাজী বলিলেন, আহার শারীরিক-ক্রিয়! মাত্র, ইভ।
এমন কিছু সাধুবা!পবিত্র কাধ্য নহে যে দশজনকে উহা! দেখাইয়া
করিতে হইবে। তিনি মনে করেন, পুত্রের হাতেও পিতা

খাইতে বাধ্য নহেন । মল-মৃত্রাদি-ত্যাগ যেমন লোকে গোপনে
সম্পাদন করিয়া থাকে, আহারও সেইরূপ গোপনে করা ভাল।
সেইরূপ বিবাহ ব্যাপারটি ভোগের ব্যাপার নহে। বিবাহ

দ্বার ভবিষ্যৎ বংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহা লইয়া যথেচ্ছাচার

করিলে ভবিশ্তৎ বংশের অমঙ্গল হইবে। সেই জন্য বহু
অভিজ্ঞতার ফলে বিবাহ-স্ষদ্ধে সমাজে যে থে নিয়ম প্রবন্তিত

হইয়াছে, তাহা কখনই না বুঝিয়া পরিবর্তন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।
মহাত্মাজীর এই মত শুনিয়া সেই ব্যক্তি শুস্তিত হইয়া গেলেন।

তিনি মনে করিয়াছিলেন, মহাত্মাজী অস্পৃশ্ঠতা বর্জনের স্থত্রে
আহার ও বিবাহাদির সমস্ত বাধাবাধি নিয়ম পরিবর্তন করিতে

সপ্তবিংশ অধ্যায়

২৫৯

স৯পসসপাশপিসপিস্পিন।

পাপন

প্রস্তুত, কিন্ত এখন অন্তব্ূপ মত শুনিয়া নিতান্ত আশ্যধ্যান্বিত
হুইয়! প্রস্থান করিলেন ।

সকাল হইতেই আমাদের যাইবার ধূম্ধাম পড়িয়া গেল।
নয়টার সময় ট্রেণ। শীঘ্র শীদ্র আ্ানাদি সমাপন করিয়া কিছু

জলযোগ করিয়া ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম । পূর্ব রাত্রিতে
কিছুমাত্র নিদ্রা হয় নাই, ভাবিলাম ট্রেণে উঠিয্লা নিশ্চিন্ত-

মনে নিত্রা যাইব।

সেই জন্য মহাত্মাজীর গাড়ী হইতে দূরে

অন্ত এক কামরায় স্থবিধামত একটু স্থান করিয়া লইলাম।
কিছুক্ষণ পরে প্রতুদাস আমার খোঁজ করিতে আসিয়া ব্যগ্র-

ভাবে বলিল,_-“বাপুজী অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমাকে খুঁজিতেছেন
;যাও, শীঘ্র যাও ।” ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য বাহিরে
আসিয়া দেখি, মহাত্মাজী ড/)0005 £০০:এ [ ওয়েটিং কমে]
বসিয়া

আছেন।

অতিকষ্টে

জনতা

ভেদ

করিয়া আমি

সেখানে উপস্থিত হইলে তিনি আমার হাতে কতকগুলি কাগজ
দিয়া বলিলেন,_-“এইগুলি শীপ্বর নকল কর! দরকার, কখন
শেষ করিতে

পারিবে?”

আমি

উত্তর করিলাম,২-“চলস্ত

ট্রেণে নকল করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না; তবে ষ্টেশনে
যখন গাঁড়ী থামিবে, সেই অবসরে কিছু কিছু লিখিয়৷ যত শীদ্
পারি শেষ করিয়া! ফেলিব।” তিনি মাথা নাড়িয়া তাহাই

করিতে বলিলেন। তাহার পর নিদ্রীর চিন্তা দূর করিয়। কাগজ
কলম হাতে লইয়া এক এক ট্টরেশনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম,
এবং ট্রেণ ৪1৫ মিনিটের জন্য থামিলেই কয়েক লাইন করিয়া

২৬০

মহাত্মা গান্সঙ্গে
বীজী
সাতরমাস

নকল করিয়! যাইতে লাগিলাম।

এইব্সপে প্রায় ২টার সময় নকল

করা শেষ হইল। কাগজগুলি পুনরায় তাহার নিকট উপস্থিত
করিলে তিনি বিশেষ প্রসন্ন হইলেন বলিয়৷ বোধ হইল।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
এরোড, কয়ন্বেটোর ও সেলম্
(5)
এখন আমর। ভারতের দক্ষিণ সীমা টিনেভেলি হইয়। আবার
উত্তর দিকে চলিয়াছি।

বেলা তিনটার সময় মাছুরা ষ্টেশনে

আসিয়া মেল ট্রেণ ধরিলাম, এবং আটটার সময় ত্রিচিনপল্লী
আসিয়া সেখান হইতে অপর এক ট্রেণে রাজি সাড়ে তিনটার
সময় এরোড সহরে পৌছিলাম। এরোড হইতে কয়ম্বেটার

এবং কয়দ্েটোরের পর সেলম্ যাইয়া নহাত্মাজী তাহার তামিলনাড়ু
পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিবেন ।

রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় এরোড ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখি,
সহস্র হশ্র লোক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া ম্হাত্মাজীর আগমন
প্রাতীক্ষা করিতেছে এবং আমাদের ট্রেণ আসিয়া দড়াইলেই
আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। রাত্রিতে মহাআ্মাজীর বিশ্রামের

প্রয়োজন। তিনি যে গাড়ীতে ছিলেন তাহা প্র্যাটফরম্ হইতে
দূরে রাখিবার ব্যবস্থা হইল, এবং তাহাতেই তিনি রাত্রির
অবশিষ্টাংশ যাপন করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। ষ্টেশনে
উপস্থিত জনতাকে তাহা বলা হইল এবং সকলেই ইহার

২৬২

মহাতআ! গান্ষীজীর সঙ্গে সাত মাস

প্রয়োজনীয়তা৷ বুঝিয়া কোনরূপ গোলমাল না করিয়া ধীরে ধীরে
প্রস্থান করিল।

প্রতৃদাস ও যমুনাদাঁসজী মহাতআ্মাজীর নিকট রহিলেন। আমি

অপরাপর সঙ্গীদের সহিত এরোডের নেতা! শ্রীযুক্ত রামস্বামী
নাইকার মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং প্রত্যুষে
স্বানাদি সমাপন করিয়া মহাত্মাজীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বোধ হয়, ষ্টেশনে বদিয়াই তিনি কিছু লেখাপড়ার কাধ্য
করিয়াছিলেন, সেই জন্ত তাহার বাসায় আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল ।
এরোডে মহাত্মাজীর নামে অনেক চিঠিপত্র আসিম্বা
রহিয়াছে । তন্মধ্যে ডাক্তার প্রফুল্লচন্্র রায় মহাশয়ের প্রায় এক
মাস পূর্যের একখানা পত্র ভারতের নান। প্রদেশ ও নানা

সহর পরিভ্রমণ করিয়া এখানে
অপর এক পত্র কংগ্রেসের

লিখিম্াছেন।

মহাতআ্মাজীর হস্তগত হইল।

একজন বিশেষ খ্যাতনাষা নেতা

তাহাতে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ভারতের সকল

প্রান্তের প্রধান ব্যক্তিগণকে বন্ধে সহরে সমবেত হইবার জনক
মহাত্মাজী যে নিমস্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়া লেখক মহাত্বাজীর প্রতি তীব্র ভাষা! প্রয়োগ
করিয়াছেন। এই পত্র লইয়া উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ
কেহ রহন্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাত্মাজীর নিকট
বখন উহা পঠিত হইল, তখন তিনি নিবিষ্ট-চিতে তাহা শুনিতে

লাগিলেন। সেই সময় দেখিলাম, পত্রে কঠোর ভাষা ব্যবহার
সত্বেও তাহার মুখে -কোনক্প বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইল না,

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

২৬৩

অথব৷ এ তীব্র সমালোচনা শুনিয়! তিনি নিজের পরিজনবর্গের
নিকটও তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিলেন না।

বরং

তাহাকে দেখিয়া তখন মনে হইতে লাগিল যে লেখক যে
প্রকার ক্লেশ অনুভব করিয়া এ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই
কেশ যেন মহাত্মাজীর প্রাণ স্পর্শ করিয়া সহাঙ্ভূতির উদ্দ্েক
করিল । এই বিষয় লইয়া কোনরূপ চিন্তায় ক্ষণমাত্র ব্যয় না
করিয়া তিনি তখনই প্রথম পত্রের উত্তর লিখিতে বসিয়া গেলেন।
দ্বিতীয় পত্রথানির সেই রুদ্র রসের প্রতিক্রিয়া তাহার প্রাণে
মুহ্র্ত মাত্র স্থান পাইল না; কারণ সেইব্প হইলে ভনুহূর্তেই

মধুর রসে আপ্লুত হইয়া ডাক্তার রায় মহাশয়কে তিনি কখনই
পত্র লিখিতে পারিতেন না। বিশ বৎসর পূর্বের কথা স্মরণ
করিয়া! ডাক্তার রায় মহাশয়কে লিখিলেন থে এ সময়ে তাহাদের
প্রথম

সাক্ষাৎকারের

কথা তখনও

তাহার মনে আছে, এবং

আবার ডাক্তার রায়ের সহিত দেখা হইলে কয়েক ঘণ্টা নিজ্জনে

মন খুলিয়া আলাপ করিবার জন্য তিনি উৎ্স্থক। পুনরায় এই
বিশ বৎসরে তাহার নিজের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, ইহাই
তাহার বিশ্বাস এবং পূর্বের মত একই অবস্থায় ভাক্তার রা
মহাশয়কে তান দেখিতে পাইবেন আশা করেন। পত্রের
শিরোনামায় লিখিলেন--ডাক্তার পি, পি, রায়। আমি ইহা!
দেখিয়া মহাত্মাজীকে বলিলাম--ডাক্তীর রায় এখন “স্তর? হইয়া"

ছেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়। উত্তর করিলেন,-“আমীর নিকট
তিনি এখনও ডাক্তার রায়ই রহিয়াছেন।”

২৬৪

মহাত্মা! গাক্ষীজীর
সঙ্গে সাত মাস
তাহার পর এক ক্ষুত্ব শ্রোতস্বতীর তীরে প্রকাণ্ড এক বট

বৃক্ষের নিম্নে এরোডের সভা হইল । সভার প্রারস্তে এ এরোডের
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ সুন্দর কারুকার্য্যখচিত নানাবপ

রৌপ্যপাত্র মহাত্মাজীকে উপটৌকন প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত
পাত্র সভাস্থলে নিলাম করিয়া বিনিময়্-লব্ধ অর্থ স্থানীয় তিলকস্বরাজভাগারে প্রদত্ত হইল। সভাতে মহাত্মাজী তাহার বর্তমান

প্রচারের বিষয়-_খদ্দর, অস্পৃশ্ঠতাবজ্জন, হিন্দু-মুদলমানের একতা
সম্পাদন এবং অহিংসনীতির ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা সমাপ্ত
করিলেন, এবং বেলা ২টার সময় কয়ম্বেটোর যাত্রা করিলেন।

(২)

সন্ধ্যা হইবার কিছু পূর্বে কয়স্বেটোরের ছুই ষ্টেশন অগ্রবর্তী
এক স্থান হইতে মহাত্মাজীকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া মোটারে
করিয়া কয়স্বেটোর লইয়! যাওয়া হইল। মহাত্মাজীর সঙ্গে মৌলান!
আজাদ সোবানী সাহেব এবং আমি চলিলাম |

কয়ক্ষেটোরের নিকটেই নীলগিরির পর্বতমালা । তখন
কুধ্যদ্ধেব পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া গিরিশিখরের অন্তরালে

অদৃস্ত হইতেছিলেন এবং পর্বতের ছায়া সমগ্র উপত্যকা-ভূমি
আবৃত করিয়া ফেলিতে লাগিল।

বেশ শীতবোধ

করিতে লাগিলাম।

এখানে আসিয়াই আমর!

ষ্টেশন হইতে সহরে

যাইতে ঘে আট দশ মাইল পথ মোটারে অতিক্রম করিতে
হয়, তাহার স্থানে স্থানে বহু গ্রামবাসী সমবেত হইয়া মাল্য-

অগ্টাবিংশ অধ্যায়
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চন্দনাদির দ্বারা মহাত্মাজীর সম্বর্ধনা করিল। কয়ম্বেটোরে খুব
কাপাসের চাষ হয়; কিন্তু কৃষিজীবীদিগের অধিকাংশ সুরাপায়ী
বলিয়া এতদিন তাহাদের দুর্গতির অবধি ছিল না। মহাত্মাজীর
এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কি এক এশী শক্তি আসিয়া তাহাদের
মৃতিগতি পরিবন্তিত করিয়। দিয়াছে, তাহার ফলে তাহার!
একবোগে স্থরাপান বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ঘরে আবার লক্ষমী-ত্ী ফুটিয়! উঠিতেছে।

তাহাতে কৃষকের

কৃষক-পত্বীরা দুই হাত

তুলিয়। মহাত্মাজীর জয়গান করিতে আরস্ত করিয়াছে । যদিও

এখন চরকার বহুল প্রচলন হয নাই, তথাপি তছুপযোগী অবস্থা

প্রতিষ্ঠাপিত হইবার স্থবোগ উপস্থিত হইয়াছে।
এইবূপ স্থানীয় লোকদিগের সুখ-দুঃখ এবং আশ।-ভরসার

কথা শুনিতে শুনিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইলে আমরা
কয়শ্বেটোর পৌছিলাম।

বাসায় যাইবার পথে এক স্থৃবিস্তীর্ণ

ময়দানের মধ্যে একটা উচ্চ মঞ্চের চারিদিকে সহস্র সহস্র লোক
বসিছ্কা মহ্বাত্মাজীর আগমন প্রতীক্ষা! করিতেছিল। শুনিলাম,

এখানে তাহাকে মিউনিসিপ্যাল অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইবে।
সভার লোক এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে বসিয়াছিল যে মঞ্চে যাইবার

পথ ছিল না এবং মহাত্মাজীকে কি করিয়া সেখানে লইয়া যাওয়া
হইবে ইহাই এক বিষম সমস্যা হইল। কিছুক্ষণ পরে ভিড়ের
মধ্য দিয় মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে মোটার চালান হইতে লাগিল,
তাহাতে মোটারের চতুষ্ার্থস্থ লোকের মধ অসাধারণ বিশৃঙ্খল!

উপস্থিত হইল এবং মহাত্মাজীকে নিকটে পাইয়৷ সকলে প্রাণপণে

২৬৬

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

অস্বাভাবিকরূপে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। এই গোলমালের
মধ্যে কোন প্রকারে মহাত্মাজীকে মঞ্চে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত
করিতে ন! পারিয়া, সভার কন্মকর্তাদিগের মধ্যে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি
ঘন্মাক্ত-কলেবরে উপস্থিত হইয়া মহাত্মাজীকে তাহার স্কন্ধে চড়িয়া

বসিতে পুনঃ পুনঃ অহ্ুরোধ করিতে লাগিলেন ;উদ্দেশ্--তাহাকে
এভাবে তিনি মঞ্চে লইয়া যাইবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ এরূপ বলিতে
না বলিতে, তিনি নিজেই ধান্ধা খাইয়া পড়িয়া গেলেন । মহাত্মাজী
মোটারে দবাড়াইয়া উঠিয়া গোলমাল থামাইবার জন্য পুন: পুনঃ
চেষ্টা করিয়াও অকুতকাধ্য হইলেন । ভতখন--ণ্ি০স্৩ 0719 55
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(একি ভদ্লানক,

এই ভিড়ের মধ্যে আমার ঘাওয়াই দরকার )--এই কথা বলিয়া
হাতের ঝোলা * এবং গায়ের চাদর আমার হাতে দিয়া সেই

ভিড়ের মধ্যে তিনি লাফাইয়া পড়িলেন। শুনিয়াছি, সমুত্ধে
তুফান উঠিলে যদি তেল ঢাল হয়, তুফানের সময়ও সমুদ্রের
জল শান্ত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও অনেকটা সেইক্প হইল।
মহাত্রাজীকে মোটার হইতে নামিতে দেখিঘ্বাই সকল লোক

সরিয়া সরিয়া তাহার যাইবার পথ করিয়া দিল। তিনি সেই

ভিড়ের মধ্য দিয়া কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়! ত্বরিত'গতিতে
মঞ্চে গিয়। উঠিদ্বা বসিলেন।
মিউনিসিপ্যালিটা ঘষে অভিনন্দন-পত্র তাহাকে প্রদান করিল,
* মহাত্ান্জী মাছুরাতে জাম! ত্যাগ কর! অবধি সর্বদা! ব্যবহার্য) জিনিষপঞ্জ
রাখিবার জন্ক একটা ঝোলা সঙ্গে রাথিতেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
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তাহাতে তীহার ত্যাগ এবং দেশ-সেব। প্রভৃতি বিষয়ক বিস্তর
প্রশংসা থাকিলেও, বর্তমান আন্দোলনের ষে প্রধান বিষয় স্কুল,

কলেজ, আইন, আদালত, কাউন্সিল ইত্যাদি বজ্জনের উপকরণ,
ব্যবস্থা, তাহার তীব্র সমালোচন! কর! হইয়াছিল।

অভিনন্দন-

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইবার পরই তিনি তাহার উত্তর দিতে আরস্ত
করিলেন । তিনি মিউনিসিপ্যাল সদশ্তদিগকে তাহাদের স্পষ্টবাঁদিতার প্রশংসা করিতে গিয়া বলিলেন যে, স্পষ্টবাদিতা! দেখিলে তিনি
বিশেষ আনন্দলাভ করেন, কারণ আমাদিগের মধ্যে সত্যভাবে

মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতার বৃদ্ধি না হইলে আমর
স্বরাজের অধিকারী হইতে পারিব না। এইবূপে প্রথমে অভিনন্দনপত্রের প্রশংসা করিয়! তাহার পর তিনি তেজস্বিতার সহিত বলিতে

লাগিলেন ষে, তাহার প্রবন্তিত কাধ্য-প্রণালীর যেব্পপ সমালোচন।
করা হইয়াছে তাহার কোন মূল্য নাই, এবং তাহা ছারা একটা

্রাস্ত মতের পোষকতা কর! হইয়াছে । তিনি নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছেন যে সরকারি স্কুল, কলেজ, আইন, আদালত ও কাউন্সিলের
মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে কখনই দেশে স্বরাজ আসিতে পারে না,

সেইজন্য তিনি এই সমুদয় বঙ্জনের উপদেশ দিম্সাছেন। এই
সামান্ত ত্যাগ-স্বীকার করিবার ক্ষমত। যদি দেশের না হয়»

তাহা হইলে শ্বরাজ-লাভের আশা বৃথা । এইরূপে অল্প কথায়
মিউনিসিপ্যালিটির উত্তর শেষ করিয়াই তিনি গাত্রোথান
করিলেন এবং পুনরায় সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মোটারে

উঠিয়া বদিলেন।

তখন আবার তাহাকে বেষ্টন করিয়া

২৬৮

মহাত্মা গান্ধী
সঙ্গেজীর
সাত মাস

চারিদিকে ভয়ানক চীৎকার আরম্ত হইয়! গেল।
মধ্যে আমরা

কিছুক্ষণের

সেই জনসমুদ্র পার হইয়া আবাসস্থলে উপস্থিত

হইলাম। সেখানে দ্বিতীয় এক সভাতে শত শত লোক সুসজ্জিত
এক বেদীর সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে দেখিলাম।
ইহ!
কয়ম্বেটোরের শ্রমজীবীদিগের সভা। মহাজ্মাজীকে দেখিয়াও
এই সভার লোকেরা কোনক্ধপ গোলমাল বা হ্ষধ্বনি ন| করিয়।

নিজ নিজ স্থানে বসিয়া রহিল। পূর্ব্বের সভার অভিজ্ঞতার পর
ইহা তখন আশ্চধ্য বোধ হইল, কিন্ত একটু শিক্ষা ও বন্দোবস্ত
দ্বার সভার পৃঙ্খলা কেমন স্ুন্দররূপে রক্ষা করা যাইতে পারে

তাহাও লক্ষ্য করিলাম । মহাত্মাজী ও মৌলানা সাহেব উভয়েই
সভার বেদীতে গিয়া বসিলেন, এবং অল্প সময়ে এই সভার কাধ্য
সমাপ্ধ করিয়া দুইজনেই জনসাধারণের সভায় চলিয়া গেলেন।
আমি তাহাদের সহিত আর কোথাও না গিয়া বাসায় বিশ্রাম
করিতে লাগিলাম।

পরদিন (২৬শে সেপ্টেম্বর ) সোমবার, মহাক্মাজীর বিশ্রামের
ও মৌনের দিন বলিয়া তাহার নিকট লোকের ভিড় ছিল না।
ত্রিচিনপলী অবস্থানের সময্ন মহাত্মাজী আমাকে বলিয়া দিয়া-

ছিলেন, যেখানে যখন থাকি প্রতিদিন যেন কিছুক্ষণ চরকা
ব্যবহার করিতে অভ্যান করি; তাহাতে কোন্ দেশের চরকা
কিরূপ, এবং কোন্ চরকা ভাল ও কোন্ চরকা মন্দ, তাহার

অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। তদবধি আমি প্রত্যহ কিছু সময়
রক

অভ্যাস করিতেছিলাম।

এবং দেখিলাম, তিনি নিজেও

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
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প্রতিদিন অন্ততঃ অর্ধঘণ্টা চরকা চালাইতে আরম্ভ করিলেন
সেই সময় আরও বলিয়াছিলেন_-“সোমবারে ত আমাদের

চরকা চালাইবার বিশেষ সুবিধা ।” ক্রমে ক্রমে মহাত্মাজী
প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের আহারের পূর্বে নিয়ম করিয়া আধ ঘণ্টা

চরকা চালাইতে লাগিলেন ; যে দিন এ নিয়ম রক্ষা করিতে
পারিতেন না, সেই দিন আর আহার করিতেন না।

কেবল

যখন ট্রেণে চলিতেন তখন এই নিয়ম প্রতিপালিত হইত না।'
এই বিষয়ে এক দিন তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি-_“শরীর

রক্ষার জন্য আমরা প্রত্যহ জগৎ হইতে খাছ্াত্রব্য গ্রহণ করিয়া
থাকি, ভাহার

প্রতিদান-স্বরূপ

প্রত্যহ কিছু সময়

শরীরের

দ্বারা জগতের সেবা করা দরকীর । জগতের কল্যাণ উদ্দেস্টতে
সকলেই কিছু সময় চরকার ব্যবহার দ্বারা এ কর্তব্য পালন
করিতে পারেন। এইক্দপ শারীরিক কাধ্য ছারা কিছু প্রতিদান

না করিয়। শরীরের জন্য আহার গ্রহণ করিলে, তাহা চুরি করা
হয়, এবং ইহাতে জগতের সাম্য নষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খলা উৎপি
হইয়া থাকে ।”
ইঞ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্থাস্তে যজ্ঞভাবিতাঃ |

তৈ্দত্তানপ্রদাঁয়ৈভ্যো। যো ভূঙক্তে স্তন এব সঃ ॥ ৩১২
[ দেবতাগণ যজ্ঞের দ্বারা সন্তষ্ট হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট
ভোগ প্রদান করিবেন। দেবতাদের প্রসাদ-লন্ধ এই ভোগ
লাভ করিয়া যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং গ্রহণ
করে সে চোর ]।
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মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
সসপিসিসিসিসপম্পীসপািসপিস

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের এই স্লোকে যে দেবযজ্ঞের উপদেশ
দেওয়া হইয়াছে, মহাত্মাজী মনে করেন যে তাহার দ্বারা ইহাই

স্ুচিত হইতেছে যে, আমরা যে সমস্ত ভোগ্যবস্ত গ্রহণ করি, তাহার
বিনিময়ে জগতের কল্যাণ উদ্দেশ্টে কিছু সেবা প্রদান আমাদিগের

।কর্তব্য।

তিনি মনে করেন, ভারতের বর্তমান অবস্থায় একমাত্র

চরকার ব্যবহার ও. চরকার প্রতিষ্ঠার দ্বারা জনসাধারণের যে

কল্যাণ হইবে, এরূপ আর কিছুতেই হইবে নাঁ। সেই জন্থা
তিনি প্রাত্যহিক ধর্ম-সাধনার
চালাইতে আরম্ভ করিলেন ।

অঙ্গরূপে অদ্ধঘণ্টাকাল চরকা

ত্রিচিনপল্লী হইতে চলিয়া আসিবার পর আজ প্রথম সোমবার
'আমি মহাত্মাজীর নিকটে বসিয়া একটা চরকাতে বহুক্ষণ
স্তা কাটিলাম। এদিকে তিনি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া
*171700957১৮ (হিন্দুত্ব ) নাম দিয়া “ইয়াং ইতডিয়াশ্র জন্ত এক

প্রবন্ধ লিখিলেন, এবং লেখা শেষ করিয়া আমাকে তাহা পড়িতে

দিলেন। অস্পৃশ্ঠতা হিন্দুধশ্মের অঙ্গ নহে-_ইহা প্রতিপাদন করাই
তাহার প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য । কিন্তু তাহ! বলিতে গিয়া হিন্দুধশ্ম
সম্বন্ধে সাধারণভাবে তিনি অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন ; এবং

নিজেকে একজন সনাতনী হিন্দু বলিয়! প্রচার করিয়াছেন।

এই

প্রবন্ধ লইয়া পাশ্চাত্যভাবাপন্প সাস্কারকমণ্ডলী এবং হিন্দু-সনাতন-

গম্থী উভয় দলের মধ্যেই একটা ক্ষুদ্রক্ূপ আন্দোলনের সৃষ্টি

হইয়াছিল। তিনি অস্পৃষ্ঠতা বজ্জ্রনের নিতান্ত পক্ষপাতী হইলেও
অবাধ বিবাহ এবং অবাধ আহার-বিহার অনুমোদন করেন না

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
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বলিয়া সংস্কারকেরা আপত্তি করিতে লাগিলেন। আর হিন্দুধর্মের
মূল গ্রন্থ বেদকে তিনি বাইবেল, কোরাণ, জেন্দ-এভেস্তা প্রভৃতি
অন্যান্ত ধশ্মগ্রস্থের সমান পর্য্যায়ভুত্ত করিয়া বর্ণনা করাতে তিনি হিন্দু
সনাতনপস্থী প্রচারকদিগের কোন কোন শ্রেণীর অসস্তোষভাজন

হইলেন।

তাহার মতে বেদ যে প্রকারে অপৌরুষেয়,-_-বাইবেল

কোরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রস্থও সেইরূপ অপৌরুষেয়।

মহাত্মাজীর

শিক্ষার মূল-তত্ব অহিংস; ব্রহ্মচরধ্য ও সত্য-__ইহ! লইয়া কোন
সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধ হইবার সম্ভতাবন| নাই । ত্যাগ, তপস্থ্া ও
্রহ্ষচর্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ধশ্মগুরু বা ধশ্মের উপদেষ্টা (আচাধ্য)

হইবার অধিকার

কাহার নাই, এই বিষয়ে কোন ধর্মজ্ঞানী

হিন্দু তাহার মতে আপত্তি করিবে না।

ত্যাগ, তপস্থা, ত্রহ্মচধ্য,

অহিংসা ও সত্য, আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়! প্রতিদিন জীবন গঠন
করিতে পারিলে ধশ্মের সকল তথ্যই স্বাভাবিক নিয়মে লাভ হইবে ।
পঙ্গাস্তরে এরূপ অনুষ্ঠান ব্যতীত কেবল নানবূপ মতবাদের

আলোচন! করিলে বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে পাঁরে বটে, কিন্তু ধর্্মলাভ
ক্ুকঠিন হইবে, ইহাও সকল ধার্মিক লোকেই স্বীকার করিবেন ।
এই নিমিত্ত তাহার এই 47100519085 ( হিন্দৃত্ ) প্রবন্ধ সম্পরকে

নানাপ্রকার সমালোচন। ও বহু পত্রাদি মহাত্মাজীর নিকটে উপস্থিত

হইলেও তিনি এ বিষয়ের বাদান্ুবাদে প্রবৃত্ব হইলেন না।
(৩)
২৬শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা »টার সময় কয়ছেটোর ত্যাগ করিয়া
রাত্রি দেড়টার সময় আমরা সেলম্ (581ঘ ) পৌছিলাম।

২২

মহাত্বা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
সস

সেলম্ ষ্টেশন হইতে বাসায় যাইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল ।
প্রাতে উঠিয়া দেখি, মহাত্মাজী এখানকার সভা-সমিতির কাজে
চলিয়া গিয়াছেন।

আমার জন্য একটু কাজ তিনি যমুনাদাসের

নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। ভক্তিভাজন স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত

মহাশয় “অসহযোগ আন্দোলনে অহিংসা” এই নাম দিয়া বর্তমান
আন্দোলন সম্বন্ধে তাহার অভিমত বঙ্গভাষায় লিখিয়া ও ছাপাইয্া
বরিশালের সাধারণের মধ্যে বিভরণ করিয়াছেন । সেই নিবেদনপত্রের একখণ্ড মহাত্মাজীর নিকট তিনি পাঠাইয়াছেন।

আমার

নিদ্রাভঙ্গ হইলেই যমুনাদাস তাহ! আমার হাতে দিয়া মহাআজীর
জন্য তাহার একটী ইংরাজী অনুবাদ করিয়া রাখিতে বলিলেন ।

আমি সকালেই তাহা করিয়া রাখিলাম। তিনি সভা হইতে
আসিলেই সেই অনুবাদ পাঠ করিলেন এবং তাহা হইতে শ্বগীয়
অশ্থিনীবাবুর মন্তব্যের ভাব গ্রহণ করিয়া বড়ই প্রীত হইলেন।

সেই নিবেদন-পত্রের

শেষভাগে মহাভারতের বনপর্বব হইতে

একটা স্থন্দর এবং বর্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী শ্লোক
উদ্ধত কর! ছিল-“মুছুন! দারুণং হস্তি মুন! হস্ত্যদারুণং।
নাসাধ্যং মুছুনা কিঞ্রিতম্মাভীব্রতরং মৃদু $”
মহাভারত বনপর্বব ২৮1৩২ ( নির্ণয়সাঁগর সংস্করণ--১৯০৮ )

ইংরাজী অন্থুবাদ হইতে সেই ক্লোকের ভাব গ্রহণ করিয়।

ভিনি আমাকে মূল স্লোকটা পড়িতে বলিলেন এবং ম্বহস্তে নাগরী
অক্ষরে তাহা লিখিয়া লইলেন।

স্লোকটী তিনি এই প্রথম

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
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আশপাশ

শুনিলেন এবং

উহার প্রশংসা

করিতে

লাগিলেন । সেলমে

সমস্ত দিন তাহাকে কাধ্যে বিশেষ ব্যস্ত থাঁকিতে হইল।
কংগ্রেসের বুদ্ধ প্রেসিডেন্ট বিজয়রাঘবচারী মহাশয় সেলমের
প্রধান অধিবাসী । একবার মহাত্মাজী তাহার সহিত দেখা
করিয়া আসিলেন ।

সেলমে মহ্াআ্সাজীকে এক মিউনিসিপ্যাল অভিনন্দন-পক্র
দেওয়া

হইল । তাহা

রাখিবার

স্থন্দর চন্দনকাষ্ঠের পান্রটী

বাজাগোপ্ণলচারীজী হাতে করিয়া আনিলেন।
আমাদিগকে
উহার কারুকাধ্য দেখাইয়া তিনি বলিলেন ঘে উহা মাদ্রাজের
গবর্ণর লর্ড উলিংডনের জন্ত প্রস্তত কর! হইয়াছিল;

কিন্তু লাটু্

সাহেবকে না দ্রিরা উহা মহাত্মাজীকে অর্পণ করাই মিউনিসিপ্যালিটী সনীচীন মনে করিল ।
সন্ধ্যার পরে আমরা সেলম্ ত্যাগ করিলাম । তাহার পূর্বের
বৈকালে সেলমের অন্যতম নেতা ডাক্তার বরদারাজুলু তাহার

স্থী এবং পুত্রকন্ত। সঙ্গে করিয়া মহাতআ্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আমিলেন। কন্যাটার হাতে কিছু পোঁণার অলঙ্কার দেখিয়া
মহাত্মাজী রহস্য করিয়া বলিলেন যে, তিলক-ন্বরাজ্য-ভাগ্ারের
বাধ্য পূর্ণ না হইতে সে অলঙ্কার পরিয়াছে কেন? কন্তার পিতা
তামিল ভাষায় বুঝাইয়া বলিলে বালিকা তখনই অলঙ্কার খুলিয়া

মভাআ্মাজীর হাতে তুলিয়া দিল। মহাত্মাজী পরে অনেক করিয়।
বলিলেন, তথাপি সেই ৭৮ বৎসরের বালিকা কিছুতেই
আর

অলঙ্কার ফিরাইয়া লইল না ।
১৮
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মহাত্া গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাঁস

নিকটবর্তী বহু স্থান হইতে বহু দেশ-সেবক মহাত্মাজীর সহিত্ত
সেলমে দেখা করিতে আসিলেন। তীহাদের একজনকে
বলিলেন যে, এখন আর সভা বাঁ বন্কৃত! করার প্রয়োজন
এরূপ দ্রেশ-সেবা আর তিনি ইচ্ছা করেন না। এখন
এরূপ লোক চাহেনঃ যাহারা মুখে একটী কথা না বলিয়া

তিনি
নাই।
তিনি
কেবল

কাঁজ করিয়া যাইতে পারিবে, এবং হৃদয়ে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষের বি
পোষণ না করিয়া আবশ্যক হইলে হাসিতে হাসিতে ফাপিকাষ্টে
প্রাণত্যাগ করিতে

প্রস্তুত। অপর

একজনের

প্রশ্নের উত্তরে

বলিলেন যে, বাকি তন মাস তিনি গুজরাত ত্যাগ করিয়া অনু

কোন প্রান্তে প্রচারে যাইতে ইচ্ছা করেন না।

এই তিন মা»

গুজরাতকেই কেন্দ্র করিযঘ্লা তিনি কাজ করিবেন এবং দরকার

হইলে গুজরাত হইতেই ন্বরাজ-স্থাপনের জন্য গবর্ণমেন্টের সহি
শেষ বোঝাপড়া করিতে যাহা প্রয়োজন তাহা করিবেন।

উনত্রিংশ অধ্যায়
অন্ধ, পরিভ্রমণ
তামিল নাড়ু ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া অন্ধ, প্রদেশের সীডেড
ভিগ্রিক্টের (05৫69 701911015 ) সহর পরিদর্শনের জন্য ২৭শে
সেপ্টে্বর রাত্রিতে সেলম্ (951০7 ) হইতে যাত্রা করা হইল।
পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে পাঁচ দিন অন্ধ, প্রদেশে অতিবাহিত করা

হইবে । কিন্ক পরে মহাত্মাজী যত শীঘ্র সম্ভব বন্ধে যাইবার জন্ত ব্যগ্র
₹ওয়াতে পীচ দিনের পরিবর্তে তিন দিনে পরিভ্রমণ শেষ করিতে

হইল।

সেই জন্ত ২৮শে হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এই তিন দিন

দিবারাত্রি আমাদিগকে ট্রেণে ও ষ্টেশনে ষ্টেশনে যাপন করিতে

হইয়াছিল।

এই তিন দিনের মধ্যে প্রথম দিনের বিবরণ আমার

,দিন-লিপি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"রেনিগুন্ট। জাংনান, ২৮।৯/২১-_কাল রাত্রিতে সেলম্ ত্যাগ
করিয়া এখন ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিয়াছি। মহাত্মাজী গ্রাতে

তিরুপতি নামক স্থানে নামিয়। গিয়াছেন, তাহার সঙ্গে যমুনাদাস
ও মৌলানা সাহেব গিয়াছেন। তিক্পতিতে এক প্রসিদ্ধ মন্দির
আছে, দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র এ মন্দিরের অসাধারণ খ্যাতি ও প্রৃতি-

পতি । শুনিলাম, এই মন্দিরের ন্তায় সমৃদ্ধ মন্দির ভারতে অতি
অল্পই আছে। তিরুপতি হইতে মহাত্মাজী মোটারে বেনিগুণ্টা
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আদিবেন।

এখান হইতে বেলা সাড়ে এগারটার সময় স্পেশ্তাল্

ট্রেণে রাজম্পেট্ যাওয়। হইবে । মোটারে মালপত্র লইয়৷ আসিবার
অস্থবিধা বলিয়া প্রভুদাসপ ও আমি সকালে ন্টার সময় ট্রেণে
করিয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছি। গত তিন রাত্রি ট্রেণে চলিভেছি,

থার্ড লাশে লোকের ভিড়ে বসিবার স্থান পাওয়া কঠিন। এই জন্য

তিন রাত্রিই ঘুমের স্ববিধা পাই নাই। কাল রাত্রি তিনটা অবধি
একেবারে সোজা বসিয়া থাকিতে হ্ইয়াছিল।

মনে করিয়া-

ছিলাম, আজ আর শরীর নাড়িতে পারিব না; কিন্ত সকালে ৪টা

হইতে ৬টা অবধি একটু নিদ্রা গিয়া এখন আর কোন
অবসাদ নাই ।
কুডাপ্পা,_রেনিগুষ্ট| হইতে ১২টার সময় স্পেশ্তাল্ ট্রেণ
ছাড়িয়াছিল এবং পথে ৪৭ মিনিট রাজম্পেট সহরে অপেক্ষ।
করিয়া বৈকাল ৫টার সময় আমাদিগকে কুভাগ্না সহরে পৌছাইয়া

দিল।

রাজম্পেটে যেরূপ লোকের জনতা হইয়াছিল তাহ!

কখনও ভুলিব না; মনে হইতে লাগিল যেন ট্রেণখান। চুর্ণবিচুর্ণ
করিয়া ফেলিবে। ট্রেণে বনিয়াই আমাদের নিংশ্বীস বন্ধ হইবার
উপক্রম হইল। মহাত্মাজী সেই ভিড়ের মধ নামিয়া গেলে তাহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৌলান! সাহেব লোক ঠেলিতে ঠেলিতে অগ্রসর
হইতে লাগিলেন। ষ্রেশনের পার্থেহই সভা । মহাত্মাজী যখন
সেই সভা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলাম--জনতার গরমে

তাহার আকৃতি নিতান্ত মলিন হইয়! গিয়াছে । তথাপি তাহার
বিরক্তি নাই। ট্রেণে উঠিয়াই তিনি কিছু কলা ও কমল| লেবু
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লইয়! ছোট ছোট ছেলেদ্রিগকে নিজ হাতে বিতরণ করিতে

লাগিলেন। তাহার হাত হইতে প্রসাদ-স্বরূপ এ সমস্ত ফল গ্রহণ
করিতে শত শত লোক এক সঙ্গে হাত বাঁড়াইয়া দিল, কিন্ত
তাহাদের কাহাকেও তিনি কিছু দিলেন না। কেবল যাহার! নিতান্ত
বালক, বাছিয়! বাছিয়া তাহাদিগকে তিনি ফল দিতে লাগিলেন;

তাহার পরে তিনি এমন প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন যে দেখিয়া বোধ

হইল, তিনি এরূপ করিয়৷ অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছেন। সেই
সঙ্গে তাহার আকৃতির মলিনতা দূর হইয়া গেল, এবং তিনি
তখনই “দপ্তর” খুলিয়া কাগজপত্র লনা কাজে বসিয়া গেলেন।
“গত রাত্রি এবং আজ সমস্ত দিন আমাদিগকে ট্রেণে যাপন

করিতে হইল। স্বান হয় নাই বলিয়া মাথা বড় গরম বোধ
হইতেছে। কুডাপ্লায় নামিয়া আমর! রাত্রি ৩টা অবধি ওয়েটিং
রুমে (91078 £০০৮) বান করিলাম। ষ্টেশন হইতে সহর

ভিন মাইল দুরে। মহাত্মা কেবল মৌলানা সাহেবকে সঙ্গে

লইয়৷ সহরের সভায় গিয়াছিলেন, এবং কাধ্য শেষ করিয়া রাত্রি

সাড়ে দশটার সময় ফিরিয়া আসিয়া স্টেশনের গ্র্যাট্ফশ্মে এক
খাটিয়ার উপর শয়ন করিলেন। আমাকে নিকটে দেখিয়া
বলিলেন, “এখন যাইয়া শোও ।” বলিলেন বটে, কিন্ত

ঘুমের নাম নাই, একটা আরাম-কেদারায় পড়িয়া রহিলাম।
কুভাপ্পাতে স্বরাঁজ-ভাগারে জমার জন্য এক বাক্স টাকা পাওয়া
নজর রাখিতে বলিলেন।
গিয়াছে। মহাত্মাজী টাকাগুলির দিকে

এই দেশ অত্যান্ত গরীবের দেশ, এবং খুব চোরের উপদ্রব আছে
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বলিয়া স্টেশনের কম্মচারীরা সন্ধ্যার সময় আমাদিগকে সাবধান

করিয়! দিয়াছিল। সেই জন্য টাকার দায়িত্ব লইয়া ঘুম আরও
বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর রাত্রি সাড়ে বারটার সময় একটা
ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। পাছে তিনি এই ট্রেণেই
আমাদিগকে যাইতে হইবে মনে করিয়া উঠিয়া পড়েন, সেই জন্ত
ভাহার নিকটে গিয়া দীড়াইয। রহিলাম। ট্রেণ আসিতেই তিনি
চক্ষু মেলিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা
করিলেন। আমি বলিলাম, একটা ট্রেণ আসিয়াছে; ইহা
আমাদের ট্রেণ নহে। ইহা শুনিয়াই আবার চক্ষু বুজিলেন,
এবং আমাকে যাইয়া শুইতে বলিলেন। আমি আবার সেই
আরাম-কেদারাম্স পড়িয়া রহিলাম, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।
তাহার পর রাত্রি তিনটার সময় আমাদের ট্রেণ আনিলে সকলে

তাহাতে উঠিয়া বসিলাম।

ট্রেণে ভয়ানক ভিড়; অতি কষ্টে

একটু বসিবার স্থান পাইলাম।
রাত্রি তিনটার পর ট্রেণ ধরিয়া (২৯শে সেপ্টেম্বর ) প্রাতে

সাড়ে পাচটার সময় আমরা তাড্পত্রি পৌছিলাম এবং বেলা
একটা অবধি সেখানে থাকিয়া সেই দিনই ২টার সময় করুহ্থল
যাত্রা করিলাম।

এত দিন মাদ্রাজ-প্রদেশে কোনস্থানে স্থসজ্জিত

স্বেচ্ছাসেবকের দল দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তাড্পত্রি আসিয়!
তাহা দেখিতে পাইলাম । এখানকার স্বেচ্ছাসেবকেরা দিপাহীর

মত পোষাক পরি প্রত্যেকে সাড়ে তিন হাত লগা লাঠি হাতে
উপস্থিত হইয়াছিল। চলিবার সময় তাহার! যখন লাঠি কাধে
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ফেলিয়া চলিত, তখন বন্দুক ঘাড়ে করিয়৷ সিপাহীর দল যাইতেছে

বলিয়া ভ্রম হইত। মহাত্মাজীর কোথায়ও যাইবার সময়
স্বেচ্ছাসেবকেরা সিপাহীদের মত লাঠি ঘাড়ে করিয়া তাহাকে
বেষ্টন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল । তাহাদের লাঠির শৌঁচায়

ছুই একবার তাহার চক্ষু নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

আমর!

যখন তাডপন্ি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি, তখন মৌলান।
আজাদ সোবানী সাহেব ষ্টেশনে আসিয়া প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে

তাহাদের লাঠি ত্যাগ করাইলেন।
স্বেচ্ছাসেবকগণ থাকাতে এখানে আসিয়া আমাদের শ্রম খুব

লঘু হইয়া! পড়িল। রাত্রির অনিদ্রার পর প্রাতে ত্রান্ষমুহূর্তে
তাড পত্রিনামিয়াই মনে করিলাম, বাসায় যাইয়া শরীরের জড়তার
নিমিত্ত কোন কাজ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু ট্রেণ হইতে
নামিয়াই প্রানের সেই শীতল বাধু সেবনে শরীরের অবসাদ ও

জড়তা দূর হইতে লাগিল।

ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় তিন মাইল

দূর; এক গো-যানে এই পথ অতিক্রম করিয়! যাইতে লাগিলাম।
তাভপত্রি সহরের চতুদ্দিকে দূরে পর্ববতমালার বেষ্টনী দেখা যাইতে
লাগিল। সেই পর্বতের উপর মেঘ ঘনীভূত হইয়া মেঘে ও পর্বতে
এক হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর, ক্রমে যখন পূর্বদিকে উষার
রক্তিম-্ছটা সেই মেঘের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতে থাকিল, তখন
সমগ্র উপত্যকা-ভূমিটি গাঢ় লালবর্ণে রপ্রিত হইল, এবং সেই

মনোরম শোভা দেখিতে দেখিতে আমাদের শরীর ও মন স্িগ্ধ

হইয়া গেল।
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মহাত্মা গান্বীজীর
সঙ্গে সাত মাস

মহাত্মাজী ও মৌলান! আজাদ সোবানী সাহেব তাড পত্রির
সভ। সমাপ্ত করিবার পর, বেলা ১টার সময় আমরা আবার ষ্টেশনে

আসিয়া! কর্ছল্ যাইবার ট্রেণ ধরিলাম। পথে ষ্টেশনে ষ্টেশনে সভা
হইতে লাগিল । সভাতে শ্রোতাদের মাথায় বিদেশী টুপি দেখিলে

মৌলান! সাহেব তাহাদিগকে তাহা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ
করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্বেচ্ছায় টূপি ফেলিয়া দিল,
কেহ বাঁ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; তথাপি স্বেচ্ছাসেবকেরা

তাহা আদায় করিয়া আনিল।

ইহাতে ট্রপি-রক্ষার জন্ত অনেক

লোকের মধ্যে একটা ব্যস্ততা আসিয়া পড়িল।

এক এক সভার

দেখিলাম, টুপির প্রসঙ্গ হইলেই বহুলোক প্রস্থান করিতে লাগিল ।
এক স্থানে কোন কারণে স্টেশনের বাহিরে ট্রেণের গভিরোধ

হইলে দশ বার জন লোক চুপে চুপে আসিয়া মহাত্মাজীকে দেখিবার আশায় ট্রেণের নিকটবর্তী হইল। মৌলান। আজাদ সোবানী
সাহেব তখন “এ-ভাই শোন” বলিয়া যেই হাত বাহির করিলেন,

তখনই সকলে নিজ নিজ টুপি লইয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিল ।
“আরে! হাহা ভি খবর পৌছ, গিয়া” এই কথা বলিয়া মৌলান।
সাহেব হাসিয়৷ উঠিলেন।
এইব্পে সমস্ত দিনের পর বান্রিও ট্রেণেযাপন করিয়া পরদিন

(৩০শে সেপ্টেগ্বর ) প্রাতে কর্নছল্ পৌছিলাম।

এদেশে আজ-

কাল দুর্ভিক্ষ চলিয়াছে; ট্রেণ হইতে জমির দিকে চাহিয়া
জমিতে যে কখনও ফসল হয়, তাহা মনে হইল না। স্থানে
স্থানে দেখিলাম, স্তপাকারে প্রন্তর্থগুদকল পড়িয়া রহিয়াছে।
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স্থানীয় লোকের! বলিলেন যে গরীব লোকদিগের দ্বারা এ
পাথর ভাঙ্গাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে পাঁচ বা ছয় পয়সা এবং

পুরুষদিগকে দশ পয়সা দৈনিক মজুরি দেওয়া হইতেছিল।
কিন্তু কংগ্রেপের পক্ষ হইতে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই দৈনিক তিন
আনা মজুরি দিয়া চরকাতে স্তা কাটার ব্যবস্থা হইয়াছে,
তাহাতে সকলেই পাথর ভাঙ্গার কাজ ছাড়িয়া দিয়া উৎসাহের

সহিত চরকা অবলগ্ধন করিয়াছে । এখন তাহারা ঘরে বসিয়াই
কাজ করিতে পারে । এই বিবরণ শুনিয়া মহাত্মাজী খুব সুখী

হইলেন, এবং ছুর্তিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে চরকাঁর দ্বারা কি অদ্ভুত
কাজ হইতে পারে তাহা আমরা হ্ৃদয়জন করিতে লাগিলাম।

কর্স্থলে আমরা এক সমৃদ্ধ হিন্দু-বণিকের অতিথি হইলাম ।
সেখানে ব্রাঙ্গণেরা ' মহাত্মাজীর মঙ্গলোদ্দেশে হোম করিয়!
বেদধবনি করিতে করিতে জল ও ধান্ত-দূর্ববাদি দ্বারা তাহার
অভিষেক করিলেন । অপর এক হিন্দু-বণিক্ এই শুভদিনে
আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান-স্বব্ূপ স্তরে স্তরে টাকা ' সাজাইয়!
মৃহাত্সাজীকে উহ! ভেট্ প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত অর্থ তিলকস্বরাজ-ভাগ্ডারে জমা হইল । করুচুলে বহু পুরাতন এক মুসলমান
শিক্ষাগার আজ

অবধি বর্তমান আছে।

এখানকার

শিক্ষা”

প্রাপ্ত মৌলবী দাক্ষিণাত্যে সর্ধত্র মুসলমান-সমাঁজে বিশেষ

সমাদর পাইয়া থাকেন। এই মাত্রাসার বর্তমান পরিচালক
মহাশয় তাহার নিংস্বার্থতা ও চরিত্রের গাভভীর্্যের গুণে স্থানীয়
লোকদিগের নিকট পীরের ন্যায় সম্মান লাভ করিয়াছেন। বস্ত্বতঃ

২৮২

মহাত্ব। গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

শপাপাসাশিসপিসপিপিস্পিসপািস্পিপাস্পাসপাসপাস্পিপাসিস্পিসিস্পিাশািিপসিসিসিশাশিসিসিসপিপাসপিসপিসপিসিসপিসপিসপসিসপিসপিসপিসপসপিছি।

তাহার প্রশান্ত মুত্তি ও উদ্দার প্রকৃতি সকলেরই হৃদয়ে স্বাভাবিক

ভাবে শ্রদ্ধা উদ্রেক করে।

মহাত্মাজী কিছুক্ষণের জন্ত সেই

মান্রাসায় গিয়া ছাত্রদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিলেন ।
তাহার

পর

এক

বিস্তীর্ণ নদীর

গর্ভে জনসভা

বসিল।

নদীর গর্ভে সভা শুনিয়া বাঙ্গালী পাঠক হয়ত হাসিবেন। কিন্তু সে
দেশের নদীতে বিন্দুমাত্র জল নাই, এবং ঘতদূর দৃষ্টি যার নদীর

বক্ষে কেবল বালুরাশি ধৃধূ করিতেছে। করুনলের লোকেরা
মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য মহাত্মাজীকে পাইয়া খন যেখানে তিনি
যাইতে লাগিলেন, সহম্র সহস্র লোক তাহাকে বেষ্টন করির।

দৌড়াইতে থাকিল। তাহাতে সহশ্র সহশ্র লোকের দপ দপ,
পদধ্বনি দূর হইতেও শুন] ঘাইছে লাগিল এবং সেই জনসনষ্টির

পবস্থলে একখানা উন্মুক্ত গাড়িতে তাহাকে বসিয়া যাইতে দেখিয়া
বাইবেলের 51757010570

200051019০5

(মেষপালক ও

মেষপাল ) এই উপমা স্বতঃই স্বৃতিপথে উদ্দিত হইতে লাগিল।
কর্চ্ছল্ হইতে মোটারে করিয়া বেলারি গমনের প্রস্তাব ছিল,

কিন্ত একখানির অধিক মোটার সংগ্রহ হইল না দেখিমা শেষে
ট্রেণে যাওয়া স্থির হইল। অন্ধ, প্রদেশের পশ্চিম সীমায় বেলারি

জেলা । উহার উপর কাহার অধিকার ইহা লইয়া অন্ধ, এবংপার্শবর্তী
কর্ণাট কংগ্রেস-কমিটির বিবাদ চলিয়াছে, এবং তাহার মীমাংসার
জন্য কংগ্রেসের সালিশ নিযুক্ত হইয়াছে । এই জেলায় তেলেগু এবং

কর্ণাটক এই ছুই ভাষারই প্রচলন আছে। জন-সংখ্যায় বোধ হয়
তেলেগুভাষীই অধিক হইবে; কিন্তু কর্ণাটকদিগের প্রভাব অধিক

উনত্রিংশ অধ্যায়
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বলিয়া সমস্যাটি জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সীমানা লইয়া
অন্ধের সহিত উতৎ্কলেরও বিবাদ আছে। গঞ্ধাম জেলার অন্তর্গত
বহরমপুর সহর উড়িস্তা কংগ্রেস-কমিটি নিজ প্রান্তের অন্তর্গত
করিবার দীবী করিতেছে । মহাত্মাজী তাহা। শুনিয়া অন্ব-নাঁয়ক

কোণ বেঙ্কটাপ্পায়। মহাশয়কে বলিলেন_-“আহী! উড়িম্য।
ভারতের মধ্যে ছুঃস্থ প্রদেশ; এমন গরীব দেশ আর নাই।

উড়িস্বার জন্য আমি সব সহ করিতে পারি। উড়িস্ত যাহা প্রার্থনা
করিতেছে বিবাদ না করিয়া তাহাই মঞ্জুর করিতে হইবে ।”
বেঙ্কটাপ্লায়া মহাশয়ও ভাহাতে প্রস্তত আছেন বলিলেন, এবং

অন্ধ, পক্ষের সালিশ শ্রীধুক্ত প্রকাশম্ মহাশয়কে তিনি তাহা বলিয়া
দিবেন এইরূপ স্থির হইল ।
গুণ্টাকল জাংসানে আসিয়া খবর পাইলাম, মহাত্মাজীর আগ-

মন-প্রতীক্ষায় সন্ধ্যা পাঁচটা হইতে বেলারির সভাস্থলে অসংখ্য
লোক জমায়েৎ

হুইয়া রহিয়াছে । আমাদের কিন্তু বেলারি

পৌছিতে রাত্রি এগারটা বাজিয়! গেল। ট্ণে আসিয়া বেলারিতে
উপস্থিত হইলেই দেখি, ষ্টেশনে ভয়ানক জনতা, তাহার উপর
অন্ধকার রাত্রি। সেই অন্ধকারে ট্ণ হইতে নামিয়া যেন দিশীহারা হইয়া পড়িলাম। মহাত্মাজী নামিয়াই সেই অগণিত লোক
সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে চলিয়া গেলেন। এইবপে জনতার হ্রাস
হইলে আমাদের অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল, এবং

ধীরে ধীরে আমরা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

ব্রিংশ অধ্যায়
গ্রেপ্তারের গুজব

ঘভাস্থল হইতে মহাত্মাজী অন্ত কোথায়ও না যাইয়া মোজ।

স্টেশনেই ফিরিয়া আপিলেন। তখন রাত্রি দেড়টা। তিনি
আসিয়! সেই উন্মুক্ত প্র্যাট্ুফরমের উপরষ্ট তাহার বিছ্বানা করিতে
বলিলেন। তিনি শয়ন করিলে আঘি রাত্রি জাগিয়! পাহারা
দিতে লাগিলাম।
সেই প্যাফরমে আরও অনেক রেলের

যাত্রী শুইয়। ছিল। তাহাদিগের মধ্যে সাধান্ত একজন পথিকের
ন্তায় ভূমিতে পড়িয়। মহাজ্মাজীকে নিশ্চিন্তঘনে নিদ্রা যাইতে
দেখিয়া তাহার অতুল সম্পদ, প্রতিষ্ঠা এবং এশ্বয্যের বিষয়
চিন্তা করিতে লাগিলাম। সমগ্র ভারত আজ ধাহার করতলগত,
যিনি সর্ধত্র সম্রাটের ন্যায় সম্মান লাভ করিতেছেন এবং ধাহার

জয়গুণ-গান করিতে করিতে দেশের আপামর-সাধারণ, বালক-

বৃদ্ধ-বনিতা পাগল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অমানিতার এই
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়! প্রাণে কত কি ভাবের উদয় হইতে লাগিল ।

ভাবিলাম, যদি সেই এশ্বধ্য, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার প্রাণে
বিন্দুমাত্র অস্কারের ত্বাচড় লাগিত, তাহা হইলে কি তিনি কখনও

এ ভাবে নিদ্রা যাইতে পারিতেন ! কোন্ শক্তিতে তিনি এই
অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতৃত্বের মাদদকত! জয় করিয়াছেন!

অর্থ,

ত্রিংশ অধ্যায়

২৮৫
প্পাপাস্পাপী

মান, যশ, প্রতৃত্ব এবং ক্ষমতার গরল হজম করিয়া নীলক হইতে

হইলে জীবকে শিব হইতে হয়। এরূপ মান-সম্ত্রম এবং প্রতিপত্তির মোহকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া জগতের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে

এক হইতে হইলে হৃদয়ের কতদূর পবিত্রতা ও শ্দ্ধির
প্রয়োজন, তাহা আমার নিজের মলিন অন্তর পরীক্ষা করিয়।
হৃদয়ন্দম করিতে পারিলাম, এবং তাহার উদারতা,

ও মহত্ব আরও

সরলতা

ভালরূপ উপলব্ধি করিয়া! যনে মনে তাহার

5রণে প্রণাম করিতে লাগিলাম।

শেষ রাত্রিতে উঠিয়। বেলারি ত্যাগ করিয়! যাইবার জন্ত
তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইল । ভোর ৫ টার সময় ট্রেণ আসিলে
আমরা সকলে ভাহাতে উঠিয়া বসিলাম।

তখন সহর হইতে

স্থানীয় নেতারা! সংবাদ লইয়া আিলেন থে ত্রিচিনগলীর বক্তৃতার
জন্ট মহাত্মাজীর নামে মাদ্রাজ গবর্ণষেন্টের গ্রেপ্তারী পরোয়ান।
বাহির হইয়াছে এবং তিনি গুণ্টাকলে ফিরিয়া যাইলেই তীহীকে
গ্রেপ্তার করা হইবে । ইহা শুনিয়া! উপস্থিত সকলেই অল্প-বিস্তর

বিষ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু মহাত্মাজী খুব আনন্দ করিতে
লাগিলেন । এই গুজব কতদূর সত্য তাহা বুঝিবার জন্ত
ংবাদদ্াতাদিগের মধ্যে একজনকে আমি প্রশ্ন করিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন যে তীহীরা পাকা খবর পাইয়াছেন, এবং এই
গ্রেপ্তারের জন্যই বেলারির ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব আমাদের
সহিত সেই ট্রেণে গুণ্টাকল চলিয়াছেন।

ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে মহামতি বে্কটাপ্সায়। মহাত্মাজীকে

২৮৬

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

প্রশ্ন করিলেন, বাস্তবিকই যদি তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহ!

হইলে বন্বেতে ৪ঠ অক্টোবর তারিখে ভারতের সকল প্রান্তীয়
নেতাদের যে সভা আহ্বান করা হইয়াছে, তাহার কি হইবে?

তরদুভরে মহাত্মীজী বেস্কটাপ্লায়া মহাশয়কে গ্রেপ্তারের সমস্ত ঘটনা
বন্ষে যাইয়া বর্ণনা করিতে বলিলেন । তাহার পর বলিলেন-“দেশের এখন একমাত্র কাজ খদ্দর প্রস্তত ও খদ্দর সরবরাহ করা ।

আর কিছু দরকার নাই, এবং অন্য কিছু করা যুক্তিযুক্ত হইবে না ।
এক খদ্দর দ্বারা আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে ।” মৌলান।
আজাদ সৌবানী সাহেব এখন কি করিবেন মহাত্বাজীকে
জিজ্ঞাসা করিলেন । মহাত্মাজী হাসিতে হাসিতে তীহাকে
বলিলেন-আপনার কাজ, দেশের চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়াইয়া

এখনও যে সকল লোক বিদেশী টুপি পরিতেছে, তাহাদের টুপি
কাড়িয়া লওয়া |” তিনি বেস্কটাপ্সায়া ও হরিসর্ববোত্তম রাওকে

খদ্দর-প্রচারের ভার দিলেন। তাহার পর তিনি শৌচে
যাইলে যমুনাদাসজী অপর কামরা হইতে আসিয়া গ্রেপ্তারের
গুজব শুনিলেন এবং বুক ঠকিয়া বলিতে লাগিলেন-_-“বেশ
হয়েছে, আমি বাপুজীর সহিত জেলে যাব। আমি বলিব__

বাপু রুগ্ন (12110), একজন সেবক না হইলে চলিবে না।
তাহা হইলেই তাহারা আমাকে সঙ্গে থাকিতে দিবে ।” তাহার
পর প্রতুদাস এবং আমি যাহাতে নির্ধিক্নে বন্ধে পৌছিতে
পারি, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে তিনি বেঙ্কটাপ্লায়া

মহাশয়কে অন্থরোধ করিলেন।

এইরূপে সকলেরই কর্তব্য ঠিক

ত্রিংশ অধ্যায়
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হইয়া গেল। মহাত্মাজী শৌচ হইতে আসিয়া যমুনাদাসজীকে
বলিলেন, তাহার অন্গুপস্থিতিতে “নব-জীবন” যে প্রকার চলিতেছে
সেইরূপ চলিবে ; কিন্তু “ইয়াং ইত্ডিয়া” যেন বন্ধ করিয়া দেও!
হয়। এইবূপে তিনি শেষ বিদায়ের কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন

দেখিয়। আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বমুনাদাসজীর দ্বারা গশ্ন
করাইলাম। মহাত্মীজী তখন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন__
“যদি গবর্ণম্ণে আমার সঙ্গে কাহাকেও থাকিতে দেয়, তাহ!
হইলে তোমাকেই সঙ্গে লইয়া জেলে যাইব? কিন্ত আমি দেই

জন্য কোনবপ প্রার্থনা করিব না।
হইবে না।

প্রার্থনা করা! আমার দ্বারা

আর যদি তোমাকে সঙ্গে রাখিতে না দেয়, তাহা

হইলে তুমি সবরমতি আশ্রমে গিয়া বসিয়া যাইবে । যদি সেখানে
মন না বসে, তাহা হইলে কাশীতে সতীশবাবুর নিকট চলিয়া
যাইবে 1”

এইরূপে সকলের

কথাবার্তা ও প্রশ্ন সমাপ্ত হইলে

আমরা সেই শেষ এবং প্রত্যাশিত মুহুর্তের অপেক্ষা করিতে

লাগিলাম। তখন অন্তরের আবেগ দমন করিয়া কোন প্রকারে
বাকি সময় কাটাইবার জন্য মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব
এক
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প্রমাণ কর যে অহিংস-অসহযোগ ছারা স্বরাজ লাভ হইবে।

ধাহাকে প্রশ্ন করা হইল, তিনি সহসা এই প্রশ্নের সছুত্তর নিশ্চন্
করিতে না পারিয়া ন্তায়শাস্ত্রের আবরণ লইয়া মৌলানা সাহেবকে
পাণ্টা এক প্রশ্ন করিলেন। তাহাতে মৌলানা! সাহেব--”বা !

পাস্তা

পিসাপিসিিসিিসাসিসিসিসপিপিস্িপা্পিসিপিসাপিসিসপিপসাসিসি্সিসিসপিসপিসিসপিসপিসি

প্রশ্ন করিলাম আমি, উত্তর দিব আমি--এ-তো।

হার গিয়া”

এই বলিয়া হস্ত-সকালন পুক্পক বিজয়োল্লাসে হাসিয়া উঠিলেন।

তখন অপর ব্যক্তির ধৈধ্যচ্যুতি হইয়া গেল।

মহাত্মাজী উভয়ের

এই দ্বন্দ নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছিলেন, এবং তাহার অনুগত
কশ্মিবুন্দের একজন প্রধান ব্যক্তি এই প্রশ্নের সছুত্তর দিতে

পারিলেন ন! দেখিয়া ঈষৎ হাসিতে লাগিলেন । মহাত্মাজী রাজ-

নৈতিক আসর হইতে অন্তহ্ত হইলে দেশে কোন্ প্রশ্ন প্রধান
ইইয়া দাড়াইবে,

তাহা মৌলানা সাহেব তাহার প্রতিভা ও

দূরদৃষ্টির বলে তখনই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রশ্নের মন্্
আমর! এখন যে প্রকার বুঝিতেছি, তখন সেইক্ষপ বুঝি নাই।

এই প্রণয়-কলহ্ ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ট্রেণ গুপ্টাকলের নিকট-

বন্তাঁ হইলে মহাআ্াজী খুব স্কন্তির সহিত গা ঝাড়া দিয়া
উঠিলেন। আমরা সকলেই তখন বাহিরে সৈন্য-সঙ্জ। দেখিবার
জন্য উদ্গ্রীব হইয়া ট্রেণ হইতে বাহিরে দেখিতে লাগিলাম।

কিন্ত দেখি কিছুই নহে, মাত্র ছুই এক জন্ লালপাগড়ীধারী
পুলিশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হা দেখিয়া আমি আনন্দে ও
মোতসাহে বলিয। উঠিলাম-একুছ, নেহি হ্ায়।” মহাত্মজীও
তাহাতে হাসিয়। উঠিলেন। এদিকে ভখন বন্ধে মেল প্র্যাটকরমের

অপর পার্খে ছাড়িবার জন্য প্রস্তত হইয়া দাড়াইয়াছিল। আমর।
দৌড়াদৌড়ি করিয়া জিনিষপত্র লইয়া তাহাতে উঠিয়া ১! অক্টোবর প্রাতে ৮ টার সময় গুণ্টাকল হইতে বন্ধে যাত্রা করিলাম ।

মহাত্বা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
ভিভীন্স ভ্ভাল

প্রথম অধ্যায়
বন্ধে প্রত্যাগমন

১লা অক্টোবার সকাল ৮ টার সময় আমরা গুণ্টীকল হইতে বন্ধে
মলে বন্ধে অভিমুখে যাত্রা করিলাম । পথে রাইচরঃ ওয়াডি,

সালাপুর ইত্যাদি বড় বড় ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া রাত্রি তিনর সময় ট্রেণ পুণা পৌছিল। পুণার স্ুপ্রসিদ্ধ নেত শ্রীযুক্ত
কল্কার মহাশয় এ সময় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মহাত্মাজীর
[হিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। পুণা হইতে আমাদের বন্ধে

পীছিতে সকাল ৮ টা হইয়া গেল। ট্রেণ বন্বের নিকটবর্তী হইলে
প্রভুদাস আমাকে বলিয়া দিলেন যে, আমরা এখন আন্দোলনের
কন্ত্রস্থলে উপস্থিত হইতেছি। বর্তমান আন্দোলনের বাহ্

নদর্শন খদ্দরের সাদা টুপি বন্বেতে যেরূপ অধিক সংখ্যক লোকের
[াথায় দেখা যাইবে, এক্ধপ আর কোথাম্নও নহে। মহাত্মাজীর
গাহবানে বন্ছেতে সর্বসাধারণের সভ1 হইলে, যখন লক্ষাধিক লোক
এইরূপ সাদ। টুপি মাথায় দিয়! সভাস্থলে উপস্থিত হয়--তখন এক

পূর্ব দৃশ্ত নয়নগোচর হয়; মনে হয় যেন সমুক্রের ঢেউ সমুদ্্র-তীর
মৃতিক্রম করিয়া সভাস্থলে আসিয়া শাদা ফণ! তুলিয়া গঞ্জন

চরিতে থাকে। প্রভুদাসের মুখে বম্বের এইরূপ গুণ-বর্ণনা ও
প্রশস! শুনিলাম।

শুনিয়া! মনে হইতে লাগিল, প্রেমিকের চক্ষে

খাবম্সনগস

রসি

সাল

আবাল এ

সাজ সিলীমঙগীল
সস 1
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ট্রেণ বন্ধের “বড়-বন্দর” ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে খদ্দর-পরি-

হিত একদল স্বেচ্ছাসেবক মহাত্মাজীকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া
লইল। তাহার পর মৌলানা সাহেবকে খিলাফৎ আফিসে

পাঠাইয়া দিয়া মহাত্মাজী লেবার্নাম্ রোডে শ্রীযুক্ত রেবাশস্কর
জগ্জীবন জাভেরী মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উঠিলেন। রেব!
শঙ্করজী মহাত্মাজী অপেক্ষা বঘোজ্যেষ্ট। তিনি একজন হীরকব্যবসায়ী। যদিও তিনি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তথাপি

খাটি জহুরীর মত তিনি জহর চিনিয়া লইম়াছেন। নতুবা থে
ভাবে তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া মহাত্মাজীর সেবা করেন, সেইরূপ
সেবা কর! সম্ভবপর হইত
না। মহাত্বাজীও তাহাকে অগ্রজতুল্য
মনে করেন,

এবং বন্বে আসিলে

তীহার বাটারতেই সর্বদা

অবস্থান করেন ।

নৃতন বেশ-গ্রহণের পর মহাত্মাজী এই প্রথম বম্বে আসিয়া

ছেন। ঠিক্ ছুইমাস পূর্বের তিনি বঙ্ছে ত্যাগ করিয়। একদিকে
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আলিগড়, পূর্বদিকে আসামের ডিক্রগড়,
এবং দক্ষিণে মাপ্রাজের টিনেভেলি পধ্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, এক
প্রকার ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া ২রা অক্টোবার তারিখে পুনরায়
বন্ধে প্রত্যাগত হইলেন । তাহার এই খাক্রা দিথ্বিজয়-যাত্রার
্যায় প্রতীতি হইতেছে, এবং তাহার ফলে দেশময় এক অপূর্ব

উৎসাহের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। এক বঙ্মর পুর্ক্রে কলিকাতায় এক বিশেব কংগ্রেসের অধিবেশনে সমগ্র ভারতের প্রতি-

নিধিবর্গের সম্মুথে অসহযোগ-নীতির ব্যাখ্যাকালে তিনি তাহার

প্রথম অধ্যায়
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এই সিদ্ধান্ত গ্রচার করিয়াছিলেন যে, যদ্যপি তীহার প্রবন্তিত
গন্থা যথাযথ প্রতিপাঁলিত হয়, এবং যগ্যপি সমগ্র দেশে শান্তি

অক্ষুণ্ন থাকে, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজলাভ হইয়!

যাইবে; সেই ঘোষণার পর এক বৎসর পূর্ণহইয়া গেল। সেইজন্য

ভারতের দৃষ্টি আজ তাহার প্রতিই সমগ্রভাবে আকুষ্ট হইয়াছে ।
এদিকে তাহার প্রধান সহকম্মী আলি-ভ্রাতৃদ্ধয় কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাহাদের বিরুদ্ধে কারাচিতে মোকদ্দমা চলিতেছে ।
এতদ্ব্যতীত খদ্দর প্রচাঁরও আশানুরূপ হইতেছে না, সেজন্য

নহাজ্মাজী নিজের বেশভৃষ! পরিত্যাগ করিয়া ফকির সাজিয়াছেন।
এই সমস্ত ঘটনা-পরম্পরার গ্রভাবে লৌকের আশা, আকাজ্ফা,
উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য উত্তরোত্তর কদ্ধিতাঁকাঁর ধারণ করিতেছে,

এবং তিনি বন্ধে গ্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া দলে দলে দর্শকবুন্দ
তাহার নৃতন বেশ দেখিয়া যাইতে লাগিল!
তাহার সহচরদিগের মধ্যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে এখানে

প্রথম দেখিলাম । ই"হারা সকলেই মহাত্বাজীর কার্য্যের বিশেষ
সহায়ক এবং পরবন্ভী অনেক ঘটনার সহিত তাহার! নানা সুত্রে
জড়িত আছেন; সেই জন্য এখানেই পাঠববর্গের সহিত তাহাদের

পরিচয় করাইয়া দিতেছি। আমাদের পৌছিবার অল্প পরেই
৩০।৩৫ বৎসর বয়সের এক ভদ্রলোক আসিয়া প্রতুদাস ও যমুনাদাসকে কুশলপ-প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। ইহার বিশেষত্ব
এই যে, চক্ষু ফাটিয়। হাসি বাহির হয় এবং তাহার মন যেন

অন্তরের মধ্যে না থাকিয়! চক্ষু ছুইটিতে অবস্থিত; কারণ সন্তাি ও
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বিরক্তির ছায়া তাহার মনোভাব পরিবর্তনের সে যুগপৎ আলো
ও আ্বাধার এবং রৌদ্র ও বৃষ্টির ন্যায় খেলিতে থাকে। ইহাতে
ভাবপ্রকাশের জন্য তাহার অধিক বাক্য-ব্যয় করিবার প্রয়োজন

হয় না। গ্রভুদাসের নিকট শুনিলাম, ইনি বন্ধে কংগ্রেস-কমিটীর
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল বেস্কার।
ইহার সহিত এক গৌরবর্ণা মহিলা আপিয়াছেন, তিনি
অন্তরের আনন্দ সম্বরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও এক

একটা বাক্যের মধ্য দিয়া সেই আনন্দের উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া
পড়িতেছিল। কিন্তু তখনই আবার সেই আনন্দ অন্তরেই

লুকাইয়া রাখিবেন, কিন্বা বাহিরের কথা ও ব্যবহারে প্রকাশ
করিবেন এইক্ধপ দ্বন্দে পড়িয়া এক একবার ইনি অন্যমনস্ক
হইতেছিলেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই অবস্থায় অপর

মহিলা তাহাকে পুনঃ পুনঃ “অনন্থয়া, অনস্থয়।” বলিয়া! সন্োধন
করিয়৷ তাহার সেই চিন্তার ঘোর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে
লাগিলেন। তাহা হইতে বুঝিলাম, ইনিই সেই আমেদাবাদের
শ্রমিক-মগ্ুলীর স্থুপ্রসিদ্ধা অধিনেত্রী শ্রীমতী অনস্ুয়া বেন্।
যিনি ইহাকে আহ্বান করিতেছিলেন, তিনি পোষাক-পরিচ্ছদ

ও চাল-চলন ইত্যাদি সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে বম্বে অঞ্চলের
মৃহিলাদিগের অন্থুকরণ করিলেও, কেমন একটা বাঙ্গলার বাতাস
সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। বাঙ্গলার উর্ধবরা

ধরিত্রীর যেরূপ শ্যামলা শোভা, এবং প্ররৃতিদেবী যেরূপ ছুই
হাতে ফল্শস্যের সম্ভার বিভরণ করিয়া সকল বিষয়ে বাঙ্গলাকে
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সম্পদশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, এবং কোমলতা, প্রথরতা ও
চঞ্চলতার আবরণে বাঙ্গলার বিশিষ্টতা গড়িয়া দিয়াছেন, এই
মহিলার ভিতরও বাঙলার সেই ব্ধূপের ছায়! দেখিতে লাগিলাম।
ভারতের অন্থান্ত প্রান্ত পরিভ্রমণ করিয়া বাছগলার স্বরূপ আমি

আরও ভাল করিয়া বুঝিয়াছি। সেই জন্ত প্রথম দর্শনেই শ্রীমতী
সরোজিনী নাইড়ু মহাশয়াকে চিনিয়া লইতে আমার কষ্ট পাইতে

হইল না। তাহার সরল, ন্বাভাবিক ইংরাজি এবং কবিত্বপূর্ণ

বাক্চাতুর্যে সকলকেই মোহিত ও চমত্কৃত করে।

মহাত্মাজী

রহস্তা করিয়া ইহার নাম রাখিয়াছেন,_“বুল্বুল্”।

আরও ছুই ব্যক্তিকে প্রভাস ও ঘমুনাদাস একটু বিশেষ

সম্মান দেখাইলেন। একজন শুনিলাম গুজরাতের রাষ্তীয়-নেত৷
যুক্ত বল্লভভাই পেটেল; কিন্তু তাহাকে যেরূপ গল্ভীর-ন্বতাব ও
অল্লভাষী দেখিলাম, তাহাতে কিরূপে তিনি নেতৃত্ব করেন বুঝিতে
পারিলাম না । মহাত্মাজীর ছায়ায় গুজরাতের রা্থীয-জীবন গড়িয়া
উঠিতেছে, তাহাতেই বোধ হয় এইরূপ অল্লভাষী ও কর্খনিষ্ট ব্যক্তি
রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে স্থান পাইয়াছেন। অপর যে সকল প্রান্তে
এখনও রাজনৈতিক কাধ্য কেবল বক্ৃতাতেই পরিসমাঞ্ধ হয়,

সেখানে এই শ্রেণীর লোকের নেতৃত্বলাভ সম্ভবপর নহে। ইহার
সঙ্গীয় অপর ব্যক্তির পরিচয় শুনিলাম যে, তিনি গুজরাতের খন্দর-

বিভাগের কর্তা-+নাম, শ্রীযুক্ত লক্্মীনাস। ইনি যেরূপ সামান্য এক-

খণ্ড গামছা মাত্র গাজে দিয়া চলাফেরা করেন, তাহাতে ইহার ক্ষমতা
ও গুণের সম্যক্ পরিচয় হঠাৎ পাওয়া অপরিচিতের পক্ষে ছুঃসাধ্য।
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বন্ধে মহাত্মাজীর কর্মের কেন্দ্রস্থল; এখানে তাহার সেবক ও

অনুগত জনের সংখ্যা নাই । তিনি প্রায় সকলের সঙ্গেই তীহার
মাতৃভাষা গুজরাতিতে কথা কহিতে লাগিলেন এবং সহজভাবে

সকলের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন।

ইংরাজী বা হিন্দীতে কথা

কহিতে তীহাকে যেরূপ ওজন করিয়া প্রত্যেক কথা বলিতে

শুনিয়াছি, তাহা এখন আর নাই। দলের পর দল আসিয়া
তাহাকে নানারপ প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং তিনিও দকলের সঙ্গে

উৎসাহের সহিত মন খুলিঘ্া সকল বিবয় আলোচনা করিতে
লাগিলেন।

আমি গুজরাতি কথার একাক্ষরও না বুঝিয়া বু

লোকের মধ্যে থাকিয়াও একবপ নিজ্জন-বাস করিতে লাগিলাম।

তদ্ব্যতীত, নৃতন লোক বলির আমার পক্ষে এখন তীহার

সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কিঞ্চিৎ কষ্টপাধ্য হইয়া পড়িল। কিন্ত
তিনি নিজেই আমাকে আহ্বান করিয়া নানা কাধ্যে নিযুক্ত
করিতে লাগিলেন । রাত্রি আটটা অবধি এইভাবে সময় অত্তিবাহিত করিয়া তিনি বাহিরে কোথায় চলিয়া! গেলেন এবং তাহার
পর কত রাত্রিতে বাটীতে ফিরিলেন তাহা! আমি জানি না।

তাহার আপিবার পূর্বেই আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম |
পরদিন ( ওরা অক্টোবার ) সোমবার, তিনি মৌন অবলঙ্গন
করিলেন। সেদিন আর তাহার নিকট লোকজন নাই, কেবল
আমি বসিয়া বসিয়া পাহারা দিতে লাগিলাম। যমুনাদাস
মধ্াযোগে আসিয়া কতকগুলি টেলিগ্রামের উত্তর লিখাইয়া

লইয়া চলিয়া গেল। প্রাতঃকালে কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্ভালয়ের

প্রথম অধ্যায়

২৯৭

প্রিন্সিপ্যাল প্লব আসিয়া মহাত্মাজীর সহিত গুজরাতিতে অনেক
কথা কহিলেন। মহাত্মাজী লিখিয়৷ লিখিয়। প্রশ্ন করিতেছিলেন
ও প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের প্রশ্থের উত্তর দিতেছিলেন। প্রিন্ষিপ্যাল

প্রবের কথার ধরণ হইতে মনে হইতে লাগিল যে, কলিকাতা!
বিশ্ববিদ্য[লয়ের ছাত্রের হাস হওয়াতে শ্রীযুক্ত আশুতোব মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, ভাইস্-চ্যান্সেলার পণ্ডিত

মালবীরজীও হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেইরূপ উদ্িগ্র হইয়াছেন ।
সেই জন্যই যেন প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় মহাত্বাজীকে একটা
পসর্বান্স্থন্দর শিক্ষণ-পদ্ধতি” আবিষ্ষারের জন্য অন্থুরোধ করিলেন ।
এই সম্পর্কে পণ্তিতজীর কোন অন্নরোধ ছিল কিনা বুঝিতে
পাঁরিলাম না ।

সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া মহাজ্মাজী “নবজীবনের” জন্য
প্রবন্ধাদি লিখিলেন। তাহার পর রাত্রি ম্টার সময় হঠাৎ
একা নিজ্জনে ছাদের উপর চলিয়া গেলেন।

পনর বিশ মিনিট

পরে নীমিয়া আসিয়াই কাগজ লই্মা ভ্রুত লিখিতে লাগিলেন।
আমি তখন তাহার পার্থখে বসিয়াছিলাম।

লেখা শেষ হইতে

না৷ হইতে তিনি আমাকে এক টুকরা কাগজে লিখি! দিলেন
৭0191562১90 0010165 2.5 09591015 10. 1915৩ 13900,
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7,9৬৩ ৪2.৮_-অর্থাৎ “আমাদের ঘরে ঘদি ফুলস্কেপ কাগজ থাকে,

তাহা হইলে এরূপ কাগজে বেশ ফাক ফাক করিয়া বড় বড়
অক্ষরে যতগুলি পার ইহা নকল করিয়া ফেল।”

বাড়ীর কর্তা

২৯৮

মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

রেবাশঙ্করজীর নিকট কিছু কাগজ চাহিয়া লইয়া! মহাত্মাজীর

পার্থে বসিয়াই তাহা নকল করিতেছিলাম, এমন সময় পুনরায়
লিখিয়। দিলেন--০[511 71210108085 6০ 250 চটে 0৩৫.৮-7

অর্থাৎ “প্রভুদাসকে আমার বিছানা করিতে বল।” বিছানা প্রস্তুত

হইলেই তিনি শয়ন করিলেন।

তখন রাত্রি ৯।টা। তাহার

কক্ষে বসিয়া কাজ করিলে আলোকে

তীহার নিদ্রার ব্যাঘাত

হইবে, এইজন্য আমাদের কামরায় রাত্রি ১২টা পধ্যস্ত বসিয়া
আট্খানা নকল শেষ করিলাম ।

পরদিবস তিনি অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে নিদ্রা
ত্যাগ করিয়া হাত মুখ ধুইতে গেলেন । আমি তখন তাহার ঘরে
আসিয়া একখানা নকল পৃথক্ করিয়া আল্পিন্ দিয়া আট্কাইয়া
রাখিতেছি, এমন সময় তিনি ফিরিয়া আমিলেন এবং কয়খানা

নকল হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আটখানা নকল হইয়াছে
শুনিয়া বলিলেন--“রাত্রিতেই আট কপি করিয়া ফেলিয়াছ?
আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে বলিঘ্া দিব তিন কপি

হইলেই কাজ চলিবে। এখন আট কপি পাইলাম, ইহাতে
আমার কাজ উত্তমরূপে চলিবে ।”

রাজনৈতিক শান্তিময় অবাধ্যতার সৃত্রপাত
আজ ৪ঠ অক্টোবার, মঙ্গলবার। মহাআ্মাজীর আহ্বানে
ভারতের সকল প্রাস্ত হইতে প্রধান প্রধান জননায়কগণ আজ

বন্বেতে সমবেত হইয়াছেন। মহাত্মাজী এইবপ স্থির করিয়াছেন
যে তাহাদের সকলের স্বাক্ষরিত এক ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত

ও প্রচারিত হইবে। সেই পত্রের খস্ডা যে অবস্থায় প্রস্তুত

হইয়াছে তাহা! পূর্বব্তীঁ অধ্যায়ে বিবৃত হইঘাছে। উহা! অতি
অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ কৌশলে রচিত হইয়াছিল যে পড়িয়া
মুগ্ধ হইতে হয়। যে অপরাধে আলি-ত্রাতৃদ্য়কে গভর্ণমেপ্ট
গ্রেপ্তার করিয়াছে, সরকারি ভ্রকুটি উপেক্ষা করতঃ ভারতের

অপরাপর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মহাত্মাজীর আহ্বানে একযোগে
সেই অপরাধ করিতে বদ্ধব-পরিকর হইলেন। খস্ডীপন্্রে
মহাত্মাজী লিখিলেন যে, সরকারী কোন কাধ্যে অথবা! সৈনিক-

বিভাগে নৃতন যোগদান করা কিন্বা বর্তমানে যাহার! চাক্রী
করিতেছে, তাহাদিগের পক্ষে উহাতে নিযুক্ত থাকা

উচিত

কি অনুচিত, এই ছুই বিষয়ে নির্ধিবাদে মতামত

প্রকাশ

করিতে সকলেরই সাধারণ অধিকার আছে।

অতঃপর তিনি

ঘোষণা করিলেন যে, কেবল মুসলমানের পক্ষে নহে, বর্তমান

৩০০

মহাত্া গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

অবস্থায় প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে সরকারি সৈনিক বা অপর

শাসন-বিভাগে চাকরী করা তাহাদের কর্তব্য-বিরুদ্ধ।

সেই

জন্য তিনি সকলকেই চাকুরী ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য
খদ্দর সরবরাহের ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়া ঘোষণাপত্রের উক্ত খসড়া সমাপ্ত করিলেন ।

সকাল হইতেই নানা প্রান্তের নেতাদিগের আগমন-সংবাদ
আগিতে লাগিল।

পাঞ্ধাব

হইতে লালাজী, দিল্লী ভুইনে

হাকিমজী ও ডাক্তার আন্সারি ; যুক্ত-প্রদেশ হইতে পণ্ডিং
মতিলালজী, মৌলানা আব্দ,ল বারি, মৌলানা হজরৎ মোহানী,

শে

পণ্ডিত জহরলালজী ও শ্রীুক্ত মহাদেব দেশাই; বেহার হইতে

বাবুরাজেন্দপ্রসাদ, বার্খল৷ হইতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ,
শরীঘুক্ত শ্ঠামস্ুন্দর চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত জিতেন্্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতি উত্তর-ভারতের বাহিনী পূর্ণ করিলেন। দক্ষিণ হইতে
মান্রাজের রাজগোপালচারীজী, অন্ধ, দেশের শ্রীযুক্ত বেঙ্কটাপ্লায়াঃ
কর্ণাটকের শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডে, পুথার শ্রীযুক্ত কেলকার এবং
অপরাপর মহারাষ্্ীয় নেতা সকল আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সভা

বৈকালে ৩টার সময় বমিবে; কিন্তু তৎপূর্কেই প্রাতঃকাল
হইতে কেহ কেহ মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিরা যাইতে

লাগিলেন।

ধাহাকে এ ঘোষণা-পত্রের

খসড়া দেখাইবার

প্রয়োজন ছিল, মহাত্মাজী তাহাকে উহা! দেখিতে দিলেন।
খিলীফৎ-কমিটির

সভাপতি, বন্ধের কোটিপতি সওদাগর

ছোটানি মিএগ সাহেব সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন। তিনি

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩০১

মিঃ মুশির হোসেন কিভোয়াই ও মৌলানা হজরৎ মোহানীকে
সঙ্গে করিয়া মহাঁত্বাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং

মহাত্মাজী যাহাতে এই ছুই জনকে নিজের ম্তাবলম্বী করিয়!
লইতে চেষ্টা করেন, দেই অন্থরোধ তিনি করিলেন । কিভোয়াই
সাহেব এই আন্দোলনের সমস্তই পণুশ্রম বলিয়া মনে করিতেছিলেন।

তিনি কথ! বলিবার সময় আকাবীকাভাবে শব্দোচ্চারণ

করিয়া কথা কহেন & আর মৌলানা হজরৎ মোহানী যেন এক
খণ্ড সচল প্রস্তর। তীহার ভিতরটা পাথরেরই মত শক্ত ও
গুরু; দেখিয়। মনে হয়, যাহার সহিত তাহার সংঘর্ষ হইবে

তাহাকেই তিনি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিবেন। তাহার
স্থির-দৃষ্টি এবং কাসার মত গলা ;--এই সমস্তই তাহার চরিত্রের

দুঢতা-ব্যপ্ক এবং নিজের মত ও বিশ্বাসের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠার
পরিচারক। ছোটানি মিঞা সাহেবের এইরূপ অনুরোধ শুনিয়া
মৌলানা হজরৎ মোহানী মহাত্মাজীকে বলিলেন-_পনা, না, আমি
আপনার

বিরুদ্ধ-ম্ত নহি;

তবে আপনি

যতটা আস্থা প্রদরশন করেন, ততটা আমি

খদ্দরের

প্রতি

উচিত মনে করি

না। আমি বিবেচনা করি দেশী মিলের বন্ত্র শ্বদেশী।” মৌলানা

আবুল বারি সাহেব লক্ষৌ হইতে আপিয়াছেন। তাহাকে
দেখিয়া মনে হয় তিনি যেন তপ্ত আগুনের গোলা । মুসলমান
সমাজে তাহার অসাধারণ গ্রভাব।

মহাত্মাজীর জান্থুর উপর

কাপড় দেখিয়া তিনি বলিলেন,--“আপনার নিকট সকলকেই
আসিতে হয়) কিন্তু জান্গ এইবূপ নগ্ন রাখা আমাদের শান্তর-
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বিরুদ্ধ ।”» মহাত্মাজী তাহাতে তাড়াতাড়ি গায়ের চাদর দিয়া
পা ঢাকিয়া-_-“আচ্ছা,
হাসিতে লাগিলেন।

আচ্ছা, আবিতো। হয়া”-এই বলিয়া

পণ্ডিত জহরলালজী আসিয়া চুপ করিয়। মহাত্মাজীর পাশে
বসিয়া সেই দিবসের বন্ধেক্রনিকৃল্ (03০7১৪৮ 01770201016)

পাঠ করিতেছিলেন। তাহাতে আসাম গভর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে
মহাত্মাজীকে “মহাত্মা গান্ধী” লেখা হইয়াছে দেখিয়া তিনি
হাসিতে হাসিতে বলিলেন,--%[1515 15 10671551506 2750
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[12179.0009-৮-অর্থাৎ গভর্ণমেন্টের ইন্তাহারে তাহাকে বোধ হয়

এই প্রথম মহাত্মা” আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এদিকে একজন গেক্ষয়াধারী, পাগড়ী-বাধ! সাধু নিজকে
প্রত্যাদিষ্ট মনে করিয়৷ আসিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মাজী নেতৃবৃন্দের
সহিত কথাবার্তায় নিযুক্ত থাকায় তিনি সকাল হইতে চেষ্টা

করিয়াও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে
তিনি ছোটানি মিঞা সাহেবকে ধরিয়া বসিলেন। মিঞা
সাহেব একে ভালমাহ্থষ, তাহার উপর বোধ হয় এই হিন্দু-

মুমলমানের একতার

দিনে গেকুয়াধারীকে অবজ্ঞা করিতে

সাহস পাইতেছিলেন না।

কিন্তু মহাত্মাজী সেই সাধুবেশ-

ধারীকে ধমক দিয়া বলিলেন, “কেন আপনি বেয়াদবি করিয়!

ছোটানি মিঞার সময় নষ্ট করিতেছেন?” ছোটানি মিএ
সাহেব ইহাতে রক্ষা পাইয়া গেলেন। এই ঘটনা হইতে

দ্বিতীয় অধ্যায়
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দেখিলাম, মহাত্মাজী সাধারণতঃ মৃদু-স্বভাব হইলেও কোনরূপ
অবিবেচনা অথবা বেয়াদবির কাধ্যে প্রশ্রয় দেন না।

বেলা ৩টার সময» নেতাদিগের সভা বমিল। ম্হাত্মাজীর
আবাস-গৃহেই সভা। বসিবে প্রথমে এইরূপ কথা ছিল কিন্তু এখানে

স্থানাভাব হইবে মনে করিয়া শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল বেস্কারের বাটার
নিকট চৌপাটী রাস্তার উপর স্বতন্ত্র এক স্থান কর! হইয়াছিল।
মহাত্মীজীর আবাসম্থল হইতে উহা! 8।৫ মিনিটের পথ। সভা!
বসিবার কিছু পূর্বের মহাত্মীজী শ্রীমতী নাইড়্ প্রভৃতি ৮১০ জনকে
সঙ্গে করিয়া পদত্রজে সভাস্থলে চলিলেন; আমিও তীহাদের

অনুগামী হইলাম। মহাত্মাজীর অনাবৃত দেহ, পরিধানে ক্ষুদ্র
এক খণ্ড বস্ত্র, এবং হস্তে এক ঝোলা ;--এই বেশে তাহাকে
পদব্রজে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বরোদার বৃদ্ধ
আব্বাস্ তায়েবজী সাহেব হাতে তালি দিয়া! হো! হো করিয়া
হাসিয়া খুন হইতে লাগিলেন, এবং মহাত্মাজী এবার নিজেও
পাগল হইয়াছেন, অপরকেও পাগল করিবার বেশ ফন্দি বাহির

করিয়াছেন বলিয়া রহস্ত করিতে লাগিলেন। এই রহন্তের
উত্তরে মহাতআ্বাজীও মন খুলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন ।

সভার কাধ্য আরম্ভ হইলে আমার উপর দ্বাররক্ষার ভার
পড়িল; কারণ ইহা প্রকাশ্য সভা নহে এবং অপরিচিত ও
অনিমন্ত্রিত লোকের প্রবেশ নিষেধ ছিল। সভার মধ্যস্থলে মহাত্মাজী
বদিলেন। তাহার দক্ষিণ পার্থে ভারতবিখ্যাত মুনলমান-প্রধানেরা

দরবারে যে ভাবে বসিতে হয়, সেইভাবে হাটু গাড়িয়৷ বসিয়া
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সভার গা্ভীধ্য বর্ধন করিতে
মুনলমান আমলের

লাগিলেন।

এখনও

তীহার৷

আদব-কায়দা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

ইন্দুদিগের বসিবার সেরূপ কোন নিদিষ্ট পদ্ধতি নাই।
মহাত্মাজীর বাষদিকে মিসেস্ নাইড়ু, পণ্ডিত সতিলালজী প্রভৃতি
হিন্দুনেতৃবর্গ আসন পরিগ্রহ করিলেন। ঘোষণা-পত্রের যে
থস্ডা মহাত্মাজী প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন, তাহা প্রথমে
তিনি ইংরাজীতে পাঠ করিয়া উহার উদ অনুবাদ করিলেন।

তাহার পর এ সম্বদ্ধে বিচার চলিতে লাগিল । মুসলমান:

গণনায়কেরা প্রধানতঃ নীরব হইয়া রহিলেন।

অসহযোগ

আন্দোলনে ধাহারা মহাত্মাীর অন্গবর্তী হুইয়। চলিতেছেন,
তাহারাও এ বিষয়ে বিশেষ কোন

কথা উত্থাপন

করিলেন

না। লালা লাজপৎ্ রায় মহাশর পূর্বে মহাত্মাজীর মতের
বিরুদ্ধতা করিয়াছেন বলিয়া কাগজে

পড়িয়াছিলাম।

এখন

তিনি একেবারে পরিবস্তিত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতে
লাগিল । কিন্তু মহারাষ্্রীয় নেতৃবর্গ অক্ষরে অক্ষরে আপত্তি
উত্থাপন করিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। চরকা, ভীত

ও খদ্দরের নাম-গদ্ধে তাহারা মহ হৈ চৈ করিয়া উঠিতে
লাগিলেন । দেখিলাম, শ্রীবুক্ত বিঠল ভাই পেটেল, শ্রীযুক্ত

কেলকার, শ্রীযুক্ত জয়কার, ডাঃ মুচি, এই কয়জন প্রধান, এবং
কুট সমালোচক । মহাত্মাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া মান্রাজের
রাজগোপালচারীজী কিছুক্ষণ তর্ক করিলেন। তাহার বিচার"

বুদ্ধি সুক্ম এবং প্রতিপক্ষের যুক্তিখগ্ুনে তিনি স্থুনিপুণ। লালাজী

দ্বিতীয় অধ্যায়
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এবং মৃতিলালজী মধ্যস্থভাবে এই ছুই পক্ষের মতের মীমাংসা
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । “কমিটি-মীটিং সম্বন্ধে আমার

এই প্রথম অভিজ্ঞতা । আমি এই তর্ক-বিতকের ধূম দেখিক্া
ভয় পাইয়া গেলাম। মহাত্মাজীকে এত কষ্ট সহ্য করিয়া কাজ
করিতে হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া প্রাণে ক্লেশ অনুভব
করিতে লাগিলাম। বিরুদ্ধমতের প্রধান প্রধান প্রতিযোগীরা
একত্র সম্মিলিত হইলে এইরূপ বাদ্র-বিতগ্ডা উপস্থিত হওয়া
স্বাভাবিক বটে, কিন্তু মহাত্মাজী এখন এক ভীষণ সমর-সাগরে

ঝাপ দিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন, এই সময় এইকপ বিত্া
আমার ভাল লাগিল না।

তিনি অবশ্য নিজের পক্ষের সংখ্যার

বলে যাহা ইচ্ছ| করিতে পারেন । কিন্তু তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তিগুল কত ধৈষ্য-সহকারে এবং কত মর্ধ্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া
শ্রবণ করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম।
তর্ক-বিভর্কের ফলে ঘোষণা-পত্রের ভাষার অনেক পরিবর্তন

হইল বটে, কিন্তু ভাব প্রায় সেই প্রকারই রহিয়া গেল। কেবল
যাহারা সরকারি কাধ্যে ইন্তফা দিবে, তাহাদের জীবিকার
সম্পর্কে চরকা! ও খদ্দর এই বাক্যের পরিবর্তে লেখা হইল ষে
তাহারা তাহাদের আত্মসম্মান রক্ষার উপযোগী ঘে কোনরূপ
জীবিকাজ্জনের উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে। মহাত্মাজীর

প্রথম খস্ডাতে লেখার যে কৌশল ও সৌন্দধ্য ছিল, তাহ এইব্প
খোচাখুঁচিতে অনেকটা নষ্ট হইয়া গেল বলিয়া আমার মনে হইল ।

সন্ধ্যার পূর্বে মহাত্মাজীর আহার লইয়া আমিবার জন্য আমি
০
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একবার বাসায় গিয়াছিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি-_ শ্রীযুক্ত

মহাদেব দেশাই ঘোষণা-পত্রের একখণ্ড পরিষ্কার নকল করিয়া

আনিলেন এবং প্রথমে মহাত্মাজী তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন।
তাহার পর অপর সকলে নাম স্বাক্ষর করিতে আরম্ত করিলেন ।

সহি শেষ হইতে সন্ধ্যা ৭ট1 হইয়া গেল। তখন অত্যন্ত ক্লাম্তিবোধ
হওয়াতে আমি বাসায় চলিয়া গেলাম ।

মহাত্মাজীর
হইল। সৈনিক
পরামর্শ প্রচার
গ্রেপ্তার হইবার

সভা হইতে বাসায় আসিতে রাত্রি সাড়ে নয়ট।
এবং পুলিশদিগকে চাকুরী ত্যাগ করিবার
করিবার অভিযোগে সেই রাত্বিতেই তাহার
সম্ভাবনা, এইরূপ গুজব সভাস্থলে চলিতেছিল

শুনিতে পাইলাম । সেই কারণে এত রাত্রি পধ্যন্ত তিনি অপর
নেতাদিগের সহিত কথা কহিতেছিলেন

এবং তাহার

গ্রেপ্তার

হইলে কি প্রণালী অন্থসরণ করিয়া আন্দোলন পরিচালিত হইবে,
তাহারই আলোচন। করিতেছিলেন। রাত্রিতে কেবল আমি

মহাত্মাজীর ঘরে থাকি । আমাদের সকলের অজ্ঞাতসারে পুলিশ
যাহাতে হঠাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে না পারে,
সেই বিষয়ে সাবধান থাকিতে বমুনাদাঁসজী আমাকে বলিল, এবং
সত্য সত্য পুলিশ আপিয়া উপস্থিত হইলে অপর সকলকে নিদ্রাভঙ্গ
করিতে যেন অবহেলা না করি, বারঘ্বার এই অনুরোধ করিল।

মহাত্মাজী যখন গৃহে আসিলেন, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত বলিয়।
বোধ হইভে লাগিল। আপিয়াই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

সেইদিন বড়ই গরম পড়িম্বাছিল ; আমাকে তিনি পাখার বাতাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩০৭
ামপামপিসপপ্

করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন-_
“লেখ 1” তাড়াতাড়ি কাগজ কলম আনিয়া লিখিতে বসিলাম।
তখন প্রথমে ওয়াকিং কমিটিতে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন,

তাহা

বলিয়া যাইতে

ঘোষণা-পত্রে

চরকাঁ,

লাগিলেন।
তাত ও খদ্দরের

নেতৃবর্গের

স্বাক্ষরিত

উল্লেখ বজ্জন করা

ইয়াছিল; কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবে মহাত্মাজী
পুনরায় তাহা সন্িবিষ্ট করিয়া দিলেন।

তিনি লিখিলেন যে

বাহারা সরকারি সৈনিক বা পুলিশ বিভাগের চাকরী ত্যাগ
করিবে, তাহারা অতি অল্পদিন শিক্ষার ফলেই চরকা ও তাত

মবলম্বন করিয়া সংপথে থাকিয়া জীবিকাঞজ্জন করিতে পারিবে ।
ধদ্দর প্রচার তাহার আশানুরূপ হয় নাই, এই কথার উল্লেখ
করিয়া তিনি লিখিলেন যে, বিলাতি বস্ত্রের আমদানি একেবারে

বদ্ধ হইয়া যতদিন প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক প্রদেশ নিজ নিজ
মভীবান্যায়ী খদ্দর প্রস্তত করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন
্মগ্রভাবে শান্তিময় রাজনৈতিক আইন-ভঙ্গ বা বিব্রোহ-প্রবর্তন
নস্ভবপর হইবে না। অতঃপর তিনি ১৭ই নবেম্বর তারিখে যুব-

বাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে দেশব্যাপী হরতাল অনুষ্ঠানের
উপদেশ দ্রিলেন। রাত্রি ১১টার সময় সিন্ধুপ্রদেশের শ্রীযুক্ত জয়রাম
দাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাকে লিখিবার ভার
দয়! আবার আমাকে পাখার বাতাস করিতে বলিলেন । ওয়ার্কিং

₹মিটির জন্ত যখন সেই মন্তব্যের খসড়া লেখা হইয়া গেল, তখন
ঈয়রাম দাসজী মহাত্মাজীর নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, সেই

৩০৮

মহাত্মা গাঙ্ধীজীর
সঙ্গে মাত মাস

রাত্রিতেই মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হইবেন বলিয়া যেরূপ গুজব শুন
যাইতেছে, তাহাতে তীহার অভাবে কি ভাবে কাজ চালাইতে
হইবে সেই বিষয়ে জনসাধারণকে কিছু বলিয়া গেলে ভাল হয়
মহাত্বাজী তখন [050 ৪৮৪0 06 025 ৪7৩91৮) অর্থাৎ “্য?

আমার গ্রেপ্তার হয়,” এই নাম দিয়া “বন্ধে ক্রনিকূল্” কাগজে এং

পত্র লিখিতে বসিলেন।
এদিকে

লেখা ১১টা ৪০ মিনিটে সমাপ্ত হইল

নেতাদিগের স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র দেশের চারিদিবে

টেলিগ্রাম করিয়া পাঠাইবার এবং উহা “বন্ধে ক্রনিকৃল্” «
ছাপাইবার ভার লইয়া শ্রীযুক্ত মহাদেব গিয়াছিলেন, কিন্ত রাড
১২টা অবধি তিনি প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া মহাত্মাজ
কিঞ্চিৎ আশ্চধ্যান্বিত হইলেন। জয়রামদাসজী বলিলেন--“পত্র
সহ মহাদেবকে পথে গ্রেপ্তার করিয্তা লয় নাই ত?” রাত্রি ১২টা,
পর জয়রামদাসজী চলিয়া গেলেন, এবং মহাত্মাজীও তখন নিদ্র

যাইবার জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন।

রাত্রি সাঁড়ে ১২টাও

সময় পবদ্ধে ক্রনিকৃল্” এর লোক আসিল।

তাহাকে বিদায় দিয়

দীপ নিভাইয়! শুইয়াছি, এমন সময় শ্রীযুক্ত মহাদেব আসিয়
দরঙ্গায় ধাকা! দিতে লাঁগিলেন।
মহাদেবকে ডাকিয়া

লাগিলেন।

মহাত্মাজী

গুজরাতি ভাষায় নানারূপ

তখনই

শ্রীধুত্

প্রশ্ন করিতে

আমি তীহাদদের উভয়ের কথা কিছুই বুঝিলাম ন!

তবে শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশেষ দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছিলে;
এবং তিনি সঙ্গে থাকিলে মহাত্মাজীর সকল বিষয়ে জৃবিধা *

শ্রম লাঘব হয় ইহা ভালকূপ বুঝিতে পারিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়
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পরদিবস (বুধবার ) প্রাতে “বন্ধে ক্রনিকৃল্” এ পত্র প্রকাশিত
হইলে সহরে মহ] উত্তেজনা! ও উৎসাহের সঞ্চার হইল । [ব্যক্তিগত-

ভাবে দায়িত্ব গ্রহণপূর্ববক ভারতের প্রায় চল্লিশ জন প্রধান নেতা

রাজ-কম্মচারী, সরকারি সৈনিক ও পুলিশদিগকে চাকরী ইন্তফা
দিবার পরামর্শ দিয়াছেন । জনসাধারণের মধ্যে এই কথা প্রচার

হইতে লাগিল।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রাতে আসিয়া

মহাত্মাজীকে বলিয়া গেলেন যে সহরের ইংরাঁজ অধিবাসীরাও

ইহাতে

আশ্চধ্য ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন।

তাঁজমহল হোটেলে বাস করিতেছিলেন।

তিনি তখন

সেখানে কোন কোন

ইতরাজ এ সংবাদ পড়িয়া শ্রীমতী নাইডুকে এই বলিয়া প্রশ্ন
করিয়াছেন “৬৬178£

$£/04$ ?”

0০

5০0.

[08210? 16

ড০০, 12115

অর্থাৎ তোমাদের উদ্দেশ্তঠ কি?

সত্য সত্যই

কি তোমরা এব্ধপ করিতে প্রস্তত ? বেল! ১২টার সময় ওয়াকিং

কমিটির সভা বসিল। সেই সভায় মহাত্মাজীর গ্রস্তাব গৃহীত
হইল। সেই দিনই প্রায় সকল নেত। নিজ নিজ প্রান্তে চলিয়া
গেলেন। দেশে শান্তিরক্ষা এবং খদ্দর প্রচার--এই ছুই কাঁজ
এখন তাহাদের প্রধান কাজ হইবে--ইহাই মহাত্মাজী বলিয়।
দিলেন। তিনিও সেই দিন (৫ই অক্টোবার ) সন্ধ্ীর সময় বহে
ত্যাগ করিয়! তাহার আশ্রমের উদ্দেশ্তে যাত্রা করিলেন ।

তৃতীয় অধ্যায়
বজাদপি কঠোর
বন্ধের কোলাবা ষ্টেশনে মহাত্মাজীকে দর্শন করিবার জকন্ত
বহুলোক আসিয়া ভিড করিল! সকলেরই মাথায় সাদা
খদ্দরের টুপি, অথচ কেহ কাহারও কথা শুনে না। ট্রেণ
ছাড়িবার সমম্ম় হইল, তথাপি লোকের ধাক্কাধাক্কি ও গোল-

মালে আমাদের

জিন্পত্র আমরা ট্রেণে তুলিতে পারিতে”

ছিলাম না। যমুনাদাসজী তাহা লইম্মা সকলের সঙ্গে গলা
ফাটাইয়৷ ঝগড়া আরম্ভ করিল। কিন্তু কে কাহার কথা

শোনে?

গুজরাতের বুলি কিছুই না বুঝিয়া, সকলের মুখে

কেবল--ছে,

ছে, ছে, ছে” শব্ধ শুনিতে লাগিলাম।

মধ্যে আমি এক ফাকে গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছিলাম।

ভিড়ের

কিন্তু

মালপত্র কিছুতেই তোলা যাইতেছিল না দেখিয়! শেষে মহাত্মাজী
নিজে কামরার দরজায় দ্াড়াইলেন এবং লোকদিগের এক্সপ
ব্যবহার “অত্যাচার” জ্ঘলিয়া গুজরাতিতে মিষ্টবাক্যে কিছু
ভৎ্পনা করিলেন, বুঝিলাম। তখন গোলমাল থামিয়া গেল।

তাহার পর ধরাধরি করিয়া মালগুলি তোলা হইলে ২৪
সেকেগ্ডের মধ্যে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

তৃতীয় অধ্যায়
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মহাত্মাজীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী, শ্রীমতী অনন্থয়া
বেন্ প্রভৃতি আমরা বহুলোক চলিয়াছি। মহাত্মাজী ও অনসুয়া
বেন্ ট্রেণে এক কামরায় বসিলেন।

আমাকে কার্য পলক্ষে

একবার সেখানে যাইতে দেখিয়া, অনন্থয়া বেন মহাত্মাজীর

নিকট আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহাত্মাজী
আমার সম্বন্ধে যাহ! যাহা বলিলেন, তন্সধ্যে মাত্র “বৈষ্ণব” কথাটি

আমি বুঝিয়াছিলাম।

তাহাতে মনে হইল আমি একজন

“বৈষ্ণব” এইবূপ তিনি অন্মান করিয়! লইয়াছেন।

মহাত্মাজীর কামরা হইতে আসিয়৷ কিছুক্ষণ রাজগোপালাচারীজীর নিকট বসিলাম। “ইয়াং ইও্ডিয়া” পত্রে প্রকাশিত
মহাত্বাজীর

47120098570”

(“হিন্দ্ধশ্্”) প্রবন্ধ

তিনি আমার সহিত নানারূপ আলোচনা

অস্বন্ধে

করিতে আরম্ত

করিলেন । এই প্রবন্ধে মহাত্মাজী অন্পুশ্যতার তীব্র সমালোচনা
করিয়াছেন।

তৎ্সঙ্গে

অবাধ

বিবাহ ও

অবাধ আহার-

বিহারের বিরুদ্ধেও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত ছুই মতের

সামগ্রস্ত কিরূপে সম্ভবপর, রাজগোপালাচারীজী তাহা লইয়!
বিচার করিতে লাগিলেন। ইহার পর আশ্রমে পৌছিয়া তিনি
এ বিষয়ে মহাতআজীকে প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে মহাত্মাজী
বলিলেন যে, তিনি কর্মফলে বিশ্বাসী, সেইজন্য তিনি বিবাহ এবং
আহারাদির নিয়ম-পদ্ধতি সকল নষ্ট করিবার পক্ষপাতী নহেন।

তবে অস্পৃশ্ততার নামে নিয়শ্রেণীর লোকের উপর যেকপ
অত্যাচার হইতেছে, এবং তাহাদের মনুষ্যত্বের দাবী যে ভাবে
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দলিত হইতেছে, তাহা তিনি ধম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন,
এবং সেইজন্য তাহা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ।

বন্বেতে প্রভুদাসের সহিত আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইল।

তাহাকে

ওয়ার্ধা ( ৬৮50179) যাইয়া সেখানকার আশ্রমে.

কাজ করিবার হুকুম মহাত্মীজী দিয়াছেন। আপিবার সময়
তাহাকে বিষপ্ন দেখিয়া প্রাণে বড় কেশ হইতে লাগিল। তাহার
পর আমি যখন রাজগোপালাচারীজীর নিকট বসিয়া কথাবার্তা

কহিতেছিলাম,

তখন

যমুনাদাস মহাত্মাজীর কামরা হইতে

আসিয়া বলিল--ড 0621)

27200

15512064” অর্থাৎ

“আমার ফাসির হুকুম হইয়াছে” ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া
জানিতে পারিলাম ঘষে, তাঁহাকে রাছজকোটে গিদ্জা চরকা এবং

তাঁতের কাজ করিতে হইবে, এইরূপ মহাত্মাজী স্থির করিঘ্াছেন।
মহাত্মাজীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া সেই আদেশকে

সে মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় কঠোর মনে করিতে লাগিল। মহাত্মাজীর
নিত্যসঙ্গী ও প্রিয়ভক্ত শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই তখন “[7060৩096৮ ( “ই্ডিপেপ্ডেণ্ট”) কাগজের দারিত্ব লইয়া এলাহাবাদে
অবস্থান করিতেছিলেন । কিন্তু বহুকাল যাবৎ মহাত্মাজী হইতে

দূরে থাকা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে । অথচ যাহাকে যে স্থানে
রাখা বাঁ যে কার্ধে নিয়োগ করা প্রয়োজন বলিয়া মহাত্মাজী
মনে করেন, ভাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই।

আশ্রমে

পৌছিয়া দেখি, একদিন সান্ধ্য-প্রার্থনার পর রাত্রি ৮ টার
সময় ৩1৪ জন প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ব্যক্তিবিশেষ

তৃতীয় অধ্যায়

৩১৩

সম্পর্কে কোন একটী বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহাতে তাহাকে

সম্মত করিবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন,
কিন্ত তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

আমার

তখন মনে

হইল যে, মহাত্মাজীকে বহিদৃর্টিতে অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক
বলিয়া বোধ হইলেও, ভিতরে তিনি বড় শক্ত । সকলের বক্তব্য
মনোযোগপুর্বক শ্রবণ করিয়া এক কথায় তিনি উত্তর দিয়া
বপিলেন_“আমি তোমাদের কথ! কিছুই বুঝিতেছি ন1।”
এইক্প নানা ক্ষুত্ত ক্ষত্র ঘটন1 হইতে বুঝিম্নাছি যে, কেবল অনুনয়
বিনয় বা প্ররোচনার সাহায্যে মহাত্মাজীর দ্বারা কেহ স্বীয় কা্যসিদ্ধি করিতে পারে না।

কথাগুলি এই জন্য লিখিলাম যে, ইহা হইতে মহাত্মাজীর
প্রতি সম্বন্ধে বেশ বুঝা! যায় যে, কেবল আনুগত্য ও সেবা দ্বারা
তাহাকে কেহ বশ করিতে পারে না।

সাধারণতঃ জগতে যত

লোক দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই কিছু না কিছু লোভের
মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন ;-_কেহ বা রক্তের আকর্ষণে কাহারও

প্রতি আক্ক্ট ; কেহ বা স্েহের ও কেহ বা খোসামোদের অধীন ।
কিন্তু মৃহাত্মাজীকে দ্েখিলাম-_-নিতান্ত অনুগত, আত্মীয় ও সেবাপরায়ণ ব্যক্তিদিগেরও ইচ্ছা বা বাসনার দিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া,
যাহা তিনি কর্তব্য বলিয়! বিবেচনা করিতেছেন, তাহাই তিনি

করিয়া! যাইতেছেন, কোনরূপ মায়া বা স্বেহের বশীভূত হইয়!
তাহার বুদ্ধি ও বিচারকে আচ্ছন্ন হইতে দিতেন না।

তাহার

নিজের মুখে শুনিয়াছি--এক সময় অস্পৃশ্ঠতা লইয়া তাহার সহিত
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সঙ্গে সাত মাস

তাহার পত্বীর মতভেদ হয়, তখন তিনি তাহার স্ত্রীকে আশ্রম
ত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিতে বলিয়াছিলেন। ন্যায় এবং সত্যের
জন্ত তিনি কতদূর কঠোর হইতে পারেন, তাহা এই ঘটন!

হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়
সত্যাগ্রহাশ্রম_-সাঁবরমতি
৬ই অক্টোবার প্রীতে ৮টার সময় গুজরাত মেল আমেদাবাদ
পৌছিল। আমেদাবাদের পর সাবরমতি ষ্টেশন। কিন্তু মেল
ট্রেণ সাবরমতি ষ্টেশনে দীড়াইবে না। সেইজন্ত আমাদিগকে
আমেদাবাদে নামিতে হইল। আমেদাবাদ ষ্টেশন হইতে

আশ্রম ছুই ক্রোশ ব্যবধান ।
কাপড়ের কলের ব্যবসায় দ্বারা আমেদাবাদ প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছে । তাহাতে সহরের অস্থিমজ্জীয় কল-কারখান। প্রবিষ্ট

হইয়া গ্রিয়াছে; এবং সর্বদা কল-কন্জা ও
সংস্পর্শে সহরের আক্ৃতি-প্রকৃতি সমস্তই

লোহা-ইম্পাতের
যেন লোহার ন্যায়

বক্ষ, নীরস ও প্রাণহীন হইয়। গিয়াছে।
বিদেশ জয় করিয়া! দেশের রাজা দেশে | ফিরিয়া আপসিলে
সাধারণ্যে যেরূপ আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়, আমেদাবাদের

জনমগ্ডলীও সেইরূপ উত্সাহ ও উল্লাসে মহাত্মীজীকে ষ্টেশনে
অভ্যর্থনা করিতে আসিল । তিনি ট্রেণ হইতে নামিয়া রাজ_গোপালাচারীজীকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন।
তাহার পর জনতার হ্রাস হইলে আমর! এক মোটার-লরীতে

মালপত্র বোঝাই করিয়া ষ্টেশন হইতে রন! হইলাম ।
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কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সাবরমতি নদী পাইলাম। নদী
পার হইবার এক পাকা সেতু আছে এবং অপর পারে একটা
সরকারি রাস্তা নদীর সমান্তরালভাবে সোজা উত্তরে সাবরমতি
সেশনের দ্রিকে চলিয়া গিয়াছে । সেই রাস্তা দিয়া প্রায় তিন মাইল
পথ অতিক্রম করিলে সহসা একস্থানে চারিদিকে খোল ময়দানের

মধ্যে অনেকগুলি নৃতন বাড়ী-ঘর পথিকের দৃষ্টিগোচর হইবে।
ইহাই সাবরমতির স্ুপ্রপিদ্ধ সত্যাগ্রহাশ্রম। উক্ত সরকারি রাস্তার
পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকে, একুনে প্রায় সাড়ে তিন শত

বিঘা জমি লইয়৷ আশ্রমটী বিদ্যমীন। আশ্রমের পূর্বভাগ দিয়!
সাবরমতি নদী দক্ষিণমুখে প্রবাভিত। নদীর অপর পারে অবস্থিত

আমেদাবাদ সহর নদীর কুল ধরিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে
দৈর্ঘ্যে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে । পাঁচ বৎসর

পূর্বে এইস্থানে

মহাত্মাজী সামান্য এক তাবু গাড়িয়া আশ্রমের পত্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ সেই স্থান লোকজন এবং

বাঁড়ী-ঘরে

পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ।
আশ্রম হইতে আরও এক মাইল উত্তরে রাস্তাটি সাবরমতি
ষ্টেশন অবধি চলিয়া গিয়াছে । ষ্রেশনের নিকটেই সাবরমতি
জেল। ইহা বন্ধে প্রদেশের এক প্রধান জেল। এখানে ১২৯০
কয়েদী রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। আশ্রম, জেল এবং
রেল-ষ্েশন, এই তিন জিনিষ সাবরমতিতে আছে, এবং এই

তিনের জন্যই এই স্থান প্রসিদ্ধ ।
সরকারি রাস্তার পূর্বব এবং পশ্চিম, ছুইদিকে আশ্রমের

চতুর্থ অধ্যায়
ছুইভাগের কথা উল্লেখ করিয়াছি।

৩১৭
পূর্বভাগে নদীর উপকূলে

নদীর দিকে মুখ করিয়া একটি বড় কুটার আছে, তাহাতে
মহাত্মাজী বাস করেন।

বারান্দা।

কুটারের সন্মুখে একটি বড় খোলা

রাত্রিতে তিনি বার মাস এ খোল! বারান্দায় শয়ন

করিয়া থাকেন।

শীতকালেও রাত্রিতে তিনি সেই উন্মত্ত স্থানে

নিজ্া যান। তাহার নিকট শুনিয়াছি, রাত্রিতে শখ্য। হইতে যদি
তিনি আকাশ দেখিতে ন| পান, তাহা হইলে তাহার নিত হয় না
এবং গভীর নিশীথে আকাশের তারার দিকে চাহিয়া থাকা,
তাহার এক বহু পুরাতন অভ্যাস। বারান্দার দক্ষিণ পার্খে

মহাত্মাজীর বসিবার ঘর । দিনের বেলা তিনি এই ঘরে বসিয়া
কাজকম্্ করেন।

ইহা ব্যতীত এই কুটীরে আরও চারিখানি

ঘর আছে।

মহাত্মাজীর কুটারের ঈষৎ দক্ষিণে নদীকুলে কিছু উন্মুক্ত
পরিষ্কার স্থান খোলী পড়িয়া আছে।

সেখানে প্রত্যহ প্রাতে ব্রাহ্ম

মুহূর্তে এবং সন্ধ্যার সময় আশ্রমের সকল নর-নারী ও বালক-

বালিকা

একত্রিত হইয়া ভান-লয়-সহযৌগে সুমধুর ভগবন্াম-

কীর্তন ও সমব্বরে স্থুর করিয়া গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া
থাকেন। মহাআ্াজীর উপস্থিতি এবং স্থানমাহাত্মোর গুণে

এক এক দিন প্রার্থনা খুব জমাট বীধিয়া যায়। সম্মুখে
খরন্ত্রোতা নদী এবং উপরে দিগন্তবিস্তৃত আকাশ; তাহাতে

কুষ্ণপক্ষের বা শুক্লুপক্ষের চন্দ্র কখনও প্রাতে কখনও সন্ধ্যায়

সেই প্রার্থনার স্থান জ্যোতস্ামণ্ডিত করিয়৷ প্রার্থনার স্বাভীবিক

৩১৮

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

মাধুধ্য ও গান্ভীধ্য আরও শতগুণ বদ্ধিত করিয়া দেয়। মহাত্মাজী

আশ্রমে থাকিলে, সমস্ত কাধ্য ত্যাগ করিয়া তিনি প্রার্থনার সময়
প্রার্থনাস্থলে উপস্থিত হন।

মহাত্মাজীর কুটার ব্যতীত আশ্রমের পূর্ববভাগে আশ্রমবাসীদিগের বাসোপযোগী অন্যান্থ কুটার কিছুদূর অন্তর অন্তর আছে।
তদ্ব্যতীত তাতশালা,

কৃষিজমি আছে।

চরকাবিভাগ,

আজকাল

চাষ হইয়া থাকে।
বাস্তার পশ্চিমভাগে

গোশালা এবং অনেক

জমিতে বেশীর ভাগ তুলার

আশ্রম-সংলপ্ন

পাঠশালার

স্থবিস্তৃত

অট্টালিকা প্রথমেই পথিকের নয়ন আকর্ণণ করিবে। অসহযোগ
আন্দোলন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী পাঠশালায়
বিদ্যাভ্যাসের প্রথা রহিত করিয়া দিফ্লাছেন। তাহার মতে এখন
কেবল বিগ্যাভ্যাসে মগ্র থাকিবার সময় নহে। বর্তমান দেশ-

ব্যাপী ধর্ধযুদ্ধে সকলকেই তিনি কোন না কোন ভাবে নিয়োগ
করিতে প্রয়াসী।

কেহ বা চিন্তাশক্তি, কেহ বাঁ কশ্মকুশলতার

দ্বারা এই বুদ্ধের সহায়তা করিবেন ;আর বালকের! তাহাদের
হস্তপদাঁদি ব্যবহার দ্বারা চরকা ও তাঁতের কাজ করিয়া! এই
আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন করিবে । বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ,

সকলের জন্য মহাত্মাজী এইরূপ এক একটা কর্তব্য নির্দিষ্ট করিয়া
রাখিয়াছেন, এবং দেশের আপামরম্সাধারণ সকলকেই এই ভাবে
কর্ধস্থত্রে আকর্ষণ করিতে পান্সিয়াছেন বলিয়াই তাহার
আন্দোলন আজ এই বিশাল মুভি পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

৩১৯

বিদ্যালয়ে বিগ্যাভ্যাসের প্রথা বন্ধ হওয়াতে শিক্ষার্থীর সংখ্য। বহুল
পরিমাণে হ্ৰাসপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু মহাত্মাজীর তাহাতে ভ্রুক্ষেপ

নাই। কারণ, যাহাতে মানুষ গড়িয়া উঠিবে না, যে শিক্ষা
লাভে শিক্ষার্থীর মেরুদণ্ড শক্ত হইবে না, এবং সত্য ও
স্টায়ের জন্য লড়াই করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইবে না, এমন শিক্ষ।
তিনি চাহেন না ।
বিচ্যামন্দিরের পশ্চিমে আশ্রমের পুস্তকাগার ও বিদ্যালয়ের

ছাত্রদ্িগের ভোজনাগার ৷ এতদ্ভিন্ন এই পশ্চিমভীগে আরও
যে সকল বাড়ী-ঘর উঠিয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বিগ্ভালয়কেই
কেন্দ্র করিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যামন্দিরের উত্তরে চারি সারি
গৃহে ১২টী পরিবারের বানোপঘোগী

ব্যবস্থা আছে,

বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সপরিবারে বাস করেন।

সেখানে

তাহার কিঞ্চিৎ

উত্তরে ইমাম্ সাহেবের কুঠী। ইমাম্ সাহেব একজন আরব
দেশীয় মুসলমান । তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসা করিতেন।

সেই সময় মহাঁত্মাজী এসিয়াবাসীর মানসন্রম রক্ষার জন্য দক্ষিণ

আফ্রিকাতে যে বিশ্ব-বিশ্রত আন্দোলন পরিচালন করেন, ইমাম্
সাহেব তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন । তখন হইতে তিনি
মহাত্মাজীর সহিত যুক্তভাবে আছেন, এবং হিন্দুওমুসলমান নিজ
নিজ ধশ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিম়াও কিরূপে ভ্রাতৃভাবে একসঙ্গে থাকিতে

পারে, এই আদর্শ প্রদর্শনের জন্য মহাত্মাজী ইমাম্ সাহেবকে দক্ষিণ
'আফ্রিক! হইতে ভারতবর্ষে লইয়া আসিয়াছেন।
আশ্রমের পূর্ব এবং পশ্চিমভাগ একই আদর্শ এবং একই

৩২০

মহাত্া গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

সাপাপাপাপাশীপাশাশীপিসাপিপাসিপিসাপিপাপিপিসাসাপিশিসটসাসিসিপাপাপিসিা্পিউসাসিপাসিপিসিসিসিপিপিশসাসিসাশীশীগ

পীপিিসিিত

উদ্দেশ্টে গড়িয়া উঠিলেও কোন কোন বিষয়ে ইহাদের মধ্যে
পার্থক্য আছে। কিন্ত আশ্রমবাসীদিগের দৈনিক জীবনের বাহ্য

কম্মপদ্ধতির উপর সেই হুম্দ্র পার্থক্যের প্রভাব তেমন দুষ্ট
হয় না।

এই কশ্মপদ্ধতির মূল সন্ধান করিতে হইলে একটা

বিষয় প্রথম হইতেই বুঝা আবশ্তক। শরীর, মন এবং আত্মা
-এই তিন বস্ত লইয়া মানুষ । অথচ সচরাচর ইহাই দেখা
যায় যে ধাহারা মানসিক বা আত্মিক উতৎকর্ষ-বিধানে ব্যগ্র,
তাহারা শরীরের কথা ভুলিয়া গিয়া, অথবা শরীরকে অবহেলা!

করিয়া, বিদ্যাভ্যাস বা ধন্মচ্চায় ব্যাপৃত ধাকেন। এই ক্রটা দুরীকরণের জন্য আশ্রমের সকলকেই শরীরযাত্রার নিমিত্ত কিছু
না কিছু শারীরিক কাজ করিতে হয়। এখানকার স্থপপ্ডিত

শিক্ষকেরাও ইদারা হইতে জল তুলিয়া, কাধে ভার বীধিয়া
সেই জল নিজেদের ঘরে লইয়া বান।

এভদ্যতীত, ধোপার কাজ

ও বাসন মাজা ইত্যাদি সমস্ত নিজেদের হাতে সকলকে করিতে
হয়। এ দ্রিকে ভোর চার্টার সয় নিদ্রাভঙ্গের ঘণ্ট। বাজিলে,
শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতের প্রার্থনায় এবং সন্ধ্যার সময

সান্ক্য-প্রার্থনার ঘণ্টা বাজিলে নন্ধ্যার প্রার্থনায় যোগ দিতে হয়।
এই সমস্ত বিষয়ে এক নিয়ম আশ্রমের সকলকে পালন করিতে

হয়। কিন্তু মহাত্মাজী যে অসামান্য ত্যাগও সংঘমের আদর্শ

নিজের জীবনে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন, এবং যাহা তিনি আশ্রম-

জীবনের মধ্য দিয়া দেশবাসীর সমক্ষে প্রশ্ফুটিত করিতে প্রয়াস
পাইতেছেন, সেই আদর্শ মত দৈনিক জীবন যাপন করা সকলের

চতুর্থ অধ্যায়

পক্ষে, বিশেষতঃ গৃহীর পক্ষে সহজ নহে।

৩২১

সত্য, অহিংলা,

্রহ্মচরধ্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ পালন, ইত্যাদি ব্রত জীবনের
লক্ষ্যীভূত হইতে পারে, কিন্তু কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভাবে
সেই ব্রতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়! জীবন পরিচালন বহু স্থরুতি ও

আত্মস্তুদ্ধি-সাপেক্ষ। মহাত্মাজী নিজেও ইহা শ্বীকার করেন,
সেইজন্ত কাহাকেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বাহক আড়ম্বরের
সহিত এ ব্রত গ্রহণ করিতে তিনি অনুরোধ করেন না।

আমি

যতদূর বুঝিয়াছি, জোর-জবরদন্তি করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা!
দেওয়া বা কোন কাজ করাইয়া লওয়া, ম্হাত্াজীর শিক্ষাপদ্ধতি নহে। তিনি কেবল দিনের পর দিন নিজের জীবন

শুদ্ধ হইতে আরও শ্তদ্ধ, এবং পবিত্র হইতে পবিভ্রতর করিবার
জন্য ব্যস্ত ও উতৎ্সাহী। তাহা দেখিয়া লোকে শ্বাভাবিক ভাবে

স্বতংপ্রবৃত হইয়! যাহা গ্রহণ বা শিক্ষা করিতে পারে, ততটুকু
গ্রহণ করিলেই তিনি সন্ধষ্ট এবং স্থুখী।

১

পঞ্চম অধ্যায়
আশ্রমের প্রার্থনা
্রাঙ্মমুহ্র্তে নিদ্রাভঙ্গের ঘণ্টা বাজিয়াছে। ঘণ্টার কর্ণভেদদী
শব সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়া দিল। এই জাগরণ কি
বাহিক নিব্রাভঙ্গ? নাঁইহার ভিতর মানবের আত্মাকে
প্রবুদ্ধ করিবারও আহ্বান রহিয়াছে? আশ্রমের চারিধারে
জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর ত্বরিতপাদক্ষেপে সকল আশ্রমবাসী প্রার্থনার স্থলে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন। উষারাণী এখনও রাত্রির কোলে নিদ্রিতা; আর

প্রিয়-নখী রজনী সহশ্ব নয়ন মেলিয়া নিদ্রিতা উষাকে লোকচক্ষু
হইতে রক্ষা করিতেছেন । তাহার সেই সহআ্র নয়নের স্ৃতীক্ষ

দৃষ্টি গগন ব্যাপিয়া ঝিকিযিকি করিতেছে। সম্মুখে নিশার
গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া খরআ্রোতা নদীর কুলুকুলু শব্দ দূরে
বিজন-পথে অস্পষ্ট সঙ্গীতশ্ধ্বনির ন্যায় শুনা যাইতেছে।

সহসা

সেই ধ্বনির তানে তান মিলাইয়! শতকণ্ে প্রার্থনার গান
ধ্বনিত হইয়া উঠিল-_
প্রাতর্তজামি মনসো! বচসাম্গম্যম্।

বাচো বিভান্তি নিখিলা যদন্ুগ্রহেণ ॥

পঞ্চম অধ্যায়
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যঙ্গেতি নেতি বচনৈনিগমা অবোচুঃ।

তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহরগ্রম্॥
অনুবাদ £₹-ধিনি মন এবং বাঁক্যের অগোচর ; ধাহার অস্গ্রহে
সমস্ত বাক্য প্রকটিত হয়; “নেতি” “নেতি” বলিয়া বেদ সকল

খাহার বর্ণনা করে; ধাহাকে দেবতাদিগেরও দেবতা, জন্মরহিত,

অচ্যুত এবং আদি-পুরুষ আখ্যা দেওয়া হয়, তাহাকে আমি এই
প্রাতঃকালে ভজনা করিতেছি ।
ইহার পর গান করিয়া পৃথ্থীবন্দনা, সরস্বতী-বন্দনা, গুরু-

বন্দনা বিষু-বন্দনা ও শিব-বন্দনা করা হইলে, নিজের শুদ্ধ কামনা!
শ্রীভগবচ্চরণে অর্পিত হইল।

সে সকল কামনা কি প্রকারের?

“আমি রাজ্যও চাহি না, স্বর্গও চাহি না, মুক্তিও চাহি না, কেবল
ছুংখতপ্ত প্রাণীদিগের আত্তিনাশ কামনা করি। প্রজাদিগের
কল্যাণ হউক। পৃথিবীর রাজন্যবর্গ স্যায়মার্গ অবলম্বন করিয়া

পৃথিবী পরিপালন করুন, সর্বদাই গো-্রাঙ্ষণের শুভ হউন,
এবং সমস্ত লোক সখী হউক্, ইহাই কামনা করি।” এইরূপে
নিজের শুদ্ধ কামনা নিবেদন করিয়। ও ইত্যাদি শ্লোক সমস্বরে
আবৃত্তি করিয়া! ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করা হইল।
নমন্তে সতে তে জগৎকারণায়।
নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায় ॥

নমোইছৈততত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমো! ব্রদ্ষণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
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মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যমূ।
ত্বমেকং জগৎকারণং স্বপ্রকাশম্॥
ত্বমেকং জগতকর্তৃপাতৃপ্রহর্ত ৷

ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নিব্বিকল্পম্ ॥
অনুবাদ £--সত্ম্বরূপ জগতের কারণ যিনি, তাহাকে নমস্কার
করিতেছি;
চিৎস্বরূপ সর্ধলোকের আশ্রয় ধিনি, তাহাকে

নমস্কার করিতেছি। মুক্তিদাত1 ও অছৈততত্ব ধিনি, তাহাকে
নমস্কার করিতেছি। সর্বব্যাপী, শাশ্বত, সত্যত্বরূপ ব্রদ্ষকে
নমস্কার করিতেছি।

তুমিই একমাত্র শরণের পাত্র; তুমিই একমাত্র বরেণ্য;
তুমিই জগতের পালক এবং স্বপ্রকাশ) তৃমিই জগতের একমাত্র
সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারকর্তা ; তৃমিই একমাত্র সৃষ্টির অতীত,
নিশ্চল এবং নির্ব্বিকল্প পুরুষ ।

ইহার পর গায়ক তোমাকে শুনাইয়া দিবেন,_-“হে মানব!

তুমি একাকী এ জগতে বিচরণ করিতেছ না) সমস্ত জগতের সহিত
তোমার একত-সন্দ্ধ রহিয়াছে। সে একত্ব কি করিয়া তুমি
জীবস্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহার চেষ্টা কর। কর্মের
স্ত্র দিয়া জীবন পবিভ্র করিতে হইবে এবং পবিত্রতা অঞ্জন

করিলেই জীবনের ছন্দ মিটিয়া যাইবে। ভিতরে ঘনবশূন্ত
হইলেই বস্ততঃ তুমি জগতের সহিত এক হইয়া যাইবে। সেই
জন্য শাস্তগ্রস্থ হইতে তোমাকে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক

কর্মের ব্যাখ্যা শুনাইয়। দেওয়া হইল। এই শিক্ষা লাভ করিয়!

পঞ্চম অধ্যায়

৩২৫

যাও, সমস্ত দিন কশ্শে ব্যাপূত থাক এবং এ শিক্ষা জীবনে
প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা কর।

কর্দ ভিন্ন এক মুহুর্ত তুমি

অবস্থান করিতে পার না ও পারিবে না । কর্মই তোমাকে উদ্ধার
করিবে।

আবার কম্মই তোমাকে নিরয়গামী করিতে পারে।

বিভিন্ন কর্মের দোষগুণ তোমাকে শুনাইয়া৷ দেওয়া হইল। এই
উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া দিবসের কর্নকে নিয়ন্ত্রিত কর।

এই ভাবে আশ্রমের দিনের

কাধ্য আরম্ত হইয়া গেল।

যদি তোমার কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকে, আচার্য্যকে প্রশ্ন করিয়া সন্দেহ

ভঞ্জন করিয়া লইতে পার। যাহাতে উৎসাহের সহিত, হৃদয়ে
উপযুক্ত বল লইয়া, দিনের কার্ধ) পবিভ্রভাবে নির্ববাহ করিতে পার,
তাহার জন্য থে প্রকার মানসিক সরঞ্জাম আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ
করিয়া লও ।
দিনাত্তে সমস্ত কর্মের অবসানে, আবার প্রার্থনার আহ্বান

ও ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইবে । তখন অস্তগামী স্ূ্ধ্য পশ্চিম

আকাশকে রঙ্গিন করিয়া ভুবিয়। গিয়াছেন। আবার সেই
নদীর তীর, উন্মুক্ত আকাশ, সন্ধ্যার পবিজ্ত মৃছুমন্দ বাতাস-_.

সকলে মিলিয়া যেন তোমার দিনের শ্রীস্তি দুর করিতে ব্যগ্জ
হইয়াছে । আশ্রমের

বালক-বালিকাদিগের

উৎসাহ্ধ্বনি

সন্ধ্যার নীড়বিহারী পক্ষীদকলের যুক্ত কাকলীর ন্যায় ধ্বনিত
হইতেছে। সহসা সেই ধ্বনি স্তব্ধ করিয়৷ মধুর স্থুরে জগৎপতির
গুণ-বর্ণনা বাজিয়া উঠিল। জগতের ঘিনি অধিপতি, যিনি
সকলেরই আশ্রয়ঃ যাহার বিহনে কিছুই বর্তমান থাকিতে
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মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস
৯
পা্পিসাসাসপিসপাপাসিসিসিসিসপিসপিন্পিসিস্পিসপিসপসপিস্পিসপিসপিসপিস্পিপিস্পাসপিসপিসপিস্পিসপিস্পিশ

পারে না-আমাদিগের সকলের ভক্তি, শ্রদ্ধা, আকর্ষণ ও ভালবাসা

তাহারই চরণে অপিত হউকৃ।

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, মূরুতজ

প্রভৃতি দিব্য স্তবের ছারা ধাহার স্তব করেন) সমস্ত উপনিষদ্
সামগানের দ্বারা ধাহার গুণগান করেন; ধ্যানাবস্থিত ও তদগতমন

যোগীরা ধাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন এবং স্থরান্্রেরাও ধাহার
অস্ত জানেন না, সেই দেবতা তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি।
অতঃপর শাস্ত্রের পবিত্র গ্লোক মধুর-কণ্ঠে সমন্বরে আবৃত্তি
করিয়া তোমাকে শুনাইয়া দেওয়া হইবে যে যদি শাস্তি আকাজ্জা।
কর, তাহা হইলে তোমাকে বাসনা ও কামনা জয় করিতে
হইবে; সমস্ত বাসনাকে অন্তরে সমাহিত করিতে হইবে । প্রাতে

তোমাকে কর্ধে নিযুক্ত করিবার জন্য উদ্দ্ধ করা হইয়াছিল
এবং কিরূপ কর্ম শ্রেয়: তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়! হইয়াছিল।
এক্ষণে যখন দিনের কার্য সমাপ্ত করিয়া শ্রাস্তি অপনোদনের জন্য

যাইতেছ, তখন তোমাকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, শ্রাস্তি
কেবল নিদ্রাতেই নিবারিত হইবে না । কারণ, শারীরিক শ্রাস্তিই
একমাত্র শ্রান্তি নহে । দিবসের কর্মের ভিতর দিয়া তুমি কত
বাহ্থ বস্তর সংস্পর্শে আসিয়াছ; তাহাতে তোমার চিত্ত কত

প্রকারে উদ্বেলিত হইয়াছে ; সেই সমন্ত ঝাড়িয়! মুছিয়। যদি তুমি
শুদ্ধ হইতে পার, তবেই তোমার খাটি বিশ্রাম লাভ হইবে।

স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ সম্মুখে রক্ষা! করিয়া তোমাকে কার্যে ব্রতী
হইতে হইবে এবং উন্মার্গগামী বহিরীন্দ্রিয় সকলকে সংঘত করিয়া

পঞ্চম অধ্যায়
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প্রজ্ঞা” ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সমুদ্র মধ্যে যেমন সমস্ত নদনদীর জল প্রবেশ করে, সেইরূপ যাহার বাঁসনা-কামনা বহিম্ম্থী
না হইয়া নিজের অন্তরেই সমাহিত হয়, তিনিই শাস্তি প্রাঞ্থ
হন; কামনাবশগ লোক তাহা! লাভ করিতে পারে না।

আমরা যদি সকাল ও সন্ধ্যার এই উপাসনা, প্রার্থনা ও
শিক্ষা বাদ দেই, তাহা হইলে যে মহাত্মার জীবনের স্বপ্ন এই
আশ্রমব্ূপে ধীরে ধীরে ফুটিয়। উঠিতেছে, তাহার সমস্ত কার্ধ্যের

গুঢ় অর্থ কিছুতেই তাহার কোন সন্ধান পাইব না।
তাহার বাহিরের কম্মশক্তি আজ ভারতকে জাগ্রত করিয়া

তুলিতেছে এবং তাহার আহ্বান ভারতের এক প্রান্ত হইতে
অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে । আমর! যদি কেবল
তাহার এই বাহিরের বন্মশক্তির দ্বারা তাহার পরিমাপ করিতে

যাই, তাহা হইলে প্রকৃত বস্ত বুঝিতে পারিব না, তাহার এ শক্তির
মূল কোথায় তাহা কিছুই হ্বদয়ঙ্দম করিতে পারিব না।”

ষষ্ঠ অধ্যায়
মহাত্বাজীর ধর্ম্র-জীবনের মূল সুত্র
আশ্রমের প্রার্থনা হইতেই মহাত্মাজীর ধন্ম-জীবনের ভিত্তি
কোথায় তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই প্রার্থনাতে যেরূপ
শুদ্ধ, অহং-বিরহিত, পবিত্র এবং সাত্বিক কশ্মের প্রয়োজনীয়তা
বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে সেই কম্মের
লক্ষ্য, গতি এবং পরিসমাপ্তি সমস্তই নির্দিষ্ট হইয়াছে । কম্ধুকে
শুদ্ধ এবং পবিত্র করাই ধন্ম-জীবনের এক প্রধান সমস্তা।
যদ্যপি মানুষের শারীরিক এবং মানসিক কম্ম অস্তুদ্ধ ও অপবিত্র
হয়, তাহা হইলে কেবল ধন্মের তথ্য আলোচনা করিয়া

ধর্ম-জীবন লাভ স্থদূরপরাহত হইয়া পড়ে। সেই জন্য কোন্
কমন বন্ধন এবং কোন্ কর্ম মুক্তির হেতু, তাহা স্ৃদয়ঙ্গম করিয়া

কর্মের ভালমন্দ বিচার আবশ্যক | মহাত্মাজী কম্ধমার্গের একজন
বীর-সাধক। কর্দের শত সহন্র আবর্তের মধ্যেও তিনি
নির্বিকার ও নিরবলম্ব ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নিজেকে
পরিচালিত করিতে পারেন, এবং কোন প্রকার কর্মের বন্ধনে

আবদ্ধ হইয়া পড়েন না। তাহাতেই তিনি রাজনৈতিক কাধ্যপদ্ধতি ধর্টের অঙ্গীভূত .করিয়! লইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার
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রাজনীতিতে ছল, চাতুরী, কপটতার স্থান কিছুই নাই। তাহার
রাজনীতি কোন ব্যক্তি, জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের সাংসারিক
স্বার্থ, ভোগ, সখ, মান, এশ্বধ্য এবং সম্পদ্লাভের উপায়-স্বরূপ
নহে । ভারতবর্ষের জনসাধারণের সেবাই উহার একমাত্র উদ্দেস্ট |
ধাহারা স্বরাজ বলিলে কেবল রাঁজত্বলাভ মনে করেন, অর্থাৎ

ইংরাজদিগের হস্ত হইতে প্রধানত: রাজ্য-পরিচালনের ক্ষমতা
নিজেদের আয়ত্বাধীন করিবার জন্যই ধাহাঁর! ব্যাকুল, তাহারা যেন

স্মরণ রাখেন যে সেইরূপ ম্বরাজলাভ হইলেও মহাত্মাজী তাহাতে
সন্তষ্ট হইবেন না । কারণ সেই স্বরাজলাভের পর যদি কোন

বিশিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায় শক্তিশালী হইয়া সাধারণের উপর
অন্যায় আধিপত্য স্থাপন করেন, তাহা হইলে মহাত্মাজী তাহার
বিরুদ্ধতা করিবেন এবং সেই বিশিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের শক্তি
হরণের জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন।

মহাত্মাজী নিজে অর্থ, প্রভুত্ব

বামান কিছুরই ভিখারী নহেন। এই দুংস্থ ভারতের দুর্দশা
দেখিয়া দম়ীয় বিগলিত হইয়া তিনি বর্তমান রাজ্য-পদ্ধতির

আমূল সংশোধন অথবা উচ্ছেদ্নাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন ।
তাহাতেই তাহার কার্য এত শুদ্ধ, এত পবিত্র, এত সাত্বিক;
এবং সেই কারণেই তীহার রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলিও তাহার
ধর্ধসাঁধনের অন্গ-বূপে প্রতিভাত হইতেছে।

জীবনের প্রত্যেক কণ্ম এই ভাবে ধর্শের দৃষ্টিতে দেখিয়া উহাকে
তিনি তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা অনুপ্রীণিত করিতে সক্ষম
হইয়াছেন।

তাহার বিশেষত্ব এই যে, কর্মের উক্তব্ধপ ভালমন্দ
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মহাত্মা গান্ধী
সঙ্গেজীর
সাত মাস

এবং শুদ্ধি-অশ্ুদ্ধির বিচারে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থলিতপদ
হন না। সংসারে থাকিয়া ও সংসারের সমস্ত কশ্মের সহিত আবদ্ধ

হইয়া, এইভাবে ধর্মের হুক্্ম পথ অন্দরণ করা দুরূহ ব্যাপার।
কারণ মায়া-মমতাঃ স্থক্ম ভোগস্পৃহাী এবং বাসনা পরিতৃপ্তির

আকাঙজ্ষা পদে পদে মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহার সত্যনৃষ্ট
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । সেইজন্য অনেক সাধক সাধনার প্রথম।-

বস্থায় সংসার হইতে দুরে অবস্থান করেন। কিন্তু মহাত্মাজী
সেই পস্থার পক্ষপাতী নহেন।

তীহার একজন প্রিয় অন্ুচর

কিছুকালের জন্য এরূপ নিজ্ৰনবাস অধলম্বন করিয়াছিলেন, সেই

সময় মহাত্মাজী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এইক্ধপ নিজ্জনবাসে

লাভ নাই। সংসার হইতে দুরে গিয়া থাকিলে সামগ্রিক ভাবে
ংসারের প্রভাব বাঁ প্রলোভন হইতে রক্ষা! পাওয়া যাত্প সত্য,
কিন্তু সেই প্রভাব বা প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহার
উপর আধিপত্য স্থাপনের শক্তি সঞ্চয় না করিলে নিশ্চিন্ত

হইবার উপায় নাই। সেই জন্ত তিনি বলিলেন, চারিদিকের
ঝড়-তুফান ও ঝঞ্চাবাতের মধ্যেও মনের স্থিরতা লাভের চেষ্টা
করিতে হইবে।
একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন,প্গীতায় যেমন আছে-.-

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো। মন্তেত ততৃবিৎ।

গম্ঠন্ শৃন্ স্পৃশন্ জিন্রস্্ন্ গচ্ছন্ শ্বপন্ শ্বসন্॥ ৫৮
প্রলপন্ বিস্জন্ গৃহন্মিষন্লিমিষন্পপি।

ইন্দিয়াণীন্দরিয়াথেষু বর্তস্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৫৯
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- সেইরূপ কর্ম করিতে করিতে ভিতরে প্রার্থনা এবং

সাধন কেন চলিবে না, তাহা আমি বুঝি না।”
অনুবাদ :--যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ ও আয্মদর্শী পুরুষ, তিনি কখনই মনে
করেন না যে নিজে কোন কাঁধ্য করিতেছেন। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের স্বীয়
স্বীয় ব্যাপারে নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং তাহারাই কাধ্য করিতেছে, এইরূপ
তাহাদের ধারণাঁ। অতএব দর্শন, শ্রবণ, প্পর্শ, স্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস,
আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুকুন্সিলন বা নিমেষ-__এই সমস্ত কাঁধ্য আত্মদর্শা পুরুষ
বাহতঃ করিতে থাঁকিলেও প্রকৃত পক্ষে উহার একটীও তিনি করিতেছেন ন।,

এইরূপ স্থির বুদ্ধিতে সর্বদাই অবস্থ(ন করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে--কম্মের

ভিতর দিয়াই উপাসনা,

কর্মের ভিতর দিয়াই আত্মশুদ্ধি, এবং কর্মের ভিতর দিয়াই
পরাশান্তি লাভ মহাত্মাজীর ধশ্মজীবনের আদর্শ । তিনি আমাকে
বলিয়াছেন, বাহিরে “পাঞ্জাব এক্সপ্রেসের মত জোরে কন্ম চালাইতে হইবে, কিন্তু কম দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িলে চলিবে না।

প্রয়োজন মত কন্মত্যাগ করিবার শক্তি-অজ্জনও চাই। কর্ম
ভিতরে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, অচঞ্চল, স্থির এবং শান্ত থাকিয়া কর্মের

উপর প্রতুত্ব স্থাপন করিবেন। কর্ম করিতে কর্মী যদি চঞ্চল,
অস্থির বা অশান্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত কণ্ম
করা হইল না1। কারণ, তখন কম্ম আত্মোন্নতির সোপানন!
হইয়া বন্ধন ও ছুঃখের হেতু হইয়! পড়ে । ধাহারা এই গ্রস্থ প্রথম
হইতে পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাহারা নানা ঘটনার মধ্য দিয়া
মহাত্মাজীর ধৈর্ধ্যগুণ এবং সকল প্রকার বিশৃঙ্খলার মধ্যেও মন
যত করিবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছেন।
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মহাত্মা গান্সঙ্গে
ধীজী
সাত র
মাস

তাহার সহিত অধিক ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া আমি তাঁহার এ শক্তির
পরিচয় আরও ভালরূপ পাইয়াছি। আন্দোলনের সেই ঘনঘটার

সময়ও তাহাকে প্রতি সপ্তাহে ছুইখানি সাপ্তাহিক কাগজ € “নবজীবন” ও “ইয়াং ইত্ডিয়া”্) সমগ্র অংশ নিজেকে লিখিয়া চালাইতে

হইত।

তদ্ব্যতীত সেই সময় দেশের চতুর্দিক্ হইতে প্রত্যহ

কত টেলিগ্রাম, কত চিঠি-পত্র তাহার নিকট আসিত, তাহার

ইয্বত্বা নাই । কিন্তু কখনও তাহাকে অস্থির বা ধৈর্যচ্যুত হইতে
দেখি নাই। সহস্র সহম্র লোকের গঞ্ৰন, জয়ধ্বনি ও চীৎকারের
মধ্যেও তিনি কেমন নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া! প্রবন্ধাদি লিখিতেন,

তাহা না দেখিলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।
স্বভাবের এই সমস্ত অসাধারণ লক্ষণ হইতে তাহার মহত্বের

পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যে মুক্ত নহেন একথ!
পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন।

একদিন আশ্রমে কথাপ্রসঙ্গে

বলিয়াছিলেন_-“আমি যখন মুক্তির জন্য বলিব, তখন মুক্তি লইয়া
তবে উঠিব |” তাহার যেরূপ একনিষ্ঠ, সংযম এবং শরীর ও
মনের উপর আধিপত্য দেখিয়াছি, তাহাতে তাহার এ শক্তিতে

আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ।
অনেক সময় দেখ] যায়, ধাহারা বাহিরে একটু ত্যাগ-স্বীকার
করেন, অথবা ধাহারা বহিম্ম্ুখী, ভোগপ্রবণ এবং ইন্দরিক়গ্রামকে
কঠোরভাবে নিগ্রহ ও শাসন করেন, তাহাদের ভিতর একপ্রকার
অন্বাভাবিক তেজ, দস্ত এবং অহঙ্কার আসিয়া! যায়। পার্থিব

ভোগ্য-বস্ত কিছু কিছু ত্যাগ করিতে পারিলেও, তাহারা ভিতরের
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অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারেন না। মহাত্মাজীর ত্যাগ সেই
শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাহার ভিতর ও বাহির দুই দিকেই যত
কিছু আকর্ষণের বস্তু আছে, তাহার অধিকাংশই তিনি ত্যাগ
করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। সেই জন্য এত ক্ষমতা,
এশ্বধ্য, মান, যশ, সুখ্যাতি এবং অসংখ্য লোকের উপর আধিপত্য
লাভ সত্বেও তাহার অন্তরে কোনরূপ দস্ত, অভিমান বা অহঙ্কারের

চিহ পরিলক্ষিত হয় না। ইহা তীহার হৃদয়ের কতদূর অনাবিলতা
ও পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছে, তাহ] ধাহার! অর্থ, মান, যশ,

ক্ষমৃতা ইত্যাদির মাঁদকতা হইতে অব্যাহতির জন্য সংগ্রাম
করিয়াছেন, তাহারাই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়
মহাত্মাজীর ধন্ম্-জীবন
তাহার সমগ্র জীবনই এই প্রকার আত্ম-সংঘমের উপর
গ্রতিষ্ঠিত। শরীর এবং মনকে শাসন করিয়া তিনি তাহাদিগকে
তাহার এত অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহা! বলিবার নহে।

আমি ইতিপূর্বে ছুইবার তাহাকে পাচ দিন করিয়া দীর্ঘ উপবাস
গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি । তাহাতে শরীর দুর্বল হইলেও তাহার
মন কখনও অবসন্ন হয় নাই। উপবাসের প্রথম ছুই দিন
শরীরে কিছু যন্ত্রণা বোধ হইত) কিন্তু তৃতীয় দিবস হইতে
তিনি অন্তরে ও বাহিরে এক অপূর্ব ও অখণ্ড শান্তি অনুভব
করিতেন, ইহা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন। উপবাসের
সময়েও তাহার নিয়মিত লেখাপড়ার কাজ অথবা অন্তান্য কর্তব্য,

কিছুরই বিরাম ছিল না। তাহার বিবাহিত জীবন হইলেও
তিনি যৌবনাবস্থা হইতেই ব্রক্গচর্ধ্য-ত্রত পালন করিয়া আসিতেছেন, * এবং জিহ্বা সংযম করিয়া কেবল শরীরের জন্য যেব্ূপ

বা যতটুকু আহার প্রয়োজন, তাহাই গ্রহণ করেন।

আমি

সাত মাম কাল ক্রমান্বয়ে তাহাকে এক নিয়মে পরাতে, দ্বিপ্রহরে
* মহাত্াজী প্রণীত “90106 £০ 15916”

ষ্টব্য।

(ইংরাজি অনুবাদ) পৃঃ ৭৯
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পাস্পিসপা্পিসপ,

এবং সন্ধ্যায় প্রতিবারে অর্ধ দের

পরিমাণ ছাগছুপ্ধ, তিন

টুক্র। গাউরুটির টোষ্ট, অথবা সমপরিমাণ আটার “ভাকৃরি %

এবং বিশটী মনাক্কা বা তত্পরিবর্তে আঙ্গুর এবং দুইটা করিয়া
কমল! লেবু, এই মাত্র আহার গ্রহণ করিয়া দিনাতিপাঁত করিতে
দেখিয়াছি।

বর্তমান আন্দোলনের পূর্বে তিনি প্রতিদিন প্রাতে ছুই
ঘন্টা কাল গম পিষিয়া নিজ হাতে আট! প্রস্তুত করিতেন, ইহা!
শুনিয়াছি। তাহার শরীর দুর্বল হইলেও কেবল মনের বলে তিনি

এতট। শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন।

কিছুদিন পূর্ব

অবধি ভিনি ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীতে চলাফেরা করিতেন । তাহাতে
অনেক সময় তাহাকে নানারূপ লাঞগ্চনা ও নির্যাতন সহ্য করিতে

হইয়াছে । কখনও বা কেহ তাহাকে আহির বা গোয়ালা ভাবিয়।
অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে ; কখনও বা জাঠ কিন্বা সামান্য কষক

জ্ঞানে বলিষ্ঠ লোকেরা

তীহার বসিবার স্থান জোর করিয়া

দখল করিয়া লইয়াছে ; তথাপি তিনি আত্ম-পরিচয় দেন নাই ।
একদিন জনৈক আশ্রম্বানী আমাকে কথাম্ন কথায় বলিলেন,_-“আপনারা এখন খুব স্ৃথে-স্বচ্ছন্দে বাপুজীর সহিত চলা-

ফেরা করেন; পূর্বে তিনি নিজের মোট নিজেই মাথায় করিয়া
বহন করিতেন, এবং ষ্টেশন হইতে গন্তব্যস্থান যত দূরেই হউক,
গাড়িঘোড়ায় না চড়িয়া সমস্ত পথ পায়ে হাটিয়! যাইতেন।” এখন
এরূপ কর! তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে, কারণ প্রতি মূহুর্ত তাহাকে

+ 'ভাঁকুরি' এক প্রকার গুজরাটা রুটি।

চি
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দেশের কাজে ব্যয় করিতে হয়;

তদুপরি তাহার স্বাস্থ্যভঙগ

হইয়াছে। কিন্তু পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমীন অবস্থা ছুই তাহার
নিকট তুল্য । বরং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে শুনিবেন যে, পূর্বে
তিনি বড় স্থখে চলাফেরা করিতেন, আর আজ

কাল সর্বদা!

ট্রেণের সেকেগড ক্লাশ.ও মোটর ইত্যাদির চাপে পড়িয়া তিনি
অত্যন্ত ক্লেশে আছেন ।

ইহা তিনি কপট দৈন্ক অথবা পাথিব স্বখ-সম্পদের প্রতি
মৌখিক বিতৃষ্ণ প্রদর্শনের জন্ত বলিবেন না। যাহা! তিনি
সত্য ভাবে প্রাণে উপলব্ধি করিবেন না এমন কথা কখনও

মহাত্মাজীর মুখে বাহির হয় বলিয়। আমার

মনে হয় না।

তাহার সহিত সাত মাস শ্রীয় অবিচ্ছেদে সঙ্গ করিয়া আমার

ধারণা হইয়াছে যে বোধ হয় ম্বপ্েও কোনরূপ অসত্য ভাব
বা চিন্তা তাহার মনে স্থান পায় না। কিন্তু যাহাতে শরীরের
আরাম হয় এবং যাহা স্ুখদায়ক বলিয়া সাধারণতঃ লোকে মনে

করে, তাহাতে তিনি ক্লেশ অন্থভব করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব

হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি দেখাইব যে সাধারণ লোক
হইতে মহাত্মাজীর কাধ্য ও আচার-ব্যবহার কত পৃথক্, কত
স্বতত্ত্।

আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই দেখি যে, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং
সর্বময় কর্তা হইলেও তিনি সকল কর্তৃত্ব অপরের হস্তে অর্পণ
করিয়া নিজে একজন অতিথির ন্যায় তথায় বাস করিতেছেন।

আশ্রম-সন্বন্বীয় কোন প্রার্থনা লইয়া তাহার নিকট কেহ
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উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বলিয়া দিতেন যে তিনি সেখান-

কার একজন অতিথি; কোন প্রার্থনা মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা
তাহার নাই। তিনি নিজের জন্য কিছু বিষয়-সম্পত্তি রাখেন
নাই। আশ্রমের ব্যয় তাহার বন্ধুবর্গ বহন করিয়া থাকেন।

তাহার রচিত পুস্তকাঁদি যাহ! বাজারে বিক্রয় হইতেছে তাহারও
স্বত্বাধিকারিত্ব তিনি নিজে রাখেন নাই, এবং সেই কারণ বিনিময়ে তিনি কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই ও করেন না। কংগ্রেসের
কাজে তাহাকে দেশময় পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে, অথচ এ
নিষিত্ত এক কপর্দকও তিলক-স্বরাজ্য-ভাগার হইতে কখনও তিনি
গ্রহণ করেন নাই। অর্থ সম্বন্ধে তাহাকে এক প্রকার উদাসীন

দেখিতাম।

তিনি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রত্যহ

দলে দলে দর্শনার্থী লোকেরা আনিম্৷া ফুল-ফলের সহিত সিকি,

দু-আনি, আধুলি হইতে আরম্ভ করিয়া পাচ টাকা, দশ টাকা
এবং সময়ে সময়ে অনেক অধিক অর্থ দিয়া তাহার যে পূজা
করিত, তাহাতে আশ্রমে প্রতিদিন বু অর্থের আমদানী হইত ।

কিন্ত ইহাতে তাহার কাধ্যের ব্যাঘাত হয় দেখিয়া কিছুদিন
পরেই তিনি দর্শনার্থীদের এইরূপ পুজা বন্ধ করিয়া দিলেন।
তিনি স্ত্রী-পুত্রপরিবার লইয়া বাস করিলেও সাংসারিক
লোকের ন্যায় তিনি কখনও তাহাদের এহিক স্থখের প্রতি

দৃষ্টি রাখেন নাই। কিন্তু যাহাতে তাহাদিগের কল্যাণ ও মঙ্গল
হয়, তত্প্রতি সর্বদা তাহার দৃষ্টিছিল। পরিবারবর্গ এবং অপর
বাহিরের লোকের সহিত ব্যবহারে তাহার কখনও কোন ইতর৩
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বিশেষ দেখি নাই। বরং কখনও কখনও মনে হইয়াছে ষে,
পরিবারবর্গ অপেক্ষা তাহার অন্য সেবক ও অনুগত জনের প্রতি

তিনি অধিক আত্মীয়তা প্রদর্শন করিতেন। তাহার দৃষ্টি ও
ব্যবহারের এই প্রকার সমতার জন্য তিনি সকলেরই “বাপু

(পিতা )।

গুজরাতে

“বাপুজী” নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

তাহার পুত্রগণ যে অধিকারের দাবী করিয়া তাহাকে “বাপুজী”
বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহার উপর সেই অধিকার জগতের

সকলেরই আছে, ইহা তাহার সহিত ছুই দিন বাস কবিলেই
প্রতীত হয়। সেই জন্ত দেখিয়াছি বু লোক তাহার সহিত
প্রথমে সমকক্ষভাবে মিশিতে চেষ্টা করিয়াও শেষে অল্প কালেই
তাহাকে *বাপুজী” বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিতেন ।

সাধারণতঃ দেখা! যায়, লোকে প্রশংসায় তুষ্ট এবং নিন্দায়

বিরক্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু মহাত্মাজীর এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত
স্বভাব দেখিয়াছি । কখনও কোন স্তাবক তাহার নিকট প্রশ্রয়

পাইত না । মান্দ্রাজ হইতে এক ব্যক্তি “0.০9[১51 0? 08:7017:5
( গস্পেল্ অব. গান্ধী) অর্থাৎ গান্ধী প্রস্তাবিত শাস্ত্র নামে

একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন । .মেই পুস্তকের শিরোনামায়
এ 4005৩1, গেস্পেল্” শব্দ পড়িয়া তিনি এত রলেশ অনুভব
করিয়াছিলেন যে বলিবার নহে।

ইহাতে ধন্দের প্রতি অপমান

কর] হইল বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। “ইয়ং ইত্ডয়া”তে
একবার তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার প্রশংসাস্থচক একটি প্রবন্ধ

এক বিলাতী কাগজ হইতে পুনমুন্রিত করা হইলে, তিনি অত্যন্ত

সপ্তম অধ্যায়

৩৩৯

কেশ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন । দেশের মধ্যে কেহ
মান্ত, গণ্য এবং প্রধান হইলে সচরাচর দেখ যায় ঘে একদল
লোক তাহার প্রশংসা এবং একদল লোক নিন্দা করিয়া থাকে ।

মহাত্মাজীর নিকটও এবপ নিন্দা! ও প্রশংসাস্থচক বহু পত্র প্রতিদিন
আসিত।

আমি কখনও কখনও প্রশংসান্থচক ছুই একখানা পত্র

তাহাকে শুনাইয়া দেখিয়াছি, প্রশংসা শুনিলে তিনি যেন বিষণ
এবং ঘ্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেন। আর নিন্দা বা সমালোচন।
শুনিলে, তাহাতে কতটুকু সত্য আছে তাহা বুঝিবার জন্য
প্রত্যেক কথা কাণ পাতিয়া শুনিতেন।

বন্ের দাঙ্গার সমক্ব

বহু পার্শা স্ত্ী-পুরুষ তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়া
অনেক পত্র দিয়াছিল; সেই সমুদয় পত্র তাহাকে পড়িয়!
শুনাইয়াছি; কিন্তু তাহাতে কোনরূপ বিকার দেখি নাই।

এরূপ গালাগালি শুনিয়া সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকা সাধারণ মন্ুুষ্তের
ক্ষমতার অতীত বলিয়া আমার তখন মনে হইয়াছিল ৷
তাহার নিকট বিরুদ্ধবাদিগণ যেরূপ খাতির, যত্ব, সম্মান এবং
সহ্ৃদয়তা৷ পাইয়া থাকেন, তীহার অনুগত জন বা ভক্তেরাও

অনেক সময় সেরূপ পাইতেন না। কারণ, তাহার প্রশংস। বা
গুণগান করিলে কেবল উপেক্ষা বা উদ্াসীনত। ব্যতীত অধিক

কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই। অনুগত জনের প্রতিও মহাত্মাজীর

মঙ্গলদৃষ্টি সর্বদা বর্ধিত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তুলনায়
প্রতিপক্ষের প্রতিই তীহার ন্সেহ ও ভালবাসা অধিকতর প্রবল---

ঘটনা-পরম্পরা হইতে আমার এই ধাঁরণী বদ্ধমূল হইয়াছে।

৩৪০

মহাত গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

ংসারে কেহ লাঞ্ছিত অথবা উপদ্রত হইলে মহাত্মাজীর
নিকট যেরূপ সহান্ৃভূতি পাইবে, এব্ূপ আর কোথায়ও নহে ।
বাহার প্রতি সকলে বিরক্ত, মহাত্মাজী তাহাকে রক্ষা করিতেন।
এক সময়ে কোন কারণে এক ব্যক্তির প্রতি আশ্রমের অনেকে

বিরক্ত হইয়! তাহাকে তুচ্ছ ও অবজ্ঞা করিতে লাগিল।
মহাত্মাজীও তাহার অনেক কার্য অহ্ুমোদন করিতেন

না;

তথাপি যে দিন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, লোকে সেই ব্যক্তিকে
অবজ্ঞ! করিতেছে, সেইদিন হইতে প্রত্যহ কিছু সময় শত কাজ
অবহেলা করিয়া তিনি এ ব্যক্তির নিকট যাতায়াত

আরম্ভ

করিলেন। ইহাতে অপর সকলেও তাহাকে পুনরায় সম্মান
প্রদর্শন করিতে লাগিল।
কেহ কোনরূপ অন্যায় বা অসত্য

আচরণ
হইয়াছে
বলিতেন
থাকিলে

করিলে মহাত্মীজী প্রথমে কোথায় নিজের দোষ বা ক্রি
তাহাই বিচার করিতে বসিতেন। কারণ, তিনি
যে, নিজের ভিতরই ছুষ্ট বা অসত্য ভাব লুক্কাপ্মিত না
অপরে এরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। তাহার

জীবন এতই স্বচ্ছ, শুভ্র ও পবিত্র যে, তাহার পক্ষে লোকের
নিকট গোপন করিবার কিছুই নাই, ইহ! আমি নান প্রকারে,
উপলব্ধি করিয়াছি।

অষ্টম অধ্যায়
মহাকজ্সাজীর সাধন!
চরিত্রের এইরূপ পবিত্রতা ও স্বাভাবিক সরলতা মহাত্বাজী
'কিরূপে অজ্জন করিলেন,_-কি সাধনার দ্বারা তিনি চিত্তের ময়লা

দূর করিতে সমর্থ হইলেন, ইহা জানিতে ধরন্মার্থী অনেকেরই
কৌতুহল হইবে; কিন্ত সাত মাস দিবারাত্রি তাহার সঙ্গে সঙ্গে

থাকিয়াও তাহার জীবন ও সাধনা বাহির হইতে যতদূর দেখ!
যায়, তদতিরিক্ত আমার জ্ঞান নাই। কারণ, ধর্দ-সাধনার কথ।
মহাত্মাজী বিশেষ আলোচনা করিতেন না। ত্তাহার জীবনের

এদ্দিক্ যথাসম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতেই তিনি অধিকতর
প্রয়াসী ছিলেন, ইহাই আমার বিশ্বাস।

সত্যের প্রতি তাহার

অকপট নিষ্ঠা, এবং সত্যের জন্য জগতের সমস্তই বিসঙ্ন
করিবার শক্তি তাহার আছে, ইহা! দেখিয়াছি । ইহা হইতে

আমার মনে হয়, কেবল সত্যের জ্যোতিতে মহাত্মাজীর অন্তর
স্বাভাবিক নিয়মে পরিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ।
বৈষণবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষণবের সংস্কার তাহার

অস্থিমজ্জায় রহিয়াছে । তদতিরিক্ত বাল্যে ও যৌবনে গুজরাতের

জৈন সাধুদিগের প্রভাব তাহার উপর অল্লাধিক পরিমাণে কাধ্য
করিয়াছিল।

বিলাতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে

৩৪২

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
৫]

তিনি অনেক খ্রীষ্টান ভক্তের সংস্পর্শে আপিয়াছিলেন, এবং বিশেষ

শ্রদ্ধাসহকারে বাইবেল হইতে বীশুধীষ্টের ধন্দোপদেশ পাঠ
করিয়াছিলেন। তিনি অনেক ধন্মপরায়ণ মুসলমানেরও সঙ্গ
করিয়াছেন। তিনি সকল ধর্ম হইতেই সার সত্য সংগ্রহ করিতে
সমর্থ বলিয়া ধশ্ম লইয়া তাহার কোনকূপ দলাদলি নাই। আজ
কাল তিনি সর্বদা একখানা গীতা সঙ্গে রাখেন, এবং গীতা

ধ্যান, গীতাজ্ঞান ও গীতাই ত্ৰাহার কণ্ঠের ভূষণ হইয়া পড়িয়াছে।
তিনি বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার হইলেও তাহার

নিজের

আচার-পদ্ধত্তি ও উচ্ছিষ্ট-বিচার অনেকাংশে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর
ন্যায় দেখা যায়।
গীতার সঙ্গে ছোট ছোট কুদ্রাক্ষের একটি মালা মহাত্মাজী
তাহার ঝোলার মধ্যে রাখিতেন।

কিন্তু আমি কখনও তাহাকে

উহা! ব্যবহার করিতে দেখি নাই। কেবল ছুই দিন অসহযোগ
আন্দোলনের বিশেষ সঙ্কট সময়ে প্রাতে বিছানা তুলিতে
যাইয়া তাহার

দেখিক্াছিলাম।

বালিশের

নিকট

মালাটী পড়িয়া

থাকিতে

ইহা হইতে আমার মনে হইয়াছিল যে

রাত্রিতে তিনি উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে

যখন কলিকাতাতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাহার
সাক্ষাৎ, হয়, তখন এ মাল! দুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইয়া
মহাজ্জাজী বলিয়াছিলেন যে তিনি উহ! জপ করেন? কিন্তু
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এনপ জপ অপেক্ষা চরকা চালনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-ম্মরণ করিলে তিনি অধিক ফললাভ

অষ্টম অধ্যায়

৩৪৩

করেন। সেই জন্য মহাত্মাজী বিশ্বাস করেনযেযজ্ঞ হিসাবে
চরক! ব্যবহার করিলে লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই ভগবন্ুখী
হইবে।
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' প্/97764. [০:৮৮ ) মহাত্মাীর জপের প্রণালী আমি
জানি না, তবে তাহাকে একাগ্রভাবে বসিয়া চরকা চালাইতে
বহুবার দেখিয়াছি । তাহাতে অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে
যে তিনি অজপা সাধন করেন; কিন্তু এরূপ সাধনপ্রণালী কোথায়,

কি ভাবে তিনি লাভ করিলেন, তাহা কিছুই আমি বলিতে
পারি না।

মহাত্মাজীর ধর্মজীবন আমি যাহা দেখিয়াছি এবং যতটুকু
বুঝিয়াছি তাহা বর্ণনা করিলাম। তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভা
নানা জনে নানা দিক হইতে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া
তাহার ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ।
কিন্ত আমার বিশ্বাস, তাহার ভিতরের চিন্তা এবং বাহিরের

দৈনন্দিন কার্যের মধ্য দিয়া যে পবিত্র ধর্মভাব ম্বতঃই প্রবাহিত
হইতেছে, তাহার নিগুঢ মন সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলে
সমগ্রভাবে তাহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ সম্ভব
নহে। গুজ-

রাতের প্রসিদ্ধ ভক্ত-কবি নরসৈয়। রচিত একটি স্তোত্র মহাত্মাজী
বড় ভাল বাসিতেন। আশ্রমের প্রার্থনার সময়এই স্তোক্ত

৩৪৪

মহাত্মা গাহ্থীজীর সে সাতমাস

তাহাকে প্রায়ই শোনান হইত, এবং বন্দীভাবে যখন তিনি
আশ্রম হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন, তখনও উপস্থিত সকলকে
উহা গান করিতে বলিয়াছিলেন।

মহাত্মাজীর চিত্ত যেন এ

স্তোত্রের অক্ষরে অক্ষরে প্রতিবিশ্বিত হইয়া রহিয়াছে । তাহার
মনের গঠন ও জীবানের আদর্শ উহা দ্বারা পরিষ্ফুট হইতেছে

বলিয়া গানটার মূল এবং অঙ্থবাদ এইস্থলে প্রকাশ করিতেছি ।
রাগ-_খান্বাজ, ধূলালী।
বৈষ্ণব জন তো৷ তেনে কহিরে,

জে পীর পরাই জানেরে।
পর ছুঃখে উপকার করে তোত্র,
মন অভিমান ন আনেরে ॥ ১
সকল লোকম? সহ্ছনে বন্দে,

নিন্দা না করে কেনিরে।
বাচ কাছ শন নিশ্চল রাখে,

ধন ধন জননী তেনি রে ॥২
সম দৃষ্টনে তৃষ্ণা ত্যাগী,
পরনসত্রী জেনে মাত রে।
জিহবা থকি অনত্য ন বোলে,
পরধন নব ঝালে হাত রে ॥ ৩
মোহ মায়া ব্যোপ নহি জেনে,

দুঢ বৈরাগ্য জেনা মনমারে।
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্লাধ নিবার্যা
রে।
মিকর্তা,

খ্রকোভর
তর্যা রে॥৫

অনুবাদ
“বৈষ্ণব ত তাহাকেই বলি ধিনি অপরের ক্রেশ বুঝিতে
পারেন,

এবং

পরছুঃখে

উপকার

করিয়।

মনে

অভিমান

আনেন না ॥ ১

যিনি সকলকে মর্ধ্যাদা দেন, কাহারও নিন্দা করেন না এবং

বাকা, মন ও ইন্জ্িয়সকল বশে রাখিতে পারেন, সেই ব্যক্তির
জননী ঘন্ত, ধন্য ॥ ২

যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রক্ষা করেন, ধাহার অসত্য
বলিতে জিহ্বা অবসন্ন হইয়া যায় এবং পরধনের প্রতি ধাহার

লোভ নাই, ধাহার উপর মায়ার আধিপত্য নাই এবং মনে দৃঢ়
বৈরাগ্য রহিয়াছে, সর্বদা যিনি রামনাম জপে নিমগ্ন থাকেন,

তাহার শরীরে সমস্ত তীর্থ বর্তমান রহিয়াছে
॥৩-৪
যিনি লোভ, কপটতা, কাম এবং ক্রোধ জয় করিয়াছেন,

নরসৈয়া বলে সেই ব্যক্তির দর্শনে কুলের একাত্তর পুরুষ অবধি
উদ্ধার হইয়া যায়”॥৫

নরসৈয়া রচিত এই প্রসিদ্ধ: সঙ্গীতে রামনামের

প্রশংস

আছে। মহাত্মাজীকেও একদিন পথশ্র ও উপবাসের নিমিত
শরীরের অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় "শ্রীরাম, শ্রীরাম” বলিয়
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে দেখিয়াছিলাম *)
1. তঘ্যতীত তিনি যেক্প
ভক্তিভাবে তুলসীদাস প্রণীত রাঁায়ণের প্রশংসা করিতেন এবং
রামলীলা-সনবন্ধীয় সঙ্গীত শ্রবণক্ররিতেন, তাহা হইতে আমার
ধারণা হইয়াছে যে তিনি রামনাম অবলম্বন করিয়া ভগবদুপাসন
করিয়া থাকেন।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায় তরষ্টব্য।

নবম অধ্যায়
মহাত্াজীর পরিবার
আশ্রমের সকলে মহাত্মাজীকে যেমন “বাঁপুজী” বলিয়া সম্বোধন
করেন, তাহার পত্থীকে সেইরূপ “বা” বলিয়া সম্বোধন করা
হয়। গুজরাতি “বা” শবের অর্থ “মা”। ম্হাত্মাজীর পত্বী হইয়া
“বা?কে সর্বদা কঠোর পরীক্ষার মধ্য দরিয়া জীবন যাপন করিতে
হয়। তাহার স্বামী বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়।
অভিহিত হইতেছেন এবং দেশে সম্রাটের ন্যায় সম্মান লাভ

করিতেছেন। তাহাতে “বা”কে তেত্রিশ কোটি সম্তানের মীতৃত্বের দার্রিত্ব লইতে হইয়াছে। ম্বামীর যশের ও গৌরবের

অংশভাগিনী হইলেও সংসারের স্থথ-সম্পদ্ “বা”র কিছুই নাই।
স্বামীর ত্যাগ এবং সেবাধন্ম নিজেও গ্রহণ করিয়া ষে ভাবে
তিনি দেশের ও দশের সেবাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন,

তাহাতে ভারতের সতী রমণীকুলে ভাহার নাম চির-ম্মরণীয় হইয়া
থাকিবে।

তিনি কখনও মহাত্মাজীর ধশ্বসাধনের অন্তরায় হ'ন

নাই এবং যখন যে ভাবে প্রয্নোজন হইয়াছে, কাম্মমনোবাক্যে
তিনি স্বামীর কর্মের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন।

মহাত্মাজীর স্ুম্ম ধশ্ম-দৃষ্টি অনুসারে কাধ্য করিয়! “বা'কে সর্বদা,
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মহাআ গান্বীজীর
সঙ্গে সাত মাস

স্বামীর সস্তোষ-বিধান করিতে হয়। একদিন একজন আশ্রমবাসী অন্স্থ ছিলেন, অথচ “বাঃ তাহা জানিতেন না, তাহাতে
প্রার্থনার সময় সকলের সমক্ষে মহাত্মাজী তাহাকে শুনাইয়া
দিলেন-__“দেবদাসের অস্থুখ হইলে তোমার

জানিতে বাকি

থাকিত না; কিন্তু অপরের অস্থখের সংবাদ রাখ না, ইহ!
কিরূপ?” অপর একদিন তাহার সম্বন্ধে মহাত্াজী আমাকে
বলিয়াছিলেন--“বাকে আমি প্রথম হইতেই এমন শিক্ষা দিয়াছি
যে পায়খানা পরিষ্কার করা হইতে আরম্ভ করিয়া কোন কাজ

করিতে তিনি পরাজ্ুখী নহেন। তবে খাটিতে খাটিতে যখন
আর শরীরে কুলাইয়া উঠে না, তখন “বেচারি, কোন আপত্তি
বা প্রতিবাদ না করিয়া কেবল কাদতে থাকে।”

আশ্রমে মহাত্মাজীর পাকশালার নাম “বড় পাকশাল”।
মহাত্মাজী আশ্রমে থাকিলে “বড় পাকশালে” প্রত্যহ অনেক
অতিথি উপস্থিত থাকিতেন।

পরিচিত কেহ

দেখা করিতে

আনিলেই মহাজ্মাজী তাহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন।
এই সকল লোকের জন্য রন্ধন “বা'কে ছুই বেলা স্বহন্তে করিতে

হইত। তাহাতে তাহার এত অধিক পরিশ্রম হইত যেশরীর
শুকাইয়া যেন কাঠ হইয়া যাইত । তাহার পর যখন মহাত্মাজী কিছু
দিনের জন্ত স্থানান্তরে ঘাইভেন, তখন একটু বিশ্রাম পাইয়া
“বার শরীর আবার তাজা! হইয়া উঠিত, ইহা বহুবার আমি
লক্ষ্য করিয়াছি। স্বামীর বৈরাগ্য এবং বিষয়-বিতৃষ্কার অংশ
এই ভাবে দৈনন্দিন জীবন এবং বর্দের মধ্য দিয়া গ্রহণ করিয়া

নবম অধ্যায়

৩৪৯

৮৯৫৯৯ পাপািরসি পাপা

তিনি ভারতের স্ত্রীজাতির, সম্মুখে পতি-সেবা'র এক উজ্জল দৃষ্টাস্ত
প্রদর্শন করিতেছেন ।

মহাত্মাজীর চারি পুত্রের মধ্যে আশ্রমে এই সময় কেবল
তাহার কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাঁস উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহাত্মাজী এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন যে, আশ্রমে পৌছিলে দেবদাস ও আমি তাহার সঙ্গে
থাকিয়া! তাহার কাজকম্ৰের সাহায্য করিব। সেইজন্য তিনি প্রতৃদাসকে ওয়াঁধ ও যমুনীদীসজীকে রাজকোটে অন্ত কাজের ভার

দিয়া পাঠাইয়াছেন।

ইহাদের সহিত আমার পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ

হইয়া গিয়াছিল। এখন আবার নৃতন করিয়া দেবদাসের সহিত
আলাপ-পরিচয় করিতে হইবে, এইজন্ত আমাকে চিস্তিত দেখিয়া!
প্রভুদাস বলিয়৷ দিল যে দেবদীসের স্বভাব এমনই কোমল এবং
সেবা-পরায়ণ যে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইতে অধিক সময়
লাগিবে না।

দ্েবদাসকে প্রথম আমেদাবাদ ষ্টেশনে দেখিলাম--নিজের

আনন্দে নিজেই বিভোর হইয়া গুন্ গুন্ ক্বরে গান করিতেছেন,
আর মালপত্র মোটর লরিতে বোঝাই করিতেছেন। তাহার
পর আশ্রমে আসিবার সময় লরিতে বসিয়া জনৈক নেতৃস্থানীয়
ব্যক্তির কোন বক্তৃতাকে তিনি 4712009101৩, 11200210155

অর্থাৎ অপার বাক্যসমষ্টি বলিয্া সমালোচনা! করিতে লাগিলেন।

তাহার যুবজনোচিত সুস্থদেহের স্কন্তি, বুদ্ধির প্রথরতা এবং

বাক্চাতুর্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। জন্মাবধি

৩৫০

মহাত্ গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

মহাত্মাজীর ক্রোড়ে লালিত-পালিত এবং শিক্ষাপ্রাপ্ধ হইয়া
দেবদাস পিতার অনেক সব্গুণের অধিকারী হ্ইয়াছেন।
তাহার যেরূপ সেবাপরায়ণতা, নিভীকতা এবং সর্বদাই প্রশান্ত ও
প্রফুল্লভাব দেখিয়াছি, এরূপ অল্পই দেখা যায়। মহাত্াজী
নিজে একবার বলিয়াছিলেন-_-“দেবদাসের ভিতর ভয়ের লেশ-

মাত্র নাই। যেখানে প্রবেশ করিতে অপর লোক বহুবার
ইতস্ততঃ করিবে, দেবদাস নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া সেখানে প্রবেশ
করিবে ।” আশ্রমের সমস্ত আদর্শগুলি মহীত্মাজী ধীরে ধীরে
দেবদাসের অজ্ঞাতসারে তাহার চরিত্রের মধ্যে ফুটাইতে চেষ্টা

করিতেছেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির পরিপক্কতা

লাভ হইলে, দেবদাস নশাত্মাজীর এক বিশেষ 'যস্তরব্ূপে কাধ্য
করিতে সক্ষম হইবেন, ইহ অল্পদিনের পরিচয়েই আমি বুঝিতে
পারিয়াছিলাষ।

মহাতআ্মাজীর আত্মজ না হইয়া অপর যে কয়জন দেশভক্ত
ঘুবক আত্মজের ন্যায় সেই সময় তাহার বড় পাকশালের অস্তভুক্তি
ছিলেন, তাহাদের বর্ণনা এখন

করিতেছি।

দেবদাস

যেষন

কথাবার্তায় স্থচতুর এবং লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়! তীহাদিগের চিত্ত হরণ করিতে সুদক্ষ, নির্বীকৃকণ্ট্ী ছোটলালজী ঠিক

তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত। অনেক সময় প্রশ্ন করিয়াও ছোটলালজীর নিকট হইতে উত্তর পাওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। তিনি সর্ববদ!
যেরূপ নীরবে তীহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাতে
তাহার আশ্রমে অবস্থিতি সন্বদ্ধে লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত
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হইতে পারে। অথচ যেমন শরীরের প্রাণবাফু শরীরকে জীবিত
রাখে, সেইব্বপ তিনি আশ্রমের কাধ্যকলাপ ও নিয়ম-পদ্ধতির

প্রতি অহরহঃ দৃষ্টি রাখিয়া আশ্রমের বিশিষ্টতা ও জীবন-রক্ষা
করিতেছেন। মহাত্মাজী
সিপাহী ।” বস্ততঃ নিজের
ছোটলালজী এনূপ উদাসীন
ধ্বসিয়া ধ্বংসপ্রাপ্তও হইয়া

বলিতেন--“ছোটলাল ত একজন
কর্তব্য ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে
থাকিতেন যে, ঘি একদিকে জগৎ
যায়, তথাপি ছোটলালজী তাহার

নিপ্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য

থাকিবেন।

্বস্থানে

যথাসময়ে

উপস্থিত

ছোটলালজীর এই গুণ আবার স্থরেন্দ্রজীতে নাই।

তিনি আদব, আত্মীয়তা ও ভদ্রতার মূর্তিত্বরূপ। সর্বদাই
তাহার গ্র্ুলবদন এবং সর্বদাই তিনি আত্মীয়জনের সেবা
করিতে প্রস্তত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাজ্ঞনের প্রতি তাহার

এমন অসম্বরণীয় লোভ,

যে কোন অবস্থাতেই তিনি তাহা

ত্যাগ করিতে পারেন না। সেইজন্য স্থুরেন্্রজীর প্রশ্নের বিরাম
নাই, এবং কঠোর ও একাগ্রভাবে কর্তব্যকার্যে নিবিষ্ট থাকা

তাহার পক্ষে সময় সময় কষ্টসাধ্য হ্ইয়া পড়ে। কিন্তু আলাপপরিচয় এবং আত্মীয়তা করিতে সুদক্ষ বলিয়া তিনি অল্পবয়সেই

মাতৃভাষা হিন্দী ব্যতীত উদদ, মারাঠি, গুজরাতি প্রভৃতি
ভাষায় জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন।

তৃতীয় যুবক প্যারীলালজীকে বাহির হইতে ছেটিলালজীর
্তায় গম্ভীর এবং নীরব বলিয়াই বোধ হয়; অথচ কোন জ্ঞানগর্ত
বিষয়ের আলোচনা দ্বারা তাঁহার হৃদক়-তন্ত্রীতে আঘাত দিতে

৩৫২

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

পারিলে তাহার হৃদয়ের উৎস খুলিয়া দেওয়া যায়। ইনি পাঞ্জাব

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী উচ্চশিক্ষিত যুবক । একজন 9০019:

বা পণ্ডিত বলিয়া লোকের নিকট মহাত্মাজী ইহার পরিচয় দিতেন,
এবং তাহার কোন লেখ! বা উক্তি হইতে কোন বিষয় উদ্ধার
করিতে হইলে প্যারীলালজীকেই তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন।

মহাত্মাজী বলিতেন--“আমার যাহা কিছু ছাপা হইয়াছে, সেই
সম্বন্ধে প্যারীলাল এক “১০০০1০12০৭1” অর্থাৎ বিশ্বকোষ ।

মহাত্বাজীর এই সকল 'মানসপুত্র'দিগের সর্বাকনিষ্ট বালরুষ
বা 'বাকোবা” একজন ৪:85 ( শিল্পী) এবং অনুক্ষণ সঙ্গীত ও

চিত্রবিদ্যার রসান্গুভূতিতে মগ্র থাকিতেই সমধিক সমূংস্থৃক।
তাহার মধুর এবং কোমল ক সকলকেই মোহিত করে? তাকে
দেখিলে পূর্বতন ব্র্ঘচারী খধিবালকদিগের কথা স্মরণ হয়।
প্রকৃত শিল্পীর স্তায় তাহার স্বভাব এখনও বালকের ন্যায় সরল এবং

যুবজনোচিত চরিত্রগত কোন বিশ্ষত্বের পরিচয় পাওয়া থায় না।
্ত্-পুত্র পরিজন নকলের সহিত কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ
থাকিলেও পরিবারের মধ্যে মহাত্মাজীর পঞ্চম-বর্ীয়া পৌন্রী
মন্ত এবং
পালিতা কন্যা লক্ষ্মীর নহিত তাহার যে প্রকার প্রণয়
এবং অন্তরের নংযোগ দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও সহিত

নহে। মহাত্মাজীর গাভীধ্য দেখিয়া এক এক সময়ে তাহাকে
পর্ধবতের স্তায় নিশ্চল ও শান্ত বলিয়া মনে হইত; কিন্তু সেই

অবস্থাতেই মন্থু ও জঙ্ষী আসিয়া তাহার সেই ঘনীভূত ভাব
ছরল করিদনা দিতে সক্ষম হইত ।
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লক্ষ্মীর কাহিনী দেশের অস্পৃশ্ঠতা-সমস্তার সহিত যুক্ত বলিয়া
ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । লক্ষ্মীর নিজ পিতামাতা উভয়েই আছেন । তথাপি মহাত্মাজী উহাকে কন্তাব্ূপে
প্রতিপালন করিতেছেন । অস্ত্যজ-জাতীয়া লক্দ্মীর আগমনে
মহাত্মাজীর পরিবারে একটি ক্ষুদ্র বিপ্লবের স্থষ্টি হইয়াছিল ; কিন্তু
মহাত্মাজী লক্ষ্মীর জন্য আত্মীফ-পরিবার সকলকেই বজ্জন করিতে
প্রস্তুত হইলেন। লক্ষ্মী ভারতের অস্পৃশ্য ও অন্তযজ-জাতি-

সমূহের প্রতিনিধিরূপে মহাত্মাজীর সম্মুখে বর্তমান। মহাত্মাজী
ইহাকে যে চক্ষতে দেখেন এবং ইহার প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়া
থাকেন, তদ্বারা তিনি অন্ত্যজ-জাতি-সমূহের প্রতি তাহার সহদ্রয়ৃতা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতৈছেন।

অস্পৃশ্ততা-দুরীকরণ বলিলে মহাত্মাজী কি অর্থ প্রকাশ করিতে
চাহেন, ইহা লইয়া.দেশে নানারূপ মতভেদ দেখা যাঁয়। কেহ কেহ

মনে করেন, মহাআ্মাজী ইহা দ্বারা জাতিভেদ্দের মূলে কুঠারাঘাত
করিতেছেন ; আবার কেহ-বা ইহ! কেবল তাহার একটি রাজনৈতিক চাতুরী ব্যতীত আর কিছু নহে এইরপ বিশ্বাস করেন। যে

সকল সমাঁজ-সংস্কারকগণ পূর্ধব হইতে জাতিভেদের উচ্ছেদ-সাধন
করিতে প্রয়্াসী ছিলেন, তাহারা মনে করেন যে মহাত্রাজীও এ

উদ্দেস্তেই অস্পৃশ্ঠতা-দূরীকরণের বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন । কিন্তু
আমার বিশ্বাস মহাত্মাজীর মতে অস্পৃশ্ঠতা-দূরীকরণের সহিত
'আহার-বিহার বা বিবাহশপ্রথা পরিবর্তনের কোন সম্বন্ধ নাই।

টিনাভেলি অবস্থান কালে জনৈক অস্ত্জ-জাতীয় নেতার সহিত
৩

৩৫৪

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস
প্পাসপিসপাস্পিস্পি

আলোচনা-প্রসঙ্গে মহাত্মাজী
এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন তাহা পূর্কেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পর আশ্রমে

আপিয়া তিনি রাজগোপালাচারীজীর প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান
করিয়াছিলেন, তাহাও আমি লিখিয়াছি। অস্পৃশ্ঠতা-নিবারণকল্পে
আধ্যসমাজের পোষকতায় দিলীতে “দলিতোদ্ধার সমিতি”্র
উদ্যোগে এক আন্তর্জাতিক প্রীতিভোজ হইয়া গিয়াছে । এই
ব্যাপার লইয়া সনাতনী হিন্দুগণ মহাত্মাজীকে বহু পত্রাদি লিখিতে
লাগিলেন, সেইজন্য বিষয়টি তাহার নিকটে একদিন উপস্থিত
করিয়াছিলাম, তখন
আক্ষেপ করিয়া তিনি আমাকে
বলিয়্াছিলেন--“লোকে যদি এভাবে আমার কথার বিকৃত

অর্থ করিতে থাকে, তাহা হইলে আমিকি করি?”

ইহার

পর আমেদাঁবাদ কংগ্রেসের সময়ও এক আন্তর্জাতিক প্রীতিভোজ

হইয়াছিল।

দেশের

নানাস্থান

হইতে

তৎসশ্বন্ধে

হিন্দু

সমাজের প্রতিনিধিবর্গের পত্রাদি আসিতে আরম্ভ হইলে
আমি মহাতআ্মাজীকে তঘিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি তাহাতে
বলিলেন যে, তাহার অভিমত লইয়া এ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয় নাই

এবং তিনি নিজে উহাতে উপস্থিত ছিলেন.না।

কিন্ত তৎসঙ্গে

ইহাও বলিলেন যে এ ভোজে পুরি, কচুড়ী ইত্যাদি পাকা জিনিস
ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা গুজরাতের প্রথা অনুসারে “সকৃড়ি' নহে ।

মহাত্মাজীর আশ্রমে আহারাদি সন্ধন্ধে যে ব্যবস্থা দেখিয়াছি

তাহা কোন কোন অংশে বিশুদ্ধ হিন্দুআচার-পদ্ধতির অনুকৃ্
নহে, তাঁহা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু উহা কি পরিমাণে গুজরাতের
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দেশাচারের অন্ধবর্ভী, এবং কি পরিমাণে দেশাচাঁরের বিপরীত,
তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই । সকলের পক্ষেই স্বপাকের
ব্যবস্থা মহাত্মাজী প্রশৃস্ত বলিয়৷ স্বীকার করিতেন এবং কিছুকাল
পুর্ব পধ্যস্ত আশ্রম হইতে অন্যত্র যাইলে আশ্রমবাসীদিগকে
স্বপাকে আহার করিতে বলিতেন।

আশ্রমে অবস্থানকালে

সকলকে এক আদর্শ এবং এক নিক্সমের অধীন হইয়া চলিতে হয়,
সেইজন্য এ নিয়ম পালিত না হইলেও ক্ষতি নাই, এইব্প তিনি
মনে করিতেন। নিজের আহার সম্বন্ধে তিনি উচ্ছিষ্ট বিচার করিয়া
চলিতেন তাহা! দেখিয়াছি। হিন্দু-ধন্মীচ্সারে আত্মশুদ্ধির জন্য

আহার-শ্ুদ্ধির আবশ্তকতা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু আত্ম-

শুদ্ধির প্রতি লক্ষ্যনা করিয়া কেবল আভিজাত্যের অভিমান বা
জাতি-বিদ্বেষ পোষণ-কল্পে আহার লইয়া আচার-বিচার করিলে
ধর্মের নামে অধর্থের প্রশ্রয় হয়, ইহাই তাহার অভিমত।

অস্পৃশ্ততা-দূরীকরণের চেষ্টা দ্বারা তিনি এই জাতি-বিদ্বেষ বা
আভিজাত্যের অভিমান নষ্ট করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন।

কিন্তু

তৎসঙ্গে সমাজে যদি সংযমের আদর্শ শ্লথ হইয়া যায়, তাহা হইলে

মহাত্মাজী যত ছুঃখ ভোগ করিবেন সেব্ূপ বোঁধ হয় অপর কেহ
করিবেন না। জাতিগত সংযঘমের আদর্শ অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য
তিনি কখনও জাঁতিভেদ প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিতে গ্রস্তত

হেন, এবং সেই কারণেই তিনি সামাজিক ভাবে আস্তর্জাতিক
ভোজ এবং আস্তর্জাতিক বিবাহ-প্রথা অন্গমোদন করেন না।

দশম অধ্যায়
আশ্রমে প্রথম তিন দিন
প্রায় দুই মাস কাল অধিকাংশ সময় মহাত্মাজীর সঙ্গে ট্রেণে
যাপন এবং অবশিষ্ট সময় লোকাকীর্ণ বড় বড়.নগরে বাস করিয়া
স্বদয় যেন কুঞ্চিত ও আড়ষ্ট হইয়৷ গিয়াছিল, তাহা আশ্রমে

আসিয়া বুঝিতে পারিলাম।

আশ্রমের চতুর্দিকে বহুদুরব্যাগী

উন্মুক্ত প্রান্তর, তাহাতে সহরের আবজ্জনাশূন্ত, মৃছুমন্দ পবিত্র

বাছুর সংস্পর্শে আপিয়া প্রাণ আবার সরস ও সতেজ হইয়া
উঠিল। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিলে
যেধপ এক অনির্বচনীয় আনন্দের শোতে গা ঢালিয়া দিয়া
আনন্দে বিভোর হইয়া পড়ে, আমারও অবস্থা কিয়ৎ-পরিমাণে

তাহাই হইল । আশ্রমে পদার্পণ করিতেই প্রিয় স্থহৎ স্থরেন্্রজী

আদর করিয়া তাহার কক্ষে আমাকে লইয়া গেলেন এবং
তদবধি তিনিই আমার আশ্রমে অবস্থানকালে অভিভাবকম্বব্ূপ
হইলেন। তাহার নিকট আশ্রমের কোথায় কি দেখিবার আছে
জানিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার সময় একবার মহাত্মাজীর

সম্মুখে পড়িয়াছিলাম। তিনি তখন প্নানাগার হইতে বাস"
গৃহে যাইতেছিলেন। আমাকে দ্রেখিয়াই তিনি আশ্রম কেমন
লাগিতেছে, হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম

দশম অধ্যায়
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“জাগা বহুৎ আচ্ছা হ্যায়”। তাহাতে প্রফুল হইয়া “বনুৎ্*
শব্দের উপর জোর দিয়া, তিনিও বলিয়! উঠিলেন, “বহুৎ আচ্ছি
হ্যায়” এবং সহাস্তবদনে

চলিয়া গেলেন।

আমি “আচ্ছি*-

কে “আচ্ছা” বলিয়। হিন্দী ব্যাকরণ দূষিত করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা তাহার এ আবৃত্তি হইতে বুঝিতে পারিলাম।
প্রথম দ্রিন, (৬ই অক্টোবারের ) সাস্ধ্য-প্রার্থনা কিছু আড়স্বরের সহিত হইল। আশ্রমের লোকজন ব্যতীত আমেদাবাদ সহর হইতেও বহুলোৌক এই প্রার্থনায় যোগদান করিয়া"
ছিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলে আশ্রমে সেই দিন কে কি
পরিমাণ সত কাটিয়াছিল এবং কতটা বয়ন-কাঁধ্য করিয়াছিল,

তাহার হিসাব পাঠ হইল ; মহাআ্মীজী খুব মনোযোগ দিয়া তাহা
শুনিতে লাগিলেন । এইক্ষপে সকলের দৈনিক কার্য্য-বিবরণ
পাঠ সমাপ্ত হইলে মহাত্মাজী চরক ও তাত সম্বন্ধে গুজরাতিতে
অনেক কথা বলিলেন, এবং তাহার গ্রেপ্তার হইলে কি কি
কাধ্যভার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিলেন । তাহার

সেই উপদেশ সকলে নিম্পন্দভাবে উতৎকর্ণ হইয়া! শুনিতে
লাগিল।

প্রার্থনার জমায়েৎ ভঙ্গ হইতে কিছু অধিক রাত্রি হইল,

এবং চতুদ্দিক তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়! পড়িল। প্রার্থনাস্থল
হইতে মহাত্মাজী
নিজ কক্ষে আসিয়া প্রায় তিন হাত লম্বা এক
বাশের লাঠি হন্যে হন্ হন্ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন।

'অদ্ধকার রাত্রি বলিয়। দেবদাস তাহার পম্চাৎ পশ্চাৎ লন লইয়া

৩৫৮

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

ছুটিতে লাগিল। আশ্রমে আসিয়া অবধি মহাআ্মাজীরও প্রাণে
একটু ক্ষতি আসিয়াছে, তাহ! লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।
সান্ধ্য-প্রার্থনার

কর্তব্য নাই।

পর আশ্রমে

কাহারও

কোন

নির্দিষ্ট

প্রার্থনার পূর্বেই সকলকে আহারাদি সমাপ্ত

করিতে হইয়াছিল। মহাত্মাজী বেড়াইতে যাইলেন দেখিয়া
আমি রাত্রির বিশ্রামের চেষ্টায় স্বরেন্দ্রজীর কুটারে আশ্রয়
লইলাম।

ভোর ৪টার সমম্ন আবার প্রার্থনার ঘণ্টা বাঁজিল,

এবং আবার সকল আশ্রম্বাসী একত্রিত হইয়া সমস্বরে
স্তোত্াদি পাঠ করিবার পর মহাত্মাজী আত্মদর্শনের জন্য
নিজ্বনতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদ্দান করিলেন।
“তিনি বলিলেন যে এই নির্জনতা কেবল লোকালয় ত্যাগ করিয়া
বনগমনেই লাভ হয়, তাহা নে । ভিতর হইতে নিঃসঙ্গ হইলে

লোকালয়ে থাকিয়াও নিজ্জন-বাঁস করা যায়। গুজরাঁতি ভালকপ
বুঝিতে না পারাতে মহাত্মাজীর এই সকল অমূল্য উপদেশ
অন্্মানের উপর নির্ভর করিয়া যতদূর সম্ভব বুঝিবার চেষ্টা
করিতে লাগিলাম। আমার তাহাতে বড়ই অস্থবিধা বোধ

হইতে লাগিল।

্

মহাত্মাজীর দপ্তরের কাগজপত্র ঠিক করিয়া! রাখা এক মস্ত

কাজ। যমুনাদাস রাজকোট চলিয়া যাইল দেখিয়া! আমাকে কি
করিতে হইবে তাহা বুঝিবার জন্য প্রাতে (৭ই অক্টোবার)
মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন-“দেব্দাসের সহিত কথ। বলিয়া! তোমাদিগের কাজ ভাগ করিয়!

দশম অধ্যায়
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দিব।” দ্বিতীয় দিবস বন্ধে হইতে ষ্টোকৃস্ সাহেব (৬, 9015৪),

সিন্ধুদেশের শ্রীযুক্ত জয়রামদাস, এবং অন্ধপ্রদেশের শ্রীযুক্ত রাম-

চন্দ্র রাও প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।
দেবদাস

এই অতিথিবর্গের

সেবা-শুশ্রষা কিরূপ নিপুণতার

সহিত করিতেছিলেন, তাহ! দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। রামচন্দ্র রাও মহাশয় মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করিলেন,__“গীতাতে শ্রীকঞ্ণ
অজ্জুনকে যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহ দিয়াছিলেন, অথচ আপনি

অহিংস প্রচার করিতেছেন, ইহার সামগ্তস্া কোথায় ?” মহাত্মাজী
প্রথমে বলিলেন,--“এই প্রশ্নের উত্তর আমি বহুবার দ্িয়াছি।

দেবদাস তোমাকে আমার বক্তব্য বুঝাইয়া দিবে।” কিন্ত
পরক্ষণেই তিনি সংক্ষেপে বলিতে লাগিলেন, “গীতা আধ্যাত্মিক

রস্থ। মান্ষের অন্তরে সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির
ঘন্দচিরকালই আছে।
সেই অসং্প্রবৃত্তির নাশ এবং সং্প্রবৃত্তি বা ধর্ষের বৃদ্ধির জন্ত
জীবাত্মাকে পরমাত্ম।! যে উপদেশ দিতেছেন, তাহাই গল্পের মধ্য

দিয়া গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে ।” এই বিষয়ে অন্য দিন অপর এক
ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,-_“আপনি হত্যা কর! অধন্্ব বলিতেছেন,
কিন্তু দশমণ্ডরু গুরুগোবিন্দ সিংহ যুদ্ধ করিবার জন্য শিখ-সম্প্রদায়ের
স্ষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তবে কি বুঝিতে হইবে যে তিনি ইহার
দ্বারা অধন্বের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন ?” মহীত্মাজী বলিলেন+__“শুরু-

গোবিন্দ সিংহের যে অধিকার সামান্ত জীবের দেই অধিকার
নহে। গুরুগোবিন্দ সিংহকে অনুকরণ করিতে হইলে তাহার

আধ্যাত্মিক অবস্থা পূর্বে লাভ করিতে হইবে ।” মহাত্মাজীর এই

৩৬০

মহাঁআ! গাঙ্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

উত্তর হইতে আমি বুঝিলাম যে তাহার মতে বন্ধ-জীবের প্রত্যেক

কার্য পাঁপ-পুণ্য বিচার করিয়া করিতে হইবে; নতুবা পাপামুষ্ঠান
দ্বারা অন্তরের

অপবিত্রতা

বর্ধিত হইতে থাকিলে ভাহার

ফলভোগ নিশ্চয়ই করিতে হইবে। হ্ৃদয় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র
হইয়া যখন বদ্ধ-জীব মুক্ত হইয়া যায়, তখন তাহার চিত্তে পাপের
সংস্কার অঙ্কিত হয় না, এবং সেইজন্ত তাহার কর্তব্য এবং বন্ধজীবের কর্তব্য, এক নিয়মে পরিচালিত হয় না।
দ্বিতীয় দিনের সান্ধ্য-প্রার্থনার পর মহাত্মাজী আশ্রমের
সকলের নাম করিয়া কুশল-বার্তাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,

এবং এক একট! কথা বলিয়! সকলকে খুব হাসাইতে লাগিলেন ।
তাহার পর তিনি নিজে কোন উপদেশ না দিয়া স্টোকস সাহেবকে

উপদেশ প্রদানের ভার দিলেন
এবংপ্রার্থনা শেষ হইলে পূর্বরর্দিনের
ম্যায় ভ্রমণে বাহির হইলেন। রাত্রির অবসানে ৮ই অক্টোবার
প্রাতে আবারযে প্রার্থনা হইল তাহাতে পঅস্তরমম বিকসিত
কর অস্তরতর হে” এই বাঙ্গলা গানটি গীত হইল। গানের ভাবে
এমন জমাট বাঁধিয়া! গিয়াছিল যে গান শেষ হইলেও মহাত্মাজী
অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে আসন করিয়! বসিয়া রহিলেন। তাহার পর

ধীরে ধীরে তিনি নিজের গৃহে চলিয়া গেলেন।

গানের
ভাব ভঙ্গ

করিয়া সেই দিন আর তিনি কোন উপদেশ প্রদান করিলেন না।
প্রা এক ঘণ্টা পরে চারিদিক আলোকিত হইলে আমি
মহাত্মাজীর
নিকট গিয়!বদিলাম। তখন প্রথমে আমাকে প্রতিদিন

নিয়মিতরূপে কিছুক্ষণ সত! কাটিতে বলিলেন । তাহার পর আবার

দশম অধ্যায়
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বলিলেন,-_“তুলা ধুনিবার কাজটাও অবসর মত অভ্যাস করিয়া
লইও।” এই সময় মহাত্বাজীর প্রাতের আহার লইয়া
“বা” আসিলেন।

তিনি তাহা খাইতে খাইতে আমাকে ষ্টোকৃ্

সাহেবের ছুইটি প্রবন্ধ “ইত্ডিপেন্ডেণ্ট* কাগজ হইতে পড়িয়া
শ্তনাইতে বলিলেন। প্রবন্ধ দুইটি পুস্তকাকারে ছাপা হইবে।
্টোক্স্ সাহেব মহাত্মাজীকে তাহার মুখবন্ধ লিখিয়া দিতে
অনুরোধ করিয়াছিলেন। আহার শেষ করিয়া তিনি তাহ

লিখিতে বসিবেন, এমন সময় আমেদাবাদ হইতে শ্রীমতী
অনস্থয়া বেন্ মহাত্মাজীর, সহিত পরিচয় করাইতে একজন
সাহেবকে লইম্বা আসিলেন।

সাহেবটি অনস্য়া বেনের ভ্রাতা;

প্রসিদ্ধ বন্ত্র-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অন্বালাল সারাভাই মহাশঘ্নের পুক্রকন্ঠাদিগের গৃহ-শিক্ষক ? সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন।
অল্পক্ষণ কথাবার্তার পরেই মহাত্মাজী সাহেবকে আশ্রমের
চারিদিক দেখাইবার জন্ত আমাকে নিযুক্ত করিলেন। সাহেবের
সরল ও শাস্ত স্বভাব এবং সকল বিষয় জানিবার ও শিখিবার
আগ্রহ দেখিয়া আমি বেশ মন খুলিয়া তাহার সহিত আলাপ

করিতে লাগিলাম।

তিনিও তাহাতে অন্তষ্ট হইয়া আমার

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।
01 11917900081780787201৩

আমি বলিলাম--"]ু 229 07৩
56600505”,

অর্থাৎ আমি

মহাত্মাজীর একজন সামান্ পরিচারক। পকেট হইতে ছোট
একটি ক্যামেরা বাহির করিয়া সাহেব আশ্রমের নানা স্থানের
ছবি (529513019) তুলিয়া লইলেন। তাহার পর মহাত্মাজীর
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মহাত্মা! গান্ধ
সঙ্গে
ীজীর
সাত মাস

নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ছবি তুলিবার অস্থমতি চাহিলেন।
মহাত্মাজী তাহাতে বলিলেন-_-“যদি অনুমতি চাও তাহা হইলে
পাইবে না, কারণ স্বতগগ্রবৃত্ত হইয়া আমি কোন ছবি তুলিব না,
এইরূপ স্থির করিয়াছি। তবে আমার কাজের ক্ষতি না করিয়া
এবং আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া, ছবি তুলিয়া লইলে আমি
তাহাতে আপত্তি করিব না।” এই বলিয়া মহাত্মাজী আবার
লিখিতে বসিলেন; সাহেব ইত্যবসরে মহাত্মাজীর ছবি তুলিয়া
লইলেন।
সেই সময় বন্বের একজন ফটোগ্রাফার সেখানে উপস্থিত
,/ছিলেন। তিনি এ কথা শুনিয়। কয়েকদিন আশ্রমে থাকিয়া

মহাত্বাজীর নানা ভাবের বহু ফটো তুলিবার চেষ্টা! করিতেছিলেন।
মহাত্মাজী একদিন হাসিতে হাসিতে তীহাকে বলিলেন-_-“আমার

নিখুঁত প্রতিকৃতি তুমি তুলিতে পারিবে না, কেহই তাহা পারে

নাই । আমার আকৃতি ঠিক একক্বপ থাকে না, দিনের মধ্যে তাহার
নানা পরিবর্তন হয়।” মহাত্বাজীর এই কথার প্রকৃত অর্থ

আমি তখন বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু পরে সর্বদা তাহার সঙ্গে
থাকিয়া দেখিয়াছি যে সত্য সত্যই তাহার আকুতি সকল সময় এক
রূপ থাকে না। কখনও তাহাকে দেখিয়৷ মনে হইয়াছে যেন

পঞ্চবিংশতি-বর্ধীয় যুবক, অনীম ও আদম উৎসাহে কার্ষে; নিরত
আছেন; আবার কখনও মনে হইয়াছে যেন অশীতিপর বৃদ্ধ,
জরাভারে বুঞ্ধিত ও নত হইয়! পড়িয়াছেন। এইরূপ পরিবর্তনের
প্রকৃত কারণ আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। তবে মনেহয়
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তাহার শরীর এতদূর শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া গিয়াছে যে অস্তরের
ভাব-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের আকুতি অতি সহজেই
পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাহার দেহ অন্তরের ভাব প্রকাশের জন্য
যেন দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছে।

বেলা দশটার সময় (৭ই অক্টোবার) শ্রীযুক্ত লাল! লাজপত রায়
ও শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেল, এই দুইজন আসিয়া উপস্থিত
হইলেন, এবং গভর্ণমেন্ট মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করিবে কিনা

এই বিষয় আলোচন। করিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী
বলিলেন যে কেবল মডারেট্দিগের সহানুভূতি হাঁরাইবে, এই
ভয়ে গভর্ণমে্ট ইতন্ততঃ করিতেছে। কিন্তু লালাজী ও প্যাটেল
সাহেব তাহ স্বীকার করিলেন ন1। মডারেটুদিগের উপর ইহাদের
উভয়েরই বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই দেখিলাম । তথাপি মহাত্মাজী
জোর দিয়। এ কথাই বলিতে লাগিলেন। লালীজী মহাত্মাজীকে

বলিলেন-_*দেশে এখন যেবূপ নিরভীকতা। দেখা যাইতেছে, কেবল
মহাত্মাজীর দৃষ্টান্ত-প্রভাবেই তাহা! লোকের প্রাণে পরিস্ফুট হুইযাছে।” ইহার পর তিনি গোপনে কিছু পরামর্শ করিবার

ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি সেম্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।
লালাজী ও প্যাটেল সাহেব উভয়েই আশ্রমে আহার
করিলেন।

আশ্রমে

একদল

দুর্দান্ত কুকুর ছিল, তাহাদের

দৌরাত্ম্য নিশ্চন্তমনে কেহ আহার করিতে পারিত না।

লালাজীর আহারের সময় মহাত্মাজী দ্রাড়াইয়। কুকুর ভাড়াইতে
লাগিলেন।

তাহার সহিত ভারত ভ্রমণ কালে তাহাকে ষেক্ধপ
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মহাত! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

সম্মান লাভ ও রাজৈশ্ব্ধ্য ভোগ করিতে দেখিয়াছি, তাহার পরই
মহাআ্মাজীর এইরূপ কুকুর তাড়াইতে উৎসাহ দেখিলাম। ছুই

দৃশ্ঠই মনে মনে তুলনা করিয়া ভাবিলাম উভয়ই তাহার চরিত্রের
উপযোগী হইয়াছে ।
বৈকালে “ইয়ং ইত্ডিয়া” কাগজের সহকারী সম্পাদক শ্রীবালজী
দেসাই এবং গুজরাতি 'নব জীবনের সহকারী সম্পাদক শ্ীআনন্দ
স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাজীর সহ্কন্মীরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আসিলেন।

ইহাদের সহিত মহাত্মাজী যেরূপ মধুর

ভাবে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম,

ষহাত্মাজীর অধীনে কাজ করিয়া কাহারও স্বাধীনতা, বিশিষ্টতা
ও ব্যক্তিত্বের নাশ হয় না। এই সমন্তের ভিতর' দিয়া সময়

অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই তিন দিন তেমন কাজের মত
কাজ কিছুই করি নাই; সেই কারণ মহাত্মাজীর সঙ্গে বাস
করিয়াও প্রাণে কেমন একটা ত্রাস আসিয়। উপস্থিত হইল।
ভাবিলাম, এইবূপ গোলমালের মধ্যে থাকিয়! পাছে লক্ষ্যতরষ্ট হইয়া
পড়ি,
পাছে আোতের টানে পড়িয়া ভাসিয়৷ যাই।

একাদশ অধ্যায়
আবার বন্ধে
৮ই অক্টোবার (শনিবার ) রাজ্রে মহাত্মাজী পুনরায় বন্ধে
যাত্রা করিলেন । এবার তাহার বাহনস্ব্ূপ দেবদাস ও আমি
চলিয়াছি। দেবদাস ভাল ওস্তাদ জুটিয়াছে, কোন বিষয়ে তাহাকে

কিছু বলিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতেছে না; এবং নিজে

যেরূপ কাঁধ্যতত্পর অপরেও সেইরূপ অগ্রগামী হইয়া কাজ করিতেছে দেখিলে সে বড় প্রসন্ন হয়। মহাত্মাজীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত
লালা লাজপত রায়, শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী, রামচন্দ্র রাও
এবং মহাদেব দেসাই মহাশয় চলিয়াছেন। ট্রেণে আমি শ্রীযুক্ত
মহাদেবের নিকট রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম।

তিনি কাব্য-

রসের রসিক লোক। রাব্বি ১২টা পধ্যন্ত নিদ্রা ত্যাগ করিয়া
তিনি আমাকে নানারূপ কবিতার রস আম্বাদন করাইতে খুব

উৎসাহী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মহাদেবের সহিত এই মধুর আলাপন

অল্পক্ষণের জন্য হইলেও, সেই স্মৃতি কখনও নষ্ট হইবার নহে।

পরদিন বেলা ১১টার সময় আমর! বস্বে পৌছিলাম।

বাসায়

আসিবার কিছু পরে মুস্লেম নেত৷ জিন সাহেব মহাত্মাজীর

সহিত

সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন।

তিনি আশ্রমে

মহাত্মাজীর নামে তার করিয়া পূর্ব হইতেই সময় নির্দিষ্ট করিয়!

৩৬৬

মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

রাখিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর নগ্র দেহ এবং জান্ুর উপর পরিধেয়
বন্ত্রঃ আর মিঃ জিনার পৌষাক-পরিচ্ছদ আপাদমস্তক পূর্ণমাত্রায়
সাহেবী। ছুইজনে যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া করযর্দিন
করিতেছিলেন তখন পম্চাৎ হইতে কে একজন বলিয়া! উঠ্িল-_
“ড/1)5 2. £155 ০070850 15 অর্থা্১-কি বিষম পার্থক্য।

মহাত্মাজীর সহিত বছক্ষণ গোপনে আলাপ করিয়া জিন! সাহেব
প্রস্থান করিলেন

বৈকাল ৬টার সময় বদ্বের এল্ফিন্ষ্টোন্ মিল্স্এর নিকটে
জনদাধারণের এক প্রকাণ্ড সভ! হইল। দেবদাসের সহিত আমি

সেই সভায় গিয়াছিলাম। মহাত্মাজীর প্রবেশের পরই সভার
ঘ্রজা বন্ধহইয়া গিয়াছিল। লক্ষাধিক লোকের সভার শৃঙ্খলা
রক্ষা কিরূপ কঠিন ব্যাপার, ধাহারা এরূপ জনতার পরিচালনা করিয়াছেন তাহারাই উহা বুঝিবেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগের পক্ষে সময় সময় ধৈর্ধ্যরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িতে-

ছিল। আমাদের সঙ্গে সভার প্ল্যাটফর্ম
অবধি প্রবেশের টিকিট
থাকিলেও আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়। হইল না।

দেব-

দাস আত্মপরিচয় দিলেন না, দিলে কোনই অস্থবিধা ভোগ

করিতে হইত না। কিন্তু তাহার এতই বিনয়, বুদ্ধি এবং সহিষুতা
যে এ্ররূপ পন্থা অবলম্বন না করিয়া শ্বেচ্ছাসেবকদিগের সহিত

তর্ক ও বিচারে প্রবৃত্ব হইয়া কেবল টিকিটের বলে তিনি প্রবেশের
অধিকার সাব্যস্ত করিয়া লইলেন। পিতার নাম প্রকাশ করিয়া
তিনি কোনরূপ স্থবিধালাভের চেষ্টা করিলেন না দেখিয়া মনে

একাদশ অধ্যায়

৩৬৭

মনে তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলাম। সভায় প্রবেশ
করিয়াই দেখি--সন্মুখে, বামে ও দক্ষিণে অর্দবৃভীকারে অসংখ্য
লোক শ্রেণীবদ্ধভাবে বসিয়া রহিয়াছে। প্ল্যাট্ফর্মের কিঞ্চিৎ

বামে বিলাতি বস্ত্রের এক প্রকাণ্ড স্তুপ প্রস্তুত করা হইয়াছে।
কয়েকদিন পুর্বে ৫ই অক্টোবার তারিখে “ওয়াকিং কমিটি'র দ্বারা
দেশের পুলিশ, সিপাহী এবং অন্তান্য রাজকীয় কণ্মচারিবর্গকে
সরকারী চাকরী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া যে মন্তব্য পাস

হইয়াছিল, এই সভাতে মহাত্মাজী সেই মন্তব্য সর্ববসমক্ষে উপস্থিত
করিলেন এবং বলিলেন যে, যে অপরাধে আলিভ্রাতা্দিগকে

গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, সেই অপরাধ তিনি প্রকাশ্যভাবে এ সভায়
করিতেছেন । তাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে

আহ্বান করিলেন এবং ধাহারা সেই প্রস্তাব সমর্থন বা অনুমোদন
করিবেন এবং যে সমস্ত সমবেত ব্যক্তি সেই সভাতে উপস্থিতি

দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন, তীহাদিগকেও গ্রেপ্তার
করিতে তিনি সরকারকে অনুরোধ করিলেন।

সিপাহীদিগের সম্বন্ধে মহাত্মাজী বিশেষভাবে এই কথ!
জানাইয়া দিলেন যে, কেহ যেন গোপনে তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহ
প্রচারের চেষ্টা না করেন।

এই আন্দৌলন হইতে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে

পন্থা সমূলে বর্জন কর! হইয়াছে। এই আন্দৌলন-সংশ্লিষ্ট কোন
ব্যক্তি যাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে পারিবেন না$ তাহা গোপনে
বলিবার অধিকার তাহার নাই।
|

ওয়ার্কিং কথিটা'র মন্তব্যের মধ্যে সৈন্তদিগকে সরকারি

৩৬৮

মহাতআ গান্ধবীজীর
সঙ্গে সাত মাস

চাকরী ত্যাগ করিয়া চরকা, তাত এবং খদ্দরের ব্যবসায় অবলম্বন
দ্বারা জীবিকার্জনের উপদেশ দেওয়৷ হইয়াছে । তৎসম্বন্ধে মৃহা-

আ্াজী বলিলেন-_তীহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কেবল চরকা এবং তাঁত

অবলম্বনেই দেশের দারিপ্র্য বিদূরিত হইতে পারিবে এবং
লোকে জীবিকার জন্য 'গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভরশীল না হইয়া

স্বাধীনভাবে জীবন পরিচালন করিতে সক্ষম হইবে। মৌলানা
মহম্মদ আলী বলিতেন যে এই অসহযোগ যুদ্ধে গোলা-বারুদের

কোন প্রয়োজন নাই; স্তার গুলিই আমাদের গোলা, আর
চরক! আমাদের কামান । মহাত্মাজী বলিলেন, এই কথ! খুব ঠিকৃ।
কিন্তু দেশের লোক তেমন উৎসাহের সহিত খদ্দর গ্রহণ

করিয়া! বিলাতি বস্ত্রেরে আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে সম্থ
হইতেছে না, এই কথ! বলিতে বলিতে মহাত্মাজীর চক্ষু আর্দ্র
হইল। তিনি অশ্রসিক্তনয়নে বলিতে লাগিলেন-_-“এক বৎসর

পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম যে ব্সরের মধ্যেই শ্বরাজলাভ
সম্ভব হইতে পারিবে। বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল, অথচ এখনও
স্বরাজ লাভ হইল না।

যে সকল সর্ভ আমি দেশের নিকট

উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহাও সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইল
না। আমি উকিলভ্রাতাদিগকে কিন্ধূপে বুঝাইৰ যে আর্দালতে স্তায়স্চার হয় না, এরূপ স্থানে আইন-ব্যবসায় করা অসহ্ত। আমার তপস্তার অভাবে দেশের ছাত্রমগ্ুলীকেও স্থুলকলেজ ত্যাগ করিতে সম্মত করিতে আমি সক্ষম হইলাম না।

বন্থের নর-নারীদিগকে পধ্যস্ত সম্পূর্ণভাবে খদ্দর গ্রহণের প্রয়ো-

একাদশ অধ্যায়
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জনীয়তা৷ সম্যক উপলব্ধি করাইতে পারিলাম না।* এই ছুঃখ
আমি কোথায় রাখিব? কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ছুঃখের কথ

ভাবিবার দরকার নাই। এখনও যদি সকলে চরকা ও তাত
লইয়া খদ্দর গ্রস্তত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও নিদিষ্ট

সময়ের মধ্যে স্বরাজলাভের সম্ভাবনা! আছে।

চতুদ্দিকে খদ্দরের

প্রসার লাভ যতক্ষণ আশানুরূপ না হইবে, ততক্ষণ আমি
আইনভঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। আমি ভুল-

্রান্তিপূর্ণ সামান্য জীব।

ভগবানই অভ্রান্ত।

১৯১৯ সালে

যথোপষোৌগী ব্যবস্থা না করিয়াই আইনভঙ্গ অনুষ্ঠান দ্বারা যে
বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম সেইরূপ দ্বিতীয়বার না! হয়,

ততটুকু দেখিয়া চলিবার বুদ্ধি আমার আছে।

আইনভঙ্গ

“কস্রতে”র কল-কৌশল ও মারপেঁচ সমস্তই আমার জানা আছে।
ইহার অমোঘ শক্তি আমি জানি, আবার ইহার বিস্ব কোথায়
তাহাও আমার জানা আছে।

যতক্ষণ দেশে শান্তিময় পন্থার

প্রতি লোকের নিষ্ঠা উদ্বুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ আইনভঙ্গ অন্থষ্ঠান
সম্ভবপর হইবে না। এ নিষ্ঠা কি পরিমাণে প্রসার লাভ

করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমানের একতা কতদুর

দৃ়ীভূত

হইয়াছে, দেশে চরকার প্রচলন এবং খদ্দরের বিস্তৃতি দ্বার
তাহার সম্যক উপলব্ধি হইবে। চরকা যখন সকলের হৃদয়

অধিকার করিয়া বসিবে তখন অশান্তি-উপদ্রবের চিন্তা দেঠকের

মন হইতে দূর হইয়া যাইবে ।”
তাহার ফকিরের বেশ দেখিয়া বহুলোক অশ্রবিসঙ্জন করে,
৪

৩৭০

মহাত্ব! গান্ধীজীর লঙ্গে সাত মাস

এই বিষয়: উল্লেখ করিয়া মহাতআ্মাজী বলিলেন__“আমার জন্য
আমি কাহারও নিকট বিন্দুমাত্র দয়াপ্রার্থী নহি। সম্প্রতি আমি

অন্ধদেশে কয়েকটি জেল! পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি।

সেই

সমস্ত জেলায় প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে । শুনিয়াছি, কয়েকজন

স্ত্রীলোক অন্নাভাবে সন্তানসন্ততি সহ জলে ডূবিয়৷ প্রাণত্যাগ
করিয়াছে । দেশের এইরূপ ছুরবস্থা স্মরণ করিরা যদি সকলে
চরকা ও ধদার গ্রহণ করে, তবেই জামা কাপড় পুনরায় গ্রহণ

করা আমার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে।

এ বিলাতি বন্তস্তপে

আমি যে অগ্নি প্রজলিত করিব উহা আমার হৃদয়ে যে আগুন
জ্বলিতেছে তাহার প্রতিচ্ছায়! মাত্র ।

উপসংহারে মহাত্মাজী তিলক

মহারাজের নাম লইয়!

বলিলেন যে--“লোকমান্তের মহত্ব বুঝিবার জন্য “তিলক-গীত।”

পাঠের প্রয়োজন নাই । তিলক-গীতার সারাংশ তিনি এক কথায়
বলিয়৷ দিতে

পারেন।
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অর্থাৎ, স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার,_-এই বাক্য দ্বারা

লোকমান্ত তিলক তাহার জীবন, শিক্ষা এবং সাধনার মূলমন্ত্র
প্রকাশ করিয়া গিঘ়াছেন। ইহ! তিলক-গীতার প্রথমার্ধ; আর

দ্বিতীয়ার্ধ দ্বার! মহাত্মাজী পাদপুরণ করিতেছেন, যথা--“5%818)
15 8/21291516 0215 007096
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অর্থাৎ, চরকাই শ্বরাজলাভ্ভের একমাত্র উপায়। এই দুই বাক্য
একত্র করিলে তিলক-গীত। বা স্বরাজ-শান্ের মূলতত্ব বোধগম্য
হইবে।”

একাদশ অধ্যায়

৩৭১

মহাত্মাজীর সেই বিষগ্নরভাব এবং অশ্রুসিক্ত ' নয়ন দর্শন
করিয়া সমবেত জনমগ্ডলী নিতান্ত বিষাদগ্রন্ত হইয়া নিস্তন্ধ ভাবে
তাহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিল। মহাত্মাজীর অভিভাষণ
সমাপ্ত হইলে লালাঁজী সিংহের ন্যায় গঞ্জন করিয়া বক্তৃতা আরম্ত
করিলেন। যে সমস্ত দেশের লোক সেই সময়ও সরকারকে
সাহায্য করিয়া আপনাদিগকে

পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ

করিতে প্রস্তত রহিয়াছে, এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য সামান্ঠ
খদ্দর-বন্ত্র গ্রহণ করিতেও পরাজুখ, তাহাদিগকে তিনি কঠোর
ভাষার ভত্সনা' করিতে লাগিলেন। লালাজীর পর মৌলান!
আজাদ সোবানী সাহেব এবং বিহার প্রান্তের স্থপ্রসিদ্ধ নেত।

যুক্ত বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, উভয়ে তেজঃপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান
করিলেন।

অতঃপর মহাত্মাজী বন্তত্তপে অগ্রি প্রদান করিয়া সভাস্থল
ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বোমার দুড়ুম্ ছুড়ুম শবের
সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থবিশাল তুপের বন্ত্ররাশি প্রজলিত হইয়া
উঠিল। দেবদাস ও আমি যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সভাস্থল
ত্যাগ করিয়াও মহাত্বাজীর সঙ্গ লইতে পারিলাম না। অবশেষে ট্রামে চড়িয়া বাঁড়ী ফিরিতে আমাদিগের অনেক রাত্রি

হইয়া গেল। বাড়ীতে পৌছিয়। দেখি, তিনি সোমবারের
মৌনত্রত আরম্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর শয্যা গ্রস্তত
হইলে শয়ান অবস্থায় অকোবার মাসের 1০90610 [২5৬৩৬

( মডার্ন রিভিউ ) হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের

৩৭২

মহাতআ। গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

লেখা “60811

০ 7510৮”

অর্থাৎ,

শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন।

সত্যের আহ্বান

তত্যতীত, 081০56

[২51৩৮ (কলিকাতা রিভিউ ) ইংরাজী মাসিকে 0290
220 88০1,” অর্থাৎ, গান্ধী ও ঠাকুর শীর্ষক এক প্রবন্ধ

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সরোজিনী নাইড়ু মহাশয়। মহাত্মা
জীকে পড়িতে দিয়াছেন; তীহাও তিনি অনেক রাত্রি অবর্ধি
নিত্রাত্যাগ করিয়া পাঠ করিলেন ।

মহাত্বাজীর গ্রেপ্তার লইঘ্া এখন আর কিছু শুনা যাইতেছে
না।

তাহাতে

সম্ভাবনা নাই।
বন্ধে

মনে

হইতেছে যে শীদ্ব এরূপ কিছু ঘটিবার

বন্থে আমিয়া একটা জনরব শুনা গেল থে

গভর্ণমেন্টের চ১৯৩০৪০৮৪

0০801] বা কাধ্য-নির্বাহক

সভার অন্ততম মেম্বর, শ্রধুক্ত দিতলবাদ মহাশয় মহাত্মাজীর
গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধতা করিতেছেন । অপর একটা জনশ্রুতি এই
যে মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের জন্য ভারত সরকার বিলাত হইতে
অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহা তখনও আসে নাই।
পরদিবস (১০ই অক্টোবার ) সোমবার, মহাজ্মাজী প্রধানভাবে

রবিবাবুর প্রবন্ধের উত্তর লিখিতেই ব্যন্ত রহিলেন। উত্তরের
নাম দিলেন, 700৩ (75809600761,

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রহরী ।

মধ্যে মধ্যে অনেক দর্শনার্থী আসিয়া তাহার লেখার ব্যাঘাত করিতে
লাগিল। প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে মিসেস্ নাইড়ু, লাল! লাজপৎ
রায় মহাশয় এবং মহারাস্্ীয় নেতা শ্রীযুক্ত খাদিলকার। তাহারা
প্রত্যেকে বহুক্ষণ আলাপ করিলেন।

পরিশেষে লেখা সমাপ্ত

একাদশ অধ্যায়

*
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হুইলে তিনি আমাকে প্রবন্ধটি বিশেষ যত্বরপহকারে পড়িতে
এবং যগ্ভপি কোন অংশে উত্তরের অপেক্ষা থাকে, তবে তাহাও

ভাহাকে জানাইতে বলিলেন । আমাকে
করিলেন “] 0০৩ ০৮785

লিখিয়৷ জিজ্ঞাস!
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-অর্থাৎ্। তুমি বোধ হয় কবিবরের প্রবন্ধটি পড়িয়াছ।

আমি

বলিলাম “না”। , শুনিয়া একটু আশ্চর্য হইলেন।

তখন

আমি বলিলাম,_-“এই প্রবন্ধই বাঙ্গলাতে রবিবাবু 091050
7077%6157 [75005 (কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্ষ্টিটিউট্)

পাঠ করিয়াছিলেন
সভাগৃ
হে ; সেই জন আমি তাহার স্থুলযুক্তিগুলি
অবগত আছি” ইহাতে তিনি মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন

করিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, তাহার অনেক প্রাণের কথা মহাত্মাজী
এই প্রবন্ধ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে লেখা
সর্বাংশে নির্দোষ বলিয়া মনে হইল। তাহার লেখা সম্বন্ধে

ভাল-মন্দ কোন

কথা বলাই আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তথাপি

তিনি হুকুম দেন বলিয়াই আমি কখনও কখনও কিছু মন্তব্য
প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছুই

ছিল না। পাঠ শেষ হইলে আমি উপস্থিত হইয়। প্রবন্ধটি
বলিবার

দিলাম, এবং মুখের ভাবে ও মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম
যে আমার উহা খুবই ভাল লাগিয়াছে।

তিনি তখনই তাহা!

ডাকে পাঠাইয়া দিতে লিখিয়! দিলেন এবং তৎসঙ্গে “ইয়ং ইত্ডিয়া”র
জন্য অনেক “০৫55৮ বা “ক্ষুত্র মন্তব্য” পাঠাইতে দিলেন।

আমি আজ প্রায় সমস্তক্ষণই তাহার নিকট ছিলাম, অথচ

,. মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাঁস

৩৭৪

এ ক্ষুত্ব মন্তব্যগুলি কখন লিখিয়া ফেলিলেন তাহা লক্ষ্য করি

নাই। তাহার ক্রুত লিখিবার ক্ষমতা! দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।
আজ শ্রীযুক্ত মহাদেব এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন। যাইবার
পূর্বে মহাত্মাজী লিখিয়া লিখিয়া ত্তবাহাকে অনেক প্রশ্ন করিলেন ।
শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ মহাশয় রাব্রি দশটার ট্রেণে কানপুর
যাত্রা করিলেন । রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় তিনি মহাত্মাজীর সহিত
দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়।
গেলেন যে তীহাকে কিছু খবর দিবার প্রয়োজন হইলে টেলিগ্রাম
করিতে অথব1 পত্র লিখিতে যেন শৈথিল্য না হয়। রাজগোপালা”

চারীজী আজ মাদ্রাজ চলিয়৷ গেলেন ।
মঙ্গলবার অবধি বম্বে থাকিয়া সেইদিন ( রি অক্টোবার)

রাত্রি দশটার ট্রেণে মহাত্মাজী সুরাৎ যাত্রা করিলেন। যৌলানা
আজাদ সৌবানী সাহেব মহাত্মাজীর সঙ্গী। ট্রেণ ছাড়িবার
মাত্র ছুই মিনিট পূর্বে আমরা বন্ধে গ্রান্ট রোড, স্টেশনে উপস্থিত

হইলাম।

দেবদাস

দৌড়িয়া

টিকিট, করিতে

গেল।

আমি একজন মুটের মাথায় মাল তুলিয়া দিয়া, বাকি যাহ!
কিছু রহিল ছুই হাতে তুলিয়া লইলাম। তাহাতে মহাত্মাজী

হাত বাড়াইয়া “হাম্কো ভি কুছ দেও” এই বলিয়া নিজেও

কিছু বহন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমি
তাহা তাহাকে করিতে দিলাম না। এইকপ ব্যস্ততার মধ্যে পাছে
কোন জিনিষ ফেলিয়া যাই, সেইজন্য তিনি আমার পিছে পিছে

রহিলেন এবং মাল তুলিতেও

তাহার সাহায্য আবশ্বক

একাদশ অধ্যায়

হয় কি না, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

৩৭৫

দেবদাস-ও আমি

ক্ষিপ্রতার সহিত সমস্ত কাজ শেষ করিলাম, তাহাতে তাহাকে

কিছুই বহন করিতে হইল ন1; কিন্তু তাহার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ
হইতে হয়। ট্রেণে মালপত্র তোলা হইলে আমি এক তৃতীয়

শ্রেণীর কামরায় উঠিয়! পড়িলাম; কিন্তু সেখানে এত ভিড় যে
বসিবার স্থান ছিল না।

একজন আরোহী আমাকে দাঁড়াইয়া

থাকিতে দেখিয়া স্বেচ্ছায় উপরের বাস্কে তাহার বিছানাতেই
আমাকে শুইতে অনুমতি দিলেন। এদিকে শুনিলাম, দেবদাস
রাত্রিতে আম'র বিছা'ন। স্বন্ধে করিয়া আসিয়াছিল এবং আমাকে

নিত্রিত অবস্থায় দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। দেবদাঁসের আচারব্যবহার যতই লক্ষ্য করিতেছি ততই তাহার প্রতি আকৃষ্ট

হইতেছি।

দ্বাদশ অধ্যায়
সুরাৎ নগর

১২ই অক্টোবার, বুধবার সুধ্যোদয়ের পূর্বে আমরা স্থরাৎ

পৌছিলাম।

ষ্টেশনের সন্নিকটে মহাত্মাজীর এক পূর্ব নির্দিষ্ট

বিশ্রামের স্থান ছিল।

ষ্টেশন হইতে বহুজনপরিবুত হইয়া তিনি

সেই বিশ্রামাগারে চলিয়া গেলেন।

অথায় তিনি প্রাতর্ভোজন

গ্রহণপূর্বক সামান্য কিছু লেখাপড়ার কাজ করিবেন, তাহার পর

সহরের মধ্য দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া সহরের অপর প্রান্তে

ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে “ম্বরাজ আশ্রমে” অবস্থান করিবেন।

দেবদাস তাহার সেবাকাধ্যে নিযুক্ত রহিলেন।

আমি

মালপত্র লইয়া "স্বরাজ আশ্রমে” চলিয়া গেলাম ।
সহরের বাহিরে “স্বরাজ আশ্রমে” যাইবার পথে দেখিলাষ,
মহাত্মাজীর শুভাগমন উপলক্ষে সহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছ্্ করিয়!

সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, এবং দলে দলে খদ্দর-পরিহিত লোক
ষ্টেশনের দিকে আদিতেছে। দেবদাসের মুখে পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, সরাতে যে প্রকার খদ্দরের বহুল ব্যবহার দেখা যাইবে
এবূপ আর ভারতে

কোথাও

নহে । লোকের চলাফেরা

এবং

সাজসঙ্জ| দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, আঙ্গ এ সহর মধ্যে একটা
বিশেষ কিছু ব্যাপার ঘটিবে। কিন্তু তেমন কোলাহল বা গোল-
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মাল নাই। এইরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা দেশে দলে দলে লোক
রাস্তায় বাহির হইয়া গান, বাজনা ও চীৎকার করিয়। সহর তৌল-

পাড় করিত। এখানেও দলে দলে লোক রাস্তায় বাহির হইয়াছে,
কিন্তু সকলেই নিঃশবে গমনাগমন করিতেছে) কেবল মধ্যে মধ্যে
দেখি এক এক জনের স্বন্ধে এক একট! ঢোল রহিয়াছে এবং
মহাত্মাজীর আগমনের মঙ্গলবার্তী ঘোষণার জন্য কাঠি দিয়া
তাহাতে আঘাত করিয়া শব্ধ করা হইতেছে ।
স্থরাতের রাজপথ অতিক্রম করিতে করিতে ভারতের কত

ূর্বস্থৃতি চিত্তে উদিত হইতে লাগিল । এই সেই নগর-_ যেখানে
বনুশতকাল্ সৌরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি গৌরবমৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজমান ছিল।

যুগপরিবর্তনের চিহ্ন ধরিস্রীর বক্ষে স্বতঃই অস্কিত

হইয়া যায়। তাই আজ অর্দবাচীন বন্ধে মাত্র সেদিন জন্মগ্রহণ

করিয়া সথরাতের উপর মাথা তুলিয়া দাড়াইয়াছে।

কিন্তু এ

যুগেরও আবার পরিবর্তন হইবে; তখন বম্বের স্বৃতি অন্থুরাশিতে
বিলুপ্ত হইলেও স্থরাৎ আবার নিজের অক্ষয় কীত্তি ও বিজয়পতাকা বহন করিয়া তাহার দীপ্তি বিকিরণ করিবে । ট্রে হইতে

কুরাতের পূর্বধুগের প্রাচীর পরিখা ও ছুর্গ দেখা যাঁয়, তাহাতে
কত সময় কত বহিঃশক্র প্রতিহত হইয়াছে জানি না। কিন্ত
মাতা বনুদ্ধরা আজ কি দুর্দৈবের বশে যোড়লৌহশৃঙ্ঘলে আবদ্ধা!
হইয়াছেন; তাহার ফলে সুরাতেরও বক্ষে পাথর চাপা পড়িয়াছে,
এবং এ পুরাতন প্রাচীর, পরিখা ও দুর্গ সমন্তই নিরর্৫থক হইয়া
রহিয্নাছে। পূর্বযুগের সেই প্রাচীরের নিকট রেল-লাইন দেখিয়া!
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উহা লৌহশৃঙ্খল এবং স্থরাতের স্থবিস্তৃত ষ্টেশনটি যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ
সৌরাষ্ট্রের বক্ষৌপরি প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় তখন আমার বোধ হইতে
লাগিল ।

ইংরাজ এই দেশে মোগল-রাজত্ব সময়ে বাণিজ্য করিতে
আসিয়া প্রথম স্থরাতে কুঠি স্থাপন করে। আড়াই শত বৎসর

পূর্বে কেহ কি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল যে সেই কুঠির
মধ্যে যে মুষ্টিমেয় ইংরাজ বাস করিতেছিল, তাহাদেরই বংশধরের!
কালক্রমে এই ভূ-ভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম

হইবে। অশ্বখের বীজ দেখিয়া ঘেমন স্থবিশাল অশ্ব বৃক্ষ কল্পন!
করা যায় না, সেইরূপ সেই কুঠি এবং বর্তমান শক্তিশালী ব্রিটিশ
গভর্ণমে্ট,--এই ছুই-এর মধ্যে যে কোনপ্রকার সম্বন্ধ আছে, মন

কিছুতেই তাহ! সহজে স্বীকার করিতে চাহে না; কিন্তু অসম্ভবকে
সম্ভব করাই শ্রীভগবানের লীল! ; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে ।

সরাতে সেই পুরাতন পাশ্চাত্য প্রভাবের এক অদ্ভুত নিদর্শন
এখনও বর্তমান, তাহা দেখিতে পাইলাম। গুজরাত অঞ্চলে
সুরাতের ইংরাজি বাছ্যের “ব্যাড (9212) প্রসিদ্ধ ইহা দেব-

দাসের মুখে শুনিয়াছিলাম। বিবাহে ধুমধাম করিতে হইলে
সথরাতের “ব্যাণ্ বাগ্ঠ না হইলে কিছুই হইল না, এইব্দপ সাধারণ
লোকের বিশ্বাস। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দির ইংরাজি পোষাক

ও ফ্যাসান্ ছবিতে যেরূপ দেখিতে পাওয়! যায়, সেই ব্যাণ্ডের
বাদকদিগ্রের পোষাকও ঠিক সেইব্ধপ। মাথায় উচু টুপি, গায়ে
জেব্রার রং₹এর মত নানারঙ্গের ভোরাকাটা কোট, কোটের ছাট
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ছুই তিনশত বৎসর পূর্বের ইংরাজি কোটের াটের মত।
দেখিয়া! মনে হইল, বাস্তবিকই আমরা রক্ষণশীল জাতি; ইংরেজী
পোষাক ও ফ্যাসানের কায়দ। দ্রিন দিন কত পরিবস্তিত হইয়াছে

ও হইতেছে, কিন্তু সুরাতের ব্যাগু-বাদকেরা মোগল আমলের
ইংরাজদিগের জীবস্ত ছবি এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছে।
মোগল আমলের ইংরাজদিগের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা-

রবি শিবাজীর স্থরাৎ লুণ্ঠনের কথা মনে হইল।

এইবূপ অতীত

ও ভবিষ্যতের কথ চিন্তা করিতে করিতে *স্বরীজ আশ্রমে”

আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই আশ্রমের অপর নাম “পাটিদার

বোর্ডিং । , গুজরাতে পাটিদার নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহা-

দেরই আহ্ুকুলো এই বোর্ডিং রক্ষিত হইতেছে। চল্লিশটা যুবক
তখন এ আশ্রমে শিক্ষালাভ করিয়া দেশসেবা করিবার জন্ত

প্রস্তুত হইতেছিল | সহরের কোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত আশ্রমটী দেখিয়া মনে হইল যেন গ্রামে আসিয়া

পড়িয়াছি। পাটিদার বোর্ডি-এর অনতিদূরে “অনাবিল বোর্ভিং”
নামে অপর এক আশ্রমও আছে।

অনাবিল ত্রাক্ষণদিগের

পোষকতায় উহা রক্ষিত। অনাবিল বোিং-এর আচাধ্য দয়ালজী

ভাই স্ুরাৎ্-জেলা-কংগ্রেস-কমিটির প্রেসিডেন্ট; আর পাটিদার
বৌোডিং-এর পরিচালক কল্যাণজী ভাই উহার মন্ত্রী বা সেক্রেটারী। দয়ালজীভাই তিলক-স্বরাজ-ভাগারে সাহার যথা”
সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া একেবারে ফকির হইয়া বসিয়াছেন এবং

কল্যাণজীভাই প্রমুখ বহু একনিষ্ঠ দেশ-সেবকের সাহায্যে
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স্রাঁৎ জেলাকে অসহযোগ আন্দোলনের এক আদর্শ কেন্দ্ররূপে
গঠন করিয়াছেন।

আমার আশ্রমে পৌছিবার ২৩ ঘণ্টা পরে মহাত্মাজী,
মৌলানা সাহেব ও দেবদাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আশ্রমের
একটি স্প্রশস্ত ও স্থসজ্জিত কক্ষের নাম রপ্রার্থনা মন্দির” । সেই
কক্ষে মহাত্মাজী বসিলেন এবং দপ্তর খুলিয়া নিজের লেখাপড়ার

কাধ্যে নিবিষ্ট হইলেন, এবং এভাবে কিছুকাল যাপন করিয়া
রাতের বহির্দেশে মুললমানদিগের এক

চলিয়া গেলেন।

গগুগ্রাম পরিদর্শনে

দন্ধ্যার অল্পপূর্ধবে দেবদাসের সঙ্গে তাপ্তী

নদীর উপকূলে সুরাতের বুহৎ জনসভাঁতে উপস্থিত হইয়া দেখি,

যে মহাত্মাজী সেই গ্রাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বক্তৃতা দিতেছেন।

প্রায় পঞ্চাশৎ সহআ্র লৌকের এই বিরাট সভ1; যে দিকে

দৃষ্টি করি, সেই দিকেই দেখি থদ্দরের শাদা টুপি ও খদ্দরের

জামা । ইহাতে সভার দৃশ্য এত গাভীধ্যপূর্ণ ও সাত্বিকভাবাপন্ন
হইয়াছিল যে তাহা বর্ণনাতীত।

একস্থানে একত্রিত খদ্দর পরি-

হিত এত লোক ইতিপূর্বে কোথায়ও আমি দেখি নাই । মহাত্মাজী

গুজরাতিতে কি বক্তৃতা প্রদান করিলেন তাহা ভালরূপ বুঝিতে
পারিলাম না।

তবে বুঝিলাম যে বর্তমানকালে এরূপ বৃহৎ

জনসভার তিনি পক্ষপাতী নহেন। গ্রামে গ্রামে কিরূপে খদ্দরের
কেন্দ্র গ্রতিষ্টিত হইবে, ইহাই এখন তাহার প্রধান চিন্তা।

কারণ মনে প্রাণে খদ্দর গ্রহণ করিতে হইলে যে জ্ঞান, যে নিষ্ঠা ও
যে একাগ্রতার প্রয়োজন, সাধারণে তাহার বিকাশ না হওয়া
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০1৮11 015066016০০) কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন না।
নভাভঙ্গ হইবার পূর্বের দেবদাস ও আমি বাসায় চলিয়া আসিয়া
সুরা হইতে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

মহাত্মাজী ও মৌলান! সাহেব সভা হইতে বাসায় আমিলে আমরা
সেই রাত্রিতেই সাবারমতি যাত্রা! করিলাম ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিদায় গ্রহণের উদ্যোগ (১)
১৩ই অক্টোবাঁর প্রাতে আশ্রমে আসিয়া ৩১শে অক্টোবার
অবধি মহাত্মাজী আশ্রমেই অবস্থান করিলেন। তাহার পর
দিলীর অল্-ইত্য়া-কংগ্রেস-কমিটি টবঠকে উপস্থিত হইবার জন্য
তিনি ১লা নভেম্বর তারিখে দিল্লী যাত্রা করিলেন । অক্টো-

বার মাসের ১৩ই হইতে ৩১শে অবধি এই উনিশ দিন তিনি
আশ্রমের বাহিরে কোথায়ও না যাইলেও ইহা সহজে প্রতীত

হইবে যে, যে সমস্ত ঘটনার বীজ এ সগয় উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই
পরবর্তীকালে প্রকটিত হইয়া আন্দোলনের গতি পরিচালিত
করিয়াছিল। এই সময্র স্থরাতের দয়ালজীভাই ও কল্যাণজী-

ভাই আপিয়া মহাত্মাজীকে বাড়ডোপি তালুক পরিদর্শনের
নিমন্ত্রণ করিলেন এবং “সার্বজনীন শান্তিময় অবাধ্যতা” (10955
০1৮] 41506615০5 ) সমরে প্রবৃত্ত হইবার যোগাত। বাড়ভোলির আছে তাহাও তাহারা জ্ঞাপন করিয়া গেলেন । বন্ধে

হইতে নেতৃবের স্বাক্ষরিত ইস্তাহার জারি হইবার পর ম্হাআ্সাজী
শাস্তিমঘ্ন অবাধ্যতা অনুষ্ঠানের পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে-

ছিলেন) এবং আশ্রমে আসিয়া তিনি প্রতিদিন নানাভাবে*
স্বকীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি আশ্রমবাসীদিগের দৃষ্টিআকর্ষণ

ত্রয়োদশ অধ্যায়
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করতঃ শেষ বিদায় গ্রহণের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ।
দিল্লীতে অল্-ইওিয়া-কংগ্রেস-কমিটির সভাম্ম তিনি শাস্তিময়
অবাধ্যতা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন ।
ইতিমধ্যে এক নৃতন বিস্ব উপস্থিত হইল ।নাগপুর* কংগ্রেসের

বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট, বিজয়রাঘবাচারীজীর একাস্তিক দেশপ্রীতি সন্ধে
কাহারও মতদবৈধ হইতে পারে না । তিনি বয়সে প্রবীণ হইলেও

মধ্যপন্থী রাজনৈতিকদিগের ন্াঁয় গভর্ণমেন্টের অনুবর্তী হইস্সা
দেশসেবার পক্ষপাতী নহেন।

কিন্তু ম্হাত্নাজীর অসহযোগ

নীতি সন্বদ্ধেও তিনি একমত ছিলেন না, ইহা নাগপুর কংগ্রেসের
ইতিহাস পাঠেই অবগত হওয়। যায়। এই মতভেদ তাহার নানা
কার্যের ম্ধ্য দিয়া প্রকীশ পাইয়াছিল।

কংগ্রেসের সমস্ত কার্ধ্য-

করী ক্ষমতা অল্-ই্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটির হস্তে ্স্ত, কিন্তু নাগপুর
ংগ্রেসে এইবপ মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল যে এ কমিটি তাহাদিগের সেই ক্ষমতা ওয়ার্কিৎ কমিটির হস্তে ন্যন্ত করিতে পারিবেন। সেই ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা যখন ৪ঠা নভেম্বর তারিখে
দিল্লীতে অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটির সভী আহত হইল, বিজয্-

রাঘবাচারীজী তথন তাহার বিরুদ্ধতা করিতে লাগিলেন । এই
সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট. ও ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে কাহার

কতদূর ক্ষমতা, তদ্িষয়ে সংবাদ-পত্রে বৃদ্ধ প্রেসিডেন্টের সহিত
ংগ্রেস সেক্রেটারী পণ্ডিত মতিলালজীর যে তর্ক-বিতর্ক হয়,
*. ১৯২* ডিসেম্বরে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

ছা নত
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তাহা কংগ্রেম্নের ইতিহাসে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে । এই প্রকাশ্ঠ
বাদ-প্রতিবাদকাঁলে বিজয়রাঘবাচারীজী মহাত্মাজীকে যে সমস্ত
তার করেন তাহা ম্হাত্মাজী পণ্ডিত মতিলালজীর গোচরার্থ
তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু পরে দেখা গেল যে

পণ্তিতজী তাহা ছাপাইয়া অল্-ইপ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটির সভ্যদিগের
মধ্যে প্রচার করিয়াছেন । মহাত্মাজী ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইয়া!
ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রেরিত সেই তারগুলি এই প্রকারে
ব্যবহৃত হইবে ইহা মহাত্মাজীর অভিপ্রেত ছিল নাঁ। পণ্ডিত
মতিলালজী যখন ১৩ই অক্টোবার তারিখে এই বলিয়া মহাত্মা-

জীকে প্রথম সংবাদ দিলেন যে প্রেদিডেপ্ট, মহাশয় অল্-ইতিয়াকংগ্রেস-কমিটির সভা স্থগিত রাখিবার হুকুম দিয়াছেন, তখন
মহাত্মাজী তারযোগে পণ্ডিতজীকে জানাইলেন যে, "[ 50855
০০৯5075 181501105 [১155100101191 ০৮০৫৮-_অর্থাৎ আমার

মতে সভাপতি মহাশয়ের হুকুম ভদ্রভাবে অমান্ত করা যাইতে

পারে।

সংবাদপত্র সমূহে এই বিষয় লইয়া আলোচনা ও

বাদ-প্রতিবাদ হইবার পর শেষে তাহাই ঘাটিল; এবং দেখা গেল
যে বিজয়রাঘবাঁচারীজী মহাশয় দিল্লীর সভাতে উপস্থিত ন৷
হইলেও সভার কোন অনিষ্ট হইল ন1।
এদিকে ২২শে অক্টোবার তারিগে পণ্ডিত মদনমোহন

মালবীয়জী সিমলা পাহাড়ে বড়লাট্ লর্ড রেডিং সাহেবের সহিত
কি পরামর্শ করিয়া হঠাৎ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । লর্ড রেডিং
তখন যুবরাজের অভ্যর্থনীর আয়োজনে ব্যন্ত। বড়লাট মনে

অযোদশ অধ্যায়... আপ
করিয়াছিলেন যে যুবরাজকে ভারতে আনয়ন করিলে ভারতের

জনসাধারণের মজ্জাগত রাজভক্তি আবার জাগিয়া উঠিবে এবং
মহাত্মাজী ও কংগ্রেসকে ত্যাগ করিয়া ভারতের জনমগ্ডলী তাহার

ফলে পুনরায় ব্রিটিশ, রাজশক্তির প্রতিই আস্থা প্রদর্শন করিতে
থাকিবে।

যুবরাজের অভ্যর্থন! উপলক্ষ্য করিয়া গভর্ণমেন্টের সহিত

অসহযোগীদিগের মিট্মাটের প্রস্তাব সম্বন্ধে যাহ! যাহা ঘটিয়াছিল,

মালবীয়জীর এই আগমন হইতেই তাহার স্ুত্রপাত হইয়া
রহিল।

পাঠক, ভবিষ্যৎ এক অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত পরিচন্ন

পাইবেন ।

|

অক্টোবার মাসের এই উনিশ দিন মহাস্াজীর প্রাত্যহিক .
জীবন ও কাধ্যপ্রণালীর সহিত আমি যে ভাবে ও যে পরিমাণে

সংশ্লিষ্ট ছিলাম, দৈনিক ডায়েরির আকারে তাহা নিষ্লে বর্ণিত.
হইল | ইহাতে প্রতিদিনের সমস্ত ঘটন| বা কথা সঙ্গিবেশিত

না হইলেও মহাত্মাজীর দৈনন্দিন জীবনের একটা মোটামুটি ছবি
ইহা! হইতে পাওয়। যাইবে।
শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এই .
সময় আমি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা হইতে ই
ভায়েরি সম্ছলন করিলাম।
ক

রা

ডি

ক

ক

১৩ই অক্টোবার (১৯২১)1--সুরাৎ হইতে আসিয়া অবধি:
দেখিতেছি, মহাত্মাজী আমার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার

করিতেছেন । কারণ কি ঠিকবুঝিতে পারিতেছিনা। আমিও
২৫

|

নু
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এখন নকলের
স্তায়তাহাকে 'বাপুজী? বলিয়া স্ধোধন করিতে আরম্ভ

করিয়াছি। আমি তাহার পুত্রের সমান, তাহার আশীর্বাদের

ভিথারী।

কিন্তু তাহার ম্বভাব এতই মধুর যে তিনি উচু

নীচু ভেদ. দেখেন না।

যতই আন্দোলন ঘনীভূত হইয়া

উঠিতেছে এবং অসহযোগীর ব্রন্ধান্্র ত্যাগ করিবার সময় হইয়া
আসিতেছে, ততই তাহাকে দিনের পর দিন অধিকতর চিন্তাস্বিত,
অধিকতর একাগ্র দেখিতেছি । এক মৃহূর্তও তিনি বৃথা কথায়
সময়ের অপব্যন্র করেন না। কি প্রকার পরিঅম করিতেছেন,

তাহা দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। আলিভ্রাতাদের মোকদমার
সময় তাহারা আদালতে যে হুলুস্থুল কাণ্ডের অভিনয় করিয়!
ছিলেন, তাহা লইয়া কেহ কেহ তাহাদিগের কার্যের সমালোচন।
করাতে তিনি আলিভ্রাতাদের পোষকতা করিয়। বলিলেন,

ইহাতে সরকারি আদালতের প্রতি সাধারণের যে মোহ আছে
তাহা নষ্ট হইবে ।” কিন্তু তৎ্সঙ্গে ইহাও বলিলেন--“হা, আমার
দ্বারা এরূপ করা সম্ভব হইত না,২-32 চট 0855১ 86 ৮০৪1০

৮৩ 115 21270 51916 0136 58০7890121 73090,” অর্থাৎ,

--বলির পূর্বের যৃপকাষ্ঠের সম্মুখে মেষশাবক যেরূপ নিরীহতাবে
থাকে, আমি হইলে ঠিক্ সেইরূপ হইত।
.

অপর একদিন তিনি বলিলেন,_“হিংসার উৎপত্তি হয়

কিসে? হিংসা করিয়া যদি আনন্দ না থাকিত তাহা হইলে কেহ
হিংসা করিতে যাইত না। বাঘ বখন ছাগল শিকার করিতে
যায় তখন ছাগল প্রাণভয়ে পলাইতে চাহে। তখন তাহাকে
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স্প্পসসপসপি

তাড়া করিয়া যে একটু খেলা বা ক্করর্তি হয়, অনেক সময় সেই

লোভে হিংস্র জন্তরা শিকারে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের মধ্যে খাগ্য"
খাদক সম্বন্ধ থাকিলেও যদ্যপি সমন্ত ছাগল বাঁঘ দেখিলেই নির্ভীক
চিত্তে

স্বেচ্ছায়

বাঘের

সম্মুখে ঈ্াড়াইতে

পারিত, তাহ

হইলে বাঘের ছাগল বধ করিবার প্রবৃত্তি অল্পদ্দিনেই রোধ হইতে
পারিত। আমাদের এই গভর্ণমেপ্ট অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হইয়!
মারামারি কাটাকাটি করিবার জন্য সর্ববদ। প্রস্তুত হইয়া আছে;

এরূপ স্থবিধা পাইলেই ইহার স্র্তি বা আনন্দ।

ইহার এই

প্রবৃত্তিকে খর্ব বা নষ্ট করিবার একমাত্র উপায় আমাদের
নির্গীকতা শিক্ষা। তাহা হইলে মার্-কাটু করিয়া যে আনন্দ

হয়, তাহা আর ইহার থাকিবে না; এবং মারামারির পথ বন্ধ
হইলে বাধ্য হইয়া ইহাকে লোকমতের অধীন হইয়া চলিতে
হইবে 1”
অন্ত সময় অপর এক

ব্যক্তিকে মহাত্মাজী বলিলেন-_.

পশুনিয়াছি, সাপ যদি একবার দংশন করে তাহা হইলে তাহার.
আর বিষ থাকে না।

সেইরূপ আমাকে দংশন করিয়া আমার

উপর সমস্ত বিষ ঢালিযা গভপৃমেন্ট যাহাতে নির্ব্বিষ হইয়া। যায়,
তাহার জন্য আমি প্রস্তুত হইতেছি।”
গুজরাত বিগ্যাপীঠের কোন অধ্যাপক আসিয়া মহাত্মাজীকে .
প্রশ্ন করিলেন--“বাঁপুজী, আপনি অহিংস প্রতিরোধের পন্থা
কি করিম্না আবিষ্কার করিলেন? জগতের কোথাও তো! হিংসা-

শৃন্থ বিরোধের নজির পাই নাঁ। কোন্ ঘটনা বা কোন্ পুস্তক

৩৮৮:

মহাত্মা গান্ধীজী'র
সঙ্গে সাত মাস

হইতে এই অহিংস পস্থার কথা
হইল?”

আপনার প্রথমে মনে

কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া! মহাত্মাজী উত্তর করিলেন--“দক্ষিণ
আফ্রিকাতে যখন সেই পাঠান কর্তক আমি আহত হ্ইয়াছিলাম, তখন এই কথা প্রথম আমীর মনে উদয় হয়।”
অধ্যাপক---“ইহা বড়ই আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতেছে । কেহ

যদ্দি আমাকে প্রহার করে, আমারও তাহাকে প্রহার করিয়া
প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি হয়। কেহ যদি আমার অনিষ্ট করে,
কি করিয়া আমি তাহার ইই চিস্তা করিব? তখন প্রতিশোধ

লইতে পারিলেই আমার স্থখ। আমি কিন্ধপে ছুঃখের বোঝা
বহন করিয়া সন্তষ্ট থাকিব? “ঈশ্বরোহাহম্ অহং স্থখী”_এই প্রকার ভাবই তে মাৃষের পক্ষে স্বাভাবিক মনে হয় ।”
মহাত্মাজী বহুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যাপক মহাশয়ের এই
সমস্ত কথ শ্রবণ করিয়া এই উত্তর করিলেন-_-“তোমার এই
প্রকার মনে হয়, তাহার কারণ তোমার বড় অভিমান । আমার

সেইরূপ অভিমান
স্বতন্ত্র।”

নাই, তাহাতেই

আমার চিন্তার প্রণালী
|

অপর একদিন মহাত্মাজী বলিলেন--“আমি আমার সব
“জোশত সঞ্চয় করিতেছি।” তিনি “রোধ”
এবং “জোশ এই "
দুইটি শব্দ পৃথক্ অর্থে ব্যবহার করেন।

তন্মধ্যে “রোধ” অর্থাৎ

সাধারণ ক্রোধ, রাজসিক বৃত্তি; ইহার সংযম দরকার । কিন্তু

“জোশ” সাত্বিক তেজ; ন্যায় ও নত্যের উপর ইহার প্রতিষ্টা ।
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স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে স্বার্থপর লোকের মনে যেবূপ রোষের
সঞ্চার হয়, সেইব্ূপ সত্য অসত্য বিচার করিয়া, অসত্য

নিরসনের জন্য হৃদয়ে যে তেজের উদ্তৃব হয়, তাহাকে তিনি
“জোশ বলিয়া থাকেন।

১৪ই অক্টোবার।_বদ্ধে হইতে আমাদের সঙ্গে আশ্রমে
মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব আসিয়াছেন। মালা-

বারের মোপলা বিদ্রোহের সময় মোপজারা অনেক হিন্দুকে
বলগ্রয়োগে মুসলমান করাতে, মৌলান! সাহেব তাহার বিরুদ্ধে
এক উর্দু ইন্ডাহার লিখিয়াছেন। মহাত্মাজী তাহাকে আমার
ছারা উহর ইংরাজী অন্কবাদ করাইয়। লইতে বলিয়াছেন।

মহা

আআাজী বলিয়াছেন-_“কৃষ্ণদাস সব ঠিক করিয়া দিবে, মৌলানার
কোন ভয় নাই।” প্রকাণ্ড ইস্তাহার, তাহার উপর ছূর্ববোধ্য
উদ্দ,। শব্দের আঁড়ম্বরের মধ্যেই আমার পথভ্রম হইবার উপক্রম

হইয়াছে, এবং কি করিয়া উহার সার কথা উদ্ধার করিব,
তাহাই ভাবিতেছি।

মৌলানা সাহেবের লেখা-কাধ্যে নিযুক্ত থাকায়, আজ আমি

মহাত্মাজীর নিকট যাইতে বড় অবসর পাই নাই। কিন্তু মধ্যে
মধ্যে বাহির হইতে দেখিয়া! আমিয়াছি যে তিনি বহু লোক
পরিবৃত হইয়া নিজকাধ্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সন্ধ্যা ছয়টার
সময়

ভোজনান্তে

বাসন পরিষ্কার করিতেছি,

এমন

সময়

স্থরেন্দ্রজী আসিয়। আমাকে মহাত্মাজীর নিকট তাড়াতাড়ি যাইতে
বলিলেন, এবং তিনি নিজে আমার বাসন মলিবার ভার লইলেন।

৩৯০

মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

স্পাশিপিস্পাপাশিস্পিশাস।

আমি ভাবিলাম, বিশেষ কোন দরকারি কাজ আসিয়া পড়িয়াছে,
সেই জন্ত বাসন ফেলিয়া তখনই মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত

হইলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি একখানা বড় রেজিষ্টরী
পত্র পড়িতে দিয়া তাহার সারমন্ম মুখে মুখে বলিতে বলিলেন ।

চতুর্দশ অধ্যায়
বিদায় গ্রহণের উদ্যোগ (২)
পত্রথানা একজন মুসলমান ভদ্রলোক লিখিয়াছেন।

তাহাতে

মহাত্বাজীকে মুসলমান ধর্ধগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অন্থরোধ
করা হইয়াছে । এই পত্রের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, “তিনি
সত্যের ভিখারী । একটা মত গ্রহণ করিলেই সত্যলাভ হয় না।
সত্যের জন্ত প্রয়াস করিতে হয়। সেই মুসলমান ভ্রাতা যত
সহজে সত্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে

করিতেছেন, সত্য

তত সহজলভ্য নহে, ইহাই তাহার বিশ্বাস।৮ এ পত্রের পর
তিনি আরও অনেকগুলি পত্র “ফাইল করিতে বলিলেন। ইহার
পর আরও বলিলেন--“অনেক কাঁজ জমিয়াছে, তোমাকে অনেক
08০00 % করিবার আছে ।” যে ভাবে কথা বলিতেছিলেন
তাহাতে মনে হইল যেন তিনি অসুস্থ । আমি জিজ্ঞাসা করিলে

বলিলেন-_“হ্থা, একটু জর হইয়াছে, বিশেষ [কিছু নয়, সারিয়!
যাইবে 1” মধ্যে মধ্যে শরীরের যন্ত্রণা প্রকাশ পাইতেছিল।

এমন সময় সান্ধ্য-প্রার্থনার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং তিনি
প্রার্থনা স্থলে গরিয়৷ উপস্থিত হইলেন। প্রার্থনার পর দেখি,
সহর হইতে তাহার জন্য এক মোটার আসিলে, তিনি তাহাতে

* আসিসুখেবলিয়।যাইব,তুমিলিখিতে থাকিবে ।

৩৯২

মহাত। গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

চড়িয়া বাহির হইলেন।

দেবদাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম--

“জরগায়ে কোথায় গেলেন?”

দেবদাস বলিল, “সহরে সভা!

আছে।” জর হইয়াছে, তথাপি সভায় যাওয়া বন্ধ হইতে পারিবে
না।

কাল অনেক লিখিবার কাজ আছে বলিয়াছেন, তাহার

উপর তাহার শরীর অসুস্থ, সেই জন্ত হয়ত আমাকে সর্বদা

তাহার সন্্রিকটে থাকিতে হইবে;

আবার মৌলানা সাহেবের

লেখা শেষ করিতে হইবে, এবং আমার নিজের সমস্ত কাপড়

ময়লা হইয়া গিয়াছে, তাহাও সাবান দিয়া নিজের হাতেই পরিস্কার করিতে হইবে । ইহাই এখানকার নিয়ম ।
১৫ই অক্টোবার।-_আজ বিশেষ কিছু লিখিবার সময় পাইলাম

না। প্রাতেই মৌলানা সাহেব তাহার ইস্তাহারের জন্য তাগিদ
পাঠাইয়াছেন। আমার তাড়াতাড়ি লিখিবার শক্তির অভাব,
তাহা তিনি জানেন না।

দ্বিপ্রহরে মহাত্মাজী আমাকে ডাকিয়।

পাঠাইলেন। সন্ধ্যা অবধি তাহার নিকট বসিয়া চিঠি, টেজিগ্রাম ইত্যাদির কাজ করিলাম। তাহার জর বোধ হয় আজ
আর নাই। কারণ আজ একটু স্বচ্ছন্দ ভাব দেখিতেছি।

এই অক্টোবার মাসেই এখানে একটু শীতের আভাস পাওয়া
ঘাইতেছে। শ্তনিতেছি, বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা এখানে শীত

অধিক।
আজ এক ব্যক্তিকে মহাত্মাজী বধিলেন--“গুজরাতিরা ব্যবদা

দ্বার বাঙলা দেশ হইতে অর্থ লুটিয়া আনিতেছে, ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত পাপ হইতেছে ।” বাঙ্গালীরা ব্যবসায়-কার্ধ্যে
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অপটু বলিয়া দিনের পর দিন বাঙ্গলার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে গুজ-

রাতিদের প্রাধান্তলাভ হইতেছে । মহাত্মাজী তাহা

পছন্দ

করিতেছেন না বলিয়া মনে হইল। অপর এক ব্যক্তিকে তিনি
বলিলেন-“কেহ কেহ মনে করে আমি ব্যারিষ্টারী ন। করিয়া
বড় অন্তায় কাধ্য করিয়াছি | কিন্তু ব্যারিষ্টারী করিলে কি

লাভ হইত?

অল্পদিনেই শরীরটি নষ্ট হইয়া যাইত, এবং যে

অর্থ উপাজ্জন

করিতাম তাহার দ্বারা এক %2[07 0£ ৫6০০-

715” (এক দল পোস্ত ) স্থষ্টি করিয়। যাইতাম। কিন্তু এখন যে
জীবন অবলম্থন করিয়াছি, তাহ'র ফলে গান্ধী-পরিবারে একজনও
19505৮ (বেকার ) স্থষ্ট হয় নাই, সকলেই কোন না কোন
কাজে পটু'। অতএব কেবল ব্যবহারিক লাভ বা লোকসানের দিক্

দিয়া দেখিলেও ইহাতে লাভ ব্যতীত লোকসান কিছু হয় নাই ।৮
১৬ই অক্টোবার ।--সমস্ত দিন নানা কাজে
ব্যস্ত
থাকিলেও, কাল হইতেই মনটা কেমন উদ্দাস হইয়া! গিয়াছে।
এই অপরিচিত স্থানে আত্মীয়-পরিজন বিহীন হইয়া সর্ব!
লোকজনের মধ্যে বাস করিলেও আমি নিজ্জনবাস করিতেছি।
মহাত্মাজীর নিয়ম দেখিতেছি, কাজের পর কাঁজ দিয় মনকে মা];

নাড়িবার

সময় না দেওয়া । চরকা চালাইলেও মনকে খব

শাসনে রাখা যায়, ইহা তীহার বিশ্বাস।

সেই জন্ত ধাহারা!

জীবন উন্নত ও পবিত্র করিতে প্রয়াসী, সাহারা সাধনের সহায়-|
স্বরূপ চরকা ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন, মহাত্মাজীর
এইন্প মত।

|]
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মহাত্মা! গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস
শ্পা্পিস্পিন্পাসপি

আজ হইতে এখানে বড় পাকশালে নৃতন ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্যারীলালজী, স্থরেন্্রজী ও “বাকোবা” স্বপাকে আহার করিবেন
এবং দিবসের অধিকাংশ সময় কারখানায় চরকা ও তাতের কার্যে

নিযুক্ত থাকিবেন।

চরকা ও তাতের প্রসার কতদূর হইল, তাহ।

দেখিয়া দেশ শাস্তিময্স অবাধ্যতা সংগ্রামের জন্ত উপযোগিতা
লাভ করিয়াছে কিনা মহাত্মাজী বিচার করিবেন। এখন

তিনি দেশকে যে প্রণালীতে পরিচালিত করিবেন, তাহার আদর্শ
এই ভাবে প্রথমে নিজ পরিবার মধ্যে স্থাপন করিলেন । কাল সন্ধ্যার

সময় আমাকে ভাঁকিয়া বলিয়াছিলেন--“তুমি যাহা পার রাম্মাঘরে
সাহায্য করিও, নতুবা “বা” একলা সমস্ত করিয়া উঠিতে পারিবে
না

আমি

সমন্তই

করিতে প্রস্তত

আছি 'বলিলাম।

ইহার পর স্থতা কাটিতেছি কিনা, এবং শরীর কেমন আছে,
এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ।
আজ এখন ( বৈকালে ) মহাত্মাজী আশ্রমে নাই--গুজরাত
বিদ্যাপীঠে গিয়াছেন। সেই জন্য আমার এখন অবসর আছে ।
আমি আজকাল আর তাহার বক্তৃতার রিপোর্ট লিখি না । তিনি

সর্কত্রই এখন গুজরাতিতে বন্তৃতা দেন, তাহা সামান্যই বুঝিতে
পারি; আমার অনেক সভাতে যাওয়াও প্রয়োজন হইতেছে ন।।

এখানকার সকল লোকই তাহার আত্মীয়; ভুকুম তামিল করিবার লোকের অস্ত নাই। সেইজন্য দেবদাস অথবা আমার
মহাত্মাজীর সঙ্গে চলাফেরা দরকার হইতেছে না । আশ্রমে আসিয়া
অবধি দেখিতেছি, প্রায় প্রতিদিন সান্ধ্য-প্রীর্থনার পর কোন না
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কোন সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মহাত্মাজী (আমেদাবাদ) সহরে
যাইতেছেন।
১৮ই অক্টোবার।--সকালে ঠিক টায় সময় নিত্রা-ত্যাগ
করিয়! প্রার্থনার জায়গায় সকলের বসিবার বিছানা প্রস্তত
করিয়৷ দিয়াছি। প্রার্থনার পর সকালে দেড় ঘণ্টা কাল সৃতা
কাটিলাম। গতকল্য সন্ধ্যার পর মহাত্মাজীর ঘরে ভীহারই

নিকট রাত্রি ৯। টা অবধি বসিয়াছিলাম। কাল তাহার মৌনবার
ছিল, সেই জন্য তাহার নিকট থাকা দরকার হইয়াছিল। তিনি

সমন্ত সময়ই কি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আজ প্রাতে তাহা
সংশোধন করিলেন, এবং “ইয়ং ইত্থিয়া* আপিসে উহ পাঠাইয়া দিবার'জন্ত আমার হাতে দ্রিলেন। দেখিলাম, সমন্তই এক
সপ্তাহের “নোট” অর্থাৎ ছোট ছোট মন্তুব্য। তাহার পর কতকগুলি খবরের কাগজ দিয়া তাহাতে কি আছে দেখিতে বলিলেন

এবং তাহাকে দেখাইবার মত কিছু থাকিলে উহা! ০400108 করিয়া
অর্থাৎ কাটিয়া দিতে বলিলেন।

মাদ্রীজের রাজগৌপালাচারী-

জীকে একখানা পত্র দিতে বলিলেন; ইহা! ছাড়৷ চিঠিপত্রের
কাজও কিছু দিয়াছেন। ইহার উপর রাক্নাঘরের খুটিনাটি কাজ
মধ্যে মধ্যে করিতেছি । দেবনা আমাকে রান্নাঘরের বিশেষ

কিছু করিতে দেয় না। পরিশ্রমসাধ্য সমস্ত কাজ নিজেই করিয়া
থাকে।

তবে অল্পে অল্পে দেখিতেছি, মহাত্মাজীর বাসন মাজা,

ফল ছাড়ান, আহাধ্য সামগ্রী ঠিক করিয়া ভাহার নিকট লইয়া
যাওয়া, এই সকল সেবার কার্ধ্য আমার হাতে আসিয়! পড়িতেছে।

৩৯৬
. মহা গাঙ্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
22254422286
তাহার এই প্রকার সেবা করিতে পারিয়া আমি পরম সৌভাগ্য
জ্ঞান করিতেছি। মৌলানা সাহেব আবার এক ইস্তাহার লিখিয়া
আমাকে ইংরাজীতে অন্থুবাদ করিতে দিয়াছেন। স্ুপপ্ডিত
বিচক্ষণ মৌলান1 সাহেব কোন কাজ "পাক এবং কোন কাজ না
পাঁক্* এই বিচারেই ব্যস্ত। অনেক স্থলে তাহার সামান্য বিষয়ের
স্ক্ম্ম বিচার দেখিয়া আমাদের পূর্বতন নৈয়ায়িকদিগের “তাল
টিপ্ করিয়া পড়ে, না 'পড়িয়া' টিপ, করে”, এইকপ বিচারের
কথা স্মরণ হয়।

১৯শে অক্টোবার ।--্রীযুক্ত শ্যামন্ুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের
সহিত বম্বেতে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

আমি প্রণাম

করিতেই পূর্ব পরিচিতের ম্যায় তিনি আমার প্রতি ব্যবহার
করিলেন। তাহার সহিতকি কি কথা হইয়াছিল এখন সব মনে
নাই। বে তিনি মহাত্মাজীর জীবনের বিশেষত্ব কি, তাহা
আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

আমি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ

করিয়া বলিয়াছিলাম যে সাধারণ লোকের কাধ্য ও ম্হাত্মাজীর
কাধ্য,-এই ছুই-এর মধ্যে পার্থক্য অনেক। একটা জিনিষ
“দেখিয়াছি যে, এই ব্যক্তি আপনার, এ ব্যক্তি পর, এরূপ ভাব

তাহার মোটেই নাই। এমন কি নিজের স্ত্রীৎপুকজ্ের পক্ষেও
বহাত্বাজীকে আপনার জ্ঞানে জোর করিয়া তাহার উপর
বিশেষ কোন দাবি বসাইবার উপায় নাই।

তিনি যেন

সকলেরই এবং সকলেই তাহার চক্ষে সমান। সাধুব্যক্তিদের পক্ষে

'এইব্সপ হয়ইহা পুঘ্তকে পড়িয়াছি; কিন্তু মহাত্মাজীর জীবনে
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প্রতিদিন নান! ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ
পাইতেছি।
|

কাল সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় অবসন্ন হইয়া

পড়িয়াছিলাম। আমার ঘরে যাইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছি, এমন
সময়ে তিনি ভাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহার নিকট অনেক চিঠি
জমিয়াছিল। নিজেই অনেক চিঠির উত্তর দিয়াছেন। তাহার
উপর, “ইয়াং ইণ্ডিয়া্র জন্য সমস্ত দিন প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।
ইহাতে তিনিও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাকে কয়েক"

থানা পত্র দিয়া কি ভাবে তাহার উত্তর লিখিতে হইবে মুখে মুখে
বলিয়া! যাইতে লাগিলেন । উত্তরগুলিতে তাহারই সহি থাকিবে
অথচ আমাকে লিখিয্। দিতে হইবে। এইবরূপে রাত্রি ১০ ট।
অবধি তাহার নিকট বসিয়া! যাহা যাহা বলিলেন, করিলাম ।
তাহার পর অনেকগুলি রিপোর্ট আমার হাতে দিয়া তাহার

সারাংশ তখনই মুখে মুখে বলিতে বলিলেন। যে পত্রগুলির
জবাব আমাঁকে লিখিতে দিয়াছেন, তাহা যদি তাহার মনোম্ত

করিয়! লিখিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার পরি-

শ্রমের অনেক লাঘব হইবে। এই ভাবিয়া উত্সাহ হইতেছিল,
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষমতার অল্পতা ও কাধ্যের গুরুত্ব চিতা

করিয়া ভয়ও পাইতেছিলাম। অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশের
এক ধরণ মহাত্মাজীর আছে, তাহা অঙ্করণ করা৷ সহজ নাহে।
তার উপর ইংরাজির শুদি-অশ্তুদ্ধি আছে। যাহা হউক, আজ
কতকগুলি চিঠি লিখিয়! দিয়াছি, এবং তিনি সমন্তগুলিই [বশেষ

৩৯৮

মহাত্ব' গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস
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কোন পরিবর্তন না করিয়া সহি করিয়া দিয়াছেন, ইহা দেখিয়!

আমার শঙ্কা কথঞ্চিৎ দূর হইয়াছে। তাহার পর পুরাতন
"ইয়াং ইত্ডিয়া” ও প্টাইম্স্ ইয়ার বুক্” হইতে £966:৩7)০5
(জ্ঞাতব্য বিষয়) বাহির করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহ!

দিয়াছি।

এইক্প সাহিত্যিক অনুসন্ধান কাধ্য শ্রীযুক্ত মুখো-

পাধ্যায় মহাশয়ের জন্য “09.%/৮ ( ভন্) পত্রিকা সম্পর্কে অনেক

করিয়াছি, সেই জন্ত তাহাতে ভয় পাই না। কিন্ত মহাত্মাজীর
হইয়া পত্রের জবাব দিতে
ভয় করে? নিজের নাম দিয়া চিঠি
লেখা অন্ত কথা ।
আমরা ৩*শে অক্টোবার দিল্লী যাইব, এইরূপ কথা শুনি'তেছি। সেখানে ৪ঠা নভেম্বর অল্-ই গ্ডিয্লা-কংগ্রেস-কমিটির
সভা হইবে। দিল্লী হইতে দুই একদিনের জন্য লাহোর যাওয়া

হইবে। মহাতআ্মাজীর এখন অন্ত কোন স্থানে যাইবার ইচ্ছা
নাই। তিনি গুজরাভকেই কেন্দ্র করিয়া কাজ করিতে সঙ্কল্প
করিয়াছেন। গুজরাত হইতেই একটা নূতন কাণ্ড আরম
করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে । এখানকার কোন্ জেলায়
কিন্ধপ কাজ হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিতেছেন এবং গুজরাতকে

তাহার কার্যের উপযোগী করিবার জন্ত 'নবজীবনে” নৃতন নুতন
ভাবে প্রতি সপ্তাহে প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

যাহা হউক, এখন

গুজরাতের বাহিরে পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছা! না থাকিলেও, লালা
লাজপত বাঁয় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়পূর্ণ এক তার

পাইয়া

স্ঠাহাকে
দুই দিনের জন্য লাহোর যাইতে স্বীকৃত হইতে হইয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়
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প্রত্যহ ২৩ স্থান হইতে টেলিগ্রামে তাহার নিমন্ত্রণ আসিতেছে,
কিন্ত তিনি সমন্তই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন ।
২০শে অক্টোবার।--সকাল ৬।টা--আজ প্রাতে চরকার

কাজ না করিয়াই লিখিতে বসিলাম। কারণ কিছু দরকারি
কথা লিখিবার আছে । আজ সকালে প্রার্থনার পর মহাত্মাজী

অনেকক্ষণ উপদেশ দিয়াছেন। আমি গুজরাতি কিছু বুঝিতে
পারি নাই ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি একজন আশ্রমবাসীরও
আমার নাম উল্লেখ করিতেছিলেন। সেইজন্য উৎকর্ণ হইয়া
তাহার বক্তব্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু কিছুই

বুঝিতে পারি নাই। পরে অপর এক আশ্রমবাসীকে জিজ্ঞাস!
করিয়া

সারমন্্র যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

মহাত্মাজী ৪০ মিনিটের অধিক

কাল উপদেশ

দিয়াছিলেন»

আশ্রমবাপী আমাকে তাহা ভালরূপ বুঝাইতে পারিলেন না
বটে, কিন্তু মোট কথা, আমি যাহা বুঝিতে পারিয়াছি লিখিলাম।

মহাত্মাজী প্রথমে বলিলেন--"সকালে ৪টার সময় নিদ্রা
ভঙ্গের পরই আমার চিত্তে দুইজনের কথা উদয় হইল, এক *ক*
€ নাম বুঝিলাম না), দ্বিতীয় “রুষ্ণদাস+ | “ক” প্রার্থনায় উপস্থিত

আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন । উপস্থিত নাই শুনিয়া একটু
মৌনী হইলেন। তাহার পর বলিলেন “ক”-এর চিত্ত সর্বদাই
ছুঃখপূর্ণ কিন্তু তাহাকে যে কাজ করিতে দেওয়া যায়, তাহাই
বিনাবাক্যে সে করিয়া যায়। কি যে তাহার চিস্তা তাহ!লে
অন খুলিয়া
বলে না। অথচ সে আশ! করে যে আমি

৪০০

মহাস্থাগান্ধী
সঙ্গেজীর
সাতমাস
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(মহাত্মাজী) লমস্ত বুঝিয়া লইব।

আমাকে চারিদিকের

ব্যাপার লইয়! যেরূপ সর্বদা ব্যত্ত থাকিতে হয়, তাহাতে আমার
নিকট আসিয়া সমস্ত খুলিয়া না বলিলে, প্রত্যেকের অভীবঅভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব
ব্যাপার হইয়া পড়ে। সেই জন্য কি প্রকারেযে “ক'এর দুঃখ

দূর করিব তাহা বুঝিয়া উঠিতেছি না। অপর কেহ যদি
আমাকে তাহার দুঃখের কথা বলিয়! দেয়, তাহ হইলে আমি,
নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তাহার পর ম্হাত্মাজী বলিতে

লাগিলেন, আমার যখন গ্রেপ্তার সম্বন্ধে নানারূপ গুজব উঠিয়া
ছিল, তখন বলিয়াছিলাম যেন ইয়ং ইগ্ডিয়া” বদ্ধ করিয়া
দেওয়া হয়। কিন্ত তাহার পর অনেকে আসিয়া' আমাকে

বলিয়াছেন--গত পরশ্বও .কেহ কেহ আসিয়া বলিয়াছেন,
যে 'নবজীবন” ও হয়াং ইত্ডিয়া”র জন্য যেন আমি চিন্তা না
করি, তাহারা আমার অভাবে এই ছুই কাজ হুন্দররূপে পরিচালনা
করিতে পারিবেন।

“নবজীবন”

সম্বন্ধে আমি কিছু বিচার:

করিতেছি না, কিন্তু “ইয়াং ইণ্ডিয়া” আমি যে ভাবে লিখিতেছি,

তাহা রক্ষা করা সহজ হইবে বলিয়া বিবেচনা করি না। তবে,
কেহ যদি এখন হইতে সেই কাজ করিতে আরম করেন, তাহা

হইলে আমি কিছু কিছু শিক্ষা দিয়া যাইতে পারি। প্যারীলাল
ও কৃষ্ণাদাসকে আমি এই কাজের জন্য মনোনীত করিগ্াছি।
আমরাযতজোক আশ্রমে আছি, প্রত্যেকের এক একটা কাধ্যের

ভারগ্রহণ করিয়া তাহাতে বিশেষজ্ঞ হওয়াদরকার
।:আমার
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অবস্থা আগামী জানুয়ারী মাসে যে কি হইবে কিছুই বলা যায়
না। যদি স্বরাজ আমাদের লাভ হইয়! যায়, তাহা হইলেও যে
আমাদের কাজ শেষ হইল তাহা নহে; বরং তাহাতে কাজের
আরও বুদ্ধি হইবে । কারণ দেশের এমন তামসিক অবস্থা দেখা

যায় যে দেশবাসীকে জাগ্রত রাখিবার জন্য সর্বদাই নানা প্রকার
প্রচেষ্টা করিতে হইবে । আর যদি স্বরাজ লাভ না হয়, তাহা
হইলেও তোমাদিগকে আশ্রম পরিচালনের দায়িত্ব স্বীকার করিয়!
এক এক জনকে এক এক বিভাগের ভার লইতে হইবে । কারণ

স্বরাজ না হইলে আমার যে কি হইবে তাহা এখনও বলিতে

পারি না। হয়ত জেলে যাইতে হইবে ; আর না৷ হয়, শরীরের
উপর এমন একটা! চোট্ (9৪০০) লাগিবে যে তাহাতে দেহাস্তও

হইতে পারে।

সেইজন্য এখন হইতে তোমর। আমার অভাবে

কে কিরূপ কাজ করিবে বিচার করিয়া লও, এবং আমাকে যাহার
যে প্রশ্ন করিবার আছে তাহা করিয়া লও 1৮

ইহার পর মহাত্মাজী আশ্রমের নিয়মাদি প্রতিপালন সম্বন্ধে
অনেক কথা বলিলেন, এবং প্রাতের প্রার্থনায় অনেকেই যৌগ
দিতেছেন না, সেইজন্য ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মহাস্মাজীর এই উপদেশ প্রদানের পর হইতে আশ্রমে খুবই
সাঁড়া পড়িয়া গিয়াছে । দলে দলে লোক এখানে ওখানে একত্রিত
হুইয়া সেই বিষয়ই আলোচনা করিতেছে । তিনি যেন সকলের

নিকট বিদায় লইতেছেন, ইহা! ভাবিয়া সকলের মুখ মলিন এবং
চিন্তাভারগ্রস্ত দেখিতেছি।
২৬,

|
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মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
বেলা প্রায় তার সময় অধিক পরিশ্রমের ফলে অবসন্ন হইয়া

মহাআ্মাজী বিশ্রামের জন্ত একটু শয়ন করিলেন। আমাকে
মাছি তাড়াইতে বলিলেন।

হুকুম দিবার সময় এত দ্রুত কথা

বলেন যে, কি বলিলেন বুঝা মুস্কিল। আমি পাখা লইয়া মাছি
তাড়াইতে লাগিলাম।

এইবপ হুকুম তিনি প্রায়ই করেন না।

আশ্রমে আজকাল খুব মাছি হইয়াছে, এবং তাহাদের উপত্রব খুব
বেশী হইলেও তাহ! সহ করাই মহাত্মাজীর অভ্যাস। সেইজন্ত
কখনও কখনও নিজেরই অগ্রসর হইয়া মাছি তাড়াইয়া থাকি।
রাত্রি ৮টার সময় তিনি শয়ন করিলেন। আমিও তখন পরি-

শ্রান্ত হইয়াছিলাম; কিন্ত আমাকে বলিলেন--*তেল মালিস্

কর।” রাত্রিতে শয়নের পর তীহার মাথায় ও পায়ে তেল
মাথান হয়। আমি তখনই তেল আনিয়া মাথায় ও কপালে

মালিস করিতে লাগিলাম, কিন্তু মধ্যে দুইবার ইঙ্গিতে বুক
দেখাইয়া দিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি
মাথায় ছেল মালিস করিতে লাগিঙ্লাম, তিনিও আর কিছু
বলিলেন না ।এমন সময় “বা” সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

তাহাকে দেখিয়াই মহাত্মাজী “ছাতি” (বুক)শব্দ উচ্চারণ
করিলেন।

“বা” তখন আমাকে বগিলেন যে মাথায় আর

তেল দিতে হইবে না। তাহার পর আমাকে শুইতে যাইতে
বলিলেন এবং তিনি নিজে মহাত্মাজীর বুকে তেল মালিস করিতে
লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ নিকটে বনিয়। রান্রি ৯্টার সময়

আমার বক্ষে আমিয়া নি্রা যাইলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়
বিদায়-গ্রহণের উদ্যোগ (৩)
২১শে অক্টোবার ।-কাঁল সন্ধ্যা »টার সময় শুইয়াছিলাম,
সেইজন্য আজ রাত্রি ৩টার সময় শখ্যা ত্যাগ করিতে পারিয়াছি।
আজ কাল দেখিতেছি ৬ ঘণ্টার অধিক নিদ্রার প্রয়োজন হয় না।
উঠিয়া দেখি, শুভ্র জ্যোৎসসায় প্রকৃতি যেন হাসিতেছেন। তখনও

আশ্রমের সকলেই নিপ্রিত। দুরে নদীর উপকুলে আমেদাবাদ
সহরের ম্শান। কে এক ব্যক্তি সেই গভীর রাত্রিতে সংস্কৃত
স্তব পাঠ করিতে করিতে শ্মশানের ঘাটে স্সান করিতেছিলেন।

আমি উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রার্থনার স্থানে উপস্থিত হইলাম,
এবং দেশের কথা, আন্দোলনের কথা ও মহাত্মাজীর কথ।
আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। আন্দোলন সফল না

হইলে মহাত্মাজীর দেহাস্ত হইতে পারে, এই কথা যে দিন শ্রীযুক্ত
মুখোপাধ্যায় মহাশয় শুনিলেন, তখন হইতে প্রাণপণ করিয়!
মহাত্মাজীর দৈহিক সেবা করিবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ আমাকে
উত্সাহ দিতেছেন। তাহার বিশ্বাস, অকপট ও নিঃম্বার্থ সেবা লাভ
হইলে, মহাত্মাজীর অন্তর কখনই শরীর ত্যাগের প্রতি একাগ্র

শক্তি নিয়োগ করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু এরূপ সেবা করি-

৪০৪

. মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
পাপা

বার অধিকার ও শক্তি ভগবান কি আমাকে দিয়াছেন? এই সমস্ত

চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম ম্হাত্মাজী নিদ্রা
ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তিনি যে খোল! বারান্দায় শয়ন
করেন তাহা প্রার্থনার স্থান হইতে দেখা যায়। আমি দূর
হইতে দেখিলাম, তিনি উঠিয়াই এক ঝাড়ু হাতে করিয়া নিজের
বসিবার ঘর ঝাট্ দিতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়া আমি
দৌড়িয়া গিয়া ঝাঁটাখানা চাহিলাম | তিনি আমাকে উহা দিলেন

এবং আমি ঝাড়, দিতে আরম্ত করিলে, নিজেই বসিবার বিছানা
করিয়া লইলেন। বিছানা প্রস্ত হইলে তিনি তখনই ব্যস্তভাবে
কি লিখিতে বসিয়া গেলেন। আজ কাল প্রার্থনার সময় €টা
হইতে ৫॥ট1 হইয়াছে; তখন আসিয়া তিনি প্রার্থনায় যোগ

দিলেন। সাড়ে ছয়টার সময় চারিদিক ফরসা হইলে আমি
তাহার নিকট পুনরার় গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাইতেই
বলিলেন--“কাল হইতে সকাল ৪টার সময় বপসিবার ঘর পরিক্ষার
করিয়া বিছান। করিয়া রাখিও1”৮ আমি তাহা করিব বলিলাম ।
তাহার পর জিজ্ঞাস] করিলেন, “কাল আমি প্রার্থনার সময় যাহ!

যাহা বলিয়াছি তাহা বুঝিয়াছ কি /” আমি বলিলাম, “বুঝিতে
পারি নাই, তবে অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আপনি
ইয়াং ইণ্ডিয়া'র কাজের জন্য আমাকে শিক্ষা দিতে চাহেন।”

তিনি বলিলেন, “না, কেবল তোমাকে নয়, প্যারীলালকেও
আমি শিক্ষা দ্রিতে চাই।

আরও

কয়েকজনকে কিছু কিছু

করিয়া লিখিতে বলিয়াছি। তুমিও আজ হইতে প্রত্যহ কিছু
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কিছু লিখিয়া আমাকে দিবে । আমার অনুপস্থিতিতে কীজ কিরূপ

চলিতে পারে তাহা আমি দেখিতে চাই। আজকাল

ইয়াং

ইত্ডিয়া”র যথেষ্ট প্রভাব। উহা দ্বারা খুব কাজ হইতে পারে।
সেই জন্ত আমার ইচ্ছা, আমি উপস্থিত ন! থাকিলেও কাজ কিরূপ
চলিবে তাহ! যতটা সম্ভব ইতিমধ্যে দেখিয়। লইব।”
আমি বলিলাম,_-“আপনি যে ভাবে “ইয়াং ইপ্রিয়া” পরিচালন
করেন, উহা! যে অপর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইবে তাহা আমার
মনে হয় না। আপনার অন্তর হইতে যে সমস্ত কথা বাহির হয়,

তাহার স্বতন্ত্র মূল্য আছে। অপরে সেই কথাগুলি প্রকাশ করিলেও, তাহা সেইরূপ আদৃত হইবে না। আমার বিবেচনাতে
আপনার বাক্যে শক্তি আছে । আমি ইহাঁও বলিলাম”_আপনি
আমাকে ঘে প্রকার আদেশ করিলেন, আমি তাহ! করিতে প্রাণ
পণ চেষ্টা করিব। কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মানষের ০৮1৩
9£ 85517019110 (গ্রহণশক্তি) এবং 0০9৮7 01 0712120102

(নুতন তথ্যের আবিষ্ষারশক্তি ), এই ছুই শক্তির মধ্যে বিশেষ
পার্থক্য আছে। আমি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট
বহুকাল থাকিয়া চিস্তারাজ্যের অনেক কথা শুনিয়াছি, সেইজন্ত
চিন্তারাজ্যের কোন কথার আলোচনা হইলে, তাহা! বুঝিয়!
লইবার ক্ষমত! আমি কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি। কিন্ত

নৃতন সমস্া উপস্থিত হইলে উহ! স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার যে
শক্তি তাহ! এখন আমার নাই, এবং সেই সম্বন্ধে আমার সেক্প
আত্ম-প্রত্যয় নাই। এতত্যতীত আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি

৪০৬

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

যে আপনি" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের *71,৩ ০৪11
০? 50৮

(সত্যের আহ্বান) প্রবন্ধের উত্তরে তাহাতে

যতটুকু সত্য দেখিতে পাইয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ মর্ধ্যাদা দিয়া
_অসত্যকে

আক্রমণ করিয়াছেন।

আমাদের

সেইরূপ

করা

দুঃসাধ্য । আমাদের অন্তরে কখনও আসক্তি, কখনও বিরক্তি
প্রবল ভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে, এবং সচরাচর তাহারই শ্রোতে

আমর! চালিত হইয়া থাকি । এই নিষিত্ত সর্বদা সত্য ও অসত্য
পৃথক করিয্লা আমর! দেখিতে পারি না1»

এই সকল কথা শুনিয়া মহাত্মাজী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন--“তুমি
যাহা বলিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু প্রবত্ব কর, চেষ্ট!
করিতে করিতেই বিচার-শক্তির বিকাশ হইকে। জগতে
চিরন্তন মূল সত্য ছুই চারিটার অধিক নহে; আর সমন্তই

দেশ-কাল-ভেদ অঙ্গসারে সেই সত্যের প্রয়োগ মাত্র। মূল সত্য
যাহা, তাহা আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে; কিন্তু“ব্যবহারিক'
সত) দেশ-কাল-্পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্জে নৃতন নৃতন

আকার ধারণ করিবে।

সেই জন্ত যতই তুমি সেই মূল সত্যের

উপর প্রতিষ্ঠিত

ততই

হইবে,

তোমার

401059175”

বা

48560860008” (স্বাধীন চিন্তা বা সত্য লাভের শক্তি) স্বতঃই

অজ্জিত হইবে । আমি বাল্যকাল হইতে সত্য এবং অসত্যকে
পৃথক্ করিয়া দেখিবার তালিম পাইস্মাছি, সেইজন্য এব্মপ বিচার
আমার পক্ষে এক প্রকার স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া ফ্লাড়াইয়াছে।
অসত্যের মধ্যেও সত্যের কণিকা পাইলেও আমি তাহার
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মর্যাদা দিতে পারি। (িত্যই আসল বস্ত, সত্যই অহিংসা
একই

পদার্থের ”১99165৪

৪৪৩০৮ ( ভাবাত্মক দিক্) সত্য;

আর

4“068৪.৮৪ 252০৮

( অভাবাত্মক অবস্থা) অহিংসাঁ;

এক সত্যের মধ্যে সমস্তই রহিয়াছে । অহিংসার পৃথক্ প্রচারের
কোন প্রয়োজন নাই। তবে বর্তমান সময়ের উপযোগী বলিয়া
আমি পৃথকৃভাবে অহিংসার প্রচার করিতেছি। সত্যে প্রতিষ্টিত

থাকিলে অহিংসা শ্বতঃই লাভ হয়।” ইহার পর পুনরায় তিনি
আমাকে ইয়াং ইগ্ডিয়া'ওর জন্য প্রত্যহ কিছু কিছু লিখিতে
বলিলেন। লেখাতে যদি কিছু গ্রহণ করিবার থাকে তিনি তাহা
গ্রহণ করিবেন, অপর গুলি প্রত্যাখ্যান করিবেন।
যাহা
আদেশ করিলেন তাহ! ঘে প্রকারে হউক্ আমাকে করিতেই

হুইবে। ইতঃপূর্ব্বে দেশের বিষয়ে যাহা ভাবিতাঁম তাহা একরূপ ;
কিন্তু এবার মৃহাত্মাজীর সঙ্গে ভারতের চতুদ্দিকু পরিভ্রমণ
করিয়া ভিতরের কেমন একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। এখন
দেশের সত্ব! যেন নৃতন ভাবে অনুভব করিতেছি । নিজের

সন্ধে দায়িত্ব লইয়! পূর্বে কখনও কোন বিষয় চিন্ত। করি নাই,
কিন্তু এখন সাধ্যান্রূপ তাহাও করিতে হইবে।
২২শে অক্টোবার ।_-আজ প্রাতে পণ্তিত

মদনমোহন

মালবীয়জী আশ্রমে আসিয়াছেন, এবং আসিম়াই বাপুজীর
সহিত গোপনে ছুই ঘণ্টা কাল কি কথা কহিতেছেন। মালবীম্বজী
যখন আসিলেন তখন বাপুজী নিজের কক্ষে ছিলেন না । তিনি

কোথায় গেলেন বুঝিতে না পারিয়া আমি তাহার জন্য ছটা-
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ছুটি করিতে লাগিলাম।

আশ্রমে ধাহারা সপরিবারে থাকেন,

তাহাদের জন্ত একটু দুরে ছুই সারি 'ব্যারাকের, মত কোঠা
আছে। সেই স্থানে যাইয়া দেখি তিনি এক এক পরিবারের
গৃহের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই সেই গৃহের লোকদিগের
স্থুবিধা-অস্থবিধার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

আমার ধারণা

হইল মহাত্মাজী এ ভাবে যেন আশ্রমবাসীর নিকট বিদায়-গ্রহণ
করিতেছেন। এ অবস্থায় তাহাকে আমি মালবীয়জীর আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিলাম; তখন তিনি তাহার কুটারে ফিরিয়া

আমিলেন।

মালবীয়জী তাহার সেই ফকিরের বেশ দেখিক্স

তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,_-“আপ, নে এ ক্যা
স্থুরু কিয়া?” এবং প্রীতি-প্রদর্শন পূর্বক ,মহাত্মাজীর
হন্তধারণ করিলেন । তাহার পর মহাত্মাজীর কামরায় ছুই

জনে গোপনে কি কথাবার্তা কহিতেছেন। একবার আমি দূর
হইতে দেখিলাম মালবীয়জীই অনর্গল বলয়! যাইতেছেন, এবং
মহাত্মাজী ধীরভাবে তাহা শুনিতেছেন। বেলা ১২।টা হইল
এখনও তাহাদের কথা চলিতেছে । মালবীয়জীর সহিত তাহার
পুত্র গোবিন্দ আসিয়াছেন।

তিনি দেবদাসকে বলিয়াছেন ষে

বড়লাট রেডিং সাহেব তাহার পিতাঠাকুরকে কি সব কথ!

বলিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য পণ্ডিতজী আসিয়াছেন।
গোবিন

মালবীয় নাকি

ইহাও

বলিয়াছেন,--“] ৪
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অর্থাৎ আমার

ঞফরব

বিশ্বাস, পিতাজী

পঞ্চদশ অধ্যায়

৪০৯

মহাত্মাজীকে তুষ্ট করিয়া সম্মত করিতে পারিবেন।

ব্যাপার

কি কিছুই বুঝিলাম না । ভবে মহাত্মাজীর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে
'কোন কথা বড় লাট রেডিং বলেন নাই, তাহাতে মনে হয়

গ্রেপ্তার এখন হইবে না।
২৩শে অক্টোবার।__আজ প্রাতে মহাত্রাজী আমাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, “কাল কিছু প্রবন্ধ লিখিয়াছ কি না?” আমি বলিলাম
শনা”। তাহার আদেশ রক্ষা করিতে না পারিয়া চিত্ত চঞ্চল

হইয়া রহিয়াছে । আমার ক্ষমতা কত অল্প তাহা আমিই জানি।
অথচ আজও প্রাতে প্রার্থনার পর “ইয়াং ইত্ডিয়া”র কথা উঠিলে
তিনি পুনরায় সেই সম্পর্কে আমার নাম করিলেন। একে ভাষাজ্ঞান
পরিমিত, তাহার উপর বিষয় দুরূহ শ্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি

কিরূপে লাভ করিব, এই ভাবনাতে আমি অস্থির হইয়াছি।
২৪শে অক্টোবার ।__মালবীয়জী আমাদের সহিত আশ্রমের

দৈনন্দিন কাধ্য-পদ্ধতিতেও যোগদান করিয়াছেন। তাহার শরীর
অন্ৃস্থ।

তথাপি গতকল্য ৪টার সমগ্ন নিত্রীভঙ্গের ঘণ্টা বাঁজিলে

তিনি আশ্রমের

মিলিত

প্রার্থনার

স্থলে আসিয়া

আমাদের

সহিত

হইয়।ছিলেন। মহাত্মাজী মাঁলবীয়জীকে আচার্যের

আসন দিয়া নিজে তাহার পার্থ বসিয়া প্রার্থনা করিলেন এবং

প্রীর্ঘনার পর মালবীয়জীকে ধন্মোপদেশ প্রদান করিতে অন্গরোধ
করিলেন । ধশ্মোপদেশ দান ব্রাঙ্ষণের জাতিগত

মালবীয়জী বহুক্ষণ নানাবিধ উপদেশ দিলেন।
আশ্রম ত্যাগ করিয়া সহরে চলিয়া গিয়াছেন।

অধিকার ।

তিনি গতকল্যই

৪১০

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
আজ সকাঁলে প্য0৭৩: 5%৮৪181৮ € আন্ডার ব্বরাজ ) নী

দিয়া এক প্রবন্ধের অনেকটা লিখিয়া ফেলিয়াছি।

আজ

সোম-

বার, মহাত্মাজী মৌনী আছেন । এ দিন তাহার নিকটে আমাকে
থাকিতে হয়, কিন্তু লেখাতে নিযুক্ত ছিলাম বলিয়া আমি অধিক

সময় তাহার নিকট ছিলাম নাঁ। ৩্টার সময় দেবদাসকে পাঠাইয়া আমাকে তিনি ডাকিলেন, এবং আজাদ

সোবানী সাহেব

মালাবার মোপলাদের সম্বন্ধে যে দ্বিতীয় উদ্দ, 022421055 বা
ইস্তাহারের ইংরাজি করিতে দিয়াছেন, তাহার কতদূর হইয়াছে
দেখিতে চাহিলেন। মৌলানা সাহেবের প্রথম ইস্তাহারটি
মহাত্মাজী তেমন পছন্দ করেন নাই বলিয়া দ্বিতীয়টির জন্য আমি
অধিক পরিশ্রম করি নাই।

আমি দেই কথা বিলে তিনি

লিখিয়া দিলেন,--“উহাকে ছোট করিয়া একটি প্যারাগ্রাফ
তাহা করিয়া দিলাম । আমি সমস্ত

€92158151 ) কর।”

দিন অধিকক্ষণ কেন তাহার নিকটে যাই নাই তাহা বুঝাইবার
জন্য "07,067 5%/2৪” প্রবন্ধটি যতটা লিখিয়াছি তাহা এবং

চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতির গ্রেপ্তার স্থ্ধে

একটি প্যারাগ্রাক, লিখিয়াছিলাম তাহা--এই ছুইটী লেখা
দেখিতে দিয়া আপিয়াছিলাদ। আমাকে লিখিয়া দ্রিলেন-_
+00067 5572791৮ 15 515510106 15611 211 11550 ০৮
5150010 ?019]) 1৮005

58050082200.
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*আগার্ ক্বরাজ' প্রবদ্ষটি

বেশ গড়িয়া

পঞ্চদশ অধ্যায়

৪১৯

উঠিতেছে, ইহা তুমি সম্পূর্ণ করিয়া ফেল। চট্টগ্রাম ব্যাপারের
ছোট মন্তব্যটি তেমন প্রাঞ্জল হয় নাই, এবং উহাতে কিঞ্চি্

দোষদর্শিতার ভাবও দৃষ্ট হয়।”

আমি বলিলাম “আগুার্

স্বরাজ” প্রবন্ধটা আর এক প্যারাগ্রাফ লিখিয়াই সমাণ্চ করিব
মনে করিয়াছি । তাহাতে তিনি লিখিয়া দিলেন-_-“4১9 2 19,
1 0069 1006 7520. ০02070166০7
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বর্তমান অবস্থায় ইহা সম্পূর্ণ, কিন্বা আরও ছুই চারি কথায়

সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি ইহা সম্পূর্ণ করিতে
চেষ্টা কর। আমি বলিলাম, “প্রবন্ধ বড় হইয়া যাইতেছে দেখিয়া

সংক্ষেপে লিখিব মনে করিয়াছিলাম, এখন না হয় বিস্তৃতভাবেই
লিখিব।” মাথা নাড়িয়া তিনি আমাকে তাহাই করিতে বলিলেন ।

_২৫শে অক্টোবার ।--“আগার্ স্বরাজ” প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিয়া
মহাত্মাজীকে দিয়। আসিলাম। উহা! পাইয়া একটু হাসিলেন এই
মাত্র। প্রতিদিন আমি কি লিখিব ইহাই এক চিন্তা হইয়াছে ।
ছোট প্যারাগ্রাফ লেখ কখনও অভ্যাস করি নাই, অথচ সেইব্ধপ

লেখাই বোধ হয় তিনি অধিক আদর করেন। আমার লেখাতে
কেমন একটা আড়ম্বর আসিয়া যায়, তাহাতে লেখা ভারি হ্ইস্া
পড়ে। তিনি চাহেন টাচাছোলা, চট্পটে লেখা, ইহাই মনে

হইতেছে।

ৃ

মালবীয়জী পরশ্ব চলিয়! গিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মাজী পুনরায়
আজ তীহাকে আসিবার জন্য তাঁর করিলেন।

আমেদাবাদে

৪১২

মহাতা! গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

কাপড়ের কলওয়ালাদিগের সহিত শ্রমজীবিদের মনকযাকষি
চলিতেছে । বাপুজী শ্রমজীবিদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া কলওয়ালাদিগের সহিত একট বোবাপড়ার চেষ্টা করিতেছিলেন।

পরিশেষে যখন কিছুতেই কিছু হইল না». তখন তিনি ধশ্মঘটের
ভয় দেখাইয়াছেন। তাহাতে কলওয়ালার। নরম হইয়া মালবীয়জীকে সালিশ মান্য করিগ্াছে। এই সম্পর্কে পণ্ডিতজীকে
বোধ হয় কিছুদিন আমেদাবাদে থাকিতে হইবে।

কলের শ্রমজীবী এবং মালিকদিগের বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি
আলোচনা করিয়া একটু শিক্ষালাভ করা যায়। মহাত্মাজীর কলহ

করিবার রীতি এক নৃতন ধরণের । পরস্পর পরম্পরের প্রতি কটু
বাক্য প্রয়োগ এবং চীৎকার করিয়া বাখিতপ্তা না করিল্লে কলহ কি
হইল? বাঙ্গলা দেশে এইরূপ একটা বিরোধের কারণ উপস্থিত
হইলে আমর একটা হুলস্ুল কাণ্ড করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু
এখানে দেখি, কলওয়ালা-সমিতির সভাপতি কোটিপতি মঙ্গলদাস

শেঠ প্রায় প্রত্যহ আশ্রমে উপস্থিত হইতেছেন এবং ঘে থে বিষয়
লইয়া তীহার্দের মতদ্বৈধ, মহাত্মাজীর সহিত এক আসনে বসিয়।
অতি শান্তভাবে তাহার আলোচন! করিতেছেন । দুই জন ছুই
বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতিনিধি; বিরোধও গুরুতর; কিন্ত কোন আগন্তক
মনে করিবেন যে ছুই বন্ধু বসিয়া বিশ্রস্তালাপ করিতেছেন। এরূপ

ধীর এবং ভদ্রভাবে কলহ করিতে পারা, ইহা কেবল মহাত্মাজীর
বিশেষত্ব । তাহার এমনই প্রভাব যে অপরেও তাহার নিকট
আসিয়া সেই শক্তির বলে শান্ত, শিষ্ট ও ভদ্র হইয়া যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

৪১৩
শ্পাপাপিসিন

আজ দ্বিপ্রহরে মহাত্মাজীর

কামরায়

গিয়া দেখি তিনি

আনন্দে নিজে নিজেই হাসিতেছেন। যাইতেই আমাকে
বলিলেন-“কৃষ্দাস, এত টেলিগ্রাম প্রত্যহ আসে, সেই
কাগজগুলি ছি'ড়িয়া ফেলিতাম, তাহাতে আমার বড় ক্লেশ হইত।
উহ্হার কিরূপ সদ্ব্যবহার কর! যায় তাহা আমি চিস্তা করিতাম।

এখন বেশ একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি।” এই বলিয়!
তিনি এ কাগজ দ্বারা এক চিঠির খাম প্রস্তত করিয়া আমাকে
দেখাইলেন, এবং প্রত্যহ যত টেলিগ্রাম আসিবে, তাহ! দ্বার!
এইরূপ খাম প্রস্তুত করিতে বলিলেন। আমি প্রত্যহই তাহা

করিতে আস্ত করিয়াছি, এবং তিনিও চিঠিপত্র লিখিতে এ
খাম ব্যবহার করিতেছেন। ইহার নাম রাখিয়াছেন “পেটে্ট,
খাম” । এই খাম ব্যবহার করিতে তিনি এতই আনন্দ পাইতেছেন যে উহার পরিবর্তে অতি উত্তম খাম রাখিয়া দিলেও

তিনি তাহা গ্রহণ করেন ন1। তাহার কত স্ুক্ম বিচার-দৃষ্ট
তাহা এই ঘটনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। সেই দেশব্যাপী
সঙ্গীন আন্দোলনের মধ্যেও তিনি কিরূপ উদ্বেগবিহীন ও শাস্ত

অবস্থায় থাকিতে পারিতেন এবং কি ভাবে তিনি প্রাণে ক্ষতি
পাইতেন এই ঘটনা দ্বারা তাহারও পরিচয় পাওয়া গেল।

মহাত্মাজীর রহস্যপ্রিয়তা, ও স্ফ্তির অপর একটি উদাহরণ
এইস্থলে দিতেছি। দেওয়ালির বন্ধ উপলক্ষে বদ্ধে জাতীস়

বিষ্ালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক আমেদাবাদ বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

তাহারা মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে আসিয়া,
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পাসিসপিস্পিপিস্পিসএিসিসিপিিসিসসিসিসিসিিসিসিসপিসপিপিসপিসপি্িশ

ছুটির সময় কি করিবেন, এই প্রশ্ন করিলেন। মৃহাত্মাজী নিম্নলিখিত উত্তর লিখিয়া দ্রিলেন। তিনি সেই সময় মৌনী ছিলেন ।
0510, 90৮0) ০৪৮৩. ধুনো, কাটো, বুনো
97980) ৮৪৪৮৪, ০৪.৫-_-কাটো, বুনো) ধুনো।
৬৩৪৮৩, ০৪1৫১ 91১$0- বুনো, ধুনো, কাটো

এই উত্তর পাইয়া অধ্যাপকগণ সকলেই হাস্য করিতে
লাগিলেন।

উহাদিগের মধ্যে একজন মহাত্বাজীর উত্তর-সম্বলিত

কাগজখণড স্মারক-লিপিরূপে রক্ষা করিবার জন্য লইয়া গেলেন।

ষোড়শ অধ্যায়
বিদায়-গ্রহণের উদ্যোগ (৪)
১লা নভেম্বর ২টার সময় এখান হইতে ট্রেণে উঠিয়া
রা নভেম্বর সন্ধ্যার সময় আমর দিল্লী পৌছিব, এইকপ স্থির
হইয়াছে। তাহার পর বোধ হয় ২৪ দিন পাঞ্জাবে পরিভ্রমণ

করিয়া পুনরায় আশ্রমে আসিব। মহাত্মাজী এখন গুজরাত
ত্যাগ করিয়া অন্তর যাইতে আদৌ ইচ্ছুক নহেন। কারণ
এখানেই খদ্দরের প্রচার সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, এবং গুজরাতবাসীরা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা তাহার অহিংস-পদ্ধতিতে অধিক
শিক্ষালাভ করিয়াছে । আমার মনে হইতেছে যে নভেম্বর
মাসের মধ্যভাগে গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহার চরম প্রস্তাব করিয়।
তিনি শেষ-যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ করিবেন। দ্রিনের পর দিন

দেখিতেছি তিনি মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া থাকেন॥
ভারত পরিভ্রমণ করিয়া আশ্রমে আসা অবধি প্রত্যহ দলে দলে

দর্শনার্থী লোক আদিতেছিল। একাদশীর দিন অথবা অন্ধ
পর্োপলক্ষে লোকের ভিড় বেশী হইত, এবং প্রত্যহই দু-আনি,
সিকি, আধুলি হইতে আরম্ভ করিয়া এক টাকা, পাচ টাকা,
দরশটাকার নোট্ পর্যন্ত কত যে প্রণামী পড়িত তাহা বলা
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যায় না।

কিন্তু ইহাতে তাহার কাজের ব্যাঘাত হইতেছিঙ

দেখিয়া আজ কিছুদিন হইল এরূপ দর্শনার্থী যাত্রীর প্রবেশ
নিষেধ করিয়া দিয়াছেন । এখন তাহাদিগকে আশ্রমের প্রবেশ

দ্বার হইতেই ফিরাইয়া দেওয়া হয়।
২৬শে অক্টোবার ।--পরশ্থ রাত্রি হইতে হঠাৎ অধিক শীত
পড়িয়াছে। তাহাতে আমার একটু ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল।
দেবদাস তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে চা এবং কুইনাইন
খাইতে দেয়, তাহাতে সেই ঠাণ্ডা আর নাই । আজকাল এখানে

খুব জর হইতেছে । জ্বরের ধরণ অনেকটা ম্যালেরিয়ার মত।
আশ্রমে একজন ডাক্তার আছেন, তাহার সঙ্গে মহাত্মাজী
জ্বরের কারণ সম্বন্ধে প্রায়ই বিচার করিয়া থাকেন। এমন
পরিষ্কার শোভন স্থান, এখানে ম্যালেরিয়া আসিল কোথা হইতে ?

চা এবং কুইনাইনের চোটে আমার মাথাগরম হইয়া রাত্রিতে
স্থনিদ্রা হয় নাই। তথাপি নিয়মিত যেমন রাত্রি ৩টার সময়

উঠি, সেইরূপ উঠিয়াছি এবং ওটার পূর্বে মহাত্মাজীর বসিবার
বিছানা ইত্যাদি করিঘা দিয়াছি।

দিল্লীতে আমরা ডাক্তার

আন্সারি সাহেবের বাটাতে থাকিব | দিলী হইতে মথুরাঁ এবং

পানিপথ (555%050

যাইবারও প্রস্তাব হইতেছে। কিন্ত

পাঞ্জাবস্ভ্রমণ সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির হয় নাই, দিল্লীতে পৌছিয়।
উহা স্থির হইবে।
র্
কাল আমি লেখার কাজ মন্দ করি নাই। ম্হাত্মাজী কি
উহ] পছন্দ করিবেন?

একজন বিলাত-প্রবাসী ভারতবাসী

ষোড়শ অধ্যায়. ৪১৭
তাহাকে এক স্থৃদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্রের উত্তর
লিখিয় তাহাকে দেখাইতে বলিলেন। আঁমি যাহা লিখিয়াছি
ভাহা তিনি অন্থমোদন করিয়াছেন। সেই পত্র মধ্যে যে যে

স্থলে আমি “মহাত্মাজী” শব প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তিনি সেই
সেই স্থানে তৎ-পরিবর্তে “মিঃ গান্ধী” লিখিয়! দিয়াছেন।

অপর

এক স্থানে আমি লিখিয়াছিলাম--"10019% ০90. 7500212
30017 055 1503001765 5616 09 50003150506 আঘাত 0৩৫

01201

2770. 5617-99০০%৮--অর্থাৎ, “ভারতের

আত্ম-

মধ্যাদা ও আত্ম-সম্মান অন্গু্ণ থাকিলেই ভারত এই ব্রিটিশ,

সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিতে পারে, নচেখ্ নহে। ইহার
পরিবর্তে মহাত্াজী লিখিয়া দিলেন_-[70419. 0207 207918
৮10 006 13100151051 1025 99105150906 স/£0 1502 ৫8৪3৮
800. 5616-7550০০৮--অর্থাৎ। “ভারতের আত্ম-মর্ধ্যাদ ও আত্ম-

সম্মান অক্ষুণ্ন থাকিলেই ভারত ইংরীজদিগের সহিত একত্রিত

ভাঁবে থাকিতে পারে, নচেৎ নহে।” সেই বিলাত-প্রবাসী ভন্র'
লোক পাঞ্জাব ও খিলাফত ব্যাপার গৌণ এবং স্বরাজ-সমস্য
মুখ্য, এইভাবে আন্দৌলন পরিচালনের জন্য মহাত্মাজীকে অন
রোধ করিয়াছিলেন ।

৩১শে অক্টোবার ।-_কাল এখানে চুন কাটাইয়াছি। গুজরাছি
নাপিত চুল এমন করিয়! কাটিয়া দিয়াছে যে শুনিতেছি,.আমাবে

আর বাঙ্গালী বলিয়! চেনা যায় না। আজ হইতে গুজরাতে,

নৃতন বৎসর আরম্ভ হইল। দেওয়ালীর দিনে এখানে বৎসর শে
২৭

ৰ
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হইয়া থাকে। বিজয়ার পর আমাদের যেমন সকলের সঙ্গে
দেখ! শুনা ও প্রণাম সম্ভাষণ ইত্যার্দি করিবার রীতি আছে,
এখানেও বৎসরের প্রথম দিনে সেইরূপ করা হয়। কাল ভাবিয়া,

ছিলাম, মহাত্মাজীকে আমিই আজ দর্ব-প্রথম নৃতন বৎসরের
প্রণাম করিব। প্রত্যুষে ৪ টার সময় অপর এূর্দনের স্ায় তাহার
বসিবার বিছ্বানা ইত্যাদি ঠিক করিয়া দিলাম; নিদ্রা হইতে
উঠিয়া আমার সঙ্গেই তাহার প্রথম দেখা হইল, তথাপি প্রণাম
করিতে কেমন লজ্জাবোধ হইল।

তাহার পর প্রার্থনান্তে

আশ্রমের সকলে দলে দলে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া

গেলেন। সর্বশেষে তাহাকে একা পাইয়া আমিও টিপ করিয়া
এক প্রণাম করিলাম । তিনি মাথা তুলিয়া আমাকে দেখিতেই
আমি নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলাম।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে যে সমস্ত সংবাদপত্রের
কাটিং (০8:০0) বা কর্তিত অংশ পাঠাইয়াছেন, তন্মধ্যে এই

আন্দোলনের ফলে ম্যান্চেষ্টারের কাপড়ের বাজার কিরূপ টল্মল্

করিতেছে, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ একটি কাটিং কাল রাত্রিতে

মহাত্মাজীকে পড়িয়া! শুনাইয়াছিলাম। পাঠান্তে তিনি-_“সব্
হোগা ভাই, সব্ হোগ। 1”হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন ।
কলিকাতার “নার্ভেন্ট” কাগজের অপর একটি কাটিং তাহাকে

পড়িতে দিয়াছি, গড়িয়। তিনি নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। উহাতে
ডাক্তার প্রফুল্লচন্ত্র রায় মহাশয়ের চরকা স্ঘদ্ধে অভিমত লেখ

আছে। ডাক্তার রায় মহাশয়ের এত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে

ষোড়শ অধ্যায়
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বলা যায় না। তীহার এক সুদীর্ঘ পত্র এখানে আসিয়াছে,
তাহার প্রথমেই বড় করিয়া লেখা-_"0০92595706191” অর্থাৎ

“গোপনীয়” ।

|

সকালে বেলা নয়টা আন্দাজ ছুই জন সাহেব ও ছুই জন মেম
মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কিন্তু আজ
সোমবার, সেই জন্য তিনি তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। তাহাদিগকে আশ্রম পরিদর্শন করাইবা'র ভার আমার
উপর পড়িল। মেম সাহেবরা চরকাঁর কাজ দেখিয়া উত্সাহ

দেখাইতে লাগিলেন । আমি তখন তাহাদিগকেও চরকা অভ্যাস
করিতে অন্থুরোধ করিয়া বসিলাম। সকলেই ইহাতে হাসিতে
লাগিলেন ।

ধীরে ধীরে মহাত্মাজীর ইংরাজি চিঠি-পত্রের ভাঁর আমার
উপর আসিয়া পড়িতেছে । ইহাতে আমার কাজ ক্রমশই
বাড়িয়া যাইতেছে । আজ কাল মোটামুটি এই নিয়মে কাজ

করিতেছি। রাত্রি ওটার সময় উঠিয়। নিজের প্রার্থন। ইত্যাদি
করিয়া লই। পৌনে টায় মহাআজীর কামরায় আসিয়া তাহার
বসিবার স্থান ইত্যাদি ঠিক করি; তাহার পর প্রার্থনার স্থানের

বিছানা ও মহাত্মাজীর আসন করিয়া দ্িই। পৌনে ৫টা হইতে
৬টা অবধি আশ্রমের প্রীর্থনা। ৬টার সময় মহাতআ্মাজীকে
তাহার প্রাতরাঁশ, অর্ধসের ছাগলের ছুধ ও ফল দেই। এই সময়
তাহার নিকট -প্রায়ই লোকজন থাঁকেনা বলিয়া কাজকর্মও

চিঠিপত্র সন্ধে তাহাকে যে প্রশ্ন করা দরকার, করিয়া লই। যদ
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মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

অন্ত লোক থাকে এবং তিনি কথাবার্তীয় নিযুক্ত থাকেন, তাহ!

হইলে নিজে জলযোগ করিয়া লই। তাহার পর ৮|॥ অবধি
মহাত্মাজীর দগ্ুরের চিঠিপত্র লিখি। ৮1 হইতে ১ঘণ্ট| পাকশালার কাজকণ্দ একটু একটু করি। তাহার পর অনেক

টেলিগ্রাম আসে, সেই সকলের জবাব তিনি যেরূপ বলিয়া দেন

দিয়া দেই।

১১টার সময় নিজে আহার করিতে বসি। সেই

সময় মহাত্মাজী অর্ধ ঘণ্টার জন্য স্তা কাঁটেন।

১১।টার সময়

তাহার স্নানের জন্য গরমজল ইত্যাদি প্রস্তত করিয়া রাখি।
১২টার সময় তিনি দ্বিপ্রহরের ভোজন করেন। তখনও সকালের

মত ছাগছুগ্ধ অর্দসের, কিছু ফল এবং তদুপরি ছাগলের দুগ্ধ হইতে
প্রস্তুত স্বৃতে ভাজ। ছোট ছোট ৫1৬ খানি “ভাকুরি” আহার

করেন। ইহার পর তিনি অর্ধ ঘণ্টা কাল খবরের কাগজ পড়েন।

এই সময় ডাকের পত্রাদি আসে। ১টার সময় একটু নিদ্রা যান;
নিদ্রাভঙ্গের পরই তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন।__“কতক্ষণ নিদ্রা

গিয়াছি ?” প্রায়ই ৩০ বা! ৪ মিনিট কাল ভিনি নিদ্রা যান।

আমি তাহা জানাইয়া দিলেই তিনি বলিয়া উঠেন-_“এত্না নিদ্
হুয়া?” ৩টা হইতে ওট। মধ্যে দৈনিক পত্র হইতে সেই দিনের

বাদ দেখিয়া লই। মান্রাজের দৈনিক “হিন্দু” পত্র হইতে প্রত্যহ
তাহাকে মালাবারের মোপলা বিজ্রোহের সংবাদ বলিয়া দিতে
হয়। তথ্যতীত, ১২টা-১টার সময় যেসমস্ত ডাকের চিঠিপত্র
আসে, তাহার বড় বড় পত্র এবং রিপোর্ট গুলির সারাংশ আমাঁকে

মুখে মুখে বলিতে বলেন, তাহাও বলি এবং যে সমস্ত পত্রের

যোড়শ অধ্যায়

জবাব
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আমাকে দিতে বলেন তাহা নিজের কাছে রাখি।

এইরূপে ৫টা-৫।টা অবধি কাজ চলিতে থাকে। ৩টা হইতে
দর্শনার্থীর দল আসিতে আরম্ভ হয়। তাহাদের দ্বারা কামর!

পূর্ণ হইয়া যায়। ৬টার সময় স্ৃ্ধ্যান্তের পূর্ব্বে তিনি ভোজন
করেন। ভোজন পূর্ববকার মত দুগ্ধ ও ফল। ৭টার সময়
সন্ধ্যার প্রার্থনা। প্রার্থনার পর তাহার নিকট বহু লোকের
সমাগম হয়। তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া আজকাল
তিনি প্রত্যহ রাত্রি ৮্টার সময় মোটারে সহরে চলিয়া যান।

আছি সেই সময় তাহার দপ্তরের কাগজ-পত্র গুছাইয়৷ রাখি।
রাত্রি তিনটার সময় উঠিতে হয় বলিয়া আমি ন্টার মধ্যেই নিজ

যাই। দেবদাস এবং “বা” তাহার প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকেন।

যেতে

সপ্তদশ অধ্যায়

অল্-ইণ্ডিয়! কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি,
( দিলী)
৪ঠা নভেম্বর তারিখে দিল্লীতে “অল্-ইও্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির
সভা বসিবে, সেই জন্য ১ল| নভেম্বর মহাত্মাজী দিল্লী যাত্র! করিলেন। তাহার সঙ্গে শ্রীমতী অনসুয়া বেন চলিয়াছেন। বরোদার

বৃদ্ধ আব্বাস্ তায়েবজী সাহেবও একই ট্রেণে যাইবেন বলিয়া “বার্থ”
রিজার্ভ করিতে দেবদাসকে তার করিয়াছেন।

সেই তারের

দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। মহাত্মাজী বলিলেন যে তায়েবজী
সাহেব মহাত্মাজীর সহিত একই কামরায় “বার্থ” লইবার অভিপ্রাসপ
প্রকাশ করিয়াছেন।

দেবদাস বলিল--“না; যদি অন্থাত্র বার্থ,

পাইবার স্থৃবিধা না হয় তাহা হইলে মহাত্মাজীর কামরা “বা
লইতে হইবে, এইরূপই তায়েবজী সাহেবের ইচ্ছা। তায়েবজী
সাহেব ষ্েশনে আসিয়া মহাত্মাজীর কাগরায় তাহার স্থান নির্দিষ্ট

হইয়াছে দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিলেন, “বাপরে বাপ, বাপুজী,
তোমার সঙ্গে কি ভদ্রলোকে চড়ে?

ষ্টেশনে ষ্টেশনে লোকের

ধাকা সাম্লাইতেই দফা নিকাশ হইয়া যাইবে ।” যাহা হউক্,
সে যাত্রা ভায়েবজী সাহেব কোন প্রকারেই সেই দুরূহ এবং
অগ্রীতিকর বর্তব্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না।

সপ্তদশ অধ্যায়

দেবদাস এবং আমি ব্যতীত আশ্রমের

৪২৩

প্যারীলালজীও

মহাত্মাজীর সহিত চলিয়াছেন, তিনি দিল্লী হইতে কিছুদিনের
জন্য অবকাশ লইয়া পাঞ্জাবে নিজের বাটাতে যাইবেন।

দেবদাস

ও প্যারীলালজী পূর্বেই ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন। মহাতআ্মাজী
শেষ মৃহূর্ত অবধি লেখাপড়ার কাজ করিতেছিলেন বলিয়া তাহার

দপ্ুুর গুছাইয়! লইয়া যাইবার জন্য আমাকে অপেক্ষা করিতে হইল,
এবং

তাহারই

সহিত

স্টেশনে আসিতে হইল।

আশ্রমের

টঙ্গায় চড়িয়া সাবরমতি

সেই সময় অর্ধপথে আসিয়৷ তিনি

হঠাৎ শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম করিয়া আমাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন_-“তুমি সতীশ বাবুকে চিঠি-পত্র লেখ ত?”
আমি--*আজ্ঞা হা ।”

মহাত্মাজী-_“চরকা। সম্বন্ধে তাহার কিরূপ অভিজ্ঞতা, তাহ!
আমাকে লিখিবার জন্য আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম। এই
বিষয়ে কবিবর রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তাহা ভিত্তিহীন, এ কথা! :

আমি সতীশ বাবুকে বলিয়াছি। চরকা লোকের মানপিক বা:
আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় কেন হইবে? গীতাতে আছে-- :

“নৈব কিকিৎ করোমীতি যুক্ত মন্তেত তত্ববিৎ। গশ্ঠন্শৃর্ন্
স্পৃশন্ ভিন্রনশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥” ইত্যাদি। সেইক্ষপ যদি.

প্রতিক্ষণ ছিতরে চিত্ত স্থির রাখিয়া বাহিরে কম্ম করিবার অভ্যাস.
ন। হয়, তাহা হইলে ম্বতঃই মনে নানা বৃত্তির ক্রিয়া হয় এবং :
তাহাতেই জন্ম-মৃত্যুর ধাদ্ধা আসিয়া যায়। সেই জন্ত আমীর মনে

হয়, বাহিরে হাত চালাইয়৷ চরকার কাজ করিলেও মানসিক বা
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মহাত্! গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

আধ্যাত্মিক কাধ্যের ব্যাঘাত হইতে পারে না। সতীশবাবুর
এই বিষয়ে কি অভিজ্ঞতা তাহ! আমার জানা বিশেষ দরকার ।”
আমি--“তিনি

আমাকে

এখনও এ বিষয়ে কিছু লেখেন

নাই; তবে আপনার কাধ্যের সহিত তাহার সহানুভূতি আছে
তাহা আমি জানি । তিনি এই আন্দোলনে প্রকাশ্ভাবে ফোগদান
না করিলেও যথাসাধ্য আপনার কাধ্যের সহায়ত। করিতেছেন।

আপনার গ্রেপ্তার হইলে “ইয়াং ইপ্ডিয়া'র ভার কিয়ৎপরিমাণে
আমার উপর দিবার ইচ্ছা আপনি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু
আমার শক্তি কোথায়!

আমি অগত্া। তীহাকেই লিখিয়াছি

যে তাহাকে আসিয়। এই কাধ্যেও সাহায্য করিতে হইবে ।৮
মহাত্মাজী-_-“লিখা হ্যায়» বহুৎ আচ্ছা কিয়াঁ।”
কথাটির উপর তিনি খুব জোর দিলেন ।

বহুত

আমি--কিন্ত তিনি উহাতে সম্মত হইবেন কিনা জানি না।
পূর্বে তিনি অনেক দেশের কাজ করিরাছেন। কিন্তু এখন
এইরূপ প্রকাশ্যভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি ভ্তাহার নাই।
তবে ভগবদিচ্ছা হইলে অন্য কথা ।”
ইহার পর বাঙলার দ্বদেশী যুগের আন্দোলন সন্বদ্ধে আমাদের
মধ্যে অনেক কথা হইল । তিনি আগ্রহ-সহকারে সমস্ত শুনিতে
লাগিলেন ; আমিও মন খুলিম্না বলিতে লাগিলাম।

্টেখনে আসিয়া ট্রেণে তাহার জঙ্ত নি্দি্ট স্থানে গিয়া মহাত্বাজী
বসিলেন।

দেবদাস তাহার নিকটে রহিলেন।

প্যাক্সীলালজী,

আমি এবং কর্ণাটক প্রান্তের শ্রীযুক্ত মজলি মহাশয় ম্বতন্ত্র এক স্থানে

সপ্তদশ অধ্যায়...
আমাদের আসন টিক করিয়া লইলাম।
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পথে" স্থানে স্থানে

মহাত্মাজীকে দর্শন করিবার জন্ত যে প্রকার লোকের ভিড় হইয়া-

ছিল তাহার বর্ণনা আর কি করিব? পূর্ব পূর্ব্ব বর্ণনা হইতেই
পাঠক তাহার ছবি মনে মনে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারিবেন ।
পূর্বের বহুবারমহাআ্মাজী এই পথে যাতায়াত করিয়াছেন; তখাপি
লোকের আগ্রহের নিবৃত্তি হইতেছে না।

দেবদাসের

মতে

এই পথটি “৮০:50 1106৮ অর্থাৎ
€ লোকের ভিড় সম্বন্ধে)

সর্ধবাপেক্ষ। খারাপ লাইন? | রাজপুতানার সেই ইতিহাস-প্রসিন্ধ
মাড়বার, আজমীর, কিষণগড়, জয়পুর, আলোয়াড় প্রভৃতি স্থান

অতিক্রম করিয়। যাইবার সময় জনমমুক্রের আলোড়ন দেখিয়া
মনে মনে' অতীতের কত স্ুখন্বপ্র উদ্দিত হইতে লাগিল।

কিন্তু

মে স্বপ্ন স্বপ্মের মত কখনই বিলুপ্ত হইল। উর্দতে এক বচন
আছে, “হনোজ দিল্লী দূরত্ত”--অর্থাৎ দিল্লী এখনও বহুদূর;
অথচ যেন দেখিতে দেখিতে ট্রেণে আমর! প্রায় ৩০ ঘণ্টাকাল
অতিবাহিত করিয়া ২র নভেম্বর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় দিল্লীতে
উপস্থিত হইলাম। তখন ষ্টেশনে জনতার ভীষণ গঞ্জনে মেদিনী

কম্পিত হইতে লাগিল, এবং ঘ্ৃণিবাষুর মুখে বাতাহত শুষ্ক
পত্রাবলি যেরূপ ইতন্ততঃ সশালিত হইতে থাকে, সেইরূপ এস্থলেও

জনসমষ্টি সঞ্চালিত হইতে লাগিল । সেই প্রলয়-দৃশ্যের অন্তরালে

কয়েকটি বিচক্ষণ ব্যক্তি শৃঙ্খল! বিধানে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া
আমরা বিনা আয়াসে আমাদের নিদ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে
সমর্থ হইলাম।

৪২৬

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে
সাত মাস

দিল্লীতে মহাত্মাজী ডাক্তার আন্সারি সাহেবের অতিথি
হইলেন।

সহরের পূর্বপ্রান্তে দরিয়াগঞ্জের ১নং কুঠীতে ডাক্তার

সাহেবের বাস। এখানেই সহর পূর্বদিকে শেষ হইয়া গিয়াছে ।
দেখিলাম, ডাক্তার সাহেবের কুঠীর পার্থেই দিলীর পুরাতন
প্রাচীর অর্ধভগ্রীবস্থায় এখনও দপ্তায়মান আছে। প্রাচীরের পর
যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় উন্মুক্ত প্রান্তর ধূ ধুকরিতেছে, এবং তন্মধ্যে

কালবরণা কালিন্দী আকিরা বাকিয়! বহুদূরে শুন্ে বিলীন হইয়া
গিয়াছে। যমুনীর কুক্ষি হইতে উদ্ভুত বলিয়। বৌধ হয় সহরের
এই প্রান্তের নাম “রিয়াগঞ্জ? |

পরদিন প্রাতে দেখিলাম, পূর্বদিকের সেই দ্রিগন্তবিস্তৃত
প্রীস্তের মধ্য হইতে ্ধ্যদেব ধীরে ধীরে গাত্রোখান করিলেন ।
ডাক্তার আন্সারি সাহেবের কুঠির কিঞ্চিৎ উত্তর পশ্চিমে
মোগল বাদশাহদিগের জুষা মস্জিদ্, দুর্গ ও বাসভবন এখনও

পূর্বস্থতি বহন করিয়া নবনিশ্মিত সৌধাবলীর ন্যায় অক্ষতদেহে
দণ্ডায়মান। কিন্ত হাস! কোথায় আজ সেই মোগল প্রতাপ ও
এশ্বধ্য! ট্রেণে আসিবার সময় দিলীর সন্গিকট স্থানে স্থানে
বহু জনপদ, ছূর্গ ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ নয়নপথে পতিত

হইল। তাহার পর প্রাতে গাত্রোথান করিয়া সহরের পূর্বদিকে
সেই অনন্ত মকুপ্রান্তের ন্যায় সমভূমি দেখিতে পাইয়া মনে হইতে
লাগিল,--সত্যসত্যই কি দিল্লী ভারতের মহাশ্মশান !
এ ভূমির কি মাহাত্ম্য ! চিরকাল

ভারতে

কেন্দ্রীভূত

পার্থিব শক্তি প্রাধান্য লাভ করিবার অভিলাষে দিল্লী অধিকার

সপ্তদশ অধ্যায়
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করিয়া জয়-ঘোষণা, করিয়াছে; আবার দিলীর মাটিতেই ধীরে
ধীরে তাহা প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। পার্থিব শক্তি লোৌকসেবায় নিযুক্ত না হইয়া যখন লোক-নিগ্রহ অথবা ক্ষত স্বার্থসিদ্ধি বা ভোগলালসা পরিতৃপ্তির উদ্দেশে নিয়োজিত হয়, তখন

অচিরেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই চিরন্তন সত্যের জাজল)মান

ৃষ্টাস্স্বরূপই যেন পুরাতন দিল্লী নির্জীব হইয়াও অগ্যাবধি দেহধারণ করিয়া রহিয়াছে।

-4/ কোন উচ্চ আদর্শের পথ অন্ুদরণ করিতে না পারিলে

..কোনও জাতি অধিক কাল তাহার জাতীর সংগ্রতা রক্ষা
: করিতে সক্ষম হয় না। শ্রীসের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রত। ও স্বাধীনতার
স্পৃহা, রোমের শান্তি ও শৃঙ্ঘলা-বিধানে চেষ্টা, এই ছুই বৃত্তি

গ্রীক্ও রোমীয় সভ্যতার প্রাণন্বরূপ ছিল। খন তাহা মন্দীভূত
হইয়া পড়িল, তখনই গ্রীন ও রোমের

জাতীয় সমগ্রতা!

নষ্টপ্রায় হইতে লাগিল। সেইজন্য মহাত্মাজী ভারতের সম্মুখে
এক নৃতন ও মহান্ আদর্শের নিশান তুলিয়া ধরিয়াছেন।
পরাধীন জাতির স্বরাজ লাভের চেষ্টা পৃথিবীতে চিরকাল
হইয়াছে এবং ভবিব্ততেও হইবে। কিন্তু শান্তিময় বিগ্রহ দ্বার
স্বরাজলাভ করিবার যে পন্থা মহাত্মাজী আবিষ্কার করিয়াছেন,

জগতের ইতিহাসে উহ এক অম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। সাধারণতঃ
কোন প্রকার বিগ্রহ ব৷ ঘন্ব উপস্থিত হইলে মানব-চরিত্রের

অসত্বৃততিগুলিই প্রশ্রয় পাইয়া থাকে।

কিন্তু শান্তিময় বিগ্রহে

শান্তি অন্ন রাখাই প্রধান কার্ধ্য) সেইজন্য অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন
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মহাত্ব। গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

করিয়া সব প্রবৃত্তির প্রভাব বৃদ্ধি করাই তখন অবস্তস্তাবী হইয়া
পড়ে।

তাহাতেই এঁ শান্তিময় বিগ্রহ মানবের আত্মোকর্ষ-

বিধানের সহায়ন্বরূপ। এই উচ্চ আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের
রাজনৈতিক জীবন সংগঠিত হইলে ভারতের জাতীয় সমগ্রতা রক্ষা

সম্ভবপর হইবে। নতুবা+ বর্তমানে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে
সমগ্র ভারতের জনমত যেরূপ সমষ্টিবদ্ধ হইতেছে, ভাঁহাতে
এঁ রাজশক্তি অপসারিত হইলে এই বিশাল দেশের অথণ্ড একতা!

পূর্ব পূর্ব্ব শতাব্দীর ন্যায় অল্পকালেই বিলুপ্ত হইতে পারে ।
ভারতের চতুদ্দিক্ মন্থন করিয়া মহাতআ্মাজী প্রথম জমি প্রস্তত
করিয়াছেন, এক্ষণে সেই জমিতে বীজরোপণের ব্যবস্থা করিবার
জন্য তিনি দিলী আপিয়াছেন। বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই
তিনি গভর্ণমেণ্টকে জনমতের অধীন করিয়া পাগ্তাব, খিলাফৎ ও

ত্বরাঁজের দাবী পূর্ণ করিতে বাধ্য করিবেন, এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া
তিনি পরবর্তাঁ কাধ্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন, এবং “শান্তিময়
অবাধ্যতা” সংগ্রাথ আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্ঠটে নিখিল জাত

ংগ্রেস কর্মিটিতে এক মস্তব্য উপস্থিত করিবেন, তাহার খনড়।

আসিবার সময় তিনি ট্রেণে বসিয়া লিখিয়াছেন।

এবার ভিনি

বস্ততঃই আগ্তন লইয়া খেল! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । আশ্রমে
তাহাকে প্রায়ই নিবিষ্টচিত্তে ও চিস্তান্বিতভাবে থাকিতে

দেখিয়াছি, ইহা পুর্ধেই লিখিয়াছি। ১৯১৯ সালে “রাউলাট্
আইন” (1২০12 7311) লইয়া আইন-ভঙ্গ ব্যাপারে
দিল্লী, পাঞ্ধাব, আমেদাবাদ, ভিরামগাম প্রভৃতি স্থানে যে

সপ্তদশ অধ্যায়
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অরাজকতা! ও হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল, সেই সমস্ত ঘটনা

স্মরণ করিয়া মহাআ্মাজী অতি সম্তর্পণে চতুর্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ
করিরা কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি এ হিসাবেই তাহার
প্রস্তাবের খপড়। প্রস্তুত করিয়াছেন।

ষ্টেশন হইতে রাত্রিতে

বাসায় পৌছিয়াই তিনি আমাদিগকে এ খসড়। পরিষ্কার নকল
করিয়। দিতে বলিলেন। প্যারীলালজী, শ্রীযুক্ত মজলি ও
আমি সেই কার্যে নিষুক্ত রহিলাম। এদিকে মহাত্মাজী হাকিম
আজমল খা সাহেব ও ভাক্তার আন্সারি প্রভৃতি দিল্লীর মহামান্ত
নেতৃবর্গের সহিত অনেক রাত্রি অবধি পরামর্শ করিতে ও
আলোচনায় ব্যাপৃত রহিলেন ।
পরদিন(ওরা নভেম্বর ) প্রাতে ৮টা হইতে বেলা ১ট1 অবধি

“ওয়াকিং কমিটি”র সভায় এ প্রস্তাবের বিচার হইতে লাগিল।
বেলা ৩টার সময় কিছুক্ষণের জন্য মহাআ্মাজী “সেপ্টণাল খিলাফৎ

কমিটি'র সভায় গেলেন। তাহার পর পুনরায় সন্ধ্যা ৫টা হইতে
রাত্রি ৯টা অবধি *ওয়াকিং কমিট'র কাধ্য পূর্ববৎ মহাত্মাজীর
কামরায় চলিতে লাগিল।

ভারতের প্রধান জননায়কগণ তন্ন

তক্স করিয়া মহাত্মাজীর খসড়ার বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে লাগি
লেন এবং অধিকাংশের মতান্ুসারে স্থানে স্থানে পরিবন্তিত হইয়।

উহা। যেরূপ আকার ধারণ করিল, তাহাই পরদিবস (৪ঠ1 নভেম্বর)

অল্-ইত্ডিয়! কংগ্রেস কমিটিতে উপস্থিত কর? হইল ।পুণার শ্রীযুক্ত
কেলকার ও বন্ধের শ্রীযুক্ত বিঠঠলভাই পেটেল মহাঁশয়দ্বয়“শাস্তিময়
অবাধ্যতা” (০4৮11 91909৩91৩০৫) অস্ত্র ব্যবহারে পূর্ণ সহান্গু-
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ভূতি-সম্পন্ন হইলেও, এ নিমিত্ত যে দেশের বিশেষরূপ যোগ্যতা
অজ্জনের প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা ত্বাহাঁরা মনে করিতেছেন না। সেইজন্য যে সমস্ত সর্তের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া

মহাত্মাজী “শান্তিময় অবাধ্যতা”্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,
তাহাতে তাহারা পদে পদে বাধা দিতে লাগিলেন । উক্ত প্রস্তাবের

এক স্থানে এইবপ সর্ত ছিল যে ব্যক্তিগত ভাবে যদি কেহ“শাস্তিময় অবাধ্যতা” কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তীহাঁকে বিদেশীয়
বস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বজ্জন করিয়া হাতেকাটা সতা হইতে প্রস্তত

হাতেবোনা খদ্দর-বন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে। মহাত্বাজীর
অনুরক্ত শ্রীযুক্ত শেঠ যমুনালালজী এই সর্ভ আরও কড়া করিবার
ইচ্ছ। প্রকাঁশ করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, এরূপ সত্যাগ্রহীর
পরিবারবর্গও বিদেশীয় বস্ত্র বর্জন করিবে, এইরূপ উপদেশ লিপিবদ্ধ
হউকৃ। যমুনালালজীর এই প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত কেল্কার মহাশয়
আর ধৈধ্যরক্ষা করিতে পারিলেন নাঁ। অতঃপর দ্বিতীয় একটী

সর্তভের বিচার আরস্ত হইল।

সার্বজনীন “শান্তিময় অবাধ্যতা”

অনুষ্ঠান করিতে হইলে যে জেলা বা তালুককে কেন্দ্র করিয়া উহ!
করিতে হইবে,তাহার অন্ততঃ শতকরা! নব্বই জন লোকের খদ্দর-

ত্রতে দীক্ষিত হওয়। আবশ্যক, এইকূপ মহাত্মাজী প্রথমে লিখিয়াছিলেন? কিন্তু সকলের মতে ইহা নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া! পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত মতিলালজীর প্রস্তাব মত--2274 £)67610. & 585
10981017001 20৩ 000018000 00856 1725 2097015৭
এ] 95806810200. 25080 00 01911750

08৮ 0£ ০1002
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75155215% [অনুবাদ] এবং সেখানে জনসংখ্যার বহুলাংশে অধিক

লোক পূর্ণ স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিয়া সেই জেলা বা তহসীলের
প্রস্তুত চরকান্থতা হইতে দেই তহসীল বা জেলাতে প্রস্তত বস্ত
ব্যবহার করিবে,_-এইব্প লিপিবদ্ধ করা হইল ।
মহাত্মাজীর খসড়ার অপর একটি সর্ভ নেতৃমণ্ডলীর মধ্যস্থলে
তপ্ত গোলার ন্যায় পতিত হইল। মহাত্মাজী লিখিয়াছেন যে
ধিনি ব্যক্তিগত শান্তিময় অবাধ্যতা (124155052] ০1%1] 015০94$61)০৪) অনুষ্ঠান দ্বার! সত্যাগ্রহী হইতে ইচ্ছা করিবেন,
তাহাকে প্রথম চরকার সুতাকাটার জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

পণ্ডিত মতিলালজী এই প্রস্তাব পাঠ করিয়াই হাসিতে লাগিলেন। লালা লাজপত, রাঁয় মহাশয়ের আশ্চধ্য পরিবর্তন দেখিতেছি। তিনি এখন আর মহাত্মাজীর কথার বিশেষ প্রতিবাদ
করেন না। সুতা কাটা অভ্যাস করিতে হইবে শুনিয়া তিনি
কিঞিৎ নিরুৎ্সাহ হইলেও কতদদিনে উহা শিক্ষা হইতে পারে
তাহা জানিবার জন্য নহ্াত্মাজীকে প্রশ্ব করিতে লাগিলেন।

হাকিম সাহেবও নহাত্মাজীকে এ প্রশ্ন করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু
রাজেন্ত্রপ্রলাদ ও দেশভত্ত বেস্কটাপ্লায়া এই প্রস্তাব উৎসাহের

সহিত গ্রহণ করিলেন। যমুনালালজী স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে
লাগিলেন । বিঠ্ঠলভাই পেটেল ও কেল্কার মহাশয়ঘয় একেবারে
হৈ চৈ করিয়া উঠিলেন। মহাত্মাজীর পক্ষ লইয়া দেশবন্ধু দাশ
মহাশয় তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন
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যে তিনি নিজেও চরকায় পাঁক দিয়া তিন গজ পরিমাণ সভা
বাহির করিয়াছেন এবং আরও অভ্যাস করিলে এ কাজ বিশেষ
শক্ত হইবে না বলিয়া বুঝিয়াছেন। অবশেষে এই প্রস্তাব ভোটে

দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত কেল্কার ও বিঠ্ঠলভাই ইহার বিরুদ্ধে
ভোট দিলেন।

মৃতিলালজী, লালাজী, হাকিম সাহেব, ডাক্তার

আন্সারি সাহেব, ইহারা নিরপেক্ষ রহিলেন।

দেশবন্ধু দাশ

মহাত্মাজীর পক্ষে ভোট দিলেন। তদ্যতীত, রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবুঃ
বেস্কটাপ্পীয়াঃ যমুনালালজী প্রভৃতি সভ্যের ভোট এ প্রস্তাবের

অঙ্গকুল হওয়াতে উহ! রেজলিউশনের অন্গীভূত হইয়। গেল ।
দেশবন্ধু দাশ মহাশয় মহাত্মাজীর পক্ষ গ্রহণ করিয়! যেরূপ তর্ক,

বিচার ও আলোচনা করিতে লাগিলেন তাহাতে মহাত্মাজীর
শ্রম লাঘব হইতে লাগিল। বস্তৃতঃ তিনি ঘেরূপ দৃঢ়তার
সহিত মহাত্মাজীর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, সেইরূপ অপর
কাহাকেও করিতে দেখিলাম না। অপর একটি বিষয়ের বিরুদ্ধে
পেটেল মহাশয় নানারূপ আপত্তি ও কুট তর্ক করিতে লাগিলেন ।

তখন দেশবন্ধু বলিয়া উঠিলেন--"17, 25161, [4০০7৮
01709151900

00৩02200201

50

0010 095161010,৮-7

অর্থাৎ, এ্মঃ পেটেল, আপনি ইহার বিকুষ্ধতা কেন করিতেছেন,

তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতেছি ন1।” পেটেল মহাশয় তখনই
উত্তর দিলেন--“]16 15 06০803৩, 111, 725, ] 5611] 51900

00605 508. ০2৩ 515 2200609528০”

অর্থাৎ্। “মিঃ দাস,

ইহার কারণ আর কিছু নহে, মাত্র এই যে ছয়মাস পূর্ব্বে আপনার
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ও আমীর মত একরূপই ছিল, কিন্তু আপনি তাহা ত্যাগ করিয়াছেন; আমি তাহ] ত্যাগ করি নাই।

দেশবন্ধু মহাশয় মহাত্মাজীর পক্ষ দুঢ়তা-সহকারে সমর্থন
করিলেন বটে, কিন্তু শান্তিময় অবাধ্যতা* রূপ সংগ্রামের দায়িত্ব

নেতৃবর্গ ভালরূপ উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কি না, এই
সন্দেহ মহাত্মাজীর প্রাণে রহিয়! গেল। সেই জন্য তিনি অতি
সতর্কতার সহিত এই কাধ্যে অগ্রসর হইবেন, ইহা তাহার সমন্ত "

কথাবার্তা দ্বারা পরিস্ফুট হইতে লাগিল।
তিনি সমবেত
নেতৃমগ্ডলীকে বিশেষভাবে যাহা বলিয়া দিলেন তাহা এইকপ-_
“গুজরাতের সুরা জেলার বাড়ভোলি নামক তালুকে তিনি
শান্তিময় অবাধ্যতা বা বিদ্রোহের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবেন।
ভিনি ত্বং এই কাধ্য
1তিনি সমগ্র ভারতের

তত্বাব্ধান করিবেন।

এই বিষয়ে

সহান্থভৃতি প্রার্থনা করিতেছেন;

এবং

বাড়ভোলিতে ভিত্রি কি ভাবে সংগ্রাম পরিচালন করেন, তাহ!
সকলে শান্তভাবে একদৃ্টিতে দেখিতে থাকিবে, ইহাই প্রত্যাশা!
করিতেছেন। দেশের এইরূপ 20028] 58020১0:৮ ব।
আত্তরিক সহ্দগয়তাই তাহার সাফল্যলাভের পক্ষে যথেষ্ট হইবে ।

বাড়ডোলিতে যখন তিনি এ কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিবেন তখন
যেন কোন স্থানে শাস্তিরক্ষার

কোন

প্রকার

ব্যাঘাত ন।

জন্মে, ইহাই সকলের লক্ষ্যের বিষয় হইবে। যদি শাস্তি অক্ষুন
রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে জয়লাভ অবশ্থাস্তাবী |”

মংথানপুনরায় বলিলেন-্মিভূত অবাধ্যতা একটা
সপ

পপ

৮৮

পলা?
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ভূমিকম্প বা খগ্প্রলয়ের স্তায় ব্যাপার। যেখানে উহা আরম্ভ

হইবে সেখানে বর্তমান রাজত্ব আর থাকিবে ন1!। সেখানকার
পুলিশ, সিপাহী বা কর্মচারী ইত্যাদি সকলকেই সরকারের চাকরি
ত্যাগ করিয়া স্বরাজের অধীনে কাজ করিতে হইবে;

অথব1

সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে । সেই
স্থানের থানা, কাছারি প্রভৃতি সমস্তই জাতীয় সম্পত্তিবূপে
অধিকৃত হইবে, অথচ কোনরূপ বলপ্রযোগ হইবে না। সরকার
যদি হুকুম দেয় যে “ডান দিকে যাঁও+, তবে বাম্ দিকে যাইতে
হইবে; ইহারই নাম অবাধ্যতা । কিন্তু এই অবাধ্যত।
শান্তিময় । ক্রোধ, হঠকারিতা বা ওদ্ধত্য করিয়া অবাধ্যতা
করিলে “সবিনয়” বা শান্তিময় (০151) অবাধ্যতা হইবে না।

তাহা তখন অবিনয় (০£200872]) হইয়া যাইবে । সেই জন্ত
সকলে এই “অবাধ্যতা, আচরণ করিবার অধিকারী নহেন।”

অতএব মহাত্মাজী পুনরায় সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিতে
। লাগিলেন, শনা দেখিয়া, না বুঝিয়া, এবং শিক্ষা না করিয়া

। কেহ যেন “সবিনয় অবাধ্যতা” কাধ্যে হস্তক্ষেপ না করেন),
ভারতের সকল প্রান্ত প্রস্তুত এবং সঙ্জিত হইয়া বাড়ডোলির
দিকে কেবল দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহার পর
বাড় ডোলিতে যখন স্বরাজের পতাকা নির্বিস্ে উড়িতে থাকিবে,

তখন বাড়ডোলির পরবর্তী তালুকা এ প্রণালী অনুসরণ করিয়!
স্বরাজ স্থাপন করিবে ;এবং এইক্পে ক্রমশঃ ভারতের সর্বত্র
এ শক্তি বিকাশলাভ করিবে। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে কোন

সপ্তদশ অধ্যায়
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স্থানে কিছুমাত্র শাস্তিভঙ্গ হয় তবে এই শান্তিময় বিদ্রোহের
কাধ্য পরিচালনা করা নিরাপদ ও সম্ভবপর হইবে না। এই

কার্ধা সুসম্পৃন্ন করিতে হইলে ভারতের চতুর্দিকে এক শান্তির স্থর
বাজিয়া উঠিবে । কিন্ত যদি কোথাও দেশবাসীর পক্ষ হইতে
কোনস্থানে শান্তি নষ্ট করা হয় বা তাহার উদ্যোগ হয়, তাহা
হইলে বাণাযন্ত্রের তার ছি'ড়িলে বীণা যেরূপ বে-স্থর হইয়া যায়,

সেইরূপ আমাদেরও সব পণ্ড হইঘা। যাইবে 1”
প্রাতে ৬ টা হইতে প্রায় সমস্ত দ্রিন একবারে একাসনে

বসিয়া মহাত্মাজী এই সকল বিষয় আলোচনায় নিযুক্ত রহিলেন।
রাত্রি ৯ টার সময় “ওয়াকিং কমিটির সভা ভঙ্গ হইলেও অপর

লোকের সমাগম ও বিচার-বিতর্কের বিরাম হইল ন1। মহাত্মাজীর
শরীর আর কত সহিবে? ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ৭ টার সময়, যখন
“সবিনয় অবাধ্যত।” লইয়! বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চলিতেছিল, তখন আমি মহাত্াজীর সেবার জন্য প্রস্তত হইয়৷ থাকিবার

উদ্দেশ্তে এ স্থান ত্যাগ করিয়া (দিলীর) চাদ্নী চকে যাইয়া শেঠ,
যমুনালাল
ীর বাসায় আহার করিয়া আসিলাম।

রাত্রি »টার

পরেও লোকজন আসিতেছে দেখিয়া! শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু

একটু কড়া হইয়া, মহাত্মাজীর কামরার দরজায় হাটু গাড়িয়!
বগিলেন, এবং অপর কাহাঁকেও আর ঘরে প্রবেশ করিতে দ্রিলেন

না। তাহার পর যখন মহাত্মাজীর শয্যা প্রস্তত হইল তখন
তিনি “০০০৫ 32৮ বলিয়। রাত্রির মত বিদায় লইয়া চলিয়।

গেলেন।

আমি তৈল লইয়া মহাত্মাজীর মাথায়, বুকে এবং

৪৩৬

মহাত্মা গাঙ্ষীজীর
সঙ্গে সাত মাস
চা

পায়ে মালিশ করিতে

লাগিলাম।

তিনি একবার

কষ্টের

সহিত বলিয়! উঠিলেন-_-“একদম্ মৈ থগ্গয়্া। কেত্না বর্দাস্ত
করু?” তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে অল্পক্ষণেই নিত্রিত
হইয়া পড়িলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়
অল্-ইপ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটি, দিল্লী
৪ঠা নভেম্বর, শুক্রবার। মুনলমান সভ্যদিগকে জুমার নমাজের জন্য দিপ্রহরে মস্জিদে উপস্থিত হইতে হইবে । সেই জন্ত

স্থির হইল থে অল্-ইগ্ডিযা-কমিটির সভা! গ্রাতে ম্টা হইতে ১১টা
অবধি বসিবে। ন্টার পূর্বে সভাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্ত
সকাল হইতেই আমরা প্রস্তত হইতে লাগিলাম। কংগ্রেসের
সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচারী মহাশর অল্-ইণ্ডিয়া সমিতির
এই সভা রহিত করিবার আদেশ দিয়া সংবাদপত্রে থে
আন্দোলনের স্থাষ্টি করিয়াছিলেন পূর্বে তাহার উল্লেখ কর!
হইয়াছে । কংগ্রেস-ওয়াঞ্কিং-কমিটি এবং

কংগ্রেসের প্রেলিডেন্ট

ইহাদের পরস্পরের কি ক্ষমতা তৎসম্বন্ধে ওয়াকিং-কমিটির
অপরাপর সভ্যদিগের সহিত বিজয়রাঘবাচারীজীর প্রথমাবধিই
মতবিরোধ ছিল। এই সময় সেই বিরোধ ঘনীভূত হইয়া

পড়িল। নাগপুর কংগ্রেসের নৃতন নিরমান্থসারে ওয়ার্কিং-কমিটির
স্থষ্টি সেই বৎসর প্রথম হইল। তৎপূর্বের কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট
স্বাধীনভাবে স্বীয় মতান্যায়ী যে সমস্ত কাধ্য করিতেন। এখন
'ওয়ার্কি-কমিটি তাহা করিবার অধিকার লাভ করিলেন । নূতন
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. মহাত্বী গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

নিয়মানুসারে এই ওয়ার্কিং-কমিটি অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-ক
মিটি”
দ্বারা নির্বাচিত হইবে, এবং অল্-ইন্ডিয়া-কমিটির প্রতিনিধি
স্বরূপ উহার আদেশ কাঁধ্যে পরিণত করিবার সমস্ত ক্ষমতা! প্রাপ্ত

হইলেন।

বিজয়রাঘবাচারীজী তাহা অগ্রাহ্থ করিলেন এবং

ওয়ার্কিং-কমিটির স্থষ্টির পূর্বের প্রেসিডেন্টের থে অধিকার
ছিল, সেই অধিকারের দাবি করিতে লাগিলেন। উক্ত
মতাস্তরের ফলে কংগ্রেস-নির্ববাচিত প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত বিজয়

রাঘবাচারী মহাশয় এই সময় দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন না;
তথাপি স্থির হইল যে লালা লাজপত রায় মহাশর এ সভায়

সভাপতিক্ূপে মনোনীত হইবেন ।
|
কিন্তু নৃতন সভাপতি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত হইতে
না হইতে বদ্ধের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ঘসুনাদাস মেটা মহাশয় চীৎকার
করিয়া সভ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন যে, কংগ্রেস-প্রে সিডেন্ট
মহাশয় যখন এ সভা রহিত করিয্বাছেন তথন সেই সভা আহ্বান

করিবার অপর কাহারও ক্ষমতা নাই । পণ্ডিত মতিলালজী এবং
্রদুক্ত দেশবন্ধু দাশ এ আপত্তির খণ্ডন করিলেন । যখন ঘমুনাদাস
মেটা মহাশন পুনরায় এই আপত্তি করিলেন ঘে অল্-ইপ্ডিঘা-

তগ্রেস-কমিটি হইতে ওয়ার্কিং-কমিটি উদ্ভূত হইলেও উহ] অল্ইত্ডিয়া-কমিটির সমস্ত ক্ষমতা ক্রমশ: আত্মসাৎ করিতেছে এবং
সেই হেতু ওয়ার্কিং-কমিটির কোন সভ্যেরই সভাপতি না হওয়।
কর্তব্য। যদি স্বনামখ্যাত নেতৃমগ্লীর সমক্ষে অপর কেহ সভাপতি হইতে ইতত্ততঃ করেন, তাহা হইলে “আমি আমাকেই

অষ্টাদশ অধ্যায়
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সভাপতিরূপে প্রস্তাব করিতেছি” বলিয়! মেটা মহাশয় নিজ আসন

গ্রহণ করিলেন। এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া সভাতে হাস্যের রোল
উঠিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এ প্রস্তাব কেহই সমর্থন করিলেন
না।

অতঃপর লাল! লাজপত রায় মহাশয় সভাপতির আসন

গ্রহণ করিলে বেরার প্রান্তের নেতা শ্রীযুক্ত আনে (4. 4065)
অপর এক প্রশ্ন উথ্বাপন করিলেন । তিনি বলিলেন যে অল্ইও্ডিয়া-কমিটির সভ্য-নির্ববাচন সম্বন্ধে নাগপুর কংগ্রেসে যে নিয়ম

বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বাঙ্গলা এবং মাদ্রাজ প্রান্তের সভ্য-নির্ধধাচন
কালে তাহা প্রতিপালিত

হয় নাই।

সেই জন্য কংগ্রেস

প্রেসিডেন্ট মহাশয় এ ছুই প্রদেশের নির্বাচন মঞ্জুর করেন নাই।
অতএব বাল! ও মাদ্রাজ প্রান্তের সভ্যেরাঁ যথাবিধি নির্বাচিত

সভ্য নহেন, এই কারণে তাহার! সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া

যাউন; আনে মহাশয় এই প্রস্তাব করিলেন।

বিচার-যুক্তি

সহকারে সুদক্ষ আইন-ব্যবসায়ীর ন্যায় তিনি তীহার বক্তব্য পেশ
করিলেন, এবং তাহা যথারীতি সমর্থিত হইল। একজন বাঙ্গালী
সভ্য এই সময় তারম্বরে আনে মহাশয়ের প্রস্তাবের প্রতিবাদ

করিলেন। অতঃপর নির্বাচন-সমবন্ধীয় নৃতন নিয়মাবলীর প্রণেতা
মৃহাত্মাজী এ সমস্ত নিয়মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সকলকে ভাল করিয়া

বুঝাইয়া দিলেন।

তখন এ বিষয়ের নিষ্পতি হইয়া গেল।

ম্হারাস্্বীয় সভ্যগণ এই সমস্ত 990৫৮০60৮৪

09,০0০৪ অর্থাৎ

বিস্লোৎপাঁদক কল-কৌশল ব্যবহার দ্বার! শ্বীয় শক্তি পরীক্ষা
করিতে লাগিলেন। তাহার! এই প্রকার কার্যপ্রণালী প্রয়োগের

৪৪০

মহাত্ম! গান্ধীজীর সঙ্গেসাত মাস

শিপলু

সাপটি

উদ্দেস্ে পূর্বব হইতেই প্রস্তুত হইয়াসকলে দলবদ্ধভাবে কাধ্য
করিতেছিলেন।

সভার

সংগঠন-সন্বন্বীয় সমুদয় আপত্তির নিরসন হইলে

এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত পুরুযোত্তম দাস টেগুন্ মহাশয় একটি প্রস্তাব
করিলেন। তাহাতে বল! হইল যে, এ সভায় সমস্ত কাধ্য রাস্থীয়
ভাষা হিন্দীতে পরিচালিত হউক এবং প্রত্যেক কংগ্রেদ-কমিটিকে

এইরূপ উপদেশ প্রদান করা হউক যে ইংরাজির পরিবর্তে সর্বত্র
রাষ্ট্রীয় ভাষা ব্যবহৃত হইবে । টেগুন্ মহাশয় বিশুদ্ধ হিন্দীতে
অতি সুন্দর একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন । তাহার বক্তৃতা শেষে

হইতে না হইতে এক বাঙ্গালী সভ্য “আমিও বাঙ্গলায় উত্তম
বন্ততা দিতে পারি” এইবূপ ভূমিকা করিয়া বাঙ্গল। ভাষায়
তাহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। হিন্দী বক্তৃতার জবাবস্বরূপ সেই বাজল! বক্তৃতা শুনিয্ণা সভাতে হাসির ধুম পড়িয়া

গেল।

মহাত্মাজী তখন

অনন্ভোপায়

হুইয়া বিচারের ভার

ওয়ার্কিংকমিটিকে দেওয়া হউক, এই প্রস্তাব করিয়া সভাকে

সেই ভাষা-বিভ্রাট হইতে রক্ষা করিলেন ।
১৫এইকূপে হাসি তামাসা হইছে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সভার
প্রধান ও গুরুতর বিচাধ্য বিষয়, “সবিনয় অবাধ্যতা, সম্বন্ধীয়
প্রন্তাবের আলোচনায় সভা প্রবৃত্ত হইল। কেহই এ প্রস্তাবের

সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন না। কিন্তু মহাত্মাজীর সর্তগুলিকে স্ঈথ করিবার প্রবল চেষ্টা হইতে লাগিল।
ও খদ্দরের

কাধ্যে কৃত্তকাধ্যতা

চরকা ভাত

দ্বারা সবিনষ অবাধ্যতা বা

অষ্টাদশ অধ্যায়

শীস্তিময় বিদ্রোহ করিবার যোগ্যতা

8৪১

প্রমাণ করিতে হইবে,

মহাত্মাজীর এই সর্তের বিরুদ্ধে বু তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল।
কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, সবিনয় আইনভঙ্গ অনুষ্ঠান মাত্র
এক স্থানে হওয়া উচিত নহে; একযোগে বহু স্থানে হওয় কর্তব্য,

কারণ তাহা হইলে গভর্ণমে্ট কিছু করিতে পারিবে নাঁ। ইহারা
কেবল কি উপায়ে গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে
পারা যায় তাহারই চিন্তা করিতেছিলেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে এ

কাধ্যের শান্তিস্বক্ষপ গভর্ণমেন্ট যাহাতে দেশবাসীর প্রতি কঠোর

আচরণ করিতে না পারে ভাহাও চিন্তা করিতেছিলেন।

এই

সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তার অন্তরালে এক প্রকার ভাবের খেলা চলিতে"
ছিল।

তাহাতে অবিনয় (০1172102]) অবাধ্যতার পথ সহজ

হইতে পারিত, কিন্তু উহ দ্বারা সবিনয় (০3511) বা শান্তিময়
অবাধ্যতা অনুষ্ঠানের কোন প্রকার সহায়তা হইতে পারিত

না। সেই জন্তই মহাত্মাজীর সর্ভের এত কড়াকড়ি ছিল।
শান্তিময় অবাধ্যতা ব্যাপার কি, তাহা এই দেশে পূর্বে
কেহই জানিতেন না। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে
মহাত্মাজী প্রথম এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,
এবং সেই অস্ত্রের বলে তিনি আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছুদধর্ষ

শক্তির বিরুদ্ধে শান্তিময় যুদ্ধ ঘোষণ1 করিতে অগ্রসর হইয়াছেন ।
সকলেই ইহাতে বিশেষরূপে উৎসাহী । অথচ যিনি এই যুদ্ধে

পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ, এবং ধাহার উপর ইহার পরিচালনার ভার
স্স্ত হইয়াছে, "তিনি দেশের শক্তিবৃদ্ধি ও শীস্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে

8৪২

মহাত্মা গান্ীজীর সঙ্গে সাত মাস

; ঘে সকল উপায় অবলম্বন অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রচার করিতে_ ছেন, তাহার প্রতি বাধাপ্রদান কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা আমার
বোধগম্য হইতেছিল নাঁ।

মহাত্মাজীর নেতৃত্বে যদি সমষ্টি-

ভূত শান্তিময় বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার
প্রদণিত নিপ্দিষ্ট পন্থাও অন্ুরণ করিতে হইবে । আমার মনে
হইতে লাগিল, শান্তির পথ ধরিয়া ম্হাত্মাজী যে বিদ্রোহ প্রবর্তন

. করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃতি যে কেবল “অবাধ্যতা?

৷ নহে, তাহা তখনও সভ্যেরা হৃদয়ঙ্গন করিতে পারেন নাই । নতুবা
ৃ মহাত্মাজীর সর্ভ লইয়া সভায়

এই প্রকার প্রবল আপত্তি

,উঠিতে পারিত না।

সন্ধ্যার অল্প পৃর্রে মহাত্মাজীর

সান্ধ্ভোজন সভাস্থলেই

হইবে, এইক্রপ আদেশ পাইয়া দেবদাস ও আমি বাসায়
চলিয়া গেলাম । তাহার পর আমাকে অপর এক কাধ্যের

জন্য বাসাতেই থাকিতে হইল । এদিকে সেই রাত্রির টবঠকেই
“সবিনয় অবাধ্যতা” প্রস্তাব অল্-*ইগডিছা-কমিটির অনুমোদন
প্রাপ্ত হইল। পর দিন (৫ই নভেম্বর) পুনরায় বেলা ১১টা

হইতে ১॥ ট! অবধিএ সভ। বদিল, এবং এ দিন অপর কয়েকটি
মন্তব্য গৃহীত হইল।

এই দুই দিনের

অধিবেশনে

লাল)

লাজপত রায় মহাশয় যেন্ধপ কৌশল, কৃতিত্ব ও দক্ষতার সহিত
সভার অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন ভাহা বিশেষভাবে স্মরণীর
ব্যাপার বলিয়া আমি মনে করি।

বেল1

১॥টার পর মহা-

আমাজী সভাস্থল হইতে বানায় ফিরিয়া আদিলেন।

পুনরায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

৪৪৩
পাপাশাস্পাপা

বৈকালে ৪॥ টার সময় ওয়ার্কিং-কমিটির সভা মহাত্মাজীর
কামরায় বসিল। তখন আবার লোকে লোকারণ্য।
৪ঠা নভেম্বর তারিখের অল্-ইপ্ডিয়া-কমিটির দিল্লী অধি-

বেশনে 'সবিনয় অবাধ্যতা”*মূলক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল
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মহাতআ' গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

ঘম্নুাচ্ছ--“এই

অল্-ইত্িয়া-কংগ্রেস-কমিটি প্রাস্তীক়

টংগ্রেস-কমিটি সমূহকে নিম্নলিখিত অধিকার প্রদান করিতে-

ছেন। নিশ্নলিখিত সর্তমকল প্রতিপালনে সমর্থ হইলে ঘে কোন
প্রান্তীয় কংগ্রেস-কমিটি স্বীয় দারিত্বাধীনে এবং স্বীয় শক্তিঅনুসারে

যে কোন

শ্রেণীর শান্তিময় অবাধ্যতা

প্রবৃত্ত হইতে পারিবে ;এমন কি আবশ্যক

সংগ্রামে

হইলে গভর্ণমেন্টের
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৪৪৫

অন্যু্বীদ-ব্যক্তিগতভাবে
কোন ব্যক্তি শান্তিময়
অবাধ্যতা অনুষ্ঠান করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে সর্বব-

প্রথম নিম্নলিখিত সর্তগুলি প্রতিপালন করিতে হইবে”_-(১)
বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতঃ কেবল হাতে-কাটা স্তার

দ্বারা প্রস্তুত ও হাতে-বোন। বস্ত্র সত্যাগ্রহী পরিধান করিবেন।
(২) হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক্য-স্থাপন, পরস্ত ভারতের
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়তুক্ত ঘত শ্রেণীর সমাজ আছে তাহাদিগের
পরস্পরের মধ্যে এক্য-স্থাপনের আবশ্যকত। সত্যাগ্রহী ধন্মবিশ্বাস
রূপে গ্রহণ করিবেন । (৩) অহিংস-পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারাই
পাঞ্জাব অত্যাচারের প্রতিকার ও খিলাফত দাঁবিপূরণ এবং

স্বরাজলাভ অবশ্ঠস্তাবী হইবে, দৃঢরূপে সত্যাগ্রহী ইহা বিশ্বাস
করেন । (৪) যে স্থলে সত্যাগ্রহী হিন্দুধম্মাবলম্বী সেই স্থলে তিনি

স্বীর আচরণে প্রতিপন্ন করিবেন যে তিনি ভারতের অস্পৃহ্যতা
ভারতীয় রাষ্টরীয়তার কলঙ্ক-ম্বরূপ মূনে করেন।
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মহাত্া। গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
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অন্মুবাদি-বাহারা সত্যাগ্রহী-শ্রেণীভুক্ত হইবেন, সাধা-

রণের অর্থ-সাহায্যে তাহাদিগের ভরণপোষণ হইবে, এরূপ তাহারা
যেন মনে না করেন। তদ্যতীত, যে সমস্ত সত্যাগ্রহী কারাবাস
ভোগ করিবেন, তীাহাদিগের পরিজনবর্গ স্বহস্ত ঘবারা তুলা ধুনিয়া,
সুতা কাটিয়া বা কাপড় বুনিয়া কিম্বা অন্ত যে কোন উপায়ে হউক

হবীয় স্বীয় জীবিকার্জন করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন, ইহাই
কমিটির আশা।
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অল্-ইত্ডিয়া কমিটির এই মন্তব্য অনুসারে যদ্দিও প্রত্যেক

প্রান্তীয় কংগ্রেস কমিটি অবাধ্যতা অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমত! প্রার্থ
হইলেন, তথাপি মহাত্মাজী সকলকেই বিশেষ করিয়া বুঝাইয়!
বলিলেন যে এ অধিকার মত কার্ধ্য করিবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই । দেইজন্ত সকলকেই তিনি কেবল চরকা ও খদ্দরের

অষ্টাদশ অধ্যায়
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কাধ্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিয়া, যে যে সর্তের
পূর্ণতা লাভ হইলে অবাধ্যতা প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তিময় আকার

ধারণ করিতে পারিবে, তাহাই অগ্রে সমাপ্ত করিতে হইবে বলিয়া
দিলেন।

এইভাবে সর্বত্র শান্তিময় বিদ্রোহ করিবার ঘোগ্যতা

অঙ্জনের চেষ্টা চলিতে থাকিবে; কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়ভোলিতে
মহাত্মাজী শ্বয়ং সেই শান্তিময় বিদ্রোহ আরম্ভ করিক্া দ্িবেন।

সেই সময় অপর সকল প্রান্ত বাড়ডোলিতে কি ভাবে কার্ধ্য হইতেছে কেবল তাহা লক্ষ্য এবং তাহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া
প্রস্থত হইতে থাকিবে । এইরূপে প্রান্তীয় নেতৃগণ মহাত্মাজীর

উপদেশমত নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ
করিলেন ।'

শেঠ যমুনালালজী বিদায়ের সময় আমাকে বলিলেন-“কুফ্ণদাসজী, আপনি তো! বাপুজীর সঙ্গ ত্যাগ করিবেন না, নতুবা

বাপুজীর অনুমতি লইয়া আপনাকে আমি ওয়ার্ধা লইয়া যাইতভাম।”

আমিও শেঠুজীর নিকট শেষ বিদায় লইয়া রাখিলাম |

কারণ, শাস্তিময় বিদ্রোহ বাড় ডোলিতে আরম্ত হইয়া গেলে যদি
গোলাগুলি চলিতে থাকে তাহা হইলে আমি ম্হাত্মাজীর পার্থেই

থ/কিব এইরূপ আশ! করিতেছিলাম।

শুনিলাম, ইহারই মধ্যে

মীমাংসার সর্তস্বরূপ তুর্কীকে স্মার্ণা ও থেস্ মুক্ত করিয়া দিতে
গভর্ণমেন্ট স্বীকৃত আছে, এই প্রস্তাব লইয়া পণ্ডিত মালবীয়জী
আসিয়াছিলেন।

মাঁলবীয়জী বিশেষ উৎসাহ-সহকারে মহাত্া

জীকে ইহাতে স্বীকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । বিস্ত শুনি-

৪৪৮

মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

লাম, মহাতআ্মাজী ছুই চারি কথায় পণ্ডিতজীকে উক্ত প্রস্তাবের
ব্যর্থতা বুঝাইয়! দিয়াছেন। ২৩শে নভেম্বর তারিখ গভর্ণমেন্টের'
নিকট [01670081507 অর্থাৎ সন্বদ্ধচ্ছেদক শেষ পত্র প্রেরিত
হইবে এবং তৎপূর্বব দিন, ২২শে তারিখে সরা সহরে “ওয়াকিং

কমিটির এক বৈঠক হইবে, ইহাও স্থির হইল।

সমন্ত নেতা

সেখানে পুনরায় সমবেত হইবেন। আমরা তখন মনে করিতে
লাগিলাম যে ভগবদিচ্ছায় যদি এই শান্তিময় বিদ্রোহ সফলত!
লাভ করে, তাহা হইলে যুদ্ধবিগ্রহ সন্দ্ধে জগতের চিন্তানোত

একেবারে পরিবন্তিত হইয়া যাইবে, এবং ইহা এক চিরম্মরণীয়
ঘটনাবূপে ইতিহাসে আবহমানকাল বীন্তিত হইবে ।

উনবিংশ অধ্যায়
পাঁচ দিনের সফর
৫€ই নভেম্বর দিল্লীতে অল্-ইত্ডিয়া কমিটির কার্ধ্য সমাপ্ত
করিয়াই গুজরাতে

আনিয়া শান্তিময় বিদ্রোহের আয়োজন

সম্পূর্ণ করিবেন, এইবূপ ইচ্ছা মহাত্মাজী পোষণ করিতেছিলেন।
তখন নানা স্থান হইতে তাহার নিমন্ত্রণ আসিতেছিল। তাহ!
সমস্তই তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্ত লালা লাজপত রায়
মহাশয়ের অন্থরোধ মত ৯ই নভেম্বর তারিখে পাঞ্জাব রাষ্ট্রীয়
বিদ্যাপীঠের উপাধি-বিতরণ উপলক্ষে অন্ততঃ একদিনের জন্ত
তাহাকে লাহোর যাইবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইল । এদিকে ৬ই
তারিখ দিল্লীতে নিখিল-ভারতীয় হিন্দুসভার ষষ্ঠ অধিবেশন
হইবে এবং ৭ই তারিখ সোমবার তাহার মৌনবার, এইজন্য এই
দুইদিন তীহাঁকে দিল্লীতেই থাকিতে হইল। তাহার পর তিনি

৮ই নভেম্বর দিলী হইতে বেলা ৮টাঁর সময় রওন]| হইয়া ১১টার
সময় মথুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন | সেখানে সমস্ত দিন তিনি
মথুরা কন্ফারেন্দের কার্যে ব্যাপৃত রহিলেন এবং সন্ধ্যার সমস

পেশোয়ার মেল ধরিয়া মথুর1 হইতে লাহোর যাত্রা করিলেন ।

দিল্লী ত্যাগের কিছু পূর্বের অতি ব্যন্তভাবে একজন খানসামা
একখান! পত্র লইয়া ডাক্তার আন্সারি সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত
৯
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মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

হইল, এবং তখনই এ পত্রের জবাবের জন্য পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ
করিতে লাগিল। পত্রখানি (14155 (576:506 [056150) )
মিন্ গার্ড. এমার্সন্ নায়ী কোনও এক মাকিন মহিলা

মহাত্মাজীকে লিখিয়াছেন।

ইনি কিছুকাল যাবৎ মহাত্মাজীর

সহিত সাক্ষাৎ করিবার স্থযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন

সেই উদ্দেশ্যেই তিনি দিল্লী আসিয়াছেন।
ষ্টেশনে যাইবার জন্ প্রস্তত।

এবং

মহাত্মাজী তখন

মিস্ এমাপনের পত্র পাইয়্াই

তিনি কোন্ দিন কোথায় থাকিবেন তাহা তাহাকে লিখিয়!

জানাইলেন। তদনুদারে যে মেলে মহাত্মাজী মথুরা হইতে
লাহোর যাইতেছিলেন, মিস্ এমার্নও নেই মেল ধরিয়া

মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং ফিরোজপুরের জনসভায়
উপস্থিত হইয়। মহাত্মাজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিয়া লাহোর
অবধি তাহার অন্থগমন করেন।

পরে এই শ্রদ্ধাবতী মহিল!

সত্যাগ্রহাশ্রমে উপস্থিত হইয়া একদিন বহুক্ষণ একাস্তে মহাত্মা
জীর সহিত আলাপ করেন এবং নানা প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তর

লিখিয়া লইয়াছিলেন।

ইনি ভারতবর্ষ হইতে কন্স্তাস্তিনোপল্

(590518100570015) হইয়। ইউরোপ

যাইতেছেন ।

বিদায়

কালে, মহাত্মাজীর শীদ্র কারাবাসের সম্ভাবনা আছে, এই বলিয়া!
যধন মহাত্মাজী বিদায় চাহিলেন, তখন জাতি এবং বর্ণের এত

বৈষগ্য-সত্বেও, সেই বিছুধী মহিলার প্রাণ মহান্থভৃতিতে ভ্রুব
হইয়া গেল।

মিস্ এমাসন্ ব্যতীত অপর একজন ইংরাজ ধর্মযাঞ্জক

উনবিংশ অধ্যায়
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এই সময় একদিন বহু চেষ্টার পর মহাত্বাজীর সহিত দিল্লীতে
আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে
ভারতের নিম্নশ্রেণীর সাধারণের মধ্যে যে চরিত্রশোধন ও সমাঁজ-

সংস্কারের আকাজ্জা জাগ্রত হইয়াছে, তজ্জন্ত তিনি মহাত্মাজীর

ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ইনি শীস্বই বিলাতে যাইবেন
এবং মহাত্মাজীর পক্ষ হইতে বিলাতের অধিবাসিবর্গকে যদি

'কিছু বলিবার থাকে, তাহা হইলে সেই বাণী তিনি বহন
করিবেন বলিয়া সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

এই আন্দো-

লনের স্মারক-চিহ্ন-্বরূপ খদ্দরের এক সাদা টুপি তিনি বাজার
হইতে ক্রয় করিয়াছেন এবং তাহা পকেটে করিয়া আনিয়াছেন।

মহাত্মাজীকে উহা দেখাইয়া বলিলেন যে এ টুপি তিনি বিলাতে

লইয়া যাইবেন। মহাত্মাজী সেই উদারপ্রাণ ইংরাজ ধর্দযাজককে .
বলিয়া দিলেন যে তিনি কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না
এবং তিনি ইংলণ্ডের শক্র নহেন। তিনি ভারতের জন্য যাহা,
যাহা করিতেছেন তাহার ফলে পরিণামে ইংলগ্ডেরও মঙ্গল হইবে।;

পরবন্তিকালে আরও কয়েকবার তাহাকে এইবূপ সম্পূর্ণ অপরিচিত

কয়েকজন ভিন্ন দেশবাসীর সহাম্গভূতি ও প্রশংসা লাভ করিতে :
দেখিয়াছি।

কিন্তু ভারতের শেতাঙ্গসম্প্রদায়ের অপর এক মূর্তিও এই

সময় দেখিয়াছিলাম, তাহা এই স্থলে বর্ণনা করিতেছি। মথ্রা
হইতে লাহোর যাইবার পথে দিলী ষ্টেশনে পেশওয়ার মেল
এক ঘণ্টার অধিক কাল অবস্থান করে।

তখন রাত্রি ন্টা
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বাজিয়া গিয়াছে এবং মহাত্মাজীও শয়ন করিয়াছেন। আমি
মহাত্মাজীর কামরার ঠিক পাশ্বের কামরাতে যাইবার চেষ্টা
করিতেছি;

এমন সময় একজন

সশস্ত্র গুর্থা সিপাহী দ্বার

অবরোধ করিয়া আমাকে বাধা দিল।

মৌলানা আজাদ

সোবানী সাহেবের সহচর আনোয়ারুদ্দিন তাহা! দেখিতে পাইয়া
ধমক্ দিয়া গুর্থাকে হটাইয়! দিলেন। গুর্থা তখন রাগে
গরুগর
করিতে করিতে

তাহার সাহেবের

নিকট চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে একজন ইংরাজ রাজপুরুষ (বোধ হয় কোন
উচ্চপদস্থ সৈনিক-কণ্খচারী)আসিল, এবং আসিয়াই কর্কশ

ভাবে আমাকে কামরা হইতে নামিয়া যাইতে হুকুম করিতে
লাগিল।

আমি ভদ্রভাবে আপত্তি করিলাম।

ক্রোধে অগ্রিশম্মা হইয়া
নিকট গোলমালের থবর
সঙ্গে আসিয়৷ এ কামরায়
ইংরাজ রাজ-পুরুষ প্রথমে

সাহেব তাহাতে

উঠিল। আমি তখন দেবদাসের
দিলাম। দেবদাস তখনই আমার
উঠিয়া বসিল। তখন পুনরার সেই
ভয় প্রদর্শন ছারা এবং পরে একজন,

রেলওয়ে সাহেব কম্মচারীর সাহায্যে আমাদিগকে কামরা হইতে

_ নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

উহাতে তর্ক-বিতর্ক হইতে

লাগিল। মধ্যে দেবদাস হঠাৎ বলিয়। ফেলিঙ্স, “516 216
1117 08001795615206% অর্থাৎ, আমরা গান্ধীর তৃতয।

মহাত্মাজীর নাম শুনিয়াই সাহেব ছুই জনের চক্ষঃশ্থির। রেলের
কর্মচারী সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “[$ 011, 02190171
0261102 ৮5 0319 052? 10060) 1605 211 20
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সিসি,

০৮,

18155 9০৮ ৪৩০০০৮-_অথাৎ। মিঃ গান্ধী কি এই ট্রেণে

যাইতেছেন? তাহা হইলে আর কোন গোল নাই, আপনারা
বস্থন। এই বলিয়া তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। অপর সাহেবটিও
তখন ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িলেন।

গরর্থা সিপাহী প্রভুর

এরূপ অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে হতপ্রভ হইয়৷ বসিয়৷ রহিল এবং
রাত্রির অবশিষ্ট সময় আমরা এক কামরায় থাকিলেও আমাকে

গে আর কোনরূপ ক্লেশ দিতে ভরসা পাইল না।

পরদিন (৯ই নভেম্বর) প্রত্যুষে ফিরোজপুর আসিয়া
সভার ও অন্ান্ত কাধ্য শেষ করিয়া »টার সময় অপর এক

ট্রেণ ধরিয়া মধ্যাহ্ছে মহাত্মাজী লাহোর পৌছিলেন।

লাহোরে

তিনি লালা লাজপত রায় মহাশয়ের অতিথি হইলেন। লালাজী
তত্প্রতিষ্ঠিত [115 9০০০1

০£ [১০1/0০৩

(তিলক্ স্কুল

অব. পলিটিক্স )-এর বাসস্থানরূপে হ্বীয় বাটার কিয়দংশ নির্দেশ

করিয়। দিয়াছেন।

সেই স্কুল-বাটাতেই আমাদের অবস্থানের

ব্যবস্থ৷ হইল এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র সকল আমাদের সেবাকাধ্যে

নিরত রহিলেন। মহাত্মাজী যেখানে উপস্থিত হ'ন সেখানেই
লোকজনের ধৃম লাগিয়া! যায় এবং উহা! যেন উৎসবের স্থান

হইয়৷ পড়ে। এখানেও সেইকপ ব্যাপার। চারিদ্রিকের সেই
গোলমালের মধ্যে লালাজী মহাত্মাজীকে একেবারে দখল করিয়!

বমিলেন।

দুই দিন লাহোরে অবস্থানকালে আমাদিগকে

মহাত্মাজীর সেবার জন্য বড় কিছু করিবার দরকার হয় নাই।

লাহোরে পৌছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মহাত্মাজী
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গ্রথম লাহোরের স্ত্রী-দভাতে চলিয়া গেলেন। আবার বৈকাল
৫টার সময় স্প্রসিদ্ধ ব্রেডল হলে (81941598) [7511 )রাষ্ট্র
বিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ সভাতে তিনি উপস্থিত হইলেন।

এ সভায় যাইবার সময় তিনি আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন-_
প্যানা হ্যায়?” মহাত্মাজীর সেবার জন্য যেখানে তিনি
হুকুম করিবেন, সেইখানেই যাইতে আমি প্রস্তত। কিন্ত আমার

নিজের কোথাও যাইবারজন্যসেরূপ ইচ্ছা হয় না, প্রয়োজনও
বোধ হয় না। সেই কারণ তীহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব
বুঝিতে না পারিয়া মৌনী রহিলাম। তিনি তখন “আচ্ছ!
ভাই, ছয় বাজে মিস্ এমার্সন্ আবেগা, উন্কো ৪:০৫ করুনা,”

এই বলিয়! সভায় চলিয়া! গেলেন।

এই উপাধি-বিতরণ সভায়

আমি না যাওয়ায় তিনি প্রীত হইলেন না ভাবিয়া বড়ই

অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। পরিশেষে প্যারীলালজী মিদ্
এমাসনের অভ্যর্থনার ভার লইয়! বাসায় রহিলেন এবং আমি
দেবদাসের সঙ্গে ব্রেডল হলের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাইয় দেখি মিস্ এমাসন্ মহাত্মাজীর নিকটেই বসিয়া আছেন।

_ এদিকে ব্রেডল হল্ লোকে লোকারণ্য। আমরা দূর হইতে
কোন বক্তৃতা শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু সেইরুদ্ধ
গৃহে বছ
সহমত লোক মধ্যে মধ্যে সমস্বরে গঙ্জন ও চীৎকারধ্বনি করিতেছিল, তাহার প্রভাব শ্ররীরের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিলে

ঘে প্রকার উত্তেজনা ও মত্বতার সি হয়, তাহাই কেবল
অনুভব করিয়া আদিলাম।
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পরদিবন “তিলক স্কুল অব. পলিটিক্সের” দ্বারোদধাটন অঙ্ধুষ্টানে (96006 06:57007য)

করেন।

তিনি সভাপতির আনন গ্রহণ

সেইদিনই আবার পাঞ্ধাব-প্রান্তীয় কংগ্রেস কমিটির

সভার সহিত পরামর্শ;

ব্যবসায়ীদিগের সহিত পরামর্শ; উদাসী

অহান্তদিগের সহিত পরামর্শ; হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের

প্রতিনিধিবর্গের সহিত পৃথক ভাবে বিচার; ইত্যাদি বহুবিধ
ব্যাপারে যোগদান করিয়া মহাত্মাজী কর্মের এক ধূর্ণাবর্তে সমস্ত
দিন অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর সন্ধ্যা হইলে তিনি
জন-সাঁধারণের এক সভায় উপস্থিত হইলেন। সেই সভার
বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি অবর্ণনীয়। মহাত্মীজী যখন দেখিলেন
যে জনতা” কিছুতেই শান্ত হইতেছে না, তখন তিনি কোন
বক্তৃতা প্রদান না করিয়াই সভাভঙ্গ করিয়া! দ্রিলেন। সভাভঙ্গের
পর সেই অগণিত ইতস্ততঃ-সঞ্চালিত জনসমষ্টির পেষণে লোকের

প্রাণনাশের সম্ভাবনা যথেষ্টই হ্ইয়াছিল। বাস্তবিক যদি কেহ

সেই উত্তাল জনসমুদ্র হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন, তবে তাহার
ভাগ্যই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, ইহাই বলিতে হইবে। এইক্দপে
অতি ক্লেশে সভাস্থল অতিক্রম করিয়া আমরা সোজা ্টেশনাভি-

মুখে চলিয়া আসিলাম এবং রাত্রি ৮॥টার ট্রেণে লাহোর হইতে

যাত্রা করিলাম।

্

সেই লময় ভারতের চতুর্দিকে যে প্রকার আশা, উৎসাহ এবং

একতার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়! বিমুগ্ধ হইতে হয়।
কিন্ত তৎসত্বেও দেখিলাম, পাঞ্জাবে অনেক বিষয়ে হিন্দু-মুমল-
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সঙ্গে সাত মাস

মানের মধ্যে মতবিরোধ এবং মনোমালিন্ত রহিয়া গিয়াছে।
তাহা দূর করিবার জন্ মহাত্মাজী বিশেষ প্রশ্নাস করিলেন কিন্তু

তাহাতে তিনি তেমন কৃতকাধ্য হইলেন কি না, তাহা বুঝিতে
পারিলাম না।

এদিকে লরেন্স ্েচিউ (].2%/157106 501৩ )

লইয়! লাহোর মিউনিসিপ্যালিটির সহিত গভর্ণমেপ্টের যে বিবাদ
উপস্থিত হয়, তাহার স্ৃত্রপাত তখন হইতেই হইয়াছে। এই
ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া 0451] 10150515009

বা সবিনয়

অবাধ্যতার অনুষ্ঠান সহজেই আরস করা সম্ভবপর ছিল; এবং
অতি সতর্কতার সহিত সে কার্য করা যাইতে পারে মহাত্মাজীও
বলিলেন। কিন্তু ইহাও তিনি তৎসহ বলিয়া দিলেন যে যদি
এ কার্যে হস্তক্ষেপ করাই স্থির হয়, তাহা হইলে এক 'নঙ্গে পাচ

জনের অধিক সত্যাগ্রহী সেই মুদ্ভির নিকট ঘাইতে পারিবে না।
অধিক মাত্রায় নির্যাতন হইলে লাহোরের জনতা তাহা অবিচলিত
ভাবে সহ করিয়া শান্তি রাখিতে পারিবে কিনা, তছষয়ে

মহাত্মাজীর ঘোর সন্দেহ ছিল, তাহ! বুঝিলাম।

পূর্ববদিন ব্রেডল

হলের উপাধি-বিতরণ সভায় যেরূপ ন্বেচ্ছাচারিতার অভিনয়
, হইয়াছিল, তাহাতেও মহাত্মাজী লাহোরের সাধারণের কিরূপ

সংযমের অভাব তাহার কিঞিৎ আভাম পাইয়াছিলেন। উক্ত
সভায় প্রবেশীধিকারের জগ্ভ নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট বিতরণ

হইয়াছিল। কিন্তু বহু লোক সংখ্যার আধিক্যে স্বেচ্ছাসেবক"
দিগকে অভিভূত করিয়া অন্তায়রূপে সভাতে প্রবেশলাভ করিয়াছিন। মহাত্মাজী প্রবেশকারীদিগকে সভাগৃহ ত্যাগ করিতে

উনবিংশ অধ্যায়
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অনুরোধ করিলেন; তথাপি তাহারা সেই অনুরোধ রক্ষা করে

নাই।

লাহোরে অবস্থানকালে মহাত্মাজী এই সমস্ত ঘটনা-

পরম্পরার সাহায্যে স্পষ্টই বুঝিলেন যে জনমণ্ডলীর এই প্রকার
অশান্ত ভাব এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা পরিবর্তিত না হইলে শান্তিময়
অবাধ্যতা কার্ধে অগ্রসর হওয়া কিছুতেই নিরাঁপদ্ হইবে না।
১০ই নভেম্বর রাত্রি পটার সময় লাহোর ত্যাগ করিয়া সমস্ত
রাত্রি ও সমস্ত দিন ট্রেণে যাপন করিয়া ১১ই নতেদ্বর রাত্রি

১২টার সময় আমরা আজমের পৌছিলাম। সেই গভীর নিশীথে
মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার্থ সহর আলোকমালায় স্থ্সঙ্জিত হইয়া
রহিয়াছে দেখিলাম এবং বাছ্য ও বাজির সমারোহে অসংখ্য লোক

শোভাযাত্রা করিয়া তাহাকে ষ্টেশন হইতে লইয়া গেল। এই
রাত্রিতে মহাত্মাজী নিত্রা গেলেন না এবং রাত্রিতেই আজমেরের
সমস্ত কাধ্য সমাপ্ত করিয়া পরদিবস প্রাতের ট্রেণে আশ্রমা ভিমুখে

যাত্রা করিলেন। ১৬ই নভেম্বর তিনি বাড় ডোলিতে উপস্থিত
হইবেন এইরূপ সঙ্বল্প করিয়াছেন,

এবং ২৩শে তারিখে যুদ্ধ

ঘোষণা করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে। সেইজন্য একদিনও
তিনি অন্ত কাজে বা অন্থত্র ব্যয় করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ।

বিংশ অধ্যায়
করি কি?
১২ই নভেগ্কর প্রাতে আজমের ত্যাগ করিয়া সেই তারিখেই
রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আমরা আশ্রমে পৌছিলাম। তাহার

পরদিন ১৩ই তারিখ রবিবারে “সবিনয়-অবাধ্যতা” বিষয়ক “অল্ইত্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি'র প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেস্টে
গুজরাত-প্রান্তীয় কংগ্রেদ কমিটির এক সভা আহৃত ইইয়াছিল,

হাতে মহাত্বাজী উপস্থিত হইলেন। কোন্ স্থানে অবাধ্যতার
অনুষ্ঠান প্রথম আরম্ত হইবে, তাহা লইয়া সভাস্থলে গুজরাতের
কায়রা (৪18) জেলার

আনন্দ (40970) তালুকা এবং

স্থরাৎ জেলার বাড়ডোলি তালুকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত
হয়। পাঠক মনে করিবেন না যে এই দ্বন্দে দ্বেষ, বিরক্তি,

' "ক্রোধ বা ববতার পরিস্কুরণ ছিল। বস্তুতঃ এরূপ বিন দন্ছ
পূর্বে আমি কোথায়ও দেখি নাই। আনন্দ তালুকার পক্ষে
ওকালতি করিবার সময় বৃদ্ধ আব্বাস্ ভায়েবজী সাহেব প্রথমে
মহাত্মাজীকে কিছু মিষ্ট সমালোচনা! করিলেন,--“তোমার আর
কি সর্ত আছে বল?

এবার আর তোমাকে ফাকি দিতে

দিব না--বাহা করিতে হইবে একেবারে বলিয়া দাও। কোটি

বিংশ অধ্যায়
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টাকা চাহিয়াছিলে, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহা আমরা তুলিয়া

দিয়াছি। খদ্দর পরিতে বলিয়া, এই দেখ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া
বুড়া হাড় মাটি করিতেছি । এখন চল, স্থানীয় অবস্থা দেখিয়।

আর কি করিতে হইবে বলিয়া দাও। দেখিও, নৃতন আবদার
তুলিয়া! আমাধিগকে আবার যেন অতল জলে ফেলিয়া না দেও।”
তায়েবজী সাহেবের এই সমালোচনা ও ভত্পরনার মধ্যে ষে

মধুরতার অভিব্যক্তি ছিল, তাহাতে সকলের মন মুগ্ধ করিল»
এবং কিরূপ গভীর আকর্ষণে মহাত্মাজী সকলের প্রাণ একস্জ্ে
সন্বন্ধ করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়৷ চমত্কৃত হইলাম। বরোদা

রাজ্যের ভূতপূর্ধ প্রধান বিচারপতি সপ্ততি-বর্ষ-বয়স্ক তায়েবজী

সাহেব নিজের ভোগৈঙ্ধ্য দূরে নিক্ষেপ করিয়! নবীন যুবকের
নায় অতুল উৎসাহে যেব্ধপ মহাত্মাজীর নির্দিষ্ট কার্য্যে আত্মনিয়োগ
করিয়াছেন, তাহ দেখিয়া কে না আশ্চরধ্য হইবেন?
তায়েবজী সাহেব বলিলেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে কায়রা
জেলাই সর্বপ্রথমে আইনভঙ্গের নিশান তুলিয়াছিল। নেই সুত্রে

আনন্দ ভালুকার লোকেরা আইনভঙ্গের “কসর উত্তমরূপে শিক্ষা
করিয়াছে; অতএব তাহাদিগকেই প্রথম এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত »*
হইবার অধিকার ও সম্মান দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু বাড়ভোলির

পক্ষ হইতে স্রাতের কশ্ম শ্রীযুক্ত কল্যাণজী ভাই অতি সুন্দর এক

যুক্তির'অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইংরাজেরা প্রথম
সুরাতে আসিয়। তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, এবং

স্থরাৎ হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহাদের আধিপত্য ভারতময় বিস্তৃতি
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মহাতা গাঙ্গীজীর
সঙ্গে সাত মাস

সস্পিপিসপিসপিসপিস্পিপিসপিী।

পপি

লাভ করিয়াছে। এখন সেই আধিপত্য ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে

যাহা করা দরকার তাহা স্থরাৎ জেলাই করিবে, ইহাই সে জেলার
মৌলিক এবং স্বভাবগত অধিকার । যে দ্বার দিয়া প্রবেশ, সেই

বার দিয়াই নিক্ষম্ণ, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। তাহাতে রাতের পূর্ব
অপরাধ গ্থালিত হইবে। কল্যাণজী ভাইয়ের এই মৌলিক যুক্তি
শ্রবণে সকলে আননপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ উভয়

পক্ষীয়ের বক্তৃতার পর ছুই তালুকাই সবিনয় অবাধ্যতা করিবার
অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কাধ্যত: ইহাই স্থির হইল ষে

সাত্বাজী প্রথম বাড় ডোলি ঘাইবেন, তাহার পর আনন তালুকা
পরিদর্শন করিবেন এবং ছুই তালুকার মধ্যে যে স্থান তাহার

অধিকতর কাধ্যোপযোগী বোধ হইবে, সে স্থান হইতেই এ
অবাধ্যতা কাধ্য আরম্ভ করিবেন। ভিনি ১৬ই নভেঙ্বর বাড়ডোলি যাইবেন, পূর্ব হইতে তীহার এইরপ সম্বপ্প ছিল, কিন্ত
উভয় তালুকাই সম্যক্ প্রস্তুত হইবার জন্য দুইদিন অধিক সময়
প্রার্থনা করিল।

এদিকে ১৭ই নভেম্বর তারিখে যুবরাজ ভারত

পরিদর্শন মানসে প্রথমে বদ্ধে পদার্পণ করিবেন। সেই সময়
“*মহাত্মাজী যাহাতে বম্বে উপস্থিত থাকেন, তজ্ঞন্ বন্ধে হইতে

পুনঃ পুনঃ তার আমিতে লাগিল। কিন্তু মহাত্মাজী কিছুতেই
তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে ১৫ই তারিখ এমন এক
সনির্বন্ধ অঙ্ছরোধপূর্ণ টেলিগ্রাম আসিল যে তিনি তাহা অগ্রাহথ
করিতে পাঁরিলেন না। সেই জন্য তিনি এইরূপ স্থির করিলেন
যে ১৭ই নভেম্বর প্রাতে বন্ধে পৌছিয়া পুনরায় সেই দিনই রাত্রের
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ট্রেণে বথে ত্যাগ করিয়া ১৮ই প্রাতে স্থুরাৎ পৌঁছিবেন এবং

উহার পর স্থরাৎ হইতে বাড়ভোলিতে আসিয়৷ উপস্থিত হইবেন ।
বাড়ভোলির কার্য সমাধা না করিয়! আশ্রমে প্রত্যাগমনের

আর আশ! নাই ; বহু দিন কোথায় কি অবস্থায় থাকিতে হইবে,
তাহারও কোন স্থিরতা নাই, এই প্রকার বিচার করিয়া আশ্রম
হইতে যাত্রার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। এই অবস্থায়
১৪ই তারিখে বেনারস্ হইতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক
জরুরি তার পাইলাম । তিনি লিখিলেন, আমি যেন তাহার এক
বিশেষ পত্রের অপেক্ষায় আশ্রমে উপস্থিত থাকি। ১৫ই

তারিখ তাহার দ্বিতীয় এক তার আসিল--“[ 0796: ৮০০
70 2০108 ০০৮,__অর্থাৎ্ তোমার অন্থাত্র না যাওয়াই ভাল
মনে করি। আমি বিষম সমস্তায় পড়িয়া গেলাম । শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এ কথা অমান্ত করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে; অথচ প্রত্যহ আমি মহাত্মাজীর কতকগুলি নির্দিষ্ট
কার্য করিয়া থাকি এবং মহাত্মাজীও আমার উপর এ কার্্যর

ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। অপর কাহারও হস্তে উহা ্থন্ত
না করিয়া অথবা সেরূপ কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে-_মহাত্া-

জীকে ইহ! না বুঝাইয়া, আমি হঠাৎ কি করিয়া তাহাকে বলিয়া!
বসিব যে তাহার সঙ্গে আমার যাওয়া হইবে না, কিন্বা এ কাজ
আমার দ্বারা হইবে না। ১৫ই নভেঘ্ধর বৈকালে যখন আমার
নিকট এ টেলিগ্রাম আসিল তখন মহাত্মাজী এবং আশ্রমের

অপর সকঞপে স্প্রসিদ্ধ দানবীর স্বর্গীয় রায়টাদ প্রেমটাদ মহাশয়ের
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মহাত্মা গাঁ্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

সাহ্বৎসরিক স্বৃতি-উৎসবে যোগদান করিতে (আমেদাবাদ) সহরে

গিয়াছিলেন। আমি এক মহাত্মাজীর কুটারে পাহারা দিতেছিলাম। সেই অবস্থায় এ টেলিগ্রাম পাইয়া! ছুই বিপরীত
কর্তব্যের টানে পড়িয়া! বিষৃঢ় হইয়া পড়িলাম। একদিকে শ্রীযুক্ত
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদেশ, অপরদিকে মহ্াত্বাজীর দৈনন্দিন
কার্ধের দায়িত্ব, কোন্ দিক্ রক্ষা করি? কিছুদিন হইতে শ্রীযুক্ত

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে পত্র লিখিয়। বুঝাইতেছেন যে,
“কোন বিশেষ দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার পূর্বে নিজের শক্তি

কতদূর তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য”।

তিনি ইহাও

লিখিতেছেন যে, “অন্তরের অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য রাখ।
আবশ্তক ; অর্থাৎ,__সেই কাধ্যে প্রাণের সাড়া প্রকৃতপক্ষে আছে
কি না, অথব! সামরিক উত্তেজনার বশে তাহা কর! হইতেছে,

ইহা! বুঝিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্তক”। অতঃপর আরও
লিখিয়াছেন,_“মহাত্মাজীর সেবক হিসাবেই আমাকে তিনি
পাঠাইয়াছেন, অতএব সেবাকার্য্যের কোন ত্রুটী না হয়, তাহাই
সর্বদা আমাকে ধ্যান করিতে হইবে।

এ সেবা ব্যতীত কোন

স্বাধীন দায়িত্বপূর্ণ কাঁধ্যভার অর্পণ করিবার জন্য মহাত্মাজী ঘছ্যপি
ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তাহা বিশেষ বিচার ও বিবেচনাপূর্ক
গ্রহণ করিতে হইবে”।

বিচার অপেক্ষা আরও এক উত্কুষ্ট

পন্থার উল্লেখ করিয়। লিখিয়াছেন যে, “অন্তরের গভীর স্তর হইতে
আত্মার বাণী শুনিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিলে আর
কোনও ভয় থাকে না। তখন সমস্ত পার্থিব শক্তি একত্রিত

বিংশ অধ্যায়
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হইয়া বাধা প্রদদান করিলেও আত্মার বলে বলীয়ান্ হইয়া মান্য
নির্ভয্ে কর্তব্য পথে অগ্রসর হয়”»।

তাহার এই উপদেশের ম্দ্দ

আমার বৃদ্ধিগ্রাহ্থ হইলেও নিঃসন্দেহে সত্যের আহ্বান পাইবার
অধিকার আমার আছে কিনা, তাহাই চিস্তা করিতে লাগিলাম।
আমার পক্ষে সেই অধিকার লাভ ্বপ্লের অসাধ্য বলিয়া মনে
হইতে লাগিল। এই অবস্থায় নিজের কর্তব্য স্থির করিতে ন!
পারিয়! দুর্ভাবনায় রাত্রিতে ম্হাত্মাজীর পার্থেই তীহার কুটারের
বারান্দীয় পড়িয়া রহিলাম। সন্ধ্যার পর তিনি আমেদাবাদ
হইতে ফিরিয়া আসিলেন; আসিয়া অতি প্রফুল্লভাবে হাঁসিয়!
হাসিম্না আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । অপর

কোন দিন হইলে আমি উহাঁতে কৃতার্থ হইয়া ষাইতাম ; কিন্ত

সেই রাত্রিতে তাহার প্রশ্নীবলীর কোন প্রকারে উত্তর দিলাম
মাত্র। এত দয়! ও আত্মীয়তার প্রতি উপধুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন
করিতে পারিলাম না ভাবিলীম, নিত্রা যাইব না, দেখি অস্তর
হইতে কোন কিছু জানিতে পারি কিনা? কিন্তু পৌঁড়া শরীর

এমনই দুর্বল যে অল্পক্ষণেই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম এবং
অজ্ঞাতসারে নিদ্রাভিভূত হইলাম ।
পরদিবদ আমাদের যাইবার দ্িন। নিজে কিছুই যখন টিক
করিতে পারিলাম

না, তখন

অগত্যা

প্রাতের প্রার্থনাস্তে

মহাত্মাজীকে কিছুক্ষণ একাকী পাইয়! ধীরে ধীরে নিকটে গিক্সা
বসিলীম, এবং শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ২৩ খান পত্র

এবং টেলিগ্রাম তাহাকে পড়িয়া শুনাইলাম এবং আমার
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কর্তব্য কি'তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন,-_*ষে

পত্রের প্রতীক্ষা করিতে সতীশবারু লিখিয়াছেন তাহাতে কি
আছে

দেখ।

রবিবার

আমরা

আবার

আশ্রমে

ফিরিয়া

আসিতেছি। অতএব আজ সঙ্গে যাওয়াতে ক্ষতি নাই।
রবিবারের পর যদি যাইতে না চাও, যাইও না|”
তাহার পর আবার বলিলেন,--“বাড়ভোলি

গেলে যদি

আমাকে গ্রেপ্তার করে, তবে আমার সেক্রেটারিকেও গ্রেপ্তার

করিবে এমন কোন কথা নাই। ওয়াল্টেয়ারে যখন মহম্মদ
আলীকে গ্রেপ্তার করিল, কৈ তাহার সেক্রেটারিকে ত গ্রেপ্তার

করে নাই?”
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়! পুনরায়

বলিতে লাগিলৈন--“হা,

কোন দায়িত্ব লওয়ার পূর্বে যদি ভিতর হইতে সুস্পষ্ট হুকুম
আসে, তাহার উপর আর কথা নাই। কিন্তু এব্ূপ 11০
89801811075 ( প্রেরণা বা বাণী) আসা সহজ নহে । তাহা
তখনও আসিতে পারে যখন একটা 4০£1835” (বিষম সমস্যা)
আসিয়া

গিয়াছে,

9006175]505015

200

00075?

আত্যন্তিক মানসিক জালা ও যন্ত্রণা) হইতেছে। সেই অবস্থায়
আত্ম! হয় পরমাত্মীর দিকে চলিয়া যাইবে, না হয় শরীরকে
আসিয়। অবলম্বন করিবে। ওদিকে গেলে সত্য লাভ হইয়া!
যায়, আর শরীরের দিকে আসিলে সংসারী হইতে হয়|”
পুনরায় বলিলেন--“আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া! গেলে
তোমার পক্ষে কি কাজ উপযুক্ত হইবে তাহা আমি ভাবিতে-

সিঅকউনা

বিংশ অধ্যায়
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ছিলাম। চিন্তা করিয়া দেখিলাম হইন্রাং ইওিয়া'র ঝাঁজে তুমি
বেশ লাগিয়া! থাকিতে পার, সেই জন্য তাহার কথ! বলিয়াছিলাম।
আমার অনুপস্থিতিতে যদি তাহাতে উৎসাহ না পাও, তবে
তাহা করিও না।”
ম্হাত্মাজী সর্বশেষে এই কথাগুলি বলিলেন,-.“সতীশবাবুর

কথা হইতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় আমি

যে

৮502) 01519951019705” (সাময়িক শেষ ব্যবস্থা ) করিব, তাহাতে

হঠাৎ তুমি কোন দারিত্ব গ্রহণ করিয়া না ফেল, ইহাই তাহার
ইচ্ছা। বেশ তাহাই হইবে।
বাধা দেখিতেছি না1”

আজ সঙ্গে যাওয়াতে কোন

মহাত্মাজীর এই কথার পর আর আমার কিছু বলিবার
রহিল না। অতএব শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক
টেলিগ্রাম ছারা জানাইলাম যে, “মহাত্মাজীর অভিপ্রায় মত
আজ তাহার সঙ্গে বন্ধে যাইতেছি এবং তাহার সঙ্গে আমে

পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছি।”
অতঃপর দ্বিগ্রহরে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সেই পত্র আসিয়া
পড়িল। তাহাতে তিনি লিখিলেন,__“অধন্্ম ও অত্যাচারের...
প্রতিকারকল্পে শেষ ব্যবস্থাস্বরূপ 0858] 131501969720০০ (সবিনয়
অবাধ্যতা ) অনুসরণ করার বিরুদ্ধে তাহার কিছু বলিবার
নাই। তবে সাময়িক উত্তেজনা! অথবা প্রতিশোধ কামনার

বশবর্ভী হইয়া এ অবাধ্যতা করিতে গেলেঃ তাহা ০1%1] (সবিনয়)
এবং 28010-5101500
৩০

( শাস্তিমস্ত) রূপে

রক্ষা করা অন্তবপর
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মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

হইবে না'। গভর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে যতপ্রকার

অবাধ্যতা হইতে

পারে উহাই চরম অবাধ্যতা। সমগ্র দেশ সেই চরম অবাধ্যতা
অবলম্বন করিবার পূর্বেব অসহযোগ প্রণালীর স্তরে স্তরে যে
ক্রমশঃ বর্ধমান ও সহজসাধ্য আত্ম-বলিদানের শিক্ষা আছে, তাহ!
আরও কিছুদিন নেতৃবর্গের অভ্যান করা প্রয়োজন । এই

প্রাথমিক আত্ম-বলিদান শিক্ষা যখন জননায়কমণ্ডলীর পক্ষে
বেশ সহজ ও স্বাভাবিক হইফ্া যাইবে, তখন তাহারা নির্ভয্বে
সাধারণ জনমগ্ডলীকে এঁ চরম আত্ম-বলিদানরূপ সবিনয় অবাধ্যতা
সমরে আহ্বান করিবার শক্তি ও যোগ্যতা লাভ করিবেন।
কিন্ত যতদিন সরকারি স্কুল, কলেজ, আদালত, কাউন্সিল সভা

ও দরবার ইত্যাদির মোহ দেশে বিদ্যমান, ততদিন বুঝিতে
হইবে যে জননায়কমগ্ডলীমধ্যে আত্ম-বলিদান অভ্যাস সে প্রকার
গ্রসারলীভ করে নাই। অতএব আমাদিগকে শ্বীকার করিতেই
হইবে যে যতদিন দেশের মধ্যে এ অবস্থা বিদ্যমান, ততদিন

দেশের হাওয়! ও দেশবাসীর হৃদয় গভর্ণমেপ্টের অনুকুল,
এবং সেই কারণে ইহাও শ্বীকার করিতে হইবে যে ততদিন
.. *গ্রাভর্ণমেন্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই জননায়কগণ অগ্রসর হইতে
চেষ্টা করিবেন । পক্ষান্তরে, আত্ম-বলিদানের ক্রমিক শিক্ষা অভ্যাস
না করিয়া জননায়কগণ দেশবাপীকে শাময়িক উত্তেজনা বা প্রতিশোঁধ কামনার পথে পরিচালিত করিতে পারেন। তাহার ফলে

দেশে গভর্ণমেন্টের বিক্দ্ধাচরণ বা বিদ্রোহ স্থষ্টি হইতে পারে
বটে, কিন্তু উহা সবিনয় বা শাস্তিমন্্ বিরুদ্ধতা বা বিদ্রোহ

বিংশ অধ্যায়

৪৬৭

হইবে নাঁ। অসহযোগীর পক্ষে উহা নিষিদ্ধ। অতএব আত্ম
বলিদানের প্রাথমিক শিক্ষার অপরিপক্ক অবস্থায় সমট্টিভূত
অবাধ্যতীর ফল বিষময় হইবে বলিয়৷ তিনি বিশ্বাস করেন”।

আমার সম্বন্ধে শ্রীঘুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিলেন,__

“সাধারণ উত্তেজনার ঘৃণিপাকে পড়িয়া আমি হঠাৎ যেন কিছু না
করি, এবং সমস্ত দিক্ বিবেচনা না করিয়া যেন আমি বাড়ভোলির
“সবিনয় অবাধ্যতা” সংগ্রামে সত্যগ্রহী শ্রেণীভুক্ত না হই”।
১*ই নভেম্বর

তারিখের

০৮751001955

তে

27176

10105520055 15516” (গুরুতর সমশ্যা) নামে এক প্রবন্ধে
মহাত্মাজী

লিখিয়াছেন--"176.
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অন্যুবাচ্ :সত্যাগ্রহী কারাবাস ও শরীরের উপর
অন্ত প্রকার নিধ্যাতন বরণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে,
কারণ তখন তাহার তথাকথিত শারীরিক স্বাধীনতা! তাহার '
পক্ষে ছুর্ক্ষিহ হইয়া পড়ে।
|
অপর স্থলে তিনি লিখিয়াছেন--"08%1]
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অর্থাৎ, শান্তিময় অবাধ্যতা-পদ্ধতি অন্তরাত্মার মর্খবাস্তিক ক্লেশের

তীব্রতম অভিব্যক্তি ।

|

৪৬৮

মহাত্মা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

মহাত্মাজীর এই ছুই বচন উদ্ধৃত করিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়
মহাশয় আমাকে বুঝাইয়া লিখিলেন যে "১০৫75 176৩02৮
€ শারীরিক স্বাধীনতা ) আমার পক্ষে 41060161851” ( যন্ত্রণা"

দায়ক) কি না, এবং বাস্তবিক এ বিষয়ে আমার “50913
2085891১৮ (আত্মার জালা) আছে কি না, তাহা সভ্যভাবে

আমাকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ইহার পর তিনি
লিখিলেন যে অসত্যভাবে, অর্থাৎ লোকের দেখাদেখি অথবা
উত্তেজনার বশে কাজ করিলে সেই কাধ্যের প্রতি ভগবদৃষ্টি

আকৃষ্ট হইবে না, এবং সেই কাধ্য কখনই সফল হইবে ন। ; প্রত্যুত,
উহার দ্বারা দেশের অমঙ্গল ঘটিবে।

পরিশেষে মহাত্মাজীর

পূর্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিলেন.
006
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সত্যাগ্রহী দ্বারাই অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধে জয়লাভ হইতে
পারে। তিনি মহাত্মাজীর উক্ত বাক্যকে প্রমাণ স্বরূপ করিয়!

লিখিলেন যে খাটি সত্যাগ্রহী ন1 হইয়া নকল সত্যাগ্রহী হইলে
কিছুদিনের জন্য দলপূর্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে
রাষ্্ায়-সমস্তা ও উদ্দেশ্ঠ পূর্ণহইবার আশা স্দূরপরাহ্ত |
শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রে এই সকল কথ! পড়িয়া
নিজের কর্তব্য বিষয়ে আমি আরও সন্দেহের দোলায় ছুলিতে

লাগিলাম এবং হৃদয়ে শঙ্কা ও উতৎ্কগ্ঠার বোঝা বহন করিয়!
মহাত্মাজীর সঙ্গে বন্ধে যাত্রা! করিলাম।
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বন্ধের দাঙ্গ।

১৭ই নভেম্বর প্রাতে বন্ধে পৌছিয়া দেখি পরিষ্কার আকাশ

এবং চতুদ্দিক কিরগচ্ছটায় উদ্তাদিত হইয়া সহরের সমস্ত অন্ধকার
দূর হইয়া গরিয়াছে। ষ্টেশন হইতে বাদায় যাইবার পথে
সচরাচর যে সকল দৃষ্ঠ দেখিয়াছি, তথ্যতীত অপর কোন বিশেষত
লক্ষ্য করিলাম না। কিন্তু আজ যুবরাজ প্রথম ভারতে পদার্পণ
করিতেছেন) তাহার অভ্যর্থনাকল্পে বন্ধেতে আজ রাজশক্তি
কত আয়োজন, কত উৎসবের স্থষ্টি করিরাছে। তাহাদিগের

সেই উৎসব ও আনন্দের ঘটা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল,

যে গভীর ছুঃখ-দৈন্য আজ ভারতের মর্মে মর্মে লৌহশলাকার
ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তত্প্রতি তাহারা একেবারে উদ্দালীন।
শিশুর হস্তে পুতুল দিয় যেরূপে তাহার ক্রন্দন রোধ করিতে হচ্ছ...
সেইরূপ ভারতের বর্তমান সঙ্কটে যুবরাজকে ভারতে আনয়ন করিয়।
নান। প্রকার তামাসার সাহায্যে লোকের মন তুলাইবার চেষ্টা কর!

হইয়াছে । নতুবা যখন অশান্তি ও বিদ্রোহিতার ঘনঘট! দেশকে
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, সেই অসময়ে যুবরাজকে ভারত
পরিভ্রমণে আহ্বান করিবার অপর কি যুক্তি থাকিতে পারে?

৪৭০

মহাত্মা! গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

গ্রেসের নেতৃবৃন্দ সরকারের

এই কূটনীতি ভেদ করিতে

পারিয়াছিলেন বলিক্স! ভীহারা এঁ সময় এক দেশব্যাপী হরতালের
আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। এই স্তরে দেশের সর্বত্র রাজমত
ও জনমতের

সংঘর্ষ ও

দ্বন্দ প্রবল ও প্রচণ্ড আকার

ধারণ

করিল। বন্বের সাধারণ জনমগ্ডলী যাহাতে সরকারের রাজনৈতিক

চালবাজির দ্বারা প্রতারিত না হয়, সেই জন্য যে সময়
যুবরাজ বদ্েতে পদার্পণ করিলেন, ঠিক সই সমদ্ব সহরের
অপর প্রান্তে মহাত্মাজীর সভাপতিত্বে এক জনসভার আয়োজন

ইতিমধ্যে পূর্ব রাত্রিতে হরতালের আদেশ প্রচার

করা হইল।
করিবার

অভিযোগে

বিশ জন

স্বেচ্ছাসেবক

গ্রেপ্তার, এবং

স্বরাজ-সভার অপিস হইতে অবৈধ উপায়ে “হরতাল"-সঙ্স্কীয়
কংগ্রেস-কর্ভূপক্ষের সমস্ত বিজ্ঞাপন অপসারিত হইল।
কিন্তু এত করিয়াও সরকারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

দেখা গেল যে ইউরেসিয়ান্, এংলোইত্ডিয়ান্ ও পার্শী-সম্প্রদায়
ব্যতীত অপর জনসাধারণ যুবরাজের অভ্যর্থনায় যোগদান
করিল

নাঁ।

এদিকে

“এল্ফিনৃষ্টোন্” মিল্সের ময়দানে থে

,ক্লনসভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহা লোকে লোকারণ্য হইমা
গেল । বম্বে আসিয়া মহাত্মাজী কিছুক্ষণ বাসায় বিশ্রাম করিয়।
সেই সভায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বাহার বক্তৃতায় শান্তিরক্ষা

ও অহিংসার প্রয়োজনীয়তা উত্তমরূপে বুঝাইয্া! দিলেন। তিনি
বাড়ডোলিতে শীদ্রই "শান্তিময় অবাধ্যতা'র অন্ধষ্ঠান আরম্ত
করিয়। দিবেন; তখন হয়ত সেখানে গোলাগুলি চলিষে, কিন্তু

০
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বাড়ডোলিতে যাহাই হউক না কেন, বন্বের লোর্করা যেন
তাহাতে বিচলিত ন| হয়, ইহাই তাহার বিশেষ অনুরোধ
জ্ঞাপন করিলেন।

সভাস্থলে কোন কোন ব্যক্তিকে তখনও

বিদেশী টুপি এবং বিলাতি বস্ত্র পরিহিত দেখিয়া তিনি ক্ষোভ
প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সভার একপার্থে বিলাতি বস্ত্রের

এক স্তূপ প্রস্তত হইয়াছিল।

মৌলানা আজাদ সোবানী

সাহেব ও পণ্তিত নেকিরাম শশ্ম! প্রভৃতি কয়েকজন নেতার

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, মহাত্মাজী সেই বন্তস্তুপে অস্মিগ্রদান
করিয়া সভা! ত্যাগ করিলেন । শ্রীযুক্ত রেবাশঙ্করজীর সহিত
আমি অপর এক মোটারে বাসায় আসিতেছিলাম। তখন
দেখিলাম খড় বড় মোটার লরিতে বহু সংখ্যক কলের মজুর হৈ
চৈ করিয়া সভাস্থল হইতে সহরের দিকে যাইতেছে। তাহাদের
ব্যবহার অনংযত; এবং এক এক জন দলপতি বীশী

বাজাইয়া তাহাদের দল পরিচালন করিয়া লইয়া যাইতেছে।
চারিদিকে অসংখ্য লোক; সেই ভিড়ের মধ্যে এই ব্যাপারের
গুরুত্ব তখন কিছুই হ্ৃদয়ঙ্গম হইল না।

কিন্তু বাঁসায় আসিবাঁর

পথে অপর এক স্থানে আমাদের মোটারে কতকগুলি টিল্ আসিয়া!
পড়িল এবং সেইজন্য মোটার থামান হইলে, ৫1৭ জন অল্পবয়স্ক

কলের মঙ্গুর আসিয়া লাঠি দিয়া আমাদের মোটর আঘাত
করিতে লাগিল। সেই সময় খদ্দর-পরিহিত এক ব্যক্তি রাস্তা
দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি উহা'দিগকে ধমক্ দিয়া তাড়াইয!
দিলেন। তখন বেলা ১১।ট। আমরা ভাবিলাম, ইহা স্থানীয়

৪৭২
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৭. পাস্তা

পান্পিাস্পিপপামাপাািিস্পিপাপাপিস্পিপামপপিসপিসিনপাপিসপিপা স্পাপি্পাসপিস্পিপস্পিস্পিস্পিসপি

ুষ্টবালকদিগের দুষ্টামি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেইজন্ত
বাসায় আগিয়া এ কথা আর মনে রহিল
না।
কিন্তু বেলা ১টার সময় মহাত্মাজীর নিকট সংবাদ আপিল

যে সহরের নানা স্থানে ভীষণ দাঙ্গা ও অরাজকতা আরম হইয়া
গিয়াছে।

এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি কয়েকজন সহচরকে

সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন । তাহার পর বৈকাল ৫টার সময়
তাহাকে দ্বিতীয়বার দাঙ্গা.মিটাইতে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল
বাসায় আসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন যে যতলোক আজ

মোটারে চড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিল, সকলকেই গুপ্তারা
নানা প্রকার কষ্ট দিয়াছে, এমন কি খদ্দর-পরিহিত লোকেরাও

এই অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। তবে পারশারা দেশের

জনমতের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া যুবরাজের অভার্থনায় যোগ”
দান করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের উপরই আক্রমণ অত্যধিক
হইয়াছে । এ অভ্যর্থনা! হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় তাহাদের

বিলাতি পোষাক ও টুপি বলপূর্ববক গ্রহণ করিয়া জালাইয়
দেওয়া হইয়াছে । অনেক পার্শাকে প্রহার-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে
হইয়াছে এবং ছুই একজন পারশী স্ত্রীলোকদের. উপরও অত্যাচার

হইয়াছে, এইরূপ শুনা গেল। বহু মদের দোকান ভাঙ্গিয়া চুর্মার করিয়া ফেলিয়াছে।

একখানা মোটার ও দুইখানা ট্রাম

গাড়ী অগ্রিসাৎ করিয়াছে। এক পুলিশ ষ্টেশন ও অপর একটি
বাড়ী জালাইয়া দিয়াছে। চারিজন পুলিশ লাঠির আঘাতে নিহত

হইয়াছে এবং অপর দুইজন এইকপ জখম হইয়াছে যে তাহাদেরও
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জীবনের আশা অল্প। শেষোক্ত দুইজন পুলিশ প্রহরী মুমূর্ অবস্থায় রান্তায় পড়িয়াছিল, সেই সময় মহাত্মাজী এ স্থানে উপস্থিত

হইলেন।

চারিদিকে তখন অসংখ্য লোকের গোলমাল ও

চীৎকার চলিতেছিল; তদুপরি মহাত্মাজীকে দেখিয়া সেই জনতা!
“মহাত্মা গান্ধীকী জয়” এই উল্লাসধ্বনি দ্বারা গগন নিনাদিত

করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে ভিরস্কার করিয়! দূরে সরিয়া
বাইতে বলিলেন এবং পুলিশ দুইজনের মুখে জল দিয়া কিছুক্ষণ
ভাহাদিগের শুশ্রষা করিলেন। তাহার পর তিনি উহাদ্িগকে
হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া আদিলেন। রাত্রি ১০ট]

অবধি চূতুদ্দিকে এইকূপ দাক্গাহাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ডের সংবাদ
আসিতে লাগিল। এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া মহাত্মাজীর
অবস্থা কিরূপ হইল তাহ! আর কি বর্ণনা করিব? তিনি নিতান্ত
নিরাশ ভাবে রাত্রি ১টা অবধি এত আক্ষেপ, এত খেদ করিতে

লাগিলেন যে তাহ। শুনিয়া অবিচলিত থাকিতে পারে এইবূপ
পাষাপ-হ্ৃদয় বোধ হয় নাই। ক্ষোভে, দুঃখে অবসন্গগ্রায় হইয়া

তিনি বলিতে লাগিলেন যে ৮ই ডিসেম্বরের পূর্বেই গভর্ণ-

মেপ্টের সহিত শেষ বোঝাপড়া করিয়া! ফেলিবেন এইরূপ ক্ক্প
হৃদয়ে পোষণ করিয়া তিনি কাধ্য-পরিচালনা করিতেছিলেন,--

কিন্ত সে আশ! আজ মিটিয়া গেল। এইজন্ত তিনি নিজেই
নিজের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। কারণ আজ
তাহার বক্তৃতার সময় কাহারও কাহারও মাথায় বিলাতি টুপি
ছিল দেখিয়। তিনি যখন দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন
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সপপাশীশাসিপাপিপাপাপাশিস,

তাহারই সম্মুখে এ টুপি অপর লোকের! জোর করিয়া কাড়িয়া

লইয়াছিল। তথ্যতীত, পূর্বেও বহুবার বিলাতি টুপি ব্পূর্ববক
লওয়া হইয়াছে দেখিয়াও তাহার তিনি প্রতিবাদ করেন নাই।
এইরূপ ্থেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধিগ্রাপ্ধ হইয়াই আজ বশ্বেতেএই দাবানল
প্রজ্জলিত করিল। প্রথম হইতেই এই প্রকার জোর-জবরদস্তি
বন্ধ করিয়া দিবার বৃদ্ধি তাহার কেন হইল না, ইহা বলিতে
বলিতে তিনি মর্মান্তিক খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।

তদ্যতীত, মহাত্মাজীর বিশ্বাস হইয়াছে থে এই ব্যাপারের
অন্তরালে দাঙ্গা পরিচালনার জন্য দল আছে।

কারণ তিনি

দেখিয়াছেন, সভাদমিতিতে যাহার! সচরাচর উপস্থিত হয়, এই-

রূপ শ্রেণীর ভদ্রলোক কোন কোন স্থানে দলপতি হইয়া দা্জাকারীদিগের নেতৃত্ব করিতেছিল। তাহাতেই তিনি আরও

হতাশ্বাস হইয়া! পড়িয়াছেন। এক স্থানে তিনি দাঙ্গাকারীদিগকে
দলভঙ্গ করিয়া শ্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতে বলিলেন।
তাহারা তর্ক করিল এবং তাঁহার কথ! শুনিল না।

কিন্তু

এই ঘটনায়

মহাআজীর চিত্তে এমন এক দ্রাগ পড়িয়াছে যে কিছুতেই এখন

বাড়ডোলিতে সমষ্টিভূত শাস্তিময় অবাধ্যতার কার্য আরস্ত হইতে
পারে না, এইরূপ তিনি মনে করিতেছেন । তাহার এই সকল
হতাশোক্তি শ্রবণ করিতে করিতে ভারতের ছুর্দিশ৷ ও দুর্ভাগ্য

স্মরণ করিয়! চিত স্থির রাখা ছুঃসাধ্য হইয়া পড়িল।
পরিশেষে, মহাআাজী শ্রুভগবান্কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়

বলিতে লাগিলেন--ধীভগবান্ এক মহা বিপদ্ হইতে তাহাকে
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রক্ষা করিয়াছেন এবং এই দৃষ্ত প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই এত
অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে বলপূর্ব্বক বদ্ধে সহরে উপস্থিত করিয়াছেন। যদি তিনি ( মহাত্মাজী ) আজ আমেদাঁবাদে থাকিতেন,
তাহা হইলে এই বম্বের ঘটনা সামান্য মনে করিয়া হয়ত ইহা
অগ্রাহ করিতেন; কিন্তু যে ভীষণ অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন
তাহা তিনি কিছুতেই অগ্রাহ্হ করিতে পারেন না।

এখন

বাড়ডোলিতে সবিনয় অবাধ্যতার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে আরও
কি বিপদ ঘটিতে পারে কে বলিতে পাঁরে ?”

সেই রাত্রিতেই মহাআাজীর স্থরাৎ ও বাড়ডোলি যাইবার

যে ব্যবস্থ। ছিল তাহা পরিবর্তন করা হইল এবং তখনই বস্থের
এই দুঃসংবাদ সহ তিনি দেবদাসকে স্রাৎ পাঠাইয়। দিলেন
এবং সবিনয় অবাধ্যতা কার্যের আয়োজন বর্তমানে স্থগিত
থাকিবে, এই আদেশ দেবদাসের মারফৎ প্রেরণ করিলেন। রাত্রি
এগারটার পর একদল উৎসাহী অসহযোগী যুবক আসিয়া! সংবাদ
দিয়া! গেল যে সহর একপ্রকার শাস্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহাতেও
মহাত্মাজীর দুশ্চিন্তা উপশমিত হইল না ।

প্রদিবস (১৮ই নভেম্বর ) দিবাগমে প্রভাতের শাস্ত ও সমূজ্জল সুষ্যরশ্মি চতুদ্দিক্ উদ্ভাসিত করিলে প্রকৃতি যেন হাসিতেছেন এই প্রকার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এই হাঁসি কিসের

হাসি? তুমি দেবী, এই সৌন্দধ্যের ভানে আর মনুষ্যের মন
ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। সৌন্দর্যের অস্তরালেই তুমি নৃশংসতা
লুক্কায়িত রাখ; নতুবা তোমার এমন সুন্দর পর্বত, উপত্যক।
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ও নির্বর-সমন্থিত অপরূপ বনমধ্যে হিংন্র শ্বাপদকুলের বাসম্থলী
রচন1 করিতে না। সেইরূপ, সেই নিশ্মল কিরণমণ্তিত উজ্জ্বল
দিবসের কুক্ষিতে কত নিষ্ঠুরতা, কত নৃশংসতা লুকায়িত ছিল,

তাহা পূর্বে কে বুঝিতে পারিয়াছিল ?
প্রীতে সহবের অবস্থার সংবাদ বে প্রকার আসিতে লাগিল

তাহাতে বোধ হইল বুঝি লোকের ক্ষিপ্ততার অবসান হইয়াছে ;
বুঝি সকলে শাস্তভাবে পুনরায় দৈনন্দিন কার্যে আত্মনিয়োগ
করিৰে।

কিন্তু সেই স্তবন্ধতা যে প্রলয়-তরঙ্গ-প্রবাহিত বাফুর

পূর্ববকালীন স্তন্বত। তাহ! তখন কেহই ধারণা কাঁরতে পারে নাই।
আঘাত করিলেই প্রতিঘাত অবশ্যন্তাবী। পূর্বের দিনু পার্শী,
ইউরেসিয়ান ও ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত বদ্ধেবাসিগণ হিন্দু-মুসলমান
দাঙ্গাকারীদিগের অতর্কিত আক্রমণ বাধা দিবার জন্ত প্রস্তুত ছিল

না; কিন্ত আজ তাহারা উপযুক্ত যুদ্ধসঙ্জ! করিয়া প্রতিশোধ
পিপাসায় উন্নন্তগ্রার হইল।
এদিকে শাস্তি স্থাপনের জন্য সর্বত্র অসহযোগী-মহলে সাড়া

পড়িয়া গিদ্বাছে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ ও নেতৃবৃন্দ রাস্তা-

ঘাটে পরিভ্রমণ করিয়া সহরের উত্তেজনা নিবারণে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন। পূর্ববদিবসের ঘটন1 যেূপ স্বপ্নের ন্যায় আচম্থিতে
হইয়া গেল, ভাহাতে সকলকে স্তম্ভিত করিয়! দিয়াছিল, এবং
বথোপযুক্ত প্রতীকারের চেষ্টা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয়

নাই। কিন্তু আজ লকলে প্রাণপণ করিয়া সেই কার্যে গ্রবৃত্ব
হইলেন। বেল! ৯॥ টার সময় খিলাফৎ কমিটির আপিস্ হইতে

একবিংশ অধ্যায়
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মৌলানা! মহম্মদ আলী সাহেবের শ্তালক মোয়াজ্জম আলী সাহেব
দুইজন সহকর্মীর সহিত মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ
দিলেন যে তাহার! সহরের স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়া

আসিয়াছেন যে সর্বত্রই শান্তি/অব্যাহত রহিয়াছে । এইরূপ আরও,
কেহ কেহ আসিয়া মহাত্মাজীকে আশ্বাসবাণী শুনাইয়া তাহার

উদ্বেগ ও চিন্তা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া গেলেন।

কিন্তু সাড়ে

নয়টার সময় মোয়াজ্জম আলী সাহেব থাকিতে থাকিতে সহস!

ঘরের টেলিফোন্ বাজিয়৷ উঠিল এবং পেরেল মহল্লার কলের
মজুরের উ্রামগাড়ী চলিতে দিতেছে না ও নিকটবর্তী পার্শীমহল্লা আক্রমণ করিবে এবপ আশঙ্কা আছে, এই ছুঃসংবাদ জ্ঞাপন,
করিল । তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে না হইলে

শীপ্রই দাক্গাফেসাদ, রাহাজানি ও অগ্নিকাণ্ডের অভিনয় হইবে,
এই কথা শুনাইয়া সংবাদপ্রেরক কাতরভাবে সাহাধ্য প্রার্থনা
করিল।

মহাত্মাজী তখন “4১ 10950 6510৮ বা “শৃভীর কলঙ্ক-

কালিমা” নাম দিয় পূর্ধবদিবসের ঘটনা যাহা যাহা তিনি স্বচক্ষে
দেখিয়াছেন তাহার বিবরণ ইংরাজীতে লিখিতেছিলেন। সেই-

জন্য তিনি মৌলানা আজাদ সৌবানী ও মোত্মাজ্জম আলী স্মৃহেব
এবং অপর ৫1৬ জন যুবককে তৎক্ষণাৎ্ড পেরেল যাইয়া দাঙ্গা নিবারণের জন্ত নিয়োগ করিলেন এবং প্রবন্ধটি লেখা সমাপ্ত হইলেই
তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত হইবেন, এইরূপ বলিয়া দিলেন ।

মৌলানা সাহেব সদলবলে চলিয়া গেলে আরও কি সংবাদ
আসে তাহার .অপেক্ষায় আমরা ব্যাকুলভাবে কালক্ষেপ করিতে
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মহাঁত্বা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

লাগিলাম।

অর্থঘণ্টা পরেই দেখি মোয়াজ্জম আলী সাহেব

তাহারই অপর ছুই সহকন্্রী সহ একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে

ফিরিয়। আদিলেন। কিন্তু একি ভীষণ দৃশ্য! সকলেরই দেহ
রক্তে ভাপিয়া গিয়াছে! কোথায় তাহাদের মোটার? কোথায়
মৌলানা আজাদ সোবানী? কোথায় অপর তিন জন সঙ্গী?

মোয়াজ্জম আলী সাহেব অপেক্ষাকৃত অল্প আহত হইয়াছেন,
তাহাতেই তিনি ঘটনা সবিষ্তার বর্ণনা করিতে পারিলেন।

তিনি বলিলেন যে একদল পার্শী, ইউরেনিয়ান ও ইহুদী
তাহাদের মোটার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, এবং সকলকেই নির্মভাবে প্রহার করিয়াছে। মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব

ও অপর কয়জন জীবিত আছেন কিনা তাহা ইহারা বলিতে
পারিলেন না। অপর ছুইজন খিলাফত কক্মী নিজেদের
মস্তক ও দেহমগ্ ক্ষত দেখাইয়া আর্তন্বরে, রুদ্ধকণে, প্রলাপীর
স্যায় পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন-_-“আমরাও রক্ত দিয়াছি,--

আমরাও রক্ত দিয়াছি।” ইহাদের শুশ্রধা আরম্ভ হইলে একে
একে অপর তিনজন যুবকও আসিয়! উপস্থিত হইল। হায়!
এ কি. তাহাদের অবস্থা! একজনের শরীরময় ক্ষত এবং
নাসিকার অস্থি ভগ্ন দেখিয়া! তাহার জীবন সংশয় এইদ্বপ আশঙ্কা
হইতে লাগিল। অপর দুইজনেরও সুস্থ, সুঠাম দেহ ক্ষতবিক্ষত

হইয়! জড়পিগুবৎ হইমা গিয়াছিল। মহাত্বাজীকে দেখিয়া ইহারা
আর্তনাদ করিয়া উঠিল, তিনি সকলেরই নিকট বসিয়া! সাস্বনা
দিয়! তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন ।

একবিংশ অধ্যায়
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: এদিকে মৌলানা, আজাদ মোবানী সাহেবের কোন সংবাদ
না পাইয়া আমাদের দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে
লাগিল। কিন্তু তখন রাস্তায় একক যমের মুখে কে যাইবে?
মহাত্মাজী কিছুই না বলিয়া নিজের আসনে স্থির ও গম্ভীরভাবে
বসিয়া একমনে প্রবন্ধ-রচনায় নিযুক্ত রহিলেন।
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কম্মীর সঙ্গে একস্থানে ব্িয়৷ এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। রক্তাক্ত
দেহে তাহারা সকলে এইমান্র আসিয়া! পহছিল। তাহাদিগের মস্তক
ফাটিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একজনের নাসিকার অস্থি ভগ্ন এবং .

সর্বশরীর এরূপ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে যে তাহার প্রাণ সংশয়।

৪৮০

মহা গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

পেরেল মহল্লার কলের মজুরের! থাকার ট্রামগাড়ির চলাচল

বদ্ধ করিতেছিল শুনিয়৷ ইহারা মৌলানা আজাদ সোবানী ও.
মোয়াজ্জম আলী

সাহেবের নেতৃত্বাধীনে তাহাদিগকে

শান্ত

করিবার জন্য যাইতেছিলেন, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারেন
নাই, রক্তাক্ত দেহে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তাহাদিগকে ফিরিয়া

আসিতে হইয়াছে।
তাহাতেই তাহাদিগের সমস্ত ঘটনার
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ।
তাহার পর
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অন্যুন্বাদ ১২আমার

বিবেচনায়

সমগ্রিভূত সবিনয়

অবার্যন্ অনুষ্ঠানের পুনঃ প্রবর্তনের আশা দ্বিতীয়বার চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া গেল। এরূপ অনুষ্ঠানের উপযোগী অবস্থা এক্ষণে

আর দেশে নাই। বাড়ডোলিতে উহার অন্থকূল অবস্থা
আছে, ইহাই যথেষ্ট নহে। বন্ধে সহরে দাঙ্গাহাজামা হইতে
থাকিলেও বাড়ডোলিতে শান্তি অঙ্ু্ন আছে বলিয়া সেইখানে

অবাধ্যতার অনুষ্ঠান চলিতে পারে এইরূপ যুক্তি সম্পূর্ন

একবিংশ অধ্যায়
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ভ্রমাত্মক। বাড়ভোলিতে এরূপ অনুষ্ঠান প্রবর্তন ঝুরা একেবারেই অসম্ভব।
্
২২শে নভেম্বর তারিখে ওয়াকিং কমিটির স্থরাৎ অধিবেশনে

সবিনয় অবাধ্যতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে, এবং কমিটি
বাড়ডোলিকে তাহার অধিকার প্রদান করিবেন, ইহা৷ পূর্বের

নির্ধীরিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মাজী এই প্রবন্ধে স্পষ্ট
করিয়া লিখিলেন যে, “বন্ধের অবস্থা পধ্যালোচন। করিয়া বর্তমানে

সমষ্টাভৃত অবাধ্যতা আদৌ অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে কিনা,
তাহা ওয়াকিং কমিটিকে নৃতন করিয়া বিচার করিতে

হইবে। তাহার ইহাই ব্যক্তিগত অভিমত যে দেশে শান্তি অক্ষুণ্ন
রাখিতে

হুইলে

জনম্ণ্লীর

অস্ষুপ্ন থাকা দরকার,

উপর

এবং যতদিন

নেতৃবর্গের

প্রভাবও

নেতৃবর্গ সেই প্রভাব

অজ্জন করিতে সক্ষম না হইবেন, ততদিন শান্তিময় বিদ্রোহের
অনুষ্ঠান হইতেই পারে না । এ কারণ বর্তমানে উক্ত অবাধ্যতার

অনুষ্ঠান অসম্ভব, ইহাই তাহার স্থির সিদ্ধান্ত। জনসাধারণের

মধ্যে শান্তির ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রসারলাভ না হইলে তিনি
দায়িত্ব লইয়৷ “সবিনয় অবাধ্যতা” সমরে অগ্রসর হইতে পারেন
না। এইরূপ বলা তাহার পক্ষে খুবই লজ্জাকর, তাহা ভিনি

ক্বীকার করেন।

কিন্তু তাহার যাহা ক্ষমতা তাহা সরলভাবে

ব্যক্ত করিলে অপরে যাহাই মনে করুন, ভগবানের চক্ষে
তিনি খাটি থাকিবেন।
হিংদানীতি
৩১

গভর্ণমেন্টের স্থুনিম্বস্্িত সঙ্ঘবন্ধ

(01£2015৩0. %101590৩:) তিনি অন্তায় মনে
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সাতর
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করেন। '.কিন্তু সাধারণ জনমগ্ডলীর অসংযত ও উচ্ছজ্বলহিংসা.
প্রবণতা (85078577155

ড৮5০161208) তিনি

ততোধিক

অমাঞ্জনীয় মনে করেন, এবং এই উভয়বিধ আঙ্ুরী শক্তির

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে তিনি চুর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যা'ন,

তাহাও তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয় মনে করেন ।*

দ্বাবিংশ অধ্যায়
বন্ধের দাঙ্গা

(২)

সেই আহতের আর্তনাদ ও রক্তপাতের মধ্যস্থলে বসিয়া
মহাত্মাজী যে “১ ৭6] 56217,” গভীর কলঙ্ককালিমা” শীর্ষক

গ্রবন্ধে এই সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিলেন তাহাঁর বঙ্গানুবাদ

নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমষ্টীভূত শান্তিময় বিদ্রোহিতার অনুষ্ঠানকল্পে
অহিংস ও নিকুপদ্রব পন্থা অপরিসাধ্য।

মহাত্মাজীর এই শিক্ষা

সহযোগী মহলে সর্বত্র সেই পরিমাণে আদৃত না হওয়াতেই
বন্বেতে এই, বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধ
পাঠে এ শিক্ষা হ্বদয়ঙ্গম হইতে পারিবে এই বিশ্বাসে সকলকে
পুনরায় উহ পাঠ করিতে আহ্বান করিতেছি।
ক

০

সং

বঙ্গানুবাদ
“গভীর কলঙ্ককাঁলিম1”
উত্তেজনার বিশেষ কারণ সত্বেও বদ্ধে-অধিবাঁসিগণ অহিংস

ব্রত বক্ষা। করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এই বলিয়া সরল প্রাণে
গতকল্য প্রাতে আমি

নন্দন করিতেছিলাম।

এক জননভাতে

তাহাদিগকে অভি-

বদ্বেই আমার আশা-ভরসার স্থল। এই
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আশা স্বধস্বপ্রের স্ায় আমি এতদিন পোষণ করিয়া আপিতে-

ছিলাম। কিন্তু হায়! যেক্ষণে আমি& প্রকারে নগরবাসীদ্রিগের স্থখ্যাতি প্রচার করিতেছিলাম, ঠিক সেই ক্ষণেই সহরের
অপর

এক

প্রান্তে বন্ধের স্থনাম ও হযশ

নিমজ্জিত হইতেছিল।

অতল

কলঙ্কমাগরে

সেই প্রান্তে যে লহরবাঁসিগণ এক বীভৎস

কাণ্ড অভিনয় করিতেছিল তখন তাহা আমার জানা ছিল না।
পূর্ব পূর্ব্ব ঘটনাগুলি আমি প্রথম বিবৃত করিতেছি । পূর্ব রাত্রিতে
শ্বেচ্ছাসেবকগণ সত্বাধিকারিগণের অন্মতি গ্রহ্ণপূর্ববক কংগ্রেস-

কর্তৃপক্ষীয়ের নির্দেশমত কংগ্রেন বিজ্ঞাপনপত্রসমূহ স্থানে স্থানে
ংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল; ইহাই তাহাদিগের অপরাধ । এই
অপরাধে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে দলপত্তিসহ গ্রেপ্তার কর! ভয়। এ
সকল বিজ্ঞাপনে সহরবাসীকে যুবরাজের অভ্যর্থনা বজ্জন করিবার

পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল।

প্রাতে দেখা গেল যে বিজ্ঞাপনপত্র

গুলি নষ্ট করা হইয়াছে । তদ্যতীত, রাত্রিতে কোনও গুপ্ত উপারে
স্বরাজ-সভার অপিসে প্রবেশপূর্বক অন্থান্ত ঘত কিছু অব্যবহৃত
বিজ্ঞাপনপত্্র ছিল, সমন্তগুলি অজ্ঞাতসারে অপক্যত হইয়াছিল।
অথচ এ সমস্ত পত্র যে বেআইনি সরকার এইক্প কোন
ঘোষণা করেন নাই। বলা বাহুল্য, যে জনমতের বিরুদ্ধে
যুবরাজকে ভারতে আনয়ন এবং কৃক্জিম অভ্যর্থনাকল্পে বহুতর
রাজকীয় অঙ্ুষ্ঠানাদির স্্টি ও আড়ম্বর এবং তাহারই ফলে

সাধারণের অর্থশ্রাদ্ধ, এই সমস্তই নাগরিকদিগের প্রাণে অসহ
উত্তেজন! স্থষ্টি করিয়াছিল।

তথাপি বন্থে আত্ম-সম্বরণ করিতে

দ্বাবিংশ অধ্যায়
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সমর্থ হইল। ইহা দ্রেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলামযে
বন্বের
পক্ষে এইরূপ ব্যবহার বিশেষ প্রশংসার বিষয়। সহরের এক
প্রান্তে সরকার স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া বহুল আড়ম্বর সহকারে

যুবরাজের অভ্যর্থনা ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল। এবং একই কালে

বস্বের অপর এক প্রান্তে পূর্বোক্ত প্রাতঃকাঁলীন সভাতে স্তপীকৃত
বিদেশীয় বস্ত্র অগ্রিসাৎ করা হইতেছিল।

মনে হইল, ইহাই

প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারের কাধ্যকলাপের জলন্ত প্রতিবাদ ।

কিন্ত যখন যুবরাজ স্থুমজ্জিত রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন,

এবং বিলাতি বস্ত্ের স্তূপ ভন্মীভূত হইতেছিল, ঠিক সেই
সময়েই সহরের অন্য এক ভাগে কলের মজুরেরা বিদ্রোহীভাবে
কর্তৃপক্ষীয়ের আদেশ অমান্ত করতঃ বল-প্রয়োগ ছারা একে একে

সমস্ত কল শুন করিয়া কল হইতে বাহির হইয়া আলিতেছিল।
ইতর লোকের জনতা! এইরূপে উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া! ট্রামগাড়ী চড়াও করিয়া নিরীহ আরোহীদিগকে গীড়ন করিতেছিল ও
ট্রামচলাচল বদ্ধ করিয়া দিতেছিল এবং যে সকল লোক বিদেশী

টুপি পরিয়াছিল, সেই জনতা৷ তাহাদের পাগড়ী জোর করিয়।
কাড়িয়া লইতেছিল, এবং নিরীহ ইউরোপীয়ান ভদ্রলোকদ্দিগকে

ঢিল ছুঁড়িয়া আঘাত করিতেছিল। হায়! এই সমস্ত ঘটনা তখন
আমার বিন্দুমাত্র জানা ছিল নাঁ। যতই বেল! হইতে লাগিল,

এ ক্ষিপ্ত জনতা প্রথম সিদ্ধিলাভের উন্মাদনার ফলে, অধিকতর
ক্ষিপ্ত হইয়া! উঠিল। সেই অবস্থায় তাহারা বহু ই্রামগাড়ী
এবং একটী মোটর গাড়ী পোড়াইয়া দিল, বহু মদের দোকান
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ভাঙ্গিয়া চুরমার করিল, এবং ছুইটী মদের দোকান জালাইয়!
দিল।

বেলা ১টার সময় আমি এই দাঙ্কার সংবাদ পাইলাম।
তখনই আমি কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া মোটরে ঘটনাস্থলে

উপস্থিত হইলাম এবং পাশ ভগিনীদিগের প্রতি যে ভাকে

উৎপীড়ন হইয়াছিল, সেই হৃদয়-বিদারক ও নিতান্ত লজ্জাকর
কাহিনী শুনিলাম। তাহাদিগের মধ্যে ছুই একজন প্রহ্ৃতও
হইয়াছিলেন এবং কাহারও পরিধের শাড়ী গাত্র হইতে টানিয়া
ছিড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। জনৈক পাশা ভদ্রলোক যখন ক্রোধে

অগ্রিৃহ্ি হইয়া কম্পিত ওষ্ঠ, অথচ প্রত্যেক কথার গুরুত্ব উপলরি
করিয়া এ ঘটনাকাহিনী আমার নিকট বিবৃত করিতেছিলেন,

তখন আমার গাড়ীর চতুণ্পার্থে যে দেড় সহভ্রেরও অধিক
লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদের কেহই উহার প্রতিবাদ করিতে
সক্ষম হইল না । জনৈক প্রৌঢ় পার্শী ভদ্রলোক আমাকে আবেগভরে বলিতে

লাগিলেন-_-“আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ

পূর্বক

আমাদিগকে এই প্রকার উচ্ছত্খল জনতার কবল হইতে রক্ষা
করুন।”

পাশী ভগিনীদিগের উপরে ছুর্বনীত ভাবে হস্ত-

ক্ষেপ হইয়াছিল, এই সংবাদ শেলের ন্যায় আমার হৃদয় বিদ্ধ
করিল। আমার বোধ হইতে লাগিল ষেন আমার নিজেরই ভগিনী

ও কন্যাগণ কোন ছূর্বিনীত জনতাকতূঁক আক্রান্ত হইয়াছে।
সত্য বটে, পাশীদিগের মধ্যে কেহ কেহ যুবরাজের অভ্যর্থনায়
যোগদান করিয়াছিল। কিস্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার!

দ্বাবিংশ অধ্যায়
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শ্পসপিসিপাস্পপসপা

সম্পূর্ণ শ্বাধীনভাবে স্বীয় মতামত পোষণ করিতে পারিবে,-কেহই তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না,_-এইবপ অধিকার কি

তাহাদিগের ছিল না?

জোর-জবরদস্তি করিয়া আমার মত

স্বীকারের জন্য অপরকে

বাধ্য করাইবার যে চেষ্টা, তাহ

ত ম্বরাজের লক্ষণ নহে।

ধর্মোন্মাদগ্রন্ত মোপ্লা যখন জোর

করিয়া হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল, তখন সে পুণ্য অঞ্জন
করিতেছে বলিয়া মনে করিতেছিল। কিন্তু যদ্রি কোন অসহযোগী বা তাহার কোন সহকারী ব্যক্তি অপরের প্রতি বলপ্রয়োগ করে, তবে তাহার সেই অপরাধের কৈফিয়ৎ কি?

জোড়াপুকুরের নিকট গৌছিয়! দেখিলাম, একটা মদের
দোকান চুরমার হইয়া গিম্সাছে, এবং ছুই জন পুলিশ গুরুতর
ভাবে আহত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় দুইটা খাটের উপর পড়িয়া
রহিয়াছে, কেহই তাহার্দিগকে দেখিবার নাই। আমি গাড়ী
হইতে নামিয়া পড়িলাম। তৎক্ষণাৎ সেই জনতা আমাকে বেষ্টন
করিয়া “মহাত্মা গাক্ষীকী জয়” বলিয়া বিকট চীৎকার-ধ্বনি
করিতে লাগিল। এ শব্ধ শুনিলেই আমার কানে
বড় বাজে।

কিন্ত গতকল্য যখন এঁ জনতা সম্মুখস্থিত দুইজন অসুস্থ ভ্রাতা
দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ প্রাণপণে এঁ
ভাবে চিৎকার করিতে লাগিল, তখন আমার শ্বাসরুদ্ধ হইবার
উপক্রম হইল এবং এঁ ধ্বনি এতই কর্কশ বোধ হইতেছিল
ষে তাহা আর ব্যক্ত
করা যায় না।

তাহাদিগকে ভৎমন!

করাতে তাহারা চুপ করিল। তখন এ ছুই আহত ব্যক্তির

৪৮৮

মহাতথাগান্ধীজীর
সঙ্গেসাতমাস

জন্য জল আনা হইল, এবং সেই মুমুর্ সিপাহী ছুইজনকে
হাসপাতাল লইয় যাইবার
জন্ত আমার দুই জন সঙ্গীওজনতার
মধ কয়েকজনকে বলিয়া দিলাম। তাহার পর এ স্থান হইতে
আরও কিছুদূব অগ্রসর হইয়া দেখি, অপর একস্থানে অগ্রিশিখা
উর্ধে উখিত হইতেছে। তথাকার জনতা দুইটা ট্রামগাড়ী
জালাইয়া দিয়াছে, তাহাই জলিতেছে। ফিরিবার সময় দেখিলাম
একখানা মোটারগাঁড়ী জিতেছে । আমি সেই জনতাকে দেই
শ্গান হইতে প্রস্থান করিতে অন্থরোধ করিলাম, বলিলাম যে

তাহাদের এ প্রকার কাধ্যের দ্বারা তাহারা পাঞ্জাব, খিলাফৎ
ও স্বরাজ এই তিন মহছুদ্দেশ্তের মর্যাদা হানি করিয়াছে।
তাহার পর আমি নিরাশ প্রাণে ও অনুতপ্ত হৃনয়ে বাসায়

আসিলাম।

বেলা প্রায় ৫টার সময় কয়েকজন নিভীঁক সিদ্ধী-যুবক আনিয়!
সংবাদ দিল যে ভিগ্ডি বাজারে এক ইতর লোকের জনতা পথিকের মাথায় বিদেশী টুপি দেখিলেই তাহাদিগকে পীড়ন করিতেছে
এবং যাহারা টুপি সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিতেছে, তাহাদিগকে গুরুতর প্রহার করিতেছে। একজন বৃদ্ধ ভেন্গস্বী পার্শী
ভদ্রলোক উক্ত জনতাকে উপেক্ষা করিয়া পাগড়ী পরিহার করিতে
অস্বীকৃত হন। তাহার ফলে তিনি জনতা কর্তৃক প্রহ্ৃত হইয়াছিলেন। মৌলানা আজাদ সোবানী ও আমি ভিওি বাজারে

গেলাম এবং সেই জনতাকে বুঝাইতে লাগিলাম); বলিলাম
ষে নিরীহ ভদ্রলোকর্দিগকে পীড়ন করাতে তাহারা
ধর্ম হইতে
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রষ্ট হইতেছে। তখন সেই জনতা যেন বিচ্ছিন্ন হইয়! চলিয়া
গেল, এইরূপ ভান করিল।
পুলিশ প্রহরী সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, নত তাহারা অত্যস্ত

সংযত হইয়া! কার্য করিতেছিল। আমরা কিয়দ্,র অগ্রসর হইলাম।
পরে ফিরিবার পথে এক ভীষণ দৃশ্য দেখিলাম | দেখিলাম, এক
অদের দোকান দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে এবং দমকলের লোকদিগকেও অগ্নি নির্বাণ করিতে জনতা বাধা দিতেছে । পণ্ডিত
নেকীরায শন্দা ও অপর কয়েকজনের বিশেষ চেষ্টাতে দৌকানের

লোকেরা ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে পারিল।

ূ্

কেবুল সহরের গুণ্ডা বা অল্পবয়স্ক বালক লইয্মাই যে এই
জনতার সষ্টি হইয়াছিল, তাহা নহে । উহা! যে মূঢলোকের সমষ্টিমাত্র, তাহাও নহে । তাহাদের সকলেই যে কলের মজুর, এরূপও
নহে।

প্রকৃত পক্ষে উহা এক মিশ্র জনতা । অপর কাহারও

কথা মানিতে তাহার! প্রস্ততও ছিল না, ইচ্ছুক ছিল না। এ
সময়ের জন্য তাহাদিগের মন্তিষ-বিকৃতি ঘটিয়াছিলণ এ জনতাকে
একটা জনতা এইরূপ না বলিয়া, কয়েকটী বিভিন্্র জনতার '

সংমিশ্রণে উহা ন্যনকল্পে বিশ সহশ্র লোকের এক বিপুল জন-

সংঘষ্ট বলাই টিক।

তখন ইহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল,

অনিষ্ট করা ও ধ্বংস করা।

আমি শুনিয়াছি যে দাঙ্গাকারীর। বন্দুকের গুলিও ছি

ছিল এবং তাহাতে কাহারও কাহারও মৃত্যুও ঘটিয়াছে। ফিরিঙ্গী
পাড়ায় যাহার! খদ্দরের টুপি ও সার্ট খুলিয়া যায় নাইভাহাদিগের

৪৯০
মহাতআ। গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস
2
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সকলকেই গুরুতর প্রহার লাভ করিতে হইয়াছিল । আমি এইবূপও শুনিয়াছি যে এ কারণে বহুলোকের অবস্থা সাজ্যাতিক.

হইয়াছে। আমি এখন ছয়জন হিন্দুও মুললমান কম্মীর সহিত
একস্থানে বসিয়া এই লেখা লিখিতেছি। তাহাদিগের মাথা ফাটিয়া

গিয়াছে এবং রক্তাক্তদেহে তাহারা এইমাত্র আসিয়া পৌছিল।
তাহাদিগের মধ্যে একজনের নাসিকার অস্থি ভগ্ন এবং সর্বশরীর'

এত ক্ষতবিক্ষত যে তাহার প্রাণ-সংশয় হইয়াছে । পেরেল মহল্লার
কলের মজুরের তথাকার ট্রামগাড়ীর চলাচল বন্ধ করিতেছিল

শুনিয়া ইহারা মৌলানা আজাদ সোবানী ও মোয়াজ্জম আলী
সাহেবের নেতৃত্বে তাহাদিগকে শান্ত করিতে যাইতেছিল 1, কিন্ত,

কম্ীরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিল না। রক্তাক্ত ও ক্ষত-দেহেই
তাহার] ফিরিয়া আসিয়াছে । তাহাদিগের দেহই তাহাদিগের
সকল কথা ব্যক্ত করিতেছে ।

|

এই প্রকারে সমষ্টীভূত শান্তিময় অবাধ্যতা অনুষ্ঠানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা! পুনরায় চর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ অন্থুষ্টানের উপযোগী অবস্থা এখন আর দেশে নাই, ইহাই আমি
সবিশেষ বুঝিতেছি। বাড়ডোলিতে শান্তিময় অবাধ্যতা অন্থুষ্টানের অন্গকুল অবস্থা বর্তমান বলিয়1 বন্ধে সহরে জুলুম অত্যাচার
চলিতে থাকিলেও বাড় ভোলিতে এরূপ অনুষ্ঠান চলিতে পারে,

একথা বলিলে যথেষ্ট হইবে না। এরূপ করা একেবারেই
অপস্ভব। বাড়ভোলি ও বন্ধে, ইহারা পরস্পর পৃথক্ ও অসম্বদ্ধরূপে অবস্থিত, এই ভাবে ইহাদিগকে দেখিলে ঠিক হইবে না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়
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ইহার! প্রত্যেকেই সমগ্র ভারতের এক বিরাট, অবিভক্ত সমষ্টির
অংশ বিশেষ। মালাবার পৃথক্ করিয়া লওয়। সম্ভব ছিল বটে £
মালেগাও-এর ব্যাপার উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল বটে; কিন্তু
বদের ঘটন! অগ্রান্থ করিয়া চলা একেবারে অসম্ভব ।
অসহযোগীদিগেরও দায়িত্ব গুরুতর । ইহাদিগকেও জবাবদিহি

করিতে হইবে। জনতা ছুর্ধত্বাচরণ হইতে যাহাতে বিরত বা.
নিবৃভ হয়, ভজ্জন্ত অসহযোগীরা ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না লইয়া,
এমন কি অনেক স্থলে স্বীয় জীবন-নাশের যথেষ্ট আশঙ্কা সত্বেও

সর্বত্র উপস্থিত হইয়া চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা আমি স্বীকার করি-

তেছি। , ইহাও সত্য যে তাহাদিগের চেষ্টার ফলে অনেক
মূল্যবান্ জীবনও রক্ষা পাইয়াছিল। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য
ষে শান্তিময় অবাধ্যতা অনুষ্ঠানে পুনঃ প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে এ যুক্তি

যথেষ্ট নহে। উহার দ্বারা এই দাঙ্গার সম্পূর্ণ জবাবদিহিও হইতে
পারে না।

আমাদিগের

চেষ্টার ফলে সমগ্র দেশে শাস্তির

হাওয়া প্রবাহিত হইয়াছে এইরূপ আমর! দাবী করি।

জন-.

সাধারণের অন্তরে যে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি আছে, তাহার উপর
আমাদিগের অহিংস আচরণ দ্বারা আমরা প্রভাব বিস্তার করিয়া

এ প্রবৃত্তি দমিত করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমরা অভিমান,
করি।

কিন্তু ঠিক এই সময় ঘখন আমাদিগের জয় হইবার

কথা, তখনই আমাদিগের পরাজয় হইয়া গেল।
আমাদিগের পরীক্ষার দিন ছিল।

গতকল্যই

কেহই যুবরাজের দেহের,

প্রতি কোন প্রকার অমর্ধ্যাদ। প্রদর্শন বা তাহার অনিষ্ট সাধন.
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মহাত্মা! গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

করিতে পারিবে না, এই ভাবেই আমরা! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম।
'আমাদিগের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া গেল।

কারণ, যে সমস্ত

ইংরাজ বা অন্ত কেহ যুবরাজের অভ্যর্থনাতে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদিগের একজনের

দেহেও যগ্যপি হস্তক্ষেপ কিছ!

একজনও যগ্পি অপমানিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যুবরাজের
প্রতিও অনুরূপ ব্যবহার হইল, ইহাই ক্বীকার করিতে হইবে।
এ অভ্যর্থনায় যোগদান না করার পক্ষে আমাদিগের যেরূপ অধি-

কার, সেইরূপ যোগদানে উহাদের তুল্য অধিকার । এই ব্যাপারে
আমার নিজেরও যে দায়িত্ব আছে তাহাও আমি উপেক্ষা করিতে
পারি না। এই বিদ্রোহিতার প্রবৃতি উৎপাদনের জন্য আমি,

যে পরিমাণে দায়ী অপর কেহ সে পরিমাণে নহে। সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিয়া উহার নিয়মিতভাবে পরিচালন আমার

শক্তির অতীত, ইহাই আমি বুবিতেছি। ইহার জন্ত প্রায়শ্চিত্ত
আমাকেই করিতে হইবে। আমার পক্ষে এই সংগ্রাম মূলতঃ
ধঙ্দেরই সংগ্রাম। প্রার্থনা ও উপবাসে আমি বিশ্বাপী। আজ

হইতে যতদিন স্বরাজ লাভ না হয় ততদিন আমি প্রতি সোমবার ২৪-খণ্টার জন্য উপবাস-ক্রত গ্রহণ করিব, ইহাই আমার
সস্কল্প।

যতকাল সাধারণ জনমণ্ডলীর উপর সম্পূর্ণরূপে" নিজেদের
প্রভাব বিস্তার করিতে আমরা সক্ষম না হইব, ততকাল সমষ্টীভূত

শান্তিময় অবাধ্যতার কথা উদ্যাপন করা একেবারে যুক্তিযুক্ত হইবে
কি লা দেশের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়! ওয়াকিং কমি-
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টাকে এই বিষয়ের পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে আমি নিজে
বিচারপূর্বক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা এই যে, সমষ্টাভূত অবাধ্যতার অনুষ্ঠান বর্তমানে অসম্ভব । যতদিন সাধারণের

পূর্ণরূপে শান্তির স্পৃহা জাগ্রত না হয়, ততদ্দিন শান্তিময়,
অবাধ্যতাব্ষপ সংগ্রাম পরিচালন করিয়া সফল লাভ করিবঃ সেই

শক্তি আমার নাই; ইহা! আমি স্পষ্টই শ্বীকার করিতেছি । কি
করিব ইহাই আমার চিন্তার বিষয়। আমার অক্ষমতাই নিজ
মুখে আমাকে প্রচার করিতে হইতেছে, ইহা! আমার পক্ষে নিতাস্ত
লজ্জীকর ব্যাপার, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যাহা নহি, সেই
ভাবে লৌক-সমক্ষে উপস্থিত ন! হইয়া, আমি প্রকৃতপক্ষে যাহ!
তাহাই "ঘদ্দি প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমার ভাগ্যবিধাতা
আমার প্রতি অধিক প্রসন্ন হইবেন, ইহা নিশ্য়। গভর্ণমেন্টের,
সুনিয়ন্ত্রিত, সঙ্ঘবদ্ধ পশুশক্তির সহিত সম্পর্কিত হইয়া! চলা আমার
পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু সাধারণ জন্মগ্ডলীর অনিয়ন্ত্রিত,
উচ্ছঙ্খল

পশুশক্তির সহিত

পক্ষে তভোধিক অসম্ভব।

সম্পর্কিত

ভাবে থাকা আমার

অতএব উভয়বিধ আহ্বরিক শক্তির

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে আমি চূর্ণ-বিচুর্ণ হৃইয়! যাই,
ইহাই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীক্স।
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শাস্তিস্থাপনের চেষ্টা
প্রায় তিন ঘণ্টাকাল পরে মৌলান! আজাদ সোবানী সাহেব
নির্বিঘে, অক্ষতদেহে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহাতে
আমরা সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। তিনি সংবাদ দিলেন যে, যে
সমন্ত লোকের মন্তকে সাদা ধদ্দরের টুপি (গান্ধী টুপি) আছে,

পার্শা ও ফিরিঙ্গী দাক্গাকারীর1! তাহাদিগকেই বাছিয়া বাছিয়া
নির্্মভাবে প্রহার করিতেছে । মৌলানা সাহেবের মাথায় ট্রপি
ছিল না, তাহাতেই তিনি রক্ষা পাইদ্সাছেন এবং দাঙ্গার গোলমালের মধ্যে নিকটে একটি ভাঙ্গা ট্রামগাড়ীর আশ্রয় লইয়া
আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। মহাত্মাজী ফকিরের বেশ

গ্রহণ করা অবধি মৌলানা সাহেবও নমাঙ্গের সময় বাতীত অন্য

সময় টুপির ব্যবহার পরিহার করিয়াছিলেন ।

ভগবান আজ রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা মহাত্মাজী যদি প্রবন্ধ
লেখাতে নিযুক্ত না থাকিয়া এ সময় পেরেলে যাইবার জন্ত
বহির্গত হইতেন এবং পার্শী ও ইউরেসিয়ান্ যুবকর্দিগের দ্বারা

প্রহ্ত হইতেন, তাহা হইলে কেবল বন্বেতে নহে, সমগ্র ভারতে
রক্তনদীর প্রবাহ কেহই রোধ করিতে সমর্থ হইত না ।

পার্শী এবং ইউরেসিয়ানগণ যে পরিমাণে এইরূপ দলবদ্ধ হইয়া
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খদ্দর-পরিহিত, নিরন্তর অসহযোগীদিগকে. উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা

করিতে লাগিল, সেই পরিমাণে উহার প্রতিক্রিয়া-্যরূপ নিয়শ্রেণীর
হিন্দু ও: মুসলমান জনতা উত্তেজিত হইয়া পড়িল। তাহারা
সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পার্শী মহল্লা আক্রমণ করতঃ লুঠ-তরাজ, অগ্নিকাণ্ড
এবং আরও নানাপ্রকার বীভৎস ব্যাপারের অভিনয় করিয়া

তাহাদের ধর্মের গৌরব এবং ভারতের যশঃ কলঙ্কিত করিল।
এই সমস্ত দুর্ঘটনা বিবৃত করিয়া! পুস্তকের পৃষ্ঠা মলিন করিতে
ইচ্ছা হয় না। আঘাত-প্রতিঘাত, হিংসা-প্রতিহিংসা, এই

ছুইয়ের বূর্ণাবর্তে পড়ি! বশ্বের হিন্দুমুসলমান, পার্শী ও খষ্টান
জনসাধারণ পরম্পর অনিষ্ট-সাধনে বদ্ধপরিকর হইল ।

পার্খীরা আত্মরক্ষার জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট বন্দুক ও
রিভলভার পাইয়া তাহার সাহায্যে স্থানে স্থানে আব্রমণ করিল
এবং বহুসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান হতাহত হইল। হিন্দু-মুসলমান

দাক্গাকারীদিগের অস্ত্র কেবল লাঠি এবং ইঞ্টকাদি, তথাপি সংখ্যার
বলে তাহারা কোন কোন পার্শীগৃছে প্রবেশ করতঃ নানাবপ

নৃশংস অত্যাচার করিতে লাগিল। দাঙ্গার সমস পুলিশ নিকটে
থাকিলেও তাহা নিবারণের চেষ্টা! তাহারা করিল না। কোন

কোন স্থানে দেখা গেল, তাহারা! সাক্ষাৎভাবে পার্শীদিগের
সহায়তা করিয়াছে। দিব ছ্িপ্রহরে পুলিশ চৌকির সম্মুথেই
বন্ধের স্থপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্র-ব্যবসায়ী গোবিন্দ বসস্তজীর দোকান সমস্ত
পারা যুবকেরা ভাঙ্গিয়! চুরমার করিল এবং গ্রোবিন্দজীকে

অদথযুতীবস্থায় রাখিয়া গেল। উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত পার্শী যুবকগণ
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মহাত্মা! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

সেইন্ষপ মহাত্মাজীরও

প্রাণ-সংহারের চেষ্টা করিতে পারে,

এই আশঙ্কাতে মহাত্মাজীর বাটার দ্বারে স্বেচ্ছাসেবকের 'পাহারা
বসান হইল।

সেইরূপ পার্বতী বাসভবন হইতে কেহ গুলি

নিক্ষেপ করিতে না পারে তজ্জন্তও সতর্কতা অবলম্বন করিতে

হইল।

পার্শদিগের এই প্রতিশোধ-পিপাসার বিরুদ্ধে কিছু

বলিবার নাই। এই দাঙ্গা তাহারা আরম্ভ করে নাই। তাহার
পর যে ভাবে তাহাদিগের স্ত্রীজাতির সম্মান দলিত হইয়াছে,

তাহাতে এই প্রকার জিঘাংসা ও উন্ম্ততা উহাদের পক্ষে
স্বাভাবিক বলিতে হইবে । পরিশেষে, কোনও সময়ে ভারতে
যাহা হয় নাই এই দাঙ্গার ফলে তাহাও হইয়া গেল। সহস্রাধিক

ব্ৎসর পূর্বে মুসলমান আক্রমণ হইতে ধর্ররক্ষার জন্য পার্শীগণ
দেশত্যাগ করিয়া ভারতে আশ্রয় লইয়াছিল। এতাবৎকাল কেহ
তাহাদের ধর্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহার পবিত্রতা নষ্ট করে

নাই। কিন্তু এইবার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকারীরা পাশীমন্দির
“আতস বৈরামে” প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে রক্ষিত পাশীদের
_ সনাতন পবিত্র অগ্নি নির্ববাপিত করিয়া দিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা!
পারশশীদিগের ক্ষোভ এবং মনন্তাপের কারণ আর কিছু হইতে

পারে না। একজন

শাস্তপ্রকৃতি, বছ্বোবৃদ্ধ পাশা এই ঘটনা

উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে ধন্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্তা

তাহাদের সমগ্র সম্প্রদায় সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেও প্রস্তুত।
মহাত্মাজী এই অবস্থায় কি করিবেন? কেহ শারীরিক
উৎ্পীড়নে উৎপীড়িত হইয়াঃ কেহ, বা স্বীয় ধনসম্পত্তি অপহৃত,
চর
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লুস্টিত বা পরহস্তগত হইল দেখিয়া, কেহ বা! পুক্র, কেহ বা কন্তা-

রত্ব হারাইয়া মহাত্মাজীকে অভিসম্পাত ও আর্তনাদপূর্ণ পত্র
লিখিতে লাগিল । তিনি সেই সকল পত্র উপস্থিত সকলের সমক্ষে
পাঠি করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। তাহাদ্িগের সেই মন্মান্তিক
যাতনা তপ্ত লৌহশলকার ন্যায় তীহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে
লাগিল । দাঁঙ্গ। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আহার ত্যাগ করিয়া
ছেন এবং “4৯ 0065] 9655” বা “গভীর কলঙ্ক-কালিমা*
নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে প্রায়শ্চিত্বন্বূপ এখন হইতে তিনি

প্রতি সোমবার ২৪ ঘণ্টা কালের জন্য উপবাসী থাকিবেন।

কিন্তু

চহুঙ্গিকে অগ্নিশিখার স্ায় অরাজকতা যেরূপ উত্তরোত্তর বর্ধিত
হইতে লাগিল, তাহার উপশমের নিমিত্ত তিনি কি ব্যবস্থা
করিবেন? সমস্ত দিনের চিন্তা ও পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সমম্ব

নিতান্ত অবসন্ন হইয়া তিনি আমাকে তাহার ললাটে ও পুষ্টভাগে
তেল মালিস করিতে বলিলেন । কিন্ত একটুও কি'বিশ্রীমলাভের
উপায় আছে? তখনই শ্রীযুক্ত যমুনাদান ছারকাদাস মহাশয়
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া! গোপনে রাত্রি দশটা অবধি কি গুপ্তমন্ত্রু_ .
করিয়া গেলেন । তাঁহার পর ম্হাত্সাজীর শয়ন করিক্ে সাড়ে
দশটা বাজিয়া গেল। তীহাঁর শরীর দুর্বল ও অবসন্ন দেখিয়া

আমি রাত্রিতে তাহার নিকট পড়িয়া রহিলাম। রাত্রি সাঁড়ে
তিনটার সময় হঠাৎ উঠিয়া তিনি ঘরের আলো জালিয়৷ দিলেন ।
তাহাতে আমারও নিদ্রীভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কাগজ
ও লিখিবার সরঞ্জাম লইয়। দ্রুতবেগে কিছু লিখিয়া ফেলিলেন
৩২

চা

সাত মাস
ীজীর
সঙ্গে
মহাত্ব। গান্ধ

৪৯৮
সপা্পীসপিসপীি

এবং আমাকে তাহার তিনখানা নকল করিতে আদেশ করিলেন।
বন্ধের কংগ্রেস-কম্মণ শ্রীযুক্ত মথুরাদাস ভ্রিকমজী তখন সেখানে
উপস্থিত ছিলেন। মহাত্বাজী তাহাকে আমার নিকট এ লেখা

আবৃত্তি করিয়া যাইতে 'বলিলেন এবং লিখিত বিষয় সন্থদ্ধে

কোনরূপ যুক্তি, তর্ক, আপত্তি বা প্রশ্ন করিতে তাহাকে নিষেধ

করিলেন।

এরূপ গস্ভীর স্বরে মহাত্মাজী এ কথাগুলি বলিলেন

ঘে উহার উপর কিছু বলা নিতান্ত ছুঃদাহসিক ব্যক্তির পক্ষেও
সম্ভবপর হইত না। তিনি ইংরাজীতে যাহা লিখিলেন, তাহা
অবিকল নিম্নে প্রদত্ত হইল £-_
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অন্যুবাচ £--বন্বের নরনারীগণ, গত ছুই দিবস আমি
বে প্রকার মন্মাস্তিক ঘাতনা ভোগ করিয়াছি তাহ! ব্যক্ত করা!

আমার সাধ্যাতীত।

এখন ব্রাত্রি সাড়ে তিন ঘটিকা।

সময় পূর্ণ শান্তিতে আমি এই পত্র লিখিতেছি।

এই

ছুই ঘণ্টাকাল

প্রার্থনা ও ধ্যানের পর আমি এই শাস্তি লাভ করিয়াছি ।
“বদ্বের হিন্দু
এবং মুলমানগণ যত দিন ন! পারশী, খ্রীষ্টান্ ও
ইচ্ছলী সম্প্রদায়ভুক্ত বন্বেবাসীর সহিত, এবং যত দিন না বন্ধের

অসহধোগিগণ সহযোগপনস্থাবলম্বীদিগের সহিত সন্ভাব স্থাপন
করিবেন, ততদিন আমি মাত্র জলগ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ'

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
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করিব। অপর কোন খাগ্য বা পানীয় গ্রহণ করিব না, ইহাই
আমার স্থির সম্কল্প ।

“গত ছুই দিবস যে প্রকার স্বরাজের নমুনা আমি প্রত্যক্ষ
করিলাম, তাহার পৃতিগন্ধ আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি
ন। পাখী, শ্রীষ্টান্ ও ইহুদীগণের সংখ্যা অতি অল্প। এখন
দেখিতেছি যে হিন্দু-মুসলমানের একতা এ মুগ্িমেয় দেশবাসীর
পক্ষে বিষম উদ্বেগ
ওভয়ের কারণ হইয়। দাড়াইয়াছে। আরও
দেখিতেছি যে, তুলনায় সহযোগীদিগের হিংসা-পদ্ধতি অসহ্ঘোগীদিগের

অহিংসপদ্ধতি

অপেক্ষা অধিক জঘন্য । কারণ

আমরা অহিংসার বাক্য উচ্চারণ করিলেও কাধ্যতঃ বিরুদ্ধবাদীদিগের "উপর বলপ্রয়োগে তাহাদিগের প্রাণে ভীতিসঞ্চার
করভঃ তাহাদিগকে শাসনাধীনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।
এইরূপ কাধ্য দ্বারা আমরা

প্রকৃতপক্ষে

আমাদিগের আরাধ্য

দেবতাকে পধ্যন্ত অস্বীকার করিয়াছি । আমাদের সকলের সেই

একই পরমেশ্বর । কৌরাণ বা বাইবেল্, বা জেন্দ, আভেম্তা,

বা ট্যালমাড, বা গীতা, সমস্ত শান্ত্রই সেই এক পরমেশ্বরের,
নির্দেশ করিয়াছে । সেই পরমেশ্বর সত্য এবং প্রেমের আধার ।

প্রাণের এই বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান ব্যতীত আমার জীবন-ধারণের
অপর কোন ইষ্ট নাই। আমি ইংরাঁজ বা অপর কাহাকেও
স্বণার চক্ষে দেখিতে পারি না। ইংরাজ যে সমন্ত প্রতিষ্ঠান
স্থাগন করিয়াছে--বিশেষত: এই ভারতবর্ষে ষে প্রতিষ্ঠানের

স্থাপনা হইয়াছে--তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা!

[৫০৪

মহত্ব! গান্ধীজীর
সঙ্গে সাত মাস

বা লেখনীর মলাহায্যে অনেক কথা প্রচার করিয়াছি। জীবিত
থাকিলে এ্রব্ূপ প্রতিবাদ করিতে আমি বিরত হইব না। কিন্তু
আমার এই প্রতিবাদ ইংরাজের প্রতিষ্ঠান বা শাসন-পদ্ধতির
প্রতিবাদ! উহা দ্বারা আমি ব্যক্তিগতভাবে ইংরাজকে
অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তত্প্রতি অপ্রীতিঃ গণ বা শক্রভাব
পোধণ করিতেছি, কাহারও এইরূপ ভ্রম যেন না হয়। নিজেকে
আমি যে প্রকীর ভালবাপি, ভাহাকেও সেইকুপ প্রীতির চক্ষে

আমাকে দেখিতে হইবে, ইহাই আমার প্রতি আমার ধশ্মের
অন্ুশাসন। এই ঘোর সন্কটকালে যদি আমি আমার এই প্রাণের
বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে পশ্চাৎপদ হইতাম, ভাহা হইলে বস্তৃতঃ
আমার পক্ষে পরবেশ্বরকেই অন্দীকার করা হইত।
“আর পাশীদিগের সন্ধে আমার অধিক কি বলিবার

আছে?

পূর্বে পূর্বের ইহাদিগের বিষয় যাহা আমি বলিয়াহছি

তাহার প্রত্যেক কথাই আমার অন্তরের কথা। প্রাণ দিয়াও
হিন্দ-মুদলমানদিগকে পাশা দিগের প্রাণ রক্ষা ও ইজ্জৎ রক্ষা করিতে

হইবে। ইহা যদি না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে
তাহারা স্বারীনতা লাভের অযোগ্য । অন্প পূর্বেই পার্শাদিগের
বদান্ততা ও সহ্গদয়তার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। আর মুললমানের ত বিশেষভাবে পার্শীদের নিকট খধী; কারণ মুসলমীনগণ
নিজেরা খিলাফত ভাগারে যে পরিমাণ অর্থদান করিয়াছে, সংখ্যার

অনুপাতে পার্শীরা তদপেক্ষা অধিক দান করিয়াছে । ১৭ই
তারিখে আমি বখন রাজপথ দিয়া যাইতেছিলাম তখন পার্শী স্থী-

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
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পুরুষদিগের যে করুণ দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হইয়াছিল
তাহ! আমার অন্তঃস্তল ভেদ করিয়াছে | এখন যদি হিন্দুসুসলমানগণ তাহাদের কৃতাপরাধের জন্য পাশীদিগের নিকট অকপটে
পূর্ণ অন্থৃতাপ জ্ঞাপন ন। করে, তাহা হইলে কি করিয়া আমি
ভাহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইব? তাহার পর, দেশীয় খ্রাষ্টান্-

দিগের কথা । আঁমাদিগের ভাই-ভগিনীর ন্যায় তাহাদিগকে রক্ষা
করিতে আমরা বাধ্য । তাহা না করিয়া তাহাদিগের প্রতি
আমরা নিষ্ঠুর আচরণ করিগাছি;

সেই অপরাধের

অমুচিত

প্রারশ্চিত-হ
«য়া প্রয়োজন । সেই প্রায়শ্চিত্ত ঘি না হয় তাহা
হইলে এগ্ু'জ বখন পূর্ম-আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগমন করিবে,

তখন কির্ূপৈ আমি তাহাকে মুখ দেখাইব? আত্মরক্ষা অথবা
গ্রতিশোধকামনার বশবতী হইঘা পাশী বা দেশীয় খ্রীষ্টান্গণ
আমাধিগের

কাহারও

কাহারও

প্রতি যে নিষ্ঠুর বাবহার

করিম্াছে তাহা এস্থলে গণনার বিষয়ই হইতে পারে না।
“এখন আপনারা স্পষ্টই বুঝিবেন বে আমার যতদূর সাধ্য

এই মুষ্টিমেয় স্ত্রী-পুরুষদিগের ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা আমাকে
করিতেই হইবে। যে অরাজক শক্তির কবলে পড়িয্ ইহারা
উৎগীড়িত হইয়াছে তাহার আবিতভাবের জন্ত আমিই প্রধানতঃ

দারী।

পাশী ও খ্রীষ্টান্ স্ত্রী-পুরুষদিগের প্রতি কৃতাপরাধ

স্থালনের জন্য আমি প্রত্যেক হিন্দু ও প্রত্যেক মুসলমানকে
প্রায়শ্চিত্ত করিতে আহ্বান করিতেছি । কিন্তু আমার ন্তায় কেহ
উপবাস-ব্রত গ্রহণ করেন, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে । কারণ
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উপবাস তখনই সার্থক হইতে পারে যখন মানুষ প্রার্থনা দ্বারা

উহার প্রেরণা লাভ করে এবং আত্মার একান্তিক আকাক্ঞা
উপলব্ধি করিয়া উহ! অনুষ্ঠান করে।

অতএব প্রত্যেক হিন্দু ও

মুদলমানের নিকট আমার এই অন্থুরোধ যে তিনি নিজ গৃহে
যাইয়া ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, এবং উতৎ্গীড়িত
সম্প্রদায় সকলকে নিতান্ত আত্মীয় বোধে তাহাদের রন্দণাবেক্ষণে
নিযুক্ত হউন।

“সহকন্দীরিগের প্রতি আমার এই অন্তরোধ যে তাহারা

ঘেন কেহই আমার প্রতি সহাম্ুভূতি-স্থচক বৃথা বাক্যব্যয়
নাকরে। আমার কোন প্রকীর সহাম্ুভৃতির প্রয়োজন নাই
এবং সহানুভূতির উপযুক্ত পাত্রও আমি নহি। তবে তাহা"
দিগের প্রতি আমার একটি বিশেষ আহ্বান আছে । সহরের
মধ্যে শান্তিভঙ্গকারী ঘে সমস্ত দল আছে, তাহাদিগের উপর

কিরূপে পুনরাপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারা যায়, তাহার জন্যই
তাহারা অবিশ্রীস্ত চেষ্টা করিতে থাকুক । সত্য সতাই আমাদিগের
এই সংগ্রাধ এক ভীষণ সংগ্রাম। ইহাতে কোন প্রকার
চালাকি স্থান নাই । যগ্ঠপি আমরা ইতিমধ্যে আমাদের কৃত্রিমতা

বা ভিতরকার ময়লা পরিষার করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে
এই সংগ্রামে আর

অগ্রসর হওয়া আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর

হইবে না ।
“মুমলমান ভরাতৃবৃন্দের প্রতি আমার একটি কথা বিশেষ ভাবে

বলিবার আছে।

খিলাফৎ একটি ধন্মানুষ্ঠান--এই বিশ্বাসেই
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আমি ইহার প্রতি আকুষ্ট হইয়াছি। হিন্দু-মুদ্ধলমানদিগের
মধ্যে এক্যস্থাপনের জন্য আমি বিধিমত চেষ্টা করিয়াছি।

তাহার প্রথম হেতু এই যে আমি বুঝিয়াছি যে, সেই এরক্যস্থাপনের উপরই ভারতের স্বীধীন জীবন নির্ভর করিতেছে।

দ্বিতীয় হেতু এই যে বস্ততঃই যদি হিন্দুও মুসলমানগণ পরস্পর
পরস্পরকে স্বভাবগত শক্রব্বপ জ্ঞান করে, তাহা হইলে তাহারা
পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকীর করিতেছে বলিয়া! বুঝিতে হইবে।

আলিভ্রাতৃদ্ধয় সাচ্চা ও ধর্মভীরু পুরুষ, এই বিশ্বাসে আমি তাহাদের হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিতে পাঁরিয়াছি। এই ছুই দিনের

বিরাট হত্যাকাণ্ডে মুসলমানগণই অগ্রণী ছিল, ইহা আমি
অবগত হইয়াছি। ইহাতে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে।
তএব্ মুসলমান-কন্ষীদিগকে বিশেষভাবে আমি এই অনুরোধ
করিতেছি বে তাহারা প্রত্যেকে আত্মম্ধ্যাদা অক্ষুগ্ণ রাখিবাঁর

জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করুন, স্বীত্ণ ধর্মের প্রতি কি কর্তব্য তাহাও
হ্বদয়ঙ্গম করুন, এবং এই হত্যাকাণ্ডের শাস্তিবিধানে বদ্ধপরিকর
হউন।

তশ

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি “নামাদিগের
প্রত্যেককেই এইবূপ বুদ্ধি ও সাহস প্রদান করিয়া কৃতার্থ
করুন যে তাহার বলে শত বাধা সত্বেও আমরা কর্তব্য-পালনে

পশ্চাৎ্পদ হইব না; ইতি--

১৯শে নভেম্বর, ১৯২১

আপনাদিগের সেবক

এম্ কে, গান্ধী”
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এই নিবেদন-পত্র ইংরাজী, গুজরাটি, মারাঠী এবং উদ্দি, এই

চারি ভাষায় মুদ্রিত হইয়া ১৯শে নভেম্বর তারিখ, অর্থাৎ
দাঙ্গার তৃতীয় দিবসে বন্ধে নগরীর সর্ধত্র অজন্ত্র বিতরিত

হইতে লাগিল। কিন্তু সমুদ্রে জৌয়ার আরম্ত হইলেও, নদীতে
বহুক্ষণ ভাটার জোর থাকে; সেইরূপ মহাত্মাজী কর্তৃক শান্তির
ভেরীবাদন হইলেও তাহার গ্রভাব জনতা মধ্যে বিস্তুৃতিলাভ
করিতে কিছু সময় লাগিল। এদিকে বেলা ১২টার সময়

মহাত্মাজীর আবাসস্থলের মাত্র দশ মিনিট পথ দূর হইতে
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একজন স্বেচ্ছাসেবকের সাহাথ্যে
স্বহস্ত-লিখিত এই সংবাদ পাঠাইলেন--৮15856 5৪0৫ 2 507
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অস্ত্রচিকিৎসক

অবিলঘে পাঠাইয়া দিবেন।

এখানে রাস্তার

উপর বছ হত, আহত এবং মুমূর্ধ ব্যক্তি পড়িয়া আছে।
সকল দলই তুল্যরূপে উত্তেজিত হইয়াছে । কত লোক থে
_জখম্. এবং খুন হইতে লাগিল তাহার ইয়ভা করিবার কোন
উপায়ই রহিল না। মিনিটে মিনিটে সহরের চারিদিক হইতে
টেলিফোনে সংবাদ আমিতে লাগিল যে, দাঙ্গা-ফেসাদ
আরস্ত হইয়া গিয়াছে। এক ব্)জি টেলিফোন্ যন্ত্র কাণে
দিয়া বলিয়া রহিল। এদিকে আমাদিগের স্থান হইতে
টেলিফোনে সংবাদ পাঠাইবার পথ বন্ধ। কারণ, কিছুতেই
হেড

আপিস

৭০০:/2900300১

(অর্থাৎ, তার যোগ করিয়া)
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দিতে ছিল না। মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেবের সঙ্গী,
আনওয়ার একবার বাহিরে গিয়া দেখিয়া আসিল যে দুই জন
খদ্দর-পরিহিত

যুবক

মৃতাবস্থায়

ব্রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছে।

সিপাহীরা গুলি করিয়া তাহাদিগকে হত্য! করিয়াছে; তাহাদিগের তাজা রক্তে মাটি রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে । আনওয়ারের

মাথায় টুপি ছিল না, সেই জন্য কেহ তাহাকে উৎপীড়ন করে
নাই। এই বীভত্স দৃশ্য দেখিয়া আসিয়া আন্ওয়ার বিষঞ্ন
চিন্তে ঘরের

এক কোণে বসিক্কা রহিল।

ইহার পর সংবাদ

পাওয়া গেল ষে বহু সহস্র মাওয়ালী গুণ্ডা নিকটবর্তী এক পাশা
মহল আক্রমণ করিরা কোন কোন বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া
দিয়াছে ।* এই সংবাদ পাইবামাত্র মহাআাজী খিলাফত-কমিটির

অন্যতম

সেক্রেটারী ক্ষেত্রি সাহেবকে দাঙ্গাস্থলে পাঠাইয়া

দিলেন। বন্ধের মুসলমান সমাঁজে ক্ষেত্রি সাহেবের অপ্রতিহত
প্রভাব। দার্গার প্রথম ছুই দিন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়া
ছিলেন, নচেৎ দাক্গা এত বৃদ্ধি পাইত নাঁ। খিলীফৎ-ক মিটির

প্রেসিডেন্ট, ছোটানী মিঞাও এ সময্ব বন্ধেতে উপস্থিত ছিলেন
না।

যাহা হউক্, ক্ষেত্রি সাহেব যাইয়া মাওয়ালীদিগকে প্রতি-

নিবৃত্ত করিলেন এবং তাহাদিগের দলপতিকে মহাত্মাীর নিকট
লইয়। আমিলেন।
দেহে

সেই ব্যক্তি আসিয়াই “হুজুর, আমাদের

প্রাণ থাকিতে আপনার

দেহে কেহ কি হাত দিতে

পারে ?”-:এই বলিয়া ক্রোধে অশ্রুবর্ণ করিতে লাগিল।

পরে

তাহার নিকট শুনিলাম যে পীশীর৷ মহাত্মাজীকে প্রহার
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করিয়াছে, ,এই গুজব সহরে রাষ্ট্র হইয়াছিল এবং তাহারই
প্রতিশোধ-কামনীয় ইহারা পাশী মহলা আক্রমণ করিয়াছিল।
হাত্মাজী প্রথমে উহার কথার কোন উত্তর করিলেন না।
কছুক্ষণ পরে তাহার ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইলে তিনি গম্ভীরভাবে

তাহাকে বলিলেন,_-“আপনার কথা শুনিয়া আমি তুষ্ট হইলাম
বা

আপনাদের

এই পন্থী আমার

পন্থা নহে।

কত সদয়

₹ত সরকারি রেজিমেন্টের সিপাহী আসিয়া আমার

নিকট

বন্রোহ করিবার হুকুঘ চাহিয়াছে। কিন্ত আমি হুকুম দেই
বাই। কেবল তাহা নহে, তাহাদের পদ্ধতিকে আমি শিন্দা
করিয়াছি । এইরূপ খুন-খারাপির কাজে আপনারা আমার

হাঙ্ভূতি কখনই পাইবেন না”
ফরাইয়। অন্য কাজে মন দিলেন ।

এই বলিয়া তিনি মুখ

চতুৰিংশ অধ্যায়

'

দেহত্যাগের সঙ্কল্ন

দেবদাসকে মহাত্মাজী ছুই দিন পূর্বে সরাতে পাঠাইয়া
ছিলেন, কিন্তু আজ (১৯শে নভেম্বর) তাহাকে তার করিছ।

পুনরায় বন্ধে ইমা আসিলেন।

দ্রেবদাদ আঁসিলে সকলের

নিকট মহাত্মাজী বলিতে লাগিলেন ঘে ইহার পর কোথাও
নিকটে দানা লাগিলে তিনি দেবদাসকে বলিস্বরূপ পাঠাইবেন
এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাহাকে হুরাৎ হইতে বশ্েতে আনা

হইয়াছে। ,
একে

উপবাস চলিতেছেঃ তাহার উপর তিনি কি থে

পরিশ্রঘ করিতেছেন, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিবার উপায়
নাই।

ক্রমশঃই শরীর কঙ্কালসার হইতে লাগিল, কিন্তু দাঙ্গা

নিবারণের জন্য পরামর্শ করিতে বছুলোক তাহাকে পরিবেষ্টন

করিয়া থাকিত, এবং তিনিও বিপুল উৎসাহে তাহাদিগের কর্তব্য
নির্ধীরণ করিয়া! দিতে ব্যন্ত রহিলেন। এক এক সময় আমার
মনে হইতে লাগিল যেন আহার বন্ধ করিয়া! তীহীর শ্ররীরের,
তেজ আরও বাড়ি গিয়াছে । তিনিও বলিতে লাগিলেন,

“আহার না করিয়া বেশ আছি, অন্তরে এক অখণ্ড শান্তি
অন্গভব করিতেছি । আহারে, শরীরে জড়তা ও নিদ্রা আমে ।

এখন মলমৃত্র-ত্যাগের হাঙ্গামাও নাই, নিদ্রার হাঙ্গামাও নাই,
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মহাত্মা! গান্জীজীর সঙ্গে সাঁত মাস

দিবারাত্বি একটান! নিজের মনে নিজে বেশ আছি।”

শুঅষার

জন্য আমি সর্বদা যথাপস্তব নিকটেই থাকিতাঁম, কিন্ত তিনি
শুশ্নযার বিশেষ অপেক্ষা করিতেন না। ঘরের বাহিরে কখনও
তাহাকে যাইতে হইলে তিনি যেরূপ টলিতে টলিতে চলিতেন
তাহা দেখিয়া! ভয় হইত। কিন্তু কাহার দেহ স্পর্শ করিতে
ভরসা হইত নাঁ। তিনিও কোনরূপ সাহাধ্য চাহিতেন না। ভবে

পরিবর্তনের মধ্যে এই দেখিয়াছি যে কখন কখন তিনি বিরক্তি
প্রকাশ করিতেন, তাহাও অপর কাহার প্রতি নহে।

যাহারা

সর্ধদা নিকটে থাকিত, তাহাদের মধ্যে কেহ কোনরূপ অসংলগ্ন

কথা কহিলে কিনা মুর্খের ম্যাক্স কোন কাঁধ্য করিলে, তিনি
ছুই একবার একটু ধমক দিতেন। আর একবার দেখিলাম
একজন পাশা ভদ্রলোক তাহার নিকট আসিয়া লম্বা চৌড়া
এক বক্তৃতার পর ইউরেসিয়ান্দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে

লাগিলেন যে, উহাদের জনমের ঠিক নাই, উহাদেরই সমস্ত দোষ,
ইত্যাদি। তখন মহীআ্বাজী আর ধৈধ্য রক্ষা করিতে পারিলেন
ব। খন তাহাকে লক্গা করিয়। বলিতে লাগিলেন এই

তোঘাকের স্বরাজ; এইরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভোমর!
স্বরাজ লাভ করিবে? আজ তুমি বলিবে ইউরেসিয়ান্
দিগের

জন্মের

ঠিকু নাই; কাল

ইউরেশিয়ান্গণ বলিতে

থাকিবে, পাশীদের জন্মের ঠিক নাই।

এই পচা! ছুর্গন্ধময়

স্বরাজের মৃত্তি আর দেখাই না)” সেই ব্যক্তি তখন লজ্জায়
অধোবদন হইয়। রহিল। তাহার বিশ্বাস ছিল যে ইউরেসিয়ান্-

চতুব্বিংশ অধ্যায়

৫১৩.

দিগের উপর দোষারোপ করিলে মহাত্মাজীর দুঃখ ও আক্ষেপের
কথক্চিৎ হ্রাস হইতে পারে। কিন্তু মহাত্মাজী যে অপরের

কুত্সা আদৌ সহা করিতে পারেন না, তাহা সেই ব্যক্তি
জানিতেন না।

আজ ( ১৯শে নভেম্বর) মধ্যে মধ্যে কথা-প্রসঙ্গে রানী
দেহত্যাগের প্রবল আকাজ্ষা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, এবং
বেলা ৩ টার সময় আমাকে নিকটে বসাইয়! হিন্দীতে এই

কথাগুলি বলিলেন,_-“আমার দেহ আর কয় দিন জীবিত
থাকিবে তাহা বলিতে পারি না। এই দাঙ্গার অবসান
হইলেই যে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইবে তাহা নহে। গভর্ণমেপ্টের

সহায়তা প্রার্থনা করিলে গোলাগুলির সাহায্য দ্বারা তাহারা ছুই
ঘণ্টা কালেই এই দাঙ্গার শান্তি করিয়া দিতে পারে। ছুই পক্ষ
লড়াই করিতে করিতে যখন অবসন্ন হইয়া পড়িবে তখনও
এক প্রকার শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। সেইরূপ শাস্তি আমি
চাহি না।

আমার

চিন্তে শাস্তির যে

ছবি

আছে

তাহ

অন্তরূপ এবং তাহা যতক্ষণ ফুটিয়া না উঠিবে ততক্ষণ আমি
আহার গ্রহণ করিব নাঁ।

লোকে যখন স্বেচ্ছাপূর্বক বিচার

বুদ্ধির সাহায্যে এবং হৃদয় হইতে পরস্পর ভ্রাতৃ-ভাবে শাস্তি

বরণ করিয়া লইবে তখনই প্রকৃত শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।
কিন্তু এই আদর্শানুরূপ শাস্তিস্থাপন বর্তমান অবস্থায় দুরূহ
সেইজন্ত আমার শরীরের কি হয় বল যায় না।৮

তাহার পর বলিলেন,--“আগামী সন্তাহের "ইয়াং ইপ্ডিয়া'
৩

৫১৪

মহাত্মা! গান্ীজীর
সঙ্গে সাত মাঁস

আমি ভাল্লরূপই চালাইতে পারিব।
স্বহন্তে লিখিবার শক্তি আমার আর
তোমাকে

"৫10196”

কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে
থাকিবে না। তখনও

করিয়া (মুখে বলিয়া
)কিছু “20020668%

(লেখা ) পাঠাইতে পারিব। তুমি সতীশ বাবুকে লেখ যে
তিনি যদি দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য কিছু লিখিয়া পাঠাইতে
পারেন তাহা হইলে ভাল হয়। তাহার পর হয় কাশী হইতে,
না হয় আশ্রমে আসিয়া, যদি তিনি “মাং ইত্ডিয়া*র ভার
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি সুখী এবং নিশ্চিন্ত হইব।

আমার বিশ্বাস, তিনি এই আন্দোলনের মূল সত্য সমন্তই
বুঝিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় সপ্তাহের পর বোধ হয় আমার
আর সংজ্ঞা থাকিবে না।”

ইহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,_“আমি নিজেই তাহাকে

লিখিব কি?” আছি উত্তর করিলাম--“না, আমি লিখিলেই
চলিবে |”

পর্চবিংশ অধ্যায়
দাঙ্গার শান্তি
বন্ের দাক্গার জন্য মহাত্সাজী দেহত্যাগে এক প্রকার
ক্রুতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং দেই উদ্দেশ্টে উপবাস আরম্ত করিয়াঁ

ছেন,ইহা যখন তীহার সহকম্সিগণের হদয়ঙ্গম হইল, তখন
তাহাদিগের অন্তরের অবস্থা আর কি বর্ণনা করিব?

শ্রীমতী

সরোজিনী, নাইডু, মৌলানা আজাদ সোবানী, শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল
বেঙ্কার, পার্শী-নেতা! শ্রীযুক্ত ভরোচা প্রভৃতি সকলেই তখন
প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া যেখানে দাঙ্গা, যেখানে যুদ্ধসঙ্জা,

যেখানে
তন্মধ্যে
ইহাদের
করিতে

হত্যাকাণ্ডের খরর পাইলেন, সেই সেই স্থানে যাইয়া
বম্পপ্রনান পূর্বক শান্তি-বিধানে বদ্ধপরিকর হইলেন।
সকলকেই এই ব্যাপারে কিছু-না-কিছু প্রহার লাভ
হইয়াছিল। কিন্তু ভাহাতে তাহাদের জক্ষেপ ছিল
লা।

জীবন যায় ভাহাও স্বীকার, তথাপি যেরূপে হউক্ দাঙ্গার
শান্তিবিধান করির। মহাত্মাজীর প্রাণরক্ষী করিতে হইবে, ইহাই
তাহাদিগের পণ হইল। একবার মৌলানা আজাদ সোবানী

সাহেব পাশীদিগের দ্বার! লগুড়াঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাসায়
উপস্থিত হইলেন। পৌছিয়াই শুনিলেন অপর এক স্থানে

কলের মঙ্গুরেরা দাঙ্গার জন্ত প্রস্তত হইয়া আসিয়াছে, তখনই
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মহাত্বা গান্ধী
সঙ্গেজীর
সাত মাঁস

তিনি তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য দৌড়িলেন।
মৌলান। সাহেবের বিগ্ভাবত্তার অস্ত নাই, কিন্তু সে সঙ্গে তাহার

এইরূপ নিভীকিতা ও পরিশ্রমসহিষুণতা সঙ্স্ধে পূর্বের আমরা ধারণ।

করিতে পারি নাই। বাস্তবিক, বিপদের অবস্থায় মানুষের
কার্ধ্য দেখিয়া তাহার মহত্ব এবং

অন্তনিহিত শক্তির যেরূপ

পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য সময় সেইরূপ কিছুতেই হয় না।
শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল সম্বন্ধে একবার এই দুঃসংবাদ আগিল
যে একদল সশস্ত্র পারশী তাহাকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়াছে
এবং বোধ হয় তাহার প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই। মহাত্মাজী
ইহা শুনিয়াও বিচলিত হইলেন না। আমরা .ছুর্তাবনার
তাড়নায় প্রতি সেকেও্ড, প্রতি মিনিট গণিয়া কালক্ষেপ করিতে
লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি ভগবদিচ্ছায় শঙ্করলাল সুস্থ

দেহে, সহাস্তবদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাশার!

তাহাকে ঘিরিয়া৷ ফেলিয়াছিল, তাহা সত্য; শক্করলাল তখন

প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া, মৃত্যু অবধারিত জানিয়া চীৎকার
করিতে করিতে ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তাহাকে

এইরূপ অবস্থায় পাইয়াও পার্শীরা তাহার শরীরে কিছুমাত্র
আঘাত্ত করিল না এবং অবশেষে তাহাকে অব্যাহতি দিল।

আজ এই দাঙ্গার ফলে শঙ্করলালের দুঃখের ও ক্ষোভের অবধি
নাই। তিনিই মহাত্মাজীকে তারের উপর তার করিয়া এই সময়
বন্বেতে উপস্থিত করিয়াছিলেন, নচেৎ মহীত্বাজী কখনই
আদিতেন না। এখন মহাত্মাজী যগ্তপি প্রায়োপবেশনে প্রাণ
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ত্যাগ করেন, তাহা হইলে শঙ্করলালই বা কি করিয়া জীবন
ধারণ করিতে শ্বীরুত হইবেন? একবার দেখিলাধ শঙ্করলাল
মহাত্মাজীকে একাকী পাইয়া কীদিতে কাঁদিতে করযোড়ে
বলিতেছেন,--«দোহাই তোমার ! এত নিষ্ুর হইও না)
আম্রাও

প্রাণপণ

করিয়া দাঙ্গা শান্তির চেষ্টা করিতেছি;

দোহাই, তুমি আহার গ্রহণ কর।”

মহাত্মাজী মুখে কোন

উত্তর নাঁ করিয়া, কেবল মাথ| নাঁড়িয়া কঠোর ভাবে তি
আপতি জ্ঞাপন করিলেন ।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুমহাশয়ারও ছুঃসাহসের অন্ত নাই।
এক এক স্থানের দার্জার মধ্যহইতে ফিরিয়। আসিয়া হাত পা!
নাঁড়িয়। তিনি তীহার বীরত্বের কাহিনী মহাত্মীজীর নিকট বর্ণন!
করিতে লাগিলেন; এবং নঙ্গে সঙ্গে কে কিরূপ কাপুরুষতার

পরিচয় দিঘ্নাছে তাহীও তিনি অঙগভঙ্গীর দ্বারা অভিনয় করিয়া!
দেখাইতে লাগিলেন । এইকবূপে তিনি মহাত্মীজীর এত কষ্ট এবং
উদ্বেগের মধ্যেও তাহাকে সময়ে সময়ে বেশ একটু হাসাইয়।
যাইতে লাগিলেন।

তাহার পর ভরোচা মহাশয়ের কথা । তীহার নমরতা, দীনতা

ও কোমলতার তুলনা নাই। তীরবেগে অবিশ্রান্ত ভাবে মোটার
চালাইয়! তিনি সহরের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং
এক একবার আসিয়া মহাত্মাজীকে সংবাদ দিতে লাগজেন_-

“ভিগ্তিবাজার শান্ত”, “পয়ধুনি শান্ত”, *ধোবিতলাও শাস্ত”,
*মদনপুরা শান্ত” ইত্যাদি। তাহার পর যুক্তকরে “আর হুকুম”)
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এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া দপ্ডায়মান অবস্থায় হুকুমের প্রতীক্ষা
করিতেন। মহাত্মাজী ঈষৎ হাসিয়া ইঙ্গিতে বলিয়া দিতেন থে
তাহার কোন “হুকুম” নাই । তখন ভরোচা মহাশয় রাজদরবার

হইতে বিদায় লইবার প্রথামত কত সম্থমের সহিত, কত সম্তর্পণে
পশ্চাদিকে পদক্ষেপ ও কুনিশ করিতে করিতে পুনরা সহরের
অবস্থ! পধ্যবেক্ষণ করিতে ধাবিত হইতেন।

ইতিমধ্যে মহাত্মাজীর যে নিবেদন-পত্র সহরের সর্ধত্র বিভ-

রিত হইয়াছিল, দাঙ্গার চতুর্থ দিবসে (২০শে নভেম্বর) জনতার
উপর তাহার প্রভাবের লক্ষণ দেখা দিল। কারণ খহাত্মাজী
উপবাসী আছেন এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়াতে সকাল হইতেই তীহার

আবাদস্থলের সম্মস্থ পথে দলে দলে লোক 'আসিয়া সমবেত
হইতে লাগিল। তাহাদের সকলের মুখেই এক প্রার্থনা,
“মহাত্মাজী উপবাস ভঙ্গ করুন”

এ নিবেদন-পত্রের ফলে সেই দিন প্রাতে দহাত্মাজীর কামরায়

পার্শা, মুসলমান এবং হিন্দু, এই তিন সম্প্রদায়ের বহু প্রতিনিধি
মিলিত হইয়া এক যুক্ত-সভা করিলেন । কি পদ্ধতি অবলম্বনে
সহরে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, ইহাই সভার বিচাধ্য বিষয়।
-বন্ু বাদ-বিতপগ্ডা ও তর্কের পর মহাত্মাজী এইরূপ স্থির করিয়া

দিলেন যে, যেহেতু পার্শীরা সংখ্যায় অল্প, এবং সম্প্রদায় হিসাবেও
দুর্বল, তখন তাহার! যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিবে, হিন্দু-সুসল”
মীনগণ তাহাই অবিচারে গ্রহণ করিবে । এইরূপে তিনি পারশীদিগের উপর সমন্ত বিষয়ের বিবেচন্মার ভার অর্পণ করিলেন ।
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হিন্দুদিগের ইহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না; কিন্ত মুসলমান
প্রতিনিধিগণ মহাত্মাজীর এইকূপ নিষ্পত্তি স্বীকার করিতে ইত

স্ততঃ করিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী মুসলমানদিগকে এই
দাক্গীর জন্য প্রধানভাবে দায়ী করিয়াছেন, এই কারণ তাহাদিগের

মধ্যে কিঞ্চিৎ অসস্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল । যাহা হউক্, অবশেষে
সকলেই মহাত্মাজীর সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়! লইলেন।

বৈকালে পার্শাঁ, হিন্দু, মুনলমান এবং শ্ীষ্টান্ সকল সম্প্রদায়ের
নেতৃবর্গ একযোগে ছুইখানা৷ প্রকাণ্ড মালবাহী মোটার লরিতে
বাহির হইয়া সহরের সর্বত্র শান্তির বার্তা ঘোষণা করিতে
লাগিলেন। পাশীদিগের উপর সমস্ত বিষয়ের মীমাংসার ভার
প্রদান

রুরিয়। মহাত্মাজী তাহাদিগের

অন্তরে

যাহা কিছু

মলিনতা। ও প্রতিহিংসার ভাব ছিল তাহা দূর করিতে সমর্থ
হইলেন। এক দিন পূর্বের যাহারা পরস্পরকে দেখিবামাত্র
পরম্পরের মাথা ফাটাইয়। দিয়াছে, তাহাদিগেরই প্রতিনিধিরা
আজ একযোগে শান্তির নিশান হস্তে সহর পরিভ্রমণে নিষুক্ত-_

এইদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া সহরবাসীর হৃদয়ে অভূতপূর্ব আনন্দ
ও উৎসাহের সঞ্চার হইল এবং মহাত্মাজীর জয়-জয়কাঁরের

আর সীঘা-পরিসীমা রহিল ন। বাস্তবিক, এইরি যাছুবিষ্ঠ।
আর কে

দেখাইতে পারিত?

নিজের ক্বদ্ধে দাঙ্গার সমস্ত

দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া, এবং সেই রক্তপাতের প্রায়শ্চিতত্বক্ূপ
আত্মদেহ বলিদানের সন্বল্প করিয়! মহাত্মাজী সাম্প্রদায়িক বিছেযের সমগ্টাীভূত বিষের জাল! একেবারে নির্বাপিত করিয়া দিলেন।
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শাশাস্পাপ

সহরের সর্ধত্র সাধারণ্যে শাস্তির বার্তা আগ্রহের সহিত

গৃহীত হইয়ধছেঃ এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে নেতৃবর্গ তাহাদের সেই মোটার লরিতেই মহাত্মাজীর বাসভবনের নিকট

সন্ধ্যার অল্প পূর্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্াহাদিগের
হর্ষধ্বনি এবং লরির গ্রম্ গুম্ শব্দ রাজপথে বিষম কোলাহলের

স্ষ্টি করিল। মহাত্মাজী মনে করিলেন, বোধ হয় পার্শী যুবকগণ
তাহাকে আক্রমণ করিতে আলিয়াছে ।

ইহাতে তিনি আনন্দে

শরীর দোলাইতে লাগিলেন, এবং তাহার নেই স্বর্গীয় হাসি
হাসিয়া উৎফুল্লভাবে বলিতে লাগিলেন-“বেশ হয়েছে, বেশ
হয়েছে, পাশী যুবকেরা বলিবে, দেও, গীধীর মাথা দেও; আমি

তখনই মাথা বাহির করিয়া দ্িব।” মহাত্মাজীর আত্ম-বলিদানের
এত প্রবল আকাঙ্ষা দেখিয়া আমরা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম।
কিন্তু মহাত্মাজীর হৃদয়ে যে বিষম জালা তাহাকে দগ্ধ করিতেছে
তাহা কে বুঝিবে ? বিপক্ষের শক্রভাব নষ্ট করিতে হইলে, তাহাকে
আত্মীয় করিয়া লইতে হইলে, তাহার হস্তে অকাতরে সকল

নির্যাতন সহা করিতে হইবে, এবং আবস্তক হইলে তাহার নিকট
আত্মধলি দিতে হইবে, এই মহান্ সত্যের প্রেরণায় মহাত্মাজী

জগজ্জয়ী| দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনি এই বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা
দেখাইয়াছিলেন। পার্শী যুবকেরা আসিয়া! তাহার মাথা ফাটা

ইয়া তাহাদের শত্রুতার নিবৃতি করিবে, ইহাতেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে ইহাই মহাত্মাজীর পরম আনন্দের কারণ। আমি
দৌড়াইয়া সম্দুখের বারান্দায় ষাইয়া দেখি বিপদের পরিবর্তে
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শ্রীভগবান্ তাহার আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন এবং তাহাই সকল
সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সোত্সাহে বহন করিয়া মহাত্মাঁজীর নিকট
আসিতেছেন।

নেতৃবর্গের এইবূপ সইর-পরিক্রমার পর যত কিছু ক্ষুদ্রকু
দাঙ্গা-হার্গামা বা গোলাগুলি-বর্ষণ চলিতেছিল, তাহা সমন্তই
বন্ধ হইয়া গেল। খিলাফৎ-কমিটির প্রেসিডেন্ট ছোটানী
মিঞা সাহেব এই সময় বন্ধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং
মহাত্মাজীর

সহিত

সাক্ষাৎ

করিলেন।

আজ

উপবাসের

চতুর্থ দিন শুনিয় তিনি মহাআ্মাজীকে বলিতে লাগিলেন,--“আমি
মুক্ত মধ্যে দাঙ্গা! থামাইয়া দিতেছি,

সেজন্য ভাবনা কি?

তুমি খাও, কল সকালে যদি না খাও তবে আমি আসিয়া জোর
করিয়া তোমার মুখে খাবার গুজিরা দিব।” ছোটানী মিঞা
দাহেবের ভালবাঁপার আবদীর দেখিয়া মহাত্মাজী কেবল হাসিতে
লাগিলেন, কোন উত্তর করিলেন না ।

সন্ধ্যার পর পুনরায় ছুই স্থানে দাঙ্গার উপক্রম হইয়াছিল। এক

স্থানে হিন্দুমুসলমান দাঙ্গাকারীদিগের উপর সরকারি সিপাহীরা
গুলি চালাইবার জন্য বন্দুকে গুলি ভরিয়া শেষ হুকুম অপেক্ষা
করিতেছিল। ঠিক সেই সম্য় শঙহ্করলালজী প্রভৃতি তথায়
উপস্থিত হইয়া সিপাহীদিগের কর্তা ইংরাজ অফিসারটিকে
অনেক অন্ুনয়-বিনয় করিয়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিতে সম্মত
করিলেন এবং সেই সামান্য সময় মধ্যে জনতাকেও দৃক্ষতার সহিত

এঁ স্থান হইতে বিদায় দিতে সমর্থ হইলেন। অপর স্থানে
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মহাত্ব। গান্ষীজীর সঙ্গে সাত মাস

শাস্তির বার্তা শ্রবণ মাত্র দাক্গাকারীর। লাঠি-মৌটা সমস্ত ত্যাগ

করিল। শঙ্করলালজী যুদ্ধজরী বীরের নার মোটার বোঝাই করিয়া
সেই সমস্ত লাঠি লইয়! উপস্থিত হইলেন এবং শান্তি-স্থাপনের
প্রত্যক্ষ প্রমাণ-ন্বরূপ উহা মহাত্মাজীর ঘরেই স্তপাকারে রাখিয়া

দিলেন।

রাত্রি ৯ ঘটিকারর একজন পাশী ভদ্রলোক আসিয়া

ংবাদ দিলেন যে তাহাদের মহলায় অনেক কলের মজুর প্রবেশ
করিয়াছে এবং শীদ্রই অত্যাচার আরস্ত হইবে।

ইহা শ্রবণ

মাত্র মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব, প্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু
ও ওমার সোবানী সাহেব সেই স্থানে চলিয়া গেলেন, এবং

উহাদিগকে শান্ত করিয়া ফিরিরা আদিলেন। রাত্রি ১১টার
সময় অপর এক জন পাশী আসিয়া ভলাটিয়ারদিগের সাহাধ্য
প্রার্থনা করিলে ১৫২০ জন ভলার্টিয়ার দুই মোটার বোঝাই

হইয়া তৎক্ষণাৎ সাহাঘ্যার্থ চলিয়া গেল।

সে স্থান হইতে

কোনও হাঙ্গামার সংবাদ আর আদিল না। পরদিবস (২১শে
নভেগ্কর) প্রাতে ৬টার সময় একজন শ্ষেচ্ছাসেবক সহরের অবস্থ?

পরিদর্শন করিয়া উপস্থিত হইল এবং সংবাদ দিল যে পূর্বরাত্ি

শাস্তিতেই কাটিয়া গিরাছে।

কোথায়ও কোন গোলমাল হর

নাই এবং সকল পক্ষই সন্ধি মান্য করিয়া লইয়াছে;কেবল
মারাঠাদিগের মধ্যে তখনও উত্তেজনা সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত
হয় নাই; তাহারা শান্ত হইলেই আজ আর কোন গোলযোগের
আশঙ্কা নাই। পার্শীদিগের বিরুদ্ধেই এই দাঙ্গার হুত্রপাত;

সেইজন্য তাহাদিগের হৃদয়ে তীব্র প্রতিহিংসা জাগ্রত হইলেও,

পঞ্চবিংশ অধ্যায়
এ
হারা
ন্রারার ৫২৩
মহাত্মাজীর ক্ষমা, ধৈর্য, সহদয়তা ও সহানুভূতির প্রভাবে

তাহাদের সেই উগ্র প্রতিহিংসার বিষ একেবারে নিস্তেজ হইয়া
গেল। গভর্ণঘেন্টের রিপোর্ট হিদাবে এই দাঙ্গার ফলে ৫৮
জন নিহত এবং ৩৮১ জন আহত হইয়াছিল; তন্মধ্যে হিন্দুও
মুসলমান সম্প্রদায়ের ৫৩ জন হত ২৯৮ জন আহত হইম়াছিল।

এ হিসাব অন্সারে ১৩০ স্থানে দাঙ্গা হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ
পাওয়া যায়; এবং মদের দোকান ৪টি অগ্রিসাৎ্ এবং ১৩৭ টি
চু্ণ-বিচুর্ণ হইয়াছিল। এতৎ্যতীত, বহু ট্রাম ও মোটার গাড়ি.
নষ্ট হইদ্লাছিল।

বড়বিংশ অধ্যায়
উপবাস ভঙ্গ
কখন কখন. দেখা যায় ঘে জরের প্রকোপে রোগী প্রলাপের

অবস্থায় অজ্ঞানতঃ নানা প্রকার অভিনয় করে । সেইরূপ সমষ্টি-

ভাবে জনমগ্ডলীর আকস্মিক পীড়া জন্সিলে সমগ্র লোক যুগ্গপৎ
কি প্রকার অজ্ঞানতার অভিনয় করিতে পারে, তাহা এইবার

বন্বেতে প্রত্যক্ষ করিলাম।

মহাত্মাজী যেরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্য

সহকারে দেই মশ্মান্তিক রোগের শাস্তি করিলেন, তাহা-দেখিয়া

তাহার সুচিকিৎসার ভূয্বসী প্রশংসা না করিয়া থাকা বায় না।
এক বৃদ্ধা পারশী মাতা, পুত্রের দোকান

হইয়াছে, এই কথা বলিতে আসিয়া

ও যথাসর্বস্ব লুন্তিত

ছুই হস্তে মহাত্মাজীকে

'আশীর্বাদ করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অপর একটি

পাশা যুবক অন্ধ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দুই সঙ্গীর স্বন্ধে ভর করিয়া
মহাত্মাজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং তাহার পাদম্প্শ করিয়া

যৌড়হস্ত হইয়া কম্পিত-কলেবরে কিছুক্ষণ দণ্ডায়মীন রহিল । সেই
খুবক ছুই তিন দিন উপধু্ঠপরি প্রাতে এ প্রকার ভাবের অবস্থায়
তাহার স্বদয়ের ভক্তি জ্ঞাপন করিয়া গেল। মহাত্মাজী এই
যুবকের প্রতি লক্ষ্যও করিলেন না।
পক্ষপাতী নহেন।

তিনি এব্ূপ ভাবুকতার

ষড়বিংশ অধ্যায়
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পাসপাসপিাপাসিপাপাপিতপসপাাসপিসাপাপাসিপাপাসসসসসপসপাসস্পাসপিা

২৩শে নভেম্বর সরাতে “ওয়াকিং কমিটির এফ অধিবেশন,

হইবে, পুর্ব্ব হইতে এইরূপ নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এই কয়
দিবমের উপবাসে মহাত্মাজীর শরীর এরূপ ক্ষীণ হইয়াছে যে
তাহার পক্ষে এখন বন্ধে ত্যাগ অসম্তভব। তত্যতীত, বন্বের অবস্থার
কোনবধূপ ৫বলক্ষণ্য হয় কিনা, তাহাও উপস্থিত থাকিয়া তাহার

পরীক্ষা কর! দরকার । সেইজন্য তিনি ২০শে নভেম্বর রবিবার'
রাত্রিতে স্থরাতের শ্রীযুক্ত দয়ালজীভাই-এর মারফতে “ওয়াফিং
কমিটি” সভ্যদিগের প্রতি এক অন্ুরোধ-পত্র প্রেরণ করিলেন 1
তাহাতে তাহাদিগকে বন্ধে আসিতে আমন্ত্রণ করা হইল। শ্রীযুক্ত.
লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মতিলালজী, দেশবন্ধু দাশ প্রভৃতি
নেতৃবর্গের উপযোগী বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিবার ভার শ্রীযুক্ত
শহ্করলালের উপর পড়িল। তাহার পর রাত্রি ম্টার সময় তিনি
আমাকে ডাকিয়া তাহার পা টিপিয়া দিতে বলিলেন।

আর

বলিলেন,--“কাল মৌনবার, নতুবা! তৌমাকে প্রবন্ধ “4০৪০৯
করিতে (মুখে বলিয়া দিতে ) পারিতাম; শরীর বড় দুর্বল,

বসিয়। লিখিতে একটু ক্লেশ বোধ হইবে। ভোর বেলা উঠিয়া
নিথিবার জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিও।” এই কথাগুলি'
বলিয়াই মহাত্মাজী তাহার সাধ্চাহিক মৌনব্রত আরভ্ত করিলেন। তাহার শরীর নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়। রাত্রিতে আমি
ভাহার নিকটে পড়িয়া রহিলাম এবং ৪টার সময় নিজ্রাত্যাগ
করিয়া তাহার বসিবার স্থান ও লিখিবার সরঞ্জাম ঠিক্ করিয়া

রাখিলাম।

তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে পাঁচটা বাজিয়া গেল)
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মহাত্মা গান্মীজীর
সঙ্গে সাত মাস

তখন হইতে বেল! ৮টা অবধি তিনি বসিয়া বসিয়া প্রবন্ধ
লিখিলেন।
২১শে নভেম্বর ( সোমবার ) সহরের সর্ধত্র পূর্ণশাস্তি স্থাপিত

হইল। কলের মজুরেরা তাহাদের নিজ নিজ কাজে চলিয়।

গেল; পুনরায় নিয়মিতরূপে ট্রাম, গাড়ী, মোটর প্রভৃতির

চলাচল আরম্ভ হইল।

সোমবারে সমগ্র নহর স্বাভাবিক অবস্থা

লাভ করিল দেখিয়া সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ মহাত্মাজীর নিকট

উপস্থিত হইয়া উপবাস ভঙ্গের জন্য আগ্রহাতিশয়

প্রকাশ

করিতে লাগিলেন । ছোটানী মিঞ্ঞ সাহেবের প্রণয় ভৎসনার
অস্ত নাই; তিনি কয়েকবার আসিয়া মহাত্মাজীকে ভয়.দেখাইয়া
গেলেন ; বলিলেন যে বলপ্রয়োগ করিতে তিনি আর অধিক
বিলঘ করিবেন না। সন্ধ্যার পময় কদেকজন পাশী ভদ্রলোক

এবং সন্ধ্যার পর দুইজন সহৃদয় ইংরাজ আসিলেন।

সকলেই

তাহাকে উপবাস ভঙ্গের জন্য পুনঃ পুনঃ অন্গুরোধ

করিতে

লাগিলেন, এবং এই অরাজকতারপ বিশাল দাবাগ্সি যেরূপ
অল্লায়াসে কেবল স্বীয়সরলতা, সততা! ও নহৃদয়তার গুণে তিনি

নির্ববাপিত করিতে সমর্থ হইলেন, তঙ্ছন্ত তাহারা তাহার ভূয়সী
প্রশংসা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে
পর দিবস প্রাতে, অর্থাৎ, দাঙ্গা আরস্ত হইবার যষ্ঠ দিনে,
মহাত্মাজীর সহিত একঝ্রিত হইয়া! হিন্দু, মুসলমান, পারশী, খ্রীষ্টান
সহযোগী, অসহযোগী, সকল সম্প্রদায় ও সকল মতাৰলদ্বী নেতৃ-

স্থানীয় প্রতিনিধিগণ সমবেত ভাবে এক গ্রীতিভোজে যোগদান

ষড়বিংশ অধ্যায়
করিবেন।
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মহাত্মাজীর পক্ষে এই সন্ত হইল যে সমবেত নেতৃবর্

বদি সমস্টীভূত ভাবে সহরের শাস্তিরক্ষার জন্য দায়িত্ব শ্বীকার
করেন, তবেই তিনি উপবাস ভঙ্গ করিবেন ।
আজ তাহার উপবাসের পঞ্চম দিন; আমি মনে করিয়াছিলাম আজ আর তিনি বিশেষ কিছু কাজ করিতে পারিবেন

ন।। কিন্ত দেখিলাম অপরাপর দিনের স্যার তিনি প্রাতে ঠিক
সাড়ে চারিটার সময় শব্যাত্যাগ করিয়। লেখার কাধ্যে মনোনিবেশ
করিলেন। প্রাতঃকালে তাহাকে আহার গ্রহণ করিতে হইবে এই

ভাবনাতে

তিনি মধ্যে একবার

বলিয়া উঠিলেন,_“বেশ

ছিলাম, শান্তিতে ছিলাম, আহার গ্রহণ করিলেই চারিদিকের

ছুংখ-ছুদ্বশার দৃশ্য দেখিয়া দুঃখের ধান্দীয় পড়িতে হইবে |”
মহাত্বাজীর বাসভবনের নিকট “চৌপাটীর” চৌমাথার একটা
বাড়ীতে পরাতে সাড়ে আট ঘটিকার সমস্ব সেই গ্রীতিভোজ
সভা বসিল। সহযোগী, অসহযোগী, হিন্দু, মুসলমান, খ্ীষ্টান্,
পাশী সকলেই এই সভাতে যোগদান করিলেন। সকল
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে সভায় দণ্ডায়মান হইয়া,
দার্জার অবসানে তাহাদদিগেরও উদ্দেগ ও দুশ্চিন্তারী অবসান

হইল, এই ম্মে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী

সকলের পশ্চাৎ গুজরাতিতে তাহার এক লিখিত অভিভাষণ
পাঠ করিলেন এবং সকলের আগ্রহাতিশয়ে কয়েকটি আন্ুর

ও একটি মাত্র কমলালেবু গ্রহণ করিয়া! পারণ করিলেন।
এই ব্রতভঙ্গ উপলক্ষে তিনি স্বীয় মনৌভাব সমবেত নেতৃবৃন্দের

৫২৮
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পা্পসপস্রিসএসপসিসসাি পিস্পিসপাস্এিিসপিস্পি

৯

সমক্ষে অভিভভাষণাকারে যেবূপ প্রকাশ করিলেন, তাহা তিনি
প্রথম ইংরাজীতে রচনা করিয়াছিলেন এবং পরে নিজেই
তাহার গুজরাঁতি অনুবাদ করিলেন।

তীহার সেই স্থুপ্রসিদ্ধ

ভাষণ সুপরিচিত

হইলেও,

যেরূপ ঘটনা

এবং পারিপাশ্থিক

অবস্থার প্রেরণায়

লিখিত হইয়াছিল, তাহার সাহায্যে উহা

পঠিত হইলে অধিক হ্হদয়গ্রাহী হইবে বিবেচনায় এই স্থলে
উহা উদ্ধৃত হইল।
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অন্নুস্ণা ৪বন্ধুগণ ! এই ক্ষুদ্ধ সভাতে হিন্দু, মুলল্য়ান,

পাশী, গ্রীষ্টান্ সকলেই সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমার
সবদয় উৎফুল্ল । আমাদিগের এই প্রাতঃকালীন সামান্ত ফলভোজ আমাদিগের ভবিষ্বা স্থায়ী বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ, ইহাই
আমি আশ] করিতেছি । সকল ঘটনার মধ্য দিয়াই আমি শুভ
ফলের আশা করিয়া থাকি, ইহাই আমার প্রকৃতি; কিন্তু ইহার

অর্থ এইরূপ নহে যে আকাশ-কুস্থম কল্পনা করা আমার অভ্যাস।
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অতএব মাত্র এই সভার উপর আমি নির্ভর করিতে পারিতেছি

না আমরা এই সভায় ধাহারা সম্মিলিত হইয়াছি, যদি সকলে
সাম্প্রদায়িক সম্ভাববৃদ্ধির জন্য অবিশ্রীস্ত চেষ্টা করিতে থাকি,
তবেই বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে স্থায়ীভাবে পরস্পরের প্রীতি ও

সন্ভাব প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে । আপনাদের বাক্যে প্রত্যয়
স্থাপন করিয়া আমি আজ উপবাস ভঙ্গ করিতেছি । এই চারি
দিন যাবৎ যে সকল অগণিত বন্ধু আমীকে প্রীতির বেষ্টনে
পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়ছিলেন তাহাদিগের সেই ভালবাসার
প্রতি আমি উদাসীন নহি। চিরকাল আমি তাহাদিগের নিকট

কৃতজ্ঞ থাকিব। এই কয়দিন উপবাসের মধ্যে আমি যে শাস্তির
নিভৃত কন্দরে বাঁস করিতেছিলাম, তাহাদেরই, আক্ষণে ভাত?
হইতে নিঙ্র্রান্ত হইয়া আমি এই বাত্যাহত সমুদ্রমব্য ঝম্প প্রদান

করিতে প্রবৃত হইতেছি । আপনারা আমার এই কথা সম্পূর্ণরূপে
বিশ্বাস করিতে পারেন ঘে ঘদিচ এই কয়দিন অবিশ্রাস্তভাবে

আমাকে কেবলই ছুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করিতে হইয়াছে, তথাপি
উপবাসী

ছিলাম

বলিয়া

আমি

সর্বদাই

শাস্তি উপভোগ

করিতে পারিয্বাছি। ইহী সুনিশ্চিত ঘে এই উপবাস ভঙ্গের
পর আষি সেই শান্তি ভোগ করিতে পারিব না। আমার

মানব

প্রক্ণভি এতদূর প্রবল যে অপরের দুঃখ দেখিলে আমি আর স্থির

থাকিতে পারি না; আর যখন সেই ছুঃখ উপশমের জন্য
কোন প্রকার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থ হই, তখন

আছি আমার সেই প্রকৃতির তাড়নায় এক্সপ বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকি

যড়বিংশ অধ্যায়
যে তখন আমি

বহুকাল

নিরুদ্বেশের

৫৩৩
পর প্রাপ্ত,* পুরাতন

প্রিয় বন্ধুজ্ঞানে মুতুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আকুল হইয়া
পড়ি। সেইজন্য আমি উপস্থিত বন্ধু সকলকে পূর্কব হইতেই
বলিয়া রাখিতেছি বে বদি প্রকৃতপক্ষে এখনও বন্ধে নগরীতে

শান্তি স্থাপিত না হইয়া থাকে ও পুনরায় যদি দাঙ্গা আরম্ত হইয়া
শায়, এবং তাহার ফঙ্গে ঘগ্পি আমাকে ইহা অপেক্ষাও কঠোর
ব্রত ধারণ করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে তাহারা যেন
বিস্মিত বক্ষ না হ'ন। শান্তি স্থাপন বিষয়ে এখনও যদি
তাহাদিগের কোনক্ধপ সংশয়বোধ থকে, অথবা এখনও হদি কোন

সম্প্রদায় অপর কাহারও প্রতি স্বদয়ে গরল বা সন্দেহ পোবণ
করিতে থাকেন, এবং শ্মামরা সকলে যদি অতীত অত্যাচারের

ঘটনাসমূহ বিশ্বৃত বা তাহা ক্ষমা করিতে প্রস্তত না হই, তাহা
হইলে উপবাস-ভঙ্গের নিমিত্ত অন্করোধ হইতে বিরত থাকিলেই

আমার অভিপ্রায় স্থুদিদ্ধ হইবে। এইকধপ আত্মসং্ঘম আমি
প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় বলিয়া মনে করি।

লু

হিন্নু
এবং মুদলমীনদিগের উপরই আমি এক বিশেষ দারিত্বভার অর্পণ করিতে উতপাহী হইয়াছি। তীহাদিগের মধ্যে
অধিকাংশই

অসহযোগী

এবং

যতদিন

তাহারা

অসহযোগী

থাকিবেন ততদিন তাহারা অহিংসামন্ত্রের উপাসক, ইহাই
ভাহাদিগের অঙ্গীকার। সংখ্যায় তাহারা বলবান্। অপর
স্দ্র সম্প্রদায়বর্গের প্রতিকূলতা সত্বেও তাহারা গভর্ণমেন্টের
সাহায্য অপেক্ষা

না

করিয়া আত্মরক্ষা

করিতে

সম্থ।

৫৩৪

মহাত্মা গান্ধ
সঙ্গে
ীজীর
সাত মাস

স্পাস্পিসিসিপিশাসিসিস্পাকা'

/৯সপস্পিসিস্পাসিসপিসসিসপিসিস্পসিস্পিপসিপাসপিম্পসপিসসপসপাসপাসি

অতএব *তীহারা যগ্ভপি সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়মগুলীর প্রতি
আত্মীয়তা ও উদারতার পরিচয় দেন, তাহ। হইলে কোন

গোলযোগেরই সম্ভাবনা থাকে না।

পার্শী, খ্রীষ্টান ও ইহুদী-

দিগের প্রতিও আমার এই বিনীত নিবেদন ঘে তাহারা থেন

মনে রাখেন যে ভারতে এক নবজাগরণের যুগ আসিয়া গিয়াছে।

তাহাদিগকে আরও বলি থে হিন্দু-মুদলমান জনসমুদ্রে তাহার।
নানা বর্ণের জল দেখিতে পাইবেন ; এ সমুদ্রের উপকূলে তাহার
ময়লা জল দেখিবেন।

তাহাদের প্রতি আমার এই অনুরোধ যে

যদি কোন হিন্দু বা মুসলমান প্রতিবেশী তাহাদিগের

প্রতি

অসদ্ধ্যবহার করে, তাহ হইলে তীহাদিগকে ,কিছু.না বলিয়া
তাহারা যেন প্রত্িকারের জন্য তৎক্ষণাৎ সেই ঘটনা নিজ নিজ
সম্প্রদায়ের জননায়কদিগের

সাহাধ্যে

প্রতিপক্ষের

নেতৃবর্গকে

অবগত করেন। বাস্তবিক, আমার এইকরুপই ভরসা হইতেছে থে,
এই শোচনীয় বিরোধের অবান্তর ফলস্বরূপ ভিন্ন জাতি ভারত-

বাসীর সহিত ভিন্ন জাতি ভারতবাসীর সর্বপ্রকার বিবাদ
মীমাংসার জন্য একটি “মহাজন” বা পঞ্চায়েতি সভার হৃষ্টি হইবে।

এক' প্রমেশ্বরের উপাসক আমরা, বিভিন্ন ধশ্মমতাবলক্বী
হইলেও যে এই নির্দোষ প্রীতি-ভোজে যোগদানে কৃতকারা
হইয়াছি, আষার বিবেচনায় ইহাই এই সম্মেলনের সার্থকত]।
এই কথা বলা একেবারেই অনাবশ্তক যে, যে সমস্ত ধশ্মমত

আমাদিগের হ্বদয়ের বস্তু, তাহার একটিও আমরা বজ্জন করিতে
এখানে আনি নাই।

এমন কি, আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে

৫৩৫

ফড়বিংশ অধ্যায়
সপাশপাপাশিসপিপাসপিি

ধর্মসন্থদ্ধে যে সমস্ত মৃত-বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়, তচ্হার সংখ্য

নান করিবার উদ্দেশ্েও আমর! আজ এস্থলে সমবেত হই নাই।

আমরা স্বীয় স্বীয় আদর্শের প্রতি পূর্ণভাবে নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াও
পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারি,

এই সাক্ষ্য দিবার জন্ত আমর! সকলে এই শ্রীতিভোজে যোগদান
করিতে আসিয়াছি।

“আমাদের এই প্রধত্ব শ্রীভগবান্ জয়যুক্ত করুন ।»

এ স্থলে বিশেষ ভাবে একটি কথা উল্লেখ করিব। পূর্বেই
বলা হইয়াছে যে প্রীতিভোজের সভাতে সহযোগী, অসহযোগী,
হিন্দু, মুসলমান, শ্রষ্টান্, পাশী সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ যোগদান ও মহাত্মাজীর প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতঃ সভার

মহিমা ও শোভা বর্ধন করিয়াছিলেন । সকল সম্প্রদায়ই উদ্যোগী

হইয়। শান্তিস্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং সকলেরই
সাহায্যে শবাস্তি প্রতিষ্টা সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহাই সত্য কথা।
কেবল অসহযোগীদিগের চেষ্টাতে এ শাস্তিস্থাপন সংঘটিষ্ত হয়
নাই। এ বিষয়ে মহাআজীর সাক্ষ্য নিষ্ে প্রদত্ত হইল ১
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অসন্যুন্বা্গ_-এই যে শাস্তি-স্থাপন , হইয়া গেল, ইহার
জন্ত কেবল অসহযোগী কক্ধীরাই সাধারণ্যের কৃতজ্ঞতার পাত্র ও

ষড়বিংশ অধ্যায়

৫৩৭

সম্মানাহ,-অপর কেহ নহে ; একথা বলিলে অসত্য বল! হয়।

সহযোগী ও অসহযোগী, হিন্দু ও মুসলমান, পার্শী ও খ্রীষ্টান্
(ব্যক্তিগতভাবে ইংরাজও তদন্তর্গ
ত),সকলেই এই কার্যে সহায়তা
করিয়াছিলেন, এইরূপ দাবি সকল পক্ষের তরফেই আমি

করিতেছি । গ্পি শান্তিপ্রির নাগরিক মাত্রেই এই শান্তিস্থাপন
ব্যাপারে ঘোগদান না করিতেন, তাহা হইলে শান্তিময় উপায়ে

সশুখলা ও স্বাবস্থার পুনঃ প্রবর্তন কিছুতেই সম্ভবপর হইত না।
বহে নগরীর মুবলমান নেতা মিয়ান্ ছোটানী সাহেবের চেষ্টা
বিশেষ ভাবে কাষ্যকরী হইয়াছিল, ইহা আমি জানি।

আবার

২০শে তারিখের এক ঘটনা স্মরণ করিয়া দেখি ঘে পার্শীপ্রধান
সহযোগী মার ফেঁরোজ সেখ না মহাশয় এই কার্যে বিশেষ সহায়তা

করিয়াছিলেন । তিনিই এক গোরা সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে যাইয়া
তাহাকে প্রবর্তন দিয়া কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজিত জনতার প্রতি

গুলিব্ণ বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

সেই সুযোগে ভাক্তার পাভ্রী

৪ শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল বেঙ্কারের চেষ্টার ফলে পাচ মিনিট মধ্যে সেই
জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়। অন্তত্র চলিয়া যায় এবং তাহাতেই বৃথা জনক্ষয়

নিবারিত হইয়াছিল। নগরবাসী নেতৃবর্গের চেষ্টাতে অপর
অনেক জনতাই যে দলভঙ্গ হইয়া শান্তভাবে স্বস্বস্থানে প্রত্যাবর্তন
করিয়াছিল, তাহা বিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই । তবে উহ।
যে কোন সম্প্রদায় বা কোন রাজনৈত্তিক দলবিশেষের চেষ্টাতেই

হইয়াছিল, তাহা নহে”_এ কথা বলা আবশ্ঠক।

অনেক স্থলে

শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ূর সাহীষের ইংরাজ সৈম্তাধ্যক্ষগণ উত্তে-

ভিত্ভীলল শ৬
সুচীপত্র

ঞ্রঙ্ন ভাগ
প্রথম অধ্যায়-্্মুহাত্মাজীর আদর্শ স্বরাজ
দ্বিতীয় অধ্যায়--ভবিস্ুৎ কাধ্যপদ্ধতি

তৃতীয় অধ্যায়-_বাড ডোলি পরিক্রমা (১)
চতুর্থ অধ্যায্_-বাঁডডোলি পরিক্রমা (২)
পঞ্চম অধ্যায়--আন্দোলনের গতি পরিবর্তন

যঈ অধ্যায়--বাস্থ্রীয় সেবক-সজ্ঘ সংগঠন €১)

সপ্তম অধ্যান্স__রাস্ীয় সেবক-সজ্ঘ সংগঠন (২)
অষ্টম অধ্যায়-_বাস্্রীয় সেবক-সজ্ৰ সংগঠন €৩)
নবম অধ্যায়--গ্রেপ্তারের ধুম (১)

দশম অধ্যায়--গ্রেপ্তারের ধুম (২)
একাদশ অধ্যায়--গ্রেপ্তারের ধুম (৩)

দ্বাদশ অধ্যায়--কি্সের আনন্দ

নর

৫

1০

হ্বিতীম্ ভাগ
প্রথম অধ্যার়_ সন্ধির চেষ্টা (১)
দ্বিতীয় অধ্যায়--সদ্ধির চেষ্টা (২)

তৃতীয় অধ্যায়--সন্ধির চেষ্টা (৩)
চতুর্থ অধ্যায়--সন্ধির চেষ্টা (৪)
পঞ্চম অধ্যায়--সদ্ধির প্রস্তাব-সন্বন্ধীয় টেলিগ্রামের রি নকল
ষষ্ঠ অধ্যায়-ম্হাত্মাজীর সর্ত (১)
**
সপ্তম অধ্যায়--মহাত্মাজীর সন্ত (২)

অষ্টম অধ্যায়--মহাত্মাজর সর্ত (৩)
নবম অধ্যায়--গভর্ণমেণ্টের চাতুরী বা মায়াযুদ্ধ (১)

দশম অধ্যায়-_গভর্ণমেন্টের চাতুরী বা মায়াযুদ্ধ (২
একাদশ অধ্যায়__গভর্ণমেন্টের চাতুরী বা মান্সীঘুদ্ধ (৩) ...
দ্বাদশ অধ্যায়-_আদেদাবাঁদ কংগ্রেস (১)
ত্রয়োদশ অধ্যায়--আমেদাবাদ কংগ্রেস (২)
চতুর্দশ অধ্যায়--আমেদাবাদ কংগ্রেদ (৩)
পঞ্চদশ, অধ্যায়--আমেদাবাদ কংগগ্রদ (৪) :.,
ষোড়শ অধ্যায়--লাভ-লোৌকসান

সপ্তদশ অধ্যায়-_বঙন্ছে মোলবীয়) কন্কারেন্স (১)
অষ্টাদশ অধ্যা্-বন্ধে (মালবীঘ) কন্ফারেন্স (২)

উনবিংশ অধ্যায়-বদ্ধে (মালবীয়) কন্ফারেন্স (৩)

বিংশ অধ্যায়--বন্ধে মোলবীয়) কন্ফারেন্স (৪)
একবিংশ অধ্যায়--বন্ধে (মালবীর়) কন্ফারেন্স, (৫)

তৃতীম্্ ভাগ
গ্রথম অধ্যায়--যুদ্ধ'ঘোষণা (১)

দ্বিতীয় অধ্যায়--যুদ্ধ-ঘোষণী! (২) (কয়েকটা দলিল)
তৃতীয় অধ্যায়-যুদ্ধ-ঘোষণা! (৩)

|

চতুর্থ অধ্যায়_ দৈনন্দিন ঘন]
পঞ্চম অধ্যায়_চৌরিচৌরা
ষষ্ঠ অধ্যায়_আবার দিল্লী
নধধম অধ্যায় গ্রেপ্তার ও কারাবাস

ক

পরিশিষ্ট (১) শান্তিময় অবাধ্যতা! ও সত্যাগ্রহ
পরিশিষ্ট (২)--থোরো প্রবর্তিত শান্তিময় অবাধ্যতা

পরিশিষ্ট (৩)-সহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ-নীতি

