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দু’টি আবেদন 
এক 

  

ভারতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-আতদালতে জােীয় কংতেসই ক্তিল এোর্ৎ একমাত্র 

রাজেীক্তেক প্রক্তেষ্ঠাে। ক্তকন্তু ইহার শক্তি ক্তিল কু্ষদ্র, উদ্যম ক্তিল অক্তকক্তিৎকর, পক্তরসর ক্তিল 

সঙ্কীণব, এর্ং জীর্ে ক্তিল নেরাশযপীক্তিে, দদ্তশর দযৌর্েশক্তি ো যেক্তদ্ে ইহাতে দযাগ 

ক্তদ্য়াক্তিল। ইহা দয অেুযক্তি েয় একটু ক্তিন্তা কক্তরয়া দদ্ক্তিতলই োহা দদ্িা যাইতর্। 

  

কংতেসতক শক্তিশালী কক্তরয়াতি দদ্তশর দযৌর্ে, েথাক্তপ দসই কংতেতসর কাটা-িাাঁটা, 

ধরা-র্াাঁধা মুক্তিক্তভক্ষায় দযৌর্তের কু্ষধা ক্তমক্তটল ো; োই যুর্-সক্তমক্তের সৃক্তি। এই দো 

দসক্তদ্তের কথা,—জতের োক্তরি গণোয় ইহার ক্তহসার্ ক্তমক্তলতর্ ো, ক্তকন্তু দয মুহূতেব দস 

ক্তেিঃসংশতয় অেুভর্ কক্তরয়াতি োহার র্াধা োই, ক্তর্োশ োই, দস অপরাতজয় এর্ং োহার 

‘পতরই এ দুভবাগা দদ্তশর সর্ দিতয় র্ি দ্ার্ী, দসই ক্তদ্ে হইতেই এই সক্তমক্তের ক্তর্স্তৃক্তের 

আর ক্তর্রাম োই। সঙ্ঘ-শক্তির অপক্তরতময় ক্তর্কাতশ আজ এই প্রক্তেষ্ঠাে অক্তিকাতের েযায় 

ভারতের সর্বত্র র্যাপ্ত হইয়া পক্তিয়াতি। 

  

স্বতদ্তশর মুক্তি-সংোতম র্াঙ্গলার স্থাে দয দকাথায় এ কথা ক্তেতজ র্াঙ্গালী হইয়া 

উচ্চারণ কক্তরতল আমার অক্তর্েতয়র অপরাধ স্পক্তশবতর্। ক্তকন্তু এই র্ঙ্গতদ্তশর মাখিাতে 

হাওিা দজলার োম সসম্ভ্রতম উতেি কক্তরতে আর দকাে সতঙ্কাি োই। ইহার ক্তর্গে ইক্তেহাস 

যাাঁহারা জাতেে োাঁহারাই এ কথার সেযো রু্ক্তখতর্ে। 
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অেযােয স্থাতের েযায় হাওিার যুর্-সক্তমক্তের সক্তিলেও আসন্নপ্রায়। ইহার অতেক 

কাজ রক্তহয়াতি। োই সর্বসাধারতণর কাতি, ক্তর্তশষ কক্তরয়া দদ্তশর েরুণসম্প্রদ্াতয়র কাতি 

আমার একান্ত ক্তেতর্দ্ে, োাঁহারা দযে একতযাতগ এই সক্তিলেীতক সাথবক ও সাললযমক্তেে 

কক্তরতে অর্তহলা ো কতরে। আপোতদ্র পক্ষ হইতে আক্তম র্ঙ্গতদ্তশর সকল দজলার সকল 

কমবীতকই আমন্ত্রণ কক্তরর্ এর্ং ক্তেিঃসতদতহ জাক্তে আমার আহ্বাে োাঁহারা দকহই উতপক্ষা 

কক্তরতে পাক্তরতর্ে ো। 

  

দযৌর্তে ক্তেতজর আর আমার দ্ার্ী-দ্াওয়া োই, সামথবযও ক্তেিঃতশক্তষেপ্রায়, েথাক্তপ 

ইহার উতবাধতের ভার যুর্তকরা দেহর্শেিঃ আমার হতস্তই েযস্ত কক্তরয়াতিে। যথাশক্তি 

কেবর্য সমাপে কক্তরর্ প্রক্তেশ্রুে হইয়াক্তি। 

  

এিাতে এই র্যাপাতর আর একটা কথা সকলতক জাোতোর প্রতয়াজে অেুভর্ 

কক্তরতেক্তি। যুর্-সক্তমক্তের সক্তিলতের আতয়াজতের প্রারতেই জে-কতয়ক ক্তর্ক্তশি কমবী-যুর্ক 

র্যক্তিগে মেক্তর্তরাতধর জেয ক্তর্ক্তিন্ন হইয়া ক্তগয়াতিে। প্রথতম, উভয় পক্ষই আমাতক 

মীমাংসা কক্তরয়া ক্তদ্তে আহ্বাে কক্তরয়াক্তিতলে, ক্তকন্তু এক পতক্ষর আহ্বাতে দর্াধ কক্তর 

আন্তক্তরকো ক্তিল ো। 

  

আমার প্রক্তে অশ্রদ্ধার্শেিঃ আমার ক্তেধবারণ োাঁহারা েহণ কক্তরতে পাক্তরতলে ো, ‘কমবী-

সক্তিলেী’ োম ক্তদ্য়া োাঁহারা স্বেন্ত্র আতয়াজতে র্যাপৃে। 

  

এইভাতর্ যুর্-শক্তি িক্তেে ক্তর্ক্তক্ষপ্ত হওয়া যে র্ি দর্দ্োর র্স্তুই দহাক, যাহা হইল 

ো োহা লইয়া দক্ষাভ করা ক্তেষ্ফল। দর্াধ কক্তর, ইহাই এ দদ্তশর সোেে-রীক্তে। যাই 

দহাক, োাঁহাতদ্র অক্তধকাংশই আমার সুপক্তরক্তিে, কমবনেপুতণয, ক্তেষ্ঠায়, দদ্তশর প্রক্তে 

অকৃক্তত্রম শ্রদ্ধা ও অেুরাতগ োাঁহারা কাহারও অতপক্ষা েূযে েতহে। দসও দদ্তশরই কাজ, 

দদ্তশর মুক্তি োাঁহাতদ্রও সাধোর সামেী। প্রাথবো কক্তর, দস অেুষ্ঠােও দযে জয়যুি হয়, 

ইক্তে—৪ঠা শ্রার্ণ ১৩৩৬।—(র্ঙ্গর্াণী, ২৪ জুলাই ১৯২৯)  
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দুই 

  

রূপোরায়ণ েদ্ীর ধাতর পাক্তেত্রাতস আমার র্াক্তির পাশ ক্তদ্তয় ঘাটাল ্ ীম দেক্তভতগশাে 

দকাম্পােীর ্ীমার ও লি িতল। দকালাঘাট হইতে ঘাটাল পযবন্ত ইহাতদ্র গোয়াে। 

দহারক্তমলার দকাম্পােীও এই লাইতে োহাতদ্র ্ীমার িালায়। গে িয় র্ৎসর কাল এই 

দুইক্তট দকাম্পােীর মতধয অসম প্রক্তেতযাক্তগো লক্ষয কক্তরয়া আক্তসতেক্তি। দহারক্তমলার 

দকাম্পােীর ্ীমার র্ি, অথি কম জতল িক্তলতে পাতর; সুেরাং সারা র্ৎসর োহাতদ্র 

িলায় র্াধা হয় ো। এ িািা োহাতদ্র অতথবর অভার্ োই; লতল ভািা কমাইয়া যাত্রীতদ্র 

ক্তসগাতরট উপহার ক্তদ্য়া, একেলা ও দদ্ােলার ভািা সমাে কক্তরয়া এর্ং অক্তধকসংিযক 

্ীমার ক্তদ্য়া োহারা দদ্শী দকাম্পােীর পতক্ষ প্রক্তেতযাক্তগো কতঠার ও ক্তেদ্ারুণ কক্তরয়া 

েুক্তলয়াতি। দদ্শী দকাম্পােীর ্ ীমার দিাট, জল ভাতঙ্গ দর্শী, দসইজেয সারা র্ৎসর সকল 

সময় িক্তলতে পাতর ো। েথাক্তপ, এেপ্রকার অসুক্তর্ধাসতেও দদ্শী দকাম্পােীর ্ীমাতর 

দলাক যতথি হয়। ইহার একটা র্ি কারণ এই দয, যাক্তত্রগতণর অক্তধকাংশই এই স্বতদ্শী 

‘ঘাটাল দকাম্পােীর’ অংশীদ্ার এর্ং প্রায় সমস্ত দদ্তশর দলাকই এিে দদ্শী দকাম্পােীতক 

োোভাতর্ সাহাযয কক্তরতে িায়। এই-সকল কারতণ এর্ং ঘাটাল দকাম্পােীর ক্তিতরক্টারতদ্র 

কমবপটুো, সেো ও ক্তেিঃস্বাথবোর জেয এই ধেী, ক্তর্তদ্শী ও শক্তিমাে প্রক্তেবদ্বীরীর সক্তহে 

লিাই কক্তরয়া, প্রক্তে র্ৎসর ক্ষক্তেেস্ত হইয়াও দদ্শী দকাম্পােীক্তট এিেও ক্তটক্তকয়া আতি। 

  

এই দদ্শী দকাম্পােীক্তটতক এই অসম প্রক্তেতযাক্তগোর হাে হইতে রক্ষা কক্তরয়া র্াাঁিাইয়া 

দোলা দদ্তশর দলাতকর একান্ত কেবর্য। র্হুক্তদ্ে হইতে ইহার সকল ক্তদ্ক দদ্ক্তিয়া ও ক্তিন্তা 

কক্তরয়া রু্ক্তখয়াক্তি দয, যাোয়াতের যতথি ও ক্তেয়ক্তমে সুক্তর্ধা কক্তরয়া ক্তদ্তে পাক্তরতলই যাত্রীরা 

দদ্তশর র্েবমাে অর্স্থায় ক্তর্তদ্শী দকাম্পােীতক িাক্তিয়া দদ্শী দকাম্পােীরই পৃষ্ঠতপাষকো 

কক্তরতর্। ইহার জেয প্রতয়াজে দহারক্তমলার দকাম্পােীর ‘শীেলা’র মে একিাক্তে র্ি 

্ীমার। 
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ইক্তেপূতর্ব ঘাটাতলর ক্তর্ক্তশি উকীল, দমািার, িািার, মহাজে প্রভৃক্তে দকাম্পােীর 

পক্তরিালকগণ ক্তেতজতদ্র এর্ং এগার শে যাত্রীর মতধয ৪০,০০০ (িক্তেশ হাজার) টাকা 

েুক্তলয়া দুইক্তট দিাট ্ীমার ও একক্তট দমাটর লি ক্রয় কক্তরয়া আজ িয় র্ৎসর এই লিাই 

িালাইতেতিে। োহার উপর র্েবমাে রাজনেক্তেক র্যর্স্থা-ক্তর্পযবতয় ঘাটাতলর 

জেসাধারতণর দয অর্স্থা হইয়াতি, োহাতে দসিাে হইতে আরও দর্শীসংিযক অংশীদ্ার 

পাওয়ার আশা করা র্েবমাতে শুধু অেযায় েতহ, ক্তেষ্ঠুর দয়দ্য়হীেো। দসইজেয আক্তম আজ 

এই আতর্দ্ে লইয়া দদ্শর্াসীর সিুতি উপক্তস্থে হইয়াতি। 

  

দকাম্পােীক্তট এর্ং দকাম্পােীর ক্তক্রয়াকলাপ ঘাটাতলর স্থােীয় র্যাপার হইতলও, 

সমসযাক্তট স্থােীয় েতহ, সর্বজেীে। দদ্শী দকাম্পােী র্োম ক্তর্তদ্শী দকাম্পােী ইহাই হইল 

আসল সমসযা। একক্তট দদ্শী র্াঙ্গালী দকাম্পােীতক র্াাঁিাইয়া েুক্তলয়া লাভজেক র্যর্সাতয় 

পক্তরণে করা র্াঙ্গালীর শুধুই কেবর্য েয়, দগৌরতর্র ক্তর্ষয়। আশা কক্তর, এই স্বাতদ্ক্তশকোর 

দক্ষত্র হইতে সমসযাক্তটতক দদ্ক্তিয়া দদ্তশর ক্তশক্তক্ষে জেসাধারণ ও ধক্তেগণ এই দকাম্পােীতক 

দস্বিায় ও সােতদ সাহাযযদ্াতে অেসর হইতর্ে। শুধু সাহাযয ক্তভক্ষা ক্তদ্য়া েয়,—র্যর্সাতয় 

অংশীদ্ার হইয়া দয সাহাযয দদ্ওয়া যায় োহাই আমরা িাই। অথি, এ কথা প্রকাশ করা 

প্রতয়াজে দয, এই অসম প্রক্তেতযাক্তগোয় হয়ে অতেকক্তদ্ে পযবন্তই দদ্শী ্ীমার দকাম্পােী 

লাভর্াে হইতে সমথব হইতর্ ো। েথাক্তপ, আমার দৃ্ঢ় ক্তর্শ্বাস এই দয, একক্তট র্ি ্ীমার 

ক্রয় কক্তরতে পাক্তরতলই এই দদ্শী ‘ঘাটাল দকাম্পােী’ অক্তিরভক্তর্ষযতে প্রক্তেতযাক্তগোমুি 

হইয়া একক্তট লাভজেক র্যর্সাতয় পক্তরণে হইতে পাক্তরতর্। 

  

এই দকাম্পােীর ক্তিতরক্টরগণ আমার সক্তর্তশষ পক্তরক্তিে। োাঁহাতদ্র সক্তহে ভালরূপ 

ক্তমক্তশয়া দদ্ক্তিয়াক্তি দয, োাঁহারা প্রতেযতকই এই দকাম্পােীর কাজতক জােীয় কাজ মতে 

কক্তরয়া একান্ত ক্তেষ্ঠা ও একােোর সক্তহে ক্তর্ো-পাক্তরশ্রক্তমতক ইহার কমব পক্তরিালো 

কক্তরতেতিে। এরূপ অর্স্থায়, প্রক্তেতযাক্তগো প্রক্তেতরাধ কক্তরর্ার মে সাহাযয ও সুক্তর্ধা 

পাইর্ামাত্রই এই দদ্শী দকাম্পােী সুদৃ্ঢ় ক্তভক্তির উপর ক্তেিঃসংশতয় প্রক্তেক্তষ্ঠে হইতর্। 
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সর্বাতপক্ষা আশা ও আেতদর কথা এই দয, ইহার মযাতেজার শ্রীযুি ক্তর্ক্তপেিদ্র 

ভট্টািাযব শুধুই ক্তর্শ্বক্তর্দ্যালতয়র একজে কৃেী োজুতয়ট েে—কলকব্জা সম্বতে োাঁহার 

হাতেকলতম ক্তশক্ষা এর্ং অক্তভজ্ঞোও প্রিুর পক্তরমাতণ আতি। ক্তেক্তে ক্তেজ হাতে ্ীমার 

িালাতো ক্তশক্ষা কক্তরয়া দপাটব আক্তলতস সাতরতের পরীক্ষায় পাশ কক্তরয়াতিে এর্ং গে পাাঁি 

র্ৎসর ধক্তরয়া ্ীমাতরর যার্েীয় কলকব্জা দকাতো িতক ো ক্তদ্য়াও গর্েবতমট 

সারতভয়াতরর অেুতমাদ্তে ক্তেতজই দমরামে কক্তরয়া িালাইতেতিে। কলকর্জা-ঘক্তটে 

র্যক্তিগে জ্ঞাতের অভাতর্ র্হু স্থাতে এইরূপ দকাম্পােীর দয ক্ষক্তে হয়, র্েবমাে দক্ষতত্র 

োহার আশঙ্কা োই। প্রতয়াজেীয় মূলধে পাইতল এরূপ সুদ্ক্ষ মযাতেজাতরর েোর্ধাতে 

এই দকাম্পােীর ক্রতমান্নক্তে অর্শযোর্ী। আশা কক্তর, দদ্তশর কলযাণকামী জেগতণর ক্তেকট 

আমার এই আতর্দ্ে র্যথব হইতর্ ো।—(র্ঙ্গর্াণী, ২৩ দশ মািব ১৯৩১)  
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