
আরামভ শ্রমভমেয মধোয : প্রেমিত প্রভ মদফ 

েমত ফছয অভামদয ভামঝ মপময অম  প্রভ ভা। শ্রমভমেয মধোয অদাম অমদারমনয স্মৃমতমফজম ়ত এ  ভাময ১ তামযখ 

াযা মফমে ামরত ম ‘মফে শ্রমভে মদফ ’ (International Workers Day) মামফ। এ মদফমি অভামদযমে 

স্মযণ েমযমম প্রদম শ্রমভমেয ভমযাদা  মধোয এফং ভামরে-শ্রমভে ম্পেয, দামমত্ব  েতযমফেয েথা। 

প্রভ মদফময আমতা :  

১৮৮৬ ামরয ১রা প্রভ অমভমযোয প্রভনতী শ্রমভেমশ্রণী  দদমনে ৮ ঘণ্টা োমজয দাফী অমযা েমমেমি নোমে দাফী  

মধোয অদামময রমিে জীফন মফজযন মদমম ৃমথফীয আমতাম এে বূতূফয শ্রমভে অমদারমনয ূচনা েমযমছর।  ১রা 

প্রভ’য ঐ ধভযঘি মদফময অমে মুক্তযাষ্ট্র ফা মফমেয প্রোথা শ্রভ অআন মছর না।  শ্রমভেমদয ভানমফে  থযননমতে মধোয 

ফরমত মেছু মছর না। তাযা মছর ভামরেমদয দা  ভাত্র। তামদয োমজয প্রোন মনমদযষ্ট ভমীভা মছর না। মছর না াপ্তামে 

প্রোন ছুমি। মছর  না চােুযীয স্থামমত্ব  নোমঙ্গত ভজুযীয মনশ্চমতা। ভামরেযা তামদয আচ্ছাভত  শ্রমভেমদয মদমম োজ 

েমযমম মনত। এভনমে দদমনে ১৮-২০ ঘণ্টা মযন্ত োজ েযমত ফাধে  েযত শ্রমভেমদয। এ নোম , ফঞ্চনা  মুরুমভয 

মফরুমে মুক্তযামষ্ট্রয শ্রমভেযা  মযামক্রমভ তীব্র অমদারন েম ় তুমরমছর। এ অমদারমনয ং মামফ ‘অমভমযোন 

প্রপ়ামযন ফ প্ররফায ’-এয ১৮৮৫ ামরয মেরমনয মোমন্তয মবমিমত দদমনে ৮ ঘণ্টা  োমজয দাফীমত ১৮৮৬ ামরয 

১রা প্রভ অমভমযো  োনা়ায োম মতন রিামধে শ্রমভে  মোমোয ‘প্র ভামেযমি ’ ঢারাআ শ্রমভে , তরুণ প্রনতা এআচ 

মরমবময প্রনতৃমত্ব এে মফমিাব  ভামফময ভাধেমভ ফযেথভ ফযাত্মে শ্রমভে ধভযঘি ারন েময। শ্রমভেমদয ভামফ  

চরাোমর ভামরেমদয স্বাথয যিাোযী ুমর  েমতম বা়ামিমা গুন্ডা ম্পূণয মফনা ঈস্কামনমত তমেযতবামফ গুরী চামরমম ৬ 

জন শ্রমভেমে নৃংবামফ তো  তামধে  শ্রমভেমে অত েময। মেন্তু এমত শ্রমভেযা দমভ মামমন। শ্রমভেমদয 

আস্পাতেমিন ঐ পর ধভযঘমিয োযমণ প্রোন প্রোন ভামরে ৮ ঘণ্টা েভয ভমময দাফী প্রভমন মনমত ফাধে ম। পমর  শ্রমভেযা 

অমযা ঈৎাী  অত্মেতেমী মম মি এফং ফযস্তময ৮ ঘণ্টা েভয ভমময  দাফী েমতষ্ঠায রমিে ২যা প্রভ যমফফামযয 

াপ্তামে ফমেয মদমনয য ৩ তামযমখ ধভযঘি ফোত যামখ।  

ঐ নৃং তোোমন্ডয েমতফামদ অমমামজত ৪িা প্রভ  মোমো  মযয  ‘প্র’  ভামেযমিয মফার শ্রমভে ভামফম অফামযা 

ভামরেমোষ্ঠীয গুন্ডা   ুমর ফামনী প্রফমযামাবামফ গুরী ফলযণ েময। এমত ৪ জন শ্রমভে মনত  মফুর ংখেে  অত 

ম। যমক্ত যমিত ম ‘প্র’ ভামেযি চত্বয। প্রেপতায েযা ম শ্রমভে প্রনতা  স্পাআজ  মপরম়নমে। ঘিনায এখামনআ প্রল 

নম। এআ নৃং তোোমন্ডয য শ্রমভে প্রনতামদয  মফরুমে ভাভরা দামময েময যীমতভত ‘মচরুনী মবমান’ চামরমম মোমো 

য  এয অাময  এরাো প্রথমে প্রেপতায েযা ম অমদারমন প্রনতৃত্ব দানোযী মপায , রুআ, জজয এমির , 

ভাআমের প্রস্কামায  নীমফ মনে গুরুত্বূণয শ্রমভে প্রনতামে। 

যফতযীমত শ্রমভেমদয এআ নোমঙ্গত অমদারমনয  মফমযামধতাোযী ভামরেমিয ফেমক্তমদয ভন্বমম ‘জুময’ েিন েময 

১৮৮৬ ামরয ২১ জুন  শুরু েযা ম মফচামযয নামভ েন। এেতযপা মফচামযয ভাধেমভ ১৮৮৬ ামরয ৯ মটাফয  

প্রঘামলত ম মফচামযয যাম। যামম মফেজনভতমে ঈমিা েময শ্রমভে প্রনতা াযন্স , মপরম়ন, স্পাআজ, রুআ, প্রস্কামায, 

এমির  মপামযয মফরুমে পাঁময অমদ েদান েযা  ম এফং ১৮৮৭ ামরয ১১ নমবম্বয প্র অমদ োমযেয েযা ম। 



শ্রমভে প্রনতা  েভযী  তোয এ মদফমিমে স্মযণীম েময যাখায জনে ১৮৮৯ ামরয ১৪ জুরাআ োমযম নমুষ্ঠত  মিতীম 

অন্তজযামতে শ্রমভে মেরমন েমতফছয ১রা প্রভ ‘শ্রমভে তো মদফ’  ‘অন্তজযামতে শ্রমভে ংমত মদফ ’ মামফ ারমনয 

মোন্ত েৃীত ম। দদমনে ৮ ঘণ্টা োময ভম  প্তাম এে মদন াধাযণ ছুমি েদামনয ফেফস্থা েময েথভ শ্রভ অআন েণীত 

ম। নেমদমে নাযেীম এ তোমজ্ঞ প্রোিা মফমেয শ্রমভেমদয মধোময এমন প্রদম  নতুন েমত। মোমো ময ৃষ্ট এ 

অমদারন ক্রভ দাফানমরয ভমতা ছম ়মম ম় মফেভম।  ৃমথফীয ের শ্রভজীফী ভানুল এ অমদারমনয ামথ এোত্মতা 

প্রঘালণা েময প্রোিা মফমে  ছম ়মম প্রদম ‘দুমনমায ভজদুয এে  ’ প্রলাোনমি। প্রআ ামথ ১২৫ ফছয অমে ঘমি মামা  প্র 

ঘিনামিয েথা এখন েমতফছয মফমবন্ন প্রদম যাষ্ট্রীমবামফ স্মযণ েযা মম থামে ‘মফে শ্রমভে মদফ’ ফা ‘প্রভ মদফ’ মামফ। 

আরামভ শ্রমভমেয ভমযাদা  মধোয :  

ামন্ত  নোম েমতষ্ঠায ধভয আরামভ শ্রমভমেয ভমযাদা  মধোমযয েথা মফধৃত  মমমছ। শ্রমভেমদয েমত ুমফচামযয মনমদয 

মদমমমছ আরাভ। আরাভ শ্রমভয েমত প্রমভন  ভানুলমে ঈৎামত েমযমছ (জুভ‘অ ১০), প্রতভমন শ্রমভমেয োন  ভমযাদা  

েমতষ্ঠায ূণয েতেম ফেক্ত েমযমছ। ফযোমরয ফযমশ্রষ্ঠ নফী ভুাোদ  (ছাঃ) শ্রমভে  শ্রভজীফী ভানুলমে তেন্ত োমনয 

দৃমষ্টমত প্রদখমতন। োযণ মাযা  ভানুমলয ুমখয জনে ভাথায ঘাভ ামম প্রপমর মনমজমদযমে মতমর মতমর মনঃমল েময প্রদম , 

তাযামতা ভান অল্লায োমছ ভমযাদায মধোযী। 

শ্রমভয ভমযাদা ফুঝামত মেমম যাূরলু্লা (ছাঃ) এযাদ েমযন , 

َّْد َها َأَكَل َأَحٌد َطَعاًها َقطُّ  َّٔ اهلِل َداُؤ َِّإىَّ ًَِب  َِ َِ  َخْيًسا ِهْي َأْى يَّْأُكَل ِهْي َعَوِل َيَدْي َعَلْي

َِ   السَّاَلُم َكاَى َيْأُكُل ِهْي َعَوِل َيَدْي

 ‘োমযা জনে স্বমস্তয ঈাজযন মিা ঈিভ  অাময অয প্রনআ। অয অল্লায নফী দাউদ (অঃ) স্বমস্ত জীমফো মনফযা  

েযমতন’। [১] 

 শ্রমভমেয মধোয েমতষ্ঠাম আরাভ ফেমযেয। অয এেজন  শ্রমভমেয ফমচমম ফ় মধোয ফা দাফী  ’র, তায শ্রমভয 

মমথামুক্ত ামযশ্রমভে রাব েযা। এজনে যাূরলু্লা (ছাঃ) এযাদ েমযন, 

َُ ُأْعُطْا  ٍُ َقْبَل َأْى يَِّجفَّ َعسُق  اْلأََِجْيَس َأْجَس

 ‘প্রতাভযা শ্রমভেমে তায যীমযয ঘাভ শুোমনায ূমফযআ ামযশ্রমভে মদমম দা’। [২] 

আরামভ ভামরে-শ্রমভে ম্পেয :  

আরামভ ভামরে-শ্রমভে ম্পেয মফ মতা-ন্তামনয নোম। মনমজয যভ অত্মীমময  ভমতাআ শ্রমভমেয ামথ অন্তমযেতাূণয 

অচযণ েযা, মযফামযয দেমদয ভতআ তামদয অোমন  েযা, শ্রমভমেয ুখ-দুঃখ, াম-োন্নায েমতমি ভুূমতযয েমত 

ভামরমেয প্রখমার যাখা এফং তামদয ুমফধা-ুমফধায েথা মফমফচনা েযা ভামরমেয দামমত্ব  েতযফে। শ্রমভেমে  তায োে 

ূণযবামফ মথাভমম েদান েযা ভামরমেয এেমি েধান দামমত্ব। মনে  ভম শ্রমভেমদয দুফযরতায ুমমাে মনমম 



ভামরেেণ ঈমুক্ত ভজুযী না মদমম মৎ াভানে  ভজুযী মদমম শ্রমভেমদয মধোয ফমঞ্চত েময। এ ধযমনয ভামরেমদয 

ম্পমেয যাূরলু্লা  (ছাঃ) এযাদ েমযন, 

‘ভান অল্লা ফমরন, মিমাভমতয মদন মতন ফেমক্তয মফরুমে মবমমাে েযা মফ। তামদয ভমধে এেজন ’র -  

َِ َّ َزُجٌل ََّلْن ُيْعِط  َُ ٌْ َْْفٔ ِه ٍُ أْسَتْأَجَس َأِجْيًسا َفاْسَت  َأْجَس

 ‘প্রম শ্রমভমেয মনেি প্রথমে ণূয শ্রভ েণ েময থচ তায ূণয ভজুযী েদান েময না’। [৩] 

যমদমে এেজন শ্রমভমেয েধান দামমত্ব  েতযফে  ’র- চুমক্ত প্রভাতামফে ভামরমেয েদি োজ তেন্ত মনষ্ঠা  মফেস্ততায 

ামথ ম্পাদন েযা। যাূরলু্লা (ছাঃ) ফমরন, 

 َتَعاَلٔ ُيِحبُّ ِهَي اْلَعاِهِل ِإَذا َعِوَل َأْى يُّْحِسي ِإىَّ اهلَل 

 ‘অল্লা ঐ শ্রমভেমে বারফামন প্রম দুযবামফ োময ভাধা েময’। [৪] 

মেন্তু প্রোন প্রোন শ্রমভে ভামরমেয োমজ পাঁমে মদমম মনমমভত  ামমযা খাতাম স্বািয েময প্রফতন ঈমিারন েময থামে , মা 

তেন্ত েমযত োজ। এজনে  তামে মিমাভমতয ভামি ফেআ মফচামযয েুখীন  ’প্রত মফ। অয মমদ শ্রমভে তায ঈয  

মযত দামমত্ব চুারুরূম ারন েময, তা’প্রর তায জনে যাূরলু্লা (ছাঃ) মিগুণ ুযস্কামযয েথা প্রঘালণা েময ফমরন, 

‘মতন প্রশ্রণীয প্ররামেয মিগুণ ছমাফ েদান েযা মফ। তামদয ভমধে এে প্রশ্রণী ’র - 

َِ َّاْلَعْبُد  َْاِلْي َّ َحقَّ َه ُْْك ِإَذا َأدَّٓ َحقَّ اهلِل    اْلَوْوُل

‘ঐ শ্রমভে প্রম মনমজয ভামরমেয ি অদাম েময এফং অল্লায ি অদাম েময’। [৫] 

যাূরলু্লা (ছাঃ) অমযা ফমরন, 

ِْْك الصَّاِلِح َأْجَساِى ِلْلَعْبِد  اْلَوْوُل

  ‘ৎ শ্রমভমেয জনে দু’মি েমতদান যমমমছ’। 

অফূ হুযামযা (যাঃ) ফমরন, 

َُُسْيَسَة  ْٓ ًَْفُس َأِبْي  ْٔ َّالَِّر َِّبسُّ ُأهِّ َّاْلَحجُّ  ْٔ َسِبْيِل اهلِل  َِاُد ِف ْْاَل اْلِج ٍِ َل َلَأْحَبْبُت َأْى  ِبَيِد

ٌْْك ََّأًَا َهْوُل َْْت   َأُه

 ‘প্রমআ িায ামত অফূ  হুযামযায োণ তায েভ! মমদ অল্লায যাস্তাম মজাদ , জ্জ  অভায ভামময েমত  িেফামযয 

ফোাযগুমরা না থােত, তা’প্রর অমভ শ্রমভে মামফ ভতৃুেফযণ েযমত ছদ েযতাভ’। [৬] 



শ্রমভেমদয প্রম মফলমমি ভমন যাখা জরুযী তা  ’র- ফাংরামদময ংমফধান নুমামী  েমতেে নােমযমেয ফেমক্ত স্বাধীনতা 

যমমমছ। ুতযাং প্রভ মদফম প্রমমোন ফেমক্তয  মানফান চারামনায ফা মল্প েমতষ্ঠান  প্রদাোনাি প্রখারা যাখায মধোয 

অমছ। তামত ফাধাদামনয মধোয োমযা প্রনআ। মেন্তু অভামদয প্রদম প্রভ মদফম মমদ প্রেঈ মানফান চারাম ফা  প্রদাোনাি 

প্রখারা যামখ তা ’প্রর ঈচ্ছংৃখর মেছু শ্রমভেমে োম় বাংচুয েযমত এফং প্রদাোনাি  প্রজায েময ফে েময মদমত প্রদখা মাম। 

মা অমদৌ ভথযনমমােে নম। নরুূবামফ যতার-ধভযঘি ফজযন েযা অফেে। 

মযমমল ফরা মাম, এ ুদয ৃমথফীয রূ-রাফণেতাম শ্রমভেমদয েৃমতত্বআ  েেণে। মেন্তু ত অমি! বেতায োমযেয 

এ প্রশ্রণীমি ফযদাআ ঈমমিত , ফমমরত  ুমফধাফমঞ্চত। ঈদমাস্ত ঈষ্ণ ঘামভয োঁতমঁমত েে মনমম প্রখমি প্রম শ্রমভে তায  

ভামরমেয থযমন্ত্রমি চর যামখ , প্রআ ভামরমেযআ মফচাময শ্রমভেমদয চর জীফনমি অমযা  দুমফযল মম মি। এিামে 

প্রআ প্রভৌভামছয ামথ তুরনা েযা মাম , মাযা দীঘয মযশ্রমভয  ভাধেমভ ভধু ংে েময চামে ঞ্চম েময , মেন্তু তায বামেে 

এেমপাঁিা ভধু প্রজামি না।  ুতযাং ভাজতন্ত্র  ঁুমজফাদী থয ফেফস্থাম ভামরে-শ্রমভমেয দফমযতাূণয  ম্পমেযয ফান 

ঘমিমম আরাভী থয ফেফস্থা  শ্রভনীমত ফাস্তফামন েময তামদয  ভমধে ুম্পেয স্থান েযমত মফ। অয এজনে ফযামে 

ঈমচত আরাভ েদমযত   ভামরে-শ্রমভে  নীমতভারায  ূণযাঙ্গ  নুযণ  ফাস্তফামন। ভান অল্লা অভামদয  াম প্রৌন- 

অভীন! 

 ১. ফুখাযী, মভোত া/২৭৫৯। 

 ২. আফন ুভাজা, মভোত া/২৯৮৭, ‘ক্রম-মফক্রম’ ধোম। 

 ৩. ফুখাযী, মভোত া/২৯৮৪। 

 ৪. ছীহুর জামভ‘ া/১৮৯১, াদীছ াান। 
 ৫. ফুখাযী  ভুমরভ, মভোত া/১১, ‘ইভান’ ধোম। 

 ৬. ফুখাযী া/২৫৮৪; ভুমরভ া/৪৪১০। 
 

প্ররখেঃ প্রখ অব্দুছ ছাভাদ 

ঈৎ: েুযঅমনয অমরা ়ি েভ। 


