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Abstract
The caste discrimination in Hinduism has doomed the glory of it over the years and still
remains as a great thorn and mystery in the heart of mother India. The Rig Veda which is
considered as the greatest among all vedas has implanted the seed of caste system in
Hinduism. According to Rig Veda hymn, the different classes sprong from the four limbs of
the creator. In order of precedence these are the Brahmins (prists & teachers), the
Ksyatriyas (rulars & soilders), the Vaisyas (merchants & traders) and the Shudras (labour
& artisians). The Brahmins and the ksyatriyas receives almost equal amount of respect at
the society but the picture is completely different and frustrating for the other classes and
this story of discrimination is a known fact. There is an another class which doesnot come
under the above mentioned classifications. They are the “Untouchables”. These people are
the victim of injustice, social inequality and deprived from enjoying the basic human rights.
The upper caste and the mainstream Hinduism have named them “Dalit”. And they
emerged as a fifth and bottom most caste as per the social hierarchy and status The Indian
Govt. has recognized this class as the most deprived community and as a victim of the
social evil. The nomenclature itself describes the sad story of their history and horrifying
journey as a Hindu, all though the name “Untouchable” is constitutionally inappropriate
but there is a justified logic and valid reason behind the naming of it. Literaturist Debesh
has displayed the naked truth and the actual story of rejection in his book “Dalit”. The
realistic approach is justified with a nice mixture of biography, real life stories and
poetries. The story teller has crafted the narration which shown the dark side of a Dalit’s
life and discusses the actual situation.

লিু ধভমোস্ত্র াঅচ ঘতুলফমদলও চীফলনয াঅদমন্থো লললফ ানুযণ ওলয ঘলরলঙ বফলদও োস্ত্র াঅমমলদয দ্বোযো
লনলভমত য়। তোযো এওভয় বোযতফললম এল াঅন স্থোতয কলে তুলরন এফাং লিু োলস্ত্র াঅন স্বোলথম লনয়ভ ৃ ঙ্খরো
ফচোয় যোঔলত লনভমোণ ওলযন ঋগ, োভ, মচু, াথফম। গম াঈলেলয তোযো এাআ ঘতুলফমদলও লনভমোণ ওলযন গাআ াঈলেয
এও তোাং ওোলচ রোকলর লওঙু লওঙু গেলে তোাঁয াফযফোয গদঔো মোয়। গাআ যওভাআ এও াফযফোলযয
প্রলতপরন গদঔো মোয় ফতমভোন লিু ভোলচ। াঅলরোঘয প্রফন্ধ এাআ প্রলতপরলনযাআ এওলি াাং লফলল। গম ঋগগফদ
লিু ভোলচয াভূরযধন লললফ গ্রণীয় গাআ ঋগলফলদাআ লিুভোলচয ফণমলফবোচন যলয়লঙ। ব্রোহ্মণ, েলেয়, ূদ্র,
বফয এাআ ঘতুমফলণময ললফ লনওো ঋগলফদ গথলওাআ লিুভোচ জ্ঞোত য় এাআ ললফ লনওো গম োভোলচও ুলমোক
ুলফধোয াঅধোলয লনলভমত তোলত লি গনাআ। লফবোচন দ্ধলত লিু ভোলচ প্রঘলরত য় ঋগ লফলদয াঅধোলযাআ এফাং
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তোযয োভোলচও বফলভয গবলদ ফলিত লত থোলও তথোওলথত লনম্নলেলণয ভোনুলযো। লদলনয য লদন গোললত লত
লত এওিো ভয় তোযো তোলদয োযীলযও  ভোনলও দুফমরতো াচমন ওলয। প্রলতভু ূলতময াভোন প্রথভ প্রথভ তোলদয
াঅত্মম্মোলনয দমলণ াঅখোত োনলর চীফন ধোযলণয তোলকলদ ধীলয ধীলয ভস্ত লওঙু তোযো লযয াঅতোয় লনলয়
াঅল। এওিো ভয় এভন য় গম তোযো চোনলত শুরু ওলয াভোন গভলন গনয়োয যীলতাআ তোলদয চীফন ধোযলণয
াঅর যীলত।
ব্রোহ্মণ, েলেয়, ূদ্র, বফয এাআ ঘতুমফলণময োভোলচও লোফ লনওো ম্পলওম াঅভযো ওলরাআ জ্ঞোত। লওন্তু এাআ
ঘতুমফলণময ফোাআলয গম এভন লওঙু ভোনুললয ালস্তত্ব োযো বোযতফলম চুলে যলয়লঙ তোাঁয ওথো লও াঅভোলদয োঠও ভন্ডর
চোলনন াথফো গ ম্পলওম ঔফযোঔফয যোঔোয গওোলনো াঅগ্রতো লও াঅলঙ ফতমভোন ফণম বৈফলভয লিু ভোলচয মলদ
থোওত তলফ াঅচলওয এাআ োফমলবৌভ কণতোলিও যোলে তোযো াফললরত গওন গাআ ানোলরোলওত ফলিত ভোনুললয
চীফন স্বোলথময াঈলেলয োভোনয াঅলরোওোত ওযোয গঘিোলতাআ াঅলরোঘয প্রফলন্ধয াফতোযণো। লিুভোলচ ঘতুমফলণময
ফোাআলয মোযো যলয়লঙন তোলদযলও িভ স্থোন গদয়ো গমলত োলয এফাং তোযো ভোলচ ‘দলরত’ লললফাআ লযলঘত।
মলদ ফতমভোন াংলফধোন এাআ ব্দলিলও গ্রণ ওলযনো তথোল এযো োভোলচও ভমমোদোয় দলরত লললফাআ লযলঘত।
‘দলরত’ ব্দলি প্রোঘীন াংস্কৃলতয লিয়ো লফললণ গথলও কৃীত লয়লঙ মোয াথম লফবোলচত, ঔলন্ডত তোলেত। গচযোলতযো
পুলর াঈনলফাং তোব্দীলত াস্পৃয প্রথোয লবলিলত ‘দলরত’ ব্দলিয প্রথভ ফযফোয ওলযন এাআ লফবোলচত গেলণয
াঈলেলয। বোযতফললম দলরতলদয াফস্থো এতিোাআ ওরুণ গম এলদযলও ভোনুল ফলর লবোধন ওযো লঠও লফ ওী নো তো
োঠও ভলন প্রশ্ন গচলক াঈঠলত োলয।
ফতমভোন োললতযও গদলফ যোয় ফঙ্গফোী লয় ভভমী লয় ঙুলি মোন এাআ দলরতলদয ওোলঙ মোযো োযো
বোযতফললম ঙলেলয় লঙলিলয় াঅলঙন। ওভমূলে লতলন তোলদয ওোলঙ গৌাঁঙলত োলযন এফাং চোনোয াঅগ্র তোলও গৌাঁলঙ
গদয় দলরতলদয ঐলতোলও  োভোলচও চীফলন। ওরওোতোয এওলি াআাংলযলচ লেওোয ম্পোদনো ওযলত লকলয়
োললতযও গদলফলও োযো বোযতফললময লফলবন্ন চোয়কোয় গমোকূে স্থোন ওযলত য়। লওন্তু োললতযও গদলফলয
াঈলেয গওফর ঔফযোঔফয াংগ্র ওযো নয়, বোযতফললময াফললরতলদয ভগ্র লফলেয োভলন তুলর াঅনো তোাঁয
স্ববোফকত ধভম। ভগ্র বোযতফললময লঙ্গ গমোকূে স্থোন ওযলত লকলয় গদলফ যোয় গদঔলরন বোযতফলম গওফর
গবৌলকোলরও ীভোলযঔোলতাআ এওলি াঔন্ড যোে, বোযলতয াঅবযন্তযীণ লযম্পন্ডর গতো ানয ওথোাআ ফলর। াথমোৎ
প্রলতযও োভোলচও গকোলিয াঅরোদো াঅরোদো বোযতফলম যলয়লঙ। গদলফ যোলয়য বোলোয়, ‚াআাংলযলচ চোনো াঅভরোলদয
এও বোযতফলম াঅলঙ, াআাংলযলচ-চোনো ভোচলফজ্ঞোনী ফো বোলোলফজ্ঞোনীলদয এওিো বোযতফলম াঅলঙ, ললি চোনো
লফদ্বোনলদয এওিো বোযতফলম াঅলঙ, াঅিলরও বোলোগুলরয এওিো বোযতফলম াঅলঙ, ফৃিভ ফযফোয়ীলদয এওিো
বোযতফলম াঅলঙ গঙোি গঙোি ফযফোয়ীলদয এওিো াঅলঙ, েভচীফী ভোনুললদয এওিো বোযতফলম াঅলঙ, যোচবৈনলতও
দরগুলরয এওিো াঅরোদো বোযতফলম াঅলঙ, লফলবন্ন াঈবোলোয এওিো লনচস্ব বোযতফলম াঅলঙ।‛ ঘভলওত গদলফলয
গঘোলঔ মঔন বোযতফললময ফতমভোন নগ্ন ফোস্তফ ধযো গদয় তঔন লতলন এয াআলতো ানুন্ধোলন তৎয লয় লঠন এফাং
গাআ ানুন্ধোলনয োলথ োলথ বলফলযত প্রচলেয লনয়লত তোাঁয ওোলঙ স্পি লয় াঈলঠ। মোাআ গোও াআাংলযলচ লেওোয
ম্পোদনো ওযলত লকলয় গম ভস্ত ালবজ্ঞতো তোাঁয রোব য় গগুলরযাআ োভোনয লওঙু াংওরন লতলন ‘দলরত’ প্রফলন্ধ
ওলযলঙলরন। াস্পৃয প্রথোয লবলিলত কলে ঠো এাআ দলরত গকোলি াতযোঘোলযত লনীলেত, গোললত। দয়ো য়োয
নোভও এও ভোযোলঠ গরঔলওয াঅত্মচীফনীভূরও যঘনোাআ গদলফলয লঘন্তোচকলত এাআ বোফনোয চে গদয়। াঅশ্চলমময
লফলয় গদলফ রেয ওলযন দয়ো য়োলযয াঅত্মচীফনী াআাংলযলচলত ানুফোদ ওযো মোয় নো। েলত েলত লতলন
ফুছলত োলযন এাআ বোলোলত যলয়লঙ প্রলতফোদী গঘতনোয গঙোাঁয়ো মো াআাংলযলচ বোলো গথলও ালনও দূলয াফস্থোন ওলয।
লিু ভোলচয এভন লওঙু াস্পৃয ভোনফলকোলিয ওথো এাআ াঅত্মচীফনীলত যলয়লঙ মোয ফণমনো লঠওঠোও ভত ফোাংরোলতাআ
ওযো মোয় নো তোয চনয ানয বোলোয় ব্দ ঔুাঁলচ োয়ো ভুলওর। ১৯২৭ োলরয ২৫ লিলবয ি. ফোফোোলফ
াঅলবদওয াস্পৃযলদয লয় লিুলত্বয লফরুলদ্ধ দলরত াঅলিোরন শুরু ওলযন। তলফ াঈলেঔনীয় গম এাআ াঅলিোরলন
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লতলন ‘দলরত’ ব্দলি ফযফোয ওলযনলন, এাআ াঅলিোরলন লতলন ‘তযোগ্র’ লললফ লঘলিত ওলযন। লতলন ভোয গকোলিয
লয় াস্পৃযপ্রথোয লফরুলদ্ধ াঅলিোরন শুরু ওযলর যফতমী ওোলর এাআ াঅলিোরলনয রূ ফৃৎ াঅওোয ধোযণ ওলয।
শুধু ভোযোলেয ভলধয ীভোফদ্ধ নো গথলও বোযতফললময লফলবন্ন এাআ াঅলিোরন ঙলেলয় লে। এয াংকত ওোযণ
যলয়লঙ। কলফলণো ওলয চোনো মোয় শুধু বোযতফললমাআ নয় ভগ্র লফেচুলে দলরতযো ঙলেলয় লঙলিলয় যলয়লঙন। এভন ওী
গম োশ্চোতয গদ াঅধুলনওতোয গযোভোিওয োয়ো তৃতীয় লফলেয ললঙলয় েো গদগুলরয চনয ফলয় াঅলন গাআ
োশ্চোতয গদল গদঔো মোয় োদো-ওোলরোয লফলবদ। ভোযোলেয ভোয ম্প্রদোলয়য লয় রেোাআ ওযলত লকলয় লফলবন্ন
যোলচযয দলরতযো ধযো গদয় এাআ াঅলিোরলন। ফোফো োললফয াক্লোন্তওয রেোাআলয় গমোকদোন ওলয ওর ফলিত,
লনীলেত, াফললরতযো। াঅলদ ওণমোিও, াঅলদ-দ্রোলফে, াঅলদ-ান্ধ্র াআতযোলদ ফোীযো মোযো দলরত ম্প্রদোলয়য ান্তবুমক্ত
তোযো প্রলতযলওাআ এাআ াঅলিোরলন াাংগ্রণ ওলযন। াঅফোয লওঙু লওঙু দলরত ম্প্রদোয় বোযতফললম এয প্রলওো গফী
ফলর গদ গঙলে লঙ্গোাঁুয, ভোরলয়লয়ো, ওোনোিো, াআাঈনোাআলিি লওাংিভ াআতযোলদ স্থোলন লকলয় ফফো শুরু ওলযন।
ফোফোোললফয াঈেীনোয় দলরতলদয ভলধয লেোয প্রোয খলি গাআলঙ্গ প্রঘোয খলি ঐওযতোয ফোণীয। গ্রোভফোীযো
াঅন ালধওোয লঙলনলয় লনলত লেোয প্রলয়োচনীয়তো ানুবফ ওলয এফাং গাআ তোলকলদাআ ঙুলি মোয় লয। গদঔলত
গকলর ৬০% ললেত দলরতযোাআ লঙর গ্রোভফোী। পলর ফোফোোললফয াঅলিোরন াঅয তীব্রকলতলত এলকলয় গমলত
থোলও তোযো াঅলিোরন ওলযন ফণম লিু ভোলচয গবদ-লফবোচলনয লফরুলদ্ধ, তোযো াঅলিোরন ওলযন ফণম লফবোচন ৃি
ওযো গফলদয লফরুলদ্ধ মোয ুলমোলক ভোলচয াঈঘুতরোয গরোলওযো গোলণ ওযোয নোনো থ গফয ওলয। ফোফোোললফয
াঈলদযোলক গাআ ললঙলয় যো ভোনুললদয ভোলচ মথোলঘত স্থোন গদয়োয ওোচ ‘তযোগ্র’ াঅলিোরলনয পলর শুরু য়।
ফণমলিু প্রথোয লফরুলদ্ধ রেোাআ ওযলত লকলয় ফোফো োলফলও গফৌদ্ধ ধভম গ্রণ ওযলত য়। গফৌদ্ধ ধভম গ্রলণয গম ভস্ত
ওোযণ ফোফোোললফয লবতয ওোচ ওযলঙর গগুলরো গদলফ যোয় লনম্নলরলঔত বোলফ ফযোঔযো ওলযলঙন”

‚দলরতযো, ভোযযো, গফৌদ্ধ ধলভময লবলি গথলও ফণম লিু ভোলচয োস্ত্রীয় লবলতয াঈয াঅিভণ খিোলত োযলরন,
াঅফোয গাআ লিু ভোলচয ান্তকমত গথলওাআ তোযো এলও  ুযোলণয লফওল্প োঠ বতলয ওলয লিুভোলচয লবতয
ান্তমখোত খিোলত োযলরন। ‘াঅিভণ’ ওযো মোয় ফোাআলয গথলও, াঅিভণওোযী লললফ দলরতযো লিু ভোলচয
ফোাআলয, তোাঁয চেঘলি লফেোলয ফোাআলয, তোাঁয ূফমচলেয োূণয াঅয যচলেয ওভমপলরয ফৃলিয ফোাআলয। াঅয
‘ান্তমখোত’ খিোলনো মোয় লবতয গথলও, ান্তমখোতও লললফ দলরতযো লিু ভোলচয লবতলয লনলচলদয ভোলি ঙোলেনলন,
তোাঁলদয নতুন এললওয লফলয়ীভো, এওরফয, বুও। লিুধলভময লঙ্গ দলরতলদয ম্পলওময এাআ াঈবফলরতো দলরত
াঅলিোরলনয ফলঘলয় গচোলযয চোয়কো।‛ (ৃাঃ ৭)
গফৌদ্ধধভম গ্রণ ওলয দলরতলদয াঅত্মলযঘয় াচমলন গওোলনো ভযো এললঙর লও নো তোাঁয লঠও ানুভোন ওযো
মোয় নো। তলফ তোযো ফণম লিু প্রথোলও াঅিভণ ওযলত গলযলঙর ঔুফ ক্তবোলফাআ। ফোফোোললফয ানুকোভীযো মঔন
এাআ াঅলিোরনলও ঘযভ মমোলয় লনলয় মোন তঔনাআ ১৯৬৬ ি. লফ. াঅয. াঅলবদওয গদতযোক ওলযন। তলফ এাআ
গদতযোলকয োলথ োলথ াঅলিোরন ফন্ধ লয় মোয়লন। ফোফোোললফয ানুকোভীযো লনলচলদয দলরত লললফ াস্বীওোয
ওযর এফাং ‘াঅলবদওযন্থী’ লললফ লনলচলদয প্রওো ওযর। যওোয মঔন াস্পৃযপ্রথোয লফলরো োধলন ‘দলরত’
লব্দয লযফলতম Schedule Tribe এফাং Schedule Caste লব্দয ফযফোয ওলযন এফাং দলরত ব্দলিলও
াোাংলফধোলনও ব্দ লললফ গখোলণো ওলযন তঔন ঙলিকে যওোয ‘দলরত’ ব্দলিলও যওোযী ব্দ লললফ লনললদ্ধ
ওলযন। াস্পৃয প্রথো লনলয় াঅলিোরন ওযলত লকলয় প্রলয়োচন লে দলরত োললতযয। ওোযণ াআলতো ঙোেো গওোলনো
াঅলিোরনাআ োপরয াচমন ওযলত োলয নো। াঅয াআলতোলও লরলফদ্ধ ওলয লঘযস্মযণীয় ওযলত োলয এওভোে
োলতযাআ। তোাআ লনলভমত লরো দলরত োলতয। লওঙুিো াঅলিোরলনয স্বোলথম াঅফোয লওঙুিো াঅত্মপ্রলয়োচলনয তোলকলদ।
গদলফ যোয় ‘দলরত’ প্রফলন্ধয বূলভওোয় এভন ালনও দলরত োললতযলওয াঈলেঔ ওলযন। ভোযোলেয দলরত োলতয
লফস্তৃলত রোব ওলয গতলরগু, তোলভর, ওন্নে, ভরয়োরভ  গুচযোলি োললতযয ভধয লদলয়। ভস্ত বোলোবোলীয দলরত
গকোলি লভলরত লয় োললতযয ভধয লদলয় দলরত াঅলিোরন শুরু ওলয।
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দলরত : এও লফলিন্ন গকোলিয াআলতো

গভৌুভী নোথ

‚নোকযোচ ত োযো দলেণ বোযলতয দলরত োলতযলও লতনলি ঙলও বোক ওযলত ঘোন। ভোযোলঠ ঙও-গঔোলন
শুদ্রতোফোদ তোাঁয ওোচ ওলযলঙ, ওন্নে ঙও-গফদলফলযোধী োলতযঘঘমোয যীলত প্রলতলিত লি, ভরয়োরভ ঙও “
ফহুধলভময পলর গমঔোলন দলরত োলতয স্থোনীয় োভোলচও লফলয়লওাআ াফরবন ওযলঙ, মোয পলর ানয
ধযলণয প্রলতফোদী োললতযয লঙ্গ তোাঁয োথমওযঔুফ স্পি থোওলঙ নো।‛ (ৃাঃ ৮)
তলফ দলরত োললতযয ভলধয ভোযোলঠ োলতযাআ ফমলেি বূলভওো োরন ওলয।
দলরত গকোলি বোযতীয় ভোলচয লঘযওোরাআ াফললরত লয় এললঙ। এাআ াফললরত প্রওোয মলদ লবন্ন লঙর
তথোল াফলরোলও গতো াঅয াস্বীওোয ওযো মোয় নো। ফোফোোললফয াঈলদযোলকয য ফহু প্রোলতিোলনও ভোনুল এাআ
লফললয় এলকলয় াঅলন। গমভন কোন্ধীলচ ফণমলিু প্রথোলও াস্বীওোয নো ওলয িভ ফণমলও ‘লযচন’ ফলর লবোধন
ওলযন মোয াথম াইেলযয ন্তোন লললফ লতলন ফযক্ত ওলযন। াস্পৃ য প্রথোলও দূলয লযলয় াস্পৃযলদয মলথোলঘত
ম্মোন গদয়োয গঘিো ওযলর গল মমন্ত কোন্ধী নীলত লঠও চোয়কো োয়লন। ওোযণ এলত িভফণমলও লিুফলণম নো
লভলরলয় াঅয লফলিন্ন ওলয গদয়োয যোচবৈনলতও কন্ধ গলয়লঙলরন ি. লফ. াঅয. াঅলবদওয। মোাআলোও
ফোফোোললফয াঈলদযোকতোয় দলরত াঅিরলনয ূেোত খলি এফাং যফতমীওোলর াঅলিোরনওোযীযো এফাং দলরত
োললতযওযো লনলচলদয ালধওোয লঙলনলয় লনলত ালনওিোাআ পর য়। মলদ াঅচলওয এাআ এওলফাং তোব্দীয াঈিয
াঅধুলনও মুলক দলরতলদয প্রলত ফণমলিু ভোলচয দৃলি ততিো ুস্পি নয় তথোল দলরতযো এঔন াঅয ললঙলয় থোওোয
নো। ২০১৪য তথয ানুমোয়ী ালভতোব ওুন্ডুয (Minister of Minority Affairs) ভিীলত্ব বোযতফললময গ্রোভোিলর
৪৪.৮ তোাং ললিাঈল্ড ট্রোাআফ এফাং ৩৩.৪ তোাং ললিাঈল্ড ওোস্ট তঔন াঅলথমও লদও লদলয় লনম্নীভোলযঔোয নীলঘ
ফো ওলয। লওঙু লিু দলরত পরতোয ঘযভ লঔয রোব ওযলত োযলর ালধওোাং দলরত লনম্নীভোয নীলঘ এঔন
ফো ওলয। ১৯৯১য তথয ানুমোয়ী গদঔো মোয় দলরতযো াঅলথমও স্বোধীনতো রোব ওযোয য তোলদয কতোনুকলতও চীফন
ধোযোয় লওঙুিো লযফতমন াঅল। লওন্তু বোযতীয় যোচনীলত লও লচাআ তোলদয লঙলন গঙলে গদলফ তোাআ লনমমোতলনয
প্রওোয গওফর ফদলর মোয়। ২০১১ (Census Report) তথয ানুমোয়ী ৭৯ তোাং াঅলদফোী দলরত এফাং ৭৩ তোাং
ানযোনয দলরতযো লনচ স্থোয়ী কোমস্থয চীফন গথলও ফলিত। তোলদয গওোলনো স্থোয়ী গযোচকোয গদঔো মোয় নো লদন ভচুযীয
ওোচগুলরো গমন তোলদয চনযাআ যলেত থোলও। এওভোে এাআ ওোযলণ গদঔো মোয় ২০১২ গত ওণমোিলও ৯৩ তোাং দলরত
াথমকত লদও লদলয় লনম্ন ীভোলযঔোয নীলঘ ফো ওলয।
দলরত ম্প্রদোয় ফণম লিু দ্বোযোাআ ালধওতয ফলিত। লওন্তু এয াথম এাআ নয় গম দলরত ম্প্রদোলয়য ালস্তত্ব লিু
ধলভমাআ াঅলঙ। গফৌদ্ধ, বচন াআতযোলদ ধভমলকোলি এয ফযলতিভ নয়। ১৯৯০য তথয ানুমোয়ী গওোন ধভমলকোলিলত গওভন
াংঔযও ললিাঈল্ড ট্রোাআফ এফাং ললিাঈল্ড ওোস্ট যলয়লঙ তোাঁয এওিো াঅনুভোলনও তথয নীলঘ গদয়ো র”
Religion
Hinduism
Buddhism
Christianity
Sikhism
Zoroastrianism
Jainism
Islam

Schedule Caste
22%
90%
9%
31%
----

Schedule Tribe
9%
7.40%
33%
0.9%
16%
2.6%
--

প্রোঘীন বযতোয় দলরতলদয াআলতো াতযন্ত ওরুণ। গাআ ঘমমোলদয ভয়ওোর গথলওাআ তোযো ওরুণ াআলতো ফলয়
ঘলরলঙ। ভোচ গথলও গ্রোভ গথলও দূলয তোলদয াফস্থোন। ভোলচয লবতলয প্রলফলয লনললধোজ্ঞো ফযোফযাআ তোলদয
যলয়লঙ। তোলদয স্পলম াঈচ্চলেলণয ধভম োরলন ফযোখোত খিলত োলয তোাঁয চনয নোনো যওভ লফলধ লনললধ দলরতলদয
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াঈয াঅলযো ওযো য়। গমভন “ তৎওোরীন প্রঘলরত ঘন্ডোর গেলণ ফো ানয গওোন তোাঁয ভ গেলণযো গ্রোভ গথলও দূলয
থোওত এফাং গওোন ওোযণফত এওাআ থ মলদ োফমচনীন থোওত তলফ গাআ থ ফযফোয ওযলত তোলদয াতযন্ত
োফধোন বোলফ থু থু গপরোয চনয করোয় ওরী  দ লঘি ভুলঙ গপরোয চনয গওোভলয ছোি লনলয় মোতোয়োত ওযলত
ত। এাআ ঘন্ডোর গেলণলকোলি যফতমীলত গিোভ লললফ লযলঘলত রোব ওলয। গিোভ গেলণলকোলিয াঅয এওলি ওোললন
প্রোঘীন গ্রলন্থ (ঘমমোলদ) োয়ো মোয়। গম গিোভলদয স্পলম চোলতঘুযত য়োয ম্ভোফনো থোলও গাআ গিোভ নোযীলদয
োঘমম গলতাআ গ্রোলভয াঈচ্চফলণময ব্রোহ্মণ লফঘেণ লন্ডতযো গিোভ ওুিীলয যোলতয ান্ধওোলয ঙুলি াঅলন এফাং এলত
তোলদয চোলতঘুযত য়োয গওোলনো ম্ভোফনো গনাআ। গিোভলদয ফমদোাআ খৃণোলঘোলঔ াফজ্ঞো ওলয দূলয লযলয় গদয়ো
লয়লঙ াথঘ এাআ গিোভ চোলত ঙোেো ভোলচয গওোলনো ওরযোণওয (লমভন- ালন্তযোলি লিয়ো) ওোচাআ য় নো। াঅলর
গফদ োললতযাআ এভন ওতগুলরো গেলণলকোলিয নোভ যলয়লঙ মোযো প্রথভ গথলওাআ ান্তযচ গেলণ লললফ লযলঘত।
ফোফোোললফয ভত ানুমোয়ী াস্পৃয প্রথোয চে য় ৪০০ খ্রীিোলব্দ। ব্রোহ্মণয গেলণয াঅলধলতয এাআ প্রথোয িভ
াগ্রযভোন রূ গদঔো মোয়। ঘমমোলদয ভয় এয ঘূেোন্ত রূ োয়ো মোয়। বলক্ত াঅলিোরলন এাআ প্রথোয লফলযোলধতো
ওলযন ফহু লফঘেণ লন্ডত। এওনোথ তোলদযাআ এওচন লমলন ব্রোহ্মণ লয় লফলিন্ন দলরতলদয লয় াঅলিোরন
ওলযলঙলরন। যোভোনি (১২৯৯) বলক্ত াঅলিোরলন গমোকদোন ওলযন এফাং ভস্ত াস্পৃযলদয চনয ধভমোরলনয দ্বোয
ঔুলর গদন। তোাঁয লপ্রয়ললযযো লঙলরন- যোাআদো (লযচন) ওফীয (চুরোো), ধন গনো (নোধু), ীো (যোচুত), খন্নো
(চোি), ুতযোাং গদঔো মোয় ভস্ত গকোলি ম্প্রদোয় লনলয়াআ তোাঁয ধভমোরন এলকলয় মোয়। এযয ঘতুদম তলও গদঔো
মোয় াঅলিোরনওোযী ওফীযলও লতলন ১৪২৫-এ চে গ্রণ ওলযন এও লফধফো নোযীয কলবম। োভোলচও াভোলনয
ওোযলণ ভোতো তোলও তযোক ওলযন। চে ফৃিোন্তাআ মোয এভন ওরুণোভয় গ গতো োভোলচও লফলধ লনলললধয লফরুলদ্ধ
াঅলিোরন ওযলত ফোধয। চোতোত, প্রথো, াঅঘোয-ানুিোলনয লফরুলদ্ধ াঅলিোরন ওলয দলরতলদয লতলন ভোলচ
চোয়কো লদলত গঘলয়লঙলরন। ১৪৮৬গত নদীয়োয় চে গ্রণ ওযো বঘতনযলদলফয ওথো ওলরযাআ জ্ঞোত। লতলন ঘন্ডোলরয
োলথ ফল এও থোলর গঔলয়লঙন। বলক্ত াঅলিোরলনয ভোধযলভ দলরতলদয ভোলচ চোয়কো ফোনোলনোয গঘিো ওযো য়।
গঘোঔলভরো এাআ বলক্ত াঅলিোরলনয ভয় াঅলফবূমত ন, লতলন প্রথভ দলরত গরঔও লললফ ঔযোলত রোব ওলযন।
যোাআদো দলরতলদয লয় ভোলচ াঅলিোরলনয ূেোত খিোন। লতলন লনলচ ভুলঘ লযফোলয চে গ্রণ ওলযন। তোাআ
দলরতলদয ভনাঃ গফদনো তোাঁয াচোনো নয়। যোাআদো লওাংফো গুরু যলফদো গম লেো  জ্ঞোলনয লফস্তোয ভোলচ খিোন
তোলত াস্পৃযপ্রথোয লফলযোধী ভলনোবোফ পুলি াঈলঠ। দলরত ভোলচ তোাঁলও গুরুয দযচো গদয়ো য়। তোাঁয লঘন্তো-গঘতনো
লখ্ ধভম গ্রন্থ ‘গ্রন্থ োলফ’ গথলও াঈলঠ াঅল লওন্তু লতলন তৎওোরীন ভোলচ তোাঁয মথোলঘত ভমমোদো োনলন। লনলযোলো
তলও ন্ত েীযোভোনি যোয় ফম ধলভম এফাং ফম চোলত ম্মলত চোলনলয় াঈচ্চ-নীঘ লনলফমললল ওর গেলণলও ওোলঙ
গিলন গনন। ভধযমুলক খলি মোয়ো এাআ বলক্ত াঅলিোরলন ফহু ন্ত এাআ াস্পৃয প্রথোলও দূলয গঠলর গদন। লিু
দলরতযো াঅলিোরলনয ভোধযলভ তঔন ফোয ফোয চোনলত ঘোাআলঙর গম তোযো ‘লিু’ নো ‘ালিু’। তোযো প্রথোকত বোলফ
বফলদও াঅঘোয-ানুিোন ভোনলত থোলও।
গকৌতভ ফুদ্ধ এফাং ভোফীয চোলত-ফণম-লনলফমললল ওরলও ওোলঙ গিলন লনলয় দুলিো ৃথও ধলভময ূঘনো খিোন-গফৌদ্ধ
ধভম  বচন ধভম। াঈলন তলও ব্রোহ্ম ভোচ, াঅমমভোচ এফাং যোভওৃষ্ণ লভন দলরতলদয োভোলচও, াথমবৈনলতও এফাং
াঅাআনকত প্রলতফন্ধওতোলও ভুক্ত ওযলত এলকলয় াঅল। ১৯২৮-এ Wardha“গত লিুলদয াঈচ্চ গেলণয চনয লনলভমত
‘রক্ষ্মী-নোযোয়ণ’ ভলিয দলরতলদয চনয াঈেুক্ত ওলয গদয়ো য়। ভয় মত এলকলয় মোয় দলরত ম্প্রদোয়যো ততিো
স্বোবোলফও চীফলনয লদলও এলকলয় াঅলত থোলও। তথোল াঅচ তোযো তোলদয মলথোলঘত চোয়কো গলত োলযলন।
চোলতলবদ প্রথোয তীব্র প্রলওো গদঔো মোয় দলেণ বোযলত। গওযলর ফণম লিু ভোলচ লনম্ন গেলণয ভোনুললদয াঈয
াতযোঘোলযয গওোলনো ীভো গনাআ। প্রথো ানুমোয়ী গওযলর লনম্ন গেলণয ভোনুলযো াঈচ্চ গেলণ গথলও ফমদো এওিো দূযত্ব
গভলন ঘলর। ূলফম তোলদয ৯৬ পুি Nambudiris, ৬৪ পুি Naris এফাং ৪৮ পুি ানযোনয াঈচ্চ ম্প্রদোয় গথলও দূযত্ব
Volume-III, Issue-II

September 2016

5

দলরত : এও লফলিন্ন গকোলিয াআলতো

গভৌুভী নোথ

গভলন ঘরলত ত। লনম্নলেলণয গরোলওলদয োভোলচও, াথমবৈনলতও, যোচবৈনলতও ভস্ত ুলমোক ুলফধো গথলও ফলিত ওযো
য়। এভন ওী েোশুনোয ুলমোক ুলফধো তোলদযলও াতযন্ত ীলভত ভোেোয় গদয়ো ত। ১৯ তলও এাআ ভস্ত লওঙুয
লযফতমন াঅনোয চনয তীব্র াঅলিোরন শুরু য়। ১৯৩৬ গথলও ১৯৪৭-এয ভলধয গওযলরয ভস্ত ভলিয ফণম
লফবোলচত লিু ভোলচয চনয ঔুলর গদয়ো য়। গওফরভোে াস্পৃয প্রথোয লফরুলি োধলন।
োঞ্জোলফয Talhan Gurdwara গত খলি মোয় প্রোয় এওাআ যওলভয খিনো। ফণম লফবোলচত লিু ধলভময ভত লখ্
ধলভম এয প্রবোফ মলথি যলয়লঙ। Talhan-গ্রোলভ চোি লঔ  ঘোভোয ম্প্রদোলয়য দ্বন্দ্ব াঅচলওয নয়। ঘোভোয
ম্প্রদোয়লও ফমোলধওোয গথলও ফলিত ওযোাআ গমন চোি, ললঔয রেণ। ঘোভোয ম্প্রদোলয়য ভলধয দীখমলদন ধলয চলভ
থোওো এাআ লফলেোলবয লফলফোযণ এওলদন খিোযাআ ওথো লঙর। ২০০৩-এ Talhan-এ গদঔো মোয় গ্রোভফোীলদয ভলধয
এওিো ীতর মুলদ্ধয ূেোত খিলত চোি, লঔ  ঘোভোয ম্প্রদোলয়য ভলধয এাআ দ্বলন্দ্বয াঅনয়ন খলি এও লফে
স্থোনলও গওন্দ্র ওলয। ফরো য় গম তীথমস্থোন লওাংফো গওোলনো লফে স্থোলনয াঈয ওর ভোনুললয ভোন ালধওোয থোলও।
লওন্তু োঞ্জোলফয Talhan-এ এয ানযরূাআ গদঔো মোয়। ঘোভযযো এয প্রলতফোদ ওযলত গলদন চোি লঔলদয ভুলঔোভুলঔ
লয়লঙর। ীদ ফোফো লনোর লাং-এয নোলভ বতলয লফে স্থোন লনলয় গম দ্বন্দ্ব শুরু য় তো যফতমীলত দলরতলদয
াঅত্মম্মোলনয প্রশ্ন লয় দোাঁেোয়। চোি লঔ ম্প্রদোলয়য চলভদোয লফে স্থোলনয যেণোলফেলণয নোলভ ফোলেলয় মোলির
তোাঁয ম্পলিয বোন্ডোয। ভোলচয তথোওলথত লনম্ন গেলণয গরোওলদয ভস্ত প্রোয ুলমোক ুলফধো গথলও ফলিত ওলয
ভোলরও ম্প্রদোয় তোাঁয ভোলরওোনোয াফযফোয ওযলঙর। এওভোে গাআ ওোযলণাআ গঘতনোয ফুযণ খলি ঘোভোয
ম্প্রদোলয়য ভলধয। ঘোভোযযো ফোফো লনোর লাং-এয নোলভ লনলভমত লফে স্থোলনয ভোলরওোনোয াাংীদোয লত ঘোাআলর
তোলদযলও তোলেত ওযো য়। লওন্তু এাআ তোেনোয মথোলমোকয গওোলনো ওোযণ চোি, লঔযো গদঔোলত োলযলন। গঔোলন
গ্রোলভয এও-তৃতীয়োাং চনকণ ঘোভোয ম্প্রদোয় লদলয় বতলয গঔোলন ঘতোযোাআ ভোলরওোনোয াাংীদোয লত োযলফ নো
এ গওভন াঅাআনঙ্গত ওথো তোাআ ভোলচয তথোওলথত চনকণ চোি লঔলদয লফরুলদ্ধ লফঘোয ঘোাআলত ভোভোনয
াঅদোরলতয াঅেয় গ্রণ ওলয। এাআ লফেস্থোলনয নোলভ এফাং চনোধোযলণয ওরযোণোলথম গদ-লফলদ গথলও বোযতীয়
ভুদ্রোয় ৬-৭ গওোলি িোওো ভলয় ভলয় াঅল। এাআ লফোর লযভোণ াঅলথমও গমোকোলনয ালধওোাংাআ তঔন ভোলরও
ম্প্রদোয় গোগ্রোল াঅত্মোৎ ওলযন। চনোধোযলণয াঈন্নয়লণয ওোলচ োভোনয াাং ঔযঘ ওযো য় নো। গ্রোলভয ৬০
তোাং ঘোভোযলদয লনলচলদয াঈৎফ োরলনয চনয চোি, লঔলদয ওোলঙ িোওো ঘোাআলত য় এফাং গাআ িোওোয ওঔন
তোযো মমোি লযভোলণ োয়লন। ঘোভোয ম্প্রদোয় লনলচলদয ভোলরওোনোয ালধওোয ঘোাআলত াঅাআলনয দোযস্থ লর চোি,
লঔ চলভয ভোলরও এফাং ানযোনয াঈাঁঘু ম্প্রদোলয়য াংস্থোগুলরো এওলেত য় ঘোভোযলদয লফরুলদ্ধ। তোযো এাআ ভযোয
গুরুকম্ভীয রূলও োরওো ওলয লদলত তোযো লফে স্থোনলিয লনভমোলণয ওোচ এলকলয় লনলয় মোয়োয লযওল্পনো
যওোযলও গদঔোয়। কলতলওাআ Talhan-গ্রোলভ াঈন্নলত যওোলযয গঘোলঔ লে এফাং ানযোনয লফলয় এয োভলন
ালনও গঙোি লয় মোয়। পলর ঘোভোযলদয ভোলরওোনো োয়োয প্রলশ্ন াঅয গওোলনো লযফতমন াঅললন। Talhan Dalit
Acrion Committee-য President-এয ফক্তফয”
“We fought a war for Swabhiman (self-respect). The teachings of Guru Rabidas and
the access to modern education inculcated in us this desire. We are an economically
independent community; many of our people are noise who sends money from
Dubai, the West, etc. Here, we do not work for landlords, we are self-employed. Like
any other caste, we too are the offspring of Punjab we drink its water, we live on its
food. We are as good as anybody.”
Talhan গ্রোলভয িোলয়ত প্রধোন এফাং লনোর লাং-এয লফে স্থোলনয ভোলরওোনোয এওচন াাংীদোয বূলন্দ্র
লাং-এয ফক্তফয” “Every Sunday, the gulak was opened of the Rs. 5-7 lakh in offerings, Rs. 1-2
lakh was pilfered. The committee was against having chamars as members as it was an old
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tradition. It is wrong to think like that. The dalits got very upset when they asked for some
money to celebrate their festivals and the committee dominated by us doled out just Rs.
10,000 – Rs. 15,000. The dalits wanted to become part of the committee; they fought a four
year battle in court. Today, with the dalits around, everyone keeps a watch and corruption
in the shine has been cubed…”

বূলন্দ্র লাং-এয াঅয লওঙু ফক্তফয”
“Those earlier notions of untouchability, which was a Brahmanical concept, no
longer prevail. Earlier, poor chamar families were dependent on us, for example.
For taking the molasses’ waste. Now they stand equal to us, with many of their
children becoming class I officers carning fat salaries, while the soms of landlords
refuse to work on the land, the children of the chamars study and get good jobs. In
contrast, our sans are getting hooked to drugs as they idle their time away,…”

ঘোভোয ম্প্রদোয় গকোলি দীখম ঘোয ফঙয ধলয চোি লঔলদয লফরুদ্ধ াঅাআন ঙ্গত রেোাআ ওলয গকলঙ। াঅদোরলতয
দোযস্থ লয় ভস্ত াঅাআন গভলন রেোাআ ওযলর তোযো তোলদয প্রোয চোয়কো লঠওঠোওবোলফ োয়লন। এযাআ পরস্বরূ
ঘোভোয ম্প্রদোয় লেমলি াঅফদ্ধ র। েভতোোরীয লেমলিয লওোয লয় তোযো তোলদয স্বোবোলফও চীফন প্রণোরীলত
ফোধোপ্রোি য়। তোলদয প্রলয়োচনীয় োভগ্রীয গমোকোন ফন্ধ ওলয গদয়ো য় তোযয শুরু য় োলফও াতযোঘোয। লওর,
ঘে, রোলথ তোযয ওোাঁলঘয গফোতর, াআি, োথয াআতযোলদ লনলে ওযো য় ঘোভোযলদয াঈয। দু-দলরয ভলধয প্রঘন্ড
াংখললময য ঘোভোয ম্প্রদোয় ভোথো তুলর দোাঁেোয়। গলদন এাআ গোললত দলরতলকোলি লনলচলদযলও, লনলচলদয
ভোচলও গোলও দলরয লফরুলদ্ধ গলোকোন গকলয় যলগন ওলয তুলরলঙর।
ধলভম এওাআ াফস্থো। দলেণ বোযলত খ্রীিোন ধভমলকোলি ফণম লিু ভোলচয দ্বোযো প্রবোলফত। তোযো লফবোলচত
প্রলিয়োলও োদলয গ্রণ ওলয লনলয়লঙ। লওঙু লওঙু গেলে তোলদয োভোলচও স্তয লফনযো ালযফলতমত গথলও মোয়
গমভন গকোয়োন (Goan) এফাং ভোঙ্গলরোলযয়োন ওযোথলরও (Mangolorean latholico)-গদয োভোলচও স্তয লফনযো।
১৯৯২-এয বোযতীয় ওযোথলরওলদয াআলতো গথলও চোনো মোয় তোলভর নোেুলত দলরত খ্রীিোনলদয ঘোলঘময প্রলফোলধওোয
লনললধ ওযো য়, তোলদয ফলিত ওযো য় মীশুখ্রীলিয াঅযোধনো ম্পলওমত গম গওোলনো ওোলচ গমভন- গোবোমোেো, কীচমো
োঙ্গন োচোলনো াআতযোলদলত।
যোচবৈনলতও গেলে এয ফযলতিভ গনাআ। ফতমভোন বোযতফললম দলরত ম্প্রদোয়লও নীঘু গদঔোলত লওাংফো ফোনোলত
গওোলনো গেলোআ ঙোলেলন। তলফ ানযোনয গেলেয ভত যোচবৈনলতও িবূলভওোলত গঘতনোয লফলফোযণ াফযাআ খলি।
ভোথোঘোেো লদলয় লঠ ফহু যোচবৈনলতও াংকঠন। দলরতযো কলে গতোলর নতুন নতুন যোচবৈনলতও দর। ফতম ভোন
বোযতফললময ভত কণতোলিও োফমলবৌভ যোলে ওলরয ালধওোয ভোন। এয প্রভোণ োয়ো মোয় কলে ঠো নতুন নতুন
যোচবৈনলতও দলরয াঅত্মলযঘলয়। দলরত ম্প্রদোলয়য স্বোলথম কলে ঠো ফতমভোন বোযতফললময ওতগুলর যোচবৈনলতও দর
র”ফহুচন ভোচ োলিম, লযোলিওোন োলিম াফ াআলন্ডয়ো (ভোযোে), গরোও চনলক্ত োলিম (লফোয) ফহুচন লক্ত োলিম
(লনোলর), দলরত চনচোলত োলিম (লনোর), াআতযোলদ। াঈলেলঔত দরগুলরো দলরতলদয লয় লনলচলদয ালধওোয ভোচ
গথলও লঙলনলয় লনলত ওলঠোয াঈলদযোক গনয়। লওন্তু লফযীত লদলও এয াঈলদযোকতো যলয়লঙ। াথমোৎ ভোলচ ভোলরওোনোয
ালধওোলয মোযো ঔযোত, চোত-োলত মোযো লনলচলদযলও াংগ্রোলভয থলও এভলন গঙলে গদনলন। তোাআ দলরত লফলযোধী
লওঙু দর ভোলচ াফস্থোন ওলয। লফোলযয প্রতোোরী যণফীয গনো াঈাঁঘু ম্প্রদোয় দ্বোযো ঘোলরত লয় থোলও। তোযো
দলরতলদয লফরুলদ্ধ ভোনবোলফ প্রলতলমোলকতো ঘোলরলয় মোয় এফাং যোচবৈনলতও লযভন্ডলর এও তীব্র াোলন্তয ৃলি
ওলয। এাআ যণফীয গনো যওোয দ্বোযো গফাঅাআলন দর লললফ গখোললত য়। ১০১৫-য তথয ানুমোয়ী গদঔো মোয় Cobra
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port এও রজ্জোচনও খিনোয াঈদ্ঘোিন ওলয। তথয ানুমোয়ী ভুযরী ভলনোয গমোী, ল.ল.ঠোওুয এফাং Former
P.M. Chandra Shekhar প্রভুঔ লফলচল গনতোযো দলরত তযোওোলন্ড যণফীয গনোয োলথ ভোনবোলফ মুক্ত লঙলরন।

এত ভস্ত খিনো প্রওোলয খলি মোয়োয য নীলত ওুভোয, রোরু প্রোদ মোদফ এফাং যোফেী গদফীয ভত ঔযোতনোভো
গনতোযো গ ওলয থোলওন। দলরতলদয বনলতও ালধওোয লপলযলয় গদয়োয গওোলনো ালধওোয গমন তোলদয গনাআ াথঘ
এযো দলরত ম্প্রদোলয়যাআ এওচন প্রলতলনলধ।
মোাআলোও বোযত যওোয াঅচ গওোলনো ম্প্রদোয়লওাআ াঅয ললঙলয় থোওলত গদঔলত ঘোন নো। তোাআ লেোলেে
গোও াঅয ঘোওুযী গেলোআ গোও ললঙলয় েো ম্প্রদোয়লদয চনয াঅরোদো ওলয গওোঠো (Quota) reserve থোলও।
লওন্তু এাআ গেলে গদঔো লদর াঅলযও ধযলণয যোচনীলত। গম দলরতলদয ভোচ গথলও দূলয লযলয় গদয়োয ঘিোন্ত
ঘরলঙর গাআ দলরতলদয ভলধযাআ ানুপ্রলফ খিলত থোওর ফহু াঈাঁঘু ম্প্রদোলয়য চনচোলতয। যওোযী ুলমোক-ুলফধো
রোব ওযোয গরোবী ভলনোবোফ লনলয় তোযো লনলচলদযলও দলরত লললফ গখোলণো ওযর। তোাআ যোচবৈনলতও ানুোন
তোলদয লঙু ঙোেলত নোযোচ।
ফতমভোন বোযতফললম ফহু যোচবৈনলতও গনতো ভিীযো দলরত ম্প্রদোয় গথলও াঈলঠ াঅলন। ফোফু চকচীফন যোভ
(Deputy Prime Minister of India) দলরত ম্প্রদোয় গথলও াঈলঠ এল ১৯৭৭-এয ২৪ ভোঘম গথলও ১৯৭৯-এয
২৮ চুরোাআ মমন্ত তোাঁয CFD োলিমলও চনম্মুলঔ দোাঁে ওযোন। ১৯৭৭-এ K.R. Narayanan বোযতফললময প্রথভ
দলরত President লললফ লনমুলক্ত োন। দলরত ম্প্রদোলয়য Balakrishnan ২০০৭-এয ১৪ চোনুয়োযী বোযতফললময
Chief Justice লললফ লনমুলক্ত ন। বোযতীয় চনতো োলিময (BJP) গফ ওলয়ওচন গনতো ফতমভোলন দলরত
ম্প্রদোয় গথলও াঈলঠ াঅলন গমভন” Ramchandra Veerappa এফাং Dr. Suroj Bhan। ২০০৭ োলর াঈিয
প্রলদল ভোয়োফতী Chief Minister লদ লনমুক্ত ন। দলরত ম্প্রদোলয়য লয় লতলন াঅন গমোকযতোয়াআ এাআ
দোলধওোয রোব ওলযন। তলফ তোাঁয লফরুলদ্ধ ালবলমোক লঠ গম দলরত ম্প্রদোয় ফলরাআ লতলন লনফমোঘলন চয় রোব
ওলযন। ১৭ তোাং গবোি ভুরভোন ম্প্রদোয় গথলও, ১৭ তোাং ব্রোহ্মণ ম্প্রদোয় এফাং ফোওী ৮০ তোাংাআ দলরতলদয
গবোি োন ভোয়োফতী। ভোয়োফতীয যোচবৈনলতও চীফলনয পরতোয ওোযলণ তোলও লনলয় ফহু ভতফোদ কলঠত য়।
ালনলওয ধোযণো ভোয়োফতী বোযতফললময Prime Minister লদয াঈিযোলধওোযীয লদ বলফলযলত লনমুলক্ত গলত
োলযন। ললনভোয চকলত দলরতলদয এওাআ াফস্থো। দলেণ বোযলত গমলতু ফণম লফবোচলনয প্রঘরন ালধও গাআ
ওোযলণ দলরত ম্প্রদোয় গথলও গওোলনো ফযলক্ত ললনভো চকলত াঈলঠ াঅলফ তো এও যওভ াম্ভফ ফযোোয। ‘ফলরাঈি’
চকলত লওাংফো ানযোনয ললনভোয চকলত দলরতযো ওঔন প্রোয ভমমোদো োয়লন। ললনভো চকলত পরতো াচমন
ওযলত গলযলঙ এভন এওচন ালবলনতো লওাংফো ালবলনেীলও োয়ো ভুলওর গম দলরত চনলকোলি গথলও াঈলঠ
এললঙ। দলরত যোভলফরো োলোয়োলনয ুে লঘযোক োলোয়োন তোাঁয গওলযয়োলযয প্রোযম্ভ খিোন লিী ললনভোয
ভোধযলভ। তোাঁয প্রথভ ললনভো ২০১১-য়। লওন্তু যোচবৈনলতও এফাং াথমবৈনলতও গেেবূলভ লযফুি থোওো লে
ললনভোলি পরতো রোব ওযলত োলযলন। ওলঠোয লযেভ  াধযফোলয়য লফলনভলয় লঘযোঘলযত প্রথোলও তোযো
লযফতমন ওযলত োলযলন। ললনভোয োথমওতো নো াঅোয় দলরত লঘযোক োলোয়োলনয গমোকযতো লনলয় নোনো যওভ প্রশ্ন
াঈত্থোলত য়। ২০১১য য গথলও াঅয নতুন গওোলনো ললনভোয চনয তোলও লনফমোঘন ওযো য় নো। লঘযোলকয লশুলফরো
ফলরাঈি চকত তোাঁয ওোলঙ স্বলেয চকলতয ভোন লঙর াথঘ ফণমলফবোচন প্রথো তোাঁয এাআ স্বে চকতলও গবলঙ্গ ঘূেভোয
ওলয গদয়। ফতমভোন ললি ললনভোয চকলত এভন ালনও ঘরলঘে প্রওোলত য় গমঔোলন ললঙলয় েো ম্প্রদোয়লও
প্রওোলয াঅনো য়। গমভন- এওরফয: লদ যয়োর কোিম (২০০৭), াঅযেণ (২০১১) এফাং ভোলছ লদ ভোাঈলেন ভযোন
(২০১৫); ঘরলঘে চকলত দলরত ম্প্রদোলয়য এাআ ফিনো দলরত দমও ভন্ডরীয াঈয প্রবোফ গপরলত ফোধয ওলয।
২০১১য চনকণনো তথয ানুমোয়ী গদঔো মোয় গকোিো বোযতফলম চুলে দলরত ম্প্রদোলয়য গম ফহুরতো যলয়লঙ তোাঁয
ালধওোাংাআ যলয়লঙ লনম্নলরলঔত যোচয চুলে।
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াঈিযপ্রলদল
লয়স্ট গফঙ্গর
লফোয
তোলভর নোেু

গভৌুভী নোথ

২০.৫% এ ল
১০.৭% এ ল
৮.২% এ ল
৭.২% এ ল

োঞ্জোলফ দলরতলদয াংঔযো ালনও গফল, প্রোয় ৩১.৯% লভলচোযোলভ এলদয াংঔযো প্রোয় গনাআ ফরলরাআ ঘলর।
লদলনয য লদন এাআ দলরতলদয াংঔযো গফলে ঘলরলঙ লওন্তু গ ানুমোয়ী যওোযী ঔোতোয় তোলদয ুলমোক ুলফধো
ফোেলঙ নো। যওোযী ঔোতোয় াঅলক গমিুওু Reservation তোাঁলদয চনয লনধমোলযত লঙর Population গফলে মোয়োয
য ীলভত াংঔযোাআ তোলদয Reservation গথলও মোয়। াঈিয প্রলদলয প্রোক্তন ভূঔযভিী ভোয়োফতী এাআ লফলয়লিলও
াংলফধোলন ফহু ূলফমাআ গ ওলযলঙলরন লওন্তু বোযত যওোয তো লনলয় গওোলনো লঠও লদ্ধোন্ত াঅচ মমন্ত গনয়লন।
তোঙোেো লদলনয য লদন যওোযী াংস্থোনগুলরো গমবোলফ গফযওোযী লয় াঈঠলঙ গাআ ানুমোয়ী ললঙলয় েো চোলতলদয
াঅরোদো ওলয ুলমোক ুলফধো াঅয গদয়ো লি নো। কলতলওাআ দলরতযো খুলয লপলয াঅফোয এওাআ চোয়কোয় লকলয়
গৌাঁঙোয়।
এফোয োললতয াঅো মোও। ফোফোোললফয াঈলদযোকতোয় দলরতযো লনচোলতয কলে গতোরোয় লঘি লয় াঈলঠলঙর
এফাং গাআ তোেনোলতাআ ১৯৬৫-য লিলবলয প্রথভ দলরত োলতয বোয াঅলয়োচন ওযো য়। লওন্তু ফোফোোললফয
ভৃতুযলত গাআ োলতয বোয় লফঘ্ন খলি এফাং লফলয়িো লওঙুিো ললঙলয় লে। ১৯৫৮ গত ুনাঃফোয গাআ বোয াঅলয়োচন
ওযো য়। াঅন্নো বোাঈ োলঠ, ঙ্কযযো ঔযোি, ফোফুযো ফোগুর এযো দলরত োললতযও লললফ লযলঘলত রোব ওলযন।
তলফ লোলিয দলওয শুরু এফাং গল োললতযয ভলধয লফস্তয োথমওয রে ওযো মোয়। শুরুয োলতযলও দলরত োলতয
ফরলর এতিো লঘলিত ওযো মোয় নো লওন্তু লোলিয দলওয গল গথলও গম ভস্ত োলতয যঘনো শুরু য় গগুলরোাআ
দলরত োলতয বোন্ডোযলও ভৃদ্ধ ওলয। াঅন্নো বোাঈ োলঠ গম ভস্ত কল্প, ওলফতো, গওৌতুও লরঔলতন গগুলরোলত দলরত
লফলয়লি প্রধোন লয় াঈঠত নো। ভোচ ফোস্তফতোলও প্রধোন ওলয তুরলর দলরতলদয লতলন ৃথও ওলয োললতয তুলর
ধলযনলন। তোাআ লতলন দলরত োলতয ভোলচ ততিো কৃলত নন। তলফ তোাঁয ভওোরীন দু’চন োললতযও ঙ্কযযো ঔযোি
এফাং ফোফুযো ফোগুর দলরত োলতয ভোলচয লথওৃত লদক্ দমও লললফ লঘলিত লয়লঙন। এলদয যঘনোয
দলরতলদয ভলনয ওথোাআ গফলযলয় এললঙর। দলরত োলতয বোন্ডোলযয ভুঔয াঈলেযাআ গমন প্রোণ লপলয োয় ঙ্কযযো
 ফোফুযোলয়য যঘনোয়, দলরত োলতয বোন্ডোয কলে ঠোয লঙলন াঅয দু’চলনয নোভ োয়ো মোয় গচযোলতফোপুলর,
এ. এভ. ভোলি। এযো াঈলন তলও ভোচ াংস্কোযও াঅলিোরলন ভুঔয বূলভওো লনলয়লঙর। ফোফুযো ফোগুর ‘মঔন
াঅলভ চোত রুলওলয়লঙরোভ’ কল্প াংওরন ফাআলি প্রওোলত য়োয য ভগ্র োলতয বোন্ডোলয গমন এও লফলফোযণ
খলি। দলরত ম্প্রদোলয়য াঅবযন্তযীণ ফোস্তফতো ভগ্র ৃলথফীয ম্মুলঔ গমন ভুূলতম নগ্ন লয় মোয়। দলরত োলতয
ভোলচয ভুঔয াঈলেয লঙর লনলচলদয দলরত লললফ স্বতি প্রলতিো কলে গতোরো এফাং ফণম লফবোলচত লিু ভোলচ
প্রলফল াস্বীওোয ওযো। দলরত োললতযয প্রলয়োচনীয়তো লনলয় এভ. এন. য়োঙ্খোলে ফলরলঙলরন”

‚যোভোয়ণ-ভোবোযলত দলরত োলতয গনাআ, দলরতলদয াঅরোদো োলতয বতলয ওযলত লফ“ ভোলওমন গদলয
ওোলরোলদয ভত‛।
১৯৬৮গত যঙ্গোফোদ গথলও প্রওোলত কঙ্গোধয ন্তয়োলরয ‘ালস্মতোদম’ লেওোলি দলরত োললতযয োলতয়োয
লয় দোাঁেোয়। নোভলদ ধোোর, াচুমন িোগলর, গচ.লব. য়োয, দয়ো য়োয, াঈভোওোন্ত যণফীয, যোভদো গোযলত
এযো ফোাআ দলরত োলতয াঅলিোরলন গমোকদোন ওলযন। তোযো স্বোধীনতো লদফলও ওোলরোলদফ লোলফ াঈদ্মোন
ওযলত াঅহ্বোন চোনোলরন। ১৯৭২-এ প্রওোলত র নোভলদ ধোোলরয ওোফযগ্রন্থ ‘গকোরলঠো’। ওোফযগ্রন্থলি লযষ্কোয
বোলোয় দলরতলদয াঅত্মভমলণাআ প্রওোলত র। গ্রন্থলি প্রওোলয োলথ োলথ দলরত োলতয গমন াঅয এওিু গচোয
গলয় গকর। দলরত োলতয লদলনয য লদন লনতয োলতয বোন্ডোযলও লযফুি ওযলর এাআ োলতয বোন্ডোয ম্পলওম
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এওলি লফলয় াফযাআ াঈলেঔনীয় গম, গওোলনো াঈনযো এঔোলন পরতো রোব ওযলত োলযলন। াঅত্মচীফনীাআ দলরত
োললতযয ভুঔয ম্পদ। এ লনলয় োলতয ভোলচ প্রঘুয দ্বন্দ্ব যলয়লঙ। দলরত োলতয লনলয় ঘঘমো ওযলত লকলয় গদলফ
যোলয়য ম্মুলঔ গম লফলয়লি ফলঘলয় গফল গফদনোদোয়ও লয় লঠ তো লরো দলরত নোযীলদয াঅত্মওথো। গোললত
গেলণয ভলধয এাআ নোযীযো াঅয গোললত ফলর তোাঁয লনলচলদযলও াঅয দলরত ফরলত নোযোচ। দলরত নোযীযো গওফর
ভোলচয তথোওলথত াঈাঁঘু গরোলওলদয দ্বোযো লনমমোলতত য় নো তোযো দলরতলদয দ্বোযো গোললত য় াথঘ এাআ দলরতযো
ানয াঅলযও গকোলি দ্বোযো লনমমোলতত, লনীলেত। দলরত ভলরোযো তোাআ লনলচলদয লনলশ্চত বলফলযত লনলয় াঅয ঘঘমো
ওযলত ঘোয় নো ওোযণ তোযো এলত ীযোভুক্ত নয় ফযাং াঅয ীলেত য়। তোলদয এওচন ওলফয ওোতয প্রোথমনো
োললতযও গদলফ তোাঁয াংওরলন াঈলেঔ ওলযলঙন”
বকফোন ঔোন্ডফোয ওোলঙ
..........................................
..........................................
দুলনয়োয োভলন াঅভোলদয াঅয নযোাংলিো গওোয নো।১ (ানুযোধো গুযফ)
ি. লফ. াঅয. াঅলবদওয দলরত াঅলিোরন শুরু ওলযন দীখমলদলনয প্রতযোঔযোলনয য। এাআ প্রতযোঔযোত শুধু তোাঁয
চীফলনয খলি মোয়ো খিনো নয়। প্রচলেয য প্রচে এাআ প্রতযোঔযোলনয লওোয লয়লঙ। ফোফোোলফ চোনলতন তোাঁয
এওোয লে এয প্রলতফোদ ওযো ম্ভফ নয়। তোাআ ভস্ত দলরত ম্প্রদোয়লও এওলে াঅনোয চনয লতলন লঘি লরন।
ফণম লিু ভোলচ এাআ দলরতযো এতিোাআ প্রতযোঔযোত গম চরোন ওযোয গেলে তোলদয াঈয লফলধলনললধ াঅলযো
ওযো য়। ভোে-এয ঘোবোদয গরও গথলও ফণম লিু ভোচ দলরতলদয চর োলন লনললদ্ধ ওযলর তো গথলওাআ
ফোফোোললফয াঅলিোরলনয ূেোত খলি। ফোফোোলফ এও তযোগ্র লভলতয াঅলয়োচন ওলয ওর দলরতলদয
গাআ বোয় াঅহ্বোন চোনোন। ১৯২৭ োলরয ২৫ লিলবয এাআ বোয় ফোফোোললফয ফক্তৃতো ালফস্মযণীয় লয়
াআলতোলয োতোয় গথলও মোয়। গলদলনয ফক্তৃতো ভস্ত দলরতলদয এওলে ওলয তীব্র লফলেোলব াঅলরোলেত ওলয
তুলরলঙর। ফোফোোললফয ফক্তৃতোয় খুভন্ত ভোনফ ভন গলদন াঈলিলচত লয় লনলচলদয ালধওোয ম্পলওম লঘতন লয়
াআয়লঠ। ভস্ত মুলক্ত লদলয় ফুলদ্ধ লদলয় গম াঅলরোঘনো লতলন ফমম্মুলঔ তুলর ধলযলঙলরন তোলত গঘতনোয ফুযণ নো
য়োিো াস্বোবোলফও ফযোোয। লতলন গলদন ফণম লিু ভোলচয প্রলত মতিো নো লফলেোব প্রওো ওলযলঙলরন তোাঁয গঘলয়
ালনও গফী গচোয লদলয়লঙলরন এওিো ুস্থ ভোনফাংখঠন কলে ঠোয লদলও। লতলন লিুলদয ঘতুমলফদলও ম্মোন
চোনোন, লিু ধলভময দয়ো, লযোওোয, চীলফ গপ্রভ, লনাঃস্বোথমফোন াআতযোলদ লফলয়লও স্মযলণ ওলযলয় গম ফক্তৃতো
লযলফন ওলযন তো মলথি মুলক্তূণম লয় দোাঁেোয় দলরতলদয ওোলঙ। দীখমলদলনয ীেো গথলও াঅত্মভুলক্তয তোলকলদ
ওলরাআ এওূলে গফাঁলধ ের ২৭ লিলবলয। ভগ্র লফলে বোযতফলম গওন তৃতীয় লফলেয এওলি াাং লয় লে
যাআর এাআ ওোযলণয লঙলন গম লওঙু াাং লর এাআ লফবোচন দ্ধলত। তো প্রভোলণত র। ফ্রোলেয োভোলচও 
াথমবৈনলতও াফস্থো ওী ওলয এত াঈনলতভোলনয তোাঁয তুরনোভূরও াঅলরোঘনো র ফক্তৃতো বোয়।
লিুধভম ঘতুমফলণম লফবোলচত। ব্রোহ্মণ, েলেয়, বফয, ূদ্র, ভোলচ মোয ভোথোয় ভুওুি থোওলফ গ ব্রোহ্মণ াথমোৎ যোচো
াঅয মোয োলত ধনুও থোওলফ গ েলেয় াথমোৎ ফমলক্তভোন। এঙোেো ফোওী মোযো াঅলঙন তোযো ভোলচয নীঘুস্তলযয
গরোও লললফ লযলঘত। ব্রোহ্মণ াঅয েলেয়লদয গফো ওলযাআ তোযো ুলযোচীফন ওোলিলয় গদয়। লিু ভোলচ এাআ
ঘতুফণম ঙোেো লওঙু গরোও থোলওন মোযো লফলিন্ন াথঘ গ্রোলভয ওোচওভম তোলদযলও ঙোেো য়  নো এযোাআ ফতমভোলন
দলরত লোলফ লযলঘত। ফ্রোলে এাআ ফণমলিুলদয ভত লফবোচন দ্ধলত যলয়লঙ, তোযো লতনলি গেলণলত লফবক্ত। ব্রোহ্মণ
 েলেয়লদয ভত এয ভলধয দুলিো গেলণ এফাং বফয, ূদ্র, ালতূদ্র লভলরলয় ানয াঅলযওলি গেলণ। ফ্রোলেয াংলদ
এাআ গেলণ বফলভযলও যদ ওযোয চনয গম ালধলফলনয াঅলয়োচন ওযো য় তোলত ঐ ভয় াঅলয়োচনওোযীলদয লনিো
প্রঘুয য়। ঐ বোয য ালবচোতফকমলও লনদময়বোলফ তযো ওযো য়। ালবচোতলদয ম্পলি ফোলচয়োি ওযো য়।
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োধোযণ ভোনূলযো ালবচোতফলকময লফরুলদ্ধ এও মুলদ্ধয গখোলণো ওলয। গ ভয় এাআ খিনোগুলরোয লনিো মলথি
লযভোলণ লর ফতমভোন োলন্তূণম ফ্রোে লওন্তু তোযাআ প্রলতপরস্বরূ। ফ্রোলেয এাআ খিনো ভগ্র লফলে লফপ্লফ এলনলঙর।
প্রোয় প্রলতযওলি গদাআ নলচয ফন ওলয। এাআ খিনোয য লফলেয প্রোয় প্রলতযওলি গদলয চনয লতলযোলি গখোলণো
রোখু ওযো য়। োললতযও গদলফ তোাঁয াংওরলন ঙলি গখোলণো াঈলেঔ ওলযলঙন”

‚১. চলেয য গওোলনো ভোনুলাআ ভোন...
এ ফযোোলয গওোলনো যওভ োথমওয লর, তো লফ শুধুভোে গভধোয লবলিলতাআ, তোাঁয চলেয চনয নয়।‛ (ৃাঃ ২৯)
ফোফোোলফ ফ্রোলেয ভতাআ াঅভোলদয গদল লফপ্লফ াঅনলত ঘোন। মোয পরস্বরূ কলঠত লফ এওলি ুস্থ
ভোনফলকোলি। তঔন ভোনুল ঐলও লঘন্তো গঙলে ভলগ্রয াঈন্নলতয লঘন্তো ওযলফ। গঙোি ওথো গঙোি লঘন্তো গঙলে লফলললয
লদলও এলকলয় মোলফ। াঅভোলদয োফমলবৌলভও যোে াঅচলও দুদমোয গম ঘযভ লঔলয দোাঁলেলয় াঅলঙ তোাঁয এওভোে
ওোযণ এাআ ফণম লফবোচন দ্ধলত। ফণমলফবোচলনয পলর ভোনুল ভোনুললও গওফর লঙন লদলওাআ গিলনলঙ, ওঔন এলকলয়
গদয়লন। াঅয এও লফোর চনলকোলি মঔন শুধু লঙন লদলওাআ মোলফ তঔন তো গথলও গদলয াঈন্নলত ওী ওলয লফ। এয
প্রলতওোয লললফ ফোফোোলফ তোাআ ভগ্র দলরত গকোলিলও এলকলয় াঅলত ফলরলঙন। লতলন গকোেো গথলও এাআ লফবোচন
দ্ধলতলও লনভূমর ওযলত গঘলয়লঙন াফণম লফফোলয ভধয লদলয়। াফণম লফফোলয ভোধযলভ এওলি গকোলি ায
গকোলিলও চোনোয ুলমোক োলফ। প্রলতযলওয াঅঘোয ানুিোলনয াঅদোন-প্রদোলনয পলর গৌভ্রোতৃত্বলফোলধয ভধয লদলয়
কলে াঈঠলফ এওিো ুস্থ ভোনফলকোলি। এবোলফাআ ফোফোোলফ াস্পৃযতোলও লনভূমর ওলয ভোচলও এওলি ফলণম এফাং
ভতর প্রলতলিত ওযলত গঘলয়লঙ।
গদলফ যোলয়য ‘দলরত’ াংওলরত গ্রলন্থ লতলন ওতগুলরো াঅঔযোলনয াংওরন ওলযলঙন। াঅঔযোনগুলরোয কবীযতো
োঠওভন্ডরীয যীলয লযণ চোকোলত ফোধয। ওতগুলরো াঅঔযোলনয াঅলরোঘনো লনলম্ন গদয়ো র।
াচুমন িোগলর দলরত োললতযয াগ্রবূলভ, শ্চোৎিবূলভ, োললতযয ম্ভোফনো, াঈলেযভূরও যঘনো এফাং
োলতযলওলন্দ্রও নোনোযওভ যঘনো লনলয় ‘দলরত োলতয: াতীত, ফতমভোন  বলফলযৎ’ াঅঔযোনলি যঘনো ওলযন। দলরত
ম্প্রদোলয়য াঈয দীখম কলফলণো ঘোলরলয় লতলন প্রঘুয তথয াংগ্র ওলযন এযয এাআ াঅঔযোনভূরও যঘনোয় লতলন তৎয
লয় াঈলঠন াস্পৃয প্রথো গকোেো গথলও ওীবোলফ লনভূমর ওযো মোয় তোাঁয ানুন্ধোন ওযলত লকলয় লতলন গদঔলরন গম এাআ
চোলতলবদ প্রথো াঅচলওয লফলয় নয় লফলয়লি ফহু প্রোঘীন এফাং এয ৃলি ওতমো গম াঅলর গও তো লঠও বোলফ ঔুাঁলচ
গফয ওযো ফতমভোলন ওলঠন। এভন ওী গম ‘ভনুস্মৃলত’-য তীব্র লনিো দলরত ম্প্রদোয় ওলয থোলওন গাআ ‘ভনুস্মৃলত’-য তীব্র
লনিো দলরত ম্প্রদোয় ওলয থোলওন গাআ ‘ভনুস্মৃলত’ গম এয াঈদ্ভোফও নয় তো প্রভোণ ওলযন াচুমন িোগলর। ঋলল
ভনু এাআ ফণম লফবোচলনয াঈগ্র ভথমও লঙলরন। প্রোঘীন প্রথো ানুমোয়ী লিু ধলভম ঘোযলি ফণম যলয়লঙ। ব্রোহ্মণ, েলেয়,
বফয এফাং ূদ্র। ঋলেলদ াঅলঙ বদফফোণী ানুমোয়ী ব্রোহ্মণযো ব্রহ্মোয ভুঔ গথলও চেরোব ওলযন, েলেয়যো ব্রহ্মোয ওোাঁধ
গথলও, বফযযো াঈরু গথলও এফাং ূদ্রযো োলয়য নীঘ গথলও চেরোব ওলয। ঋলেলদয এাআ তথয ানুমোয়ী ব্রোহ্মণযো
যোচবোয় াঅলদ চোলয ওযলর েলেয়যো তো ওোলমম লযণত ওলযন। ব্রোহ্মণযো ঔুফ ীঘ্রাআ এওলেত লয় লনলচলদয
াঅলধতয ভোলচ লফস্তোয ওলয গনন। েলেয়যো এলত ভথমও চোলনলয় লনচ লক্তফলর াঅলধতয লফস্তোলযয ঘযভ ীভোয়
লকলয় দোাঁেোয়। াঅয এাআ গকোলিয াঅলধলতযয াঅলরোেলন বফয  ূলদ্রয ভত েুদ্র স্বোলথম গফাঁলঘ থোওো ফযফোয়ী 
েলভওলকোলি ঘোো লে মোয়। লদলনয য লদন তোযো াফললরত লত থোলও। ব্রোহ্মণযো লনচ স্বোলথম ঋলেলদয োয়তোয়
োভোলচও, যোচবৈনলতও, াথমবৈনলতও নোনোযওলভয াঅাআন ভোলচ চোলয ওযলত থোলওন। েলেয়লদয গঘিোয় গাআ ভস্ত
াঅাআলনয গফোয় এতিোাআ লফস্তৃত লয় লে এফাং এতিোাআ দৃঢ় লয় লে গম তোাঁয প্রলতলফব াঅচ বোযতফললময লফলবন্ন
চোয়কোয় গদঔো মোয় াঈচ্চফলণময প্রতোতলে লনম্নফলণময গরোলওযো লদলনয য লদন াঅয ললঙলয় েলত থোলও এফাং
এও ভয় তোযো াস্পৃযচোলতলত লযণত য়।
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াস্পৃযযো তৎওোলর াতযন্ত ওরুণ াফস্থোয় লঙর। োভোলচও, োাংস্কৃলতও, ভোনলও াআতযোলদ লনমমোতলনয ভোধযলভ
তোলদয ফুলছলয় গদয়ো য় এাআ তোলদয চীফন। গোললণয এও ালবি রূ এাআবোলফাআ বোযতফললম রোলরত লয়
এললঙ। গদঔলত গদঔলত গোলণরূ ফৃে তোাঁয ভূর  ভগ্র লফলে যোচত্ব শুরু ওলয। গৌযোলণও ওথো, ধভমীয় গ্রন্থ 
লফলবন্ন োস্ত্রোলদয ঙেঙোয়োয় এাআ ভস্ত গোলণ লিয়ো মঔন বোযতফললম যোচত্ব ওযলঙর লঠও তঔনাআ াঅকভণ খির
লব্রলিলদয, নোেো ের বোযতীয় ভোচ ফযফস্থোয় লব্রলিযো তোলদয োলথ লনলয় াঅর লল্প লফপ্লফ। চোত-োলতয
লফলবলদয গঘলয় তঔন ালনও গফী চরুযী লয় ের ফযফোয় ভুনোপোয ললফ লনলও ওযো। গোলণতোয রূ
োল্টোলরো। ভোত্মো গচযোলতফো পুলর (১৮২৮-১৮৯০) গাআ ভয়ওোয এওচন ভোচ াংস্কোযও মোলও চোলত গবদ প্রথো
স্পম ওযলত োলযলন, মোয ভলন প্রোলণ াঅধুলনওতোয গঙোাঁয়ো গরলকলঙর। লমলন াঈরলি ওযলত গলযলঙলরন ললঙলয়
েো চনলকোলিলও লেোয াঅলরোলও াঅলরোলওত ওযলত লফ। ি. বীভযো যোভচী াঅলবদওয (১৮৯১-১৯৫৬)
গচযোলতফোপুলরয প্রলতলি দলেল তোাঁয োল লঙলরন।
লওঙু লওঙু কলফলও ভলন ওলযন এাআ গচযোলতফোপুলরাআ দলরত োললতযয ূেোত খিোন। াঅফোয ওোয ওোয ভলত
বলক্ত াঅলিোরলনাআ এয চে। গওাঈ গওাঈ ফলরন ন্নযো ওলফ গঘোঔোলভরোয ওলফতোয ভোধযলভ দলরত োলতয বোযত
বূলভলত দোমণ ওলয। এ. এভ. ভোলি  (১৮৮৬-১৯৫৭) এাআ োললতযয ূেোত লত োলযন। এাআ ভস্ত
নোনোযওভ তওম লফতওম োলতয ভোলচ ঘরলত থোলও। াযলদলও ফোফোোলফ ভস্ত দলরত গকোলিলও এওলেত ওযোয
চনয ে লেওোয় নোনোযওভ গরঔো প্রওো ওযলত থোলওন। ভোযোঠী বোলোয় লফলবন্ন যঘনো এফাং াআাংলযলচলত তোাঁয গরঔো
প্রওো লর দলরত োঠও ভন্ডরী এওলেত লয় লে। লফলবন্ন চোয়কোয় দলরত এওে ওযোয চনয লফলবন্ন বোয
াঅলয়োচন ওলযন এফাং তোলত ভূরযফোন ফক্তৃতো লযলফন ওলযন। লতলন এফাং তোাঁয ানুকোভীযো গফৌদ্ধ ধভম গ্রণ ওলয ফণম
লফবোচন দ্ধলতলও এভন বোলফ াঅিভণ ওলযন গম লতলন দলরত োলতয চকলত এও তীব্র াঅলিোরন তুরলত োলযন।
তোাঁয তযলনিো  লনয়ভোনুফলতমতোলও ফোাআ তঔন গভলন লনলয়লঙর। বফপ্ললফও লঘন্তো-গঘতনোয ভোধযলভ লতলন
োলতযচকলত াঅলরোেন াঅনলত গলযলঙলরন ফলরাআ যফতমীওোলর তোাঁলও দলরত োললতযয চনও লললফ
াঅঔযোলয়ত ওযো য়। ফোফোোললফয গঘিোয় ১৯৪৫-এ গফোবোাআলত ‘লরস্ এিুলওন গোোাআলি’ প্রলতিো য় এফাং
গাআ লঙ্গ ‘লদ্ধোথম’ ওলরচ স্থোলত য়। ফোফোোলফ এাআ প্রলতিোনগুলরোলত দলরতলদয ললেত য়োয ভস্ত যওভ
ুলমোক ুলফধো ওলয গদন, লওঙু লওঙু দলরত গভয় াঈচ্চফণমলও নওর ওলয োলতয যঘনো ওযো শুরু ওলয।
ফোফোোললফয াঈলেয লওন্তু তো লঙর নো। লতলন এওলি ুস্থ লিয় ভোনফলকোলি কলে তুরলত গঘলয়লঙলরন গমঔোলন
থোওলফ লনচস্বতো, গওোলনো নওর নলফলয চোয়কো এঔোলন লতলন লদলত ঘোন নো। ি. াঅলবদওলযয গঘিোয় এও াঔন্ড
ভোনফ গকোলি কলে াঈঠলত োযত লওন্তু তোাঁয ভৃতুযলত এলত লঘয ধযর াঈলঠ ভোযোঠো দলরত াংখ ভগ্র দলরত গকোলিয
ভি লয় াঈলঠ এফাং গাআ লঙ্গ লঙ্গ কলে াঈঠর লযোলিওোন োলিম। ফোফোোললফয ভৃতুযয য এাআ োলিম ফমোাংল দুফমর
লয় লে। লওঙু লওঙু গনতো ভলন ওযলরন এাআ োলিময লঙ্গ ওলভাঈলনিলদয গমোকূে স্থোন লত োলযনো। াঅফোয
গওাঈ গওাঈ াঈরলি ওযলরন ভোর্ক্মফোদ এয লঙ্গ চলেত। াঅলবদওলযয লঘন্তো গঘতনো স্বয়াংম্পূণম তোাআ গওোলনো াআচভ ফো
ভতফোদ এয লঙ্গ চলেত লত োলযনো।
াংওরও গদলফ দলরত োললতযয বূলভওো  োললতযও ভূরয লনলয় লওঙু লওঙু লফলয়গুলরোয াঈয দৃলিলনলে
ওলযলঙন”

‚১. বোযতীয় োভোলচও প্রথোয়... লফলিন্নতোফোদী নয়।‛ (ৃাঃ ৫৬)
াঈলেলঔত লফলয়গুলরয লযলপ্রলেলত লওঙু লফললয়য াঈয দৃঢ়প্রলতজ্ঞফদ্ধ য়ো াঈলঘত ফলর গদলফ যোয় ভলন
ওলযন। গমভন”

‚োভোলচও ালফঘোয... লযোয ওযো াঈলঘত।‛ (ৃাঃ ৫৭)
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দলরত োলতয তৎওোলর ভগ্র বোযতফলম চুলে ঙলেলয় েলরাআ োলতয াঅবযন্তযীণ লওঙু দ্বন্দ্ব লঙর। ভোত্মো কোলন্ধ
 াঅলবদওয ন্থী দুলিো দলর লফবক্ত লঙর দলরত গকোলি, ভোত্মোকোলন্ধ াস্পৃযলদয োভোলচও ভমমোদো াঅয়লি াঅনলত
গম াঅলিোরন শুরু ওলযলঙলরন গাআ াঅলিোরলন দলরতযো লফলল াঅওৃি নলন ওোযণ এয লফযীলত লঙলরন
ফোফোোলফ। লতলন লনলচ এওচন ভোয লঙলরন এফাং দলরতলদয ালধওোাংাআ ভোয গকোলি গথলও াঈলঠ াঅো। তোাআ
দলরতযো স্বোবোলফও বোলফাআ াঅলবদওয ন্থীলত গমোকদোন ওযলরন। লওন্তু লওঙু গরোও কোলন্ধফোদীলতাআ গথলভ থোওলরন।
পলর দলরত োলতয লওঙু গরোও গথলও ফলিত গথলও গকর। ফোফোোলফ কোলন্ধফোদলও ভথমন ওলযনলন ওোযণ তোাঁয
ধোযণো ওাংলগ্র োলিম ুাঁলচলত গেলণয দ্বোযো বতলয, ুলচলতলদয চনয বতলয। তোাআ লফলিন্ন দলযদ্রলদয ফযথো তোযো
গওোলনোলদনাআ াঈরলি ওযলত োযলফ নো। াযলদলও এভন লওঙু ম্প্রদোয় যলয় গকলঙ মোযো গওোলনো দরাআ গমোকদোন
ওলযলন। ঘোভোয, াঅলদফোী, ভোাং, গধোয, গোরোয, যোলভোল, লবর, মোমোফয, নোলিয়োর প্রবৃলত ম্প্রদোয়লকোলি। তোযো
গওোলনো াঅলিোরন ওযলরন নো ওোযণ তোলদয লনলচলদয লওঙু গো লঙর এফাং ভোযলদয ভত তোলদয গ্রোলভয
াঈচ্চফাংীয়লদয াঈয লনবময ওযলত ত নো। তোযো তোলদয ভত ওলয াঈচ্চফাংীয়লদয োলথ াঅ ওলয গনয়। তোলদয
ভলত ালনলওাআ ফতমভোলন ললেত গেলণলত রূোন্তলযত লয়লঙন তলফ োলতযচকলত তোযো তোলদয াঅলধতয লফস্তোয
ওলযনলন। তোাআ দলরত োলতয াঅফোয লওঙু গকোলিয াআলতো গথলও ফলিত র।
দলরত াঅলিোরন গমবোলফ শুরু লয়লঙর দলরত োলতয  এওাআবোলফ শুরু য়। লওন্তু ফতমভোলন এাআ োললতয
াঅয াঅলকয ভলনোবোফ ঔুাঁলচ োয়ো মোয়নো। ভস্ত াঈলিচনো  লফলদ্রোী ভলনোবোফ লনলয় োলতয চকলত গচোয়োয
এলনলঙর এাআ দলরত োলতয। ফতমভোলন গাআ াঈলিচনো োলযলয় গকলঙ। দলরত োললতয এঔন গওফর োয়ো মোয়
প্রলতলমোলকতো। াঈচ্চ গেলণয ওোলঙ লনলচলও গমোকয প্রভোণ ওযোয তোলকদ লনলয় ভস্ত োললতযওযো যঘনোভুঔী লয়
াঈঠলঙন। গদলফ যোলয়য ভলত ছলেয য গম োন্ত লযলফ প্রওৃলত চুলে থোলও গাআ লযলফিোাআ দলরত োললতয
ফতমভোলন গদঔো মোয়। তলফ াংগ্রোভ মোলত গথলভ নো মোয় এফাং এাআ াংগ্রোভ ফমোন্তওযলণ পরতো াচমন ওযলত োলয
এভন লওঙু োললতযও প্রলতভুূলতম গঘিো ওলয ঘরলঙন।
াংওরও গদলফ যোয় তোাঁয ‘দলরত’ গ্রলন্থ এভন লওঙু াঅঔযোলনয াংওরন ওলযলঙন গমগুলরো এওলদলও দলরত
ম্প্রদোলয়য ফোস্তলফও ধযোন ধোযণোলও স্পি ওলয ানযলদলও দলরত োলতয বোন্ডোযলও ভৃদ্ধ ওলয গতোলর। এভনাআ
এওলি াঅঔযোন ভযোঠী োললতযও ফন্ধুভোধফ দ্বোযো যলঘত লয়লঙর। ফন্ধু ভোধলফয ‘রুলি’ াঅঔযোনলিয াঅয়তলন াতযন্ত
গঙোলিো লওন্তু এয ফোস্তলফও রূ োঠও ভন্ডরীয যীলয লযণ চোকোয়। াঅঔযোনলিয ফক্তো াতীলতয গওোলনো স্মৃলতলও
মঔন ভন্থন ওযলঙলরন লঠও তঔনাআ াঅঔযোনলিয াফতোযণো। দলরতযো ফভোে এওলেত লয় াঅলিোরলন গনলভলঙ।
গাআভয়িো চীফন ধোলযোণ ওযো গম ওতিো ভুলওর তো এাআ ‘রুলি’ াঅঔযোন গথলও ানুভোন ওযো মোয়। এওিো ঙেোও
লে মোয়ো ঘো দুকমন্ধভয় রুলি গম ওতিো লফলোক্ত, তো গম গওফর ভোনুললয প্রোণ যণ ওলয নো তো নয় ভগ্র দলরত
গকোলিয হৃদলয় খো লদলত োলয তোাঁয প্রভোণ ফন্ধুভোধফ লদলয়লঙন। োযোলদন োেবোগো ঔোিুলনয য ফক্তো  তোাঁয
ালববোফও মঔন ভোলরও গেলণয ওোলঙ লযেলভও লললফ লওঙু পর ঘোন তঔন তোলদয বোলকয চুলি লফলোক্ত াঁঘো
রুলি মো কৃোলরত শু গঔলত াস্বীওোয ওলয। লফলোক্ত ঘো রুলি াঅয ভৃতশুয ভোাং লদলয় যোলেলত ফক্তোয
লযফোলযয ভোলবোচ ম্পন্ন য়। ফক্তোয ওোলঙ তোাঁয লযফোলযয বলফলযৎ স্পি তোযয এভন খিনোলও গ াঅিওোলত
োলযলন। লওন্তু দোদুলও োযোফোয য ফক্তোয ভলন তোাঁয ওথোগুলরো গম দোক গওলিলঙর এফাং ভোযলদয লয় রেোাআ
ওযফোয প্রলতলনলধত্ব গম তোাঁয ভলধয কলে াঈঠলঙর এয লওলিত ১১ াআলঙ্গত াঅঔযোলন োয়ো মোয়। ফক্তোয ালববোফলওয
গল ওথোগুলর”

‚াঅভোলদয এাআ চোতোত ফোাঁধো ফহু ুযলনো ঘো রুলচ গযোচকোলযয ভলধয তুলভ াঅয গথও নো। মতদূয োয
গরঔোেো ওয। এাআ ালবি রুলি তুলভ াঅয ভোযলদয ভুলঔ তুরলত লদনো। এাআ লফলোক্ত রুলিাআ এওলদন
ভোনুললয ভনুলযত্বলও গভলয গপরলফ...।‛
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গভৌুভী নোথ

বীভযো লযয়োলরয ‘চীলফওো’ াঅঔযোনলি ভযোঠী লফলিন্নলদয ভভমোলন্তও ফোস্তফলও তুলর ধলয। গলিয লেলধয
তোেনো ভোনুললও গম, গওোলনো ওোচ গথলওাআ লফযত যোলঔ নো তোাঁয প্রভোণ োয়ো মোয় এাআ াঅঔযোলন। ত াভোন, ত
রোলথ গঘলয় গম ফে তয গলিয লেলধ তোযাআ এওলি াঈদোযণ ‘চীলফওো’ াঅঔযোন। চনওফোাআলয়য ওনযো ওোী 
ধলভময ুলঔয াংোলয গলিয লেলধাআ াঅগুন জ্বোলরলয় গদয়। ধভম াঈলিচনোয ফল গফয়োাআনী ওোচ ওলয ফলর তোলও
োচলত গমলত য়। াযলদলও ওোী এওো লয় গকলর তোাঁয াঈয দৃলি লে ুরুল নোভও গোলও ম্প্রদোলয়য এঔোলন
ওোী লনম্নলেলণয গোললত ম্প্রদোলয়য লয় এলদয ভলধয গনাআ। াথমোৎ ওোী গোললতলদয দ্বোযোাআ গোললত। এলদয
ওথো োললতয তুলর ধযোয ভত বোলো গনাআ। বীভযো লযয়োলর এভনাআ এওলি দলরত নোযীয গফদনো তোাঁয াঅঔযোলন
তুলর ধলযলঙন। লনলচয রজ্জো, াঅত্মম্মোন ফোাঁঘোলত ওোীলও গওশু নোভও এও লাংস্র, দোনফীয গঘোযো ফনওোযী এও
ফযলক্তলও স্বোভী লললফ গ্রণ ওযলত য়। গওশু এওলদলও গমভন লাংস্র ানযলদলও গতভলন লফেোখোতও। ওোীয রূ
গমৌফলন গ গমভলন রোরোলয়ত গতভলন লফফোলয য গাআ রূ গমৌফন ধ্বাং ওলয গদয়োয চনয গ লাংোত্মও। তোাআ
ওোীয যীলয াতযোঘোলযয লনোন ফললয় গ গমন স্বলস্তয লনাঃস্বো গনয়। গওশু ুনাঃফোয োচলত গকলর ওোী ভলন
ভলন বোলফ এফোয ফুলছ তোাঁয ভুলক্ত। চ যরো ওোী বোফলত োলয নো গম লাংস্র গওশু লচ তোাঁয লঙলন ঙোেলফ নো,
তোাআ মোফোয াঅলক গ তোাঁয ফীচ গযলঔ লকলয়লঙর। াথমোৎ গওশুয ন্তোন ওোীয কলবম লঙর। দীখমভয় কলবম এাআ ন্তোন
যোঔোয য প্রথভ মঔন ওোী তোাঁয ভুঔঔোনো গদঔর তঔন খৃণোয় াভোলন তোাঁয হৃদয় এস্ত নযস্ত লয় মোয়। ওোযণ
ন্তোনলি গওশুয প্রলতলফব লঙর। এও ভুূলতময চনয ন্তোনলিয করো লিল গভলয গপরলত ঘোাআলর গল মমন্ত ওোী
ওোচলি ওযলত োলযলন। ভোতৃদুগ্ধ  গে ভভতো লদলয় ন্তোনলিলও গ ফে ওযলত থোওর। গদঔলত গদঔলত গওশুয
ন্তোন ওোীয চীলফওো াফরবলনয াঈোয় লয় দোাঁেোয়। োচত গপযৎ গওশু মঔন চোনলত োলয াঈোচমনেভ এাআ
ন্তোলনয ওথো তঔন গ াঅফোয ওোীলও াঅিভণ ওলয। াঅফোয ওোী গোললতলদয দ্বোযো গোললত য়। গলদন ওোীলও
শুধু গওশুাআ াঅিভণ ওলযলন, ওলযলঙ ভগ্র ুরুললয দর াঅয লঙ্গ ভোলচয তথোওলথত বোলরো ভোনুললয দর।

‚দোাঁলেলয় থোওো বোলরোভোনুললয দর গওশুয দোলফয প্রলত ভথমন চোনোন। তোঙোেো, ওোীয োভোনয িরতো
তোলদয গওাঈাআ বোর গঘোলঔ গদঔত নো। তোযো ওোীলও লাংল ওযত তোাঁয ালনি ঘোাআত। তোাঁলদয ফোাঁধো ধযো
লফেোল াঅিন্ন ভন গমন ওোীয তন খিোলত ঘোাআর। গওশু এঔন লনফমোঘলন চয়ী এও পর প্রোথমী।‛ (ৃাঃ
১০২)
লয ভঙ্গরলভয ‘ধোাআভো’ কলল্প লফলিন্ন ম্প্রদোলয়য প্রলত ভোলচয তীব্র খৃণোয াঅয এওলি রূ গদঔো মোয়।
াঅঔযোনলিয ফক্তো লমলন লতলন প্রওৃতলে এও এওিো প্রচলেয যেোওতৃম। ওোলচাআ ‘ভো’ লবোধন ওযোিো গওোলনো
ালতলযক্ত লফলয় নয়। ‘ভো’ ব্দলিয ভলধযাআ এভন লফেতো াঅলঙ গম তোাঁয লঙ্গ গওোলনো চোত-োলতয লফলয় লঠও ঔো
ঔোয় নো। লওন্তু ফণমলফবোলচত লিু ভোচ গম এাআ লযেতোলও ওোলরভো ভুক্ত ওযলত ঙোলেলন। গফলনভো ললঙলয় েো
ম্প্রদোলয়য এওচন ফয়স্ক ভলরো। গ্রোলভয ান্তাঃেো ভলরোযো তোাঁয োলতাআ ন্তোন-ন্তলতয চে গদয়। ফে ফে
িোক্তোযযো মঔন োর গঙলে গদয় তঔন গফলনভোয োলতাআ ওলরয লঘলওৎো য়। এভনাআ এও তয খিনো লনলয় কলে
াঈলঠ ‘ধোাআভো’ াঅঔযোনলি। ওোললনয শুরুলতাআ ভোলচয লওঙুলরোওলদয লফলিন্ন ওলয গদয়োয াআলঙ্গত োয়ো মোয়।
গফলনভো গম ফযফো ওযত তোলত এয লযঘয় োয়ো মোয়, গদোওোলন োচোলনো াঅভগুলরো াঈচ্চলেলণয গরোওলদয চনয।
োলঔলত গঠোওযোলনো াঅভগুলরো দলরত গেলণয চনয াঅয এলওফোলযাআ গমগুলরো োত গদয়ো মোয় নো গগুলরো ফোচ্চোলদয
ভলধয লফলরলয় গদয়ো য়। গফলনভো াঅভফোঙোাআলয়য ওোচ লনলয়াআ থোওত াঅয ান্ধওোয ঔুলেয ভলধযাআ তোাঁয ফোলও
চীফনিো াফধোলযত লঙর। োলভ ভোয প্রফ ফযথো াঈঠলর িোক্তোয িোওো লনলয় মঔন গওোলনো লঘলওৎো ওলয নো এফাং
োলভোলও ভযেুলঔ লয় াঈঠলত য় লঠও তঔনাআ গফলনভো তোলও ভযলণয ভুঔ গথলও ফোাঁলঘলয় লনলয় াঅল। শুধু তোাআ নয়
গফলনভো তোাঁয নযভ গওোভর লত লদলয়াআ োলভোয ন্তোনলও ৃলথফীয াঅলরো গদঔোয চনয লনলয় াঅল। গফলনভো লওন্তু
গলদন চোনত নো গম তোযাআ স্পলম এাআ ন্তোলনয এওলদন চোতঘুযত ফোয াঅাংওো থোওলত োলয। ওলয়ও ভো লয
োলভো  তোাঁয ন্তোনলও গদলঔ গফলনভোয াঅহ্লোলদত ভন তোলদযলও ওোলঙ গলত ঘোাআলর োলভোাআ এলত ফোধো লয়
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দোাঁেোয়। গ বুলর লকলয়লঙর এওলদন এাআ ধোাআভোয োলতাআ তোাঁ য ন্তোলনয চে য়। গফলনভোয োলত নোেী ওোিোয ভয়
ভো  ন্তোলনয চোত মোয়লন াথঘ াঅচলও তোাঁয োলতয স্পম রোকলরাআ চোত মোয়োয াঅাংওো গথলও মোয়।
গদলফ যোলয়য দলরত গ্রলন্থ লওঙু াঅত্মচীফনীয াংওরন যলয়লঙ। ওুভদ োিলে এও গরলঔওো তোাঁয
লেোচীফলনয ালবজ্ঞতো এাআ াঅত্মচীফনীলত ফণমনো ওলযলঙন। দলরতলদয চীফন ফলদলওাআ লফলোক্ত ওলয গযলঔলঙ
াঅভোলদয ভোচফযফস্থো। লেো চীফন গম এয গথলও ফলিত নয় এয প্রভোণ োয়ো মোয় ওুভুদ োিলেয ‘াঅভোয
াংস্কৃত েোয কল্প’ াঅত্মচীফনীলত। ওুভুদ দলরত ম্প্রদোলয়য োত-াঅি ফঙলযয এওলি গঙোি গভলয়। গ গঙোলিোলফরো
গথলওাআ এভন ওতগুলরো লযলস্থলতয গভোওোলফরো ওলয এললঙর গম তোাঁয ভলন ভোচ নোভও নোিওীয় ফস্তুলিয প্রলত খৃণো
চলে মোয়। ওুভুলদয গভধোয ফযোফযাআ প্রাংো লঙর লেো ভোলচ। ফোলেলত গ ফভয় ালববোফওলদয ওোলঙ এভনাআ
লেো  গৌিমমলফোলধয জ্ঞোন গলয়লঙ গ তোলত গভধোয লভেণ খলিলয় এও াননযভয়ী রূ গ রোব ওযলত োলয।
নীঘুচোলতয এওলি গভলয় লয় তোাঁয এভন রূ ভোলচয গওাঈ বোলরো নচলয গদলঔলন। তোাঁয াঈয নীঘু চোলতয লয়
াংস্কৃত গঔোয স্পধমো গদলঔ ফোাআ প্রোয় াফোও। ওতযওলভয াট্টোল, লিিওোলয, াঈো ওুভুদলও লখলয ফল, এযাআ
ভধয লদলয় ওুভুদ স্কুলর পোাআনোর গল ওলয ওলরলচ বলতম য়। এওলদলও ওুভুলদয াধযফোয় াযলদলও ভোলচয
লঙুিোন ওুভুদলও এওিো িোনোলোলেলনয ভলধয ফোয ফোয গপলর লদলির। তোলও এভন লওঙু গরোও ফোয ফোয ফোধো
লদলির মোযো তথোওলথত ভোচ াংস্কোযও লললফ লযলঘত। তোলদয ভলধয গওাঈাআ লওন্তু াঈচ্চ গেলণয ফো ব্রোহ্মণয
ম্প্রদোলয়য ান্তমবুক্ত নন। তোযো ভোলচ ওলরয ভ ালধওোলয এফাং ভভমমোদোয় লফেোী। চযোলতফো পুলরয দলরত
াঅলিোরলন তোযোাআ াাংগ্রণ ওলয। াথঘ ভচোতীয় গওাঈ মলদ গাআ ালধওোযলও ফোস্তলফ রূোলন্তত ওযলত মোয়
তঔন তোযোাআ তোলও লনলয় াঈো ফোাঁধোয়। এভনাআ এও লযলস্থলতয ভধয লদলয় ওুভুলদয ওলরলচয েো গল য় এফাং
লফেলফদযোরলয়য েোয প্রোযম্ভ। গভয় ওুভুদলও এভন এও লেলওয ওোলঙ লেো গ্রণ ওযলত য় লমলন লনলচাআ
ওুভুলদয লেোয লফলযোধী লঙলরন। গচনয ওুভুলদয ওোলঙ লেোগ্রলণয লফলয়িো ালনওিো ওলঠন লঙর। তফু এওিো
বোলরো যওোযী ঘোওযী গলয় োফরবী য়োয াআিোয় গ তোাঁয াধযফোয়লও লিলওলয় যোঔর। ঔুফ বোলরো যীেোয
পর োয়োয য লফেলফদযোরলয়য াঈোঘোমম মঔন তোলও াবযথমনো চোলনলয় এওলি ুষ্পস্তফও োলঠলয় ালবনিন চোনোন
তঔন ওুভুদ লতযাআ াফোও য় াঅয ভুূলতময ভলধয াঈরলি ওযলত োলয কলফম গমন াঈোঘোলমময ফুও পুলর মোলি।
ওুভুদ লনলশ্চত লঙর গম বোলরো পরোপর লনলয় এতদূয েোশুনো ওযোয য তোাঁয চনয লনশ্চয় গওোলনো লফবোলক গওোলনো
যওোযী ঘোওযী ভচুত থোওলফ। তোযভত াঅয ালনলওাআ এযওভ গবলফ থোলওন এফাং বোফনো লনলয়াআ ফোাআ ঘোওুযীয
ফোচোলয গনলভ লেন। ওুভুদ নোভর। লওন্তু োয়। পরতোয ঘযভ লঔলয াঈলঠ তোলও গম বুর লর লফ নো। গ
এওচন নীঘু ম্প্রদোলয়য গরোও। তোাআ দু’ফঙয তোলও শুধু যওোযী দিলয নয় গফযওোযী দিলয ফোয ফোয খুযলত য়।
ফোয ভুলঔ এওাআ ওথো তঔন। এত বোলরো গযচোল্ট লনলয় ওুভুদ ও’লদন এাআ ভস্ত দিলয ওোচ ওযলফ। দু’লদন লযাআ
বোলরো চোয়কোয় ঘোওযী গলর গ গঙলে ঘলর মোলফ। তোোয়  গেোলব গ ভিী ভন্ডরীয ওোলঙ লঘলঠ লরলঔ লওন্তু
এলত লফলল গওোলনো রোব য়লন। এওিো ভয় ওুভুদ রেোাআ ওযলত ওযলত ক্লোন্ত লয় লে। দু’ফঙয য ওুভুলদয
লফলয় য় ানযম্প্রদোলয়য এও ফযলক্তয োলথ। াঅশ্চলমময লফলয় লফলয়য য দফী োল্টোলনোয োলথ োলথ ওুভুলদয
বোকয োলল্ট মোয়। পোস্টম াআণ্টোযলবাঈলতাআ যওোযী ওলরলচ াযোললিে গরওঘোযোলযয লদ গ লনমুক্ত য়। তঔন
তোাঁয ভলন গওফরাআ ওতগুলরো ওথো খুযোও গঔলত থোলও”

‚”এ ঘোওলয ওুভুদ গোভওুয়োলযয ফযোলত গচোলিলন – চুলিলঙ ওুভুদ োলেয বোলকয। লফলয়য য শুলনলঙ
গভলয়লদয দফী  চোত দুাআ-াআ োরিোয়। লফলয়য য াঅলভ ওুভুদ োলে লয় াংস্কৃলতয াধযোলওো
রোভ। ওুভোযী ওুভুদ গোভওুয়োয লওন্তু যলয় গকর গাআ লনঘু চোলতযাআ – ফলিত  াফললরত।‛ (ৃাঃ ২৪৮)
াংওরও গদলফ ‘দলরত’ গ্রন্থলিলত াঅঔযোন, াঅত্মচীফনীয, ওলফতো াআতযোলদয াংওরন ওলযলঙন লঠওাআ লওন্তু এাআ
াংওরলনয োলথ োলথ গম এও ফৃিয ফোতমো লতলন ভগ্র োঠও ভন্ডরীয ওোলঙ গৌাঁলঙ লদলয় ওতিো প্রাংনীয় ওোচ
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ওলযলঙন তো লতলন লনলচ ফুছলত োলযনলন। গদলফ যোলয়য াক্লোন্ত লযেলভ বোযতফললময াঅনোলঘ ওোনোলঘ খলি
মোয়ো খিনোগুলরো নগ্ন ফোস্তফতোয রূ লনলয় াঈলঠ এললঙ োঠও ভন্ডরীয ওোলঙ। স্বোধীনতোয এত ফঙয য মঔন এাআ
ফণমলফবোচন প্রথো রুি লয় মোয়োয ওথো লঙর তঔন গওন এাআ লফবোচন দ্ধলতলও লনলয় রেোাআ ওযলত য় াঅয
গওনাআ ফো গদলফ যোলয়য ভত গরঔওযো াঅয ালনলওাআ ওরভ তুরলত ফোধয ন। যোচবৈনলতও িবূলভলতো এাআ
লফবোচন দ্ধলতলও ফোয ফোয ফযফোয ওলযলঙ এফাং ওযলঙ। াঅলর এাআ লফবোচন দ্ধলত রুি লয় গকলর লনফমোঘলন
তোলদয ততিো রোব নো লত োলয। তোাআ ম্ভফ থোওলর এাআ ফণম লফবোচন দ্ধলতলও রুি ওলয গদয়ো াম্ভফ ফলর
দোাঁে ওযোলনো লি।
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