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শ্রেণি, চাণি, স্পৃযিা : স্বাধীননাত্তয বাযি
স্বন ভমা
কনফলও, মাদফুয ণফশ্বণফদযারম, ওরওািা
Abstract:
The Indian Caste System is historically one of the main dimensions where people in India are
socially differentiated through class, caste and untouchability. Although this or other forms of
differentiation exist in all human societies, it becomes a problem when one or more of these
dimensions overlap each other and become the sole basis of systematic ranking and unequal access
to valued resources like wealth, income, power and prestige. The Indian Caste System is considered
a closed system of stratification, which means that a person’s social status is obligated to which
caste they were born into. There are limits on interaction and behavior with people from another
social status. It is interesting and informative to know about the origin of such social stratification
that has affected the discourse of Indian society and politics in some manner. This paper will be
exploring the various aspects of the Indian caste system and its effects on post Independent India.
Keywords: Class, Caste, Untouchability, Post Independent India, Social discrimination.

বাযনিয গ্রাভীি র্মনীণি  ভানচয খাি-প্রণিখানিয ম্পওম নুন্ধান ওযনর শ্রদঔা মাম শ্রম ঈৎাদন ফযফস্থানও
ফযাি যাঔায শ্রেনে গুরুত্বূিম বূণভওা ারন ওনযণঙর ণন্দুভানচয চাি ণবণত্তও (caste) াভাণচও স্তযণফনযা। ভানচয
স্পৃযনদয ফস্থায ণযফিমন না ওনয শ্রননরু, যানের, যানচন্দ্রপ্রাদ প্রভূঔ শ্রদবাক ওনয ভাঈন্টফযানেন প্রদত্ত ‘স্বাধীনিা’
রাব ওনযন। ‘স্বাধীন’ বাযনিয ংণফধানন স্পৃযিা ণনণলদ্ধ নর স্পৃযিা দূয ম না! দূয ম না দণরনিয দুদমা। এআ
‘শ্রকাভনে তিণয ট্টাণরওা’ র্মাৎ ফহু ণফজ্ঞাণি ণফনশ্বয ফৃত্তভ কিিন্ত্র - ভম ণফননল ণনরানভ ণফণি ম। অফায ণনফমাঘন মুনদ্ধ
ণনম্নফিম ভানুলনদয চনয ংযণেি অন শ্রম িানদয ওানঙ ‘ওাগুনচ কিিন্ত্র’, শুনযওুনেয অস্ফারনভাে; িা প্রিীমভান ম
ণদফানরানওআ। অভানদয ভাচ  যাচননণিও চীফনন ধভমান্ধিা, াম্প্রদাণমওিা অয চািানিয প্রশ্ন এভন বানফআ চণ নম
যনমনঙ শ্রম, শুধুভাে ণফেিা অয স্পৃযিায ধাযিাআ নম, চীফননয প্রণিণে শ্রেনে ন্ধিা মা ঘযভ র্মননণিও তফলভয অয
প্রবুনেিীয াননয য ণস্থি, িানও ণফনষ্ট না ওনয ংযেি অআন িুনর শ্রদমায ণফনযাণধিা ওযাআ ণিও ওাচ। অচনওয
ণন্দুত্বফাদীযা মঔন ংযেি প্রর্া ফাণির ওযায ওর্া ফনরন, িঔন িানদয দুযণবণন্ধ ফুছনি শ্রদণয মনা অভানদয। এওণদনও
িাাঁযা ‘দণরি’ শ্রবাে ামায অাম শ্রওান দণরনিয ফাণ নি ন্নচর গ্রি ওনযন, অফায দণরি ণফনোনব ণনণফমঘানয গুণর
ঘাণরনম ব্রাহ্মিযিনন্ত্রয ধ্বচা ঈণ নম শ্রদন। ফিমভান ভম ব্রাহ্মিযিনন্ত্রয ধ্বচাধাযী বাযনিয এণরে প্রিযে ওনয স্র ফঙনযয
ঈৎী ননয ণফরুনদ্ধ দণরিনদয শ্রোব অয শ্রিানধয ণফনস্ফাযি। িাআ ম্বৃদ্ধ যাচননণিও িত্ত্ব এফং ণদা ম্পন্ন ংগ্রাভ এআ
চা য বাগনি ানয। ভানচয শ্রাণলি  ণনীণ ি চনকি িাআ ‘শ্রোোর শ্রযবণরঈন’ এয ভনধয ণদনম িানদয ‘ওাস্ট’ ফা
চাণি নম, শ্রেণি ফা ‘class’ - ম্পণওমি ণদা স্পষ্টিয ওনয ণনযন্ন ভানুনলয র্মননণিও  াংস্কৃণিও তদনয দূয ওযনফ এফং
ব্রাহ্মিযিনন্ত্রয নাকা শ্রর্নও ভাচনও ভুক্ত ওনয বাযিফলমনও ঈন্নি ণফনশ্বয দযফানয ঈস্থাণি ওযনফ।
বাযিফনলময আণিা শ্রদঔনর শ্রদঔা মানফ শ্রম চািানিয ধাযিা প্রাম ২৫০০ ফঙয অনক দামি ওনযনঙ বাযি বূঔনে।
এআ চািানিয ধাযিাণে শ্রওফরভাে ‘ণন্দু’ ভানচয ভনধযআ ীভাফদ্ধ ণঙর না, ণও, ণিষ্টান এফং ভুণরভ আিযাণদ ভানচয
ভনধয ণফস্তায রাব খণেনমণঙর। বাযিফনলময চািানিয অনরাঘনাম ণফণবন্ন ধযননয দৃণষ্টবণি ন্ধান ামা মাম, এআ দৃণষ্টবণি
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গুণরনও অভযা িনভাচ্চ শ্রেণি ণননফ ঈাঁঘু এফং ণনঘু, ঙুি-ঙুি ণননফ ণফনফঘনা ওনয র্ানও। এয ভনধয মাযা ণনঘুচানিয ফা
শ্রেিীয িাযা ভানচয ঈাঁঘু চানিয ফা শ্রেিীয দ্বাযা প্রণিণনমি শ্রাণলি “ ণনীণ ি, রাণিি - ফণিি ম এফং িাযা চ্ছুি
ণানফ ণযকণিি ম ভানচয ঈঘু শ্রেনীয ওানঙ।
বাযিফনলময ণফণবন্ন প্রানে কন  িা চাি-ণফনযাধী অনন্দারন গুণর িানদয াংকিণনও দেিা, স্থাণমত্ব  প্রবানফয নর্ম
ভান ণঙর না। ণওন্তু ফিমােভ চাি ফযফস্থা  ব্রাহ্মিয প্রাধানযনও স্বীওায ওনয ণনম্নফনিময ভানুলনও বািৃত্বনফানধ ঈদ্বুদ্ধ ওযায
শ্রেনে িানদয ঐণিাণও বূণভওা ণফংফাণদি। াভাণচও  ধভমীম ণনী ন এফং েভিায ণফরুনদ্ধ ণনম্নফনিময দণরিনদয
যাচননণিও ভাধাননয দাণফ ণফং িাব্দীয শ্রকা াম শ্রাচ্চায নম নি ণো, ওভমংস্থান, এভনণও অআন বাম অন
ংযেনিয দাণফ ভধয ণদনম। ণননফণও যওাণয প্রান ‘ণফবাচন  ান’ নীণি নুমামী এআ দাণফয ভাধানওনে
‘ংযেিভূরও ণফবাচন’- এয নীণি নুযি ওযনি র্ানও ১৯২০-য দও শ্রর্নও। এওর্া স্বীওায ওযা মানফ না শ্রম যওাণয
নীণিয ানর্ ণননফণও স্বার্ম চণ ি র্াওনর দণরিনদয দাণফয প্রণি অাি নর্ম প্রাণনও ানুবূণি এওণদনও
যওানযয প্রণি িাাঁনদয শ্রমভন খণনষ্ঠ ওনয শ্রিানর, নযণদনও শ্রিভণন ওংনগ্রনয ানর্ িানদয দূযত্ব ফৃণদ্ধ ওনয। ওংনগ্রনয
প্রার্ণভও নফম শ্রনিৃফৃনন্দয যেিীর ভননাবাফ  ংনফদনীর ণফলমভূনও এণ নম ঘরায প্রফিিা এআ দূযত্ব ফৃণদ্ধয চনয
দামী ণঙর। ঈযন্তু ুনচমাকযিফাদী অনন্দারননয প্রবানফ ণন্দু চািীমিাফাদীনদয নননওয ভনধযআ িীিনও শ্রকৌযনফয
ভমমাদাম প্রণিণষ্ঠি ওযায শ্রম প্রফিিা ণযরণেি ম িানি ফিমােভ প্রর্ানও নিুনবানফ তফধীওযনিয প্রনঘষ্টা মুক্ত ণঙর, মা
দণরিনদয ওানঙ অঙ্কায ওাযি নম দাাঁ াম।
স্বাধীনিা অনন্দারননয ভওারীন ণযণস্থণিনি কান্ধীআ প্রর্ভ যাচননণিও ফযণক্তত্ব ণমণন স্পৃযিায ভযানও চনভনে
অনরাঘনায শ্রওন্দ্রণফন্দুনি ণননম অনন এফং স্পৃযিা দূযীওযিনও স্বযাচ রানবয ি ণননফ ণফঘায ওনযন। ভনন যাঔা
প্রনমাচন শ্রম প্রণিনমাণকিাভূরও েভণফবাচননয দৃষ্টােরূন ফিমােভ প্রর্ানও ণিণন ভর্মন ওনযনঙন েি ১৯৪০ ার
মমে। ভস্ত ণফলমো িায ওানঙ ধযা ন নঙ ধভমীম দৃণষ্টনওাি শ্রর্নও এফং ির্াওণর্ি স্পৃয চনভানচয ‘ণযচন’
নাভওযি শ্রআ নর্ম ণফনল িাৎমমূিম। ফিমােভ ফযফস্থা  স্পৃযিায ভযানও িায যাচনীণিও  র্মনীণিও ঈৎভূর
শ্রর্নও ণফণচ্ছন্ন ওনয শ্রদঔায দরুন ভাধাননয ূে ণনধমাযনি কান্ধী পর নি ানযনণন। িাাঁয ণঘোধাযাম ণযচনযা ভানযিা
রাব ওযনর েভিামননয প্রনশ্ন িাাঁযা রাবফান মণন। পনর ণন্দু চািীমিাফাদী শ্রকাষ্ঠী ণওংফা দণরি ম্প্রদাম- ঈবনময
ওাঈনওআ কান্ধীয অদম  ওভমধাযা ন্তুষ্ট ওযনি ানযণন।
স্পৃযনদয ফস্থায ণযফিমন না ওনয শ্রননরু, যানের, যানচন্দ্রপ্রাদ প্রভূঔ শ্রদন বাক ওনয ভাঈন্টফযানেন প্রদত্ত
‘স্বাধীনিা’ রাব ওনযন। েভিা স্তােয মঔন অন্ন, িঔন স্পৃয ম্প্রদানময ওংনগ্রী শ্রনিা ফাফু চকচীফন যাভ ফ রাে
মানবর ফনরন, ‘আংনযচনদয ঈণঘি অনযা দ ফঙয বাযনি িানদয ণধওায ওানমভ যাঔা; ওাযি আংনযচনদয ফিমভানন
ফিমণন্দুযা স্পৃযনদয য দভন-ী ন অনযা ফাণ নম শ্রদনফ’।
শ্রদবাক ম র্মাৎ বাযি স্বাধীন ম, স্পৃযনদয ফস্থায শ্রওাননা ণযফিমন ম না। েভিা স্তােনযয য অনম্বদওয
কিণযলনদ িাাঁয এও ফক্তৃিাম ংণফধানন ণফফৃি কিিন্ত্র এফং াভাণচও তফলনভযয ওর্া ঈনেঔ ওনয ফনরন, ‘এআ ংণফধান
ণফদূণযি না নর( বাযনিয ) কিিন্ত্র নফ শ্রকাভনে তিণয এও ট্টাণরওায ভিুরয’।
এআ কভনে তিণয ট্টাণরওানও অনযা ূণিকন্ধভম ওনয শ্রিারায চনয যাষ্ট্রণি ঃ যানচন্দ্রপ্রাদ ১৯৫০-য দনও
ফাযািীনি ফম চনভনে কিাচনরয দচন ব্রাহ্মনিয া ধুনম শ্রদন। স্বাধীন বাযনিয ংণফধানন স্পৃযিা ণনণলদ্ধ নর
স্পৃযিা দূয ম ! দূয ম না দণরনিয দুদমা। এআ ‘কভনে তিণয ট্টাণরওা’ র্মাৎ ফহু ণফজ্ঞাণি ণফনশ্বয ফৃত্তভ কিিন্ত্রভম ণফননল ণনরানভ ণফণি ম। অফায ণনফমাঘন মুনদ্ধ ণনম্নফিম ভানুলনদয চনয ংযণেি অন শ্রম িানদয ওানঙ ‘ওাগুনচ
কিিন্ত্র’, ূনযওুনেয অস্ফারন ভাে; িা প্রিীমভান ম ণদফানরানওআ! এআ কিিন্ত্র, কিিনন্ত্রয যেও  ৃষ্ঠনালওনদয এফং
শ্রম শ্রেিী এআ কিিন্ত্রনও রারন ওনয, িানদয মিআ ুরনওয ওাযি শ্রাও না শ্রওন, েযচ ওনযা ণনযন্ন ফারভণনয িা
ধযানঙাাঁমায ফাআনয। রে শ্রওাণে ফারভণনয শ্রবােদাননয ‘ণধওায’ অনঙ, ণওন্তু ফাস্তনফ িা ভযীণঘওায ভি রীও িা শ্রফাছা মাম
ণফনশ্বয ‘ফৃত্তভ কিিাণন্ত্রও প্রচািন্ত্র’ ণনরানভ ণফণি মায খেনাম।
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ণনযেয দণরি ওৃণলচীফী ভণরা ফার ভণন িাণভরনা ুয প্রিযে গ্রাভ শ্রওাণ ওুরাভ িানমনিয বাণিয দ দু’রনেয
শ্রফণ োওাম ণনরাভ মায ঔফয শ্রআ ণঘযাঘণযি প্রশ্ননও শ্রপয ঈনও ণদর। বাযি নানভয এআ ‘াফমনবৌভ ভাচিাণন্ত্রও
ধভমণনযনে কিিাণন্ত্রও প্রচািনন্ত্র’ কিিনন্ত্রয ফস্থানো িানর ণিও শ্রওার্াম ?
ওুণ ওুরনভয িানমি বাণিয অনণে ংযণেি ণঙর দণরি ভণরানদয চনয। ণওন্তু শ্রআ অনন ণনফমাণঘি মায
ঈাম শ্রনআ শ্রর্বায’শ্রদয( ঈচ্চফিম ম্প্রদাম ) চনয। ওানচআ গ্রানভ াদাণনদ ণনযেয দণরি ওৃণলচীফী ভণরা ফারভণন বীভননও
শ্রচাযচফযদণস্ত শ্রবানে ণচণিনে বাণি ওনয শ্রদমা নরা।
ণওন্তু ওাচ ঘরনফ ণওবানফ ? িাআ গ্রানভ যীণিভনিা ঢাওনঢার ণণেনম বা শ্র নও ণনরাভ র। ণিন ণিননে ভাঙবণিম ুওুয
অয িানমি বাণি, এওনি ণনরাভ র। িনফ খেনাঘনি ফারভণন ণনরানভ ঈিনরন নযয ণদন।
দুআ শ্রর্বনযয ভনধয শ্রচায েক্কনযয নয ওরুপ্পুস্বাভী অআোবু শ্রর্বায দু’রাঔ শ্রলার াচায োওাম ণওনন ণননরন িানমি
বাণিনও। ফারভণন এঔন শ্রর্নও িাাঁয এণক্তোনয। ফওরনভয বাণি নরন ওরুপ্পুস্বাভী। এ ফযাানয শ্রচরাাও মর্াযীণি
ন্ধওানয। অয ওরুপ্পুস্বাভী ণফনম ওনয ফরনঙন, ফারভণননও াাময ওযায শ্ররাও দযওায ণঙর। গ্রাভফাীযা অভাম শ্রফনঙ
ণননরন। এনি নযামো শ্রওার্াম ?
ণওন্তু ফারভণনয এআ দুদমায ওাযি ণও ? ণিণন নাযী ? ণিণন ণনযেয ? ণিণন দণযদ্র ? নাণও ণিণন কিিাণন্ত্রও ানমনন্ত্রয চং
ধযা নােফল্টু ?....... এও ভীোম ণফনশ্বয৫৪ণে শ্রদনও ‘শ্রভণও কিিনন্ত্রয’(flawed democracy) চন্মবূণভ ফনর ণঘণিি
ওযা নমনঙ। ফরা নমনঙ বাযি িাযআ এওো। ফাধ ণনফমাঘন, নাকণযও স্বাধীনিা, ুণযঘাণরি যওায, যাচননণিও
ংগ্রি  যাচননণিও ংস্কৃণি - এআ াাঁঘণে শ্রেেনও ভাওাণি ধনয ণফনশ্বয ফৃত্তভ কিিন্ত্রনও নামান ‘শ্রভণও’ ণবধা
ণদনমনঙন অেচমাণিও ভর। এআ ভীোণে ঘারাে ‘দয আওনণভস্ট’।
বাযনিয কিিনন্ত্রয যং মিআ ঘড়া শ্রাও না শ্রওন, এআ ভান বাযনি দণরিনদয াংণফধাণনও ণধওাযনও যণওিা ফনরআ
ভনন ম। ‘শ্রকাভম তিণয ট্টাণরওা’ ধনীও অয বূস্বাভীনদয চনয েুে র্ানও; মায শ্রপ্রযিা শ্রচাকাম ফিম ান ম্পনওম ভাত্মায
ণঘো-বাফনা !
ধভমান্ধ বাযনি ভাত্মা কান্ধী ‘চাণিয চনও’ ণননফ ণযণঘি নর ণিণন ণযচননদয েয শ্রর্নও খৃিায শ্রঘানঔআ
শ্রদঔনিন। কান্ধী িায ণফশ্বানয চনযআ স্পৃযনদয ফাণ নি তিণয ওযা ঔাফায শ্রঔনি যাণচ নণন। রুন্ধিী যাম শ্ররনঔন,
‘১৯৪৬ ানর ভণন্দয ভানকময ফাণিওী ওনরাণননি কান্ধী মঔন ণযদমনন এনণঙনরন, িঔন ণিণন শ্রআ শ্রকাষ্ঠীয নি এওনি
ঔাফায শ্রঔনি স্বীওায ওনযন; ণিণন ফনরন “ শ্রিাভযা অভানও ঙাকনরয দুধ ান ওযনি ণদনি ানযা িনফ অণভ আ দুধ দাভ
ণদনম ণওনন শ্রনফ। মণদ শ্রিাভযা অভানও ন্ন গ্রি ওযায চনয শ্রফণ ী াীণ  ওনযা িানর এঔানন এনা অয অভায চনয
যান্না ওনযা’। এওচন স্পৃয ভাত্মানও ণওঙু ফাদাভ শ্রদন, ণওন্তু ভাত্মা আ ফাদাভ ণননচ না শ্রঔনম িাাঁয ঙাকরনও ঔাআনম শ্রদন
এফং ফনরন, ‘নয ঙাকনরয দুধ শ্রর্নও গুনরা শ্রঔনম শ্রনফ’। স্পৃযযা িাাঁয বন্ডাণভ ফুছনি ানযন।
কান্ধীচী শ্রকাধযানি এও াভাণচও নেরনন ঈচ্চফনিময ভানুলনদয ফরনরন স্পৃযনদয চনয ণফদযারম স্থানন 
ণযঘারনন াাময ওযনি। ফরনরন স্পৃযিা বাযনিয ওানর এওণে ওরঙ্কণঘি। গুচযাণে স্ত্রী শ্রও প্রদত্ত এও ফািীনি
ফরনরন, অধুণনও ণো নাযীনদয মর্ার্ম বূণভওা ারননয চনয প্রস্তুি ওযনি ফযর্ম। ণিণন অনযা ফরনরন, নাযীযা ণননচনদয
ওিমফয বুনর ভণন্দনয ওারনেন ওযনফন না। িাাঁযা ‘ণফে ফাফা’শ্রদয চনয ধনমা শ্রদনফন না। ণফে ফাফাযা িানদয শ্রফায
নোম ফন শ্রনআ। নাযীযা িানদয ফমপ্রওানয শ্রফা ওযনফ না।
ণওন্তু যফিমীওানর অভযা শ্রদঔফ কান্ধীচী ‘ণফে ফাফা’ নমনঙন িঔন িায শ্রফাম ভণরাযা ওারনেি ওযনঙন, াাময
ওযনঙন ফমনিাবানফ। এভনণও শ্রওঈ শ্রওঈ িায নি েন ওযনঙন।
ভানচয এণরে শ্রেিী স্পৃযনদয যাচনীণিয ণফরুনদ্ধ ওণভঈণনস্টনদয িত্ত্ব  ির্য ভৃদ্ধ নম র াআ ওযনফ। ওংনগ্র
শ্রনিানদয ওানঙ ণযচন প্রীণি ণঙর াযওয এফং েণিওয। ণণঅআ (এভ) িায ণেভ মযা গ্রি ওযনঙ, ংযণেি অনন
শ্রবাে প্রার্মী শ্রদমা ঙা া এযা শ্রওান ওাচ ওনয না। াম্প্রদাণমওিা এফং চািাি ণফনযাধী শ্রওাননা ওামমওয ফক্তফয ণণঅআ
(এভ)দনরয শ্রনআ। অনম্বদওয প্রশ্ন ওনযন ওানদয স্বাধীনিায চনয ওংনগ্র র নঙ ? স্পষ্টিআ কান্ধীয শ্রনিৃত্বাধীন ওংনগ্র িায
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অনন্দারন ঘারাম ফৃৎ ুাঁণচণি, াভেপ্রবু অয ফিমণন্দুনদয স্বাধীনিায চনয। এঔানন শ্রাণলি এফং স্পৃযযা শ্রওান
স্বাধীনিা ামণন। অনম্বদওনযয চন্মণদন ‘ঙুণেয ণদন’ শ্রখালিা ওযনর স্পৃযযা ফভানফআ অনঙন। শ্র াভনদয চীফননয
শ্রওান ণযফিমনআ মণন ‘স্বাধীন’ শ্রওুযরায বাযনি।
কান্ধী এফং অনম্বদওয এয দৃণষ্টবণি রেয ওযনর শ্রদঔা মানফ কান্ধীচী ণন্দু ধভম শ্রও ফাাঁঘাননায শ্রঘষ্টা ওযনর অনম্বদওয
ণন্দু ধভমনও ধ্বংনয ণদনও ণননম শ্রকনঙন। িাআ অনম্বদওয ণন্দু ধভম ণযিযাক ওনয শ্রফৌদ্ধ ধভম গ্রি ওনযন। বাযনিয কিিন্ত্র
শ্রম াভাণচও  যাচননণিও ানভযয দুকম না নম শ্রকাভনে ণনণভমি ট্টাণরওা নেআ যনমনঙ, িা ফরায নো যানঔ না।
‘শ্রওুরায’ বাযনি ভণন্দয ‘ণফে’ ওযায ণঙরাম ‘ণযচন’ ণনধন ণনিযননণভণত্তও খেনা। ণওন্তু যাষ্ট্র, যওায ফা যাচনীণিওযা
স্পৃযিায ংস্কৃণিনও ধ্বং ওযায শ্রঘষ্টা ওনযন না। িাযা স্পৃযনদয এআ ংস্কৃণি শ্রও শ্রওন্দ্র ওনয ণননচনদয শ্রবাে
যাচনীণিয পামদা িাননায শ্রঘষ্টা ওনযন। িাআ ফিমভান ণনফমাঘন প্রর্া চাণি প্রর্া শ্রও ঞ্জীণফি ওনয। ূদ্র িযাওাযী যাভঘনন্দ্রয
বক্ত কান্ধী ফনরন, ‘স্পৃযিা ণফরুণি নফআ, ওাযি ণন্দুধভম ফাাঁঘনফ, অয মণদ স্পৃযিা দূয না ম, িানর ণন্দু ধভম ফরুি
নফ’। এওু িনওয বাযনিয াংণফধাণনও ণফণধ ণননলধ নত্ব ভাচ চীফনন অচ স্পৃযিায প্রিা ঔফম ওযা মামণন।
ণন্দু ধনভময ঘরামিনন স্থনুআ শ্রকনঙ। চািানিয যাচনীণি ওনয এনওয য এও যওায এননঙ এফং শ্রকনঙ। অয িাআ
২০০৪-০৫ ানরয শ্রওুযরায শ্রচাে াণি বাযনিয এও ভাযওাভাযা ভানফিায ঘযভ রাঞ্ছনা খনে াম এও স্পৃয নাযী
ণনভমরা শ্রদফীয। এআ ধযননয খেনা এআ প্রর্ভ নম এফং ণি ফযআ শ্রল নম। নগ্ন ওনয শ্রখাযাননা নমনঙ িানও, গ্রানভয
ঈচ্চফিম বূস্বাভীনদয ওর্াভনিা িানদয ফাণ নি ওাচ ওযনি না ঘাআফায যানধ। গ্রানভয ঈচ্চফনিময শ্ররানওযা এআ স্পৃয
ভণরায দ্ধনিযয শ্রম াণস্ত ণদনমনঙন িা ভনন ওণযনম শ্রদম ভুণি শ্রপ্রভঘাাঁদ এয কে শ্রও।
গ্রানভয ঈচ্চফনিময শ্ররানওযা াযাযাি ধনয ণনভমরা শ্রদফীনও শ্রফাঁনধ শ্রযনঔ ণণেনমনঙন। ওার নরআ ফমভনে িানও
‘ণো’ শ্রদমায চনয িায ভার্ায ঘুর ওাণভনম শ্রদমা নমনঙ। এযয নগ্ন ওনয িানও শ্রখাযাননা নমনঙ ুনযা এরাওা।
ণনভমরা শ্রদফীয ভি শ্রওান ণনঘু চানিয ভানুল মানি অয শ্রফমাদণফ ওযনি া না ওনয িায চনয হুভণও ণদনমনঙন ফিমণন্দুযা
…….. ঈচ্চফনিময শ্ররানওয এআ অআননও ণনভমরা এয ভি নননওআ ভুঔ ফুনচ ফ য ওযনি ফাধয নমনঙন।
অফায ফাভফ্রনন্টয ানওানর ণিভফনি াম্প্রদাণমও চািানিয ভিাদম ওনভনঙ ফনর িাযা দাণফ ওযনর ফাস্তনফ িা
খনেণন। হুকণরয ু শু া িনরয এও গ্রানভ এও নাযী ভণন্দনয ঢুনও শ্রদফীয খে স্পম ওনয িায ণাঁদুয ওানর
রাণকনমণঙনরন। িাাঁয এআ অঘযি ণও যাধ ফনর কিয ওযা ম , ওাযি শ্রআ নাযী চানি ণঙনরন াণ । এআ যানধয চনয
শ্রদফীয অন শুণদ্ধওযনিয, ুনযাম শ্রদফীয খে ুনঃস্থান  ূচা ওযাফায চনয ভস্ত ঔযঘ ফন ওযনি ম আ াণ 
ণযফাযনও। এআ ধযননয চািানিয যাচনীণি এওণদনও শ্রমভন ফিমণন্দুনদয শ্রঙাে ওনয নযণদনও চনভণষ্ট  চাণিনও
িফাও ওনয শ্রিানর।
ংফাদনে প্রওাণি এও খেনা অফায ঈনস্ক ণদর বাযনিয চািানিয ণফলমনও। ামদ্রাফানদয এও মুফিী এও দণরি
শ্রও ণফফা ওযাম ফাফায ানি মুফিীয প্রািনানয খেনা খনে। মুফিীয ( ভাধফী ) ণিা ভননায িানদয ফনরন শ্রম , িাযা শ্রমন
িায নি শ্রদঔা ওনযন। এআ ফস্থাম ভাধফী  িায স্বাভী ন্দী ভাধফীয ণিায নি াোৎ ওযনি অনর ভাধফীয ণিা
ভননায িানদয য ধাযানরা স্ত্র ণননম ঘ া ম। ন্দী গুরুিয অি নর ভাধফীয য িায ণিা স্ত্র ঘারানি র্ানও
“ ‚নান্না ( ফাফা ) অভানও শ্রভনযা না, অভানও শ্রভনযা না‛, ফনর যাস্তাম ন  অিমনাদ ওযনি র্ানও ভাধফী। এযয ুণরনয
শ্রচযাম ভননায ফনরনঙন, ‚ণফনম ওযায নযআ চাননি াণয দু’চননয ম্পনওময ওর্া। অণভ ণওঙুনিআ শ্রভনন ণননি াযণঙ না
এআ ণফনম। অণভ ওার ঔুণন ওনয শ্রপররাভ শ্রভনমনও‛।
অভানদয ভাচ  যাচননণিও চীফনন ধভমান্ধিা, াম্প্রদাণমওিা অয চািানিয প্রশ্ন এভনবানফ চণ নম যনমনঙ শ্রম,
শুধুভাে ণফেিা অয স্পৃযিায ধাযিাআ নম, চীফননয প্রণিণে শ্রেনে ন্ধিা মা ঘযভ র্মননণিও তফলভয অয প্রবু শ্রেিীয
াননয য ণস্থি, িানও ণফনষ্ট না ওনয ংযেি অআন িুনর শ্রদমায ণফনযাণধিা ওযাম ণিও ওাচ। িনফ এ ণিও
ংযেি প্রর্া ফচাে যাঔায র্ম, ফিমপ্রর্া শ্রও ফাাঁণঘনম যাঔা। ফিমভানন ‘দণরি অআন’ ণণর্র ওযায র্ম, দুষ্কৃিী  যাচননণিও
গুন্ডানদয এওাণধিয ফচাম যাঔা। দণরি নাযীয য িযাঘায অয ণনণফমঘানয দণরি িযা এফ ঘরনিআ র্াওনফ ; িা
মনিা অনযা ফাড়নফ।
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এও াম্প্রণিও ভীোম শ্রদঔা শ্রকনঙ শ্রম, অণদফাী  দণরিনদয ফস্থান নমা ঈদাযনীণি’য ননও ণননঘ শ্রননভ শ্রকনঙ।
অে, ণো এফং ঘাওুযী আিযাণদ শ্রেনে দণরি  অণদফাীনদয ফস্থা শ্রাঘনীম নমনঙ। অয ণফণবন্ন শ্রেনে এআ ভনম
ঈচ্চফিম ভানুনলয প্রবূি ঈন্নণি নমনঙ। দণরি ভণরানদয োনাণন  ণনমমািন প্রবূি ভাোম শ্রফন নঙ। ফিমভান শ্রওন্দ্রীম 
ণফণবন্ন যাচয যওাযগুণর দণরিনদয কবীযিভ ন্ধওানয শ্রিনর ণদনমনঙ। ব্রাহ্মিয িন্ত্র ির্া ‘ওিৃমত্বূিম ংস্কৃণি’ বাযিীম চনিা
াণেময ানাভনর ণধও চনণপ্রম নমনঙ। বাযি ফনধ প্রাক্তন স্পৃযনদয প্রণি খৃিা  ণফনদ্বল প্রঘায ওনয। এআ ণন্দুত্ব ধ্বং
মা ণনিাে প্রনমাচন। দাণযদ্র শ্রওান ওাস্ট ফা শ্রওান ধভম ণফশ্বানয ঈয ণনবমযীর নম। প্রণিণে ওাস্ট ফা চাণিয ভনধয দণযদ্র
ফিমভান। ংফাদনে প্রওাণি এও ণযনানেম শ্রদঔা মাম গ্রাভািনরয দণযদ্র ণযফায ণঙু ভাণও ফযম ৪১০ োওায ভনধয ৪০
িাং নরা িণণর চাণি,৪৯ িাং নরা িণণর ঈচাণি,৩০ িাং নরা ণফণ এফং নযানয নরা ২০ িাং।
এআ নযাননযয ভনধয ভুরভান ণযফাযগুনরা অনঙ। ণফুর তফলভয াণি শ্রদনয র্মননণিও ফযফস্থায নি নি াভাণচও
 াংস্কৃণিও ণনণযনিয িাণত্ত্বও মুণক্তয ভূরনচ্ছদ ওযা দযওায। প্রওৃি কিিন্ত্র প্রণিষ্ঠায চনয প্রনমাচন এও ণফ্ফ; ফিমভান
নীণিণনধমাযওযা এআ ওাচ ওযনফন না, িাআ প্রনমাচন এও নিুন দৃণষ্টবণিয।
ংণফধাননয ১৭ নম্বয ধাযাম ফরা নমনঙ শ্রম স্পৃযিায ণফনরা াধন ওযনি নফ। ণওন্তু ণন্দুনত্বয শ্রেনে শ্রওান অাঁঘ 
ন  না। কান্ধীয ভনি, ‘শ্রভর্নযয োন ণননচনও শ্রঙাে ভনন না ওনয শ্রভর্যআ র্াওুও’, অয ণিও এওআবানফ ‘ব্রাহ্মি িায ভন
শ্রর্নও স্পৃযনদয প্রণি খৃিা িযাক ওরুও …’ এ শুধু প্রওাে ধাপ্পা নমআ অনঙ ; ফাস্তনফ প্রণিপণরি মণন। শ্রফদ, কীিা,
ঈণনলদ অয ভনুংণিায ণফধান ফিমণন্দুযা ণফচমন শ্রদনণন। অচনওয ণন্দুত্বফাদীযা মঔন ংযেি প্রর্া ফাণির ওযায ওর্া
ফনরন িঔন িানদয দুযণবণন্ধ ফুছনি শ্রদণয মনা অভানদয। এওণদনও িাযা ‘দণরি শ্রবাে’ ামায অাম শ্রওান দণরনিয
ফাণ নি ন্নচর গ্রি ওনযন, অফায দণরি ণফনোনব ণনণফমঘানয গুণর ঘাণরনম ব্রাহ্মিযিনন্ত্রয ধ্বচা ঈণ নম শ্রদন। অচ ননযন্দ্র
শ্রভাণদয ওুে মাো র্ফা যাহুর কান্ধীয ‘ণযচন’ প্রীণি দণরনিয অর্মাভাণচও ভুণক্ত অননি ফযর্ম নি ফাধয। ওাযন এযা
ওনরআ ধণনও শ্রেিীয প্রণিণনণধ। এযা েণভও,ওৃলও, েভচীফী ভানুল, ণনযন্ন ভুরভান র্ফা েযনচয প্রণিণনণধ ওনযন না।
অচ প্রাম ওনরআ ণন্দুনত্বয অস্ফারনন ণফঘণরি ; ণওন্তু দূয ণিনি দুকমা, ুিা, বাযিভািা রূন ফণন্দিা, রুদ্রানেয
ওন্ঠায বূণলিা েীভণি আণন্দযা কান্ধী ‘ণফশ্ব ণন্দু ণযলনদ’য ঈত্থাননয স্বাকি চানান। বাযনিয যাচননণিও ণন্দু শ্রনিাযা
াধুনেয অীফমাদ ঙা া এও া - এনকানি ানযন না মণদ এআ াধু-েযা ননও ওভম ওনযন এফং এযা ওনরআ
চাণিনবদ প্রর্া ির্া ব্রাহ্মিযিনন্ত্রয নে। প্রওৃিনে ণন্দুনত্বয ভনধযআ ‘ফিমনবদ’ এয ভূর শ্রপ্রাণর্ি যনমনঙ। ‘ভন্ডর ওণভন’
প্রমুক্ত মায য ননওগুনরা ফঙয শ্রওনে শ্রকনঙ, ণওন্তু প্রাক্তন স্পৃযনদয ফস্থায ণফনল ণযফিমন মণন, বাযনিয ণফে
ংণফধানন প্রদত্ত ‘যোওফঘ’ দণরিনদয ফস্থায ণযফিমন ওযনি ানযণন। ননও শ্রেনেআ এআ যোওফঘ গুণরনও রীও
ফনরআ ভনন ম।
অচ ণন্দুত্বফাদীযা শ্রেিী শ্রালি অয াম্রাচযফানদয রুন্ঠন অ ার ওযফায চনয এও ‘ভননাণরণর্ও শ্রানভাণচণনমা’ ণন্দু
‘শ্রনন’ এয ওর্া প্রঘায ওনযন। এ ূোি ম ননও অনকআ। ধযাও যচনী ১৯৮৯ ানর এও শ্ররঔাআ ফনরন, ‘অভযা
এও ‘ভাণল্টওারঘাযার’, ‘ভাণল্টনযানার’ শ্রদ’। এআ শ্রদনও শ্রফাঁনধ শ্রযনঔনঙ অভরািনন্ত্রয শ্ররৌওণিন ‘শ্রফ্রভ’ অয এও
চািীমিাফাদ ; ওিৃমত্বযামি, চণি এফং শ্রভৌরফাদী ভিাদম। এআ শ্রভৌরফানদয ঈৎ নািন ফমফীন ‘ণন্দুধভম’ ফা ‘নািন
ধভম’।
২০১৮ ানরয এণপ্রনর দণরিনদয ঈয ণংস্র অিভি ংকণিি ওনয ণফনচণ যওায। দণরনিয অত্মভমমাদায শ্রখালিা
ণফে বাযিবূণভনি ঙণ নম ন । শ্রযাণি বাভূরায অত্মিযা, অনম্বদওয এয ভূণিময োন, ংযেি ফযফস্থা িুনর শ্রদমায
ঈনদযাক এফং ংণফধান ণযণবঈ ওযায ণযওেনা, শ্রকাযো অনন্দারন “ এফআ ২ এণপ্রর,২০১৮ ‘বাযি ফনধ’ এয ওাযি।
ব্রাহ্মিযিনন্ত্রয ধ্বচাধাযী বাযনিয এণরে প্রিযে ওনয স্ত্র ফঙনযয ঈৎীড়ননয ণফরুনদ্ধ শ্রোব অয শ্রিানধয ণফনস্ফাযি।
শ্রিভন শ্রওাননা াংকিণনও শ্রনিৃত্ব না র্াওনর িভ ফিম অচ ভার্া িুনর দাাঁ ানরা। ণফ্মযম অযণচনায ওাযনি ঈচ্চফনিময
াওা বাযি ফনধ শ্রিভন শ্রওান া া শ্রপরনি ফযর্ম ম। দণরনিয এআ স্বিস্ফূিম প্রণিফানদ ণন্দুত্বফাদীনদয েনও নন । প্রাক্তন
ঈযাষ্ট্রণি এফং অনম্বদওয এয বচনা, - এআ ধযননয ঈৎনওানঘ শ্রভাণদ যওায ফা ণন্দুত্বফাদীনদয ণফনল রাব নফ ফনর
ভনন ম। ২০১৬ ানর দুণরিনদয ণফরুনদ্ধ ণফনচণ াণি যাচযগুণরনি ৪০,৮০১ ণে যাধ ংকণিি নমনঙ।
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দণরি ভাচ ংযেি ফার যাঔায নে, ণওন্তু স্বেওার ূনফম ‘দণরি যান্থায’ ‘শ্রোোর শ্রযবণরঈন’ এয অহ্বান চানান।
ফিমভান ফস্থাম অিভিাত্মও ণন্দু াম্প্রদাণমওিানও প্রেম ণদনম ণিন িারাও প্রর্া ণনণলদ্ধ ওযা শ্রমভন েণিওাযও, এয পনর
াযস্পণযও ণফনদ্বল ফৃণদ্ধ ানফ, শ্রিভণন ফিমভান র্মননণিও শ্রালি ফা শ্রেিী শ্রালিনও প্রেম ণদনম ংযেি অআন ফাণির ওযা
এও যাধ। এআ ওাযনিআ ম্বৃদ্ধ যাচননণিও িত্ত্ব এফং ণদা ম্পন্ন ংগ্রাভ এআ চা য বাগনি ানয। ওণভঈণনস্ট ণফ্ফী 
দণরি ওাস্টগুণরয তনওেয ফাণ নম, ধভমীন চকৎফীোে প্রাণিি নম ভাচফযফস্থা ণযফিমননয নর্ এনকানি নফ। ‘ওাস্ট’ ফা
চাণি নম, শ্রেিী ফা ‘class’ – এআ ম্পণওমি দৃয স্পষ্টিয ওনয ণনযন্ন ভানুনলয র্মননণিও  াংস্কৃণিও তদন দূয ওযনি
নফ। ব্রাহ্মিযিনন্ত্রয নাকা শ্রর্নও ভাচনও ভুক্ত ওযনি নফ।
অনম্বদওয এয ভৃিুযয য ‘দণরি যান্থায’ ংখণেি ম। যফিমীওানর এআ ংকিনণে প্রধান দু’ণে বানক ণফবক্ত নম
শ্রকনর িাযা ‘ক্লা “ ওাস্টম “ স্ট্রাকর’ফা শ্রেণি -চাণি -ংগ্রাভ কন  শ্রিারা ণননম ভিানননওয শ্রৌাঁঙাম। এযা স্ত্র ংগ্রানভয
ওর্া ণঘো ওনয। এযা ওণভঈণনে ণফ্ফীনদয ম্পনওম অগ্রী এফং ওণভঈণনস্ট ণফ্ফীযা এনদয ম্পনওম অগ্রী। চাণিনবদ
প্রর্া ঈৎঔাি ওযায দৃঢ ংওে এযা ণফঘর ; এযা ভাওমনয িনত্ত্ব অস্থা স্থান ওনয। ওণভঈণনস্ট ণফ্ফীনদয দু’ণে ংকিন
এনদয নি শ্রমাকানমাক স্থান ওনয। ফিমভানন ওণভঈণনস্ট ণফ্ফীনদয ভনিাআ ‘দণরি যান্থায’ ফহুধাণফবক্ত। বাযনিয
ফমািীন ণফ্ফ র্মাৎ ‘শ্রোোর ণযবণরঈন’ খোননায চনয ভস্ত ণফনবদ ণনযন ওনয িীব্রিয শ্রেণিংগ্রাভ কন  শ্রিারা
প্রনমাচন। নি র্াওুও ধভমীন চকৎফীো। বাযনি এও ভানন্দ্রেি ভান্ন।
ণযননল ফরা মাম, স্বাধীন বাযনিয আণিানয এআ চািানিয যাচনীণি দূযীবূি শ্রাও, শ্রাও ভানুনলয ভননয
ংস্কৃণি  ভ্রাে ধাযিায ন্ধওায। চাকণযি শ্রাও ভানফভননয ণফকণযি ঈজ্জ্বর অনরা, শ্রম অনরা ্াফন অনুও িদণযদ্র,
শ্রাণলি শ্রেিীয চীফনধাযাম। ভাচ, যাষ্ট্র এফং যওানযয দৃণষ্টবণিয ণযফিমন শ্রাও চনওরযানিয ণদনও “ প্রাণযি শ্রাও নফ
অনরাও চাণি’য ভানফ ফন্ধননয ণদা ণানফ। এওণদনও ািানিযয ইশ্বনযয শ্রল প্রয শ্রখালিা ওযফায চনয ননও ভানুল
শ্রমভন প্রাি ণদনমনঙ, শ্রিভণন ধভমান্ধ বাযনি ইশ্বনযয শ্রল প্রয শ্রখালিা ওযফায চনয ভানুনলয প্রাি ফযম নফ। অয এআ প্রাি
ফযম  যক্ত স্থাননয ভনধয ণদনম বাযি নম ঈিুও ধভমীন। ইশ্বনযয শ্রলপ্রনযয শ্রখালিা ত্বযাণিি ওযফায চনয ক্ত ানি
এণকনম অনি নফ ফাহুনও িীব্র শ্রর্নও িীব্রিয ওাণিনয ওযনি নফ চাণিয ওরযানি।
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কান্ধী শ্রভানদা ওযভঘাাঁদ, ‘কান্ধী যঘনা োয’(১৯৭০), লষ্ঠ ঔন্ড, কান্ধী িফাণলমওী ণেরনী ,৩- ভচুভদায ণস্ট্রে
ওরওািা ৯
ভুনঔাাধযাম শুবঙ্কয, ‘শ্রেিী চাণি স্পৃযিা’(২০১৯), এণ ওণভঈণননওন ৩১ ণফ যাচা ণদননন্দ্র ণস্ট্রে
ওরওািা,ৃ.৯৮-১১৫
অনন্দফাচাযণেওা,৩০.০৩.২০০৫
‘ওানচ নাযাচ, অযণ ণদনর িযা দণরি শ্রও’, অনন্দফাচায ণেওা,২৮.০৭.২০০৮

Volume- IX, Issue-II

January 2021

15

শ্রেণি, চাণি, স্পৃযিা : স্বাধীননাত্তয বাযি
•
•
•
•
•

স্বন ভমা

Roy Arundhati,The Doctor and the Saint.Introduction to B R Ambedkar.Annihilation of
caste.Navayan Pvt.Ltd.
Dalit Panther Manifesto;quoted in ibid.p.337

অনন্দফাচায ণেওা,২০.০৯.২০১৮
যাা ুব্রি, ‘স্পৃযিা যাচনীণি’, ‘ভ মান ওরাভ’, বাদ্র -১৩৬৪,ৃ.১১৩-১১৮
যাা ুব্রি, ‘স্পৃযিা যাচনীণি: ভওারীন ংফাদনেয দমি’, ‘ভ মান ওরাভ’, বদ্র -১৩৬৪ ,ৃ.১১৯-১২৮

Volume- IX, Issue-II

January 2021

16

