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তপতি তলয়য় ‘ামঝাদয ’ েতফওয়েডীভ ওাঙ
১
ক্ষণয়ও াফাতচও ম্মতঢ আতাে ওয়ভ ক্ষদে।”
--বুছয়ঢ অসুতথা লে দা ক্ষব যাদ ঢণা ক্ষযারয়ডভ
ততঘে তপয়ঙ্গ মৃি এই প্রঢাধতে।
ফাচ কঞয়দভ ঠিও ধভ ধভই এই যাও ঢণা
ক্ষযারও এং ক্ষযাতরঢ’ক্ষতভ ফয়ে কয়ে উয়ঞ এও তপন্ন
স্তভ তপাচদ। ডয ােেী ফাচ ওাঞায়ফাে ক্ষবঔায়দ প্রাথান্য
অচযদ ওয়ভ ব্রাহ্মদ ম্প্রতাে, ঋয়েয়তভ তযফ ফন্ডম /
দব্বই সূক্ত / এওাতয  দ্বাতয ঋও অনুবােী বাভ
উৎধতি ক্ষই ধভফ পুরুয়রভ র্মঔকহ্বভ ক্ষণয়ও; ক্ষঔায়দ
ফায়চভ য তদম্নস্তয়ভ স্থাদ ধাে শূদ্র ঢণা অদাবয ঢণা
ব্রাঢে ঢণা প্রাতন্তওাতেঢ ক্ষেডী, বাভা ক্ষই ধভফ পুরুয়রভ
ধতদ্বে ক্ষণয়ও উদ্ভূঢ লয়েয়ঙ। এয়তভয়ও য়োথদ ওভা
লয়েয়ঙ ‘অতীতেঢ’, ‘ঘৃণ্য’, া ‘তা’ য়ম। ফায়চভ
এও তযাম ংখ্যও ক্ষঔয়ঝ ঔাো ক্ষেডী এয়তভ অন্তর্ভযক্ত।
আভ মাই াহুল্য ক্ষব এই ক্ষওাডঞাা ওয়ভ ক্ষতোভ
প্রতিো শুদৄ ডয কঢ ততও ক্ষণয়ওই দে, চাতভ তঙম
ক্ষধযাকঢ, তিকঢ া অণয কঢ, কযকঢ ততও ক্ষণয়ও।
বাই ক্ষলাও, ফয়েভ য়ঙ্গ য়ঙ্গ ফাদঢা-তয়ভাথী
এই প্রণাগুয়মা তওন্ত ক্ষঢফদ ধতভতঢযঢ লে তদ। ভং
প্রাে এওপায়ই, লেয়ঢা এওটু তপন্ন আতয়ম ফায়চ
প্রঘতমঢই ভয়ে ক্ষকয়ঙ। আতথধঢোতী কয তদয়চভ
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প্রঢায়ধভ তলর্মযঔী এং অন্তর্মযঔী – উপে অতপখায়ঢই
ঘমফাদ চীয়দভ ক্ষেয়ে ভতঘঢ লে দীভঢাভ কপীভ
ধতভভ। নয়ম তয়ম ক্ষবয়ঢ ণায়ও ফয়েভ আয়তদ।
তয়ম ক্ষবয়ঢ ণায়ও চীদ। তয়ম বাে চীয়দভ তধযড
– াতলয়ঢেভ আতম। াতলয়ঢেভ প্রতঢনতমঢ
প্রতঢতয়ে ক্ষই অন্ধতন্দুগুতম ঢঔদ অয়দওঝাই ধতভস্ফুঝ
লয়ে উঞয়ঢ ণায়ও। আতস্কৃঢ লয়ঢ ণায়ও অয়দও
অদায়মাতওঢ ধতভভ। আফায়তভ অপেস্ত ক্ষঘঢদাে ঢঔদ
থভা ধয়ে ফাচয়তয়লভ ধাাঁয়ও ধাাঁয়ও চতেয়ে ণাওা
আতথধঢোতী অয়টাধায়ভ াাঁোতয ঘাধ। আফভা
বুছয়ঢ ধাতভ আতথধঢেপ্রড ফাদতওঢা শুদৄফাে
প্রযাতদও ক্ষেয়েই প্রঢাধ তস্তাভ ওয়ভ োন্ত লে দা,
ঊডয দায়পভ ফয়ঢা ক্ষই প্রঢাধয়ও তস্তৃঢ ওয়ভ ক্ষতে
ভাচনদতঢও-অণয নদতঢও-াংস্কৃতঢও-ক্ষৌতিও ধতভয়ভ।
ইঢাতমে ওতফউতদস্ট ক্ষদঢা  তাযয তদও আয়ন্ততদ
গ্রাফতযভ তঘন্তাসূে অনুবােী,
“...বুয়চযাোয়েডী ক্ষওম যাদবয়ে ঢাভ প্রভুত্বই
প্রতঢষ্ঠা ওয়ভ দা, সৃতি ওয়ভ এও াতয ও াফাতচও
ওর্তযত্ব া ‘ক্ষলয়কফতদ’। ...ংস্কৃতঢ  পাাতয়যয ভ
চকয়ঢ এও আমূম ধতভঢযদ খটিয়ে
‘ক্ষলয়কফতদও’ বুয়চযাোয়েডী ঢাভ যায়দভ নদতঢও
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Life follows its own fragmentary way chequered in light and shade. Embroiled in its own
cauldron it reaches the point of vortex when power comes into the fray and raises its ugly
head. Bruised and battered, it seems to stumble in its own path. But the milk of the human
kindness continues to make its pristine way amidst these changing tides. „Bhater Gandha‟ by
Prafulla Roy captures this slice of life as it sheds light on the subaltern section in Bihar, living
on the edge, their endeavor to clutch at a meaning despite all the existing void. This is a
review/ critique of the novel.
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তদভঙ্কুয েফঢাভ বাদুঙতেটিয়ও আভ ক্ষতয তদভাধত
ভাঔাভ চন্য এভধয়ভ এই প্রাতন্তওাতেঢ, ক্ষফরুতন্ডলীদ
তযাম চদয়েডীভ অপেন্তয়ভ আয়ভও চটিম ভাচনদতঢও
অঙ্ক ওয়র এং সৃতি ওয়ভ ‘অচ্ছুৎ’ া ‘অষ্পৃশ্য’ া
‘চম-অঘম’ ক্ষেডী! ফায়চভ অয়লতমঢ শূদ্রয়েডীভ
তদম্নধবয ায়েভ এও ক্ষেডী, বায়তভ ছাঁ য়ম চাঢ বাে। বাভা
স্পয়যয ভ অয়বাগ্য! এফদতও বায়তভ ঙাো ফাোয়দা
ধাধ য়ম কণ্য লে এং,
“...ব্রাহ্মণ্য ডয ােফ ব্যস্থাভ ফয়ে এয়তভ ক্ষওাদ
২
স্থাদ তঙম দা।”
মে ওভয়ম ক্ষতঔ, ভওফ ফাদাতথওাভ ক্ষণয়ও
তিঢ, ধতততমঢ, ফাচচ্যেঢ ক্ষেডীভ এই তদবয াতঢঢ
ফানুরভা প্রাঘীদ মৄয়ক ক্ষবফদ তঙম, আচ ক্ষঢফদই ভয়ে
ক্ষকয়ঙ। ঢাই ‘ভাফােড’-এ ক্ষবফদ ক্ষততঔ,
“ভাফােয়ড ভাফঘয়েভ যেুওয়থভ ওাভডই লম
যেুও শূদ্রয়তভ চন্য তদততয ি থফয ধামদ দা ওয়ভ
৩
ক্ষতঘঘয াে ভঢ লয়েতঙয়মদ।”
ক্ষঢফতদ, আদৄতদও ধন্যাতও পকীভণ তফয়েভ
‘আেওাঠি’ (১৯৯৩) উধন্যায় ক্ষততঔ াাঁকুো
ওয়ময়চভ অোধও ক্ষমাওংস্কৃতঢয়প্রফী ভাচী, েফঢা
তস্তায়ভভ ক্ষেয়ে প্রতঢদ্বিী ভগমাময়ও য়ম,
“অিাতয যঢাব্দীয়ঢ ক্ষঢাফভা চঙ্গম ঢাঁ য়ে ঢাঁ য়ে
ক্ষব স্টাইয়ম ক্ষেপ-লাতটং ওয়ভঙ, ঠিও ক্ষই
ধিতঢয়ঢ এঔায়দ অশ্য তা-তযওাভ লে দা
এঔদ। ধিতঢ ক্ষঢাফভা তয়মঙ, আফভা
৪
তয়মতঙ।”
--অণয াৎ মূম তরে এওই। আফভা ক্ষতয়ঔ আশ্চবয লই
‘ঙয়িভ তপঢয়ভ এঢ অন্ধওাভ’ (যঙ্খ ক্ষখার)! প্রাঘীদ
ফে ক্ষণয়ও ঢযফায়দ আয়ঢ আয়ঢ প্রঢায়ধভ কৃৎক্ষওৌযম অচযদ ওয়ভয়ঙ হুফাতেও ব্যঞ্জদা।
তওন্ত আফভা চাতদ ক্ষব, েফঢােয়দভ প্রপায়
আিান্ত লয়ম চীয়দভ ীফালীদ ভলস্য-এরডাে
াতলয়ঢেভ অীফ ধতভতথ ক্ষওায়দা তদততয ি ক্ষখভায়ঝায়ধ িী
ণাওয়ঢ ধায়ভ দা। াতলঢে স্বপাঢই যােঢ-কতঢযীম।
এং তদ্বাঘতদও। ঢাই, প্রঢায়ধভ ফাোচাম াফাতচওাংস্কৃতঢও-ক্ষৌতিও -- ফস্ত স্তয়ভই ক্ষঘঢদাতয়মাধওাভী
প্রপা তস্তাভ ওভয়ম, াতলঢে ক্ষই চাম তঙন্ন ওয়ভ
ক্ষতভয়ে আয়ই। ধতদয়তযও ক্ষঘঢদাভ তধভীয়ঢ
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উধতদয়য়যািভ ক্ষঘঢদাে ঢাই ঋি লয়ে উয়ঞ াতলঢে।
এভ ীফাদা দ্রুঢ তস্তৃঢ লয়ে ঙতেয়ে ধয়ে হুদূভ ধবয ন্ত
ক্ষবঔায়দ আতথধঢোতী ক্ষঘঢদাভ তধভীয়ঢ থীয়ভ থীয়ভ
ক্ষচয়ক উয়ঞ তদম্নকীে ক্ষঘঢদা।
এই ততওটিয়ঢ আমাতাপায় আয়মাওধাঢ ওভয়ম
ক্ষতঔ াংমা াতলয়ঢেভ তস্তৃঢ প্রাঙ্গয়ড শুরু ক্ষণয়ওই
তদম্নকীে চদাথাভয়ডভ তফতমঢ উধতস্থতঢ মে ওভা
বাে। বতত ক্ষ উধতস্থতঢ এওাতথধয়ঢেভ ওাঞায়ফায়ও
তয়দ্রাল চাতদয়ে দে। ঢবু থফীে াঢাভয়ডভ ফয়ে
লয়ম, তযাম কডচীয়দভ এও তদখাঁ ঢ াতয ও তঘোঙ্কড
আফভা ‘ঘবয াধয়ত’ভ ফয়ে খাঁ য়চ ধাই। আভ ফেমৄয়কভ
াতলয়ঢে ক্ষঢা মূমঢ তদম্নয়কযভ ফানুরয়তভ চীদাঘভড
থয়ফয ভ আোম ক্ষণয়ও ক্ষতভয়ে এয় অয়দওঝাই স্পি
লয়ে উয়ঞ। ‘শ্রীকৃষ্ণওীঢযয়দ’ভ ধয ক্ষণয়ও ফঙ্গমওায়ব্যভ
তীখয ধণ ধতভিফা ওয়ভ নঘঢন্যয়তয়ভ ‘ফাদথয়ফয ’
অতপতরক্ত লয়ে ক্ষমাওাতলয়ঢেভ প্তভগা চীয়দভ নতঘয়ে
ঋি লয়ে ফে  ফায়চভ অতদাবয ধতভঢযয়দভ য়ঙ্গ
য়ঙ্গ াাঁও ক্ষনভায়ঢ ক্ষনভায়ঢ আদৄতদওওায়মভ ওাব্যদাঝও-কল্প-উধন্যায় তদম্নকীে চীদ অচস্র ততদফয াড 
পুদতদয ফয ায়ডভ ধামা অতঢিফ ওয়ভ আয়। আচ
আদৄতদও চীয়দভ চটিম ফে  ফায়চভ ক্ষপ্রতেয়ঢ
ব্রাঢেচয়দভ উচ্চাভড আতথধঢেতয়ভাতথ দৃঢ় প্রঢেয়ে
ছময় উয়ঞ তয়ধয।
আফভা ক্ষততঔ, ধতদয়তযও পাভয়ঢ প্রাকস্বাথীদঢাধয়য ভ াতলয়ঢে তদম্নয়কযভ উধতস্থতঢ বঢঝা
ক্ষাচ্চাভ, স্বাথীদঢা-উিভ ফেধয়য ঢা আভ প্রম
লয়ে উয়ঞ। ওভামী (‘লাাঁসুতম াাঁয়ওভ উধওণা’,
১৯৪৭), ক্ষঠাাঁোই (‘ক্ষঠাাঁোই ঘতভঢ ফাদ’, ১৯৪৯-৫১),
মঔীিভ (‘মঔীিভ ততকাভ’, ১৯৫০), যমা-তধগমা
(‘দাতকদী ওন্যাভ ওাতলদী’, ১৯৫১), ফায়মায়তভ াস্ত
চীদ (‘তঢঢা এওটি দতীভ দাফ’, ১৯৫৬), তদাভড
ফায়মা / তমা (‘কঙ্গা’, ১৯৫৭), তাশু খভাতফ
(‘যঢতওো’, ১৯৫৮), ফদৄ ক্ষওতাভ (‘চকদ্দম’,
১৯৬৬), িেখটি কাতজ (‘ওত িেখটি কাতজভ চীদ
 মৃত্যে’, ১৯৬৭), ীভা (‘অভয়ণ্যভ অতথওাভ’,
১৯৭৭), থফয া (‘আওায়যভ দীয়ঘ ফানুর’, ১৯৮১) –
প্রর্মঔয়তভ ফয়ঢা অচস্র ঘতভে/প্রাতন্তওাতেঢ ম্প্রতাে
তদম্নকীে ধতভভ ক্ষণয়ও ভাতভ উয়ঞ আয়
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ধাতপ্রতীয়ধভ আয়মাে। অন্তয তয়মভ ক্ষচাোভ ক্ষঔয়ম বাে
ফয়েভ ঔাাঁয়চ ঔাাঁয়চ।
এভই ফাছঔায়দ খয়ঝ বাে দওযাম আয়িামদ। তয
যঢয়ওভ তদ্বঢীোয়থয তপ্লয়ভ উিাম ক্ষঠউয়ে তয়ম বাে
ফে  ফায়চভ তদ্বাঘতদও ধঝর্ভতফ। ক্ষবঔায়দ চীদ
অচযদ ওয়ভ দত্যদ ক্ষঘঢদা।
আয়মাঘে প্রয়ন্ধ স্বাথীদঢা ধভঢী ধন্যাতও
প্রপৄল্ল ভায়েভ ‘পায়ঢভ কন্ধ’ (১৯৮১) উধন্যায়
তলায়ভভ ওয়ঞাভ চাতঢয়পত প্রণা মাতিঢ ফাচ
ধঝর্ভতফয়ঢ তদম্নয়কযভ উত্থায়দভ তরেটিয়ঢ আফভা
আয়মাওধাঢ ওভাভ ক্ষঘিা ওভ।
এয়েয়ে এওটি তরে মেডীে ক্ষব উতদয যঢও
ক্ষণয়ও াংমা াতলয়ঢে ঢণা উধন্যায় আফভা এওটি
য পাভঢীে ক্ষপ্রোধঝ থীয়ভ থীয়ভ পৄয়ঝ উঞয়ঢ ক্ষততঔ।
ঢাভই নমশ্রুতঢয়ঢ, তদততয ি ক্ষপৌয়কাতমও অিমতপতিও
এমাওায়ও তওছঝা তস্তৃঢপায় এয়দ াংমা উধন্যায়ভ
ধতভভয়ও আভ এওটু াতেয়ে ততয়ঢ ক্ষততঔ ক্ষই
ফয়েভ অন্যান্য ধন্যাতওয়তভ ভঘদায়ঢ। বাভ
উতালভড তলয়য় আফভা তয়যর ওয়ভ ঢাভাযঙ্কভ
য়িোধাোয়েভ (১৮৯৮-১৯৭১) ‘থােীয়তঢা’
(১৯৩৯), ‘কডয়তঢা’ (১৯৪২), ‘আয়ভাগ্য তদয়ওঢদ’
(১৯৫৩) প্রভৃতঢ উধন্যায়ভ ওণা ফয়দ ওভয়ঢ ধাতভ।
ঢাই াংমাভ ধাযাধাতয তলায়ভভ ক্ষমাওচীয়দভ স্বরূধ
আফভা খাঁ য়চ ধাই এই ফয়েভ অয়দও ধন্যাতওয়তভ
ফয়ে। ক্ষবফদ, ক্ষওতাভদাণ য়িোধাোে ( ১৮৬৩১৯৪৯), প্রপাঢ কুফাভ র্ময়ঔাধাোে (১৮৭৩-১৯৩১),
যভৎঘে ঘয়টাধাোে (১৮৭৮-১৯৩৮), যতযয়যঔভ সু
(১৮৭৪-১৯৫৪), ধভশুভাফ (১৮৮০-১৯৬০), তর্ভতঢ
র্ভরড য়িোধাোে (১৮৯৪-১৯৫০) প্রর্মঔ। এই থাভাই
ধভঢীয়ঢ আভ ক্ষতয তস্তৃঢ লয়ে বাে দপৄম
(১৮৯৯-১৯৭৯), ঢীদাণ পাদুেীভ (১৯০৬-১৯৬৫)
উধন্যায়। ক্ষওতাভদাণ য়িোধাোে ক্ষণয়ও শুরু ওয়ভ
তর্ভতঢ র্ভরড য়িোধাোে ধবয ন্ত প্রাে ওয়মভ
উধন্যায়ই তলায়ভভ প্রাতন্তওাতেঢয়কযভ ক্ষযাতরঢ,
মাতিঢ, তিঢ, তাতভদ্রপূডয চীয়দভ তঘে পৄয়ঝ উঞয়ম,
ফনুষ্যয়ত্বভ কপীভ অধফাদ  চীয়দভ ওরুড অলােঢা
ঢঢঝা তদফয ফ  ঢীব্রপায় পৄয়ঝ উয়ঞতদ; ধভঢীয়ঢ বা
তওছঝা সুয়াথ ক্ষখার (১৯০৯-১৯৮০), যভততন্দু
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য়িোধাোে (১৮৯৯-১৯৭০) এং তয়যর ওয়ভ
দপৄম  ঢীদাণ পাদুেীভ কল্প-উধন্যায় পৄয়ঝ
উয়ঞয়ঙ। এই থাভায়ওই আভ পুি, তমষ্ঠপায় আওাভ
তাদ ওভয়মদ এং ফয়োধয়বাতক ওয়ভ ত্যময়মদ
স্বাথীদঢা ধভঢী তযয়ওভ ওণাাতলতঢেওভা, বায়তভ
ফয়ে উয়ল্লঔয়বাগ্য লয়মদ প্রপৄল্ল ভাে।
ডয -কয তপাতচঢ াফন্তঢাতেও আয়ল মাতমঢ
তলায়ভভ ফাচব্যস্থা ম্পয়ওয আয়মাঘদা ওভয়ঢ তকয়ে
অোধও এ. ক্ষও. মাম য়ময়ঙদ,
“Bihar tends to be the most
unfortunate repository of the
৫
brutalities of the caste system.”
চাঢধায়ঢভ ঢীব্র ক্ষপতায়পত তলায়ভভ আণয -াফাতচও
এং ভাচনদতঢও ক্ষপ্রোধয়ঝ এঢ পেঙ্কভপায় চাাঁতওয়ে
া ক্ষব এওঝা তভাঝ ংখ্যও চদফাচয়ও শুদৄফাে
‘অস্পৃশ্য’ ঢওফা ততয়ে স্বাপাতও চীদ বাধয়দভ
অতথওাভ ক্ষণয়ও ম্পূডয তিঢ ওয়ভ ভাঔা লয়েয়ঙ।
ক্ষকাভ ঔাঝাভ প্রণা ক্ষঔায়দ এওটি াথাভড তদেয়ফ
প্রঘতমঢ লয়েয়ঙ। স্বাথীদঢাভ তঢদ তযও ধয়ভ ক্ষব এই
অস্থাভ তন্দুফাে ক্ষলভয়নভ খয়ঝ দা, ভং ঢা আভ
চটিম  সূক্ষ্মরূধ থাভড ওয়ভ ঢাভই প্রফাড ধাো বাে
প্রপৄল্ল ভায়েভ তলাভচীদয়ওতেও উধন্যা  কল্পগুয়মাভ
ফয়ে।
ততঘের্মঔী চীদয়ও ততপন্ন দৃতিয়ওাড ক্ষণয়ও
ক্ষতঔয়ঢ তকয়ে প্রাতন্তওাতেঢয়তভ াস্ত চীদতঘেটিয়ও
তদপুড আতস্কাভয়ওভ ফয়ঢা তঢতদ ধবয য়েড ওয়ভয়ঙদ
এং পৄটিয়ে ত্যয়ময়ঙদ উধন্যায়। ক্ষই ধবয য়েয়ডভই
নম তলয়য় বঔদ ক্ষতভয়ে আয়, স্বাথীদঢাভ
তঢতভযটিভ তযও ক্ষওয়ঝ বাোভ ধয়ভ শুদৄফাে এওটু
পাঢ – ‘পায়ঢভ কন্ধ’ (১৯৮১) ক্ষদোভ চন্য
ফানুয়রভ অফানুতরও ধতভেফ – অশ্যই ‘অচ্ছুৎ’
লোভ অধভায়থ – ঢঔদ ক্ষমঔয়ওভ য়ঙ্গ য়ঙ্গ
ঘফয়ও উঠি আফভা। র্মসৄয়ঢয আফায়তভ ফয়দ প্রশ্ন চায়ক,
এই তও স্বাথীদ পাভঢ?
উধন্যায়ভ দােয়ওভ য়ঙ্গ আফায়তভ ধতভঘে খয়ঝ
এপায়,
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‘অচ্ছুৎ’, অণঘ ‘স্বাথীদ’ থায়দাোয়ভভ ক্ষপ্রোধঝটিভ
ততয়ও এওটু ঢাওায়ম ক্ষততঔ, তলায়ভভ ধঝর্ভতফয়ঢ
ভেডযীম প্রণানুকাফী াফাতচও আয়ল চতফফাতমওয়তভ
অথীয়দ থায়দাোয়ভভ তধঢা, তধঢাফল, প্রতধঢাফল অণয াৎ
ংযানুিতফওপায় ঢাাঁভ আয়কভ ঘাভ-ধাাঁঘ পুরুর
‘র্ভতফতা’ লয়ম, এই ংযানুিতফও থাভাাতলওঢা
ক্ষণয়ও ক্ষ আমাতা লয়ে ক্ষতভয়ে আয়। ক্ষ ওায়ভা
চতফয়ঢ ‘ক্ষকাভ’ ক্ষতে দা। ক্ষ উধন্যায় লাতচভ লে
প্রঢায়ধভ প্রপায়ও ম্পূডয প্রঢোখ্যাদ ওয়ভই। ঢাই ক্ষ
‘স্বাথীদ’।
অণয াৎ আফভা ময়ঢ ধাতভ উধন্যায়ভ শুরুই লে
তদম্নকীে ক্ষঘঢদায়ও থাভড ওয়ভ।
তওন্তু, ‘স্বাথীদ’ লয়ম এঔদ অতদতশ্চঢ লয়ে বাে
ঢাভ ক্ষুথাভ অন্ন। আভ এঔাদ ক্ষণয়ওই শুরু লে
থায়দাোয়ভভ বাো –- অয়ন্নভ ংস্থায়দ, ঔায়েভ
ংস্থায়দ। অণয াৎ ক্ষব ‘স্বাথীদ’ চীদ বাধদ ওভয়ঢ
তকয়ে ঢাাঁভ ক্ষুথাভ অন্ন অতদতশ্চঢ লয়ে ধয়ে, ক্ষই অয়ন্নভ
ক্ষঔাাঁচই এাভ ঢাাঁভ চীদয়ও অতদতশ্চঢ ওয়ভ ক্ষঢায়ম।
ঔায়েভ ন্ধাদই ঢাাঁভ চীয়দভ এওফাে োদ-জ্ঞাদ লয়ে
উয়ঞ। ‘আচ ক্ষওায়দা লায়ঝভ ঘামাে, ওাম ক্ষওায়দা
কায়ঙভ তদয়ঘ, ধভশু লেঢ ওারুভ াতেভ াভািাে। ঢভশু
া দভশু েয়ওভ থায়ভভ ক্ষঔামা ফায়ঞ। চীদ এইপায়ই
ক্ষওয়ঝ বায়ে ঢাভ’ (পৃৃঃ ১১-১২) এং ঠিও এইপায়
ক্ষওয়ঝ বাোভ নয়মই ঢাভ ম্পয়ওয ক্ষমঔও ওতণঢ
তদ্বঢীে ধতভঘেটি ঙাতধয়ে থীয়ভ থীয়ভ প্রওঝ লয়ে উয়ঞ
প্রণফ ধতভঘেটি। আভ, আফায়তভ ক্ষঘায়ঔভ াফয়দ িয়ফ
স্পি লয়ে উয়ঞ প্রাতন্তওাতেঢয়তভ চীয়দভ প্রকৃঢ াস্ত
ঙতটি; বাভ অয়দও কপীভ ধবয ন্ত ঙতেয়ে ণায়ও ক্ষযারয়ডভ
ভাচদীতঢভ অদৃশ্য তীখয ওায়মা লাঢ।
এই অন্ধওায়ভভ খদত্বয়ও আভ এওটু পৄটিয়ে
ত্যময়ঢই এভধভ ধাঞকৃতঢয়ঢ িয়ফ িয়ফ আতপযা খয়ঝ
ওঔয়দা ধিায-রাঝ চয়দভ , ক্ষঢা ওঔয়দা তয-তেয
চয়দভ তঢদ-ঘাভটি তম –- বায়তভ াই ‘অচ্ছুৎ’ এং
বাভা থায়দাোয়ভভ ফয়ঢাই ধণবােী – ঔাোয়েরয়ডভ।
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“থায়দাোভ চায়ঢ কঞ্জু অণয াৎ চম-অঘম
অচ্ছুৎ।...“ঢয় থায়দাোভ স্বাথীদ ফানুর।”(পৃৃঃ
১১)
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এই ফস্ত অস্পৃষ্য ফানুয়রভ তম ক্ষওউ তয ততদ, ক্ষওউ
তয ততদ, ক্ষওউ াঢ ততয়দভ ধণ অতঢিফ ওয়ভ
‘পায়ঢভ ক্ষঔাাঁয়চ ততেয়ড থায়দভ ভায়চে ঘয়ময়ঙ’ (পৃৃঃ
১৩) ! াভ উয়দ্দশ্য এও -– পাঢ ঔাো। কভফ
পাঢ এয়তভ ওায়ঙ স্বয়রভ ্তু!! চতফ ফাতমওয়তভ ক্ষকামাে
থাদ  ক্ষওয়ঝ উঠিয়ে ক্ষদোভ ধভ ক্ষব থাদগুয়মা
চতফয়ঢ ধয়ে ণাওয় নাাঁয়ও ক্ষনাওয়ভ, ক্ষইগুয়মাই
কুতেয়ে তদয়ঢ লয় নাাঁওা ফাঞ ক্ষণয়ও। ঢাই এভা ক্ষঙাঝ
ক্ষঙাঝ তয়ম তপক্ত লয়ে ততপন্ন থায়দভ চতফভ ধায়য
েয়ওভ থায়ভ কায়ঙভ ঢমাে অগ্রলােদ-ক্ষধৌয়রভ ওদওয়দ
যীঢ উয়ধো ওয়ভ ক্ষঔামা আওায়যভ তদয়ঘই ততদ ধভ
ততদ অয়ধো ওয়ভ বাে ওয়  থাদ ওাঝা ক্ষযর লয়,
ভা ফাঞ ক্ষণয়ও থাদ ত্যয়ম আদয়, ঢাভধভ পাঢ ভান্না
লয়, দত্যদ ঘায়মভ পায়ঢভ কন্ধ ফাতঢয়ে ত্যময়
ঘাভততও।
ঢে ওঔয়দা ওঔয়দা ওল্পদাভ ক্ষঘয়ে আশ্চবয লে
য়ঝ!
তওন্তু তলায়ভভ ফাচ চীয়দ এই অদ্ভুঢ তঘে তদঔাত
াস্ত ঙাো আভ তওছই দে। আচন্ এই প্রাকৃতঢও
প্রতঢকূমঢা এং প্রণা-তদেয়ফভ ঘায়ধ তদয়ষ্পতরঢ
তলায়ভভ প্রাতন্তওাতেঢ য়কযভ চীদ তদঢান্ত অপেস্ত
কঢানুকতঢওঢাভ য়ঙ্গ ততদ ওাটিয়ে বাে। প্রপৄল্ল ভাে
এই তদয়ভঝ াস্তয়ভ র্ভতফয়ঢ তাাঁতেয়েই চীয়দভ এই
তদতয ওাভ ঊরভ রূধয়ও উধন্যায় ত্যয়ম থয়ভয়ঙদ। এই
‘তদেফ’ পাগাভ ওণা থায়দাোভ’ভা ওঔয়দা পায়ঢই
ধায়ভ দা। ভং ঢাভা থাদ ওাঝাইয়েভ ওায়চ
চতফফাতমওয়তভ ালায্য ওভাভ ওণা পায়।
ধন্যাতও তদপুড ফাচতয়েরয়ওভ দৃতিয়ঢ
প্রঢায়ধভ কপীভঢমিাভী প্রতিোয়ও এঔায়দ পাাঁয়চ
পাাঁয়চ ক্ষফয়ম থয়ভদ। ঢাভা ক্ষব ক্ষঔয়ঝ-ঔাো
প্রাতন্তওাতেঢয়েডী – এই ক্ষাথ ক্ষবফদ ঢায়তভ ক্ষঘঢদাে
স্পি, ক্ষঢফতদ ‘অচ্ছুৎ’ া অস্পৃশ্য লোভ ওাভয়ড
ফায়চ ঘৃডাভ ধাে – এওণা এভা চায়দ। আভ
এথভয়ডভ ধতভতস্থতঢয়ঢ শুদৄফাে অতস্তত্বয়ও টিতওয়ে
ভাঔাভ চন্যই ঢঔদ প্রঢায়ধভ য়ঙ্গ কাাঁঝঙো াাঁথা
এওান্ত অধতভলাবয লয়ে উয়ঞ। ক্ষওদদা ঢাভা চায়দ
ঢায়তভ এই অতদতশ্চঢ চীয়দ শুদৄফাে পকাদই দে,
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তাযয তদও গ্রাফতযভ আতথধঢোত তরেও ঢত্ত্ব
আয়মাঘদাে ‘এওদােওঢে’ –এভ থাভও  ালও
লয়ে ক্ষতঔা ক্ষতে এই ঘতভেগুতম। ক্ষবঔায়দ প্রঢাধ শুদৄ
ফাতমওাদাভ ফয়েই ীফাি ণায়ও দা, এভ চটিম রূধ
তন্যস্ত লয়ে ঠাওা ধয়ে থয়ফয ভ ক্ষওাভয়ও এং বাভ মূম
ওণা লম,
“এও প্রায়ন্ত ব্রাহ্মড  শুতঘঢা আভ অন্য প্রায়ন্ত
৭
অচ্ছুৎ  অশুতঘঢা।”
-ঢাই ঔায়েভ চন্য লয়ন্য লয়ে ক্ষখাভা থায়দাোভ’ভা বঔদ
নফতণমী ব্রাহ্মড পাদঘি ছা’ভ ওায়ঙ ওায়চভ চন্য আতচয
চাদায়ঢ আয়, ঢঔদ ঢায়তভ ক্তব্য ক্ষযাদাভ আয়কই
তঢতদ
“তাাঁয়ঢ তাাঁঢ ক্ষঘয়ধ য়মদ, ‘ওী চাঢ ক্ষঢায়তভ?’
(পৃৃঃ ৩৩)
ফনুষ্যয়ত্বভ অফাদদাে ছময় ঞাভ তয়ম ‘চম-অঘম
অস্পৃশ্য লাভ গ্লাতদয়ঢ থায়দাোভভা ফাণা তদচ্য ওয়ভ
তাাঁতেয়ে ণায়ও’ (পৃৃঃ ৩৩) আভ,
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--ধন্যাতও ফায়চভ অতপচাঢ ক্ষেডীভ ঘাভটি তপন্ন
তপন্ন থাভা ক্ষণয়ও এই ঘাভচদয়ও প্রতঢতদতথস্বরূধ
উধতস্থঢ ওয়ভ আয়ম ক্ষতঔায়ঢ ক্ষঘয়েয়ঙদ ক্ষব, েফঢা
তঔয়মভ ব্যাধায়ভ এয়তভ প্রয়ঢেয়ওভ অণয াৎ ফায়চভ
প্রতঢটি ক্ষেডীভ ফাদতওঢাই ফয়কােীে। দভয়ফ কভয়ফ,
ক্ষব পায়ই ক্ষলাও, ক্ষযারড ওভাঝাই এয়তভ মূম মেে।
এই তম্মতমঢ ক্ষযারয়ডভ ময়ে ঘূতডয ঢ লয়ঢ লয়ঢ
থায়দাোভ’ক্ষতভ চীদ ক্ষবফদ অতদতশ্চঢ লয়ে ধয়ে,
ক্ষঘঢদা তলুপ্ত লয়ে বাে। ক্ষেঁয়ঘ ণাওাভ ফস্ত উৎাল,
উেফ  উয়দ্দশ্য দি লয়ে তকয়ে এওফাে প্রথাদ লয়ে
উয়ঞ ঔায়েভ ংস্থাদ ওভা - লে ‘কঢভচূভড ঔাটুু্তদ
ক্ষঔয়ঝ’ (পৃৃঃ ৩৪), দে চঙ্গয়ম ‘ঔঢভদাও চাদয়ভ’ভ
(পৃৃঃ ৪২) ক্ষফাওাতমা ওয়ভ। নয়ম প্রঢাধ অক্ষুণ্ণ ণায়ও
। অক্ষুণ্ণ ণায়ও ক্ষুথা। আফায়তভ ফয়দ ধয়ে বাে ক্ষই
অতস্মভডীে ধংতক্তগুতম,
“যয়ব্দভ ভঙ্ ঢাভা র্মতঙোয়ঙ
ফানুয়রভ পারা ঢাভা র্মতঙোয়ঙ
পায়মাাতাভ পারা র্মতঙোয়ঙ
এং বয়ণেপায় বাঢীে ভঙ্।” ৬
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‘ভাফতচ তষুডতচ আউভ য়ে ভওাভ পয়ভাা-’ (পৃৃঃ
২১)।
েফঢাভ কূঝদীতঢয়ঢ ক্ষস্বোিী ফদ 
ক্ষঘঢদাে শুদৄ ঈেভই য যতক্তফাদ দে, প্রঢাধ ঈেয়ভভ
ফয়ঢাই য যতক্তফাদরূয়ধ প্রতঢপাঢ লে। গ্রাফতযভ পারাে
এভাই ফায়চভ ‘ামঝাদয ’ ক্ষেডী। এয়তভ য়ঙ্গ
যাওয়কাষ্ঠীভ ত্যমদা ওভয়ম ক্ষতঔা বাে, মূমঢ ফায়চভ
র্মতিয়ফে ক্ষেডীভ লায়ঢই (গ্রাফতযভ পারাে ‘ক্ষলয়কফতদও’
ক্ষেডী া বুয়চযাো ক্ষেডী) ক্ষওেীর্ভঢ লে েফঢা এং এও
তযাম ংখ্যও ক্ষঔয়ঝ ঔাো েতফওয়েডীভ স্থাদ লে ঠিও
এয়তভ তধভীয়ঢ, বায়তভ উধভ প্রয়োক ওভা লে এই
েফঢা। এই তযাম চদঢায়ও ফায়চ ‘ভা’ /
‘অন্তেচ’ / ‘প্রাতন্তওাতেঢ’ / ‘ব্রাঢেচদ’ – য়ম
এওধায়য তভয়ে ভাঔা লে। গ্রাফতযভ ক্তয়ব্য আফভা
ক্ষচয়দতঙ ক্ষব আতথধঢোতী ভাচদীতঢভ চটিম ফাভপ্াাঁয়ঘভ
ফােয়ফ ‘ংস্কৃতঢ  পাাতযয কঢ’ আমূম ধতভঢযদ
খটিয়ে অণয াৎ লচ পারাে ক্ষৌতিও আতথধঢে তস্তায়ভভ
ফােয়ফ বুয়চযাো ক্ষেডী প্রাতন্তওাতেঢ ক্ষেডীভ উধভ
যায়দভ ঢণা ক্ষযারয়ডভ ‘াফাতচও ম্মতঢ’টুকু আতাে
ওয়ভ ক্ষদে।
যাওয়কাষ্ঠীভ ধায়য উধন্যায়ভ প্রাতন্তওাতেঢ
কুযীময়তভ াফাতচও অস্থাদ া ধতভভয়ও ফয়দ
ক্ষভয়ঔ প্রঢায়ধভ বুয়দাঝটি ঙয়ওভ আওায়ভ াচায়ম
ক্ষতঔ,
তেয়মাওী তং
(চায়ঢ ভাচপুঢ েতেে)
+
পাদঘি ছা
(নফতণমী াফলদ, ে
থায়দাোভ , ভাফয়দৌয়ভা
রাঝ-পঁেরতট, তধধতভো
মাঔধতঢো, ঝলমভাফ,
গ্রাফ)
ক্ষাফাতভ, ভাত্যো,
+
}
ফয়ঙ্গতভ, তনত্যযমাম,
চভঙ্গী লাে
ধভাতী প্রর্মঔ তদর্ভযফ
(ওাোণ, দমপুভ)
লাপায়ঢভ তম
+
ছাফভমাম ক্ষকাোভ
(বদুংযীঙেী, দুথমীকঞ্জ,
উধন্যায় অনুধতস্থঢ)
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এই ‘ততেন্ন’, অয়লতমঢ, প্রাতন্তওাতেঢয়তভ উয়দ্দয়শ্য
এওতংয যঢাব্দীভ আতযভ তযয়ও, পেঢা বঔদ
অয়দও উন্নঢ এং ফানুর বঔদ পেচাতঢ য়ম
অলঙ্কাভ ওভয়ঢ ধায়ভ, ঢঔদ ফায়চভ ধতভযীতমঢ 
ফাতচযঢ রুতঘম্পন্ন অতপচাঢ ক্ষেডী াফাতচও প্রতঢধতিভ
কয়য কতয ঢ লয়ে ‘র্ভচ্চয়ভভ তম’, ‘তকিয়েভ ধাম’ (
যকুতদভ ধাম), ‘লাভাফচাততও ক্ষঙৌো’, ‘চাদয়ভভ
ক্ষঙৌো’, ‘চ্যলাভ ধাম’, শুোভওা য়চ্চ’, ‘অচ্ছুতঢোভ
ধাম’ – প্রভৃতঢ তয়যরড প্রয়োক ওয়ভ।
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“পাদঘি ছা এাভ তয়ফাভয়ডভ ফয়ঢা ক্ষনয়ঝ
ধয়েদ, ‘তাভাদ চাদভগুয়মায়ও মাণ ক্ষফয়ভ
ক্ষফয়ভ এঔাদ ক্ষণয়ও পাকা। শুোভওা য়চ্চ
অচ্ছুতঢোভ ধাম!’ ” (পৃৃঃ ৩৩ )
প্রঙ্গঢ উয়ল্লখ্য, ফাচ কঞয়দভ এওতফ
প্রাণতফও ধবয ায়ে ক্ষওাদভওফ ক্ষপতায়পত া ডয নরয়েভ
ব্যাধাভ তঙম দা। তওন্তু, িয়ফ িয়ফ ফে বঢ এয়কায়ঢ
মাকম া মা পায়মা ফাচ বঢ পে লয়ঢ ণাওম
ঢঢই ওফয কঢ, ডয কঢ, কযকঢ প্রভৃতঢভ উধভ তপতি
ওয়ভ ফায়চ দাদাদ তপাচদ সৃতি লয়ঢ মাকম।
ফায়মাঘও রুফা য়িোধাোয়েভ আয়মাঘদাে আফভা
আফায়তভ ক্তয়ব্যভ ফণয দ খাঁ য়চ ধাই,
“ফ-অতথওাভভুক্ত প্রানকতঢলাতও চদয়কাষ্ঠী
প্রাকপ্রত্নপ্রস্তভ মৄক  ফে প্রত্নপ্রস্তভ মৄক অতঢিফ
ওয়ভ, দব্য প্রস্তভ মৄয়কভ ক্ষযর ততয়ও এয়,
চীদথাভয়ডভ প্রয়োচয়দ বঔদ – ঘার আাত 
ততপন্ন থাত্যভ ব্যলাভ তযঔম, ঢঔদ পেঢাভ
তপতি স্থাধয়দভ য়ঙ্গ য়ঙ্গ, ওফয তপাচয়দভ
ফে ততয়ে াফাতচও অায়েভ তপতি প্রস্তভ কাাঁণা
৮
লম।”
ওায়ম ওায়ম ফে  ফায়চভ তদ্বাঘতদও
ধঝর্ভতফয়ঢ ধতভঢযয়দভ য়ঙ্গ য়ঙ্গ এই তপাচদ
আভ তস্তৃঢপায়  কপীভপায় ফাচয়তয়ল ঙতেয়ে
ধেয়ঢ ণায়ও। প্রাঘীদ ফাচব্যস্থা ক্ষণয়ও শুরু ওয়ভ
লাম-আফম ধবয ন্ত প্রঢায়ধভ েফঢা তঔয়মভ ভাচনদতঢও
ক্ষঔমা ওায়েফ তঙম এং এঔদ ভয়েয়ঙ। এয়েয়ে
আতথধঢেলীদয়তভ (গ্রাফতয ওতণঢ ‘subaltern’ ক্ষেডী,
বাভ াংমা প্রতঢযব্দ তলয়য় ‘তদম্নকয’ যব্দটি প্রণফ
ব্যলাভ ওয়ভদ ভডতচৎ গুল) তঘতিঢ ওভয়ঢ াংমাভ
যব্দপান্ডায়ভ তওছ তয়যর যয়ব্দভ সৃতি ওভা লয়েয়ঙ, বা
অজ্ঞাসূঘও এং লীদঢাাঘও। আভ আফভা ক্ষঢা
চাতদই, ক্ষব যব্দ অণয াৎ পারা অতস্তয়ত্বভ ঢণা ক্ষঘঢদাভ
তঘিােও; ঢাই আতথধঢোতীয়তভ উচ্চাভয়ড আফভা বঔদ
ক্ষততঔ,
(ও) লীদ অয়ণয ‘ব্রাঢে’ অণয ‘ধতঢঢ’, ‘ংস্কাভলীদ’,
‘ব্রঢভ্রি’, ‘ডয চ্যেঢ’  ‘বৃতিঢোকী’।
(ঔ) প্রাঘীদওায়ম ‘ব্রাঢে’ যব্দটি দাদা অয়ণয (তয়যর
ম্প্রতাে া ক্ষেডীরূয়ধ) ব্যহৃঢ লয়েয়ঙ – ক্ষবফদ
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‘াতেীধতঢঢ’, ‘কড’, ‘েফচীী’, ‘ধতঢঢ েতেে’,
‘অন্তেচ’ া ‘অস্পৃশ্য’, ‘ধতঢঢ’।
--প্রভৃতঢ অচস্র যয়ব্দভ হুব্যলাভ, ঢঔদ শুদৄফাে
চাতঢকঢ া ডয কঢ া ওফয কঢ া তিকঢ া থফয কঢ
ততও ক্ষণয়ওই দে, ফাদতও দৃতিয়ওাড ক্ষণয়ও ম্পূডয
দূয়ভ ক্ষঞয়ম তভয়ে ততয়ে এও অ-ফাদতও ধতভয়ভ
ঢায়তভ তদয়ে আাভ কুটিম ভাচনদতঢও কৃৎয়ওৌযমটি
স্পি লয়ে য়ঞ ক্ষবঔায়দ প্রকৃঢধয়ে অতস্তত্বলীদঢাভ বৃি
ভতঘঢ লে। যব্দ ক্ষবঔায়দ নদৃঃযয়ব্দ ধতভডঢ লে।
এই অতস্তত্বলীদঢাভ  নদৃঃযয়ব্দভ ধতভয়ভই
আতঢযঢ লয়ঢ ণায়ও ‘অচ্ছুৎ’ ঢণা ‘অস্পৃশ্য’-ক্ষতভ
চীদ। চদচীয়দভ মূমথাভা ক্ষণয়ও বায়তভ ক্ষবাচদ
ক্ষবাচদ দূভত্ব। ঢযফাদ মৄয়ক এওতংয যঢাব্দীভ ফয়ে
ফায়চ ততপন্ন ক্ষপতায়পতগুয়মাভ ফয়ে অণয নদতঢও
তয়পতঝাই য়ঘয়ে ক্ষতয প্রওঝ লয়ে উয়ঞয়ঙ। চমঅঘম / চম-ঘম ‘অচ্ছুৎ’ক্ষতভ উধভ এভ প্রয়পত
ম্পয়ওয ময়ঢ তকয়ে ফায়মাঘও রুফা য়িোধাোে
য়ময়ঙদ,
“অণয নদতঢও অায়েভ ওাভয়ড তিঢ, ক্ষযারড
 স্বাণয পুি েতফওদীতঢভ চন্য তদধীতেঢ,
ধেধাঢয়তায়র দুি, নরেমূমও যাদব্যস্থাভ
তম লয়ে ততমঢ, ত্রুটিপূডয তযোব্যস্থাভ তযওাভ
লয়ে, তযো  পেঢাভ আয়মাও ক্ষণয়ও
তদয াতঢ, য়য াধতভ কুংস্কাভগ্রস্ত থফয ান্ধঢাভ
তম লয়ে অচ্ছুৎ া অস্পৃশ্য – এই ততঘে
ক্ষেডী মূময়স্রাঢ (main stream of
৯
society) ক্ষণয়ও ততেন্ন লয়ে আয়ঙ।”
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“ধাাঁচয়ভ তাাঁয়েভ যব্দ, ভয়ক্ত চম ঙমঙম ওয়ভ
ক্ষদৌয়ওাভ কলুই ক্ষপয়গ উয়ঞ আয় কৃষ্ণা প্রতঢধত
চমচ গুয়েভ পায়ভ পয়ভ আয়ঙ ফস্ত যভীভ
আফাভ অঢীঢ ক্ষদই, পতষ্যৎ ক্ষদই
১১
ক্ষওায়দাঔায়দ।”
--এওর্ময়ঞা পায়ঢভ মূল্য তদথয াতভঢ লে এইপায়!
আয়ম ফায়চ দাভীভ স্থাদ ক্ষবঔায়দ এফতদয়ঢই
প্রাতন্তওাতেঢ, ক্ষঔায়দ অস্পৃশ্য দাভীভ চীদ ক্ষব এও
অদ্ভুঢ তদভামে স্থায়দ এয় তাাঁোে, ক্ষই ঢেয়ওই
আয়ম অদাবৃঢপায় প্রওায ওয়ভদ ধন্যাতও।
ক্ষযারড, অঢোঘাভ, অধফায়দভ ীফালীদ অঢম অন্ধওাভ
এং প্রঢায়ধভ দুতয ফদীে উন্িঢাে ওী পেঙ্কভপায়
ধ্বং লয়ে বাে ফস্ত ফাদতও ক্ষঘঢদা! ওী ীপৎ 
তকৃঢ লয়ে য়ঞ ফয়েভ অতপব্যতক্ত! পাভঢরয স্বাথীদ
লয়ে ক্ষকয়ম ক্ষ স্বাথীদঢাভ আয়মা ক্ষব এয়ওায়ভ
র্তডমূম স্তভ ধবয ন্ত ক্ষফায়ঝই ক্ষধৌাঁঙাে তদ, ভং ক্ষঔায়দ
অঝম-অতঘম লয়ে আয়ঙ এং লয়ে ণায়ও
ধতদয়তযও যায়দভ ফভডণাা, ফে  ফায়চভ
তদ্বাঘতদও গ্রন্থদাে প্রপৄল্ল ভায়েভ তলাভয়ওতেও
উধন্যাগুয়মাভ ফে ততয়ে এই াস্তটুকুই স্পিপায়
পৄয়ঝ উয়ঞ।
এই ফাচ ওাঞায়ফাভ ঙয়ওভ ফয়ে ঢাই ঔায়েভ
ক্ষঔাাঁয়চ ক্ষব মঙফদয়ও ায়খভ র্ময়ঔ ক্ষয়খায়ভ প্রাড লাভায়ঢ
লয়, এ ক্ষঢা মাই াহুল্য। এপায় ধয়ণভ থায়ভ
থাদয়েয়ঢভ াফয়দ পায়ঢভ প্রঢীোে ণাওা
থায়দাোভয়তভ ংগ্রাফর্মঔভ ততদগুতমভ ডয দায়ও প্তফ
ধতভয়েত ক্ষণয়ও থভয়ম য়ঢভ ধতভয়েয়তভ সুতীখয
তস্তায়ভ আফভা ক্ষততঔ, তলায়ভভ ‘অচ্ছুৎ’ক্ষতভ প্রঢায়ধভ
মধওায়ষ্ঠ তদৃঃয়যর লয়ে বাো গ্লাতদফে চীয়দভ তদতারুড
রূধতঘেড। তলায়ভভ ক্ষমাওচীয়দ এয়ওায়ভ তদয়ঘভ
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তওন্তু থায়দাোভ া আভ ওায়ভাভ ওায়ঙই এ ফস্ত
য়োথদ অধফাদওভ য়ম ফয়দ লে দা। বাই ক্ষলাও,
ক্ষবয়লত্য, উধন্যায়ভ
“...প্রতঢটি প্রথাদ অপ্রথাদ ঘতভে তদঙও ব্যতক্ত
দে, ফেস্পতিঢ াফাতচও ধতভয়ভভ
১০
তঘিােও”
--ঢাই এয়তভ ফে ততয়ে প্রঢায়ধভ প্রম চাটেঢাে
আেন্ন ফায়চ ফয়েভ কপীভ কৃষ্ণতভয়ও পৄটিয়ে
ত্যময়ঢ ধন্যাতও অঢাভডা ওয়ভদ ধভাতী 
মাঔধতঢোভ চ্যতভ ওয়ভ ফাঞ ক্ষণয়ও থাদ তদয়ে আাভ
নদয-অতপবাদয়ও।
প্রঢায়ধভ তকৃঢ-ীপৎ রূধ তাাঁঢ-দঔ ক্ষফয়ম
তলংস্রপায় আত্মপ্রওায ওয়ভ, বঔদ ক্ষততঔ, ধভাতী 
মাঔধতঢো বণািয়ফ তদয়চয়তভ ক্ষুথাঢয ন্তাদ 
যাশুেীয়ও পাঢ ঔাোয়দাভ উয়দ্দয়শ্য চীয়দভ ঝাঁতও
তদয়ে ফে ভায়ঢ ফাঞ ক্ষণয়ও লুতওয়ে থাদ আদয়ঢ বাে
এং ধালাভাতাভয়তভ লায়ঢ থভা ধয়ে; ক্ষফয়েফানুর য়ম
ধালাভাতাভ’ভা ঢায়তভ ফাভতধঝ ওয়ভ দা য়ঝ, শুদৄ
“...ঝাদ ক্ষফয়ভ ওাাঁণা ওেম আভ ধভয়ডভ
ওাধে খয়ম মাঔধতঢো এং ধভাতীয়ও
পুয়ভা উমঙ্গ ওয়ভ ক্ষতে।” (পৃৃঃ ৮০)
এং,
“অন্য ধালাভাতাভভা খ্যাম খ্যাম ওয়ভ লায়ঢ
লায়ঢ ক্ষধৌয়রভ তদচযদ ঘুফন্ত প্রান্তয়ভ তলফাঢয
াঢায়ও তরাক্ত ওয়ভ ক্ষঢায়ম।” (পৃৃঃ ৮০)
মা াহুল্য, প্রঢায়ধভ তদেেডাথীদ ক্ষব ফায়চ
ফনুষ্যয়ত্বভই ক্ষওাদ স্থাদ ক্ষদই, ক্ষঔায়দ দাভীভ ফবয াতা
শুদৄফাে ধণ্যরূয়ধই স্বীকৃঢ!
অয়ঘঢয়দ প্রঢায়ধভ কপীভঢমিাভী প্রতিো ক্ষব
ওঢঝা ক্ষচাভায়মা ঙাধ ক্ষভয়ঔ বাে এং অরূি ওয়ভ
ক্ষতে ক্ষঘঢদাভ তওাযয়ও অণা ওঢদূভ অলাে ওয়ভ
ক্ষঢায়ম িায়ও েফঢাভ দুতদয াভ ঘায়ধভ ম্মুয়ঔ, ঢা
বুছয়ঢ ধাতভ, এয়তভ এই অস্থা ক্ষতয়ঔ ভাফয়দৌয়ভা 
থায়দাোভ ক্ষণয়ও শুরু ওয়ভ াই ধালাভাতাভয়তভ লায়ঢধায়ে থয়ভ শুদৄ ওাকুতঢ-তফদতঢ ওভয়ঢ ণায়ও ক্ষবদ
ঢায়তভ এঔাদ ক্ষণয়ও ঢাতেয়ে দা ক্ষতো লে। াই
ওণা ক্ষতে ‘ফস্ত নম ঞাভ আয়ক ক্ষওউ আভ চতফয়ঢ
দাফয় দা’(পৃৃঃ ৮০)।
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ফায়চভ প্রকতঢযীম  শুিাঘাভী অতপচাঢয়েডীভ
স্বেম  ধতে চীয়দভ ওয়ঞাভ তদেফ-ওানুয়দভ
ক্ষোচায়ম আি লয়ে চীদয়তঢা অলদীে
ফফয বেডাে গুফয়ভ ফয়ভ, ঢাাঁভ ‘ক্ষঘাঔ ক্ষণয়ও ক্ষনাাঁঝাে
ক্ষনাাঁঝাে চম ছভয়ঢ ণায়ও’ (পৃৃঃ ৮১)! আভ
মাঔধতঢো / ধভাতীভ অাে হৃতে ক্ষণয়ও ক্ষবদ
অনুচ্চাতভঢ গুঞ্জদ ক্ষপয় আয়,
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স্তয়ভভ ফানুরয়তভ ঔায়েভ চন্য এই ওরুড আতঢযয়ও
ধন্যাতও উধন্যায়ভ য়ঙ্গ য়ঙ্গ অয়দও ক্ষঙাঝকয়ল্প
ঘফৎওাভপায় পৄটিয়ে ত্যয়ময়ঙদ। বাভ ফয়ে ‘ক্ষপাচ’
কল্পটি অাথাভড। াস্ত অতপজ্ঞঢাভ ক্ষব তঘে কল্প া
উধন্যায়ভ ফােয়ফ উধস্থাতধঢ ওয়ভদ ক্ষমঔও, ঢাভ
ক্ষধঙয়দ ক্ষপয় উয়ঞ তলায়ভভ তাতভদ্রতিি দতমফতমদ
চীয়দভ ক্ষভঔাতঘেটি।
আভ এভ ক্ষদধয়ে ক্ষচাভায়মাপায় পৄয়ঝ উয়ঞ
যাও ক্ষেডীভ অঙ্গুতময়লময়দ ফাচচীয়দ অণয নদতঢও
ধতভয়াভ ঢীব্র নরয়েভ চটিম দওযা। ফায়মাঘও
তয়িেভ ভায়ফভ পাষ্য অনুবােী বাভ মূম ঘাতওাঠিটি
লম,
‘...the key is the overall control of
production by a segment of society
১২
the upper castes.”
--এই ঘাধ ক্ষণয়ও লয়চ ক্ষতভয়ে আা ম্ভ লয়ে উয়ঞ
দা এয়তভ ধয়ে। ঢাই চতফ ক্ষণয়ও  থাদ ত্যয়ম
ক্ষদোভ ধভ বঔদ নাাঁওা ফায়ঞভ ততয়ও ঢাতওয়ে
চতফতাভয়তভ ধয়লমায়দভা ঢায়তভ য়ম ক্ষব এাভ ক্ষণয়ও
চতফভ ফাতমও ঢাভা, ঢঔদ থায়দাোভ’ভা এঢততদ ধভ
থাদ কুতেয়ে এয়দ পাঢ ক্ষঔয়ঢ ধাভয় য়ম আদয়ি
উয়দ্বম লয়ে উয়ঞ। ধতদয়তযও আওয়ল্পভ যক্ত াাঁথয়দ,
অপেস্ত তিঢ চীয়দভ ক্ষখভায়ঝাধ ক্ষপয়গ র্মতক্তভ প্রণফ
ধতয়েয়ধভ ধ্বতদ আভ ক্ষযাদা বাে দা। ভং,
“আততকন্ত নাাঁওা ফায়ঞভ ক্ষপঢভ লাাঁঝয়ঢ লাাঁঝয়ঢ
আওায়য দু’লাঢ ঙতেয়ে খতযয়ঢ ক্ষেঁতঘয়ে য়ঞ
ঝলমভাফ, ‘লাফতদয়মাক চতফদওা ভাচা দ
তকো।’ ” (পৃৃঃ ৮৫)
অয়যয়র, শুরু লে থাদ কুয়োয়দা।
ধতদয়তযও পাাতয়যয ভ প্রম তয়র চচযতভঢ
ফায়চ ক্ষওাণা ক্ষওাদ আয়মােদ সৃতি লে দা। চাে
ণায়ও তস্থঢাস্থা। অক্ষুণ্ণ ণায়ও প্রঢায়ধভ ধ্বচা। শুদৄ
এই পে ফায়চভ বুয়ও ক্ষবদ এওটি প্রশ্নতঘয়িভ ফয়ঢা
তাাঁতেয়ে ণায়ও আতযভ তযও। স্বাথীদঢা ধভঢী ফে।
িফাকঢ ওযাখাঢ ওয়ভ বাে আফায়তভ ক্ষঘঢদাে।
দাতেয়ে ক্ষতে ধন্যাতয়ওভ পাদাতেয়ও। দাতেয়ে
ক্ষতে আফায়তভ তঘন্তাতেয়ও। আভ এই ফাচ 
ফয়েভ ক্ষপ্রোধয়ঝ তাাঁতেয়ে পায়ঢ অাও মায়ক, তওছ
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ংখ্যও ফানুর ‘অচ্ছুৎ’ য়ম পাঢ ক্ষঔয়ঢ ধাে দা! এং
ক্ষবততদ ক্ষঔয়ঢ ধাে, ক্ষততদ প্রাে উৎয়ভ ক্ষফচাচ য়ে
বাে াভ ফয়ে। পাঢ ঔাোঝা এয়তভ ওায়ঙ এওঝা
স্বর! অণঘ, এয়তভ ‘অচ্ছুৎ’ াতদয়েয়ঙ ফাচধতঢভাই।
তদয়চয়তভ স্বাণয ভোভ ঔাতঢয়ভ। প্রচয়ন্ভ ধভ প্রচন্
থয়ভই ঘময়ঢ ণায়ও ক্ষযারয়ডভ ঘাওা। ক্ষুথাভ আখায়ঢ
চচযতভঢ অন্তলীদ ততদভাতে থায়দাোভ’ক্ষতভ চীদ ক্ষণয়ও
র্ময়ঙ ক্ষবয়ঢ ধায়ভ দা। ঢাই ক্ষযর লে দা ঔায়েভ
অয়েরয়ড চীদপভ লয়ন্য লয়ে ক্ষখাভা।
তওন্তু, চীদ ক্ষঢা স্বপাঢই তদ্বাঘতদও। চীয়দ
ক্ষওায়দা তরয়েভই এওও উধতস্থতঢ ম্ভ দে। এই
য গ্রাী প্রঢায়ধভ খদ ঢফাভ তধভীয়ঢ ঢাই স্ফুভড
খয়ঝ ফাদঢায়ায়থভ। স্পতিঢ লে চীদ। অভুক্ত,
মাতিঢ থায়দাোভ া ভাফয়দৌয়ভায়তভ ক্ষওউই কয়চয
উঞয়ঢ ধায়ভ দা এই অন্যাে অঢোঘায়ভভ তরূয়ি, শূন্য
লায়ঢ চতফফাতমওয়তভ ওরুডাভ উধভ ঢায়তভ ক্ষেঁয়ঘ
ণাওয়ঢ লে য়ঝ; তওন্তু এই তযাম শূন্যঢা 
অতদশ্চেঢায়ও অস্বীওাভ ওয়ভ, কুোযােন্ন তলয়ফভ ভায়ঢভ
নদৃঃযব্দয়ও তঘয়ভ ক্ষপয় আয় ভাফয়দৌয়ভাভ হৃতে ক্ষণয়ও
উৎাতভঢ এও ছাাঁও সুয়ভভ ধাতঔ। লাপায়ঢয়তভ
ংগ্রাফিান্ত, ক্ষুথাঢয চীয়দভ ওয়েওটি র্মসৄঢয ক্ষবদ এও
অধাভ যাতন্তভ প্রয়ময়ধ তস্দগ্ধ লয়ে বাে তযল্পীফয়দভ
ঐেবয ফে মূেযদাভ স্পয়যয । (প্রঙ্গঢ, ভাফয়দৌয়ভাভ
আয়ক কাদ কাোভ অপো তঙম। ক্ষ দাঝয়ওভ তয়মভ
কাইয়ে তঙম। তওন্তু ঔায়েভ ন্ধায়দ এং অসুস্থঢাভ
ওাভয়ড ঢায়ও দুয়ঝাই ঙােয়ঢ লে।) এঙাো, থাদয়েয়ঢভ
ধায়য অয়ধোভঢ অস্থাে অন্য লাপায়ঢভ তয়মভ
ক্ষমাওচদয়তভ আয়ঢ ক্ষতয়ঔ প্রণফঝা থায়দাোভ’ভা ক্ষওউ
খতয লে দা। তওন্তু ভাফয়দৌয়ভা চায়দ এভা ঢায়তভই
ফয়ঢা ক্ষুথাভ অন্ন ংস্থায়দই ধয়ণ ক্ষতভয়েয়ঙ। ধভফ
আতঢয়ণেঢাে ক্ষ ঢায়তভ য়ঢ য়ম এং াভ ায়ণ
আয়মাঘদা ওয়ভ ঔােফস্যাভ সুভালাভ চন্য ক্ষঙাঝ ক্ষঙাঝ
তয়ম তপক্ত লয়ে বাোভ লচ ফাথাদসূে ক্ষভ ওয়ভ।
তফঔায়েম াঔতঢয়দভ তদ্বাঘতদওঢাভ ঢত্ত্বয়ও অনুভড
ওয়ভ আফভা ঢাই ময়ঢ ধাতভ,
“…self / other is a relation of
১৩
simultaneity.”

এই স্বঢৃঃস্ফূঢয  তদভতেন্ন প্রতিোয়ওই অঢেন্ত
সুিভপায় পৄয়ঝ উঞয়ঢ ক্ষততঔ মঙফদ ঘতভেটিভ ফয়ে।
ঢাভই গ্রায়ফভ অলাে, ধঙ্গু, দুৃঃঔী ক্ষফয়ে ঙয়দতভয়ও,
লাাঁঝয়ঢ ধায়ভ দা য়ম ওাাঁয়থ ওয়ভ াঢততয়দভ ধণ ক্ষেঁয়ঝ
ক্ষ এঔায়দ তদয়ে আয়। ধভঢীয়ঢ ঔায়েভ ক্ষঔাাঁয়চ
চঙ্গয়ম ধভাতীয়ও াাঁঘায়ঢ তকয়ে ায়খভ র্ময়ঔ প্রাড
লাভাে মঙফদ। আাভ, ওঔদ ক্ষতঔা বাে, ভাস্তাভ ধায়য
ণাওাভ চােকা তদয়ে থায়দাোভয়তভ তয়মভ য়ঙ্গ
‘য়ধভা’ (াপুয়ে) চকমাময়তভ তয়মভ ক্ষমায়ওয়তভ
ফয়ে ত্যর্মম ছকো লয়ে ক্ষকয়ম ফাে ওয়েওখটাভ
ফয়েই ফস্যাভ র্ময়ঔ এয়ও অধয়ভভ প্রতঢ তদতদ্বযথাে
লােঢাভ লাঢ াতেয়ে ক্ষতে।
প্রঢায়ধভ উিঢ দৃতিভ ম্মুয়ঔ লেয়ঢা থায়দাোভ,
র্ময়দাোভপ্রাত, াতকো, ভাফয়দৌয়ভা, মঙফদ, ধভাতী,
মাঔধতঢো’ক্ষতভ ক্ষওাদই ফাদতও অতস্তত্ব ক্ষদই। তওন্তু,
ঢে এঝাই ক্ষব, ফনুষ্যত্ব তঘায়ভ প্রঢাধ তদথয াতভঢ
ফাদতয়ন্ডভ ক্ষওায়দা মূল্য ক্ষদই। ফাদঢায়াথ তঘভওামই
যায়ওভ ভক্তঘক্ষুয়ও উয়ধো ওয়ভ প্রাতভঢ লয়ে ক্ষকয়ঙ
ব্যতক্তকঢ স্তভ ক্ষণয়ও তেচদীদ স্তয়ভ এং কয়ে ত্যয়ময়ঙ
এও তযাম তদ্বাঘতদও ধঝর্ভতফ। এই তদ্বাঘতদওঢাভ সূে
থয়ভই ক্ষতঔ, আতযভ তযয়ওভ প্রম াফন্তঢাতেও
ফায়চভ আঁথাভখদ ধঝর্ভতফয়ঢ তাাঁতেয়ে ক্ষই আঁথায়ভভ
আভডয়ও তঙন্ন-তপন্ন ওয়ভ ততয়ঢ দা ধাভয়ম,
থায়দাোভ-মাঔধতঢোয়তভ ফয়ঢা অচ্ছুৎ, তদম্নয়েডীভ,
ততভদ্র, লাপায়ঢ, প্রান্তওাতেঢ স্তয়ভভ ফানুরয়তভ ফয়ে
ভতঘঢ লে এও ধাভস্পতভও লানুর্ভতঢ  ক্ষস্দয়লভ
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ধতভফন্ডম। উধন্যায়ভ ক্ষযর ধতভয়েয়ত ঢাই ক্ষততঔ,
অন্য ওয়মভ য়ঙ্গ াভাততয়দভ অিান্ত ধতভেয়ফ ক্ষব
থাদ ংগ্রল ওয়ভ থায়দাোভ, ন্ধোে ক্ষই দত্যদ ঘায়মভ
পাঢ ভান্না ওয়ভ ক্ষঔয়ঢ বাাভ আয়ক ক্ষুথাঢয ঙয়দতভভ
অলাে র্মঔ ক্ষতয়ঔ তদতদ্বযথাে তদয়চভ ঔাে ত্যয়ম ক্ষতে
ঙয়দতভভ র্ময়ঔ। আভ তদয়চ ওয়েওঝা ধাওা কুম ক্ষঔয়েই
ক্ষুথা তদাভড ওয়ভ। অন্যততয়ও মাঔধতঢো ঢাভ বৃিা
যাশুতেয়ও ক্ষধঝ পয়ভ পাঢ ঔাোে এং তদয়চ অভুক্তই
ক্ষণয়ও বাে। ভং বৃিা যাশুতেয়ও পাম ওয়ভ পাঢ
ঔাোয়ঢ ধাভম য়ম আদয়ি ক্ষ য়ম ‘ওঢ ওাম ধভ
ক্ষঢায়ও পাঢ ঔাোয়ঢ ধাভমাফ। ক্ষলা পয়কাোদ’ (পৃৃঃ
৮৮)।
থায়দাোভ, মাঔধতঢো – উপয়েই অয়ধো ওয়ভ
ছমফয়ম আকাফী ততয়দভ। ক্ষততদ ঢাভা পাঢ ঔায়!
আয়ম থায়দাোভ’ক্ষতভ এই মোই তওছ ফয়েভ
চন্য দে, চীদব্যাধী মোই। প্রঢায়ধভ ক্ষমৌলস্তয়ম্ভভ
তদয়ঘ তধয়র তধয়র ক্ষযর লয়ে বাে ঢায়তভ চীদ। ঔায়েভ
চন্য া এওটু অন্যপায় ঘুতভয়ে ময়ম, ক্ষেঁয়ঘ ণাওাভ
চন্য এভা মোই ওয়ভ শুদৄ চতফফাতময়ওভ য়ঙ্গই দে;
ায়ধভ য়ঙ্গ, তঘঢাভ য়ঙ্গ। তওন্তু এইপায়ই ঢাভা
চাদাদ ততয়ে বাে ঢায়তভ অতস্তয়ত্বভ ওণা। প্রঢায়ধভ
চাম লয়চ তিঁয়ে দা য়ঝ, তওন্তু এভ তধভীয়ঢ তাাঁতেয়ে
এই চাম তঙন্ন ওয়ভ ক্ষতভয়ে আাভ ংগ্রাফ ণায়ফ
দা ওঔদ। ঘনভয়তঢভ অয়ফাখ ঋওফয়ে এতকয়ে ঘয়ম
ঢায়তভ চীদ।
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পৃৃঃ ৫৪ ।
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