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একিট ভারতীয় দল ১৯১১ সােল ি েকট খলেত যায় ইংল াে । দলিটর সরা বালার িছেলন িপ 

বালু, জািতেত চামার। স সময় একিট িতেযািগতা হত, যােত িহ ু , মুসিলম, পািস ও 

ইউেরািপয়ানরা অংশ িনেতন। ১৯১৯ সােল বালুেক জাতপােতর কারেণ িহ ু  দল থেক বাদ দওয়া 

হয়। উ বণীয়রা বালুর সে  প ািভিলয়ন শয়ার করেতন না, তাঁর জন  িছল আলাদা চােয়র পা । 

িক  বালুর ি েনর ভলিকেত ইউেরািপয়ানরা পযুদ  হন। রানােডর মেতা নতা বালুেক মালা 

পিরেয়িছেলন। িটলকও বালুর সমথেন ব ব  রেখিছেলন। বালুর নাম সরাসির না কেরও গাঁধীিজ 

অ ৃশ তার িব ে  য ক র জারােলা করেলন, তার ফেল বালুেক দেল ফরােনা হল।  



অ ৃশ তার িব ে  বাপু থম হ ে প কেরন করেলর বকাম শহের। বকাম মি েরর না ু ি  

াি েক িতিন িজ াসা কেরিছেলন, য রা া িদেয় অিহ ু , অপরাধী, দু ির , কুকুর, শয়াল ঘুের 

বড়ায়, সই রা া কন তথাকিথত িনচু জািতর মানুষ ব বহার করেত পারেবন না? াি  জবাব দন, 

ওঁরা তাঁেদর কমফল ভাগ করেছ। বাপু জবাব িদেয়িছেলন, “ধের িনি  তাঁরা তাঁেদর পূবজে র 

কেমর জন  অ ৃশ  হেয় জে েছন, সটাই তা তাঁেদর যেথ  শাি । তাঁেদর শাি  বাড়ােনা হে  

কন? তাঁরা িক অপরাধী বা জীবজ র থেকও িনকৃ ?” াি  িন র িছেলন। 

ইিতহাসিবদ িবপান চ  িলেখেছন, ১৯২০-র দশেকর থম িদেক গাঁধীিজ বণব ব ার িন া কেরনিন, 

যিদও অ ৃশ তা ও জািতগত িনপীড়েনর িবেরািধতা কেরিছেলন। অবশ , ১৯৪০-এর দশেক মহা া 

বণব ব ার স ূণ মূেলাে েদর পে  সওয়াল কেরিছেলন।  

থম িদেক িতিন িভ  জােতর মেধ  িববাহ সমথন কেরনিন। িক  পরবতী কােল িনেজ তাঁর আ েম 

এই ধরেনর িববােহর আেয়াজন কেরন। গাঁধীিজ বেলিছেলন, অ ৃশ রা িহ ু  সমােজর থেক পৃথক 

নয়। 

১৯২১ সােলর ৪ ম ইয়ং ইি য়া পি কায় িতিন িলখেছন, “আিম পুনজে  আ হী নই। িক  যিদ 

আমার পুনজ  হয়, তা হেল আিম যন অ ৃশ  হেয়ই জ াই।” 

১৯২১ সাল থেক ১৯৩৯ সােলর মেধ  িতিন চার বার মাদুরাই গেলও মীনা ী মি ের েবশ 

কেরনিন। দিলত স দায় যত িদন না মি ের েবশািধকার পাে , তত িদন বাপু মি ের েবশ 

কেরনিন। জাতপােতর বষেম র িতবাদ করায় পুরীর জগ াথ মি ের তাঁেক লাি ত হেত হয়। তাঁর 

আে ালেনর ফেল ব  বড় মি র হিরজনেদর েবশািধকার িদেত বাধ  হয়। জওহরলাল নহ  তাঁর 

আ জীবনীেত িলেখেছন, গাঁধীিজর আে ালন িহ ুবেণর কুসং ােরর িভতেক নািড়েয় িদেয়িছল। 

১৯২১ সােলর এি ল মােস দিলত িণর সে লেন িতিন সু  ভােবই বেলন য, যত িদন িহ ুরা 

অ ৃশ তােক ধেমর একিট অ  বেল মেন করেবন, তত িদন রাজ আসেত পাের না।  

১৯২৬ সােল িতিন সি য় রাজনীিত থেক সের গেলন, তাঁর কমসূিচ হল খািদর চার, অ ৃশ তা 

দূরীকরণ।  

রবী নােথর সে  রাজৈনিতক পিরসের নানা িবষেয় তাঁর মতা র িছল। িক  রবী নাথ ‘কালা র’ 

বে  িলখেছন, “মহা া গা ী এেস দাঁড়ােলন ভারেতর ব েকািট গিরেবর াের— তােদরই আপন 

বেশ... ভারেতর এত মানুষেক আপনার আ ীয় কের আর ক দেখেছ?” সতীনাথ ভাদুিড়র কালজয়ী 



‘ ঢাঁড়াই চিরত মানস’ উপন ােস ঢাঁড়াই বলেছ— “গানিহ বাওয়া (গাঁধীিজ, িযিন সািদ িবয়া কেরনিন, 

না া থােকন িবলকুল) মথর মথরানীেদর খুব ভােলাবােসন... তাঁেকই বলা যায় জুলুম আর 

বই িতর একটা িকছু িবিহত করেত।” ১৯৩২ সােল পুেণ চুি  অনুযায়ী, িহ ু  সমাজেক বণিহ ু  ও 

তফিসলভু  িহ ু— এই দুই ভােগ িবভ  করার িতবােদ পুেণর ইেয়রওয়াড়া জেল আমরণ অনশন 

কেরন। তাঁর অনশন ভ  কিরেয়িছেলন য়ং  রবী নাথ।  

অে ডকর অবশ  বেলিছেলন য, গাঁধীিজ বণিহ ু েদর িব ে  যেত চান না, তােদর তাষণ কেরই 

তাঁর জীবন কেটেছ। িতিন রাজ বা িহ ু-মুসিলম ঐেক র কথা যতটা বেলেছন, অ ৃশ তার িব ে  

িকছুই ায় কেরনিন। মেন রাখেত হেব, ধানত গাঁধীর উেদ ােগই ১৯৪৬ সােল নহ  অে ডকরেক 

তাঁর মি সভার আইনম ী কেরিছেলন এবং মহা ার উৎসােহই অে ডকর হেয়িছেলন সংিবধান 

ণয়নকারী কিমিটর ধান। অমত  সন আন বাজাের একিট সা াৎকাের (‘আমরা তা মাটামুিট 

া  ক ািনয়েনর তলায় পেড়িছ’, ১৮-৭-১৭) বেলেছন— “আিম মেন কির গাঁধী আসেল চ া 

কেরিছেলন উঁচু জােতর িহ ু েদর সে  আপস কের অন  িকছু ব াপাের তােদর রািজ করােত। যমন, 

জাতপােতর তজ কমােনা, িরজ়ােভশন বা সংর ণ চালু করা এবং সব  ‘িনচু’ জােতর মানুেষর 

েবশািধকার িত া করা।’’  

১৯৪৪ সােলর জুলাই মােস কারাবরেণর পের গাঁধীিজ যখন আগা খান প ােলস থেক মুি  পেলন, 

তখন প গিণেত াথনা সভায় যাওয়ার পেথ এক যুবক তাঁেক আ মেণ উদ ত  হেয়িছল। িভখু দািজ 

িভলােয় নামক কংে স সবাদেলর এক যুবেকর তৎপরতায় আ মণকারী ধরা পেড়। পুিলেশর হােত 

না িদেয় গাঁধীিজ যুবকিটেক মা কের দন। সই যুবেকর নাম, নাথুরাম গডেস।  

গাঁধীিজর ১৫০তম জ িদেন শাসক দেলর এক মিহলা সাংসদ গডেসেক ‘ দশে িমক’ আখ ায় ভূিষত 

কেরিছেলন। দশ াধীন হওয়ার পের ভারতীয় সংিবধান ১৭ ন র ধারায় য কানও ধরেনর 

অ ৃশ তা স ূণ বআইিন ঘাষণা কের। িক  তার পেরও ৭০ বছর কেট িগেয়েছ। এখনও দখা 

যাে  য, অ ৃশ তা বল ভােবই রেয় িগেয়েছ। গাঁধীর িনেজর রাজ  জরােতই ঘাড়া চড়া বা গাঁফ 

রাখার ‘অপরাধ’-এ অ ৃশ েদর িনপীড়ন এমনিক হত া পয  করা হেয়েছ।   

অিমত থারাট এবং ও ার জাশী তাঁেদর সা িতক গেবষণায় তুেল ধেরেছন য, এখনও ভারেতর 

শহরা েল ২০ শতাংশ ও ামা েল ৩০ শতাংশ মানুষ অ ৃশ তা অনুসরণ কের থােকন। মাগত 

আছেড় পড়া ঘটনার াত, রযুগীয় ববরতা আমােদর িনে প করেছ হতাশার কৃ গ ের। 

গণতে র শববাহেকরা মেত উেঠেছ এক আিদম উ াদনায়। উ য়েনর ভূপিতত অব ার পাশাপািশ 



চেলেছ শকুেনর নশেভাজ। তথাকিথত মানবসভ তার পােড়া জিমেত িতিনয়ত উেঠ আসেছ দিলত 

মানুেষর অসহায় আ সমপেণর ঘটনা।   

িবিশ  িহি  কিব রােজশ জাশীর কেয়কিট প  ি র মাধ েম শষ কির— 

“আমরা সই সমেয়র নাগিরক যখােন/ কানও ৃিত নই  নই/ একমুেঠা নুন য ঢউ তুেলিছল 

তা িমিলেয় িগেয়েছ/ বািলর উপের পেড় রেয়েছ মরা মাছ, শামুক ও কাঁকড়া।’’ 

 


