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Abstract
The caste system that has been maintained in India from ancient times to the present time.
One of the main reasons for this is the introduction of the caste system of traditional Hindu
religion. This practice was basically divided into four classes namely Brahmin, Kshatriya,
Vaishya and Shudra. Among these, the Shudras used to engage in physical work and serve
the above three classes. But even if they were not considered unclean, they were subject to
social discrimination. Apart from these four classes mentioned in the Varnashrama, there
are many other classes of people in India who have been engaged in various service
activities of the society from ancient times to the present day. They are Dalits or
untouchables. But they have been deprived, neglected and oppressed by the upper castes
since ancient times, from education, social status, self-respect and even the right to practice
their religion freely. As a result, their social, economic, political and psychological
progress is being hampered. For all these reasons, many social reformers and state thinkers
have come forward to establish social justice. Among Mahatma Jyotiba Phule,
E.V.Ramasamy (Periyar) and Babasaheb Ambedkar are notable. They were concerned with
how to establish a just society by eradicating the stigmatized chapter of the Hindu caste
system in their lifelong zealous efforts. That is why they felt the need to increase social unity
and awareness, spread universal education, burn caste-based manuscripts in various social
events and establish equality, justice, fraternity and equal rights for all by eliminating
inequality among people of all races in the country wrote a secular constitution. Through
which the centuries-old stigmatized caste system will come to an end and it will be possible
to build a society free from discrimination and exploitation. This will establish a social
justice in the future.
But its full development has not been possible yet due to lack of universal education, lack of
morality and social awareness. As a result, judging from the overall point of view, the
educational, social, cultural, economic and political system of this backward class has
improved a bit, but it has not been possible at all. As a result, there is a growing tendency
among the people of this Dalit community to abandon Hinduism and convert to other
religions in order to escape the exploitation of the upper castes and to protect their selfVolume-VII, Issue-II
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esteem. As a result, the social balance is being disturbed. And creating chaos in society. But
it is hoped that in the future, if universal education, morality and social awareness are
spread in the society, a just society will be established. Through this article, I have just
made an analysis of how social justice will be established for the neglected, dalits,
untouchable, depressed, unclean and oppressed people of India and their current condition.
Key Words: Neglected, Dalits, Untouchable, Depressed, Unclean and Oppressed, Caste
System, Varnashrama, Discrimination, Exploitation, Social Justice.

ভূলিকা: আিাতদর ভারেবেত পৃলিবীতে এক ববলচত্রযপূণত িোি শ্রদশ্ লেতসতব পলরলচে। কারণ এখাতি
প্রাকৃলেক পলরতবতশ্র ববলচতত্রর সতঙ্গ সতঙ্গ লবলভন্ন জালেতগাষ্ঠী, ভাো, ধিত, সংস্কৃলে ও িািা িতের সিন্বয়ি
পলরিলিে েতয়িতছ। লকন্তু এসতবর িতধযই রতয়িতছ শ্োব্দীপ্রাচীি জােপাে বযবস্থার এক কিলিে অধযায়ি। যা
প্রাচীিকাতি লবতশ্েে সিােি লেন্দু ধিতশ্াস্ত্র েিা ঋগতবতদ উতেলখে 'পুরুেসূক্ত', 'িিুস্মৃলে' এবং
'চেুরােি' প্রিার লভলিতে গত ়ি উতেলছি। শ্রযিা সিাজতক চারলি শ্রেণীতে লবভক্ত কতরলছি। এবং শ্রসিাই
বেতিাি সিাতজ জাে বযবস্থা বজায়ি িাকার িূি কারণ। এই বযবস্থা ঈশ্বতরর বদববাণী বা ঐশ্বলরক উৎপলিবাদ
অিতাৎ ঈশ্বতরর লিতদততশ্ই সৃলি েতয়িতছ এবং জন্ম অিুসাতর কতিতর লবভাজতক অিুসরণ কতরতছ বতি িতি
করা েতিও। এই জাে বযবস্থা শ্রয কতিতর োলগতদই িািুতের দ্বারা সৃলি েতয়িতছ একিা অস্বীকার করা যায়ি িা।
আবার 'িিুস্মৃলে'শ্রে বণতঅিুসাতর কিত বন্টতির উতেখ পাওয়িা যায়ি। অিতাৎ সিাতজ যারা ব্রহ্মজ্ঞাি সম্পন্ন,
পূজাচতিা, শ্াস্ত্রচচতা এবং সংগীেচচতা লিতয়ি আতিাচিা করে োরাই ব্রাহ্মণ শ্রেণী, যারা শ্রদতশ্র সুরিা, আইিশ্ৃঙ্খিার কাতজ লিতয়িালজে িাকতেি োতদর িলত্রয়ি শ্রেণী, যারা শ্রদতশ্র বা সিাতজর সম্পদ বৃলি ও বযবসাবালিতজযর কাতজ লিতয়িালজে িাকতেি োতদর ববশ্য শ্রেণী এবং সবততশ্ে যারা সবতদা শ্ারীলরক পলরেি কতর
উপতরর লেিলি শ্রেণী বা সিাতজর লবলভন্ন রকি শ্রসবার কাতজ লিতয়িালজে িাকতেি োরাই শ্ূদ্র শ্রেণী বতি
লচলিে লছতিি। লকন্তু োরা অচ্ছুৎ বতি গণয িা েতিও সািালজক ববেতিযর লশ্কার েতে েতো। এতদর
পাশ্াপালশ্ 'বণতােতি' উতেলখে এই চারলি শ্রেণীর বাইতরও আিাতদর ভারেবতেত এিি অতিক শ্রেণীর িািুে
রতয়িতছ, যারা প্রাচীিকাি শ্রিতক বেতিাি সিয়ি পযতন্ত লশ্িালদিা, সািালজক িযতাদা ও আত্মসম্মাি এিিলক
স্বাধীিভাতব ধিতািুষ্ঠাি পািতির অলধকার শ্রিতকও উচ্চবতণতর িািুতের দ্বারা বলিে, অবতেলিে ও লিপীল ়িে
েতয়ি আসতছ। লকন্তু োরাই যুগ যুগ ধতর লবলভন্ন শ্রসবািূিক বা সািালজক অগ্রগলের কাতজ যুক্ত শ্রিতকতছ।
এবং সিাতজ অচ্ছুৎ, লিম্ন-অস্পৃশ্য 'দলিে জালে' লেতসতব পলরলচে েতয়িতছ। যার অিত 'ভাঙ্গা বা চূণত' অিতাৎ
লিম্ন-লিকৃি জালে। এ শ্রিতক শ্রবাঝা যায়ি প্রাচীি যুগ শ্রিতকই ব্রাহ্মণরা বুলি-লবদযা, িলত্রয়িরা শ্লক্ত ও শ্াসতির
শ্রজাতর এবং ববশ্যরা অতিতর শ্রজাতর সিাতজর সকি শ্রেণীর ওপর আলধপেয বজায়ি শ্ররতখলছি। শ্রযিি জন্ম
অিুসাতর কতিতর েিা জালের লবভাজি সিাতজর এক কিলিে অধযায। কারি িািুে লেতসতব পৃলিবীতে
জন্মগ্রেণ কতরও শ্রকবিিাত্র সম্পদ, বুলি-লবদযা ও শ্লক্তর উপর লভলি কতর উচ্চ শ্রেণীর িািুতেরা সিাতজর
অিযািয লপলছতয়ি প ়িা শ্রেণীর উপর অেযাচার একিা অিািলবক কাজ বিা শ্রযতে পাতর। এর ফতি সািালজক
ভারসািয িি েতচ্ছ। অিতাৎ এই অবদলিে, বলিে, অবতেলিে লপলছতয়ি প ়িা শ্রেণীর িািুতের শ্রযাগযো িাকা
সতেও োরা সিাতজর িূি শ্ররাতে আসতে পারতছ িা। ফতি োতদর সািালজক, অিতনিলেক ও রাজনিলেক
লবকাশ্ সম্ভব েতচ্ছ িা। শ্রকবিিাত্র অচ্ছুৎ বা লিম্ন-অস্পৃশ্য, অবতেলিে জালে বতি। ফতি আজীবি োতদর
সািালজক শ্রসবাই কতর শ্রযতে েতচ্ছ। এতিতত্র লেন্দু ধিতশ্াস্ত্র 'গীো'র বাণী লেতসতব 'কিত কতর যাও ফতির
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আশ্া কতরা িা'। উলক্তলি উতেখ করিাি জালিিা কেিা প্রাসলঙ্গকো িাভ করতব। লকন্তু বেতিাতি প্রতেযি
েীব্র জালেতভদ প্রিা িা িাকতিও পতরািভাতব লবলভন্ন শ্রিতত্র এর প্রভাব পলরিলিে েয়ি।
ভারেীয়ি রাষ্ট্রলচন্তালবদ েিা সিাজ সংস্কারক িোত্মা শ্রজযালেবা ফুতি ঊিলবংশ্ শ্োব্দীতে প্রিি এই
অবতেলিে সম্প্রদায়িতক লচলিে করার জিয 'দলিে' শ্ব্দলি প্রিি বযবোর কতরি। যার অিত ভাঙ্গা বা চূণত
অিতাৎ লিম্ন-লিকৃি জালে লেতসতব। পরবেতী সিতয়ি জালের জিক গান্ধীলজ এই অবতেলিে সম্প্রদায়িতক
'েলরজি' বা ঈশ্বতরর সন্তাি বতি উতেখ কতরলছতিি। অিযলদতক আিাতদর সংলবধাতির প্রতণো বাবাসাতেব
আতেদকর এই সম্প্রদায়ি শ্রক 'অস্পৃশ্য', অবদলিে শ্রেণী এবং লসল উি কাস্ট বতি উতেখ কতরলছতিি।
প্রাচীিকাি শ্রিতক বেতিাি সিয়ি পযতন্ত এই দলিে সম্প্রদাতয়ির িািুতের লশ্িালদিা ও সািালজক শ্রিতত্র
লকছুিা উন্নলে েতিও এখতিা োরা সিাতজর লিম্নস্ততরর লবলভন্ন শ্রিতত্র শ্রসবািূিক কাজ কতর চতিতছ। এরা
িূিে শ্ের এিাকার োতি-বাজাতর, শ্মশ্াতি, োসপাোতি, লবলভন্ন কি-কারখািা, লশ্িাপ্রলেষ্ঠাি, অলফসআদািে এবং কৃলে জলিতে িািাি শ্রসবািূিক কাতজ লিযুক্ত। এবং এই দলিে সম্প্রদায়ি িূিে িুলচ, শ্রিির,
শ্র াি, বালিকী, ভূলিজ, িাতয়িক, পাোি, ভূূঁইয়িা, বাউলর, িুলিয়িা, োল ,়ি বাগলে, িাোতো, লবি প্রভৃলে পদবী
বযবোর কতর িাতকি।
আিাতদর ভারেবতেত সিােি লেন্দু ধতিতর 'বণতােি' প্রিার ফতি প্রাচীিকাি শ্রিতকই সিাতজর িতধয
শ্রেণীনবেিয রতয়িতছ। এর ফতি 'দলিে' শ্রেণীর িািুে সবতদা লবলভন্ন শ্রিতত্র বলিে এবং সািালজক ববেতিযর
লশ্কার েতচ্ছ। অিতাৎ োতদর অবস্থা পলিিী রাতষ্ট্রর ক্রীেদাতসর শ্রচতয়ি শ্রকাি অংতশ্ কি লছিিা। এই সিস্ত
কারতণ োতদর িতধয এই সািালজক িযতাদার, সািালজক স্বীকৃলে এবং িযায়ি সিাজ প্রলেষ্ঠার জিয অতিক
সংস্কারক েিা রাষ্ট্রলচন্তালবদ এলগতয়ি এতসতছি যার িতধয আিরা িোত্মা শ্রজযালেবা ফুতি, শ্রপলরয়িার এবং
বাবাসাতেব আতেদকর এর লচন্তাভাবিা লিতয়ি আতিাচিা করব। এবং বেতিাি সিাজ বযবস্থায়ি লক ধরতির
জালে ববেিয পলরিলিে েতচ্ছ শ্রসিাও আতিাচিার লবেয়ি।
প্রিতিই আিরা সািালজক সংস্কার এবং ভারেীয়ি রাষ্ট্রলচন্তালবদ লেতসতব িোত্মা শ্রজযালেবা ফুতি এর
সািালজক সািয েিা িযায়ি লবেয়িলি লিতয়ি আতিাচিা করব। লেলি ১৮২৭ সাতি িোরাষ্ট্র রাতজযর পুতি
শ্েতরর এক শ্ূদ্র জালের অন্তগতে 'িালি' পলরবাতর জন্মগ্রেণ কতরলছতিি। শ্রসই কারতণ লিজস্ব অলভজ্ঞো
শ্রিতক লেলি খুব সেতজই েৎকািীি সিাজ বযবস্থায়ি শ্ূদ্র েিা অস্পৃশ্য লিম্ন-জালের িািুতের সািালজক
শ্রশ্ােণ, লিপী ়িি এবং বিিাতক খুব সেতজই উপিলি করতে শ্রপতরলছতিি। লেলি লেন্দু 'বণতােি' বযবস্থার
অধযায়িি কতর জািতে শ্রপতরলছতিি শ্রয সিাতজ উচ্চবতণতর িািুতেরা লিতজর স্বািত লসলির জিয, যুতগরপর যুগ
ধতর ধতিতর ভয়ি শ্রদলখতয়ি এক শ্রেণীর িািুেতক ইচ্ছাকৃেভাতব লিরির, দলরদ্র এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন কতর
শ্ররতখতছি। অিতাৎ এক প্রকার ক্রীেদাতস পলরণে কতর শ্ররতখতছি। শ্রসই কারতণ লেলি িতি কতরলছতিি
শ্রকবি অিতনিলেক, সািালজক পলরবেততির িাধযতি এই শ্োব্দীপ্রাচীি 'বণতােি' বযবস্থার অন্ধলবশ্বাসতক দূর
করা সম্ভব। এই লিম্নজালে শ্রক লচলিে করার জিয লেলি প্রিি 'দলিে' শ্ব্দলি বযবোর কতরি। লকন্তু এই শ্ব্দলি
বেতিাতি এেিাই জিলপ্রয়ি েতয়িতছ শ্রয ভারতের লবলভন্ন ভাো, রাজিীলে এবং ইংতরলজ ভাোতেও এর প্রচিি
পলরিলিে েতচ্ছ।
লেলি উপিলি কতরলছতিি লিম্নজালে বা দলিে শ্রেণীর উন্নয়িতির জিয েিা োতদর জ্ঞাি, বিলেকো,
সিৃলি এবং দ্রুে অগ্রগলের জিয প্রতয়িাজি সাবতজিীি লশ্িার সম্প্রসারণ। এই উপিতি লেলি ও োূঁর স্ত্রী
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সালবত্রীবাই এর সেতযালগোয়ি ১৮৪৮ সাতি দলিে লশ্শু ও শ্রিতয়িতদর জিয একলি স্কুি চািু কতরলছতিি।
লকন্তু লেলি শ্রদখতিি শ্রয েৎকািীি লব্রলিশ্ সরকার গণলশ্িা েিা সাবতজিীি লশ্িার পলরবতেত উচ্চলশ্িা
সম্প্রসারতণ শ্রবলশ্ আগ্রেী।.."Downtrodden sections are in urgent need of education in order to
enrich them with wisdom, morality, progress and prosperity".. by Mahatma Phule.. এরপর
লেলি ১৮৭৩ সাতি অিযািয সািালজক কিতীর সোয়িোয়ি 'সেযতশ্াধক সিাজ' প্রলেষ্ঠা কতরি। এবং সিাতজ
যুলক্তযুক্ত লচন্তার প্রসাতরর জিয লেলি িূলেতপজ
ূ ার লবতরালধো, 'বণতােি প্রিা'র সিাতিাচিা এবং
পুতরালেেেতের অবসাি এছা ়িাও সিাতজর দুবতি শ্রেণীর উত্থাি ও স্বাধীিোর জিয অলবরাি কাজ
কতরলছতিি।
লেলি িতি কতরলছতিি শ্রয সিাতজ জন্মগেভাতব সকি িািুেই সিাি। অিতাৎ ঈশ্বর যখি সকিতক সিাি
ভাতব বেলর কতরতছ োেতি শ্রকবি জােপাে, ধিতিে এবং লিঙ্গগে কারতণ শ্রকাি বযালক্ত অতিযর উপর
অেযাচার করার অলধকার িাই। শ্রস কারতণ লেলি ব্রাহ্মণতদর দ্বারা বেলর 'ব্রাহ্মসিাজ' এবং 'প্রািতিা সিাজ' এর
লিন্দা কতর বতিতছি এগুলি দলিেতদর প্রোরণা কতর গত ়ি উতেলছি। এছা ়িাও লেলি লেন্দু শ্রপৌরালণক
কালেিী এবং ধিতগ্রতের লকছু অংশ্তক প্রেযাখযাি কতরলছতিি। শ্রযগুলি লিম্নবতণতর শ্রশ্ােতণর উতেতশ্য গত ়ি
উতেলছি।.."Discrimination between human beings on grounds of caste, creed or gender is a
sin".. by Mahatma Phule.. লেলি স্বাধীি ও সাতিযর লভলিতে ভারেীয়ি শ্রশ্ােণিূিক সািালজক লিয়িি
শ্ৃঙ্খিা প্রলেষ্ঠা করতে শ্রচতয়ি লছতিি।
এরপর আিরা দলিণ ভারতের সিাজ সংস্কার এবং ভারেীয়ি রাষ্ট্রলচন্তার অিযেি বযলক্তত্ব লেতসতব
শ্রপলরয়িার এর সািালজক সািয েিা িযায়ি লবেয়িলি লিতয়ি আতিাচিা করব। লেলি ১৮৭৯ সাতি োলিিিা ়িু
রাতজযর শ্রকাতয়িোিুর শ্েতরর এক লিম্নজালে 'িাই 'ু পলরবাতর জন্মগ্রেণ কতরি। শ্রসই সুবাতদ সিাতজ
লিম্নজাতের িািুেতদর সািালজক ববেতিযর ফতি লক ধরতির যেণার লশ্কার েতে েয়ি, ো খুব কাছ শ্রিতকই
লেলি উপিলি করতে শ্রপতরলছতিি। আবার ভারেীয়ি সিাতজ প্রচলিে জাে বযবস্থার কারতণ শ্রয লচরস্থায়িী
সািালজক ববেতিযর লশ্কার েতে েতচ্ছ সিাতজর লপলছতয়ি প ়িা লিপীল ়িে শ্রেণীর িািুেতদর, শ্রসই জিয লেলি
িূলেতপজ
ূ া ও লেন্দু শ্রপৌরালণক কালেিীর শ্রক দায়িী কতরলছতিি। এবং এই সািালজক ববেতিযর েীব্র লিন্দা
কতরলছতিি। লেলি এই সািালজক কু-প্রিা ও অিযাতয়ির লবরুতি গান্ধীজীর 'সেযাগ্রে' শ্রকৌশ্ি দ্বারা অিুপ্রালণে
েতয়ি শ্রদখতিি েৎকািীি শ্রকরািার 'ভাইকি' িলন্দর এর লিকিবেতী রাস্তা লিম্নজালের িািুতের বযবোতরর
অিুিলে লছি িা। এবং োতদর িলন্দতর প্রতবতশ্র অলধকার শ্রিতক বলিে করা েতচ্ছ। শ্রসই কারতণ 'ভাইকি
সেযাগ্রে' আরম্ভ কতরলছতিি।
লেলি উপিলি কতরলছতিি লেন্দু সিাতজ 'বণতােি প্রিা' ফতি সিাতজর লেিলি শ্রেণী সািালজক সুতযাগ
সুলবধা িাভ করতিও শ্ূদ্র ও িলেিারা সািালজক সম্মাি ও িযতাদা শ্রিতক বলিে লছি। শ্রসই কারতণ গান্ধীজী
লেন্দু ধতিতর িূি লভলি লেসাতব 'বণতােি ধিত' শ্রক সিিতি করতিও শ্রপলরয়িার এই বযবস্থাতক সািালজক
ববেতিযর কারণ লেতসতব সিাতিাচিা কতরলছতিি। এই বযবস্থার িাধযতি সিাতজর সিস্ত লবেতয়ি ব্রাহ্মণরা
অব্রাহ্মণ েিা লিম্ন-শ্রেণীর ওপর আলধপেয প্রলেষ্ঠা করতছ বতি লেলি িতি কতরলছতিি। োর িতে এই
'বণতােি ধিত' সিাতজ অস্পৃশ্যো ও বািয লববাতের িতো কুপ্রিার জন্ম লদতয়িলছি। এবং সিাতজর প্রতেযক
অব্রাহ্মণতদর দাতস পলরণে কতর অপিািজিক জীবি যাপতি বাধয কতরলছি।
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১৯২৫ সাতি লেলি সািালজক সংস্কার কিতসূলচ প্রচাতরর উতেতশ্য 'আত্মসম্মাি আতন্দািি' বা 'শ্রসল্ফ
শ্ররতস্পক্ট িুভতিন্ট' চািু কতরি। এই আতন্দািতি গ্রািীণ অিি শ্রিতক প্রচুর লশ্লিে, অলশ্লিে িািুে
স্বেঃস্ফূেতভাতব শ্রযাগদাি কতরলছি। এই আতন্দািতির একলি আকেতণীয়ি লবেয়ি েতিা শ্রসখাতি সিােি লেন্দু
ধিতগ্রে 'িিুস্মৃলে'শ্রক প্রকাতশ্য শ্রপা া়ি তিা েতয়িলছি। এছা া়ি ও লেন্দু শ্রপৌরালণক কালেিীর লকছু অংশ্তক বাদ
শ্রদওয়িা েয়ি, শ্রযগুলি অব্রাহ্মণতদর ওপর আলধপেয বা শ্রশ্ােণ লিরুতেতশ্ বেলর েতয়িলছি। অিযলদতক লেন্দু
শ্রপৌরালণক চলরতত্রর িেুি বযাখযা শ্রদওয়িা েতয়িলছি। শ্রযিি দ্রালব ়ি জালে বালিকীর রািায়িতণ রাবণতক িোি
িায়িক লেতসতব বণতিা কতরলছি। অিযলদতক জালেতভদ প্রিার অবসাি ঘিাতিার জিয এই আতন্দািতির
সদসযতদর এক অলভিব পদতিপ লছি জাতের বণতিা লচলিেকারী লিজস্ব পদবী বাদ শ্রদওয়িার সংকল্প গ্রেণ।
এই সিস্ত পদতিতপর িাধযতি লেলি সািালজক ববেিয দূর কতর শ্রশ্ােিেীি সািালজক সািয েিা িযায়িলবচার
প্রলেষ্ঠা করতে শ্রচতয়িলছিাি।
শ্রশ্ে পযতাতয়ি আিরা অস্পৃশ্য েিা বলিে শ্রেণীর রিক এবং আিাতদর সংলবধাি লিিতাো লেতসতব
বাবাসাতেব আতেদকর এর সািালজক সািয েিা িযায়ি লবেয়িলি লিতয়ি আতিাচিা করব। লেলি ১৮৯১ সাতি
িোরাতষ্ট্রর এক অস্পৃশ্য 'িাোর' পলরবাতর জন্মগ্রেণ কতরলছতিি। ফতি সিাতজ েিা লশ্িা জীবতিও োতক
প্রবি অবতেিা এবং বিিার লশ্কার েতে েতয়িলছি। এতিতত্র একিা উতেখতযাগয ঘিিা েতিা স্কুি জীবতি
সািািয জি পাতির জিয ববেিয। অিতাৎ স্কুতি জি শ্রেিা শ্রপতি এক অলশ্িক কিতী োতক লকছুিা উপর
শ্রিতক জি লদতেি। আবার লেলি উপলস্থে িা িাকতি শ্রসইলদি োর েৃষ্ণা লিিে িা। এই সিস্ত যেণা সেয
কতর লেলি শ্রচতয়িলছতিি সিাজ শ্রিতক কুসংস্কার, ববেিয এবং অস্পৃশ্যোতক দূর কতর এক সািয ও িযায়ি
লভলিক সিাজ প্রলেষ্ঠা করতে। শ্রযখাতি সকতিই সিাি ও স্বাধীিভাতব লিতজর জীবি যাপি করতে পারতব।
এর পরবেতী সিতয়ি ১৯১৭ সাতি লবতদশ্ শ্রিতক লশ্িাজীবি শ্রশ্ে কতর শ্রদতশ্ লফতর লেলি অস্পৃশ্যতদর
সািালজক িযতাদা প্রলেষ্ঠার িতিয 'সাউিতবাতরা কলিলি'শ্রে শ্রযাগদাি কতর দলিে শ্রিো লেতসতব পলরলচলে
িাভ কতরি। এরপর ১৯২৪ সাতি ২০ জুিাই সািালজক ঐকয ও সতচেিো বৃলির জিয সিাতজর অস্পৃশ্য
এবং অবতেলিে জালের িািুেতদর একলত্রে কতর 'বলেষ্কৃেী লেেকারিী সভা' গত ়ি েুতিলছতিি। আবার
১৯২৫ সাতির ১০ শ্রিতক ১১ এলপ্রি লিপালিতে প্রাতদলশ্ক িোসতম্মিতির সভাপলেত্ব কতর অস্পৃশ্যো
সম্পতকত গান্ধীর লচন্তার লবতরালধো কতর বতিি শ্রয 'খালদ আতন্দািি ও লেন্দু-িুসলিি ঐকয লিতয়ি গান্ধী যেিা
আগ্রেী, অস্পৃশ্যো লিতয়ি গান্ধী েেিা আন্তলরক িয়ি'।
আবার োূঁর স্কুি জীবতি জি ববেতিযর কারতণই েয়িতো 'জি ও এক জিাশ্য়ি শ্রিতক সকতির জিপাি'
একলি রাজনিলেক ও সািালজক আতন্দািি গত ়ি শ্রোিার ইন্ধি জুলগতয়িলছি। অিতাৎ এতিতত্র লবেয়িলি
পযতাতিাচিা করতি সম্মুখ ধারণা পাওয়িা সম্ভব। শ্রসই সিয়ি িোরাতষ্ট্রর শ্রকািাবা (পুিা) শ্রজিার িাোর শ্েতরর
এক জিাশ্য়ি বা কুূঁতযা শ্রিতক সিাতজর সকতির জি পাি করার অিুিলে লছি িা। অিতাৎ এই প্রকার
সািালজক ববেিযতক দূর করার জিয আতেদকতরর শ্রিেৃতত্ব ওই শ্েতর ১৯২৭ সাতির ২০ িাচত অব্রাহ্মণ েিা
অস্পৃশ্যতদর লিতয়ি একলি িো সতম্মিি আতয়িালজে েতয়িলছি। শ্রসখাতি িাতি, রত্নালগলর, শ্রবাোই ও শ্রকািাবা
লবলভন্ন জায়িগা শ্রিতক প্রায়ি ৫০০০ অস্পৃশ্য শ্রেণীর িািুে শ্রযাগদাি কতরলছি। এবং প্রধাি বক্তা লেতসতব
আতেদকর বক্তৃো শ্রশ্তে সকিতক লিতয়ি লেলি িাোদ শ্েতরর 'শ্রচৌদার জিাশ্য়ি' শ্রিতক জি পাি কতর
আিুষ্ঠালিকভাতব লেলি ও োর সিিতকরা শ্োব্দীপ্রাচীি ববেতিযর প্রিা শ্রক েুতি লদতয়িলছতিি। এই
অলভযািতক 'িাোদ সেযাগ্রেও' বিা েে। এছা া়ি ও এই সতম্মিতি বক্তাতদর দ্বারা লেন্দুতদর শ্োব্দীপ্রাচীি
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'িিুস্মৃলে'র এক কলপ অবিািিা কতর প ়িাতিা েতয়িলছি। এই দ্বতের িতধয শ্রিতকই ১৯২৭ সাতি
'অিরাবেী িলন্দতর' প্রতবশ্ আতন্দািি এবং ১৯২৯ সাতি পুিার 'পাবতেী িলন্দতর' প্রতবশ্ আতন্দািতি
আতেদকর লবতশ্ে ভূলিকা পািি িা করতিও, ১৯৩০ সাতি িালসতকর 'কাতিা রাি িলন্দতর' প্রতবশ্
আতন্দািতি অংশ্ লিতয়িলছতিি। এছা ়িাও আতেদকর বিতেি এই অস্পৃশ্যরা শ্রযি লেন্দু উৎসতব উচ্চবণততদর
শ্রকািরূপ সেতযালগো িা কতর। আবার লেন্দু 'খান্ডব' উৎসতব আতেদকর বতিি িলন্দতর িািা শ্রেলকতয়িও
ঈশ্বর অস্পৃশ্যতদর লকছুই শ্রদয়িলি। পলরবতেত সিাতজর শ্রিাংরা পলরষ্কার এবং িৃে িাংস ছা ়িা। এই কারতণ
লেলি সকি ধিতীয়ি আচার-অিুষ্ঠাি শ্রিতক সতর এতস িািুতের সািালজক ঐতকযর প্রলে গুরুত্ব লদতয়িলছতিি।
আতেদকর িতি কতরলছতিি এই অস্পৃশ্য বা অবদলিে শ্রেণীরা সিাতজ িািা ভাতগ লবভক্ত। োতদর একলত্রে
কতর ঐতকযর িতিাভাব গত ়ি েুিতে িা পারতি সিাতজ শ্রকািলদিই সািালজক সািয ও িযায়িলবচার প্রলেষ্ঠা
করা সম্ভব িয়ি। এই কারতণ লেলি লিজস্ব উতদযাতগ একান্ত প্রতচিায়ি 'িুক িায়িক', বলেষ্কৃে ভারে' এবং'
জিো' িািক পলত্রকা প্রকাশ্ কতরলছতিি। এবং লেলি সারাজীবি িি, িি অবদলিে িািুতের িযায়িলবচার,
সািালজক িযতাদা ও স্বাধীিোর জিয সংগ্রাি কতরলছতিি। অিতাৎ লেলি অিুধাবি কতরলছতিি শ্রয োতদর
িতধয আত্ম-সম্মাি শ্রবাধ প্রলেষ্ঠা িা েতি শ্রকািলদিই সািালজক অগ্রগলে সম্ভব িয়ি। এ প্রসতঙ্গ.."Self-respect
is a most vital factor in life. Without it man is a mere cipher".. by B.R. Ambedkar .. এছা ়িাও
আইলি বযবস্থার িাধযতিও উচ্চবতণতর অেযাচার ও ববেিয কিাতে শ্রচতয়িলছতিি। শ্রযিি ব্রাহ্মণ পুতরালেে
ছা ়িাই সািালজক আচার-অিুষ্ঠাি সম্পন্ন করার অলধকার এবং অিয বতণতর সতঙ্গ লববাতের স্বীকৃলে প্রদাি
প্রভৃলে বযবস্থা গ্রেণ কতরলছতিি।
লেলি অিুধাবি কতরলছতিি শ্রয লেন্দু সিাতজ সািালজক ববেিয, অস্পৃশ্যো বযাপক অতিত পলরিলিে এবং
সিাতজ োর িারাত্মক প্রভাব প ়িতছ। এর িূতি রতয়িতছ শ্োব্দীপ্রাচীি জােনবেিয বযবস্থা যা 'বণতােি প্রিা'র
সতঙ্গ সম্পৃক্ত। এবং এই 'বণতােি' লছি ব্রাহ্মণ ধতিতর রাজনিলেক ও প্রালেষ্ঠালিক িিো। এর িাধযতি
উচ্চজালের স্বািত সুরলিে িাকতো এবং লিম্নজালের িযতাদাোলি ঘিতো। ফতি সিাতজর লপলছতয়ি প ়িা
িািুতের রাজনিলেক, অিতনিলেক এবং সািালজক সকি শ্রিতত্র বিিার লশ্কার েতচ্ছ। এবং জালের অগ্রগলে
লবিি েতচ্ছ। এ প্রসতঙ্গ.."Unless you change your social order you can achieve little by way of
progress".. by B.R. Ambedkar.. শ্রসই কারতণ লেলি ববপ্ললবক ভাতব যুলক্তর িাধযতি এই জালেগে
প্রলেষ্ঠািতক লবিাশ্ করতে শ্রচতয়িলছতিি। আতেদকর লেন্দু সিাতজর 'বণতােি প্রিা'র লবতরালধো কতর বতিি
এখাতি জন্ম অিুসাতর কতিতর লবভাজি করা েতয়িতছ। লকন্তু িূি 'শ্রবতদ' এই বণত লবভাজি প্রিা িা িাকতিও
পরবেতীকাতি 'িিুস্মৃলে' েিা 'পুরুেসূতক্ত' সংতযালজে েয়ি। আবার 'শ্েপি ব্রাহ্মণ' এবং 'বেলিলরয়ি ব্রাহ্মণ'
শ্রিতক জািা যায়ি আযতসিাতজ লেিলি বণত লছি ব্রাহ্মণ, িলত্রয়ি, ববশ্য যা পরবেতীকাতি শ্রেলণ সংঘাতের ফতি
দুবতি িলত্রয়ি শ্রেণীর একাংশ্ অিাতযতর সতঙ্গ যুক্ত েতয়ি শ্রসবাদািকারী লিম্নতেলণর সৃলি েতয়িলছি। এর অিত এই
শ্রয 'িিুস্মৃলে'র দ্বারাই সিাতজ জালেতভদ প্রিা, অস্পৃশ্যো, অচ্ছুৎ এবং অলবচাতরর সৃলি েতয়িলছি বিা শ্রযতে
পাতর। লেলি িতি করতেি সিাতজ কতিতর লবভাজি জন্মগেভাতব িয়ি, গুণ ও শ্রযাগযোর লভলিতে েওয়িা
প্রতয়িাজি। োেতিই সিাতজ িযায়ি প্রলেষ্ঠা ও অগ্রগলে সম্ভব েতব।
লেলি শ্রদতখলছতিি পৃলিবীর লবলভন্ন শ্রদতশ্ িািা প্রকার সািালজক ববেিয িাকতিও োতদর রাজনিলেক
স্বাধীিো রতয়িতছ। লকন্তু আিাতদর ভারেবতেতর শ্রিতত্র লবেয়িলি একিু আিাদা অিতাৎ এখাতি সািালজক
সাতিযর গুরুত্ব শ্রবলশ্ েতিও, লেলি একিা লবেয়ি উপিলি কতরলছতিি শ্রয সিাতজ লপলছতয়ি প ়িা অবদলিে,
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বলিে বা অস্পৃশ্য িািুতের রাজনিলেক সতচেিো ও উন্নয়িি ছা ়িা োতদর সািালজক উন্নলে কখতিা সম্ভব
িয়ি। শ্রসই কারতণ লেলি অস্পৃশ্য শ্রেণীর সািয এবং ঐতকযর লবেয়িলির পাশ্াপালশ্ একালধকবার োতদর
রাজনিলেক স্বাধীিোর জিয 'পৃিক লিবতাচি িণ্ডিীর' দালব েুতিলছতিি। লেলি িতি কতরলছতিি এর
িাধযতিই োতদর সািালজক িযতাদা পুিঃপ্রলেষ্ঠা করা সম্ভব েতব। এই প্রসতঙ্গ ১৯৩২ সাতির আগস্ট িাতস
'কলিউিাি এওয়িা 'ত এর িতধয আতেদকতরর অস্পৃশ্যতদর 'স্বেে লিবতাচি িণ্ডিীর' জিয দীঘতলদতির দালবর
স্বীকৃলে পায়ি। লকন্তু এলবেতয়ি গান্ধী ও আতেদকর এর িতধয অসতন্তাে েীব্র আকার ধারণ কতর। এবং শ্রশ্ে
পযতন্ত আতেদকর ১৯৩২ সাতির ২৪ শ্রশ্ ল তসের পুিার কারাগাতর গান্ধী ও আতেদকর এর িতধয 'পুিাচুলক্ত'
স্বািলরে েয়ি। এবং লেলি 'স্বেে লিবতাচি িন্ডিীর' স্বপ্ন শ্রিতক সতর এতস অস্পৃশ্যতদর জিয আসি
সংরিতণর দালবতক গ্রেণ কতরি। এ প্রসতঙ্গ.."Political tyranny is nothing compared to social
tyranny... A reformer who defies society, is much more courageous man than a politician
who defies Government".. by B.R. Ambedkar..

লেলি এই জালেতভদ েিা ‘বণতােি প্রিা' শ্রক অগ্রােয কতরলছতিি কারণ এর িাধযতি সিাতজ পারস্পলরক
লেংসা, সািালজক ববেিয এবং লবভাজতির লশ্কার েতে েতচ্ছ সিাতজর লপলছতয়ি প ়িা িািুেতদর। এই কারতণ
লেলি শ্রচতয়িলছতিি এই লপলছতয়ি শ্রেণীর িতধয সািালজক শ্রচেিার ও ঐতকযর জাগরণ করতে। যাতে
পযতায়িক্রতি শ্রসই শ্রচেিার জােীয়িকরণ ঘিতব। এসিস্ত কারতণই িাগপুতর সবতপ্রিি সবতভারেীয়ি সতম্মিি
অিুলষ্ঠে েতয়িলছি ১৯২০ সাতি। শ্রযখাতি আতেদকর এর োৎপযতপূণত িন্তবযলি লছি এইরকি শ্রয 'উচ্চ
জাতের লেন্দু কখতিাই অস্পৃশ্যতদর সিসযা অিুধাবি করতে পারতব িা, প্রলেকার শ্রো দূতরর কিা'। আবার
আিরা যলদ শ্রদলখ লেন্দু সিাতজ জালেতভদ প্রিার দ্বারা সািালজক লবভাজি শ্রিতক লেলি সািালজক সািয
প্রলেষ্ঠা এবং অস্পৃশ্য, অবদলিে িািুেতদর উন্নলের জিয ১৯৪৪ সাতি কািপুতর 'অি ইলন্ডয়িা লসল উি কাস্ট
শ্রফ াতরশ্ি' এর অলধতবশ্তি লেলি শ্রঘােণা কতরি শ্রয, 'জালের স্বরাজ অতপিা লিজ সম্প্রদাতয়ির উন্নলে
আিার িিয'। অিতাৎ এখাতিই শ্রবাঝা যাতচ্ছ লেলি এিি এক গণোলেক আদশ্ত সিাজ বযবস্থার কিা
বতিলছতিি শ্রযখাতি সািয, বিত্রী ও স্বাধীিো পরস্পতরর পলরপূরক েতব। অিতাৎ লেলি িযায়ি সঙ্গে গণোলেক
আদতশ্তর একলিষ্ঠ পুজালর লছতিি। এবং ভারেীয়ি সংলবধাি রচলয়িো লেতসতব লিয়িিোলেকভাতব অলধকার
রিার পি অিুসরণ কতরলছতিি। লেলি িতি কতরলছতিি এক িািুে একই সািালজক িূিয েওয়িা দরকার,
এখাতি শ্রকাি শ্রভদাতভদ িাকতব িা। গণেে প্রসতঙ্গ... "Democracy is not merely a form of
Government. It is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated
experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellowmen".. by
B.R. Ambedkar..

এছা া়ি ও আতেদকর িিয কতরলছতিি শ্রয সািালজক অগ্রগলে েিা সািালজক সংস্কার, িযায়িলবচার এবং
জালের আত্ম-সম্মাি প্রলেলষ্ঠে জিয সবতজিীি লশ্িার লবস্তার অেযন্ত গুরুত্বপূণত। এতিতত্র একিা লবেয়ি িতি
রাখা প্রতয়িাজি শ্রয লেলি জিগতণর লশ্িা েিা সাবতজিীি লশ্িা লবস্তাতরর উপর শ্রজার লদতয়ি সিাতজর
অস্পৃশ্য, দলিে অিতাৎ লপলছতয়ি প ়িা শ্রেণীর সািালজক অগ্রগলে বা িুলক্তর পিতক প্রশ্স্ত করতে শ্রচতয়িলছতিি।
এতিতত্র লেলি িোি সািাজ সংস্কারক িোত্মা শ্রজযালেবা ফুতির দ্বারা গভীরভাতব অিুপ্রালণে েতয়িলছতিি।
এবং লেলি উপিলি কতরলছতিি শ্রয সিাতজ সাবতজিীি লশ্িার পাশ্াপালশ্ যলদ উচ্চলশ্িার সুলবধাগুলিও
সিাতজর উচ্চবতণতর িািুেতদর িতধয সীিাবি িা শ্ররতখ, সিাতজ লপলছতয়ি প ়িা লিপীল ়িে শ্রেণীর িািুতের
িতধয সম্প্রসারণ করা েয়ি। োেতি অবশ্যই সািালজক সতচেিো বৃলি পাতব। এবং জালের উন্নয়িি সম্ভব েতব
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ফতি সািালজক অগ্রগলে ঘিতব, এবং সািালজক িযায়িলবচার প্রলেষ্ঠা েতব। এ প্রসতঙ্গ.."Untouchability
shuts all doors of opportunities for betterment in life for untouchables. It does not offer an
untouchable any opportunity to move freely in society; it compels him to live in in
dungeons and seclusion; it prevents him from educating himself and following a profession
of his choice".. by B.R. Ambedkar..

লকন্তু খুব দুঃখজিক লবেয়ি েতিা শ্রশ্ে জীবতি আতেদকর লেন্দু ধতিতর এই কিলিে জােপাে বযবস্থার
কারতণই শ্রবৌি ধতিতর দ্বারা প্রভালবে েতয়িলছতিি। এবং িৃেুযর দু-িাস আতগ অিতাৎ োজার ১৯৫৬ সাতির
১৪ই অতক্টাবর িাগপুতরর এক ঐলেোলসক ধিতান্তর অিুষ্ঠাতি লেলি স্বয়িং এবং প্রায়ি ৫ িি অিুগািী লিতয়ি
লেন্দু ধিত পলরেযাগ কতর শ্রবৌি ধতিত দীলিে েতয়িলছতিি।
এরপর আিরা অস্পৃশ্য বা দলিে শ্রেণীর বেতিাি অবস্থা লিতয়ি আতিাচিা করব। োেতি প্রিতিই শ্রদখব
বেতিাতি ভারেবতেতর লবলভন্ন রাতজয শ্রযিি উিরপ্রতদশ্, িোরাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রতদশ্, িধযপ্রতদশ্, কণতািক, লবোর,
রাজস্থাি, শ্রেতিঙ্গািা, ওল ়িশ্া এছা ়িাও অিযািয রাজয এবং পলিিবতঙ্গর লকছু শ্রজিায়ি এখতিা উচ্চ-লিচ,
জােপাে ববেিয রাজনিলেক, সািালজক, অিতনিলেক এবং ধিতীয়ি প্রভৃলে শ্রিতত্র লকছুিা েতিও বজায়ি রতয়িতছ।
এতযি এক সািালজক বযালধর িতো সিাতজর লবলভন্ন প্রাতন্ত ছল ়িতয়ি রতয়িতছ। এই সিস্ত সািালজক ববেিয ও
অস্পৃশ্যো শ্রিতক রিা কতর ভলবেযতে িযায়ি লভলিক, শ্রসৌভ্রােৃত্বপূণত সিাজ গেতির িতিয সংলবধাি প্রতণো
বাবাসাতেব আতেদকর আিাতদর সংলবধাতির লবলভন্ন ধারায়ি সিাতজর লপলছতয়ি প ়িা িািুতের সািালজক,
রাজনিলেক ও অিতনিলেক লবলভন্ন শ্রিতত্র সািয ও সংরিণ লবেতয়ি পুঙ্খািুপুঙ্খভাতব লবতেেণ কতরতছি।
শ্রযিি ১৪ শ্রিতক ১৮িং ধারায়ি ভারেীয়ি িাগলরক এবং অিাগলরকতদর জিয সাতিযর অলধকার শ্রদয়িা েতয়িতছ।
শ্রযখাতি সকতিই সিাি বতি লবতবলচে েতব। এতক শ্রিৌলিক অলধকার বা পুর অলধকার বিা েয়ি। ২৩(১) িং
ধারায়ি িািুে লিতয়ি বযবসা করা, কাউতক শ্রবগার খািাতিা বা লবিা পালরেলিতক বাধযোিূিক েি প্রদাি। এই
সিস্ত লবেয়িগুলি লিলেি করা েতয়িতছ। ৪৬ িং ধারায়ি রাষ্ট্র শ্রযতকাতিা ধরতির সািালজক অলবচার, শ্রশ্ােণ
শ্রিতক েপলশ্লি জালে ও উপজালে এবং অিযািয দুবতি শ্রেণীতক রিা করতব। এবং োতদর লশ্িাগে ও
অিতনিলেক স্বািত রিায়ি েৎপর েতব। ৩৩০ এবং ৩৩২ িং ধারায়ি অিুসাতর শ্রদতশ্র শ্রিাকসভা এবং প্রতেযক
রাজয লবধািসভায়ি েপলশ্লি জালে এবং উপজালেতদর জিয আসি সংরিতণর বযবস্থা করতে েতব। ৩৩৫ িং
ধারায়ি শ্রকন্দ্র এবং রাজয সরকাতরর কৃেযক পতদ প্রশ্াসলিক উৎকেতো রিার জিয েপলশ্লি জালে এবং
উপজালের দালবগুলি লবতবচিা করা েতব। ৩৩৮ এবং ৩৩৮(ক) িং ধারায়ি েপলশ্লি জালে এবং উপজালেতদর
জিয আিাদা আিাদা কলিশ্তির বযবস্থা করা েতয়িতছ। ৩৩৯ িং ধারায়ি রাষ্ট্রপলে সংলবধাি প্রবেততির ১০
বছর পতর েপলশ্লি জালে ও উপজালে কিযাতণর লরতপািত একলি কলিলি গেতির িাধযতি রাজয সরকার এবং
অিয েপলশ্লি এিাকার প্রশ্াসতির কাতছ লরতপািত চাইতে পাতর। এছা ়িাও বেতিাতি অিতাৎ ২৫ শ্রশ্ জািুয়িালর
২০২০ সাতি ১০৪েি সংলবধাি সংতশ্াধতির িাধযতি সংলবধাতির ৩৩৪ সংতশ্াধি কতর শ্রিাকসভা ও রাজয
লবধািসভায়ি েপলশ্লি জালে ও উপজালেতদর জিয আসি সংরিণ ৭০ শ্রিতক ৮০ বছর বা ়িাতিা েয়ি। এবং
অযাংতিা ইলন্ডয়িািতদর জিয শ্রয আসি সংরলিে লছি োতক অপসালরে করা েয়ি।
লকন্তু এই সিস্ত সংরিি সতত্বও বেতিাতি ভারেবতেতর লবলভন্ন প্রাতন্ত এখতিা সম্পূণতরূতপ সািালজক সািয
ও িযায়িলবচার প্রলেলষ্ঠে েয়িলি। শ্রসই কারতণই েয়িতো আিরা প্রলেলিয়িেই লিউজ শ্রপপার বা খবর
িাধযিগুতিাতে দলিেতদর উপর উচ্চজাতের িািুতের অেযাচাতরর ঘিিা শুিতে পায়ি। এছা ়িাও দলিে
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িলেিাতদর ধেতণ কতর েেযা আবার লবলভন্ন লেন্দু িলন্দতর প্রতবশ্ শ্রক শ্রকন্দ্র কতর লববাদ ঘিিা প্রায়িই িিয
করা যায়ি। এছা ়িা এখতিা লশ্িা-সািালজক িািাি শ্রিতত্র োতদর ববেতিযর লশ্কার েতে েতচ্ছ। এ শ্রযি এক
প্রকার সািালজক বযালধ যা ভারেীয়ি সিাজ বযবস্থাতক আূঁকত ়ি ধতর আতছ। অিতাৎ শ্রদতশ্ স্বাধীিোর ৭৩ শ্রিতক
৭৪ বছর পরও সিাতজর সকি স্তর শ্রিতক ববেিয েিা অস্পৃশ্যো এখতিা দূর করা সম্ভব েয়িলি। ২০১১
সাতি ভারতের জিগণিা অিুযায়িী এই দলিে সম্প্রদাতয়ির সংখযা লছি ১৬.৬৬ শ্োংশ্। অিতাৎ ভারেীয়ি শ্রিাি
জিসংখযার লেতসতব প্রায়ি ২০.১৪ শ্রকালির কাছাকালছ। এতিতত্র ভারতের উিরপ্রতদতশ্র শ্রিাি েফলসলি
জালের ২০.৫ শ্োংশ্, পলিিবঙ্গ ১০.৭ শ্োংশ্, লবোর ৮.২ শ্োংশ্ এবং োলিিিা ়িু ৭.২ শ্োংশ্ দলিে
সম্প্রদাতয়ির অন্তভুতক্ত। এর সাতি েপলশ্লি জালে ও উপজালে এবং অিযািয সম্প্রদায়ি লিতি শ্রদতশ্র শ্রিাি
জিসংখযার প্রায়ি ৫০ শ্োংতশ্র কাছাকালছ েতয়ি যাতব। আিরা যলদ একিু পূতবত িিয রালখ োেতি শ্রদখব
লব্রলিশ্ সরকার ১৯৩৫ সাতির ভারে শ্াসি আইতি সিাতজর ঋণাত্মক ববেিয দূর করার জিয সরকালর
শ্রিতত্র 'েপলশ্লি জালে' বা 'লসল উি কাস্ট' শ্ব্দলির বযবোর কতরলছতিি।
এতিতত্র আিরা যলদ ২০১৪ সাতির পর শ্রিতক আতিাচিা কলর োেতি শ্রদখব আতগর েুিিায়ি ভারতে
দলিে লিযতােি ও ববেতিযর পলরিাণ অতিকিাই বৃলি শ্রপতয়িতছ। এই প্রসতঙ্গ 'দয িযাশ্িাি ক্রাইি শ্ররক ত
বুযতরা' লরতপািত অিুযায়িী ২০১৬ সাতি দলিেতদর লবরুতি সবতালধক সংখযায়ি অেযাচাতরর খবর পাওয়িা শ্রগতছ।
প্রায়ি ২৫.৬ শ্োংশ্। এরিতধয লবোর ১৪ শ্োংশ্ এবং রাজস্থাি ২৬ শ্োংশ্। এছা ়িাও িধযপ্রতদশ্,
অন্ধ্রপ্রতদশ্, কণতািক, ওল ়িশ্া, িোরাষ্ট্র, শ্রেতিঙ্গািা এবং গুজরাতিও অপরাতধর সংখযা বৃলি শ্রপতয়িতছ।
সবততশ্ে 'দয িযাশ্িাি ক্রাইি শ্ররক ত বুযতরা' লরতপািত অিুযায়িী বালেতক শ্ররকত ত জােীয়ি িািিায়ি গে এক
দশ্তক দলিেতদর লবরুতি অপরাতধর পলরিাণ বৃলি শ্রপতয়িতছ প্রায়ি ৩৭ শ্োংশ্ এবং অপরাতধ দলণ্ডে েতয়িতছ
িাত্র ২.৫ শ্োংশ্। আবার ২০০৯ শ্রিতক ২০১৮ সাি পযতন্ত অিতাৎ ১০ বছতর সাধারণভাতব িলেিাতদর
লবরুতি অপরাতধর পলরিাণ প্রায়ি ৮৬ শ্োংশ্ বৃলি শ্রপতয়িলছি। এছা ়িাও একই সিতয়ি ধেততণর ঘিিা প্রায়ি ৫০
শ্োংশ্ বৃলি শ্রপতয়িলছি। ২০১৯ সাতি 'দয িযাশ্িাি ক্রাইি শ্ররক ত বুযতরা' লরতপািত অিুযায়িী প্রায়ি ৩২ োজার
৩৩ লি ধেততণর িািিা লিবলন্ধে েতয়িলছি। যার িতধয ১১ শ্োংশ্ লছি দলিতের লবরুতি। অিতাৎ ২০১৯ সাতি
ভারতে প্রলেলদি প্রায়ি ১০ জি িলেিাতক ধেতণ করা েতয়িলছি। এর িতধয রাজস্থাতি সতবতাচ্চ ৫৫৪,
উিরপ্রতদতশ্ ৫৩৭ এবং িধযপ্রতদতশ্ ৫১০ লি ধেততণর িািিা েতয়িলছি। আবার একিু অিযভাতব বিতি 'দয
িযাশ্িাি ক্রাইি শ্ররক ত বুযতরা' লরতপািত অিুযায়িী ২০০৮ শ্রিতক ২০১৯ সাতির িতধয ধেততণর শ্রিাি সংখযালি
প্রায়ি ৫ শ্োংশ্ কতিতছ। েতব দলিে িলেিাতদর ধেততণর পলরিাণ প্রায়ি ১৬০ শ্োংশ্ শ্রবত ়িতছ। অিতাৎ ১৩৪৬
শ্রিতক বৃলি শ্রপতয়ি ৩৪৮৬ দাূঁল ়িতয়িতছ। গে ১০ বছতর দলিে লিযতােি ভারেবতেত শ্রবত ়িতছ প্রায়ি ৬৬ শ্োংশ্
েতয়িতছ।
ভারতে স্বাধীিোর ৭৩ শ্রিতক ৭৪ বছর পতরও অিতাৎ ২০১৯ সাতির ২৫ শ্রশ্ অতক্টাবর লেন্দু িলন্দতর
প্রতবশ্ লিতয়ি ববেতিযর ঘিিা আিাতদর শ্রচাতখ পত ়ি শ্রযিা বেতিাি যুতগর কিলিে অধযায়ি লেতসতব পলরলচে।
'উিরপ্রতদতশ্র বিন্দর' শ্রজিার একলি শ্েতর দলিে বালিকী সম্প্রদাতয়ির িলেিারা 'লেন্দু িলন্দতর প্রতবশ্'
করতে শ্রগতি োতদরতক বাধা লদতয়ি কতয়িকজি উচ্চজাতের যুবক িলন্দতরর িূি দরজা বন্ধ কতর শ্রদয়ি।
োতদর িতে এখাতি উচ্চবতণতর শ্রিাতকরা পুতজা শ্রদয়ি, োরা লিম্নবতণতর েওয়িায়ি োতদর পুতজা লদতে বাধা
শ্রদওয়িা েতয়িতছ। আবার 'িাইিস অফ ইলন্ডয়িার' খবর অিুযায়িী ২০২০ সাতি িধযপ্রতদতশ্র ছাোরপুতরর এক
পালিততে খাবাতর োে শ্রদওয়িার অপরাতধ দুজি উচ্চবতণতর যুবক এক দলিে সম্প্রদাতয়ির ২৫ বছতরর যুবকতক
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লপলিতয়ি েেযা কতরি। এছা ়িাও ২০১৮ সাতি লেিাচি প্রতদতশ্র িালন্ড শ্রজিায়ি উচ্চবতণতর শ্রিাতকতদর পুতজার
জিয সাজাতিা শ্রদবোর পলবত্র শ্র ালি ছুূঁতয়ি শ্রফিার অপরাতধ এক দলিে যুবতকর প্রলে শ্ারীলরক অেযাচার
করা েতয়িলছি। এই ঘিিা শ্রিতকই শ্রবাঝা যাতচ্ছ শ্রয আিরা একলবংশ্ শ্োব্দীতে দাূঁল ়িতয়িও উচ্চ-লিচ এর
ববেিয শ্রিতক শ্রবল ়িতয়ি সািালজক সািয েিা ভ্রােৃতত্বর বন্ধতি আবি েতে পাতরলি। অিযলদতক িলন্দতর
প্রতবতশ্র ঘিিাতক শ্রকন্দ্র কতর আর একলি অলভিব পদতিপ আিাতদর শ্রচাতখ পত ।়ি শ্রযিা ভারতের
ছলত্রশ্গ ়ি রাতজযর রায়িপরু শ্রিতক প্রায়ি ২০০ শ্রিতক ২৫০ লকতিালিিার দূতর 'ছারতপারা' গ্রাতির দলিে
সম্প্রদাতয়ির ঘিিা। এই গ্রাতির দলিে সম্প্রদায়ি লেন্দু িলন্দতর প্রতবশ্ করতে শ্রগতি উচ্চ জাতের িািুতের
দ্বারা িািা রকি বিিা ও অবিািিার লশ্কার েতে েতো। এিিলক োতদর উপর শ্ারীলরক অেযাচার ও
িাতির পলরবতেত 'চািার' বা অচ্ছুৎ বতি াকা েতো। এসিস্ত অবিািিার জিযই োরা এক অলভিব পো
গ্রেণ কতরলছি। িলন্দতর প্রতবশ্ শ্রিতক বলিে েওয়িায়ি সারা শ্রীতর েিা িুখিন্ডতি শ্রখাদাই কতর ঈশ্বতরর িে
শ্রিখা েতো। োতদর যুলক্ত েতিা ভগবাি শ্রকবিিাত্র িলন্দতরই িয়ি, িািুতের শ্রীতরও বাস কতর। এই গ্রাতির
বৃি ধালিরাি শ্রসািওযালি শ্রকািায়ি 'আিাতদর পূবতপুরুেতদর সতঙ্গ জন্তু-জাতিায়িাতরর শ্রচতয়িও খারাপ বযবোর
করা েতো, কাউতক িলন্দতর ঢুকতে শ্রদওয়িা েতো িা'। আবার দুঃখ কতর লেলি বতিি আিাতদর 'িলন্দতর লক
দরকার যখি আিাতদর শ্রীতরই ভগবাতির িাি শ্রিখা' এই দলিেরা সাধারণে 'রািিালি' সিাতজর অংশ্।
োতদর িতে দলিে ভক্ত পরশুরাি ভরদ্বাজ শ্রক যখি িলন্দতর ঢুকতে বাধা শ্রদওয়িা েতয়িলছি েখি লেলি এই
সিাজ গত ়ি েুতিলছতিি। লকন্তু বেতিাতি শ্রীতর শ্রবদিাদায়িক উলি দ্বারা ঈশ্বতরর িাি শ্রিখার প্রিা আর খুব
একিা িিয করা যায়ি িা। োেতি এই সিস্ত লবেয়ি শ্রিতকই শ্রবাঝা যায়ি সিাতজ লিচু দলরদ্র শ্রেণীর িািুেতক
কেিা অবিািিার লশ্কার েতে েতো এবং বেতিাতিও েতচ্ছ। এছা ়িাও আতরকলি খুবই দুঃখজিক ঘিিা যা
শ্রগািা শ্রদশ্তক শ্রচাতখ আঙুি লদতয়ি শ্রদলখতয়ি লদতয়িলছি এই সিাতজর ববততরালচে শ্রচোরা। অিতাৎ একলবংশ্
শ্েতকও দলিেতদর উপর সিাতজর উচ্চজাতের িািুেতদর অেযাচাতরর লচত্র। ২০২০ সাতির ১৪ই
শ্রসতেের ভারতের উিরপ্রতদতশ্র 'েেরাশ্' শ্রজিার একলি খািাতর ১৯ বছর বয়িসী শ্রিতয়িতক চারজি
উচ্চজাতের শ্রিাক গণধেতণ ও িরকীয়ি অেযাচার কতরলছি। এর ফতি দুই সপ্তাে লেলি লিতজর জীবতির সতঙ্গ
ি ়িাই কতর অবতশ্তে লদলের এক োসপাোতি িারা যাি। এই সিস্ত ঘিিার িাধযতিই পলরস্ফুলিে েতচ্ছ
বেতিাতি দলিে শ্রেণীর সিলজক অবস্থা।
লেন্দু ধতিতর এই সিস্ত জােপাে বযবস্থা এবং উচ্চবতণতর লিযতােি ও সািালজক ববেতিযর কারতণ
বেতিাতি দলিেতদর িতধয ধিতান্তলরে েওয়িার প্রবণো বৃলি পাতচ্ছ। অিতাৎ একিা বিা শ্রযতে পাতর শ্রয
ভারেবতেত বসবাসকারী শ্রবৌি ধতিতর িািুতের িতধয প্রায়ি অতধততকরও শ্রবলশ্ দলিে সম্প্রদায়ি শ্রিতক এতসতছ।
এই ধিতান্তলরে েওয়িার প্রবণো বেতিাতি অবযােে রতয়িতছ। শ্রযিি িোরাষ্ট্র রাতজযর িাগপুর শ্েতর
আতয়িালজে এক অিুষ্ঠাতি ২০১৫ সাতি প্রায়ি ৫ িি দলিে সম্প্রদাতয়ির িািুে শ্রবৌিধিত গ্রেণ কতরলছি।
এছা ়িাও ২০১৮ সাতি গুজরাতির উিাও শ্েতর দলিে সম্প্রদাতয়ির প্রায়ি ৪ োজার িািুে 'আত্ম-সম্মাি'
রিার জিয শ্রবৌিধিত গ্রেণ কতরলছি। অিযলদতক দলিতের িতধয শ্রবৌিধিত ছাড়াও ইসিািধিত গ্রেতণর ঘিিাও
পলরিলিে েতচ্ছ। এই প্রসতঙ্গ ২০১৯ সাতি ২রা ল তসের োলিিিা ়িু রাতজযর শ্রচন্নাই শ্েতরর লিকিবেতী
'িাদুর' গ্রাতি পাূঁলচি শ্রভতঙ দলিে সম্প্রদাতয়ির ১৭ জতির িৃেুযর ঘিিা শ্রক শ্রকন্দ্র কতর আইিী এবং জালেগে
ববেতিযর কারতণ শ্রসই পলরবাতরর সদসযসে প্রায়ি ৩০০০ দলিে সম্প্রদাতয়ির িািুে িুসলিি ধিত গ্রেণ করার
লসিান্ত লিতয়িলছি।
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সিাতজ উচ্চজাতের িািুতের ববেিযিূিক আচরতণর পাশ্াপালশ্ বেতিাতি একলি উতেখতযাগয
প্রশ্ংসাসূচক ঘিিা আিাতদর শ্রচাতখ পত ।়ি ২০১৬ সাতির 'আিন্দবাজার পলত্রকার' খবর অিুযায়িী যখি
ভারেবতেততরর শ্রকরািা রাতজয 'সবলরিািা' িলন্দতর িলেিাতদর প্রতবশ্ লিতয়ি লবেলকতে আইলি ি ়িাই চিতছ।
শ্রসই বছরই এক ঐলেোলসক লসিান্ত লিতয়িলছি উিরাখতণ্ডর শ্রগরওয়িাতির শ্রজৌিসর বাওয়িার অিতির
'পরশুরাি' িলন্দতরর কেৃতপি। োরা িলন্দতরর শ্োব্দীপ্রাচীি ৪০০ বছতরর পুরতিা রীলে-িীলে বজতি কতর
িলন্দতর িলেিা ও দলিেতদর প্রতবশ্ালধকাতরর সুতযাগ কতর লদতয়িলছি। এছা া়ি ও শ্রঘােণা করা েয়ি এখি
শ্রিতক সকতির জিয িলন্দতরর দ্বার উন্মুক্ত িাকতব। এই প্রসতঙ্গ দলিে শ্রিো শ্রদৌিে কুূঁয়িার বতিি শ্রয 'িািা
১৩ বছর ধতর আিরা আইলি ি ়িাই চালিতয়ি যালচ্ছ। এই লসিান্ততক আিরা স্বাগে জািালচ্ছ। পরশুরাি িলন্দর
কেৃতপতির পশুবলি বন্ধ করার লসিান্ততকও আিরা স্বাগে জািালচ্ছ'। বেতিাি যুতগ িলন্দর কেৃতপতির এই
উতেখতযাগয পদতিপ অবশ্যই সািালজক সািয ও ধিতীয়ি স্বাধীিোর পতি অেীব গুরুত্বপূণত। অিতাৎ এতিতত্র
ভারেীয়ি সংলবধাতি উতেলখে ২৫-২৮ িং ধারায়ি উতেলখে সকতির জিয ধিতীয়ি স্বাধীিোর অলধকার,
স্বাধীিভাতব ধিতাচরণ ও ধিত প্রচাতরর অলধকার রলিে েতয়িতছ। অেএব আশ্া করা যায়ি এই পদতিতপর
ফতি ভলবেযতে জােপাে বযবস্থার অবসাি েতব এবং লশ্িা বযবস্থার প্রসার ঘলিতয়ি সািালজক সািয প্রলেষ্ঠা
েতব।
বেতিাতি অিতাৎ লবংশ্ শ্োব্দীর শ্রশ্ে িগ্ন ও একলবংশ্ শ্োব্দী শুরু শ্রিতক ভারেবতেত জােপাতের িাতি
রাজিীলে এক অলভিব রূপ িাভ কতরতছ। এবং 'দলিে' শ্ব্দলির রাজনিলেক স্বাতিত প্রচলিে েতচ্ছ। এর ফতি
একলদতক শ্রযিি শ্রদতশ্র লবলভন্ন শ্রিতত্র জােপাে শ্রকলন্দ্রক লশ্িা শ্রকন্দ্র বেলর েতচ্ছ অিতাৎ োতদর লশ্িা ও
সাংস্কৃলেক সংরিতণর উপর লকছুিা গুরুত্ব শ্রদওয়িা েতচ্ছ। অিযলদতক আবার অতিক সিয়ি লবলভন্ন রাজনিলেক
দতির শ্রিো-শ্রিত্রীরা লিজস্ব রাজনিলেক স্বািত চলরোিত করার জিয এই সািালজক ববেিযতক লকছুিা লজইতে
রাখতছ। এবং শ্রভাতি শ্রজোর িেুি শ্রকৌশ্ি লেসাতব েপলশ্লি জালে, উপজালে অিতাৎ সিাতজর লপলছতয়ি প ়িা
িািুেতক লকছু রাজনিলেক, অিতনিলেক ও সািালজক সুতযাগ সুলবধা পাইতয়ি শ্রদওয়িার প্রলেশ্রুলে লদতয়ি
সািালজক জােলভলিক শ্রভািবযাি বেলর করতছ। শ্রযিি জােলভলিক জােীয়ি দি লেতসতব উিরপ্রতদতশ্
িায়িাবেীর শ্রিেৃতত্ব েপলশ্লি জালে, উপজালে এবং অিযািয লপলছতয়ি প ়িা সম্প্রদাতয়ির উতেতশ্য গলেে
'বহুজি সিাজ পালিত' কিা বিা শ্রযতে পাতর।
এছা ়িাও উন্নে গ্রাি বা শ্ের এিাকায়ি জাে বযবস্থার িতো আর এক ধরতির সািালজক ববেিয
পলরিলিে েয়ি। যাতক আলি 'স্বাচ্ছন্দয জলিে ববেিয' বতি িতি কলর। এতিতত্র সিাতজ লকছুিা অিতনিলেক
স্বাচ্ছন্দয যুক্ত বযলক্তরা অিযািয অিতনিলেক স্বাচ্ছন্দয েীি বযলক্ততদর ওপর একিা পতরাি লবভাজি গে ববেিয
চািায়ি। শ্রযিি সিাতজর শ্রকাি অিুষ্ঠাতি োতদরতক এল ়িতয়ি যাওয়িা। এিিলক ওই স্বাচ্ছন্দয েীি বযলক্তরা উচ্চ
লশ্লিে েতিও োতদর শ্রকাি কিার িূিয শ্রসই সিাতজ শ্রদওয়িা েয়ি িা। এর ফতি অিতনিলেক স্বচ্ছন্দ েীি
বযলক্ততদর িািলসক ও সািালজক শ্রিতত্র ববেতিযর লশ্কার েতে েতচ্ছ। এর জিয দায়িী সাবতজিীি লশ্িা ও
বিলেকোর অভাব।
উপতরাক্ত আতিাচিার পলরতপ্রলিতে এ কিা বিা যায়ি শ্রয, সিােি লেন্দু ধতিতর বণতােিপ্রিার প্রভাতব
প্রাচীিকাি শ্রিতক উচ্চবতণতর িািুতের লিজস্ব স্বািতলসলির জিয, সিাতজ লপলছতয়ি প ়িা দলরদ্র িািুতেরা
লবলভন্নভাতব বিিা ও শ্রশ্ােতণর লশ্কার েতো। ো আজও অিতাৎ স্বাধীিোর ৭৩ শ্রিতক ৭৪ বছর পতর
অতিকিা হ্রাস শ্রপতিও, এখতিা লবলভন্ন শ্রিতত্র এই শ্রশ্ােণ ও বিিা অবযােে রতয়িতছ। ফতি এই বিিা ও
Volume-VII, Issue-II

March 2021

66

ভারতের অবতেলিে, দলিে, অস্পৃশ্য, অবদলিে, অচ্ছুৎ এবং লিপীল ়িে শ্রেণীর িািুতের ...

অরূপ কুিার োিদার

শ্রশ্ােতণর োে শ্রিতক রিা পাওয়িার জিয োতদর িতধয ধিতান্তলরে েওয়িার প্রবণো প্রবি ভাতব বৃলি পাতচ্ছ।
জাে বযবস্থার এই কিিজিক অধযাতয়ির অবসাতির জিয আিাতদর শ্রদতশ্ সািালজক সািয, শ্রসৌভ্রােৃত্ব বজায়ি
শ্ররতখ শ্রশ্ােণেীি গণোলেক সিাজ গত ়ি শ্রোিার উতেতশ্য ভারেীয়ি সংলবধাি বেলর েতয়িলছি। লকন্তু সবতজিীি
লশ্িা ও সািালজক সতচেিোর এবং দালরদ্রোর অভাতব এখতিা োর পলরপূণত লবকাশ্ সম্ভব েয়িলি। ফতি
সালবতক লদক শ্রিতক লবচার করতি বেতিাতি এই লপলছতয়ি প ়িা শ্রেণীর লশ্িা, সািালজক, সাংস্কৃলেক,
অিতনিলেক, রাজনিলেক বযবস্থা লকছুিা উন্নয়িি েতয়িতছ, লকন্তু পুতরাপুলর সম্ভব েয়িলি। আশ্া করা যায়ি
ভলবেযতে এই জাে বযবস্থার এই কিিজিক অধযাতয়ির অবসাি ঘলিতে োতদর সিাতজর িূি শ্ররাতে লিতয়ি
আসা সম্ভব েতব।
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22. িুতখাপাধযায়ি, অিি কুিার, ভারেীয়ি সংলবধাি পলরক্রিা, েীধর পাবলিশ্াসত, ২০৯লব লবধাি সরলণ,
কিকাো- ৭০০০০৬, শ্রসতেের, ২০১৬।
23. আরও অিযািয..
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