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োমানয প্রচেফলন রতয়তে৷
বিষয়সূ চক শব্দািলী : ্ােপাে, অচধকার, োময, নযায়, স্বাধীনো৷
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ভূবমকা
ভীমরাও রাম্ী আতেদকর ১৮৯১ োতল ১৪ই এচপ্রল মহারাতষ্ট্রর এক েচরি মাহার (অস্পৃ শয) পচরিাতর ্ন্মগ্রহর্
কতরন৷ জেই েময় েমাত্ ্ােপাতের জভদাতভদ চেল অেযন্ত প্রকট৷ চহন্দু ধতমের ‘িেুিেনে পদ্ধচে' এিং অস্পৃ শযো
েমা্তক কলু চষে কতরচেল৷ অস্পৃ শয পশ্চাদপদ মানু তষর জিেঁতি োকার অচধকার জকতড চনতয়চেল উচ্চিতর্ের
চহন্দু রা৷ োেঁতদর েকতলর োতে জমলাতমশা করা, পু কুতর ্ল জনওয়া, মচন্দর দশেন প্রভৃচে জেতত্র িাধা চনতষধ চেল৷
েমাত্ একটি জের্ীতক েম্পূ র্ে চিচিন্ন ও অিু যৎ কতর রাখার এক উদ্ভুে চিচধ চনয়ম চহন্দু েমাত্ িালু চেল৷ চহন্দু
েমাত্র এরূপ শিষতমযর চিরুতদ্ধ োময ও নযায় প্রচেিার ্নয দীর্ে লডাই কতরতেন চি. আর. আতেদকর৷ চেচন
েমাত্র অস্পৃ শয মানু তষর োমাচ্ক অচধকার প্রচেিা ও োমাচ্ক স্বাধীনোর ্নয প্রার্পর্ জিষ্টা কতরতেন৷ চেচন
চেতলন দচলে আতন্দালতনর পু তরাধা, এক্ন ্ােীয়োিাদী এিং ভারেীয় েংচিধাতনর প্রতর্ো৷
শশশি জেতকই জলখাপডায় আতেদকতরর আগ্রহ চেল খু ি জিচশ৷ চেচন প্রােচমক চশো লাভ কতরন একটি স্থানীয়
মারাঠী চিদযালতয়৷ োরপর োেরায় একটি েরকারী চিদযালয় জেতক স্কুল চশো লাভ কতরন৷ ১৯১২ োতল মু োই এর
এলচফনতটান কতল্ জেতক কৃচেতত্বর েতে চি.এ. পরীোয় পাশ কতরন৷ এরপর ১৯১৩ োতল মাচকে ন েু িরাতষ্ট্রর
চনউইয়কে শহতরর কলচেয়া চিশ্বচিদযালতয় ভচেে হন৷ ১৯১৫ োতল এই চিশ্বচিদযালয় জেতক এম.এ চডগ্রী লাভ কতরন
এিং ১৯১৬ োতল স্নােতকাত্তর েতিষর্ার স্বীকৃচে স্বরূপ ডক্টতরট উপাচধতে ভূচষে হন৷ োর েতিষর্ার চিষয় চেল
The National Divident for India : A Historical and Analytical Study. ১৯২০ োতল জেতেের মাতে
‘লন্ডন স্কুল অি ইকনচমকে’ এ চেচন ভচেে হন এিং জেখান জেতক চড.এে.চে. উপাচধ লাভ কতরন৷ অেেনীচেতে
চড.এে.চে. উপাচধ পান জে চিষয়টি রিনার ্নয ো হল ‘The Problem of the Rupee- Its origin and its
solution’ পরিেীকাতল চেচন লন্ডন জেতক িযাচরটারী পরীোয় উত্তীর্ে হন৷ ১৯২৩ োতল চেচন জদতশ চফতর
আতেন এিং আইতনর জপশায় চনেু ি োকার েতে েতে চিচভন্ন রা্ননচেক ও েমা্ েংস্কারমূ লক কা্কতমে েু ি
হতয় পতডন৷
দচলে পচরিাতরর েন্তান হওয়ার ্নয োেঁতক অতনক লাঞ্ছনা, অেযািার েহয করতে হতয়তে৷ োেঁর স্কুতলর ক্লাতে
উচ্চিতর্ের োত্রতদর েতে একোচরতে িোর অনু মচে চেল না৷ োেঁতক িেতে জদওয়া হে ক্লাতের িাইতর জমতেতে৷
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োর ্ল জেষ্টা জপতল ্তলর পাত্র স্পশে করার অচধকারও চেল না৷ অে
িয়ে জেতকই ্ীিতনর চিচভন্ন েমতয় উচ্চিতর্ের চনপীডন, িিনা ও
পেপাচেতত্বর চশকার হওয়ায় একো উপলচি কতরন জে নানারকম
োমাচ্ক অচিিাতরর উৎে হল ভারতের ্াে িযিস্থা৷ জেই কারতর্ চেচন
ভারতের ্াে িযিস্থার মতধয অন্তচনেচহে নানা অচিিাতরর চিরুতদ্ধ োরা
্ীিন চনরলেভাতি আতন্দালন িাচলতয় চেতয়চেতলন৷ চেচন েমকালীন
রা্ননচেক, োমাচ্ক ও অেেননচেক অিস্থার পচরতপ্রচেতে চপচেতয় পডা
জের্ীর উন্নচের মাধযতম োমাচ্ক নযায় প্রচেিার জেতত্র উতদযােী
হতয়চেতলন৷ চেচন ভারতের চনপীচডে িচিে ্নতোিীর েমতিদনাতক শুধু
োচিক আকাতর উপস্থাচপে কতরনচন, োর স্বােেক রূপায়তর্র জিষ্টা
কতরতেন৷
ভারতের ্াে িযিস্থার অন্তচনেচহে োমাচ্ক অচিিাতরর চিরুতদ্ধ
আতেদকতরর লডাই এর একটি চদক হল ভারতের ব্রাহ্মর্যিাদী চহন্দু ধমে,
োর ির্েতভদ িযিস্থা ও ্ােপাে িযিস্থার চিতরাধীো৷ োেঁর মতে চহন্দু
েমাত্র উন্নে মূ লযতিাধ, মানচিকো, েচহষ্ণুো ও অচহংোর মতো েদ্
গুর্ োকতলও োমাচ্ক োময, নযায় ও স্বাধীনোর অচিত্ব েকল মানু তষর
চেল না৷ চহন্দু ধমেশাস্ত্র েমূ হ অনু শীলন ও চনত্র ্ীিতনর অচভজ্ঞোয়
চেচন জদতখচেতলন চকভাতি ্াচেতভদ প্রো চহন্দু তদর মতধয পারস্পচরক
চিতভতদর জদওয়াল শেরী কতরতে৷ চেচন মতন করতেন ভারতের
্াচেতভদ প্রোর চভচত্ততে জপশােে োমাচ্ক ির চিনযাে েৃ চষ্ট হতয়তে৷
এই ধরতনর োমাচ্ক ির চিনযাে োমাচ্ক ্ীিন োপতনর েো
্ন্ীিতনর জেতত্র ভয়ানক েচেকর৷ কারর্ চহন্দু েমা্ িযিস্থায়
োমাচ্ক চিচধ চনতষতধর প্রাধানয প্রচেচিে৷ োর ফতল িযচি মানু তষর
স্বাভাচিক েমো ও প্রিনো পদদচলে হয়৷ এই কারতর্ আতেদকর
্াচেতভদ প্রোর অিোন কাময িতল মতন করতেন৷
আতেদকর চহন্দু েমাত্র িেুিের্ে পদ্ধচে িা ির্োেম িযিস্থার েীব্র চিতরাচধো
কতরতেন৷ োেঁর মতে, চহন্দু েমাত্র অিনচের মূ ল কারর্ হল ির্োেম
িযিস্থা৷ চেচন মতন কতরন চহন্দু ধতমে ির্েতোিীর িাইতর োকা িযচির স্বেন্ত্র
স্বীকৃচে না োকায় োতদর িযচি স্বাধীনো খিে হয়৷ এই ধতমে চকেু েংখযক
মানু ষতক অস্পৃ শয িতল ের্য করা হয় এিং োতদর ওপর অোমাচ্ক
আিরর্ করা হয়৷ এই অস্পৃ শয ্নতোিীতক গ্রাম িা শহতর েম্পূ র্ে পৃ েক
এলাকায় িেিাে করতে হয়৷ এরা েিে োধারতর্র িযিহৃে কূপ, স্নাতনর র্াট
ইেযাচদ িযিহার করার জকান েু তোে চেল না৷ জকননা এগুচল উচ্চিতর্ের
চহন্দু রা িযিহার করে৷ এমনচক পডাতশানা করার িা মচন্দতর জ াকার
অচধকারও োতদর চেল না৷ এক প্রচেকূল পচরতিতশ িেিাে করতে িাধয
করা হয়৷ ফতল োেঁতদর ্ীিতনর েু প্ত েম্ভািনা েমূ তহর চিকাশ িাধাপ্রাপ্ত
হয়৷ েু স্থ স্বাভাচিক ্ীিন োপতনর ্নয প্রতয়া্নীয় জপৌর অচধকার জেতক
োরা িচিে হতয় দচলে ্ীিন োপতন িাধয হয়৷ এই অস্পৃ শয িা দচলে
েম্প্রদাতয়র েু স্থ ্ীিন োপতনর ্নয প্রতয়া্নীয় জপৌর অচধকার েমূহ
আদায় করা আিচশযক, অনয েকল েম্প্রদাতয়র মতো এতদর ও
েমানাচধকার েম্পন্ন করা প্রতয়া্ন৷ এর ্নয আিচশযক চহন্দু েমাত্র
জমৌচলক েংস্কার োধন৷ োমাচ্ক েংস্কার োধতনর ্নয আতেদকরএর
প্রিািগুচল হল১৷ দচলেতদর অিশযই েিে, মেোদা ও আত্ম েম্মাতনর অচধকারী হতে হতি৷
অেীতের েমি ধরতনর অস্পৃ শযোমূ লক কাত্র েতে োতদর
অেহতোচেো করতে হতি জেমন- মলমূ ত্র পচরষ্কার, ময়লা পচরষ্কার,
মৃ েতদহ েৎকার, মৃ ে পশুতক গ্রাতমর িাইতর চনতয় োওয়া ইেযাচদ৷

২৷ দচলেরা েরকাতরর েমি িতর চনত্তদর প্রচেচনচধর মাধযতম প্রচেচনচধত্ব
করতি৷ আতেদকর (১৯৩০-৩২) োতল জোলতটচিল শিঠতক অস্পৃ শযতদর
্নয আেন েংরেতর্র দাচি ্ানান৷ পরিেী েমতয় চেচন অস্পৃ শযতদর
্নয পৃ েক চনিোিতনর দাচি কতরন৷ চেচন অস্পৃ শযতদর ্নয অস্পৃ শয
জনেৃতত্বর দাচি ্ানান৷ আতেদকতরর মূ ল িিিয হল – অস্পৃ শযতদরতক
অিশযই েংখযালর্ু চহোতি এিং একটি পৃ েক ্নেমা্ চহোতি জদখা হতি৷
োরা চনত্তদর দাচি দাওয়া আদাতয়র ্নয েরকাতরর কাতে চনত্তদর
পৃ েক প্রচেচনচধ জপ্ররর্ করতি৷
৩৷ দচলে জের্ীর মতধয উচ্চচশোর প্রোর র্টাতে হতি৷ উচ্চচশোয়
চশচেে হতল োতদর মতধয হীনমানযো দূর হতি এিং োতদর চিকাশ
েরাচিে হতি৷
৪৷ চহন্দু েমাত্ ্ােপাে িযিস্থার চিলু প্ত করতে হতি৷ চেচন মতন করতেন
রাষ্ট্রীয় চনয়ন্ত্রর্াধীতন পু তরাচহে চহোতি ব্রাহ্মতর্র কা্কমে জে জকান ্াতের
জে জকান প্রচশের্প্রাপ্ত মানু ষই করতে পারতি৷
৫৷ রাতষ্ট্রর উতেশয হতি এই েমি ্নেতর্র কলযার্ োধন করা৷ এর ্নয
েরকাতরর কা্ হল েমাত্র জে অংশ োমাচ্ক েু তোে েু চিধা জেতক
িচিে োতদর েু তোে েু চিধার িযিস্থা করা৷ এই েমি ্নেতর্র কলযার্
োধতর্র ্নয একটি শচিশালী জকন্দ্রীয় েরকার েঠন করতে হতি৷ এর
মাধযতম েরকাতরর দাচয়ত্ব ও কেে িয েু চনচশ্চে হতি৷
আতেদকর িৃ হত্তর েমা্ ্ীিতনর প্রচে দায়িদ্ধ চেতলন৷ আর জে কারতর্
চেচন একচদতক োমাচ্ক েংস্কাতর ব্রেী হন অনযচদতক অস্পৃ শয ও
িচিেতদর স্বােে েু রচেে করার জেতত্র উতদযােী ভূচমকা পালন কতরন৷
চেচন ১৯১৯ োতল ভারে শােন আইতনর েময়কাতল অস্পৃ শযতদর ্নয
পৃ েক রা্ননচেক েত্তার স্বীকৃচে দাচি কতরন৷ ১৯১৯ োতল ্ানু য়ারী মাতে
একটি প্রিতন্ধ চেচন জর্াষর্া কতরন – “Home Rule is the birth right
as much of the Mahars as of the Brahmins” ১৯২০ োতল
নােপু তর েিেপ্রেম অস্পৃ শযতদর ্নয েিে ভারেীয় েতম্মলন অনু চিে হয়৷
এই েতম্মলতন চেচন মন্তিয কতরন – এক্ন উচ্চিতর্ের চহন্দু কখতনাই
অস্পৃ তশযর েমেযা অনু ধািন করতে পাতর না, প্রচেচিধান জো দূতরর কো৷
১৯২৩ োতল জিাতের প্রাতদচশক আইন েভায় ‘জিাতল প্রিাি’ পাশ হয়৷
এই প্রিাি অনু োয়ী েিে োধারতর্র িযিহৃে কূপ, পু কুর িা স্নাতনর র্াট,
ধমেশালা, চিদযালয় প্রভৃচে ্ায়োয় অস্পৃ শযতদর অচধকার স্বীকৃে হয়৷
১৯২৪ োতল অস্পৃ শয ও অনু ন্নে ্নেম্প্রদাতয়র মানু ষ্নতক চনতয় চেচন
েঠন কতরন ‘িচহস্কৃে চহেকাচরনী েভা৷’ এই েভার উততদযাতে অস্পৃ শয
োত্রতদর ্নয অনিেচনক োত্রিাে, পাঠাোর, মাহার হচক ক্লাি প্রভৃচে
স্থাচপে হয়৷ ১৯২৭ োতলর এচপ্রল মাে জেতক অস্পৃ শয জের্ীর মু খপাত্র
চহোতি ‘ িচহস্কৃে ভারে’ নাতম একটি মারাঠী পচত্রকা প্রকাশ কতরন৷ এই
েময়কাতল অনু চিে মাহার েতম্মলতন আতেদকর িৃ হত্তর আতন্দালতনর ডাক
জদন এিং ্নমেেঠতন েফল হন৷ চেচন প্রািীন ভারেীয় চহন্দু গ্রন্থ
‘মনু স্মৃচে’র চিধাতনর চিতরাচধো কতরন এিং প্রচেিাদ স্বরূপ ১৯২৭ োতলর
২৫ জশ চডতেের েকতল চমতল মনু স্মৃচের কচপ জপাডান৷ ১৯৩০-৩২ োতলর
মতধয অনু চিে চেনটি জোলতটচিল শিঠতক দচলে জের্ীর প্রচেচনচধরূতপ
আতেদকর জোেদান কতরন৷ এই শিঠকগুচলতক চেচন দচলেতদর ্নয
আইন েভায় পৃ েক আেন েংরেতর্র কো িতলন৷ ১৯৩২ োতল
োম্প্রদাচয়ক িােঁতটায়ারায় (Communal Award) অস্পৃ শযতদর ্নয পৃ েক
আেন েংরেতর্র চিষয়টি স্বীকৃচে লাভ কতর৷ এই স্বীকৃচের ফতল চহন্দু
েমাত্র স্থায়ী ভাঙতনর আশঙ্কায় োন্ধীচ্ আমৃ েুয অনশন শুরু কতরন৷
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োন্ধীচ্র ্ীিতনর প্রতশ্ন আতেদকরতক শনচেক িাতপর মু তখ পডতে হয়
এিং পু নািুচি অনু োয়ী আতপাষ রোয় েম্মে হন৷ এই িুচি অনু োয়ী
অিদচমে জের্ী েমূ হতক িৃ হত্তর অতেে চহন্দু েমাত্র অন্তভুেি িতল স্বীকার
করা হয় এিং জেৌে চনিোিন জেতত্র েফচেচল ্াচেতদর ্নয স্বেন্ত্র
েংরচেে আেতনর িযিস্থা করা হয়৷ এই র্টনা আতেদকর এর ্ীিতন
নেুন পতের েূ িনা কতরচেল৷
অস্পৃ শযতদর মতধয রা্ননচেক জিেনা ্াোতে এিং োতদর ভারেীয়
রা্নীচের অনযেম িাচলকাশচি চহোতি ১৯৩৬ োতল প্রচেিা কতরন ‘
স্বাধীন েচমক দল’ (Independent Labour Party)৷ চেচন ১৯৪২ োতল
অল ইচন্ডয়া চেচডউল কাট জফডাতরশন (All India Scheduled Caste
Federation) েঠন কতরন৷ েফচেচল ্াচেেমূ তহর ্নয অচধকের েু তোে
েু চিধা আদায় করার উতেতশয চব্রটিশ েরকাতরর েতে েহতোচেোমূ লক
ভূচমকা গ্রহতর্র ্নয ভাইেতয়র প্রশােচনক পচরষতদ (Viceroy’s
Executive Council) আতেদকরতক ্ায়ো জদওয়া হয়৷
স্বাধীন ভারতের েংচিধান রিনার ্নয একটি খেডা কচমটি েঠিে হয় ১৯৪৭
োতল ২৯তশ আেট৷ এই কচমটির েভাপচে চেতলন ড: চি.আর.
আতেদকর৷ চেচন চেতলন স্বাধীন ভারতের প্রেম আইনমন্ত্রী৷ েংচিধাতনর
প্রতর্ো চহোতি চেচন এতদতশ অস্পৃ শযো চনমূ েল করার জিষ্টা কতরন৷ স্বাধীন
ভারতে অস্পৃ শয ্াচের েমানাচধকার েো োমাচ্ক নযায় প্রচেিায়
আতেদকর এর উদযম অিযাহে চেল৷ োেঁর মতে নযায় চিিাতরর অেে হল
েমদচশেো োর প্রকাশ র্তট িযিহাচরক জেতত্র োতমযর মাধযতম৷ আতেদকর
োর দশেতন োময, স্বাধীনো ও ভ্রােৃত্বতিাতধর উপর গুরুত্ব চদতয়তেন৷ এই
চেনটি উপাদতনর উপর চভচত্ত কতর চেচন োমাচ্ক নযায় প্রচেিা করতে
জিতয়তেন৷ োময েম্পতকে চেচন িতলতেন, “ If all man are equal, all
men are same essence and the common essence entitled them
to the same fundamental rights and to equal liberty.” োেঁর
কাতে স্বাধীনোর অেে হল “Right of choice” অেোৎ ো চকেু ই করা
জহাক না চনত্র পেন্দমে িৃ চত্ত িা চিদযা জিতে জনওয়াই হল স্বাধীনোর
আেল প্রমান৷ আতেদকর োই স্বাধীনোর মতধয চিতশষ জে কয়টি উপাদান
আিচশযক িতল মতন কতরন ো হল শরীর ধারর্ ও ্ীিন রোর অচধকার,
অিাধ িলা জফরার অচধকার, িযচিেে েম্পচত্তর অচধকার, ধমীয় স্বাধীনো
ইেযাচদ৷ ভ্রােৃত্বতিাধ চেল োর কাতে এক পচিত্র চিষয়৷ মানিো ও ধতমের
অপর রূপ হল েমভ্রােৃত্ব৷ চেচন িতলতেন, “ Fraternity is the name
for disposition of an individual to treatmen as the object of
reverence or love and the desive to be in Unity with fellow
beings.” অস্পৃ শযতদর োমাচ্ক নযায় প্রচেিার ্নয চেচন একগুি
প্রিাি গ্রহর্ কতরন৷ জেমন – ১) চনপীচডে ্নতোিীগুচলর পানীয় ্তলর
্নয েকতলর োতে পু কুর িযিহাতরর অনু মচে প্রদান৷ ২) উচ্চিতর্ের
চহন্দু তদর িাচডতে জিোর খাটা প্রোর রদ৷ ৩) চহন্দু জদিতদিীর মচন্দতর
প্রতিতশর অচধকার প্রদান৷ ৪) অস্পৃ শযতদর চশোর চিিার ও োত্রোত্রীতদর
িৃ চত্ত প্রদাতনর িযিস্থা গ্রহর্৷ ৫৷ োমচরক ও পু চলশ িাচহনীতে িাকুচরর িযিস্থা
গ্রহর্৷ ৬) িযাপকভাতি োমাচ্ক োংস্কৃচেক কাত্র েতে েু ি করা৷ ৭)
েু স্থ ্ীিন োপতনর ্নয নু যনেম ম্ু চর প্রদান৷ ৮) চিচভন্ন েরকাচর
কচমটিতে প্রচেচনচধতত্বর িযিস্থা করা৷ ৯) জকন্দ্রীয় ও প্রাতদচশক আইন েভার
আেন েংরেতর্র িযিস্থা করা৷ ১০) উচ্চিতর্ের জলাতকরা েু ে েু ে ধতর জে
শিষময কতর এতেতে োর েচেপূ রর্ চহোতি উচ্চিতর্ের জলাকতদর প্রচে
পাল্টা শিষতমযর িযিস্থা করা ইেযাচদ৷

োমাচ্ক োময ও নযায় প্রচেিার ্নয আতেদকর দীর্ে লডাই কতরতেন৷
আর জেই লডাই এর প্রচে ফলন র্তট েংচিধাতনর চিচভন্ন ধারায়৷ জেমন –
১৪ নং অনু তিতদ িলা হতয়তে আইতনর দৃচষ্টতে েমো (Equality before
the law) ও আইন কেৃেক েমভাতি েংরচেে হওয়ার অচধকার (Equal
Protection by law)৷
১৫ নং অনু তিতদ েকল নােচরতকর ্নয েম োমাচ্ক মেোদা, প্রচেিার
কো িলা হতয়তে৷ এই ধারা অনু োতর রাষ্ট্র জকিল, ধমে, ির্ে, ্াচে, নারীপু রুষ, ্ন্মস্থান জভতদ িা োতদর জকান একটির চভচত্ততে জকান নােচরতকর
প্রচে শিষমযমূ লক আিরর্ করতে পারতি না৷
১৬ নং ধারায় িলা হতয়তে জে, েরকারী কাত্র জেতত্র জকান রকম শিষময
করা োতি না৷ এই একই ধারার িেুেে অনু তিতদ িলা হতয়তে রাষ্ট্র প্রতয়া্ন
মতন করতল অনু ন্নে জের্ীর নােচরকতদর ্নয চকেু েরকারী পদ িা িাকুরীর
্নয েংরের্ করতে পাতর৷
১৭ নং ধারায় অস্পৃ শযো চিতলাপ োধন করা হতয়তে৷ এই ধারার উতেশয
কােেকর করার ্নয ১৯৫৫ োতল অস্পৃ শযো েংক্রান্ত অপরাধ আইন (The
Untouchability offence Act, 1955) পাশ কতরতে৷ োরপর আইনটির
চকেু েংতশাধন করা হয়৷ এই আইনটির িেে মান নাম হল - Protection of
civil Right Act, 1976 . এই আইতন অপরাধীর অচধকের কডা শাচির
িযিস্থা করা হয়৷ অপরাধীর শাচি চিধাতনর ্নয চিতশষ আচধকাচরক ও
আদালতের কো িলা হয়৷ এই অচধকাতরর উতেশয হল েকতলর ্নয
েমমেোদা এিং োমাচ্ক নযায়চিিার প্রচেিা করা৷
২৩(১) নং ধারায় মানু ষ ক্রয় চিক্রয়, জিোর খাটাতনা িা অনু রূপ িলপূ িেক
েমদাতন িাধয করা চনচষদ্ধ জর্াচষে হতয়তে৷
রাষ্ট্র পচরিালনার চনতদে শমূ লক নীচের ৩৯ নং অনু তিতদ ্ীচিকা চনিোতহর
্নয েমান েু তোে এিং একই কাত্র ্নয েমান ম্ু রীর কো িলা
হতয়তে৷
৪৬ নং ধারায় িলা হতয়তে- রাষ্ট্র দুিেল ও অনগ্রের েম্প্রদায়গুচলর চিতশষে
েপচেলভুি ্াচে ও উপ্াচেগুচলর চশো ও অেেননচেক স্বাতেের উন্নচে
োধন এিং োমাচ্ক অচিিার ও েিেপ্রকার জশাষতর্র হাে জেতক রো
করতি৷
১৬৪(১) ধারা অনু োতর ওচডশা, মধযপ্রতদশ, োডখন্ড ও েচত্তশেড প্রভৃচে
রাত্য েফচেচল ্াচেও উপ্াচেতদর কলযার্ োধতনর ্নয এক্ন
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কো িলা হতয়তে৷
আিার েফচেচল ্াচে ও েফচেচল উপ্াচেতদর ্নয োংচিধাচনক
িযিস্থার মাধযতম জকন্দ্রীয় ও রা্য আইন েভায় এিং েরকাচর িাকচর ও
চশো প্রচেিাতন আেন িা পদ েংরেতর্র িযিস্থা করা হয়৷ জেমন –
• ৩৩০ নং ধারা অনু োয়ী জলাকেভায় েফচেচল ্াচে ও উপ্াচেতদর
্নয আেন েংরের্ করা হতয়তে৷
• ৩৩২ নং ধারা অনু োয়ী রা্য চিধানেভায় েফচেচল ্াচে ও
উপ্াচেতদর ্নয আেন েংরের্ করা হতয়তে৷
• ৩৩৫ নং ধারায় িলা হতয়তে প্রশােচনক দেোর েতে োমঞুেয
জরতখ েরকার েফচেল ্াচে ও উপ্াচেভুি িযচিতদর জকন্দ্রীয় িা
রা্য েরকারী িাকুরীতে চনতয়াতের জেতত্র অগ্রাচধকার করতে পাতর৷
• ৩৩৮ নং ধারায় েফচেচল ্াচে ও েফচেচল উপ্াচেতদর ্নয
চিতশষ আচধকাচরক চনতয়াতের কো িলা হতয়তে৷
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৩৩৯ নং ধারায় েপচেচল অিতলর প্রশােতনর উপর জকন্দ্রীয়
েরকাতরর েিািধান ও চনয়ন্ত্রর্ এিং েফচেচল উপ্াচেতদর
কলযাতর্র ্নয চিতশষ িযিস্থা গ্রহতর্র কো িলা হতয়তে৷
৩৪০ নং ধারায় পশ্চাদপদ িা চপচেতয় পডা জের্ীগুচলর অিস্থা
পেোতলািনার ্নয চিতশষ কচমশন চনতয়াতের কো িলা হতয়তে৷

ড: আতেদকর োরা ্ীিন ্ােপাে ও োমাচ্ক অোতমযর চিরুতদ্ধ লডাই
কতরতেন৷ চেচন প্রকাতশযই ব্রাহ্মর্যিাদী চহন্দু ভািাদতশের চিতরাচধোর
পাশাপাচশ ্ােপাে ও অস্পৃ শযোর চিরুতদ্ধ আতন্দালন কতরতেন৷ অস্পৃ শয
দচলে জের্ীর মতধয রা্ননচেক জিেনা ্াোতে চেচন েতড েুতলতেন
চিচভন্ন েংেঠন৷ চেচন েৎকালীন েমাত্ মাহার ্াচেতক েংেঠিে
কতরচেতলন৷ স্বাধীনোর পরিেী েমতয় ও োেঁর োমাচ্ক অচিিার চিতরাধী
লডাই অিযাহে চেল৷ চেচন ভারেীয় েংচিধান রিনায় উতেখতোেয ভূচমকা
পালন কতরন৷ আর এই ্নয ড: আতেদকরতক ভারেীয় েংচিধাতনর ্নক
চহোতি অচভচহে করা হয়৷ োেঁর োমাচ্ক নযায় প্রচেিার এক উজ্জ্বল
দৃষ্টান্ত হল ১৯৫১ োতলর চহন্দু জকাড চিল ( Hindu Code Bill) েংক্রান্ত
চিেকে ৷ এই চিল পাশ করাতনার েময় চহন্দু রের্শীলতদর েতে চিতরাতধর
কারতর্ চেচন জনহরু মন্ত্রীেভা জেতক পদেযাে কতরন৷ পরিেী েমতয় চেচন
োেঁর চনত্র েংেঠন “ োরা ভারে েফচেচল ্াচে েংর্” ( All India
Scheduled caste Federation) –এর পতে চনিোিতন প্রচেদ্বচিোয়
োচমল হয়৷ চকন্তু ্য়লাভ করতে িযেে হয়৷ জশষ পেেন্ত আতেদকর
েফচেচল ্াচে েমূ হতক চনতয় ধমোন্ততরর পতে অগ্রের হন৷ ১৯৫৬ োতল
জিশ কতয়ক লে েফচেচল ্াচে মানু ষ জিৌদ্ধধতমে ধমোন্তচরে হয়৷
ধমোন্তচরে হওয়ার পতর আতেদকর উচি কতরন- “ By discarding my
ancient religion which stood for inequality and oppression
today I am reborn.” এইভাতি অস্পৃ শযতদর োমাচ্ক অচধকার ও নযায়
প্রচেিার ্নয আতন্দালতনর একটি পেোতয়র পচরেমাচপ্ত র্তট৷
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8. িেে মান পচত্রকা, ১৪ এচপ্রল ২০১৯৷
9.

Basu Durga Das, Introduction to the constitution of
India, Prentice Hall of India Private Limited, New
Delhi.
~ 42 ~

