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Abstract 
 

Modernity and the making of the social is an important perspective in post-independence 

period. Society is formed with several elements and such interaction among them makes the 

society into ‘Social’. Emile Durkheim and Bruno Latour examine the interactions with such 

elements of the society. As a result of the interaction, I argue Dr. B. R. Ambedkar’s critique 

of the Gandhian social and how it is related to the society of Caste. 
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ভনূমকা : সমাি হ  ককাি একনি নিনদমষ্ট এ াকার সমস্ত িিপ্রগাষ্ঠীর আচার-আচরণ সম্পকমীয় ধারণা, তাাঁপ্রদর 

আন্তঃসম্পকম, আদপ-কায়দা সবই সমাপ্রির অন্তগমত যা অিয একনি সমাি কেপ্রক পৃেক কপ্ররপ্রে। সমাপ্রি 

একেকাপ্ররর কাঠাপ্রমা রপ্রয়প্রে কযখাপ্রি ঐ নিনদমষ্ট সমাি অন্তভুমক্ত সক  মািুপ্রের মপ্রধয রীনতিীনত, আচরপ্রণর সামযতা 

রপ্রয়প্রে। েনতনি সমাপ্রিই নকেু নিনদমষ্ট নিয়মাব ী আপ্রে, যার দ্বারা সমাি কাঠাপ্রমা পনরচান ত হয় সপ্রবমাপনর েনতনি 

সমাপ্রির কাঠাপ্রমা আবার একেকার িয়, মািবপ্রগাষ্ঠীর পনরবতমপ্রির সাপ্রে তাাঁপ্রদর আদপ-কায়দা, রীনতিীনতরও 

নবপ্রেে পনরবতমি হয়, ফপ্র  সামানিক কাঠাপ্রমায় নভন্নতা  িয করা যায়। এই সামানিক কাঠাপ্রমা বা আকার হ  

নবমূতম বা আিনরক অপ্রেম আকার িা োকপ্র ও মািনবক কাযমাব ীর দ্বারা সমাপ্রির আকার নিরূনপত হয়। আর সমাি 

নবজ্ঞাি বা Social Science সমাি অন্তভুমক্ত নবেয়গুন র নবস্তানরত আপ্র াচিা ও নবপ্রেেণ কপ্রর োপ্রক অেমাৎ 

সমািপ্রক ববজ্ঞানিক দৃনষ্টভনিপ্রত নবপ্রেেণ করা হয়। সমাি নবেয়ক আপ্র াচিায় কবে কপ্রয়কনি গুরুত্বপূণম নবেয় 

আপ্র াচিা করা হ ।  
 

     সমািপ্রক কভৌগন ক ভাপ্রব বদ্ধ হপ্রত হপ্রব কারণ কভৌগন ক দৃনষ্টভনিপ্রতই পাোপানে দুনি সমািপ্রক পৃেক করা 

যাপ্রব, তাাঁপ্রদর রীনতিীনত ও কাযমাব ীর নভনিপ্রত। কভৌগন ক অবস্থাপ্রির সাপ্রে সাপ্রেই সামানিক রীনতিীনত, আদপ-

কায়দা ও সংস্কৃনতর ধরপ্রি আপ্রস পনরবতমি। 
 

    েনতনি সমাপ্রির নিিস্ব স্বকীয় ববনেষ্টয োপ্রক যা ভীেণ ভাপ্রবই নিনদমষ্ট ঐ সমাপ্রির িিয। ফপ্র  সামানিক 

ঘিিাব ীপ্রত আপ্রস স্বতন্ত্রতা যা পাোপানে অপর একনি সমাি কেপ্রক সম্পূণম পৃেক সত্ত্বা যুক্ত।  
 

      সমািপ্রক কবাঝার মূ  চানবকানঠ হ  কেনণ, িানত েভৃনত। এই নবেয়গুন  ককাি সমাপ্রির সাপ্রে ওতপ্রোত ভাপ্রব 

িনিত কারণ িাত, ধমম, কেনণ বযাবস্থা সামানিক গঠিপ্রক পূণমতা েদাি কপ্রর, অেমাৎ আমরা ব প্রতই পানর সক  
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সমাপ্রির িাত বযাবস্থা, কেনণ কাঠাপ্রমা ও ধমমীয় অিুোসি একরকপ্রমর িয়, ফ ত সামানিক ববনেপ্রষ্টযর স্বতন্ত্র রূপ 

ফুপ্রি ওপ্রঠ। 
 

     সমাি হ  েনতপ্রযানগতামূ ক কিত্র, কযখাপ্রি েনতনি মািুপ্রের মপ্রধয চপ্র প্রে চরম েনতপ্রযানগতা সমাপ্রির সাপ্রে। 

কারণ েপ্রতযকপ্রকই  িাই বা সংগ্রাপ্রমর মাধযপ্রম কবাঁপ্রচ োকপ্রত হয়। সকপ্র ই এই েনতপ্রযানগতায় অংে গ্রহণ 

করপ্র ও েপ্রতযপ্রক আোিুরূপ ফ  কপ্রর িা। ককউ সফ তা োনির দ্বারা আরও উচ্চ নেখপ্রর ওপ্রঠ আবার ককউ 

সামানিক পনরনস্থনতর সাপ্রে  িপ্রত িা কপপ্রর নব ুি হয়, অেমাৎ Durkheim এর মপ্রত সামানিক রীনতিীনত, আদপ-

কায়দার সাপ্রে যনদ ককউ মানিপ্রয় নিপ্রত িা পাপ্রর তপ্রব কস আত্মহতযা কপ্রর। যখি ককাি সমাি অন্তভুমক্ত মািুে 

সামানিক নিয়ন্ত্রণ হানরপ্রয় কফপ্র  তখি কস আত্মহতযা কপ্রর। 
 

Durkheim ও সামানিকতা:  Durkheim আত্মহতযাপ্রক নতি’ভাপ্রগ নবভক্ত কপ্ররপ্রেি যো আত্মপ্রকনিক, 

পরােমমূ ক ও বিরািযমূ ক আত্মহতযা। Durkheim মূ ত বস্তু সতযপ্রক স্বীকার কপ্রর নিপ্রয়প্রেি। ফপ্র  নতনি বপ্র ি 

যখি বযনক্তর ওপর বস্তুর নিয়ন্ত্রণ কপ্রম যায়, তখি কস আত্মহতযা কপ্রর অেমাৎ সমাি হ  বস্তু আধানরত নবেপ্রয়র 

সমনষ্ট, ফপ্র  যখি বযনক্তর চারপাপ্রে োপ্রক নিয়নন্ত্রত িগত, তখি তার ওপর কেপ্রক কমাহমুনক্ত ঘিপ্র ই, বযনক্ত 

আত্মহতযা কপ্রর। 
 

     সামানিক মূ যপ্রবাপ্রধর িপ্রিয যখি আত্মহতযা কপ্রর তাপ্রক পরােমমূ ক আত্মহতযা বপ্র  অেমাৎ সামানিক ককাি 

ঘিিা যখি বযনক্তপ্রক পীিা কদয়, তার ফপ্র  কস আত্মহতযার পে কবপ্রে কিয়।  
 

     বিরািযমূ ক আত্মহতযা হ  ওপর দুই এর নবপরীত অেমাৎ যখি ককাি সমাপ্রি বিরািয সৃনষ্ট হয় অেমাৎ দািা, 

হািামা বা ককাি অেমনিনতক দুরাবস্থা কদখা নদপ্র  বযনক্ত সমাি কেপ্রক বাাঁচপ্রত এই েকার আত্মহতযা কপ্রর যা বযনক্তগত 

স্বােম কেপ্রকও অনস্থর সমাি বযাবস্থা অপ্রিকাংপ্রে দায়ী। 
 

     Durkheim বপ্র ি কয আত্মহতযার বযনক্তগত ঘিিা হপ্র ও তার কারণ অবেযই সামানিক অেমাৎ নবনভন্ন সামানিক 

ঘিিাব ী বযনক্তপ্রক আত্মহতযা করপ্রত বাধয করায়। সমাপ্রির অসম্পূণম েনতপ্রযানগতায় বযনক্ত নপনেপ্রয় পপ্রি, ফপ্র  

আত্মহতযা কপ্রর। Durkheim এর আপ্র াচিার মূ  নবেয়বস্তু নে  সমািতত্ত্ব। নতনি সমািতত্ত্বপ্রক সামানিক ঘিিার 

নবজ্ঞাি নহপ্রসপ্রব আপ্র াচিা কপ্ররি, বাস্তবতাই যার একমাত্র রূপ। কারণ বাস্তবীয় নদকগুন প্রক মাোয় করপ্রখ আত্মহতযা 

তত্ত্বনি আপ্র াচিা কপ্ররি অেমাৎ ব া যায় কয আত্মহিি নবেয়নি একদম কেে পযমাপ্রয় সংঘনিত েনরিয়য়া যখি বযনক্তর 

সমাি কেপ্রক ককাি োনি োপ্রকিা ও সমাপ্রির সামানিকতাগুন  যখি বযনক্ত আর কমপ্রি নিপ্রত পাপ্ররিা, তখি 

আত্মহতযার পে কবপ্রে কিয়। আত্মহিি নবেয়নি অপ্রিকাংপ্রে সামানিক স্তরায়প্রির সাপ্রে সাদৃেয কদখা যায়। কারণ 

অবাধ েনতপ্রযানগতার ফপ্র  কয স্তরায়প্রির সৃনষ্ট হয়। কসখাপ্রি সফ রা উচ্চ রিয়মপযমাপ্রয় োকপ্র ও অসফ রা 

এপ্রকবাপ্রর নিম্নসীমায় অবস্থাি কপ্রর। ফপ্র  দ্বন্দ্ব, বিরােয ও সামানিকতা নবমুখ হপ্রয় আত্মহিপ্রির পে কবপ্রে কিয় যা 

নবপ্রেে গুরুত্বপূণম নিনদমষ্ট আপ্র াচিার কিপ্রত্র।  
 

ব্রুি  ািরু ও সামানিকতা:   ািুপ্ররর মপ্রত বস্তু হ  সামানিকতার মাধযম অেমাৎ আপ্রবগ, অিুভূনত উপ নির মাধযম 

হ  ককাি বস্তু, অেমাৎ যনদ কাপ্ররা সাপ্রে কো ব া হয় কিন প্রফাপ্রির মাধযপ্রম তাহপ্র  কফাি হ  কসই বস্তু বা 

সামানিকতার মাধযম, যার দ্বারা এক বযনক্তর সাপ্রে অিয বযনক্তর মপ্রধয কপ্রোপকেপ্রির মাধযপ্রম আপ্রবগ, অিুভূনত ও 

উপ নির নবনিময় হয়। ফপ্র  একো ব া যায় কয বস্তু মাধযম হপ্র ও এর নবপ্রেে ভূনমকা আপ্রে। কারণ সামানিকতা 

নবনিময় হ  কয ককাপ্রিা সমাি বযাবস্থার অিযতম রূপ। তাই বস্তু এখাপ্রি সামানিকতার মাধযম নহপ্রসপ্রব নবপ্রবনচত হয়, 

কযমি – কিন নভেপ্রি যনদ ককাি বযনক্ত ককাি অিুষ্ঠাি কদপ্রখ, তপ্রব কসই বযনক্ত বস্তু অেমাৎ কিন নভেপ্রির মাধযপ্রম অপর 

ককাি ঘিিাব ী সম্পপ্রকম িািপ্রত পাপ্রর বা অিুভূনত াভ করপ্রত পাপ্রর, অেমাৎ ব া যায় কয বস্তু মাধযপ্রম একেকার 

কযাগাপ্রযাগ সম্পকম কাযমকরী হপ্রয় োপ্রক এপ্রক  ািুর ‘Action Network Theory’ ব া হয়, কযখাপ্রি একেকার 
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Network  বা িা  নবিযস্ত হয়, যার মাধযপ্রম বযনক্ত অিযপ্রকাি বযনক্ত বা নবেয় সম্পপ্রকম ধারণা  াভ করপ্রত পাপ্রর ও 

পাোপানে ভাপ্রবর নবনিময়ও সম্ভব হয়।  

 

বযনক্ত                 বস্তু/মাধয              বযনক্ত/নবেয় 

েেম বযনক্ত           কিন প্রফাি           ততৃীয় বযনক্ত  

Action Network Theory 
 

     যনদও ব া যায় কয বস্তু বা মাধযপ্রম অেমাৎ যার সাহাপ্রযয বযনক্ত ককাি নবেপ্রয় উপ ি হয়, কসই বস্তু বা মাধযম হ  

অিযতম েনক্তো ী একনি মাধযম। কারণ বস্তুর মাধযপ্রম সামানিক নবেপ্রয়র ধারণা  াভ হয় যা সামানিক ঘিিা 

েবাহপ্রক ত্বরানিত কপ্রর।  ািুপ্ররর মপ্রত বস্তুপ্রক ককি কপ্ররই সামানিকতার েপ্রিাভগুন  নবকনেত হয় যা নবপ্রেে 

গুরুত্বপূণম। Durkheim মূ ত বস্তুর আধানরত িগপ্রতর কো ব প্রতি, কযখাপ্রি বস্তুর ওপর নিভমর করাই কেে কো। 

নকন্তু  ািুর বস্তু সতযপ্রক অনতরিয়ম কপ্রর কগপ্রেি। তাাঁর মপ্রত বস্তু ও বযনক্তর মপ্রধয এক আন্তঃসম্পপ্রকমর সৃনষ্ট হয়। ফপ্র  

সৃনষ্ট হয় িতুি উপ নি। বযনক্তর ওপর শুধুমাত্র বস্তুর নিয়ন্ত্রণ িয়, বস্তুর সাপ্রে পারস্পনরক সম্পপ্রকমর মাধযপ্রমও 

সামানিকতার চূিান্ত সীমায় কপৌাঁোপ্রিা যায়। এপ্রিপ্রত্র ব া সিত কয  ািুর Durkheim এর তত্ত্বপ্রক অনতরিয়ম কপ্রর 

কগপ্রেি, কযখাপ্রি আত্মহতযা বা বিরােযই কেে কো িয়। বস্তু আধানরত িগপ্রত িীবপ্রির েনতনি পপ্রদ বস্তু সত্ত্বা বযনক্ত 

সত্ত্বাপ্রক আরও ঘনিষ্ঠ হপ্রত সাহাযয কপ্রর। 
 

     সামানিকতার মাধযম নহপ্রসপ্রব উক্ত তত্ত্বগুন  আপ্র ানচত হপ্র ও সামানিক সমসযাগুন র বযাখযা কবে িনি । 

নবপ্রেে কপ্রর সমাপ্রির িানত নভনিক আপ্র াচিা েধাি সমসযা সৃনষ্টর কানরগর। নিপ্রম্ন সামানিক সমসযার আপ্র াচিার 

ফ  নহপ্রসপ্রব নব. আর. আপ্রেদকর মহােপ্রয়র মহাত্মা গানির সামানিকতা সমাপ্র াচিামূ ক আপ্র াচিায় সংনিি রূপ 

কদওয়া হ  যা সমাি ও সভযতার নিনদমষ্ট দৃেযপি েকাপ্রের সহায়ক হপ্রয়প্রে।  
 

মহাত্মা গানির সামানিকতার সমাপ্র াচিায় ড. নব. আর. আপ্রেদকর: ভারতবপ্রেম িানত েোর উদ্ভব হয় োচীি ববনদক 

যুপ্রগ নবপ্রেে কপ্রর নহন্দু সমাি বযাবস্থায়। সমািপ্রক নবভানিত করা হয় উচ্চ-িীচ নবনভন্ন িানতপ্রগাষ্ঠীপ্রত। সমাপ্রির 

নিম্ন স্তপ্ররর মািুপ্রের িিয ককাি সামানিক স্বীকৃনত িা োকায় রিয়মাগত তারা পদদন ত হত তোকনেত সমাপ্রির উচ্চ 

কেনণর দ্বারা, যা সামানিক অসাময বা Social Inequality বপ্র  িানি। োচীি ববনদক সমাি বযাবস্থার িগ্ন 

েনতরূপ্রপর ধারা বতমমাি ভারতীয় তো আধুনিক সমাি। স্বাধীিতা পূবম ভারতবপ্রেমর নচত্রও নবপ্রেে আ াদা িয়। 

িানতপ্রভদ েোর নিষু্ঠর পনরহাস  িয কপ্ররনেপ্র ি ড. নব. আর. আপ্রেদকর তাাঁর নিিস্ব বাস্তব িীবপ্রি। তোকনেত 

নিচু িানতর মািুে হওয়ায় েনতনিয়ত সহয করপ্রত হত উগ্র নবপ্রদ্বে। আর কসখাি কেপ্রকই শুরু সংগ্রাম নিম্ন িানতর 

মািুেপ্রদর পাপ্রে দাাঁিাপ্রিার, যনদও তার পে খুব একিা সহি নে িা। কারণ নিনিে োনসত ভারতবপ্রেম ভারতীয় 

িাতীয় কংপ্রগ্রস তাাঁপ্রদর েভাব নবস্তার কপ্ররনেপ্র া, কসখাপ্রি আপ্রেদকপ্ররর আপ্রন্দা ি নিপ্রয় নে  অপ্রিক েশ্ন নচহ্ন। 

কংপ্রগ্রনস িাতীয় কিতারা নেপ্র ি অনধকাংে উচ্চ বণমীয় বা উচ্চ িানতর নহন্দু কিতা, তাাঁপ্রদর নবভািি করা সহি 

নে িা। আর সব কেপ্রক বি কো হ  সংখযা ঘুপ্রদর দানব কোিার েপ্রয়ািিীয়তা অিুভব করপ্রতি িা ককাি কিতা। 

সংখযাগুরু বা Majority কদর দাপপ্রি সংখযা ঘু বা Minority কদর ভাব েকাে হওয়ার সুপ্রযাগ নে িা। ড. 

আপ্রেদকর কচপ্রয়নেপ্র ি িানত বা Caste েোর নবপ্র াপসাধি করপ্রত। িপ্রের পর নেশুনি িািপ্রত পাপ্ররিা ককাি 

িানতর মপ্রধয তার অবস্থাি। কয িানত বযাবস্থা মািুপ্রে মািুপ্রে দূরত্ব বতনর কপ্রর, নবভািিপ্রক বানিপ্রয় কতাপ্র , কসই 

বযাবস্থাপ্রক আদেম ব া সম্ভব িয়। নকন্তু গানিনি নেপ্র ি ‘বণম’ বযাবস্থার পনরপন্থী। বণম বযাবস্থা ব প্রত নহন্দু সমাি 

বযাবস্থায় ববনদক যুগ কেপ্রক চপ্র  আসা কাঠাপ্রমাই স্থায়ী নে , কযখাপ্রি সমািপ্রক চারনি কেনণপ্রত ভাগ করা হত, যো 

িাহ্মণ, িনত্রয়, ববেয ও েূদ্র। সামানিক কাঠাপ্রমায় েূপ্রদ্ররা হ  অস্পৃেয বা Untouchables, যাপ্রদর সামানিকভাপ্রব 

কোেণ করপ্রতি িাহ্মণ সম্প্রদায়, যনদও আপ্রেদকর েকানেত Caste বা িানত েো োয় সম্পূণমভাপ্রব এক গানিনি 
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বনণমত বণম েোর সাপ্রে, যনদও গানিনি কখপ্রিাই তা কমপ্রি নিপ্রত বা েকাে করপ্রত চািনি। এর কারণ নহপ্রসপ্রব ব া 

যায় হয়প্রতা গানিনি বুঝপ্রতই পাপ্ররিনি Caste ব প্রত আপ্রেদকর মহােয় নক ব প্রত কচপ্রয়প্রেি িতুবা নতনি চািনি 

ভারতবপ্রেমর রািনিনতক ভারসাময িষ্ট করপ্রত। কারণ কসসমপ্রয় িাতীয় দপ্র র মূ  কিতারা উচ্চবপ্রণমর নহন্দু 

সম্প্রদাপ্রয়র হওয়ায়, নতনি সংেয় ও ভপ্রয় নেপ্র ি যাপ্রত তাাঁর পদ নিপ্রয় সংেয় বতনর হপ্রয় ওপ্রঠ রািনিনতক মহপ্র । 

তাই িানত েোর নব ুি হওয়ার নবরুদ্ধ কমাত কপােণ কপ্ররনেপ্র ি নতনি। নতনি একোও বপ্র প্রেি কয “Caste 

system was better than the class system. Caste was the best possible adjustment of social 

stability
1
” অেমাৎ তাাঁর মপ্রত Caste বা িানত েোর নবপ্র াপ্রপর ককাি েপ্রয়ািি কিই। কেনণ বযাবস্থার কেপ্রক িানত 

বযাবস্থা অপ্রিক ভাপ্র া। িানত বযাবস্থা সামানিক নস্থতাবস্থার পনরচয় বহি করপ্রে অেমাৎ নতনি ভয় কপপ্রয়নেপ্র ি যনদ 

Caste বা িানত বযাবস্থার নবপ্র াপ করা যায়, তপ্রব সামানিক ভারসাময িষ্ট হপ্রত পাপ্রর, শুরু হপ্রত পাপ্রর দািা বা 

নবপ্রদ্রাহ। নকন্তু আপ্রেদকর কয Untouchables বা অস্পৃেযপ্রদর কো বপ্র ি তাপ্রদর সামপ্রির সানরপ্রত আিার 

উপ্রেপ্রেয িানত েোর নবপ্র াপ্রপর কো ব প্রতি, যনদও গানিনি দনিণ আনিকায় কৃষ্ণািপ্রদর অনধকার নিপ্রয়  িাই 

কপ্ররনেপ্র ি নবংে েতপ্রকর েেম দেপ্রক, তাাঁর এই িানত নবপ্ররাধী বদ্বত অবস্থাি সমেমি কপ্ররনি আপ্রেদকর মহােয়। 

 ন্ডপ্রি অিুনষ্ঠত েনতনি কগা  কিনব  ববঠপ্রক অস্পৃেয বা Untouchables কদর নিপ্রয় সরব হপ্রয়নেপ্র ি ড. 

আপ্রেদকর মহােয়, নকন্তু ফ াফ  সদেমক নে িা, যনদও ১৯৩২ সাপ্র র ২৪কস কসপ্রেের ততৃীয় কগা  কিনব  

ববঠপ্রক (১৯৩০-৩২ সা )পুিা চুনক্তর মাধযপ্রম আপ্রেদকরপ্রক বাধয করা হপ্রয়নেপ্র া গানিনির সাম্প্রদানয়ক বাাঁপ্রিায়ারা 

িীনতপ্রক কমপ্রি নিপ্রত। চুনক্তর মাধযপ্রম কঘােণা করা হয় অস্পৃেয বা Untouchables কদর সাংনবধানিক অনধকাপ্ররর 

স্বীকৃনত কদওয়া হপ্রয়নেপ্র া। আ াদা বা পৃেক নিবমাচি কিপ্রত্রর কো ব া হয় উক্ত চুনক্তর মাধযপ্রম। এই ববঠপ্রক 

উপনস্থত নেপ্র ি একিি দন ত কিতা, গানিনি, আপ্রেদকর ও অিযািযরা। সাংনবধানিক স্বীকৃনত নদপ্রয় ড. 

আপ্রেদকরপ্রক চুপ কনরপ্রয় কদওয়া হপ্র ও, বাস্তব নকন্তু নে  স্বীকৃনত কেপ্রক কপ্রয়কপ্রো কযািি দূপ্রর। 
 

েপূ্রদ্রর িাগরণ নক সম্ভব ? 
 

     স্বামী নবপ্রবকািন্দ তাাঁর বতমমাি ভারত পুস্তপ্রক েূদ্র িাগপ্রণর কো ব প্রতি, অেমাৎ নতনি  িয কপ্ররনেপ্র ি 

নকভাপ্রব অকেয অতযাচার আর কোেণ করা হত অপ্রবন ত মািুেপ্রদর। নকন্তু েূদ্র িাগরপ্রণর কো ব া হপ্র ও একো 

ককউ বপ্র িনি কয িানত বযাবস্থা সমূপ্র  উৎপানিত করপ্রত হপ্রব। গানিনি কেনণ কোেণপ্রক গুরুত্ব নদপ্র ও িানত 

বযাবস্থার পিপাতী নেপ্র ি। োচীি ভারতবপ্রেমর নদপ্রক  িয করপ্র  এিা কবাঝা যায় কয িানত বযাবস্থা ও কেনণ 

কাঠাপ্রমা োয় পনরপূরক নে । রািিীনত সবসময়য় হপ্রয়প্রে Untouchables বা অস্পৃেযপ্রদর নিপ্রয়, নকন্তু 

সংখযাগুরুতানত্ত্বক বা Majoritization ধারণার ককাি পনরবতমি করা যায়নি। উচ্চ বপ্রণমর নহন্দু সম্প্রদায় হ  

Majority এর অংে, অেমাৎ এপ্রদর কো কোিার বাধযবাধকতা আপ্রে , সংখযা ঘুপ্রদর বা Minority কদর অবদন ত 

কপ্রর। তাই সংখযা ঘুতানত্ত্বক বা Minoritization  িয় Majoritization বা সংখযাগুরুতানত্ত্বক নবেয়নি আি োধািয 

কপপ্রয়প্রে, যনদও স্বাধীিতার পরবতমী সমপ্রয় অস্পৃেযপ্রদর সাংনবধানিক স্বীকৃনত নমপ্র প্রে। কারণ সাংনবধানিক খসিা 

বতনরপ্রত ড. আপ্রেদকর তপেীন  িানত, উপিানত ও দন ত সম্প্রদাপ্রয়র িিয আসি সংরিপ্রণর বযাবস্থা কপ্ররপ্রেি। 

নেিা, চাকনর, সাধারণ নিবমাচপ্রিও তাপ্রদর সাংনবধানিক অনধকাপ্রর স্বীকৃনত েদাি করা হপ্রয়প্রে, যাপ্রত সমাপ্রির 

সামপ্রি আরও এক ধাপ এপ্রগাপ্রত পাপ্রর অস্পৃেয বা Untouchables সম্প্রদায়। কারণ েনতনি বি সরকারী পপ্রদ 

আিও উচ্চ কেনণর মািুপ্রের েভাব রপ্রয়প্রে, িাতয কেপ্রক অস্পৃেয কেনণর মািুপ্রেরা। স্বাধীিতা পরবতমী ভারতবপ্রেমর 

নচপ্রত্র অস্পৃেয িানতর বযাপক েভাব রপ্রয়প্রে। পনিমবপ্রির উির ২৪ পরগণা, দনিণ ২৪ পরগণা, উির ও দনিণ 

                                                             
1
 Ambedkar, B. R(1936). “Annihilation of Caste”, Colombia University Press. Retrieved 

20
th

 March 2017. 
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নদিািপুপ্রর রপ্রয়প্রে েচুর তপেীন  িানতর
2
 বাস। এপ্রদর মপ্রধয িমেূদ্র িামক নিচু সম্প্রদাপ্রয়র অনস্তত্ব রপ্রয়প্রে। 

এপ্রদর অনস্তত্ব রিার সংগ্রাপ্রমর কো আমরা অপ্রিকাংপ্রে িািপ্রত কপপ্ররনে হনরচাাঁদ ও গুরুচাাঁদ ঠাকুপ্ররর অদমিীয় 

সংগ্রাপ্রমর মাধযপ্রম। অনস্তত্ব রিার  িাইপ্রয় ও সামানিক উন্ননতর  প্রি তপেীন  িানত ও উপিানত মািুেপ্রদর 

িমতা েদাি, এপ্রদর নবপ্রেে কপ্রর সাহাযয কপ্ররপ্রে, যনদও বাপ্রর বাপ্ররই এপ্রদর রািনিনতক েনক্তপ্রক িষ্ট করপ্রত 

সরকার রিয়মাগত নবনিন্ন কপ্ররপ্রে তাাঁপ্রদর বসবাস নরিয়য়া। 
 

দন ত সম্পনকমত সমকা ীি রািিীনত : স্বাধীিতার পরবতমী সমপ্রয় দন ত সম্প্রদাপ্রয়র কো সমাপ্রির সামপ্রি তুপ্র  

ধরপ্রত বতনর হপ্রয়প্রে নবনভন্ন রািনিনতক সংগঠি, কযমি মায়াবতী, মু ায়ম নসংহ যাদব এপ্রদর মত কিতা কিত্রীরা 

সরব হপ্রয়প্রে দন তপ্রদর িমতায়প্রি। দন ত স্বাপ্রেম মায়াবতী ও মু ায়ম নসংহ যাদব রািনিনতক দ  গপ্রি তু প্র ও 

সুপ্রযাগ বুপ্রঝ সংখযাগুরু বা Majoritization রািিীনতর সাপ্রে হাত নমন প্রয়প্রে। পরবতমী কাপ্র  অিযািয অিগ্রসর 

কেনণর িিয সংরিণ বযাবস্থার কাঠাপ্রমাপ্রক পনরবতমি করা হপ্রয়প্রে ১৯৮০
3
 সা  ও তার পরবতমী সমপ্রয়। সানবমক 

ভাপ্রব ব প্রত কগপ্র  অবদন ত মািুেপ্রদর অনধকাপ্ররর স্বীকৃনত নদপ্রয় তাাঁপ্রদর িমতায়িপ্রক সুদৃঢ় কপ্ররপ্রে, যনদও 

সামানিক অনধকার কেপ্রক এখিও বনিত। তোকনেত সংখযাগুরু বা Majority সমাি বযাবস্থায় সংখযা ঘু বা 

Minority কদর অনধকার নস্থনতেী  করপ্রত সিম হপ্রয়নেপ্র ি ড. নব. আর. আপ্রেদকর মহােয়। 
 

অনস্তপ্রত্বর রািিীনত:  অনস্তপ্রত্বর রািিীনতপ্রত অস্পৃেয সম্প্রদায়প্রক সামানিকভাপ্রব এনগপ্রয় আিার কচষ্টা কপ্ররনেপ্র ি 

ডক্টর নব. আর. আপ্রেদকর মহােয়। বতমমাি সময়কাপ্র র কয পনতদার আপ্রন্দা ি
4
 তাও পনতদার সম্প্রদায়প্রক 

এনগপ্রয় নিপ্রয় আসার দানবপ্রক অপ্রিকাংপ্রে সমেমি কপ্রর, যনদও আপ্রন্দা প্রির ধারা ও রীনতিীনতর মপ্রধয কাঠাপ্রমাগত 

দুবম তা  িণীয়। মূ  নবেয় হ  সামানিকভাপ্রব দন ত বা অবপ্রহন ত মািুেগুন  রিয়মাগত অতযাচার ও কোেপ্রণর 

জ্বা া কেপ্রক মুনক্ত কপপ্রত বা তাাঁপ্রদর অনস্তত্ব বা Identity রিা করপ্রত িমতায়ি অবেযম্ভাবী হপ্রয় পপ্রি। এখাপ্রিই 

আপ্রেদকর মহােয় সংখযাগুরু রািিীনতর সাপ্রে অস্পৃেয বা Untouchables কদর সমতা রাখপ্রত সপ্রচষ্ট হপ্রয়প্রেি। 

সংখযাগুরু রািিীনতপ্রত সংখযা ঘুপ্রদর পাোপানে চ ার পে খনিকিা মসৃি হপ্রয়প্রে, যনদও গানিনির সংখযাগুরু 

রািিীনতর েশ্ন কতা া হপ্র ও, মূ  ভাবিা নে  সক  সম্প্রদায়প্রক একই োতার ত ায় নিপ্রয় আসা ককাি নবপ্রভদ িা 

কপ্রর। তাই গানিনির রািিীনতপ্রক পুপ্ররাপুনর সংখযাগুরুর রািিীনত ব া হপ্রব তা েপ্রশ্নর সমু্মখীি। পপ্ররাি অপ্রেম নতনি 

িানত বযাবস্থা োকার পিপানত নেপ্র ি রািনিনতক নস্থরতা বিার রাখার িিয। আর আপ্রেদকর কচপ্রয়নেপ্র ি িি হপ্রয় 

োকা সামানিক কাঠাপ্রমার আমূ  পনরবতমি, তা সম্ভব িা হপ্র ও দন ত মািুেপ্রদর বযনক্তপ্রত্বর িমতায়প্রণর কচষ্টা 

কপ্ররপ্রেি যা নবপ্রেেভাপ্রব সমেমিপ্রযাগয ও স্মরণীয় ভারতবপ্রেমর পনরপ্রেনিপ্রত। ফপ্র  ঘিিারিয়ম সমাি ও 

সামানিকতায় েভাব নবস্তার করপ্রে উপনরউক্ত আপ্র াচিাগুন  তার েকৃত উদাহরণ ব া চপ্র , যনদও তা 

‘Modernity and the making of Social’ বতনরপ্রত কতিা কাযমকরী হপ্রয়প্রে তা অবেযই েপ্রশ্নর সমু্মখীি।  
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