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বি আর আম্বেদকার ও সামাবিক বিচার:  একবি অধ্যয়ন 

শ্রী দদিম্বসনা গড়াই 

সহকারী অধ্যাপক, সমািবিদযা বিভাগ, দম দম মবিবিল কম্বলি, কলকািা 

Abstract 

The chief aim of this paper is to explore the remarkable contribution of Dr B. R. Ambedkar 

to the idea of social justice. His illustrious activities in terms of socio-political as well as 

cultural activism, agitations, social movements and extensive writings made a tremendous 

contribution to the idea of justice in a traditional class divided and caste based hierarchic 

society in India. Social justice, as envisaged by him, is one of the most integral pre-

conditions for the emergence of a. equitable social order in any society. It is basically based 

of equality of both
____ 

psychological as well as practical. The concept of social justice is 

based on freedom, equality and justice to all people. B. R. Ambedkar has made a humble 

attempt to present what social justice meant. He tried to raise the questions: How social 

justice can be promoted in Indian society? What was the need of the concept of social 

justice in the early twentieth century? This paper is an attempt to focus such questions to 

explore his concept of social justice as a whole. 
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     :                                                                   ।             

                                                                                   

         ।                    র                   ,                                    

                নযায়                সিবদা             দিন।                    িীিম্বনর 

কমবকাম্বের           দেম্বক                        যা িাাঁম্বক                               

করম্বি সাহাযয কম্বরবিল। ডাাঃ িািাসাম্বহি আম্বেদকার সমাি স্কারারক বহম্বসম্বিই অবধ্ক পবরবচি িযব্ব। 

‘সমাি-স্কারিবা’ শব্দবি ওাঁর দেম্বে িহুদূর িযাপ্ত গভীরিম শব্দবিম্বশষ। দগািা ভারিীয় সমািিযিস্থার আমলু 

স্কারাম্বরর িনয বিপ্লবিক মানবসকিায় িািাসাম্বহি বিম্বশষভাম্বি প্রবিবিয়াশীল। িোকবেি ঐবিহয লাবলি 

প্রিাহ দেম্বক বিবিন্ন এক দগাষ্ঠীম্বক মানবিক অবধ্কার দান করিার িনয আম্বেদকারিীর স্গ্রাম, গম্বিষণাধ্মবী 

বনবিড় অধ্যয়ন প্রমান কম্বর বিবন বনম্বিই এক প্রবিষ্ঠান। ওাঁর িহুধ্াবিভ্ িযব্ব দযন বনম্বিই বনম্বির 

উপমা। দীর্ববদম্বনর কমবযজ্ঞ আর মনম্বযাগী পাঠ দেম্বক বিবন অন্তি একবি বিষম্বয় উপনীি হম্বয়বিম্বলন দয, 

বহন্দু মানবসকিার রেণশীল ধ্যান-ধ্ারনায় দ্রুি পবরিিবন আসম্বি না। দবলি সম্প্রদায় মানবিক অবধ্কার 
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দেম্বক স্বিণবম্বদর অন্তম্বর পবরিিবন র্িাম্বি সম্ভিপর হম্বি না। অিএি মানবিক অবধ্কারম্বক প্রবিষ্ঠা দদিার 

িনয প্রম্বয়ািন সবিয় রািননবিক িৎপরিা।          
 

                                                                              

         হাি ধ্ম্বর।                                                    ,                

সামাবিক                       , যা                সম্পবকবি, দযখাম্বন                

      অনড়।                                                গুবল               

দদখান দয, ভারিীয় সমাম্বি সামাবিক মিাদম্বশবর দশ্রষ্টব।  
 

           ণা:                 ,                                                      

    ।                                                             ।     এমন একবি 

পবরভাষা                                                    দ্বারা।                          

            িুলনায়?  দকন                                        ?               

           দ্বারা                       দরর সবঠক            প্রশ্বসি       । এখন            

বদম্বক     দল                                    সম্ভি হম্বি।  

   Cicero এর মম্বি, " Justice is an intrinsic good”           দরর                   বদক 

আম্বি। Pythagoreans             “every citizen should have his special place assigned to 

him in a just social order.”                                                            

    । Plato এর মম্বি, “Justice is the virtue of the soul. Justice is good, because it is 

indispensable. Justice is the attribute of an individual, but also of a whole city.”             

                   ।                                  ।                              

                                 ।       Plato                             

          Thrasymachus                                            -      

                                  ।                                           

                   ।  
 

                      :                                            ।            

                                                      ,                            

                       ।                                                             

          ,                              ।                                     দি  

িহুল                                                             দেম্বক         ।         

                  দিই                                  গুবল িিবমান বিল। িাই িলা যায় দয 

সভযিার সুদীর্ব কাল দেম্বক সামাবিক নযায় বিচাম্বরর ধ্ারনাগুবল ভারি সহ অনযানয দদম্বশও প্রচবলি বিল। 
 

                  নযায়     :                  প্রস্তািনা, ২৬             , ১৯৫০         

                                            িম্বষব                               

              দয: 
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 "Justice, social, economic and political; 

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship; 

Equality of status and of opportunity; and promote among them all Fraternity  

assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;..." 
 

   অেবাৎ নযায়                                                           ভরসা           র 

স্বাধ্ীনিা;               দগর                    মস্ত         ,            র          

          সিার মম্বধ্য প্রচাবরি করার বিষম্বয় আত্মা সদা িৎপর।   
 

                   :                                          শব্দ, যা ভারম্বি           

                                          ,                  দেম্বকই                  

                       ।                                                                  

Thomas Jefferson এর কোয়। বিবন িাাঁর                                                

বনম্বিম্বক        কম্বরবিম্বলন দযখাম্বন                                                       

                  ।                                                                 

                                                       । 
 

                                 :                                  -                

              ।                                                          ।     

                                        ,                              ।             

                         ,                                           ।           

                                                                                  

                                                                                    

                                         ।                                      

                                                                                 

                                                                          ।          

                                                                      (trinity)        

    ।                                                                           

              ।  
 

                  :          দলর কাম্বি                 বি                      

                                     স্বরূপ। বিবন িীিম্বনর প্রেমাম্বধ্ব        (    ) 

                                                        ।                        

      বনন্দা, যন্ত্রণা                     িুম্বিবিম্বলন দয                               

                   মানুষম্বক      ল করম্বি     । 
 

                   : "                                                                । 

Dias          “The concept of justice is too vast to be encompassed by one mind. It is not 

something which can be captured in a formula once and for all.                            
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এিিাই                                                ।                               

         ।                                         “In spite of best efforts it has not been 

possible to clearly define justice.”                                                     

             ।                                                                    । 

১৭৮৯                                                                ।             

                                                      ।      ,                      

                                                                                       

           ।                                                                          ।  
 

                            :                                                    

  ।                                          বিবন                                 

                                                                       ।        

                               ।                                                     

                                     ।                                            

                                               ।                                 দয 

এবিই                                 ।                                             

                               ।                                                

                                                                                      

                                      ।                                                 

                                             । 
 

                  -                        :                                           

                                       ।         ,                               

                     ।                                                                   

                                     ।            340                  ২৯           ১৯৫৩ 

সাম্বল “Kaka Kalelkar Commission”             ।                                 

                                                      ।    দক       কম্বর                 

     গুবলম্বক মানা হম্বয়ম্বি। দযখাম্বন      বলঙ্গ                                               

                  ।  
 

                                        :                           িার সদসযম্বদর     

    সািন্দযম্বক                                     ।                             , 

                                                 সুবনবিি কম্বরম্বি।                   দক 

                                                          প্রম্বয়ািন।         িলম্বি দগম্বল 

                                                                      । 
 

   ১৯১৮      Southborough Commission যখন িবিি ও      গ্রস্থ            দদর সাোৎকার 

বনম্বি এম্বসবিম্বলন িখন িাাঁরা          ও সাোৎকার বনম্বয়বিম্বলন। িখন       সমম্বগ্রর বনবরম্বখ 
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িবিি দশ্রণীর িনয এক পৃেক            ও দভািাবধ্কাম্বরর দািী িুম্বলবিম্বলন।িাাঁর কাম্বি সিার     

                                           অিযন্ত গুরুবপূণব, দযমনবি                 

                    । বিবন                                                         

                          ।                    বনম্ন                                 

                     ,        সম্পূণব হয় না।         অনুসাম্বর      িার         সহ       

      রািয                                                                      । 

দসম্বেম্বে                                                        দেম্বে                

                  ।                     োকা বিষয়গুবল        র     দকান আম্বপাষ          

  । বিবন পযবম্বিেণ কম্বরম্বিন                  না হম্বল                                  একবি 

বমেযাচার।               হল এমন           যা                                    অিস্থায় 

বিরািমান।                                      ।       এই পবরিিবনশীল       র        

                                       ।             দণর সময়                  

                               দশাষণ,                অেবাৎ বিবন সমাি িযিস্থার পুনবনমবাণ 

দচম্বয়ম্বিন। দচম্বয়বিম্বলন দশাষণহীন, বিষমযহীন সমাি গড়ম্বি।    
 

       : স্বিধ্াম্বনর মাধ্যম্বম িািসাম্বহি শাসক, বিচারক এি্ দদম্বশর সমস্ত স্তম্বরই িনিার উপর দাবয়ব 

অপবণ কম্বরবিম্বলন। দমৌবলক অবধ্কারম্বিাম্বধ্র পাম্বশ বিবন কিবিযম্বিাম্বধ্র কোবিম্বকও স্মরণ কবরম্বয় 

বদম্বয়বিম্বলন। দকননা অবধ্কাম্বরর দািী করম্বি বগম্বয় আমরা কিবিযবিমুখ হম্বয়বিলাম। স্বিধ্াম্বন দবলি িো 

বপবিম্বয় পরা িাবির অবধ্কার বনম্বদববশি আম্বি। বকন্ত স্বােবম্বভাগী দশ্রণী এই সুবিম্বধ্ প্রদাম্বনর বিম্বরাবধ্িা 

কম্বরবিল। এমনবক এর িনয িাবর দরম্বখবিল আম্বন্দালনও। সাময-বমেী আর ভাম্বলািাসার বিরবধ্িায় বকিু 

মানুষ সি সময় সিবে দেম্বক যায়। ভারিিম্বষবও বিল। িাই িাবি আর িগববভবিক মানবসকিার পুনরাগমন 

র্ম্বিম্বি। ফলিাঃ িািাসাম্বহম্বির স্বম্বের স্বিধ্ানম্বক স্বিণব সদসযরা অপমান করম্বিন না দিা? দকননা, মলু 

প্রশ্ন সুবিম্বধ্ প্রাবপ্ত িা স্রেণ নয়। প্রশ্ন বমেী, সাময আর ভালিাসার। আম্বপবেক দুিবলম্বগাষ্ঠী স্রেম্বণর 

প্রম্বশ্ন অিশযই স্গ্রামমনকার হম্বি। স্বিধ্াম্বনর প্রবি আমাম্বদর দায়িদ্ধিার প্রশ্ন আিার উম্বঠম্বি। প্রম্বয়ািন হল 

আম্বপবেক দুিবল দদর উপযু্ পবরশ্রমসাধ্ম্বনর আর স্গঠন বনমবাম্বণর। দকননা িািাসাম্বহম্বির উচ্চাবরি 

গণিাবন্ত্রক মন্ত্র বিল – ‘সুস্গবঠি হও আর স্গ্রাম কম্বরা।’       
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