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द्वितीयः अध्यायः 

द्विद्विधता भेदभािश्च 

गतपाठे भवन्तः ववववधतायाः ववषये पवठतवन्तः कदावित ् ये जनाः अन्येभ्यः वभन्नाः भववन्त तेषाां 

परिहासः वियते । तथा ि ते बहुष ुगवतवववधष ुअथवा समहूषे ुसवममविताः न वियन्ते । यवद अस्माकां  वमत्रावि 

अथवा अन्ये जनाः अस्मावभः साधधम ्अवप एतादृशां व्यवहािां कुयुधः दःुखम ्अनभुवेम तेभ्यः कुप्येम तथा ि 

वयम ्असहायाः इवत अनभुवेम । वकां  भवन्तः कदावित ्विवन्ततवन्तः यत ्इत्थां वकमथं भववत ? अवस्मन ्पाठे 

वयम ्इदम ्अवगन्तुां प्रयासां करिष्यामः यत ्एतादृशाः अनभुवाः अस्माकां  समाजेन सह तथा ि अस्माकां  परिवेशे 

ववद्यमानावभः असमानतावभः सह कथां समबद्ाः सवन्त । 

ियां के स्मः अवप ि वयां कीदृशाः स्मः, इदां 

बहुष ुतथ्येष ुआवितां भववत । वयां कथां वसामः, काः 

भाषाः वदामः वकां  खादामः, वकां  धिामः, कीदृश ः 

िीडाः िीडामः अवप ि कान ्उत्सवान ्आििामः, 

एतेष ु उपयुधके्तष ु सवेष ु सन्दभेष ु अस्माकां  भगूोिस्य 

इवतहासस्य ि प्रभावः वनपतवत । यवद भवन्तः  

सङ््कषेपेि एव उपयुधके्तष ुवबन्दषु ुअवधानम ्कुयुधः तवहध 

अनभुवां प्राप्स्यवन्त यत ् भाितां वकयान ्

ववववधतासमपन्नः दशेः अवस्त ।  

सांसािे अष्टौ मखुयाः धमाधः सवन्त । भािते 

तेषाम ्अष्टानाां धमाधिाम ्अनयुावयनः वसवन्त । अत्र 

षोडशशतात ् (१६००) अवप अवधकाः भाषाः 

भाष्यन्ते याः जनानाां मातभृाषारूपेि सवन्त । अत्र 

शतावधकप्रकािकावि नतृ्यावन अवप वियन्ते । 

एषा ववववधता सदवै प्रसन्नतायाः काििात ्

न वनवमधता भववत । वयां तैः जनैः सह सिुवषताः इवत 

अनभुवामः ये अस्मावभः सदृशाः दृश्यन्ते वातां 

कुवधवन्त वस्त्रावि धिवन्त तथा ि अस्मावभः सदृशम ्

एव तेषाां विन्तनां भववत । कदावित ्वयां यदा तादृशैः 
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जनैः सह वमिामः ये अस्मभ्यां सवधथा वभन्नाः भववन्त 

तदा ते अस्मास ु आश्चयं जनयवन्त तथा ि 

अपरिविताः इवत अनभुयून्ते । कदावित ्वयां ज्ञातमुेव 

न पाियामः यत ्ते अस्मभ्यां वभन्नाः वकमथं सवन्त । 

जनाः आत्मनः वभन्नानाां ववषये ववशेष-धाििायाः 

विन्तनस्य वनमाधिां कुवधवन्त ।  

पूिााग्रहः 

 तावन कथनावन पश्यन्त ु यावन भवन्तः 

ग्रामस्थजनानाां नगिस्थजनानाां ि सन्दभे समवुितावन 

मन्यन्त ेतथा ि येष ुववषयेष ुभवताां सहमवतः अवस्त 

तेष ु कथनेष ु विह्नां कुवधन्त ु । वकां  भवताां मवस्तष्के 

ग्रामस्थजनानाां नगिस्थजनानाां ि ववषये केिन 

पवूाधग्रहाः सवन्त ? जनानाां मनवस एते पवूाधग्रहाः 

वकमथं भववन्त ? ये पवूाधग्रहाः भववभः स्वपरिवेशे 

अनभुतूाः सवन्त तेषाां कावचित ्सिूीं कुवधन्त ु । एते 

पवूाधग्रहाः जनानाां व्यवहािां  कथां प्रभावयवन्त ?  

एतेष ु उपयुधके्तष ु कावनिन कथनावन 

सङ््ककेतयवन्त यत ् ग्राम िजनाः अज्ञावननः 

अांधववश्वावसनः ि भववन्त अपिचि नगि याः जनाः 

प्रमावदनः ितिुाः केविां धनकाििाद ् एव समबन्धां 

स्थापयवन्त इवत तेषाां ववषये अवधाििा अवस्त । यदा 

वयां पवूधतः एव कस्यवित ्ववषये काचिन अवधाििाां 

धिामः तथा ि ताम ्अवधाििाम ्स्वमनवस धिामः 

सा धाििा एव पवूाधग्रहः इवत भववत । प्रायशः एषा 

अवधाििा नकािावत्मका भववत । यथा कथनेष ु

प्रदत्तमवस्त- नगिस्थाः जनाः प्रमावदनः ितिुाः 

कृपिाः ि सवन्त इत्यवप पवूाधग्रहः अवस्त ।  

यदा वयां कस्यवित ् कायधस्य ववषये 

विन्तयामः यत ् एतत ् कायधम ् अनेन वववधना एव 

समवुितरूपेि भववतुां शक्नोवत अन्यः कवश्चत ्वववधः 

एव नावस्त तदा वयम ्तेषाां सममानां न कुमधः ये तदवे 

कायं अन्येन वववधना कतुधम ् इच्छवन्त उदाहििाथं  

यवद वयां विन्तयामः यत ् आङ््क्िभाषा सवोत्तमा 

भाषा अवस्त तथा ि अन्याः भाषाः महत्त्वपिूाधः न 

सवन्त तदा एतत ्तवहध अन्याः भाषाः प्रवत अस्माकां  

नकािात्मकां  विन्तनां भववत । परििामतः वयां तेषाां 

जनानाां सममानां न कतुं शक्ष्यामः ये आङ््कगिभाषाम ्

अवतरिच्य अन्यावभः भाषावभः वदवन्त । 

ग्रामीणाः जनाः 

 अधाधवधकाः भाित याः ग्रामषे ुवनवसवन्त । 

 ग्राम िाः जनाः स्वस्वास्थ्यम ्अवधकृत्य 

जागरूकाः न भववन्त । 

 ग्रामयजनाः अववकवसताः भववन्त तथा ि  ते 

कृषःे आधवुनकप्रौद्योवगक्याः प्रयोगां कतुं न 

इच्छवन्त । 

 सस्यस्य िोपिस्य कतधनस्य ि कािे ते १२ तः 

१४ होिाः यावत ्कायं कुवधवन्त । 

 ग्राम िाः जनाः कायधम ्अन्वेषु्टां नगिावि प्रवत 

गन्तुां बाधयाः सवन्त ।  

 नगि यां ज वनां सििां न भववत । अत्रत्याः जनाः 

दषु्टाः तथा प्रमावदनः भववन्त । 

 नगिेष ुजनाः स्वपरिवािजनःै सह अवधकां  कािां 

न यापयवन्त । 

 नगिस्थाः जनाः धनस्य विन्ताां कुवधवन्त, जनानाां 

विन्ताां न कुवधवन्त । 

 नगिस्थजनषे ुववश्वासः न कतुं शक्यते ते 

भ्रष्टािारििः ितिुाः ि भववन्त । 

 नगिेष ुवनवासः महार्धः भववत । जनःै यत ्अजधनां 

वियते तस्य कवश्चत ्महान ्भागः भाटकस्य 

तथा ि आवागमनस्य कृते व्ययः भववत । 
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वयां बहुष ु सन्दभेष ु पवूाधग्रवहिः भववतुां 

शक्नमुः यथा जनानाां धावमधकववश्वासाः तेषाां 

िमधिः विधः ते यस्मात ्षेत्रात ्आगच्छवन्त  यथा 

ते वदवन्त यादृशावन वस्त्रावि ि ते धिवन्त 

इत्याद नाां ववषये वयां पवूाधग्रवहिः भववतुां  

शक्नमुः । प्रायः अन्येषाां ववषये धतृाः अस्माकां  

पवूाधग्रहाः एतावन्तः सदुृढाः भववन्त यत ्वयां तैः 

सह मैत्रीं अवप कतुधम ् न इच्छामः । एतस्मात ्

काििात ्कदावित ्अस्माकां  व्यवहािः एतादृशः 

भववत यत ्वयां तान ्दःुवखतान ्कुमधः । 

बाद्विकाबािकय ः मध्ये भेदभािः 

समाजे बाविकाबािकयोः मधये अनेकधा भेदभावः 

वियते । वयां सवे बािकबाविकावभः सह 

वियमािेन एतादृशेन भेदभावेन परिविताः  

स्मः । कश्चन बािकः कावित ् ि बाविका इवत 

धाििायाः अवभप्रायः कः भववत ? भवत्स ु बहवः 

जनाः कथवयष्यवन्त, “वयां बाविकारूपेि अथवा 

बािकरूपेि जन्म प्राप्नमुः । इयां त ुकावित ्प्रविया 

वतधते  । अत्र विन्तनस्य कः सन्दभधः ?” आगच्छन्त,ु 

पश्यामः यत ्अत्र वकां  यथाथधमवस्त ? 

अधोविवखत-कथनानाां सिू तः ताविकाां पिूयन्तु। स्वस्य उत्तिस्य काििषे ुििां कुवधन्त ु। 

ते अत व सशु िाः सवन्त । 

तेषाां वाताधिापस्य शैि  अत व सौमया मधिुा ि अवस्त । 

ते शाि रिकरूपेि बविष्ाः सवन्त । 

ते उद्दणडाः सवन्त ।  

ते नतृ्ये वित्रकिायाां ि वनपिुाः सवन्त । 

ते न रुदवन्त । 

ते उपद्रवविः सवन्त ।  

ते िीडायाां वनपिुाः सवन्त ।  

ते पाककाये वनपिुाः सवन्त । 

 ते भावकुाः सवन्त ।  

                  बािकः                      बाद्विका 

१ १ 

२ २ 

३ ३ 

४ ४ 

५ ५ 
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यवद वयां उदाहििाथधम ्एकां  कथनां स्व कुमधः 

यत ्‘ते िोदनां न कुवधवन्त’ तवहध प्रायः एषः गिुः परुुषैः 

अथवा बािकैः साध ं योज्यते । यवद बाल्यकािे 

बािकः व्रवितः भववत तवहध  परिवािजनाः एवां 

कथयवन्त यत ् िोदनां मा कुरु” भवान ् बािकः      

अवस्त । बािकाः पिािमशाविनः भववन्त ते िोदनां 

न कुवधवन्त । यदा  बािकाः यौवनावस्थाां प्राप्नवुवन्त 

तदा तेषाम ्अयां  ववश्वासः द्रढ भववत  यत ्बािकाः 

िोदनां न कुवधवन्त । 

                               जनाः द्विद्विधाः िातााः कुिाद्वतत 

अहां ववकिाङ््कगः अवस्म मम  अहां पादने खचजः अवस्म, समभाषिकािे वाणयाः स्खिनां भववत एतदवतरिच्य 

अन्यदवप बहुवकमवप। कदाविद ् अहम ् उदास नः भवावम कदाविच्ि दःुख  

भवावम। जनाः मम उपहासां कुवधवन्त, एषा नतूना वाताध नावस्त। यवद भवान ्मम 

स्थान ेअभववष्यत ्तवहध  वकम ् अकरिष्यत ्? 

                            भिती अपराभ्यः द्वकयती द्वभतना दृश्यते 

                                      अहां कावित ्बाविका अवस्म। कुदृवष्टभ्यः अहां वनिेतमु ्इच्छावम ।  

द्वकिं  तसयाः मद्वसतष्किं  सम्यक् अद्वसत? 

केविम ्एतस्मात ्काििात ्यतो वह मम पादौ स्खितः अतः जनाः विन्तयवत 

यत ्मम मवस्तष्कमवप स्खिवत।   

उपरितनेष ु विते्रष ु ये बािकाः सवन्त ते पवूं 

ववकिाङ््कगाः इवत उच्यन्ते स्म। एतस्य श्दस्य स्थाने 

तेषाां कृते येषाां श्दानाां प्रयोगः भववत ते इत्थां सवन्त- 

“वववशष्ट-आवश्यकतावन्तः बािकाः”। तेषाां ववषये 

जनानाां ये पवूाधग्रहाः सवन्त ते अत्र प्रदत्ताः सवन्त 

साधधमवे तेषाां वनजभावाः वविािाः ि अवप अत्र 

स्थिूाषिैः दवशधताः सवन्त । एते बािकाः तैः सह 

समबद्-रूवढवावद-धाििानाां ववषये वकां  वकु्तवमच्छवन्त 

अवप ि वकमथं वकु्तवमच्छवन्त  

कुवधन्त ु । भवताां मतानुसािां वकां  वववशष्टा-

वश्यकतावन्तः बािकाः सामान्य-ववद्याियेष ु

पठेयःुअथवा तेषाां कृते पथृक्-ववद्याियाः भवयेःु ? 

स्व-उत्तिस्य पषे तकाधन ्यच्छन्त ु। 
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यवद कस्यवित ्बािकस्य िोदनस्य वस्थवतः 

अवप आपतवत तवहध सः आत्मानां वनयन्त्रयवत । 

बािकः मन्यते यत ् िोदनां शवक्तह नतायाः   

विह्नमवस्त । यद्यवप बािकबाविकयोः कदावित ्

िोवदतुां मनः भववत ववशेषतया यदा ते िोवधनः 

अथवा दःुवखनः भववन्त । पिन्त ुयौवनावस्थाां यावत ्

बािकाः वशषन्ते अथवा आत्मानां वशषयवन्त यत ्

तैः िोदनां न किि यम ् । यवद कवश्चत ्यवुकः रुद्यात ्

तदा सः अनभुववत यत ्अपिे बािकाः तस्य उपहासां 

करिष्यवन्त । अतः सः अन्येषाां पिुतः िोदनात ्

आत्मानां वनयन्त्रयवत ।  

 वयां वनिन्तिम ् इत्थां शिृमुः यत ्बािकाः 

एतादृशाः भववन्त बाविकाः ि एतादृश्यः भववन्त 

समाजस्य एताः मान्यताः वयमवप  अववविन्त्य 

यथावत ्मन्यामह े। वयम ्अङ््कग कुमधः यत ्अस्माकां  

व्यवहािः अवप एतादृशः एव भवेत ् । वयां सवाधन ्

बािकान ् सवाधः बाविकाः ि  वाक्यस्य आदौ 

द्रषु्टवमच्छामः । 

रूद्विबद्धधारणानािं द्वनमााणम ्

यदा वयां सवाधन ् जनान ् एकया एव दृष््टया पश्यामः 

अथवा तेषाां ववषये कावचित ्धाििाां धिामः तदा सा 

एव रूवढबद्धाििा इवत उच्यते । बहुधा वयां 

केषावचित ् वववशष्ट-देश-धमध-विांगाद नाां कािितः 

कवचित ्जनां “एषः कृपिः अवस्त” “एषः अपिाध  

अवस्त” अथवा “एषः मखूधः अवस्त” इवत  मन्यामह े। 

इत्थम ् एतस्मात ्काििात ्भववत यतोवह अस्मावभः 

तेषाां ववषये एषा दृढा धाििा मनवस धतृा अवस्त 

तस्मात ् काििात ् एवां भववत । प्रत्येकां  दशेे अथवा 

धमाधवदसमहूषे ुकृपिाः अपिावधनः मखूाधः  ि जनाः  

प्राप्यन्ते एव तेषाां काििात ्तवस्मन ्समहू ेववद्यमानाः 

सवे जनाः तादृशः एव सवन्त इवत एतादृशां विन्तनम ्

उवितां नावस्त । एतादृश्यः अवधाििाः अस्मान ्

एतस्मात ्विन्तनात ्वाियवत यत ्प्रत्येकां  जनः पथृक् 

अवस्त तस्य सामथ्यं गिुाः ि पथृक् सवन्त । वयम ्

एतद ् न द्रषु्टां पाियामः यत ् तस्य जनस्य स्वस्य 

वववशष्टाः गिुाः षमताः ि सवन्त याः अन्येभ्यः पथृक् 

सवन्त । 

 रूवढवावदधाििाः व्यापकसांखयायाां जनान ्

एकवस्मन्नेव सङ््ककुवितविन्तने वनपातयवन्त । यथा 

मान्यता आस त ् वाययुानस्य सांिािनां मवहिाः न 

कतुं शक्नवुवन्त । एतासाां धाििानाां प्रभावः अस्मास ु

अवप भववत । बहुधा एताः धाििाः अस्मान ्

तादृशावन कायाधवि कतुं न पे्रियवत यावन वयां 

समभवतः कतुं शक्नयुाम ।  

असमानता भेदभािश्च  

भेदभावः तदा भववत यदा जनाः पवूाधग्रहािाम ्

अथवा रुवढबद्धाििानाम ् आधािेि व्यवहािां 

कुवधवन्त । यवद भवन्तः जनान ्अपमानवयतुां  

“ताः कोमिमदृसु्वभावाः ि सवन्त” “ताः अत व 

सशु िाः सवन्त” - एतादृशावन कथनावन 

स्व कृत्य तेषाम ्उपरि ििां कुवधन्त ुयत ्एतावन 

वाक्यावन कथां बाविकास ुि िरिताथाधवन वियन्त े

वकां  बाविकास ु एते गिुाः जन्मनः एव जायन्त े

अथवा वकां  ताः एतादृशां व्यवहािां समाजतः 

वशषन्त े ? तेषाां बाविकानाां ववषये भवताां वकां  

विन्तनमवस्त याः कोमिमदृसु्वभावाः न भववन्त 

तथा ि उपद्रवां कुवधवन्त । 
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व्यवहिवन्त, यवद भवन्तः तान ् जनान ्

केषवुित ्गवतवववधष ुभागग्रहिात ्वाियवन्त, 

कस्यावश्चत ् वशष्टवतृ्तेः वाियवन्त, कवस्मांवश्चत ्

स्थानववशेषे ते वासां न कुयुधः तस्मात ्

वाियवन्त अथवा कूपतः हस्तकूपतः ि जिां 

पिूवयतमु ्आज्ञाां न यच्छवन्त अन्यैः उपयकेु्तष ु

िषकावदपात्रेष ुतेभ्यः िायां पातमु ्अनमुवतां न 

यच्छवन्त तवहध एतस्य उपयुधक्तस्य विन्तनस्य 

अवभप्रायः अवस्त यत ् भवन्तः तैः साध ं

भेदभावां कुवधवन्त । 

 भेदभावः ववववधप्रकािेि भववतुां 

अहधवत भवन्तः गतपाठां  स्मिन्त ुतत्र प्रथमः 

सम िः वित यः सम िः ि पिस्पिां वभन्नौ 

आस्ताम ्। उदाहििाथं तयोः धमधः वभन्नः 

आस त ् । अयां ववववधतायाः एकः पषः 

अवस्त । पिन्त ु इदां भेदभावस्य काििम ्

अवप भववतुां अहधवत एवां तदा भववत यदा 

जनाः अन्येषाां प्रथाः पिमपिाः  ि स्वस्मात ्

अनतु्कृष्टां  मन्यन्ते ।  

 ियोः सम ियोः मधये एकम ्अन्तिम ्

एतद ् अवप आस त ् यत ् तयोः ियोः 

आवथधकपषृ्भवूमः वभन्ना आस त ्। वित यः 

सम िः वनधधनः आस त ्। यथा भववभः पवूं 

पवठतमवस्त । एषा वभन्नता ववववधतायाः 

पषः नावस्त । इयां त ुअसमानता अवस्त । 

बहूनाां जनानाां पाशे्व दैनवन्दनभोजनां वस्त्रावि 

गहृस्य वनत्योपयोवगवन वस्तवून साधनावन 

धनावन ि न भववन्त । एतस्मात ्काििात ्

तैः साधं विवकत्साियेष ु ववद्याियेष ु

कायाधियावदष ुि भेदभावः वियते ।  

मवुस्िमानाां ववषये इयां सामान्यरूपिे रुवढबद्धाििा अवस्त यत ्

ते बाविकानाम ् अधययनःै रुविमन्तः न भववन्त अतः ते ताः 

बाविकाः ववद्याियां न पे्रषयवन्त । यद्यवप अधययनभे्यः ज्ञायत े

यत ्मवुस्िमानाां वनधधनतात्र काििमवस्त । वनधधनतायाः काििाद ्

एव ते बाविकाः ववद्याियां न प्रेषयवन्त अथवा ववद्याियतः 

श घ्रमवे वनष्कासयवन्त । यत्र वनधधनानाां कृते वशषाां प्राप्तमु ्उत्तमाः 

प्रयासाः  कृताः सवन्त तत्र मवुस्िमाः स्वबाविकाः ववद्याियां 

प्रेवषतवन्तः । उदाहििाथं केििे प्रायः ववद्याियाः गहृस्य सम प े

सवन्त सवधकाि यस्य बसयानस्य सवुवधा अवप तत्र समयक् अवस्त 

यस्मात ्वशषकाः अवप ववद्याियां गन्तुां सािल्यां अनभुववन्त । तत्र 

षवष्टः प्रवतशतां प्रायः मवहिावशषकाः सवन्त । एतावन सवाधवि 

कािकावि वनधधनपरिवािस्य बािकानाां ववद्याियां प्रवत नयन े

साहाय्यां कृतवन्तः येष ु मवुस्िमबाविकाः अवप सवममविताः 

सवन्त । अपिेष ु िाज्येष ु यत्र एतादृशाः प्रयासाः न कृताः तत्र 

वनधधनपरिवािािाां बािकाः ववद्याियां गन्तुां कष्टस्य अनभुवां 

कुवधवन्त । ते मवुस्िमजनाः स्यःु जनजात याः भवेयःु अथवा 

अनसुवूितजात्याः भवेयःु एतस्मात ् स्पष्ट भवत  यत ्

मवुस्िमबाविकानाां ववद्याियतः अनपुवस्थते काििां तासाां धमधः 

नावस्त पिन्त ुवनधधनता काििमवस्त । 
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 केिन जनाः ववववधतासमबद्स्य 

असमानतासमबद्स्य ि उभयववधस्यावप 

भेदभावस्य सममखु कििां कुवधवन्त । एकस्त ुएतस्मात ्

काििात ्यतो वह ते तस्य समदुायस्य सदस्याः सवन्त 

येषाां सांस्कृवतः मलू्यवत  नावस्त इवत मन्यन्ते । 

ततोऽवप अवधकां  ते वनधधनाः सवन्त अवप ि तेषाां पाशे्व 

स्वस्य आवश्यकताः पिूवयतुां साधनावन न सवन्त 

एतादृश्याम ् अवस्थायाम ् अवप तैः साधं भेदभावः 

वियते । एतादृशस्य विववधस्य भेदभावस्य 

सममखु कििां अनेकाः जनजात याः जनाः 

धावमधकसमहूाः वववशष्टषेत्रस्य ि जनाः कतुं बाधयाः 

सवन्त । 

भेदभािसय साक्षात्कारे कृते सद्वत 

स्वस्य आज ववकाथं जनाः पथृक् - पथृक् कायाधवि 

यथा पाठनां पात्रवनमाधिां मत्स्यग्रहिां काष्कािकमध 

कृवषकायं वयनावदकां  ि कुवधवन्त ।  पिन्त ुकावनिन 

कायाधवि अन्येषाां कायाधिाम ्अपेषया महत्त्वपिूाधवन 

मन्यन्ते । स्वच्छता, वस्त्रप्रषािनम,् केशकतधनम,् 

अवकिस्य उत्थापनसदृशावन कायाधवि 

न्यनूमहत्त्वयकु्तावन इवत मन्यन्ते । अतः ये जनाः 

एतावन कायाधवि कुवधवन्त ते मविनाः अपववत्राः इवत 

मन्यन्त े । अयां जावतव्यवस्थायाः कवश्चत ्

अवतमहत्त्वपिूधः पषः अवस्त । जावतव्यवस्थायाां 

जनानाां समहूाः सोपानस्य िमेि स्थावपताः यवस्मन ्

एका जावतः अपिस्याः जात्याः िेष्ा अथवा अधमा 

आस त ्। ये आत्मानां एतस्य सोपानस्य प्रथमे स्थाने 

स्थावपतवन्तः ते आत्मानम ्उच्िजातेः उत्कृष्टाः ि 

वयम ् इवत उक्तवन्तः । ये समहूाः सोपानस्य अन्ते 

स्थावपताः सवन्त ते अस्पशृ्याः अयो्याः वा उक्ताः 

सवन्त । जावतप्रथायाः वनयमाः वनवश्चताः आसन ् । 

एतेषाम ्अस्पशृ्यानाां कृते यत ्कायं प्रदत्तां तदवतरिच्य 

अन्यावन कायाधवि कतुधम ् स्वतन्त्रता न आस त ् । 

उदाहििाथं केषावचित ् समहूानाां कृते केविां 

अवकि-उत्थापनस्य अवप ि मतृपशनूाां ग्रामतः 

अपसाििस्य एव आज्ञा आस त ् । ते उच्िजावत-

जनानाां गहृां प्रवेषु्टां कूपतः जिां नेतुां  मवन्दिां ि प्रवेषु्टम ्

अवधकारििः न आसन ् । तेषाां बािकाः ववद्यािये 

उच्िजात यैः बािकैः सह न उपवेषु्टां शक्नवुवन्त  

दवितः इवत सः श्दः अवस्त यां वनमनजातःे जनाः 

स्वपरिियस्य रूप े प्रयोगां कुवधवन्त  । तेभ्यः अयां 

श्दः असपृश्यः इवत श्दात ् अवधकां  िोिते  । 

दवितश्दस्य तात्पयधम ्अवस्त- येषाां दिनां कृतम,् 

ये प वडताः सवन्त इवत  । दवितानाम ्अनसुािेि अयां 

श्दः दशधयवत यत ् कथां सामावजकैः पवूाधग्रहःै 

भेदभावैः ि दवितानाां दमनां कृतम ्आस त,् कथां ते 

प वडताः आसन ्  । सवधकािः तादृशान ् जनान ्

अनसुवूितजावत- इत्यवस्मन ्वगे स्थापयवत  । 

जातिगिभदेभावस्य कारणिः कस्याति बालकस्य कक्षािः बत ः 

स्थािनं जातिगि-भेदभावस्य उदाहििमवस्त। 
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स्म । अनेन प्रकािेि उच्िजातेः जनेभ्यः ये 

अवधकािाः प्राप्ताः आसन ्तेन ते अस्पशृ्यान ्जनान ्

तेभ्यः अवधकािेभ्यः ववचितान ्कृतवन्तः । 

अवग्रमे पषृ्े वयां द्रक्ष्यामः यत ्कथां भाितस्य 

कवश्चत ्प्रवसद्ः जनः भेदभावस्य सममखु कििां कतुं 

बाधयः आस त ् । अयां भागः अस्माकम ् अवबोध े

साहाय्यां करिष्यवत यत ् कथां जातेः काििात ्

व्यापकसांखयायाां जनाः भेदभावेन ग्रस्ताः जाताः । 

भाितस्य कवश्चत ्महान ्नेता डा-अमबेडकिः 

जावतव्यवस्थाधारितस्य भेदभावस्य ववषये 

स्वानभुवानाां ववषये विवखतवान ् अवस्त । एषः 

अनभुवः तेन १९०१ तमे वषे अनभुतूः यदा सः 

केविां नववषीयः आस त ् । तदा सः महािाष्रस्य 

कोिेग्रामां स्वभ्रातवृभः सह वपत्रा सह मेवितुां गतवान ्

आस त ्। 

सः उक्तवान ् वििकािां यावत ् अस्मावभः 

प्रत षा कृता पिन्त ु कवश्चदवप अस्मान ् नेतुां न 

आगतवान ् । होिायाां व्यत तायाां सत्याां 

िेिस्थानकावधकाि  (स्टेशनमास्टि) अस्मान ् प्रषु्टम ्

आगतवान ् । सः अस्मभ्यम ् अस्माकां  विवटकाः 

यावितवान ् अस्मावभः ताः दवशधताः । सः अस्मान ्

पषृ्टवान ् यत ् भवन्तः अत्र वकमथं वस्थताः सवन्त । 

अस्मावभः सः बोवधतः यत ् अस्मावभः कोिेग्रामां 

गन्तव्यम ्अवस्त पिन्त ुवयां वपतःु तस्य सेवकस्य वा 

प्रत षायाम ् आस्म । पिन्त ु ियोः कवश्चदवप न 

आगतवान ्तथा ि वयां न जान मः यत ्कोिेग्रामां प्रवत 

रूवढबद्ास ुधाििास ुभेदभावे ि वकम ्अन्तिमवस्त ? 

भवताम ्अनसुािां येन जनने सह भेदभावः भववत सः 

कथम ्अनभुववत ? 

डा. भ मिाव-अमबेडकिः (१८९१-१९५६) 

भाित यसांववधानस्य वनमाधता दवितानाां ि महान ्

नतेरृूपिे ज्ञायत े । अमबेडकिः दवितसमदुायस्य 

अवधकािान ् अवभिक्ष्य सङ््कर्ष ं कृतवान ् आस त ् । 

तस्य जन्म महािजातौ अभवत ्महािजावतः अस्पशृ्या 

इवत मन्यते स्म। महाि-जनाः वनधधनाः भववन्त स्म तेषाां 

पाश्व ेकृवषयो्यभवूमः न भववत स्म, तेषाां बािकैः अवप 

तदवे कायं किि यां भववत स्म यत ् कायं तेषाम ्

अवभभावकाः कुवधवन्त स्म । तैः ग्रामाद ्बवहः उवषतव्यम ्

आस त ् ग्रामां अन्तिा ते न वस्तुां शक्नवुवन्त स्म । 

अमबेडकिः स्वजातौ प्रथमः जनः आस त ् यः 

स्नातकोपावधां प्राप्तवान ् अवप ि अवधवक्ता भववतुां 

इ्िैंडदशेां गतवान ्। सः दवितान ्बािकान ्ववद्याियां 

पे्रषवयतमु ् उक्तवान ् प्रोत्सावहतवान ् ि । दविताः 

वववभन्नावन सवधकाि यावन सवेाकायाधवि कुयुधः इवत 

उक्तवान ्यस्मात ्ि ते जावतव्यवस्थातः बवहः आगन्तुां 

शक्नयुःु । दविताः मवन्दिमवप प्रववशयेःु एतदथं य े

प्रयासाः वियन्ते स्म तत्र अमबेडकिेि नतेतृ्वां कृतम।्  

सः तस्य धमधस्य अन्वेषिां किोवत स्म यः धमधः सवाधन ्

समानदृष््टया पश्यते।् अग्रे स्वज वन े सः बौद्धमं 

स्व कृतवान ् । तस्य मन्तव्यम ् आस त ् यत ् दविताः 

जात यभेदभावस्य कुप्रथायाः ि वविोध ेसङ््कर्ष ंकुयुधः 

तथा ि तादृशस्य समाजस्य वनमाधिां भवेत ्यत्र सवेषाां 

सममानां भवेत ्न त ुकेविां केषावचित ्जनानामवे ।  
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कथां गन्तव्यां भववत । 

अस्मावभः उत्तमावन वस्त्रावि 

धतृावन आसन ्अतः अस्माकां  

भाषाां वस्त्रां ि दृष््टवा कवश्चदवप 

एतत ्न अवगन्तुां शक्नोवत स्म 

यत ्वयां दवितबािकाः स्मः । 

वनश्चयेन िेिस्थानकावधकाि  

(स्टेशनमास्टि) अनभुतूवान ्

यत ्वयां  ब्राह्मिबािकाः स्मः 

सः अस्माकां  समस्याां दृष््टवा 

विन्ताम्नः जातः यथा वहन्दषू ु

भवत्येव िेिस्थानकावधकाि  अस्मान ् पषृ्टवान ् यत ्

वयां कस्य बािकाः स्मः । तदा अववविन्त्य एव 

अथाधत ् सहजभावेन मम मखुात ् वनःसतृां यत ् वयां 

महाि-जातयः स्मः । (ममु्बईप्रान्िे म ारजाियः 

अस्िशृयाः इति मन्यन्िे स्म ।) िेिस्थानकावधकाि  

सहसा आश्चयधपिुस्सिां दृष्टवान ् तस्य मखुमणडिे 

सहसा परिवतधनां जातम ् । अस्मावभः दृष्टां यत ्

कस्यावश्चत ् वववित्रायाः र्िृायाः भावना तस्य मनः 

आिान्तवत  । सः यदा मम उत्तिां ितुवान ्तदा एव 

सः स्वप्रकोष्ां गतवान ्  वयां ि तत्रैव वस्थताः  

आस्म । पांिदश-ववांशवत-किाः व्यत ताः सयूधः 

अस्तां प्रवत गच्छवत स्म । वपता न आगतवान ्न ि 

तस्य सेवकः एव अधनुा िेिस्थानकावधकाि  अवप 

अस्मान ्परित्यज्य गतवान ्। वयम ्अत व भयभ ताः 

आस्म । यात्रायाः आिमभे यः उत्साहः प्रसन्नता ि 

आस त ्तस्य स्थाने अधनुा आवधक्येन उदास नता 

आस त ्। 

अधधहोिानन्तिम ् अवधकाि  तत्र आगतवान ्

तदा सः पषृ्टवान ् यत ् भवन्तः वकां  कतुं विन्तयवन्त 

अस्मावभः उक्तां  यत ्यवद अस्मभ्यां  भाटकेन कवश्चत ्

शकटः िभ्येत तदा वयां कोिेग्रामां गन्तुां शक्ष्यामः । 

यवद कोिेग्रामः अवतदिूां न स्यात ् तवहध वयां 

श घ्रम ्इतः पादाभ्याां गन्तमु ्इच्छामः । तत्र भाटकेन 

अनेकावन शकटावन ििवन्त स्म । पिन्त ु अहां 

िेिस्थानकावधकारििः समषे यद ् उक्तवान ् आसम ्

वयां महािाः स्मः स्मः इवत तत ्त ुसवे ज्ञातवन्तः । 

कोऽवप वाहनिािकः  अस्पशृ्यवगधस्य यावत्रिः 

न त्वा आत्मानां माविन्य-यकु्तां   षदु्रताां ि प्रवत न नेतमु ्

इच्छवत स्म । वयां विगवुितां भाटकां  दातमु ् अवप 

सज्जाः आस्म पिन्त ुअस्मावभः अनभुतूां यत ्धनेन 

कायं न सेत्स्यवत । िेिस्थानकावधकाि  यः अस्माकां  

कृते वाहनस्य व्यवस्थाां किोवत स्म तथा ि भाटकस्य 

ववषये वाहनिािकान ् पचृ्छवत स्म सः तत्र तषू्िीं 

भतू्वा वस्थतवान ्। न ज्ञायते स्म यत ्वकां  किवाम ? 

स्रोतः – डाांब -आि.अमबेडकिः, िाइवटांग-एांड-

स्प िेज-खणड-१२, समपादनम ्– वांसतमनूः, बमबई-

वशषा-ववभागः, महािाष्रसवधकािः । 
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कल्पनाां कृत्वा पश्यन्त ु यत ् इदां वकयत ्

कवठनां भववष्यवत यवद जनाः एकस्मात ् स्थानात ्

अपिस्थानां प्रवत न गन्तुां पाियेयःु । एतद ् वकयत ्

अपमानजनकां  दःुखप्रदां ि भववष्यवत यवद जनाः 

भवदभ््यः दिेू वतष्ेयःु भवन्तां न स्प्रषु्टम ् इच्छेयःु 

अवप ि भवते पातुां जिां न यच्छेयःु । इयां िघ्व  

र्टना दशधयवत यत ्वाहनिािा एकस्मात ्स्थानात ्

अपिां स्थानां प्रवत गमनस्य सौववधयमवप एतेषाां 

बािकानाां पाशे्व नास त ्यद्यवप धनां दातुां समथाधः 

आसन ् । िेिस्थानकस्य सववः वाहनिािकैः 

बािकान ् नेतमु ् अस्व कृवतः प्रकवटता । ते 

बािकैः सह भेदभावपिूं व्यवहािां कृतवन्तः । 

अनया कथया पिूधतः स्पष्टमवस्त यत ्

जात्याधारितः भेदभावः न दवितान ् न केविां 

अनेकेभ्यः गवतवववधभ्यः ववचितान ् किोवत स्म  

अवपत ुएतादृशः व्यवहािः तेषाां सममानस्य अवप 

हावनां किोवत यः सममानः अपिेषाां कृते सिुभः 

भववत ।  

समानतायाः कृते सङ्घर्ाः  

वब्रवटश-शासनात ्स्वातन््यां प्राप्तुां यः सङ््कर्षधः 

अस्मावभः कृतः आस त ् तवस्मन ् समानतायाः 

व्यवहािाय कृतः सङ््कर्षधः अवप सवममवितः  

आस त ् । दवितजनैः मवहिावभः जनजात य-जनैः 

कृषकैः ि स्वज वने यः असमानतायाः अनभुवः 

कृतः आस त ्तस्य वविोध ेते सांङ््कर्षं कृतवन्तः । 

यथा पवूधमवप ििाध जाता बहवः दविताः मवन्दिां प्रवेषु्टां 

सांङ््कर्षं कृतवन्तः । मवहिाः यािनाां कृतवत्यः यत ्

यथा परुुषािाां पाशे्व वशषायाः अवधकािः अवस्त 

तथैव तासाां कृते अवप अवधकािः भवेत ् । कृषकाः 

*बािकाः धनां दातुां सज्जाः आसन ्तथावप वाहनिािकाः तान ्नतेमु ्अस्व कृतवन्तः । वकमथधम ्? 

*िेिस्थानके जनाः कथम ्अांबेडकिेि तस्य भ्रातवृभः ि सह भेदभावां कृतवन्तः ? 

* एषः महािः अवस्त इवत ज्ञात्वा िेिस्थानकावधकारििः (स्टेशनमास्टि) या प्रवतविया आस त ्ताां दृष््टवा 

बाल्यकािे अांबेडकिः कथम ्अनभुतूवान ्स्यात ्? स्वश्दषे ुविधनां कुवधन्त ु।  

* वकां  भवन्तः आत्मानां प्रवत जनानाां पवूाधग्रहभावम ्अनभुतूवन्तः ? अथवा भवन्तः अन्यान ्प्रवत कस्यवित ्

भेदभावस्य व्यवहािां दृष्टवन्तः ? तदा भवन्तः वकम ्अनभुतूवन्तः ?  

स्वातिकारान ्याचमानाः मत लाः 
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दविताः ि आत्मानां भसू्वावमभ्यः तथा ि तेषाां िािा 

गहृ्यमानात ्उच्िव्याजमात्रातः  आत्मानां िवषतुां सांर्षं 

कृतवन्तः ।  

१९४७ तमे वषे यदा भाितां स्वातन््यम ्

अिभत तदा अस्माकां  नेतवृभः समाजे व्याप्तस्य 

अनेकप्रकािस्य असमानभावस्य ववषये विन्तनां 

कृतम ्। सांववधानस्य िेखकाः अवप एतवस्मन ्ववषये 

जानवन्त स्म यत ् कथम ् अस्माकां  समाजे जनैः 

भेदभावः वियते अवप ि जनाः तां ववरुदध्य कथां 

सांर्षं कृतवन्तः । बहवः नेतािः  

एतेषाां सङ््कर्षाधिाां भागभतूाः आसन ् यथा डा. 

अांबेडकिः । एतस्मात ् काििात ् नेतािः एतादृशीं 

दृवष्टां  िक्ष्यां ि दवशधतवन्तः येन भािते  सवे जनाः 

समानाः भवेयःु । समानता मिूभतूां मलू्यवमवत 

दृष््टया स्व कृता या अस्मान ् सवाधन ् भाित यान ्

पिस्पिां भाित यरूपेि योजयवत । प्रत्येकां  जनस्य 

कृते समानाः अवसिाः अवधकािाः ि प्रदत्ताः  

सवन्त । अस्पशृ्यता अपिाधवत ्दृश्यते तथा ि एषा 

अवधवनयम-व्यवस्थया समावप्तां न ता अवस्त । 

दवित-समदुायम ् अवतरिच्य  अन्ये अवप अनेके 

समदुायाः सवन्त यैः साध ं भेदभावः वियते । वकां  

भवन्तः भेदभावस्य अन्योदाहििानाां ववषये 

विन्तवयतुां शक्नवुवन्त? 

तेष ु ववषयेष ु ििां कुवधन्त ु येषाम ् माधयमेन 

“ववशेषावश्यकताववभः” जनैः सह भेदभावः कतु ं

शक्यत े।  

जनाः स्वरुच्यनगुिुां कायाधवि िेतुां पिूधतया स्वतन्त्राः 

सवन्त । वतृ्तेः अवसिाः सवेषाां जनानाां कृते उद्घवटताः 

सवन्त । एतदवतरिच्य सांववधानेन सवधकािस्य कृते 

एतत ् दावयत्वां प्रदत्तमवस्त यत ् सवधकािः वनधधनानाां 

कृते तथा ि ये जनाः मखुयधािातः बवहष्कृताः सवन्त 

तेषाां समदुायानाां कृते समानतायाः अवधकािािाां 

िाभां प्रापवयतुां कायाधवि कुयाधत ्।  

भारिीयसंतविानलेखक-सतमिेः केचन सदस्याः 

 

संतविानस्य प्रथम ंिषृ्ठं यत्र स्िष्टिया तलतखिम ्अतस्ि यि ्सवे 

भारिीयाः समानप्रतिष्ठां समानावसरान ्च प्राप्नयुःु । 
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सांववधानिेखकैः इदमवप कवथतां यत ्

ववववधतायाः सममानः स्यात ् तथा ि ववववधता 

मलू्यवत  अवस्त  इत्येषा दृवष्टः स्थापन या तथा ि 

समानतायाः भावां सवुनवश्चतां कतुं एतावन उपयुधक्तावन 

कािकावि सहायकावन भववष्यवन्त । ते अनभुतूवन्तः 

यत ्  जनानाां कृते तेषाम ्उत्सवान ्आयोजवयतुां धमं 

पािवयतुां स्वभाषाां वकु्तां  आत्मानां आत्मानां 

स्वतन्त्ररूपेि अवभव्यक्तीकतुं ि स्वतन्त्राः भवेयःु । 

ते उक्तवन्तः यत ् कवश्चत ् उत्सवः कावित ् भाषा 

वकचिन पवध ि सवेषाां कृते  अवनवायं  न भवेत ् ते 

उक्तवन्तः यत ् सवधकािः सवाधन ् धमाधन ् समानरूपेि 

द्रक्ष्यवत मांस्यते ि । अतः भाितां धमधवनिपेषदशेः 

अवस्त यत्र जनाः भेदभावां परित्यज्य स्वधमधस्य 

पािनां कुवधवन्त । एतदेव अस्माकम ् एकतायाः 

महत्त्वपिूं कािकम ्दृश्यते यत ्वयां समभयू वनवसामः 

तथा ि पिस्पिां सममानां कुमधः ।  

यद्यवप अस्माकां  सांववधाने एतेषाां वविािािाम ्

उपरि बिार्ातः कृतः पिन्त ुअवस्मन ्पाठे एतादृश  

एव ििाध यत ्असमानता अद्यावप अवस्त । समानता 

तादृशां मलू्यवत ् वस्त ु अवस्त यस्य कृते अस्मावभः 

नैिन्तयेि सङ््कर्षधः किि यः स्यात ्। भाित यानाां कृते 

समानतायाः मलू्यां वास्तववकज वनस्य भागभतूां 

स्यात ्एतदथं जनानाां सङ््कर्षाधः तेषाम ्आन्दोिनावन 

सवधकािेि वियमािावन कायाधवि ि महत्त्वपिूाधवन 

सवन्त । 

 

अभ्यासः  

१. वनमनविवखतकथनानाां मेिनां कुवधन्त ु। रूवढबद्धाििानाां कृते कीदृशावन आह्वानावन सवन्त, एतवस्मन ्

ववषये ििां कुवधन्त-ु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) िौ विवकत्सकौ भोजनां कुवधन्तौ 

आस्ताां तयोः एकः दिूवाणया 

दिूवािीं कृत्वा 

१. श्वासिोगस्य पिुातनः िोग  अवस्त 

(ख) येन बािकेन वित्रकिाप्रवतयोवगता 

वववजता, सः मचि े

(ग) सांसािस्य सवेष ुत व्रतमषे ुधावकेष ुएकः 

(र्) सा बहुधनाढ्या नावस्त पिन्त ुतस्याः 

२.  अन्तरिषयात्र भवनस्य स्वप्नः अन्ततः       

पवूतधम ्अगात ्। 

३.  स्वपु् या वाताध कृता या तवस्मन ्समये 

ववद्याियतः प्रत्यागता आस त ्। 

४. पिुस्कािां प्राप्तुां केनवित ्ििासन्दने गतवान ्
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२. बाविकाः माता-वपत्रोः कृते भािभतूाः सवन्त, इयां रूवढबद्ा धाििा कस्यावश्चत ्कन्यायाः ज वनां कथां 

प्रभावयवत? तस्य पथृक्-पथृक् पचिप्रभावािाम ्उल्िेखां कुवधन्त ु। 

३. भाितस्य सांववधानां समानतायाः ववषये वकां  कथयवत? भवन्तः कस्मात ्काििात ्अनभुववन्त यत ्जनेष ु

समानता अवश्यमेव भववतव्या? 

४. कदावित ्जनाः अस्माकम ्उपवस्थतौ एव पवूाधग्रहपे्ररितम ्आिििां कुवधवन्त । एतस्याम ्अवस्थायाां वयां 

कस्यवित ् वविोधकििस्य वस्थतौ न भवामः, यतोवह सममखेु वकमवप कथने कावठन्यम ् 

अनभुयूते । स्वकषाां ियोः समहूयोः ववभज्यताम ्अवप ि प्रत्येकां  समहूः एतवस्मन ्ववषये ििां कुयाधत ्

यत ्प्रदत्तपरिवस्थतौ ते वकां  करिष्यवन्त? 

(क) वनधधनतायाः काििात ्कस्यवित ्सहपावठनः भवतः वमत्रां उपहासां किोवत । 

(ख) भवान ् स्वपरिवािेि सह दिूदशधनां पश्यवत तत्र कवश्चत ् सदस्यः कवस्मांवश्चत ् धावमधकसमदुाये 

पवूाधग्रहग्रस्तवटप्पिीं किोवत । 

(ग) भवत्याः कषायाः बािकाः कयावित ्बाविकया सह भोजनां कतुधम ्अनङ््कग कुवधवन्त यतोवह ते 

विन्तयवन्त यत ्सा मविना अवस्त । 

(र्) कस्यवित ् समदुायववशेषस्य उच्िाििस्य परिहासां कुवधन ् कवश्चत ् भवन्तां हास्यकविकाां  

िावयवत । 

(ङ्क) बािकाः बाविकानाां ववषये वटप्पिीं कुवधवन्त यत ्ताः बाविकाः बािकानाम ्इव न िीवडतुां 

शक्नवुवन्त । 

उपयुधक्त-परिवस्थवतष ु वववभन्नसमहूाः कीदृशस्य व्यवहािस्य ववषये वातां कृतवन्तः सवन्त, 

एतवस्मन ् ववषये कषायाां ििां कुवधन्त ुसाधधमेव एतेषाां  प्रकििानाम ्  अथवा अवभप्रायािाम ्

उपरि ििाधकािे कषायाां काः काः समस्याः आगन्तुां शक्नवुवन्त एतवस्मन ् ववषये अवप 

वाताधिापां कुवधन्त ु।  

 

इवत वित यः अधयायः 

  


