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समानता 

भारतं लोकतान्त्रिकदशेः अन्त्तत । षष्ठकक्षायाः 

पतुतके वयं लोकतान्त्रिकसववकारतय मखु्य-

तत्त्वानां न्त्वषये पन्त्ितवरतः यथा जनानां 

सहभान्त्िता, सङ्घषावणां शान्त्रतपणू ं समाधानं, 

समानताः रयायः च । समानता लोकतरितय 

मखु्यन्त्वशेषता अन्त्तत तथा च एततयाः 

कायवप्रणाली सवावन ् पक्षान ् प्रभावयन्त्त । 

एतन्त्तमन ्अध्याये भवरतः समानतायाः न्त्वषये 

इतोऽन्त्प आन्त्धक्येन ज्ञातयन्त्रत इयं  का 

अन्त्तत  ? लोकतरितय कृते इयं न्त्कमथवम ्

आवश्यकी अन्त्तत तथा च भारते सवे समानाः 

सन्त्रत उत न । वयं कारतायाः कथया चचावयाः 

आरम्भ ंकुमवः।  
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मत्ताधिकारस्य समानता 

यदा कान्ता मतदानस्य कृते पङ््कतौ स्स्िता आसीत् ततः किायाः प्रारम्भः जायते। 

पुनः तान ्स्िस्भन्नान ्जनान ्प्रस्त पश्यन्तु ये तया सह पङ््कतौ स्स्िताः सस्न्त। कान्ता 

स्िकीयं स्िास्मनं जैनमहोदयं पररस्िनोस्त तिा ि स्िप्रस्तिेस्िनं छोटेलालम ्अस्प। 

भारतसदृिे लोकतास्न्िके देिे सिेषां ियस्कानां कृते मतदानस्य अस्िकारः अस्स्त 

कामं तेषां कोऽस्प िममः स्यात् तिा ि स्िक्षायाः जातेः ि स्तरः कीदृिः अस्प 

स्यात्,ते िस्नकाः स्युः अििा स्निमनाः। एतद् एि यिा भिन्तः गतिषमस्य 

पाठ्यपुस्तके पस्ठतिन्तः सस्न्त सािमभौस्मक-ियस्क-मतास्िकारः उच्यते तिा ि 

एषः अस्प लोकतन्िप्रणालयाः आिश्यकपक्षः अस्स्त। सािमभौस्मक-ियस्क-

मतास्िकारस्य स्ििारः समानतायाः स्ििारे आिाररतः अस्स्त यतोस्ह एषः स्ििारः 

उद्घोषयस्त यत् देिस्य प्रत्येकं ियस्कस्त्रीपुरुषः, कामं तस्यः तस्याः िा आस्िमकस्तरः 

अििा जास्तः कीदृिी अस्प स्यात् सः मतदानस्य अस्िकारी अस्स्त। कान्ता मतदानं 

कतुुं िहुव्यग्रा अस्स्त तिा ि इद ंदृष््टिा बहुप्रसन्नाः अस्स्त यत् सा अन्यैः सिवः तुलया 

ितमते यतोस्ह तेषां सिेषां पारे्श्व अस्प समानरूपेण एि  मतदानस्य अस्िकारः अस्स्त। 

पररतु यथा यथा न्त्दनं व्यतीतं भवन्त्त कारतायाः मनन्त्स समानतायाः वाततन्त्वकाथवतय न्त्वषये 

शङ्का जायते। 

इद ंन्त्कं तथ्यम ्अन्त्तत यतः कारतायाः मनन्त्स शङ्का अजायत? आिच्छरतु ततयाः जीवनतय 

न्त्दनचयां पश्यामः सा एकन्त्तमन् कुटीरे न्त्नवसन्त्त तथा च ततयाः िहृतय पषृ्ठ े एका कुल्या 

अन्त्तत। ततयाः पुिी रुग्णा अन्त्तत पररतु सा तवकायवतः एकतय न्त्दनतय अन्त्प अवकाश ं न 

तवीकतुं शक्नोन्त्त यतोन्त्ह सा तवतवान्त्मतः बान्त्लकायाः न्त्चन्त्कत्सायाः कृते धनं ऋणरूपेण 

तवीकतुवम ् इच्छन्त्त।परिहृषेु भतृ्यताकरणेन सा श्रारता भवन्त्त । तथा च अरततः सा न्त्दनतय 

समाप्तौ अन्त्प दीघवतमायां पङ्तौ न्त्तथता अन्त्तत । सववकारीय-न्त्चन्त्कत्सालयतय पुरः न्त्तथता इयं 

पङ्न्त्तः ततयाः पङ्तेः न्त्भरना अन्त्तत यतया ंसा प्रातःकाले न्त्तथता आसीत्,  यतोन्त्ह एततयां 

पङ्तौ न्त्तथताः अन्त्धकतराः जनाः न्त्नधवनाः आसन् । 

भितां स्ििारेण समानतायाः स्िषये िङ््ककां कतुुं कान्तायाः पारे्श्व कास्न पयामप्तास्न 

कारणास्न सस्न्त?उपयुमतकिायाः आिारेण  तस्याः एतादृिस्य स्िन्तनस्य िीस्ण 

कारणास्न ज्ञापयन्तु। 
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मतास्िकारस्य समानता 

यदा कान्ता मतदानस्य कृते पङ््कतौ स्स्िता आसीत ् ततः किायाः 

प्रारम्भः जायते । पुनः तान ्स्िस्भन्नान ्जनान ्प्रस्त पश्यन्तु ये तया सह 

पङ््कतौ स्स्िताः सस्न्त । कान्ता स्िकीयं स्िास्मनं जैनमहोदय ं

पररस्िनोस्त तिा ि स्िप्रस्तिेस्िनं छोटेलालम ् अस्प । भारतसदृिे 

लोकतास्न्िके देिे सिेषां ियस्कानां कृते मतदानस्य अस्िकारः 

अस्स्त तेषां कोऽस्प िममः स्यात ् तिा ि स्िक्षायाः जातेः ि स्तरः 

कीदृिः अस्प िा स्यात,् ते िस्नकाः स्युः अििा स्निमनाः। एतद् एि 

यिा भिन्तः गतिषमस्य पाठ्यपसु्तके पस्ठतिन्तः सस्न्त सािमभौस्मक-

ियस्क-मतास्िकारः उच्यते तिा ि एषः अस्प लोकतन्िप्रणालयाः 

आिश्यकपक्षः अस्स्त । सािमभौस्मक-ियस्क-मतास्िकारस्य स्ििारः 

समानतायाः स्ििारे आिाररतः अस्स्त यतोस्ह एषः स्ििारः उद्घोषयस्त 

यत ् देिस्य प्रत्येकं ियस्कस्त्रीपुरुषौ, तस्य तस्याः िा आस्िमकस्तरः 

अििा जास्तः कीदृिी अस्प स्यात ्सः मतदानस्य अस्िकारी अस्स्त । 

कान्ता मतदानं कतुुं बहुव्यग्रा अस्स्त तिा ि इद ं दृष््टिा बहुप्रसन्ना 

अस्स्त यत ्सा अन्यैः सिवः तुलया ितमते यतोस्ह तेषां सिेषां पारे्श्व अस्प 

समानरूपेण एि  मतदानस्य अस्िकारः अस्स्त । 

परन्तु यिा यिा स्दनं व्यतीतं भिस्त कान्तायाः मनस्स समानतायाः 

िास्तस्िकािमस्य स्िषये िङ््कका जायते । 

इद ं स्कं तथ्यम ् अस्स्त यतः कान्तायाः मनस्स िङ््कका अजायत ? 

आगच्छन्तु, तस्याः जीिनस्य स्दनियाुं पश्यामः सा एकस्स्मन ्कुटीरे 

स्निसस्त तिा ि तस्याः गृहस्य पृषे्ठ एका कुलया अस्स्त । तस्याः पुिी 

रुग्णा अस्स्त परन्तु सा स्िकायमतः एकस्य स्दनस्य अस्प अिकािं 

स्िीकतुुं न िक्नोस्त यतोस्ह सा स्िस्िास्मतः बास्लकायाः 

स्िस्कत्सायाः कृते िनं ऋणरूपेण स्िीकतुमम ् इच्छस्त । परगृहेष ु

भृत्यताकरणेन सा श्रान्ता भिस्त । तिा ि अन्ततः सा स्दनस्य समाप्तौ 

अस्प दीर्मतमायां पङ््कतौ स्स्िता अस्स्त । सिमकारीय-स्िस्कत्सालयस्य 

पुरः स्स्िता इयं पङ््कस्तः तस्याः पङ््कतेः स्भन्ना अस्स्त यस्यां सा 

प्रातःकाले स्स्िता आसीत,्  यतोस्ह एतस्यां पङ््कतौ स्स्िताः 

अस्िकतराः जनाः स्निमनाः आसन।्  

भितां स्ििारेण समानतायाः स्िषये िङ््ककां कतुुं कान्तायाः पारे्श्व 

कास्न पयामप्तास्न कारणास्न सस्न्त ? उपयुमतकिायाः आिारेण  तस्याः 

एतादृिस्य स्िन्तनस्य िीस्ण कारणास्न ज्ञापयन्तु। 
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अन्यप्रकारकाः असमानताः 

कारता तेष ु बहुष ु जनेष ु कान्त्चत ् वतवते  ये भारतीयलोकतरिे न्त्नवसन्त्रत 

तथा च य ेमतान्त्धकारं प्राप्तवरतः पररत ुयेषां दनैन्त्रदनजीवनं कायवकरणतय 

च पररन्त्तथतयः समानतातः बहुदरेू सन्त्रत । न्त्नधवनताम ् अन्त्तररच्य भारते 

जनाः बहुन्त्भः इतरैः कारणैः असमानतायाः सम्मखुीकरण ं कतुं बाध्याः 

सन्त्रत । एततय अन्त्भप्रायं वय ं न्त्नम्नन्त्लन्त्खते द्व े कथे पन्त्ित्वा ज्ञातयामः । 

एते द्व ेअन्त्प वाततन्त्वक-घटनासु आधाररते ततः तथा च भारते न्त्वद्यमानासु 

न्त्वन्त्भरनास ुअसमानतास ुप्रकाश ंन्त्नपातयतः। 

भारते सामारयतः प्रचन्त्लतास ु असमानतास ु एका अन्त्तत जान्त्तित-

व्यवतथा । यन्त्द भवरतः ग्रामीणभारते न्त्नवसन्त्रत तन्त्हव जान्त्तित-पररचयतय 

अनभुवः प्रायः अल्पायनु्त्ष एव  जायते । यन्त्द भवरतः भारततय नािरक्षेिे 

न्त्नवसन्त्रत तन्त्हव प्रायः भवताम ् इद ं न्त्चरतनं तयात ् यत ् अधनुा जनाः 

जात्याधाररत-व्यवतथायां न न्त्वश्वसन्त्रत । पररत ु न्त्कन्त्चचत ् कतयन्त्चत ्

प्रमखुतय समाचारपितय ववैान्त्हक-न्त्वज्ञापनतय भाि ंपश्यरत ुतदा भवरतः 

ज्ञातयन्त्रत यत ् उच्चन्त्शक्षाप्राप्त-भारतीयतय मन्त्ततष्के अन्त्प जान्त्तः न्त्कयती 

महत्त्वपणूाव अन्त्तत । 

आिच्छरत ुअधनुा कान्त्चचत ्कथां जानीमः या न्त्वद्यालयिरतःु कतयन्त्चत् 

दन्त्लतबालकतय अनभुवानां न्त्वषये वतवते । दन्त्लतानां न्त्वषये भवरतः पवूवम ्

एव ितवषवतय पतुतके पन्त्ितवरतः । दन्त्लतः कन्त्ित ्एतादृशः शब्दः अन्त्तत 

यं शब्द ं न्त्नम्नजान्त्तविवतय जनाः आत्मानं सम्बोधन्त्यतुं प्रयोि ं कुववन्त्रत । 

दन्त्लततय अथवः भवन्त्त - न्त्भरनः अथवा न्त्छरनः तथा च एततय शब्दतय 

प्रयोि ं कृत्वा दन्त्लताः एतं सङ्केतं कुववन्त्रत यत ् पवूवम ् अन्त्प तैः सह 

महाभदेभावतय व्यवहारः भवन्त्त तम तथा च अद्यान्त्प भवन्त्त । 

ओमप्रकाशवाल्मीन्त्कः  कन्त्ित ् सपु्रन्त्सद्धः दन्त्लतलेखकः अन्त्तत । 

तवात्मकथायां जूठन इत्यतयां सः न्त्लखन्त्त यत ् न्त्वद्यालये अरयेभ्यः दरेू 

उपवषुे् ंवयं बाध्याः आतम तदन्त्प भमूौ । अतमाकम ्आसनतय यत ्तथानम ्आसीत ्ति पयवरतं कटः न प्राप्नोन्त्त तम । कदान्त्चत ्त ु

अतमान्त्भः पणूवतया द्वारतय पाश्वे उपवषे्व्यं भवन्त्त तम यतः कृष्णफलके न्त्लन्त्खतान्त्न अक्षरान्त्ण अन्त्प तपष्तया न दृश्यरते तम । 

कदान्त्चत ्अकारणम ्एव ताडनं भवन्त्त तम  । यदा सः चतथुवकक्ष्यायाम ्आसीत ्प्रधानाचायवः ओमप्रकाश ंन्त्वद्यालये क्रीडाक्षेिे च  

सम्माजवनं कतुवम ्उतवान ्। सः न्त्लखन्त्त “आयामयतंु क्रीडाके्षिं ततय क्षमतायाः अपेक्षया बहुदीघवम ्आसीत ्यतय तवच्छतायाः 

समये मम कट्यां वदेना जायमाना आसीत् । 

कुमीक्षन्त्ियः 26/5-4 बी.एस.सी (माइक्रोबायो) 

एम.एस.सी (बायोटेक) बी.एस.सी (बायोटेक) 

बी.एड., अन्त्सतटेंट प्रोफेसरप्राइवेट-कालेजहतेःु 

सजातीयः वरः अपने्त्क्षतः अन्त्तत । 

ब्राह्मण-जीजोन्त्दया बुदंलेखण्डीब्राह्मणः ध्रवुकौशल-

िोिम,् 30/5.00 िौरवणवः, एम.ए, न्त्िष ुन्त्वषयेष ुतथा 

च अरय न्त्डप्लोमाकोसव-करयाथं वरः अपेन्त्क्षतः सवे 

ब्राह्मणाः मारयाः  सन्त्रत  । 

 
तोमरराजपतूः 30/5-9” मकेैन्त्नकल-

इजंीन्त्नयर-सजुलानः (पणु)े इत्यतय कृते 

सेवारतः उच्चतकनीकी अहवताप्राप्त-

राजपतूकरया आवश्यकी ।   

23/5’3 कृशकाया िौरवणाव, बी.ई 

सङ्िणकन्त्वज्ञानम,् छत्तीसिढ-

न्त्नवान्त्सनी अग्रवालकरयायाः कृते 

तवजातीयः तत्तलु्यः  वरः वाचछनीयः । 

उपरर प्रदत्तिैिास्हकस्िज्ञापनेषु जातेः 

सूिकेषु भागेषु गोलाकारस्िहं्न करोतु । 
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धनू्त्लकणःै मखु ं न्त्शरः च युतं जातम ् आसीत् । मखुतय अरतः धनू्त्लकणाः 

प्रन्त्वष्ाः आसन ् । मम कक्षायाम ् अरये बालकाः पिन्त्रत तम तथा च अह ं

सम्माजवनं करोन्त्म तम । मखु्याध्यापकः तवतय प्रकोष्ठे उपन्त्वष्ः आसीत ् पररत ु

दृन्त्ष्ः मन्त्य आसीत ् । जलपानतय अन्त्प आज्ञा न आसीत ् । आन्त्दनम ् अह ं

सम्माजवने लग्नः आतम । न्त्वद्यालयतय प्रकोष्ठेभ्यः द्वारेभ्यः न्त्शक्षकाः बालकाः 

च न्त्नलीय मां पश्यन्त्रत तम । ओमप्रकाशने अन्त्ग्रम े द्व े न्त्दने यावत ् न्त्वद्यालये 

क्रीडाके्षिे च नैररतयेण सम्माजवनं काररतं तथा च एषः क्रमः तदा तथन्त्ितः यदा 

ततः िच्छन ् ततय न्त्पता तवपिंु सम्माजवनं कुववरतं दृष्वान ् । सः न्त्शक्षकाणां 

साहसपवूवकं सम्मखुीकरण ं कृतवान ् तथा च ओमप्रकाशतय हततं िहृीत्वा 

न्त्वद्यालयतः बन्त्हिवच्छन ् उच्चतवरेण सवावन ् श्रावयन ् उतवान ् - न्त्शक्षकः 

अन्त्स... अतः िच्छान्त्म...... पररत ु न्त्कन्त्चचत ् तमर न्त्शक्षक ! एषः अि एव 

पन्त्िष्यन्त्त अन्त्तमन ् एव न्त्वद्यालये ! एतावदेव न एतदनरतरम ् अरये दन्त्लताः 

अन्त्प आिन्त्मष्यन्त्रत पिनाथवम ्। 

अपरा कथा एकतयाम ्एतादृश्यां घटनायाम ्आधाररता अन्त्तत या भारततय 

एकन्त्तमन ् बहृन्त्त निरे घन्त्टता तथा च दशेतय अन्त्धकेष ु भािषे ु एतादृशं 

प्रचलनं सामारयः न्त्वषयः अन्त्तत । एषा कथा असंारीदम्पत्योः वतवते यौ निरे 

भाटकेन प्रकोष्ठं तवीकतुवम ् इच्छतः तम । तौ धनाढ्यौ आतताम ् अतः 

सम्पन्त्त्तन्त्वके्रतुः समीपं ितवरतौ । न्त्वके्रता तौ उतवान ् यत ् सः बहूनां 

ररतभवनानां न्त्वषये जानान्त्त यान्त्न भाटकेन प्राप्तुं शक्यरते । तौ प्रथम ंिहृ ंद्रषु् ं

ितवरतौ । असंारीदम्पतीभ्यां िहृम ् अरोचत तौ  िहृ ं तवीकतुं न्त्नणवयं 

कृतवरतौ । पनुः यदा िहृतवान्त्मरया   तयोः नामान्त्न श्रतुान्त्न तदा सा व्याजं 

कतुवम ्आरब्धवती यत ्सा मांसहाररभ्यः जनेभ्यः िहृ ंन दातुं शक्नोन्त्त यतोन्त्ह 

तन्त्तमन ् भवने कोऽन्त्प मांसाहारी जनः न्त्नवासं न करोन्त्त । सम्पन्त्त्तन्त्वके्रता 

असंारीदम्पती च एतत ् सव ं श्रतु्वा आियवचन्त्कताः जाताः यतोन्त्ह पाश्ववतः 

मत्तयपाकतय िरधः आिच्छन्त्त तम । तेषां परुतः  अपरेषां भवनानां तवान्त्मनः 

अन्त्प एतत ्एव व्याज ंप्रदन्त्शवतवरतः । अरते सम्पन्त्त्तन्त्वके्रता परामश ंदत्तवान ्

यत ् न्त्कं ते तवनाम्नोः पररवतवनं कतुं शक्नतुः? तवनामनी पररवतवनं कृत्वा 

श्रीकुमारं श्रीमतीकुमारीं च कुरुताम ् । असंारीदम्पती तथा कतुवम ् इच्छुकौ न 

आतताम,् अतः तौ कान्त्नचन अरयान्त्न भवनान्त्न द्रषु् ंन्त्नणवयं कृतवरतौ । अरते 

प्रायः मासं यावत ्अरवषेणारतरं तौ  कान्त्चचत ्िहृतवान्त्मनीं प्राप्तवरतौ या तेषां 

कृते भाटकिहृ ंदातुं तवीकृतवती  

 

भितां स्ििारेण ओमप्रकाििालमीस्कना 

सह तस्य सहपास्ठनः स्िक्षकाः ि 

असमानतायाः व्यिहारं स्कमिुं कृतिन्तः? 

आत्मानम ् ओमप्रकाििालमीकेः स्िाने 

स्िापयन ् पङ््कस्तितुष्टयं स्लखन्तु यत ्

उतपररस्स्ितौ भिान ् कीदृिम ् अनुभिम ्

अकररष्यत ्? 

ओमप्रकाििालमीकेः पुस्तकस्य जूठन इत्यस्य 

मुखपृष्ठ ंयस्स्मन ्सः कस्यस्ित ्दस्लतबालकस्य 

रूपेण ियस्कस्य अनुभिान ्प्रस्तौस्त । 

भितां स्ििारेण अंसारीदम्पतीभयां सह 

असमानतायाः व्यिहारः स्कमिुं स्ियते स्म? 

यस्द भिन्तः अंसारीदम्पत्योः स्िाने 

अभस्िष्यन ् तिा ि भितां स्निासािुं 

एतस्मात ् कारणात ् स्िानस्य प्रास्प्तः न 

अभस्िष्यत ्यतोस्ह केिन प्रस्तिेस्िनः भितां 

िममस्य कारणतः भिस्भः सह न स्िातुम ्

इच्छस्न्त तदा भिन्तः स्कम ्अकररष्यन?् 
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मानिीयगररम्णः मूलयम ्

अधनुा यावत ् भवरतः ज्ञातवरतः तयःु यत ् प्रायः कैन्त्ित ् जनैः सह 

असमानतायाः व्यवहारः केवलम ्एतदथं भवन्त्त यत् तेषां जरम कतयां जातौ 

न्त्लङ्ि े अथवा कन्त्तमन ् धम े जातम ् अन्त्तत तथा च ते उच्चविवतय सन्त्रत 

अथवा न सन्त्रत अथवा मध्यमन्त्नम्नविवयोः वा सन्त्रत । ओमप्रकाश-

वाल्मीन्त्कना असंारीपररवारेण च सह असमानतायाः व्यवहारः जान्त्तितैः 

धमवितैः च कारणःै अभवत ्। 

यदा जनैः सह असमानतायाः व्यवहारः भवन्त्त तदा तेषां सम्मानतय हान्त्नः 

भवन्त्त । ओमप्रकाशवाल्मीन्त्कना असंारीदम्पतीभ्यां च सह कृतव्यवहारतय 

कारणतः तेषां िररम्णः हान्त्नः अभवत ् । ओमप्रकाशवाल्मीन्त्क-महोदयतय 

जातेः कारणतः, तेन न्त्वद्यालये सम्माजवनं कारन्त्यत्वा न्त्शक्षकैः छािैः च ततय 

सम्मानतय महती हान्त्नः कृता तथा तादृशी अनभुनू्त्तः काररता यत ् सः 

न्त्वद्यालयीयैः अरयैः छािैः तुल्यः नान्त्तत सः तेभ्यः रयनूतमः आन्त्तत । 

बालकत्वात ्ओमप्रकाशवाल्मीन्त्कः तवयम ्एतन्त्तमन ् न्त्वषये अन्त्धकं न्त्कमन्त्प 

न कृतवान ्। न्त्करत ुयदा ततय न्त्पता तवपिंु सम्माजवनं कुववरतं दृष्वान ्तदा सः 

एततम ै असमानव्यवहाराय क्रोधं कृतवान ् तथा च सः न्त्शक्षकाणां समके्ष 

न्त्वरोधं प्रकन्त्टतवान ्। यदा जनाः असंारीदम्पत्योः कृते तवभवनं भाटकेन दातुं 

न तवीकृतवरतः तदा तेषां सम्मानतय क्षन्त्तः जाता । पनुः यदा सम्पन्त्त्तन्त्वके्रता 

तेषां कृते नामपररवतवनतय परामश ंदत्तवान ्तदा तेषाम ्आत्मसम्मानतय रक्षाथं 

तथा न कृतवरतः ते ततय तं परामश ंन तवीकृतवरतः। 

ओमप्रकाशने असंारीदम्पतीभ्यां च सह एतादृशने व्यवहारेण न भन्त्वतव्यम ्

आसीत ् । ते ततय एव सम्मानतय िररम्णः च अन्त्धकाररणः आसन ् यः 

अरयतय कतयन्त्चत ्जनतय कृते लभते । 

भारतीयलोकतन्त्रे समानता 

भारतीयसंन्त्वधानं सवावन ् जनान ् समानरूपेण पश्यन्त्त । एततय अथवः 

अन्त्तत यत ्देशतय प्रत्येकं जनः, सः कन्त्ित ्परुुषः तयात ्अथवा कान्त्चत् 

मन्त्हला तेषां धमवः जान्त्तः शनै्त्क्षकपषृ्ठभनू्त्मः आन्त्थवकपषृ्ठभनू्त्मः च न्त्कमन्त्प 

तयात ् तैः सह समानरूपेण व्यवहारः कररष्यते अथवा ते समानदृष््या 

द्रक्ष्यरते । पररत ु तदनरतरम ् अन्त्प वयम ् एतद ् न वतंु शक्नमुः यत् 

असमानतायाः व्यवहारः समाप्तः जातः। एषः न समाप्तः पररत ु पनुरन्त्प 

भारतीयसंन्त्वधाने 

१९७५ तमे िषे स्नस्ममते दीिार इस्त िलस्ििे 

पादिाणे िणमलेपकः कस्ित ् बालकः के्षस्पत्िा 

प्रदत्तिनं न स्िीकरोस्त । सः स्िन्तयस्त यत ्तस्य 

कायमस्य अस्प गररमा ितमते तिा ि तस्य 

पाररश्रस्मकः तस्मै आदरेण प्रदेयः। 

 

यस्द भिान ् अंसारीपररिारस्य कस्ित ्

सदस्यः अभस्िष्यत ् तस्हम 

सम्पस्त्तस्ििेिा नामपररितमनस्य 

परामिमस्य उत्तरं किम ्अदास्यत ्? 

स्कं भिान ् स्िजीिनस्य कास्चित ्

एतादृिीं र्टनां स्मरस्त यदा भितः 

गररम्णः हास्नः जाता स्यात ् ? भिान ्

तस्स्मन ् काले स्कम ् अनुभूतिान ्

आसीत ्? 
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सवषेां जनानां समानतायाः न्त्सद्धारतः मारयः कृतः अन्त्तत । यि पवू ं भदेभावतः दवु्यववहारतः च जनानां रक्षाथं कन्त्ित ् अन्त्प 

अन्त्धन्त्नयमः न आसीत ् अधनुा अनेके अन्त्धन्त्नयमाः जनानां सम्मानतय तैः सह च समानतायाः व्यवहारं सनु्त्निेतुं न्त्वद्यमानाः 

सन्त्रत  । 

समानतां तथापन्त्यतुं संन्त्वधाने यान्त्न प्रावधानान्त्न सन्त्रत तेष ु कान्त्नचन ् न्त्नम्नन्त्लन्त्खतान्त्न सन्त्रत – प्रथमम,् अन्त्धन्त्नयमतय दृष््या 

प्रत्येकं जनः समानः अन्त्तत । एततय तात्पयवम ्एतद ्अन्त्तत यत ्प्रत्येकं जनतय कृते राष्रपतेः आरभ्यः कारता-सदृश-िहृसेन्त्वका-

पयवरतं सववः समानरूपेण  अन्त्भन्त्नयमानां पालनं करणीयं भवन्त्त । न्त्द्वतीयम,् केनान्त्प जनेन सह ततय धमवतय जातेः वशंतय 

जरमतथानतय च आधारेण तथा च ततय स्त्रीपरुुषयोः आधारेण च भदेभावः न कतुं शक्यते । ततृीयम,् प्रत्येकं जनः  साववजन्त्नकेष ु

तथानेष ुिरतुं शक्नोन्त्त येष ुक्रीडाके्षिम ्उपाहार-मन्त्रदरान्त्ण आपणान्त्न न्त्वपण्यादयः सन्त्म्मन्त्लताः सन्त्रत । सव ेजनाः साववजन्त्नक-

कूपानां राजमािावणां तनान-घट्टानां च उपयोि ंकतुं शक्नवुन्त्रत । चतथुवम,् अतपशृ्यतायाः उरमलूनं कृतम ्अन्त्तत । 

प्रशासनेन संन्त्वधानेन प्रदत्ततय मारयदत्ततय च समानतायाः अन्त्धकारः न्त्द्वन्त्वधा न्त्क्रयारवयनं प्रन्त्त नीतः अन्त्तत - प्रथमः 

अन्त्धन्त्नयमने अपरचच सववकारतय योजनान्त्भः कायवक्रमैः च सनु्त्वधाहीनसमाजानां साहाय्यं कृत्वा ।  भारते एतादृशाः अनेके 

अन्त्धन्त्नयमाः सन्त्रत ये जनतय समानव्यवहारप्राप्तेः अन्त्धकारतय रक्षां कुववन्त्रत । अन्त्धन्त्नयमने सह सववकारः अन्त्प, यैः समदुायैः सह 

शतान्त्धकेभ्यः वषेभ्यः असमानतायाः व्यवहारः अभवत ् तेषां जीवनम ् उरनतं कतुवम ् अनेकेषां कायवक्रमाणां योजनानां च 

न्त्क्रयारवयनं कृतम ् । एताः योजनाः एतदथं चान्त्लताः सन्त्रत यत ्यैः जनैः अतीते काले अवसराः न प्राप्ताः अधनुा ते अन्त्धकान ्

अवसरान ्प्राप्नयुःु। 

संसद ् अस्माकं लोकतन्त्रस्य आधारस्तम्भः अस्स्त तथा च वयं स्वस्य 

स्िवाास्चतप्रस्तस्िधीिां माध्यमेि तर प्रस्तस्िस्धत्वं प्रापु्नमः। 
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एततयां न्त्दन्त्श सववकारेण कृतः प्रयासः अन्त्तत – मध्याह्नभोजनतय 

व्यवतथा भवते ् इन्त्त । एततय कायवक्रमतय अरतिवतं सवषेां 

सववकारीय-प्राथन्त्मक-न्त्वद्यालयतय बालकानां कृते मध्याह्नभोजनं 

न्त्वद्यालये दीयते । एषा योजना भारते सववप्रथम ं तन्त्मलनाडुराज्य े

प्रारब्धा तथा च 2001 तम े वष े उच्चतम-रयायालयेन सवे राज्य-

सववकाराः षण-्मासाभ्यरतरे सवषे ु न्त्वद्यालयेष ु प्रारब्धुं न्त्नन्त्दवष्ाः । 

एततय कायवक्रमतय अतीव सकारात्मक-प्रभावः जातः । उदाहरणाथं 

मध्याह्न-भोजनतय प्राप्तेः कारणतः न्त्नधवनाः बालकाः 

अन्त्धकसङ्ख्यायां  न्त्वद्यालये प्रवषुे् ं न्त्नयन्त्मतरूपेण च न्त्वद्यालयं 

प्रन्त्त िरतमु ् आरब्धवरतः । न्त्शक्षकाः कथयन्त्रत यत ् पूव ं बालकाः 

भोजनं कतुं िहृ ं िच्छन्त्रत तम तथा च पनुः ते न्त्वद्यालयं पन्त्ितुं न 

आिच्छन्त्रत तम । पररत ुअधनुा तैः तथा न करणीयं भवन्त्त । अनेन 

कायवक्रमेण जान्त्तित-पवूावग्रहान ् रयनूीकतुवम ् अन्त्प साहाय्यं प्राप्तम ् । 

यतोन्त्ह न्त्वद्यालये उच्चविवतय न्त्नम्नजान्त्तविवतय च बालकाः 

न्त्मन्त्लत्वा एव भोजनं कुववन्त्रत तथा च केषनु्त्चत ् तथानेष ु त ु भोजनं 

पतंु दन्त्लत-मन्त्हलानां न्त्नयनु्त्तः कृता वतवते । मध्याह्न-भोजन-

कायवक्रमेण न्त्नधवन-न्त्वद्यान्त्थवनां बभुकु्षां शमन्त्यतुम ्अन्त्प साहाय्यं कृतं 

ये प्रायः ररतोदरेण एव न्त्वद्यालयं प्रन्त्त आिच्छन्त्रत  तथा च 

एततमात ्कारणात ्अध्ययने अवधानं केन्त्रद्रतं न कतुं पारयन्त्रत । 

यद्यन्त्प प्रशासकीयकायवक्रमाः अवसराणां समानतायाः वधवने 

महत्त्वपणूां भनू्त्मका ं न्त्नववहन्त्रत न्त्करत ु अधनुा अन्त्प बहु न्त्कमन्त्प 

सम्पादनतय आवश्यकता अन्त्तत । मध्याह्नभोजनकायवक्रमेण 

न्त्नधवनबालकानां न्त्वद्यालये प्रवशेसङ्ख्या उपन्त्तथन्त्तसङ्ख्या च 

वन्त्धवता पररत ु पनुरन्त्प अन्त्तमन ् दशे े ते न्त्वद्यालयाः यि धन्त्नकानां 

बालकाः िच्छन्त्रत, तेभ्यः न्त्वद्यालयेभ्यः आन्त्धक्येन पथृतां भजरते 

यि न्त्नधवनानां बालकाः पिन्त्रत । अद्य अन्त्प देश ेअनेके न्त्वद्यालयाः 

सन्त्रत येष ु ओमप्रकाशवाल्मीन्त्कसदृशःै बालकैः सह भदेभावतय 

असमानतायाः च व्यवहारः न्त्क्रयते । एते बालकाः एतादृशीष ु

असमानन्त्तथन्त्तष ु  न्त्क्षप्यरते यि तेषां सम्मानतय रक्षा न भवन्त्त । 

एवम ्एततमात ्कारणात ्भवन्त्त यतोन्त्ह अन्त्धन्त्नयमतय न्त्नमावणारतरम ्

अन्त्प जनाः तैः सह समानं व्यवहारं कतुं सज्जाः न सन्त्रत अथावत ्ते 

तथा कतुं न तवीकुववन्त्रत । 

उत्तराखण्डस्य िासकीयिालायां तेषां मध्याह्नभोजनं 

स्ितरन्ती कास्ित ्मस्हला दृश्यते। 

मध्याह्न-भोजन-कायमिमः कः अस्स्त ? स्कं 

भिन्तः एतस्य कायमिमस्य लाभियं ितंु 

िक्नुिस्न्त ? भितां स्िन्तनानुसारेण एषः 

कायमिमः किं समानतायाः भािनां ििमस्यतंु 

िक्नोस्त ? 

 

स्िके्षिे स्ियान्िस्यतायाः कस्यास्ित ्

सिमकारीययोजनायाः स्िषये जानन्तु । एतस्यां 

योजनायां स्कं स्ियते ? एषा कस्य लाभािुं 

स्नस्ममता अस्स्त ? 
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एततय मखु्यं कारणम ् अन्त्तत यत ् दृन्त्ष्कोण े अतीव शनैः शनैः 

पररवतवनम ् आिच्छन्त्त । यद्यन्त्प जनाः जानन्त्रत यत् भदेभावतय 

ब्यवहारः अन्त्धन्त्नयमतय न्त्वरुद्धः अन्त्तत पनुरन्त्प ते जान्त्त-धमव-

पङ्ितुा-आन्त्थवकन्त्तथतीनां मन्त्हलायाः आधारेण च जनैः सह 

असमानतायाः व्यवहारं कुववन्त्रत । वतवमानदृन्त्ष्कोणतय पररवतवनं तदा 

संभवम ्अन्त्तत यदा जनाः  इत्थं न्त्वश्वसेयःु यत ्कोऽन्त्प हीनः नीचः 

वा नान्त्तत सवषेां महत्त्वम ् अन्त्तत तथा च प्रत्येकं जनः 

सम्मानजनकतय व्यवहारतय अन्त्धकारी अन्त्तत । प्रजातरिीयसमाजे 

समानतायाः तथापना  कन्त्ित ्सातत्येन सङ्घषवः अन्त्तत यन्त्तमन ्जनैः 

समाजैः च सहयोिः प्रदातव्यः । एतन्त्तमन ्पतुतके भवरतः एतन्त्तमन ्

न्त्वषये  इतोऽन्त्प न्त्वततरेण पन्त्िष्यन्त्रत । 

अन्येषु लोकतन्िेषु समानतायाः स्िषयाः  

प्रायः भवरतः न्त्चरतयरतः भवेयःु यत ् न्त्कं भारतीयलोकतरिे इत्थम ्

एव अन्त्तत यि असमानतायाः अन्त्ततत्वम ् अन्त्तत तथा च यि 

समानतायाः कृते सङ्घषवः सातत्येन चलन्त्त । सत्यं त ु इदम ् अन्त्तत 

यत ् संसारतय अन्त्धकतमेष ु  लोकतान्त्रिकदशेषे ु समानतायाः न्त्वषये 

न्त्वशेषणे सङ्घषवः जायमानः अन्त्तत । उदाहरणाथं संयतुराज्ये 

अमरेरकायाम ् अफ्रीकी-अमरेरकन-जनाः येषां पवूवजाः  क्रीतदासाः 

आसन ्तथा च अफ्रीकातः आनीताः आसन ्ते अद्यान्त्प तवजीवनम ्

असमानरूपेण एव यापयन्त्रत । यद्यन्त्प 1950 तमतय अन्त्रतमे दशके 

अफ्रीकी-अमरेरकीजनानां कृते समानम ् अन्त्धकारं दापन्त्यतमु ्

आरदोलनम ् अभवत ् । इतः पवूवम ् अफ्रीकी-अमरेरकीयैः जनैः सह 

संयतुराज्ये अत्यन्त्धक-असमानतायाः व्यवहारः भवन्त्त तम तथा च 

अन्त्धन्त्नयमः अन्त्प तेषां कृते समानतायतंु रयायं न प्रददान्त्त तम । 

उदाहरणाथं बसयानेन यािासमये तैः पषृ्ठतने भाि े उपवेष्व्यं भवन्त्त 

अथवा कन्त्ित ् श्वेतजनः उपवषुे्म ् इच्छन्त्त चेत ् तैः तव-आसनतः 

उत्थातव्यं भवन्त्त तम । 

 

 

 

“स्िात्मसम्मानस्य हास्नं कृत्िा जीिनम ् अिोभनीयम ्

अस्स्त । आत्मसम्मानं जीिनस्य महत्तमः भागः अस्स्त । 

एतेन स्िना मनुष्यः नगण्यः अस्स्त । आत्मसम्मानेन सह 

जीिनस्य यापनािुं मनुष्येण स्िपस्त्तष ु जयः प्राप्तव्यः। 

केिल ं कस्ठनेन स्नरन्तरसङ््कर्षेण एि मनुष्यः बलं स्िर्श्वास ं

मान्यतां ि प्रापंु्त िक्नोस्त”। 

मनुष्यः नाििान ् अस्स्त । प्रत्येकं जनेन एकस्स्मन ् स्दने तु 

मत्तमव्यम ् एि अस्स्त परन्तु मनुष्येण अय ं सङ््ककलपः 

करणीयः यत ्सः स्िजीिनस्य बस्लदानम ्आत्मसम्मानस्य 

उच्िादिामन ् स्िकसस्यतंु तिा ि स्िमानिजीिनस्य 

उन्नत्यिुं कररष्यस्त । कस्यस्ित ्साहसपूणमस्य मनुष्यस्य कृते 

आत्मसम्मानरस्हतात ् जीिनात ् अस्िकम ् अिोभनीयम ्

अन्यत ्स्कमस्प नास्स्त एि”। 

-बी-आर.अम्बेडकरः 
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रोजापाक्सवः इन्त्त कान्त्चत ् अफ्रीकी-अमरेरकादेशीया मन्त्हला आसीत ् । 

न्त्दसम्बरमासतय प्रथमन्त्दनाङ्कतय 1955 तम े वष े सा आन्त्दनं कायं कृत्वा 

श्रारता आसीत ् तया बसयाने तवतय आसनं कतमनै्त्चत ् श्वेतजनाय दातमु ्

अनङ्िीकृतम ् । तन्त्तमन ् न्त्दने ततयाः अतवीकरणात् अफ्रीकामलूतय 

अमरेरकाजनैः सह असमानतां न्त्वषयीकृत्य न्त्वशालतय आरदोलनतय प्रारम्भः 

जातः यः नािररक-अन्त्धकार-आरदोलनरूपेण न्त्वख्यातम ् (न्त्सन्त्वल-राइट्स-

मवूमरेट) इन्त्त । 1964 तमतय नािरान्त्धन्त्नयमः जान्त्त-धमव-रान्त्ष्रय-

मलूान्त्धकाराणाम ् आधारेण भदेभावतय न्त्नषधें कृतवान ् । एषः एतद ् अन्त्प 

उतवान ् यत ् अफ्रीकीमलू-अमरेरकायाः बालकानां कृते सवषेां न्त्वद्यालयानां 

द्वारान्त्ण उद्घाटन्त्यष्यरते तथा च तैः न्त्भरनेष ुन्त्भरनेष ुन्त्वद्यालयेष ुन्त्शक्षाथं न िरतव्यं 

भन्त्वष्यन्त्त ये न्त्वशषेरूपेण तेषां कृते एव उद्घान्त्टताः आसन ्। इत्थं भतेू सन्त्त अन्त्प 

आन्त्धक्येन अफ्रीकामलूीयाः अमरेरका-वाततव्याः न्त्नधवनाः सन्त्रत । अन्त्धकतराः 

अफ्रीकीमलूीयाः अमरेरकीयाः बालकाः केवलम ् एतादृशषे ु सववकारीयेष ु

न्त्वद्यालयेष ुएव प्रवषुे् ंसामथ्यववरतः सन्त्रत यि रयनूान्त्न सौन्त्वध्यान्त्न सन्त्रत तथा च 

रयनूयोग्यतावरतः न्त्शक्षकाः सन्त्रत  अपरचच श्वेताः न्त्वद्यान्त्थवनः न्त्नजन्त्वद्यालयान् 

एव िच्छन्त्रत अथवा तेष ु के्षिेष ु न्त्नवसन्त्रत यित्यानां सववकारीयन्त्वद्यालयानां 

ततरः न्त्नजन्त्वद्यालयैः सदृशः एव उरनतः अन्त्तत । 

 

रोजापाक्सव एका अफ्रीकी-अमेररकनमन्त्हला यतयाः 

न्त्वद्रोन्त्हप्रन्त्तन्त्क्रयया अमेररकीयतय इन्त्तहासतय न्त्दशा 

पररवन्त्तवता । 
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लोकतन्िस्य आिाहनम ्

कोऽन्त्प दशेः पूणवरूपेण लोकतान्त्रिकः अन्त्तत इन्त्त न वतंु शक्यते । सदा एव 

एतादृशाः समदुायाः जनाः च भवन्त्रत ये लोकतरितय पथृक् पररभाषां 

कुववन्त्रत अन्त्प च अन्त्धकान्त्धकां समानताम ् आनेतुं नतूनान ् नतूनान ् प्रश्नान ्

कुववन्त्रत । एततय केरद्र ेसः सङ्घषवः अन्त्तत यः सवषेां जनानां कृते समानता-

दानतय सम्मान-दानतय च पक्षधरः अन्त्तत । एतन्त्तमन ् पतुतके भवरतः 

पन्त्िष्यन्त्रत यत ्कथं समानतायाः प्रश्नः भारतीय-लोकतरिे अतमाकं दनैन्त्रदन-

जीवनतय न्त्वन्त्भरनान ् पक्षान ्प्रभावयन्त्त । एतेषां पािानां पािनकाले न्त्वचारं 

कुववरत ु यत ् न्त्कं सवेषां जनानां समानतां तेषाम ् आत्मसम्मानं च न्त्शखरे 

तथापनतय भावनां जनाः तवीकुववरतः सन्त्रत उत न । 

  

भारतस्य संस्ििानस्य पचिदिस्य अनुच्छेदस्य केिन अंिाः  

िमम-मूलिंि-जास्त-स्लङ््कग-जन्मस्िानानाम ्आिारेण स्िभेदस्य प्रस्तषेिः 

(1) राज्यं कस्यास्प नागरस्य स्िरुद्ध ंकेिलं िमम-मूलिंि-जास्त-स्लङ््कग-जन्मस्िानानाम ्अििा एतेषु कस्यास्प 

आिारेण कमस्प स्िभेद ंन कररष्यस्त । 

(2) कस्ित ्नागरः केिलं िमम-मूलिंि-जास्त-स्लङ््कग-जन्मस्िानानाम ्अििा एतेषु कस्यास्प आिारेण - 

क) आपणानां सािमजस्नकभोजनालयानाम ् उपाहारगृहाणां सािमजस्नकमनोरचजनस्य ि स्िानानां 

प्रिेिसम्बन्िे कस्यास्प स्नयोग्यतायाः दास्यत्िस्य स्नबमन्िस्य अििा प्रस्तभूत्याः अिीनः न 

भस्िष्यस्त  ।  

अििा 

ख) पूणमतः अििा भागतः राज्यस्निेः पोस्षतः अििा सािारणजनतायाः प्रयोगािुं समस्पमतकूपानां 

तडागानां स्नानर्ट्टानां राजमागामणां तिा ि सािमजस्नकसमागमस्य स्िानानाम ् उपयोगस्य सम्बन्िे 

कस्यास्प स्नयोग्यतायाः दास्यत्िस्य स्नबमन्िस्य अििा प्रस्तभूत्याः अिीनः न भस्िष्यस्त ।  
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1 लोकतन्िे सािमभौस्मक-ियस्क-मतास्िकारः स्कमिुं महत्त्िपूणमः अस्स्त? 

2 मचजूषायां प्रदत्तस्य संस्ििानस्य पचिदिम ्अनुच्छेद ं पुनः पठन्तु तिा 

ि एतादृिम ् उपायद्वयं ज्ञापयतु यतः अयम ् अनुच्छेदः असमानतां 

दूरीकरोस्त ? 

3 ओमप्रकाििालमीकेः अनुभिः अंसारीदम्पत्याः अनुभिेन केन 

प्रकारेण समानः आसीत ्? 

4 “अस्िस्नयमस्य दृष््टया सिे जनाः समानाः सस्न्त” एतेन किनेन भिन्तः 

स्कम ्अिगच्छस्न्त ? भितां स्ििारेण अयं लोकतन्िे स्कमिुं महत्िपूणमः 

अस्स्त ? 

5 भारतसिमकारेण 1995 तमे िषे स्िकलाङ््कगता-अस्िस्नयमः स्िीकृतः 

आसीत ् । एतस्य अस्िस्नयमस्य अनुसारं स्िकलाङ््कगजनानां कृते अस्प 

समानाः अस्िकाराः प्राप्ताः सस्न्त तिा ि समाजे तेषां सम्पूणमरूपेण 

सहभास्गतायाः प्रबन्िः सिमकारस्य दास्यत्िम ् अस्स्त । सिमकारेण तेभयः 

स्नःिुलकत्िेन स्िक्षा दातव्या अस्प ि स्िकलाङ््कगबालकाः स्िद्यालयस्य 

मुख्यिारायां सम्मेलनीयाः । अस्िस्नयमः एतद् अस्प िदस्त यत ् सिेष ु

सािमजस्नकस्िलेषु भिनेषु स्िद्यालयास्दषु समतलमागामः स्नमामतव्याः यतः 

ति स्िकलाङ््कगानाम ्आिागमनं सरलतया भिेत ्। 

स्ििं पश्यतु तस्य ि बालकस्य स्िषये स्िन्तयन्तु यः सोपानेभयः अिः 

आनीयते । स्कं भिन्तः अनुभिस्न्त यत ् एतस्यां पररस्स्ितौ 

स्िकलाङ््कगतायाः अस्िस्नयमः स्ियान्िस्यतः स्यात ् ? सः भिनं प्रस्त 

सरलतया आिागमनं कतुुं िक्नुयात ्तस्य कृते स्कम ्आिश्यकम ्? तम ्

उत्िाप्य सोपानेभयः अितारणं तस्य सम्मानं सुरक्षां ि किं प्रभाियस्त ? 

अभ्यासः 

शब्द-सङ्कलनम ्

सार्वभौधमक-र्यस्क-मताधिकारः -  अयं लोकतास्न्िकसमाजस्य अत्यन्तं महत्िपूणमः पक्षः अस्स्त । एतस्य अिमः 

अस्स्त यत ्सिेभयः  ियस्केभयः नागरेभयः मतदानस्य अस्िकारः अस्स्त । सः सामास्जकपृष्ठभूस्मतः उत 

आस्िमकपृष्ठभूस्मतः िा भिेत ्। 

गररमा – एतस्य तात्पयमम ्आत्मानम ्अपरान ्जनान ्ि सम्मानयोग्यान ् अिगन्तुम ्अस्स्त । 

संस्ििानम ्– अयम ्एकः अस्भलेखः अस्स्त यस्स्मन ्देिस्य जनतया सिमकारेण ि पालनयोग्यानाम ्

अस्िस्नयमानां स्नयमानां ि  स्नरूपणं कृतम ्अस्स्त । 

नागररक-अस्िकार-आन्दोलनम ्– स्कस्चित ्आन्दोलनं यत ्संयुतराज्य-अमेररकायां 1950 तमस्य दिकस्य अन्ते 

प्रारब्िम ्अस्प ि यस्स्मन ्अफ्रीकास्भजन-अमेररकीयाः जनाः जास्तगत-भेदभािं समापस्यतंु समान-अस्िकाराणां 

ि अभयिमनां कृतिन्तः । 


