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ধমম ও ভাষাভভভিক সংখ্যালঘু গ াষ্ঠীর অভধকাক্রর ভবষয়টি, যা ভকনা ভারতীয় সংভবধান অনুযায়ী একটি গমৌভলক 

অভধকার, তাক্ক স্পষ্টভাক্ব প্রভতষ্ঠা করার জনয ভারক্তর সংভবধান ততভরর সময় সংভবধান সভার উনভিশ জন 

সদসয দুই ভদন বযাপী একটি ভবতক্কম  অংশগ্রহণ কক্রন। সংভবধাক্নর ধারা ২৯ তবভশষ্টপূণম ভাষা, ভলভপ বা সংসৃ্কভত 

“সংরক্ষক্ণর” অভধকার গদয়। ধারা ৩০ অনুযায়ী ভনক্জক্দর “পছন্দ” মত ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান প্রভতষ্ঠা ও পভরচালনা 

করার অভধকার ভারক্তর “ধমম” ও “ভাষা” ভভভিক সমস্ত সংখ্যালঘু গ াষ্ঠীর আক্ছ। এই গুরুত্বপূণম আক্লাচনা 

চলার সময় কক্য়কজন সদসয এই অভধকারক্ক “গ াষ্ঠীভভভিক” করারও দাভব জানান। আইন প্রক্ণতাক্দর একটি 

দল খু্ভশ ভছক্লন না, কারণ তাাঁ রা শুধু তাাঁ ক্দর ভবভশষ্ট ভাষাক্ক “সংরক্ষণ” নয়, তার সক্ে “উন্নয়ন” শব্দটিক্কও 

গযা  করক্ত গচক্য়ভছক্লন। তক্ব, “গ াষ্ঠী” বা “উন্নয়ন” – এই শব্দ দুটির গকানটিক্কই আনুষ্ঠাভনকভাক্ব  ৃহীত সংভবধাক্নর অংশ ভহক্সক্ব রাখ্া হয় ভন।  

সমসামভয়ক রাজনীভতর, ভবক্শষ কক্র গয কটি রাক্জয ভহনু্দরা সংখ্যায় কম গসখ্াক্ন তাাঁ ক্দর “সংখ্যালঘু” ভহক্সক্ব গঘাষণা করার জনয গকন্দ্রসরকাক্রর কাক্ছ 

গপষ করা দাভবটির অর্ম গবাঝার জনয এই ঐভতহাভসক পটভূভমকা জানা জরুভর। ভারক্তর জনসংখ্যার পাঁচাভশ শতাংশই গয ভহনু্দ ধমমাবলম্বী, গসই কর্াটি মার্ায় 

রাখ্ক্ল গবাঝা যাক্ব গয, এই দাভবটি সংখ্যালঘুর সাধারণভাক্ব স্বীকৃত সংজ্ঞা এবং তার অন্তভনমভহত তক্ের ভবরুক্ে যায়।  

একই সক্ে, ২০০২ সাক্ল টিএমএ পাই মামলায় ভারক্তর সুভপ্রম গকাটম  সংখ্যালঘু সংক্রান্ত গয ঐভতহাভসক রায়টি গদয় গসটি অনুযায়ী, এই দাবীর একটি আইভন 

ভভভি আক্ছ। পাই-এর মামলাটি ইভেত কক্র গয, ভারক্তর রাজযগুভল  ঠক্নর প্রার্ভমক শতম  ভছল ভাষা এবং গসই কারক্ণই, সংভবধাক্নর ধারা ৩০-এর 

প্রক্য়াজক্ন রাক্জযর গপ্রভক্ষক্ত “ভাষাভভভিক সংখ্যালঘু" পভরচয়টি ভনভিত করা উভচত।      

এই একই যুভি অনুসরণ কক্র “ধমীয় সংখ্যালঘুর” অবস্থান বযাখ্যা করা হক্য়ক্ছ; গদক্শর সমস্ত না ভরক সাধারণত গয অভধকারগুভল গপক্য় র্াক্কন গসগুভলর 

পাশাপাভশ আরও ভকছু অভতভরি সুভবধা গয সংখ্যালঘুরা পান গসই ভবষয়টি ভাক্লাভাক্ব গনওয়া হয় না। পাই মামলার একজন ভবচারক এও বক্লন গয, গয 

ভবক্শষ অভধকারগুভল ভহনু্দ “সংখ্যালঘুক্দর গদওয়া হক্য়ভছল” ভারতীয় সংভবধান তার রাজননভতক পভরক্প্রভক্ষত ও রাজননভতক প্রসেগুভল সকক্লর সামক্ন তুক্ল 

ধক্র। সংখ্যালঘুক্দর হাক্ত সংভবধান অনুযায়ী অভধকার র্াকার ভবষয়টি সংভবধাক্নর মূল কাঠাক্মার অংশ এবং তা সংক্শাধন বা হস্তান্তর সম্ভব নয়। এই জনয, 

তাক্দর সংখ্যাক্ক রাজযস্তক্রর গপ্রভক্ষক্তই ভবক্বচনা করক্ত হক্ব বক্ল ভহনু্দক্দর গয দাভব তাক্ক এভিক্য় যাওয়া যায় না।        

এই পযমাক্য় সব গর্ক্ক আকষমনীয় ভবষটি হল, পাই মামলার রায়টি আসক্ল ভারক্তর বহুস্তরীয় তবভচিক্কই স্বীকার কক্র। ভাষা, জাভত বা ধমম যাই ভনভবমক্শক্ষ 

প্রক্তযক্করই ভনজস্ব ও স্বতন্ত্র পভরচয় আক্ছ, যাক্ক এমন ভাক্ব অকু্ষণ্ণ রাখ্ক্ত হক্ব যাক্ত এক জাভত ভহক্সক্ব সমভিত করার পক্রও গসই পভরচয় ভারক্তর ভভন্ন 

ভভন্ন গভৌ ভলক তবভশষ্টযক্ক প্রভতভবভম্বত কক্র – এই ভবষয়টি এই রাক্য়র মাধযক্ম প্রভতভষ্ঠত হয়।   

অনয ভদক্ক, সংখ্যালঘু মুসভলমরা যাক্ত সরকারী সং ঠক্ন অংশগ্রহক্ণর সুক্যা  না পান তা আমাক্দর গদক্শর সংখ্যা ভরষ্ঠ গতাষণকারী সরকার ভনভিত কক্রক্ছ 

এবং কমমসংস্থাক্নর জনয এমন সমস্ত শতম  আক্রাপ করা হক্য়ক্ছ যাক্ত অভধকাংশ মুসভলম ও খৃ্স্টান ধমমাবলম্বীরা গদশ চালাক্নার প্রভক্রয়ায় অংশ না ভনক্ত 
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পাক্রন। তাক্দর গপাষাক, খ্াদযাভযাস, জীবনযািা ও ধমীয় রীভতনীভত এই আক্ন্দালন দ্বারা আক্রান্ত হক্য়ক্ছ এবং তা আবার প্রশাসভনক ও প্রাভতষ্ঠাভনক স্তর 

গর্ক্ক সমর্মনও পাক্ে।      

ভহনু্দক্ত্বর ধারণার উপর ভভভি কক্র  ক্ি ওঠা “জাতীয়তাবাক্দর” গয সংজ্ঞা বতম মান সরকাক্রর অভীষ্ট তাক্ক সম্ভব করক্ত, ঐক্কযর নীভতক্ক ভনরর্মক প্রমাণ 

কক্র এই সরকার  “একজাতীয়তাবাদ” নীভতক্ক সমর্মন কক্র। তবদুযভতন মাধযম গয বভহরে ভনমমাণ কক্রক্ছ তা এমন একটি আখ্যাক্নর ভনমমাণ কক্র, গয আখ্যান 

এই গদক্শর “জাতীয়” সামাভজক-ধমীয় চভরিক্ক সংজ্ঞাভয়ত করার পাশাপাভশ দাভব কক্র গয, মুসভলম ও খৃ্স্টান ধমমাবলম্বীক্দর সাংসৃ্কভতক চচম া, ভাষা ও 

ভবশ্বাসপ্রণালী ভারক্তর ভনজস্ব নয় এবং তাই গসগুভলক্ক বজম ন করক্ত হক্ব। এই ধরক্ণর জাতীয়তাবাদ কখ্নই একটি সবমসমাভবষ্ট সমাক্জর লক্ষণ নয়।     

ভহনু্দক্দর সংখ্যালঘু বক্ল  ণনা করক্ত শুরু করক্ল দুটি গুরুত্বপূণম প্রক্ের উদয় হয়। প্রর্মত, কাক্ক ভহনু্দ বক্ল ধরা হক্ব? ভদ্বতীয়ত, এই ভবষয়টি ভনক্য় কাজ 

করার জনয ভক সংসক্দর হাক্ত একক্চটিয়া ক্ষমতা আক্ছ এবং রাক্জযর আইনসভাগুভল ভক সংখ্যালঘু বক্ল কাক্দর ধরা হক্ব তা ভচভিত করার উপযুি? 

সুভপ্রম গকাক্টম র ১৯৬৬ সাক্লর একটি রাক্য়, প্রধান ভবচারপভত ভপ. ভব.  ক্জন্দ্র াডকক্রর মাধযক্ম তাাঁ ক্দর বিবয গপষ করার সময়, পাাঁ চ ভবচারপভতর একটি গবঞ্চ 

গলক্খ্ন গয, ভহনু্দত্ব (ভহনু্দ) “একজন মাি ইশ্বক্রর পূজা কক্র না, একটি ভনভদম ষ্ট ধমমমক্ত ভবশ্বাস কক্র না, একটি সুভনভদম ষ্ট ধমীয় আচার বা অনুষ্ঠাক্নর ধারাক্ক 

অনুসরণ কক্র না; কাযমত, তা গকান ধমম বা ভবশ্বাক্সর সংকীণম প্রর্া ত তবভশষ্টক্ক চভরতার্ম করক্ত পাক্র বক্ল মক্ন হয় না। এক্ক বৃহদাক্র্ম একটি জীবনযাপক্নর 

পন্থা বক্ল আখ্যাভয়ত করা যায় এবং তার গবভশ ভকছু না।” পক্র, ১৯৯৫ সাক্ল ভবচারপভত গজ. এস. ভামমা এই সংজ্ঞাটিক্ক “ভহনু্দত্ব” – এই রাজননভতক আখ্যার 

সক্ে একক্ি পাঠ কক্রন। ১৯৯৫ সাক্লর সুভপ্রম গকাটম  স্বীকৃত এই সংজ্ঞাটির পক্র অভধকাংশ ভারতীয় না ভরক, স্বাভাভবকভাক্বই, “ভহনু্দ” বক্ল প্রভতভষ্ঠত।        

ভহনু্দ ভববাহ আইক্নর মত আইনগুভল বক্ল গয, মুসভলম, খৃ্স্টান, পাভসম বা ইহুদী ধমমাবলম্বী বাক্দ ভহনু্দ আইন সকক্লর প্রভত প্রক্যাজয। এখ্াক্নও এই চারটি ধমম, 

“ভহনু্দ” নামক ধারণাটির অংশ নয়। এখ্ন প্রে হল, “সংখ্যালঘু” অবস্থান চায় গয গ াষ্ঠী তাক্ক ভঘক্র ভক এমন একটি ভশভর্ল সংজ্ঞা ততভর করা সম্ভব, যার 

সাহাক্যয গসই গ াষ্ঠী ভারতীয় সংভবধাক্নর ধারা ২৯ ও ৩০ অনুযায়ী সুরক্ষা পাওয়ার গযা যতা পায়? এর সক্ে সক্ে আমরা জাভন গয, সুভপ্রম গকাটম , গঘাভষত 

সংখ্যালঘুক্দর তাভলকায় যুি হওয়ার জনয অনযানয গ াষ্ঠীর দাভব জানানক্ক উৎসাহ না ভদক্য় তার বদক্ল ভক ভাক্ব এমন সামাভজক পভরভস্থভত  ক্ি গতালা যায় 

যাক্ত এই গঘাভষত সংখ্যালঘু তাভলকাক্ক ক্রমশ গছাট করক্ত করক্ত এক্কবাক্রই বাভতল করা যায় তার পন্থা ও উপায় গখ্াাঁ জার ভনক্দম শ কভমশন ফর 

মাইনভরটিজক্ক ভদক্য়ক্ছ।    

ভদ্বতীয় প্রেটির গক্ষক্ি, সংভবধাক্নর কাঠাক্মা আপাত-যুিরাষ্টীয় হওয়ায়, গকন্দ্রসরকাক্রর পাশাপাভশ, রাজযসরকাক্রর হাক্তও তার অধীনস্থ অঞ্চক্লর ভাষা ত 

ও ধমীয় তবভচিযক্ক স্বীকৃভত গদওয়ার ক্ষমতা আক্ছ। এ ভবষক্য় গকন্দ্রসরকাক্রর অবস্থান ভাসা ভাসা ও সুভবধাবাদী বক্ল মক্ন হয়; প্রার্ভমকভাক্ব গকন্দ্রসরকার 

সুভপ্রম গকাক্টম  একটি অবস্থান গনয় এবং গঘাষণা কক্র গয, এ গক্ষক্ি সংসদ ও রাজযসরকার, উভক্য়রই যু পত ক্ষমতা আক্ছ। ভকন্তু, গসই একই মামলা যখ্ন 

একটি অভনভিত অবস্থায় গপৌাঁছয়, তখ্ন গকন্দ্র পরবতী একটি হলফনামার মাধযক্ম জানায় গয, সংখ্যালঘু পভরচয় গঘাষণা করার অভধকার একমাি 

গকন্দ্রসরকাক্রর হাক্তই অভপমত। গকক্ন্দ্রর এই অবস্থান অবশযই যুিরাষ্ট্রীয় সাংভবধাভনক কাঠাক্মার ভভতক্র সংঘাত সৃভষ্ট করক্ব। বলাই বাহুলয, গকক্ন্দ্রর ক্ষমতার 

পাশাপাভশ আঞ্চভলক ভাষাগুভলও রাক্জযর আইনসভাগুভলর ভনয়ন্ত্রণাধীন।     



গয আইনগুভল ধমম সংক্রান্ত অভধকারক্ক প্রভাভবত কক্র, গসগুভল সরকারী শৃঙ্খলা ও স্বাস্থয বযবস্থার অে, এবং তার সক্ে এই আইনগুভল রাক্জযর আইভন 

ক্ষমতার অভধকাক্ররও অন্ত মত। ভাষা ও ধমম – “সংখ্যালঘু” পভরচয় ভনধমারক্ণর এই দুটি প্রার্ভমক শতম ই যু পতভাক্ব রাজয ও গকক্ন্দ্রর আইভন এখ্ভতয়াক্রর 

মক্ধয পক্ি। এর ফক্ল, আমরা ভক গকানভাক্বই “সংখ্যালঘু” পভরচয় গঘাষণা করার ক্ষমতা গর্ক্ক রাজযক্ক বাদ ভদক্য় ভদক্ত পাভর? 

গকন্দ্র ভনক্জর অবস্থাক্নর এই সমূ্পণম ভবপরীতভদক্ক ঘুক্র যাওয়ার ফক্ল গকক্ন্দ্রর হাক্তই সমস্ত ক্ষমতা জি হক্ব। এর ফক্ল, গকন্দ্রসরকাক্রর চাভলত ভসোন্ত 

গনওয়ার প্রভক্রয়ায় ভবভভন্ন প্রক্দক্শর প্রভতভনভধক্ত্বর অনুপভস্থভতর মত বহুমুখ্ী সমসযা সামক্ন এক্স পিক্ব। আমাক্দর ভুক্ল গ ক্ল চলক্ব না গয, আমাক্দর 

সংভবধাক্নর মূল তবভশষ্টযগুভলর মক্ধয একটি হল এর “যুিরাষ্ট্রীয়” কাঠাক্মা, যার সংক্শাধন সম্ভব নয়। শুধুমাি ভারতীয় না ভরকক্দর তবভচিযক্ক আঞ্চভলকস্তক্র 

স্বীকৃভত গদওয়ার প্রভক্রয়াটিই এই ধরক্নর সংকক্ে গপৌাঁছক্নার সব গচক্য় ভাল পন্থা।       

আইনসভার সৃভষ্ট করা ভবদযমান ভনয়ন্ত্রণ বযবস্থার আক্লাচনায় ভফক্র আসা যাক। সংসদ ১৯৯২ সাক্ল একটি আইন প্রণয়ন কক্রভছল, যার মাধযক্ম নযাশনাল 

কভমশন ফর মাইনভরটিজ প্রভতভষ্ঠত হয়। এই কভমশক্নর কাজ হল সংখ্যালঘুক্দর উন্নভত ও উন্নয়ক্নর মূলযায়ণ করা এবং সংখ্যালঘুক্দর স্বার্মরক্ষার জনয 

সংভবধাক্ন গয ভনরাপিামূলক পদক্ক্ষপ গনওয়া হক্য়ক্ছ গসগুভল ঠিক মত কাজ করক্ছ ভকনা তার গখ্য়াল রাখ্া।       

সমক্য়র সক্ে সক্ে গঘাভষত সংখ্যালঘুক্দর কাযমকরীভাক্ব ভনরাপিা গদওয়ার বদক্ল এই সংস্থাটি গকবলমাি একটি গশাভাবধমক অক্ে পভরণত হক্য়ক্ছ। গয রকম 

অনুভূভতহীনভাক্ব এই সংস্থাটি কাজ কক্র তা নযাশনাল ভহউমযান রাইটস কভমশক্নর মত সংস্থা, যা আক্  ভারক্তর একজন প্রািন প্রধান ভবচারপভত পভরচালনা 

করক্তন এবং বতম মাক্ন সুভপ্রম গকাক্টম র একজন প্রািন ভবচারপভত পভরচালনা কক্রন, তার গর্ক্ক গকানভাক্বই আলাদা নয়। যখ্ন গদক্শর সামভগ্রকভাক্ব 

উচ্চতম সংখ্যায় সংখ্যাগুরু গ াষ্ঠী সংখ্যালঘু গ াষ্ঠীর তাভলকায় যুি হক্ব, তখ্ন এই কভমশনটি তাক্দর কাক্জর ধরণ বদলায় ভকনা গসটাই গদখ্ার ভবষয়। 

২০০৪ সাক্ল নযাশনাল কভমশন ফর মাইনভরটি এডুক্কশনাল ইনভস্টটিউশন প্রভতষ্ঠা করা হয়, যার সাহাক্যয, গক “সংখ্যালঘু” তা গঘাষণা করার গয ক্ষমতা 

গকক্ন্দ্র হাক্ত আক্ছ তা সহ, ভশক্ষা সং ঠনক্ক সংখ্যালঘুক্দর জনয ভশক্ষা সং ঠক্নর পভরচয় গদওয়া যায়। এর ফক্ল, গক/কারা সংখ্যালঘু তা ভনধমারক্ণর 

প্রভক্রয়াটি তাক্দর বযভি ত ভবক্বচনার উপর ভনভম র কক্র। গসই অনুযায়ী, গকন্দ্রসরকার ধমম ও ভাষার ভভভিক্ত ছয়টি গ াষ্ঠীক্ক সংখ্যালঘু বক্ল গঘাষণা করক্ছ 

(পাই মামলার মূল তে ভনক্য় গকানও রকম ভচন্তা না কক্রই)।      

সংভবধাক্নর ধারা ২৯ ও ৩০ এমন একটি সমক্ঝাতাক্ক রূপ গদয় যা ধমীয় সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মক্ধয ভারসাময ভনভিত কক্র। একটি সুভবশাল সংখ্যাগুরুর 

ভদক গর্ক্ক গকানও তবষময যাক্ত না ঘক্ট তা ভনক্য় সংখ্যালঘু, ভবক্শষত মুসভলম ও খৃ্স্টান ধমমাবলম্বীক্দর, ভনভিত করা প্রক্য়াজন। সংখ্যালঘুক্দর ভনরাপিার 

জনয সংভবধাক্ন গয সবমজনীন বযবস্থা গনওয়া হক্য়ক্ছ তা আদার বযাক্কায়াডম  ক্লাক্সস (ওভবভস) এবং ভশভডউলড কাস্ট (এসভস) ও ভশভডউলড ট্রাইবসক্দর 

(এসটি) মত সংখ্যালঘু গ াষ্ঠী, যাাঁ ক্দর জনয এই একই সংভবধাক্নর অনয জায় ায় গয ভনজস্ব সুরক্ষার বযবস্থা করা হক্য়ছ  তার অনুরূপ। ২৯ ও ৩০ ধারায় 

ধমমভভভিক সংখ্যালঘুক্দর জনয যা বক্ন্দাবস্ত করা হক্য়ক্ছ, তা এই সবমজনীন বযবস্থার সক্ে একই সূক্ি বাাঁ ধা। যভদ এই দাভবটি সফল হয়, তক্ব ভবক্শ্বর সামক্ন 

ভারত এমন একটি উদাহরণ হক্য় উঠক্ব, গয উদাহরণ অনুযায়ী গদক্শর সবমাভধক প্রভাবশালী ধমীয় ও রাজননভতক গ াষ্ঠী, যাক্দর হাক্ত সব রকম কতৃম ক্ত্বর 

ক্ষমতা আক্ছ, তাক্দরও সংখ্যা ভরষ্ঠতাবাদ গর্ক্ক সাংভবধাভনক ভনরাপিার প্রক্য়াজন – গয ভনরাপিা গবষ্টনী ভনভমমত হক্য়ভছল সামাভজক, অর্মননভতক এবং 

রাজননভতক ভদক গর্ক্ক সবমাভধক ভপভছক্য় পিা গ াষ্ঠীর জনয।      

এম. আর. সামসদ ভদভির বাভসন্দা এবং ভতভন ভারক্তর সুভপ্রম গকাটম  ও অনযানয হাই গকাক্টম  কমমরত একজন আইনজীবী।  


