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मनुस्मतृि आणि  िंवळधान यािंचे  िुऱनात्मक अध्ययन  

 

 

डॉ गोऩालस िंग बच्छिरे 
 (इतिहास विभाग प्रमखु) 

ससध्दार्थ महाविद्यालय, जाफ्राबाद, 
जज.जालना महाराष्ट्र भारि  

  

               भारतामध्ये ईस.सन. दसुऱ्या ततसऱ्या शतकात मन ुआतण भगृ ुयाांच्या धमाावरील सांवाद 

म्हणजे मनसु्मतुी होय यात कताव्य, आचार, गणु, तनयम, अतधकार इत्यादीवर तलखाण आह ेआसे 

मानले जाते परांत ुयात सवुचने कमी आतण कुवचने जास्त आहते.  

                 या मनसु्मतुीत १२ अध्याय असनू २६८३ श्लोक आहते यातील कुवाचनामळेु डॉ. 

भीमराव आांबेडकराांनी २५ तडसेम्बर १९२७ रोजी जाहीरपणे मनसु्मतुीचे दहन केले. 

                  या मनसु्मतुीतील तनवडक अन्यायकारक श्लोक व भारतीय सांतवधानीतील न्यायकारक  

कलमे याांच्यातील परस्पर तवरोधावर भाष्य करण्याचा हा प्रयत्न            

काय होते या मनसु्मतृी मध्ये जाणनू घेऊ या  सांतवधान आतण मनसु्मतृी यामधील फरकातनू 

मनुस्मृती:-   मनसु्मतृीनसुार ब्राम्हण, क्षतिय, वैश्य व शदु्र, ह ेजन्मत: `असमान` आहते. कारण, 

ब्राम्हणोस्य मखुमासीद बाहू राजन्य कृत्य:। 
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उरु तदस्य यह वैश्य: पदभयाां शदु्रो अजायत॥ 1 

अथा :- ब्राम्हणाांचा जन्म ब्रम्हाच्या मखुातनू झाला आह,े क्षतियाांचा जन्म बाहुतनू, वैश्याांचा जन्म 

माांडीतनू आतण शदु्राांचा जन्म ब्रम्हाच्या पायातून झाला आह ेअसे मनसु्मतृी:- अध्याय 1 श्लोक 31, 429, 

499 आह.े१   

संविधान:- परांत ुडॉ. बाबासाहबे आांबेडकर तलखीत भारतीय सांतवधानानसुार सवा नागररक `समान` 

आहते. त्याांचा धमा,वांश, जात, तलांग, तकां वा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई आह.े 

राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेिात कायद्यापढेु समानता अथवा कायद्याचे सांरक्षण 

नाकारणार नाही असे सांतवधान:- कलम 14 मध्ये आह\ . 2 

 मनुस्मृती:- ब्राम्हणी मनसु्मतृीनसुार चार वणाातील लोकाांना सरकारी नोकरी तमळतवण्याचा समान 

अतधकार नाही. शदु्र व्यक्ती न्यायतधश बन ूशकत नाही व ब्राम्हणाांतशवायतशक्षकीपेशा कोणीही करु 

शकत नाही मनसु्मतृी:- अध्याय 1 श्लोक.91,98, 99 साांगते. 3 

सांतवधान:-  परांत ुडॉ. बाबासाहबे आांबेडकर तलखीत भारतीय सांतवधानानसुार सवा नागररकाांना जात, 

धमा, वांश, जन्म तकां वा भाषा याची कोणतीही अडचण न आणता सरकारी नोकरय्ा तमळतवण्याचा 

समान सांधी दतेे असे  सांतवधान:- कलम 16 मध्ये आह े. 4 

 मनुस्मृती:-  ब्राम्हणी मनसु्मतृी नसुार ब्राम्हणाांतशवायअन्य कोणालाही स्वातांत्र्य नाही, व्यवसाय 

करण्याचेही स्वातांत्र्य नाही. प्रत्येकाचे व्यवसाय ठरलेले, ब्राम्हण तशक्षण घेणार, यज्ञ करणार, 

क्षतियाांनी राजकारभार करावा, वैश्याांनी व्यापार करावे. आतण शदु्राांनी या सवाांची सेवा करावी असे 

मनसु्मतृी:- अध्याय 1.88, 98, 90, 130 मध्ये आह े. 5 

संविधान:-  परांतु डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर तलखीत भारतीय सांतवधानानसुार सवा नागररकाांना सवा 

प्रकारची स्वातांत्र्ये बहाल केली आहते. त्यामध्ये भाषण व अतभव्यक्ती, भारताच्या राज्यक्षेिात सवाि 

मकु्तपण े सांचार करण्याचा, रहाण्याचा व स्थातयक होण्याचा तसेच कोणताही पेशा आचरण्याचा 

अथवा कोणताही व्यवसाय करण्याचा हक्क असेल सांतवधान:- कलम 19 मध्ये आह े. 6 
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 मनुस्मृती :- धतुा ब्राम्हणी मनसु्मतृीनसुार क्षतिय, वैश्य, शदु्र याांना गलुाम बनतवल ेजाऊ शकते. परांत ु

कोणत्याही पररतस्थतीत ब्राम्हणाांना गलुाम बनतवले जाऊ शकत नाही मनसु्मतृी:- अध्याय 7. श्लोक 15, 

16 मध्ये आह े. 7 

संविधान:- परांतु डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर तलखीत भारतीय सांतवधान साांगते की, माणसाांचा 

अपव्यापार आतण वेठतबगारी याांना मनाई आह.े कोणत्याही पररतस्थतीत माणसाांना तवकता तकां वा 

तवकत घेता येत नाही. तकां वा त्याांना गलुाम बनतवल े जाऊ शकत नाही. याचे उल्लांघन करणे हा 

कायद्यानसुार तशक्षापाि अपराध असेल सांतवधान:- कलम 23 मध्ये आह े. 8 

 मनुस्मृती:- ढोंगी ब्राम्हणी मनसु्मतृीनसुार फक्त ब्राम्हणाांनाच तशक्षण घेण्याचा अतधकार आह.े 

क्षतिय, वैश्य, शदु्र याांना तशक्षण घेण्याचा अतधकार नाही.9 

संविधान:- परांतु आांबेडकरी भारतीय सांतवधानानसुार या कलमान्वये तशक्षणाचा हक्क बहाल 

करण्यात आला आह.े राज्य ह,े सहा वषाापासनू ते चौदा वषाापयातँच्यासवा मलुाांना कायद्याने 

ठरतवल्यानसुार मोफत व सक्तीचे तशक्षण दईेल.10 

मनुस्मृती:- तवदशेी ब्राम्हणी मनसु्मतृीनसुार ब्राम्हण जगातील सवा सांपत्तीचा मालक आह.े शदु्र 

तकतीही लायक असला तरी त्याला सांपत्ती जमा करण्याचा अतधकार नाही. कारण शदु्राने सांपत्ती जमा 

केल्यास ब्राम्हणाांस िास होतो. 11 

संविधान:- परांतु आांबेडकरी भारतीय सांतवधानानसुार कायद्याने प्रातधकार तदल्यावाचनू कोणत्याही 

व्यक्तीला ततच्या मालमत्तेपासनू वांतचत करण्यात येणार नाही. कायद्याने कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या  

सांपत्तीच्या अतधकारापासनू परावतृ्त केल े जाऊ शकत नाही. त्याच्या सांपत्तीचे रक्षण करण्याची 

जबाबदारी सरकारची आह े12 

 मनुस्मृती:-  यरेुतशयन ब्राम्हणी मनसु्मतृीनसुार शदु्राने ब्राम्हणाची तनांदा केल्यास त्याची जीभ 

कापावी, परांतु तोच अपराध ब्राम्हणाांनी केल्यास त्यास राजाने कमीत कमी तशक्षा द्यावी. 13 
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संविधान:- परांत ु डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर तलखीत भारतीय सांतवधानानसुार कोणत्याही व्यक्तीने 

कोणत्या दसुरय्ा व्यक्तीची तनांदा, भाषा तकां वा तलखीत स्वरुपात केली असल्यास त्यास प्रचलीत 

कायद्यानसुार दोन वषााची सजा तकां वा जमुााना तकां वा दोन्ही सजा तदल्या जाते. 14 

मनुस्मृती:- आया ब्राम्हणी मनसु्मतृीनसुार ब्राम्हण स्त्री बरोबर कोणी व्यभीचार केल्यास त्यास मतृ्यदूांड 

द्यावा परांत ुब्राम्हणाने क्षतिय, वैश्य, शदु्र याांच्या स्त्रीशी व्यतभचार केल्यास त्यास फक्त रु. 500 पण 

सौम्य दांड करावा. 15 

संविधान:- माि डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर तलखीत भारतीय सांतवधानानसुार, तो अपराध 

करण्याच्या वेळी अांमलात असलेल्या कायद्याखाली जी तशक्षा साांतगतलेली असेल ती करता येईल. 

आयपीसी म्हणजे इांतडयन पीनल कोड नसुार कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही कोणत्याही स्त्रीशी 

व्यतभचार केल्यास त्यास पाच वषााची तशक्षा व जमुााना तकां वा दोन्ही तशक्षा केल्या जातात. 16 

९) मनुस्मृती:- ब्राम्हणी मनसु्मतृीनसुार ब्राम्हणाच्या हत्येची तशक्षा फक्त मतृ्यदूांड आह.े परांत ु

ब्राम्हणाने कोणाची हत्या केल्यास त्याला मतृ्यदूांडाची तशक्षा करता येत नाही कारण ब्राम्हण हत्येपेक्षा 

मोठा अपराध पथृ्वीतलावर नाही. त्यामळेु राजाने ब्राम्हण वधाचा तवचारही मनात आण ूनये. 17 

 संविधान:-  परांतु डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर तलखीत भारतीय सांतवधानानसुार, तो अपराध 

करण्याच्या वेळी अांमलात असलेल्या कायद्याखाली जी तशक्षा साांतगतलेली असेल ती करता येईल. 

इांतडयन पीनल कोड नसुार हते ु परुस्पर हत्या केली असल्यास त्याच्या या कृत्याला मानव हत्त्या 

समजनू त्यास मतृ्यदूांड तकां वा आजीवन कारावास या तशक्षा तदल्या जातात.18 

सारांश :-  

भारतात ततसऱ्या शतकापासनू मनसु्मतृीने आपल्या कुवचनामळेु समाजातील तस्त्रया शदू्र आतण 

मानवतावादी लोकाांवर जो अन्याय केला आतण मानसु्मतृीतील श्लोक तकती अन्यायकारक होते 
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आतण त्यावर उपचार, उपाय  आतण समाधान मानवतावादाच्या दृष्टीकोनातनू बाबासाहबेाांनी 

तलतहलेल्या सांतवधानातनू तमळालेला आह ेह ेसमाजापढेु आणण्याचा हा छोटासा प्रयत्न  

1) मनसु्मतृी:- अध्याय 1 श्लोक 31, 429, 499                                             2) सांतवधान:- कलम 14. 

3) मनसु्मतृी:- अध्याय 1 श्लोक.91,98, 99     4) सांतवधान:- कलम 16 

5) मनसु्मतृी:- अध्याय 1. श्लोक 88, 98, 90, 130   6) सांतवधान:- कलम 19 

7) मनसु्मतृी:- अध्याय 7. श्लोक 15, 16    8) सांतवधान:- कलम 23 

9) मनसु्मतृी:- अध्याय 1 श्लोक.88, 89, 90, 91    10) सांतवधान:-  कलम 21ए 

11) मनसु्मतृी:- अध्याय 1. श्लोक 100, 10, 129   12) सांतवधान:-  कलम 300 क 

13) मनसु्मतृी:- अध्याय 8. श्लोक 270    14) सांतवधान:- इांतडयन पीनल कोड 

15) मनसु्मतृी:- अध्याय 8. श्लोक 359    16 सांतवधान:-) इांतडयन पीनल कोड 

17) मनसु्मतृी:- अध्याय 10.381 अध्या11. श्लोक 127, 129. 18 सांतवधान:-) इांतडयन पीनल क  


