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प्रस्त्ताळना (Introduction):-  

     उबायरेरा रढा शा जगाच्मा इततशावात भानल भुजततचा रढा ठयरा आशे.ऩयंऩयेन े
गुराभीत फंददस्त झारेरी बायतीम स्री वुध्दा फाफावाशेफांच्मा भानल भुततीच े ध्मेम शोत.े 
बायतातीर वलऴभतेच्मा प्रश्नारा जवे लणथ व्मलस्था ल जातीलादाच ेअसबन्न स्तय आशेत. तवेच 
स्री भुततीच्मा प्रश्नारा शी ते आशेच अळी भौसरक भांडणी फाफावाशेफांनीच वलथ प्रथभ केरी”१ 

 फाफावाशेफांनी छरऩती सळलाजी भशायाज ल भशात्भा ज्मोतीफा पुरे मांचा स्री 
वलऴमी अवरेरा दृष्टीकोन जस्लकारुन बायतातीर स्रीमांवाठी भशान अव ेबयील कामथ केरेरे 
आशे.फाफावाशेफांनी बायतातीर केलऱ दसरत, भागावलर्गथम, गरयफ स्रीमांचाच उध्दाय केरा नाशी 
तय अखखर स्री लगाथचा भग ती स्री कोणत्माशी जाती, धभाथची, प्रदेळाची, लंळाची अवो. स्री 
लगाथच्मा उध्दायावलऴमी फाफावाशेफांचा वलळार ल भशान दृजष्टकोन शोता. फाफावाशेफांनी स्री 
लगाथच्मा उध्दायावाठी त्मांच्मा वलाांर्गण वलकावावाठी वलथ प्रथभ स्रीमांलय गुराभी, दास्म 
रादणा-मा लाईट, अभंगर, अभानली प्रथा, ऩयंऩया मांचा वुक्ष्भ र्चककत्वक ऩध्दतीने अभ्माव 
केरा. भनुस्भतृीवश वलथ धासभथक ग्रंथाची कठोय र्चकीत्वा केरी. भनन, र्चतंन करुन आऩल्मा 
बाऴणाच्मा, सरखाणाच्मा भाध्मभातुन त्मांनी वलथप्रथभ आऩरे स्री लगाथवलऴमी वलचाय भांडरे, 
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वभाज जागतृी केरी लाईट चारी रयती, रुढी, ऩयंऩया, ऩध्दती, व्मलस्था मालय कडाडुन टीका 
केरी.  

 फाफावाशेफांनी बायतातीर स्रीमांच्मा भानल अर्धकायावाठी, त्मांच्मा 
कल्माणावाठी, त्मांच्मा वलाांर्गण वलकावावाठी केलऱ वलचायच व्मतत केरे नाशीत तय बायतीम 
वंवलधानाच्मा भाध्मभातनु वंवलधानात तयतुदीशी करुन ठेलल्मा आशेत. एलढे भोठे भशान 
मोगदान फाफावाशेफांच े स्रीमांवाठी आशे. ऩयंतु बायताची ळोकांततका दश आशे कक बायतातीर 
पाय कभी स्रीमा असानाभुऱे हणशणा ककंला जातीम व्देऴाभुऱे हणशणा फाफावाशेफांच ेबायतातीर 
स्रीमांवाठी मोगदान भानतात. 

शिंऴोधनाची उद्दिष्ट््ये (Objective of the research):-  

१) बायतातीर अखखर जाती, धभाथच्मा, प्रदेळाच्मा भदशरांना जाणील करुन देणे कक स्रीमांच्मा 
कल्माणावाठी त्मांच्मा, भानल अर्धकायावाठी फाफावाशेफ यारदंदलव झटरेरे आशेत. 

२) स्री लगाथवलऴमी फाफावाशेफांचा अवरेरा दृजष्टकोन वांगण्मावाठी.  

३) स्री लगाथवलऴमी फाफावाशेफांच ेवलचाय ल अखखर स्री लगाथवाठी फाफावाशेफांनी केरेरे भशान  

   कामथ वांगण्मावाठी.   

४) आज बायतातीर अखखर जाती, धभाथच्मा, प्रदेळाच्मा, लंळाच्मा स्रीमा याजकायणात, 
ळावककम नोकयी, खाजगी वंस्था अथाथत बायतात ल बायताफाशेय जगात जी ऩदे बुऴवलत आशेत 
ते कोण्मा देली, देलतांच्मा कृऩेभुऱे नाशी तय केलऱ भशात्भा पुरे ल डॉ.फाफावाशेफ आंफेडकय 
मांच्मा भशान वलचाय ल कामाथभुऱेच शे वांगण्मावाठी.  

५) फाफावाशेफांकड ेऩाशण्माचा काशी स्रीमांचा वंकुर्चत दृजष्टकोन फदरण्मावाठी.  

शिंऴोधक ऩध्दती (Research Method):-  
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         प्रस्तुत वंळोधनावाठी तनदानात्भक ऩध्दती (Dignostic Research Method) 
चा उऩमोग कयण्मात आरा आशे ज्मा भध्मे प्राथसभक ल दयु्मभ वाधन वाभग्रीचा लाऩय 
कयण्मात आरा आशे( वलवलध वंदबथ ग्रंथ, तनमतकारीके, ऩाक्षषके, भासवके, लतथभान ऩरातीर 
रेख, ळावककम ग्रंथ, इरेतरॉतनक बाऴणे इत्मादी) 

शिंऴोधनाच ेमषत्ळ (Significant of Research) :-  

१) प्रस्तुत वंळोधनाच ेभशत्ल अवे आशे कक फाफावाशेफांचा स्रीमांकड ेऩाशण्माचा जो 
भशान ल वलळार दृजष्टकोन आशे तवा वभाजातीर, बायतातीर रोकांचा ल स्रीमांचा 
वलचाय शोण्मावाठी 

२)  फाफावाशेफांच्मा स्रीवलऴमी कामाथची स्पुतॉ, प्रेयणा घेलुन आदळथ बायतीम स्री तनसभथती वाठी 

३) बायतातीर तवेच जगातीर वयकायने फाफावाशेफांच्मा स्रीमावलऴमी केरेल्मा वलचाय ल 
कामाांची स्पुतॉ घेलुन अखखर स्री लगाथच्मा अर्धक कल्माण ल वलकावावाठी प्रस्तुत 
वंळोधनाच ेभशत्ल आशे 

४)  फाफावाशेफांवलऴमी वभाजातीर, बायतातीर ककंफशुना जगातीर काशी रोकांच े अवरेरे 
गैयवभज वंकुर्चत लतृ्ती, भानसवकता फदरण्मावाठी 

५)   फाफावाशेफांनी जजलनाच्मा अनेक षेरात बयील कामथ केरे आशे त्माच फयोफय बायतातीर 
स्री लगाथच्मा भानल अर्धकायावाठी त्मांना गुराभगीयी, दास्मातुन, लाईट चारीयीती, 
ऩयंऩया, रुढी, ऩध्दती, व्मलस्थेतुन भुतत कयण्मावाठी अशोयार ककती कष्ट घेतरे आशेत 
तवेच ककती शारअऩेष्टा वोवल्मा आशेत. अखखर स्री लगाथच्मा कल्माणावाठी 
फाफावाशेफांची ककती तऱभऱ शोती शे बायतातीरच नव्शे तय जगातीर रोकांना, 
स्रीमांना वभजण्मावाठी प्रस्तुत वंळोधन वलऴमा च ेभशत्ल आशे. 

६) आज फाफावाशेफांभुऱेच स्रीमांच ेआर्थथक, ळैषखणक, याजकीम, वाभाजजक, वांस्कृततक 
षेरात वषभीकयण घडुन आरेरे आशे ल वषभीकयण घडत आशे.  
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मखु्य वळवय (Main theme):-  

 “लैददक काऱात आखण भशाबायत काऱाऩमांत भदशरांना वभान अर्धकाय(शतक) 
शोते त्मांना सळषणाचा ह्कतक देखखर ऩुरुऴांच्मा फयोफयीने शोता गागॉ आणी भैरमेी दश उदाशयणे 
वलथश्रतु आशेत भदशरांना स्लंमलयातुन भनऩवंत ऩतत तनलडण्माचा अर्धकाय शोता धासभथक 
स्लातंत्र्म देखखर शोते. ऩयंतु त्मानतंय ऩरयजस्थती फदरत गेरी आखण जस्रमांना भानली ह्कतक 
नाकायण्मात आरे. त्मांची जस्थती गुराभाप्रभाणे झारी त्मांना सळषणाचा ह्कतक नाकायण्मात 
आरा अततयेकी प्रभाणात स्री ऩुरुऴ बेदबाल वुरु झारा.ऩुरुऴवत्ताक वभाज ऩध्दतीच्मा 
लयलंट्माखारी भदशरांचे स्लातंत्र्म बयडरे गेरे. फारवललाश, ऩुनथवललाशाव वलयोध, वलधला 
वललाशाव वलयोध, वती जाणे, भुयऱी वोडणे, देलदावी, फशुऩत्नीत्ल आदी घातक ल लाईट, रुढी 
ल ऩयंऩयेच्मा फेड्मा स्रीमांच्मा ऩामात ठोकल्मा शोत्मा. १९ व्मा ळतकाऩमांत दशच ऩरयजस्थती 
शोती. 

 नतंय भशऴॉ धोंडो केळल कले, याजायाभ भोशन याम, भशात्भा ज्मोततफा पुरे, 
वावलरीफाई पुरे, ऩंडडता यभाफाई, कभथवलय बाउयाल ऩादटर, गोऩाऱ गणेळ आगयकय मांनी 
स्रीमांच्मा उध्दायावाठी ल वलाांर्गण वलकावावाठी आऩ आऩल्मा ऩयीने प्रमत्न केरे.  

     ऩयंतु फाफावाशेफांनी केलऱ प्रमत्नच केरे नाशी तय अखखर जाती, धभाथच्मा स्री 
लगाथरा आऩल्मा वलचाय, बाऴण, रेखनातुन ल बायतीम वंवलधानातीर तयतुददतुन त्मांच े
नैवर्गथक भुरबुत अर्धकाय(ह्कतक) सभळ्लुन देउन त्मांना दास्मातुन, 
गुराभर्गयीतुन,अन्माम,अत्माचायाऩावुन भुतत केरे” २ 

 

 “स्रीमांचा वाभाजजक चऱलसऱत वशबाग अवाला मावाठी १९२७ ऩावनु 
ळलेटऩमांत भदशरांच्मा ऩरयऴदा, वबा बयलुन स्री ळततीरा जागतृ कयण्माचा वलथ प्रथभ 
फाफावाशेफांनी प्रमत्न केरा. वलथ जाती, धभाथतीर स्रीमा ळोवऴत आशेत स्रीमांच्मा स्लातंत्र्माच्मा 
जादशयनाहणमा भध्मे फाफावाशेफ हणशणारे की रग्नानंतय दश ऩजत्न ऩुरुऴाची वभान अर्धकायी 
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अवरेरी गदृशणी अवरी ऩादशजे ती नल-माची गरुाभ अवता काभा नमे भुरगा-भुरगी अवा 
बेद करु नमे. भुरा प्रभाणे भुरीरा सळकलुन स्लासबभानानं ल स्लतंर फाण्माने जगण्माव 
सळकलाले.स्रीमांच्मा प्रगतीलरुन त्मा वभाजाच्मा प्रगतीच भोजभाऩ ठयतं. मा वाठी 
फाफावाशेफांनी स्री सळषणाचा वलचाय भांडुन स्रीमांच्मा सळषणालय जास्त जोय ददरा”३ 

      कायण कक “एक ऩुरुऴ सळकरा तय एक व्मतती वुधायते ऩण एक स्री सळक्षषत 
झारी तय वंऩुणथ कुटंुफाची वुधायणा शोते. फाफावाशेफ ऩुरुऴ आखण स्री मा दोन्शी घटकाभध्मे 
तत्लत: कोणत्माशी स्लरुऩाचा बेद कयीत नव्शत.े वंऩुणथ भानल भतुतीची ल तनकोऩ वभाज 
तनसभथतीची त्मांची आकांषा शोती भानल वभाजाचा अवलबाज्म ल तततकाच भशत्लाचा बाग मा 
नात्माने फाफावाशेफ स्री लगाथकड ेऩाशत शोते स्री आखण ऩुरुऴ शे दोन्शी घटक भुरत: वभवभान 
आशेत मालय त्मांचा वलश्लाव शोता स्री आखण ऩुरुऴ मा दोन्शी घटकांचा वभता तत्लाच्मा 
ऩामालय वलचाय केल्मासळलाम नली वलऴभता वलदशन वभाज व्मलस्था तनभाथण शोलु ळकत नाशी 
मा भताऩमांत अभ्मावाअतंी ते मेलुन ऩोशोचरे शोते त्माभुऱे स्री लगाथकड े ऩाशण्माचा 
फाफावाशेफांचा दृजष्टकोन भोठा लस्तुतनष्ट ल तनकोऩ अवा सवध्द झाल्माच ेददवुन मेते”४ 

     एक बायतीम नागयीक हणशणुन स्रीरा दश ते वलथ ह्कतक अवालेत जे कक एक 
ऩुरुऴारा अवतात अवा फाफावाशेफांचा स्रीमांवलऴमी वलचाय शोता. फाफावाशेफांची स्री भुततीची 
लैचायीक ऩाश्लथबुभी मा देळातीर तथागत बगलान गौतभ फुध्द, भशात्भा वंत कफीय ल भशात्भा 
पुरे मा तीन गुरंुच्मा लैचारयकतेतुन तनभाथण झारी आशे. फाफावाशेफांनी स्री भुततीचा वलचाय 
याजष्रम दृजष्टकोनातुन केरा ५०% स्रीमा स्लतंर नवतात तो देळ अधाथ अर्धक गुराभ अवतो. 
“फाफावाशेफांचा भुरींच्मा उच्चसळषणालय तवेच वशसळषणालय जास्त बय शोता त्मावाठी 
लेऱोलेऱी त्मांनी आऩल्मा लेगलेगळ्मा दठकाणी केरेल्मा बाऴणातुन, रेखनीतुन केलऱ वलचायच 
भांडरे नाशीत तय फाफावाशेफांच्मा लडडरांच ेवशकायी श्री सळलनाक गौनाक जभेदाय जे न्मुमाकथ  
रा शोते त्मांच्मा ऩराच्मा उत्तयात फाफावाशेफांनी सरदशरे कक तुभच्मा भुरीचा भी सळषणावाठी 
गौयल कयतो. ततरा चांगरे सळषण द्मा अवा वल्रा ददरा. कु.काळीफाई जाधल मा ढोय 
वभाजातीर भॅदरक नाऩाव भुरीरा नवथच्मा कोवथचा वल्रा देलुन स्लत: खटऩट करुन नवथच्मा 
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कोवथरा केलऱ प्रलेळच सभळ्लुन ददरा नाशी तय लवतीगशृाची वोम करुन ददरी. रोकलगथणीतुन 
ततरा कऩड ेआखण इतय आलश्मक वादशत्म शी ऩयुवलरे तवेच कु.ळांता दगडु सळदें मा भुरीच े
ककतथनकायाफयोफय शोणाये रग्न थांफलुन त्मा भुरीरा आऩल्मा घयी आणुन भुरीप्रभाणे वंबाऱुन 
ततरा सळषण देलुन सळक्षषका केरे. कु.वुरोचना घटकांफऱे मा भशाय वभाजातीर ऩदशरी भॅदरक 
ऩाव झारेल्मा भुरीच ेलतृ्तऩरातुन जाशीययीत्मा असबनंदन केरे तवेच १९२५ भध्मे वोराऩुय मेथे 
भुरींवाठी एक लवतीगशृ वुरु केरे. लधाथ मेथे एका ब्राहणशण सळक्षषकेच्मा वंगण्मालरुन 
भुख्माध्मावऩकेने एका अस्ऩशृ्म भुरीरा ळाऱेत मेण्माव भनाई केरी अवता फाफावाशेफांनी 
लतृ्त्ऩरातुन लाचा पोडुन न्माम सभळ्लुन ददरा. १९४५ भध्मे सळषणाच्मा प्रवायावाठी 
फाफावाशेफांनी भुंफई मेथे ऩीऩल्व एज्मुकेळन वोवामटीची स्थाऩना केरी १९४६ भध्मे औयंगाफाद 
मेथे सवध्दाथथ करा ल लाखणज्म ल वलसान भशावलद्मारमाची स्थाऩना केरी. १९५० भध्मे 
सभसरदं भशावलद्मारमाची स्थाऩना केरी”५ 

  २५ डडवेंफय १९२६ योजीच्मा भशाडच्मा चलदाय तळ्माच्मा वत्माग्रशालेऱी 
फाफावाशेफांनी दसरत ऩरयऴदेत स्रीमांना उदेळुन जे बाऴण ददरे ते इतके प्रेयणा दामक ठयरे 
कक लरयष्ठ लगाथतल्मा स्रीमा ज्मा प्रभाणे याशतात, लागतात, लस्र दार्गने ऩरयधान कयतात 
त्माप्रभाणेच अस्ऩशृ्म ल दसरत स्रीमांनी आऩल्मा भध्मे फदर केरा. आऩल्मा वभाजाच्मा 
बर्गनींनी उच्चलखणथम स्रीमांप्रभाणे लागाले, ददवाले आखण स्लाबीभानाने जगाले अळी 
फाफावाशेफांची आंतरयक तऱभऱ शोती. नलया ल भुरे शे दारु वऩऊन घयी मेत अवतीर तय 
त्मांना घयात घेलु नका भुराभुरींना सळषण द्मा तवेच जुन्मा ल गरीच्छ चारीयीती वोडुन 
ददल्मा ऩादशजेत ल त्माचप्रभाणे स्लच्छतेने लगण्माची जफाफदायी घ्मा अवा वल्रा ददरा. 
भुरींना सळषण द्मा सान आखण वलद्मा मा गोष्टी काशी ऩुरुऴावाठीच नाशीत तय त्मा स्रीमांना 
शी आलश्मक आशे हणशणुन भुरींना सळषण ददल्मासळलाम याशु नका”६ 

 १९२७ भध्मे अस्ऩशृ्मांच्मा वऩण्माच्मा ऩाण्मावाठी फाफावाशेफांनी जो भशाड मेथे 
वत्माग्रश केरा ल १९३० भध्मे अस्ऩशृ्म वभाजारा इतयांप्रभाणे भंददय प्रलेळ मा वाठी नासवक 
काऱायाभ भंददय प्रलेळाचा जो वत्माग्रश केरा त्माभध्मे स्रीमांच्मा शतकाचा शी वभालेळ केरा. 
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ब्राहणशण, भयाठा, याजऩुत, ओफीवी स्रीमांना वुध्दा वलऴभतालादी भनुस्भतृी ग्रंथाने कोणतेच 
अर्धकाय ददरेरे नव्शते त्माभुऱे फाफावाशेफांनी २५ डडवेंफय १९२७ रा छरऩती सळलाजी 
भशायाजांची जजथे वभाधी आशे त्मा यामगड ककल्ल्माच्मा  ऩामथ्माळी छरऩती सळलाजी 
भशायाजांच्मा याज्मासबऴेकारा वलयोध कयणा-मा वलऴभतालादी, जातीलादी भनुस्भतृी ग्रंथाची 
शोऱी करुन भशायाजांना आदयांजरी लादशरी. 

       “१६ जुन १९३६ योजी भुंफई च्मा दाभोदय शॉर भध्मे बयरेल्मा लेश्मा आखण 
भुयळ्मा वायख्मा स्रीमांच्मा वबेत फाफावाशेफांनी आऩल्मा बाऴणात वांर्गतरे कक तुहणशारा 
वभजरे ऩादशजे कक स्री जात शी वभाजाचा अरंकाय आशे प्रत्मेक वभाज स्रीमांच्मा 
चारयत्र्मारा अर्धक भान देतो आऩरी गदृशणी शोणायी स्री उत्तभ कुरातीर अवाली अळी 
प्रत्मेक जण अऩेषा कयतो तळी बामाथ सभऱाली हणशणुन प्रमत्न कयतो. कायण आऩल्मा भुरा-
फाऱांचा कुटंुफाचा,कुऱाचा नाल रौककक स्री च्मा सळरालय अलरंफुन आशे. त्माभुऱे लेश्मा 
व्मलवाम वोडुन रग्न करुन प्रततष्ठेने जगा वांर्गतरे तवेच ज्मा लेश्मा रग्न करुन वंवाय करु 
इजच्छत शोत्मा त्मांची रग्ने रालुन ददरी.तवेच फाफावाशेफांनी स्रीभुततीच्मा वंदबाथत कुटंुफ 
तनमोजनाचा दश वलचाय केरा”७ 

     “नागऩुय मेथे १९४२ भध्मे ऩदशल्मा अखखर बायतीम दसरत भदशरा ऩरयऴदेत 
जभरेल्मा २०ते २५ शजाय भदशरांना उदेळुन बाऴण ददरे ल हणशणारे कक स्रीमांच्मा वंघटनेलय 
पाय भोठा वलश्लाव ठेलणाया भी भाणुव आशे. त्मांना जय वलश्लावात घेतरे तय वभाजाची 
वुधायणा कयण्मावाठी त्मा काम काम करु ळकतात शे भी जाणतो. दसरत लगाथभध्मे काभ 
कयण्माव जेव्शाऩावुन भी वुरुलात केरी तेव्शा ऩावुन ऩुरुऴाफयोफय स्रीमा शी वशबागी झारेल्मा 
आशेत. स्रीमांची प्रगती ज्मा प्रभाणात झारी अवेर त्मालरुन एखाद्मा वभाजाची प्रगती भी 
भोजत अवतो. स्लच्छ याह्कण्माव ल वलथ दगुुथणाऩावुन भुतत याशण्माव, भरुांना सळषण देण्माव 
भुरांच्मा भनात भशत्लाकांषा जागतृ कयण्माव फाफावाशेफांनी वांर्गतरे. रग्न कयण्माची घाई न 
कयण्माव वांर्गतरे ल वलाथत भशत्लाच ेहणशणजे रग्न झारेल्मा प्रत्मेक भुरीने ऩतीची भैरीण 
हणशणुन त्माच्मा प्रत्मेक कामाथत वशकामथ द्माले. भार गुराभा वायखे लगण्माव तीने खफंीय ऩणे 
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नकाय द्माला ल वभतेवाठी आग्रश धयण्माव वांर्गतरे. फावाशेफांनी भुरींच्मा सळषणाची वोम 
व्शाली हणशणुन औयंगाफाद मेथे सभरींद भशावलद्मारमाची स्थाऩना केरी तवेच फव वेला शी वुरु 
केरी.”८ 

          १९४२ भध्मे फाफावाशेफ व्शाईवयाम च्मा कें ददम भंरी भंडऱात भजुय भंरी 
अवतांना फाफावाशेफांनी खाणीत काभ कयणा-मा स्रीमांना फाऱंतऩणाची यजा ल ती शी ऩगायी 
सभऱण्माची वोम कयणाये वलधेमक वंभत करुन घेतरे. तवेच कोळ्वा खाणीतीर स्री भजुयांना 
ऩुरुऴा ईतकीच भजुयी देण्माचा आदेळ काढुन अनेक वलरती ददल्मा. खाणीतीर काभगाय 
स्रीमांच्मा फाऱांतऩणाच्मा यजेवंफंधी भशत्लाच ेवलधेमक फाफावाशेफांनी १९४५ भध्मे भंजुय करुन 
घेतरे स्री ल ऩुरुऴ भजुयांच्मा दशा तावांचा ददलव कभी करुन आठ तावांचा ददलव कयणाये 
भशत्लाच े वलधेमक वंभत करुन बायतीम भजुयांच्मा आखण स्रीमांच्मा जजलनात क्ांतीकायी 
वुधायणा घडलुन आणरी. काभगाय ल स्री भजुयांच्मा वलथ खात्माभध्मे आभुराग्र ऩरयलतथन 
घडवलणा-मा अनेक वुधायणा अभंरात आणल्मा. “६ डडवेंफय १९४५ भध्मे वेके्दटएट भध्मे रेफय 
प्रा.कसभश्नवथ वल्रागाय ल इतय अर्धकायी मांच्मा ऩरयऴदेच्मा भुंफईत उद्घाटन प्रवंगी 
फाफावाशेफ हणशणारे कक काभगाय शा भनुष्म आशे ल भानलाच ेजे ह्कतक आशेत ते काभगायारा 
अवणे जरुयीच ेआशे”९ 

 अळा प्रकाये ऩुरुऴ ल भदशरा काभगायांच्मा भानली ह्कतकांफद्द्र दश फाफावाशेफांना 
तळ्भऱ शोती त्मावाठी त्मांनी काभगाय भंरी अवतांना स्री काभगायांना अनेक वोमी, वुवलधा 
सभळ्लुन देउन स्री काभगायांच ेकल्माण केरे.  

 फाफावाशेफांनी बायतीम वंवलधानाच्मा भाध्मभातनु स्री लय रादरेरी शजायो 
लऴाथऩावुनची आर्थथक, वाभाजजक गुराभगीयी कामद्माद्लाये नष्ट केरी. वंवलधानातीर बाग-3 
भधीर आदटथकर १४ ते १८ भध्मे वभानतेच्मा अर्धकायानुवाय कामद्माऩुढे वलथ वभान ल 
वलाथना वभान वंयषण देण्मात आरे. धभथ, लंळ, जात,् सरगं, जन्भस्थान मा कायणालरुन 
बेदबाल कयण्माव भनाई कयण्मात आरी तवेच आदटथकर १९ ते २२ नुवाय स्लातंत्र्माचा ज्मा 
भध्मे जजलीत याशण्माचा ल व्मजततगत स्लातंत्र्माचा अर्धकाय देण्मात आरा तवेच आदटथकर २३ 



 

प्रा. डॉ. गोऩाऱसशिंष बी. बच्छिरे             वळजय शाषेबराळ शालळे     9P a g e  

 

ते २४ भध्मे ळोऴणावलरुध्द्चा अर्धकाय देण्मात आरा. आदटथकर २५ ल २६ नुवाय 
धभथस्लातंत्र्माचा अर्धकाय शी देण्मात आरा ल आदटथकर ३२ नुवाय वंवलधातनक उऩामांचा अथाथत 
बायताच्मा वलोच्च न्मामारमात थेट लरयर भौसरक अर्धकायांच्मा उल्रंघनावलरुध्द दाद 
भागण्माचा अर्धकाय देण्मात आरा.  

      “२५ डडवेंफय १९५२ योजी कोल्शाऩुय मेथे जस्रमांच्मा नऊ वंस्थातपे आमोजजत 
भानऩर वभायंबात फाफावाशेफांनी स्रीमांच्मा वलनंतीलरुन दशदं ु कोड बफरात स्रीमांना कोण 
कोणते ह्कतक ददरे आशेत ल काम तयतुदी केल्मा शोत्मा मा वलऴमी वुफोध रयतीने वललेचन 
केरे”१० 

            स्रीमांनी आऩल्मा ह्कतकावाठी भनोदौफथल्म टाकुन कंफय कवुन ऩुढे आरे ऩादशजे.  

 “स्रीमांना वभाजात वभानतेचा दजाथ सभऱाला वभाजात प्रततष्ठा, अर्धकाय 
प्राप्त व्शालेत,स्रीमांच्मा उध्दायावाठी, कल्माणावाठी फाफावाशेफांनी २१ वप्टेंफय १९५१ योजी 
रोकवबेत “द्दषिंद ु कोड बीऱ” चाय लऴथ यारदंदलव कष्ट करुन भोठ्मा भेशनतीने भांडरे दश 
बायताच्मा ईततशावातीर एक पाय भोठी ऐतीशासवक घटना भानरी जाते. केलऱ दसरत फशुजन 
नव्शे तय बायतातीर वंऩणुथ स्री लगाथच्मा स्लातंत्र्माचा भागथ फाफावाशेफांच्मा दशदं ुकोड फीराभुऱे 
भोकऱा झारा.भनुस्भतृीवायख्मा ग्रंथांनी स्रीमांच े वलथ प्रकायच े ह्कतक नाकायरे शोते ती 
वभाजात ऩुरुऴ प्रधान वभाज व्मलस्थेच्मा दालणीरा फांधरेल्मा जनालयावायखी गुराभ शोती 
तीरा कौटंुबफक, वाभाजजक वन्भान नव्शता केलऱ द:ुख अन्माम, अत्माचाय लाट्मारा शोता तो 
दयु कयण्मावाठी भानलतालादी फाफावाशेफांनी दशदं ुकोड फीर रोकवबेत भांडरे.   

 ऩयंतु बायतातीर ऩुरुऴप्रधान ल वनातनी भनोलतृ्तीच्मा रोकप्रतीतनधींना 
स्रीमांच ेस्लातंत्र्म रुचरे नाशी त्मांनी दशदं ुकोड फीरारा कडाडुन वलयोध केरा. मा बफराभुऱे ख-
मा अथाथने स्री स्लतंर शोणाय शोती. कामद्मान े स्रीमांना ह्कतक, अर्धकाय, दजाथ ल प्रततष्ठा 
सभऱाली शे फाफावाशेफांच ेस्लप्न शोते. मा बफरात एकुण वात बाग शोत.े 

 १) स्रीमांना भारभत्तेचा लडीरोऩाजजथत अर्धकाय 
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 २) भतृाचा लायवदाय ठयवलण्माचा अर्धकाय 

 ३) ऩोटगी 
 ४) वललाश 

५) घटस्पोट 

६) घटस्पोट 
७) दत्तक वलधान 

८) असानत्ल ल ऩारकत्ल 

     रोकळाशीवलयोधी ल ऩुयाणभतलादी लतृ्तीच्मा वलयोधाभुऱे फीर भंजुय झारे नाशी 
त्माभुऱे फाफावाशेफ खऩु द:ुखी झारे ल त्मांनी २७ वप्टेफय १९५१ भध्मे योजी आऩल्मा कें दिम 
कामदा भंरी ऩदाचा तडकाफ़डकी याजीनाभा ददरा. स्रीमांच्मा अर्धकायावाठी, कल्माणावाठी, 
उध्दायावाठी आऩल्मा कें दिम भंरी ऩदाचा तडकापडकी याजीनाभा देणाये फाफावाशेफ वंऩुणथ 
बायतात आजऩमांतच्मा ईततशावात एकभेल नतेे आशेत. ऩुढे शेच बफर फाफावाशेफांच े वलचाय, 
ध्मेम वयकायच्मा रषात आल्मालय टप्प्मा टप्प्मात भंजुय झारे ल बायताच्मा 
ळतकानुळतकाच्मा इततशावारा दशदं ुकोड बफराभुऱे एक ऐततशासवक लऱण सभऱारे”११ 

  आज दशदं ुकोड बफराच ेचाय कामद्मात रुऩांतय झारे आशे. 
१) दशदं ुवललाश कामदा- १९५५  
२) दशदं ुदत्तक ल तनलाथश अर्धतनमभ-१९५६ 
३) असानत्ल ल ऩारकत्ल अर्धतनमभ- १९५५ 
४)  दशदं ुउत्तयार्धकायी अर्धतनमभ-१९५६ 

  आखण कौटंुबफक दशवंाचायाचा कामदा-२००५ मात दशदं ु कोड बफराच े
प्रततबफफं ऩाशण्माव सभऱते.  

शमारोऩ / शारािंऴ (Conclusion) :-   



 

प्रा. डॉ. गोऩाऱसशिंष बी. बच्छिरे             वळजय शाषेबराळ शालळे     11P a g e  

 

 बायतातीर स्रीभुतती चऱलऱीरा ताजत्लक अर्धष्ठान फाफावाशेफांनी दशदं ुधभथ 
ल ऩुयाणाची वखोर ल ऩयखड र्चककत्वा करुन सभऱलुन ददरे. स्री वुध्दा एक व्मजतत आशे. 
केलऱ उऩबोगाची लस्तु नवुन “मानळ”(Human) आशे अळा आदळथलादी बुसभकेऩमांत ते 
थांफरेच नाशी तय बायतातीर स्री दास्माच े भुऱ ळोधनु काढरे स्रीमांच्मा गुराभर्गयीचा ल 
अस्ऩशृ्मता, जातीमता ल लणथलादाचा वंफंध स्ऩष्ट केर. तवेच स्रीमांच्मा ददु्थळवे कायणीबुत 
अवरेल्मा अधंश्रध्देच ेभुऱ दशदं ुऩुयाणे ल भशाकाव्मात कवे आशे शे वप्रभाण सवध्द केरे.  
 बायतातीर स्रीमांना त्मांच े नैशर्गिक मानळी ह्क्क सभळ्लुन द्मामरा 
फाफावाशेफांनी भोठा वघंऴथ केरेरा ददवुन मेतो. “फाफावाशेफांनी स्रीमांवाठी केरेल्मा 
वंवलधानात्भक तयतुददभुऱेच स्रीमांच्मा आमुष्मारा नलवंजजलनी प्राप्त झारी आशे. गसरतगार 
झारेल्मा स्रीमांना शतक आखण अर्धकायाच ेअभतृजर फाफावाशेफांनी ऩाजरे आखण आज त्मा 
जीलनाच्मा वलवलध षेरात चभकदाय काभर्गयी कयतांना ददवुन मेत आशेत.ज्मा स्रीरा वभाज, 
अथथ, धभथ, याजव्मलस्थेत कवरेशी स्थान आखण दजाथ नव्शता अळा स्रीमांना फाफावाशेफांनी 
वंवलधानात्भक दजाथ प्राप्त करुन वभाजात वन्भान सभळ्लुन ददरा. आखण त्माभुऱेच आज 
श्रीभती प्रतीबाताई ऩादटर बायताच्मा वलोच्च याष््ऩती ऩदालय वलयाजभान शोलु ळकल्मा. 
श्रीभती इंददया गांधी बायताच्मा ऩंतप्रधान तय श्रीभती ककयण फेदी आमऩीएव(IPS)ऩोसरव 
अर्धकायी ल श्रीभती वुजाता भनोशय उच्च न्मामारमाच्मा न्मामार्धळ शोलु ळकल्मा ऩयंतु 
ददैुलाने वभाजातीर ल देळातीर काशी स्रीमांना फाफावाशेफांच्मा मा प्रचंड उऩकायाचा वलवय 
ऩडरेरा ददवुन मेत आशे. 

      आज दश वभाजातीर ल देळातीर काशी स्रीमा व्रतलैकल्मे आखण कभथकांड, 
वत्मनायामण, रक्ष्भीऩुजन, चतुथॉ मा वायख्मा ऩुजा अचाथ कयण्मात लेऱ आणी ऩैवा घारलतात 
आजची स्री शे वलवरुन जाते कक वलद्मेची देलता वयस्लती अवुन शी स्रीमांना सळषणाचा 
अर्धकाय नव्शता. धनाची देलता रक्ष्भी अवुन शी ऩैळालय स्रीमांचा कुठल्माशी प्रकायचा 
अर्धकाय नव्शता. ळततीची देलता दगुाथ अवुनशी त्मांना दारुड्मा नल-माचा भाय खाला रागत 
शोता.स्रीमांच्मा भदतीवाठी मा देली-देलता कधी धालुन आल्मा नाशीत कक कधी त्मांनी त्मांच्मा 
वाठी वंघऴथ केरा नाशी.”१२ 
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 स्रीमांना गुराभगीयीतुन भुतत कयण्मावाठी याष्रवऩता भशात्भा ज्मोतीफा पुरे, 
वावलरीफाई पुरे आखण डॉ.फाफावाशेफ आंफेडकयांनी आमुष्मबय अगदी आऩल्मा ळलेटच्मा 
श्लावाऩमांत वंघऴथ केरेरा ददवुन मेतो. तेव्शा कुठे स्रीमांना “माणुश”(Human) हणशणुन 
जगण्माचा ह्कतक प्राप्त झारा आशे. आज बायतातीर अखखर स्री लगथ जो वुखी, आनंदी ल 
प्रगतीळीर आशे ते केलऱ फाफावाशेफांनी वंवलधानातीर केरेल्मा तयतुदीभुऱेच. ज्मा स्रीरा एके 
काऱी ऩुरुऴाच्मा ऩामाची दावी, नौकय, गुराभ, उऩबोगाची लस्तु हणशटरे जाई ती आज 
जीलनाच्मा वलवलध षेरात “बॉश” हणशणुन लालयतांना ददवत आशे. जीरा पतत चऱु आणण मुऱच 
भादशत शोते. जीरा घयाचा उंफयठा ओरांडण्माची भुबा नव्शती ती आज वातावभुिाऩाय वलदेळात 
जाऊन ऩोशोचरी आशे. 
 अस्ऩशृ्म लगाथच्मा प्रफोधनाच े कामथ कयीत अवतांना स्रीमांच्मा प्रफोधनाव शी 
फाफावाशेफांनी भशत्ल ददरेरे ददवुन मेते. स्रीमांच्मा प्रफोधनावाठी फाफावाशेफांनी स्लतंर ऩरयऴदा 
बयलल्मा त्माभुऱे जस्रमा वुध्दा वबा, वहणभेरने, ऩरयऴदा, भोच,े वत्माग्रशात ऩुरुऴांच्मा 
फयोफयीने वकक्म वह्कबागी झारेल्मा ददवुन मेतात. फाफावाशेफांनी स्री लगाथत केरेल्मा 
प्रफोधनाचा भोठा वलजम शोता. 
 आज स्री ऩुरुऴ वभानतेच ेफाफावाशेफांचे स्लप्न वत्मात उतयतांना बायतात ल 
जगात ददवत आशे.आधतुनक काऱात स्रीमांची लाटचार शी आळादामक आशे. फाफावाशेफांनी 
केरेल्मा अथक प्रमत्नांच े शे गोड पऱ आशे. अवे डॉ.फाफावाशेफ आंफेडकयांच े बायतातीर 
स्रीमांवाठी भशान ल शे्रष्ठ अवे मोगदान आशे. 
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