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तावना  :  
  ाचीन काळापासून मनु मृती धम ंथा या अ ययना 
माणे यांना िश णापासून वंिचत ठेवले होते. मनु मृती या 

िनयमानुसार ी ह गुलाम असून ितला वेद अ ययन करणे, 
तसेच ितला कोणतीह  संप ी ा  कर याचा अिधकार न हता.  
ी ह पु षाची दासी आहे असे मनु मृती म ये सांग यात आले 

होते. अशा कारे, ीला अितशय अपमाना पद जीवन जगावे 
लागत होते. १९ या शतकात पेशवाई काळ संप यानंतर देखील 
मनु मृतीने सांिगतलेले िनयम चालूच रा हले. याकाळात सु ा ी ह एक दासी आ ण घरात मुलीचा ज म 
अपशकून मानला जात होता. तसेच, ीला घराबाहेर जा याचा अिधकार नाकार यात आला होता.1 यांना 
फ  चूल आ ण मुल सांभाळ याकरता, तसेच उपभोगाची व तू हणून समाजात थान होते. मनु मृती धम 
ंथाम ये लादले या जाचक अट ंमुळे यांची अव था दयनीय झाली होती. 

 

उ े : 

 यां या सामा जक जीवनावर काश टाकणे. यांवर लाद यात आले या अिन  ढ  परंपरांचा 
अ यास करणे. यां या उ ारासाठ  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतले या भूिमकेचा आढावा घेणे. डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय रा यघटनेतील ी सुधारणा वषयक केले या तरतुद ंचा आढावा घेणे. 
 

संशोधन प ती : 
  भारतीय रा यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ी सुधारणे वषयी केले या कायदे आ ण 
तरतुद ंचा  सू म अ ययन प तीचा वापर क न ी सुधारणा काय ांचा तुलना मक अ यास कर यात आला 
आहे. 
 

ऐितहािसक पा भूमी : 

     यांवर होणा या अ याय – अ याचार यांचा इितहास हा फार जुना आहे. तसेच, जसजशी पु ष धान 
सं कृती वकिसत झाली, तसतशी यांवरची बंधने अिधक वाढत गेली. जाती यव थेला धमाचा अिधकार 
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िमळाला तसाच अिधकार यांवर ल अिन  ढ  परंपराना िमळाला. धमा या बंधनामुळे यांचे अिधकार 
नाकार यात आले. यांना समाजात माणूस हणून वावर याचा अिधकार न हता. यामुळे, ी परावलंबी झाली 
होती. यामुळे यांचे समाजातील थान दु यम झाले होते.2 अशा कारे, ीला आपले जीवन जगताना अनेक  
अडचणींचा सामना करावा लागत होता. समाजात पु षांचे ाब य मो या माणात होते. यामुळे, यांचे 
समाजातील थान कमी होऊ लागले होत.े 

 धमाचा आधार देऊन योिनशुिचत हणून बाल ववाह, सतीची चाल, पुन ववाह बंद , जरठकुमार  ववाह या 
ढ  परंपरा उदयाला आ या हो या.3 धमसं थेमुळे यांचे आयु य अितशय कमकुवत झाले. समाजाने आ ण 

धमाने ीला दु यम ठरवले तसेच, ीला कुटंुबातून नाह  तर समाजापासून दूर ठेव यात आले. ी ह एक 
उपभोगाची व तू हणून ित याकडे पाह ले जाऊ लागले.  
 

मनु मृती :  
 मनु मृतीम ये यां या बाबतीत काह  मते मांडलेली आहेत. मनु मृती या अ याय – ९(१४) - यांनी 
वतः या स दयाची फक र क  नये कंवा विश  वयावर ल  क त क  नये. तो पु ष आहे क कु प आहे 
क सुंदर आहे याचा वचार यांनी क  नये. फ  पु ष आहे एवढाच वचार करावा. ९(१७) - यांची िनिमती 
करताना यांना ेम, जागा, दािगने, पापी, वासना, ोध, बेईमानी, यािभचार व दुराचरण इ. वशेषणे मनुने 

यांना लावली आहेत. ९(२) - दवस आ ण रा  २४ तास कुटंुबातील पु षां या नजरेत ीला ठेवले पा हजे जर 
कामवासनेचा आनंद हवा असेल तर ितला एकाच पु षा या िनयं णाखाली ठेवले पा हजे. ९(३) - ीचे बालपणी 
ितचा पता र ण करतो, त णपणी पती आ ण वृ  वयात ितची मुले संर ण करतात.  कोण याह  काळात 
वतं  राह यास ी यो य नाह . ४(१४७) - मुलीने, त ण ीने कंवा वय कर ीने कोणतीह  गो  वतः या 

घरात वतः या वतं  बु ने क  नये. ५(१४८) - बालपणात प याचा ीवर अिधकार असतो त णपणात 
पतीचा अिधकार असतो, पती िनधनानंतर ित या मुलांचा अिधकार असतो. परंतु कधीह  ती वतं  राहू शकत 
नाह . ५(१४९) - ीने वतःला पता, पती व पु  यां यापासून अलग, वेगळे वतं  समजू नये. तसे ितने के यास 
ितला तृ छ मानले जाईल. ९(४५) एकदा ीने ववाह केला क, ती ी कधीह  वतं  राहू शकत नाह .4 
मनु मृतीम ये नमूद केले या अ यायांमुळे बाल ववाह, सती था, बहुप ी व, केशवपन,  यांसार या अिन  ढ  

यांवर लाद यात आ या हो या. तसेच, ती पूणपणे आप या पता, पती व मुलांवरच अवलंबून आहे, असे 
सांग यात आले होते. 
 

बाल ववाह : 

 लहान वयाम ये मुलीचा ववाह ित या पे ा वयाने मोठया असले या य शी केला जात असे. 

साधारण मुलीचे वय बारा ते तेरा वष असायचे आ ण यापे ा दु पट वय ित यासोबत ववाह करणा या 
य चे असे. तसेच, या काळात एका पे ा अिधक ववाह कर याची था अ तवात होती. वयाने मोठया 
असले या य ने लहान मुलीशी ल न केले तर कालांतराने वय वाढले क, यांना पु हा ल न कर याचा मोह 
आवारत नसे. यामुळे, बाल ववाह ह था वाढत होती.5 अशा कारे, बाल ववाह या थेमुळे यांना आपले जीवन 
मनासारखे जगता येत न हते. अगद  लहान वयात ववाह के यामुळे यांचे आयु य कमी होत चालले होते. 

 

सती था :  
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 आप या पती या िनधनानंतर जवंतपणे या या िचतेवर उड  घेणे या प तीला सती जाणे असे 
हणत. यांची इ छा नसताना सु ा यांना जबरद तीने सती जा यास सांगत.6 धमा या दबावाखाली 

अडकले या ीला मनापासून जर  वाटत नसले तर  ित या मना व  ितला सती जावे लागत होते. तसेच, 

पती या िनधनानंतर सती जाणे हणजे आप याला देवाजवळ थान िमळते अशी समज यां या मनात 
िनमाण झाली होती. अशा कारे, संपूण समाजावर मनु मृती या धम ंथाचा पगडा अस याचे दसून येते. 
 

बहुप ी व :  
 समाजाम ये अनेक बायका कर याची प त ढ होती. मु लीम समाजाम ये चार ते पाच ववाह 
कर याची प त होती. सरदार, जमीनदार वग तसेच वतनदार वग हे एकापे ा अनेक ववाह करत. तसेच 
घराबाहेर अनेक बायका ठेव याची था मोठया माणात होती. अशामुळे येक कुटंुबाम ये वाद- ववाद होत 
असत. ग रबीमुळे या काळात मुलीचा बाप आप या मुलीला पैशां या अडचणीसाठ  ितला अितशय कमी पैशांमधे 
बाजाराम ये वकत असत.7 बहुप ी व थेमुळे यांचा समाजातील दजा कमी होऊन ित याकडे चैनीचे साधन 
हणून प हले जात होते. प रणामी, वे या यवसाय या काळात वाढत होता. 

 

केशवपन :   

 पती या िनधनानंतर वधवा झाले या ीचे येक म ह याला डो यावरचे केस काढळे जात यालाच 
केशवपन हटले जाई. यामुळे यांचा चेहरा व ूप दसत असे या थेचा मु य उ ेश होता क, ित याकडे 
कोणाचेह  ल  जाऊ नये.8 केशवपन या थेमुळे लहान वयात वधवा झाले या यांना आपले केस काढावे 
लागत होत.े यामुळे, यांचा चेहरा व ूप दसत असे आ ण यांना यांचे संपूण आयु य हे नैरा य म ये जगावे 
लागत होते. मनु मृती धमाने ठर वलेल या या अिन  थेमुळे यांचे मानिसक मनोबल कमी होत चालले 
होते. 
 

ी सुधारणा चळवळ तील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान  :  
 ी चळवळ चा अ यास करताना भारतीय समाजरचना कशा कारची होती याचा वचार करत 
असताना आप याला असे दसून येते क, वै दक काळापासून ीवाद  चळवळ उदयास आली. भारतातील 
ीवाद  चळवळ पा या य ीवादातून सु  झाली. परंत,ु ख या अथाने भारताम ये ी चळवळ डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर यां यामुळे वकिसत झाली. मनु मृती या धम ंथाने भारतीय यांची दयनीय अव था केली. 
मनु मृती या धम ंथाने भारतातील समाज यव थे म ये अनेक कायदे केले होते. याम ये जाती था, अ पृ यता, 
वण यव था, ीदा य व अशा कारचे जाचक कायदे लादले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या मते, यांना 
पशु माणे जीवन जगावे लागत होते. तसेच, हे कायदे यांना असमान ठर वणारे होते. यांना अपमाना पद 
वागणूक िमळत होती. यामुळे,  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ डसबर, १९२७ रोजी महाड मधील चवदार 
त याजवळ मनु मृती या धम ंथांचे दहन केले. यामुळे संपूण भारतात २५ डसबर हा दवस यां या मु चा 
दवस हणून ओळखला जातो9 अशा कारे मनु मतृीने केलेले कायदे हे ीला गुलाम बन वणारे होते. यांना 
मुलुभूत अिधकारांपासून दूर ठेवणारे होते. हणूनच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनु मृती जाळून ीमु  
चळवळ चा नवा इितहास घड वला. 
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हंदू कोड बल :  

वषमतेवर आधा रत असले या हंदू समाज यव थेतील कायदा हणजे मनु मृती या मनु मृतीला 
वरोध क न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हंदू कोड बल तयार क न ते संसदेम ये मांडले. यासाठ  २० जणांची 
िसले ट किमट  ९ ए ल, १९४८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या नेतृ वाखाली तयार कर यात आली होती. 
हंदू कोड बला या माफत हंदू परंपरेवर आधा रत असले या भारतीय समाजातील वषमता न  करणे. तसेच, 

यांना समान याय अिधकार िमळवून देणे, असे उ  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे होते. यामुळे यांना 
द क वधान ववाह वछेद, घट फोट, घट फोटाचा अिधकार, वारसा अिधकार व पोटगी अशा कारचे अिधकार 
१२ ऑग ट, १९४८ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायदे मंडळापुढे हंदू कोड बलाम ये सादर केले. डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सादर केले या हंदू कोड बलाला १९५१ ला पं डत जवाहरलाल नेह  यांनी थिगती 
देऊन नामंजूर केले. परंत,ु हंद ू कोड बलाचे मह व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मा हत होते आ ण हणूनच 
पुढे वशेष ववाह कायदा १९५५, हंदू ववाह कायदा १९५५, हंदू उ रािधकार  कायदा १९५६, हंदू द तक हण 
आ ण िनवाह कायदा १९५६, हंद ू द क हण कायदा १९५८ असे व वध कायदे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 
केले.10  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यां या समान याय ह कासाठ  हंदू कोड बल कायदे मंडळापुढे सादर 
केले होते. परंत,ु ते नामंजूर झा यामुळे यांनी हार मानली नाह  आ ण आपले य  चालूच ठेवले. यां या 
य ांमुळेच भारतीय सं वधानात यांनी ीमु साठ  तरतुद  के या.      

 

ी  मु साठ  भारतीय सं वधानातील तरतुद  :  
 कलम १४ : रा य कोण याह  य स भारता या रा य े ात कायदयापुढे समानता अथवा कायदयांचे 
समान संर ण नाकारणार नाह . कलम १५ (१) रा य केवळ धम, वंश, जात, िलंग, ज म थान, या अथवा यापैक  
कोण याह  कारणाव न कोण याह  नाग रकाला ितकूल, होईल अशा कारे भेदभाव करणार नाह . (३) या 
अनुछेदातील कोण याह  गो ीमुळे, या व बालके यां याकरता कोण याह  वशेष तरतूद कर यास रा याला 
ितबंध होणार नाह . कलम १६ (१) रा या या िनयं णाखाली कोण याह  पदावर ल सेवायोजन कंवा िनयु  

यासंबधी या बाबींम ये सव नाग रकांस समान संधी असेल. (२) कोणताह  नाग रक धम, वंश, जात, िलंग, कुळ, 

ज म थान, िनवास, या कंवा यापैक  कोण याह  कारणाव न रा या या िनयं णाखाली कोणतेह  सेवायोजन 
कंवा पद यां याक रता अपा  असणार नाह , अथवा यां याबाबतीत याला ितकूल असा भेदभाव केला 
जाणार नाह . कलम ३८ (१) या समाज यव थेम ये सामा जक, आिथकव राजनैितक याय हा रा ीय 
जीवना या सव सं थाना ाणभूत होईल अशी समाज यव था, होईल ितत या प रणामकारक र तीने क न 
लोकक याणाचे संवधन कर यासाठ  रा य य शील राह ल. कलम ३९ रा य हे, वशेषता पुढ ल गो ी सा य  
कर याचा दशेने आपले धोरण आखील – (क) उपजी वकेचे पया  साधन िमळ याचा अिधकार ी व पु ष 
नाग रकांना सारखाच असावा; (घ) पु ष व या या दोघांनाह  समान कामाब ल समान वेतन िमळावे; कलम 
३९ क  रा य हे कायदयाची यं णा राबवताना समान संधी या त वावर यायाची अिभवृ  होईल याची 
िन ती कर ल, आ ण वशेषतः आिथक कंवा अ य िन:समथतामुळे कोण याह  नाग रकाला याय 
िमळव याची संधी नाकारली जाणार नाह  याची शा वती दे यासाठ  अनु प वधी वधाना ारे कंवा योजनां ारे 
कंवा अ य कोण याह  मागाने वधी वषयक साहा य मोफत उपल ध क न देईल. कलम ४२ रा य हे 
कामाबाबत याय व मानवोचीत प र थती उपल ध कर यासाठ  व सूती साहा यासाठ  तरतूद कर ल.11 
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यांवर के या जाणा या अ यायाला रोख यासाठ  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय सं वधानातून कलम 
१४ म ये  समानता व कायदयाचे समान संर ण नमूद केले. तसेच कलम १५ म ये धम, वंश, जात, िलंग, 
या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाह , अशी तरतूद केली. अशा कारे सं वधानातून तरतुद ंम ये समान 
संधी, ह क, अिधकार पु षां माणे यांनाह  बहाल केले. 
 
िन कष :  
 भारतीय यांची प र थती ाचीन काळापासून दयनीय होती. कारण यांना अनी  ढ  – 
परंपरां या आधारावर िश ण, वतं ता, समानता या अिधकारांपासून दुर ठेवले गेले होते. मनु मृती या 
अ यायांम ये, ी हे चैनीचे साधन आहे असे संगा यात आले होते. तसेच ितला वतं पणे राह याचे अिधकार 
नाकारले होते. हणूनच ीला गुलाम करणा या धम ंथाला २५ डसबर १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरानी जाळून टाकले. तसेच यांना समान याय व अिधकार िमळवून देणा या हंदू कोड बलाची 
तरतूद ९ ए ल, १९४८ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली परंतु, १९५१ ला हंदू कोड बलाला थिगती 
देवून यां या क याणासाठ  तयार केले या तरतुद ंवर गदा आणली. तर ह  २६ जानेवार , १९५० रोजी 
अंमलात आणले या भारतीय सं वधानात कलम १४, कलम १५, कलम १६, कलम ३८, कलम ३९, कलम ४२, 
या अंतगत यांना समानता, कायदयाचे समान संर ण, समान संधी, समान वेतन, सूती सहा य 

यांसार या तरतुद  देवून यांना ह क व अिधकारांना संर ण दले.             
                       
संदभसूची : 
१. कठारे अिनल, आधुिनक भारताचा इितहास, वदया बु स प लकेशन, औरंगाबाद, जून २०१३. 
२. खैरमोडे भवानराव चांगदेव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खंड १०, सुगावा काशन पुणे, १४ ए ल २०१७. 

३. लुलेकर हाद, अनंत पैलूंचा सामा जक यो ा,  सायन प लकेश स, पुणे, २०१४/२०१५. 
४. आंबेडकर बाबासाहेब, ांती आ ण ित ांती, सुगत काशन, नागपूर, १२ डसबर २००८. 
५. वाघ संदेश, आंबेडकर  चळवळ चा इितहास, संदेश प लकेशन, मुंबई, ६ डसबर २०१२. 

६. शेणोलीकर ह. ी. आ ण देशपांडे . न., महारा ाचा सामा जक- सां कृितक इितहास, के सागर 
प लकेशन, १५ ऑ टोबर २००६. 

७. गाठाल एस. एस., आधुिनक महारा ाचा इितहास, कैलास प लकेशन, औरंगाबाद, जानेवार  २०१९. 

८. आंबेडकर बाबासाहेब, भारताचे सं वधान, समता काशन, नागपूर, २६ नो हबर २०१६. 
                                                        
1 डॉ. अिनल कठारे, आधुिनक महारा ाचा इितहास, वदया बु स प लशस, औरंगाबाद, जून २०१३, पृ   ६८ - ६९.  
2 डॉ. हाद लुलेकर, अनंत पैलूंचा सामा जक यो ा,  सायन प लकेश स, पुण,े २०१४/२०१५, पृ   ७८. 
3 डॉ. हाद लुलेकर,अनंत पैलूंचा सामा जक यो ा, सायन प लकेश स, पुण,े २०१४/२०१५, पृ   ७८. 
4 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ांती आ ण ित ांती, सुगत काशन, नागपूर, १२ डसबर २००८, पृ   २१७ - २१८.  
5 ा. ह. ी. शेणोलीकर, डॉ. . न. देशपांडे, महारा ाचा सामा जक - सां कृितक इितहास, के सागर प लकेशन, ऑ टोबर २००६  पृ   
३०२. 
6 डॉ. अिनल कठारे, आधुिनक महारा ाचा इितहास, वदया बु स प लशस, औरंगाबाद, जून २०१३, पृ   ७०.  
7 ाचाय डॉ. एस. एस. गाठाल, आधुिनक महारा ाचा इितहास, कैलास प लकेशन, औरंगाबाद, जानेवार  २०१९, पृ   १०.  
8 ाचाय डॉ. एस. एस. गाठाल, आधुिनक महारा ाचा इितहास, कैलास प लकेशन, औरंगाबाद, जानेवार  २०१९, पृ   १०. 



 
 
ी सुधारणा चळवळ तील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान                                                              Volume - 11 | ISSue - 10 | noVember - 2021 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Journal for all Subjects : www.lbp.world 

6 
 

 

                                                                                                                                                                                          
9  डॉ. संदेश वाघ, आंबेडकर  चळवळ चा इितहास, संदेश प लकेशन, मुंबई, ६ डसबर २०१२, पृ   १९४. 
10  चांगदेव भवानराव खैरमोडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खंड १०, सुगावा काशन पुणे, १४ ए ल २०१७, पृ   ७०, ७१.  
11  िश पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भारताचे सं वधान, समता काशन, नागपूर, २६ नो हबर २०१६, पृ   १२९ - १३०,१३३ -१३९. 


