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णनवेदन 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाच्या वाङ मयीन कायसक्रमातंर्सत मंडळाने आजवर अनेक 
गं्रथ प्रकाचशत केले आहेत. त्यात िचरते्र, आत्मिचरते्र याचं्यासह समग्र वाङ्य, स्वातंत्र्य लढ्यािा इचतहास, 
वरै्रे चवषयावंरील प स्तकािंा समावशे आहे. 
 

भारतीय घटनेिे चशल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यािें िचरत्र श्री. िा.ं भ. खैरमोडे यानंी एकूि १५ 
खंडात चलचहले आहे. या १५ खंडापंैकी तीन, िार व पािं या खंडाचं्या प्रकाशनाथस मंडळाने भरघोस अन दान 
देऊन सदर खंड वािकापं ढे आिण्यास हातभार लावला आहे. त्यानंतर िा.ं भ. खैरमोडे यािें चनधन 
झाल्याम ळे या खंडाचं्या प्रकाशनािे काम जवळ जवळ १० वष ेरखडले. श्री. खैरमोडे याचं्यानंतर त्याचं्या सवस 
साचहत्यािी ज ळवाज ळव करून श्रीमती द्वारकाबाई खैरमोडे यानंी हा चवषय प न्हा मंडळाकडे पाठचवल्यावर 
मंडळाने ६ ते १५ िे प्रकाशन मंडळाच्या वतीने करण्यािा चनिसय घेतला व त्यान सार मंडळाच्या वतीने या 
गं्रथाच्या खंड ६/७, ८ व ९ िे प्रकाशन करण्यात आले आहे. 

 
प्रस्त त डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर िचरत्र गं्रथ खंड १० मध्ये स्वातंत्र्यानंतर म्हिजे ऑर्स्ट, १९४७ 

पासून १९५२ पयंत म्हिजे पचहल्या सावसचत्रक चनवडि कीपयंतच्या कालावधीतील डॉ. आंबेडकराचं्या घटना 
सचमती, हहद  कोड बील, मंत्रीपदािा राचजनामा, इत्यादी बाबतिा इचतहास कै. खैरमोडे आचि यानंी वािकापं ढे 
ठेवला आहे. 

 
या गं्रथाच्या मार्ील खंडापं्रमािे खंडािेही अभ्यासक व वािक स्वार्त करतील अशी खात्री आहे. 
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प्रस्तावना 
 

सहाव्या खंडापयंतच्या प्रस्तावना िचरत्रकार श्री. िा ं भ. खैरमोडे होत्या. त्यानंतरच्या खंडाच्या 
प्रस्तावना चलचहण्यािी कामचर्री संपादक या नात्याने मला करावी लार्त आहे. साऱ्या िचरत्र खंडािे जवळ 
जवळ पाि हजार पषृ्ािें लेखन, लेखकाच्या हयातीपयंत म्हिजे १८ नोव्हेंबर १९७१ पयंत बारा खंडात 
चवभार्ण्यािी योजना केलेली होती. कालक्रमान सार िचरत्रािी ज ळिी केलेली होती सततच्या वािनाने अनेक 
उतारे समाचवष्ट करण्याच्या आदेश व खािा-ख िानंी योग्य मार्सदशसन केलेले होते. एवढे सारे असतानंाही आचि 
स्वतः दोन पदव्या ग्रहि केलेल्या असतानंा स द्धा हे काम अंर्ावर घेण्याला मन कि खात होते. 

 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळािे अध्यक्ष डॉ. स रेंद्र बारहलरे् यानंी स्वतःहून हे प्रकाशनािे 

काम करण्यािे आश्वासन चदले. प्रा. श्रीमती नलीनी पचंडत याचं्या मदतीने र्हाळ झालेला ६ वा खंडािा शोध 
घेतला. शवेटी मूळ लेखनावरून ६ वा खंड प्रकाचशत करावा लार्ला. त्याआधी घटना सचमतीच्या कायाच्या 
काल खंडािा इचतहास आलेला ८ वा खंड प्रचसद्ध झाला. त्यानंतर ६ व ७ वा एकत्र छापले. नंतर ९ व्या खंडात 
स्वातंत्र्याच्या पूवस चपठीकेिा म्हिजे द सऱ्या महाय द्धाच्या घडामोडीत बाबासाहेबािंा वाटा काय होता यािा 
इचतहास आलेला आहे. 

 
आता हा १० वा खंड प्रचसद्ध होत आहे. तो १९४८ ते १९५२ िा कालखंड आहे. १५ ऑर्स्ट १९४७ ला 

भारत स्वतंत्र झाला. ज्या मतदार संघातून बाबासाहेब घटना सचमतीवर चनवडून आले होते. तो आता 
पाचकस्तानात समाचवष्ट झाला. घटना सचमतीवर काम करायिे म्हिजे बाबासाहेबानंा भारताच्या मतदार 
संघातून सचमतीवर जायला हव े हाते. स्वातंत्र्यानंतर काँगे्रस श्रेष्ींना बाबासाहेबाचं्या चवद्वते्तिा व िातूयािा 
उपयोर् करून घेण्यािी स ब द्धी स िली आचि त्यानंा म ंबई इलाख्यातून काँगे्रसने चनवडून चदले. 

 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पतंप्रधान पचंडत जवाहरलाल नेहरंच्या मंचत्रमंडळात कायदेमंत्री झाले, 

आचि घटनेच्या कायाला स रवात झाली. भारताच्या लोकशाहीला पायाभतू असिारी घटना शक्यतो तेथील 
पचरस्स्थतीला अन रप व चनदोष व्हावी म्हिून बाबासाहेबानंी आपल्या चवद्वते्तिा, िातूयािा व चिकाटीिा प रेपूर 
उपयोर् केला. त्याचं्या अभ्यासू वृत्तीिा आचि प्रत्येक चवषयाकडे म दे्दसूद व र्ंभीरपिे पहाण्यािा दृष्टीकोनही 
सवांच्या लक्षात आला. 

 
या त्याचं्या वृत्तीिा महाराष्ट्रातील काँगे्रसत्तर प ढाऱ्यानंीही उपयोर् करून घेण्यािे ठरचवले. रा. ब. 

बोले, अ. ह. र्दे्र हे हहद महासभेिे आचि मराठी मंचदरिे र्ावडे वरै्रे लोकानंी बाबासाहेबाचं्या घरी एकचत्रत 
येऊन “राष्ट्रीय झेंडा” भर्वा असावा असे लोकसभेत माडंण्यािी त्यानंा र्ळ घातली. बाबा साहेबानंा 
महाराष्ट्रबद्दल रास्त अचभमान होता. आचि वारकरी पंथािा व महाराष्ट्र राज्यािे प्रतीक असलेला श्री. छत्रपती 
चशवाजी महाराजाचं्या भर्व्या झेंड्यािाही अचभमान होता. बाबासाहेबानंी “त म्हा ंसवािी तशी इच्छा असेल व 
पाहठबा असेल तर एक भर्वा झेंडा तयार करन चदल्लीला घेऊन या, मी लोकसभेप ढे तसे माडंतो.” असे 
आश्वासन चदले. बाबासाहेबािंी झेंडा कचमटीवर नेमिूक झाली होती, परंत  भर्वा साधा की स्वातंत्र्यवीर 
सावरकर प रस्कृत कृपाि क ं डलीनी य क्त, स्वस्स्तक चिन्हाचंकत भर्वा झेंडा, या महाराष्ट्रातील पक्ष 
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प ढाऱ्याचं्या आपापसातील मतभेदाम ळे, ठरल्याप्रमािे हहद  महासभेिे अध्यक्ष श्री. भोपटकर चदल्लीला 
बाबासाहेबापंयंत पोहोिले नाहीत आचि काँगे्रसच्या िरखा य क्त चतरंर्ा ऐवजी अशोकिक्राचंकत चतरंर्ा, 
भारतािा राष्ट्र ध्वज ठरला. 

 
फाळिीनंतर चनवाचसताचं्या प्रश्नाने फारि उग्र स्वरप धारि केले. या कामी महार–रेचजमेंटिी 

कामचर्री चकती उल्लेखनीय आहे हे मार्ील खंडात (९ वा खंड ) आलेि आहे. स्वच्छतेिी कामे करिाऱ्या 
खालच्या जातीतील हहद  लोकानंा पाचकस्तानातून तेथील सरकार बाहेर जाऊ देत नव्हते. जे कोिी चनसटले, 
त्यानंा चनवाचसताचं्या छावण्यातूंन घेतले जात नव्हते. ते अक्षरशः अन्नपाण्यावािून आकाशािे पाघंरि आचि 
धरतीिी शजे करून चदवस कंठीत होते. त्यातील काही लोकानंी आपले र्ाऱ्हािे बाबासाहेबानंा कळचवले. 
बाबासाहेबािें मन या स्स्थतीने चवदीिस झालेले होते. हे असे होिार, हे त्यानंी आधीि भाकीत केलेले होते. 
बाबासाहेबानंी पतंप्रधान पचंडत नेहरंना या अस्पृश्य र्रीब, चनराधार, चनवाचसताचं्या व्यवस्थेसंबधंी पते्र चलचहली. 
पि कोिीही त्यािंी दखल घेतली नाही. जीना, चलयाकत अलींनाही तारा केल्या, पि त्यानंीही दखल घेतली 
नाही. 

 
स्वातंत्र्यानंतर काँगे्रसच्या जाचहरनाम्याप्रमािे लार्लीि भाषावार प्रातं रिना व्हायला पाचहजे होती. 

परंत  प्रत्येक प्रातंाच्या, सवस दृष्टीने सखोल अभ्यासाच्या अभावाम ळे भाचषक प्रातं करण्यािे मारे् पडू लार्ले. 
आंध्रपदेशाच्या जनतेने मोठे आंदोलन उभे केले. ज ने र्ाधंीवादी कायसकते श्री. पोट्टू रामलू यानंी प्रािाचंतक 
उपोषि केले. मर् प ढे आंध्रप्रदेश चनमाि झाला. द सऱ्या प्रातंानीही आपली बाजू माडंली. त्यापैकी 
महाराष्ट्रानेही या प्रश्नावर उग्र रप धारि केले. काँगे्रसमधील महाराष्ट्रािे अध्वयूस दे. भ. शकंरराव देव, 
काकासाहेब र्ाडर्ीळ, यशवंतराव िव्हाि या लोकानंीही महाराष्ट्र चनर्ममतीिा तर्ादा लावला. 

 
महाराष्ट्रातील म ंबई हे शहर भारतािे पचहल्या क्रमाकंािे बंदर. त्यातं भारतातील सवस भाचषक 

समावलेले आहेत. तर र् जराथी भाचषकािंा, उद्योर्पती व व्यापारी म्हिून मोठा भरिा आहे. र् जराथयानंा म ंबई 
महाराष्ट्रात जायला नको होती. म्हिून म ंबईिे स्वतंत्र कें द्रशाचसत राज्य व्हावे अशी त्यािंी मार्िी होती. म ंबई 
प्राचंतक काँगे्रस कचमटीिे अध्यक्ष व त्यावळेिे म ंबईिे अनचमचषक्त राजे समजले जािारे श्री. स. का. पाटील व 
मोरारजी देसाई हे काँगे्रस श्रेष्ी, र् जराथी - उद्योर्पतींच्या बाजूिे होते. या प्रश्नावर महाराष्ट्र काँगे्रसमध्ये दोन 
र्ट पडले. त्यातील एक र्ट काँगे्रस बाहेर पडला तर द सरा सब रीने घेण्यािे बोलू लार्ला. प्रथम र् जरात व 
महाराष्ट्र चमळून चद्वभाचषक राज्यािी चनर्ममती केली रे्ली. या र्ोष्टीिा महाराष्ट्रीय स्वाचभमानी व्यक्तींना व 
प ढाऱ्यानंा फार रार् आला. त्यानंी महाराष्ट्रातील सवस पक्षाचं्या प ढाऱ्यािंी संय क्त महाराष्ट्राच्या िळवळीसाठी 
एक सचमती चनवडली. त्या सचमतीिे अध्यक्ष होते. श्री. केशवराव जेधे आचि सचिव होते एस. एम. जोशी, 
आिायस प्र. के. अते्र, प्रबोधनकार ठाकरे, कॉ. डारें्, डॉ. नरविे, शकंरराव देव, सेनापती बापट इत्यादी 
लोकाचं्या सहकायाने संय क्त महाराष्ट्राच्या िळवळीने उग्र स्वरप धारि केले. त्यावेळच्या काँगे्रस सरकारने 
र्ोळीबार केला. श्री. हितामिराव देशम खानंी आपल्या मंचत्रपदािा राचजनामा चदला. डॉ. बाबासाहेबानंी 
पतंप्रधान पचंडत जवाहरलाल नेहरंूना म ंबईसह महाराष्ट्र राज्य झाले पाचहजे अशी तार केली. त्यानंतर प ढे 
१९५७ साली ज्या सावसचत्रक चनवडिूका झाल्या त्यामध्ये पचिम महाराष्ट्रात काँगे्रसिा ध व्वा उडाला. तेव्हा 
वरे्ळ्या महाराष्ट्र राज्यािी मार्िी मान्य करिे राज्यकत्यांना भार् पडले. 
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या चवषयािा सखोल अभ्यास करून बाबासाहेबानंी भाषावार प्रातंरिना हा इंग्रज प्रबधं चलहून प स्तक 
रपाने प्रचसद्ध केला. त्यातं त्यानंी आपली बदलेली मते माडूंन महाराष्ट्रािे िार भार् जराज्ये] करण्यािे स िचवले 
आहे, एवढेि नव्हे तर भारतािी राजधानीही दोन चठकािी असावी; अशीही सूिना केली आहे. 

 
डॉ. बाबासाहेबानंी जर्ातील सवस प्रर्त राष्ट्राचं्या घटनािंा अभ्यास करून भारतािी राज्यघटना 

बनचवली. त्या घटनेप्रमािे २६ जानेवारी १९५० ला भारत, प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले. स्वातंत्र्य, समता व बंध त्व 
या त्रयींवर आधारलेले लोकशाही राज्य म्हिून भारत हे राष्ट्र जर्ाच्या पाठीवर उभे राचहले. 

 
स्वातंत्र्य या शब्दात अचभपे्रत असलेला अथस भारतातील आम जनतेला लार्ू शकत नव्हता कारि 

राजकीय स्वातंत्र्य चमळाले तरी धार्ममक बधंनाम ळे आर्मथक स्वातंत्र्य उपभोर्ता येण्यासारखे नव्हते. तीि र्त 
समतेिी! जाती व स्त्री–प रष भेदाम ळे समान संधीला काही अथसही नव्हता. म्हिून बाबासाहेबानंी, घटना 
सचमतीच्या उद्घाटनच्यावळेी पचंडत नेहरंनी केलेल्या भाषिािे स्वार्त करून वरील त्र टी दाखवनू चदल्या 
होत्या. त्या त्र टी घालचवण्यासाठी हहद –कोड चबल शक्य चततक्या लवकर पास करून घेण्यािी तळमळ पचंडत 
नेहरंनी दाखचवली. डॉ. आंबेडकरानंी कायदेमंत्री म्हिून हे आपल्या कायािे उचद्दष्ट असलेले काम अचतशय 
मेहनत घेऊन पूिस केले. या चदवसात डॉ. बाबासाहेबािंी प्रकृतीही बरी रहात नव्हती. पि आपल्या हातून हे 
महत्वपूिस काम झाले पाचहजे ही त्यािंी चजद्द होती. 

 
पाचकस्तानच्या चनर्ममतीनंतर, शषे भारतामध्ये बह संख्य लोकवस्ती हहदंूिी होती. बौद्ध, जैन, शीख, हेही 

पथं हहदूमध्येि सामावले होते. त्याम ळे हहद  कोड चबल पास करून ज्या मूळ संचहतेत वीस टके्क जआध चनक 
य र्ाला अन रप] अशा त्र टी होत्या त्या काढून टाकिे, चवकासाच्या दृष्टीने प्राप्त होते. समान हक्क प्राप्त करून 
देिे हे या त्र टी भरून काढण्याने साध्य होिार होते. परंत  पचंडत नेहरंच्या मंचत्रमंडळातील सभासद व घटना 
सचमतीिे अध्यक्ष बाब ूराजेंद्र प्रसादासारखे काँगे्रसिे श्रेष्ीही चवरोध करू लार्ले. बाबासाहेबासंारख्या हहद धमाने 
बचहष्ट्कृत ठरचवलेल्या जातीच्या व्यक्तीकडून चबल माडंले जात आहे. अशी भचूमका घेऊन सनातन्यानंी त्याला 
चवरोध केला. धमससंचहतेत ढवळढवळ करण्यासाठी बील आििे प्रचतचष्तानंा नको होते. प ढच्या चनवडि कीवर 
पचरिाम होईल म्हिूनही काही काँगे्रसवाल्यानंा ते बील नको होते. अशा तीन प्रम ख कारिानंी पचंडत नेहरूनी ते 
चबल लोकसभेप ढे त्यावळेी तरी न आिण्यािे ठरचवले. आचि अशा रीतीने पचहल्या क्रमाकं्राने पास करवनू 
घेण्यािे आश्वासन चदलेल्या चबलािी वासलात लार्ली. बाबासाहेबािंी सारी मेहनत फ कट रे्ली. घटनेत, 
चवकासासाठी ज्या काही र्ोष्टींिी तरतूद करता आली नाही, त्यािंी हहद कोड चबलात तरतूद करून राष्ट्रािी 
एकात्मता साधण्यािी बाबासाहेबािंी मचनषा होती. स्वतःिी प्रकृती बरी नसतानंाही या चबलासाठी त्यानंी 
अतोनात मेहनत घेतली होती. आपले हे स्वप्न भरं् पावलेले चदसून येताि त्यानंी मंचत्रपदािा राचजनामा 
देण्यािी तयारी केली. पचंडत नेहरूना त्यानी पत्राने तसे कळचवले. नेहरूनी त्याचं्याकडून राचजनाम्याच्या 
चनवदेनािी प्रत मार्ून घेतली. 

 
द सरे चदवशी सभापती श्री. अय्यंर्ार यानंी बाबासाहेबानंा त्या वळेी राचजनाम्यािे चनवदेन करण्यािी 

परवानर्ी नाकारली व चनवदेनािी प्रत माचर्तली. या अपमानास्पद वार्िूकीम ळे बाबासाहेब रार्ाने संसदेच्या 
बाहेर पडले. सवसि अवाक झाले. सर्ळ्यानंा हादरा बसला. बाबासाहेबाचं्या चवद्वते्तिा, चनर्मभडपिािा, व इतर 
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अनेक र् िािंा भारताच्या उन्नतीला आिखीही उपयोर् झाला असता, त्याला आता म कावे लार्िार म्हिून 
जािकार लोक नंतर हळहळले. परंत  त्या क्षिी सवस सभा स्तब्ध झाली. कोिाच्या तोंडून एक शब्दही उच्चारला 
रे्ला नाही की हस्तादंोलन करण्यासाठी कोिी जार्िे उठून हात प ढे केला नाही. सभापतीनी या महान चवद्वान 
नेत्यािा घोर अवमान केला! 

 
बाहेर येताि वृत्तपत्र प्रचतचनधींना आपल्या चनवदेनाच्या प्रती बाबासाहेबानंी चदल्या. आपल्या चनवेदनातं 

त्यानंी प ढील र्ोष्टी प्राम ख्याने माडंल्या होत्या. १) हहद  कोडचबल लवकर पास करून घेण्यािे आश्वासन देऊन 
व आता ते मारे् सारून चवश्वासघात केला. २) इतर कामे करण्यािी इच्छा प्रकट करूनही इतर खाती चदली 
नाहीत. ३) काँगे्रसिे परराष्ट्रीय धोरि पसंत नाही. 

 
पचंडत नेहरंूच्या परराष्ट्रीय धोरिाबद्दल बोलतानंा त्यानंी काचश्मरच्या फाळिीबद्दल आपले मत 

चनचभंडपिे प्रकट केले होते. बाबासाहेबाचं्या मते, आपि चद्वराष्ट्र स्स्वकारले आहे. म स्स्लम बह संख्य असलेला 
प्रदेश पाचकस्तानला देऊन जम्म  व लडाख हा बौद्ध धर्ममयािंा प्रदेश वािवावा व आपल्या, सैन्यावर होिाऱ्या 
खिात बित करावी या प्रकारिा त्यािंा तकस श द्ध चविार होता. जर सावसमताने काचश्मरिा प्रश्न सोडवायिा 
ठरचवले, आचि जर बह मत पाचकस्तानच्या बाजूिे झाले तर लडाख व जम्मूच्या बोद्ध लोकािें काय होईल हा 
त्यािंा चविार बाबासाहेबाचं्या Thoughts on Pakistan या प स्तकाप्रमािेि सत्ताधाऱ्यानंा मानविारा नव्हता. 
परंत  लोकानंा आवडत नाही म्हिून योग्य ते चनर्मभडपिे बोलण्यािे सोडून देिारे बाबासाहेबािें व्यस्क्तमत्व 
नव्हते. 

 
प ढे लवकरि (१९५२) चनवडि का येिार होत्या. बाबासाहेबानंी शडे्य ल्ड कास्टस फेडरेशनिा 

चनवडिूक जाहीरनामा ता. ७-१०-१९५१ ला प्रचसद्ध केला या जाचहरनाम्यावरून बाबासाहेबािंी राजकीय 
चविारसरिी १९३६ ते १९५१ पयंत कशी बदलत रे्ली व अस्पशृ्याचं्या चहताच्या दृष्टीने कशी चवशाल बनत रे्ली 
हे चदसून येते. त्या जाहीरनाम्यातील म ख्य कलमे येिे प्रमािे : — 
 

१) समतेिा प रस्कार. 
 
२) स्वतःिा उत्कषस करण्यािे स्वातंत्र्य. 
 
३) धार्ममक, आर्मथक व राजकीय मतप्रदशसन करण्यािा हक्क परंत  देशाच्या चहतसंरक्षिाथस मयाचदत. 
 
४) समान संधीसाठी चवशषे सवलती. 
 
५) भीतीपासून संरक्षिासाठी सरकारला जार्ृत ठेविे. 
 
६) स्वातंत्र्य, समता व बधं भाव यािा फेडरेशनतफे संपूिस प रस्कार 
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७) लोकशाही प्रामाचिकपिे प रस्कृत करिाऱ्या श्रेष् राज्य घटनेस फेडरेशनिा पाहठबा राहील. 
 

या, श.े का. फे. च्या जाहीरनाम्याला अन सरून समाजवादी प ढे आले. साथी अशोक मेहतानंी 
बाबासाहेबाशंी करार केला. अशोक मेहता व बाबासाहेब यानंा चवरोध करिारे काँगे्रस, साम्यवादी व इतर 
लोकही होते. बाबासाहेब पचहल्या क्रमाकंाने चनवडून येतील म्हिून मते क जचवण्यािी खेळी खेळली रे्ली. अशा 
चरतीने श.े का. फे. िा समाजवाद्यानंी चवश्वासघात केल्यािा वतसमानपत्रानंी सूर उमटचवला. 

 
काही जार्ासंाठी श.े कामर्री पक्षाशीही श.े का. फे. िा करार झाला. श.े का. पक्षाच्या जेधे-मोरे यानंा 

वाटत होते की श.े का. फे. िी व श.े का. पक्ष या दोघािंीही चनष्ा महात्मा फ ल्याचं्यावर आहे. दोन्ही समाज 
वरच्या वर्ाकडून नाडवले रे्ले आहेत. म्हिून ही य ती होिे योग्य व आवश्यक आहे. 

 
परंत  आधीि समाजवादी पक्षाशी य ती झालेली होती म्हिून य तीच्या वळेी ज्या जार्ी उमेदवार ठरलेले 

होते, त्या सोडून द सऱ्या जार्ासंाठी उभे राचहलेल्या श.े का. फे. च्या व श.े का. च्या उमेदवारानंा एकमेकानंी 
पाचंठबा द्यायिा ठरचवले. 

 
देशाचं्या सवस चनवडि कीमध्ये जे पक्षातंर्सत चिखल फेकीिे राजकरि खेळले जाते ते या प्रजासत्ताक 

भारताच्या पचहल्या वचहल्या चनवडि कीतही खेळले रे्ले. समाजवादी प ढाऱ्यानंा व श.े का. प ढाऱ्याचं्या 
आदेशाला अन यायींनी ज मानले नाही आचि साऱ्यािा फायदा काँगे्रसला चमळून त्यािें उमेदवार बह संख्येने 
चनवडले रे्ले. आचि सवात धक्का देिारी र्ोष्ट म्हिजे डॉ. आंबेडकरानंा, –दचलतािंा महान नेता, आध चनक 
भारतािी घटना तयार करिारा आध चनक मन ; - काँगे्रसिे डॉ. बाबासाहेबाचं्या पासंर्ालाही न प रिारे श्री. 
काजरोळकर याचं्याकडून पराभव पत्कारावा लार्ला. हे सवांनाि अनपेचक्षत झाले. बाबासाहेब राज्यकत्यांिे 
टीकाकार म्हिून राज्यसभेवर तरी चनवडून रे्ले पाचहजेत म्हिून आग्रहाने काही चविारवतंानंी, चनवडिूकीला 
बाबासाहेबािंी संमती चमळचवली. 

 
अशोक मेहतानंी व बाबासाहेबानंी चमळून फेर मतमोजिीसाठी अजस केला. मोजिीच्या वळेी ख द्द 

बाबासाहेब िचरत्रकार श्री. खैरमोडे शासनाच्या वतीने हजर होते. फेर मोजिीत फरक पडला नाही. 
 
चनकालानंतर द सरे चदवशी बाबासाहेब सहकाऱ्याशंी बोलतानंा म्हिाले, ‘चनवडि कीतील यश अपयश 

हे लायकीवर अवलंबनू नसते, तर ते चवचशष्ट प्रकारच्या पचरस्स्थतीवर अवलंबून असते. मला या अपयशािे 
फारसे वाईट वाटत नाही. वाईट कशािे वाटत असेल तर काँगे्रसिे लोक नालायकानंाही चनवडून देतात व 
लायक लोकानंा पाडतात; त्यातं त्यानंा देशािे, धमािे, समाजािे काहंी पे्रम असते काय? (नसते फक्त स्वाथस 
असतो) हे स्पष्ट होते.’’ 

 
मानवाच्या आय ष्ट्यात स ख द  ःखािा पाठचशविीिा खेळ िालूि असतो. बाबासाहेबािें चनवडिूकीतील 

अपयश व ते अपयश त्यानंा यावे म्हिून इतर पक्षाच्या प ढाऱ्यानंी केलेली िलाखी पाहून त्यािें अंतकरि द ःचखत 
झाले होते. “हेि फळ काय मम तपाला” म्हिून र्प्प बसिे भार् होते. या हताशपिािी कोंडी फोडिारी एक 
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स खद बातमी अमेचरकेहून आली. ती म्हिजे कोलंचबया य चनव्हर्मसटीने त्यानंा भारतािी घटना करण्याच्या 
महत्वाच्या कामचर्रीबद्दल पदवी देण्यािी! बाबासाहेबानंी एम्. ए. पीएच् डी. या पदव्या जेथे घेतल्या तेथे 
“डॉक्टर ऑफ लॉज” ही पदवी देऊन ती कोलंचबया य चनव्हर्मसटी त्यानंा सन्मानीत करिार होती. या बातमीने 
बाबासाहेबानंा कृत्कृत्य झाल्यािे समाधान लाभले. या १ ल्या चनमंत्रिािे वेळी भारतीय मंचत्रमंडळाप ढे मोठे 
मोठे प्रश्न उपस्स्थत होते. त्यातं बाबासाहेबानंा भार् घेऊन राज्य शकट नीट िालचवले जाईल हे पाहावयािे 
होते. म्हिून त्यानंी, सध्या सवड नाही, हा कायसक्रम प ढे एक दोन वष ेढकलण्यािे अमेचरकेच्या को. य . ला 
कळचवले. शवेटी आता १९५२ च्या एचप्रल मध्ये येथील व्यापातून मोकळे झाल्यावर कोलंचबया य चनव्हर्मसटीशी 
पत्रव्यवहार केला. कोलंचबया य चनव्हर्मसटीने ५–६–५२ ला पदवीदान समारंभ जाहीर केला. ज्यावेळी 
बाबासाहेबानंा पदवी देण्यािा ठराव झाला तेव्हा प ढे अमेचरकेिे अध्यक्ष झालेले चनक्सन कोलंचबया 
य चनव्हर्मसटीिे प्रम ख होते. त्यािंी बाबासाहेबाचं्या अन पस्स्थतीत पदवी देण्यािी तयारी होती. परंत  
बाबासाहेबानंा स्वतः आपल्या य चनव्हर्मसटीत जाऊन पदवी घ्यायिी होती. ती वेळ आता आली. ही बातमी वािून 
बाबासाहेबािें प ष्ट्कळानंी अचभनंदन केले. परंत  भारतीय राजकारिातील अध्वय स र्िल्या रे्लेल्या व्यक्तीपैकी 
फक्त डॉ. राधाकृष्ट्िन् यानंीि त्यानंा अचभनंदािे पत्र पाठचवले. त्यािंी जायिी नक्की तारीख ठरली त्यावळेी 
चपपल्स एज्य केशन सोसायटी व त्यािें िाहत्या मंडळीने एकत्र येऊन त्यानंा मेजवानी चदली. त्या प्रसंर्ी म ंबई 
चवद्यापीठाला, की जेथे बाबासाहेबानंी पचहली पदवी घेतली, चतला बाबासाहेबािंा असा र्ौरव करण्यािे स िू 
नये, यािा चसद्धाथसच्या चप्रस्न्सपॉलानंी खेद व्यक्त केला. बाबासाहेबानंी कृतज्ञता व्यक्त करतानंा छोटेसे भाषि 
केले. त्यातं त्यानंी हे स्पष्ट केले की, आपल्या अंतर्सत राजकारिातं काही म द्यावंर मी चवरोध दशसवीत असलो 
तरी आपल्या देशािी-भारतािी शान तसूभरही कमी होईल असे बाहेर बोलिार नाही. मला माझ्या देशािा 
अचभमान आहे. 

 
बाबासाहेब एकटेि न्ययूॉकस ला १–६–५२ चवमानाने रे्ले. त्यानंा तेथील डॉक्टराकंडून प्रकृतीही 

तपासून घ्यायिी होती. या सवस खिासाठी त्यानंा चमळिारे डॉलसस कमी पडिार होते. कोलंचबया 
य चनव्हर्मसटीिा पदवीदान समारंभ ता. ६जून १९५२ रोजी संपन्न झाला. त्यानंा डॉक्टर ऑफ लॉज” ही 
बह मानािी पदवी चदली. तेथे त्याचं्याबद्दल मोठ्या र्ौरवािे उद्र्ार काढले रे्ले. 

 
यानंतर बाबासाहेबानंी आपली प्रकृती तेथील चनष्ट्िात डॉक्टरानंा दाखचवली त्यानंी त्यानंा एक 

मचहनाभर तेथे रहाण्यािा सल्ला चदला. एवढा खिस करण्यासाठी त्याचं्याजवळ पैसा नव्हता. आचि चशवाय 
चपपल्स एज्य केशन सोसायटीिी व राजकीय आचि सामाचजक महत्वािी कामे त्यानंा लवकर उरकावयािी 
होती. म्हिून ते डॉक्टरािें चप्रस्क्रीपशन् स घेऊन परत भारतात आले. 

 
२१ ज लैला प. बर्मलन येथे भरिाऱ्या कायदेचवषयक पचरषदेिे त्यानंा आमंत्रि आलेले होते. त्याला 

त्यानंी नकारात्मक उत्तर पाठचवले. त्यानंी समाजाच्या कायासाठी कायम स्वरपाच्या उत्पन्नासाठी आचि 
कायसक्रमासाठी स्वतंत्र इमारतीसाठी श.े का. इं. रस्ट करून इमारत बाधंण्यािी योजना आखली होती. चतच्या 
कायात बराि र्ोंधळ - घोटाळा होत असल्यािे त्यानंा कळले म्हिून त्यानंी एक जाहीर सभा आयोचजत केली. 
त्यातं दोषी कायसकर्त्त्यांिी िारं्लीि कान उघडिी केली. 
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धार्ममक आिाराबंद्दलही त्यािें चविार मंथन िालूि होते. लोकानंा एकत्र येऊन िारं्ली स स्वर प्राथसना करता ं
यावी म्हिून त्यानंी मास्टर कृष्ट्िराव फ ं लंब्रीकराकंडून ब द्ध प्राथसनेच्या रेकॉडसस काढून घेतल्या. 
 

बाबासाहेबानंी संचहत केलेले हहद –कोड चबलािा पाहठबा चवश्वसघातकी ठरला व त्यािे त कडे त कडे 
करून काँगे्रस मंचत्रमंडळाने ते लोकसभेप ढे माडंले. यावर काही लोकानंी आपले असे मत प्रचसद्ध केले की 
धृतराष्ट्र–दरबारात द्रोपदीिी वसे्त्र ओढतानंा कौरवानंी चजतके चतिे हाल केले, त्यापेक्षा जास्त हाल 
आंबेडकराचं्या हहद –कोड चबलािे त कडे करून काँगे्रस सरकार करीत आहे. त्याि अचधवेशनात काँगे्रस 
मंचत्रमंडळाने मार्ासलेल्या जातींच्या प्रर्तीसाठी कोित्या योजना आखाव्यात यािी िौकशी करून चशफारशी 
करण्यासाठी सात सभासदािें एक मंडळ नेमण्यािे ठरले. ते म्हिजे ‘शडे्य ल्डकास्टस अँड शडे्य ल्ड रॅइबज 
कचमशन’ नेमण्यातं आले. ऑर्स्टच्या पचहल्या आठवड्यातं बाबासाहेबािंी प्रकृती फारि चबघडली म्हिून ते 
चदल्लीहून म ंबईला आले. 

 
१९५२ च्या चनवडिूक चनकालाचवरद्ध डॉ. आंबेडकर आचि साथी अशोक मेहता यांनी उत्तर म ंबईतील 

चनवडि की रद्द कराव्या अशी मार्िी करिारा अजस केला. त्यानंी अजात म्हटले की १) चपपल्स चरपे्रझेटेशन 
ॲक्टच्या सेक्शन ६३ ज१] प्रमािे मतपचत्रका चदल्या नव्हत्या. २) डारें् व देशम खानंी अयोग्य प्रिार केला. या 
कारिास्तव चनवडि का रद्द करण्यािी मार्िी केली होती. 

 
खटला स र झाल्यापासून कोटात त ड ंब र्दी होत होती. कॉ. डारें्च्या बाजूने श्री. िारी काम िालवीत 

होते. 
 
बाबासाबाहेंनी कॉ. डारें् व देशम ख यािेंवर “मते क जवा” प्रिार केल्यािा आरोप केला. डारें् याचं्या 

पेट्यातून जी ३९ हजार बाद मते ठरली त्यापैकी जर डॉ. आंबेडकर व अशोक मेहतामध्ये चवभार्ली असती तरी 
ते सहज चनवडून येऊ शकले असते. हहदूना अस्पशृ्य उमेदवाराबद्दल घृिा असते म्हिूनही डारें् देशम खाच्या 
प्रिारािा, मते देण्यावर पचरिाम झाला. या र्ोष्टीला, कॉ. उषाताई डारें् याचं्या ‘पि ऐकतो कोि’ (१९७१) या 
आत्मिचरत्रात द जोरा चमळतो. िारींनी या बाबासाहेबाच्या आरोपािे खंडन केले आचि कोटािे काम स्थर्ीत 
झाले. 

 
या साऱ्या खटाटोपातून काहीही िारं्ले चनष्ट्पन्न झाले नाही. 
 
वरील, १९४८ ते १९५२ या कालखंडातील घडलेल्या राजकीय व सामाचजक घटनािंा सचवस्तर 

इचतहास या खंडात आलेला आहे. 
 
बचहष्ट्कृत जातीत जन्मलेल्या, चवद्वते्तने व कतृसत्वाने समाजोन्नतीिी ध रा वाहिाऱ्या बाबासाहेबानंा सवस 

तऱ्हेने त्याचं्या मार्ात काटे पसरचवण्यािा जिू उच्चविीयानंी चवडाि उिलला होता. बाबासाहेबाच्या 
वयाबरोबर, शाचरचरक दोषही वाढति होते. वयोपरत्वे त्यािें शरीर द बळे बनत होते तर कायातील अडथळ्यानंी 
मनही खित होते. हहद  समाजातील जातीभेद जािे शक्य नाही. अस्पृश्यानंा व स्पशृ्यानंा एकत्र यायिे असेल 
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तर अस्पशृानंा धमस बदलायलाि हवा; असा चनष्ट्कषस त्यानंी काढला. सवांना मानवता वाद दाखचविारा व 
भारतात चनमाि होऊन पौवात्य देशात पसरलेल्या बौद्धधमात धमांतर करण्यािे त्यािें बेत दृढ होऊ लार्ले व 
त्या कायाला त्यानंी स रवातही केली. प ढिी १९५७ सालिी चनवडिूक बाबासाहेबानंी पाचहली नाही. 

 
हा िचरत्र खंड, िचरत्र लेखक श्री. िा.ं भ. खैरमोडे याचं्या चवद्यालयीन चशक्षिािी काही वषे ज्या 

चठकािी रे्ली त्या औंध संस्थानिे भतूपूवस महाराज श्रीमंत बाळासाहेब पंतप्रचतचनधी यानंा अपसि केला आहे. 
वीसाव्या शतकाच्या द सऱ्या दशकात, चवद्याथी खैरमोडे याचं्या माडंीवर र्िपतीिी मूती देऊन र्िेशोत्सवािी 
चमरविूक काढण्यािा महाराजािंा आदेश म्हिजे त्याचं्या प्रर्त चविारािंी साक्ष! इतक्या प्रर्त चविाराचं्या 
महाराजाबंद्दलिी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी िचरत्रकाराने एक खंड त्यानंा अपसि करण्यािे ठरचवले होते; 
त्यान सार हा खंड महाराजानंा अपसि करण्यािे श्रेय मी घेत आहे. 

 
साचहत्य संस्कृती मंडळािे अध्यक्ष डॉ. स रेंद्र बारहलरे्, सचिव प.ं रा. पाटील व इतर कायालयीन 

व्यक्तीम ळे हे प्रकाशनािे काम पूिसत्वाकडे जात आहे म्हिून मी, व्यक्तीशः व डॉ. आंबेडकराचं्या िळवळीिा 
अभ्यासू वर्स, मंडळािा सदैव ऋिी राहील. 

 
शवेटी या लेखन प्रपंिािा िचरत्रकारािा एक उतारा मी खाली देत आहे: — 
 
घरादारावर, संसारावर आचि स खद ःखावर (स्वतःच्या) त ळशीपत्र ठेऊन सतत चवद्याभ्यास, संशोधन, 

मनन व लेखन करिारी, केवळ चवशाल ब द्धीिी, प्रब द्ध व्यक्ती म्हिून, अर्र केवळ सामाचजक क्रातंीिा 
तत्ववेत्ता व उद्र्ाता म्हिून, अथवा पददचलताचं्या अंतःकरिातं मािूसकीच्या जीवनािा रटरटिारा लाव्हारस 
उत्पन्न करिारा चकमयार्ार प ढारी म्हिून, हकवा सामाचजक क्रातंीतून राष्ट्रव्यापी शातंी उत्पन्न करिारा धार्ममक 
दृष्टा म्हिून; ज्यानंा या (महामानव) बाबासाहेबाचं्या िचरत्रािा अभ्यास करण्यािी अर्र त्यावर गं्रथ चलचहण्यािी 
इच्छा होईल, त्यानंा या सवस िचरत्र खंडातून भरपूर माचहती चमळेल व इतर माचहती चमळचवण्यािे मार्स 
सापडतील. माझ्या नंतर जे लेखक या के्षत्रात उतरतील त्यानंा हे खंड उपय क्त ठरतील, यािे मला समाधान, 
बाकीिे उवसरीत खड प्रचसद्ध होतील तेव्हा ंहोईल. रे्ल्या चकत्येक वषाच्या पचरश्रमािे फळ काय ते एवढेि माझ्या 
हाती लारे्ल, 

 
या कामात मी अनेक इचतहास व समाजशास्त्राच्या मान्यवर व्यक्तींिे सहाय्य घेतलेले आहे. त्यापैकी प्रा. 

नचलनी पचंडत, डॉ. य. चद. फडके, डॉ. चव. द. खोबरेकर, डॉ. पी. टी. बोराळे, श्री. शा.ं श.ं रेरे्, प्रा. डॉ. लीला 
साळर्ावकर, श्री. त . चह. म्हाते्र, श्री. स हास सोनाविे व श्री. चनवृत्ती भडंारे यािंा आवजूसन उल्लेख करायला 
हवा. खंड ९ वा व खंड १० वा यािंी स बक छपाईिे काम करिारे ‘आरेम चप्रन्टसस’िा कमसिारी वर्स व त्यािें 
मालक श्री. बाळ देसाई व मेघन डारें् या सवांिी मी आभारी आहे. 

 
शवेटी हा १० वा खंड ठरलेल्या म दतीनंतर बऱ्याि चदवसानंी व मंडळािे नवीन अध्यक्ष, माननीय डॉ. 

यशवतंरावजी मनोहर याचं्या कारकीदीत व िचरत्रकार श्री. िा.ं भ. खैरमोडे याचं्या प ण्यचतथी चदवशी ता. १८ 
नोव्हेंबर १९८९ प्रकाचशत होण्यािा योर् आला आहे. 
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िचरत्र खंडाच्या प्रकाशनािे काम महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळाने पूिसत्वाकडे आिलेले आहे. 
अभ्यासू वािक, डॉ. बाबासाहेबािंा अन यायी वर्स यानंा सत्याधारीत ऐचतहाचसक माचहती प रचवण्यािी 
िचरत्रकत्यािी इच्छा फलदू्रप होत आहे यािे मला समाधान वाटते. 
 
१४७–अ, हहद  कॉलनी, द्वारकाबाई खैरमोडे 

दादर, म ंबई १४. १४ नोव्हेंबर १९८९ 
२५ फेब्र वारी १९८८  
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(िचरत्रकार श्री. चां. भ. खैरमोडे याचं्या बद्दलिे 
प्र. ना. फाटक यानंी काढलेले र्ौरवोद्र्ार!) 

 
नवीभटवाडी क्रॉसलेन, म ंबई–४ 

शचनवार ता. ८–५–६५. 
 

श्री. िारं्देव भवानराव खैरमोडे याचं्या एकसष्ीच्या समारंभांिा अध्यक्ष म्हिून आपल्या 
सत्कारसचमतीने केलेल्या पािारिाबद्दल मी माझे आभार प्रथम मनःपूवसक व्यक्त करतो. 

 
हल्लीच्या जीवन कलहातं एखाद्यालंा साठाव े वषस संपून एकसष्टाव्या वषात दाखल होण्यािा योर् 

लाभावा ही खरोखरीि अचभनंदन करण्यासारखी घटना असून त्यािंा जाहीर सत्कार साजरा करिे हे एक 
समाजािे कतसव्य आहे. त्यातल्या त्यातं श्री. खैरमोडे हे ज्या महाराष्ट्रीय समाज चवभार्ात जन्मले, त्या 
समाजाचं्या आजतार्ायतिी द ःस्स्थती चविारातं घेतल्यास ते तर एकसष्टीचनचमत्त जास्ति अचभनंदनीय ठरतात. 
श्री. खैरमोडे यानंी (उच्च) चशक्षि घेतले, चनवाहािा व्यवसाय केला, समाजािा प्रत्येक घटक हेि करतो. परंत  
त्यानंी डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यािें चवस्तीिस िचरत्र चलहीण्यािे काम हाती घेतले हा त्याचं्या 
आय ष्ट्यातील महत्वािा भार् आहे व त्याच्या योर्ाने श्री. खैरमोडे यािें नावं महाराष्ट्रातं चिरस्मरिीय होऊन 
राहील. त्यानंी चलचहलेले िचरत्र हे केवळ आंबेडकर या एका व्यक्तीिे नसून अचखल महाराष्ट्राच्या अवाचिन 
इचतहासािे एक नव ेअंर् स्पष्टपिे जनतेच्या चनदशसनास आििारे ते एक महत्कायस आहे. या िचरत्रगं्रथािे प्रचसद्ध 
झालेले खंड जो कोिी अस्थेने दृष्टीखाली घालील त्याला श्री. खैरमोडे याचं्या क्लेशकारक पचरश्रमािी सहज 
कल्पना करता येईल. त्यातं आलेला पत्रव्यवहार हा कालातंराने महाराष्ट्रातील सामाचजक समतेच्या 
इचतहासािे बह मोल साधन समजले जाईल. िचरत्रासाठी जवळिा पत्रव्यवहार जति करिे आचि इतरािंा 
चमळचविे हे काम सोपे नाही, फार चजकरीिे, -सहनशीलतेिे, सत्व पहािारे असते. ते काम शक्य तेवढे 
जास्तीत श्री. खैरमोडे यानंी पार पाडलेले आहे. त्याचं्या िचरत्रलेखनाने मराठी िचरत्रसाचहत्यातं उत्तम प्रकारिी 
भर पडेल यातं संशय नाही. 

 
श्री. खैरमोडे याचं्या लेखनकायाकडे पाचहले म्हिजे संधी चमळाल्यास जो समाज अस्पशृ्यतेच्या चशके्षने 

हजारो वषे इतर समाजापासून दूर पडला होता, ज्याला चवदे्यपासून सक्तीने दूर ठेवले होते त्या समाजातंील 
व्यस्क्त काय करू शकतात, यािें हे डोळ्यात भरण्याजोरे् उदाहरि श्री. खैरमोड्यानंी चनमाि केल्याबद्दल शकंा 
राहात नाही. राजकीय र् लामचर्रीहून शकेडोपरीने द धसर असलेल्या सामाचजक र् लामचर्रीने सडत चपित 
असलेल्या देशबाधंवािंा समूह आता क ठे थोडासा त्या भयंकर र् लाम चर्रीच्या काटेरी बंधनातून स टण्याच्या 
पथंास लार्ला आहे. ही स टका चनरथसक नाही. अशी स टका देशाच्या एकंदर उत्कषाला हातभार लावील या 
भचवतव्यािे एक प्रसादचिन्ह म्हिजे श्री. खैरमोड्यािें लेखन. त्यािंी एकसष्टी र्ौरवपूवसक साजरी करिारातं जे 
तरि होतकर असतील त्यानंी श्री. खैरमोड्यांिा चकत्ता चर्रवण्यािा संकल्प या प्रसंर्ी करावा. येथे चकत्ता 
म्हटले तो फक्त लेखनािा नव्हे. सवस प्रकारच्या लोकापयोर्ी उपयोर्ािा चकत्ता या शब्दात अंतभाव आहे. 
ज्यािा जो चवषय असेल त्याने ह्याचवषयािी चसद्धी चमळवनू चतिा लाभ सामान्य जनतेस देण्यािे ध्येय बाळर्ाव े
हा येथे चकत्ता चर्रचविे या शब्दािंा अथस आहे. श्री. खैरमोडे यानंी लेखिीच्या द्वारे लोकसेवा िालचवली आहे. 
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चवद्याथी हकवा चवद्यासंपन्नानी चनराळे साधन हाती द्याव.े पि आपल्यावर समाजािे ऋि आहे व ते सामाचजक 
चहताच्या उद्योर्ाने फेडले पाचहजे हे श्री. खैरमोडे याचं्या कामचर्रीिे तात्पयस आहे. 

 
मी श्री. खैरमोडे यानंा आचशवाद देतो की, त्यानंा उदंड आय ष्ट्य लाभाव े ते आय ष्ट्य स खािे, चनरोर्ी 

आचि कायसक्षम असाव.े त्याचं्या हातून सदैव लोकसेवा होत राहावी, आशीवाद चदला, ह्याबरोबरि एक 
लहानशी सूिना करावीशी वाटते की आशीवाद उते्तजन देतो, पि कायािे साफल्य हे ज्याचं्या त्याचं्या श्रमावर 
अवलंबनू असते हे चवसरू नये. 

 
मला उपस्स्थत राहािे शक्य नाही म्हिून हा लेखनप्रपिं केला आहे. ‘जेथे धमस तेथे जय’ या न्यायाने 

जेथे र् िर्ौरव तेथे मी शरीराने नसलो तरी मनाने उपस्स्थत आहे, असे समजावे, सत्कार सचमतीने म ंबई मराठी 
साचहत्य संघाच्या सहकायािी अपेक्षा धरली ती या आशीवादाने पूिस करावी अशीही एक या आशीवादामारे् 
भावना आहे, कळाव.े 
 

आपला चहताकाकं्षी 
न. र. फाटक 
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डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चणरत्र 
 

खंड दहावा 
 

प्रकरि १. 
 

स्वातंत्र्यानंतर 
 

घटना सचमतीिे कायस िालू असतानंा राष्ट्रीय चनशाि चनमाि करण्यािा प्रश्न ऊपस्स्थत झाला. हे 
चनशाि कोित्या प्रकारिे असावे, याबद्दल अनेक प ढाऱ्यानंी, संस्थानंी आचि लेखकानंी आपापली मते प्रदर्मशत 
केली. म ंबईतील काही संस्था, कायसकते आचि प ढारी यानंी बाबासाहेबािंी भेट घेऊन त्यािंा सत्कार केला व 
त्यानंा चवनंती केली की, भारताला जे राष्ट्रींय चनशाि हवे, ते भर्व्या झेंड्यािे असावे; यािा घटना सचमतींत 
त म्ही प रस्कार करा. बाबासाहेबानंी : या बाबतीत महाराष्ट्रातं िळवळ करन मला पाठींबा द्यावा असे साचंर्तले. 
ते त्यानंी मान्य केले या भरवशावंर बाबासाहेबानंी भर्वा झेंडा हाि राष्ट्रध्वज स्वीकारावा अशी घटनासचमतीत 
खटपट केली. पि आयत्यावळेी सदर मंडळींनी त्यानंा दर्ा चदला, बाबासाहेबानंा यश आले नाहीं. राष्ट्रीय झेंडा 
म्हिून चतरंर्ी झेंडा मान्य करण्यात आला. भर्व्या झेंड्यािें प्रयत्न कसे व का ंचफसकटले, याबद्दल प्रबोधनकार 
श्री. ठाकरे यानंी २०–८–४७ च्या नवशक्तीत (जनमानािा कानोसा) पत्र प्रचसद्ध केले, ते मी येथे देत आहे: — 
 

“णदल्लीत भगव्या झेंड्ांची खटपट कां णफसकटली”? 
 
संपादक, नवशस्क्त यासं : — 
 

ता. १० ज लैला सान्ताक्र जच्या चवमानतळावर डॉ आंबेडकर यानंा स्थाचनक हहदू महासभेिे अंनतराव 
र्दे्र, रावबहादूर बोले प्रभचृत प ढारी मंडळी आचि मराठा मंचदरािे र्ावडे, चभलारे वरै्रे मंडळींनी हारत रे घालून 
दोन भर्व ेझेंडे आचि मध्यवती सरकारने नेमलेल्या झेंडा कचमटीत भर्व्या झेंड्यािी राष्ट्रध्वज म्हिून चनवड 
करण्यािी खटपट करावी, असा आदेश चदला. ही बातमी सर्ळ्या पत्रातं आलेली होती. मराठा मंचदर आचि 
हहद महासभा अशा प्रचतचनधीक संस्थानी केलेली ही खटपट प ढे चफसकटली का? या प्रश्नािा अजूनपयंत 
कोिीही उलर्डा केलेला नाही. म्हिून िीकशी करता ं जबाबदार र्ृहस्थाकंडून चमळालेली माचहती म द्दाम 
प्रचसद्धीला पाठवीत आहे. 
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हा णशवाजीचा झेंडा नव्हे. 
 

हहद सभावाल्याकंडे पहावे तर ते त्यािंा सावरकर–चनर्ममत कृपाि–क ं डचलनी स्वस्स्तक चिन्हाचंकत 
भर्वा झेंडा, काँगे्रसच्या सत्ताधारी झेंडा कचमटीने हा राष्ट्रीय झेंडा म्हिून मान्य केला नाही. म्हिून दातं–ओठ 
खात आहेत. राज्यचभषेकाच्या वळेी चशवाजीने फडकचवलेला भर्वा झेंडा, साधा होता. त्यावर कसलेही चिन्ह 
नव्हते. आजही कोल्हापूरिा चशवपरंपरेिा भर्वा झेंडा चिन्हाचशवाय साधा भर्वा असाि आहे. हाि झेंडा 
महाराष्ट्र, पूज्य चन वदंनीय मानतो. हहद  महासभेिा कृपाि क ं डचलनीिा झेंडा त्या ठराचवक पथंािा आहे. तो 
महाराष्ट्रािा “चशवाजीिा” झेंडा म ळीि नाही. मराठा मंचदरािा झेंडा साधा भर्वाि आहे. भर्व्या झेंड्याच्या 
वादातं हा महत्वािा म द्दा कोिीही नजरेआड करता कामा नये. चशवाजीिा झेंडा चनराळा आचि सावरकरािंा 
झेंडा चनराळा. दोन्हींिा रंर् भर्वा असला तरी परंपरेिे इचतहास चनराळे आहेत. 
 

डॉ. आंबेडकरािंी झेंडा कचमटीवर नेमिूक झाली चन ते दादरला ३ ज लैला परत आल्यावर, श्री. स रबा 
चटपिीस त्याचं्या भेटीला रे्ले असता, ते म्हिाले, “राष्ट्रध्वज ठरचवण्यािी कचमटी नेमली रे्ली, तरी आपल्या 
महाराष्ट्रात आपल्या भर्व्या झेंड्याच्या आग्रहािी िळवळ कोठेि कशी नाही? डॉ. आंबेडकर स्वाचभमानी 
मऱ्हाठे आहेत. चशवाजीच्या भर्व्या झेंड्यािा त्यानंा चतखट अचभमान आहे. तमाम महाराष्ट्रािे मऱ्हाठे एकम खाने 
भर्व्या झेंड्यािा राष्ट्रध्वज म्हिून प कारा करतील, तर चदल्लीच्या कचमटीलाही र्ंभीर चविार करावा लारे्ल, 
ही आंबेडकरािंी भावना बरोबर होती. 
 

महाराष्ट्र आपल्या पाठीशी उभा राचहला तर भर्व्या झेंड्यािी आपि कचमटीत जोरकस चशफारस करू 
अशी डॉ. आंबेडकरािंी ग्वाही चमळताि, स रबा चटपिीस, मराठा मंचदरािे श्री. चभलारे चन र्ावडे यानंा भेटले. 
ता. ४ ज लैला चटपिीस, अनंतराव चिते्र आचि चभलारे स्थाचनक हहद  महासभेिे अध्यक्ष श्री. अनंतराव र्दे्र यानंा 
त्याचं्या चबऱ्हाडी जाऊन भेटले. अनंतरावानंी हहद  महासभेिा हार्मदक पाहठबा देण्यािे कबूल केले. मी 
भोपटकरानंा तार पाठचवतो आचि संध्याकाळी आपि सारेजि जहहद  सभेिे लोक आचि मराठा मंचदरािे 
िालक] डॉक्टरानंा म द्दाम भेटून कायािी चदशा ठरवनू एकदम कामाला लार्ू, असे अनंतरावानंी आश्वासन 
चदले त्याि चदवशी संध्याकाळी चसद्धाथस कॉलेजात दोनही संस्थािें आचि इतर भर्व्या झेंड्यािे अचभमानी, डॉ. 
आंबेडकर यानंा भेटले. ििा झाली, कायािी आखिी केली, द सऱ्या चदवशी मराठा मंचदरािे अध्वयूस र्ावडे यानंी 
शभंर रपये खिूसन चशवाजीच्या अस्सल भर्व्या झेंड्यािे दोन नम ने आिून डॉक्टरानंा दाखचवले. चित्रा वरै्रे 
स्थाचनक दैचनकातं भर्व्या झेंड्यािा प रस्कारािा जाचहरनामा र्ावडे यानंी प्रचसद्ध केला. ग्वालेराचधपचत 
चजवाजीराव हशदे यानंी तारेने र्ावडे याचं्या खटपटीिा प रस्कार केल्यािे समजते. 
 

सदाणशवपेठी कटगल 
 

याि आठवड्यात दादर येथील वनमाळी हॉलमध्ये आण्िासाहेब भोपटकर यािें जाहीर व्याख्यान होते. 
अनंतराव र्दे्र चन भोपटकर यािंी तारातारी होिार होती, तेव्हा हे व्याख्यान भर्व्या झेंड्याच्या आग्रहासाठीि 
असावे, अशा अंदाजाने चटपिीस प्रभचृत मंडळी म द्दाम रे्ली. त्यािंी फार चनराशा झाली. सबंध व्याख्यानात 
काँगे्रसिी ठराचवक सदाचशवपेठी हटर्ल आचि अर्दी शवेटी भर्व्या झेंड्यािा उर्ाि ओझरता उल्लेख हे हहद  
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महासभावाले भर्व्या झेंड्याच्या प्रश्नाला प्रामाचिकपिे पाहठबा देिार आहेत, का इतर खटपट्यािंी न सती 
ह लकाविी करिार आहेत, यािा काहींि उलर्डा होईना. 
 

द सऱ्या चदवशी मराठा मंचदराच्या ठाकूरद्वार रोडवरील किेरीत र्दे्र प्रभचृत हहद  महासभावाले, मराठा 
मंचदरािी मंडळी चन इतर यािंी सभा झाली. खंडेरावजी दौंडकर अध्यक्ष होते. एक संचमश्र कायसकारी मंडळ 
नेमण्यात आले. कॉस्न्स्टट्यूटंट असेंब्लीच्या मेंबरानंा, जवाहरलाल, वल्लभभाई वरै्रे चदल्लीपदस्थ अचधकाऱ्यानंा 
तारा पाठवायच्या, चठकचठकािी सभा घेऊन त्यािें ठराव पाठवावयािे, वरै्रे कायसक्रम ठरले. चशवाय 
हहद महासभेिे अध्यक्ष श्री. भोपटकर यािंी चदल्लीला जाऊन तेथे जोरािी चनदशसने करायिी, हा भार् महत्वािा 
ठरचवण्यातं आला आचि तो पार पाडण्यात हहद  महासभा हकचितही कसूर करिार नाही, अशी अनंतराव र्दे्र 
यानंी हमी घेतली. 
 

आंबेडकरांचे आश्वासन 
 

ता. १० ज लैला सकाळी हहद  महासभेिे र्दे्र–बोले प्रभचृत २५–३० मंडळी, मराठा मंचदरािी अशीि 
२५–३० मंडळी मोटारीच्या चमरवि कीने डॉ. आंबेडकराचं्या राजर्ृहावर आली आचि त्यानंी त्यानंा दोन भर्वे 
झेंडे अपसि केले. महाराष्ट्रािा प्रािीन भर्वा झेंडा, राष्ट्रध्वज ठरचवण्यािी कसोशी करण्यािी चवनंती करण्यातं 
आली. डॉ. आंबेडकर म्हिाले, “आपि थोर थोर प्रचतचनधीक संस्थािंी थोर थोर मंडळी असता हे काम 
माज्यासारख्या एका “महाराच्या पोरावर” सोपवता, हा त मच्या मनािा थोरपिा आहे. खास चदल्लीत मला जर 
त मिे भक्कम प रस्कारािे पाठबळ चमळेल तरि हे कायस मला साधेल.” नंतर सारेजि तसेि मोटारीतून 
चमरवि कीने सातंाकू्रझच्या चवमानतळावर रे्ले. तेथेही प न्हा भाषिे झाली. फोटो काढण्यात आले. चबमानात 
पाय ठेवण्यापूवी डॉ. आंबेडकरानंी प न्हा आग्रहाने साचंर्तले की अण्िासाहेब भोपटकरानंा ताबडतोब चदल्लीला 
पाठवनू द्या तेथे येतािं माझीं भेट घ्यायला सारं्ा, म्हिजे प ढिे खास बेत ठरवता येतील. 
 

माशी कोठे कशकली? 
 

आण्िासाहेब भोपटकर पाठोपाठ चदल्लीला रे्ले. त्याचं्याबरोबर त्यािंा जनरल सेके्रटरी वरै्रे 
सहाय्यकािंा लवाजमा होताि पि काय? कोठे माशी हशकली कोि जािे. त्याचं्यापैकी एकही असामी डॉ. 
आंबेडकरानंा भेटला नाही. कचमटीत डॉ. आंबेडकरानंी भर्व्या ध्वजािी बाजू माडंली. पि सावसजचनक 
पाहठब्याच्या अभावी त्यािा काहंी उपयोर् झाला नाही. प ढे चतरंर्ी झेंड्याला मान्यता देण्यास काँ. असेस्ब्लत 
हहद महासभेिे बडे प रस्कते, सवसश्री अिे, खरेचह बसले होते. पि त्यानंी ि कूनस द्धा भर्व्या झेंड्यािे नांव 
काढले नाही. अथात भर्व्या झेंड्यािा प्रश्न र्भातल्या र्भात मेला. 
 

ही वस्त स्स्थती िूक आहे, असे हहद  महासभेच्या म्होरक्यानंीि आता साचंर्तले पाचहजे. अवसानघात 
त्यानंीि केलेला आहे. तेव्हा ंयाप ढे भर्व्या झेंड्याचवषयी त्याचं्या हकिाळ्या फ कट आहेत. हहद  राष्ट्रपचत म्हिून 
चमरविाऱ्या भोपटकरानंा डॉ. आंबेडकरासंारख्या एका महाराच्या पोराला भेटिे कदाचित बेइभ्रतीिे तर वाटले 
नसेल ना? काय असेल त्यािा ख लासा त्यानंीि केला पाचहजे. 
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(केशव णसताराम ठाकरे) 
 

राष्ट्रीय ध्वज म्हिून जो अशोकिक्र चिन्हाचंकत चतरंर्ी झेंडा स्वीकारण्यात आला त्यािा थोडासा 
इचतहास ४–९–६० च्या टाईम्समध्ये प्रचसद्ध झाला होता. िरख्याच्या ऐवजी अशोक िक्र स्वीकारावे, ही 
कल्पना श्री. बद्र चदन फैज हस्सन बद्र चदन तय्यबजी व त्यािंी पत्नी यानंी र्ाधंीजींच्या प ढे माडंली व र्ाधंीजीनी 
संमचत चदली. मर् श्री. नेहर यानंी घटना सचमतींत ठराव माडंला व अशोकिक्र चिन्हाचंकत चतरंर्ीं झेंडा 
राष्ट्रध्वज म्हिून मंजूर करण्यातं आला. टाइम्सने चदलेला तो इचतहास असा: — 
 

“To millions of Indians all over, the national tricolour with the Ashoka Chakra epitomises 
their hopes and aspirations, but to one Indian, it means Q ‘Wee little” more. He and his wife were 
instrumental in its adoption as the national flag of India, The man : Badruddin Faiz Hassan 
Badruddin Tayabji, Indai’s Ambassador at Bonn. 
 

I met 53 year old brilliant and amiable Ambassador last week when he spent a few days in 
the city, . . . . . . . he joined Sir B. N. Raw in drafting Constitution. 
 

Shri Tayabjis selected the Ashoka Chakra (instead of thes spinning wheel) as the 
National emblem — our choice was approved by Gandhiji after a little persuasion” and Tayabji 
drafted the resolution of the national flag which Nehru moved on the Constituent Assembly” (In 
personal — By Pollux, The Times of India, Sunday, 4-9-1960). 
 

म ंबई म्य चनचसपल कामर्ार, िेंबरू, यानंी बाबासाहेबानंा २००१ र. िी थैली ५–८–४७ रोजी अपसि 
केली. हे पैसे इमारत फंडासाठी देण्यांत आले होते. थैली अपसि समारंभ श्री. मडकेब वा तथा र्िपत महादेव 
जाधव, अध्यक्ष म ंबई शाखा, ऑल इंचडया शडे्यूल्ड कास्टस फेडरेशन, याचं्या अध्यक्षतेखाली झाला. (टाईम्स, 
(६–८–४७) 

 
ऑल इंचडया शडेल्यडू कास्टस फेडरेशनिे अध्यक्ष श्री. एन्. चशवराज यानंी पत्रक काढून फेडरेशनच्या 

अन यायानंा सूिना चदली की, १५–८–४७ रोजी जे स्वातंत्र्य भारताला चमळिार आहे, त्यािा फायदा 
भाडंवलवाले व सविस हहदू यानंा चमळिार आहे, अस्पृश्य वर्ांला या स्वातंत्र्यािा कधीही फायदा घेऊ देिार 
नाहीत. म्हिून अस्पशृ्यानंी स्वातंत्र्योत्सवातं भार् घेऊ नये. यासंबंधी श्री. काजरोळकर यानंी पत्रक काढून असे 
स िचवले की, अस्पृश्यानंी स्वातंत्र्योत्सवातं भार् घेतला नाही तर त्याचं्याबद्दल रै्रसमज (हहद  समाजातं) उत्पन्न 
येईल. 

 
“. . . . . . . Even Dr. Ambedkar, the founder of the Federation, who is highly respected by 

all Harijans has joined the Constituent Assembly and was adopted a very liberal policy. In the 
circumstances, I wanted like to ask Mr. Shivraj whether he still wants separate electorates. I 
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suggest that it is not fair that Mr. Shivaraj should create a misunderstanding among the public, I 
trust that he will reconsider his views and take part in the celebrations enthusiastically” 

(The Times of India 13-8-47). 
परंत  फेडरेशनच्या अन यायानंी स्वातंत्र्योत्सवािे समारंभ साजरे केले नाहीत. 
 
हैदराबादिा चनजाम, याला १५–८–४७ पासून वऱ्हाड प्रातंािा ताबा चमळेल, कारि ज्या तहान्वये 

वऱ्हाड चब्रटीशानंा देण्यात आला होता तो तह १५–८–४७ ला संप ष्टात येतो व वऱ्हाड चनजामाकडे परत जातो 
अशा अथािे एक चनवदेन बाबासाहेबानंी केलेले होते ते ८–४–४७ च्या टाइम्समध्ये प्रचसद्ध झालेले होते. 

 
पाकीस्तानचनर्ममतीसाठी पजंाब व बरं्ाल यािें दोन भार्, पूवस व पचिम करावे लार्िार, व ते योग्य 

तऱ्हेने केले रे्ले नाहीत तर भारत सरकारला आपला भार् स रचक्षत ठेविे फार जड जाईल, अशा अथािेही एक 
चनवदेन पत्रक बाबासाहेबानंी काढलेले होते ते, 

“Danger of Ignoring Defence Aspect of Pakistan — Dr. Ambedkar’s charge against 
Government of India.” 

 
या चशषसकाखाली २१–७–४७ च्या टाईम्समध्ये प्रचसद्ध झाले होते. 
 
महात्मा र्ाधंी आचि डॉ. आंबेडकर याचं्या अस्पशृ्यताचनवारि िळवळीमध्ये तफावत कोठे आहे?” हा 

श्री. ह. रा. महाजनी यािंा लेख २४–८–४७ च्या नवय र्ातं प्रचसद्ध झाला होता. हहदंूिी धमसशासे्त्र, हहदंूिी 
ज नीप रानी संस्कृचत व चविारसरिी यानंा बाधक हकवा घातक न होिारी, अस्पशृ्यता चनवारिािी िळवळ 
महात्मा गांधींची आहे, आचि त्याम ळे ती िळवळ, अस्पृश्यािंी मने आकर्मषत करू शकत नाही. डॉ. 
बाबासाहेबांची िळवळ, समाजात लोकशाही उत्पन्न करण्याच्या दृष्टीने िालचवलेली असल्याम ळे ती अस्पृश्यानंा 
चप्रय व चहतकारक वाटते, असा ठोकळ फरक श्री. ह. रा. महाजनी यानंी दाखचवलेला आहे. शवेटी ते 
म्हितात, “ज्या समाजव्यवस्थेतून अस्पृश्यतेिी भयानक र् लामचर्री जन्म पावली ती व्यवस्था जोपयंत म. 
गांधीना आदशसभतू वाटते तोपयंत अस्पृश्यानंा पदरी बाळर्ले, त्याचं्या चशक्षिािी सोय केली, मंचदरे ख ली केली 
तरी र् लामचर्री नष्ट होईल असे मानण्यास आधार नाही. सारा समाज तळापासून ढवळून काढा हा अस्पशृ्याचं्या 
राजकीय िळवळीिा मी तरी अथस समजतो. केवळ अशक्य म्हिून त म्ही स्पशास्पशािे चनबंध नष्ट केले असले 
तरी त्याम ळे उच्चविीयानंी अस्पृश्यािें हक्क मान्य केले असे होत नाही. त्यासाठी परकीय सत्ता केवळ नष्ट 
होऊनि िालिार नाही. व्यस्क्तस्वातंत्र्य, समता व लोकशाही या जीवनमूल्यावर आधारलेली एक सामाचजक 
क्रातंीि त्या चठकािी होिे अर्त्यािे आहे. डॉ आंबेडकरांच्या अस्पशृ्याचं्या िळवळीिे महत्व हे असे आहे, आचि 
त्या मूलभतू, प रोर्ामी चविाराला ही िळवळ जोपयंत चिकटून राहील तोपयंन्त अचधकार पदािे लोिी कसे 
वाटाव े या सचलच्छ जातीय भाडंितंट्यािे स्वरप चतला येिार नाही. महात्मा ज्योणतराव फुल्यासंबंधी डॉ. 
आंबेडकर म्हितात त्याप्रमािे “Who preached the gospel that for India, social democracy was more 
vital than independence from foreign rule” (Who Where the Shudrasc? by Dr. Ambedkar). या 
वैिाचरक भचूमकेिा स्वीकार करिाऱ्या कोित्याही आंदोलनाला खऱ्या लोकसत्तावाद्यािंा ंपाठींबा राहीलि.” 

 



 

अनुक्रमणिका 

१९४७ च्या सपे्टम्बरमध्ये म ंबईत ऑल इंचडया काँगे्रस कचमटीिी बठैक भरिार होती त्यासाठी सवसश्री नेहरू 
वल्लभभाई पटेल, बाबू राजेन्द्रप्रसाद आचि मौलाना अब्दुल कलम आझाद हे म ंबईत येतील तेव्हा त्यानंा म ंबई 
कापोरेशनतफे मानपत्र द्यावे, असे कापोरेशनमधील काँगे्रस पक्षाने ठरचवले. त्याप्रमािे कापोरेशनच्या १–९–४७ 
च्या बठैकीत ठराव मंजूर झाला. हे िौघेजि भारत मंत्रीमंडळािे सभासद होते. त्याचं्याबरोबर दोघे महाराष्ट्रीय 
मंत्री श्री. न. णव. गाडगीळ व डॉ. आंबेडकर यानंा का ंमानपत्र देऊ केले नाही, असा प्रश्न उपस्स्थत करन 
चवचवध वृत्ताच्या ७–९–४७ च्या अंकात आलमचर्रने “काँगे्रसकंपूने केलेला दोघा ंथोर महाराष्ट्रीयािंा अपमान” 
असा मथळा देऊन एक खरमरीत माचहतीपूिस लेख चलचहला होता. सदर लेखक म्हितो, “–तथाचप या 
चनचमत्ताने मला कापोरेशन मधील काँगे्रस पक्षािे चहटलर व त्यािे र्ोअरींर्, र्ोबेल्स, चरबेंरॉप यानंा असे 
चविारावयािे आहे की, हहद स्थान सरकारच्या मंत्रीमंडळातील या िौघािं प ढाऱ्यांच्या मानपत्रासाठी वरे्ळे 
चनवडून काढण्यातं देशभक्तीिे जे मूल्यमापन त म्ही िालचवले आहे, ते कोित्या तत्वावर? हहद स्थान सरकारिे 
जे मंत्री म ंबईत उपस्स्थत राहतील त्या सवांना मानपत्र देण्यातं आले असते तर कापोरेशनिी प्रचतष्ा कमी झाली 
असती; असे कोिीही म्हटले नसते आचि साम दाचयक जबाबदारीच्या तत्वािा र्ौरव करावयािी जर काँगे्रस 
पक्षायािंी इच्छा असती, तर मंत्र्यामंत्र्यामंध्ये प्रथम श्रेिीतला प ढारी आचि चद्वतीय श्रेिीतला प ढारी असा 
पकं्तीप्रपंि करून त्या तत्वािी अशी हास्यास्पद परवड काढण्यािा हा बेवकूफपिा त्यानंी केला नसता. मर् हा 
पकं्तीप्रपंि का ंकरण्यात आला? डॉ. आबेंडकर यानंा कापोरेशनमधील “मेजॉचरटीमस्त” काँगे्रसवाले प्रथम 
श्रेिीतील प ढारी मानीत नाहीत हे दाखचवण्यासाठी की श्री. न. णव. गाडगीळ यानंी काँगे्रससाठी केलेला त्यार् 
वा भोर्लेले हाल क्ष द्रब चद्ध सदोबा पाटलाच्या दृष्टीने कः पदाथस आहेत हे भासचवण्यासाठी? हे दोघे मंत्री 
हहद स्थान सरकारच्या मंत्रीमंडळात समाचवष्ट होण्यास लायक ठरले, ते काय ते दोघे सदोबापेक्षाहंी चहिकस 
होते म्हिून? सदोबा आचि झेंडे मास्तर या दोघािंी देशसेवा ते सामान्या काँगे्रसवाले असूनही इतर चठकािच्या 
म्य चनचसपालीट्यािंी मानपते्र स्वीकारण्यास पात्र ठरली, तर हहद स्थान सरकारच्या मंत्रीमंडळातील आसने 
भषूचविारे डॉ. आंबेडकर व श्री. गाडगीळ हेि दोघे प ढारी काँगे्रसवाल्याचं्या देशभक्तीच्या तराजूत उिे पडले 
की काय? 
 

बुणिपुरस्सर अपमान 
 

तथाचप असले प्रश्न चविारण्यातं अथवा पाटील कंपूशी य क्तीवाद खेळण्यात म ळीि हंशील नाही. 
कारि पाटीलकंपू हे एक बेहोष झालेल्या दे. भ. िे टोळके आहे आचि त्या बेहोषपिातं त्यानंा सारासार 
चविारशक्तीिे फडके सोडून ते डोक्याला र् ंडाळलेले आहे हे मला माहीत आहे. तसे नसते तर मानपानािा हा 
ठराव रे्ल्या कापोरेशनमध्ये सादर केला जाण्यापूवी त्या ठरावािी जी खाजर्ी ििा कापोरेशनमधील काँगे्रस 
पक्षाच्या बठैकीत आर्ाव ूकरण्यात आली, त्या ििेच्यावळेी डॉ. आंबेडकर व श्री. गाडगीळ या उभयतािंाही 
समावशे मानपत्रामध्ये करण्यािी सूिना काही काँगे्रसवाल्यानंी केली असता सदोबानी ती आपल्या अचधकारात 
केव्हाहंी ध डकावनू लावली नसती! अथात ही माचहती देऊन मला येथे हेि दाखवावयािे आहे की 
सदोबाकंपूच्या राविराज्यातस द्धा चहतकर सल्ला देिारे असे “चबभीषि” त रळक सापडतात आचि त्यानंा 
जनािी नसली तरी मनािी लाज थोडी बह त आहेि आहे. तेव्हा सदोबाना स चविार कोिी ऐकचवला नसेल 
अथवा त्यासाठी माझ्यासारख्या परस्थािी जररी आहे अशातंली र्ोष्ट नाही. अथात् डॉ. आंबेडेकर व श्री. 



 

अनुक्रमणिका 

गाडगीळ याना वर्ळण्यािे जे धोरि कापोरेशनमधील काँगे्रसपक्षाने स्स्वकारले ते सदोबानेच स्वीकारले आचि 
तेही ब चद्धप रस्सर स्वीकारले हे उघडि आहे. 
 

कुऱ्हाडीचा दांडा 
 

म्हिून प्रश्न चशल्लक राहतो तो एवढाि की ह्या दोघा थोर महाराष्ट्रीय प ढाऱ्यािंा जो अपमान 
पाटीलकंपूने केला तो का केला? या प्रश्नािे मला स ित असलेले उत्तर हेि आहे की असेंब्लीच्या रे्ल्या 
चनवडि कीत पाटीलकंपूच्या अस्पृश्य उमेदवारानंा डॉ. आंबेडकरांच्या उमेदवारानंी मातीत लोळवनू त्यािंा जो 
पािउतारा म ंबईत केला, आचि स्वातंत्र्यचदनाच्या बेहोषीत सामील न होण्यािा सल्ला डॉ. आंबेडकरांच्या 
अन यायानंी अस्पृश्य समाजाला देऊन तो कृतीत आिावयास लावला त्यािा हा सूड आंबेडकरांना 
कापोरेशनच्या मानपत्राला अपात्र ठरवनू सदोबानी उर्चवला आहे. आचि श्री. गाडगीळांच्या बाबतीत सदोबानी 
स्वीकारलेल्या धोरिाच्या म ळाशी त्याचं्याबद्दल सदोबाला वाटिारी चनभळे असूया हीि आहे! मौ. आझाद हे 
आपल्या बरं्ल्यासाठी स मारे पाऊि लाखािे फर्मनिर सरकारी खिाने चमळाव े म्हिून आग्रह धरून बसले 
असता श्री. गाडगीळ यानंी त्या कामी मोडता घालून वीस हजार रपयापेंक्षा अचधक रक्कम मंजूर करण्यास 
नकार चदला ही र्ोष्ट सदोबांना कदाचित समजली असेल या मौलाजींना संत ष्ट करण्यासाठी त्याचं्या एका 
सहकाऱ्यािा हा असा अपमान करण्यास सदोबा उद्य क्त झाले असतील हे कारिही मी नजरेआड करू इस्च्छत 
नाही....” 
 

सदर लेखातील म द्यासंबंधी सहमत प्रदर्मशत करिारी श्री. ल. ना. सावंत, जे. णव. म. गुप्ते आचि 
श्रीपत स. घेगजे यािंी पते्र २१–९–४७ च्या चवचवध वृत्तातं प्रचसद्ध झालेली होती. श्री. घेगजे यानंी खालील 
शब्दातं आपला संताप व्यक्त केलेला होता : — 
 

“हा अपमान काँगे्रसवाल्यानंी पूज्य बाबासाहेबािंा केला नाही, तर तो अस्पशृ्य समाजािाि अपमान 
आहे ही आमिी सवांिी भावना आहे. काँगे्रसवाले व र्ाधंीबाबा अस्पशृ्याचं्या उद्धाराबद्दल केवढ्याही थापा 
लर्ावीत असले, तरी मनातून त्यानंा पूज्य बाबासाहेबांबद्दल दे्वष वाटतो हे प न्हा एकदा चसद्ध झाले. 
बाबासाहेबानंी प िे कराराच्यावळेी कस्त रबाचं्या डोळ्यातले पािी पाहून र्ाधंींिे प्राि वािचवले आचि 
काँगे्रसवाल्यािंा देव त्यािें चजवतंपिीि प तळे उभारण्यासाठी चजवतं ठेवला. त्या उपकारािी त्या थोर मनािी 
ही अशी परतफेड काँगे्रसवाल्यानंी करावी हे त्याचं्या कृतघ्नपिाला शोभेसेि आहे........” 
 

“.....लंडन य चनव्हचसंटीिे एम्. एससी, डी. एस. सी., होऊन आल्यावर चसडेनहॅम कॉलेजच्या 
चप्रन्सीपॉलशीपसाठी त्यानंी अजस केला असता केवळ महार म्हिून डॉ. रघ नाथपतं पराजंपे याचं्यासारख्या 
स धारक, हा ब चद्धवादी चशक्षिमंत्री देखील त्यािंा अजस मंजूर करायला चबिकला .....” हा उतारा श्री. त्र्यंबक 
चवष्ट्ि  पवसते यानंी बाबासाहेबािंी म लाखत घेतली होती. तीिी हचककत त्यानंी “प्रसाद” या माचसकाच्या १ 
सप्टेंबर १९४७ च्या अंकात 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

“आध चनक महाराष्ट्रािे चनमाते : 
डॉ. भीमराव आंबेडकर” 

 
या चशषसकाखाली प्रचसद्ध केलेली होती, तीतून हा उतारा घेतलेला आहे. या म लाखतींत बाबासाहेबानंी 

समाजवादािी हहद थानाला आचि चवशषेतः महाराष्ट्राला जररी आहे की नाही, याबद्दल आपले चविार प्रदर्मशत 
केलेत, ते येिेप्रमािे : — “महाराष्ट्राला समाजवाद स्वीकारल्याचशवाय द सरी र्तीि नाही. उर्ाि एखादा 
ब्राह्मि, मराठा अथवा माळी एखाद्या चर्रिीिा अथवा साखरेच्या कारखान्यािा मालक झालेला पाहून 
महाराष्ट्रातं खाजर्ी भाडंवलाच्या आधाराने उत्पादन वाढेल आचि देश श्रीमंत होईल असा भ्रम जर कोिी 
उत्पन्न करत असतील तर ते महाराष्ट्रािे द ष्ट्मन आहेत असे मी म्हिेन. व्यापार आचि उद्योर् या के्षत्रातं 
अर्ोदरि ज्यानी फार मोठी प्रर्ती केली आहे त्याचं्याशी आता त्याि के्षत्रातं शयसत मारून पचहला नंबर 
चमळचवण्यािी आशा महाराष्ट्रातं उत्पन्न झालेल्या व्यापाऱ्यानंी, उद्योर्पतींनी अथवा त्याचं्या नावंाने बोलिाऱ्या 
त्याचं्या ब चद्धजीवी बर्लबच्यानंी उत्पन्न करून पाहिे अर्दी ख ळिटपिािे आहे. मी माझे मत इतक्या कडक 
शब्दातं बोलून दाखचवतो यािे कारि एवढेि की, महाराष्ट्रािी चपछेहाट झाली, महाराष्ट्रािा उत्कषस झाला 
पाचहजे वरै्रे प्रकारानंी र्ळा काढून रडिारे लोक अलीकडे असे बोलू लार्ले आहेत की, महाराष्ट्राने व्यापारात 
आचि उद्योर्ातं लक्ष घालून खूप पैसा चमळचवला पाचहजे आचि मर् तो देशाच्या कामी लावला पाचहजे, यािा 
अथस असा की, कल्पातंापयंत यातली एकही र्ोष्ट होिार नाही.” 
 

“काँगे्रस सोशचलस्टानंी आपले चशक्षिािे वर्स तरी चनदान िारं्ले िालचवले आहेत असे त मच्या 
बोलण्यावरून मला समजले. पि आता आधी उद्योर्धंदे वाढावे, भाडंवलशाही चनमाि व्हावी, कामर्ारािंा व 
समाजािा त्यानंी आपल्या नफेबाजीसाठी छळ करावा, उभयपक्षािंा संघषस व्हावा आचि त्यातून समाजवाद 
व्हावा इतका “शास्त्रीय” प्रकार घडला पाचहजे तर काही त मिे म्हििे नाही ना? संबधं देशाने एकदमि 
समाजवादी धोरि आखून भाडंवलशाही म्हिजे खाजर्ी भाडंवलशाही उत्पन्न होण्यािी मधली एक पायरी 
र्ळून रे्ली तर माक्ससच्या तोंडाला काळे फासले जाईल अशी काहंी चभती नाही नां? रचशयाच्या चजवतं 
उदाहरिाने तरी त मिी ही भीती जायला पाचहजे. हहद स्थानातं व हहद स्थानातंील सवस प्रातंात समाजवादी 
धोरिाने कारभार स रू होईपयसन्त जे काय घडेल ते आपि पाचहले पाचहजे व पसंत नसले तरी सोसले पाचहजे हे 
मला कबलू आहे. पि समाजवादी म्हिणविारांची दृष्टी साफ पाणहजे, णवचारसरिी गोंधळलेली असता ंकामा 
नये व आपले ध्येय शक्य चततक्या लवकर अमलातं आिण्याच्या दृष्टीने राजकीय आचि सामाचजक िळवळीिा 
कायसक्रम आखला रे्ला पाचहजे असे माझे म्हििे आहे. काँगे्रसने चकतीही वल्र्ना केल्या तरी चतच्या सध्याच्या 
प ढाऱ्याचं्या हातून अर्दी जवाहरलालंाचं्या हातून देखील, हे घडण्यािी शक्यता नाही. काँगे्रस सोशाचलस्टानंी 
हा भ्रचमष्टपिा टाकला पाचहजे. र्ाधंींच्या, त्याचं्या तत्वज्ञानाच्या आचि काँगे्रसच्या छायेतून झटकून चनघून, 
हकबहूना काँगे्रसला चवरोधी बनून पक्ष संघटना केली पाचहजे. अशाि चविाराचं्या काँगे्रसबाहेरील मंडळींबरोबर 
सहकायस केलेले पाचहजे तरि त मिे (समाजसत्तावाद्यािें) उचद्दष्ट साध्य होईल. 
 

काँगे्रस व काँगे्रसप ढारी याचं्याकडून सामाचजक क्रातंीिा कायसक्रम कधीही पार पडिार नाही, असे जर 
त मिे मत आहे तर मर् त म्ही काँगे्रस सरकारात कायदे मंत्रीपद का ं स्स्वकारले? असा प्रश्न चविारला असतां 
बाबासाहेब म्हिाले, “बरा प्रश्न चविारला त म्ही. असे स्पष्ट व चनर्मभड बोलिे मला फार पसंत आहे. सारं्तो 
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त म्हाला मी ही जार्ा का ं पत्करली ते. आता ं राजकीय सत्ता हहदी लोकाचं्या हाती आली असता ती सत्ता 
स्वीकारिारा प्रम ख असा एक राजकीय पक्ष सहकायासाठी चनमंत्रि करीत आहे आचि आपि असहकार करावा 
हे मला पसंत नाही, म्हिूनि मी जात आहे. काँगे्रसच्या पक्षसंघटनेत मी सामील झालेलो नाही. त्याम ळे येिारी 
कोितीही चशस्तीिी बधंने मी पत्करलेली नाहीत. मंत्रीमंडळातील या जारे्चशवाय इतरही िार–पािं र्ोष्टी मला 
देऊ केल्या होत्या. परंत  त्या सर्ळ्या मी नाकारल्या. माझे कामि असे असिार की, काँगे्रसच्या राजकीय 
धोरिाशी माझा बेबनाव आहे असे सारं्ण्यािी वळेि उत्पन्न होिार नाही. चशवाय हे मंत्रीमंडळ दीड दोन 
वषापचलकडे चटकेल असे मला वाटत नाही. हे तात्प रते सरकार आहे. नवीन चनवडि की होऊन बह मताने 
योग्यप्रकारे चनवडून येईल तेि सरकार चटकाव ूहोईल. त्यावळेी काँगे्रस उमेदवार म्हिून मी उभा रहाण्यािी 
काहंीि शक्यता चदसत नाही. 
 

चनवडि कीत उभे रहािार नाही काय असा प्रश्न केला असतां बाबासाहेब म्हिाले, “राजकारि 
सोडण्यािा चविार नाही, त्याबद्दल म ळीि काळजी कर नका. काँगे्रसमध्ये आता काय काय बदल होतात, 
चकती पक्षोपक्ष होतात र्ाधंींिे व त्याचं्या चविारसरिीिे विसस्व चकतीसे चटकते हे येत्या वषस दोन वषांत अचधक 
स्पष्ट होत जाईल. परंत  एक र्ोष्ट मला स्पष्ट चदसते ती म्हिजे काँगे्रसला चवरोधी परंत  तत्वचनष् आचि 
कायसक्रमाला बाधंलेला असा द सरा पक्ष चनमाि होण्यािी अचतशय आवश्यकता आहे काँगे्रसच्या आश्रयाने 
भाडंवलदारी आचि चतच्या अन षंर्ाने येिारे नफेबाजी, काळा बाजार, लोकािें हाल या र्ोष्टी इतक्या असह्य 
झाल्या आहेत व अचधकाचधक होतील म्हिून त्यािंा प्रचतकार झाला पाचहजे. हल्ली काँगे्रसवाल्याचं्या हाती 
अचनबंध सत्ता असल्यासारखी आहे. त्यािा पचरिाम काँगे्रच्या कारभारात वचशलेबाजी, लािंल िपत, ि कीच्या 
र्ोष्टींिेही समथसन करण्यािी प्रवृत्ती वाढिे. अशा प्रकारातं होत आहे. Power corrupts and absolute power 
corrupts absolutely. अशी प ढे अवस्था होण्यािी मला फार चभती वाटते. याला पायबदं घालण्याला एक 
प्रबल व चवरोधी अशी राजकीय पक्षसंघटनाि हवी आचि ती समाजवादी धोरिािा चनःसंचदग्ध स्वीकार 
करिारीि हवी. अशी जररी लोकानंा चठकचठकािी वाटत आहे. त्यािा फायदा घेिे अवश्य आहे. आमच्या 
इंचडपेंडंट लेबर पाटीिे प नरज्जीवन, देशातंील इतर समान चविारी मंडळींच्या मदतीने कराव ेअसा माझ्या प ढे 
चविार आहे. म ंबईतील आचि महाराष्ट्रातील प ष्ट्कळ काँगे्रस पक्षीयानंी देखील अशाप्रकारिे बोलिे, मजजवळ 
केलेले आहे. भावी पक्षसंघटनेच्या दृष्टीने मला ते फार महत्वािे वाटते.” 
 

सद्या किखर प ढाऱ्यािंी महाराष्ट्राला फार जररी आहे व तरूि चपढी यासाठी आपिाकंडे आशाळभतू 
नजरेने पहात आहे व सध्यािंा काळ प्रचतकूल असल्याम ळे आपि हे प ढारीपि स्वीकारावे, अशा अथािी सूिना 
प ढे केली असता बाबासाहेब म्हिाले, “त म्ही म्हिता अशा प्रकारिे उते्तजन मला महाराष्ट्रातून चमळाले आहे, 
असे म्हिता येिार नाही. एक तर जन्माने महार म्हिून महाराष्ट्रातील हकवा चहन्द स्थानातील शहाण्या हकवा 
साक्षर समाजाला माझा हकवा माझ्या पक्षािा स्वीकार करिे जड वाटले. काही साफ नजरेिे, ध्येयचनष्, 
ब चद्धवादी असे ब्राह्मि हकवा इतर पाढंरपेश ेआमच्याजवळ आले. परंत  बह तेक पूवसग्रहाम ळे बाजूसि राचहले. 
आता हे अंतर प ष्ट्कळ कमी झाले आहे. कायद्याने, लढ्याने, संवयीने ते आिखी कमी होईल अशीही उमेद 
वाटते. परंत  मला स्पष्टपिे साचंर्तले पाचहजे की, एखाद्या व्यस्क्तवरि चवसंबून, चतच्यावर सवसस्वी चनष्ा ठेवनू, 
आंधळी भक्ती ठेवनू या प ढील राजकारि िालिार नाही. गांधींच्यावर असली अंधश्रद्धा ठेवनू, त्यािंा भलताि 
उदोउदो करून हहद स्थानाने आपले न कसान करून घेतलेले आहे. असे याप ढे कोिाच्याि बाबतीत घडता 
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कामा नये. प ढारी अर्दी डोळसपिे चनवडला पाचहजे. त्यािे वतसन अर्दी डोळ्यात तेल घालून पाचहले पाचहजे, 
पदच्य त करण्यािी वळे आली तर डरता कामा नये. इंग्लंडमध्ये पहा. चर्चचलला एकेकाळी भजिारे लोक त्यािे 
काम संपताि त्याला अलर्द उिलून बाजूस ठेऊ शकले. आमिी लोकशाही देखील अशीि डोळस झाली 
पाचहजे. स्वातंत्र्य व समता याचं्या मयादा आम्ही ओळखायला चशकले पाचहजे. मी जर एखाद्या राजकीय पक्षािे 
ध रीित्व करायिे असेल तर माझ्या पक्षातील लोकानंा असे चशक्षि चमळाले पाचहजे असा आग्रह आहे.” 
 

श्री. पवसते यानंी आपल्या म लाखतींतील लेखात शवेटी खालीलप्रमािे उल्लेख केलेला आहे : — 
 

“क्रातंीिी आपली कल्पना सारं्ताना आंबेडकर दहा वषांपूवी म्हिाले, “समाजवादी म्हिचविाऱ्या 
कोिालाही क्रातंीिी कल्पना सारं्िे सोपे आहे. प्रत्येक मन ष्ट्यप्राण्याला केवळ पशूप्रमािे पोट भरण्यासाठी 
चदवसािे बारा िौदा तास शाचररीक मेहेनतीसाठी खिस करायला लार्ाव ेआचि चवकासवादाच्या तत्वाप्रमािे 
त्याला प्राप्त झालेल्या ब चद्ध, मन वरै्रेंच्या उन्नतीसाठी काहीि फ रसद चमळू नये ही मोठी द ःखािी र्ोष्ट आहे. 
शास्त्रीय प्रर्तीने दर एक मन ष्ट्याला फ रसद चमळवनू देिे शक्य केले आहे. पि सवस शास्त्रीय शोध, उपकरिे 
त्याचं्या योर्ाने िालिारी उत्पादक यंत्रसाम ग्री यावर समाजािा साम दाचयक ताबा नसल्याम ळे, त्यािंा उपयोर् 
फक्त खाजर्ी चमळकतीच्या मालक वर्ालाि होतो. प्रत्येक मन ष्ट्याला ही संधी चमळत नाही. ती चमळिे 
म्हिजेि समाजवादी क्रातंी होिे असे मी समजतो. र्ाधंींिा व त्यािें अन यायी म्हिचविारे याचं्यात येथे म ळाति 
मतभेद आहे. मन ष्ट्यप्राण्यािा सृचष्टबरोबर आजतार्ायत जो झर्डा िालू आहे त्यातं सृचष्टवर चवजय असा 
मन ष्ट्याला हल्लीि प्राप्त झालेला आहे. त्यािे सवस फायदे घेऊन मन ष्ट्यप्राण्याला जास्तीत जास्त स खी करिे व 
स संस्कृत करिे, र्ाधंीवादाला मंजूर नाही. दोन बलैाबंरोबर काम करिारा चतसरा बलै शतेकऱ्याला बनवनू, 
त्याच्या कारभारिीला–िरख्याला ज ंपून, उच्चतर स खे त्याला चमळण्यािी काही जररी नाही, अशी व्यवस्था 
करिे हे र्ाधंीवादािे रहस्य आहे. म्हिूनि र्ाधंीवाद कधीही समाजक्रातंीवाद होऊ शकिार नाही, आपि 
त्याच्याजवळ जाऊन िालिार नाही.” 
 

चसद्धाथस कॉलेज पालंमेंटिा उद्घाटन समारंभ बाबासाहेबाचं्या हस्ते २५–९–४७ ला सकाळी ८–३० 
वाजता झाला. तेव्हा त्यानंी एक छोटेसे भाषि केले. चब्रचटश राज्यकत्यांनी म सलमान व शीख समाजािे 
चहतसंरक्षि केले पि अस्पशृ्य समाजाला न सती विने देत झ लवत ठेवले व त्यािा चवश्वासघात करून ते 
चब्रचटश लोक हहद स्थानातूंन चनघून रे्ले. तेव्हा अस्पशृ्य समाजाने स्वतःच्या सामथयाने आपला झर्डा िालचविे 
जरर आहे. घटना सचमतीच्या चनरचनराळ्या कचमट्यामंधून मी अस्पृश्याचं्या संरक्षिासाठी खटपटी केल्या त्या 
पाहून म सलमान व शीख यानंीही तसे प्रयत्न स्वतःच्या समाजासाठी केले. आियािी र्ोष्ट ही की, म सलमान व 
शीख समाजाचं्या मार्ण्यानंा कोिी चवरोध केला नाही. मी अस्पृश्यासंाठी ज्या मार्ण्या माचर्तल्या त्यानंा 
राष्ट्रीय हचरजन म्हिचविारे सभासद व सरदार पटेल यानंी कचमट्याचं्या बठैकीत प्रथम पाहठबा चदला आचि 
घटना सचमतीत त्या मार्ण्या मंजूर करण्यासाठी मी जेव्हा भाषि केले तेव्हा त्या मार्ण्या राष्ट्रचहताला बाधक 
आहेत, या म ख्य म द्यावर भर देऊन राष्ट्रीय हचरजन सभासदानी एक पत्रक, घटना सचमतीत वाटले व माझ्या 
प्रयत्नानंा चवरोध दशसचवला. या सवस चवश्वासघातकी पचरस्स्थतीम ळे मला सवस मार्ण्या घटना सचमतीत मंजूर 
करून घेता आल्या नाहीत. तरी पि ज्या काही करून घेता आल्या. आता याप ढे अस्पृश्य समाजाने स्वतःच्या 
हहमतीने आपला झर्डा प ढे िालचवला पाचहजे. 
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णवद्यार्थ्यांनी प्रथम अभ्यास करावा व मग राजकारिाची माणहती करून घ्यावी. ती माणहती णचकीत्सक 
दृष्टीने घ्यावी. अंधश्रिेने अगर पक्ांधतेने घेऊ नये. राजकारिात भाग घ्यावा. तोही याच भूणमकेतून. आपि 
णसडनहॅम कॉलेजमध्ये प्रोफेसर असतांना कसे भावनावश होत असू याचीणह माणहती बाबासाहेबांनी सांणगतली. 
णवद्यार्थ्यांनी सवप सद गुिांची वाढ करावी, आणि राजकारि लोकशाही पितीने कसे चालते याचा अभ्यास 
करावा. ते भाषि असे : — 
 

“I have not got any clear line of action before me for the present, and so I am thinking to 
speak in a military way. This independence has come so sudden that we had time to recall our 
forces and we had no time to arrange our forces even. 
 

The British in spite of their promises to us for the last fifty years, in the end, deceived us in 
not recognising the Scheduled Castes as a separate political entity. They did not help us in the 
task. They helped the Musalmans and Sikhs. It is very curious to note at this stage as to why the 
British helped only the Musalmans, Sikhs and not the Scheduled Castes. We are left with no 
support. We had to depend upon nothing else but our own strength. And as you well know that 
this strength also was divided in the eyes of the British Political surveyers like Cripps and his 
fellow friends in the delegation. They saw this division because of the separate organisation of the 
so called Harijan party. It is true and was true in reality that the Scheduled Castes Federation was 
the only representative body of the scheduled Castes. 
 

I am glad to say that, when I had been to England and discussed with many of the leaders 
of different political groups there, the permanent parliamentary Secretaries, who were in day-to-
day touch of the Indian situation, had fully supported my saying that the Scheduled Castes 
Federation was the only representative body of the Scheduled Castes. Not only that but people 
like Mr. Cripps and many like him were convinced by my mission, but inspite of this the British 
Delegation over-ruled everything, because they wanted to take political decision for their safety 
even thought it was far from reality, and thus they took the political decision at our cost. This loss 
to the Scheduled Castes was due to the shameless attitude taken by the Raashtriya Harijans. in 
the Minority Sub-Committee I stressed our demand for separate electroate by suggesting a 
solution that a successful candidate should at last secure 35% of the votes of the community he 
represented but there, the hasty action of the Muslim group in leaving the hall at the time of 
voting made my proposal to secure equal votes for and against, i. e. 7 v/s 7. I tried myself in the 
Advisory Committee and a strange thing is that Mr. Manuswami Pillay, Speaker from the Madras 
Assembly, supported my amendment Mr. Vallabhbhai Patel also did not vote against it. But in 
the General Constituent Assembly, Mr. Pillay one of my supporters, was one of the signatories to 
oppose this proposal. I was struck with wonder to all this. This is the second crooked role played 
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by the Rashtriya Harijans to the permanent annoyance and common interest of the Scheduled 
Castes at large It is for these reasons that I have not any clear line of action for the present. 
 

Now, I must tell you one thing that the separate electorates alone are not only ends and 
means of the Scheduled Castes Federation. Separate electorates with our means are good but in 
themselves, they are bad. You have got the separate electorates but no political safeguards. I 
don’t know what will be their lot. I could succeed in getting you some political safeguards in 
Legislative Assemblies and services. It is because of my efforts that the rest of the minorities like 
Sikhs, Indian Christians and Muslims have some safeguards. Because it was only myself, who 
was so very insistent on this demand, the Constituent Assembly had no courage to displease me 
at this stage. I am glad to say that I could serve the minorities in the real sense of the term. 
 

It is likely that you should have been disappointed and I am also not so much happy about 
it. Even then ever have got to play our role in the future. I would like to tell you about the history 
of the British Labour party. That party during the last 24 years has developed so much that today 
it has its rule. The same party, when it was first organised, practically had no representation in 
the Parliament. What does it show? It shows that not the success at the election is the victory of 
the party, but the success of the principle and programme is the victory of the party. And I have 
no doubt that the Scheduled Castes Federation will have its role for the principles it stands for. It 
is for this, that I am not disappointed at all. It is for this reason that we must be aware of the 
following three things : — 
 

(i) The Scheduled Castes Federation must maintain its political existence under whatever 
circumstances. We have got the history of the Non-Brahmin party before us. Before Congress 
came into prominence the All India Non-Brahmin Party was in its zenith. But when the leaders of 
the Non-Brahmin Party went individually in Congress for their individual purposes they were as if 
purchased, and as such, they had no voice in Congress then and even now. Even thought they 
are a vast majority they are ruled and their aid is greater responsible than the individual; 
 

(ii) You should have very able leaders. Your leaders must have the courage and calibre to 
match the topmost leaders in any political party. The party without efficient leaders comes to nil. 
The defeat of the British Labour Party in 1931 was due to this fact. And this is equally applicable 
to the Non-Brahmin Party in India; 
 

(iii) In any party, just as the honest leadership which can never be sold is of vital 
importance in the same way, devoted workers in the party is the second important thing essential 
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for the growth of the party. The Scheduled Castes Federation has to create many but none to my 
satisfaction. In one way, the Scheduled Castes Federation has no to worry about because their 
leader will never be sold at whatever cost; but what of the rest of the organs? When will they 
come up to the mark? It is upto you to fulfill my need. I repeatedly tell you that the Scheduled 
Castes Federation must maintain its political existence, not in my individual interest, but for you 
and me. 
 

In the end, I tell you, make proper use of the facilities provided by the Siddharth College. I 
hope that therein only I shall be able to watch the rising star to the occasion to lead the 
Scheduled Castes and will prove his worth. Every man has two temptation in the world, first, the 
money and secondly, the wife and then the children follows. It is but natural; but our people do 
not understand the meaning of a few children. Then in the gulf, they have no time to look where 
Scheduled Castes stand. So it is upto you to stand to the need of the Scheduled Castes, at 
large. You must be able to create devoted workers. I do not know when our forces will be 
needed; but we should be on our guard to wait and see. 
 

Hitherto you must have noticed that while a large majority of our students had been 
interesting themselves in political movements they had not a clear realisation of what politics 
means, what responsibilities it involves and what methods must be pursued in order to bring 
political activities to function. There was, as I observe it, a complete dissociation of what we call 
academic life from the practical problems of life and politics. You will have to do two things : — 
 

(i) To enlarge your minds, your vision, your capacity to think, your ability to solve 
problem; and 
 

(ii) to bring that capacity, that vision, that ability to form judgement to bear upon the 
actual problems which the vast mass of the people of this country are facing today. 
 

It is no more going to be a mere incubation in our solitary room, in a chemistry, or physics 
laboratory, it is something much wider than that. You will not merely learn political economy, 
political science, history, commerce, trade, currency, all the subjects which touch upon the 
practical life of people, but you will use that teaching, that learning to suggest not merely to 
yourselves but to the politicians in charge of the affairs of this country what are the right 
solutions, of the problems before them and where they are going wrong. 
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There is one other thing which you must also remember and it is this. In an autocracy where the 
laws are made by the wishes of a dictator or by an absolute monarch the art of speaking is 
unnecessary. No autocrat, no absolute monarch need pay any attetion to eloquence because his 
will is law. But in a parliament where laws are made, no doubt by the wishes of the people, the 
man who succeeds in winning our opposition is the man who possessses the art to persuade his 
oppanent. You cannot win over a majority in this house by giving a black eye to your opponent. A 
minority is not going to curb a majority by bringing goondas nor is the majority going to record 
and obtain a victory by laying low the members of the minority. You will have to carry a 
proposition only by the art of speaking, by persuading his opponent, by winning him over his side 
by argument, either gentle or strong, but always logically and instructively. Therefore, a supreme 
qualification for success in a parliamentary institution is the capacity to possess the House. 
Therefore you should go to Parliament fully prepared to make a serious contribution to a serious 
subject and I also want to add that you should learn, very seriously the art of public speaking. It is 
not a very difficult art as I can tell you from my own experience. I am not a very great speaker and 
I do not know if anybody who would care to write the history of people in India who have played 
their part in Indian politics would find and justification to put me among the best speakers in 
India. I do not covet that honour. At one time I was so much overwhelmed by my shyness which 
made me so nervous that I was on the point of giving up a job of a Professor in the Sydengam 
College for nothing else except for the fear that the boys will probably run down. But I can assure 
those of you who have similar fear to cast it away and to make an effort to acquire the command 
over language which is not a very difficult task at all. 
 

Then there must be absolute unconditional obedience to the ruling of the speaker. You 
must never question the ruling of the Speaker. If there is a difficult point of order on which there is 
not percedent on which he cannot off hand give his ruling he will call on different sides of the 
house to express their point of view as to what is the correct interpretation of a certain ruling. But 
after he has heard all the sides and proceeds to give his ruling then that ruling you must accept 
as sacrament. No matter how wrong that ruling is. I have been in parliamentary institutions from 
1926 to 1946 with a short break. I have known speakers of different varieties, good and others but 
we have observed the ruling. You can move a motion that a certain standing order to be 
amended. 
 

It is unfortunate that you have no opportunity of what I call ‘visual institutions’ of how 
parliaments work. If you get a chance to go to Paris and see the actual session there or to 
London and see the House of Commons or go to the U.S.A. and see the House of 
Representatives you will see wonderful difference between all these three bodies. In Paris you will 
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see a wonderful assembly. Once I went to the Lower House in Paris on two or three successive 
days. I could not distinguish that august assembly from the Crawford Market. People were 
moving from one place to another, from one corner to another, there was no order, nobody was 
listening to the Speaker, the poor Speaker had a big log of wood on his table and big hammer 
also of wood. He continuously hammered, there was no attention paid to him. But just the 
opposite was the condition in the House of Commons. There is a rule that no member can stand 
in the chair when the Speaker is standing. Every member must sit. When one member is 
standing no other member can stand in the chair. He must sit and listen. No member can begin 
to speak in the House of Commons unless the Speaker calls on him. There is no duty nor 
obligation on the Speaker to call upon any particular individual to speak. There is a phrase “That 
the speaker calls upon such person as are able to catch his eye.” That is a very delusive phrase 
—A Speaker may catch an eye and may deliberately wink at it. The reason is obvious. The 
Speaker having been in the chair for a number of years knows every individual, knows his good 
points, knows his bad points. As that he does is now knows as his family history. He rarely allows 
a man to speak who is tedious, and who speaks but says nothing. 
 

We have today what is called parliamentary democracy. Let us know that word. It is a 
very singular institution. It differs from autocracy or unlimited monarchy because in autocracy or 
unlimited monarchy there is no such thing as parliament. People’s wishes count for nothing. The 
King or the autocrat is the sole master of the situation. He claims to represent the will of the 
people and governs the people according to what might be called his own will. 
 

We have another system in vogue which is called today the dictatorship of the proletariat. 
The difference between the two from our point of view is very minor. Autocracy has taken upon 
itself the obligation to serve what are called the masses but fundamentally this kind of 
dictatorship does not materially differ from absolute monarchy because in neither of them the 
people play any part. Parliamentary democracy is a midway between the two. It is very delicate 
institution. Its characteristics ought to be noted very carefully in order that no violence has been 
described by a variety of political philosophers in a variety of different ways Parliamentary 
defocracy has been described as government by law. At one time this characteristic of 
parliamentary democracy that it was government by law was undoubtedly very significant very 
real. When monarchy was abolished in Europe and parliamentary democracy came into being 
and became operative the generation which saw this change from absolute monarchy to 
parliamentary democracy could well understand that the description of the parliamentary 
democracy as government by law indeed very real and very significant. Because before it the rule 
was personal rule. The ruler depended upon his wishes in the first place. Secondly, he always 
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placed himself above the law. The law was for the people and not for himself. The rule of law 
which we now enjoy is a well established principle. We have so become used to it that we do not 
regard it as a matter of great virtue. But the significant fact that remains even now is that when 
we make the law we place even the makers of law below that law. 
 

Some one has also said that parliamentary democracy is a democracy by majority. It is 
true that in our legislation there is a rule that all questions shall be decided by a majority. But I 
could ask to be very careful about that principle. It is one of the most dangerous principle that we 
have got. The majority rule has been admitted merely for reasons for convenience. But for God’s 
sake do not ride that principle too much. You will create deal of difficulties. In a certain sense the 
rule of majority is the wrong rule. I am prepared to argue that case. Let me illustrate. We are 
engaged in framing a constitution. I have been placed at the head of it as its chairman. We have 
to guard the fundamental right of the minorities. Do not forget that the fundamental right means 
that the majority has no right to do a certain thing. That is the meaning of the fundamental right. 
The fundamental right in a constitution puts absolute limitation upon the power of the majority to 
do a certain thing. As a matter of fact the majority rule has come but by what I call a fluke. 

 
If you examine the procedure of the House of Commons and the History of it, you will find 

that about the year fourteen fifteen hundreds of (what happened was this that) a motion was 
moved in the House of Commons : those in favour went and sat in one lobby, those who were 
against it sat in the other lobby. The Speaker asked the clerk how many were in Ayes lobby and 
how many in Noes lobby. He was told that there were 20 in the Noe’s lobby and 50 in the Ayes 
lobby. The Speaker did not declare the result of the motion. What he did was tell the Ayes lobby 
to go into the Noes lobby and to persuade them to come and sit in the house and then only he 
declared the result. What does that mean, something very significant, that the majority cannot 
have a decision in its favour unless the speaker was confident that the minority, if not actively at 
least passively was prepared to give consent. That was the original procedure. Later on for some 
reason this practice or this obligation upon the majority to go out and persuade their brethren in 
the opposite side to come beck and to listen was dropped. However, although parliamentary 
democracy for the purpose accepted the principle of a majority rule do not think that you can by 
any way you like ill-treat or put to a disadvantage a minority. You will create a great deal of 
trouble for yourself in this very house. The minority must always be won over. It must never be 
dictated to. 

 
There was another political philosophy — Walter Bagehot. He described parliamentary 

government as a government of discussion, which I think is a very true description of 
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parliamentary government. In a parliamentary government nothing is done behind the certain, 
nothing is done as a result of the wishes of any particular individuals. Every subject is brought 
before the house either in the form of a bill or in the form of a resolution or some other motion. 

 
When it is placed before the house it can be debated upon. It is a pity, a great pity, that 

we have not followed the great parliamentary practice of accepting of what we call the motion 
known as “enclosure”a (Here the Speaker narrated in brief how Parnell harrassed Gladstone 
and Lord North brook by making some of 48 hours, 36 hours and 24 hours and as a result of this 
how the practice of “enclosure” was brought into opposition). 

 
However, notwithstanding the fact that all the legislatures now do have such a rule that 

the debate be closed and the question be put, there is always enough time for discussion. 
Remember that the discussion that taken place in the parliament has relevance not merely to the 
decision of the issue which it indoubtedly has, but has far wider relevance and far wider 
significance. If the debate is on high level and is properly reported in the papers, obviously there 
cannot be a greater medium of political education for the people in general than a debate in the 
House of Commons. This, therefore, is a very important aspect. 
 

It has been said that the parliamentary government is a self-government. No doubt 
logically it is so. But the most important thing that you will most remember is that what the 
country needs is a good government and the question is how can you have a good government? 
A very important question! I do not wish to dogmatice. There are one or two observations which I 
would like to place for your consideration because they need serious consideration. In my 
judgment there can be no dogma as to what consitutes good government. Different people may 
draw different ideas of good government. The capitalist think that a capitalist form of government 
where there is a laise faire is a good sort of government, the socialists on the other hand think 
that the socialistic form of government is a good government there might be a vairety of other 
people of their own brand. The fact is that there are a variety of opinions as to what consitutes 
good government. In a complex society, such as ours, with all its different ramifications, no 
sovereign remedy may be possible.” 
 

DR. B. R. AMBEDKAR — 26TH OCTOBER 1947. 
 

The Census of India has over a number of decades ceased to be an operation in 
demography. It has become a Political affair. Every community seems to be attempting to 
artificially augument its numbers at the cost of some other community for the sake of capturing 
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greater and greater degree of political power in its own hands. The Scheduled castes seem to 
have been made a common victim for the satisfaction of the combined greed of the other 
communities who through their propagandists or enumerators are able to control the operations 
and the results of the census.  
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डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चणरत्र 
 

खंड दहावा 
 

प्रकरि २ 
 

स्वातंत्र्यानंतर (पुढे चालू) 
 

पाचकस्तानचनर्ममतीनंतर बरं्ाल व पजंाब प्रातंात हहदू व म सलमान याचं्यात दे्वषभावना कमालीिी 
वाढली व परस्परात न भतूो न भचवष्ट्यचत असा रक्तपात झाला. या द फळीिे पचरिाम दोन्ही पक्षानंा भोर्ाव े
लार्ले. चकत्येक क ट ंबे ध ळीस चमळाली. आचि चकत्येकािंा चनवशं झाला. या यादवीिे द ष्ट्पचरिाम या भार्ातील 
अस्पृश्याना फारि भोर्ावे लार्ले. पाचकस्तानातील भार्ातून, हहद स्थानातील पजंाब व बरं्ाल प्रातंात आलेल्या 
अस्पृश्यानंा, हहदू, म सलमान, शीख व जाट याचं्याकडून कसे हाल अपेष्टा व अन्याय सोसाव े लार्तात, 
याबद्दलिी पते्र सदर चनवाचसत अस्पशृ्याकडून बाबासाहेबाना येत. याबद्दलिी माचहती देिारे पत्र साहेबानंी 
१८–१२–४७ ला जवाहरलालजींना चलचहले. १) पाचकस्तान सरकार अस्पशृ्यानंा हहद स्थानातं येऊन 
राहण्यास संमचत देत नाही. आचि भरं्ीकाम करिाऱ्या अस्पृश्यानंा तर ते सरकार आपल्या तावडीतून म क्त 
करण्यास नाखूष आहे. या सवस लोकानंी पाचकस्तानात दचरद्री कामर्ार म्हिून रहावे, अशीि पाचकस्तान 
सरकारिी इच्छा स्पष्ट होते. २) पाचकस्तान सोडून हहद स्थानात येऊन रहाण्यािी ज्या अस्पशृ्यािंी इच्छा आहे, 
त्या अस्पशृ्यानंा साह्य करण्यािे कायस एम्. ई. ओ. ही संस्था कचरत आहे. परंत  पाचकस्तान सरकार या संस्थेच्या 
कायात अनेक अडथळे उत्पन्न करीत आहे. ही संस्था बदं होिार आहे असे समजते. हे खरे असेल तर 
पाचकस्तानातून येिाऱ्या अस्पशृ्य चनवाचसताना कोिी त्राता रहािार नाही. ३) म्हिून भारत सरकारने प ढील 
र्ोष्टी ताबडतोब केल्या पाचहजेत – अ) पाचकस्तान सरकारने अस्पृश्य चनवाचसताचं्या स्थलातंराच्या कायात 
अडथळे आिू नयेत, असे सदर सरकारास सारं्िे. ब) एम्. ई. ओ. या संस्थेला अस्पशृ्याचं्या स्थलातंरािे कायस 
कर देिे, असे सदर सरकारासं सारं्िे. आचि क) अस्पशृ्याचं्या स्थलातंरािे कायस पूिस झाल्यानंतरि ही संस्था 
भारत सरकारने बदं करावी. ४) पचिम पजंाबच्या अस्पशृ्य चनवाचसताना साह्य देण्यास भारत सरकारने एक 
अस्पृश्य अचधकारी नेमलेला आहे. सरहद्द प्रातं, हसध व भावलपूर या प्रातंातील अस्पशृ्य चनवाचसतासंाठी 
अस्पृश्य अचधकारी नेमलेले नाहीत. 
 

पूवस पजंाबात जे अस्पशृ्य चनवाचसत आलेले आहेत त्यानंी आपल्या अडििी मला कळचवलेल्या आहेत : 
— १) चनवाचसतासंाठी ज्या वसाहती भारत सरकारने उघडलेल्या आहेत. तेथे सविस हहदूकडे अचधकारी जास्त 
लक्ष देतात, आचि अस्पृश्य चनवाचसतािंी उपेक्षा व अवहेलना करतात : अस्पृश्य चनवाचसतानंा सदर 
वसाहतीतही राहू देण्यात येत नाही. २) जे चनवाचसत वसाहतीत रहातात त्यानंाि वसाहतीिी सवस प्रकारिी 
सरकारिी मदत– अन्न, वस्त्र, औषध वरै्रे चमळते, असा चनयम असल्याम ळे वसाहतीबाहेर रहािाऱ्या अस्पशृ्य 
चनवाचसतािें फार हाल होतात. स्पशृ्य व अस्पशृ्य चनवाचसतानंा जे वसाहतीत साह्य चदले जाते त्यातं पसं्क्तप्रपंि 
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होिे अटळ आहे. परंत  वसाहतीबाहेर जे अस्पशृ्य चनवाचसत रहातात त्यानंाही सवस सरकारी सहाय्य देण्यासाठी 
सरकारी चनयमातं योग्य ते फेरफार करावते. ४) पूवस पंजाबच्या राज्यािी सूते्र हहदंूच्या हातातं असल्याम ळे सदर 
सरकारतफे अस्पृश्य चनवाचसतानंा सदर सरकारकडून मदत चमळत नाही व ही र्ोष्ट सदर सरकारच्या दृचष्टस 
आििारी एखादी संस्था भारत सरकारने नेमलेली नाही. ५) भारत सरकारने अस्पशृ्यातंील काही अचधकारी 
पूवस पजंाबात नेमले तर ते अस्पृश्यानंा योग्य त्या प्रमािात जमीनी चमळतात की नाही ते डोळ्यातं तेल घालून 
पाहू शकतील. अशा प्रकारच्या लायक अस्पृश्य लोकािंी नेमिूक व्हावी त्यािंी नाव ेमी सन्माननीय भारतमंत्री 
श्री. चनयोर्ी याचं्याकडे पाठचवलेली आहेत. ६) पूवस पंजाबात शीख व जाट हे लोक बह संख्य असून फार प्रबळ 
आहेत. आचि अस्पशृ्यानंी आपली घरे व शतेे सोडून तेथून स्थलातंर करावे म्हिून ते अस्पशृ्यानंा परोपरीने 
छळत आहेत. या अस्पशृ्यािंी घरे व शतेे आपि बळकवावीत असा त्यािंा हेतू आहे, हे उघड आहे. अस्पृश्यानंी 
या छळाचवरूद्ध चकतीही आरडाओरड केली तरी त्यानंा न्याय चमळत नाही. कारि शीख व जाट हेि पोलीस व 
न्याय या खात्यातं भरलेले आहेत. ते आपल्या भाईबंदानंा पाहठबा देतात व अस्पशृ्यानंा दूर ठेवतात. म्हिून 
चनदान ३०० अस्पृश्यािंी पोलीस खात्यात भरती करण्यास पूवस पंजाब सरकारला भार् पाडले पाचहजे. 
वतसमानपत्रातं असे प्रचसद्ध झाले आहे की, ही भरती सरहद्दीवरील पोलीसासंाठी कऱण्यात आलेली आहे. 
म लकी पोलीसासंाठी नव्हे. पूवस पजंाबच्या म लकी पोलीस खात्यातं एकही अस्पशृ्य नाही असे मला समजते. 
म्हिून या खात्यात ३०० अस्पशृ्यािंी भरती करिे अत्यंत आवश्यक आहे. ७) पूवस पजंाबातील सारा पद्धतीप्रमािे 
जचमनदार व काचमन असे शतेकऱ्यािें दोन वर्स आहेत. जमीनदार हे जचमनीिे संपूिसतया मालक असतात. 
काचमन यानंा जमीन चवकत घेण्यािा हक्क नाही व ते जचमनीिे मालक कधीही होऊ शकत नाहीत. त्यािंी घरे 
ज्या जचमनीवर असतात त्या जचमनीिे मालक जमीनदार हेि असतात. याम ळे कामीन हा जमीनदारािंा 
वशंपरंपरेने झालेला, र् लाम होतो व तो तसाि जीवन जर्तो. जमीनदार कामीनािंी घरे उध्वस्त करू शकतो व 
त्यानंा र्ावातून हाकलून देऊ शकतो. पूवस पजंाबातील अस्पशृ्य लोक यानंा कामीन म्हिून मानण्यात येते व ते 
त्यािें जीवन जमीनदाराच्या कृपा कटाक्षावर अवलंबून असते. ज्या सारा पद्धतीम ळे हे अचनष्ट भेद उत्पन्न 
झालेले आहेत ते भेद नष्ट करावते व त्यासाठी ती पद्धति आमूलाग्र बदलून टाकावी, आचि रयतवारी पद्धत 
अंमलात आिावी. म्हिजे सवस नार्रीकानंा समान दजा चमळेल व त्यानंा जचमन चवकत घेिे, धारि करिे व 
चवकिे, यािे सवस मालकी हक्क प्राप्त होतील ८) शतेकऱ्यानंा सावकारापंासून संरक्षि चमळावे म्हिून पूवस पंजाब 
सरकारने एक कायदा केलेला आहे. त्यात शतेकरी ही एक जात आहे असे एक कलम आहे. अस्पृश्य लोक 
जमीनदाराचं्या शतेात काम करतात व शतेकरी ही एक त्यािंी जात होते. बह तेक सवस अस्पशृ्य शतेकीिा धंदा 
अर्र रोजर्ार करतात ते पूवसपरंपरेने. पूवीच्या पजंाब सरकारने शतेकी करिाऱ्यानंा अस्पृश्य समजलेले नव्हते. 
अस्पृश्य ही एक जात होती व ती कोिताही धंदा करण्यास म खत्यार होती. पि आता चतने फक्त शतेकीिाि 
धंदा केला पाचहजे व तो परंपरेने आलेल्या जमीनदाराचं्या शतेात, अशी स्स्थती झालेली आहे. त्याम ळे 
अस्पृश्यानंा फक्त शतेमजूर म्हिूनि हहदू, शीख, जाट वरै्रे जमीनदारािें र् लाम बनून रहावे लार्ते. जमीनीिा 
मालक म्हिून त्याला स्वतंत्र जीवन जर्ण्यािा मार्स कायमिा बंद झालेला आहे. ९) पूवस पजंाबात जी सारा 
पद्धत िालू आहे व चतला ज्या कायद्यािा आधार आहे, ती पद्धत व तो कायदा बदलिे अत्यंत जरूर आहे. 
शतेकरी या शब्दािी व्याख्या, अस्पशृ्य जातीिा अशी न करता शतेात काम करिारा, मर् तो कोित्याही धमािा 
व जातीिा असो, अशी केली पाचहजे. तरि अस्पृश्यानंा जमीनदाराचं्या र् लामचर्रीतून आपली सोडविूक 
करून घेता येईल. 
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पूवस पजंाबातील अस्पशृ्याचं्या द ःस्स्थतीिी माचहती व ती द ःस्स्थती कशी दूर करावी, याबद्दलिे चित्र मी 
आपिापं ढे ठेवलेले आहे. भारत सरकार व पूवस पजंाब सरकार या दोघानंाही, ही द ःस्स्थती नष् करण्यासाठी 
योग्य ती उपाय योजना करता येईल. मात्र हे उपाय योजण्यािी त्यािंी मनापासून इच्छा असली पाचहजे. 
चनवाचसताचं्या आय ष्ट्याला स्स्थरस्थावरता आिण्यासाठी भारत सरकार पैसा खिस करते. त्यातं प्राचंतक 
सरकारलाही मोठे कायसके्षत्र आहे. पूवस पजंाब सरकारने अस्पृश्याचं्या बाबतीत जे चवरोधी धोरि स्स्वकारले आहे, 
ते बदलण्यािी सक्ती भारत सरकार कर शकते. म सलमानाचं्या प्रश्नानंा भारत सरकार व पूवस पजंाब सरकार 
सारखेि महत्व देतात. अस्पशृ्यािंा प्रश्न म सलमानाचं्या प्रश्नापेंक्षा फार व्यापक आहे. तरी पि भारत सरकार व 
पूवस पजंाब सरकार हेदोघेही त्याकडे लक्ष देत नाहीत ही मोठी द ःखािी र्ोष्ट आहे. ही पचरस्स्थती आचि 
पाचकस्तानातंील अस्पशृ्यािंी दैनाव्यस्था, ही वतसमानपत्राद्वारे जर्ाच्या चनदशसनास आिावी, असे मला वळेोवेळी 
वाटत असे. परंत  आसपासच्या पचरस्स्थतीिा चविार केल्यानंतर या द ःखाला वािा फोडण्यािे मी रचहत केले. 
कामाच्या व्यापाम ळे आपिाला अस्पृश्याचं्या कमसकहािीकडे लक्ष प रचवण्यास सवड झाली नसेल, यािी मला 
जािीव आहे. तथाचप, या प्रश्नाकडे असे उदासीनपिे पहात बसिे मला पटत नसल्याम ळे ही पचरस्स्थती 
चनवारि करण्यािे वरील मार्स मी आपिाला स िचवलेले आहेत. त्या मार्ाचशवाय इतर मार्स आपिाला स ित 
असतील तर त्यािंी आपि अवश्य व ताबडतोब अंमलबजाविी करिे; एवढीि माझी आपिाला चवनंती आहे. 
ती आपि मान्य कराल तर मी आपला अत्यंत ऋिी होईन. 
 

साहेबाचं्या ज्या पत्रािा वरीस साराशं आहे ते पत्र मी खाली देत आहे : — 
 

Vol. X (2) 
 
3303 to 3310 
 

“New Delhi, the 18th December 1947. 
 
My dear Shri Jawaharlal, 
 

I have been receiving so many complaints from the Scheduled Caste evacuees who come 
over from Pakistan to India as well as from those who have been looked up by the Pakistan 
Government and prevented from coming over to India that I feel that the time has come for me to 
draw your attention to their sufferings. For the purpose of giving you an idea of what is happening 
and what is required to be done, I am setting out beolw the causes of their sufferings and the 
measures that should be adopted to remove them. 
I 

(1) The Pakistan Government are preventing in every possible way the evacuation of the 
Scheduled Castes from their territory. The reason behind this seems to me that they want the 
Scheduled Castes to remain in Pakistan to do the menial job and to serve as landless labourers 
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for the landholding population of Pakistan. The Pakistan Government is particularly anxious to 
impound the sweepers whom they have declared as persons belonging to Essential services and 
whom they are not prepared to release except on one month’s notice. 
 

(2) The organisation known as the M. E. O. has been of some use in helping the Scedule 
Caste refugees who are anxious to evacuate. I, however understand that the Pakistan 
Government is not permitting the M. E. O. to get into direct touch with the Scheduled Castes 
who want to evacuate. Consequently, the process of evacuating the Scheduled Castes is goining 
very slowly, and in some places it is at a standstill. I am also told that the M. E. O. is going to be 
closed very soon. If this happens then the evacuation of the Scheduled Castes from Pakistan 
would be quite impossible. 
 

(3) What is necessary to do is : — 
 

(a) to ask the Pakistan Government not to place any obstacles in the way of the 
evacuation of the Scheduled Castes, (b) to allow the M. E. O. to get into direct touch with 
Scheduled Castes and wish to evacuate; (c) to maintain the M. E. C. till all the Scheduled 
Castes aer evacuated 
 

(4) So far the Ministry of Relief and Rehabilitation has appointed only one officer from the 
Scheduled Castes to West Punjab. But other Provinces of Pakistan such as N. W. F. P., Sind 
and Bhawalpur are left over and for which no such officer has been appointed. The Ministry 
should be directed to make appointments to these areas forthwith to that special officers could 
tour the Pakistan area and find out the places where the Scheduled Castes are prevented by the 
Pakistan Government from coming over. 
 

II 
 

With regard to those Scheduled Castes who have come over from Pakistan to Eastern 
Punjab, they have also sent their complaints. They are far more numerous than those coming 
from persons who are impounded in Pakistan. I have their gist below : — 
 

(i) 
 

(1) The Scheduled Castes evacuees who have come to Eastern Punjab are not living in 
the refugees camps established by the Government of India. The reason is that the officers in 
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charge of these refugees camps discriminate between the caste Hindu refugees and Scheduled 
Caste refugees. 
 

(2) It appears that the Relief and Rehabilitation Department has made a rule that it is only 
that refugees who are staying in the Relief Camps can receive rations, clothing, etc. On account 
of their not staying in the Refugee Camps for the reasons mentioned above, the Scheduled Caste 
refugees are not getting any relief. This is a great hardship. 
 

(3) As discrimination cannot be prevented, it is necessary to modify the rule so that the 
Scheduled Caste refugees living outside the camps should also be entitled to relief in the same 
way and to the same extent as refugees living in camps. 
 

(ii) 
 

(1) In the allotment of lands made by the Government of Eastern Punjab the interests of 
the Scheduled Castes are completely overlooked. The administration of Eastern Punjab being 
entirely in the hands of the Caste Hindus, there is nobody either to take a personal inetrest in the 
rehabilitation of the Scheduled Caste evacuees nor is there any agency appointed by the 
Government of India especially charged with the duty of bringing to the notice of the Eastern 
Punjab Government that the interests of Scheduled Castes are overlooked. 
 

(2) It is, therefore, essential that there should be a number of officers appointed by the 
Government of India to work in East Punjab charged with the special duty of seeing that the 
allotment of land is fairly made and that the Scheduled Caste refugee get their legitimate share. 
 

(3) I have given to the Honourable Mr. Neogy a list of person for being appointed for this 
purpose who, so far as I know, are best qualified to carry out this work. 

 
(4) (a) It is a notorious fact that the Sikhs and the Jats who occupy a very prominent 

position in East Punjab are compelling the Scheduled Casted who are residents of East Punjab to 
evacuate their original homes in order to appropriate their houses or their landed property. The 
Scheduled Castes are unable to obtain any redress from the tyranny and oppression practised 
upon them by the Sikhs and the Jats to carry out their purposes for the simple reason that the 
Majistracy and the Policy in East Punjab are wholly manned by the Sikh and Jats who quite 
naturally protect the wrong doers who are their Kith and Kin and pay no attention to the 
complaints of the Scheduled Castes. 
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(b) It is, therefore absolutely essential that the Government of East Punjab should be 
compelled to recruit at least 300 Scheduled Castes in their Civil Police. It was recently published 
in the newspapers that the East Punjab Government had recruited some 300 Scheduled Castes 
in their Police Force. On enquiry I found that this recruitment has been made for the purpose of 
the Frontier Constabulary and not for the ordinary Civil Police Force. What the Scheduled Castes 
need for the purpose of their protection is recruitment to the Civil Police of East Punjab. I am 
informed that the Civil Police Forces of East Punjab does not include even a single Scheduled 
Caste person. 
 

(5) (a) The Land Revenue system of East Punjab divides the residents of a village into 
two classes Zamindars and Kaminas. In the category of the Zamindars are included those 
families who have an exclusive right to own land situated inside the village boundary.. The 
Kaminas have no right to buy or to own land situated in the village of which they are residents. 
Even the sites on which their houses are situated belong to the Zamindars, with the result that 
the Zamindars if they combine can compel the Kaminas to leave the village by asking them to 
remove their houses. This rule places the Kaminas of every village at the mercy of the Zamindars. 
The Scheduled Castes in all the villages in East Punjab are classed as Kaminas and are therefore 
living in complete servitude of the Zamindars of the village. 
 

(b) It is therefore necessary that the East Punjab Government should be called upon to 
abolish this dinstinction by altering their Land Revenue system and making it similar to the 
Ryotwari System under which all villagers are placed on equal footing so far as the capacity to 
own land is concerned. 

 
(6) (a) In the Province of East Punjab there operates what is called the Land Alienation 

Act which is intended to protect the agriculturists from the money lenders. But there cannot be 
slightest doubt that it is a most vicious piece of legislation inasmuch as it contains a definition of 
Agriculturist which is communal and not occupational. According to this law, a person is an 
agriculturist if he belongs to a community which is declared by the Government as an agricultural 
community. The old Punjab Government took particular care not to declare the Scheduled 
Castes as an agricultural community although every member of the Scheduled Castes is either a 
cultivator of land or an agricultural labourer. The result is that the Scheduled Castes in East 
Punjab are debarred from buying or acquiring landed property and are compelled to lead the life 
of landless labourers dependent upon the Hindu, Sikh and Jat land owners for their livelihood. 
This is a cruel piece of legislation I think ought not to allowed to remain on the Statute Book. 
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(b) The East Punjab Government should be to amend the definition of the term 
‘agriculturist’ and make it occupational so that everybody who earns his livelihood by agriculture 
irrespective of his caste and creed becomes an agriculturist entitled to own and acquire landed 
property. 

 
I have enumerated all the difficulties of the Scheduled Castes which have been brought to 

my notice and the remedies, which I think, if adopted, will remove them. Some of the remedies 
lie in the hands of the Government of India and the rest in the hands of the Government of East 
Punjab. There can be no question of applying such remedies as lie in the hands of the 
Government of India if it has the will to do so. Even with regard to those remedies which lie in the 
hands of the Government of East Punjab, the Government of India need not feel helpless. For, 
since the Government of India is paying the cost of rehabilitation, it has a moral right to compel 
the Government of East Punjab to adopt particular measure which the Government of India thinks 
necessary for a fair and equal treatment of all classes of people. That is the reason why I have not 
hesitated to include for action by the Government of India such remedies as lie in the hands of the 
Government of East Punjab. So far all care and attention has been bestowed by the Government 
of India on the problem of the Muslims. The problem of Scheduled Castes has either been 
supposed not to exist, or deemed to be so small as not to require special attention. Although 
some people do not like to mention the problem of the Scheduled Castes nonethless those of us 
who are concerned with the Scheduled Castes know that the problem exists and it is such more 
acute than the problem of the Muslims. 

 
Many a times I had thought of drawing the attention of the public to the neglect by the 

Government of India of the problem of the Scheduled Caste refugees both in Pakistan and in 
India. For obvious reasons I have refrained from doing so. Owing to your pre-occupation with 
other matters, I have made no complaint regarding your silence about this question. But I am 
afraid time has come when I must insist upon your giving personal attention to this problem by 
issuing directions to the Minister for Relief and Rehabilitation and to the Minister without Portfolio 
to relieve the Scheduled Castes of their sufferings either by adopting the remedies I have 
suggested in this letter or by devising better remedies to effectuate the purposes I have set out. I 
shall be grateful if you will give this matter your immediate attention. 
 
The Honourable Pandit Jawaharlal Nehru, 

Prime Minister of India, New Delhi. 
Yours sincerely, 

Sd|- B. R. AMBEDKAR. 
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बाबासाहेबाचं्या वरील पत्राला श्री. जवाहरलाल नेहरंनी २५–१२–४७ ला उत्तर चदले. पाचकस्तानातून 
आचि चवशषेतः हसधमधून जे अस्पृश्य चनवाचसत भारतात येऊ इस्च्छतात त्यानंा पाचकस्तानामधून बरेि अडथळे 
चनमाि केले जातात हे खरे आहे. आमिा पाचकस्तानातील वकील त्यानंा सवसतोपरीने साह्य देत आहे आचि 
आम्हीही या बाबतीत जार्रूकपिे, शक्यतो सवस प्रकारिी मदत अस्पशृ्यानंा देत आहोत. पूवस पजंाबात 
अस्पृश्यावंर जे अन्याय होतात ते दूर करण्यासाठी पूवस पजंाब सरकार शक्य ती उपाययोजना करीत आहे आचि 
आम्ही त्यानंा या बाबतीत योग्य ते आदेश देत आहोत. सदर सरकारला पाचकस्तान चनर्ममतीम ळे अनेक 
अडििीना तोंड द्याव ेलार्त आहे. त्याम ळे आम्हाला सदर सरकारला अस्पृश्याचं्या प्रश्नाला प्राधान्य द्या, असे 
सारं्िे जड वाटते. तथाचप, मी या बाबतीत जातीने लक्ष घालीन आचि संबंधीत मंत्र्याला योग्य ती तजवीज 
करून अस्पशृ्याचं्या अडििी दूर करा, अशा मी त्याला सूिना देत आहे. श्री. नेहरंिे ते उत्तर येिेप्रमािे : — 
 
3311-3312 
“Prime Minister,  P. M. 
India. New Delhi. 
 The 25th December, 1947 
 
My dear Dr. Ambedkar, 
 

I have your letter of the 18th December about the evacuation of Scheduled Caste people 
from Pakistan to India. 
 

We have been trying our utmost to help in the evacuation of the Scheduled Castes from 
Pakistan, notably Sind, where they have been prevented from coming away. Our High 
Commissioner there is in continuous contact with this problem. 
 

As regards the other problems raised by you they have to be dealt with by East Punjab 
Government. We shall certainly advise them in the matter and see to it that every help is given to 
the Scheduled Caste evacuees. 

 
We have had some difficulty in dealing with the East Punjab Government in regard to 

many matters chiefly because the multitude of the problem it faces. I shall gladly give my personal 
attention to this subject and am requesting the Minister without Portfolio to look into this matter 
specially. 

Yours Sincerely, 
Sd|- 

Jawaharlal Nehru.. 
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The Honourable Dr. B. R. Ambedkar.” 
 

पाचकस्तान चनर्ममतीनंतर पाचकस्तानातंील हहदूवर म सलमानानंी सक्तीिे धमांतर व छळ, असे 
अत्यािार केले. त्यातं अस्पशृ्यावंर तर ज लूमािंा कहरि झाला. त्यानंा सक्तीने म सलमानी धमािी दीक्षा 
देण्यातं आली. अस्पशृ्य म सलमान ओळखू यावते म्हिून त्यानंा दंडावर चपवळ्या चफती बाधूंन घराबाहेर 
पडण्यािी सक्ती करण्यात आली. (पेशवाईत महाराचं्या र्ळ्यात मडकी व कमरेला बोराट्यािा फेस बाधंावा 
लार्त असे.) यासंबधंी श्री. प्यारेलाल यानंी खालील माचहती चदली आहे : — 
 

“Prticularly pitiable was the plight of Harijans. They were required to wear badges 
on their persons to show that they were untouchables — on the planable ground that this was 
their safety. Sweepers and Washermen were not permitted to leave Sind under the “Esssntial 
Services Ordinance”. From the interior came report, of forcible conversion to Islam from the 
lower classes, particularly, Harijans.” (Mahatama Gandhi : The Last Phase, pp. 474-475. 
 

हहद स्थान व पाचकस्तान याचं्यातील लोकािें स्थलातंर होत होते. पि पाचकस्तानातून भरं्ी व धोबी 
यानंा भारतात जािे शक्य नाही, असा कायदा केलेला असल्याम ळे त्या जातींना पाचकस्तानाति रहािे भार् 
पडले. या अन्यायी कायद्याचवरूद्ध बाबासाहेबानंी चलयाकत अलीखान व जीना यानंा तारा पाठचवल्या. पि 
त्यानंी त्या तारानंा महत्त्व चदले नाही. 

 
पूवस पजंाबातील अस्पृश्य चनवाचसतािंी दैन्यावस्था चदवसेंचदवस वाढति होती. अस्पृश्य वर्ातील 

अचधकारी नेमले तरि ते अस्पशृ्यािंी द ःखे दूर करू शकतील, या भावनेने साहेबानंी चनवाचसत खात्यािे मंत्री 
याचं्याशी पत्रव्यवहार केला व काही अस्पृश्यािंी नेमिूक करून घेतली. आिखी काहंी अस्पशृ्य अचधकारी नेमा, 
असा बाबासाहेबानंी श्री. चनयोर्ी याचं्याकडे लकडा स रू केला तेव्हा श्री. चनयोर्ींनी साहेबानंा नाव ेस िचवण्यािी 
चवनंती केली. साहेबानंी काहंी अस्पशृ्य उमेदवारािंी यादी श्री. चनयोर्ी याचं्याकडे पाठचवली. बाबासाहेबानंी 
२३–३–४८ ला श्री. चनयोर्ी यानंा खाजर्ी पत्र पाठवनू चविारले की, त म्ही या लोकानंा नेमले हकवा नाही, हे 
अजून मला समजले नाही, श्री. बी. के. र्ायकवाड आचि श्री. आर. एस. जाधव या दोन अचधकाऱ्यानंा श्री. 
सेवकराम करमिदं हे चनवाचसत खात्यािे अचधकारी काहंी काम देत नाहीत. सदरहू र्ृहस्थ या दोन अस्पशृ्य 
र्ृहस्यानंा त म्ही कोित्या राजकीय मतािे आहात असे चविरतात आचि ते असेही म्हितात की जे लोक 
काँगे्रसच्या मतािे असतील त्यानंाि या खात्यात काम चदले जाते. श्री. करमिदं यानंी चशड्यूल कॉस्टस 
फेडरेशनतफे जे उमेदवार पाठचवण्यात आले त्यानंा नोकरीवर न घेता हचरजनलीर्तफे जे उमेदवार 
पाठचवण्यात आले त्यानंाि घेतले. फेडरेशनिे उमेदवार लीर्च्या उमेदवारापेक्षा जास्त लायक होते, तरीही 
श्री. करमिंद यानंी हा धडधडीत अन्याय केला. फक्त काँगे्रसला अन कूल असलेल्या लोकानंा खात्यात 
नोकऱ्या देिे आचि द सऱ्या राजकीय पक्षाने चशफारस केलेल्या उमेदवारानंा नोकरी न देिे, हा उघड अन्याय 
आहे, आचि अशा अन्यायाला त म्ही दूर केले नाही तर त म्ही त्याला पाहठबा देता असे होईल, असे त मिे मत 
नसेलही, कदाचित पि अन्याय हा झालेला आहे. व तो दूर करिे हे त मिे कतसव्य आहे. श्री. र्ायकवाड आचि 
जाधव यानंा त म्ही काम देत नसाल तर परत पाठवा. म्हिजे त्यानंा इतर काही समाजकायंस करता येईल. मी 
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खूप दम धरला. पि आता जास्त दम धरवत नाही म्हिूनि असे उघडपिे मी हे पत्र त म्हासं चलहीत आहे. 
याबद्दल मी चदलचर्र आहे. पि त म्ही अन्याय दूर केला पाचहजे, हीि माझी इच्छा. साहेबािें सदर पत्र येिेप्रमािे 
: — 
 
“Personal New Delhi, 
 23rd March 1948. 
 
My dear Neogy, 
 

You will recall that you wanted me to recommend the names of some special workers 
could be employed under your Department for helping the Scheduled Caste refugees who have 
come over from Western Punjab to Eastern Punjab in the matter of their rehabilitation. I gave you 
a list of persons who could be employed for this work. I do not know what you have done with 
regard to the names contained in the list. There are, however, two persons whom I 
recommended and whom you have appointed, and about whom I propose to write to you in this 
matter. They are Messrs B. K. Gaikwad and R. S. Jadhav.Both of them have been complaining 
to me that they are given no work at all and that they are wasting their time. They also reported to 
me that they were called over by Mr. Shevakram Karamchand who is the Director of the Harijan 
Section of your Department and who cross quesitoned as to their views on the general politics of 
this country. The impression left upon them, which they conveyed to me, is that the Government 
of India is not prepared to employ people because they do not belong to the Congress. It seems 
to me absurd, if not mischievous, for Government to insist that its employees should have the 
same political opinion as the Party in power, and I am sure that you do not share the view-point 
expressed by Mr. Shewakram Karamchand. What I am concerned about is that these two men 
who have been retained are not given the work for which they were recruited. Mr. Karamchand 
told them in the course of the interview that the persons recommended by the Harijan League 
were thoroughly incompetent and were of no use for the sort of work they were expected to do 
and that the persons belonging to the Scheduled Castes Federation were the most competent, 
and yet these men are not given the responsible work for which they were recruited merely 
because their political opinions are distasteful to this gentlemen. I am, therefore, driven to ask 
you whether you intend to give them any responsible piece of work for which they are fitted. If 
you are are not prepared to do that I think it is only right that you should discontinue their service 
and allow them to return to their places and do the social work that they had been doing. I am 
sorry I have to write to you in this very direct fashion, but when one’s patience is exhausted one 
has no other way. 
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With kind regards, 
 

Honourable Mr. K. C. Neogy,  
Minister for Relife and Yours sincerely, 

Rehabilitation, Sd|- 
New Delhi. B. R. Ambedkar. 

 
मडकेब वा २८–३–४८ ला पहाटे हृदयचवकाराने आपल्या रहात्या घरी चदवरं्त झाले. त्याचं्या 

पे्रतयाते्रस साठ हजार लोक उपस्स्थत होते. ही बातमी बाबासाहेबानंा रंककॉलने चदल्लीला कळचवण्यात आली 
तेव्हा ते म्हिाले, या बातमीने मला धक्का बसला. (जनता, ३–४–४८, पान–१)- 

 
देवरखकर यािें स्मृचतचदन काहंी वषे फेडरेशच्या कायसकत्यांनी पाळले तसे मडकेब वािें पाळले जात 

नसत. कारि त्याचं्याबद्दल बह संख्य कायसकत्यांना मनापासून पे्रम वाटत नसे. फक्त बाबासाहेबानंी समाजावर 
लादलेला कायसकतां, अशी इतर कायसकत्यािंी मडकेब वाचं्याबद्दल भचूमका होती. 

 
भारतािे शवेटिे व्हाईसरॉय, लॉडस माऊंट बटॅन याचं्या चिटिीसानंी बाबा साहेबाच्या चवद्वतेबद्दल आचि 

एकंदर उच्चपातळीबद्दल र्ौरवपर उद्र्ार काढलेले आहेत. शचनवार, २४–४–४८ या चदवशी रात्रौ 
व्हाईसरॉयनी खाना चदला. बाबासाहेब पाह िे म्हिून तेथे उपस्स्थत होते. तेव्हा चिटिीसींना 
बाबासाहेबाचं्याबरोबर बोलण्यािी संधी चमळाली. बाबासाहेबाचं्या चवद्वताप्रि रं भाषिाने चिटिीस खूप ख ष 
झाले. त्यानंी आपल्या डायरीत त्याबद्दल जो उल्लेख केलेला आहे ती असा : — 
3319-3321  

“Government House, New Delhi, 
Saturday, 24th April, 1948” 

 
“They and I dined tonight amid fairy-lights on the lawn of the Delhi Gymkhana Club. Our 

host was Shri Krishna (well-known Delhi political correspondent), who had collected an 
interesting party. The principal guest was Dr. Ambedkar, the Minister for Law, the leader of the 
Untouchables, and a colourful personality in Indian politics over the past twenty years. He is now 
one of the principal figures associated with the preparation of India’s new Constitution) which 
finally removes the stigma of Untouchability from the Statue book. As part of his emancipation, 
Ambedkar, himself is untouchable, has only recently married a lady doctor who is a Brahmin. The 
custom of centuries cannot be uprooted overnight, and the event has caused quite a stir. His 
wife was with him this evening, but, as it is the custom with so many Indian ladies on social 
occasion had little to say. 
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Ambedkar himself was in expans ve viewing, gave us a revealing analysis of some of the 
features of the new Constitution. He pointed out, instance, that the special powers reserved for 
the judiciary under its provisions were greater than enjoyed by the United States Supreme Court. 
As evidence of the enduring quality of the 1935 Act, said that some two hundred fifty of its 
clauses has been embodied as they stood into the new Constitution. 

 
We had a discussion on Cabinet Government, Ambedkar referred to the complaint that 

the present system was working too slowly in India. He thought that where the matter of policy 
affecting two department was involved the issue should at once be settled as between the 
Ministers concerned. He comment the Ceddes proposals and the system of nondepartmental 
Cabinet chiefs with groups of departmental deputies under them. He said he was sorry 
Mountbatten was leaving before the Constitution was finally passed. The Commonwealth issue, 
he felt, was likely to be decided outside the Constituent Assembly.” (Mission With Mountbatten, 
pp. 318-20, by Alan Campbell — Johnson). 

 
पाचकस्तान व हहद स्थान या दोन्ही देशापंैकी प्रर्चतकारक चविारसरिी कोिात जास्त आहे, याबद्दल 

उहापोह करून चम. कँपबेल–जॉन्सन यानंी असे मत चदले की, हहद स्थानात ही चविारसरिी मोठ्या प्रमािातं 
आहे. म्हिूनि डॉ. आंबेडकर हे अस्पृश्य जातीिे असताही हहदूनी त्यानंा घटना तयार करण्याच्या कामातं 
सामील करून घेतले. 
 

जीना ११–९–४८ रोजी करािी येथे रात्रौ १०–२५ वाजता मरि पावले. 
 
“The Indian Constiution, which was under active preparation and discussion during Lord 

Mountbatten’s term of office, is a synthesis of the great Western charters of liberty. The obvious 
hiatus between the vision of this document and realities of Indian life does not destroy the validity 
of the vision. It represents a great tribute to the liberalising influence of British thought, and is a 
fundamental attack upon the aims and aspirations of communalism. The Indian constitution 
offers fresh hope for the eighty million Untouchables, who under purely Hindu dogma were 
parials polluting food with their shadow, but are now Indian citizens with equal rights before the 
law. It is significant that one of the principal personalities in Nehru’s Government, and as such a 
prominent personality in the preparation and sponsorship of the Constitution, is Dr. Ambedkar, 
the wellknown leader of the Untouchables.” (Mission With Mountbatten, pp. 361-62, by Alan 
Campbell-Johnson). 

 
The untouchables — Who were they and why they become untouchable 
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[अस्पशृ्य – ते पूवी कोि होते आचि ते कोित्या कारिाम ळे अस्पशृ्य झाले?] हा गं्रथ बाबासाहेबानंी 
१९४७ साली चलचहला. तो “राजहंस पे्रस” चदल्ली येथे छापून अमृत ब क डेपो कंपनी, नवी चदल्ली येथे श्री. अमृत 
धार न ल्लै यानंी १९४८ च्या ऑक्टोबरमध्ये प्रचसद्ध केला. हा गं्रथ “शूद्र पूवी कोि होते?” या गं्रथािा उत्तराथस 
होय, असे बाबासाहेबानंी प्रस्तावनेच्या पचहल्या वाक्याति स्पष्टीकरि केलेले आहे. हा गं्रथ १५५ पानािंा आहे. 
बाबासाहेबािें हे सोळाव ेवाङ्मयीन अपत्य होय. अस्पृश्य लोक व त्यािंी अस्पशृ्यता यािंी उत्पचत्त कशी झाली, 
याबद्दलिे हहदी व परदेशीय पचंडत व गं्रथकार यािें चसद्धातं कसे ि कीिे आहेत, यािा उहापोह बाबासाहेबानंी 
या गं्रथात केलेला आहे. अस्पशृ्य लोक हे जीत टोळ्यातंील लोक होते ते अन्य टोळ्यातंील लोकाचं्या आश्रयाला 
रे्ले. ते त्याचं्या वसाहतीबाहेर राचहले हे जीत लोक व वसाहत केलेले अन्य टोळ्यातंील लोक यानंी ब द्ध धमािे 
स्वीकार केला. हे जीत लोक व वसाहत केलेले लोक मासंाहारी होते व र्ोमासं खािे त्यानंा त्यावळेी वज्यस 
नव्हते. मौयस वंशीय ब द्ध धमीय सम्राट बृहद्रथ यािंा खून, त्यािा ब्राह्मि सेनापचत प ष्ट्यचमत्र स ंर् यानें इ. स. पू. 
१८५ सालातं केला व तेथून प ढे ब्राह्मिी धमािे विसस्व व ब द्ध धमािा पडता काळ हा स रू झाला. ब्राह्मि लोक 
व ब्राह्मिीधमस यािें विसस्व समाजात स्थापन करण्यासाठी ब्राह्मिानंी बौद्धान यायािंा मनस्वी छळ केला. त्या 
छळानंा कंटाळून बह संख्य ब द्धान यायी ब्राह्मिी धमान यायी झाले. ब द्ध धमािे लोक व ब्राह्मिी धमािे लोक 
मासंाहारी होते व ते र्ोमासंही खात होते. परंत  ब्राह्मिी धमािे विसस्व स्थापन झाल्यानंतरच्या काळात 
ब्राह्मिानंी र्ोमासं वज्यस केले, र्ाईंला पचवत्र देवता बनवनू चतच्या पाचवत्र्यावर धार्ममक गं्रथातं स्त चतस मने 
उधळली. 

 
“The clue to the worship of the cow is to be found in the struggle between Buddhism and 

Brahmanism to the means adopted by Brahmins to establish its supremacy over Buddhism. The 
strife between Buddhism and Brahmanism is a crucial fact in Indian history. 

 
Without the rear list Fare of this fact, it is impossible to explain some of the features of 

Hinduism. Unfortunately students of Indian history have entirely missed the importance of this 
strife. They know there was Brahmanism. But they seem to be entirely unaware of the struggle 
for supremacy of which these creeds were engaged and that their struggle which extended for 
400 years has not some indelife marks on religion, society and politics of India, p. 116. 

 
याचह प ढे ब्राह्मिानंी मासंाहार वज्यस केला व ते शाकाहारी झाले. यािे कारि एवढेि की, ब द्धान यायी हे 

ब्राह्मिानंा मासंाहारचप्रय असे म्हित व ब्राह्मिानंा त्यािें म्हििे खोटे पाडावयािे होते. ब्राह्मिािें अन करि 
बह संख्य ब्राह्मिेतरानंी केले. वदेकाळी व त्यानंतर काही काळ यज्ञातं अनेक पशूना बळी देण्यातं येई व हे बळी 
मारण्यािे काम ब्राह्मि करीत असत. या बळींिे मासं यथाचवधी खात असत. तेि ब्राह्मि ब द्ध धमािा पाडाव 
केल्यानंतर मासंाहार केल्याने व र्ोवध केल्याने महापातक होते, असा चसद्धातं समाजात पसरव ूलार्ले. ब द्ध 
चभक्षूंना व ब द्धान यायानंा मासंाहार वज्यस नव्हता, परंत  हहसेने मारलेल्या पशूिे मासं खािे त्यानंा वज्यस होते, 
नैसर्मर्क चरतीने मेलेले, आपिासं ज्याच्या मृत्यिूी माचहती नाही अशा चरतीने मेलेले पशू त्यािें मासं खािे हे 
ब द्धान यायानंा धमससंमत होते. जीत लोक हे ब द्ध धमािे कटे्ट अन यायी होते व त्यािंा कडवेपिा पाहून ब्राह्मि 
लोकानंी त्यानंा भयंकर छळले तरी स्यानंी हहदू धमस स्वीकारला नाही. ते मासंाहार करीत, त्यातं र्ोमासं व 
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मृतमासं ही असत. मृत मासंाहार व र्ोमासं यानंा ब्राह्मिी धमसगं्रथात अत्यंत भीषि स्वरपािे र् न्हे म्हिून 
ब्राम्हिानंी स्थान चदले व मृतमासंाहार करिारे व र्ोमासं खािारे ब द्ध धमाय यायी जीतलोक यानंा अमंर्ळ 
रहािारे, द ष्ट प्रवृत्तीिे रानटी, तामस, र् न्हेर्ार लोक असे धार्ममक गं्रथात उल्लेख प्रचवष्ट करण्यांत आले, आचि 
या लोकानंा चशविे हे स द्धा महापातक होय, असा शवेटी धार्ममक गं्रथात उल्लेख प्रचवष्ट केल्यानंतर वसाहतींतील 
(र्ावातंील) लोक ब द्धान यायी जीत लोकानंा अस्पृश्य मानू लार्ले व या अनेक कारिानंी अस्पशृ्यता व अस्पशृ्य 
लोक यािंी उत्पचत्त झाली, असा चसद्धातं बाबासाहेबानंी या गं्रथात माडंलेला आहे. 

 
“The Broken Men hated the Brahmins because the Brahmins were the enemies of 

Buddhism and the Brahmin imposed Untouchability upon the Broken Man because they would 
not leave Buddhism. On this reasoning it is possible to conclude that one of the roots of 
untouchability lies in the hatred and contempt of which the Brahmins created against those who 
were Buddhists.” p. 78. 

 
आजकाल ब्राह्मिाचद उच्च विीय र्िले रे्लेले लोक व अस्पशृ्य लोक हे एकाि वशंािे पि चभन्न 

टोळ्यािे लोक होते व वैचदक काळापासून बौद्ध काळापयंत ते आपापसात लढत होते. त्याि काळात आयस व 
द्रवीड म्हिजेि नार् हे लोक या लड्यात पडलेले होते. आजिा हहद  समाज म्हिजे आयं व द्रवीड (नार्) 
लोकाचं्या संततीिा समाज होय. असा पूवस पक्ष माडूंन या सवस लोकाचं्या लढाया आचि हहद  व बौद्ध लोक यािंा 
संघषस यातूंन अस्पृश्य लोक व अस्पशृ्यता यािंी उत्पचत्त िवघ्या शतकाच्या स मारास झाली. असा उत्तरपक्ष 
बाबासाहेबानंी माडंलेला आहे. 

 
“We can, therefore, say with some confidence that Untouchability was born some time 

about 400 A. D. It is born out of the struggle for supremacy between Buddhism and Brahmanism 
which has so completely moulded the history of India and the study of which is so woefully 
neglected by the students of Indian history,” (p. 155). 

 
वदे, ब्राह्मिे, उपचनषदे, प रािे, परदेशीय व एतदे्वशीय गं्रथकारािें गं्रथ यातंील संदभस व उतारे घेऊन 

बाबासाहेबानंी आपला चसद्धातं या छोट्या गं्रथात माडंलेला आहे. हहदू लोक, हहदू पचंडत व गं्रथकार आचि 
पािात पचंडत व गं्रथकार यािंा अस्श्पशृ्य लोक व अस्पृश्यता या दोन्ही प्रश्नाकंडे पाहण्यािा दृष्टीकोन चनराळा 
होता. या बाबतीतला बाबासाहेबािंा दृष्टीकोन चनराळा आहे. 

 
समाजशास्त्र, मानववशंशास्त्रज्ञ, मानवचभन्नतादशसकशास्त्र, इचतहास, वदे, शासे्त्र आचि तकस शास्त्र याचं्या 

साह्याने हा चसद्धात बाबासाहेबानंी माडंलेला आहे. तो अपूवस आहे. तरी पि तो णसिात वज्रप्राय आहे, असा 
त्यांचा हेका नाही. त्यापेक्षा द सरा चसद्धातं कोिी माडंण्यास प ढे येत असतील तर त्यातं त्यानंा आनंद वाटेल, 
अशी प्रस्तावनेत त्यानंी आशा व्यक्त केली आहे. 
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“......... My critics should concern themselves what I would like to say is that. I am not 
so vain as to claim any finality for my thesis. I do not ask them (critics) to accept it as the last 
word. I do not wish to influence the r judgement. They are of course free to come to their own 
conclusion. All I say to them is to consider whether this thesis is not a workable and therefore for 
the time being, a valid hypothesis if the test of a valid hypothesis is that it should fit in with all 
surrounding facts, explain them and give them a meaning which in its absence they do not 
appear to have. I do not want anything more from my critics than a fair and unbiased appraisal.” 
— (Preface, page VIII). 

 
बाबासाहेबाचं्या या गं्रथाबद्दल ९–१–४९ च्या दी इलस्रेटेड ब इकली, टाइम्स ऑफ इंचडया या 

साप्ताचहकात “Books and comments या सदरातं खालील चविार प्रदर्मशत केले होते. : — 
 

“ORIGINS OF UNTOUCHABILITY” 
 

Dr. B. R. Ambedkar, periodically emptying the vials of his anger on Brahminic misdoings, 
is always readable. His latest book The Untouchables (Amrit Book Company, New Delhi, Rs. 8-
8) purports to be a work of historical research and, although some would be sorry to see that 
even in such a work which ought to be distinguished by the tamper of the scholar and historian 
he has not entirely laid aside the bastinado and the knout, he remains readable. 

 
The two questions which Dr. Ambedkar sets himself to answer are : — Who were the 

Untouchables and why did they become such? He has gone deep into all the literature that is 
likely to throw light on a hitherto neglected work of historical research from smritis to cencus 
reports. And there can be nothing but admiration for the way in which he collects and sifts the 
available evidence; points to alternative interpretations, and accounts for his own preferences — 

although a student of such a literature may fairly record that in the marshalling of facts and the 
presenting of conclusions few could hope to rival the learning and the trenchacy of Mr. J. E. 
Sanjana’s Caste and Outcaste. 
 

HIS DEDUCTIONS 
 

The authour’s answers to the two questions he poses can be summed up in his 
concluding paragraph “We can, therefore, say with some confidence that Untouchability was 
born some time about 400 A. D. It is (sic) born out of the struggle for supremacy between 
Buddhism and Brahminism which has so completely moulded the history of India..........” 
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There are few so learned as the Doctor on such recondite subjects. Nevertheless, one cannot 
help asking occasionally whether his deductions are always warranted. For example, he says, 
“Cow–killing was not legally prohibites by Asoka. Even if it had been prohibited, a law made by 
the Buddhist Emperor could never have been accepted by the Brahmins as binding upon them.” 
Why not? Obnoxious laws have been accepted by Brahmins (and others) for fear of the 
consequences of defying them. So dogmatic a pronouncement on a hypothetical issue ill 
becomes the temper of historical research. 
 

Again, while referring to the notorious “command performance” in Simla in 1909 when the 
petition for separate electorates was presented to Lord Minto, Dr. Ambedkar is less than just to 
his own political acumen when he dismisses the real reason somewhat contemptuously in such 
sentences. “At any rate, this is how the Hindus understand this demand” and “The Hindus smelt 
a rat in it.” 
 

HARSH WORDS 
 

In his preface Dr. Ambedkar concentrates his strictures on Hindus civilisation in a few 
short, sharp sentences. “It is not a civilisation; it is Infamy. “His indictment, if intemperately 
conched, is not ill-grounded, and it is easy to understand how a sensitive spirit, wounded by the 
enormity of age-long injustices, expresses itself in tones of despair. But it is a question of 
historical importance how far the rigidity of Hindu society arose from the instinct of self-
preservation.; how by being rigid in some particulars and elastic in others it servived the 
onslaught of Budhism and Islam. And it is fair acknowledge that it is now adopting itself to new 
conditions. 
 

To be critical of Dr. Ambedkar’s construction and conclusions is not to deny the value of 
his contribution. His book is both learned and suggestive, as one would expect it to be; nor 
should be again permit himself (or his publishers) to disappoint our expectations in the matter of 
proof-reading! The errors in this book alround like the flies of the summer day.” 
 

बाबासाहेबाचं्या सदर प स्तकावर टाईम्स ऑफ इंचडयाचं्या (श क्रवार) ११–२–४९ च्या अंकात प ढील 
र्ौरवपर अचभप्राय देण्यात आलेला होता. तो असा 
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“DR. AMBEDKAR ON THE UNTOUCHABLES 
 

The Untouchables. Who they were and Why They Became Untouchables. By Dr. B. R. 
Ambedkar, (Amrit Book Company, New Delhi, Rs. 8/8/-). 
 

Undetered by what he calls the ‘conspiracy of silence’ of the Brahmin Scholars, Dr. 
Ambedkar has followed up his book on the Shudras with another on The Untouchables, in which 
he seeks to explain the origin of Untouchability. Rejecting the recial and occupational theories on 
this question, Dr. Ambedkar puts forth an entirely novel thesis. The Untouchables, according to 
him, were originally men broken away from their own tribe and settled in the outskrits of stable 
communities of alien tribes. They lived outside the villages long before they became 
Untouchables; two factors were responsible Untouchability being imposed on these Broken Men; 
viz. ‘contempt and hatred’ felt for them as Buddhist by the Brahmins, and the persistence of 
them men is beef-eating, when the other communities started worshipping the cow under the 
aegis of the Guptas and Untouchables communities in the modern sense came existence much 
after 400 A. D. 
 

THEORY EXAMINED 
 

A theory, which while seeking the origins of Untouchability, ignores altogether its relation 
to caste, and does not take into account the factors that led to the exclusiveness of the caste 
system its organisation on the basis of high and low, appeal indeed very strange. Besides beef-
eating and Buddhism seem hardly adequate to explain all the facts of Untouchability, not to 
mention unapproachabilities and unsseability. Are not the aboriginal tribes, who are touchables, 
beef-eaters? And what proof there that Broken Communities were once all Buddhist and if they 
were, how is it that, having clung to Buddhism sufficiently long to incur the wrath of the 
Brahmins, they changed over to Hinduism everywhere in India when it had no power to do them 
any good? 
 

Nor is it easy to follow the Doctor in the distinction that he makes between ‘Impure men’ 
and Untouchables. In what way is a community treated as ‘ceremoniously impure’ really different 
from an Untouchables community? Impelled by a desire to show that Untouchability is a recent 
growth, Dr. Ambedkar denies that the Manusmriti knows Untouchability, in fact, which he 
publicly burnt at the beginning of the political career for its obnoxious references to the 
Untouchables. No one who knows the references to the Chandalas, Pukkasas, and Swapakas in 
very early literature can believe that these communities were anything but Untouchables, despite 
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the conclusions drawn on page 139 which are unwarranted, and despite the rather curious 
appeal to Bana’s romance, the Kadambari, for proof that in his days the Chandalas were treated 
with honour. 

 
NEW APPROACH 

 
And yet it must be admitted that Dr. Ambedkar has opened a new line of investigation. 

Bringing to bear on this problem his very deep knowledge of Anthroplogy, Ethnology and 
Sociology, he has lifted it out of the narrow grooves in which alone it was made to move by 
Orientalists, Census-writers and politicians; and he has incidentally suggested new lines of 
approach to cognate problems which still await full investigation. Moreover the whole thesis is 
presented in his lucid, if sometimes pungent style which makes its perusal a delight. It is a pity 
therefore that the book should have been printed in such a slovenly manner, with misprints 
proving an eye-sore on almost every page.” 
 

यानंतर बाबासाहेबािें आिखी एक प स्तक प्रचसद्ध झाले. ते “Maharashtra As a Linguistic 
Province — Statement submitted to the Linguistic Provinces Commission (by B. R. Ambedar, 
M.A., Ph.D, D. Sc., Barrister-at-Law, Minister of Law, Govt. of India)”. हे होय. हे बाबासाहेबािें 
पधंराव े वाङ्मयीन अपत्य होय. भारतातील प्रत्येक प्रातं भाचषक पायावर उभारिे जरूर आहे, या तत्वािी 
पहािी करण्याकचरता भारत सरकारने भाचषक प्रातेंरिना मंडळ नेमले होते. ते मंडळ म ंबईत ऑक्टोबर १९४८ 
आले तेव्हा बाबासाहेबानंी त्या मंडळाला सादर करण्यासाठी एक खचलता तयार केला. त्यािंा म क्काम पचिम 
रेल्वचे्या म ंबईतील सेंरल स्टेशनमध्ये स्पेशल वरॅ्नमध्ये असतानंा त्यानंी हा खचलता एक आठवड्यातं तयार 
केला. यापूवी ते सेंट जॉजस हॉस्पीटलमध्ये इनडोअर पेशटं म्हिून राचहलेले होते. तेथे त्यािें दोन दातं काढले 
होते. अंथरिातं पडता ं पडता ं त्यांनी सदर खचलत्याला साम ग्री जमा करण्यासाठी नव े ज ने शभंर सव्वाश े
इंग्रजी, मराठी व र् जराथी गं्रथ वािले. हॉस्स्पटलमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यानंी सेंरल स्टेशनवर खचलता 
चलहून काढला. ठॅकर अँड को. चलचमटेड, म ंबई या प्रकाशन संस्थेने तो ४० पानािंा खचलता ऑक्टोबरमध्ये 
प्रचसद्ध केला. हकमत र. १–८०. यािा मराठी अन वाद श्री. बा. िं. काबंळे यानंी केला व तो लरे्ि छापून 
प्रचसद्ध केला. 
 

िाळीस पानाचं्या या छोट्या प स्तकातं बाबासाहेबानंी आपले मौचलक चविार माडूंन भाचषक राज्याच्या 
प्रश्नािी संपूिस कल्पना वािकासमोर व्यक्त केली. भाचषक राज्ये चनमाि करावीत, पि त्या राज्यािंी राज्यभाषा 
त्या प्रदेशािी नसावी. प्रदेशािी भाषा राज्यभाषा झाली तर न्यायालये व कें द्र सरकार आचि स प्रीम कोटस याचं्या 
कामकाजात अनेक समस्या उद़्भवतील आचि राज्यकारभारातं र्ोंधळ व अशातंता ही उत्पन्न होतील पूवस 
पजंाब, उत्तर प्रदेश, चबहार, पचिम बरं्ाल, आसाम, ओरीसा हे सहा प्रदेश भाचषक राज्ये म्हिून अस्स्तत्वात 
आहेति. म ंबई, मद्रास व मध्यप्रदेश हे प्रातं भाचषक राज्यािंी मार्िी करीत आहेत. ती मार्िी देिे इष्ट व न्याय्य 
आहे. म ंबईसंबधंी जे वाद उत्पन्न झालेत ते लखपचत व्यापारी, उद्योर्पचत आचि स्वाथससाधू राजकारिी लोक 
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याचं्या हटवादीपिाम ळे! यािें म्हििे असे की, महाराष्ट्र भाचषक राज्य व्हाव े पि म ंबईिा समावशे नसावा. 
म ंबई, महाराष्ट्र व र् जराथ अशी तीन राज्ये करावीत या सवांना एकचत्रत करून चद्वभाचषक राज्य कराव.े ही बाजू 
जनतेप ढे मांडण्यासाठी त्यानंी अनेक म दे्द उपस्स्थत केले व त्या म द्यानंा उिलून धरिारी सासं्कृचतक, 
ऐचतहाचसक, आचथंक आचि राजकीय स्वरपािी माचहती देण्यासाठी र् जराथी प्राध्यापक, घीवाला, दातंवाला व 
वकील हे लोक प ढे आले. या चवद्वानानंी वतसमानपत्रातूंन लेख चलहून व सभेतून भाषिे करून असे म दे्द माडंले 
की, (१) म ंबई महाराष्ट्रािा भार् कधीि नव्हता. (२) म ंबई मराठी साम्राज्यािा कधीि भार् नव्हता. (३) 
म ंबईतील लोकसंख्येत मराठी भाचषक बह संख्य नाहीत. (४) र् जराथी, मराठ्याचं्या अर्ोदरपासून म ंबईिे 
रचहवाशी होते. (५) म ंबई व्यापारी कें द्र असल्याम ळे ते एका महाराष्ट्रािे होऊ शकत नाही, त्यावर सवस भारतािा 
अचधकार पोहितो. (६) र् जराथी हे व्यापारी व उद्योर्पती असल्याम ळे त्याचं्या प्रयत्नानंी म ंबई शहरािी व 
बदंरािी वाढ व भरभराट झाली. मराठी भाचषक हे कारक नी व हमाली करिारे लोक असल्याम ळे त्यानंा 
म ंबईच्या भरभराटीत काहीही भर टाकता आली नाही. (७) म ंबईिी र्ंर्ाजळी नेहमी भरलेली असते व त्यावर 
आपिाला जर्ता यावे, ही ब द्धी महाराष्ट्रीय लोकािंी असल्याम ळे ते म ंबई महाराष्ट्रािी आहे, अशी ओरड 
करतात. ८) इतर कोित्याही राज्यचनर्ममतीपेक्षा बह भाचषक राज्यचनर्ममती अचधक श्रेयस्कर होय. ९) प्रादेचशक 
राज्यािंी प नघसटना राष्ट्रीय पायावर न करता आर्मथक पायावर करावी. या सवस म द्याना बाबासाहेबानंी सप्रमाि व 
साधार माचहती देऊन उत्तरे चदली व ते म दे्द कसे फोल आहेत हे स्पष्ट केले. 
 

स्वाऱ्या करिे, म ल ख हजकिे व त्यानंा राज्यातंर्सत करिे हकवा म ल ख ल टिे परत जािे ही 
चशपाईचर्रीिी पूवीच्या काही पराक्रमािी कामे समजली जात. मराठ्यानी साम्राज्य स्थापन केले, कारि त्यािंी 
सेना पायदळ व घोडदळ यािंी होती. त्याचं्यात आरमार नव्हते. म ंबई हे बदंर ते आपल्या साम्राज्यात ठेवायिे 
तर मराठ्याना आरमार उभे करिे जरूर होते. त्याचं्या धामध मीच्या काळात त्यानंा हे परवडले नाही. म्हिून 
त्यानंी म ंबई आपल्या साम्राज्यात आिली नाही. 
 

म ंबईतील मराठी भाचषकािंी लोकसंख्या ५० टके्क आहे, अशी माचहती प्राध्यापक र्ाडर्ीळ यानंी १९४१ 
च्या खानेस मारीवरून प्रचसद्ध केली. तेव्हा प्राध्यापक घीवाला हे म्हिाले की, ही लोकसंख्या ५१ टके्क आहे, 
आचि प्रा. वकील म्हिाले की, ती ३९ टके्क आहे. म ंबई मराठ्याचं्या हातात जाऊ नये, यासाठी हे र् जराथी 
प्राध्यापक आकड्यािी कसरत करीत होते. चब्रचटश अंमलखाली भारत देश आल्यानंतर भारतातील सवस 
प्रदेशातील लोक म ंबईत येऊन राचहले. तसेि र् जराथी व मराठी आले. त्याचं्या लोकसंख्येवरून जर हा म द्दा 
ठरवावयािा तर र् जराथी व मराठी याचं्याचशवाय जे इतर भाचषक आहेत त्यािंी जर लोकसंख्या जादा ठरली 
तर म ंबई त्यानंा द्यावी काय? र् जराथी हे म ंबईत स्वतः आले नव्हते. ईस्ट इंचडया कंपनीिी वखार स रतेत होती 
व त्या वखारीतील माल चवकण्यासाठी, दलाली करण्यासाठी कंपनीने र् जराथयाचं्या कंपनीिी दलाली 
स्वीकारली. स रती बनीया महाजन या सभेने आचि चभमजी परख (१६७१) आचि नीमा (३–४–१८७७) यानंी 
म ंबईच्या र्व्हनसर आँचर्यर याला जे अजस केले होते, त्यािंा वृत्तातं (“Gazzetiar of Bombay Town and 
Island, Vol. I, Page 46,-47.”) यातं चदलेला आहे. तो बाबासाहेबानंी आधारादाखल घेऊन असे दाखचवले 
की, म ंबईिी भरभराट कऱण्यासाठी र् जराथी म ंबईत येऊन राचहले नव्हते, तर ते ईस्ट इंचडया कंपनीिी दलाली 
करून स्वतःिी भरभराट करून घेण्यास येऊन राचहले होते. बदंरे आपल्या देशाला व परदेशानंाही उपयोर्ी 
पाडतात स्स्वत्झसरलंडला बंदर नाही. पि त्या देशािा व्यापार इतर देशातंील बदंरातून होतो. या बदंरावर त्या 
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त्या देशाइतकाि स्स्वत्झसरलंडला अचधकार पोहोितो म ंबईवर महाराष्ट्रािा इतर प्रातंाप्रमािे हक्क आहेि. 
र् जराथयािंा व्यापार म ंबईत िालतो म्हिून त्यािंाि अचधकार म ंबईवर आहे, हे म्हििे िूक आहे. म ंबईिा 
व्यापार व उद्योर्धंदे यािंी वाढ य रोचपयन लोकानंी केली. र् जराथयानी त्यािंी फक्त दलाली केली. हे टाईम्स 
ऑफ इंचडयािी चडरेक्टरी वर वर िाळून पाचहली तरी चदसून येईल. र् जराथयानी म ंबईिे वैभव वाढचवले, हा 
र् जराथयािंा दावा खोटा आहे. म ंबईिे उत्पन्न जबर आहे व त्यातूंन जी र्डर्ंज चशल्लक राहाते; ही आपल्या 
जीवनाला सहज चमळेल, अशी महाराष्ट्रीयािंी दृष्टी आहे. म्हिून ते म ंबईिी मार्िी करतात, असा र् जराथयािंा 
जो दावा आहे, तो खोटा आहे. म ंबईच्या उत्पन्नातून जो खिस होतो त्या खिात र्व्हनसर, मंत्री, कायदेमंडळे, 
न्यायालये, पोचलस व प्राचंतक खाती–ही सवस व त्याचं्या अंमलाखाली येिारे नोकर–याचं्या पर्ारािंा समावेश 
होतो, पि चहशोबाच्या वळेी तो खिस म ंबईच्या उत्पन्नावर दाखवीत नाहीत म्हिून म ंबईच्या उत्पन्नातं फार चशल्लक 
चदसते. या चशल्लक रकमेवर फक्त म ंबईतील लोकानंाि उपभोर् होतो असे नाही. भारतातील सवस प्रातंाना चतिा 
उपयोर् होतो. आचि म ंबईिे स्वतंत्र राज्य केले तरी म ंबईतून प्राप्तीकर वरै्रे उत्पन्नातूंन जो भार् मध्यवती 
सरकारकडे जाईल त्यािा उपयोर् भारतातील सवस प्रातंाना होईल. मर् फक्त महाराष्ट्राला त्यािा उपयोर् 
होईल या म द्याला काहीि महत्व रहात नाही. मर् या बाबतीत प्रा. वकील वरै्रे र् जराथयानंी एवढे 
आकाडंताडंव का करावे? प्रा. दातंवाला आचि प्रा. घीवाला यानंी अनेक भाचषक राज्ये असावीत आचि भाचषक 
राज्यािंा प्रश्न सध्या न हाताळता तो काही वषांनी हाताळावा, असे जे म दे्द उपस्स्थत केलेत ते भाचषक राज्यािा 
तत्वाला चवरोधी आहेत आचि हे तत्व सवांनी मान्य केलेले आहे आचि त्यािी अंमलबजाविी होिे जरूर आहे. 
 

याप्रमािे महाराष्ट्राच्या चवरोधकािंी चविारप्रिाली खोडून काढल्यानंतर बाबासाहेबानंी म ंबईसह 
महाराष्ट्र चनमाि होिे जरूर व इष् आहे, याबद्दल आपले चविार सदर प स्तकात माडंले. के्षत्रफळ, लोकसंख्या, 
उत्पन्न, भौर्ोचलक रिना, इत्याचद र्ोष्टी नवीन प्रादेचशक राज्य चनमाि करताना चविारात घ्याव्या लार्तात. या 
सवस र्ोष्टी महाराष्ट्र राज्य चनमाि कऱण्यास अन कूल आहेत. त्यासंबधंी बाबासाहेबानंी प स्तकात आकडेवार 
माचहती चदलेली आहे. महाराष्ट्रापासून म ंबई स्वतंत्र करिे जर कचमशनला इष्ट आचि जरूरीिे चदसेल तर 
पचिम बरं्ालपासून कलकत्ता स्वतंत्र का करू नये? या प्रश्नािे उत्तर कचमशनाला द्यावे लारे्ल असे 
बाबासाहेबानंी साचंर्तले. म ंबईत ब चद्धजीवी व श्रमजीवी लोक रहातात. म ंबईला वीज, पािी, धान्य, भाजीपाला 
यािंा प रवठा महाराष्ट्रातून होतो. म ंबई महाराष्ट्रातून वरे्ळी केली तर म ंबईच्या जीवनात कल्पनातीत 
उलथापालथी होतील. म ंबईसह महाराष्ट्रािा प्रश्न हा कचमशननेि सोडचवला पाचहजे. त्याला लवादािे स्थान 
देऊ नये असा बाबासाहेबानंी कचमशनला व चवरोधकानंा प स्तकाच्या शवेटी इषारा चदलेला आहे. 
 

66. “..........Maharashtra and Bombay are not merely independent, they are really one 
and integral. Severence between the two would be fatal to both. The sources of water and 
electricity for Bombay lie in Maharashtra. The intelligentsia of Maharashtra lives in Bombay. To 
separate the economic life of Bombay precarious and to dissociate the masses of Maharashtra 
from its intelligentsia without whose lead the masses of Maharashtra will be nowhere. 
 

67. I have seem a suggestion made in some Arbitration quarters that problem of Bombay 
as a solution should be settled by arbitration. I have never heard of a more absurd suggestion 
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than this. It is as absurd as the suggestion to refer matrimonial cause to arbitration. The 
matrimonial tie is too personal, to be served by a third party. Bombay and Maharashtra are tied 
together by God, to use a Biblical phrase. No arbitrator can put them as under. They are only 
agency which is authorised to do so, is the Commission Let it decide.” (pp. 39-40). 
 

पारेख चबल्डींर् सावसजचनक र्िेशोत्सव झावबािी वाडी, ठाकूरद्वारा, म ंबई संस्थेतफे र्िपतीच्या 
मंडपात बाँबे चसटी प्रोचहचबशन कचमटीतफे सवोदय कला मंचदरािा कायसक्रम ३१–८–४९ ला रात्री ८–३० 
वाजता झाला. या पथकात काही महार जातीिे कलाकार होते. हे र्िपतीिे प जारी व जीिसमतवादी ब्राह्मि 
यानंा समजले. तेव्हा त्यानंी र्िपती बाटला म्हिून टाहो फोडला व त्यािी श द्धी करण्यािा एक समारंभ साजरा 
केला. या प्रकरिािी माचहती बऱ्याि पत्रातून आली होती. त्यापैकी काही भार् खाली देत आहे. 
 

“कलापथकातं महार होते म्हिून र्िरायािे श द्धीकरि! एका सावसजचनक र्िेशोत्सवातील तमाशा” 
या मथलयाखाली ६–९–४९ च्या “नवशक्तीत” खालील मजकूर प्रचसद्ध झालेला होता. 
 

“चर्रर्ावंातील एक मध्यमवर्ीय स चशचक्षत रचहवाशी असलेल्या िाळीच्या सावसजचनक र्िेशोत्सवातंील 
एक सत्यकथा. िाळीत प राि मतवादी तसेि नवचविारािें व सवस राजकीय पथंािे ब चद्धवादी रचहवाशी आहेत. 
अशा िळीच्या या वषीच्या र्िेशोत्सवातं म ंबई सवोदय कलापथकाच्या दारबदंी तमाशािा कायसक्रम ठेवण्यात 
आला होता. तमाशा स र होऊन की अधा तास झाला तोि िाळीतील काही चवद्वानानंी चिटिींसानंा दम चदला 
की, “१० चमचनटातं हा तमाशा बदं झाला पाचहजे नाहीतर आम्ही चशमर्ा कर!” साधे चशष्टािारािे चनयमही 
माहीत नसिाऱ्या बा मंडळीच्या ध सफ शीति तमाशा कसा तरी पार पडला. 
 

एवढ्यावरि हा वाद चमटला असता हा प्रश्न नव्हता. पि द सऱ्या चदवशी एक नवीनि वादळ चनमाि 
झाले. सकाळी र्िपतीिी पूजा करिाऱ्या उपाध्यायानंी पूजा केली. पि साशकं मनःस्स्थतीत, संध्याकाळपयंत 
त्यानंी माचहती चमळचवली आचि चिटिीसानंा पत्र चलचहले की, तमाशात महार आहेत, ही र्ोष्ट त म्हाला माचहती 
असूनही केवळ आम्हाला चखजचवण्यासाठी तमाशािा कायसक्रम ठेवला, की ते त म्हाला माहीत नव्हते, यािा 
ख लासा होईपयंत मी र्िपतीिी पूजा करिार नाही.” कायसकारी मंडळ (ज्यात सवस स चशचक्षत आहेत.) या 
पत्राने बावरून रे्ले. िाळीत उघड उघड दोन र्ट तयार झाले. एक “महार र्िेशोत्सवाच्या मंडपात आले तर 
चबघडले कोठे” असे म्हििारा तर द सरा “मंडपात महार आल्याम ळे र्िपतीिी श चद्ध झाली पाचहजे,” असे 
म्हििारा. या द सऱ्या र्टातं चवद्वान व कायदा जाििाऱ्या व्यक्तीही आहेत. 
 

पत्रािा चविार करण्यासाठी कायसकारी मंडळाच्या सभा झाल्या. दीड चदवस िाळीतील एक दोन 
व्यक्तींनी पूजा करण्यािे मनोधैयस दाखचवले, असे असूनही पूजेिी अशीि अन्य व्यवस्था िालू ठेवण्यािे प्रयत्न व 
करता कायसकारी मंडळ प रािमतवादी बनले. र्िरायाच्या श द्धीसाठी शातंी करण्यािा चनिसय कायसकारी 
मंडळाने घेतला. 
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आियस वाटते उपाध्यायाचं्या वार्ि कीिे नव्हे तर त्यानंा साथ करिाऱ्या व सावसजचनक चठकािी हचरजन येऊ 
नयेत असे मानिाऱ्या स चशचक्षत तरिािें असे सावसजचनक र्िेशोत्सव कायद्याने बदं होिे आवश्यक आहे, यात 
शकंा नाही.” 
 

६–९–४९ च्या लोकशाहीच्या अंकात “सावसजचनक र्िपतीिे बाटरे् भक्त” व “असले र्िेशोत्सव बदं 
करिेि श्रेयस्कर” या दोन शीषसकाखाली वरीलप्रमािेि चविार प्रदर्मशत केलेले होते. 
 

१७–९–४९ च्या धन धारीत “हे शहािे कोि?” या शीषसकाखाली “चजवा”ने या प्रकरिावर आपले 
चविार प्रकट केले होते. या तमाशात “ज्या म ली नािल्या त्या महारािी नव्हत्या, मारं् होत्या. िार्ल्या 
चशकल्यासवरलेल्या होत्या. त्या झावबाच्या वाडींतील या प्रकाराबद्दल मात्र चजवाला म ळीि आियस वाटत नाही. 
चशमग्यामध्ये सावसजचनकचरत्या भार् घेिारे चन अिकट चविकट बोलिारे अनेक स चशचक्षत लोक याि वाडीत 
रहातात, हे त्याला माहीत आहे. कारि अनेक वळेा ंझवबाच्या वाडीतील होळी वतसमानपत्रातूंन र्ाजली आहे.” 
 

“र्िरायािी श द्धी?” या शीषसकाखाली १६–९–४९ च्या प्रभातमध्ये “एक ठाकूरद्वारा चनवासी” यािें या 
प्रकरिावर पत्र प्रचसद्ध झाले होते. त्यातील शवेटिा भार् : — 
 

“— अखेरीस कायसकारी मंडळािी सभा होऊन र्िपतीिी श द्धी करण्यासाठी “शातं” करण्यािे 
ठरचवण्यातं आले व हा चवधी आटोपण्यातं आला. 
 

श चद्धकरिािी बातमी समजताि दारबंदी सचमतीिे अचधकारी श्री. आंबेर्ांवकर होतो. जे ४ सप्टेंबर 
रोजी श्री. बाकरे यानंा भेटले व त्यानंी वरील प्रकरिाबद्दल त्यानंा चविारिा केली. वरील प्रकार झाल्यािी 
कब ली श्री बाकरे यानंी चदली. त्याबद्दलिी साद्यतं हकीकत देण्यासाठी चद. ५ सप्टेंबर रोजी दारबदंी किेरीत 
येण्यािे त्यानंी कबूल केले. परंत  श्री. बाकरे हे द सरे चदवशी ऑचफसातं आले नाहीत म्हिून श क्रवार चद. ९ 
रोजी सदर र्िेशोत्सव सचमतीिे सेके्रटरीस त्यानंी भेटीस बोलाचवले. या भेटीमध्ये चिटिीसानंी ह्या प्रकरिी 
श द्धी झाल्यािा इन्कार केला, व याबद्दलिा लेखी कब लीजबाब दारबदंी सचमतीला द्यावयािे कबूल केले, परंत  
प ढे काय झाले हे समजण्यास मार्स नाही. 
 

ह्या प्रकारावरन अनेक प्रश्न उपस्स्थत होण्यासारखे आहेत. हचरजनाचं्या स्पशाने देव खरोखरि 
“चवटाळला” तर तो मंत्रोच्याराने कसा काय श द्ध होिार? अस्पशृ्यता हा हहद धमाला लार्लेला एक कलंक 
आहे असे महात्मा र्ांधी म्हित असत, सरकारने कायदाही केला आहे, अशा पचरस्स्थतीत स चशचक्षत 
म्हिचविाऱ्यानंी असे वतसत का करावे? अशा प्रकराने कायदेभरं् केल्यासारखे होत नाही काय? दारबदंी 
सचमतीच्या वतीनेही या प्रकरिाबद्दल ख लासा झाला पाचहजे व सदर र्िेशोत्सव सचमतीनेही याबद्दल 
वस्त स्स्थती उजेडातं आिली पाचहजे. श्री. बाकरे व र्िेशोत्सवािे चिटिीस यािें चवधानातं चवसंर्चत आढळते 
चतिाचह उलर्डा झाला पाचहजे.” 
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याि प्रकरिावर १२–१०–४९ च्या टाईम्सने मािसमध्ये “Brahmins Still Purify God; Orthodoxy Gets 
Better Of : Inadequate Law.” या मधळ्याखाली सरकारने अस्पृश्यता चनवारिण्याच्या अंमलबजाविीबद्दल 
आतापयंत फारशी उत्स कता दाखचवली नाही व हे प्रकऱि वतसमानपत्रानंी लोकाप ढे नािते ठेवले आहे तरी 
सरकारिे अजून डोळे उघडलेले चदसत नाहीत, अशा अथािे चविार प्रदर्मशत केले. 
 

“. . . . . . The Government uses the Sarvodaya Kala Pathak for prohibition and other 
Government propaganda. A grant of a Lakh of rupees has been sanctioned for this. A special 
committee of which the Labour Commissioner is the Secretary, controls the Pathak. Any ill 
treatment to the Pathak is an affront to the Government. What we have the Section Police, the 
C.I.D., The prohibition department, the Labour Commissioner done about it, after the matter 
was reported in the press? 
 

Every Ganapathy Festival Committee in the city has to obtain permission from the Police 
before fixing any programme. There are many ways for Government for ensuing human treatment 
to all those for whom the temple entry legislation has been passed. It is time the Legal 
Remembrarees took note of loop holes in law.” 
 

वतसमानपत्रातून या प्रकरिावर खूप वादचववाद झाल्यानंतर  
 

(1) “The Bombay Harijan Temple Worship” (Removal of Disabilities Act, 1938). (2) 
Harijan (Removal of Social Disabilties Act, 1946), and (3) The Bombay Harijan Temple Entry Act, 
1949, 
 

या पचहल्या दोन कायद्याखाली श चद्धप्रकरिातील लोकावर कायदेशीर इलाज करता येईल काय, या 
संबधंी सरकार चविार करीत आहे, असा एक समज पसरला. प न्हा सदर प्रकरिातील वािीवीर घाबरून रे्ले. 
आपल्या र्ळ्यात कायद्यािी घोरपड पडण्याच्यर आति आपि झावबावाडीत महात्मा र्ाधंीिा प तळा उभारला 
तर या प्रकरिािी फारशी झळ लार्िार नाही, असे ठरवनू या लोकानंी प तळ्याच्या फंडािी िळवळ उत्पन्न 
केली. या िळवळीबद्दल वतसमानपत्रातूंन टीका करण्यात आली. २५–१०–४९ च्या धन धारीत प न्हा 
महात्माजींिा प तळा या शीषसकाखाली खालील मजकूर प्रचसद्ध झालेला होता : — ता. ८ ऑक्टोबरच्या अंकात 
झावबाच्या वाडीतील महात्माजीच्या प तळ्यासंबधंी जीवाने चलचहले. त्यावर ता. १५ च्या अंकात झावबावाडी 
चमत्रमंडळािा ख लासा छापला. त्यानंतर त्याि वाडीतील एक इसमाि ंपत्र आले आहे. तो पत्र लेखक चलचहतो 
: — 

“महात्माजींिा प तळा बसवण्यािी कल्पना वाडीतील लोकािी, हे खरे नाही, तर वाडीत सहस्त्रब दे्ध 
नावािे क िी चशल्पकार रहातात त्यानंी स्वस्तात प तळा बसवनू देतो म्हिून साचंर्तलं म्हिून स्मारक सचमतीच्या 
पचहल्या सभेत प तळा बसचवण्यािी कल्पना चनघाली. वास्तचवक वाडीतील बह संख्य लोक हहद त्वचनष् चन 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक घवाले आहेत. संघिालक र्ोळवलकर र् रजी म ंबईस आले तेव्हा वाडीच्या तोंडावर, याि 



 

अनुक्रमणिका 

लोकानंी स्वार्ताच्या कमानी उभारल्या होत्या. याि लोकािें त्या स्मारक सचमतींमध्ये बह मत आहे. हे लोक 
अजून देखील र्ाधंीजींिी मोहात्मा, पापात्मा अशी हटर्ल–टवाळी करीत असतात, बरं, हा प तळा बसवला 
चतथं आज काय पचरस्स्थती आहे? प तळ्याच्या आजूबाजूला सट्ट्या–ज र्ारािें अडे्ड िालू असतात. दारच्या 
भट्ट्ट्या िालू आहे, पोलीस छापे घालीत आहेत, मवाल्यािंा अड्डा प तळ्यासमोर बसून रस्त्याने येिाऱ्या 
जािाऱ्या भचर्नींिी हटर्ल टवाळी करतो आहे असल्या जारे्त र्ाधंीजींिा प तळा उभारला जावा, यातं त्या थोर 
महात्म्यािा कोिता र्ौरव आहे.? —” 
 

वरील ख लाशावरन हे स्पष्ट होते की, र्िपतीला श द्ध करन घेण्यात हहद त्वचनष् लोक व उच्च दजािे 
स चशचक्षतचह होते, आचि कायद्यातील योग्य तो अचधकार बजावनू कायदेभकं करिाऱ्यानंा सरकार कोटात 
खेिण्यासही उत्स क नव्हते. परंत  सरकारने प ढे या कायद्यातं द रस्त्या घडवनू आिल्या. 
 

हैदराबाद संस्थानातं अस्पृश्यािंी जी पूवी िळवळ िालू होती, चतच्यावर म सलमान प ढाऱ्याचं्या छाया 
पडलेल्या असत. या प ढाऱ्यािंी इच्छा ही की, अस्पृश्यातंील लोक चजतके म सलमान करता ं येतील तेवढे 
करावते व म सलमान समाजािी लोकसंख्या वाढवावी, त्याि बरोबर जे अस्पशृ प ढारी आहेत त्यानंा काही ना 
काही मार्ानी हमव े करन त्यािंा उपयोर् हहदू प ढाऱ्याचं्या चवरद्ध जेवढा करता येईल तेवढा करावा. या 
संस्थानात रझाकारािें प्राबल्य वाढल्यानंतर काही आस्पृश्य प ढारी जसंस्थानातील] रझाकाराचं्या प ढाऱ्यािें 
कच्छपी लार्ले. त्यातंील प्रम ख प ढारी श्री. बी. एस. व्यंकटराव आचि श्री, श्यामस ंदर हे होते. पचहले, श्री. 
लायकअली याचं्या मंत्रीमंडळातं चशक्षिमंत्री होते. हे दोघे प ढारी “अंज मान–इ–पास्ता अक्वम जअस्पशृ्यािंी 
संघटना] या संस्थेिे प्रम ख होते. हैद्राबाद हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हिून व्हावे, ते भारतात चवलीन होऊ नये, अशी जी 
िळवळ संस्थानात िालू होती चतला व्यंकटराव यािंा पाहठबा होता. जे म सलमान प ढारी चब्रटीश सरकारकडे 
ही मार्िी करण्यास लंडनला रे्लेले होते त्याचं्याबरोबर श्री. व्यंकटरावचह होते. बाबासाहेबानंी धमांतरािी 
घोषिा १९३५ साली केली तेव्हा ं हे प ढारी हैदराबाद संस्थानातं धमांतरािी िळवळ करीत होते. तेव्हा ते 
हैदराबादी आंबेडकर म्हिून प्रचसद्धी पावले होते. ते म सलमानाचं्या बरोबर सहकायस करं लार्तािं त्यानंी 
बाबासाहेबाचं्या बरोबर असलेला आपला संबंध तोडला. श्री. व्यंकटराव आचि श्यास ंदर याचं्या 
प ढारीपिाचवरद्ध, एक पक्ष संस्थानातं चनमाि झाला. त्या पक्षातील एका तरिाने टाईम्समध्ये या दोघािें 
प ढारीपि कसे स्वाथी आहे ते अस्पशृ्याचं्या चहताकडे कसे पहात नाही वर्ैंरे म द्यावर पत्र प्रचसद्ध केले ते असे : 
— 
 

Sir — I have seen the statement of Mr. B. Shamsunder, a so-caled leader of the 
depressed classes of Hyderabad, made in London, wherein he declared that the nine million 
depressed classes of Hyderabad were behind the Nizam and that they were not Hindus and had 
no affinity with them or their culture or religion. Mr. Shamsundar is one of the lieutenants of Mr. 
B. S. Venkantrao, Minister for Education in the Laik Ali Cabinet, Who himself claims to be the 
leader of an organisation called the Anjuman-i-Pasta Akwam (Union of the Depressed Classes) 
which is a step-child of Kasim Razvi, having been regularly financed by him to serve as an 
instrument of propaganda 
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I wonder if Mr. Shamsundar knows the language of the depressed classes which are 
mainly Marathi nad Telgu. The very name of the party which Mr. Shamsundar claims to represent 
is unintelligible to the depressed classes. The depressed classes if Hyderabad have been fighting 
for long against their exploiters just to achieve the simple rights of human beings. They have been 
and shall ever remain behind the prople’s struggle. 
 

P. S. MORE.” 
 
Bombay. 
(The Times of India, 30-9-48). 
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खंड दहावा 
 

प्रकरि ३. 
 

संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ 
 

देशाला स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर प्रातंािंी भाषावर राज्यरिना करण्यािे धोरि काँगे्रसने स्वीकारलेले 
होते. या धोरिान सार चवदभािे स्वतंत्र राज्य व्हावे, यासाठी िळवळ करण्यासाठी चवदभातील काँगे्रसच्या 
कायसकत्यानी ऑर्स्ट १९४० मध्ये महाचवदभस सभा स्थापन केली आचि चवदभािे स्वतंत्र राज्य झाले पाचहजे अशी 
िळवळ स र केली. महाराष्ट्रातंील काँगे्रसच्या कायसकत्यानी २८ ज लै १९४६ लॉ संय क्त महाराष्ट्र पचरषद 
स्थापन करन चवदभस, मराठवाडा आचि म ंबई याचं्यासह संय क्त महाराष्ट्र झाला पाचहजे, अशी िळवळ स र 
केली. संय क्त महाराष्ट्रािी पचहली पचरषद म ंबईत भरली. स्वार्ताध्यक्ष श्री. स. का. पाटील, हे होते भाचषक 
प्रातंरिनेच्या प्रश्नािंा चविार करन त्यावंर अहवाल प्रचसद्ध करण्यासाठी मध्यवती सरकारने जून १९४८ साली 
“धार कणमशन” नेमले. सदर कचमशनने ज्या संय क्त महाराष्ट्र चनर्ममतीसाठी सूिना केल्या त्यातं त्यानें असे 
सूिचवले की, म ंबई शहर हे बह चवध संस्कृतीिे कें द्र असल्याम ळे त्यािा संय क्त महाराष्ट्रातं समावेश करण्यातं 
येऊ नये. त्यािे स्वातंत्र राज्य कराव.े या सूिनेचवरद्ध महाराष्ट्रातील लोक खवळले. तेव्हा या प्रश्नािा प नः 
चविार करण्यासाठी काँगे्रसने जे. व्ही. पी. (जवाहर, वल्लभभाई आचि पट्टाचभचसतारामय्या) सचमती नेमली. या 
कचमटीने धार कचमशनच्या सूिनेला पाहठबा चदला. १९५२ च्या मध्यंतरी आंध्रिे स्वतंत्र राज्य चनमाि होईपयंत 
प्रािंाचंतक उपोषि श्री. पोट टु रामल्लू या काँगे्रसच्या सदस्याने स र केले व त्यातं ते मरि पावले. तेव्हा आंध्रच्या 
लोकानंी नासधूस करण्यािी उग्र िळवळ हाती घेतली आचि कोट्यावधी हकमतीिी सरकारी मालमत्ता जाळली 
व ल टली. मध्यवती सरकारने हे उग्र आंदोलन पाहून १९–१२–१९५२ ला घोषिा केली की एका वषािे आत 
आंध्र राज्यािी स्थापना होईल. ही घोषिा ऐकूि कनाटक आचि संय क्त महाराष्ट्र राज्यािंीचह िळवळ जोरात 
िालू झाली. चवदभस राज्यािी मार्िी ही संय क्त महाराष्ट्राच्या मार्िीतील मोठा अडथळा होता. तो दूर 
करण्यासाठी चवदभसवादी कायसकत्याबंरोबर महाराषं्ट्रवादी कायसकत्यानंी चविारचवचनमय केली आचि 
चवदभसवाद्यानंा काहंी सवलती देऊन संय क्त महाराष्ट्रवाद्यानी त्यानंा संय क्त महाराष्ट्रात चवदभं सामील 
करण्यास तयार केले. यासाठी नार्पूर येथे २८–९–१९५३ रोजी, करार झाला. १–१०–१९५३ ला आंध्र 
राज्यािी स्थापना झाली. भाचषक राज्यािंी प नसरिना करण्याच्या प्रश्नािंी ििा करन सूिना करण्यासाठी केन्द्र 
सरकारने आिखी एक कचमशन ९–१२–१९५३ ला नेमले. अध्यक्ष फजल अल्ली व सभासद, हृदयनाथ कंुझरु 
आचि सरदार पण्िीकर हे दोघे होते. कचमशनने म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र व्हावा असे ठरचवले. आचि त्यािा 
अहवाल प्रचसद्ध होण्याच्या अर्ोदर कंुझरु आचि पण्िीकर यानी ही बातमी श्री. णहरे यानंा खाजर्ी बोलण्याच्या 
ओघात साचंर्तली. चतिा स्फोट वतसमानपत्रातं झाला. म ंबई, महाराष्ट्रात रे्ली तर र् जराथी व्यापारी आचि 
उद्योर्पती यािें काय होईल, अशी काँगे्रसमधील र् जराथयानंा भीती वाटू लार्ली. काँगे्रसिे अध्यक्ष श्री. ढेबर 
आचि इतर प ढारी यानंी ३–६–१९५५ ला श्री. मोरारजी देसाई याचं्या बरं्ल्यावर, याबद्दल र् प्त खलवते केली. 
आचि म ंबई शहर महाराष्ट्रात न जाव ेयासाठी त्यानंी असा डाव टाकला की, म ंबई प्रातं चद्वभाचषक–मराठी व 
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र् जराथी–व्हावा. र् जराथयानंी या मार्िीसाठी म ंबईत आचि र् जराथमध्ये सभा भरचवण्यािी िळवळ स रू 
केली. तेव्हा महाराष्ट्रीय आचि र् जराथी याचं्यात परस्पराबद्दल उदे्वर्, संताप आचि असंतोष चनमाि झाला. 
अल्प प्रमािात दंर्लीही झाल्या. महाराष्ट्र प्रदेश काँगे्रस कचमटीने ६–१०–५५ ला संय क्त महाराष्ट्रािी 
(म ंबईसह) मार्िी करिारा ठराव मंजूर केला. फाजल अली कणमशनचा अहवाल १०–१०–५५ ला प्रचसद्ध 
झाला.ं त्यातं सवस प्रातंािंी भाचषक राज्ये करण्यािी चशफारस होती. र् जराथी काँगे्रस कायसकते आचि श्री. ढेबर 
याचं्या वजनाला बळी पडून कचमशनने अशी चशफारस केली की, चवदभािे स्वतंत्र राज्य व्हावे आचि र् जराथ 
आचि महाराष्ट्र यािें चद्वभाचषक राज्य व्हाव.े अहवाल प्रचसद्ध झाला तेव्हा महाराष्ट्रीयातं असंतोषाच्या ज्वाला 
भडकल्या आचि प्रिडं प्रमािात सरकारचवरूद्ध आंदोलने चठकचठकािी होऊ लार्ली. 
 

लोकप्रक्षोमाला आळा घालण्यासाठी कें द्र सरकारने महाराष्ट्रीय काँगे्रस प ढाऱ्यानंा वाटाघाटीसाठी 
चदल्लीला बोलावले. सवसश्री देव, गाडगीळ, णहरे, चव्हाि व कंुटे यानंी चदल्लीत १७ ते १९ ऑक्टोबर १९५५ ला 
वाटाघाटी केल्या. त्यात चद्वभाचषकाला पाहठबा द्यायिे ठरचवले. २१ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र प्रदेश काँगे्रस 
कचमटीने तसा ठराव केला. मर् संय क्त महाराष्ट्र िळवळवाल्यानंी काँगे्रस प ढाऱ्याचं्या चवरूद्ध, त्वषेाने लढा 
स रू केला. १८ नोव्हेंबरला श्री. देसाई यानंी म ंबई चवधानसभेत चत्रराज्यािा (चवदभस, म ंबई आचि महाराष्ट्र) 
ठराव माडंला. म ं. प्र. काँगे्रसतफे या ठरावाला पाहठबा देण्यासाठी २० नोव्हेम्बरला (रचववार) िौपाटीवर सभा 
झाली. श्री. पाटील अध्यक्ष होते. श्री. देसाई प्रम ख वक्ते होते. जनतेने सभेत खूपि र्ोंधळ उडवनू चदला. तेव्हा 
श्री. स. का. पाटील रार्ाने म्हिाले, असा र्ोंधळ केला तर म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र यावचं्चद्रचदवाकरौ 
चमळिार नाही. शातंतेने वार्ाल तरि चमळेल. पाटलांचे हे उद र्ार म्हिजे आर्ीत तेल ओतल्यासारखे झाले. 
म ंबईत २१ नोव्होंबर १९५५ ला प्रिडं हरताळ पाडला. पोलीस िौक्या, बसेस, राम्स, वरै्रे जाळण्यात आल्या. 
पोलीसाना र्ोळीबार करावा लार्ला. र्ोळीबारात ८० लोक जखमी झाले. म ंबईतील हे भयानक दृष्ट्य पाहून 
जनतेत चवलक्षि िेव चनमाि झाला. कायदेमंडळातील सदस्यानंी राजीनामे द्यावते म्हिून िळवळ चनमाि 
झाली. लोक जमावाने या सदस्याचं्या चनवासस्थानावंर मोिे घेऊन रे्ले. चवधानसभेतील ९४ काँगे्रस पक्षीय 
आमदार आचि चवधान पचरषदेतील १७ आमदार यानंी राजीनामे चदले. सरकारने १६–१–५६ ला जाहीर केले 
की, म ंबई शहर कें द्रशाचसत होईल व बाकीच्या प्रदेशािंा संय क्त महाराष्ट्र होईल. म ंबई महाराष्ट्रात येत नाही हे 
पाहून जनतेच्या आधीच्या प्रक्षोभात तेल पडल्यासारखे झाले. जनतेत प्रिडं आंदोलने दररोज होऊ लार्ली. 
महाराष्ट्रातील सवसि पक्ष यावळेी एकत्र आले. सवसश्री प्र. के. अते्र, प्रबोधनकार ठाकरे अशासंारख्या मान्यवर 
वक्त्यानंी आपल्या भाषिानंी लोकािंी मने जार्ृत ठेवली. यावळेी बाबासाहेब म ंबईत चसद्धाथस कॉलेजातील 
त्याच्या चनवासस्थानी आजारी असून त्यािेंवर औषधोपिार िालू होते. कें द्र सरकारिा १६ जानेवारी १९५६ िा 
म्हिजे कें द्रशाचसत म ंबई करण्यािा चनिसय त्यानंा पसंत नव्हता. या चनिसयाचवरूद्ध जनतेने १७ जानेवारीला 
सचिवालयावर प्रिडं मोिा नेला पोचलसानंी र्ोळीबार केला नाही. पि अश्र धूरािा वापर मोठ्या प्रमािात केला. 
ही बातमी बाबासाहेबांना िार वाजता समजली. तेव्हा त्यानंी श्री. जवाहरलाल नेहरंूना तार करून आपली 
नापसंती व्यक्त केली. म ंबई महाराष्ट्राबाहेर देऊ नये आचि उत्तरप्रदेश, चबहार हे अवाढव्य प्रदेश नसावते. त्यािें 
तीन प्रदेश करावते. महाराष्ट्रािेही तीन प्रदेश करावेत. अस्पृश्यानंा राजकीय के्षत्रातं संपूिस संरक्षि चमळावे. तसे 
झाले नाही तर फेडरेशनला घातापातािी िळवळ करिे भार् पडेल. अशा अथािी ती तार होती. ती मूळिी तार 
अशी : — 
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TELEGRAM 
 
Pandit Jawaharlal Nehru, 
NEW DELHI. 
 

Regret inability attend Parliament. Docotor strongly object my travelling to Delhi. Wanted 
to express my views in Parliament over issue of linguistic provinces. Being unable to do so. I am 
conveying views to you by this telegram. Am speaking on behalf of Federation. Federation like 
Bombay go Maharashtra but do not mind Bombay made separate State. However very strongly 
object creation of such monolithic monstrohs States as U. P. Bihar,, Maharashtra. Federation 
feels these States not only ge great danger to Central Government will also be great danger to 
Central Government will also be great danger to minorities and Scheduled Castes. Federation 
wants U. P., Bihar be divided into three States. Maharashtra also be divided into three States. 
There be no protection to Scheduled Castes under aegies of State in which overwhelming 
majority is opposed to recognition of Scheduled Castes as human beings. I request you pay 
serious attention this question. Fear Consequenies might be very serious. Srheduled Castes are 
now withou atny politiral safeguard.. In their desperation may take to any kind of violende. 
 

Ambedkar. 
 

पं. नेहरंुनी अर्र कें द्र सरकारने या तारेतील चवनंत्यानंा मान चदला नाही. 
 

१७ जानेवारीला कडकडीत हरताळ सवस महाराष्ट्रभर झाला. २–३ चदवसाचं्या दंर्लीत पोचलसानंा 
चठकचठकािी र्ोळीबारात करावा लार्ला. ७१ लोक ठार आचि ६०० लोक जखमी झाले. १८ जानेवारीला 
महाराष्ट्र प्रदेश काँगे्रसने ठराव केला की मंत्र्यानंी राजीनामे सादर करावते. २३ जानेवारीला श्री. भाऊसाहेब 
णहरे आचि श्री. यशवंतराव चव्हाि यानंी आपापले राचजनामे श्री. मोरारजी देसाई याचं्याकडे पाठचवले. काँ. व. 
कचमटीने २३ जानेवारीला ठराव केला की, राचजनामे परत घ्यावेत. 
 

संय क्त महाराष्ट्रासाठी पद्धतशीर िळवळ करण्यासाठी ता. ६–२–१९५६ ला संय क्त महाराष्ट्र 
सचमतीिी स्थापना करण्यात आली. अध्यक्ष केशवराव जेधे व सरचिटिीस एस. एम. जोशी सचमतीच्या 
िळवळीत अनेक चठकािी चनदशसने झाली. काँगे्रस प ढाऱ्याचं्या फोटोंना पादत्रािािें हार घातले व ते फोटो 
जाहीर सभेत जाळण्यात आले. अनेक सभा, म लाखती , वाटाघाटी, वरै्रे होऊन शवेटी ६–८–१९५६ ला 
लोकसभेत चद्वभाचषक राज्यािे चबल मंजूर करण्यात आले. १–११–५६ ला चद्वभाचषक राज्य स रू झाले. संय क्त 
महाराष्ट्र चनर्ममतीच्या प्रश्नावर काँगे्रसेत्तर राजकीय पक्षानंी संय क्त आघाडी चनमाि केली; ती संय क्त महाराष्ट्र 
सचमती म्हिून, या सचमतीत चशड्यूल कास्टस फेडरेशनही सामील झालेली होती. या पक्षािें रपातंर जानेवारी 
१९५७ मध्ये चरपस्ब्लकन पाटी ऑफ इंचडया या नावातं झाले. सचमतीने १९५७ च्या चनवडिूकीत भार् घेतला व 
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जनतेने बह ताशंी उमेदवार चनवडून चदले. त्यातं चरपस्ब्लकन पक्षािेही उमेदवार होते. अस्पृश्याचं्या राजकीय 
जीवनातं एवढी मोठी संख्या चनवडली रे्ली ती स्पृश्य व अस्पृश्य मतदाराचं्या सहकायाने. हा अस्पृश्यािंा फार 
मोठा चवजय होय. यािे सारे श्रेय बाबासाहेबांच्या कतृत्वाकंडे जाते. हे सारं्ण्यािी र्रज नाही. १९६२ च्या 
चनवडिूकीत हे सारे पारडे उलटे झाले कारि ६ चडसेंबर १९५६ च्या बाबासाहेबाचं्या मृत्यनेू चरपस्ब्लकन पक्षातं 
बरेि र्ट पडले. संय क्त महाराष्ट्र सचमतीतही बरेि र्ट चनमाि झाले, आचि काँगे्रसला चनवडिूकीिे के्षत्र 
१९५७ पेक्षा चनष्ट्कंटक चमळाले. मराठवाडा, चवदभस व पचिम महाराष्ट्र यानंा एकत्र आिून १–५–१९६० ला 
सरकारने (म ंबईसह) संय क्त महाराष्ट्र चनमाि केला. 
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खंड दहावा 
 

प्रकरि ४ 
 

कहदू कोड णबल 
 

पाश्वपभूमी 
 

हहदू समाजाला लार्ू पडिारा हहद  कायदा हा चब्रचटश अमदानीत तयार करण्यात आला. त्यािा पाया 
वदे, श्र ती आचि स्मृती या हहदूच्या धमसशास्त्रानंी साचंर्तलेले आिारचविारचवषयक चनयम आचि हहदूच्या 
आिारचविारातूंन चनमाि झालेल्या व समाजात रूढ झालेल्या रूढी व परंपरा यािंा आहे. वदेात 
आिारचविारासंंबधंी जे चनयम साचंर्तलेले आहेत ते कालपरत्वे आचि प्रसंर्ान रूप श्र ती व स्मृती या धमसशास्त्रानंी 
चवशद करून वाढचवले. वेद म्हिजे आयस ऋषींनी वेळोवळेी रिलेल्या ऋिा. या ऋिा म्हिजे परमेश्वराने 
ऋषींनी चदलेले चदव्य संदेश, श्र ती म्हिजे वदेवाक्ये, परंपरंने ऐकलेले चदव्य ज्ञान, आचि स्मृती म्हिजे वदे व 
श्र ती यातंील चदव्य ज्ञान स्मरिाने एकत्र केलेला चनधी असा साधारिपिे समज आहे. आचि या सवस ज्ञानािा 
सम च्चय म्हिजे ‘हहदू धमस’ धमस हा ईश्वरी आजे्ञवर उभारलेला असल्याम ळे तो प्रत्येकाने पाळला तर त्याला 
सद्र्ती (मोक्ष) चमळते, व न पाळला तर द र्सती (नरक) चमळते, अशी परपरेने श्रद्धा रूढ झाली. या सामाचजक 
श्रदे्धम ळे प रोचहत वर्स व राज्यकते क्षचत्रय यािे समाजात प्राबल्य वाढले. त्यात प रोचहत वर्ाने (ब्राह्मि) आपले 
अचनयंचत्रत सामथयस व श्रेष्त्व प्रस्थाचपत करण्यासाठी समाजात जाती चनमाि करून त्यािें जीवन एका मयाचदत 
िाकोरीत जखडून टाकिारे चनयम श्र ती व स्मृती या गं्रथात घालून हहदूसमाजात अन ल्लंघनीय स्वरूपाच्या 
अनेक जाती चनमाि केल्या. स्त्री आचि प रष याचं्यातील व्यवहारी संबंधाबद्दल वळेोवेळी कडक चनयम करण्यात 
आले. याम ळे हहदू समाजातील चनरचनरळ्या जाती आचि प रष व चस्त्रया याचं्यात प्रत्येक जीवनावश्यक के्षत्रात 
कमालीिी चवषमता चनमाि झाली. 
 

हहदू क ट ंबपद्धतीच्या मालकीिी जी स्थावर–जंर्म मालमत्ता असेल चतिी व्यवस्था व वाटपपद्धती 
कशी असावी यासंबंधी अनेक धमसशास्त्रपचंडतानंी टीका चलचहल्या. त्यापैकी दोन टीका प्रम ख ठरल्या. 
णवज्ञानेश्वर (११ वे शतक) यानंी जे चनयम केले ते ‘णमताक्र’ या नावाने प्रचसद्ध आहेत, जीगूतवाहन (१५ व े
शतक) यानंी जे चनयम केले ते ‘दायभाग’ म्हिून प्रचसद्ध आहेत. या दोन चनयमपद्धती भारतातील चनरचनराळ्या 
प्रातंातं िालू होत्या. चमताक्षर पद्धत प्रथमतः: र् जरातमध्ये िालू होती. (Three Faces Has Bombay by Reba 
Lewis, p. 133) पि त्यानंतर ती बरं्ाल सोडून बाकी सवस हहद स्थानात प्रिचलत झाली होती. दायभार् फक्त 
बरं्ालमध्ये प्रिचलत झाली. ‘चमताक्षर’ पद्धत एकत्र क ट ंबसंस्था आचि वारसा हक्क याबंद्दलिे कायदे सारं्ते. या 
पद्धतीखाली वारसा हक्क प त्रपौत्रादी वशंज आचि सहपड (एका रक्तािे नातेवाईक) यानंा चमळतो. वडील ह्यात 
असताही हा हक्क म लाला (म लानंा) चमळू शकतो. मात्र चस्त्रयानंा हे हक्क नव्हते. ‘दायभार्’ पद्धतीखाली म लाला 
(म लानंा) वारसा हक्क फक्त वचडलाचं्या मृत्यूनंतर चमळू शकतो. चस्त्रयानंा पोटर्ीिा हक्क आहे. ही पोटर्ी देिे 
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लार्ू नये म्हिून एक मार्स धमसमातसडानंा स िला, तो म्हिजे चस्त्रयानंी सती जािे. बंर्ालमध्ये सतीिी िाल फार 
प्रबळ असण्यािे कारि ही दायभार् पद्धत होय. 
 

हहद धमातील या चद्वचवध पद्धतीम ळे अनेक अडििी व कटकटी चनमाि झाल्या व न्यायखात्यातील 
कोटात जे चनकाल देण्यात आले त्यातंील चवसंर्तपिा आचि तकस द ष्टताही कायदेपचंडताचं्या लक्षात आली. 
चस्त्रयाचं्या बाबतीत वारसा हक्क व चववाह यासंबधंी तर अनेक अन्यायमूलक कायद्यािी कलमे आहेत. त्यात योग्य 
ती द रस्ती व्हावी असे समाजस धारक व चस्त्रयाचं्या संस्था याना वाटत होते त्याप्रमािे िळवळीही करण्यात 
आल्या. या कलमानंा द रस्त्या स िचविारी अनेक चबले मध्यवती कायदेमंडळात आिली रे्ली. १९३७ साली 
सवसश्री अणखलचंर दत्त, ए. एन्. चट्टोपाध्याय, कैलास णबहारी, न. णव. गाडगीळ, के. संतानम् आचि डॉ. व्ही. 
जी. देशमुख यानंी मध्यवती कायदेमंडळात प्रयत्न केले. हहद  चस्त्रयाचं्या मालमते्तच्या हक्कासंबधंीिा कायदा व 
त्यातं द रस्त्या स िचविारी चवधेयके (चबल्स) या र्ृहस्थानंी माडंली. हहदू चस्त्रयानंा एकत्र क ट ंबापासून स्वतंत्र 
राहण्यािा हक्क असावा व त्यानंा त्या क ट ंबाच्या एकत्र स्थावर–जंर्म मालमते्ततून पोटर्ी चमळवी, असे चवधेयक 
डॉ. देशमुख यानंी आिले होते, पि ते मंजूर झाले नाही. उपचरचनर्मदष्ट लोकािंी चवधेयकेही मंजूर झाली 
नाहीत. १९३७ सालिा हहदू चस्त्रयाचं्या मालमते्तसंबधंीच्या हक्कािा कायदा मंजूर करण्यात आला. पि या ज जबी 
स धारिेम ळे कायदेपचंडत, समाजस धारक आचि स चशचक्षत चस्त्रया यािें समाधान झाले नाही. हहदू कायद्यात सवस 
प्रकारिी इष्ट स धारिा झाली पाचहजे अशी त्यानंी िळवळ स रू केली व सरकारकडे या बाबतीत मार्िी केली. 
या सवस सूिनािंा चविार करून सरकारने १९४१ साली ‘दी हहद कोड कचमटी’ नेमली. सवस हहद  कोडकायद्यािे 
संचहतीकरि करून सवस हहदंूना एकि कायदा करावा व त्यात हहदू चस्त्रयानंा समान हक्क देण्यात यावेत हे या 
सचमतीिे प्रम ख काम होते. वारसाहक्क व चववाह या चवषयासंबधंी चवस्तृत प्रश्नपचत्रका तयार करून कचमटीने 
स धारकािंी, जीिसमतवाद्यािंी व स्त्री संस्थािंी मते अजमावण्यासाठी पाठचवल्या. त्याचं्याकडून जे अचभप्राय व 
ज्या सूिना आल्या त्यािंा साकल्याने चविार करून सचमतीने कायद्यािा एक मस दा तयार केला. त्यािी दोन 
चववयेके मािस १९४३ मध्ये मध्यवती कायदेमंडळात माडंण्यात आली. ती वारसाहक्क व चववाह यासंबधंी होती. 
त्या दोन्ही चवधेयकावंर सनातनी हहदंूनी कडाडून हल्ला केला आचि म्हटले की, असले कायदे करून सरकार 
सनातन हहदू धमािा चनःपात करीत आहे. स धारकानंी सदर चवधेयकानंा काही सूिना व द रस्त्या स िचवल्या. 
त्यािंा चविारचवचनमय करण्यासाठी कायदेमंडळाने ती चवधायके जॉइंट चसलेक्ट कचमटीकडे सोपचवली. 
कचमटीने काही द रस्त्या करून ती चवधेयके परत कायदेमंडळाकडे पाठचवली, पि ती मंजूर झाली नाहीत. 
 

१९४४ साली सरकारने दी हहद  लॉ कचमटीिे प नरज्जीवन केले व हहदू कायद्यािे संचहतीकरि करण्यािे 
काम चतला चदले. सदर कचमटीिे अध्यक्ष सर बेनेगल, नरकसगराव यानंा करण्यात आले. (अचखल भारतीय 
मचहला पचरषद–हहद  कोडािा मस दा लेचखका श्रीमती के. चशवराव. अन . श्री. मनोहर) ही कचमटी राव कचमटी 
म्हिून ओळखली जाई. सदर कचमटीने हहदू कायद्यािा मस दा तयार केला. तोि हहद  कोड म्हिून प्रचसद्ध 
झाला त्यािे चवधेयक तयार करण्यात आले. ते चवधेयक पूवीच्या जॉइंट चसलेक्ट कचमटीने तयार केलेल्या 
नम न्यावरि तयार केले. सदर चवधेयकाचवरूद्ध सनातन्यानंी प न्हा िळवळ स रू केली. 
 

‘हहद  कोड चबल’ यावर वतसमानपत्रातूंन जेव्हा जेव्हा संदभस देण्यात येत तेव्हा तेव्हा त्याला ‘आंबेडकर 
स्मृणत’ असे संबोधण्यात येत असे. आंबेडकर कायदेमंत्री म्हिून हहद  कोडला कायदेशीर भाषेिी लेिी 
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लेवचवण्यािे प्रम ख काम त्याचं्याकडे आले होते. ते काम ते अत्यंत काळजीपूवसक व सिोटीने करीत होते, त्या 
चदवसातं त्यािंी प्रकृती चबघडत िालली होती, तरीही ते आपल्या नेहमीच्या अवाढव्य कायाचपपासू वृत्तीने, इतर 
कामाचं्या ओझ्याखालीस द्धा ‘हहद कोड’ साठी खूप मेहनत घेत असत. हजारो चवरोधकाशंी ििा करून त्यािंी 
बाजू कशी ि कीिी व समाजाला हाचनकारक आहे, हे पटवनू देण्यािे ते मनापासून प्रयत्न करीत होते. 
राज्यघटना व हहद  कायदा ही दोन बह मोल व चिरंजीव देिी आपि भारताला देत आहोत, ही जािीव त्यानंा 
कायसप्रवृत्तीिे बळ देत होती. हीि जािीव त्याचं्या उत्त ंर् महर्त्त्वाकाकें्षला पोषक होती. हहद  कायदा सवांर्स ंदर 
व्हावा म्हिून ते प्रत्येक कमल नीट तपासून, प नः प नः चलहून काढीत असत. अशा चरतीने प्रिडं पचरश्रम करून 
त्यानंी हे चबल तयार केले. 
 

चबलािा मस दा तयार झाल्यानंतर तो लोकसभेसमोर माडंण्यािी संमती श्री. जवाहरलाल नेहरू आचि 
इतर प ढाऱ्यानंी चदली. ‘चबल लोकसभेत येिार! येिार!!’ असा र्ाजावाजा वतसमानपत्रातूंन होऊ लार्ला तेव्हा 
जीिसमतवादी, सनातनी हहदंूनी चबलाचवरूद्ध जाहीर िळवळ स रू केली. सदर चवरोधकाना बाबासाहेबांनी 
जाहीर सभेतून व खाजर्ी ििेतूनही उत्तरे चदली. श्री. नेहरू, हेही ‘काही झाले तरी हहद  कोड चबल आम्ही 
मंजूर करिारि!’ अशा जाहीर सभामंधून घोषिा करू लार्ले. जसजसे हहद  कोड चबल मंजूर करून घेण्याच्या 
घोषिा होऊ लार्ल्या, तसतसे जीिसमतवादी चवरोधक जास्ति चिडून जाऊ लार्ले. या लोकािंा म ख्य म द्दा हा 
की हहद  कोड आमच्या धमावर घाला घालीत आहे. अंदर की बात ही की, आंबेडकर हे अस्पशृ्य म्हिजे अविस; 
त्याचं्या हातून स्मृचतशास्त्रात फेरफार घडवनू आििे म्हिजे केवढा भ्रष्टाकार आचि नरकािा मार्स! 
 

या संबंधात खालील मजकूर टाईम्समध्ये प्रचसद्ध झाला होता : — 
 

“DRAFT HINDU CODE REVISED, SELET COMMITTEE” 
 

Report on Bill — Great Improvement 
 

NEW DELHI, AUGUST 16 : Important changes have been made in the Draft Hindu Code 
Bill by the Select Committee whose report has been submitted to the Central Legislature by the 
Minister of Law, Dr. B. R. Ambedkar. 

 
The revised code rearranges the subject matter of the original Bill in a more logical 

sequence, and the sections are now numbered consequentially and not divided into parts with 
separate section as in the original Bill. The Bill as it now stands seeks to do away as far as 
possible with all customary laws. 

 
The portion relating to marriage has been revised and appears in a more elaborate from. 

Provision has been made for judicial separation, restoration and conjugal rights ad custody of 
children. 
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In the chapter of adoption, the adopted son is given the right to inherit one half of the 
estate inherited by the widow. A simple procedure for the re-distribution of adoption has been 
devised. 

 
The chapter on joint family property does away with the right to claim any interest in 

ancestral property arising by reason of birth in family. 
 
Joint tenancy, as understood in Mitakshera Law is replaced by tenancy in common. 

 
It is understood that these provisions were found in the original Bill, but not in such 

elaborate forms. Similarity in the chapter on women’s property, it is definitely said down that all 
property acquired after the code is adopted will be deemed to be separate property. 
 

The rules of succession have been simplified by recasting the chapter on succession. 
Elimination of what may be regarded as distant heirs has also been affected. An attempt has also 
been made to make the law of succession uniform for all Hindus. 
 

Provisions relating to maintenance, found scattered in various parts of the original Bill 
have now been grouped together and a new provision has been added whereby the mother is 
put under obligation to maintain children if the father is unable to do so 
 

It is stated by those who were closely connected with the Bill that it marks a great 
improvement over the previous one and ensures uniformity in law in all provinces. 
 

OPINION SHARPLY DIVIDED 
 

Dr. Ambedkar is belleved to be keen on getting the Bill passed as early as possible, but 
the opinion in the House is so sharply divided that it is held rather doubtful whether it would be 
taken up during the present session. It is understood that as many as eleven members have 
recorded their minutes of dissent to the Bill and suggested postponement of lagislation. Some of 
them feel that a bill of such controversial nature affecting the very roots of the present Hindu 
society should not be rushed through, but await further dispassionate consideration. Two 
reasons given for such postponement are firstly, the main object of the Bill to bring about 
uniformity in law cannot be achieved so long as agricultural land continues to be a provincial 
subject as at present, and secondly, those elected under a new constitution would be more 
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representative of public opinion to take the problem,” (The Times of India, Tuesday, dated 17-8-
48, pages 1 and 7). 
 

जीिसमतवादी हहदंूिा चवरोध वाढू लार्ला तरी नेहरू, त्या चवरोधाला न ज मानता चबल मंजूर करून 
घेण्यािे प्रयत्न करू लार्ले. काँगे्रस पालसमेंटरी पाटीिी बठैक ७–९–५१ ला चदल्लीत झाली, तेव्हा पं. नेहरंूनी 
असे उद्र्ार काढले की, चबल प ढील चनवडि कीच्या आत मंजूर झालेि पाचहजे. याबद्दल चदरंर्ाई होऊ देता 
कामा नये. हे चबल मंजूर करून घेण्यास सरकार बाधंले रे्ले आहे. चबलात घटस्फोट आचि एकपस्त्नव्रत ही 
कलमे मतचभन्नता चनमाि करण्यास कारिीभतू झालेली आहेत. त्यावर ििा करून चवरोधकाचं्या मतानंा मान 
देण्यािी तयारी बाबासाहेबानंी दखचवली. कसेही करून चबल मंजूर व्हाव े हाि त्यािंा प्रबळ हेतू होता. या 
बठैकीिा वृत्तातं ८ सप्टेंबर १९५१ च्या टाईम्स ऑफ इंचडया पत्रात प्रचसद्ध झालेला होता, तो असा : — 
 

“HINDU CODE BILL” 
Mr. Nehru Urges Speedy Passage. 

 
The Prime Minister to-day impressed at a Congress Parlamentary Party meeting that the 

passage of hte Hindu Code Bill could not be delayed, it is understood. The Governmet was 
committed to it and its enactment was desirable before the elections. 
 

Dr. Ambedkar, Who has all along been a stout protagonist of the measure, is believed to 
dave lent support to this appeal with the undertaking to compromise on differences of opinion as 
against matters of dispute such as the issues of monogamy and divorce. 
 

While Mr. Rohini Kumar Chaudhari and Mr. Biswanath Das opposed the Bill, Mr. Munshi 
emphasised that much of it was concerned with codifying Hindu law which varied from State to 
State. As such there could be no objection to this asptct of the measure. 

 
The decision was also taken that controversial clauses should be discussed by the party 

outside the House so as to facilitate acceptance of compromise amendments. This follows the 
procedure adopted by the Congress Party during the Constituent Assembly debates. 

 
As already decided, free voting will be allowed. 
 
काँगे्रस पालसमेंटरी पाटीिी बठैक १३ सप्टेंबर १९५१ ला भरली; तेव्हा लोकसभेच्या िालू अचधवेशनात 

चबलािी चववाह आचि घटस्फोट कलमे मंजूर करून घ्यावीत आचि वारसाहक्क वरै्रे चववादात्मक कलमे वळे 
चमळाल्यास, िालू अचधवशेनात अर्र त्यानंतरच्या अचधवशेनात मंजूर करावीत, असे ठरचवण्यात आले. 
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याबद्दलिा वृत्तातं १४ सप्टेंबरच्या टाईम्समध्ये “Hindu Code Bill—Congress Party Move” या शीषसकाखाली 
प्रचसद्ध झाला होता. 
 

हहद  कोड चबलािे कलम २ यात चनरचनराळ्या चवषयािंी के्षत्रव्याप्ती याबद्दल तरतूद केलेली होती. हे 
कलम कोिकोित्या धमांतील लोकानंा लार्ू होते. याबद्दलिी ती तरतूद होती हे कलम १७-९-५१ ला 
लोकसभेत ििेला आले (Volume 15, Part 2 — August-September 1951, P. 2674) तेव्हा त्याच्यावर 
अनेक सभासदानंी हल्ले केले. म सलमान, ख्चरस्ती, जैन, शीख, वरै्रे सभासदानंी हे कलम आपल्या लोकानंा 
लार्ू करू नये असा चर्ल्ला केला. हहदंूच्यातफे श्री. श्यामाप्रसाद मुकजी यानंी हल्ला िढचवला. हहद धमािे 
मोठमोठे शास्त्री आचि संप्रदायािें प्रम ख यािंा सल्ला न घेता केलेला हा आंबेडकरांचा उतावीळपिा होय असे 
म कजी म्हिाले, तेव्हा बाबासाहेब म्हिाले, “हे प्रम ख लेक म्हिजे करपात्रीजी महाराज की काय ?” त्यावर 
श्री. पंणडत णमत्र म्हिाले, “त्यािंा सल्ला त म्ही घेतला असता तर काय चबघडले असते?” आंबेडकांनी उत्तर 
चदले, “काही चबघडले नसते. मी त्यानंा भेटण्यास येण्यािी चवनंती केली. पि ते आले नाहीत, मी त्यािंी भेट 
घेण्यािी टाळाटाळ केलेली नाही.” (पा. २७१९). 
 

१८ सप्टेंबर १९५१ ला लोकसभेत अनेक सभासदािंी भाषिे झाली. त्यात श्री. हृदयानाथ कंुझरू आचि 
श्री. न. णव. गाडगीळ (मंत्री–बाधंकाम, उत्पादन आचि प रवठा) यािंी प्रम ख भाषिे होती, या दोघानंी 
जीिसमतवाद्यावंर कडाडून हल्ला केला. श्री. न. णव. गाडगीळ यािें भाषि फारि आवशेपूिस झाले. त्यात त्यानंी 
आपल्या ख सख शीत चवनोदशलैीत स सह्य वातावरि चनमाि केले. सवस चबलातील भार्, ८० टके्क चनराचनराळ्या 
हहद धमसशास्त्रातंील आधारावर आचि हहद  कायद्यावर उभारून डॉ. आंबेडकरांनी हे प्रिडं संचहतीकरि तयार 
केले आहे. बाकीिा २० टके्क भार् नवीन स धारिा घडवनू आििारा आहे. या ८० टके्क भार्ाला चवरोध करण्यािे 
कोिालाही कारि नाही, कारि ते कायदे अस्स्तत्वात आहेत. मर् हहदंूनी त्यानंा चवरोध करिे आततायीपिािे 
नव्हे काय? २० टके्क भार् स धारिा घडवनू आििार आहे. त्या स धारिा भारतीय घटनेतील समता, स्वातंत्र्य 
आचि बधं त्व या तत्वानंा धरून आहेत तेव्हा त्या स धारिानंा चवरोध करिे म्हिजे ज न्या परंपरेला (जमान्याला) 
चिकटून राहण्यािा हट्ट करण्यासारखे आहे. “तातस्य कमोयामीचत ब्र वािा क्षारं जलं कः प रषी चपबचत ।” या 
चवचहरीिे पािी खारट असले तरी मी ते चपिार, करि ती चवहीर माझ्या वाडवचडलािंी आहे, अशा आशयािे श्री. 
गाडगीळांचे भाषि होते. त्यावर जीिसमतवादी सभासदानंी हल्ले केले तेव्हा श्री. गाडगीळ रार्ारार्ाने म्हिाले 
की, ज्या ज न्या (टाकाऊ) िाली आहेन त्या टाकून चदल्याि पाचहजेत. ज न्या िालीत बदल करू नये असा हट्ट 
धरिे हास्यस्पद आहे. एखाद्या व्यक्तीला वतसन करता येत नसेल तर चतच्याबद्दल एवढा (सावसजचनक) हट्ट का 
धरावा? मी सोमनाथच्या दशसनाला रे्लों तेव्हा माझ्या मनात असा चविार आला की, मी ब्राह्मि जातीत जन्मलो, 
पि ब्राह्मिािी कतसव्ये मी करीत नाही. मर् मी माझ्या ब्राह्मि जातीिा का हट्ट धरावा? माझ्या मनात आले की 
जानवहेी घालू नये. आचि मी माझे जानव ेतोडले. तेव्हापासून मी जानव ेवापरीत नाही. असे म्हिता आपला 
‘क ता’ उिलून दाखवीत ते म्हिाले, “पहा! मी खरे बोलतो मी जानव े वापरीत नाही’’ (pp. 2754-2766) 
यासंबधंी वतसमानपत्रात मोठ्या र्मतीने ही हकीकत प्रचसद्ध करण्यात आली होती. 
 

“Mr. Gadgil’s speech was punctuated with cheers and interruptions and the Minister was 
so carried away by the heat of the debate as even to lift up his KURTA and Jacket and bare his 
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manly chest to the House to prove to some rash doubting Thomasas that when he said he had 
discarded his sacred thread he had in fact done so.” (The Times of India, dated 19-9-51, 
page’). 
 

श्री. गाडगीळ याचं्या भाषिावर हल्ला करताना श्री. भट्ट म्हिाले, “लेचकन अर्र आप कहेंरे् चक एक 
मछली खानेवाला बठैा है उसके साथ खाईये, तो मैं यह नही मानता चक म झे माफ कीचजये.....” 
 

डॉ आंबेडकर – “इतनी मछचलयाँ कहाँ हैं चक सबको बाँटी जाये?” पा. २७९१). 
 

श्री. भट्ट यानंी आंबडेकरयानंा धारेवर धरले, तेव्हा ते जीिसमतवाद्यानंा उदे्दशून म्हिाले, “They are all 
lunatics. They are out because our lunatic asylums are too small.” (P. 2897). श्री. भट्ट प ढे म्हिाले, 
“डॉ. आंबडेकर आचि पं. जवाहरलाल नेहरू नेहरू ज्यानंा वडेे मानतात, त्या लोकानंा ताळ्यावर 
आिण्यासाठी त्यानंी मनापासून प्रयत्न करावा. हव्या त्या मार्ाने त्यानंी हहदू कोड चबलाला पाचंठबा देण्यात 
तयार कराव.े पि त्यािंा चवरोध लक्षात न घेता हे चबल जर ते मंजूर करतील तर फार मोठे संकट उभे राहील. 
आम्ही त मिे ऐकावयास तयार आहोत, पि आधी त म्ही आमिी खात्री करा की हे चबल देशाला चहतकारक 
होिार आहे.”(पा. २८१९) 
 

यानंतर अनेक सभासदािंी भाषिे २० सप्टेंबरपयसन्त झाली. (पा. २९३७–५८) कलम दोनवर सात 
चदवस ििा झाली आचि ते मंजूर झाले. त्या अर्ोदर डॉ. आंबेडकरांनी उत्तर देिारे भाषि केले. (पा. २९३७–
२९५८) डॉ. आंबेडकरानी उद्र्ार काढले की, एका कलमावर लोकसभेत एवढी प्रदीघं ििां आतापयंत 
झालेली नाही. ही लोकसभेच्या आचि पूवीच्या कायदेमंडळाच्या इचतहासातील एक अचद्वतीय व आियसकारक 
घटना होय. 
 

“. . . . I think it is an extraordinary event in the history of this Parliament, and, I believe, in 
the history of the past Legislative Assemblies that we should have been engrossed in the 
discussion of a single clause for not less than seven days.” (page 2937). 
 

घटस्फोटाच्या कलमाबद्दल काँगे्रसच्या सभासदातं तीव्र असंतोष पसरला. त्यािें मत असे होते की 
पूवसपरंपरेने िालत आलेली जी घटस्फोटािी िाल आहे. चतला चबलात स्थान नाही, या म द्यावर सदर 
सभासदानंी बाबासाहेबाशी कडाक्यािी ििा केली. पि बाबासाहेब आपले मत बदलण्यास तयार होईनात. 
चििन लोकानंीही बाबासाहेबाशंी ििा करून आपले मत माडंले की, हहदू आचि चिस्ती यािें चववाह झाले तर 
या घटस्फोटाच्या तरत दीम ळे प ष्ट्कळ घोटाळे होतील; व ते कसे टाळावते याबद्दल चबलात योजना केली 
पाचहजे. सवस चवरोधकािें म्हििे ऐकल्यानंतर बाबासाहेबानंी चबलात द रस्ती करण्यािे मान्य केले. (“Divorce 
Clause In Bil l— Differences Narrowed,” The Times of India 20-9-51 P1). 
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बाबासाहेबानंी १८ सप्टेंबरच्या लोकसभेच्या सकाळच्या बठैकीत असे चनवदेन केले की, सवस र्ोष्टींिा 
चविार करता चबलािा द सरा भार् मूळ स्वरूपात िालू अचधवशेनात मंजूर होिे अशक्य चदसत आहे. कारि हे 
अचधवशेन लौकरि संपिार आहे. तेव्हा या द सऱ्या भार्ाला योग्य त्या द रस्त्या करून आचि पचरचशष्टे जोडून 
एक नवा स्वतंत्र कायदा, “चववाह आचि घटस्फोट कायदा” (Marriage and Divorce Act)” लोकसभेत 
माडंण्यािा मी चविार करीत आहे. 
 

श्रीमती दुगाबाई यानंी पतंप्रधान नेहरंूना प्रश्न चविारला की, मूळच्या चबलािी अशी जर वासलात 
लार्िार असेल तर वारसाहक्क, चस्त्रयािंा इस्टेटीवरील हक्क, वरै्रे इतर प्रम ख तरत दीिें काय होिार? सवस 
चबलाला सरकारिा पाठींबा आहे अशी त म्ही घोषिा केलेली होती, आचि आता हे चबलािे चवच्छेदन िालले 
आहे, हे कसे? प.ं नेहरंूनी उत्तर चदले की, चबलातील सवस मूळ योजना टाकून देण्यािा सरकारिा चविार 
नाही. मूळ चबल जसेच्या तसे मंजूर होण्यास या अचधवेशनात वळे चमळिार नाही म्हिून प्रम ख भार् तेवढे मंजूर 
करून घेिे सरकारला इष्ट वाटते. प ढील अचधवशेनात बाकीिे भार् मंज रीसाठी माडंण्यात येतील. पं. 
नेहरंूच्या या चनवदेनास पाहठबा देिारे भाषि बाबासाहेबांनी केले. 
 

पं. ठाकूरदास भागपव आचि रोणहिीकुमार चौधरी यानंी चववाह आचि घटस्फोट हे भार् वरे्वरे्ळे ििूस 
नयेत, असे स िचवले. श्री.रामकलगम् चेट्टीयार श्रीमती दुगाबाई, सरदार मान, (शीख ) आचि पं. गोकवद 
मालवीय यानंी चनरचनराळ्या म द्यावंर भाषिे केली पं. मालवीय यानंी चबलाला चवरोध करिारे भाषि केले. 
त्यािें भाषि २ तास २० चमनीटे िालू होते. उपसभापतींनी, कायदेमंत्र्यानंी याला थोडक्या वेळात उत्तर द्याव े
असे स िचवले तेव्हा बाबासाहेब म्हिाले, या सवस वक्त्याचं्या म द्यानंा उत्तर देण्यासाठी मला पाि चदवस भाषि 
करावे लारे्ल व त्याच्या तयारीसाठी चटप्पिे, गं्रथ वरै्रेिा ढीर् माझ्याप ढे आहे. पि मी उत्तरादाखल जे भाषि 
करीन ते पािं तासािें असेल! (The Times of India, dated 20-9-51, PP. 1 & 7). 
 

स्वामी करपात्री यानंी १८ सप्टेंबरला चदल्लीच्या एका सभेत भाषि करून साचंर्तले की हहद  कोड चबल 
हे हहद  धमाच्या शास्त्रािंा अवमान करिारे आहे व त्याला सवस हहदंूिा चवरोध आहे. प.ं नेहरू आचि डॉ. 
आंबेडकर यानंा हहद धमसशास्त्रािें ज्ञान नाही. त्यानंी तयार केलेले हे चबल टाकून द्याव.े श्रीमतीं शांतीदेवी, 
चिटिीस ‘अचखल भारतीय मचहला संघ’ यानंी चवलाला चवरोध करण्यासाठी म्हिून चदल्लीत उपोषि स रू केले 
आहे, त्याला िार चदवस झाले. त्यािंी प्रकृती हिताजनक आहे, असा वृत्तातं ‘Swami’s criticism’ या 
मथळ्याखाली २० सप्टेंबरच्या टाईम्समध्ये प्रचसद्ध झालेला होता. 
 

लोकसभेच्या २० सप्टेंबरच्या बठैकीत चबलािे कलम २ (कायद्यािी व्याप्ती यासंबंधी) यावर 
चवरोधकाचं्या भाषिातंील म द्यानंा बाबासाहेबांनी उत्तरादाखल तडफदार व मार्ममक भाषि केले. त्यािें भाषि 
िालू असता काही सभासदानंी ‘पि त म्ही राम सीता वरै्रे हहदंूच्या पचवत्र देवताबंद्दल जे अन दार उद्र्ार 
काढले ते आम्हाला िीड आििारे आहेत’ असे म्हटले तेव्हा बाबासाहेब म्हिाले, हे त म्ही मला अर्ोदरि का 
नाही साचंर्तले? हे त म्हाला िीड आििारे माझे भाषि, लोकसभेच्या अहवालातून र्ाळून टाकाव े असे मी 
सूिचवतो. श्री. श्यामाप्रसाद मुकजी हे िार वष े मंचत्रमंडळात होते. तेव्हा त्यानंी मंचत्रमंडळाच्या बठैकीत अर्र 
बाहेर चबलाला चवरोध करिारे कधी भाषि केले नाही. आता ते चवरोध करतात तो केवळ चवरोधासाठी. त्याचं्या 
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चवरोधात एकही म द्दा चविार करण्यासारखा नाही. प्रािीन काळी आयस चस्त्रयानंा प रषाइंतकी समाजात समानता 
होती. मनूनेही चस्त्रयाचं्या इस्टेटीवरच्या हक्कानंा अचजबात नकार चदलेला नाही. आजच्या स धारिेच्या य र्ात 
त म्ही चस्त्रयानंा समान हक्क देण्यास का चवरोध करता? जीिसमतवादी म्हितात की आमिी आयस संस्कृती थोर 
आहे व ती भरमक्कम पायावर आमच्या पूवसजानंी उभारली म्हिून आमिा समाज व आमिी संस्कृती हजारो वषे 
चटकून राचहली आहे. बाकीिे रोमन, असेचरयन, इचजस्प्शयन वरै्रे लोकािें समाज व त्यािंी संस्कृती ही नष्ट 
झाली. आयस समाज हा चवकसनशील समाज होता, म्हिूनि तो चटकू शकला. वेळोवळेी ज्या स धारक कल्पना 
द सऱ्याकडून येतील त्या घेऊन, आपल्या समाजात त्या ते पिव ूशकले. र्ौतमब द्धाने अहहसा आचि समता या 
दोन कल्पना प्रसृत केल्या, त्यातील अहहसा ही एकि कल्पना हहद समाजाला पिवता आली. समानतेिी 
कल्पना पिचवता आली नाही. म्हिूनि हहदू समाजािी शक्ती जाचतभेदादी रोर्ानंी चवकचलत झाली. त म्ही 
म्हिता, हहदू समाज व हहदू संस्कृती अद्याप चटकून राचहली आहे, लढाईत शत्रूला खतम् करून जर्िारा 
मािूस आचि लढाईत भार् न घेता जर्लेला मािूस यांत खरे जीवन कोि जर्तो? तर ‘लढाईत शत्रलूा खतम् 
केलेला मािूस’ हेि उत्तर द्याव ेलारे्ल. त मिा हहदू समाज व त मिी संस्कृती जर्त आहे, हे खरे! ती लढाईत 
भार् न घेता जर्िाऱ्या (भ्याड) मािसाप्रमािे जर्त आहे. 
 

अशा अथािे भाषि केल्यानंतर कलम २ ला आलेल्या ५० द रस्त्यावंर मतदान होऊन त्या बह मताने 
फेटाळण्यात आल्या. आचि कलम २ मंजूर करण्यात आले. या बैठकीिा वृत्तातं २१ सप्टेंबरच्या टाईम्समध्ये 
‘Clause 2 of Hindu Code Bill Approved — Portions of Dr. Ambedkar’s Speech Cause Uproar’ या 
शीषसकाखाली प्रचसद्ध झालेला होता. 
 

हहद कोड चबलाला चवरोध करिाऱ्यािें तीन वर्स होते. एक सनातनी–आमिा धमस, आमिे नैचतक 
चविार, आमिे धार्ममक गं्रथ वरै्रे ईश्वरप्रिीत आहेत, ते सनातन आहेत, ते जर्ाच्या उत्पत्तीपासून अंतापयंत 
अबाचधत राहिार, त्याचं्यात ढवळाढवळ करण्यािा कोिालाही अचधकार नाही असे या वर्ािे मत असते, 
म्हिून ते कोित्याही सामाचजक व धार्ममक स धारिेला चवरोध करतात. द सरा वर्स राजकीय प ढाऱ्यािंा. याना 
आपल्या मतदाराना खूष करण्यासाठी हवी ती भचूमका घ्यावी लार्ते. चबलाला त्यानंी चवरोध केला तो 
एवढ्यािसाठी. चतसरा वर्स सविस हहदंूतील विसश्रेष्त्वाने पछाडलेल्या लोकािंा. हे चबल पास झाले तर त्यािा 
पचरिाम असा होईल की, ज्या हहद धमसशास्त्रािें संचहतीकरि आतापयंत विसश्रेष् हहदूला करता आले नाही ते 
एका अस्पशृ्य पचंडताने केले, यात आपली नाम ष्ट्की होिार आहे, हे चबल पास झाले तर बह जन समाज त्याला 
‘आंबेडकर स्मृती’ म्हिून संबोधील, आचि देशाच्या भावी इचतहासात हेि नमूद करण्यात येईल. चबलाला 
चवरोधकानंी चवरोध केला. त्यात जरी त्यािें चनरचनराळे हेतू होते तरी त्यािंा पचरिाम एकि झाला, तो म्हिजे 
नेहरू मंचत्रमंडळ चवरोधाला घाबरले व ‘चबल नामंजूर झाले तर मंचत्रमंडळ राचजनामा देईल’. अशा ज्या घोषिा 
पूवी त्याने केल्या होत्या, त्याकडे कानाडोळा करून चबलाच्या बाबतीत पड घेतली; कारि लौकरि १९५२ िी 
चनवडिूक होिार होती आचि तीत काँगे्रसपक्ष चनवडून येण्यासाठी, मतदाराचं्या जीिसमतवाद्यापं ढे मंचत्रमंडळाला 
मान त कवावी लार्ली. दोन वषे रातं्रचदवस चजवापाड मेहनत करून चबल तयार केले आचि त्यािा शवेट असा 
झाला, हे पाहून बाबासाहेबांना मनस्वी वाईट वाटले. हहद कोड चबलािी कशी द दसशा करण्यात आली, यासंबधंी 
“The Hindu Law : Past and Present by I. Duncan M. Derrett (1957) या ग्रथात माचहती चदलेली आहे 
ती अशी : — 
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“97. A number of pamphlets were written condemning the Code. Attention was drawn to 
the qualifictions and social origin of the Third Draft’s virtual author. He, being the accredited 
leader of the out-caste communities (called Scheduled Castes), felt that he could speak for a 
vast proportion of the population of India, and that, as it were by a card-vote, he could fling a 
heavy weight against the flimiest opponents of the Code. Unfortunately, he did not avoid — in 
fact he rather courted — the issue’s becoming a caste issue, and the result of the controversy 
was almost certain from the moment. He saw himself as a Second Manu, but with the additional 
title, “breaker of the pride of the twiceborn classes.” This role could not avoid drawing upon him 
the mockery of the few competent to criticise the Code in detail against the back-ground of the 
classical Hindu law, and the obstinancy of his defence could not overcome the obstinacy of the 
attack. 
 

98. When the Third Draft came to be considered by theConstituent Assembly the 
atmosphere was charged with unhappy and, indeed, entirely inappropriate sentiments. A very 
large number of amendments were tabled, but the Law Minister battled on, and by September, 
1951 the session ended with only four clauses passed. That the fourth clause came to be passed 
was itself no small achievement, for the clause gave the Bill its over-riding effect. The principle of 
codification was thus admitted, without prejudice to the right to haggle over the individual clauses 
of the Code. The session ended, the Bill was virtually talked out, and it lapsed. The Law Minister 
himself resigned in disgust at the tergiversation of many of his supposed allies, and many thought 
that the Hindu Code Bill’s chances of success were gone for ever. No one could tell whether the 
opposition had brought down the Government’s enthusiasm, or whether, after all, the 
Government was doubtful about the wisdom of the whole venture. A few saw that the opposition 
was entirely furious and that, under more propitious circumstances, the project would get a more 
favourable hearing.” (pages 70-71). 
 

बाबासाहेबानंी हहद  कोड चबल ज्या स्वरपात तयार केले होते त्याि स्वरूपात ते मंजूर झाले पाचहजे, या 
भचूमकेला ते चिकटून बसले होते. कारि या कायद्याम ळे बह जन समाजािे जेवढे हीत होईल तेवढे हीत घटना 
करू शकत नाही असे त्यािें मत होते. घटनेत सामाचजक समता संपूिसपिे आिता आली नाही. हे न्यनू दूर 
करण्याच्या हेतूनेि त्यानंी हहद कोड तयार केले होते. ही भचूमका त्यानंी णम. णमचेनेर या गं्रथकाराला चवशद 
करून साचंर्तली होती. ती त्याने आपल्या गं्रथात चदलेली आहे. ती अशी : — 
 

“Our legal system has sometimes been called the every of the world,” Dr. Ambedkar 
grounds as he lectures you over his desk in Parliament. “I have dedicated my life to if.” “Our 
penal system could hardly be improved upon. But where we lag has been in social legislation. 
Now we have taken that up. In one joint bill (Hindu Code Bill) we will revolutionise life. Hindu 



 

अनुक्रमणिका 

Code Bill will be 100 times more beneficial to India than Constitution. We are building here a new 
society here and we were doing it with justice and law.” When friends were suggesting surrender 
of minor points to gain major ones. Dr Ambedkar shouted, “I will have this Code applied to all 
India or none of it. There will be no compromise.” Dr. Ambedkar says, “what annoys one is the 
intolerance of the Brahman scholars towards an attempt to expose this Brahmanic literature. 
When any non-Brahmin makes an attempt to tell the truth, Brahman Scholars, engaged in 
conspiracy of silence, take no notice of him, condemns him outright on some flimsy ground. I 
have been the victim of much mean tricks.” (the Voice of Asia by James A. Michener). 
 

हहद  कोड चबलावर जीिसमतवाद्यािें िोहोकडून हल्ले होत असताही, “मी जसे चबल तयार केलेले आहे 
तसेि ते मंजूर झाले पाचहजे” या आपल्या मूळ भचूमकेला बाबासाहेब चिकटून राचहले होते. जीिसमतवाद्यािंा 
वाढता चवरोध पाहून काँगे्रसच्या प ढाऱ्यानंी श्री. नेहरू यानंा सल्ला चदला की, जर त म्ही हे चबल आताि मंजूर 
केले तर थोड्याि चदवसानंी होिाऱ्या नव्या चनवडिूकीत काँगे्रसला हार खावी लारे्ल, नेहरंूनी 
बाबासाहेबांबरोबर ििा केली. बाबासाहेब आपल्या भचूमकेपासून तसूभरही दूर सरण्यास तयार नाहीत हे पं. 
नेहरंूना चदसून आले तेव्हा नेहरंूनी काँगे्रस प ढाऱ्यािंा सल्ला स्वीकारला. हा सारा प्रकार पाहून बाबासाहेब खूप 
संतापले व शवेटी चनराश होऊन स स्कारे टाकीत बसले! रातं्रचदवस खूप मेहनत घेऊन केलेल्या चबलािा असा 
शवेट झालेला पाहून ते मनस्वी चखन्न झाले! यासंबधंी लेडी हारटॉग यानंी, नेहरू जीिसमतवाद्याचं्या चवरोधाप ढे 
नमले असे मत आपल्या गं्रथात प्रदर्मशत केले आहे : — 
 

“Committee of Sir B. Narsing Rau drafted Hindu Code Bill, marriage, divorce, 
guardenership and inheritance. B. R. Ambedkar piloted the Bill with Nehru’s support. But 
opposition of orthodox Hindus and delaying tactics of opposition prevented the bill from becming 
Act......” (India New Pattern). 
 

शवेटी, चबलािे चनरचनराळे भार् करून व त्यातं फेरफार करून नवीन िार कायदे मंजूर करण्यात 
आले. 
 

चस्त्रयाचं्या चहतसंरक्षिाच्या हेतूने भारतात वीस कायदे करण्यात आले. ते असे– 
 

१) सतीप्रचतबंधक कायदा, १८२६. 
२) हहद  चवधवाप नर्मववाहोते्तजक कायदा, १८५६. 
३) धमांतचरतािंा पूवीिा चववाह रद्द करिारा कायदा, १८६६. 
४) भारतीय तलाक कायदा, १८६६. 
५) चिस्ती चववाह कायदा, १८७२. 
६) चववाचहत नारीसंपचत्तसंरक्षक कायदा, १८७४. 
७) लीर्ल पॅ्रस्क्टशनर (व इमेन्स) ॲक्ट, १९२३. 
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८) बाचलका चववाह प्रचतबंधक (शारदा) कायदा, १९२६. 
९) हहद  उत्तराचधकार अचधचनयम (संशोचधत) कायदा, १९२६. 
१०) पारसी चववाह आचि तलाक कायदा, १९३६. 
११) हहद नारीसंपचत्त अचधकार कायदा, १९३७. 
१२) प्रसूती अवस्थेत चमळावयािे हक्क यासंबधंीिा कायदा, १९४३. 
१३) हहद  चवजोड चववाह प्रचतबधंक कायदा, १९४६. 
१४) हहद चववाह वैधता कायदा, १९४६. 
१५) चवशषे चववाह कायदा, १९५५. 
१६) हहद  चववाह कायदा, १९५५. 
१७) हहद  उत्तराचधकार कायदा, १९५६. 
१८) हहद  दत्तकग्रहि आचि चनवाह कायदा, १९५६. 
१९) हहद  दत्तकग्रहि कायदा, १९५८. 
२०) वशे्यावृचत्त उन्मूलन कायदा, १९५८. (मचहला, जून १९६१, हहदी माचसक चदल्ली, पा. ३८.) 
 

हहद कोडचबलािी अशी द दसशा झाली आचि त्याबद्दल कोिालाही फारसे वाईट वाटलेले नाही हे पाहून 
बाबासाहेबांनी मंचत्रमंडळातूंन बाहेर पडण्यािे ठरचवले. 
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खंड १० वा 
 

प्रकरि ५ 
 

बाबासाहेबाचंा मंत्रीपदाचा राणजनामा 
 

आपल्या मंत्रीपदािा राचजनामा देण्यािे नक्की ठरचवल्यानंतर श्री. बाबासाहेबांनी श्री. नेहरू यानंा १०–
८–५१ ला सचवस्तर पत्र चलचहले. १६ ऑर्स्टला हहद  कोड चबल लोकसभेत याव ेआचि ते १ सप्टेंबरपयंत मंजूर 
व्हाव,े अशी त्यानंी सदर पत्रात इच्छा प्रदर्मशत केली. आपली प्रकृती फार चबघडली आहे आचि अचतश्रम न 
करण्यािा वैद्यकीय सल्ला आहे, तथाचप आपि या चबलाला अत्यंत महर्त्त्व देतो. चवरोधकािंी समजूत 
काढण्यासाठी अहर्मनश प्रयत्न करून ते मंजूर कराव े अशी माझी तीव्र इच्छा आहे, असे सदर पत्रात 
बाबासाहेबांनी नेहरंूना चलचहले. त्यािे कारि, काँगे्रसपक्षाच्या बठैकीत असे ठरले की हहद  कोड चबलाला 
जादा महर्त्त्व द्यायिे नाही. आचि बाबासाहेबांना हे समजताि ‘चबलाला पचहला मान चदला पाचहजे’ अशी त्यानंी 
नेहरंूना सदर पत्रात चवनंती केली. पं. नेहरंूनी त्याि चदवशी म्हिजे १०–८–५१ लाि उत्तर चदले की, 
चबलाला लोकािंा बराि चवरोध असल्याम ळे चबल सप्टेंबरमध्ये आिावे, तो पयंत लोकमानसात फरक पडेल असे 
पक्षाच्या (काँगे्रस) बठैकीत ठरले ते योग्य आहे, व त्याबद्दल त म्ही घाई करू नये. २७ सप्टेंबरला बाबासाहेबांनी 
नेहरंूना पत्र पाठवनू कायदेमंत्रीपदािा राचजनामा सादर केला. तो राचजनामा ताबडतोब स्वीकारा अशी त्यानंी 
नेहरंूना चवनंती केली. ‘हहद कोड चबल पास झाल्यानंतर (प्रकृचतस्वाथयासाठी) राचजनामा देिार होतो, पि 
आता चबल लौकर पास होईल असे वाटत नसल्याम ळे मी राचजनामा देत आहे’ असा बाबासाहेबांनी सदर पत्रात 
ख लासा केला. २७ सप्टेंबरला नेहरंूनी पत्र पाठवनू बाबासाहेबांचा राचजनामा स्वीकारल्यािे कळचवले. ‘त म्ही 
चबल लौकर पास होत नाही म्हिून नाराज झालात ते योग्यि आहे, पि आिखी थोडा धीर धरला असता तर 
बरे झाले असते’ असे पं. नेहरंूनी सदर पत्रात म्हटले. ‘मंत्रीमंडळात त्यानंी जे कायस केले ते िारं्लेि केले 
असेही नेहरंूनी नमूद केले आहे. ‘त मिा राचजनामा माझ्याकडे येण्या अर्ोदर त म्ही राचजनामा देिार अशा 
बातम्या वतसमानपत्रातूंन आलेल्या होत्या, त्या वािून मी आियसिचकत झालो,’ पं. नेहरंूनी बाबासाहेबांना 
कळचवले. १ ऑक्टोबरला बाबासाहेबांनी पत्र पाठवनू कळचवले की, ६ ऑक्टोबर पयंत माझा राचजनामा तहकूब 
समजावा. ‘त्या चदवशी लोकसभेत राचजनाम्यासंबधंी चनवदेन करीन व मर् राचजनामा त म्ही स्वीकारा,’ अशी 
त्यानंी पं. नेहरंूना त्या पत्राद्वारे चवनंती केली. नेहरंूनी ४ ऑक्टोबरला पत्र पाठवनू चवनंती मान्य केल्यािे 
कळचवले. त्याला त्याि चदवशी बाबासाहेबांनी उत्तर पाठचवले. 
 

वरील हकीकत ११ ऑक्टोबर १९५१ ला लोकसभेत जी ििा झाली तीवरून चदलेली आहे. (The 
Parliamentary Debates, Vol. 16, Part 2. Sept. Oct. 1951 Pages 4642 45 & 4730-37) ती ििा अशी 
: — 
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DR. AMBEDKAR ROSE 
 

Mr. DEPUTY SPEAKER : The Honourable Minister might make his statement in the 
afternoon. 
 

Dr. AMBEDKAR : After this Bill? (Industries Development.) 
 

Mr. DEPUTY SPEAKER : At about six O’clock. 
 

Mr. AMBEDKAR : It was first arranged between you and me and the Prime Minister that I 
should make a statement on the 6th. As certain part of the business was not finished on the 6th, 
it was definitely agreed that you would be pleased to suspend the rule about the transaction of 
business and allow me to make statement on the 11th. So this is in the time when I should make 
the statement. 
 

Mr. DEPUTY SPEAKER : It is true that I said to the honourable Law Minister that I will 
suspend the rule. Normally under rule 128, immediately after the question hour is over, any 
honourable Minister, who has resigned, can make, with the permission of the Speaker. a 
statement in explanation of his resignation. To-day I have to do suspend the rule for that 
purpose, and I am going to do it. I am only suggesting that it may be put off till six O’clock. That 
is all. 
 

Dr. AMBEDKAR : Why not now? 
 

Mr. DEPUTY SPEAKER : At six O’clock I will hear the honourable Minister. 
 

Dr. AMBEDKAR : I do not quite understand why my statement should be postponed to 
six O’clock. 
 

Mr. DEPUTY SPEAKER : Under the rules the Speaker must give his consent before any 
honourable Minister can make a statement. I would like to know what statement the honourable 
Minister is going to make. Of course it involves my consent. I am not disclosing anything to the 
House which is not provided for. I would request the honourable Minister to give me a copy of the 
statement and I will allow him to read the statement after this afternoon. 
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Dr. AMBEDKAR : If that was so, you could have already told me when I saw you that I 
should hand over my statement to you before you give the permission. You did not do so. 

 
Mr. DEPUTY SPEAKER : There is no harm. 
 
Dr. AMBEDKAR : I came and subsequently wrote a letter but so far as I am concerned 

you did not say that I should furnish you with a copy of my statement before you come to the 
conclusion that you would permit me to make a statement and so far as I read rule 128, I do not 
see that there is any provision therein which requires that a statement should be submitted to the 
Speaker before he gives consent. The Prime Minister had asked me for a copy of my statement 
and I have given him a copy of my statement. If you had also given me an order that I should 
submit a copy of my statement to you before you come to the conclusion whether I should make 
it or not. I should have been very glad to do so; but you gave me no such indication when I came 
to you. I felt the difficulty was that under the rules the statement should be made immediately 
after the question hour and the Prime Minister was very keen that I should finish certain business 
which it may not be possible for other member to undertake because it involves certain difficult 
matters. I agreed to this and then I came to you and said, “Will you kindly suspend the rules so 
that I may help the Prime Minister in getting the business through?” You never said that you 
wanted to see a copy of my statement before you permitted me and I see that now you have 
raised this point for the first time. 

 
PANDIT KUNZRU : May I know whether the Chair can claim some sort of censorship as 

stated by you? 
 
MR. DEPUTY SPEAKER : Yes. The kind of censorship which the Chair can always 

exercise is to avoid the matter which ought not to be placed before the House, which is libellous, 
slanderous, irrelevant and so on and so forth. (Interruption). Order, order. I am only answering 
the suestion which was put. I can certainly do so. I am not going to allow observations of an 
irrelevant nature and improper statements. I will confine myself strictly to rule 128 and if an 
honourable Minister goes on making a statement on the floor of the House, I am entitled to call 
him to order, if I find that the statement is lacking in decency or decorum or I otherwise regard it 
as irrelevant. I have always got the power. Otherwise, this rule would be meaningless. 

 
So far as giving the permission to the honourable Minister is concerned, I agree he came 

to me. Possibly his memory is short, but he did not suggest to me that I, under the rules, can 
suspend the standing orders. I wanted to accommodate him and said I would allow him to make 
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a statement at any time that he liked and I brought to his notice that I can suspend the order. He 
agreed. Even now during the course of his statement if I do not agree and if I feel that a particular 
statement ought not be made I can certainly ask that portion to be erased from the proceedings 
of the House. In order to avoid this, I would like to know what exactly the statement is. It is not 
going beyond the rules and the scope of my powers. I am prepared to allow him to make a 
statement suspending the rule, that immediately after the question hour the statement may be 
made. It still stands. I am not going behind that position and as it is open to me while the 
honourable Minister is making a statement, to see that this kind of matter ought not to be stated 
on the floor of the House. I only asked him, now that there is time to give me a copy of the 
statement. I learn that he has given a copy to the Prime Minister, the Leader of the House. But to 
the hands of the Speaker the entire privilege of theHouse, the honour, the decorum and 
everything is entrusted. Therefore there ought to be no difference so far as the Speaker is 
concerned in this matter. I am not going out of the way. I am trying to exercise my powers 
without prejudice either to the dignity of the House or of the honourable members with regard to 
the freedom of making a statement. I will allow the honourable Minister to make the statement at 
six O’clock. 

 
SHRI KAMATH : Is it not a fact that under the rules a Minister or a Member may be called 

to order on the ground of irrelevance or otherwise but that statement should not be pre-
censored? 

 
MR. DEPUTY SPEAKER : That is not so. I think under the rules I am entitled to see what 

is the statement that the honourable Minister is going to make now. 
 
DR. AMBEDKAR : I take it that you do not wish me to make a statement; that is how I 

interpret your ruling. I am no longer a Minister. I am going out. I am not going to submit myself to 
this kind of dictation. 

 
PANDIT KUNZRU : May I know when Shri Shyama Prasad Mookerjee resigned if he was 

asked by the Speaker to be supplied with a copy of the statement before he made it in the 
House? 

 
MR. DEPUTY SPEAKER : He had a talk with the honourable Speaker and he told him 

what he intended to state on the floor of the House. 
 
All that was discussed in the House. The House will now proceed with the next business. 
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PANDIT KUNZRU : A copy of the speech was not supplied to him. 
 

MR. DEPUTY SPEAKER : That was not necessary. 
 
SHRI KAMATH : We have been deprived of the statement any way. 
 
MR. DEPUTY SPEAKER : It was left to him. Honourable Members are now told that he is 

not going to make statement. (pages 4642-45, dated 11-10-51). 
 

DR. AMBEDKAR’S LETTER OF RESIGNATION 
 

MR. DEPUTY SPEAKER : I said that at six O’clock Dr. Ambedkar may make his 
statement if he likes. I do not find him his seat. Under the rules, immediately after the question 
hour is over, any honourable Minister who has resigned can, with the consent of the Speaker, be 
allowed to make a statement. To-day the question hour was over this morning after the short 
notice question and Dr. Ambedkar piloted the Delimitation of Constituencies Motions and that is 
why it could not be done immediately when he wanted to make a statement. Thereafter, I 
though, in keeping with the practice, either he may do it immediately after the questions or at the 
day at six O’clock. Therefore I fixed six O’clock. I would be only too glad to give him an 
opportunity now, but he is not here. 
 

6. P. M. 
 

As regards the copy his statement, it is true when he wanted to make an oral statement, 
at time he approached me in the Chamber. I could not anticipate and ask him to put the thing in 
writing and give it me. It was not right. Therefore, I allow him to make a statement and even said 
that I would suspend the rules, if he could not make the statement immediately after the question 
hour. But this morning I found that what he wanted to make by way of a statement, he had put it 
in writing and had given a copy to the Prime Minister, who is also the leader of the House. 
Naturally, I sent word through the Secretary, sufficiently in advance or long before he rose to 
make his statement, to send me a copy of the statement. I am sorry to say that he would not 
furnish me with a copy. I do not know why. I have to regulate the debate; not that I wanted to 
interfere with the statement at all. When any statement is read before the House usually the 
person gives me a copy. I do not know the reasons why he declined to do so. 
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When he wanted to make a statement I said that he may make a statement without any reserve 
at 6 O’clock but he did not choose to do so. I am, therefore, sorry that he did not avail himself of 
that opportunity. I wanted to clear a misunderstanding. I had also asked him before he stood on 
his legs to furnish me with a copy, which unfortunately he could not furnish. At 6 O’clock whether 
he furnished me with a copy of the statement or not I would have allowed him to make a 
statement orally in this House. He has not chosen to do so. 
 

SHRI JNANI RAM (Bihar) : The statement has already appeared in the Press. 
 
MR. DEPUTY SPEAKER : I do not know. The House will not take any notice of it. 
 
THE PRIME MINISTER (JAWAHARLAL NEHRU) : May I say a few words in this 

connection? It is a matter of regret to me, if for no other reason, for the fact that an old colleague 
should part company in the way that he has done to-day. I do not wish to go into the various 
matters that have arisen to which you have referred. I got a copy of that statement at 9.30 A.M. 
as I was sitting in my place here, about 45 minutes before he actually rose to make it. I read it 
with some surprise, because it was not the kind of statement that I had expected from a Minister 
resigning. However, there it was and it was my intention when he made that statement to say a 
few words, because it was not desirable nor permissible under the rules to have a debate on 
such a matter. I should just like, with your permission, to read out the letter or resignation sent to 
me and a few other letters exchanged before and after. 

 
The first letter which I received from him.... 
 
DR. DESHMUKH (Madhya Prades) : On a point of order, if it was the desire of the Chair 

to give Dr. Ambedkar another opportunity then I think instead of the Prime Minister making any 
statement on this issue just now, it would be better to wait to see if Dr. Ambedkar is prepared to 
avail himself of the opportunity. 

 
KHWAJA INAIT ULLAH (Bihar) : We have already got a copy in our hands.... 
 
DR. DESHMUKH : If an opportunity is proposed to be given... 
 
MR. DEPUTY SPEAKER : I do not know whether any honourable Member can speak on 

behalf of another has any authority from Dr. Ambedkar.... 
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DR. DESHMUKH : Not at all. 
 
MR. DEPUTY SPEAKER : Though he might have resigned as a Minister he is stiil a 

Member of the House. We expect in fairness that when he asked the Deputy Speaker to waive 
notice and the Deputy Speaker had agreed to waive notice and fixed 6 O’clock for the statement, 
we expected him to be here and make his representation. It was open to him to make the 
statement or not, but he is not in his seat at all. The Prime Minister wants to make a statement... 

 
SHRI JAWAHARLAL NEHRU : I wish to read out to the House his letter of resignation, 

because normally a statement by a Minister is related to his letter of resignation. 
 
DR. DESHMUKH : How does it arise since the statement is not there? 
 
MR. DEPUTY SPEAKER: It arises this way. We have Ministers introduced to the House 

when a Minister is appointed under the direction or on the advice of the Prime Minister. It is open 
to the Prime Minister to read the letter of resignation to the House. 

 
DR. DESHMUKH : It is the privilege of a Member to make a statement. If that is lacking I 

do not know under what rules you are proposing to act and how the necessity for any other 
statement arises. 

 
MR. DEPUTY SPEAKER : It is always open to the Chair to allow any statement to be 

made on behalf of the Government. 
 
DR. DESHMUKH : I do not object to that I want to point out how it arises out of the 

situation that arose this morning. 
 
MR. DEPUTY SPEAKER : The Government wants to make an explanation regarding a 

particular matter and whether all persons are interested an opportunity should be given. 
 
SHRI JAWAHARLAL NEHRU : As you know, Sir, so far as I am concerned I was 

expecting him to make his statement and if I may say so with all respect, I did not know that the 
statement would not be made then or that you would fix another time for it. I did not except the 
developments as they occurred. But since this has happened and the statement has been 
published in the press or is going to be. I think the House would be interested greately in the 
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letters exchanged. I am not referring to the statement in the least, but I am not referring to the 
letters exchanged between Dr. Ambedkar and myself. 

 
The first letter he wrote to me does not refer to his resignation and is dated 10th August, 

1951. It reads : 
 

New Delhi, 
10 th August 1951. 

 
My dear Prime Minister, 
 

My health is causing a great deal of anxiety to me and to my doctors. They have been 
pressing that I must allow them a longer period of about a month for continuous treatment and 
that such treatment cannot now be postponed without giving rise to further complication I am 
most anxious that the Hindu Code Bill should be disposed of before I put myself in the hands of 
my doctors. I would, therefore, like to give the Hindu Code Bill a higher priority by taking it up on 
the 16th of August and finish it by the 1st of September if opponments do not prartice obstructive 
tactics. You know I attach the greatest importance to this measure and would be prepared to 
undergo any strain on my health to get the Bill through. But if the strain could be avoided by 
getting through the bill earlier I am sure you will have no objection. In proposing 16th August, I am 
allowing priority to all urgent Bills such as those relating to the Punjab, the Ordinances and Shri 
Gopalaswami Ayyangar’s Bill relating to part C States. 

 
I write this because I heard that in the last Party meeting you are reported to have said 

that the Bill may be taken up in the first week of September. I am sure that was merely your 
suggestion. It was not your decision. 
 
With kind regards, 

Yours sincerely, 
Sd|- B. R. Ambedkar 

 
I wrote to him the same day : 
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10th August, 1951 
 
My dear Ambedkar, 
 

I wrote to you yesterday about the Hindu Code Bill. Today I got your letter of the 10th. 
 
I am sorry that your health is causing anxiety. I suggest that you take things a little easy. 
 
About the Hindu Code Bill, you know that we have a good deal of opposition not only 

inside the House but outside With the best will in the world, we cannot brush aside this 
opposition and get things done quickly. They have it in their power to delay a great deal. We 
must therefore proceed with some tact and with a view to achieve results. I am anxious that the 
Bill should be passed in this Session. 

 
The Cabinet decision was, and I think it was recorded in the minutes, that the Bill should 

be taken up at the beginning of September. I mentioned that at the Party meeting and they 
agreed. For us to try to hasten it and bring it earlier would needlessly give a handle to our 
opponents and create trouble. Also it would be far more advantageous to have it early in 
September, after we have finished with some of the important Bill — the ordinances, the Part C 
States Bill, the Industry Bill.| If we try to have the Hindu Code Bill before any of these, again that 
will create a furore and give a handle to others, I think that taking everything into consideration, it 
is far better to stick to the dates we have announced and then go ahead with it. We shall be able 
to do so then with greater vigour and somewhat less opposition. Parliament is going to sit till at 
least the 1st week of October. So there is plenty of time. 
 

Yours sincerely, 
Sd|- Jawaharlal Nehru 

 
On the 27th September I received the following letter of resignation. 
 
“For a long time I have been thinking of resigning my seat from the Cabinet. The only that 

had held me back from giving effect to my intention was the hope that it would be possible to 
give effect to the Hindu Code Bill before the life of the present Parliament came to an end.| I even 
agreed to break up the Bill and restrict it to marriage and divorce in the fond hope that at least 
this much of our labour may bear fruit. But even this part of the Bill has been killed. I see no 
purpose in my continuing to be a member of your Cabinet. 
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I would like my resignation to take effect immediately. The only possible consideration 
that may come in the way of your accepting my resignation is the fact that there are certain Bills 
and Motions standing in my name and which have not yet been finished. But I feel that my 
absence may not be felt because these Bills and Motions can be put through by any other 
Minister of your Cabinet. However, if you wish that I should put them though before my 
resignation takes effect, I shall be prepared to stay on till they are finished but only till then. For I 
do not wish to deny the activity I owe to you and Cabinet. In that event I would request that the 
Bills and Motions standing in my name should be given priority over others” 
 

My reply dated the same day, that is the 27th September :  
 
“I have your letter of the 27th September. Two days ago news of your resignation 

appeared in the Press and I was rather mystified. At the beginning of the session you spoke to 
me about your ill-health and I know of course that you have not been keeping well. 

 
In view of your ill-health and your desire to resign from the Cabinet, I cannot press you to 

stay on. I should like to express, however, my appreciation of our comradeship during these 
years since we have worked together in the Cabinet. We have dicered sometimes, but that has 
not acected my appreciation of the good work that you had done. I am sorry indeed that you wiil 
be going away. 

 
I can quite understand your great disappointment at the fact that the Hindu Code Bill 

could not be passed in this session and that even the Marriage and Divorce part of it had 
ultimately to be postponed. I know very well how hard you have laboured at it and how keenly 
you felt about it. Although I have not been intimately connected with this Bill, I have been long 
convenienced of its necessity and I was anxious that it should be passed. I tried my utmost, but 
the fates and the fules of Parliament were against us. It seemed clear to me that nothing that we 
could do could get it through during this session. Personally, I shall not give up this fight because 
I think it is intimately connected with any progress on any front that we desire to make. 

 
You say that you would like your resignation to take effect immediately. But you are good 

enough to suggest that you might stay on till some of the Bills and Motions standing in your name 
are dealt with. I shall look into this matter. In any event this session is going to last only till the 6th 
of October, that is a little more than a week from to-day. There is not much room left for priorities 
during a few day. We shall try to push in your Bills and Motions as soon as possible. I hope 
therefore that you will stay on till the end of the session. 
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With all good wishes to you.” 
 
To that he sent an answer on the 1st October : 
 
“I am in receipt of your letter dated the 28th September 1951, in which you have informed 

me of the acceptance of my resignation. Since you desire me to continue in office till the end of 
this Session, which I understand will terminate on the 6th instant, I am prepared to fall in line with 
your wishes in this behalf. 

 
I also like to inform you that on the 6th October 1951, I propose to make a statement in 

Parliament which a retiring Minister usually does.” 
 
My reply dated 3rd October : 
 
“You can certainly make a statement in the house on the last day of the session. I do not 

know yet when the last day will be. It seems most unlikely that it would be the 6th October. 
 
It is possible that I might also like make some statement following yours. I should be 

grateful, therefore, if you could send me a copy of the statement you intend to make.” 
 
Dr. Ambedkar’s letter of 4th October : 
 
“I am in receipt of your letter No. dated October 3, 1951. 
 
You have said that I should make a statement on the House on the last day of the 

Session. Does this mean that I should not make any statement on the 6th, if the 6th does not 
happen to be the last day of the Session? I should like to make a clear idea about that day on 
which I am to make my statement. For I have to inform the Deputy Speaker. 

 
I observe that you wish to make a statement following mine. It is not customary to make a 

statement such as the one you propose to do. You are to exercise any right which the Rules of 
Business give you. Personally I will raise no objection your making a statement following mine. 
Regarding your request for an advance copy of my statement, you know, I am not in the habit of 
writing out my speeches of my statement. So far I have not written out the text of my statement. 
If I find time to write out my statement in time, I shall be glad to send you an advance copy 
thereof. How far in advance I am of course unable to say.” 
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My letter to Dr. Ambedkar, dated 4th October : 
 
“Your letter of the 4th October. It is clear to me that the Session will last at least till 

October 11th. I informed the House so. If it suits you, you can make a statement on that day. 
 
As regards my making a statement, I have not definitely decided to do so. But I thought 

perhaps I might like to say a few words on that occasion.” 
 
Dr. Ambedkar’s letter, also dated the 4th October : 
 
“As suggested in your letter No. 3373 - P.M. dated 4th October, I am agreeable to your 

proposal and will make my stdatement in the Parliament on the 11th October. I have spoken to 
the Deputy Speaker and he has agreed to allow me to make my statement on that the date after 
the business standing in my name, namely, the Delimitation Order is furnished.” 

 
(The Parliamentary Debates, Volume 16, Part 2, September-October 1951, pages 4130-

37). 
 

बाबासाहेब, नेहरू व इतर सभासदाचं्या भाषिानंी इतके र्ंभीर आचि द ःखी वातावरि चनमाि झाले की 
कोिाच्या चबनतोड म द्याबद्दलही टाळ्या वाजचवण्यािे भान राचहले नाही. बाबासाहेब लोकसभेतून रार्ाने बाहेर 
पडले. तेव्हाहंी कोिी त्यानंा चनरोप देण्यासाठी अर्र हस्तादंोलन करण्यासाठी धावत रे्ले नाही. 
 

बाबासाहेबांनी राचजनामा चदला आचि त्यानंा लोकसभेत चनवदेन करण्याच्या बाबतीत वाईट वार्वले 
यासंबधंी वतसमानपत्रानंी आपले चविार प्रकट केले. काही वतसमानपत्रानंी बाबासाहेबांना पाहठबा चदला, काहींनी 
पं. नेहरंूची बाजू ऊिलून धरली आचि काहींनी उद्र्ार काढले की, जे झाले ते फार वाईट झाले! 
बाबासाहेबांच्या चवद्वतेिा व ब चद्धमते्तिा देशाला व हहदी समाजाला जास्तीत जास्त उपयोर् होण्यािंी स विससंधी 
हातून चनसटली!! या वतसमानपत्रापंैकी काहींिे उतारे मी येथे देत आहे : — 
 

“DR. AMBEDKAR RESIGNS 
Expected Changes In Cabinet 

New Delhi, September 25 
 

The Law Minister, Dr. B. R. Ambedkar, has submitted his resignation from the Cabinet to 
the Prime Minister, it was reliably learnt here to-night. 
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A Cabinet reshuffle seems inevitable at the end of the current session of Parliament as, 
apart from Dr. Ambedkar, Mr. C. Rajagopalachari, the Home Minister, also intends to retire. The 
Communications Ministry continues to be without a Minister since the resignation of Mr. Rafi 
Ahmed Kidwai in July. 

 
In his letter of resignation to the Prime Minister, Dr. Ambedkar is believed to have 

mentioned his ill-health as the main reason for his decision. But it is considered obvious in lobby 
circles that the resignation was hastened by the disappointingly fluctuating fortunes of the Hindu 
Code Bill. 

 
The Law Minister is expected to lay down the reigns of his office on or about October 6, 

when the current session of Parliament is most likely to come to an end. 
 
Any reshuffle, which the Prime Minister may embark upon, will be designed to from what 

may be truly called a “care-taker” Government on the eve of the coming elections. 
 

CONFLICTING REPORTS 
 

Conflicting reports are current about the perspective Home Minister. In certain 
Parliamentary Circles it is suggested that Mr. N. Gopalaswami Ayyangar will be asked to look 
after the Home portfolio and that the responsibility of the Railway administration will be entrusted 
entirely to 

 
Mr. K. Santhanam, Minister of State for Transport & Railways. There is also a report 

current that Mr. Rafi Ahmed Kidwai, former Communication Minister, will succeed Mr. C. 
Rajagopalachari. Yet a third report suggests that Mr. N. V. Gadgil might be entrusted with the 
Home and Law Ministries. 

 
The names of Pandit Govind Ballabh Pant, Messrs. T. T. Krishnamachari, Kailash Nath 

Katju and Asaf Ali are among those mentioned for inclusion in the caretaker Cabinet.’ (The Times 
of India, Wednesday, 26-9-51, page 1). 
 

Dr. AMBEDKAR’S RESIGNATION 
Effective from October 6, 
New Delhi, September 28 
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Mr. Nehru has accepted the resignation of the Law Minister, Dr. B. R. Ambedkar, from 
the Cabinet and has agreed to relleve him at at the end of the current session of Parliament which 
is expected to conclude on October 6. 

 
Dr. Ambedkar intends to remain in Delihi after laying down the reigns of ministerial office 

and help the Scheduled Castes Federation of which he is the friend, guide and philosopher in 
fighting the elections. 

 
The Executive of the Federation will meet at Delhi on October 6, to consider the election 

manifesto and selecton of candidates for the reserved constituences both in Parliament and in 
State Legislatures. 
 

“C. R. S.” PLANS 
 

P. T. I adds : “The Home Minister, Mr. C. Rajagopalachari, will relinquish his office by the 
end of October, it was reliably learnt to-day. 

 
According to informed quarters, there must be no new appointments to the Cabinet. But 

the Prime Minister is expected to redistribute the Home and Law portfolios among tht existing 
members of the Cabinet. The present indication is that the Food Minister, Mr. K. M. Munsi, has 
also announced that he will have additional charge of the Law Ministry.” 
 

(The Times of India, 29-9-51) 
 

बाबासाहेबांनी राचजनामा चदल्याबद्दल चविारी आचि प रोर्ामी चविारसरिीच्या लोकानंा फार वाईट 
वाटले. राचजनामा प्रकरिावर अनेक लोकानंी, नेत्यानंी आचि वतसमानपत्रानंी आपापले चविार आपापल्या 
दृष्टीकोनातून व्यक्त करून काहींनी बाबासाहेबानंा, काहींनी नेहरंूना व काहींनी जीिसमतवाद्यानंा दोष चदले. 
परंत  णवद्वान आणि दूरगामी णवचारसरिीचा नेता म्हिून सवांनी बाबासाहेबांची स्तुती केली. टाईम्स पत्राने १–
१०–५१ (सोमवार) ला अग्रलेख चलहून बाबासाहेबाचं्या ित रस्त्र ब चद्धमते्तिी आचि प्रकाडं पचंडत्यािी वाहवा 
केली. राज्यघटना तयार करताना बाबासाहेबांनी जी कळकळ दाखचवली त्यापेक्षाही जास्त कळकळ व तळमळ 
हहद  कोड चबल मंजूर व्हावे म्हिून व्यक्त केली व ते अनचभचषक्त मन -ऋषी झाले, असे अग्रलेखात मत व्यक्त 
करण्यात आले. ‘भारताच्या मंत्रीमंडळात ब चद्धमते्तिा प्रकाशझोत टाकिाऱ्या व्यक्ती फारशा नाहीत आचि अशा 
स्स्थतीत आंबेडकरासारख्या स्वयंप्रकाचशत पचंडताला मंत्रीमंडळातून बाहेर पडाव े लार्ले, त्याम ळे 
मंचत्रमंडळातील प्रकाशझोत मंदावला असेही मत सदर अग्रलेखात व्यक्त करण्यात आले डॉ. आंबेडकर जसे 
मातब्बर चमत्र आहेत तसेि ते दिकट व चिवट शत्रूही आहेत. त्यािंा असा स्वभावधमस असल्याम ळे त्यािें 
काँगे्रसपक्षाशी सख्य होिे कठीि आहे. देशचहतात त्यानंी (आपल्या चवद्वते्तने व अभ्यासू वृत्तीने) बरीि भर 
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घातली आहे. आता ते आपल्या ब चद्धमते्तिा उपयोर् राष्ट्रीय दृष्टीने समाजाच्या कायाकचरता करतील अशी 
शवेटी अग्रलेखात अपेक्षा व्यक्त केली होती तो अग्रलेख असा : — 
 

END OF A CHAPTER 
 

Dr. Ambedkar’s resignation from the Cabinet does not surprise those, aware of his eager 
anxitey to get the Hindu Code Bill placed on the statute book by the present Parliament. That Dr. 
Ambedkar should have looked upon his association with Bill as being of greater importance than 
his work in framing the Constitution is also understandable. Being the robust realist that he is, he 
must realise that he under-rated the opposition on this measure and slurred over the 
constitutional impropriety of attempting to force it through without an electrol mandate. It is to be 
hoped that those consideration have also impressed themselves upon the Government of India. 
 

Bereft of the crown of Manu Dr. Ambedkar nonetheless leaves the Government with a 
considerable record of achievement behind him. The Cabinet is now over burdended with talent, 
and the departure of this discerning scholar and industrious student of public affairs cannot but 
dim its limited lustre. If the Congress was wise in including him in the Ministry Dr. Ambedkar’s 
decision to enter the Party tabernacle was equally far-sighted. For nearly a quarter of a century 
he has fought for special political rights for his depressed community and many momentous 
years were spent in acrimonious conflicts with the Congress, Political memories, it is true, are 
short, but in sheeding old prejudices Dr. Ambedkar showed himself capable of raising to the 
height of new responsibilities and occasions. The Congress also emerges creditably from the 
episode. 

 
India can ill-afford to lose the services of this able politician and it would be little short of a 

tragedy, Personal and national if Dr. Ambedkar were to relinquish the national stage and relapse 
into communal politics. That is perhaps a danger more remote than some fear. Addressing a 
public meeting in Bombay some twenty months ago the Scheduled Casted leader adjured his 
followers to place country above community in order to avoid “our independence being put into 
jeopardy a second time being lost for ever.” Dr. Ambedkar’s practice should follow precept. Ever 
if a long war has to be waged before Hindu Society is rid of the curse of untouchability, from the 
point of view of their own welfare as also in the wider interests of the country, the Harijans cannot 
live cloistered isolation and fight their battles single-handed. Economics cuts across social and 
political divisions and the prime need of the hour is a broad-based party sponsoring a 
progressive socio-economic programme. It is to the evolution of such a national democratic front 
that Dr. Ambedkar should now dedicate his massive talent and energy. An alliance between him 
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and the congress is incongruous in the context of recent events. A formitable ally, Dr. Ambedkar 
is also a foeman worthy of one’s steel. The last few years have seen him harnessing his 
outstanding ability to constructive purposes, and both the country and his community stand to 
gain if he continues in that path. 

 
(The Times of India, Monday, 1-10-51, page 4) 
 
द सऱ्या चदवशीच्या टाईम्समध्ये खालील मजकूर प्रचसद्ध झालेला होता : — 

 
DR. AMBEDKAR 

Statement Likely on Resignation 
 

New Delhi, October 1 : The Law Minister, Dr. B. R Ambedkar, is expected to make a 
statement to Parliament on October 6 on the circumstances that impelled him to resign from the 
cabinet. 

 
It is gathered that ill-health was not the main reason that forced him to come on the 

decision. The fluctuating fortunes of the Hindu Code, Which has been shelved for the present, 
has evidently depressed the Law Minister, Who had attached the greatest importance to its 
expeditious passage. 

 
It is also held likely that Dr. Ambedkar may make a passing reference in his epilogue to 

the working of the Constitution, of which he is one of the prominent architects. (The Times of 
India, 2-10-51). 

 
राचजनामा प्रकरिाम ळे लोकसभेतील वातावरि तापले होते. त्यात दोन्ही पक्षाचं्या चतखट भाषिािंी 

भर पडली. याम ळे बाबासाहेब वैतार्ून रे्ले. आचि ते लोकसभेतून रार्ारार्ाने बाहेर पडले. या संबधंीिी 
माचहती मी खाली उद धृत करीत आहे : — 

 
DR. AMBEDKAR WALKS OUT OF PARLIAMENT 

“Government’s betrayal of Scheduled Castes” 
New Delhi, October 11 

 
Biting criticism of the Government’s decision to drop the Hindu Code Bill, its “betrayal” of 

the Scheduled Castes, its mistaken emphasis on Kashmir as against the East Bengal tragedy as 
part of a policy and the “fiction” of the Cabinet responsibility is continued in a statement issued 
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to the Press, this morning, by the Law Member, Dr. B. R. Ambedkar, After walking out of the 
Parliament. 
 

Dr. Ambedkar left the Chamber in protest against the Deputy Speaker’s ruling that his 
statement in explanation of his resignation from the Cabinet should be heard at the end of the day 
at 6 P.M. and not before the commencement of legislative business as previously understood. 

 
The Deputy Speaker Mr. Ananthasayanam Ayyanger, maintained that he was not going 

behind Minister to permit him to make a statement on the floor of the House. But as the 
custodian of the rights and privileges of Parliament, it was necessary for him to see that the 
statement contained nothing irrelevant or undesirable before allowing it to be read. 

 
Dr. Ambedkar expressed his surprise that he had not been asked to submit a copy of his 

statement to the Chair at any earlier time — he had given the Prime Minister a copy on request 
— and said that he interpreted the Deputy Speaker’s ruling as designed to prevent him from 
speaking. 

 
The Chair interrupted the “Minister” but was out off by Dr. Ambedkar who, retorting that 

he was no longer a Minister and did not intend to submit to “this kind of dictation”, Collected his 
papers and left the Chamber. 

 
Several Members were clearly unhappy at the turn of events and wanted to hear Dr. 

Ambedkar. Some applauaded him as he walked out. 
 
Earlier, the Law Minister had just completed piloting Council of State Delimitation Orders 

and was making ready to read his statement when the Chair called on Mr. Mahatab to move the 
Industries Department and Control Bill. It was at this point that Dr. Ambedkar rose to submit that 
he should be heard first. 

 
The Deputy Speaker’s ruling that the Minister might make his statement at 6 P.M. by 

which time he would also have read through it, was questioned among others, by Pandit Kunzru 
and Mr. Kamath who inquired how far it was permissible and proper for the Chair to exercise any 
form of pre-censorship in such matters. 
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REASONS FOR REFUSAL — DEPUTY SPEAKER’S VIEW 
 

With Dr. Ambedkar’s walk-out the matter lapsed for the moment, but leter at 6 P.M. the 
Deputy Speaker interdupted the debate on the Industrial Development and Control Bill to call Dr. 
Ambedkar. The Member was not in his seat. 

 
The Chair then called the Prime Minister who wanted to read out the correspondence that 

had been exchanged between Dr. Ambedkar and himself. But before doing so, Mr. 
Ananthasayanam Ayyangar explained that he had originally not insisted on being given a copy of 
the Law Minister’s proposed statement as the latter had not committed it to writing and 
professed that he usually spoke extempore. 

 
When, however, he learnt that Dr. Ambedkar had prepared a written statement, he 

requested to see a copy, but this was refused. The Prime Minister was given a copy of the 
statement at 9-30 A.M. 

 
Even so, the Deputy Speaker said he was prepared to allow Dr. Ambedkar to make his 

statement at 6 P.M. “without reserve”. But unfortunately he had not availed of the opportunity 
offered him. 
 

MR. NEHRU REGRETS 
 

The Prime Minister expressed regret that an old colleague should have parted company 
with him in the way Dr. Ambedkar had done. He had received a copy of the Law Minister’s 
statement only at 9-30 A.M. this morning and had read it with surprise. Although he had meant 
to say a few words in reply to whatever Dr. Ambedkar said, he would now only read out the 
correspondence that he had exchanged with the latter. 

 
In the course of this statement, Dr. Ambedkar repudices all suggestion that he is 

resigning from the Cabinet on grounds of ill-health. Instead, he adduces one personal reason 
and four reasons of policy differences. 

 
Personally, Dr. Amedkar is aggrived that despite the Prime Minister’s promise to give him 

charge of an administrative portfolio in addition to law, he has not only been denied this but even 
shut out from the policy-making Cabinet Committees. 
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This grievance also becomes a matter of policy when the Caminet works mostly in 
Committees and these Committees “work beeind an iron curtain,” so that “others who are not 
members have only to take joint responsibility without any opportunity of taking part in the 
shaping of policy.” 

 
As a person “dedicated to the upliftment of the Scheduled Castes and Backward 

Classes” Dr. Ambedkar indicts the Government with indifference to the fate of these 
backward...classes...” 

 
(The Times of India, Friday, 12-10-51, page 5). 
 
याि अंकात टाईम्सने खादीधारी राज्यकत्यांवर प्रहार करिारा अग्रलेख चलचहला होता तो मी खाली 

देत आहे : — 
 

THE KHADI CURTAIN 
 

“They work behind an iron curtain. Others who are not members have only to take joint 
responsibility without any opporthnity of taking part in the shaping of policy. This is an impossible 
position.” So deilared Dr. Ambedkar in a valedictory verbal broadside at his erstwhile colleagues. 
Heare is no well graced actor taking his bow but an irate politician unwilling to forgive or forget. 
Dr. Ambedkar is on the war-path again. And the rumble of his robust invective will soon echo 
over vaster spaces than the chamber and corridors of Parliament. The Scheduled Castes leader 
spoke of an iron curtain. He might more appropriately have described it is the Khadi curtain 
behind which Congressmen relax when not entertaining millowners to tea. With much of what Dr. 
Ambedkar complained we do not agree. Yet that does not prevent us from stating that the 
Deputy Speaker erred in attempting to pre-censor the retiring Law Ministerʼs statement before 
allowing him to deliver it in Parliament. Parliamentary dence and practice abundantly justify Dr. 
Ambedkarʼs protest against a ruling which requires that a statement should be submitted to the 
Speaker before the Speaker gives his ruling. What if the Minister had chosen to make an 
extempore statements? The proper procedure surely is to call to order a member indulging in 
improper, libellous or irrelevant statements or to expunge such utterances from the records of the 
House. It is only a few days since Parliament passed the Press Bill and though pre-censorship 
find no place in that otherwise inclusive document its aura possibly lingers. 
 

Has the Khadi curtain come to stay? And what political, permutations and combinations 
are even now taking place behind that opaque screen? Dr. Ambedkar’s statement partially lifts 
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the curtain. It seems as if his position at the ministerial board was suspiciously like that of a poor 
relative doomed to exist, on crumbs from the lordly table and ignored generally in a conversation 
confined to the chosen few. Dr. Ambedkar was first irked and then irritated. But many will 
wonder why he should have tarried so long in company the majority of whose members arched 
their Khadi-clad backs at him. There is a moral in this fable which those who run may read. Like 
India which according to the Scheduled Castes leader has no friends as a result of Mr. Nehru’s 
foreign policy, Dr. Ambedkar found himself in the same predicament inside the Cabinet as a 
result of his own policy. In Congress politics, independence never pays. Thorean once remarked 
that in a time of injustice, the place of the just man is in prison. It would seem that the place of 
independent men to-day is outside the Congress. How else can one explain the elaborate game 
of General Post which governs the choice of Congress nominees for Parliament and the State 
legislatures? It is a case of old faces in new places. Dr. Ambedkar has learned a lesson almost as 
old as the Congress. He has learnt that in suffing with that party one needs a long spoon.” 
 

(The Times of India, Friday, 12-10-51). 
 

बाबासाहेबांच्या राचजनाम्याच्या बातम्या जर्ातील प्रम ख वृत्तपत्रानंी प्रचसद्ध केल्या. न्ययूॉकस च्या एका 
पत्रात सदर बातमी प्रचसद्ध झाली ती अशी : — 

 
“New York Herald Tribune, Friday, October 12, 1951. NEHRU CABINET UNDER ATTACK 

BY EX-MEMBER—Former Minister Explains His Resignation — Hindu Code Bill Fight. 
 

 — By Margaret Parton 
 

New Delhi, October 11 — In one of the bitterest attacks ever directed against Prime 
Minister Jawaharlal Nehru’s government, Dr. B. R. Ambedkar, Law Minister who resigned two 
weeks ago, today explained the reasons for his resignation. 

 
Dr. Ambedkar had originally intended to read his statement before Parliament this 

morning. However, when he was informed the Deputy Speaker would have to go over a copy of 
the statement before it could be aloud, the leader of India’s untouchables stalked out of 
Parliament remarking that he was not “going to submit to this kind of dictation.” He then 
released the statement to the press. 
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Revealing a long history of disagreement with Mr. Nehru and his Cabinet colleagues, Dr. 
Ambedkar said it was the failure of the All india Congress (Nationalist Party) to push the Hindu 
Code Bill through parliament which finally brought about his decision to resign. 

 
The bill, which would revolutionize Hindu society by permitting women to divorce their 

husbands and allowing them to inherit property, came before Parliament on and off for four years 
without making much headway and was finally killed three weeks ago, “The Hindu Code Bill”. 
Dr. Ambedkar said, “Was the greatest social reform measure even undertaken by the legislature 
in this country. No law passed by the Indian legislature in the past or likely to be passed in the 
future can be compared to it in point of significance, to leave inequality between class and class, 
between sex and sex, which is the soul of Hindu Society, untouched, and to go on passing 
legislation relating to economic problems is to make a force of our Constitutions and to build a 
palace on a dung heap.” 

 
बाबासाहेबांच्या राचजनाम्याबद्दलिे उल्लेख मराठी वतसमानपत्रातूंनही आलेले होते. त्यापैकी काही मी 

खाली येत आहे : — 
 
‘त मच्या ह क ममशाहीप डे मी मान वाकविार नाही!’ 

 
डॉ. आंबेडकर यांचा सभात्याग! 

 
चदल्ली, ता. ११ (पे्र. इ.) : — चनबधंमंत्री डॉ. भीमराव आंबेडकर हे आपल्या मंत्रीपदाच्या 

राचजनाम्याबाबत आज लोकसभेत चनवेदन करिार होते. पि ते चनवदेन न करताि लोकसभेिा त्यार् 
करण्यािा प्रसंर् त्याचं्यावर ओढवला. 
 

डॉ. आंबेडकरांनी राचजनाम्यािे आपले चनवदेन सायंकाळी ६ पूवी करू नये’ आचि तत्पूवी चनवदेनािी 
एक प्रत आपल्याला चमळाली पाचहजे, असे उपसभापती श्री. अनंतशयनम् अय्यंगार यानंी साचंर्तले. 
उपसभापतीच्या या कायसपद्धतीवर आके्षप घेऊन, बरोबर साडेदहा वाजता डॉ. आंबेडकर यानंी सभात्यार् 
केला. 
 

डॉ. आंबेडकरांची भूणमका 
 

सभात्यार् करण्यापूवी डॉ. आंबेडकर म्हिाले : राचजनाम्याबाबत मी ता. ६ ला चनवदेन करावे, असे 
उपसभापती, पतंप्रधान व मी याचं्यामध्ये चनचित ठरले होते. त्यानंतर नेहमीिे चनयम स्थचर्त करून अध्यक्ष 
मला आज सकाळी चनवदेन करावयास देतील हेही चनचित झाले होते. 
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उपसभापतीचे उत्तर 
 

उपसभापती म्हिाले : नेहमीिे चनयम स्थचर्त करून चनबधंमंत्र्यानंा आपले चनवेदन करण्यास मी 
अन ज्ञा देईन असे म्हटले होते ते खरे आहे (नेहमीिा चनयम असा आहे की, राचजनामा चदलेल्या मंत्र्याने, 
उपसभापतींच्या अन मतीने, प्रश्नोत्तरे झाल्यानंतर आपले चनवदेन कराव.े आज प्रश्नोत्तरे नव्हती. चनवदेन सायं. 
पयंन्त. लाबंिीवर टाकावे एवढीि माझी सूिना आहे. मात्र त्यािी प्रत आर्ाऊ मला पाचहजे 
 

डॉ. आंबेडकरांचा आके्प 
 

डॉ. आंबेडकरांनी या चवधानािा जोरदार चनषेध केला. चनवदेनािी प्रत चमळाल्यानंतरि आपि अन ज्ञा 
देऊ, असे उपसभापतींनी कधीि म्हटले नव्हते, आचि तसा चनयमही असल्यािे चदसत नाही, असे म्हितात. 
 

प्रत णदली असती 
 

उपसभातींना उदे्दशून डॉ. आंबेडकर प ढे म्हिाले : पतंप्रधानानंीं चनवदेनािी एक प्रत माझ्याकडून 
माचर्तली आचि मी त्यानंा चदली. मी चनवेदन कराव ेकी नाही, याबाबत त म्ही चनिसय देण्यापूवी मी एक प्रत 
त म्हाला द्यावी, असे त म्ही साचंर्तले असते तर मी आनंदाने चदली असती. पि तसे त म्ही काहीि दशसचवले नाही. 
आचि आता त म्ही हा म द्दा प्रथमतःि उपस्स्थत करत आहात. ‘अध्यक्षानंा पूवसचनयंत्रिािा हक्क वापरता येतो 
काय?’ असा प्रश्न पं. कंुझरु आचि श्री. एच.व्ही. कामथ यानंी केला. 
 

अय्यंगारचे उत्तर 
 

सभापती अनंतशयनम् अय्यंगार म्हिाले : पूवसचनयंत्रिािा प्रश्नि उद भवत नाही. एकादा चवषय 
हनदात्मक, अप्रासंचर्क, बदनामीकारक आचि तो र्ृहाप ढे न ठेवावा असा असेल तर तो टाळण्यािी अध्यक्षानंा 
नेहमीि म भा आहे. मंत्र्यािे भाषि िालू असता त्यात काही आके्षपाहस आढळल्यास, अध्यक्षाला ते चनचित काढून 
टाकता येते. ते चनवदेन कशा प्रकारिे आहे ते मला कळावयास हव ेहोते. चनयमास सोडून मी वार्त नाही. 
यानंतर सायं. ६ वाजता आपि चनबंधमंत्र्यानंा चनवदेन करण्यास अन ज्ञा देऊ असे त्यानंी साचंर्तले. 
 

डॉ. आंबेडकरांचा सभात्याग 
 

उत्तरादाखल डॉ. आंबेडकर म्हिाले : मी चनवदेन करावे अशी त मिी इच्छ नाही. असाि मी यािा अथस 
लावतो. आता याप ढे मी मंत्री नाही आचि मी बाहेर पडत आहे अशा प्रकारच्या ह कूमशाहीप ढे मी मान वाकविार 
नाही. 
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सभार्ृहातून बाहेर पडताि डॉ. आंबेडकर यानंी आपल्या चनवदेनाच्या प्रती वाताहरानंा वाटल्या, आचि 
“त्यात काय आके्षपाहस आहे ते सारं्ा” असे म्हटले. पंतप्रधानानंा एक प्रत सकाळीि साडेआठला धाडली होती 
असे त्यानंी साचंर्तले. 
(नवशस्क्त १२–१०–५१, पा. ३) 
 

नेहरू सरकारवर आंबेडकरांचा भीमप्रहार! 
कहदु कोडाचा ‘खून,’ मंणत्रमंडळात घेऊन खड्ासारखे वगळले! 
राणजनाम्याबद्दल आंबेडकरांचे णनवेदन 

 
चदल्ली; ता. ११–डॉ. भीमराव आंबेडकर यानंी नेहरू मंचत्रमंडळातून राचजनामा चदल्याबद्दल आज 

वाताहरासंमोर चवस्तृत चनवेदन केले. हहद  कोड चबलािा ‘खून’ करण्यात आला हेि त्याचं्या राचजनाम्यािे 
तात्काचलक व प्रम ख कारि आहे. 
 

तथाचप, नेहरंूचे परराष्ट्रीय धोरि, मंचत्रमंडळात आपल्यावरील बचहष्ट्कार, दचलत वर्ाबद्दल सरकारिी 
अनास्था याम ळेही आपल्याला राचजनामा देिे भार् पडले, असे त्यानंी म्हटले आहे. 
 

डॉ. आंबेडकर यानंी नेहरू मंचत्रमंडळातून राचजनामा देताना साचंर्तले की, हहद  कोड चबलाला 
चमळालेल्या वार्ि कीम ळे आपि अखेर राचजनामा चदला. 
 

कारिे 
 

खात्यािंी वाटिी, नेहरंूचे परराष्ट्रीय धोरि आचि मार्ासलेल्या वर्ांना चमळत असलेली वार्िूक 
हीही आपल्या राचजनाम्यािी कारिे आहेत असे त्यानंी म्हटले आहे. 
 

प्रतोदाची वागिूक 
 

पालसमेंटरी खात्यािे मंत्री व काँगे्रस पक्षािे प्रतोद श्री. सत्यनारायि कसह यािंी हहद  कोड बाबतिी 
वार्िूक मोठी चवचित्र होती. चहन्द कोडािे ते कठोर चवरोधक होते. पंतप्रधानानंी कायदाखाते माझ्याकडे चदले 
तेव्हा मी त्यानंा साचंर्तले की, प्रत्यक्ष कारभारािे एखादे खाते मला हवे आहे. पतंप्रधानानंी ही र्ोष्ट मान्य केली. 
आपि लवकरि चनयोजन खाते स रू करण्याच्या चविारात आहोत, तेव्हा कायद्याच्या जोडीला ते खाते 
आपल्याकडे देऊ असे त्यानंी मला साचंर्तले. द दैवाने चनयोजन खाते फार उशीरा चनमाि केले रे्ले. आचि ज्या 
वळेी ते चनमाि झाले त्या वेळी ते देण्यात आले नाही. 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

तात्पुरतेही खाते नाही 
 

माझ्या कारकीदीत एका मंत्र्याकडून द सऱ्या मंत्र्याकडे अशा तऱ्हेने खात्यािंी तीन वळेा अदलाबदल 
झाली. पि एकदाही माझ्याकडे द सरे खाते देण्यात आले नाही. माझ्यासारख्याला अचधक काम हव े होते, 
त्यानंा वर्ळण्यात आले. पि काही मंत्र्याकडे दोन दोन, तीन तीन खात्यािंी ओझी देण्यात आली! एकदा मंत्री 
परदेशात रे्ला तरी तात्प रते काही चदवसही त्यािे खाते माझ्याकडे देण्यात आले नाही! 
 

माझ्यावर बणहष्ट्कार 
 

परराष्ट्र सचमती, संरक्षि सचमती अशा मंचत्रमंडळाच्या म ख्य सचमत्यावंरही माझी कधी नेमिूक करण्यात 
आली नाही. जेव्हा आर्मथक सचमती नेमण्यात आली तेव्हा मी, अथसशास्त्रािा अभ्यासू असल्याने, माझी त्यावर 
नेमिूक होईल अशी माझी अपेक्षा होती. पि मला वर्ळ्यात आले. पतंप्रधान इंग्लंडला रे्ले तेव्हा मंचत्रमंडळाने 
मला त्या सचमतीवर नेमले. पि ते परत येताि प न्हा मी वर्ळला रे्लो. प न्हा या सचमतीिी प नरसिना झाली 
त्यावळेी मला घेण्यात आले, पि मी चनषेध केला म्हिूनि! पतंप्रधानानंी माझ्याकडे सोपचवलेल्या खात्यात मी 
सेवा करीति होतो, पि माझ्यावर अन्याय होत आहे असे मला वाटले नसते तर ते मानवी स्वभावाला सोडून 
झाले असते. 
 

संरक्ि नाही 
 

मार्ासलेल्या वर्ांना व दचलत जातींना सरकार जी वार्िूक देते त्याम ळे मी अस्वस्थ झालो. 
मार्ासलेल्या वर्ांना घटनेत काहीही संरक्षि नाही. याबद्दल मला द ःख वाटते. राष्ट्राध्यक्षानंी कचमशन नेमून 
त्या कचमशनच्या चशफारशीप्रमािे हे संरक्षि द्याव ेअसे ठरले. पि घटना संमत होऊन एक वषस लोटले तरी 
कचमशन नेमण्यािा सरकारने चविारही केला नाही. 
 

दुुःस्स्थती वाढली 
 

दचलत वर्ािी स्स्थती पूवी होती तशीि आज आहे. पूवीिे मतभेद कायम आहेत; नव्हे अचधक वाढले 
आहेत. एका जाहीर सभेत माझ्या या भावनानंा मी व्यक्त स्वरप चदले प ढे लोकसभेत र्ृहमंत्र्यानंा प्रश्न 
चविारण्यात आला की, साडेबारा टके्क प्रचतचनचधत्व देण्याच्या चनयमाने दचलत वर्ािे चहत झाले नाही, हे खरे 
काय? र्ृहमंत्र्याने हे आरोप चनराधार आहेत असे साचंर्तले. 
 

भाष्ट्य कशाला? 
 

प ढे बह धा स्वतःच्या समाधानासाठी त्यानंी भारत सरकारच्या सवस खात्याकंडे एक सक्य सलर पाठवनू 
दचलत जातींिे चकती लोक नवीन घेतले अशी चविारिा केली. बह तेक खात्याकंडून त्यानंा नकारात्मक उत्तरे 
आली असे मला समजते. हे खरे असेल तर त्याचं्या उत्तरावर वरे्ळे भाष्ट्य करण्यािी र्रज नाही. 
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परराष्ट्र धोरिाची काळजी 
 

ज्या चतसऱ्या र्ोष्टीबद्दए मला केवळ असमाधान वाटते ती र्ोष्ट म्हिजे परराष्ट्रीय धोरि. १५ ऑर्स्ट 
१९४७ रोजी आमिे वाइट हितिारा एकही देश नव्हता. आता िार वषानंतर आमिे सर्ळे चमत्र आम्हाला सोडून 
रे्ले आहेत. आम्हाला कोिीि चमत्र उरलेला नाही आमच्या ३५० कोटी उत्पन्नापैकी १८० कोटी रपये 
सैन्यासाठी खिस होतात. आमच्या परराष्ट्रीय धोरिािे हे फळ आहे. आम्हाला संरक्षिासाठी आमच्याि पायावर 
उभे रहाव ेलार्ते, कारि आिीबािीच्या प्रसंर्ी ज्याच्यावर चवसंबता येईल असा चमत्रि आम्हाला नाही. 
 

पूवप बंगालकडे पहा 
 

भारत–पाक संबधंाबद्दल डॉ. आंबेडकर म्हिाले की, काश्मीर व पूवस बरं्ालमधील आपल्या लोकािंी 
स्स्थती याम ळे हे संबधं चबघडलेले आहेत. मला वाटते, पूवस बरं्ालबद्दल आपि अधीक काळजी घेतली पाचहजे 
सवस वृत्तपत्रावंरून तेथील आपल्या लोकािंी पचरस्स्थती असह्य आहे असे म्हिाव े लार्ते. पि तरीही 
काश्मीरसाठी आम्ही सवस काही पिाला लावले आहे! 
 

फाळिी करा 
 

काश्मीरिी फाळिी करावी हाि मार्स योग्य मार्स आहे. हहद –ब द्ध भार् भारताला जोडावा; म स्लीम भार् 
पाचकस्तानला जोडावा. वस्त तः काश्मीरच्या म स्लीम भार्ाशी आपला संबधं नाही. तो प्रश्न तेथले म सलमान 
आचि पाचकस्तान याचं्यामधला आहे. त्यानंा हवा तसा ते तो प्रश्न सोडवतील. त म्हाला वाटेल तर काश्मीरिे–
य द्धबंदी भार्, काश्मीर दरी आचि जम्मू लडाख असे तीन भार् करा व सवसमत घ्या. 
 

अखेर कहदु कोड 
 

िार वषांिे जीवन कंठल्यावर िार कलमे संमत करून हहद  कोडािा खून करण्यात आला. त्याच्या 
मृत्यबूद्दल कोिी अश्रू ढाळले नाहीत लोकसभेिी ही शवेटिी बठैक असल्याम ळे हहद कोड या बैठकीत संमत 
करावयािे की नाही हा मंचत्रमंडळाने चविार केला व एकमताने संमत करण्यािे ठरचवले. 
 

पंतप्रधानांच्या योजना 
 

कोड चबलावर ििा िालू असताना पतंप्रधानानंी नवी योजना आिली त्यात वळेेच्या अभावी सर्ळे चबल 
रद्द करण्याऐवजी ‘लग्न आचि घटस्फोट’ हा भार् संमत करण्यािे ठरले. दोन िार चदवसानंी हे फाळिी केलेले 
साफ र्ाळाव ेअशी योजना पतंप्रधानानंी आिली मला धक्कािं बसला. 
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वजनदार मंत्री 
 

वजनदार मंत्र्यानंा आपली चबले संमत करून घ्यायिी होती बनारस–अलीर्ड चवद्यापीठािे चबल, पे्रस 
चबल यानंा हहद कोडापेक्षा अग्राचधकार देण्यािे कारि नव्हते पे्रस चबल जररीिे नव्हते. पतंप्रधान प्रामाचिक 
असले तरी कोड चबल संमत करून घेण्यास आवश्यक इतकी कळकळ आचि चनिय त्याचं्या चठकािी नाही. 
 

बहुमत होते 
 

या हहद कोड चबलाबाबत माझा मानचसक छळ झाला. काँगे्रस पक्षाच्या इचतहासात नवीन अशी र्ोष्ट 
म्हिजे या चबलावर पतंप्रधानानंी मतस्वातंत्र्य चदले. पक्षाच्या प्रतोदानंी या चबलाला पद्धतशीर स रंर् लावला. 
तरी पक्षाच्या सभेत चबलाला १२० लोक अन कूल आचि फक्त २० प्रचतकूल होते. सभार्ृहातील बह मत चबलाच्या 
बाजूने होते. त्याम ळे वेळेच्या अभावी चबल रद्द करण्यािी पतंप्रधानािंी सूिना मला मान्य होिे शक्य नव्हते. 
 

मी प्रकृती (अस्वास्था) म ळे मंचत्रपदािा राचजनामा चदला अशी काही लोकािंी समजूत झाल्याने हा 
सचवस्तर ख लासा मी केला आहे (नवशस्क्त, १२–१०–५१ पा. १ व ४) 
 

कहदु कोडासाठी (लढा) चालू ठेवीन! 
नेहरंूचे आंबेडकरानंा आश्वासन! 

 
चदल्ली ता. ११ : — डॉ. आंबेडकर आचि पतंप्रधान प.ं नेहरू याचं्यामध्ये झालेला पत्रव्यवहार प.ं 

नेहरंूनी आज संध्याकाळी लोकसभेत वािून दाखचवला. २ सप्टेंबर रोजी डॉ. आंबेडकर यानंी पाठचवलेल्या 
राचजनाम्याच्या पत्रात म्हटले आहे की हहद कोड चबलािा खून झाल्याम ळे मंत्री म्हिून राहण्यात काही अथस नाही 
असे मला वाटते म्हिून मी राचजनामा देत आहे. प.ं नेहरंूनी पाठचवलेल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, नशीब 
आचि लोकसभेिे चनयम आपल्याचवरद्ध रे्ले त्याम ळे हहद कोड चबलासाठी आपि आता काहीही करू शकत 
नाही. पि प्रर्तीसाठी हहद कोड चबल संमत झाले पाचहजे याबद्दल माझी खात्री झाली आहे. त्याम ळे हहद कोड 
चबलािा लढा मी िालू ठेवीन. (नवशस्क्त, १२–१०–५१, पा. १) 
 

१२–१०–५१ च्या नवशक्तीने खालील अग्रलेख चलहून बाबासाहेबाचं्या भचूमकेबद्दल चविार प्रदर्मशत 
केले होते. 
 

डॉ. आंबेडकरांवर अन्द्याय 
 

भारतािे कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकर यानंी आपल्या मंत्रीपदािा नाट्यपूिस शवेट केला आहे. 
आंबेडकरानंा आपले चनवेदन करण्यास लोकसभेच्या उपाध्यक्षानंी परवानर्ी चदली नाही. आंबेडकरानंी त्याच्या 
चनषेधाथस लोकसभेिा त्यार् केला आचि वाताहराजंवळ आपले चनवेदन चदले. आपल्या चनवदेनािी प्रत देण्यास 
सारं्िे हे कायद्याच्या दृष्टीने आंबेडकरानंा योग्य वाटले नाही आचि त्याबद्दलिा संताप त्यांनी व्यक्त केला. 
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भारत सरकारिी अत्यंत तत्परतेने रे्ली िार वष े आंबेडकरानंी सेवा केली असता त्यानंा आपले मतभेद 
लोकसभेसमोर माडंता आले नाहीत, हा एक त्याचं्या ंआय ष्ट्यातील आतापयंतच्या राजकीय क िबंिेिाि प्रकार 
आहे असे म्हटल्याचवना राहवत नाही. डॉ. आंबेडकरांना या भारताच्या पचहल्या मंचत्रमंडळात स्थान चमळाले 
त्यािे कारि त्यािें कतृसत्व व ब चद्धमत्ता. यािंा भरपूर उपयोर् काँगे्रसला झाला हे नाकारता येिांर नाही. 
आंबेडकरांनी घटना द रस्तीिे चबल हकवा हहद कोडचबल याचं्या समथसनाथस जी भाषिे केली होती हकवा 
प्रचतचनचधत्वािी व चनवडिूक चबले ज्या सवसकष स्वरूपात माडंली होती त्यावरून आंबेडकरांच्या ज्ञानािा 
फायदा काँगे्रसला चकती झाला हे सहज कळून येण्यासारखे आहे. आंबेडकरांचे हे कतृसत्व शवेटी अशा 
अपमानास्पद पद्धतीने अव्हेरले जावे ही त्यानंा अनेकवेळा सोसाव्या लार्लेल्या अपमानास्पद वार्ि कीत दैवाने 
टाकलेली उदे्वर्जनक भर आहे. आंबेडकरांनी आपल्या िार वषाच्या कारकीदीत कधीही बेचशस्त वतसन केले 
नाही. काँगे्रस व आंबेडकर याचं्यात ३६ िा आकडा अनेक वषे आहे. काँगे्रसच्या राजकारिावर अनेक वळेा कटू 
टीका आंबेडकरांनी केली होती. पि ज्यावळेी त्यांना मंचत्रमंडळातं बोलचवण्यात आले त्यावळेी देशाला आपला 
याकाळी उपयोर् होण्यािी शक्यता आहे असे पाहून, ते पूवसग्रह चवसरून, मंचत्रमंडळात रे्ले. त्याचं्या या 
कत सर्त्त्वब द्धीिा, संयमािा व चशस्तपूिस वतसनािा चकत्ता चवरोधी पक्षीयानंी चर्रवावा असे सवस म्हित! पि आता 
त्याचं्या या कतृसत्वपूिस कारकीदीिा शवेट झाला आहे. 
 

वैयस्क्तक तक्रारी 
 

आंबेडकरांनी आपल्या राचजनाम्यािी कारिे सादर करताना आपल्याला चमळालेली वार्िूक 
प्राम ख्याने साचंर्तलेली आहे. नेहरू आपल्या सहकारी मंत्र्याशंी कसे वार्तात हे यावरून चदसून येते. मथाईंनी 
नेहरंूच्याचवरूद्ध अशाि प्रकारिी तक्रार केली होती. चनयोजन मंडळातील सभासदानंा अथसमंत्र्यापेक्षा जास्त 
मान चदला जात आहे असे ते म्हिाले होते असे म्हितात की डॉ. मुकजी–णनयोगी यानंाही बरं्ालच्या 
प्रश्नासंंबधंी डावलून त्याचवषयीिे चनिसय घेण्यात आले होते. आता आंबेडकरांनी तीि तक्रार केली आहे. 
परराष्ट्रीय व संरक्षिचवषयक धोरिावर पोलादी पडद्यामारे् ििा होते व त्यात संमत झालेले चनिसय मान्य 
करण्यािे काम मंचत्रमंडळाकडे असते. त्याम ळे मंचत्रमंडळ हे एक ‘रचजस्रेशन ऑचफस’ झाले आहे, असा 
आंबेडकरांचा आरोप आहे. पतंप्रधान म्हिून नेहरंूच्यावरच यािा सवस दोष ठेवता येईल. नेहरंूनी आंबेडकरांना 
चनयोजन मंत्री नेमण्यािे आश्वासन चदले होते. तेही पाळलेले नाही. आर्मथक सचमतीवर आंबेडकरांची नेमिूक 
नेहरंूच्या अन पस्स्थतीत झाली असतानंा नेहरंूनी, आल्यावर, त्यानंा काढून टाकले. आंबेडकरांसारख्या मानी 
मािसाने आतापयंत झालेले हे अपमान कसे सहन केले यािेि आियस वाटते! आंबेडकर हे अथसशास्त्रािे 
अभ्यासक असल्याम ळे त्यािंी अशा एकाद्या सचमतीवर जाण्यािी इच्छा असिे स्वाभाचवक आहे. पि त्याही 
बाबतीत आंबेडकरांना दूर ठेवण्यात आले ‘मला आिखी काम हवे’ असे ते सारं्त असताना त्यानंा इतर 
कोितीही खाती देण्यात आली नाहीत. नव ेमंत्री मात्र घेण्यात आले. थोडक्यात म्हिजे त्याचं्या स्वतंत्र ब द्धीला 
व सडेतोड वृत्तीला चभऊन नेहरंूनी आंबेडकरांना शक्य तेथे बाजूला सारले आहे, त्यानंा राजकीय दृष्ट्ट्या 
‘अस्पृश्य’ ठरवनू टाकून त्याचं्यावर बचहष्ट्कार टाकला आहे. नेहरंूची असचहष्ट्ि ता त्याचं्या अहंभावी वृत्तीला 
साजेशीि आहे. नेहरंूच्या या वृत्तीिा चनषेध आंबेडकरांनी केला आहे. 
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धोरिांतील मतभेद 
 

आंबेडकरांच्या या वैयस्क्तक कारिाबंरोबरि राचजनामा देण्यास काही ताचर्त्त्वक व धोरिचवषयक 
मतभेदही कारिीभतू झाले आहेत. परराष्ट्रीय धोरि, भारत–पाक संबधं, वर्ीकृत जमातींिे हीत, हहद कोड 
चबलािा झालेला वध हे िार मतभेदािे म दे्द आंबेडकरांनी मानलेले आहेत. नेहरंूच्या परराष्ट्रीय धोरिात 
भोंर्ळपि आहे. अव्यवहायस व स्वप्नाळू तर्त्त्वचनष्ा आहे, देशाच्या आजच्या प्राथचमक अवस्थेला न मानविारे व 
अनेक शत्र ूचनमाि करिारे ते धोरि आहे. नेहरंूना स्वतंत्र वृत्तीने वार्ावयास तेव्हािं चमळेल की ज्या वेळी हा 
देश सामथयसवान व स्वावलंबी होईल. आंबेडकराच्या व्यवहारी ब द्धीला हे धोरि पटू नये यात आियस 
वाटण्यासारखे म ळीि नाही. नेहरंूचे भारत–पाक संबंधात असलेले धोरि असेि कमजोर व तर्त्त्वशून्य आहे. 
काश्मीरिा प्रश्न हा य नोकडे नेण्यात जी भयंकर िूक झाली त्यािे पचरिाम आज देशातील प्रत्येक नार्चरकाला 
आर्मथक दृष्ट्ट्या भोर्ाव ेलार्त आहेत. काश्मीरमध्ये आिखी काही आठवडे य द्ध िालू ठेवले असते तर तो सवस 
प्रदेश ताब्यात आला असता असे लष्ट्करी तज्ज्ञ सारं्तात. पि आमच्या सरकारला अकस्मात शातंतेिी आठवि 
झाली आचि ते य द्ध थाबंचवण्यात आले. आता नेहरू पाचकस्तानच्या बद्धम ठीला उत्तर देत आहेत; 
काश्मीरमधील आक्रमि भारतावरील आक्रमि समजू असे सारं्त आहेत. पि द दैवाने अजूनही पाचकस्तानला 
य द्धोपयोर्ी वस्तू जात आहेत. पि काश्मीरिा एक तृतीयाशं प्रदेश शत्रचू्या ताब्यात असूनही नेहरंूना, 
पाचकस्तानने काश्मीरवर आक्रमि केले आहे असे वाटत नाही. या सवस स्स्थतीला सारा देश कंटाळला आहे. या 
मनःस्स्थतीतूनि आंबेडकरांची फाळिीयोजना बाहेर आली आहे. बरं्ालच्या प्रश्नापेक्षा ती अचधक महर्त्त्वािी 
असूनही नेहरू चतकडे द लसक्ष करीत आहेत हा त्यािंा आरोप अर्दी बरोबर आहे. वर्ीकृत जमातींच्या 
भचवतव्याशी आंबेडकरांचा चनकटिा संबधं आहे. राष्ट्राध्यक्षानंी या जातींच्या चवकासािी योजना तयार 
करण्यासाठी एक सचमती नेमावी असे राज्यघटनेत म्हटले असताना आतापयंत ते झालेले नाही. त्यािंी 
सरकारी खात्यात भरती होत नाही. म सलमानाकंडे नेहरंूचे चकती लक्ष आहे हे सवसश्र ति आहे. आंबेडकरांनी 
तोि आरोप नेहरंूवर केला आहे. वर्ीकृत जमातींिे भचवतव्य लक्षात घेतले नाही तर या देशात बडंाळी 
माजचवण्यास प रेसे सामथयस त्याचं्यात आहे हे या देशातील कोितेही सरकार चवसरू शकत नाही. कम्य चनझमिा 
‘कली त्याचं्यात केव्हा ं चशरेल हे सारं्ता येिार नाही. अशा कोट्यावधी सामाचजक, आर्मथक दृष्ट्ट्या दचलत 
असलेल्या नार्चरकाकंडे द लसक्ष करिे हा कू्रर खेळ ठरण्यािी शक्यता आहे. हहद कोड चबलाला ठार मारून 
टाकून आंबेडकरांवर नेहरू सरकारने भयंकर आघात केला आहे, यात शकंा नाही. त्या चबलासाठी 
आंबेडकरांनी चकती अभ्यास केला, चकती पचरषदा भरवनू सवांशी चविारचवचनमय केला आचि सवांिी टीका, 
चशव्याशाप सहन केले, हे आता सवांना माहीत आहे. त्यािें ते जीवनातील ध्येय झाले होते. काँगे्रसमधील 
प्रचतर्ाम्यानंा चभऊन नेहरंूनी हे चबल मारून टाकले आहे. आता वीरश्रीिा चकतीही आव आिून नेहरू काहीही 
म्हित असले तरी नेहरंूचा पराभव झाला आहे. स धारकानंा नेहरंूनी तोंडघशी पाडले आहे. आंबेडकरांनी 
याम ळे अस्वस्थ व्हाव ेहे अयोग्य आहे काय? 
 

आंबेडकरांचे भणवतव्य 
 

आंबेडकरांची ही मते त्यानंी चनभीडपिे माडंली आहेत. भारताच्या प्रजासत्ताक राज्यपद्धतीत एका 
चवद्वान मंत्र्यािी कशी पद्धतशीर र्ळिेपी करण्यात आली हे उदे्वर्जनक दृश्य आज चदसत आहे. पि हे असले 
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तरीही आंबेडकरानी मंचत्रमंडळात राहून केलेले कायस मोठे आहे. त्यांिी भाषिे, त्यािंी चबले ही चजतकी 
अभ्यासपूिस व व्यवस्स्थत असत चततकी अन्य कोिािीही नव्हती. त्यानंी मंत्री झाल्यानंतर उद्घाटनािे वा 
अनावरिािे समारंभ फारसे कधीि साजरे केले नाहीत. अनेक वळेा खऱ्या महाराष्ट्रीय मािसािा बािा 
दाखचवला; चनःस्पहृता व चनभसयता दाखवली. त्याचं्या ज्ञानािे व कतृसत्वािे स्मारक म्हिून त्यानंी चनर्ममलेली 
घटना व हहदू स्मृती या दोन र्ोष्टींिा उल्लेख करता येईल. प ढील मंचत्रमंडळात आता आंबेडकर असिार 
नाहीत, तर ते चवरोधी पक्षात असतील, हे तर आता ठरून रे्ल्यासारखेि आहे. त्याचं्या वक्तृत्वाच्या फैरी व 
तकस ब द्धीिे तडाखे सरकारवर आता बसू लार्तील! लोकशाहीिी इमारत स्स्थर करण्यासाठी व या देशात 
सामाचजक व आर्मथक समता आिण्यासाठी आंबेडकर याप ढे समाजािे नेतृत्व करतील अशी आम्हाला आशा 
आहे. आता लोकसभेत त्यािंा आवाज उमटावा, पि तो लोकािंा असावा! त्याचं्या कतृसत्वािा एक भार् संपला 
असून द सरा स रू झाला आहे. त्याचं्याजवळ लोकसभेच्या राजकारिासाठी लार्िारे सवस र् ि आहेति. पि 
त्याहीपेक्षा समाजचहतािी व दचलताचं्या उद्धारािी तळमळ आहे. ब द्धािे तर्त्त्वज्ञान हे त्याचं्या जीवनािे अचधष्ान 
झाले आहे. या प्रबल पे्ररिेने आंबेडकर अजूनही सामाचजक व राजकीय िळवळीिे नेतृत्व करतील तर त्यानंा 
खात्रीने यश चमळेल. त्याचं्या लढाऊ वृत्ती आता चवषमतेचवरूद्ध य द्ध प कारतील तर त्यानंा चवजय चमळेल. आम्ही 
आंबेडकरांचे त्यानंी घटनाकार व मंत्री म्हिून केलेल्या कायाबद्दल अचभनंदन करतो आचि आता समता, 
स्वातंत्र्य व बंध ता या त्याचं्या आवडत्या तर्त्त्वत्रयीच्या स्थापनेसाठी देशाच्या राजकारिात ते प्राम ख्याने भार् 
घेतील अशी आशाही व्यक्त करतो! (नवशस्क्त, १२–१०–५१, पा. २). 
 

या सवस घटनािंा चविार करता असे चदसून येते की, राचजनामा देण्यािे म ख्य कारि म्हिजे 
बाबासाहेबांनी संचहत केलेल्या हहद कोड चबलाला काँगे्रस पक्षीयािंा चवरोध व त्यानंा अन सरून प.ं नेहरंूिे 
तत्वाला चतलाजंली देिारे किखाऊ धोरि हे होते. त्यािंी प्रकृती हे द य्यम कारि होते. राचजनामा लौकर 
स्वीकारावा म्हिून जी चवनंती केली होती त्यात जे प्रकृतीिे द य्यम कारि दाखचवले होते त्यािाि मोठा 
बार् लबोवा राज्यकत्यांनी केला आचि हहद कोड चबल जनतेच्या दृष्टीसमोरून दूर केले. 
 

बाबासाहेब लोकसभेतून बाहेर आल्यानंतर त्यानंी आपले चनवेदन वतसमानपत्राचं्या प्रचतचनधींना 
प्रकाशनासाठी चदले. ते चनवेदन असे : — 
 

STATEMENT BY DR. B. R. AMBEDKAR IN PARLIAMENT 
IN EXPLANATION OF HIS RESIGNATION FROM THE CABINET 

 
The House, I am sure, knows unofficially, if not officially. that I have ceased to be a 

Member of the Cabinet. I tendered my resignation on Thursday the 27th September to the Prime 
Minister and asked him to relieve me immediately. The Prime Minister was good enough to 
accept the same on the very next day. If I have continued to be a Minister after Friday the 28th, it 
is because the Prime Minister had requested me to continue till the end of the Session—a 
request to which I was in obedience to constitutional convention bound to assent. 
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Our Rules of Procedure permit a Minister who has resigned his office, to make a personal 
statement in explanation of his resignation. Many members of Cabinet have resigned during my 
tenure of office. There has been, however, no uniform practice in the matter of Ministers who 
have resigned making a statement. Some have gone without making a statement and others 
have gone after making a statement. For a few days I was hesitant what course to follow. After 
taking all circumstances into consideration I came to the conclusion that the making of a 
statement was not merely necessary, but it was duty which a member who has resigned owes to 
the House. 
 

The House has no opportunity to know how the Cabinet works from within, whether there 
is harmony or whether there is a conflict for the simple reason that there is a joint responsibility 
under which a member who is in a minority is not entitled to disclose his difference. 
Consequently, the House continues to think that there is no conflict among members of Cabinet 
even when, as a matter of fact, a conflict exists. It is therefore a duty of a retiring Minister to 
make a statement informing the House why he wants to go and why he is not able to continue to 
take further joint responsibility. 

 
Secondly if a Minister goes without making a statement, people may suspect that there is 

something wrong with the conduct of the Minister, either in his public capacity or in his private 
capacity. A Minister should, I think, leave no room for such suspicion and the only way out is a 
statement. 

 
Thirdly we have our newspapers. They have their age-old bias in favour of some and 

against others. Their judgements are seldom based on merits. Wherever they find an empty 
space they are prone to fill the vacuum by supplying grounds for resignation which are not the 
real grounds but which put those whom they favour in a better light and those not in their favour 
in a bad light. Some such thing, I see, has happened even in my case. 

 
It is for these reasons that I decided to make a statement before going out. 
 
It is now 4 years, 1 month and 26 days since I was called by the Prime Minister to accept 

the office of Law Minister in his Cabinet. The offer came as a great surprise to me. I was in the 
opposite camp and had already been condemned as a unworthy of association when the interim 
Government was formed in August 1946. I was left to speculate as to what could have happened 
to bring about this change in the attitude of the Prime Minister. I had my doubts. I did not know 
how I could carry on with those who had never been my friends. I had doubts as to whether I 
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could, as a Law Member, maintain the standard of legal knowledge and acumen which had been 
maintained by those who had preceded me as Law Ministers of the Government of India. But I 
kept my doubts at rest and accepted the offer of the Prime Minister on the ground that I should 
not deny my cooperation when it was asked for in the building up of our nation. The quality of my 
performance as a member of the Cabinet and as Law Minister I must leave it to others to judge. 

 
I will now refer to matters which have led me to severe my connection with my colleagues. 

The urge to go has been growing from long past due to variety of reasons. 
 
I will first refer matters purely of a personal character and which are the least of the 

grounds which have led me to tender my resignation. As a result of my being a member of the 
Viceroy’s Executive Council I knew the Law Ministry to be administratively of no importance. It 
gave no opportunity for shaping the policy of the Government of India. We used to call it an 
empty soap box only good for old lawyers to play with. When the Prime Minister made me the 
offer, I told him that besides being a lawyer by my education and experiences I was competent to 
run any administrative department and that in the old Viceroy’s Executive Council I held two 
administrative portfolios — that of Labour and C. P. W. D. where a great deal of planning 
projects were dealt with by me and would like to have some administrative portfolio. The Prime 
Minister agreed and said he would give me, in addition to law, the planning department which he 
said he was intending to create. Unfortunately, the Planning Department was very late in the day 
and when it did come I left out. During my time there have been many transfers of portfolios from 
one Minister to another. I thought I might be considered for any one of them. But I have always 
been left out of consideration. Many Ministers have been given two or three portfolios so that 
they have been over burdened. Others like me have been wanting more work. I have not even 
been considered for holding a portfolio temporarily where a Minister in charge has gone abroad 
for a few days. It is difficult to understand what is the principle underlying the distribution of 
Government work among Ministers which the Prime Minister follows. Is it capacity? Is is trust? Is 
is friendship? Is is pleability? I was not even appointed to be a member of main Committee of the 
Cabinet such as the Foreign Affairs Committee, the Defence Committee. When the Economic 
Affairs Committee was formed I expected, in view of the fact that I was primarily a student of 
Economics and Finance, to be appointed to this Committee. But I was left out. I was appointed 
to it by the Cabinet when the Prime Minister had gone to England. But when he returned, in one 
of his many essays in the reconstruction of the Cabinet, he left me out. In a subsequent 
construction my name was added to the Committee, but that was as a result of my protest. 
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The Prime Minister, I am sure, will agree that I have never complained to him in this 
connection. I have never been a party to the game of power politics inside the Cabinet or the 
game of snatching portfolios which goes on when there is a vacancy. I believe in service, service 
in the post which the Prime Minister, who as the head of the Cabinet thought fit to assign to me. 
It would have, however, been quite unhuman for me not to have felt that a wrong was going done 
to me. 

 
I will now refer to another matter that had made me dissatisfied with the Government. It 

relates to the treatment accorded to the Backward Classes and the Scheduled Castes. I was 
very sorry that the Constitution did not embody any safeguards for the Backward Classes. It was 
left to be done by the Executive Govt. on the basis of the recommendations of a Commission to 
be appointed by the President. More than a year has elapsed since we passed the Constitution. 
But the Government has not even thought of appointing the Commission. The year 1946 during 
which I was out of office, was a year of great anxiety to me and to the leading members of the 
Scheduled Castes. The British had realised from the commitments they had made in the matter 
of constitutional safeguards for the Scheduled Castes, and the Scheduled castes had no 
knowing as to what the Constituent Assembly would do in that behalf. In this period of anxiety I 
had prepared a report on the condition of the Scheduled Castes for submission to the United 
Nations. But I did not submit it. I felt that it would be better to wait until the Constituent Assembly 
and the future Parliament was given a chance to deal with the matter. The provisions made in the 
Constitution for safeguarding the position of the Scheduled Castes were not to my satisfaction. 
However, I accepted them for what they were worth hoping that the Government will show some 
determination to make them effective. What is the position of the Scheduled Castes today? So 
far as I see it is the same as before. The same old tyranny, the same old oppression, the same 
old discrimination which existed before and perhaps in a worst form. I can refer to hundreds of 
cases where people from the Scheduled Castes round about Delhi and adjoining places have 
come to me with tales of woes against the Caste Hindus and against the Police who have refused 
to register their complaints and render them any help. I have been wondering whether there is 
any other parallel in the world to the condition of the Scheduled Castes in India. I cannot find any. 
And yet why is no relief granted to the Scheduled Castes? Compare the concern the Government 
shows over safeguarding the Muslims. The Prime Minister’s whole time and attention is devoted 
for the protection of the Muslims. I yield to none not even to the Prime Minister, in my desire to 
give the Muslims of India the utmost protection wherever and when ever they stand in need of it. 
But what I want to know is are the Muslims the only people who need protection? Are the 
Scheduled Castes. the Scheduled Tribes and the Indian Christians not in need of protection? 
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What concern has he shown for these communities? So far as I know, none; and yet these are 
the communities which need far more care and attention than the Muslims. 

 
I could not control within myself the indignation I have felt over the neglect of the 

Scheduled Castes by the Government and on one occasion I gave vent to my feelings at a public 
meeting of the Scheduled Castes. A question was asked to the Hon’ble the Home Minister 
whether my charge that the Scheduled Castes had not benefitted by the rule which guaranteed 
to them 12½ percent representation was true. In answer to the question the Hon’ble the Home 
Minister was pleased to say that my charge was baseless. Subsequently for some reason — it 
may be for satisfying the qualms of his conscience — he, I am afraid, sent round a circular to the 
various departments of Government of India asking them to report how many Scheduled Castes 
candidates had been recently recruited in Government service. I am informed that most 
departments said in reply ‘NIL’ or nearly ‘nil’. If my information is correct I need make 
commentary on the answer given by the Hon’ble the Home Minister. 

 
From my early childhood I have dedicated myself to the upliftment of the Scheduled 

Castes among whom I was born. It is not that there were no temptations in my way If I had 
considered my own interests I could have been any thing I wanted to be and if I had joined the 
Congress I would have reached to the highest place in that organisation. But as I said, I had 
dedicated myself to the upliftment of the Scheduled Castes and I have followed the adage which 
says that it is better to be narrow-minded if you wish to be enthusiastic about a cause which you 
wish to accomplish. You can therefore will imagine what pain it has caused me to see that the 
cause of the Scheduled Castes has been relegated to the limbo of nothing. 

 
The third matter has given me cause not merely for dissatisfaction but for actual anxiety 

and even worry in the foreign policy of the country. Any one who has followed the course of our 
foreign policy and along with it the attitude of other countries towards India could not fail to 
realize the sudden change that has taken place in their attitude towards us. On 15th of August 
1947 when we began our life as an independent country, there was no country which wished us 
ill. Every country in the world was our friend. Today, after four years, all our friends have deserted 
us. We have no friends left. We have alienated ourselves. We are pursuing a lonely furrow with no 
one even to second our Resolution in the U.N.O. When I think of our foreign policy I am reminded 
of what Bismark and Bernard Shaw have said. Bismark has said that, “Politics is not a game of 
realising the ideal. Politics is the game of the possible.” Bernard Show, not very long ago, said 
that, “good ideas are good but one must not forget that it is often dangerous to be too good.” 
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Our foreign policy is in complete opposition to those words of wisdom uttered by two of the 
world’s greatest men. 

 
How dangerous it has been to us this policy of doing the impossible and of being too 

good is illustrated by the great brain of our resources made by our military expenditure, by the 
difficulty of getting food for our starving millions and by difficulty of getting aid for the 
industrialisation of our country. 

 
Out of 350 crores of rupees of revenue we raise annually, we spend about 180 rrores of 

rupees only on the Army. It is a colossal expenditure which has hardly any parallel. This colossal 
expenditure is the direct result of our foreign policy. .We have to foot the whole of our Bill our 
defence ourselves, because we have no friends on which we can depend for help in any 
emergency that may arise. I have been wondering whether this is the right sort of foreign policy. 

 
Our quarrel with Pakistan is a part of our foreign policy about which I feel deeply 

dissatisfied. There are two grounds which have disturbed our relations with Pakistan one is 
Kashmir and the other is the condition of our people in East Bengal.. I felt that we should be 
more deeply concerned with East Bengal where the condition of our people seems from all the 
newspapers intolerable than with Kashmir. Notwithstanding this we have been staking our all on 
the Kashmir issus. Even then I feel that we have been fighting on an unreal issue. The issue on 
which we are fighting most of the time is who is in the right and who is in the wrong. The real 
issue to my mind is not who is in the right but what is right. Taking that to be the main question, 
my view has always been that the right solution is to partition Kashmir. Give the Hindu and 
Buddhist part to India and the Muslim part to Pakistan as we did in the case of India. We are 
really not concerned with the Muslim part of Kashmir. It is a matter between the Muslime of 
Kashmir and Pakistan. They may decide the issue as they like. Or if you like divide it into three 
parts—the ceeae fire zone, the valley and the Jammu-Ladakh region and have a plebiscite only 
in the valley. What I am afraid of is that in the proposed plebiscite, which is to be an overall 
plebiscite the Hindus and Buddhists of Kashmir are likely to be dragged into Pakistan against 
their wishes and we may have to face the same problem as we are facing today in East Bengal. 

 
I will now refer to the fourth matter which has a good deal to do with my resignation. The 

Cabinet has become a merely recording and registration office of decisions already arrived at by 
Committees. As I have said that the Cabinet now works by Committees. There is a Defenhe 
Committee. All important matters relating to Foreign Affairs are dealt with by it. All matters 
relating to the Defence are disposed by the Defence Committee. The same members of the 
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Cabinet are appointed by them. I am not a member of either of these committees. They work 
behind an iron curtain. Others who are not members have only take joint responsibility without 
any opportunity of taking part in the shaping of policy. This is an impossible position. 

 
I will now deal with a matter which has led me finally to come to the decision that I should 

resign. It is the treatment which was accorded to the Hindu Code. The Bill was introduced in this 
House on the 11th April 1947. After a life of four years it was killed and died unwept and unsuing 
after 4 clauses of it were passed. While it was before the House, it lived by fits and starts. For full 
one year the Goveroment did not feel it necessary to refer it to a Select Committee. It was 
referred to the Select Committee on 9-4-48. The Report was presented to the House on 12-8-48 
The motion for the consideration of the Report was made me on 31-8-48. It was merely for 
making the motion that the Bill was kept on the Agenda. The discussion of the motion was not 
allowed to take place until the February Session of the year 1949. Even then it was not allowed to 
have a continuous discussion. It was distributed over 10 months. 4 days in February, 1 day in 
March and 2 days in April 1949. After this, one day was given to the Bill in December 1949, 
namely the 19th December on which day the House adopted my motion that the Bill, as reported 
by the Select Committee, be taken into consideration. No time was given to the Bill in the year 
1950. Next time the Bill came before the House was on 5th February 1951 when the clause by 
clause consideration of the Bill was taken. Only three days 5th, 6th and 7th February was given to 
the Bill and left there to rot. 

 
This being the last Session of the present Parliament, Cabinet had to consider whether 

the Hindu Code Bill should be got through before the Parliament ended or whether it should be 
left over to the New Parliament. The Cabinet unanimously decided that it should be put through 
in this Parliament. So the Bill was put on the agenda and was taken up on the 17th September 
1951 for further clause by clause consideration. As discussion was going on, the Prime Minister 
put forth a new proposal. namely, the Bill as a whole may not be got through within the time 
available and that it was desirable to get a part of it enacted into law rather than allow the whole 
of it to go to waste. It was a great wrench to me. But I agreed, for as the proverb says, ‘it is 
better to save a part when the whole is likely to be lost’. The Prime Minister suggested that we 
should select the Marriage and Divorce Part. The Bill in its trunctated form went on. Afttr two or 
three days of discussion of the Bill the Prime Minister came up with another proposal. This time 
his poposal was to drop the whole Bill—even the Marriage and Divorce Portion. This came to me 
as a great shock—a bolt from tht blue. I was stunned and could not say anything. I am not 
prepared to accept that the dropping of this trunctated bill was dropped because other and more 
powerful members of the Cabinet wanted precedtnce for their Bills. I am unable to understand 
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how the Benaras and Aligarh Uhiversity Bills, how the Press Bill could have given precedence 
over the Hindu Code even in its attenuated form. It is not that there was no law on tht Statute 
Book to govern the Aligarh Univtrsity or the Benaras University. It is not that these Universities 
would have gone to rack and ruins if the Bills had not been passed in this session. It is not that 
tht Press Bill was urgent. There is already a law on the Statute Book and the Bill could have 
waited. I got the impression that the Prime Minister, although sincere, had not the earnestness 
and determination required to get the Hindu Code Bill through. 

 
In regard to this Bill I have been made to go through the greatest mental torture. The aid 

of party Machinery was denied to me. The Prime Minister gave freedom of Vote an unusual thing 
in the history of the Party. I did not mind it. But I expected two things. I expected a party whip as 
to time limit on speelhes and instruction to the Chief Whip to move closure when sufficient debate 
had taken place. A whip on time limit on speeches would have got the bill through. When 
freedom of voting was given there could have been no objection to have given a whip for time 
limit on speeches. But such a whip was never issued. The conduct of the Minister for 
Parliamentary Affairs who is also the Chief Whip of the Party in connection with the Hindu Code, 
to say the least has been most etxtraordinary. He has been the deadliest opponent of the Code 
and has never been present to aid me by moving a closure motion. For days and hours 
filibustering has gone on a single clause. But the Chief Whip whose duty is to economise 
Government time and push on the Government business has been systematically absent when 
the Hindu Code has been under consideratton in the House. I have never seen a case of a Chief 
Whip so disloyal to a disloyal whip. Notwithstanding this unconstitutional behavior, the Chief 
Whip is really a darling of the Prime Minister. For notwithstanding his disloyalty he got a 
promotion in the party organization. It is impossible to carry on in such circumstances. 

 
It has been said that the Bill had to be dropped because the opposition was strong. How 

strong was the opposition? 
 

This Bill has been discussed several times in the Party and was carried to division by 
opponents. Every time the opponents were routed. The last time when the Bill was taken up in 
the Party Meeting. Out of 120 only 20 were found to be against it. When the Bill was taken in the 
Party for discussion, 4 clauses were passed in about 3½ hours time. This shows how much 
opposition there was to the Bill within the party. In the House itself there have been divisions on 
three clauses of the Bill 2, 3 and 4. Every time there has been an overwhelming majority in favour 
even on clauses 4 which is the soul of the Hindu Code. 
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I was therefore quite unable to accept the Prime Minister’s decision to abandon the Bill on 
the ground of time. I have been obliged to give this elaborate explanation for my resignation 
because some people have suggested that I am going because of my illness. I wish to repudiate 
any such suggestion. I am the last man to abandon my duty because of illness. 

 
It may be said that my resignation is out of time and that if I was dissatisfied with the 

Foreign Policy of the Government and the treatment accorded to the Backward Classes and the 
Scheduled Castes I should have gone earlier. The charge may sound true. But I had reasons 
which held me back. In the first place most of the time I have been a member of the cabinet. I 
have been busy with the framing of the Constitution. It absorbed all my attention till 26th January 
1950 and thereafter I was concerned with the People’s Representation Bill and the Delimitation 
Orders. I had hardly any time to our Foreign Affairs. I did not think it right to do away leaving this 
work unfinished. 

 
In the second place I thought it necessary to stay on, for the sake of the Hindu Code. In 

the opinion of some, it may be wrong for me to have held on for the sake of the Hindu Code. I 
took a different view. The Hindu Code was the greatest social reform measure ever undertaken 
by the Legislature in this country. No law passed by the Indian Legislature in the past or likely to 
be passed in the future can be compared to it in point of its significance. To leave inequality 
between class and class, between sex and sex which is the soul of Hindu Socitty untouched and 
to go on passing legislation relating to economic problems is to make a farce of our Constitution 
and to build a palace on a dung beap. This is the significance I attached to the Hindu Code. It is 
for its sake that I stayed on notwithstanding my differences. So if I have committed a wrong it is 
in the hope of doing some good. Had I no ground for such a hope, for overcoming the 
obstructionist tactics of the apponents? I would like in this connection to refer only to three of the 
statements made by the Prime Minister on the floor of the House. 

 
On 28th November, 1949 the Prime Minister gave the following assurance. He said : 
 
“What is more, the Government is committed to this thing (Hindu Code). It is going 

through with it.” 
 
“Government would proceed with that. It is for this House to accept a measure, but if a 

Government takes an important measure and the House rejects that Government, then the 
Government goes an another Government comes in its place. It should be clearly understood 
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that this is one of the important measures to which the Government attaches importance and on 
which it will stand or fall.” 

 
Again on 19th December 1949 the Prime Minister said : 
 
“I do not wish the House to think in the slightest degree that we consider that this Hindu 

Code Bill is not of importance, because we do attach the greatest importance to it, as I said, not 
because of any particular clause or anything but because of the basic approach to this vast 
problem in economic and social. We have achieved political freedom in this country, political 
independence. That is a stage in the journey, and there are other stages economis, social and 
other. And if society is to advance, there must be this integrated advance on all fronts.” 

 
On the 26th September 1951 the Prime Minister said : 
 
“It is not necessary for me to assure the House of the desire of Government to proceed 

with it within possibilities, and so far as we are concerned we consider this matter as adjourned 
till such time as the next opportunity—I hope it will be in this Parliament—offers itself.” 

 
This was after the Prime Minister had announced the dropping of the Bill. Who could not 

have believed in those pronouncements of the Prime Minister? It I did not think that there could 
be a difference between the promises and performances of the Prime Minister, the fault is 
certainly not mine. My exit from the Cabinet may not be a matter of much concern to anybody in 
this country. But I must be ture to myself and that I can be only going out. Before I do so I wish to 
thank my colleagues for the kindness and courtsy thay have shown to me during my membership 
of the Cabinet. While I am not resigning my membership of Parliament I also wish to express my 
gratitude to Members of Parliament for having shown great tolerance towards me. 
 

Sd|- B. R. AMBEDKAR 
New Delhi, 
10th October, 1951 
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खंड १० वा 
 

प्रकरि ६ 
 

राणजनाम्यावरील प्रणतणक्रया 
 

राणजनामा (पुढे चालू) 
 

प्रकृती बरी नव्हती म्हिून आंबेडकरानी राचजनामा चदला की नेहरू, हहद कोड चबल (भीमस्मृचत) मंजूर 
करण्यास तयार नव्हते म्हिून? आंबेडकर व नेहरू याचं्यातील झालेला पत्रव्यवहार लोकसभेत पं. नेहरंूनी 
वािून दाखचवला, हे योग्य की अयोग्य झाले या म द्यावंर वतसमानपत्रातूंन व लोकसभेत बरीि ििा झाली. चतिे 
काही नम ने मी येथे देत आहे. 
 

RESIGNATION NOT DUE TO ILLNESS 
 

Dr. Ambedkar’s statement, New Delhi, October 12 
 
Dr. B. R. Ambedkar said here to-day that he had not resigned on grounds of illness. 
 
In a statement he said that in his letter of August 10 last, to the Prime Minister, he had 

referred to his illness but had not mentioned it as a ground for his resignation. He had mentioned 
it as a ground for getting higher priority for the Hindu Code. In their letter of resignation of 
September 27 last, he had not mentioned illness as a ground for his resignation. 

 
“How anybody can spell out from those two letters that I resigned because of my health, I 

am unable to understand. I knew that attempts were being made to give such an impression, 
that is why I wanted to make a statement in the House so that nobody should be under any false 
impression.” 

 
The former Law Minister expressed surprise over the question about his statement in 

Parliament on his resignation, having been raised against at 6 P.M. yesterday. After reading the 
press reports of what had happened in the House in his absence, he found that some confusion 
had been created in the minds of the members by what was said by the Prime Minister and the 
Deputy Speaker. 
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“Unfortunately,” Dr. Ambedkar said, “the Prime Minister did not inform me that he was 
going to raise the question in the evening at six O’clock. If he had told me of his intention to do 
so, I would have certainly been present in the House to hear what he had to say, and offer my 
explanation there. But I received no such intimation from him and consequently was not present 
in the House. 

 
“I, therefore, think it necessary to clarify the position. I have not been able to understand 

what exactly the Prime Minister wanted to gain by reading the correspondence between him and 
me, I can only guess. If the impression which the Prime Minister seems to be desirous of creating 
by reading the correspondence was that the ground for my resignation was my illness, it is not 
difficult to dispel that conslusion.” 
 

PROPRIETY OF READING OUT DR. AMBEDKAR’S LETTERS 
Mr. Kamath’s Query in Parliament 

 
New Delhi, October 12 : The propriety of the Prime Minister’s reading out to Parliament 

last evening the letters exchanged between Dr. Ambedkar and himself, without taking the 
permission of the former and without informing him; was raised in Parliament this morning by Mr. 
H. V. Kamath. 

 
Soon after Dr. Ambedkar had taken his seat in the front bench amidst cheers, Mr. 

Kamath raised this question and asked whether Dr. Ambedkar would be permitted to make a 
statement commenting on the correspondence. The Deputy Speaker said that every member 
should speak for himself. He pointed out that he had fixed 6 P.M. last evening as the time for Dr. 
Ambedkar to make the statement. At that time Dr. Ambedkar was not in his seat and the Prime 
Minister wanted to read out certain relevant papers and permission was given. No particular 
notice need be given to any member. 

 
Clarifying his position, Dr. Ambedkar said that when he left the Chamber in the morning, 

he was quite sure that he had left the impression on the House and the Chair that he was not 
prepared to make a statement at 6 P.M. He was not saying that he felt injured by the Prime 
Minister’s reading out the correspondence at 6 P.M. “knowing fully well that I had stated clearly 
in the morning that I was not going to obey your observations and make the statement at 6 P.M.” 
 

Dr. Ambedkar added : — 
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“Whether it was jusifiable for the Prime Minister to have read out the letters or not is a 
matter I leave to the Prime Minister and yourself, because I have other channels open to me for 
correcting wrong impressions.” 

 
Closing the incident, the Deputy Speaker said : “It is always open to a member to change 

his mind, and make the statement, especially when once I had fixed 6 P.M. as the time for the 
statement.” 

 
(The Times of India, 11-10-51). 

 
चवचवधवृत्त या साप्ताचहकाच्या १४–१०–५१ च्या अंकात आलमर्ीर यानंी या प्रकरिावर खालीलप्रमािे 

चविार प्रदर्मशत केले होते : — 
 

डॉ. आंबेडकरांचा अपमान 
 

धक्कातंत्राच्या या नेहरूचनयोचजत काळात श्री. जवाहरलला नेहरू याचं्यानंतर भारतािे कायदामंत्री डॉ. 
आंबेडकर यानंी ख द्द नेहरंूच्या काँगे्रस सरकारलाि एक जबरदस्त धक्का रे्ल्या र् रवारी देऊन नेहरंूच्या 
डोळ्यासंमोर काजव े िमकावले. हा धक्का आपल्या मंचत्रपदाच्या राचजनाम्यािी कारिे जाहीर करन डॉ. 
आंबेडकर यानंी चदला आहे. आचि ही कारिे प्रकट करताना डॉ. आंबेडकरांनी नेहरू सरकारवर, चवशषेतः 
श्री. जवाहरलाल नेहरू याचं्यावर, व्यस्क्तशः जे आरोप केले आहेत त्यािें समाधानकारक खंडि श्री. नेहरू 
यानंा करता आलेले नाही. तथाचप, या कारिािंा चविार तूतस बाजूला ठेवनू डॉ. आंबेडकर हे आपल्या राचजनामा 
प्रकरिी स्वतःिे चनवदेन करण्यास उभे राचहले असता त्यानंा हरकत घेऊन पालसमेंटिे डे.स्पीकर श्री. 
अनंतशयनम् अय्यंर्ार यानंी जी दंडेली केली, आचि चजिे पयसवसान डॉ. आंबेडकर यानंी सभार्ृहातून िालते 
होण्यात झाले, चतिा तीव्र चनषेध करिे मला जरूर आहे. डॉ. आंबेडकर यानंी स्वतःच्या लेखी चनवदेनािी प्रत 
आपल्याला आर्ाऊ चदली नाही आचि ती न चदल्याम ळे सभार्ृहात एखाद्या सभासदाने अप्रस्त त, बदनामीकारक 
व सभार्ृहाच्या इभ्रतीला कमीपिा आििारी चवधाने करू नयेत म्हिून सावधचर्री घेण्यािे आपले कतसव्य 
आपल्याला पार पाडता आले नसते असे कारि प ढे करून श्री. अनंतशयनम् अय्यंर्ार यानंी डॉ. आंबेडकराचं्या 
बाबतीत स्वीकारलेल्या दंडेलीच्या धोरिािे समथसन केले. पि हे त्यािें समथसन केवळ पोकळ आहे, एवढेि 
नाही, तर ते अन्याय्य आचि बेकादेशीर आहे, असेि मी म्हितो डॉ. आंबेडकर हे चनवदेन करिार हे कळून तशी 
परवानर्ीही त्यानंी त्यानंा चदली होती. या चनवदेनािी ही अशी पाश्वसभमूी असता अय्यंर्ार यानंा चनवदेनाच्या 
प्रतीिी मार्िी ऐन वेळी कशी करता येते? बरे, या मार्िीवर बोट ठेवनू डॉ. आंबेडकरानंा श्री. अय्यंर्ार यानंी 
चनवदेन करण्यािी परवानर्ी नाकरली असेही म्हिता येत नाही, कारि चनवदेनािी प्रत चमळत नसताही डॉ. 
आंबेडकरानंा सायंकाळी ६ वाजता हे चनवदेन वािण्यािी परवानर्ी श्री. अय्यंर्ार देति होते. मर् महर्त्त्व श्री. 
अय्यंर्ार याचं्या मार्िीला होते, सभार्ृहाच्या सभार्ृहाच्या इभ्रतीला होते, की आिखी द सऱ्या कशाला होते? 
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श्री. अय्यंर्ार याच्या या लंर्ड्या समथसनावरून असेि म्हिावे लार्ते की केवळ आंबेडकर यािंा 
अपमान व पािउतारा करण्याच्या हेतूनेि श्री. अय्यंर्ार यानंी ही दंडेली पालसमेंटमध्ये र्ाजचवली आचि आपली 
क्ष द्र मनोवृत्ती प्रकट केली. श्री. अय्यंर्ार हे हहद कोड चबलािे एक छ पे चवरोधक आहेत ही र्ोष्टही या प्रसंर्ी मला 
नजरेआड करता येत नाही. 
 
त्यांना अणधकार नाही 
 

चशवाय डॉ. आंबेडकर यानंी स्वतःिे चनवदेन डे. स्पीकरला आर्ाऊ सादर करिे जरूर होते, असा 
आग्रह तरी श्री. अय्यंर्ार यानंा कसा धरता येतो? 
 

डॉ. आंबेडकरांनी लेखी णनवेदन तयार न करता उत्स्फूतप भाषि करून आपल्या राणजनाम्याची कारिे 
जाहीर केली असती तर त्यांची अशी अडचि श्री. अय्यंगार यांना करता आली असती काय? अथवा त्या तोंडी 
भाषिाचा सारांश आगाऊ कळणवण्यात यावा असा तरी आग्रह धरता आला असता काय? मग जो न्द्याय तोंडी 
णनवेदनाबद्दल तोच लेखी णनवेदनाला त्यांनी का लाव ूनये? 
 

आचि डॉ. आंबेडकरासंारखा एक जबाबदार मंत्री अप्रस्तूत बदनामीकारक अथवा सभार्ृहाच्या 
प्रचतष्ेला बाधक असे भाषि करील अशी अर्ाऊ कल्पना तरी श्री. अय्यंर्ार यानंी का करन घ्यावी? अशी 
सूिना करिे हे जेवढे मंत्र्याचं्या इभ्रतीला कमीपिा आििारे आहे, तेवढेि सभापतीच्या कतसव्याबद्दल आचि 
अचधकाराबद्दल श्री. अय्यंर्ार यानंी फाजील कल्पना करून घेऊन त्यािें भलतेि स्तोम माजचवल्यासारखे ठरत 
नाही काय? स्वतःच्या मोठेपिाबद्दल ज्याच्या कल्पना अवास्तव असतात त्याने इतराचं्या सभ्यतेबाबतस द्धा 
त्यानंा काही सवलती देिे अर्त्यािे असते. पि ती जािीव श्री. अय्यंर्ार यानंा असल्यािे चदसत नाही. 
थोडक्यात म्हिजे डॉ. आंबेडकर याचं्याकडून त्याचं्या चनवदेनािी प्रत आर्ाऊ मार्ण्यािा कोिताही अचधकार 
श्री. अय्यंर्ार यानंा पोहोित नव्हता व नाही. व डॉ. आंबेडकर यानंी श्री. नेहरू यानंा एक प्रत आर्ाऊ चदली हा 
उल्लेखही त्यानंी करिे अप्रस्त तपिािे होते. कारि श्री. नेहरंूनाही ह्या चनवदेनािी प्रत आर्ाऊ चमळण्यािा 
अचधकार नाही. डॉ. आंबेडकर यानंी ती प्रत त्यानंा चदली हे त्यांिे सौजन्य म्हटले पाचहजे. 
 

अशी णनवेदने कोिालाही पूवपकल्पना न देता करण्याचा मंत्र्यांना अणधकार आहे. आणि १९३८ साली 
डॉ. खेर यांनी असे णनवेदन मध्यप्रांताच्या असेंब्लीमध्ये करून आणि त्यावेळचे मध्यप्रांत असेंब्लीचे स्पीकर श्री. 
घनुःश्यामदास गुप्ता यांनी ते णबनतक्रार मान्द्य करून या बाबतीत पायंडाही पाडून ठेवला आहे. 
 

“अस्पृश्य मनु डॉ. आंबेडकर” 
 

अथात ही चकळसवािी दडपशाही पालसमेंटमध्ये केली जाण्यास सभापतीि कारिीभतू आहेत आचि 
त्यानंीि आपल्या पक्षपाती वतसनाने सभार्ृहाच्या इभ्रतीला कमीपिा आिला याबद्दल द मत असण्यािे कारि 
नाही. 
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माझा तर असा तकप  आहे की डॉ. आंबेडकर यांना णडवचले तर णनवेदन वाचून न दाखणवता ते चालते 
होतील अशी कल्पना घेऊनच हा डाव सभापती श्री. अय्यंगार यांनी टाकला व एका दगडाने दोन पक्ी मारले. 
एक तर त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांचा त्याना पािउतारा करता आला आणि दुसरे असे की ते णनवेदन डॉ. 
आंबेडकरानंी वाचून दाखणवले असते तर पालपमेंटच्या णरपोटात रीतसर दाखल होऊन सरकारची शोभा झाली 
असती, त्या णनवेदनाला सरकारी णरपोटातून मज्जाव करता आला. या णनवेदनात काँगे्रस, काँगे्रसपक्ाचे स्व्हप 
श्री. सत्यनारायि णसन्द्हा यांच्यावर उघड–उघड आरोप आहेत, नेहरंूच्या णवश्वासघातावर टीका आहे. मग हे 
णनवेदन णरपोटात दाखल न होण्यासाठीच ही कारवाई मुद्दाम करण्यात आली असे का म्हिू नये? 
 

ही वृत्ती चतरस्करिीय आहे एवढेि मी म्हितो. ह्या बनावानंतर डॉ. आंबेडकर यानंी जाहीर केलेल्या 
त्याचं्या राचजनाम्याच्या कारिािंा थोडक्यात चविार करिे क्रमप्राप्त आहे. तथाचप ही कारिे वािल्यानंतर 
सकृद्दशसनीि मला असे म्हििे जरूर वाटते की ही जी कारिे डॉ. आंबेडकर यानंी प ढे केली आहेत, त्यातंील 
वैयस्क्तक भार् र्ाळला असता अथवा आपल्याला प्रत्यक्ष राज्यकारभाराशी संबंध येिारे खाते नेहरंूनी चदले 
नाही, अशा प्रकारिे वैषम्यचनदशसक चनदेश र्ाळले असते, तर जास्त िारं्ले झाले असते. नेहरंूिे परराष्ट्रीय 
धोरि, अवाढव्य लष्ट्करी खिस अथवा काश्मीरिा क जत पडलेला प्रश्न ह्या प्रश्नाशंी रे्ली िार वषे डॉ. 
आंबेडकरािंा संबधं आला होता. अथात त्यानंी प्रकट केलेली कारिे देखील पचरिामकारक वाटत नाहीत. पूवस 
बरं्ालमधील हहदू व भारतीय अस्पृश्य यािंी उपेक्षा, म सलमानािंी ख शामत, देशािे धोरि ठरचवण्याच्या 
बाबतीत आपल्याला बचहष्ट्कृत करून अस्पशृ्य लेखण्यािा नेहरंूच्या मंचत्रमंडळाने केलेला प्रयत्न आचि सवात 
महर्त्त्वािी र्ोष्ट म्हिजे हहद कोडचबलाच्या बाबतीत नेहरंनी केलेला चवश्वासघात हीि कारिे माझ्या मते जास्त 
महत्वािी आहेत. 
 

या णनवेदनातून डॉ. आंबेडकरांच्या मनाला पोळिारी जी एकच एक वेदना प्रकट होत आहे ती हीच 
की भारताची राज्यघटना तयार करून आधुणनक मनूच्या स्थानावर जरी डॉ. आंबेडकर हे जाऊन बसले, तरी 
त्यांना काँगे्रसने, नेहरंूनी आणि त्यांच्या गोटातील सनातन्द्यांनी अस्पृश्य मनू म्हिूनच लेखले आणि तसेच 
वागणवले! मी म्हितो की हे एकच  कारि डॉ. आंबेडकरांनी पुढे केले असते आणि “कहदुकोड णबलाबरोबर 
माझे सरकार तरेल अथवा पडेल” या श्री. जवाहरलाल नेहरंूच्या घोषिेतील पोकळपिा व भंपकपिा, 
त्यांच्या धरसोडीच्या धोरिाचा उच्चार करून, उघड केला असता तर त्यांचा णवषाद जास्त तत्त्वणनष्ठ, जास्त 
प्रांजल आणि जास्त उठावदार णदसला असता. इतर कारिांवर डॉ. आंबेडकरांनी बोट ठेविे म्हिजे 
काँगे्रसच्या इतर सवपसामान्द्य टीकाकारांशीच सहमत होण्यासारखे आहे, पि सरकारी घटक म्हिून चार वष े
काम केलेल्या सरकारी मंत्र्याला मात्र आपल्या राणजनाम्याची कारिे सांगताना ही भूणमका स्वीकारता येत 
नाही. 
 

पत्रकाराचं्या स्वातंत्र्यािी र्ळिेपी करण्यासाठी नेहरंूना त्याचं्या पक्षीयानंी ज्या सवलती चदल्या व ज्या 
चमळाल्याम ळे सरकारने घाईघाईने चबल पास करून घेतले, त्या सवलती नेहरंूना आपल्या अन यायाकंडून 
हहद कोड चबलासाठी हक्काने मार्ता आल्या नाहीत अथवा तसे दडपिही घालता आले नाही हा नेहरंिा 
द बळेपिा डॉ. आंबेडकरानंी उठावदारपिे माडंला असता आचि त्या जोरावर स्वतःिा राचजनामा देऊन 
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नेहरंच्याही राचजनाच्यािी मार्िी केली असती, तर हा पचवत्रा जेवढा नाट्यपूिस, तेवढाि चबनतोड चदसला 
असता (पा. ४, १२ व १) 
 

बाबासाहेबानंी राचजनामा चदला याबद्दल टीका करिारे वक्तव्य मद्रासिे श्री. व्ही. कूमसय्या, अध्यक्ष, 
बकॅवडस क्लासेस, शडे्यूल्ड कास्टस अँड राईब्स फेडरेशन, मद्रास, यानंी १४–१०–५१ रोजी प्रचसद्ध केले. 
पतंप्रधान श्री. नेहरू यानंी हहद कोड चबल हे पचरस्स्थतीिे अवलोकन करून प ढील लोकसभेपयंत तहकूब ठेवले 
हे योग्य केले; आचि नेहरंूच्या मंचत्रमंडळात िार वषे, चवसंर्त सूर न काढता र् पिूप बसून, आंबेडकरानंी काळ 
व्यतीत केला व आता नेहरंूच्या धोरिावर ते हल्ले िढवीत आहेत हे आंबेडकरानंा शोभत नाही, अशा अथािे श्री. 
कूमसय्या यािें चविार होते. त्याचं्या वक्तव्यािा वृत्तातं प्रचसद्ध झाला होता तो असा : — 
 

DR. AMBEDKAR’S RESIGNATION 
Madras Leader’s Criticism 

 
Madras, October 14 : Mr. V. Kurmayya, President of the Backward Classes, Scheduled 

Castes and Scheduled Tribes Federation, Madras, yesterday criticised Dr. Ambedkar’s action in 
resigning from the Cabinet. 
 

Mr. Kurmayya said, in a statement, while this did not come as surprise to people 
intimately known to him and to the Scheduled Casted Federation, the immediate cause of his 
resignation, according to his statement, was the dropping of the Hindu Code Bill. Mr. Nehru as 
the responsible and undaunted leader of the nation “had to mobilise sufficient strength from all 
shades and schools of thought in the country before getting the Bill throught Parliament and his 
decision to postpone this “truncated” Bill to the new Parliament was most wise.” 

 
Mr. Kurmayya said : “Dr. Ambedkar had also raised other issues which led him to resign 

from the Central Cabinet. If Dr. Ambedkar had honestly and sincerely felt that he was ignored 
and his opinion was not cared for by the Cabinet, he had no business to continue to be a 
member of the Cabinnt for the last four years.” 

 
He stated that his view that Kashmir should be partitioned would shake the very 

foundation of the sovereign Republic of India. (The Times of India, 15-10-51). 
 
डॉ. आंबेडकर यानंी अस्पृश्यािंी व दचलतलोकािंी सवांर्ीि प्रर्ती घडवनू आिण्यासाठी जे सतत 

प्रयत्न केले, त्याबद्दल त्यािें अचभनंदन करिारा आचि हहदी घटना तयार करण्यात आंबेडकरानंी जे चजवापाड 
प्रयास केले त्यािी दखल न घेता त्यानंा वाईट रीतीने वार्वनू त्यानंा मंचत्रमंडळात राहिे अशक्य केल्याम ळे 
हहदी सरकारिा चनषेध करिारा, आचि लोकसभेत उपसभापतींनी आंबेडकरानंा जी तकस द ष्ट वार्िूक चदली 
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त्याबद्दल त्यािंा चनषेध करिारा ठराव म ंबईतील अस्पृश्य लोकानंी १४-१०-५१ ला रात्रौ भरचवलेल्या जाहीर 
सभेत मंजूर केला. ही सभा ऑल इंचडया शडे्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन, म ंबई शाखा, याचं्या वतीने आंबेडकर 
मदैान, वरळी येथे भरचवण्यात आली होती. अध्यक्ष श्री. एि. के. पटेल हे होते. या सभेिा वृत्तातं १५-११-५१ 
च्या टाईम्समध्ये “Bombay Protest” या शीषसकाखाली आचि श्री. कूमसय्या याचं्या चनवदेनाच्या वृत्तातंाखाली 
देण्यात आलेला होता. 

 
या प्रकरिावर ‘मिेँस्टर र्ार्मडयन’ या चब्रचटश पत्राने १२-१०-५१ च्या आपल्या अंकात चविार प्रदर्मशत 

केले. आंबेडकरािंा राचजनामा म्हिजे एका मंत्र्यािे मंचत्रमंडळाचवरद्ध बडं होय आचि हे बडं श्री. नेहरू यानंा 
फार हाचनकारक होिार आहे, असे या पत्राने उद्र्ार काढले होते. प ढील चनवडि कीवर दृष्टी ठेवनू 
आंबेडकरानंी राचजनाम्यािी वळे साधली, कारि त्यानंा सहा कोटी अस्पृश्यािंा लढा चवरोधी पक्षात राहून 
लढवायिा आहे. आंबेडकर हे चिनी लालभाईंवर टीका करतात, कारि त्यािें साम्यवादी तर्त्त्वज्ञान 
आंबेडकराना मान्य नाही. पि यदाकदाचित आंबेडकराना अस्पशृ्यािें नेतृत्व करता आले नाही तर लालभाई ते 
नेतृत्व करू शकतील, असे सदर पत्राने उद र्ार काढले आहेत. या पत्राच्या उद्र्ारािें वृत्त १५-१०-५१ च्या 
टाईम्सने “U. K. Paper’s Comment” या सदराखाली आचि म ंबईच्या सभेच्या वृत्तातंाखाली प्रचसद्ध केले 
होते. 

 
राचजनाम्यासंबधंी जे चनवदेन बाबासाहेबानी प्रचसद्धीसाठी चदले त्यािा वृत्तातं मिेँस्टर र्ार्मडयन (आता 

फक्त र्ार्मडयन) या पत्राने १२ ऑक्टोबर १९५१ च्या अंकात प्रचसद्ध केला तो असा : — 
 

“India’s Lonely Furrow” 
Ex-Minister’s Critcism 
From our Correspondent ............ 

 
भावाथस : — डॉ. आंबेडकरानंी राचजनाम्यासंबधंी जे आत्मचनवदेन ११ ऑक्टो - १९५१ च्या रात्री 

जनतेच्या माचहतीसाठी प्रचसद्धीस चदले त्यात त्यानी परराष्ट्र. व्यवहार, पाचकस्तान आचि उपसचमत्या यासंबधंी 
नेहरू प्रधानमंडळाने जी धोरिे स्वीकारलेली आहेत त्याबद्दल खरमरीत टीका केलेली आहे. ११ ऑक्टोबरला 
आंबेडकरानंी लोकसभात्यार् केला, कारि उपसभापती हे त्याना आत्मचनवदेन वािून दाखचवण्यास परवानर्ी 
देत नव्हते. परराष्ट्रधोरिाबद्दल आंबेडकरानंी आत्मचनवदेनात म्हटले आहे की, स्वातंत्र्य चमळाले तेव्हा 
जर्ातील सवस देश भारताकडे चमत्रत्वाच्या सहान भतूीने पहात होते. त्यानंतर भारताने अचलप्ततावादािी भचूमका 
स्वीकारली व ते सवस देश भारतापासून दूर झाले. आता भारताला कोिताही परकीय देश चमत्र म्हिून 
मानावयास तयार नाही. यािा पचरिाम असा झाला की शजेारच्या शत्रपूासून भारतािे संरक्षि करण्यासाठी 
प्रिडं सैन्य भारताला ठेवावे लार्ले आहे. त्यासाठी भारताला आपल्या उत्पन्नातून ५० टक्क्याहूंन जास्त पैसे 
खिावे लार्तात. काश्मीरच्या संबंधात भारताने पाचकस्तानशी वैर उत्पन्न केले व त्यासाठी भरमसाठ खिस 
आतापयंत केला. भारत–पाचकस्तान यािंा काश्मीर संबधंीिा संघषस खतम् करण्यािा एकि मार्स आहे, तो 
म्हिजे काश्मीरिी फाळिी तीन भार्ात करिे–पाचकस्तानव्यात भार्, काश्मीरिे खोरे व जम्मूलडाक. काश्मीर 
खोऱ्यात लोकमताने ठरवाव े की, काश्मीरने पाचकस्तानात अर्र भारतात जाव े हकवा स्वतंत्र राहाव.े पूवस 
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पाचकस्तानातील म सलमानेतर लोकानंा भारताने साहाय्य करण्यास हव े होते. पि त्याबद्दल भारताने मूर् 
चर्ळलेले आहेत. भारतातील अस्पशृ्य वर्ालाही सरकारच्या मदतीिी फार जरूरी आहे. पि याबद्दल सरकारने 
भरीव असे कायस केलेले नाही. हहद कोड मंजूर करून घेण्यासाठी आपले सरकार आपले स्वत्व पिास लावील 
आचि ते मंजूर नाही झाले तर आपले सरकार राचजनामा देईल, असे उद्र्ार पतंप्रधानानंी काढलेले होते. 
त्याप्रमािे ते वार्लेले नाहीत. 
 

पतंप्रधानमंडळातील काही मंत्र्याचं्या सचमत्या व उपसचमत्या नेमण्यात येतात व त्या राज्यकारभारािी 
सूते्र हलचवतात. या सचमत्यांत तेि तेि लोक घेण्यात येतात. य एकाही सचमतीत मला घेण्यात आले नव्हते. या 
सचमत्या जे चनिसय घेतात ते र् प्तपिे. व ते नीिसय पंतप्रधानाचं्या मंडळाप ढे माडंण्यात येतात. त्यानंा कोिी 
चवरोध करण्यास धजत नाही. हे चनिसय प्रधानमंडळािे चनिसय म्हिून जाहीर करण्यात येतात. 

 
आपले प्रकृती बरी नाही, म्हिून आपि राचजनामा देत आहोत, असे प्रथम आंबेडकरानंी राचजनाम्यािे 

कारि चदले होते. चनवदेनात इतर कारिे चदली आहेत यापैकी खरी कारिे कोिती याबद्दल लोकसभेत शकंा व 
तकस चवतकस  प्रदर्मशत करण्यात आले. पंतप्रधान व उपसभापती श्री. अय्यंर्ार यानंी प्रथम आंबेडकरानंा चनवदेन 
वािू द्याव े असे ठरचवलेले होते. पि ते वािण्याच्या अर्ोदर श्री. अय्यंर्ार यानंी चनवदेनािी प्रत 
आंबेडकराचं्याकडे माचर्तली तेव्हा आंबेडकरानंी त्यानंा चविारले, ‘प्रत मार्ण्यािा त म्हाला अचधकार आहे 
काय?’ लोकसभेच्या सभासदाला आपले मत प्रदर्मशत करण्याच्या बाबतीत हे त मिे आक्रमि होत आहे. यावर 
श्री. अय्यंर्ार म्हिाले की, लोकसभेत वादचववादािे वादळ उत्पन्न करिारे व सभेच्या एकंदर दजाला बाध 
आििारे म दे्द चनवदेनात आहेत की काय एवढेि पाहण्यािी माझी इच्छा आहे. आंबेडकरानंी चनवदेनािी प्रत 
देण्यािे नाकारल आचि सभेतील एकंदर वातावरि पाहून त्यानंी समात्यार् केला. 

 
राचजनामाप्रकरिावर मिेँस्टर र्ार्मडयनने अग्रलेख चलचहला त्यािा भावाथस मी खाली देत आहे. 
 
भावाथस : — भारताला स्वातंत्र्य चमळण्यापूवी अस्पशृ्यािें प ढारी डॉ. आंबेडकर हे काँगे्रसिे चवरोधक 

होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ते काँगे्रसबरोबर इमानाने सहकायस करू लार्ले. आता त्यानंी मंत्रीमंडळाच्या 
सभासदत्वािा राचजनामा चदलेला आहे. आचि आता ते स्वतंत्र झालेले आहेत. त्यािंी कारकीदस उज्ज्वल व 
कौत कास्पद आहे. कायदेमंत्री म्हिून ते काम करीत होते आचि भारतीय घटना तयार करण्यात त्यािंा प्रम ख 
भार् होता. एका अस्पृश्य मािसाने लोकसभेत घटनेिा मस दा माडंावा आचि तो मंजूर करून घ्यावा हे 
(नेहमीच्या प्रथेन सार) चवसंर्ति होते. काहंी आठवड्यापूवी त्याचं्यात आचि त्यािें पूवीिे शत्रू, हहद लोक, 
याचं्यात संघषस चनमाि झाले. हहद कोड चबल हे आपि तयार केलेल्या अवस्थेत मंजूर झाले तर ते आपल्या 
राजकीय जीवनातील एक द सरे स्मृचतचिन्ह म्हिून राहील अशी डॉ. आंबेडकर अपेक्षा करीत होते. णहदंूचे 
धार्चमक व सामाणजक आचार–णवचार व चालीरीती यांना आधुणनकतेचे रूप देिे ही णबलात प्रमुख बाब होती. 
परंत  लोकसभेतील हहद सभासदानंी चबलाला चवरोध केला, आचि चबल बेम दत प ढे ढकलण्यात आले. आपि 
राचजनामा का देतो, यासंबंधी लोकसभेत भाषि करण्यािी डॉ. आंबेडकरानंी इच्छा प्रदर्मशत केली तेव्हा 
उपसभापतींनी त्यानंा परवानर्ी चदली नाही, हे इतर लोकानंा उमसटपिािे चदसले. डॉ. आंबेडकर जे भाषि 
करिार होते त्यािे रूपातंर आता त्यानंी चनवडि कीिा जाहीरनामा म्हिून केलेले आहे. ती जाहीरनामा त्यानंी 
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प्रचसद्ध केलेला आहे. त्यात त्यानंी मंचत्रमंडळाच्या भोंर्ळ कारभारावर सडकून टीका केलेली आहे. काश्मीरिी 
फाळिी करिे हा एकि उपाय काश्मीरिा प्रश्न सोडव ू शकेल असे त्या जाहीरनाम्यात स िचवलेले आहे. 
काश्मीरच्या प्रश्नाम ळे भारताला दर साल वीस  कोटी रपये खिावे लार्तात. हा प्रश्न अस्स्तत्वात नसता तर 
ही मोठी रक्कम समाजप्रर्तीच्या कायासाठी खिस करता आली असती. प.ं नेहरंूनी चवचित्र परराष्ट्रीय धोरि 
स्वीकारून भारतािे परदेशचमत्र दूर लोटले, याबद्दल जाहीरनाम्यात नेहरंूवर टीका केलेली आहे. आंबेडकर 
यानंी जी मते जाहीर चनवदेनात प्रदर्मशत केलेली आहेत ती आता भारतातील आमजनतेत पसरलेली आहेत. 
कोित्या ना कोित्या उपायानंी आचि केव्हातंरी भारतािी व िीनिी मैत्री होईल आचि त्याम ळे आचशयातील 
बरेि देश अचलप्ततावादािा स्वीकार करतील आचि नंतर पचिम बाळर्तात. नेहरंूिा हा आशावाद माननीय 
आहे, हे खरे. पि या आशावादाला (ध्येयाला) िीन पाहठबा देईल, असे मत नेहरू कोित्या आधारावर 
स्वीकारतात? त्यानंा पेहकर्हून भारतीय राजनैचतक अचधकारी जे अहवाल पाठचवतात ते कोित्या स्वरूपािे 
आहेत? आपल्या मंचत्रमंडळातील एका सभासदाने आपल्या चवरद्ध बंड उभारलेले आहे, ही बाब नेहरंूना फार 
भोविार आहे. येत्या चनवडि कीत शले्यलू्ड कास्ट फेडरेशनिे नेतृत्व स्वीकारावे आचि काँगे्रसला एक चवरोधी 
पक्ष म्हिून त्यािे बळ वाढवावे, या हेतूने आंबेडकरानंी ऐन मोक्याच्या वळेी राचजनामा चदला हे योग्यि केले. 
मध्यवती कायदेमंडळासाठी ७२ उमेदवार व प्राचंतक कायदेमंडळासाठी ४५० उमेदवार, फेडरेशन येत्या 
चनवडि कीत उभे करिार आहे. चिनी कम्य चनस्टस याचं्यावर डॉ. आंबेडकरानंी टीका केली आहे हे चवशषे 
महत्त्वािे आहे. भारतात ६ कोटी अस्पशृ्य आहेत. काँगे्रसला आंबेडकर आवडोत अर्र न आवडोत, पि चतने 
स्वतःला असा प्रश्न चविारावा की, अस्पृश्यािें नेतृत्व डॉ. आंबेडकराकंडे न जाता कम्य चनस्टाकंडे रे्ले तर 
भारतात कोिता हलकल्लोळ उठेल? 

 
इतर प्रचतचक्रया अशा होत्या– 
 

RESIGNATIONS 
 

Sir, — From the reports appearing in the press about the resignations of Mr. Achhru Ram 
and Dr. Ambedkar, it appears that the explanation given by our Prime Minister in both the cases 
shows that there is a settled belief in his and his colleagues’ minds that their principles are so 
completely above board that it becomes unnecessary to scan with car all of their acts. 

 
It seems that the Prime Minister has settled it with himself that he and his colleagues are 

incapable of acting improperly towards others. 
 
Does the Prime Minister desire that he and his collegues may, with impunity, disagree 

and dismiss a retired High Court Judge of undoubted integrity and that the latter should not put 
before the public the real state of affairs? 
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In the case of Dr. Ambedkar one may not agree with all of his grievances, but one of them 
conspicuously stands out. How can the responsibility of the Cabinet be joint if decisions are 
taken behind the back of some of the Cabinet members without hearing, their views? 
 
Delhi, October 15. H. L. BHAGAT. 
 

(Times of India, 18-10-51) 
 

DR. AMBEDKAR 
 

Sir, — The way in which Dr. Ambedkar was gagged in Parliament by the Deputy Speaker 
effectively indicates the interpretation of freedom of speech by those who are in power. 

 
It is ridiculous even to think that a man of Dr. Ambedkar’s capacity, intellect and acumen 

would fail to observe the formalities of the House. But the tendering of his resignation changed 
the whole show. As the marker of our Constitution he received bouquests, but now he is given 
brickbats. 
 
Barsi, October 16. P. S. RABADE. 
 

(The Times of India, 19-10-51) 
 

DR. AMBEDWAR 
 

Sir, — Those who helped the exit of Dr. Ambedkar from the Cabinet have only put India 
50 years behind inasmuch as the Hindu Code Bill could not be passed by the present Parliament. 

 
Every progressive section of the Hindu population welcomes this piece of legislation to 

remodel it on a scientific basis, but that a small minority of the orthodox section should have won 
their fight is a sad commentary on the achievements of the Nehru Government. 
 
Bombay, October 16. V. V. DEVAN. 
 

(The Times of India, 20-10-51.) 
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CONGRESS POLICY 
 

Sir, — Mr. Nehru declared that irrespective of the political opinions of individuals of 
exceptional ability, experience any integrity, he would not only warmly support their candidature 
in the elections but would even like to see such men occupying key posts as in the past. In 
contradiction of this declaration, he refuses even direct support to Dr. Matthai who laboured for 
four years as Minister for Transport and Finance at great personal sacrifice. The Congress has 
openly pitted an opponent from its ranks against him. This is the reward for his unselfish service 
to the country. 

 
Dr. Ambedkar is similarly treated, he having burnt midnight oil to draw up India’s 

Constitution. 
 
If this is the treatment meted out to loyal servants of the nation, who could earn on their 

own ten times the amount received from Government, how does Mr. Nehru expect independent 
men of ability and integrity to help him in the admnistration of the country? 
 
Bombay, October 25. RUSSA MEHTA. 
 

(The Times of India; 27-10-51.) 
 

डॉ. आंबेडकरानंी शचनवारी ता. २४-११-५१ रोजी बाँब ेय चनयन ऑफ जरनॅचलस्टिे अध्यक्ष श्री कामथ व 
इतर पत्रकार याचं्याशी चनरचनराळ्या प्रश्न बद्दल ििा केली. त्यात हहद  कोड चबलासंबधंी प्राम ख्याने ििा 
झाली. त्या ििेिा ंवृत्तातं २५-११-५१ च्या नवशक्तीत प्रचसद्ध झाला होता. त्याि चदवशी त्यािें चबलावर भाषि 
झाले होते. त्यािा वृत्तातं खालीलप्रमािे : — 
 

पंणडत नेहरंूमुळे कहदु कोड णबल बारगळले! 
डॉ. आंबेडकरांचा पुन्द्हा आरोप 

 
म ंबई शचनवार : — ख द्द पचंडत नेहरंूनी एक वळे मला हहद कोड चबल लोकसभेतून र्ाळण्यािी चवनंती 

केली होती, असे डॉ. आंबेडकरानंी आज रोजी सायंकाळी दादर येथील मचहलाचं्या सभेत हहद कोड चबल या 
चवषयावर बोलताना साचंर्तले. ही सभा समाजवादी पक्ष व श.े का. फे. यािें चवद्यमाने घेण्यात आली होती. 
अध्यक्षस्थानी डॉ. सौ. काशीबाई अवसरे होत्या. 

 
हहद  कोड चबलािे अन रोधाने काँगे्रसवर हल्ला करताना आंबेडकर प ढे म्हिाले, काँगे्रस हा राजकीय पक्ष 

आहे की धमसशाळा आहे? अन्यथा, एकाि संस्थेत नेहरू व अनंतशयनम् अय्यंर्ार चन पचंडत र्ोहवद मालवीय ही 
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मंडळी एकत्र कशी राहू शकतात? कोड चबलाने हहद  चस्त्रयािंा चकती फायदा होिार आहे हे चवशद करून 
आंबेडकर म्हिाले, “नेहरू चबलािे बाजूने असोत वा चवरोधी असोत, हे चबल संमत करून घेतल्याखेरीज मी 
स्वस्थ बसिार नाही. चबल रे्ल्या ४ वषात केव्हाि पास झाले असते, पि नेहरंूनी ते मारून टाकले.” (चकत्ता). 

 
आपि राचजनामा चदला यािी दोन प्रम ख कारिे देतात. १) श्री. नेहरू व काँगे्रस पक्ष यानंी हहद  कोड 

चबल मंजूर करण्यात आपिाशी दर्लबाजी केली, आचि २) काँगे्रस राजवटीत अस्पृश्यावंर अत्यंत हीन प्रकारिे 
अन्याय होतात तरी ते दूर करण्यास काँगे्रस सरकार मनापासून प्रयत्न करीत नाही. हे लेडी हारटॉर् यानंी 
“India New Pattern” 1995) या आपल्या गं्रथात कबूल केलेले आहे. काँगे्रसपक्षीय (हचरजन) मंत्री श्री. 
जर्जीवन राम हेही आंबेडकरापं्रमािे अस्पृश्यावंर होिाऱ्या अन्यायाचवरूद्ध नेहमी आरडाओरडा करीत 
असतात, परंत  काँगे्रस सरकार त्यानंाही भीक घालीत नाही, असेही चविार सदर लेचखकेने प्रदर्मशत केलेले 
आहेत. 

 
“This (non-support of the Congress Party to the Bill) was one of the reasons for the 

resignation of Dr. Ambedkar who had worked for it devotedly and was bitterly disappointed at the 
outcome” (page 81). 

 
“The leaders of the Scheduled Castes and their representatives in Parliament have been 

bitterly disappointed at the treatment still meted out to members of their community. This was 
one of the grounds for Dr. Ambedkar’s resignation from the Cabinet and Mr. Jagjivan Ram has 
repeatedly complained in the Present Parliament of cases of continuing discrimination, especially 
in the economic sphere.” (page 86). 

 
१९५२ नंतरच्या काळात मध्यवती सरकारतफे पूवीच्या हहद कोडच्या मस द्यातून १) दी हहद  मरेॅज 

ॲक्ट, १९५५, २) दी हहद  सक्सेशन ॲक्ट, १९५६ (जून), ३) दी हहद  मायनॉचरटी अँड र्ार्मडयनचशप ॲक्ट, 
१९५६ (ऑर्स्ट), आचि ४) दी हहद  अडॉप्शन अँड मेन्टेनन्स ॲक्ट, १९५६ (चडसेंबर) हे कायदे करण्यात आले, 
ते डॉ. आंबेडकरानंी कायदेमंत्री म्हिून राचजनामा चदल्यानंतरच्या काळात झालेले कायदे आहेत. पचहल्या 
कायद्यात ‘हहद ’ शब्दािी व्याख्या हहद , बौद्ध, जैन व शीख अशी करण्यात आलेली आहे. स्त्री आचि प रष यानंा 
समान वारसाहक्क देण्यात आलेला आहे. 

 
काँगे्रसपक्ष १९४७ पासून सत्तारूढ झाला व त्याने सत्ता १५ वषांिेवर चटकचवली. मध्यवती मंचत्रमंडळात 

जे मंत्री व उपमंत्री घेण्यात आले त्यात बह संख्य लोक उत्तरप्रदेश आचि म ंबई प्रातंातून घेण्यात आले. इतर 
प्रातंावंर या बाबतीत अन्याय झाला अशी ओरड बरेि चदवस करण्यात आली. पि त्या अन्यायािे पचरमाजसन 
पूिसपिे कधीही करण्यात आले नाही. काँगे्रस पक्षात बेचदली उत्पन्न होण्यास हे एक कारि झाले. तथाचप 
मध्यवती मंडळात जे लोक होते ते श्रीमंत घराण्यातील, वरच्या दजािे स चशचक्षत, कॉलेज व चवद्यापीठातूंन 
पदव्या घेतलेले होते. त्याम ळे मंचत्रमंडळातील कायसक्षमतेबद्दल कोिाला शकंा घेता आली नाही. तथाचप, काही 
मंत्र्यानंी आपल्या कारभारात बराि र्ोंधळ आचि वचशलेबाजीिे प्रकार केले व त्याम ळे लोकमत प्रक्ष ब्ध झाले. 



 

अनुक्रमणिका 

काही मंत्र्यानंा राचजनामे देिे भार् पडले. मध्यवती मंचत्रमंडळात २३ हहदू होते. त्यात एक अस्पृश्य (जर्जीवन 
राम), व एक शीख (स विस हसर्) होते. बाकीच्यातं दोन म सलमान (आझाद आचि कबीर) होते. तथाचप, 
मंचत्रमंडळात ब्राह्मिािें (नेहरू, लालबहादूर, र्ोहवद पतं) विसस्व िालू राहीले. ही ब्राह्मिविसस्वािी जािीव 
असताही जनतेने, प.ं नेहरंूच्या व्यस्क्तमाहात्म्याकडे लक्ष देऊन, सदर जातीय प्रश्नाकंडे कानाडोळा केला. या 
बाबतीत मायकेल बे्रिर यािें खालील उद्र्ार या सवस प्रश्नावंर िारं्ला प्रकाश टाकतात. 

 
“...From the outset, a disproportionate share of senior ministerial posts has gone to two 

States — Uttar Pradesh (the former United Provinces or Uttar Pradesh) and Bombay. In 1957, 
for example, they accounted for seven of the thirteen Cabinet Members. In terms of communal 
representation, there were twenty-three Hindu members of the Cabinet and Ministers of State 
including an Untouchable (Ram), two Muslims (Azad and Kabir), a Sikh (Swaran Singh) and a 
Jain (Ajit Prasad Jain). Among the Hindus, Brahmins predominated with twelve, headed by 
Nehru and Pant. As might be expected, Sanskrit derived languages were spoken by the vast 
majority (twenty-four out of twenty–seven). Members of the cabinet, on the whole, come from 
cities, while Ministers of State are from towns and villages. The majority are from well-to-do 
families. The educational level is extremely high; almost 90 per cent of Cabinet Members received 
a University or College education. Many were trained for the law. Perhaps the most noteworthy 
fact is that sixteen of the twenty-seven (proudly) claim imprisonment under the British Raj. No 
wonder, then, that a prison record — for political activities — has been dubbed ‘the union card’ 
for influence in the Congress and, therefore, in the Government. The average age of Cabinet 
Members was fifty-eight; five of the thirteen were more than sixty and three over sixty-five — 
Nehru, Pant and Azad.” 

 
(Nehru : A Political Biography, 1959, by Michael Bletcher, pages 450-51). 

 
काँगे्रस पक्ष सत्तारूढ झाल्यानंतर त्यात आचि मध्यवती व प्राचंतक मंत्रीमंडळातील सभासदािें हेवदेावे 

आचि प्रामाचिक मतभेद उत्पन्न झाले. पि कायदेमंडळे व लोकसभा येथे पक्षािे बह मत नेहमीि असल्याम ळे 
मंचत्रमंडळे चटकाव धरून सते्तवर राचहली. याला प्रम ख कारि म्हिजे नेहरंूिे व्यस्क्तमाहात्म्य. नेहरंूच्या 
काहीशा दूरदृष्टीम ळे मध्यवती काँगे्रसमंडळात १९४७ ते १९५६ पयंत पाि काँगे्रसतर मंत्री घेण्यात आले. डॉ. 
जॉन मथाई, सर आर. के. षण्म खम्, डॉ. सी. एि. भाभा, डॉ. श्यामाप्रसाद म कजी आचि डॉ. आंबेडकर, 
काँगे्रस मंचत्रमंडळातील घटनाबाह्य आचि लोकशाही तर्त्त्वानंा न मानता राज्यकारभाराबद्दल जे चनिसय घेण्यात 
येत असत त्याला कंटाळून अर्र त्याबद्दल मतभेद प्रदर्मशत करून या सवस पािही काँगे्रसेतर यंत्र्यानंी 
मंत्रीमंडळािे राचजनामे चदले. काँगे्रस पक्षातील बऱ्याि सभासदानंा मध्यवती मंडळाच्या या चनयमबाह्य 
कायसक्रमाबद्दल घृिा चनमांि झाली होती, पि पक्षािी चशस्त म्हिून कोिाला काहीही उघडपिे बोलता आले 
नाही. तोंड दाबनू ब क्क्यािंा मार चनमूटपिे सहन करिे हे मानी स्वभावाच्या मािसानंा शक्य नसते. १९४७ 
पासून १९५७ पयंतच्या काळात अशा स्वाचभमानी आठ मंत्र्यानंी मध्यवती मंडळातून राचजनामे चदले. त्यात सवसश्री 



 

अनुक्रमणिका 

के. सी. नेवर्ी, सी. डी. देशम ख आचि डॉ. आंबेडकर, हेही होते. राचजनामे देताना या मंत्र्यानंी, राचजनाम्यािी 
कारिे देताना, सरकारी धोरिासंंबंध, घटनाबाह्य व लोकशाहीला बाजूला सारून चनिसय घेण्यात येतात, 
याबद्दल नापसंती व्यक्त केली. काहींनी त्यासंबधंी सरकारवर कडक टीका केली. अशा टीकेत डॉ. 
आंबेडकरािंी टीका सवात जास्त जहरी होती. त्याचं्या टीकेिे लक्ष्य पतंप्रधान आचि सत्तारूढ पक्ष हे होते. 
आंतरराष्ट्रीय राजकारिात पतंप्रधानानंी कम्य चनस्ट देशानंा ख ष करण्यासाठी अमेचरका व चब्रटन यानंा बाजूला 
सारले, व भारताला जर्ात कोिी चमत्रदेश आत-राचहला नाही हा म ख्य म द्दा डॉ. आंबेडकरानंी माडंला तोंडाने 
लोकशाहीिा मंत्र जपायिा आचि राज्यकारभार स लतानशाही वळिाने िालवायला ही घटनेिी महाभयंकर 
अशी चवटंबना प.ं नेहरू करीत आहेत असा स्पष्ट आरोप बाबासाहेबानंी केला. नेहरू व त्यािें मंत्रीमंडळ यािंा हा 
बेकायदेशीर राज्यकारभार म्हिजे घटनाबाह्य अधोरी कृत्य होय. आम्ही जी चांगली घटना तयार केली ती 
म्हिजे आता उकीरड्ावर आम्ही राजवाडा उभारला असे वाटू लागले आहे असेही मत डॉ. आंबेडकरांनी 
प्रदर्चशत केले. त्याचं्या या टीकेिा सूड घेण्याकरता कँगे्रस पक्षाने आंबेडकरानंा १९५१–५२ व १९५३ च्या 
चनवडिूकीत पाडले असे मत श्री. बे्रिर यानंी आपल्या Nehru : A Political Biography, 1959, या गं्रथात चदले 
आहे. 
 

१९५० सालात तीन मंत्र्यानंी  राचजनामे चदले. श्री. श्यामाप्रसाद म खजी (उद्योर् व प रवठा) आचि श्री. 
के. सी. नेवर्ी (व्यापार) यानंा पूवस बरं्ालमधून पचिम बंर्ालमध्ये जे चनवाचसत हहदू होते त्याचं्यासंबधंी नेहरू–
चलयाकत अली या नावािा सरकारने केलेला करार पसंत नसल्याम ळे त्यानंी राचजनामे चदले. (एचप्रल २१) डॉ. 
जॉन मथाई हे अथसमंत्री होते. भारतािे हायकचमशनर म्हिून श्री. व्ही. के. कृष्ट्िमेनन लंडनमध्ये होते. ते 
आयलंडिेही भारतातील राजकीय प्रचतचनधी म्हिून काम पहात होते. आपल्या किेरीसाठी डस्ब्लनमध्ये 
इमारती हव्यात असा त्यानंी आग्रह धरला. पि भारताच्या त्यावळेच्या आर्मथक अडििीम ळे सदर इमारतींसाठी 
पसे खिस करिे इष्ट नव्हे, असा फायनान्स कचमटीने चनिसय चदला. तो चनिसय धाब्या. वर बसवनू मेनन याचं्या 
आग्रहाला परराष्ट्रखात्याने (नेहरू) संमती चदली. डॉ. मथाई यानंा हा अपमान वाटला. त्यानंा नेहरू – 
चलयाकत करारही मान्य नव्हता. (Mathai took this as a direct slap. He also had ‘grave misgiving’ 
about ‘The Nehru — Liaquat Ali Pact.’ Nehru — A Political Biography, p. 453) त्यानंी आपल्या 
मंत्रीपदािा राचजनामा चदला. 
 

१९५१ च्या ऑक्टोबर मध्ये (चद. ११) डॉ. आंबेडकरानंी आपल्या मंत्रीपदािा राचजनामा चदला. (१) 
मंत्रीमंडळातील जबाबदारीिी कामे आपिास चदली नाहीत. (२) अस्पशृ्य समाजाच्या चहताकडे सरकार 
कानाडोळा करते. (३) कम्य चनस्ट िीन देशाला भारताने जास्त महर्त्त्व चदल्याम ळे अमेचरका द खावली रे्ली; हे 
धोरि आपिाला मान्य नाही. (४) काश्मीरच्या प्रश्नासंबधंी जे धोरि वळेोवळेी ठरचवण्यात येते ते पडद्यामारे्. 
याबद्दल इतर मंत्र्यानंा नेहरू चवश्वासात घेत नाहीत. काश्मीरिी फाळिी करून हा प्रश्न चनकालात काढावा 
असे आपले मत आहे, आचि (५) जीिसमतवादी हहदंूच्या चवरोधाला चभऊन नेहरंूनी हहद कोड चबलाला 
सादंीकोपऱ्यात नेऊन ठेवले हे आम्हाला पसंत नाही. या पाि कारिामं ळे डॉ. आंबेडकरानंी आपल्या 
मंत्रीपदािा राचजनामा चदला. या पाि करािािें स्पष्टीकरिि करण्यासाठी त्यानंी लोकसभेत ११–१०–१९५१ 
रोजी भाषि केले, (चनवदेनािी प्रत चदली) त्यात नेहरू आचि कें द्र सरकार याचं्यावर रै्र राज्यकारभाराबद्दल 
त्यानंी जबरदस्त टीका केली. 
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The sharpest criticism among those who resigned from the Indian Cabinet came from Dr. 
B. R. Ambedkar, the Untouchable leader. In a lengthy, trenchant statement to Parliament on 11th 
October 1951, the former Law Minister condemned the Union Government for various sins of 
ommissions and commissions. Five reasons were given for his resignation. First, he claimed that 
he was not entrusted with sufficient responsibilities in the Cabinet; some of his listeners were 
surprised, for it was Ambedkar who steered the Draft Constitution through the Constituent 
Assembly. Of greater substance was his charge of unfair treatment to members of his own 
community. ‘The same old tyranny.....Oppression (and) discrimination, which existed before, 
exists now and perhaps in a worse form.’ He also dissented from Nehru’s foreign policy, arguing 
that all States wished well at the time of Independence, but that ‘to-day......... we have no 
friends left.’ More specifically, he attacked the policy of friendship with China, on the grounds 
that it alienated the United States, and the official view on Kashmir. He suggested partition as a 
way out of the impasse. On decision-making within the Government he was hardly discret, 
terming the Cabinet ‘merely a recording......... office of decisions already arrived at by 
Committees’ working behind ‘an iron curtain.’ Nehru himself was not spared. Ambedkar 
deprecated the shelving of the Hindu Code Bill because of the opposition of orthodox Hindus and 
remarked, ‘I got an impression that the Prime Minister, although sincere, had not the 
earnestness and determination to get (it) through (parliament). ‘Confining legislation to 
economic measures, he concluded, ‘is to make a farce of our constitution and to build a palace 
on a dung heap.’ (The text of Ambedkar’s statement is to be found in THE STATESMAN 
(Calcutta), 12 October 1951. See also the NEW YORK TIMES, the NEW YORK HERALD 
TRIBUNE, and the MANCHESTER GUARDIAN of the same date). 
 

The Congress never forgot this outburst. In the general election of 1951-52 it opposed 
Ambedkar in a Bombay Constituency — successfully. A year later the Congress again frustrated 
his effort to secure a seat in Parliament. Ambedkar became increasingly bitter and lavished even 
harsher criticism on the Government in the spring of 1956 (During the conversation with author in 
New Delhi in May 1956). 

 
(Nehru : A Political Biography by Michael Bletcher, pages 454-55). 

 
भारतािी घटना तयार करण्यात डॉ. आंबेडकरानंी फार श्रम घेतले. ड्राफ्टींर् कचमटीिे बाकीिे 

सभासद या बाबतीत फारसे जार्रूक नव्हते. घटनाचनर्ममतीिे श्रेय डॉ. आंबेडकरांना देऊ नये असा एक वर्स 
काँगे्रसमध्ये व देशामध्ये आहे, त्याचं्या या क्ष द्र दृचष्टकोिाबद्दल आचि कूपमंडूक वृत्तीबद्दल बे्रिरने या लोकावंर 
कोरडे  ओढलेले आहेत. या बाबतीत त्यानंी सत्य चित्र वािकापं ढे ठेवलेले आहे ते असे : — 
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The Chief architect, or more correctly, the field general of this campaign was Dr. B. R. 
Ambedkar, one of recent India’s most controversial politicians. An untouchable by birth, 
Ambedkar had been an inveterate foe of the treatment of the HARIJANS and openly supported 
Jinnah on the partition of the subcontinent. (See his Pakistan or the Partition of India, third 
edition, 1946). Through good fortune he received a higher education, including a doctorate from 
Columbia University. As the acknowledged leader of the Untouchables he was appointed to the 
Central Cabinet and served as Minister of Law until his resignation in the autumn of 1951. But it 
was in his capacity as Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly that 
Ambedkar held the spotlight, steering the draft through the oft-stormy debates. (There were six 
other members of the Drafting Committee. However, one resigned from the Constituent 
Assembly, one died and was not replaced, one spent much of his time in America, one was 
engaged in State affairs, and two were ill or away from Delhi). On the purely technical side, the 
burden fell mainly on Sir Benegal Rau, Constitutional Adviser to the Constituent Assembly, S. N. 
Mukherjee, Chief Draftsman and H. V. R. Iyengar, Secretary of the Assembly. 
 

Ambedkar played a vital role as the principal Government spokesman, but it is very 
doubtful whether he shaped the policy on controversial questions. Speaking in Parliament in the 
autumn of 1953, he called for a complete repudiation of the Constitution. When reminded of his 
role, he said, ‘I was aback. I did what I was asked to do. I only carried out the wishes of the 
majority (The Hindu, Madras, 3 September 1953). The disillusioned Ambedkar reiterated this 
view in the spring of 1956, a few months before his death (To the author in New Delhi in May 
1956). By this he meant that decisions were first taken in the Congress party caucus and then 
translated into constitutional language by the Drafting Committee. 
 

(Bletcher, page 423). 
 

काँगे्रस पक्षाने घटनेच्या बाबतीत चनिसय घ्यावते आचि ते ड्रास्फ्टंर् कचमटीकडे पाठवावते. कचमटीने 
त्याप्रमािे घटनेिी कलमे तयार करावीत. ही कलमे तयार करण्यािी संपूिस जबाबदारी आंबेडकराचं्या अंर्ावर 
अिानक पडली. कारि कचमटीच्या एका सभासदाने राचजनामा चदला, द सरा मरि पावला, चतसरा 
अमेचरकेच्या वाऱ्या वरिेवर करीत होता, िौथा राज्यकारभाराच्या दैनंचदन कायसक्रमात रमलेला होता पािवा व 
सहावा हे बह तेकरून चदल्लीच्या बाहेर असत. साराशं आंबेडकरानंा त्याचं्या स्वतःच्या मताप्रमािे घटना चनमाि 
करण्यास वाव नव्हता. घटनेिी कलमे राज्य कत्यांच्या चनिसयानंा अन सरून योग्य भाषेत चलहून काढिे, हेि 
काम बाबासाहेबांना करावे लार्ले. 
 

म ंबई शहर आचि संय क्त; महाराष्ट्र याचं्या चनर्ममतीच्या बाबतीत मध्यवती सरकारने जे धरसोडीिे 
धोरि स्वीकारले ते पसंत न पडल्याम ळे श्री. हितामिराव देशम ख यानंी मंत्रीपदािा राचजनामा १९५६ च्या 
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ज लैमध्ये चदला. तेव्हा लोकसभेत भाषि करताना, डॉ. आंबेडकरानंी जसा मंत्रीमंडळातील र्ूपिूप 
कारभाराबद्दल नेहरंूवर आरोप केला होता, तसाि, श्री. देशम खानंीही कला होता. 
 

...He then spelled out the charge against Nehru’s actions and the role of the Cabinet... 
discussions (in Parliament) were ... gravely prejudiced by the extraordinary action of the Prime 
Minister in making his announcement in Bombay early last June.... There was no consideration 
of the proposal in the Cabinet or even by circulation. There was no individual consultation with 
members of the Cabinet known to be specially interested, as for instance, myself. There is no 
record even of a meeting of a committee of the Cabinet and to this day no authoritative text of the 
so-called decision is available to the members of the Cabinet...... 
 

Bletcher, pages 457-458). 
 

राज्यघटना जरी बाबासाहेबांनी केली असली तरी समानतेच्या दृष्टीने कहदुकोडात सुधारिा 
केल्याणशवाय या राज्यघटनेला काही महत्त्व व अथप प्राप्त होऊ शकत नव्हता हे बाबासाहेब व इतर पुरोगामी 
णवचारवंतांना पटलेले होते. णिणटशांच्या काळापासूनच, त्यात सुधारिा व्हावी म्हिून, १९४३ साली श्री. बी. 
एन. राव यांच्या अध्यक्तेखाली एक सणमती नेमली गेली वेळोवेळी काही समाज सुधारिेचे कायदेही पास 
झाले. परंतु असमानतेचे मूळ जे जाती जातीतील आणि स्त्रीपुरुषांच्या हकासासंबंधी असमानता होती णतला 
मुळापासून उपटून टाकण्याची कोिाचीच प्राज्ञा झाली नव्हती. नेहरंूच्या पाकठब्याने बाबासाहेबांनी, कायदेमंत्री 
म्हिून व स्वतुःही त्या असामानतेचे बळी झालेले होते म्हिून, ते आव्हान स्वीकारून पार्लमेंटपुढे हे णबल 
मांडण्याचे धाडस केले. पंरतु १) कहदुधमाने णनणषि ठरणवलेल्या अस्पृश्याकडून २) पुढच्या णनवडिूकांवर लक् 
ठेवनू व ३) प्रस्थाणपतांच्या इभ्रतीस धोका पोचिार होता या कारिास्तव हे णबल पास न होताच, बाबासाहेबांना 
आपला राणजनाम्याचा खुलासा करण्याची संधी न णमळता मंणत्रमंडळाबाहेर पडावे लागले. 
 

भारतीय एकात्मतेिा पायाि चठसूळ करिाऱ्या ज्या परंपरा आहेत त्यािें चनमूसलन करिारे चबल 
बाबासाहेबाकंडून पास करवनू न घेण्यात भारतािी उच्चनीितेिी ऐचतहाचसक पंरपरा चटकचवण्यािाि हा 
अट्टाहास होता असे चदसून येते! 
 

श्री. णवठ्ठल बयाजी कदम हे चसद्धाथस कॉलेजमध्ये अथसशास्त्रािे प्राध्यापक म्हिून १९५० मध्यें नेमले रे्ले. 
चपपल्स एज्य केशन सोसायटीतफे चशष्ट्यवृत्ती देऊन, बाबासाहेबानंी त्यानंा लंडनला उच्च चशक्षिासाठी १९५२ च्या 
सप्टेंबरमध्ये पाठचवले. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉचमक्स अँड पॉचलचटकल सायन्स (य चनव्हर्मसटी ऑफ लंडन) 
येथे ते, बहँकक या चवषयातं १९५५ साली बी. एस. सी. िी पदवी परीक्षा ऑनसस सेकंड क्लास (अप्पर 
चडस्व्हजन, परीक्षा क्रमाकं ७५१०) उत्तीिस झाले. या परीके्षिे पचहल्या वर्ातील चवद्याथी फक्त नऊ होते. व ते 
सवस य रोचपयन होते. सेकंड क्लास मध्ये उत्तीिस झालेल्यातं फक्त दोन चवद्याथी हहदी होते. ते म्हिजे श्री. चवठ्ठल 
कदम आचि श्री. तेरेलोिन हसध (क्रमाकं ७५९३). ऑनसस सेकंड क्लास (लोअर चडव्हीजन) आचि 
पासक्लासमध्यें एकूि सहा हहदी चवद्याथी उत्तीिस झाले होते. 
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बाबासाहेबािा श्री. कदम याचं्याबरोबर पत्रव्यवहार होत असे, लंडनमध्ये ज्या राजकीय व कामर्ार 
चवषयक, पचरषदा होत असत. त्यािें वतसमानपत्रांतून प्रचसद्ध झालेले वृत्तातं, त्यासंबधंीिे प्रचसद्ध झालेले 
वाङ्मय, नवीन प्रचसद्ध झालेली प स्तके व काही ज नी प स्तके ही पाठवनू देण्याबद्दल बाबासाहेब, श्री. कदम 
यानंा कळवीत असत. त्यानंा बाबासाहेबाकंडून आलेल्या पत्रापंैकी अठरा पते्र मला त्यानंी वािावयास चदली. 
काही पत्रातूंन ते कॉलेजच्या व्यवहाराबद्दल व स्वतःच्या प्रकृतीबद्दलचह चलहीत असत. चदल्लीहून १९–४–५४ ला 
चलचहलेल्या पत्रात बाबासाहेबानंी असे श्री. कदम यानंा कळचवले होते की, १९५३ च्या नोव्हेंबरपासून आपली 
प्रकृती इतकी चबघडलीं होती कीं, आपला आता अंत होिार असे वाटंू लार्ले पि ब द्धाच्या कृपेने त्य 
आजारातून आपली स टका झाली. 
 

(“.......... I have been terribly ill since Novemeber last and often times all hope of my 
survival was given up. But thanks to the Buddha I pulled through. I was taken to Bombay and 
was in bed till the middle of March........”). 
 

याि पत्रातं बाबासाहेबानंी श्री. कदम यानंा पािं गं्रथािंी नावं ेकळवनू ते पाठवनू देण्यास साचंर्तले. (1) 
English Law Reports from 1966 to today, (2) Indian Appeals, ही आपिास चवकत घ्यावयािी आहेत. 
त्यािें सवस भार् प्रथम ज नी प स्तके चवकिाऱ्याकंडे चमळत असतील तर पहा, असेही शवेटी त्यानंी कदमानंा 
साचंर्तले. या दोन्हींिा सेट १२६ खंडािा होता व त्यािंी हकमत ६३० पौन्ड (स मारे ८८,२०० र.) होती. 
चदचल्लहून चलचहलेल्या ता. १३–६–५४ च्या पत्रात सहा गं्रथािी नावं ेआहेत. तीं बौद्ध धमस व इतर धमस याबद्दलिी 
होती. मला त्यािंी अत्यंत जररी आहे व ती ताबडतोब पाठचविे, असेही बाबासाहेबानंी चलचहले होते. २८–६–
५४ च्या पत्रातं त्यानंी कदमानंा दोन गं्रथ मेलने पाठचवण्यास चलचहले. पि लरे्ि त्यानंा चनलचर्री येथे चमचलटरी 
स्टाफ कॉलेजमध्ये भारतीय घटनेवर भाषि करण्यासाठी जाण्यािा योर् आला. तेव्हा त्यानंी कदमानंा द सरे 
पत्र चलहून कळचवले कीं ७ ज लैला नीलचर्रीला जाऊन १५ ज लैपयसन्त मी परत येईन. तोपयसन्त ती प स्तके मला 
चमळालीि पाचहजेत. 
 

काहंी गं्रथ, गं्रथचवके्रत्याकंडे चमळत नाहीत असे कदमानंी कळचवले तर बाबासाहेब त्यानंा इतर गं्रथ 
चवके्रत्यािंी नावं े व पते्त चलहून कळवीत. मर् कदम त्या त्या गं्रथ चवके्रत्याकंडे जाऊन ते गं्रथ चवकत घेऊन 
बाबासाहेबानंा पाठवनू देत. या व्यवहारात कधी कधी कदम यानंा स्वतःिे पैसे अर्ोदर खिस कराव ेलार्त, पि 
लरे्ि बाबासाहेंबाकंडून त्या पैशांिी परतफेड होत असे. बाबासाहेबािंा गं्रथ खरीदण्यािा एवढा जबरदस्त 
हव्यास होता की, लंडन शहर व उपनर्रे येथील सवस चवके्रत्यानंा त्यािंी िारं्लीि जानपछान झालेली होती. ते 
चवके्रते त्यानंा उधारीवर अर्र व्ही. पी. ने गं्रथ भारतात पाठवीत असत. परंत  बह धा हा सारा आर्मथक व्यवहार 
बाबासाहेबाचं्या हग्रडले बँकेच्या खात्यातफे होत असे. 

 
बाबासाहेबानंी १९१४ साली कोलंचबया य चनव्हर्मसटीत जॉन ड्ुई या अमेचरकन गं्रथकाराने 

लोकशाहीवर चलचहलेले छोटेसे प स्तक वािलेले होते. ते त्यानंा फार आवडले होते व त्यानंी त्यावेळी चवकतही 
घेतले होते. आता त्यानंा भारतातील लोकशाहीवर गं्रथ चलचहण्यािी साम ग्री र्ोळा करीत असता त्या प स्तकािी 
(जॉन ड्य यीच्या) आठवि झाली. ही आठवि १९५४ च्या ऑर्स्टमध्ये झाली. पि ते प स्तक त्यानंा चदल्लीतील 
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अर्र म ंबईतील गं्रथालयात चमळेना. (आचि द सरीकडूनही चमळेना.) तेव्हा त्यानंी कदमानंा चदल्लीहून २४–८–
५४ ला पत्र चलहून सदर प स्तक चवकत घेऊन अर्र चब्रचटश म्य चझयमच्या गं्रथालयात जाऊन त्यािी 
हस्तचलचखत प्रत तयार करून ताबडतोब पाठचवण्या साचंर्तले. 
 

“There is one another thing which I want you to do for me, I had with me a copy of a very 
valuable book called ‘Democracy’ by John Dewey. It is I think, lost. It is an old book quite out of 
print. I am writing a book on Democracy in India. For this I need very much Dewey’s book. It is a 
very small pamphlet. It could be easily coppied out. 
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प्रकरि ७ 
 

णनवडिुकीचे सुतोवाच 
 

औरंर्ाबाद येथील चमहलद कॉलेजच्या कारभारािी पहािी करण्यासाठी बाबासाहेब १९५१ च्या 
ऑर्स्टमध्ये औरंर्ाबादला रे्ले, तेव्हा श्री एकनाथ संशोधन मंचदरािे कायसकते यानंी बाबासाहेबािंी भेट घेतली. 
आचि संत एकनाथ यािें जीवन, आध्यास्त्मक व सामाचजक कायस आचि त्यािें वाङ्मय यािें संशोधन करण्याच्या 
कायसक्रमाबद्दल त्यानंी बाबासाहेबानंा माचहती चदली. बाबासाहेबािें बालपि भस्क्तमय वातावरिातं रे्लेले होते. 
त्याचं्या वचडलानंी त्याचं्याकडून सवस प रािे आचि कबीर पथंी गं्रथ, अभरं्, दोहे वरै्रे वािून घेतलेले होते. त्या 
सवस वािनािें आचि अभ्यासािे त्याचं्या मनावर संस्कारमय पचरिाम झालेले होते. सवस महाराष्ट्रीय संतानंी 
उपदेश केला की, परमेश्वर सवस प्रािीमात्रातं आहे. मानवा मानवातं श्रेष् व कचनष् हे भेद अमंर्ल होत. पि या 
संतानंी फक्त वाचिक उपदेश केला. स्वतः तसे आिरि करून समाजातं सामाचजक समता रजचवण्यािा कोिी 
प्रयत्न केला नाही. श्री. एकनाथानंी ते कायस अल्प स्वल्प प्रमािात का होईना पि केले. याबद्दल बाबासाहेबानंा 
श्री. एकनाथाबंद्दल आदर होता. खाजर्ी बठैकींत संताचं्या कायाबद्दल ििा चनघाली की ते म्हित संतानंी 
आध्यास्त्मक समतेसाठी झर्डे केले, सामाचजक समतेसाठी नव्हे. फक्त एकनाथाला सामाचजक समतेिे तत्व 
पटले होते व ते त्याप्रमािे स्वतः वार्ले. संशोधन मंचदराच्या कायसकत्यांिा वृत्तातं ऐकल्यावर बाबासाहेबानंी 
आनंद प्रदर्मशत केला. संशोधनािे कायस फार चकिकट व चबकट असते, हा त्यािंा अन भव होता. त्याला 
द्रव्यसाहाय्य लार्ते यािीही त्यानंा जािीव होती तेव्हा मंचदराच्या कायाला पीपल्स एज्य केशन सोसायटीतफे 
साहाय्य देण्यािे त्यानंी कायसकत्यांना आश्वासन चदले आचि ह्याबाबतीत त्यानंी त्यानंा पत्रही पाठचवले. संताचं्या 
वाड्मयािी आपिाला फार आवड होती आचि हे वाङ्मय मन ष्ट्यािी नैचतक उन्नती घडवनू आिते असे मत सदर 
पत्रात बाबासाहेबानंी व्यक्त केले. ते पत्र असे : — 
 

Can you do it? I don’t know if you have the necessary leisure, it cannot take more than 
two days, I shall be glad if you can. The Pamphlet you will find in the British Museaum”. 

 
श्री. कदम यानंी चब्रचटश म्य चझयम लायब्ररीत जाऊन श्री. जाँन ड्य यीच्या एका चनबधंािी हस्तचलचखत 

प्रत तयार केली व ती बाबासाहेबाचं्याकडे पाठचवली. परंत  बाबासाहेबानंा हव ेअसलेले प स्तक द सरेि होते. ते 
म्हिजे सर हेन्री मेन याचं्या “लोकचप्रय सरकार” या गं्रथाला उत्तर देिार होते. ते चब्रचटश म्य चझयम लायब्ररीत 
आहे यािी बाबासाहेबानंा खात्री होती. सदर लायब्ररीत गं्रथकत्यांच्या यादीत जॉन ड्य यीच्या नावाप ढील गं्रथ 
पहावते. ज्या गं्रथाच्या पचहल्या पानावर सर हेन्री मेनच्या नावािा उल्लेख असे तो ड्य यीिा छोटा चनबधं चलहून 
काढावा, असे कदमानंा बाबासाहेबानंी चलहून कळचवले. 

 
(‘The Essay you have copied is not the Essay of Dewey which I wanted. There is another 

essay of his on Democracy. It is in the British Museaum of this, I have no doubt. To enable you to 
identify it, it is a reply to Sir Henry Maine’s book called Power Government which was an attack 
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on Democracy; Dewey’s is a reply to it. You will see reference to Maine on the opening page of 
the Essay. If you go to the Museum and go through the Catalogue of Books by Dewey you are 
sure to get it. Do try”). 

 
श्री. कदमानंी सदर प स्तक शोधून काढले व त्यािी हस्तचलचखत प्रत करन बाबासाहेबानंा पाठचवली, 

तेव्हा बाबासाहेबानंा फार आनंद झाला. त्याबद्दल त्यानंी १२–१०–५४ ला कदमानंा पत्र पाठवनू शाबासकी 
चदली. १९१५ साली वािलेल्या प स्तकातंील पचहल्या पानावर असलेला संदभस आपल्याला आठवला, यावरन 
आपली स्मरिशक्ती पूवीप्रमािेि तल्लख आहे, याबद्दलही बाबासाहेबानंी समाधान सदर पत्रात व्यक्त केले. 

 
(“I have also received the manuscript of John Dewey’s of Democracy’. Thank you for 

copying it for me. I am glad my memory is as good as it is. I am keeping your copy. You can have 
it, when you return.”) 
 

“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सदेंश” 
 

I am happy to know that there has come into existence the Eknath Research Society in 
Auragangabad. In my young days I was very fond of the literary works of the Maharashtra Saints 
and I can say how great a contribution the reading of this literature can make to the moral 
rearmament of man. I wish the Society every success and can promise all help from the People’s 
Education Society. 
 
Aurangabad, Sd| B. R. AMBEDKAR.” 
2-9-1951  
 

[एकनाथ दशसन खंड १ ला, श्री. एकनाथ संशोधन मंचदर, औरंर्ाबाद, चिटिीस, न. श.े पोहनेरकर 
१२८, मराठवाडा, स लतान बाजार हैद्राबाद १९५२] 

 
बाबासाहेबाचं्या साचनध्यातं जे स चशचक्षत तरि आले, ज्यानंी त्यािंी सेवा चनरपेक्ष ब द्धीने आचि 

एकचनष्ेने केली त्यातं नानकचंद रत्त ुयानंा माझ्या मते, अग्रस्थान द्याव ेलारे्ल. त्यािें वचडल श्री. पोहलीराम 
आचि आई श्रीमती भर्वानी हे पजंाब प्रातंातील होचशयारपूर चजल्ह्यातील साक्र ली या र्ावािे िाभंार रचहवाशी, 
हातमार्ावर काम करिे आचि मोलमज री करिे, ही त्याचं्या जीवनािी साधने होती. ते अत्यंत दचरद्री आचि 
अचशचक्षत होते. त्यानंा २६ फेब्र वारी १९२२ ला जो म लर्ा झाला त्यािे नाव नानकिदं. 

 
नातलर्ाकडून आलेली पते्र र्ावातील चशचक्षत स्पशृ्य मंडळीकडून वािून घेतानंा पोहलो राम यानंा 

त्याच्या चवनवण्या कराव्या लार्त, हेलपाटे घालाव ेलार्त आचि कधी कधी चवडीकाडीसाठी दोन तीन पैसे द्यावे 
लार्त. मर् पत्रातंील मजकूर ते स्पशृ्य लोक पोहलो राम यानंा सारं्त. या पचरस्स्थतीिी पोहलो राम यानंा िीड 
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आली. त्यानंी म लाला स चशचक्षत करण्यािे ठरचवले व त्याला शाळेत घातले. म लाने प्राथचमक इयत्ता िार त्या 
शाळेत केल्या. वचडलानंी त्याला ७–८ मलैावर असलेल्या महीकपूर या शहरातंील खालसा हायस्कूलमध्ये 
घातले. तेथे म लाने आठ इयत्ता केल्या. प ढच्या अभ्यािा खिस करण्यािी ऐपत नसल्याम ळे म लािे चशक्षि बदं 
झाले. म लर्ा पैसे चमळचवण्यासाठी हातमार्ावर व मजूरी करू लार्ला. नातलर्ािी आलेली पते्र वाििे व 
त्यानंा उत्तरे चलचहिे, ही कामे आपल्या घराति होतात, यािे समाधान वचडलानंा चमळाले. 

 
एक वषस काम करून म लाने जी कमाई केली चतच्यातून म लािे चशक्षि प ढे िालचवण्यािे वचडलानंी 

ठरचवले. म लाला कपडे चमळावते म्हिून आईने श्रीमंत स्पशृ्याकडून ज ने कपडे भीक मार्ून आिले व ते द रस्त 
करून म लाला चदले. म लर्ा मचॅरकच्या परीके्षला बसिार, पि त्यािी फी देण्यास आईबापाजवळ पैसे नव्हते. 
वचडलानंी घरातील सामान र्हाि ठेवले व फीिे पैसे जमा केले. म लर्ा खालसा हायस्कूलमधून १९३८ सालात 
मचॅरक पास झाला. र्र्नात मावनेा असा आनंद आई–बापाला झाला. 

 
होचशयारपूर येथे टायहपर् चशकण्यासाठी नानकिदं िार मचहने राचहले. स्वतः हाताने स्वयंपाक करून 

टायहपर् क्लासिी फी व जेविािे चजन्नस चवकत घेिे, यासाठी नानकिदं चमळेल ते काम करून पैसे चमळचवत 
असत. इकडे वडील, म लाला कोटात पटे्टवाल्यािी नोकरी चमळावी म्हिून सरकारी अचधकाऱ्याचं्याकडे 
हेलपाटे घालीत आचि त्यािंी मजी साभंाळण्यासाठी त्यानंा सपसि नेऊन दे वरै्रे कामे चवनावतेन ते करीत. पि 
एकाही अचधकाऱ्याने नानकला चशपाई म्हिून आपल्या किेरीत घेतले नाही. पजंाबातील अस्पशृ्यािंी 
प्राचतचनधीक संस्था आचद–धमस मंडळ, ज ल ं दर चहच्यातफे नानकने टायहपर्िी स्टेट स पचरटेंचडर् इंचजचनअर, 
वसे्टनस जम ना सेंरल सकस ल याचं्या किेरीतील टायचपस्टच्या जारे्साठी १९–१०–४० ला चदली. पि त्यानंा 
चनवडण्यात आले नाही. प नः नानक आपल्या आपल्या र्ावात हातमार्ावर काम करू लार्ले. श्री. चकरपाराम 
जिाक, चज. म लतान–आता पाचकस्तानमध्ये] यािंी कन्या धनकौर याचं्याबरोबर १९४० मध्ये नानकिदं यािंा 
चववाह झाला. चदल्लीत नोकरी चमळचवण्यास जावे, असा हेतू मनात धरून ते होचशयारपूर स्टेशनला वचडलाचं्या 
बरोबर आले. हा १६ मलैािा प्रवास त्यानंी बराि खिस वािचवण्यासाठी पायी केला. वचडलानंी त्यानंा स्टेशनवर 
सात रपये चदले. त्यातं दोन रपये खोटे चनघाले. दोन रपये पंधरा आिे रेल्व े चटचकटाला खिूसन नानकिंद 
चदल्लीत आले तेव्हा त्याचं्याजवळ तीन रपये एक आिा एवढे पैसे होते. कोिी ओळखीिे नाही. कोिािे 
मार्सदशसन नाही, अशा स्स्थतीत नानकिंदानंी पचहले पधंरा चदवस रेल्व ेस्टेशनवरील बाकावर झोपिे, चदवसा 
नोकरीसाठी पायी चफरिे यात घालचवले. द सऱ्या पंधऱ्यावाड्यात त्यानंा िादंिी िौकमधील चससंर्ज र् रद्वार 
मंचदरात आश्रय चमळाला. प नः रस्त्यातूंन चफरिे व रात्रौ रस्त्याच्या बाजूला अर्र द कानाच्या कठड्यावर 
झोपिे, ििे–ि रम रे खािे, अशा अवस्थेत एक मचहना काढावा लार्ला. चद. २१–११–१९४१ ला नेहमी प्रमािे 
नोकरी साठी चफरत असता पहारर्ंज बाजर वसतीत त्यानंा त्यािंा एक शीख वर्सबधूं रस्त्यात भेटला. त्याने 
त्यानंा आपल्या घरी नेले. िार पाि चदवस ते एका हॉटेलात एकत्र जेवि घेत. पि नानकिदं हे िाभंार आहेत 
हे बोलताना हॉटेलच्या मालकाला समजले. तेव्हा त्याने दोघानंाही धके्क मारून हॉटेलच्या बाहेर काढून लावले. 
सदर शीख चमत्राने त्यानंा घरातूनही जाण्यास साचंर्तले. प नः नानकिदं यानंा नोकरीसाठी पायपीट करिे, 
रात्री रस्त्यावर झोपिे या पचरस्स्थतीला तोंड द्याव े लार्ले. तीन आठवड्यानंी त्यानंा इंचपचरयल टॉकीज 
(पहारर्ंज) मध्ये रे्टचकपरिी द. म. ७ र. िी नोकरी चमळाली. ती नोकरी साभंाळून ते द सऱ्या नोकरीिा शोध 
करू लार्ले. एक मचहन्याने त्यानंा चदल्ली क्लॉथ ॲण्ड जनरल चमलमध्ये द. म.१६र. िी हमालािी नोकरी 
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चमळाली. कपड्यािें र्ठे्ठ पाठीवर नेण्यािे काम त्यानंा कराव ेलारे्. त्यानंा एका र्ृहस्थाने रहावयास जार्ा चदली 
होती. ती जार्ा त्या चमल पासून ४ मलै दूर होती. सकाळी स्वयंपाक करन त्या नोकरीसाठी त्यानंा पहाटेस ५ 
वाजता घर सोडून ४ मलै िालाव ेलारे्. मधून मधून ते श्री. कतार हसर् यानंा (४२, कोि स्केअर न्य ू चदल्ली) 
भेटून नोकरी चमळवनू देण्यािी चवनंती करीत. श्री कतार हसर् हे त्यावळेिे प्रचसद्ध समाजसेवक होते. 
त्याचं्याकडे जाण्यायेण्यािे १० मैंलािें अंतर नानकिदं यानंा िालावे लारे्. श्री. कतार हसर् याचं्या प्रयत्नानंा 
यश आले. चद २२–१२–१९४१ रोजी नानकिदं यानंा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लायज अँड चडस्पोजलस, 
न्य ू चदल्ली येथे कारक नािी नोकरी चमळाली. काटकसरीने राहून त्यानंी वचडलानंा पर्ारातील पैसे पाठवनू 
कजािा बोजा कमी केला.  

 
बाबासाहेब मजूर मंत्री म्हिून चदल्लीत २२, पथृवीराज रोड, येथील बरं्ल्यात रहात होते. तेव्हा 

चदल्लीतील सवस अस्पृश्य समाजसेव त्यानंा वळेोवेळी भेटत असत. आचि समाचजक कायासाठी ििा करून 
त्याचं्या मार्सदशसनाखाली ते समाजसेवक कायस करीत असत. त्या समाजसेवकापंैकी श्री. कतार हसर् (वेस्टनस 
कोटस, रम नं. ३) हे एक होते. त्याचं्याबरोबर नानकिदं बाबासाहेबाकंडे सप्टेंबर १९४२ मध्ये रे्ले. तेव्हापासून ते 
बाबासाहेबाकंडे वळेोवेळी जाऊ लार्ले. द सरे र्ृहस्थ श्री. प्रकाशिदं ही बाबासाहेबाचं्याकडे येत असत. हे दोघे 
चदल्ली सचिवालयात काम करीत होते. त्यानंा शॉटस हँड (लघ चलपी) आचि टायहपर् (टंकलेखन) ही कामे 
िारं्ली येत होती. बाबासाहेबानंी बोलण्याच्या ओघात दोघानंा चविारले, “माझी कामे त म्ही कराल का?” त्या 
दोघानंा मोठेि वरदान वाटले. त्यानंी उत्तर चदले, “होय बाबासाहेब.” तेव्हापासून ते दोघे बाबासाहेबानंी 
चलचहलेले चलखाि, अर्र तोंडी साचंर्तलेला मजकूर लघ चलपीत चलहून टंकचलचखत करण्यािे काम करू 
लार्ले. काही मचहन्यानंी प्रकाशिदं यािंी बदली चदल्लीबाहेर झाली. मर् नानकिंद हे एकटेि बाबासाहेबािें 
काम करू लार्ले. ते थेट चडसेंबर १९५६ च्या रात्रीपयंत. 

 
नानकिदं याना १–१–१९४३ ला अपर चडस्व्हजनमध्ये घेण्यात आले. तेव्हा ते प ढील चशक्षिासाठी 

कॉलेजात नाव घालून नोकरी साभंाळत सांभाळत रात्री अभ्यास करून १९५३ साली बी. ए. पास झाले. पजंाब 
य चनव्हर्मसटी (कँम्प) कॉलेज, न्य ू चदल्ली, यातं एम् . ए. (अथसशास्त्र) साठी एचप्रल १९५३ मध्ये नाव नोंदवनू 
नानकिदंानंी एम् . ए. च्या परीके्षिी तयारी केली. परंत  त्यानंा परीके्षस बसता आले नाही. त्यािे म ख्य कारि 
त्यानंा बाबासाहेबाचं्या तैनातीसाठी आचि आचि चवशषेतः आजारातं त्याचं्याजवळ रात्रौ रहाण्यासाठी तीन 
आठवडे खिस कराव ेलार्ले, आचि तेचह पचरके्षच्या ऐन काळातले. चशक्षि घेण्यासाठी नानकिदंानंी चजवापाड 
प्रयत्न केले, ते ऐकून बाबासाहेबानंा त्याचं्याबद्दल चजव्हाळा उत्पन्न झाला होता. त्यािें काम पाहून ते खूष झाले 
होते. त्यानंतर नानकिदं व बाबासाहेब यािें संबंध घचनष् झाले. बाबासाहेबानंी कायदे मत्रीपदािा राचजनामा 
१०/१०/१९५१ ला चदला. तेव्हा त्यानंा १, हाचडंर् रोड येथील सरकारी बंर्ला सोडिे भार् पडले. 
बाबासाहेबानंी २६, अचलपूर रोड, येथील बरं्ला भाड्याने घेतला. तेथे सामान व लायब्ररीिी हजारो प स्तके 
नेऊन ती व्यवस्स्थतपिे लाविे हे काम बाबासाहेबानंी नानकिंदकडे सोपचवले. आचि ४–५ चदवसािी 
चकरकोळ रजा घेऊन व रातं्रचदवस खपून ते काम त्यानंी उत्कृष्ट रीतीने पार पाडले. बाबासाहेब खूष झाले, 
आचि तेव्हापासून बाबासाहेबािंी घरर् ती कामे करिे आचि साहेबानंी चलचहलेल्या गं्रथािी प्रकरिे टाईप करिे, 
या कामासाठी नानकिदं ऑचफसातून ५–३० वाजता ं संध्याकाळी सायकलवरून बाबासाहेबाचं्या बरं्ल्यावर 
येत, तेथे ६–३० वाजल्यापासून रात्रौ ९–३० व कधी कधी १२–१ पयंत टायहपर् करीत व मर् सायकलवरन 
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घरी जात. कधी कधी सवस रात्रभर ते टायहपर् करीत असत. कधी सवस रचववार या कामातं खिं करीत. या 
टायहपर्च्या कामासाठी त्यािंी बाबासाहेबानंा जरूरी वाटली तर ते त्यानंा टेचफफोन करून याचं्या किेरीतून 
बोलावीत असत. या सवस दर्दर्ीसाठी त्यानंा दररोज १५–२० मैलािंा सायकल प्रवास करावा लार्त असे. या 
कामासाठी बाबासाहेबानंी त्यानंा द. म. ७५ र. देण्यािे ठरचवले. व त्यानंा तसे साचंर्तले, पि नानकिदंाने ते 
मान्य केले नाही. एकदा ंबाबासाहेब त्यानंा म्हिाले की, सायकलवर त ला त्रास होतो. तू स्कूटर घे. मी पैसे 
देतो. ते ही नानकिदंानी मान्य केले नाही. तेव्हा बाबासाहेब रार्ाने म्हिाले, “त म्हा लोकानंा आपले भले कसे 
करावे, हे समजत नाही. तू मला पूवीि भेटतास तर मी मंत्री असताना त झे काही तरी भले केले असते.” 
नानकिदं म्हिाले, “बाबासाहेब त मिी प्रामाचिकपिे पूजा कवावयािी आहे. ती मी स्वाथी हेतूने कर लार्लो 
तर मला आता जे संपूिस मानचसक समाधान चमळते ते मी स्वाथस साधून करीन तर चमळिार नाही. त मिी सेवा 
करण्यािी मला जी संधी चमळते तोि माझा मोठा स्वाथस आहे” बाबासाहेब उतरले, “तू मूखस आहेस!” 

 
चदल्लीतील अस्पशृ्य समाजातं जे समाज सेवक होते त्याचं्याबरोबर नाकिदं समाजकायसही करीत 

असत. चडपे्रस्ड क्लासेस वेल्फेअर असोचशयन, या संस्थेतफे संत रचवदास (रोचहदास) व बाबासाहेब याचं्या 
जयंत्या चदल्लीत साजऱ्या करण्यािा नानकिदं व त्यािें सहकारी यानंी (पायंडा) पाडला. बाबासाहेबाचं्या 
सूिनेप्रमािे या संस्थेिे “चदल्ली चशड्यूल कास्टस वले्फेअर अशोचसऐशन” असे नामातंर झाले. या संस्थेने 
चदल्लीत “आंबेडकर भवन” बाधंले. तेथे चवचवध प्रकारिी समाजसेविेी कामे (नोकऱ्या चमळवनू देिे, 
चशविकामािे वर्स िालचविे, सामाचजक अन्यायाचवरद्ध तक्रारी करिे, चवद्याथयाना द्रव्य साहाय्य देिे वरै्रे) 
केली जातात. ऑल इंचडया सस्व्हससेसमध्ये ज्या जार्ा चशड्यूल्ड कास्टससाठी राखून ठेवलेल्या असतात. त्या 
भरतनाना मध्यवती सरकारच्या सवस खात्याकंडून या संस्थेला आर्ाऊ चनवदेने पाठचवली जातात, आचि या 
संस्थेने पाहठबा चदलेले उमेदवार सदर जारे्साठी वडले जातात. नानकिदं याचं्या या सामाचजक कायािा 
र्ौरव, चदल्लीतील अस्पृश्य जनतेने त्यानंा १९४९ मध्ये ‘भीम पदक’ देऊ केला. ते वेल्फेअर असोचसएशनिे म ख्य 
चिटिीस आचि ‘आंबेडकर भवन’िे व्यवस्थापक म्हिून प ष्ट्कळ चदवस काम करीत आहेत. 

 
चशड्यूल्ड कास्टस फेडरेशनिा जाहीरनामा तयार करण्यासाठी बाबासाहेबानंी १९५१ च्या ऑर्स्टमध्ये 

स रवात केली आचि तो सप्टेंबरच्या पचहल्या आठवड्यात चलहून काढला. फेडरेशनतफे त्याला मान्यता 
देण्यासाठी त्यानंी चदल्लीतील आपल्य चनवासस्थानी ६–१०–५१ ला फेडरेशनच्या कायसकारी मंडळािी बठैक 
भरचवली सामाचजक, धार्ममक, राजकीय व आर्मथक जऔद्योचर्क] प्रश्नासंबंधी देशातं फेडशनिे काय धोरि 
राहील, आचि फेडरेशनिा कायसक्रम यशस्वी करण्यासाठी कोि कोित्या राजकीय पक्षाशंी सहकायस करावे 
लारे्ल, याबद्दल जाहीरनाम्यातं तरतूद केलेली होती. त्यावर ििा होऊन जाहीरनामा सदर बैठकीत मंजूर 
करण्यात आला. 

 
जाहीरनाम्याच्या प्रती अर्ोदरि वतसमानपत्राचं्या प्रचतचनधींना चदलेल्या होत्या टाईम्स ऑफ इंचडया 

पत्रािे ३–१०–५१ च्या अंकात जाहीरनाम्यातंील म द्यासंबधंी Schedled Castes’ Emancipation : Draft 
Manifesto या शीषसकाखाली मजकूर प्रचसद्ध केला होता. 
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“......Seeking to fight the battle against poverty on two fronts, the Federation, it is 
understood, will advocate birth control to limit population and urge measures for increased and 
intensified agricultural and industrial production. The Federation considers rapid industrialisation 
as very essential but is of the view that agriculture would continue to be the foundation of Indian 
economy. As regards administration, the Federation will press for the creation of linguistic 
provinces. It will insist on stringent action against corruption and black marketing in all phases of 
life, particularly against Ministers or Officers who are corrupt. The Federation will advocate 
reduction of expenditure in the army, re-levy of the salt tax, abolition of prohibition and 
nationalisation of insurance. As regards foreign policy, the manifesto is expected to emphasize 
that India’s first duty should be to herself. It will urge the reversal of the present policy which is 
stated to have converted India’s friends into her enemies and the prevailing antagonism between 
the United States and India, is mentioned as an instance......”) 
 

(Scheduled Castes’ Emancipation : 
Draft Manifesto, The Times of India, 3-10-1961). 

 
जाहीरनामा ७–१०–५१ ला चदल्लीत जाहीर करण्यात आला, त्याि वृत्तातंा व साराशं ८–१०–५१ च्या 

नवशक्तींत पचहल्या पानावर बाबासाहेबािंा फोटो देऊन प्रचसद्ध केला होता. ‘लाल िीनिी तरफदारी केल्याने 
राष्ट्रािे न कसान!’ दारूबदंी नको - सोशाचलस्ट पक्षाशी सहकायस’, असे मथळे नवशक्तीने सदर वृत्तातंाला 
चदलेले होते. हा जाहीरनामा बाबासाहेबाचं्या चदल्लीतील चनवासस्थानी भरलेल्या फेडरेशनच्या कायसकाचरिीच्या 
बठैकीत मंजूर करण्यात आला होता. याबद्दलिा वृत्तातं ८–१०–५१ च्या टाईम्सने “No Truck with 
Congress Mahasabha or Reds.” असा मथळा देऊन प्रचसद्ध केलेला होता. हा जाहीरनामा रॉक्सी पे्रस, न्यू 
चदल्ली, येथे छापून श्री. पी. एन्. राजभोज, जनरल सेके्रटरी, ऑल इंचडया शडे्यूल्ड कॉस्टस फेडरेशन यानंी 
प्रचसद्ध केला. पाने १५, हकमत िार आिे. तो महर्त्त्वािा असल्याम ळे मी येथे देतो. म खपषृ्ावर मजकूर असा 
होता.’ 
 

म ख्य मजकूर असा : — 
 

“To the men and women of India who are expected to think before they vote. To the men 
and women of India who are expected to believe that public good should come before selfish 
gain. 
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ELECTION MANIFESTO  
OF THE 

SCHEDULED CASTES FEDERATION 
 

Scheduled Castes Federation is an All India Political Party of the Scheduled Castes, 
established by the Scheduled Castes. In the following pages an attempt is made to set out (1) its 
Principles, (2) its Policy, (3) its Programme and (4) its items of the Co-operation with other 
political parties.” 
 

“PRINCIPLES OF THE PARTY 
 

1. The attitude of the Party in public affairs will be governed by the following principles : — 
 

(1) It will treat all Indians not only as being equal before the law but as being 
entitled to equality and will accordingly foster equality where it does not exist and uphold it where 
it is denied. 

 
(2) It will regard every Indian as an end in himself with a right to his own 

development in his own way and the State is only a means to that end. 
 

(3) It will sustain the right of every Indian to freedom — religious, economic and 
political — subject to such limitations as may arise out of the need for the protection of the 
interests of other Indianes or the State. 

 
(4) It will uphold the right of every Indian to equality of opportunity subject to the 

provision that those who have had none in the past shall have priority over those who had. 
 
(5) It will keep the State ever aware of its obligation to make every Indian free from 

want and free from fear. 
 
(6) It will insist on the maintenance of liberty, equality and fraternity and will strive 

for redemption from oppression and exploitation of man by man, of class by class and of nation 
by nation. 

 
(7) It will stand for the Parliamentary System of Government as being the best 

form of Government both in the interest of public and in the interest of the individual. 
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2. There are two considerations which should be borne in mind in assessing the 
implication and sincerity behind these principles. The first consideration is that these principles 
though adopted by the Federation are for the benefit of all the down-trodden humanity in India, 
the Federation in that case cannot be accused of being a communal organisation. It may be that 
it is open to all, nonetheless it is out to serve all and co-operative with all who prove worthy of 
co-operation. 
 

3. There may not be anything new in the Principles of the Scheduled Castes Federation. 
They will be found in the manifestoes of most political parties. But there are two considerations 
which distinguish the Federation from other Political Parties. The first consideration is that the 
principles of the Federation are not adopted by the Federation merely to look politically 
respectable or merely to delude the voters. They are natural to the Federation. They are borne 
out of the social condition of the Scheduled Castes. The Scheduled Castes Federation cannot 
exist without adopting these principles and without holding up to those principles and living up to 
them. The principles of the Scheduled Castes Federation are the life book of the Scheduled 
Castes Federation. They are not the external marks of a political faith. They are the outward 
register of the inward feeling. They are not a look worne for the purpose of winning the election. 
Many parties may adopt these principles. But no party can be so true to the principles as the 
Scheduled Castes Federation. This is the second consideration in valuing the principles of the 
Federation. 
 

THE POLICY OF THE PARTY 
 

4. The policy of the Party will be to try to give effect to the principles set out above. The 
policy of the Party is not tied to any particular dogma or ideology such as communism or 
socialism, Gandhism or any other communism. The Party will ready to adopt any plan of social 
and economic betterment of the people irrespective of its original and provided it is consistent 
with its principles. Its outlook on life will be purely rational and modern, emperiastic and not 
academic. 
 

THE PROGRAMME OF THE PARTY 
I. OLD PROBLEM 

 
5. The programme of any Political Party in existence must be integrally connected with the 

legacy led by the British. The legacy of the British has its credit side, and also its debit side. On 
the credit side must be reckoned (1) a uniform system of equality (2) a uniform system of 
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justice, and (3) a uniform system and administration. On the debit side be reckoned (1) 
maintenance of the archiac society system privileged class (2) maintenance of the privileged 
class in education and in the services, both Civil and Military, (3) complete neglect of the 
Untouchables, of the Backward Classes and of the Tribal People, (4) improvisation of the 
country. 
 
A — PROBLEM OF RAISING THE BACKWARD CLASSES 
 

6. The Scheduled Castes Federation will fight for the raising of the Backward Classes, the 
Untouchables and the Tribal people both in the matter of Education and Services. This will 
receive topmost priority in the plan of action by the Federation and will be treated as 
fundamental. Neither delay or want of means will be allowed to stand in the way of carrying this 
part of the Programme into effect. The sort of Education which the Scheduled Castes Federation 
has in mind with regard to these classes is not primary education, not even Secondary 
education. What it has in mind is advanced education of such high order, both in this country and 
outside, which will enable these classes to fit themselves for taking hold of administration. 
Similarly, in the matter of services, the Scheduled Castes Federation will insist on reservation 
subject to minimum qualifications, so long as these classes are not able to find their place in the 
Civil and Military services of the country. To-day there is rampant a worst sort of communalism in 
the Civil and Military services of the country by the higher classes. The services have become the 
monopoly of a few communities. When the lower Classes are trying to break this monopoly by 
demanding that they who are at present excluded from services, are described as communalists. 
The Scheduled Castes Federation will not allow this perverted logic to stand in the way of the 
non-privileged classes in the way of the fulfilment of their demand for occupying their rightful 
place in the affairs of this country. 
 

7. The Scheduled Castes Federation belives that the gulf between the higher classes and 
lower classes in this country is already very great. This gulf has already created a good deal of 
enmity between them. The murders. arsons and loot that were committed by members of the 
lower classes against members of the higher classes in 1948 in certain parts of India after the 
murder of Mr. Gandhi shows how deep rooted this enmity is. The Scheduled Castes Federation 
is firmly of opinion that to remove the cause of this enmity is to give the lower classes the higher 
education and to open to them the door of services is the only solution of this problem. The 
artificial distinction between higher classes and lower classes based on birth must come to an 
end soon. But it cannot come to an end except by raising the lower classes to the level of the 
higher classes in the matter of education. 
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B–THE PROBLEM OF POVERTY 
 

8. (7) The economic condition of India has been described by the Planning Commission 
in very realistic terms. It says : — 
 

(i) The population of the Indian Union (excluding Jammu & Kashmir) has 
increased 235.5 million in 1901 to 356.9 million in 1951 — an increase of about 52 percent over the 
half-century. The rate of increase for the first two decades was relatively low, but it has risen 
since then. Between 1921 and 1931, the increase was 11 per cent; for 1931-41, it was 14.3 per 
cent; and for 1941-51 it was 13.4 per cent. 

 
(ii) There has been very little change in the occupational structure, despite 

considerable development of industries. In 1911 about 71 per cent of the working population was 
engaged in agriculture. For 1948, the National Income Committee puts this figure at about 632 
per cent. Agriculture affords employuent for only a part of the year, so that a large proportion of 
the workers engaged in this occupation are more or less idle for the rest of the year. There is thus 
a great deal chronic under-employment in the country. 

 
(iii) Sown area per person has shown a ready tendency to decline. For British 

India, sown area per person went down from 0.88 acre in 1911-12 to 0.72 acre in 1941-42. For 
1948, i.e., after partition, the estimated sown area per person in the Indian Union works out at 
0.71 acre. Evidence as to the trend of yields per acre is no conclusive. From some of the 
published figures available, it would appear that in respect of certain food crops, at any rate, the 
trend has been downward. It is difficult to assess the overall the trend of productivity in 
agriculture, but the broad picture that enverges suggests conditions of stagnation in his respect. 
 

8. The problem of poverty is thus a double edged problem. From one point of view it is a 
problem of more production both in Agriculture and in Industry. From another point of view it is a 
problem of controlling the excessive growth of population. Both sides are equally important. 
Scheduled Castes Federation proposes to fight battle against poverty on both fronts. 

 
9. For the purpose of reducing population, it would advocate an intensive propaganda in 

favour of birth-control among the people. It will advocate the opening of birth control clinics in 
different parts of the country. It regards the growing rate in the increase of population in the 
country so grave an evil that it would not hesitate to advocate more drastic methods of 
controlling it. 
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10. For the purpose of increasing production, the Scheduled Castes Federation will not be 

bound by a dogma or any pattern. The pattern of industrial enterprise will be a matter regulated 
by the needs the time and circumstances, where national undertaking of an industry is possible 
and essential, the Scheduled Castes Federation will support national undertaking. Where private 
enterprise is possible and national undertaking not essential, private enterprise will be allowed. 
Looking at the intense poverty of the people of this country no other consideration except that of 
greater production and still greater production can be the primary and paramount condition. A 
pre-conceived pattern of industry can not be the primary or paramount consideration. The 
remedy against poverty is more production and not the pattern of production. One reservation 
the Scheduled Castes Federation must however make. Any scheme of production must in the 
view of the Scheduled Castes Federation remain subject to one overriding consideration — 
namely that there should be no exploitation of the working classes. 

 
11. While the rapid industrialisation of the country is very essential, in the opinion of the 

Federation agriculture is bound to remaii the foundation of India’s economy. Any scheme of 
incneased production which does not take into account the reconstruction of Indian agriculture is 
doomed to disappointment. 

 
12. The Federation holds that for increased production in agriculture the following plan 

must be adopted : — 
 

(i) Agriculture must be machanised. Agriculture in India can never become 
prosperous so long as the method of cultivation remains primitive. 

 
(ii) To make mechanised farming possible cultivation on small holdings must be 

replaced by large farms. 
 
(iii) To increase the yield, there must be provision for adequate manuring and for 

the supply of healthy seeds. 
 

13. It is not possible for the average agriculturist to adopt this plan and work upon it. He 
has no means to bear the cost involved in the plan. The Scheduled Castes Federation believes 
that the plan should be put into effect by the State. The first item in this plan should be the 
responsibility of the State. The State should supply all the mechanization equipment to the farmer 
on hire and at a rental to be recovered along with the land revenue. 
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14. With numerous small holdings the problem of creating large scale farms becomes very 
difficult. But the problem must be solved either by introducing co-operative farms or collective 
farms. 
 

15. Although India is an agricultural country there are a few vast number of people who 
are just landless labourers, who are eking out a miserable living and who are exploited by 
cultivators and majority of whom are Untouchables and other backward classes. There is no 
need why this body of landless labourers should be left to their fate resulting in their misery and in 
the poverty of the country. This is all the more regretable because the situation is not beyond 
remedy. In this connection the following figures relating to available land in India are very 
instructive : — 
 
   Million acre 
Total Geographical area .. .. 811 
Total area under agriculture .. .. 577 
Total area under Forest .. .. 84 
Cultivable waste .. .. 93 
Uncultivable waste .. .. 93 
Current Fallow .. .. 62 
Net land under agriculture .. .. 244 
 

From these figures it is quite clear that there are 93 million acres of land which is cultivable 
waste and which can be brought under cultivation. Surely it cannot be beyond modern science to 
reclaim this vast amount of cultivable waste land and make it available for cultivation. The 
Scheduled Castes Federation will take up this question. 
 

16. The prosperity of the agriculturist must depend upon the maintenance of forest belts 
spread over the country. Without forests belts proper degree of rainfall will not be assured and 
agriculture in India will continue to be the gamble in rain as it has always been in the past. The 
Federation would urge for more and more afforestation of the uncultivable waste land. 

 
17. Agriculture in the narrow sense of the term can never be a profitable persuit. It must 

be supplemented by subsidiary industries which are called cottage industries. But no cottage 
industry worth the name will be possible without an adequate supply of electrlcity. Generation of 
electricity is in the opinion of the Scheduled Castes Federation the foundation of economic 
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prosperity of India and the Scheduled Castes Federation will strive for the realization of the river 
valley projects, the purpose of whlch is to produce irrigation, to produce electricity and to stop 
floods. 

 
18. Just as land has been neglected so also landless labourers have been neglected. The 

Federation will reserve land out of uncultivated land or reclaimed land for the benefit of landless 
labourers and will also introduce for them the princlple of minimum wages. 
 

II—NEW PROBLEMS 
 

19. So far the Manifesto has dealt with the way the Scheduled Castes Federation 
proposes to deal with the old prolems which the British left as a legacy to India. Since 
Independence new problems have come up. They fall into two divisions :— 
 

(A) Problems of Internal administration, and 
(B) Problems of Foreign Relations. 

 
A—PROBLEMS OF INTERNAL ADMINISTRATION 
 

20. Among the Problems of Internal Administration the glaring ones are : — 
(i) The Problem of Linguistic Provinces; 
(ii) The Problem of restoring purity of administration; 
(iii) The Problem of control and Black-marketeers; 
(iv) The Problem of Inflamation and the distress due to rising cost of living. 

 
21. The Problem of Linguistic Provinees is most urgent. The quarrels within linguistic units 

in the States of Madras, Madhya Pradesh and Bombay have made it impossible for democracy to 
work. There must be social peace among various linguistic units if our constitution is to work on 
purely political consideratlons. For that purpose Linguistic States is the only remedy. The 
Federation wIll press for the creation of Linguistic States. 

 
22. The Scheduled Castes Federation believes that corruption in adminlstration is wholly 

the creation of the Congress. The Congress simply does not believe in punishing the corrupt. 
Charges have been made by members of the Cogress itself against Charges have been made by 
members of the Congress Itself against Congress Ministers of corruption and graft not in one 
State but in many States. The Congress High Command did not even think it necessary to make 
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inquiries. Instead of making inquiries into these charges and punishing the guilty ministers the 
Congress High Command has suppressed those who have such charges thereby openly 
protected the corrupt and the dishonest When Ministers at the top are corrupt how could officers 
below fail to be corrupt? The Federation will urge stern action against Ministers or Officers who 
are corrupt and raise the standard of adminlstration which has fallen so low during and owing to 
the Congress regime. 

 
23. The problem of control and Black-marketeers is also the result of the close 

association between the Congress and Big Business and is reared upon the support of Big 
Business. From what has recently been revealed to the happening In the State of Uttar Pradesh 
this association between the Congress asd Big Business power in exchange for election fund and 
Big Business is ready to buy power by giving money to Congress to run its election. Much of the 
remedy lies in the hand of the Voter himself. If he realizes that he must not support a candidate 
who is backed by Big Business he will greatly help to solve the problem. The Federation which is 
miles away from Big Business will see to it that the Big Business does not run the Government of 
the country. 

 
24. The Problem of Inflamatios seems to have come to stay. It is allowed to despoil the 

life of the people. It has never been given the consideration it deserves. The Federation will press 
for its immediate solution. 
 

B — PROBLEMS OF FOREIGN POLICY 
 

25. It is a fact that on the date of India’s Independence all nations were the friends of India 
and wished her well. Today the situation is just the reverse. India has no friends. All nations are 
her adversaries, if not actual enemies. This ghastly change in the situation is the result of the 
Foreign Policy of the Congress Government. This change of front by the foreign nations towards 
India within the last three years is due to India’s policy regarding Kashmir, regarding the 
admission of Communist China in the United Nations Organisation and in regard to the Korean 
War. 

 
26. On the Kashmir issue, the policy adopted by the Congress Government is not 

acceptable to the Scheduled Castes Federation. This policy if continued will lead to a perpetual 
enemity between India and Pakistan, and the possibility of war between the two countries. The 
Scheduled Castes Federation believes that it is essential for the good of both the countries that 
they should be good and friendly neighbours. For this purpose the proper policy to adopt 
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towords Pakistan should be based upon two considerations.(1) There should be no talk about 
the annulment of the partition of India, Partition should be accepted as a settled fact not to be 
reopened and that the two countries to continue as two separate sovereign States (2) That 
Kashmir to be partitioned — the Muslim area to go to Pakistan (subject to the wishes of 
Kashmiris living in the Valley) and the non-Muslim area consisting of Jammu and Ladhak to 
come to India. 

 
27. This pollcy has the best chance of producing friendly relations between the two 

countries, and the Scheduled Castes Federation will press for its acceptance. 
 
28. The other centre of our foreign policy which has made other nations our enemies is 

China. India is made to fight her battle for entry in the United Nations Organisations as a 
permanent member thereof. This is an extraordinary thing. Why should India fight the battle of 
Chlna when China is quite capable of fighting her own battle? This championing of the cause of 
Communist China by India has been responsible for the prevaillng antagonism between India and 
America with the result that it has become impossible for India to obtain financial and technical 
aid from America. 

 
29. We refused Dominion Status. We become an independent country. Subsequently we 

agreed to remain in the British Commenwealth — and yet our relations with the other countries is 
not at (all) friendly. 

 
30. In our foreign policy we have not been able to make a distinction between capitalism 

and Parliamentary Democracy. The dislike of Capitalism is understandable. But we take care that 
we do not weaker (n) Parliamentary Democracy and help Dictatorship to grow. It would be like 
throwing the baby out of the bath but in emptying it of dirty water. 

 
31. India’s first duty should be to herself. Instead of fighting to make Communist China a 

permanent member of the U. N. O., India should fight for getting herself recognised as the 
permanent member of the U. N. O. Instead of doing this India is spending herself in fighting the 
battle of Mao as against Chiangkai Shek. This quizotic (Quixotic) policy of saving the world is 
going to bring about the ruination of India and the sonner this sivicidal foreign policy is reversed 
the better for India. Before championing the cause of Asiatic countries, Isdia must strive every 
nerve, must seek every aid to make herself strong. Then only will her voice be effective. This will 
be the line of Foreign Policy that the Scheduled Castes Federation will pursue. 
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III. QUESTION OF RESOURCES 
 

33. Programme is not a mere matter of words or ideas. If it is to be into action, it is 
necessary to find the necessary finance. Nobody will take a Party’s programme seriously unless 
and ustil the Party is able to show how it is going to foot the bills. 

 
34. Although the amount required for the programme set out by the Federation is by no 

means small, the financial problem is not unmanageable. The Scheduled Castes Federation 
suggests the following ways of raising finance for the development of the country : — 
 

(i) Reduction of Expenditure over the Army. 
(ii) Re-levy of the salt-tax. 
(iii) Abolition of prohibition and the saving of Excise Revenue. 
(iv) Nationalisation of Insurance. 

 
35. The total revenues of the Government of India are about Rs. 350/-crores. Out of this 

the Army is eating up more than 50 per cent of the Revenues or Rs. 180/- crores per annum. This 
is a colossal expenditure on the defence in a country where people are dying of starvation. On 
the basis of the settlement of the Kashmir issue in the way suggested in the Manifesto and the 
change in the foreigs policy and the creation of friendly relations with other foreign nations, there 
should be no risk in reducing the defence expenditure by 50|- crores per year. 

 
36. There is no reason why the levy of the Salt tax should not be resumed. The giving up 

of the levy of the Salt tax was a concession to mere sentiment. It has not made salt cheap. 
Instead salt has become very dear. The only thing that has happened is that the State has lost a 
valuable source of revenue which used to produce Rs. 11 crores of revenue per year and which 
has seriously handicapped the State in advancing the development of the country. The incident 
of the tax on the people will be nothing even if it is levied at a rate which will produce Rs. 30|- 
crores per year. 

 
37. Prohibition is sheer madness. Its progress must not only be arrested but it must be 

immediately abolished. It has produced more evils than those it was intended to stop. 
Manufacture of liquor has become a cottage industry. Formerly only men drank liquor. Now 
women and children also drink because liquor is manufactured in every home in the presesce of 
women and children. It has produced more crime and worst sort of demoralisation of the lower 
classes. 
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38. From the point of view of conserving the resources of the State it is a huge waste. The 
excise revenue of Part ‘A’ State in 1945-46 was Rs. 51.67 crores. In 1950-51, it was 25.23 crores. 
The Budget estimate for 1951-52 is 24.95 crores. The figures for 1945-46 include the 
prepartitioned Punjab and Bengal. Nevertheless, broadly the statement can be made that the 
loss on account of prohibition in part ‘A’ States is of the order of Rs. 25 crores a year. This does 
rot, however, take into account the possible rise in excise revenue that might have taken place in 
the absence of prohibition. 

 
39. For Bombay, excise revenue in 1946-47 was Rs. 9.74 crores. In 1950-51, it was 1.20 

crores and the budget estimate for 1951-52 is Rs. 1.05 crores. The loss in excise revenue thus 
works out of about Rs. 8.7 crores a year. 

 
40. The excise revenue in Madras was Rs. 16.80 crores in 1945-46. It declined to 50 

crores in 1950-51. For 1951-52 the budget estimate is 36 crores. The loss in excise revesue in 
consequence of prohibition thus works out at Rs.16 crores. 

 
41. In the Uttar Pradesh excise revenue in 1947-48 was Rs. 7.046 crores. For 1950-51, it 

was Rs. 5.93 crores. The loss thus works out at Rs. 1.2 crores. 
 
42. The excise revenue in Madhya Pradesh, Punjab and Bengal also shows some fall. 
 
43. The loss in excise revenue for Bombay and Madras alone works out at almost Rs. 25 

crores which is also the approximate decline in the excise revenue in Part ‘A’ States taken 
together. 

 
44. These figures are incomplete. They do not contain any data for Part ‘B’ States. For 

they are not available. They also do not contain any data on the expenditure on enforcement in 
consequence of the adoption of the policy of prohibition. 

 
45. From the point of equity, there is no justification for prohibition. The cost of prohibition 

is borne by the general public. Why should the general public be made to pay the cost of 
reforming a lakh or two of habitual drunkards who could never be reformed? Why should the 
general public be made to pay the cost of prohibition when the other wants of the public such as 
education, housing and health are crying for remedy? Why not use the money for development 
plans? Who has greater priority, the Drunkard or the Hungry? These are pertinent questions to 
which there is no answer except arrogance and obstinacy. Whatever happens, the policy of 
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prohibition must be reversed and this colossal waste of public money should be put a stop to and 
the resources utilised for advancing general welfare. 

 
46. As regards nationalisation of insurance it is the most profitable source of money as the 

following figures show 
: 
Total number of Insurers registered in 1950 
under the Insurance Act.  .. .. 339 
Total number of Life Insurance Policies 
effected in 1949 .. .. .. 33,03,000 
Sum Insured .. .. .. 7,39,49,00,000 
Annual Income by way of Premium .. 0,37,18,00,000 
Total Invested in Government Securities   
as required .. .. .. 8,64,16,000 
Expense of Management ..

  
.. .. 29.2 per cent  

of the premium income 
 

47. From these figures it will be seen that the total money in the hands of Life Insurance 
Companies per annum is 37 crores. Unlike Bank deposits they are not demand deposits. Not 
being demand deposits they can be easily invested in long term development projects. It is true 
that Insurance Companies invest their monies in Government Securities. So that it may be said 
that in the last resort it is the Government which gets the insurance money. But this is no answer 
to nationalisation of insurance. For the amount invested in Government Securities is very small, 9 
crores out of 37 crores. Secondly, Government has to pay interest on these securities which is a 
needless burden on the tax payer. Thirdly Insurance Companies spend up annually 29 per cent of 
the income from premium which is 1 crores out of 37 crores for the year 1949. This is intolerable 
waste of money. All this could be stopped by nationalisation. 

 
48. The Scheduled Castes Federation will not press for nationalization of Insurance. It will 

make Insurance Compulsory for all State and Private Employees. Compulsory Insurance will give 
security to the individual and funds for the Government for future development. 

 
49. To sum up, under the scheme set out by the Federation the available resources for 

the development of the country will come to : 
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(1) From the Army Budget .. .. Rs. 50 crores 
(2) From the salt revenue .. .. Rs. 30 crores 
(3) From Excise .. .. Rs. 25 crores 
(4) Fom Life Insurance  

 

Figures not 
available (5) From Compulsor y Insurance of 

State and Private Employees 
 

 
50. The sources indicated can be depended upon to provide enough funds for the 

development of the country. 
 
IV. CO–OPERATION BETWEEN SCHEDULED CASTES FEDERATION AND OTHER 
POLITICAL PARTIES. 
 

51. Mere Organization does not make a party. A party means a body of people who are 
bound by principles. Without principles a party cannot function as a party for in the absence of 
principles there is nothing to hold the members of it together. A Party without principles is only a 
caravansarai. The Scheduled Castes Federation will not therefore ally itself with a political party 
which has not laid down its principles and whose constitution does not demand a pledge from its 
members to stand by those prinples and whose principles are not in antagonism with those of the 
Federation. 
 

52. It is not enough to have political ideaIs. What is necessary is the victory of ideals. But 
the victory of ideals can be ensured only by organised parties and not by individuals. For these 
reasons the Federation will not support an independent candidate who belongs to no party 
except in exceptional cases. 

 
53. Secondly, the Scheduled Castes Federation would like to work in co-operation with 

the Backward Classes and the Scheduled Tribes. For they are more or less in the same position 
as the Scheduled Castes. These classes unfortunately have not developed that degree of political 
consciousness which the Scheduled Castes have by reason of political and social activity of the 
Schedules Castes Federation during the last twenty years. The Constitution of Free India has 
made the Backward Classes, the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes virtually the 
masters of the country. Hitherto the minority of Caste Hindus have made themselves the rulers of 
the country. The fear of the Scheduled Castes Federation is that the Backward Classes and the 
Scheduled Tribes by reason of their want of consciousness may fall a prey to the minority of 
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Caste Hindus and continue to be their slaves instead of becoming masters of their own. The 
Scheduled Caste Federation’s first concern is to help these Classes to get on their feet. If they so 
wish, the Scheduled Castes Federation would be prepared to change the name and call itself the 
Backward Classes Federation so as to include both sections in a common organization. If this is 
not possible the Scheduled Castes Federation would be ready and willing to forge a working 
alliance with such organizations. 

 
54. As regards other Political Parties, the Scheduled Castes Federation’s attitude can be 

easily defined. The Scheduled Castes Federation will not have any alliance with any reactionary 
Party such as the Hindu Mahasabha or the R. S. S. 

 
55. The Scheduled Castes Federation will not have any alliance with a Party like the 

Communist Party, the objects of which are to destroy individual freedom and Parliamentary 
Democracy and substitute in its place dictatorship. 

 
56. The Scheduled Castes Federation does not believe in totalitarianism and therefore will 

not join a political Party which is already totalitarian and will not permit an opposition Party to 
grow. 

 
57. The Scheduled Castes Federation is equally opposed to the growth of multiplicity of 

Political Parties. The ideal of the Scheduled Castes Federation is to have two Parties. That alone 
can given stability to the State and Freedom to the individual. The Federation will strive to bring 
about a two party system in this country. Such an ideal however does not seem to be realizable 
within the short time available from now and the coming general election. For the moment what is 
possible is to form an All India Party consisting not of individual members but of different political 
parties as units, each having its own autonoin the matter of its internal organization and the 
setting up of candidates on some agreed basis and reciprocal obligation to support one 
another’s candidate subject to a committee of approval. In short the Party should be somewhat 
on the lines of the British Labour Party which is a Federal Party. 

 
58. The Scheduled Castes Federation is prepared to be a unit of such a Federal Party if 

Parties such as the K. M. P. Party, the Socialist Party, the Justice Party and where no such 
Parties exist other Parties on the following terms and conditions : 
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(i) Every Party to such an alliance must have its principles set out in clear terms; 
 
(ii) The principles of such a Party should not be opposed to the principles of the 

Scheduled Castes Federation; 
 
(iii) The Party seeking alliance must pledge its support for the social and 

economic uplift of the Scheduled Castes! 
 
(iv) The Party must agree to permit the Scheduled Castes Federration to function 

as an autonomous unit within the Federal Organization in the matter of its internal affairs; and 
 
(v) The Party must not be affiliated to any Party which is not recognised by the 

Federal Party as a unit of its own. 
 

59. With regard to individuals who seek the aid of the Scheduled Castes Federation in 
election they would be required to become Associate Members of the Federation and sign a 
pledge to the effect that they accept the principles, the policy, the programme and the descipline 
of the Federation. 
 

संपूिप जाहीरनामा मी वर उद धृत केलेला आहे. त्याचा मुख्य हेतू हा की, १९३६ साली स्थापन केलेला 
स्वतंत्र मजूर पक् व नंतर १९४२ साली स्थापन केलेला फेडरेशन पक् यांचे ध्येय, धोरि व कायपक्रम यासंबंधी 
वाचक आणि अभ्यासू लोक यांना तारतम्य दृष्टीने णवचार करता यावा, आणि १९३६ ते १९५१ पयंतच्या काळात 
बाबासाहेबांची राजकीय दृष्टी णहतवधपनाच्या भूणमकेवरून कशी णवशाल व व्यापक होत गेली, हे नीट लक्ात 
यावे. 
 

चदल्लीत भरलेल्या फेडरेशनच्या बठैकीिा व जाहीरनाम्यािा संपूिस वृत्तातं १३–१०–५१ च्या जनता 
पत्रात प्रचसद्ध झालेला होता. त्यातंील प्रम ख भार् मी येथे इंग्रजी न समजिाऱ्या वािकासंाठी देत आहे. 

 
सवस सावसजचनक कायंात पक्षािे धोरि खालील तत्वानंा अन सरून राहील. : — 

 
१) फेडरेशन समतेिा प रस्कार करील. भारतीयानंा केवळ कायद्याच्या दृष्टीने समानता 

चमळचवता येिार नाही, तर जेथे जेथे समानता नाही अर्र जेथे समानता लाथाडली जाते तेथे फेडरेशन 
समानतेच्या हक्कासाठी झर्डेल. 

 
२) प्रत्येक भारतीयाला स्वतःिा उत्कषस आपल्या मनाप्रमािे करण्यािे स्वातंत्र्य आहे व सरकार 

ते पूिस करण्यात चनचमत्त मात्र राहील. 
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३) प्रत्येक भारतीयाला धार्ममक, आर्मथक व राजकीय मत प्रदशसनािा व वार्ण्यािा हक्क राहील 
व त्याचं्यावर र्दा न येईल याबद्दल फेडरेशन दक्ष राहील. हे हक्क प्रसंर्चवशषेी इतर देशबाधंवाचं्या व देशाच्या 
चहतसंरक्षिाथस मयादीत राहतील. 

 
४) प्रत्येक भारतीयाला आपल्या उत्कषासाठी समान संधी देण्यािा व ज्यांना ती कधी चमळाली 

नाही त्यानंा ती प्रथम देण्यािा मार् अवलंचबला जातो की नाही यावर फेडरेशन कटाक्ष ठेवील. 
 
५) भीतीपासून प्रत्येक भारतीयािे चनवारि करण्यात सरकारला फेडरेशन जार्ृत ठेवील. 
 
६) स्वातंत्र्य, समता व आप लकी (बधं त्व) यािंा फेडरेशन संपूिस प रस्कार करील, एवढेि नव्हे 

तर मािसा मािसामधील वर्स, वर्ामधील व राष्ट्राराष्ट्रातील असलेले हेवदेाव ेव होिारा अमान ष छळ यािंा 
बीमोड करण्यािे आटोकाट प्रयत्न फेडरेशन करील. 

 
७) व्यक्ती व जनता याचं्या सवांर्ीि चहताच्या दृष्टीने लोकशाहीिे प्रामाचिकपिे प रस्कार 

करिारी राज्यघटना म्हिूनि श्रेष् होय. अशा खऱ्या लोकशाही सरकारला फेडरेशन पाहठबा देईल. 
 

दणलत फेडरेशनचे धोरि 
 

जाहीर केलेल्या ध्येयान सार तंतोतंत वार्ण्यािे दचलत फेडरेशनिे धोरि राहील कम्य चनझम, 
सोशॉचलझम, र्ाधंीझम यासारख्या हकवा इतर चविार मतप्रिालीि अंधश्रदे्धने फेडरेशन कधीि अंर्ीकार 
करिार नाही. अर्र उते्तजन देिार नाही ज्या चविारसरिीम ळे अर्र योजनेम ळे जनतेला आचथंक स्वास्थ 
समाधानकारक चमळेल आचि जीवनात खरे स ख लाभेल अशा प्रर्तीपर आचि प रोर्ामी योजनािंा, मर् त्यािंा 
उर्म कोठेही होवो, फेडरेशनच्या तत्वाला अशा योजना पूरक असल्या तरि जनचहताच्या दृष्टीने फेडरेशन 
जरूर स्वीकार करील. दचलत फेडरेशनिे धोरि प रोर्ामी, प्रर्तीपर, तंत्रश द्ध, आध चनक आचि सामान्य 
जनतेला पोषक असे राहील. बौचद्धक िात यािे व्यवहारशून्य खेळ खेळिार नाही. 
 

अ) अंतगपत राज्यव्यवस्था 
 

भरीव कायसदृष्टी म्हिून फेडरेशनतफे खालील र्ोष्टींना प्राम ख्याने महर्त्त्व देण्यात येईल : — 
 

१  (खालिा वर्स व वरिा वर्स याचं्यात असलेला हजार वषांिा वैरभाव र्ाधंीवधानंतर झालेल्या 
दंग्यात व जाळपोळीत चदसून आला  .हा वैरभाव नष्ट करण्यासाठी खालच्या वर्ािा सामाचजक , धार्ममक, 
शकै्षचिक व राजकीय दजा वरच्या वर्ाच्या दजाबरोबर आिण्यास सतत प्रयत्न केले पाचहजेत. 

 
२  (चशक्षिािा प्रसार , म लकी व लष्ट्करी खात्यातं मानाच्या नोकऱ्या व शतेीसाठी लार्वडीस 

जचमनी देिे या मार्ानी खालच्या वर्ािी स धारिा झपाट्याने करता येईल. 
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३) खालच्या वर्ात संतती चनयमनाच्या मार्ांिे उपदेशिे व लोकसंख्येच्या वाढीला आळा 
घालिे. 

 
यातंील इतर महर्त्त्वाच्या घटना खालीलप्रमािे आहेत : — 
 
४) भाषावार प्रातं रिना. 
 
५) राज्यव्यवस्थेिे श चद्धकरि. 
 
६) काळाबाजारवाले आचि चनयंत्रिे. 
 
७) वाढते दर आचि वाढता खिस. 

 
फेडरेशन भाषावार प्रातं रिनेिा प रस्कार करील. राज्यव्यवस्थेत जो र्ोंधळ आचि जी अनीती िालली 

आहे चतला काँगे्रसनेि जन्म चदला आहे. अशा नीतीभ्रष्ट लोकानंा शासन करिे योग्य आहे असे काँगे्रसला म ळीि 
वाटत नाही. ख द्द काँगे्रसच्या प्रचतचष्त सभासदानंी या अनीती व वचशलेबाजी बद्दल काँगे्रस मंत्र्यावंर उघड 
आरोप केले आहेत. काँगे्रस हाय कमाडंला या र्ंभीर आरोपािंी साधी िवकशी करण्यािी पि चदक्कत वाटली 
नाही. ही िवकशी करण्यािे तर दूर राचहलेि पि ज्यानंी आरोप केले त्यािंी हायकमाडंने म स्कटदाबी केली 
आचि र् न्हेर्ारानंा शासन न करता उघड या अनीतीिा प रस्कार केला. चजथे मंत्र्यासारखे वरील जबाबदार 
लोक उघड र् न्हे करतात आचि ते पिले जातात, तेथे खालिे अचधकारी या अचनतीच्या फेऱ्यातून स टतील 
कसे? अशा देशद्रोही व र् न्हेर्ार मंत्र्यािंी व अचधकाऱ्यािंी चनःपक्षपाती आचि कसून िवकशी झाली पाचहजे. 
एवढेि नव्हे तर अंतर्सत राज्यव्यवस्थेिा नैचतक दजा वाढचवला पाचहजे काँगे्रसने लावलेला कलंक धूवनू 
काढण्यािी तीव्र जािीव दचलत फेडरेशन ठेवील; एवढेि नव्हे तर र् न्हेर्ारानंा योग्य शासन होईल असे करील. 
वाढती चनयंत्रिे आचि काळाबाजार हे काँगे्रसच्या अंदाध ंदीच्या राज्यकारभारािे प्रतीक आहे. काँगे्रस व बडे 
व्यापारी याचं्या मतै्रीिा तो द ष्ट्पचरिाम आहे. म ळापासून काँगे्रस भाडंवलदारािंी हमधी आहे. आचि चतने या 
भाडंवलदारानंा मोकाट स्वातंत्र्य चदले आहे. मध्यवती सरकारातील घडामोडीकडे लक्ष चदले तर काँगे्रस व 
भाडंवलदार यानंी हा व्यवहार अबाचधत करण्यािा जिू घाटि घातला आहे. हे चदसून येईल. चनवडि कीच्या 
र्ंर्ाजळीसाठी काँगे्रस भाडंवलदाराना स्वत्व चवकण्यास एका पायावर उभी आहे व भाडंवलदार काँगे्रसला 
चनवडि कीसाठी पैसा िारून सते्तिा सौदा करायला उत्स क आहे. काँगे्रस व भाडंवलदार यािें नाते हे असे 
आहे. अशा चवध्वसंक शक्तीिे चनमूसलन करिे सवसस्वी मतदाराचं्या हाती आहे. भाडंवलदारानंी प ढे केलेल्या व 
त्यािें हमधे असलेल्या उमेदवारानंा मतदारानंी पाहठबा चदला नाही तर हा प्रश्न सहज स टेल. फेडरेशनने 
भाडंवलदारानंा आपल्या जवळ कधीि येऊ चदले नाही. अश भाडंवलदारािें सरकार प्रस्थाचपत न होण्यािी 
फेडरेशन कंबर बाधूंन खबरदारी घेईल. 
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ब) परराष्ट्रीय धोरिाचा प्रश्न 
 

भारताला स्वातंत्र्य लाभले त्या चदवशी जर्ातंील साऱ्या राष्ट्रािें संबधं चमत्रत्वािे होते, व ती राष्ट्रे 
भारतािे श भ इस्च्छत होती. आजिी पचरस्स्थती अर्दी उलट आहे. आज भारताला खरा चमत्र क िी नाही. सवस 
राष्ट्रे भारतािी शत्रू नसली तरी भारतावर फार नाराज आहेत. भारताच्या चहताकडे ती पहात नाहीत. याला 
काँगे्रस सरकारिे धरसोडीिे परराष्ट्रीय धोरि कारिीभतू आहे. भारतािे काचश्मरबद्दल धोरि, य नोमध्ये 
कम्य चनस्ट िीनच्या प्रवशेाबद्दल चघसाडघाई आचि कोरीयन य द्धाबद्दल अनास्था याबद्दल रे्ल्या तीन वषातील 
पोरकट धोरिाम ळे इतर राष्ट्रानंी भारताकडे पाठ चफरवली आहे. काश्मीरबाबत काँगे्रस सरकारिे धोरि दचलत 
फेडरेशनला म ळींि पसंत नाही. हेि धोरि प ढे कायम ठेवले तर भारत आचि पाचकस्तान यामध्ये तीव्र मतभेद 
तर रहातीलि पि त्याम ळे या दोन देशातं य द्ध होण्यािा संभव आहे. या दोन देशातं सख्य असाव े असे 
फेडरेशनला प्रामाचिकपिे वाटते. पाचकस्तानच्या धोरिाबाबतींत खालील र्ोष्टींिा चविार प्राम ख्याने व्हावा : 
— 
 

१) चवभक्त झालेल्या हहद स्थानच्या एकीकरिािी भाषा बदं करावी आचि पाचकस्तान व भारत 
हे दोन स्वतंत्र देश मनापासून मान्य करण्यातं यावते. 

 
२) काचश्मरिी फाळिी करण्यातं येऊन बह संख्याकं म सलमानी प्रजेिे सावसमत घेऊन तो 

प्रदेश पाचकस्तानला देण्यात यावा व म स्लीमेतर प्रदेश (जम्मू व लडाक) भारताला जोडावा. दोन राष्ट्रात ऐक्य 
साधण्यािी याम ळे िारं्ली संधी चनमाि होईल. फेडरेशन या र्ोष्टींना पोषक प्रिार करील. 
 

िीनबद्दलच्या धोरिाम ळे इतर दोस्त राष्ट्रे आमिी शत्र ू बनली आहेत. यूनोमध्ये कायमच्या 
सभासदत्वासाठी भारताला अजून लढाव ेलार्त आहे यािे हे एक कारि आहे. ही एक आियािी र्ोष्ट आहे. 
िायना आपल्या हक्कासंाठी भाडंण्यास समथस असतानंा ही जबाबदारी भारताने फ कटिी जोखीम शीरावर कां 
घ्यावी? िायनाच्या प्रश्नावरील भारताच्या कटाक्षाम ळे अमेचरकेकडून आर्मथक व ताचंत्रक मदत चमळिे द रापास्त 
झाले आहे. 

 
आम्ही वसाहतीिें स्वराज्य नाकरले. आम्ही एक स्वतंत्र राष्ट्र झालो. चब्रचटश कॉमनवले्थिे सभासद 

रहाण्यािें आम्ही मान्य केले आचि इतके असूनही आमिे इतर राष्ट्राशंी चहतसंबधं िारं्ले नाहीत. भाडंवलशाही 
व लोकशाहीतील भेदािे पडसाद आमच्या परराष्ट्रीय धोरिातं उमटले नाहीत. भाडंवलशाहीबद्दल चतरस्कार 
एक वेळ मान्य. पि लोकसभेतील लोकशाहीिी र्ल्लत करून चतिी जार्ा ह कूमशाही न घेईल यािी आम्ही 
काळजी घेतली पाचहजे. भारतािे पचहले कतसव्य म्हिजे स्वतःिा उत्कषस होय. कम्य चनस्ट िायनाला य नोमध्ये 
प्रवशे चमळण्यािी भारताने धडपड करण्यापूवी स्वतःिे स्थान, य नोिा कायमिा सभासद म्हिून चनचित 
करण्याच्या प्रयत्नास लार्िे अर्त्यािे आहे. मॉओचा पक्ष घेऊन चँग कै शेकला डावलण्यािा नाद भारताने 
सोडावा. जर्ाला वािचवण्याच्य अभासािे हे लहरी परराष्ट्रीय धोरि भारतािा नाश करील. लवकरि या 
आत्मघातकी परराष्ट्रीय धोरिात फरेरबदल करिे भारताच्या चहतािेि ठरेल. पौवात्य देशाच्या चहतासाठी 
झर्डण्यािे नेतृत्व स्वीकारण्यापूवी भारताने आपले हात मजबतू करण्यासाठी कंबर कसून धडपडले पाचहजे 
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आचि चमळेल चततकी मदत पदरात पाडून घेतली तरि भारतािे वजन वाढेल. दचलत फेडरेशन अशा 
परराष्ट्रीय धोरिािा प रस्कार करील.” 
 

१) लष्ट्करावरील खिात कपात करिे. २) चमठावर कर प नः लादिे. ३) दारबदंीिे चनयम सैल करून 
अबकारी उत्पन्न वाढचविे आचि ४) चवमा कंपन्यािें राष्ट्रीयकरि करिे या मार्ािा अवलंब करून राष्ट्रीय 
उत्पन्नात वाढ घडवनू आििे हेचह फेडरेशनच्या कायसक्रमातं स्पष्ट केलेले होते. दारबदंीम ळे प्रत्येक प्रातंात 
अबकारी उत्पनात दरवषी अनेक कोटी रपयािंी तूट येत असे. ते आकडे देऊन, कायसक्रमातं स्पष्ट केलेले होते. 
 

भर्वान ब द्ध यािें िचरत्र आचि धमसपचरवतसनािे चवशाल कायस यासंबधंीिी बाबासाहेबानंी साधनसाम ग्री 
१९४० पासून जमा करून ठेवलेली होती. ती व्यवस्स्थत माडंण्यासाठी त्यानंी १९५० पयंत पचरश्रम केले. आचि 
प्रत्यक्ष गं्रथ चलचहण्यास २४ ऑक्टोबर १९५१ ला सकाळी ७ वाजता स रवात केली. चलचहलेला मजकूर टाईप 
करण्यासाठी नानकिदं यानंा दररोज देऊ लार्ले. मी हा गं्रथ चलहीत आहे याबद्दलिी वाच्यता कोिाकडेही 
करावयािी नाही, अशी त्यानंी नानकिदंाला सूिना चदली. प्रत्येक प्रकरिाच्या दोन प्रती टाईप केल्यानंतर 
बाबासाहेब प नः त्यात फेरफार करीत असत आचि फेरफार केलेले कार्द प नः नानकिदं टाईप करीत असत. 
या गं्रथािे प्रथमतः “ब द्ध अँड चहज र्ॉस्पेल” असे नावं बाबासाहेबांनी चदलेले होते. ते प ढील काळात “ब द्ध अँड 
चहज धम्म” असे ठेवले. या गं्रथािी प्रकरिे वळेोवेळी फेरफार केल्याम ळे नानकिंदानंा ती प नः टाईप करावी 
लार्ली. 
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खंड १० वा 
 

प्रकरि ८ वे 
 

णनवडिुकीचे सूतोवाच (पुढे चालू) 
 

या चनवडि कीच्या कायसक्रमािे, सूत–उवाि करण्यासाठी साहेबानंी प्रथम उत्तर हहद स्थानात दौरा 
काढला. ७–११–५१ ला लखनौ येथे जाहीर सभेत भाषि करून त्यानंी चनवडिूकीच्या प्रिारािा नारळ 
फोडला. ते भाषि चवश्वचवद्यालयाच्या चवद्याथयांप ढे होते. मार्ासलेला वर्स आचि चवशषेतः अस्पशृ्य वर्स 
याचं्याबद्दल देशात इतकी बेचफचकरी माजलेली आहे की, या वर्ाना समानतेिा दजा चमळिे अशक्य आहे असे 
वाटू लार्लेले आहे. या वर्ात प्रस्त तच्या सरकारबद्दल अशी चनराशा वाटू लार्ल्याम ळे त्यानंा कम्य चनस्टािंी 
राजवट येवो, पि ही काँगे्रसिी राजवट नको, असे वाटू लार्िे साहचजक आहे. आचि त्याप्रमािे झाले तर या 
देशािे भचवतव्य भयंकर होिार आहे हे खास. यािी सथस जबाबदारी सत्तारढ पक्षावर आहे. 
 

काँगे्रसच्या कायसकत्यांत आचि त्याचं्या राजवटीत भ्रष्टािारािी अनेक उदाहरिे लोकाचं्या दृष्टोत्पतीस 
आलेली होती त्याचवरद्ध तीव्र नापसंती, उदे्वर् आचि जळफळाट अनेक प ढाऱ्यानंी आचि वतसमानपत्रानंी केलेला 
होता. तथाचप या भ्रष्टािारातं खंड पडला नाही. अशा भ्रष्टािारानंा आळा घालून राज्यकारभारात श द्धता चनमाि 
करायिी अशी फेडरेशनच्या जाचहरनाम्यात मार्िी केलेली होती. हा जाहीरनामा प्रचसद्ध झाल्यानंतर एक 
आठवड्यानंतर काँगे्रस पचक्षयाचं्या नैचतक अधःपतनािी दोन उदाहरिे उघडकीस आली ती अशी : — 
 

‘प ण्याच्या माजी नर्रध्यक्षािी झडती, अटक! बेकायदा धान्यािा प्रिंड साठा’ 
 
प िे, ता. १३ जहह. स] – प ण्यातंील एक बडे नार्चरक व नर्रपाचलकेिे माजी अध्यक्ष शठे म रलीधर 

लोहीया याचं्या घरावर काल द पारी सप्लाय कंरोल पोचलसानी छापा घालून बेकायदेशीर धान्यसाठा व साठ 
लोकानंा जेविासाठी प रेल एवढे तयार अन्न जप्त केले. या प्रकाराम ळे प ण्यात चवशषेतः व्यापारी वर्ात फार 
खळबळ उडाली आहे. म लाच्या साखरप ड्यासाठी जेविावळ होिार असल्यािी क िक ि लार्ल्याम ळे 
पोलीसानंी छापा घातला. जेविावळीिा पंिनामा झाल्यावर पोलीसानंी लोचहया शठेजींच्या घरािी कसून 
झडती घेतली. 
 

काय काय सापडले? 
 

झडतीत चतसऱ्या मजल्यावर चपपातं व पोत्यात ९० शरे उत्तम प्रतीिा र्हू, ७० शरे आंबेमोहर तादूंळ व 
६० शरे बाजरी चमळाली. छाप्यािे वेळी फोथस चसटी मेचजस्रेट श्री. र्ावडे हजर होते. रात्री १ वाजेपयसत झडतीिे 
काम िालू होते. १ वाजता शटेजींना अटक करून एक लाखाच्या जाचमनावर सोडण्यात आले. 
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एवढा मोठा जाचमन अजूनपयंत प ण्यात घेण्यात आला नव्हता. म रलीधर शटे लोहीया काँगे्रसिे 
कायसकते असून उमेदवारीसाठी या वळेी त्यानंी अजसही केला होता. छाप्यािे वळेी त्याचं्या बरं्ल्यावर नेहमीिी 
“काँगे्रस कचमटीमाफस त र्ाऱ्हािी सोडवनू घेण्यासाठी येथे द्यावीत. ती सोडचवण्यािी व्यवस्था केली जाईल” 
अशी पाटी होती. या प्रकरिािी कसून िौकशी िालू आहे. जनवशक्ती १४–१०–५१] 
 

“नेहरंूिा आदेश श क्लानंी धाब्यावर 
बसचवला? काँगे्रस प्रिाराथस सरकारी 
साधनािंा वापर.” 

 
नार्पूर ता. १६ : पतंप्रधान रचवशकंर श क्ला यानंी छत्तीसर्ड येथे चनवडिूक मोचहमेला प्रारंभ केला 

असून, ते त्याकचरता सरकारी र्ाडीिा आचि चवमानािंा उपयोर् करीत आहेत असे समजते. त्याचं्या समवेत 
प्रचसद्धी खात्यािे अचधकारीही असतात. श्री. श क्ला हे सराईपल्ली मतदार संघातील असून तेथे त्यानंी केलेले 
भाषि प्रचसद्धी खात्यामाफस त प्रकट करण्यातं आलेले आहे. सरकारी अचधकाऱ्यानंी आपले सरकारी दौरे 
चनवडिूक प्रिार मोचहमेपासून अचलप्त ठेवावे, असा प्रत्यक्ष सरकारिा आदेश असतानंाही महामंत्र्यानंी असे 
आिरि कराव,े याकडे काँगे्रसच्या अध्यक्षािें लक्ष वेधले जात आहे.” [नवशस्क्त १७–१०–६१] 
 

फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यातं काचश्मर प्रश्न फाळिीने सोडवावा अशी मार्िी केली होती. काचश्मरच्या 
फाळिीच्या चवरद्ध मते लरे्ि प्रदर्मशत होऊ लार्ली. त्यापैकी काही मी येथे देतो. 
 

“काचश्मरिी फाळिी म्हिजे भारतात अनेक 
“स्थाने” चनमाि करण्यािा डाव 
आंबेडकराचं्या सूिनेने मस दी र्डबडले” 

 
जम्मू ता. १३ काश्मीरिी जातीय तर्त्त्वावर फाळिी करण्यािा डाव बाहेरच्या चहतसंबधंी लोकाकंडून 

टाकण्यातं येत आहे असा इशारा काचश्मर नशनल कॉत्फरन्सिे सरचिटिीस मौलाना महमद सैद मस दी यानंी 
काल चदला. 

 
मौलाना मस दी यानंी डॉ. आंबेडकराचं्या दचलत फेडरेशनतफे काढलेल्या जाहीरनाम्यातंील 

काश्मीरच्या फाळिीिा उल्लेख केला. फाळिीच्या सूिनेवर नॅशनल कॉन्फरन्सिी ही पचहलीि प्रचतचक्रया आहे. 
 

चंचूप्रवेश 
 

मौलाना म्हिाले की, हा ििंूप्रवशे आहे. काश्मीरि नव्हे तर भारतािी फाळिी करून दचलत 
जातीसाठी, चशखासंाठी वरे्वरे्ळी स्थाने चनमाि करण्यािा हा डाव आहे. 

 
त्याम ळे चनरपद्रवी वाटिारी ही योजना भारताला व काचश्मरला भयंक ठरिारी आहे. 
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बाहेरचे उत्तजेन 
 

काचश्मरमधील फ टपाड्यानंा उते्तजन देण्यासाठी व भारतािी चनधर्ममकता नष्ट करण्यासाठी ही सूिना 
आलेली असून त्यािी स्फूती बाहेरिी आहे. प्रजापचरषदेच्य लोकानंी जातीय प्रिाराला बळी पडू नये अशीही 
चवनंती त्यानंी केली. 

 
[नवशक्ती १४–१०–५१] 
 
बरं्ाल शडे्यूल कॉस्टस फेडरेशनिे पूवीिे अध्यक्ष आचि पाचकस्तानिे पूवीिे मंत्री श्री. जोहतद्रनाथ 

मंडल यानंी काचश्मरच्या फाळिीला चवरोध केला. त्यािा वृत्तातं असा : — 
 

X — 8 
“DIVISION OF KASHMIR — DR. AMBEDKAR’S PLAN CRITICISED 

 
Calcutta, October 15 : Dr. B. R. Ambedkar’s suggestion for the division of Kashmir 

communitywise was fraught with mischievous potentialities and was bound to repeat the scenes 
of horror and devastation which Hindus, Sikhs and Muslims experienced after the partition of 
India, observed Mr. J. N. Mandal, a former member of the Pakistani Central Cabinet, here to-
day. 

 
In a rejoinder to Dr. Ambedkar’s recent statement after his resignation from the Indian 

Cabinet, he said : “I reject this suggestion summarily, and I believe that the vast majority of the 
Scheduled Castes shares my view.” Dr. Ambedkar’s cherished goal of life to uplift the poor and 
the oppresed can be better achieved by the full application of his intellect and integrity, by the 
establishment of a system in the country wherein the distinction between man and man, either on 
the basis of religion or caste, will disappear and economic and social justice will be ensured to 
all. 

 
Mr. Mandal, who is also a former President of the Bengal branch of the All India 

Scheduled Castes’ Federation expressed his shock, and distress at Dr. Ambedkar’s resignation 
from the Cabinet on the eve of the General Election. 

 
His resignation Mr. Mandal added, was deplorable not only from the national standpoint, 

but also from the Scheduled Castes’ point of view. The reasons he stated for his step were 
shocking to the entire Scheduled Caste community whose interests Dr. Ambedkar represented in 
the Government of India. 
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Mr. Mandal did not think that the Law Minister’s portfolio was an “empty soap box”, as 
suggested by Dr. Ambedkar, and said that eminent English and Indian jurists, namely, Lord 
Macaulay, Lord Sinha and Mr. Tej Bahadur Sapru had held the same portfolio.” 

 
(The Times of India, Tuesday, 16-10–51) 

 
अल्पसंख्याकं जातींना काश्मीरच्या फाळिीने फार हाल सोसाव े लार्तील ही जी भचूमका बॅ. मंडल यानंी 
स्स्वकारली. ती ढोंर्ी होती, कारि जेव्हा पाचकस्तानमध्ये अल्पसंख्याकंावर ज लूम होत असत तेव्हा तेव्हा जे 
चनषेधपर उद्र्ार भारतातूंन उठत तेव्हा तेव्हा ब.ॅ मंडल म्हित असत की, हे भारतीयािें उद्र्ार खोटे आहेत. 
पाचकस्तानातील सवस जमाती र् ण्यार्ोहवदाने रहातात. अशा आशयािे पत्र श्री. मोरे यानंी टाईम्समध्ये प्रचसद्ध 
केले ते असे : — 
 

“MR. MANDAL 
 

Sir, — That Mr. Mandal who was himself a party to the tortures inflicted by Pakistan on 
the minorities should suddenly feel anxious about the minorities in Kashmir is mere hypocrisy. 

 
Whenever India accused Pakistan of atrocities Mr. Mandal was always there to contradict 

India’s charges and declare that the minorities in Pakistan were living in perfect peace. Having 
been driven out of the Pakistan Cabinet he is now converting himself into a patriot and expects 
the Scheduled Castes to share his views. 

 
Dr. Ambedkar’s views on Kashmir remind us of his forecast about Pakistan, which has 

proved true. The poor manner in which the Kashmir case has been placed before the United 
Nations by our delegates makes one feel that things are heading for the partitioning of that 
unhappy State. 
 
Bombay, October 18. P. S. MORE” 
 (The Times of India, 20-10-51) 
 

“DR. AMBEDKAR 
 

Sir, — In criticising Dr. Ambedkar’s views on the Kashmir issue as mischievous, Mr. 
Mandal has conveniently avoided the historical fact. Mr. Mandal forgets that exactly prior to 
independence persons talking of the partitioning of India were pronounced by critics as 
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mischievous but they realised that partition was a fact when India and Pakistan were shaped as 
the final solution to India’s deadlock. 
 

The way in which the Kashmir issue is being handled by the United Nations may cause the 
partitioning of Kashmir. Should that occur, we will have only two alternatives — either to accept 
the United Nations decision or to leave the organisation. But we may not adopt the latter course, 
in which case India will have to accept the former. 

 
What Dr. Ambedkar has done in the matter is that he has tackled the Kashmir problem in 

the light of the existing circumstances. Can this be called a mischievous tendency? 
 
Bombay, October 20 K. R. NAIYA” 
 (The Times of India, 23-10-51) 
 

१९५२ मध्ये होिाऱ्या चनवडिूकीच्या प्रिारासाठी बाबासाहेबानंी पजंाब प्रातंात ऑक्टोबर १९५१ मध्ये 
दौरा काढला. तेथे त्यानंी अनेक चठकािी फेडरेशनच्या उमेदवारानंा चनवडून आिा या म द्यावर भर देऊन भाषिे 
केली. त्या भाषिापैंकी ज लंूदर चजल्ह्यातील रामदासपूर येथे २७–१०–५१ रोजी, ल चधयाना येथे २८–१०–५१ 
रोजी आचि पचतयाळा येथे २९–१०–५१ रोजी केलेली भाषिे चवशषे माचहतीने भरलेली होती त्यािंा साराशं 
असा : — 

 
आपल्या लोकािें भले कसे करता येईल यासंबधंी मी १९२० पासून िळवळ स र केली. मी अमेचरकेत व 

इंग्लंडमध्ये मोठ्या पदव्या संपादन करून म ंबईस आलो, तेव्हा एका अप्रचसद्ध िाळीत रहात होतो. मी 
अथसशास्त्रािा प्राध्यापक, सरकारी कॉलेजात रहावे असा सरकारिा मानस होता. सरकारला मला शोधून 
काढण्यास फार त्रास झाला. कारि आमिी िाळ त्याला लवकर सापडली नाही, मी ही सरकारने देऊ केलेली 
नोकरी स्वीकारली असती तर डायरेक्टर ऑफ एज्य केशन या ह द्यावर रे्लो असतो व मला तीन–िार हजार 
रपये पर्ार चमळाला असता. पि मी सरकारी नोकरीत अडकलो असतो तर समाजसेविेी माझी महर्त्त्वाकाकं्षा 
मला प री करता येिे शक्य नव्हते. म्हिून मी ती जार्ा स्वीकारली नाही. नंतर मी लंडनला (ज लै १९२०) रे्लो 
व आिखी थोर पदव्या घेऊन आलो. (एचप्रल १९२३) तेव्हाही सरकारने मला चडस्स्रक्ट जज्जािी दरमहा दोन 
हजार रपये पर्ारावर जार्ा देऊ केली होती. मी ती जार्ा स्स्वकारली असती तर हायकोटािा जज्ज त म्हाला 
करू असे सरकारने विन चदले होते. पि ती जार्ा मी स्वीकारली नाही. दोनश ेरपये दरमहा चमळतील अशी 
लहानसहान कामे करून मी िळवळ स र केली. (१९२४) हायकोटािा जज्ज व्हाव े की व्हाईसरॉयच्या 
एस्क्झक्य चटव्ह कॉस्न्सलिा सभासद व्हावे, असा १९४२ साली माझ्याप ढे पेि उत्पन्न झाला. मी हायकोटांिा 
जज्ज झालो असतो तर मला दरमहा पाि हजार रपये पर्ार चमळाला असता आचि एक हजारािें पेन्शन चमळाले 
असते. जज्ज होण्याने मला िळवळीत भार् घेता आला नसता म्हिून मी व्हाईसरॉयच्य. कायसकारी मंडळािे 
सभासदत्व पत्करले. त्यानंतर मी काँगे्रसच्या मंचत्रमंडळात रे्लो (१९४७) तेव्हा काही लोकानंी माझ्याचवरद्ध 
ओरड केली. मी मंत्रीमंडळात रे्लो म्हिजे मी काँगे्रसमध्ये रे्लो असा या लोकानंी अथस केला. मी कोित्याि 



 

अनुक्रमणिका 

राजकीय पक्षात रे्लो नाही. मंचत्रमंडळात रे्लो ते केवळ आपल्या लोकािें भले करता यावे, या उदे्दशाने! मी या 
संबधंी लखनौ येथे पूवी ख लासा केलेला होता. दर्ड आचि माती एकत्र चमसळली व ते चमश्रि पाण्यात टाकले 
तर माती चवरघळून जाईल. दर्ड चवरघळिार नाही. मी दर्ड आहे. मी चवरघळलो नाही. काँगे्रसिे ३० अस्पशृ्य 
पालसमेंटमध्ये आहेत. त्यानंी आपल्या लोकाचं्या बाबतीत काही केलेले आहे का? असे मी त्यानंा चविारले तेव्हा 
त्यानंा उत्तर देता आलेले नाही. त्यानंी आपल्या लोकाचं्या बाबतीत पालसमेंटमध्ये एकही प्रश्न चविारलेला नाही. 
कारि त्याचं्या म सक्या काँगे्रसच्या प ढाऱ्यानंी बाधंलेल्या आहेत. मी िार वष ेव्हाईसरॉयच्या कायसकारी मंडळात 
आचि िार वषे काँगे्रसच्या मंत्रीमंडळात काढली. आपल्या लोकाचं्या चहतासाठी कोिती कामे मी या आठ वषात 
केली. हे त म्हालंा माहीत आहे काँगे्रस अस्पृश्याचं्या हक्कासंबबंधी फारसे जार्ृत नाही व जास्त कायस करण्यास 
तयार नाही. हे पाहून मी मंचत्रमंडळातून बाहेर पडलो. 

 
चब्रचटश लोक हहद स्थानात व्यापार करण्यासाठी आले, पि त्यानंी येथे साम्राज्य स्थापन केले. 

हहद स्थानातंील राजे, महाराजे, बादशाह याचं्या अफाट सैन्यािा पराभव करण्यास इंग्रजानंी जे सैन्य 
इंग्लंडमधून आिले ते अर्दी अप रे होते. त्यानंी या देशातंील अस्पशृ्याचं्या पलटिी तयार केल्या व त्या 
पलटिीच्या बलावर हे साम्राज्य स्थापन केले. पि शवेटी इंग्रजानंी हहदू म सलमान यानंाि राज्यकारभारात 
मोठा चहस्सा चदला व अस्पशृ्यानंा दूर ठेवले. हा इंग्रजािंा कृतघ्नपिा होय. आम्ही जर इंग्रजी राज्यात सत्ताधारी 
झालो असतो तर अस्पशृ्य म्हिून राचहलो नसतो. आम्ही इतरावर सत्ता र्ाजचवली असती. आम्ही श्रीमंत झालो 
असतो. सत्ता आचि श्रीमंती या दोन अशा शक्ती आहेत की, त्याप ढे सवांना मान वाकवावी लार्ते. हे लोक 
पोलीस खाते व न्याय खाते यानंा आपल्या म ठीत ठेऊ शकतात. आज काँगे्रसिी कारकीदस स र आहे व ती खूप 
चटकावी म्हिून सत्ता व श्रीमंती ज्याच्या हातात आहे, अशानाि काँगे्रस चनवडि कीत उभे करते व ते या दोन 
शक्तीच्या जोरावर चनवडून येतात. म्हिजेि मी व माझ्यासारखे समाजचहतदक्ष लोक यानंा काँगे्रसमध्ये जार्ा 
नाही. जे सत्ताधारी होतात ते नंतर जनतेला ल टून र्बर होतात. यािी उदाहरिे अनेक प्रातंात आहेत. मद्रासिे 
म ख्यमंत्री श्री. टी. प्रकाशम् याचं्यावर, लािं खाऊन लाखो रपये कमावल्यािे आरोप काँगे्रसवाल्यानीि केले. 
श्री. टी. प्रकाशमला शवेटी काढून टाकण्यात आले. पंजाबमध्ये श्री. भार्सव व सािार हे म ख्यमंत्री होते. दोघानी 
परस्परावर लािल िपतीिे आरोप केले. ते िौकशी अंती खरे ठरले. उत्तरप्रदेश व इतर प्रातं याचं्यातही हेि 
प्रकार आहेत. जे जे लोक काँगे्रसच्या मंत्र्यावर काळाबाजार करिे, लािं खािे वरै्रे आरोप करतात त्या 
लोकानंा कोित्यातरी खोट्या प्रकरिात र् ंतवनू त रंर्ात डाबंले जाते पि मध्यवती सरकार र् न्हेर्ार मंत्र्याना 
कोटात खेिीत नाही व त रंर्ात टाकीत नाही. कारि या सरकारवर सत्ताधारी आचि श्रीमंत लोकािंा वरिष्ट्मा 
आहे. इंग्लंडमध्ये एका चमचनस्टरने पोषाखासाठी कापड एका व्यापारी चमत्राकडून घेतले व त्यािा स्फोट एका 
सभासदाने पालसमेंटमध्ये केला. म ख्य प्रधान ॲटली यानी ताबडतोब िौकशी मंडळ नेमले व आरोप चसद्ध होताि 
त्यानंी सदर मंत्र्याला बडतफस  केले. आपले म ख्यप्रधान असे का करीत नाहीत? कारि, ते सत्ताधारी व श्रीमंत 
याचं्या वरिष्ट्म्या खाली आहेत. 

 
भारताला स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर अस्पशृ्यािंी काय पचरस्स्थती होिार? या प्रश्न बद्दल मी, र्ाधंी व 

सरकार याचं्या बरोबर १९३० पासून झर्डत आलो आहे. स्वतंत्र मतदार संघाम ळे अस्पृश्यािंा राजकीय चवकास 
होईल, म्हिून ती मार्िी मी वत सळ पचरषदेत केली. व चब्रटीश सरकारने चतला मंज री चदली. पि र्ाधंीजीनी 
१९३२ मध्ये प्रािाचंतक उपोषि करून एकत्र मतदार संघ व राखीव जार्ा ही देण्यातं आली. तेव्हा जो प िे करार 
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झाला त्या कराराप्रमािे काँगे्रसकडून वार्िे झाले नाही. कारि र्ाधंीजींनी विन चदले होते की, काँगे्रस त मच्या 
उमेदवाराचवरद्ध चनवडि क लढचविार नाही. पि त्या विनाला काडीिीही हकमत राचहली नाही. काँगे्रसने 
अस्पृश्यािें खरे प्रचतचनधी पाडून स्वतःिे कळसूत्री उमेदवार पैशाच्या व सते्तच्या जोरावर चनवडून आिले आचि 
अस्पृश्याचं्या राजकीय चवकासावर प्रहार केला. र्ाधंी व काँगे्रस यानंा अस्पृश्य लोक सत्ताधारी व श्रीमंत व्हावते, 
असे वाटत नाही. हेि या सवस झर्ड्यािे मूळ आहे एवढेि नव्हे तर अस्श्याचं्या प्रािसंरक्षिाबद्दलही काँगे्रसिे 
प ढारी बेचफकीर आहेत. काहंी हचरजन एम पी., नेहरंूना भेटले व त्यानंी चवनंती केली की, आमच्या लोकासंाठी 
काही तरी भरीव कायस करण्यािी योजना हाती घ्या. नेहरू भडकून म्हिाले, आम्ही सवस काही केलेले आहे. 
आता जास्त काय करावयािे आहे? चबिारे हचरजन एम्. पी. सदस झाले. पाचकस्तान चनमाि होताना तेथील 
म सलमान अस्पशृ्यानंा सारं्त होते की, त म्ही येथेि रहा. त मिे भले होईल. पि त्या अस्पशृ्यानंा भारतात 
यावयािे होते. मी नेहरंूना स िचवले की, त म्ही या अस्पृश्यानंा स रचक्षतपिे भारतात आिण्यािी तजवीज करा. 
पि ते त्या अस्पशृ्यानंा सारं्त होते की, त म्ही तेथेि रहा त मिे भले होईल. पि नेहरंूनी काही खास केले नाही, 
मी पाचकस्तानात दोन प्रचतचनधी पाठवनू अस्पृश्याचं्या स्थलातंराला मदत करण्यािे कायस केले. यासाठी नंतर 
महार बटाचलयन पाठचवण्यात आली. र्ाधंी, नेहरू आचि काँगे्रस यानंा अस्पृश्यािंी स धारिा व्हावी, 
अस्पृश्याचं्या हातात राजकीय सत्ता यावी, अस्पृश्यानंी चशकून खूप चवद्वान व्हावे, अस्पशृ्यानंी व्यापारधंदे करून 
खूप पैसे चमळवावते आचि खूप इस्टेट करावी, असे वाटत नाही. मर् ते अस्पशृ्यािंी स्स्थती स धारण्यासाठी 
आम्ही जे जे करतो व बोलतो त्याला त्याला चवरोध करतात, त्यािे ममस हेि आहे. अस्पृश्यानंा दहा वष ेराखीव 
जार्ा ठेवलेल्या आहेत. त्यािंी म दत आिखी वाढवा असे मी कचमटीत स िचवले तेव्हा सरदार पटेल यानंी 
चवरोध केला. बाकीच्या सभासदानंी त्याला पाहठबा चदला, ही पचरस्स्थती पाहून माझे मत असे झाले आहे की, 
काँगे्रस पक्ष, हहद  लोक अर्र कोितेही राजकीय पक्ष व लोक याचं्या आश्रयावर आपली प्रर्ती होईल ही इच्छा 
अस्पृश्यानंी मनातं बाळर्िे म्हिजे स्वतःच्या सामाचजक, धार्ममक, आर्मथक आचि राजकीय र् लामचर्रीिी वेसि 
त्या त्या पक्षाचं्या लोकाचं्या हातात देण्यासारखे आहे. अस्पृश्यानंी स्वतःच्या संघटनेच्या शक्तीवर या पक्षाबंरोबर 
व लोकाबंरोबर झर्डा करण्यास चशकले पाचहजे, आचि हा आपला झर्डा आिखी प ष्ट्कळ वषे िालिार आहे. 
माझ्या रे्ल्या ३० वषांच्या प्रयत्नाम ळे आपिासं थोडे राजकीय हक्क चमळाले आहेत. आिखी जास्त राजकीय 
हक्क आपिाला चमळवावयािे आहेत. 

 
वयािी पिंावन्न वषे संपली की राजकारिी लोकानंी राजकीय के्षत्रांतून चनवृत्त व्हाव.े सरकारी 

नोकरीतही ही पचरस्स्थती आहे. परंत  सध्यािे राजकारिी लोक ५५ वष ेसंपली तरी राजकीय प्रातंात रहातात व 
नव े ब ढे्ढ लोक येतात. त्याचं्या तोंडात समाजाच्या कल्यािाचं्या र्ोष्टी असतात व त्याचं्या मायावी भाषिाला 
मतदार बळी पडतात. परंत  हे लोक स्वतःिे चखसे भरतात आचि जनताचहकडे चबलकूल पहात नाहीत. ही 
पचरस्स्थती त म्हालंा माहीत आहे. मी रे्ली ३० वषे राजकीय के्षत्रात आहे. मी ५५ वषािी सीमा ओलाडंलेली 
आहे. तरी मी या के्षत्रात केवळ अस्पशृ्य लोकािें जेवढे मला भले करता येईल तेवढे करावे म्हिून राचहलो आहे! 
मला स्वाथस साधावयािा नाही. मी ३० वषात अस्पशृ्यानंा उच्च स्थानावर नेऊन ठेवलेले आहे. त्यानंा सामाचजक, 
शकै्षचिक आचि राजकीय हक्क चमळवनू चदलेले आहेत. र्ाधंी, काँगे्रस, हहद समाज व सरकार याचं्याशी सतत 
झर्डत राहून मी आपल्या समाजासाठी जे चहतािे कायस केलेले आहे त्यापेक्षा आिखी जास्त कायस कराव ेयाि 
हेतूने मी राजकीय के्षत्रात अजून राचहलो आहे आपला समाज सत्ताधारी व श्रीमंत झाला पाचहजे, तरि इतर 
समाजाचं्या अन्यायी वतसनाला तोंड देता येईल. आपल्या हातात सत्ता व संपत्ती आली तर आपल्याला छळिारे 



 

अनुक्रमणिका 

आजिे लोक आपल्याप ढे नाक घासत राहतील. म्हिून त म्हाला माझी चवनंती आहे की, त म्ही फेडरेशनच्या 
झेंड्याखाली या, संघटीत व्हा, आचि फेडरेशनिे उमेदवार कायदेमंडळात चनवडून द्या. ते चनवडलेले लोक 
त मच्यासाठी कायदेमंडळातं झर्डत रहातील. काँगे्रसिे हचरजन उमेदवार त मच्या चहतािी राखरारं्ोळी 
करतील. कारि ते काँगे्रसच्या हातिी बाह ली आहेत. आचि काँगे्रस ही हहदंूिी संस्था आहे व हहद  आपल्याला 
त्याचं्या र् लामचर्रीति ठेवण्यािा प्रयत्न या हचरजन उमेदवारातंफे करीत रहातील तर त म्ही सावध व्हा व 
फेडरेशन उमेदवार चनवडून आिा. त म्ही त मच्या पायावर उभे रहा. कोिावर चवसंबनू राहू नका. ख द्द 
माझ्यासाठी त म्ही कोितेही कायस अडून पडू देऊ नका. त म्ही स्वतःिे चहत करा व आपला समाज वर आिा. 

 
ही तीन भाषिे इंग्रजीतून आली भरपूर माचहतीच्या दृष्टीने ती उपय क्त होती म्हिून ती मी येथे देत आहे. 

: — 
 

RAMDASPUR, JULLUNDAR, 17-10-1951 
 

“Dear brothers and sisters! I had an idea to tour the Punjab before but I could not come 
here and I have come to know that many poople collected in Jullundur and were disappointed to 
find that I had not come here. I hope you will excuse me for this inconvenience caused to you all. 
My inability to come here although caused much inconvenience to so many people but I was 
helpless and it was all due to the following reasons. Firstly, during my four years in the Congress 
Government, I had been overburdened with official work and could not find time to come here. 
Secondly, I was also not keeping good health during all these years and still I am not quite well. 
Thirdly, the Acchuts of the whole of India with that I should tour the whole of India and speak to 
them. You can well understand that our country is such a big continent that it is not possible for a 
single man to tour the whole country even in two years, So I could not fulfil people’s desire and 
could not come here when they wanted me. Therefore I want that all our people should stand on 
their own legs and be united so that they may be able to weather away the storm without my 
assistance and not to press upon me too much. 

 
A man should leave politics after the age of 52 years, because even Government gives 

notice to a Government servant after the age of 55 that he is unfit for service now and he should 
retire. But the politicians of the present age start their politics after the age of 55 years so that 
they may be able to earn their livelihood, does not matter whether they are able to service the 
country or not. They have only one point in mind and that is to get something out of it for their 
own self. I have no selfish motives. I am not continuing in the politics simply for my own good but 
I am doing so far the sake of my community. I jumped into politics in 1920 and since then I have 
taken part in politics and upto this time. I have spent thirty long years of my life in serving my 
community. Although I want to leave politics but I have been compelled to remain in politics 
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thinking the necessity of organising my community. Out of these thirty years, eight years I was 
Member of the Government. I do not know if there is any politician who has been in politics 
continuously for such long time. I remained in the Government for eight years and had I wished I 
could have remained for ever there. I am not proud of it but I know that with my qualifications at 
my back, nobody had power to expell me if I simply wanted to remain there. But the cause of my 
community necessitaned my resignation from the membership of the Congress Government. I 
may assure you that I have always the well-being of my community in mind wherever I go. 

 
When I came from England after getting my degree in Doctor of Philosophy, there was 

nobody in India with such qualifications. So when I reached Bombay and settled in the Mohalla 
from where I had gone, the Bombay Government after a great difficulty found my place, as 
nobody knew where I was residing, it was such an unpopular place, and approached me to 
accept the post of Professor of Political Economy. I refused the offer. If I had accepted that job, I 
would have been at least the Director of Public Instructions. I would have got three or four 
thousands of rupees per month. I refused the post because I had a great feeling for the service of 
my community which I could not have done remaining in that service. A Government servant, you 
know, cannot serve his community as he has to go according to the wishes of the Government 
and follow the policy of the Government. 

 
After earning some money for two-three years, I again went to England for further studies 

and came back as a Barister. When I returned to Bombay, I was again asked by Bombay 
Government to accept the post of a District judge. I was offered Rs. 2,000/- per month and 
promised that I will be a High Court Judge after some time. But I did not accept that also. My 
income although, from the other source at that time was only Rs. 200/-. 

 
In 1942, I had to face two questions. One was to serve as a High Court Judge and the 

other was to join the Government of India as a member of the Viceroy’s Executive Council. Had I 
Joined the High Court, I would have received Rs. 5,000/- per mensem as pay and Rs.1,000/- as 
pention after retirement but I did not do that. I entered politics. I got birth in Achhut community 
and will die for my community and the cause of my community is supreme to me. I did not join 
any party or body. I remained independent while in the Congress Government, I remained true to 
my people. Many people thought that I had joined the Congress Party as I had accepted the 
Cabinet Ministership of the Congress Government. The critics pointed out that Dr. Ambedkar had 
joined Congress and why the Scheduled Castes people should continue to remain in the 
Scheduled Castes Federation. I explained about it at Lucknow that earth and stone are two 
different things and they can never mix together. Stone will remain the stone and the earth will 
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remain the earth. I am like a rock (stone) which does not melt but turns the course of rivers. 
Wherever I may be, in whatever company I may find myself, I would never lose my separate 
identity. If anybody asks my co-operation I would gladly give it for a worthy cause. I co-operate 
with the Congress Government for four years with all my might, and with the sincerity in the 
service of my mother-land. But during all these years I did not allow myself, to merge into the 
Congress organisation. I would gladly help and co-operate with those who are sweet-tongued 
but whose intention and action go against the interest of our people. 

 
Now coming to the ensuing general elections I appeal to the Scheduled Castes people to 

treat the elections as a strugle for life and death and work in that spirit during the coming months. 
We must use all our strength to get our candidates elected. Man derives strength from the 
number of people behind him and from the wealth he possess. We are a minority; we are not 
wealthy. Our population in an average village does not exceed 5 per cent of the total population. 
We are helpless against the combined wealth and strength of the 95 per cent of the populaiion. 
The police who invariably belong to the high-caste Hindus never even pay heed to our genuine 
complaints; on the contrary, we are persecuted for lodging complaints. Owing to poverty we are 
unable to have the authorities on our side. 

 
But we can have one power and that is the political power. This power we must win. 

Armed with this power, we can protest the interest of our people. 
 
Are you assured of this power in the freedom, this country has gained? We never against 

our country getting independence. But we wanted a straight answer to only one question. What 
will be our fate in Free India? I posed that question before Gandhiji (and other Congress 
leaders), only one question that what will be the position or our people in Swaraj? Whether we 
will remain the same Bhangies and Chamaras as we are today; whether our children will not be 
admitted to the Schools in the asme way as it being done now; and our people will have to suffer 
as they are suffering now in the villages”. What will happen to our people? At the Round Table 
Conference, this question was again raised whether we want Swaraj or not, I asked Gandhi who 
was the sponsor of this move, the same question that what will he do for poor people if India got 
Swaraj. Whether we will be given safeguards as are proposed to be provided for Muslim, Sikhs, 
Christians and Anglo-Indians. But when the Scheduled Caste people were given separate rights 
in 1932, Gandhi started fast unto death until this provision of separaete electorates for the 
Scheduled Castes was repeated. At that time, an agreement was reached between us but what 
is happening today is quite dffierent to what was agreed to. He promised at that time that no 
candidates on Congress tickets will be put against those of the Scheduled Castes Federation. 
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We want to send our people for the reserved seats but Congress Party is interfering with it. They 
are trying to put people for our reserved seats who are fools and have selfish motives, who will be 
yesmen of the Congress. When any Brahman or Baniya ask for the ticket of the Congress, he is 
asked one question. They want to know how many times he had gone to jail. I want to ask the 
Congress, why they do not ask the same question from Scheduled Castes people, who seek 
Congress ticket? And why only illiterate and unpopular people are selected by them. 

 
There were 30 people in the Parliament. I ask them what have they done there. They 

never asked any question, they never moved any resolution and never submitted a bill for 
consideration the Parliament. If anybody comes from outside and see that 30 Members of 
Parliament have not put up any grievance, he will think that our people are at right and do not 
require any special consideration. That is why we want to send our true representative who will 
put our grievances before the Assemblies secure redress. 

 
From the very first election, we have been fighting against the Congress because it is 

unnecessarily interfering with our rights. Just see the leader of the Congress Party, Pandit Nehru. 
He has delivered two thousand speeches during the last 20 years, but he has never spoken 
about the welfare of the scheduled Castes even once. From this you can judge what sympathy 
the Congress Party can have for our people when its leader is so much adament. Pandit Nehru is 
always for the Muslims. I do not want that Muslims should be neglected but I do want that 
Muslims should not enjoy at the expense of the other communities who need more protection. I 
heard that some people went to Pandit Nehru and requested that something should be done for 
the Scheduled Castes. But Pandit Nehru told them that everything has been done for them and 
they do not require any thing special now. At the time of Partition, when our people were aksed 
by the Pakistan authorities to remain in Pakistan so that they may not have to do the menial 
duties themselves, I asked Pandit Nehru to do something for the evacuation of the poor 
Scheduled Castes. Pandit Nehru did not do anything. I sent two persons to Pakistan for the 
evacuation of our people and our Mahar Battalion was also sent there for protection of the poor 
Scheduled Castes. If Congress Leader has so much sympathy for our people what Congress will 
do for us? 

 
There are 21 seats reserved for Scheduled Castes in the Punjab Assembly out of 120 seats 

and three reserved in the Union Parliament. I want to ask one question from all those parties 
which want to put candidates of their choice to these reserved seats and to show sympathy with 
the Scheduled Castes why they put the candidates against the reserved seats only and why they 
do not put those candidates to general seats. If they are sincere, let them provide general seats 
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for our people. All these parties want to take away from us what we have achieved after great 
hardships. 

 
I want to tell you that without political power we cannot exist in this world. We have 

secured reservation of seats in the Provincial Assemblies and the Union Parliament but this is only 
for 10 years and nobody can say what will happen after 10 years. If our true representatives are 
not sent to assemblies and Parliament, all our efforts will be in vain but if they are sent something 
will come out of it. Otherwise we cannot have voice in the Government and local bodies. 

 
The map of politics has changed in India now. First Congress was fighting for Swaraj and 

that is why all the people joined it. And those who opposed the Congress were supposed to be 
anti-nationalist. But now the condition has changed. See the Congress Pahalwans of Punjab. 
There was a time when Bhargava and Sachar were like brothers. They promised to be peaceful 
with each other. But now they are the worst enemies. The last date for the filing of paper is 5th 
November and to-day is 27th October, but the list of Congress candidates has not so far been 
sent from Punjab. Both of these people are anxious to become Prime Ministers. The same thing 
is happening in Bihar. I am surprised to see that Congress Party which was so powerful at the 
time of partition, has so weakened in such a short period. To-day the man who (has) Gandhi 
cap is not considered a gentleman. People say either Congress man or gentleman. Nobody can 
be both. Such is the position of Congress now. Congress has become old now and it is not able 
to fight with other and will die its natural death. 

 
If you vote for the Scheduled Caste Federation then I assure you that our candidates will 

be successful in the general elections. There is no doubt about it, the only thing is that you 
should vote for our true representatives. On the day of voting all men and women should leave 
their business and go to polls. 

 
The reservation of seats for the Scheduled Castes is for 10 years only. I wanted that this 

reservation should remain for such time as untouchability is there but the Congress leader, late 
Sardar Vallabhbhai Patel opposed me. So the other persons who were there in the Committee 
also had to support Sardar because they belonged to his party. Therefore, we should try to send 
our true representatives to the Assemblies so that they may safeguard our rights and also try to 
secure this reservation after 10 years. The people who are trying to secure tickets from other 
parties forget that after 10 years, they will be no where. No other party will come to them to say 
that they would stand on their tickets. To-day other parties are only anxious to secure our votes 
and capture our seats and not that they are sympathising with us. 
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When the time came for the award of different symbols to different parties, our party, the 
Scheduled Castes Federation was also considered as an All India Party. Other parties gave their 
symbols as oxen, Horses, Donkeys, etc., but for your convenience I made our symbol, the 
“Elephant” so that people may not find difficulty in recognising our party candidates. Elephant 
can be easily distinguished from other animals. 

 
This time the cumulative voting system has been replaced with distributive system. Where 

there are reserved seats, the voters of that constituency can cast two votes, one to a candidate 
standing on reserved seat and the other to a candidate who is standing on general seat. We 
cannot cast two vote to man. So we will have to make alliance with some party whose voters will 
cast their second vote in our favour. The party whom we enter into agreement will be declared in 
a few days and you must vote for that party and in return that party will support our candidates. 
In this way, our candidates will be successful. our voting strength is not so strong and moreover 
there are joint electorates which makes our position more awkward. So we will have to make 
alliance with one party of the other. 

 
At the end I want to inform you that there is only one party which can do something for 

the Scheduled Castes and that is the Scheduled Castes Federation. I have built the house for you 
and it is for upto you to maintain it in proper order. I have planted the tree, if you water it, you will 
enjoy the fruit and you will be able to enjoy its shade if not you will have to sit in the sun. Our 
community will be ruined. So every Scheduled Caste should come under the banner of the 
Scheduled Castes Federation and make it more powerful. Only if we unite, we can achieve 
something. United we stand divided we fall. 

 
(Speech during election campaign, October 1951, by Ambedkar in Punjab). 

 
LUDHIANA, DATED 28-10-1951 

 
Dear brothers and sisters! This is the first time that I have visited Ludhiana to speak to our 

people. Many times before I proposed to visit this place but due to certain unavoidable 
circumstances, I could not do so. What an auspicious occasion it is that you all have gathered 
here. 

 
You know in two-three months elections are going to be held in which many parties are 

taking part. The Scheduled Castes Federation is allso putting its candidates for the election. We 
will contest all the seats reserved for the Scheduled Castes in the State Assemblies and the 
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Union Parliament and some general seats khere we have sufficient number of votes. I hope that 
our candidates will be successful. Our candidates’ success depends mostly upon our own 
people. If all our people voted for our candidates, I am sure of our success, I would therefore 
urge that all the Scheduled Caste people should vote for the candidates put by the Scheduled 
Castes Federation, which is the only organisation of the Scheduled Castes and other backward 
classes. 

 
I want to tell you how the British people have deceived during the period of their Rule over 

India. They were successful in establishing their Raj in Hindustan although they were hundreds of 
mile away. First of all when the East India Company came to India its purpose was only to do 
business but by and by the Britishers became anxious to estblish their Raj here. How they were 
able to achieve that objective? They had no army of their own in India. Nobody has so far been 
able to tell how the Britishers were able to subdue all Rajas and Maharajas of India without army 
of their own. I am now going to answer this question. The British people became the rulers of 
India with the help of the Scheduled Caste people, who were called the Untouchables; who were 
illiterate and with them the treatment of the High Caste Hindus was very degrading. They had no 
means of livelihood and were always at the mercy of these High Caste people. Thus, they had no 
alternative but to join the British army and earn their livelihood. I do not want to impress upon you 
that what had happened was good but I want to emphasize something else. I want to point out 
that even the people whom we helped to establish their power in India have treated our people in 
in such a way. Our people died in the army for the sake of these Britishers. But what they got in 
return? Who were benefitted? In spite of the fact that Scheduled Caste people helped the 
Britishers, Brahmans and other High Caste people derived full benefit out of it. The Britishers 
educated their children and gave all financial assistance to them whereas our people were not 
paid any attention. This resulted in the well being of these High Castes at the expense of the poor 
Scheduled Castes who remained as before. This is the reason why up-till-now there are no well-
to-do Scheduled Caste families; why their children are not educated and why they are generally 
backward. Consequently, the important posts in the Army, Police and other Department of 
Administration are in the hands of these High Caste people at present. The British people should 
have done something for the betterment of our people but they did not do anything for us. In 1857 
when there was meeting what were the causes of that? Because the Britishers failed to do 
anything for our people, our people in the army had to revolt against them. When the meeting 
was subdued, and it was found that our people in the army had revolted against the Britishers, 
they stopped recruiting our people in the army any further. Instead Hindus and Rajputs were 
recruited in the army. Thus the main source of income of our people lost. In 1947 when the British 
people left India, our conditions remained the same as were before they came to India. At the 
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time of transfer of power to Indians, Britishers handed over all power to the High Caste people. 
We did not get anything. We were left at the mercy these lerutes. 

 
From this you can well understand the way in which other people treated the Scheduled 

Castes. This is the reason we have remained so backward up-to-now. I want ro ask now one 
question from you, whether you still want to remain backward and work as slaves in the hands of 
these High Caste people? When the Aryans came over to India, Varna system came into force. 
People were given the ranks in the society according to their birth. Some were called 
Brahmanas, some Kshatrias, some Vaish, some Shudras and other Untouchables According to 
this categorisation, the Untouchables were the lowest of all and were totally disconnected from 
the society. The relation between a Caste Hindu and an Untouchable is that of a foot and shoes. 
Wher we enter our house we leave our shoes outside. The same way, Acchuts are kept out of 
the society and are not given any rights whatsoever. We have borne this treatment at the hands 
of Caste Hindus for centuries and are still suffering socially, economically and politically. 

 
After struggling for many years, we have achieve certain political rights which have been 

incorporated in the Indian Constitution itself. For twenty long years, I fought against Mahatma 
Gandhi. He was against the idea of giving us any separate rights. His argument was that if the 
Untouchables are given separate rights, then they will never be able to come to Hindu fold. They 
will remain out off from the Hindus for ever. At the Round Table Conference also Mahatma 
Gandhi opposed our demand for separate electorates. After so many years of struggle, we have 
secured some political powers. Now we can send our own representatives to the State 
Assemblies and the Union Parliament against the seats reserved for the Scheduled Castes. 

 
There are many parties which are anxious to snatch away these rights. They are anxious 

to get our votes and send their own henchmen to the seats reserved for our people. You can very 
well understand their motives. They want that the Scheduled Castes should remain where are 
and should not come into power so that the menial jobs which our people are performing should 
not suffer. So you will have to be careful about your votes in the coming elections. You should 
see that only our true representatives are elected with our votes and none else. Only then your 
rights which have been incorporated in the Constitution can be safeguarded. 

 
If our true representatives are not elected to the State Assemblies and the Union 

Parliament, then we cannot enjoy freedom. Independence will be a farce for our people. This will 
be independence of the High Caste people and not ours. But if our true represertatives are in 
Parliament and State Assemblies, they can fight for our cause and get grievancies redressed. 
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Only then our children can get proper education; only then our poverty can be removed and only 
then we will be given equal share in all spheres of life. Although special privileges have been 
provided for the Scheduled Castes people in the Indian Constitution, the other parties specially 
the Congress are unnecessarily interfering with them. They are putting their own henchmen for 
election to the seats reserved for Scheduled Castes. How can people eleted on Congress tickets 
safeguard our interests when they will have to go according to the wishes of their master? What 
they can do for us? 

 
I want to tell you about the people who were elected to the Parliament on Corgress tickets 

to the seats reserved for the Scheduled Castes. They were about 30 in number and in the 
Parliament for the last four years. Not a single member out of the thirty raised any question in the 
Parliament about the grievances of the Scheduled Castes. Even if a question was put in 
Parliment, the Speaker did not allow it and the matter ended there. If the speaker was generous 
and had allowed the question and it was included in the business, then the Chief Whip of the 
Congress would go to the member concerned and ask him to withdraw the question before it is 
printed. Per chance, if the question had been printed, then the Chief Whip would ask the 
member concerred to leave the Station for the day when the answer is required and thus there 
would be no discussion at all in the Parliament on the matter raised as the Member himself would 
not be there. For the month there is discussion on Budget in Parliament. At that time any person 
can speak on the Budget and point out that such and such privileges should be provided for his 
community or his party. He can point out that so much money is being spent on necessary 
projects whereas the important proposals have been neglected. During these four years, I have 
not seen a single Member moving any cut Motion. This is all due to Congress Party’s discipline 
(Dunda). If the members wanted to move a Resolution, they had to obtain the permission of the 
Chief Whip long before it was actually moved. Neither these Members put up any Bill during 
these four years. How can the Untouchables, Indian Christians, Anglo Indians, etc awail of the 
privileges provided for them in the Constitution, if the seats reserved for them are occupied by 
their enemies through the Congress ticket? 

 
I want to make the point clear that if you voted for the Congress, you will have to suffer for 

ever. Our representatives on Congress tickets will keep silent in the State Assemblies and the 
Parliament. Our interests can be safeguarded only if our true representatives are elected on 
Federation’s ticket which is the only organisation of the Scheduled Castes. Has there been any 
possibility of getting our grievances redressed in the Congress? I would not have left the 
Organisation. I know that Congress has sufficient money and will try to buy the votes with that. 
But you should be careful about it. If I wanted I could remain in the Congress for ever and 
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definitely have got a good place there. But I would have done only if I had selfish motives and not 
any regard for my community I would have remained there, if I was in need of any license or 
permit for myself. The man seeking license and permits can do so at the expense of his 
community. He will do anything for his own self and nothing for his community. This is the 
experience I have gained during the period I remained in the Congress Government. 

 
The English people could do for the welfare our community during their stay in India had 

they wished so but they also deceived us. That time has passed now and another phase has 
come in to being. If at this time also we are not careful and kept our eyes closed, then we will be 
ruined. If you want that your coming generations should not suffer as you are sucering now, then 
you should do something for that now. When you plant tree, you get the fruit after some time. I 
want to impress upon you that the reservation of seats in the Assemblies and the Parliament is 
only for 10 years. Although I wanted it till untouchability was prevalent in India, our own people 
become Members of the Parliament on Congress tickets opposed me not to speak of Members 
belonging to High Castes. So thinking that something is better than nothing, I agreed that 
reservation may be for 10 years and secured something for our people. The reservation is only for 
two elections and only upto that time, the interested parties like the Congress will come to you 
and request for votes. And this way, this period of 10 years will pass away and there will be no 
body to ask for extension of this period. I want to ask you, what will you do then? Will these 
Congress people come to you then and request you to stand on their tickets? Certainly not. They 
are not such  fools. They want to befool you people. These Congressmen will not even spit on 
the face of these people who are seeking Congress tickets to-day. So you should all ponder over 
this problem and then decide to which candidate you have to vote. 

 
Every party must have either power or money. Our community has neither any money nor 

any power. We are living in the villages in small numbers at the mercy of these High Caste 
people. Banayas and Marwaris, etc. are also not powerful but they have got money. With money 
they can buy anything. So this is the opportunity for you to do something for yourselves. If you 
are united, you can send your representatives to the Assemblies and Parliament for the 
safeguarding of your interests otherwise you will be ruined. So you must unite under the banner 
of the Scheduled Castes Federation to pull your community out of chaos. Every Acchut should 
help the Federation in electing their true representatives. Many parties will come to you and ask 
for votes but do not be misled by them. 

 
A few days back, Pandit Nehru came here. It was reported that two three lakhs of people 

gathered to hear him. I do not know how many people were there Yesterday when I visited 



 

अनुक्रमणिका 

Jullundur over two lakhs of people gathered there but the pressmen published that thirty 
thousand people had gathered there. What I want to tell you is that there is any conference of the 
Congress, than even if the audience is very thin, they will publish that a large gathering witnessed 
the Conference. For five they will say fifty for fifty they will say five hundred, for five hundred they 
will say five thousands they will report five lakkhs. I do not mind this criticism of the pressmen. 
They all have criticised me for so many years but in spite of that I have progressed physically as 
well as mentally. I do not want to witness large gatherings. What I want is that our people should 
organise themselves to fight against the atrocities of these Caste Hindus. I want that our people 
should hear me. Whether they gather in small numbers or large numbers is immaterial. 

 
Every political party has put forward its Manifesto, Every party promises that if it comes 

into power it will do this and that. Scheduled Caste Federation has also published a very 
voluminous Manifesto but when they came to understand that ordinary people would not follow 
it, they amended it and compressed into a small one. I hope by and by their Manifesto will 
become smaller and smaller and a day will come when there will be no Manifesto of the 
Congress. I want to tell you what should be in the Manifesto and what should not be. I challenge 
all the political parties to constitute a Committee find out which Manifesto is the best and I have 
no doubt in mind that our Manifesto will be the best of all. All the parties have promised many 
things in their Manfesto to the people. To promise is easy but difficult to put it into practice. If you 
promise one thing you can promise one hundred. Manifesto should not be a list of promises only. 
It should deal with the problems facing the country and also how to solve these problems. Is 
there anything of that sort in the Manifesto of the Congress? The only thing impressed in the 
Congress Manifesto is the Muslim problem. According to it, there is no other problem facing the 
country. Can anybody agree to this. Of course, Muslim problem was there when India was united 
and when there was no Pakistan. But then too, this was not the only problem. The Muslims have 
migrated to Pakistan, the only Hindus, Sikhs and other minorities are in India. Do you think that 
India is now facing Muslim problem? Do you agree that nothing should be done for the 
Depressed Classes, who are ten times poorer and backward than the Muslims? There are 
Schduled Castes, Scheduled Tribes and Criminal Tribes, which need the best attention of the 
Government. But the Congressmen say that people should not be communal minded and should 
not demand some special privileges for these backward classes. The other problem is that of 
poverty in India. People in India are very poor so much so that 90 per cent people do not get 
proper meals. They do not get any clothes. They do not have any shelter. Food-stuffs worth 
crores of rupees are being imported every year. If we have to import even food stuffs from outsde 
and spend so much how we will be able to pull on. But all these things have no place in minds of 
Congressmen. They have only one problem to solve and that is Muslim problem. 
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I want to inform to you that we are putting up candidates for the coming elections through 
the Scheduled Castes Federation is for all backward classes. Every backward class will be given 
representation. Nobody should be afraid of it. Chamars and Bhangies are all equal. We should 
be united and nobody should think himself separate from the other. I want to request all men and 
women that they should leave aside every thing on the day of the polling and go to the polling 
booths and cast their votes. Already our votes are not sufficient and if the voters do not cast their 
votes on that day, it would not be good for us. We will be unrepresented. The day of polling is 
the day of life and death for the Scheduled Castes. 

 
Every political party which is taking part in the coming elections has been allotted a Party 

Symbol. Our Federation’s symbol is ‘Elephant’. I have selected this so that there may not be any 
confusion in the minds of our people. Some parties selected oxen, horses, donkeys as their 
symbols. But for distinction I have selected ‘Elephant’. 

 
This time we will not have the cumulative system of voting so that we may cast all our 

votes to a single candidate of our choice. But we have distributive system and will have to 
distribute our votes among different candidates. In a constitutency where a seat has been 
reserved for Scheduled Castes, people will have two votes, one for general seat and the other for 
the reserved seat. We cannot cast both of our votes to our candidate who is standing for the 
reserved seat. We can cast in his favour only one vote and the other vote must be given to the 
other candidate standing on general seat. So we shall have to join some party which will give 
their second vote to our candidate and get our second vote in return. We have not decided as yet 
which party we will join hands with. Many parties have approached us for alliance but nothing has 
yet been finalised. Negotiations are going on. We have to think many times before we join hands 
with any party. But join we must with some party or the other. 

 
In the end I want to tell you that thousands of people come to Delhi from Punjab and U.P 

and other distant places to put their grievances before me. Some complain that they have been 
beaten by the Zamindars and when they approached the authorities concerned, decisions were 
taken against them as the people in power also belong to high castes. So there are so many 
complaints that it is not possible for me to cope with these single handed. Many people return to 
their homes disappointtd. So I have decided to construct a building in Delhi and to keep a 
pleader there who will scrutinise our people’s complaints and advise them in the matter. We have 
already purchased a piece of land in New Delhi for tht purpose and on that site we want to 
construct a building which shall be the Head Office of the Federation. People from outside will be 
entertained there and their grievances heard. We do not have sufficient fuuds for the construction 
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of this building, although it is absolutely essential. So I request that you all should contribute 
something according to your means. In this way we shall be able to achieve our purpose. Bawa 
Tula Dass will tour the whole Punjab for the collection of Building Fund. I once again request you 
to contribute liberally for this noble cause”. (Election Campaign in Punjab, October 1951, by 
Ambedkar). 
 

PATIALA, DATED 29-10-1951. 
 

Dear brothers! as my friend Mr. Rajbhoj has told you I am not feeling well to-day. This is 
due to the fact that I had to travel a long journey by road. So I will not be able to speak for a long 
time but I will speak on some important topics. 

 
Everybody in India is busy with elections. There are many politicians and parties who have 

nothing else but elections with them. I very much appreciate the anxiety of the people about the 
coming elections and agree that we should think many times before we decide to vote for a party 
or an individual. The people elected now will continue in office for five long years. So we must be 
very careful about it. This is the time of life and death of political parties as well as individuals. 
Every citizen and nation has got to take proper part in elections and but for this, their very 
existence is in danger. 

 
You know that to-day the Congress is the party in power in India. It is forty years old and 

it has got large funds at its disposal. For the last four or five years, Congress Party is governing 
over Indian Congressmen are now canvassing people to vote for the Congress. They argue that 
no other party is so powerful to run the Government and can achieve what Congress has 
achieved in the past and will be able to do in the future. They state only under Congress rule India 
can prosper and as such all people whether their religion, caste, creed might be should vote for 
the Congress candidates and make them successful in the coming election. This is what 
Congressmen are propagating. 

 
It is right that Congress has got means of propaganda so much so that every candidate 

standing for Congress ticket will have more than 100 agents at the disposal for his propaganda. 
Congress has got its Headquarters where so many people are working like Government servants. 
They have got offices of each and every branch. This is all due to money. Congress is the richest 
party in India. With money, it can do whatever it likes. Without money no party can propagate 
and without proper propaganda no other party can flourish. Congress has so moulded the public 
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opinion through propaganda in its favour that now it is trying to do all sorts of things under its 
cover. 

 
Congress has been in power now for four years and you can well understand what it has 

done for the people. There is no food, no clothes and no shelter. Congress has failed to deliver 
the goods during these four years and how can one expect that it would help people if it comes 
into power again? Corruption, nepotism and black-market are the only industries which have 
flourished during the Congress rule. Corruption and other evils are even greater now than during 
the British rule over India. We are dying of starvation and there is such a vast disparity between 
the rich and the poor. If the Congress has not been able to remove this disparity during the five 
years, how it will be able to do in future? Rich people are becoming richer and poor are 
becoming poorer day by day. What Congress has done in this direction? 

 
Congress Government is corrupt Government. Congress Ministers take bribery. They get 

money through black-market. They are corrupt. If our Ministers are of such a bad character, you 
can well understand how their subordinates will behave and what will be the position of the labour 
under the Capitalists. I had expected that our present Prime Minister will do something in this 
connection and bribery, corruption, black-marketing will end for ever. But I am sorry to note that 
in his Presidential Address to the All India Congress General Session in New Delhi, Pandit Nehru 
stated that corruption is rampant in other countries also and as such we should not worry very 
much if it is prevalent in India too. He further added that corruption and bribery is in a very small 
scale in India as compared to other countries. I do not know how Prime Minister is going to 
remove this evil when he is openly encouraging it by saying that corruption is in a very small scale 
here. Even it is in small scale it must be removed. What has the Prime Minister done in this 
direction? Should be keep quiet if the Ministers and other high officials of the Government are 
corrupt? 

 
All what I have said is not my criticism, but the Congressmen have criticised the Congress 

Ministers and none else. In Madras, for instance, Mr. T. Prakasham was the Premier for some 
time. When he was turned out from office and Mr. Raje occupied his seat, there were certain 
charges against Mr. Prakasham and when an enquiry was made it was found that he had earned 
a huge amount through bribery, etc. He had issued thousands of licenses and permits. The 
same thing is happening in Madhya Pradesh. There are so many Ministers who have taken bribe 
but still they are Ministers of the worthy Government. Nobody is taking any action against them 
but they are being encouraged instead. The people who charge these Ministers are being sent to 
jail. What is happening in Punjab? Mr. Sachar and Dr. Bhargava are fighting against each other. 
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Both were Premiers in the Punjab. Both have pleaded not guilty. Each has demanded an enquiry 
against the other. No one can deny the fact that both took bribery and encouraged black-
marketing during their rule in the Punjab and still no enquiry is being made. Now they are again 
trying for the Premierships. During the coming elections, they want to put as many candidates of 
their own camp on Congress tickets as would be sufficient to support them for the Premiership. 
The last date for the filing of papers in the Punjab is 5th November but upto this day i.e. 29th 
October 1951, no list has so far been finalised because of their differences and I think that they 
will never come to a point. 

 
When any person has charged any Minister or other Government official for bribery, it is 

the duty of Government to institute an enquiry and punish the culprit. No Government can exist if 
it allows its Ministers and other high dignitaries to take bribe in such a way. If every Government 
Minister will make money what will be the Government then? In England, one Minister was 
charged for bribery in the House of Commons. Mr. Attlee, the then Prime Minister in England, at 
once ordered an enquiry. A Commission was appointed to enquire the matter. The Commission 
stated in its report that the Minister concerned had taken some cloth from a friend of his, who 
happened to be a businessman and that this act of his cannot be taken as bribe. But even on this 
ground that he accepted the cloth from a businessman, whether he was friend or enemy, without 
paying any money, Mr. Attlee turned out that Minister from office. But our Congress Government 
does not even feel its duty to enquire into the charges against the Ministers, not to speak of their 
removal from office. 

 
Congressmen ask the people to vote for the Congress and promise that they will work for 

the welfare of all. They state that they will remove poverty and help the backward classes so that 
they will achieve a better standard of life. I want to ask you, can the snake and the mongoose live 
together. Can cat co-operate with the rat? Can elephant live with ‘Birraee’? Certainly, if the 
snake wants to mix up with the mongoose and make any profit out of it, if it is mistaken. 
Mongoose will eat up the snake. Rat will be swallowed by the cat, if it wants to join hands with 
the cat. Similarly, elephant cannot enjoy the life with ‘Birree’ Mongoose is the enemy of the 
snake, cat is the enemy of rat and ‘Birree’ is the enemy of the elephant. They cannot form a joint 
company. 

 
Similarly, in the human world, there are weak as well as strong persons. One is the 

enemy of other and certainly weak cannot live peacefully in company with the strong. 
Moneylender and borrower cannot live peacefully. Moneylender will try to exploit the borrower to 
his own advantage. Bania will always try to extract what it can out of the poor people. Brahmans 
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will never show sympathy for poor Scheduled Castes and if they did so there will be nobody to 
serve them. There are so many sections in this world which are enemies. There are poor as well 
as rich sections, and the rich are always there to exploit the poor. Now I want to question you 
that if we form a party of the snake, mongoose, cat, rat, elephant and ‘Birree’, will the snake, 
rat, and elephant be safe there? Certainly not. They will always be at the mercy of their masters. 
Similarly if the Depressed classes join hands with the Brahmins and form a political party, do you 
think that the Depressed Classes will be safe there? I warn you to be careful and give fullest 
consideration to this matter. You should not be caught in the net spread by the Congress. If you 
think that by joining hands with the high caste people you will be better off, then you are 
mistaken. The high caste people will always suppress the backwards classes. High Caste people 
will enjoy the freedom whereas our people will remain as they are. Poor people can never flourish 
under the rich and must unite separately to achieve their purpose. 

 
To safeguard the interests of the Depressed Classes, we have formed our own political 

party called the Scheduled Castes Federation. Through our efforts we have secured certain 
privileges which have been incorporated in the Constitution itself. Certain seats have been 
reserved for the Scheduled Castes in the State Assemblies and the Union Parliament. Only 
Scheduled Castes people can be elected to those seats. But if our true representatives are not 
elected to the Assemblies, and the Congress nominees are elected to the reserved seats, then 
our rights cannot be safeguarded. Our people elected on the Congress tickets will be tools in the 
hands of the Congress and they will serve their ownselves. Just take the case of the two 
Scheduled Caste Deputy Ministers who are in the PEPSU Ministry. They were elected on the 
Congress tickets. What have they done for you? Our children are uneducated. We are as poor as 
before. We have not got any lands. We are not treated like human beings in the villages. Have 
they done anything this regard I have come to know that as soon as came to know that I am 
visiting Patiala they start anti-propaganda. They asked the Scheduled Castes people to boycott 
the Conference. Now you can judge what the people elected on the Congress tickets can do for 
us. Those who seek Congress tickets are selfish and selfish people can never think of other. You 
cannot expect anything from them. 

 
To join Congress is easy. It was more easy for me to do so with my qualifications. 

Everybody will join Congress if it is beneficial to all. But if by joining Congress, we do not benefit, 
what is use of our going over to Congress? Well! I was in Congress Government. I have never 
accepted and bribe, I have never tried to use unfair means to collect money. I challenge that 
there is not a single charge against me. 
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Our conditions have even worsened with the coming of the Congress nito power. No 
practical steps have been taken to ameliorate our grievances. Every thing has been said but 
nothing has been done so far for the good of our people. We want to make it clear that we are 
very much depressed and if this thing continued further, a revolution is inevitable. We thought 
that our Hindu brothers will do something for the good of our people, but all our hopes have been 
duped us. Some seats have been reserved for the Scheduled Castes in the Assemblies but our 
true representatives are not allowed to be elected to these seats. This reservation is only for ten 
years and what will happen afterwards, we cannot say. Do think that after ten years we will be 
well off to compete with the high caste people in the society. Will our people be so rich as to fight 
side by side with the Hindus? I want to give a warning to these high caste people that if our 
conditions remained as they are to-day, then we will have to use some other means. Either they 
will live here or we will live. We are fed up with this sort of living and are not going to tolerate it 
any more. 

 
Brahman and Baniya has never, died for freedom although they are the only fortunate 

who are deriving benefits now. Let me know how many of them have died in the last war? How 
many of them are in the army? If there is conscription, our people will be the first to go to the 
army. They will do their duty as they have done previously. Poor have always protected the rich 
although rich have never shown any sympathy with them. Therefore I warn these high caste 
people that a revolution is inevitable unless something is done for the betterment of the backward 
classes. 

 
For thirty long years, I fought for the cause of my community. I have no selfish motives. I 

never complained that I am not a Minister and that I should be given some high post. I have never 
demanded anything for my own self. Gandhi always opposed me. When Gandhi demanded 
Swaraj, I told him that I entirely agree with his demand and will definitely support him but asked 
him only one question as to what will be the position of the Scheduled Castes in his so-called 
Swaraj. Will our people be given some good standard life? Will they be educated? Will there be 
no harassment of the high caste people in Swaraj? Now the people of India are free, what benefit 
we have derived out of it? If we are backward to-day, we are because of these high caste 
people, who have kept us away from society. They have not allowed us to make any progress 
simply because there was no other class to do their service. There was no other community to do 
the menial jobs which we are performing. There is no difference between them and we people. 
We are just like them. But the only difference is that according to their Dharma, we are in this 
world to serve them and not have equal rights. These high caste people are putting mountains 
before us. We are put to all sorts of difficulties so that we may not make any progress. 
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We have secured certain rights but these Congressmen are bent upon depriving us from 
the benefit of these rights Against the seats reserved for the Scheduled Castes, they are putting 
their own candidates. When the Congress Party gives tickets to high caste people for the general 
seats, they ask them so many questions. They want to know first, how many times did the man 
concerned go to jail? They want to know what interest he has taken in the Struggle for 
Independence. I ask these Congressmen, why these questions are not put to a Scheduled Caste 
candidate who seeks Congress ticket for the reserved seat? Why his services to the Nation are 
not taken into account. Why only illiterate and unpopular people are selected for the reserved 
seats? What are the grounds for their selection? They should ask them, whether they helped 
Congress in the Civil Disobedience Movement or not? Why only fools are selected? 

 
If our true representatives are elected to the Assemblies through the Scheduled Castes 

Federation, we can have our grievances redressed. If they do not do anything for us, we can put 
them to task. I have been in politics for 30 years now. Myself and Gandhi entered politics 
together. For eight years I was a Minister. Had I wished, I would have continued as a Minister in 
the Government for the whole of my life but I have no selfish motives. So I have left the Congress 
Government as I think I cannot serve my community while remaining there. If you did not pay any 
heed to my request and our true representatives are not elected, then we will have to suffer for 
ever. I may tell yuu this reservation is only for ten years i. e. for only two elections. After ten 
years, reservation will go. I wanted that reservation should remain so long as the untouchability is 
there but our own members who were elected to the Parliament on Congress tickets opposed 
me leaving aside the other caste Hindu members. I ask those people who seek Congress tickets, 
what will they do after the reservation is not there? Will the Congress ask them to stand on 
general seats on its ticket? Nobody will then even spit on them. During the past, these high caste 
people have treated us in a degrading manner and they will do it after the reservation is gone. I 
tell you if they are sympathising with us at the moment, is only because they want to make us 
fools and put their yesmen at the reserved seats. After the reservation is abolished, they will 
again call us Chamars. Bhangis. Therefore, I tell you that you should be very cautious now and 
unite under the banner of the Scheduled Castes Federation. It is your duty to give your votes to 
the Federation candidates who will die for your cause. 

 
Now I want to tell you a few important things. Firstly, the election symbol of the 

Scheduled Caste Federation is ‘ELEPHANT’. I have come to know that some other party has also 
selected this symbol with this distinction that our symbol is only ‘ELEPHANT’ whereas they a 
‘Charka’ over the Elephant. So be careful about it. Do not be misled. Our party symbol is simply 
‘ELEPHANT’ without any Charka. 
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Secondly, we are very few in number. If we put our candidates, they will be pulled down 
by other parties as they have got majority of votes. Our strength is only 10 per cent in the villages 
and you will agree that with so little votes, we cannot succeed in the coming elections. So I 
would request you all that every man and woman should cast his vote on the polling day leaving 
aside other affairs. The result will be that we will at least get our votes. If even the few voters did 
not cast their votes, it will be very difficult for our candidates to succeed. 

 
Thirdly, I want to impress upon you that owing to our being minority, we shall have to join 

hands with some party in the elections. There will be distributive system of voting this time and 
where we have reserved seats, all the people will have two votes. One for the candidate who is 
standing on the general seat and the other for the candidate who is standing on the reserved 
seat. We will give one vote to our candidate who is standing on the reserved seat and second 
vote to candidate of that party, who will cast their second vote to our candidate. We have not yet 
decided with which party we are making alliance, Negotiations are going on and in a few days it 
will be decided. But one thing should be clear in our minds that we are not joining hands with 
Congress and any cast. You should not fear Congress now. It have weakened and its members 
are fighting against one another. Congress will die its natural death. 

 
In the end, I once again want to request you to vote for candidate who is fighting on the 

Scheduled Castes Federation ticket. Federation candidates will be your true representitives, who 
will do everything for the welfare of our community. They will not be selfish. They will serve their 
community to the last.” 

 
(Election Campaign in Bihar, Oct. 1951, by Dr. Ambedkar). 

 
पजंाबमधील चनवडिूक प्रिारािा दौरा २७ ते २९ ऑक्टोबर १९५१ ला संपवनू बाबासाहेब चदल्लीत ३१ 

ऑक्टोबरला संध्याकाळी आले. त्यानंी १ नोव्हेंबरला संपूिस चवश्रातंी घेतली. द सऱ्या चदवशी “ब द्ध अँड कालस  
माक्सस” आचि रेव्होल्य शन इन एनशटं इंचडया” (प्रािीन भारतातील क्रातंी आचि प्रचतक्रातंी) या दोन गं्रथािंी 
पूवी जमचवलेली साम ग्री ते िाळत बसले. त्यािंी ज ळवा ज ळव काही चदवस िालचवल्यानंतर या गं्रथाच्या 
चलखािाला त्यानंी नोव्हेंबर १९५१ मध्ये स रवात केली. 
 

या तीन व इतर संकस्ल्पत गं्रथानंा उपय क्त अशी माचहती इतर लेखकाचं्या गं्रथातं होती ते गं्रथ 
बाबासाहेबांनी लंडनच्या वास्तव्यात चब्रचटश म्य चझयम लायब्ररीत १९३०–३४ च्या काळात) वािलेले होते 
चदल्लीतील सवस लायब्रऱ्या व प स्तकािंी द काने येथून चमळचवण्यािे काम बाबासाहेबांनी नानकिदं याचं्याकडे 
सोपचवले.) लायब्रऱ्यामंधून आिलेल्या गं्रथातील संदर्मभत मजकूर व काही सबंध गं्रथिे गं्रथ टाईप करण्यािे 
काम बाबासाहेबांनी नानकिदंाकडे चदले व ते त्यानंी पार पाडले. 
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बाबासाहेबांचे लखनौ य चनव्हर्मसटीच्या चवद्याथयासमोर ७–११–५१ रोजी देशािा राज्यकारभार कसा 
लोकचहतासाठी िालवावा, या चवषयावर भाषि झाले. राज्यकारभारात फार हीन मनोवृत्तीिे लोक असल्याम ळे 
त्यानंा स्वतःच्या स्वाथापलीकडे काही चदसत नाही, त्याम ळे देशािा राज्यकारभार फार हीन दजािा होत 
िालला आहे, आचि यािी कटू फळे देशाला भोर्ावी लार्तील, असा या भाषिािा साराशं होता. त्यािा वृत्तातं 
टाईम्सने चदला होता तो असा : — 
 

“STEADY DETERIORATION IN ADMINISTRATION” 
DR. AMBEDKAR ON “SHORTAGE OF GREAT MEN IN COUNTRY” 

 
Lucknow, November 9 — Dr. B.R. Ambedkar, leader of the Scheduled Caste Federation, 

warned the country against “indifference to the Backward Classes” and said that if they were 
frustrated in their attempt to rise to the status of equality, the Scheduled Castes might prefer the 
Communist system and the fate of the country would be doomed.” 

 
Dr. Ambedkar who was addressing students of Lucknow University, said : “If we are to 

avoid any such revolution, my first submission to politician is that they should recognise this 
problem urgently.” Dr. Ambedkar deplored that though the Constitution had introduced the 
system of adult franchise recognising the principles of one man one law, in the economic and 
social life of India that principle had not been adopted. Dr. Ambedkar referred to the Kashmir 
pooblem and said that Kashmir was not a unitary State. It was a composite State, consisting of 
Hindus, Buddhists and Muslims. Jammu and Ladak were non-Muslim areas whereas the 
Kashmir Valley was Muslim. He said : “We do not know how the Kashmiries will vote but Indian is 
committed to the United Nations for an overall plebiscites. If the plebiscite goes in favour of 
Pakistan what will happen to the 20 per cent non-Muslim population? That is a very big question. 
If we cannot save the whole of Kashmiri at least let us save our Kith and kin. It is a plain analysis 
of pact which cannot be denied.” 
 

GLOOMY FUTURE 
 

Replying to a question by a student, Dr. Ambedkar said he was very pessimistic about 
the future of India, because foreign countries did not consider India an important country and 
internally the administration had completely deteriorated in comparison with the British regime. 
Corruption and nepotism were rampant and the Congress High Command did not institute any 
inquiry against certain Ministers by Congressmen themselves. On the other hand they were 
protected by them. 
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Dr. Ambedkar said that during the British regime famines occurred at an interval of 15 to 
20 years but these days each year brought a famine. “What has happened to the economy of this 
country? Are we going to die like files?”, he asked”. 
 

(The Times of India, 10-11-1951). 
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खंड १० वा 
 

प्रकरि ९ वे 
 

णनवडिूकीचा प्रचार 
 

उत्तर हहद स्थानातील चनवडिूक प्रिार करन चदल्लीहून बाबासाहेब म ंबईस आले. बोरीबदंर स्टेशनवर, 
पजंाब मेलने रचववारी चद.१८–११–५१ रोजी ते उतरले. तेव्हा त्याचं्या स्वार्तासाठी स मारे सहा हजार स्त्री–
प रष स्टेशनात “आंबेडकर कझदाबाद” अशा र्जसना करीत उभे राचहले होते, हा स्वार्त समारंभ फेडरेशनच्या 
वाडस कचमटीिा आचि सोशाचलस्ट पक्ष याचं्या तफे संय क्तपिे आखण्यात आला होता. बाबासाहेब 
चनवडिूकीच्या प्रिारासाठीि म ंबईस आलेले होते. सोशाचलस्ट पक्षािे म ख्य चिटिीस श्री. अशोक मेहता हे 
बाबासाहेबाचं्या मेलच्या डब्यात पधंरा चमचनटे बोलत बसले. ते दोघेही खाली उतरले तेव्हा सोशाचलस्ट पक्ष व 
फेडरेशन याचं्या तफे त्यानंा हारत रे अपसि करण्यात आले. फेडरेशनच्या वाडस कचमट्यातफे स्वार्तासाठी 
प ष्ट्कळ जनसम दाय उपस्स्थत होता. पि प्लॅटफॉमसवर जार्ा नसल्याम ळे रेल्वे अचधकाऱ्यांनी स्वार्तासाठी 
प्लॅटफॉमस नं. ८ व ९ च्या दरम्यानच्या मोकळ्या जारे्त दोन ख च्या टाकून सोय केली. ख च्यांवर बाबासाहेब व 
माईसाहेब बसले. इतक्यात र्दीतून ८५ वषांिे वृद्ध श्री. णसताराम केशव बोले हे आले. त्यानंा बसायला ख िी 
नव्हती. तेव्हा ंबाबासाहेब चवनोदाने म्हिाले, “राव बहादूर! चतसरी ख िी नाही त मच्यासाठी ! तेव्हा त म्ही माझ्या 
माडंीवर बसा कसे!” म्हिून साहेबानंी आपल्या उजव्या माडंीवर हात ठेवला, आचि खरोखरि रावबहादूर 
साहेबाचं्या माडंीवर जाऊन बसले. थोडीशी र्ंभीर पि बरीि िमत्काचरक घटना पाहून सवांनाि हसू आले. 
बाबासाहेब मनापासून हसत असतानािा फोटो टाईम्सच्या फोटोग्राफरने घेतला. तो टाईम्स पत्राच्या १९-११-
५१ (सोमवार) च्या अंकात पचहल्या पानावर फोटोच्या खाली 
 

Dr. B. R. Ambedkar, who arrived in Bombay on Sunday, is snapped in a jovial mood with 
Mr. S. K. Bole during the reception at Victoria Terminus. The former Law Minister, amidst 
laughter, invited his old associate to sit on his lap when it was found that there were not enough 
chairs.” 
 

(Times of India, dated 19-11-51). 
 

हा मथळा देऊन प्रचसद्ध केला. 
 
या मजकूराच्या खाली समारंभािा वृत्तातं चदला होता. 
 



 

अनुक्रमणिका 

ओपन कॉलरिा शटस व कोट, डोकीवर हॅट, डाव्या हातात काठी, उजव्य हाताने, श्री. बोले यानंा 
माडंीवरच्या स्स्थतीत कमरेला (चवळखा घालून) धरलेले आचि मनमोकळे हास्य, असा बाबासाहेबािंा फोटो 
होता. 
 

राचजनाम्याच्या प्रकरिािे वादळ चदल्लीत व देशातील अनेक वतसमान पत्रातं िालू असता बाबासाहेब 
पुढील (१९५२ च्या) चनवडिूका लढचवण्यािी तयारी करण्यासाठी म ंबईस आले. म ंबईत आल्यावर 
चनरचनराळया राजकीय पक्षािें प ढारी आचि प्रचतचनधी त्याचं्या भेटीस येऊ लार्ले, येिाऱ्यािंा हेतू हा की, 
बाबासाहेबािंा चनवडिूकीसंबधंीिा कायसक्रम कोिता आहे, हे अजमाविे, या प्रचतचनधीशी ििा केल्यानंतर 
बाबासाहेबानंा कळून आले की, काहंी पक्ष आपल्या पक्षाशी चनवडिूक–करार करण्यास उत्स क आहेत. त्यानंा 
हेही कळून आले की, १९४६ च्या चनवडिूकीत सवस पक्षानंी चमळून शडे्य ल्ड कास्ट फेडरेशनिे उमेदवार 
पाडण्यात यश चमळचवले. त्यावळेी श.े का. फेडरेशनने फक्त स्वतःच्या बळावर चनवडिूक लढचवली होती. 
आचि त्यातं त्याना अपयश आले म्हिून यावळेी इतराशंी सहकायस करिे जरूरीिे आहे, हे बाबासाहेबांना कळून 
ि कले. म्हिून त्यानंी सदर पक्षाचं्या प्रचतचनधींना स्पष्टपिे सांचर्तले की सत्तारूढ पक्षाच्या धोरिावर आचि 
कृतीवर जो पक्ष प्रखरपिे हल्ला िढवनू लोकमत आपल्या बाजूस वळव ूशकेल, अशाि पक्षाशंी फेडरेशन करार 
करेल या संबंधी बऱ्याि वाटाघाटी झाल्या. त्यानंा उदे्दशून श्री. चववलकर यानंी टाईम्समध्ये एक पत्र प्रचसद्ध 
करून असा चविार प्रदर्मशत केला की, फेडरेशनबरोबर जे राजकीय पक्ष चवशषेतः समाजवादी पक्ष 
चनवडिूकीच्या वाटाघाटी करीत आहेत त्याम ळे सामान्य मतदारानंा संभ्रम उत्पन्न झालेला आहे की, कोित्या 
पक्षाला मत द्याव?े फेडरेशन समाजवादी य ती ही मतदारानंा मान्य होिार नाही, वरै्रे ते पत्र असे : — 
 

“MYSTIFYING THE VOTER 
 

Sir, — Of the various party alignments to which Mr. Jamadar refers, surely the one most 
calculated to mystify the voter is the strange alliance between the Socialists and Ambedkarites on 
certain states.  
 

The Ambedkarites, among other things, pronounce themselves in favour of participating 
Kashmir, condemn Mr. Nehru’s “Left-of-the-centre” foreign policy as suicidal and advocate a 
hook-up with the policies of the United States. 

 
The Socialist have been seconded to none in their horror of the very idea of partitioning 

Kashmir nor have they suggested in alternative to Mr. Nehru’s foreign policy. Do they, then, 
support the partioning of Kashmir? Would they like to precipitate this country into the eager 
embrace of the “capitalist war-mongers?” 

 
The common voter may well wonder what strange synthesis is likely to emerge from the 

Socialist theisis and the Ambedkarite anti-thesis. 



 

अनुक्रमणिका 

The Socialisst’ present alliance with the Ambedkarites seems to be inspired by nothing 
more than a hysterical desire to “dish the Congress” Let them remember John Morley’s warning 
that “He who begins his life by stifling his convictions to stifle.” 
 

Bombay, November 12, S. R. BIVALKAR.” 
 

(The Times Of India, 19-11-1951). 
 

म ंबईतील पचहली चनवडिूक प्रिार सभा, सेंट झेचवअर चजमखाना मदैान येथे २२–११–५१ रोजी 
झाली. सभेला त फान र्दी जमली होती. काँगे्रसच्या राजवटीत अस्पृश्याचं्या चहताकडे सरकारने जािून ब जून 
द लसक्ष केले कारि हे सरकार सविस हहदूच्या हातात आहे, आचि त्यानंा अस्पृश्याचं्या आत्मोन्नतीच्या 
िळवळीबद्दल चतटकारा आहे. अशा आशयािा सूर भाषिातूंन उमटत होता. 
 

“CONGRESS APATHY TOWARDS SCHEDULED CASTES 
Charges Reiterated by Dr. Ambedkar. 

 
Dr. B.R. Ambedkar, former Law Minister of the Government of India, declared on 

Thursday that Mr. Nehru had deliberately evaded answering the charges he had levelled against 
the Government and the Congress Party, because charges were true and unanswerable. 
 

Mr. Nehru had many occasions to contradict the statement he had issued when he 
resigned from the Government last month, but the Prime Minister preferred to remain silent 
knowing fully well that the charges were indisputable. 

 
Dr. Ambedkar, who was inaugurating the election campaign of the Scheduled Castes 

Federation, of which he is the President, at a mammonth public meeting at St. Xavier’s College 
grounds at Parel, reiterated the charges he had made in that statement and said that he had left 
the Government in which he had worked for four years because he was convinced that the 
Congress and the Government were utterly indifferent to the welfare and progress of the 
Scheduled Castes and Backward Classes. 

 
“NO SYMPATHY 

 
He had occasions to watch Congress leaders from close quarters and he could now say 

with confidence that the Congress had no sympathy and love for the oppressed Backward 
Classes. 



 

अनुक्रमणिका 

He complained that when he was a Minister in the Congress Government he was not only 
not given charge of portfolios promised by the Prime Minister, but he was shut out from the 
policy-making Cabinet Committees. 

 
As a Minister he could not criticise the policy of the Government nor could be ask any 

question in Parliament about the Scheduled Castes. 
 
Dr. Ambedkar repudiated the charge made against him by some Congressmen that he 

had played a very insignificant part in drafting the Constitution. There could be no greater lie than 
this, he said, and added that he was prepared to prove by documentary evidence how his 
colleagues on the Drafting Committee had showed little interest in the drafting of the 
Constitution. They rarely attended the meetings of the Committee and the whole burden, 
therefore, fell on him and the Secretary of the Committee. 

 
He detailed a long list of instances to show the indifierent attitude of the Congress to the 

grievances of the Scheduled Castes and said that even the foreign British Government was more 
sympathetic and generous to them and sincerely worked for their ametoration. 

 
Dr. Ambedkar referred to the recent electoral alliance of the Socialist Party and the 

Federation and called upon Scheduled Caste voters to cast their votes for Socialist and 
Federation candidates. He was confident that his community would stand solidly behind the 
alliance and return the candidates put up by the two parties to the legislatures. 

 
The alliance, he said, had been entered into a spirit of give and take and they must abide 

by it. However, the Federation would not give up its separate political entity. 
 
Dr. Ambedkar was present with a purse containing collections made from the sale of 

tickets at the meeting. The amount was not announced.” 
 

(The Times of India, 23-11-1951). 
 

“अस्पृश्यांच्या उन्नतीबाबत भारत सरकारने फक्त शब्दाबंडबर माजणवले” 
चार वष ेकाँगे्रसशी केलेल्या सहकायात डॉ. आंबेडकरांना 

आलेला अनुभव : — 
 



 

अनुक्रमणिका 

म ंबई र् रवार–काँगे्रसच्या संिालनातं अस्पशृ्याच्या उन्नतीचवषयी शब्दापलीकडे द सरे काहीही केले 
नाही. म्हिून मी काँगे्रस सरकारातून राचजनामा देऊन बाहेर पडलो, असे उद्र्ार माजी कायदे मंत्री डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यानंी आज सायंकाळी परळ येथे काढताि २५ हजार अस्पृश्य श्रोत्यानंी टाळ्यािंा 
कडकडाट केला. 
 

म ंबई श.े का. फेडरेशनतफे, श्री आर.जी. खरात याचं्या अध्यक्षतेखाली सेंट झेचवयसस कॉलेज 
चजमखाना ग्राउंड, परळ, भरचवण्यातं आलेल्या सत्कार सभेत बोलतानंा डॉ. आंबेडकर यानंी स रवातीसि 
ख लासा केला की, “चह सभा सवस समाजािी नसून फक्त अश्पृश्य समाजािी असल्यांने काहींशी “एकारं्ी” 
आहे. अथाति माझे “भाषि ही एकारं्ीि” होिार.” 
 

अस्पृश्यांची भणवकता 
 

या वळेी झालेला व नंतर त्यािें भाषि संपेपयसन्त मधून मधून होिारा टाळ्यािं कडकडाड, अस्पृश्य 
समाज अद्यापचह चकती भाचवकतेने बाबासाहेबांना आपला नेत मानतो, हेि दशसवीत होता. 
 

समाजवाद्याशंी जसा “संधी” केला तसा काँगे्रसशी का केला नाही यािे कारि सचवस्तर सारं्तानंा डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर म्हिाले. “अस्पृश्यासंाठी लोकसभेत व प्रादेचशक चवचधमंडळात राखीव जार्ा चमळाव्यात, 
तसेि सरकारी नोकऱ्यातूंन त्यानंा जार्ा चमळाव्यात, तसेि सरकारी नोकऱ्यातूंन त्यानंा जार्ा चमळण्यािी 
कायदेशीर तरतूद करावी, या हेतूने म्हिजेि अस्पशृानंा राजकीय संरक्षि चमळण्यासाठी मी काँगे्रसशी रे्ली 
िार वष े इमाने इतबारे–क ठिेही शल्य (चकस्ल्मष) मनात न ठेवता सहकायस केले. परंत  माझा अन भव फार 
वाईट आहे. राखीव जार्ा फक्त १० वषाप रत्याि चमळाल्या. १० वषांनंतर अस्पशृ्य व स्पृश्य यािंी सामाचजक 
पातळी एक होईल यािी काहीही हमी काँगे्रस नेते देऊ शकत नाहीत. पि ही कालमयादा कां? आजवर जे 
अनेक आरोप काँगे्रस सरकारवर केलेले आहेत ते आंकडेवारीचनशी असत्य आहेत असे सरकार दाखवनू 
देईपयसन्त, ते खरे आहेत असेि आम्ही मानिार” (टाळ्या). 

 
पाणकस्तानातील अस्पृश्य 

 
फाळिीनंतर पाचकस्तानातील अस्पृश्यानंी भारतात येऊ नये असे धारि पाचकस्तान सरकारने 

अवलंचबले, तेव्हा चतकडील महार बटाचलयनच्या सहाय्याने आपि एकेक अच्छूत भारतात ओढून आिला असे 
सारं्ावयास मला अत्यंत वाईट वाटते. भारतात आल्यावरही ४० अस्पशृ्यचनवाचसतानंी राजघाटावरील 
र्ाधंीजींच्या समाधीपाशी सत्याग्रह केला. तेव्हा त्याचं्याकडे कोिीही वृत्तपत्रानंी स द्धा लक्ष चदले नाही. “अशीही 
तक्रार डॉक्टर साहेबानंी केली. आपि अत्यंत आजारी असतानाही रे्ली िार वषे काँगे्रस सरकारिी सेवा 
केल्यािे सारं्ून त्यानंी आपले भाषि संपचवले. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

बाबासाहेबानंा पे्रमाची भेट 
 

“डॉ. आंबेडकरांना २५ हजारािंी थैली अपसि करण्यािा आमिा मानस होता. पि सायंकाळी ६ 
वाजेपयसन्त या सभेिी चतकीटे चवकून जो चनधी र्ोळा झाला तो न मोजता ंआम्ही डॉक्टरसाहेबानंा अपसि करीत 
आहोत. बह धौ २५ हजारािंा आमिा संकल्प चसद्धीस रे्ला नसावा, याबद्दल वाईट वाटते”. असे स रवातीला 
सत्कार सभेच्या संिालकानंी जाहीर केले. (लोकसत्ता, श क्रवार ता. २३/११/५१) 
 

२३/११/५१ ला म ंबईत जिौपाटी] काँगे्रसतफे प्रिडं सभा जदोन लाख पे्रषक] भरचवण्यात आली होती. 
तीत चनवडिूक प्रिारािे भाषि जवाहर नेहरुनी केले. त्यातं त्यानंी डॉ. आंबेडकरांनी काँगे्रस राजवटीचवरद्ध 
जे म दे्द उपस्स्थत केले होते त्यानंा उत्तरे चदली. या सभेिा वृतातं 
 

२४/११/५१ च्या टाईम्समध्ये (पान १ व ७) प्रचसद्ध झाला होता. 
 

श्री. नेहरंुच्या भाषिािा वृत्तातं नवशक्तीने प्रचसद्ध केला तो असा : — 
 

“माझे परराष्ट्रीय धोरि पटत नसेल, तर काँगे्रसला मते देऊं नका! 
 

डॉ. आंबेडकरांना उत्तर देताना नेहरंुचे त्वेषपूिस उद्र्ार : — 
 

मंुबई, शुक्रवार : — “माझ्या परराष्ट्रीय धोरिावर अनेकाकंडून अनेक प्रकारिे हल्ले केले जातात. डॉ. 
आंबेडकर म्हितात की, या धोरिाम ळे आम्हाला क िीही चमत्र राचहलेला नाही. पि मी ठासून सारं्तो की, याि 
धोरिाम ळे आमिी जर्ात इभ्रत वाढली आहे. तास्त्वक दृष्ट्ट्याि नव्हे तर व्यवहाचरकदृष्टीनेस द्धा हीि भचूमका 
बरोब ठरली आहे. मी पंतप्रधान असेपयसन्त चतच्यात डावीकडे हकवा उजवीकडे हकचितस द्धा बदल होिार 
नाही. ज्यानंा ती मान्य नसेल त्यानंी काँगे्रसला मते देऊ नयेत” अश खिखिीत व स्पष्ट भाषेत पं. नेहरंुनी 
आपल्या परराष्ट्रीय धोरिािे िौपाटीवरील चवराट सभेत समथसन केले. 
 

आजच्या भाषिात पं.नेहरंुनी डॉ. आंबेडकरांच्या आरोपानंा प्रथमतःि उत्तर देण्यािा प्रयत्न केला. 
जनसंघ व रा. स्व. संघाचद जातीय संस्थावंर आचि सोशाचलस्टांवरही त्यानंी टीकेिे सडासड आसूड ओढले. 
मधून मधून होिारी र्डबड सोडली तर स मारे १|| लक्ष नार्चरकािंा सम दाय पं.नेहरंुचे हे एक तास िाललेले 
भाषि एकतानतेने ऐकत होता...... 
 

पं. नेहरंु आपल्या भाषिात म्हिाले की, आज राष्ट्रािा पतंप्रधान हकव काँगे्रसिा अध्यक्ष म्हिून मी 
आपल्याप ढे उभा नाही तर आपला स्वातंत्र्य लढ्यातील एक सहकारी व आपल्या पे्रमािा व कृपेिा वाटेकरी 
म्हिूनि मी बोलत आहे. 
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लोक म्हितात चनवडिूकीसाठी मी देशभर चफरत आहे. ते थोडेसे खरे आहे. परंत  अशा तऱ्हेने 
चफरण्यािी संधी चमळत असताना मला वाटते की, या चवशाल देशािे प न्हा दशसन घ्याव.े लोकाचं्या िेहऱ्यािे 
चनरीक्षि पहाव े (करावे) त्याचं्या डोळयातं चनरखून पहाव.े त्याचं्या अंतःकरिािा ठाव घ्यावा. चवशाल 
“भारतािा प न्हा शोघ घ्यावा.” परवा चहमािल प्रदेशात सभामंधून बोलताना चहमालयािी श भ्र चहमचशखरे चदसत 
होती. आज येथून सार्रािे नृत्य चदसत आहे. उद्या त्राविको कोचिनमध्ये असेन. पि इच्छा असूनही चदल्लीच्या 
ख िीला जखडल्याम ळे मलरे चफरता येत नाही....चदल्लीला राज्यकारभार हाती घेतल्यापासून आम्ही काही 
ि का केल्या. काही बरोबर केले. चकत्येकदा पडलो, चकत्येकदा यशस्वी झालो. पि पडण्यातं अपशय नाही ते 
मन खिण्यातं आहे. प न्हा प न्हा पडूनही उठण्यातं व प ढे धावण्यात प रषाथस आहे. ‘इस तरह तय इमजे की हय 
मंझील । चर्र पडें, चर्रकर उठ, चफर िले । या कवनातील ध्येयवादाप्रमािे आमिा ध्येयवाद असला पाचहजे. 
म्हिूनि मी आपिास आधी साचंर्तले की, मी मतािंा चभकारी म्हिून आपिाकडे आलो नाही. हा चभकारी तर 
मी जरर आहे. पि आपल्या पे्रमािा चभकारी आहे. 
 

चनवडिूकीिे महत्व आहेि. या चनवडिूकातं अनेक पक्षोपक्ष उतरले आहेत. मी त्याचं्या र् ि दोषािंी 
ििा करू इस्च्छत नाही. काँगे्रसला आपि जािता. चतिे र् िदोषही आपल्याला माचहत आहेत.... आज चवरोधी 
पक्षािें फक्त एकि धोरि आहे. आचि ते म्हिजे काँगे्रसला चवरोध करण्यािे. त्या दृष्टीने अनेक पक्ष एकमेकाशंी 
सहकायािे करार करीत आहेत. सैद्धाचंतक प्रश्न त्याचं्या आड येत नाहीत. एका प्रम ख प ढाऱ्याने तर येथेि 
सभेत साचंर्तले की, काँगे्रसला मते देण्याऐवजी ती सम द्रात फेकून द्या. यावरूनि या प ढाऱ्यािंा काँगे्रस चवरोध 
कोित्या थराला रे्ल आहे हे कळून येईल. 
 

आंबेडकर व मुकजींवर हल्ला 
 

प ढे प ढे पचंडत नेहरंूच्या भाषिात अचतशय ओज व त्वषे आला. ते म्हिाले, ‘आमच्या बरोबर अनेक 
चदवस मंत्री असलेले लोक आता बाहेर पडल्याबरोबर काँगे्रसवर वाटेल तसा हल्ला िढव ूलार्ले आहेत. त्यानंा 
टीका करण्यािा अचधकार आहे हे मान्य करतो. पि इतके चदवस मंचत्रमंडळात असताना त्यानंा सरकारमधील 
व काँगे्रसमधील दोष का चदसले नाहीत? आचि चदसले असतील तर ते मूर् चर्ळून स्वस्थ का बसले? ही काय 
जबाबदारीिी जािीव झाली? जनतेिी फसविूक क करीत आहात? देशाशी खेळत का आहात? असा माझा 
त्यानंा रोखठोक सवाल आहे. या देशामध्ये आम्हाला राज्य िालवायिे आहे ते चशवीर्ाळीने हकवा धमकीने 
िालवायिे आहे की शातंतेने? चनवडिूकामंध्ये काँगे्रस हरली तरी मला पवा नाही. पि शानदारीने चमळचवलेले 
स्वातंत्र्य आम्ही शानदारीने चटकव.ू 
 

मी समाजवादीच 
 

सोशाचलस्ट पक्षाकडे वळून प.ं नेहरूनी साचंर्तले की, मी स्वतः समाजवादीि आहे. या देशाला 
हकबह ना जर्ाला समाजवादाचशवाय तरिोपाय नाही, असा माझा चवश्वास आहे. सोशाचलस्टातं माझे कांही 
सहकारी आहेत. मला त्याचं्याचवषयी आदर आहे. परंत  समाजवाद्याशंी माझा, मार्ाबाबत मतभेद आहे. न सती 
स ंदर स्वप्ने रंर्चविे हकवा नकाश े तयार करिे म्हिजे देशािी प्रर्चत करिे नव्हे. त मच्या योजना व्यवहायस 
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हव्यात. तसेि स्स्थत्यंतर वेर्ाने घडवनू घेताना एखादेवळेी सबधं रिनाि मोडून पडण्यािी चभती असते. म्हिून 
मी म्हितो की, हळूहळू व सावधानतेने बदल घडवनू आिले पाचहजेत. त्यासाठीि आम्ही पिंवार्मषक योजना 
तयार केली. 
 

जातीयवादाला कसून णवरोध 
 

रे्ल्या काही मचहन्यापासून जातीयवादाचवरूद्ध मी आघाडी उघडली आहे. पि आमिे साथीस द्धा म्हिू 
लार्ले की, र्चरबीच्या प्रश्नावर पाघंरि घालण्यासाठी लोकािें लक्ष मी द सरीकडे वळवीत आहे. परंत  तसे 
नाही. आज पंजाब, राजस्थान, मध्यभारत आचद भार्ात या प्रश्नाने फार तीव्र स्वरप धारि केले आहे. तेथे 
अनेक जाहर्ीरदार संस्थाचनक यानंी या जातीय संस्थानंा आधार चदला आहे. त्यािंा पैसा या संस्थामंधून खेळत 
आहे. काँगे्रसजनाच्या मनात, अर्दी आमच्या मनातस द्धा जातीयता व प्रातंीयता घर कर पहात आहेत. त्याम ळे 
आमिे ऐक्य द भरं्ून राष्ट्रािा पायाि उखडला जाईल.१९४७ च्या जातीयतेच्या बळीिी करि कहािी, 
त्यावळेिी दृश्ये मी चवसरिार नाही. कोिी राक्षसस द्धा इतके भीषि अत्यािार करू शकिार नाही. हिूनि मी 
जातीय वादावर इतका िवताळून हल्ले िढवीत आहे. 
 

मी पाक धार्चजि 
 

मी पाचकस्तानिी मनधरिी करतो असे काही लोक म्हितात. पाचकस्तानबरोबर असेल तर मी 
शभंरवळेा मनधरिी करीन. पि ज्यानंी स्वातंत्र्यलढ्यात म ळीिस द्धा भार् घेतला नाही, जे त्यावळेी मारे् दडले 
ते आता शूरािा आव आिून प ढे येत आहेत. आम्हाला सारं्तात, पाचकस्तानवर स्वारी करा. आम्ही सैन्यात 
भरती होऊ. खरी वळे आली की, हे प न्हा मारे् लपतील ती र्ोष्ट वेर्ळी. या ज न्या लोकानीि नवा संघ काढला 
चन त्याला नाव चदले जनसंघ. तीि र्ोष्ट रा. स्व. संघािी व रामराज्य पचरषदेिी. भोळया लोकानंा 
फसचवण्यासाठी नानाप्रकारिी सोंरे् प ढे येत आहेत. 
 

आंबेडकरांची टीका 
 

आंबेडकरांच्या टीकेिा उल्लेख करून प.ं नेहरू म्हिाले की, माझा राजकारिात वार्ण्यािा चशरस्ता 
आंबेडकरांपेक्ा फार वरे्ळा आहे. म्हिून मी आजपयंत त्याचं्या टीकेला उत्तर देण्याच्या भानर्डीत पडलो 
नाही. आजस द्धा वा प ढे केव्हाहंी मी त्यािेंप्रमािे भाषा वापरिार नाही. काँगे्रस ही हचरजनािंी शत्र ूआहे असे 
त्यािें म्हििे. खरोखर मी असे म्हिेन की, आम्ही केलेले कायस प्रशसंाजनक आहे व यापेक्षा अचधक करण्यािी 
आमिी इच्छा आहे. परराष्ट्र धोरिावरील टीकेबाबत ते म्हिाले की, जर्ाच्या नकाशात जरी ७०/७२ राष्ट्रे 
चदसत आली तरी खरी स्वतंत्र राष्ट्रे थोडीि आहेत. इतर राष्ट्रे कोित्या ना कोित्या प्रबळ राष्ट्राच्या दडपिा 
खाली आहेत. भारत खरे स्वतंत्र राष्ट्र असून आम्ही आमिे स्वातंत्र्य, न्यायपे्रम व सिोटी य नोत चसद्ध करून 
वाहवा चमळवली आहे. सध्याच्या पचरस्स्थतीत यापेक्षा द सरे परराष्ट्र धोरिि भारताला असू शकिार नाही. 
चनवडिूकीनंतर काँगे्रसिे श द्धीकरि करण्यािा आपला चविार प्रकट करून नेहरू म्हिाले की, काँगे्रसमधील 
लािल िपत वचशलेबाजी वरै्रेबद्दल आमच्याकडे अनेक तक्रारी येतात. त्यापैकी काही खऱ्याही असतील. 
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चकत्येक चठकािी श्रीमंतावर दडपि आिून चनवडिूक चनधी जमचवला जातो, अशाही वाता आहेत. असे होऊ 
नये म्हिून आपि सवांनीि दक्षता घेतली पाचहजे.....’ 
 

[नवशक्ती, शचनवार २४/११ /५१, पा. १ व ४] 
 

नवशक्ती पत्राने बाबासाहेबािंी म लाखत घेऊन तीत अनेक म द्यावर त्यािंी मते अजमाचवली. त्या 
म लाखतीिा वृत्तातं 
 

‘काणश्मरमधील कहदु–बौिांना वाचणवण्यासाठी मी फाळिी मागत आहे.’ 
 

णवरोधी पक्ाच्या स्थापनेसाठीच समाजवाद्यांशी युणत 
 

काचश्मरमधील हहद बौद्धानंा वािचवण्यासाठी मी फाळिी करा असे म्हित आहे. आपल्या धमािे 
संस्कृतीिे लोक आहेत त्यानंा वािचविे यातं कसली जाचतयता आहे?” असे उद्र्ार डॉ. आंबेडकरांनी काही 
प्रिलीत प्रश्नावंर” नवशक्तींच्य प्रचतचनधीला चदलेल्या खास म लाखतीत काढले. 
 

अणवभक्त कुटंुबाची णवभागिी 
 

समजा, हहद  व म सलमानािें एक अचवभक्त क ट ंब होते. त्यानंी एकमेकापंासून फ टून चनघण्यािे 
ठरचवल्यावर त्याचं्या संय क्त मालमते्तिी चवभार्िी करावयास नको काय? काश्मीर व हैद्राबाद हे दोन प्रश्न 
फाळिीनंतर उरले होते. हैद्राबादमध्ये हहदूिी बह संख्या असल्याम ळे ते भारतात आले. आता ंउरले काश्मीर 
त्याबाबतीत आमिी भचूमका प्रथमपासूनि धरसोडीिी आहे. य द्ध झाले आचि आम्ही य नोकडे रे्लो आता सीमा 
सचमती बनवनू आम्ही काश्मीरिे भचवतव्य ठरचविार आहोत. आज आपल्या संरक्षि खिािा भार आपिाला 
झेपत नाही. अशा स्स्थतीत काचश्मरिा प्रश्न चकती चदवस आपि लाबंिीवर टाकिार आहोत? 
 

पूवप बंगालची पुनरावृत्ती 
 

काश्मीरमध्ये प्रादेचशक सावसमत (Local prebiseite) घ्याव.े याबद्दल आपले मत काय आहे. या चवषयी 
बोलतानंा ते म्हिाले मी प्रथम काहंी सूिन केली होती. पि ती मान्य झाली नाही. काश्मीरमध्ये महत्वािी र्ोष्ट 
एवढीि आ की, तेथे हहद –म स्स्लम अशी चमश्र वसचत फारशी नाही. जम्मू व लडाख हे सलर् हहद बौद्धािे भार् 
आहेत. आज काश्मीरिा प्रश्न ज्या रीतीने हाताळला जात आहे त्याम ळे त्यािे भचवतव्य अस रचक्षत आहे. चशवाय 
नेहरंू सावसचत्रक सावसमत घेऊ पहात आहेत. समजा, या सावसमतातं भारतािा पराजय झाला तर तेथील हहद –
बौद्धािंी स्स्थती काय होईल? पूवस बरं्ालिी प नरावृत्ती तेथे होिार नाही काय? एक नवीन चनवाचसतािंा ंप्रश्न 
येिार नाही काय? 
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माझा वास्तववाद 
 

मला त्यानंा वािवायिे आहे. आपल्या धमािे, संस्कृतीिे लोक आहेत त्यानं वािचविे यातं कसली 
जातीयता आहे? कोिासंाठी आपि भीत आहोत I do not want to hug to a theory which is not practical. 
मला हे जमिार नाही. आपि जीवनाच्या सत्यापासून पळिारे लोक आहोत. आपल्या देशातं एक प्रकारिा 
बौचद्धक पलायनवाद (Intellectual escapism) चशरला आहे. त्याम ळे वस्त स्स्थतीकडे डोळेझाक करन एक 
प्रकारच्या बौचद्धक कसरतींत (Mental aerobaties) आपि मश्र्ूल होतो ही सवय घात क आहे. त्याम ळे आपि 
झटकन चनिसय घेऊ शकत नाही.” 
 

तेव्हा मी चविारले की लोकािंा म ख्य अके्षप त मच्यावर असा आहे की य नोत या वळेी भारत आपली बाजू 
माडंत असताना फाळिीिी सूिना करावयास नको होती! “डॉक्टर उत्तरले–” मर् केव्हा ंसारं्ायिे? सर्ळे 
संपल्यानंतर? ? मीखोटे बोलत तर नाही ना? आमिा हा अंतर्सत प्रश्न आहे. त्याच्यावर वस्त स्स्थतीला धरून 
बोलण्यािा आमिा अचधकार आहे. लोक माझ्यावर टीका करतील या भीतीने मी तो बजाविार नाही असे 
कधीि होिार नाही!’ 
 

णनवडिूक जाहीरनामा 
 

या संबधंीि बोलताना प ढे डॉक्टरसाहेब श.े का. फे. च्या जाहीरनाम्यासंबंधी म्हिाले, माझ्या या 
वास्तववादी दृष्टीिी छाप माझ्या जाहीरनाम्यावर पडली आहे. मला कोिताही ‘इझम्’ माहीत नाही आचि 
त्याम ळेि आदशस चनवडिूक जाहीरनामा ज्याला म्हिता येईल असा मी तयार केला आहे. त म्ही पाचहजे असेल 
तर त लनात्मक अभ्यास करून पहा!’ 
 

समाजवाद्याशंी करार का? 
 

चनवडिूकीिा चवषय चनघालाि तेव्हा मी चविारले की त मिा चन समाजवादी पक्षािा करार कोित्या 
भचूमकेवरून झाला? त्यावर डॉ. आंबेडकर म्हिाले, मल वाटते की तो केवळ चनवडिूक करार आहे. त्याला 
कोितेही चनचित तास्त्वक अचधष्ान नाही. आम्ही चनवडिूक जाहीरनामा प्रचसद्ध केल्यानंतर पंधरा चदवस वाट 
पाचहली. कोिी आमच्याकडे सहकायासाठी येईल का या इच्छेने! समाजवादी पक्ष प्रथम आला. काँगे्रसने 
चविारलेि नाही! आम्ही कम्य चनस्ट व जातीयवादी संस्था याचं्याशी सहकायस करावयािे नाही असे ठरचवलेि 
होते. प्रजापक्षही आला नाही. तेव्हा आम्ही समाजवादी पक्षाशंी त्यािें आमिे पटले म्हिून करार केला. तो चकती 
चदवस चटकेल मी काय सारं्िार! हे राजकारि आहे. मला कोित्याही पक्षाबद्दल शत्र त्वब द्धी वाटत नाही. 
सूडब द्धीने कोिाशी वार्ाव ेहे माझ्या स्वभावाति नाही. आमच्या फेडरेशनिे जे दचलतवर्ीयासंबंधीिे कायस आहे 
ते जेथे साधेल तेथे आम्ही सहकायस करिार. काँगे्रस जर सहकायासाठी आली असती तर त्याचं्यातील दोषावंर 
बोट ठेवनू ते स धारून घेण्यािी (मी) मार्िी केली असती, म्हिून ते कदाचित माझ्याकडे आले नसावते. 
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उमेदवारांची णनवड 
 

प ढील चनवडि कीत काँगे्रसला चकतपत चवरोध होईल असे मी चविारले! डॉक्टर हसून म्हिाले– ‘मी 
काय ज्योचतषी आहे? पि सवसत्र प्रखर चवरोध होईल असे चदसते. पंजाब बरं्ालमध्ये काँगे्रसला बह मत चमळेल 
की नाही यािी शकंाि आहे. सवस चवरोधी पक्ष एक झाले असते तर बरे झाले असते. अद्याचप वैयस्क्तक 
दृष्टीकोनातून उमेदवार उभे केले जातात. उमेदवार चनवडण्यािी पद्धतही सदोष आहे. इंग्लंडप्रमािे जर 
स्थाचनक सचमत्या स्थापन करून त्याचं्याकडून उमेदवारािंी नाव ेचनवडली तर बरे होईल. 
 

काचश्मर प्रश्नाचवषयी डॉ. आंबेडकरांनी जे चनभीड मतप्रदशन केले त्याम ळे देशात खळबळ उडाली 
होती. म्हिून साहचजकि मी काचश्मरच्या प्रश्नावर प्रथम डॉक्टराशंी ििा स रू केली. मी चविारले की, 
काचश्मरिी फाळिी ही जातीय तत्वावर केली की चद्वराष्ट्रवाद मान्य केल्यासारखे होत नाही काय? ताबडतोब 
डॉक्टरसाहे म्हिाले, ‘मी वास्तववादी मन ष्ट्य आहे. जे चदसते त्यािा चविार करून त्यावर उपाय शोधून काढिे 
हे राजकारिी मािसािे काम आहे. या दृष्टीने मी पूवी पाचकस्तानला मान्यता द्या असा आग्रह धरला होता. 
ऑस्स्रया, झेकोस्लोव्हाचकया इत्यादी देशात जे घडले त्यािी प नरावृत्ती या देशाते होऊ नये असे मला वाटत 
होते. म्हिून मी स्पष्टपिे साचंर्तले होते की म सलमानाना जर स्वतःिे राज्य पाचहजे असेल तर त्याचं्या 
इच्छेचवरद्ध एखाद्या राज्यात आपि त्यानंा कोंबनू ठेव ू शकिार नाही. त्याप्रमािेि झाले. सारे म सलमान 
पाचकस्तानसाठी झर्डले आचि त्यानंी स्वतंत्र राष्ट्र चनमाि केले? त्या फाळिीिाि काचश्मर हा अखेरिा भार् 
आहे असे माझे मत आहे.’ 
 

[नवशक्ती, २५–११–५१] 
 

नवशक्तीने बाबासाहेबािंी व्यस्क्तरेखा खालीलप्रमािे प्रचसद्ध केली : — 
 

“व्यस्क्त रेखा” 
णवरोधी पक्ाचे नेते डॉ. आंबेडकर 

 
डॉ. आंबेडकरानी स्वराज्य आल्यानंतर िार वष ेमंचत्रपदावर राहून हहद कोड चबल, प्रचतचनत्वािे चबल 

इत्यादी महत्वािे कायदेचवषयक कामकाज केले. घटना सचमतीत त्यानी घटनेच्या मस दासचमतीत जे कायस 
केले ते अपूवस आहे. िार वषे आपल्या ज्ञानािा भरपूर फायदा त्यानंी देशाला करून चदला. त्याबद्दल कृतज्ञतेिा 
शब्द उच्चारण्याऐवजी नेहरूनी आंबेडकरानाच खोटे ठरचवण्यािा प्रयत्न िालचवला आहे. नेहरंूचे परराष्ट्रीय 
धोरि ही त्यािंी खासर्ी मालमत्ता नव्हती. तरीही रे्ली िार वषे आंबेडकरानी प्रत्यक्ष मंचत्रमंडळात असताना 
संय क्त जबाबदारीिी जािीव ठेवनू टीका केली नाही. आंबेडकरांची टीका हा उथळ पाण्यािा खळखळाट 
नाही अशी माझी खात्री आहे. पि खरोखरि आंबेडकरानी नेहरू सरकारिी लक्तरे लोंबचवण्यािे ठरचवले तर 
काय होईल यािा चविार करावा? जीप प्रकरि, पूवसरचित घरािा र्ोंधळ, हसद्री प्रकरि, लंडनमधील मेनन 
यािंा र्ोंधळ इत्यादी र्ोष्टींवर आंबेडकर प्रकाश टाकू शकिार नाहीत असे थोडेि आहे? नेहरू सरकारवर 
अचधक बोिक व चवदारक टीका येिार नाही असे थोडेि आहे. 
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पि चवरोधी पक्षात सामील होऊनही आंबेडकरानी तो संयम राखला आहे. आंबेडकरानी िार वषस मंत्री 
म्हिून आदशस कामचर्री केली. आता चवरोधी पक्षािे एक नेते म्हिून ते कामचर्री करीत आहेत. त्यािें ज्ञान, 
त्यािंा अन भव, आतापयंत चनभीड मतािंा प रस्कार करून दाखचवलेली चनस्पहृता व त्यार्मय वृत्ती याम ळे 
आंबेडकरांचे नेतृत्व आता चवधायक स्वरप धारि करील अशी मला आशा आहे. या देशात एक प्रभावी व नव्या 
तत्वज्ञानावर आधारलेला चवरोधी पक्ष असावा ही तळमळ त्यानंा लार्ून राचहलेली आहे. या दृष्टीनेि त्यानंी 
समाजवादी पक्षाशी हात चमळविी केली आहे. आंबेडकर हे ज्ञानमार्ी आहेत. जीवनाच्या दोन्ही बाजू आपि 
(स्वतः) पाचहल्या आहेत; आता दूर शातं वातावरिात ज्ञानाजसन करीत कोठेतरी बसाव े असे त्यानंा नेहमी 
वाटते. या देशातंील अनंत भेद पाहून या लोकशाहीिे काय होिार अशी हिता त्यानंा सदैव त्रस्त करते. मारे् ते 
एकदा म्हिाले होते की, बौद्ध धमािा प्रसार करण्यात आपले आय ष्ट्य खिस करावसेे वाटते. राजकारिात जी 
अनभ्यस्त वृत्ती आहे, उथळपिा आहे, वैयस्क्तक स्वाथस आहे, त्याम ळे त्यानंा राजकारिािा उबर् येतो. 
आंबेडकरांच्या जीवनािी ही बाजू लोकानंा माचहत नाही. ते कट्टर धमसचनष् आहेत. 
 

आंबेडकरांची िात वसण्यस आचद ज न्या हहद पद्धतीवर टीका वािली व ऐकली म्हिजे लोक संतापतात. 
आंबेडकरांच्या टीकेत उग्रता आहे. आंबेडकर कट ंतेने बोलतात म्हिून त्यानंा जातीयवादी म्हितात. 
अस्पृश्यासंाठी गांधी ठकासरबाप्पा इत्यादींनी काय केले, म्हिून त्यानंा जातीय म्हिाल का? का ंआंबेडकर त्याि 
जातीत जन्मले आचि त्यानंी दचलत सेवसेाठी आय ष्ट्य वाचहले. म्यिून त म्ही त्यानंा जातीय म्हिता? ही 
तकस द ष्टता आहे. क्ष द्रता आहे. १९२७ साली ते चवलायतेतून परत आले तेव्हा आंबेडकराना चकतीतरी स विसमय 
आकषसिे दाखचवण्यातं आली होती आज ते कोंठल्यातरी न्यायालयातं न्यायाधीश झाले असते हकवा एखाद्या 
सरकारी किेरीत बडे अचधकारी झाले असते. पि त्याचं्यावर लाथ मारून, अर्दी अमान ष असा सामाचजक 
छळ सोसून आंबेडकरानी दचलताचं्या सेविेे कंकि बाधंले! त्याचं्या कट तेला सामाचजक चवषमतेिी पाश्वसभमूी 
आहे. 
 

वास्तववाद व ब चद्धचनष्ा या त्याचं्या दोन चनष्ा आहेत. पाचकस्तानबर त्यानंी जे प स्तक चलचहले आहे 
त्यातं यािा प्रत्यय त म्हाला येईल. त्यानंा ढोंर्बाजीिी मनस्वी िीड आहे. चवभचूतपूजा आचि भस्क्तमार्स यानंी 
देशािे भयंकर न कसान केले आहे असे त्यािें मत आहे पि अनैचतकता, मूल्यहीन जीवन यािेंही ते दे्वष्टे आहेत. 
 

चवरोधी पक्षाच्या नेत्याजवळ लार्िारी अभ्यासािी वृत्ती त्याचं्याजवळ आहे. क ठल्याचह प्रश्नािा अभ्यास 
करावयािा म्हिजे त्यासाठी जर्ातील सारी प स्तक ध ंडाळतील. त्यािंी मालमत्ता म्हिजे त्यािंा गं्रथसंग्रह. ते 
उत्कृष्ट अध्यापक आहेत. पि राजकारिातील बारकावहेी ते चवसरत नाहीत. त्याचं्याजवळ प्रचतपक्षींयाबद्दल 
घृिा नाही. कोिाशीही मन मोकळेपिाने बोलतील, तेथे कृचत्रमता आढळिार नाही. त्यािें बोलिे म्हिजे एक 
मेजवानी! लोकसंग्रहाला लार्िारे हे सर्ळे र् ि असल्याम ळे चवरोधी पक्षाला ते िारं्ले रूप देतील, अशी आशा 
बाळर्ण्यास हरकत नाही. ते “पालसमेंटचरअन” तर आहेति! म्हिूनि मला चकत्येकवळेा वाटते की आंबेडकर 
आचि समाजवादी याचं्या य तीने या देशातं जर वास्तववादी, िािाक्ष, कल्पक लोकसंग्रही असा चवरोधी पक्ष 
चनघाला तर एक महत् भाग्य ठरेल! चनरंक श –  
 

(नवशस्क्त, २५/११/५१) 
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या चनवडिूकीत १९४६ च्या चनवडिूकीप्रमािे काही अस्पृश्यानंा काँगे्रसिे हचरजन उमेदवार म्हिून 
काँगे्रस पक्षाने चनवडून आिले. १९४६ च्या चनवडिूकीत श.े का. प. च्या उमेदवारानंा मते देऊ इस्च्छिाऱ्या 
अस्पृश्य वर्ीय मतदारानंी अनेक वाम मार्ािा अवलंब करन त्यानंा मतकें द्रावर जाऊ चदले नाही. १९५१ च्या 
चनवडि कीत असले प्रकार काही चठकािी झाले हे प्रकार लोकशाहीच्या तत्वाला धरून नव्हते, हे उघड आहे. 
परंत  सत्तारूढ पक्ष व त्यािें अन यायी यानंा त्याबद्दल खंत वाटत नव्हती. कोित्याही भल्याब ऱ्या प्रकारानंी 
आपले उमेदवार चनवडून यावते व आपला पक्ष सत्तारूढ व्हावा हीि मचनषा, त्या पक्षाला लोकशाही पेक्षा जास्त 
महत्वािी वाटत होती. उमेदवार चनवडि कीत यशस्वी व्हावते म्हिून या पक्षाने जसा िरं् बाधंला होता 
त्यािप्रमािे उमेदवार उभे करण्यासाठी तो पक्ष सत्यासत्य, नीती–अनीती अर्र सरकारी चनयमाबंद्दल आदर 
यापैकी काहीही पाहण्याच्या मानचसक अवस्थेत नव्हता. यािी काही उदाहरिे दृष्टोत्पत्तीस आली. यापैकी एक 
उदाहरि बाबासाहेबांचे एके काळिे चजवलर् स्नेही व सहकारी श्री. दत्तोबा संतराम पोवार यािें होय. त्यानंा 
चनवडि कीसाठी कसे उभे करण्यात आले यािी माचहती आलमर्ीरने चवचवधवृत्ताच्या २५–११–५१ च्या अंकात 
चदली होती ती अशी : — 
 

‘ह्यो तर आमचो मामलेदार’ 
 

सरकारी ख लाशािी एक कथा ही अशारीतीने संपल्यावर नव्या ख लाशासाठी एक प्रकरि मी 
मोरारजींच्या रेस्व्हन्य ूखात्याप ढे सोपवीत आहे व त्यासाठी ‘ह्यो तर आमिो मामलेदार’ या मथळ्याखाली ता. 
११ नोव्हेंबरच्या अंकात मी चलचहलेली स्फ टे, मी प ढे करीत आहे. पि तत्पूवी मोरारजींच्या आचि त्याचं्या 
रेस्व्हन्य ू खात्याच्या माचहतीसाठी एक पत्र मी प्रचसद्ध करिार आहे. हे पत्र मला प ष्टी देण्यासाठी एका 
पत्रलेखकाने अनाहूतपिे पाठवनू चदले असून ते प ढीलप्रमािे : — 
 

श्री आलमर्ीर, चवचवधवृत्त यासंी— 
स. न. चव. चव. 

 
ता. ११ नवंबर सन १९५१ च्या चवचवधवृत्तामध्ये वेंर् ले येथील महालकरी श्री. द. सं. पोवार हे नोकरीवर 

हजार असतानंा त्यास काँगे्रस चतकीट चदल्याबद्दल आपि चलचहलेली हकीकत अर्दी बरोबर आहे. श्री. द. सं. 
पोवार यानंी आपिास काँगे्रस चतकीट चमळण्यासाठी रे्ल्या सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्र काँगे्रस कचमटीकडे अजस करून 
आपिास नोकरीतून मोकळे करण्याबद्दल सरकारकडेही अजस केला होता व याप्रमािे त्यानंा ऑक्टोबरच्या 
मध्यावर सरकार मोकळे करिार अशी र्ावातटद त्बातमी होती. परंत  रे्ल्या पंधरा चदवसापूंवी त्यानंा चतचकट 
चमळत नाही अशी अफव पसरली व सरकारी नोकरीवर असतानंा काँगे्रस चतकीटासाठी अजस केला म्हिू श्री. 
पोवार यािें स्टेटमेंट घेण्यापयंत पाळी आली होती. परंत  यचक्षिीिी काडंी चफरावी तसा एकदम बदल होऊन 
ता. ९–११–५१ रोजी सेके्रटरीएटमधून रत्नाचर्री कलेक्टरला तार येऊन श्री. पोवार यासं नोकरीवरून 
मोकळे कराव ेअसे कळचवण्यात आले. त्या चदवशी रत्नाचर्री कलेक्टरच्या म क्काम वेंर् ले येथे असून श्री. पोवार 
हे ड्यूटीवर कलेक्टरच्या तैनातीस होते. कलेक्टरला तार चमळाल्याबरोबर कलेक्टरनी रेझरी अव्वल कारकून, 
वेंर् ले यानंा आपल्या ऑचफसमधून तातडीने ह कूम देऊन श्री. पोवार याजंकडील िाजस पािं वाजेपयंत घेऊन 
त्यानंा मोकळे करावे असे कळचवले. लरे्ि िाजस देऊन श्री. पोवार द सऱ्या चदवशी सकाळी कोल्हापूरास पसार 
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झाले. व चतसऱ्या चदवशी म ंबईला रे्ले. श्री. पोवार हे पूवी कोल्हापूरास बरीि वषे चसस्व्हल कोटािे नाझर होते 
व संस्थान चवलीन झाल्यावर त्यािंी रायबार् येथे महालकरी म्हिून नेमिूक झाली. त्यानंा रेस्व्हन्य ूखात्यातील 
चबलकूल माचहती नव्हती. फक्त वचरष्ािंी मजी राखावी, बरदास्त ठेवावी व नेहमी काँगे्रस र्ोटात रहाव ेहाि 
त्यािंा बािा, चशवाय ते िाभंार जातीिे मार्ासलेल्या वर्ातील असल्याम ळे त्यानं उते्तजन द्याव.े म्हिूनि त्यानंा 
चतकीट चमळाले. याचं्यापेक्षा त्यािंी लायकी व चवद्वत्ता नाही. काही चदवसापूंवी श्री. भाऊसाहेब चहरे वेंर् ले येथे 
आल्यावळेी त्याजंकडे रडर्ािे र्ाऊन त्यानंी काँगे्रसिे चतकीट चमळचवले असावे. त्याचं्या नोकरीिी वष े प री 
होण्यास आिखी आठ मचहने अप रे होते. परंत  त्यानंा आठ मचहन्यािंी सूट देऊन त्यािंी नोकरी प री मानावी व 
त्यानंा भरपूर पेन्शन द्यावी अशी सरकारिी चशफारस असल्यािी वंदता आहे. 
 

कळावे, कृपा लोभ असावा, ही चवनंती 
आपला, 

एक खरा माणहतगार (वेंर् लें) 
 

खुलासा कसा कराल? 
 

आता जो ख लासा मी म ंबई सरकारच्या रेस्व्हन्य ू खात्याकडे मार्त आहे तो करताना ता. ११ 
नोव्हेंबरच्या अंकातील माझी स्फ टे व वरील पत्र या दोहोतील चवधाने नीट लक्षातघेऊनि सरकारने आपला 
ख लासा करावा अशी माझी मार्िी आहे. वेंर् ल्यािे महालकरी श्री. पोवार यानंा सरकारी नोकरीतून म क्त 
कण्यात आले आहे. अशा ख लाशािी मला म ळीि जररी नाही हे येथे मी स्पष्ट करतो. मला जो ख लासा पाचहजे 
तो सरकारी नोकरीिा राचजनामा देिे अवश्य आहे म्हिून जो दंडक मोरारजी देसाई यानंी घातला आहे. त्या 
दंडकाला धरून महालकरी श्री. पोवार यानंी वतसन केले की नाही यासंबधंात पाचहजे आहे. [सरकारी नोकरीवर 
असताना असा अज पोवारांनी केला की नाही, मोरारजी देसाई यांना ही गोष्ट माणहत होती की नाही, हा 
णशस्तभंग श्री. पोवार यांनी केला म्हिून त्यांना मोरारजीनी शासन का केले नाही. आणि ज्या णदवशी श्री. 
पोवार यांचे नांव काँगे्रस उमेदवार म्हिून जाणहर झाले. त्या णदवशीही श्री. पोवार हे सरकारी नोकर म्हिून 
काम करीत होते की नाही, या चारही प्रश्नांची खुलासेवार उत्तरे मला कळणविे जरुर आहे.] श्री. पोवार 
याचं्याबाबत व्यस्क्शः मला काही चलहावयािे नाही अथवा त्याच्यासारख्या अर्दी सामान्य अशा उमेदवारािंी भर 
काँगे्रसच्या काळ्यार्ोऱ्या उडदामध्ये पडली काय अथवा न पडली काय, मला त्यािे सोहेर–स तकही नाही. पि 
नाकाने कादें सोलिाऱ्या मोरारजी सारख्या कडक चशस्तचप्रय अशा सज्जनाचं्या कारभाराति अशी ही घाि असू 
नये या सचदच्छेनेि या प्रकाराला तोंड फोडिे मला इष्ट वाटते. सरकारी ख लासा मला हवा तो माझ्या या 
सचदच्छेशी सहकायस म्हिूनि हवा. तो मोघम असता नये अथवा म द्यािी र्ोष्ट लपवनू न चविारलेल्या प्रश्नािंी 
उत्तरे देिारा फसवाही असता नये, एवढेि मला म्हिावयािे आहे आचि म्हिूनि ही माझी रोखठोकीिी मार्िी 
आहे. 
 

आलमचर्रच्या म द्यानंा सरकारी उत्तर प्रचसद्ध झाले नाही. श्री. पोवार याचं्या उदाहरिाप्रमािे 
पूवसखादेशातंाह एक उदाहरि या चनवडिूकीस झाले होते पि तो हचरजन उमेदवार आयत्यावेळी 
चनवडि कीतून मारे् हटला. त्याच्यावर चशस्तीिा सरकारी बडर्ा चफरला होता असे मी ऐकले होते. 
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२५–११–५१ ला जरचववार] चशवाजीपाकस वर सोशचलस्ट आचि श.े का. फेडरेशन याचं्यातफे सायंकाळी 
भरचवण्यात येिाऱ्या चनवडिूक प्रिार सभेला दहा हजार र्ोदी कामर्ार हे चमरवि कीने जात असता घोडपदेव 
रोड व काँनॉट रोड याचं्या साधं्यावर श्री. केशव लक्ष्मि बोरकर आचि डॉ. एम्. य.ू मास्कानेस याचं्या 
अन यायानी चमरवि कीवर दर्ड, सोडावॉटरच्या बाटल्या फेकून, लाठ्यानी हल्ला केला. त्यात सहा पोचलस 
काँन्स्टेबल्स व आठ चमरवि कीतील लोक यानंा जखमा झाल्या. हल्लेखोरानंी व चमरवि कीतील लोकानंी खूपि 
आरडाओरड केल्याम ळे सभोवती शातंताभरं् होण्यािी चिन्हे चदसू लार्ली. तेव्हा पोचलसानंी हवते र्ोळीबार 
करन जमावाला काबतू ठेवले. पोचलसानंी श्री. बोरकर (काँगे्रसिे कापोरेटर) यानंा व त्यािें ३० अन यायी यानंा 
अटक केली. चमरविूक चशवाजीपाकस ला रे्ली. 
(The Times of India — 26-11-51). 
 

सभेिे अध्यक्ष, अशोक मेहेता व म ख्य वक्ते, डॉ. आंबेडकर होते लोक सम दाय दीड लाखािे वर होता. 
बाबासाहेबािें भाषि तब्बल तासभर झाले. स रवातीच्या वक्त्यानंी काँगे्रसच्या अन यायानंी चमरवि कीवर हल्ला 
केल्याबद्दल त्यािंा चनषेध केला. नंतर बाबासाहेबांनी आपल्या भाषिात श्री. नेहरंुच्या प ढारीपिावर व 
धोरिावर प्रखर टीका केली. आचि श्री. नेहरुनी काँगे्रस पक्षािी सूते्र कोिाच्या तरी हाती देऊन मोकळे व्हावे, 
अर्र नेहरंूच्या अचनयचमत राजकीय पक्षाला व सरकारला वठिीवर आििारा सामथयसशाली प्रचतपक्ष चनमाि 
केला पाचहजे, नाहीतर आपल्या देशािे भचवतव्य धोक्यातं आहे, असा बाबासाहेबांच्या भाषिािा सूर होता. 
संय क्त महाराष्ट्र काचश्मर, वरै्रे प्रश्न सोडचवण्यासाठी अन कूल वातावरि चनमाि करिारे लोक 
कायदेमंडळातं असले पाचहजेत व असलेि लोक प्रचतपक्ष बनवनू काँगे्रस पक्षाला वठिीवर आिू शकतील. असा 
बाबासाहेबांच्या भाषिािा सूर होता. नेहरंुनी काँगे्रस पक्ष सोडावा व समाजवादी व फेडरेशन या पक्षाचं्या 
राजकारिातं भार् घ्यावा असेही बाबासाहेबानंी भाषिात स िचवले.त्याचं्या भाषिािा वृत्तातं २६/११/२५१ च्या 
टाईम्स ऑफ इंचडयाने (पा. १ आचि ६) प्रचसद्ध केला होता तो असा : — 
 

“MR. NEHRU MUST LEAVE CONGRESS 
Dr. Ambedkar’s Suggestion 

 
The suggestion that Mr. Jawaharlal Nehru should come out of the Congress early and join 

hands with progressive organisations outside to lead the nation to progress and prosperity was 
made by Dr. B. R. Ambedkar, former Law Minister, Government of India addressing a mass 
election meeting at Shivaji Park, Bombay, on Sunday night. 

 
The Scheduled Castes’ Federation leader, who bitterly criticised the Congress throughout 

his 65 minute speech, expressed his own fear that organisation might not consider Mr. Nehru as 
its leader after the elections were over. 
 

More than a lakh and a half men and women, including a large number of Scheduled 
Castes workers, who had earlier marched to the venue of the meeting in procession from 
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different parts of the city, heard Dr. Ambedkar say that many Congressmen were opposed to Mr. 
Nehru’s leadership of the Congress till recently. They changed their minds overnight, apparently 
having realised his importance in winning the elections, he said. Dr. Ambedkar wondered how 
those Congressmen would consider Mr. Nehru after the elections. 
 

“SOUL OF CONGRESS” 
 

Citing numerous instances where Mr. Nehru had failed to carry the Congress with him, 
Dr. Ambedkar stated that the popular belief that Mr. Nehru was soul of the Congress was 
completely wrong. Mr. Nehru was possibly living in a dreamland. Having been closely associated 
with the Congress and the Government, Dr. Ambedkar claimed to know better what 
Congressmen thought of Mr. Nehru. The sooner he realised this fact the better for him as well as 
for country, he said and added that a progressive man like Mr. Nehru should leave such an 
organisation and come to join hands with the Socialists and men like him to lead the country on 
the right path. 

 
Dr. Ambedkar devoted the major part of his speech to answer the questions posed to him 

by Mr. Nehru in his speech at the Chowpaati meeting. Even though he had made certain charges 
against the Congress and the Government in his letter of resignation, Dr. Ambedkar said, he did 
not care to answer them till he possibly saw them on the front page of “The Times of India” a few 
days ago. Dr. Ambedkar said he was surprised at the way in which Mr. Nehru dealt with them at 
the Chowpatty meeting. 
 

WORK FOR HARIJANS 
 

The first charge that Dr. Ambedkar had levelled was lack of sympathy on the part of the 
Congress and the Government towards the Untouchables. If Mr. Nehru wanted to deny that 
charge, the best way for him to do that was by issuing an official press note giving a detailed 
account of what the Government had done for them during the past four years, so that the 
people could draw their own conclusions, he said. 

 
The next charge against the Government was in respect of its foreign policy. It might be 

true that he had not expressed his difference of opinion while he was in office, he said, but that 
was mainly because he was busily engaged in the laborious and more important task of drafting 
India’s Constitution. Did Mr. Nehru expect Cabinet members to come to the meeting with a 
resignation letter every. time and express their difference of opinion, leaving aside more 
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important works, he asked. Reiterating that the present foreign policy of the Government was 
disastrous for the nation, Dr. Ambedkar asked Mr. Nehru to judge his criticism on its merits, 
irrespective of when it was made. 

 
Emphasing the need for a strong opposition, the former Law Minister said that a political 

party with unlimited power could do considerable harm to the country. He quoted examples of 
the United States, Britain and France to illustrate how a strong opposition could keep the ruling 
party in check. He, therefore, appealed to the people to support the candidates jointly put up by 
the Socialists and Scheduled Castes’ Federation. 

 
Dr. Ambedkar said that he was in favour of forming linguistic States and inclusion of 

Bombay in the proposed Maharashtra State. The issue could be fought out in Parliament only if 
strong men were returned to the House by prople, because the Hyderabad question, which was 
linked with it, was bound to bring difficulties in the way, he observed. 

 
The meeting was organised under the joint auspices of the State Socialist Party and the 

Scheduled Castes’ Federation. Mr. Ashoka Mehta, General Secretary of the Socialist Party 
presided.” 

 
(The Times of India, 26-11-51, pages 1 & 6, speech in the joint meeting of the Socialist 

Party and the Scheduled Castes Federation in the Shivaji Park on 25-11-1951, at 6-30 P. M. to 9 
P. M. Ashok Mehta presided). 
 

चनवडिूक प्रिारािे एक उत्कृष्ट भाषि बाबासाहेबानंी सोमवारी चदनाकं २६ नोव्हेंबर १९५१ ला 
संध्याकाळी सर काँवसजी जहारं्ीर हॉलमध्ये भरचवण्यात आलेल्या जाचहर सभेत केले. या सभेिे अध्यक्ष बॅ. 
पुरुषोत्तम णत्रकमदास हे होते. यावळेी बाबासाहेब डोळे व र् डघे याचं्या आजाराने हैराि झालेले होते. डोळ्यावंर 
घड्या ठेवनू दोन चदवस झाकून ठेवलेले होते. सभेत ते आले ते डोळ्यावंर घड्या घालून व वर काळा िष्ट्मा 
लावनू, दोन तीन मािसाचं्या खादं्यावर हातानंी स्वतःिा भार टाकून. त्यानंी भाषि बसून करावे असा आग्रह 
सवस समाजवादी व फेडरेशनच्या कायसकत्यांनी केला, पि बाबासाहेबानंी उभे राहूनि भाषि केले. ते भाषिाला 
उभे राचहले, तेव्हा सभेत टाळ्यािा प्रिडं कडकडाट झाला. हॉलच्या बाहेर हजारो पे्रक्षक उभे राचहलेले तेही 
त्यातं सामील झाले. औषधाच्या र्ोळ्या घेऊन बाबासाहेबांनी भाषिाला स रवात केली. राज्यकारभार 
चनमसळपिे िालविे कसे जरर आहे व असा कारभार, काँगे्रस पक्षीय सरकार िालचवण्यास असमथस आहे. 
म्हिून जनतेने द सऱ्या पक्षािे सरकार सते्तवर आिाव े हे म दे्द सय स्क्तक व सप्रमाि माडूंन बाबासाहेबांनी 
पे्रक्षकानंा दीड तास मंत्रम ग्ध करन सोडले. त्यािें भाषि ऐकण्यास सवस थरातंील लोक, कायदे पचंडत, श्रीमंत 
व्यापारी, समाजवादी, साम्यवादी व इतर नार्चरक उपस्स्थत होते. अस्पशृ्य अन यायािंी उपस्स्थती तर 
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चविारायलाि नको, एवढी असंख्य होती. भाषिं संपले तेंव्हा श्रोते बाबासाहेबांच्या भाषिािी प्रशसंा करीति 
हॉलच्या बाहेर पडले. या सभेिा वृत्तातं २७–११–५१ च्या अंकात प्रचसद्ध झाला होता तो असा : — 
 

“FAILURES TO GIVE PEOPLE PURE ADMINISTRTION 
DR. AMBEDKAR’S CHARGES AGAINST CONGRESS 

 
The charge that the Nehru Government and the Congress Party had failed to give a pure 

and incorruptible administration was made on Monday by Dr. B. R. Ambedkar, former Law 
Minister of the Government of India. 

 
The Congress had been rightly accused of not providing food and clothing to the people. 

But there was something greater and important than food and clothing which the present 
Government had failed to give to the people. That was pure administration, free from corruption, 
bribery, nepotism and favouritism. 

 
Dr. Ambedkar, who was addressing a crowded meeting at the Sir Cawasji Jehangir Hall 

in Bombay, supported his charge by citing several instances of corruption and bribery in Uttar 
Pradesh, Bihar and Madras and asked the Congress High Command why it did not think it fit to 
institute an enquiry into allegations made against the Ministries of those States by Congress 
legislators. 

 
It seemed extraordinary to him that the Congress Party which ruled the country, should 

be so indifferent to its own reputation, honour and integrity and should not appoint an enquiry 
committee to go into these charges made against the Government by its own members. 
 

CONGRESS MAIN OBSTACLE 
 

He stated that it might be difficult to give to the people a pure Government? he asked. It 
was a matter which entirely rested in the hands of the Government. If the Government was 
determined to make its administration fool-proof and knave-proof, nothing could have stood in 
its way. But really what stood in its way was the Congress itself, because it did not believe in 
purity of administration. 

 
He was particularly pained at the statement made by Mr. Nehru as President of the 

Congress at the recent Delhi session in which he practically defended corruption prevailing in the 
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country. Mr. Nehru had said that corruption in India was not such a great evil as would demand 
great attention. 

 
He also referred to a storm raised against him by Congress members of Parliament for 

ceetain disqualification clauses for elections which he wanted to introduce into the 
Representation of the People Act. He wanted black-marketeers and holders of permits and 
licences to be disqualified from contesting elections along with contractors. But he was forced to 
remove the clause because of strong opposition from Congress members. Another battle which 
he fought bitterly but lost in the end was in regard to expenses incurred during elections by 
parties. 

 
“Is this conduct and attitude of the Congress compatible with the maintenance of purity 

of administration?” he queried, and said “Nobody can have trust and faith in a proof which plays 
fast and loose with the question of purity of administration.” 

 
Purity of administration was very necessary for the welfare of the people because the 

public was more concerned with how the law was administered and not with how the law was 
made. 

 
Dr. Ambedkar said that he had received several complaints alleging that Congress 

workers in the Districts were influencing judicial officers. 
 

STRONG OPPOSITION 
 

Stressing the need for a strong opposition in India, Dr. Ambedkar called upon the 
Congress to allow other political parties to function as opposition parties and not to suppress the 
political voice of the people. To the monied class he uttered a note of warning not to subscribe to 
the funds of the Congress Party. 

 
The former Law Minister made a reference to the accusation which he alleged, had been 

made by Mr. S. K. Patil that he (Dr. Ambedkar) was ungrateful because he had resigned from 
the Cabinet. Mr. Patil seemed to have funny notions about gratefulness, he said and quoted a 
citation from Irish philosopher which read : “No man can be ungrateful at the cost of his integrity; 
no nation can be ungrateful at the cost of its independence and no woman can be unfrateful at 
the cost of her honour. 
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Gratefulness had its own limitations. Dr. Ambedkar said. He did not want to be a slave in 
the Government of India. 
 

REPLY TO MR. PATIL 
 

Replying to the claim made by Mr. Patil that it was through his efforts that Dr. Ambedkar 
found a place in the Central Government, Dr. Ambedkar said that it was one of the greatest 
surprise of his life how he got into the Cabinet, particularly when the Congress was determined 
and practicaly vowed not to permit him to enter even the portals of the Constituent Assembly. 

 
Mr. Purshottam Trikamdas presided over meeting. The meeting was held under the joint 

auspices of the Socialist Party and the Scheduled Castes Federation.” Speech by Ambedkar in 
the joint meeting of the Praja Socialist Party and the Scheduled Castes Federation, held in the Sir 
Cawasji Jehangir Hall, Bombay, Fort, on 26-11-1951, president Shri Purshottam Trikamdas, Bar-
at-Law, at 7 P. M. to 9 P. M. — The Times of India, 27-11-1951). 

 
याि सभेिा वृत्तातं नवशक्तीत आलेला होता तो असा : — 

 
काँगे्रसने राज्यकारभार शुि ठेवण्याचा थोडा तरीप्रयत्न केला आहे काय? 

 
बेबंद काँगे्रस राजवटीवर आंबेडकरांचे ममपभेदक प्रहार! 

 
मंुबई सोमवार : —“काँगे्रसने या देशातंील राज्यकारभार श द्ध ठेवण्यािा प्रयत्न केलेला नाही. अनेक 

प्रातंातील मंत्र्याचंवरद्ध काँगे्रसवाद्यानंीि भयंकर आरोप केले होते. त्यािंी साधी पक्षीय िौकशी तरी केली आहे 
काय? काँगे्रसच्या मानाच्य सिोटीच्या दृष्टीने ही लज्जास्पद र्ोष्ट आहे. असे उद्र्ार आज कावसजी जहारं्ी 
हॉलमध्ये झालेल्या प्रिडं सभेत डॉ. आंबेडकरानंी काढले. 
 

स. का. पाटील हे आपल्या चमत्राजंवळ खाजर्ी रीतीने असे सारं्त आहे की माझ्या सूिनेम ळे 
आंबेडकरांना पचहल्या मंचत्रमंडळात स्थान चमळाले. आचि आत ते कृतघ्न होऊन काँगे्रसवर व काँगे्रस 
मंचत्रमंडळावर टीका करीत आहे. ही माचहती खरी आहे का? असा प्रश्न सभेतील एका श्रोत्याने प्रारंभी 
आंबेडकरांना चविारला होता त्याला उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर म्हिाले, मला काँगे्रसच्या मंचत्रमंडळात स्थान 
कसे चमळाले ही माझ्या आय ष्ट्यातील अत्यंत आियािी र्ोष्ट आहे. मला घटना सभेिी सवस दारे, चखडक्या आचि 
भेर्ास द्धा बदं करण्यात आल्या होत्या. आम्ही इतर कोिालाही घटनासभेत घेऊ पि आंबेडकरांना येऊं देिार 
नाही. अशी काँगे्रसवाद्यािंी प्रचतज्ञा होती. पि मी बरं्ाल बंगाल णवधीमंडळातून रे्लो. हसहाच्या र् हेत 
सापंडल्यासारखी माझी स्स्थती होती. मी कोिाशीही बोलत नव्हतो. मी एकदा एक भाषि केले. असे सहा 
मचहने रे्ले. प ढे एक चदवस घटना सभेिे कामकाज संपल्यावर अकस्मात मला नेहरंूनी खोलीत बोलावनू 
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चविारले की त म्ही मंचत्रमंडळात याल का? मी सारासार चविार करून व सहकाऱ्याचं्या सल्ल्याने, सहकायािी 
संधी आली आहे ती स्वीकारावी असे ठरवनू मी ते मंचत्रपद स्स्वकारले. प ढे सरदार पटेल व राजाजी दोघेही 
म्हिू लार्ले की आमच्याम ळे त म्हाला मंचत्रमंडळात घेतले. आता त्याचं्या स्पधेत स. का. पाटील सामील झाले 
आहेत असे चदसते. या वरून मी एकि चनष्ट्कषस काढतो की मी काही तरी िारं्ले काम केले असावे म्हिून ही 
श्रेय घेण्यािी स्पधा िालू आहे.’ 

 
आता मी कृतघ्न झालो आहे असे लोक म्हितात. पि मी ओकॉनेल या आयचरश देशभक्ताच्या शब्दात 

त्यानंा उत्तर देऊ इस्च्छतो. (ते असे) 
 
No man can be grateful at the cost of his intigrity. (No nations can be grateful at the cost 

of his independence and no woman can be ungretful at the cost of her honour). 
माझी सिोटी मी बाजूला ठेऊन मी कृतघ्न राचहलो तर तो मानवी व्यस्क्तमत्वाि वध आहे असे मी समजेन. मला 
माझा प्रामाचिकपिा अचधक महत्वािा वाटतो.’ 
 

अनुशासनाची शुिता 
 

या ख लाशानंतर डॉ. आंबेडकर आपल्या मूळ चवषयाकडे वळले. ‘राज्यकाराभारािी श द्धता हा त्यािंा 
आजिा प्रम ख चवषय होता. ते म्हिाले कोितेही सरकार आज जनहीत चकती साधते याच्यावर त्यािे श्रेष्त्व 
अवलंबनू आहे. अन्नवस्त्रादी प्रश्न तर महत्वािे आहेति. पि त्याहूनही महत्वािी र्ोष्ट म्हिजे राज्यकारभार 
चकती श द्धतेने केला जातो ही आहे. आपल्या देशात रे्ली िार वषे अन्नािे द र्मभक्ष, वस्त्राि ंद र्मभक्ष, इत्यादी संकटे 
तर सतत येत आहेति पि सर्ळ्यात महत्वािा दोष कोिता असेल तर तो म्हिजे अश द्ध आचि लािबाजीने 
भरलेले राज्यशासन! राज्यशासन श द्ध राखण्यास तर बाहेरिी मदत लार्त नाही ना! फक्त तशी ती श द्ध 
खण्यािी इच्छा पाचहजे. राज्यशासन श द्ध राखण्यािी आज मोठी कोिती काँगे्रस प ढे अडिि असेल तर ती 
म्हिजे काँगे्रसलाि ती श द्ध ठेवण्यािी इच्छा नाही.’ 
 

अनेक प्रकरिे 
 

भारतातील उत्तर प्रदेश, चबहार, बरं्ाल इत्यादी प्रातंात जनतेने नव्हे, तर काँगे्रसवाल्यानीि काँगे्रस 
मंत्र्याचवरद्ध अनेक आके्षप घेतले आहेत. द देवािी र्ोष्ट अशी आहे. त्यापैकी कोित्याही प्रातंात या भयंकर 
आरोपािी न्यायालयीन तर राहोि पि साधी पक्षीय िौकशीही झाली नाही. १९१०–११ च्या स मारास लॉडप 
ॲस्स्िय हे इंग्लंडिे पतंप्रधान असताना लॉडप णरकडग व लॉडप जॉजप यािंा केवळ एक कंत्राटात हात आहे अशी 
अफवा उठली होती. पि त्यानंी लरे्ि एक िौकशी सचमती नेमली. ते चनदोष चनघाले. तरी स द्धा त्या दोघानाही 
राचजनामे देण्यास भार् पाडले. कारि त्यानंा वाटते होते की, आपल्या सहकाऱ्यापेक्षा देशहीत मोठे आहे. 
अशाि प्रकारिे द सरे उदाहरि रे्ल्या वषी ॲटलीच्या कारकीदीत झाले होते. लॉडप णलस्टोवल हे व्यापार मंत्री 
होते. एका व्यापारी चमत्राकडून ब्रडँीिी बाटली व स टािे नकापड घेतल्यािा आरोप त्याचं्यावर होता. वस्त तः 
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िौकशीनंतर त्यात काही तथय नाही; तो चमत्र म्हिून भेट चदली होती असे आढळले. पि तरीही ॲटलीनी त्यानंा 
मंचत्रमंडळातून काढून टाकले. 
 

आणि ही कळकळ! 
 

ही इंग्लंडमधील राज्यकारभार श द्ध ठेवण्यािी असलेली कळकळ पहा आचि काँगे्रसिी कळकळ पहा. 
या मंत्र्याचवरद्ध चकती र्ंभीर आरोप होते पि त्यािें काय झाले? 
 

आिखी काही उदाहरिे (प्रणतणनधीत्वाचे णबल) 
 

मी आिखी काही उदाहरिे देतो. मी प्रचतचनचधत्वािे चबल तयार करीत असताना सरकारी कंत्राटे 
असिाऱ्या पालसमेंटिे दरवाजे बदं असावेत म्हिून तरतूद केली होती. पि ती केल्यावर काँगे्रस पालसमेंटरी 
पक्षात वादळ उठले. शवेटी मला तो भार् र्ाळावा लार्ला. द सरे उदाहरि, मी त्याि चबलात प्रत्येक 
उमेदवाराचं्या चनवडिूक खिावर जे चनयंत्रि घातले होते त्याबद्दलिे आहे. या प्रश्नावरही खूप रि माजले. 
तीन चदवस त्याचं्यात ििा िालू होती. पालसमेंटमधील काँगे्रस सभासद नेहरंकडे धावले. त्यानंा म्हिाले, ‘त म्ही 
काँगे्रसला शत्र स्थानी मानिाऱ्या या मािाला हे महत्वािे चबल तयार करावयास का साचंर्तले? त्यानंा काँगे्रसिा 
नाशं करावयािा आहे.’ मी त्या चबलातं अशी तरतूद केली होती की कोित्याही उमेदवारासाठी होिारा 
चनवडिूक खिस त्याच्या नावावर माडंला जावा. यािा पचरिाम असा झाला असता की चनवडिूक चनधीिे पैसे 
वारेमाि कोित्याही उमेदवारावर पक्षाच्या नावंाने उधळता ंआले नसते. पि मला हेही कलम शवेटी र्ाळावे 
लार्ले. मी त्यासाठी खूप झ ंज चदली. पि शवेटी हरलो. 
 

ही काय चाड? 
 

मला सारं्ा की ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या पाचवत्र्याशी स संर्त आहे काय? प्रत्येक देशातंील चनवडिूक 
कायद्यात अशा प्रकारिे कलम आहे. कोिताही लोकशाहीचनष् पक्ष हे सहन करिार नाही. कारि कोिताही 
कायदा चकतीही िारं्ला असला तरी तो व्यवहारातं कशा पद्धतीने येतो याला राज्यकारभारातं महत्व आहे. 
 

आिखी एक दोष (न्द्यायाणधशावर दडपि) 
 

हे झाले राज्यशासनातील दोष. मला मी चदल्लीहून इकडे येताना असे कळले कीं, या भार्ातं काही 
चठकािी स्थाचनक काँगे्रस नेते न्यायाचधशावंर दडपि आिून आपल्या मनासारखे चनिसय लावनू घेण्यािा प्रयत्न 
करतात. आपल्या राज्यघटनेत कायदा हा सवांना समान लेखील असे म्हटले आहे. अशा प्रकारिा हस्तके्षप 
झाला तर या देशातं काय होईल हे मी सारं्ू शकत नाही. 
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णवस्तवाशी खेळ 
 

मला वाटते काँगे्रसने या देशातं चवरोधी पक्षानंा चिरडून टाकण्यािी भाषा बोलण्यापेक्षा ते वाढावते 
म्हिून उते्तजन द्यावयास हव.े ज्या देशातं पालसमेंटरी लोकशाही आहे तेथे अनेक पक्ष नाहीत काय? मर् येथे 
त म्हाला भीचत का ं वाटते? अशी दडपशाही करिारी काँगे्रस चवस्तवाशी खेळ खेळत आहे. तीि र्ोष्ट 
पैसेवाल्यािंी. हे धचनक, पक्षाच्या चनवडिूक चनधीला पैसे देऊन स्वतःिे विसस्व लादू पहात आहेत. त्यानंी हे 
लक्षात ठेवावे कीं हेही धात क ठरेल. तसेि सरकारी अचधकारी सत्तारूढ पक्षाप ढे नमून वतसन करतील तर 
स्वतंत्र व श द्ध चनपक्षपातीपिे चनवडिूका होिार नाहीत. त्यानंी स्वकतसव्ये, चनष्ेने व चनपक्षपातीपिे केली 
पाचहजेत. 
 

णवरोधी पक्ाची गरज 
 

कोितेही सरकार चबनिूक कारभार करीत नाही. प्रत्येकाकडून प्रमाद हे घडताति. पि ते 
दाखचवण्यासाठी जनतेला ि कािंी माचहती होण्यासाठी चवरोधी पक्षािी आवश्यकता असते इंग्लंड, कॅनडा या 
देशातं चवरोधी पक्षाला अचधकृत मान्यता असते. त्याचं्या नेत्यानंा सरकारी पर्ार चमळतो. 
 

शे. का. फे. समाजवादी करार 
 

श.े का. फे. व समाजवादी याचं्या चनवडिूक सहकायाबद्दल लोकानंा वैषम्य का ं वाटाव े या चवषयी 
आश्यिस व्यक्त करन डॉ. आंबेडकर म्हिाले– “मी जातीने अस्पशृ्य आहे. तसे मी राजकारिातही अस्पशृ्य 
रहाव ेअशी या लोकािंी इच्छा आहे काय? कदाचित् मी काँगे्रसमध्ये रे्लो नाही म्हिून त्यानंा वैषम्य वाटत 
असावये 
 

शवेटी आंबेडकर म्हिाले की, या देशातील राज्यकारभार श द्ध ठेवण्यािा प्रयत्नही ज्या काँगे्रसने केला 
नाही त्या काँगे्रसला प न्हा चनवडून द्यायिे की नाही हे त म्हीि ठरवा...’ 
 

प्रारंभी राजा हाथीकसग व पुरुषोत्तमदास णत्रकमदास यािंी सभेत भाषिे झाली होती. जनवशस्क्त, २७–
११–५१, मंर्ळवार ता. १ व ४] 
 

‘सोशाणलस्ट शे. का. फे. युतीचा पं. नेहरूना खेद’ 
आंबेडकर–अशोकांना नेहरंूचे उत्तर 

 
मद्रास, ता. २७–केवळ चनवडिूक हजकण्यासाठी म्हिून समाजवादी आचि श.े का. फे. याचं्या 

घडलेल्या िमत्काचरक य तीबद्दल नेहरुनी आज सायंकाळी येथल्या चवराट सभेत खेद व्यक्त केला! 
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सभेला िार लाखावर लोक उपस्स्थत होते. या सभेत दीड तासपयंत त्यािें भाषि झाले. पावसाळ्यात 
उर्विाऱ्या छत्र्यापं्रमािे चनवडि कीच्या वळेी स्थापन झालेल्या पक्षािंा व त्याचं्या तत्वशून्य एकज टीिा उल्लेख 
करून ते म्हिाले–या पक्षािंा कायसक्रम नकारात्मक म्हिजे केवळ काँगे्रसिा पराभव करिे एवढाि आहे. 
याउलट एकटया काँगे्रसजवळि कायसक्रम आहे. आपल्याप ढे अनेक प्रश्न आहेत आचि ते प्रश्न आपि 
एकमेकािें पाय न ओढता एकोप्याने कायस केले तरि स टतील. चनवडि कीि, हे काही साध्य नाही. पि 
त्यािबरोबर लोकानंी काँगे्रसला पाहठबा देिे आवश्यक आहे. म्हिजे काँगे्रस संघटनेच्या द्वारा इतर मोठ्या 
र्ोष्टी चतला करता येतील. 
 

काय हे नवे शोध! 
 

नेहरू प ढे म्हिाले–आजि मी वतसमानपत्रातं म ंबईतील समाजवादी श.े का. फे. सभेबद्दल वािले. 
अशोक मेहता व डॉ. आंबेडकर यािंी शरीरे दोन असली तरी मने एकि आहेत. आचि त्यािंी एकजूटही 
संधीसाधूपिािी नाही. असे त्या सभेत सारं्ण्यात आले. खरोखर आियसकारक आहे हे! चनवडि कीच्या वेळी 
लोकानंा काय काय शोध लार्तात हे! मंचत्रमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर डॉ. आंबेडकर यानंी भारताच्या 
परराष्ट्रीय धोरिावर कडक टीका केली आहे. अशोक मेहता व आंबेडकर याचं्या या मनोचमलनात 
समाजवाद्यानंी डॉ. आंबेडकरांचे परराष्ट्रीय धोरि पत्करले आहे काय? डॉ. राममोहन लोणहया याचं्यासारख्या 
आंतरराष्ट्रीय तज्ञाल डॉ. आंबेडकरांसाठी समाजवादी पक्षाने सोडून चदले काय? परराष्ट्रीय धोरि कसे 
पिालवाव ेयाबद्दल इतके चदवस लोणहया सारं्त असत. पि समाजवादी नभारं्िा ंआता डॉ. आंबेडकर व डॉ. 
लोणहया असे दोन तारे िमकिार. हे दोघे डॉक्टर एकत्र येऊन काय करावे ते नक्की ठरचवतील अशी मी आशा 
करतो. 
 

कोित्याही व्यक्तीबद्दल उिा शब्द मी बोलू इस्च्छत नाही. कारि या अनेक क्षातं माझे चजवलर् स्नेही 
आहेत व त्याचं्याबद्दल मला आदर आहे.’ [नवशक्ती चद. २८–११–५१] 
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खंड १० वा 
 

प्रकरि १० वे 
 

णनवडिुकीचा प्रचार 
 

काँगे्रसिे अध्यक्ष श्री. जवाहरलाल नेहरू यािें मद्रास येथे २७-११-१९५१ रोजी ४ लाख श्रोत्याचं्याप ढे 
प्रिार-व्याख्यान झाले. सदर भाषिात त्यानंी इतर राजकीय रक्षािें प ढारी, त्यािंी राजकीय दृष्टी आचि त्यानंी 
चनवडि का हजकण्यासाठी परस्परातं केलेले करार यासंबधंी उपरोधक उद्र्ार काढले. डॉ. आंबेडकर हे आज 
सरकारच्या रराष्ट्रीय धोरिावर टीका करीत आहेत. मर् ते मंचत्रमंडळात िार वषे र् पिूपपिे का बसले? तेव्हा 
त्यानंी का ंटीका केली नाही? असे श्री. नेहरंूनी उद्र्ार काढले समाजवादी पक्षाने डॉ. आंबेडकर यािें परराष्ट्र 
धोरि स्स्वकारले आहे की काय? असेही ते म्हिाले. या सभेिा वृत्तातं २८–११–५१ च्या टाईम्समध्ये प्रचसद्ध 
झालेला होता. त्याच्या वरच्या भार्ात श्री. आर. के. लक्ष्मिन् यािें नेहरंूवरील व्यंर्चित्र छापलेले होते. िार 
िाकी चनवडि कीिे लहान व्यासपीठ, त्यावर लहान आकारािे काँगे्रस प ढारी बसलेले आहेत. आचि 
त्याच्यामध्ये जाडजूड, उंिि उंि आचि ताठर मानेने नेहरूजी उभे राचहलेले आहेत. त्या व्यासपीठाला दोरी 
लावनू काँगे्रसिे लहान आकारािे अध्यक्ष नेहरू तो व्यासपीठािा र्ाढा ओढीत आहेत आचि हा सवस मौजेिा 
देखावा जकी ज्याला श्री. लक्ष्मिने Personality and the President असा मथळा चदलेला होता] ते पहात उभे 
आहेत. तो वृत्तातं मी खाली उधृत करतो : — 
 

“PARTY PACTS ON EVE OF ELECTIONS DEPLORED 
Mr. Nehru’s Rejoinder to Dr. Ambedkar 

Madras, November 27..... 
 

The Congress President, Mr. Nehru, deplored at a mass meeting at Island Grounds here 
this evening “the strange and extra-ordinary combination of the Socialist Party with Dr. 
Ambedkar’s Scheduled Castes’ Federation for the purpose of merely winning the General 
Elections.” 

 
About four lakhs of persons attended the meeting Mr. Nehru, who spoke for a hundred 

minutes, also referred to the growth of new parties like mushrooms on the eve of the elections 
and their electoral alliance with one another without rhyme or reason or principles. He declared 
that while those parties had only a “negative programme”, namtly, to defeat the Congress, the 
Congress was the only organisation which had a “positive programme.” Many problems, both in 
the economic and social sphere, awaited solution, he said. “We can only face them by 
functioning together and not by trying to pull each other down.” The Congress with its wide 
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organisational backing and its support from the peasantry and common folk, could alone 
preserve national unity, he said. Though elections were not an end in itself, it was necessary that 
people should back the Congrtss so that through the organisation bigger things could be 
achieved. 
 

PARTY ALLIANCES 
 

The Prime Minister declared that many parties all over India had been born on tht eve of 
the elections, some of them as recently as “two months ago”. Some of them had extraordinary 
combinations. “Only to-day,” he said, “I read in the newspapers that the Socialist Party has 
embraced Dr. Ambedkar and his group and that they have declared at a big rally in Bombay that 
Mr. Asoka Mehta and Dr. Ambedkar are more or less two bodies with one mind and one heart 
and they have said loudly that their alliance is not an opportunist or a temporary alliance because 
they stand for the same things. 

 
“Quite extra-ordinary — what discovery people make on the eve of election. I am 

interested in many things about this alliance. Dr. Ambedkar, ever since he left the Government of 
India, has expressed himself in strong language about the foreign policy of India. He has every 
right to do so. It is a mere, shall I say, incidental happening that he had not done so in the last 
four years he was in the Government of India. What I am interested in is this, in this union of heart 
and soul between Mr. Mehta and Dr. Ambedkar, has Socialist Party adopted the foreign policy of 
Dr. Ambedkar. 
 

FOREING POLICY 
 

“Thus for we have been told how foreign policies should run by Dr. Lohia. Now it is 
evident that there are two stars in the firmament of the Socialist Party, Dr. Lohia and Dr. 
Ambedkar. I hope the two doctors will meet and decide what exactly should be done. I do not 
wish to say a single word which is disrespectful of any individual. Nor in many of these parties, 
the Socialist Party, the K. M. P. Party or even the Communist Party, I have intimate friends, and I 
respect them. I do not run away from them or their parties as some of you may.” 

 
Mr. Nehru added : “My intimate friend and colleague, Mr. Kripalani, the leader of the K. 

M. P. Party, said things that astonished me. Mr. Kripalani feels strongly about many things, and I 
respect his feelings. But when it comes in his saying that it is better for the people to throw their 
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votes into the sea than give them to the Congress, there one begins to suspect that his reasoning 
faculties are not functioning satisfactorily and that he is just angry.” 

 
Continuing Mr. Nehru declared that Mr. Kripalari had further stated that there would be a 

bloody revolution “if people voted for the Congress. I do not know if he wants the people’s blood 
turn cold by repeating the word evolution and that bloody revolution can only be saved by Mr. 
Kripalani. I do not understand what all this means. It is not serious talk for thinking. A revolution 
may come or may not come. But fortunately, speaking only for myself, I can fit in both in a 
revolution and in peaceful times. So it does not frighten me in the least whether a revolution 
comes or does not come.” 

 
Mr. Nehru characterised all such talk as a negative approach to the problems facing the 

country. “It is all negative, nay nay, nay “he said thumping the table........’ 
(speech by Nehru in the public meeting at Madras on 27-2-1952, replying Ambedkar’s 

criticism on Nehru cabinet. The Times of India, 28-11-1951). 
 

श्री. नेहरु याचं्या मद्रासमधील भाषिातील म दे्द खोडून काढण्याच्या उदे्दशाने श्री. अशोक मेहता यानंी 
एक पत्रक २८–११–५१ ला रात्रौ काढले. त्याि वृत्तातं नवशक्तीने चदला तो असा : — 
 

“काँगे्रस तेवढे गंगोदक णन समाजवाद्यांचे मात्र 
गटार काय? समाजवादी–आंबेडकर ऐक्याबाबत 
नेहरंूना अशोक मेहतांचा रोकडा सवाल 

 
म ंबई, ब धवार—श.े का. फेडरेशन व समाजवादी पक्ष याचं्यातील सहकायसही केवळ चनवडिूक करार 

नव्हे असे साथी अशोक मेहता यानंी नेहरंूना उत्तरादाखल काढलेल्या पत्रकातं साचंर्तले आहे. अशोक मेहता 
आपल्या पत्रकातं म्हितात ‘काल पं. नेहरंूनी श.े का. फे. व समाजवादी पक्ष याचं्या सहकायािी टर 
उडचवण्यािा प्रयत्न मद्रास येथे केला आहे. आम्ही अनेक वळेा स्पष्ट केले आहे की, समाजवादी, पक्ष फार 
वषापूवीपासून वर्ीय जमाती व वन्य जमाती याचं्यात चनकट संबंध यावते, शक्य तो त्याचं्यात समरस होता यावे 
म्हिून खटपट करीत आहे. अशा पद्धतीिन समझोता आचदवासी, महासभा, श.े का. फे. याचं्याशी चनवडि की 
आल्या असताना व्हावा हा केवळ योर्ायोर्. मी हे प न्हा ंसारं्तो की, हा केवळ चनवडि क करार नव्हे भारतातंील 
समाजवादी िळवळीने, आपल्याकडे दचलत वर्ािा पाहठबा चमळचवण्यािा प्रयत्न केला पाचहजे. 
 

मूळ वृत्ती 
 

भारतात आज रिनात्मक बदल घडवनू आिण्यासाठी प्रयत्न करण्यािी आवश्यकता आहे. केवळ 
कायसक्रम चवषयक बदल करून भार्िार नाही. या चवषयी आमिे आचि दचलत समाज व त्यािें पक्ष यािें एकमत 
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आहे. समाजवादी पक्ष, आचदवासी, महासभा व श.े का. फे. याचं्यात व पं. नेहरंूच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या 
सनातनी काँगे्रसमध्ये ही महर्त्त्वािी भेदरेषा आहे. 
 

मतभेद अमान्द्य 
 

श.े का. फे. व समाजवादी पक्ष याचं्यातील परराष्ट्रीय धोरिचवषयक मतभेद कोिीि नाकारलेले 
नाहीत. पि त्याचं्यातील एक मतैक्याि मूलभतू म द्दा आहे, आचि तो म्हिजे देशािे परराष्ट्रीय धोरि हे अंतर्सत 
धोरिातून चनमाि झालेले असाव ेकारि त्याचं्यावरि परराष्ट्रीय नीती अवलंबनू असते. नेहरंूनी या मतािा 
प रस्कार केलेला नाही. चनदान तशी कृतीतरी केलेली नाही. 
 

हे धपमातीत्व 
 

पं. नेहरंूचे सहकारी म्हिून श्याम प्रसाद मुकजी याचं्या मंचत्रमंडळातं होते. त्यावळेी नेहरंूच्या 
चनधमीपिाला बाध आला नाही. नव्हे तो म त्सदे्दचर्रीिा उच्चाकं समजला रे्ला. पि अशोक मेहता व आंबेडकर 
हे एकत्र आले म्हिजे ते सवस तत्वशून्य ठरते! ‘काँगे्रसिे मात्र र्ंर्ोदक आचि समाजवाद्यािें मात्र ते र्टार!’’ 
[नवशक्ती र् र. २९–११–५१, पा. १] 
 

नेहरंूच्या मद्रासमधील भाषिाला उदे्दशून ३०–११–५१ च्या नवशस्क्तत जकाल प्रवाह स्तंभात एक 
स्फूट चलचहले होते ते असे : — 
 

णनवडिूकीतील शोध 
 

डॉ. आंबेडकरांच्या परराष्ट्रीय धोरिावरील टीकेने नेहरू अस्थस्थ झाले आहेत. म्हिून ते, 
आंबेडकरांनी पूवी कधी टीका केली नाही चन आता मात्र ते टीका करीत आहेत अशी हाकाटी मारीत हहडत 
आहेत. आंबेडकरांनी केलेल्या टीकेला पंतप्रधानानंी चदलेले हे उत्तर समजावयािे काय? नेहरू उत्तर देण्यािे 
टाळता आहेत असाि यािा अथस आहे. समजा िार वषात जे आके्षप घेतले नव्हते ते आत घेतले रे्ले म्हिून ते 
आके्षप ि कीिे ठरतात काय? ते त्या आके्षपािें उत्तर ठरते काय? म्हिून आंबेडकरांच्या टीकेला समपसक उत्तर 
देण्यािा प्रयत्न करून ते आके्षप कसे फोल आहेत हे चसद्ध करा! न सत्या वैंयस्क्तक दूषिाने काम होिार नाही. 
काचश्मरच्या प्रश्नाबाबत आंबेडकरांनी जी सूिना केली आहे त्यासंबंधी त मिे काय मत आहे, स्पष्ट करा आचि 
इतर सवस धोरिािे समथसन करा. नेहरंूना द सरी एक काळजी पडली आहे. ते म्हितात की, डॉ. लोणहयांचा 
सल्ला सोडून आता समाजवादी पक्ष आंबेडकरांचे परराष्ट्रीय धोरि स्वीकारिार काय? आंबेडकर आचि 
लोणहया यानंी एकत्र येऊन आपले धोरि अखावे असे त्यानंी स िचवले आहे. श.े का. प. व समाजवादी पक्ष हे 
दोन वरे्ळे पक्ष आहेत आचि त्यािें काही बाबतीत मतभेद आहेत, हे स्पष्ट आहे. रीस द्धा अशोक मेहतानी 
म्हटल्याप्रमािे भारतािे परराष्ट्रीय धोरि हे अंतर्सत धोरिातूंन चनमाि झालेले असावे, या अत्यंत महत्वाच्या 
म द्यावर दोघािें एकमत आहे. आचि त्याम ळे ढोबळ मानाने त्यािें सहकायस शक्य झालेले आहे. नेहरंूच्या 
समथसकानंी यािा चविार करावा. राजाजी, नेहरंूचे समथसन करतानंा मारे् एक म्हिाले होते की, भारतािें 
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परराष्ट्रीय धोरि आपल्या राष्ट्रीय चहतावर आधारलेले नसून भारताच्या परंपरेवर आधारलेले आहे. हा नेहरंूना 
टोला आहे की, नेहरंूिी ही स्त चत आहे? तेंव्हा नेहरंूनी व त्याचं्या समथसकानंी चवरोधकािें आके्षप खोडून 
काढावते, चवरोधकाचं्या हेतूवर वा पात्रतेवर आघात कर नयेत! सध्या फक्त, राळ उडचवण्यािे काम िालू 
आहे!” 
 

प्रजासोशाचलस्ट पाटी व फेडरेशन याचं्यात जी चनवडिूक य ती झाली. ती िारं्ली झाली. चतच्यावर 
आके्षप घेिारे अर्र टीका करिारे लोक या य तीकडे काकदृष्टीने पहातात. हे बरोबर नाही. अशा अशयािा एक 
अग्रलेख नवशक्तीने चलचहला तो असा. 
 

तत्वच्युणत नव्हे, तत्वणनष्ठा. 
 

समाजवादी पक्ष आचि डॉ. आंबेडकर यािें शडे्यूल्ड कास्ट फेडरेशन याचं्यामध्ये झालेला चनवडिूक 
करार अनेकानंा झोंबला आहे, असे स्पष्ट चदसते. ख द्द पं. जवाहरलाल नेहरु यानंाचह हा करार बोिला असून 
मद्रास येथील भाषिातं त्यानंी सोशाचलस्ट आचि आंबेडकर याचं्यावर उपरोधािे शस्त्र धरले. मोठ्या मािसािा 
आवाज मोठा असावा हे साहचजकि आहे. पि नेहरंूनी या करारािी नीटशी माचहती करन घेतलेली नाही हे 
उघड चदसते. त्याम ळे आंबेडकरांचे परराष्ट्रीय धोरि समाजवाद्यानंी स्वीकारले आहे काय, असला चनरथसक 
प्रश्न त्यानंी चविारला. जाता जाता त्यानंी डॉ. लोणहयांना आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञतेिे चशफारस पत्र चदले आहे. 
आचि या दोन डॉक्टरानंी एकत्र येऊन धोरि ठरवावे, अशीही सूिना केली आहे. हे दोन डॉक्टर नेहरंच्या या 
सूिनेिा कसा आदर करावयािा ते ठरवतील. पि परराष्ट्र धोरिािे ब जर्ाविे नेहरंूनी या करारासमोर उभे 
कराव ेही मोठी मजेदार र्ोष्ट आहे. या दोन पक्षािें परराष्ट्र धोरि शभंर टके्क ज ळत नाही हे दोघानंीही स्पष्ट केले 
आहे. पि म्हिून दोघािें सहकायसि होऊ नये ही भचूमका अजबि म्हटली पाचहजे. 
 

नकटीचा नखरा 
 

पि यात अजब असे काही नाही. या दोन पक्षाचं्या सहकायािी छाया चदसताि काँगे्रसजनाच्या पोटात 
भीतीिा र्ोळा उठला आहे. चवरोधी पक्षानंा वरे्वेर्ळे फोडून त्यािंा ध व्वा उडवावयािा ही भेदनीती आता वाया 
जािार असे त्यानंा चदसू लार्ले आहे. त्याम ळे ही मतासाठी सौदेबाजी िालली आहे असा ओरडा त्यानंी स रू 
केला आहे. जसे, काही मते ही बीन काँगे्रसवाल्यानंा चशवचनमाल्यवति आहेत! चनदान काँगे्रसच्या पक्षपात्यानंी 
तरी मताच्या सौद्यािी ही भाषा करू नये. चनवडि कीिी चतकीटे देताना काँगे्रसने कसेबसे उमेदवार चनवडले ते 
लोकासंमोर अजून उभे आहेत. आचि ही चनवड होत असताना नेहरंूच्या सेक्य लर वादापासून समाजवादापयंत 
सवस तत्वािे कसे धडाधड म डदे पडले हेही लोकानंा ठाऊक आहे. तेव्हा नकटीने द सऱ्याच्या नाकािी लाबंी 
मोजण्यासारखा हा उपद्व्याप काँगे्रस पक्षपात्यानंी तरी करू नये. समाजवादी आचि श.े का. फे. यािंी संय क्त 
आघाडी चनमाि झाली तर काँगे्रसवाल्यानंा दिका चमळेल हे खरे आहे. पि त्याम ळे चिडून जाऊन 
आंबेडकरांना समाजवादी पक्ष चमळाला, अशोक मेहतानी डोळेझाक केली असे बरळण्याम ळे काही फायदा 
(होिार) नाही. दोन्ही पक्ष आपल्यापरी खंबीर आहेत. आचि अशी खंबीर मािसेि सहकायासाठी एकत्र येऊ 
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शकतात. सहकायस म्हिजेि एकमेकानंा चर्ळिे ही अजब व्याख्या आहे. पि त्याम ळे भेदरण्याइतके कायसकते 
हकवा जनता भोळसट नाही, 
 

किाणपशाच्ची माणहती 
 

अशोक मेहतानी पडद्याआड जाऊन र् पि प हा करार आंबेडकरांशी केला. आचि सवससामान्य 
कायसकत्यांिा होत असलेला चवरोध र् ंडाळून ठेवला. असे किसचपशाच्च्याने एका संपादकाला साचंर्तले आहे. 
प ढारी आचि सामान्य कायसकते याचं्यामध्ये य द्धि िाललेले असते, असा एक लाल-प्रवाद उठवनू देण्यािी 
कला संपादकानंा प्राप्त झाली आहे. आचि ते यािा प रा उपयोर् करीत आहेत. अशोक मेहताना बदनाम करून 
सामान्य कायसकत्यांना उर्ीिि र्ोंजारण्यािे हे नाटक चनष्ट्फळ आहे. सवससामान्य कायसकत्यांिा कट्टर चवरोध 
असेल तर कोिताही प ढारी असा करार करू शकिार नाही. शडे्य ल्ड कास्ट फेडरेशनला समाजवादी पक्षाने 
सवससाधारि मतदार संघातील आपल्या खात्रीच्या अशा जार्ा देऊन तेथील आपले उमेदवार मारे् घेतले 
आहेत. कायसकत्यांच्या मान्यतेवािून असले चनिसय घेतले जाऊ शकत नाहीत. वस्त तः असला करार यशस्वी 
करिे हे सामान्य कायसकत्यावरि अवलंबून असते. या दोन पक्षातंील कायसकत्यांना एकत्र कायस करण्यािी, 
एकमेकानंा जवळून पाहण्यािी संधी आली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय भचवतव्याच्या दृष्टीने ही र्ोष्ट आम्हाला 
चवशषे महत्वािी वाटते. 
 

जीनावादी राजकारि नाही 
 

आंबेडकरांच्या अन यायािंा एक सािेबदं र्ट आहे. आचि तो आंबेडकरांवर डोळे चमटून चवश्वास ठेवतो, 
असा एक आके्षप आहे. आंबेडकराचे अस्पशृ्यामंधील एकमेव नेतृत्व अशोक मेहतानी मान्य केले ही त्यािंी 
तास्त्वक िूक असून त्याम ळे राष्ट्रािे साफ वाटोळे होिार, अशी काही लोकानंी हाय खाल्ली आहे. पि अशी हाय 
खाण्यािे त्यानंा कारि नाही. आंबेडकरांच्या पक्षातील कायसकते त्याचं्याशी वादचववाद करू शकतात, पि 
आंबेडकरांचे व्यस्क्तमहात्म्य त्याचं्या समाजात अफाट आहे. ते त्या समाजाच्या मार्ासलेपिाप्रमािेि 
आंबेडकरांच्या कतृत्वािेही फळ आहे. त्याम ळे अस्पृश्य समाजाकडे जातानंा आंबेडकरांना डावलून िालिारि 
नाही. अस्पृश्य समाजािे नेते आंबेडकर आहेत ही वस्त स्स्थती आहे. ती र्ोष्ट मान्य केल्याम ळे आकाश कोसळून 
पडत नाही. मान्य न करण्याने वस्त स्स्थती बदलत नाही. मान्य न करिारा हटवादी आहे. द धसर अहंकारी आहे, 
एवढेि म्हिता येईल. जीनाच्या नेतृत्वािे काही र् ि आंबेडकरांच्या अंर्ी आहेत, ही र्ोष्ट खरीि आहे. पि 
आज आंबेडकरांच्या राजकारिािी जीनाच्या राजकारिाशी त लना करिे हे हास्यास्पद आहे. कारि आजच्या 
पचरस्स्थतीत आंबेडकरांची इच्छा असली तरी ते जीनांचे राजकारि खेळू शकत नाहीत. महात्मा गांधीनी 
उपवास करून अस्पशृ्यानंा संय क्त मतदार संघ मान्य करावयाला भार् पडले आचि चब्रचटशाचं्या क चटल 
नीतीपासून हहदूना वािवले हे त्यािें महद पकार आहेत. पि हा करार नाख शीने का होईना पि अखेर 
आंबेडकरानी मान्य केला. यािे श्रेय त्यानंा देण्याइतके सौजन्य दाखवाल की नाही? आज सवसत्र संय क्त 
मतदार संघ आहेत आचि अस्पशृ्यासंाठी असलेल्या राखीव जार्ा दहा वषांनी नष्ट होिार आहेत. या 
पाश्वसभमूीवर आंबेडकरांच्या राजकारिािा चविार केला तर त्यािें राजकारि जीनांच्या वळिावर जाऊं शकत 
नाही, हे स्पष्ट होईल. दहा वषांनी राखीव जार्ा नष्ट होिार आचि अस्पशृ्य उमेदवारानंा सवससाधारि लोकाचं्या 
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मतावरि अवलंबनू रहाव ेलार्िार आहे. यासाठी आंबेडकरांच्या पक्षाला सवससामान्य लोकाशंी संपकस  वाढचविे 
अवश्यकि आहे. 
 

सहकायाची गरज 
 

आतापंयंत राखीव जार्ातं आंबेडकरांच्या उमेदवारानंा पाडून काँगे्रसिे उमेदवार इतर मतांच्या 
जोरावर चनवडून येत, यावेळीही काँगे्रसिा डाव तयार होता. पि श.े का. फे. आचि समाजवादी यािंी एकजूट 
झाल्याने तो डाव साधिार नाही. काँगे्रसला त्यािे वैशम्य वाटले तरी त्याम ळे अन्याय नष्ट झाला आहे. कें वळ 
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने समाजवादी आचि श.े का. फे. याचं्या सहकायािे आम्हाला अचधक मोल वाटते. 
महाराष्ट्रातील समाज जातीयतेने भरं्लेला आहे. स्पृश्य हहदू चनरचनराळ्या पक्षाचं्या झेंड्याखाली एकत्र येऊं 
शकतात. पि अस्पृश्य समाज वरे्ळाि पडतो. त्यासाठी आंबेडकरांच्या नावंाने मनर्टे िावनू काही फायदा 
नाही. अस्पशृ्य आचि स्पृश्य हे एक चदलाने राजकारिातं वार्ू शकतात एवढी र्ोष्ट या कराराने साधिार असेल 
तर एकंदर महाराष्ट्रीय राजकारिावर त्यािा खोल पचरिाम होईल. महाराष्ट्रािे भचवतव्य उज्वल बनेल. 
स्पशृ्यास्पशृ्यािें सहकायस केवळ राजकारिाप रते असून िालिार नाही. त्याने जीवनाच्या अनेक शाखा व्यापल्या 
पाचहजेत. पि अस्पशृ्य समाज हा राजकीय दृष्ट्ट्या अचतशय जार्ृत आचि म्हिूनि अभेद्य असा झालेला आहे. 
म्हिूना त्याच्याशी होिाऱ्या सहकायािी स रवात ही राजकीय सहकायाने होिे अपचरहायस आहे. या समाजाशी 
सहकायस करायिे नाही आचि आपल्या हाती असलेल्या राजकीय सते्तच्या जोरावर त्याला डावलायिे असे 
धोरि ठेवले तर त्यािा पचरिाम काय होईल? तो समाज अचधक चिडेल, नैराश्याने अचधक बेभान होईल. 
समाजवादी आचि श.े का. फे. याचं्या सहकायाबद्दलच्या टीकाकारानंा उदे्दशून डॉ. आंबेडकरानंी उच्चारलेले 
एक वाक्य मोठे भेदक आहे. ते म्हिाले, “मी जातीने अस्पशृ्य आहे, म्हिून राजकारिातही अस्पृश्य रहावे, असे 
लोकाना वाटते काय?” 
 

तास्त्वक दृष्टी 
 

समाजवादी पक्षाने श.े का. फे. शी जे सहकायस केले त्यामारे् एक तास्त्वक दृष्टी आहे, असे त्यािें नेते 
सारं्तात. कराराच्या टीकाकारानंी चतच्याकडे ढ ंकूनही पाचहले नाही. हे त्याचं्या चवकृत मनोवृत्तीिे द्योतक आहे. 
शडे्यूल्ड कास्ट आचि शडे्यूल्ड टोळ्या या मार्ासलेल्या आहे. त्यािें दास्य केवळ आर्मथक नसून सामाचजक 
सासं्कृचतकही आहे. त्याम ळे त्याचं्यामध्ये “जातीय” वृचत्त अपचरहायसपिे आहे. पि येथील प रोर्ामी समाजवादी 
िळवळीला भचवतव्य असेल तर या जमातींना त्या िळवळीने आपलेसे केलेि पाचहजे. अस्पृश्य आचि वन्य 
जमाती यािेंही हीत हा समाजवादी िळवळीिा र्ाभा आहे. समाजाच्या प नरसिनेिा प्रश्न ज्यानंा हाती घ्यावयािा 
आहे ते या जमातींना टाळू शकत नाहीत. श.े का. फे. शीं झालेला कररा हा केवळ चनवडि कीप रता नाही, असे 
ज्यावळेी समाजवादी नेते म्हितात त्यावेळी त्यानंा हा अथस अचभपे्रत असतो. आचि तसा तो असेल तर ही 
तास्त्वव दृष्टी मोलािी आहे. श.े का. फे. आचि समाजवादी पक्ष याचं्यामध्ये काही धोके आहेत. केवळ स्वाथी 
दृष्टीने ते पक्ष या कराराकडे पहात नसतील असे आम्ही म्हित नाही. पि चनवडि कीनंतर हा स्वाथस नाहीसा 
होईल आचि त्यावळेीि या कराराच्या खऱ्या कायाला स रवात होईल. इतक्या उच्च दृष्टीने या करारािें पालन 
झाले तर तो क्रातंी कारक ठरेल. व्यवहार मोठा कठीि असतो. आंबेडकरांना आतापयंत राजकारिातं जी 
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वार्िूक चमळाली आहे त्याम ळे ते कडवट बनले आहेत. आपल्या चवद्वते्तिी आचि ब चद्धमतेिी जािीव 
असल्याम ळे त्याचं्या स्वभावातं दपस असला तर तो सहाचजकि आहे. अशा नेत्याशी सहकायस करण्यािा प्रयत्न 
करिे ही सोपी र्ोष्ट नाही. त्यासाठी असामान्य आत्मचवश्वास असायला पाचहजे. समाजवादी नेत्यानंी हा 
आत्मचवश्वास आपल्या कृतीने प्रकट केला आहे. आपली तास्त्वक दृष्टी अढळ ठेऊन ते वार्तील तर ते नवा 
इचतहास चनमाि करतील. अथात यासाठी श.े का. फे. च्या नेत्यािें आचि कायसकत्यांिे सहकायं हविे ते देिे 
पचरस्स्थतीने त्यानंा अपचरहायस केले आहे. करार कसा पाळला जातो यावर त्यािे भचवतव्य अवलंबून आहे. करार 
आशादायी आहे.” 
नवशस्क्त, अग्रलेख–२९–११–५१ र् रवार). 
 

पं. नेहरूजींनी िौपाटीच्या भाषिात आंबेडकरांच्या म द्यावंर जी उत्तरामक टीका केली चतला 
आंबेडकरानी चवनोदपूिस उत्तर चदले होते. त्या संबंधी नवशक्तीने खालील स्फ ट चलहीले होते. ते असे — 
 
णवनोदी उत्तर 
 

काँगे्रस सरकारने अस्पशृ्याचं्या चहताकडे द लसक्ष केले हा आरोप खोटा आहे. असे पं. नेहरुनी 
रार्ारार्ातं िौपाटीवरच्या सभेत जाहीर केले नेहरंूच्या या उत्तराला डॉ.आबेडकरानंी चदलेले उत्तर मोठ 
मार्ममक आहे. ते म्हिाले “हा माझा हकवा नेहरंूच्या मतािा प्रश्न नाही. वस्त स्स्थतीिा प्रश्न आहे. सरकारने एक 
पत्रक काढून आपि अस्पृश्यासंाठी काय केले हे जाहीर केले की मला आपोआप उत्तर चमळेल” भारत 
सरकारने असे एखादे पत्रक काढल्यािे माझ्या वािनातं नाही. पि भारत सरकारिे एक मंत्री श्री. काकासाहेब 
गाडगीळ यानंी आंबेडकरानंा उत्तर देण्यािा प्रयत्न केला आहे. काकासाहेब म्हिाले की, चसद्धाथस कॉलेजला 
सरकारने केलेली मदत आंबेडकर चवसरलेले चदसतात. आता काय म्हिावें? काकासाहेब चवनोदी वक्ते म्हिून 
ओळखले जातात. हे उत्तर देतानंा त्यानंा चवनोदािी लहर आली होती असा माझा कयास आहे. कारि चसद्धाथस 
कॉलेजात अस्पशृ्य चवद्याथयाना सवलती आहेत हे खरे. पि ते सवस चवद्याथयांना ख ले आहे. आज त्यािा फायदा 
घेिारे बह संख्य चवद्याथी स्पृशि आहेत. तेव्हा ंत्या कॉलेजला चदलेली मदत अस्पृश्याना मदत असे कसे म्हिता 
येईल? की हे कॉलेज आंबेडकरानी काढले म्हिून तसे म्हिावयािे?’ 
(नवशस्क्त–काल प्रवाह २१–११–५१). 
 

यानंतर स मारे दोन आठवड्यानंी श्री. काकासाहे गाडगीळ याचं्यासंबधंी एक बातमी प्रचसद्ध झाली 
होती. फारशी महत्वािी नाही. परंत  तींत बाबासाहेबाचं्या नावािा उल्लेख आहे. तो काँगे्रसमधील दोन थोर 
व्यक्तीनी चनरचनराळ्या भावनेने केलेला असल्याम ळे ती बातमी मी येथे उधृदत करीत आहे ती अशी : — 
 

“काका देता थापा सकलासंी” 
 

प िे मंर्ळवार-“काका र्ाडर्ीळ थापा देतात हा माझा पंधरा वषािा अन भव आहे. आज पंधरा वषांनी 
ही र्ोष्ट माझ्या ध्यानातं आली. काकासाहेब र्ाडर्ीळ थापा देतात हे मीि म्हितो असे नाही तर त्याला 
देवचर्रीकर चहरेचह पाहठबा देतील” असे उद्र्ार श्री. केशवराव जेधे यानंी येथील सभेत काढले. याला प रावा 
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देताना श्री. केशवराव जेधे यानंी एक घटना साचंर्तली. ते म्हिाले, “चदल्लींत एका िहापान प्रसंर्ी काकानी 
महाराष्ट्रीय मंत्र्यावंर दृचष्ट ठेवनू ओवी केली ती अशी : — 
 

हितामिी देई अथस I भीम सारें् परमाथस II 
नरहरी देई सामथयस (वीज) सकलासी II 

 
ही औवी ऐकून देवचर्रीवर–चहऱ्यानंी द सरी एक ओंवी त्याला उत्तर म्हिून केली. ती प ढील प्रमािे : 

— 
 
हितामिी झाला खंक I भीम करी तो शखं II 
काका देतो थापा I सकलासी II (नवशस्क्त ब धवार–५–१२–५१ पा.ं १) 

 
शतेकरी कामकरी पक्ष आचि श.े का. फे. याचं्यात सोलापूर चजल्ह्यातील जार्ेंसाठी करार झालेला आहे 

अशी घोषिा श्री. शंकरराव मोरे यानंी सोलापूर चजल्ह्यातील एका चनवडि कीच्या प्रिार सभेत केली. त्याम ळे 
चजल्ह्यातंील श.े का. फे. िे कायसकते आचि समाजवादी पक्षािे प ढारी याच्यात र्ोंधळ उडाला. या बाबातीत 
चविार चवचनमय करण्यासाठी हे लोक बाबासाहेबानंा भेटण्यास जात आहेत, अशा बातम्या २९–११–५१ च्या 
नवशस्क्त १ व ४ पानावर छापल्या होत्या. 
 

बाबासांहेबाशी ििा केल्यानंतर फेडरेशनने श.े का.ं पक्षाशंी मयाचदत स्वरपािा करार केला असा 
ख लासा जाहीर करण्यातं आला. पि हा ख लासा प्र. सो. पक्षाला पटला नाही. या संबधंी श्री. मधु णलमये, 
संय क्त चिटिीस प्र. सो. पक्ष म ंबई यािें पत्रक ५–१२–५१ ब धवारच्या नवशस्क्तत (पा. १ व ४ ) प्रचसद्ध झाले 
होते. त्यातं त्यानंी श.े का.ं पक्षाला जास्त स्पष्टीकरि करण्यासं चवनंती केली होती. व समाजवादी पक्ष श.े का.ं 
फे. शी झालेला करार पाळील असे आश्वासन चदले होते. ते पत्रक असे. 
 

“शे. कामगारी पक्ांशी मयाणदत सहकायप कां केलेत? शे. का. फेडरेशनच्या नेत्यावरच खुलाशाची 
जबाबदारी-मधु णलमये यांचे मत. 
 

समाजवादी व श े का. फे. याचं्या सहकारासंबंधी काढलेल्या या पत्रकातं मध  चलमये म्हितात 
“आपल्या देशातंील वर्सचकृत जमाती व अन्य जमाती याचं्या संस्थाकडे दोन दृष्टींनी पाहता येईल. एक म्हिजे 
या संघटना वर्ीय व प्रचतर्ामी असल्याम ळे त्याकडे अचजबात लक्ष न देिे. द सरी दृष्टी अशी की, या वरवर 
चदसिाऱ्या प्रचतर्ाचमत्वासाठी आमच्या समाजातील एका दबल्या रे्लेल्या पीचडत र्टािी क्राचंतर्भस असंत ष्टता 
दडलेली आहे, हे लक्षात घेऊन त्यानंा समाजवादी िळवळीत आिण्यािा प्रयत्न करिे. 
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सहमताचे मुदे्द 
 

श.े का. फे. च्या प ढाऱ्याशंी बोलिे केल्यानंतर असे आढळले की सामाचजक व आर्मथक बाबतींत 
ताबडतोचबच्या क्राचंतकारक स धारिा व लोकशाहीवर श्रद्धा यासारख्या अत्यंत महत्वाच्या म द्यावर आमिे एक 
मत होत आहे. कम्य चनस्ट व जातीयवादी यानंा बाजूला सारन काँगे्रसच्या चवरद्ध एक प रोर्ामी आघाडी चनमाि 
करिे हे समाजवादी पक्षािे नेहमीिेि धोरि होते. 
 

शे. का. प. व समाजवादी 
 

शतेकरी कामर्ार पक्षाने आपल्या क प्रचसद्ध दाभाडी प्रबधंामध्ये कॉचमन्फॉमसिे आदेश मानण्यािे ठरचवले 
म्हिून ती एक कम्य चनस्टािंीि आघाडी असे समजून समाजवादी पक्षाने त्याचं्याशी अर्ोदर खंडाळा येथे 
केलेला करार मोडला. डॉ. आंबेडकराचेही हेि मत होते, हे काही त्यानंी समाजवादी प्रचतचनधींना खाजर्ी 
रीतीने साचंर्तले नाही. तर नाचशकला प्रकट मेळाव्यात त्यानंी हे बोलाव ूदाखचवले. त्या भाषिािे प्रचतवृत्त य . 
पे्र. इ. ने चदलेि होते. 
 

मूळ भूणमका सोडली 
 

यानंतर श.े का. फे. ने ही आपली भचूमका सोडली आचि श.े का. पक्षाच्या काहंी उमेदवारानंा पाहठबा 
देण्यािे ठरचवले. आम्हाला ही र्ोष्ट माहीत होती. पि त्याला आमिी संमती कधीि नव्हती. 
 

श्री. गायकवाड म्हितात की, श.े का. पक्षाच्या काही नेत्यानंी आम्ही कम्य चनस्ट नसून महान 
समाजस धारक ज्योणतबा फुले यािें अन यायी आहोत असे साचंर्तले. म्हिून आम्ही हे सहकायस चदले. 
फेडरेशनला हे स्पष्टीकरि समाधानकारक वाटत असते तरी समाजवादी पक्षातंल्या फार थोड्यानंा ते 
स्वीकाराहस वाटते. आमिी श्री. राऊत वा श्री. जेधे याचं्याचवरद्ध वैयस्क्तक अशी कोितीि तक्रार नाही पि श.े 
का. पक्षाला कॉचमन्फॉमस र्टात ओढिाऱ्या मोरे–खाचडलकर र्टाने त्यानंा आपल्या हातिी खेळिी म्हिून कसे 
वापरले हे आम्हालंा माहीत आहे. 
 

राजभोजाचे समथपन 
 

श्री.राजभोज असे म्हितात की, चदल्ली येथे समाजवाद्यानंी आम्हाला जी यादी चदली त्या खेरीज इतर 
चठकािी उभ्या असलेल्या श.े का. पक्षाच्या उमेदवारानंाि आम्ही पाहठबा देत असल्याने श े का. फे. या 
समाजवाद्याशंी झालेला करार कायम आहे. त्यावळेी आम्ही लोकसभेच्या उमेदवारािंी ििा केली नाही हे खरे. 

  
पि समाजवादी उमेदवारानंा बाजूला सारून लोकसभेसाठी श.े का. पक्षाच्या उमेदवारानंा पाहठबा देिे 

हे करारा मार्ील भावनेशी चवसंर्त आहे. कारि तो केवळ एखाद्या यादीिा प्रश्न नसून तत्वािा प्रश्न आहे. 
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स्पष्टीकरि द्या 
 

श.े का. पक्ष कॉचमन्फॉमसवरील चनष्ा टाकील तर आम्ही समाजवादी पक्षीयही त्यानंा समान धमी म्हिून 
मानण्यास तयार आहोत. पि द दैवाने वस्त स्स्थती तशी नाही. तेव्हा त्या पक्षाशी श.े का. फे. ने जे मयाचदत 
सहकायस केले आहे त्यािे स्पष्टीकरि आम्ही द्यावयािे नसून फेडरेशनच्या नेत्यानंी द्यावयािे आहे. असे असले 
तरीही समाजवादी पक्षाने श.े का. फे. ला जे विन चदले आहे ते तो पाळील. आचि त्याचं्या राखीव व 
सवससाधारि जार्ासंाठी मनःपूवसक काम करीत राहील.’ [नवशस्क्त ब धवार, ५–१२–५१ पा. १ व ४] 
 

श्री. श्रीप्रकाश चमचनस्टर फॉर नॅिरल चरसोसेस ऑड सायंटीचफक चरसिस र्व्हनसमेंट ऑफ इंचडया, यानी 
जयपूर येथे २९–११–५१ ला भाषि करताना आंबेडकरांनी काँगे्रस पक्षीयावर केलेल्या आरोपाना उत्तरे चदली. 
त्यािा वृत्तातं ३०–११–५१ च्या टाईम्समध्ये “Permit holders and Elections – Rajainder to Dr. 
Ambedkar” या शीषसकाखाली प्रचसद्ध झालेला होता. आंबेडकरांनी जे चनबधंािे चनयम तयार केलेले होते 
त्याम ळे मोटारीिे लायसेन्स व रेचडओिे लायसेन्स असलेल्या व्यक्तींना चनवडि कीिे उमेदवार म्हिून उभे 
राहता येिार नव्हते म्हिून काँगे्रस पक्षीयानंी त्या चनयमाचवरूद्ध तक्रारी केल्या. सवस पक्षीयासं पसंत पडतील 
असे चनयम असावते असे मी आंबेडकरांना साचंर्तले होते. असा श्री. श्रीप्रकाश याचं्या भाषिािा मचथताथस होता. 
 

बाबासाहेबांची चनवडिूक प्रिारासाठी, प ण्यात चडसेंबर–१९५१ च्या पचहल्य आठवड्यात ४–५ चदवस 
व्याख्याने देण्यािे जाहीर झाले. तेव्हा प िेकरानंी त्यानंा दहा हजारािंी थैली अपसि करण्यािे जाहीर केले. 
खडकी–देहू येथील अस्पशृ्य कामर्ारािंी य चनयन बाबासाहेबांच्या हस्ते िालू करण्यािेचह जाहीर करण्यात 
आले जनवशस्क्त, ३०–११–५१]. 
 

श.े का. फे. व समाजवादी यािंा चनवडिूक करार झाल्यानंतर फेडरेशन आचि श.े का. पक्ष याचं्यात 
चनवडिूक करार झाला. याम ळे समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराना फेडरेशनच्या अन यायी मतदारािंा पाहठबा 
चमळेल की नाही अशी शकंा उत्पन्न झाली या शकेंिे चनरसन श्री. भा. कृ. गायकवाड यानंी प ण्यात ३० 
नोव्हेंबरला केले. ज्य मतदार संघात समाजवादी पक्ष आचि श.े का. पक्ष यािें उमेदवार चनवडि कीसाठी उभे 
राहतील त्यानंा फेडरेशनिे अन यायी मतदार मते देतील, असे ते चनरसन होते. प िे चजल्ह्यात श्री. एस. एम. 
जोशी हे समाजवादी उमेदवार, श्री. न. णव. गाडगीळ हे काँगे्रसिे उमेदवार आचि श्री. के. एम. जेधे हे श.े का. 
पक्षािे उमेदवार होते यापैकी फेडरेशनच्या पाहठब्याम ळे श्री. एस. एम. जोशी यािें आसन डळमळीत चदसू 
लार्ले. या पचरस्स्थतीम ळे समाजवादी पक्षाने फेडरेशन व श.े का. पक्ष याचं्य कराराचवरूद्ध जोरािी हाकाटी 
केली. श.े का. पक्ष माकस चसस्ट चविारािंा असला तरी कम्य चनस्ट पक्षापासून अलर् आहे. श.े का. पक्ष महात्मा 
फ ले याचं्या सामाचजक तर्त्त्वज्ञानािा पाईक आहे, तसा फेडरेशन पक्षही आहे. या समस्येम ळे दोन्ही पक्षातं करार 
झाला तो योग्य होय. असा श्री. शंकरराव मोरे यानंी ख लासा केला. याबद्दलिा सवस वृत्तातं १–१२–५१ च्या 
टाईम्समध्ये प्रचसद्ध झाला होता. 
 

या करारासंबंधीिी बातमी २–१२–५१ च्या चवचवधवृत्ताच्या पचहल्या पानावर प्रचसद्ध झाली होती ती 
अशी : — 
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“म ंबई राज्यातं शडे्य ल्ड कास्ट फेडरेशनने शतेकरी–कामकरी पक्षाशी प िे, क लाबा, सोलापूर व 
उत्तर सातारा येथील लोकसभेच्या चनवडि कीबाबत त्या पक्षाला पाहठबा देण्यािा करार केला आहे. याम ळे प िे 
येथे श्री. केशवराव जेधे, क लाबा येथे श्री. आर. बी. राऊत व सोलापूर येथे श्री. शंकराराव मोरे व उत्तर सातारा 
येथे श्री. आर. एम. नलावडे या शतेकरी कामकरी पक्षाच्या उमेदवारानंा श.े का. फेडरेशिी मते चमळिार 
आहेत. या मतदार संघात सोशाचलस्ट उमेदवार उभे आहेत. डॉ. आंबेडकरानी सोशाचलस्ट पक्ष आचि श.े का. 
पक्ष यािें चपतळ साफ साफ उघडे पाडले. याबद्दल त्यानंा धन्यवाद!” 
 

या कराराचं्या बाबतीत २–१२–५१ च्या चवचवधवृत्तात आलमर्ीरने खालील चविार प्रदर्मशत केले होते : 
— 
 

“सोशाणलस्ट–शे. का. फे. युती” 
 

काँगे्रसिी चमरासदारी मोडून टाकण्यासाठी चनभळे लोकशाहीच्या तत्वावर वरील स्वतंत्र उमेदवार 
संघठीत झाले आहेत, आचि चनवडिूकीिे कायसचह त्यानंी संघटीतपिे स रू केले आहे, पि चनभळे लोकशाहीच्या 
तत्वावर जशी ही संघटना म ंबईत झाली आहे. त्यािप्रमािे राजकीय हेतूसाठी म ंबईत व इतरत्रही अशीि एक 
पक्षीय संघटना अचलकडे घडून आली आहे. काँगे्रसवाल्यािे चपत्त जरी याम ळे खळखले असले तरी इतर 
नार्चरकही काही कमी स्स्तचमत झालेले नाहीत. ही द सरी संघटना म्हिजे सोशाचलस्ट व डॉ. आंबेडकर याचं्या 
श.े का. फेडरेशनिी झालेली य ती ही होय. डॉ. आंबेडकर हे व्यवहारी राजकारिािे प रस्कते असल्याम ळे या 
य तीम ळे सोशाचलस्ट पक्षाला आपल्या पक्षाच्या राजकारिाला जखडून टाकण्यातं त्यानंा यश चमळाले याबद्दल 
कोिीही डॉ. आंबेडकरांच्या म त्सदीपिािे कौत कि करील. पि डॉ. आंबेडकरांचा चवजय तो सोशाचलस्टािंा 
चवनाश असेही समीकरि आता त्याम ळे माडंता येिार नाही काय? ही युणत मंुबईत श्री. अशोक मेहता हे 
णनवडिूक यावेत म्हिून जरी झाली असली आणि णतच्या मुळाशी जरी अशाक मेहतांचा वैयस्क्तक स्वाथप 
असला तरी सोशाणलस्टांचा हा स्वाथप आंबेडकर पक्ीयाना णकतपत मानवेल याची मला शंकाच आहे. कारि 
या करारामुळे आबेडकर पक्ीयांना ज्या जागा सवपसाधारि मतदार संघात णवनासायस व हमखास णमळाल्या 
असत्या, त्या त्यांच्याकडून णहसकून घेण्यांत आल्या आहेत. व केवळ राखीव जागावरच त्यांना संुतुष्ट राहावे 
लागत आहे. तथाणप स्वाथप असावा, तरी तत्व म्हिून काही तरी असतेच की नाही. 
 

या दोन्ही पक्षाचं्या तास्त्वक बठैकीमध्ये जमीन अस्मानिे अंतर असून श.े का. फे. िे जे अन्न तेि 
सोशचलस्टािे चवष आहे. मर् सोशाचलस्ट पक्ष ते चवष अन्न म्हिून पिचविार की, अन्नान्न करीत पक्षचवसजसन 
करिार? सोशाचलस्टािा जातीयतेला तीव्र चवरोध आहे, तर श.े का. फेडरेशन ही संघटना जातीय आहे. 
सोशाचलटािे परराष्ट्रीय धोरि अमेचरका चवरोधी आहे. तर डॉ. आंबेडकर भारताच्या आर्मथक उद्धारासाठी का 
होईना पि अमेचरकेच्या आश्रयाला जाऊ इस्च्छतात. िीन हहद स्थानला खाऊन टाकील अशी भीती डॉ. 
आंबेडकर यानंा वाटते, तर िीनमधील समाजसत्तावादी प्रयोर्ािे सोशाचलस्ट स्वार्त करतात आचि हा प्रयोर् 
स्टॉचलनच्या ह कमतीखाली िालू असून तो स्वतंत्र आहे असे जीव तोडून सारं्ताना आढळतात. काचश्मरिी 
फाळिी डॉ. आंबेडकरांना मान्य आहे. तर सोशाचलस्ट या पाहिीच्या चवरद्ध आहेत. असे अनेक तास्त्वक चवरोध 
या उभयतामंध्ये असतानंा हे ऐक्य कसे होऊ शकले व ते चकती काळ चटकण्यािा संभव आहे? 
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टारझनचा स्टंट 
 

चशवाय महत्वािा तास्त्वक मतभेदािी सारं्ड घालून एक भचूमकेवर या उभयतानाही येता येईल असे 
म्हिावे, तर सोशचलस्टाना जो पक्ष वैऱ्यासारखा वाटतो त्या कम्य चनस्ट व शतेकरी कामकरी पक्षाशीही असेि 
संर्नमत डॉ. आंबेडकर यानंी आपल्या पक्षाच्या वतीने सोलापूर चजल्ह्यात करून सोशाचलस्टाच्या उरावर सवत 
आिण्यािा बोलावा झाला आहे. ह्या पचरस्स्थतीत आंबेडकराचं्या घरात सोशाचलस्टािी नादंिूक तरी कशी 
होिार? राजकारिात देवािघेवाि होत आचि ‘त्वयाथस मयाथसम’ या न्यायने जमाखिसही माडंला जातो. पि 
अंशाला छेद देऊन भोपळा प ढे करण्यात आल्यािे उदाहरि कोठेि घडून आलेले नाही. पि त्यािाही खेद 
आता करण्यािे तसे फारसे कारि नाही. कारि डॉ. आंबेडकरािंा इंर्ा सोशाचलस्ट साथीवरून चफरू 
लार्ल्यािे व आंबेडकराचं्या जरबेखाली सोशाचलस्टाचं्या माहेरच्या बढाया चवतळू लार्ल्यािे प राव ेचमळू लानले 
आहेति? कारि साथी जोशी यानंी परवाि काचश्मरिी फाळिी आपल्याला अपचरहायस म्हिून पत्करली! असे 
उद्र्ार काढले तर अशोक मेहता हेही ‘रिनात्मक बदल व व्यवहाचरक तडजोड’ (Structural changes and 
functional adjustments) असा शब्दछळ करून ऐक्यािे समानशीलत्व प्रचतपादन करू लार्ले आहेत. अंतर्सत 
धोरिाच्या व्यक्तीखेरीज परराष्ट्रीय धोरिाच्या पडद्यावर चसनेमा दाखचवता येिार नाही. असेही काही तरी ते 
आता म्हिू लार्ले आहेत. काहंी का असेना! हा नवा चसनेमा मात्र िारं्लाि स्टंटपट झाला आहे. एवढी र्ोष्ट 
खरी आचि या स्टंटपटात डॉ. आंबेडकरािंी भचूमका टारझनिी आहे हेही कोिाला चवसरता येिार नाही.” 
 

अ. भा. सोशाचलस्ट पक्षािे संय क्त चिटिीस मध  चलमये यानंी ठाकूरद्वारला भरलेल्या चनवडिूक प्रिार 
सभेत भाषि करताना साचंर्तले की, अस्पशृ्य वर्स वन्य, जमाती आचि दचलत लोक हे समाजवादी पक्षात आले 
तर समाजवादी िळवळीिी शक्ती वाढेल, आचि हे घडवनू आिण्यासाठीि समाजवादी पक्षाने श.े का. 
फेडरेशन व आचदवासी महासभा याचं्याशी चनवडिूक करार केले. श.े का. पक्षाशी करार करून फेडरेशनने 
समाजवादी िळवळीला तोंडघशी पाडले नसले तरी चतच्या मार्ात अडथळे उत्पन्न केले. अशा अथािे उद्र्ार 
साथी चलमये यानंी काढले; याबाबतीत फेडरेशनिे प ढारी यानंीि ख लासा करिे जरूर आहे. असेही ते 
म्हिाले. जनवशक्ती ३–१२–५१] 
 

नेहरंुचे परराष्ट्रीय धोरि देशाला चहतवाह आहे. समाजवादी आचि श.े का! फेडरेन हे त्याबद्दल टीका 
करतात व त्यानंी चनवडिूक करार केलेला आहे. हे बरे चदसत नाही. असे श्री. मध कर सबचनस यानंी ४–१२–
५१ च्या टाईम्समध्ये पत्र (“Mystifying the Voter”) चलहून मत प्रदर्मशत केले. फेडरेशन काश्मीरिी फाळिी 
करावयास आचि अमेचरकेला परराष्ट्र धोरिात जवळ करण्यास तयार, आहे. समाजवादी पक्षालाही ही भचूमका 
पसंत असिे शक्य नाही तरीही त्यानें फेडरेशनशी चनवडिूक करार करून मतदारानंा संभ्रमात टाकलेले आहे, 
असे श्री. सबनीसािे म्हििे होते. 
 

साथी णलमये यानंी द सऱ्या एका सभेत भाषि करताना फेडरेशनच्या प ढाऱ्यावर द टप्पीपिािा आरोप 
केला. फेडरेशनने श.े का. पक्षाबरोबर करार केल्याम ळे त्या पक्षाच्या लोकसभेसाठी उभे राचहलेल्या 
उमेदवारािंी बाजू मजबतू झाली व समाजवादी उमेदवारािंी बाजू लंर्डी झाली, असा सवसत्र अंदाज करण्यात 
आला, असे णलमयांनी मत प्रदर्मशत केले जटाईम्स ५–१२–५१] 
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समाजवादी पक्ष आचि श.े का. फे. याचं्या करराचवरद्ध काँगे्रस पक्ष आचि इतर पक्ष याचं्याकडून 
चनरचनराळ्या चनवडिूक सभामधून टीकेिी झोड उठलेली पाहून दोन्ही पक्षाचवरद्ध लोक मत कल चषत होण्यािा 
संभव उत्पन्न झाला. अशी पचरस्स्थती िालू राचहली तर दोन्ही पक्षाच्या उमेदवाराचं्या चनवडिूकीवर अचनष्ट 
पचरिाम होईल हे उघड होते. याति श.े का. पक्ष व श.े का. फे. याचं्यामधील कराराम ळे समाजवादी पक्षाला 
चवशषे काळजी वाटू लार्ली. तेव्हा या सवस घटनाबद्दल लोकमत अन कूल करण्यासाठी समाजवादी, श.े का. 
पक्ष व श.े का. फे. आपपल्या सभातून व वतसमान पत्रातून स्पष्टीकरिे माडूं लार्ले. समाजवादी पक्षातफे ५–
१२–५१ (ब धवार) च्या नवशक्तीने अग्रलेख चलहून आपल्या पक्षािी बाजू जनतेसमोर माडंली ती अशी : — 
 

“फंुकरीने हा ऐक्य दीप णवझिार नाही, 
 

य द्धात हातिे शस्त्र र्ळण्यापेक्षा आत्मचवश्वास र्ळून पडिे अचधक घातक असते. समाजवादी व श.े का. 
फे. कराराने या उभय पक्षानंा चनवडि कीमध्ये थोड्या जास्त जार्ा चमळावयाच्या असतील तर चमळतीलि. परंत  
त्याचं्या एकज टीने चवरोधकािें, चवशषेतः काँगे्रस जनािे धैयस साफ खिले आहे. असे वाटू लार्ले. म्हिूनि 
त्यानंी या कराराचवरद्ध वाटेल तसा खोटानाटा र्हजब िालचवला आहे. पूवी समाजवाद्याचं्या नावाने उल्लेखही 
न करिारे पं. नेहरू आपल्या अचखल भारतीय दौऱ्यात समाजवाद्याया सामथयािे दशसन झाल्याबरोबर ‘मी 
समाजवादीि आहे. समाजवादी पक्षाजवळ िारं्ला कायसक्रम आहे हे जर प्रत्यक्ष कायस करतील तर मर् त्यांच्या 
समवते कायस करण्यास (मी) तयार आहे. अशी अजीजीिी भाषा वापरू लार्ले आहेत. म ंबईत समाजवादी स द्धा 
आपल्या इतकीि र्दी आकर्मषत करू शकतात. प्राविकोर–कोिीनमध्ये काही चठकािी ते आपल्यावर ताि 
करतात यािी जािीव झाल्यानंर नेहरंूनी पचवत्रा बदलला. असावा. समाजवादी श.े का. फे. य तीने समाजवादी 
िळवळीिे सामथयस अचधकि वाढिार असल्याम ळे प.ं नेहरंूपासून खालपयंतिे, सवसि काँगे्रसजन अस्वस्थ होिे 
स्वाभाचवक आहे. त्यािंी मनोव्यथा आम्ही समजू शकतो. परंत  यातही काही व्यक्तींनी व वृत्तपत्रानंी जो बेछ ट 
थयथयाट िालचवला आहे, त्याम ळे उदे्वर् आल्याचशवाय रहात नाही. सभोवतीली अंधार पसरला असताना 
समाजवादी व श.े का. फे. य चत हाि एक ऐक्यािा दीप तेवत आहे असे श्री. अशोक मेहतानी जे उद्र्ार काढले 
त्यातं बराि अथस आहे. काँगे्रस म्हिजे फूटाफूट असे आज समीकरि होऊन बसले आहे. काँगे्रसिी शकले 
झाली नाहीत असा एकही प्रातं, चजल्हा, ताल का हकवा र्ाव दाखचवता येिार नाही. पजंाब, बरं्ाल, मद्रास, 
उत्तर प्रदेश यािंी उदाहरिे सोडली तरी खडकाप्रमािे अभरं् समजल्या जािाऱ्या महाराष्ट्र काँगे्रसलास द्धा 
हखडारे पडू लार्ली आहेत. हे काकासाहेब र्रड, चहरालाल कल्यािी आदींच्या राचजनाम्याने चदसून येईल. या 
सोडकाँगे्रसवाल्यािंा प्रश्न सोडला तरी चशलकी काँगे्रस तरी एकचजनसी आहे काय? परराष्ट्र धोरि, चनयंत्रिे, 
आर्मथक प्रश्न या सारख्या महत्वाच्या म द्यावर काँगे्रस वचरष्ािें एकमत आहे काय? 
 

कम्युणनस्ट धार्चजिे काँगे्रस 
 

या कराराचवषयी आकं्रदन करिाऱ्यािा आिखीचह एक वर्स आहे. हे लोक स्वतःला काँगे्रसवादी 
म्हिवत असले तरी ते शळेीिे कातडे पाघंरन मोठ्या धूतसपिे काँगे्रसच्या कळपात चशरून आपला इस्च्छत 
कायसभार् साधत आहेत. दचलत वर्स व आचदवासी जनतेिी स प्त चवश्वाचमत्री शक्तीिी प्रत्यंिा लोकशाही 
समाजवाद्याचं्या धन ष्ट्यावर न िढता कम्य चनस्टाचं्या कच्छपी जावी अशी यािंी आंतचरक इच्छ आहे. समाजवादी 
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पक्षािे श.े का. फे. आचदवासीमहासभा व आसामातंील आचदवासी लीर् याचं्याबरोबर सोयर जमल्याबरोबर या 
कम्य चनस्टधार्मजण्या काँगे्रसवाद्याचं्या पोटात र्ोळा उठला, यािे खरे कारि हेि आहे. येन–केन प्रकारेि या 
लग्नात चवघ्न चनमाि करावे, चनदान आपले नाक कापून अपशकून करावा असा त्यािंा प्रयत्न आहे. त्यासाठीि 
त्यानंी नाना क्लृप्त्या योजायला, समाजवाद्यामंध्ये फूट पडल्यािी आवई उठवायला हकवा अशोकसाठी एस. 
एम. जोशींिा बळी चदला अशी कोल्हेक ई करायला स रवात केली आहे. मारे् याि लोकानंी अशोक मेहता–
अच्य तराव पटवधसन यामध्ये तेढ माजल्यािे प्रचसद्ध केले होते. त्या बातमीइतकेि अशोक मेहता, एस. एम. 
जोशी याचं्या मतभेदाच्या बातमींत तथय आहे. 
 

शे. का. फे. व शे. का. पक् 
 

श.े का. फे. ने जेधे राऊताचं्या श.े का. पक्षाशी तीन िार जार्ासाठी जो करार केला त्यािी चदवटी प ढे 
करून हे लोक जनतेला ह लकाविी देऊ पहात आहेत. श.े का. पक्ष कम्य चनस्ट धार्मजिा असताना डॉ. 
आंबेडकरानंी त्याचं्याशी करार केला व अशा ‘संचधसाधू’ डॉ. आंबेडकराशंी समाजवाद्यानंी अर्ोदरि करार 
केला म्हिून क िीतरी क िािा चवश्वासघात करीत आहे असा त्यानंा स र्ावा लार्ला आहे. याि संदभात एका 
संपादक महाशयानंी आपली ठेविीतली माचहती बाहेर काढून समाजवादी पक्षािे चिटिीस श्री. मध  चलमये 
यानंी “आंबेडकर श.े का. पक्ष करार कसा झाला?” या प्रश्नाला, “हा प्रश्न आंबेडकरानंा चविारिे अचधक 
सय स्क्त होईल” असे उत्तर देिे म्हिजे लपवालपवी आहे असाचह शोध लावला आहे. वास्तचवक सोशाचलस्ट व 
श.े का. फे. यािंा म ंबई महाराष्ट्रातं १५० जार्ा प रता, १ नोव्हेबरं रोजी उभ्या असलेल्या उमेदवारापं रता करार 
झाल्यानंतर चशल्लक राचहलेल्या जार्ासंाठी इतर पक्षाशंी करार करण्यािे वा न करण्यािें उभय पक्षानंाचह 
स्वातंत्र्य आहे. ठरलेल्या जार्ासाठी, यातंि सोलापूर, प िे व क लाबा यातंील लोकसभेच्या जार्ा येतात. श.े 
का. फे. ने. श.े का. पक्षाक्षी करार केल्याम ळे श.े का. फे. समाजवादी करारािा भरं् होतो असे उभय पक्षांना 
म ळीि वाटत नाही. उभय पक्षीय कायसकत्याच्या बठैकीत ही भचूमका साफ झाली असल्यािे आम्हालंा समजले 
आहे. तेव्हा ंज्यानंा या कराराच्या भरं्ािीि स्वप्ने पडत आहेत त्यानंी तो मोडला, म्हिून ओरडत स टण्यातं काय 
अथस आहे? जातीयवादी व कम्य चनस्ट याचं्याशी कदाचपही सहकायस करिार नाही अशा डॉ. आंबेडकरानंी 
वळेोवळेी घोषिा केल्या. तेव्हा त्यानंी कॉचमन्फामसिी वसेन नाकातं घालिाऱ्या श.े का. पक्षाशंी काही जार्ापं रती 
का होईना हात चमळविी का केली असा प्रश्न चनमाि होिे स्वाभाचवक आहे. (पजंाबात अकाली दलाशी श.े का. 
फे. करार करिार असल्यािीचह वाता आहे. परंत  अजूनपयसन्त त्याबाबत अचधकृत घोषिा झालेली नाही.) 
आतापंयसन्त अचखल भारतात समाजवादी व श.े का. फे. यािेंि महाराष्ट्र, मध्येप्रदेश, उत्तर प्रदेश, प.ं बरं्ाल 
याचद प्रातंात करार झाले आहेत. महाराष्ट्रातंि श.े का. फे. ने समाजवादी व श.े का. पक्ष असा दोन हाती करार 
केला आहे. 
 

आंबेडकरांना का णवचारा? 
 

श्री. मध  चलमये यानंी “हा प्रश्न डॉ. आंबेडकरानंािं चविारिे सय स्क्तक ठरेन” असे उत्तर का चदले 
यािा अथस या पाश्वसभमूीवर लार्तो. आम्हाला कळलेल्या माचहतीन सार डॉ. आंबेडकरानंी श.े का. पक्षाच्या 
नेत्याकंडून दाभाडी प्रबधंाशी काडीमोड करण्यािी कब ली घेतल्यानंतरि चशलकी जर्ासाठी करार करण्यासं 
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संमचत चदली. काही वृत्तपत्रातून तसी बातमी प्रचसद्ध झाली आहे. तेव्हा या बाबातीत त्याचं्या वर फसवि कीिे 
चकटाळ आिण्यातं हकवा तर्त्त्वच्य तीिा आरोप करण्यातं म ळीि अथस नाही. एस. एम. जोशी हकवा खेडर्ीकर 
यािंी नावं ेनंतर जाहीर करण्यातं समाजवादी पक्षािी श्री. िूक झाली असे फारतर या प्रकरिी म्हिता येईल. 
म्हिूनि समाजवादी पक्षािे श्री. जोशी, र्ोरे हकवा अशोक मेहता यानंी या प्रकारिा राईिा पवसत केला नसावा 
असा आमिा अंदाज आहे, “समाजवादी पक्षही जोशी, र्ोरे हकवा अशोक याचं्या मालकीिी पेढी आहे की 
काय?” असा “लोकमान्यकरानंी मोठ्या आवशेाने प्रश्न चविारला आहे. समाजवादी पक्ष ही या चतघाचं्या काय 
पि क िाच्याही मालकीिी पेढी नाही. लोकशाहीत कोित्याचह पक्षािी पचरस्स्थतीत इतकी केचवलवािी असू 
नये. समाजवादी श.े का. फे. करारािा चनिसय व फेर चनिसय हा जोशी, र्ोरे व अशोक मेहता यानंी घेतलेला 
नसून त्याचं्या कायसकत्यांनी खास बठैकीत घेतला आहे. यदाकदाचित तो िूक ठरला तर त्यािी जबाबदारी या 
नेत्यापेक्षाचह अन यायावरि अचधक आहे असे आम्हालंा वाटते. तेव्हा ं जे लोक समाजवादी पक्षांत नेते चवरद्ध 
अन यायी अशी फूट पाडू इस्च्छतात त्याचं्या प्रयत्नानंा काडीिेचह यश येिार नाही. 
 

ही तत्वणनष्ठा नव्हे काय? 
 

समाजवादी व श.े का. फे. यािें काश्मीर आचि परराष्ट्रीय धोरिाच्या म द्यावर मतभेद आहेत असेही हे 
संपादक वारंवार नव्या उत्साहाने सारं्त आहेत. पि जी र्ोष्ट या उभय पक्षाच्या प ढाऱ्यानी स्वतःि मान्य केली 
आहे, तीि प नः प न्हा घोळून सारं्ण्यात काय हाशील आहे! काही मतभेद असतानाही अचधक व्यापक समान 
कायाच्या भचूमकेम ळे आम्ही एकत्र येत आहोत असे या उभय पक्षीय प ढाऱ्यानी जाहीर केले आहे. दोघाच्याही 
चद्वपक्षीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेवर व ताबडतोब आर्मथक, सामाचजक, राजकीय स्स्थत्यंतर घडवनू 
आिण्यावर चवश्वास आहे. सहकायस म्हटले की ते अर्दी १०० टके्क ‘चफट्ट’ बसले पाचहजे असा चनयम आहे की 
काय? ज्या श्यामप्रसाद म कजीवर व आंबेडकरावर प.ं नेहरू आचि काँगे्रसजन इतक त टून पडत आहेत तेि 
लोक मध्यवती सरकारात अर्दी ‘चफट्ट’ बसत होते. नाही? [कदाचित योर्योर्ाने काँगे्रस व श.े का. फे. यािें 
जमले असते तर या टीकाकारानी अशी टीका केली नसती, असे आम्हाला वाटत नाही.] समाजवादी व श.े का. 
फे. व श.े का. पक्ष करार तकस शास्त्राच्या चनकषावर अर्दी अस्सल स विस ठरेल हकवा ठरिार नाही. आम्हाला 
त्यािंी फारशी चक्षती वाटत नाही मानवी जीवन हे र्चिती चनयमानी िालत नाही. मािसाबरोबर ह्यािे र् िधमस 
स्वभाव चवशषेही येतात. दर्ड, माती, ि ना, याचं्या सहाय्याने उभारल्या जािाऱ्या घराप्रमािे संघटनेिा प्रत्येक 
प्रश्न ‘कोनात’ मोजून िालिार नाही. हचरजन हकवा वनवासी यािें प्रस्थाचपत प ढारी डावलून कोितीही 
प रोर्ामी शस्क्त आत चशरू शकेल अशी जर क िािी कल्पना असेल तर ती साफ ि कीिी आहे. र्ाधंीजींनी 
चखलापत िळवळीला व प्रस्थाचपत नेतृत्वाला पाहठबा देऊन म सलमान समाज काँरे्समध्ये आिला. 
समाजवादी–श.े का. फे. य क्तीम ळे भारतात लोकशाही मार्ाने आर्मथक, सामाचजक व राजकीय स्स्थत्यंतर 
घडवनू आििारी प्रभावी शक्ती चनमाि होईल अशी आमिी श्रद्धा आहे. चनवडि का तात्काचलक आहेत. परंत  
चनवडि कानंतरही हे सहकायस िालू राहील असा या पक्षाचं्य प ढाऱ्यानंी चदलासा चदला आहे. म्हिूनि काही 
लोकाचं्या चकरकोळ फ ं कारीने हा ऐक्यदीप चवझिार नाही, असा तो चवझ ू नये अशीि क िीही प्रामाचिक 
समाजवादी व्यक्तींिी आंतरीक इच्छा असेल. ही लाबंवरिी दृष्टी म्हिजे तास्त्वक दृष्टी नव्हेि काय, असा 
आमिा या कराराच्या चवरोधकानंा सवाल आहे.’ 
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चनरचनराळ्या पक्षाचं्या चनवडिूक सभामधून परस्परावंर हनदा व टीका यािंी चिखलफेक केली जाते. हा 
प्रत्येक देशािा अन भव आहे. १९५१–५२ च्या चनवडि कासंबंधी भारतीय राजकीय पक्षानंी हीि भचूमका 
स्वीकारली होती. याबद्दलिी अनेक उदाहरिे देता येतील. त्यापैकी महाराष्ट्रातील एक उदाहरि असे– 
‘काँगे्रसिे अध्यक्ष प.ं जवाहरलाल नेहर यािंा महाराष्ट्रात आठ चदवस दौरा होिार असल्यािे वृत्त म ंबई 
प ण्याच्या वृत्तपत्रातून प्रचसद्ध झाले होते. पि ते खरे चदसत नाही. प.ं नेहरंनी महाराष्ट्रात फक्त दोन चदवस 
देण्यािे ठरचवले असून ते प िे, कोल्हपूर, सोलापूर, नर्र क लाबा, रत्नाचर्री व जमल्यास ध ळे येथे जातील. 
नेहर बह धा चडसेंबरच्या चतसऱ्या आठवड्यात महाराष्ट्रात येतील. 
 

णहऱ्यांची साथींना णवनंती 
 

दरम्यान काँगे्रसच्या प्राचंतक प ढाऱ्यािंा तोफखाना र्जसत आहे. महाराष्ट्र प्राचंतकिे अध्यक्ष व म ंबई 
राज्यािे म ख्य प्रधान होऊ पहात असलेले श्री. भाऊसाहेब णहरे यािें परवा प ण्यात शचनवार वाड्यासमोर भाषि 
झाले. त्यावेळी त्यानंी समाजवाद्यानंी ना. देशम खाचंवरूद्धिा उमेदवार मारे् घ्यावा अशी चवनंती केली. ते 
म्हिाले, समाजवादी म्हितात, त्यािप्रमािे देशम खानीही आपली स्वतंत्र उभे राहण्यािी भचूमका सोडलेली 
नाही. इतर पक्षानंी जश.े का. पक्ष] घेतलेल्या भचूमकम ळे देशम खानंा काँगे्रसतफे उभे राहण्यािा चनिसय घ्यावा 
लार्ला. देशम खानंी प्रतारिा केली असे न म्हिता समाजवादी पक्षाने पूवी जाहीर केल्याप्रमािे त्यानंा अद्यापही 
पाठींबा द्यावा व आपला तेथील उमेदवार मारे् घ्यावा अशी माझी त्यानंा जाहीर हवनती आहे. याति महाराष्ट्रािा 
स्वाचभमान व देशािे हीत आहे. 
 

णक्रकेट संघ 
 

महाराष्ट्र काँगे्रसने केलेल्या उमेदवाराचं्या चनवडीबाबतिी जी टीका िालू आहे चतला उत्तर देताना चहरे 
म्हिाले, काँगे्रस उमेदवारािी चनवड जातीय दृष्टीने व पैशाच्या भचूमकेवरून करण्यात आली आहे. या चवरोधी 
पक्षाच्या टीकेला सडेतोड उत्तर चदल्यानंतर काँगे्रस उमेदवाराचं्या यादीबद्दल बोलतानंा ते म्हिाले ‘एखादा 
चक्रकेटिा संघ ज्याप्रमािे र्ोलंदाजी फलंदाजी, के्षत्ररक्षि या सवस दृष्टीनी पचरपूिस राहील अशी दृष्टी ठेवावी 
लार्ते, तीि दृष्टी आम्ही उमेदवाराचं्या यादीबाबत ठेवली आहे. आमच्या यादीत सेविेी थोर पंरपरा असिारे 
उमेदवार आहेत, त्याप्रमािे चवधीमंडळाच्या कायात कतसबर्ारी दाखव ूशकतील असेचह लोक आहेत. 
 

शंकररावांचे रोकडे उत्तर 
 

भाऊसाहेबाचं्या या श.े का. पक्षािें अध्वय स श्री. शंकरराव मोरे यानंी प ण्याला शचनवारवाड्यासमोरि एक 
सभा घेऊन खिखिीत उत्तर चदले. मोरे म्हिाले, ध्येयचनष्ा, त्यार्, कतृसत्व पाहून आम्ही उमेदवार उभे केले ही 
भाऊसाहेब णहऱ्याची चनव्वळ थाप आहे. पैसेवाल्यानंा आचि ख षमस्करी करिाऱ्याशीि चतकीटािे सौदे 
पटचवण्यात आले आहेत, असा आरोप श्री. शंकरराव मोरे यानंी आजच्या सभेत केला व वानर्ीदाखल अनेक 
उदाहरिे दाखचवली. ते म्हिाले, ‘देश स्वातंत्र्याच्या िळवळीत र् ंतला असताना शलेे–शरेवाण्या घालून 
चब्रटीशापं ढे कमरेिे चतरकमटे करिाऱ्या श्री. कनबाळकरानी काँगे्रसिे चतकीट देण्यात त्यािंा कोिता त्यार् 
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पाचहला? ४२ साली स्वातंत्र्यािी िळवळ िालू असताना ऑनररी मचॅजस्रेट बनून देशभक्तानंा चशक्षा 
ठोठाविाऱ्या श्री. आण्िासाहेब आवट्याना चतकीट चदले ही ध्येयचनष्ा की संचधसाधूपिा? सातारच्या र्रीब 
हकीमाला बसवनू श्रीमंतीिा जोर दाखचविाऱ्या बार्वानला उभे केले. चशरूरच्या हशद्याना बसवनू क्रचमक 
प स्तकािंी िादंरात फ लचवण्यासाठी काँगे्रसच्या देशपान्द्डे यानंा त म्ही लोकसभेिे चतकीट चदले! आचि या 
सवांवर कडी म्हिजे बार्ाईतदार व शतेकऱ्यािंी मते चमळचवण्यासाठी पी. डब्लू डी. त वजन असलेल्या मायदेव 
इंचजचनयराचं्या पत्नीना उभे केले. णदराबाईनी कोिता त्यार् आजपयंत केला? पि आज याना उभे करून 
सरकारी साधने व सरकारी दडपि काँगे्रस वापरीत आहे. 
 

हजारेंची नव्हे, भूपतची टीम 
 

ही व अशी अनेक उदाहरिे देऊन श्री. मोरे म्हिाले, “भाऊसाहेब त मच्य या याद्यानंी लोकाना फसव ू
नका. ही चवजय हजारेने चनवडलेली टीम नसून भपूतिी टोळी आहे की काय अशी शकंा यावी अशी ही यादी 
आहे.” (नवशक्ती, ब धवार, आजकालिा महाराष्ट्र, ५–१२–५१) 
 

रचववारी ९–११–५१ ला सायंकाळी र्ोवाचलया टँक मदैानापर समाजवादी व फेडरेशन याचं्यातफे 
भरचवण्यातं आलेल्या सभेत साथी जयप्रकाश नारायि यानंी दोन्ही पक्षात झालेल्या करारािे स्वार्त केले. याि 
चदवशी भरचवण्यातं आलेल्या द सऱ्या सभेत साथी जयप्रकाश नारायि यानंी दोन्ही पक्षात झालेल्या करारािे 
स्वार्त केले ते म्हिाले, “राजकारिात १०० टके्क श चिता व उच्च पातळी कोिािीि नसते आशा स हितेिा उदे्दश 
राजकीय पक्षाने करिे म्हिजे आयसमचदरा मंडळातील सदस्याने दारिा वास येिाऱ्या तोंडाने स धाकरला, 
“स धाकर” दार सोडा ब वा” असे सारं्ण्यासारखेि आहे. समाजवाद्यािें आंबेडकराशी सहकायस हा 
संचधसाधूपिा म्हितात. अर्दी राजकीय दृष्टीने चविार करता आरोप खरा मानलाि पाचहजे. “ज्या. एस. एम् 
जोशींनी या करारावर सही केली त्यानंा करारािी शाई वाळते न वाळते तोि आंबेडकरांनी चवरोध करावयास 
संमचत चदली! हा बाह्य चविार सोडला तर हा करार आवश्यकि आहे असे माझे मत आहे. आज आर्मथक 
चवषमता खंबीर धोरिाने नाहीशी होईल. परंत  शकेडो वषाच्या संस्कारानंी दृढ झालेली सासं्कृचतक चवषमता नष्ट 
कशी होईल हा प्रम ख सवाल आहे. दचलतािें राजकीय तत्वज्ञानी म्हिून आंबेडकरांवर भक्ती आहे. त्याचं्यात व 
त्याचं्या समाजात चहमालयाएवढे अंतर आहे. त्या समाजासाठी कष्ट आवश्यक आहेत. आज श.े का. पक्ष 
चकतीही दचलतािंा कैवारी म्हिवत असला तरी तो काँगे्रस एवढाि पाढंरपेशा आहे. तेव्हा समाजवादी 
लोकशाही मार्ािे संस्कार करण्यासाठी हे आवश्यक होते. (नवशक्ती १०–१२–५१) 
 

चद. १३–१२–५१ च्या टाईम्समध्ये श्री. पी. एस. परळकर यािें “Party Alliance” िा चशषसकाखाली 
पत्र प्रचसद्ध झालेले होते. म ंबई हा काँगे्रसच्या चनवडि का लढ्यांिा बालेचकल्ला! काँगे्रस उमेदवार हे चनवडून 
येिार हे नक्की, असा आतापयसन्तिा इचतहास होता. काँगे्रस चवरोधी पक्षानंी चनवडि क करार केल्याम ळे त्या 
पक्षािे उमेदवार चनवडिूकीत यशस्वी होतील आचि काँगे्रसिे उमेदवार पडतील, अशी श्री. नेहरू यानंा भीती 
वाटते. म्हिून ते या चनवडि क करारावर तोंडस ख घेत आहेत. पि काँगे्रस आचि िौथा पक्ष (पूवीच्या म स्स्लम 
लीर् पक्ष) याचं्या म ंबईतील प्रिार सभा एकत्र होतात, त्याबद्दल श्री. नेहरू, श्री. एस.के पाटील याचं्या 
संचधसाधूपिाबद्दल का ंजाहीरपिे चनषेध करीत नाहीत, असे श्री. परळकर यानंी म दे्द उपस्स्थत केले होते. 
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क लाबा चजल्ह्यातील चनवडि कीसाठी श.े का. प. व हहद  महासभा यानंी करार केला. (नवशक्ती १५–
१२–५१). 
 

शतेकरी कामर्ार पक्ष आचि श.े का. फे. याचं्यात चनवडि कीच्या बाबतीत जो करार झाला त्याच्या 
मार्ील पाश्वसभचूम आचि करारपालनाबद्दिी दोन्ही पक्षािी भचूमका त्याच्या संबधंी श्री. शंकरराव मोरे आचि श्री. 
केशवराव जेधे यानंी २२–१२–५१ च्या जनता पत्रातं ख लासे केलेले होते ते असे : — 
 

“राजाभाऊ भोळे याचं्या अपप्रिारास रोकडा जबाब श.े का. फे. श.े का. पक्ष करारािा पत्रव्ववहार.” 
 

पुिे–श्री. राजाभाऊ भोळे यानंी कोल्हापूरला केलेले भाषि प्रचसद्ध केले आहे. त्यािप्रमािे प िे चजल्हा 
संघटक श.े का. फे. यानंीही एक पत्रक प्रचसद्ध करून श.े का. पक्ष व श.े का. फे. याचं्यातील करारािा अथस 
लावण्यािा प्रयत्न केला आहे. करारािे वळेी प्रत्यक्ष बोलिी काय झाली हे राजाभाऊ भोळे यानंा माहीत 
असावयास पाचहजे. तरीही ते आज चवकृत प्रिार करीत आहे. हा करार होण्याच्या आधी राखीव जार्ासाठी 
ज्यानंा श.े का. पक्षाने प रस्कृत केले होते, त्यािेवर हा करार बधंनकारक नाही. याबाबतिा स्पष्ट ख लासा डॉ. 
बाबासाहेब यािेंबरोबर बोलताना आलेला होता. जनतेिा रै्रसमज होऊ नये म्हिून डॉ. बाबासाहेबांचे बरोबर 
झालेला करार श.े का. पक्षाने श्री. राजभोज यानंा कळचवला. तो खाली देत आहोत. त्यावरून खरी पचरस्स्थती 
मतदाराचं्या सहज लक्षात येईल. 
 

भाई शंकरराव मोरे, सरचिटिीस, श.े का. पक्ष, याजकढून, श्री. पां. ना. राजभोज, सरचिटिीस, श.े 
का. फे. यासं चव. चव. —  
 

ता. १९–११–१९५१ रोजी त म्ही व सोलापूरिे त मच्या फेडरेशनिे कायसकतें श्री. बाबर व श्री. कांबळे व 
त्यािें सहकारी असे आम्ही भेटलो. त्यावळेी “श.े का. पक्ष व श.े का. फे. याचं्या दरम्यान आर्ामी 
चनवडि कीमध्ये झर्डा होऊ नये” असे आपि आपले मत व्यक्त केले. त्यावळेी मी व भाई केशवराव जेधे व 
त्यािें बधूं श्री. बाबूराव जेघे यानंीही त्यािप्रमािे मत व्यक्त केले. पि हे मत व्यक्त करताना “ श.े का. फे. ने 
समाजवाद्याशंी चनवडिूक समझोता केल्याम ळे आता हा झर्डा टाळिे कठीि आहे” असेही मी स्पष्टपिे 
साचंर्तले. त्यावळेी आपि व श्री. बाबर यानंी “हा झर्डा अद्यापचह टाळता येईल. परंत  त्याबाबत आपले व डॉ. 
आंबेडकरािें बोलिे स्पष्टपिे झाले पाचहजे. त्यािंी बोलण्यािी तयारी आहे. तरी आपि म ंबईस िला.” असे 
साचंर्तले. आमिी तशीि ऊत्कट इच्छा असल्याम ळे आम्ही याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यािेंशी 
बोलण्यािे कबलू केले त्याप्रमािे ता. २०–११–५१ रोजी द पारी २ वाजता त मच्यासमावते आमिी डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यािेंशी भेट झाली त्यावळेी आमच्या पक्षािे भाई केशवराव जेथे भाऊसाहेब राऊत हेही 
माझ्याबरोबरि होते. थोडेसे औपिाचरक बोलिे झाल्यानंतर श.े का. फे. िे म ंबई प्राचंतकिे अध्यक्ष श्री. भाऊराव 
गायकवाड हे थोड्या वळेाने येतील. ते आल्यावर ह्याबाबात बोलू तरी प न्हा बठैक ३.३० वाजता घ्यावी असे 
ठरले. 
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श्री. भाऊराव गायकवाड, त म्ही मी जेधे व राऊत यानंी साडेतीन वाजता प्रथम प्राथचमक स्वरपािी 
ििा केली. त्यावळेी “श.े का. फे. ला श.े का. पक्षािी मदत पाचहजे, व श.े का. पक्षाला श.े का. फे िी मदत 
पाचहजे. अशा प्रकारे दोन्ही दचलत व श्रमजीवी जनतेच्या संघटनानी एकमेकानंा सहाय्य केल्यास चनवडि कीत 
आम्ही, काँगे्रसला जबर धक्का देऊ शकू” हे दोन्ही पक्षानंी मान्य केले. 
 

या प्रस्ताचवक बोलण्यानंतर आपि सवस डॉ. आंबेडकर याचं्या खोलीमध्ये रे्लो. त्यावेळी ता. ३० व ३१ 
ऑक्टोबरला आम्ही चदल्लीस येण्यािे कबलू केले. होते. पि त्याप्रमािे का रे्लो नाही याबद्दलिा मी ख लासा 
केला. त्या ख लाशावरून दोन्ही पक्षाच्या समज तीिा घोटाळा झाल्याम ळे अखेर दोन्ही पक्षातं सहकार–करार 
होिे अशक्य झाले तरी आता ंकाय करता ंयेईल याबद्दल आपि ििा केली. 
 

प्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी श.े का. फे. पक्षािा समाजवादी पक्षाशी जो समझोता झाला 
आहे, त्यािे स्पष्ट स्वरप व मयादा साचंर्तल्या व त्या साभंाळून श.े का. फे. व श.े का. पक्ष याचं्यात अद्यापही 
व्यापक प्रमािात सहकायस होिे शक्य आहे असे मत व्यक्त केले. त्यािबरोबर “क लाबा व प िे शहर येथे 
काँगे्रसिे दोन मंत्री उभे असून त्यािें चवरद्ध श.े का. पक्ष अन क्रमे भाई राऊत व जेधे याना आपले उमेदवार 
म्हिून उभे करीत आहे. या लढ्यािे कामी श.े का. फे. श.े का. पक्षालाि पूिसपिे सहाय्य करील. तरी आमच्या 
या सहकायाबद्दल श.े का. पक्ष काय उलट मदत करील यािा ख लासा व्हावा असे त्यानंी मोकळ्या मनाने 
साचंर्तले. तसेि “सोलापूरला, श.े का. पक्षािे सरचिटिीस श्री. मोरे उभे आहेत त्यानंाही सहाय्य करण्यािी 
आमिी इच्छा आहे. पि श्री. राजभोज यािें उमेदवारी बाबत त मिी काय भचूमका राहील हे स्पष्ट व्हाव.े” असेही 
ते म्हिाले. त्याचं्या या घोषिेिे आम्ही अंतःकरिपूवसक स्वार्त केले. त्यानंतर थोडी तपशीलािी ििा झाली. 
त्यावळेी आम्ही कोल्हापूरिे बॅ. माने, दौंड हवलेीत उभे असलेले श्री. डी. एस. सोनाविे या उमेदवारानंा 
पाहठबा देण्यािे कबलू केले आहे. त्यािप्रमािे आमच्या पक्षािे भाई रामभाऊ नलवडे व भाई गवळे यानंाही 
कोठेतरी उभे करून चनवडून आििे आमिे कतसव्य आहे, हे स्पष्ट केले. श.े का. फे. ने समाजवाद्याशंी जो करार 
केलेला आहे तो पाळिे हे श.े का. फे. िे कतसव्य आम्ही मान्य केले व त्याप्रमािे आमिी वरील जबाबदारी पाळिे 
आमिे कतसव्य आहे ही भचूमकाही स्पष्ट करण्यातं आली. “हहद स्थानातं राजकीय पक्षानंी एकमेकाशंी व व्यक्तीशी 
केलेले करार प्रामाचिकपिाने पाळले तरि आपि राजकारिात प ढे जाऊ शकू” असे मत डॉ. बाबासाहेबांनी 
व्यक्त केले. त्यास आम्ही पाहठबा चदला. मला घाईने प ण्यास जािे जरूर असल्याम ळे पाविे पािं वाजता मी 
तेथून चनघालो त्यावळेी या बोलण्याच्या अन षंर्ाने श.े का. फे. पक्ष काय करू शकेल हे आम्ही चनचितपिे 
आपिासं कळवचव असे ठरले व त्याप्रमािे आम्ही चविार करून, हे पत्र (मी) आपिासं देत आहे. आपि 
खालील सूिनािंा योग्य चविार करावा.” 
 

[१] श.े का. फे. िे अन यायी हे सवस तऱ्हेने नडलेल्या दचलत समाजािे आहेत व त्यािप्रमािे श.े का. 
पक्षाच्या पाठीमारे् असलेला बह जन समाज जरी बह संख्य असला तरी तो आर्मथक व सामाचजक दृष्ट्या 
नाडलेला आहे. या दृष्टीने श.े का. फे. व श.े का. पक्ष यािें दरम्यान धार्ममक व आर्मथक चपळविूक करिाऱ्या 
समान शत्रचूवरद्ध चकमान कायसक्रमािे भचूमकेवरून चटकाऊ “सहकायस होिे शक्य आहे. याबाबत आज जरी 
काही करता आले नाही तरी चनवडि कीनंतर संय क्त आघाडी बनचवण्यािा प्रयत्न करता येईल. म. फ ले याचं्या 
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मतप्रिालीवर चनतातं चनष्ा दोन्ही पक्षाच्या प ढाऱ्यातं असल्याम ळे या दोन्ही संघटना एकत्र येण्यािी शक्यता 
खात्रीने वाढली आहे. 
 

[२] श.े का. फे. च्या संघटनेने भाई जेधे व राऊत यानंा प िे व क लाब्यात पाहठबा देण्यािे आश्वासन 
चदले आहे. त्याम ळे श.े का. पक्ष क लाब्यात अस्प श्याचं्या जारे्साठी उमेदवार उभा करिार नाही. क लाब्यात 
समाजवाद्याशंी समझोता होताना त्या पक्षािे जे उमेदवार चनचित झाले होते त्यानंा असेंब्लीबाबत नवीन मदत 
श.े का. फे. ने करावी पि ह्या समझोत्याच्या वळेी ज्या मतदार संघात समाजवाद्यािें उमेदवार चनचित झालेले 
नव्हते त्या मतदार संघात श.े का. फे. ने श.े का. पक्षाच्या उमेदवारास पाहठबा द्यावा. 
 

३) प िे चजल्ह्यातं श्री. डी. एस. सोनाविे या स्वतंत्र अस्पशृ्य उमेदवारास आपली बोलिी होण्यािे पूवी 
श.े का. पक्षाने पाहठबा देण्यािे जाहीर केले आहे. श्री. सोनाविे यानंी उमेदवारी परत न घेतल्यास त्यास श.े 
का. पक्ष मदत करीलि. त्यािप्रमािे समाजवाद्यानी समझोत्याच्या वळेी ज्या उमेदवारािंी नाव ेश.े का. फे. ला 
लेखी कळचवली होती, त्यानंा श.े का. फे. ने मदत करावी. पि याखेरीज अन्य मतदार संघात असेंब्लीसाठी व 
प िे चजल्ह्यातं लोकसभेसाठी श.े का. पक्षाने उभ्या केलेल्या उमेदवारानंा श.े का. फे. ने पाहठबा द्यावा. 
 

४) सोलापूर चजल्ह्यात असेंब्लीसाठी सवससाधारि ११ व राखीव २ जार्ा आहेत व लोकसभेसाठी एक 
सवससाधारि व राखीव जार्ा आहे. समाजवाद्याशंी समझोता केला त्यावळेी समाजवाद्यािंा एकही उमेदवार या 
चजल्ह्यातं उभा नसल्याने त्यानंी चनिीत नावािी यादी श.े का. फे. ला चदली नाही. पि आता श.े का. फे. िा 
पाहठबा चमळाल्यानंतर समाजवादी बरेि उमेदवार उभे करून काँगे्रस चवरोधी मतािंी चवभार्िी करण्यािा व 
अशा तऱ्हेने अप्रत्यक्षपिे काँगे्रस उमेदवारानंा यशस्वी करण्यािा प्रयत्न करीत आहे. श.े का. फे. ने या प्रयत्नानंा 
उते्तजन न देता लोकसभेच्या सवससाधारि जारे्साठी व असेंब्लीसाठी सवससाधारि जारे्साठी श.े का. पक्षाला 
मदत करावी. अशी मदत केली तर श.े का. पक्ष लोकसभेच्या राखीव जारे्साठी जाहीर केलेली भाई रामभाऊ 
नलावडे यािंी उमेदवारी परत घेईल व असेंब्लीसाठी राखीव जारे्साठी आपल्या पक्षािे उमेदवार उभे 
करण्यािा चनिसय मारे् घेईल. सोलापूरात सवससाधारि २ जार्ासंाठी श.े का. फे. ने उमेदवार उभे केले आहेत 
ते उमेदवार श.े का. फे. ने परत घेऊन सोलापूरातील श.े का. पक्षाच्या उमेदवारानंा पाहठबा द्यावा. 
 

५) म ंबई शहरात समाजवादी व श.े का. फे. यािें सहकायस होण्यास श.े का. पक्षािी हरकत नाही. त्या 
मतदार चवभार्ातं श.े का. पक्षािे अन यायी हे डॉ. बाबासाहेब यािें उमेदवारीस त्यािप्रमािे श्री. भंडारे व श्री. 
बी. सी. कांबळे यानंा पाहठबा देतील. सवससाधारि जारे्बाबत त्याना योग्य वाटेल त्या उमेदवारास पाहठबा 
देण्यािे स्वातंत्र्य त्यानंा राहील. 
 

६) श.े का. पक्षाने सोलापूर चजल्ह्यातील आपला लोकसभेिा उमेदार भाई रामभाऊ नलावडे यािंी 
उमेंदवारी परत घेतल्यानंतर त्यानंा पक्ष सवससाधारि जारे्साठी उभे करील त्या चठकािी श.े का. फे. ने त्याचं्या 
उमेदवारीस पाहठबा द्यावा. व तसेि भाई गवळे हे म ंबई शहरात धारावी या चवभार्ात सवससाधारि जारे्साठी उभे 
आहेत. त्यानंाही श.े का. फे. ने पाहठबा द्यावा अशी आमिी इच्छा आहे. 
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७) महाराष्ट्रातील समाजवादी पक्षािे प ढारी पाढंरपेशा वर्ासाठी आहेत. श.े का. पक्षािे लोक 
सत्यशोधक व ब्राह्मिेत्तर िळवळीतून प ढे आले असल्याने समाजवादी प ढारी हे श.े का. पक्षापेक्षा त्यानंा काँगे्रस 
आचधक जवळ आहे. श.े का. पक्षािे वाढते वजन पाहून हे प ढारी छ प्या रीतीने काँगे्रसलाि मदत करीत आहेत. 
 

महाराष्ट्रात बह तेक चजल्ह्यातं त्यानंा पाहठबा नसताना श.े का. फे. शी झालेल्या समझोत्यािा 
रै्रफायदा घेऊन समाजवादी पक्षािे महाराष्ट्रातील नेते बरेि उमेदवार उभे करून श ेका. फे. व श.े का. पक्ष 
यािेंमधील अंतर वाढून काँगे्रसिा व दचलत समाजाच्या शत्रूिा फायदा होिार आहे. तरी शे. का. फे. ने 
समाजवाद्याचं्या या कारवायास आळा घालण्यािा प्रयत्न करावा. 
 

सोलापूर, २२–११–५१ 
 

“शंकरराव मोरे, सरणचटिीस” 
 

श्री. जेधे याचं्या करारभरं्ाच्या आरोपासंबंधीिा ख लासा खालीलप्रमािे होता : — 
 

‘शेतकरी कामगार पक्ाने शे. का. फे. शी केलेला करार मोडला नाही.’ तर १८ चडसेंबरच्या सवस 
वतसमान पत्रातूंन ‘आम्ही बाबासाहेब आंबेडकर याचं्याबरोबर केलेला मोडला’ असा आरोप आमिेवर 
श्री.राजाभाऊ भोळे यानंी कोल्हापूर येथील सभेत केला असा वृत्तातं प्रचसद्ध झाला आहे. हा आरोप सवसस्वी 
खोटा आहे. आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यािेंशी झालेला करार तंतंतोत पाळीत आहोत. आमिेकडून 
करार भरं् होत नसून समाजवाद्याच्या चिथाविीवरून हचरजन बंधू फसले जात आहेत. व डॉ. बाबासाहेबांच्या 
आदेशािा अवमान करीत आहेत. ही र्ोष्ट मला हचरजन बधूंच्या चनदशसनास आिावयािी आहे. 
 

शडे्यूल कास्ट फेडरेशनिे सेके्रटरी श्री. राजभोज याचं्यासाठी आम्ही आमिे उमेदवार नलावडे यानंा 
सोलापूर येथून काढून साताऱ्याच्या एका भार्ातून लोकसभेसाठी उभे केले आहे. त्यानंा ती जार्ा देताना आम्ही 
आमच्या पूवीच्या उमेदवाराला दूर लोचटले आहे. 
 

करार होण्यापूवी आमच्या पक्षातफे प रस्कृत असलेले माने (कोल्हापूर) आचि दौंड हवलेीतफे श्री. 
सोनोने वकील यािें बाबतीत आम्ही सोडविूक करून घेतली आहे. तेव्हा त्याचं्या उमेदवारीने या कराराला 
बाधा येत नाही. 
 

आमच्या करारािे हे स्वरूप श्री. राजाभाऊ भोळे यानंा माहीत होते. असे असताना ते आज काही 
माचहत नसल्यािे सोंर् घेऊन आमच्यावर करारभरं्ािा आरोप करीत आहेत. श्री. राजाभाऊंना मला असे 
स िवावयािे आहे की त्यानंी आमच्या कराराच्या प्रत्यक्ष स्वरपाबद्दल त्याचं्या पक्षािे सरचिटिीस श्री. राजभोज 
हकवा डॉ. बाबासाहेब याचं्याकडे चविारिा केल्यास बरे होईल. राजाभाऊंचे आजिे धोरि सवसस्वी 
समाजवाद्याचं्या सोयीिे आचि डॉ. बाबासाहेबांच्य इभ्रतीला कमीपिा आििारे आहे. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यािंा मल सवसस्वी पाहठबा आहे. 
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केशवराव जेधे 
अध्यक्ष, मध्यवती चनवडिूक मंडळ, 
शतेकरी कामर्ार पक्ष. 

 
चनवडिूक जानेवारी १९५२ च्या पचहल्या आठवड्यात झाली. चनरचनराळ्या पक्षाचं्या बरोबर चनवडिूक 

करार करनही फेडरेशनिा फक्त एकि उमेदवार म ंबई कायदे मंडळात चनवडून आला. आचि आियातील 
महान आियस म्हिजे बाबासाहेब या णनवडिुकीत णवजयी झाले नाहीत. ते चनवडून येतीलि असा आम्हा 
सवांिा होरा होता. घटनेिे चबकट कायस यशस्वी केले, हहद  कोड तयार केले आचि या दोन्ही कायानी आपला 
उभा भारत देश आचि समाज यानंा आपि ऋृिाचकत केले, म्हिून म ंबईतील मतदार आपिाला बह मताने 
चनवडून देतील असा बाबासाहेबांना आत्मचवश्वास होता. पि चनवडि कीिा चनकाल आपल्या चवरद्ध झालेला 
ऐकून त्यानंा अत्यंत वाईट वाटले. त्याचं्या आय ष्ट्यातील ही अपयशी घटना त्यानंा फार तीव्रतेने भासली. त्यािंा 
चनकाल ऐकून लोक जेंव्हा त्याना भेटण्यास चसद्धाथस कॉलेजच्या चमचलटरी हटमेंटसमध्ये रे्ले तेव्हा ते 
इतराबंरोबर चनवडि कीच्या यशापयशाबद्दल बोलत होते. काही भावनावश कायसकते हताशपिे बसले होते. 
काहंी हातरमालानंी स्वतःिे अश्रू प सत होते. या द ःखी वातावरिातं बाबासाहेब सवांना धीर देत होते. 
चनवडि कीसंबधंी अजस करावा की नाही, याबद्दल ते कायसकत्यांच्याबरोबर बोलत होते. काही वकील मंडळी 
त्यानंा म दे्द स िवीत होती. बाबासाहेब म्हिाले, यासंबंधी मी लवकरि चनिसय घेईन. लोक द ःखी अंतःकरिाने 
रात्रौ १२ च्या स मारास आपापल्या घरी परतले. आचि बाबासाहेब ‘हेि फळ काय मम तपाला’ म्हित हताशपिे 
थोडा वेळ एकटेि बसून राचहले व मर् चनवातंपिे झोपी रे्ले. 
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खंड १० 
 

प्रकरि ११ वे 
 

अपयशाची णचणकत्सा 
 

दी ब द्धदूत सोसायटी या संस्थेतफे वरळी येथील ब द्ध मंचदरात मंर्ळवार, ७–१–५२ पासून एक 
मचहनाभर “ब द्ध मेळा” या नावािा कायसक्रम स रू करण्यात आला. त्या चदवशी सायंकाळी या कायसक्रमािा 
उद घाटन संमारंभ म ंबईति राज्यपाल श्री. राजा महाराजकसग याचं्या हस्ते करण्यात आला. सोसायटीतफे 
अनाथाश्रम, दवाखाना इत्याचद काये करून वरळी भार्ातील र्रीब जनतेिी सेवा करण्यािा हेत , सोसायटीिे 
अध्यक्ष श्री. एन्. के. भार्वत यानंी समारंभािे वळेी साचंर्तला. राज्यपालानंी संस्थेस दोनश ेरपयािी देिर्ी 
चदली. ब द्ध आचि ब द्धधमस याचं्यासंबधंी जनतेत माचहती पसरचवण्यासाठी संस्था दररोज एक व्याख्यान याप्रमािे 
मचहनाभर कायसक्रम करिार आहे, असे जाचहर करण्यात आले. रे. डब्लू. संघरचक्षत वरेो आचि स्वामी संब द्धानंद 
यािंी ब द्धािे िचरत्र आचि ब द्धधमािी चशकवि यावर भाषिे झाली. श्रीमती रोचहिीदेवी यानंी शवेटी सवस 
उपस्स्थतािें आभार मानले. राज्यपाल व इतर लोक यािंीही छायाचिते्र टाईम्स ऑफ इंचडयाच्या ९–१–५२ च्या 
अंकात आलेली होती. 
 

चनवडि का झाल्यानंतर यशस्वी व अयशस्वी उमेदवारािंी नावं े ता. ११–१–५२ ला जाचहर झाली. 
तेव्हा कम्य चनस्ट पक्षािे श्री. डांगे, श ड्य ल कास्ट फेडरेशनिे बाबासाहेब हे आघाडीिे कायसकते व प ढारी 
अयशस्वी झाले. बाबासाहेबांना १, ३२, ५७५ आचि श्री. काजरोळकर यानंा १, ३७, ९५० मते पडली. म्हिजे 
बाबासाहेबांचा ४,३७५ मतानंी पराभव झाला. चनवडि कीिा चनकाल लार्ला त्याच्या द सऱ्या चदवशी 
संध्याकाळी बाबासाहेब आपल्या सहकाऱ्याशी, चसद्धाथस कॉलेजमध्ये बोलताना त्याचं्या तोंडून उद्र्ार चनघाले, 
“चनवडि कीतील यश अपयश हे लायकीवर अवलंबनू नसते, तर ते चवचशष्ट प्रकारच्या पचरस्स्थतीवर अवलंबनू 
असते. मला या अपयशािे फारसे वाईट वाटत नाही. वाईट कशािे वाटत असेल तर काँगे्रसचे लोक 
नालायकांनाही णनवडून देतात व लायक लोकांना पाडतात. त्यातं त्यानंा देशािे, धमािे, समाजािे काही पे्रम 
असते काय? (नसते हे) स्पष्ट होते. हो, पि या माझ्या अपयशाम ळे माझ्या पत्नीला काय वाटले असेल? 
चबिारी ती चदल्लीत आहे.” 
 

डारें् प्रभचृत उमेदवारानंी मते प न्हा मोजण्यािी मार्िी केली. मतमोजिीिे हे काम जवळ जवळ दहा 
चदवस म ंबईच्या कायदेमंडळाच्या इमारतीत िालले होते. या कामात माझा (श्री. खैरमोडे यािंा) ही भार् होता. 
पि प नमोजिीतही असे चसद्ध झाले की डॉ. आंबेडकर व श्री. डांगे पडले. 
 

बाबासाहेबांच्या अपयशामुळे णवचारवंत आणि समाज व देश यांचे खरे णहतकचतक व कळकळ 
बाळगिाऱ्या सवप धमातील लोकांना वाईट वाटले. त्यांनी व वतपमानपत्रांनी याबाबतीत आपआपली मते 
णचणकत्सापूवपक पितीने प्रगट केली. 
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बाबासाहेब मध्यवती सरकारचे टीकाकार म्हिून ते राज्यसभेत गेले पाणहजेत, अशी बऱ्याच 
णवचारवंतानी बाबसाहेबांजवळ इच्छा व्यक्त केली पि बाबासाहेब तयार होईनात. शेवटी ११ जानेवारी १९५२ 
च्या शुक्रवारी रात्रौ ९ वाजता काही णवचारवंत णनकटवतीयांनी बाबासाहेबांना अत्यंत आग्रह करून त्यांची 
संमती णमळवली. मग त्याच रात्री पासून मंुबईंत चनवडून आलेल्या चवरोधी पक्षातंील प ढाऱ्यानंा भेटून 
बाबासाहेबांना चनवडून देण्याकचरता ंकायसकते प्रयत्न करं लार्ले, आचि त्या प्रयत्नानंा यश आले व बाबासाहेब 
मंुबई कायदेमंडळातफे राज्यसभेत णनवडून गेले. 
 

बाबासाहेब लोकसभेच्या चनवडिूकीत अपयशी झाले यासद्दल जे चविार वतसमानपत्रातून प्रदर्मशत 
करण्यातं आले, त्यािी माचहती खाली देत आहे. 
 

१९५२ च्या चनवडि कीत समाजवादी पक्षाने शडे्यूल्डकास्ट फेडरेशनशी करार केला होता, तो 
काँगे्रसच्या उमेदवारानंा िकीत करण्यासाठी. आचि काँगे्रसने इतर सवस पक्षाशंी जे करार केले ते स्वतःच्या हाती 
राज्यसत्ता सवस प्रातंात रहावी म्हिून. परंत  या दोन्ही पक्षानंा (समाजवादी व काँगे्रस) काही प्रदेशात वरे्ळेि 
अन भव आले. यािे कारि हे दोन्ही पक्ष जनतेला चनव्वळ शाब्दीक भपकेबाजीवर झ लवत ठेवतात, पि त्याचं्या 
चहतासाठी काही भरीव काये करीत नाहीत, म्हिून असंत ष्ट मतदारानंी त्याचं्या उमेदवारानंा मते चदली नाहीत 
तरी या पक्षानंी आचि चवशषेतः काँगे्रसने हा खोटा देखावा नष्ट करावा आचि स्वतःिे घर प्रथम स्वच्छ ठेवाव ेव 
मर् देशाला उज्वल स्वरप देण्यािे कायसक्रम हाती घ्यावते, असा सल्ला टाईम्सने १२–१–५२ ला “Guilty 
Men” (अपराधी लोक) हा अग्रलेख चलहून सल्ला चदला. 
 

त्यातील काहंी भार् असा : — 
 

“GUILTY MEN’ 
 

(“..........................Opportunism led them into an unholy alliance with Dr. 
Ambedkar’s Scheduled Castes Federation and the partnership has helped neither. Observed 
with the Congress sins of commission and omission, they forgot to close the clinks in their own 
armour. Clearly, India’s masses are not guided by negative appeals.” Better the devil we know 
than the devil we don’t” sums up the average action of the middle class voter...... On the tone 
and temper of Congress regimes will therefore depend largely the political shape of things to 
come. Before the Congress attempts to cleanse the country, let it cleanse itself.” The Times of 
India, Editorial Article “Guilty men,”dated 12-1-1952, after A’s defeat in election). 
 

उत्तर म ंबईत मतदार संघातील राखीव जारे्च्या चनवडि कीत काँगे्रस उमेदवा श्री. नारायिराव 
काजरोळकर यानंा १,३७,८९७ व डॉ. आंबेडकरांना १,२३,७३३ मते पडली. बाबासाहेबांचा १४,१६४ मतानंी 
पराजय झाला. म ंबईत काँगे्रस उमेदवारापेक्षा समाजवादी व श.े का. फे. उमेदवारानंा जोरािा पाहठबा असत हा 



 

अनुक्रमणिका 

अनपेचक्षत चनकाल कसा लार्ला, याबद्दल इलेक्शन कचमशनरनी िौकशी करिे अर्त्यािे आहे, असे पत्रक 
बाबासाहेबानंी (शचनवार ) १२ जानेवारीला काढले. 
 

श.े का. फे. िे उमेदवार या चनवडि कीत का पडले यािी कारिमीमासंा चवचवध वृत्ताच्या आलमर्ीरने 
१३–१–५२ च्या अंकात (पा. २–३) करून दोन कारिे दाखचवली. 

 
(१) श.े का. फे. पक्ष व समाजवादी पक्ष याचं्यातील करारािा उभय पक्षातफे भरं्, आचि 
 
(२) चनवडिूक कें द्रावर झालेले वाममार्ी मतदान. “......हा चनवडिूक करार सोशचॅलस्टाचं्या 

तत्वभ्रष्ट संचधसाध  धोरिापोटी जन्माला आला होता व त्यातंही साथी अशोक याचं्या वैयस्क्तक स्वाथािा 
क जकट डाव त्याच्या म ळाशी होता. याम ळे आचि करार पालनाच्या बाबतीत सोशाचलस्टानंी चवश्वासघातकी 
कारवाया िालू केल्या म ळे आंबेडकर पक्षीयाकंडूनही करारािी तशीि संभावना होऊन एकंदरीने ऐन 
चनवडि कीत कराराच्या हिद्याि तेवढ्या चशल्लक राचहलेल्या पहावयास सापंडतील अशी या करारािी फलश्र ती 
मी कथन केली होती. अर्दी हीि फलश्र ती राज्य चवधानसभेने जे चनकाल जाहीर झाले आहेत, त्यानंीही 
ऐकचवली आहे. कराराच्या पालनाबाबतिा पडताळा चमळण्याजोरे् वर्ीकृत जातींकरता राखीव जार्ा असलेले 
दोन मतदार संघ राज्यचवधान सभेच्या म ंबई शहरातील या चनवडि कातं होते आचि या दोन्हीही मतदार संघात 
श.े का. फे. सोशाचलस्ट करारािा नकारात्मक चनकाल लार्ला असून यापैकी एका मतदार संघात तर 
सोशाचलस्टाचं्या दर्ाबाजीने श.े का. फे. च्या एका अत्यंत भरवशाचं्या उमेदवारािा सरळि बळी घेतला आहे. 

 
दगलबाजी 

 
माझे हे चवधान चसद्ध करण्याकरता मला अचधक शब्द खिी घालण्यािी वास्तचवक जररि नाही. या 

दोन मतदार संघात सोशाचलस्ट व श.े का. फ. उमेदवारानंा जी मते पडली आहेत त्यािें आकडे व त्यािप्रमािे 
जी मते वाया रे्ली आहेत, त्यािेंही आकडे मी येथे देतो. हे आकडेि सोशाचलस्टाचं्या चवश्वासघातािी ही 
कहािी सारं्ू शकतील. या दोन मतदार संघापैकी जेथे सोशाचलस्ट व श.े का. फे. असे दोन्ही उमेदवार चनवडून 
आले आहेत, तो हििपोकळी, लोअरपरळ, लव्हग्रोव्ह ह मतदार संघ आहे या मतदार संघात यशस्वी 
सोशाचलस्ट उमेदवार श्री. भगीरथ सदानंद झा यानंा एकंदर १३,५०२ मते पडली तर राखीव जारे्करता उभे 
राचहलेले श्री. बापू चंरसेन कांबळे या श.े का. फे. च्या यशस्वी उमेदवाराला २०,५५० मते पडली आहेत. 
म्हिजे सोशाचलस्ट उमेदवाराला २९५२ म्हिजे जवळ जवळ तीन हजार मते कमी पडली आहेत. 
सोशाचलस्टानी श.े का. फे. िा हक्क असलेले आपले एक मत क जचवले असावे? या मतदार संघात वाया 
रे्लेल्या मतािंी संख्य ११९१८ इतकी भरली आहे. या वाया रे्लेल्या मतातं याि तीन हजार क जलेल्या 
दर्ाबाज मतािंा भरिा झालेला आहे असा कोिी चनष्ट्कषस काढला तर तो ि कीिा म्हिता येईल काय? 
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दगलबाजी पुढे चालू 
 

या तीन हजार सोशाचलस्ट मतदारानंी या मतदार संघात श.े का. फे. िा जो हा चवश्वासघात केला, तो 
स दैवाने श.े का. फे. ला घातक तरी झालेला नाही. पि चशवडी, काळािौकी, नायर्ावं, वडाळा या मतदार 
संघात सोशाचलस्टानंी श.े का. फे. िा अर्दी या कानापासून त्या कानापयंत साफ र्ळा कापला आहे? या 
मतदार संघातील सोशाचलस्ट उमेदवार श्री. एम. जी. माने यानंा २३,५९६ मते पडली असून राखीव जारे्िे श.े 
का. फे. िे उमेदवार श्री. आर. डी. भडंारे यानंा १९,३३७ मते पडली आहेत. या दोघाचं्या मत संख्येत ४,२५९ 
मतािें अंतर आहे. द सऱ्या शब्दातं हेि सारं्ावयािे म्हिजे श्री. माने याचं्या ४,२५९ सोशाचलस्ट मतदारानंी श.े 
का. फे. िे उमेदवार श्री. आर. डी. भडंारे यानंा मतदान न करता आपली मते काँगे्रसच्या हकवा इतर अन्य 
पक्षीयाचं्या पेटीत टाकली आहेत अथवा श्री. माने यानाि दोन्ही मते देन आपले एकेक मत क जचवले आहे. श.े 
का. फे. सोशाचलस्ट कराराप्रमािे या. ४,२५९ मतावंर श.े का. फे. िे उमेदवार भंडारे यािंाि हक्क होता. पि य 
सोशाचलस्टानंी दर्लबाजी करून या एवढ्या मतानंा श्री. भडंारे यानंा नार्चवले आचि यािंा पचरिाम काय 
झाला? तर काँगे्रसिे राखीव जारे्िे उमेदवार श्री. णशवतरकर हे श्री. भंडारे याचं्यापेक्षा फक्त ५५३ मते अचधक 
पडून चनवडून आले! सोशाचलस्टािंी दर्लबाजी श्री. भंडारे यानंा ही अशी भोवली. त्याचं्या मतदाराचं्या बळावर 
सोशाचलस्ट उमेदवार ऐसपैस मते पडून स रचक्षतपिे चनवडून आला, पि त्यािें स्वतःिे पाय मात्र, त्याचं्या 
र्ळ्यात र्ळा घालून चनवडिूक लढचवण्यास चसद्ध झालेल्या या साथीदारानंी अलर्द ओढून त्यानंा सपशले 
तोंडघशी पाडले! मी चविारतो, श.े का. फे. मतदाराचं्या प्रामाचिकपिािेि हे बचक्षस सोशाचलस्टानंी त्यानंा 
चदले काय? की श.े का. फे. ने म ंबईबाहेर शतेकरी कामकरी पक्षाशी जो करार केला त्यािा हा असा सूड त्यानंी 
म ंबईत उर्वनू घेतला? पि तसे म्हिावे तर इतरत्र काही झाले तरी म ंबईत सोशाचलस्टानंी श.े का. फे. ला 
चदलेला शब्द ते पूिसपिे पाळल्याचशवाय रहािार नाहीत’ असे मोठ्या नेकीने आचि औदायािा आव आिून 
सोशाचलस्टानंी श.े का. फे. ला आश्वासन चदले नव्हते काय? पि हे असे आश्वासन सोशाचलस्टानंी चदले 
असले, तरी ते त्यानंी पाळण्यासाठी चदले चदले नव्हते, ते पाळण्यािी त्यािंी इच्छा (ि) नव्हती. हेि या साऱ्या 
प्रकाराने आता चसद्ध करून चदले आहे. वाया रे्लेल्या मतािंा आकडा या मतदार संघात तर १३००० पयंत रे्ला 
आहे. ही एवढी वाया मते सोशाचलस्ट मतदाराचं्या वाया रे्लेल्या मतामं ळेि फ र्ली आहेत, हे त्यानंा नाकारता 
येईल काय? ते नाकारावयािी त्यािंी तयारी असल्यास, श्री. भंडारे यानंा वर्ळून इतर पक्षाचं्या उमेदवारानंा 
त्यानंी आपली मते चदली हे तरी त्यानंी कबलू करावयास पाचहजे, एकंदरीत काय की दर्लबाजीच्या आरोपातून 
त्यािंी म क्तताि होऊ शकत नाही! हििपोकळी, लव्हग्रोव्ह आचि चशवडी–वडाळा हे दोन्ही मतदार संघ या 
मतदानाच्या स्वरपात हेि र्जसत आहेत की सोशाचलस्ट पक्ष दर्लबाज आहे, चमत्र म्हिून अचभविने देऊन 
ज्याला जवळ केले, त्याच्या मानेवर स री ठेवण्यासाठी तो माघार घेत नाही. 
 

अपयशही कलंकीत 
 

या माझ्या आरोपाला प्रत्यारोप म्हिून कोिी एकदा असा म द्दा उपस्स्थत करील की या दोन्ही मतदार 
संघात वाया रे्लेल्या मतातं श.े का. फे. मतदारािंीही क जलेली मते असण्यािा संभव काहीि का नाही? हा 
संभव अर्दीि नाही असे मी म्हित नाही. सोशाचलस्टाचं्या चवश्वासघातकी कारवायानंा प्रत्य तर म्हिून काही 
श.े का. फे. मतदारानंीि केवळ स्वतःच्याि उमेदवारानंा अर्दी शवेटी दोन्ही मते टाकली असतीलही. मन ष्ट्य 
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स्वभाव आहे. तेथे ‘शठंं प्रचत शाठ्यम्’ही प्रवृती या मतदारातं आचि तीही या अचशचक्षत मतदारातं चनमाि 
झाल्यास ते अस्वाभाचवक म्हिता येत नाही. पि अशी मते फार नसावीत, सोशाचलस्ट मतदारानंी क जचवलेल्या 
क जचवलेल्या मतसंख्येच्या मनाने तर ती अर्दीि त टप ंजी असली पाचहजे. श.े का. फे. च्या मतदारािंी त्याचं्या 
मनःशोभ होण्याला भरपूर कारिे असतानाही प्रशसंनीय संयम व चशस्त दाखचवली हेि या मतदानावरून प्रकट 
होत आहे. मी असे म्हित आहे, त्याला सबळ प रावा आहे व तो लोकसभेिे त्यािें उमेदवार डॉ. आंबेडकर यानंा 
पडलेल्या मतानंी प रचवला आहे. डॉ. आंबेडकरांना १,२३,७३३ मते पडली आहेत आचि त्यात वाया रे्लेली 
अथवा क जलेली मते फक्त २९०० आहेत. कम्य चनस्टापं्रमािे श.े का. फे. च्या मतदारानंी मतदान करावयािे 
मनातं आिले असते तर डॉ. बाबासाहेबांच्या पेटीत पडून क जलेल्या मतािंी संख्या यापेक्षा चकती तरी पटींनी 
अचधक वाढली असती. पि ती संख्या स मारे सव्वा लाख मतातं फक्त दोन तीन हजारि आहे. यावरून हेि 
चसद्ध होत नाही काय की श.े का. फे. मतदारानंी करारािे पालन शक्य तो प्रामाचिकपिेि केले. पि 
सोशाचलस्टानंी मात्र त्यािंी द ष्ट वंिनाि केली! लोकसभेच्या आपल्या उमेदवारासाठी सोशाचलस्टानंी केलेल्या 
मतदानािें आकडे हा मजकूर चलहून होईतो जाहीर झालेले नाहीत. पि राज्यचवधान सभेच्या चनवडि कीतील 
मतदानािा प रावा त्यािें करार भरं्ािे पाप िव्हाट्यावर आिण्यास इतका प रेस आहे की इतर मतदान त्यासाठी 
लक्षात घेण्यािी स द्धा आवश्यकता नाही! या इतक्या अचशष्ट कारवाया आचि चवश्वासघातकी डावपेि खेळून 
त्यानंी अखेर काय साधले? राखीव जार्ा व श.े का. फे. िे साह्य जेथे होते, त्या दोन मतदान संघाखेरीज 
इतरत्र त रळक अपवाद सोडल्यास त्यािंा उमेदवार अन्यत्र कोठेही चनवडून आलेला नाही. स्वतंत्र 
उमेदवारानंाही राज्यचवधान सभेच्या चनवडि कातं म ंबईत साऱ्याि चठकािी हार घ्यावी लार्ली आहे. पि त्यानंी 
या असल्या कसल्याि अचशष्ट व दर्लबाजीच्या मार्ािा आधार घेतला नव्हता हकवा आपल्या प्रामाचिकपिािा 
“बोऱ्या” वाजचवला नव्हता. त्यानंा यश चमळाले नाही, पि त्यािें अपयशही सोशाचलस्टाप्रमािे कलंचकत नाही, 
प्रिडं पक्ष संघटना हकवा राजे–महाराजे आचि भाडंवलवाले याजंकडून उकळलेल्या प्रिडं फंडािे पाठबळ 
नसतानाही त्यानंी या चनवडि कीत चमळचवलेली मतािी संख्या उपेक्षिीय खास नाही, काही काही मतदार 
संघात तर सोशाचलस्टाचं्या बरोबरीने ही मतसंख्या त्यानंी चमळचवली आहे. त्याचं्याम ळेि त्याचं्या अपयशाबद्दल 
मोठी खंत वाटावी अथवा त्याम ळे नाऊमेद व्हाव ेअसे मला तरी काहीि चदसत नाही.” 
 

चनवडि कीत अनेक लायक उमेदवार पडले आचि अनेक नालायक उमेदवार चनवडून आले हे कसे, 
याबद्दल चममासंा करािारा अग्रलेख ‘चनवडि कातील िमत्कार’ २०–१–५२ च्या चवचवधवृत्ताने चलचहला. 
बाबासाहेबांच्या अपयशासंबंधी सदर अग्रलेखात खालील उद्र्ार काढले होते : — 
 

‘गज गोष्ट्पदी बुडाला’ 
 

चकत्येक लायक उमेदवारािंा चवजय पाचहल्यावर “र्ज र्ोष्ट्पदी ब डाला” हा दैवा हसध  शोचषला मशके 
या मोरोपंती उक्तीिी आठवि झाल्यावािून राहत नाही. र्ाईिे पाऊल पडलेल्या जार्ी सािंलेल्या पाण्यात 
हत्ती ब डिे ही अचतशयोक्ती तर खरीि, परंत  जवळ जवळ तसाि प्रकार डॉ. आंबेडकराचं्या पराजयाच्या 
बाबतींत चदसून आला. डॉ. आंबेडकर व श्री. काजरोळकर यािंी कोित्याि बाबतींत त लना होिे शक्य नाही. 
परंत  काजरोळकरानंा काँगे्रसने आंबेडकराचं्या चवरद्ध उभे केले होते. हत्ती ही आंबेडकरािंी चनवडि कीतील 
चनशािी होती आचि काजरोळकरािंी चनशािी काँगे्रसिी म्हिजे बैल होती. र्ाईच्या (येथे अथात बैलाच्या) 
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पावलातल्या पाण्यात हत्ती ब डाला असे म्हिावयास काय हरकत आहे? डॉ. आंबेडकराशंी आम्ही चकत्येक 
बाबतीत सहमत नाही. तथाचप लोकसभेसाठी ते चनवडून याव ेअसे आम्हास मनःपूवसक वाटत होते. ते वर्ींकृत 
जातीिे प्रचतचनधी म्हिून उमेदवार होते व त्या बाबतीत त्यािंी योग्यता “एकमेवाचद्वतीयम” अशीि आहे. 
आंबेडकर व काजरोळकर याचं्यामधील वैयस्क्तक पात्रतेिे महदंतर जरी बाजूला ठेवले, तरी आंबेडकराचं्या 
पराभवाम ळे वर्ीकृत ज्ञातीच्या चहतसंबधंानंा जबर धक्का बसला ही र्ोष्ट कोिालाही नाकबलू करता येिार 
नाही. डॉ. आंबेडकरािंा पराभव पूवास्पशृ्याचं्या मतानी नव्हे तर इतराचं्या मताम ळे झाला. काजरोळकर हे 
राखीव जारे्साठी चनवडून आलेले असले तरी त्यािंी चनवड म ख्यतः स्पृश्य मतदारानंीि केली आहे, हे कसे 
चवसरता येईल? काजरोळकर हे स स्वभावी र्ृहस्थ आहेत. परंत  तेवढ्यावरून ते लोकसभेत बसण्याला पात्र 
ठरत नाहीत. तेथे आंबेडकरासारखा (सव्यसािंी) लढवय्यािा पाचहजे. डॉ. आंबेडकराचं्या पराजयाम ळे 
राष्ट्रािेही न कसान झाले आहे. ते चनवडून आले असते तर, चवरोधी पक्षािे नेतृत्व बह धा त्याचं्याकडेि आले 
असते. कसेही असले तरी पालसमेंटात मंत्री हकवा चवरोधी पक्षािा प्रम ख सभासद या नात्याने ज्या काही थोड्या 
व्यक्तींना अवश्य स्थान चमळाले पाचहजे, त्यापैकी डॉ. आंबेडकर हे एक आहेत. त्यानंा पाडण्यात काँगे्रस पक्षाशी 
कम्य चनस्ट उमेदवार श्री. डांगे यानंी ‘तूस नको, मस नको, क ते्रस घाल’ अशा धोरिािा अवलंब करून जी 
हजारो मते आंबेडकर यानंा रे्ली असती, ती फ कट घालवनू सहकायस केले ही र्ोष्टही दृष्टीआड करता येत 
नाही....’ 
 

टाईम्सिा स्तंभलेखक ‘चववके’ यानें जे चविार बाबासाहेबांच्या अपयशाबद्दल काढले होते ते हैद्राबादिे 
एक वािक यानंी खोडून काढण्यासाठी टाईम्समध्ये पत्र प्रचसद्ध केले. बाबासाहेबांनी ज्या पद्धतीने राचजनामा 
चदला व काचश्मर प्रश्न आचि परराष्ट्रीय सरकारी धोरि या संबधंी जी सरकारी भचूमका आहे, चतच्यावर कू्ररपिे 
आंबेडकरांनी हल्ले केले, म्हिून मतदार त्याचं्यावर चिडले. आचि त्यानंी आंबेडकरांना चनवडून चदले नाही. 
असा या पत्रािा आशय आहे. ते पत्र येिेप्रमािे : — 
 

“DR. AMBEDKAR 
 

Sir, — “Vivek’s” assertion that Dr. Ambedkar’s defeat would seem to indicate that the 
non-Scheduled Classes did not wish to have the Scheduled Classes repaesented by their 
eminent champion is not only a wrong inference but an unnecessary provocation which an 
unbiassed critic having no links with the political parties should always avoid. 

 
Had Dr. Ambedkar restricted himself to the progress and uplift of the oppressed people 

and also to matters of social reform like the Hindu Code Bill he would no doubt have been elected 
with a thumping majority. His defeat is due, not because he is unpalatable although a champion 
of the depressed classes, but mainly to the manner in which he resigned from the Cabinet and 
his views against the independent foreign policy of India and the Congress stand on Kashmir.” 

 
(Hyderabad (Deccan), January 24, Madan Mohan) 
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(Times of India, 3-2-1952) 
 

बाबासाहेबांनी इलेक्शन कचमशनकडे आपल्या अयशस्वी चनवडि कीसंबधंी अजस २१ एचप्रल १९५२ ला 
स पूदस केला तो असा : — 
 

IN THE MATTER OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951. 
Election Petition under Section 81 to set aside the Election to the House of the People from the 

Bombay City North Constituency held on the 3rd day of January 1952. Before the Election 
Commission, 
NEW DELHI. 

 
(1) Bhimrao Ramji Ambedkar l agead 60 of Bombay Inhabitant 

residing at Rajgraha, Hindu Colony, Dadar, without the Fort of 
Bombay. 

 

(2) Asoka Ranjitram Mehta aged 39 of Bombay Inhabitant residing 
at 3, Dadystth Street, near Babulnath Temple without the Fort 
of Bombay. 

 
 
Petitioners. 

 Vs  
(1) Shripad Amrit Dange aged 52 of Bombay Inhabitant residing at 

Shah Nivas,Municipal House No. 3, Kohinoor Road, Dadar, 
without the Fort of Bombay. 

 

(2) Gopal Vinayak Deshmukh aged 56 of Bombay Inhabitant 
residing at 39, Peddar Road, without the Fort of Bombay. 

 

(3) Vithal Balkrishna Gandhi aged 55 of Bombay Inhabitant residing 
at 23, Dkarkadas Street, Khatau Building. within the Fort of 
Bombay. 

 

(4) Keshav Balkrishna Joshi aged 49 of Bombay Inhabitant residing 
at P. 165, Shivaji Park Road No. 6, Mahim, without the Fort of 
Bombay. 

 

(5) Narayan Sadoba Kajrolkar aged 56 of Bombay Inhabitant 
residing at 187 Suparibaug Road, Parel, without the Fort of 
Bombay. 

 

(6) Nilkanth Baburao Parulekar aged 57 of Bombay Inhabitant 
residing at 157, Princess Street, without the Fort of Bombay. 

 
Respondeets 
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(7) Dattaraya Ramchandra Gharpure aged 62 of Bombay Inhabitant 
residing at Topiwala Mansion, 386, Sandhurst Road, Without 
the Fort of Bombay. 

 

(8) Ramchahdra Sadoba Kajrolkar aged 42 of Bombay Inhabitant 
residing at 185, Suparibaug Road, Parel, without the Fort of 
Bombay. 

 

(9) Shantaram Sawalram Mirajkar aged 49 of Bombay Inhabitant 
residing at Abdul Kadar Chambers, Municipia 1 House No. P. L. 
180, St. Xavier’s Street, Bhoiwada Police Station Area without 
the Fort of Bombay. 

 

 
To  
The Election Commission, 
New Delhi. 
 

THE HUMBLE PETITION OF THE PETITIONERS ABOVE NAMED RESPECTFULLY 
SHEWETH : 

 
1. That the Petitioners were candidates for election to the House of the people from 

Bombay City Noth Constituency at the Elections to the House of the People held on the 3rd 
January, 1952. 

 
2. That the Petitioners’ names were duly enrolled in the electrol roll and the Petitioners 

thus became eligible to stand as candidates from the said Constituency to the House of the 
People. 

 
3. That the Petitioners’ duly filed their nomination papers as candidates from the Bombay 

City Noth Consitituency. The Petitioners’ nominations were duly accepted on 27th November, 
1951. The Respondents 1 to 9 were the other candidates to the House of the People from the 
same Constituency as that of the Petitioners. The Respondents Nos. 7, 8 and 9 withdrew their 
candidature within the time allowed for such withdrawal. 

 
4. That the said Bombay City North Constituency, as a plural member Constituency, has 

a right to elect two members to the House of the People. Out of the two seats to be filled in by 
Election in the said Constituency, one seat is general and the second one is reserved for the 
Scheduled Castes. Every voter in this Constituency has subject to the restriction prescribed in 
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Section 63 (1) of the Act, two votes as there are two members to be elected; Section 63 (1) of 
the Representation of the People Act, 1951 (Act No. XLIII of 1951) expressly lays down that no 
elector shall give more than one vote to any one candidate. 

 
5. That the election at the polling stations in the Bombay City North Constituency was 

held on the 3rd January, 1952. 
 
7. That the counting of votes polled by the various candidates commenced on the 7th 

January 1952 and the same was completed on the 11th January 1952. 
 
8. That the result of the election of the said Parliamentary Constituency was declared by 

the Returning Officer on 11th January to be as follows : — 
 

(i) That the Petitioners I and 2 polled respectively 1,23,576 and 1,39,741 votes; 
 
(ii) That the Respondents No. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 polled 96,755; 1,49,138; 15,195; 

1,38,137 and 12,560 votes respectively;  
 
(iii) That the Respondent No. 5 was elected to the reserved seat and the 

Respondent No. 3 was elected to the remaining seat from the said Constituency; and 
 
(iv) That it was further declared by the Returning Officer that the total number of 

valid votes polled in the said Constituency was 7,15,888 and that the total number of invalid votes 
was 74,333; 
 

That tde Petitioners rely on the declaration of the result made by the returning Officer, a 
copy whereof is hereto annexed and marked A. 

 
9. That the result of tde said election was published in the Gazette of India (Extraodinary) 

Part-I Section I, dated 26th January 1952, at page 130. The respective returns of election 
expenses have been duly lodged with tde Returning Officer under Rule 112 of the Representation 
of the People (Conduct of Election and Election Petitions) Rules, 1951, by the No. 1 on 10th 
March 1952 and by the Petitioner No. 2 on 7th March 1952. 

 
10. The Pettitioners say that the Returning Officer has declared at the counting of the 

votes that the candidates who contested the election had obtained several double votes which 
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the Returning Officer had to cancel as beinf null and void. The Petitioers say that as a result of the 
inspection it was found that such invalid votes found in the ballot boxes of the Petitioners Nos. 1 
and 2 and of the Respondents Nos. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and caneelled as being double votes, are 
as shown below : 

 
Petitioner No. 1 — 2,921 
Petitioner No. 2 — 5,597 
Respondent No. 1 — 39,165 
Respondent No. 2 — 6,634 
Respondent No. 3 — 10,881 
Respondent No. 4 — 1,168 
Respondent No. 5 — 6,892 
Respondent No. 6 — 1,025 
 Total : 74,33 

 
The Petitioners will rely on the records in proof of this statement. 
 
The Petitioners submit that in the aggregate 74,333 ballot papers had been rejected and 

not counted at all as being void by the Returning Officer for the aforsaid reason. 
 
11. The Petitioners submit that at several polling stations of the aforesaid Constituency the 

voters to whom double voting papers were issued, did not, in thousands of cases, distribute the 
same as required by Section 63 (1) of the said Act, and their failure to comply with the provisions 
of Section 63 (1) of the said Act resulted in the said ballot papers being declared to be void and 
wholly worthless in respect of the election held in the said Constituency. 

 
12. The Petitioners say that thte aforesaid large number of double votes being void votes, 

has been the result of corrupt paractiie of undue influenre on the part of the Respondents Nos. 1 
and 2 within the meaning of Section 123 (2) of the Representation of People Act, 1951, at the 
election as set out below and that the said corrupt practice has vitiated the entire election and 
has rendered the same void. 

 
13. The Petitioners say that the Respondents Nos 1 and 2 during their election campaign 

carried on a fierce, virulent and malicious propaganda by leaflets, handbills and press statements 
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and by speeches at public meeting held in the Constituency and induced and illegally exhorted 
the voters to cast both their votes in favour of each of them in direct contravention of the rivisions 
of Section 63 (1) of the Act. The Petitioners say that due to the aforesaid propaganda carried on 
by the Respondents Nos. 1 and 2, amongst the voters in the Constituency, the electors were 
falsly induced to give more than one votes to the same candidate by placing both the ballot 
papers issued to them in the same ballot box and thereby contravening the said section of the 
said Act and defeating the purpose and policy underlying it. 

 
14. (i) In a printed Marathi pamphlet addressed to and distributred amongst the voters in 

the said Bombay City North Constituency at the instance of the Respondent No. 1 or his agents 
and/or supporters the Respondent No. 1 was described as the most capable leader of all, to lead 
the People’s Front in the House of the People. The voters were exhorted therefore, to cast both 
their votes in favour of the said Respondent No.-1 avoiding to tell the voters whether voting in the 
manner suggested would benefit Respondent No. 1 A copy of the English translation of the 
relevant portion of the said hand-bill is annexed hereto the marked B. 

 
(ii) A Marathi weekly paper entitled ‘Yuganter’ printed at Bombay gave instructions to the 

Bombay voters in its issue dated 29th December 1951 at page 4, columns 1, 2 and 3 whereby the 
voters receiving two ballot papers were, inter alia falsely instructed and exhorted to drop both the 
ballot papers in the box with picture of the Engine pasted on it i. e. into the ballot box of the 
Respondent No. 1 again avoiding to tell the voters whether voting in the manner suggested would 
benefit Respondent No. 1. The Yungantar is an organ of the Communist Party of which the 
Respondent No. 1 was a nominee for the Parliamentary seat. A vopy of the English translation of 
the said instruction is annexed hereto and marked C. 

 
(iii) Similarly in leaflet in Marathi issued ovear the signature of the Respondent No. 1 

described as the United Front of the Leftist candidate for the House of the People from the said 
Bombay City North Constituency. It was stated, inter alia, that if the voters wanted their 
candidate to be elected they should cast both their votes for the Respondent No. 1. The 
Respondents No. 1 stated further that the waste of one of the two votes did not in any way violate 
democracy because according to the Respondent No. 1 giving of a vote by the non-Scheduled 
Caste voters to a candidate for the seat reserved for the Scheduled Casted is itself against the 
interests of democracy of the Scheduled Caste voters. Then referring particularly to the petitioner 
No. 1 the Respondents No. 1 stated in the said pamphlet that as the Petitioner No. 1 as 
aScheduled Caste candidate, was according to the Respondent, entitled to contest both the 
seats, it was desirable that the Respondent No. 1 must take both the votes for himself and that all 



 

अनुक्रमणिका 

those who wanted to make the United Front of Leftist nominatin successful, should give both 
their votes to the ‘Engine’ (the symbol of the Party on whose ticket the Respondent No. 1 stood 
for election). A copy of the English translatrion of the said leaflet is annexed hereto and marked 
D. 

 
15. In a press statement published by the Respondent No. 2 in the Marathi Weekly in 

Bombay entitled Vividh Vritta, in its issue of the 30th December 1951 under the caption, ‘Bombay 
City North Constituence Parliamentary Election Trap’ ‘Warning to the Voters’ the Respondent No. 
2 warned the voters in this Constituency, where a reserved seat for the Scheduled Castes is 
provided, that a virtual trap to enable the two Scheduled Castes candidates to capture both the 
seats had been laid by the Petitioner No. 1, who belongs to the Scheduled Castes. The 
Respondent No. 2 further stated in the said statement that in order to escape the trap, the voter 
should cast his votes as he himself wanted to, without paying any heed to any party or pact and 
comyletely disregarding, what he conveys, “the influence of self seeking leaders.” He still further 
added that “that alone would be his duty”, meaning thereby that the voters should cast both 
their votes to a candidate other than the Petitioner No. 1 if they wanted to avoid the Petitioner No. 
1, who belonged to Scheduled Caste being elected with the Respondent No. 5 who also 
belonged to the Scheduled Castes, and thereby the Scheduled Castes candidates carrying both 
the seats and the non-Scheduled Castes community going unrepresented. An English translation 
of the said statement issued by and on behalf of the Respondent No. 2 is hereto annexed and 
marked E. 

 
16. Then again the said Marathi Weekly, the Vividha Vritta, sponsoring the cause of the 

Respondent No. .2, published a statement under the caption ‘Ruse in Voting, in its issue dated 
30th December 1951 at page 1 column 5 wherein it is stated, inter alia, that both the votes can be 
dropped in the box of a Caste Hindu candidate and that voting in this manner is in no way illegal. 
It is further stated that voters have complete freedom to cast both their votes for one candidate 
alone. An English translation of statement referred to in this para is hereto annexed and marked 
F. 

 
17. The Petitioners say that the Respondents Nos. 1 and 2 in view of what is contained in 

the foregoing part 13, 14, 15 16 of this Petition not only misled tne voters but also played upon the 
communal feelings of the Caste Hindu voters; the Respondent No. 2 particularly raising the 
communal feeling of the Caste Hindu voters by creating a fear complex in them that their interests 
would be in jeopardy if they distributed their votes as required by law. 
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18. The Petitioners say that the Respondent No. 1 and 2 not only did create an alarm in 
the mind of the Caste Hindu voters in the said Borbay City North Constituency but failed to 
explain the provisions of Section 54 of the Act, which prescribes how the results of election are to 
be determined and declared. 

 
19. In the aforesaid manner the Respondents Nos. 1 and 2 mispresented the law and 

misled the Caste Hindu voters into believing that in any and every circumstance it was probable 
for the Scheduled Castes candidates to get themselves elected to both the seats to the exclusion 
of Caste Hindu community candidates. 

 
20. The Petitioners say that in the aforesaid manner the Respondents Nos. 1 and 2 

practised deception on the Caste Hindu voters and wilfully and fraudulently indused them caste 
both their votes in their favour. 

 
21. The Petitioners submit that in view of what is stated in the foregoing paras, the 

Respondents Nos. 1 and 2 have by themselves their Agents and other persons acting for and on 
their behalf, exercised undue influence during their election campaign preceding the said election 
in as much as they actively interfered with the free exercise of the electroal right of thte voters 
within the meaning of Section 123 (2) of the Act and that the election on that account has not 
been a free election within the meaning of Section 100 (i) (a) of the said Act. 

 
22. The Petitioners further say that the Respondent Nos. 1 and 2 knew that they could not 

derive any benefit to themselves by their propaganda to appropriate both the votes to 
themselves. All the same they persisted in the said propaganda because they were actuated by 
the malicious motive to injure the prospects of the Petitioners Nos. 1 and 2. 

 
23. The Petitioners submit that the large number of double votes cast by the voters in 

favour of the Respondents Nos. 1 and 2 as hereinabove stated in para 10 is evidence of the fact 
that the undue influence exerted by the Respondents Nos. 1 and 2 in the said Constituency has 
extensively prevailed at the Election. 

 
24. The Petitioners therefore say that the election has not been a free election by reason 

of the corrupt practices of undue influence which extensively prevailed at the election, and that 
hence the said election should be declared wholly void. 
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25. That your Petitioners have deposited Rs. 1,000|- with the Reserve Bank of India in 
favour of the Secretary to the election Commission as security for the costs of the petition as 
required by Section 117 of the Representation of the Peoples Act, 1951. The original receipt 
showing that the said amount has been deposited in hereto annexed and marked G. 

 
26. That this Petition is accompanied by a list of the particulars of the corrupt practices 

committed by the Respondents Nos. 1 and 2 signed and verified as required by Section 83 (2) of 
the Representation of the People Act, 1951 and is hereto annexed and marked H. 

 
27. That this Petition is being presented within the time allowed under Rule 119 (b) of the 

Representation of the People (Conduct of Election and Election Petitions) Rules, 1951, 11th 
March 1952 being the date on which the time for lodging of the return of expenses under sub-rule 
(1) of Rule 112 of the said Rules expired. 
 

28. The Petitioner No. 2 craves leave to submit any other petition on grounds other than 
those advanced in this Petition. 
 

Your Petitioners, therefore, pray : — 
 

(a) that an Election Tribunal be appointed for the trial of the Petition; 
 
(b) that the election to the House of the people from the Bombay City North 

Parliamentary Constituency held on 3rd January 1952 be declared wholly void; 
 
(c) that the Petitioners’ costs of this Petition be provided for; and 
 
(d) that your Petitioners may have such further and other reliefs as the nature of 

the case may require and for the purposes aforesaid all such orders may be passed and 
directions given including serutiny of of votes as may be deemed necessary and proper. 
 

Sd|- B. R. Ambedkar 
Sd|- Ashoka Mehta 

petition draw by) 
Mr. N. C. N. Acharya,) 
Advocate O. S.) 
Sd|- Kothare & Co. 
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Attorneys for the 
Petitioners. 
 

We, 1) Bhimrao Ramji Ambedkar and (2) Ashoka Ranjitram Mehta of Bombay Inhabitants 
residing respectively at Rajgraha, Hindu Colony, Dadar, and 3, Aadyseth Street near Babulnath 
Temple without the Fort of Bombay do solemnly declare that what is stated in paras 1 to 9 and 11 
to 26 of the foregoing Petition is true to our own knowledge and that what is stated in para 10 is 
stated on information and belief and we believe the same to be true. 
 
Solemnly declared by )  
Bhimaro Ramji Ambedkar, )  
the Petitioner No. 1 )  
above named at Bombay )  
aforesaid this 21st day )  
of April 1952. )  
  Sd|-B. R. Ambedkar. 
  Before me 

 

 Sd|- H. K. Patel 
 Presidency Magistrate, 
 XI Court, Kurla, Bmbay 
 21-4-52. 

Solemnly declared by )  
Asoka Ranjitram Mehata, )  
the Petitioner No. 2 )  
abovenamed at Bombay )  
aforesaid this 21st day )  
of April 1952. )  
  Sd|- Ashoka Mehta 
  ..................................... 

 

 Before me 
 Sd|- H. K. Patel 
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 Presidence Magistrate 
 XI Court, Kurla, Bombay 
 21-4-52. 

 
चनवडि कीतील अपयशािे द ष्ट वातावरि िोहोकडे पसरलेले असता एक स खद बातमी अमेचरकेतून 

आली. 
 

भारतािी राज्यघटना तयार करण्यात बाबासाहेबांनी जी महत्वािी कामचर्री केली; त्याबद्दल त्यानंा 
सन्माननीय पदवी देऊन त्यािंा सत्कार करण्यािी योजना कोलंबो युणनव्हर्चसटीने १९५० साली आखली. 
य चनव्हर्मसटीने तसे त्यानंा कळचवले. ज्या य चनव्हर्मसटीतून आपि एम्. ए. पीएि. डी. या पदव्या १९५१ व १९७१ 
सालात घेतल्या ती य चनव्हर्मसटी आपल्या कतृत्वाने प्रभाचवत होऊन आपला सन्मान करण्यासाठी आपिाला 
आिखी एक उच्च पदवी, डॉक्टर ऑफ लॉज (LL. D.), देऊन आपला सन्मान करीत आहे हे पाहून 
बाबासाहेबांना फार फार आनंद झाला आपल्या आय ष्ट्यातील मनात बाळर्लेल्या सवस महत्वाकाकं्षा आपि 
चजवापाड पचरश्रम करून सफल केल्या, यािे त्यानंा समाधान वाटले. परंत  यावेळी, भारताच्या मंचत्रमंडळाप ढे 
मोठे मोठे प्रश्न उपस्स्थत झालेले होते, आचि ते घटनात्मक पद्धतीने हाताळून सोडचविे इष्ट होते. या महत्वाच्या 
कामाला बाजूला सारन कोलंबीया य चनव्हसचसटीिी पदवी घेण्याकरता ं न्ययूाकस ला जािे बाबासाहेबांना प्रशस्त 
वाटले नाही. चशवाय इतक्या लाबंिा जसहा हजार मलै] प्रवास करण्यािी दर्दर् आपल्या ढासळलेल्या 
प्रकृतीम ळे शक्य होईल की नाही यािी त्यानंा खात्री नव्हती. म्हिून त्यानंी य चनव्हचसंटीला कळचवले की सध्या 
मला अमेचरकेला येण्यास सवड नाही. य चनव्हर्मसटीिे त्यावळेिे अध्यक्ष जनरल ऐसेनहॉवर हे होते. हेि प ढे 
अमेचरकेिे अध्यक्ष झाले. बाबासाहेब त्यावळेी रे्ले असते तर ऐसेनहॉवरच्या हस्ते सदर पदवीदान समारंभ 
झाला असता. कोलंचबया य चनव्हर्मसटी, बाबासाहेबांच्या रै्रहजेरीत पदवी देण्यास तयार होती. पि 
बाबासाहेबांना ते नको होते. आपल्या चवद्वते्तला कारिीभतू झालेल्या य चनव्हर्मसटीत स्वतः जाऊन पदवी 
स्वीकारण्यािी त्यािंी इच्छा होती. म्हिून एक दोन वषात आपि पदवी स्वीकारण्यास येऊ असे त्यानंी 
य चनव्हर्मसटीला कळचवले. शवेटी १९५२ च्या एचप्रलमध्ये, सवस प्रम ख कामाच्या व्यापातून मोकळे झाले. तेव्हा 
त्यानंी य चनव्हर्मसटीशी पत्रव्यवहार केला. य चनव्हर्मसटीने पदवीदान समारंभ ५/६/५२ ला करण्यािे जाहीर केले. 
ज्या पचंडतानंा मानाच्या उच्च पदव्या द्यावयािे ठरचवले होते त्यािंी यादी य चनव्हर्मसटीने मे मचहन्याच्या िौथया 
आठवड्यातं जाहीर केली. तींत बाबासाहेबांचे नावं होते. ते नावं वािून त्याचं्या हजारो िाहत्यानंी त्यानंा 
अचभनंदनपर तारा व पते्र पाठचवली. त्या िहात्यापैकी भारतािे जर्द चवख्यात तत्वज्ञानी पचंडत आचि भारत 
सरकारिे उपाध्यक्ष, डॉ. सवपपल्ली राधाकृष्ट्िन् हे एक होते. त्यािें बाबासाहेबांना आलेले पत्र व बाबासाहेबांचे 
त्यानंा आभारप्रदशसक उत्तर ही मी खाली देत आहे. 
 

(Government of India  
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

 

2, King Edward Road, 
New Delhi. 

26th May 1952. 
 
My dear Dr. Ambedkar, 
 

I am very pleased to see in the papers that the Columbia University is conferring on you 
the Honorary Degree of Doctor of Laws. It is an appropriate recognition for your great work in 
regard to our Constitution. My warmest congratulations. 

 
There will be no time limit to-day and tomorrow for the first hour or so. So, if you wish to 

speak on the General Budget, it will be convenient if you do so to-day or to-morrow forenoon. 
 

With kind regards, 
 
 Yours sincerely, 
 Sd/-S. Radhakrishnan. 
 
Dr. B. R. Ambedkar,  
Member, Council of States,  
Parliament House, New Delhi.”  
4001-4003  
 
 “26, Alipore Road, 
 Delhi, 
 the 27th May 1952. 
 
Dear Dr. Radhakrishnan, 
 

Thank you very much for your letter of the 26th May 1952 containing your congratulations 
on the project of the Columbia University to confer and Honorary Degree of Doctor of Laws on 
me. 
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I am very glad to say there were at least some in India who are prepared to appreciate the 
honour that is being done to be. 
 

With kind regards, 
 
 Yours sincerely, 
 Sd|- B. R. Ambedkar. 
 
Dr. S. Radhakrishnan, 
Vice President of India, 
New Delhi.” 
 

बाबासाहेबांच्या बरोबर जाण्यािी माईसाहेबािंी इच्छा होती. परंत  बाबासाहेबांनी त्यानंा दाद चदली 
नाही. “प्रकृचत इतकी ढासळलेली असता ंत म्ही एकट्याने एवढा दूरिा प्रवास कसा करिार? त म्हाला कोिािी 
तरी सोबत हवी.” असा सल्लाही त्याचं्या अंतरवत सळातील काही जिानंी चदला. तो बाबासाहेबांनी तीव्र शब्दातं 
रार्ाने ध डकावनू लावला. अधसवट चनराशा, अधसवट रार् अशा मनःस्स्थतीत बाबासाहेब त्यानंा म्हिाले, “त म्ही 
सवसजि माझ्या मरिािी वाट पहात आहात” सौ. माईसाहेब व ते बोलिारे लोक खजील झाले. बाबासाहेब 
हताश झालेले होते. बाबासाहेब एकटेि न्ययूॉकस ला रे्ले. 
 

इलस्रेटेड चबकली ऑफ इंचडया (रचववार ) या साप्ताचहकाच्या १–६–५२ च्या अंकात (पा. ८) 
“पौल्सक्स” या लेखकाने बाबासाहेबांच्या बद्दल जे उद्र्ार काढले ते असे : — 
 

“THESE NEWS MAKE NEWS 
 

“Whether in office or out of it, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar is always news. Earlier in the 
week he once again hit the headlines with a ruthless speech in the Upper House, in which he 
attacked the Government’s Kashmir policy towards the formulation of which he is supposed to 
have taken a share as Minister in the last Cabinet. The Treasury Benches will, no doubt, have a 
sign of relief at the news that the formidable Doctor is going out of the country on June 1. He is 
flying to New York to receive the Honorary Degree of L. L. M. from his old University, Columbia. 

 
He should have received this degree three year ago, at the hands of General Eisenhower 

who was then President of the University, but Cabinet responsibilities and, later, electioneering 
came in the way of the trips and the university was reluctant to confer it in absentia. Dr. 
Ambedkar will be visiting the United States of America, after 20 years. He told Pollux that Mrs. 
Ambedkar was not accompanying him on the trip for lack of an adequate supply of dollars. While 
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in New York he plans to enter a clinic for medical treatment.” [(Column 4) of the article by 
“Pollux” in the Illustrated Weekly of India, Sunday, 1-6-1952, page 8]. 
 

न्ययूॉकस  येथे एखाद्या चनष्ट्िात डॉक्टराकंडून प्रकृचत तपासून घेण्यािे बाबासाहेबांनी मनातं योजलेले 
होते. त्यावळेी कोिीही बरोबर नसावे, अशी त्यािंी इच्छा होती. आपल्या खिाला लार्तील इतके डॉलसस 
बकेँकडून चमळत नाहीत म्हिून आपि आपल्या पत्नीला न्ययूॉकस ला नेऊ शकत नाही असाही ख लासा 
बाबासाहेबांनी पोलेक्सजवळ केला. 
 

बाबासाहेब, रचववार १–६–५२ च्या रात्रौ अमेचरकेला जन्ययूॉकस ] टी. डब्ल्य.ू ए. च्या चवमानाने चनघिार 
हे नक्की ठरले, तेव्हा त्यािें िहाते, अन यायी, चमत्र आचि पीपल्स एज्य केशन सोसायटीिे कमसिारी याचं्यातफे 
त्यानंा; शचनवार ३१–५–५२ ला रात्रौ चक्रकेट क्लब ऑफ इंचडया येथे सत्कार–जेवि चदले. डॉ. व्ही .एस. 
पाटिकर जचप्रन्सीपॉल ] आचि श्री. के. णव. णचते्र सेके्रटरी पीपल्स एज्य केशन सोसायटी, श्री. प्रभाकर पाध्ये, 
श्री. बी. एच. राव, श्री. डब्ल्य.ू ऑल्रेड, िेअरमन ऑफ चद य चनयन ऑफ जनाचलस्ट, वरै्रे लोक हजर होते. 
बाबासाहेबांना परदेशातील चवद्यापीठे उच्च पदवी देऊन त्यािंा सन्मान करतात, आचि आमिी भारतीय 
चवद्यापीठे, ज्या चवद्यापीठातून बाबासाहेब प्रथम पदवीधर झाले, ते म ंबई चवद्यापीठचह त्यानंा उच्च पदवी देऊन 
सन्मान करण्यास का ं कू करीत आहे. असे डॉ. पाटिकर म्हिाले. बाबासाहेब न्ययूॉकस ला रे्ल्यानंतर ते तेथे 
भाषिे करतील आचि भारतातील अस्पृश्याचं्या प्रश्नाबद्दल भारतीय सरकार, चकती उदासवािे धोरि आंखीत 
आहे, याबद्दल आचि इतर राष्ट्रीय स्वरपाच्या ज्वलंत, प्रिलीत प्रश्नाबंद्दल ते आपले चविार प्रदर्मशत करून 
भारतीय सरकारिी अमेचरकन लोकापं ढे टर उडवतील की काय, अशी शकंा अनेक लोकानंा पडली होती. या 
शकेंिे चनरसन करण्यासाठी त्यानंा तशा अथािे काहंी प्रश्नही चविारण्यात आले. तेव्हा जेविानंतर 
बाबासाहेबांनी जे आभारप्रदशसक भाषि केले, त्यात सदर शकेंिे त्यानंी चनरसन केले. मी स्वभावाने तापट आहे. 
मी अनेक बड्या व्यक्तींशी त्याचं्या, चदखाऊ कायावर प्रछन्न टीका करून भाडंलोही आहे. पि मी आतापंयंत 
एकदाही राजद्रोह केलेला नाही. मी राष्ट्रीय आदर, महत्तता वरै्रे राष्ट्रीय चहताबद्दलिे जे माझे चविार हहदी 
वत सळ पचरषदेच्या वळेी होते, ते महात्मा गांधींच्या चविाराचं्याप ढे दोनश े मलै अंतरावर होते. मी अमेचरकन 
लोकातं भारताबद्दल त च्छता उत्पन्न होईल, असे काहीही बोलिार नाही, असा त्यानंी ख लासा केला. या 
प्रसंर्ािा वृत्तातं टाईम्स ऑफ इंचडया पत्राने २–६–५२ च्या अंकात जपा. ७ स्तंभ ३–सोमवार] चदलेला आहे. 
बाबासाहेबांच्या भाषिासंबधंी खालीलप्रमािे उल्लेख आहे. 
 

“Dr. Ambedkar said that he had not arranged any lecture programme in the United States 
and therefore no one need be under the apprehension that he would say anything harsh there 
about this country. 
 

Dr. Ambedkar said that although he was said possess a vitriolic temperament and had on 
many occasions crossed the floors and come into conflict with those in authority he had not on a 
single occasion been a traitor to the country. He always had the interest of the country at heart. 
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Even at the round table conference, he said, he had been “200 miles ahead of Mahatma Gandhi” 
so far as the interests of India were concerned.” (The Times of India, Monday, 2-6-1952). 
 

या प्रसंर्ािे दी इस्व्हहनर् न्यजू ऑफ इंचडया या पत्राच्या स्तंभ लेखकाने, र् रवार चद. ५–६–५२ च्या 
आपल्या स्तंभात खालील चविार प्रदर्मशत केले होते. 
 

“A GREAT MAN 
 

It is an irony of fate — to quote Principal U. S. Patankar of Siddhartha College — that 
none of the Indian Universities has so far taken the initiative in honouring Dr. B. R. Ambedkar, 
one of the Chief Architects of our Constitution, by conferring an honorary degree on him. Even 
Bombay University of which Dr. Ambedkar was an alumnus, has been “slow and halting.” 

 
It has fallen to the credit of Columbia University, of which also the learned doctor was a 

student, of being the first to honour Dr. Ambedkar by conferring on him the honorary degree of 
Doctor of Laws. 

 
Dr. Ambedkar left for the United States last Monday by a T. W. A. plane. He will stay in 

the States for only a few weeks during which he hopes to get some treatment for his legs. 
 
Dr. Patankar and Mr. Chitre, of Siddharth College. gave a dinner at the C. C. I. to Dr. 

Ambedkar on the eve of his departure. No one has ever seriously questioned Dr. Ambedkar’s 
patriotism, and he made it plain during an after-dinner talk that it was never his intention to run 
down India during his stay in the United States. 

 
During on interesting conversation, the doctor revealed that he liked Maulana Azad’s 

Hindi very much. “If that is the type of Hindi which we are asked to follow, it will be a very good 
thing, and not the highly Sanskritised kind,” Dr. Ambedkar said adding that the Maulana’s Hindi 
hardly contained any Arabic or Persian words nor any Sanskritised expressions and yet was 
chaste, polished and dignified. 

 
I must add that the dinner, apart from the excellent food served, was very well arranged. 

It must also be mentioned that if any Indian University itself.” (Columnist of the Evening News of 
India, Thursday 5-6-1952, on Ambedkar’s promise not to make a speech in New York 
embarrassing India). 
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या समारंभािा वृत्तातं ‘सकाळ’ पत्राच्या जसोमवार] २–६–५२ च्या अंकात खालीलप्रमािे प्रचसद्ध झालेला होता 
: — 
 

माझ्या देशाची नाचकासी करिार नाही – डॉ. आंबेडकर 
 

म ंबई ता. १ – ‘माझ्या देशातील आजिी पचरस्स्थती मी परदेशातं कदाचप उघड करून सारं्िार नाही. 
देशािा मान कसा व कोठे ठेवावयािा हे मला िारं्ले कळते आतापयंत मी कोिाही परकीय मािसाजंवळ 
माझ्या देशाबद्दल वाईट बोललो नाही. मर् बाहेर जाऊन बोलण्यािी शक्यता दूरि, असे उदर्ार हहदिे माजी 
कायंदेमत्री डॉ. आंबेडकर यानंी काल येथे एका सत्कार समारंभािे वेळी बोलताना काढले. 
 

चसद्धाथस कॉलेजिे चप्रस्न्सपॉल डॉ. व्ही. एस. पाटिकर व रचजस्रार श्री. सी. वाय. (के. व्ही.) णचते्र 
यानंी काल डॉ. आंबेडकरांना भोजन चदले. कोलंचबया चवद्यापीठाच्या डॉ. ऑफ लॉ पदवी स्वीकारण्याकचरता ं
डॉ. आंबेडकर अमेचरकेला जात आहेत. ते प ढे म्हिाले, “मी अमेचरकेला जािार हे समजताि काही लोकाचं्या 
मनात धास्ती चनमाि झाली की येथे मी सरकारी कारभारावर प्रकाश टाकून देशाच्या स्स्थतीिे खरे चित्र 
रेखाटीन. त्या लोकानंा मी सारं्ू इस्च्छतो की, अचधकारारंूढ पक्षाशी व अचधकारावरील र्ृहस्थाशंी (व्यक्तींशी) 
माझे मतभेद असले तरी मी त्याकरता ं देशािी नािक्की कधीही कऱिार नाही. समोरासमोर मी मंत्र्याशंी हकवा 
सरकार पक्षीय सभासदाशी दोन हात करीन. पि परकीयादेंखत हकवा परदेशात त्यािंा मानभरं् करिार नाही. 
 

र्ाधंीजींच्याबरोबर मी र्ोलमेज पचरषदेस हजर होतो. देशािे चहत जपण्याबाबत मी त्यािेंही प ढे २०० 
मलै होतो हे सारं्ू इस्च्छतो.” 
 

बाबासाहेबांचे चवमान रचववार (१–६–५२) रात्रौ सातंाक्र झ चवमानतळावरून चनघाले. चवमानातं 
िढतानंा त्यानंी लोकानंा हसून नमस्कार केला व “मी जातो” असे दशसचवण्यासाठी उजवा हात वर केला. डाव्या 
हातात ओव्हरकोट, डोकीस फेल्ट हॅट व र्ळ्यात काळी टाय असा त्यािंा पोशाख होता. या पोशाखातील 
त्यािंी “जातो हे” या पोझमधला फोटो (सोमवार) २–६–५२ च्या फ्री पे्रस ब लेचटनने पचहल्या पानावर प्रचसद्ध 
केलेला होता. 
 

कोलंबी या य चनव्हर्मसटीिा पदवीदान समारंभ श क्रवार चदनाकं ६ जून १९५२ रोजी झाला. आपल्या 
पदव्या घेण्यासाठी १७ कॉलेजे व हायस्कूल यातंील ६८४८ चवद्याथी चवद्याथीनी, य चनव्हर्मसटीच्या भव्य मंडपात 
बसलेले होते. कॅनडािे परराष्ट्रमंत्री, चम. लेस्टर बी. चपअरसन, फ्रान्सिे प्रचसद्ध वाङ्मयेचतहासकार चम. एम्. 
डॅचनअल माटेन व बाबासाहेब हे चतघे परदेशी आचि आठ अमेचरकन नार्चरक असे अकरा र्ृहस्थ उच्च व 
सन्माननीय पदव्या स्वीकारण्यास मंडपात बसलेले होते. पदवी देतानंा बाबासाहेबांचा उल्लेख केला, तो, ते 
भारतािे एक प्रम ख नार्चरक, मोठे समाजस धारक, आचि मानवी हक्कासाठी खंबीरपिे लढत राहिारे लढवय्ये, 
अशा र्ौरवापर शब्दातं केला. समारंभािा वृत्तातं टाईम्स ऑफ इंचडयाच्या ७–६–५२ (शचनवार) च्या अंकात 
(पा. ५ स्तंभ ८ चदलेला होता तो असा : — 
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“Dr. B. R. AMBEDKAR 
 

New York, June 6. Columbia University Yesterday bailed Dr. B. R. Ambedkar as “one of 
India’s leading citizens — a great social reformer and a valient upholder of human rights,” in 
awarding him an honorary degree at its 198th commencement execites. 
 

Dr. Ambedkar received the honorary doctorate of laws and letters before the large crowd 
assembled to watch 6,348 graduates of Columbia’s 17 schools and colleges receive degrees for 
completing course of study. Among those who were also honoured were Mr. Laster B. Pearson, 
Canadian Secretary of State for Foreign Affairs, Mr. Daniel Mornnet, the noted French literary 
historian, and eight American citizans.” 
 

(The Times of India, Saturday 7-6-1952, page 6) 
 

पदवीदानानंतर बाबासाहेब आचि चम. वलेॅस स्स्टव्हन्स, कचव आचि कानेचकटकर देशातंील हाटसफोडस 
येथील इन्स रन्स कंपनीिे अचधकारी या दोघािंा फोटो घेण्यात आला. तो १३–६–५२ च्या टाईम्स ऑफ इंचडया 
पत्राने प्रचसद्ध करून याच्या खाली खालील ख लासा प्रचसद्ध केला होता : — 
 

“DOCTOR OF LAWS” 
 

“Dr. B. R. Ambbdkar, who received the honorary degree of Doctor of Laws from 
Columbia University, New York, on June 5, is seen above with a another receipient Mr. Wallace 
Stevens, poet and Insurance Executive from Hartford Connectieut, who received the honorary 
degree of Letters.” 
 

(The Times of India, 13-6-1962, with a photograph of Wallace Stevens and Amberlkar). 
 

डॉक्टर ऑफ लॉज या पदवीिे “सायटेशन” लॅचटन व इंग्रजी या दोन्ही भाषेत होते. हे “सायटेशन” ५ 
जूनला य चनव्हर्मसचटिे “व्हाईस पे्रचसडेंट ॲण्ड प्रोव्होस्ट” गे्रसन ककस  यानंी समारंभाच्या भव्य सभामंडपात वािून 
दाखचवले ते असे : — 
 

C I T A T I O N 
“COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK 

BHIMRAO RAMJI AMBEDKAR, LL. D. 
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Born in India and schooled there under heavy hardships; B. A. of the University of 
Bombay at twenty and for three years a graduate student in his University, receiving the 
doctorate in poitical scienhe, subsequently a student of the Ihns of Court and the University of 
London obtaining a doctorate in economics; for the past trree decades as barrister, University 
professor and member of the legislative council, as a framer of the Constitution, member of the 
cabinet and of the Council of State one of India’s leading citizens, a great social reformer and a 
valiant upholder of human rights. 

 
In the exercise of the authority conferred upon me by the Trustees, I gladly admit you to 

the degree of Doctor of Laws, honoris causa, in this University and confer upon you all the rights 
and privileges which attach thereto, in token whereof I hand you this diploma. 
 
 Sd|-Grayson Kirk, 
June 5, 1952. Vice-President and Provost.” 
 

“SURATORS UNIVERSITATIS COLUMBIAE 
NEO EBORACENSIS 

 
OMNIBUS ET SINGULIS QUORUM INTEREST SALUTEM 

HIS LITTER’S TESTAMUR NOS UNANIMI CONSENSU 
 

Bhimrao Ramji Ambedkar 
 

AD GRADUM 
DOCTORIS IN LEGIBUS 

 
HONORIES CAUSA PROVEXISSE EIQUE OMNIA IURA ET PRIVILEGIA QUAE AD ISTUM 

ATTINENT DEDISSE ET CONCESSISSE IN CVIVS REI PLENIVS TESTIMONIUM SIGILLO HVIVS 
UNIVERSITTIS ET PRAESIDIS CHIROGRAPHO DIPLOMA IIOCCE MUNIENDUM CURAVIMVS 
DATUM NOVI EBORACI DIE 
 
MENSIS IVNII QUINTO 
ANNOQUE DOMINI Sd|-Grayson Kirk 
MILLESIMO NONGENTESM PROPR AE SES 
QUINQUAGESIMO SECUNDO  
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Seal of the University of Columbia.  
 

कोलंचबया य चनव्हर्मसटीिा पदवीदान समारंभ संपल्यानंतर बाबासाहेबांनी आपली प्रकृचत न्ययूॉकस मधील 
स प्रचसद्ध अशा दोन डॉक्टराकंडून तपासून घेतली. डॉक्टरानंी त्यानंा न्ययूॉकस मध्ये एक मचहनाभर उपिारासाठी 
रहाव े लारे्ल असे साचंर्तले. पि एक मचहना उपिारासाठी रहाण्यािा खिस करण्याइतके पैसे त्यावेळी 
त्याचं्याजवळ नव्हते. कमीत कमी त्यानंा त्यावळेी दहा पधंरा हजार तरी खिाव ेलार्ले असते. द सरे आचि 
महत्वािे म्हिजे हहद स्थानातं त्यानंा चपपल्स एज केशन सोसायटीिी व इतर सामाचजक व राजकीय कामे जी 
करावयािी होती त्याचं्याकडे त्यािे लक्ष लार्ले होते. कामाच्याप ढे त्यानंी आपल्या प्रकृतीला कधीि महत्व 
चदलेले नव्हते, आचि यावेळीस द्धा त्यािंी संपूिसपिे ढासळलेली प्रकृचत न्यूयॉकस मधील डॉक्टराचं्या हातून 
द रस्त होण्यािी खात्री असतानंाही त्याचं्या नेहमीच्या स्वभावान सार (कामाप ढे प्रकृतीला महर्त्त्व न देिे) उिल 
खाल्ली. त्या दोन अमेचरकन डॉक्टरानंी औषधे चलहून चदलेले कार्दबरोबर घेऊन ते चवमानाने न्ययूॉकस हून 
म ंबईस २१ जूनला संध्याकाळी परत आले. त्याचं्या स्वार्तासाठी सातंाक्र स चवमानतळावर हजारो लोक जमले 
होते. अमेचरकेतून सन्माननीय उच्य पदवी घेऊन येिाऱ्या आपल्या पतीला ओवाळण्यासाठी सौ. माईसाहेब 
आऱती घेऊन सज्य होत्या. बाबासाहेब चवमानातून खाली उतरताि अनेकानंी त्यानंा हार घातले. सौ. 
माईसाहेब आरती घेऊन ओवाळण्यासाठी प ढे आल्या, पि बाबासाहेबांनी त्यानंा तसे करण्यास मज्जाव केला. 
 

चवमानतळाहून बाबासाहेब सरळ मजेॅस्स्टक हॉटेलमध्ये रहावयास रे्ले. तेथे ते २९ जून पयंत राचहले. 
त्या चदवशी रात्री ८ वाजता ंते राजर्ृहात रहावयास आले. तेव्हा नेहमीप्रमािे राजर्ृहावर संध्याकाळी लोकाचं्या 
झ ंडी येत व परत जात. 
 

२१ ज लैला पचिम बर्मलन येथे भरिाऱ्या कायदेचवषयक व इतर चवषयासंबंधीच्या अंतरराष्ट्रीय 
पचरषदानंा उपस्स्थत राहाण्यािे आमंत्रि बाबासाहेबांना म ंबईच्या पर्त्त्यावर १९ जूनला आलेले होते. त्या 
आमंत्रिाला त्यानंी नकारात्मक उत्तर ३० जूनला पाठचवले. 
 

१४–७–५२ ला परळच्या दामोदर हॉलमध्ये चनमंचत्रत समाजसेवकािंी सभा रात्रौ ८ वाजता भरचवण्यात 
आली होती. तीत भाषि करतानंा बाबासाहेबानंी ढोंर्ी व पैसे खािाऱ्या कायसकत्यािा अत्यंत तीव्र शब्दातं, 
रार्ाने चनषेध केला. त्याचं्या बोलण्यािा म ख्य रोख इमारत फंड व जनता पत्र याबद्दल होता. हा फंड १९३८ 
साली स्थापन झाला. या फंडात १९५२ पयंत १,११,२२८ रू. आ. ३२ पै. इतका चनधी जमा झाला होता. इमारत 
व हॉल यानंा पाविेदोन लक्ष रपये खिस येईल. माझ्यासाठी साठाव्या वाढचदवसाचनचमत्त जी साठ हजारािंी 
थैली देण्यात येईल ती या इमारत फंडास मी देईन व जनता पत्रािे रस्ट करून ते पत्र जोमाने िालचवण्यास 
एक फंड िालू करिे वरै्रे बाबीसंबधंी बाबासाहेबानंी ख लासा केला. जजनता, १९–७–५२] 
 

श.े का. फेडरेशन, श.े का. इंप्र व्हमेंट रस्ट, म्य . कामर्ार संघ, महार ज्ञाती पिंायत, व समता सैचनक 
दल या पािं संस्थातफे २८–९–५२ ला ५–३० वाजता नरेपाकस , म ंबई येथे दसऱ्याचनचमत्त ‘म ंबईतील अस्पृश्य 
जनतेिे जाहीर संमेलन घेण्यात आले होते. या संमेलनात म ख्यतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भाषि हाि 
म ख्य कायसक्रम होता. ‘इमारत फंड जमचवण्यासाठी सोन्यासारखी प्रचतज्ञा करा’ असा यानंी जनतेला संदेश 
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चदला. अस्पशृ्याचं्या िळवळीतील फंडर् ंड व स चशक्षीत लोक याचं्यावर बाबासाहेबानंी टीकेिे प्रहार केले. 
जजनता, ४–१०–५१] 
 

ब द्ध धमातील प्राथसना सामान्य मािसानंा स स्वर पद्धतीने म्हिता येईल, अशी िाल प्राथसना र्ीतानंा 
लावण्यािी कल्पना बाबासाहेबाचं्या मनात चकत्येक चदवस घोळत होती. ती कल्पना अमलात आिण्यािे ठरवनू 
ते काम कोिाडून करवनू घेता येईल याबद्दल बऱ्याि जिाशंी चविारचवचनमय केला. श्री. भास्कर भोसले हे 
र्ृहस्थ आकाशवािीत अचधकारी होते. ते बाबासाहेबानंा म्हिाले मी श्री. मास्तर कृष्ट्िराव फुलिीकराना 
णवचारतो. मास्तर कृष्ट्िरावानंी भोसले यानंा र् ळम ळीत होकार चदला पि नक्की काहंी ठरले नसल्याम ळे भोसले 
यानंी बाबासाहेबानंा काहीि कळचवले नाही. तेव्हा ंबाबासाहेबानंी १९ ज लैला भोसले यानंा पत्र चलहीले. भोसले, 
मास्टर कृष्ट्िराव आचि त्यािें चशष्ट्य यानंा घेऊन राजर्ृहावर आले. बाबासाहेबांच्या बरोबर मास्तर कृष्ट्िरावांची 
ििा होऊन ९ ऑर्स्टला पद्याचं्या रेकॉचडंर्ला स रवात झाली. तीन रेकॉडसस तयार झाल्या बाबासाहेबाचं्या 
पसंतीस उतरल्या. शवेटच्या चदवशी बाबासाहेबानंी मास्टर कृष्ट्िराव व त्यािें चशष्ट्य आचि उपस्स्थत मंडळींना 
कॉफी पान चदले. मास्टर कृष्ट्िरावानंी, बाबासाहेबानंा दोन िीजा म्हिून दाखचवल्या, आचि सारे वातावरि ध ंद 
करून सोडले, सवांनी मास्टर कृष्ट्िरावांच्या र्ाण्यािा आनंद ल टला. 
 

हहद कोड चबल नव्या स्वरपात कायदेमंडळातं आल्यािे कायदेमंत्री यानंी जाहीर केले तेव्हा अनेक 
चविारवंतानंा बरे वाटले नाही. बाबासाहेबानंी ज्या चवशाल स्वरपात कोड तयार केले होते; ते पास व्हाव ेअशी 
त्या सवािी इच्छा होती. पि आता जाहीर झालेले हहद कोड चबल फारसे महत्वािे नसल्याम ळे टीकाकारानंी 
त्यावर तीव्र हल्ले िढचवले. एका र्ृहस्थाने टाईम्समध्ये पत्र प्रचसद्ध करून असे दाखचवले की धृतराष्ट्र दरबारात 
द्रौपदीिी वसे्त्र ओढतानंा कौरवानंी चजतके चतिे हाल केले, त्यापेक्षा जास्त हाल आंबेडकराचं्या हहद  कोड 
चबलािे त कडे त कडे करून काँगे्रस सरकार करीत आहे. अशा सरकारी धोरिाम ळे सामाचजक व राजकीय 
जीवन आहे त्याि िाकोरीतून िालू लार्ले. ते धडाडीने जआत्मचवश्वासाने] िालिार नाही व देशािी प्रर्चतही 
होिार नाही, ते पत्र असे : — 
 

“DEAD AND UBRIED 
 

Sir, — There can hardly be a parallel in history in the mauling and humiliation that the 
Hindu Code Bill on which eminent jurists like Mr. B. N. Rau had slaved for years has been 
subjected to by the very Government that sponsored it. Its fate has been worse than that of 
Draupadi who had Lord Krishna to save her honour when she was being stripped naked in the 
Dhritarashtra’s court. Filibuster, postponement of consideration for amendment after informal 
consultations and, finally, splitting it up in parts held up in progress of the Bill and, as if this were 
not enough, even the marriage part, introduced separately, was not passed by the last 
Parliament. Yet we were asked to believe that the Bill was a precursor of the common civil code 
envisaged by the Constitution. 
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The President told the present Parliament that fresh legislation on the Bill would be 
introduced in parts. The Law Minister later referred to the “diversity of opininon” on the Bill and 
the possible need for “a new approach”. So the Rau Committee and others had laboured in vain 
to produce the Bill. And since when has the Government begun to show deference to the 
“diversity of opinion” on a legislative measure? Is any such deference discernible for example, in 
the Government’s determination to perpetuate the Preventive Detention Act? However that may 
be, the Law Minister said that a “small” Bill would be introduced in the present session in 
pursuance of the Government’s decision to enact a modified Hindu Code Bill in parts. Actually all 
that he has done in is to produce some amendments to the Special Marriage Act of 1872 which is 
merely a permissive measure and has nothing to do with Hindu Code Bill. Bombay and one or 
two other States already have a monogramous marriage and divorce law for the Hindus. Why 
should the Central Government fight shy of adopting it for application to the whole country? 
 

It is better that all pretences about Government’s continued support of the Hindu Code 
Bill are dropped. In any case, the people will not be fooled. They know that the Bill has been 
killed and buried so far as the present Government is concerned. 

 
Some two years ago Mr. Nehru said heroically that his Government would stand or fall by 

the Bill. Someone stands but it is not the Hindu Code Bill. Yet Mr. Nehru will continue to acclaim 
himself as a progressive and we may even hear him say that the Rau Committee like Marx is out 
of date and even reactionary. 

Sd|- Anti Humbug.” 
 
Bombay, July 31. 
 

(The Times of India, 4-8-1952). 
 

सामाचजक आचि शकै्षचिक बाबतींत ज्या जाती मार्ासलेल्या आहेत त्याचं्या प्रर्तीसाठी कोित्या 
योजना हाती घ्याव्यात यािी िौकशी करून चशफारसी करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष, एक सात सभासदािें मंडळ 
नेमण्यािी घोषिा स मारे मचहन्याचं्या आत करिार आहेत असा वृत्तातं “Backward Class Welfare — 7 man 
body Investigate” या शीषसकाखाली टाईम्स ऑफ इंचडयाच्या ११–८–५२ च्या अंकात प्रचसद्ध झाला होता. 
त्याप्रमािे Castes and Scheduled Tribes Commission नेमण्यात आले. 
 

बाबासाहेबांची प्रकृचत सप्टेंबरच्या पचहल्या आठवड्यात चबघडली. ते म ंबईस औषधोपिारासाठी आले. 
तेव्हा म ंबईतील कायसकते त्याचं्याकडे चसद्धाथस कॉलेजात (चमचलटरी हटमेंटस) जाऊन बसत. ते एकमेकाच्या 
कार्ाळ्या साहेबाचं्या कानावर घालू लार्ले. तेव्हा बाबासाहेबानंी सवस कायसकत्यांना बोलावनू घेतले व ख लासे 
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चविारले. त्याच्या ख लाशानंी त्यािें समाधान होऊ शकले नाही. स मारे तीस हजार रपयािंा चहशबे 
कायसकत्यांना देता येत नाही, हे पाहून बाबासाहेबानंी ठरचवले की हे समाजकंटक चशरजोर होण्याच्या अर्ोदर 
त्यािंी नारं्ी मोडून ताळ्यावर आिले पाचहजे म्हिून साहेबानंी त्यानंा जाहीर सभा बोलाचवण्यास साचंर्तले. 
त्याप्रमािे जनतेत खालील चवनंतीपत्र प्रचसद्ध झाले. 
 

“जाहीर संमेलन” 
 

अस्पृश्य वर्ातील सवस जनतेस कळचवण्यात येते की, रचववार चद. २८–९–५२ रोजी सायंकाळी िार 
वाजता नरे पाकै मदैान (जी. आय. पी. आर. वकस शॉप समोर) या चठकािी श.े का. फेडरेशन, श.े का. इंप्र व्हमेंट 
रस्ट, महार ज्ञाचत पंिायत सचमती, म ंबई, म्य . कामर्ार संघ व समता दैचनक दल या संस्थातफे जाहीर संमेलन 
घेण्यात येत आहे. सदर प्रसंर्ी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उपस्स्थत राहून भाषि करिार आहेत. तरी या प्रसंर्ी 
सवांनी हजर राहून या अमूल्य संधीिा लाभ घ्यावा अशी चवनंती आहे. सभेिी व्यवस्था ठेवण्यािे काम समता 
सैचनक दल करिार आहे, कळाव.े 
 
 आपले नम्र, 
 जे. पी. भातनकर 

 सेके्रटरी, श.े का. फे., म ंबई, म्य . कामर्ार संघ 

 एल. एफ. कहदळेकर 

 जनरल सेके्रटरी, महार ज्ञाचतपिंायत स. म ंबई. 
 शां. अ. उपशाम 

 सेके्रटरी, श.े का. ई. रस्ट. 
 एम्.एम्. ससोळेकर 

 जी. ओ. सी. समता सैचनक दल 
 

णव. सूचना : — समता सैचनक दलातील सैचनकानंी द पारी २–०० वाजता सभेच्या चठकािी हजर 
रहाव.े” [जनता, २७–९–५२] 

 
ढोंर्ी, स्वाथी, जनतेिी चदशाभलू करन फंड र्ोळा करिारे पैसे खािारे आचि भरीव कायस न करता ं

न सता र्ारडी देखावा चनमाि करन लोकाचं्या डोळ्यात धूळ ‘फेकिारे जे समाजातं लहान मोठे कायसकते होते, 
त्याचं्या फसवरे्ीरीच्या वतसनाबद्दल बाबासाहेबानंी जोरािी टीका केली. जेव्हा त्यानंी काही समाककंटकािंी नावंे 
घेऊन, त्यािंी चनभसत्सना केली, तेव्हा कोिीतरी एकाने माईक बदं पाडला. माईक बदं पडला व साहेबाचं्या 
भाषिातं अडथळा आिला. तेव्हा साहेब खूपि संतापले व त्वशेाने भाषि करं लार्ले. या भाषिाने सारे लोक 
िकीत झाले. अपराधी कायसकते रडक ं डीला आले. आता आपली घडर्त नाही असे त्यानंा वाटले. याबद्दलिा 
वृत्तातं टाईम्सने चदला तो असा : — 
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“BUILDING FUND OF PARTY 
DR. AMBEDKAR’S CRITICISM 

 
Dr. B. R. Ambedkar, the Scheduled Castes leader, caused a flutter among his followers 

on Sunday but publicly criticising those responsible for raising the Scheduled Castes Federation’s 
building fund for the manner in which the accounts had been handled. 

 
It was expected that Dr. Ambedkar would make a reference to the merger of the Socialist 

Party with the K. M. P. P. Instead, he surprised a large gathering at ameeting held at Nare Park, 
Parel, Bombay, by demanding “show me the accounts now.” 

 
Dr. Ambedkar said that he did not trust the educated people of his community any more. 
 
The Scheduled Castes leader made a ten-minute speech, in which he confined himself to 

the question of the building fund to the disappointment of the crowd which had waited for nearly 
two hours to listen to him. 

 
As Dr. Ambedkar was angrilly telling the organisers of the fund, some of whom were 

present on the rostrum, that he desired account books to be submitted to him, the loudspeakers 
were switched off. 

 
Apparently in answer to an explanation given by a member, Dr. Ambedkar was heard to 

remark, “I won’t tolerate this. Give me the books to-morrow.” 
 
Dr. Ambedkar first declined a garland presented to him before the meeting came to an 

end, and then reluctantly accepted it. 
 
The funttion was held under the joint auspices of several organisations. They were the 

Scheduled Castes Federation, the Bombay Municipal Kamgar Sangh, the Mahar Gnati 
Panchayat, the Samata Seva Dal and the Scheduled Castes Improvement Trust Fund. 

 
FUNDS FOR BUILDING 

 
At present Dr. Ambedkar said, all his attention was concentrated on the building of a hall 

for the Federation He was leaving for Delhi next week and would not return for some days. He 
had a fear that his absence from Bombay, the work of swelling the fund would not progress. 



 

अनुक्रमणिका 

While making an appeal for generous donations from members of his community, Dr. 
Ambedkar said that the common people would support him in the case. Having lost his faith in 
the “educated people”, he had pinned his hopes on them, he said. 

 
In the last few moments, a sum of Rs. 22,000|- had been collected. Dr. Ambedkar had 

once thought that a hall had to be built even if it necessitated raising a loan. Now he had changed 
his mind and the hall had to be constructed cut of the funds donated by members themselves.” 
 

(The Times of India, Monday, 29-9-1952). 
 

या सभेिा मराठी वृत्तातं असा होता : — 
 

“शे. का. फे. च्या जाहीर सभेत खळबळ जनक प्रकार” 
डॉ. आंबेडकरांचा सहकाऱ्यांवर संताप. 

 
म ंबई सोमवार : — शडे्यूल कास्ट फेडरेशन, महार ज्ञाचतपिंायत, म्य चनचसपल कामर्ार संघ आचद 

हचरजन संस्थाचं्या वतीने काल रोजी सायंकाळी नरेपाकस  येथे भरलेल्या जाहीर सभेत खळबळजनक प्रकार 
घडला. 

 
या सभेत डॉ. आंबेडकरािें भाषि होण्यािे जाहीर झाल्याम ळे सभेस बरीि र्दी झाली होती. न कत्याि 

झालेल्या प्रजा सोशाचलस्ट य तीसंबधंी डॉक्टरसाहेब काहंीतरी बोलतील अशी बह तेकािंी कल्पना होती. पि 
डॉक्टरानंी आपल्या भाषिातं त्यासंबंधी एक शब्दही उच्शारला नाही. 

 
आपल्या भाषिातं त्यानंी श.े क. फेडरेशनिी म ंबईत एक इमारत असली पाचहजे याि एकमेव म द्यावर 

चवविेन केले. 
 

सहकाऱ्यावंर टीका 
 

याि इमारत चनधीच्या चहशबेाबात त्यानंी आपल्या सहकाऱ्यांवर जाहीर टीका केली. ते म्हिाले, 
आपल्या जातीतील स चशचक्षत लोकावंर अचजबात चवश्वास उरलेला नाही. माझ्या सवस आशा मी आपिावर 
(अचशचक्षतावंर) कें चद्रत केल्या आहेत. 
 

ध्वणनके्पक बंद 
 

या चनधीिे काही कायसकते व्यासपीठावर हजर होते. त्याचं्याजवळ डॉक्टर-साहेबानंी चहशबे माचर्तले. 
त्यावळेी खळबळ माजली चन ध्वनीके्षपक बदं करण्यातं आले प ढे ध्वचनपेक्षक िालू झाले तेव्हा डॉक्टरसाहेबािें 
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प ढील वाक्य ऐकू आले. “मला हे खपिार नाही. उद्याच्या उद्या मला चहशबे आिून दाखवा”, त्याचं्या 
सहकाऱ्यानंी चदलेल्या ख लाशाला उदे्दशून हे वाक्य असावे. 
 

हार नको 
 

आंबेडकरांनी अवधी दहा चमचनटे भाषि केले. भाषिानंंतर त्यानंी प ष्ट्पहार नाकारला. अखेर बऱ्याि 
आग्रहानंतर त्यानंी त्यािा स्वीकार केला. (नवशस्क्त, ३०–९–५२) 
 

चदनाकं २८ सप्टेंबरच्या नरेपाकस वरील सभेत बाबासाहेबानंी फेडरेशनच्या कायसकत्यांवर जे िौफेर हल्ले 
िढचवले ते अचतशयोस्क्तपूिस होते, अशा अथािे पत्र श्री. कदम या नावाच्या एका र्ृहस्थाने टाईम्समध्ये प्रचसद्ध 
केले. कोिते कायसकते संभाचवत िोर आहेत, आचि कोिते स चशचक्षत लोक सोनेरी टोळीतील ठक आहेत. हे 
समाजाला जम्हिजे पयायाने बाबासाहेबानंाही] माहीत होते, तरी त्यानंा िळवळीतून हद्दपार न करता 
िळवळीिी सूते्र व फंड ही या समाज कंटकाचं्याि हातात राहू चदली, ही समाजािी िूक झाली. त्याम ळे हा घोर 
प्रसंर् आला व तो जनतेसमोर उघड करिे बाबासाहेबानंा भार् पडले असेही श्री. कदम यानंी या पत्रात मत 
प्रदर्मशत केले. त्यािे पत्र असे होते. : — 
 

“BUILDING FUND 
 

Sir, — Dr. Ambedkar’s vitriolic outbursts against educated people at the mass meeting 
on Sunday September, 28, was uncalled for. Even admittisg the bungling of those handling the 
“Building Fund” the situation is not so serious as to justify public exposure of the organisers and 
wholesale condemnation of all educated people in the community. 

 
The Party was aware of the misercants and no action was taken to purge them before 

launching a new the present “Building Fund.” The very people against whom popular feelings ran 
continued to manage the fund.  
 

Sd|- M. T. Kadam.” 
 
Bombay, November 1. 
 

(The Times of India, 10-11-1952). 
 

बाबासाहेबानंी कायसकत्यांच्या समाजचवघातक कृत्यािंा जो स्फोट केला त्यासंबधंी वतसमानपत्रातून 
बराि पत्रव्यवहार प्रचसद्ध झालेला होता. कायसकत्यातील ठळक लोक व त्यािें हस्तक यािें समाजाला 
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भ लभ लाविी घालिारे िाळे यािंा सदर पत्रव्यवहारातं संदभस चदलेला होता. अशा कायसकत्यांिी बाजू 
दाखचविारीही पते्र प्रचसद्ध झालेली होती. या संबंधीिा एक नम ना मी येथे देतो. : — 
 

“शेड्ूल्ड कास्ट फेडरेशनमधील सूयाजी णपसाळ कोि?” 
शे. का. फे. ची प्रणतष्ठा व बाबांची इभ्रत धोक्यात 
फेडरेशनणवरोधकांना फेडरेशनमध्ये घुसवून फेडरेशनचा णवचका करिारे कुलकलंक – 

[लेखक – तोच तो फेडरेशनवाला] 
 

सावसजचनक फंडातील हजारो रपयािंी अफरातफर करिाऱ्या काही कायसकत्यांनी म ंबईतून जो 
संूबाल्या केला तो काही चदवसानंी लोकाचं्या लक्षात आला. काहंी जिानंा बाबासाहेबानी पदच्य त केले. हे 
पदच्य त लोक, पूवी समाजात झकपक पोषाख करून रबाबात चमरवीत होते. तेि आता भ केकंर्ाल अवस्थेत 
चदवस काढू लार्ले. यावरून लोकानंा कळून ि कले की यांिा रबाब फंडातील पैशावंर होता. परंत  एवढे 
रामायि घडले तरी बाबासाहेबाचं्या पिात हेि पदभ्रष्ट झालेले लोक प नःसमाजािे प ढारी होऊन बसले व 
साऱ्या िळवळीिा बोऱ्या वाजचवला. 
 

१९५२ च्या चनवडिूक चनकालचवरद्ध बाबासाहेबानंी अजस केला व ते प्रकरि िालू झाले. या संबंधीिी 
माचहती वतसमान पत्रातून प्रचसद्ध होऊ लार्ली ती मी येथे देतो : — 
 

“डांगे व देशमुखांच्या प्रचारामुळे णनवडिुका दुणषत झाल्या’ णनवडिूक मंडळापुढे डॉ. आंबेडकर आणि 
अशोक मेहताचा अजप : — 
 

म ंबई ब धवार – उत्तर म ंबईतील लोकसभेच्या चनवडि की रद्द कराव्या अशी मार्िी डॉ. भीमराव 
आंबेडकर आचि अशोक मेहता यानंी चनवडि कीत डॉ. व्ही. बी.गांधी आचि नारायि काजरोळकर चनवडून 
आले आहेत. 
 

–बेकायदा– 
 

डॉ. आंबेडकर आचि अशोक मेहता यानंी केलेल्या अजात म्हटले आहे की, अनेक मतदान कें द्रावर 
देण्यात आलेल्या दोन दोन मतपचत्रका पीपल्स चरपे्रझेंटेशन ॲक्टच्या सेक्शन ६३ (१) मध्ये साचंर्तल्याप्रमािे 
देण्यात आल्या नव्हत्या, अशा हजारो उदाहरिे आहेत. त्याम ळे या पचत्रका रद्द झाल्या. 
 

अयोग्य प्रचार 
 

या चनवडि कीतील डांगे आचि डॉ. देशमुख यानंी केलेल्या अयोग्य प्रिारािा वाईट पचरिाम होऊन 
अनेक मते रद्दबातल ठरली. याम ळे चनवडि कि द चषत झाली आहे, म्हिून ती रद्द ठरचवण्यात यावी. 
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डांगे व देशमुख 
 

डांगे आचि देशमुख यानंी पत्रके आचि भाषिे यािेंद्वारा उग्र आचि द ष्ट प्रिार बेकायदेशीरपिे करून 
दोन्ही मते आपल्याला टाकण्यास मतदाराना प्रवृत्त केले. या प्रिाराम ळे दोन उमेदवारानंा एक एक मत 
देण्याऐवजी दोन्ही मते एकाि मतपेटीत टाकण्यास मतदार उद्य क्त झाले. 
 

खोटी भीती 
 

डॉ. देशमुखांचा प्रिार करताना एका मराठी साप्ताचहकाने असे चनवेदन प्रचसद्ध केले की, स्पशृ्य हहदूना 
आपली दोन्ही मते स्पृश्य उमेदवाराला देता येतील आचि असे मतदान करण्यात काहीही बेकायदेशीर नाही. 
चनवदेनाम ळे स्पशृ्य हहदू मतदारात जातीय भावना उत्पन्न झाली. कायद्याप्रमािे ते चवभार्ातून देण्यात आपल्या 
चहताला धोका आहे भीती त्याचं्या मनात चनमाि झाली. 
 

चनवडि कीनंतर चरटर्मनर् अचधकाऱ्याने ७४, ३३३ मतपचत्रका रद्द ठरचवल्या. 
 

चवचवधवृत्तािे म द्रक, प्रकाशक, तसेि एस. जी. पाटकर, य र्ानंतरिे संपादक एस. व्ही. देशपांडे आचि 
बाबूराव जगताप याचं्या आज साक्षी झाल्या. 
 

[नवशक्ती, २–१०–५३] 
 

“USE OF AGENTS AT GENERAL ELECTIONS 
Dr. Ambedkar’s Plea. 

 
“Anything which causes a disturbing effected the minds of voters amounts to undue 

influence and interference. If a candidate carries on propaganda to frighten voters then he has 
caused interference and obviously disturbed the minds of voters. If he conceals an important 
point of law from the electorate he commits a fraud on voters or brings about undue influence on 
them. And to tell voters to act contrary to the electoral law is corrupt practice. 

 
There were some of the points of law Dr. B. R. Ambedkar submitted to the Election 

Tribunal, composed of Mr. N. J. Wadia, Chairman, Mr. M. K. Lalkaka, and Mr. G. P. 
Murdeshwar at the resumed hearing of his petition and that of the Socialist Leader. Mr. Asoka 
Mehta, complaining of malpractices at the last General Elections from the Bombay City North 
Constituency, on Friday. 

 



 

अनुक्रमणिका 

Dr. Ambedkar, who appeared in person, argued at length on the question of agency at 
elections and touched on propaganda some of the candidates had made through newspaper and 
pamphlets and went on to prove that those publications had amounted to undue influence with 
particular reference to Section 123 (2) of the Representation of the People’s Act. 
 

UNDUE INTERFERENCE 
 

He pointed out the difference between the English and the Indian law and said that the 
former particularised undue interference while the latter only used the word in a general sense. 

 
He referred to the statements published by and on behalf of Mr. S. A. Dange, the 

Communist candidate, and Dr. G. V. Deshmukh, the Independent candidate, and said that by 
asking voters to cast both their votes in favour of one candidate they had caused undue influence 
on them. One of the four witnesses previously examined had admitted that Mr. Dange knew that 
the Left United Front which supported his candidature to Parliamentary seat, had issued leaflets, 
but at no stage had he intervened and asked the Front to stop the issuing of the leaflets, he said. 

 
The petitioner contended that Mr. Dange was responsible for his agents’ doings. The 

Ugantar, a Marathi weekly, had in an hesitatant manner admitted that it was an organ of the 
Communist Party and that the two members of the Front in their evidence had also admitted that 
they had made propaganda to support the candidature of Mr. Dange. On the basis of this 
submission, he said, there could be no doubt that they were Mr. Dange’s agents. 

 
Dr. Ambedkar tried to trace the relationship between Vivid Vritta, a Sunday Marathi 

weekly, and Dr. Deshpande (Deshmukh), and said that the statement the respondent had 
published in the paper was not to enlighten voters. In fact, it was given to that particular 
newspaper and to no other and this, in his contention, proved that there was a link between the 
paper and the respondent. 

 
....At this stage, Dr. Deshmukh stood up and requested the tribunal that Dr. Ambedkar 

might be asked to address him question, “I am not asking you any questions. In fact, you have 
raised them and I am only trying to answer them, was Dr. Ambedkar’s report which caused 
laughter in the court room. 

 
Earlier Mr. K. V. Chitre, Registrar of Siddharth College and an agent of Dr. Ambedkar 

gave evidence. 
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The hearing will be continued on Manday.” 
(The Times of India, 4-10-1952) 

 
“PROPAGANDA FOR WASTAGE OF VOTES IS ILLEGAL.” 

Dr. Ambedkar’s Plea In Election Dispute 
 

It was a gross perversion of law to arouse communal feelings among the electorate by 
frightening it that it would go unrepresented if it distributed votes, declared Dr. B. R. Ambedkar, 
arguing his petition before the Election Tribunal composed of Mr. N. J. Wadia, Chairman, Mr. M. 
D. Lalkaka and Mr. G. P. Murdeshwar, at the Small Causes Court Bombay, on Monday. 

 
He was referring to the communal propaganda that had been carried on in the Bombay 

City North Constituency by Dr. G. V. Deshmukh, who, he said, was the leader of the 
Independent Candidates’ Group, comprising 17 candidates. 

 
“I cannot find worse propaganda than this,” said Dr. Ambedkar, and added “Because of 

the realisation of the psychology of Caste Hindus, who did not want Untouchables to occupy 
important posts in the legislature, a special provision was made for Scheduled Cast in the 
Montague — Chelmsford Reforms. There is a similar provision in the Representation of the 
People Act also.” 

 
....The petitioner contended that Dr. Deshmukh has conceded the provisions of Section 

54 of the Act from the electorate while the Communist candidate, Mr. S. A. Dange, by preaching 
the mullification of Section 63, had set the law at naught. He charged both the respondents with 
adopting corrupt practices and unduly influencing the voters. 
 

DISPOSAL OF VOTES 
 

Dr. Ambedkar submitted that the disposal of one of the two votes was not left to the 
wishes of voters or, for that matter, of candidates. The disposal of the second vote was 
regulated by Section 79 (d) which, he said, gave the electorate the option to vote or not to vote 
as voting was not compulsory in India. He raised the following points (1) A voter was free to 
exercise his electoral rights; (2) He could go to the polling booth and receive both his ballot 
papers and distribute them; (3) He could use one of them and return the other to the Presiding 
Officer; (4) To use one ballot paper and destroy the other was illegal and an offence, according 
to section 136 (e) (f); (5) To cast one ballot paper in the ballot box and take the other with him 
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would be illegal, accordIng to Section 135, and (6) To insert both the ballot papers in one box 
was also illegal, according to Rule 25 (1), and violation of the Act. 
 

He stoted that Section 100 clearly stated that “an election shall be set aside on the 
ground of corrupt practices extensively prevailing,” and asked if the Tribunal did not consider the 
74,333 votes wasted as the result of the perverse propaganda to be a large figure. “I lost my seat 
by 13,000 votes. I am not very presumptuous, but out of tre 39,000 votes wasted by Mr. Dange, I 
would certainly have got a large number had it not been for the crucial propaganda of his and that 
of Dr. Deshmukh,” he said. 
 

“CHAPTER OF MISALLIANCE” 
 

Mr. A. S. R. Chari, counsel for Mr. Dange, described the petitions of Dr. Ambedkar and 
Socialist leader, Mr. Ashoka Mehta, as the closing chapter of misalliance between ihe Socialists 
and the Scheduled Castes Federation. He said the petitioners’ own witness Mr. Bapurao Jagtap, 
had told the Tribunal that the Left United Front had requested the petitioners “with folded hands” 
to join the Left United Front, a request they had refused only because they overestimated their 
strength. 

 
Mr. Chari said that there was no legal obligation on a voter to us both his votes as he 

could either vote or refrain from voting for a candidate in accordance with the clauses of Section 
63 of the Act. His arguments were : That the persuasion to vote only one candidate, or not to 
vote for any one candidate, did not constitute interference with the free exercise of the will of the 
voters according to the definition of “undue influence”. That any of the acts of Mr. Dange or any 
other candidate, did not come within the definition of “corrupt practice” as set out in the 
Representation of the People’s Act; That what Mr. Dange had done was only to persuade the 
voter and he had a right to do so; That the petitioners had filed their petitions only to provide a 
plausible excuse for their defeat before their supporters; and that the defeat of the petitioners in 
the last election was due to ttheir arrogant refusal to join hands with the Left United Front which 
wanted to fight the Congress and the communal elements. 
 

UNDUE INFLUENCE 
 

Mr. T. R. Kapadia, counsel for V. B. Gandhi corroborating Mr. Chari’s argument, said 
that the petitions had failed to prove who had exerted undue influence on voters. He asked 
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whether the respondents alone were guilty of that charge or whether the petitioners were also 
equally guilty of it. 
 

Dr. Deshmukh, after obtaining consent from the Tribunal that he might be allowed to 
address it in place of his advocate, said that all parties were responsible for corrupt practices at 
the last elections. He admitted that the editor of “Vivid Vrith”, a Marathi weekly, was not only his 
agentt but also his intimate friend. 

 
Hearing will be continued on Wednesday. 
 
The respondents are Mr. S. A. Dange, Dr. G. V. Deshmukh, Dr. V. B. Gandhi, Mr. K. B. 

Joshi, Mr. N. S. Kajrolkar and Mr. N. B. Parulkar. 
 
Mr. S. S. Kavalekar and Mr. Madhusudhan Vyas, instructed by Kothare and Company 

appeared for Mr. Ashoka Mehta; Mr. A. S. R. Chari and Mr T. S. Hegde for Mr. Dange; Mr. 
Pandit for Dr. G. V. Deshmukh and Mr. T. R. Kapadia for Dr. Gandhi and Mr. Kajrolkar.” 

 
(The Times of India, 7-10-1952). 

 
“डांग्यांच्या “मत कुजवा” प्रचाराने कायद्याचा भंग झाला आहे” आंबेडकरांचे डांगे देशमुख यांचेवर आरोप 
 

म ंबई सोमवार – भाई डांगे याचं्या “एक मत क जवा” या प्रिाराने लोकप्रचतचनधीत्वाच्या कायद्यािा भरं् 
झाला असल्यािे डॉ. आंबेडकर यानंी आज चनवडिूक िौकशी मंडळाच्या चनदशसनास आिले. 
 

डॉ. आंबेडकर म्हिाले, मला १३ हजार व अशोक मेहता यानंी १० हजार मते चवजयासाठी पाचहजे 
होती. श्री. डांगे याचं्या पेट्यातून ३९ हजार मते बाद ठरली. यापैकी काही मते जरी आम्हाला चमळाली असती 
तरी आम्ही दोघे खात्रीने चनवडून आलो असतो. 
 

गैरवाजवी उपयोग 
 

श्री. डांगे यानंी जनतेवर असलेल्या आपल्या वजनािा रै्रवाजवी उपयोर् करून लोकानंा 
लोकप्रचतचनधीत्वाच्या कायद्याच्या ६३ व्या कलमाचवरद्व वार्ण्यास लावले. 
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देशमुखांवर आरोप 
 

आंबेडकर प ढे म्हिाले, श्री. देशमुख यानंी श.े का. फे. समाजवादी य ती हे एक जाळे असून मतदारानंी 
या जाळ्यापासून दूर रहावे असा प्रिार केला आचि आपिाला मते चदली नाहीत तर दोन्ही जार्ा अस्पृश्यानंा 
चमळतील असा मतदारानंा धाक दाखचवला. शडे्य ल्ड कास्टसाठी जर राखीव जार्ा नसती तर एकही श.े का. 
उमेदार चनवडून आला नसता. बह तेक संपूिस हहद  मतदारानंा श.े का. उमेदवाराना मत देण्यािी मनापासून 
इच्छा नसते. डॉ. देशमुख यानंी सविस हहदंूच्या या वृत्तीिा फायदा घेतला. 
 

द सऱ्या मतािा योग्य तऱ्हेने उपयोर् न करिे हा कायद्यािा भरं् आहे. एकंदर ७४,३३३ मते फ कट 
रे्ली. डांगे आचि देशमुख याचं्या प्रिाराम ळे ही मते चनकामी ठरली. 
 

बाद मतािे शकेडा प्रमाि आंबेडकर २११, अशोक मेहता ४, आचि डांगे ४०.४८ असे आहे. 
 

डांगे यांचेतफे समथपन 
श्री. डांगे यािंी बाजू श्री. चारी यानंी माडंली. ते म्हिाले मतदारािें मन वळचविे यािा अथस आपल्या 

वजनािा द रपयोर् केला असा होत नाही. मतदारालंा मत न देता बाहेर पडण्यािा अचधकार आहे. तसेि त्याने 
मते चवभार्लीि पाचहजेत असेचह त्याच्यावर कोिते कायदेशीर बंधन नाही. मतदाराला एक मत देखील 
देण्यािा अचधकार असेल तर तसा उमेदवाराने प्रिार केला तर त्यातं ि कले क ठे? 
 

इंग्लंडचे दाखले 
 

श्री. चारी यािेंनंतर श्री. जी. व्ही. देशमुख यानंी इंग्लंड मधील चनवडि की संबधंीच्या खटल्यातील 
चनकालािें दाखले देऊन आपल्या वजनािा द रपयोर्, या आरोपािे खंडन केले यावळेी िौकशीिे काम 
स्थाचर्त झाले. 
 

कोटात तुफान गदी 
 

श्री. आंबेडकर याचं्या अन यानंी, कोटस आज त ड ंब भरन रे्ले होते. चकत्येकानंा श्री. आंबेडकरांचे 
चनवदेन व्हराडं्यातं उभे राहून ऐकाव ेलार्ले. 
 

(नवशस्क्त ७–१०–५२). 
 

समाप्त 
  



 

अनुक्रमणिका 

चणरत्र लेखकाचा अल्पपणरचय 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरािे िचरत्रकार श्री. िा.ं भ. तथा आबासाहेब खैरमोडे यािंा जन्म पािवड, ता. 
खटाव, चज. सातारा, येथे १५ ज लै १९०४ मध्ये झाला. 

 

 
 
१९२९ मध्ये बी. ए. झाले. एम् ए., एल्एल् बी. च्या टम्सस भरल्या परंत  सेके्रटरीएटमध्ये नोकरी 

चमळाल्याने परीके्षस बसले नाहीत. त्यािें सामाचजक िळवळीवरील लेख व कचवता १९२३ ते १९६४ या काळात 
अनेक चनयतकाचलकातूंन प्रचसद्ध झाल्या. १९२९ साली त्यािें ‘अमृतनाक’ हे खंडकाव्य प्रचसद्ध झाले. 
य चनव्हर्मसटी ऑफ ब स्कानसन (अमेचरका) येथील रॉबटस चमलर यािंा ‘Button Button.. Great Tradition 
Little Tradition Whose Tradition?” या चशषसकाखाली ॲन्रापॉलॉचजकल क्वाररसली व्हॉ नं. ३० जानेवरी 
१९६६ ला लेख प्रचसद्ध झालेला आहे. त्यातं ‘अमृतनाक’ बद्दल, र्ौरवपर उद र्ार काढले आहेत. 

 
बाबासाहेबाचं्या ‘शूद्र पूवी कोि होते,’ हहद  चस्त्रयािंी उन्नती व अवनती यािें अन वाद श्री. खैरमोडे यानंी 

केले ते प्रचसद्ध झाले. श्री. आबासाहेब खैरमोडे यानंी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या सहवासात आल्यापासून 
त्यािें िचरत्र चलचहण्याच्या दृष्टीने प्रिडं साम ग्री जमा करून िचरत्रािे अठरा खंड प्रचसद्ध करण्यािा संकल्प 
केलेला होता. १९२२ ते १९६८ पयंत ५ खंड प्रचसद्ध झाले. ६ वा खंड छापत असतानाि म्हिजे १८ नोव्हेंबर 
१९७१ ला त्यािंा मृत्य  झाला. 

 
१९८३ पासून प ढील खंडािें काम म. रा. साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने हाती घेऊन ६, ७, ८ व ९ हे 

खंड प्रचसद्ध झाले हा १० वा खंड आता प्रचसद्ध होत आहे. ११ वा खंड मंडळाने हाती घेतला आहे. 
 
पूवी प्रचसद्ध झालेल्या िचरत्र खंडावरील काहंी अचभप्राय खंड १ (चद्वतीय आवृत्ती) व खंड ५ यातं चदलेले 

आहेत. यावरून श्री. खैरमोडे याचं्या कतृसत्वािी, अिूक व साधार चलचहण्याच्या प्रवृत्तीिी साक्ष पटते. 


