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¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :-  
भारता या इितहासात नवसमाज िनम तीम ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान फार मोठे आहे. भारतीय 

समाज यव थेतील ी व शू  या दो ही गुलामा या अफाट जनसमुदायाला बाबासाहेबांनी गुलामिगरीतून मु त केले. 
समाजात ीयां िविवध गटाम ये िवभाग या गे या आहेत या सव तरातील ीयांना भोगा या लागणा-या यथांची 
कारणिममांसा यांनी केली. भारतीय संिवधान व हदू कोड िबला ारा भारतीय ीला जीवना या सव े ात 
पु षाबरोबरचा समान अिधकार िदला. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या मानवमु ती या ल ात दिलत ीसु ा पु षां या खां ाला खांदा लावून 
समपणा या भावनेने अनेक आघा ांव न लढलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे यांना िदले या संदेशांचे 
पालन ितने केले आहे. सभा-संमेलनांतून ती बोलू लागली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घेतले या पिरषदांम ये यांनी 

यांसाठी वेग या पिरषदा घेत या. या पिरषदांना मो ा सं येने या मो ा सं येने उप थत राहू लाग या हो या. डॉ. 
बाबासाहेबां या िनव णा नंतर झाले या िविवध चळवळीत ही यांनी मो ा संखेने भाग घेतला.1 

डॉ.आंबेडकर आप या प नी रमाबाईंना िलहीले या एका प ात हणतात, ‘ि य राम,ू मी ी मु तीसाठी लढणारा 
एक लढव या िशपाई आहे. यां या उ नतीसाठी मला जे जे करता येईल ते ते मी आव य करीन. संगी िवरोध 
प कारावा लागला तरी मी माघार घेणार नाही.’२ ीयां या उ नतीचा यास घेणारे बाबासाहेब आज ी मु ती संदभ त 
होणा-या आंदोलनाचे णेते होत. आंबेडकरी चळवळीत काय करणा-या यांचे वैिश  हणजे या यां समाजा या 

नासाठी जेव ा ताकदीने लढतात तेव ाच ताकदीने यां या ना संबंधी लढतात. 
 
उ ेश :  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या िवचाराने ेिरत होवू काम करणा-या पावती शंकरराव िदगे यांचे दिलत 
चळवळीतील काय ची न द घेणे. 
जीवन चिर  : 

रा. 1298, ल मीपुरी, को हापूर येथील  पावतीबाई िडगे स या हयात नाहीत. यांचा ज म बेनाडी ता. िचकोडी 
येथे झाला. यांचे वडील िपराजी वराळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी होते. यां या माहेरची पिर थती चांगली 
होती. वडील िपराजी यांची तंबाखूची वखार होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या िनपाणी या सभेसाठी यांनी मोठी 
आ थक मदत केली होती. यांचा िववाह शंकरराव खंडेराव िडगे यां याशी झाला. शंकररावां या आई चं भागाबाई यांनी 
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अितशय क टाने मुलांना िशकवले. या ल मीपुरीम ये धा या या दुकानात कामाला हो या. शंकररावांनी िश ण पूण 
क न नागोजीराव पाटणकर हाय कूल व ताराराणी िव ापीठात िश क हणून काम केले. पुढे करवीरचे तहसीलदार  
हणूनदेखील काम केले. यांचे िश ण बी.ए.,बी.टी.पयत झाले होते. तर पावतीबाईंचे िश ण  7 वी इय ेपयत झाले होते. 

इ.स.1957 म ये शंकरराव ‘शे ू ड का ट फेडरेशन’तफ लोकसभे या िनवडणुकीला  उभे रािहले, ते हा ते तीन लाख 
मतांनी लोकसभा सद य हणनू िनवडून आले. मा  पावतीबाईंनी पती खासदार झा यावरदेखील यां या राहणीमानात 
बदल केला नाही, यांचे राहणीमान अगदी साधे रािहले. तसेच, यां या आईने धा या या वखारीतील काम सोडले नाही.  
सािव ीबाई फुले मिहला मंडळाची थापना : 

शंकरराव िडगे यांनी िस ाथ त ण मंडळाची थापना केली होती. यां या या काय त यां या प नी पावतीबाई 
यांचा सि य सहभाग होता. मिहलांम ये बोधन हावे हणून यांनी मिहलांना एक  क नइ.स. 1970 या दर यान 
सािव ीबाई फुले मिहला मंडळाची थापना केली. या मंडळाचे एक भजनी मंडळ होते. यातून पावतीबाईंनी खेडोपाडी 
जाऊन बाबासाहेबांचे चिर  लोकांसमोर मांडले. या भजनी मंडळातून यांनी बोधनाचे काय केले. या सािव ीबाई फुले 
मिहला मंडळामाफत मिहलांना आ मिनभर बनव यासाठी  पावतीबाईंनी यांनी िशवणकामाचे धडे िदले.  

डॉ. बाबासाहेब  आंबेडकरां या िवचारांचा सार आिण चार कर यासाठी‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गीतमाला’ 
या गायनपाट तून खे ापा ांत जाऊन जनमानसांशी संपक ठेवून बाबासाहेबांचे िवचार तळागाळापयत पोहोचव याचे 
काय पावतीबाईंनी केले.  

 
बालवाडी: 
 मुलांवर चांगले सं कार हावेत व यां या िश णाची सोय हावी हणून यांनी बालवाडी चालवली. यासाठी 
समाजातील िशि त मिहलांचा सहभाग घेऊन हे काय केले.  
 
मिहला अिधवेशन : 

यांनी मिहलांचे भ य अिधवेशन को हापूरात आयोिजत केले होते. या मा यमाधून यांनी मिहलां या सम या 
जाणून घेऊन या सोडव याचे  य न केले. या अिधवेशनाची ेरणा यांनी शांताबाई दाणी यां याकडून घेतली. शांताबाई 
दाणी यां या माणेच आपणदेखील मिहलांचे न  सोडवावेत असे यांना वाट यामुळे यांनी हे अिधवेशन आयोिजत 
केले. हे अिधवेशन यांनी करवीर भिगनी  मंडळ, को हापूर येथे भरवले. या अिधवेशनास मिहलांचा चांगला ितसाद 
लाभला होता.  
 ल मीपुरी, को हापूर येथील दलाल माकटला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव ावे हणून चळवळ उभी केली 
होती. या चळवळीचे नेत ृ व पावतीबाईंनी केले होते.  
 
िव ाथ  व कायकत घडव याचे काय : 

राजष  शाहू राजांनी महार समाजातील मुलांसाठी ‘िमस लाक वसितगृह’ सु  केले होते. या वसितगृहातील 
िव ा य या संगोपनाची जबाबदारी यांनी घेतली होती. ब याच वेळेला ही मुले यां या घरी जेवायला असत. या मुलांना 
आई या मायेने या जेवू घालत. या वसितगृहातील मुले यांना ‘माई’ हणत. या जेवणासोबतच या मुलांना संगानु प 
कपडेल े व औषधपाणीदेखील करत  असत.  
 या मुलां माणेच या चळवळीतील कायक य ना मदत करत. कायकत कामािनिम  खे ापा ांतून 
को हापुरात  येत असत. िदवसभराचे काम उरकून परत जा यासाठी गाडी नसली की, ते रा ी वसतीसाठी  यां या घरी 
असत. ते हा यांना कायक य या जेवणाची व संगी गाडीखच चीही सोय ब याच वेळा  करावी लागे. असे करताना 
कायकत  कोण या गटाचा आहे,हे यांनी कधी पािहले नाही. अशा प तीने यांनी कायकत घडव याचे  कामदेखील केले.  
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िविवध चळवळी व आंदोलनांतील सहभाग : 
1. कमवीरदादासाहेब गायकवाड यां या नेत ृ वाखाली िनघाले या भूिमहीनां या  स या हात यांनी सहभाग घेतला 

होता. यासंदभ तील झाले या जेलभरो आंदोलनात या सहभागी झा या हो या.  
2. संयु त महारा  चळवळी या ल ात या सामील झा या हो या.या चळवळीम ये यांना तु ं गवासाची िश ा 

झाली होती. 
3. सन 1972 साली डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरांचे सुपु  भै यासाहेब आंबेडकरांची को हापुरात  बदू चौकात सभा 

झाली होती. ही सभा यश वी कर यासाठी यांनी मोठे पिर म घेतले.३ 
 
बौ द ध माची िद ा : 

पावतीबाई व शंकरराव िडगे हे दोघेपण इ.स. 1956 साली नागपूर येथे झाले या ध मदी ा सोह यास उप थत 
होते. दोघांनीही या काय मात बौ  ध माची दी ा घेतली.४ बौ  धम या प तीनुसारच सव सं कार झाले पािहजेत 
यासाठी या आ ही असत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौ  ध माची जाहीर ध मदी ा घे यापूव च इ.स. 1954 म ये 
यांनी बौ  ध म प तीनुसार  िववाह घडवून आणला. आ काताई व मधुकर  चं ा पा कांबळे या दोघांचा िववाह 

को हापूर िज ातील शहाजी वसाहत, कडी येथे बौ प तीने या उभयतांनी लावून िदला. मधुकर  कांबळे हे शे ू ड  
का ट फेडरेशन या प ाचे कायकत होते. ५ 

 
ह क व कत याची जाण : 

चळवळीत काम करत  असताना यांना आप या ह क व कत याची जाण होती. इ.स. 1979 यांचे ल मीपुरी 
येथील घर ‘िद को हापूर मोटर ा सपोट ो ुसर ॲ ड क यमुर सोसायटी’ या कंपनीने बळकावले होते. आपले घर 
परत िमळव यासाठी आमरण उपोषणास बस या. यां या मिहला कायक य नी यांना याकामी साथ िदली. हे उपोषण 
सात िदवस चालले होते. या वेळी एन.डी. पाटील हे सहकारमं ी होते. एका ांितकारी िवधवेचे घर बळकावणे यो य 
न हे, ते यांना िमळवून ावे, अशी सहानुभूती यांनी दाखवली होती. अशा प तीने संघष क न यांनी घराचा ताबा 
िमळवला. याच घरात यांनी िरप लकन प ाचे पिहले काय लय सु  केले होते. तसेच, कोहापूर येथील यिुनिसपल कूल 
बोडवर मा.ई. कुरणे यांना िनवडून आण यासाठी यांनी पिर म घेतले.  

चळवळीत काय करताना यां या घरात सामािजक समतेचा िवचार जला व घराम ये शै िणक गती झाली. 
तसेच, जु या चालीरीती व अंध ा सोडून देऊन िव ानवादाची कास धरली. सासर व माहेरचा चळवळीचा वारसा 
चालवत असताना यांना खूप ास झाला. कामासाठी बाहेर पड यावर मुलां या जेवणाचा न िनम ण होई ते हा मुलांना 
या केळी, चुरमुरे, फुटाणे देऊन न  िमटवत.६ 

यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचे चिर  वाचले होते. तसेच, ‘बु ा ॲ ड हीज ध मा’चेदेखील वाचन केले होते. 
चळवळीत काम करताना यां या व समाजा या दो ही नाला मह व िदले. यांनाराजकारणात या ने यां या काय ची 
मािहती होती.शांताबाई दाणी यां या काय चा यां यावर खोलवर पिरणाम झाला होता. यशवंतराव च हाणां या प नी 
वेणूताई यां याशी पावतीबाईंची मै ी होती. यां या सूनबाई कांचन सदानंद िडगे स या चळवळीत सि य आहेत. या 
मिहलांना एक  जमवून वेगवेग या उप मांसाठी ो सािहत करतात.  

को हापुरातील  आंबेडकरी चळवळीतील अशा धडाडी या कायकत चे िनधन वया या 65 या वष  िद. 17 
िडसबर 1991 रोजी झाले. 

 

िन कष : 
पावती बाई यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या काय ची ओळख या या माहे या घरातूनच झाली होती. यांनी  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या िवचाराने ेरीत होऊन समाजासाठी काय केले. यांचे संघटन क न सािव ीबाई फुले 
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मिहलामंडळाची थापणा केली या मंडळामाफत मिहलांनसाठी िविवध काय म घेतले मिहला पिरषद घेऊन यां या 
नावर काश टाकला. तसेच समाजाचे न सोडव यासाठी िविवध पात यावर लढा िदला. 

भारतीय यांचा अ यास हणजे यांचे जीवन या धम, ढी व परंपरा यांनी बंदी त झाले आहे या सव 
गो ट चा अ यास आपण करतो पण आंबेडकरी  िवचाराणे ेरीत झाले या यांचा अ यास हणजे यांनी चाकोरी बाहेर 
पडून आधुनीकतेची कास ध न ढी परंपरा नाकरत समतेसाठी, ह कासाठी व वत: या अ ती वा साठी लढा 
िदला.असे हणावे लागते. 
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