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प्रस्तालना :- 
डॉ फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊनी त्माॊच्मा जीलन प्रलावातीर अत्मॊत 

भशत्त्लाचा घेतरेरा तनणणम म्शणजे "धभाांतय" शा शोम.आऩल्मा 
रषालधी अन मामाॊवश फौद्ध धम्भाची दीषा घेऊन त्माॊनी हशॊद ूधभाणचा 
त्माग केरा, धभाांतयाऩ ली हशॊद ूधभाणत अस्ऩशृमाॊच ेजीणे जगत अवताना 
जे,कष्ट शार-अऩेष्टा आणण लळलाळील वलटाऱावायख्मा अभानलीम शीन 

प्रलतृ्तीरा त्माॊना वाभोये जाल े रागरे शोत,ेयोटी-फेटी व्मलशाय फॊदी, 
वालणजतनक ऩाणलठे माॊलय ऩाणी बयण्माव भनाई,स्थालय भारभत्ता 
फाऱगण्माव भनाई,चाॊगरे कऩड-ेरत्त े लाऩयण्माव फॊदी अळा प्रकाये 

अस्ऩशृमाॊच ेजीलन एकप्रकाये नयकभम झारेरे शोत,ेआणण शे वलण डॉ फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊनी फारऩणी त्माॊच्मा ळारेम 

जीलनाऩावून अन बलरे शोतचे ऩयॊत  त ेस्लत: फॎरयस्टय शोऊन बायतात ऩयत आल्मालय,ळावकीम कामाणरमात नोकयी कयीत 

अवताना त्माॊना लळलाळील-वलटाऱ अन बलामरा लभऱारा. भी स्लत् उच्च वलद्मावलबूवऴत अवून शी भरा अळी लागणूक 

लभऱत अवेर तय भाझ्मा अलळक्षषत वभाज फाॊधलाॊच ेजीणे ककती ऩयाकोटीच ेअवेर, माची जाणील शोऊन त्माॊनी धभाांतय 

कयण्माच ेभनोभन ठयवलरे. 

मा काभी त्माॊनी वलवलध हठकाणी वबा,ऩरयऴदा घेऊन आऩल्मा अस्ऩशृम फाॊधलाॊच ेभतऩरयलतणन केरे.१३ आॉक्टोंफय 

१९३५ वारी नालळकच्मा मेलरे मा हठकाणी बयरेल्मा भ ॊफई इराखा दलरत लगीम ऩरयऴदेत बाऴण कयताना, भी अस्ऩशृम 

म्शणून जन्भारा आरो,ऩण हशॊद ूम्शणून भयणाय नाशी अळी ऐततशालवक घोऴणा केरी. आणण मा घोऴणेतनूच त्माॊच्मा 
धभाांतयाच्मा प्रलावाची व रुलात झारी.आऩल्मा वभाज फाॊधलाॊना आऩल्मा अस्स्तत्लाची,ळौमण ऩयॊऩयेची जाणील अस्ऩशृम 

भ ऱच ेकोण ? शे वॊदबण ऩ स्तकाच्मा भाध्मभातनू करून हदरी शोती अव ेम्शटल्माव अततळमोक्ती शोणाय नाशी, तवेच 

धभाणतॊयाची आलशमकता का ? माफाफत भ क्ती कोन ऩथे ? मा आऩल्मा बाऴणाॊतनू स्ऩष्ट केरे ,फ द्ध आणण कारण भाक्वण  मा 
ऩ स्तकात फ ध्द तत्लसान शे भाक्वणलादी तत्लसानाऩेषा कव ेवलणशे्रष्ठ आशे शे स्ऩष्ट केरे आशे.तवेच फौध्द धम्भ दीषेनॊतय 

बगलान फ द्ध आणण त्माॊचा धम्भ शा ऩवलत्र ग्रॊथ लरशून आऩल्मा अन मामाॊना फ ध्दाचा धम्भ वोप्मा बाऴेत वभजालून 

वाॊचगतरा आशे. 
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             मा रेखातनू (Article) डॉ फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊच्मा फौद्ध धम्भ दीषा-धभाांतयाच्मा १९३५ त े१९५६  मा प्रलाव 

कामाणतीर त्माॊनी केरेल्मा रेखन,बाऴणे,आणण लरशीरेल्मा ग्रॊथाॊचा अभ्माव करून ल भततताथण वभजून घेऊन भाॊडण्माचा 
प्रमत्न कयण्मात आरा आशे. 

डॉ फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊचा धभाांतयाचा प्रलाव शा १९३५ त े१९५६ अवा तब्फर एकलीव लऴाणचा आशे ळारेम 

जीलनाऩावूनच त्माॊच्मालय फ द्ध वलचायाॊचा प्रबाल शोता अव ेआऩणाव त्माॊच्मा जीलनचरयत्रातनू हदवून मेतीर लडडराॊकडून 

कबफयाच ेदोशे रूऩी तत्लसान त्माॊनी आत्भवात केरे प्रचलरत हशॊद ूधभण आणण लास्तल  मथाथण धभण माभधीर पयक त्माच्मा 
रषात आरा फ द्धाची धभण वॊकल्ऩना आणण प्रचलरत हशॊद ूधभाणतीर धभाांधता शी त्माॊनी वभजून घेतरी हशॊद ूधभाणन ेभाणूव 

म्शणून जगण्माची वॊधी नाकायरी आणण ऩळ ूऩेषाशी शीन लागणूक त्माॊच्मा लाट्मारा आरी. डॉ, फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊना 
स्लत्च्मा आम ष्मातीर अन बल मा वभाजव्मलस्थेतीर अन्माम कायक अवभतोराची वलांकऴ चचककत्वा आणण प्रदीघण 
चचॊतन मातनू बायतीम वभाजाची ऩाऱेभ ऱे ऩायॊऩारयक बायतीम धभण व्मलस्थेभध्मे आशेत माची त्माॊना  वलदायक जाणील 

झारी,व रुलातीच्मा काऱात धभाणच्मा चौकटीत याशून त्माॊनी हशॊद ू धभाणत व धायणा कयण्माचा कवोळीन े प्रमत्न केरा, 
काऱायाभ भॊहदयाचा वत्माग्रश शे त्माच ेउदाशयण म्शणता मेईर तयी शी वनातनी हशॊद ूकडून शोणायी अलशेरना थाॊफरी नाशी 
त्माॊच्मा दृस्ष्टकोनातनू फदर घडणे ळक्म नाशी शे ध्मानी मेताच डॉ,आॊफेडकयाॊनी हशॊद ूधभाणचा त्माग कयण्माचा तनणणम 

घेतरा. 
            १४ ऑक्टोंफय १९३५ वारी नालळक भधीर मेलल्माच े ऐततशालवक ऩरयऴदेत स्लागताध्मष म्शणून केरेल्मा 
बाऴणात ते म्शणारे की, वाभास्जक ,आचथणक, ळैषणणक आणण याजकीम मा प्रत्मेक फाफतीत दलरत लगाणची क चॊफणा शोत 

आशे, हशॊद ूधभाणच्मा दडऩणाखारी भन ष्मत्लाच ेवाधे शक्क व द्धा वॊऩादन कयणे अळक्म झारे आशे, त्मावाठी आजऩमांत 

केरेल्मा ऩयाकोटीचा स्लाथण त्माग व्मथण ठयरा आशे.गेल्मा ऩाच लऴाणत नालळकच्मा काऱायाभाच्मा देलऱात प्रलेळ लभऱलून 

त्मा मोगान ेहशॊद ूवभाजारा आऩरा वभान शक्क ल दजाण भान्म करून घेण्मावाठी केरेरे प्रमत्न, तवेच वत्माग्रशाचा उऩाम 

उच्चलणीम हशॊदूॊची भने  लऱवलण्मात तनरुऩमोगी ठयरे, हशॊद ूधभाणत जन्भ घेतल्माचा आम्शाॊरा रागरेरा शा डागच आज 

आभच्मा प्रगतीच्मा आड मेत आशे,आभच्मा वाऱ्मा भानशानीच ेवलणण हशॊदूॊच्मा आभच्मा फाफतीत त च्छता लतणनाच ेतचे 

कायण आशे, अव ेजय आशे तय त्मा धभाणच्मा नालाचा एलढा लळक्का घेऊन फवण्मात काम अथण आशे.१ 

ज्माप्रभाणे आम्शाॊरा भन ष्माच्मा भोरान े याशता मेण्माव व द्धा भज्जाल केरा जात आशे त्मा हशॊद ू धभाणच्मा 
करळाचा एक बाग शोऊन आम्शी का म्शणून आम ष्म घारलाल े ? अळा स्स्थतीत याशण्माऩेषा मा धभाणतनू फाशेय ऩडून 

द वऱ्मा एखाद्मा धभाणचा ज्माभध्मे आऩल्मारा आजशी भानशानी वशन कयण्माचा प्रवॊग मेणाय नाशी त्मा धभाणचा अॊचगकाय 

कयणे उचचत नाशी का. अस्ऩशृमानी हशॊद ूधभाणचा त्माग केल्मानॊतय कोणता धभण स्लीकायामचा शे प्रत्मेकाच्मा भजीलय 

अलरॊफून आशे ,पक्त वभानतचे ेशक्क लभऱतीर अवा धभण त्माॊनी स्लीकायाला,द दैलान ेअस्ऩशृम हशॊद ूअवा डाग घेऊन भी 
जन्भारा आरो ऩण,ती गोष्ट भाझ्मा स्लाधीन नव्शती. तथाऩी शा नीच दजाण झ गारून देऊन शी स्स्थती व धायणे भरा ळक्म 

आशे, आणण ते भी कयणायच माफद्दर भ ऱीच वॊळम नको भी, त म्शाॊरा स्ऩष्टऩणे वाॊगतो की हशॊद ूम्शणून घेत भी भयणाय 

नाशी,हशॊद ूधभाणत आऩरा वभान दजाण प्रस्थावऩत कयण्मावाठी वत्माग्रशाच्मा भागाणन ेजाऊन काशी लभऱणाय नाशी. १९३५ त े

१९५६ मा २१ लऴाणच्मा धभाांतयाच्मा प्रलावात लेग-लेगळ्मा हठकाणी ऩरयऴदा, फैठका घेऊन अस्ऩशृम वभाजारा धभाांतयाची 
आलशमकता का आशे माची जाणील करून हदरी. हदनाॊक १९ पेब्र लायी १९३३ योजी, ऩनलेर मेथे जभरेल्मा उऩस्स्थताॊना 
उदे्दळून केरेल्मा बाऴणात ते म्शणतात त म्शाॊरा ग राभाप्रभाणे याशालमाच े आशे की, स्लतॊत्र भाणवावायखे जगामच े

आशे.जोऩमांत त म्शी हशॊद ू धभाणच्मा चौकटीत आशात,तोऩमणत त भच्मा शातात ऩामात मा फेडमा आशेत.जोऩमांत त भच्मा 
भनालय मा धभाणतीर लळकलणीचा ऩगडा आशे तोऩमांत त म्शी अगदी क चकाभीच ठयणाय आशात. अळा यीतीन े डॉ, 
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आॊफेडकयाॊनी आऩल्मा अस्ऩशृम फाॊधलाॊना धभाांतयाप्रती वजग आणण जागतृ करून धभाांतया लळलाम आऩल्मारा तयणोऩाम 

नाशी माची लेऱोलेऱी जाणील करून हदरी आशे. 

             १३ ऑक्टोंफय १९३५ वारी मेलरे नालळक मेथे धभाांतयाची घोऴणा केल्मानॊतय डॉ, आॊफेडकय माॊनी अनेक हठकाणी 
रशान-भोठ्मा वबा बयलून रोकाॊची धभाांतयाफाफतची भत ेजाणून घेतरी शोती, त्माॊनॊतय भ ॊफई ळशयात ३० भे,ते २ जून 

१९३६ योजी आमोस्जत भ ॊफई इराखा भशाय ऩरयऴदेत डॉ, फाफावाशेफाॊनी धभाांतय का आणण कळा कयता आलशमक आशे माचा 
स्ऩष्ट ख रावा केरा शोता मा ऩरयऴदेरा जलऱ-जलऱ ऩन्नाव शजायाशून जास्त रोक शजय शोत,े मा ऩरयऴदेत बाऴण 

कयताना डॉ,फाफावाशेफ आॊफेडकय म्शणारे की, शी ऩरयऴद भी केरेल्मा धभाांतयाच्मा घोऴणेचा वलचाय कयण्माकयता भ द्दाभ 

फोरालण्मात आरेरी आशे, धभाांतयाचा वलऴम शा भाझ्मा दृष्टीने अत्मॊत स्जव्शाळ्माचा आशे इतकेच नव्शे तय त भचे ऩ ढीर 

वलण बवलतव्म भाझ्मा दृष्टीने त्माच्मालय अलरॊफून अवल्माकायणान ेतो वलऴम भरा अत्मॊत भशत्त्लाचा लाटतो आणण शे 

भशत्त्ल त म्शा वलाांना ऩटरे अव ेम्शणण्माव काशी शयकत नाशी तवे नवत ेतय आज एलढ्मा भोठ्मा वॊख्मेन ेत म्शी इथे 

जभरा नवता धभाांतयाच्मा प्रशनालय वलाांनी एके हठकाणी जभून वलचायवलतनभम करून तनणणमात्भक चचाण कयण्माच्मा 
वॊधीची त भच्माऩेषा भरा अत्मॊत जरुयी शोती,धभाांतय शा ऩोयखेऱ नव्शे धभाांतय शा भौजेचा वलऴम नव्शे, शा प्रशन 

भाणवाच्मा जीवलताच्मा वापल्माचा प्रशन आशे.२ 

             त्मालेऱी उऩस्स्थताॊना उदे्दळून ते म्शणारे की, जशाजातनू एका फॊदया कडून द वऱ्मा फॊदयारा नेण्माकयीता 
नालाड्मारा जेलढी ऩूलणतमायी कयाली रागत ेतलेढीच ऩूलणतमायी धभाांतयाकयीता कयाली रागणाय आशे त्मालळलाम शा तीय 

वोडून ऩैरतीय गाठणे ळक्म शोणाय नाशी ऩयॊत  नालेत ककती उतारू मेतात माचा अॊदाज वभजल्मालळलाम नालाडी 
वाभानव भान जभलण्माचा प्रमत्नाव रागत नाशी त्माप्रभाणे भाझी स्स्थती आशे. 

             धभण शा भन ष्म कयता आशे वभाज एकवॊघ कयामचा अवेर आणण मा जगात मळ वॊऩादन कयामच ेअवेर तय हशॊद ू

धभाणचा त्माग कया जो, धभण त म्शाव भाणूव म्शणून ओऱखण्माव तमाय नाशी त म्शारा ऩाणी लभऱू देत नाशी, त म्शाॊरा 
लळषण लभऱू देत नाशी, त भच्मा ऐहशक उत्कऴाणच्मा आड  मेतो तो धभण मा वॊसेरा ऩात्र नाशी. जो धभण आऩल्मा अन मामाॊना 
आऩल्मा धभण फाॊधलाॊळी भाण वकीने लागलण्माची लळकलण देत नाशी तो धभण नवून योग आशे.३ आऩल्मा बाऴणाच्मा  
वभायोऩाप्रवॊगी त्माॊनी बगलान फ द्धाॊनी आऩल्मा लबक्ख ूवॊघारा  हदरेरा उऩदेळ उद्धृत केरा फ द्ध म्शणारे की, त म्शी 
वूमाणप्रभाणे स्लमॊप्रकाळीत व्शा, स्लत्लय वलशलाव ठेला ऩथृ्लीप्रभाणे ऩयप्रकाळी शोऊ नका, द वऱ्मा कोणाच ेअॊककत शोऊ नका 
वत्मारा धरून यशा, कोणारा ळयण जाऊ नका, त्माप्रभाणे त म्शी व द्धा वत्माचा आधाय घ्मा द वऱ्मा कोणाराशी लळ शोऊ 

नका, द वऱ्मा कोणाचा उऩदेळ ऐकू नका, वत्मारा ळयण जा शा बगलान फ द्धाॊचा उऩदेळ त म्शी मा प्रवॊगी ध्मानात ठेला,  
भाझी खात्री आशे की त भचा तनणणम च कीचा शोणाय नाशी. 
             धम्भ दीषेच्मा मा प्रलावात फाफावाशेफाॊनी भ क्ती कोन ऩथे ? अस्ऩशृम भ ऱच ेकोण ? क्राॊती आणण प्रततक्राॊती  शी 
ऩ स्तके प्रकालळत करून आऩल्मा अन मामाॊना आऩल्मा ख-मा अस्स्तत्लाची जाणील करून हदरी.फ द्ध आणण कारण भाक्वण मा 
ग्रॊथातनू त्माॊनी भाॊडरेल्मा बगलान फ द्ध आणण कारण भाक्वण माॊच्मा लवध्दाॊताचा अभ्माव केल्मालय आऩल्मा रषात मेत ेकी, 
बगलान फ ध्दाच्मा लवध्दाॊताभध्मे भानली द :खाच ेवभ ऱ उच्चाटन कयण्माचा भागण दाखलरा आशे, भाक्वणलाद म्शणतो 
की,भाणवारा धभाणची गयज नाशी,फ द्ध वाॊगतात जेव्शा रोक वभ शान ेएकत्र मेतात तेंव्शा त्माॊना नीती वदाचाय ल फॊधतूा मा 
तत्लान ेजगण्मावाठी माचा ऩ यस्काय कयणाऱ्मा धभाणची तनताॊत आलशमकता अवत.े४     

भाक्वणलाद भात्र वत्ता आणण वॊऩत्ती माॊव जीलनाच ेऩ णणत्ल भानून त्माच्मा प्राप्तीवाठी वॊघऴण कयण्माव प्रेरयत 

कयतो.मातनू क्राॊती शोत े ऩयॊत  क्राॊतीतनू यक्तऩात,रूट,अन्माम शोऊन प्रशन व टण्माऐलजी वॊघऴण लाढत जातो. फ द्ध 
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लवध्दाॊताभध्मे वत्ता आणण वॊऩत्ती माॊव भानली जीलनाच ेऩ णणत्ल न भानता दशा ऩायलभता माॊना भानली जीलनाच ेऩ णणत्ल 

भानरे गेरे आशे. 

             डॉ फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊनी हशॊद ूधभाणचा त्माग कयण्माची घोऴणा १४ आॉक्टोंफय १९३५ वारी मेलरा भ क्काभी केरी 
आणण १४ आॉक्टोंफय १९५६ वारी नागऩूय ळशयात फौध्द धम्भाची दीषा घेऊन २१ लऴाांऩूली घेतरेरी हशॊद ूधभण त्मागाची 
प्रततसा ऩ णण केरी. माप्रवॊगी जभरेल्मा रषालधी अन मामाॊना उदे्दळून केरेल्मा बाऴणात त ेम्शणारे की, धभाांतयाभ ऱे भी 
ख ऩ आनॊदी आशे, नयकातनू भ क्त झारो आशे अव ेभरा लाटत,ेबगलान फ ध्दाॊनी वाॊचगतरेल्मा धम्भाच्मा प्रचायाची आणण 

ऩ नरूज्जीलनाची धयूा भी भाझ्मा खाॊद्मालय घेतरी आशे, नाग रोकाॊनी वॊऩूणण बायतात फौध्द धम्भाचा प्रवाय केरा, आऩण 

वलणजण नागलॊळी आशोत भरा कोणी शी अॊधबक्त नकोत,ज्मा रोकाॊना फौद्ध धम्भात मामचॊ आशे त्माॊनी वॊऩूणण वलचाय 

करून फौध्द धम्भाचा स्लीकाय कयाला ज्मामोगे त ेधम्भाचे कट्टय (खये) अन मामी शोतीर. 

भी,आज वयकायच्मा कोणत्माशी ऩदालय फव ूळकतो भरा अळी भाणव ेशली आशेत जे,ककल्ल्मालय भोक्माच्मा 
जागी फवून ळत्ररूा व्मलस्स्थत हटऩतीर माचप्रकाये ळावकीम उच्च ऩदालय फवून भाझ्मा गरयफ रोकाॊलय देखयेख ठेलतीर, 

त्माॊची काऱजी घेतीर जय आभच्मा रोकाॊची प्रगती कयामची अवेर तय अळा रोकाॊना तमाय केरे ऩाहशजे, तवे्शाच आऩरी 
प्रगती शोईर. केलऱ क्राकण  ची ऩैदाव करून काम पामदा.बगलान फ ध्दाॊच ेनाल जगात प्रलवद्ध आशे भग शा धभण ऩूणण जगात 

लाढणाय मात ळॊकाच नाशी,आम्शी आभच्मा भागाणन ेजाऊ आम्शारा नलीन भागण लभऱारा आशे तो आळचे ेप्रततक आणण 

उत्कऴाणचा भागण अवून शा शे्रष्ठ भागण इथराच बायतीम आशे,मा धम्भात लेऱेन वाय फदरण्माची ळक्ती आशे, एलढी उदायता 
इतय कोणत्माशी धभाणत नाशी, फौद्ध धम्भाची तत्ल ेकाशी काऱावाठी आशेत अळी वभजूत करून घेऊ नमे, आज २५०० 

लऴाणनॊतय शी फ ध्दाॊच्मा तत्लाॊना वाये जग भानत आशे. भी घोऴणा कयतो की,फौद्ध धम्भाची अन मामी अवरेल्मा प्रत्मेक 

व्मक्तीरा द वऱ्मा व्मक्तीव बत्रवयणॊ,ऩॊचळीर आणण २२ प्रततसा देऊन फौद्ध धम्भाची दीषा देण्माचा ऩूणण अचधकाय आशे. 

 

उऩवॊशाय 

वदय रेखाच्मा भाध्मभातनू डॉ फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊच्मा फौद्ध धम्भ दीषेचा चचककत्वक अभ्माव मा वलऴमाॊतगणत 

डॉ आॊफेडकयाॊनी देळ-वलदेळात बाऴणाॊच्मा भाध्मभातनू फौद्ध धम्भ वलऴमक भाॊडरेरे वलचाय, रेखन माॊचा अभ्माव करून मा 
वलऴमाच ेवॊळोधनात्भक भशत्त्ल वभजून घेण्माचा प्रमत्न केरा आशे.डॉ फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊनी बगलान फ द्ध आणण त्माॊचा 
धम्भ मा ग्रॊथात धभण आणण धम्भ माॊची वोप्मा बाऴेत उकर करुन त्मा दोघाॊतीर पयक वभजालून वाॊचगतरा आशे, हशॊद ू

धभाणतीर चात लणण्मण व्मलस्था शी भाणवा-भाणवात बेद तनभाणण कयणायी वभाज व्मलस्था अवून, फौद्ध धम्भात भानलारा 
कें द्रस्थानी ठेलून वाभास्जक वलऴभतरेा स्थान हदरेरे नाशी, तवेच फौद्ध धभण शा वलसानलादी आणण तकाणच्मा कवोटीलय खया 
उतयणाया धभण म्शणून जगबय प्रलवद्ध आशे, कोणत्माशी कभणकाॊड ल अॊधश्रद्धा माॊना फऱी न ऩडता आऩल्मा वदवललेक फ द्धीरा 
भानण्माच ेवलचाय स्लातॊत्र्म फौद्ध धभाणत आशे. 

फ द्ध धम्भ शा तनवगण तनमभाॊचा ल नीतीभत्तचेा वन्भान करून भानलाच्मा आदी-भध्म,आणण अॊततभ कल्माणाचा 
भागण आशे, शे त्माॊनी मा ग्रॊथाच्मा भाध्मभातनू बायतीम वभाजाव ऩटलून हदरे आशे. फ द्ध आणण कारणभाक्वण मा ऩ स्तकात 

त्माॊनी भाक्वणलादी तत्त्लसानाचा आणण जगात उऩरब्ध अवरेल्मा फ द्ध तत्त्लसानाचा अभ्माव करून दोघाॊच्मा शी त रनेत 

फ द्ध तत्त्लसान शे भाक्वणलादा ऩेषा कव ेभानल उऩमोगी आशे शे त्माॊनी स्ऩष्ट केरे आशे,त्माचा शी अभ्माव मा रेखात 

कयण्मात आरा आशे. डॉ फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊच्मा धभाांतयाच्मा २१ लऴाणच्मा प्रलावात त्माॊनी १३ आॉक्टोंफय १९३५ वारी 
त्माॊनी नालळक मेथीर मेलरा मा हठकाणी भ ॊफई इराखा दलरत लगीम ऩरयऴदेत केरेरे बाऴण, तवेच १९ पेब्र लायी १९३६ 

योजी ऩनलेर मेथे केरेरे बाऴण, ३० भ ेत े२ जून १९३६ वारी भ ॊफई मेथे अणखर भ ॊफई इराखा भशाय ऩरयऴदेत केरेरे भ क्ती 



 
 

डॉ फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा फौद्ध धम्भ दीषेचा चचककत्वक  अभ्माव                                                                           Volume - 10 | Issue - 9 | June - 2021 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Journal for all Subjects : www.lbp.world 

5 
 

 

कोन ऩथे ? मा बाऴणाचा आणण १४ आॉक्टोंफय १९५६ वारी अळोक वलजमादळभी हदनी नागऩूय ळशयात घेतरेल्मा फौद्ध 

धम्भ दीषेप्रवॊगी उऩस्स्थत अवरेल्मा आऩल्मा  रषालधी अन मामाॊवभोय आम्शी फौद्ध का झारो? मा केरेल्मा ऐततशालवक 

बाऴणाचा मा रेखात अभ्माव कयण्मात आरा आशे. 
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