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:: :: :: :: सपंादक यसपंादक यसपंादक यसपंादक य    मनोगतमनोगतमनोगतमनोगत    ::::::::    
 

“युगपु ष डॉ बाबासाहबे आंबेडकर” हा मह वपूण सदंभ ंथ आप या हाती दतेाना आ हाला अितशय 
आनंद होत आह.े भारता या वातं या या अमृत महो सवािनिम  आम या महािव ालया या वतीन े ाचाय डॉ. 
वसंत िबरादार पाटील यां या मागदशनाखाली िविवध िवषयावर ऑनलाईन चचास , कायशाळा, प रषद घे यात 
आ या. यापैक  समाजशा  िवभागा या वतीने “युगपु ष डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर” या िवषयावर एक दवसीय 
आंतररा ीय चचास  द. ९ एि ल २०२२ रोजी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या १३१ ा जयतंी 
दनािनिम ाच े औिच य साधून घे यात आले. या चचास ाला महारा , आसाम या बरोबरच दशे- िवदशेा या 

भागातून मोठया माणात ितसाद िमळाला. सदरील चचास ा या िनिम ान े एक वैचा रक अमू यसंदभ ंथ 
कािशत कर याच ेजाहीर क न या अनुषंगान ेिववध उपिवषय सुचवून शोधिनबंध पाठिव याचे आ ही आवाहन 

केले होत.े आम या आवाहनाला चंड ितसाद दऊेन नामां कत आिण नवो दत अशा िविवध तरातील 
अ यासकांनी अितशय अ यासपूण असे आपले शोधिनबंध पाठिवले.  वेळे या आत आ हाल फार मोठा ितसाद 
िमळाला. यामुळे हा ंथ एक वैचा रक मंथनाचा अमू य ठेवा बनला आह.े डॉ बाबसाहबे आंबेडकरांनी आपले संपूण 
आयु य ह ेरा  उ ारासाठी सम पत केल ेहोत.े यांनी वातं य, समता, बंधु व आिण यायासाठी अनेक लढे लढले 
उदा. चवदार त याचा स या ह, काळाराम मं दराचा स या ह असे स या ह क न समाजाम ये सामिजक समता 

थािपत केली.  युगान-ुयुगापासुन गुलाम, अ पृ य, तु छ, शू  हणुन जीवन जगणा या लोकांना माणूस बनवुन 
वािभमानान,े ताठ मानेन ेजीवन जग याचा मानवी ह  ा  क न दला. भारतीय संिवधानाची िन मती क न 

सवाना समान नागरी ह  दान क न दले, हणून ते ख या अथाने युगपु ष ठरतात. यामुळे युगपु ष डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यां या जीवन कायावर काशझोत टाकणारा वैचा रक मंथनाचा अमू य ंथ िनमाण करताना 
आ हाला मन वी आनंद होत आह.े यामुळे सव अ यासपूण शोधिनबंधलेखकांच े आ ही मनःपूवक आभार  
करतो. 

आम या कसान िश ण सारक मंडळाचे अ य , सिचव आिण सव पदािधकारी िविवध उप म 
रािब यासाठी आ हाला नेहमीच ो साहन दते असतात. हणून यांच ेही मनःपूवक आभार. या िनिम ान े“युगपु ष 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर” या ंथाची वैचा रक मांडणी असणारी सुंदर तावना िल न आमचे मनोबल वाढवले 
या ब ल आमचे ेरणा ोत, मागदशक महारा ाच े यातनाम लेखक, सािहि यक आिण महािव ालयाच े ाचाय 
डॉ.वसंत िबरादार पाटील, महािव ालयाच ेउप ाचाय डॉ. डी. डी. चौधरी (नॅक सम वयक), कायालयीन अधी क 

शांत ड गळीकर यांच ेही मनःपूवक आभार. 
हा ंथ आकषक, सुंदर, डौलदार व पात कािशत के याब ल काशक राजेश उंबरकर यांचे ही िवशेष 

आभार.  सदरील ंथासाठी यांनी, यांनी आ हाला मदत केली, आ हाला ो सािहत केल े या सवाचे हा दक 
आभार मानून हा ंथ वाचकां या हाती दतेाना आ हाला आनंद होत आह…े..ध यवाद… 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सतीशसतीशसतीशसतीश    गंगारामगंगारामगंगारामगंगाराम    ससाणेससाणेससाणेससाणे    
सपंादकसपंादकसपंादकसपंादक    
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:: :: :: :: तावनातावनातावनातावना    ::::::::    
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरां याआबंडेकरां याआबंडेकरां याआबंडेकरां या    िविवधिविवधिविवधिविवध    पांचापांचापांचापांचा    मूलगामीमूलगामीमूलगामीमूलगामी    वधेवधेवधेवधे    घेणाराघेणाराघेणाराघेणारा    ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक    थंथंंथथं    

जागितक करणा या आज या काळात कधी न ह ेएव ा मो ा माणात मानवी जीवन धो यात आलेल े

आह.े भांडवलशाही या या काळात मानवी मू यांचा चंड हास होतो आह.े 'शोषण' हाच आजचा धम बनू पाहात 

आह.े मािहती तं ाना या महा फोटाने संपूण जग जवळ आणले आह.े याच ेएका छो ाशा खेडगेावात पांतर 

केले आह.े जगात जरा कुठे काही खु  वाजल ेक  याची खबर लगेच आप यापयत पोहोचत.े जग जवळ आले; मा  

माणसं ?  माणसं .... पर परांपासून कोसो दरू गेली..!  

       अशा काळात मानवजातीला फ  एकच गो  वाचवू शकते ती हणज ेिवचार. होय, िवचारच..! माणुस हा 

मुळात िवचार करणारा ाणी आह.े मा  या भांडवलवादी जगान े याची िवचारश च गोठवून टाकली आह.े 

िजकडिेतकड े पधा, पधा आिण पधा..!  

      या धावपळी या आयु यात ना तो वतःशी बोलायला तयार आह;े ना इतरांशी. जागितक भांडवल शाही न े

फ  नफा आिण नफा हचे मू य वीकारलेले आह.े हणून माणसाला या दृ  पधतून बाजूला काढून शांतपणे िवचार 

करायला लावणे ह ेअितशय मह वाचे झाले आह ेआिण िवचारांची या ही फ  आप या महामानवास पासूनच 

सु  होऊ शकते आप या पूवजांनी आप यासाठी खूप काही क न ठेवले आह े िल न ठेवले आह े याबर कूम 

वाग याची आिण िवचार कर याची आज खरी गरज िनमाण झालेली आह.े हणूनच आ ही आम या महा मा फुल े

महािव ालया या वतीन े महामानवां या िवचार कायाचा जागर हावा हणून भारतीय वातं या या 

अमृतमहो सवी वषािनिम  िविवध आंतररा ीय चचास ांचे आभासी मा यमातून आयोजन केले असून, याचाच 

एक भाग हणज ेयुगपु ष डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां यावरील चचास  आिण याचे फिलत हणज ेहा संदभमू य 

असलेला दजदार 'महा ंथ' होय. 

      भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या जीवन कायािवषयी तस े पाहता भरपूर लेखन झालेले आह.े 

धनंजय क र, चा.ं भ. खैरमोड ेआद नी यांचे अ यंत अ यासपूण जीवन च र  रेखाटलेले आह.े महारा  शासनान े

यां या जीवनकायावर अ ितम असा गौरव ंथही कािशत केलेला आह.े यािशवाय िविवध  आिण सं थां या 

वतीन ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या जीवन कायावर सात यान ेिविवध ंथ कािशत होत आहते. िविवध संगी 

यांनी केले या भाषणांचा सं हही अनेक खंडांत कािशत झालेला आह.े  

    या पा भूमीवर आ ही कािशत करीत असले या 'युगपु ष डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर' या ंथाचे वेगळेपण 

काय? असा  सहािजकच आप या मनाला पडला असेल. तर िम हो, आम या या ंथाचे वैिश  ंथ 

वाच यानंतर तुम या ल ात येईलच. डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यां या जीवन कायािवषयी या ंथात लेख आहतेच; 

याच बरोबर यां या िवचारांवर काशझोत टाकणारे, यां या िवचारांची न ान े मािहती दणेारे आिण 
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संशोधना मक मांडणी करणारे नव संशोधकांचे, ा यापक- अ यासकांच ेआिण िव ा याचेही मह वपूण लेख या 

ंथाम ये आ ही जाणीवपूवक समािव  केल ेआहते. या ंथात भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची िविवध 

पे आपणास पाहावयास िमळतील. िश ण घे यासाठी जीवाचे रान करणारे ानवंत िव ाथ , पा यासाठी, मं दर 

वेशासाठी स या ह करणारे लढव ये, बॅ र टर, ाचाय, अथत , िश ण त , समाजशा , मानव वंश 

शा , धम शा ाची िच क सा करणारे महापंिडत, मानस शा ाचे अ यासक, जगातील िविवध रा यघटनांच े

अ यासक, जात- वगाता या चळवळ चे मागदशक, जागितक पातळीवरील त व , लेखक, संपादक, प कार आिण 

िन भड व े , नवभारताच ेजाणते सामािजक, राजक य नेते, त ेभारतीय रा यघटनचे ेिश पकार इ यादी नानािवध 

पैलूंचे दशन या ंथांतून आपणास घडले. सोबतच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची िवचार प ती, काय णाली, यांनी 

अंिगकारलेली जीवन मू ये आिण येयिन ा यांचाही प रचय या ंथा या मा यमातून आपणास होईल. 

      डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या िवचारांच े िविवध पैलू समजून घे यासाठी आिण यां या िवचारांची 

आज या या जागितक करणा या काळातील ासंिगकता ल ात घे यासाठी हा ंथ अितशय मह वाचा ठरेल याचा 

मला िव ास आह.े  

      या ंथा या संपादनासाठी गे या अनेक मिह यांपासून अथक प र म घेणारे आम या महा मा फुले 

महािव ालया या समाजशा  िवभागाचे मुख व तुत ंथाच ेसा ेपी संपादक डॉ. सतीश ससाणे यांचे मी या 

िनिम ान ेमनःपूवक अिभनंदन करतो. तसचे या ंथासाठी यांनी यांनी आपला अमू य वेळ काढून, अ यासपूण 

मांडणी क न लेख पाठवले, या सव लेखकांच,े संशोधकांच,े अ यासकांचहेी मी मनःपूवक अिभनंदन ! आिण 

वाचकां या हाती हा िविवधांगी स दय मू य आिण संदभ मू य लाभलेला  सुंदर ंथ सपूुद करतो.  

            ध यवादध यवादध यवादध यवाद ! 

  

 

ाचाय 

डॉडॉडॉडॉ. . . . वसतंवसतंवसतंवसतं    िबरादारिबरादारिबरादारिबरादार    
महा मा फुले महािव ालय अहमदपूर िज. लातूर 
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ABSTRACT :  
This dilapidated India is made possible by a comprehensive and development-oriented 

constitution, which is as diverse as India, with innumerable castes, religions, customs and traditions, 
a myriad of conflicting aspects of many different aspects.  The tools of the alchemy constitution, 
which will soon join the ranks of the developed nations, are a seemingly insurmountable challenge.  
Dr. Babasaheb Ambedkar, with his unique erudition, created the world's largest, in fact, magnificent 
Indian state, which is many times more magnificent in terms of size and success, in just 3 years.  It is 
safe to say that Dr. B.R. Ambedkar was not only the architect of the Indian Constitution but also the 
architect of a truly modern India. 
                        “However  good a Constitution may be,  it  is  sure 
                        to  turn out  bad  because  those  who are called   
                        to work  it, happens  to be bad. However  bad 
                        a Constitution may be, it  may  turn  out  good  if those   
                        who are called to  work it, happen to be a good lot.” 
                                                                                                    -- Dr. B. R. Ambedkar 
KEY WORDS: Constitution, Drafting committee , Provisions, Constitution assemble, law-Making, 
Rights etc. 
INTRODUCTION 

In the world the great man first has to be born in the form of the great man and then he has to 
prove himself the great man by his enriched personality with virtues and by his great capability. 
According to such a rule of the world Dr. B. R. Ambedkar was born in the form of the great man, on 
14th April 1891 at Mahu in Madhya Pradesh of India. Bhimrao Ramji Ambedkar, also known as 
Babasaheb, was an Indian nationalist, jurist, Dalit, political leader, activist, philosopher, thinker, 
anthropologist, historian, orator, profilic writer, economist, scholar, editor, revolutionary and the 
revivalist of Buddhism in India. He was also the chief architect of the Indian constitution. Born into a 
poor untouchable family, Ambedkar spent his whole life fighting against social discrimination, the 
system of Chaturvarna – the Hindu categorization of human society into four varnas – and the Indian 
Caste System.  

The great man Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar’s active life, glorious personality and great 
capability. These characteristics forever are worthy of writing with the golden letters, in the useful 
history of the nation India of the entire world and of the universal mankind. (1) 
OBJECTIVES OF RESEARCH :  

1. A detailed study of the Indian Constitution. 
2. An objective study of  Dr.  B.  R Ambedkar's contribution to the Indian constitution. 
3. To shed light on the controversy in the Constituent Assembly. 

HYPOTHESIS OF RESEARCH :  
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1. The draft committee had seven members, but in all of them, Dr.  B.  R.  Ambedkar's role and 
work was undoubtedly supreme. 

2. Dr.  B. R.  Ambedkar Although is only the chairman of the drafting committee, his role in the 
whole Constitution making process has been excellent and central. 

THE SCOPE OF STUDY :  
The scope of the research presented is of a global nature as the researcher will have to consult 

the constitutions of other nations of the world while studying the Indian constitution making process. 
RESEARCH METHODOLOGY :  

Newspapers, online communities, reports, reference books,  audio-visual evidence, etc. fall 
into the category of secondary data are  to use it in this research 
REVIEW OF LITERATURE :  

The present research is based on various reference books, articles available on the internet 
regarding the subject, research papers, debates in the Constituent Assembly. 
CONTRIBUTION  IN  MAKING  OF CONSTITUTION     
THE  FUNDAMENTAL  RIGHTS :  

Ambedkar  was  a  champion  of  fundamental  rights  and  said: “I  came  into  the  
constitution  assembly  with  a  greater  aspiration  than  to  safeguard  the interest  of  the  scheduled  
castes.  I  had  not  the  remotest  idea  that  I  would  be  called  upon  to undertake  more  
responsible  function. I  was,  therefore,  surprised  when  the  assembly  elected me to  the  Drafting  
Committee.  I  was  more  than  surprised  when  the  Drafting  Committee elected  me  to  be  its  
chairman”.  The  Part  III  of  the  Indian  Constitution  guarantees  the fundamental  rights  to  the  
citizens  against  the  state.  Some  of  the  fundamental  rights contained  in  Articles  15(2),  17,  23,  
and  24  are  also  enforceable  against  individuals  as  they are  very  significant  rights  relating  to  
the  prohibition  of  discrimination  on  grounds  of  religion, race,  caste,  sex  or  place  of  birth  etc.  
The  text  prepared  by Ambedkar  provided  constitutional guarantees  and  protections  for  a  wide  
range  of  civil  liberties  for  individual  citizens,  including freedom  of  religion,  the  abolition  of  
untouchability  and  outlawing  all  forms  of discrimination.  Ambedkar  argued  for  extensive  
economic and  social  rights  for  women. Dr.  Ambedkar  was  rather  more  instrumental  in  
incorporating  Article  17  which  provides  for the  ‘Abolition  of  Untouchability’  whereby  
“Untouchability’’  is  abolished  and  its  practice  in any form  is  forbidden.  The  enforcement  of  
any disability arising  out  of  “Untouchability’’ shall be  an  offence  punishable  in  accordance  
with  law.  Based  on  this  article,  the  Civil  rights Protection Act  1965  and  the  Prevention  of  
Atrocities  (Scheduled  castes  Scheduled  tribes) Act 1989  was  enacted  by  the  Parliament  for  the  
protection  of  Dalit  rights.  Even  though,  castebased  discrimination  and  violence  still  remains  a  
fact  of  life  in  Today’s  India,  there  has  been considerable  progress  for  the  historically  
disadvantaged  sections  of  society.( 2) 
PARLIAMENTARY DEMOCRACY :     

Ambedkar was a strong advocate of parliamentary form of government  right  from  the 
inception  of the  Government  of India Act of  1935. He firmly believed that  the parliamentary 
system of government alone can usher in an egalitarian society through the application of principles 
of social democracy. Dr. Ambedkar social democracy comprises politicians, political parties with 
high standards of political morality, honesty and integrity and strong and highly responsible 
opposition parties or parties committed to the cause of downtrodden and depressed classes. The 
preamble of the Indian Constitution echoes the principles of parliamentary  democracy.  It  reads: 
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“We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist 
Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens- justice Social, Economic and Political; 
Liberty of thought, expression belief, faith and  worship, Equality of  status and of opportunity and to 
promote among them all-Fraternity, assuring the dignity of Individual and the Unity of the Nation, in 
our Constituent Assembly this 26th  day of November, 1949 do hereby adopt, enact and give to 
ourselves this constitution.” Dr. Ambedkar was a strong advocate of federal structure of the union 
and states based on the principles of strong centre and independent states. Dr. Ambedkar also did 
great service to  the nation by proposing  the institution  of unified judicial system and common All 
India Services with a  view  to  strengthen  the national  unity  and  integrity.(3) 
PROTECTIVE DISCRIMINATION/RESERVATION : 

The real contribution of Ambedkar is reflected in the protective discrimination scheme or the 
reservation policy of the government envisaged under some provisions of Part III and many of Part 
IV dealing with the constitutional mandate  to ameliorate  the condition  of  the Scheduled  Castes 
and Scheduled Tribes and the other backward classes. Provisions like Article 17 prohibiting 
untouchability, Article 30 dealing  with  the  protection  of  minorities  are  some  of  the notable  
examples.    The Articles 15(4) and 16(4) of Part III and Part XI, and Schedule V and VI dealing 
with the upliftment of Scheduled  Caste and  Scheduled  Tribes  speak  clearly  about  the substantial 
and significant contribution of Ambedkar for the development of untouchables.5  Ambedkar made it 
his life mission to uplift the untouchables and the other downtrodden masses from the unequal 
position of inferiority to that  of equal  position  of parity  in socioeconomic  status with other high 
caste Hindus. It was for achieving this goal the reservation policy or the scheme of protective 
discrimination was advocated and achieved by him for ten years at least to ameliorate the conditions 
of the various depressed and  downtrodden  sections  of  Hindu  society. (4) 
DR. B. R. AMBEDKAR AND CONSTITUTIONAL RIGHTS TO WOM EN : 

Baba Sahib Dr. Ambedkar worked with dedication, zeal & conviction for the betterment of 
women on becoming Chairman Of ConstitutionDrafting Committee & First Law Minister 
ofIndependent India. He gave India a living& organicConstitution, enshrining in it all those 
conditionswhich are necessary to promote fraternity among allcitizens of free India, including 
women.Discrimination on the basis of caste, religion, sex,creed, place of birth was codified as illegal 
acts underthe Statute Book. The Indian Constitution providesfor Equality before Law (Art.14 ) , the 
State shall notdiscriminate any citizen on the grounds of , religion,caste, race, sex , place of birth or 
any of them (Art15), equal opportunities to all citizens in mattersrelating to employment or 
appointment under theState (Art16), equal pay to all for equal work for bothmen & women (Art.39d 
) right to work , to educationand public assistance in certain cases (Art 41),Provision of just and 
human conditions of work andmaternity relief (Art 42) , Provision of uniform CivilCode to all the 
citizens throughout the IndianTerritory (Art 44). Dr. Ambedkar by his scholarly arguments in 
framing/ debating Indian Constitutionget put his sea of equality for women by getting them right of 
vote to equalise her position in running the (5) 
STATE SOCIALISM :  

State socialism is the ideology in which the government holds control over the industries and 
various other social service sectors. Dr. Ambedkar supported state socialism in the draft Constitution 
as he suggested state ownership in agriculture with modified means of cultivation. He believed that 
an economy with state-controlled industries would let the democratic government presuppose a 
democratic form of society as it would induce a sense of social conscience in the minds of citizens. 
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There is a famous statement of Ambedkar in this regard, “‘Rights are protected not by law but by the 
social and moral conscience of society”. But he faced opposition from the Assembly and thereby he 
could not incorporate state socialism under the part of fundamental rights in the Constitution. 

Ambedkar felt that democracy is not merely a political aspect but forms the root of social 
relations among the people within the society. All the characteristic features of democracy such as 
equality, morality, freedom, etc. have to be adopted by society first, only then the adoption of the 
democratic system in the Constitution will be successful. To deny equality in social and economic 
life would adversely affect democratic notions. Therefore, he emphasised the need of having the 
people realise the rights and duties conferred on them by the State and not just establish the organs of 
the state because it will defeat the purpose of making India an independent democracy. (6) 
EMERGENCE OF CONSTITUTION :  

Fundamental rights have been used to abolish untouchability and this prohibits discrimination 
on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. They also forbid trafficking of human 
beings and forced labour. They also protect cultural and educational rights of ethnic and religious 
minorities by allowing them to preserve their languages and also establish and administer their own 
education institutions. In 1919, the Rowlatt Act gave extensive powers to the British government and 
police which resulted in the indefinite arrest and detention of individuals. The public eventually 
opposed this act which led to mass campaigns of nonviolent civil disobedience throughout the 
country demanding guaranteed civil freedom. In 1928, the Nehru commission[The Nehru report of 
10th August,1928 was a memorandum outlining a proposed new dominion status constitution of 
India.It was prepared by a committee of the all parties conference chaired by Motilal Nehru with his 
son Jawaharlal acting as secretary.There were nine other members in the committee,including two 
muslims.] Composing representatives of Indian political parties proposed constitutional reforms for 
India that apart from calling for dominion status for India and elections under universal suffrage, 
would guarantee rights deemed fundamental, representation for religious and ethnic minorities and 
limit the powers of the government. In 1931, the Indian National Congress(Indian Political Party) 
adopted resolutions committing itself to the defence of fundamental civil rights, as well as socio-
economic rights. Committing themselves to socialism in 1936, the congress leaders took examples 
from the constitution of the Soviet Union, which inspired the fundamental duties of citizens. Task of 
developing a constitution for the nation was undertaken by the constituent Assembly of India, 
composed of elected representatives.  The constituent Assembly first met on December 9, 1946 
under the president  Dr. Sachidanand later Dr. Rajindra Prasad was made its president. While 
members of congress party of diverse political backgrounds took responsibilities of developing the 
constitution and national laws.  Dr Bhimrao Ramji Ambedkar became the chairperson of the drafting 
committee, while Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel became chairpersons of 
committees and subcommittees responsible for different subjects. The universal declaration of 
human rights on 10th December 1948 had a significant effect on the Indian Constitution which called 
upon the member states to adopt these rights in their respective constitutions. The fundamental rights 
were included in the first draft constitution(February 1948), the second draft constitution(17th 
October 1948) and final third draft constitution( 26th November 1949) prepared by the drafting 
committee. (7) 
CONCLUSION 

The total membership of the Constituent Assembly was 389 of which 292 were 
representatives of the provinces, 93 represented the princely states and four were from the chief 
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commissioner provinces of Delhi, Ajmer-Merwara, Coorg and British Baluchistan.  It is natural for 
people to think that if there were 389 delegates in the Constituent Assembly, then Why is Dr. 
Babasaheb Ambedkar called the architect of the constitution?  The objective answer to this question 
can be found only when you study the history of Indian constitution making without any prejudiced 
view.  Why is Babasaheb Ambedkar called the architect of the Indian Constitution?  This does not 
mean that other members of the Constituent Assembly did not play any role or that Dr.  Apart from 
Ambedkar, the role of other members in the Indian Constitution is zero, so this answer is just as 
wrong.  Because Dr.  While Babasaheb Ambedkar was given the title of the architect of the Indian 
Constitution, many other intelligent members of the Constituent Assembly have also contributed to 
the drafting of the Indian Constitution on the strength of their intellectual skills. 
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INTRODUCTION : 

"भाकरी पे ा इ त यारी” (respect is sweeter than bread) "गुलामाला गुलामीची जाणीव क न 

ा, हणज ेतो आपोआप बंड क न उठेल" (let the slave know of slavery, so that he will automatically 

rebel) These two sentences of Dr Babasaheb Ambedkar are important in the building of self-
consciousness in the mind of depressed people. In his time untouchable people, women, workers, 
farmers, were living their life seme as slavery. Among them untouchables did not have even a single 
right to keep their existence in the society. Upper caste people were exploiting them physically, 
economically, and psychologically also. Landlords were exporting the landless.  Women were 
exploiting from men. Their lives were extremely encroached in the patriarchal system. This section 
was sharing the majority of the part in the total population.  

These people were repressed for thousands of years by the traditional social system. Their 
status, rolls, positions were fix and determined.  Generation to generation they had followed their 
positions in the society.   They hadn't allowed themselves to move forward   and uplift themselves.   
There was no mobility.  In this situation   they had lost their identity as humans. Dignity had been 
lost and the more important they had lost their self-consciousness. 

Dr. Babasaheb Ambedkar one of the intellectual persons who identified the worst condition 
of the depressed classes.  To abolish this kind of slavery he started to work against it. He had started 
several movements, and made amendments of several laws, made new drafts of laws and finally 
made arrangements in the constitution of equal opportunity to every individual. 

In this search paper I tried to highlight the contribution of Dr Babasaheb Ambedkar regarding 
awakening of the self-consciousness of repressed people. 
OBJECTIVES: 
1.   To understand the contribution of Dr Babasaheb Ambedkar regarding welfare of repressed 
classes. 
2.  To get the knowledge of the contribution of Dr Babasaheb Ambedkar in awakening the self-
consciousness of oppressed classes. 
1. Support to industrialisation: 
        Dr Babasaheb Ambedkar was in favour to support the industrialisation.  There are several 
motives behind this approach.  To him, industrialisation is only the way of destroying the traditional 
culture which is based on the caste system in rural areas.  Industrialisation increased urbanization. It 
also helps to migrate towards urban areas. Industrialisation promotes education and especially 
technical education.  Suppressed people can migrate to urban places and can avail the opportunity of 
education especially technical education.  If they do so they will try to oppose caste-based 
occupation and can get better job opportunities in any small-scale industry. Eventually the weaker 
people will be able to develop their consciousness. In this regard Avinash Kumar wrote, " Secondly, 
his understanding was that the eventual liberation of the peasantry and landless agricultural workers 
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lay in rapid industrialisation, urbanisation, and education" (1) 
Babasaheb Ambedkar's vision of industrialisation getting benefited even today.  He has given 

lots of contribution in the development of the infrastructural facilities like, Power Grid, water storage 
Dams, Road for transportation. These efforts have benefitted in the development of industrialization 
and urbanization. Today we see a massive range of industrialisation and urbanisation. These two 
developing phenomena resulted in the overall emancipation of farmers, Dalits, landless labourers, 
and all such downtrodden and marginalized people.  Since last 5 or 6 decades they have made able to 
develop their self-consciousness. 
2. Educate, Agitate, Organize...! The slogan. 
This slogan was used by Dr Babasaheb Ambedkar in 1942. It has its own deep meaning. " Babasaheb 
Ambedkar, the social reformer and India’s first Justice Minister, used this slogan in a 1942 speech to 
All India Depressed Class Conference to drive home the point to that a mass move movement was 
needed to upend class oppression". (2) 

Dhamma Kalyan have kept the original words of Dr Babasaheb Ambedkar, with the given 
reference as Bombay:  Popular Prakashan, 3rd ed. 1971, p.351.  The word is, " My final words of 
advice to you are Educate, Agitate and Organise; have faith in yourself.  With justice on our side, I 
do not see how we can lose other battle. The battle to me is a matter of joy.  The battle is in the 
fullest sense spiritual. There is nothing material social in it. For ours is a battle not for wealth or for 
power.  It is a battle for freedom.  It is a battle for the reclamation of the human personality." (3) 
With the use of this slogan Dr Babasaheb Ambedkar has given a beautiful message to the depressed 
people.  It is benefited to uplift themselves or their emancipation or to get their reclamation, 
especially to awakening their self-consciousness. This message is not limited to only Indian 
oppressed people, it is for all those people who are oppressed by their oppressors in every corner of 
the world. Until the person is not educated, he cannot get a proper sense. He cannot get proper 
knowledge of the self, society and universe; and especially he can't understand the oppressor's 
ideology of oppression. 

'Agitate' does not mean to agitate physically. It is a mental revolution.  Every individual has 
to struggle for his overall upliftment in a peaceful way.  Agitation of a person against social evils, or 
to progress himself is the spirit of self-consciousness. 
    For unit and work together there is necessary the term of organise. Fraternity, Unity and 
equity are the aspect of the organise term. Any saviour issue or problem can be resolved when people 
organize. Organizing makes the nation more strengthened and united. Any person can get self-
consciousness only when he shares his thoughts with others. 
3.Hindu Code Bill: 

1951 Dr Babasaheb Ambedkar introduced the Hindu code bill.  Unfortunately, it can't be 
implemented and pass. But letter on after 1st Lok Sabha election Pandit Jawaharlal Nehru has 
divided this bill into several acts; like Hindu Marriage Act 1955, Hindu succession Act 1956 and so 
on. Although it is implemented by Jawaharlal Nehru but it is the victory of the vision of developing 
the self-consciousness of women of Dr Baba Saheb Ambedkar. 
     This bill had great meaning in itself. It was the weapon that cut down the chain of the jail in 
which the Indian woman was confined for thousands of years. 

The objectives of the Bill are as follows. 
“1.  Codify the law relating to rights of property of deceased Hindu without making a will (intestate) 
for both gender, son and daughter 
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2.  Succession among the different heirs to the property of deceased (intestate) 
3.  law of maintenance, marriage, divorce, adoption, minority and guardianship” (4) 

These Objectives are absolute with special meaning itself. These are not the words or rules 
only.  This is the way and vision of awakening of consciousness of Indian women.  However, the 
Hindu code bill could not pass but through which got the help in awakening of their self-
consciousness. Indian women were able to get a dignified life. 
CONCLUSION: 

Dr. Babasaheb Ambedkar was completely successful in awakening the consciousness in the 
mind of depressed people.  Now these people have much Awareness of themselves and their socio-
cultural condition. Today   these people are getting enough education and are fighting for their rights. 
Also, they are getting organized for their common goals.   These people are contributing to India's 
development. Since Independence Indian women have also given their major share in the 
development of economic, political and educational institutions. It could happen only due to the 
development of their self-confidence.  This phenomenon is the greatest aspect of Dr Babasaheb 
Ambedkar's social engineering. 
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ABSTRACT 
Bhimrao Ramji Ambedkar was an Indian jurist, political leader, philosopher, thinker, writer, 

economist, editor, first law minister of independent India and the chief architect of the Constitution 
of India. Dr. Ambedkar fought for extensive economic and social rights for women. He avowed that 
women should be given all round development specially social and educational, well beings and also 
socio-cultural rights. He laid emphasis that each and every section of Indian women be given their 
due share and it is a must to maintain and protect dignity and modesty of women. Ambedkar 
advocated democracy in every field: social, economic and political. .In this paper I want to give 
some glimpses about Ambedkar’s contribution towards Women Empowerments. 
(Key Words- Dignity, Empowerment) 

Women empowerment as a concept was put forward at Nairobi at the International women 
Conference in 1985, which defined it as redistribution of social power and control of resources in 
favor of women1. In modern sense the term ‘women empowerment’ has come to be associated with 
women‘s struggle for social justice and equality2.  The United Nations Development Fund for 
Women (UNDFW) contains the following factors in its definition of women empowerment:  
1. Acquiring knowledge and understanding of gender relations and the way in which these 
relations may be changed.  
2. Developing a sense of self-worth, a belief in one’s ability to secure desired changes and the 
right to control one’s life3.  
             The empowerment of the woman begins when she becomes aware of the socio-psycho-
cultural injustice that is being done to her and also how gender inequality and social-cultural, 
economic and political forces are affecting her adversely in every sphere of life. It starts when she 
becomes fully aware of her positive self-image, self-esteem, positive rights and duties, her 
capabilities and potentialities. Thus to empower women in the real sense is to enable them to flower 
their talents, facilities, abilities and capacities, and to realize their full potentialities, and real identity 
as also freedom of thought, expression and action, and strength to handle in every situations. It is not 
only to make them aware of their capacities, but also to provide them with the opportunities, 
facilities, and external and internal environment to utilize their inherent qualities and to develop their 
self-confidence, self-esteem, self-dignity and the ability to raise a voice and fight against injustice, 
exploitation and violence done to her. Thus women empowerment refers to increasing the spiritual, 
political, social, educational, gender or economic strength of individuals and communities of women. 
Women’s empowerment in India is heavily dependent on many different variables that include 
geographical location (urban/rural) educational status, social status (caste and class) and age. 
Empowerment of women is essentially the process to lift-up of economic, social and political status 
of women in the society. 

During the early Vedic period, women of India enjoyed equal rights with men, participating 
in different spheres. Both husband and wife enjoyed the property rights and widow was allowed to 
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re-marry. Women enjoyed a high status before 300 BC but after this period, there was a sudden shift 
in their status. The great ancient philosopher    Manu was of opinion that night and day, never let a 
woman be free. She should be kept under her control by relations, a father in childhood, a husband in 
youth and a son in old age, a woman is not fit to be independent. Our society has been affected by 
Manuwadi culture for centuries. This was the culmination of the humiliation and injustice done to 
women in the Manusmriti period. The status of women was not similar throughout Indian history. It 
went on changing in a positive way due to the efforts of reformist movements launched by Bhakti 
saints like Meera bai, Kabir and others, Sharana movement headed by Basaveshwara, social 
reformers like Raja Ram Mohan Roy, Mahatma Gandhi, Mahatma Jyotiba Phule,  Dr. B. R. 
Ambedkar and others. The present study has thrown light on the philosophy of Dr. Ambedkar and his 
ideas on the struggle for women empowerment-social equality, democracy, humanism and overall 
betterment of women. 

 The advent of B.R. Ambedkar on the social and political scene of India did contribute a 
great deal to the cause of women’s emancipation. He respected women’s dignity without belittling 
their roles as mothers and wives. He propagated equality in family and dignity of women’s 
personality in society. His organized the Bahishkrit Hitakarini Sabha, to promote education and 
socio-economic improvement, as well as the welfare of the “depressed classes”. For the protection of 
rights he started many periodicals like Mook Nayak, Bahishkrit Bharat, and Equality Janta4. Right 
from Mook Nayak and Bahiskrit Bharat, oppression of women remained a major plank of Dr. 
Ambedkar’s movement. The focus of Bahishkrit Hitakarini Sabha was social, cultural and economic 
advancement of the untouchables. He welcomed women in all the social struggles. In Mahad 
Satyagraha, women participated in large numbers. About 500 women marched at the head of that 
historical procession to assert the right of untouchables to drink water from the public tank.  
 Dr. Ambedkar aimed at two fold social reforms; one, the reform of the Hindu family and 
the other, the reorganization and reconstruction of the Hindu society. The problems of sati, widow 
remarriage, child marriage, etc., related to the social reform of the Hindu family. The abolition of 
caste system, abolition of unsociability, changes in the laws of marriage, adoption, and succession 
relate to the social reform in the larger sense of the reorganization and reconstruction of the Hindu 
society. Dr. Ambedkar criticized Manu for conferring inferior status upon woman. Woman has been 
meted out ill treatment in every walk of life. Dr. Babasaheb spent his life for the betterment of 
women even involved in bad practices and professionals like prostitutions. The greatest example of it 
was seen in Kamathipura. There was a person named David who was the mediator working in 
brothel. He left his profession persuaded by the thoughts and teachings of Dr. Babasaheb Ambedkar. 
He evoked the entire prostitute to give up their profession and lead the life of honour.  

Dr. Ambedkar made an impassioned appeal to cast off evil practices and customs among 
certain sections of the depressed classes at a meeting at the Damodar Thackersey Hall, Bombay in 
1936. The meeting was largely attended by men and women belonging to the Devadasi, Patraje, 
Bhute, Aradhi and Jagiti Communities and was held to accord support to the mass conversion move 
inaugurated at Yeola. Dr. Ambedkar made a fervent appeal, especially to the women. “Whether you 
change your religion along with us or not, it does not matter much to me. But, I insist that if you 
want to be with the rest of us, you must give up your disgraceful life. You must marry and settle 
down to a normal domestic life as women of other classes do. Don’t continue to live under 
conditions, which inevitably drag you into prostitution” 
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Dr. Ambedkar believed in the strength of women’s and their role in the process reform. The 
historic Mahad satyagrah witnessed participation of three hundred women with their male 
counterparts addressing another meeting of about 300 women. Dr. Ambedkar was nominated as 
member of the Bombay Legislative Council on 18th February, 1927. He regularly participated in the 
Legislative debates and delivered a number of speeches on the budget, education, Panchayat, local 
boards and industries. His arguments on the Maternity Benefit Bill and on Birth Control were quite 
relevant to recognize the dignity of women. 

After independence in 1947, Babasaheb became the Chairman of the Drafting Committee of 
Constitution. Dr. Ambedkar attributed the low status of women in India to the gender discriminatory 
principles laid down by Manu and in order to improve this, he suggested a number of provisions in 
the constitution. The idea was to not deprive the women of their rightful due in the society. Articles 
14,15,6,39(a), 39(d),39(e),41, 42 and 44 were basically directed at improving the social status of 
Indian women as can be placed below— 
Article 14: Equality before Low to all citizens.  
Article 15: The State shall not discriminate any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place 
of birth. 
 Article 16: Equality to get employment/appointment to any office under the State.  
Article 39(a): Equal rights to have an adequate means of livelihood.  
Article 39(d): Equal pay for equal work. 
 Article 39(e): Protection of health and strength of workers.  
Article 41: The State shall guarantee with its economic limits to all the citizens the right to work, to 
education and public assistance in certain areas. 
 Article 42: The State makes provision for just and human conditions of work and maternity relief, 
Article 43: Provision of uniformity in civil code to all the citizens. 

In addition to the above rights, Babasaheb proposed the Hindu Code Bill in order to codify 
Hindu Law to the following aspects:  
1. The right of property of a deceased Hindu, who has died intestate without making a will, both 
male and female.  
2. The order of succession among the different heirs to the property of a deceased dying intestate. 3. 
The law of maintenance. 
 4. Marriage. 
 5. Divorce.  
6. Adoption.  
7. Minority and guardianship. 
                Ambedkar’s defense for women as the Law Minister of free India appeared in the form of 
the Hindu Code Bill in Parliament on 11th April 1947. The Hindu Code Bill, the most formidable 
legislative measure of modem India, sought, among other reforms, to put an end to a variety of 
marriage systems prevailing in India and legalize only monogamous marriages. The Code also 
sought to confer on women the right to property and adoption, which were denied, to them by Manu. 
It put men and women on an equal footing in all legal matters, he insisted on self-reliance of women 
by postulating their economic independence. The Bill sought to abolish polygamy among the 
Hindu’s it proposed the right to property and the right to divorce for women. The Bill tried to codify 
the Hindu Laws, which were in a scattered form. He proposed to reform these laws on seven 
different matters, viz., i) the right to property of a deceased Hindu dying intestate to both male and 
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female, ii) the order of succession among different heirs to the property of a deceased dying inestate, 
iii) the law of maintenance, iv) marriage, v) divorce, vi) adoption, and vii) minority guardianship. 
Despite the very moderate nature of Bill , Dr. Ambedkar could not get it passed due to is opposition 
by many conservative caste protest against the failure of the Bill, Dr. Ambedkar resigned his seat in 
the cabinet.. Later, the original Bill was split into four different Bills namely-The Hindu Marriage 
Act, 1955; The Hindu Succession Act, 1956; The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 and 
The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 are the four enactments which incorporate the ideas 
and principles of Hindu Code Bill formulated by Dr Ambedkar with slight changes6.  

Ambedkar’s success in overcoming the stiff resistance to the Bill was the first victory for 
women’s struggle for equality gained in the long course of Indian history Through the Hindu Code 
Bill, Ambedkar became the pioneer of women’s movement in India. Today, the position of women in 
the Indian society is much better as compared to what it was in earlier times. One can see women 
making their presence felt in almost all the important areas of specialization. One can find women 
holding high positions both in the Government and private sectors. Credit for all this goes to a 
considerable extent to the efforts made by Dr. B. R. Ambedkar in generating a new spirit among 
millions of women in the Indian subcontinent. 
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DR. BABASAHEB AMBEDKAR'S THOUGHTS ON 
ECONOMIC CONSIDERATIONS 

 

R. N. Kadam 
M.A. Applied Economics 

INTRODUCTION  
This paper deals with the economic ideas which were proposed by the father of Indian 

constitution Dr.Babasaheb Ambedkar. Economic thoughts of Dr. Babasaheb did not gain so much of 
popularity in the mainstream economics. The reason behind that he is more popular as a father of 
Indian Constitution, Dalit Leader rather than an economist. But it doesn't mean that his economic 
thought is negligible. The significance of his economic thoughts can be judged by adoption of his 
thoughts at various level of economic development. 

Dr. Ambedkar was the first person to pursue PhD in economics from abroad. He was the 1st 
South-Asian to have double doctorate degree in economics from London School of Economics & 
Columbia University. 

The important contributions in Economics of Dr. Ambedkar in the form of thesis & papers 
are as follow - 

--> The present problem in Indian Currency. 
--> The problem of rupee: Its origin & its solution. 
--> Ancient India Commerce. 
--> The Evaluation of Provincial Finance in British India: A   Study in the Provincial 

Decentralisation of Imperial Finance. 
--> Administration and finance of the East India Company. 
--> Small Holding in India and Their remedies. 

METHODOLOGY  
 Researcher has used secondary data in which research papers, articles are used. 

OBJECTIVE  
To study the economic thoughts of Dr. B.R.Ambedkar.        

THE REMARKABLE ECONOMIC THOUGHTS OF DR. B.R.AMBEDKA R DISCUSSED 
BELOW: 
1) Problem of Rupee: Gold Standard v/s Gold Exchange Standards:   

Dr. B.R.Ambedkar studied the inflationary pressure in the economy at the time of gold 
exchange standard adopted in period 1898 to 1916 & commented on whether the gold standard or 
gold exchange standard would be better for curb the inflation in a country like India.  

In his doctoral thesis he has mentioned that excess importance was given to exchange rate 
stability will benefit only the trading class not the poor’s in the economy. Poor’s will be benefited 
only when there is an internal stability.                                              

According to Babasaheb, currency should be stable in terms of commodities not in terms of 
gold. He was against the concept of linking money supply with the gold. He pointed out that 
Government under gold exchange standard tries to manipulate the currency to keep it par with the 
gold value which is not a good idea. Ambedkar was a strong believer of quantity theory of money. 
He did not like the idea that government should manage the flow of the currency. He was afraid that 
government will not be able to manage it properly. He was not in favour of giving the power to the 
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government to expand the money supply without expanding the production of goods & services; 
since it can lead to an unstable currency value. So he strongly opposed the managed currency system 
& supported gold standards with some modification. 

His major arguments are that Currency should not be linked with gold. Rather a pure gold 
standard to be followed where gold coins should be circulated along with paper currency.  This 
strongly went against the idea of John Maynard Keynes of introducing Gold exchange standard. He 
is in fact of the opinion that gold exchange standard increases the chances of mismanagement by the 
government because the issue of money ‘’is authorized and conducted by men who are never under 
any present responsibility for private loss in case of bad judgment or mismanagement’’. Ambedkar 
argued that the amount of Mercantile should be linked with the wheel of Nature and stated that the 
gold exchange standard does not have the stability, currency which is a major concern for developing 
countries like India.  Instead of implementing the Gold standard, he drafted the recommendations 
and had submitted it to The Royal Commission on Currency and Finance (or Hilton Young 
Commission). The recommendations were as follows: 

1. Stop the coinage of Rupees by absolutely closing the mints to the Government as they are 
to the public. 

2. Open a gold mine for the coinage of a suitable coin. 
3. Fix a ratio between gold coin and the rupee 
4. Rupee not to be convertible to Gold and gold not to be convertible in Rupees, but both to 

circulate as unlimited legal tender at a ratio fixed by law. 
The commission found this book and recommendations as an invaluable reference tool and 

thus the Central Legislative Assembly has passed these guidelines as the RBI ACT 1934. 
2 Thoughts on Agricultural Economics: 

Dr. B.R. Ambedkar was in favour of consolidation of land holdings but according to him it 
should be under state proprietorship. State should acquire all the agricultural land from the private 
owners, tenants or mortgagers and pay them the right compensation after consolidating the acquired 
land & it should be allocate this land in a standard size to the original cultivators without any 
discrimination based on caste, religion etc.He pointed out that land is only one factor of production. 
To increase the farm productivity other factors of production like capital & labour should be rightly 
mix with the land. 

According to him every factor is responsible for the low productivity of land. Because of 
insufficient capital, surplus labour, monsoon dependent farming there is low agricultural productivity 
in India. Ambedkar in his paper on," Small Holdings in India & Their Remedies  (1918)"  has 
suggested State owned co-operative farming & industrialisation as the remedial measure on Indian 
agriculture condition. 

According to him Co-operative farming is a consolidation of land holdings by the farmers 
who collectively are willing to cultivate the land, but it should be under the rule and regulation of the 
government. This kind of practice not only increases the productivity, it will also reduce the cost of 
production. 

According to Ambedkar, industrialisation can be a remedial measure on the vast disguised 
unemployment in Indian agricultural sector. Surplus labourer of the primary sector can be transferred 
to the manufacturing sector. This will increase the production of agricultural sector as well as 
manufacturing sector. This will help in the reduction of poverty and inequality. 
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  The dual economy model for which Prof. Arthur Lewis's got Noble of Economics in 1950's 
already explained by Dr. B.R.Ambedkar in India in the year 1918 . 
3 Abolition of Khoti system: 

Ambedkar presented a bill against Khoti system in 1937 which is popularly known as "The 
Khoti Abolition Act". British Government used to appoint some powerful persons known as khot's. 
They were middleman between tax collector (British Government) and tax payer (inferior land 
holders). Khot’s were responsible to hand over the tax revenue collected for the entire empire to the 
British Government; for this they used to freely exploit and abuse the inferior land holders. This kind 
of system was more prominent in Ratnagiri, Kolaba and Thane district. 
4 Contribution in Public Finance: 

Another important work of Dr. Ambedkar was his PhD dissertation in 1925," The Evolution 
of Provincial Finance In British India",  which dealt with the financial relationship between the 
Centre and Province. The period which he has covered in this book is from 1833 to 1921. Babasaheb 
has talked about the problems with the centralisation of government finance in India from 1833 to 
1871. This book summarises the history of the financial relation between the province and the Indian 
government. This book was referred as an important source by the Financial Commission of India.In 
this book Ambedkar stated that, the each administrative unit should be given powers to raise its own 
finances and plan its expenditures without being heavily dependent on another. 
5 Ambedkar's Canons of Public Expenditure. 

In 1945, while discussing about the functions of Comptroller and Auditor General of India, 
Ambedkar pointed out that Government should responsibly spend the public funds. The revenue 
collected from the public should be spend according to rules and regulations and with due respect 
should be given to faithfulness, wisdom and to economy. The principles of spending the public fund 
are known as Ambedkar’s canons of Public Expenditure.According to Ambedkar it’s the duty of the 
government to provide the basic amenities to the tax payers. Every Government should keep in mind 
that they should be committed to provide roads, medical facilities, law and order to its citizens. 

Ambedkar pointed out that even though the intension of spending the public funds may be 
corrected but still if it used wisely then also the planning fails. 
6 Strategies to overall Economic Development: 

Dr. Ambedkar agreed with the Marx's views on exploitation of the masses and believed that 
the path for India’s economic development should be through eradication of poverty & inequalities 
& an end of exploitation by rich. 

However he did not endorse communism as an economic system. In his essay "Buddha & 
Karl Marx ",  he pointed out that economic motive cannot be the sole reason for all human activity as 
formulated by Marx & therefore the resultant exploitation can also be religious or social, especially 
in India.Ambedkar was an ardent supporter of democracy & human rights & therefore did not accept 
the tendencies of dictatorship & anarchy in communism. He advocated reformation within the tenets 
of the constitution & therefore rejected Marx's idea of a stateless society. Ambedkar favoured states 
role in the economic development of the country as opposed to the totalitarian approach of Marx. 
7 Nationalisation of Industries: 

Dr. Ambedkar stated that the fast development of India is impossible without widespread 
industrialisation. According to him, industrialisation creates large-scale employment which in turn 
produces essential consumer goods that saves foreign exchange, utilises raw materials on a proper 
scale leading to an all-round development of the country. But the private sector industries are unable 
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to perform this task satisfactorily, even if they did that; they only create monopoly & centralisation 
of industries. Therefore the government should come forward to take up large scale industrial 
activities for the social & natural interest. The small & cottage industries should be kept in the 
private sector. The Insurance & Transport should be nationalised. The right to strike should be given 
to labourers. 
CONCLUSION:  

This paper has discussed the important contributions made by Ambedkar in the field of 
Economics. Babasaheb had pragmatic solutions to complex problems & always kept the welfare of 
people at the centre of his policies on one hand Babasaheb advocated for collective farming white on 
the other hand. He also pushed for rapid industrialisation. 

While being supporter of urbanisation Ambedkar warned against the threats of capitalisation 
& advocated for key industries & agriculture to be state owned in order to save the masses from 
exploitation. 
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DR. BABASAHEB AMBEDKAR AND 
EMPOWERMENT OF WOMEN 

 

Dr. Shubhangi Dongre 
Asst.Professor, P.P.College of Education, Gondia. 

ABSTRACT  
Women constitute nearly half of the total population of the Country. Development of society 

is impossible without the development of women. Many women in India are suffering due to 
exploitation, discrimination and harassment. Women’s empowerment should should focus  on 
various aspects like social, economical, religious and political empowerment, Women should come 
out of their homes and actively participate in reshaping the society. Women when empowered 
become more confidant in expressing her thoughts and is more productive in her actions. Women 
empowerment in all walks of life must bring the necessary balance  required for the society. The 
degree of performance of the women empowered through constitution as well as economic measures. 
In the present paper attempt has been made to find the thoughts on Dr.Babasaheb Ambedkar 
regarding empowerment of womens 
KEY TERMS :- Constitution, Women, Society, Economic growth, Empowerment. 
INTRODUCTION:- 

“Education is something that ought to be brought within the reach of everyone. The objective 
of primary education is to see that every child that enters the portals of a primary school does leave it 
only at a stage when it becomes literate and continues to be literate throughout the rest of his life.” 

 – Dr.B.R. Ambedkar 
Women Empowerment is basically the creation of an environment where women can make 

independent decisions on thqwe4546eir personal development as well as shine as equal in the 
society. Women empowerment in every field of life should brought necessary balance required in the 
society. It will help in promoting structures which are more inclusive ,progressive, creative, 
constructive and generative in nature.  

Dr. Babasaheb Ambedkar was well convinced about the status of women, as the chairman of 
the drafting committee , he tried  an adequate inclusion of Women’s rights in the political vocabulary 
and constitution of India.  Therefore, by considering women’s equality both in formal and substantial 
senses he included special provisions for women while all other general provisions are applicable  to 
them, as to men. Hence there are Articles like 15(3), 51(A) and so on.  His remarkable work in the 
preparation of Indian constitution made it to be known as a new Chapter of Human Rights. 
Dr.Ambedkar looked upon law as the instrument of creating a social order in which the development 
of individual should be in harmony with the growth of society. He incorporated the values of liberty, 
equality and fraternity in the Indian Constitution. 

As an educationalist, Dr.Babasaheb Ambedkar emphasized on education of not only for men 
but also for women. He said, “ I measure the progress of the community by the degree of progress 
which women have achieved.” He always emphasized on education of women because he know that 
women education is one of the major instrument of women empowerment.  

Dr. Ambedkar had the highest academic credential for an Indian of his time, and his erudition 
and scholarship have been widely acknowledged. It is known to all Dr. B.R. Ambedkar is the father 
of the Indian Constitution.  Dr. Ambedkar described how women were treated cruelly by the way of 
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sati, enforced widowhood and girl marriages just to maintain strict endogamy in a caste. The social 
evils regarding women in Hindu religion as well as in Muslim society were highlighted by him. His 
concern was not limited to Hindu women only. He observed that even the Muslim women were also 
not getting their due which was provided to them under the Islamic Shariah as they were influenced 
by the Indian environment. He also criticized the denial of rights to Muslim women for divorce. He 
lamented the sad plight of the Indian Muslim women and said: "No Muslim girl has the courage to 
repudiate her marriage, although it may be open to her on the ground that she was a child and that it 
was brought about by persons other than her parents. No Muslim wife will think it proper to have a 
clause entered into her marriage, contract reserving her right to divorce. 
CONSTITUTIONAL PROVISIONS FOR THE EMPOWERMENT OF WO MEN – 

Constitutional Rights and Women In Indian Constitution, there are few articles exist that help 
the women of Indian society to improve their position and to compete with their male counterparts- 
1) Article14 – All are equal in the eyes of law and equally protected by the law. It means equal 

rights and opportunities in political, economic and social spheres.  
2) Article 15 prohibits discrimination on the ground of sex. Article 15(3) enables positive 

discrimination in favour of women.  
3) Article 16 mentions there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to 

employment or appointment to any office without any discrimination on the basis of religion, 
caste, creed and sex. 

4)  Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in factories, mines or 
in any other hazardous employment. 

5)  Article 39 and 39(d) state Equal means of livelihood and equal pay for equal work.  
6) Article 41 the state shall guarantee within its economic limits to all the citizens, the right to 

work, to education and public assistance in certain cases. 
7)  Article 42 the state makes provision for Human conditions of work and maternity relief.  
8) Article 44, the state provides a uniform Civil Code to all the citizens throughout the territory of 

India.  
9) Article 46 – The state to promote with special care, the educational and economic interests of 

weaker section of people and to protect them from social injustice and all forms of exploitation.  
10) Article 47 – The state to raise the level of nutrition and standard of living of its people and the 

improvement of public health and so on. 
11)  Article 51 (A) (C) – Fundamental duties to renounce practices, derogatory to the dignity of 

women. 
12)  Article 243D (3), 243T (3) & 243R (4) provides for allocation of seats in the Panchayati Raj 

System.  
13) Educational Rights given to Depressed Class and Women Dr. B.R. Ambedkar, as the Chairman 

of the Drafting Committee, tried an adequate inclusion of women’s and depressed classes’ rights 
in the constitution of India 

The important Acts passed for the Upliftment of women are: 
The Hindu Marriage Act of 1955:  This Act provided equal rights to women to obtain divorce and 
also maintenance in certain cases. 
The Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956:  By virtue of this Act a woman can adopt a 
boy or a girl as her son or daughter. 
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The Hindu Minority and Guardianship Act of 1956:  This Act provides that a woman is entitled 
to act as the natural guardian of her minor children. 
The Hindu Succession Act of 1956:  As a result of this Act, woman has got equal rights in the 
inheritance of family property. This Act is a landmark in the history of Hindu law. 
The Hindu Women Right to Property Act of 1973:  This Act has given more facilities to women. 
According to this Act, the daughter, the widow, and the mother can inherit property of the deceased 
simultaneously. Now women will hold her property absolutely with full right to sell, mortgage, and 
dispose of as she desires. But according to the Hindu Succession Act, 1956, woman has only to enjoy 
her husband’s share in coparcenaries property for her life time without any right to alienate property. 
The Dowry Prohibition Act of 1961:  According to this Act, taking or demanding dowry is an 
offence punishable by imprisonment and or fines. 
The Equal Remuneration Act of 1976:  This Act does not permit wage discrimination between 
male and female workers. 
LAWS FOR WOMEN EMPOWERMENT IN INDIA  

Here is the list of some specific laws which were enacted by the Parliament in order to fulfil 
Constitutional obligation of women empowerment:  

1 The Equal Remuneration Act, 1976.  
2 The Dowry Prohibition Act, 1961.  
3 The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.  
4 The Maternity Benefit Act, 1961.  
5 The Medical termination of Pregnancy Act, 1971.  
6 The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987.  
7. The Prohibition of Child Marriage Act, 2006.  
8 The Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of 

Misuse) Act, 1994.  
9 The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Protection and) Act, 2013. 

GOVERNMENT SCHEMES FOR WOMEN EMPOWERMENT :- 
The Government programmes for women development began as early as 1954 in India but 

the actual participation began only in 1974. At present, the Government of India has over 34 schemes 
for women operated by different department and ministries. Considering various article in the 
constitution, many schemes for the empowerment have been launched by the part and current 
government. Like-Beti Bachao Beti Padhao Scheme, One Stop Centre Scheme, Women Helpline 
Scheme, UJJAWALA : A Comprehensive Scheme for Prevention of trafficking and Reuse, 
Rehabilitation and Re-integration of Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation, 
Working Women Hostel, Rajiv Gandhi National Creche Scheme For the Children of Working 
Mothers, Ministry approves new projects under Ujjawala Scheme and continues existing projects, 
SWADHAR Greh (A Scheme for Women in Difficult Circumstances), Revision under IGMSY in 
Accordance with National Food Security Act, 2013 in XIIth Plan, Support to Training and 
Employment Programme for Women (STEP), NARI SHAKTI PURASKAR, Awardees of Stree 
Shakti Puruskar, 2014 & Awardees of Nari Shakti Puruskar, Awardees of Rajya Mahila Samman & 
Zila Mahila Samman, Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) - A Conditional Maternity 
Benefit Scheme, Mahila police Volunteers etc.  

The efforts of government and its different agencies are ably supplemented by 
nongovernmental organizations that are playing an equally important role in facilitating women 
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empowerment. Despite concerted efforts of governments and NGOs there are certain gaps. Of course 
we have come a long way in empowering women yet the future journey is difficult and demanding. 

In pursuance of the above Constitutional provisions, various legislative enactments have been 
framed to protect, safeguard and promote the interests of women. Many of these legislative 
enactments have been in the sphere of labour laws to ameliorate the working conditions of women 
labour. 
 CONCLUSION :- 

It is not easy to eradicate deep-seated cultural value, or alter tradition that perpetuates 
discrimination. Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar sacrificed his whole life for the betterment, rights and 
justice to underprivileged sections of society. He made such provisions and included such articles in 
the constitution of India which helped a common man to fight against injustice. Woman is treated as 
source of enjoyment and exploited by man in Hindu culture prevalence during and after vedic period 
because the society move according to  manusmriti  at that time. Due to Ambedkarite reforms and 
Ambedkarism, women got independence and learnt to live with honour and pride. With self 
confidence, women started getting education, employment and become a part of whole system like 
man. It is only due to the efforts and contribution of Babasaheb that women are self-dependent today 
and government has initiated many schemes and implemented many laws for the empowerment of 
women in Indian society. In the condolence message (on Dr. Ambedkar’s death) in parliament, 
Prime Minister Jawaharlal Nehru said “Babasaheb Dr. Ambedkar was a symbol of revolt against all 
oppressive features of Hindu society”. His dream of society, based on gender equality is yet to be 
realized and therefore his thoughts are important for the social reconstruction that favors women 
empowerment. Dr. Babasaheb expressed his views on the state of life of all women. He stated that 
women must be treated equally and given equal prestige. He insisted on Hindu Code bill suggesting 
the basic improvements and amendments in assembly. He also insisted and evoked all the 
parliamentary members to help to pass the bill in parliament. Eventually, he resigned for the same. 
The teachings and thoughts of Dr. Ambedkar are useful not only women but also all the Indian even 
today. His deep concern and feelings for all round development of women is expressed in maximum 
of his speeches. In his last speech in Indian Parliament we can know his feelings and respect showed 
towards women. He quoted the famous thoughts of an Irish Patriot Daniel O’Connal as, “No man can 
be grateful at the cost of his honour, no woman can be grateful at the cost of her chastity. And no 
nation can be grateful at the cost of his liberty.” Towards all the women, irrespective of their 
religion, casts and class, Babasaheb had a particular humanitarianism view. He frequently raised his 
voice against all sorts of injustice towards women. In order to convert the dreams of Babasaheb into 
reality it is necessary to improve the Support System for working women. 
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Dr. Babasaheb Ambedkar is the true sculpture of modern India, an advocate of Feminism, 

and Dalit rights. Born on 14th April 1891 in underprivileged family. His quote –“ Life should great, 
rather than longer” suits him a lot because he curved his life as the quote by his great work and 
achievement and so he has become larger than life figure in India’s current political as well as 
historical discourse. One will be shocked by knowing the difficulties and barriers which he had 
crossed. And it will be more shocking if one don’t know his struggle. By his talent he conquered the 
international academic world, the title of the great scholar in law, in economics and in political 
science. He is considered one of the most educated person not only among the Indians but 
throughout all over the world. In his life journey he battled against inequality, casteism, women’s 
problems, untouchability and much more. 

Dr. B R Ambedkar is well known and respected all over the world for his excellent speaking 
skill, meaningful writing, presence of knowledge and long eyesight. As one know his education and 
learning skills but the qualities which make him special always are his limitless knowledge of 
economics and law besides these he had known tremendously about the subjects like constitution, 
sociology, education, political science, philosophy and religion. In his life journey he influenced by 
the great people like Gautam Buddha, Chaatrapati Shivaji Mahaaraj, Mahatmaa Jyotiba Phule, 
Chatrapati Shahu Maharaaj, Prof. John Dewey, Elvin Seligman. Dr.B R Ambedkar who was 
influenced by the education and so, till the end of life he made his life busy to learn new things and 
by using his knowledge he changed narrow thinking of the society. In Constitution of India he 
brought all the Indians in one thinking which is – We are the Indians Firstly and Lastly. It is very 
true to say about him that he is The Father of Modern Economist. His book The Problem of the 
Rupee is the life giving to the Indian Economy forever. 

Dr. B R Ambedkar’s thoughts and opinions, ideas towards education are very essential to 
understand the current situation and to set the future of education system of our society. We can 
explain his views about education as follow: 
Social Liberation :  

If one want to make the education powerful for that we have to take the efforts also. 
Education is the only weapon which can bring the great individual transformation in social, 
economic and political area but for this unity also important. He always said –  

“ So long as you do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by the law is of 
no avail to you.” 

Dr. B R Ambedkar was the great opponent of social and women inequality, untouchability, 
casteism, social discrimination. He made his name in all over the world by overcoming all the 
mentioned barriers. Because of such barriers many people missed the chance to show their brilliance 
and the history is the proof, many time he was the victim of casteism. He understood only one thing 
that is only education can disappear all these problems. For him-  
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“Education is not only the birth right of every human being but also weapon of social 
change.”  
Popularization of Education:  

Dr. B R Ambedkar is the great supporter of democracy hence he is the great admirer of John 
Dewey who believed always on democracy of education. In India in past so many people had been 
stayed away from education and the reasons were castism, untouchability, and inequqlity in society. 
Dr. B R Ambedkar had the opinion that education is the fundamental right of every Indians and no 
one have the right to stop anyone from having it. He had faith only education do the changes in 
society so, he always used to say- 

“Be educated, be organized and be agited.” 
Women Education :  

Dr. B R Ambedkar’s speech on 20th July 1949 at Nagpur, he explained his opinion in which 
he said – “An educated man without character and humanity is more dangerous than a beast. If his 
education is determined to the welfare of the poor, the educated man is a cause to society …. 
Character is more important than education.” “ I measure the progress of a community by the degree 
of progress which women have achieved.” 

Dr. B R Ambedkar’s Hindu Code Bill is the boon for all Indian women which he personally 
fight for the women rights which are – Women Property Act, in Parents Property Equal Act, Men- 
Women Equality Act, Women Labour Protection Act, Act to take Divorce, Remarriage Act, Inter 
caste Marriage Act etc. When this bill was not passed in the assembly he resigned from the post of 
Law Minister. In the Constitution he has given the rights for women to be a member of parliament, to 
be a speaker, minister, chief minister, prime minister, president, collector etc. She can be everything 
whatever she wants. The rights which are not given by the religion, those all are given by Dr. B R 
Ambedkar in the Constitution. He is truly mentor of women. After Mahatma Jyotiba Phule he was 
the reformer of women’s lives even while writing constitution he made so many special rights for 
women. He was the strong supporter and the true well-wisher of women’s education. He had the 
strong opinion that for the progress of society and for the development of country, it is very essential 
for women to be educated. For him education is not only for men but women has the equal right to 
have it. 
Education as a Weapon in Social Liberation :  

By the opinion of Dr. B R Ambedkar educated women play very important role in the change 
of society. She is the first teacher of her children. He is the thinker of- 

“ Unity is meaningless without the accompaniment of women and agitation of women. 
Education is fruitless without the strength of women.”  
She can understand the need of her child without language. In Dr. B R Ambedkar’s opinion if we 
teach women she will help the society to create good people. An educated mother develop her child.  
Stress on Moral Education and Character Building :  

For Dr. B R Ambedkar education is useless if it is without moral values. There is no use of 
people whether they are educated but they don’t have morality and manners, they don’t be useful to 
society. On 12th February 1938, to addressing the Bombay Sector Depressed Classes Youth 
Conference, he said- 

Education has importance if it is with morality. For being a good citizen one should have 
good character. Your character define you. You are the member of this society, your behavior can 
lead society towards the progress or it can decline towards the danger zone. Dr. B R Ambedkar is the 
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supporter of humanity for him untouchability and inequality cannot be disappear if the education 
system is biased on caste, religion, men-women differences. On october14,1956, along with his five 
lakh followers, Dr. BR Ambedkar went to the refuge of the Buddha, Dhamma and Sangha. The 
reason behind his acceptance of this religion is this religion has no place for caste, difference 
between men-women, superstition, casteism, untouchability. He was attracted to Buddhism’s rational 
outlook mixed with morality and stressed by scientific values. 
Religion and Culture in Education :  

Dr. B R Ambedkar was the great admirer of Karl Marx and so he not only rejected religion 
and culture but totally agree Marx’s opinion ‘Religion as the People’s Opium.’ He was the great 
opponent of social injustice and rituals in the name of religion but as he knew every religion and 
culture is essential to education but he just expects it shouldn’t take away anyone to having their 
education because already he had much more bitter experience while having his education. He 
always used to say- 

“What’s good in religion and culture should be accepted but don’t have to keep place of 
hypocrisy in the same religion.” 
He was supporter of –  
“The religion that teaches liberty, equality and fraternity.”  

He saw religion not as a medium to spiritual preservation of individual souls, but as a ‘social 
doctrine’ for establishing ethical or moral relations between man and man. 
Career Oriented and Skill-based Education :  

The aim of education is to be self- dependent. For him employment is very important and if it 
is with education then the person will earn the respects also. He believed the education should have 
the quality to achieve some skills which generate the ideas of employment. So, he always focused on 
technical education and also on the education which is employment oriented. He believed that 
education is a movement. If it doesn’t complete its objectives then it is useless. True education is 
holder humanity, supplies sources of livelihood, generates wisdom, talent, and smartness. So it 
should be skill-based and career oriented. According to Ambedkar, the education system must be 
based on the teamwork among academic, industry and market. He was also against the communists 
and frequent labour strikes. He stressed on the Technical Education for addressing the Technical 
Scheme Advisory Committee in Calcutta on 24 August 1944, he remarks as the labour member of 
Executive Council of the Victory, Government of India- 

“No plan for the future development of the country can be deemed to be complete which does 
not provide for technical and scientific training. This is the age of the machine and it is only those 
countries in which technical and scientific training has risen to the highest pitch that will survive in 
the struggle that will commence when war is over, for maintaining decent standards of living for 
their people.” 
Importance of Mother-tongue and Foreign Language :  

Language is the root of the education. It is the right of every child to get him/her education in 
mother tongue. The reason behind this is, it will create interest in children and will easy for 
understanding. Dr. B R Ambedkar advocated teaching in mother tongue but simultaneously he 
believed each student should know at least one foreign language. In his opinion knowing the foreign 
language means one is making bridge to connect with the world and one will know what’s going on 
around the world. 
He believed – “Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence.”  
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We should know and very few people know that Dr. B R Ambedkar wanted to make Sanskrit as 
national language. He had put this point in the Constitution Assembly Meeting.  
Role of Teacher :  

According to Ambedkar for every development teacher is important. Teacher is the base of 
society who creates the generation. He was of the opinion if the teacher has good subject knowledge 
then he will create the good students and indirectly the society will develop. By the good subject 
knowledge he will easily get good employment. Hence the role of teacher is like an architecture who 
mould and shape the society and help indirectly in the development of country. Teacher is the one 
who is always positive in every situation in regarding in his students concern. He builds-up only 
positive traits which are necessary in every situation. Dr. B R Ambedkar believed that the selection 
of teachers should be good because they are the pillars of SOCIETY who create good citizens.\ 
Conclusion: 

In conclusion, I would like to say that - Dr. B R Ambedkar is really far sighted personality. 
His every prediction is very true for now like – people have to buy water, young people have to show 
interest in business, educated people don’t have to ignore the politics, understand the importance of 
your vote it can change your country’s situation and much, more. He accepted the ancient education 
along this he supported and suggested to be with world and for that accept the modern education. He 
took great efforts in the education system. For him if we neglect the importance of education then we 
can’t co-ordinate with the world. For him education should be qualitative and also technical so there 
will be balance in society and in economy in the progress of society. In short his views and opinions 
on education everlasting useful it depends upon the society how they look it and apply it.  
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ABSTRACT   
        This paper describes in detail the Five Laws of Library Science and their implications on 

library activities. These laws have provided a scientific approach to library science. They constitute 
the philosophical basis for work and services of all types of libraries. These also provide guidance in 
the practice of Library and Information Science. Every student and teacher of library Science and 
librarian must give a thought to the implications of these laws. In the changing environment of 
libraries in the emerging society has to fall within the purview of these laws. The new interpretations 
of these Laws shows that in today’s international world of librarianship, Ranganathan’s Five laws are 
much important and relevant what was before and even it is increasing.  
KEYWORDS : Five law of Library science, Implication, Imperatives of five Laws etc. 
INTRODUCTION:  

S. R. Ranganathan formulated the Five Laws of Library Science in 1928 and published 
them in 1931 under the title "Five Laws of Library Science". These are applicable to any problem in 
the areas of library science, library service, and library practice. These laws have provided a 
scientific approach to the subject of library science. Even though S.R. Ranganathan proposed the 
Five Laws of Library Science before the advent of the digital age, they are still valid and equally 
relevant today.  
DR.S.R.RANGANATHANS FIVE LAWS ARE AS FOLLOWS:   
1. Books are for use:  

First law of Library Science is 'Books are for use'. Historically, in the 15th and 16th century 
in Europe, books were chained to the selves. In those days, libraries were meant for storage rather 
than for use. At a later stage, books were made available to those people who paid a fee, but now the 
book lending is free for users. Modern libraries are attractive, comfortable and a number of special 
services are introduced to ensure optimum utilisation of books. A modern librarian is happy when the 
readers make their shelves constantly empty. He/she is worried and depressed on seeing those books 
which remain in the library only. Librarians take initiatives to make the library a centre of 
intellectual achievements by increasing the use of books. Implications In order to satisfy the first law 
of library science, libraries has to look into a number of factors. The most prominent are: Library 
Location the resources of the library need to be fully exploited. Library has to play its vital role 
among intellectual users. It must be at the centre of its user’s community. If it is an academic library, 
it should be situated in the middle of the academic institution or at a distance of few minutes' walk 
from the teaching departments or hostels. A centrally located library will be helpful in increasing the 
use of books and, hence, will become the soul of the institution or city for its intellectual 
achievements. Fortunately, in countries where the law "books are for use" is implemented, it has 
changed people's mind and normally the libraries are kept open for 18 hours a day. In libraries, the 
opening hours of the library are according to the convenience of the library users. The first law has, 
thus, exercised tremendous influence on the library building and its furniture. Library Staff In the 
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olden days, the librarian as a caretaker was expected to protect the books from four enemies- fire, 
water, vermin and man. He was just a matriculate and his pay was low. The first law of library 
science directs that the libraries must have well-educated and qualified staff, so that they can provide 
better library services to their users. This law has changed the concept of librarianship as it was in 
the olden days.  
2. Every reader his / her books: 

The second law states that every user of the library should get the book he/she wants. This 
law also advocates the generalisation and democratisation of library services. In earlier days, the 
access to libraries and their books were only available to those few who belonged to the aristocracy 
and the upper classes. Now, the library services have become the basic right of all citizens, without 
any distinction or discrimination. 'Every Reader his/her Books' means, books for all. Books for all 
symbolize 'Education for All.' The second law supports the principal of equality of opportunity for 
books for all and provides a suitable environment for all to learn. Implications Requirements of the 
readers are varied for the implementation of the law 'Every Reader his/her books'. It is the obligation 
of the library to provide every reader his/her books. This law has placed obligations on the state, 
library authority, library staff and the readers of the library. The users should also have the basic 
knowledge of the scheme of classification used in the library and the art of using the library 
catalogue. They should know about reference works, bibliographies, catalogues and other library 
services.  
3. Every book its reader: 

This law advocates providing an appropriate reader for every book. The first law is developed 
to satisfy the interest of library documents, the second law is concerned with the task of finding an 
appropriate book for every reader and the third law expects that an appropriate reader should be 
found for every book. The most prominent system used by the libraries for satisfying the third law is 
'Open Access System', while the other library activities related to this are shelf-arrangement, 
catalogue entries, reference work, publicity methods, book selection and extension work. Implication 
Open Access System provides an opportunity to see and examine the book collection with as much 
freedom as one has in one’s own library. In an open access library, the readers are permitted to enter 
the stack room and browse books to select the best book/books to satisfy their requirement. 
Reference Work The books cannot reach the hands of readers unless their content is interpreted by 
the reference staff. It is the duty of reference librarians to act like marriage matchmakers between 
books and readers. They should find a suitable reader for every book or vice versa. They should also 
identify all those books which are of less use or no use. This is a kind of service that the third law 
expects from the reference staff. Publicity is a powerful tool to attract the users of the library and 
thereby to increase the chances for every book to find its reader. The library should adopt all 
authorized methods to attract more library users. Books Selection The third law has an important role 
in the book selection process. For satisfying the third law and fulfilling the users' demand, it is 
essential to examine the users' requirements and the objectives of the library. To satisfy the demand 
of the third law, librarians celebrate local festivals and certain national days dedicated to national 
leaders or ideas, and participate in local festivals.  
4.  Save the time of the reader:  

The main concern of the first three laws of library science is to facilitate access to books by 
their appropriate reader, and to optimize the usage of library collection. The fourth law focuses on 
the services for the readers to save the time of the reader as well as staff. The law expects the 
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reference staff to support readers from the very moment they enter the library, up to the moment they 
leave it, critically examining each and every process they involve themselves in, with a care to save 
their time. Implications Open Access System The fourth law strongly opposes the process of ‘Close 
Access System’ as the time is an important constraint. In a closed access system, there will be loss of 
time while going through the library catalogues. In larger libraries, if the closed access system is 
followed, the unit processing time for getting the required book may be longer in comparison to that 
in the Open Access System. As the user, after submitting the request, is bound to wait at the counter 
to get the required book and it may take a longer time if the asked book is not available on the shelf 
and the staffs is asked to give list of other related books. In the Open Access System, the user can go 
to the relevant shelf and browse several books and then finalise the best suited book. Shelf 
Arrangement The comfortable and useful method of shelf arrangement can save significant time of 
the user.  
5. Library is a growing organism: 

The fifth law handles the library as an institution which has all the qualities of a growing 
organism. A growing organism has the inherent feature of natural growth, deterioration, and change 
in size, development of new shapes and forms, etc. Implications Growth The library is a growing 
organism. Its growth depends on the number of readers, materials and staff. The main components of 
the library organism are the books, readers and staff. A modern library is a trinity of all these 
components. There must be a harmonious growth among these basic components. The quality of 
every library service is based on a well-chosen, selective and growing collection of information and 
documents. The library should purchase new books, journals, audio-visual materials and other 
informative documents to provide informational support for teaching and research activities of the 
parent institution and to fulfil the needs of the readers. The library building must have a self-
sufficient system for adjusting books of fluctuating size. The reader is a part of trinity, where he/she 
is an important part of the library organisation. The reading room should be well planned, attractive 
and comfortable with seating arrangements for painless study. Issue Work: The increased number of 
readers leads to the increase in issue and return work.  
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डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरानीआबंडेकरानीआबंडेकरानीआबंडेकरानी    आ हालाआ हालाआ हालाआ हाला    कायकायकायकाय    दलेदलेदलेदले????    
    

ाााा....    एमएमएमएम....    डीडीडीडी....    रायभोळेरायभोळेरायभोळेरायभोळे    
समाजशा  िवभाग मुख, जवाहरलाल नेह  कला, वािण य व िव ान, व र  महािव ालय, परळी (वै.) िज. बीड 

तावनातावनातावनातावना    ----    
अ पृ याचे उ ारक, अनाथाच े ाता, अपंगाचे आधार तंभ शतकानूशतके लाथाडले या पतीताच े

पालनहार, दीन, दबु या दिलताच े कणवाळू, कैवारी, जुलमी आिम ढ गी िवषमतेिवर  ज मभर ाणपणान े
झगडणारे झंुजार लढव ये, सामािजक यायासाठी, माणूसक या ह ासाठी ज मभर आकाशपाताळ एक करणारे, 
बंडखोर जुलमािवरदध व मुठ उभारणारे, कणखर ं तीवीर, थोर वातं य वीर, भूमीपु , ध ममातडा या 
वणवच वावर उगारलेले वाघनख, थापीत सनातनी मनुवादी धममातडावर उगारलेले असूड, िव भूषण 
महामानव, आदश नागवंशीय शुरिवर, ानी, अ पृ य, दिलती, शोषीत, िपडीत, शेतकरी, कामकरी, शेतमजूर 
यां यावर मायेची पाखर घालणारे थोर इितहास त , मानववंश शा , अथशा , दृ ,े आदश संिवधानकार, 
थोर कायदपंेिडत, पदमभूषण, भारतर , बोधीस व, जागितक कत मान डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यानी आ हाला 
ब जन, अ पृ य आिम सबंध भारतीयाना काय दले? 
उउउउ     ::::    

1. तुत संशोधन पेपरमधून हजारो वषापासून ब जन, अ पृ य आिम ि यांचे शोषण, अ याय अ याचार 
मनुवादी िवचारसरणीन ेकसा केला याचा शोध घे याच ेउ  आह े

2. तुत संशोधन पेपरमधून यायावर आधारीत समाजरचना िनमाण कर यासाठी डॉ.बाबासाहबे 
आंबेडकरां या कायाचा शोध घे याच ेउ  आह.े  

3. तुत पेपरमधून सबंध भारतीयाना बाबासाहबेानी काय दले याचा शोध घे याचे उ  आह.े 
मह वमह वमह वमह व    ::::    

1. वातं यपूव काळात समाज व था कशी होती ह े तुत पेपमधून समज यास मदत होणार आह.े  
2. बाबासाहबे आंबेडकरां या चळवळीचे व प समजून येणार आह.े 
3. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आ हाला जे दले याचा ि वकार आ ही कती माणात ि वकार केला ह े

समाज यास मदत होणार आह.े 
िवषयिवषयिवषयिवषय    वशेवशेवशेवशे    ::::    

सनातनी, वै दक, मनुवादी धममातडानी अ पृ य ब जन समाजाला कसे छळले काय दले? 
1.1.1.1. मान झुकवून जोहार मायबाप करायला भाग पाडले. भीती, दवेधम भोळेपमा, अंध ा, द:ुख, दै य, दा र  

दवूेन हाजी हाजी करायला िशकवले.    
2.2.2.2. भूती पुराणे वेगवेग या भाकडकथा िल न आमचा उ वल इितहास िवसरायला लावले.     
3.3.3.3. ब जनाच े म, वेळ व पैसा यावर उ म कारे च रताथ पोषण चालव यासाठी ब जनाना मातीत घालायची 

वृ ी वत: जोपासली.    
4.4.4.4. सव दृ ा ितर कारणीय ठरणारी अशी मनु मृती दली. दवेदवेताचे दे हारे व पोथीपुराणे रचली. िवनासायास 

वत:स जगिव याची तरतूद केली हजारो वष या ारे वत:साठी चराड कुरण बनवली.     
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5.5.5.5. मनु मृती पोथी, पुराणा ारे सनातन वै दक धमा या मुळे गुलामी वेठिबगरी अ पृ यता यातून बिह काराच े
ह यार हजारो वष अ पृ यावर चालवले. गुलामिगरीची खाल ब जनावर लादली आिण जर याना 
गुलामिगरीची जाणीव झाली तर त ेबंड क न उठतील हणून याना जागृत केले नाही.    

6.6.6.6. बलूतेदारी व मानहानीकारक िजन ेदणेारी वृ ी हजारो वषापासून जोपासली.     
7.7.7.7. अ पृ याना सावजिनक ठकाणी, हॉटेल, खाणावले, पाणवटे या ठकाणी याना म ाव केला मु  संचार 

करायला बंदी होती.     
8.8.8.8. आ मा, परमा मा, वगलोक स याचा ज म हा मागील ज मा या पाप-पु यामुळे िमळाला आह.े मागील 

ज मा या पापपु यामुळेच स याची ि थती िनमाण झाली ◌ाह.े काम करीत राहा फळाची अपे ा क  नका. 
पुढील ज म तु हाला चांगला िमळेल. या दृ ीकोनातून िनराशवादी िशकवण दली.     

9.9.9.9. अ पृ या या ग यात थुंक यासाठी मडके, तो आ याची जाणीव हावी हणून हातात घुंगराची काठी कवा 
वाजव याची छोटी ह ◌ालक , पाया या पाउलखुणा न  हो यासाठी कमरेला खरात बांध याची यानी स  
केली होती. अ पृ याची सावली सवणावर पडू नये हणून भर उ हात पृ य  समोर आली तर अ पृ याना 
जमीनीवर आडवे पडावे लागत असे. या सवाचे कारण सवणाना िवटाळ ङोत होता. असा कायदा मनु मृतीत 
तयार केला होता.     

10.10.10.10. कोण याही वै दकान,े मनुवा ान ेसमाज सुधार याच ेकाम केल ेनाही. वत: या वाथासाठी जीवनभर झटले. 
वत: या वाथासाठी इतराना माती गाड याचे काम हजारो वषापासून चालू होते.    

11.11.11.11.  ब जन अ पृ यावर अ याय कर यासाठीच यांचा ज म झाला होता. या सवानी अंध ा आिम आ या म  
िशकवला. येक ठकाणी अ पृ याचे ख ीकरण कर याच ेकाम केले.    

डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरानीआबंडेकरानीआबंडेकरानीआबंडेकरानी    अ पृ यअ पृ यअ पृ यअ पृ य,,,,    ब जनब जनब जनब जन,,,,    सबधंसबधंसबधंसबधं    ि याि याि याि या    आिणआिणआिणआिण    भारतीयानाभारतीयानाभारतीयानाभारतीयाना    कायकायकायकाय    दलेदलेदलेदले    ????    
1) ताठ मानेन ेजगायला िशकवले. 
2) भीती, दै य, दा र , दरू कर याचा य  केला. अंध ा दरू क न दरूदृ ी िव ानवादी वृ ी जोपास यासाठी 

बळ दले. वािभमानी जग याचा मं  दला. 
3) आमचा गाढलेला इितहास, आप या ऐितहािसक संशोधीत सािह या ारे आ हाला व सव जगाला दाखवून 

दला. जो इितहास िवसरतो तो इितहास घडिवत नाही हा मं  यानी दला.  
4) आदश जगत असताना इतराना पण जग याची धडपड िशकवली.  
5) जगातील एक आदश संिवधान तयार केले. सवाना याय व ह  िमळवून दले.  
6) संिवधाना ारे आमची अ पृ यता गुलामिगरी, वेठिबगारी न  केली. आम यावरील बिह काराच ेह यार बोथट 

केले. ब जनाना गुलामाना या या गुलामिगरीची जाणीव क न दली. यामुळे तो जागृत होत आह.े  
7) बलुतेदारी, मानहानीकारक िजन ेअ पृ याना दणेारी वृ ी न  केली.  
8) सावजिनक ठकाणी, हॉटेल, खानावळी, पाणवटे या ठकाणी होणा या अ पृ या या िपळवणूक वर संिवधान 

ारे आप या कृती ारे अ पृ याना याय िमळवून दला. िनभ ड बनवले. 
9) कुटंुब मयादीत राख याचा स ला दला.  
10) आ मा, परमा मा, पूनज म, वगलोक, पापपु य ह ेसव खोटे असून सवजनाना मृ यू आह.े जीवनाकड ेडोळस 

आिण आशावादी दृ ीने पाहायला िशकवले. 
11) ि क पुराणातील ◌ेक गो  िनखा यावर भाजलेली मुले िडमेटेर दवेता मानव प घेवून पृ वीवर आली. ितन ेएका 

राणी या घरी ितच े मुल सांभाळ याची नौकरी प करली. राणी या या मुलाला अमर सव े  तेज वी 
बनव यासाठी ती दवेता या लहान मुलाला दररोज म यरा ी िनखा यावर भाजून काढत असे. परंत ु एका 
म यरा ी ददुवाने या मुला या राणी आईने पाहीले आिम िडमेटर दवेतेला हाकलून लावले. अमर आिण 
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तेज वी बन यापासून तो मुलगा पारखा झाला. अशाच कारे डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर अ पृ याना महान व 
आदश बनव यासाठी (िडमेटेर दवेते माणे) अहोरा  धडपडत होते. परंतु यां या अकाली महाप रिनवाणामुळे 
ते काय अधवट रािहले. 

12) अ पृ याना सामािजक, शै िणक, राजक य े ात सव ठकाणी गती पथावर आण यासाठी, मु साठी आिण 
याना सव ठकाणी कमत िमळवून दे यासाठी डॉ.बाबासाहबेानी थापीताशी, वै दकाशी, सनात याशी 

मनुवा ाशी िनकरान ेलढ दला. लोखंडी पज यात  बं द त ग ड आिण या याजवळ सोनेरी पज यात पोपट 
ठेवले होते. बं द त ग ड आप या चोचीन ेलोखंडी गजाची कांब वाकवून आपली सुटका क न घे यासाठी य  
करीत असतो. याची चोच र बंबाळ होत.े याच ेल  अ पा याकडे नसते. परंतु सोनेरी पज यातील पोपट 
उगीचच सो याची कांब वाकव याचा य  करतो. पण वातं य िमळव याची आस अस यामुळे जे र बंबाळ 
होईपयत तो बं द त ग ड लोखंडी कांब मोडतो आिण उडून जातो. शेवटी ग डाचे र  पा न तो सोनरेी 
पज यातील पोपट सोनरेी कांब वाकव याचे सोडून दतेो आिण गोड फळे खा यात दगं होतो. अशा कारे 

पूव चे महार ह े ग ड आिण इतर अ पृ य ह े सोनेरी पज यातील पोपट ग डा माणे धडप याची ेरणा 
डॉ.बाबासाहबेानी आ हास दली. 

13) डॉ.बाबासाहबेानी आप या कुटंुबाकड,े संसाराकड ेदलु  क न अ प य ब जन भारतवासीयांच ेभिव य उ वल 
बनव यासाठी आहोरा  झटले. 

14) डॉ. बाबासाहबेांनी आपले आयु य ब जना या िहताकरीता (कोणताही मोबदला न घेता) वेचले भारत हीच 
माझी मायभूमी हचे येय यांनी अंगीकारले.  

15) अ पृ याचे ऐ य, सामंज य, साम य कडवेपण लढाऊ वृ ी जोपास यासाठी य  केले.  
16) वै दका या हटेाळणीस त ड दऊेन पादलीत, ब जन यां याम ये वाभीमान चैत य याचा महासागर उभा केला. 

बाबासाहबेानी गजना केली क , वै दकानो तु ही असेल नाठाळपणाचे धोरण चालू ठेवले तर तुमचा भिव यकाळ 
काळाकु  आह.े तु ही माझी िवचारसरणी मा य केली नाही तर तुमचा स यानाश ठरलेला आह.े 

17) पददिलताना, अ पृ याना, ब जनाना माणूसक च ेह  िमळावेत आिण ते िव ा, धन, राजक य स ा आिण उ  
सं कृती यानी समृ  हावेत पृ य व अ पृ य यां यातील संघष कायमचा िमटावा व भारत दशे भावी आिण 
श मान, बलशाली हावा हणून डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर दशेासाठी झटले. यांचा मुळचा पड िव ा 

ासंगाचा, पंिडताचा व तकशु  िवचारवंताचा, अखंड वाचन, संशोधन मनन, लेखन व भाषण ही यां या 
जीवनातील स दय थळे यां या आयु यातील 70% वेळ दीनदिलत ब जना या िहतर णासाठी तीत 
झा यामुळे याना आ थक, राजक य, धा मक आिण ऐितहािसक ावर जे िलहायचे होत ेते याना िलहीता 
आले नाही. ही यां या वैयि क जीवनातील हानी होय. तथापी यानी अितउ म लहान-मोठे 30 ंथ िलहीले. 
यानी जगातील िव ापंिडता या िव ात अढळ थान ा  झाले आह.े असा महानायक पु हा होन ेनाही. 

डॉ.बाबासाहबेा या ब जन, अ पृ य जागृती या कायामुळे िचडून जावून वै दकानी, मनुवा ानी डॉ. 
बाबासाहबेाचा खुन कर याची ित ा केली होती. ही योजना घेवून कुतकोटी शंकराचायाकड ेगेले. शंकराचायानी 
स ला दला क, आज तु ही एक आंबेडकर माराल परंत ू यां या र ा या येक थबातून 10 आंबेडकर िनमाण 
होतील. याना आवरणे आप याला फार अवघड होईल. हणून यांनी ही ित ा र  केली. 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचा खून कर याच े धैय वै दक मनुवा ाना झाले नाही. वे दकानी मनुवा ानी 
डॉ.बाबासाहबेाना क येक वेळा अपमाना पद वागणूक दली. याच े काय हाणून पाड याचे य  केले. याना 
लोकसभेवर िनवडून न दे याचा यानी आटोकाट य  केला. परंत ु बंगाल या नामशु  (नमोशु ाय) यानी 
बाबासाहबेाना लोकसभेवर िनवडून दले. यामुळे यानी रा यघटना तयार केली. डॉ.बाबासाहबेाना लोकसभवेर 
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िनवडून द याचा राग ध न यानी नामशु ाचा भाग/ दशे पूव पाक तानला वाटून दला आिम या नामशु ावर 
आतोनात अ याय केला.  

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर हणाले होते क , मी इथपयत समतेचा, शांतीचा, उ तीचा, बोधनाचा हा 
काफ ला इथपयत आनला आह ेतो तु हाला पुढे नेता न आ यास याला आह ेितथेच रा  ा.  
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    
    डॉडॉडॉडॉ....बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे आंबेडकरानी आ हाला मानवता, गती, वाभीमान, मान-स मानाचे जीवन जग यास 
िशकवले ह ेस य कोणीही नाका  शकत नाही. 
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डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर एक समाजशा     
 

ा. आनेराव एम. एम.    
समाजशा  िवभाग मुख, लोकमा य महािव ालय, सोनखेड, ता. लोहा िज.नांदडे 

 

आधुिनक भारता या उभारणीत व वाटचालीत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचंी भूिमका व योगदान अितशय 
मह वाचे व वैिश पूण आह.े िवसा ा शतकातील वातं यपूव व वातं यो र काळातील इितहासाचे आकलन व 
िववेचन डॉ. आंबेडकरां या िवचारांचा आिण चळवळीचा संदभ व परामश घेत याखेरीज पूण होणार नाही. डॉ. 
आंबेडकर ह ेमूलतः एका ांती वाहाचे नेते होते. ते केवळ सामािजक, राजक य शा  न हते. यांनी सामािजक, 
राजक य, आ थक िस ांताची मूलतः वतं  अशी मांडणी केली नाही. पंरतू ांती या यश वीतसेाठी अशा 
िस ांतावर चतन केल,े मंथन केले व भा यही केले. कृती णव ांती संदभातील यां या सै ांितक चतन-मंथनाच े
दशन यांनी केले या अगिणत भाषणात, िवपुल लेखनात आपणाला घडते. 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ज माला आले या काळात दशेातील समाजात अ पृ यता, जातीयता, िवषमता व 
अंध ा यासार या अिन  था चिलत हो या. समाजात ा ण वगाच ेवच व होते. समाजात असले या अनके 
जातीपैक  काही जाती अ पृ य हणून गणले या हो या. यां या पशामुळे उ वण य लोकांना िवटाळ होतो अशी 
प  समजूत ढ अस यान ेउ वग य लोक अ पृ यते या नावाखाली दिलतांना अ यतं अपमाना पद वागणूक दते 
आसत. डॉ. आंबेडकरा या मते जातीयता ही रा िनम ती या आड येणारा सवात मोठा अडथळा आह.े कारण 
जातीयतेमुळे भारतीय सहजीवनाला तड े पडत असनू भारताची गती व थैय धो यात आले आह.े येकजण 
आप या जातीचेच िहत पाह यात गंुतलेला आह.े अशा या हजारो वषापासनू सामािजक िवषमते या खोल डोहात 
भारतीय समाजाला समते या काशाची वाट दाखवून नवभारता या िन मतीसाठी डॉ. बाबासाहबेांनी आपले संपूण 
आयु य खच  घातले. भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची ओळख एक मोठे िवचारवंत, िव ान, उ  
िव ािवभुिषत, कायदपंेडीत, भारतीय संिवधानाचे मुख िश पकार, अ पृ यांची सामािजक गुलामिगरी न  
कर यासाठी व यांना याय ह  िमळवून दे यासाठी जीवनभर संघष करणारे नेते अशीच आह.े डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर ह े समाजशा  होत े ही गो  भारतातील सवसामा य लोकानंा मािहत न हती. ते भारतीय 
समाज व थेचे गाढे अ यासक होत.े यां या अ ययनाला शा ीय आधार होता. वै ािनक बैठक होती. यामूळेच 
यांचे समाजशा ीय योगदान अ यंत मह वाचे आह.े 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडक एक समाजशा  हणून आढावा घेताना यांनी भारतीय समाजाचा दोन 
दृ ीकोनातून अ यास केला. याम ये पिहला दिृ कोन 'दिलतवादी दिृ कोन' होय. भारतीय समाजातील दिलत 
समाजाचे समाजशा ीय अ ययन कर यावर यानंी भर दला आिण या या समाजशा ीय अ ययनाचा दसुरा 
दिृ कोन 'सामािजक मानवतावादी दिृ कोन होता. याम ये वातं य, समता आिण बंधु व आिण सामािजक याय 
यावर यांनी भर दला भारतीय समाजा या जडण-घडणीसाठी भारतीय समाजशा ा या िवकासासाठी यांनी 
दलेले योगदान अतुलनीय आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 'समाजशा ' पाने भारतीय समाजातील या या 

घटकांचा अ यास केला याचा परामश खालील मु ां या आधारे घतेा येईल. 
जातीिवषयक अ ययनजातीिवषयक अ ययनजातीिवषयक अ ययनजातीिवषयक अ ययन:::: 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय जाती व थेचे अ यंत सू मपणे शा ीय अ ययन केल.े यां या 
िवचाराम ये व तूिन ता, तकसंगतता, संशोधना मकता आढळते. पूव या िवचारवंता या िस ांताचे खंडण करणे, 
िवषयांची वतं  ा या करणे आिण वतं  िस ांत मांडणे ह े या या संशोधनाची प ती होती. भारतीय 
जाती व था आिण वण व थेब ल डॉ. आंबेडकरांनी 'भारतातील जाती, ितथे पडण, उ प ी आिण िवकास' हा 
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शोधिनबंध अमे रकेतील यूयॉक येथील कॉलंिबया िव ापीठात सादर केला व इतर ंथ वृ प े, अनेक 
ा यानातनू यांच ेजातीिवषयक िवचार प  होतात. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात क , भेद-भावनेच े ावहा रक पातळीवरील क ण वा तव हणज े
जाती व था, जाती व थचेा पायाच िवषमता आह.े एकूण मानवी समाजा या क याणास िवषमता बाधक आह.े 
जातीभेदा या तटबंदीमूळेच समाज सुधार याचे काम अश य बनलेले आह.े भारतीय जाती व या ढी, परंपरांनी 
बंदी त केलेली आह.े येक जात आपले िहतसंबंध सुरि त ठेव याचा य  करते व इतर जाती या क याणाकड े
दलु  करते. काही वेळा इतर जाती या िहतसंबंधावर आ मणही करत.े प रणामी समाजात संघषही उ वतो. डॉ. 
बाबासाहबे यापूढे असे हणतात क , जाती व था ही गुलामी पोसणारी रचना आह.े हद ू समाजाम ये फ  
दिलतांची गुलामिगरीच या व थेने िनमाण केली नाही तर सवाचीच मने गुलाम क न टाकली आहते. हद ू
धमाची वाढ जाती व थमुेळे खंुटली आह.े जाती व था आिण अ पृ यता इतर कोण याही धमात मा यता 
नसताना केवळ हद ू धमात धा मक मा यता द यामुळे हद ू समाज रसातळाला गेला आह.े जाती व थतेील 
गुलामिगरीने अ पृ यां या व पृ यां या सु ा शेकडो जाती िनमाण झा या यामुळे माणसामाणसातील 
एका मतेची भावना व नवसमाज िनम तीची उम  न  करणारी ही जाती व था न  होणे गरजेचे आह ेयावर डॉ. 
बाबासाहबेांनी भर दला. डॉ. बाबासाहबे केवळ जाती व थेचे िव ेषणक न यांबले नाहीत तर जात नसललेी 
समाज व था कशी िनमाण होईल याबाबत ते हणतात, अशी समाजरचना, समता, वातं य व बंधु व या 
त विन तेवर आधारलेली असेल. समाजा या एका टोकास घडून येणारे प रवतन दसु या टोकापयत पोहच यास या 
समाजात वाव राहील. वेगवेग या गटां या सुख दःुखात येक गट सहभागी होतील.  
अ पृ यासबंधंी अ ययनअ पृ यासबंधंी अ ययनअ पृ यासबंधंी अ ययनअ पृ यासबंधंी अ ययन::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी अ पृ यां या ावर अ यंत मह वपूण शू  पूव  कोण होते ? व 'अ पृ य 
मूळचे कोण आिण ते अ पृ य कसे बनल?े' या ंथात अ पृ यते या ावर आपले परखड मत मांडले. सदर 

ंथाम ये अ पृ य व अ पृ यता यांची उ प ी कशी झाली याब लचे भारतीय व पर कय पंिडत यांनी मांडललेे 
िस ांत कस े चुक च े आहते याचे िव ेषण केल े आिण नंतर आपली भूिमका मांडत असताना थम यांनी हद ू
सं कृतीचा लहरीपणा दाखवून दला आह.े डॉ. आंबेडकरां या मत,े अ पृ यतेचा  हा धम त या या मा यतेचा 

 आह.े हद ू धमशा ा या सं कारातून ही शोषणाची कु प परंपरा केवळ पृ यां या लहारी वभावामुळे 
पोसली गेली आह.े पृ याचे िहतसंबंध सुरि त ठेवणारे कार थान हणजे अ पृ यता होय. हा कलंक धवूुन 
काढ याची जबाबदारी अ पृ यांनीच ि वकारली पाहीजे यासाठी आ मबिलदानाची तयारी ठेवावी लागेल असे 
आ हान डॉ. बाबासाहबे अ पृ यांना करतात. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर पुढे असेही हणतात क . अ पृ यतेला शा ाचा आधार नाही. अ पृ यता केवळ 
मानवाने वाथासाठी िनमाण केली आह.े उ नीच भेदभावनेचा ती प रणक अस याने ती अशा ीय िनवारणाची 
चळवळ याय आह.े मुठभर लोकां या वाथाला जोणासणा या अ यायी अशा अ पृ य थेिव  बाबासाहबेांनी 
आयु यभर आप या कृतीतनू आिण लेखनीतून लढा दला. समाजातील अ पृ यता कशी कमी होईल यासबंंधी 
उपायही सुचिवले. यातील सवात भावी उपाय हणज ेआंतरजातीय िववाह होय. पृ य आिण अ पृ य जातीत 
िववाह संबंध घडून आ यास अ पृ य थेचे िनमूलन होईल असे डॉ. बाबासाहबेाच ेमत होते. 
िश णासबंधंी िवचारिश णासबंधंी िवचारिश णासबंधंी िवचारिश णासबंधंी िवचार::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या मत,े या जीवनाचा मूळ पाया हणजे िश ण होय. यानंी 'बिह कृत 
भारत', 'जनता' या पाि कात व िनरिनरा या ा यानातून आपले िश ण िवषयक िवचार मांडले. डॉ. 
बाबासाहबेां या मतानुसार िश णाचा उ शे व तूपूण मािहती पुरिवणे आिण काही िस ांत मांडणे हा नसावा. 
या या मतानुसार िश णाचा मूळ हते ूसामािजक दजा उंचावणे हा होय. िश णाचा मह वाचा सामािजक उ शे 
हणजे संधीची समानता थािपत करणे हा होय. मनात िनमाण झाले या कोण याही िवषयाची िज ासा िनमाण 

क न या ारे सखोल अ यासा या वृ ीचा िवकास करणे. एखा ाने  केलेले मत आिण व तुि थती यामधील 
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अंतर जाणून घेणे. येक सम येचे िनदान व गुण अवगुणांचे िव ेषण कर याची मता िनमाण होण ह ेिश णाचे 
उ शे होत. डॉ. आंबेडकरां या मते, िश ण सवाना उपल ध होणे आव यक आह.े िश णाचा सावि क सार हा 
रा ीय गतीचा पाया आह.े ाथिमक िश णाची श  के यािशवाय लोकां या उ तीचे व  कधीही साकार 
होणार नाही. हणून यांनी िश णां या सावि करणावर भर दला. यानंी भारतातील शै िणक सम येचा अ यास 
करताना िश ण, िश णसं था, िश ण प ती, शासनाच ेिश णाबाबतची कत े याबाब वर काश टाकला.  
धमिवषयक अ ययनधमिवषयक अ ययनधमिवषयक अ ययनधमिवषयक अ ययन::::    

डॉ. बाबासाहबेांनी आपले धमिवषयक िवचार अनेक सावजिनक ा यान,े मु  कौण पथे ही पुि तका, 
१९५७ साली कािशत झालेले 'बु  आिण यांचा ध म' या ंथाम ये यांनी धम, अधम, ध म आिण स म 
िवषयक शा शु  दिृ कोनातूनच धमाची िच क सा केली. शेकडो वष धमा या नावाने दडपले या तळागाळातील 
लोकांम ये वतः या ह ांची जाणीव िनमाण क न त े िमळिव यासाठी संघष कर यास यानंी वृ  केले. हद ू
धमातील िवचार आिण आचार याम ये फार तफावत आह.े हद ूधमाने काही मानवाला पशु माणे वागवले यामुळे 
हा धम धमच होवू शकत नाही. धमासाठी  नसून धमच साठी आह ेही बाब हद ूधमाम ये जाणवत 
नाही. उ िनचतेमूळे हद ूधमाचा अपात झालेला आह.े हद ूधमातील सुधारणे या संदभात यां या ल ात आल े
क , हद ूधमातील परंपरा, ा, ढी, बदलणे श य होणार नाही, यापे ा धमा र क नच दिलतांचे माणुसक च े
ह  िमळवता येतील. या भावनेतूनच आप या हजारो अनुयायासह १९५६ म य े बौ  धमाचा ि वकार केला. 
अथातच डॉ. बाबासाहबेांनी धम सुधारणा मक दृ ीकोनातून हद ूधमाचे अ ययन व संशोधन केले.  

ीिवषयक िवचार ीिवषयक िवचार ीिवषयक िवचार ीिवषयक िवचार ::::    
डॉ. बाबासाहबेांनी ि यानंा याय िमळावा हणून हद ू कोड िबलाचा आ ह धरला. या चळमळतेन े

यांनी दिलतांचा  हाताळला याच तळमळतने े यानंी ीयां या ांकड ेपािहले. यां यामत,े दिलत चळवळ 
आिण ीयांची चळवळ या दो ही िनरिनरा या अव थेत अस या तरी यांची बीजे उदारमतवादी िवचार 
पंरपरेतच आहते. ीयां या सामािजक दजात सुधारणा हा ात यासाठी ीिश णाचंा माग सांिगतला. 
रा वादासबंधंी िवचार रा वादासबंधंी िवचार रा वादासबंधंी िवचार रा वादासबंधंी िवचार ::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी रा वादािवषयी वतं  असा ंथ िलिहला नाही. तथािप यांनी केले या 
िविवध िलखानामधून यांच े रा वादासंबंधी िवचार प  होतात. डॉ. बाबासाहबेां या मत,े बंधुभावा या खर 
भावनेन े एकमेकांशी जोडललेा समुदाय हणज े रा  होय. जे हा आपण एक आहोत आिण एक वा या भावनने े
बांधलेले रा  अशी भावी ेरणा लोकां या मनात असते ते हा या समाजाचे रा  बनत असते. एका मते या 
भावनेतूनच रा ाची उ प ी होत असते. ऐ याची भावना सव मतभेदावर मात करते. या या मत,े रा वाद ही 
उदात व उ  अशी नैितक श  आह.े रा वाद िनमाण हो यासाठी समान येय, समान इितहास, समान परंपरा, 
समान िहतसंबंधसु ा असावे लागतात. लोकशाही रा वादाचा आ मा आह.े बु ी ामा यवाद आिण पुरोगामीपणा 
ही आंबेडकरा या रा वादाची वैिश े होत.  
कामगार िवषयक भिूमका कामगार िवषयक भिूमका कामगार िवषयक भिूमका कामगार िवषयक भिूमका ::::    

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह ेमजुरमं ी हो यापूव  आिण मजूरमं ी असताना कामगारां या या चळवळी 
राबव या आहते. या चळवळीचा वतं पणे अ यास केला तर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेकामगारांचे याशील 
पुढारी होत े ह े ल ात येईल. बाबासाहबेानंी भारतीय कामगारां या ह ासाठी आयु यभर लढा दला. हणूनच 
यांनी वतं  मजरू प ' थापन केला होता. वतं  मजूर प ाचे धोरण अ यंत ापक व पाचे होते. आ थक 

धोरणात वतं  मजूर प ाने शेतकरी व कामगार यां या क याणाचा िवचार केला होता. दिलत, शेतमजूर 
असंघ टत कामगार यािवषयी प ाने िनि त आिण खंबीर भूिमका घेतली होती. कामगारांना संपापासून वंिचत 
कर यासाठी इ.स. १९३८ म ये मंुबई िवधीमंडळात मंुबई रा याचे मु यमं ी बाळासाहबे खेर यांनी औ ोिगक 
कलहािवषयीचे िवधेयक मांडले. या िवधेयकावर डॉ. आंबेडकरांनी घणाघाती ह ला चढवला. आप या याय 
माग या मा य कर यासाठी कामगारांना संप पुकार याचा पूण अिधकार आह.े एखा ाला यां या मनािव  
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नौकरी करावयास लावणे हणजे याला गुलाम बनवणे होय आिण ह ै िनतीत वा या िव  आह.े ह े िवधेयक 
ितगामी, वाईट, पाशवी असून लोकशाहीची थ ा करणारे आह ेअशी टीका क न डॉ. आंबेडकरांनी कामगारा या 
याय ह ाला वाचा फोड याचे काम केले. हणूनच यानंा भारतीय कामगार 'मिसहा' समजतात.  

शतेकरी व शतेमजरू िवषयक भिूमकाशतेकरी व शतेमजरू िवषयक भिूमकाशतेकरी व शतेमजरू िवषयक भिूमकाशतेकरी व शतेमजरू िवषयक भिूमका    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेकेवळ कारखा यात काम करणा या कामगारासाठीच लढा दते होते असे न ह,े 

तर शेतकरी आिण शेतीवर काम करणारे शेतमजरू यां या याय ह ासाठीही यानंी आवाज उठवला. यावेळी 
कोकणात अि त वात असले या 'खोत' प तीला सवात थम डॉ. बाबासाहबेांनी िवरोध दशिवला. खोत प तीमुळे 
शेतक यावर कराचंा बोजा वाढला. खोताकडून शेतक यांची मो ा माणावर िपळवणूक होत होती हणून डॉ. 
बाबासाहबेांनी खोतिव  लढा दला. खोतीप ती ही गुलामिगरी आह.े खोतामुळे शेतकरीवग खोताचा ताबेदार 
झाला आह.े निैतकदृ ा खोतप त घात आह े ती नाहीशी करावी अशी सरकारला आ हाची सुचना केली. या 
मागणीसाठी डॉ. बाबासाहबेां या नेतृ वाखाली १० जानवेारी १९३८ रोजी मंुबईत २० हजार शेतक यांचा मोचा 
िवधानमंडळावर काढ यात आला.  
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर कृतीशील समाजसुधारक आिण सामािजक िवचारवंत होते. भारतीय 
समाज व थेतील दोषाचे िनमूलन कर यासाठी आयु य खच  घातले. भारतातील जाती व था आिण अ पृ यता 
ही यां या आंदोलनाची ेरणा होती. िवषमतेिव  सघंष हा यां या सामािजक आंदोलनाचा मु य हतेू होता. 
सामािजक याय ह े यां या चळवळीच े उ ी  होत.े दिलत, अ पृ य जाती या क याणासाठी यांनी सामािजक 
आिण राजक य चळवळी उभार या. दिलतां या राजक य ह ासंाठी वतं  मजरू प  थापन केला. तांि क 
िश णाचा सार उ ोगधंद े काढणे, कामगारांना यो य बैतन, शेतक यांचे जमीनदारांकडून होणारे शोषण, 

ीयां या क याणाबाबतची भूिमका इ. काय म राबव यात आले. मजरूां या मेळा ाला, शेतक यां या प रषदलेा 
आिण दिलतां या समेला त े उपि थत रा न संघषाच े आ हान करीत असत. यातनू यांची समाजातील गरीब व 
असा य लोकांब लची भावना व तळमळ ल ात येते. 
डॉ. बाबासाहबेांनी भारतीय समाजरचनतेील अनेक घटकांचा सू मपणे अ यास क न आपले मत मांडले. भारतीय 
समाजाचा दिलतवादी दृ ीकोणातून आिण मानवतावादी दृ ीकोणातून अ यास केला. डॉ. बाबासाहबेाचंे 
समाजशा ीय योगदान िन ववाद असून ते एक थोर समाजशा  होते. भारतीय समाजा या सुदढृतेसाठी, 
भिव या या उ वलतसेाठी नवसमाज िन मतीसाठी आबेंडकरां या िवचारांिशवाय पयाय नाही ह े िन ववाद स य 
आह ेयािवषयी दमुत नाही.  
सदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूी::::    

१. बाबासाहबे आंबेडकर (अनु. चांगदवे म. खैरमोडे), 'शु  पूव  कोण होते ?' मलय काशनग वधा २००९. 
२. य. द. फडके, आंबेडकरी चळवळ' ीिव ा काशन, पुण,े २००७. 
३. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अ पृ य आिण अ पृ यता' रघुवंशी काशन, पुणे. 
४. बाबासाहबे आंबेडकर. 'अ पृ य मूळचे कोण आिण वे अ पृ य कसे बनले?", सुधीर काशन, वधा,  
     २०१०. 
५. बाबासाहबे आंबेडकर (अनु. घन:शाम तळवरकर) 'भगवान बु  आिण यांचा ध म स म द य  
     काशन, केळझर, वधा, २००६, ६. म. द. दशेपांडे, डॉ. आंबेडकर यांचे राजक य िवचार', लोकवा य गृह  
     काशन, मुंबई, २००९. 
७. अिनल कठारे, फुले-शा -आंबेडकर' पूनम काशन, कंधार, २०१०. ८. बाबासाहबे आंबेडकर (संपा.  
     सुयका त भगत), 'जाितभेद िनमूलन', सुधीर काशन, वधा, २००५. 
९. बाबासाहबे आंबेडकर, ांती आिण ित ांती', सुधीर काशन, वधा, २०१०. 
१०. अिनल कठारे, महादवेा वाघमारे, गौतम पाटील, 'महारा ातील आंबेडकर चळवळीचा इितहास, िच मय  
      काशन, औरंगाबाद, २००९. 
११. संपा. मीना ी मून, 'फूले आंबेडकरी ी चळवळ' समता काशन, नागपूर, २००२. 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 36 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचे मिहलासाठीचे योगदान    
 

Dr Manisha Ramrao Bodke 
Assistant Professor 

Department Of Political Science, Shri Sai Baba Sansthan Trust, Shridi, Tq Rahata Dist Ahmadnager. 

 
““““मै कसी समुदाय क  गती    

मिहला  ने जो गती    
हािसल क  है    

उसमे मानता ."        - डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
ि यांची गती या माणात झालेली असेल याव न एखा ा समाजाची गती मी मोजीत असतो 

हणूनच हा समुदाय पािह यावर मला खा ी वाटते व आनंद होतो क  ,आ ही गती केली आह.े डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांनी 20 जुलै 1942 रोजी नागपूर येथे भरले या ऑल इंिडया िड े ड लासेस िवमस कॉ फर स म ये 
मिहलांना उ शूेन केले या भाषणातील या ओळी वाच या व ऐक या क  या महामानवा या ि यां या सवागीण 

गती िवषयीचा ापक दिृ कोनाचा प रचय दतेात .डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ि यांचे िश ण, यांचे  ह  
याबाबत आप या लेखणी व कायातून जगाला दाखवून दले पण या सवाम ये कषाने एक बाजू कायम दलुि त 
अस यासारखे वाटते ती हणजे डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय ीला िमळवून दलेले कायदशेीर अिधकार. 

याने कधीही सूय पािहलाच नाही अशा ना अंधाराची भीतीही वाटत नाही आिण अंधारात 
रािह याची खंतही जाणवत नाही. भारतीय ि यां या निशबी अशा अंधाराचं जाळं पसरलेलं असताना ातंीसूय 
महा मा फुले, ांती योती सािव ीबाई फुले यांनी वातं यपूव काळात ीला घराबाहरे काढले. ितला िश ण दले 
तसेच ती वावलंबी बनावी ित या वकतु वाने ती वतः या पायावर उभी रा न आ मिनभर बनावी यासाठी य  
केले  डॉ. बाबसाहबे आंबेडकर तुम या पावलावर पाऊल  टाकून  ीला ी ह ाची व व अि त वाचाची जाणीव 
हो यासाठी डॉ. बाबसाहबे आंबेडकरांनी ितला ितच े कायदशेीर ह  िमळवून दले. ीयांच े ह  ज े एक माणूस 
हणून यांना दले याची पायम ली होऊ नये . िपतृस ाक समाजाकडून पु हा दडपशाही होऊ नय े हणून यानंा 

काय ा या क ेत आणून यांची पायम ली करणा यानंा कठोर िश ेची तरतूद करणे ह े ी- वातं य बाबतच े
सग यात मह वाच ेपाऊल होते आिण ते िशवधनु य डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी पेलले. 

ता कालीन भारतीय समाजात ीला धम सं कृती आिण जाती सं थां या ढी  परंपरे या िवळ यात 
अडकून ठेवले होते कुटंुबव सल या ीला पु षी म े दारीने ित यावर वरचढपणा दाखवला होता डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांनी आप या लखेणीतून या पु षी म े दारीतून ीला वतं  अि त व िमळवून दले. भारतीय ाचीन 
सं कृतीत ीला दु यम थान दऊेन एका िविश  प रघातच ितचे े  मया दत केल,े पण डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी अित ाचीन वै दक युगातील ी जीवनाचा आदश डो यासमोर ठेवून ीिश ण, ी ह ाची कास 
धरली. 

1927 आली मंुबई िवधानप रषदवेर िनवडून आ यावर 1928 साली भारतातील मिहला कामगारांसाठी 
मॅट नटी बेिन फट िबल पिह यांदा सभेसमोर चचसाठी आणणारे आिण ि यांना बाळंतपणासाठी ह ाची वै क य 
रजा िमळाली पािहज े हणून आ ही असणारे ह ेपिहल ेसद य. यां या य ांमुळे मॅट नटी बेने फट ट अि त वात 
आला .भारतीय समाजातील ीयावर बालिववाह ,जठर िववाह ,केशवपन, प रत या, सती था, दवेदासी था 
इ यादी आिण कु था ारे ि यावर अ याय झालेला होता. ि यांवरील हा अ याय कमी झाला पािहजे आिण यावर 
काय ा ारे िनयं ण थािपत झाले पािहजे असा आ ह धरणारे थोर भारतीय समाजसुधारक हणूनही यांचाच  
गौरव करावा लागेल. 
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1942 ते 1946 म ये कामगार मं ी हणून काम करत असताना equal pay for equal work 
irrespective of sex ही ांितकारी क पना राबव याचे ेयसु ा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंा जाते. याचे 

ित बब आप या संिवधानात रा याची मागदशक त वे मधील कलम 39(3) म ये पाहायला िमळत े यात 
रा यातील ी आिण पु ष यांनी केले या कामाला समान मोबदला दला जाईल असा उ लेख कर यात आललेा 
आह.े 

भारतीय ि यानंा राजक य वातं य व ह  िमळावेत यासाठी भारतीय संिवधानातील कलम 326 नुसार 
वयाची 18 वष पूण झाले या येक ी-पु षाला जो मतदानाचा ह  वातं य ा ीनंतर या पिह या िनवडणुक त 
िमळाला याचेही ेय डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंाच ावे लागेल. वातं यपूव काळात भारतीय ीला 
मतदानाचा अिधकार न हता. माँटे यू चे सफड काय ात मतदाना या अिधकाराची िशफारस कर यात आली होती 
पण ती िबनशथ न हती. 1935 या government act नुसार सवच ि यानंा मतदानाचा अिधकार दे यात 
आलेला न हता, पण कुठलीही शत न ठेवता भारतीय ि यांना मतदानाचा अिधकार सिंवधानान े1950 पासूनच 
दलेला आह.े आज भारता या राजक य व थेत अंतगत  पंचायत राज व था, घटक रा याच े िविधमंडळ,  

भारतीय ससंद याम ये मिहलांचे वाढते ितिनिध व ह ेडॉ. आंबेडकरां या राजक य िवचार आिण कायाचे फिलत 
हणावे लागेल 

भारतीय ी जी िप ानिप ा िश ण आ थक वावलंबन, संप ीवर समान मालक  ह , िवकास व 
िनणय घे याचे वातं य यापासून वंिचत रािहली होती. भारतीय पु ष धान व थेचे जोखंड फेकून दऊेन ितला 
कायदशेीर र या समाजात अ ेसर रा न स मानाने जगता यावे यासाठी डॉ. आंबेडकरांचे अतुलनीय योगदान दल े
ते हद ू कोड िबला या मा यमातून. हद ू कोड िबल हा दशेातील कायदमंेडळात ारे घतेलेला सवात मोठा 
सामािजक सुधारणेचा िनणय होता या ारे दली िवषमता आिण ी-पु ष िवषमता न  होणार होती. 

" हद ू कोड िबल हा दशेातील िवधान मंडळात ारे घतेलेला सवात मोठा सामािजक सुधारणेचा िनणय 
आह.े असा कायदा जो आधीही कधी झाला नाही आिण नजीक या भिव यकाळात दखेील कुठ याही काय ाची 
याची तुलना श य नाही. वगावगात असलेली िवषमता आिण वगाअंतगत सु ा ी-पु ष असणारा लगभेद हाच 
हद ूसमाजाचा आ मा रािहलेला आह.े हा भेद िवषमता िमटव या िशवाय क  नाही सुधारणेबाबत कायद ेकरणे 
हणजे शेणा या ढगा  यावर  भारतीय संिवधानाचा अवाढ  महाल बांध याचा खोटा दखावा कर याइतका 

दांिभक कार आह.े” 
                           - डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 
या हद ू कोड िबलाला ारे यांना पिह यांदा एक माणूस हणून जग याचा समान अिधकार डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकर या काय ा ारे दवूे पहात होते . तसेच या ारे िवधवा मुलीला संप ीचा अिधकार, भारतीय 
पु षा या एकापे ा अनेक िववाहावर बसलेला चाप, घट फो टत ि या साठी केलेली पोटगीची तरतूद, ी यां या 
मृ यूनंतर ित या संप ीचे काय ा या क ते आणले गेलेले वाटप अशा अनेक घटना संदभात मह वपूण तरतदुी 
हो या पण ता कालीन काँ से सरकार मधील मात बर ने यांनी या हद ूकोड िबलाला िवरोध केला 1947 पासनू 
सतत 4 वष 1 मिहना 26 दवसात डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांनी हद ूकोड िबल तयार केले आिण 24 फे ुवारी 
1949 रोजी ससंदते मांडले. पण अनेक बाजूने होणा या िवरोधामुळे 1951साली आले या सावि क िनवडणुक या 
त डावर जवाहरलाल नेह  यांनी या हद ूकोड िबलातील केवळ चार िवषय मंजूर क न ह ेिबल फेटाळून लावले. 
यानंतर 27 स टबर 1951 रोजी डॉ टर आंबेडकरांनी आप या कायदमंे ी पदाचा राजीनामा नहे कड ेपाठवला. 

“ हद ू कोड िबलाचा खून झा यामुळे मी राजीनामा दते आह”े असे यांनी नेह ं ना ठणकावून सांिगतले. 
ि यांना ज े कायद े मंडळ अिधकार दते नाही या कायद े मंडळातील पद लाथाडून वतः या त वासाठी पदाचा 
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राजीनामा दे याचा त विन पणा  दाखवणा या दु मळ लोकात डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांचा समावेश करावा 
लागेल.भारतीय ीला कायदशेीरदृ ा सा र आिण स म बनवणारे बाबा हणून खरं तर आज येक भारतीय 
ि यासाठी  ते िपतृतु य आहते ी हणून आ हा सव ि यांना आम या ह ाची जाणीव क न दऊेन ी 
अि त वाचा एक वतं  ि म व बनवणा या व आम या ह ांना कायदशेीर सरं ण दणेा या या महामानवास 
आमचा शतशः णाम. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ीला समाजाचा एक मह वपूण घटक मानला. यासाठी यांनी सामािजक 
चळवळीत मिहला सहभागाचा िवचार मांडला भाषण व लेखणी चा वापर मिहला िवकासासाठी व जागृतीसाठी 
केला, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सामािजक प रवतनासाठी िश णाला मह व दले. यासाठी यांनी ी 
िश णाचा आ ह धरला. ी वातं य व ी- पु ष समता या ारे समाजातील सामािजक िवषमता व अ याय दरू 
करता येईल ी िश णान े कुटंुबाचा िवकास होईल पण पयायाने समाज व रा ाचा ही िवकास होईल असा 
दरूदृ ीकोन डॉ. आंबेडकरांचा होता. 

पु ष धान भारतीय सं कृतीत ि यांना नेहमीच दु यम थान होते ी ही केवळ उपभोगाची व तू आह े
अशी पारंपा रक ितगामी िवचार असणा या समाजाची मानिसकता होती. ि यांना िश ण, स ा, संप ी चे सव 
अिधकार नाकार यात आले होते धा मक कमकांडांचा तसेच धम ंथाचा आधार घेऊन ि यावर अिधकािधक बंधन े
लादली गेली. सती था, डंा था, बालिववाह, केशवपन, दवेदाशी यासार या अनेक अ यायकारक चालीरीती व 
ंढी ंथाने  लाखो ि यांचे आयु य उ व त केले होते. ही था ि टश आगमनानंतर तशीच चालू होती. ह े ांितसूय 

महा मा फुले व ांती योती सािव ीबाई फुले या समाजसुधारकानंी ी िश ण व ी - पु ष समानता या त वाचा 
पुर कार केला यालाच पुढे संिवधािनक आिध ान दे याचा य  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी रा यघटना 
बनवताना आिण यानंतर हद ूकोड िबल या मा यमातनू केला डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे सामािजक राजक य 
आ थक धा मक े ातील िवचार व योगदान अन यसाधारण आह े यां या िवचाराचा आधारच वातं य समता 
बंधुता व सामािजक याय थािपत कर याचा होता यांचा कोण याही जाती, धम, सं दायाला िवरोध नसनू 
िवषमता व अ यायाला िवरोध होता 

डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय ी उ ती व अि त वासाठी ज े अनमोल अस े योगदान दल े
याचा थोड यात आशय पुढील माणे- 

ी-पु ष समतेचे महान पुर कत 
ी िश णाचा आ ही ितपादक 

भारतीय पु ष धान सं कृतीला िवरोध क न ीला धा मक कमकांड कु ंथा या जोखंडातून मु  
कर याचा कायदशेीर सव थम य  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी केला. 

भारतीय मिहलाचंा राजक य सहभाग व राजक य व थेतील ितिनिध व वाढावे यासाठी आ ह धरणारे 
अ ग य राजक य िवचारवंत होत े

ी वावलंबी व आ मिनभर हावी यासाठी िश ण, वसाय, व उदरिनवाहाचे साधन िमळव यासाठी 
रोजगाराची समान संधी व समान कामासाठी समान वेतन असे िवचार मांडणारे अथत  होत े

वतः या आरो याची काळजी घेता यावी तसेच ीला सूती काळात ितला रजा िमळ याची पिहली 
तरतूद डॉ. आंबेडकरांनी सव थम केली होती. आज शासक य मिहला कमचा यानंा सूती काळाजी रजा िमळते 
याचे संपूण ेय डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना जात े

ीला एक वतं  माणूस हणून जगता यावे ती एक वतं  ि म व आह े ितला वतः या कतु वावर 
वतःचा िवकास कर याचा अिधकार आह ेह े वतः या लेखन व िवचारातनू े रत करणारे महान समाज सुधारक 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर होते 
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छ पती िशवाजी महाराज, राजष  शा  महाराज, ांतीसुय महा मा योितबा फुले, ांती योती 
सािव ीबाई फुले यासार या कृितशील समाजसुधारकाचा सामािजक-धा मक सुधारणे या वारसा ख या अथान े

य ात कवा कृतीत आणणारे डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह ेमहान समाज सुधारक व मानवतावादी नतेे होत े
एक ी हणून आज मा या अि त वाला ि म वाला जे थान आह े याच ेसंपूण ेय मी डॉ. आंबेडकर 

यांनाच दईेल. या िबकट प रि थतीत यांनी वतः या लेखणी व कायातून दसु याला जे दलं ते इतर कोण याही 
समाजसुधारक व रा यक याला दतेा व करता आलेल ं नाही आज मी डॉ. आंबेडकरां या िवचाराला अनुभवत े व 
इतरांनाही सांगते ते हा मा या अंतमनात एक वेगळीच फूत  िनमाण होत.ेिव र , युग वतक, कांड कायदते , 

ासंगी ि म व, भारतीय संिवधानाचे िश पकार, शेतकरी. दिलत, ब जनाचे कैवारी, लोकशाहीचे पुर कत 
वातं य समता बंधुता या मा यमातून सामािजक याय थािपत करणारे महामानव हणज े डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर होय. यां या िवचार व कायाचा वारसा पुढे येणारे आ ही अनुयायी याचा आ हाला साथ अिभमान आह.े 
“िमळवून दला आ हास स मान 

हणून करतो आ ही आपला ब मान” 
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नवभारताचेनवभारताचेनवभारताचेनवभारताचे        िनमातेिनमातेिनमातेिनमाते    डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . दलीपदलीपदलीपदलीप    सावतंसावतंसावतंसावतं    
मराठी िवभाग मुख, ी िशवाजी कॉलेज, कंधार िज. नांदेड 

 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेिवसा ा शतकातील जगातील सव े  िव ान, बु दीमान, ावंत, युगपु ष 
आहते. ाना या े ातील, जगातील ब सं य िव ानापौक  ितसरे आहते. यां या ानापुढे, ावंतासमोर 
नतमत तक होतात. ंथाच ंनात ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच ेअजोड आह.े वाचन ह े यांना लागलेले न ह ेलावून 
घेतलेल े सन होत.े यांनी पु तकांवर चंड ेम केले. ंथ आिण बाबासाहबे आंबेडकर वेगळे करता येत नाही. 

ंथासाठी वतं  राजगृह बांधणारे जगात एकमेव डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आहते.  
पु तक ह ेबाबासाहबेांच ेम तक होते. 
ते संपूण म तक कुणाचे ह तक न हत े

हणून यां या समोर ---- 
जग सारे नतम तक होत े( बा.ह. क याणकर ) 

 ाचनी ारता या जडणघड चे िशप कार तथागत गौतम बु द आिण आधुिनक भारता या जडणघडणीचे 
िश पकार डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर आहते. बाबासाहबेांनी भारताच े वौचा रक दा र  घालिवले. लोक डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांचे ंथ चंड माणात वाचताहते. यां या ंथाला चंड मागणी आह,े आता लोकांना कळून 
चुकल े आह े क , बु द, फुले - शा  - आंबेडकर  वाचलेच पािहजेत त े  वाचले तर आपण वाचू, न ह े  तर 
वाच यािशवाय वाचणारच  नाहीत बाबासाहबेबांनी िशका  हटल,े लाखो लोक खेडापाडातून िशकले, शहरात 
आले, ानीवंत  व शहाणे झाले.  
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी जाणीवपूव अ पृ यांचा, शोिषतांचा उ दार केला. भारतीयां या 
जडणघडणीत डॉ. बाबासाहबेांचे मोल, योगदान अिधक आह.े हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े येक े ातील 
िवचाराच ेएक मॉडले आहते. यापुढे तरी या दशेातील रा यक यांनी, थािपतांनी ते वीकारल ेपािहजेत. कमान 
मानवा या क याणासाठी, सुखासाठी तरी वीकार याचा शहाणपणा दाखिवला तर भारता या िवकासाला गती 
िमळेल, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे पाणी, ऊजा, शेतीसंबंधी मांडलेले िवचार या दशेातील लोकांचे दा र  
घालवू शकत.े शेतीवर अवलंबून असणा· या 70%  भारतीयां या अ -पा याचा  सुटू शकतो. इथ या ग रबांच े
जगणे सुखकारक होईल. भारत दशे अिधक सधन, समृ द होईल आ थक महास ा होईल. यांनी इथ या गरीब 
माणसा या सम याचे उ ाटन कर यात आयु य घालिवले. ग रबांचे आिण रा ाच ेआ थक दबुळेपण संपिवणे हचे 
रा  काय सव े  मानून येक े ात आप या िवचाराचे एक मॉडले दते रािहल.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे 
जलधोरण - व थापन दशेाला समृ द करणारे, औ ोिगक े ात ांती घडवून ांती घडवून आणणारे, अ  
धा याने दशे वयंपूण करणारे होत.े जलिनती धोरण राबिवले असत ेतर भीषण पा याचा दु काळ जाणवला नसता.  
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या उपरो  जलिनयोजन, न ाजोड क प अ यासक आिण शासनह ल ात 
घेत नाही. एकंदर न ा खोरे क प, न ा धरणे, तलाव, िनमाण क न येथील शेतीच,े उ ोगाचे उ प  वाढवून 
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ग रबांची प रि थती सुधार यासाठी यो य ती पाऊले उचलून यांना िश ण, आरो य, पाणी पुरवठा, िनवारा दवूेन  
दा र ातील  लोकांच े जगणे उंचावणे, स मानाच ेकरणेसाठी  ह ेजलधोरण िनयोजन अ यंत मह वाचे आह.े  
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी भारतीय ि यां या ह ाचा  जािहरनामा हद ू कोडिबल मधून मांडला. 
हद ूकोडिबल ि यां या ह ाच,े संर णाच ेकवच आह.े भारतीय ि यांच ेखरे मु दाते म. फुले, डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर ह ेआहते. जगातील कोण याही ी - पु षांना वतं पणे जीवन जग याचा अिधकार आह.े नौस गक व 
मानव िन मत अिधकार सवाना िमळाला पािहज.े ी िशकली तर संपूण कुटंुब िशकत,े दशेाची गती होत,े ि यांना 
फुले दांप याने िश ण दऊेन शहाणे केल े आिण यांचा ह ाचा जािहरनामा हद ू कोडिबल मधून बाबासाहबेांनी 
मांडून संर ण केले. हद ूकोडिबल िलिहल,े मांडले. ते हा फार मोठा गदारोळ झाला. ते मा य क न घे यासाठी 
बाबासाहबेांना फार मोठा संघष करावा लागला. हद ूकोडिबल मा य नाही झाले ते हा आप या कायदमंे ी पदाचा 
राजीनामा दला. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे ी उ दाराच ेकाय दिलत ि यांपुरत ेमया दत न हत े तर  सबंध 
भारतीय ि यां या उ दारासाठी होत.े या ि यांना बाळांतपणाची चार मिहणे रजा, कामाचे तास आठ तासाव न 
सहा तास केल.े वारसा ह ान े िप या या संप ीचा समान वाटा िमळाला पािहज.े  तसेच पु षा या अनके 
जाचातनू, बंधनातून, शोषणातून मु  केल.े वौ  आ यास पती या संप ीत ितचा ह  आह.े पतीपासून ीला 
घट फोट घे याचा अिधकार आह.े जाती बाहरे ल  कर याचा सु दा ीला अिधकार आह.े हणून ि यांना 
मानवतेच ेह  िमळवून दले. तसेच समाजात माणूस हणून मानाच ेस मानाचे थान ा  क न दले आह.े  डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर ह ेसबंध मानव जातीच,े ी - पु षांचे होत.े याचे शोषण केले गेले. यांना येक े ातील 
अिधकार िमळवून  दणेारे शेिषतांच ेवाली ठरले आहते.  
 आज सग या ि या सुिशि त, जागृत, सुसं कृत झा या. येक े ात पुढे दसताहते. 1942 या दिलत 
प रषदते बाबासाहबे हणतात, ''एखा ा समाजातील ि यां या गतीव न या समाजा या गतीचे मोजमाप 
करता येत.े दशेात सवािधक रा य ि यांनी केले. छ. िशवरायांना मॉ िजजाऊने घडिवले, अनेक महापु ष 
घड याम ये ि यांचाच सहाचा वाटा आह.े ि यांच ेशोषण हा मानव जातीवरचा कलंक डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
यांनी पुसून काढला. ि या आज काय ान ेस म, सुरि त आहते. परंत ु वहारात कायद ेअंमलात आण यासाठी 
पु षाची मानिसकता िनमाण होणे गरजेचे आह.े जगातील  येक े ा या गतीपथावर ीयाही योगदान दते 
आहते, याची सु वात म. फुले व डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केली आह.े पु षां या बरोबरीन ेकाय क रत 
आहते. सव  उ  पदावर ि या काय करीत आहते. याचे सव वी ेय म. फुले व डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना 
आह.े  
 जातीमुळे हद ूसमाज एकसघं रािहला नाही.  द:ुभंगला गेला आह.े जातीन ेमाणसाचे माणूसपण, जगणे 
िहरावून घेतल.े जात हा भारतीय समाजा या दशेा या िवकसातील मोठा अडथळा आह.े  भारतात माणसाला 
जातीव न अपमानीत केल ेजात आह,े जातीमुळे माणूस े  किन  ठरिवला जातो. जातीव न दजा, मान, स मान 
दले जातात. ही जातीयता येक े ात आज छु या प दतीन ेचांग या प दतीने काम करीत आहते. भारतीयाचंी 
वतं  ओळख हद ू हणून न ह े तर भारतीय हणून झाली पािहज.े हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े एका 

जातीच,े दशेाचे न ह े तर सवाचे आहते. यां या िवचाराच े मॉडले येक े ात दशेाला, समाजाला मागदशक 
ठरणारे असून भारत एक बलशाली रा , समृ द रा  हणून उभे कर याच ेबाबासाहबेांच े व  होत.े हणून बु द, 
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फुले, आंबेडकर ह ेभारतात ज माला आले. ह ेभारतीयाचे भा य आह,े जगाचे वौचा रक, आ याि मक, वौ ािनक 
मागदशक ठ  शकते असे भ  त व ान बु द फुले - आंबेडकर यांच ेअंिगकारलेच पािहज.े भारतीय रा यघटननेुसार 
वागले तर जातीिवनाश होऊ शकतो. भारतीय समाजाची उभारणी समानवारी भारतीय संिवधानावर आधा रत 
नव समाज उभा करता येईल.  
 डॉ. बाबासाहबेांनी जातीबाहरे जावून िम  जोडले यांना संकटकाळी सहकाय केल ेआिण वत:साठी न ह े
तर समाजकाय सा य कर यासाठी यांचा उपयोग क न घेतला. बाबासाहबेांना लोकशाहीतील लोकांचे रा य 
लोकां या सुखासाठी चालिवणारी चळवळ हवी आह,े बाबासाहबेांची चळवळ ही वौयि क िहतापे ा दशेिहत, 
समाजिहत ाधा य दणेारी आह.े भारता या राजक य, सामािजक आिण धा मक े ात खर तेजान ेतळपणारे, 
आप या ान गंगेने अ पृ यां माणेच पृ यांनाही पावन करणारे, भारताच े भिगरथ हणज े भारतीयघटनचे े
िश पकार डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेहोत, त ेखरे दशेभ  आिण थोर रा पु ष  आहते.  
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे जीवन महासागरासारखे अथांग आह.े यांचे जीवन काय, कतृ व, यांनी 
आयु यभर दलेले लढे, संघष, घेतलेले िनणय, केले या कृती या मागे या दशेा या व समाजा या िवकासाचा यास 
दसतो.  महापु षाच,े महामानवाचे जीवन पुढील िपढांना ेरणादायी, फु तदायक मागदशक ठरत असत.े या डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरांचे जीवन त णानंा ेरणादायी ठरले आह.े 
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी जाणीवपूवक अ पृ यांचा शोिषतांचा उ दार केला. भारतीयां या 
जडणघडणीत यांचे मोल, योगदान मह वाचे आह,े ह ेकोणीही नाका  शकत नाही.  
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4)  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच िनवडक भाषणे  (संपा.), िवजय सुरवाडे.  
5)  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर  आिण काय, ा. सुखाराम िहवराळे.  

6)  दिलत समाजाचे िपतामह  डॉ. भीमराव आंबेडकर, डॉ. सुिनल जोशी.  
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यगु वतकयगु वतकयगु वतकयगु वतक    यगुपु षयगुपु षयगुपु षयगुपु ष,,,,    ासयूासयूासयूासयू    डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    
    

ाााा. . . . ाने राने राने राने र    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    
मराठी िवभाग, ी िशवाजी कालेज कंधार िज.नांदेड-४३१७१४ 

      

िश णानंतर बाबासाहबेांनी शतकानुशतके गुलामिगरी या बंधनात ठेवले यांिव  चंड आवाज उठिवला. 
अ पॄ य लोकांना यांनी वािभमाने जीवन जग यास िशकिवले.हजार वषापासून चालत आलेली ही गुलामिगरीची 
प दत यांनी कायमची न  केली. आज 'जीवंत लोकशाहीचे रा ' हणून सारे जग भारताकड ेपाहत.े या जास ाक 
भारत दशेाला बाबासाहबे आंबेडकरांनीच रा यघटना दली हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े 'भारतीय 
रा यघटनेच े िश पकार' आहते असे असे वािभमानान े सांगावेस े वाटते. गे या हजारो वषात यांना िश णाचा 
कसलाही गंध माहीत न हता याच अ पृ य समाजातून एका अ पृ य कुटंूबातील मुलगा थम ेणीत मॅ क हावा 
ही भारतातीलच काय? जगातील एक आ यकारक अशी घटना होय. 

बाबासाहबे आंबेडकरांनी पुढील िश णासाठी मंुबई या एि फ टन महािव ालयात वेश घेतला आिण ते 
१९१२ साली बी.ए.पास झाले. १९१३ साली बडो ाच ेमहाराजा सयाजीराव गायकवाड यां या आ थक मदतीने त े
अमे रकेला गेले. १९१५ साली त ेएम.ए.झाले. यांनी ही पदवी 'भारतातील ाचीन ापार व भारतातील जाती' 
या िवषयावर िमळिवली. १९१७ साली ' द नॅशनल िड हीडडं आफ इंिडया' या िवषयावर बंध िल न िश ण 

े ातील अितउ  अशी पीएच.डी.ही पदवी िमळवली.याच वेळी यांनी बडोदा सं थानात ले टनंट हणून नोकरी 
केली.१९१८ साली यांची मंुबई या िसडनहमॅ कालेजात ा यापक हणून िनयु  झाली. १९२१ साली M.Sc.ही 
अथशा ातील पदवी िमळिवली.पुढे १९२२-२३ साली यांनी जमनीत 'बान' महािव ालयात अथशा ाचा 
अ यास केला. यानंतर १९२३ साली शा  महाराजां या आ थक मदतीने 'The Problem Of Rupee' हा 
शोध बंध िल न अथशा ातील D.Sc. ही पदवी िमळवली. या बंधाला यांच े गु  ा. िम टर कॅनन यांनी 

तावना िलिहली आह.े यात ते हणतात क ," या मा या वतं  बु ी या व िवशेष तकश  असले या 
िश यापासून मलाही कािहतरी िशक यासारखे आह.े" या न बाबाहबेां या बु दीम ेचा काय गौरव करावयास 
पािहजे...? 

बाबासाहबेांनी १९२३ पासून मंुबई हायकोटात बॅ र टरी सु  केली.१९२४ साली 'बिह कृत िहतकारणी" 
सभेची थापना केली. यांची लोकि यता पा न इं ज सरकारन े१९२६ साली मंुबई िवधीमंडळावर यांची िनयु  
केली.१९२५-२७ या काळात यांनी मागासवग यांसाठी ठाणे, पुणे, पनवेल आदी ठकाणी वसतीगृह े सु  
केली.१९२७ साली बाबासाहबेांनी महाडिच अि दतीय असा स या ह केला आिण दिलतांना क येक वषापासून 
क डून ठेवले या 'मनु मतीचे' दहन केल.े १९२८ साली यांची मंुबई या सरकारी ला कालेजात ा यापक हणून 
िनयु  झाली. याचवष  सायमन किमशनचे सद य हणूनही याची िनयु  झाली. १९३० साली ते गोलमेज 
प रषदलेा िवलायतेला गेले. 

याचवष  यांनी नािशकचा काळाराम मं दर स या ह केला.१९३१ साली गोलमेज प रषदलेा हजर रा न 
अ पृ यांचे  मांडले. बाबासाहबेांनी यावेळी वतं  मतदारसंघाची मागणी केली.रा ीय ऐ यासाठी धोका 
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अस यामुळे गांधीज नी िवरोध केला हणून बॅ.स ुं या म थीन े 'संयु  मतदार सघं' मा य क न पुणे करारावर 
सही केली.हा ऐितहािसक करार १९३५साली पुणे येथे झाला.याचवेळी नािशक िज ातील येवला येथे भरले या 
प रषदते यांनी एक घोषणा केली. " हद ू हणून ज मलो तरी हद ू हणून मुळीच मरणार नाही". 

१९३७ साली यांची मंुबई िवधीमंडळावर सद य हणून िनवड झाली.दसु-या महायु ा या काळात 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी ' वतं  मजूर प ' थापन केला आिण िनवडणुका लढिव या.त कालीन मंुबई ांतात या 
प ाचे पाच सद य िनवडून आले. बाबासाहबेांनी पाच जागा िमळिव या.१९४० साली बाबासाहबेांनी 'था स 
आ◌ॅन पा क तान' हा ंथ िलिहला.१९४२ साली ग हनर जनरल िलनिलथगो यांनी बाबासाहबेांना क ीय 
मंि मंडळात 'मजूरमं ी' हणून घेतले. या पदावर ते १९४६ पयत होत.ेयावेळी यांनी िबहारमधील खाणमजुरांची 
पगारवाढ, दामोदर नदीवरील चंड धरण, दरवष  अ पृ य कुटंूबातील तीन मुले परदशेात पाठिव याची सोय 
इ.मह वपूण कामे केली. 

१९४५ साली बाबासाहबेांनी मंुबई येथे 'पीप स ए युकेशन सोसायटी' या शै िणक सं थेची थापना केली. 
या सं थेमाफत १९४६ साली िस दाथ कालेज तर १९५० साली औरंगाबाद येथे िम लद का◌ॅलेजची थापना 
केली.१९४७ते ४९पयत यांनी भारतीय रा यघटनेची िन मती केली. या अि तीय बुि म ेब ल यांना 'भारतीय 
रा यघटनेच ेिश पकार' हणतात. २६ नो हबर १९४९ रोजी ही रा यघटना य  अंमलात आणली गेली.१९४८ 
साली बाबासाहबेांची नेह  मं ीमंडळात 'कायदमंे ी' हणून िनवड झाली.याचवेळी यांनी डॉ.शारदा उफ सिवता 
कबीर शमा यां याशी ि तीय िववाह केला.१९५१ साली संसदते ' हद ूकोड िबल' मांडून हद ूधम सुधार यासाठी 

य  केले. पण या िवधेयकाला खु  पंत धान पं.नेह  यांनी िवरोध केला आिण बाबासाहबेांनी मं ीपदाचा 
राजीनामा दला. 

१९५२ साली बाबासाहबेांची संसदचेे व र  सभागृह असले या रा यसभेवर िनवड झाली. याचवष  यांना 
अमे रके या कोलंिबया िव ापीठाकडून एल.एल.डी.ही मानाची पदवी िमळाली. १९५३ साली अमे रकेकडून 
'बॅचलर आफ ला ज' ही पदवी तर १९५४ साली है ाबाद िव ापीठाकडून 'िलटरेचर' ही पदवी िमळाली.१९५६ 
साली बाबासाहबेांनी दिलत िव ा याना काय ाच े िश ण घेता यावे हणून मंुबईत 'िस दाथ ला कालेज' सु  
केले.१४ आ◌ॅ ट बर १९५६ रोजी नागपूर या ठकाणी बौ द धमाचा ि वकार केला. नो हबर १९५६ ला 
नेपाळमधील काठमांडू येथील जागितक बौ  धम प रषदते सहभागी झाले. डा. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेअथत , 
धमत , कायदपंेिडत, िवधीमं ी, बॅ र टर, घटनाकार, संशोधक,प कार, संपादक, दिलतांचे कैवारी,भारताचे 
पिहले कायदमंे ी, सं थापक, संचालक अशा अ पैलू ि म वाचे त े ासूय, युग वतक युगपु ष होत.े 
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L=h;kaps eqDrhnkrs MkWL=h;kaps eqDrhnkrs MkWL=h;kaps eqDrhnkrs MkWL=h;kaps eqDrhnkrs MkW----    ckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdj    
    

izkizkizkizk----    f”kans larks’k ek:rhf”kans larks’k ek:rhf”kans larks’k ek:rhf”kans larks’k ek:rh    
dyk] okf.kT; o foKku egkfo|ky;] Msg.ks 412402 rk-[ksM]ft-iq.ks 

IkzkLrkfodIkzkLrkfodIkzkLrkfodIkzkLrkfod    
 ekuotkrhpk fodkl >kY;kiklwu ;k i`Fohoj L=h vkf.k iq:’k ;k izdr̀h vfLrRokr vkgsr ek= ;k 
nksUghP;k “kkjhfjd fHkUurseqGs osxosxG;k tckcnkÚ;kaps foHkktu >kys- “kkjhfjd {kersus L=h iq:’kkP;k rqyusus 
deh vlY;kus laxksiu gh tckcnkjh frP;kdMs vkyh vkf.k vUu o fuokjk ;k tckcnkÚ;k iq:’kkdMs vkY;k- 
i`Fohrykoj vkt vfLrRokr vlysY;k izk.;kais{kk ekuo gk osxGk izk.kh vkgs- gs R;kP;k osxosxG;k 
voLFkke/kwu Li’V >kys vkgs- HkVdarhP;k voLFksr ,d O;Drh@lgdkjh  fdaok lgpkjhuh ;krwup iq<s dqVqac] 
leqg] xko] ns”k gk fodkl gksr xsyk- ;k fodklkr ekuokph izfrHklaiUu v”kh fi<h fuekZ.k >kyh- osxosxGs 
/keZ] “kkL=] dyk ;kapkgh fodkl >kyk-Hkkjr ns”kkpk fopkj djrk bFkys eqyfuoklh vkf.k ijfd; fdaok 
ckgs:u vkysys ;kaP;ke/;s la?k’kZ >kyk R;ke/;s ts ijkHkwr >kys R;kaph laLd`rh dkgh izek.kkr y;kl xsyh 
vkf.k ckgs:u vkysys Eg.ktsp vk;Z ;kaph laLdr̀h vuk;Z- ;kaP;k ekFkh ekjyh R;ke/;s pkj o.kZ vkf.k L=h ;k 
oxkZfo’k;h osxosxG;k tkpd vVh o ca/kus yknyh xsyh-  

^firk j{kfr dkSekjsHkrkZ j{kfr ;kSousA^firk j{kfr dkSekjsHkrkZ j{kfr ;kSousA^firk j{kfr dkSekjsHkrkZ j{kfr ;kSousA^firk j{kfr dkSekjsHkrkZ j{kfr ;kSousA    
j{kfr LFkfojs iq=k u L=h Lokra«;egZfrAAj{kfr LFkfojs iq=k u L=h Lokra«;egZfrAAj{kfr LFkfojs iq=k u L=h Lokra«;egZfrAAj{kfr LFkfojs iq=k u L=h Lokra«;egZfrAA    

       euqLer̀h v-9 “yksd 3 
^^fL«k;kauh ygkui.kh ofMykaP;k] r:.ki.kh irhP;k vkKsr okxkos irh er̀ >kY;kl eqykP;k laerhus 

okxkos ,danjhr L=hus Lora=rk Lohdk: u;s**1;k lkj[ks fu;e o tkpd vVh ;k xzaFkke/;s fuekZ.k dsys- 
^^fL=;kauk o “kqnzkauk nq%[kkP;k [kkbZr yksV.kkjh o R;kaP;k okVîkyk vieku vogsyuk ;kf”kok; dkgh u ns.kkjh 
^euqLe`rh* gk fgUnw /kekZojhy eksBk dyad vkgs ;kr “kadk ukgh-**2-Eg.ktsp lektke/;s] dqVaqcke/;s fL=;kauk 
nq̧ ;e LFkku fnys xsys- 19 O;k “krdkP;k v[ksj i;Zar fL=;kauk L=h ,d miHkksxkph oLrq vkgs- miHkksx o 
d’V ;kaps lk/ku Eg.kts ^L=h* vlkp let loZlk/kkj.k :< gksrk- Hkjrkr fL=;kaoj gks.kkjs vU;k;] vR;kpkj 
;k fojks/kkr jktk jkeeksgu jkW;] eg’khZ dosZ] egkRek tksfrck Qqys] lkfo=hckbZ Qqys o MkW- ckcklkgsc vkacsMdj 
;kauh egRokps dk;Z dsys- 
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps f”k{k.k ijns”kkr >kys gksrs R;kauk Hkkjrkcjkscj brj ns”krhy efgykaph 
fLFkrh ekfgrh gksrh- rlsp rs Lor% lekt”kkL=] /keZ”kkL=] ekuo”kkL=] vFkZ”kkL=] jktdkj.k ;kp cjkscj 
dk;|kps tk.kdkj gksrs R;keqGs R;kauh L=h&iq:’k gîk ,dkp uk.;kP;k nksu cktq vkgsr R;kaps LFkku gs 
lerqY; vkgs- R;kr Js’B dfu’B vlk HksnHkko dj.ks ;ksX; ukgh- rlsp oSKkfud n`f’Vus ^L=h* ;k fo”okph 
tuuh vkgs] ekrk vkgs] vknîxq: vkgs- iztuu gk egRokpk uSlfxZd Hkkx ^L=h* f”kok; viw.ks vkgs- 
uofufeZrhlkBh L=h vko’;d vkgs- Eg.kwu MkW- ckcklkgsc vkacsMdj fL=;kauk nq¸;e LFkku ns.kkÚ;k fdaok 
fL=;kauk misf{kr Bjfo.kkÚ;k xzaFkkoj gYyk djrkr- fu’ks/k uksanorkr- ^^iq:’kkph okluk iqjh dj.;kl L=h 
r;kj ulsy rj HksV nsÅu fryk jkth dj.;kpk iz;Ru djkok o R;kusgh teys ukgh rj gkr o dkBh ;kapk 
ekj nsÅu fryk dkcwr vk.kkos-**3 ¼c`gnkj.;d mifu’kn 64-7½ ;k lkj[ks fopkj ekaM.kkÚ;k xzaFkkuk ukdkjrkr- 
 Hkkjrh; lektkph ekufldrk fopkjkr ?ksÅu MkW- ckcklkgsc vkacsMdj fL=;kauk loZ fBdk.kh HksnHkko] 
“kks’k.k] vieku] vogsyuk ;kauk lkeksjs tkos ykxsy Eg.kwu fL=;kauk loZ fBdk.kh leku la/kh HksVkoh Eg.kwu 
^fganw dksMfcy ekaMrkr* vkfFkZd] lkekftd] lekurk izLFkkfir Ogkoh gk gsrw MksGîkleksj Bsowu rs ;k fcykpk 
fopkj djrkr- ek= gs fcy ikl gksr ukgh rsOgk ea=hinkpk jkthukek nsrkr- fL=;kaP;k gDd vf/kdkjklkBh 
jkthukek ns.kkjs MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gs Hkkjrkrhy ifgys vkf.k “ksoVps ea=h vklrhy- ^^usg: fcykps 
cktwus vlksr ok fojks/kh vlksr gs fcy laer d:u ?ksrY;k[ksjhy eh LoLFk cj.kkj ukgh-fcy xsY;k pkj 
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o’kkZar dsOgkp ikl >kys vlrs i.k uag:auh rs ek:u Vkdys-**4  MkW- ckcklkgsc vkacsMdj fL=;kaP;k fgrklkBh 
iariz/kku iafMr usg: ;kaP;k fojks/kkph iokZ djr ukghr o fL=;kauk gDd o vf/kdkj HksVysp ikfgtsr gk 
fopkj ekaMrkr- 
 rFkkxr Hkxoku xkSre cq/n] lar dchj] egkRek Qqys ;k Fkksj egkiq:’kkauk MkW- ckcklkgsc vkacsMdj 
xq: ekur gksrs- R;kauh dsysY;k izR;sd dk;kZr R;kaP;k xq:P;k fopkjkaps izfrfcac meVrkuk fnlrs Eg.kwu MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdj QDr osxosxGîk xzaFkkoj fVdk djr ukghr rj R;kauh izR;{k dr̀hrwu fL=;kaP;k 
vRd’kkZlkBh dk;Z dsys- fofo/k lHkk] ifj’knk] Hkk’k.ks ;kaP;k ek/;ekrwu fL=;kaps izcks/ku dj.;kps dk;Z R;kauh 
dsys- fnukad 20 tqyS 1942 jksth ukxiwj ;sFks vk;ksftr vkWy bafM;k fMizLM Dyklsl oqbZesUl dkWUQjUl e/;s 
efgykauk mís”kwu MkW- ckcklkgsc vkacsMdj Eg.krkr- ^^fL=;kaph izxrh T;k izek.kkr >kyh vlsy R;ko:u 
,[kk|k lektkph izxrh eh eksftr vlrks**5 MkW- ckcklkgsc vkacsMdjps gs fo/kku vFkZiw.kZ vkgs L=h Eg.kts 
ekrk] cfg.k ekrk Eg.kts vknîxq: Eg.kwu ygku eqykaoj ts laLdkj gksrkr rs vkbZdMwup Eg.kwu L=h 
lqlaLd`r vlsy rj frps iw.kZ dqVwac gs lqlaLdr̀] lqf”kf{kr gksrs- gk egRokpk fopkj ;sFks vfHkizr vkgs- ^^ 
dzkafrT;ksrh lkfo=hckbZ Qqys vkf.k egkRek Qqys ;kauh [kÚ;k vFkkZus Hkkjrkrhy nhu&nfyr vkf.k L=h eqDrhpk 
y<k mHkkjyk uarjP;k dky[kaMkr vusd lq/kkjdkauh ;kr vkiys ;ksxnku fnys- fL=;kaP;k ekuoh gDdkalkBh 
y<.kkÚ;k MkW- ckcklkgsc vkacsMdji;Zar gh vkn”kZ ijaijk v[kami.ks pkyw jkfgyh- ;k lq/kkjdkauh [kÚ;k vFkkZus 
Hkkjrh; fL=;kauk vkiY;k vfLrRokph tk.kho d:u fnyh-**6 Hkkjrh; fL=;kauk f”k{k.kkpk gDd egkRek Qqys] 
lkfo=hckbZ Qqys ;kauh izkIr d:u fnyk- ;k gDdkyk lafo/kkukP;k ek/;ekrwu [kÚ;k vFkkZus veykr vk.k.;kps 
egRokps dk;Z MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh dsys- 
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkapk loZ Hkj f”k{k.kkoj gksrk euq’;kP;k lokZaxh.k mUurhlkBh f”k{k.kkph 
vko”;drk vkgs- iq:’kp uOgs rj fL=;kaukgh f”k{k.kkph vko’;drk vkgs- Eg.kwu rs eqyk&eqyhaP;k yXukps o; 
fuf”pr dj.;kis{kk R;kauk R;kaP;k Lor%P;k ik;koj mHks jkgw |k] Lokoyach gksm |k gk fopkj ekaMrkr- MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdjkauk rRdkfyu lkekftd] /kkfeZd ifjfLFkrhph tk.kho gksrh-Eg.kwu R;kauh vki.k djr 
vlysY;k dk;Zyk HkDde dj.;klkBh R;kyk Hkjrh; lafo/kukP;k vk/kkjs laj{k.k ns.;kpk fopkj djrkr o 
fgUnwdksMfcy dknseaMGkr 12 vkWxLV 1948 e/;s  ekaMrkr- R;kP;k e/;s R;kauh fL=;kaP;k cktwus egRokps eqíîs 
ekaMysys fnlrkr- tls dh] 
 1½L=hyk ?kVLQksV ns.;kpk vf/kdkj gok- 
 2½uoÚ;kus ?kVLQksV fnY;kl iksVxh feGk;yk goh- 
 3½O;DrhPkk ,dp fookg dk;ns”khj vlY;kus nqlÚ;k fookgkl ;ksx; dkj.k ulY;kl R;koj canh 
 ?kkykoh T;keqGs fL=;kauk LFkS;Z ykHksy- 
 4½fL=;kauk nRrd ?ks.;kpk vf/kdkj feGkok- 
 5½eqykaizek.ks eqyhauk nRrd tk.;kpk vf/kdkj gok- 
 6½fL=;kaP;k Lor%P;k feGdrhoj vf/kdkj gok- 
 7½eqykizek.ks eqyhykgh ofMykaP;k feGdrhrhy leku fgLlk feGk;yk gok- 
 8½eqyhyk okjl gks.;kpk vf/kdkj gok- 
 9½vkarjtkrh; fookgkl laerh goh- 
  10½L=hyk Lor%pk okjl fuf”pr dj.;kpk vf/kdkj gok-7 

;k loZp vf/kdkjkpk fopkj djrk Hkkjrkr lokZr izFke fL=;kafo’k;h vls egRokps vf/kdkj o gDd 
ns.;kpk fopkj MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ekaMrkr- L=hyk ?kVLQksVkpk gDd feGkyk ikfgts- yXu dsysY;k 
L=hyk tj uoÚ;kdMwu izse] lq[k] laj{k.k] lUeku ;k iSdh dkfgp HksVr ulsy vkf.k nq%[k vieku] vogsyuk 
gsp frP;k okVîkyk ;sr vlsy rj ?kVLQksV ns.;kpk vf/kdkj fryk HksV.ks vko’;d vkgs- ;k lkj[;k vusd 
eqíîkapk fopkj ckcklkgsc djrkr- 
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^fL=;kaP;k vkjksX; fo’k;d iz”Ukkauk okpk QksM.kkjs MkW-vkacsMdj gs ifgys lq/kkjd gksrs-1938 lkyh Lora= etwj 
i{kkrQsZ MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k orhus ih-ts-jksge ;kauh eqacbZ izkarfof/keaMGrkr larrh fu;eukckcnps ts 
v”kkldh; fo/ks;d ekaMys*8 ikjaikfjd lekt ekufldrsrwu vYio;krhy eqyhph yXu dsyh tkr gksrh-vkf.k 
vusd eqykauk tUekyk ?kkrys tkr gksrs ;krwu dqiks’k.k]jksxjkbZ ;k lkj[kk leL;k gksR;k -rlsp vusd eqykauk 
tUe fnY;keqGs fL=;k e`R;qeq[kh iMrkr-eqy udks vlY;kl xHkZikr djrkuk- vkjksX; /kksD;kr ;srs-vusd eqys 
vlY;kus R;kaps laxksiu djrk ;sr ukgh-rlsp egRokps Eg.kts yksdla[;k ok< vkVksdîkr vk.krk ;sbZy gk 
fopkj R;kauh ekaMyk- 
 fL=;kauk pkaxys vkjksX; feGkos ;klkBh R;kauh tls iz;Ru dsys rlsp R;kauh L=h  Eg.kwu dkekP;k 
fBdk.kh gks.kkjs frps “kks’ku ;k lanHkkZr R;kauh fu;e dsys tls dh]L=h vkf.k iq:’kkauk leku etqjh gk 
egRokpk fu;e R;kaP;keqGsp >kyk-rlsp izLkwrhiwoZ dkGkr fL=;kauk foJkarh- ;kp cjkscj fL=;kauk T;k 
osxosxG;k loyrh fdaok gDd vf/kdkj feGkys vkgsr tls dh] dkekP;k fBdk.kh vkB rklkpk dkyko/kh 
rlsp fnolikGh e/;sp dke ns.ks] dkekP;k fBdk.kh osxosG;k vkjksX; fo’k;d lqfo/kk] ckGari.kklBh fn?kZ 
jtk ;k lkj[;k vusd xks’Vh vkt efgykaP;k vk;q’;kyk dykV.kh ns.kkÚ;k BjY;k vkgsr- 
 lektkrhy dkgh okbZV izFkk ijaijkauk cGh iMysY;k fL=;kauk MkW- ckcklkgsc vkacsMdj mins”k 
djrkr- ;kr nsonklh]eqjyh] tksxfu.kh ;kaP;k leqnk;kiq<s dsysY;k 13 twu 1936 e/;s ijG ;sFks lHksyk 
míîs”kwu MkW- ckcklkgsc vkacsMdj Egk.krkr- ^^rqEgkyk letys ikfgts dh L=htkr lektkpk vyadkj vkgs 
izR;sd lekt L=h pkfj«;kyk vf/kdkf/kd eku nsrks Eg.kwu rqEgh ;k efyu vk;q’;kpk R;kx djk- vkiyk 
vkf.k lektkpk ukoykSfdd o ntkZ ok<ok*9-;sFks MkW- ckcklkgsc mins”kkcjkscjp dk;|kP;k ek/;ekrwu ;k izFkk 
ijaijkaoj izfrca/k ykorkr vls fnlrs- 
lkajk”k%&lkajk”k%&lkajk”k%&lkajk”k%&  

izkfpu dky[kaMkiklwu fL=;kaP;k fo’k;h vusd tkpd ca/kus vfLrRokr gksrh vxnh vyadkj iks’kk[k 
b- ek= vkt loZp ckche/;s cny >kyk vkgs- f”k{k.k] uksdjh b- {ks=kr efgyk vk?kkMhoj fnlr vkgsr- ;kps 
dkj.k Eg.kts MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh cq/n] dchj] N=irh f”kokth egkjkt] egkRek Qqys] lkfo=hckbZ 
Qqys] yksdjktk jkt’khZ “kkgw egkjkt ;k loZ egkekuokaP;k fopkjkauk lafo/kkukP;k ek/;ekrwu thoar dsys o 
loZ lektkcjkscj efgykapkgh mRd’kZ dsyk vkgs- vkt efgyk izR;sd {ks=kr us=fnid ;”k feGor vkgsr- 
fofo/k {ks=krwu lektkph lsok djr vkgsr- ns”kkph izxrh gksr vkgs- gs doG MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh 
“ksdMks o’kkZiklwu gks.kkjh L=hph foVacuk Fkkacowu R;kaP;kr LokfHkeku] vkRelUeku tkxr̀ dsY;keqGsp “kD; 
>kys vkgs o ns”k eglRrk gks.;klkBh fL=kaps ;ksxnku  gh egRokps Bj.kkj vkgs gs MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaps 
ns”kkoj vlysY;k mPp dksVhP;k ns”kHkDrh eqGsp “kD; >kys vkgs- 
lanHkZxzaFlanHkZxzaFlanHkZxzaFlanHkZxzaFk&k&k&k&    

1½fcoydj jke] dkacGs >qacjyky]^egkMpk eqfDrlaxzke*&MkW- ckcklkgsc vkacsMdj la”kks/ku o izf”k{k.k laLFkk]iq.ks- ekpZ2015- ì’B dz-129 
2½vkBysdj eaxyk] ^egkiqj’kkaP;k utjsrwu L=h*] esudk izdk”ku] iq.ks- izFke vko`Rrh 2009ì’B dz- 17&18- 
3½ vkBysdj eaxyk &mfu- ì’B Ø- 27- 
4½euw olar] ^MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ys[ku vkf.k Hkk’k.ks* [kaM&18 Hkkx & 3 - 14 ,fizy 2016-  i`’B Ø- 288- 
5½ euw olar MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ^ys[ku vkf.k Hkk’k.ks* [kaM&18 Hkkx & 2] 14 ,fizy 2016-i`’B Ø- 426- 
6½egktu oanuk ¼MkW½ ^ejkBh dknacjhrhy L=hokn* Lusgo/kZu izdk”ku] iq.ks- izFke vko`Rrh 07 uksOgsacj 2010- i`’B Ø 8- 
7½ vkBysdj eaxyk & r+=So i`’B Ø- 250- 
8½Mkaxs ljkst]¼MkW-½^ifjorZukpk vxZnwr*] ^vlkekU; vf)rh; izKklw;Z*] yksdjkT; ,fizy 2018 i`’B Ø-30 
9½ euw olar]^MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ys[ku vkf.k Hkk’k.ks* [kaM&18Hkkx &1 - 14 ,fizy 2016i`’B Ø-549- 
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डॉ बाबासाहबे आबंडेकर और लोकतािं क मू यडॉ बाबासाहबे आबंडेकर और लोकतािं क मू यडॉ बाबासाहबे आबंडेकर और लोकतािं क मू यडॉ बाबासाहबे आबंडेकर और लोकतािं क मू य    
    

डॉडॉडॉडॉ....    सरेुशसरेुशसरेुशसरेुश....    आरआरआरआर....पा टलपा टलपा टलपा टल    
सहायक ा यापकसहायक ा यापकसहायक ा यापकसहायक ा यापक, , , , पूजंाभाई पटेल िश ण महािव ालयपूजंाभाई पटेल िश ण महािव ालयपूजंाभाई पटेल िश ण महािव ालयपूजंाभाई पटेल िश ण महािव ालय, ग दयाग दयाग दयाग दया.    महारामहारामहारामहारा  

साराशं साराशं साराशं साराशं ::::    
डॉ बाबासाहबे आबंडेकर िज ह न ेभारतीय सामािजक पृ भिूम को प  प स ेदखेा था डॉ बाबासाहबे आबंडेकर िज ह न ेभारतीय सामािजक पृ भिूम को प  प स ेदखेा था डॉ बाबासाहबे आबंडेकर िज ह न ेभारतीय सामािजक पृ भिूम को प  प स ेदखेा था डॉ बाबासाहबे आबंडेकर िज ह न ेभारतीय सामािजक पृ भिूम को प  प स ेदखेा था | उ ह ने  वंिचत, 

आ दवासी, कसान, सभी वग के िलए काम कया |  
भारत क  सामािजक रचना के बारे म, िवषमता के सदंभ म ,उ ह कटु अनुभव आए थे| वे  भारत का 

सामािजक िवकास, शैि क िवकास, आ थक िवकास, राजनीितक िवकास  करना चाहते थ|े उ ह ने भारतीय 
संिवधान बनाने म ब मू य योगदान दया था| भारतने आजादी ा  करने के बाद, भारतीय संिवधान -26  जनवरी 
1950 लागू आ -िव  म िवशाल िलिखत व प म भारतीय सिंवधान सव े  ह ै|   

भारत का भिव यभारत का भिव यभारत का भिव यभारत का भिव य बनाने के िलए भारतीय सिवधान सश  साधन के प म काय कर रहा ह|ै  भारतीय 
संिवधान भारत म सभी वग, सभी जाित, सभी धम, भाषा और सभी दशे  के िलए जनतांि क व था स ेकाय 
करता  ह|ै भारतीय संिवधान म क ीय िवषय, रा य के िवषय, िश ा आ द अ य िवषय  पर यान दया गया ह|ै 
भारतीय नाग रक  के अिधकार एवं कत  के बारे म भारतीय संिवधान वंिचत  का िवकास, दशे का िवकास यही 
भारतीय संिवधान का अंितम ल य ह|ै इसिलए भारत म जनतं  लोगो ने आ मा पत कया ह|ै लोकतांि क मू य, 
लोकतांि क वतं ता, समानता, बंधुता, याय ह|ै लोकतांि क शासन ारा  भारत का चौमुखी िवकास भारतीयो 
का सपना ह ै|    
कूकूकूकूट श दट श दट श दट श द: : : :  

               जनतं  व था  
                लोकतांि क मू य  

पृ भिूम  पृ भिूम  पृ भिूम  पृ भिूम  ::::    
डॉ बाबासाहबे आंबेडकर का ज म 14 अ ैल 1891 म , भारत म  आ था  और मृ यु 6  दसंबर 1956, 

नई द ली म ई थी| वे  दिलत  के महानायक के प म उभरे थ|े अनुसूिचत जाती, जमाती ओर  ाइबल के िलए  
डॉ बाबासाहबे आंबेडकर न ेअथक यास कया था|  वे  कानून मं ी के प म (1947 से 1951) थ|े  

डॉ बाबासाहबे आंबेडकरने भारत म चंड काम कया ह|ै उ ह ने  उ  िश ा  सामािजक वंिचत घटक  
(socially depressed class) को  िमलने के  िलए चंड सामािजक काय कया ह ै| इसके िलए डॉ बाबासाहबे 
आंबेडकर को अनेक संकट  का सामना करना पड़ा था | 
सामािजक िवषमतासामािजक िवषमतासामािजक िवषमतासामािजक िवषमता        :::: 

भारतवष म सामािजक िवषमता बड़ी मा ा म हैभारतवष म सामािजक िवषमता बड़ी मा ा म हैभारतवष म सामािजक िवषमता बड़ी मा ा म हैभारतवष म सामािजक िवषमता बड़ी मा ा म है    ||||   समाज को वण और वग के आधार पर िवभािजत कया 
गया था|  और वण ओर वग  आधार पर सामािजक काय का िवभाजन कर  े ट फकेशन कया गया था| िजसके 
तहत भारत के वंिचत  लोग को िश ा, स मान,  रोजगार, वतं ता नह  िमलती थी|  सामािजक प स,े आ थक 
तथा राजनीितक प स े वंिचत घटकोपर बड़ा अ याय आ था|  डॉ बाबासाहबे अंबेडकर ने अपनी आंख  स े
सामािजक भेदभाव  दखेा ह|ै कूल म पढ़ते थे तब  उनके साथ म भेदभाव होता था|  उनको कूल म पानी पीने के 
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िलए अलग जगह दी जाती थी  और बाक  उ  वण िव ा थय  से िमलने म मनाई होती| कुछ  अ यापक भी उनके 
साथ म सामािजक िवषमता का वहार करते थ|े उनके िश क ी केलु कर ारा ेह, और  सहानुभूित कभी 
भोजन िमलता था| उ ह तथागत गौतम बु  क  पु तक  उ होने दी थी| उस कताब का भाव डॉ आंबेडकर पर आ 
था| 

भारत म सामािजक िवषमता को दखेत े ए और गरीब लोग  पर होते ए अ याचार को दखेते ए 
सामािजक िवषमता को दरू करन ेके िलए डॉ टर बाबा अंबेडकर न े1935 म घोषणा क  थी क मेरा हद ूधम  ज म 
आ ह ै मगर  म  िह द ूधम म म ं गा नह | डॉ बाबासाहबे अंबेडकर ने14 अ टूबर 1956 म नागपुर म 5 लाख 

लोगो के साथ  बौ  धम क  दी ा ली थी| 
डॉ बाबासाहब अंबेडकर उ ह ने नागपुर क  सभा जनसमुदाय को संबोिधत कया और कहा 'अगर 

लोकमा य बाल गंगाधर ितलक अछूतजाित म ज म लतेे तो उनका नारा यह  ना होता ' वतं ता मेरा ज मिस  
अिधकार ह।ै,इसे लेकर र गँा ‘‘बि क समानता मेरा ज मिस  अिधकार ह'ै ऐसा कहत े' 

डॉ अंबेडकर ‘’समानता’’ के प धर थे | हम  वतं ता हम 15 अग त 1947 को िमल गई कतु भारत म 
समानता का अभाव ह|ै  हम समानता कहां िमली ह ै? हमारे सामािजक जीवन म िवषमता ह|ै उ  वग और वण के 
लोग  से लड़ना पड़ता ह|ै हम हमारे भारत म सामािजक िवषमता को िमटाना ब त ज री ह|ै हमारा ल य ह,ै जाित 
िवहीन समाज क  थापना| समाज म भारत के सभी जाित के लोग समानता से रहगे| समाज का िवकास करगे और 
हमारे दशे का िवकास और दशे क  तर  बदलगे| डॉ अंबेडकर ने 1956 म अपनी िस  पु तक िलखी 'बु  अ ड 
िहज ध म '         
लोकतािं क भारत लोकतािं क भारत लोकतािं क भारत लोकतािं क भारत ::::    

लोकतांि क भारत एक रा  ह,ै जो सभी भारतीय को जोड़ता ह|ै भारत क  जनतिं य शासन व था 
लोग  के क याणकारी योजना  को लागू करने के िलए समथ ह|ै  

लगभग 74  वष हो चुके ह,  भारत का  क याणकारी काय म लागू करन ेके िलए जनतं  मू य के मुख 
आधार ह|ै भारतीय लोग  का िवकास लोकतांि क व था के आधार पर होना चािहए | जनतं  एक मजबूत आधार 
आ थक एवँ  शैि क िवकास का ह ै ..  

हमारे दशे म हमारे दशे म हमारे दशे म हमारे दशे म 138138138138        करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ ((((साल साल साल साल २०२०२०२०२०२०२०२०))))स े यादा लोग रहत ेहस े यादा लोग रहत ेहस े यादा लोग रहत ेहस े यादा लोग रहत ेह | पु षो क  जनसं या 71. 67  एवं ि य  
क   67 . 12 करोड़  (साल २०२०) ह|ै  लोग  का भिव य बनान ेका दािय व जनतं  पर ह ै| भिव य क  आन ेवाली 
सम या  का समाधान लोकतं  शासन व था से होगा|  

डॉ  अंबेडकर िज ह ने भारत क  सम या पर िवचार करते ए लोकतांि क व था को सही माना ह ै | 
हमारे भारत म अनेक भाषा के लोग रहत ेह | अनेक धम के लोग रहत ेह| अनेक दशे  के लोग रहते ह |िभ   िभ   
समुदाय भारत म रहत ेह | उनक  अलग-अलग सां कृितक पृ भूिम ह ै|    

जनतं  शासन व था म लोकतांि क मू य (democratic values) के आधार पर भारत भिव य के पद 
िच ह  को अ ेिषत कर रहा ह ै|  सभी के   शैि क िवकास के िलए ब  जनसं या वाले दशे जनतं  शासन  णाली 

े  ह ै|  जनतं   एक मजबूत   शासन ह ै| आ दवासी ,पहाड़ी इलाक  म िश ा क  व था रा  हते ु,िश ा क  
पुनरचना ,  जनतं  शासन व था म ावधान कए जाते ह |   
जनतं  जनतं  जनतं  जनतं  ::::चार तभंचार तभंचार तभंचार तभं    

जनतं  के मजबतू  चार तभं  पर आधा रत ह ैजनतं  के मजबतू  चार तभं  पर आधा रत ह ैजनतं  के मजबतू  चार तभं  पर आधा रत ह ैजनतं  के मजबतू  चार तभं  पर आधा रत ह ै|  |  |  |      
१) वतं ता (Freedom) 
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२) समानता (Equality) 
३) बंधुता   (fraternity) 
4 ) याय   (Justice) 
यह जनतं  के मुख मू य हैयह जनतं  के मुख मू य हैयह जनतं  के मुख मू य हैयह जनतं  के मुख मू य ह ै|  26 जनवरी 1950 को भारतीय सिवधान गणतं  पमे लागू आ ह|ै भारत 

का संिवधान सबके िलए े  भिव य ह|ै संिवधान म ,क  और रा य  के िवषयो के  अिधकार  का िलिखत उ लखे 
अनेक प र छेद (articles ) ह|ै भारतीय नाग रक के अिधकार एवं कत  और  रा य  के अिधकार को  प  थान 
ह ै| 
जजजजनतं  कस ेकहत ेह नतं  कस ेकहत ेह नतं  कस ेकहत ेह नतं  कस ेकहत ेह ? ? ? ?     

जनतं  शासनजनतं  शासनजनतं  शासनजनतं  शासन व था सव े  मानी जाती ह ै | ''जनतं  व था वह होती ह ैजहां जनता क  सं भुता 
बड़ी ह,ै अ ाहम लकन (अमे रका के रा पित )उ ह ने जनतं  क  प रभाषा बताए ं"जनतं  जनता का, जनता के 
िलए और जनता ारा चलाए जाने वाला शासन ह"ै  एक ामािणक जनतं  शासन णाली ह ै| जनतं  म जनता क  
स ा होती ह|ै अंितम स ा जनता क   होती ह|ै मतदान का अिधकार जनता का होता ह|ै जनता के ितिनिध 
पालमट म जाकर जनता के िलए काय करत ेह और लोग  के क याण क  कामना करत ेह | जनतं  का एकमा  ल य 
होता ह,ै "जनता का िवकास"   

जनतं  श द का अथ- मतलब-' डमेो े सी' का साधारण अथ ह ै| डमेोस (Demos) और े टोस (Cratos)  
अथात इसे 'लोकतं  'भी कहा जाता ह ै | इसका शासन पर िनयं ण, जनतं  एक कार से सामािजक,राजनैितक  
संगठन ह ै| इसका अथ भी िविवध प म िलया जाता ह ै| 
जनतं  क  प रभाषा राजनीितक अथजनतं  क  प रभाषा राजनीितक अथजनतं  क  प रभाषा राजनीितक अथजनतं  क  प रभाषा राजनीितक अथ::::    

जनतं  क  प रभाषा राजनीितक अथ ' लोकतं  का वह प ह ै िजसम - "जनता क , जनता ारा और 
जनता के िलए चलाई जाती ह"ै नाग रको के अिधकार और क   काय राजनैितक हतेु   |  
सामािजक सगंठन के प म जनतंसामािजक सगंठन के प म जनतंसामािजक सगंठन के प म जनतंसामािजक सगंठन के प म जनतं     

सामािजक संगठन के प म जनतं  का अथ-- सामािजक दिृ कोणसामािजक दिृ कोणसामािजक दिृ कोणसामािजक दिृ कोण से लोकतं  का अथ होता ह,ै "िजसम 
सभी वग के िलए, जाित के िलए, भाषा एवं लिगक भेदभाव कए िबना समान अवसर सबको दनेा " 

डॉ टर वमा ने कहा - 
" " " " लोकतं  सामूलोकतं  सामूलोकतं  सामूलोकतं  सामूिहक प स ेराजनीितक तथा सामािजक गित क  एक या ह ैिहक प स ेराजनीितक तथा सामािजक गित क  एक या ह ैिहक प स ेराजनीितक तथा सामािजक गित क  एक या ह ैिहक प स ेराजनीितक तथा सामािजक गित क  एक या ह ै" " " " भा टया ने कहा - 
सामािजक लोकतं  व संपि  आधा रत नह  होता ह|ै  इन सम त भेदो का इसम अभाव होता ह ै| जनतं  

क  मूल िवशेषता " वतं ता" | वतं ता "जनतं  क  आ मा" होती ह ै| वतं ता के अभाव म जनतं  िवकिसत नह  
होता |  येक ि  के िलए जनतं  व था मह वपूण होती ह ै|  जनतं  व था म येक ि  को अपने ढंग 
से सोचने का, िवचार करने का, िलखने का भाषण दनेे का एवं वाद-िववाद करने का अिधकार होता ह ै| यान दने े
यो य बात यह ह-ै- वतं ता का अथ केवल अपने िलए नह  वतं ता से मतलब ह ैइस सभी के मत  का  स मान 
रखा जाए |  अपनी वतं ता िजतनी यारी होती ह ैउतनी ही सभी क  वतं ता का स मान रखे | 
सदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूी: : : :     

१) क र , धनंजय,  डॉ टर बाबासाहबे अंबेडकर ,पापुलर काशन, मुंबई , 
 २)कंुडले , म. बा. " शै िणक त व ान और शै िणक समाजशा " ी िव ा काशन, पुणे. 
 ३)सामािजक याय संदशे- अ ैल ,2013.  
४) स यशोधक मािसक पि का -2016  
५)भोळे , भा.ल. " भारतीय रा ीयव् पाि मा य िवचारक  िवचार " पुणे.  
६) यादव ,आनंद " ामीण सािह य व प सम या" मेहता पि ल शग हाउस, पुणे।७)भारताचे संिवधान, िम लद काशन ,वधा. 
7)https://www.wikipedia.com 
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MWkMWkMWkMWk----    ckcklkgsc vkacsMdjkaps 'kS{kf.kd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps 'kS{kf.kd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps 'kS{kf.kd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps 'kS{kf.kd fopkj    
    

MkWMkWMkWMkW----    MhMhMhMh----    ,e,e,e,e----    frM+dsfrM+dsfrM+dsfrM+ds    
lgk- izk/;kid iqatkHkkbZ iVsy f'k{k.k egkf|ky;] xksafn;k ¼egk-½ 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
MWk- ckkclkgsc vkacsMdj vfr'k; cq/nhekuh dzkafrdkjd egkiq:"k] lektlq/kkjd o Fkksj f'k{k.krK gksrs 

rs Hkkjrh; jkT; ?kVusps f'kYidkj gksrs- R;kapk tUe 14 ,fizy 1891 jksth e/;izns'kkrhy egw ;k fBdk.kh 
>kyk R;kaps ckyi.kkps ukao Hkhejko vls gksrs- R;kaps ofMy jketh lidkG gs y"djke/;s lqHksnkjgksrs 
y"djkrhy ukSdjh lksMY;kuarjrs dksd.kkrhy nkiksyh ;sFks vkys rsFkwu rs lkrkjk ;sFks LFkkf;d >kys- 'kkGsr 
vLi`'; Eg.kwu brj eqys MWk- vkacsMdjkauk Lor%toG fQjdq nsr ulr- vLi`';kaoj gks.kkjk vU;k;] vR;kpkj 
R;kauh ygkui.kk iklwup lgu dsyk gksrk-  

MkW- Hkhejko jketh vkacsMdj gs vk/kqfud HkkjrkP;k fuekZR;kaiSdh ,d vkgsr- xjhc vkf.k oafpr dqVwackr 
tUeysY;k MkW- vkacsMdjkauh ekuoklkBh dBh.k letY;k tk.kkÚ;k vk;q";kr vusd maph xkBY;k- vk/kqfud 
Hkkjrkrhy lokZr lqf'kf{kr R;kaph x.kuk gksrs- MkW- vkacsMdjkauh izfrf"Br dksyafc;k fo|kihB vkf.k izfl/n yaMu 
Ldwy vkWQ bdkWukWfeDl e/kwu vFkZ'kkL=kr ih,p-Mh- izkIr dsyh- MkW- vkacsMdj gs dq'ky oDrs] ys[kd vkf.k 
Kkuh vH;kld Eg.kwu txHkj izfl/n vkgsr- R;kaps vH;klkps {ks= dsoG vFkZ'kkL= vkf.k dk;nk ;kiqjrs e;kZfnr 
uOgrs rj f'k{k.k lekt'kkL=] lafo/kku] jkT;'kkL=] /keZ vkf.k rRoKku ;k fo"k;kaojgh R;kapk iw.kZ vf/kdkj gksrk- 
egkRek cq/n] T;ksfrck Qqys] lkgwth egkjkt] izfl/n f'k{k.krTK izksQslj tkWu M~;wbZ] ,fYou lsfyXeu vkf.k 
cqdj Vh- okWf'kaXVu ;kapk MkW- vkacsMdjkaP;k thoukoj eksBk izHkko gksrk- f'k{k.kk'kh vk;q";Hkj tksMysys MkW- 
vkacsMdj gs Lor%p ,d rRoKku vkgs- vkiY;k lektkrhy f'k{k.kkps Lo:i vkf.k izxrh letwu ?ks.;klkBh 

R;kaP;k f'k{k.kkfo"k;hP;k fopkjkapk vH;kl vR;ar vko';d vkgs-  
lkekftd eqDrh] f'k{k.kkpk eq[; mn~ns'k O;Drhps lkekftd] vkfFkZd vkf.k jktdh; ifjorZu ?kMowu 

vk.k.ks vkgs- MkW- vkacsMdj gs tkfrokn] vLi`';rk] lkekftd HksnHkko] lkekftd fo"kerk vkf.k lkekftd 
vU;k; nwj dj.;klkBh vkf.k lerk] ca/kqrk] lgvfLrRo vkf.k ijLij izLFkkfir dj.;klkBh R;kauh f'k{k.kkyk 
[kwi egRo fnys- f'k{k.k gk izR;sd ek.klkpk dsoG tUefl/n gDd ulwu rs lekt ifjorZukps gR;kj vkgs] 
v'kh R;kaph /kkj.kk gksrh-  

• f'k{k.kkps lkoZf=dhdj.k %f'k{k.kkps lkoZf=dhdj.k %f'k{k.kkps lkoZf=dhdj.k %f'k{k.kkps lkoZf=dhdj.k % MkW- vkacsMdj R;kaps xq: tkWu M~;wbZ ;kaP;k f'k{k.kkP;k yksd'kkghdj.kkP;k 
n`f"Vdks.kkps iz[;kr leFkZd gksrs- Hkkjrkrhy izpfyr lkekftd fo"kerseqGs Hkkjrkrhy yksdkapk ,d eksBk 
oxZ nh?kZdkG f'k{k.kkP;k vf/kdkjkiklwu oafpr jkfgyk- f'k{k.k gk izR;sd O;Drhpk tUefl/n gDd vkgs 

vkf.k gk vf/kdkj dks.kkykgh ukdkjrk ;s.kkj ukgh] vls MkW- vkacsMdjkaps er gksrs- R;keqGs yksd'kkgh 
ns'kkus dks.krkgh HksnHkko u djrk vkiY;k lektkrhy lokZauk f'k{k.kkpk vf/kdkj fnyk ikfgts-  

• L=hf'k{k.k%L=hf'k{k.k%L=hf'k{k.k%L=hf'k{k.k% 20 tqyS 1942 jksth ukxiwj ;sFks O;k[;ku nsrkauk rs Eg.kkys] eh lektkP;k izxrhps eksteki 
fL=;kaP;k izxrhP;k izek.kko:u djrks-- ns'kkph fuEeh yskdla[;k vf'kf{kr jkfgyh] rj Hkkjr] txkrhy 
dks.krkgh ns'k izxrh d: 'kdr ukgh] vls R;kaps Li"V er gksrs- [kjs ns'kHkDr vkf.k lektlq/kkjd Eg.kwu 
MkW- vkacsMdj gs L=hf'k{k.kkps [kachj leFkZd gksrs- lektkP;k izxrhlkBh vkf.k ns'kkP;k fodklklkBh 
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efgykaps f'k{k.k gks.ks vR;ar xjtsps vkgs] gs R;kauk pkaxysp BkÅd gksrs- R;kauh vls fujh{k.k uksanoys dh] 
f'k{k.k gs iq:"kkabrdsp fL=;kalkBhgh vko';d vkgs-  

• f'k{k.kkP;k ek/;ekrwu lkekftd eqDrhe/;s efgykaph Hkwfedk %f'k{k.kkP;k ek/;ekrwu lkekftd eqDrhe/;s efgykaph Hkwfedk %f'k{k.kkP;k ek/;ekrwu lkekftd eqDrhe/;s efgykaph Hkwfedk %f'k{k.kkP;k ek/;ekrwu lkekftd eqDrhe/;s efgykaph Hkwfedk % MkW- vkacsMdjkauh lqf'kf{kr efgykauk 

lkekftd ifjorZukr egRokph Hkwfedk ctkork ;srs vls ekuys- vkbZ vlY;kus] rh dqVwackrhy eqykaP;k 
lokZr toG vlrs vkf.k rh eqykph ifgyh f'kf{kdk vlrs- rs R;kaP;k eqykae/;s ldkjkRed ewY;s vkf.k 
lnxq.k varHkZwr d: 'kdrs- R;keqGs R;kauh efgykauk f'k{k.k ?ks.;kl izo`Rr dsys- rs Eg.kkys] eh rqEgkyk 
dkgh xks"Vh lkaxrks T;k rqEgh y{kkr ?;kO;kr vls eyk okVrs- LoPNrsr jkgk;yk f'kdk]loZ nqxqZ.kkaiklwu 
eqDr jgk] vkiY;k eqykauk f'k{k.k |k] R;kaP;kr egRokdka{kk fuekZ.k djk- R;kaP;k eukoj fcacok dh R;kauk 
egku Ogk;ps vkgs- R;kaP;kiklwu loZ U;wuxaM dk<wu Vkdk-  

• uSfrd f'k{k.k vkf.k pkfj«; fufeZrhoj Hkj %uSfrd f'k{k.k vkf.k pkfj«; fufeZrhoj Hkj %uSfrd f'k{k.k vkf.k pkfj«; fufeZrhoj Hkj %uSfrd f'k{k.k vkf.k pkfj«; fufeZrhoj Hkj % uSfrd ewY;kaf'kok; f'k{k.kkyk [kÚ;k vFkkZus f'k{k.k Eg.krk 
;s.kkj ukgh] vls MkW- vkacsMdjkaps er gksrs- yksdf'k{k.k djrkauk uSfrd ewY;s vkf.k pkfj«; ?kMo.ks ;kyk 

egRo fnys ukgh] rj v'kk f'kf{kr O;Drhpk lektkyk dkghgh mi;ksx gks.kkj ukgh] vlk R;kapk Bke 
fo'okl gksrk- 12 Qsczqokjh 1938 jksth eqacbZ izkarkrhy fMizsLM Dyklsl ;qFk dkWUQjUlyk lacksf/kr djrkauk 
rs Eg.kkys dh] pkfj«; vkf.k uSfrdrk ulysyk f'kf{kr ek.kwl i'kwis{kkgh /kksdknk;d vlrks- f'k{k.kkis{kk 
pkfj«; egRokps vkgs-  

• jkstxkjfHkeq[k vkf.k dkS'kY;k/kkfjr f'k{k.k %jkstxkjfHkeq[k vkf.k dkS'kY;k/kkfjr f'k{k.k %jkstxkjfHkeq[k vkf.k dkS'kY;k/kkfjr f'k{k.k %jkstxkjfHkeq[k vkf.k dkS'kY;k/kkfjr f'k{k.k % f'k{k.kkpk ,d egRokpk mn~ns'k Eg.kts ,[kk|k O;Drhyk 
mithfodslkBh l{ke cuo.ks fdaok R;kyk Lokoyach cuo.ks- MkW- vkacsMdjkauh ekU; dsys dh] ek.klkP;k 
thoukr jkstxkj fdaok mithfodk feGo.ks [kwi egRokps vkgs- R;kapk fo'okl gksrk dh f'k{k.k rsOgkp iw.kZ 
ekuys tkbZy tsOgk R;kP;k'kh dkgh dkS'kY; tksMys tkbZy vkf.k v'kk dkS'kY;keqGs ,[kk|k O;DrhlkBh 
dkgh jkstxkj fuekZ.k gksbZy- R;keqGs R;kauh ra=f'k{k.kkoj Hkj fnyk vkf.k lektkrhy oafpr vkf.k 

ekxkloxhZ;kaP;k mn;klkBh rs vko';d ekuys-  

• ekr`Hkk"kk vkf.k ijns'kh Hkk"ksps egRo %ekr`Hkk"kk vkf.k ijns'kh Hkk"ksps egRo %ekr`Hkk"kk vkf.k ijns'kh Hkk"ksps egRo %ekr`Hkk"kk vkf.k ijns'kh Hkk"ksps egRo % Hkk"kk gs f'k{k.kkps izeq[k lk/ku vkgs- f'k{k.kkps ewyHkwer rRo vls 
vkgs dh] tj eqykP;k ekr`Hkk"ksrwu f'k{k.k fnys xsys rj eqykyk rs let.ks lksis tkrs- MkW- vkacsMdjkauh 
ekr`Hkk"ksrwu f'k{k.kkpk iqjLdkj dsyk] ijarq R;kp osGh izR;sd fo|kF;kZyk fdeku ,dk ijns'kh Hkk"ksps Kku 
vl.ks vko';d vkgs- ts.ks d:u R;kyk tkxfrd Lrjkoj R;kP;k fo"k;kr gksr vlysyk fodkl dGw 
'kdsy vkf.k laiw.kZ txkr dk; pkyys vkgs gs letw 'kdsy- f'kok;] lafo/kku lHksP;k cSBdhr MkW- 
vkacsMdjkauh laLd`r Hkk"ksyk jk"VªHkk"kk fdaok jkT;Hkk"kk cuo.;kpk izLrko ekaMyk gs vusdkauk ekfgr ukgh-  

vLi`';rk Eg.kts thou tx.;kl udkj ,dk ek.klkus nqlÚ;k ek.klkl lektkr eqDri.ks 
okoj.;klfnysyk udkj izkFkfed f'k{k.kkuarj R;kauh ljdkjh gk;Ldwye/;s izos'k ?ksryk rsFkhy egkji.k vkMos 

vkys R;kauk rqPNrsus okx.kwd fnyh tkr vls] i.k R;karwugh ,dVsi.kkpk R;kauk Qkj Qk;nk >kyk R;kauh 
iqLrdkauk vkiys fe= cufoys 'kkGsr vkacsMdj xq:th Qkj pkaxys gksrs] R;kauhp MWk- vkacsMdjkaps ldikG gs 
vkMuko cnywu R;kauk Lor%ps vkacsMdj gs vkMukao R;kauk ykoys r'kh dWVykWx e/;s uksan lq/nk d:u Vkdyh 
gksrh- R;kaps gk;Ldwyps f'k{k.k eqacbZ ;sFks >kys ,d egkj eqyxk eWVªªhd >kyk] ;k ckrehus rj loZ= [kGcG 
ektyh-  
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b-l- 1908 e/;sHkhejko lrjk o"kkZps vlrkauk R;kapk fookg Hkhdw /kks=s ;kaph dU;k jekckbZ fgP;k'kh 
>kyk R;kosGh jekckbZ uÅ o"kkZph gksrh- ch-,- ph ijh{kk b-l- 1912 yk ikl dsyh- mPp f'k{k.kklkBh cMksnk 
;sFkhy l;kthjko xk;dokM egkjkt ;kauh fHkejkokauk f'k";o`Rrh nsmu mPpf'k{k.k ?ks.;klkBh vesfjdsrhy 
dksyafc;k fo|kihBkr izos'k ?ks.;klkBh ikBfoys R;k fo|kihBkrwu ,e-,- ph ijh{kk b-l- 1915 yk ikl dsyh- 
rlsp 1916 jksth ih-,pMh- gh inoh ikl dsyh-  b-l- 1920 yk baXyaMyk tkÅu b-l- 1921 e/;s ,e-
,l-lh- vkf.k b-l- 1923 e/;s Mh-,l-lh- ;k inO;k feGfoY;k rlsp cWfjLVjph ckWj&vWV&ykW gh inoh 
lq/nk ;'kLohfjR;k ikl dsyh dksyafc;k fo|kfiBkus b-l- 1952 yk R;kauk ,y-,y-Mh- gh lUekuuh; inoh 
cgky dsyh-  

vk;q";Hkj [kMrj Kkulk/kuk d:u fof/k'kkL=] jkT;'kkL=] vFkZ'kkL=] lekt'kkL= ;kr izHkwRo laiknu 
dsys gksrs- nfyr 'kksf"kr o ihfMr ;kaP;k lokZaxh.k mUurhlkBh R;kauh vkiys vk;q"; lefiZr dsys- rs i=dkj] 
f'k{k.k laLFkkid vLi`';ksn~/kkjd] Kkufiiklw] xzaFkosMs] izKklw;Z gksrs R;kauh yksdf'k{kd ;k vFkkZus vusd 'kS{kf.kd 
dk;Z d:uvkiys f'k{k.kfo"k;d fopkj eakMys U;k; Lokra«;] lerk vkf.k ca/kqrk ;k pkj vk/kkjHkwr rRokaps rs 
iqjLdrsZ gksrs-  

MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps 'kS{kf.kd fopkj gs tulekU;kalkBh rlsp oafprkalkBh gksrs- lektkps 
f'k{k.kk}kjs mRFkku Ogkos vls R;kauk okVs- MWk- vkacsMdjkaP;k ers f'k{k.k Eg.kts Kku vkf.k izKk ;kapk lqjs[k 
laxe- dsoG Kku mi;ksxkps ukgh rj ts mi;ksxh ;srs rsp [kjs Kku] v'kh R;kaph /kkj.kk gksrh- f'k{k.kkpk ifj.kke 
'khy vkf.k pkfj«;kph fufeZrh dj.ks gks;- f'k{k.k gs eksQr o lDrhps vlkos vlk R;kapk vkxzg gksrk] T;k 
izek.ks miklekjhus 'kjhjkps iks"k.k deh >kY;kl ek.kwl grcy gksmu vYik;q"kh gksrks] rlsp f'k{k.kkP;k vHkkoh 
rks fucq/n jkfgY;kl ftoari.kh rks nqlÚ;kpk xqyke curks vls R;kaps er gksrs f'k{k.k gs ek.klkyk ?kMfor 
vlrs- f'k{k.kgs O;Drhyk tk.kho d:u nsrs- f'k{k.kk}kjs ek.klkl R;kP;k drZO;kph o vf/kdkjkaph tk.kho gks.ks 
xjtsps vkgs- f'k{k.kkus lektkP;k o Lor%P;k cÚ;kokbZV ckchapk fopkj dj.;kph {kerk fuekZ.k gksrs- Eg.kwu 
Lor%pk m/nkj djko;kpk vlsy rj f'k{k.k ?ks.ks xjtsps vkgs-  

MWk- ckcklkgsc vkacsMdjkauh fon;syk 'kL=kph miek fnyh vkgs- R;kaP;kers] fon~;k gs ,d vls 'kL= 
vkgs dh] T;kP;ktoG rs vlsy rks 'khyoku vlsy rj R;k;ksxs rks ,[kkn;kps laj{k.k d: 'kdsy] i.k rksp 
euq"; 'khyoku rlsp rj fon;sP;k 'kL=kus nqlÚ;kpk ?kkr djsy] ek= rs 'kL= vkgs] Eg.kwu dlsgh okijrk 
;s.kkj ukgh] dkj.k rs frrdsp /kkjnkj vkgs- f'k{k.kkr uSfrdrk vlkoh fo"kerk u"V dj.;kl o lkekftd 
yksd'kkghlkBh f'k{k.k gos- lektkr vusd izdkjP;k fo"kerk vkgsr tkrh] /keZ] iaFk bR;knh {ks=kr fo"kerk 
vlysyh fnlwu ;srs- R;keqGs tulkekU;kaph lrr fiGo.kwd gksrkauk fnlrs tkrh izFkseqGs lekt ijLijkiklwu nwj 
tkrkauk fnlrks /kekZ&/kekZr fo"kerk iljfoyh tkrs rh u"V dj.;klkBh f'k{k.kkph dkl /kj.ks xjtsps Bjrs- fgr 
lao/kZu dj.;klkBh f'k{k.k ?ks.ks vko';d Bjrs-  

f'k{k.k gk 'kks"k.k eqDrhpk ekxZ gks; vls MWk- ckcklkgsckauk okVs Hkkjrkrhy innfyr fL=;k gs nSU;koLFkk 
thou txr vkgsr R;kaps nSuafnu 'kks"k.k dsys tkrs- ;kiklwu eqDr Ogk;ps vlsy rj f'k{k.kkf'kok; rj.kksik; 
ukgh v'kh R;kaph /kkj.kk gksrh R;kaP;k ers] f'k{k.k ghp 'kks"k.keqDrhph ik;okV gksrh-  

lektkr fnolsafnol vlekurk fnlr vlY;kcn~ny MWk- vkacsMdjkauk [kar okVr gksrh [kkyP;k 
ikrGhP;k yksdkauk f'k{k.k ?ks.;klkBh fo'ks"k loyrh miyC/k d:u fnY;k ikfgtsr vls rs Eg.kr MWk- 
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ckcklkgsc vkacsMdjkauh f'k{k.kkyk vUu o 'kDrhph miek fnysyh vkgs- R;kaP;k ers] ßT;k izek.ks euq"; 
izk.;kyk vUukph t:jh vkgs] R;kizek.ks lokZauk fon~;sph t:jh vkgsÞ f'k{k.k vHkkoh O;Drh i'kqor gksbZy- 
Eg.kwu O;Drhyk f'k{k.kkph vk;q";Hkj xjt vlrs- f'kLr vkf.k fodklklkBh f'k{k.kkph xjt vkgs 
O;DrhaP;kthoukr f'kLrhyk vfr'k; egRokps LFkku vkgs- thoukr f'kLr ulsy rj O;Drhps Hkfo"; 
va/kdkje;cuw 'kdrs- f'k{k.kkus f'kLrc/nrk vk.krk ;srs- R;keqGs lkekftd izxrh o fodkl ?kMqu ;s.;kl enr 
gksrs- O;Drh f'kf{kr vlY;kl R;kP;ke/;s vuq'kklukrk o lkekftd izxrhpk fodkl fnlwu ;srks- f'k{k.kkus 
O;Drh f'kf{kr gksrs i.k rslqf'kf{kr gksbZyp vls ek= Eg.krk ;s.kkj ukgh- f'k{k.kkyk pkfj«;kph tksM vlkoh- 
ekuoh lH;rk o laLd`rhpk [kjk ik;k Eg.kts f'k{k.kgks; R;klkBh pkfj«;vkf.k ,drk ;kaph xjt Hkklrs- 

pkfj«; lao/kZukr izKk] d:.kk] 'khy] vkf.k eS=h;k xq.kkapk lekos'k gksrks-  
MWk- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k ers f'k{k.kgs ewY;kf/kf"Br vlkos f'k{k.kkus R;kx] ekuork fouezrk] 

nqlÚ;kaph tk.kho] uSfrdrk ;klkj[kh ewY;s ckyeukoj :tfoyh ikfgtsr- ;keqGs ckydkaP;k O;DrheRokpk 
fodkl gksÅ 'kdsy thoukyk ewY;kaph tksM vl.ks xjtsps vkgs- f'k{k.k gs ,d ifo= dk;Z gks;] rs lekt 
ifjiorZukps o dzkafrps ifo= lk/ku vkgs- lkekftd dzkafr ?kMowu vk.k.;klkBh f'k{k.kk}kjs R;kph chts 
ckydkaP;k ckyo;krp :tfoyh tkohr- vls R;kaps er gksrs- ckyo;kr ckyds oSpkfjd laLdkjkus izo`Rr >kyh 
rj rs eksBsi.kh [kjh lkekftd dzkarh o lekt ifjorZu ?kMowu vk.kw 'kdrkr] vls dsY;kus f'k{k.kkeqGs uok 
lekt fuekZ.k gksÅ 'kdsy ;koj MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkapk xk< fo'okl gksrk- ;keqGs f'k{k.k gs lekt 
ifjorZukps o lektdzkarhps ,d izHkkoh lk/ku B: 'kdrs- izkFkfed f'k{k.kkps lkoZ=hdj.k djkos vls R;kaps er 
gksrs fL=;kauk f'k{k.k ns.ks gh dkGkph xjt vkgs vls rs ekur gksrs-  

v';kizdkjs ckcklkgsckauh vkiys 'kS{kf.kd fopkj o dk;sZ ij[kMi.ks ekaMysyh vkgsr rs cgqvk;keh 
O;DrheRo gksrs-  

• ekxkolxhZ;kaP;k f'k{k.kklanHkkZr ckcklkgsckauh ts fparu dsys rsgh frrdsp ewyxkeh Lo:ikps vkgs- 

KkukvHkkoh O;Drh vkf.k lektkps uqdlku tls gksrs] rlsp ,[kknh O;Drh ok lewgkyk f'k{k.k ukdkj.ks 
Eg.kts ek.kwl Eg.kwu R;kps vfLrRo ukdk:u R;kP;k {kerk ek:u Vkd.ks gks;] v'kh ckcklkgsckaph 
f'k{k.kfo"k;d /kkj.kk gksrh-  

• ckcklkgsckauk mPpf'k{k.kk}kjs lerk] Lokra=;] ca/kqHkko gh ekuoh ewY;s Lohdkjysyk ,d LokfHkekuh 
vk/kqfud lekt fuekZ.k djk;pk gksrk- ckcklkgsckaP;k 'kS{kf.kd pGoGhpk gkp [kjk ewyk/kkj gksrkr-  

• loZ lkekftd nq[k.;koj mPpf'k{k.k gsp ,deso vkS"k/k vkgs] vls MWk- ckcklkgsc vkacsMdjkauh ,dk 
lHksr EgVys gksrs-  

• ckcklkgsckauh Lokra=;iwoZ Hkkjr ljdkjdMwu ekxkloxhZ; fo|kF;kZalkBh rhu yk[k :i;kapk fuf/k 

feGfoyk gksrk] ifj.kkeh c&;kp fo|kF;kZauk f'k";o`Rrh feGw ykxyh gksrh-  

• f'k{kd gk 'kkys; vlks] egkfo|ky;hu vlks dh fo|kihBh; vlks R;kps drZ`Ro mRrqax vkf.k fo|kF;kZauk 
vuqdj.kh; okVys ikfgts]vls rs f'k{kdkafo"k;h cksyr-  

• ckcklkgsckauh f'k{k.kkph ik;kHkwr fopkj djrkauk T;kauk f'k{k.kkps egRo dGr ukgh R;kaP;klkBh 

lDrhpk  dk;nk vlkok vls EgVys] f'kok; f'k{k.k ljldV lokZalkBh eksQr u djrk ts Qh nsm 
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'kdrkr R;kaP;kdMwu rh ?;koh Eg.kts u lDrhP;k f'k{k.kkpk [kpZ Hkkxfo.;kl enr gksbZy] vlsgh 
R;kaps er gksrs-  

• f'k{k.k gkp thoukP;k izxrhpk ekxZ vkgs gs tk.kwu fo|kF;kZauh Hkjiwj vH;kl djkok vkf.k lektkps 

fo'oklw usrs cukos] vls MWk- vkacsMdj Eg.kk;ps-  
R;kaP;k ers] f'k{k.k gs okf?k.khps nw/k vkgs vkf.k rs izk'ku dj.kkjk O;Drh vU;k;k fo:/n 

xqjxqjY;kf'kok; jkg.kkj ukgh-  
lanHkZ % lanHkZ % lanHkZ % lanHkZ %     

1½ iokj n;k] ¼1919½] "MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj xkSjo xzaFkckcklkgsc vkacsMdj xkSjo xzaFkckcklkgsc vkacsMdj xkSjo xzaFkckcklkgsc vkacsMdj xkSjo xzaFk",eqacbZ] egkjk"Vª jkT; lkfgR; laLd̀fr eaMG- 
2½ dhj /kuat;] ¼1989½] "MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdj",eqacbZ] ikWI;qyj izdk'ku 
3½ /kujkt MgkV] ¼2003½] "MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj fopkj[kaMckcklkgsc vkacsMdj fopkj[kaMckcklkgsc vkacsMdj fopkj[kaMckcklkgsc vkacsMdj fopkj[kaM",eqacbZ] lkdsr izdk'ku 
4½ yks[kaMs HkkÅ] ¼2012½] "MkWMkWMkWMkW----    vkacsMdj iz.kkyh vkf.k vki.kvkacsMdj iz.kkyh vkf.k vki.kvkacsMdj iz.kkyh vkf.k vki.kvkacsMdj iz.kkyh vkf.k vki.k",dksYgkiwj] ikfjtkr izdk'ku- 
5½ vkxykos izfni] ¼2015½] "Hkkjrh; lekt iz'u vkf.k leL;kHkkjrh; lekt iz'u vkf.k leL;kHkkjrh; lekt iz'u vkf.k leL;kHkkjrh; lekt iz'u vkf.k leL;k",ukxiqj] Jh lkbZukFk izdk'ku 
6½ dkspkGs] nk-/kksa-] "Hkkjrh; lkekftd fopkjoarHkkjrh; lkekftd fopkjoarHkkjrh; lkekftd fopkjoarHkkjrh; lkekftd fopkjoar",vkSjaxkckn] dSyk'k ifCyds'ku 
7½ nquk[ks] MkW- vjfoan vkf.k ns'kikaMs] MkW- yhuk] ¼2007½] "izxr 'kS{kf.kd lekt'kkL=izxr 'kS{kf.kd lekt'kkL=izxr 'kS{kf.kd lekt'kkL=izxr 'kS{kf.kd lekt'kkL=", iq.ks] fuR; uwru izdk'ku 
8½ ?kksjekMs] ds-;w- vkf.k ?kksjekMs] dyk d̀".kk] "'kS{kf'kS{kf'kS{kf'kS{kf.kd fopkjoar ¼Hkkjrh; vkf.k ikf'pekR;½.kd fopkjoar ¼Hkkjrh; vkf.k ikf'pekR;½.kd fopkjoar ¼Hkkjrh; vkf.k ikf'pekR;½.kd fopkjoar ¼Hkkjrh; vkf.k ikf'pekR;½", ukxiwj] fo|k izdk'ku 
9½ 'ksaMs] uk-jk-] "MkWMkWMkWMkW----    ckckklkgsc vkacsMdjckckklkgsc vkacsMdjckckklkgsc vkacsMdjckckklkgsc vkacsMdj", ukxiwj] fuyktayh izdk'ku 
10½ lksgksuh] 'ka-d̀-] ¼1993)] "'kS{kf.kd Vhikdks'k'kS{kf.kd Vhikdks'k'kS{kf.kd Vhikdks'k'kS{kf.kd Vhikdks'k" iq.ks] fo|k izdk'ku 
11½ djanhdj] MkW- lqjs'k vkf.k eax:Gdj] ehuk ¼1007½] "m|ksUem|ksUem|ksUem|ksUeq[k Hkkjrh; lektkrhy f'k{k.kq[k Hkkjrh; lektkrhy f'k{k.kq[k Hkkjrh; lektkrhy f'k{k.kq[k Hkkjrh; lektkrhy f'k{k.k"]]]] dksYgkiwj i!Mds izdk'ku- 
12½ dqaMys] e-ck-] ¼2003½] "'kS{kf.kd rRoKku o 'kS{kf.kd lekt'kkL='kS{kf.kd rRoKku o 'kS{kf.kd lekt'kkL='kS{kf.kd rRoKku o 'kS{kf.kd lekt'kkL='kS{kf.kd rRoKku o 'kS{kf.kd lekt'kkL=", iq.ks] Jh fo|k izdk'ku 
13½ Hkhejko jketh vkacsMdj & ohdhihMh;k 
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izKklw;Z MWkizKklw;Z MWkizKklw;Z MWkizKklw;Z MWk----    ckcklkgsc vkacsMdj vkf.k R;kaps xzaFkizseckcklkgsc vkacsMdj vkf.k R;kaps xzaFkizseckcklkgsc vkacsMdj vkf.k R;kaps xzaFkizseckcklkgsc vkacsMdj vkf.k R;kaps xzaFkizse    
    

MkWMkWMkWMkW----    fryd fryd fryd fryd MhMhMhMh----    HkkaMkjdjHkkaMkjdjHkkaMkjdjHkkaMkjdj    
lgk;d izk/;kid] iqatkHkkbZ iVsy f’k{k.k egkfo|ky;] xksafn;k 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
Hkkjrh; lektthoukr Lokra«;iwoZ vkf.k Lokra«;ksRrj dky[kaMkr vkiY;k dk;kZpk Blk meVfo.kkÚ;k 

lektlq/kkjdkae/;s MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps LFkku egRoiw.kZ vkgs- R;kaP;k dk;kZapk Blk rkRdkfyu Hkkjrh; 
lektkP;k izR;sd ygku&eksB;k ?kVdkaoj iM.ks lkgftdp gksrs- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps dk;Z vkf.k R;kaps 
lkekftd fopkj R;kauk vkysY;k vuqHkokrwu fuekZ.k >kysyk vkgsr- Hkkjrh; jkT;?kVuse/;s f'kYidkj MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdj gs vk/kqfud HkkjrkP;k uOgs] rj vk/kqfud txkP;k bfrgklkrhy ,d Js"B ;qxiq:"k gks;- 
R;kaP;k lkekftd] jktdh;] /kkfeZd] vkfFkZd] 'kS{kf.kd bR;knh {ks=karhy vueksy v'kk dk;kZpk vk<kok 
?ksrY;kuarj R;kph izfprh ;srs-  

MkW- vkacsMdjkauh fyfgysyh Hkkjrh; jkT;?kVuk gh txkrhy loksZRre jkT; ?kVuk ekuyh tkrs- ;ko:u 
R;kaph fon~oRrk] R;kaps dk;Z y{kkr ;srs- Hkkjrh; nhunqcG;k] nfyr] vkfnoklh] efgyk ;k loZ cgwtukalkBh 
R;kauh Qkj eksBs dk;Z dsys vkgsr- MkW- vkacsMdjkauh lS/nkafrd vkf.k O;kogkfjd vkfFkZd iz'ukaoj vR;ar ntsZnkj 
vFkZ'kkL=h; ekaM.kh dsyh vkgsr- rlsp ns'kkP;k lkekftd] vkfFkZd] jktuSfrd] dk;nk] 'kS{kf.kd] lkaLd`frd] 
fo|qr] ty] d`"kh] L=hm/nkj] nfyrks/nkj v'kk vusd {ks=kr vrqyfu; ;ksxnkukeqGs MkW- ckcklkgsc vkacsMdj 
;kauk vk/kqfud Hkkjrkps tud vlsgh lacksf/kys tkrs-izpaM dq'kkxz cq/nheRrk] izxk< fon~oRrk] rYy[k Lej.k'kDrh 
vlysys cgwvk;keh MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps Kku{ks=krhy rCcy 64 fo"k;kaoj izHkqRo vl.kkjs txkP;k 

bfrgklkrhy rs izFke o ,deso O;Drh vkgsr- rlsp baXyaMP;k dsafczt fo|kihBkps la'kks/ku vlwu R;kauk 
txkP;k bfrgklkfry ifgyk lokZr cqf/neku O;Drh Eg.kwu lUekfur dsys xsysys vkgs-  

baXyaMe/;s vlrkauk MkW- vkacsMdjkauh fczVh'k E;qf>;e yk;czjhe/;s clwu txkrhy vusd /kekZaps xzaFk o 
vkfFkZd fopkjoarkaps xzaFk vH;klys- txke/;s MkW- vkacsMdjka,o<s okpu dks.kR;kgh O;Drhus dsysys ukgh- dkj.k 
fczVh'k E;qf>;e yk;czjhe/;s lokZr tkLr rkl vH;kl dj.;klkBh QDr ckcklkgsc clr gksrs gs lR; 
ukdkjrk ;sr ukgh-  

ckcklkgsc ;kaps iqLrdizse vikj gksra- iqLrdkaph vkoMgh R;kaph d/khgh u lai.kkjh r`".kk >kyh vkf.k 
R;klkscrps ,d osxGsp ukrs fuekZ.k >kys- t.kw R;akP;kjkstP;k thoukpk Hkkx cuwu R;kaP;kvk;q";Hkj lkscrh 
Eg.kwupjkfgyh- ;k xks"VheqGs R;kaph Lej.k'kDrh vQkV cuyh gksrh-  

izKklw;Z MWk- ckcklkgsc vkacsMdj ,dnk Eg.kkys gksrs] ßrqeP;kdMs nksu :i;s vlrhy rj ,d :i;kph 
Hkkdjh ?;k vkf.k ,d :i;kpa iqLrd- dkj.k Hkkdjh rqEgkyk txk;yk enr djsy rj iqLrd dls txk;ps rs 
f'kdosy-Þ  

T;kizek.ks vUu] oL=] fuokjk] ekuokP;k eqyHkwr xjtk vkgsr R;kizek.ksp iqLrds gh ns[khy ekuokph 
ewyHkwr xjt vkgs vls ckcklkgsckaP;k ;k fopkjkrwu Li"Vi.ks lkaxrkr-  

MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsckaP;ckcklkgsckaP;ckcklkgsckaP;ckcklkgsckaP;k xzaFkizseka fo"k;h dkgh egRoiw.kZ ?kVuk &k xzaFkizseka fo"k;h dkgh egRoiw.kZ ?kVuk &k xzaFkizseka fo"k;h dkgh egRoiw.kZ ?kVuk &k xzaFkizseka fo"k;h dkgh egRoiw.kZ ?kVuk &    
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1½1½1½1½ 1951 P;k lIVsacj efg.;kr MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh usg: eaf=eaMGkrhy vkiY;k dk;nseaf=inkpk 
jkthukek fnyk- vkrk ,d eksBh vMp.k R;kaP;kiq<s fuekZ.k>kyh- eaf=inkpkjkthukek fnY;keqGs e«;kaps 
fuoklLFkku lksMk;yk ykx.kkj vkf.k nqljs NksVs fuoklLFkku jkg.;klkBh fuoMkos ykx.kkj- ;kr lokZr 
eksBh vMp.k ,d gksrh] rh Eg.kts MkW- ckcklkgsckapk izpaM xzaFklaxzg- gk nqlÚ;k [kklxh tkxsr jkg.ka 
'kD;p uOgra- v[ksj R;kryk eksBk Hkkx R;kauh jsYosus eqacbZl /kkMyk vkf.k vkiY;k jktx`g ;k caxY;kr 
R;k xzaFkkph lks; dsyh-  

2½2½2½2½ eqacbZyk jktx`g gs fuokLFkku ckcklkgsckauh cka/kys] rsOgkph xks"VvkiY;kxzaFkkaph ;ksX; lks;ykxkoh Eg.kwu MkW- 
ckcklkgsckauh vkiY;kcaxY;kP;kcka/kdkekr vusd osGk cny dsys- dsOgk dsOgk rj cka/kysyk dkgh Hkkx 

ikMk;ykgh ykoyk- v[ksj jktx`gcka/kwu>kY;koj MkW- ckcklkgsc R;kr jkgk;yk xsys] rsOgk R;kaP;k lqlTt 
xazFkky;kpk gkWy gsp jktx`gkrhy egRokpslHkkx`g Bjys- ;kvkiY;kvkoMR;k jktx`gkr clwu lkgsckaukdso<k 
vkuan gksbZ ! 

3½3½3½3½ ckcklkgsc ,dk ijh{ksr ikl >kys gksrs rsOgk R;kapk xkSjo Ogkok Eg.kwu R;kaP;k pkGhrhy dkgh yksdkauh 
R;kapk lRdkj dk;Zdze djk;ps Bjoys- R;k dk;Zdzekr ckcklkgsckauk xkSre cq/n ;kaps pfj= HksV ns.;kr 
vkys- rs iqLrd okpY;kuarj rFkkxr xkSre cq/n ;kaP;k rRoKkukpk R;kaP;koj eksBk izHkko iMyk vkf.k 
ckcklkgsc ;kauh cq/n ;kauk vkiys xq: ekuys- uarj lkekftd {ks=kr rs ckS/n /kekZdMs oGwu /kekZarjkpk 
bfrgkl ?kMyk- ,d NksVla iqLrd dks.kkP;k thoukr dsOgk ifjorZu ?kMosy gs lkaxrk ;sÅ 'kdr ukgh- 
ckcklkgsc ijns'kkr f'kdk;yk gksrs rsOgk R;kaP;kdMs iqLrds [kjsnhlkBh iSls ulr- rsOgk rs xzaFkky;kr 
tkÅu xzaFkky; ftrdk osG m?kMa vlsy frrdk osG rs frFks iqLrds okpr clr-  

4½4½4½4½ ,dnk iafMr enueksgu ekyoh; ;kauh MkW- ckcklkgsckapk xzaFklaxzg ikfgyk- brdk egRokpk] brdk izpaM 
xzaFklaxzg cukjl fganw fo|kihBkr vlkok] v'kh bPNk ekyoh;kauk mRiUu >kyh- R;kauh ckcklkgsckauk EgVys 
ns[khy] ckcklkgsc] gk vkiyk xzaFklaxzg cukjl fganq fo|kihBkyk |k- rks gtkjks fo|kF;kZauk mi;ksxh iMsy] 
vkeP;k fo|kihBkr rs rqeps Lekjd gksbZy- fo|kihB R;klkBh vki.kkyk nksu yk[k :i;s nsbZy-i.k MkW- 

ckcklkgsc vkacsMdj Eg.kkys] ek>s xzaFkky; Eg.kts ek>s t.kw izk.k vkgsr- eh R;kokkpwu txw 'kd.kkj ukgh 
! MkW- ckcklkgsckaps gs xzaFkizse ikgwu iafMr enueksgu ekyoh; pfdr >kys- v[ksj ckcklkgsckauh vkiyk 
izpaM xzaFklaxzg vkiY;k vkoMR;k fl/nkFkZ egkfo|ky;kyk fnyk- 

5½5½5½5½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauk yaMugwu vkiys f'k{k.k viqjs lksMwu Hkkjrkr ijr ;kos ykxys- Hkkjrkr pkj 
o"kkZr rks izca/k iq.kZ d:u /kkM.;kph [kkl ijokuxh R;kauk feGkyh- baXyaMe/;s vlrkauk R;kauh uO;k] 
tqU;k iqLrdkaP;k vusd nqdkukrqu fQ:u eksB;k izek.kkr iqLrds [kjsnh dsyh- iqLrds o vkiys lkeku 
;kaph cka/kkcka/k d:u R;kauh cksVhus rs Hkkjrkr ikBowu fnys- i.k R;k cksVhr R;kauk Lor%yk ek= tkxk 
feGkyh ukgh Eg.kwu rs ekxP;k cksVhus fu?kkys-  ckcklkgsc cksVhus Hkkjrkr ijr ;s.kkj Eg.kwu eaqcbZyk 
R;kaP;k ?kjh vkfk. lektkr eksBs vkuankps o mRlkgkps okrkoj.k iljys- brD;kr baXyaMgwu Hkkjrkr ;s.kkjh 
cksV Hkwe/;lkxjkr cqMkyh- gh ckreh letrkp ,dp gydYyksG mMkyk- i.k vk'p;Z vls] dh 
ekxP;kcksVhus ckcklkgsc lq[k:i eqacbZ canjkr;sÅu mrjys- ckcklkgsckauk ikgrkp lkÚ;kaP;k MksG;kar 
vkuankus vJw vkys- i.k vkiY;k vk/khph cksV cqMkyh] gh ckreh dGrkp ckcklkgsckauk ek= vrksukr 
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nq%[k >kys dkj.k R;kauh eqn~nke vkoMhus [kjsnh dsysY;k 'ksdMks nqehZG iqLRkdakukgh R;k cksVh&cjkscjp 
tylek/kh feGkyh gksrh-  

6½6½6½6½ ckcklkgsc yaMue/;s mPp f'k{k.kklkBh xsys gksrs] rsOgkph xks"V [kwi okpu dsY;keqGs ckcklkgsckaP;k 
MksG;kaoj rk.k iMyk- R;kauk okpukpk =kl gksÅ ykxyk] MksGs fc?kMys Eg.kwu rs MksG;kaP;k MkWDVjdMs 
xsys- MWkDVjkauh MksGs riklys- vkS"k/k fnys vkf.k rs Eg.kkys gs igk] rwrZ dkgh fnol okpukps dke FkksMs 
deh djk- ukghrj rqeP;k MksG;kauk =kl gksbZy- FkksMs fnol vkS"k/k ?ksrysr dh MksGs iwohZizek.ks gksrhy- MkW- 
ckcklkgsc nok[kkU;krwu vkiY;k [kksyhoj vkys- i.k R;kaP;k eukr lkj[ks ;sr gksrs] ek>h n`"Vh iwohZlkj[kh 
gksbZy uk \ dkj.k n`"Vh deh >kyh rj lkjs okpu Fkkacsy vkf.k ekÖ;k vkoMR;k iqLrdkaps okpu vkf.k 

vH;kl eh d: 'kdyks ukgh rj ekÖ;k ftoar jkg.;kpk rjh dk; mi;ksx \i.k vkS"k/kkus vkf.k MWkDVjkauh 
fnysY;k uohu uacjpk p"ek ?ksrY;kus ckcklkgsckaps okpu usgehizek.ks lq: >kys vkf.k R;kaP;k eukr 
vkysyh n`"V 'kadk nwj >kyh-  

7½7½7½7½ ckcklkgsc gs R;kapk 'ksoVpk xzaFk ^Hkxoku cq/n vkf.k R;kapk /kEe* fyghr gksrs rsOgk R;kaP;k lkscr R;kaps 
Loh; lgk;d gksrs- rs xsY;kuarjgh ckcklkgsc fyfgr clys- ldkGh Loh; lgk;d ijr ?kjh vkys 
R;kosGh R;kauk ckcklkgsc fyghrp clysys fnlys- 

8½8½8½8½ vkiY;k vH;klkr ckcklkgsckauk O;R;; vftckr vkoMr uls- txkrhy vusd ns'kkaP;k ?kVukapk vH;kl 
dj.;klkBh ckcklkgsckauh 14 fnol [kksyhyk ckgs:u dqywi ykowu Lor%yk dksaMwu ?ksrys gksrs- R;kosGh 
R;kauk ,dk ygku f[kMdhrwu pgk o tsoukph O;oLFkk dsyh gksrh- ;k izlaxkrwu letrs R;kaP;k ys[ku o 
okpukph ,dkxzrk fdrh ijkdksVhph gksrh- vFkkZrp R;kaphghloZ esgur ekuoeqDrhP;ky<;kr U;k; o 
gDdkalkBh lq: gksrh-  

lekjksi % lekjksi % lekjksi % lekjksi %     
ckcklkgsckaP;k ;k Lor%P;k [kklxh xzaFkky;kr rsjk'ks lkfgR;kojph] rhu gtkj jktdkj.kkojph] 

ikpgtkj dk;|kojph] vMhp gtkj bfrgklkojph] nksu gtkj /kekZojph ;kf'kok; vFkZ'kkL=] ;q/n'kkL=] rRoKku 
oxSjs vusd fo"k;kaojph v{kj'k% gtkjks iqLrds gksrh-  

ckcklkgsckauh txkrY;k egRoiw.kZ xzaaFkkpk vH;kl dsyk- ygkui.kkiklwup okpukus rs izKklw;Z gksÅu 
tkxfrd dhrhZps egkiq:"k >kys- f'k{k.kkf'kok; rj.kksik; ukgh vls rs lrr yksdkauk lkaxr- ckcklkgsckauh 
vkiY;k jktdh;vkf.klkekftd {ks=kr vusd xzaFk] vxzys[k fyfgys- ts vktP;kdkGkrgh ns'kkP;ktM.k?kM.khr 
fn'kkn'kZd vkgsr- lafo/kku lHksrhy R;kaph Hkk"k.ks vfr'k; vH;kliw.kZ o fcMrksM Bjysyh vkgsr-  

MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kapk xzaFklaxzg tlk izpaM gksrk] rls R;kaps okpugh vQkV gksrs- ,dnk rs 
lHksr Eg.kkys] Hkkjrkrhy dE;qfuLVkauh dE;qfu>eojhy tso<h iqLrds okpyh vkgsr] R;kis{kk dE;qfu>eojhy 
vf/kd iqLrdkapk vH;kleh dsyk vkgs ! vkf.k gs [kjsp gksrs ! vls gksrs MkW- ckcklkgsckaps vQkV okpu vkf.k 
vQkV xzaFkizse-  
lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    % % % %     

1½ iokj n;k] ¼1919½] "MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj xkSjo xzaFkckcklkgsc vkacsMdj xkSjo xzaFkckcklkgsc vkacsMdj xkSjo xzaFkckcklkgsc vkacsMdj xkSjo xzaFk",eqacbZ] egkjk"Vª jkT; lkfgR; laLd̀fr eaMG-  
2½ dhj /kuat;] ¼1989½] "MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdj",eqacbZ] ikWI;qyj izdk'ku  

3½ /kujkt MgkV] ¼2003½] "MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgckcklkgckcklkgckcklkgsc vkacsMdj fopkj[kaMsc vkacsMdj fopkj[kaMsc vkacsMdj fopkj[kaMsc vkacsMdj fopkj[kaM",eqacbZ] lkdsr izdk'ku  
4½ yks[kaMs HkkÅ]¼2012½] "MkWMkWMkWMkW----    vkacsMdj iz.kkyh vkf.k vki.kvkacsMdj iz.kkyh vkf.k vki.kvkacsMdj iz.kkyh vkf.k vki.kvkacsMdj iz.kkyh vkf.k vki.k",dksYgkiwj] ikfjtkr izdk'ku- 
5½ vkxykos izfni] ¼2015½] "Hkkjrh; lekt iz'u vkf.k leL;kHkkjrh; lekt iz'u vkf.k leL;kHkkjrh; lekt iz'u vkf.k leL;kHkkjrh; lekt iz'u vkf.k leL;k",ukxiqj] Jh lkbZukFk izdk'ku  
6½ Hkhejko jketh vkacsMdj & ohdhihMh;k  
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युययुुयुगगगगपु ष डॉपु ष डॉपु ष डॉपु ष डॉ. . . . बाबासाहबे आबंेडकर याचं ेशै िणक कायबाबासाहबे आबंेडकर याचं ेशै िणक कायबाबासाहबे आबंेडकर याचं ेशै िणक कायबाबासाहबे आबंेडकर याचं ेशै िणक काय    
 

डॉ. ब ुवान मोरे    
इितहास िवभाग मुख, महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर िज. लातूर 

तावनातावनातावनातावना::::    
भारतीय घटनचेे िश पकार डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर ह े वतः आदश िव ाथ  होत.े यांनी भारतातच 

नाही तर अमे रका व इं लडं सार या दशेात जाऊन उ  पद ा ा  केले या हो या. समाजप रवतनाच े भावी 
श  हणजे िश ण िश णामुळेच येक  आपला सवागीण िवकास घडवू शकते. मा  आप या दशेात ाचीन 
काळी िश ण े ात िविश  वगाचीच म े दारी अस याने सवसामा य ब जनांसाठी िश णाची कवाड ेबंद कर यात 
आली होती. यामुळे ब जन समाजातीलमाणसे मानिसकदृ ा गुलाम, सां कृितकदृ ा पंगू, आ थकदृ ा द र ी 
व सामािजकदृ ा मागासले पणाचे जीवन जगत होती. ब जन समाजातीलिनर र जनतेला अ ाना या 
अंधकारातून मु  क न यांना ानाचा काश दाखिव यासाठी या दशेात अनेक समाजसुधारकांनी ांितकारी 
चळवळी उभार या, हा सारा इितहास आपणास माहीतआह.े  संपूण महारा ात तळागाळात या माणसांपयत 
िश ण पोहचिव याचे महान काय करणारी एक कृितशील चळवळ हणून फुले, शा  व आंबेडकरी चळवळीचा 
आदराने उ लेख केला जातो. भारतातील अ पृ यता व जातीभेद संपिवत ब जनां या िश णासाठी झटणारे थोर 
समाजसुधारक हणजे म. फुले, सािव ीबाई फुले व राजष  शा  महाराज होत. यां या कायाची पताका िमरवत 
दशेिवकासात मह वाचे योगदान दणेारा थोर िश ण महष महापु ष हणजे डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. 
डॉ. बाबासाहबेानंी िश ण घेत यानंतर गोरग रबां या िश णासाठी हणून चतन केले. बुि म ेची चंड श  
लाभले या या महामानवान े आयु यभर ानसाधना क न सवच े ांिवषयी मूलगामी चतन केले. यां या या 

ानसाधनेचा लाभ सा या दशेाला झाला. तळागाळातीललोकां या उ ारासाठी यांनी क णेन ेआप या ानाचा 
उपयोग केला. ान हाच काश आिण श  समजून िनर र जनतेला गाढ झोपेतून जागे कर याचे अवघड काय डॉ. 
बाबासाहबेआंबेडकरांनीकेले. िश ण हा यां या ि म वातील आिण कायकतृ वातील अनके पैलूंपैक  सवात 
मह वाचा पैलू होता. िश णाकड ेबघ याची यांची दृ ी ापक समाजिहताची व दशेिहताची होती. िश णासंबंधी 
बाबासाहबेांनी कट केलेले िवचार यांची दरूदृ ी व ग भता िस  करणारे आहते. हणून तुत शोधिनबंधात 
युगपु ष डॉबाबासाहबे आंबेडकरां याशै िणक कायाचासखोल आढावा घेतलेला आह.े 
सशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ :े:::    
1) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे िश ण िवषयक िवचार अ यासणे. 
2) डॉ. आंबेडकरां या मत ेिश क कसा असावा याची मािहती घेणे. 
3) डॉ टर आंबेडकर यां या शै िणक कायाचा अ यास करणे. 
सशंोधनाची गिृहतकेसशंोधनाची गिृहतकेसशंोधनाची गिृहतकेसशंोधनाची गिृहतके::::    
1) डॉ.बाबासाहबेआंबेडकरहे वतः आदश िव ाथ  होते. 
2) डॉ.आंबेडकरांचे िश णिवषयक िवचार आजही अनकुरणीय आहते. 
3) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर याचंे शै िणक काय शंसनीय व पाचे आह.े 
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकराचं ेिशआबंडेकराचं ेिशआबंडेकराचं ेिशआबंडेकराचं ेिश ण िवषयक मखुण िवषयक मखुण िवषयक मखुण िवषयक मखु    िवचारिवचारिवचारिवचार::::    

गोरगरीब जनतेची व दिलतांची गतीिश णािशवाय होऊ शकणार नाही, यावर डॉ. बाबासाहबेांची िन ा 
होती. िश ण हणज ेप रवतन ह े यां या शै िणक िवचाराच ेमु य सू  होते. िश ण ह ेसामािजक ातंीच े भावी 
साधन आह,े हणून येकाने िश ण यायलाच पािहजे असे ते हणत असत. िश णाअभावी मनु य दसु याचा 
गुलाम कसा होतो, यािवषयी बाबासाहबे मािहती दते असत.िश णा या अभावी तो िनबु  रािह यास िजवंतपणी 
दसु याचा गुलाम होतो. अथात येक ला या या वतः या आिण रा ा या िहता या दृ ीने िश णाचे मह व 
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काय आह ेयाची जाणीव क न दणेे हणजे खरे िश ण हा डॉ. बाबासाहबेां या दृ ीने िनि तचमह वपूण मु ाआह.े 
आज या सव सामािजक सम यावरिश ण हीच उपाययोजना आह,े असे याचंे मत होते. हणूनच ब जन 
समाजा यािश णासाठी िवल ण असे काय कर याचे व  बाळगले होते. आप या काया ारे यानंी ते साकार 
कर याचा य  केला, या कायात याना महा मागौतम बु , महा मा योितबाफुले यांचे िश णिवषयक िवचार 
आदशभूत होते. माणसा या सव ांची मुळे यां या अ ानात आहते’ असे परखडपणे सांगणारा बु  यांचा आदश 
होता. िव ेिवना मती गेली, मतीिवना नीती गेली, नीती िवना गती गेली, गतीिवना िव  गेले, िव ािवना शु  
खचले, इतके अनथ एका अिव ेने केले, असा का ा मक िवचार सांगणारे महा मा फुले ह े यांचे आदश होते .  
िश णाने मनु य व, पशु व हटते पहा’ हा सािव ीबाई फुले यांचा िवचारही डॉ बाबासाहबेांना आदशवत वाटला. 
अ ानाला संपु ात आण यासाठी येक म ये वािभमान, वावलंबन आिण आ मो ार िनमाण कर याची 

मता िश णात असायला पािहजे. ि म वाचा शोध यायला लावणारे बीज िश णात असावे अशी डॉ. 
बाबासाहबेांची अपे ा होती. हणूनच यांना आदशवत वाटणा या िवचारांची यानंी पूजा केली. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या मते, िश णा या मा यमातून माणसाला घडिवता यतेे. जे माणूस घडिवत े
तेच खरे िश ण होय अशी बाबासाहबेांची धारणा होती. िश णाम ये ान आिण ा यांचा सुरेख संगम असतो. 
केवळ ान उपयोगाचे नाही तर ज ेउपयोगी येते तेच खरे ान, अशी यांची धारणा होती. िश ण ह ेमू यािधि त 
हणजेच उ तम नैितक आचरण िनमाण करणारे असावे, ंथ ह े या श चे साधन आह ेअसे यांचे वतःचे आदश 

मत होते. डॉ. बाबासाहबे हणत, लोकशाही यश वी करायची असते तर समाज नैितक मू यािधि त िश णा ारे 
सं का रत असावा लोकशाहीसाठी सुिशि त समाजाची अ यंत गरज आह.े िशि त नैितक मू यािधि त समाजाची 
लोकशाही ही सवािधक यश वी ठ  शकेल. अथात मू यािधि त समाजाची लोकशाही थािपत करायची असले 
तर नैितक िश णाची अ यंत आव यकता आह.े याबाबत यांनी जो आप या प ी आिण अप यापे ाही िश णावर 

ेम करतो तो खरा िश ण ेमी अशी डॉ. आंबेडकर यांची धारणा होती 
शीलशीलशीलशील    सवंधनासाठी मौिलकसवंधनासाठी मौिलकसवंधनासाठी मौिलकसवंधनासाठी मौिलक    िश णिश णिश णिश ण::::    

िशकलेला माणूस िव ान होतो परंतुिव ेला शील आिण क णा यांची जोड िमळणे आव यक आह.े एखा ा 
िशकले या माणसाच ेशील चांगले असेल तर आप या ानाचा उपयोग लोकां या क याणासाठी करील. परंतु याच े
शील चांगले नसेल तर तो ानाचा उपयोग लोकाचंे अक याण कर यासाठी खच  घालेल. हणून िश णाबरोबरच 
माणसाचे शीलही सुधारले पािहजे, यावर डॉ. बाबासाहबेांचा चंडिव ास होता. 
गलुामिगरीगलुामिगरीगलुामिगरीगलुामिगरी    मु साठीमु साठीमु साठीमु साठी    िश णाची आव यकतािश णाची आव यकतािश णाची आव यकतािश णाची आव यकता::::    

िश णाची संधी दशेातील सव समाजघटकानंा ा  हावी यासाठी डॉ. बाबासाहबेांनी रा ं दवस य  
केले. दीन दिलताचंे दै य संपिवणाराएकमेव माग हणजे यांचे िश ण होय. या दशेात धमा या नावाखाली 
सामािजक गुलामिगरी लादली गेली. यातून मु  हो यासाठी िश णािशवायतरणोपाय नाही, असे मत  
करताना डॉ. आंबेडकर हणतात, िश ण हणजे चा मानिसक व बौि क िवकास क न आणणारे सामािजक 
गुलामिगरी न  कर याच े आ थक िवकास साध याच े व राजक य वातं य िमळव याचे एकमेव मह वपूण श  
आह.े    
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकराचंेआबंडेकराचंेआबंडेकराचंेआबंडेकराचंे    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    कायकायकायकाय::::    

डॉ. बाबासाहबेआंबेडकरानंी ब जन समाजा या उ ारासाठी शै िणक े ात अनके कारच े ांितकारी 
काय केलेले आह.े बाबासाहबेां या शै िणक कायामुळे िश णाची गंगा  दिलतां या आिण ग रबां या घरात वाहत 
आली. 
डॉडॉडॉडॉ. . . . आबंेडकरानंीआबंेडकरानंीआबंेडकरानंीआबंेडकरानंी    ा यापका यापका यापका यापक    हणनूहणनूहणनूहणनू    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    कायकायकायकाय::::    

परदशेात उ  िश ण घेऊन डॉ. आंबेडकर भारतात परत आले. यांची ल करी िचटणीस हणून बडो ात 
नेमणूक झाली होती. संपूण हदूनंीअ पृ यतेचीवाईटवागणूकके यामुळेतेनोकरीसोडूनमंुबईसपरत आले व यानंी 
जीवनाला नवीन वळण दले. डॉ. आंबेडकरांनी नो हबर 1918 म ये मंुबईत िसडनहमॅ महािव ालयात 

ा यापकाची जागा वीकारली, कारण लंडनला पु हा जाऊन आपला कायदा व अथशा  यांचा अपुरा रािहलेला 
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अ यास पूण कर यासाठी लागणारा पैसा आपणास या नोकरीमुळे लाभेल, हा मह वाचा उ शेमनाशी बाळगून 
यांनी ही नोकरी प करली. िसडनहमॅ महािव ालयातील िव ा यानी ा नवागत ा यापकाकड ेपिह यादा फारस े

ल  दले नाही.  महार ा यापक आपणास काय िशकिवणार, असे या पृ य िन पुढारले या समाजातील त णांना 
वाटे. परंत ु यांनी आप या िव तने े िवचार वतक िवचारांनी व आकषक ि म वाने अ पावधीतच सव 
िव ा यावर चंड भाव पाडला. त े िव ाथ ि य ा यापक बनले या वेळी ा यापक डॉ. आंबेडकरांनी आप या 

ा यानासाठी टपणांचा जो अवाढ  सं ह केला होता, यातनू अथशा ावर एक चंड ंथ िनमाण झाला ते 
यश वी ा यापक झाले, तरी पण यांचा अपमानसतत सु च होता. यानंा ा यापक क ातीलभां ानेपाणी 
िप यास मनाई होती. पदोपदी व साथी ठायी होणा या मानखंडनेमुळे अ पृ यतेचा मूलभूत  हाती यावा, अशी 
यां या मनाला जाणीव झालीहोती. या उ शेाने अ पृ य समाजा या जीवनात चैत य ओतून यां यातील 
वािभमान जागृत केला.    

डॉ. आंबेडकरांनी नो हबर 1918 से माच 1920 पयत िसडनहमॅ महािव ालयात ा यापक हणून 
अ यापनाचे काय केले होते. लंडन न परत आ यावर डॉ. आंबेडकरांनी व कलीव समाजकाय सु  ठेवले होते. यानंी 
मोफत िश णा या योजनचे े िवशेष वाने समथन केले होते. िश णा या बाबतीत त े कुणाचीही ढवळाढवळ पसतं 
करीत नसत. मंुबई या पोयबावाडी येथील सरकारी चाळीतील डॉ. आंबेडकरां या खोलीबाहरेील आवारात एकदा 
नगरपािलकेन े स या मोफत िश णा या योजनेचे उ ाटन कर यासंबंधी सभा चालली होती. या वेळी 
मुि लमांचे पुढारी शौकत अली ह ेडॉ. आंबेडकरांना अचानक भेटावयास आले. डॉ. आबेंडकरांनी शौकत अली यांना 
सभा संपेपयत तेथचे यां यासोबत मोफत िश णासंबंधी चचा केली व िश णाच ेमह व पटिवले. 
लॉलॉलॉलॉ    कॉलजेचेकॉलजेचेकॉलजेचेकॉलजेचे    ाचायाचायाचायाचाय    हणनूहणनूहणनूहणनू    डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेानंीबाबासाहबेानंीबाबासाहबेानंीबाबासाहबेानंी    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    काय काय काय काय ::::    

मंुबई सरकारन ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना सरकारी िवधी महािव ालयाचे ाचाय पदावर जून 1935 
पासून िनयु  केले. िशवाय यायशा ाचे ा यापक हणून यांची िनयु  झाली. यांनी ह े पद यांची प ी 
रमाबाई यां या मृ यूपूव  वीकारले होते. आता यांना शासक य कायाकड े ल  ावे लागले. िवधी 
महािव ालया या ाचाय पदावर असणे हणजे उ  यायालया या यायमूत चे पद िमळा यासारखेहमखास थान 
होते. अशा मह वपूण पदावर थानाप  झा यानंतर थो ा दवसांतच डॉ. आंबेडकरांनी िवधी महािव ालया या 
कायात व िश णप तीत सधुारणा कर याक रता काही मोला या सूचना सरकारी अिधका यांकड े पाठिव या व 
सुधारणा कर याची िवनतंी केली. 

डॉ. आंबेडकर िवधी महािव ालया या कायात व योजनात उ साहाने भाग घेत होते. यां यािवषयी 
िव ाथ  व ा यापकांम ये चंड माणात आदर होता. डॉ. आंबेडकरांसंबंधी िवधी महािव ालया या मािसकात 
जानेवारी 1936 या अंकातील संपादक य लेखात हणतात, डॉ. आंबेडकर ह े नामां कत वक ल असून 
अथशा ावरील िज हा याचे अ यास करणारे ासंगी आहते. ते घटनाशा ातील एक अिधकारी  आहते, 
अशी यांची हदु थानात व इतर  याती आह.े अशा कारचा गुणगौरव बाबासाहबेांचा कर यात आला. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी आप या पददिलत बांधवां या सेवेसाठी भरपूर वेळ िमळावा हणून 
अ यापनाचा वसाय सोडला. यांनी सरकारी िवधी महािव ालया या ाचायपदाचा मे 1938 म ये राजीनामा 
दला. डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजचे ाचाय हणून तीन वष या पदावर रािहले. या अवधीत लॉ कॉलजे या 

कारभारात या अनके सुधारणा घडवून आण या, यापैक  डो यात भर यासार या दोन सुधारणा मुख आहते. 
एक लॉ कॉलेजच े ंथालय िततके वि थत न हते. ते ंथालय थम यांनी आप या अिधकाराखाली वि थत केल े
व नंतर यात काय ावरील शेकडो ंथांची भर हळूहळू टाकली. लॉ कॉलजे ते हा फुल टाईम कॉलेज हावे, याला 
वतं  इमारत हवी आिण वतं  रिज ार हवा अशी सरकारकड े यांनी मागणी क न ती यश वी केली. या 

कॉलेजचे वग पूव  एि फ टन कॉलेजम ये सकाळी व सायंकाळी भरत असत. या कॉलेजची इमारत मंुबई या 
चचगेटजवळ बांध यात आ यानंतर ते महािव ालय फुल टाईम हणून सु  झाले. अशा कारे बाबासाहबेांनी चडं 
मेहनत घतेली. 
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ाथिमकाथिमकाथिमकाथिमक    िश णातीलिश णातीलिश णातीलिश णातील    काय काय काय काय : : : :     
डॉ. बाबासाहबेांना ाथिमक िश णािवषयी िवशेष ओढ होती. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ाथिमक 

िश णावर िवशेष भर दला. ाथिमक िश णाचा सार हा रा ीयदृ ा अ यंत मह वाचा  आह.े स या या 
युगात या दशेामधील ब जन समाज िनर र आह,े अशा दशेाचा जीवना या कठीण संगात टकाव लागावयाचा 
नाही. ाथिमक िश णाचा सावि क सार सवागीण रा ीय गती या इमारतीचा पाया आह.े केवळ लोकां या 
इ छेवर हा  सोडिव यास ाथिमक िश णाचा सावि क सार हो यास क येक शतके लागतील हणून 

ाथिमक िश णा या बाबतीत स चा कायदा करणे आव यक आह.े जगातील सव दशेांनी स चा कायदा 
क नच लोकाचंी िनर रता ह पार केली, अस े आपणास दसून येत.े ज े वग आधीच िश णाचा लाभ घतेात, 
यां यावर िश णासाठी अथातच स  करावी लागत नाही. यानंा िश णाचे मह व कळत नाही व ते या 

बाबतीत उदासीन असतात, यां याक रताच स या काय ाची आव यकता असते. हणून या दशेात 
िश णाम ये मागासलेले जे वग आहते, यां या िज हा याचा हा  आह.े हणूनच डॉ. आंबेडकर यानंी 
सवसामा य जनते या ाथिमक िश णाकड ेिवशेष ल  दले    
गरीबगरीबगरीबगरीब    वववव    दिलतदिलतदिलतदिलत    िव ा यािव ा यािव ा यािव ा या या िश णासाठीया िश णासाठीया िश णासाठीया िश णासाठी    पीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना पीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना पीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना पीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना ::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरयानंा िश णािशवाय समाजाची गती होणार नाही, याची ामु याने जाणीव 
होती. हणूनच दिलतां या आिण गोरगरीब सामा य जनते या िश णा साठी डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांनी 
पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना केली. 
पीप सपीप सपीप सपीप स    ए यकेुशनए यकेुशनए यकेुशनए यकेुशन    सोसायटीचीसोसायटीचीसोसायटीचीसोसायटीची    ययेययेययेयये    वववव    उ  ेउ  ेउ  ेउ  े::::    
1.महािव ालयीन, मा यिमक, तांि क व भौितक इ यादी िश णाची सोय उपल ध क न दे याची तजवीज करणे. 
2.शै िणक इि ट ूट सु  करणे, िव ालये, महािव ालये, वसितगृह,े ंथालय, खेळ, मैदाने इ यादी मंुबई 
रा यातील यो य ठकाणी, याच माणे भारतात कोण याही ठकाणी असणा या इि ट ूटला मदत करणे. 
3.गरीब लोकांसाठी िश णाची सोय उपल ध क न दणेे. 
4.अनुसूिचत जाती जमातीला िश णासंबंधी आवड िनमाण करणे व याक रता उ ेजन दणेे. िवशेष वान े
भारतातील व परदशेातील उ  िश णासाठी खास सोयी सवलती, िश यवृ या, शु क सवलती उपल ध क न दणेे. 
5.िव ान, सािह य व लिलत कला यांचे मह व वाढिवणे व उपयोगी ान दान करणे. 
पीप स ए यकेुशन सोसायटी ारे िविवध सं थाव िव ापीठ सलं  महािव ालयेपीप स ए यकेुशन सोसायटी ारे िविवध सं थाव िव ापीठ सलं  महािव ालयेपीप स ए यकेुशन सोसायटी ारे िविवध सं थाव िव ापीठ सलं  महािव ालयेपीप स ए यकेुशन सोसायटी ारे िविवध सं थाव िव ापीठ सलं  महािव ालये::::    

मंुबईयेथे गोरगरीब लोकांना व दिलतांना िश ण िमळत न हते, यासाठी डॉ टर आबेंडकरांनी मंुबई यथे े
खालीलमहािव ालये सु  क न िश णाची सोय केली. 

1.िस ाथ कला व िव ान महािव ालय ( थापना 1946) 
2. िस ाथ वािण य व अथशा  महािव ालय, ( थापना 1955) 
3.िस ाथ िवधी महािव ालय ( थापना 1956)  
4.डॉ. आंबेडकर वािण य व अथशा  महािव ालय, वडाळा ( थापना 1972) 
5.डॉ. आंबेडकर िवधी महािव ालय, वडाळा 

औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    यथे ेयथे ेयथे ेयथे ेडॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर यानंी सु  बाबासाहबे आबंडेकर यानंी सु  बाबासाहबे आबंडेकर यानंी सु  बाबासाहबे आबंडेकर यानंी सु  केललेी शै िणक महािव ालयेकेललेी शै िणक महािव ालयेकेललेी शै िणक महािव ालयेकेललेी शै िणक महािव ालये::::    
1. िम लद िव ान महािव ालय, ( थापना 1950) 
2. िम लद कला महािव ालय थापना (1960) 
3.डॉ. आंबेडकरवािण य महािव ालय ( थापना 1960) 
4.डॉ. आंबेडकर िवधी महािव ालय ( थापना 1968) 
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अशा कारे पीप स ए युकेशन सोसायटी या मा यमातून डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांनी दिलतां या 
िश णासाठी चंड काय केले. आज बाबासाहबेां या पीप स ए युकेशन सोसायटीचा चंड मोठा वटवृ  झालेला 
आह.े िश ण े ातील एक नामवंत सं था हणून पीप स ए युकेशन सोसायटीन ेआपले नाव अजरामर केलेल ेआह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    

िश ण हा िवषयडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या साठी जीव क ाण होता.िश णामुळे माणसाची आिण 
पयायाने समाजाची सवागीण गती होते यावर यांचा िव ास होता. डॉ. आंबेडकरांनी िश ण व िव ा यािंशवाय 
आपला उ ार होणार नाही याच साठीिश ण े ात मोठी कामिगरी केली. मुळात िश णाची चंड आवड 
अस यामुळेसु वातीला ा यापक, ाचाय पद वीकार यामुळे यांना िश णाची जाणीव होती. अ पृ य 
तळागाळातील लोकांना िश णाची दारे खुली कर यासाठी ता कािलक राजक य व थेशी संघष केला. 
िव ापीठाची रचना व काय कशा प तीने असायला पािहजे, यासंदभात मह वाचे काय बाबासाहबेांनी केले. 
वृ प ातून सामािजक िश णव लोकिश ण साराचे मोठे काय केले. पीप स ए युकेशन सोसायटी या मा यमातनू 
एक आदश महारा ातील शै िणक क  मंुबई व औरंगाबाद येथे िनमाण केल.े डॉ. आबेंडकरांनी मागासवग यांक रता 
संिवधानात शै िणक तरतुदी के यामुळे दिलतानंा रा ीय िवकासा या वाहात सामील केले. भारतीय संिवधानाच े
िश पकार डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अस यामुळे यांनी दिलतांनाव वंिचतांना यो य तो याय संिवधाना या 
मा यमातून दलेला आह.े िश ण े ात बाबासाहबेांनी केलेले काय अजरामर व पाचे असून, यांचे िश णावर 
कती ेम होत ेह े कषाने दसून येत.े 

सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::    
1.डॉ.बाबासाहबेआंबेडकर:‘लेखन आिण भाषणे खंड 18, भाग 1’, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर च र  साधने काशन सिमती, महारा  
शासन (2002). 
2.क रधनंजय ‘डॉ. बाबासाहबेआंबेडकर’, पॉ युलर काशन, मुंबई, चौथीआवृ ी (1984). 
3.मनोहरयशवंत: ‘डॉ. आंबेडकर एक शि वेध’, संघिम ा काशन, नागपूर (1991). 
4.डॉ. आंबेडकर बी. आर., दिेवदास घोडे वार (अनुवाद) : ‘दिलतांचे िश ण’, समता काशन, नागपूर, थम आवृ ी (1989). 

5.शा ीसोहनलाल : ‘डॉ. आंबेडकर के संपक म २५ वष’, बुि  सोसायटी ऑफ इंिडया, द ली (1991). 
6.जाधव, नर  (संपा.), बोल महामानवाचे, खंड 2, मुंबई, ंथाली काशन, 2013 
7. उहाके, वसंत आबाजी (संपा), डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, मुंबई, लोकवाइ मय गृह, 2008 
8. पवार, दया (सपा), डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर गौरव ंथ, मुंबई, महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, 1993. 
9. खरात, शंकरराव (संपा.), डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची प े, पुणे, इं ाणी सािह य, 1990. 
10.पानतावणे, गंगाधर (संपा.), डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे िनवडक लेख, पुणे, ितमा काशन, 1998. 

11.डाहट, धनराज (संपा.), डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे िवचार व भाषणे, खंड 2. 
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पया यापया यापया यापया या    ावरावरावरावर    बोलणाराबोलणाराबोलणाराबोलणारा    जगातीलजगातीलजगातीलजगातील    पिहलापिहलापिहलापिहला    अथतअथतअथतअथत     ::::    
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    

 

›üÖò. ¸üÖ•Öê¿Ö ÷ÖÓ. Ó̂²Ö¸ü�ú¸ü  
−Öê.ÃÖã.²ÖÖê. ´ÖÆüÖ. −ÖÖÓ¤êü›ü. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांना आपण संिवधान िनमात े
(Constitution of India) हणून जाणतो. दिलतांसाठी आिण मागासले या समाजासाठी यांनी केले या महान 
कायाब ल नेहमीच बोलले जात.े परंत ु ददुवाने डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या अथशा ातील योगदानाब ल 
(Contribution in Economics) फारसे बोलले जात नाही, िलिहल ेजात नाही. सोमवार ६ िडसबर २०२१ रोजी 
६५वा महाप रिनवाण दन (Dr. Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan 2021) आह.े  डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर ह े एक जागितक क त च े अथत  (World class distinguished Economist)होत े ही गो  
अनेकां या िव मरणातच गेली आह.े आज जे हा आपण सात यान े पया (Rupee) आिण डॉलर (Dollar) यां या 
मू याब ल बोलतो. आयात िनयात, ापारी तूट यावर बोलतो. डॉलर या तुलनेत घसरणा या पया या मू यावर 
चचा केली जात.े ते हा डॉ. आंबेडकरांच ेअथशा ीय काम ह ेअ यंत समकालीन होऊन बसत.े यां या कामाचे आिण 

ानाच ेमह व आजही िततकेच मह वाचे ठरत.े एक अथत  हणून यांनी पया या ावर केलेल ेिव ेषण आिण 
हा , यावरील उ राची मांडणी यां यातील जबरद त अथत ाची जाणीव क न दतेो. (Dr. Babasaheb 
Ambedkar, The Forgotten Economist who analyzed the problem of rupee a century ago) 
यरुोपयरुोपयरुोपयरुोप    आिणआिणआिणआिण    अमे रकेनदेखेीलअमे रकेनदेखेीलअमे रकेनदेखेीलअमे रकेनदेखेील    घतेलीघतेलीघतेलीघतेली    होतीहोतीहोतीहोती    दखलदखलदखलदखल 

डॉ. बाबासाहबेां या ि म वाला अनेक पैलू आहते. कायदते , समाज सुधारक, प कार, िश णत , 
िवचारवंत इ यादी. मा  यां या ि म वातील एका पैलूकड े यां या ाना या एका मो ा े ाकड ेनेहमीच 
दलु  होत े त े हणजे अथशा . ते एक महान अथत  होत े ह े आपण िवस न जातो. कब ना या दृ ीने डॉ. 
आंबेडकरांच े िव ेषण फारच कमी वेळा होत.े यां या अथशा ीय ानाब ल, यांनी मांडले या िविवध 
िस ांताब ल, यां या अथशा ीय शोद िनबंधांब ल िचतच चचा केली जात.े मह वाची बाब हणज े या 
अथशा ीय िस ांताची गरज आज जा त आह.े ते आज अिधक लागू पडतात. डॉ. आंबेडकरां या अथशा ीय 

ानाची दखल यावेळी युरोप आिण अमे रकेन े घेतली होती. ददुवाने यांचा हा पैलू भारतात मा  उपेि तच 
रािहला आह.े 
जागितकजागितकजागितकजागितक    दजाचादजाचादजाचादजाचा    अथतअथतअथतअथत  

अथशा  या िवषयात रतसर िव ापीठीय िश ण घेऊन पदवी िमळणवणा या सु वाती या मोज या 
भारतीयांम य े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा समावेश आह.े कब ना या काळातील पिहला आंतररा ीय 
यातीचा अथत  हणज े डॉ. आंबेडकर यांचेच नाव पुढे येते. यांनी १९१७ म ये कोलंिबया िव ापीठातनू 

अथशा  या िवषयात पीएचडी िमळवली. यानंतर १९२१ म ये लंडन कूल ऑफ इकॉनॉिम स या सं थेतनू 
अथशा ात डीएससी िमळवली. या दो ही सं था जागितक क त या सं था हो या आिण आहते. या काळातील 
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भारतासमोरील आ थक , चलनाचा , पयासमोरील आ हान,े ि टशांनी लागू केले या चलन व थेमुळे 
भारताला त ड ावी लागत असलेली संकटे यांची मांडणी कर यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी आप या अथशा ीय 

ानाचा पुरेपूर वापर केला. डॉ. आंबेडकरांनी पतधोरण, सावजिनक िव पुरवठा, शेतीचे अथशा , समाजातील 
आ थक व था, दशेाची अथ व था इ यादी मह वा या िवषयांवर िवपुल चतन आिण लेखन केल ेआह.े 

पयाचापयाचापयाचापयाचा        आिणआिणआिणआिण    याचीयाचीयाचीयाची    उ रेउ रेउ रेउ रे    माडंलीमाडंलीमाडंलीमाडंली 
आज आपण सात यान े जागितक अथ व था, ितच े भारतीय अथ व थेवरील प रणाम, आयात-िनयात 

धोरण, पतधोरण, रझ ह बकेच ेधोरण, पयाचे डॉलर या तुलनते असलेले मू य याब ल बोलतो. या िवषयांब ल 
नेहमी चता  होत.े िवशेषत: पया या भारतीय चलनाच े जगातील थान आिण याचा भारतीय 
अथ व थेवर होणारा प रणाम हा िवषय नेहमीच च चला जातो. मा  पया या ावर बोलणारा जगातील 
पिहला अथत  कोण असेल तर त ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेहोत.े या िवषयावरील यांचे पु तक आजही या 
िवषयावरील जागितक क त चे पु तक असून यातील चतन, यांनी सुचवलेल े उपाय आजही लागू पडतात. या 
पु तकाचे नाव आह ेद ॉ लेम ऑफ पी: इ स ओ रिजन आिण इ स सो यूशन (The Problem of Rupee: Its 
Origin and Its Solution) 
आतंररा ीय पातळीवर केली मांडणीआतंररा ीय पातळीवर केली मांडणीआतंररा ीय पातळीवर केली मांडणीआतंररा ीय पातळीवर केली मांडणी 

पया या ावर िववेचन करताना सोन ेह े माण मानून या आधारावर केलेली चलनाची रचना. सोन ेह े
माण आिण सो या या िविनयोगाच े माण या मु यावर यांनी अितशय गंभीर मु  ेमांडले. यांच ेह े मु  े यांनी 

िह टन यंग किमशनसमोर मांडले होत.े या मु ांची आिण िव ेषणाची दखल रझ ह बक ऑफ इंिडयाची थापना 
करतानादखेील घे यात आली होती. आप या मु ांची शा शु पणे मांडणी करताना आिण िव ेषण करताना डॉ. 
आंबेडकरांनी यावेळेचे जागितक क त च े यातनाम अथत  जॉन के स यां या िस दांतांनाही िवरोध केला होता 
आिण तो स माण मांडून दाखवला होता. ि टशां या अथिनतीमुळे पयासमोर आिण पयायाने भारतासमोर 
िनमाण झाले या आ थक संकटांची मांडणी डॉ. आंबेडकरांनी आप या या महान ंथात केली होती. आजही त े
िव ेषण पयासमोरील ांना िततकेच लागू पडते यातच या ा अथत ाची महानता दडलेली आह.े  

दददद    ॉ लम्ॉ लम्ॉ लम्ॉ लम्    ऑफऑफऑफऑफ    दददद    पीपीपीपी    ::::    इ सइ सइ सइ स    ओ रिजनओ रिजनओ रिजनओ रिजन    � डडडड    इ सइ सइ सइ स    सो युशनसो युशनसो युशनसो युशन ( पयाची सम या) हा डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांचा शोध बंध आह.े तो यांनी ऑ टोबर १९२२ म ये लंडन कूल ऑफ इकॉनॉिम सम ये डॉ टर आफ 
साय स (डी.एस.सी.) या पदवीसाठी तुत केला होता. हा बंध िडसबर, १९२३ म ये पु तक पात कािशत 
झाला. या ंथात डॉ. आंबेडकरांनी प  केले आह े क , मु ा सम या या अंितम िनणयात, कशा 

कारे ि टश शासकांनी भारतीय पया या कमतीला पाऊंडसोबत जोडून आपला जा तीत-जा त फायदा 
हो याचा माग िनवडला. यां या या हरेाफेरीनेच भारतीय नाग रकांना गंभीर आ थक सम येत लोटले गेले. ि टश 
शासकां या या िनणयामुळे, भारतीय धन ि टश खिज या या दशेने िनरंतर वळवले गेले. या व अशा अनेक कारे 
भारतातली संप ी ि टश सरकार या व ि टश जनते या फाय ात जात रािहली. 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::    

1- Ambedkar, Bhimrao Ramji (1923). The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution (इं जी भाषेत). 
P. S. King & son, Limited. 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेिश ण िवषयक बाबासाहबे आबंडेकराचं ेिश ण िवषयक बाबासाहबे आबंडेकराचं ेिश ण िवषयक बाबासाहबे आबंडेकराचं ेिश ण िवषयक िवचारिवचारिवचारिवचार    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . दीपक वडेेदीपक वडेेदीपक वडेेदीपक वडेे    
सहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापक, इितहासइितहासइितहासइितहास    िवभागिवभागिवभागिवभाग,,,,    सर वतीसर वतीसर वतीसर वती    मं दर नाईट कॉलजेमं दर नाईट कॉलजेमं दर नाईट कॉलजेमं दर नाईट कॉलजे,,,,    पणु ेपणु ेपणु ेपणु े 

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा: : : :     
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी समाजा या सवच े ाचंा अ यास केला. परंतु िश णा या बाबतीत त े

जा तच आ ही होते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी जसे िश णा या बाबतीत िवचार  केले तसे ठक ठकाणी 
महािव ालयेउभीक न सवसामा यांना िश णाची दारे खुली क न दली. यानंी ाथिमक िश णापासून ते उ  
िश णाचे मह व अधोरेिखत केले. िश णाला डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनीवािघणीचे दधू संबोधले आह.े कारण 
िश ण घेतलेला माणूस अ याय सहन करणार नाही तो संघ टत होईल व अ यायािव  संघष के यािशवाय राहत 
नाही, असे यांच ेमत होते. याचबरोबर िशकलेला माणूस हा शीलवान असला पािहजे नाहीतर या या िश णाला 
काहीच अथ नाही असेही डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात.  

तावनातावनातावनातावना: : : :     
डॉ. बाबासाहबेांच ेिश णिवषयक चतन ही यां या जीवनात सात याने चाललेली या होती. ‘िशका, 

संघ टत हा आिण संघष करा’ हा जो गतीचा मूलमं  यांनी समाजाला दला, यात िश णाला अ म दला 
आह.े यांचे िश णिवषयक चतन ससुंघ टत व पात वा बंध पात उपल ध नाही. ते अनेक ठकाणी िवखुरले आह.े 
सभा, संमेलने व प रषदांतनू केलेली भाषणे, प वाङमय, िनयतकािलके, िश ण सं थांना दले या अटी यातील 
मनोगतातून त े  झाले आह.े या सव चतनात िश णाचे त व ान व येयवाद, िश णाचा सामािजक आशय, 
अ यास माचे व प व उ ,े िव ा याचे दािय व, िश कांची गुणव ा, शाळा व िश णसं थांची जबाबदारी, 
िश ण े ातील आर णाची कारणमीमांसा यासंार या िश णा या िविवध पैलूंवर यांनी वेळोवेळी भा य केल े
आह.े ाथिमक िश ण, उ  िश ण, िव ाप ठाचा कारभार, सा रता सार, सावि क व स च ेिश ण याचाही 
यांनी ऊहापोह केला आह.े या चतनात यानंी सै ांितक मांडणी इतकाच ावहा रकतेवर भर दला आह.े  

िश ण ह े समाज प रवतनाचे भावी श  आह.े िश णाने माणसाला आपले कत  व ह ांची जाणीव 
होते. समाजातील अ पृ य समाजाला व वाची जाणीव हावी यासाठी आंबेडकरानंी िश णाचे मह व समाजात 
िवशद केले. िश ण ह ेवािघणीचे दधू आह.े जो माणूसते ाशन करेल तो गुरगुर या िशवाय राहणार नाही, असे ते 
समाज बांधवांना सांगत. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ाथिमक िश णाला िवशेष मह व दले. यासंदभात त े
हणतात क , सव िश णाचा पाया हणजे ाथिमक िश ण होय. या िश णाचा दजा अितशय उ म असायला 

हवा. एकदा िव ाथ  शाळेत दाखल झाला क , तो पुणपणे सुिशि त, गुणव ा ा  क नच बाहरे पडावा. यासाठी 
सरकारने ाथिमक िश णाकड ेखास ल  ायला हवे. यातूनच िश ण समाजा या सव थरापयत जाईल. िश ण 

ा  झा याने  बौि कदृ ासश  होते. ला चांगले आिण वाईट यातील फरक समजायला लागतो. 
िश ण मह वाचे नसून िव ा या या अंगी ा, शील आिणक णा ही मू ये जली पािहजे. ही मू ये जर िशकले या 
त णां या अंगी नसतील तर यांचेिश ण कामाचे नाही, असे ते हणतात. डॉ.बाबासाहबे पुढे 
हणतात,“िश णा या मा यमातून मुलांची मने सुसं कृत व गुणव ापूण बनली पािहजेत. िव ा यानी िश णा या 

मा यमातून सामािजक बांधीलक ची कत  ेबजावावीत. शाळा हणज े िव ा याना उ म व कत द  नाग रक 
बनिवणारे कारखाने आहते,याचे भान या येत भाग घेणा यांनी यानी यावे”. पीप स ए युकेशन सोसायटीची 
थापना१९४६ साली क न यांनी मंुबईला िस ाथ कॉलेज व औरंगाबादला िम लद महािव ालय सु  केल.े 

िश ण ह ेते हाच खरे ठरते जे हा िश णा या मा यमातनू रा िहत व समाजिहताची जाणीव िव ा याम ये जत.े  
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शै िणक िवशै िणक िवशै िणक िवशै िणक िवचार चार चार चार     : : : :     
फ  वही पेन हणजे िश ण न ह,े तर बु ीला स याकड,े भावनेला माणुसक कड,े शरीराला माकड े

ने याचा माग हणजे िश ण होय. जस े जेव यावर होणारे समाधान ह े ता पुरत े असते. या उलट िश णातनू 
िमळणारी ानाची िशदोरी आयु यभर पुरते. पोटाची भूक भागवावीच, पण एक पाऊल पुढे टाकून िश ण घेऊन 
माणसाने बु ीची ही भूक भागवावी. जसा माणूस उपासमारीने अश  होऊन अ पायुषी होतो,तसा तो 
िश णाअभावी िजवंतपणी दसु  याचा गुलाम होतो.  

िश ण आिण समाज यांचे अतूट असे नाते असते. कारण, िश णहाच समाजा या सां कृितक उ थानाचा 
आधार असतो, असे बाबासाहबेांचे मत होते. बाबासाहबे हणतात, ‘सामािजक समता आिण वातं य यांच ेसंर ण 
कर यासाठी आव यक असणारी श  हणजे िश ण.’ते पुढे असेही हणतात क , ‘ ि वातं य अबािधत 
राख यासाठी आिण यां या र णासाठी लागणारी श  ही िश णातूनच िमळू शकत.े’ यातून यांचा 
िश णिवषयक ापक दिृ कोन प  होतो.समाजप रवतन ही एक िन य चालणारी या असून िश णातून हा 
समाजप रवतनाचा माग श त होतो, अशी भूिमका डॉ. बाबासाहबेांनी वारंवार मांडली आह.ेिश ण या संक पनते 
‘िशका आिण िशकवा’ या या अिभ ेत आहते. यातूनच समाजाची गती होऊ शकत,े ह े प  क न बाबासाहबे 
हणतात, ‘िश णािशवाय कोण याही समाजात संवेदनिशलता, जाणीव वा जागृती उ प  होणार नाही’.िश णाचा 

अिधकार ामु याने ऐिहक असावा आिण यामाफत समाजातील सव कार या िवषमता दरू हा ात’ अशी 
ावहा रक अपे ा ते करतात. 

डॉ.बाबासाहबेांना अिभ ेत असणारी ानाची संक पना, आशय ापक व आदश अशी आह.े ते हणतात, 
“िव ा, ा, क णा, शील व मै ी या पंचत वानुसार येकाने आपले काय घडवावे”.आपला मु ा प  करताना ते 
हणतात, ‘िव ेबरोबर आप यात शील पािहजे’. शीलािशवाय िव ा फुकाची आह.े िव ाही तलवारीसारखी आह,े 

परंतु ितचे मह व ितला धारण करणा  यावर अवलंबून आह.े ‘ ान हणज े काश’ ही महा मा गौतम बु ांनी केललेी 
िश णाची संक पना डॉ. बाबासाहबेांना मा य आह,े मा  हा काश सामािजक, आ थक व राजक य ांतीचा 
आधार झाला पािहजे, असे ‘ काश’ या संक पनेचे यांचे िव  लेषण आह.े िश णाला सामािजक संदभ असल े
पािहजेत, असेही ते हणतात. ‘िश ण हा शोषणमु चा महामाग आह.े’ समाजातील शोिषत, पीिडत, वंिचत 
समाजघटक व ि या यां या दै याव थेवर रामबाण उपाय हणज,े ‘िश ण’ अशी यांची मांडणी आह.े‘िश ण 
हणज,े समाजातीलपददिलत समाजासाठी वावलंबनाची व आ मस मानाची चळवळ’ असेही ितपादन यानंी 

एके ठकाणी केले आह.े‘समतािधि त, मू यािधि त व नीितमान समाज ही यश वी लोकशाहीची पूवअट असून त े
सं कार फ  िश णातूनच िमळू शकतात,’ ह े याचंे ितपादन चतनीय आह.ेसमाजातील िनर रते या 

माणािवषयी चता  क न बाबासाहबे हणतात, ‘या िनर रतेन े जनतलेा मानिसकदृ ा गुलाम, 
आ थकदृ ा द र ी, सां कृितकदृ ा लुळेपांगळे व सामािजकदृ ा मागासललेे केले आह.े यामुळे परक य 
आ मणांिव  संघष कर याची समाजाची श  हरवली आह.े’ या यां या अिभ ायांचा भावाथ समजून घेणे 
आव यक आह.े 
दा बदंीपे ा िश णाचा  अिधक मह वाचा दा बदंीपे ा िश णाचा  अिधक मह वाचा दा बदंीपे ा िश णाचा  अिधक मह वाचा दा बदंीपे ा िश णाचा  अिधक मह वाचा : : : :  

१९३९ १९३९ १९३९ १९३९ साली साली साली साली मुबंई ािंतक मुबंई ािंतक मुबंई ािंतक मुबंई ािंतक अस लीअस लीअस लीअस ली या अदंाजप कावरील चच या वळेी सरकारन े मोठी र म जे हा या अदंाजप कावरील चच या वळेी सरकारन े मोठी र म जे हा या अदंाजप कावरील चच या वळेी सरकारन े मोठी र म जे हा या अदंाजप कावरील चच या वळेी सरकारन े मोठी र म जे हा 
दा बदंीसाठी राखीव ठेवली यावळेीदा बदंीसाठी राखीव ठेवली यावळेीदा बदंीसाठी राखीव ठेवली यावळेीदा बदंीसाठी राखीव ठेवली यावळेी,,,,    यासाठी अमे रकेतील उदाहरण सरकारयासाठी अमे रकेतील उदाहरण सरकारयासाठी अमे रकेतील उदाहरण सरकारयासाठी अमे रकेतील उदाहरण सरकारनेननेेने    समोर ठेवले होतेसमोर ठेवले होतेसमोर ठेवले होतेसमोर ठेवले होते. . . . परंत ु डॉपरंत ु डॉपरंत ु डॉपरंत ु डॉ. . . . 
बाबासाहबे आबंेडकरानंी अमे रकेतील प रि थती वगेळी असनू ितचा सबंधं यथेील प रबाबासाहबे आबंेडकरानंी अमे रकेतील प रि थती वगेळी असनू ितचा सबंधं यथेील प रबाबासाहबे आबंेडकरानंी अमे रकेतील प रि थती वगेळी असनू ितचा सबंधं यथेील प रबाबासाहबे आबंेडकरानंी अमे रकेतील प रि थती वगेळी असनू ितचा सबंधं यथेील प रि थतीशी लावता यणेार ि थतीशी लावता यणेार ि थतीशी लावता यणेार ि थतीशी लावता यणेार 
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नाहीनाहीनाहीनाही. . . . यामळेु दा बदंीवरील खचापे ा तोच खच िश णावर केला तर सपंणू इला यात ाथिमक िश ण मोफत यामळेु दा बदंीवरील खचापे ा तोच खच िश णावर केला तर सपंणू इला यात ाथिमक िश ण मोफत यामळेु दा बदंीवरील खचापे ा तोच खच िश णावर केला तर सपंणू इला यात ाथिमक िश ण मोफत यामळेु दा बदंीवरील खचापे ा तोच खच िश णावर केला तर सपंणू इला यात ाथिमक िश ण मोफत 
िमळेलिमळेलिमळेलिमळेल. . . . ह ेआकडवेारीसह िस  क न दाखिवलेह ेआकडवेारीसह िस  क न दाखिवलेह ेआकडवेारीसह िस  क न दाखिवलेह ेआकडवेारीसह िस  क न दाखिवले. . . . मग सरकार दा बदंी ऐवजी िश णावर ही र म का खच करीत मग सरकार दा बदंी ऐवजी िश णावर ही र म का खच करीत मग सरकार दा बदंी ऐवजी िश णावर ही र म का खच करीत मग सरकार दा बदंी ऐवजी िश णावर ही र म का खच करीत 
नाही असा  यानंी उपि थत केनाही असा  यानंी उपि थत केनाही असा  यानंी उपि थत केनाही असा  यानंी उपि थत केलालालाला. . . .  
बाबासाहबेाचं ेशै िणक कायबाबासाहबेाचं ेशै िणक कायबाबासाहबेाचं ेशै िणक कायबाबासाहबेाचं ेशै िणक काय    :::: 

उ िश णा या पिह या ट यात इं लंड न १९१६ साली भारतात परत आ यानतंर डॉ. बाबासाहबेानंी 
दोन वष मंुबई या िसडनहमॅ कॉलेजम ये अथशा ाचे ा यापक हणून िश णदानाचे काय केले. पुढे एका खाजगी 
सं थेत ते ‘ ोफेसर ऑफ मकटाईल लॉ’ या पदावर कायरत होते. १९२६ साली शासक य िवधी महािव ालयात 
१९३५ साली ाचाय पदावर यांची िनयु  झाली. या सव काळात एक िव ाथ ि य ा यापक आिण िश ति य 

ा यापक हणून यांनी लौ कक ा  केला. इं जी भाषेवर यांचे िवल ण भु व होत.े आप याला िव ाथ , िवषय 
आिण िमक पु तकेह ेिशकवायचे आह,े याचे जस े यांना भान होत,े तसेच आप याला िव ा याचे जीवन घडवायच े
आह,े याला दशा ायची आह,े याचीही स यक जाणीव यांना होती. महािव ालयाचे ाचाय या ना यान ेमंुबई 
िव ापीठा या कारभारावरही यांनी आपला ठसा उमटिवला होता. 

डॉ. बाबासाहबेानंी पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना क न औरंगाबाद मंुबई व पुणे येथे ामु यान े
दिलत समाजातील िव ा या या उ िश णासाठी महािव ालयांची थापना केली.जे िश णिवषयक चतन यांनी 
िवकिसत केल,े याचे वहारात पांतर कर याच े काय यांनी या सं था ारे केले. ही महािव ालये वंिचत 
समाजातील िव ा याना ानाची दारे खुली हावी, हणून जरी यानंी उभी केली असली तरी या सं थांचे संचालन 
करताना यानंी दरूदृ ी असले या त विन  व पारदशक वहारावर यांनी भर दला होता. िश त व सचोटी यावर 
यांचा कटा  होता. ‘सावजिनक पैशाचा िहशोब वि थत ठेवून तो वेळोवेळी जनतेला दाखिवणे, यासारखे दसुरे 

पिव  कत  नाही आिण सावजिनक पैशाचा अपहार करणे यासारखे दसुरे नीच कृ य नाही’ अशी यांची कठोर 
भूिमका होती. या िश ण सं थांत िश कांची नेमणूक करताना यानंी जातीला न ह,े तर िव ेला आिणगुणव ेला 

ाधा य दले. त विन  वहार व उ कृ  िवचार समाजाला दऊेन ते थांबले नाहीत, तर आदश िश णक  ेकशी 
असावीत यांची उदाहरणे यांनी य  िश ण े ातील कायातून यांनी समाजासमोर ठेवली.  
साराशं साराशं साराशं साराशं : : : :     

महा मा जोितबा फुल ेयांनी िश णाचे मह व पटवून दऊेन ब जन समाजाला व ि यांना िश णाची दारे 
उघडी क न दली. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनीसमाजाला िश णाचे मह व पटवून दतेाना िश णामुळे माणूस 
सं का रत होतो. याला आप यावरील अ यायाची व आप या ह ाची जाणीव होत.े जे हा याला आप या ह ाची 
जाणीव होईल यावेळी आपले ह  िमळिव यािशवाय तो राहणार नाही. डॉ. बाबासाहबेांनी िश ण े ातील सव 
घटकांसाठी मागदशक त वे सांिगतली आहते. याम ये िव ाथ , पालक, िश क, सं थाचालक व शासन  याचंा 
समावेश आह.े आज यां या या मागदशक त वांचा अवलंब केला तर िश ण े ाम ये आमुला  बदल 
झा यािशवाय राहणार नाही.  
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    

१. मून वसंत, नरके हरी (संपादक), (२००२),डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची लेखन आिण भाषणे खंड १८ भाग २,डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर च र  साधने काशन सिमित, महारा  रा य, मंुबई, थम आवृ ी. 

२. नरकेहरी (संपादक), डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची लेखन आिण भाषणे खंड १९,डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर च र  
साधने काशन सिमित, महारा  रा य, मंुबई. 

३. क र धनंजय,(२०१३), डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, पॉ युलर काशन, मंुबई,आवृ ी सहावी. 
४. खरात शंकरराव(संपादक), (२०१३), डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची आ मकथा, इं ायणी सािह य काशन,पुण,े 

आवृ ी चौथी. 
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डॉडॉडॉडॉ.    बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेभारतीबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेभारतीबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेभारतीबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेभारतीय समाजातील अ पृ यता व य समाजातील अ पृ यता व य समाजातील अ पृ यता व य समाजातील अ पृ यता व 
धमा या सदंभात समाजशा ातील योगदानधमा या सदंभात समाजशा ातील योगदानधमा या सदंभात समाजशा ातील योगदानधमा या सदंभात समाजशा ातील योगदान    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सजंय गगंाराम सरेुवाडसजंय गगंाराम सरेुवाडसजंय गगंाराम सरेुवाडसजंय गगंाराम सरेुवाड    
सहा यक ा यापक, िवभाग मुख समाजशा  िवभाग, यशवंतराव च हाण कला, वािण य आिण िव ान 

महािव ालय, अंबाजोगाई िज हा अंबाजोगाई िज हा अंबाजोगाई िज हा अंबाजोगाई िज हा ----    बीड बीड बीड बीड 431517 
    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े िव ातील एक महान ानिपपासू, त व चतक आिण संशोधक होते. तसचे 
यांचे ि म व अ पैलू होते. समाजशा  अथशा , इितहास, धम, त व ान, कायदा इ यादी िविवध 
ानशाखातील ान अितशय प र म क न संपादन केले होते, हणूनच सामािजक, िव ान, कायदा या िव ान 

शाखातील ानाबरोबरच यांनी या ान शाखात मौिलक संशोधनपर ंथ लेखन यांनी केल.े परंत ुददुवाने अनके 
संशोधकांनी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचाराकड े दलु  केल े अस याच े दसून यतेे. डॉ. रॉिब सन, डॉ. 
एिलनार इ यादी िवदशेी संशोधकांनी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचारांच े मह व पटू लागले. हणूनच 
समाजशा , रा यशा , अथशा , िविवध घटनांत आ प कार, राजक य नतेा, कामगार नेते, ांितकारी 
कुशल संघटक आिण यानंी िविवध अंगे यां या ि म वाची असलेली दसनू यतेात. सामािजक िव ानातील 
िविवध ानशाखा चे अ ययन आिण संशोधन यानंी के यामुळे ते समाजशा  आहते ह ेिनवावाद  आह े
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची धारणा ही नैितक समुदायाची ओळख दतेे. संशोधनाचा मुख उ शे हा डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर याचंी भारतीय समाजशा ातील योगदान अ यासणे याचा समाजशा ीय िस ातं याचा 
आढावा घेणे हा असून याम ये कािशत, अ कािशत िलखाण, संदभ ंथ, िनयतकािलके, सा ािहके, वतमानप े, 
इंटरनेट, इ यादी उगम थान याचा वापर कर यात आलेला आह.े  
भारतीय जाती व था आिण समाज व थाभारतीय जाती व था आिण समाज व थाभारतीय जाती व था आिण समाज व थाभारतीय जाती व था आिण समाज व था::::    
  भारतीय समाजशा ाची सु वात हो यापूव च अमे रके या कोलिंबया िव ापीठात 9 मे 1916 भरले या 
डॉ. ए गो डनवायझर मानववंशशा ीय (The Anthoropology Seminat of Dr. Aa, GalDenwizer) 
िवषयक प रषदते भारतातील एका पंचवीस वषाचा त ण समाजशा ांने Cast in India: Their 
Mechanism, Genesis and Development  “भारतातील जाती: घडण, उ प ी आिण िवकास” हा शोधिनबंध 
म 1917 या इंिडयन टी युरी खंड 41 म ये िस  झाला. ह ेत ण भारतीय संशोधक हणजेच डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर होत. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आप या संशोधनपर िनबंध यामधील प पणे नमूद करतात, 
“आंतरजातीय िववाहाचा िनषेध कवा अस े िववाह आढळणे हचे जाित व थचेे मूळ आह.े बिह ववाहावर 
अंत ववाहाच ेवच व हचे खरे त व जाती या िन मतीस कारणीभूत होत.े” असा िन कष डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
मांडतात. या संशोधनात डॉ. आंबेडकरानंी वग आिण जात तस ेमानयच ेझाले, तर िनकटवत  होत. कालांतरान ेत े
अलग होतात. बं द त केलेली, गोठवलेला वग ळणजे जात होय. तसेच ‘जात हा बंदी त वग आह’े अशी ा या 
करतात. डॉ. आंबेडकर यानंी यां या शोधिनबंधातातनू जाती व थे संदभात यांनी मांडलेला ‘जात उ प ी 
िस ांत’ आजही समाजशा  याचा अ यास व संशोधन कर याचा य  करतात. जाितसं था मनूने िनमाण केली 
ह ेडॉ आंबेडकरांना मा य न हते. आंबेडकंरा या मतानुसार, मनून ेजातीचा कायदा सािंगतला नाही. तो ते क  शकत 
न हता. मनूपूव  क येक वष जाितसं था अि त वात हो या. मननूे अि त वात असले या कायदयांची संिहता 
बनवूनल, याला ताि वक आिण धा मक अिध ान ा  क न दले. 
अ पृ य आिण अ पृ यतसेबंधंी िस दातं अ पृ य आिण अ पृ यतसेबंधंी िस दातं अ पृ य आिण अ पृ यतसेबंधंी िस दातं अ पृ य आिण अ पृ यतसेबंधंी िस दातं ::::    

भारतीय समाज व थचेी अ पृ यता ही एक अमानवी सम या आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या 
मते, “ हदतूील अ पृ यता ही एक िविच  आिण जगा या पाठीवर इतर कोण याही भागातील मानवतेला 
अप रिचत गो  आह.े जाती व थे माणेच अ पृ यतेचा  नासंबंधीचे समाजशा ीय िव ेषण डॉ. बाबासाहबे 
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आंबेडकरांनी आप या अ ययनातून केले.  भारतातील जाती, जातीचे उ ाटन, अ पृ य पूव  कोण होते, आिण त े
अ पृ य का झाले शू , अ पृ य पूव  कोण होते, हद ू धमाचे त व ान, हद ू धमातील क डी, अ पृ य आिण 
अ पृ यतेवरील इतर िनबध, सामािजक िनबध इ यादी संशोधना मक ंथ डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी िलिहलले े
या ंथामुळे भारतातील समाजशा ीय संशोधनाला मौिलक असे योगदान िमळाले आह.े  

अ पृ यते या ासंदभात आपले िवचार मांडा यापूव  डॉ. आंबेडकरानंी आ का, अमे रकेतील िन ो 
समाज, रोमन सा ा यातील गुलाम समाज कवा त कालीन समाज असो येक समाज व थेचा अ यंत बारकाईन े
अ यास केला होता. िवशेष हणजे अ ययन करत असताना आपण संशोधक आहोत ही जाणीव यांनी ठेवली होती. 
हणूनच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अ पृ यते या ासंबंिधत व तुिन  िवचार मांडू शकले. डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरांनी सामािजक, धा मक, आ थक, सां कृितक अशा सव बाजूंनी िवचार क न या ािवषयी सिव तर 
िवचार मांडलेत. याचबरोबर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी अ पृ यते या ाचे  अ ययन क न अ पृ यते या 
पाने भारतीय समाजात एक फार मोठी अमाननीय सम या अि त वात अस याचे ितपादन केले. 

भारतीय वगलढयाला आिण जातीअंता या लढयाला आकार आिण दशा दे याचे भरीव काम डॉ बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी केले जागितक पातळीवर शोषण मु  आिण समतेसाठी या लढयासंम येही डॉ बाबासाहबे आंबडकर 

ेरणादायी ठरले आहते. जगा या इितहासात असे योगदान करणाया अ यु  पातळीवर या िनवडक म य डॉ 
बाबासाहबे आंबेडकर यांच े थान आह े 
धमा या त व ाना या मू याकंनाचा िस ातंधमा या त व ाना या मू याकंनाचा िस ातंधमा या त व ाना या मू याकंनाचा िस ातंधमा या त व ाना या मू याकंनाचा िस ातं::::    
  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी हद,ू बौ , ि न, मुि लम, िसख, आदी सवच धमाचे अ ययन केल ेहोते. 
यांनी धमा या संदभात भरपूर िलखाण केले आह.े यांचे धमिवषयक िवचारांचा अ यास करीत असताना अस े

आढळून येते क  हद ूधमाची यांनी सिव तर कशी िच क ता केली आह े‘Philosophy of Hinduism’, ‘Riddles 
in Hinduism’  ह े ंथ यां या िच क सक अ ययनाची सा  दतेात. आप या या ंथात हद ूधमा या त व ानाच े
िच क सक अ ययन कर यासाठी धमा या त व ानाच े मू यमापन करणा  या कसोटयांचे ितपादन केली आह.े 
धमा या त व ानाच ेमू यमापन कर यापूव  यांनी धमाचे त व ान या श दाचा अथ सु वातीला प  केला. 
  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी भारतीय समाजा या सामािजक ऐितहािसक घटना आिण नैितक 
आधारावरील आकलनात धमा या अिधक त व ानावर अिधक भर दला आह.े यांनी हदू ं धमाम ये सुधारणा 
कर याची गरज  केली. जात ही शा संमत काही धा मक िव ासाचा एक वाभािवक प रणाम आह.े जातीची 
पिव ता आिण अपिव ता समा  कर यासाठी धमशा  आिण वेदा या अिधकाराला न  केले पािहजे. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांसाठी हद ू धम हा भारतीय इितहासाची िन मती वा अ वयाथाम ये मह वपूण वग यांनी 
भारतीय समाजा या आकलनात मा सवाद प तीला उधार घेतले. ा णवा ा या िवरोधाम ये ांितकारी 
व पाचा बो दधमाला वीकारले. या ित र  यानंी नेतृ व ा हणवादी वगाचे कथाकथन वा सरकारी 

द तऐवज भू वा या कोण याही ऐितहािसक पुरा ा या मागमूस िमळत नस याचे सांिगतले. अशा कारे यांनी 
भारतीय समाजातील शोिषतां या इितहास दिृ कोना साठी एक वि थत य  केला. यांनी वैि क दिृ कोनातनू 
सं कृती व धमाम ये घटक भावीपणे इतर घटकांना वेश करणारे आहते अस े हटले आह.े डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर ह े मा  सवादी ित उदार होती मा  आ थक संक ण दिृ कोना या िवरोधी होते. यानंी जाती 
मु ाबाबत या आकल यासाठी मा सवादाला आ हान दल े आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या प तीत 
हदु व धा मक रा वादाचा पुर कार केला. 

  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी कोलंिबया िव ापीठातून उ  िश ण घतेाना समानते या वतनाचा अनुभव 
घेतला. ते आप या अमे रक  वासादर यान एक तेिथल वंशभेद धोरण िवरोधी चौदा ा दु तीने अिधक भािवत 
झाले. यातनू यांनी दिलतां या उ ारासाठी संघष कर यास ेरणा िमळाली.  यांना अमे रका व इं लंडमधून 
पा ा य िश ण िमळाले. ते उदारमतवादी होते. मानवी जीवन िनरथक नसून या अथपूण आह.े येक समाजात 

ावहा रक नैितकता व सामािजक धमात असायलाच पािहजे. कोणताही धम कसा असावयास पािहजे. 
1. जो धम ितथे याने ित या पात मानव समाजाचा आधार असला पािहजे. 
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2. धम िव ान वा बौि क त वावर आधा रत असला पािहज.े 
3. धमाला केवळ नैितक संिहता नसून समानता व बंधु व असावी 
4. धमाने िनधनतर ि थतीच ेप र ण क  नये. 
5. धमाचे शु  प धमिनरपे  व मानवतावादी आह ेबु  ध म स ा धम आह.े 

  या दृ ीने हद ू धमाचे व प यायावर आधा रत नाही यां यात अमुला  प रवतन केले. सावजिनक 
जीवनात पदापण के यानंतर पिहली पिहली दहा वष समाजसुधारक डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी हद ूधमा या 
चौकटीत रा नच हद ूसमाजात सुधारण घडवून आण याचा य  केला. पा सुवण हदचूा दृ ीकोण बदलणे अश य 
आह.े याची खा ी यांना झाली, तसेच हद ूधमात रा न अ पृ यांची अ थक ि थती व सामािजक दजा सुधारणार 
नाही, याची जाणीव झा यानंतर आंबेडकरांनी हद ूधमाचा याग कर याचा िनणय घेतला. यांनी असा िवचार 
मांडला क , जसे वांत  ह ेभारतासाठी आव यक आह ेतसेच धम बदलणे ह ेअ पृ यासाठी आव यक आह.े मानवी 
मू ये जोपसणारा बौ द धम उ या जगात पसरला होता. भूतलावरील येक कानाकोप-यात बौ द धमाची मोठी 
याती होती. आिशया खंडातील ब स य दशेानी बौ द ध म वीकारलेला आह.े ई राला मह व न दणेारा व 

सम त मानव जातीला वातं , समता व बंधुता िशकिवणारा बौ द धमाचा वीकार डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यानंी 
केला. 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेजातीिनमलून िवषयक कायबाबासाहबे आबंडेकराचं ेजातीिनमलून िवषयक कायबाबासाहबे आबंडेकराचं ेजातीिनमलून िवषयक कायबाबासाहबे आबंडेकराचं ेजातीिनमलून िवषयक काय    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . िव ल केदारीिव ल केदारीिव ल केदारीिव ल केदारी    
सहा यक ा यापक व मराठी िवभाग मुख, कला, वािण य व िव ान महािव ालय, क ल ेधा रक ल ेधा रक ल ेधा रक ल ेधा र, िज हा िज हा िज हा िज हा ----    बीडबीडबीडबीड.... 

    

भारतीय समाज व थेला जातीयतचेा कलंक लागलेला आह.े समाजाम ये जाती या आधारावर ची 
ित ा होती. जाती या आधारावर चे कम िनि त केले होते ते काय येक  िन नेे पूण करीत होता. 

गावाची सेवा चाकरी करणे आिण दले या मोबद यात आपली व कुटंुबाची उदरिनवाहाची गरज भागवणे. यावरच 
ची उपजीिवका होती. भारतीय समाज व थेतील आजही अठरापगड जात ची जीवन जग याची प ती 

फारशी बदललेली नाही. अ पृ य हणून समाज व थमे ये यांना िहणवले जाते. यां यावर अ याय, अ याचार, 
शोषण व िपळवणूक होताना दसून येत.े काबाड क ाची कामे यांना करावी लागतात. या मोबद यात पैशा या वा 
अ धा या या व पाम ये मोबदला दला जातो. यावर या कुटंुबाचे उदरिनवाह चाले. आज समाजाम ये ज माला 
आले या येक ला सिंवधानाने ह  व अिधकार बहाल केल ेआहते. यामुळे आज समाजातील येक  
घटना मक ह  मागताना दसत आह.े संिवधानाने दले या मूलभूत ह  व अिधकारां या जोरावर अ पृ य हणून 
हीनवला गेलेला माणूस वतःचे अि त व शोधत आह.े अि मता शोधताना आप यावर आजवर झाले या अ याय-
अ याचाराची जाणीव झाली. ही जाणीव संिवधानाचे िनमाते डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या कृती व िवचारातनू 

ा  झालेली आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय समाज व थेतील दिलत माणसाला ह  व अिधकार 
ा  क न दले. माणूस हणून याला समाजाम ये स मानाने जगता यावे यासाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी 

िविवध पात यांवर संघष केला. महाडचा स या ह, काळाराम मं दर स या ह, चवदार त याचा स या ह व 
मनु मृतीचे दहन या कायातनू डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी दिलत माणसाला मानवमु चा माग दाखवून दला. 
डॉ. बाबासाहबेांनी केवळ दिलत माणसालाच अिधकार व ह  ा  क न दल े नाहीत. तर भारतीय समाज 

व थेम ये मिहलांना कायम दु यम वाची वागणूक होती. समाज व थेतील सवण अथवा अ पृ य समाजातील 
मिहला थािपत समाज व थेम ये मु य वाहाम ये कुठेही न हती. मिहला हणून दु यम थान व दिलत 
समाजातील ितचे दिलत असणे या दोन पात यांवर दिलत ीचे शोषण होत होत.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी 
मिहलां या उ ारासाठी घटना मक कायद ेक न सवण अथवा दिलत मिहलानंा मानाच-ेस मानाचे जीवन जगता 
यावे अशी घटना मक तरतूद केली. आज भारतीय मिहला जागितक पातळीवर उंच भरारी घेताना दसून येतात. 
" हद ूसमाजरचना ही वणािध ीत आह.े इथे माणसाला माणूस हणून मह व नाही तर याच ेमू य जात कवा वण 
यावर अवलंबून होते.  या वण व थेत ा ण, ि य, वै य आिण शू  अशा मुख चार गटात िवभागणी केली 
आह.े या मानुसार याचंा सामािजक आिण सां कृितक तर दजा कमी कमी होत गेला आह.े शू  समाजात पु हा 
दिलत माणसाचे जीवन खूपच क द आिण लाचार होते. यांचा माणूस हणून जग याचा ह च या 
समाज व थेने नाकारला होता. हजारो िप ांपासनू हा दिलत समाज केवळ पशुवत जीवन जगत होता. या 
अ याय अ याचारािव  पिहले बंड पुकारले ते डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर या ातंी वण महामानवाने हजारो 
वषा या परंपरेत अडकून पडले या गावकुसाबाहरे जीवन जगणा यांना जात, ढी, था व परंपरे या बेडीत 
अडकले या दिलताला डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी थमतः अ यायािव  लढ याची आिण आ मो ारा या 
साम याची युग वतक चेतना दली. वातं य, समता, याय आिण बंधु वाची दी ा दली. यां या प रवतनवादी 

ेरणेतूनच दिलत सािह याचा ज म झाला. दिलत सािह यात कथा, कादबंरी, किवता आिण आ मकथन या लेखन 
कारातून दिलत लेखक सामािजक, सां कृितक आिण धा मक परंपरेला नकार दते आह.े"1 भारतीय समाज व थेत 

जातीयतचेे चटके डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी अनुभवले होते. दिलत समाजात ज म आिण दा र  अशा ितकूल 
प रि थतीत िव र  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच े जीवन घडले होते. या सव गो चा य  अनुभव डॉ. 
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बाबासाहबेांनी घेतला होता. यामुळेच यांनी पुढे '�निहलेशन ऑफ का ट'  सारखा ंथ िलिहला. या ंथाम य े
यांनी भारतीय समाजातील जात व थेची सू ब  प तीने मांडणी केली आह.े "लाहोर येथील जात पात- तोडक 

मंडळाने या सं थेने 1936 साल या आप या वा षक समेंलनासाठी डॉ. आंबेडकरांनी अ य पद वीकारावे हणून 
आ ह धरला होता. मंडळा या पदािधका यांनी डॉ. आंबेडकर यां या तािवत अ य  भाषणाचा मसुदा 
पािह यानंतर यातले जहाल िवचार वीकारणे यानंा श य झाले नाही. डॉ. आंबेडकरांनी अथातच आप या 
भाषणात कोणताही बदल कर याचे नाकारले. शेवटी ते संमेलन र  कर यात आले आिण डॉ. आंबेडकर यांनी आपले 
ते िलिखत भाषण 1936 साली  पु तका या पाने िस  केले."2 भारताम ये सामािजक सुधारणांचा माग जातीय 
रचनेमुळे अडथ यांचा झाला आह ेह ेडॉ. बाबासाहबेांनी हरेले होते. याक रता भारताम ये "आधी सामािजक समता 

ा  झा यािशवाय दसु या कोण याही े ात आपण शा त व पाची गती क  शकत नाही हा िवचार 
एकेकाळी मा यता पावला होता. दु  ढी यांनी केले या उपायांमुळे हद ूसमाज काय म नाही, हणून या दु  

ढीचा नायनाट कर यासाठी अिव ांत-प र म केले पािहजेत ह ेसवमा य झाले होते. यामुळेच रा ीय काँ ेस या 
ज माबरोबरच सामािजक प रषदचेा पाया घातला गेला. या वेळी काँ ेस दशेा या राजक य संघटनतेील क या 
दु ांचा शोध घे यात गंुतली होती, याच वेळी हद ूसमाजातील क ा दु ाचंा सामना कर यात सामािजक प रषद 
म  होती. काही काळ काँ से आिण सामािजक प रषद यांनी एकाच काया या दोन बाजूंनी काम करावे या माणे 
काय केले; आिण यांनी आपली वा षक संमेलने ही एकाच मंडपात भरवली. परंतु लवकरच या दो ही बाजूंच े

पांतर दोन वतं  प ांत झाले, एक राजक य आिण दसुरा समाजसुधारकांचा प . या दोन गटांत ती  व पाचा 
वादही पेटला. राजक य सधुारणावा ां या गटाने काँ ेसला उ ेजन दले तर समाजसुधारकांनी सामािजक 
प रषदचेे समथन केल े अशा रीतीन े ह े दोन गट पर परांचे श ू झाले. राजक य सुधारणां या आधी सामािजक 
सुधारणा अिनवाय आहते काय, हा यां यासमोर वादाचा िवषय होता. दहा वषापयत दो ही गटांचे वजन तु यबळ 
होते आिण ह ेवा यु  कोण याही बाजूचा िवजय न होता चालू होते. तथािप नंतर या काळात सामािजक प रषदचेे 
निशबाला जलद ओहोटी लाग याची ल णे प पणे दसू लागली होती. ब सं य सुिशि त हद ू राजक य 

गती या प ाचे समथन करतात आिण समाज-सुधारणेिवषयी उदासीन आहते, असे मो ा दःुखान े सामािजक 
प रषदचेे अ य  पद भूषवणारे सदगृह थ आप या भाषणांतून हचे सांगत होत.े काँ ेस या वा षक संमेलनाला 
उपि थत राहणा याचंी सं या फार मोठी होती आिण काँ ेसब ल सहानुभतूी बाळगणा यांची सं या तर या नही 
मोठी होती. सामािजक प रषदे या वा षक संमेलनाला उपि थत राहणा याचंी सं या या मानाने अितशय कमी 
होत. ही उदासीनता आिण सभासदांची रोडावलेली सं या याचा अप रहाय प रणाम हणून यानंतर लवकरच 
राजकारणी लोकांकडून उघडपणे श ु वाची कृ य कर यास सु वात झाली."3 त कालीन भारतीय समाज व थेम ये 
सामािजक सुधारणा आिण राजक य सुधारणा याबाबतीत दोन वेगवेगळे िवचार वाह होते. समाजाची गती 
हायची असेल तर जात िनमूलन होणे मह वाच ेआह ेअसे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांना वाटत होते. यामुळे डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरानंी भारतीय समाजाम ये थमतः सामािजक सुधारणा घडून आ या पािहजेत यासाठी 
सामािजक सुधारणांना ाधा याने थान दले. सामािजक गती झा यािशवाय माणसाची उ ती होणार नाही. 
याक रता समाजातील अिन  ढी, था, परंपरा, जातीयता पृ य-अ पृ य, भेदभाव या गो ी समूळ न  झा या 
पािहजेत हा आ ह धरणारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आप या िवचारातनू व कृतीतनू सामािजक सुधारणा 
घडव यासाठी य शील रािहले. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सामािजक सुधारणा समाजाला सोबत घेऊन घडवून 
आणायला सु वात केली. यावेळी यांनी थािपत समाज व थेचा रोष प करला व होणा या कोण याही 
प रणामाची तमा बाळगली नाही. भारतातील सामािजक सुधारणा झा यािशवाय आपण राजक य सुधारणांसाठी 
पूणपणे अपा  आहोत असे डॉ. बाबासाहबेांचे प  मत होते. म य भारतात 'बालाई' नावाची एक अ पृ य जात 
आह.े या जमातीवर हदूकंडून यां यावर झाले या अ यायाची बातमी त कालीन दिैनक 'टाइ स ऑफ इंिडया' 
(04.01.1928) िस  केली होती. या वतमानप ाने नमूद के या माणे सवण हदूनंी इंदोर रा यातील कना रया, 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 74 

िबचोली-हाफशी िबचोली हापशी िबचोली-मदाना आिण इतर पंधरा खे ांतील बालाई लोकांना  गावात 
राहावयाच े असेल तर बाल आई लोकानंी रंगीत कनारीची कवा सुंदर कनारीची धो े वाप  नयेत. बालाई 
ि यांनी सो या-चांदीचे अलकंार वाप  नयते. यांनी स दयपूण झगे कवा पोलके घालू नयते. हद ूि यां या सव 
बाळंतपणात बालाई मिहलांनी यांची सेवा करावी. बालाई लोकांनी मोबदला न मागता हदूचंी सेवा करावी आिण 
वखुशीने हद ूजे काही दतेील याचा यांनी वीकार करावा. या िनयमांचे बंधन पाळणे असं जर बालाई लोक 

कबुल नसतील तर यानंी गाव सोडून चालते हावे. असा आदशे बालाईना दे यात आला. बालाई लोकांनी ही बंधन े
अमा य केली. हणून हदनुी यां यािव  कारवाई सु  केली. बालाई लोकानंा गावातील िविहरीवर पाणी 
भर यास मनाई केली. रानात जनावरे चरावयास बंदी केली. हदूं या मालक या शेतातून लोकांच ेजाणे-येणे बंद 
केले. यामुळे बालाई  माणसा या शेताभोवती हदूचंी शेती अस यास याला वतः या शेतात जा यास र ता बंद 
झाला. यािशवाय हदूनंी आपली गुरे या लोकां या शेतात मोकाट सोडली. अ याचारािव  दाद माग यासाठी 
बालाई लोकांनी दरबारात अज दाखल केले. परंतु यांना त परतेने मदत िमळाली नाही आिण यां यावर अ याचार 
सु च रािहला. यामुळे शेकडो लोकांना आप या बायका-मुलांसह  बापजा ानपासून िप ानिप ा चालत आलले े
व ती थान सोडून शेजार या रा यातील खे ांत थलांत रत हावे लागले. अशा प तीने भारतातील दिलत 
समाजातील माणसावर अ याय अ याचारांची मािलका दररोज सु  असलेली पाहायला िमळत होती. गुजरातम य े
किवठा या गावात अ पृ य समाजािवषयी असाच कुम हदूनंी काढला होता. गुजरातम ये झानू या गावात 1935 
म ये अ पृ यांनी धातू या भां ातून पाणी आणल े हणून हदूनंी अ पृ यांवर ह ला केला. जयपुर रा यातील 
'चकवारा' या गावी एक अ पृ य तीथया ा क न परत आ यानंतर याने धमकृ य हणून आप या अ पृ य 
बांधवांना जेवण दे याची व था केली हणून अ पृ य पं त बसून जेवण करताना शेकडो हद ूका ा ला ा 
घेऊन पं त िशरल ेव अ ाची नासधूस केली यांना झोडपून काढले. या रीतीन ेभारतीय समाजात दररोज अ याय 
अ याचार घडत होते. ह ेअ याय-अ याचार घटना मक तरतुदी या मा यमातनू कायमचे संपु ात आण यासाठी डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरानंी सिंवधानात तरतूद केली व काय ान े अ याय, अ याचार, शोषण व िपळवणूक बंद 
कर यासाठी य  केले. आज सु ा जातीभेदाला समथक लाभलेले पाहायला िमळतात. जाित व था हणजे केवळ 

म िवभाजनाचे दसुरे नाव असे यांना वाटते. वंश आिण र ा या शु तेसाठी जातीय सरं ण करणे हतेू काही 
समूह सांगतात.  मा  शु  वंशाचे लोक जगा या पाठीवर कोठेही अि त वात नाहीत. जगा या सव भागातून िम  
वंशाचे लोक आहते असे वंश शा ांनी िस  केल ेआह.े अशा िविवध कारचे तकिवतक िनमाण क न धम, जात, 
वंश यासंबंधीचे पािव य, े व यादृ ीने लोकां या मनाम ये जातीभेदाच ेवातावरण िनमाण केले जाते. जात,धम 
व वंश यासंबंधी लोकां या मनातील अ ान दरू झा यािशवाय समाजाची गती होणार नाही. तसेच या 
मनातील े वसंबंधीचा अहभंाव दरू होणे आव यक आह.े यासाठी भारतीय समाज व थेतील सव जाती-धमानी 
आपापसातील धम े व बाजूला ठेवून एक  येणे आव यक आह.े यािशवाय समाजाची गती सवागीन 
दिृ कोनातून घडू शकणार नाही असे वाटते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आयु यभर भारतीय समाज व थतेील 
जाती िनमूलनासाठी य  केले. भारतातील जात चे उ ाटन होणे यांना मह वाचे वाटत होते. जाती-जात म य े
अडकलेला भारतीय समाज भेदभावातून बाहरे आ यािशवाय समाजाचा िवकास होणार नाही. समाजातील 
एकमेकांिवषयीची तु छतेची भावना संपणार नाही. यासाठी भारतीय समाजाम ये आंतरजातीय िववाह घडून आल े
पािहजेत. यासाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी य  केले. एकूणच आयु यभर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर जाती 
िनमूलनसंबंधी काय करत रािहले. यां या िवचारातून व कृतीतनू  समाजाम ये बदल घडव यासाठी य  केले. 
संिवधानाम ये जात िनमूलन िवषयक कलमांचा समावेश क न जाती व था घटना मक दिृ कोनातून संपु ात 
आण याचा य ही केला. 
सदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूी    

1. दिलत नाटक आिण द ा भगत यांचे ना िव  - ाचाय डॉ. िशवदास िशरसाठ. 
2. ' ा महामानवाची' डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे सम  लेखन काय (खंड दोन)-संपादक, डॉ. नर  जाधव 
3. त ैव, संपादक डॉ. नर  जाधव 
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MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdjkaps 'kS{kf.kd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps 'kS{kf.kd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps 'kS{kf.kd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps 'kS{kf.kd fopkj    
    

MkWMkWMkWMkW----    fodze tk/kofodze tk/kofodze tk/kofodze tk/ko    
ejkBh foHkkx izeq[k] ljLorh eafnj ukbZV dkWyst] vkWQ dkWelZ vW.M vkVZl~] iq.ks 411002 

    

^^f’k{k.k gs okf?k.khps nq/k vkgs rs tks izk’ku djsy rks xqjxqjY;kf’kok; jkg.kkj ukgh-** ;k 
mDrhizek.ks f’k{k.k gs ek.klkps lektkps ifjorZu djhr vlrs- gs ifjorZu ;ksX; >kys ikfgts R;klkBh 
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh fo’ks"k iz;Ru dsys vkgsr tks lekt f’k{k.kkP;k izokgkr ukgh rks lekt 
f’k{k.kkvHkkoh vkiys opZLo gDd xekowu clrks- f’k{k.k vkiY;kyk vkiY;kp gDdkph drZO;kph 
tk.kho fuekZ.k d:u nsrs- vkt jk"Vªh; vkarjjk"Vªh; ifjfLFkrh [kwi osxkus cnykps uos:i /kkj.k djrs 
vkgs- ns’kk ns’kkr tkrh;oknh] QqVhj vkardoknh paxGoknh 'kDrh Mksds oj dk<hr vkgsr- R;keqGs v’kk 
fLFkrhe/;s vFkZO;oLFkk dksyeMwu tkowu Hkkook< csdkjh ;k leL;kuh lkekU; tursph gksjiG 
eksB;kizek.kr gksr vkgs- v’kk fcdV ifjfLFkrhrwu ekxZdzeu dj.;klkBh egkRek Qqys] jkt"khZ’kkgw] MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps fopkj/ku letkowu ?ksowu 'kS{kf.kd lkekftd] vkfFkZd lerspk fopkj 
letwu ?ksowu rks rGkxkGki;Zr iksgkspfo.ks vR;ar vko’;d vkgs-  

MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gs lq:okrh iklwup f’k{k.kkP;k ckcrhr tkx`r gksrs- fofo/k ns’kkr 
tkowu rsFkhy mRre izk/;kidkaps ekxZn’kZu] uoh laLd`rh] uosKku] v’kk vusd xks"Vhapk izR;{k n’kZuh 
laca/k vkyk- R;keqGs ek.klk&ek.klkrhy laca/kkph let tk.k R;kauk vkyh R;kauh vkiyh ifjfLFkrh 
vkf.k brj ns’kkrhyifjfLFkrh rqyuk d:u uok fopkj ekaMyk HksnHkko eqDr letk vlyk ikfgts 
;kHkwehdsrwu iz;Ru dsys- Hkkjrkr lkekftd lerk fuekZ.k dj.;klkBh fo’ks"k iz;Ru dsys f’k{k.kkf’kok; 
rj.kksik; ukgh ;kph [kk=h ckcklkgsckuk iVyh gksrh- R;kauk vusd Hkk"kk Kkr gksR;k mnk- teZu] Qzsap] 
laLd`r] ik’khZ bR;knh Hkk"ksr mRre Kku R;kaP;kdMs gksrs- 

MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k ers] izkFkfed f’k{k.kkpk izlkj gks eksB;k izek.kkr >kyk ikfgts- 
R;klkBh f’k{k.k gs lkoZf=d dj.ks vko’;d vkgs- f’k{k.k gs jk"Vªh; izxrh dj.;klkBh egRokpk ik;k 
vkgs- dsoG v{kj vksG[k vFkok ckjk[kMh f’kdfo.ks Eg.kts f’k{k.k uOgs] rj eqykauk lalaLd`r dj.kkjs 
ntsZnkj vl.kkjs f’k{k.k fnys ikfgts- brdk lq{e vkf.k ckjhd fopkj MkW- ckcklkgsc djrkuk fnlrkr- 
dsoG yksdkauk [kq’k dj.;klkBh gk iz’u lkoZf=d izlkj dj.;kps dke fdR;sd 'krds gksr vkgs- 
Eg.kwu vkt izkFkfed f’k{k.k 'kDrhps djkos ;kckcr dk;nk djkok ykxrks vkgs- txkrhy brj ns’kkauh 
vkivkiY;k ns’kkr 'kDrhps f’k{k.k d:u fuj{krk gn~ikj dsyh- izkFkfed f’k{k.kkcjkscj mPpf’k{k.k gs 
lq/nk egRokps vkgs- mPp f’k{k.kkiklwu vusd yksd nwj vkgsr- dkghosGk vkfFkZd ifjfLFkrh ;ksX; 
ulrs- ?kjxqrh vMp.kh] f’k{k.kkdMs ikgk.;kpk n`f"Vdksu v’kk vusdfo/k dkj.kkaus f’k{k.kkpk ykHk ?ksrk 
;sr ukgh- v’kk lekT;klkBh mPp f’k{k.kkP;k lqfo/kk iqjfo.;klkBh fo|kihBklkj[kh laLFkk etcwr 
d:u ;a=.kk vf/kd l{kehdj.k dj.;kpk iz;Ru R;kauh dsyk- vkiY;kdMhy nfyr lektkph mUurh 
dj.ks Eg.kts R;kaP;k vUu] oL= fuok&;kph lks; d:u iqohZizek.ks R;kauk mPp oxkZaph lsok dj.;klk 
Hkkx ikM.ks uOgs- [kkyP;k oxkZph izxrh ek:u R;kauk nql&;kps xqyke Ogkos ykxr vlY;keqGs 
R;kaP;kr fuekZ.k gks.kkjk U;quxaM ukghlk dj.ks] gs [kjs f’k{k.kkps /;s; vkgs- vkeP;k loZ lkekftd 
nq[k.;koj mPp f’k{k.k gsp ,deso vkS"k/k vkgs- ;kpk vFkZ vlk dh f’k{k.k gs fdrh vko’;d vkgs- gsp 
lqfpr gksrs f’k{k.kkf’kok; ek.klkP;k thoukr ifjorZu ukgh gsp fl/n gksrs-  
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izkFkfed f’k{k.k] mPp f’k{k.k ;kcjkscj foKku vkf.k ra=Kku ;kfo"k;h MkW- ckcklkgsckauh vfr’k; 
egRokph Hkwfedk ekaMyh vkgs R;kauh cgwtu lektkrhy yksd gs vR;ar xjhc vlwu vkfFkZd ifjfLFkrh 
fcdV vkgs R;keqGs R;kauk gs f’k{k.k ijoM.kkjs ukgh R;klkBh dkgh jk[kho tkxk fnY;k ikfgtsr lkscr 
;k fo|kF;kZauk dsanz ljdkjdMwu mPp f’k{k.kkdfjrk f’k";o`Rrh tkghj dsyh ikfgts v’;k egRokP;k 
xks"Vh R;kauh dsY;k vkgsr- R;kpcjkscj orZeku fo|kihB f’k{k.k ;a=.ksrhy m.khok] tkrh&tekrh e/khy 
fofo/krk] lkaLd`frd fopkjkps vknku&iznku bR;knh laca/kh fo|kihBkph Hkwfedk egRokph Bjrs 
;klanHkkZr ckcklkgsc lkaxrkr dh] ^^izk/;kidkauh v/;kiu vkf.k v/;;ukr Lor%yk brds xqarowu ?;kos 
dh] vkiY;k ?kjkdMsgh c?k.;kph loM R;kauk feG u;s- rs dke R;kauh R;kaP;k iRuhdMs lksiokos 
la’kks/ku djkos- R;kpzizek.ks izk/;kid uqlrk fo}ku vlwu pkyr ukgh rj rks cgqJqr] mRlkgh vlyk 
ikfgts vkiyk fo"k; vf/kdkf/kd ekfgrhiw.kZ o euksjatd d: 'kdsy v’kh /ked R;kP;kdMs vlyh 
ikfgts ;kpk vFkZ vlk dh ckcklkgsc izk/;kidkauh vkiyh okVpky d’kh djkoh rh fdrh egRokph 
vkgs gsp vkiY;k fopkjkrwu Li"V djrkr- R;kuk izk/;kid gk vfr’k; egRokpk ?kVd okVrks cny 
?kMfo.;klkBh f’k{k.k f’k{kd ;kaph egRokph Hkwfedk fnlrs-  

mPp f’k{k.kkps ekuoh vk;q";kr vR;ar egRo vkgs- gs vkiY;k fefyan egkfo|ky;kP;k 
mn~?kkVuizlaxh dsysY;k Hkk"k.kkrwu v/kksjsf[kr djrkr- MkW- ckcklkgsc fganw lektkP;k vxnh [kkyP;k 
Eg.ktsp rGkP;k Fkjkrwu vkY;keqGs f’k{k.kkps egRo vksG[kwu vkgsr- rGkrhy lektkph izxrh 
dj.;kpk iz’u gk vkfFkZd vlY;kps fnlwu ;srs- i.k rks R;kauk pqdhpk okVrks- laiw.kZ ns’kkrhy cgwtu 
lektkph izxrh dj.ks Eg.kts vUu]oL=] fuokjk iqjfo.ks ukgh- R;kauk f’k{k.kkP;k izokgkr lkehy d:u 
?ks.ks rlsp mRre f’k{k.k ns.ks gh tk.kho R;kaP;k fBdk.kh gksrh R;kf’kok; lektkph izxrh gks.kkj ukgh 
Eg.kwu mPp f’k{k.kkyk rs egRo nsrkr- 

MkW- ckcklkgsc vkacsMdj L=h f’k{k.kkP;k lanHkkZr Eg.krkr] eqykyk f’k{k.k fnY;kus ,dp O;Drh 
f’kf{kr gksrs ijarw eqyhyk f’k{k.k fnY;kus laiw.kZ dqVawc f’kf{kr gksrs- vlk egRoiw.kZ fopkj L=h f’k{k.kkP;k 
lanHkkZr djrkr Hkkjrh; lafo/kkukP;k dye 16 v uqlkj L=h iq:"k lekurk n’kZfoyh vkgs- R;kuqlkj 
eqyk eqyhP;k lgf’k{k.kkph dk;Ziz.kkyh R;kauh visf{kr gksrh- fL+=;kaP;k izxrhojp lektkph izxrh 
voyacwu vkgs vlk egRokpk lans’k fopkjkr fnlwu ;srks- eqyk&eqyhauk f’k{k.k |kos R;kauk tqU;k 
ijaijkxr O;olk;kr xqarow udk rqEgh ts dke djrk R;k dkekr R;kauk lekowu ?ksow udk R;kauk 
f’k{k.kkph mtkZ n;koh- eqyk&eqyhauk f’k{k.k ns.;kr deh iMw udk- rqeph eqys f’k{k.k ?ksowu eksBeksB;k 
inkoj xsyh ikfgtsr v’kh rqEgh bPNk /kj.ks la;qDrhd Bjsy- gs lq= vki.k Lohdkjys ikfgts- vki.k 
vkiY;k eqykauk f’k{k.k |k R;kauk [kwi [kwi f’kdok] R;kaps f’k{k.k iw.kZ gksbZi;Zr yXu d: udk] rqeph 
izxrh QDr f’k{k.kp d: 'kdrs- f’k{kkeqGsp vkiys vkpkj fopkj O;DrheRo ;kr cny gksow 'kdrks 
R;kps dkj.k vls dh f’k{k.kkrp rh 'kDrh vkgs R;keqGs f’k{k.k gk ,deso lq/kkj.;kpk ik;k vkgs- 

vkt lektkl vR;ar fudMhps vls dks.krs dk;Z vlsy rj rs f’k{k.k vkf.k R;kpk izlkj dj.ks 
gks;- lektkrhy izR;sd O;Drhus] izR;sd laLFksus f’k{k.kkP;k ckcrhr vkiY;k r:.k fi<hps ikmy dls 
;ksX; iMsy R;kdMs y{k fnyh ikfgts izokgkckgsjhy fo|kF;kZauk izokgkr lkehy dsys ikfgts R;kn`f"Vus 
vf/kd izHkkoh dke dj.ks xjtsps vkgs- 

MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauk vfHkizsr vlysyh 'kS{kf.kd dkazrhph ykV ;k ns’kkr vtwu vkyhp 
ukgh rh ;koh vls okVrs ijarw xjt vkgs rh 'kS{kf.kd /kksj.k jkcfo.k&;k 'kklukP;k eukso`Rrhr cny 
dj.;kph vkgs vktP;k ;qxkr Kku gs fodklkph xq:fdYyh vlrkuk ,[kk|k leqgkyk R;kiklwu nwj 
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Bso.ks Eg.kts ,d izdkjph xqykefxjhps ykn.ks vkgs ojhy loZ fopkjkrwu vkacsMdjkaP;k f’k{k.kkfo"k;d 
n`f"Vdksu fdrh izxYHk ] fo’kky gksrk gs y{kkr ;srs R;kauh ?kjkrhy L=h f’kdyh rj laiw.kZ dqaVwqac gs 
lqf’kf{kr gksrs- gk fopkj lkaxwu izR;{k vkiY;k dk;kZr :tfoyk vkgs MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k 
f’k{k.kfo"k;d fopkjkaP;k fo’ys"k.kko:u R;kaP;k ekuoh thoukP;k lQy o izfr"Bkiw.kZ thou 
tx.;klkBh f’k{k.k gk vfoHkkT; ?kVd vlY;kpk n`f"Vdksu Li"V gksrks- 
lanHkZ VhiklanHkZ VhiklanHkZ VhiklanHkZ Vhik    

1- QMds Hkkypanz ^Qqys vkacsMdj 'kks/k vkf.k 'kks/k* vkuan izdk’ku vkSjaxkckn iz- v- 1995 
2- [kjkr 'kadjjko] ^nfyrkaps f’k{k.k * banzk;.kh lkfgR; izdk’ku iq.ks 2010 
3- iokj n;k ^^ MkW- ckcklkgsc vkacsMdj xkSjoxzaFk** egkjk"Vª lkfgR; vkf.k laLd`rh eaMG eaqcbZ & 1993 
4- dhj /kuat; ^MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ** ikWI;qyj izdk’ku eaqcbZ & 1981 
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MkWMkWMkWMkW----ckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkj % ,d vH;klckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkj % ,d vH;klckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkj % ,d vH;klckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkj % ,d vH;kl    
 

Lka”kks/kd 
Tkkedj vYdk jkuckTkkedj vYdk jkuckTkkedj vYdk jkuckTkkedj vYdk jkuck    

jk-fl)kFkZ uxj] fuMscu osl] mnxhj ft-ykrwj 
 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj EgVY;kcjkscj y{kkr ;srks nfyrkapk dSokjh] Økarhlw;Z] Hkkjrh; 

jkT;?kVusps f”kYidkj] vLi`”;kaps m)kjdrsZ- MkW-ckcklkgsc vkacsMdj gs bfrgkldkj] vFkZrTK] jktdh; 
eqRlÌh] ?kVukdkj] lkaL—frd Økafrdkjd gksrs- R;kauh R;kaP;k dq”kkxz cq)h] drZ̀Ro] fo}Rrspk Lor%lkBh 
dkgh mi;ksx dsyk ukgh- “kksf’kr lektkyk U;k; feGowu ns.;klkBh R;kauh vkiys fopkj ekaMys- 

Hkkjrkr dkSfVY;] nknkHkkbZ ukSjksth] jes”kpanz ekuosanzukFk jk;] T;ksrhck Qqys] /kuat; xkMxhG] 
egkRek xk/akh] ;”koarjko pOgk.k gs fopkjoar gksÅu xsys vkgsr- ;k Hkkjrh; fopkjoarkaiSdh MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdjkauh ekaMysys vkfFkZd fopkj lerk izLFkkfir dj.kkjs vkgsr- R;kaps vkfFkZd fopkj 
fniLraHkkizek.ks Hkfo’;klkBh fn”kk ns.kkjs Bjr vkgsr- R;kaps izsj.kknkk;h fopkj lkekftd] vkfFkZd o 
jktdh; {ks=krhy ifjorZukyk pkyuk ns.kkjs Bjys vkgsr- vkacsMdjkauk visf{kr vl.kkjh lkekftd 
yksd”kkgh] lkekftd U;k;] vkfFkZd yksd”kkgh] vkfFkZd U;k; izLFkkfir gks.;klkBh R;kaP;k fopkjkaph 
xjt vkgs- MkW-vkacsMdjkaps Hkkfdr 2020 lkyh Hkkjr egklRrk cusy gs lR; >kysys vki.kkl fnlr 
vkgs- R;klkBh vkacsMdjkaps fopkj gs “ksoVP;k ?kVdki;Zar :tys ikfgtsr rjp ns”kkpk] lektkpk 
loZlekos”kd fodkl gksbZy] ;krwu R;kaP;k fopkjkaph ekSfydrk] izxYHkrk fnlrs- 

MkW- Hkhejko jketh vkacsMdjkapk tUe 14 ,fizy 1891 e/;s e/;izns”kkrhy egw ;k xkoh >kyk- 
R;kauh 1915&bZLV bafM;k daiuh iz”kklu vkf.k vFkZuhrh] 1925&fczfV”k Hkkjrkrhy foÙkkph mRØkarh] 
1932&:Ik;kpk iz”u gs xzaFk fyfgys- R;kaP;k fopkjkaoj lsyhZaXEu os dWuu ;kapk izHkko gksrk- R;k 
dkGkrhy fofo/k iSywauh jaxysys eqRlÌh O;fDreÙo Eg.kts MkW-vkacsMdj gksrs- R;kaps vkfFkZd fopkj 
FkksMD;kr ekaM.ks vo?kM vkgs- 
Lka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓs    

1½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkj vH;kl.ks- 
2½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k vkfFkZd fopkjkaph izxYHkrk letkowu ?ks.ks- 
3½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdj fopkjkaPkk “kksf’kr lektkyk U;k; ns.;klkBh dlk okij >kyk 
;kpk vH;kl dj.ks- 
4½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k vFkkax cqf)eÙkspk] dr`ZRokpk] fo}Rrspk vH;kl dj.ks- 

Lka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rh    
    ns”kkP;k vkfFkZd fodklklkBh MkW-vkacsMdjkauh Qkj eksykps dk;Z dsys vkgs- R;kauh lektke/;s 
vkfFkZd lekurk] vkfFkZd U;k; izLFkkfir dj.;kps fopkj ekaMys- ekxkl lektkpk fodkl dj.;klkBh 
“ksrh {ks=kpk fodkl egÙokpk ekuwu “ksrh mRikndrsoj Hkj ns.;kps fopkj ekaMys- Eg.ktsp 
vkacsMdjkauh rqdMhdj.kkis{kk lkewfgd “ksrh dj.ks egÙokps ekuys- rsOgk v”kk ekfgrhpk vH;kl gk 
f}rh;] nq¸;e lkeqxzh}kjs ?ks.;kr vkysyk vkgs- 
MkWMkWMkWMkW----ckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkj    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 79 

1½1½1½1½    feJ vFkZO;oLFkk %feJ vFkZO;oLFkk %feJ vFkZO;oLFkk %feJ vFkZO;oLFkk %    
    Lokra™;kuarj lektoknh fdaok HkkaMoy”kkgh vFkZO;oLFkk Lohdkjkoh- ns”kkpk vkfFkZd fodkl 
tyn xrhus gksbZy- gk iz”u ns”kkiq<s gksrk- MkW-vkacsMdjkauh ;k nksUghapk vH;kl d:u lektoknh 
vFkZO;oLFkspk dkgh va”k o HkkaMoy”kkgh vFkZO;oLFkspk dkgh va”k v”kh feJ vFkZO;oLFkk Lohdkjyh- 
R;keqGs dkgh m|ksxkaps jk’Vªh;dj.k djrk ;sbZy vls R;kaps er gksrs- vkfFkZd fo’kerk deh dj.ks rlsp 
c¡d o foek daIkU;kaps jk’Vªh;dj.k >kys rj vkfFkZd iz”u] fu;kstu O;ofLFkr djrk ;srhy- 
2½2½2½2½    :Ik;kpk iz”u %:Ik;kpk iz”u %:Ik;kpk iz”u %:Ik;kpk iz”u %    
    MkW-vkacsMdjkauh yaMue/;s vlrkuk MkW-dWuu ;kaP;k ekxZn”kZuk[kkyh ^:Ik;kpk iz”u* gk 
la”kks/kukRed izca/k fyfgyk- ;k xszFkkr R;kauh vkiY;k :Ik;kP;k mØkarhpk ,sfrgkfld vk<kok ?ksryk 
vkgs- R;kauh ;k xzaFkkr Hkkjrh; :Ik;kph tM.k?kM.k lqo.kZ ifjek.k vlkoh dh lqo.kZ fofue; 
ifjek.kkr vlkoh ;kckcr okn fuekZ.k >kyk vlrkuk EG.ktsp lqo.kZ uk.kh dk dkxnh pyu vlk 
okn fuekZ.k >kyk rsOgk vkacsMdjkauh lqo.kZ fofue; ifjek.kkpk fopkj dsyk- dkj.k R;keqGs iS”kkps ewY; 
?kV.kkj ukgh- yofpdrk vf/kd ulY;kus Hkkook< gks.kkj vlk iz”u vkacsMdjkauh ekaMyk- :Ik;kps 
LFkku vfLFkj vlY;kus lqo.kZ fofue; i)rhis{kk lqo.kZ fofue; ifjek.k i)r mi;qDr Bjsy vls 
fopkj ekaMys- 
3½3½3½3½    “ksrhfo’k;d fopkj %“ksrhfo’k;d fopkj %“ksrhfo’k;d fopkj %“ksrhfo’k;d fopkj %    
    Lku 1918 e/;s MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh ^/kkj.k{ks=s vkf.k R;kojhy mik;* gk “kks/kfuca/k 
fyfgyk- ;kr Hkkjrkrhy “ksrhfo’k;d iz”ukaph o mik;kaph ppkZ dsyh vkgs- R;kaP;k ers] “ksrh gk eq[; 
O;olk; vkgs- izkFkfed O;olk;kr brjkaP;k rqyusr “ksrhps egÙo tkLr vkgs- i.k mRikndrk vusd 
dkj.kkaeqGs deh vkgs- R;klkBh lkewfgd “ksrhyk izksRlkgu ns.;kps fopkj vkacsMdjkauh ekaMys- 
4½4½4½4½    vkarjjk’Vªh; O;kikj %vkarjjk’Vªh; O;kikj %vkarjjk’Vªh; O;kikj %vkarjjk’Vªh; O;kikj %    
    ns”kke/;sss vfu;af=r cktkjisBk gÓk fczfV”kkaP;k gkrh vkgsr rs gh O;kikj i)rh fu;af=r >kyh 
rj ns”kkrhy nkfjnzÓ u’V gks.;kl enr gksbZy- T;k ekykph miyC/krk ukgh rks eky vk;kr o 
fons”kh ekykP;k rqyusr vkiY;k ekykpk ntkZ deh o fdaer deh tkLr vlY;kus Li/ksZr fVdr ukgh- 
Lons”kh ekykl izksRlkgu nsÅu egkxkbZ fopkjkr ?ksrk ijns”kkrwu vk;kr dj.ks ;ksX; vls 
Eg.k.kkÚ;kaiSdh vkacsMdj gksr- 
5½5½5½5½    vkS|ksxhdj.k %vkS|ksxhdj.k %vkS|ksxhdj.k %vkS|ksxhdj.k %    
    ns”kkr vkS|ksxhdj.kkpk osx deh jkfgY;kus “ksrh {ks= vfrfjDr yksdla[;k voyacwu vkgs- 
Eg.kwu “ksrhe/;s NqI;k csdkjhps izek.ks fnolsafnol ok<r pkyys vkgs- izPNUu csdkjh deh dj.;klkBh 
ns”kkr vkS|ksxhdj.kkpk >ikVÓkus fodkl >kyk ikfgts- vkS|ksfxdhdj.kkus ns”kkr jkstxkjkaP;k la/kh 
eksBÓk la[;sus ok<Y;kus tursph lkekftd o vkfFkZd fiGo.kwd Fkkac.;kl enr gksbZy- ns”kkrhy 
ewyHkwr m|ksx gs ljdkjP;k ekydhus ljdkjusp pkyokosr- brj [kktxh vlkosr- MkW-vkacsMdjkaP;k 
fopkjkapk voyac 1956 P;k vkS|ksfxd /kksj.kkr fnlrks- 
6½6½6½6½    izca/kkrhy vkfFkZd fopkj %izca/kkrhy vkfFkZd fopkj %izca/kkrhy vkfFkZd fopkj %izca/kkrhy vkfFkZd fopkj %    

Lu 1915 e/;s R;kauh ^bZLV bafM;k daiuhps iz”kklu o foÙk* gk “kks/kfuca/k fyfgyk- fuca/kkP;k 
vafre Hkkxkr R;kauh fczfV”k jktoVhps Hkkjrkrhy ;ksxnku o “kks’k.k ;kpk mYys[k dsyk vkgs- 
Hkkjrkrhy dk;kZcÌy baxztkauk lek/kku okV.;kl FkksMhQkj tkxk uDdhp vkgs- R;kauh Hkkjrh;kauk 
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fnysyh egÙoiw.kZ “kkarh ikf”pekÙ; f”k{k.kkph lq:okr d:u R;kauh ,dk iqjkru lqlaL—r jk’Vªkyk 
vk/kqfud laLFkk o thoukP;k laidkZr vk.kys] R;kauh fnysys iz”kklu gs mi;qDr vkgs- 
7½7½7½7½    djfo’k;d fopkj %djfo’k;d fopkj %djfo’k;d fopkj %djfo’k;d fopkj %    

MkW- vkacsMdjkauh etwj i{kkP;k b-l-1936 e/;s dj fo’k;d fopkj ekaMys- R;kaP;k ers 
mRiUukis{kk dj ik=rsoj dj vkdkj.;kr ;kok- mRiUukP;k dkgh e;kZnsi;Zar dj vkdkj.;kr ;kok- 
mRiUukP;k o dkgh e;kZnsi;Zar vkdk: u;s- djkeqGs jkg.khekukoj Qkj ifj.kke gks.kkj ukgh ;kph 
dkGth ?;koh- 
ewY;ekiu %ewY;ekiu %ewY;ekiu %ewY;ekiu %    

MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh RkRdkyhu ifjfLFkrhps l[kksy vH;kl d:u vkfFkZd iz”u 
lksMo.;kpk iz;Ru dsysyk fnlrks- R;kauh vkiY;k vkfFkZd fopkjkae/;s “ksrh] dj] vkS|ksfxdhdj.k] 
vk;kr&fu;kZr] O;kikj] :Ik;kapk iz”u v”kk vusd ?kMkeksMhapk vH;kl dsyk- rs dsoG vkfFkZd fopkjp 
uOgsr rj lektdkj.k] jktdkj.kkpsgh xk<s iafMr gksrs- Eg.kwup vkacsMdjkauh “ksrh fodklklkBh 
jk’Vªh;dj.kkpk ekxZ lqpowu mRikndrk d”kh ok<ork ;sbZy ;koj y{k dsanzhr dssys- 
lanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwph    
1½ MkW-Hkkypanz eq.kxsdj&Hkkjrkrhy vkfFkZd lq/kkj.kk vkf.k nfyr & ,d vkacsMdjh n`f’Vdksu] lqxkok izdk”ku] 

iq.ks&30 
2½ doheaMu fot;&vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl 
3½ nslkbZ ;q- vkf.k Hkkysjko] vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl 
4½ MkW-ch-vkj- vkacsMdj xkSjoxzaFk 
5½ izk-,-vkj-jk;[ksydj&vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl 
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आधिुनक भारता  याआधिुनक भारता  याआधिुनक भारता  याआधिुनक भारता  या जडणघडणीत डॉ जडणघडणीत डॉ जडणघडणीत डॉ जडणघडणीत डॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेबाबासाहबे आबंडेकर याचं े
राजक य योगदानराजक य योगदानराजक य योगदानराजक य योगदान    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . रमाकातं िशवाजीराव शातलवाररमाकातं िशवाजीराव शातलवाररमाकातं िशवाजीराव शातलवाररमाकातं िशवाजीराव शातलवार    
रा.वसमत िज. हगोली 

 ता ता ता तावनावनावनावना    
उ रली कोटी, फुले, भीमा तु या ज  मामुळे 

जखडबंद पायातील साखळदडं 
तटातट तुटले तु बोलताच दडं 

झाले गुलाम मोकळे, भीमा तु या ज  मामुळे 
रा  य घटनेचे िश  पकार डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे िवचार सव  यापी आहते  यां या िवचारानंा एका 

चौकटीत बसवू नय.े.. लोकशाही जिव  यापासनु त े जाितअंतापयत सवागीण िश णापासनु त े समानते  या 
िवचारापयत  येक िवचारात डॉ. बाबासाहबेाचंे आंबेडकर यांचे ितब बउमटले आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
यांचे िवचार सव मानव जातीसाठी गरजेचे आह.े तो िश णाचा असो वा जातीअंताचा  यां  या िवचारांनीच आज 
दशे बदलला आह े  यात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी िलिहलेली रा  यघटना ही िविश  ट वगापुरती मया दत 
नाही, तर ती सव  यापी आिण प रपुण आह.े  यानंी िनमाण केलेली भारतीय रा  यघटना जगातील इतर दशेही 
अनुकरण करत आहते  यांच े मुख कारण  यांची सवसमावेशक भुिमकेतुन  यांनी रा  यघटनेचा िवचार केला एक 
मु  य, एक मत आिण एक  यि  हा  यांचा समानतेचा िवचार  यानंी दला आिण आयु  यभर जोपासलही. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकराचंे राजक च िवचार  हणज,े  वरा  य, रा  वाद लोकशाही, मुलभुत ह  क, अ  पसं  यकांच े
िहतर ण, समाजवाद, सा  यवाद, बौ धम इ  यादी िवचार होत.े  या लोकांम  ये आपला ज  म झाला  या लोकांचा 
उ ार करणे ह ेआपल ेकतु  य ही जाणीव  यानंा आहते त ेध  य होत. याचं उदशेान े  यानंी राजक य िवचार आप  या 
कृतीतनु भारतीय समाज घडिवला. 
िवषय िनवडणचेा हते ुिवषय िनवडणचेा हते ुिवषय िनवडणचेा हते ुिवषय िनवडणचेा हते ु: : : :     

१)   तुत िवषय िनवडणेचा हतेू  हणज,े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां  या दिलत ह  कां  या राजक य 
तरतुदीचा अ  यास करणे.  
२)  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां  या भारतीच राजक य िवचारांचा हा अ  यास करणे.  

गिृहतके गिृहतके गिृहतके गिृहतके : : : :     
१) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां  या राजक य िवचारांचा वेध घेणे.  
२) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर याचंी िवचार णाली समातािधि त समाजरचनेवर आधारलेली आह.े  

सशंोधन प  दसशंोधन प  दसशंोधन प  दसशंोधन प  दती ती ती ती : : : :     
 तुत िवषयां  या संशोधनाक रता, च र ा  मक िव  लेषणा  मक संशोधन प  दतीचा अवलंब कर  यत येणार 

आह.े  याक रता ाथिमक व ि तीय व इतर सहकारी ंथ, मािसके, सा  तािहक, िविवध वृतमानप ातील लेख, 
इंटरनेटचा आधार घेऊन  तुत शोधिनबंध मांडली केली जाणार आह.े  
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेराजक य योगदान बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेराजक य योगदान बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेराजक य योगदान बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेराजक य योगदान     
११११) डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर आिण रा  बाबासाहबे आबंडेकर आिण रा  बाबासाहबे आबंडेकर आिण रा  बाबासाहबे आबंडेकर आिण रा  वादवादवादवाद    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां  या रा  वादा  या संक  पनते सामािजक नीतीला िववेकिन  ठेला मह  व आह.े 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना भारतीय समाज  यव  थे  या िवषमतोलांची आिण गुण मयादांची ग  भ जाण होती. 
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 या  या मत,े केवळ भौगोिलक आकार  हणजे राष ्  न  ह ेतर रा   ही समुह भावना आह.े ‘एक  यि  एक मु  य’या 
िस ांताचा ि वकार क न ते कृतीत आणावे या मताचा  यांनी िवचार केला. ‘२५ नो  हबर १९४९ रोजी घटना 
सिमती समोर भाषण करतानंा भारताचे  वतं  कायम  व पी टकुन रहावे अखंिडत राहावे यावर भर दला.’१‘डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यानंी इ. स. १९२० म  ये बिह  कृत िहतकारणी सभेची  थापना के  यापासुन ६ िडसबर 
१९५६ रोजी महाप रिनवाण होईपयत जाित  यव  था व अ  पृ  यता न  ट कर  यासाठी ३६ वष अिवरत, खर, 
एकाक पणे सव पात  यांवर जो संघष केला  याला जगा  या इितहासात तोड नाही. त े  यांचे ऐितहािसक व 
अलौ कक काय आह ेत ेकरताना एक खर रा  भ  त  हणुन केल.े’२‘आम  या या बिह  कृत लोकावंर होत असले  या 
अ  यायावर उपाय योजना सुचिव  यास तसेच  याची भावी उ  नती व ितचे माग यां  या ख या  व पाची चचा 
हो  यास वतमानप ासारखी अ  य भुिमच नाही.’३अ  पृ  य लोकांम  ये रा  वादांची जाणीव क न दे  यात काय 
आप  या िविवध वृतमान प ातुन व  य  कृतीतून  यानंी केले.  
२२२२) डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर आिण लोकशाहीआिण लोकशाहीआिण लोकशाहीआिण लोकशाही    

लोकशाहीचे दसुरे नाव बंधु  व कवा बंधुभाव आह.े लोकशाही हा शासनाचा कार नसुन ाथिमक दृ  टीन े
एकि त जीवनाची ही प ती आह.े  यांनी लोकशाहीचे बदलते  व प यांवर सु  दा िवचार मांडला. त  व णाली 
पे ा दशे े  ठ, घटना  मक मागाचा अवलंब, िवभुजीपुजा िनिषद, अ  पसं  यकांची सरुि तता भावी िवरोधी प , 
अशा अनके घटकापासनु मजबुत लोकशाही घटना  मक मागणी चालणारे दशेाच े  हणज े लोकशाही.‘पुणे िज  हा 
कायदा ंथालयातफ डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां  या भाषणाचा काय म २२ िडसबर १९५२ ला झाला होता. या 
काय मात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ‘लोकशाही यश  वी हो  याका रता पुवाव  यक अटी’ या भाषणात  यांनी 
लोकशाहीची  वत:ची  या  या दली ‘लोकशाही हा शासनाचा कार आिण प ती आह ेक   या ारे लोकां  या 
आ थक आिण सामािजक जीवनात र  ताचा एक थबही न सांडता ांितकारक बदल घटवुन आणला जातो.’४‘डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर लोकशाहीची प रभाषा करतानंा  हणतात, ‘र  ताचा एकही थब न सांडता केवळ राजक य 
न  ह े तर सामािजक आिण आ थक े ात होणा या पुरोगामी प रवतनान े जी शासन सं  था आि त  वात येन े ती 
 हणजे लोकशाही होय.’५ 

३३३३) डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहेबाबासाहेबाबासाहेबाबासाहेब आबंडेकर आिण समाजवाद ब आबंडेकर आिण समाजवाद ब आबंडेकर आिण समाजवाद ब आबंडेकर आिण समाजवाद     
‘डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी  वतं पणे रा  य समाजवादाचा िस ातं ितपादन केला या िस ांतात  यानंी 

लोकशाही आिण समाजवाद या◌ाचा सुवणम  ये साधला आिण रा  य समाजवादाचा नवीन िस ांत उ ोिषत केला 
याचा अथ  यांनी मा  स िणत रा  य समाजवाद मा  य केला असा होत नाही.’६‘  वतं  मजर प  यांचा जाहीरनामा 
गरीब आिण दिलत वग यां  या उ  कषा  या िन उ ारा  या  येयाने े रत झालेला होता. इतका  येयपुण िन:स द  ध 
व जनिहताब ल द ता दशिवणारा जाहीरनामा त  कालीन राजक य प ांत  विचत सापडले.’७हा  वतं  मजरु प  
हा जातीयवादी प ा  या सघंटना न  हती तर अ  पृ  य वग आिण इतर वग या  यात राजक य सहकायास वाव 
असावा हा हतेु होता. ‘डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरा  या आ थक त  व ानाचा मुलमं , ‘ब जन िहताय, ब जन 
सुखाय’आह.े डॉ. बाबासाहबे यां  या आ थक त  व ानाला सामािजक, धा मक आिण नैितक अिध  ठांना आह.े शोिषत 
आिण िपडीत समाज  यां  या त  व ानाची क बद ुआह.े’८ 
४४४४) डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर आिण  वबाबासाहबे आबंडेकर आिण  वबाबासाहबे आबंडेकर आिण  वबाबासाहबे आबंडेकर आिण  वरा  यरा  यरा  यरा  य        

‘ ामरा  यांसंबंधी  या सुचना के  या गे  या  या संबंधी आपले िवचार  प  ट करताना डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर  हणाल,े खेड े  हणजे  या भागातील एक  थािनक वादाचे क डळे, अ ानाची, कोटया मनाची आिण 
जातीयवादाची गृहा  हणुन रा  यघटनेन ेखेड ेह ेघटक न मानता  य  ती ही घटक मानली या बदल मला आनंद होत 
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आह.े’९आपला दशे हा ब ताशं खे ाचा आह,े ८०% लोक खे ात राहतात  यां  या सामािजक व आ थक े ात 
मागासलेपणा फार मो ा माणात अस  याची जाणीव डॉ. बाबासाहबेांना होती.  यामुळे ामीण जीवनाचा 
सवतोपरी िवकास झाला पािहज े अस े वाटत होत.े ‘२ माच १९३० या दवशी आबेंडकरानंी दिलत हदु  या 
सामािजक  वातं यासाठी नािशक येथे मं दर वेशाचा लढा सु  केला.’१०अ  पृ  य लोकांना  वरा  याचा ह  क िमळून 
दे  याचे  यांचे काय ह ेब जनाचे  वरा  य ह  क दे  याचे काय होते.  
५५५५) डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर आिण सा  यबाबासाहबे आबंडेकर आिण सा  यबाबासाहबे आबंडेकर आिण सा  यबाबासाहबे आबंडेकर आिण सा  यवाद वाद वाद वाद     

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आिण सा  यवाद हा खुप चचचा िवषय आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े
रा  यशा  ाचे  यासंगी होत े त े अथशा  ा  होते. काल मा  सचा सा  यवाद आिण बौ  धम यां  या अ  यासात 
 यानंी खुप केला. ‘डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यानंी भारतीय क  यिुन  ट चळवळ ित  या उदयापासनु अ  पृ  यते  या 

 नावर उदािसन होती हा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचा समज होता. हा समज अगदी चुक होता असे त  कालीन 
इितहास पाहता  हणता यणेार नाही. ि टश सा ा  यशाही  या हालचालीपुढे शहरात िगर  या सु  झा  या हो  या 
आिण कामगारवगही िनमाण हो  याची या सु  झाली. ‘डॉ. आंबेडकर यानंी अनके अडचण ना त ड दऊेन सु ा 
शेतक यां  या चळवळीत सघं टत करीत होत.े १७ स  टबर १९३७ रोजी  यांनी खोती िवरोधी िवधेयकही मंुबई 
िवधीमंडपाला सादर केले परंतु ते  वत:ला कम्  युिन  टांचा क र वैरी समजत होत.े’११ 
नेपाळम  ये काटमांडु  या जागितक ध  म प रषदते डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी बु  क  मा  स या  नावर 
जाहीरपणे मा  स नाही तर बु च आपला मागदाता अस  याच ेघोिषत केल ेमा  सवादी िवचाराचा सखोल िच क  सा 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी लेखणात केलेली आह.े  
६६६६) डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर आिण बौ  धमबाबासाहबे आबंडेकर आिण बौ  धमबाबासाहबे आबंडेकर आिण बौ  धमबाबासाहबे आबंडेकर आिण बौ  धम    

‘डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर  यांनी १४ ऑ टोबर १९५६ रोजी आप  या लाखो समाज बांधवासह नागपुर 
येथे बौ  धमाची दी ा घतेली. दी ा घे  यापुव  १३ ऑ  टोबर १९३५ रोजी नािशक िज  ातील येवल ेये. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांनी धमातरांची घोषणा केली.’१२‘डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी बौ  ध  माच ि वकार 
केला त े  हणतात, बौ  ध  म हा इतर धमापे ा वेगळा आह,े इतर धमाचा पाया व  याची इमारत ई  वर, आ  मा, 
 वग, पुवसंिचतानुसार जाती, गरीब, ीमंत, पाप पु  यनुसार, कमकांड, अंध ा या त  वावर आह ेबौ  धमाने या 

सव गो  टी नाकार  या आह.े क  पनावादी िस ातं नाका न वा  वत जीवनातील सामािजक प रि थतीचे आकलण 
करणारी बु  दी सामािजक जािणव, ा, शील, क णा, या मु  य त  वावर समाज उभा कर  याचा य  न बु  द धमाने 

थम केला.’१३ 
हद ुधमाचा  याग कर  याची घोषणा◌ा के  यानतंर डॉ. बाबासाहबेांनी सव धमाचा तौलिनक अ  यास केला आिण 

शेवटी बौ  धमाचा ि वकार केला.  
िन  किन  किन  किन  कषषषष::::        

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी भारतीय समाजात मुलभुत प रवतन घडवुन आण  यासाठी िवशेष य  न 
केले.  यां  या य  न िवचाराचंा आिण कृतीचा भारतीय समाजाला नवी दृ  टी दली डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी 
सामािजक, राजक य, आ थक, शै िणक िवचार हा  या  या भारतीय समाजाला नवी दृ  टी दे  याचा आधार आह.े 
एकुण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा धा मक व समाज िवषयक दृ  टीकोन हा लोकशाहीवादी, िव ानवादी, 
भौितकवादी प रवतन िन  ठ आह.े वै दक सािह  यान ेब जनां  या जीवनाला व उ  च ित  या सां  कृतीक कायात 
मना  या िवकासात अडथळे िनमाण केले  या  या राजक य िवचाराचा समता,  याय,  वातं य अशा समाज 
िन मतीचे  व  न मांडले.  
    
    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 84 

सदंभसदंभसदंभसदंभ::::        
१) राज  श ु  न काटकर (२००९) एकिवसा  या शतकातील आबेंडकरवाद, सुधीर काशन, थम आवृती, वधा, पु. 
१६३ 
२) दै ऑनलाइन लोकमत, १४ एि ल २०२० 
३) सा  तािहक साधना, १२ एि ल २००८, अंक ३४, प.ु ३  
४) मािसक लोकरा  य,िडसबर २०१८,अंक ४, पु. १२  
५) राज  श ु  न काटकर (२००९) २१ शतकाितल आंबेडकरवाद, सुधीर काशन, थम आवृती, वधा, पु. १३२  
६) धनराज डाहाट (१९९९) डॉ.आबेंडकरांचे समाजवादी चतन, संकेत काशन, थम आवृती, नागपुर, पु. ७६ 
७) धनंजय क र (२०२०) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, पॉ  युलर काशन, मंुबई प.ु ३१७  
८) मािसक लोकरा  य,एि ल २०१६, अंक १०,पु. १६  
९) धनंजय क र (२०२०) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर पॉ  युलर काशन, मंुबई, पु. ४५४  
१०) क  ता पु. १५९  
११) रावसाहबे कसबे (२०२१) आंबेडकर आिण मा  स, पुस्  तक माकट, पुणे प.ु २८२  
१२) राज  श ु  न काटकर (२००९) एकिवसा  या शतकातील आंबेडकरवाद, सुधीर काशन, थम आवृती, वधा, पु. ७७  
१३) मानवलोक रसच बुलेटन जानवेारी-माच २०१६, अंक १३, ISSN२३४९-३९८४, पु. २११  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 85 
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ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सनुदंासनुदंासनुदंासनुदंा    भभभभ     शटेेशटेेशटेेशटेे    
समाजशा  िवभाग, महारा  उदयिगरी महािव ालय, उदगीर ता.उदगीर िज.लातूर 

तावनातावनातावनातावना    
'धमातर' या श दाचा अथ पूव मीचा धमाचा याग क न दसु या धमाचा वीकार करणे असा साधा, 

सरळ सोपा अथ सांगता येतो. धमातरा या येत  कवा समूह आप या मूळ धमातील त व ानाचा याग 
क न नवीन धमातील त व ानाचा अंिगकार करतात. तसेच दो ही धमातील काही सोयी कर त वांचा अवलंब 
करतात. 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ े    

1)धमातर संक पना प  करणे. 
2)धमातराची पा भूमी प  करणे. 
3)धमातराची कारणे प  करणे. 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचंी धमातराची संक पना प  होती ती अशी क , हद ू धमात अ पृ यांना 

सहानुभतूीची वागणूक िमळत नाही. या धमात जातीचा पुर कार क न माणसामाणसात भेद करतो. या धमात 
वातं य, समता, बंधुता नाही, या धमात रा न अ पृ यांचा उ ार होणार नाही हणून यांनी धमातर केले 

पािहजे. बाबासाहबेांनी हद ूधम व समाज व थेला असा  केला क , जो धम अ पृ यांना दवेळात जा यास 
ितबंध करतो, यायला पाणी िमळू दते नाही, अ पृ यां या सावलीचा िवटाळ मानतो. या हद ूधमात अ पृ यांनी 

कशासाठी राहायच?े हणूनच डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरानंी हद ूधम यागाची घोषणा 13 ऑ टोबर 1935 रोजी 
येवला येथे करताच याचे ती  पडसाद दशेभर उमटले. बाबासाहबेांनी इ लाम धम वीकारला तर अ पृ यां या 
िहतासाठी पाच कोटी पयांची तरतूद कर याची घोषणा हदैराबाद या िनजामान े केली होती. ि ती 
धम पदशेकांनीही बाबासाहबेांना ि ती धम वीकार याचे आवाहन केले होत.े पण बाबासाहबेांनी इ लाम व 
ि ती धम वीकार याचा िवचार कधीच केला नाही. 1935 या पूव  हद ूपुढा यांशी झाले या भेटीगाठीत हद ू
सं कृतीच ेनुकसान होईल असा धम मी वीकारणार नाही अशी वाही दली. 

30 मे 1936 रोजी पातपात मोडक मंडळाक रता केले या भाषणात अ पृ यांना बु वचन ल ात घेत यास 
यांना मु चा माग सापडले असे ितपादन हणजेच बु  धम वीकार याचा िवचार 1936 पूव च िनि त झाला 

अस याचे दसून येत.े 2 मे 1950 रोजी द ली या बु  िवहारात वैशाखी पौ णमेिनिम  भाषण करताना व 
प कारांशी बोलताना यांनी बौ  धम वीकार याचा आपला िवचार आह े असे सिूचत केले होत.े 1950 या 
महाबोधीम ये ''बु  आिण यां या धमाचे भिवत ' या लेखात डॉ.बाबासाहबे हणाले, 'जग जर कोणता धम 
वीका  शकेल तर तो बौ  धम होय.' 1951 म ये डॉ.बाबासाहबेांनी बु ी ट सोसायटीची थापना केली. 

बालपणापासूनचे बौ  धमाची पु तके ते वाचत असत. 
जातीभेद, अ पृ यता न  करायची असेल तर धमातरािशवाय माग नाही. धमातराचा माग शहाणपणाचा 

माग आह.े माणसाला जशी वातं याची आव यकता आह े तशी धमातराची आव यकता आह.े धमातर राजक य 
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ह ांच ेसंर ण कर याचा माग आह.े धमातरािवषयी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी आपले ठाम मत िविवध अंगांनी 
बनिवले. त े हणतात क , "माणूस धमाक रता नाही, धम माणसाक रता आह.े माणूसक  ा  क न यायची असेल 
तर धमातर करा. संघटन करायच ेअसेल तर धमातर करा. जो धम अिशि तांना अिशि त रहा, िनधनांना िनर्धन 
रहा अशी िशकवण दतेो तो धम नसून ती िश ा आह.े" 

नागपूर येथे 14 ऑ टोबर 1956 रोजी हद ू धमाचा याग क न बौ  धमाची दी ा घेत यानतंर 15 
ऑ टोबर 1956 रोजी या ऐितहािसक भाषणात नागपूर ह े ठकाण िनवड याचे कारण सांिगतल.े धमातरा या 
इितहासातील पिहले पव हणजे मुसलमान धमा या वीकाराच,े दसुरे वष ह ेभारतात ि टश राजवट थािपत 
झाली. यावेळी ि न िमशन यां यामाफत झालेले धमातर, बारा ा शतकात ब जन हदूचंे कनाटकात लगायत 
धमात झालेले प रवतन यानतंर डॉ.आंबेडकरां या नेतृ वाखाली अ पृ यांचे भारतात झालेले धमातरण अशी अनेक 
धमातरे भारतात आतापयत झालेली आहते. कधी ही धमातरे व छेने तर कधी जबरद तीन ेझालेली आहते. 
धमातराचीधमातराचीधमातराचीधमातराची    कारणेकारणेकारणेकारणे    
दा र यदा र यदा र यदा र य    ::::  

इितहासात जी धमातरे झाली याचे मुख कारण हणजे दा र य ह े सांगता येते. याला महार जातही 
अपवाद नाही. आतापयत ीमंत नी धमातर के याचे उदाहरण अ य प आह.े थम हदूनंी, मुि लम व 
ि नांनी धमातर केले. दु काळ, भौगोिलक प रि थती, या- या भागातील दा र य, ग रबी व ि न 
िमशन यांना िमळालेला ि टश सरकारचा राजा य, धमात रतानंा नोकरीची संधी िमळू लागली यामुळे दा र य 
दरू झाले. 
अ पृ यताअ पृ यताअ पृ यताअ पृ यता    ::::  

अ पृ य मानलेला दिलत वग य समाज हा हद ूधमाचा व हद ूसमाजाचा एक भाग समजला जात असला 
तरी या समाजाला अ पृ य लेखून यांना सामािजक, राजक य, धा मक व शै िणक या े ांतगत येणा या सव 

कार या सोयी सवलतीपासून वंिचत कर यात आले होत.े या समाजाला शतकानुशतकां या गुलामिगरीतून मु  
कर याक रता बाबासाहबेांना वेगवेग या कार या चळवळी करा ा लाग या. 
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    ित सेाठीित सेाठीित सेाठीित सेाठी    ::::  

डॉ. बाबासाहबेांना याची जाणीव झाली क , महारांना गावात इ त नाही, मानमरातब नाही. यांचा 
वािभमान न  झाला आह.े िश या व उ ा तुक ासाठी माणूसक  िवकणे ही मो ा लाजेची गो  आह.े जुन ेत े

सोन े मानल े तर समाजात सुधारणा होणार नाहीत. वावलंबन िशकावे, वािभमान धरावा, व वाची जाणीव 
ठेवली पािहजे. तरच उ ार होईल असे बाबासाहबेांना वाटले. तसेच महाराजानंी वतनाचा लाभ सोडून शेतकरी 
करावी आिण जंगलात या जिमनी िमळवा ा. 
िवषमतािवषमतािवषमतािवषमता    ::::  

हद ू धमात असलेली सामािजक िवषमता ही सु ा धमातराच े कारण होय. येकाचा जातीनुसार दजा 
ठरलेला आह.े यामुळे सामािजक समता हद ूधमात रा न कधीच िमळणार नाही याची जाणीव बाबासाहबेांना 
पदोपदी झाली होती. हणून सामािजक िवषमता ही धमातराच ेकारण हणून सांगता येते. 
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अ पृ यतचेीअ पृ यतचेीअ पृ यतचेीअ पृ यतचेी    जाणीवजाणीवजाणीवजाणीव    िनमाणिनमाणिनमाणिनमाण    करणेकरणेकरणेकरणे    ::::    
थमत: अ पृ यता ही काय आह,े ितचे व प काय, याचा पुरता समज क न घेणे आव यक आह.े सव 

कारची बंदी अ पृ यांवर लादनू यांना जेरीस आणले होत.े परंतु याची जाणीव यांना न हती. या सव कार या 
जाणीव िनमाण क न दणेे ह ेधमातराच ेकारण होय. 
वगवगवगवग    कलहकलहकलहकलह    ::::  

अ पृ यतेचा  हा वग कलहाचा  आह.े एका माणसावर होत असले या अ यायाचा  न ह,े तर 
एका वगाने दसु या वगावर चालिवले या अ यायाचा  आह.े हा वग कलक सामािजक दजा संबंधीचा कलह आह.े 
एका वगाने दसु या वगाशी वागताना आपले वतन कस े ठेवावे यासंबंधीचा कलक आह.े समानते या वागणुक चा 
आ ह धरला क  कलह िनमाण होतो. 
साम यसाम यसाम यसाम य    िमळिवणेिमळिवणेिमळिवणेिमळिवणे    ::::  

मनु याला तीन कारचे साम य अवगत असत.े आ मिव ास, उ साह व मह वकां ा यांचा िबमोड झाला 
आह.े िनराशेच ेव नामदमुक चे वातावरण सव  पसरले आह.े यामुळे आ मिव ास, उ साह व मह वकां ा या तीन 
गुणां ारे साम य ा  कर यासाठी डॉ.आंबेडकरांना धमातराची आव यकता वाटते. 
अ याि मकताअ याि मकताअ याि मकताअ याि मकता    ::::  

मानवी जीवनात या माणे ऐिहक बाब ची गरज आह े याच माणे अ याि मकतेची गरज आह.े परंतु हद ू
धमात ला थान नाही. फ  नी इतरांशी कशा कारे वतन करावे याचे मागदशन केले जात.े ला 

ाधा य नस यामुळे डॉ.आंबेडकरांना हद ूधम हा धम, धम हणून मा य नाही. 
िवकासिवकासिवकासिवकास    ::::  

या िवकासाला तीन गो ची आव यकता असते. सहानुभूती, समता आिण वातं य. हद ू धमात 
अ पृ यांक रता या तीन गो ी नाहीत. कासरण या धमात एका वगाने िव ा िशकावी, दसु या वगाने श  धरावे, 
ितस यान े ापार करावा व चौ यान ेनुसती सेवा करावी असे आह,े डॉ.आंबेडकरांना ह ेमा य न हत.े यामुळे या 

िवकासाला अडथळा िनमाण करणा या आहते. 
वातं यासाठीवातं यासाठीवातं यासाठीवातं यासाठी    धमाधमाधमाधमातरतरतरतर    ::::  

हद ू धमात अ पृ यांना कोण याही कारच े वातं य नाही तर यां या येक कृतीवर धमा या 
मा यमातून बंधन े लादली आहते. यामुळे सव कारच े वातं य िमळिव यासाठी धमातराची आव यकता 
डॉ.आंबेडकरांना वाटली. 
पूवा मीचीपूवा मीचीपूवा मीचीपूवा मीची    ओळखओळखओळखओळख    िमटिव यािमटिव यािमटिव यािमटिव यासाठीसाठीसाठीसाठी    ::::  

या लोकांनी मुसलमान, ि ती, बौ  अगर शीख हणून घेणे ह ेधमातर आह ेपरंत ुते नामांतर दखेील 
आह.े यांना हद ू हणून कोणी ओळखत नाही. यांची पूवा मीची ओळख िमटून गेली आह.े परंतु महार अशी ओळख 
सांिगत यानतंर कोणीही अ पृ यांना जवळ करत नाही. अशा मध या अव थेत घोटाळत राह यापे ा धमातरण 
क न कायमच ेनामांतर क न घेणे डॉ.आंबेडकरांना यो य वाटते.    
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आ थकआ थकआ थकआ थक    उ तीसाठीउ तीसाठीउ तीसाठीउ तीसाठी    ::::  
जोपयत अ पृ यतेचा कलकं अ पृ यांवर आह े तोपयत यांची आ थक उ ती होणार नाही. िजतक  

वरा याची आव यकता हदु थानला आह ेिततक च धमातराची आव यकता अ पृ यांना आह.े आ थक उ तीसाठी 
धमातर गरजेचे आह ेअसे मत डॉ.आंबेडकर न दिवतात. 
मानवते यामानवते यामानवते यामानवते या    ा ीसाठीा ीसाठीा ीसाठीा ीसाठी    ::::  

डॉ. आंबेडकरां या मत,े माणूस धमाक रता नाही तर धम माणसाक रता आह.े माणूसक  ा  क न 
यायची असेल तर धमातर करणे आव यक आह.े संघटना, समता, वातं य, संसार सुखाचा करायचा असेल तर 

धमातर करा अशा कारे डॉ. आंबेडकरांनी धमातराची कारणे िवशद केली. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    

धमातरा या घोषणेनंतर ठक ठकाणी हद ू धम ंथांची होळी, पो या पुरा यांची, दवेदवेतां या मू या, 
फोट ची होळी होऊ लागली. धमातरा या अिधकृत घोषणेमुळे आपण हद ू नाही ही भावना अ पृ यां या 
अंत:करणात दढृ झाली. या एकाच कृतीन ेते अ हद ूबनले. दिलत नेत े हद ूधम ंथांवर, दवेदवेतांवर सडकून टीका 
क  लागले व धमातराला अनुकूल अशी मनोवृ ी अ पृ यांत िनमाण होऊ लागली. 1936 ते 1956 या कालावधीत 
डॉ.आंबेडकरांनी िविवध धमाचा अ यास केला आिण 1956 रोजी आप या पाच लाख अनुयायांसोबत नागपूर 
येथील द ाभूमीवर सामूिहक र या बौ  धमात वेश केला. बौ  धमात वेश हा मानिसक गुलामिगरी 
संपिव यासाठी दखेील होता. 
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""""डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकरआंबडेकरआंबडेकरआंबडेकर    आिणआिणआिणआिण    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    चळवळीचळवळीचळवळीचळवळी""""    
ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . िस े रिस े रिस े रिस े र    रामचंरामचंरामचंरामचं     शटेकरशटेकरशटेकरशटेकर    

सहयोगी ा यापक व समाजशा  िवभाग मुख, संजीवनी महािव ालय चापोली. ता. चाकूर िज.लातूर 

तावनातावनातावनातावना        ::::----    
सामािजक चळवळ ही ामु याने समाजातील ब सं य लोकांकडून समाजां या काही मह वा या 

घटकांम ये प रवतन घडवून आण याचा य  असतो आिण या य ांना िवरोध कर याचा संघ टतपणे समाज 
सुधारकाकडून य  केला जातो ही संक पना सव थम सेट सायमन या च िवचारवंतांनी अमलात आणली. 

भारताम य ेमहा मा योितबा फुले यां यानंतर समता थािपत करणारी चळवळ /आंदोलन पुढे ने याच े
काम यांचे नेतृ व डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यां याकडून कर यात आले. सवसाधारणपणे यांनी 1920 पासून ही 
चळवळ सु वात केली. इ. स. 1920 ते 1956 हा काळ सामािजक चळवळी या संदभात सुवणकार हणून 
ओळखला जातो. कारण याच वेळेस डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी बिह कृत िहतका रणी सभेपासून यांना सु वात 
केली. डॉ.आंबेडकर यांनी बौ  धमाचा वीकार क न यावेळेस चळवळ चा उ ांक गाठला. यांनी सामािजक, 
शै िणक ,आ थक ,राजक य आिण धा मक अशी ापक व पात ही सामािजक चळवळ सु वात केली. जसे क  
1927 म ये झालेला महाडचा चवदार त याचा स या ह असतो. 1930 म ये असलेला काळाराम मं दराचा 
स या ह, अमरावती येथील अंबादवेी मं दर स या ह ,पु याचा पावती स या ह असा वेगवेग या मा यमातून सव 
समाजांना जातीभेद िवस न एक  ये यासाठी या काळात डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केलेल ेकाय िनि तच 
मह वपूण काय हणून ओळखले जाते अशा या महान समाजशा  / समाज सुधारक यांनी केले या सामािजक 
चळवळीचा आढावा आपणास पाहता येईल.  
महाडमहाडमहाडमहाड    चवदारचवदारचवदारचवदार    त याचात याचात याचात याचा    स या हस या हस या हस या ह    ::::----    

मंुबईतील िसताराम केशवराव बेले यांनी 4 ऑग ट 1923 म ये सावजिनक ठकाणी अ पृ यता ना उपभोग 
घेऊ ावा असा ठराव मांडून तो मंजूर दखेील कर यात आला. परंत ु यांची अंमलबजावणी न झा यामुळे बिह कृत 
िहतकारणी सभे माफत महाड येथे 19 आिण 20 माच 1927 रोजी कुलाबा िज ात बिह कृत प रषद आिण यांच े
अिधवेशन घे यात आले. या अिधवेशनाचे अ य  डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर होत.े या प रषदमे ये ामु याने महाड 
या त याच े पाणी सव जमले या लोकांनी ाशन करावे. असे डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांची सहकारी आनंद 

िवनायक िच े यांनी सुचवले आिण या माणे अ य ां या हण यानुसार चवदार त यावर जाऊन पाणी सवानी 
घेतल.े यावेळेस या ठकाणी असणा या सुवण हद ूलोकांना राग आला आिण यांनी या वेळेस या प रषदे या 
लोकावर ह ला केला. यावेळेस डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारताम य ेअसणा या सावजिनक ठकाणी असणारे 
तळी व िविहरी सव अ पृ यता साठी खुले कर याच ेआ हान केले. 
अंबादवेीअंबादवेीअंबादवेीअंबादवेी    मं दरमं दरमं दरमं दर    स या हस या हस या हस या ह    ::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी दिलतां या पाणी ावर जसया प त चा स या ह केला याच प तीने 
दिलतांना हद ूमं दराम ये वेश िमळवून दे यासाठी आिण सावजिनक ठकाणी यांना एकि त ये यासाठी दखेील 
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स या ह करणे आव यक वाटले. मं दर वेशामुळे दिलतांच े  सुटणार नाही यांची क पना यांना होती परंतु 
दिलतांना या समाज वि थत मानाचे थान िमळाले पािहजे. ह ान े यांना राहता आले पािहज.े यामुळेच मं दर 

वेशाची चळवळ यांनी हाती घेतली. ते हाच यांनी अमरावती येथील अंबादवेीचे ाचीन मं दर वेशांसाठी डॉ. 
पंजाबराव दशेमुख यां या नतेृ वाखाली स या ह सु वात केला आिण यावेळी अ पृ यांना दवे थान आिण मं दरात 

वेशासाठी दवे थान किमटी कड ेदोन वेळा अज केला ब याच कालावधीनंतर तेथील िव त दादासाहबे खापड 
यांनी मं दर वेश अ पृ यांना खुला कर याच ेआ ासन डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांना दले. 
काळारामकाळारामकाळारामकाळाराम    मं दरमं दरमं दरमं दर    स या हस या हस या हस या ह        ::::----    

नािशक येथील पंचवटी प रसरामधील काळाराम मं दर ह े भ  हदचू े ा थान आह.े या मं दरात 
वेशासाठी अ पृ यांना म ाव होता. यामुळेच तीन माच 1930 रोजी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर, अमृतराव 

रणखांबे भाऊसाहबे गायकवाड, केशव नारायण दवेरे यां या नेतृ वाखाली आंदोलन उभे कर यात आले आिण 
यावेळी नािशकचे िज हािधकारी गाडन यांनी 2 माच 1930 रोजी मं दर बंद ठेव याचा आदशे दला. तरीपण 
पश लोक या मं दराम ये वेश क न मं दराम ये जात होती. यावेळेस डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी यांना 

िवरोध दशवला आिण 145 लोक एक  येऊन स या हाला ारंभ केला.3 एि ल रोजी बापूसाहबे राजभाऊ 
यां यासह बारा जणांना व नंतर दोन दवसात 68 स या ह ना अटक कर यात आले .7 एि लला 200 स या ही 
सह डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी मं दराकड े िमरवणूक काढली आिण यावेळी अ पृ य लोकांना मं दरात वेश 
क न दला. 
िचरनरेिचरनरेिचरनरेिचरनरे    जंगलजंगलजंगलजंगल    स या हस या हस या हस या ह    ::::----    

िचरनरे ह ेगाव पनवेल जवळ आह ेया ठकाणी 25 स टबर 1930 रोजी जंगल स या ह सु वात झाला 
आिण यावेळी पनवेलचे तहसीलदार आिण स या ही यां याम ये बाचाबाची झाली. यातून ग धळ सु वात झाला 
.पोलीस अिधका यान ेअचानक गोळीबार सु वात केला आिण या म येच एक गोळी तहसीलदारास लागली आिण 
ती ता काळ ठार झाले. यावेळेस ि टश सरकारन ेिचरनेर स या ह िव  अनेक वेगवेगळी कलमे लावून बं द त 
केले आिण यांना िश ा ठोठावली. पुढे यां यावर खटले भर यात आले. यानंतर िचरनरे स या हा या खटला हा 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी िनभ ड प ती युि वाद केला. आिण सवसामा य जनता िव  सरकार असा संघष 
खटला या ठकाणी सु वात झाला. जंगल स या ह खटला अ यासपूण मांडणी क न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 
मांड यामुळे या वेळेस रा वादी नेता हणून यांची खाती िनमाण झाली आिण यामधूनच प रषदे या दसु या 
स ात यांना संघरा य िवषयक उपसिमतीची सभासद हणून िनमंि त कर यात आले. 
लखनऊलखनऊलखनऊलखनऊ    स या हस या हस या हस या ह    ::::----    

लखनऊ येथ े25 माच 1947 रोजी अस ली हॉल वर मोचा घेऊन स या ह सु वात झाला. या स या हात 
एन राजभवन यांना तीन मिह यांची िश ा पण झाली. या स या हा बाबत शंभर स या ह ना अटक झाली. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं        ::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर शीलवंत होत,े क तवंत होते, िवचारवंत होत े गे या अडीच हजार वषा या 
इितहासात यांनी अ पृ यां ब ल केलेल े काय िनि तच मह वपूण आह े . यामुळेच भारतात सव थम दिलत 
समाजा या उ ारासाठी जी कोणी काय केले आह े याम ये सवात अगोदर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केलेले 
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काय  मह वपूण आह.े ामु याने यांनी यां या अनेक स या हामधुन केलेले काय जनतेसाठी उपयु  आह ेतरीपण 
आपण काही िनवडक असेच यां या स या हाचा आढावा घेत यानंतर आपणास असे ल ात येते क , महाड 
,नािशक ,मुखेड ,अंबादवेी ,पावती व लखनऊस या ह ,मनु मृतीच ेदहन, राखीव जागांचा आ ह आिण शेवटी बौ  
धमाची दी ा अशा वेगवेग या ट यातून ही चळवळ पुढे ने याचे काम अ पृ यांना िनि तच जनजागृती घडवून 
आणणारे आह.े असेच आपणास दसून येत.े 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    ::::----    
     1 मनोहर यशवंत  - डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर.संघिम ा काशन ,नागपरू. 
     2 गायकवाड सुिनता  - डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ,सुिवधा काशन ,सोलापूर. 
     3 ा.गायकवाड यादव - भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जीवन व काय, कैलास पि लकेशन औरंगपुरा औरंगाबाद. 
     4 लोखंडे भाऊसाहबे  -डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर स या ही. सुधीर काशन वधा. 
     5 क र धनंजय  - डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर पापुलर काशन पुण.े 
     6 डॉ.आर. एस .क डेकर ,डॉ. एन.जी. ब े  -आधुिनक महारा ाचा इितहास. िच मय काशन .औरंगाबाद. 
     7 फडके य. द. -डॉ.आंबेडकर .प गंधा काशन पुण.े 
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''''युगपु ष डॉयुगपु ष डॉयुगपु ष डॉयुगपु ष डॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकरबाबासाहबे आबंडेकरबाबासाहबे आबंडेकरबाबासाहबे आबंडेकर''''    
सिवता िभवा धनवडेसिवता िभवा धनवडेसिवता िभवा धनवडेसिवता िभवा धनवडे    

िशवाजी िव ापीठ, को हापूर. 
 

भारता या पावन भूमीवर अनेक थोरामो ानंी ज म घेऊन ही भूमी पावन, मंगलमय केली आह.े 
दशेासाठी, समाजासाठी अहोरा  क  क न आपली सामािजक बांिधलक  जोपासली आह े वतःच े घर, ससंार 
याम ये गंुतून न राहता समाजासाठी आप या दशेासाठी आयु य घालिवले आह.े यां या या दशेसेवेचा वारसा आज 
ही भारतीयांसाठी एक आदश आह ेआिण तो आदश कायमच राहील अशा अनेक ने यांपैक  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
ह ेहोत. यांची ओळख वतं  भारताचे पिहले कायदा मं ी, भारतीय संिवधानाचे िश पकार, भारतीय यायशा , 
अथशा , राजनीती त , त व  व समाजसुधारक, प कार, वक ल, दिलत, बौ  चळवळीचे ेरणा थान आिण 
भारतीय बौ  धमाच ेपुन ीवन महामानव, भारतर  इ यादी अनेक पदवीने सारा दशे परदशे ओळखतो. याचंा 
ज म म  या गावी १८९१  साली माता िभमाई व रामजी सुभेदार यां या पोटी झाला. माता रमाई ा यां या 
प ी होत. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी आपले सव ान आिण बळ पणाला लावून रंज या गांज या जनते या, 
शेतकरी, मजूर वगा या तसेच ी वगा या उ ारासाठी अहोरा  क  केले. सग यां या िहतासाठी आप या 
संसाराकड ेही दलु  केले डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणजे अ पैलू ि म व होते. यांना येक े ाचे प रपूण 

ान व मािहती होती. सामािजक, राजक य, आ थक, शै िणक, धा मक, प का रता, कायद ेअशा िविवध े ात 
आप या अमाप कतु वाने व कुशल नेतृ वाने येका या मनात समाज ातंीचे बीज पेर याचे काम बाबासाहबेांनी 
केले. भीमराव रामजी तथा बाबासाहबे आंबेडकर हणज ेएक युगपु ष होय. बु - फुले यांना आदश मानून यां या 
िवचारांचा िव तार करणारे त व ानी हणजे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर होय. भारतीय समाजाची दःुखि थती 
ओळखणारे मनोवै ािनक हणजे डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर. अशा  अनेक अतुलनीय कामिगरी करणा या डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकराचंा आपण केवळ दिलतांच े कैवारी आिण घटनेच े िश पकार  हणून गौरव करतोच, पण 
जगातील सव जनतेला एक मागदशक, दशादशक ठरलेले असे भारद त ि म व हणून ही गौरिव यात आललेे 
आह.े अशा या युगपु ष डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या कायाची ओळख तुत शोध िनबंधातून घेता येईल. 
उ ेउ ेउ ेउ :े:::    

१. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर  यां या जीवन कायाचा आढावा घेणे. 
२. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या सामािजक कायाचे व प तपासणे. 
३. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या राजक य कायाची ओळख क न घेणे. 
४. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे शै िणक िवचार अ यासणे. 
५. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या लेखनातील वैचा रकता समजून घेणे. 

सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती: : : :     
तुत संशोधनात 'युगपु ष डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर' असा अ यास अस यान े डॉ. बाबासाहबेां या 

सािह याच,े यां या कायाच,े मािहतीच ेसकंलन  क न याचे वग करण करणे तसेच िव ेषणा मक सािह य सव ण 
या अ यास  प तीने संशोधन केले जाईल कवा अ यास प ती वापर या जातील. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या िवषयी डॉ टर राज  मोहन भटनागर हणतात क  ,"महा मा बु ानतंर 
जर कोण या योगी पु षाने धम, समाज ,राजकारण आिण अथा या दृ ीने या पृ वीतलावर ातंीचा अिव कार, 
संपूण स यिन ा, स सि वेक बु ी व धमाचरण कर याचा य  केला असेल तर ते होते डॉ. भीमराव आंबेडकर. 
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यांचे ते तेज वी च र  सूयासारखे होत.े चं ासारखी यांची वागणूक आकषक होती. यांचे चा र य सूया माणे 
गहन गंभीर होत.े संता सारखी यांना ान - िव ानाची जाण होती. आिण यांचा वभाव ही संतां सारखा शातं 
होता. यां या काळातील त े असे ि म व होत े जे नहेमीच उपेि त, दिलत ,शोिषत आिण िनबल समाजाला 

ेरणा बल, आधार आिण काश पी आशा दते राहील. डॉ टर भटनागर ह े हदी सािह यातील लेखक आहते. पण 
यां या या सािह यकृतीचा अनुवाद मा  सिचन रायलवार यांनी केल े आह े .बाबासाहबेांचे कादबंरी पान े

ि म व साकार याचे काम भटनागर यांनी केल े आह.े,'युगपु ष डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर' याम ये यांनी 
बाबासाहबेांना बु ानंतर या एक मह वाचा युग वतक हटले आह.े कारण डॉ. बाबासाहबेांनी आपले सारे आयु य 
समाज प रवतनासाठी, समाज ांतीसाठी, समाज उ तीसाठी दशे घडिव यासाठी वेचले आह.े 

डॉ टर बाबासाहबेां या मते  सुिशि त असेल तरच आप या अिधका यांना चांग या कारे समज ू
शकेल, अ यथा राजकारणी लोक अिशि त आिण िनधन ना फसिवतात.  यां यावर अ याय, अ याचार 
करतात. यामुळे लोकानंा िश ण, वसायाचे वातं य, समान अिधकार ायला हवा असा दिृ कोन 
बाबासाहबेांनी बाळगला. यांचा 'रा य समाजवाद' हा गरीब, शोिषत व दबुल लोकां या िहतासाठी आह.े संपूण 
समाजाचे क याण करावयाचे असेल तर दबुलांना अिधक सोयी दणेे हीच खरी समानता आह.े अस े मत 
बाबासाहबेांनी मांडले. 

अशा कारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी समता, बंधुता, वातं य या त वांचा अंगीकार हा ेम, 
सहकाराची भूिमका यातून वृ गत कर याचा य  केला. डॉ.बाबासाहबे ह ेकेवळ भारताच ेघटनाकार नाही तर त े
आदश अशा िव  समाजाच े िश पकार आहते. संपूण िव ाचे मागदशक आहते. माणसाने माणसा माणे वागल े
पािहजे या िवचाराचंे िवचारवंत आहते. 
िवषय मांडणीिवषय मांडणीिवषय मांडणीिवषय मांडणी::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेब ुत असे ि म व असणारे महापु ष होत.े यां या अनेक गुण कौश य 
सव अंगांनी िवकिसत झालेले होते. यां या अनेक पैलूंचा प रचय सव जगाला आहचे. यां या लेखनातनू, 
भाषणातून, भारतीय संिवधानातून तसेच यां या सामािजक ,राजक य, शै िणक वैचा रक लेखनातनू आदशवत 
दशादशक ि म व संप  झालेले दसून येत.े यां या वैचा रक लेखनातनू समाज प रवतन हा उ शे दसून यतेो. 
वातं य ,समता, बंधुता, क णा इ यादी गुणांचे दशन यां या लेखनातनू दसून येते अनेक शतके दिलत समाज ढी 

- परंपरेत, समाज व थेत तून पडला होता. याला आप या दःुखाची जाणीव ही न हती. इतके वष झोपी गेलेला 
समाज पा न डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांची झोप उडाली होती. या समाजाला जागे कर यासाठी आपली लेखणी ह े
श  मानून यांनी ांितकारी चळवळ उभी केली. यांनी िविवध ंथांतून  वैचा रक लेखन केले आह े. यातून यानंी 
आपले वतःचे त व ान माडंले आह.े डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांनी सांिगतललेा हा सोशल मु चा माग जणू 
समाजवादी  त व ानाचे नवे प आह ेअसे हणावे लागेल. 'िशका ,संघ टत हा !आिण संघष करा.' या तीन त वात 
यांचे शै िणक िवचार दसनू येतात. दीन- दिलतांचे दःुख, छळ, अ याय संपव याचा माग हणजे िश ण होय. 

अशी खा ी बाबासाहबेांनी बाळगली आिण कदािचत यामुळेच यांनी चळवळी या मा यमातून जनतेला "तुमचा 
उ ार तु हीच करावयास हवा" आिण हा एकच माग आह,े तो हणज ेराजकारण, राजकारण, कायदा कर याची 
श  आज तु हाला अ  व  िनवारा आिण िश ण दणेे ह े या दशेातील कायद े करणा या जनतेचे काय आह,े 
यासाठी शोिषत वगाच ेिश ण झाले पािहजे .असा आ ह बाबासाहबेांनी धरला. अ याय, ढी, परंपरा ,अंध ा, 

था, परंपरा, गैरसमजुती आिण दीघकालीन गुलामिगरीतून खाल या अ पृ य समाजाला मु  करावयाचे असेल तर 
थम यांना िश णाची गरज आह.े यामुळे सन १९२७ म ये िश णा या ापक िव तारासाठी गतीसाठी पाऊल 

उचलले होत.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे आजोबा हणजे आईचे वडील, व विडलांचे वडील ह ेवतनी, महारक , 
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गावक  सोडून वािभमानाची िमिलटरीची नोकरी करीत होते. आिण हीच घटना बाबासाहबेां या ि म वाची 
घडण हो यास कारणीभतू ठरली. यामुळेच समाज उ ार ही होऊ शकला. पृ य-अ पृ य ह े गुलामिगरी या 
िवळ यात  कसा सापडला आह.े याची जाणीव  बाबासाहबेांना होऊ लागली. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेलहानपणी 'िभवा' या नावान ेओळखले जात होते. मोठेपणी मा  यांना हणज े
1933 ला यांना 'बाबासाहबे' या  आदराथ  नावाने ओळख यात आले व पुढे हचे नाव ढ ही झाले. फार खडतर 

वास बाबासाहबेांनी केला. लहानपणापासूनच याचंे ि म व दःुख, था, वेदना यांनी तावून सुलाखून िनघाले 
होते.१८९६ ते १९०४ पयत बाबासाहबे यांच ेवडील साता यातील ल कर भागात रािहले. ते हा यानंा अनेक  
या भागात राहायला यतेाच पडले. तसेच जातीयतेचे चटके ही यांना बसू लागले. शाळे या वगाबाहरे बसून शाळा 
िशकावे लागले. याचा खोलवर प रणाम होऊन पुढे दिलत उ ारासाठी चळवळ बाबासाहबेांनी उभी केली. 
समाजावर होणारा हा अ याय, अ याचार कती भयानक आह ेयाचे चटके यानंा बालपणापासूनच बस याने यांनी 
दिलतांसाठी महाड या चवदार त याचा स या ह केला. आिण सव मानव जातीचा अिधकार हा पाणी अस यान े 
सवाना पाणी िप याचा अिधकार आह.े पाणी ही नैस गक दणेगी आह.े ती सवाना सारखीच िमळावी असा िवचार 
क न बाबासाहबेांनी महा मा फुले यां या िवचारांवर  आपले पाऊल टाकत समाज ांती घडवली. बाबासाहबे याचं े
महा मा फुले ह े ेरणा थान होते. महा मा फुल ेयां या  ांितकारी चळवळ, सािह याची लेखनी यामुळे बाबासाहबे 

भािवत झाले होते. बाबासाहबेांचेआिण महा मा फुले यांचे िवचार सू  एकच अस याचे दसून यतेे. तसेच 
२४/०९/१९७३ रोजी थापन झाले या स यशोधक समाजाचे "सव सा ी, जग पती! याला नकोच म य ती" ह े

ीदवा य होते या स यशोधक समाजा या िवचाराने बाबासाहबेभारावून गेले होते. महा मा फुलनी ा णी धम 
ंथ िवरोधी िवचार मांडले तसेच वण व थे िवरोधी ही काय केले. यामुळे  बाबासाहबे महा मा फुले यां या बाबत 
हणतात क  "कोई कही ,भी ,कही पर भी जाय,े ले कन हम तो योितबा के माग पर ही चलगे" थोड यात 

बाबासाहबेां या जडणघडणीम ये आजोबा ,आई- वडील, महा मा फुले ,शा  महाराज, माता रमाई यां या ेरणा 
मह वा या ठर या आहते. आिण मह वाचे हणजे बु ां या िवचाराने िव भूषण असे ि म व बाबासाहबेांचे 
घडलेले आह ेह ेल ात यतेे. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    

१. तुत शोधिनबंधातून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या जीवन कायाचा आढावा घेतला आह.े 
२. तुत शोधिनबंधातून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर याचंे शै िणक धोरण मह वाचे आह ेह ेल ात येत.े 
३. तुत शोधिनबंधातून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे समाजकाय व दशे काय करीत असताना आदशवत 

महापु षांचा आदश या त वाचा परामश घेतला आह.े 
४. तुत शोधिनबंधातनू डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे वैचा रक लेखन समाजासाठी, दशेासाठी एकूणच 

िव ासाठी कस ेमागदशक आह ेयाचा शोध घतेला. 
सदंभ सािह यसदंभ सािह यसदंभ सािह यसदंभ सािह य::::    

१. भालबा िवभूते, 'तीन िश ण त '( फुले-शा -आंबेडकर)  ि यदश  काशन को हापूर, थमावृ ी १९९४ पृ  मांक 
१२ 

२. भगत रा.त ुिश णातील थोर िवचारवंत, चैत य काशन को हापुर, पृ  मांक  २२०-२१.  
३. भटनागर राज  मोहन (अनुवाद - सिचन रायलवार) 'युगपु ष आंबेडकर', रया पि लकेशन, को हापूर.२०१६ पृ  

मांक -६. 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकरआंबडेकरआंबडेकरआंबडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    जीवनजीवनजीवनजीवन    वववव    कायकायकायकाय 
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . फडफडफडफड    एलएलएलएल....एचएचएचएच....    

शा.िश. संचालक, कै.सौ. शेषाबाई सी. मंुढे , कला महािव ालय, गंगाखेड. 
तावनातावनातावनातावना    ::::    

िह द ु समाजातील जाती व थेमुळे सामािजक िवषमता िशगेस पोहचली होती. या िवषमतेचे उ ाटन 
क न सामािजक समता थािपत कर याच ेकाय अनेक समाजसुधारकांनी केले. यापैक  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
ह ेएक होत.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेभारतातील पददिलत समाजाच ेसव े  पुढारी होत.े अलौ कक बु ीम ा 
लाभलेला व िव ा यासात सतत रममाण होणारा िव ान, अ पृ य समाजाचा वािभमान जागृत क न यास 
अ यायािव  लढ यास स  करणारा नेता, भारतीय रा यघटनेच ेिश पकार, यात कायदपंेडीत अशा िविवध 
ना यांनी त ेभारतीय जनतेला प रचीत आहते.  

आधूिनक भारता या िन मतीत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा मोठा वाटा आह.े येक भारतीयाला 
अिभमान वाटावा अस े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े एक कांड पंिडत व ासगंी अ यासक होत.े भारतर , 
महामानव, युगपु ष, ांतीसूय, भारतीय रा यघटनेच े िश पकार, आंतररा ीय कत च े कायदते , िश णत , 
अथत , लोकशाहीच ेपुर कत, सामािजक चळवळीचे णेते, मानवी वातं याचे कैवारी, दिलतांचा मिसहा, गौतम 
बु ाचे दया, क णा, ा व िशल ही त वे य  जीवनात आणणारे गोरगरीबांचे कैवारी डॉ. बाबासाहबेांना अशा 
वेगवेग या उपाधीने ओळखले जाते. त ेआधुिनक भारता या इितहासातील एक युग वतक नेत े हणून ओळखल े
जातात. सामािजक समते या यायह ासाठी अ पृ यांना जागृत क न संघटीत करणे व अ हसक मागाने संघष 
कर याचा यांनी माग वीकारला. यासाठी यांनी सव बाजूंनी चळवळ सु  केली. यां या पाने दिलतांना झंुजार 
व खंबीर नेतृ व िमळाले त ेदिलत चळवळीचे ांतीयुग होते. 
जीवनजीवनजीवनजीवन    प रचयप रचयप रचयप रचय    ::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे संपूण नाव भीमराव रामजी आंबेडकर असे होते. यांचा ज म 
म य दशेातील 'म ' या गावी १४ एि ल १८९१ रोजी झाला. यांचे मूळ गाव महारा ा या र ािगरी िज ातील 
'आंबावडे' ह े होय. यां या आईचे नाव भीमाबाई तर वडीलांचे नाव रामजी असे होत.े यांच े वडील ल करात 
सुभेदार होत.े पुढे ते सातारा येथे थायीक झाले. यामुळे यांच े बालपण सातारा येथेच गेले. यानंतर सुभेदार 
रामजी यांनी मुलां या िश णासाठी मंुबईस थलांतर केले. लहान असतानाच यांना अ पृ यतेचे चटके सहन करावे 
लागले. यामुळे ही सामािजक प रि थती बदल यािशवाय समाज बांधवांना याय िमळणार नाही याची जाणीव 
यांना झाली. यामुळे लहानपणीच वा तवावर आधा रत यांची िवचारसरणी होती असे योतीबा फुले यांना 
यांनी गु  मानले व यांच ेिवचार आ मसात केले.  

िश णिश णिश णिश ण    ::::----    
यांचे ाथिमक िश ण सन १९०० पयत सातारा येथे झाले. यानंतर त े मंुबई येथे ए फ टन 

हाय कूलम ये दाखल झाले व तेथेच ते मॅ क झाले. ए फ टन हाय कूल म ये असतांनाच यांना बडोदा सं थानाच े
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राजा सयाजीवराव यांनी िश यवृ ी दली. यानंतर सयाजीराव गायकवाड यांनी यांना कोलंिबया िव ापीठ 
अमे रका येथे पाठिवले. तेथ े यांनी 'भारतातील ापार' या िवषयावर बंध िल न एम.ए. ची पदवी ा  केली. 
१९१६ म ये यांनी 'ि टीश भारतातील ांतीक अथ व थेची उ ांती' या िवषयावर पीएच.डी. पदवी ा  
के यानंतर १९१६ म येच यांनी लंडन कूल ऑफ इकोनॉिम स मधून एम.एस.सी. पदवी ा  केली. १९१७ 
म येच यांनी सयाजीवराव गायकवाडां या बडोदा सं थानम य ेनोकरी केली. यांना तेथे कमचारी व अिधकारी 
यां याकडून अितशय िहनतचेी वागणूक िमळाली यामुळे १९१७ म ये त ेमंुबईला आले. तेथ ेिसडनहमॅ कॉलेजम य े
यांनी अथशा ाचे ा यापक हणून काम केले. यानंतर १९२० म ये ते पु हा लंडनला गेले. 

'' पयांचा , याची उ प ी'' या िवषयावरील बंधाला डी.िलट. ही सव  पदवी िमळाली. ाच वष  
यांनी बॅ र टर ही पदवी िमळवली. येथून पुढे ''अ पृ यता िनवारण'' ह े आपले िजवीत काय मानले. याय, 

सामािजक व आ थक समते या ह ासाठी अ हसक मागाने संघटीत लढा दणेे यांनी पुढील काळातील आपले मुख 
काय हणून वीकारले.  
अ यासअ यासअ यासअ यास    िवषयाचीिवषयाचीिवषयाचीिवषयाची    िनवडिनवडिनवडिनवड    ::::----    

वाढती लोकसं या, बेरोजगारी, मोबाईलचा अितवापर, सनािधनता, मादक व उ ेजक औषधाचे सेवन, 
िवभ  कुटंुब व था, अशा अनेक सम येमुळे आजचा त ण वग भरकटत चाललेला आह.े हणून डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांच ेजीवन व काय समाजापुढे ठेऊन एक आदश जीवन जगता येऊ शकते हणून अ यासासाठी हा िवषय 
घे यात आलेला आह.े  
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    लखेाचेलखेाचेलखेाचेलखेाचे    मह वमह वमह वमह व    ::::---- 

सुिश ीत  समाजाचा आधार तंभ असतो, आिण यावर रा ाचा , दशेाचा िवकास आधारीत असतो. 
िश ण ही ला व समाजाला िमळालेली सवात मोठी ताकद आह,े यावर चे दनैं दन काय, यां या 
गरजा, सम या िनराकरणाची मता वैयि क आिण सामािजक, ा सवासाठी िश ण फार मह वाचा घटक आह.े 
हणूनच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ितकुल प रि थतीतून वत:चे जीवन व काय कशा प तीने घडवता यते े

याचा एक समाजापुढे आदश ठेऊन, समाजासाठी याचा उपयोग हावा या दृ ीने हा लेख खूप मह वाचा आह.े  
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकराचंेआबंडेकराचंेआबंडेकराचंेआबंडेकराचंे    कायकायकायकाय    ::::----    
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    काकाकाकायययय    ::::----    

भारतात परत आ यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी सावजिनक कायात भाग घे यास सु वात केली. दिलतांचा 
उ ार करणे ह े काय यांनी थम हाती घेतल.े अ पृ य संघटन व संघषा या कायाला लोकजागृती ारे गती 
आण यासाठी वतमानप  ह ेबाबासाहबेांना उपयु  साधन वाटत होत.े राजष  छ पती शा  महाराजांनी दले या 
आ थक सहा या या मदतीन ेडॉ. बाबासाहबेांनी ३१ जानेवारी १९२० रोजी यांनी 'मुकनायक' ह ेपा ीक सु  केले. 
११११) ) ) ) बिह कृतबिह कृतबिह कृतबिह कृत    िहतकारीणीिहतकारीणीिहतकारीणीिहतकारीणी    सभचेीसभचेीसभचेीसभचेी    थापनाथापनाथापनाथापना    ::::----    
 अ पृ याम ये जागृती िनमाण कर यासाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी २० जुल ै१९२४ रोजी या सं थेची 
थापना केली. 

२२२२) ) ) ) अ पृ यां याअ पृ यां याअ पृ यां याअ पृ यां या    ह ासाठीह ासाठीह ासाठीह ासाठी    सघंषसघंषसघंषसघंष    ::::----    
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यांनी आप या अ पृ य बांधवांना अ यायाचा ितकार कर यास आिण याय ह ासाठी संघष कर यास 
िशकिवले. 
३३३३) ) ) ) महाड यामहाड यामहाड यामहाड या    चवदारचवदारचवदारचवदार    त याचात याचात याचात याचा    स या हस या हस या हस या ह    ::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी व यां या अनुयायांनी २० माच १९२७ रोजी महाड येथील त याचे पाणी 
ाशन केले, आिण अ यायकारक समाज व थेिव  हा बंडाचा झडा होता ही कृती ितमा मक होती.  

४४४४) ) ) ) मनु मतृीचेमनु मतृीचेमनु मतृीचेमनु मतृीचे    दहनदहनदहनदहन    ::::----    
 सामािजक िवषमता व उ -नीच भेदभाव यांच ेसमथन करणा या ंथाचा ितका मक िनषेध हणून ती 
जाळली.  
५५५५) ) ) ) मं दरमं दरमं दरमं दर    वेशासाठीवेशासाठीवेशासाठीवेशासाठी    स या हस या हस या हस या ह    ::::----    

अ पृ यता िनवार याचा यो य माग हणज ेआहते या सावजिनक व था सवाना खु या करणे हा होय. 
६६६६) ) ) ) धमातराचाधमातराचाधमातराचाधमातराचा    िनणयिनणयिनणयिनणय    ::::----    

नागपूर येथील ऐितहािसक समारंभात आप या असं य अनुयायासह बौ  धमाची दी ा घेतली. 
शै िणककायशै िणककायशै िणककायशै िणककाय    ::::----    

अ पृ यांना िश ण िमळा यािशवाय यांची उ ती होऊ शकणार नाही. यांना आप या ह ाची जाणीव 
होणार नाही ह ेओळखून यांनी आप या बांधवांना िश ण दे यासाठी ो सािहत केल.े  
११११) ) ) ) बिह कृतबिह कृतबिह कृतबिह कृत    िहतकारणीिहतकारणीिहतकारणीिहतकारणी    सभासभासभासभा    ::::----    

अ पृ य समाजात जागृती कर यासाठी शै िणक गती घडवून आण यासाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 
२० जुल ै१९२४ रोजी या सं थेची थापना केली. 
२२२२) ) ) ) अ पृशानंाअ पृशानंाअ पृशानंाअ पृशानंा    सवलतीसवलतीसवलतीसवलती    दे यासाठीदे यासाठीदे यासाठीदे यासाठी    यययय     ::::----    
३३३३) ) ) ) पीप सपीप सपीप सपीप स    ए यकेुशनए यकेुशनए यकेुशनए यकेुशन    सोसायटीचीसोसायटीचीसोसायटीचीसोसायटीची    थापनाथापनाथापनाथापना    ::::----    
१९४६ म ये मंुबई येथे पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी केली.  
    
    
राजक यकायराजक यकायराजक यकायराजक यकाय    ::::----    
    डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी राजक य े ात अ यंत मह वपूण काय केले आह.े अ पृ यांना राजक य 
ह  िमळवून दे यासाठी यांनी ब मोल काय केले आह.े भारतीय घटनेचा आराखडा ठरिवताना यांनी अ पृ यां या 
ह ािवषयी असलेली वचनब ता कधीही सोडली नाही. 
११११))))    अ पृ यानंाअ पृ यानंाअ पृ यानंाअ पृ यानंा    राजक यराजक यराजक यराजक य    ह ासाठीह ासाठीह ासाठीह ासाठी    सघंषसघंषसघंषसघंष    ::::----    

अ पृ यां या िश णाची सोय व यावर समान खच कर याची तरतूद सै य व पोिलस दलात अ पृ यांची 
भरती, अ पृ यांना नोकरीत अ ह  दे याची मागणी केली. 
२२२२))))    गोलगोलगोलगोलमजेमजेमजेमजे    प रषदप रषदप रषदप रषद    ::::----    
 १९३० म ये लंडन येथे भरले या पिह या गोलमेज प रषदते अ पृ य वगाचे ितिनधी हणून 
बाबासाहबेांना बोलाव यात आले होत.े 
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३३३३) ) ) ) पुणेपुणेपुणेपुणे    करारकरारकरारकरार    ::::----    
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर व म. गांधी यां यात २४-२५ स टबर १९३२ रोजी एक करार झाला. यालाच 
पुणे करार या नावान ेओळखले जात.े  
४४४४) ) ) ) राजक यराजक यराजक यराजक य    पपपप     वववव    सघंटनासघंटनासघंटनासघंटना    ::::----    
    १९३५ या काय ानुसार भारतात िनवडणुका घे यात आ या हो या. या संधीचा फायदा घेऊन 
अ पृ यांचा लढा अिधक गितमान कर यासाठी अ पृ यां या उ ारासाठी व यां यात जागृती कर यासाठी 
याच माणे आप या सामािजक कायाला गती यावी, राजक य पाठबळ िमळावे हणून डॉ. आंबेडकर यांनी 

राजक य प  थापन केले. 
११११) ) ) ) वतंवतंवतंवतं     मजरूमजरूमजरूमजरू    पपपप     ::::----    
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी १९३५ म ये या प ाची थापना केली.  
२२२२) ) ) ) प ा याप ा याप ा याप ा या    वतीनेवतीनेवतीनेवतीने    िविवधिविवधिविवधिविवध    ावरावरावरावर    आवाजआवाजआवाजआवाज    उठिवलाउठिवलाउठिवलाउठिवला. . . .     
३३३३) ) ) ) अिखलअिखलअिखलअिखल    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    शे लूशे लूशे लूशे लू    का सका सका सका स    फेडरेशनचीफेडरेशनचीफेडरेशनचीफेडरेशनची    थापनाथापनाथापनाथापना    ::::----    
 अ पृ यांचा सवािगण उ ार कर या या हतेून े समाजाची राजक य चळवळ चालिव यासाठी डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांनी एि ल १९४२ म ये या फेडरेशनची थापना केली.  
४४४४) ) ) ) रपि लकनरपि लकनरपि लकनरपि लकन    प ाचीप ाचीप ाचीप ाची    थापनाथापनाथापनाथापना    ::::----    
 बौ  धमाचा वीकार के यानंतर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी १९५६ म ये रपि लकन प ाची 
थापना कर याच े जाहीर केले होत,े परंतु त पूव च यांचे महाप रिनवाण झाले, परंतु यां या समथकांनी ३ 

ऑ टोबर १९५७ रोजी या प ाची रतसर थापना केली.  
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    लखेाचेलखेाचेलखेाचेलखेाचे    उ ेउ ेउ ेउ े    ::::----    

१) आदश नाग रक तयार करणे. 
२) या ि म वाचा सवािगण िवकास करणे. 
३) मानिसक, शारी रक, सामािजक व नैितक गुणांचा िवकास करणे. 
४) चा र यसंप  नाग रक तयार करणे. 
५) रा ा या िवकासात सुधारले या समाजाचा मोठा वाटा असतो.  
६) रा ीय एका मतेत समाजाची भूिमका अ यासणे. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    लखेाचेलखेाचेलखेाचेलखेाचे    गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके    ::::----    
१) मानवी िवकासाच ेमूळ उदारमतवादी िवचार व सुधारणा परंपरेत दडले आह.े  
२) मानवी िवकासाबाबत आपली वाटचाल कायदािन मतीत पुढे व अंमलबजावणीत मागे आह.े  
३) रोजगारािभमुख िश ण, कौटंुिबक पाठबळ आिण राजक य दबावमु  शासक य वातावरण अिनवाय आह.े  

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    यां यायां यायां यायां या    जीवनजीवनजीवनजीवन    वववव    कायाचीकायाचीकायाचीकायाची    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    ::::----    
११११) ) ) ) भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    घटनचेेघटनचेेघटनचेेघटनचेे    िश पकारिश पकारिश पकारिश पकार    ::::----    
    डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेभारता या घटना सिमतीच ेसभासद होत.े पुढे यांची घटना मसुदा सिमती या 
अ य पदीही िनवड झाली होती. यांनी अितशय प र मपूवक भारतीय घटनेचा मसुदा तयार केला. हणून यांना 
भारतीय घटनेच ेिश पकार हटले जात.े 
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२२२२) ) ) ) क ीयक ीयक ीयक ीय    कायदमें ीकायदमें ीकायदमें ीकायदमें ी    हणनूहणनूहणनूहणनू    कायकायकायकाय    ::::----    
 १५ ऑग ट १९४७ नंतर पंिडत नेह च ेमं ीमंडळ अिधकार ढ झाले, पंिडत नेह ंनी यांना मं ीमंडळात 
घेऊन कायदा खा याची जबाबदारी यां यावर सोपिवली.  
३३३३) ) ) ) वृ पवृ पवृ पवृ प     े ातीले ातीले ातीले ातील    कायकायकायकाय    ::::----    
 वतमानप े समाजा या िवचाराला चालना दे याचे काय करतात. अ पृ यां या मु तेसाठी यां या 
हालअपे ा सवाना कळा ात यासाठी वतमानप ाची िनतांत गरज होती. अ पृ य संघटन व संघषा या कायाला 
लोकजागृती ारे गती आण यासाठी वृ प  ह ेउपयु  साधन आह.े  
४४४४) ) ) ) थंाचीथंाचीथंाचीथंाची    िन मतीिन मतीिन मतीिन मती    ::::----    
 वृ प ा माणेच यांनी आप या ंथा ारे समाज बोधनाचे काय केले. यांनी ंथांनाच आपले गु  मानले.  
५५५५) ) ) ) भारतरभारतरभारतरभारतर     सवसवसवसव     स मानस मानस मानस मान    दानदानदानदान    ::::----    
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतात दिलत समाजा या उ ारासाठी जे काय केल े यास इितहासात तोड 
नाही. आप या अ पृ य बांधवांना संघटीत क न यांना अ यायािव  संघष कर यास व याय ह ासाठी 
झगड यास यांनी तयार केले. दिलतांना मु य रा ीय वाहाशी जोडून आिण भारताची रा यघटना तयार क न 
यांनी या दशेाची फार मोठी सेवा केली. यां या या महान रा सेवे ती कृत ता हणून यां या ज मशता दी 

महो सवा या ारंभाचा योग साधून १४ एि ल १९९० रोजी यांना मरणो र 'भारतर ' हा सव  स मान दान 
कर यात आला.  
६६६६) ) ) ) महािनवाणमहािनवाणमहािनवाणमहािनवाण    ::::----    
 अ पृ यां या उ ारासाठी आयु यभर झटणारा नेता डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे ६ िडसबर १९५६ 
रोजी द ली येथे महािनवाण झाले.  
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----    
    वषानुवष परावलंबी, असहा य जीवन जगणा या अ पृ यांना माणूस हणून वतं  जीवन जग याचा ह  
डॉ. बाबासाहबेांनी िमळवून दला. यां या कायासाठी आपले संपूण जीवन सम पत केले. अ पृ यांचा आ मिव ास 
वाढिवला. अ पृ यांना ताठ मानेन े जग यास िशकिवले. अ पृ य समाज वत: या पायावर उभा राहावा हणून 
यांनी य  केल.े अखे रस घटने या आधारे आपले व  पूण कर याचा य  केला. आज अ पृ य समाजात जी 
व वाची भावना िनमाण झालेली आह.े याच े ेय डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनाच ावे लागेल.  

सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    ::::----    
१) गजानन िभडे- महारा ातील समाजसुधारणेचा इितहास. 
२) धनंजय क र- डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर. 
३) शंकरराव च हाण- डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या सहवासात. 
४) डॉ. िवकास कदम, डॉ. एस. शदे, आर. कांबळे- महारा ातील समाजसुधारणेचा इितहास- अ णा काशन, लातूर. 
५) डॉ. शुभांगी राठी- भारतीय राजक य िवचारवंत- कैलास काशन, औरंगाबाद. 
६) डॉ. सुधाकर जोशी- भारतीय शासन व राजकारण- िव ा काशन औरंगाबाद. 
७) डॉ. रमेश ढोबळे- 'आधुिनक भारतीय राजक य िवचारवंत'. 
८) के. सागर- महारा ातील समाजसुधारक. 
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    ‘‘‘‘‘‘‘‘डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकराचंेआंबडेकराचंेआंबडेकराचंेआंबडेकराचंे    राज कयराज कयराज कयराज कय    िवचारिवचारिवचारिवचार’’’’’’’’    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . च हाणच हाणच हाणच हाण    सखुदवेसखुदवेसखुदवेसखुदवे    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    
समाजशा  िवभाग तथा सद य समाजशा  अ यास मंडळ, वा.रा.ती.म. िव ापीठ, नांदडे माधवराव पाटील 

महािव ालय, पालम. 
तावनातावनातावनातावना    ::::    

अिलकडली काळातील एक थोर सामािजक, आ थक, राज कय िवचारवंत हणून भारतर  डॉ.बाबासाहबे 
आंबेडकरांचा उ लेख कर यात येतो.रा यघटनेच े िश पकार हणून डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर सवाना प रिचत 
आहते. १४ एि ल, १८९१ या दवशी बाबासाहबेांचा ज म झाला.अितशय कठीण अशा सामािजक आिण आ थक 
प रि थतीतून िश ण पूण १९१७ या वष  यांनी मंुबईला एका महािव ालयात ा यापकाची नौकरी केली.नंतर त े
काय ा या अ यासाकड े वळले.लंडनला यांनी काय ाचा अ यास केला.आिण नंतर दिलता या उ ाराच े काय 
केले.अथशा  आिण कायदा या िवषयी या संदभात यांनी मह वपूण िलखाण केल.े याचबरोबर अ पृयता 
यासार या भयानक सामािजक परंपरेचे उ ाटन कर यासाठी यांनी मो ा माणात संघष केला. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी धा मक, सामािजक, आ थक बाजू या बाबत िवचार मांडत असताना यांनी 
राज कय िवचार मांडलेले आहते. राज कय िवचाराचा मागोवा घेताना डॉ.आंबेडकरांना अपेि त असणारी 
लोकशाहीची व समाजवादाची बाजू मह वाची आह.ेआंबेडकरांना यां या सामािजक िवचारांना पोषक अशी 
राज कय बाजू असावी असे वाटत होत.े िवशेषत: लोकशाही शासनप ती भारता सार या दशेात मह वाची आह े
असे यांना वाटत होत.े रा य आिण समाज या दो हीचा संबंध लोकशाही शासन णालीत दशेाचे पररा ीय धोरण 
यासार या िविवध व पाचे राज कय िवचार यांनी मांडले आहते. 

ततूततूततूततू    शोधशोधशोधशोध    िनबधंाचेिनबधंाचेिनबधंाचेिनबधंाचे    उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    :::: 
१) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरां या राज कय िवचारांची उपयु ता प  करणे. 
२) रा य आिण समाज प रवतना या दिृ कोनातून डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरां या राज कय िवचारांची 

गरज जाणून घेणे. 
३) आंबेडकरां या राज कय िवचारांची तूतता प  करणे. 

ततूततूततूततू    शोधशोधशोधशोध    िनबधंाचेिनबधंाचेिनबधंाचेिनबधंाचे    गिृहगिृहगिृहगिृहतकेतकेतकेतके    ::::    
१) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे राज कय िवचार रा य प रवतना या दिृ कोनातून उपयु  आहते. 
२) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरां या राज कय िवचारामुळे आज या राज कय व थेला दशा दे यासाठी 

मदत होईल. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    ::::    

तूत शोध िनबंधासाठी दु यम साधन सामु ीवर आधा रत संसाधनांचा वापर कर यात आला असून 
याम ये ामु याने िविवध संदभ ंथ आिण िविवध मािसकातील त ांचे लेख, याचबरोबर शोध िनबंधाचा आधार 

घे यात आला आह.े  
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ततूततूततूततू    शोधशोधशोधशोध    िनबधंिनबधंिनबधंिनबधं    साराशं पानेसाराशं पानेसाराशं पानेसाराशं पाने    खालील माणेखालील माणेखालील माणेखालील माणे    आहेआहेआहेआहे    ::::    
आंबेडकरांनी राज कय िवचार या अनुषंगाने पुढील माणे वणन केल ेआह.े 

११११) ) ) ) रा यरा यरा यरा य    आिणआिणआिणआिण    समाजसमाजसमाजसमाज    यामधीलयामधीलयामधीलयामधील    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    :::: 
 रा य आिण समाज या दो हीचा अ यंत जवळचा संबंध असतो.डॉ.आंबेडकरां या मते रा य ही एक सं था 
असत.े ामु याने समाजातील सव लोकां या िहताच ेसंर ण करणे ह ेरा यसं थेच ेकत  असते. हणूनच रा यसं था 
आिण जनता िहत या दो हीचा नजीकचा संबंध असतो.कोण याही या िवकासासाठी रा यसं थेन े वातं य 
दले पािहज.ेरा यसं थेन े वातं य दले नाही तर चा िवकास होऊ शकरणार नाही.समाजातील येक 

चा िवकास हा या ला द या जाणा या भाषण आिण धा मक वातं यावर अवलंबून असतो.डॉ. 
आंबेडकरांनी केवळ राज कय वातं याचाच पुर कार केला असे नाही तर यांनी सामािजक, आ थक या सार या 
िविवध व पा या वातं याचा पुर कार केला. समाजा या िहतासाठी रा यसं था िनमाण झालेली असत.े हणून 

येक ने रा याचा आदर केला पािहजे. न े जर रा या या काय ाच े पालन केले नाही तर यामुळे 
समाजात िव सळीतपणा येऊ शकतो.ख या अथान ेसमाजात शांतता व सु व था िनमाण करावयाची असेल तर 

ने रा या या काय ाच ेपालन केले पािहजे.समाजाचे क याण साधन ेहचे रा यसं थेच ेउ शे असते.अशा कारे 
रा य व समाज यां यातील संबंध मानणा या आंबेडकरांनी रा याच े व प क याणकारी असावे असे ितपादन केले. 
२२२२) ) ) ) लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    :::: 
 लोकशाही या शासन वथे या बाबतीत आंबेडकरांनी अनुकुल अशी भूिमका मांडली.आंबेडकर ह े
लोकशाहीच े पुर कत होते.वेगवेग या कार या शासन प तीपैक  लोकशाही ही शासन प ती यो य आह े अस े
यांचे मत होत.ेभारतात संसदीय लोकशाही चांग या कारे जू शकली नाही.याची यांना जाणवी होती.दशेातील 

जनतेच ेक याण व वातं य, समता यासार या बाबी ा  हो यासाठी संसदीय लोकशाहीस उशीर लागतो.संसदीय 
लोकशाहीच े भिवत  ह े अनेक गो ीवर अवलंबून असते.आ थक आिण समािजक समता िनमाण झा यािशवाय 
संससदीय लोकशाहीला कोणताही अथ उरत नाही.समाजातील सव घटकांना सामािजक याय आिण आ थक याय 
िमळ यासाठी कांही घटकांची गरज असते.भारतात संसदीय व पाची लोकशाही वीकारताना काही अटी 
आंबेडकरांना अपेि त हो या.अशा कारे काही अटीवरच संसदीय लोकशाही यश वी होऊ अशी यांना खा ी 
होती.आंबेडकरांनी या अटी खालील माणे सांिगतले या हो या.१) अ पसं याकांचे ितिनधी सरकारात असले 
पािहजे.२) कायकारी मंडळ ह ेिवधीमंडळा या िनयं णापासून वेगळे असावे.३) कायकारी मंडळ ह ेमु  असेल तर 
याचा यो य उपयोग होऊ शकतो.४) अ पसं याकां या िव ासास पा  असणा या नाच अ पसं याकांच े
ितिनधी व कर याची संधी ावी. 

 भारतात लोकशाहीच ेयश ह े या अनेक घटकावर अवलंबून आह.े यापैक  ि प ीय प ती हा एक अ यंत 
मह वाचा घटक आह.ेडॉ.आंबेडकरांनी हणून ि प ीय प तीचा पुर कार केला.अशा प तीमुळे स ा ढ प  
कूमशाही प तीने वागू शकरणार नाहीत. एकप ीय प ती ही अनेक दृ ीने घातक असत.ेकारण एकच प ाच े

सरकार स ेवर आले तर यातून कूमशाहीची वृ ी िनमाण होत.े हणून ि प ीय प त आव यक असत.ेिवरोधी 
प ाचे स ा ढ सरकारवर काही माणात का होईना िनयं ण असत.े िवरोधी प ाने वत:ची भूिमका यो य कारे 
ठरिवली पािहज.े कोण याही कारची अितरेक  भूिमका िवरोधी प ाने घेऊ नय.ेअसे आंबेडकरांना वाटते. 
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 भारतातील लोकशाही शासन व थेत याय व था खूपच मह वाची आह.ेअसे यांना वाटत 
होत.े यायसं था जर अि त वात असेल तर यामुळे कायकारी मंडळ व िवधीमंडळ यावर यो य िनयं ण रा  
शकते.घटनेने दले या नाग रकां या मुलभूत ह ांच े संर ण होत े कवा नाही ह े पाहणे याय व थेचे काय 
आह.ेअशा कारे लोकशाही शासन व थेत यायसं थेला अितशय मह वाची भूिमका बजवावी लागत.ेअस े
डॉ.आंबेडकरांच ेमत आह.े 
३३३३) ) ) ) भारताचेभारताचेभारताचेभारताचे    पररा ीयपररा ीयपररा ीयपररा ीय    धोरधोरधोरधोरणणणण    ::::    
 भारतान े तट थते या धोरणाचा वीकार क  नये असे आंबेडकरांना वाटत होत.ेकारण तट थते या 
धोरणामुळे भारताला एकही रा  िम  हणून राहणार नाही.भारताच े धोरण सा यवादी रा ाबाबत िवरोधी 
असावे.परंत ुअमे रका आिण ि टन यासार या रा ा या बाबतीत त ेधोरण अनुकुल असावे असे यांच ेमत आह.ेअशा 

कारे पररा ीय धोरणाबाबत तट थते या भूिमकेबाबत िवरोधी अशी बाजू आंबेडकरांनी  केली.भारतान े या 
धोरणामुळे वताच ेिहत सा य होत ेअशा कारचे धोरण वीकारावे अशी आंबेडकरांची इ छा होती. 
४४४४) ) ) ) रा भाषारा भाषारा भाषारा भाषा    वववव    भािषभािषभािषभािषकककक    रा याचीरा याचीरा याचीरा याची    क पनाक पनाक पनाक पना    :::: 
 आंबेडकरांनी भािषक रा या या क पनेचे समथन केले यां या मते, भािषक रा यामुळे सरकार ह े
जनतािभमुख होऊ शकत े आिण यामुळे जनतेचहेी िहत होऊ शकते.भािषक त वा या आधारावर जर छोटे छोटे 
रा य अि त वात आली तर यावर क  सरकारच ेयो य िनयं ण रा  शकत.ेअशा कारे रा यांची िन मती कर यात 
आली नाही तर यामुळे काही रा य क  सरकारला अडचणीत आणू शकतात. िह दी ही रा भाषा असावी असे 
यांचे मत होत.े 

५५५५) ) ) ) पा क तान यापा क तान यापा क तान यापा क तान या    िन मतीचेिन मतीचेिन मतीचेिन मतीचे    समथनसमथनसमथनसमथन    :::: 
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी पा क तान या िन मती या बाजुने अनुकुल मत दशिवले होते.अथात 
आंबेडकरां या अशा भूिमकेमागे वैचा रक बैठक होती.मु लीम नेत ेआिण समाज धमा या नावाखाली संघटीत िहत 
अस यामुळे हद ुसमाजाला िवरोध क  शकणारा एक बळ प  िनमाण होईल असे यांना वाटत होत.े हद ुआिण 
मुसलमान असे दोन प  धमा या आधारावर अि त वात आले तर याचे िवप रत प रणाम राज कय व सामािजक 
बाजुवर होऊ शकतील असे आंबेडकरांना वाटत होत.े हणून यांनी पा क तान या िन मतीस पाठ बा दशिवला.दोन 
धमातील तणावामुळे समाजकारणत आिण राजकारणात कोणतेही अडथळे िनमाण होऊ नयेत हणूनच यांनी 
पा क तान या फाळणीस अनुकुलता दशिवली.अथात नंतर या कालावधीत आंबेडकरांनी भारत आिण 
पा क तान या फाळणीस िवरोध दशिवला. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::    
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आपले राज कय िवचार मांडत असताना यांनी कांही मह वाच ेिवचार कवा 
मत  केलेले आहते. लोकशाही शासन प तीत यायसं थेच े े व यांना मा य होत.े वातं य आिण समता या 
िवचारावर िभ त ठेवणा या आंबेडकरांना सामािजक लोकशाही अपेि त होती. याचबरोबर राज कय े ात स चे े
प रवतन हा मु ा यांनी मह वाचा मांडला.नाग रकां या अिधकारािवषयी ापक भूिमका असणारे आंबेडकर 
िनयं ीत लोकशाहीचाही पुर कार करतात. सामािजक लोकशाही ही अ यंत मह वाची आह.ेअसे मत मांड याचा 
आंबेडकरांनी य  केला.तसचे आंबेडकरांनी राज कय लोकशाहीचेही समथन केले.राज कय लोकशाहीच ेभिवत  
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ह ेसामािजक लोकशाही या संबंिधत असत.ेअसा मुलभूत िवचार आंबेडकरांनी मांडला.सामािजक समतेचा आ ह 
धरणा या आंबेडकरांनी समाजात सुधारणेसाठी ापक चळवळही हाती घेतलेली होती.समाजातील अ पृ यांना 
आशेचा नवा करण आंबेडकरांमुळे दसू लागला.सामािजक प रवतनासाठी आिण सामािजक यायासाठी घटनचेा 
आधार यांना मह वाचा वाटला.कारण सामािजक समतेसाठी कायदशेीर बाज ू अ याव यक आह.ेअस े
डॉ.बाबासाहबेांना वाटत होत.ेथोड यात हणज े लोकशाही सामािजक समता, सामािजक याय या यां या 
राज कय िवचारां या बळ बाजू हो या. यामुळे आज या काळातही डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच ेराज कय िवचार 
आज या राज कय व थेला दशादशक ठरतात. याव न आंबेडकरांच ेराज कय िवचार कती मौ यवान आहते ह े
दसून येते. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    :::: 
१) डॉ.ज.रा. शद-े भारतीय राज कय िवचारवंत, कौलास पि लकेशन, औरंगाबाद, १९९९. 
२) ा.बी.बी.पाटील- भारतीय राज कय िवचारवंत, फडके काशन, को हापूर, २००२. 
३) डोळे ना.य.- राज कय िवचारवंत, िच मय काशन, औरंगाबाद. 
४) डॉ. दीप आगलावे- संशोधन प तीशा  व तं े, िव ा काशन, नागपरू. 
५) भारतीय संिवधान- (मराठी आवृ ी) महारा  शासन मंुबई. २००३. 
६) दीप ीपाठी- मानव अिधकार और भारतीय संिवधान- राधा पि लकेशन, नई द ली. 
७) चतुवदी संतोष- मानव अिधकार और संयु  रा संघ- पोई टर पि लशस, जयपूर. 
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डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर आिण दिलत सािह यबाबासाहबे आबंडेकर आिण दिलत सािह यबाबासाहबे आबंडेकर आिण दिलत सािह यबाबासाहबे आबंडेकर आिण दिलत सािह य 
 

डॉ. गो वद ध डीराम उफाडे    
मराठी िवभाग, राजष  शा  महािव ालय वाय , लातूर.४१३५१२ 

तािवक             
दिलत सािह या या िन मती या मुळाशी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे िवचार काय आिण त व ान आह.े 

डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांनी जे िविवध लढे दले, यात काळाराम मं दर, स या ह महाडचा स या ह, धमातराची 
घोषणा व य  धमातर, मूकनायक ,बिह कृत भारत, बु  भारत, जनता, रा यघटनेचे लेखन, गोलमेज 
प रषदतेील सहभाग इ यादी मुळे दिलत समाजाम ये एक कारे आ मभान, नवचैत य िनमाण झालेला दसून यतेे. 
दिलत आिण दिलतेतर ह ेएकाच समाजाचे जरी घटक असले, तरी यांची जगे मूलतः िभ च आहते. १९५६ साली ह े
गृहीत ध नच डॉ. आंबेडकरांनी धमातराचे पाऊल उचलले. दिलतेतरां या वैचा रक गुलामिगरीवर हा य  हार 
होता पण लवकरच डॉ. आंबेडकरांचे महािनवाण झा याने दिलत समाजावरही मोठाच आघात झाला. अशा दहुरेी 
आघात येतून दिलत सािह य उसळी घेऊन उभे रािहले.अ पृ यां या जीवनिवषयक जािणवा बदलले या गे या. 
ते आप या ह  ती जागृत झाले. आप या वर हजारो वष होत असले या अ यायाची यानंा जाणीव झाली. 
वाभािवकपणे संताप यां यात िनमाण होऊ लागला. यापूव  तािपत व थेमुळे ते  करणे यांना श य 

न हते आता मा  ते य  जग यातून व सािह या या मा यमातून अिभ  क  लागले हणून तर दिलत 
सािह यात वेदना, िव ोह आिण नकार इ यादी ती  जाणीवा दसून येतात. जेक  इतर सािह या आढळून यते 
नाहीत. 

दलीप सािह य ह े समाजातील सव कार या अ याय, शोषण, िवषमता यािव  बंड पुकारत े ह े
लोकशाही वातं य समता, बंधुता, मानवतावाद अशा मानवी मू यांचा आ ह धरत ेह ेमू य जर पायदळी तुडिवल े
जात असतील या ठकाणी ते िवरोधही करते. बाबुराव बागूल यांनी एके ठकाणी असे हटले आह ेक ," जो या 
समाजा िव  लढणारा दृ ीकोण घेऊन सािह याची िन मती करील आिण चुक या समाजाला वाटेवर आणील तो 
दिलत सािह यातील असेल." ११११    या मुळे    दिलत सािह य ह े आ मक व पाच े असून ते माणसाचे माणूसपण 
नाकारणा या परंपरांना, ढ ना दिलत सािह य नाकारते. दिलत सािह यात ह े समाजाची व े  अशा मानवी 
मू यांची बांिधलक  मानणारे आह ेअसे ल ात यतेे. 
बाबासाहबे आबंडेकर आिण बाबासाहबे आबंडेकर आिण बाबासाहबे आबंडेकर आिण बाबासाहबे आबंडेकर आिण दिलत सािह यदिलत सािह यदिलत सािह यदिलत सािह य 

दिलत सािह या या संदभातिवचार  करीत असताना असे ल ात येते क , ज माने दिलत असले या 
लेखाकांने िलिहलेले सािह य हणज ेदिलत सािह य कवा दिलतांच ेजीवन यांची दःुखे यािवषयी ही कोण याही 
लेखकाने िलिहलेले सािह य हणजेच दिलत सािह य अशा दोन पर पर िभ  भूिमका मांड या जातात. दिलत 
सािह य ह ेआशावादी दिृ कोन, सामािजक बांिधलक  च ेअतूट नात,े आ मभान, आ मशोध, नकार, वेदना, िव ोह, 
प रवतन, जाती व थेला कडाडून िवरोध तआदी. मह वाची वैिश े आहते. थोड यात सामा यांचे  मांडणारे, 
समकालीन सम यांना वाचा फोडणारे, मजीवी समाजाचे  समाजांसमोर आणणारे सािह य, तसचे दिलत 
जािणवेतून िलिहलेले सािह य हणजे दिलत सािह य असेही हणता येईल.  

हदी ते ये  अलोचककार रघुवीर चौधरी हणतात, ''दिलत सािह य अथात ्सच कहनेवाला सािह य''२२२२        

बाबुराव बागूल यांनी दिलत सािह या या संदभात जो िवचार मांडला ते अ यंत मह वपूण असा आह.े ते हणतात 
क ,दिलत सािह य माणसाला क बद ूबनवते,माणसा या सुख-दःुखाची समरस होते व माणसाला समक ांतीकड े
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घेऊन जात;ेमाणसा या समूहाला हणजचे समाजाला समतेची िशकवण दतेे. माणसाला महान मानते. दिलत 
सािह य ह े माणसा माणसात वैरभाव न पसरिवता ते माणसामाणसात ेम पसरिवते ३३३३  या बागुलां या 
िवचारा माणे डॉ. सदा क हाड ेसु ा याच अनुषंगान ेदिलत सािह य ब ल आपले मत अिभ  केल ेत े हणतात 
क ,"आ थक दृ ा व सामािजक दृ ा िमळून एक सवसमावेशक गिणत वग मानता येईल यात कामगार 
शेतमजूर उपजीिवकेसाठी रमणारे आिण अ पृ यता ही येते यांची िपळवणूक होते ते दिलत" ४४४४    इ यादी अनेक 
िवचारवंत अ यासक आिण दिलत सािह या या संदभाम ये आपले िवचार चतन मांडलेले आहते. याव न डॉ 
बाबासाहबे आंबेडकर यांचे िवचार हचे दिलत सािह या या मुळाशी आहते असे हणता येते.एकूणच भारतर  
डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरां या उदयाने व यां या िवचारसरणीमुळे , िशकवणुक मुळे भारतातील सम  दिलत 
समाजात जागृती िनमाण होऊ लागली. यामुळे दिलत सािह याचे व प पाहणे मह वाचे ठरेल. 
दिलत सािह याच े व पदिलत सािह याच े व पदिलत सािह याच े व पदिलत सािह याच े व प 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर याचंे िवचार काय या मुळे  सम त शू  -अितशू  वगाला  आ मभान आले. यातनू 
तो वतः िवषयीचा शोध घेऊ लागला. यामधूनच जी सं कृती, परंपरा, त व ान, समाज व था, धम व था 
इ यादी ने दिलतांना हीन वागणूक दली इतकेच नाही तर यांनी यांच े

 माणूसपणच या व थेने  नाकारल.े यामुळेच  डॉ.भालचं  फडके हणतात ५५५५ या माणे वेदना व िव ोह 
या मुळेच दिलत सािह यात तो अवतरला. या सवाचे िच  दिलत सािह या या िविवध सािह य कारांमधून 

ित बिबत झालेले आह ेह ेल ात येईल.उदा.किवतेत 
यंबक सपकाळे एका ठकाणी हणतात- 

'आ ही गोड मेकर  
दतेो नोटीस तु यावर  
िनघाली ज स ऑफ ुटीची 
"युवर स वससे आर नॉट र ायड"  

तर दया पवार हणतात, 
" ह ेमहाकवे  
तुला महाकवी तरी कसे हणावे? 
 हा याय अ याचार वेशीवर टांकणारा 
करणारा एक जरी ोक तू रचला असतास.. 
 तर तुझे नाव काळजावर को न ठेवले असत.े"  

                               -दया पवार,क डवाडा 
तर नामदवे ढसाळ या व थेब ल चीड,संताप  करताना हणतात - 

“अंधाराने सूय पािहला ते हा.. 
नरका या क डवा ात कती दवस राहणार आ ही? 
.. .अगितक क ा सारखे आज पयत 
ल रात गंुडाळलेली आमची अ ू गोलिपठा वर नाचिवणा यांनो 
….तुम या पापाचे छीनाल घट फोड यासाठी 
श द हणाले …अंधारात सयू पािहला ते हा" 

- नामदवे ढसाळ. गोलपीठा, पृ.५५ 
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या किवतते नकार व िव ोहाची जाणीव दसते. डॉ.आंबेडकरां या ि म वासमोर आिण कतृ वाकतृ वाकतृ वाकतृ वासमोर 
कृत  होत ज.िव.पवार हणतात- 

''''तू झालास प रि थतीवर वार        
आिण घडिवलास नवा इितहास    
    तो झालास मूक समाजाचा नायक        
आिण जागा केलास उभा बिह कृत भारत”    

-ज.िव.पवार,नाकेबंदी पृ.१८-१९ 
 बाबासाहबेा ब लची अपार ा ज.िव पवार यांनी या किवतेतनू  केली आह.े 

याच माणे ी. म .माटे सार या कथाकारां या कथेमधूनसु ा अ पृ य समाज जीवना या जीवन 
जािणवेचे िच ण कथेमधून फारसे दसत नाही. यासंदभात भालचं  फडके यांचे िवचार मह वाचे वाटतात. त े
हणतात क , "उपेि त सरानंा जय पशु पातळीवरचे जीवन जगावे लागते याला भरणा दसतील समाज जबाबदार 

आह े जाितिन  रचना जबाबदार आह े आह े ही जाणीव मरा ांची कथा िनमाण क  शकली नाही." ६६६६    यामुळे 
बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचारांनी भािवत होऊन दिलत कथाकारां या नायक परंपरे या िवरोधात  बंड क न 
उठलेले दसून येतो. उदा. अ णाभाऊ साठे यां या मशानातील सोनं या कथतेील 'भीमा', शंकरराव खरात यां या 
'तडीपार' या कथेतील 'मलू' तसेच िवचार वण करणा या िव ोहाचा ला हा ी. बाबुराव बागूल यां या कथा 
लेखनातून उसळते. यां या जे हा मी जात चोरली होती या कथतेील नायक 'कािशनाथ' हणतो क , 'कामगार 
हणून मी मरणार नाही' याच बरोबर बर या कधी येत ेमा तरांच ेउदगार ऐकतात वाचकाचे मन हलेावून जाते त े
हणतात, ''तुमचा मार मी कुठे खा ला? हणूनेच मला मारल"े सामािजक िवषमतेचे बीज पेरणारा मनु 

अस यामुळेच बाबूराव बागूलां या कथेतील नायक िव ोहाची मशाल हाती घेत अस याचे ल ात यतेे. मरण व त 
होत आह े (१९६९) आिण सूड (१९७०) याच माणे ना काराम येही अ पृ य समाजाचे िहणकस जीवन , 

थािपतांना कडून झालेली उपे ा , अ याचार , छळ अंध ा यांचे दशन घडते . 
थािपत समाज व थेिवषयी चीड हणजे िव ोहाची वृ ी ह ेदिलत ना  वाड्.मयचे खास वैिश  

हणता येईल. ा दिलत नाटकांचे व प ाधा याने ित या मक, संत ता, वेषपूणता, झाले या अ यायाचा 
ती  िनषेध इ यादीचे दशन घडते. दिलत नाटके सामािजक प रवतन आिण सामािजक बांिधलक ची क बद ूआहते. 
उदाहरणाथ म वंतर, याय , युगया ा इ यादी समाजातील व तुि थती आिण मानवी जीवनातील वा तवता दिलत 
नाटक नाका  शकत नाही. हणूनच प रवतनाचा िवचार दणेारे सामािजक बोधना या चळवळीच ेएक भावी 
ह यार मानले गेले आह.ेया चळवळीने दिलत सािह यालाच न ह ेतर मराठी सािह याला समृ  केलेले आह.े दिलत 
आ मकथनांमुळे तर मराठी सािह य रा ीय व आंतररा ीय पातळीवर पोहोचलेले आह.े बलुतं- दया पवार, 
आठवण चे प ी- .ई. सोनकांबळे, उपरा- ल मण माने, मु ाम पो  दवेाचे गोठणे- माधव क डिवलकर, िजणं 
आमुचं- बेबी कांबळे, मला उ व त हायचंय- मि लका अमरशेख, मा या ज माची िच रकथा-शांताबाई कांबळे, 
उच या- ल मण गायकवाड, को हा ाचं पोर- कशोर शांताबाई काळे, अ रमाशी- शरणकुमार लबाळे, बेरड- 
िभमराव ग ती, का ावरची पोटं- उ म बंडू तुपे, आमचा बाप आन आ ही- नर  जाधव, अंतः फोट- कुमुद पावड,े 
तराळ अंतराळ - शंकरराव खरात, ढोर - भगवान इंगळे आदी. आ मच र ाने खर जािणवा द या 

अशा कारे लिलत सािह या या क थानी डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचाराची आिण कायाची 
ेरणा होती असे हणता येईल. 

समारोप    
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दिलत सािह याने मराठी एकूण भारतीय सािह याम ये वा तववादी सािह याचा एक जोरकस असा वाह 
िनमाण केला हजारो वषापासून यांचे शोषण होता होत ेअशा समाजातून पुढे डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यां या 
िवचारांनी े रत होऊन अनके लेखक कवी कथाकार यांनी आप या सािह या या ारे अ पृ य समाजाला जागे केले. 

दिलत सािहि यकाने आप या सािह यातनू दिलतांवर होणा या अ याय अ याचार शोषण िवषमता इ यादी 
िव  आवाज उठिवला वातं य समता बंधुता मानवतावाद इ यादी मू यांची बांिधलक  या सािह यामधून 
सांग याचा य  केला. यामुळे दिलत सािह य जी खरता आली आह े यात बाबासाहबे आंबेडकर यां या 
िवचारांचे आिण कायाचे आह ेमोठे योगदान आह ेह ेमा य करावेच लागत.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं 

१) बाबुराव बागलू, दिलत सािह य: आजचे ांती िव ान, दशा काशन नािशक आ १९८१, पृ  ०६ 

२) हनुमंत पाटील दिलत सािह य और वैि कता, समता काशन, रमाबाई नगर. आ २०११ पृ  १५. 
३) बाबुराव बागलू उिन.पृ २६ 
४) सदा क हाडे दिलत सािह य िच क सा, व प काशन, औरंगाबाद. पृ  ४५. 

५) रा.ग जाधव, िनळी पहाट, साधना काशन, दआु पणुे.पृ  ५ 

६) भालचं  फडके,  दिलत सािह य वेदना व िव ोह, ी िव ा काशन, पुणे दआु १९८९.पृ १७९. 
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डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर एक समाजशाबाबासाहबे आबंडेकर एक समाजशाबाबासाहबे आबंडेकर एक समाजशाबाबासाहबे आबंडेकर एक समाजशा     
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सौसौसौसौ. . . . माधरुी गो वद िगरीमाधरुी गो वद िगरीमाधरुी गो वद िगरीमाधरुी गो वद िगरी    
महा मा गांधी व र  महािव ालय, अहमदपूर 

तावनातावनातावनातावना::::    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी भारतीय समाज व थेचे समाजशा ीय अ ययन क न भारतातील 

समाजशा ीय अ ययनाला चालना दली. परंतु डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े एक समाजशा  होते ही गो  
सवसामा य लोकांना आतापयत मािहत न हती. कारण आंबेडकरां या समाजशा ीय संशोधनाची दखल येथील 
समाज शा ांनी घेतली न हती. जाती व थे या संदभात अ यंत सू मपणे वै ािनक अ ययन कर याचे ेय डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांचे आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे योगदान भारतीय समाजा या दृ ीकोनातून ब मुखी 
व पाचे अस याचे आढळत.े यां या अ यायनामुळे, सशंोधनामुळे आिण समाजसुधारक कायामुळे त ेसंबंध जगाला 

प रचीत आहते. याचबरोबर डॉ. आंबेडकरांनी या शा ाचा अ यास केला. यात अथशा , रा यशा , इितहास, 
त व ान, मानवशा  व धमशा  इ. िवषयाम ये ते पारंगत होतेच यां या काय ा या अ ययनाला तोड न हती. 
या सव बाबीबरोबर ते भारतीय समाज व थेच ेमोठे अ यासक होते. यां या अ ययनाला शा ीय आधार होता. 
वै ािनक बैठक होती यामुळेच ते िनि तच एक भारतीय ‘समाजशा ’ ठरतात.  

भारतातील िव ापीठात समाजशा ाचा वतं  िवभाग सु  हो यापूव च अमे रके या कोलंिबया 
िव ापीठात ९ मे १९१६ ला भरले या ‘डॉ. ए.ए. गो डनवायझर मानविव ान प रषदते २५ वषा या एका त ण 
भारतीय समाजशा ाने भाग घेतला होता. या त ण भारतीय समाजशा ाने या प रषदते भारतातील 
जातीची, उ प ी आिण िवकास हा संशोधनपेपर सादर केला होता. हा पेपर १९१७ या इंिडयन � टी े री म य े

िस  झाला होता. हा त ण भारतीय संशोधक हणजचे डॉ. बी.आर. आंबेडकर होय, या संशोधन पेपर म ये जाती 
कशा िनमाण झा या? या का टकून रािह यात? या संबधीचे मानवशा ीय आिण समाजशा ीय िव ेषण डॉ. 
आंबेडकरांनी केल.े 

समाजशा  पानेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा आढावा घेताना यानंी भारतीय समाजाचा दोन 
दृ ीकोनातून अ यास केला. याम ये पिहला दृ ीकोन दिलतवादी दृ ीकोन होय. भारतीय समाजातील दिलत 
समाजाचे समाजशा ीय अ ययन कर यावर भर दला. यां या समाजशा ीय अ ययनाचा दसुरा दृ ीकोन 
सामािजक मानवतावादी दृ ीकोन होता. याम ये वातं य, समता,आिण बंधु व आिण सामािजक याय यावर यांनी 
भर दला. डॉ. बाबासाहबेानंी आ थक घटकावर याच माणे राजक य सामिजक दृ ीकोनातून मह वपूण िवचार 
मांडले आह.े तसेच यांनी समाजशा ीय दृ ीकोनातून संशोधना मक अ यास केला आह.े यांचे संशोधनाचे काय 
ल ात घतेा ते भारतीय समाजशा ाचे जनक सु ा ठ  शकतात. कारण भारतात समाज शा ाची सु वात 
हो याअगोदर आंबेडकरांनी भारतातील जातीय व थेवर संशोधना मक लेखन केले. 
उ ेउ ेउ ेउ े::::    
१) डॉ. बाबासाहबेआंबेडकरांचा ‘समाजशा ’ या पाने आढावा घेणे. 
२) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी ‘ समाजशा ’ पाने भारतीय समाजातील या या घटकाचा अ यास केला 

याचा आढावा घेणे. 
३) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या समाजशा ीय िवचारांच े चतन करणे. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ‘समाजशा ’ पाने भारतीय समाजातील या या घटकांचा अ यास केला या 
िवषयांचे सिव तर िव ेषण पुढील माणे: 
११११)))) जातीिवषयक अ ययन जातीिवषयक अ ययन जातीिवषयक अ ययन जातीिवषयक अ ययन :::: 

जाती व थे या संदभात अ यंत सू मपणे वै ािनक अ ययन कर याचे ेय डॉ. आबेंडकरांचे आह.े तरी 
दखेील समाजशा ांनी यां या अ ययना या संदभात एक अ र िलिहले नाही. यामुळे यां या जाती व थ े
संबधी या समाजशा ीय अ ययनाची मािहती इतरांना होवू शकली नाही. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय 
समाजातील जाती व थेचा सखोल अ यास केला.  १९१६ म ये अमे रकेतील कोलंिबया िव ापीठाम ये िशकत 
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असताना मानवशा  िवभागात ‘ भारतीय समाजातील जाती’ या िवषयाचा शोधिनबंध सादर क न 
जाती व थेचे िव तृत, िवदारक िच  जागितक पातळीवर मांड याचे काम यांनी केले.  
२२२२)))) िश णासबंधंी अ ययनिश णासबंधंी अ ययनिश णासबंधंी अ ययनिश णासबंधंी अ ययन:::: 

िश णाला डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सामािजक प रवतनाचे साधन हणून िश णासंबाधी मौिलक अस े
िवचार मांडले सामािजक दखु यावर िश ण हचे औषध आह े असा यांचा दृ ीकोन होता. भारतातील शै िणक 
सम येचा अ यास करताना िश ण, िश णसं था, िश ण प ती, शासनाचे िश णाबाबतचे कत  याबाबीवर 

काश टाकला. 
३३३३)))) ीसबंधंी अ यीसबंधंी अ यीसबंधंी अ यीसबंधंी अ ययनयनयनयन:::: 

डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय समाजातील ि यां या सामािजक दजाचे सखोल अ ययन केले. ि यां या 
सामािजक दजात सुधारणेसाठी ीिश णाचा माग सांिगतला. ि यांना पु षां या बरोबरीचे थान िमळावे 
यासाठी यांनी ससंद सभागृहात हद ूकोड िबल मांडले. बाबासाहबेांनी ि यां या राहणीमानावर, िश णावर भर 
दवूेन भाषणे, िलखाण क न यांचा सामािजक दजा सुधार यावर भर दला. याव न यां या ीह ामागचा 
याग दसून येतो.  

४४४४)))) अ पृ यतसेबंधंी अ ययनअ पृ यतसेबंधंी अ ययनअ पृ यतसेबंधंी अ ययनअ पृ यतसेबंधंी अ ययन:::: 
जाती व थेच े कडू फळ हणजे भारतीय समाजातील अ पृ यता होय. डॉ. आंबेडकरांनी अ पृ यतेचे 

सखोल अ ययन केल.े डॉ. आंबेडकरांनी हद ूधम ंथाचा सखोल अ यास केला व वण व था अ पृ यतेस कशी 
जबाबदार ठरली याचे प ीकरण दले. अ पृ य मुळचे कोण कवा वाताहत झाले या लोकांचा िस ांत याम ये डॉ. 
आंबेडकरांनी ऐितहािसक घटनांचा आधार घेतला आह.े 
५५५५)))) धमासबंधी अ ययनधमासबंधी अ ययनधमासबंधी अ ययनधमासबंधी अ ययन:::: 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी िविवध धमाचा अ यास केला आिण बरेच िलखाण केले. यानंी ामु यान े
हद ूधम व बौ  धमाचा अ यास केला. भारतातील धमिचक से या परंपरेत डॉ. आंबेडकरांची भूिमका मह वपूण 

रािहली आह.े हद ूधमातील जाचक रीती रवाज, बंधनावर टका के या. रड स इन हदझुम यासार या ंथातनू 
हदधूमातील दोष दाखवले. मनु मृतीचे खंडण आिण दहन केल.े धमातर केले. िविवध धमाचा समाजशा ीय 

दृ ीकोनातून तौलिनक प तीने अ यास केला शेवटी बौ  धमा या त वाशी ते ससुगंत झाले. यावर ‘The Buddha 

And His Dhamma’1957या मौिलक ंथाचे काशन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या महापरीिनवाणानतंरझाले. 
६६६६)))) भारताच ेराजक य सामािजक अ ययन भारताच ेराजक य सामािजक अ ययन भारताच ेराजक य सामािजक अ ययन भारताच ेराजक य सामािजक अ ययन : : : :  

िविवधतेने नटले या भारतीय समाजाला वातं य, समता, बंधु व व सामािजक याय यावर आधारलेली 
संसदीय शासन णाली ता  शकते. असे िवचार यांनी मांडले भारतासाठी आव यक अशी शासन णाली  हणून 
‘लोकशाही’ शासन णालीचा यांनी उ लेख केला. यानंी रा यसमाजवादाचाही ि वकार केला.  भारतासाठी ‘एक 

 आिण एक मू य’ चा ि वकार यांनी केला. दशेा या, समाजा या िवकासासाठी ‘संघरा य’ शासन व था 
आव यक अस याचे यांनी  केले. 

 

िन कषिन कषिन कषिन कष::::    
डॉ. आंबेडकर ह े संशोधनवृ ीचे िवचारवंत होते. यामुळे भारतातील जाती व था या ाचीन 

व थेसंबंधीचे िव ेषण अ यंत मु सेुदपणे आिण पुरा ाचा आधार घेवून यांनी केले. जाती सार या अ यंत ि ल  
अशा व थेचे समाजशा ीय दृ ठीकोनातून िव ेषण यांनी केले. या िस ातंामुळे भारतीय समाजशा ास िवशेष 
योगदान लाभले आह.े डॉ. आंबेडकरांनी ऐतहािसक घटनां या आधारावर आपला अ पृ यतेसंबधीचा िस ातं 
मांडला असला, तरी यांनी व तुिन  दृ ीकोन ठेवून अ पृ य ह ेमुळचे कोण आहते याचा शोध घेतला. 

एकंदरीत भारतीय समाजाचा दिलतवादी दिृ कोनातनू, मानवतावादी दृ ीकोनातून डॉ बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी भारतीय समाजाचा समाजशा ीय अ यास केला. भारतीय समाजातील जाती व था, अ पृ यता, 
धम, ी-जीवन, िश ण णाली, आ थक जीवन, राजक य व था इ. घटकांचे सखोल अ ययन केले. याचबरोबर 
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समाजसुधारणेच ेकाय केले. या अ ययनाला, संशोधनाला, िवचारला शा ीय आधार होता असे आपणास सांगत 
येईल. 
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::    

भारतात समाजशा ा या अ ययनाला सु वात हो या या अगोदर डॉ. आंबेडकरांनी जाित व थे या 
संदभाम ये मह वपूण संशोधन केले. एवढेच हवे तर समाज व थे या अ यासाला पाया घाल याचे काम यांनी 
केले असे हटले तरीही अित यो  ठरणार नाही. या अथाने डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेसमाजशा  ठरतात.  
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    सचूीसचूीसचूीसचूी::::    

१) अिभजात समाजशा ीय िवचार – डॉ. दीप आगलावे 
२) समाजशा ीय िवचारवंत – दरूिश ण क  िशवाजी िव ापीठ  
३) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर – धनंजय क र 
४) समाजशा ीय िवचारवंत – ा. डी.एम. तंगलवाड 
५) महामानव डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर – डॉ. ानराज कािशनाथ गायकवाड  
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डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारिवचारिवचारिवचार    
    

ाााा....    बालासाहबे िशवाजी पवारबालासाहबे िशवाजी पवारबालासाहबे िशवाजी पवारबालासाहबे िशवाजी पवार    
वािण य िवभाग, माधवराव पाटील महािव ालय पालम. 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक::::----    
अलीकड या काळातील एक थोर आ थक, राजक य व सामािजक िवचारवंत हणूनडॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर यांचा उ लेख कर यात येतो. घटनात , गाढे अ यासक, कायदा पंिडत, दिलतांचे कैवारी, राजकारणी, 
िश णत  तसेच समाजसुधारक अशा अनेक बाब ारे यांची ओळख प  करता येत.े तसेच या काया ित र डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांच ेमु य काय ही एक अथत  हणून दखेील आह.े 14 एि ल 1891 रोजीयामहा मानवाचा 
ज म झाला. अितशय कठीण अशा आ थक प रि थतीतून यांनी आपले िश ण पूण केले. डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांचा अथत  हणून उ लेख करताना यां या िश णामधील बराचसा भाग हा अथशा  या िवषयात 
अस याचे दसून यते.े डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांनी अथशा  िवषयाम ये नवीन िस ांताची मांडणी केललेी 
नाही. परंतु यां या काळात भारताम ये उ वले या अनेक आ थक ांशी िनगिडत बाब चा अ यास क न 
यावरील ावर उपाययोजना सुचिव या आहते. यानंी केले या अ यासातून पुढे आले या बाबी कोण या हो या 
या बाबीचा उ लेख सदरील शोधिनबंधाम ये कर यात आलेला आह.े याबाब चा वेध घेऊन यांनी आपले आ थक 

िवचार मांडलेआहते. 
शोधिनबधंाचंी उ ेशोधिनबधंाचंी उ ेशोधिनबधंाचंी उ ेशोधिनबधंाचंी उ :े:::    

1) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरां या आ थक िवचारांचा आढावा घेणे. 
2) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर याचंे अथत  हणून आसले या भूिमकेचे अ ययन करणे. 
3) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी केले या सामािजक कायामुळे यां या दलुि त झाले या पण मह वा या 

आ थक िवचाराचंी वतमानकाळातील ासंिगकतापाहणे. 
4) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर याचंे उ ोग,कृषी, म, कामगार िवषयक िवचारांवर काश टाकणे. 

सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::----    
तुत संशोधन कायासाठी मािहतीचे सकंलन कर यासाठी ामु याने ि तीयसाधनसामु ीचा वापर केलेला 

आह.े याम ये संबंिधत िवषयाची िविवध पु तके, िविवध संदभ ंथ, मािसके, वृ प ांमधील मािहती तसेच इंटरनटे 
वरील  वेबसाईटचाही उपयोग कर यात आलेला आह.े    
डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचार    

डॉ बाबासाहबे आंबेडकराचंे आ थक िवचार ह े यां या काळातील भाषणातून, वतमानप ातून ज ेिलखाण 
केले यामधून तसेच वतं  मजूर प ाचा जाहीरनामा मांडला आिण अथशा ावरील जे पु तक िलिहले आहते 
याम ये यांचे आ थक िवचार दसून यतेात. काही मह वपूण आ थक िवचार पुढील माणे आहते.    

1111))))अथशा ाचेअथशा ाचेअथशा ाचेअथशा ाचे    व पव पव पव प::::    
अथशा ाम ये आ थक वहारांचा व संप ी या बाब चा िवचार होतो पण या बाबी बरोबर समाज 

क याणाचा िवचार अथशा ात हावे असे प  मत डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांच े होत.े १संप ीचे समान वाटप 
हावे असे यांच े मत होत.े जाित व थेच े दशेा या अथ व थेवर िवपरीत प रणाम होतात. यामुळे दा र , 

आ थक िपळवणूक, असमानता िनमाण होते. इ.स.1936 म ये यांनी मजूर प  थापन केला यां या जाहीरना यात 
आ थक धोरणाबाबत िवचार मांडले आहते.    
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2)2)2)2)िनयोिजतअथ व थािनयोिजतअथ व थािनयोिजतअथ व थािनयोिजतअथ व था::::    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनीिनयोिजत अथ व थे या सदंभात हटले होते क , “भारतीय समाज व थते 

ज माने जात ठरते, जातीन े वसाय िनि त होतो. यामुळे आ थक िवषमता िनमाण होत.े यातनू संप ीच े
क ीकरण घडून येत.े उ पादनात वाढ करणे व रा ीय संप ीचे समान वाटप कर यासाठी तरतूद करणे या 
िनकषावर आधा रत समाजा या आ थक जीवनाचे िनयोजन कर याची जबाबदारी शासनाची असत.े” असेिवचार 
िनयोिजत अथ व थे या सदंभात बाबासाहबेांनी मांडले आहते.२    
3)3)3)3)    आ थक  िवषमताआ थक  िवषमताआ थक  िवषमताआ थक  िवषमता::::----    

आरि त धोरणाचा यानंी शा शु  अ यास केला. आ थक िनकष व गुणव ा ह ेिनकषठरिव यास याय व 
सामािजक समता याचंा लोपहोईल. यांना याय व सामािजक समता थािपत हावी अस े वाटत होते. 
बाबासाहबेांनी आ थक िवषमता कमी कर यासाठी सावजिनक े ात उ ोग धंद े करावेत भूिमहीनानंा जमीन 

ा ात  जिमनीचे रा ीयीकरण करावे अस ेसांिगतल.े    
4444))))रा य समाजवादरा य समाजवादरा य समाजवादरा य समाजवाद::::----        

बाबासाहबेां या रा य समाजवादी त व ानात वातं य अपेि त होत.े यांना आ थक दृ ा दबुल 
घटकािवषयी तळमळ होती. आ थक व सामािजक प रवतन हावे यासाठी रा य समाजवाद वीकारावा अस े
बाबासाहबेांचे मत होत.े यांनी मांडले या रा य समाज वादाबाबत सामािजक आ थक बाब च े शासनाकडून 
िनयं ण अपेि त होत.े३    
5555))))चलन चलन चलन चलन िवषयक िवचारिवषयक िवचारिवषयक िवचारिवषयक िवचार::::----     

इ.स.1922 म ये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी डी. एस. सी. या पदवीसाठी “लंडन कूल ऑफ 
इकॉनॉिम स” पयाचा पयाचा पयाचा पयाचा  हा बंध िलिहला होता.४ या बंधाम ये यान े भारता या पया या उ ातंीचा 
ऐितहािसक आढावा घेतला आह.े यावेळीअथशा ाम ये पयाची जडण-घडण ही सुवण प रमाणात असावी क  
सुवण िविनमय प रमाणातयाबाबत वादहोते. सुवण िविनमय प रमाण लविचक आह ेभिव यकालीन अथ व थलेा 
उपयु  आह े हणून ोफेसर के सयांनी सुवण िविनमय परीमानाचा पुर कार केला. डॉ. बाबासाहबेांनी या 
िवचाराला िवरोध केला. यां यामते, सुवण िविनमय प रमाणात थैय राहत नाही, यात लविचकता आह ेपण चलन 
िन मतीवर  यात मयादा राहणार नाही.अव यकतेपे ा जा त चलन िन मतीमुळे भाववाढ होईल यामुळे पयाची 
कमत घसरते व िविनमयाचे साधन हणून पयाच े थान ि थर होईल.िह टन यगं किमशनपुढे अथशा  हणून 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी ह ेमत मांडले.    
6) 6) 6) 6) सावजिनकआयसावजिनकआयसावजिनकआयसावजिनकआय---- यययय    आिण कआिण कआिण कआिण क ----रा य रा य रा य रा य सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं::::---- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंीकोलंिबया िव ापीठात िशकत असताना M.A. प ीसाठी 'ऍडिमिन ेशन 
� ड फायना स ऑफ द ई ट इंिडया कंपनी’हा 15 मे 1915 रोजीआशा शीषकाचा42 पृ ाचां एक शोधिनबंध सादर 
केला. तुत शोधिनबंधात डॉ. बाबासाहबेांनी1792त े 1858 या कालखंडातील ि टश ई ट इंिडया कंपनीच े

शासन आिण अथ व था या संदभातील धोरणात कशा कारे बदल होत गेले यािवषयीचा मह वपूण ऐितहािसक 
आढावा घेतला आह.े ई ट इंिडया कंपनीची ही अथनीती कशा कारे भारतीय जनते या हालाखी या प रि थतीत 
कारणीभूत ठरली यासंबंधीचे िवदारक स य  मांडले आह.े1925 म ये Ph.D.पदवीसाठीThe evolution of The evolution of The evolution of The evolution of 
provisional finance in British Indiaprovisional finance in British Indiaprovisional finance in British Indiaprovisional finance in British India    हा बंध िलिहला.५ क व रा य सरकार या आ थक बाब ची मािहती 
यांचा आढावा वरील बंधात घेतला.    
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7)7)7)7)    उ ोगिवषयक िवचारउ ोगिवषयक िवचारउ ोगिवषयक िवचारउ ोगिवषयक िवचार::::----    
भारताचा आ थक िवकास कर यासाठी औ ोगीकरण मह वाचे आह.े दशेाचा समतोल िवकास हावा 

यासाठी भारतीय अथ व थेम ये शासनाने य  ल  घालून समतोल औ ोिगक िवकास सा य करावा अस े
यांना वाटत होत.े उ ोगधं ांमुळे िन मती होत,े व तूचे उ पादन होत,े रोजगारा या संधी उपल ध होतात, 

जनते या गरजा पूण कर याक रता उ ोग वसाय आव यक आह ेअसे मत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी मांडल.े 
8)8)8)8)शतेीिवषयकआ थक िवचारशतेीिवषयकआ थक िवचारशतेीिवषयकआ थक िवचारशतेीिवषयकआ थक िवचार::::---- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 1818 म य ेThe journal of Indian Economics societyया अंकाम य े
small holdings in India and their remedies हा लेख िलिहला. या लेखांम ये असे सांिगतले क  शेती हा 
भारताचा एक सवात मोठा रा ीय उ ोग आह.े सव ाथिमक वसायाम ये शेतीचे मह व अिधक आह.े शेती या 
उ पादकतेवर प रणाम करणारा जर कोणता घटक असेल तर तो घटक हणजे शेत जिमनीचा आकार होय. भारतीय 
शेतीचा आकार तुकडी करणामुळे लहान झाला आह.े असे लहान लहान तुकड ेसगळीकड ेिवखुरलेली आहते, भारतीय 
शेतीची उ पादकता कमी आह.े हणून आंबेडकरानंी अस ेिवचार मांडले आह ेक ,िवखुरले याजिमनीचे एक ीकरण 
क न  यांचा आकार वाढवून ती कफायतशीर करणे आव यक आह.े हणूनच शेती हा भारतीय अथ व थचेा 
कणाआहअेसे मानलेजाते. 
9999))))कामगारा िवषयी िवचारकामगारा िवषयी िवचारकामगारा िवषयी िवचारकामगारा िवषयी िवचार::::---- 

बाबासाहबेांनी कामगारां या क याणासाठी मजूर मं ी असताना िवशेष य  केल.े अस लीत संपा िवरोधी 
का या काय ा या िवरोधात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केलेल ेभाषण खूपच गाजले. त े हणतात संपाचा ह  
हणजे कामगारां या वातं याचा ह  होय. नाग रकाचंा वातं य ह  जेवढा पिव  तेवढाच कामगारांचा ह  

पिव  आह.े औ ोिगक कामगारांना जा त सवलती िमळतात जे फायद ेिमळताततेचफायद ेमुजरानां दखेील िमळाल े
पािहजेत. जसे औ ोिगक कामगारांना भिव य िनवाह िनधी, आरो य िवमा, अपघात िवमा, नुकसान भरपाई 
इ यादी व पा यासोई सवलती िमळतात याच शेत मुजराला िमळा या पािहजते. 
10101010))))    इतर आ थक िवचारइतर आ थक िवचारइतर आ थक िवचारइतर आ थक िवचार:::: 

इतर आ थक िवचारांम ये कर िवषयक त वे, रा ीयीकरण, शेती उ ोगासंबंधी िवचारशेत मुजरा संबंधी 
िवचार, आंतररा ीय ापार िवषयक िवचार इ. िवचार आढळतात. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    

डॉ बाबासाहबे आंबेडकर याचंे आ थक काय भरीव व पाचे होत.े ख या अथाने त ेअथशा  होते. यांच े
आ थक िवचार भिव यातील प रि थतीनु प होते ह े अनेक उदाहरणा ारे िस  करता यते.े उदा. रॅगलर 
न सनी या छ  बेकारीची क पना मांडली यां या अगोदर कती वष डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी िनि य 
रोजगाराची संक पना मांडली होती. बाबासाहबेानंी मजुरी संबंिधत जे िवचार माडंले ते डम ि मथ या िवचारा 
सारखेच आहते. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::----    

तुत  मािहती या आधारे काही मह वपूण आ थक िन कष काढ यात आलेले आह ेत ेपुढील माणे आहते. 
1)डॉ.बाबासाहबे आंबेडकराचंे चलन िवषयक िवचार आज या प रि थतीतही अनुकरणीय आहते. 
2) शेती े ातील मूलभतूसंरचनेला  औ ोगीकरणाची जोड दे यावर भर दला.    
3333) ) ) ) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरान िमक कामगार वगासाठी दलेला लढा  मह वपूण होता. 
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4) डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांनी मांडलेले िवचार सवसामा यां या िहतासाठी मह वपूण आहते. 
उपरो  बाबी व न बाबासाहबे आंबेडकर यांचे अथशा ातील योगदान प  होत.े 

सदंभ थं सचुलीसदंभ थं सचुलीसदंभ थं सचुलीसदंभ थं सचुली::::----    
1)1)1)1) कुलकण  िब.डी., ढमढेरे एस. ही. “आ थक िवचार व िवचारवंत”,(2008) डायमंड पि लकेश स,पुणे.    
2)2)2)2) इंगळे बी.डी.,” आ थक िवचारांचा इितहास” (2011),अ णा काशन,लातूर.    
3)3)3)3) डॉ. एम.एम.खंदारे,- जागितक आ थक िवचारांचा इितहास, कैलास पि लकेश स, औरंगाबाद.    
4)4)4)4) डॉ. हाद ललुेकर-दिलतते रांसाठीडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अनतं पलैूंचा सामािजक यो ा,(2012)सायन काशन, 

ा.िल.पुण.े    
5)5)5)5) ा.रायखेलकर.ए.आर.-आ थकिवचारांचा इितहास(2005) शोभा भारती काशन,लातरू.    
6)6)6)6) म.ना.कांबळे.-डॉ.बाबासाहेबांचआ थक िवचार आिण भारतीय समाज (2002). ांित सह नाना पाटील अकादमी.    
7)7)7)7) डॉ.बी.आर.आंबेडकर, द ॉ लमे ऑफ पी, 1923-24.    
8) ञैमािसकअथसंवाद. एि ल -जून 2016, खंड 40.अंक.1. 
9) https:// www.mahamtb.com- 3 Aug 2021 
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डॉडॉडॉडॉ....बाबासाहबे आबंडेकराचंी खर रा  बाबासाहबे आबंडेकराचंी खर रा  बाबासाहबे आबंडेकराचंी खर रा  बाबासाहबे आबंडेकराचंी खर रा  िन  ठािन  ठािन  ठािन  ठा व दशे मे  व दशे मे  व दशे मे  व दशे मे ::::    एक आकलनएक आकलनएक आकलनएक आकलन    
 

डॉ. भा  कर िव. नरवाडे    
मराठी िवभाग, महा  मा गांधी महािव ालय अहमदपूर 

 

िव  वर  न, युगपु ष डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह े जस े थोर अथशा   , कायदते  , िश णत  , 
समाजसुधारक, शेती व जलत   होते.  याच माणे ते थोर रा  भ  त, रा  िनमाते व रा  ीय  एका  मतचेे 
उपासकही होते. डॉ. बाबासाहबेांनी केले  या िविवध चळवळी. आंदोलन ेस  या ह ह ेकोण  याही एका वगािव  
कवा  य  तीसमुहा िव  न  हते तर  यामागे एका मानवतावादी रा  ाची िन मती ही बळ ेरणा होती. घटना 

मसुदा सिमतीचे काम पूण होताच ०१ जानेवारी १९५० रोजी मंुबईत  यांचा नागरी स  कार झाला.  या सगंी 
दशेा  या एकसंघ व सुरि तेिवषयीचे आपले िवचार  य  त करताना डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर  हणतात. “आजपयत 
आपण अ  पृ  य समाजा  या क  याणासाठी झटलो आिण झटत रा , परंत ु याबरोबरच आपला दशे सरुि त कसा 
राहील याचाही िवचार कर  याची आता आव  यकता आह.े” 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंा अपेि त असलेली रा  िन  ठा व रा  धारणा रा  यघटने  या अनेक 
कलमांमधून उजागर होत.े भारतीय रा  यघटना ही केवळ िनयम आिण कायद ेयां  या चौकटीची नसावी, तर  वतं  
भारतीय समाजा  या जडणघडणीचा आशय  याम  ये असावा ही  यांची भूिमका होती. भारतात िविवध जाती-
धमाचे िभ  न-िभ  न सं  कृतीचे लोक आहते. पंरतु रा  ातील लोकांम  ये धमािभमान िनमाण हो  याऐवजी  यां  यात 
रा  िभमान िनमाण होणे आव  यक आह.े जात, धम, वंश इ  यादी  या आधारावर लोकांम  ये कोण  याही कारचा 
भेद असू नये. सकुंिचत धा मक भावनेपे ा  यापक रा  ीय भावनेला मह  व दले पािहजे. ह े अिखल भारतीय 
बिह  कृत समाज प रषदे  या काय मात १९२० साली आप  या अनुयायांना सांगताना डॉ.बाबासाहबे  हणतात, 
“आ  ही सव हदी आहोत; बंधू आहोत, हद ूरा  जन कोण  याही वगाचे असोत, कोण  याही धमाचे असोत ते सव 
हदी आहते.  यि  या दृ  टीने धमाची बाब मह  वाची असेल पण रा  ीय बाबतीत ती क  हाही आड येता कामा 

नय.े यापुरती धम ही बाब फारच कमी मह  वाची आह,े अस े मला वाटत.े” याव न डॉ. बाबासाहबेां  या 
िवचारां माणे सव भारतीयांनी आप  या मनातील जाती-धमाची बंधने तोडली पािहजेत. धम पी िविवध काटेरी 
बोरी-बाभळी तोडून एक बलसंप  न िवशाल दशे बनवला पािहजे. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची ओळख भारतीयांना 
अ  पृ  यांचे उ ारक, घटनचे े िश  पकार, समाजसुधारक यांसार  या िविवध ना  याने आह.े पण याबरोबरच ते थोर 
रा  िन  ठ दशेभ  त होते. याची जाणीव ब याच जणांना दसत नाही.  यांची खर रा  िन  ठा पुढील मनोगतातनू 
सहज ल ात येते. ते  हणतात, “मी थम भारतीय आह.े स  ताधारी व उ  चवण य लोकांशी माझे अनेक खटके 
उडाले, राजक य सघंष झाला. पण आमचे ह े कौटंुिबक भांडण आह.े  हणून मी परदशेात भारताब ल कडवट 
बोलणार नाही. दशेिहत थम, मी मा या दशेाशी कधीही ोह करणार नाही.” ही  याचंी जा  व  य रा  िन  ठा 
िवषमतावादी उ  चवण य भारतीयानंी कधी समजनू घतेली नाही. अगदी िव ाथ  जीवनापासनू त े शेवट  या 
 वासापयत त े खर रा  भ  त  हणूनच जगले. याचे उ  तम उदाहण  हणज े  यांनी केलेल े धमातर होय. 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरानंी येवला येथ े१९३५ साली धमातराची घोषणा केली. व १९५६ साली  य  धमातर 
केले, या दर  यान  यांनी जगात  या सवच धमाचा िच कत ्सकपणे सू  मपणे अ  यास केला. पण शेवटी भारतात 
ज  मलेला व वाढलेला बु ाचा ध  म  वीकारला. पण खेदाची बाब ही आह े क ,  यां  या खर रा  िन  ठेला 
मोक या मनाने  थािपतानंी मा  यता दलेली नाही. यासंदभात आंबेडकरी िवचारांचे अ  यासक डॉ.भूषणकुमार 
जोरगुलवार  हणतात. “रा  ावर असणारी जा  व  य िन  ठा हा डॉ.बाबासाहबेां  या मनाचा सवण हदनूी न 
ओळखलेलाच न  ह ेतर फारसा िवचारात न घतेलेला असा एक धागा होता. रा  िन  ठेचा हा धागा  यां  या िव ाथ  
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दशेपासून ते  यां  या जीवना  या अंतापयत अखंडपणे चालत आलेला आह.े मा  दःुखाची बाब अशी क ,  यां  या या 
खर रा  िन  ठेला फारशा मोक या मनान ेमा  यता कुणीच दललेी नाही.  याचं ेनतेृ  व मा  य करणा या  यां  या 

अनुयायांना दखेील डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां  या रा  िन  ठेचा हा धागा घ पणे पकडता आला नाही.” 
जोरगुलवारांचे ह ेकथन अगदी स  य आह ेअसचे  हणावे लागेल. 

भारता  या आधुिनक इितहासात अगोदर राजक य  वातं य क  सामािजक सुधारणा हा वाद िनमाण झाला. 
पण नवभारताची िन मती होत असताना ती समते  या पायावर झाली पािहज ेहा बाबासाहबेाचंा कटा  होता.  या 
वंिचत समाजाच े  यांनी नतेृ  व केल े तो समाज या रा   उभारणी  या कायातील मह  वाचा घटक ठरावा अशीच 
 यांची भूिमका होती. सामािजक, आ थक भेदाभेद न  ट क न  वातं य, समता व बंधु  व या मानवतावादी त  वावंर 

अिधि त असे नवरा   िनमाण कर  याच ेडॉ.बाबासाहबेाचंे  येय होते. भारतीय समाजात जोपयत भेदाभेद व अनके 
कारची िवषमता अि त  वात असेल तोपयत रा  ीय एका  मता िनमाण होणे श  य नाही. याचे िववेचन करताना 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर  हणतात, “हजारो जातीम  ये िवभागलेले ह ेरा   लोकरा   कसे बनणार? सामािजक व 
मानसशा  ीय अथाने आपण अ ाप रा   बनलेलो नाही. याची जेव ा लवकर आपणाला जाणीव होईल तवेढे 
चांगले.” डॉ. आंबेडकराचंे ह े िनरी ण अगदी यो  य अस  याची िचती आज आपणास होत आह.े कारण िविवध 

कारचे वाद  वातं य ा  तीनंतर ७५ वषानी कायम आहते. भाषावाद, ांतवाद, जातीवाद यांसार  या वादामुळे 
भारत आजही एकसंघ रा   होणे बाक  आह.े असेच  हणावे लागते. या िवषमतामुळे दररोज भारतात धा मक, 
जातीय ांतवाद, भाषावाद जाळपोळ, दगंली, र  तपात यांसार  या घटनांम  ये भारतातला गरीब व सवसामा  य 
जनता भरडली जात आह.े तोडफोड, जाळपोळ व हसाचार या घटना िन  या  याच झा  या आहते. 

१९२८ साली भारतातील राजक य प रि थतीच े िनरी ण कर  यासाठी सायमन किमशन भारतात आले. 
आिण या किमशनला डॉ.आबेंडकरांनी सहकाय केले.  यामुळे ते ि टीशांचे ह  तक, दशे ोही व िव  वासघातक  आहते 
असे िबनबुडाचे आरोप  यां  यावर कर  यात आले. परंतु या सिमतीच े मु  य मु ावरच मतभेद िनमाण झाल.े 
प रणामी या किमशन समोर िविवध राजक य प ानंी व सघंटनानंी आप  या योजना सादर केल.े  याम  य े
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी सु ा आपले िनवेदन या किमशनला सादर केला. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांवर आरोप 
करणा यांनी िनवेदनात काय आह.े डॉ. आंबेडकरांची भूिमका दशेहीताची कशी आह.े ह े न पाहता पूव हदिूषत 
भावनेने ह ेआरोप केले आहते. कारण या िनवेदनात डॉ. आंबेडकर  हणतात, “आज जर रा  ाला कोण  या गो  टीची 
गरज असेल तर ती  हणजे जनते  या मनात रा  ीय  वाची भावना िनमाण करणे होय. आपण थम भारतीय व 
नंतरही भारतीयच आहोत अशी भावना िनमाण केली पािहजे. हा आदश डो यासमोर ठेवायचा असेल तर  यामुळे 
ही संकुिचत ांतािभमानाची व प ािभमानाची वाढ होईल अशा गो  टी कटा ान े टाळ  या पािहजते.” या 
भूिमकेव न डॉ. आंबेडकर ि टीशांचे ह  तक कवा भारतिवरोधी होत ेअशी टीका करणे अनाकलनीय आह.े 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां  या रा  िन  ठेला सामािजक आशय आह.े परक य वच  वा माणे हजारो वष 
अंतगत छळा  यािव  दखेील  यांनी आवाज उठिवला. दशेाला राजक य  वातं य िमळालेच पािहजे पण 
 याचबरोबरच येथील जनतलेा ख या अथाने  वातं याचा उपभोग घे  याची संधी ा  त झाली पा हीजे. अथात 

सामािजक दा  यात िखतपत पडले  या लोकांना राजक य  वातं य कती आव  यक आह े ह े  यानंी सािंगतले. 
याबरोबरच डॉ.आंबेडकर ख या अथान े धमिनरपे  होते.  यां  या रा  वादाला धमिनरपे तेची मजबुत कनार 
आह.े ते िव ानवादी व बु ीवादी त  व  होते. रा  वादा  या नावाखाली आंधळेपणाने सां  कृितक पुन जीवन 
कर  यास  यांचा खर िवरोध होता. कारण असिह  णू रा  वाद  यांना मा  य न  हता. भारतात भाषावार ांतरचना 
अस  यामुळे भिव  यकाळात भाषावाद िनमाण होईल ह ेओळखून संपूण दशेात ऐ  याची भावना दढृ कर  यासाठी 
‘ हदी’ हीच रा  भाषा असावी अस े  यांच े मत होते. बाबासाहबेांना भाषािभमानाचे अवडबंर नको होत.े 
भाषािभमानाने ांितक मतभेद आिण संघष धगधगता राहील अशी  यांना भीती वाटत होती.  यामुळे  यांनी घटना 
सिमतीत भाषा आिण रा  य यासबंंधी काही सचूना के  या हो  या. जर रा   एकसघं ठेवायच ेअसले तर रा  या  या 
सीमा पेटू नये यासाठी काही तडजोड ते क  इि छत होते. कारण भाषािभमानाचे दु  प रणाम रा  ाला िखळिखळे 
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करतील याची जाणीव  यानंा होती. पण बाबासाहबेांचे ह े य  न घटना सिमतीन ेफेटाळले ‘भाषावार ांतरचना’ या 
पुि तकेत डॉ.आंबेडकरानंी आपली ही भूिमका  वतं पणे मांडली आह.े 

एकूणच ‘ ानाचे ितक’ असणा या, जागितक कत च े कांड पंिडत असणा या डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरानंी 
आपले िवचार व कृती करताना अगोदर रा  ाचा िवचार केला व  यानतंर आप  या समाज बांधवांचा मग तो संग 
 वातं यल ाचा असो कवा रा  यघटने  या िन मतीचा ‘मी र थमतः भारतीय आह.े व अंितमतः भारतीयच आह’े 

ही  यांची दशेभ  ती संकुिचत  व पाची न  हती. कारण  यांनी आप  या हयातीत कधीही भारताला दबुल 
बनव  याचे काय  वतः कवा आप  या अनुयायानंा क  दले नाही.  यानंी रा   व रा  वादाचा िवचार कृितशील 
प तीने  य  त केला आह.े  यामुळे आधुिनक भारता  या एकसंघ जडणघडणीत डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे योगदान 
वादातीत  व पाचे आह.े 
िन  किन  किन  किन  कषःषःषःषः----        
• “मी परदशेात भारताब ल कडवट बोलणार नाही. दशेिहत थम, मी मा या दशेाशी कधीही ोह करणार 

नाही.” ही डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांची जा  व  य रा  िन  ठा इ थ  या िवषमतावादी  थािपतांनी कधी 
ओळखली नाही व िवचारातही घेतलेली दसत नाही. 

• एकसंघ रा   िन मतीसाठी सम पत भावना  येका  या मनात असली पािहजे अशी भूिमका डॉ.आंबेडकरांची 
होती. 

• भारतीयांची धम ाळू मानिसकता आिण रा  िन  ठा यातील  दं  दाचे अचूक आकलन डॉ.बाबासाहबेांनी केल े
होते.  यामुळे भारताचे  वातं य व लोकशाही यां  या भिवत  याचा  न  यांना चताजनक वाटत होता. ही 
चता लोकशाही व स्  वातं या  या बाबतीत जशी होती. तशीच रा  िन  ठा व रा  िभमाना  या दृ  टीनेही होती 

ह ेल ात घेतले पािहजे. 
• भारतातील आ थक, सामािजक चातुव  यिधि त भेदा-भेद न  ट क न  वातं य, समता व बंधु  व या त  व यीवर 

अिधि त नवरा   िनमाण कर  याचे डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे  येय होते. कारण ह ेसव भेदा-भेद व िवषमता 
न  ट झा  यािशवाय रा  ीय एका  मता िनमाण होणार नाही याची जाणीव डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांना होती. 

सदंभ थंःसदंभ थंःसदंभ थंःसदंभ थंः----        
१) संपा. काळे खंडेरावजीः-डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे िविवध दृ  टीकोन, लोकसािह  य काशन, औरंगाबाद. 

२) संपा. गायकवाड दीपः- अ लेखः बिह  कृत भारत व मूकनायक ि ितज पि लकेशन, नागपूर. 

३) संपा. डॉ. डाहाट धनराजः-डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर भाषणे आिण िवचार संकेत काशन, नागपूर. 

४) संपा. गवळी टी. ए. व इतरः- डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर गौरव ंथ काशक, सौ.नं दनी तु.गवळी.   
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Lak’kks/ku fo|kFkhZ    
JhJhJhJh----jkgwy Hkkxor xk;dokMjkgwy Hkkxor xk;dokMjkgwy Hkkxor xk;dokMjkgwy Hkkxor xk;dokM    

Lkkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo|kihB ]iq.ks 
izkLrkfod%&izkLrkfod%&izkLrkfod%&izkLrkfod%&    

MkW-ckcklkgsc vkacMsdj ;kauh ‘krdkuq’krds misf{kr ‘kksf”kr jkfgysY;k o nfyr lektkyk R;kaP;k 
xqykefxjhph tk.kho d:u nsÅu ^f’kdk la?kfVr Ogk la?k”kZ djk* gk ewyea= nsÅu vU;k; vR;kpkjk fojks/kkr 
y<.;klkBh cgqtukauk cG ns.;kps dke dsys-vLi`’;kapk iz’u gk ,d tkxfrd iz’u gksrk tukojkais{kkgh cÙkj 
okx.kwd ns.kkÚ;k mPpo.khZ;kaP;k fojks/kkr caM dj.;klkBh lafo/kkukaps ‘kL= gkrh fnys vkf.k cgqtukaP;k 
m/nkjklkBh R;kauh vkiys laca/k vk;q”; ospys- pkj dksVh vLi`’; lektkyk mPPo.khZ;kaP;k tkrhca/kukP;k 
tks[kMkrwu eqDr dj.;kps dke MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh dsys- rlsp ckcklkgsckauh lkekftd]/kkfeZd vkf.k 
jktdh; v’kk rhu cktwuh y<îkkyk lq:okr egkMP;k lR;kxzgkiklwu dsyh-cgqtukauk lkoZtfud fBdk.kh 
okoj.;kl canh gksrh Eg.kts lkoZtfud ik.koB;kaoj canh]eafnjkr izos’k canh gksrh-xkokr canh ;k lokZafojks/kkr 
VI;kVI;kus la?k”kZ mHkk d:Uk leLRk cgqtu lektkyk o.kZO;oLFksP;k vU;k;h]tqyeh jktoVhrwu eqDr dj.;kps 
dke MkW-ckcklkgsckauh dsys Eg.kwu R;kauk cgqtukaps eqDrhnkrs]m/nkjdrsZ EgVys tkrs-tkrh&tkrhae/khy fdaok 
iksVtkrhae/khy njh deh djk;ph vlsy vkf.k fganw /kekZps lao/kZu djk;ps vlsy rj MkW-ckcklkgsc vkacsMdj 
Eg.krkr- 

^^fganw lektkph nksu rÙokaoj iqujZpuk Ogk;yk goh%lerk o tkfrfoghu jpuk** i`”B 28  
ojhy ckcklkgsckaP;k erkpk fopkj dsyk rj [kjp fganw /kekZr lerk o tkfrfoghu jpuk vlrh rj]  

,o<îkk iksVtkrh jkfgY;k ulR;k vkf.k vki.k fganw/kEkkZiklwu osxGs vkgksr v’kh ekufldrk cgqtukaph jkfgyh 
ulrh vkf.k mjyk vlrk rks ekuo/kEkZ-MkW-ckcklkgsc leLr ekuokps dY;k.k Ogkos lokZauk Lokra«; izkIr Ogkos 
vkf.k lokZauk lersph okx.kwd feGkoh gsp /;s; mjh ckGxw.k cgqtukaP;k gDdkalkBh R;kauk y<kos ykxys-
vk;q”;kP;k ‘ksoVP;k {k.kki;Zar lektklkBh vkf.k cgqtukalkBh la?k”kZ fnyk- 
1½nfyrkaps eqDrhnkrs %&1½nfyrkaps eqDrhnkrs %&1½nfyrkaps eqDrhnkrs %&1½nfyrkaps eqDrhnkrs %&    

MkW-ckcklkgsc vkacMsdj gs Lor%nfyr lektkrhy ^egkj* tkrhr tUeys vlY;kus R;kauk vLi`’;rk 
dk; vlrs vkf.k nfyrkauk lektkr dk; LFkku gksrs ;kph tk.kho gksrh-R;kauh tkrh;rsps vusd pVds lgu 
dsys gksrs vieku] vogsyuk gs nfyrkaP;k tUekykp iaqtysys gksrs-gs R;kauk ekfgr gksrs -,d tkr nqlÚ;k 
tkrhP;k ekuxaqVhoj clysyh vkgs- :<h ijaijsus ts fu;e yknysys vkgsr R;k fu;ekaps ikyu nfyr tkrhauh 
dsysp ikfgts vU;Fkk R;k tkrhaoj vU;k; vR;kpkj dsys tkr vlr o R;kauk lektkrwu cfg”Ñr dsys tkr 
gksrs- gs loZ MkW-ckcklkgsckauh ikfgyssys gksrs vkf.k vuqHkoysys gksrs-lo.kkZaP;k v’kk vU;k;h] tqyeh jktoVhP;k 
tks[kMk[kkyh nfyr lekt fufnzLr >kyk gksrk-R;k lektkyk vU;k; vR;kpkjkfojks/kkr y<.;klkBh [knk[knk 
gyowu tkxs dsys- vusd fi<îkakfi<îkk vKkukP;k o xqykekfxjhP;k [kksy fofgjhr ts f[krir iMys gksrs R;kauk 
vks<wu ckgsj dk<ys o nfyrkaP;k eukrhy lo.kkaZaafo”k;hpk /kkd] fHkrh dk<wu Vkdyh vkf.k nfyr lektkP;k 
izxrh vkM ;s.kkÚ;k tqU;k [kqGpV dYiukauk eqBekrh nsÅu Lor%P;k ik;koj mHks jkgk;yk f’kdoys-Eg.kwu MkW-
ckcklkgsc gs nfyrkaps uOgsrj loZ cgqtukapsp eqDrhnkrs Bjrkr- 

nfyr lekt vusd fi<îkkafi<;kiklwu f[krir iMyk gksrk ijaijsus vusd gDd ukdkjys gksrs-rs 
lkoZtfud ik.koBîkkaoj ik.kh Hk: ‘kdr uOgrs- R;kauk eafnjkr izos’k uOgrk]xkokr fQj.;kl canh gksrh]R;kauk 
pkaxys [kk.;kl canh gksrh]pkaxys oL= ?kky.;kl eTtko gksrk-Hkjnqikjh xkokr okgk.ks ?kkywu fQj.;kl canh 
gksrh- rlsp ‘ksrh] ekyeÙkk f’k{k.k v’kk xjtkaojgh mPpo.khZ;kauh ca/kus ?kkryh gksrh Hkkjrh; lekt O;oLFksoj 
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euwoknkpk Qkjp eksBk ixMk gksrk-euwP;k fu;ekaps dBksji.ks ikyu dj.ks gs vkeps vk|drZO;p vkgs vls 
lo.kkZauk okVs Eg.kwu nfyrkaps] cgqtukps [kPphdj.k gksr xsys- R;keqGsp gk cgqtuoxZ jlkrGkyk xsyk gs Li”V 
gksrs-  

^’kqnzknh ghu tkrhpk iq:”k czkEg.kknh mPPko.khZ;k cjkscj ,dklukoj clY;kl R;kaP;k dacjsyk Mkx nsÅu 
R;kl ns’kkrwu ckgsj ?kkyokos vFkok rks u ejsy v’kk csrkus R;kP;k <qax.kkph dkrMh dkiwu ?;koh*-i`”B- 29  

ojhy euwP;k ‘yksdkpk fopkj dsyk rj vLi`’;kfo”k;h fdrh tkpd fu;e o vVh euwLe`rhr gksR;k gs 
y{kkr ;srs vkf.k mPPko.khZ;kauh R;k fu;ekaps ikyu dkVsdksji.ks dj.;kr /kU;rk ekuyh -,dk euq”;izk.;kus 
nqlÚ;k euq”;izk.;kl ej.k;kruk ns.;krp lo.kkZauk vkuan gksrk gsp ojhy ‘yksdkrwu fu”iUu gksrs- 

^‘kqnzkps nzO; czkEg.k ekydkus [kq’kky xzg.k djkos-dkj.k R;kl Lor%ps /ku fcydwy vlw ‘kdr ukgh- 
tj vlysp rj] ekydkus rs vkiysp letkos-*i`”B- 129  

Okjhy euwP;k ‘yksdkpk fopkj djrk ‘kqnzkauk Eg.kts nfyrkauk Lor%pk nzO; lap; dj.;kl vf/kdkjgh  
uOgrk Eg.kts ,dkus d”Vkus] ?kkekus defoysY;k laiÙkhoj nqlÚ;kus MYyk ekjk;pk rsgh vf/kdkjkus ;krwu euwph 
fopkj lj.kh fdrh ?kk.ksjMh gkssrh vkf.k euwus Bjowu fnysY;k ekxkZus pky.kkjs lo.kZ euwis{kk fup ekufldrsps 
gksrs- gsp ;krwu Li”V gksrs- 

Lokra«;kyk vkt 75 o”kZ iq.kZ >kyh tx vkt vk/kqfudrsP;k fn’ksus okVpky djhr vkgs- 
tkxfrdhdj.k >ikVîkkus gksr vkgs-rjhgh Hkkjrh;kaP;k eukojhy euwoknkpk ixMk deh >kysyk fnlr ukgh- 
‘kgjkae/kyh nfyrkaph lkekftd fLFkrh lq/kkjysyh fnlrs i.k [ksM;kae/khy nfyrkaph lkekftd fLFkrh Qkj okbZV 
vkgs-ejkBokM;krhy vusd [ksM;kae/;s nfyrkaoj lkeqfgd gYys gksrkuk o`Ùkekui=krwu ikgko;kl feGrs- vktgh 
vgeniwj rkyqD;krhy fduh]csyqj] frFkZ] flanxh] gkVd;kG v’kk vusd xkokae/;s nfyrkauk eafnjkr 
nson’kZuklkBh canh vkgs- lo.kkZaP;k ik.koB;koj ik.kh Hkj.;kl canh vkgs-gs lR; ukdk:u te.kkj ukgh rj g;k 
lo.kZ Hkkjrh;kaP;k ekufldrsr cny gks.ks xjtsps vkgs-tjh nfyrkauk dk;n;kus laj{k.k fnys vlys rjh R;kauk 
e;kZnk ;srkr-Eg.kwu MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh uqlR;k cksy.;krqu ukfgrj Ñrhe/kwu nfyrkauk U;k; gDd 
feGowu fnys-egkM ponkj rG;kpk lR;kxzg dsyk-ukf’kdyk dkGkjke eafnjkr izos’k feGkok Eg.kwu vkanksyu 
dsys- euwqLe`rhps ngu dsys vkf.k ‘ksoVh fganw /kekZpk R;kx d:Uk ckS/n /keZ Lohdkjyk- v’kk izdkjs MkW-
vkacsMdjkauh nfyrkauk R;kaP;k  eks{kkpk ekxZ  R;kaP;k eqDrhpk [kjk ekxZ nk[koyk vkf.k nfyrkauk LokfHkekukus 
tx.;kpk ea= nsÅu m/nkj dsyk- 
2½L=h;kaps eqDrhnkrs%&L=h;kaps eqDrhnkrs%&L=h;kaps eqDrhnkrs%&L=h;kaps eqDrhnkrs%&    

L=h;kauk nqxkZ] Hkokuh] >k’kh] ljLorh]y{eh]egkdkyh bR;knh fo’ks”k.ks ykoyh tkrkr i.k izR;{kkr ek= 
rhyk  ?kjkr lkanhps [kkij cuowu Vkdys vkgs- Hkkjrkrhy loZp /kekZauh L=h iq:”k vlk Hksn djr]L=hpk tsOk<k 
okij djrk ;sbZy rso<k dsyk vkf.k Ikk;krhy ogk.ka ik;krp jkfgyh ikfgts vls Eg.kr loZ /kekZauh fL=;kaoj 
tso<h ca/ku yknrk ;srhy rso<h yknyh xsyh L=h fo/kok >kY;kuarj vk;q”;Hkj rhus  vHkkxhi.kkps nq%[k 
Hkksxk;ps i.k iq:”k fo/kqj >kY;koj yxsp efguk nksu efgU;kr yXu djrks-gk dlyk U;k; Eg.kkok ykxsy rlsp 
,[kkn;k L=hpk irh esY;kuarj R;kP;k fprsoj L=hus lrh tk.;kph izFkk gksrh i.k ,[kknh L=h esY;kuarj iq:”k 
d/kh lrh xsY;kps mnkgj.k bfrgklkr lkiMr ukgh-ekuo tkrhP;k mRiUUkkph eqG tuuh Eg.kts L=h vlwu rjhgh 
iq:”k tkrhus L=hps tx.ks vR;ar d”Ve; d:u  lksMys vkgs-vktgh iq:”kh vgadkjiq<s L=h;kaps dkghp pkyr 
ukgh R;kaP;koj vU;k; vR;kpkj dsys tkrkr-cykRdkj dsys tkrkr]thoar tkGys tkrs]gqaM;klkBh dkSVqafcd 
vR;kpkj dsys tkrkr] L=hHkzq.k gR;k dsyh tkrs v’kk loZ ?kVuk Hkkjrh; lektkr ljkZli.ks ?kMrkr vkf.k 
;kdMs  lekt] ljdkj]fopkjoar MksGs>kd djrkr Eg.ktsp v’kk loZ xks”Vhauk lekt eqdlaerh nsr vkY;kps 
LIk”V gksrs- 
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MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh nfyrkacjkscjp L=h;kaukgh R;kaP;k gDdkaph tk.kho d:Uk fnyh vkf.k loZ 
lektkP;k m/nkjklkBh L=hyk frP;k ‘kDrhpa Hkku vk.kwu nsÅu L=h;kauk R;kaP;k vfLrRokph tk.kho d:Uk fnyh- 
L=h;kauh f’k{k.k ?ksÅu Lor%pk vkf.k lektkpk m/nkj djkok vls er MkW-ckcklkgsckaps gksrs-L=h;kaps gDd]R;kaph  
mUurh] fodkl ;kalkBh vusd egkiq:”kkauh] larkuh fopkj ekaMys i.k R;k fopkjkapk lektkoj dkghp ifj.kke 
>kY;kps fnlr ukgh i.k MkW-ckcklkgsc vkacsMjkauh izR;{k Ñrh dj.;kps Bjowu dk;nkea=h vlrkuk L=h;kaP;k 
m/nkjklkBh dk;nk dj.;kps Bjfoyŝ fgnw  dksMchy* r;kj dsya  o 12 vkWxLV 1948 yk dk;nseaMGkiq<s 
ekaMys L=h;kaps iz’u jk”Vªh; ikrGhoj izFkep dq.khrjh ekaMys vkf.k L=h;kauk dk;n;kus ikBhack feG.kkj v’kh 
vk’kk gksrh L=h tkrhpk eksBk dk;kikyV gks.kkj gksrk- ^fganw dksMchy* Eg.ktsL=hP;k lokZaxh.k fodklkpk 
[kfyrkp gksrk R;kr iq<hy izek.ks egRokps eqís gksrs- ?kVLQksVkpk vf/kdkj ]iksVxhpk vf/kdkj] nqlÚ;k fookgkpk 
vf/kdkj]nÙkd ?ks.;kpk o nÙkd tk.;kpk vf/kdkj]feGdrhpk vf/kdkj] ofMykaph feGdr] okjl gks.;kl 
vf/kdkj ]vkarjtkrh; fookg laerh vls vusd L=h;kaP;k m/nkjklkBh egRokps eqís ;kr gksrs-gs chy dk;ns 
eaMGkiq<s ;srkp ;kyk fganw /kekZrhy vusd fopkjoarkuh iz[kj fojks/k dsyk-bFks iq:”kkrhy vgadkj tkx`r >kyk 
gksrk Eg.kwu ^fganw dksM chy* ukeatwj dj.;kr vkys- Eg.kwu rkRdkG vkiY;k ea=hinkpk jkthukek ns.kkjs- vls 
MkW-ckcklkgsc vkacsMdj gs ,deso usrs Eg.kkos ykxrhy- 

^^RkqEgkyk ewy gksr ukgh gk tj rqepk nks”k vlsy rj ewy gksr ukgh ;k lcchoj nqljk uojk dj.;kpk 
fopkj rqeP;k ck;dksus eukr vk.kyk rj rs rqEgkyk pkysy dk\ rqEgkyk ewy  gos r’kh R;kph xjt frykgh 
vkgsp- L=h;kaukgh eqykckGkph vks< vlrsp fd** i`”B 255  

Okjhy ckcklkgsckaP;k erkpk fopkj dsyk rj iq:”kkaP;k eqGizo`Ùkhoj ?kko ?kky.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- 
iq:”k dlk <ksaxh vkgs rks L=hpk lks;huqlkj dlk mi;ksx d:Uk ?ksrks gs LIk”Vi.ks MkW-ckcklkgsckauh ekaMys vkgs-
ojhy loZ foospukrwu MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaps L+=h;kafo”k;hps /kksj.k  gs mnkjeroknh gksrs R;kaP;k g;k dk;kZyk 
dqBsp  rksM ukgh gs okLro vkgs- 

fganw /kekZr vfr’k; izek.k ekuY;k tk.kkÚ;k euwLe`rhr vfr’k; dMoVi.ks L=h;kaph fuank]ukyLrh vkf.k 
fuHkZRluk dsY;kps vk<Grs-xqykekfxjhP;k fp[kykr vLi`’;kauk [kksyoj cqMo.kkÚ;k ;k euwP;k rkoMhrwu lo.kZ 
tkrhrhy fL=;kgh lqVysY;k ukghr-L=h;kauk Lora= O;fDreÙo ukgh]Lokra«;kpk vf/kdkjp ukgh vls euwps er 
gksrs- rks Eg.krks- 

^fL=;kauh ygkui.kh ofMykaP;k] r:i.kh irhP;k vkKsr okxkos-irh e`r >kY;kl eqykP;k laerhus okxkos 
-,adnjhr L=hus Lora=rk Lohdk: u;s*- i`”B 129  

^irh’khyjfgr]xq.kjfgr o LosPNkpkjh vlyk rjh lk/oh L=hus nsokizek.ks R;kph lqJw”kk djkoh*- i`”B 
129 EkuwLe`rh ;kvU;k;h] vR;kpkjh xzaFkkph MkW-ckcklkgsckauh tkGwu gksGh dsyh-euwus fyfg.ks vkf.k rs lektkus 
ekU; dj.ks gs ns’kkP;k izxrhyk fdrh vfgrdkjd vkgs gs iVdu y{kkr ;srs v’kk /keZxzaFkkpk vk/kkj ?ksryk rj 
Hkkjr ns’k d/khp egkLkÙkk gks.kkj ukgh gs ‘kaHkj VDds [kjs vkgs- /keZekrZaM vktgh Eg.kr vkgsr dh] vLi`’;kauk 
fBdk.kkoj vk.kk;ps vlsy rj lafo/kkukP;k tkxh euwLe`rh ps fu;e vaeykr vk.kkos ykxrhy Eg.ktsp ;krwu 
vls Li”V gksrs dh]euwoknh yksdkauk nfyrkapk]L=h;kapk m/nkj vkf.k fodkl ekU;p ukgh-R;kauh iqohZizek.ksp 
vkKsr jkgkos vkf.k okxkos-fgnaq /kekZr ekstD;k oxkZus loZ lq[k miHkksxk;ps vkf.k cgqtu lektkus fuLokFkZi.ks 
R;kaph pkdjh djk;ph gs fdrir ;ksX; vkgs-euwoknkus [kjsp ns’kkpk fodkl gksbZy dk \ vlk iz’u izR;sd 
Hkkjrh;kauh Lor%yk dsyk ikfgts- 

ojhy euwP;k ‘yksdkapk fdaok fu;ekapk fopkj dsyk rj irh dlkgh vlyk rjh nsokizek.ks R;kph lsok 
djkoh-vlkp L=h;kaP;k ckcrhr fopkj dsyk rj fdrh iq:”kkauk gs iVsy vkf.k :psy Eg.kwu MkW-ckcklkgsckauh gh 
loZ ifjfLFkrh y{kkr ?ksÅu L=h;k vkf.k nfyrkaP;k m/nkjklkBh lafo/kkukr vusd dk;n;kaph rjrwn d:u 
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L=h;kauk o nfyrkauk  izHkkoh vkf.k HkDde lja{k.k fnys vkgs- Eg.kwu MkW-ckcklkgsckauk cgqtukps eqDrhnkrs EgVys 
tkrs- 
Lkkjak’k %&Lkkjak’k %&Lkkjak’k %&Lkkjak’k %& 

loZ iksF;k] iqjk.kkae/;s czkEg.k loZJs”B vkgsr R;kauk nsokizek.ks letkos vlsp iqjkos nsr czkEg.kkauh 
cgqtukaph fn’kkHkqy d:u nsokph o /kekZph Hkhrh nk[kor cgqtukaP;k esanqoj rkck feGfoyk vkf.k tUekuqlkj 
pkrqoZ.;Z O;oLFkk fuekZ.k dsyh] euwoknkpk ixMk vl.kkÚ;k czkEg.kkauh f’koN=irhapk jkT;fHk”ksd dj.;kl udkj 
fnyk ,o<;k eksB;k egkjktkapk voeku dsyk-egkjktkauk jkT;fHk”ksd dj.;klkBh egkjk”Vªkrhy czkEg.kkauh 
vlgdkj n’kZfoyk rsaOgk dk’kh o:u ^xkxkHkê*yk vk.kkos ykxys-jktkaUkktj ,o<k =kl lgu djkok ykxyk 
vlsy rj] cgqtukauk vkti;Zar /kekZP;k pkSdVhr vMdowu euwokn;kauh ekufld xqykefxjh fuekZ.k d:u 
tkrha&tkrhe/;s rs< fuekZ.k dsys R;kps pVds vktgh clr vkgsr-  

Eg.kwu MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauk fganw /kekZrhy pkrqoZ.;Z O;oLFkkp ekU; uOgrh equ”;kyk tUekus 
Js”BÙo u izkIr gksrk dekZP;k vk/kkjkoj Js”BÙo feGkos vls R;kps er gksrs- Hkkjrh; lektkr czkEg.k loZJs”B 
ckdhloZ dfu”B gh dYiukp eqGh pqdhph vkgs gs iqjkO;kfu’kh Qqys] ’kkgq]vkacssMdj ;kauh fl/n d:Uk nk[kfoys 
vkf.k tUekyk vkysyk izR;sd ekuo leku vkgs- dks.khgh mPPk ukgh fuPPk ukgh lokZauk lekursph okx.kwd 
fEkGkoh Eg.kwu Lokra«;] lerk] ca/kqrk ;k =;hapk Lohdkj  lafo/kkukr d:Uk cgqtukauk dk;n;kps laj{k.k fnys- 
dq«;k ekatjk lkj[kh okx.kwd feG.kkÚ;k nfyr lektkyk LokfHkekukus tx.;kps cG fnys ^^f’kdk la?kVhr Ogk 
vkf.k la?k”kZ djk** vlk ewyea= nsÅu cgqtukauk eqDrh ekxZ nk[kfoyk vkf.k m/nkj dsyk- cgqtu lekt vkf.k 
L=h;k tsOgk f’k{k.k ?ksÅu izxr gksrhy rsOgkp ;k ns’kkr [kjs Lokra«; vkys vkgs vls Eg.kkos ykxsy- ns’kkph 
izxrh gh L=h;kaP;k izxrhOk:up ekstyh tkoh vlk vkxzg loZ Hkkjrh;kauh /kjyk ikfgts rjp Hkkjr ns’k 
egklÙkk gksbZy-  
lanHkZxzaFk&lanHkZxzaFk&lanHkZxzaFk&lanHkZxzaFk& 

1. ewuolar] ^MkW-ckcklkgsc vkacsMdj*] uW’kuy cqd VªLV bafM;k] uoh fnYyh] frljh vko`Rrh 2002- i`”B 28 
2. fcoydj jke ]dkacGs >aqcjyky]^egkMpk eqfDrlaxzke*] MkW-ckcklkgsc vkacsMdj la’kks/ku o izkf’k{k.k laLFkk]iq.ks] ekpZ 

2015- i`”B 129 
3. r=So & i`”B 129 
4. vkBysdj eaxyk ]^egkiq:”kkaP;k utjsrwu L=h*]esudk izdk’ku iq.ks] izFke vko`RRkh 2009i`”B 255 
5. fcoydj jke] dkacGs>aqcjyky] ^egkMpk eqfDrlaxzke* ]MkW ckcklkgsc vkacsMdj la’kks/ku o izf’k{k.k laLFkk iq.ks] ekpZ 

2015]i`”B 129 
6. r=So & 129 
7. dlcs jkolkgsc] ^MkW-vkacsMdj vkf.k Hkkjrh; jkT;?kVuk*]lqxkok izdk’ku iq.ks]ikpoh vko`Ùkh twu 2014 
8. tks’kh izHkkdj]^Hkhek;ue~*]nfyr iWaFkj vkWQ bafM;k*] Ikq.ks ]izFke vko`Ùkh ,fizy 2011 
9. xk;dokM fd’kksj] ^?kVusps f’kYidkj ckcklkgsc vkacsMdj*] Jhxa/koZ osn izdk’ku iq.ks 2010 
10. HkksGs HkkLdj] ^MkW-ckcklkgsc vkacsMdj vuqHko o vkBo.kh*]lkdsr izdk’ku vkSjaxkckn] frljh vo`Ùkh 2015- 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबडेकरबाबासाहबे आबडेकरबाबासाहबे आबडेकरबाबासाहबे आबडेकर    याचं ेशै िणक याचं ेशै िणक याचं ेशै िणक याचं ेशै िणक िवचार िवचार िवचार िवचार ----    एक एक एक एक अ यासअ यासअ यासअ यास 
 

ा. . . . डॉ. . . . इकबालखान गफारखान    
रा यशा  िवभाग मुख, ी रेणुकादेवी कला, वािण य व िव ान महािव ालय,मा र,िज.नांदेड. 

तावना तावना तावना तावना :  :  :  :      
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या मते िश ण ह ेअ पृ य, दिलत यासार या मागासले या जनते या उ थानाच े

उ म साधन आह.े मानवी जीवनातील जडणघडण िश णामुळेच होत असत.े सामािजक समता आिण वातं याच े
र ण करणारी श  हणज े िश ण होय. िश णामुळे केवळ या काय मतते व कौश य यातच वाढ होत 
नाही तर या दिृ कोनाचा सार व चार होतो. िश णामुळे रा  गतीपथावर जातो . िश णामुळे 
नवनवीन संशोधन कर याची संधी ा  होते िश ण ही शोषणमु  ित या पायावर समाजातील मानव िन मत 
िवषमता दरू कर यासाठी आिण सामािजक लोकशाही ा  क न घे यासाठी िश ण हा एकमेव माग आह.े    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ंथालयाचा आपले गु  मानत असे यां या राजगृहात बावीस हजार ंथ होत.े 
तसेच तसेच याचंेआयु यात तीन गु ं नी घडवले यात महा मा गौतम बु , संत कबीर, महा मा योितबा फुले, 
राज ी शा  महाराज यानंा आपले गु  मानत अस.े बाबासाहबे हणतात जर तुम याकड ेदोन नाणी असतीलतर 
एका ना याच ेपु तक या आिण एका ना याच ेभाकर या. याव न अस े प  होत ेक  बाबासाहबेानंी िश णाला 
खूप मह व दले िश णामुळे मानवाला मानव हणून जग याची संधी ा  होते. ख या अथाने िश णामुळे अथ 

ा  होऊन गुलामिगरी संपु ात येत.े    
िश ण ह ेसमाज प रवतनाचे ह यार आह.े याचा उपयोग यो य र या झाला पािहजे जो समाज अिशि त 

असतो तो िश णाअभावी सव व गमावलेला असतो. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात, िश ण ह ेवािघणीचे दधू 
आह ेते जो ाशन करेल तो गुरगुर यािशवाय राहणार नाही. 
सशंोधनाचीउसशंोधनाचीउसशंोधनाचीउसशंोधनाचीउ     

संशोधन लेखनासाठी खालील माणे उ  ेिनि त कर यात आली आहते. 
१) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या शै िणक िवचारांचा अ यास करणे. 
२) भारतीय रा यघटनतेील िश ण ह ांचा अ यास करणे. 
३) स या ि थतीतील िश णाची मािहती अ यासणे. 

सशंोधनाची गिृहतकेसशंोधनाची गिृहतकेसशंोधनाची गिृहतकेसशंोधनाची गिृहतके    
संशोधन लेखनासाठी खालील माणे हीतके िनि त कर यात आली आहते. 
१) िश णामुळे आ थक दृ ा दबुल घटकांची उ ती होत.े 
२) िश ण हासामािजक, आ थक आिण राजक य ांतीचा मूलाधार आह.े 
३) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच े ी िश णा ब ल चे िवचार  उदार व पाचे होत.ं 

डॉ.... बाबासाहबे आंबेडकर याचंे शै िणक िवचार    
११११)))) ाथिमकाथिमकाथिमकाथिमक    िश णिश णिश णिश ण    िवषयीिवषयीिवषयीिवषयी    िवचारिवचारिवचारिवचार::::----    
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ाथिमकिश ण ह ेसव िश णाचा पाया आह.े ख या अथाने अथाने िश णाच ेबीजारोपण ाथिमक िश ण 
आतच आह.े ाथिमक िश णात मुलांचे मन े ससुं कृत करणारे व दजदार िश ण दणेा या शाळा पािहजेत. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर हणतात क  ाथिमक िश णाचा सार हा रा ीय दृ ी अ यंत मह वाचा आह.े मुलांनी 
शाळेत वेश घेत यानंतर यांना पूणपणे  सुिशि त व गुणव ा ा  क नच बाहरे पडावे. िश ण ह ेसमाजातील 
सव थरापयत गेले असावे. शाळा ही उ म नाग रक व कत द  नाग रक बनिवणारे कारखाने आहते. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी ाथिमक िश ण स चे व मोफत दे याचा आ ह धरला तसेच ाथिमक िश णामुळे 
अंध ा व गुलामिगरी यापासून सुटका िमळत.े जो वग आधीपासूनच िश णाचा लाभ घेतात या वगावर 
िश णासाठी स  करावी लागत नाही तर या वगाना िश णाचे मह व कळाले नाही तसेच जो वग िश णाबाबत 
उदासीन आह े यां यासाठी ाथिमक िश ण स चे व मोफत कर याची आव यकता आह ेकर याची आव यकता 
आह.े    
२२२२)))) मामामामा यिमक यिमक यिमक यिमक िश ण:-    

समाजाचा िवकास करायचा असेल तर िश णापे ा दसुरे मोठे साधन या जगात नाही. कारण िश णामुळे 
मागासवग यशोषणमु  होते. मा यिमक िश णाची जबाबदारी समाजावर असली पािहजे. डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांचा िश णाबाबत चा दिृ कोन ापक व पाचा होता. मा यिमक िश ण मुलं व मुली साठी आव यक 
आह े हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ाथिमक िश णाबरोबरच मा यिमक िश णाचा ही सारावर खूप भर 
दले.    

३३३३)))) उ  उ  उ  उ  िश ण:-    
उ  िश ण ह ेमानवी जीवनात खूप मह वाचे व आव यक आह.े ाथिमक व मा यिमक िश णाबरोबरच 

उ  िश ण कती मह वाच े आह े यानंी आप या िवचारातून वारंवार मांडलेले आह.े या समुदायाची बौि क 
मता असून सु ा यानंा उ  िश णापासून वंिचत रहावे लागत आह ेअसे कारण यांची आ थक ि थती फारशी 

चांगली नस यामुळेमागासवग य वगाना उ  िश णाचा लाभापासून वंिचत राहावे लागत आह.े असे बाबासाहबे 
आंबेडकर यांना वाटत.ेउ  िश ण ह े समाज व थतेील सव घटकापयत पोहोचले पािहजे.िश णाच े मह व 
ओळखणा या डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांनी 20 जनू 1946 म ये मंुबई     

येथे िस ाथ महािव ालय तर 19 जून 1950 म ये औरंगाबादला िम लद महािव ालयाची थापना केली. 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात आम या सव सामािजक दखु यावर उ  िश ण ह े एकमेव औषध आह.े उ  
िश ण ह े िव ान व तं ान िव ाशाखेत असावे. मागास वगातील लोकांना उ....  िश णासाठी शासनाने 
अथसहा य साठी पुढे यावे व उ  िश ण घेणा या िव ा याना िश यवृ ी ाि यानंाि यानंाि यानंाि यानंावी.थोड  यात असे हणता 
येईल क  उ  िश ण ानािधि त समाज िनमाण कर याचे मु य साम यशाली साधना होय. उ  िश णात 
नवनवीन संशोधन , नवीन िश ण व आंतररा ीय तरावरील दजदार दजदार िश ण असावे िश ण असावे.    
४) ी िश णी िश णी िश णी िश ण::::----     

डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांनी पु षांबरोबरच ी िश णाचा पुर कारकेला. जर िश णापासून वंिचत ठेवले 
तर दशेाची अध  श  वाया जाईल. हणून यांनासु ा पु षां या बरोबरीने िश ण िमळाले पािहजे. मुली 
िशक या वरच भारताची भावी िपढी चांगले िनमाण होईल ि यानंा मोफत व स चे िश ण असावे असा 
दृ ीकोण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा होता. भारतीय समाज व थेतील मागास वगातील ि यांना िश णाची 
खूप आव यकता आह.े हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा ी िश णा ब ल चे िवचार उदार व पाचे होत.े 
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महारा ात महा मा योितबा फुले यांनी समाज व थचेा िवरोध प क न पु यात मुल साठी पिहली शाळा काढली 
व मुल ना िश ण दे यासाठी सव थम सािव ीबाई फुलना िशकिवले.डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे ी िश ण 
िवषयक काय केवळ उपेि त ,वंिचत घटकातील ि या पुरतीच मया दत न हत ेतर भारतीय समाजातील सव ी 
यासाठी होत.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात, क  तु ही तुम या मुलं मुल ना िश ण ा. यांना खूप खूप 
िशकवा यांचे िश ण पूण होईपयत बाल िववाह क  नका. कारण िश णात गती क  शकते. कारण िश णातच 
ती श  आह,े िश ण हाच सव सुधार याचा पाया आह ेिश णातच ती श  आह ेिश ण हाच सव सुधार याचा 
पाया आह े 
िन कष    

१) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणजे िश णाचा एक महामे  होय. यांनी िश ण िवषयक िवचार आपल े
ापक िवचार मांडले आहते. 

२) िश णातून वातं य, समता, बंधुता, याय या त वांचा पुर कार केलेला आह.े 
३) ाथिमक िश णाचा सावि क सार रा ा या सवागीण गतीचा पाया आह.े 
४) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यानंी ी िश णाचा पुर कार मो ा िहरीरान ेकेलेला दसनू येतो. 
५) मानव िन मत िवषमतचेे पासून मानवाला मु  कर याच ेिश ण ह ेएकमेव माग आह.े 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं:- 
वरील िववेचना व न असे प  दसून येते क डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे िश ण िवषयी िवचार कती 

ग भ होत.े घरातील ी िशकली तर कुटंुब ह ेसुिशि त होत.े हा यांचा िवचार आज कती उपयु  ठरला आह.ेडॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी सपूंण जातीधमातील ि यांक रता शै िणक े ात मोलाचे काय केल.े सामािजक समता 
आिण वातं य यांच ेर ण करणारी श  हणज ेिश ण होय. िश ण ह ेशोषण मु चा पाय वाट आह ेशेवटी अस े
हणता येईल क ,सव कार या िवषमता दरू कर यासाठी आिण सामािजक लोकशाही ा  क न घे यासाठी 

िश ण हाच एकमेव माग आह.े िश णामुळे मानव हा वािभमानी व वावलंबी होतो. 
संदभ    सूची:    

१) ाचाय राजू भगत, िश ण े ातील थोर िवचारवंत, चैत य काशन को हापुर. 
२) डॉ. डोळे नाय आधुिनक भारतीय राजक य िवचार, मनोहर पपळापुरे नागपूर. 
३) वामी ही. एन., भारतीय समाजसुधारक िवचारवंत, िव ा काशन लातूर. 

४) डॉ घोर मोडे के.यु, सौ घोनमोडे कला उदय मुख भारतीय समाजातील िश ण िव ा काशन नागपूर. 

५) शेषराव मोरे डॉ .आंबेडकरांचे सामािजक धोरण एक अ यास, राजहसं काशन पुणे. 
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बाबासाहबेाचं ेिश णिवषयक िवचार व िश णिवषयक बाबासाहबेाचं ेिश णिवषयक िवचार व िश णिवषयक बाबासाहबेाचं ेिश णिवषयक िवचार व िश णिवषयक बाबासाहबेाचं ेिश णिवषयक िवचार व िश णिवषयक 
संिवधाना मक संिवधाना मक संिवधाना मक संिवधाना मक तरतूदीतरतूदीतरतूदीतरतूदी    

    

ाााा....    िवनया केशव काबंळेिवनया केशव काबंळेिवनया केशव काबंळेिवनया केशव काबंळे    
तुततुुतु. . . . कृकृकृकृ. . . . कोलकेर कला आिण वािण य महािव ालय नसेरीकोलकेर कला आिण वािण य महािव ालय नसेरीकोलकेर कला आिण वािण य महािव ालय नसेरीकोलकेर कला आिण वािण य महािव ालय नसेरी    

 

िश ण हणजे सवसामा यांचे बोधन, संघटन हणजे जनसामा यांचे संघटन आिण संघष हणज े
सवसामा य माणसाने थािपत व थेिव  पुकारायचे बंड होईल. ला अ यायािव  उठाव कर याच े
साम य आिण जाणीव केवळ िश णामुळेच होते असा बाबासाहबेांचा िव ास होता. यामुळे घटने या 45 ा 

मांकावर वयाची 18 वष पूण होईपयत मोफत व स चे िश ण दे याची जबाबदारी शासन व थेचे अस याची 
तरतूद यांनी केली. िश ण हा धा मक ाब य िनमाण होऊ नये. मांक 45 म ये संिवधान लागू झा यापासून 14 
वष स चे व मोफत िश ण दे यात येईल मांक 46 म ये अनुसूिचत जाती व जमाती व इतर दबुल घटक यांचे 
शै िणक व आ थक िहतसंबंध संवधन कर यास य शील राहील. मांक 47 म ये आप या जनतेचे शोषण, मान व 
राहणीमान उंचावणे आिण सावजिनक आरो य सुधारणे ह े रा याचे ाथिमक कत  राहील.रा य धोरणां या 
िनदशक त वाम ये या संिवधाना मक तरतु द क न िवषमता िनमूलनाचा भ म पाया बाबासाहबेांनी दलेला आह.े 
सामािजक व शै िणक दृ ा मागासले या वगा या उ तीसाठी िवशेष तरतूद केली जाईल. कलम 16 नुसार-16 
(1) रा या या िनयं णाखालील कोण याही पदावरील सेवा योजना अथवा िनयु  करताना यासंबंधी सवाना 
समान संधी असेल.16 (4)नुसार यां याशी सेवांम ये पया  ितिनिध व नाही.अशा मागासवग यांसाठी िनयु  
कवा पद े राखून ठेव यास कोणतीही तरतूद कर यात रा यात ितबंध नसेल.बाबासाहबे हणतात,िश ण 

या शरीरात िभनल ेपािहजे. यामुळे याचे मन व शरीर सुदढृ राहील. िश णािशवाय  पशुवत होईल 
हणून ला िश णाची गरज आयु यभर राहते. वतः बाबासाहबेांनी अितउ  िश ण घेऊन संपूण जगासमोर 

आदश िनमाण केला.डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या मते िश ण मू यािधि त असावे. बालकां या मनावर 
िश णाचा भाव यो य कारे झाला पािहजे. िश णान े याग, मानवता, िवन ता, दसु याची जाणीव ही मानवी 
मु ये िव ाथ  मनावर जवली पािहजे.उ म च र  असणारी  लोकशाहीचे खरे र क ठरतात िश णान े
वैचा रक समतचेा म वाचा िवकास हावा िश णामुळे ची वैचा रक मता वृ गत होणे गरजेचे ठरते. 
िश णामुळे बौि क मानिसक मते या अनुभवक ेचा िवकास हावा. िश णामुळे ि म वाला चालना िमळून 

ि म वाचा िवकास झाला पािहजे. िश ण ह ेसमाज प रवतनाचे आिण ातंीचे भावी साधन. बाबासाहबेानंी 
सामािजक प रवतन सामािजक ातंी कर यासाठी िश णाचा भावी साधन या माणे वापर केला. मिहला क याण 
व वातं य याला िश णाने गती िमळते.िश ण आिण ी वातं याचा माग श त होईल यावर बाबासाहबेाचंा 
ठाम िव ास होता. यामुळे यांनी ी िश ण अिधकार, ी सरं ण यानंा कायदशेीर चौकट िनमाण केली व ी 
मु चा माग श त केला. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणत क , ाथिमक िश ण ह े सव िश णाचा पाया आह.े हणून ह े िश ण 
अितशय दजदार आिण गुणव ेचे असावे. िश ण ा  झा याने  बौि कदृ ा सश  होतो. ितला चांगला 
आिण वाईट यातला फरक समजू लागतो. इतकेच न ह ेतर िश ण घेत यामुळे ा, शील आिण क णा ह ेगुण अंगी 
बांधतात. लहान वयात मनावर होणारे चांगले सं कार आयु यभर उपयोगी पडतात. समाजाला िशि त 
कर यासाठी झटणा या बाबासाहबेांनी 1947 आली पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना केली . या अंतगत 
यांनी मंुबईला िस ाथ कॉलेज आिण औरंगाबादला िम लद महािव ालय सु  केले यामुळे अनेक त नानंा 

िश णाचा लाभ झाला.पीप स ए युकेशन सोसायटीचे धोरण ह े केवळ िश ण सार कर याचे नसनू भारतात 
बौि क, नैितक आिण सामािजक लोकशाहीचा या ारे िवकास होईल अशी मनोवृ ी घडवून आण याचे काय ितला 
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िश णा या मा यमातून करावयाचे आह.े मंुबईत उभारले या महािव ालयाच ेनाव िस ाथ ठेवलं कारण िश ण 
येतून बु ाचे त व ान अंिगकारले या िव ा या या िप ांना समाजकाय त घडवाय या. 

ाथिमक िश णाथिमक िश णाथिमक िश णाथिमक िश ण    
ाथिमक िश णािवषयी िवचार केवळ बाराख ा िशकवणे हणजे िश ण न ह.े तर मुलांची मने सुसं कृत 

करणारे दजदार िश ण शाळांनी दले पािहजेत काहा सू म िवचार बाबासाहबेांनी ाथिमक िश णाबाबत केला 
होता. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या मत े , ाथिमक िश णाचा सार हा रा ीयदृ ीनं अ यंत मह वाचा  
आह.े ाथिमक िश णा या बाबतीत सावा ीक करानासाठी स चा कायदा केला पािहजे. 
उ  िश णािवषयी िवचारउ  िश णािवषयी िवचारउ  िश णािवषयी िवचारउ  िश णािवषयी िवचार    

जे समूह बौि कदृ ा उ  िश णाचा मह म लाभ घे यास समथ आहते पण आ थक ि थती यो य 
नाही हणून कवा अडचणी आहते हणून अस े वग या िश णा या लाभापासनू वंिचत आहते. यानंा उ  
िश णा या सुिवधा पुरिव यासाठी िव ापीठ ही ाथिमक व पाची यं णा होत असे. डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांवर ते केवळ िलिह या-वाच याची ान पुरेसे वाटणार नाही. तर िश णा या उ  टोकापयत पोहोचल े
पािहजेत. हणजे यां याबरोबर वाटचाल क न संपूण समाजाचा दजा उंचावेल. िम लद महािव ालया या 
िशला यास करणे बोलताना बाबासाहबे हणतात, हद ूसमाजा या अगदी खाल या थरातनू आ यामुळे िश णाच े
मह व कती आह ेह ेमी जाणतो. खाल या समाजाची उ ित कर याचा  न आ थक अस याचे मान यात येते. पण 
ह ेचूक आह,े कारण हदु थानातील दिलत समाजाची उ ती करणे हणजे यां या अ ,व , िनवारा यांची सोय 
क न पूव माणे यांना उ  वगाची सेवा कर यास भाग पाडणे न ह.े खाल या वगाची गती मा न यानंा 
दसु याचे गुलाम हावे लागत अस यामुळे यां यात िनमाण होणारा यूनगंड नाहीसा करणे ह ेखरे िश णाचे येय. 
आम या सव सामािजक दखु यावर उ  िश ण हचे एकमेव औषध आह े

ी िश णी िश णी िश णी िश ण    
ि यां या गतीवरच समाजाची गती अवलंबून आह.े ि यांनी व छ राह यास िशकावे. तुम या मुलांना 

िश ण ा. हळूहळू यां या मनात मह वाकां ा जागृत करा. ते थोर पु ष होणार आहते अस े यां या मनावर 
बबवा. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांचे ीमु  िवषयक काय ह े केवळ उपेि त वंिचत घटकातील ीयापुरतचे 

मया दत न हते. तर दशेातील सव ी वगा या उ ाराचे काय यानंी घतेले होते. जाित, वग िवरिहत ी वगाचा 
सवागीण िवकास हावा यासाठी यांनी वेळोवेळी आप या िलखाणातून भाषणातनू व चळवळीतून िवचार मांडलेले 
आहते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आप या आयु यात िव ा थदशेपासून ी वातं याचे पुर कत होते. कोलंिबया 
िव ापीठातून उ  िश ण घते असताना आप या विडलांचे ेही सुभेदार िशवनाथ जमीदार यांना ४ ऑग ट 1913 
रोजी पाठिवले या प ात डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरां या ी वातं य व ी िश णा ब ल असा उदा  
दिृ कोन प  होतो या प ात ते िलिहतातwe must how entirely give up the idea that parents give 
Janma to the child and not Karma they can mould the Destiny of their children and if we but 
follow this principle be sure that we shall soon see batter  day and our progress will be 
greathly accelerated if mail is education is perceived side by side with female education the 
fruit of which you can very well see verified your own daughter.अथात आई बाबा आप या मुलाला 
ज म दतेात कम दते नाही असे यांचे हणणे ठीक नाही. आईबाप मुलां या आयु याला वळण लावू शकतात. ही 
गो  आप या लोकां या मनावर घेऊन जर आपण मुलां या िश णा बरोबरच मुल या िश णासाठी धडपड केली 
तर आप या समाजाची गती झपा ाने होईल. पुढे यांनी हटल ं होत.ं यांनी या प ात से स पावर या 
नाटकातील खालील वचन ेउ धृत केल ेहोत.े येक मनु या या आयु यात जे हा संधी ची लाट येते. ते हा ितचा 
यो य कारे उपयोग केला तर या मनु याचा वैभव ा  होते. डॉ. आंबेडकर यानंी सािंगतलेला हा शोषण मु चा 
माग जणू समाजवादी त व ान आिण ानाच ेनवे प आह ेयातून मुलां या बरोबरीने मुल नी िशकावे असा याचंा 

यास होता कवा दसतो 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकरानंी भारता या सिंवधानात केले या शै िणक तरतदुीबाबासाहबे आबंडेकरानंी भारता या सिंवधानात केले या शै िणक तरतदुीबाबासाहबे आबंडेकरानंी भारता या सिंवधानात केले या शै िणक तरतदुीबाबासाहबे आबंडेकरानंी भारता या सिंवधानात केले या शै िणक तरतदुी    
28-1 नुसार रा या या पैशातून चालव या जाणा या कोण याही शै िणक सं थेत कोणतेही धा मक िश ण 

दले जाणार नाही िववि त शै िणक सं थान धा मक िश णात व धा मक उपासना यांना उपि थत राह याबाबत 
वातं य आह.े 

29-2 रा याकडून चालिव या जाणा या कवा रा य िनधीतून सहा य िमळत असले या कोण याही 
शै िणक सं थेत कोण याही नाग रकास केवळ धम,वंश, जात, भाषा या कवा यापैक  कोण याही कारणाव न 

वेश नाकारला जाणार नाही. ितचे धम कवा भाषा या िनकषानसुार अ पसं यांक असले या सव वगाना आप या 
पसंती या शै िणक सं था थापने या व यांच े शासन कर याचा ह  असेल तीच दोन से शन एक सं थानंा 
साहा य दतेाना रा य एखादी शै िणक सं था आह े धम कवा भाषा या िनकषानुसार अ पसं यांक असले या 
एखा ा वगा या व थापनाखाली आह ेया िनकषावर ितला ितकूल होइल अशा कारे भेदभाव करणार नाही. 

21 रा य ह ेसहा वषापासून ते 14 वषापयत या मुलांना काय ाने ठरिव यानुसार िश ण दणेे 41 रा य ह े
आपली आ थक समता व िवकास यां या मयादते कामाचा िश णाचा ह  आिण बेकारी वाध य आजार व 
िवकलांगता यानंी पीिडत अशा या बाबतीत आिण काहीही अपराध नसताना हलाखीच े िजणे यां या 
वा ाला आले आह ेअशा अ य या बाबतीत लोकसािह याचा ह  उपल ध क न दे यासाठी प रणामकारक 
तरतूद करेल  

45 रा य ह ेबालकांच ेवय सहा वषाचे होईपयत यांच ेसंगोपन कर यासाठी आिण यां या िश णासाठी 
तरतूद करेल 46 रा य जनततेील दबुल घटक आिण िवशेषता अनुसूिचत जाती अनसुूिचत जनजाित यांचे शै िणक 
व आ थक िहतसंबंध िवशेष काळजीपूवक करील आिण सामािजक अ याय व सव कारच ेशोषण यापासून याचंे 
र ण करेल 51 ज मदाता असेल कवा पालक असेल याने आप या प त वापर यास या या वया या सहा ा 
वषापासून ते 14 वष पयत िश णाची संधी उपल ध क न दणेे  

350- येक रा य आिण रा यातील येक थािनक ािधकारी भािषक अ पसं यांक समाजातील मुलांना 
िश णा या ाथिमक तरावर भाषेत मातृभाषतेून िश ण दे या या पया  सोयी उपल ध क न दे यासाठी 

य शील राहील आिण अशा सोयी पुरवणे श य हावे यासाठी रा पती असताना आव यक कवा यो य वाटतील 
असे िनदश कोण याही रा याला दऊे शकेल. 
    
िन कषिन कषिन कषिन कष    

िश ण हचे ख या अथाने जीवना या गतीक रता मह वाची बाब आह.े ी-पु ष समानता ह े गुण डॉ. 
बाबासाहबेांचे शै िणक िवचारातनू कषाने जाणवतात. शै िणक िवकास करणे ह े येक नाग रकांच ेकत ,ह  
आह.े ह ेया िवचारातनू दसनू यते असे. िश णातील िवषमता आ थक िवषमता या िवचारातनू कमी होऊ शकत.े 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी फ  एका जातीतील ीचा िवचार केला नाही तर संपूण जातीधमातील ि या 
करता. यानंी शै िणक े ात मोलाचे काय केले. डॉ. आंबेडकरांची भारता या भिवत ावर खर िन ा होती. 
प रि थती अनुकूल असेल तर या जगातील कोणतीही श  भारताला एका म हो यापासून ितपा दत क  
शकणार नाही. असा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा दढृ िव ास होता. याम ये डॉ. बाबासाहबेांचे शै िणक 
िवचार दसून येतात. 
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मिहलामिहलामिहलामिहला     केकेकेके    मिु दातामिु दातामिु दातामिु दाता    डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबबाबासाहबबाबासाहबबाबासाहब    आ बडेकरआ बडेकरआ बडेकरआ बडेकर    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . बािलकाबािलकाबािलकाबािलका    रामरावरामरावरामरावरामराव    काबंकाबंकाबंकाबंले    
अिध ा याता 

ी कुमार वामी महािव ालय, औसा, िज. लातरू 
 

14 अ ैल पूरे दशे म ही नह  बि क पूरी दिुनया म बड़े ही उ साह व जुनून से मनाया जाता ह।ै  दि ण 
भारत से लेकर उ र भारत तक और पि म भारत स ेपूव  भारत म डॉ. अंबेडकर जयंती क  रौनक दखेते ही बनती 
ह।ै डॉ. अ बेडकर के काय  व चतन के बारे म बात कर तो अ सर बात दिलत वग  तक आकर, यहा ँतक क  बात 
आर ण पर आ कर क जाती ह।ै आज़ाद भारत म डॉ. अ बेडकर को दिलत  का मसीहा कहा जाता ह।ै जब क डॉ. 
अ बेडकर के सम त काय  का मू यांकन करे तो हम पाएगें क वे एक कुशल अथशा ी, समाजवै ािनक, कानून 
िवशेष , मजदरू नेता थे, प का रता म खर िव ान ् और मिहलाओ के अिधकार के चैि पयन थे। उनके पहल े
मिहला  स ेसंबि धत उन तमाम अिधकार उ ह ा  नह  थे जो आज काननू के दम पर िमल रहा ह।ै इसका ेय 
उ ह  को जाता ह।ै बाबासाहबे ने स वधान के ारा मिहला  को सारे अिधकार दए ह ैजो मनु मृित न ेनकारे थे। 
िह द ू धमशा  म मिहला  का थान और िनयम-कानून मिहला  के हक म नह  ह। धा मक मा यता  के 
अनुसार ी धन, िव ा और शि  क  दवेी ह। ले कन बाबा साहब ने इसे गलत िस  करत े ए मिहला िवषयक 
कानून बनाए। 

बाबासाहब आ बेडकर संिवधान िनमाता के साथ साथ पूरे भारत तथा नारी समाज के मुि दाता थे। 
बाबासाहब आ बेडकरजी न ेअपने जीवन का ल य समाज के अंितम ि  के क याण को माना और ये करत े ए 
दशे कैसे मज़बूत हो इस दशा म काम कया। अगर हम आ बेडकर के भारत रा  के िलए उनके योगदान को दखे तो 
वो ब त यादा और ब पि य भी ह।ै  

हमारा समाज स दय  से मनुवादी सं कृित से िसत रहा ह.ै मनु मृित काल म ना रय  के अपमान और 
उनके साथ अ याय क  पराका ा थी। ऋ वेद म बेटी के ज म को दखु  क  खान और पु  को आकाश क  योित माना 
गया ह।ै ऋ वेद म ही नारी के मनोरंजनकारी भो या प का वणन ह।ै िनयोग था को पिव  कम माना गया ह।ै 
अथववेद म कहा गया ह ै क दिुनया क  सब मिहलाए ंशू  ह।मन ु मृित म ि य  को जड़, मूख और कपटी वभाव 
का माना गया ह ैऔर शू  क  भांित उ ह अ ययन से वंिचत रखा गया। मनु न ेकहा क प ी, पु  और दास को 
संपि  अजन का अिधकार नह  ह।ै अगर ये संपि  अ जत कर तो संपि  उसक  हो जाएगी, िजसके वे प ी, पु  या 
दास ह गे। बाबासाहबे ने संिवधान के ज रए मिहला  को वे अिधकार दए जो मनु मृित ने नकारे थे। उ ह ने 
राजनीित और संिवधान के ज रए भारतीय समाज म ी-पु ष के बीच असमानता क  गहरी खाई पाटने का साथक 

यास कया। जाित- लग और धमिनरपे  संिवधान म उ ह न ेसामािजक याय क  क पना क  ह।ै 
मिहला सशि करण को लेकर अंबेडकर क  जुनूनी लड़ाई क  शु आत साल 1942 म शोिषत वग क  

मिहला  के एक स मेलन म दखेने को िमली थी, जब उ ह ने कहा था, ‘ कसी समुदाय क  गित मिहला  क  
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गित स ेआंक  जाती ह।ै’ उनके यही श द उ ह नारीवाद का एक बड़ा नेता मानत ेह,ै िजसन ेजाित सम या और 
मिहला के अिधकार  को एक करके दखेा। 

उनका मानना था क मिहला  क  ि थित इसिलए बदहाल ह ै य क वे सब  जाित- था के जाल म फंसी 
ई ह।ै आजादी िमल जान ेके बाद भी चता इस बात क  थी क आधी आबादी का या होगा। दशे म जहा ंसंिवधान 

को बनान ेम तीन साल से यादा का समय लग गया था, वही मिहला अिधकार  के िलए लड़ाई अभी भी बाक  थी| 
भारत सामािजक व था के तौर पर िपतृस ा मक ह।ै मिहला का थान पु ष से नीचे ह। बे टय  को हीन नज़र स े
दखेा जाता ह।ै िह द ूधा मक ंथ  म ि य  को हीन नजर से दखेा और तुत कया गया ह।ै मनु मृित जैसी कताब  
म मिहला  को नीच ेदज का दखाया गया ह ैव सभी अिधकार  से वंिचत कया गया।  

आ बेडकर ने मिहला सशि करण के प म ाचीन ‘मनु मृित’ का दहन कया। 5 फरवरी 1951 को डॉ. 
भीमराव आ बेडकर ने संसद म ‘ हद ूकोड िबल’ पेश कया। इसका मकसद हद ूमिहला  को सामािजक शोषण स े
आजाद कराना और पु ष  के बराबर अिधकार दलाना था। मिहला सश करण क  दशा म इस ऐितहािसक कदम 
से आज शायद ब त कम लड़ कयां प रिचत ह गी. इसी  िबल म मिहला सश करण क  असली ा या ह।ै वह 
केवल उपदशे दनेे म िव ास नह  रखते थे बि क उ ह न े हद ूकोड िबल लाकर बेजोड़ िमसाल कायम क , जब यह 
िबल संसद म पेश कया गया तब इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर िव ोह मच गया| सनातनी धमावल बी स े
लेकर आय समाजी तक आ बेडकर के िवरोधी हो गए। संसद म जहां जनसंघ समेत कां ेस के हदवूादी इसका िवरोध 
कर रह ेथ ेतो वह  संसद के बाहर ह रहरान द सर वती उफ करपा ी महाराज के नेतृ व म बड़ा दशन चल रहा 
था। 

‘ हद ूकोड िबल’ के ज रए उ ह न ेसंवैधािनक तर स ेमिहला िहत  क  र ा का यास कया। हद ूसमाज म 
ांितकारी सुधार लान ेके िलए दशे के पहले काननू मं ी के प म आंबेडकर न े हद ूकोड िबल लोकसभा म पेश 

कया। डॉ. अ बेडकर एक बु  भारत का सपना दखेते थे, अतः उ ह ने सिवधान के पहले प े पर यानी क 
तावना म सभी जाितय  के ी पु ष  को बराबरी दी। ी-पु ष असमानता व छुआछूत क  समाि  करके 

समानता क  गारंटी दी। गरीब-अमीर, मजदरू-मािलक के बीच सामािजक समानता का सू पात कया। वण, वग, 
जाित, लग भेद रिहत सभी को वोट दने ेका अिधकार दया। 
इसइसइसइस    िबलिबलिबलिबल    केकेकेके    मु यतयामु यतयामु यतयामु यतया    4 4 4 4 अंगअंगअंगअंग    थेथथेेथे----    

● हदु  म ब  िववाह क  था को समा  करके केवल एक िववाह का ावधान, जो िविधस मत हो। 
● मिहला  को संपि  म अिधकार दनेा और गोद लेने का अिधकार दनेा। 
● पु ष  के समान ना रय  को भी तलाक का अिधकार दनेा, हद ूसमाज म पहले पु ष ही तलाक द ेसकत ेथे। 
● आधुिनक और गितशील िवचारधारा के अनु प हद ूसमाज को एक कृत करके उस ेमजबूत करना। 

यह िबल हद ूि य  क  उ ित के िलए तुत कया गया था। हद ूिववाह अिधिनयम, हद ूउ रािधकार 
अिधिनयम, हद ूअ पसं यक और संर कता अिधिनयम, और हद ू द क और रखरखाव अिधिनयम 1952 और 
1956 के बीच पा रत कए गए थे। 
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बाबासाहब के इ तीफा के बाद दशे भर म हद ू कोड िबल के प  म बड़ी ित या ई। खास तौर से 
मिहला संगठन  ारा. िवदशे  म भी इसक  ित या ई। कुछ साल बाद 1955-56 हद ूकोड िबल के अिधकांश 

ािवधान  को िन  भाग  म संसद ने पा रत कया। इसका ेय डॉ. आंबेडकर को ही जाता ह।ै 
इस िबल म ि य  को तलाक लेन ेका अिधकार िमला य क हद ू थ  के अनुसार ऐसी मा यता थी क 

अगर मिहला अपने घर से डोली पर िनकलती ह ैतो वापस उसक  अथ  उठती ह ैऔर िववािहत ि य  का अपने 
िपता के घर वापस आना पाप माना जाता था। उनक  इस पहल से मिहलाए ंअब कानूनी प से मजबूत हो गई थी।  
एक प ी के होत े ए दसूरी शादी न करन ेका ावधान भी कया गया था। पु ष चाह ेतो कतनी ही शादी कर 
सकता था और ऐसी अव था म उसक  पहली प ी को तािड़त कया जाता था। ले कन इस कानून से ि य  क  
दशा म सुधार आ। 

मिहला  को ब ा गोद लेने का अिधकार  िमला और बाप-दादा क  संपि  म भी िह से का अिधकार ा  
आ। इसके अलावा कई मह वपूण अिधकार जैस े– ि य  को अपनी कमाई पर अिधकार और बेटी को उ रािधकार 

होन ेका। इसके अलावा अंतरजातीय िववाह करन ेका व अपना उ रािधकारी िनि त करन ेक  वतं ता भी दी 
गई। 

आज के प रवेश म जहा ँमिहला सुर ा के नामपर केवल खच जात ेह ैवहां बाबा साहब ने मेरे जैसी हर 
मिहला  को सुर ा का अिधकार दया, म शायद तब तक उ ह दिलतो का मसीहा या संिवधान-िनमाता  मानती 
थी जब तक मैन ेउनके बारे मे पढ़ा नह  था या यूँ कह जब तक हद ूकोड िबल के िलए उनक  लड़ाई व संघष को 
नह  पढ़ा था। यह सब पढ़ने से ही वो मेरे िलए ना रवादी हो गए जो मिहला  के अिधकार  पर केवल िलखत ेया 
बोलते नह  थे बि क इसके िलए उ होन लंबी लड़ाई भी लड़ी। 

ये ‘संिवधान िश पी’ के यास  का प रणाम ह ै क भारतीय समाज म मिहला  को अवसर ा  ए। वैस े
अब भी कुछ सामािजक ि़ढयां मिहला  के रा त ेक  कावट ह। फर भी मुझे और मेरे जैसी मिहला  को अपने 
िवचार  क  अिभ ि  क  आजादी ह ैतो िसफ बाबासाहब क  वजह से ही मुम कन हो पाई। 

बाबा साहब न े दिलत मिहला  क  शंसा करत े ए कहा, ‘मिहला  म जागृित का अटूट िव ास ह।ै 
सामािजक कुरीितया ंन  करने म मिहला  का बड़ा योगदान हो सकता ह।ै म अपने अनुभव स ेयह बता रहा  ं क 
जब मैने दिलत समाज का काम अपने हाथ  म िलया था तभी मैन ेयह िन य कया था क पु ष  के साथ मिहला  
को भी आगे ले जाना चािहए। मिहला समाज ने िजतनी मा ा म गित क  ह ैइसे म दिलत समाज क  गित म 
िगनती करता ’ँ। डॉ. अ बेडकर ने दिलत मिहला  से अपनी बि य  क  शादी कम उ  म ना करन ेक  अपील 
करत े ए उनको िशि त कर अपने पैर  पर खड़ा होन ेपर बल दया तथा कम ब े पैदा करन ेव साफ सफाई स ेरहने 
का स दशे दते े ए मिहला  का प रवार  म समानता का तर हो इस पर भी बात क । डॉ. अ बेडकर चाहत ेथ े क 
भारतीय ी खासकर, िह द ू ी िजसम सवण तथा दिलत दोन  क  समािजक, आ थक, और राजनैितक ि थित म 

ांितकारी प रवतन हो। 
डॉ. अ बेडकर क  जयंती को दिलत मिहलाए ंएक तरफ मिहला के प म डॉ अ बेडकर के मिहला  के 

ित योगदान को याद करती ह, वह  दसूरा खेमा, िजसम सवण मिहलाए ंशािमल ह, उनक  जयंती को नजरंदाज 
करती ह। दिलत मिहलाए ंडॉ. अ बेडकर क  जीवनी पढ़ कर उनके संघष  के साथ वयम् को जुड़ा दखेती ह। और 
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दिलत वयम् को एक इंसान के प म अपने मानवीय हक  को पाने व भोगने के िलए डॉ. अ बेडकर के योगदान को 
नह  भूलते। 

मिहला  के अिधकार  के चैि पयन डॉ.अ बेडकर को याद न करन ेवाली मिहलाओ के बारे म या कहा 
जाये? उनके शोध.. िवमर्श और लेखन म डॉ. अ बेडकर और उनक  िवचारधारा कह  दरू तक नह  आते तभी तो 
नयी पी ढ़यां अब सवाल करने लगी ह क मिहला आ दोलन डॉ. आंबेडकर को य  नह  जानता? 

आज क  युवा मिहला वग बाबा साहब को न के बराबर जानती ह। जानती भी ह तो िसफ साधारण 
महापु ष क  तरह। दिलत , िपछड़ , मिहला  के मुि दाता के प म या संिवधान िनमाता के प म नह । इन 
प  के पीछे सािजश भी ह ैऔर समथन भी ह।ै 

आजादी के इतन ेवष बीत जान े के बाद राजनीित क  दशा और दशा दोन  एक िनधा रत प रपाटी पर 
चलन ेलगी ह। धीरे-धीरे ि थितया ँबदल रह  ह। भारत के रा िपता कह ेजाने वाले गांधी जी को लोग छोड़कर लोग 
बाबा साहब क  तरफ भाग रह ेह। सभी राजनीितक पा टयां बाबा साहब को साथ लेकर चलने को उ सुक दख रही 
ह। वामपंथ व अ य सभी दल इनक  ओर झुक रह ेह। अ सर कहा जाता था क 21व  सदी बाबा साहब क  होगी। 
धीरे- धीरे वह सच होता दखाई द ेरहा ह।ै 

खैर चाह ेजो भी सभी वग क  मिहला  को बाबा साहब के काय  को न चाहत े ए भी उ ह अपनाना 
पड़गेा। सम  मिहला समाज बाबा साहब के अहसान  तले हमेशा दबा रहगेा। हमेशा उनके काय  का ऋणी रहगेा। 
अब समय ह ै क मिहलाए ंउनके काय  को आगे बढ़ाने का काय कर। 
संदभ :-    

(1) भीमराव आंबेडकर, ‘िह द ूनारीकाउ थान और पतन’,गौतम बुक सटर, द ली - 2009 
(2) मंजू सुमन, ‘दिलत मिहलाएँ’,स यक काशन, द ली - 2004 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकराचंेआबंडेकराचंेआबंडेकराचंेआबंडेकराचंे    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
डॉडॉडॉडॉ. . . . चंदनचंदनचंदनचंदन    एमएमएमएम. . . . बावलगावेबावलगावेबावलगावेबावलगावे    

इितहास िवभाग मुख, संजीवनी महािव ालय, चापोली. ता. चाकूर िज. लातूर. 

तावनातावनातावनातावना    
िश णाचे मह व या माणे महा मा योितराव फुले यांनी जाणले होत ेतसेच डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर 

यांनी ओळखले होते. िश ण घेत असताना यांना वतः ज ेअनुभव आले होत ेत ेअितशय वाईट होते. तसेच या गो ी 
पुढे घडू नयेत असे यांना वाटत असे. डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर उ  िव ािवभूिषत असून ही अ पृ य वगातील 
आहते हणून यांना िश ण घेत असताना व समाजाम ये वावरत असताना पावलो पावली अपमान सहन करावा 
लागला होता. हणुनच पुढे यांनी िश णािवषयी जागृती कर यासाठी वतःला  वा न घेतलेल े दसत.े यां या मत े
िश ण ह ेजागितक प रवतनाच ेसाधन आह.े िश णामुळे ची िवचार कर याची वृ ी ग भ होत.े  
आप या िहता या दृ ीने िवचार क  लागतो. समाजाची सवात मह वाची गरज हणजे िश ण होय असे डॉ टर 
बाबासाहबे आंबेडकरांना वाटत असे.  िवकासाचे समाज िवकासाच ेआिण रा  िवकासाच ेएक भावशाली 
साधन हणज ेिश ण. हणूनच जीवनात सवात मह वाचे थान यांनी िश णाला द याचे दसून येत.े  मानवाला 
मानव हणून जग यास समथ बनवणारी गो  कुठली असेल तर त े िश ण होय. िश ण ह े चा मानिसक, 
बौि क िवकास घडवून आणते व मनु याची सामािजक गुलामिगरीतून मु ता करत.े िश णातून चा आ थक 
िवकास होतो व राजक य वातं य िमळ याचे िश ण ह ेएक श  आह ेअसे डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर हणतात. 
िश ण ह ेवािघणीचे दधू आह ेजो पीईल तो गुरगुर यािशवाय राहणार नाही अशा श दात आंबेडकरांनी िश णाच े
मह व सांिगतलेले दसते. हचे िश ण सवसामा य लोकांपयत, अ पृ यांपयत, मिहलांपयत पोहोचिव यासाठी 
डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी अनेक शै िणक सं था थापन के या. मंुबई येथे पीप स ए युकेशन सोसायटीची 
थापना केली. िस ाथ कॉलेज सु  केले. औरंगाबाद म ये िम लद महािव ालयाची सु वात केली. डॉ टर 

आंबेडकरांनी अ पृ यां या मुलांसाठी शाळा महािव ालय व ती ह सु  क न यां याम ये शै िणक जागृती 
कर यासाठी अितशय मह वाचे काय के याच े दसून येते. 
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    ाथिमकाथिमकाथिमकाथिमक    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ाथिमक िश णाचे मह व प पणे मांडलेले होत.े यां या मते काही ठरािवक 
वया या मयादपेयत िनदान वया या बारा वषापयत ाथिमक िश ण स चे कर यात यावे. ाथिमक िश णाचा 
सावि क सार रा ा या सवागीण गती या इमारतीचा पाया आह.े लोकां या मज नुसार हा  सोडवायचा 
हट यास ाथिमक िश णाचा सावि क सार हो यास अनेक शतके लागतील. िश णा या बाबतीत स चा 

कायदा करणे आव यक आह.े जगातील िवकिसत दशेांनी स चा कायदा क न लोकांची िनर रता ह पार केली 
असे आपणास दसून येत आह.े जे वग आधीच िश णाचा लाभ घेतात यां यावर िश णाची अथातच स  करावी 
लागत नाही. यांना िश णाचे मह व कळत नाही व जे या बाबतीत उदासीन असतात यां या करताच काय ाची 
आव यकता असते. 

ाथिमक िश णासाठी स चा कायदा करावा. कूल बोडा या हातातून िश ण खाते काढून यावे. 
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आ मशाळांम ये िश ण सार कर यासाठी िश यवृ ी दणेे, िव ाथ  व ती ह चालू ठेवणे, सरकारी नोकरीत 
अ पृ यांची भरपूर माणात भरती करणे असा िवचार डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी मांडला. यां या मते या 
लोकांना दे याचे साम य आह े यां याकडून सरकारन ेफ  यावी व जे आ थक दृ ा मागासलेले आहते यांना फ  
माफ ची आव यकता आह.े यातून सामािजक याय थािपत हो यास मदत होणार आह.े यां या िविश  रचनेमुळे 
शै िणक सार हो यास मदत होईल. चार व िश ण ह ेलोकल बोड व यां याकड ेदऊे नय ेकुणीही शहाणा माणूस 
ह ली या प रि थतीव न हणणार नाही क  ाथिमक िश णा या कायाला कौि सल पे ा लोकल बोड व मनु य 
जा त लायक आहते. कारण यातील सभासद अिधच अडाणी असतात, यांना िश णाचे मह व व दृ ी नसत,े तसचे 
ह े लोकल बोड  हणज े वणा म वा ांचे अ े आहते कारण यां यात भरणा होणार तो ा ण त जनतचेा 
होणार. असे लोक अ पृ य जनतेची, िश णाची काळजी घेतील ह ेकशाव न सांगता येईल. असा  आह ेडॉ टर 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी उपि थत केलेला दसतो. याव न िश ण व था सरकारन े केली पािहजे. सरकारने 
वतःची जबाबदारी इतर सं थावर दऊे नय ेअसे डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांना वाटत असे. 

दिलतदिलतदिलतदिलत    वववव    अ पृ यां याअ पृ यां याअ पृ यां याअ पृ यां या    िश णािवषयीचेिश णािवषयीचेिश णािवषयीचेिश णािवषयीचे    िवचारिवचारिवचारिवचार    
वेगवेग या सुधारकानंी वेगवेग या प तीने व वेगवेग या दृ ीकोनातून िश णािवषयी िवचार मांडलेले 

दसतात. परंतु सवाचा उ शे एकच असलेला दसून येतो तो हणज ेमनु य ा यात जग यासाठी िजतक  अ , व , 
िनवारा या ाथिमक गरजांची आव यकता असते िततक च मह वाची गरज हणजे िश णाची. अ पृ यांची 
अव था अ यंत िबकट होती. यांना या दशेात िबकट वाटणा या प रि थतीतून बाहरे काढ याचे एकच साधन आह े
आिण ते हणज ेिश ण होय. दिलत व अ पृ य समाजाम ये अ यंत िनकडीची गरज जर कोणती असेल तर ते हणज े
िश ण होय. समाजातील येक ने कवा सं थांनीही िश णा या बाबतीत आप या त ण िपढीचे पाऊल पुढे 
कस ेपडले या ाकडे आपले ल  पुरिवले पािहजे व या अनुरोधान ेआप या कायाची दशा ठरवली पािहजे.  

डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर ह े सामुदाियक िश णा या आ ही होत.े यांना एकाच िवचारान े े रत 
झाले या लोकांचा समूह अपेि त होता. अशीच माणसे िश णातून येयाकड ेयश वी र या वाटचाल क  शकतील. 
यासाठी माणसाचा समुदाय आव यक आह.े जर येकासमोर अनेक अडचणी असतील तर तो समुदाय कधीच 

यश वी होऊ शकत नाही असे यांचे मत होत.े ाचीन काळी पारंपा रक धम त व ान े रत हद ू समाजात 
िश ण व थेत वण पर वे िश ण घेतले जात असे. परंतु तेथे अ पृ य वगाला मा  िशक्षण घे यास बंदी होती. 
हीच था पुढे कायम रािहली. त कालीन वेदांचे अथवा अ य कारच े िश ण घे यास यांना मनाई होती. यांना 

चंड िश ा द या जात. हणूनच हा फार मोठा अ याय घडला असे डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांच ेमत होत.े 
पारंप रक हद ूत व णालीने सव अ पृ यांवर गुलामिगरीची हजारो वष लादली आहते. वेदांचे गुलाम यांना केले 
आह.े बु ीला, िवचाराला, अथ वातं याला, मानिसक वातं याला, सम  वातं याला िवरोध केला आह.े समता, 
बंधुता ा, क णा आिण समान याय नाकारला आह.े यामुळेच ा हणेतरांना व अ पृ यांना शै िणक गोडी 
नाही. ती वाटावी हणून ि टश सरकारन े ाथिमक िश णाचा चार, सार ब जनात जोरात करावा असा आ ह 
डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी धरलेला होता. भारतासार या लोकशाही दशेात कुणीही कुणाचे गुलाम नाही 
कवा नोकर नाही. ब जन समाजान े वतःचा वतः उ ार क न यावयास हवा. ह ेिश णानेच सा य होऊ शकत.े 

गुलामाला गुलामीची जाणीव क न द यास तो अ यायािव  पेटून उठ यािशवाय राहणार नाही. सव कार या 
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िवषमता दरू कर यासाठी आिण सामािजक लोकशाही ा  क न घे यासाठी िश ण हा एक राजमाग आह ेअस े
डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर हणत असत. सव दःुखाचे व सम यांचे कारण अ ान आह.े यावर एकमेव भावी 
औषध िश ण होऊ शकते. हणून डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांचा आ ह होता क  जाती ितशा तटबंदीवर उघड 
उघड ह ला कर यासाठी अ पृ यांनी िश ण घेतलेच पािहज ेडुकरासारखे आपले पोट भर यासाठी जगू नका परंतु 
सं कृतीत िवकासासाठी मानवी ाणी हणून जगा. 

ीीीी    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी ि यां या िश णािवषयी आ ह धरलेला होता. यांनी अनेक सभा 

संमेलनांमधून, आप या िलखाणातून याचबरोबर हद ू कोड िबला या मा यमातून ी पु ष समानता आिण 
ीयां या िश णावर भर दलेला दसून येतो.  ीया कुटंुबाचा एक मह वपूण घटक हणूनच पु षापे ा ी 

िश ण कुटंुब िशि त कर यासाठी अितशय मह वाचे आह.े यािवषयी डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरां या मते या 
घरातील ी सुिशि त आह ेते घर सुिशि त होत.े मुलां या िश णाकड ेल  दते असतानाच मुल या िश णाकडे 
दलु  क  नका. परंतु त कालीन प रि थती मा  याउलट होती. खे ातील समाज मुलासोबत मुलीस शाळेत 
पाठिव यास तयार न हता. सु वातीला ीिश णाची सु वात जोमान े कर यासाठी मुल या शाळा खे ाचा 
अस या पािहजे असे आंबेडकरांच ेमत होत.े शहरांमधून थो ाफार माणात मुल या िश णाला िवरोध होत होता 
पण खे ातील ा ण समाज सनातनी हद ू धमास िचकटून रािहलेला अस यामुळे िशवािशव यांना मुळीच 
जमतच नाही. अशा लोकांची सावली जरी यां यावर पडली तर िवटाळ झाला असे समजून त े ान क न शु  
होत. अशा प रि थतीत त ेखे ातील मुल ना िशकू दणेार नाहीत. यासाठीच यां या वतं  शाळेची आव यकता 
डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी क्त केले होती. 

भारतातील कुटंुब प ती म ये कुटंुबाची आ थक जबाबदारी जरी पु ष पार पडत असला तरी इतर सव 
जबाबदारी ही मु याने ीची असते. ि यां या वतणुक वर राजकारणावरच घराचा दजा ठरत असतो. कुटंुबाची 
जबाबदारी एकंदरीत वि थत पार पाड यात ीची भूिमका मह वपूण असत.े मुलांची पिहली िशि का आई 
असत.े यासाठी मुलांबरोबरच मुल चे िश ण अितशय मह वपूण आह ेमुल या िश णाकड ेदलु  क न चालणार 
नाही. कोण याही समाजातील ीचा दजा हा या समाजा या सुधार याचा मापदडं असतो असे डॉ टर बाबासाहबे 
आंबेडकरांच े मत होत.े आपली मुले आप यापे ा चांग या प रि थतीत राह यासाठी मुल चे िश ण अितशय 
मह वाचे आह.े  यांच े काम फ  चूल आिण मूल यापुरतेच मया दत रा  नये. यांनी िश ण घेऊन सामािजक 
कायात ही भाग घेतला पािहजे. समाज गतीत यांचा वाटा मह वाचा आह.े घर सोडून बाहरे िनघ याच े वातं य 

ीला िमळाले पािहजे. समाजाचा एक घटक हणून ीसाठी समाजान े काही दणेे लागते. हणूनच डॉ टर 
बाबासाहबे आंबेडकर हणतात, ी िश णाची समाज उ ती क रता आव यकता आह.े ि यांनी पु षाबरोबर 
सावजिनक आयु यात उतरले पािहज े केवळ पु ष वग पुढे जाऊन ि या मागे रािह या तर कुठ याही समाजाची 

गती होणार नाही. 
उउउउ     िश णाचीिश णाचीिश णाचीिश णाची    आव यकताआव यकताआव यकताआव यकता    

भारतातील अ पृ य वगा या अ  व  व िनवारा यांची सोय क न पूव माणेच यांना उ  वगाची सेवा 
करावयास लावणे हणज ेदिलत कवा अ पृ य समाजाची उ ती करणे होय असे नाही. अ पृ य वगाची गित का 
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खंुटली, यांना का गुलाम हावे लागले याचा िवचार होऊन यां यातील यूनगंड नाहीसा करणे गरजेच े आह.े 
त कालीन समाज प तीमुळे यां या जीवन प तीवर घाला घाल यात आलेला आह.े याचबरोबर या वगा या व 
रा ा या दृ ीने आिण यां या वतः या दृ ीने काय मह व आह ेयाचीही यांना जाणीव क न दणेे हाच मोठा  
िनमाण झालेला आह.े आिण याचे एकमेव उ र हणजे यां यातील उ  िश णाची गरज होय. दिलत आिण 
अ पृ य वगाम ये उ िश ण याचा सार करणे गरजचेे आह.े उ  िश णाचा साराखेरीज दसु या कुठ याच 
गो ीने ह ेसा य होणार नाही. कारण सव सामािजक दखु यावर उ िश ण हचे औषध आह ेअसे डॉ टर बाबासाहबे 
आंबेडकरांच ेमत होत.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

भारतात अनेक समाज सुधारक आिण िवचारवंतांनी िश ण िवषयक जागृती घडवून आण याचा य  
केला. यासाठी कृितशील काय म ही आखलेला आपण पाहतो. तशाच प तीने डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी 
दखेील िश णाचे मह व ओळखून सवसामा य  गरीब, दिलत, अ पृ य वगा या िश णासाठी खूप य  केलेल े
दसून येतात. िश णामुळे केवळ ानातच भर पडते असे नाही तर मानवा या ि म व िवकासासाठी िश ण 

अ यंत मह वाचे आह.े  िवकासाच,े समाज िवकासाचे आिण रा  िवकासाचे एक भावशाली साधन हणज े
िश ण. हणूनच जीवनात सवात मह वाचे थान यांनी िश णाला द याचे दसून येते.  मानवाला मानव हणून 
जग यास समथ बनवणारी गो  कुठली असेल तर ते िश ण होय. िश ण ह े चा मानिसक, बौि क िवकास 
घडवून आणते व मनु याची सामािजक गुलामिगरीतून मु ता करत.े ह ेओळखूनच डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी 

ाथिमक िश ण तसेच ी िश णावर मोठा भर दलेला दसून येतो. याचबरोबर समाजातील जो दिलत आिण 
अ पृ य वग आह ेया वगाला जोपयत िश ण िमळणार नाही. तोपयत हा वग पुढे येणार नाही आिण जोपयत हा वग 
समाजाम ये मागे राहील तोपयत समाजाची गती होणे ह ेश य नाही असे डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांचे मत 
होत े हणूनच यांनी सव समाजा या सवागीण िश णाचा िवचार मांडलेला दसून येतो. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    
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ि याचं ेमुि दात ेडॉ टर बाबासाहबे आबंडेकरि याचं ेमुि दात ेडॉ टर बाबासाहबे आबंडेकरि याचं ेमुि दात ेडॉ टर बाबासाहबे आबंडेकरि याचं ेमुि दात ेडॉ टर बाबासाहबे आबंडेकर    
 

ीमती लगड ेवषा वसंतराव 

यशवंत िव ालय, अहमदपूर, िज. लातरू 

ि यांना िशि त करणे, यांना जागृत करणे व माणुसक चे जीवन दान करणे ह े डॉ टर बाबासाहबे 
आंबेडकर यांचे येय होते. या ह ापासून ी वंिचत होती ते सव अिधकार ि यानंा िमळावे ा येयाने यांनी 
अथक य  केल.े ि यानंा मूलभूत ह  दान क न, यां या उ तीचे सव माग यांनी मोकळे केल.े डॉ टर 
आंबेडकर यांनी केवळ अ पृ य ि यांम ये बदल घडवून आण याचा य  केला अस ेनाही, तर भारतातील सम त 
ि यांम ये प रवतन घडवून आण यासाठी य  केला. डॉ टर आंबेडकर यांनी शेकडो वषापासून होणारी ीची 
िवटंबना थांबवून यां यात वािभमान व िव ास जागृत केला, समाजात ताठ मानेने जग याचे साम य बहाल केले. 
माणुसक ला पार या झाले या ीवगाला माणूस हणून जग याची संधी िमळवून दली. ाचीन काळापासनू या 

ी वगा या उ थानाचा साधा िवचारही कुणाला िशवला नाही ते काय डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यानंी केल.े 
बाबासाहबेांनी भारताला संिवधान दल,े भारताची लोकशाही सुदढृ आिण स म केली. समाजातील दबुल 

घटक, मिहला, अ पसं याक यांना याय दला, यांना गती व िवकासा या समान संधी उपल ध क न द या. 
डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर ह ेब आयामी ि म व आहते. ते ानमाग  अथत , समाजसुधारक, अथ काशक, 
िश णत , समाजशा , मानववंशशा , राजक य मु स ी, कायदामं ी, संिवधानाचे मुख िश पकार, 
भाषावार ांतरचनेचे िव षेक तसचे बौ  ध मच  वतक आहते. भारतर  डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी 
दले या घटनेवरच हा दशे पुढे जाईल ह े येक नाग रका या मनात बबवणे गरजेचे आह.े संिवधाना या मा यमान े

धमभेद, वंशभेद, लगभेद, जातीभेद, भाषाभेद या भेदाभेदां या च हूातनू आपण सारे बाहरे पडू शकतो. 
यामुळेच समता, वातं य, बंधुता व याय यावर आधा रत ह ेगणरा य घडवणे श य होईल. 

डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांचे मिहला स मीकरणाचे धोरण मिहलां या सवागीण िवकासाक रता अ यतं 
मह वपूण ठरले आह.े यांनी मिहलांना समाजात स मानाचे थान ा  हावे व या स म व समथ हा ात 
याक रता कृती काय माची रचना केली. भारतीय संिवधाना या मा यमातनू यांनी ी मु चा माग अधोरेिखत 
केला. 

मनु मृती म ये ि यां िवषयीचे एक सुभािषत आह,े 
य  नाय त ुपू य त ेरम त ेत  दवेताः।य  नाय त ुपू य त ेरम त ेत  दवेताः।य  नाय त ुपू य त ेरम त ेत  दवेताः।य  नाय त ुपू य त ेरम त ेत  दवेताः।    

य तैा त ुन पू य त ेसवा त ाफलाः य तैा त ुन पू य त ेसवा त ाफलाः य तैा त ुन पू य त ेसवा त ाफलाः य तैा त ुन पू य त ेसवा त ाफलाः याः।।याः।।याः।।याः।।    
हणजेच, जेथे नारीची पूजा केली जाते तेथे दवेता रममान होतात आिण जेथे ितची पूजा केली जात नाही 

तेथील सव या िन फळ ठरतात. 
तर दसुरीकड ेअसे हटले आह,े 

िपता र ित कौमारे भता र ित यौवन।ेिपता र ित कौमारे भता र ित यौवन।ेिपता र ित कौमारे भता र ित यौवन।ेिपता र ित कौमारे भता र ित यौवन।े    
र ि त थिवरे पु ा न ी वातं यम ् अहित।।र ि त थिवरे पु ा न ी वातं यम ् अहित।।र ि त थिवरे पु ा न ी वातं यम ् अहित।।र ि त थिवरे पु ा न ी वातं यम ् अहित।।    

अथात, िपता ीचे लहानपणी र ण करतात, भाऊ ितचे ता यात र ण करतो, हातारपणी मुले र ण 
करतात, ी वातं य ा  क  शकत नाही. एके ठकाणी असेही हटले आह,े 

अ वत ाः ि यः कायाः पु षःै वै दवािनशम ्।अ वत ाः ि यः कायाः पु षःै वै दवािनशम ्।अ वत ाः ि यः कायाः पु षःै वै दवािनशम ्।अ वत ाः ि यः कायाः पु षःै वै दवािनशम ्।    
िवषयषे ुन स यः सं थािवषयषे ुन स यः सं थािवषयषे ुन स यः सं थािवषयषे ुन स यः सं था या आ मनो वश।े।या आ मनो वश।े।या आ मनो वश।े।या आ मनो वश।े।    
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ि यां या कुठ याही िनणयाचा अिधकार पु षांनाच दलेला असतो. ि यांना भोगाची व त,ू र ण 
कर याची व त,ू ी हणज ेदसु यानंी जबाबदारी घेऊन जतन कर यास पा  आह,े अशाच कारची ीिवषयक 
धारणा शतकानुशतके चालत आलेली आह.े 

आजही आपण पाहतो मिहला दन साजरा करत असताना ि यांचे या दवशीच उदा ीकरण केले जात.े 
हणजेच भारतीय समाजात ि यां या सामािजक दजा संबंधात कमालीचा िवरोधाभास आढळतो. एका बाजलूा 

ि यांचे धमािधि त गौरवीकरण (जे का पिनक आह)े ते करायच,े तर दसु या बाजलूा समाजात य ात टोकाच े
दु यम थान, शोषण.एका बाजूला ी- ित ा हा समाजा या े वाचा पु तक  िनकष तर दसु  या बाजसू 
सामािजक तरीकरणात शेवटचे थान! 

भारतीय समाज मु यतः पु ष धान रािहला आह ेअथात केरळमधील नायर, मंग ळ मधील शे ी बंगाली 
समाज व काही भट या जमाती म य े ी धानतेच े माण दसते परंतु सवसामा यपणे िवचार करताना भारतीय 
समाजात ि यांना दु यम थान अस याचे कषाने जाणवते. याच माणे अनेक ढी, परंपरा यामुळे ि यावंर 
अ याय, शोषण, सामािजक िवभ करण झा याचे दसते. ि यानंा सावजिनक जीवनातील सहभाग नाकार यात 
आला. या पा भूमीवर भारतात ि यांची भूिमका, यांचे शोषण, या य अिधकार यावर आधा रत चळवळी व 
संघटना उ या रािह या. भारतातील ी चळवळीचे तीन ट पे करता येतील पिहला ट पा (1830 ते 1915), दसुरा 
ट पा (1915 ते 1947), ितसरा ट पा (1947 पासून पुढे). 

यापैक  पिह या ट यात महा मा योितबा फुले व सािव ीबाई फुले यांनी मो ा माणावर ी व दिलत 
उ ाराचे काय केल.े फुल ेदापं याने सवच ि यां या मु ची दारे खुली कर याचे काम केले. एखादी गो  क  नय े
कवा चुक ची आह ेअसे हणताना यांनी याबाबत पयाय दखेील उपल ध क न दले. अनेक कार या अिन  
ढ चा नायनाट कर याचे आजीवन य  या दा प याने केलेल े दसतात. तसेच इतरही समाजसुधारकानंी ी 

िवषयक काय केलेले दसत े यात ई रचं  िव ासागर, वीरेश लगम पंतुलु, पंिडता रमाबाई, राजा राममोहन रॉय, 
ध डो केशव कव,सु बल मी इ यादी होत. मा  ते फुल ेदांप याइतके तळागाळातील लोकां या जीवनाशी समरस 
होऊ शकले नाहीत. 

दसु या ट यात भारत मिहला प रषद, भारत ी महामंडळ, िवमे स इंिडयन असोिसएशन(WIA), नॅशनल 
कौि सल ऑफ िवमेन फॉर इंिडया, ऑल इंिडया िवमे स कॉ फर स(AIWC)या संघटनांचा उदय झाला. या संघ टत 
चळवळी ारे ि यानंा मतदानाचा अिधकार, बालिववाह ितबंधक कायदा,ि यांना मया दत माणात मालम ेचा 
ह  यासारखे िवषय छेडले गेले व समाजात मह वपूण बदल झाले. 

वातं यो र काळातील ी चळवळीचे पु हा तीन ट पे करता येतील 1947 ते 1970 या दशकापयत 
रा बांधणी या कायाला ाधा य दले गेले. डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी संिवधानात अंतभतू केलेले मूलभतू 
ह  व रा याची मागदशक त वे याम ये ि यांचे ह  व अिधकार यानंा यो य याय दे याचा य  केला, पण या 
तरतुद तील अंमलबजावणी या अपयशामुळे 1970 या दशकात ी-चळवळीचा वातं यो र कालखंडातील दसुरा 
ट पा सु  झाला. या ट यात असमान वेतन, ि यांचे 'अकुशल' कामगारांत  वग करण, िवनामोबदला म, 
सामािजक सं थांमधील(जात, धम, वग, कुटंुब इ यादी) स े या संरचनेतील पु षी वच व या सम यांवर भर होता. 
वातं यो र कालखंडातील 21 ा शतकातील ट याम ये ी चळवळ ी-पु ष समानते या पलीकड े जाऊन 

ि यांची वैयि क जीवन ठरिव याची स ा व याचं े स मीकरण यासार या मु ांवर काश टाकला गेला. 
भारतात ी चळवळीचा एक वाह वरील आढा ाव न प  होतो. आजही अनेक गंभीर ी-सम या भारतीय 
समाजासमोर उ या आहते. ढी-परंपरांचा पगडा, येक धमातील खाजगी जीवन िनयंि त करणारे धा मक कायद े
(धमशा , श रया इ यादी) िवपरीत ी-पु ष माण (933:1000), समान नागरी काय ाचा अभाव,कौटंुिबक 
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हसा, डंाबळी, बला कारा या घटना, नोकरी करणा या ि यांचे  यासार या सम यांना ी समाजाला 
आजही त ड ावे लागत.े वेगवेग या वगातील, जाती-जमातीमधील, दशेातील ी-सम यांचे व प वेगवेगळे 
आह.े शहरी ि यां या सम या, ामीण व शेतमजूर असणा या ि यां या सम या, भट या व आ दवासी 
समाजातील ि यां या सम या अशा कतीतरी ीिवषयक सम या आज या काळात ही दसून यतेात.  

भारतातील जाितभेद आिण ि यांचे  ा वेगवेग या सामािजक सम या आहते असं सवसाधारणपणे 
मानलं जातं. ब तेक सवण समाजसुधारकांनी िवचारवंतांनी या िवषयांची वतं पणे मांडणी केली आह.े डॉ टर 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी मा  या सम यांचा एकि तपणे िवचार केला आह.े भारतातील ि यां या सम या 
जाती व थेशीही संबंिधत आहते. ी-सम या संपूण जगात आह ेपण जात था संपूण जगात नाही ह ेभारतीय 
प रि थतीचे वेगळेपण आह.े 

भारतीय समाज व था पु ष धान आह.े हणूनच अशा समाजात पु षाचे ाब य असते ीचे थान 
या याखाली आह.े मुलीकड े किन तेन े पािहले जाते. हद ू धा मक ंथ, कथा, हणी आिण वा चार याम यहेी 

मुल चे वणन एक ओझे हणून केल ेगेले. मुलगी हणजे पर याचे धन आिण ी हणजे नरकाच े ार अशी समजतू 
कशी िनमाण झाली असेल? असं न च हणता येईल क  ह ेसगळं ि यांचे शोषण कर यासाठीच िनमाण कर यात 
आलं. डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतातील जातीपाती आिण ि यां या सम या यांचा पिह यांदाच 
एकि तपणे अ यास क न जगापुढे मांडला. यांनी कोलंिबया िव ापीठात 1916 म ये 'भारतातील जाती-संरचना 
मूळ आिण िवकास' या शीषकाचा एक शोधिनबंध सादर केला याम ये यांनी दाखवून दले क  जातीचे मूळ 
वैिश  हणजे वतः या जातीम ये ल  करणे 'सजातीय िववाह'. येथे कोणीही वतः या मज ने ल  क  शकत 
नाही. याला समाजमा यताही नाही. हणून सनातन परंपरेनुसार ेमावरही बंदी आह.े या शोधिनबंधात 
बाबासाहबे पुढे िलिहतात क , ऐितहािसकदृ ा आिण परंपरेत भारताचा 'अनुलोम संबंध' समाजमा य आहतेच. 
हणजेच तथाकिथत उ  जातीचा पु ष खाल या जाती या ीशी िववाहबा  शारी रक संबंध ठेवत आला आह.ेही 

समाजमा य था आह े पण, ितलोम संबंधांना परवानगी नाही, हणजे उ  जाती या ीला वतः पे ा कमी 
जाती या पु षाशी शारी रक संबंध ठेवता येत नाही. तसे करणे पाप आह.े 

भारतातील ि यां या सम या जसे क  सती था, बालिववाह, िवधवािववाहावर बंदी, ऑनर क लग, 
दु यम वागणूक इ यादी सव कु था यामधून िनमाण झा या. यापैक  अनेक  कु था अजूनही भारतीय हद ूसमाजात 
चालू आहते. 

बाबासाहबेांचे प ीकरण आह े क  कोण याही समाजात िनसगतः ी-पु ष गुणो र जवळजवळ समान 
असते. जर गुणो र समान नसेल आिण पु ष कवा मिहला अित र  असतील तर यापैक  काह चे ल  होऊ 
शकणार नाही आिण गुणो र िबघडले तर सजातीय िववाहांची व थाच कोलमडून पडले, ह े टाळ यासाठी 
धममातडांनी दोन ू र यु या के या. सती था व िवधवािववाहावर बंदी. डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर पुढे 
िलिहतात, "वाचकांना कदािचत ह े फार बटबटीत वाटेल, हद ू धमावर केलेली िनराधार टीका आिण का पिनक 
हतेुपुर सर आरोप वाटतील. अशा लोकांनी सती था आिण िवधवािववाहावर बंदी या थांचं यापे ा वेगळं ता कक 
प ीकरण सापडलं तर न  ावं. सनातन धमा या नावाखाली वणवच ववादी लोकांनी सती सार या अमानषु 
था िनमाण के या. सती हणजे महान पित ता पु यवान, वगाचीच न ह े तर मो ाची हमी. या समजतुी 

समाजात आहते जागोजागी असले या सती माते या मं दरातील गद  याचा पुरावा आह.े जे लोक मनात या मनात 
सती थेच ेसमथन करतात यांनी एकदा वतः या तळहातावर धुमसणारी अगरब ी फ  एक िमनीटभर टेकवून 
बघावी." 

सती थेम य े ीला मृत पती या िचतेवर िजवंत जाळलं जायच ं कवा िवधवा हणून ितला आयु यभर 
नरकयातना ने भरलेल ंदु यम जीवन जगावं लागायचं. स या सतीची था अि त वात नाही.मुघल काळातही या 
नीच या थेवर बंदी घातली गेली होती. राजा राममोहन रॉय आिण ि टश ग हनर िव यम ब टक यां यामुळे 
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1829 म य ेसती थेवर काय ान े बंदी घातली गेली, परंतु िवधवा ीकड ेमा  अजूनही आदरान ेपािहल ेजात 
नाही. ितला धा मक काय मात सहभागी होता येत नाही. हळदीकंुकू, पूजा, मंगळागौर अशा सामािजक संगी 
बोलावले जात नाही.जात मोडू नये यासाठी बालिववाहाची था आजही आह.े नकळ या वयातच लहान मुलीचे ल  
लाव यात येत,े जेणेक न ती कोणा याही ेमात पडू नये. जे हा ती ेम हणजे काय ह ेसमज या या वयात यईेल 
ते हा ितने कोणावर ेम करावे ह े ितला प पणे माहीत असले पािहजे. इथेच जात आिण ि यां या सम या 
एकमेकांशी जोड या जातात. समाजात जात टकवायची असेल तर िपतृस ा टकवावी लागेल. जाती व था मे 
िवरोधी आह.े ी ज माला आली, या जातीम ये ितने ल  केले पािहजे यावर समाज आजही आ ही आह,े पण 
यामुळेच जाती व था टकून आह.े 

भारतात दवेदासी व था ब याच काळापासनू चाल ू आह.ेदवेदासी प तीम ये एका तथाकिथत िन  
जाती या मुलीचे ल  मं दरातील मूत शी केले जाते. मूत या नावाने पुजारी, उ वण य ितच ेशोषण करतात. या 
मुलीला ज मले या संततीला दवेाचे अथवा माता दवेीचे मुल हणतात. कोणतीही उ वण य ी दवेदासी बनत 
नाही हणून यांना या भयकंर थेचा अनुभव येऊ शकत नाही. समाजातील उ  जाती या ि यांची ि थती आिण 
दिलत मिहलांची ि थती यातील फरक यावर संयु  रा ाचा एक अहवाल आह े यानुसार दिलत मिहलेचे आयुमान 
सरासरीपे ा 14 वष कमी आह े हणजे एक दिलत ी उ  जाती या ी या 14 वष आधीच मरण पावते. 

भारतातील मिहलां या िश णाची पिहली चळवळ सािव ीबाई फुले व फाितमा शेख यांनी सु  केली. 
योितबा फुल ेयांनी शाळा उघडली होती, यात सािव ीबाई फुले व फाितमा शेख मुल ना सगळे ास अ याचार 

आिण अवहलेना सोसनू मोफत िश ण दते असत. 
डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी महा मा फुले यांना आपले गु  मानल े होत.े यांनी भारतातील 

ीदा याची सम या मांडताना योितबा फुले याचंी भूिमका वीकारली आह.े अ पृ यतेचा आिण जाती व थचेा 
 समजून घे यासाठी बाबासाहबेांनी मनु मृती सकट सव धा मक ंथांची कठोर िच क सा केली आह.े रामायण 

महाभारत व सव हद ू पुराणांची मानवीय दिृ कोनातनू झाडाझडती घतेाना यां या ल ात आल े क  वणवाद, 
जाित व था आिण अ पृ यतेची मुळे याच धा मक ंथांम ये आहते, एवढेच न ह े तर हद ू धमातील सती था, 
बालिववाह िवधवा पुन ववाह बंदी या ि यां या गुलामिगरी या थांचा संबंध जाित व थेशी कसा आह ेते यानंी 
आप या काही ंथांमधून स माण िस  केले आह.े  

भारतातील ि यां या गुलामिगरीस लोकमानसात जले या अंध दा कारणीभूत अस याच े
बाबासाहबेां या ल ात आल ेहोते. माणसामाणसांत आिण ी-पु षातील समानतेम ये िवषमते या भती धा मक 
पुराणे आिण मनु मृतीसार या ंथांनी िनमाण के या अस यामुळे या ंथांब ल लोकां या मनात असललेी 
अंध ा न  करणे आव यक होत,े हणून थम यांनी मनु मृतीचे दहन कर याचा िनणय घेतला. मनु मृतीम य े
असे काय िलिहले होत?े मनु मृित हणत ेपती-प ीला सोडू शकतो, गहाण ठेवू शकतो कवा िवकू शकतो पण प ी 
वतः न पतीला कोण याही ि थतीत सोडू शकत नाही. ीला वतःची संप ी बाळग याचा अिधकार नाही, कारण 

ती वतःचा िपता, पती कवा पु ाची संप ी असते. जनावर, वेडा, शू  आिण नारी ह ेसव छळ कर यास यो य 
आहते. ि याही अपिव  आहते हणून या िश ण घे यास पा  नाहीत. या अशा धमा ां चा तुलसीदासासार या 
कव वरही भाव होता आिण या क व या कवनांचा सार समाजात झालेला होता. थोड यात 'मनु मृती' ही 
भारतातील िवषमतावादी, कमकांडवादी, वण व जातीयवादी िवचारांची तीक होती. डॉ टर बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी 25 िडसबर 1927 रोजी महाड येथे मनु मृतीचे जाहीर दहन केले. 

या तीका मक कृतीमुळे दिलत,ब जन व ि यांना सव कार या गुलामिगरीतनू मु  हो याचे बळ 
िमळाले. ह े बाबासाहबेांचे भारता या ी मु  आंदोलना या संदभातील ऐितहािसक काय होय. ि यां या 
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संदभातील सुधारणांची चळवळ पुढे झाली. 1975 नतंर ीमु चे लोण सव दशेभर पसरले. ीवाद हणून संपूण 
जगात एका न ा वैचा रक वाहाचे मंथन सु  झाले. 

डॉ टर आंबेडकरांनी ीमु साठी येक सभेत अ यंत भावी व दयाला िभडणारी ममदश  भाषणे 
केली. यां या या भाषणातनू यांची ी उ ाराची तळमळ प  होते. एखा ा िप याने आप या मुलीची काळजी व 
ितचे भिव य उ वल कसे होईल याचा यास यावा तसा यास बाबासाहबेांना दिलत ीयां यात सुधारणा घडवून 
आण यासाठी लागला होता. यासाठी यांची िज  होती. हजारो वषापासून समाजातील ि यांची िवटंबना होत 
होती, ती थांबावी व ि यांनीही इतर वगा माणे मानस मानाने व ित नेे वागावे अशी यांची इ छा होती. 

डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांमुळेच मो ा माणावर ि या चळवळीत स य झा या. 1927 या 
महाड या चवदार त या या स या हात ि यां या सहभागाला फार मो ा माणावर सु वात झाली. 1930 या 
काळाराम मं दर स या हात पिहली अटक होणारी तुकडी ि यांचीच होती. 1942 या नागपूर येथे आयोिजत 
केले या अिखल भारतीय दिलत वग प रषदते हा सहभाग इतका वाढला क  मिहलाचंे वतं  अिधवेशन घे यात 
आले.'चलेजाव' चळवळी या तोडीचा हा ी सहभाग होता. सावजिनक े  आज दखेील पु ष धान आह.े मग 
ते हा ते कती असेल? अशा प रि थतीत गावखे ातील सवसामा य बाईला, दिलत शोिषत वगातील ीला 
घराचा उंबरठा ओलांडावयास लावून य  ल ात स य करणे ही गो  अभूतपूव होती. आजही अनके ी 
संघटनांना यां या मोचातील कवा धरणे आंदोलनातील ि यां या अ प उपि थतीचा  डोकेदखुी िनमाण 
करतो. हणून डॉ टर बाबासाहबेां या चळवळीतील ि यांचे ह ेसं याबळ ल णीय ठरते. 

हद ूसमाजातील सव कार या िवषमतांपैक  एक हणजे ी- पु ष िवषमता. यामुळे ि यांवर होणारे 
अ याय दरू कर यासाठी डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरानंी वापरलेले मह वाचे अ  हणजे कायदा. वतःचे सारे 
पाि ड य यांनी हद ूकोड िबलासाठी पणाला लावले. ी-पु ष समानता थािपत कर यासाठी जु या काय ांची 
संिहता आधी बदलली पािहजे व ीक ी बनिवली पािहजे हा यामागील हतेू होता. 
मिहलासंाठी सरु ा कवच हद ूकोड िबलमिहलासंाठी सरु ा कवच हद ूकोड िबलमिहलासंाठी सरु ा कवच हद ूकोड िबलमिहलासंाठी सरु ा कवच हद ूकोड िबल    

हद ूकोड िबलात मह वपूण अशा तािवत तरतुद त बाबासाहबेांनी सव थम वारशाचा  घेतला. या 
संबंधात िवधेयकातील मह वाचा बदल हणजे मृत ची िवधवा, याची मुलगी व पूव  मृत झाले या या या 
मुलाची िवधवा यांना वारशा या बाबतीत मुला या बरोबरीची ेणी दे यात आली. या या जोडीला मुलीलाही 
विडलां या मालम ेत मुला या अधा िह सा दे यात आला. या िवधेयकात मा यता दे यात आले या ी 
वारसदारांची सं या िम ा रा कवा दायभागाखालील सं येपे ा कतीतरी जा त होती. ितसरा बदल हणजे 
जु या काय ात ी-वारसदारांम येच यांची आ थक प रि थती, वैवािहक दजा, साप य , िवनाप य  अशा 
कारणांव न भेदभाव केला जात असे. ि या- ि यांम येच भेदभाव करणारे वरील सव मु  ेन ा िवधेयकात काढून 
टाक यात आले. ती ी एकदा वारसदार हणून घोिषत झाली आह,े या ित र  दसु या कोण याही गो ी 
िवचारात घे याची गरज नाही, असे बाबासाहबे हणतात. आिण चौथा बदल हणजे दायभाग प तीत आई या 
तुलनेत वडील आधी उ रािधकारी ठरत. बाबासाहबेानंी आईला विडलां या आधी उ रािधकारी बनवल े या 
िवधेयकाने ी धनाच ेअनेक कार काढून टाकून सव ीधन एकच आह ेव याला वारशाचा िनयमही एकच लागतो 
अशी तरतूद केली. ी धना या बाबतीत मुली या िह या या अधा िह सा वारशान ेमुलालाही िमळावा ही तरतदू 
क न बाबासाहबेांनी विडलां या मालम ेत जसा मुलीला मुला या अधा िह सा िमळतो तसा आई या मालम ेत 
मुलाला ही मुली या अधा वाटा दला. ह े िवधेयक मुलगा व मुलगी यां या सामािजक दजा मधील समानता 
राख याचा य  करत,े तसचे धा मक सं कार यु  िववाह, िववाह न दणी, घट फोट, द क िवधान या संबंधात 

ीला क थानी ठेवून बाबासाहबेांनी न ा तरतुदी के या. ं ा या बाबतीत िववािहत मुलीने माहरेा न 
ं ा या पात आणलेली संप ी यास मालम ा मानली जाईल, ितचा उपयोग या ी या कामी येईल आिण 18 

वषानंतर या मालम ेवरील ह ास ती पा  होईल.ती सपं ीित या पतीला कवा या या नातेवाईकानंा उडिवता 
येणार नाही, अशी तरतूद केली. आणखी एक मह वाचा बदल बाबासाहबेांनी केला, तो हणजे ि यां या मया दत 
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इ टेटीचे अबािधत इ टेटीत पांतर, यािशवाय िववाह व द क िवधानातून जातीचे उ ाटन, एकप ीक व त व 
आिण िववाहातून बाहरे पड यासाठी घट फोटाचे त व यांची तरतूद िवधेयकात क न ि यांना फार मोठा दलासा 
दला. 1947 पासून सतत 4 वष 1 मिहना 26 दवस अथक प र म घेऊन बाबासाहबेांनी हद ूकोड िबल तयार 

केले. याचंे अंितम उ  ि यांना काय ाच ेह , दजा आिण ित ा ा  हावी ह ेहोत,े परंतु एव ा क ान ेतयार 
केलेले ी वातं याचा जाहीरनामा असलेले ह ेिवधेयक संिवधान सभते मंजूर होऊ शकले नाही. यातील घट फोट, 
ि भाया ितबंध यासारखी कलमे िवरोधकांकडून िववा  बनिव यात आली. हद ू कोड िबला या िवरोधकानंा 
बाबासाहबेांनी 20 स टबर 1951 रोजी अ यंत मा मक उ र दल,े"आज सुधारणे या युगात ि यानंा समान ह  

ायला तु ही िवरोध का करता? ि यांना इ टेटीत वाटा दे यास मनुनेही नकार दला नाही, मग तु ही का दतेा?" 
बाबासाहबे लढत रािहल,े पण स  संपले ते हा हद ूकोड िबलाची फ  चार कलमे मंजूर झाली. यामुळे अ यतं 
दःुखी व िनराश होऊन डॉ टर बाबासाहबेांनी आप या कायदमंे ी पदाचा 27 स टबर 1951 रोजी राजीनामा 
दला. केवढा चंड याग बाबासाहबेांनी ि यां या ह ासंाठी केला! पुढे 1952 तर क  सरकारन ेबाबासाहबेां याच 

मसू ातून  चार वतं  कायद ेबनिवले ते हणज,े  (1) द हद ूमॅरेज ए ट -1955 ,(2) हद ूस सेशन अॅ ट -1956 
(जून),(3) हद ू मायनॉ रटी अँड गा डयनिशप अॅ ट -1956 (ऑग ट),(4) द हद ू अॅडॉ शन अँड मे टेन स अॅ ट- 
1956 (िडसबर). 

डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यानंी लोकसभते मांडलेले ' हद ूकोड िबल' ही भारता या इितहासातील एक 
फार मोठी ऐितहािसक घटना मानली जाते. केवळ दिलत व ब जन न ह े तर भारतातील संपूण ी वगा या 
वातं याचा माग बाबासाहबेां या हद ू कोड िबलामुळे मोकळा झाला. मनु मृती सार या ंथांनी ि यांचे सव 
कारचे ह  नाकारले होते. ती समाजात पु ष धान समाज व थे या दावणीला बांधले या जनावरासारखी 

गुलाम होती. ितला कौटंुिबक-सामािजक स मान न हता. कोण याही कारच े आ थक अिधकार न हत.े परंपरेन े
ि यां या वा ाला केवळ दःुख आिण अ याय दला होता. तो अ याय दरू कर यासाठी मानवतावादी व क न 

दया या बाबासाहबेांनी हद ूकोड िबल तयार केले. अंशतः का होईना पण ी वातं याचे बाबासाहबेाचंे व  
पूण झाले. या काय ामुळे भारतीय ीला पु षांबरोबर चा दजा िमळाला. ती  हणून समाजात 
वािभमानाने जग यास पुढे येऊ शकली. या अथाने भारता या शतकानुशतकां या इितहासाला हद ूकोड िबलामुळे 

ऐितहािसक वळण िमळाले. महा मा फुले यांनी जवललेे ीमु चे बीज आप या ेने व कतृ वाने चंड संघष 
करीत डॉ टर बाबासाहबे आबेंडकर यांनी वाढवले. ह े याचंे मौिलक काय केवळ भारतीय ि यां या संदभातच न ह े
तर एकूण मानवजाती या दृ ीने ऐितहािसक आह.े 

भारतात मिहलांच े उ ारक अनेक झाल,े परंतु कैवारी मा  एकच झाला. बोिधस व परमपू य डॉ टर 
बाबासाहबे आंबेडकर. मातो ी रमा ना पाठिवले या एका प ात यांनी' ि यां या उ ती व मु साठी लढणारा 
मी एक यो ा आह'े असे हटले त ेसवाथान ेखरे आह.े दो ही हाती श  घेऊन ि यां या ह ासाठी लढणारा असा 
वीर यो ा पु हा होणे नाही. एका हाती काय ाचे श  तर दसु या हाती चळवळीचे. सव भारतीय ि यांनी या 
कारणासाठी यांना ातः मरणीय मानल ेपािहजे. आप या 65 वषा या आयु यात या यो यान ेसामािजक, आ थक, 
राजक य व धा मक अशी चारही े े पादा ांत केली, परंतु या परा माला जोड होती क णेची. ि या व शू ादी 

जेवर जाती व थेने केले या पराकोटी या अ याय अ याचाराची चीड व या शोषणाला बळी पडले यां िवषयी 
क णा यातनू बाबासाहबेानंी या दशेात सामािजक ांती केली. यु ानतंरची ही दसुरी ांती होय. अशा या 
महामानवाला माझा कोटी कोटी णाम! 
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डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकरआंबडेकरआंबडेकरआंबडेकर    यां यायां यायां यायां या    ीीीी    आिणआिणआिणआिण    मानवीमानवीमानवीमानवी    हहहह     यािवषयीयािवषयीयािवषयीयािवषयी    िवचारिवचारिवचारिवचार    
    

सौसौसौसौ....    नागमणीनागमणीनागमणीनागमणी    िव लराविव लराविव लराविव लराव    हाळेहाळेहाळेहाळे    
सहिशि का, यशवंत मा यिमक व उ  मा य. िव ालय, अहमदपूर, ता.अहमदपरूú िज. लातरू 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
भारत हा िविवध परंपरा व चाली रती मानणारा दशे आह.े भारतीय समाजाम य ेवण व था अि त वात 

होती. नंतर ितच े पांतर जाती व थेम य े झाले. याम ये ि यांना दु यम थान होत.े ित याकड े िनकृ  
दिृ कोनातून बिघतल ेजात होत.े कौटंुिबक तरापासूनच ितची अवहलेना केली जात अस यान ेसामािजक तरावर 
या अवहलेनेन ेभ  प धारण केल ेआह.े ि यांना मुला या तुलनेत वेग या भावाची वागणूक िमळते. कुटंुबात 

मुलाला जो स मान दला जातो, तो ि ला िमळत नाही. शाळेत िश ण दले जात नाही. मुल या िश णावरील 
खच सव थ समजला जातो. ल ाचे वय हो या अगोदरच ितचा िववाह क न दला जातो. बालिववाह, सती 
जाणे, केशवपन, दवेदासी इ यादी अनेक कारांना ितचा बळी दला जातो. या सव गो ी मानवतेला काळीमा 
फासणा या आहते. अशा कार या ी िवषयांचा दिृ कोन दशेा या, समाजा या, सं कृती या िवकासास 
हािनकारक आह.े या दिृ कोनातनू िवचार करणारे अनेक समाजसुधारक पुढे आलेत. यापैक  डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर ह ेएक होत.े हणून आपणाला या शोधिनबंधात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे ी आिण मानवी ह  
यािवषयी एक िवचारांचा अ यास याम ये केला आह.े  
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    ::::    

1) ी आिण मानवी ह  याचा अ यास करणे. 
2) आजची भारतीय ी खरोखरच वातं य झाले आह ेकाय याचे अ ययन करणे. 
3) ि यां या अधोगतीला कोण जबाबदार आह ेयावर काश टाकणे. 
4) हद ूसमाज व थेतील पु ष धान सं कृतीच ेिवचारांचा अ यास करणे.  

िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन    ::::    
भारताम य ेि यां या ह ासाठी यां या अि त ववादी जे समाजसुधारक पुढे आले यात सव थम भगवान 

गौतम बु ांनी ि यांना आप या िभ खु संघात समािव  केले. भगवान बु  हचे ी वातं याचे आ  पूर कत 
आहते. यात महा मा योितबा फुले, सािव ीबाई फुले, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, महष  धोडो केशव कव, पंिडत 
रमाबाई, राजष  शा  महाराज, गो. गं. आगरकर इ याद ने य  केल.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ी 
िश णावर अिधक भर दला. ी िश णाने कुटंुबास नैितक वळण लागते हणून यान ेि यांम ये जागृती घडवून 
आण याचा य  केला. वातं यानंतर डॉ. आंबेडकरांचे काय अितशय मोलाचे आह.े हद ू समाज व थेत 
पु ष धान सं कृतीन े ि यां या ह ांच ेदहन केल ेआह.े हणून मानवी ह  व ी यांचा अ यास करणे आव यक 
आह.े  

मानवी ह  हणज ेकाय तर भारतीय समाज व थेत चातूरव णय व थेतनू जाती-धम िनमाण झाला. 
याच मामे यात पु ष धान सं कृतीमुळे लगभेद िनमाण झाला. लगभेदा या भावनेतून िवषमता िनमाण झाली 

आह.े या िवषमतेतून मानवी ह ाच ेउ लंघन केले जात.े त हा ह े िवषमता जाऊन समानता िनमाण होणे हणज े
मानवी ह  होय. येक ला िनभयपणे स मानान ेजगता यायला हवे. कोणीही कोणावर अ याचार करणार 
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नाही ह े हणजे मानवी ह .’’ डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी हा मानवी ह  भारतीय संिवधानात दलेला अस यान े
ि यां या मानवी ह ाच े संर ण कर यासाठी संिवधानातच याची तरतुद कर यात आली आह.े मानवी ह  ह े
नैस गक र या ा  होत असला तरी ह ा या पूत साठी संघष करावा लागतो. ि या जाग क होवून आप यावर 
होणा या अ याय, अ याचारा या िवरोधात आवाज उठवताना दसत आहते.  

डॉ. बाबासाहबेां या मते, ‘‘ह  हणज ेसव माणशे ज मत: समान दजाचे आहते मरेपयत समान दजाचेच 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या वृ पि य लेखनातनू ि यांना यां या मानवी ह ाची जाणीव क न दे याचा 
सतत य  केला आह.े ी मु  हावी हणून यांनी हद ू कोडबील 21 ऑग ट 1948 ला मांडले. संिवधानत 
ि यांना ह  दले. संगी यासाठी यांना मं ीपदाचा याग करावा लागला. वातं य समता, बंधूता, याय याच 
बरोबर यांनी ी त वालाही उचलून धरल.े ा व क णा यावर आधारलेल े त व ान मांडताना यांनी ी 
श ला गृहीत धरले. ीला दा यमु  क न वावलंबी बनिवले. ितला वावलंबनाची जाणी िनर्◌ाम क न दली. 
हणून त े ी जागृतीचे जनक ठरतात. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी घटनेत ि यांना समानता िमळ यासाठी कायद े

केले असले तरी याचे ी स मीकरण होणे गरजेचे आह.े ‘‘स मीकरण सामािजक, आ थक, राजक य व सां कृितक 
दिृ ने ि यांना वत: िवकास करणे हणज े ी स मीकरण’’ डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी संिवधानातील मुलभूत 
ह ां या प र छेदात ी-पु ष लगभाव, असमानता  कर यात आलेले नसनू , माणूस असे िनदिशत केल े
आह.े ि यांना काय ानुसार मानवी ह  दान कर यातला तरी शहरी भागा या तुलनते ामीण ी अ याय, 
अ याचार सहशील असलेली दसून येते. ी िशि त झा यामुळे व मानवी ह ामुळे अनेक काय े ातील उ  
पदावर कायरत आह.े यामुळे ितन े पु षा माणे दशेा या थम नाग रकाचा हणजे रा पती पद भूषिवले आह.े 
अनेक ि या अनेक रा या या मु यमं ीपद सांभाळताना दसत आहते. आज ी कोण याही े ात मागे नाही. अस े
असतानाही आज 21 ा शतकातही ि यांना दली जाणारी वागणूक ही दु यमतेची असते. एक कड ेि ला दवेी 
मानले जात.े मुलीचा ज म होताच ितची ूणह या  केली जात.े पूवापार चालत आले या ढी, परंपरेनुसार 
पु षा माणे ीसु ा ीचा छळ करताना दसत.े गभात असतानाच ि ला मारायची ही कसली मानवता हमून 
मुलापे ा मुलीचा ज मदर घटताना दसत आह,े आिण ही गंभीर बाब आह.े पु ष धान सं कृतीत ीवर सतत 
अ याय करीत आलेली अस याने आज ित या संर णासाठी संिवधानातच कायद ेक न ितला मानवी ह  िमळवून 
दला आह.े 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    
मानवी ह  ह े नैस गक र या स ा  होत असला तरी ह ा या पूत साठी सघंष करावा लागतो. 

ि या जाग क होवन आप यावर होणा या अ याय, अ याचारा िवरोधात आवाज उठवताना दसत आहते. अनेक 
संघटनासु ा िनमाण केल े आहते. ि यां या मानवी ह ाच े संर ण झाले तरच दशे हा सामािजक, आ थक व 
राजिनितक दिृ ने सुदढृ होणार आह.े िनसगान े ि ला माणूस हणून ज म दला आह.े ी ही िनसगाची सव  
दणेगी आह.े ी ही माणूस आह.े ितला बु ी आह,े भावना आहते, िवचार आह.े धैय, क णा, ेह, माया, ममता 
इ यादी गुम ित यात आहते. मु य हणज ेित यात जनन मता अस याने पु षी मनोवृततीला ी आजही त ड 
दते आह.े हणूनच हणतात, एक ी पािहजेच घराला वग बनव यासाठी.  
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    ::::    

1) ि यांचे अिधकार व मानवी ह , ा. घोडे वार िवण. 
2) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ी जागृतीचे काय- रंगोले ितभा. 
3) वुमेन आक टे टस ऑफ द इंिडया रपि लक-ि यदशनी रिवचं न. 
4) भारतीय ी आिण हद ूकोडबीर-डॉ. सुया अिनला - सुगावा काशन, पुमे,  
5) हद ूि यांची उ ती व अवनती - काशन, दीप रोळगे, 2008. 
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MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps Hkk”kkokj izkarjckcklkgsc vkacsMdj ;kaps Hkk”kkokj izkarjckcklkgsc vkacsMdj ;kaps Hkk”kkokj izkarjckcklkgsc vkacsMdj ;kaps Hkk”kkokj izkarjpusojhy fopkjpusojhy fopkjpusojhy fopkjpusojhy fopkj    
    

ckj’ks HkkX;Jh mRrejkockj’ks HkkX;Jh mRrejkockj’ks HkkX;Jh mRrejkockj’ks HkkX;Jh mRrejko    
la’kks/kd fo|kFkhZ lekt’kkL= 

lkekftd ‘kkL=s fo|kladqy] Lokeh jkekuan rhFkZ ejkBokMk fo|kihB ukansM 
izLrkouk%&izLrkouk%&izLrkouk%&izLrkouk%&    
    Lokra«;izkIrhuarj Hkkjrkleksj lokZr tVhy leL;k gksrh rh izkarkP;k iquZjpusph- Hkk”kkokj izkarjpuk dj.;klkBh 
R;kosGh eksB;k izek.kkr usR;kdMwu ljdkjoj ncko ;k;yk ykxyk- Hkk”kkokj izkarjpuspk eqn~nk jkT;?kVuk lHksiq<s vkyk 
gksrk- Hkk”kkokj izkarjpuk dj.ks fdrir ;ksX; vkgs] ;kph ‘kgkfu’kk dj.;klkBh lHksus 1948 e/;s ,l- ds- nkj 
dfe’ku useys- nkj dfe’kuus rqrkZl Hkk”kkokj izkarjpuk dj.ks ‘kD; ukgh- vls >kY;kl eksB;k vlarks”kkyk lkeksjs tkos 
ykxsy- R;kuarj ts-Ogh-ih- dfeVh useyh R;kauh Hkk”kkokj izkarjpuk rqrkZl ‘kD; uLkY;kps Li”V dsys- ;kuarj 1953 
e/;s U;k- Qktyvyh ;kaP;k v/;{krs[kkyh Hkk”kkokj jkT; iquZjpuk dfe’ku fu;qDr dsys- vk;ksxkus 1955 e/;s 
vgoky lknj dsyk- ;kuqlkj Hkk”kkokj jkT; iquZjpuk fo/ks;d&1956 eatwj dj.;kr vkys- ;kuqlkj 14 ?kVdjkT;s o 
6 dsanz’kkflr izns’k fuekZ.k dj.;kr vkys- 
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gs vktkjh vlY;keqGs rs Hkk”kkokj izkarjpuk fo/ks;dkaoj lalnsr ppkZ pkyw vlrkuk 
lHkkx`gkr ppsZr Hkkx ?ksÅ ‘kdys ukgh o R;kosGh pkyw vlysY;k Hkkf”kd izkarkP;k pGoGhe/;s lgHkkxh gksÅ ‘kdys 
ukgh- R;keqGs ckcklkgsckaoj loZ Lrjkrwu eksB;k izek.kkr nks”kkjksi >kY;kus R;kauh vkiys fopkj Thoughts of 
Linguistic States-1955 ;k iqLrdkrwu O;Dr dsys- 
2222----    mn~ns’k%&mn~ns’k%&mn~ns’k%&mn~ns’k%&    
 Hkk”kkokj izkarjpuseqGs izknsf’kd vfLerk ok<r tkowu izknsf’kdoknkph leL;k fuekZ.k gksowu jk”Vªh; ,drk o 
v[kaMrk /kksD;kr vkyh vkgs- MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh Hkk”kkokj izkarjpusfo”k;h vkiys ts fopkj ekaMys- ;k 
fopkjkapk vH;kl dj.;kP;k mn~ns’kkus ;k fo”k;kph fuoM dsyh vkgs-  
3333----    MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps Hkk”kkokj izkarjpusojhy fopkj %& ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps Hkk”kkokj izkarjpusojhy fopkj %& ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps Hkk”kkokj izkarjpusojhy fopkj %& ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps Hkk”kkokj izkarjpusojhy fopkj %&     

MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh Hkk”kkokj jkT; iquZjpusoj vkiys er O;Dr djrkuk R;kaP;k lq:okrhP;k 
fopkjkr o vkRrkP;k fopkjkr rQkor tk.kosy vls EgVys] lq:okrhpk R;kapk n`”Vhdksu gk eksB;k jkT;kaPks leFkZukpk 
gksrk ek= uarjP;k dkGkr R;kauh ygku jkT;kaps leFkZu dsys o vkiys fopkj ekaMys rs iq<hyizek.ks&    
1111----    dsoG Hkk”kkokn vU; dkgh uOgs %&dsoG Hkk”kkokn vU; dkgh uOgs %&dsoG Hkk”kkokn vU; dkgh uOgs %&dsoG Hkk”kkokn vU; dkgh uOgs %&    
 ?kVusP;k frlÚ;k dyekUo;s lalnsyk uohu jkT;s fuekZ.k dj.;kpk vf/kdkj iznku dsysyk vkgs- dkj.k 
lokZadMwu Hkk”kkokj jkT; iquZjpuk >kyh ikfgts v’kk ekx.khpk tksjnkj ikBiqjkok gksr gksrk- ijarq Hkk”kkokj jkT;jpuk 
d:u R;kauk eatwjh ns.;kdfjrk ?kVuk vaeykr ;srs osGh ljdkjtoG iqjslk vo/kh uOgrk- ;k rhozrj ekx.khP;k 
vuq”kaxkusp Hkk”kkokj jkT; iquZjpusP;k iz’ukpk lexz vH;kl d:u R;k n`”Vhus dsanz ljdkjyk f’kQkjlh dj.;klkBh 
jkT;iquZjpuk vk;ksxkph use.kwd dj.;kr vkyh- vk;ksxkus f’kQkjl dsyh R;kr vusd cny d:u ljdkjus rs fo/ks;d 
ekaMys- vk;ksxkus 16 jkT;kph f’kQkjl dsyh gksrh- ek= gSnzkckn jkT; vka/kzizns’k e/;s o egkfonHkZpk lekos’k eqacbZ 
jkT;kr d:u 14 jkT;kph fuehZrh dj.;kr vkyh- 
 vkrk ;k jkT;kP;k vkdkjkaps rkSyfud voyksdu dj.ks vR;ar egRokps Bjsy- R;kuqlkj yksdla[;k gs 
izek.kHkwr eki ?ksÅu fud”k ykoys rj [kkyhyizek.ks vuqeku feGrhy dh R;kaP;kiSdh& 
1- vkB jkT;kaph yksdla[;k 1 rs 2 dksVhaP;k njE;ku vkgs- 
2- pkj jkT;kaph yksdla[;k 2 rs 4 dksVhaP;k njE;ku vkgs- 
3- ,d jkT; 4 dksVhgwu vf/kd rj 
4- ,d jkT; 6 dksVhgwu vf/kd yksdla[;sps vkgs- 
 FkksMD;kr ,dk okD;kr gk vuqeku dk<ko;kpk >kY;kl] gh jkT; iquZjpuk foy{k.k Lo:ikph >kysyh vkgs-  
2222----    Hkk”kkokn gk es:naM vkgs dkHkk”kkokn gk es:naM vkgs dkHkk”kkokn gk es:naM vkgs dkHkk”kkokn gk es:naM vkgs dk\\\\    
 jkT;iquZjpuk vk;ksxkus lnks”k f’kQkj’khauh fujfujkG;k jkT;kaph {ks=h;n`”V;k fotksM fufeZrh lqpfoyh- brdsp 
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dk; ijarq vk;ksxkP;k f’kQkj’khar vk.k[kh ,d nMwu clysyh pwd vkgs( vkf.k gh oLrqfLFkrh vOgsj.;klkj[kh ukgh- 
mRrj Hkkjr vkf.k nf{k.k Hkkjr ;kaP;ke/khy laca/kkps larqyu u jk[kY;keqGs gh pwd ?kMyh] vk;ksxkus jkT;kph fufeZrh 
djrkuk mRrj Hkkjrkrhy ikp jkT;kaph yksdla[;k 15 dksVh rj nf{k.k Hkkjrkrhy ikp jkT;kaph yksdla[;k 9 dksVh 
;krhy lokZr tkLr yksdla[;k gh mRrjizns’k jkT;kph 6 dksVh is{kk tkLr gksrh- Hkk”kkokj jkT;iquZjpusP;k cqj[;k[kkyh 
Hkkjrkps rqdMs dj.;kph ;kstuk utjsvkM d:u pky.ks ;ksX; uOgs- vk;ksxkyk ;k foHkktukr dkgh vuFkZ vks<osy 
vls okVr ukgh- ijarq gh xks”V vk;ksxkyk okVrs rso<h lksih ukgh- 
 Hkkjrh; la?kjkT;kps Lo:i gh vktgh dfodYiukp vkgs- gh dYiuk lkdkj gks.;kph fpUgs fnlr ukghr- 
Hkkjrkph vkt rjh ekufld o uSfrdn`”V;k ik=rk ukgh dh R;kus ^Hkkjrkph la;qDr&jkT;s* vls R;kyk Eg.kkos] vls 
Eg.kowu ?ks.;kl Hkkjrkyk cjhp izxrhph okVpky djkoh ykxsy- ^Hkkjrh; la?k&jkT;* ¼The Union of Indiaaaaa aa½ 
vkf.k ^Hkkjrkph la;qDr&jkT;s*¼United states of India½ ;k nksgksr egnarj vkgs- ijarq mRrjh; jkT;kaps 
,d=hdj.k dj.ks o nf{k.kh jkT;kaps foyxhdj.k dj.ks] gkgh /;s;kizr us.kkjk ukgh! 
3333----    Hkk”kkokj jkT;jpusiklwu Qk;ns o rksVs%& Hkk”kkokj jkT;jpusiklwu Qk;ns o rksVs%& Hkk”kkokj jkT;jpusiklwu Qk;ns o rksVs%& Hkk”kkokj jkT;jpusiklwu Qk;ns o rksVs%&     
    ^,d jkT;] ,d Hkk”kk* gk loZ jk”Vªkauh voyafcysyk tkxfrd fl/nkar gks;- teZuh] QzkUl] bVyh ;k ns’kkaP;k 
?kVuk riklwu ikgk- ,o<sp dk; rj baXyaM&vesfjdslkj[;k izHkkoh ns’kkaP;k jkT; ?kVukaps voyksdu djk- ;k loZ 
?kVukae/;s ,dp rRo vki.kkl igko;kl feGsy- rs gs dh]^,dk jk”VªkP;k fufeZrhdfjrk ,dp Hkk”kk*voyafcysyh vkgs- 
 tsFks ^,d jkT;] ,d Hkk”kk* gs rRo vOgsjys xsys] rsFks rs jk”Vª /kksD;kr vkY;kf’kok; jkfgys ukgh- vkWfLVª;k 
vkf.k rqdZLFkku gh izHkko’kkyh lkezkT;s dsoG cgqHkkf”kd vlY;keqGs eksMdGhl vkyh o Úgkl ikoyh] gs jkT;s 
cgqHkkf”kd vlY;koj gks.kkÚ;k nq”ifj.kkekaps ,d mRre mnkgj.k gks;- Hkkjrh; izkafrd jkT; dkjHkkjkr tj v’kkp 
cgqHkkf”kdrRokpk iz;ksx d: ykxyks rj Hkkjrkphgh mijksDr lkezkT;kaizek.ks xr >kY;kf’kok; jkg.kkj ukgh- 
 ^,d Hkk”kk] ,d jkT;* vfLrRokr vkY;kuarj rs dk fVdrs o cgqHkkf”kdrsoj jkT; LFkkiu dsY;kus rs vfLFkj 
dk jkgrs ;kph dkj.kfeekalk vxnh Li”V vkgs- jkT;kph LFkkiuk ,d nqlÚ;kP;k lgkuqHkwrhP;k Hkkousoj vf/kf”Br 
vlrs- gh lgkuqHkwrhph Hkkouk Eg.kts dk;\ FkksMD;kr lkaxk;ps >kY;kl ;k Hkkousus vki.k Hkkofud&oSpkfjd n`”V;k 
,d= ;srks o ,d nqlÚ;kyk t.kw jDreklkaP;k vkIrs”Vkalkj[ksp letw ykxrks- gh ryokjhlkj[kh nq/kkjh Hkkouk vkgs- ;k 
HkkousP;k ,dk cktwus vki.k vkiY;k yksdkauk QDr vkfRe;rsus ikgrks- R;keqGs vkiyh fofo/krsrgh ,drk fuekZ.k 
gksÅ ‘kdrs- vkiY;kr vkfFkZd o lkekftdn`”;k fo”kerk vlyh rjh vki.k T;k ca/kukus cka/kY;k tkrks rs ca/ku Qkj 
etcwr vlrs- Hkkousph nqljh cktw vkiY;kr lkehy u gks.kkÚ;kl rs vkiY;kiSdh ukghr vls x`ghr /k:u R;kauk nwj 
lkjrs( R;kaP;k’kh la?k”kZ fuekZ.k djrs- nqlÚ;k lewg thoukr felGw u ns.kkjh gh nq/kZj vfHkyk”kk vkgs- 
4444----    cgqHkkf”kd jkT;kr vi;’k%&cgqHkkf”kd jkT;kr vi;’k%&cgqHkkf”kd jkT;kr vi;’k%&cgqHkkf”kd jkT;kr vi;’k%&    
 ;kps ewfrZear mnkgj.k Eg.kts fo|eku eqacbZ jkT; gs gks;- cgqHkkf”kd jkT;kpk dkjHkkj dlk pkyrks] ;kph 
vuqHkwrh ?ks.;klkBh eqacbZ f} Hkkf”kd jkT; Bsokos ;kph jkT;iquZjpuk vk;ksxkus f’kQkjl dsyh] rh ikgwu rj eyk 
foLe;kpk /kDdkp clyk- xsY;k ohl o”kkZP;k dkjdhnhZr eqacbZ jkT; jkT;dkjHkkjkus dk; dk; lk/kys\ egkjkf”Vª;kapk 
o xqtjkR;kapk vfHktkr dyg fuekZ.k >kyk o dks.kR;k fodksikl xsyk gs loZJqr vkgs- cgqHkkf”kd jkT;kr yksd’kkghph 
d’kh xr gksrs ;kps vk.k[kh mnkgj.k Eg.kts enzkl jkT;! v[kaM Hkkjrkps ,d lkaf?kd jkT; dj.;kpk fopkjkus 
jkT;dkjHkkj pkyforkuk gsp vi;’k injkr ?;kos ykxsy- fdaok v[kaM fganqLFkkuph Hkkjr o ikfdLrku v’kh ‘kDrh 
QkG.kh d:u] rh yksd’kkgh jktoV Eg.kwu pkyfo.ks gs cgqHkkf”kd jkT;kr v’kD;izk;p vkgs- nqljs ,d dkj.k 
Eg.kts] ,d jkT; ,d Hkk”kk º;kuqlkj jkT;jpuk >kyhp rj tkrh; oSeuL; o lkaLd`frd la?k”kZ ;klkj[ks jk”Vªh; 
,dkRersyk rMk ns.kkjs okn fuekZ.k gks.kkj ukghr-  
 Hkk”kkokj jkT;jpuk dj.;kph nksu dkj.ks vkgsr- 1- yksd’kkghps dk;Z lqxe fjrhus pkyw jkfgy o 2- 
dks.kR;kgh rÚgspk tkrh; o lkaLd`frd >xMk fuekZ.k u gksrk] rax okrkoj.k fuoGsy- 

brj jk”Vªkizek.ksp Hkk”kkokj jkT;fufeZrhpk ekxZp Hkkjrkyk izxrhph okV nk[kow ‘kdrks- HkkjrkP;k ckcrhr ek= 
gh okVpky ekxs oGwu lq: djkoh ykx.kkj vkgs- ijarq gh okV vpwd o pkaxyh :Gysyh vkgs- Hkk”kkokj jkT;jpusph 
t’kh Qk;|kph cktw vkgs- rlsp /kksdsgh vkgsr- izknsf’kd Hkk”kspk mi;ksx Hkkf”kd jkT;kr ljdkj pkyfo.;kdfjrk 
dj.;kr ;sbZy o lkgftdp R;keqGs tursr jk”Vªh;Rokph Hkkouk :tw ykxsy- Lora= jk”Vªh;RpkP;k Hkkousps mn~Hksnu 
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>kys dh foyx jkT; gh dYiuk mn;kl vkyhp- Lora= jk”Vªh;Ro o Lora= jkT; gh nqHkkx.kkjh okV vxnhp v:an 
vkgs- tj Hkkjrkr vls ?kMw ykxys rj v[kaM Hkkjr u”Vizk; gksbZy vkf.k e/;;qxhu laLFkkukizek.ks gh foyx foyx 
jkT;s ,desdka’kh ‘k=qRokus okxwu Li/kkZ lq: djrhy vkiilkr y<k;k lq: djrhy- Hkk”kkokj jkT; jpuse/;s gk laHkkO; 
/kksdk vkgs- gk Hkk”kkokj jkT;jpuspk /kksdk VkG.;klkBh ,d ekxZ vkgs- R;kdfjrk izknsf’kd Hkk”kk gh jkT;kph laidZ 
Hkk”kk eqGhp gksÅ u;s v’kh vkiY;k ?kVusrp rjrwn djkoh jk”Vªkph jk”VªHkk”kk ,dp fganh vlkoh- tksi;Zar fganhpk 
dk;kZr ifjiw.kZ okij dj.;kl jkT;s l{ke gks.kkj ukghr rksi;Zar baxzth pkywp Bsokoh- ,d Hkk”kk ,desdkauk vkdf”kZr 
d: ‘kdrs rj nksu Hkk”kk ,desdkauk izfrlkjrkr- gk vVGhr vlk fof/kfu;e vkgs- laLd`rhps j{k.k Hkk”kk djrs- loZ 
Hkkjrh;kauk ,d= vk.kwu ,dp laLd`rhpk okjlk iq<s pkyok;pk vlsy rj R;kauh drZO; ijk;.krk y{kkr ?ksowu 
fganhpkp jk”VªHkk”kk Eg.kwu okij djkok- gh Hkk”kk vkRelkr djkoh-  
5555----    ,dk Hkk”ksps ,d jkT; go,dk Hkk”ksps ,d jkT; go,dk Hkk”ksps ,d jkT; go,dk Hkk”ksps ,d jkT; gos dk;s dk;s dk;s dk;\\\\        
   Hkk”kkokj jkT; Eg.kts rjh dk;\ 
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;kers] º;kps nksu vFkZ laHkorkr- iSdh ,d vFkZ vlk dh ,d foof{kr Hkkf”kdkapk 
,d xV d:u R;kauk ,dk jkT;kP;k gqdqerh[kkyh vk.k.ks( vkf.k nqljk Eg.kts ,dp Hkk”kk cksy.kkÚ;kaPkh oxZokjh d:u 
nksu fdaok vf/kd jkT;kaP;k gqdqerh[kkyh lksifo.ks- vFkkZr ;k lokZaph cksyhHkk”kk ,dp vlko;kl ikfgts- Hkk”kkokj 
jkT; iquZjpuk vk;ksxkus ;kiSdh ifgY;k vFkkZps leFkZu dsys- rs Eg.kts- ,dp Hkk”kk cksy.kkÚ;kauk ,dkp jkT;kr 
lkehy d:u R;kaP;koj ,dkp jkT;kph vf/klRrk vlkoh- vk;ksxkP;k ;k jpusoj n`”Vh{ksi VkdY;kl mRrjsdMhy 
jkT;s o nf{k.ksdMhy jkT;s ;kaP;kr eksBh rQkor eksBeksB;k jkT;kaps Hkkj isy.ks v’kD; gksbZy- gh fo”kerk fdrh 
/kksdknk;d vkgs fgps Lo:i vk;ksxkyk vksG[krk vkys ukgh- ek÷;k fopkjkizek.ks la?kjkT;kpk dk;ZHkkx ;’kLohfjR;k 
pky.;klkBh R;kaps lerksy ?kVd jkT;s fuekZ.k djkos gs eh egRokps letrks- iquZjpusr vokLro fo”kerk fuekZ.k 
>kyh rj R;keqGs la’k;kyk tkxk feGwu yksdkaP;k eukr }s”k mQkGsy o la?kjkT;kph pkSdV foLdGhr gksbZy-  
6666----    mRrj Hkkjr fo:/n nf{k.k HkkmRrj Hkkjr fo:/n nf{k.k HkkmRrj Hkkjr fo:/n nf{k.k HkkmRrj Hkkjr fo:/n nf{k.k Hkkjr %&jr %&jr %&jr %&    
jkT;iquZjpuk vk;ksxkus dk; lk/kys\ mRrj izns’k o fcgkj jkT; tSls Fks Bsowu ,d eksBh fo”kersph [kkbZp fuekZ.k dsyh- 
,o<sp d:u Fkkacys ukgh rj R;kauh uO;k fo’kky e/;izns’kkph o jktLrkuph lkaxM ?kkywu mRrj fo:/n nf{k.k Hkkjr 
gh uohp leL;k fuekZ.k dsyh- 
 mRrj Hkkjr izkeq[;kus fganh Hkkf”kdkaps vkgs- myV va’kh vfganh Hkk”kk nf{k.ksr cksyY;k tkrkr- HkkjrkP;k ,dw.k 
yksdla[;sP;k toGikl 48 VDds fganh Hkkf”kdkaph la[;k vkgs- ;k oLrqfLFkrhdMs y{k os/kY;kl fuf’pr y{kkr ;sbZy 
dh] jkT;iquZjpuk vk;ksxkus ,o<s ifjJe ?ksowugh mRrj Hkkjrkps ,d=hdj.k dsys rj nf{k.k Hkkjrkr ygku ygku jkT;s 
fuekZ.k d:u R;kaps foyxhdj.k dsys- mRrj Hkkjr vkf.k nf{k.k ;kaP;ke/;s dekyhps varj vkgs- mRrj gk izfrxkeh] 
iqjk.keroknh] ‘kS{kf.kdn`”V;k fiNkMhoj vlwu mRrj Hkkjrkph laLd`rh izkphure vkgs- rj nf{k.k Hkkjr iqjksxkeh] 
cq/nhizkek.;oknh] ‘kS{kf.kdn`”V;k vk?kkMhoj vlwu nf{k.k Hkkjrkph laLd`rh v|kor vkgs- 
 fganh Hkk”ksyk jk”VªHkk”kk Eg.kwu Lohd`r djkoh dk; ;koj lfoLrj ppkZ lq: gksrh- ?kVusr 115 os dye 
jk”VªHkk”kslaca/kh vkgs- brj dqBY;kgh dyekis{kk ;k dyekoj fo’ks”k oknxzLr o xjekxje ppkZ >kyh o ;k dyekoj 
ftrdk fojks/k >kyk frrdk dks.kR;kgh dyekoj >kyk ukgh- ;ko:u nf{k.k yksdkapk mRrj Hkkjrh;kafo:/n fdrh 
dMok fojks/k gksrk gsp Li”V gksrs- Hkk”kkokj jkT;jpuseqGs mRrj Hkkjrh;kaps opZLo Hkkjrh; jktdkj.kkoj fuekZ.k gksbZy- 
mRrjizns’kpk izHkko jktdkj.kkoj iMr vlY;kckcr nf{k.k Hkkjr] iatkc] caxky o brj jkT;kuhgh erizn’kZu O;Dr 
dsys vkgs- ;k Hkkouk v’kkp mQkGw fnY;k o R;kaP;koj osGhp ik;ca/k ?kkryk xsyk ukgh rj gh Hkkouk jk”Vªh; 
,sD;kyk ekjd Bjsy- gs dVqlR; ukdk:u pky.kkj ukgh- 
 ofjyizek.ks leL;k gh Hkk”kkokj izkarjpuseqGs fuekZ.k >kyh- vkrk ;k leL;srwu ckgsj iM.;kpk ekxZ ikgw ;k- 
3333----    mik;;kstuk%&mik;;kstuk%&mik;;kstuk%&mik;;kstuk%&    
1111----    mRrjsdMP;k eksB;k jkT;kps foHkktu%&mRrjsdMP;k eksB;k jkT;kps foHkktu%&mRrjsdMP;k eksB;k jkT;kps foHkktu%&mRrjsdMP;k eksB;k jkT;kps foHkktu%&    
 izR;sd jkT;kpk vkdkj dlk vlkok]º;kps ifj.kke feGkY;kuarj ekxZ dk<.;kl Qkjlk osG ykx.kkj ukgh] gs 
vks?kkusp vkys- ijarq vls {ks=eki.k ‘kks/kwu dk<.ks okVrs rso<s lksis ukgh- tj ,dk jkT;kph yksdla[;k 2 dksVh 
vlkoh gs eki.k ?ksrys rj nf{k.ksdMhy jkT;s cgqHkkf”kd gksrhy- Eg.kwu Hkkjrh; izkarkiSdh mRrjizns’k] fcgkj o 
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e/;izns’k ;kaps foHkktu dj.ks gkp ,deso mik; vkgs- 
2222----    mRrj izns’kps foHkktumRrj izns’kps foHkktumRrj izns’kps foHkktumRrj izns’kps foHkktu%& 
 mRrj izns’kkps& 1- if’pe mRrj izns’k&ehjr 2- e/; mRrj izns’k& dkuiwj 3- iwoZ mRrj izns’k& vykgkckn 
gh rhu jkT;s o R;kaph jkt/kkuh djkoh- ;k izR;sd jkT;kph yksdla[;k nksu dksVh vlkoh- vf/kd dk;Z{ke 
iz’kklukdfjrk ghp la[;k izek.kHkwr /kjkoh- 
3333----    fcgkjps foHkktu%&fcgkjps foHkktu%&fcgkjps foHkktu%&fcgkjps foHkktu%&    
 fcgkjps 1- mRrj fcgkj& iVuk 2- nf{k.k fcgkj& jkaph v’kh nksu jkT;s djkfor- ;k nksUgh jkT;kph 
yksdla[;k fnM dksVhis{kk vf/kd gksbZy- ljdkjyk iz’kklu dj.;kdfjrk gh la[;k dkgh deh iM.kkj ukgh- 
4444----    e/;izns’kkps foHkktu %& e/;izns’kkps foHkktu %& e/;izns’kkps foHkktu %& e/;izns’kkps foHkktu %&     
 e/;izns’k jkT;kps foHkktu djrkuk 1- mRrj e/;izns’k 2- nf{k.k e/;izns’k v’kh nksu jkT;s cuokoh- mRrj 
e/;izns’kkr banwj laLFkku 2 dksVh o egkdks’kyps 14 ftYgs 1-30 dksVh yksdla[;k ,o<h yksdla[;k feGwu ,d jkT; 
djkos- o ckdh Hkkxkps nf{k.k e/;izns’k jkT; djkos- okLrfodr% ,d jkT; ,d Hkk”kk vlkp fu;e vlko;kl ikfgts 
gksrk- R;keqGsp ,d Hkkf”kdkaps] ,dkis{kk vf/kd lks;haP;k jkT;kar foHkkx.kh djrk vkyh vlrh- 
5555----    cgqHkkf”kd eqacbZ jkT;%& cgqHkkf”kd eqacbZ jkT;%& cgqHkkf”kd eqacbZ jkT;%& cgqHkkf”kd eqacbZ jkT;%&     
    eaqcbZ vk/khp cgqHkkf”kd jkT; vkgs- ;k cgqHkkf”kd jkT;kr jkgwu egkjk”Vªh;kauk dVw vuqHko vkyk- eqacbZ 
fo/kkulHksr xqtjkrh lHkkln 106 o ejkBh lHkkln 149 vkgs- vls vlwu ns[khy ea=hins leleku izek.kkr vkgs- 
;k cgqHkkf”kd eqacbZ izkarkps foHkktu d:u xqtjkr jkT; Lora= djkos- eqacbZlg egkjk”Vª jkT; djkos- ek= ,danj fLFkrh 
ikgrk egkjk”Vªkps pkj jkT;kr foHkktu djkos- 
1- egkjk”Vª uxj 2- if’pe egkjk”Vª 3- e/; egkjk”Vª 4- iwoZ egkjk”Vª]  egkjk”Vªkps rhu foHkkx iqjkru 
dkGkiklwu ^=;h egkjk”Vhªdk* Eg.kwu loZJwr gksrsp] eqacbZ R;kosGh vfLrRokr uOgrh] ukgh rj frps lq/nk ,d pkSFks 
egkjk”Vª >kys vlrs- 
4444----    fu”d”kZ %&fu”d”kZ %&fu”d”kZ %&fu”d”kZ %&    
    MWk- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh Hkk”kkokj izkarjpusofjy ts fopkj ekaMys vkgsr- R;kyk vkt 60 o”kkZgwu vf/kd 
dkyko/kh >kysyk vkgs- R;kauh R;k dkGkr Hkk”kkokj izkarjpuk laca/kh ts ts fopkj O;Dr dsys R;k fopkjkapk tj 
ljdkjus vH;kl d:u osGhp lq/kkj.kk dsyh vlrh rj vkt izknsf’kdoknkph leL;k fuekZ.k >kyh ulrh- 
ckcklkgsckauh vkiY;k fopkjkr ,d Hkk”kk ,d jkT; ;k,soth ,d jkT; ,d Hkk”kk ;k RkRokuqlkj izkarkph iquZjpuk 
dj.;kps lkafxrys gksrs- tj rls >kys vlrs rj Hkkf”kd oknkrwu dks.krhp leL;k fuekZ.k >kyh ulrh- Hkkjrklkj[;k 
cgqHkkf”kd ns’kkr Hkkf”kdoknkpk iz’u Toyar vkf.k xaHkhj gksowu clyk vkgs- vktgh Hkkjrkr eksB;k izek.kkr Lora= 
jkT;kP;k ekx.khus tksj /kjyk vkgs o R;keqGs Hkkjrkph jk”Vªh; ,drk o v[kaMrk /kksD;kr vkyh vkgs- vktP;k 
ifjfLFkrhr MWk- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k Hkk”kkokj izkarjpusofjy fopkjkpk vH;kl dsY;kl [kkyhyizek.ks fu”d”kZ 
dk<rk ;srhy- 
1- Hkkjrklkj[;k fo’kky [kaMizk;] cgqHkkf”kd] /kkfeZd] lkaLd`frd] lkekftd]tkrh; fofo/krk vl.kkÚ;k ns’kkr dsoG 

Hkkf”kd vk/kkjkoj jkT;kaph dsysyh fufeZrh gh v;ksX; okVrs-  
2- ,d Hkk”kk ,d jkT; ;k rRokuqlkj ,d Hkkf”kdkaps ,d jkT; fuekZ.k dj.;k,soth ,d jkT; ,d Hkk”kk ;k 

RkRokuqlkj ,d Hkkf”kdkaps iz’kklukP;k lks;hP;k n`”Vhus fopkj d:u vusd jkT; fuekZ.k dsys vlrs rj vkt 
Lora= jkT;kP;k ekx.khps iz’up fuekZ.k >kys ulrs- 

3- Hkkf”kd vk/kkjkoj jkT;kph fufeZrh d:u 14 ?kVdjkT;s fuekZ.k dj.;kr vkyh ek= 60 o”kkZP;k dkGkrp ;k 14 
o:u Hkkjrkrhy ?kVdjkT;kaph la[;k 29 >kyh vkgs- Eg.ktsp dsoG Hkkf”kd vk/kkjkoj jkT;kph >kysyh 
fufeZrheqGs ,d Hkkf”kdkaps ,d jkT; cuys- ek= jkT;kpk lokZxh.k fodkl u >kY;kus loZ foHkkxkr Lo;aiw.kZrk 
vkyh ukgh] rks foHkkx ekxklp jkfgyk- R;krp ,dk fof’k”V tkrhaps opZLo jktdkj.kkr fuekZ.k >kY;kus brj 
vYi tkrhaP;k fodklkdMs tk.khoiwoZd nqyZ{k gksÅ ykxY;keqGs ;krwu R;k foHkkxkr Lora= jkT;kaP;k ekx.khus tksj 
/k:u foyx jkT;kph ekx.kh eksB;k izek.kkr Ogk;yk ykxyh- R;klkBh fgald vkanksyu] tkGiksG] can ;kpk 
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vk/kkj ?ksÅu Lora= jkT;kph ekx.kh gksow ykxyh- ;kps Toyar mnk- Eg.kts 29 os ?kVd jkT; cuysys rsyaxk.kkps 
nsrk ;sbZy- toGtoG 58 o”kkZP;k izfn?kZ y<;kuarj rsyaxk.kk 2014 e/;s Lora= jkT; cuys-  

4-  Hkk”kkokj izkarjpuseqGs mRrj Hkkjrkps ,d=hdj.k >kys gksrs- MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh lkafxrY;kizek.ks mRrj 
Hkkjrkps foHkktu dj.;kl dsanz ljdkjyk 44 o”kkZpk dkG tkok Ykkxyk- lu 2000 e/;s mRrjizns’k& 
mRrjk[kaM] e/;izns’k&NRrhlxM] vkf.k fcgkje/kwu >kj[kaM gh rhu jkT;s fuekZ.k dj.;kr vkyh- ;k rhu jkT;kaps 
foHkktu gksowu uO;kus fuekZ.k >kysY;k rhu jkT;kuh izxrhP;k ckcrhr iwohZP;k rhu jkT;kauk fodklkP;k ckcrhr 
ekxs Vkdysys vkgs- ;ko:u ,d xks”V Li”V gksrs dh fodklkP;k o izxrhP;k n`”Vhus NksVh NksVh jkT;s dj.;kps 
leFkZu ;ksX;p vlY;kps fnlwu ;srs- 

5- Hkk”kkokj izkarjpusr eqacbZ izkar cgqHkkf”kd Bso.;kr vkyk gksrk- ek= ;k cgqHkkf”kdrsr ,d Hkk”kh nqlÚ;k Hkkf”kdkoj 
opZLo xkto.;kph Li/kkZ lq: Bsowu la?k”kZ ok<rkuk egkjk”VªkP;k iz’uko:u fnlrs- jkT;dkjHkkj o iz’kklukP;k 
n`”Vhus gh jkT;s v;ksX; Bjrkr- 

6- Hkk”kkokj jkT;jpuspk ifj.kke izknsf’kd Hkk”kspk okij eksB;k izek.kkr dsyk tkrks- ;krwu jk”Vªh;RokPkh Hkkouk deh 
gksowu izknsf’kd vfLerk tkx`r gksrs o foyx jkT;kP;k ekx.khpk /kksdk ok<rks- ;koj mik; Eg.kwu MkW- 
ckcklkgsckauh ns’kkph ,dp jk”VªHkk”kk fganh vlkoh- R;kdfjrk izknsf’kd Hkk”kk jkT;kph laidZ Hkk”kk eqGhp vlw u;s 
vls er ekaMys gksrs rs vktP;k fLFkrhr ;ksX;p vlY;kps fnlrs- vkt jk”Vªh; Hkkousis{kk izknsf’kd Hkkouk vf/kd 
tkx`r gksrkuk fnlr vkgsr- tj v[kaM Hkkjrkps LoIu iw.kZ djk;ps vlsy rj Hkkjrkph ,dp jk”VªHkk”kk fganh djkoh 
ykxsy- ;krwu ,dp Hkkjrh; laLd`rh fuekZ.k gksbZy-  

7- mRrj Hkkjrkrhy mRrj izns’k] fcgkj] o e/;izns’k ;kaps ,d=hdj.k >kY;kus Hkkjrh; jktdkj.kkr ;kp izkarkpk 
dk;e vlysys fnlrs- tj osGhp ;k jkT;kps foHkktu >kys vlrs rj la?kjkT;kr loZ jkT;kuk lekursph tk.kho 
fuekZ.k >kyh vlrh- nf{k.k Hkkjrh;kapk fojks/k deh gksÅu jk”Vªh; ,dkRersph Hkkouk ok<hl ykxyh vlrh- 

 Hkkjrklkj[;k cgqHkkf”kd ns’kkr Hkkf”kdoknkpk iz’u Toyar vkf.k xaHkhj gksowu clyk vkgs- vktgh Hkkjrkr 
eksB;k izek.kkr Lora= jkT;kP;k ekx.khus tksj /kjyk vkgs o R;keqGs Hkkjrkph jk”Vªh; ,drk o v[kaMrk /kksD;kr vkyh 
vkgs- ,danfjr dk; rj ,d Hkk”kk ,d jkT; ;k RkRok,soth ,d jkT; ,d Hkk”kk gs RkRo voyacwu izkarkph jpuk dsyh 
vlrh rj vkt Hkkjr ,d fodflr jk”Vª cuys vlrs- MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaph nwjn`”Vh o v[kaM Hkkjr 
jkg.;klkBh R;kaph th /kMiM gksrh rh R;kaP;k fopkjkrwu fnlwu ;srs-  
5555----    lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %    

1- Dr. B.R.Ambedkar (1955), Thoughts on Linguistic States, Online Print. 
2- MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ¼2010½]Hkkjrkps lafo/kku] MkW- vkacsMdj lkfgR; izpkj eaMG] ukxiwj- 
3- MkW- equs”k dqekj ¼2010½]Hkkjrh; jk”Vªh; lqj{kk] fMLdojh ifCyf’kax gkÅl izkbosV fyfeVsM] ubZ fnYyh- 
4- MkW- fot; tk/ko ¼2011½]Hkkjrkph jk”Vªh; lqj{kk] Lusgo/kZu izdk’ku] iq.ks 
5- MkW- lq/kkdj dqyd.khZ ¼2003½]Hkkjrh; ‘kklu vkf.k jktdkj.k] vfHkthr ifCyds’kUk] ykrwj- 
6- MkW- fcfiu panz ¼2000½]bafM;k v¶Vj bafMisaMUl] dslkxj ifCyds’ku] iq.ks-    
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''''डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    आिणआिणआिणआिण    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    सिंवधानातीलसिंवधानातीलसिंवधानातीलसिंवधानातील    भाषणभाषणभाषणभाषण    
आिणआिणआिणआिण    अिभअिभअिभअिभ     वातं याचावातं याचावातं याचावातं याचा    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार''''    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . रजनीरजनीरजनीरजनी    अअअअ. . . . बोरोळेबोरोळेबोरोळेबोरोळे    
सहा यक ा यापक, रा यशा  िवभाग मुख, कमयोगी तुळशीराम पवार महािव ालय, हाडोळती, ता. अहमदपरू, िज. 

लातूर. 

तावनातावनातावनातावना -  
        भारतीय वातं याचा अमृत महो सव साजरा करीत असताना दशेा या उभारणीत मोलाचे योगदान दणेा या 
मह वा या सुधारकापैक  भारतीय संिवधानाच ेिश पकार भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच ेयोगदान अ यंत 
मोलाचे आह.े कायदपंेिडत, अथत , राजक य िवचारवंत, समाजसुधारक असले या आंबेडकरांच े योगदान इतर 
ने यां या तुलनेत अिधक आह े कारण त े दशेातील ब जनांच े नेत े होते. वषानुवष अ ान अंधकारात िखतपत 
पडले या दिलत, पद दिलतांना िवकासा या मु य वाहात आण यासाठी यांनी केलेले य  अ यंत मह वाच े
रािहल ेआहते. वतं  भारताचे पिहले कायदमंे ी असले या डॉ. बाबासाहबेांनी संिवधाना या िन मतीत मोलाच े
योगदान दले आह.े ब जनानंा मूलभूत ह  बहाल कर यात यांच ेयोगदान मोलाचे होत.े भारतीय संिवधाना या 
भाग तीन म ये मूलभूत अिधकाराबाबत चचा केली आह.े यात समानतेचा अिधकार, वातं याचा अिधकार, 
शोषणािव  अिधकार, धम वातं याचा अिधकार, सां कृितक व शै िणक अिधकार दले गेले आहते. तुत 
लेखात नाग रकानंा भाषण आिण अिभ  वातं य बहाल कर यात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच े योगदान 
समजून घे याचा य  क . 
गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके - 

1. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी भारतीय संिवधानात नाग रकां या मूलभूत अिधकारांचा उ लेख केला 
आह.े 

2. भाषण आिण अिभ  वातं य हा येक नाग रकाचंा मूलभूत अिधकार आह.े 
3. भारतीय समाज व थेचा िवचार करता येथील ब जनानंा बोल याचा ह  न हता.  
4. वातं यानंतर सव भारतीयानंा एका समान रेषेत आण यासाठी मूलभूत अिधकार बहाल करणे आव यक 

होत.े 
उ ेउ ेउ ेउ  े-  

1. भारतीय संिवधानातील मूलभूत अिधकारांचा अ यास करणे. 
2. भाषण आिण अिभ  वातं याच े व प समजून घेणे. 
3. भाषण आिण अिभ  वातं याबाबत संिवधानातील तरतूद िवचारात घेणे. 
4. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे भाषण वातं य बहाल कर यातील योगदान अ यासणे. 

त यत यत यत य    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन -  
तुत शोध िनबंध लेखनासाठी आव यक दु यम ोतांचा आधार घेतला जाईल. गरजेनुसार इंटरनेट वरील 
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मािहतीचा आधार घेतला जाईल.  
मखुमखुमखुमखु    सं ासं ासं ासं ा -  

भारतीय संिवधान, मूलभूत अिधकार, भाषण वातं याची तरतूद, मूक समाजास अिभ  वातं य, 
मूलभूत अिधकाराचे संर ण, भाषण वातं याची उपयु ता. 
िवषयिवषयिवषयिवषय    वशेवशेवशेवशे -  
     डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेख या अथान े लोक नेत ेहोत.े ब जनां या याय ह ाच ेर ण करताना यांनी 
इतर जनते या वातं याची पायम ली होणार नाही याची काळजी घेतली. 'आंबेडकरांचा ज म म  नामक ामी 14 
एि ल 1891 रोजी झाला. यांचे वडील सै यात होत.े समाज सुधारणेची व दिलतो तीची ेरणा भीमरावांना 
यां या विडलांकडून िमळाली.'1 महा मा फुले यांना गु थानी मानून यांनी समाज सधुारणेचे काय हाती घेतल.े  

    डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा ज म दिलत समाजात झालेला अस यामुळे यांना अ पृ यतेचे दाहक चटके 
माहीत होत.े 'बाबासाहबे आंबेडकरांवर मसुदा सिमतीचे अ य  हणून भारतीय संिवधाना या िन मतीची 
जबाबदारी सोपवली गेली होती. यािशवाय संिवधान सभे या मूलभूत अिधकार सिमती, अ पसं यांक उपसिमती, 
स लागार सिमती, वज सिमती, संघरा य अिधकार सिमती, संघरा य घटना सिमती व ांितक घटना सिमती 
अशा अनेक सिम यांवर सद य हणूनही आंबेडकरांनी काम केले. भारतीय रा यघटने या िन मतीत मोठा सहभाग 
अस यामुळे आंबेडकरांना भारतीय रा यघटनेच े िश पकार कवा भारतीय संिवधानाच े िनमात े हटले जाते.'2 
प रणामी दिलतांना यांच ेनसै गक मूलभूत ह  िमळावेत यासाठी यांनी आपले उभे आयु य खच  घातल ेआह,े ह े
नाकारता येत नाही. 
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    सिंवधानातीलसिंवधानातीलसिंवधानातीलसिंवधानातील    मलूभतूमलूभतूमलूभतूमलूभतू    अिधकाराचीअिधकाराचीअिधकाराचीअिधकाराची    तरतदूतरतदूतरतदूतरतदू    ----        
     भारतीय संिवधान िन मतीचे काय जवळपास दोन वष चालले ह े सव ात आह.े संिवधान िन मती या 
मसुदा सिमतीच े अ य  हणून बाबासाहबेांनी मोलाचे काय केले आह.े आधी मसुदा, नंतर चचा आिण याच े
काय ात पांतर असे साधारण व प होत.े न ान े वातं य िमळाले या दशेाला मागदशक ठरेल, लोकशाही 

धान शासन णाली टकेल यासाठी संिवधानात सवतोपरी तरतुदी के या गे या आहते. याचाच एक भाग हणज े
नाग रकांच े मूलभूत अिधकार होत. रा य घटने या ितस या भागात याबाबत चचा क न कायद ेतयार केले गेल े
आहते. 'अनु छेद 19 म ये द या गेले या मूलभूत अिधकारात वातं याचा अिधकार दला असून यात भाषण व 
अिभ  वातं याचा समावेश केला आह.े यात भाषण वातं य आिण शांततेन ेिवना श  एक  जमणे, अिधसंघ 
व संघ बनिवणे, भारता या रा य े ात सव  मु पणे संचार करणे, भारता या रा य े ात कोण याही भागात 
राह याचा व थाियक हो याचा अिधकार असणे तसचे कोणताही पेशा अथवा वसाय, उ दम कवा धंदा 
कर याचा अिधकार असणे या अिधकारांचा समावेश केला गेला आह.े'3 वरील मूलभूत अिधकार हणजे भारतीय 
समाजातील िपचले या, दबले या, शोिषत ब जनां या मु या जाहीरनामा आह.े संिवधान केवळ मूलभूत 
अिधकार बहाल करत नाही तर याचे र ण कर याची हमी दतेे.  
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    आिणआिणआिणआिण    भाषणभाषणभाषणभाषण    आिणआिणआिणआिण    अिभअिभअिभअिभ     वातं याचीवातं याचीवातं याचीवातं याची    तरतदूतरतदूतरतदूतरतदू    ----        
    भारतीय संिवधानातील ितस या भागात दले या मूलभूत अिधकारातील अनु छेद 19 म ये द या गेले या 
मूलभूत अिधकारात खंड 1 मधील (क) उपखंडाम ये भाषण व अिभ  वातं य याबाबत मागदशक त वे 
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सांिगतली गेली आहते.4 भाषण वातं याचा संकोच करणा या कोण याही कृतीस ितबंध क न काय ान े याच े
संर ण कर याची वाही संिवधानान े दली आह.े  
       अनेक िप ांपासून कोण याही कारचे ह  नसले या ब जन समाजास बोल याचा ही ह  न हता. केवळ 
िनमूटपणे सहन करणे, नशीब समजून अ याय सहन करणा या समाजास आपले मत क्त कर याच े वातं य 
संिवधानान े दले. याबाबतीत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर िवशेष आ ही होत.े  लोकशाही शासन णाली बळकट 
कर यासाठी येथील सवसामा य जनतेच ेसहभाग वाढणे िनतातं आव यक होत.े येथील मूक समाजास अिभ  
हो याची िनतातं गरज होती. हीच गरज डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी काय ा या चौकटीत रा न पूण केली आह,े 
ह ेमा य करावे लागते.  
    'डॉ. आंबेडकर ह े ि वातं याचे  पुर कत होत.े यामुळे समूहाच ेआदशे तंतोतंत पाळ यास स भाग 
पाडणे अ यथा ितला बिह कृत करणे अशा अयो य गो ी न  होऊन सवाचे वातं य व ह  जपले जावेत अशी 
यांची अपे ा होती.'5 डॉ. शुभांगी राठी यांचे वरील मत िवचारात घेत यास डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर वातं य 

आिण ह ा या बाबतीत कती सजग होत ेयाची सा  पटते. केवळ काय ान े वातं य दले असे न करता य  
समाज जीवनात ते वापले जावेत अशी तरतूदही केली आह.े येथील सव सामा य माणूस राजक य दृ ा वतं  
असला तरी तो मानिसक, भाविनक, धा मक दृ ा गुलाम होता. जोवर याला वतःचे मत असणार नाही तोवर 
याचा िवकास होणार नाही, ह ेमम ओळखून भाषण आिण अिभ  वातं याचा अंतभाव संिवधाना या मूलभूत 

अिधकारात कर यात आला आह.े  
भाषणभाषणभाषणभाषण    वातं याचीवातं याचीवातं याचीवातं याची    उपयु ताउपयु ताउपयु ताउपयु ता - 
    'आंबेडकरां या राजक य चतनातील लोकशाही िवचार हा केवळ आदश या व  रंजना तून उपजलेला 
न हता तर भोवताल या सामािजक राजक य वा तवा या मुशीतून तो तावून सुलाखून िनघाला होता.'6 डॉ. भा. ल. 
भोळे यांचे वरील मत अ यंत मह वाचे आह.े लोकशाही शासन णाली यांिवत करणे हा डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांचा हते ूहोता. लोकशाही याचा लोकाकडून लोकांसाठी चालिवलेल ेरा य असा ढोबळ अथ घेतला तर 
लोकशाहीचा कणा येथील सव सामा य लोक ठरतात. जोवर यांचा आ मिव ास वाढत नाही तोवर लोकशाही 
शासन णाली अि त वात येणे आिण टकणे श य झाले नसत.े प रणामी जे िविवध मूलभूत अिधकार दले गेल े
यात भाषण आिण अिभ  वातं याचा अिधकारात िवशेष मह व ा  झाले. ब जनांना जोवर वत या 

इ छा, आंका ा  उघडपणे बोलता येणार नाहीत तोपयत ये गती या मागावर येणार नाहीत. केवळ कायद ेक न 
समानता थािपत होणे कदािप श य होणार नाही ह ेओळखूनच संिवधानक यानी मूलभूत अिधकार सवाना बहाल 
केले आहते.  
    'नवा िवचार कोणतीही ांती मग ती राजक य व पाची असो वा आ थक, शै िणक वा सामािजक असो, 
शांतते या व अ हसे या मागाने घडिव यात आली पािहज,े तरच खरी लोकशाही होईल'7 वरील मत िवचारात 
घेत यास िजथे श  चालवायचे नसेल ितथे श द उपयोगी पडतात. अ हसेच,े शांततेच े त व आ अवलांब याच े

भावी मा यम संभाषण आह.े नवा िवचार समाजात जिवणे सोपे नसत.े यातही आ दम काळापासून सामािजक 
िवषमता अनुभवले या समाजास वत: या नैस गक अिधकाराची जाणीव िनमाण करणारा िवचार जिवणे न च 
आ हाना मक होत.े सामािजक, राजक य, धा मक, आ थक, सां कृितक कायात काहीही बोल याची मुभा नसले या 
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समाजास मु पणे बोल याचे वातं य दणेेही चंड आ हाना मक, अवघड काम होत.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
यांनी त ेब जनानंा दऊेन यां या मनातील युगायुगाचा अंधकार िमटवून वातं य झा याची भावना िनमाण केली 
आह.े जगात वण व था, जातीयता, अ पृ यतेचे दाहक चटके भोगणारा समाज अि त वात आह.े ज माने येणारी 

े , किन ता जगातील अ य दशेांतही आह.े भारतात मूलभूत अिधकारास ाधा य दणेारी लोकशाही आह.े 
प रणामी लोकशाही बळकट हो यासाठी अिभ  वातं य अन य मह वाचे ठरते ह ेनाकारता येत नाही.  
िन कषिन कषिन कषिन कष -  
    'डॉ. आंबेडकर ह े समाज सधुारक होत,े राजक य नेतहेी होत.े त े स े रा वादी आिण अिखल मानवांचे 
क याण चतनारे ितभावंत लेखक होत.े ते कायदा व याय शा ाचे पंिडत होत,े घटनाकार होत,े धम वतक होत.े 
ते रा  पु ष होत,े ते युगपु ष होत.े डॉ. आंबेडकरांना ज मतः च अलौ कक बु ीम ेची दणेगी लाभली होती. याचा 
वभाव सतत िव ा यासात रममाण होणारा होता. ते वतं  व ग भ ा असणारे िवचारवंत होत.े यांनी अ य 

कोणा याही कायाच े कवा िवचारांच ेअनुकरण केले नाही. यां या समाज चतनात दरूदृ ी होती, कायात अ यंितक 
तळमळ होती. ह ेसव िवशेष यां या िवचारांम य े ित बिबत झाले आहते.'8 वरील मत िवचारात घेत यास डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यां या एकूण काय आिण िवचाराचंी दशा प  करणारे आह.े ते जगातील िविवध दशेात 
जावून िशकलेले अस यामुळे जगभरात मानव मु साठी सु  असलेले य  यांनी जवळून अनुभवले होत.े डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांचा ज म एका दिलत कुटंुबात झालेला अस यामुळे यांनी दिलतां या एकूण ि थतीची 
जािणव होती. यांचा वतःचा िश णाचा कालखंड अितशय अपमानजनक होता. िवदशेात उ  िश ण घेऊनही 
यांना भारतात दु यम वागणूक िमळत अस,े अ पृ यतेचे ह े दाहक चटके सहन के यामुळे यांनी ब जन, दिलत, 

पीिडत, ी, शु ा या सवागीण िवकासासाठी य  कर याचे ठरिवले. भारतीय संिवधान िन मती या मा यमातून 
यांनी येथील दिलत, पीिडत, ब जनांसाठी गतीचे माग खुले क न दले आह.े भाषण आिण अिभ चे वातं य 

बहाल क न यांनी मूक समाजाला वाचा दली आह.े पुढील माणे काही िन कष सांगता येतील. 
1. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर भारतीय संिवधानाच ेिश पकार आहते. 
2. संिवधाना या ितस या भागात अनु छेद 19 म ये मूलभूत अिधकारांची चचा केली आह.े 
3. भाषण वातं य आिण अिभ  वातं य ह ेमूलभूत अिधकारांमधील पिहला मूलभूत अिधकार आह.े 
4. संचार वातं य, ापार वातं य, रा या या कोण याही भागात थाियक हो याचे वातं य ह े अ य 

मह वाचे मूलभूत वातं य भारतीय संिवधानान ेभारतीय नाग रकास दले आहते. 
5. परंपरे पासून दबले या, िपचले या, ब जन समाजास वाचा दे याचे मह वाचे काय डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर यांनी केल ेआह.े  
6. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केवळ वतं  बहाल केले नाहीत तर याचे संर ण कर याची तरतूदही 

भारतीय संिवधानात केली आह.े 
7. वत: या इ छा, आकां ा, अपे ा, संगी नकार दे याचे वातं य दऊेन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी 

ब जनांना एक माणूस हणून मोठेपण बहाल केले आह.े 
8. भारतीय लोकशाही मजबूत कर यासाठी सव सामा य जनतेचा सहभाग वाढणे िनतांत आव यक होत.े 

प रणामी मूलभूत वातं य दऊेन सव सामा य जनते या मनात लोकशाही ब ल आ था िनमाण केली आह.े 
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9. भारतीय संिवधान केवळ भारतीय जनतेस ेरणादायी नसून जगातील कोण याही लोकशाही धान 
दशेासाठी मागदशक आह.े 

10. ज मािधि त े  किन तसे मूठमाती दऊेन समता थािपत करणारी शासन णाली ह े भारतीय 
संिवधानाच ेफिलत आह.े 

11. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी भाषण आिण अिभ  वातं य दऊेन भारतीय समाजास सामािजक, 
धा मक, राजक य, सां कृितक, मानिसक गुलामिगरीतून मु  केल ेआह.े  
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े भारतीय राजकारणातील मह वाचे नेत े आहते. न ान े वतं  झाले या 

भारताला केवळ राजक य वातं य िमळून उपयोगाचे नसून सामािजक, धा मक, मानिसक, आ थक वातं य िमळणे 
आव यक होत,े याची जाणीव यांना होती. प रणामी लोकशाही शासन णालीत लोक ह ेमह वाचे असतात हणून 
यांनी येथील सव सामा य जनतेस सवाथान े स म बनिव यासाठी यांना मूलभूत अिधकार दले आहते. एकूण 

मूलभूत अिधकारापैक  भाषण वातं याचा अिधकार हा पिहला अिधकार आह.े याव नही भाषण वातं य आिण 
अिभ  वातं याचे मह व अधोरेिखत होत.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी -  

1. डॉ. भोळे भा. ल. - आधुिनक भारतातील राजक य िवचार - पपळापुरे पि लकेशन, नागपूर - द.ु आ. जून 2003 - पृ. 824. 
2. https://mr.m.wikipedia.org 
3. भारताचे संिवधान - शासक य त - 1979 - पृ. 7. 
4. त ैव - पृ. 7. 
5. डॉ. राठी शुभांगी - भारतीय राजक य िवचारवंत - कैलाश पि लकेश स, औरंगाबाद - . आ. 1 ऑग ट 2016 - पृ. 264. 
6. उनी - आधुिनक भारतातील राजक य िवचार - पृ. 830. 
7. सौ. जोशी शारदा - डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर: संि  च र  व िवचारधन - िव ाभारती काशन, लातूर -  पृ. 19. 
8. त ैव - पृ. 3. 
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MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdjkaps tyuhrh fo’k;d fopkj o dk;Zckcklkgsc vkacsMdjkaps tyuhrh fo’k;d fopkj o dk;Zckcklkgsc vkacsMdjkaps tyuhrh fo’k;d fopkj o dk;Zckcklkgsc vkacsMdjkaps tyuhrh fo’k;d fopkj o dk;Z    
 

Lka”kks/kd 
MkWMkWMkWMkW----    “kjn IkqaMfyd dkacGs“kjn IkqaMfyd dkacGs“kjn IkqaMfyd dkacGs“kjn IkqaMfyd dkacGs    

Ykksdiz”kklu foHkkx izeq[k] jkenkl vkBoys ofj’B egkfo|ky;] fuyaxk ft-ykrwj 
 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
Hkkjr vkt Lokra™;kP;k ve`regksRloh o’kkZr okVpky djhr vlrkuk MkW-ckcklkgsc 

vkacsMdjkauh vusdfo/k {ks=kr dsysys dk;Z R;kr lkekftd] vkfFkZd] jktdh;] “kS{kf.kd] dk;nsfo’k;d 
bR;knh fo’k;kalg tyO;oLFkkiukps fu;kstu] O;oLFkkiuklaca/khph dk;sZ vktgh vf}rh; Lo:ikph 
vkgsr- ns”kkrhy vusd jkT; ljdkjus tyfu;kstu o O;oLFkkiukoj dk;Z djrkuk fnlwu ;srkr- 
izkeq[;kus egkjk’Vªkpk fopkj dsyk rj ty;qDr f”kokj ;kstuk] ik.kh vkMok ik.kh ftjok ;kstuk] 
ca/kkÚ;kaph fufeZrh v”kh vusd tyfo’k;d dk;sZ egkjk’Vªklg ns”kkrhy loZp jkT;kr vf/kdkf/kd 
izek.kkr gksrkuk fnlwu ;srkr- dkj.k Hkfo’;kr ;s.kkÚ;k ladVkyk lkeksjs tk.;kps lkeF;Z fuekZ.k Ogkos 
Eg.kwu dsanz o jkT; ljdkjus osxosxGÓk ek/;ekrwu dk;Z d:u tyO;oLFkkiu djhr vlysyh fnlwu 
;srkr- ns”kkr rj izR;sd iapokf’kZd tyO;oLFkkiukoj vf/kd vkfFkZd rjrwn vlysyh fnlwu ;srs- 
^^^ifgY;k iapokf’kZd ;kstusiklwu 54 o’kkZar fufeZr flapu {kersr y{k.kh; ok< gksowu twu 2005 v[ksj 
fuekZ.k flapu {kerk 40-03 yk[k gsDVji;Zar iksgkspysyh vkgs- R;klkBh ;kstuk dkGkr dk;kZfUor u 
>kysys o n`f’V{ksikrhy izdYi ekpZ 2006 v[ksji;Zar ,dw.k 33000 dksVhaph xqaro.kwd dj.;kr vkyh- 
vkfFkZd o’kZ 2005&06 e/;s 3970 dksVh :Ik;s xqaro.kwd >kyh- R;kuqlkj lqekjs 2 yk[k gsDVj flapu 
{kerk fufeZrh visf{kr gksrh- izxrhiFkkojhy 55 eksBÓk] 48 milk ;kstuk] 121 e/;e izdYi vkf.k 
852 y?kw ikVca/kkjs v”kk ,dw.k 1076 izdYikaph 1 ,fizy 2006 jksthph moZfjr fdaer :I;s 36850 
dksVh brdh vkgs- gs loZ izdYi iw.kZ >kY;koj lqekjs 35 yk[k gsDVj vfrfjDr flapu {kerk fuekZ.k 
gks.kkj vkgs vkf.k vafre LFkkfud Lrj brj izdYikalg Hkwi`’Bkojhy ik.;krwu lqekjs 55 yk[k gsDVj 
{ks= gs flapuk[kkyh vk.k.;kps y{k xkB.;kP;k n`’Vhus “kklu iz;Ru djhr vkgs-**1111 Hkfo’;kr 
mn~Hko.kkÚ;k nq’dkGtU; ifjfLFkrhoj ekr dj.;klkBh izR;sd iapokf’kZd ;kstusr tyO;oLFkkiu o 
tyfu;kstukoj vf/kd izek.kkoj Hkj ns.;kr ;srks- 
Lka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓs    

1½MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k tyuhrhpk vH;kl dj.ks- 
2½MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaps tyuhrh /kksj.k vH;kl.ks- 

Lka”kks/kukph x`fgrdsLka”kks/kukph x`fgrdsLka”kks/kukph x`fgrdsLka”kks/kukph x`fgrds    
1½MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps tyuhrh /kksj.k vktgh mi;ksxh vkgs- 
2½nq’dkG ln`”; ifjfLFkrhoj ekr dj.;klkBh ckcklkgsckaP;k tyuhrh fopkjkps vuqdj.k gksr 
vkgs- 
3½ckcklkgsckaP;k tyuhrh /kksj.kkeqGsp ns”kkpk lokZaxh.k fodkl “kD; vkgs- 

Lka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rh    
izLrqr “kks/kfuca/kkdfjrk nq¸;e rF; ladyu i)rhpk mi;ksx dj.;kr vkyk vkgs- R;kr 

fofo/k lanHkZ xzaFk] ekflds] “kks/kfuca/k] orZekui=s bR;knhapk okij d:u ekfgrh ladyhr dj.;kr 
vkyh vkgs- 
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Lokra™;kiwohZ Hkkjrkr Hkjho v”kk Lo:ikph tyflapu O;oLFkk dj.;kr vkyh uOgrh- 19 O;k 
“krdkP;k mÙkjk/kkZr iMysY;k nq’dkGkyk Hkkjrkyk lkeksjs tkos ykxys- rsOgk Hkkjrkus tyflapu 
vk;ksxkph LFkkiuk dsyh vkf.k ;k vk;ksxkP;k f”kQkj”khuqlkj tyO;oLFkkiukph ikg.kh lq:okr >kyh 
vkf.k ;sFkwup ns”kkrhy tyO;oLFkkiukph lq:okr >kysyh fnlwu ;srs- ;kiwohZ 1937 Ik;Zarpk Hkkjrkrhy 
tyO;oLFkkiukpk o tyokijkpk vf/kdkj gk fczfV”k ljdkjdMsp gksrk- Eg.kts Hkkjrh;kauk ik.kh 
okijkojgh canh gksrh- iq<s 1942 rs 1946 e/;s MkW-ckcklkgsc vkacsMdj gs fczfV”k ljdkje/;s [kfut] 
lkoZtfud cka/kdke] ÅtkZ] tyfu;kstu ;k foHkkxkps ea=h Eg.kwu R;kauh dke ikfgys- ns”kkrhy u|k] 
miu|k] fo|qr izdYi ;koj rRdkyhu fczfV”k dsanz ljdkjps fu;a=.k ulY;keqGs dWukWy lkj[;k 
O;oLFksekQZr tyflapukP;k lqfo/kk dsY;k tkr gksR;k- ns”kkr tyfo|qr fodkl /kksj.k] ik.kh o fo|qr 
fodlhr dj.;klkBh iz”kkldh; vkjk[kMk fuekZ.k dj.ks] fgjkdqM] nkeksnj izdYi ;k loZ ckchapk 
vH;kl ckcklkgsckauh dsyk- dkj.k ;k izdYi o [kkR;kps dk;Z R;kaP;kdMsp gksrs- fczfV”k O;oLFksP;k 
tyO;oLFkkiukP;k lanHkkZr ckcklkgsc Eg.krkr] ,[kk|k izkarkr fotsph xjt vlrs R;klkBh rks izkar 
tylkeqxzhpk okij d: bfPNrks- i.k rks rls d: “kdr ukgh- dkj.k /kj.k cka/kwu tsFks ik.kh 
vMok;ps rs nqlÚ;k jkT;kr vlrs o R;k jkT;kl dkgh ns.ks ?ks.ks ulrs- ;koj mik; lqpforkuk rs 
Eg.krkr] ^^;klkBh ?kVukRed rjrqnhaph xjt vkgs- rjp tyekxZ o yksgekxZ ;kckcrhr lekurspk 
fopkj dj.ks “kD; gksbZy- Lok;Ùk izkf/kdj.kkpk mik; ;ksX; Bjsy- oht izdYikP;k ckcrhr izknsf”kd 
fodklklkBh unh [kksjs cgqm|s”kh; izdYi gkp ,deso ekxZ vlw “kdrks-**2222  

vyhdMsp 2002 yk dsanz “kklukP;k tylaiRrh ea=ky; foHkkxkus jk’Vªkps tyuhrhfo’k;d 
/kksj.k (National Water Policy-2002) gk nLr,sot izdkf”kr dsyk vkgs- ;k /kksj.kkr ^^dk;Z{ke o 
fdQk;r”khj tylalk/kukP;k O;oLFkkiukdfjrk R;krhy Kku”kk[kkaps la”kks/ku osxosxGÓk fn”kkauh 
xfreku Ogk;yk gos vls /kksj.k Li’V dsys vkgs- R;k fo’k;kr ik.kh fo’k;d gokeku”kkL=] cQZ vkf.k 
ljksojkps ck’ihHkou] tfeuhojhy vkf.k HkwxHkkZrhy tylkBk] u|karhy ouLirh o izk.khfo’k;d “kkL=] 
tylalk/kukps ewY;ekiu] tylkBk o HkwxHkkZrhy tyfo’k;d ik.;kph xq.koÙkk o lao/kZu] ck’ihHkou o 
xGrh] fids o ihdiz.kkyh] e`nk rFkk lalk/kukps la”kks/ku] Hkwdaifo’k;d vH;kl] ik.khfo’k;d lajpukph 
lqj{kk o fVdkowi.kk] tylalk/kukps izdYikps fdQk;r”khj vkjk[kMs] fjeksV lsfUlax ra=kpk fodkl o 
O;oLFkkiu] tyk”k;krhy lsfMesVs”ku] leqnz lalk/kukpk okij] okrkoj.kk[kkyhy izHkko] izkafrd 
lekurk v”kk vusd ckchapk vH;kl jk’VªkP;k tyuhrhfo’k;d /kksj.k 2002 e/;s dj.;kr vkysyk 
vkgs-**3333    

MkWMkWMkWMkW----ckcklkgsc vkacsMdjkaps tyuhrh /kksj.k o vaeyctko.khckcklkgsc vkacsMdjkaps tyuhrh /kksj.k o vaeyctko.khckcklkgsc vkacsMdjkaps tyuhrh /kksj.k o vaeyctko.khckcklkgsc vkacsMdjkaps tyuhrh /kksj.k o vaeyctko.kh    

• unh [kksjs izkf/kdj.k 

• Hkkjrkps Lora= ty/kksj.k 

• Ikwjfu;a=.k tyflapu vkarjkT; iwjfu;a=.k 

• tyekxkZpk fodkl 
mijksDr loZ ckchapk vH;kl o izR;{k ;k foHkkxkph tckcnkjh ikj ikMwu vuqHkoyh gksrh- iq<s 

;k loZ egÙoiw.kZ eq|kauk MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh Hkkjrh; lafo/kkukr lekfo’V dsys- dsanz ljdkjus 
1956 yk vkarjjkT; tyfookn dk;nk] unh eaMG dk;nk o vkarjjkT; u|k o [kksjs ;kaP;krhy ik.kh 
raVÓkckcr yokn ;kaphgh rjrwn Hkkjrh; lafo/kkukr dj.;kr vkY;kps fnlwu ;srs- 
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MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k tyuhrh lanHkkZrhy fu;kstu o O;oLFkkiukeqGs tyrTK Eg.kwugh 
R;kauh dsysys dk;Z mYys[kuh; vkgs- LFkkfud yksdkauk fo|qr ra=Kku] oht dsanzkph mHkkj.kh] ns[kHkky 
nq:Lrh] ;a=lkeqxzhph ekfgrh ;klkBh ,d oht la”kks/ku C;wjksph dYiuk ckcklkgsckauh ekaMyh vkf.k 
foHkkxkekQZr dkgh fuoMd vf/kdkjh o deZpkjh ;kauk izf”k{k.k o mPpf”k{k.kklkBh ckgsj ns”kkr 
ikBoys- ;k ekxpk ckcklkgsckapk mÌs”k gksrk dh] tj Hkkjrkr vkS|ksfxdhdj.k >ikVÓkus >kys rj 
ns”kkrhy xfjch] nkfjnzÓ] csjkstxkjh laiq’Vkr ;sÅu izR;sdkP;ks gkrkyk dke feGsy ;klkBh 
tyfu;kstuklg fo|qr fufeZrhlkBhgh ckcklkgsckaps fopkj o dk;Z mYys[kuh; okVrkr- MkW-ckcklkgsc 
vkacsMdjkadMs tyfu;kstukps [kkrs vlrkuk R;kauh izkeq[;kus fgjkdqM] nkeksnj] lksu izdYi ;kauk 
pkyuk nsowu nkeksnj unhoj /kj.k cka/k.;klkBh losZ{k.k d:u fcgkj o caxky ;k izeq[k jkT;kaP;k 
fo”ks’k lgdk;kZus gk izdYi yodjp mHkkj.;kr vkyk- 

MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkapk izeq[k fopkj ;kfBdk.kh egÙokpk okVrks rks Eg.kts jsYosekxkZyk t”kk 
izkarh; lhek ukghr r”kkp tyekxkZykgh izkarh; lhek ulkO;kr- iq<s 1944 yk lksu unh[kkÚ;kpk 
izdYi gkrh ?ksowu ohtiqjoBk] tyflapu] ohtfufeZrh] iwjfu;a=.k v”kk Lo:ikph mfÌ’VÓs leksj Bsowu 
R;kauh lksu unhojhy /kj.kkphgh izfØ;k iw.kZ dsyh- iq<s 1946 yk fgjkdqM /kj.kkP;k ik;kHkj.khpk 
vk<kok ?ksrkuk u|kaP;k fodklkdfjrk cgqm|s”kh; ;kstukaph vaeyctko.kh dsyh- R;kr tyk”k; cka/k.ks] 
u|kaps losZ{k.k dj.ks] ik.;kpk okij tiwu dj.ks v”kk vusd Lo:ikP;k lwpuk R;kauh rRdkyhu 
vksfjlk ljdkjyk lqpowu 15 ekpZ 1946 yk fgjkdqM /kj.kkph ik;kHkj.kh dsyh- 

ckcklkgsckaP;k tyuhfrfo’k;d fopkj o dk;kZeqGs R;kauk ^tyRkTK* Eg.kwugh vksG[kys tkrs- 
R;kauh RkRdkyhu osG dsysY;k tyfu;kstukpk izHkko Eg.kts vkt vfLrRokr vlysys mÙke 
tyO;oLFkkiu gks;- R;kaps dk;Z gs ,dk fof”k’V pkSdVhrhy ulwu fo”kky o egkdk; v”kk loZp 
{ks=kr vlysys fnlwu ;srs- R;kauh rRdkyhu ifjfLFkrhr dsysys Hkkdhr vkt izR;;kl ;srkuk fnlwu 
;srs- 

Lora= Hkkjrkph ve`r egksRlokdMs gksr vlysyh okVpky o MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kaph 131 
oh t;arh fufeZÙk R;kaP;k tyO;oLFkkiu o /kksj.kkoj vktgh ns”k iw.kZr% voyacwu vlY;kps fnlwu ;srs- 
;kpkp ifjikd Eg.kts ns”kkr vktgh cgqrka”k jkT;kr ik.;kpk rqVoMk fdaok ns”kkr nq’dkG iMysyk 
ukgh- ckcklkgsckauh lkafxrysY;k unhtksM izdYiklkj[ks vusd fo’k;kdMs “kklukus y{k fnys rj ns”k 
vk.k[kh ^lqtyke~ lqQyke~* Eg.ktsp fodlu”khyrsdMwu fodlhrrsdMs iz;k.k dj.;kl osG tkx.kkj 
ukgh- 
fu’d’kZfu’d’kZfu’d’kZfu’d’kZ    
1½ dsanz ljdkj vkiY;k fu;kstu O;oLFkkiukr vktgh tyO;oLFkkiukyk vxzLFkkuh Bsors- 
2½ nq’dkG o iwj ifjfLFkrhoj fu;a=.k Bso.;klkBh ckcklkgsckauh ekaMysY;k tyO;oLFkkiuk 

laca/khP;k fopkjkaph vaeyctko.kh vktgh gksrs- 
3½ unhtksM izdYi] ca/kkjs] /kj.k] ik>j ryko ;kaph fufeZrh vR;ar egÙokph vkgs- 
lanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwph    

1. flapu fLFkrhn”kZd vgoky] egkjk’Vª “kklu] tylaink foHkkx 2005&06] i`-Ø-25 

2. izk-MkW-lq/khj xOgk.ks] ^iz”kkld MkW-ckcklkgsc vkacsMdj*] izdk”kd MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ukWyst fe”ku izdk”ku] 

vkSjaxkckn] 2006] i`-Ø-39 

3. MkW-nÙkk=; rqdkjke xk;dokM] ^tyrTK MkW-ckcklkgscs vkacsMdj*] izdk”kd MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ukWyst fe”ku 

izdk”ku] vkSjaxkckn] 2016] ì-Ø-144 
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''''डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    प का रताप का रताप का रताप का रता    आिणआिणआिणआिण    ब जनातीलब जनातीलब जनातीलब जनातील    
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    बदलबदलबदलबदल''''    
ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . एसएसएसएस. . . . पीपीपीपी. . . . घायाळघायाळघायाळघायाळ    

ा यापक, समाजशा  िवभाग मुख, वामी िववेकानंद महािव ालय, िश र ताजबंद ता. अहमदपूर िज. लातूर. 
 

आज आपण भारतीय वातं याचा अमृत महो सव साजरा करीत आहोत. 15 ऑग ट 1947 रोजी 
इं जां या गुलामीतून मु  झालेला आपला दशे संिवधाना या मूलभूत त वां या आधीन रा न एक लोकशाही 

धान दशे हणून जगात नावा पास आला तो 26 जानवेारी 1950 नंतर. एकूण वातं य ही केवळ राजक य बाब 
नसून सामािजक, भाविनक, मानिसक ही आह.े भारतीय जनतेला सव कार या गुलामिगरीतून मु  क न मोकळा 

ास घेऊ दे यात या महान सुधारक, ांितकारकानंी आप या सबंध आयु याचे बिलदान दले यात डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर ह ेअ णी आहते. याचे योगदान केवळ भारतीय रा य घटनेचे िश पकार इतकेच मया दत 
नसून वषानुवष गुलामीत िखतपत पडले या शु ितशु , ि यांना यांनी वाचा दली. ब जनांना उभे कर याचे 

भावी म यम हणून यांनी वृ प े सु  केली. 31 जानेवारी 1920 रोजी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी  
'मूकनायक'  ह े पाि क सु  केले. आज या ऐितहािसक घटनेला शंभर वष उलटून गेली आहते. भारतर  डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर ह ेभारतीय रा यघटनेच ेिनमात,े कायदपंेिडत, अथत  अशा अनेक अंगांनी जगाला प रिचत 
आहते. या या जोडीला एक िनभ ड, स यशोधक प कार हणूनही यांचे काय उ लेखनीय आह.े महा मा जोितबा 
फुले यां या िवचार व कायाला गु थानी ठेवून यांनी ब जन समाजसुधारणे या कायाला सु वात केली. ज माला 
येणारी येक  ही सारखीच असत,े ह ेसाधे सरळ सू  स यशोधक  सुधारक, िवचारवंतांनी वीकारल ेहोते. 
भारतीय समाजात चिलत असलेली जातीयता, अ पृ यता, गुलामिगरी ही िनसगिन मत नसून मानविन मत असनू 
या या मुळाशी मूठभरांचे आ थक िहतसंबंध होते, ह े नाकारता येत नाही. कालातंरान े ब जनां या मनीमानसी 
तून बसलेली सव कारची गुलामिगरी न  करणे ह ेमोठे आ हान होत.े यासाठी सुधारक  िवचारां या सार आिण 
चाराच े भावी मा यम असलेली वृ प े ब जनां या हाती असणे आव यक होते. ही त कालीन गरज ओळखून 

समकालीन थािपत वृ प  आिण प कारांशी ितत याच ताकदीन े पधा करणारी ब जनांची वतं  वृ प  े
स यशोधक सुधारकानंी सु  केली. वा तिवक  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची प का रता ही काही पोटभ  कवा 

चारक  प का रता न हती, तर ितला समाजो ाराच े पयायाने रा ो ाराच े मूलभूत अिध ान लाभलेले होते. 
अ ान, दा र  तसेच मानिसक, भाविनक, शारी रक गुलामिगरीत दबले या िपचले या ब जनानंा वतःचा आवाज 
'मूकनायक' या िनिम ान ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी दला. मूकनायक, जनता, बिह कृत भारत, समता, बु  
भारत अशी पाच वृ प े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या नावावर आहते. तुत लेखात हणून मूक ब जनां या 
वेदनांना वाचा फोड या या कामी भावी मा यम ठरले या डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या प का रता आिण 
ब जनांतील सामािजक बदलाचा सं ेपाने िवचार क . 
उ ेउ ेउ ेउ  े- 

1. आधुिनक काळातील ब जन प का रतेच े व प अ यासणे. 
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2. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या प का रतेमागील भूिमका अ यासणे. 
3. एकूण मराठी वृ प  े ातील ब जन वृ प ांचे योगदान अ यासणे. 
4. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या ि म वातील एक िनभ ड प कार समजून घेणे. 

गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके -  
1. मराठी वृ प सृ ीत असले या ब जन प का रते या दीघ परंपरेचा िवचार होणे आव यक आह.े 
2. दःुखी, पीिडत, ी शू ांना ह ाच ेिवचारपीठ िमळाले. 
3. लोकजागृती, ब जनाचं ेसवागीण हीत हा ब जन प का रतेचा मु य हते ूहोता. 
4. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी ब जनांची प का रता सु  क न थािपत वृ प ास समथ पयाय दला 

आह.े 
5. प का रता ही केवळ बात या कािशत कर याच,े मनोरंजनाच,े जािहराती छाप याचे मा यम न राहता  

प रवतनवादी िवचार चार आिण साराच ेमह वाचे मा यम ठ  शकतात ह ेिस द झाले आह.े 
मखुमखुमखुमखु    सं ासं ासं ासं ा -  

मूकनायक, ब जन प का रता, मानव मु चा जाहीरनामा, मूक वेदनांना वाचा फोडणारी प का रता. 
त यत यत यत य    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन - 
    तुत लेख िलिह यासाठी ि तीयक साधनांचा आधार घेतला जाणार आह.े गरजेनुसार इतर आधुिनक तं ांचा 
आधार घेतला जाईल. इंटरनेट वरील मह वा या मािहतीचा आधार घेऊन लेख अिधक अ ावत कर याचा य  
केला आह.े 
िवषयिवषयिवषयिवषय    वशेवशेवशेवशे -  

वरील गृिहतके आिण उ  े िनि त क न पुढील माणे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या प का रतेच े
मू य समजून घेऊ. एक कड ेभारतीय वातं याचा अमृत महो सव आिण दसुरीकड ेबाबासाहबेांनी मानवमु साठी 
सु  केले या वृ प ास 100 वष पूण होत आहते हा योगायोग िनि तच ेरणादायी ठरणारा आह.े  1920 ह ेसाल 
अनेक अथानी मह वाचे आह.े याच वष  टळक युगाचा अ त होऊन गांिधयुगाला सु वात झाली. ''1920 नंतर 
बाबासाहबेां या चळवळीचा आगड ब उसळला होता. या चळवळीने समाजाला मू ययु या रणांगणावर नेल.े''1 
या या जोडीला 31 जानेवारी 1920 रोजी 'मूकनायक' नावाच ेपाि क सु  क न मूक ब जनां या वेदनेला वाचा 

फोड याचे काय केल.े सामािजक याय, समता, बंधुता, कायदा, मूलभूत ह ाची जपणूक करणारे वृ प ीय लेखन 
बाबासाहबेांनी केल.े पुढे यां या मु याधारीत प का रतेचा िवचार क .  
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    ब जनां याब जनां याब जनां याब जनां या    वेदनसेवेदनसेवेदनसेवेदनसे    वाचावाचावाचावाचा    फोडणारीफोडणारीफोडणारीफोडणारी    प का रताप का रताप का रताप का रता -  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेएक िनभ ड, स यावर िन ा असलेले प कार आहते याचे मह वाचे कारण अस े
क , यांनी प का रता ब जनां या याय ह ा या ा ीचे मह वाचे साधन हणून वापरली. एक कड े

थािपतां या एकािधकारशाहीचा िनषेध करणे आिण दसुरीकड ेब जनांना उ तीसाठी े रत करणे हा दहुरेी हते ू
यामागे होता. भारत पाटणकर यांनी हट या माणे, "स यशोधक नाव ह ेकेवळ संघटनेच ेनाव हणून वीकारल े

न हत े तर स यशोधन ही जीवनरीत हणून वीकार याचा दिृ कोन यामागे होता…एक सामािजक आिण 
ि गत आचरणाच ेमू य हणून जोितबांनी स याची मांडणी केली आह.े"2 वरील माणे डॉ. बाबसाहबे आंबेडकर 
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यां या जग याचे येयही स यशोधन हचे होत.े यां या लेखन, भाषणातून हीच भूिमका ामु याने  होत.े  
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेख या अथाने मास लीडर होते. आप या ानाचा वापर सवसामा य ब जनानंा 

हावा यासाठी सवसामा य जनते या मनात आ मिव ास िनमाण कर यावर यांनी भर दला. सामा य जनतेतनू 
समिवचारी कायकत जमवून प रवतनासाठी ब जनांना े रत कर यास सु वात केली. याच कायाचा एक भाग 
हणून यांनी वृ प ांची सु वात केली होती, असे हणता येईल. "अ पृ यांम ये जागृती िनमाण कर याक रता 
यांनी अ पृ य वगातील कायक याची संघटना उभार यास सु वात केली; मंुबई येथे 31 जानेवारी 1920 रोजी 

'मूकनायक' नावाच ेपाि क काढले,"3 ब जनांच े , सम या, माग या कतीही रा त अस या तरी थािपत प े 
ती यां या वृ प ात छापणार नाहीत याची यांना खा ी होती. केवळ याच कारणासाठी यांनी संगी पदरमोड 
क न ही वृ प े चालिवली होती, ह ेमा य करावे लागत.े 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर केवळ 'मूकनायक' या एकाच प ावर थांबल ेनाहीत. पुढीलकाळात यांनी इतर 
चार प े काढ याची न द आह.े  

1. 3/4/1927 रोजी बिह कृत भारत नावाच ेवृ प  सु  केले. 
2. 29/9/1928 रोजी समता नावाचे पाि क सु  केले.  
3. 24/11/1930 रोजी जनता नावाच ेवृ प  सु  केले. 
4. 4/2/1956 रोजी बु  भारत नावाचे वतमानप  सु  केले.4 

वरील वृ प ापैक  जनता आिण बु  भारत ही यां या चळवळीची मुखप े होती.  चळवळ जनमानसात 
जिव यासाठी सवसामा य कायक या या मनात आ मीयता िनमाण होणे आव यक असत,े ही वहायता ल ात 

घेऊन यांनी वरील प ांचे  संपादन वत: न करता सहकार्यांकडून क न घेतले.  
ब जन हीत हा हते ूअस यामुळे बाबासाहबेांच े वृ प ातील येक मजकुरावर बारीक ल  असे. मुळात 

वृ प ात लेखन करणारे व प  चालिव यासाठी मदत क  शकणारे ब जन लेखक, संपादक िमळणे सहज श य 
नस यामुळे लेखन, संपादन, व थापन याची संपूण जबाबदारी यां यावरच असे. थोड यात, बाबासाहबेांची 
प का रता सखोल जाणून घे यासाठी 'मूकनायक' आिण 'बिह कृत भारत' ही प े यासाठी आधारभूत आहते. या 
प ांमधून डॉ. आंबेडकरां या प का रतेच ेसम  दशन घडते. 
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    यां यायां यायां यायां या    प का रतमेागीलप का रतमेागीलप का रतमेागीलप का रतमेागील    मानवीयमानवीयमानवीयमानवीय    दिृ कोनदिृ कोनदिृ कोनदिृ कोन    ––––  

मानवीय हतेनू े े रत असलेली एक कृती हजार ा याना या तुलनते अिधक भावी असत.े बाबासाहबे 
केवळ बोलके सुधारक न हते तर ते य  ब जनां या िहताला ाधा य दऊेन कृती करणारे सुधारक होत.े डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांची प का रता सु  कर यामागची भूिमका अगदी प  होती. ब जनां या याय ह ांसाठी 
ह ाच े साधन असावे ही यामागची भूिमका होती. त कालीन दशेाचे वातं य आिण समाजसुधारणा या या 
जोडीला मानव मु चे संदशे दणेारी प का रता ह ेबाबासाहबेांच ेमह वाचे वैिश  होत.े  

""""कायकायकायकाय    कककक     आताआताआताआता    ध िनयाध िनयाध िनयाध िनया    भीड।भीड।भीड।भीड।    िनिनिनिन::::शकंशकंशकंशकं    हेहहेेहे    त डत डत डत ड    वाजिवल।े।वाजिवल।े।वाजिवल।े।वाजिवल।े।    
न हेन हेन हेन हे    जगीजगीजगीजगी    कोणीकोणीकोणीकोणी    मकु याचंामकु याचंामकु याचंामकु याचंा    जाण।जाण।जाण।जाण।    साथकसाथकसाथकसाथक    लाजनूलाजनूलाजनूलाजनू    न हेन हेन हेन हे    िहत।।िहत।।िहत।।िहत।।""""5555    

वरील माणे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी 'मूकनायक' या सुरवातीलाच  आपली प  कढ यामागची 
भूिमका प  केली होती. मूक समाजा या था, वेदनांना वाचा फोडणे, त कालीन समाजातील भुके कंगाल 
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अ पृ य, ब जनानंा यांचे नैस गक ह  िमळावेत, यांना यां यातील माणूसपणाची जाणीव हावा हा यामागे 
मु य हतेू होता. त कालीन रा य व रा ीय तरावरील नेत े वातं यासाठी िजत या िहरीरीन,े वेषाने बोलत होत े
ितत याच पुढाकाराने समाजातील िवषमता न  हो यासाठी य  करताना दसत न हत.े एक कारे यांना 
परंपरेपासून चालत आलेली गुलामिगरी मा य होती. डॉ. बाबासाहबेांना त कालीन राजक य ने यांचा हा 
दटु पीपणा मा य न हता. एक कड ेदशेा या वातं यासाठी आवाज उठवताना यांनी मानवमु चे झडाही आप या 
खां ावर घेतला होता, ह ेमा य करावे लागते.  

त कालीन भारतीय तसेच जगभरातील सवाथान े मु या असले या समाजाला िविवध प े काढून यांनी 
खर्या अथान ेआवाज दला आह.े व थेने हजारो वषापासून आवाज दाबून टाकले या समाजाला मूकनायक या 

पाने नवा आवाज यांनी दला. यां या या िवचार आिण कायाची ासंिगकता अजून संपलेली नाही.  
मानवमु या आड येणा या कोण याही ितगामी मू यांचा िनषेध करणे, समते या थपनेसाठी जनमत 

जागृत करणे, ब जनांचा आ मिव ास वाढिवणे, त कालीन थािपत व थेला शह दणेारी व था िनमाण करणे 
ह े यां या लेखन व कायाचे मुख उ  होत.े यांचा वृ प ांचा हतेू केवळ राजक य िवकासास ाधा य दणेारा 
न हता. तर अनंत काळाची गुलामिगरी संपु ात आण यासाठी आव यक जनमत िनमाण कर या या हतेून े े रत 
झालेली यांची प का रता ख या अथान ेमानव मु चाच जाहीरनामा आह,े असे हट यास वावगे ठरत नाही.  

आज आधुिनक काळात जगातील कोण याही दशेात सामािजक, राजक य, सां कृितक दृ ीने प का रता 
मह वाचे अंग रािहली आह.े  खास क न भारतात प का रता ही लोकशाहीच े चौथे तंभ ठरली आह.े वृ प े 
समाजाच े कान आिण डोळे आहते. भिव यात दशेाची राजक य, सामािजक दशा कशी असावी ह े ठरिव याच े
साम य प का रतेम ये आह.े दिलत, आंबेडकरी चळवळ आिण सािह याला दशा दे या या कामी ही डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांची प का रता मोलाची ठर याचे नकारता येत नाही. आजची प का रतेतील अनाव यक 
पधा पाहता डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या प का रतेचा वसा आिण वारसा घेऊन आज या प का रतने ेपुढील 

काळात वाटचाल करणे गरजेच े आह.े थोड यात िवचारािभ तील समतोलपणा, संयम, सामािजक भान 
प का रते या मुळाशी असणे ह ेसमाजा या सवागीण गतीसाठी उपकारक आह,े ह ेमा य करावे लागते. 
िन कषिन कषिन कषिन कष -  

वरील माणे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या प का रतचेा सं ेपान ेिवचार करता येईल. यांचा मूळ पड 
राजक य िवचारवंत, कायदते  असा असला तरी शु ातीशू  ब जन समाजाचे हीत सवाथान े हावे या एकाच 
येयान ेत े े रत झाले होत.े  स यशोधक  िवचार परंपरेचे ते पाईक होत.े यांनी गु थानी मानले या महा मा फुल े

यांनी हाती घेतलेले काय  नेटान े पुढे चालू ठेवले होत.े चंड कामाचा ाप सांभाळून यांनी प का रतेचा पंच 
मांडला होता.  

1. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी एकूण पाच वृ प े चालिवली. 
2. ब जन हीत नजरे समोर ठेऊन यांनी सवतोपरी य  केले.  
3. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेएक िनभ ड प कार होत.े  
4. साधारण शंभर वषापूव  थािपतांनी एकािधकारशाही मोडीत काढून यांनी मूक समाजाला आवाज दला 

आह.े 
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5. वृ प  े ातील कोण याही सं कारािशवाय यांनी वृ प े सु  केली. 
6. स यशोधक प का रते या दीघ परंपरे या ेरणेतून यांची प का रता आकारास आली आले. 
7. स यशोधन ह े यां या प का रतेच ेमह वाचे िवशेष आह.े  
8. यांची प का रता ब जन जागृतीच ेमह वाचे मा यम होती.  
9. प का रता हणज ेकेवळ बात या कािशत कर याच,े मनोरंजनाच,े जािहराती छाप याचे मा यम नसून 

प रवतनवादी िवचार साराचे भावी मा यम ठ  शकत ेह े यांनी िस  केल ेआले. 
10. यांनी सु  केले या प ांनी त कालीन समाज मन जागृत कर याच ेमह वाचे काय केले आह.े 
11. डॉ. बाबासाहबेांनी एक िनभ ड प कार हणूनही आप या कायाचा ठसा उमटिवला आह.े  
12. आंबेडकरी चळवळ, प रवतनवादी तसेच िव ोही सािह य िन मतीला बळ दे या या कायात डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकर यां या वृ प ाचे योगदान मोलाचे रािहल ेआह.े  
वरील माणे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची प का रता आिण ब जनातील सामािजक बदल या संबंधान े

सं ेपान ेिवचार करता येईल. 
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डॉडॉडॉडॉ.बाबासाहेबबाबासाहेबबाबासाहेबबाबासाहेब आंबेडकरआंबेडकरआंबेडकरआंबेडकर आ�णआ�णआ�णआ�ण अर�णअर�णअर�णअर�ण 

�ा�ा�ा�ा.डॉडॉडॉडॉ.जेजेजेजे. ट�ट�ट�ट�. कांबळेकांबळेकांबळेकांबळे 

रा�यशा� �वभाग �मुख, संजीवनी महा�व$ालय, चापोली ता. चाकूर �ज. लातूर 

�+तावना�+तावना�+तावना�+तावना - 

भारता,या इितहासात सात ते आठ हजार वषा1पूव2 िसंध ूसं+कृतीम5ये भारतातील बहूजन नागवंिशयाचे 

रा�य होते. त67हा मातसृ8ाक कुटंुब प9ती होती. समता आधार�त रा�य7यव+था होती. परंत ु चार हजार 

वषा1पूव2 आया1चे भारतावर आ;मन झाले =यानी वेदाम5ये पु?ष स8ा@ारे �थम वण1 7यव+था व जाती 7यव+था 

िनमा1ण केली. अ+पAृयता केली. =यानंतर मनु+मतृी@ारे भारतात पु?षस8ाक कुटंुब प9ती िनमा1ण केली. सव1 

समाजा,या मBहला, ओबीसी, एस.ट�. भटके व अEपसंFयांक याना सामा�जक, धािम1क, मानसीक, आिथ1क 

गुलाम बन�वले. मनु+मतृी काय$ा�माणे मBहलाना व बहूजन, अ+पAृयाना िश�ण बंद�, रोट�, बेट� बंद�, 

श�बंद� करGयात आली. मBहलाना +वातंHय न7हते. वेद मंI JहणGयाचे, पूजा करGयाचा, िश�ण घेGयाचा 

अिधकार न7हता. संप8ीत अिधकार न7हता. ओबीसीना अनुसूचीत जाती जमातीना कोणतेच अिधकार 

न7हते. LाMणाना सव1च अिधकार होते. वेद, िश�ण घेGयाचा अिधकार होते. उ,चवण2य JहणणाOया 

LाMमानी िश�ण व संप8ीत सव1�थम अर�ण +वत:साठP घेतले. अशा �कारे अर�ण =यानी सव1�थम 

+वत:साठP सु? केले. हजारो वषQ मBहला व बहूजन, अ+पAृय गुलाम राBहला, अRानी राBहला.  

सुमारे अBडच हजार वषा1पूव2 तगात भगवान बु9ानी शोषणा�व?9 सामा�जक, ;ांती केली. सवा1ना 

+वातंHय व अिधकार Bदले. =यां,यामुळे सSाट चTंगुU मौय1, सSाट अशोक राजे बनले. सुमारे बाराशे वषQ 

बु9धJमामुळे सव1 भारताची �गती झाली. नंतर पुढे इ.पूव1 185 म5ये सSाट अशोकाचे पंतू बु9+थाची ह=या 

पंड�त सेनापती पुXयिमI शुंग याने केली. पुYहा वैBदक शासन सु? झाले. मनु+मतृी हा काळा कायदा तयार 

करGयात आला. सव1I गुलामी सु? करGयात आली. =यानंतर सुमारे बाराशे वषQ बु9 धJमाचा �काश नाह�सा 

झाला व सव1I अRानाचा अंधार पसरला. 

भारतात सुमारे सातशे वषQ स8ा होती. माI वण17यव+था, जाती7यव+था कायम होती. =यां,या रा�यात 

उ,चव�ण1य पंड�त बारJहण होतेच. इ.स. 1630 ला छIपती िशवाजी महाराजांचा जYम झाला. =यांचे 

समतावाद� रा�य होते. पुढे संभाजी राज6ची जातीयवाद� लोकानी केली. छIपती िशवाजी महाराजाचे रा�य 

पेश7यानी ता\यात घेतले. पेशवा राशेबा,या काळात खपु अ=याचार झाले. पुढे 1  जानेवार� 18 ला भीमा 

कोरेगाव रणसं]ामात िसधनाक महार व =या,या नेत=ृवाखालील 500 महार सैिनकानी पेशवाई न_ केली. 

महा=मा जोितराव फुले व माता सा�वIीबाई फुले यानी सवाaसाठP 1848 साली शाळा काढून सवाaसाठP 

िश�ण खलेु केले. =यां,या काया1मुळे मBहला व बहूजन वग1 िश�ण घेव ूलागला. इ.स. 1757 ला  �LBटश 

शासन सु? झाले व 1857 ला पbके झाले. इं]जानी समतेचे कायदे केले. छIपती शाहू महाराजां,या रा�यात 

�शासनात पूण1 उ,चव�ण1य होते. =यामुळे =यांनी 1902 ला 50% आर�णाचा कायदा केला. सव1�थम म. 

फुले यानी आपEया ततृीय रc या नाटकात आर�णाची मागणी केली. 

सु?वातीलाला उ,चव�ण1याना िश�णाचा अिधकार असEयाने तेच िशकले. इं]जा,या काळात 

भारतीयाना मोdया नौकर�,या पदावर घेत न7हते. =या काळात राeीय पुढाOयानी इं]जाना सांगीतले कf, 
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भारतीयाना �शासनात घेGयात यावे. सामा�जक gXhया मागासलेEया अनुसूचीत जाती-जमातीना वगा1त 

�वेश न7हता. +वत: बाबासाहेबाना वगा1,या बाहेर बसून िशकावे लागले. =याना �पGयासाठP पाणी िमळत 

न7हते. =याना +पAृय-अ+पAृयतेचे चटके सहन करावे लागले. सु?वातीला इं]ज सैYयात गेलेEयाना िश�ण 

िमळत होते. =यां,या घरातील 7यifना पण िश�ण िमळत होते. पण बहूजन मागासवग2य व मBहला हे 

सव1जण हजारो वषा1पासून सामा�जकgXhया, शै��णकgXhया, आिथ1कgXhया मागासलेले होते. डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकरानी सवा1ना िश�ण, नौकOया, समान अिधकार िमळावा Jहणून आंदोलन केले. 1927 ला मनु+मतृी 

जाळली. ]ंथप◌्ेमी असणाOया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी हजारो पु+तके वाचली, जमा केली. माI अYयायी, 

जुलमी कायदे असलेली मनु+मतृी माI जाळली. डॉ.बाबासाहेबाना रामजीबाबानी िशकवले.  

राजे सयाजीराव गायकवाडानी संधी देवून अमेlरकेला पाठवले. ते एम.ए. पीएच.ड�. झाले. इंmलंडला 

+वखचा1ने बॅlर+टर झाले. पुढे सायमन किमशन 1928 ला भारतात आले. त67हा भारतीय कांह� ने=यानी 

बBहXकार टाकला. पण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरानी इं]ज सायमन किमशनला िनवेदन देवून मागासलेEया 

लोकासाठP सव1�थम आर�णाची मागणी केली. कारण =यावेळ� पोलीस, लXकर व नागर� सेवत 

मागासवग2याना जातीयवादामुळे �वेश न7हता. Jहणून इं]जानी इ.स. 1928 ला साडे आठ टbके आर�ण 

अनुसूचीत जाती-जमातीना Bदले. ज67हा छIपती शाहू महाराजानी 50% आर�ण सु? केले. त67हा 

जाितयवा$ानी �वरोध केला. 

1930-31 ला लंडन येथे गोलमेज पlरषद झाली. =यावेळेस मु�+लम, िशख याना +वतंI मतदार संघ 

Bदले होते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरानी अनुसूचीत जाती-जमातीना +वतंI मतदार संघ मागीतला व तो 

इं]जानी Bदला. माI गांधीजीना अनुसूचीत जाती-जमाती,या +वतंI मतदार संघास �वरोद दश1वीला. गांधी 

=या �वरोधात येरवाडा तु?ंगात उपोषणास ब सले. नाईलाजा+तव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकराना पूणे करारावर 

+वा�र� करावी लागली आ�ण गांधीस वावले. 

गांधीमुळे बाबासाहेबानी +वतंI मतदार संघाची मागणी माग oयावी लागली. =यावेळेस अनुसूिचत 

जाती जमातीला राजकfय आर�ण Jहणजे कायदेमंडळात सद+य=व देGयात आले होते. अनुसूचीत जाती 

जमातीना नोकOयात आर�ण देGयात आले होते. पूण करारा,या तरतुद� 1935 ,या भारत सरकार काय$ात 

ठेवGयात आEया. 

डॉ.बाबासाहेबानी एकhयाने अहोराI मेहनत क?न भारतीय रा�यघटना िलह�ली. सं�वधानात 

अनुसूचीत जाती जमातीना राजकfय अर�ण खासदार, आमदार व शै�णीक आर�ण नौकर� आर�ण देGयात 

आले. आर�णाचा आधार हा सं�वधानाम5ये सामा�जक व शै��णक मागासलेपणा आधार मानून आर�ण 

देGयात आले. अनुसूचीत जाती हा श\द 1935 बाबासाहेबानी सव1�थम वापरला. का+ट हा श\द भारतीय 

नाह�. का+ट हा श\द पोतू1गीज भाषेतील के+टा या श\दापासून बनल ◌ेला आहे. =याचा अथ1 वंश, वग1 असा 

होतो. भारतातील जाती वण17यव+थेतून तयार झालेEया आहेत. आर�णाचा आधार हजारो वषQ समा�जक व 

शै��णकgXhया मागासलेEया जाती हा आहे. आिथ1क आधार सं�वधानात कोठेह� नाह�. डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर हे अथ1शा� या �वषयात पीएच.ड�. होते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरानी आिथ1क आधारावर आर�ण 

Bदले नाह�. सामा�जक YयायासाठP आर�ण आहे. आिथ1क पlर�+थती बदलू शकते माI जाती बदलत नाह�.  
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1942 7हाईसराय ,या मंIीमंडळात मजूर मंIी असताना साडे आठ टbके आर�ण Bदले. भारतीय 

सं�वधानात अनुसूचीत जाती 15% आर�ण देGयात आले. अनुसूचीत जमातीला साडे सात टbके आर�ण 

देGयात आले आहे. भारतीय सं�वधानातील कलम 340 नुसार ओ.बी.सी. साठP आर�ण देGयात आले. 

भारतीय सं�वधानाम5ये सव1 भारतीयासाठP +वातंHय, समता, बंध=ूव व अनुसूचीत जाती-जमातीना शासकfय 

सेवाम$े योmय �ितिनध=व देGयासाठP अर�णाची तरतूद केली आहे. कलम 330, 332 म5ये अनुसूचीत जाती 

जमाती,या खासदार, आमदारासाठP तरतुद करGयात आली आहे. िश�ण आ�ण नौकर�साठP कुटलीह� 

कालमया1दा नाह�. माI राजकfय अर�णासाठP 10 वषा1ची मदत देGयात आली आहे. हा फरक ल�ात घेणे 

आवAयक आहे. क लम 335 म5ये अनुसूचीत जाती-जमातीसाठP शासकfय नौकOयात आर�ण ठेवGयाची 

7यव+था आहे. आर�ण गlरबी हटवGयाची 7यव+था नसून हजारो वषा1पासून चालत आलेEया अYयाय व 

शोषण झालेEया लोकना शासनाम5ये योmय ते �ितिनधी=व देGयाचा मुFय उpश होता. भारतातील 85% 

लोकाना आर�ण िमळणे सामा�जक Yयाया,या g_ीने आवAयक आहे. माननीय सवq,च Yयायालयाने इंद�रा 

साहानी,या केसम5ये 50% आर�ण असावे असे Jहटले आहे. परंत ूघटा द?ु+त क?न संसदेला आिम रा�याला 

आर�ण वाढवGयाचा अिधकार आहे.बहुजन मागासवग2याम5ये गुणव8ा आहे. अमेlरकेम5ये सु9ा काrया 

रंगामुळे गोOयानी काrयावर सामा�जक अYयाय केला. आज अमेlरकेत सुदधा काrयाना समान संधी Bदली 

आहे. 

मागासलेला हा श\द इ.स. 1918 साली सव1�थम Jहैसूर रा�याम5ये मुFय Yयायािधश ले+ली िमEलर 

यां,या अ5य�तेखाली एक सिमती नेमGयात आली होती. =यानी BदलेEया अहवालाम5ये असे Jहटले कf, 

LाJहण सोडून सवा1ना मागासलेले समजGयात यावे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरानी ओ.बी.सी. साठP +वतंI 

आयोग नेमGयाची मागणी केली. =याच बरोबर मBहलंसाठP Bहंद ूकोडबील मांडले. माI Bहंद ूकोडबील मंजूर न 

झाEयाने आपEया कायदेमंIी पदाचा राजनामा Bदला.  

भारताम5ये अनुसूचीत जाती-जमाती, ओबीसी साठP शासकfय नोकOयातील जागा िनयमानुसार 

भरEया गेEया नाह�त. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर एवढे �व@ान असूनह� =याना मंBदर �वेश नाकारला. 

भारताम5ये मंBदरातील पुजार� जाती,या आधारावर नेमला जातो. आजह� �ववाह �संगी जात पाह�ली जाते. 

आिथ1क अधारावर जात पाह�ली जात नाह�. आज समाजाम5ये मनुवाद, जातीयवाद पसरत चालला आहे. 

जाती,या अधारावर मतदार संघात उमेदवार उभे केले जातात. अिथ1क आधार पाह�ला जात नाह�. 1978 ला 

मंडल आयोग +थापन झाले होते. 52% ओबीसी ना 27% आर�ण िमळते. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर Jहणतात कf, LाJहणा,या घर� मुलाचा जYम झाला कf =या मुलाची आई 

Jहणते कोण=या Yयायालयात Yयायािधशाची जागा खलुी आहे आ�ण मागासवग2या,या घर� मुलाचा जYम 

झाला कf आई Jहणते कोण=या नगरपािलकेत सफाई कामगाराची जागा माsया मुलास िमळेल का? अशी 

�वचारसरणी असते. याचे कारण दोघी,या �वचारसरणीमुळे सामा�जक कारणे आहेत. संधी िमळाली तर सव1ना 

�गती करता येते. मTास �ांताम5ये मTास �ांतात जातवार नोकOयाम5ये आर�ण ठेवGयात आले होते. 

=यावेळेस हे �करण Yयायालयात नेGयात आले. जातवार राखीव जागा समानते,या त=वा �वरोधात आहे असे 

Jहटले गेले. त67हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरानी कायदेमंIी या ना=याने 1951 ला सवा1त पBहली घटना दरु+ती 

कली आ�ण सांगीतले कf, समान पlर�+थतीत समान संधी िमळत असते. माI भारतात हजारो वषा1पासून 
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सामा�जक �वषमता आहे. =यामुळे सव1 मागासलेEया समाजाला व अEपसंFयांकाना आर�ण िमळणे 

आवAयक आहे. तसेच खाजगी �ेIातह� आर�ण िमळणे आवAयक आहे. आर�ण अिधकार नसून ती 

जबाबदार� आहे.  

जातीवर आधार�त आर�णामुळे देशात जातीवाद वाढत नाह� तर जातीवाद भारतातील वेदाम5ये व 

धम1शा�ाम5ये सांगीतला आहे. महा=मा फुले, छIपती शाहू महाराज, पेर�यर राम+वामी नायकर, 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राम मनोहर लोहया हे आर�णाचे समथ1क होते. +वामी �ववेकानंद यांनी असे 

Jहटले आहे कf, युगायुगापयaत या देशातील शुTानी मशीनसारखे काम केले आहे आ�ण देशा,या संप8ीचे 

उ=पादन केले आहे. उ,चवण2य लोक =याना दाबून ठेवू शकत नाह�त. उ,चवरणीयाची बु9�म8ा यात आहे कf, 

शुTवगा1चे अिधकार =याना Bदले पाह�जे. आचाय1 रजनीश यांनी असे Jहटले आहे कf, आर�ण कमीत कमी 200 

वषQ ठेवले पाह�जे. पाच हजार वषा1पयaत शुTाना एवढ सतावले आहे कf, =याना स8ा आ�ण सYमान Bदला 

पाह�जे.  

1981 म5ये सवq,च Yयायालयाचे Yयायमूत2 कृXणा अtयर साहेब यांनी एक िनण1य Bदला होता कf, 

अर�णामुळे द�ता कमी होत नाह�, 1975 साली मा. सवq,च Yयायालयानी Bदलेलया िनण1याम5ये गlरबाला 

मागासलेपणाचा आधार मानलेला नाह�. समाजाम5ये आंतरजातीय �ववाह होणे हे समतावाद� समाज 

िनिम1तसाठP आवAयक आहे. असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी अनाBहलशन ऑफ का+ट या ]ंथात Jहटले 

आहे. भारताची लोकशाह� �ितिनधीक +व?पाची आहे. �शासनात सव1 समाजाला �ितिनधी=व िमळणे 

आवAयक आहे. बॅ. �जनानी केला पिल+तान मागीला. राजे लोकानी सु9ा नरेश+थान मागीतले होते. तसेच 

शरदचTं बोस यानी व बंगाली मु�+लम ने=यानी बंगाल+तानची मागणी केली होती. हैTाबाद,या िनजामाला 

+वतंI रा�य पाBहजे होते. खली+तानाची सु9ा मागणी होती. माI डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर �खर देशभi 

होते. =यांनी वेगrया रा�याची मागणी केली नाह�. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील सव1 

मागासवग2यासाठP आर�णाची मागणी केली.  

सारांशसारांशसारांशसारांश : 

डॉडॉडॉडॉ.बाबासाहेबबाबासाहेबबाबासाहेबबाबासाहेब आंबेडकर घटना सिमतीतून आपEया अ=यंत मह=वा,या भाषणात Jहणतात कf, आJह� 

लोकशाह�चे आर�णाची मागणी केली आहे परंत ुसामा�जक व आिथ1क लोकशाह� मागणी आहे. सामा�जक व 

आिथ1क लोकशा◌ीचा डोलारा लोक उलटून टाकEयािशवाय राहाणार नाह�त. हा इशारा साव1जिनक oयावा. 
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2) अर�ण Bकसीका आ�ण सYमान Bदला पाह�जे आर�ण Bकसीका और bय?ँ  (डॉ. AAAxामनाथन). 
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डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकरां या व ातील भारत बाबासाहबे आबंडेकरां या व ातील भारत बाबासाहबे आबंडेकरां या व ातील भारत बाबासाहबे आबंडेकरां या व ातील भारत ::::एक चतनएक चतनएक चतनएक चतन 
 

ोोोो. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . यवुराज ीराम मानकरयवुराज ीराम मानकरयवुराज ीराम मानकरयवुराज ीराम मानकर 
संशोधन मागदशक मराठी िवभाग, भाऊसाहबे भोरे िशवश  महािव ालय, बाभुळगा व, िज.यवतमाळ-४४५१०१ 

तावनातावनातावनातावना::::---- 
िव ात सवात सुंदर कोण असेल तर तो मानव आह.े तो या सृ ीतील सवात मह वाचा घटक आह े. व  

पाहणे ही मानवाला िमळालेली एक फार मोठी अ भूत, अचाट अशी दणेगी आह.े या नैस गक दणेगीने मानव या 
दिुनयेला कोणते रंग, प ावे आिण कस े सुंदर करावे याचे तो व  पाहत आला आह े आिण ते व  साकार 
कर याचा य  करत आला आह.े मानवाला रा ीला झोपेत पडणारी व े ही याला छान झोप येणारी नसावी तर 
याची झोप उडिवणारी असावी. व थता हा व ाचा गुणधम नसतो. व े यालाच हणतात क  जी झोपेत पडत 

नाही. ती उघ ा डो यांनी पािहली जातात आिण ती रा ीची झोप उडवतात. तीच व  ठरतात. व  ही 
मानवाला धावायला लावतात. ती अपूणतेला पूणतेत पांतरीत कर यासाठी अथक य  करायला लावतात. अशा 
व ाला येय आिण दशा असतात. मानव अशी येय आिण दशा डो यात घेऊन व पूत चे िनयोजन क न 
याचा आराखडा तयार करतात. हा तयार केलेला आराखडा व पूत या थां याजवळ मानवाला घेऊन जातो आिण 
व िस ीवर िवराजमान होतो. तो या व ा या तळाशी नको असलेले जीवन नाका न ह ा असले या जीवनाची 

उभारणी क रत असतो अशा आदश  युटोिपयाची रचना आजवर सवच मानव करत आला. याला या या 
क पनेतील जग य ात उभे हावे असे वाट यातनूच युटोिपया िनमाण झाला. सवच मानवाला व  पाहता 
येतात पण सवा याच दृ ीतील व े ही युटोिपया होत नाही आिण या युटोिपया या मारकात यांचा हातभार 
लागेल अशी िच ह े दसत नाही. येक मानवाचा, समाजाचा, दशेाचा िहतसंबंधाचा युटोिपया हा िभ  िभ  असतो 
. यां या यां या िहतसंबंधावर यांचे यांचे िभ  युटोिपया उभे असतात .यटुोिपया हा दशेातील मानवी 
जग याची एक आदश क पना असते. या आदश क पनेवर दशे आिण दशेातील मानवी जीवन उभे राहावे अस े
कोण याही िवचारकाला वाटणे वाभािवक आह.े पण सवच मानवाच े व  आिण या या आदश क पने या तळाशी 
सवक याणकारक,सविहतकारकता असतेच असे नाही तसेच क पनेला वेळेवर साकार कर यासाठी जो मदत करतो 
तोच खरे तर भारतीय मदतगार असतो अ यथा ते व च ठरतात. व ाचा संबंध हा व  य ात अि त वात 
आण याशी आह े. अ यथा य  अि त वाभावी व  ह ेअपूणच कवा केवळ क पनाच असतात . यामुळे अनेकाचंी 
आदशवत क पना ही सवाना सवमा य होईल असे नाही. यासाठी पायाजवळचा िवचार क न चालत नाही तर 
वैि क िवचार करावा लागतो आिण असा वैि क िवचार करणारे दिुनयते फार अपवादा मक ि म व असतात . 
अशी ि म व ह े महामानवच असतात. त े िव भषूण, िव वंदनीयच आिण यगुावर वार होणारे युगपु षच 
असतात. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर ह े यापैक  एक आहते. 

युगपु ष डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेया भारत भूमीत ज माला आलेले या भूमीवर , या भूमीवरील मानवी 
जीवनावर, यां या जग यावर अि सम िन ा ठेवणारे यां या जग यात आप या कृतीउ ने ांितकारी बदल 
घडिवणारे आहते. यां या ांितकारी कायकतृ वामुळे यांना हा दशे आधुिनक भारताचे , संिवधानाचे िश पकार, 
सामािजक पुनरचनाकार, ासूय मु दाते, उ ारकत, बोधीस व, महामानव, ध म ांितकारक, त व  अशा 
अनेक  कायदशक िवशेषणाने  यांना संबोधतात तर जग यांना ानाचे ितक हणून मानतात. यां या िविवध 

े ातील आिण शा ातील अशा िवराट कायकतृ वामुळे  यांना युगपु ष हटले जाते. असा युगपु ष आप या 
व ातील भारत कसा असावा यासंबंधीचे व  पाहतो आिण ते य ात अि त वात यावे अशी अपे ा करतो .डॉ 

.बाबासाहबे आंबेडकर या युगपु षाचे व  ह ेहा दशे संिवधानमय हावा ए हढेच न हत.े यां या व ांची लांबी 
ं दी ही जग ापक अशी होती. यां या व ां या क भागी सम  मानवी जीवन होते. या जीवनाची अथात या 

जगाची पुनरचना करणे ह े यांचे व  होते . ह े व  य ात आण यासाठी यानंी त वांवर व  उभे केले. यानंी 
व ांचीत वे सांिगतली. ही त वे व ालाही सुंदर करणारी आिण या त वांवर उ ा या उ या होणा या दिुनयेतील 

समाजजीवना या पुनरचनेलाही सुंदर करणारी अशी आदशवतच होती. ही आदशवता हणजे परमो  सुंदरता, 
मानवी जीवन जग याची सव म व था या व थेपे ा दसुरी कोणतीही उ म अशी व था असूच शकत 
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नाही याला आदशवतच असे हणतात. ह े आदशव ा हणजे त व ान ! आिण ह े त व ान हणजे व त वे ! 
असेच हणता येईल. या आदश भारता या िनमाणाचे व  डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर पाहतात. ते यासाठी आपल े
आयु य साबनासारखे िझजवतात. ते वतः तील मतेला न ा भारतासाठी जाळतात आिण जळवतात. यां या या 
धगधग या जळ या या काशात भारता या व ाची व त वे ज म घेतात .या दशेातील जात, धम, पंथ, वण, 
वग, ीदा य, लग भेद, शोषण, िवषमता, चांगली आह ेका? ती सवा या भ याची आह ेकाय? ती सव पकारक 
आह े काय? यासंबंधीचे मनन, चतन, लेखन आिण कृती करतात. यातून यांना जात ही जातीसाठी ,धम हा 
धमासाठी, पंथ हा पंथासाठी, वण हा वणासाठी एकवेळ चांगला उपयोगी पडले असे वाटत असल े तरी याला 
िविश  मयादांचे बांध आहते . या िववि त मयादा चागं या वाटत अस या तरी या चांगलेपणाचा अथ गमावून 
बसले या असतात. या चांगलेपणा या अथाला कोण याही मयादा नसतात. चांगलपेण ह ेनेहमी अमयाद अशाच 
चांग या अथाच े असते. चागंलेपणाला कोणतीही मयादा असूच शकत नाही आिण चांगलेपण ह े कोण याही 
मयादे या चौकटीत मावत दखेील नाही. त ेक ािविहन, चौकटिविहन असेच असते. त ेसव यायी, सवमा य आिण 
सावभौम दखेील असते. त े सवाचे आिण सवा या िहताचे सवक याणकारक असचे उजेडाचे प धारण केले या 
वभावाचे असते. असा उजेडच व त वा या बुडाशी व ांवर पाहरा ठेव यासाठी आिण याचा बंदोब त 

कर यासाठी दबा ध न बसलेला असतो . 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या जयंतीिनिम  यां या व ातील भारतािवषयी या व ांचे कशासाठी 

चतन करावयाच?े हा गंभीर  आह.े या गंभीर ाचे उ र समकालीन वा तवात आप याला सापडते. 
जीवना या सव े ांवर राजक य स ा आिण धमस ा भाव गाजिवत आह.े धम आिण राजक यस ा या हातात 
हात घालनू काम करत आहते. यामुळे जीवना या सव े ांवर या दो ही स ेच ेिनयं ण असलेले दसत आह.े या 
दो ही स े ारा जीवनातील सव े ाचे संचालन केल े जात आह.े धम आिण राजक य स ेन े स ेला अिभ ेत 
असले या जीवना या सामािजक, सां कृितक, धा मक, आ थक, राजक य आिण शै िणक े ात टोका या अि मता 
िनमाण के या आहते. आज या वा तवात याचीच दहशत िनमाण झाली आह.े या दशेातील लोक ह ेजात झाल ेत े
धम झाले ते िबजेपी िशवसेनसेार या क र हदतू ववादी प ांचे हदतू ववादी झाले पण ते भारतीय झालेल ेनाही. 
हदरूा  बनिव याची आिण या रा ावर धमाधा रत मनवुादी संिवधानाच ेराज पुनर थािपत कर याचे षडयं  सु  

असलेले दसत आह.े धमाचा राजकारणासाठी तर राजकारणाचा धमासाठी वापर केला जात आह.े हद-ू मुि लम 
यां यात तेढ िनमाण क न दशे पेटवून यावर पोळी भाज याचे काम केल ेजात आह.े धम आिण राजकारण यांची 

े े वतं  आहते. यां यात फारकत करणे आव यक आह.े पण तसे केले तर हदतू ववा ांचा पाया ठसूळ होईल. 
याची भीती राजक य प ांना आह.े िनवडणूकात त ेआ थक दहशतीच ेस ाकारण खेळतात आिण त ेअथ स े या व 
धम स े या बळावर िनवडून येतात. धमा या आिण आ थक स े या दहशतीखाली भारतीय लोकांचा जीव 
गुदमरतो आह े या दशेा या संिवधानाचा अपमान केला जातो याला जाळ याचा य  केला जातो .अशी कृ य े
करणारी माणस े संिवधानिन  असू शकतात काय? या दशेाला भारत न हणता हदू थान हणणारी माणसे ही 
भारतीय असू शकतात काय? सामािजक आिण आ थक जीवनात समता नाही. िवषमतेचे अराजक िनमाण झाल े
आह.े शोषणाचे नवे संदभबंध िनमाण झाले आह.े ाचारान ेवरपासून खालपयत आपले पाय मजबूत केले आह.े 
अ याय- अ याचार याला सीमा नाही. बेकारीची कदर आिण याचा आदर होत नाही. नैितकतेचा अथ आिण याची 

ा ी अनैितकतनेे घेतली आह.े स याची िच क सा,  िवचार याचे धाडस करणारा दशे ोही ठरिवला जात आह े
.िव ानाचा वापर क न वै ािनक दिृ कोन जीवनातून वजा करणारी ि थती सव  उ प  झाली आह.े िश णाच े
बाजारीकरण, िश कांचे कं ाटीकरण झाले आह.े िश णात धम आिण धमािध ीत रा ािभमानाचा हायरस 
घुसिवला जात आह.े न ा शै िणक धोरणाने या दशेात जात आधा रत पारंप रक वसाय कौश या नुसार काम 
करणारे आिण दसुरे शासन करणारे असे वग िनमाण होणार आह े याचा प रणाम या दशेातील जे लोक जातीमुळे 
गरीब झालेले आह े यानंा पु हा यां या पारंप रक वसाय कौश यावर आधा रत कामे करावी लागतील कारण 
उ  िश ण ह ेकारपोरेट भाडंवलदारां या ता यात जाणार आह ेआिण चंड शू क आकार या जाणार आह ेअशा 
शु काचा भरणा जातीने आजवर गरीब ठेव या गेले या लोकांची मुल ेक  शकणार नाही यामुळे यांना परत जाती 
आधा रत कौश याचे िश ण घेऊन उ थांची सेवाच करावी लागणार आह.े यामुळे अगोदरच पराधीन असलले े
लोक ह ेअिधक पराधीन होतील आिण ई रां या, धमा या, अंध दे या फाशात परत अडकतील आिण मुठभर 
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अिभजन उ िशि त ह ेब जनांवर राज करतील. खरे तर हा काळ िवचार, बॉ ब, खुन या या धमक चा काळ आह.े 
हचे या दिुनयेचे लोबलपण आह े.या िव ात दहशतवाद अमे रकेपासून ते थेट यानमार पयत लोकशाहीची ह या 
करत आह.े ई र, राम, रिहम, पगबर,िहटलर यानंी िव ापीठे काबीज केली आह.े भारतातही फॅिस टवादाचा 
से से स वाढला आह.े या सनातनी ोकसनी नर  दाभोलकर, गो वद पानसरे, कलबुग , कृ णा करवले यांना 
जीवना या रंगागंणातून कायमचे मू  केले आह.े ही स याची ह या आह.े अशी ह या क न पारंप रक िवचाराचं े
लोक अस याच ेअ बेिसडर बनले आह.े ह ेनविनमाणकारक वा तव नाही. ह े व ांची पूतता करणार वा तव नाही 
.ह ेवा तव आदश समाजिनमाण करणारे नाही. ते बुि वादाला आिण  लोकिहतकारकतेला सव  मानणारे नाही .ते 

ित ांतीचे पुन ि वन करणारे आह.े ते जात घ  करणारे, माणसाला धमाध करणारे, अंध  आिण दवे- 
दवैवादी बनिवणारे आह.े ते मानवाचा स मान करणारे, याचे मू य अबािधत राखणारे नाही. समता, बंधूता आिण 
सामािजक यायाची थापना करणारे नाही. ते भौितक आिण नैितकदृ या माणसाला गुलाम करणारे आह.े याचे 
वातं य िहरावून घेणारे आह.े अशा या वा तवाने डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या व ाचे चतन करावयाला 

लावले आह े. 
          डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर याचे भारतािवषयीचे व  कोणते आिण कसे होते. यानंा अिभ ेत असलेला 
यां या व ातील भारत कसा आह.े यासंबंधी चतन करतांना भारत हा दशे कधीच एकसंध न हता. तो िविवध 

जात, धम, पंथ वण, वग, भाषा, भू दशे इ यादी घटकांमुळे िवभागलेला होता . यामुळे एकाच दशेात अशा अनेक 
िविवधता नांदत हो या. यात पर पर िवरोधी िहतसंबंध होत.ेह े िहतसंबंध आप या टोका या अि मतेने पछाडल े
होते. अशा टोका या अि मता िनरंतर टकिव यासाठी पर परात संघष होत होता .शोषण होत होते .पर परातं 

षेाच,े ताणतणावाचे असे वातावरण होत.े येक जात आिण धमाचे संिवधान ह ेजातीधमा या आधारावर उभ े
होते. यानुसार याचा िवचार िन आचार अि त वात होता. अशा अथाने एकाच दशेात अनेक दशे आिण यांचे यांचे 
संिवधान अि त वात होत.े या िविवधरंगी दशेाला आपला दशे कस ेमानता येईल? या दशेातून एकसंधता ह पार 
केली असेल तो अंतगत दृ ा अनेक अथाने फाटला असेल अशा दशेाला समानते या पायावर  एकसंध करणे, ह े
अ यंत अवघड काय होते. ह े काय डॉ .बाबासाहबे आंबेडकर यांनी भारतीय संिवधाना या ारे केले. या 
संिवधानाची उ िेशका, मानवाचे मुलभूत अिधकार, याचे कत , या या जबाबदा या इ यादीतून यांच ेभारता 
िवषयीचे कसे व  होते ह े प  होते. भारतीय संिवधाना या उ िेशकेत डॉ .बाबासाहबे आंबेडकर यां या व ातील 
भारता ब ल या आशा आिण अपे ा प  झाले या आहते. "आ ही भारताच े लोक, भारताचे एक सावभौम 
समाजवादी धमिनरपे  लोकतं ा मक गणरा य घडिव यास, तसेच या या सम त नाग रकांना:सामािजक, आ थक 
आिण राजनैितक याय, िवचार, अिभ ि , िव ास, ा व उपासना यांचे वतं ; दजाची व संधीची समानता; 
िनि तपणे ा  क न दे याचा आिण या सवाम ये ि ची ित ा व रा ाची एकता व एका मता यांच ेआ ासन 
दणेारी बंधुता प रव धत करनेचा सकं पपूवक िनधार क न; 

आप या या संिवधान सभते आज दनांक नो हबर २६, १९४९ ला एत ारे या संिवधान ला अंगीकृत, 
अिधिनयमीत आिण आ मा पत करीत आहोत." 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी या दशेातील लोकांना भारतीय 'लोक' हणून एकसंध केलेत. या दशेातील 
अि मता लोक या श दसंिहतनेे पार िवरघळून गे यात, अशा छो ा छो ा अि मता दशेाला घातक असतात हणून 
लोक ही सं ा उपयोगात आणली. अशा घातक अि मतांचा अ त करणे आिण सवाना एकसंध करणे ह े डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांचे व  होते ते यानंी लोक या सं ेतून अधोरेिखत केले आिण दशेाला एकसंध केले. यानंी '' 
एक : एक मू य' या त वावर माणसाला मह व ा  क न दले. यामुळे या दशेातील िवषमते या, 
शोषणा या कचा ात सापडले या माणसाला केवळ राजक य े ातच मू य ा  झाले आह े अस े नाही तर 
सामािजक जीवनात दखेील याचे  हणून असलेल ेमानवी मू य याला ा  झा याने या दशेातील येक 
माणूस शोषण व थे या अपमाना या कचा ातनू बाहरे पडला. याने माणूस हणून जीवना या सव े ात  
स मानाने जगावे ह े व  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी पािहले. भारत हा दशे समाजवादी असावा तो से यलुर 
असावा ह े बाबासाहबेांचे व  होते. सामािजक आिण आ थक संप ी या िनयं णाचा अिधकार समाजाकड े
अस यास समाजात आ थक समता िनमाण होईल आिण संपतीसाठी कोणताही वादिववाद न होता येकांना 
आप या गरजा पूण करता येईल. ग रब आिण ीमंत असे वग न राहता समतेच ेरा य िनमाण होईल. कोणतीही 
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सापे ता ही वाईटच असत.े िनरपे ता ही तकिन , िववेकवादी आिण बु ीवादी असते. हणून डॉ. आंबेडकरो र 
काळात जरी धमिनरपे तचेे त व उ िेशकेत समािव  केले असले तरी डॉ. आंबेडकरा या संपूण चतनाचा 
गांभीयाने िवचार केला तर यांनाही धमिनरपे  भारतीय समाज अिभ ेत होता. ह े यांचेही व च होत.े यांनी 
अनेक धमाचा अ यास के यानंतर यांनी ध माचा वीकार केला. धमप रवतन न ह े तर ध मच  वतन केले. 
यांना या दशेात लोकशाही असावी असे याचंे व  होते. लोकशाहीतील मू य माणसाला, या यातील 

कायकतृ वा या मतेला मू  करतात, वातं य, समता, बंधुता आिण सामािजक याय आधा रत भारतीय समाज 
उभा हावा असे यानंा वाटत होते. राजेशाही, कूमशाही या व थेत माणूस गुलाम राहतो यात माणसाचा 
िवकास होत नाही. हणून दिुनयेत लोकशाही सारखी मानवी उ यनाची दसुरी कोणतीही सुंदर व था नाही अस े
यांना वाटत होते यानंी बु ीवादाचे व  पािहले, यासाठी यांनी दशेबांधवांना िशका संघटीत हा आिण सघंष 

करा अशा मानवी उ यना या दशेचे व  सांिगतले या व पूत चा मागही सांिगतला. सवाना दचेे, उपासनेचे 
आिण अिभ चे वातं य िमळावे, सवाना समान दजा, समान संधी, सव  ा सार या आहते या सवाना 

ित ा िमळावी, यां यात बंधुभाव व धत हावा ह े व  पािहले. डॉ. आंबेडकरांनी ब जनाने शासनकत  जमात 
बनावे, आ मस मानाने जगावे,जातीअंत िवरिहत भारत असावा, ीयांना मानव हणून वागवावे, यांना घटना मक 
अिधकार आह.े यांची सव कार या जाचक बंधनातून मु  हावी. रपि लकन प ा या ऐ याचे व  पािहले, हा 
दशे बौ मय हावा असे यांचे व  होते. याच यां या उ ा या भारताकडून आशा आिण अपे ा हो या. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या व ातील भारत कसा होता, यां या उ ा या भारताकडून कोण या 
आशा आिण अपे ा हो या यासंबंधीचे चतन केल े आह.े परंत ु यां या व ातील भारताची ध ा उडिव याच े
षडयं  या समकालीन काळाने हाती घेतले आह.े येथ ेआबेंडकरांऐवजी सावरकर अ यास मात आण याचे मनसबेु 

 होऊ लागले आहते. मनुवा ां या हाती स ाक  गे याने मनुवादी संिवधानाचे पुनरि वन होऊ लागले आह.े 
साडतेीन ट े  अिभजना या तालावर या दशेातील ब जन समाज डॉ. आंबेडकरांना डो यात न घतेा नाच ूलागला 
आह.े ही वेळ डॉ. आंबेडकर डो यावर न ह ेतर डो यात घे याचा िनदश क न संपूण ब जनानी संघटीत होऊन या 
दशेाचे अनेक दशेात ंपातर हो या या येपासून दशेाला वाचिवणे ही या काळाची गरजही आह े आिण ती 
मागणी दखेील आह.े या दशेाला डॉ. आंबेडकरािशवाय दसुरे कोणतहेी आदश आिण उ मो म असे औषध नाही. डॉ 
बाबासाहबे आंबेडकर यां या व ातील भारत य ात आण यासाठी आपण कटीब  असणे आिण तशी ित ा 
घेऊन व पूत  करणे हचे खरे तर यां या जयंती दना िनिम  यांना अिभवादन ठरेल. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::---- 
१)  जाधव मा मा .( संपा.),संपादकलोकशाहीपुढील आ हाने व भारतीय संिवधान िवशेषांक , अ रगाथा , वष: नववे,  
अंक: चौथा, १० जाने२०१९ 
२) मनोहर यशवंत, भारताचे ांितसंिवधान , ह मस काशन, पुण,े धमावृ ी- िडस.२०१८ 
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डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे मिहलांिवषयक धोरण    
 

ा. डॉ. दवेकर रे मा रमेश     
डॉ. बाबासाहबे आंबेडक महािव ाल ध-पुणे-६७  

तावना:-  
भारतीय समाजाम ये आजही मिहलांना दु यम थान दला जाते. मिहला कतीही  िशकली मो ा पदावर 

पोचली तरी सु ा कुठे ना कुठे असुरि तता जाणवत असते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी ीयांना कमी 
लेखणा या ‘मनु मृती’ या ंथाचे दहन क न मिहलांना ढी परंपरे या कचा ातनू मु  केले. मिहलांना पु षां या 
बरोबरीन ेआपली गती करता यावी, िश ण घेता यावे, या वतः या पायावर उ या रा न वयंरोजगारा या 
बाबतीत वयंपूण हा ात, यासाठी भारतीय घटनेम ये ‘ हद ूकोड िबल’ मांडून मिहलांना याय िमळवून दला. या 
आिण यासार या इतर ह ाचंी जाणीव मिहलांना क न दली. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या मिहला िवषयक 
धोरणाचा िवचारया लेखात करणार आहोत.  
उ े :- 

१) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह ेएक  ेसमाजसुधारक होते ह ेसमजावे. 
२) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरयां या मिहला िवषयक कायाचा प रचय हावा. 
३) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरह ेकृतीशील कायकत होते ह ेल ात यावे. 
४) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी समाजाचा कती सू मपणे आिण सखोल अ यास केला होता याची जाणीव 

हावी. 
मिहलांिवषयक धोरण:-आप या भारताला पयायान े महारा ाला सामािजक व राजक य पा भूमी 

लाभलेली आह.े राजमाता िजजाऊ, ताराराणी, राणी ल मीबाई, सािव ीबाई फुले यांसार या तेज वी मिहलाचंी 
परंपरा या दशेाला लाभली आह.े राज ी शा  महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, िव ल रामजी शद,े कमवीर 
भाऊराव पाटील, महा मा गांधी, इ यादी असं य िवभूत नी महारा  बरोबर भारताची गती साध यासाठी  अ यतं 
क  घेतले आहते. 

भारतीय समाज हा िपतृस ाक अस याने मुलगा आिण मुलगी असा भेदभाव हा ाचीन काळापासून चालत 
आला होता. मुलीसाठी आिण मुलांसाठी वेगळी मू ये होती. आजही काही समाजांम ये ती अजनूही दसनू यतेात. 
मुलगा हा वंशाचा दवा हा समज समाजात घ  तून बसला होता. यामुळे मुली या ज माचे वागत होत न हते. 
मुलगी ह ेपर याचे धन हा िवचार बदल याचा य  अनके समाजसुधारकानंी केले. पण नुसत े य  क न चालणार 
नाही ह ेबाबासाहबेानंी जाणले होते. हणून यांनी काय ाने ह ेसव अिधकार मिहलांना दान केले. डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांनी मिहलांसाठी ेरक असे िवचार मांडले आहते.ते  समाजसुधारक होते. ीमु  धोरणाम ये यांच े
योगदान फार मह वाचे होत.े आधुिनक काळात मिहलांना स म होता यावे, यासाठी बाबासाहबेांचे िवचार ेरक व 
पोषक ठरले आहते. पूव  ि यांना ‘मनु मृतीने’ सगळे ह  नाकारले, पण बाबासाहबेानंी सम त ि यानंा यातून मु  
केले व यांना वातं याचा अिधकार िमळवून दला. मिहलांना पु षां या बरोबरीन ेसगळे ह  िमळावेतयासाठी त े

य रत होते. 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या चळवळीत ि यां या ांना, सम यांना मह वाचे थान दल.े 

ि यांसंबंिधचा  पारंप रक दिृ कोन संपावा आिण ि यांना समान दजा िमळावा यासाठी सतत प  व परखड 
भूिमका यांनी मांडली. आप या सव राजक य, सामािजक चळवळीत ि यांना मो ा माणात यानंी सहभागी 
क न घतेले ि यां या वातं याचा मूलाधार आ थक वातं य आह.े आिण यासाठी ि यांचे आ थक परावलंिब व 
संपले पािहजे ही यांची भूिमका होती. ि यानंा सव मानवी ह  िमळाले पािहजते. यासाठी यांनी आयु यभर 
संघषा मक भूिमका घेतली.ि यां या िश णाकड ेजाणीवपूवक ल  दे याची अप रहायता यांनी ितपादन क न 
अिधक गत िवचार मांडले. िविवध े ातीलि यांचा सहभाग वाढवा यासाठी ते अखंड िवचार करत. नसुता 
िवचार क न त ेग प बसतनसत तर याला कृतीची जोड दते. ी वातं याचा आिण समानतेचा पुर कारही यानी  
केला. यानंा सव ह  िमळावेत आिण ि यानंा आ मभान यावे हणून डॉ. आंबेडकर सतत संघषा मक भूिमका घते 
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रािहले. ‘ि यांची गती या माणात झाली असेल याव न एखा ा समाजाची गती मोजली जाते.’ अस ेडॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर हणत.  

‘ल  झाले या येक मुलीने पतीची  मै ीण हणून या या येक कायात सहकाय करावे. मा  
गुलामासारखे वाग यास खंबीरपणे ितने नकार ावा व समतेसाठी आ ह धरावा.’ असा उपदशे ते सव मुल ना 
करत. ि यानंा केलेला हा उपदशे दिलत ि यांपुरता मया दत नाही तर सव समाजातील ि यांसाठी हाउपदशेआह.े 

ीला माणूस हणून मानस मान िमळाला पािहजे. अशी यांची प  भूिमका होती. यामुळे ब प ी वाचा 
प तीला यांचा िवरोध होता.भारतीय ीचे दा य आिण या दा याला जबाबदार असणारी जातीिपतृस ा या 
गो ची जाणीव बाबासाहबेांना होती. हणून ते आप या ‘भारतातील जाती’ या लघुिनबंधात या िवषयी चचा 
करतात. ‘ि या या जाती व थेचे वेश ार आहते.’ असे त े हणत. समाजात जाती व था टकवून ठेव यासाठी 
ि यांवर घाल यात आलेल े िनबध मुख भूिमका बजावतात. ह े यानंा मािहत होते. लिगकतेवर िनयं ण आिण 
अिधकारहीनता यामागचा उ शे जातीिपतृसा ेला सुरि तता बहाल करणे. या सव गो ना धमा या चोकटीत 
बसव यात आले होते. ि यांना या दा यातनू मु  करणे, जातीिपतृसा ेचा अंता या दृ ीने िवचार क न यावर 
कृती काय म आखणे. या गो ची असणारी गरज बाबासाहबेांनी ओळखली होती. हणूनच यांनी यांनी ११  
एि ल १९४७  रोजी संिवधान सभेत ‘ हद ूकोड िबल’ मांडले.२७  स टबर १९५१  पयत ते ‘ हद ूकोड िबल’ मा य 
न झा यामुळे आप या कायदमंे ी पदाचा राजीनामा दला. कायदमंे ी पदाचा राजीनामा दे याची जी कारणे डॉ. 
आंबेडकरांनी दली, यातील दोन मह वाची कारणे आहते- 

 १) ‘ हद ूकोड िबल’ मा य न करणे. 
 २) इतर मागास जाती साठी आयोग नेमणे. 
 ि यां या उ तीसाठी ‘ हद ू कोड िबल’ आण याची आव यकता होती. मा  सरकारने या िबलाकड े

जाणीवपूवक दलु  केले.११ एि ल १९४७  रोजी मांडलेले ‘ हद ूकोड िबल’९  एि ल १९४८  पयत मागे पडले. 
यानंतर ह ेिबल ‘िसले ट किमटीकड’े पाठवून दे यात आले.१९४९ म ये  त े पु हा चचला घे यात आले. फे ुवारी 

१९४९  म ये चार, दवस माच १९४९  म ये एक दवस आिण एि ल १९४९  म ये दोन दवस या िबलावर चचा 
झाली. परंतु ही चचा कोणताही िनणय न होताच संपु ात आली. यासंबंधी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात,“१७  
स टबर १९५१ रोजी ह े िबल पु हा चचत आल ेअसता  पंत धान नहे  यांनी यात कपात सचुवली. ही कपात 
इतक  भयंकर होती क  मूळ िबलाचे पच बदलून गेले.” यामुळे डॉ. आंबेडकरांचा संताप अनावर झाला. दशेातील 
सव ि यां या ह ाचे ह ेिबल होते. तेच िभजत ठेवले. या िबलावर यांनी आपली भूिमका िव ताराने २४  फे ुवारी 
१९४९ ला  िवधानसभेत माडंली होती. त े हणतात,“मला एवढेच सांगायच ेआह ेक , जर तु हाला हद ूप त, हद ू
सं कृती, हद ूसमाज टकवायचा असेल तर तु ही आव यक असेल तथेे दु ती कर याची कुचराई क  नका. हद ू
प तीचे जे भाग जवळजवळ मोडकळीस आले आहते याची दु ती कर या पलीकड ेसदर िबल अिधक काहीही 
करीत नाही”. कोण याही दशेा या िवकासाचे, समतोल िवकासाचे मापदडं ि यां या िवकासावर अवलंबून 
असतात. हणून या दशेातील कुमारी, िववािहत, प र य ा, िवधवा, घट फो टत ि यां या सरं णाचा ह  आिण 
िवकासाचा दिृ कोन समोर ठेवून ‘ हद ूकोड िबलाचा’ आ ह डॉ. आंबेडकर यानंी धरला होता. या िबलाच ेमह व 

ितपादन करताना ते हणतात,“क  पालमट पुढे ‘ हद ूकोड िबल’ एक मह वपूण घटना होती.  ती या दशेातील 
कोण याही अिधवेशनात िवचारात घेतली न हती. एवढेच न ह े तर पालमटम ये यापूव  व यापुढेही येणा या 
कोण याही काय ाची बरोबरी “ हद ूकोड िबला’बरोबर  करता येणार नाही”. इतके याचे मह व यानंी अधोरेिखत 
केले.‘ हद ू समाजातील उ  नीच व लगभेद तसेच कायम ठेवून केलेले कोणतेही आ थक प रि थती सुधार याच े
कायद े हणजे धा य न काढता यावरच उभारलेले प यांचे बंगले होते. ही या घटनचेी थ ा आह”े असे ते हणतात. 
२५ िडसबर १९५२ रोजी को हापूर येथे केले या भाषणात ते हणतात, “आज या जगात संप ीच वातं याचा 
आधार तंभ आह.े जोवर ि यांना संप ीत वारसा िमळत नाही, तोवर यांची गुलामिगरी संपणार नाही. यादृ ीन े
हद ूकोड िबलात मी तरतूदही केली होती, पण ते िबल मंजूर होऊ शकले नाही. यापुठे येणारे िबल आता कोण या 
व पात येते व यात ि यां या वातं याची, ह ाची काय तरतूद आह ेयाकड ेमिहलावगाने फार बारकाईन ेपािहले 

पािहजे. इतकेच न ह,े तर आप या ह ासाठी झगड यात यानंी आपले मनोदौब य टाकून कंबर कसली पािहजे, 
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तरच यांची सुधारणा व गती होईल”. अखेर सरकारला ‘ हद ूकोड िबला’ मा य करावे लागले. यातील तरतदुी 
खालील माणे हो या  

१) वैवािहक ह ाची भरपाई हणून पती या संप ीम ये प ीचा ह , िमळाले या ी  धनावर प ीचा ह , 
िवधवा झा यावर संप ीत  वारसा ह . 

२)  ीला पतीपासून घट फोट माग याचा ह , नव यान ेघट फोट द यास पोटगीची तरतूद. 
३)  ीला द क िनवड याचा- घे याचा ह , पारंप रक द क िवधान प ती र  आिण कायदशेीर 

तरतुदीनुसार द क घे याची प त िनि त, आपला मुलगा द क दे याचा मातेस  अिधकार दे याची 
तरतूद. 

४)  अ पवयीन मुलाचे पालक व वडील हयात नस यास आईकड े जा याची तरतूद,िनसगद  पालकाने धम 
याग  के यास अगर संसार याग के यास याचे पालक व िनसगद  पालकाकड ेरािहल. 

५)   द कास  संप ीचा अधा िह सा आिण आईला  संप ीचा अधा िह सा िमळेल. सपं ीचा अधा िह सा 
ित या ता यात रा न ती उपभोग घेईल. द क आप या मातेस संप ी या ह ापासनू वंिचत करणार नाही. 

६)  ि भाया ितबंधक हणजे एक प ी वाची तरतूद. ी जीवनाला थैय. 
७)  विडलां या िमळकतीत मुलीला िह सा. 
८)  यांना पारंप रक प तीने िववाह करायचा आह;े यानंा मोकळीक, मा  वण, जात, पोटजात या बाहरेील  

शी िववाह केला तर तो कायदशेीर िववाह हणून मा यता दणेारी तरतूद. 
९)  ीला वतःचा वारसा ठरव याचा अिधकार. 

या तरतुदीमुळे ि यांना संप ीम ये ह  िमळाला आिण ितचे परावलंिब व संप यास मदत झाली. ि भाया 
ितबंधक, वारसा ह , द क िवधान ह , घट फोटाचा ह  यासार या गो मुळे ीला गुलाम हणून अथवा  

दु यम दजाची वागणूक िमळणार नाही. उलट वतं  माणूस हणून जग याचा ह  िमळाला. डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांनी आयु यभर ि यां या ांचा िवचार केला. कुटंुब, कुटंुबातील मुलांचा िवकास, ीिश ण, 
नीितम ा, ि यांचे आरो य, कुटंुब िनयोजनातील  ि याचंी जबाबदारी, संप ीम ये ि यांना वारसाह , ि यांची 
शारी रक, मानिसक, लिगक छळापासून मु ता, ि भाया ितबंध क न ी समानतेचा पुर कार, पडदा प तीला 
िवरोध यासारखे आपले िवचार आिण काय या ारे डॉ. आंबेडकरांनी जणू रणसं ाम मांडला. संघ टत ीश च  
दशेातील ग रबीला ह पार क  शकत ेआिण यातनूच दशेा या आ थक उ तीचा, सामािजक उ तीचा माग िनघ ू
शकेल. असा िव  वास यांनी सतत  केला. 

नोकरीधंदा, िश ण या सवाम ये मिहलांचा पुढाकार दसू लागला. ी-पु षा या खां ाला खांदा लावून 
काम क  लागली. कामा या ठकाणी ितची सुरि तता, ितच े ान यांना  वाव िमळू लागला. कोण याही 
समाजातील ी असू द े ितचे िश ण झालेच पािहज.े यािशवाय या समाजाची गती होऊ शकत नाही. असे 
िवचार बाबासाहबेांनी संिवधानात मांडले.डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी २० जुलै १९४१ रोजी नागपूर येथे ‘ऑल 
इंिडया िड े ड लासेस िवमस कॉ फर स’ म ये मिहलांना उ शूेन केले या भाषणात हणाले क ,“ि यांची गती 
या माणात झाली असेल याव न या समाजाची गती मी मोजत असतो” या वा याव न असे ल ात यतेे क  

मिहलां या गतीसाठी बाबासाहबेांचा दिृ कोन कसा होता. मनु मृतीने मिहलांना  ढी परंपरेत अडकवले, यानंा 
चूल आिण मूल या गो ी साभंाळणारे यं  अस ेमानले. एवढीच ित ा दली. ीला पु ष सं कृतीने दःुख वेदना या 
िशवाय  काहीच दले नाही. यामुळे ी ही दःुखाची - वेदनेची खाणच असे हणणे वावगे ठरणार नाही. भारतीय 
सं कृतीन े ि यानंा नेहमीच ‘मातृदवेता’ हटले असले तरी कायमच दु यम थान दले आह.े कुठेतरी िशक या 
सवरले या मिहलानंा आप या ह ाची जाणीव झाली क  या आपले ह  मागतील या हतेनूे पु ष सं कृतीने ितला 
एका िविश  प रघाम ये ठेवले. िशकूनही ितला काही मयादा घात या. अित ाचीन काळाम य े मिहलानंा 
मातृस ाक अिधकार होता. सव वेदांम ये तर मिहलानंा  उपनयन िवधी कर याचा अिधकार होता. वेदांच ेअ ययन 
ही मिहला करीत हो या. पतंजली या महाभारतानुसार ि या िशि का हो या. धम, अ या म आिण त व ान या 
सवात कठीण िवषयांवर ि यांचे भू व  होते. शंकराचाय आिण िव ाथ  यां यातील सावजिनक वादा या 
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घटनाव न मनू या आधी ि यांना, िववािहत ि यांना िश ण िमळत होत.े यामुळे ा  ाना या आधारे या 
उ िशखरावर पोच या हो या. हणूनच मिहलानंा सव अिधकार नाका न घरा या चौकटीत का बं द त केले गेले. 
याचा िवचार डॉ. आंबेडकर यांनी केला. हणूनच यांनी  येक भाषणाम ये ि यां या गतीवर भर दला 
आह.े‘ हद ूकोड िबल’ याम य ेतर मिहलानंा घट फोट दणेे व घेणे, विडलां या संप ीम ये मुलीचा वाटा, नोकरी या 
ठकाणी बाळंतपणाची भरपगारी रजा, या आिण अशा कतीतरी तरतुदी बाबासाहबेांनी मिहलानंा दान केले या 

आहते. ि यां या ह ासाठी बाबासाहबे अिवरत क  करीत रािहले. ि यां या गतीचा सारासार िवचार 
बाबासाहबेां या कृतीतनू व िलखाणातून ही  पाहावयास िमळतो. ते फ  पु तक  पंिडत न हते तर कृतीतनू, 
आप या आचार-िवचारातून यांनी त व ानाची जोड कृतीला दली. अ यंत ितकूल प रि थतीतही दनदबु या 
जनतेसाठी तसेच सम त मिहला वगासाठी आपले  ानपणाला लावून संिवधाना या मा यमातून यांना  अिधकार 

ा  क न दले. िश ण ह े समाज प रवतनाचे भावी साधन आह.े यामुळे येक ने िश ण ह े घतेलचे 
पािहजे. येक चे िश ण झाले पािहजे. िश णामुळे आप या ह ाची, आप यावर होणा या अ यायाची 
जाणीव होते. यामुळे बाबासाहबे हणतात क ,“िश ण ह ेवािघणीचे दधू आह ेते जो  पीईल तो गुरगुर यािशवाय 
राहणार नाही” असा िवचार बाबासाहबेांनी स यात उतरव यासाठी अतोनात क  घेतले. मुलगा-मुलगी समान 
कायदा आणला. आिण या दोघांनाही गुणव ापूण िश ण दले गेले पािहजे याकड े ल  पुरिवले. बाबासाहबे 
हणतात क ,“मुलामुल ना शाळेत फ  बाराखडी िशकवू नये तर  याचंी मने सुसं कृत व गुणव ापूण बनावीत 

यासाठी य  करावेत.” डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी समान ह  िमळावेत यासाठी पु कळ चळवळी के या. 
ि यांची गुलामिगरी डॉ. बाबासाहबेांनी दरू केली.१९२७  ते १९५६  पयत या काळात ीचा वतं  े ात 
सामािजक, कायदशेीर आिण राजक य दजा वाढावा हणून सतत य  केले. मुलीला द क घे याचा, आई-
विडलां या संप ीम ये मुलीला अिधकार दला. ि यांची  आ म ित ा वाढव यासाठी ितचा पेहराव, ितच ेवागणे, 
ितचे बोलणे या सवाम ये बदल घडव यासाठी बाबासाहबेांनी य  केले आहते. यामुळे बाबासाहबेां या 
चळवळीम ये ि यां सहभागी होऊ लाग या.. 
िन कष     

१) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानी आप या कृती व उ तून मिहलां या स मी करणाचाच िवचार केला. 
२) ी-पु ष समानतेचा पुर कार केला. 
३) ि यांना स म बनव यासाठी काय ात तरतूद केली. 
४) मिहलांना यांच ेह  िमळवून दे यास मदत केली. 

संदभ ंथ     
१) तीन िश ण त  (फुले/शा /आंबेडकर )-भालबा िवभूते, ि यदशनी काशन, को हापूर  
२) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांचे ीिवषयक लेखन- मह  गायकवाड,संघष काशन, नागपूर 
३) सवदश  डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर- संपा. डॉ.पी.िव ल, डॉ.नागेराव कंुभार, डायमंड पि लकेशन, पुणे  
४) बोल महामानवाचे : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची ५०० ममभेदी भाषणे (खंड-१) आ मिनवेदन आिण मागदशन – 

अनुवाद आिण संपादन डॉ. नर  जाधव, ंथाली काशन, माटंुगा – मुंबई  
५) असा मी जगलो – संपा.ज.गो.स त, सुगावा काशन,पुणे  
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डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची प का रता आिण सामािजक बदल    
 

ा. संदीप गोणारकर 
भारी ाचाय, िस ाथ महािव ालय आिण िश ण बोिधनी, िसडको,नांदेड. 

तावना:- 
मानवी उ ांती या कालखंडात नवनवीन गरजा िनमाण होत हो या. यानुसार नवनवीन शोध लागत 

होते. मानवाचा िवकास ट या ट याने होत गेला. याचाच भाग हणजे औ ोिगक ातंी झाली. औ ोिगक 
ांतीतनू वसाहत वादाचा उदय झाला. या वसाहतवादामुळे जनसंवादाला चालना िमळाली आिण जनसंपका या 

साधनांची िन मती झाली. जनसंपका या साधनात मु त कारात वतमान प ाने आपल अि त व िस  केल ंआिण 
मु त मा यमाच मह व वाढीस लागलं. 

 इं जांनी 1857 नंतर भारतात पूणपणे वतःच अि त व िनमाण केलं आिण यांना ह ा या सुिवधा इथ 
िनमाण क  लागले. यात मु नकलेचा सु ा समावेश होता. भारतातील मु ण कलेची सु वात ही पोतुगीजानंी 
1556 साली गोवा यथेे सु  केले. यात अ यावत या साधनांचा वापर क न ि न िमशन यांमाफत जा तीत 
जा त वापर कर यात येऊ लागला. यांना धम सारासाठी आव यक ती मािहती त े कािशत क  लागले. यामुळं 
भारतीयानंा सु ा यांचे मह व कळू लागले. पारतं यातील भारतीय सु ा आप या दशेावर इं ज कसे गुलामी लादत 
आहते. भारतीयांचा कसा छळ करत आहते. भारतातील उ वण यांनी अिधकारावर कशी गदा आणत आहते. अशा 
िविवध िवषयावर जागृती क न भारताला इं जा या तावडीतून सोडव यासाठी य  करत होते. 

भारतीय वातं यल ाचा िवचार करता राजाराम मोहनराय,लोकमा य टळक, गो. ग. आगरकर, जी 
सु म यम अ यर, क णाकरन, मेनन, नटराजन, महा मा गांधी आद सह अ य ादिेशक तरावर संपादकांनी 
वृ प ांची सु वात केली. 

वातं याची चळवळ जोर धरत असतानाच दशेातील उपेि त घटक समज या गेले या अ पृ यांम ये 
जागृती होत होती. यांची सावली सु ा इतर जातीयां या वर पडू नय े हणून अ पृ यानी घराबाहरे 
िनघ या या वेळासु ा मया दत हो या. अ या अ पृ यांसाठी इं ज ह े िवकासाची पवणी ठरले. अ पृ यांना 
इं जां या सै यात संधी िमळाली, िश ण घे यास संधी िमळाली, यातून अ पृ यांना आप या अि त वाची जाणीव 
होऊ लागली. यातनूच बाबासाहबे आंबेडकरांसारखे दशेासाठीचे उ म असे नेतृ व तयार झाले. आिण यानंी 
दशेा या येक घटकासाठी योगदान दले. यातील बाबासाहबेांनी दलेले प का रतेतील योगदान ह े अ पृ या ं
सोबतच इतर उपेि त घटकासंाठी सु ा ेरणादायी ठरते. 
बाबासाहबेां या प का रतेचा उ शे: 

चळवळ चालवायची असेल ती िजवंत ठेवायचे असेल आिण जा तीत जा त लोकांपयत पोहोचवायची 
असेल तर िवचारां या साराची गरज आह.े या िवचारांचा चार आिण  सार जा तीत जा त लोकांपयत 
हायचा असेल तर यासाठी सार मा यम हणून वतमानप ाची गरज असते. या वतमानप ाचे मह व िवशद 

करताना बाबासाहबे हणतात क , "कोणतीही चळवळ यश वी कर यासाठी वतमानप ाची गरज असते, या 
चळवळीचे वतमानप  नसत े या चळवळीची अव था पंख तुटले या प ा माणे असते." याव न बाबासाहबेां या 
प का रतेचा उ शे ल ात यतेो. 
मूक असले या समाजाचा नायक : : : : मूकनायक 

31 जानेवारी 1920 रोजी मनोगता या व पात समाजावरील अ याय ची ि थती मांडून यातनू 
प रवतनाची गरज यासाठी वतमानप ाची भूिमका आिण याला िजवंत ठेव यासाठी करावयाचे य  याब ल 
भूिमका मांडून समाजात जागृत कर यास सु वात केली. यानंतर या पिह याच अ लेखात वरा य आिण सरुा य 
या संदभाने मत मांडून, वरा य जरी िमळाले तरी ते सुरा य होऊ शकेल का ? याब ल शंका उपि थत क न 
रा यक या या भूिमकेब ल िच ह उपि थत क न  वरा  याची भूिमका िवषद केली. 

यानंतर ह े वरा य न ह ेह ेतर आम यावर रा य वरा यातील आम या रोहन रा ांतील प  नागपूर या 
बिह कृत प रषदतेील भाषणे गजना हे ित बब आदी अ लेखात मधून बिह कृत याचंी ि थती यां याशी 
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राजक य वहार यांना दे यात येत असले या दु यम वागणूक अशा बाबीवर परखड मत मांडून यानंी समाजाला 
जागृत कर याचे काम केलं. 

अ लेखा सोबतच सामािजक ि थतीतील िविवध िवषयावर मूकनायक या मा यमातून िलखाण केले. जस े
क  शंकराचायाब ल शंकराचाय का शकराचाय ? असा  उपि थत क न तो धमा या नावावर जनतेशी कसा 

वहार करत आहते याब ल परखड मत  केले.  यांचा ा ण वग असावा खास, टोनगे पाणवतील काय? मूळ 
शोधा मग वाद िमटेल, केसरीचा दंका, रकामा नावी कुडाला तुंब ा लावी, पेशवाई, पातळ िनयं ण, जाती 
वच वाचं डोहाळे, अपे ा आईच दधू े  पेशवाईच, पुनरावृ ी या िविवध शीषकांतगत समाजवा तव याचं े
प रणाम िवषयावरील लेखन क न समाजाला यािवरोधात जागृत कर याच ंकाम यांनी केलं. पण यासाठी हवा 
तसा आ थक सहभाग िमळत न हता यामुळे कमी कालावधीतच ह ेवतमान प  बंद पडले. 

वतमानप ाचे वातं य चळवळीतील भाव आिण िविवध मत वाह ल ात घेता, या मत वाह यु र 
दणेे या याब ल स यता समाजापयत पोहचिवणे गरजेचे आह.े ही बाब ल ात घेऊन परंपरावादी लेखक ज े
अधस य मांडत आहते यातील पूण स यता मांडणे गरजचेे आह ेयाची जाणीव होत होती. परंत ुआ थक ि थतीमुळे 
मूकनायक ह ेपाि क बंद पडले होते. याची उणीव भ न कर यासाठी तीन एि ल 1927 रोजी बिह कृत भारत ची 
सु वात केली. ह ेवतमानप  सु वात करत असताना सु ा उ शेात ितळमा  बदल केला. वतमानप  मूळ काही 
आ थक फायदा हावा हा उ शे यां या डो यात न हताच दशेातील स ि थतीअ पृ यांवर होत असलेले अ याय 
अ याचार यांची मािहती शासनास हावी. थािनक नाग रकांना वातं यापे ा वतःची अिधकार कती मह वाचे 
आह ेयाची जाणीव हावी, हाच  यावर होत असले या अ याय अ याचारास पूवजनमावर कारणीभूत नाही तर 
इथली परंपरावादी व था कारणीभतू आह.े याची जाणीव हावी दु यम समाज व था नाहीशी होऊन समता 
आधा रत व था िनमाण कर यास इं जा या सहका  यांनी मदत. या सव उ शेाने या वतमानप ाची सु वात 
कर यात आली. 

दशेातील अ पृ यां या ाची सरकार दरबारी न द हावी राजक य सुधारणांची भारतातील येक जाती 
धमाचे ितिनिध व िमळावे दिलतां या ाबाबत जागृती घडवणे लोकांम ये िश णाब ल जागृती िनमाण करणे 
अशा िविवध उ म हतेूने चालू असले या वृ प ाची जािहरात आगाऊ शु क दऊेन सु ा छापले नस यामुळे 
केसरीच ेसंपादक मंडळाला िलखाणातून धारेवर धरले होते. 

बिह कृत भारतातील लेखा या िवषयाचा िवचार करता यातील लेख िश ण िश णाचे मह व याच े
िवक ीकरण समाजातील िवषमता आदी बाब वर राजकारण वतं  चळवळीतील अ पृ यांची भूिमका आदी 
िवषयां या संदभाने िलखाण क न समाजात शै िणक राजक य आिण सामािजक पातळीवर बदल घडावा या 
उ शेाने हा वास चालू होता. 
समता:- 

बिह कृत भारता या नतंर अ पावधीतच हणजे 29 जून 28 ला ह े पाि क सु  केले ह े समता सघंाच े
मुखप  हणून सु  कर यात आले होते. समता ह ेमिह या या पिह या तर बिह कृत भारत ह े दसु या शु वारी 

िस  कर यात येत असत. यातील लेखांब ल कवा आप या लेखाब ल िलहीत असताना बाबासाहबे हणायच े
माझे िलखाण ह ेकडवट वाटत असेल, आपणास गोड गोड वाचून सवय झालेली अस यामुळे ह ेकडवट वाटेल, पण 
जे हा या िलखाणाचे सकारा मक प रणाम पाहाल ते हा तु हाला गोड वाट यािशवाय राहणार नाही 1927 आिण 
1928 साली सु  केलेले दो ही पाि क आ थक अडचणीमुळे अ पावधीतच हणजे 1929 साली बंद पडले. 
जनता:::: 

मूकनायक बिह कृत भारत बंद पडले होते दर यान या काळात वातं य चळवळ सु ा जोर धरत होती 
इं ज राजकारणात भारतीयांना ितिनधी उ र दे यास तयार झाले होते. गोलमेज प रषदे या मा यमातून ह ेसव 

कार घडत होत े अशावेळी आप या वतमानप  असावा अशी मानिसकता जोर धरत होती. ी दवेराई नाईक 
यां या संपादनाखाली आिण ी भा करराव यां याकड े काशन व थेचा भाग दऊेन जनता ह े पाि क 24 
नो हबर 1930 रोजी सु  कर यात आले. 
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ा ण आिण भांडवलदारां या हाती स ा गेली तर उपेि त समाजाच ेपु हा याच ि थतीत जाईल यामुळे 
अ पृ यांची स ा येणे गरजचेे आह ेतसेच जर घडले तर दशेाचा िवकास हो यास मदत होईल यामुळे माझं सव व 
ही अ पृ याना स ेत समािव  कर यासाठी खच करणे गोलमेज प रषदतेील यांची भूिमका याचंे राजक य 
सामा यांपयत पोहोचावेत यासाठी जनता प  यांची मदत होत गेली या कालखंडातच अ पृ यांना राजकारणात 

ितिनिध व िमळाले भारत वतं  झाला लोकशाही रा य व थेत ारे सवाना समान अिधकार ा  झाले 
बाबासाहबेांनी आप या समुदायात सह बु  ध माची दी ा घेतली आिण जनता चे बु  भारत असे नामांतर केल.े 
वृ प ांचा सामािजक जीवनावरील प रणाम :::: 
शै िणक े :::: 

पारंप रक व थनेे अ पृ यांना िश णाचा ह  नाकारला होता िश णाचे फायद े िशक यास तु हाला 
कोणताही दऊे नका क  शकत नाही.  इतर माणसां माणे तु हीसु ा माणसे आहोत याची जाणीव होणे गरजचे े
आह े यासाठी िश ण यावं अशी मानिसकता तयार कर याचे काम बाबासाहबेां या प का रतेतून झाले. िश णाचे 
मह व िवशद करताना बाबासाहबे हणतात क  “िश ण ह े वािघणीचे दधू आह े , जो ाशन करील तो 
गुरगुर यािशवाय राहणार नाही.” या वा या या आिण बाबासाहबेां या कायकतृ वाचा प रणाम असा झाला क  
उ  िश णाचे माण वाढलं याला दिलत आिण अ पृ य समज या गेलहेोत ेतो समाज आता येक े ात उंच 
भरारी घेत आह.ेसेवक, तहसीलदार, कले टर , मु य सिचव, धानमं ी कायालयातील सिचव आदी पदांपयत हा 
समुदाय पोहोचला आह.े 
राजक य :- 

वबळावर स ा थाप यासाठी उ र दशेात ब जन समाज पाट  यांनी केलेल े य  दशेभर िविवध 
रा यां या मा यमातून िविवध उपेि त जात चा असलेला सहभाग ही बाग हा बाबासाहबेांनी दले या िवचाराचंा 
आदश याचाच प रणाम आह ेअसे िनदशनास येते ामपातळीवरील सरपंचपद भूषिवले पासून क ातील कॅिबनटे 
मंि पदाची पण ह ेसव बाबासाहबेां या कायकतृ वाचा प रणाम आह ेह ेनाकारता यते नाही. 
समारोप : 

अशा कारे डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या काय करतो तोच या काळात मूकनायक बिह कृत 
भारत जनता जनता बु  भारत या मा यमातून समाजावर केलेल ेसामािजक शै िणक राजक य आ थक सं कार 
हणजे आज िनदशनास यते असलेला िवकास व दिलत चळवळीचा इितहास. या वतमानप ा या वासाला 

अन यसाधारण मह व आह.े सु  केले या भावनेतनू नवीन वतमानप  सु  होणे ही काळाची गरज आह.े 
संदभ ::::----    

1) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, लेखन आिण भाषणे खंड १८भाग १, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर च र  - साधने काशन 

सिमती, महारा  शासन, २००२. 

२. क र धनंजय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पॉ युलर काशन, मंुबई, ४थी आवृ ी, १९८४. 

३. भोळे भा. ल., संदभ दिलत चळवळीचा, मधुसूदन बजाज काशन, अमरावती, १९९६. 

४.पानतावणे गंगाधर, प कार डॉ. आंबेडकर, अिभिजत काशन, नागपरू,१९८७. 

५. वृ प  – मूकनायक, बिह कृत भारत, जनता, समता पाि क, बु  भारत. 
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यगुपु षयगुपु षयगुपु षयगुपु ष    डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
संशोधक िव ाथ     

अजयअजयअजयअजय    ीरामीरामीरामीराम    मरुमरेुमरुमरेुमरुमरेुमरुमरेु    
महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर िज.लातूर 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
िश ण ह े वािघणीचे दधू आहे़ जो कोणी ाशन करील तो गुरगुर यािशवाय राहणार नाही.़ िश ण ही 

पिव  सं था आहे ़शाळेत मने पिव  होता . शाळा हणजे नाग रक तयार कर याच ेपिव  े  आह.े त ेरा ीयतचेे, 
मानवतेच ेअ ानमय दरू कर याचे उदा  काय आहे़. िश णा िवषयी, िश णाची महती, थोरवी आिण िश णात 
कती ताकद असत,े ह ेिश णािवषयीचे  शै िणक िवचार डॉ़. बाबासाहबे आंबेडकर यां या वरील गौरवा ाराव न 

कळून येते.़ बाबासाहबेांनी आप या आयु यात जेवढे ही कायकतृ व केले ते िश णा या अिध ानावरच. यानंी 
ाथिमक व महािव ालयीन, िव ापीठ तरावरील िश णाचा लेखाजोखा घेताना आपले िश णािवषयीच े 

शै िणक िवचार अिध ानावर सिव तर मांडलेले आह.े 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेआप या िश णािवषयी शै िणक िवचार मांडताना असे हणतात क , हद ू

समाजा या अगदी खाल या थरातनू आ यामुळे िश णाचे कती मह व आह ेह ेमी जाणतो. खाल या समाजाची 
उ ती कर याचा  आ थक अस याचे मान यात येते, पण ही मोठी चूक आह.े भारतातील दिलत समाजाची 
उ ती करणे हणज े यां या अ , व  व िनवारा यांची सोय क न पूव माणेच यांना उ  वगाची सेवा 
करावयास लावणे न ह.े खाल या वगाची या यामुळे गती खंुटून यांना दसु याच ेगुलाम हावे लागते. तो यूनगंड 
यां यापासून नाहीसा करणे, चालू समाज प तीमुळे जे यांचे जीवन िनदयपणे लुबाड यात आले. याचे यां या 
वतः या आिण रा ा या दृ ीने काय मह वाच ेआह,े याची यांना जाणीव क न दणेे, हाच खाल या वगाचा  

आह.े उ  िश णा या सा रत दसु या कशानेच ह े सा य होणार नाही. आम या सव सामािजक दखु यावर 
मा यामते हचे सांगणे आह.े 

डॉ. बाबासाहबेां या मत े या माणसाला धमशा ाने ानापासून वंिचत केले, या माणसाचे ह े
िश णािवषयीची व  आह.े पण, या बाबतीत असे हणता येईल क  यांनी जे व  पािहले होत.े या व ां या 
प रपूत साठी यांनी केलेला सा ेप, वेळोवेळी मांडलेला िवचार ह ेिवचारांसाठी िवचार मनात येत नाहीत. या सव 
शै िणक िवचारा या मागे एक िवलक्षण येयवादी व िन ावान मन उभे आह.े या परंपरेची जाणीव पूवक वेध 
घेतलेला आह ेआिण या मनाला प रवतनाचा अपूव यास आह.े आज या काळात सामािजक व आ थक िवकासाच े
साधन हणून िश णाकड े थम पािहले जात आह.े ि  व समाज प रवतन घडिवणारे त ेएक साधन मानल ेजावू 
लागले. रसेल यां यामत ेिश णान े  बदलेल आिण  बदलली क  समाजही बदलेल, पण समाज व थलेा 
प रवतन ह े काही मा य न हत.े ि थती शीलता हा ितचा थायी भाव होता. आधुिनक काळातील न ा 
िवचारसरणीन े या ि थितशीलतेला हादरा दला. आिण गतीमानता ह े या काळाचे िच ह मानले गेले. याचाच 
प रणाम िश णासार या एका मह वा या घटकावर झा याचे दसून येत.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी िश ण ह े
सामािजक जाणीवा िनमाण कर याच ेसाधन मानल ेहोत.े  
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चिलत िवचार वाह असा सांगतो क  केवळ ा णही  “िश क ” पेशास पा  आह.े आिण ते काही 
शाखरेही होत.े वा तिवक पाहता ा णाचे काय हणजे िव ेचे र ण. परंत ु िव ा संवधनाच े िविहत काय ते 
िवसरल ेआिण िव ा वधन खंुटले. याला एक कारची मयादा आली. आिण हणून आधुिनक काळात ही केवळ 
जाितिवशेषामुळे ानसंवर्धन होत.े या क पनेलाच डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी सु ंग लावला. हणून ते हणतात 
क , सामािजक दृ ा िश क कोण असावा हा मह वाचा  आह.े ा ण वगाने नहेमीच इतरां या बुि म ेब ल 
मनात शंका बाळग या आहते. यामुळे यां या हाती िश णाची सवसू  े असणे धो याचे आह.े हा धोका  
करताना यांनी समाजातील दबुल घटकांनी या पेशाकडे वळावे असे अपेि त आह.े साधा, सोपा व सहज असा हा 
पेशा अस याने यात िशरकाव करणे अवघड नाही, असाही िव ास यांनी  केला आह.े याचबरोबर “िश क” 
या सं थेवरील न ा जबाबदारीच ेही मरण यांनी क न दला व यावर भर दलेला आह,े  असे दसून येत.े 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरां या मत े िश ण ह े माणसाला िवचार दते.े या या बु ीची जोपासना करत,े 
या या अि त वाची जाणीव याला क न दतेे, अि त वाची जाणीव ही मानवी जीवनातील मह वाची घटना आह.े 

परंपरेने िश ण हा ा णांचा वसाय रािहल ेआह ेतो खाल या जातीचा होऊ शकला नाही याची कारणे प पणे 
सांगता येतात मुलाला शाळेत िश णासाठी पाठवले तर याचा दहुरेी बोजा आई-विडलांवर पडतो आिण मुलगा 
शाळेत गेला तर तो जे काही काम करतो व याब ल जी काही िमळकत येत े ती बंद होत,े उलट या मुलां या 
िश णासाठी पैसा खच करावा लागतो. या कारणांमुळे िश ण हा ा णा ितरी  असले या जात चा वसाय 
हणून वीकारणे श य न हत,े तर हातावरच े जीवन जगणा यांना असेच िप ानुिप ा अ ाना या अंधारात 

आपले जीवन जगावे लागत.े याचा खेद  क न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात क , ही अव था कतीही 
य असली तरी ती िवघातक आह.े ि  वातं याची आव यकता जर मा य असेल तर या ठायी आपले 

वातं य र ण कर याची श  उ प  होणे अ यंत ज रीचे आह.े आिण त ेिश णािशवाय उ प  होऊ शकत नाही. 
हणज े कोण याही रा ांम ये ि  वातं य ह े मूलत व मा य केल े पािहज.े ते मा य के यािशवाय रा ा या 
वातं य र णाचा िवचार करणे थ आह.े तसेच वातं य र ण अप रहाय असेल तर यासाठी िश ण घेणे 

आव यक असे अंग मानले जाते. 
ाथिमक िश ण ह े स चे असावे असे मत, ना. गोपालकृ ण गोखले यांनी १९१० साली व र  

कायदमंेडळात मांडला होता, व यासाठी यांनी बराच खटाटोप केला होता .ही आता सवमा य अशी बाब झालेली 
आह,े परंतु गोपाळ कृष्ण गोखले यां या पूव  १८९० म ये गोपाळ गणेश आगरकर यांनी ाथिमक िश णा या 
स ची व सरकारन े याची जबाबदारी व खबरदारी घे या या सूचना ही के या हो या. आिण गोपाळ गणेश 
आगरकर यां या पूव  ही १८८२म ये महा मा फुले यांनी ाथिमक िश णा या संदभात आपला िवचार  
केलेला होता. काही ठरािवक वयोमयादपेयत िनदान वया या १२ वषापयत ाथिमक िश णस चे कर यात यावे 
असे मत  कर यात आले होत.े छ पती शा  महाराजां या उपि थतीत नागपूर येथे १९९० साली संप  
झाले या अिखल भारतीय बिह कृत प रषदते अ पृ य समाजाचे एक नेत ेसी.ना.िशवतरकर यांनी अशाच आशयाचा 
ठराव मांडलेला होता. ाथिमक िश ण मुलांना आिण मुल ना मोफत व स च ेश य ितत या लवकर सु  करावे. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ही स या ाथिमक िश णाचा पुर कार केला होता, पण फरक एवढाच 
आह ेक  यांनी अगोदरच िश णाचा लाभ घेतलेला आह,े अशांना स  कर याची गरज नाही असे हटल ेआह.े 
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ाथिमक िश णाचा सावि क सार सवागीण रा ा या गती या इमारतीचा पाया आह.े केवळ लोकां या 
खुशीसाठी हा  सोडिव यास ाथिमक िश णाचा सावि क सार हो यास कैक शत केला गतील. हणूनच 
िश णा या बाबतीत स चा कायदा करावा लागतो. आघाडीस आले या जगातील सव दशेांनी स चा कायदा 
क न लोकांची िनर रता ह पार केली असे आपणास दसून येते. जे वग आधीच िश णाचा लाभ घेतात यां यावर 
िश णाची अथातच स  क  नये. यांना िश णाचे मह व कळत नाही व जे याबाबतीत उदासीन असतात, 
यां या क रताच स या काय ाची आव यकता असते. 

ाथिमक िश ण स चे असावे याचबरोबर त ेमोफत असावे असा िवचार जे हा मांडला जाऊ लागला, 
ते हा यावर डॉ. बाबासाहबेांनी आपली ती  ित या न दवली. ाथिमक िश णस चे केले तरी त े मोफत 
असावेत असे यांना वाटत नाही. यांना फ  दणेे श य आह,े यां याकडून ती वसूल कर यात काही ही गैर नाही. 
पण या वगाना ाथिमक शाळेतील फ  दणेे ही श य नाही यांना मा  िश ण मोफत ावे. यांना फ  दे याचे 
साम य आह,े यां याकडून ती घे यास काही पण पाप नाही, अथवा यां यावर कोण या ही कारचा अ याय नाही. 
याच माणे फ  वसुली केली तर थोडी का होईना, स या िश णाचा जादा खच भागिव यात मदत होईल. 

सुब ा ा  लोकांकडून फ  वसुली कर याची बाबासाहबेांनी सूचना कवा पुढे जादा खच भागिव यासाठी न ह ेतर 
बसिव याची यांनी केलेली सूचना वरवर समाज पटात भेद करणारी वाटत असली तरी या या मूळ उ ांचा 
िवचार ल ात घेता यातील संगती िनःसंशय पणे तीत होत.े एवढेच नाही तर वंिचत वगाला िश ण वतक 
कर याची आिण लोक क याणासाठी अथशा  व समाजशा  यां या संवाद साध याची दृ ी येथे दसून येत.े 

डॉ. बाबासाहबेां या मते िश ण ह ेपिव  आह ेआिण यांचे पािव य जोपास याची व राख याची िनतांत 
गरज आह.े िश ण हा मानवी जीवनाचा पायाभूत सं कार आह ेशाळा ही सं कार क  आह.े एकंदरीत िश ण े  ह े

ान े  च आह.े अशी एक यांची धारणा आह ेमहारा ातील समाज चतकानंी व समाजसुधारकांनी “िव ेला” ज े
मह व दले यांचे इंिगत हचे आह.ेिव ा ही येक या जीवनाला वळण दतेे. िव ेची वाढ होणे ही 
सावजिनक िहतासाठी आव यक अस याच े लोकिहतवादी यांनी ितपादन केले होत.े न ा ानाचे दरवाजे 
उघड यासाठी ाचीन व थेची िच क साही यांना आव यक वाटत होती. डॉ. बाबासाहबेांचा िश णाकड,े 

ान े ाकड े पाह याचा दिृ कोन  िवकासा या जोपास याचा आह.े आिण हणूनच यांना िश ण े ाच े
पािव य पटलेले आह.े 

महािव ालयीन व िव ापीठीय िश णाचाही िवचार आंबेडकरांनी अितशय बारकाईने केलेला दसून येतो. 
ादिेशक िव ापीठाची यांची संक पना आज फल पू झालेली आह.े पण िव ापीठ हा कारकून कर याचा कारखाना 

ठ  नये अशी यांनी मत  केलेली भीती मा  अजून ही तशीच आह.े ाथिमक व मा यिमक िश कांसबंंधी 
यांचा जसा मूलभूत दिृ कोण आह.े तसाच महािव ालयीन व िव ापीठीय िश कािवषयीचा आह.े अितशय 

प र म क न मोह जोदारो येथे सापडले या ना यावरील व िवटांवरील लेख वाचणारे फादर ह े रॉस यासारखे 
येयवादी ा यापक यांना हवे आहते. परंत ुभारतात तस ेिश कना ही तयाची खंत ते  करतात.  मला वाटते 

क  थोडसेे पये िमळवावेत व आपली सुखाने काल मणा करावी या पलीकडे आम या ोफेसरांना आयु यात काही 
मह वकां ाच नाही. या मह वकां े या अभावामुळे यां या हातनू काहीही भरीव काय होत नसावे ते अधूनमधून 
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काही पा पु तकावर टपणे िलिहतात. टपणे िलिह यापिलकड ेकाही मह वाचे काय आह.े याची मािहती यांना 
आह ेक  नाही कोण जाणे ? 

िश ण े ातील कटु स यावर डॉ.आंबेडकर यांनी नेमके बोट ठेवले आह.े महािव ालयीन ा यापकवरील 
अिव ास वाटत असला तरी एका अिन  वृ ीचेच िच ण केले आह.े िश णा या े ात घुसले या सु  वृ ीचे व 
िनि यतेच े ह े ोतक आह.े िश णाकड े साचेबंदपणे पाह याचा या दिृ कोणावर हार क न डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर हणतात ह ली या काळी अगदी साधारण तीच े िश ण दले जात.े अगदी बी.ए. परी ेपयत एखादा 
ता या पंतोजी या प तीन ेिश ण दले जात.े ही प रि थती बदलली पािहजे असे यांना वाटत.े िश णासंबंधी या 
जु या व अपु या क पनांचाच हा प रणाम होईल असे हणून या प तीत सुधारणा हो याची यांना गरज वाटते .  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े सह िश णाचे पुर कत होत.ेआगरकरां माणेच ी-पु षांना एक  िश ण 
दले पािहजे, असे याच े मत होत.े ि यांसाठी वतं  शाळा, वेगवेगळी कॉलेज नकोत, तर ि यांचे िश ण 

पु षां या बरोबरच एक  आले पािहजे. पुराणमतवादी लोक ीला पु षां याबरोबर समान मान यािव  
अस यामुळे यांचा ी िश णाकड ेपाह याचा दिृ कोण िववि त आह,े यांना ी-पु ष िश ण एक  हावे ह े
मा य न हत.े यांची कारण मीमांसा करताना ी-पु षां या नीितम ेच े बुजगावणे ते पुढे करतात वया या ७ 
वषानंतर ी-पु षांना वेगवेगळे िश ण द याने ि यांचा िवजय आिण पु षांची नीतीम ा शाबूत रा  शकेल असा 
यांचा दढृिव ास होता. ी-पु षांना वेगवेगळे ठेव याने यांची नीितम ा शाबूत राहत.े हा म आह े असे 

आंबेडकरांच े मत आह.े उलट ि यां या सहवासात रा न जो पु ष आपले मन ता यात ठेवू शकतो व पु षा या 
सहवासात जी ी आपले पाऊल वाकड ेपडणार नाही याची खबरदारी घेते यांना नीतीमान हटल ेपािहजे. ी-
पु षातील पर पर अनुदार न  हो यासाठी ी-पु ष सहवासाची जशी गरज आह ेतशीच सहिश णाचाही गरज 
आह,े असा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा दिृ कोण आह.े 
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६. बिह कृत भारत :१५ जुलै १९२७ 
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कामगारांचेकामगारांचेकामगारांचेकामगारांचे    कैवारीकैवारीकैवारीकैवारी    : : : : डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    
ाााा. . . . िववकेिववकेिववकेिववके    चनमनवारचनमनवारचनमनवारचनमनवार    

समाजशा ञिवभाग, स.िव.म. कला महािव ालय, कनवट, ता. कनवट िज. नांदेड 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी शै िणक, सामाजीक, राजक य, आ थक काय केले. याच बरोबर 

कामगारां या ह ाब ल अ यंत मह वाचे काय केले आह.े यांना कामगारांब ल आ था होती. िज हाळा होता. 
भारतातील कामगारांची अव था दयनीय आिण िनराशाजनक होती.  मालक, भांडवलदार यां या शोषणातून बाहरे 
काढ यासाठी यांनी कामगारांना मुलमं  दला. तो हणजे“ गुलामाला गुलामीची जाणीव झा यािशवाय तो बंड 
क न उठणार नाही.’’ याची जाणीव कामगारांना क न दली.  शोषीत, क करी,  कामगार गुलामीचे जीवन जगत 
होत.े या सवाना वत: या ह ासाठी संघष कर याची ताकद, हमत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी िवचारातनू, 
िलखानातून, वेळोवेळी दले या भाषणातुन दली. भारता या राजक य ि तीजावर डॉ. आबेडकर नसत े तर 
शोषीत, पीडीत, कामगाराचंे भिवत  अंधकारमय झाले असते. चातुव य सामाज व थेने माणसां-माणसांत 
िवषमतेची दरी िनमाण केली. आ थक उ प ाची साधने वत: या हातात ठेवली. शोषीत, िपडीत, दिलत, 
आ दवासी, कामगार यांना स ा संप ीपासून वंिचत ठेवले. आ थक उ प ाची साधने यां यावर ती सवाचा समान 
ह  असावा ह े ‘रा य समाजवाद’ या संक पनेतून मत मांडले.  

भारतामधील खाण कामगार, शेतमजूर, िबडी कामगार, िगरणी कामगार, कारखा यातील कामगार व इतर 
े ातील कामगार यां या ह ासाठी, यायासाठी 1936 म ये वतं  मजूर प ाची थापना केली.  प ाचा 

जािहरनामा Times of India या इं जी दिैनक वतमान प ात कािशत कर यात आला. या जािहरना यात येय-
धोरणे अितशय सु म पदधतीन ेिवचार क न ठरवली होती. मंुबई येथे 17 माच 1938 या वतं  मजूर प ा या 
सवसाधारण सभेत डॉ. आंबेडकर हणाले, “ग रबांचा प  ग रबांनी चालिवला पािहज े सामािजक अ याय, 
अ याचारािव दध, आ थक िवषमते िव दध कामगारांनी लढा दला पािहजे ते हाच कामगार संघटने या बळावर 

 सुटतील ते हणतात “परावलंबी अस यापे ा वावलंबी हा’’ असा संदशे कामगारांना डॉ. आंबेडकरांनी दला. 
डॉ. आंबेडकर हणतात मीक वगातील येकाने  सोचा “सामािजक करार”, कालमा स यांचा “क युिन ट 
जाहीरनामा”, पोपिलओ तेरावे यांचे “इन साय लीकल कम ऑन दी कंिडशन ऑफलेबर ” आिण जॉन टुअट मील 
यांचे “िलबट ” याचा प रचय क न घेतला पािहज.े असे आ ही ितपादन केले आह.े  िमकांना संसदीय पदधतीत 
आपले क याण साधून यावयाचे अस यास यांना शासनकत हावेच लागेल असे यांनी सांिगतल.े डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरां या कामगार िवषयक कायाचा दसुरा अ याय ते भारताच े मजूर मं ी झा यावर सु  होतो.  
हाईसरा या मं ीमंडळात 1942 साली मजूर मं ी हणून काम करतांना यांनी कामगारांना यांचे मूलभूत ह  

बहाल केले.  कामगार क याण ह ेसरकारच ेकत  ठरिवले.  कामगार संघटनांना मा यता दली.  कमान वेतन, 
सुती रजा आिण कामाचे तास, रोजगार िनयोजन क  या संबंधी तरतुदी  व कायद ेक न घेतल.े  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर प ीम बंगाल दौ यावर असतांना कोळसा खाणीत ि या पु षां या खां ाला 
खांदा लावून काम करतांना यांनी पािह या.  या कामगाराम ये गरोदर ि या सुदधा काम करत हो या.  याचा 
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यां या मनावर ती सखोल प रणाम झाला.  मजूर मं ी असतांना मिहला आिण कामगारांसाठी कायदयात िवशेष 
तरतुदी के या. सूती या काळात िव ांतीची तरतुद, रोख मदत इ यादी तरतुदी के या. कमान चार आठवडे सूती 
भ ा िमळावा तसचे कामगार गैरहजर असतांना यांना पगारी सुटया िमळा ात याचबरोबर कायदयाखाली 
िनयम कर याचा अिधकार आिण खाणकामगा◌ाना शॉवर बॉथ ची योजना अमलात आणली होती. “ द माई स 
मॅटर िनटीबेिन फट ऍ ट” नुसार खाणीतील ि यांना बाळंतपणाची ( सूतीपुव  व सूतीनंतर) रजा दे याची 
िशफारस केली. भारतातील येक े ातील ि यांना सूती रजेचा लाभ झालेला आह.े  
अ ययनाचीअ ययनाचीअ ययनाचीअ ययनाची    उददी ेउददी ेउददी ेउददी  े   ::::----        

1. कामगारांना िमळणा या सुिवधांचा अ यास करणे. 
2. मजूरांकरीता केले या कायदयांचा अ यास करणे. 
3. मजूरां या आ थक उ प ातील बदलाचा अ यास करणे.  
4. मजूरां या िजवनमानातील बदलाचा अ यास करणे.  
5. कामगारां या वतमान प रि थतीचा अ यास करणे.  

अ ययनाचीअ ययनाचीअ ययनाचीअ ययनाची    हीतेहीतेहीतेहीते    ::::----        
1. कामगारांना िमळणा या सुिवधांचा लाभ मह वाचे ठरत आह.े  
2. कामगार कायद ेदशेातील मजूरांसाठी िहतकारक बनल ेआहते.  
3. मजूरां या आ थक उ प ात बदल होतांना दसत आह.े  
4. आ थक उ प  वाढीतून कामगारांच ेिजवन पातळी उंचावली आह.े  
5. कामगारांची वतमान प रि थतीत बदल घडत आह.े  

डॉडॉडॉडॉ. . . . आबंेडकरआबंेडकरआबंेडकरआबंेडकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    कामगारकामगारकामगारकामगार    सदंभातसदंभातसदंभातसदंभात    कायकायकायकाय        ::::    ----    
� 15 ऑग ट 1936 साली वतं  मजूरप ाची थापना केली हा प  कामगारां या याय, ह , ासाठी 

थापना केली.  
� 1938 साली मनमाड येथे कमचारी प रषदचेे अ य  होत.े  या प रषदे या भाषणात सांिगतले ' ा हण 

शाही आिण भांडवलशाही ह ेभारतीय कामगारांच ेदोन श ू आहते.' 
� 17 माच 1938 मंुबई या वतं  मजूरप ा या सवसाधारण सभेत डॉ. आंबेडकर यांनी सांिगतल,े  

सामािजक अ याय,  अ याचारा िव दध, आ थक िवषमतेिव  कामगारांनी लढा दला पािहज ेते हाच 
कामगार संघटने या बळावर  सुटतील. 

� कामगारांना संप कर याचा ह  िमळवून दला. या कामगारां या लढयामुळे मालक, भांडवलदार वगात 
चंड खळबळ माजली होती.  

� शेतक यांसाठी कमान वेतन दर असावेत अशी मागणी िविधमंडळात केली.  
� िबडी कामगारांना याय िमळवून दे यासाठी िबडी कामगार संघ थापना केला.  
� 2 जुलै 1942 ला ते हा ईसरॉय मं ी मंडळात कामगार मं ी झाले. या कार कद त यांनी कामगारांसाठी 

बरेच कायद ेिनमाण केल.े   
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� 2 स टबर 1945 ला कामगार क याण योजना सादर केली ही योजना 'लेबरचाटर ' हणून िस  आह.े 
(Charter of Labour)   

� युदध सािह य िनमाण करणा या कारखा यात एक संयु  कामगार िनयामक सिमती थापन केली.  
� सेवा योजन कायालय (Employment Exchange) ची थापना केली.  
� कामगारांना कमीत कमी वेतन ठरिव याची तरतुद असलेले िबल मांडले यातूनच ‘ कमान वेतन कायदा -

1948 ’ ची िन मती झाली. 
� कामगारांना अगोदर भर पगारी रजा िमळत न हती. 14 एि ल 1944 ला बाबासाहबेांनी भर पगारी 

रजेच ेिवधेयक मजूर केले.  
� 'लवाद यं णा' औदयोिगक कलह िमटिव यासाठी उभारणी केली.  
� 31 जानेवारी 1944 रोजी खाण कामगारांसाठी 'कोळसा खाण कामगार फंडाची' थापना करणारे िवधेयक 

संसदते मांडले.  
� 8 एि ल 1946 ला 'िमका माई स लेबर वेलफेअर फंडाची' थापना कर यासंबंधीच ेिबल संमत केले. 
� इंिडयन माई स  (अमडमड) ऑ डन स 1945' नुसार ी कामारां या मुलांसाठी पाळणाघराची व था 

कर याच े व थापनावर बंधन घातले.  
� वषातून कमीत कमी 240 दवस काम करणा या कामगारांना कायम करवून घेणे.  
� कामावरती कामगारांचा अपघाती मृ यू झाला तर कुटंूबाला नुकसान भरपाई कर याची तरतूद कर यात 

आली.  या या कुटंूबातील सद याला अनुकंपा वर नोकरीची उपल धता क न दली.    
� कामगारांना दवसभरात केवळ 8 तासांच ेकाम असावे अशी तरतुद केली.  
� बाबासाहबेांनी भारतीय घटनेची िन मती केली. यातील मागदशक त व कलम 39 (ड) नुसार पगारदार 

पु षाइतकाच पगार याच पदावर काम करणा या ि यांना ही िमळावा अशी घटना मक तरतुद केली.  
� भारतीय रा यघटनते कलम (42) म ये सुती रज े (Maternity Leave)  संदभात तरतुद मांडली आह.े  

मातृ व हा ि चा नैस गक अिधकार आह.े  ि या  ( सूतीपूव व सूतीनंतर) एकूण 180 दवस (6 मिहन)े 
भर पगारी सूती रजा घे यास पा  असतील ही तरतूद केली. 

� घटने या कलम 43 नुसार गभवती व बाळंत ि यांसाठी कामा या ठकाणी यो य व सुरि त व था 
ठेव याची तरतूद केली.  

� कलम 43 (अ) नुसार शासनान े कामगारांना व थापनात सहभागी कर यासाठी य  करावेत अशी 
तरतुद केली.  

� कलम 43 नुसार शासनान ेकामगारांचे जीवनमान उंचाव यासाठी सामािजक व सां कृतीक संधी दे यासाठी 
य  कर याची तरतूद केली.  

� ‘States and Minorities’ या ंथाम ये वेठिबगार कामगारांच े  सोडवतांना ‘वेठिबगार हा गु हा आह’े 
असे मत मांडले आह.े  

� वय वष 14 खालील मुलांना कामावर ठेव यास ितबंध केले. रा यघटनतेील कलम 21 (अ) अंतगत 14 
वषाखालील मुलांना मोफत िश णाचा अिधकार दला.  
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डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारताची रा यघटना िलहत असतांना कामगाराकरीता िवशेष काळजी घेऊन 
रा यघटना िलहीली. कामगारांची मजूरी, नोकरी या अटी, कारखा यातील व था, व छता, आरो य, कामाच े
तास,  कामगार मालक संबंध यासव घटकांचा िवचार क न रा यघटनेत कामगार कायद ेसमािव  केले. 
अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन    पदधतीपदधतीपदधतीपदधती    ::::----        

तुत शोध नध कायात वणना मक संशोधन पदधतीचा वापर कर यात आला आह.े ह ेसंशोधन ाथिमक 
व ि तीय मािहती वर आधारीत आह.े याचबरोबर यांचे भाषणे, वृ प ातील लेख, यांचा अ यास कर यात आला 
आह.े  दु यम ोत हणून इतर संशोधकाचे काशीत पु तके, खंड, मािसकातील लेख, भाषणे यांचा अ यास केला 
गेला आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या कामगार िवषयक दृ ीने कामगारांचे , याय, ह  यांना िमळ यास 
मदत झाली आह.े ह ेसंशोधन काय डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या मत ेकामगारां या आ थेिवषयक चे योगदान आह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----        

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच ेकामगार िवषयक िवचारांच ेआिण तरतुदीच ेअमु य मागदशन लाभल े आह.े  
सवच े ातील कामगार, िवशेष ी कामगार, यांचा आ थेन े अ यास केला आह.े कामगारांकरीता िमळणा या 
सुिवधा, उ प , राहणीमान, आरो य, िश ण इ यादीसंबंधी उपाय ही सुचिवल.े कामगारांना यांनी सांिगतलेले 
वावलंबी बना आिण संघटना मक ऐक  असावी ते हाच तुमचे  सुटले जातील, संप कर याचा तुमचा ह  आह.े  

हा ह  बाबासाहबेांनी तरतदु क न िमळवून दला हणून कामगारांचे िजवनमान उंचावले आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचुीसचुीसचुीसचुी    ::::----        

1. दीप गायकवाड, कामगार चळवळ, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची िनवडक भाषणे व लेख, समता काशन, नागपूर- 2001 
2. खैरमोडे सी. मी.,  डॉ. िभमराव रामजी आंबेडकर, खंड-11, सुगावा काशन पुणे, 1990 
3. संपादक, महारा  टाई स-2013. 
4. Constitution of  India, Government of Maharashtra-1996, P. No. 17-18 
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MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj vkf.k Hkkjrhckcklkgsc vkacsMdj vkf.k Hkkjrhckcklkgsc vkacsMdj vkf.k Hkkjrhckcklkgsc vkacsMdj vkf.k Hkkjrh; lafo/kku; lafo/kku; lafo/kku; lafo/kku    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    fiMxs vuar fd’kujkofiMxs vuar fd’kujkofiMxs vuar fd’kujkofiMxs vuar fd’kujko    
lekt’kkL= foHkkxizeq[k] laHkkth egkfon;ky;] eq:M rk- ft- ykrwj 

izLRkkoukizLRkkoukizLRkkoukizLRkkouk        

nqlÚ;k egk;q/nkpk “ksoV >kY;kuarj teZuhP;k fe= jk’Vªkpk egk;q/nkr ijkoHkwr d:u fczVu] 
vesfjdk] QzkUl vkf.k jf’k;k fg jk’Vªs fot;h >kysyh gksrh- Hkkjrkoj lkezkT; xkto.kkjs fczVu egk;q/nkr 
fot;h >kysys vlys rjh fgVyjP;k uk>h y’djkaus fczVuoj ckWEc o’kkZo d:u R;kph vFkZ O;oLFkk tehu 
nksLRk dsyh- Hkkjrkykgh Lokra«; feG.kkjp gksrs- Hkkjrkpk jkT;dkjHkkj lqjGhr pkyfo.;klkBh jkT;?kVuk 
fuekZ.k dj.;kph izfdz;k ns”kkr lq: >kyh- jkT; ?kVuk fuehZrhlkBh- ,d ?kVuk lferh fueZrhlkBh ,d 
?kVuk lferh cufo.ks vko”;d gksrs-  
1111---- ?kVuk?kVuk?kVuk?kVuk    lferhe/;s izos’klferhe/;s izos’klferhe/;s izos’klferhe/;s izos’k    &&&&    

LVWQMZ fdzIl ;kauh Hkkjrh;kauk jkT;?kVuk cufo.;klkBh ,d ?kVuk lferh o gaxkeh ea=h eaMG fuekZ.k 
dj.;kpk vkns’k fnyk- dkWxzslus MkW- vkacsMdjkapk nksUgh fBdk.kh lekos’k gks.kkj ukgh ;kph iqjsiwj n{krk ?ksryh 
HkkjrkP;k izR;sd izkarkP;k dk;ns eaMGkrwu ?kVuk lferhoj lHkkln fuoMys tk.kkj gksrs- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauk 
dksUghgh fuoMwu nsowu dk v’khp dkWaxzsl Hkwfedk gksrh- Lora= HkkjrkP;k tM.k ?kM.khr nfyrkaps LFkku dks.kR;k Lo:ikps 
vlsy ;kcíy MkW- vkacsMdjkauk [kwi /;kl ykxysyk gksrk- ?kVuk lferhe/;s tk.;kph MkW- 
vkacsMdjkauk froz bPNk gksrh rjh ckcklkgsckalkBh dkWaxzslus udkj fnyk ßMkW- vkacsMdjkapk ?kVuk 
lferhr izos’k gksm u;s Eg.kwu vkEgh ?kVuk lferhph izos’k Onkjsp uOgsrj f[kMD;k gh ca/k 
d:u ?ksrysY;k vkgsr-ß v”kk ifjrLFkhrhr caxkyP;k fo/kku lHksr MkW- vkacsMdjkaP;k “ks- dk- Qs- ;k 
i{kkpk tksxsnzaukFk eaMy gk ,deso vkenkj gksrk ;k f”kok; 25 vLi`”; vkenkj dkWaxzsldMwu fuoMwu 
vkys gksrs o 4 nfyr vkenkj gksrs- vkf.k cjsp vkenkj eqLyhe fyxps gksrs-  dkWxzslpk fojks/k vlrkuk gh 
MkW- vkacsMdj caxkyP;k fo/kkulHksrwu ?kVuk lferhoj fuoMwu vkys vkf.k ?kVuk lferhe/;s izos’k dsyk- 
2222---- EEEEkkkklqnklqnklqnklqnk    lferhsps v/;{klferhsps v/;{klferhsps v/;{klferhsps v/;{k    &&&&    

?kVuk lferhr v”kk iz”u fuekZ.k >kyk dh] izR;s{k ?kVuk dks.kh fygk;ph\ elqnk lferhps v/;{k 
Eg.kwu dks.kkph fuoM djko;kph \ fopkj eXu >kysys iaMhr usg:] ljksthuh uk;Mw ;kauh ;k ckcr egkRek 
xka/khph fopkj fouhe; dsyk- iaMhr usg: xka/khuk Eg.kkys dh] ß vkf”k;k [kaMkrY;k dkgh ns”kkP;k jkT;?kVuk 
r;kj dj.kkÚ;k lj vk;Ogj tsfuaXl ;kauk vkiY;k ns”kkph jkT; ?kVuk r;kj dj.;klkBh cksyokos v”kh dkgh 
eaMGhph lqpuk vkgs- ßrsOgk egkRek xka/khuh usg:auk myV iz”u dsyk dh] ßvkiY;kp ns”kkr MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdj gs mPp ntkZps ?kVuk rK vkgsr gs rqeP;k dls dk; y{kkr vkys ukgh \ ß egkRek xka/khP;k 
lY;kizek.ks iaMhr usg:] MkW- jktsanzizlkn vkf.k ljnkj oYyHkHkkbZ iVsy ;k lokZuh fopkjfouhe; d:u 7 
lnL;h; elqnk lferh LFkkiuk d:u elqnk lferhps v/;{kin MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkadMs lqiwrZ dsys- 

Eklqnk lferhP;k v/;{kinh MkW- vkacsMdjkaph fuoM >kY;kaurj R;kauk vk.k[kh ,dk dkj.kkeqGs Qkjp 
vkuan >kysyk gksrk- rs ,dk fBdk.kh Eg.krkr dh] Hkkjrkps lafo/kku fyg.;kps HkkX; eykyk Hkys R;keqGs eh 
Hkkjrkrhy loZ tkrh /kekZrhy yksdkauk U;k; ns.;kps dke djsu ßMkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh loZ ns”kkP;k 
jkT; ?kVuspk vH;kl d:u Hkkjrkps lafo/kku 395 dyekps vkf.k R;kr 22 ?kVd jkT; o 12 vuqlwph lg 
Hkkjrh; jkT;?kVuk r;kj dsys- 
3333---- Hkkjrh; jkT;?kVukHkkjrh; jkT;?kVukHkkjrh; jkT;?kVukHkkjrh; jkT;?kVuk    &&&&    
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MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh Hkkjrh; jkT;?kVuspk elqnk fn- 21 Qsczqokjh 1948 jksth ?kVuk lferh 
leksj lknj dsyk ;k elqn;koj lHkkx`gkr lfoLRkj ppkZ] iz”u mRrjs o fopkj fouhe; >kyk- elqn;kr 
7635 nq:LR;k lqpfo.;kr vkY;k dkgh nq:LR;kapk Lohdkj gh dj.;kr vkyk- 26 uksOgscaj 1949 jksth ?kVuk 
lferhus ?kVusP;k elqn;kyk eatqjh fnyh- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh fygysyh jkT;?kVuk 26 tkusokjh 1950 
jksth ns”kkr ykxw dj.;kr vkyh- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkacíy [kkyhy dkgh usR;kauh xkSjksnXkkj dk<ys o 
vkiys er iq<hy izek.ks izdV dsys- 
MkWMkWMkWMkW----    iiiiÍÍÍÍkHkhkHkhkHkhkHkh    flrkjkeflrkjkeflrkjkeflrkjke    eSa;k&eSa;k&eSa;k&eSa;k&    

MkW- vkacsMdjkauh vizfre vkf.k izpaM vls dke dsysys vkgs- dks.kkykgh u tqeku.kkjh nMi.kkyk cGh 
u iM.kkjh vftaD; v”kh cq/nheRrk ike o’kkZizek.ks map] fnXt vlksr dh [kqjVh >qMis vlksr R;k loZkps ne.k 
djhy- vls R;kauk ts ;ksX; okVsy R;kdjhrk rs ifj.kkaekph ijok u dfjrk mHks jgkr vlr-  
“kadjjkonso“kadjjkonso“kadjjkonso“kadjjkonso    &&&&    

Txkrhy dqBY;k gh jk’Vªkrhy dks.kR;kgh ?kVuk iaMhrkP;k rksMhps MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps dk;Z 
vkgs-  
“kkeuanu“kkeuanu“kkeuanu“kkeuanu    lgklgklgklgk¸;¸;¸;¸;    ¼¼¼¼fcgkjfcgkjfcgkjfcgkj    ½ ½ ½ ½     &&&& 

MkW- vkacsdjkauh ?kVuk r;kj dj.;kps dk;Z dsys fuoG lferhp uOgs laiw.kZ jk’Vª R;kaps _.kh jkfgy 
T;k leFkZi.ks R;kauh elqnk r;kj dsyk frrD;kp leFkZi.ks MkW- vkacsdMjkauh ?kVuk lferh ekQZr rks ekU; 
ns[khy d:u ?ksryk- gs R;kaps dkS”kY;k orZeku dkGp uOgs Hkfo’;dkG ns[khy dr̀Ki.ks y{kkr Bsosy- 
vYYkknh d`’.kLokeh v¸;j vYYkknh d`’.kLokeh v¸;j vYYkknh d`’.kLokeh v¸;j vYYkknh d`’.kLokeh v¸;j     &&&&    

ek>s fe= MkW- vkacsMdj ;kaps ?kVusrhy dkS”kY; vkf.k cq/nheRrk ;kpk mi;ksx vfoJkar ?kVuk r;kj 
dsyh vkgs R;kcíy rs /kU;oknkl ik= vkgsr- 
ds”kojkods”kojkods”kojkods”kojko    ts/ksts/ksts/ksts/ks    &&&& 

;k ?kVusyk fHkeLe`rh Eg.kkos ykxsy MkW- vkacsMdjkaps dr̀ZqRo o cq/nheRrk vykSdhd vkgs-  
lanHkhZ;lanHkhZ;lanHkhZ;lanHkhZ;    xzaFkxzaFkxzaFkxzaFk    &&&&    

1- nyhr pGoG % fpark vkf.k fparu & lqHkk’k xk;dokM- 
2- MkW- ckcklkgsc vkacsMdj xkSjo xazFk % egkjk’V ªjkT; lkfgR; vkf.k lkaLd`rhd eaMG-  
3- egkjk"Vªkrhy vkacsMdjh pGoGhpk bfrgkl % MkW- vfuy f”kuxkjs @ MkW- foÍy ?kqys 
4- MkW- fHkejko jketh vkacsMdj [kaM dz- 8 % pkaxnso [kSjeksMs 
5- MkW- fHkejko jketh vkacsMdj [kaM dz- 5 % pkaxnso [kSjeksMs 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबाबाबाबाबाबाबासाहबेसाहबेसाहबेसाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    ीीीी    मु चेमु चेमु चेमु चे    समथकसमथकसमथकसमथक    आिणआिणआिणआिण    हदूहदूहदूहद ू   कोडिबलकोडिबलकोडिबलकोडिबल    
 

ाचाय 
डॉडॉडॉडॉ. . . . गंगाधरगंगाधरगंगाधरगंगाधर    नानानाना. . . . सरोदेसरोदेसरोदेसरोदे    

युिन हसल संगणक टाय पग सं था अहमदपूर 

बाबासाहबे आंबेडकरां या विडलांचे नाव रामजी तर आजोबांचे नाव मालोजीराव सकपाळ होत.े मालोजी 
 इंि लश राजस े या सै यात  िशपाई  हणून भरती झाले होत.े सै यातील नोकरीमुळे मालोजीराव सैिनक  शाळेत 
िश ण घेऊ शकले व यांनी  रामानंद पंथाची  दी ा घेतली होती. यामुळे मालोजीराव यां या घरातील वहारांत 
शु  िवचाराला व शु  आचाराला मह वाचे थान होत.े  मालोज ना तीन मुलगे व एक मुलगी अशी चार अप य े
होती. दोन मुलांनंतर या िमराबाई या मुलीचा ज म झाला होता. तर इ.स. १८४८ या सुमारास ज मलेले  रामजी 
  ह ेमालोज चे चौथे अप य होत.े  मालोज चा पिहला मुलगा घरदार यागून सं यासी झाला होता तर दसुरा मुलगा 
इं जी सै यातच नोकरीस लागला आिण ितसरा मुलगा असले या रामज नी सैिनक  शाळेत िश ण घेतल ेव पुढे त े
नॉमलची परी ाही उ ीण झाले.  िश ण सु  असताना रामजी इ.स. १८६६ या सुमारात वया या १८ ावष  
इं जी सै या या १०६ सॅपस ॲ ड माय नस तुकडीत िशपाई हणून भरती झाले. रामजी १९ वषाचे असताना 

यांचा िववाह १३ वष य  भीमाबा शी  झाला. भीमाबा चे वडील  मुरबाडचे  राहणारे होत.े 
ते इं जी सै यात सुभेदार या पदावर काय करीत होते. रामजी ह ेधा मक वृ ीचे होत.े यामुळे या यावर 

संत कबीराच ेदोह,े ाने र, नामदवे, चोखोबा, एकनाथ, तुकाराम इ यादी संतांच ेअभंग पाठ केले होत.े त े
रोज ाने री वाचत, सकाळी तो े व भूपा या ही हणत. सै यात िशपाई असताना सैिनक  शाळेत यांचे इं जी 
िश ण सु  झाले व यांनी इं जी भाषा उ मरी या आ मसात केली. यामुळे त े नॉमल कूल या (मॅ क या) 
परी ेत उ ीण झाले. मॅ क परी ा उतीण झा यामुळे यांची िशपाई पदाची नोकरी सुटली व यांना सैिनक  
शाळेत हणजेच 'नॉमल कूल' म ये िश क पदा या नोकरीची पदो ती िमळाली.  रामज ना उ म िश क 
हो यासाठीच े िश ण घे यास पु या या सैिनक  शाळेत वेश िमळाला. िशि त िश क होऊन यांची इं जी 
राजस े या सैिनक  शाळेत पदो ती होऊन ते मु या यापक बनले व या पदावर त े १४ वष रािहल.े यांना 
मु या यापक पदा या अखेर या ट यात सुभेदार पदाचीही  बढती िमळाली.  रामजी व भीमाबाई या दांप याला 
सन१८९१पयत चौदा अप ये झाली होती. यापैक  गंगा, रमा, मंजुळा व तुळसा या चार मुली जग या. मुलांपैक  
बाळाराम, आनंदराव व भीमराव (िभवा) ही तीन मुले हयात होती. भीमराव हा सवात लहान व चौदावे अप य 
होत.े 
बालपणबालपणबालपणबालपण    

रामजी या पलटणीत होत ेती पलटण इ.स. १८८८ म ये  म य दशेातील  म   येथे ल करी तळावर आली 
होती. येथे सुभेदारराम ज ना नॉमल कूलच े मु या यापक पद िमळाले होत.े या काळात १४ एि ल 
 १८९१ रोजी म  (आताच ेडॉ. आंबेडकर नगर) या ल करी छावणी असले या गावी रामजी व भीमाबा या पोटी 
बाबासाहबे आंबेडकरांचा ज म झाला. रामज नी  मराठी    व  इं जी  भाषेच ेयथािवधी िशक्षण ही घेतले होते. 
भीमराव ह ेरामजी सकपाळ व आई भीमाबाई यांचे १४ वे व अंितम अप य होत.े बाळाचे नाव िभवा असे ठेव यात 
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आले, यांची भीम, भीमा व भीमराव ही नावे ही चिलत झाली. बाबासाहबे आंबेडकरांचे कुटंुब  ह े
याकाळी अ पृ य होत े आिण महारा ातील रतन्ािगरी िज ा या मंडणगड तालु यातील आंबडवे या मूळगावच े

होत.े अ पृ य अस यामुळे यां या सोबत नेहमी सामािजक-आ थक भेद भाव केला जाई. इ.स. १८९४ म य े
सुभेदार रामजी सकपाळ इं जी सै यातील मु या यापक पदा या नोकरीव न िनवृ  झाले आिण महारा ात या 
 रतन्ािगरी िज ातील  आप या मूळगावा जवळील  दापोली  या गावातील  कॅ प  व तीत प रवारासह रा  
लागले. भीमराव वयाने लहान अस यामुळे कॅ प दापोली येथील शाळेत यास वेश िमळाला नाही व भीमरावास 
घरीच अ र ओळख क न ावी लागली .इ.स. १८९६ म ये रामज नी आप या कुटंुबासह  दापोली  सोडले व 
ते साता याला  जाऊन तेथ े थाईक झाले.यावेळी भीमरावाचे वय ५ वषाचे झाले होते. रामज नी इ.स. १८९६ या 
नो हबर मिह यात सातारा येथील  कॅ प कूल या मराठी शाळेम ये भीमरावाच ेनाव दाखल केले. यावष च यांनी 
 कबीर पंथाची  दी ा घेतली. यां या या थानांतरानंतर थो ा कालावधीत  इ.स. १८९६ मधे म तकशूल या 
आजारान ेआंबेडकरां या आई भीमाबा चे िनधन झाले, यावेळी आंबेडकर ५ वषाच ेहोत.े  यानंतर भीमा सह व 
अ य मुलांचे संगोपन यां या आ या मीराबा नी कठीण प रि थतीत केले. रामज नी  इ.स. १८९६ या नो हबर 
मिह यात सातारा येथील कॅ प कूल म ये भीमरावाच ेनाव दाखल केले.  इ.स. १८९८ साली रामज नी जीजाबाई 
नावा या िवधवेसोबत दसुरे ल  केल.े साता यातील कॅ प कूल मधील मराठी िश ण पूण के यानंतर 
साता यातीलच सातारा हाय कूल या इं जी सरकारी हाय कूलम ये भीमरावाचे नाव दाखल केल.े कोकणासह  
महारा ातील लोक पूव  आपले आडनाव आप या गावा या नावाव न ठेवत असत व यात शेवटी  ‘कर’ श द 
जोड याचा घात आह.े यामुळेच बाबासाहबेांच े आडनाव "सकपाळ" असतांना यांच े वडील रामजी यांनी ७ 
नो हबर१९००रोजी साता यातील ग हनमट हाय कूल म ये "आंबडवेकर" असे आडनाव न दवल.े साता या या या 
शाळेत भीमरावांना िशकव यासाठी कृ णा केशव आंबेडकर नावाचे िश क होत.े शाळे या द रात न दवलेल े
भीमरावांचे  आंबडवेकर  ह ेआडनाव उ ारताना यांना ते आडिनड ेवाटत असे हणून माझे  आंबेडकर  ह ेनाव त ू
धारण कर, यांनी असे भीमरावांना सुचिवले. यावर भीमरावांनी होकार द यावर तशी न द शाळेत झाली. 
ते हापासून यांचे आडनाव  आंबडवेकरच े 'आंबेडकर' असे झाले.  नो हबर १९०४ म ये भीमरावांनी इं जी 
चौथीची परी ा उ ीण केली व यावष च रामजी सकपाळ मंुबईला सहप रवार राह यास गेले. 
सु वातीचेसु वातीचेसु वातीचेसु वातीचे    िश णिश णिश णिश ण    

िडसबर १९०४ म ये रामजी सकपाळ सह प रवार  मंुबईला  आले व तेथील लोअर परळ भागातील डबक 
चाळ नावा या एका चाळी या खोलीत रा  लागले .मंुबईम ये आ यावर भीमराव ह ेएि फ टन या सरकारी 
शाळेत जाऊ लागले, एि फ टन हाय कूलमध े जाणारे ते पिहले अ पृ य िव ाथ  होत.े कबीरपंथीय  असले या 
रामज नी मुलांना हद ू संत सािह याची ओळख क न दली. इतर जातीतील लोकां या िवरोधामुळे रामज नी 
मुलांना सरकारी शाळेत िशकव यासाठी आप या ल करातील पदाचा वापर केला. शाळेत वेश िमळाला तरी 
भीमरावांना इतर िव ा यापासून वेगळे बसावे लागे आिण िश कांच ेसहा य िमळत नस.े यांना वगात बस याची 
परवानगी न हती. शाळेत असतानाच  इ.स. १९०६ म ये१४-१५वष य भीमरावांचे ल   दापोली या  िभकू 
वलंगकर यांची ९-१०वष य क या रामीबाई उफ  रमाबाई  यां याशी झाले.  एि फ टन हाय कूलम ये िशकत 
असताना भीमरावांना वगातील पृ य जात या मुलांपासून दरू बसावे लागे. हाय कूलमधील अनेक िश क 
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यां याशी ितर कारान े वागत असत. आंबेडकर ह े आप या िव ाथ  जीवनात दररोज १८ तास अ यास करत 
असत. इ.स. १९०७ साली भीमराव एि फ टन हाय कूल म ये मॅ कची परी ा यश वीरी या उ ीण झाले. ही 
परी ा उ ीण झा यावर भीमराव आंबेडकरां या ाित बांधवांनी  कृ णाजी अजुन केळुसकर गु जी  यां या 
अ य ेखाली सभा भरवून िभवा आंबेडकरांच ेकौतुक केले. एखा ा अ पृ य मुलाने असे यश िमळिवणे एवढे दु मळ 
होत ेक ,  यांचे अिभनंदन कर यासाठी ते हा एक जाहीरसभा भरव यात आली होती. यावेळी केळुसकर गु ज नी 
मराठी बु च र ाची एक त भीमरावांना भेट हणून दली. ह ेपु तक वाच यानंतर यांना पिह यांदाच  बु ां या  
िशकवणुक ची मािहती िमळाली व त ेबु ा ती आक षत झाले. आ थक अडचणीमुळे रामजी सकपाळ भीमरावांना 
महािव ालयीन िश ण दऊे शकतील, अशी प रि थती न हती. या मुळे केळुसकर गु ज नी मंुबईम ये  महाराज 
सयाजीराव गायकवाड  यांचेशी भीमरावांची भेट घालून दली. भीमरावांची शारी पा न महािव ालयात िश ण 
घे यासाठी महाराजानंी यांना दरमहा .२५ची िश यवृ ी दे याचे मंजूर केले. यानंतर  ३ जानेवारी, इ.स. 
१९०८ रोजी भीमरावांनी  एि फ टन महािव ालयात  वेश घेतला. पुढे ४ वषानी इ.स. १९१२म ये 
यांनी मंुबई िव ापीठाची  रा यशा   आिण  अथशा   िवषय घेऊन बी.ए. ची पदवी संपादन केली आिण  बडोदा 

सं थानात  नोकरीसाठी जू झाले. याच वष  १२ जानेवारी १९१२ रोजी यांना पिहला 
मुलगा यशवंत झाला. याच सुमारात  २ फे ुवारी,  इ.स. १९१३ रोजी मंुबईम ये यांचे वडील रामज च ेआजाराने 
िनधन झाले. पुढे चार मिह यांनी बडोदा नरेशांकडून ित मिहने साडअेकरा पाऊंड िश यवृ ी घेऊन  अमे रकेतील 
 कोलंिबया िव ापीठात  उ िश ण घे यासाठी यांनी याणकेले. 
हदूहदूहदूहद ू   कोडिबलकोडिबलकोडिबलकोडिबल    

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ी मु चे प े  समथक होत.े यां यावर तथागत गौतमबु ां या िशकवणुक चा 
आिण महा मा जोितबा फुल या कायाचा भाव होता.  बाबासाहबेां या मत ेबु  हचे ी वातं याच ेआ  पुर कत 
होत. ये  सामािजक कायक या आिण अ यासक डॉ टर पा कुलकण -बोधी यां या मते, ‘भारतीय ीमु ची 
खरी वैचा रक बैठक भगवान बु ां या भ म अशा समतावादी त व ाना या पायावर उभी आह,े बाहे न आयात 
केले या एखा ा जडर बे ड िवचारावर नाही! आिण काय ा एवढेच बाबासाहबेांचे मह वाचे योगदान हणज े
यांनी दलेली ही शु  भारतीय बैठक! ’बाबासाहबेां या मते कोण या ही समाजाच े मू यमापन या समाजात या 

ि यांची प रि थती कशी आह,े याव न करता येते. समाजान े ि यां या िवकासाकड ेल क त करणे आव यक 
अस याची यांची आ ही भूिमका होती. ही सम  गती केवळ पु षांचीच न ह,े तर ि यांची दखेील होणे गरजचेे 
आह,े ह े ात यांना िव ा थदशेतच आले होत.े 

खाण कामगार ीला सूती भ ा, कोळसा खाणीत काम करणा या ी कामगारांना पु षांइतक च मजुरी, 
ब प ी वा या थेला पायबंद, मजूर व क करी ि यांसाठी २१ दवसांची करकोळ रजा, एका मिह याची ह ाची 
रजा, दखुापत झा यास नुकसान भरपाई आिण २० वषाची सेवा झा यावर िनवृि  वेतनाची तरतूद यांसार या 
मह वा या िनणयांचा उ लेख करायला हवा. कामगार कवा नोकरी करणा या ीला सूती रजा िमळवून दणेारे 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेजगातील पिहले  आहते, भारतानंतरच अनेक वषानी इतर दशेातील मिहलांना 

सूती रजा मंजूर झा या आहते. 
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बाबासाहबेांनी १९४७ म ये कायदमंे ी असताना  हद ूसंिहता िवधेयक  अथात  हदकूोड िबलाचा  ताव 
लोकसभेत मांडला. अ पृ यतेच े उ ाटन, ल  संबंधातली ी-पु ष समानता, ि यांना काडीमोड घे याचा 
अिधकार, वारसा ह ाच ेलाभ ि यांना ही दे याची तरतूद या त वांचा यात समावेश होता.  बाबासाहबेां या मते 
सामािजक यायाचा लढा यश वी हो यासाठी हद ू समाजा या वैयि क काय ाम ये जाती व था आिण 
पु ष धानता  यांना नकार दऊेन समान वैयि क संबंधांची पायाभरणी करणे आव यक होत.े या िवधेयकाला 

ारंभी पंिडत जवाहरलाल नेह ं चा पा ठबा होता; पण काही काँ ेस मध या सनातनी मंडळ चा टोकाचा िवरोध 
होता आिण त डावर आले या िनवडणुकांमुळे नेह ं ना ितगामी श  समोर हार प करावी लागली. हद ू कोड 
िबला या िवरोधात  यावेळी सरदार व लभ भाई पटेल व डॉ.राज साद ह ेनेते मुख होत.े 

संिवधानात आ थक ांवर समान अिधकाराची त वे समािव  क न अपेि त प रणाम होणार नाहीच, 
तर यासाठी हद ू संिहतेम ये सुधारणा कर याची गरज आह,े असे यांच े मत होते डॉ.बाबासाहबेाच े होत,े या 
मतदाना या अिधकारासाठी युरोप मध या ि यांना संघष करावा लागला तो अिधकार भारतीय ि यांना न 
मागताच बाबासाहबेांनी  दला. यांनी कुटंुबाचे यो य िनयोजन ि यांशीच िनगिडत अस याची प  भूिमका 
घेतलेली दसते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी कोलंिबया िव ापीठात मानव वंश शा  िवभागा या अ यास 
मंडळासमोर ९ मे १९१६ साली ‘भारतातील जाती’ हा ि यां या  संदभातील िनबंध सादर केला होता. 
बाबासाहबेांनी आप या चळवळीत ि यांना आवजून सहभागी क न घेतले.१९२७ चा महाडचा चवदार त याचा 
स या ह, वे या आिण मूर या यां या संदभात एक सभा मंुबईला ६ जुन १९३६ साली दामोदर हॉलम ये घे यात 
आली १९३०चा नािशकचा काळाराम मं दर स या ह व १९४२ या नागपुरात या मिहला प रषदते ि या मो ा 
सं येन े सहभागी झा या हो या. ल  ही मुली या गतीमधली अडचण असून मुलीवर ते लादले जाऊ नये, 
“ल ानंतर प ी ही नव याची मै ीण व समान अिधकार असलेली सहचा रणी असायला हवी. ती नव याची गुलाम 
हायला नको.” असे ते हणत. बायको कशी असावी,  या बाबत पु षाचे मत घेतल े जात,े त तच ीच े ही 

नव यािवषयीच ेमत, आवडी-िनवडी िवचारत घेत या पािहजेत. ि यांनी आपले ह  िमळव यासाठी वतःही पुढे 
यायला हवे, हा िवचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहबेांच ेभारतीय ि यांसाठी अनेक िहतउपयोगी काय केली 
आहते. पण अनेक उ ू आिण ब जन समाजात या ि या बाबासाहबेां या या कायािवषयी अनिभ  आहते कवा 
याबाबत जाणून यायला तयार नाहीत. पण काही अ यासक व चळवळीत या उ वण य आिण दिलत ि यांनीच 
बाबासाहबेां या योगदानाची दखल घेतली अस याच े दसून येते. बाबासाहबेांनी केवळ दिलत ि यांचा िवचार 
केलेला नसून समि त हद ू ी वगाचे  ऐरणीवर आणले. हदकूोड िबला या मा यमातून सधन, उ   ू
ि यांचेच क याण होणार होत.े हदकूोड िबलात सुचवले या उपाययोजना पुढे काय ा या पाने अमलात आ या, 
याचा लाभ दिलत-ब जन ि यांपे ा उ  वण य ि यानंाच अिधक माणात झाला  आह े ह े एक स य मानावेच 

लागेल. 
भारतात ाचीन काळापासून पु ष धान सं कृती ढ होती व समाजात ि यांना दु यम थान होत.े 

 हदकूोडिबल  ह े ी यां या सश करणासाठी एक मोलाचा दगड होता. भारत वातं य झाला ते हा हद ू
समाजात पु ष आिण मिहलांना घट फोटाचा अिधकार न हता. पु षांना एकापे ा अिधक ल  कर याच े वतं  
होत े परंत ु िवधवांना दसुरे ल  क  शकत न ह या. िवधवांना संप ीपासून सु ा वंिचत ठेव यात आले होत.े 
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हदकूोड िबल थमतः १ऑग ट१९४६ रोजी संसदते मांडले गेले परंतु यावर कोणती ही संमती झाली नाही. पण 
नंतर ११ एि ल १९४७ रोजी संिवधान सभेत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी ते पु हा मांडले. या िबलाने 
हदधूमात याकाळी असले या कु थांना दरू केल.े हद ू धमातील "िमता रा" नुसार वारसा ह ान े संप ी 

मुलांकडचे ह तांतरण होत असे. डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी हदकूोड िबलात सवसामा य मिहलांसोबतच िवधवा 
व ित या मुल ना दखेील समािव  केल.े याचाच अथ हदकूोड िबलातून यांनी मुल ना मुलांबरोबरीचा वारसा 
ह ात दजा दवूे केला. हद ूदाय भाग काय ानसुार मिहलांना ित या पतीची संप ी िवकता येत नस.े अथात ती पुढे 
पती या भावांकड ेअथवा मुलांकड ेह ान ेजात असे. यावर हदकूोड िबलात मिहलांना ित या पती या मालक ची 
संप ी िवक याचा अिधकार दान कर यात आला. हदधूमात याकाळी असले या आणखी एका कु थेनुसार द क 
घेतले या मुलाला संप ीचा अिधकार नस.े तो अिधकार दान कर याचा हदकूोड िबलात मांडला. हद ू
कोडिबलात ब प ी व थेला म ाव क न एक प ी वाचा पुर कार केला. 

यामूळे  संसदे या आत व बाहरे िव ोहाचे वातावरण तयार झाले. सनातनी अनुयायांसह आय समाजी 
सु दा आंबेडकरांच ेिवरोधी झाले.  भारतीय वातं यानंतर  जवाहरलाल नेह ं नी  कायदमंे ी डॉ. आंबेडकरांवर हद ू
वैयि क काय ास एक समान नागरी काय ा या दृ ीने पिहले पाऊल हणून काम कर याची जबाबदारी 
सोपिवली. डॉ. आंबेडकरांनी वतः एक सिमती थापन केली. यात ते सिमतीच ेअ य  होत ेतर सद य के. के. 
भंडारकर, के. वाय. भांडारकर, काया मं ीजी .आर. राजगोपाल आिण बॉ बे बारच े एस. ही. गु े होत.े हद ु
कोडिबल सादर केले पण िवधेयक संिवधान सभेसमोर ठेव यापूव  सनातनी हदनूे यांनी  ' हदधूम धो यात आह े' 
अशी ओरड सु  केली. 

बाबासाहबेांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वष १ मिहना २६ दवस काम क न हद ूकोड िबल तयार 
केले होते. ह ेिबल संसदते ५ फे ुवारी १९५१ रोजी संसदते मांडले. परंतु अनेक हद ूसद यांसह, या काही जणांनी 
मंि मंडळात पूव  मंजुरी दली होती यांनीही आता या िबलाला िवरोध केला. यांनी मं ी मंडळात हद ू कोड 
िबलास मंजूरी दली होती ते तीन सद य बी. एन. राव, महा महोपा याय आिण गंगानाथ झा ह ेहोत मुलतः या 
मसुदा सिमतीच े अ य  दखेील डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अस यामुळे हदकूोड िबलासाठी गठीत केले या 
सिमतीची सद य सं याही ३+१अशी चार होती. आधीचे हदकूोड िबलास यांची सहमती होती परंत ु
डॉ.आंबेडकरांनी यावर कोणती ही कायवाही झाली नाही हणून न ान े मांडले या िबलाला या तीन 
सद यांनीदखेील िवरोध केला भारताच े रा पती  डॉ. राज साद, भारताच े गृहमं ी व उपपंत धान 
सरदार व लभभाई पटेल, उ ोगमं ी यामा साद मुखज , हद ू महासभेचे सद य  मदनमोहन मालवीय आिण 
प ाभी सीताराम या यांनी िवधेयकाला िवरोध केला. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय ि यांना काय ान ेह , 
दजा आिण ित ा ा  क न दे याचा य  हदकूोड िबला या मा यमातून केला होता. ह ेिबल सात वेगवेग या 
घटकांशी िनगिडत काय ाच ेकलमात पांतर क  पाहणारे होत.े ह ेसात घटक खालील माणे : 

1. जी  मृ युप  न करता मृत पावली असेल अशा मृत हद ू या ( ी आिण पु ष दोघां याही) 
मालम े या ह ांबाबत 

2. मृताचा वारसदार ठरव याचा अिधकार 
3. पोटगी 
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4. िववाह 
5. घट फोट 
6. द किवधान 
7. अ ान ववपालक व 

या ि यां या दृ ीने मह वा या असले या िवषयांवर संिवधानसभते जात, धम कवा लग भेद क न 
मानव ा यात कायदा भेदभाव करणार नाही, याया या तराजूत सवाना एकाच मापात तोलले जाईल अशी 
घोषणा केली. या पा भूमीवर हद ू ि यांना याचे याय ह  दे यास िवरोध झाला. या िबलातील घट फोट, 
ि भाया या कलमांना सनातनी मनोवृ ी या िवरोधकांनी ती  िवरोध केला. ह ेबील ३+१ सद यांनी आधी तयार 
केले परंतु उव रत तीन सद यांनी पुढे याला िवरोध केला इतर तीन सद य कवा संिवधान सभेतील अ य सद यांनी 
यांना साथ दली नाही. मा  ह े िबल आंबेडकर मं ीपदी असताना मंजूर होऊ शकले नाही. यामुळे दःुखी क ी 

होऊन आंबेडकरांनी २७ स टबर इ.स. १९५१ रोजी कायद े मं ीपदाचा राजीनामा दला आिण नेह ं नी तो मंजूर 
केला. राजीनामा द यानंतर यावर लोकसभेम य े िनवेदन कर याची संधी उपसभापत नी नाकारली. त कालीन 
नवश  वृ प ात हदकूोड िबलाचा खून झाला अशी बातमी आली होती. पुढे या वारसा काय ाला िवरोध 
कर यात आला होता तो बाजूला सा न थम हद ू िववाह कायदा हाती घे यात आला. हद ूकोड िबलाचे चार 
वेगवेगळे भाग क न ह ेचार ही कायद ेवेगवेग या वेळी नेह ं नी मंजूर क न घेतले. इ.स. १९५५-५६ म ये मंजूर 
झालेले चार हद ूकायद ेखालील माणे: 
1. हद ूिववाह कायदा 
2. हद ूवारसा ह  कायदा 
3. हद ूअ ान व पालक व कायदा 
4. हद ूद क व पोटगी कायदा 

ह ेकायद ेलोकसभेत मंजूर होत असताना या यांशी बाबासाहबेांचा थेट संबंध येत न हता, पण ते हा त े
रा यसभते होत.े ह ेकायद ेमंजूर होणे हणज ेभारतीय याय व कायदा व थे या इितहासातील एक ांितकारक 
घटना होती असे मानले जाते. या काय ांनी भारतीय ि यां या जीवनात आमूला  प रवतन घड यास सु वात 
झाली. या काय ांनी ी-पु षां या दजात काय ान े समानता थािपत केली. बाबासाहबेांनी भारताच े कायद े
मं ी पदाचा राजीनामा दतेाना हद ू कोड िबला िवषयी असे हटले होते क , “समाजात या वगावगातली 
असमानता, ी-पु ष यां यातली असमानता तशीच अ प शत रा  दऊेन, आ थक सम यांशी िनगिडत कायद ेसंमत 
करीत जाणे हणज ेआम या संिवधानाची चे ा करणे आिण शेणा या ढगारावर राजमहाल बांध या सारखे होय. 
”डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या भारतीय संिवधानान े व हद ू कोडिबलान े ीयां या बाबतीतली कामिगरी ही 
अिव मरणीय आह.े भारतीय हद ु ी धम, जात, पुराणे, वेद, उपिनषद,े कमकाडं, दवे अशा अनेक कार या 
गुलामिगरीत अडकलेली असताना पु षां या बरोबरीन े समान ह  भारतीय संिवधानात दऊेन डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी ितला नानिवध बंधना या गुलामिगरीतून मोकळे केले आह.े ीपु ष अशी भेदरिहत समानता िनमाण 
केली आह.ेडॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांना दिलताचे कैवारी दिलतांच ेउ ारकत हणणे फार चुक च ेआह.े यांनी केलले े
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एकूण काय कवा ि यासंदभातील कायही दिलतापुरते मया दत नाही ह े समजून यायला हवे.डॉ.बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी या दशेात या संपूण हद ुि यां या सुधारणेचे त हाती घेतले होत ेह ेएक स य आह.े 

स या िश ण सार बरोबर नवनवीन साधनां या आधारे नवीन जीवनशैलीचा चार होऊ लागला 
आह.े याच बरोबर ि यां या जीवना या सव े ात वेश सु  झाला आह.े यातनू अनेक नामवंत या नावा 
पाला आ या आहते. िविवध े ात कामे कर याची संधी ि यांना ा  झा या व सर्व दृ ीने स म बनत 

चाल या आहते ह,े सुिच ह ं समजल े पािहजे. ि यांवर होणारे सामािजक,धा मक अ याय दरू करावेत. यासाठी 
बाबासाहबेांनी खूप य  केले तसेच या संदभात कायदहेी लागू केले आहते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सचुीसचुीसचुीसचुी....    

1. अिखल भारतीय अ पृ य मिहला प रषद, नागपूर, १९४२. 
2. दायभाग आिण िमता  राया सं कृत ंथात वारसा ह ा ब ल माडंणी आह.े 
3. ८ जुलै १९४२ रोजी नागपूर येथील फेडरेशनची प रषद. 
4. हद ुकोड िबल  
5. भारतीय जातीचा इितहास 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकामगार िवषयक धोरण बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकामगार िवषयक धोरण बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकामगार िवषयक धोरण बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकामगार िवषयक धोरण     
 

ा. अिजत जयराम जाधव    
सहा क ा यापक,मराठी, आठ ये-स े-िप े वाय  महािव ालय, देव ख, िज.र ािगरी 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर चतुर  व ब धांगी असे होते. सामािजक, राजक य, धा मक, शै िणक  आिण 
आ थक े ात यांनी आपला अभूतपूव असा ठसा उमटवलेला आह.े हणूनच यांना समाजसुधारक, राजक य 
मु सदी, संसदपटू, कायदपंेिडत, घटनाकार, अथत , शोिषत-क क यांचा महानायक, बोिधस व अशा अनेक 
उपाधीने संबोिधल े आते. एकोणीसा ा शतका या पूवाधात भारताम य े नवा इितहास रचणारे डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांचे काय सवच े ात  अनमोल असे आह.े  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंा कामगारांिवषयी िवशेष काळजी होती. कामगार, मजुरां या सम या रा य 
आिण रा ीय पातळीवर मांड यासाठी यांनी १५ ऑग ट १९३६ रोजी ‘ वतं  मजूर प ’ थापन केला. या 
प ातफ १९३७ म ये िवधानसभे या िनवडणुक म ये या जागा लढव या हो या या सव या सव जागा प ान े
जक या हो या. ह ेडॉ. बाबासाहबेांचे फार मोठे यश होत.े  

कामगारांिवषयीची तळमळ यां या भाषणातून दसून येते. बाबासाहबे हणतात, “मजुरांची ि थती 
सुधार यासाठी काही सुधारणा घडवून आणणे आव यक आह.े कामगारांचे तास कमी करणे, कमीत कमी ठरावीक 
वेतन कर या या बाबतीत कायद ेकरणे आिण मजुरां या सं थांना मा यता दणेे इ यादी सुधारणा झा या  पाहीजते, 
असे माझे हणणे आह,े ा सुधारणा अंमलात आणताना दरंगाई होऊ न दे याचा मी िनधार केला आह.े मजुराचं े
कायद ेकर यासाठी ि टीशांना शंभर वष  लागली हणून आ हीही शंभर वष खच करावीत असा युि वाद केला तर 
तो समथनीय ठरणार नाही.” कामगारांिवषयी तळमळ  करतानाच डॉ. बाबासाहबेांनी यानंा याचे ह  
िमळवून दले आहते यासाठी  कायदहेी केले आहते.  

स टबर  १९३८ म ये िवधानसभेत शासनाने ‘औ ोिगक िववाद िवधेयक’ सादर केले होते. या िवधेयकात 
िविश  प रि थतीत कामगारांचा संप बेकायदशेीर ठरिव याची तरतूद होती. अशा या िवधेयकास बाबासाहबेानंी 
िवरोध केला. एवढेच नाही तर कामगारानंा संघटीत क न िगरणी आिण कारखा यातील कामगारांचा एक 
दवसाचा ला िणक संप घडवून आणला. हा संप कामगारां या जीवनातील सवात मोठा संप होता. या संपामुळे 

बाबासाहबे कामगारांचे नेत े हणून िस  झाले. 
वातं यपूव काळात हणजचे १९४२-४७ म ये हाईसरॉय या मंि मंडळात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 

यांनी मजूर मं ी हणून वेश केला. यावेळी यां याकड े म, जल सचन आिण ऊजाखा याची जबाबदारी 
सोपिव यात आली होती. मजूर मं ी या ना याने डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय कामगारां या िवषयी जे 
धोरणा मक िनणय घेतले याम ये कमान वेतन, सूती रजा, कामाचे तास आिण रोजगार िनयोजन क  याचा 
समावेश आह.े  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मजूरमं ी झा यानंतर २३ जुलै १९४२ या पिह याच भाषणात 
कामगारांिवषयी या तळमळीने हणतात, “काही झाले तरी मी तीन गो ी िनि तपणे होऊ दणेार नाही. 
कामगारांचे राह याचे माण आह े यापे ा कमी होऊ दणेार नाही. आिण वि थत व सुसं कृतरीतीने पाहता येईल 
इतके त े माण वाढव याचा य  करीन. दसुरी गो  हणजे रा ीय यु  य ात इतरां या माणापे ा अिधक 
वाथ यागाचा बोजा मी कामगारांवर पडू दणेार नाही. ितसरी गो  अशी क , संकटा या प रि थती या नावाखाली 

ता पुरती काही िनयं णे कामगारांना सहन करावी लागली तरी कामगारां या वातं याला बाधा आणणा या अशा 
िनयं णाला मी काय ा या बुकात समावेश होऊ दणेार नाही. पुढे मालक व मजूर यां या झग ात आपली 
सहानुभतूी नेहमी मजुराकंडचे राहील.” बाबासाहबेां या या िवधानाचा यय पुढे या ात दसनू येतो.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी क ीय कायदमंेडळात १३ नो हबर १९४३ रोजी कामगार संघटनेसंदभात 
दु ती िवधेयक मांडले. या िवधेयकाम ये ामु याने तीन गो ी आढळून येतात-१) मालकाने कामगार  संघटनलेा 
मा यता दणेे बंधनकारक करणे २) कामगार संघटनांना ‘युिनयन’ हणून मा यता िमळ यासाठी पूवशत ची िनि ती 
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करणे ३) युिनयन हणून मा यता िमळ यासाठी या पूवशत ची पुरेपूर पूतता क नदखेील उ ोजकांनी मा यता 
नाकार यास, तो िश ापा  गु हा ठरिवणे. या मह वा या तरतुद चा समावेश या िवधेयकात  होता.  

कोळसा खाणीत काम करणा या मिहला कामगारानंा भू तराखाली काम कर यावर बंदी घाल याचा 
आंतररा ीय  करार १९३९ म ये संमत कर यात आला होता. असे असताना ही बंदी जे हा उठव यात आली ते हा 
क  सरकार या या िनणया या िनषेधाथ कायदमंेडळा या एका ी-स याने मांडले या तहकुबी सुचनेवर उ र 
दतेाना डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात, “ ी कामगारांना खाणीत काम कर यास केलेली मनाई हणजे काही 
दृ कृ य न ह,े उलट ह े कृ य अ यंत समथनीय आह.े पु ष कामगारांना मजुरीचा जो दर दला जातो तोच दर ी 
कामगारांना दला जाईल. ी -पु ष दोह म ये लगभेद न करता ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या  महान त व 
पिह यांदाच भारतीय खाणकाम उ ोग े ात वीकार यात आले आह.े” कोळसा खाणीत काम करणे ह ेतसे पािहल े
तर जोखमीचेच काम होते याची बाबासाहबेांना जाणीव होती परंतु कोळशाचा वापर अनेक दृ ीने मह वाचा 
अस याने िशवाय याचा तटुवडा जाणवू नये यासाठी अगदी ता पुर या व पात वीकारलेले ह ेदरूदृ ीचे धोरण 
होते. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे कामगारिवषयक िवचार अ यंत मह वाचे आह.े काँ ेस सरकारन े
कामगारां या संपा या अिधकारावर बंदी घालणारे िबल मंुबई िविधमंडळात आणले होते. या िबलािव  सव 
कामगार ने यांनी मोठे आंदोलन उभारले होत.े या िबलाबाबत  िविधमंडळात बाबासाहबे हणतात, “ संपाक रता 
कामगारांना िश ा करणे हणजे यांना गुलाम करणे असे मी मानतो. संप बेकायदा ठरिवणे हणजे यांना यां या 
मनािव  काम करायला लावणे! एखा ाला मनािव  काम करायला लावणे हणजे याला गुलाम बनिवणे होय. 
कामगारांना संप कर याचा ह च मुळी नाही अस ेसांग यात यते आह.े परंत,ु याला माझे उ र अस ेक , जो मनु य 
असे हणू शकतो याला संप हणजे काय ह ेकळलचे नाही. संप हणजे नोकरीचा करार भंग करणे असा जर अथ  
धरला तर संप ह े  वातं याचा ह ालाच दलेले दसुरे नाव आह े असे कबूल करावे लागेल. तु ही जर येक 
मनु याला वातं याचा ह  आह ेअसे कबूल  करता, तर येक माणसाला संप कर याचा अिधकार आह,े ह ेतु हाला 
कबूल केले पािहजे. वातं याचा अिधकार हा जैिवक अिधकार आह े असे जर आपण कबूल करता तर मग संप 
कर याचा येक कामगाराचा जैिवक अिधकार आह,े ह े तु हाला कबूल करावे लागेल.”कामगारांना आप या 
माग यांसाठी संपाचा मुलभूत अिधकार असला तरी या अिधकाराचा अनाठायी वापर केला तर कामगारांचचे 
नुकसान होईल असहेी आवजनू सांिगतल ेआह.े 

ऑग ट १९४७ म ये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े वतं  भारताचे पिहले कायदमंे ी झाले. यावेळी यांनी 
औ िगक कलह कायदा १९४७, कारखाने अिधिनयम १९४८, कमान वेतन कायदा १९४८, इ यादी काय ात 
मजुरां या िहता या दृ ीन ेअनेक सुधारणा के या. एवढेच नाही तर तस ेकायदहेी केले. या काय ा या मा यमातून 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी कामगारांना यांचा ह  िमळवून दला. मजूर मं ी या ना याने डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी भारतीय कामगारांसाठी मोठे भरीव अस ेकाय केले आह.े   
संदभ ंथ ––––    

१. धनंजय क र, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर च र , पॉ युलर काशन मुंबई, दसुरी आवृ ी : १९७७  
२.नर  जाधव, बोल महामानावाचे ( खंड एक ते तीन ), ंथाली काशन मुंबई , पिहली आवृ ी : २०१२  
३. मा. फ. गाजरे ( संपा.) , डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची भाषणे, अशोक काशन नागपूर . 
४. भालचं  फडके, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, ीिव ा काशन, पुणे, थमावृ ी : १९८५ 
५. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर गौरव ंथ, महारा  रा य सािह य सं कृती मंडळ, मुंबई, तृतीयावृ ी : २००६  
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डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक े ातील योगदानबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक े ातील योगदानबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक े ातील योगदानबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक े ातील योगदान....    
ाााा....    शलैशे कुश  भालरेावशलैशे कुश  भालरेावशलैशे कुश  भालरेावशलैशे कुश  भालरेाव    

साराशं साराशं साराशं साराशं     
 तुत शोधिनबंधाम ये परमपू य भारतर  डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांचे समाजा ती असणारे मत आिण 

यांना यां या बालपणापासून त ेिश ण काळात आले या वेगवेग या अनुभवांचा िवचारावर तसेच लोकक याण, 
वतं  वािभमान राहणीमान आिण ित ा ा गो ीन साठी िश ण कसे एक आधार आिण श  आह.े ावर 
काश टाक यात आला आह.े पूव या काळापासून ते आजपयत िश ण हा मानवी जीवनातील अिवभा य असा 

घटक आह.े आिण डॉ बाबासाहबे आंबेडकर ह े िश ण े ातील एक उ िव ा िवभूिषत असे  होत.े यानंा 
सवच े ातले चंड ान होते. यां या नजरेत िश ण ह ेमानवा साठी या या उ ारासाठी अ यंत ह वाचे आह.े  

तावना तावना तावना तावना     
"बाबासाहबे आंबेडकर ह ेमहान िश णत  होते, एवढचे न ह ेतर ‘बिह कृत िहतका रणी सभा’, ‘दिलत 

वग िश ण सं था’, ‘पीप स ए युकेशन सोसायटी’ अशा िवधायक सं थां या मा यमातून िश णाचा चार केला. 
िश णाला मूलभूत अिधकाराचा दजा ा  करवून दला. िश णिवषयक तरतुद ना घटना मक संर ण ा  क न 
दले. डॉ. बाबासाहबे सवाथाने महान िश णत  तर ठरतातच; मा  भारतीय िश णिवषयक वातं य व 

अिधकारांचे खरे व खंबीर व भ म संर णसु ा ठरतात. अशा या महामानवाला, युगपु षांना यां या योगदाना 
साठी ि वार अिभवादन!" 
शोधिनबधं उ शे शोधिनबधं उ शे शोधिनबधं उ शे शोधिनबधं उ शे : : : :     

११११)))) डॉ बाबासाहबे आंबेडकर याचंे शै िणक िवचार आिण योगदान यावर कश टाकणे.    
२२२२)))) डॉ बाबासाहबे आंबेडकर याचंे समाजा ती आिण असणारी भावना समजून घेणे.    
३३३३)))) डॉ बाबासाहब्े आंबेडकर यां या िवचारातून िश णाचे मह व समजून घेणे.    

डॉ बाबासाहबे आबंेडॉ बाबासाहबे आबंेडॉ बाबासाहबे आबंेडॉ बाबासाहबे आबंेडकर याचं ेशै िणक िवचार डकर याचं ेशै िणक िवचार डकर याचं ेशै िणक िवचार डकर याचं ेशै िणक िवचार     
िशका, संघ टत हा, संघष करा,’ हा उ ाराचा राजमागच बाबासाहबेांनी संपूण भारतीयानंा दला. म. 

फुले यां या सामािजक, शै िणक, िवषमतािनमूलना या कायाचा वारसा डॉ. आंबेडकरांनी पुढे चालिवला आिण 
यांना गु थानी मानून सामािजक ातंीचे काय अिधक स म बनिवले. शोिषतवगाचे िश ण झाले पािहजे, हा 
यांचा आ ह होता. दशेातील िवषमतेला न  करणारा एकमेव उपाय हणजे िश ण होय, असे यांचे मत होते. 

शांताराम ग ड यां या मते ‘िश णाची ओढ, अ यापन िन ा, यांच े पूवसंिचत आिण महा मा फुल े यां या 
समाजप रवतनासाठी बोधन, संघटन व आंदोलन यां या लोकिवल ण कायिस ीचे सां कृितक पूवसंिचत अशी 
अनेकिवध पूवसंिचतांची िशदोरी पचिवत डॉ. बाबासाहबेांचे उ ुंग ि म व घडलेले आह.े‘‘‘‘बॅ र टर’ ही पदवी 
संपादन के यानंतर यांनी संपूण आयु यभर भारतीय समाज व थेने शोषण केले या शोिषत समाजासाठी काय 
केले आिण संिवधाना मक तरतूद क न यां या अिधकारांना बळकटी दली.... ३१ जानेवारी, १९२० पासनू 
‘मूकनायक’ ह ेपाि क सु  केले. २० जुल,ै १९२४ला ‘बिह कृत िहतका रणी सभा’ थापन केली तसचे ‘बिह कृत 
भारत’ पाि क सु  केले. आणखी ‘ बु  भारत’ ह े एक नवीन पाि क सु  केले. भारतीयां या उ ारासाठी 
सामािजक आिण शै िणक े ातील बाबासाहबेाचंे काय फार े  असून वाचनालये, समाजक ,े अ यासमंडळे, 
वसितगृहां या सोयी क न शोिषतांना िश णाची ेरणा दली. सभा, मेळा ांमधनू समाजजागृतीचे काय यानंी 
केले. 

वषानतंर दशेात अस े घडलेवषानतंर दशेात अस े घडलेवषानतंर दशेात अस े घडलेवषानतंर दशेात अस े घडले; ; ; ; रा यसभते भाजपच े शतकरा यसभते भाजपच े शतकरा यसभते भाजपच े शतकरा यसभते भाजपच े शतक, , , , काँ से रसातळालागलेीकाँ से रसातळालागलेीकाँ से रसातळालागलेीकाँ से रसातळालागलेी....डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे बाबासाहबे बाबासाहबे बाबासाहबे 
आबंेडकरानंी दिलत समाजाला सतत िशक याची हाकाटी दलीआबंेडकरानंी दिलत समाजाला सतत िशक याची हाकाटी दलीआबंेडकरानंी दिलत समाजाला सतत िशक याची हाकाटी दलीआबंेडकरानंी दिलत समाजाला सतत िशक याची हाकाटी दली. . . . कारण िश णामळेुच आप या जग यात आमलूा  कारण िश णामळेुच आप या जग यात आमलूा  कारण िश णामळेुच आप या जग यात आमलूा  कारण िश णामळेुच आप या जग यात आमलूा  
बदल होऊ शकतोबदल होऊ शकतोबदल होऊ शकतोबदल होऊ शकतो, , , , हेहहेेहे    यानंी जाणल ंहोतंयानंी जाणल ंहोतंयानंी जाणल ंहोतंयानंी जाणल ंहोतं. . . . बाबासाहबेाचंा िश णिवषयक दिृ कोन कती ग भ आिण आधिुनक बाबासाहबेाचंा िश णिवषयक दिृ कोन कती ग भ आिण आधिुनक बाबासाहबेाचंा िश णिवषयक दिृ कोन कती ग भ आिण आधिुनक बाबासाहबेाचंा िश णिवषयक दिृ कोन कती ग भ आिण आधिुनक 
होताहोताहोताहोता, , , , त ेसागंणारा लखेत ेसागंणारा लखेत ेसागंणारा लखेत ेसागंणारा लखे............ 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी िश णवंिचत दिलत समाजा या िश णासाठी पीप स ए युकेशन 
सोसायटीची थापना क न दिलत समाजाला जे िश णाचे दान दले ते जवेढे ांितकारी आह,े तेवढेच 
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मागासवग यां या िश णासंदभात बाबासाहबेांनी ज े चतन केले तेही िततकेच मूलगामी व पाचे आह.े 
ानाअभावी   आिण समाजाचे नुकसान जसे होते, तसेच एखादी  वा समूहाला िश ण नाकारणे हणज े

माणूस हणून याचे अि त व नाका न या या मता मा न टाकणे होय; अशी बाबासाहबेांची िश णिवषयक 
धारणा होती. िम लद महािव ालया या िशला यास करणी बोलताना बाबासाहबे हणूनच हणतात, ‘ हद ू
समाजा या अगदी खाल या थरातनू आ यामुळे िश णाचे मह व कती आह ेह ेमी जाणतो. खाल या समाजाची 
उ ती कर याचा  आ थक अस याच ेमान यात येत.े पण ह ेचूक आह.े कारण हदु तानातील दिलत समाजाची 
उ ती करणे हणजे यां या अ , व , िनवा याची सोय क न पूव माणे यांना उ वगाची सेवा कर यास भाग 
पाडणे न ह.े खाल या वगाची गती मा न यांना दसु याच े गुलाम हावे लागत अस यामुळे यां यात िनमाण 
होणारा यूनगंड नाहीसा करणे, ह ेखरे िश णाचे येय आह.े आम या सव सामािजक दखु यावर उ िश ण हचे 
एकमेव औषध आह.े’ ता पय बाबासाहबेांना उ िश णा ारे समता, वातं य, बंधुभाव ही मानवी मू य े
वीकारलेला एक वािभमानी आधुिनक समाज िनमाण करायचा होता. बाबासाहबेां या शै िणक चळवळीचा हाच 

खरा मूलाधार होता.बाबासाहबे मागासवग यां या शै िणक ह ाचा आ ह धरताना हणतात, ‘िव ापीठा या 
ितिनधीसभेत मागासवग य सद यांना थान िमळाले पािहजे. . . . ितिनधीसभा ही कायद ेबनिवणारी सं था आह ेव 

सव वगा या ितिनध ना यात थान िमळून येक वगा या सम येवर तोडगा काढला गेला पािहज.े’ त े पुढे 
हणतात, ‘समाजातील ब सं याक घटक मागे रािहला याचा अथ उ वगातील लोकांनी या मागासवगा ती 

चांगुलपणा दाखिवलेला नाही. ते हा शै िणक िवषयातील त  मंडळी जी मो ा माणात उ वण य आहते, ती 
मागासवग यां या सम या सोडवतील यावर माझा िव ास नाही. मागासवग यांना हणूनच उ वण यां या 
दये या भरवशावर न सोडता, यांना ितिनधीसभेत थान िमळाले पािहजे.’ (मंुबई ांितक िवधीमंडळातील भाषणे 
१९२७जाित व थे या संदभात उ िश णाच े मह व ितपादन करताना बाबासाहबे हणतात, ‘समाजातील 
उ नीचता दढृमूल हो यासाठी जाित व था तर जबाबदारच आह.े पण जाती या गुणवैिश ामुळेही तीस 
िचर थायी व िमळते. उदा. सरकारी नोक या, मामलतदारी कवा पोिलस अिधकारी वगैरे सार या जागी अ पृ य 
समाजास म ाव आह.े अ पृ य समाजाची यामुळे अवहलेना होते. ही ि थती बदलावयाची तर आपण मा या या 
जागा िमळिव या पािहजेत व िश णािशवाय ह ेहोणार नाही ह े प  आह.े’ 
बाबाबाबाबासाहबेानंी िश णाचा पायाभतू िवचार करताना यानंा बासाहबेानंी िश णाचा पायाभतू िवचार करताना यानंा बासाहबेानंी िश णाचा पायाभतू िवचार करताना यानंा बासाहबेानंी िश णाचा पायाभतू िवचार करताना यानंा     िश णाच ेमह व कळत नाही यां यासाठी स चा िश णाच ेमह व कळत नाही यां यासाठी स चा िश णाच ेमह व कळत नाही यां यासाठी स चा िश णाच ेमह व कळत नाही यां यासाठी स चा 
कायकायकायकायदादादादा 

मागासवग य िव ा याना मदत हणून िश यवृ ी दे यात यावी अस ेसांगताना बाबासाहबेांनी हटले आह-े 
‘मागासवग य िव ा याच ेपालक इतके गरीब असतात क , कॉलरशीप ही िव ा या या िश णाला केलेली मदत 
आह,े कुटंुबाला दलेली दणेगी न ह,े ह ेिवस न िव ा याना िमळणा या िश यवृ ीचा ते दु पयोग करतात. हणून 
या पैशातून सरकारने कवा खासगी सं थांनी वसितगृह े चालिवणे िव ाथ िहताचे होईल’. केवळ बाराख ा 
िशकिवणे हणजे िश ण न ह ेतर मुलांची मन ेसुसं कृत करणारे दजदार िश णही शाळांनी दले पािहजे, इतका 
सू म िवचार बाबासाहबेांनी ाथिमक िश णा याबाबत केला ह े िवशेष! बाबासाहबेांनी वातं यपूव हदु थान 
सरकारकडून मागासवग य िव ा यासाठी ३ लाख पयांचा िनधी िमळिवला होता. प रणामी ब याच िव ा याना 
िश यवृ ी िमळू लागली होती. पण तरीही आपलेच िव ाथ  मो ा माणात नापास होतात, यािवषयी नाराजी 

 करताना बाबासाहबे हणतात, ‘मी लहानशा खोलीत राहत होतो. या खोलीत माझे कुटंुब, बिहणीची दोन 
मुले, एक बकरी, जात,े पाटा होता. िमणिमण या द ाखाली मी अ यास करीत होतो. आता िव ा याना चांगली 
वसितगृह ेअसताना यानंी अ यास का क  नये’ असा  उपि थत क न बाबासाहबे हणतात, ‘आप या दशेात 
रानड,े गोखले, टळक, सर फेरोजशहा मेहता व यां यासारखे कतीतरी आ थेवाईक िव ाथ  िनमाण झाल.े 
यां याम ये एक ऊम , िश त होती. जबाबदारीची जाणीव होती, पण अशी जाणीव आज या िव ा यात नाही अस े

सांगून ‘िश ण हाच जीवना या गतीचा माग आह ेह ेजाणून िव ा यानी भरपूर अ यास करावा आिण समाजाच े
िव ासू नतेे बनावे’ अस े यानंी नमूद क न ठेवले.’ 

बाबासाहबेांनी १९ जनू १९५० साली औरंगाबादते िम लद महािव ालया या पाने मराठवा ात 
उ िश णाची जी मु तमेढ रोवली, त े बाबासाहबेाचंे महनीय शै िणक काय तर मराठवा ाने बाबासाहबेां या 
कायम ऋणात रािहल े पािहजे इतके उ कोटीचे आह.े कारण िनजामा या हदैराबाद सं थानात िश णाची चंड 
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आबाळ होत होती. उदा. १९३१ म ये हदैराबाद सं थानात सा रतेच े माण अवघे ५ ट े , तर १९४१ म ये ९.३ 
ट े  होते. १९४८-५० या दर यान हदैराबाद सं थानात १७ महािव ालये व ७६१५ िव ाथ  होते. तर याच 
काळात मंुबई रा यात ५० महािव ालयांतनू ५० हजार ३५९ िव ाथ  िश ण घते होत.े सं थानात मा यिमक 
िश णाचा सार मंद होता. िश णाचे मा यम उद ू होत.े येक िज ात एक सरकारी हाय कूल होते. एखाद-
दसुरा अपवाद वगळता खासगी शाळा न ह या. औरंगाबादला इंटरपयतचे िश ण दणेारे एक शासक य 
महािव ालय होते. १९३८ म ये हदैराबाद सं थानात मॅ क या िव ा याची सं या अवघी ७० होती. अनसुूिचत 
जात या मुलांची व मुल या िश णाची ि थती िबकट होती. बाबासाहबेानंी अशा ितकूल ि थतीत औरंगाबादते 
िम लद महािव ालयाची उभारणी क न मराठवा ा या शै िणक, सामािजक, सां कृितक जीवनात प रवतन 
घडिवणारा एक ददेी यमान इितहास िनमाण केला ह ेिवसरता यते नाही. 

बाबासाहबे ह ेिव तेचे, ानाचे भो े  होते. यांनी हणूनच असे सांगून ठेवले क - ‘िश क हा शालेय असो, 
महािव ालयीन असो क  िव ापीठीय असो याचे कतृ व उ ुंग आिण िव ा याना अनुकरणीय वाटले पािहज.े 
थोडसेे पये िमळवावेत व आपली सुखेनैव काल मणा करावी यापलीकड ेआप या ोफेसरांना काही मह वाकां ाच 
नाही. ते अधून-मधून काही पा पु तकांवर टपणे िलिहतात. पण टपणे िलिह यापलीकड ेकाही मह वाचे काय 
आह,े याची यांना मािहती नाही.’ 

बाबासाहबे असेही हणतात क , ‘ ा यापकांनी अ यापन आिण अ ययनात वतःला इतके गंुतवून यावे 
क , आप या घराकडहेी बघ याची सवड यांना िमळू नये. ते काम यांनी यां या प ीकड े सोपवावे. संशोधन 
करावे. याच माणे ा यापक हा नुसताच िव ान असून चालत नाही, तर तो ब ुत असला पािहजे. तो उ साही 
असला पािहजे. आपला िवषय अिधकािधक मािहतीपूण आिण मनोरंजक क  अशी धमक या यात असली पािहज.े’ 

बाबासाहबेांची अजून एक िवशेषता अशी क , अलीकडील िश णस ाटां माणे यांनी आप या शै िणक 
सं थेस वतःचे नाव दले नाही. यांचे वडील सुभेदार रामजी आंबेडकर वा यां या आई भीमाई यांचे नावही ते 
आप या सं थेस दऊे शकल े असते. पण यांनी अस े केले नाही. तर सं थेस पीप स ए युकेशन सोसायटी व 
महािव ालयांना िस ाथ, िम लद ही नावे दली. औरंगाबाद या १५० एकर िव तीण प रसरास नागसनेवन नाव 
दले. पीप स, िस ाथ, िम लद, नागसेन ही नावे लोकशाही, िवचार वातं य, िच क सा व ामािणक बौि क 

वादिववादाची तीके आहते. बाबासाहबेाचंे शै िणक काय-कतृ व पाहता िश ण े ात आज जी अराजकसदशृ 
ि थती िनमाण होऊन गुणव ेची घसरण होत आह ेआिण शै िणक सं था सामािजक बांिधलक या जािणवेतून न ह े
तर नफेखोरी या दिृ कोनातून उभार यात यते आहते, त े पाहता बाबासाहबेां या मू यगभ शै िणक िवचाराचं े
सदो दत मनन- चतन होणे गरजेचे आह.े" 

"बाबासाहबेांना उ िश णा ारे समता, वातं य, बंधुभाव ही मानवी मू ये वीकारलेला एक वािभमानी 
आधुिनक समाज िनमाण करायचा होता.बाबासाहबेां या शै िणक चळवळीचा हाच खरा मूलाधार होता. - सव 
सामािजक दखु यावर उ िश ण हचे एकमेव औषध आह,े असे डॉ. आंबेडकरांनी एका सभेत हटले होते."."."."िश ण ह े
समाज प रवतनाच े भावी श  आह.े िश णाने माणसाला आपले कत  व ह ांची जाणीव होते. समाजातील 
अ पृ य समाजाला व वाची जाणीव हावी या साठी यांनी िश णाचे मह व समाजात िवशद केले. ''िश ण ह े
वािघणीचे दधू आह.े त ेजो िपल तो माणूस गुरगुर या िशवाय राहणार नाही,'' अस ेत ेसमाज बांधवानंा सांगत. 

ाथिमक िश ण ह ेसव िश णाचा पाया आह,े हणून ह ेिश ण अितशय दजदार व गुणव ेचे असावे असे सागंत. 
'' ाथिमक िश णाचे येय असे असले पािहजे क , मुलगा कवा मुलगी एकदा शाळेत दाखल झाले क , ते पूणपणे 
सुिशि त, मािहतीपूण व गुणव ा ा  क नच बाहरे पडावेत. शासनाने यासाठी ल  ायला हवे यांचे हणणे 
हाते क , समाजा या सव थरापयत िश ण गेले पािहजे. िश ण ा  झा याने  बौि क दृ ा सश  होतो. 

ला चांगले आिण वाईट यातील फरक समजायला लागतो. ा, शील आिण क णा ह ेगुण येका या अंगी 
आण यासाठी िश णाची गरज यांनी ितपादन केलेली आह.े     

शाळेत मुलांना केवळ बाराखडी िशकवू नये तर मुलाचंी मने सुसं कृत व गुणव ामय बनवावी. समाज 
िहताथ या ान ा  मुलांनी आपली सामािजक बांिधलक ची कत े यो य व समथपणे पार पाडावीत असे िश ण 
असावे. शाळा हणजे उ म नाग रक व कत द  नाग रक बनिवणारे कारखाने आहते. याचे भान या येत भाग 
घेणा  यांनी यानी यावे. िपप स ए युकेशन सोसायटीची थापन १९४६ साली क न यांनी मंुबइला िस ाथ 
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कॉलेज व औरंगाबादला िमल द महािव ालय सु  केल.े रा हीत व समाजहीताचे भान ठेवणारेच खरे िश ण होय 
असे ते मानीत. 

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर स या या मागाबाबासाहबे आबंडेकर स या या मागाबाबासाहबे आबंडेकर स या या मागाबाबासाहबे आबंडेकर स या या मागावर चालणारे खरे मागदशक होतेवर चालणारे खरे मागदशक होतेवर चालणारे खरे मागदशक होतेवर चालणारे खरे मागदशक होते. . . . ाचाराचाराचाराचार, , , , अनीितअनीितअनीितअनीित, , , , अ याचारअ याचारअ याचारअ याचार, , , , 
अ यायास याचंा खर िवरोध होताअ यायास याचंा खर िवरोध होताअ यायास याचंा खर िवरोध होताअ यायास याचंा खर िवरोध होता. . . . जातीभदेा या त ेिवरोधात होतेजातीभदेा या त ेिवरोधात होतेजातीभदेा या त ेिवरोधात होतेजातीभदेा या त ेिवरोधात होते. . . . जातीभदे हणज ेसमाजाला लागललेी कड जातीभदे हणज ेसमाजाला लागललेी कड जातीभदे हणज ेसमाजाला लागललेी कड जातीभदे हणज ेसमाजाला लागललेी कड 
त ेमानत असतत ेमानत असतत ेमानत असतत ेमानत असत. . . . ही सामािजक कड न  के यािशवाय समाज एकसंघ होणार नाही असे ते समजत. डॉ. आंबेडकर 
हणजे तळागळातील लोकानंा बौि क व समािजक गुलामिगरीतून मु  क न यांना मं  दणेारे एक पथदशक होते. 

िशक यािशवाय आप यावरील याय, अ याय, आपले ह  ही आप याला कळत नाही अशा कारे यांनी सामािजक 
ांतीचे रण शग समाजात फंुकल. 

डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर यांबाबासाहबे आबंडेकर यांबाबासाहबे आबंडेकर यांबाबासाहबे आबंडेकर यांच ेशै णीक े ातील योगदान च ेशै णीक े ातील योगदान च ेशै णीक े ातील योगदान च ेशै णीक े ातील योगदान     
दनांक 14 एि ल 1891 रोजी म य दशेातील म  येथे ज म झालेले भीमराव रामजी आंबेडकर ह े

भारतभुमीत ज माला आल े ह े एक थोर भा यच. म य दशेाची राजधानी भोपाळ या ठकाणा न ३ तास 
वासानंतर आिण इंदोरपासून 20 कलोमीटर या अंतरावर ‘म ’ ह े गाव आह.े येथ े अनेक पयटक यां या 

ज म थळाला वंदन कर यासाठी भेट दतेात. भारताला डॉ. बाबासाहबेांनी एक मोठी दणेगी दली, ती हणज े
भारताची रा यघटना होय. यामुळे या दशेाला ‘लोकशाही’ भारतीय अथशा ासंंबंधी यांचा अ यास होता. 
िवकासा या नावाखाली जमीन, पाणी पयावरणाचा नाश यािवषयीची येणारी सकंटे यांनी यापूव च सिव तरपणे 
मांडली होती. भारतासार या कृषी धान दशेात िव तु िवकासाला गती िमळाली पािहजे, जलसंधारण वाढले 
पािहजे, यासाठी याचंा ह  होता आिण यासाठी यांचे य ही होते. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणजे एक ‘ ानयोगी’. याचंी िव ा अि तीय होती. यां या जीवनमानाचा 
आयु याचा सिव तरपणे अ यास केला तर अ यतं खडतर, कठीण प रि थतीसमवेत यांना सामना करावयास 
लागला. यांनी अशा कठीण संगाला सामोरे जाऊन उ िश ण तर घेतलचे पण उ म संशोधन केले. तो तर याचंा 
खरा ासंग होता. दररोज 18 तास यांनी अ यास केला िश ण घेत यामुळे गतीतर होईलच पण िवकासाची 
दारे खुली होतील, ह ेसू  यानंा पूणपणे मािहत होते. 

सन 1913 म ये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर िश णासाठी यूयॉकला गेले होते या ठकाणी िव ाथ  
वगासोबत राहताना यांना कुठेच दजुाभाव आढळला नाही. या ठकाणी ‘समते या’ वातावरणात ते खूप आनंदी 
होते. ते हांपासून यांना वाटू लागले ासाठी िश ण फार मह वाच े आह.े पददलीत बांधवानी िश ण घतेल े
पािहजे. यां याम ये िश णाचा सार झाला पािहजे. “ ाचीन भारतातील ापार” या िवषयांवर यांनी सन 
1915 म ये बंध िलिहला आिण यांना M.A ची पदवी ा  झाली. 

लंडनम ये असताना सु दा अितशय खडतर, कठीण प रि थतीत यांना िश ण यावे लागले. आपला 
अ यास पूण कर यासाठी ते रा पहाट करीत असत. उ  िश ण घेत यामुळे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर एक 
बुि दमान आिण साम यशाली पु ष झाले. अथशा , समाजशा , इितहास, धमशा , मानववंशशा  या 
िवषयांवर यांचा उ म पगडा बसला होता. भारत दशेा या सामािजक, राजनैितक, आ थक, सां कृितक, शै िणक 

े ात यांच े खूप मोठे योगदान होत.े हणूनच यांना आधुिनक भारताच े िनमातेही हटले जाते. एकूण 64 
िवषयांवर यांचा अ यास होता. अमे रकेतील जग िस द कोलंिबया िव िव ालयान ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना 
जगातील 100 िव ानां या बरोबरीने गौरिवले होते. डॉ. बाबासाहबे ह ेभारतातील पिहले अथशा  होते. समता 
आिण सामािजक िवचारासाठी यांनी जीवनभर लढा दला होता. यांना ‘भारतर ’ या स मानान ेगौरिवल ेगेले. 
हा सवात मानाचा पुर कार समजला जातो. 

भारतीय आ थक सम यांची उकल कर यासाठी याच माणे भारतीय अथशा ीय िवचार िवकसीत 
कर यासाठी डॉ. आंबेडकरानंी ल णीय कामिगरी केली आह.े ई ट इंिडया कंपनी शासन आिण अथनीती, ि टीश 
भारतातील ांितक िव ाची उ ांती यासारखे यांचे सशंोधन फार मह वाच ेआह.े शतकानुशतके केवळ अ याय, 
अवहलेना यांचचे धनी असणा या आप या दिलत बांधवां या उ तीसाठी यांनी आमरण क  उपसले. आपल े
िवचार भाषणातून व आप या लेखणीतून मांडले. यांचे मराठीतील ब तके सव लेखन ‘मुकनायक’, ‘बिह कृत भारत’ 
आिण जनता या िनयतकािलकांतून िस द झाले आह.े यां या लेखनांतनू मराठी वैचा रक िनबंध वाङमयाचे समृ  
असे प दृ ीस पडते. त ेएक महामानव होत े यांनी पद दिलतांना मानवतचेा काश दाखिवला. यांनी वातं य, 
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समता, बंधुता ा त वानंा लोकशाही समाज व थे या िन मतीसाठी आव यक अशी मुलभूत त वे हणून गौरिवले 
होते. 

भारत दशेा या िवकासाक रता सव कार या भेदाभेदा या तटबंदी ढासळून टाक याची आव यकता आह.े 
ही जाणीव खर क न जातीयता, िनमुलन, अ पृ यता िनमुलन यासाठी कणखरपणे काय यांनी केले. िशका, 
संघटीत हा आिण संघष करा हा आ मो ाराचा महामं   या अंत:करणा या गाभा यातून धुमसत 
ठेवला. मंुबई येथील िसडनहमॅ महािव ालयाम ये सन 1918 ते 1920 या काळात त ेअथशा ाचे अ यापक होते. 

डॉ. आंबेडकरांचे आ थक त व ान ह ेकाही िविश  घटकांसाठी न हते. तर संपूण भारत दशेाचे िहत यां या 
डो यापुढे होते. भारतीय अथकारणांवर यांचे िव ापूण लेखन-संशोधन आिण जन आंदोलन ह े अथशा ीय 
कायात मह वपूण जबाबदारी मा  सांगून जाते.गरीब द र ी शेतक यांना याय दे यासाठी सन 1928 पासूनच 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी शेतक यांचे ांची सोडवणूक कर यासाठी य  सु  केले होते. समता थािपत 
हावी हणून यांचे महाडच ेआंदोलन झाले. चवदार त याचा स या ह, काळाराम मंदीर वेश ही याचे ोतक 

आहते. सन 1928 पासून यांनी कोकणातील शेतक यां या खोतांची गुलामिगरीतून मु ता हावी. याक रता य  
चालू केले. यासाठी कोकणांत र ािगरी िज ातील िचपळूण येथे शेतकरी प रषद भरिवली. खोती प तच न  
हावी हणून काय ाचे िवधेयक मंुबई िविधमंडळात यांनी मांडले होते. िवधीमंडळावर मोचाही आणला होता. 

शेतक यां या जातीचा िवचार न करता सव जातीधमा या शेतक यासाठी यांनी चळवळ उभारलेली होती. 
कामगारां या िवकासाक रता सन 15 ऑग ट 1936 म य े वतं  मजुरप ाची थापना यांनी केली 
होती.मजरुां या क याणासाठी डॉ. बाबासाहबेांनी कायद े केले होते. मजरुां या िहता या दृ ीकोनातनू कामगार 
काय ांम ये यानंी अनके सधुारणा घडवून आण या हो या. कामगारां या कामाच ेतास कमी कर यासाठी यानंी 
कारखाना काय ात सुधारणा केली होती. दामोदर नदी खोरे योजना, िहराकंुड नदी योजना, सोने नदी खोरे योजना 
यांचे ा पही डॉ. बाबासाहबेांनीच तयार केले होते. संत गाडगेबाबा आिण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेदोघे चांगले 
िम  होते. जु या ढी परंपरा, अंधकार न  कर यासाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आिण संत गाडगेबाबा यांनी खूप 

य  केले होते. 
मिहलां या आरो यिवषयक ांना यांनी वाचा फोडली होती. कुटंूबिनयोजन ि यां या दृ ीन े कती 

मह वाचे आह े ह े यांनी िवधेयका या अनुषंगाने पटवून दले होते. डॉ.आंबेडकरांनी मिहलां या कौटंुिबक आिण 
ि गत जीवनात सव दृ ीने यांना वतं  केले होते. ि दा य आिण ितची अउ ती का होते यासंबंधी यानंी 

सिव तरपणे अ यास केला होता. मिहलांना सुिशि त करणे, यां याम ये वत: जागृती िनमाण करणे आिण 
माणुसक चे जीवन जग यास िशकवणे ह े यांचे मु य काय होते. यासाठी यांनी य ही केले. मिहलांनी कसे 
राहावे, कसे वागावे आिण काय करावे व काय क  नय ेया कामावर डॉ. आंबेडकरानंी भर दला. यानंा सुिशि त 
मिहला पहावयाची होती यांनी यासाठी य ही केल.े सन 1942 या दनांक 18, 19 व 20 जुल ैम ये नागपूर 
येथे अिखल भारतीय दिलत मिहला प रषदचेे अिधवेशन भरिव यात आले होत े यात यांनी मागदशनही केले होत.े 
ते समाज चतक तसेच सं कृती पु ष होते. समाजात प रवतन यांना घडवायचे होते. ह े काय वृ प ा या 
मा यमातूनच होईल याची यांना खा ी होती. हणून त े यावेळी वृ प ाकड ेवळले. सन 1920 म ये मूकनायक, 
सन 1927 म ये बिह कृत भारत आिण 1930 म ये बु  भारत अशा कारची यांनी वृ प े काढली. या 
वृ प ामधून यांनी नैि क, येयवादी आिण िन भड प काराची भूिमका सकारली. अथशेती िश ण आिण वाङमय 
या िवषयावर यांचे लेखन थोड े होते पण ते कायमचे मागदशक ठरले. यांनी इं जी भाषेत िवपूल ंथरचना व 
वृ प ीय लेखन असले तरी मराठी वृ प े थापून आिण मराठी भाषेचाच सामा य माणसांना बोिधत 
कर यासाठी यानंी य  केला होता. 

रा ीय एका मतेसंबंधी याचंे हणणे अस े होते क , जोपयत भारतात जातीय व थेमुळे असलेली 
सामािजक िवषमता, आ थक िवषमता दरू होत नाही तोपयत भारताची एकता आिण अखंडता अबािधत राहणार 
नाही. डॉ. आंबेडकरांनी सन 1921 त े1922 असे दोन वष लंडनम ये ‘ कग हे ी’ या मागावर एका घरात राहत 
होते. या घरात यांनी रा  पहाट अ यास केला. तेथेच संगी ते अधपोटीही रािहलेत, ह ेघर आज एक ऐितहािसक 
मारक झाले आह.े इंदिूमल येथेही यांच े भ द  मारक होत आह.े बाबासाहबेांनी सामा यात या सामा य 

माणसाला याय दला. ते फ  दिलतांचे न ह े तर जगातील सव शोिषतांच े ेरणा थान आहते. यानंी दशेाला 
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संिवधान दले. पृ याकडून अ पृ यावर होत असलेला अ याय धमातरावाचून दरू होणार नाही. या यां या दढृ 
नेुसार यानंी दनांक 14 ऑ टोबर 1956 रोजी नागपूर येथे मो ा समारंभान ेअनेक अनुयायांसह बौ  धम 

वीकारला. यांना वाचनाची अितशय आवड होती. िव ाथ दशेत यांना सं कृतचे अ ययन करता आले नाही पण 
पुढे मा  ते िज ीने सं कृत िशकले होते. ंथालयािशवाय आपण रा  शकणार नाही असे यांना वाटे. यां याजवळ 
वैयि क 25 हजार ंथसं ह होता. 
धळेु यथेील िवधळेु यथेील िवधळेु यथेील िवधळेु यथेील िव....काकाकाका. . . . राजवाड ेसशंोधनालयाला भटेराजवाड ेसशंोधनालयाला भटेराजवाड ेसशंोधनालयाला भटेराजवाड ेसशंोधनालयाला भटे    

दनांक 18 जून 1938 रोजी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी यां या धुळे भेटीत िव.का. राजवाड े
संशोधनालयाला भेट दली. तसा अिभ ायही तेथील द तावेजात यानंी न दवला आह.े यांचा हा अमू य ठेवा 
आजही मंडळा या द ताऐवजात आपणास पहावयास िमळतो. धुळे येथील िव.का. राजवाड े मंडळ दनांक 09 
जानेवारी 1932 रोजी थापन झाले या ठकाणी आजपयत अनेक मा यवरांनी भेटी दऊेन येथील अमू य ठेवा 
अ यासला आह.े त े मंडळात आले ते हा मंडळाचे सं थापक आदरणीय कै. भा कर वामन भट यानंी आिण इतर 
मा यवरांनी यांचे वागत केले होते. 

डॉ. आंबेडकर आप या अिभ ायात िलिहतात : यानंी यरुोप आिण अमे रकेतील िविवध ंथालयात सहा त े
सात वष घालिवले मी इ. िव.का. राजवाड ेसंशोधन मं दरातील ह तिलिखत आिण िच े यांचा सं ह पा न खरोखर 
आनंदी आिण थ  झालो. यरुोपातील ंथालयाशी तुलना करता व ततु: खरोखर ह ेखूप छोटे थळ आह.े यासाठी 
यांनी या सं थचेी थापना केली यां या खां ावर याची जबाबदारी येत नाही अशी आशा क , नवीन सरकार 

अशा सं थेकड ेपुरेसे ल  दईेल, क  ही मोठे ंथालय होतील यासाठी या सं थसे मी शुभे छा दतेो" 
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::    

१) डॉ बाबसाहबे आंबेडकर यांच ेशै िणक िवचार ह ेसमाजासाठी फाय ाच ेठरले  
२) डॉ बाबसाहबे यां या मत ेसमाजाचा उ ार हा िश णा या म मानेच होऊ शकतो. 
३) िश ण हा मानवी जीवनाचा अिवभा य घटक आिण जीवन उ ाराच ेमा यम अस यामुळे समाजात 

िश ण ह ेस चे केले गेले पािहजे  
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं : : : :     

1. माझी आ मकथा संपादक: ज.गो. संत आवृ ी दहावी पृ  मांक :-43, 44, 45, 46 
2. डॉ बाबासाहबे आांबेडकर : ांती आणण तत ांती, अनुपम पगारे,सुगत काशन, वैशाली नगर नागप र २००८ 
3. डॉ बाबासाहबे आांबेडकर : जाती थेचे उ ाटन भाषांतर – शशंद ेगौतमसुगावा काशन सदाशशव पेठ पुणे २००५ 
4. डॉ बाबासाहबे आांबेडकर : शु  कोण होते. अनुवाहदत खैरमोडे चां भ सुधीर काशन बोरगाव मोघे वधाग २००३ 
5. डॉ बाबासाहबे आांबेडकर : अ पृशय आणण अ पृशयता. रघुवंशी काशन 
6. शु वार पेठ पुणे २००५ ५) कवे इरावती : महार आिण महारा  पुणे. दशेमुख आणण पु मु ण  
7. कोसरे एच एल, ववदभागतील दशलत चळवळीचा इततहास, ान दीप काशन नवी श ु वारी नागप र १९८४ 
8. रामचरीत मानसातील ी तनंदा, भासंतर बोरकर उशमगला,वाघ सुगावा काशन २००६ 
9. उ म कांबळे जागततक करण आणण दशलत शन सुगावा काशन पुणे २००२ 
10. खरात शांकरराव : अ पृशयांचा मु  सं ाम २००३-०४  
11. डॉ शकंुतला वाघ. महारा तील महाराचा इततहास २००३-०४" 
12. Worldwide Ambedkar Jayanti celebration from ccis.nic.in on 19th March 2015" (PDF) (इं जी भाषेत). 
13. गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ानराज कािशनाथ (२०१६). महामानव डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर. को हापूर: रया काशन.  
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सवसवसवसवसवसवसवसव        समाजघटकासाठीसमाजघटकासाठीसमाजघटकासाठीसमाजघटकासाठीसमाजघटकासाठीसमाजघटकासाठीसमाजघटकासाठीसमाजघटकासाठी        िझजलेलेिझजलेलेिझजलेलेिझजलेलेिझजलेलेिझजलेलेिझजलेलेिझजलेले        बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे                
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबे    अभंोरेअभंोरेअभंोरेअभंोरे        
पाली अ ड बु धम  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ािपठ, औरंगाबाद        
    

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर सामािजक यायाचे आधार तंभ होते. यांची यायि य वृ ी यांनी केले या 
कायातून ती बबीत होते.परंतु काही समाज कंठकांनी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर हणज े महारांच े नेत े अशी 
समाजापुढे यादृ ीकता िनमाण केली आह.ेआिण यावर आज डोळे असलेला आंधळा समाज काही माणात िव ास 
ठेवतो.ही मा  आप या भारतीय समाजाची शोकांितका हणावी लागेल. खरोखर असा िव ास ठेवणा यांनी जर 
डॉ.बाबासाहबे आंबडकरां या कायाचा व िलखाणाचा आढावा घेतला आिण वाचुन समजून घेतल े तर िनि तच 
यांना असे वाटेल क  डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर हणज ेसव समाज घटकासाठी िझजलेले दीप तंभ होत.े 

परंतु आज ा हणवादी सार मा यमाने समाजातील सव घटकाची वाचन सं कृती िलखाण सं कृती 
संपु ात आणली व समाजाला पुव  माणे फ  दसु याने सांिगतलेले ऐकावे वत: याची िच क साकर याची 
यां या मनात िवचार येऊ दते नाही. हणून आज िशकलेले पूव या अिशि तांचे वतन करतानंा आपणास दसून 

येतात. ह ेवतन समाजा या उ कषाला आिण रा ा या एक मतेला घातक आह. हणून सव समाज घटकांनी ‘ऐकावे 
जनाच ेकरावे मनाच’े या उ नुसार कोण याही ा हणवादी मा यमाचे ऐकावे परंत ु वत: याची (खरे क  खोटे) 
याची िच क सा यांने करावी हाच ामािणक उ शे माझा आह.े 

समाजाचा आपण िवचार के यास याम ये ी-पु ष ह ेक थानी असतात. या िशवाय समाज हा िनमाण 
होऊच शकत नाही. हणज े समाजगा ाचे त े दोन चाक आहते. परंतु ाचीन काळात त कालीन सामािजक 
प रि थती म ये मनु मृती या समाज गा ा या एका चाकावर अ याय केला आिण याला नागरी अिधकारपासनू 
वंिचत ठेवले होते. तसेच मुलत: नैस गक ह ापासून वंिचत ठेवून चंड माणत शोषण केले.  

मनु मृतीम ये मनू असा हणतो “ हदवेान ि यांची रचनाच गभधारणेसाठी आिण पु षाची रचना 
गभदानासाठी केली आह.े”1 (9-96) असे हणून ीयांकड े केवळ संतती िन मतीचे साधन, उपभो य व तु या 
दृ ीनेच मनु पाहत होता.तो हणतो ‘आई, बिहण कवा मुली सोबत सु दा एकांत थळी एका आसनावर बसू 
नये.कारण बलवान इं यांचा हा समुह िव ानाला आप याकड े खेचून घेतो.2 (2-215) इथे मातृ व, दिुहत व या 
ना याब लही संयम न बाळगण या पु षाला मनु दोष दते नाही. 

याच आशयाचा िवचार महानुभाव पंथातही आलेला दसतो ी हणज े ाचा रावो, अ य  े
सेवि यावरी माजिवती, ी दशन मा े या माजिवती, ी हणज े मादक ांचा राजा आह.े इतर े सेवन 
के यावर नशा आणतात. ी ही केवळ दशनाने नशा आणते. हणून ‘िच ाची ही ी न दखेावी’असे महानुभाव 
पंथाच वतक च धर वामी सांगतात. 

आई, बिहण या ना याला िवस न कवा ह े िच  आह,े ह े िवस न या पु षाचे िच  िमत होत े याला 
कोण या दजाचे मानावे?दोष ीचा, पु षाचा क िच ाचा? याचा िवचार न करता एकांगीपणे ीला दोषी 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 204 

ठरिवले.आिण तीला ‘चुल आिण मुल’ एवढेच िसमीत केले. तीच े समाजान े अि त व नाकारल.ेया समाजातील 
मह वपूण घटकाला याय दे याचा िवडा बु द िवचारान े े रत झालेले योितबा फुले यांनी उचलला.आिण यांच े
िश य डॉ.बाबासाहबेांनी तर ी उ दारासाठी संपूण आयु य वेचले. यां या मते “ ी ही र ाची खाण आह”े3 अथात 
जे सव रा  िनम तीसाठी महामानव पुढे आले यांनी एका ी याच पोटी ज म घेतलेला आह.े हणून ी ही 
समजाचा एक जबाबदार घटक आह.ेआिण तीला मानवी ह ापासून वंचीत ठवणे यो य नाही. हणून डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी ‘ हद ू कोडबील’ तयार क न 9 एि ल 1948 रोजी घटना समीतीसमोर सादर केले.4 यात िनवड 
समीतीन ेकािह माणात बदल क न मं ी मंडळाची संमती यावर िमळाली मा  काय काही यावर केली नाही. 
नंतर ह े िवधेयक 5 फे ुवारी 1951 रोजी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी लोकसभेत मांडले.5 यावेळी मनुवा ांनी 
मा  या िवधेयकावर फार मोठे दशेात वादगं िनमाण केले.मन मृती या पुरसक याचे िप  खवळले. यांनी या 
िवधेयकाला िवरोध क न थांबले नाही तर डॉ.बाबासाहबेांना जीवे मार या या धम या दणेारे प  पाठिवत होते. 
संसदतेील अनेक सभासदांचा या िवधेयकाला िवरोध होता कणखर िवरोधकां म ये वामी करपा ी होत.े6 

अशा कारे त कालीन प रि थतीम ये चंड मो ा माणात िवधेयकाला िवरोध होऊ लागला नेमके 
िवधेयकाम ये काय होत?े कोणकोणते कलम होत े याचे िववेचन पुढील माणे,  
1) भारतीय रा य घटनेतील तरतूदीनुसार या दशेातील सव जाती जमाती या ीयांना समान संधी, 

पु षाबरोबर समाज ह  आिण अिधकार राहतील. 
2) मुल नाही वारसाह  असावा व या वारस ह ा माणे येक मुलीला बापा या इ टेटीतील मुलाबरोबर 

समान िह सा िमळावा. 
3) ीचा वत: या िमळकतीवर पूण ह  व अिधकार असावा. 
4) नवरा बायकोचे काही कारणामुळे पटत नस यास व एक  संसार करणे जमत नस यास ितला नव या 

पासून घट फोट िमळावा. 
5) घट फोट झाले या ीला नव या कडून पोटगी िमळावी. 
6) पती-प ी म ये कोणताही शारी रक दोष नस यास व पिहली प ी जीवंत अस यास दसुरी प ी कर यास 

नस यला काय ान ेबंदी असावी हणज ेि भाया ितबंधक कायदा असावा. 
7) एखा ा ि ला वारस नस यस दसु या मुलास द क घे यास परवानगी असावी. तसेच मुलीला दसु यास 

द क जा यास काय ान ेसंमती असावी. 
8) काण या जाती या ीला अंतरजातीय कवा आंतर ध मय िववाह कर यास काय ाने संमती असावी. तस े

कर याचा अिधकार ीला असावा. 
9) सावजिनक ठकाणी व धा मक कायात ीला शु  मानल ेजाऊ नय,े ितला कमी लेखु नये. 
10)    राजक य, शै िणक व सामािजक े ात यां या लोकसं य े माणे यांना ितिनधी व िमळावे.7 याच माणे 

सव सावजिनक े ात ीयांना आर ण िमळावे. असे कायद ेव िनयम हद ुकोड िबलात डॉ.बाबासाहबेांनी 
अंतभूत केलेल ेहोत.े हणज ेयेथील समाजातील जी ी नैस गक ह ापासून वंचीत रािहली होती ितला त े
ह  िमळवून दे याचा ामािणक य  यांचा होता.परंत ु मनुवा ांनी, धम मातडानी व संघा या 
पुढा यांनी अिशि त भो या भावब ा ीयांना हाताशी ध न िवधेय हाणून पाडले. 
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याव न असे दसून येते क , यां या नैस गक ह ासाठी डॉ.बाबासाहबे संघष करीत होत.े ीया यां या 
िवरोधात घोषणा दते हो या परंतु यांना वा तव कळु न दतेा ह ेकाय यांचा बोलिवता धनी मनुवादी शंकराचाय 
करपा ी होता.शेवटी या िवधेयका या वादाव न डॉ. बाबासाहबेांनी 11 ऑ टोबर 1951 रोजी आप या 
कायदमंे ी पदाचा राजीनामा दला.8  

पृ वी शेषा या डो यावर तरलेली नसून कामगारा या हातावर तरलेली आह.े’ असे हटल े जात.े 
समाजातील कायशील वग हणज े कामगार वग होय यां या कायातून सव िव ातील भौितक सुख सुिवधा 
उभार या जातात. कामगार वगाला दवसभर क  क न ही रा ी उपाशी पोटी झोपावे लागत असे अशी िवदरक 
प रि थती त कालीन समाजाम ये होती. अथात माचा मोबदला जीवना यक गरजांची पुतता ऐवढा सु दा िमळत 
नस.ेअशा प रि थतीत या कामगारां या ाला वाचा फोड याचे काय डॉ.बाबासाहबेांनी केले आह.े 

शेत मजुरांना आज 1948 या कमान वेतन काय ांतील तरतूद चा कायदा िमळत आह.े यांचे कमान 
वेतन कामाच ेतास शासनान ेिनि त केले आहते. ह ेफिलत डॉ. बाबासाहबेांनी ‘ वतं  मजुर प ातफ’ ‘शेतमजुरांचा 
कमान वेतन िनि त करा’ या माग यांसाठी केले या आंदोलनाच ेआह.े9  

औ ोिगक कलहाचे िवधेयक 1938 या स टबर मिह यात 2 तारखेला मंुबई या िवधीमंडळात 
िवचारासाठी मांडले गेले.10 या िविश  प रि थतीत कामगारांचा संप बेकायदशेीर ठरवावा अशी तरतूद 
यावेळ या सरकारला पास क न यावयाची होती. कामगारां या ह ावर एक कारची गदा आण यात येते.मा  

मालकां या टाळेबंदी बाबत वा कारखाना कायमचा बंद कर यासंबंधी यामुळे कामगार बेकार होतात. यावर 
कसलीही बंदी घाल यात येत नाही.शासना या या मालक धा ज या धोरणवर यांनी कडाडून ह ला केला होता. 
‘हा कायदा काळा आह’े असे समजून िवधेयकाला डॉ. बाबासाहबेांनी आिण जमनादास मेथा यांनी ती  िवरोध 
केला.11 ज ेिवधेयक कामगारां या संपकर या या ह ाला बाधा आणते ते मालकांना मा  आपला अथसंक प उघड 
कर यास भाग पाडत नाही. पोिलसदलाचा उपयोग कामगारां िव द कारवाई कर याची मुभा मागत आह.े हणून 
ह े िवधेयक कामगारां िवरोधी आह.ेकामगरांना गुलाम बनिवणारे आह.ेअसे डॉ.बाबासाहबेांच े प  मत होत.े या 
का या काय ाचा िनषेध कर यासाठी 7 नो हबर 1938 रोजी वतं  मजुर प  ा आिण गीरणी कामगार युिनयन 
यांनी आप या संयु  बैठ कत एक दवसाचा संप कर याचा िनणय घेतला.12 

त पूव  डॉ.बाबासाहबेांनी 1934 म ये साव ीक संपाची क युिन टवा ांनी हाक दली. यावेळी यांनी 
आपला ‘बिह कृत भारत व जनता’ या सा ाहीकामधून या संपाला खर िवरोध केला व दिलत कामगारांनी या 
संपात सामील न हो याच ेआ हान केल.े यामुळे सा यवा ांनी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची ‘कामगार वगाचे श ु’ 
हणून हटेाळणी केली होती.13 परंत ु वा तिवक पाहता क युिन टाची कामगार क याण िवषयकची धोरणे 

ढ गीपणाची वाटत होती. क युिन ट ह ेआप या राजक य येयिस दीसठी कामगारांना राबिवत असतात असे ठाम 
मत डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच ेहोत.े यां या मते साव ीक संप हा राजक य हतेुनंी ेरीत होता. ते कामगारां या 
संपकर या या ह  संबंधी असे हणतात ‘ह ेश  नेहमीच िनप  ा-पातीपणे आिण केवळ कामगारां या िहतासाठी 
वापरले गेले पािहजे राजक य लाभासाठी न ह ेअसा यांचा आ ह असे याव न यांची िनप पाती याियक भूिमका 
आपणास दसून येते. 
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क युिन ट ह ेआप या राजक य येय िस दीसाठी कामगारांना राबिवत असतात असे डॉ.बाबासाहबंेच ेठाम 
मत होत.े हणून कामगारांना या राजक य साप यातून आिण यां या दटु पी धोरणापासून अिल  करावे.व 
राजकारण िवरहीत एक वतं  अभे  संघटना बांधुन यां या िहतासाठी चळवह उभारणे अग याचे आह े असे 
कळकळीच ेआ हान डॉ. बाबासाहबे सव मजुर वगाला केले होत.े याच येयपूत साठी ‘ वतं  मजुर प ’ िनकरान े
लढत आह ेअसे येक ठकाणी आप या भाषणातून ते नमूद करीत असत. 

यांनी वतं  मजूर प ाच ेउ शे आिण धोरण ठरिवतांना खालील बाबीवर िवशेष भर दला. 
1) कामगारां या मजुरीची कमान मयादा ठरवून दणेे.  
2) कामाचे तास कमी करणे. 
3) िगर या व कारखा यांतील कामगारां या नोकरची शा ती, बढती या संबंधी थेट कायदिेशर तरतूद करणे. 
4) कामाचे यो य वेतन. 
5) भर पगारी रजा, आजारी रजा, वृ द वात पे शन, अपघाती नुकसान भरपाई. 
6) कामगारासाठी व त घरे. 
7) यां या ओरा याची काळजी घेणे. 
8) कामगारां या बालकांसाठी िश णाची सोय. (आज या व तीशाळा)14 

अशी तरतूद कामगार काय ात झाली पािहजे या माग यांवर यांनी जोर दला आज जे भरपगारी रजा, 
आजारी रजा, वृ द वाच पे शन शासन दतेे त े डॉ. बाबासाहबेां या कायाच े फिलत मानावे लागेल. यामुळेच 
भारतीय कामगार बाबासाहबेांना ‘मिसहा’ समजतो.त कालीन प रि थतीचा िवचार क न भांडवलदारां या, 
म तवाल कारखानदारां या दा य ृंखलेतून कायदशेीर मु  क न यांचे जीवन सुस  आिण सुखकर केल.े 

 ‘शेतकरी सुखीतर दशे सुखी’ कारण दशेाला अ धा यान े समृ द शेतकरी करतो ह े डॉ.बाबासाहबेां या 
गु ंनी महा मा फुलनी जाणले होत.ेगु चा वारसा पुढे नेतांना सु दा शेतक या या उ कषासाठी काय 
केले.डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर शेतक याच े िन भड आिण चौकस नेत ेहोत.े र ािगरी िज ातील िचपळून येथे 14 
एि ल 1929 रोजी शेतकरी प रषदचेे अ य पद भुषवून शेतक यां या ांची, शेतक यांचया शोषणाची सिव तर 
मांडणी केली.अ य ीय भाषणात डॉ.बाबासाह े हणतात, “खोती प दत तुमचे र  िपत आह.ेजमीन धारणेची ही 
प दत नाहीशी केली पािहजे यामुळे तु हाला शांतता आिण गतीचा लाभ होईल.माग या मा य होईपयत तु ही 
आपला लढा चालू ठेवा.”15  

10 जानेवारी 1938 रोजी मंुबई ांता या िवधीमंडळावर डॉ. बाबासाहबेांनी शेतक यांचा िविवध 
माग यासाठी भ  मोचा नेला कुलाबा, ठाणे, र ािगरी, सातारा, नािशक अशा अनेक िज हा यातून आिण खे ा 
पा ातून हजारो शेतकरी या मोचात िज  घेऊन सािमल झाले. ब जन शेतकरी वाघ आह.े पण तो झोपलेला आह े
वेगवेग या आंदोलनातनू शेत यां या मोचातून यांनी याला (शेतक याला) जागिव याचे काय केले. 

शेतक यांसाठी माग या पुढील माणे. 
1. कुळ काय ाची भािवपणे अंमलबजावणी क न कुळ हणून जमीन कसण या शेतक यांची गुलामिगरी न  

हावी.  
2. शेतीच रा ीयकरण हावे. 
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3. सामुदाियक शेती प दतीचा ि वकार करावा. 
4. शेतीला ामो ोगाच ेबळ ावे. 
5. शेतीसाठी िवज िन मती करावी. 
6. शेतक यांसाठी शासना या वतीन ेिविवध योजना राबिव यात या ात. 

i) शेतक यांना यांि क सामुि  भा ाने पुरवावी. 
ii) बीज भर यासाठी कज ावे व ते शतसा सामधून वसूल करावे. 
iii) कसदार खत ह ेसरकारन ेशेतक याला पुरवाव.16 

‘सामुिहक शेती हाच शेती िवकासाचा एक उ म माग आह’े अशा कार या शेतक यां या िवकासा या 
माग या त कािलन प रि थतीम ये डॉ.बाबासाहबेांनी क या ते आज ही वतमान काळाम ये शेतक यां या दृ ीने 
मह वा या वाटतात. 

‘आजचा िव ाथ  उ ाचा दशेाचा आधार तंभ आह’े या उ  माणे िव ाथ  हा शीलवान, गुणवान आिण 
ािनवत ं हावा या दृ ीकोणातून डॉ.बाबासाहबेांनी 1938 ला पु यात िव ा या समोर भाषण दले. ते हणतात 

‘िव ा याना जागृत हा शीला िशवाय िव ा फुकाची आह’े17 अथात या या जवळ शील असेल आिण जो शीलाच े
पालन करीत असेल याला िव ा ही आपोआप ा  होत असते असा उपदशे यांनी िव ा याला दला. तसेच त े
भाषणात पुढे हणतात, ‘िव ा यानी दीघ ोग व सतत कायशील राहावे. असे के याने यश ह े िनि तच येत.े 
अथातच असे इं जी हटल े‘HARD WORK IS A  GREAT TREASURE’ 

अशा कारे डॉ. बाबासाहबेांनी समाजातील ी, कामगार (हमाल), शेतकरी, शेतमजूर आिण िव ा याना 
यो य असा याय दे याचे काय यांनी केल.े हणून जे टीकाकार डॉ.बाबासाहबे फ  महाराच े नेत े ह तात. या 
िवचाराला सै दांितक असा आधार नाही. हणून टीकाकाराचा (मनुवा ाचा) िवचार फोल ठरतो.आिण डॉ. 
बाबासाहबे ह ेसमाजातील सव घटकांसाठी िझजलेले दीप आपणस दसून येतात. 
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MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj ,d lekt’kkL=Kckcklkgsc vkacsMdj ,d lekt’kkL=Kckcklkgsc vkacsMdj ,d lekt’kkL=Kckcklkgsc vkacsMdj ,d lekt’kkL=K 
MkWMkWMkWMkW----    fcjknkj izfrHkk jaxjkofcjknkj izfrHkk jaxjkofcjknkj izfrHkk jaxjkofcjknkj izfrHkk jaxjko    

EkkÅyh egkfo|ky; oMkGk rk-m-lksykiwj ft-lksykiwj lekt’kkL=foHkkx 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk & 
HkkjrjRu MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ,d Fkksj lektlw/kkjd gksrs- v”ViSyw O;fDreRo vlysys MkW- 

ckcklkgsc vkacsMdj gs lekt’kkL=K] vFkZ’kkL=K] fof/krK] jkT;’kkL=K] ?kVukrK] i=dkj] dkexkj usrs] 
dzkarhdkjd ys[kd ]lektlw/kkjd b- fofo/k iSyw R;kaP;k O;fDreRokps fnlwu ;srkr- ekufo gDd feGfo.;klkBh 
misf{kr ?kVdklkBh >xM.kkjs rs >wa>kj usrs gksrs-uoHkkjrkP;k jkT;?kVusps f’kYidkj] vk/kwfud Hkkjrkps tud] 
yksd’kkghps nkrs o ekufo Lora™;kps egku dSokjh gksrs- Hkkjrh; lektO;oLFkps ‘kkL=h;n`”Vhdks.kkrwu v/;;u 
d:u R;kauh egRoiw.kZ fl/nkar ekaMys-lkekftd] /kkfeZd] jktfd;] ’kS{kf.kd] vkfFkZd b- fofo/k fo”k;koj foiwy 
ys[ku dsys vkgs- Hkkjrkrhy dksVîko/kh nfyr vKkukP;k va/kdkjkr ‘kdMkso”kZ f[krir iMys gksrs- lkekftd] 
/kkfeZd xwykefxjhP;k cssMîkr vMdwu iMysY;k loZ cgwtu lektkyk f’kf{kr d:u R;kauk lkekftd jktfd; 
gDd feGowu ns.;klkBh MkW- ckcklkgsckauh vkiys laiw.kZ vk;w”; ospys- lkekftd lerslkBhpk R;kapk la?k”kZ 
egku gksrk- Hkkjrh; lektO;oLFksps 'kkL=h;n`”Vhdks.kkrwu v/;;u d:u lekt’kkL=kP;k fodklkr Hkj ?kkryh-
lektkrhy fofo/k lkekftd fo”k;kP;k lanHkkZr oLrwfu”B i/nrhus v/;;u d:u egRoiw.kZ lekt’kkL=h; 
fl/nkar ekaMys-tkrhO;oLFksP;k lanHkkZr lw{ei.ks oSKkfudn`”Vhdks.kkoj vk/kkjhr v/;;u d:u fl/nkarkph ekaM.kh 
dsyh-R;kaps Hkkjrh; lekt’kkL=kP;k fodklkr egRokps ;ksxnku vkgs-Hkkjrkr lekt’kkL=kP;k v/;;ukyk lwjokr 
gks.;kiwohZp MkW- ckcklkgsckauh tkrhO;oLFskps ekuo’kkL=h; o lekt’kkL=h; la’kks/ku dsys-  

MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps lekt’kkL=krhy ;ksxnkukpk vk<kok ?ks.;kiwohZ R;kaP;k ftouifjp;kpk  
FkksMD;kr vk<kok iw<hyizek.ks  
ftou ifjp; &ftou ifjp; &ftou ifjp; &ftou ifjp; &    

MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kapk tUe 14 ,fizy 1891 jksth e/;izns’kkrhy egw ;k [ksMsxkokr >kyk- 
vkbZps uko fHkekckbZ rj ofMykaps uko jketh ladiky vls gksrs- ofMy baxzth y”djkr lqHksnkj gkssrs-o;kP;k 
lkrO;k o”khZ vkbZps fu/ku >kys-R;kaph vkR;k fejkckbZ ;kauh ckcklkgsckaps laxksiu dsys-nkiksyh ;sFks R;kaP;k 
izkFkfed f’k{k.kkyk lqjokr >kyh- 1907 e/;s eWfV/d >kyh- 1913 yk ch-,- >kys-1915 yk dksyafc;k 
fo|kfiBkrwu ,e-,- 1916 yk Hkkjrh; vFkZ’kkL=krhy ih-,p-Mh-inoh feGkyh-1920 e/;s yaMuyk tkowu 
jkT;’kkL= ]vFkZ’kkL= fo”k;krhy cWfjLVj inohpk vH;kl dsyk o 1923yk gh inoh laiknhr dsyh-1924 
lkyh Hkkjrkr R;kauh cfg”d`r fgrdkj.kh lHksph LFkkiuk dsyh-1927 yk R;kauh cfg”d`r Hkkjr gs o`Rri= lw: 
dsys-1932 yk iw.ks djkjkyk ekU;rk nsowu vLi`’;kaP;k jk[kho tkxspk iz’u /kkjhl /kjyk-1937 lkyh Lora™; 
etwj i{kkph LFkkiuk dsyh-1955lkyh Hkkjrh; ckS/n egklHksph LFkkiuk dsyh vkf.k 14 vkWDVksacj 1956 e/;s 
ckS/n/kekZpk Lohdkj dsyk-6 fMlsacj 1956 jksth R;kaph izk.kT;ksr ekoGyh- 
xazaFklaink  &xazaFklaink  &xazaFklaink  &xazaFklaink  &    

MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gs xk<s vH;kld gksrs-R;kaP;k egRoiw.kZ xzaFkke/;s 1916 e/khy Cast in India : 
Their mechanism Genesis and development, 1923 -The problem of rupee its origin and its solution , 
1947- Who were the shudras?,1948 –The untouchables :who are they and why they became 
untouchable,  1953-Annihiation of cast, 1953- Federation versus freedom, 1956- Buddha and his 
Dhamma, Thoughts on Pakisthan b- vusd xazFkkP;k ek/;ekrwu vLi`’;rk- o.kZO;oLFkk ]tkrhO;oLFkk 
Hkkjrh; lektkps oSKkuhd n`f”Vdks.kkrwu v/;;u d:u lektkph okLrfodrk ekaMyh- 
Lak’kks/kukpk mn~ns’k &Lak’kks/kukpk mn~ns’k &Lak’kks/kukpk mn~ns’k &Lak’kks/kukpk mn~ns’k &    
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Lak’kks/ku isij fyg.;kpk mn~ns’k iwf<y izek.ks 
1- lkfgR;kpk vk<kok ?ks.ks- 
2- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps lekt’kkL=krhy ;ksxnku Li”V dj.ks 
3- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k lkekthd dk;kZpk vk<kok ?ks.ks- 
4- v/;;ukrwu feGkysY;k rF;kP;k vk/kkjs fu”d”kZ ekaM.ks- 

x`fgrd`R; &x`fgrd`R; &x`fgrd`R; &x`fgrd`R; &    
la’kks/ku isij r;kj djrkauk iwf<y x`fgrd`R; ekaM.;kr vkys- 
1- MkW- ckcklkgsckauh Hkkjrh; lektkpk nfyroknh o ekuorkoknh n`f”Vdks.kkrwu vH;kl dsyk- 
2222---- MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gs lekt’kkL=Kk cjkscjp Fkksj lektlq/kkjd gksrs- 

rF;ladyu &rF;ladyu &rF;ladyu &rF;ladyu &    
la’kks/ku isij r;kj djrkauk nw¸;e rF;ladyukpk vk/kkj ?ks.;kr vkyk-  

MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdjakps lekt’kkL=krhy ;ksxnku vkf.k dk;ckcklkgsc vkacsMdjakps lekt’kkL=krhy ;ksxnku vkf.k dk;ckcklkgsc vkacsMdjakps lekt’kkL=krhy ;ksxnku vkf.k dk;ckcklkgsc vkacsMdjakps lekt’kkL=krhy ;ksxnku vkf.k dk;Z & Z & Z & Z &     
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gs la’kks/ku o`Rrhps fopkjoar o Hkkjrh; lektO;oLFksps xk<s vH;kld gksrs- 

R;kaP;k v/;;ukyk ‘kkL=h; n`f”Vdks.kkpk v/kkj vkgs- Hkkjrke/;s loZizFke ewacbZ fo|kihBkr 1919 e/;s lj 
isfV/d fxfMl ;kaP;k v/;{krs[kkyh lekt’kkL= foHkkxkph LFkkiuk >kyh R;kuarj iw<s Hkkjrh; lektkps 
‘kkL=h;i/nrhus v/;;u dj.kkjh fi<h fuekZ.k >kyh-vls vlys rjh Hkkjrh; lektkrhy tkrhO;oLFksps 
‘kkL=h;i/nrhus v/;;u dj.kkjs MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gs ifgys Hkkjrh; Eg.kkos ykxsy-    MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdjkauh Hkkjrh; lektO;oLFksrhy fofo/k ?kVdkpk vH;kl d:u Lora= v’kk fl/nkarkph ekaM.kh d:u 
Hkkjrh; lekt’kkL=kps nkyu le`/n dsys vkgs- MkW- ckcklkgsc gs folkO;k ‘krdkrhy ,d d`frf’ky dzkarhioZ 
gksrs- ekuoewDrh]’kks”k.kewDr lerkf/kf”Br lektfufeZrh] ekuorsph izfr”Bk] U;k;] lerk] ca/kwRo] Lora™;] 
LokfHkeku vkf.k vkRelUekukph ewY;s R;kauh lektkr :tfoyh-ek.klkyk ek.kwl Eg.kwu txo.kkjh vkf.k 
ijaijsP;k ekufld nkL;krwu ewDr dj.kkjh fopkjiz.kkyh R;kauh lektkyk fnyh- R;kaps lekt’kkL=krhy ;ksxnku 
vkf.k lektkP;k fodklklkBh dsysys dk;Z iwf<y izek.ks-  
1111---- tkrh mRiRrhpk fla/nkar o dk;Z &tkrh mRiRrhpk fla/nkar o dk;Z &tkrh mRiRrhpk fla/nkar o dk;Z &tkrh mRiRrhpk fla/nkar o dk;Z &    

MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh tkrhph fufeZrh ]tkrhps Lo:i ;k fo”k;h l[kksy vls ys[ku R;kauh 
R;kaP;k Annihilation of cast ;k xzaFkkr dsyk vkgs- 9 esa 1916 yk vesjhdsrhy dksyafc;k fo|kihBkr 
HkjysaY;k MkW-,-,- xksYMuok;>j ekuofoKku ijh”knse/;s o;kP;k 25 O;k o”khZ MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh 
Hkkjrkrhy tkrhps tM.k&?kM.k mRiRrh]fodkl gk la’kks/ku isij lknj dsyk- gk isij 1917 P;k bafM;u 
vWaUVhDosjh e/;s izdkf’kr >kyk-cfgZfookgkoj vkarjfookgkps opZ’o gsp [kjs rRo tkrhP;k fufeZrhlkBh 
dkj.khHkwr vkgs vlk fu”d”kZ R;kauh ekaMyk-    MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k ers tkrhO;oLFkk gh lkekftd lerk] 
ca/kwRo vkf.k Lora+™;kyk ?kkrd vkgs-R;kewGs tkrh O;oLFkk gh ekuoh ewY;kP;k fojks/kh vkgs vls Cast in India 
;k xzaFkkr R;kauh ekaMys-    MkW- ckcklkgsc vkacsMdj Eg.krkr]^tkrh laLFksus dsoG vLi`’;kauk NGys R;kauk nw%[k 
vkf.k nkjhnzî fnys vls ukgh rj tkrh laLFksP;k fufeZrhus laiw.kZ jk”V/kykp m/noLr d:u Vkdys*-
Annihilation of cast ;k xzaFkkr R;kauh tkrhfuewZyu lanHkkZr vkiys fopkj ekaMys-    MkW- ckcklkgsc vkacsMdj 
Eg.krkr]T;k fookg laLFksOnkjs tkrh laLFkk vLrhRokr vkY;k R;k fookg laLFkspk mi;ksx tkrh u”V dj.;klkBh 
dsyk ikfgts-tkrh fuewZyukpk [kjk mik; Eg.kts vkarjtkrh; fookg gks; gs Li”V dsys- tkr gk ,d 
Lo;ae;kZfnr lewg gks; gs MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh la’kks/kukvarh Li”V dsys vkgs- 1927 e/;s tkrhO;oLFkspk 
iwjLdkj dj.kk-;k euwLe`rhps R;kauh ngu dsys vkf.k vkarjtkrh; fookgkyk izksRlgku fnys- 
2-vLi`’;rs laca/khpk fl/nkar o dk;Z &vLi`’;rs laca/khpk fl/nkar o dk;Z &vLi`’;rs laca/khpk fl/nkar o dk;Z &vLi`’;rs laca/khpk fl/nkar o dk;Z &    
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1948 e/;s fygysY;k ‘The untouchables :who are they and why they became untouchable’ ;k 
xzaFkke/;s    R;kauh vLi`’; ewGps dks.k gksrs\R;kaph fufeZrh d’kh >kyh\ R;kaP;k mRiRrh fo”k;pk fl/nkar ekaMyk-
txkrhy vkf.k Hkkjrkrhy vLi`’;rk Hksnkph R;kaus foLr`r v’kh ppkZ dsyh- lekt’kkL=h; n`f”Vdks.kkrwu R;kauh 
;kpk vH;kl dsyk-oa’kHksn vkf.k O;olk;hd vk/kkjkoj vLi`’;kaph fufeZrh >kyh ;kyk vacsMdjkauh fojks/k 
d:u ^okrkgkr >kysys yksd Eg.kts vLi`’;*vlk fl/nkar ekaMyk-fofo/k iwjkO;kP;k vk/kkjs MkW-ckcklkgsc 
vkacsMdjkauh vkiyk fl/nkar Li”V d:u nk[kfoyk- ‘kwnz iwohZ dks.k gksrs\ Hkkjrkrhy vLi`’;kaph leL;k] 
vLi`’;rspk mxe]vLi`’;kalkBh dkWxzslus dk; dsys\ fofo/k xzaFkkaP;k ek/;ekrwu vLi`’;rsph fufeZrh o 
vLi`’;rk fuewZyukP;k vkiY;k rkRohd y<.;kph Hkwfedk ekaMyh vkgs-vLi`’;rsP;k lanHkkZr dsoG fy[kkup 
dsys ukgh rj R;kauh vkiY;k vLi`’; cka/kokauk vU;k;]vkR;kpkj] vlR;kpk izfrdkj dj.;kl vkf.k U;k; 
gDdklkBh la?k”kZ dj.;kl f’kdfoys-vLi`’;ke/khy LokfHkeku tkx`r dsyk-ofj”Bkaph ;kpuk d:u ukgh rj 
vU;k;kfo:/n >xMwu vkiys U;k; gDd feGfoys ikfgts v’kh f’kdou R;kauh fnyh- 

vLi`’;kaP;k lokZaxh.k pGoGhph /kwjk okgw ‘kdsy v’kh LakLFkk LFkkiu d:u R;kOnkjs dk;Z djkos 
;klkBh MkW- ckcklkgsckauh ewacbZ ;sFkhy nkeksnj gkWy] ijG ;sFks 20twyS 1924 jksth ^cfg”d`r fgrdkj.kh lHkk* 
;k ukokph laLFkk LFkkiu dsyh-^vLi`’;* ;k ‘kCnk,soth R;kauh ^cfg”d`r* vlk ‘kCn okijyk-;k cfg”d`r 
fgrdkj.kh lHksps czhnokD; ^f’kdk]la?kfVr Ogk vkf.k la?k”kZ djk*vls gksrs-;k lHksP;k orhus 3 ,fizy 1927 
jksth ^cfg”d`r Hkkjr*gs ikf{kd lq: dsys-/keZ]:<h]ijaijk]vLi`’;rk ;k laca/kh ‘kkL=h;n`f”Vdks.kkrwu fopkj ekaMys-
vkEgh vkiys ekuo tkrhl izkIr vlysys leku gDd ekxr vkgksr]v’kh Hkwfedk ?ksowu cfg”d`rkapk y<k gk 
tkxrhd ekuokP;k eqDrhP;k y<îkpk ,d Hkkx vkgs vls O;kid Lo:Ik MkW- vkacsMdjkauh feGowu fnys-
vLi`’;rk fuewZyuklkBh ukf’kd ;sfFky dkGkjke eafnj izos’k]egkM ;sfFky ponkj rGîkpk lR;kxzg dsyk- 
3333----/kekZfo”k;hpk fl/nka/kekZfo”k;hpk fl/nka/kekZfo”k;hpk fl/nka/kekZfo”k;hpk fl/nkar o dk;Z &r o dk;Z &r o dk;Z &r o dk;Z &    

MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh Hkkjrkrhy fofo/k /kekZpk l[kksy vlk vH;kl dsyk-rs Eg.krkr dh /keZ gk 
O;DrhP;k vk/;kfRed mUUkrhlkBh vko’;d vkgs-/kekZewGs vkRelaek/kku feGrs ek= /kekZe/;s Js”V & dfu”V 
vlk HksnHkko ulkok- /kekZus lokZuk leku ys[kys ikghts-R;kauh fganw /kekZrhy izFkk]ijaijk ;koj fVdk dsY;k- MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdjkauk ‘kaks”k.kewDr lekt fuekZ.k djk;pk gksrk-R;kauh f[kz’pu vkf.k ewLyhe /kekZrhy 
lekursP;k f’kdo.khpk iwjLdkj dsyk-T;k /kekZr e.kw”;kP;k e.kw”;Rokyk o R;kP;k ek.kwldhykfdaer ukgh rks 
/keZ dk; dkekpk\ v’kh fVdk dsyh-R;kaP;k ers /keZ gk uhrhoj vk/kkjhr vlwu foosd vkf.k foKkuk’kh lwlaxar 
vlrks-rks lerk]Lora™;]ca/kwRo];koj vk/kkjhr vlrks-T;k /kekZr lerk ]izse]vkiwydhph Hkkouk ulrs R;kyk /keZ 
Eg.kw u;s vls R;kau okVs-R;kaP;k ers /keZ gk cwf/nizkekU;oknh o ekuorkoknh vlkok- MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh 
vkiY;k vk;w”;krhy v[ksjps ioZ /keZ fparukr ?kkyoys vkgs- fganw/kekZrY;k tkrh vkf.k vLi`’;rsyk daVkGwu^eh 
fganw Eg.kwu tUeyks vlyks rjh eh fganw Eg.kwu ej.kkj ukgh * v’kh ?kks”k.kk dsyh-R;kauk lerk ]Lora™; vkf.k 
U;k;kpk iwjLdkj dj.kkjk /keZ gok gksrk-fganw /kekZyk R;kauh fo”kersps ekgsj?kj lacks/kys-;k fo”k;h cksyrkauk 
vkacsMdj Eg.krkr]^^ T;k /kEkZkr ek.klk’kh ek.kwlfdus okx.;kph eukbZ vkgs]rks /keZ ulwu f’kjtksjhph ltkoV 
vkgs-T;k /kekZr ek.klkph ek.kwldh vksG[k.ks v/keZ ekuys tkrs]rks /keZ ulwu jksx vkgs-T;k /kekZr veaxy 
Ik’kwapk Li’kZ >kyk vlrkauk pkyrks]i.k ek.klkapk Li’kZ pkyr ukgh ]rks /keZ ulwu osMxGi.kk vkgs-tks /keZ ,dk 
oxkZus fo|kf’kdw u;s ]/kulap; d: u;s]’kL=/kkj.k d: u;s]vls lkaxrks rks /keZ ulwu ek.klkP;k fto.kkps 
foMacu vkgs-tks /keZ vf’kf{krkauk vf’kf{kr jkgk ]fu/kZukauk fu/kZu jkgk v’kh f’kdou nsrks rks /keZ ulwu rh f’k{kk 
vkgs-**  

fganw /kekZpk fpfdRld vH;kl djrkauk o ckS/n/kekZps rRo ekaMrkauk /kekZr dk; ulkos o /kekZr dk; 
vlkos gs rRo ekaMys- MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k ers]ekuoh lektklkBh /kekZus mi;wDr v’kk rhu xjtk 
HkkxfoY;k ikfgts] R;k xjtk Eg.kts 1-/keZ gk vk/kwfud foKkuk’kh lwlaxr o lger vlyk ikghts 2-/kekZus 
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Lora™;]lerk]ca/kwRo ;k ewyHkwr rRokyk ekU;rk fnyh ikghts 3- /kekZus nkjhnzîkph Fkksjoh o egrh xkow u;s- 
MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k ers];k loZ xjtk dsoG ckS/n /keZp iw.kZ d: ‘kdrks dkj.k Hkxoku xkSre cq/nkus 
lkekftd]vkfFkZd o jktfd; Lora™;kpk iwjLdkj dsysyk vlwu L=h&iw:”k lekurspk iwjLdkj dsysyk 
vlY;kewGs lkekftd lerk fuekZ.k gks.;klkBh ,deso ckS/n /keZp ;ksX; vkgs vlk fu”d”kZ ekaMyk-  
4444----Lrjhdj.k O;oLFksfo”k;kpk fl/nkar o dk;Z &Lrjhdj.k O;oLFksfo”k;kpk fl/nkar o dk;Z &Lrjhdj.k O;oLFksfo”k;kpk fl/nkar o dk;Z &Lrjhdj.k O;oLFksfo”k;kpk fl/nkar o dk;Z &    

Lkkekftd Lrjhdj.k gh lekt’kkL=krhy egRokph ladYiuk vkgs-txkrhy izR;sd lektkr Lrjhdj.k 
vk<Gwu ;srs- oxZ fdaok oa’kkP;k vk/kkjs Lrjhdj.k fnlwu ;srs-MkW-vkacsMdjkauh Hkkjrh; Lrjhdj.k O;oLFksoj 
izdk’k Vkdyk-R;kaP;k ers Hkkjrh; lektkr fganw e/;s fuekZ.k >kysys oxZ gs o.kkZoj vk/kkjhr vkgs-ifjorZ.k gk 
fulxkZpk fu;e vkgs ek= gs pkjo.kZ vijhorZ.kh; gksrs-pkrwo.kZO;oLFksyk oxhZdj.kkph O;oLFkk Eg.k.ks gs R;kauk 
ekU; uOgrs dkj.k ;k o.kZO;oLFksr tkf.koiwoZd fuekZ.k dsysys naMltk fo”k;d fu;e varHkwZr gksrs- ;k 
o.kZO;oLFksph fuehZrh gh /kkfeZd vk/kkjkoj >kyh vkf.k Eg.kwu R;kauh ;k O;oLFksyk pwfdps ekuys-dkj.k o.kZ 
O;oLFksoj vk/kkjhr vlysys Lrjhdj.k gs cafnLr Lrjhdj.k vlwu rs O;fDrP;k lektkP;k fodklkyk ?kkrd 
vkgs-gs MkW-ckcklkgsckauh Li”V dsys- R;kauh cfg”d`r Hkkjr o eqduk;d ;k o`Rri=krwu tkrhO;oLFkk o 
o.kZO;oLFksoj ekBîk izek.kkr fVdk dsyh- fganw/keZxzaFkkapk l[kksy vH;kl d:u o.kZO;oLFkk vLi`’;kl d’kh 
tckcnkj Bjyh ;kps Lif”Vdj.k fnys- 
5555----Ekkuorkoknkpk fl/nkar vkf.k dk;Z &Ekkuorkoknkpk fl/nkar vkf.k dk;Z &Ekkuorkoknkpk fl/nkar vkf.k dk;Z &Ekkuorkoknkpk fl/nkar vkf.k dk;Z &    

Ekk.klkyk ek.kwl Eg.kwu tx.;kpk gDd feGowu ns.ks gk MkW-vkcsMdjkaps vafre /;s; gksrs-ekuork gk 
R;kaP;k loZ fopkjkpk dsanzfcanw gksrk-dks.krkgh HksnHkko u ekurk ekuo gh ,dp tkr vlwu ek.klkus ek.klk’kh 
ek.kwlfd.ks okxkos gh ek.korkoknh fopkjlj.kh MkW-ckcklkgsckaph gksrh-Lora™;]lerk]ca/kwRo o U;k; ;k rRokoj 
ekuorkoknh fopkj vk/kkjhr gksrs- lekftd iwufuZek.kklkBh gs rRo vR;sar egRokps gksrs- ekDlZpk lektokn 
R;kauk ekU; gksrk i.k fgalsP;k fdaok dzkarhP;k ek/;ekrwu lektokn R;kauk ekU; uOgrs- MkW- vkacsMdjkauk vlk 
lekt fuekZ.k djk;pk gksrk T;k lektkr O;fDr &O;fDre/;s tUe ]tkr]fyax]/keZ b- vk/kkjs HksnHkko u gksrk 
lokZuk izxrh vkf.k fodklklkBh leku la/kh feGsy f’kok; gk lekt :<h] va/kJ?nk ]deZdkaMiklwu ewDr 
vlsy-ekuoh ewY;kauk izLFkfir dj.;klkBh tkrh O;oLFksyk lekIr dj.ks vko’;d ekuys-  

MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh 25 fMlsacj 1927 jksth egkMP;k lR;kxzgke/;s euwLer̀h ;k fganwP;k ifo= 
ekuysY;k /keZxzaFkkps tkghj ngu dsys-;k euqLe`rhus ‘kwnz lewn;kyk o L=h;kauk vfr’k; dfu”V ys[kys gksrs-
euwLe`rhps ngu d:u MkW-vkacsMdjkauh lukruh izo`Rrhpk fu”k/k dsyk-    Hkkjrh; jkT;?kVuse/;s vuwlwfpr tkrh 
]tekrh vkf.k L=h;klkBh egRoiw.kZ rjrwnh dsY;k-jkT;?kVusP;k mn~ns’kif=dse/;sp loZp ukxjhdkauk lkekftd] 
vkfFkZd] jktfd; U;k;kps o lekursps gDd fnys-tkr] /keZ] oa’k ]fyax] jghokl vlk dks.krkgh HksnHkko u 
djrk lekursps gDd cgky dsys- L=h;kaP;k laiw.kZ izxrhlkBh mUurhlkBh vkf.k eqDrhlkBh Hkkjrh; L=h;kauk 
dk;nsf’kj gDd fnys- fganwdksM fcykP;k ek/;ekrwu L=h;klkBh vR;sar egRoiw.kZ dke dsys-                           
fu”d”kZ&fu”d”kZ&fu”d”kZ&fu”d”kZ&    

la’kks/ku isij r;kj djrkauk feGkysY;k rF;kP;k vk/kkjs fu?kkysys fu”d”kZ gs iwf<y izek.ks- 
1- Hkkjrkr lekt’kkL= foHkkx LFkkiusiwfoZp Hkkjrkrhy tkrhph mRiRrh o fodkl ;k lanHkkZr ‘kkL=h;n`f”Vus 

vH;kl dj.kkjs gs ifgys Hkkjrh; lekt’kkL=K vkgs- 
2-  MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh vLi`’;rk fufeZrh lanHkkZr fl/nkar eakMwu rks fofo/k ?kVusP;k vk/kkjs fl/n 

d:u nk[kfoyk- 
3- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh nyhroknh n`f”Vdks.kkpk fodkl dsyk- 
4- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh fofo/k lkekftd fo”k;kP;k lanHkkZr oSKkfudn`f”Vdks.kkoj vk/kkjhr v/;;u 

d:u fl/nkar ekaMys- 
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5- Hkkjrkrhy /keZ fpfdRlsP;k lanHkkZr MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaph Hkwfedk gh egRoiw.kZ jkghyh- 
6- Ekkuo gk dsanzfcanw Bsowu MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh ekuorkoknh n`f”Vdks.k ekaMyk-;k n`f”Vdks.kkrwu R;kauh 

/keZ]tkrh]vLi`’;rk]lkekftd ijhorZukpk vH;kl dsyk- 
7- Lkekt’kkL=kyk le`/n dj.;klkBh MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps fopkj o dk;Z eksykps Bjys- 
8- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh ek.klkyk ek.kwl Eg.kwu txo.kkjh vkf.k ijaijsP;k ekufld nkL;krwu ewDr 

dj.kkjh fopkjiz.kkyh lektkyk fnyh- 
9- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh /keZfujis{k]ekuorkoknh n`f”Vdks.k fodf’kr dj.;klkBh vkf.k izxrf’ky 

Hkkjr fuekZ.k dj.;klkBh lektkr Lora™;]lerk]ca/kwRo gs ewY; :tkos ;klkBh  ekuoh Lora™;kps 
fopkj ekaMys rs fopkj vktgh izsj.kknk;h vkgs- 

LkkjkLkkjkLkkjkLkkjka’k &a’k &a’k &a’k &    
Hkkjrkrhy ,d egku lektlw/kkjd Eg.kwu MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauk vksG[kys tkrs- izpaM 

cwf/neRrk] lektklkBh vlhe R;kx dj.kkjs] nyhr lektkyk gDd feGowu ns.kkjs] egkMpk lR;kxzg] euwLe`rhps 
ngu] eafnj lR;kxzg] ’ksrd-;kapk dSokjh] xksyest ifj”kn]iw.ks djkj]Lora= etwji{k] cfg”d`r fgrdkj.kh lHksph 
LFkkiuk] nfyr f’k{k.k laLFksph LFkiuk] ihiYl ,T;wds’ku lkslk;Vhph LFkkiuk] efgykalkBhps dk;Z] 
Lokra=y<îkr lgHkkx b- vusd dk;kZlkBh R;kauh vkiys vk;w”; [kpZ dsys-f’kdk la?kfVr Ogk vkf.k la?k”kZ djk 
vlk ewyea= R;kauh lektkyk fnyk- rs Hkkjrh; lektO;oLFksps xk<s vH;kld gksrs-R;kaP;k v/;;ukyk 
‘kkL=h;n`f”Vdks.kkpk vk/kkj gksrk- lkekftd ekuorkoknh n`f”Vdks.kkrwu Hkkjrh; lektkpk l[ksky  vH;kl d:u 
Lora™;]lerk] ca/kwRo vkf.k lkekftd U;k; ;koj MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh Hkj fnyk- Hkkjrkrhy lkekftd 
vlekurk]vLi`’;rk]tkrh; O;oLFkk u”V dj.;klkBh o lektkr lekurk vku.;klkBh iz;Ru dsyk- Hkkjrkrhy 
nfyrkaps dSokjh lkekftd ]/kkfeZd] jktfd; O;oLFksoj dk;e Blk meVfo.kkjs ,d d`frf’ky fopkjoar]Hkkjrh; 
jkT;?kVusps f’kYidkj] rGkxkGkrhy yksdkP;k m/nkjklkBh /kMiM.kkjk ekuorkoknkpk iwjLdrkZ R;kaps fofo/k 
fo”k;kojhy l[kksy v/;;u vkf.k ekaMysys fl/nkar gs vR;sar egRokps vkgs- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps dk;Z 
gs dsoG nfyrkaiwjrsp e;kZnhr ukgh- HkkjrjRu MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh vkiY;k vk;w”;kP;k 65 o”kkZr 
ns’kkyk lkekftd] vkfFkZd] jktfurhd] ’kS{kf.kd] /kkfeZd] ,sfrgklhd] lkaLd`frd] lkfgR;hd] vkS|ksxhd] 
laoS/kkfud lg osxosxG;k {ks=kkr vusd dke d:u vk/kwfud jk”V/kP;k fuekZ.kkr vewY; ;ksxnku fnys-         
lanHkZxzaFk &lanHkZxzaFk &lanHkZxzaFk &lanHkZxzaFk &    
1- vfHktkr lektkrhy fopkj & MkW- izfni vkxykos ]lkbZukFk izdk’ku ]ukxiwj 
2- MkW-ckcklkgsc vakcMdjkaps pfj= & /kuat; fdj]ikWI;wyj izdk’ku ]eqacbZ- 
3- MkW-ckcklkgsc vakcMdjkaps lkekftd fopkj & ‘kadjjko [kjkr]banzk;.kh lkfgR; izdk’ku ] iw.ks  
4- tkrhizFksps fo/noalu & MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ]vuq-xkSre f’kans] 
5- MkW-vkacsMdj vkSj ,d ekuorkoknh fo’ys”k.k & MkW-ijekuUn flag]MkW-dwaHkkj 
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Lkekt”kkL=K MkWLkekt”kkL=K MkWLkekt”kkL=K MkWLkekt”kkL=K MkW----    ckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdj    
    

izkizkizkizk----    vkdka{kk dkacGsvkdka{kk dkacGsvkdka{kk dkacGsvkdka{kk dkacGs    
lekt”kkL= foHkkx dS-ckiwlkgsc ikVhy ,dacsdj egkfo|ky;] mnxhj rk-mnxhj ft-ykrwj 

 

MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaps ;ksxnku Hkkjrh; lektkP;k n`f’Vdksukrwu cgqeq[kh Lo:ikps vlY;kps 
vk<Grs- R;kaP;k v/;;ukeqGs la”kks/kukeqGs vkf.k lekt lq/kkj.kkRed dk;kZeqGs rs lca/k txkyk ifjfpr vkgsr- 
fof/krTK] vFkZrTK] lekt”kkL=K] ?kVukrTK] i=dkj] ys[kd] dkexkj usrk] lektlq/kkjd] dq”ky la?kVd] 
jktdh; usrk bR;knh fofo/k vaxs MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k O;fDreÙokph vk<Gwu ;srkr- i.k ckcklkgsc gs 
,d lekt”kkL=K gksrs gh xks’V loZlkekU; yksdkauk vkrki;Zar ekfgr uOgrh- lektlq/kkjd rj vkacsMdj 
gksrsp R;klkscrp Hkkjrh; lektO;oLFksps xk<s vH;kld gksrs- ,d la”kks/kd gksrs- dksyafc;k] vkWDlQMZ] ckWu 
b- txizfl) fo|kihBkar R;kauh v/;;u dsys- eksBeksBs la”kks/kuij izca/k fyfgys- R;keqGs R;kaP;k fopkjkae/;s 
oLrqfu’Brk vf.k rkfdZdrk vk<Grs R;keqGsp ckcklkgsckauh lektlq/kkj.kk dj.;kcjkscjp lektkrhy vekuq’k 
tkrh] /kkfeZd deZdkaM] vLi`”;rk b- laca/kh rkfdZd o la”kks/kukRed i)rhus v/;;u d:u R;krhy nks’kLFkGs 
nk[kowu R;koj mik; lqpfoys vkgsr- ts la”kks/ku brj lektlq/kkjdkaP;k dk;kZP;k ckcrhr Dofprp vk<Grs- 
MkW-,l-Ogh- dsrdj ;kapk viokn lksMY;kl MkW-ckcklkgsckaiwohZ brj dks.kR;kgh Hkkjrh; fopkjoarkus 
lekt”kkL=h; fopkj ekaMys ukghr vkf.k fo”ks’k Eg.kts ckcklkgsckaP;k la”kks/kukph n[ky uarjP;k Hkkjrh; 
lekt”kkL=Kkauh ?ksryh ukgh- R;keqGs ckcklkgsckauh vkiY;k lekt”kkL=h; fl)karkrwu Hkkjrh; lekt”kkL=kps 
nkyu le`) dsys vlrkukgh vkrki;Zar gs v/;;u nqyZf{krp jkfgys gksrs- 

Ykgkui.kkiklwup ckcklkgsckauk okpukph vkoM vlY;kus vH;klkP;k iqLrdkcjkscj brj vokarj 
okpugh R;kaP;kdMwu Hkjiwj >kys gksrs- ,fyfQLVu dkWyste/;s ch-,- ps f”k{k.k ?ks.;kl vkfFkZd vMp.k tsOgk 
lrkow ykxyh rsOgk R;kaph gh vMp.k dsGwLdj xq:thauh l;kthjko xk;dokMkaP;k fun”kZukl vk.kwu fnyh- 
l;kthjkokauk gksrd:] ifjJeh] vLi`”; fo|kF;kZph lsok djk;ph bPNk gksrh- i.k gh enr djrkuk rs 
fo|kFkhZ [kjkp izfrHkklaiUu] ifjJeh vkgs dk\ ;kph rs ijh{kk ?ksr vlr- R;kauh ckcklkgsckaphgh ijh{kk 
?ks.;kps Bjfoys- lq:okrhyk rj ckcklkgsckauk ijh{ksP;k Hkhrhus rsFkwu iGwu tkosls okVys- i.k ijh{ksr ikl 
>kyks rj vkiY;k vk;q’;krhy dkGks[k feV.ko.kkjk lw;Zp vkiY;kyk feG.kkj vls R;kauk okVys- 
l;kthjkokauh R;kauk lekt”kkL=k”kh lacaf/kr vusd iz”u fopkjys- R;kr O;Drhp lekt fuekZ.k djrks gs 
dFku cjkscj vkgs dk\ gs fo/kku fganw /kekZyk ykxw iMrs dk\ tkrhO;oLFkk mfpr ekurk ;sbZy dk\ ;k 
tkfrO;oLFksr lq/kkj d:u lektO;oLFksph ik;k ?kkyrk ;sbZy vls rqyk okVrs dk\ vls fdrhrjh iz”u 
fopkjys- ckcklkgsckaps o; rsOgk tserse 15&16 o’kZ gksrs- i.k vokarj okpukus R;kaph cq)h KkukP;k ckcrhr 
izxYHk >kyh gksrh- R;kauh izR;sd iz”ukph mÙkjs vR;ar [kqchus fnyh- R;kaph izfrHkklaiUurk ikgwu l;kthjko 
FkDd >kys- R;keqGs l;kthjkokauh ch-,- lkBh o iq<s mPps f”k{k.klkBhgh ckcklkgsckauk f”k’;o`Ùkh eatwj dsyh- 
Eg.ktsp R;kaP;k mRd’kkZpk ekxZ R;kaP;k lekt”kkL=h; vH;klkrwu [kqyk >kyk- 

Lkekftd fo’k;kP;k lanHkkZr lekt”kkL=h; n`f’Vdksukrwu ckcklkgsckauh vusd xzaFk fyfgys vkgsr- 
fofo/k lkekftd fo’k;kP;k lanHkkZr dsoG ojojps ys[ku dssys ukgh rj vusd egÙoiw.kZ lekt”kkL=h; 
fl)kar ekaMys vkgsr- R;kr Caste in India Its Mechanism, Genesis and Development (1916) ¼Hkkjrkrhy 
tkrh] ;a=.kk] mRiÙkh vkf.k fodkl½] Annihilation of Caste (1936) ¼tkrhlaLFksps fuewZyu* Who were the 

Shudras? (1946) ¼”kqnz iwohZ dks.k gksrs\½] Untouchable, who were they and why they become 

untouchables (1948) ¼vLi`”; iwohZ dks.k gksrs vkf.k rs vLi`”; dk cuys\½] Philosophy of Hinduism, 

Untouchables and untouchability-Social, Political, Religions vls fdrhrjh xzaFk ckcklkgsckaps 
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ikfgys vlrk vkacsMdj gs lekt”kkL=K gksrs vls R;kaP;k xzaFkkaP;k v/;;uko:u fl) gksrs- ckcklkgsckauh 
nfyr lektkP;k fodklkP;k n`’Vhus nfyroknh n`f’Vdksukrwu lekt”kkL=h; v/;;u dsys rj vf[ky ekuo 
tkrhP;k dY;k.kklkBh lkekfTkd] ekuorkoknh ǹf’Vdksu leksj Bsoyk- 

Hkkjrkr 1919 e/;s eqacbZ fo|kihBkr Lora= lekt”kkL= foHkkx lq: >kyk ijarq 1919 iwohZ 
lekt”kkL=h; v/;;ukeqGs ,d Hkkjrh; lekt”kkL=K Eg.kwu MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaph vksG[k fuekZ.k >kyh 
gksrh gs fo”ks’k- vesfjdsP;k dksyafc;k fo|kihBkr 9 es 1916 yk HkjysY;k ^MkW-,-,- xksYMu ok;>j ekuo 
foKku ifj’knsr* 25 o’kkZaP;k ,dk r:.k Hkkjrh; lekt”kkL=Kkus Hkkx ?ksryk gksrk- R;k r:.k Hkkjrh; 
lekt”kkL=Kkus ;k ifj’knsr ^Hkkjrkrhy tkrhph ?kM.k] mRiÙkh vkf.k fodkl* gk Lka”kks/kuij isij lknj dsyk 
gksrk- gk isij 1917 P;k ^bafM;u vWUVhDosjh* e/;s izfl) >kyk gksrk- gk r:.k Hkkjrh; la”kks/kd Eg.kts MkW-
ch-vkj- vkacsMdj- ;k la”kks/kuij isije/;s tkrh d”kk fuekZ.k >kY;k\ R;k dk fVdwu jkfgY;k\ ;klaca/khps 
ekuo”kkL=h;] lekt”kkL=h; fo”ys’k.k ckcklkgsckauh dsys- ckcklkgsckauh tkrhvk/kkjkoj Hkkjrh; fganw 
lektkekQZr dsyh tk.kkjh vekuq’k okx.kwd izFkep txkP;k os”khoj fun”kZukl vk.kwu ns.;kps dke dsys- 
tkrhP;k lanHkkZr vR;ar Lkq{ei.ks oSKkfud v/;;u dj.;kps Js; ckcklkgsckadMsp tkrs- Hkkjrh; lektkrhy 
tkrhpk mn; Li’V djrkuk ckcklkgsc Eg.krkr dh] lq:okrhyk Hkkjrkr o.kZO;oLFkk gksrh] frps Lo:Ik 
oxkZlkj[ks gksrs- R;kr czkEg.k] {kf=;] oS”;] “kwnz gh pkj o.kZ oxZO;oLFkslkj[kh gksrh- R;kr O;Drhyk vkiY;k 
dr`ZRokuqlkj o.kZ cnyrk ;sr gksrk- iq<s ;k oxkZrhy eqDr izos”k i)rh can >kyh- rs oxZ Loe;kZfnr cuys- 
rsFkwup tkr mn;kl vkyh- tkrhrY;k tkrhrp fookg dj.;kpk ixMk iMyk- cfgfoZokgkoj varfoZokgkps 
opZLo gsp [kjs rÙo tkrhP;k fufeZrhl dkj.khHkwr gksrs- varxZr fookg gh fganw fookgkphp ns.k vlwu R;kph 
lq:okr czkEg.k tkrhrwu >kyh- czkEg.kkauh tkrhvarxZr fookg dj.;kl lq:okr dsY;keqGs vczkEg.k iksV 
foHkkx fdaok o.kkZuh ;k izFksps vuqdj.k dsys vkf.k gGwgGw varxZr fookgkph izFkk ikG.kkÚ;k tkrhr :ikarjhr 
>kys- O;Drh xVkarxZr o tkrhvarxZr fookg dj.;klkBh L=h&iq#’kkph leku la[;k dk;e jkg.;keqGsp 
xVkrY;k xVkr yXu dj.;kph :<h “kkcwr Bso.ks “kD; gksrs vkf.k tj L=h&iq:’kkaP;k la[;sr rQkor fuekZ.k 
>kyh rj yksd xVkckgsj vFkkZr tkrhckgsj yXu djrhr v”kh Hkhrh tkrh fVdowu Bsow bfPN.kkÚ;k yksdkauk 
okVr gksrh- R;keqGs L=h&iq#’kkaP;k la[;srhy rQkor nwj dj.;klkBhp lrhizFkk] fo/kok iqufoZokgkl canh] 
fo/kqjkaoj czEgp;Z O;oLFkk] yXu ;ksX; vlysY;k eqyh”kh R;kaps yXu ykowu ns.ks ;k loZ :<h tkrhP;k 
?kM.khlkBhp d”kk fuekZ.k dj.;kr vkY;k vkf.k :<hP;k ekxs xkSjokps rÙoKku dls fuekZ.k dj.;kr vkys 
gs ckcklkgsckauh fl) d: nk[kfoys- 
tkrhO;oLFkk ,dtkrhO;oLFkk ,dtkrhO;oLFkk ,dtkrhO;oLFkk ,d    lkekftd leL;klkekftd leL;klkekftd leL;klkekftd leL;k    

vusd la”kks/kdkauh vkf.k lektlq/kkjdkauh tkr gh ,d lkekftd leL;k vkgs vls izfriknu dsys- 
i.k tkrhO;oLFkseqGs dks.kdks.kR;k leL;k fuekZ.k gksrkr ;kps lq{e v/;;u dq.khgh dsys ukgh- QDr 
ckcklkgsckauhp tkrhP;k fofo/k nq’ifj.kkekaph ppkZ dsyh vkgs- ckcklkgsckaP;k ers] tkrhph leL;k gh dsoG 
lektewyd ukgh- rh tj lkekftd leL;k vlrh rj rh leL;k vkrki;Zar u’V >kyh vlrh- 
tkrhO;oLFksyk /kkfeZd ekU;rk vlY;keqGs rh “ksdMks o’kkZaiklwu fVdwu vkgs- gs ckcklkgsckauh fl) dsys- 
ckcklkgsckaP;k ers] tkrhO;oLFkk gh leL;k fuekZ.k dj.kkjh ,d O;oLFkk vkgs- vktP;k vk/kqfud dkGkrgh 
ckcklkgsckaps gs fo/kku vxnh cjkscj ykxw iMrs- tkfrO;oLFkspk lkekftd] /kkfeZd] lkaL—frd] jktdh;] 
vkfFkZd bR;knh loZ {ks=koj izHkko iMysyk fnlwu ;srks- R;krwup tkrhoj vk/kkfjr jktdkj.k] tkrh; izfr’Bk 
ti.;klkBh ^vkWuj fdfyax* v”kk fdrhrjh leL;k fuekZ.k >kysY;k vkiY;kyk fnlwu ;srkr- 

‘Annihilation of Caste System’ ;k xzaFkkr ckcklkgsckauh tkfrO;oLFksps fuewZyu dks.kR;k i)rhus 
djrk ;sbZy ;klaca/khps fo”ys’k.k dssys vkgs- dkgh fo}kukauh tkrhokn u’V dj.;klkBh iksVtkrh u’V 
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djkO;kr ;kf”kok; vkarjtkrh; lgHkkstu b- mik; lkafxrys vkgsr- i.k iksVtkrh u’V dj.;keqGs] lgHkkstu 
dsY;keqGs vkiqydhph Hkkouk tkrh&tkrhr fuekZ.k gks.kkj ukgh rj jDrlaca/kkusp vkiqydhph Hkkouk fuekZ.k 
gksrs- vkarjtkrh; fookgkrwu fuekZ.k gks.kkÚ;k ukrslaca/kkP;k Hkkousf”kok; tkrhus fuekZ.k dssysyk foHkDri.kk] 
ijdsi.kkph Hkkouk] nqgh u’V gks.kkj ukgh- Eg.kwu ckcklkgsc tkrh eksM.;kpk [kjk mik; Eg.kts ^vkarjtkrh; 
fookg* gks; ;k fu’d’kkZi;Zar ;srkr- vkarjtkrh; fookg lgt ?kMwu ;s.kkj ukgh rj T;k /keZ”kkL=kauh 
tkfrO;oLFksP;k dYiuk fcacfoY;k] R;k /keZ”kkL=kP;k] /keZxzaFkkP;k fo”okl J)k u’V dsY;k ikfgtsr rsOgkp 
tkrhP;k rVcanh dkslGrhy o vkarjtkrh; fookg ?kMrhy- gs fufHkZM ijarq oLrqfu’B fu’d’kZ ckcklkgsckauh 
ekaMys vkgsr- 

‘Who are the Untouchables or Theory of Broken Men’ ¼vLi`”; iwohZ dks.k gksrs\ fdaok okrkgr 
>kysY;k yksdkapk fl)kar½ ;kr ckcklkgsc Li’V djrkr dh] izkjafHkd lekt gk HkVdk gksrk- “ksrhpk “kks/k 
ykxY;kuarj R;kps HkVds thou fLFkj >kys- i.k T;k tekrh vfLFkj gksR;k R;k fLFkj tekrhoj vkØe.k d: 
ykxY;k- ;k ijLij ;q)kr ,[kk|k VksGhpk laiw.kZ uk”k gks.;k,soth frpk ijkHko gksowu frph okrkgr gksr 
vls- ijkHkwr VksGhps ygku&ygku xV gksr vlr- v”kk izdkjs vkfne lektkr nksu izdkjps lewg vfLrRokr 
gksrs- R;kr ifgyk LFkk;h lewg T;kauk HkVD;k lewgkiklwu laj{k.kkph o fuxjk.khph vko”;drk gksrh o nqljk 
tks ijkHkwr o okrkgr >kysY;k yksdkapk vlwu R;kaP;kiq<s vkokl o fuokZgkP;k xjtk izkIr dj.;kpk iz”u 
fuekZ.k >kyk- ;k nksu leqgkauh ijLijkr djkj dsyk- T;kuqlkj okrkgr >kysY;k yksdkauh LFkk;h tekrhps 
laj{k.k o VsgG.kh dj.;kps dke Lohdkjys vkf.k R;kaP;k ekscnY;kr R;kauk vUUk vkf.k vkJ; ns.;kps LFkk;h 
tekrhauh ekU; dsys- okrkgr >kysys yksd LFkk;h tekrhps laj{k.k dj.;klkBh xkoP;k ckgsj jkgw ykxys- i.k 
xkoP;k ckgsj jkg.kkÚ;k v”kk tekrhauk vLi`”; dk EgVys tkÅ ykxys ;kps iqjkO;kfu”kh oLrqfu’B fo”ys’k.k 
ckcklkgsckauh dsys vkgs- okrkgr >kysyh gs yksd ckS) /kekZP;k izHkkok[kkyh vkyh o R;kauh ckS) /kekZpk 
Lohdkj dsyk- ckS) /kekZps rÙoKku tkfrO;oLFksP;k fojks/kh gksrs- rlsp czkEg.k oxkZps opZLo R;kauh ukdkjys 
gksrs- R;keqGs v”kk okrkgr >kysY;k yksdkafo’k;hph ?k`.kk o frjLdkjkph Hkkouk ;keqGs gk lewg vLi`”; 
eku.;kr vkyk- rlsp xksekal czkEg.kkauh oT;Z dsys gksrs- i.k okrkgr >kysY;k yksdkauh rs lq:p Bsoys- Eg.kwu 
R;kauk vLi`”; Bjfoys xsys- R;kapk ntkZ LFkk;h yksdkais{kk [kkypk Bso.;kr vkyk- R;kaP;klkscr [kkuiku] 
fookglaca/k izLFkkfir dj.ks fuf’k) eku.;kr vkys- v”kk izdkjs ckcklkgsckauh vLi`”; gs ewGps okrkgr >kysys 
yksd gksrs gs fl) d:u nk[kfoys- vkacsMdjkauh ,sfrgkfld ?kVukaP;k vk/kkjkoj vkiyk vLi`”;rslaca/khpk 
fl)kar ekaMyk vlyk rjh R;kauh oLrqfu’B n`f’Vdksu Bsowu vLi`”; gs ewGps dks.k vkgsr ;kpk “kks/k ?ksryk- 

Hkkjrh; lektkrhy /keZ fpfdRlsP;k ijaijsr ckcklkgsckaph Hkwfedk egÙoiw.kZ jkfgyh vkgs- 
ckcklkgsckauh fofo/k /kekZpk lekt”kkL=h; n`f’Vdksukrwu rkSyfud Ik)rhus vH;kl dsyk- ^fjMYl bu fganw>e* 
lkj[;k xzaFkkrwu fganw /kekZrhy nks’k nk[kfoys- ckcklkgsckauh /keZ fpfdRlk djrkuk fganw dks.kkl Eg.kkos\ 
tkrhO;oLFkk d”kh fuekZ.k >kyh\ osn lukru dls\ osnkps ewG useds dks.krs\ deZdkaMkps Lrkse b- iz”ukapk 
“kks/k ?ksryk- euqLer̀hps [kaM.k o ngugh dsys- fganw /kekZr lq/kkj.kkgh lqpfoY;k- i.k fdrhgh iz;Ru d:u fganw 
/kekZP;k ekufldrsr cny gks.ks “kD; ulY;keqGs “ksoVh rs ckS) /kekZP;k rÙok”kh lqlaxr >kys o R;kauh 
/kekZarj d:u ckS) /kekZr izos”k dssyk- ‘The Buddha and His Dhamma’ gk ekSfyd xzaFk R;kauh fyfgyk- 
T;kps izdk”ku R;kaP;k egkifjfuokZ.kkuarj >kys- gk R;kaP;k /keZfpfdRlspkp ,d Hkkx gksrk- 

Ckkcklkgsckauh Hkkjrh; lektkrhy fL=;kaP;k lkekftd ntkZps l[kksy v/;;u dsys o R;koj ^fganw 
fL=;kaph mUurh o vuorh* gk ys[k fyfgyk- ckcklkgsckauh fL=;kaP;k lkekftd ntkZr lq/kkj.kk OgkO;kr 
;klkBh ekxZ lkafxryk- dqVqac fu;kstukpk R;kapk gsrw L=h fodkl gksrk- L=h dsk.kR;kgh tkrhph vlks rh 
nfyrp vkgs vls y{kkr ?ksowu fL=;kauk iq#’kkaP;k cjkscjhus LFkku feGkos ;klkBh R;kauh laln lHkkx`gkr ^fganw 
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dksM fcy* ekaMys gksrs- 1951 e/;s gs fcy eatwj >kys ukgh- Eg.kwu R;kauh vkiY;k eaf=inkpk jkthukek fnyk- 
;ko:u R;kapk L=hgDdkekxpk R;kx fnlwu ;srks- 

Ckkcklkgsc vkacsMdjkauh Hkkjrh; lektkrhy vFkZO;oLFksps l[kksy v/;;u d:u lkekftd lerk 
izLFkkfir Ogkoh ;klkBh vkfFkZd lerk d”kh fuekZ.k djrk ;sbZy ;koj Hkj fnyk- R;kaP;k v/;;uke/;s 
izkeq[;kus R;kauh ^izkphu Hkkjrh; O;kikj* ¼1915½] ^Hkkjrkps jk’Vªh; mRiUu % ,d ,sfrgkfld o fo”ys’k.kkRed 
v/;;u* ¼1916½] fczfV”k Hkkjrkrhy jkts”kkgh] foÙkkps izknsf”kd fodsanzhdj.k] fczfV”k Hkkjrkrhy izkafrd 
vFkZO;oLFksph mRØkarh] ^n izkWCyse vkWQ :ih* b- “kks/kfuca/kkaP;k ek/;ekrwu Hkkjrkrhy vkfFkZd n;uh;rsps fp= 
js[kkVys- 

Ckkcklkgsc vkacsMdjkauh HkkjrkP;k jktdh; ifjfLFkrhps ns[khy v/;;u dsys gksrs- Hkkjrh; lektklkBh 
vko”;d v”kh “kkluiz.kkyh Eg.kwu ^yksd”kkgh* “kklu iz.kkyhpk R;kauh mYys[k dssyk- yksd”kkghoj R;kaph 
izpaM fu’Bk gksrh- fofo/krsus uVysY;k Hkkjrh; lektkyk Lokra™;] lerk] ca/kqrk o lkekftd U;k; ;koj 
vk/kkjysyh lalnh; “kklu iz.kkyh rk: “kdrs vls fopkj R;kauh ekaMys- R;kauh jkT; lektoknkpk Lohdkj 
dsyk- ns”kkP;k] lektkP;k fodklklkBh ^la?kjkT;* “kklu O;oLFkk vko”;d vlY;kps er R;kauh O;Dr dsys- 
Hkkjrh;kalkBh ^,d O;Drh vkf.k ,d ewY;* ;kpk Lohdkj dsyk- 

ckcklkgsckaP;k thouke/;s f”k{k.kkps lokZf/kd egÙo vkgs- R;kauh f”k{k.kkyk lkekftd ifjorZukps ,d 
lk/ku Eg.kwu f”k{k.kklaca/khps ekSfyd vls fopkj ekaMys- lkekftd nq[k.;koj f”k{k.k gsp vkS’k/k vkgs vlk 
R;kapk n`f’Vdksu gksrk- lk;eu dfe”kuyk fnysY;k lk{khr R;kauh eqyk&eqyhaP;k izkFkfed f”k{k.kkoj Hkj 
ns.;kph f”kQkjl dsyh vkf.k izR;{k lafo/kkukr 14 o’kkZi;ZarP;k eqyk&eqyhauk eksQr f”k{k.k ns.;kph rjrwn 
dssyh- Hkkjrkrhy “kS{kf.kd leL;spk vH;kl djrkuk f”k{k.klaLFkk] f”k{k.k i)rh] “kklukps f”k{k.kkckcrps 
drZO; b- ckchaoj R;kauh izdk”k Vkdyk- “kklukus izkFkfed f”k{k.kkoj lokZf/kd [kpZ djkok- f”k{k.k [kkyP;k 
Lrjki;Zar iksgpys ikfgts ;k xks’Vhaoj R;kauh Hkj fnyk- f”k{k.kkf”kok; lektkph izxrh “kD; ukgh gs y{kkr 
?ksowu R;kauh Lor% 1945 e/;s ^ihiYl ,T;qds”ku lkslk;Vh*ph LFkkiuk dsyh- 
ckcklkgsckapk lkekftd ekuorkokn %ckcklkgsckapk lkekftd ekuorkokn %ckcklkgsckapk lkekftd ekuorkokn %ckcklkgsckapk lkekftd ekuorkokn %  

ckcklkgsckauk vf[ky ekuo tkrhP;k dY;k.kkfo’k;h fpark gksrh- R;kaP;k lekt”kkL=h; v/;;ukr 
lkekftd ekuorkoknkyk vfr”k; egÙokps LFkku vkgs- R;kauh Hkkjrh; lektkr ekuorkoknkph chts :tyh 
ikfgtsr ;klkBh iz;Ru dsys- R;kaP;k lkekftd ekuorkoknkr Lokra™;] lerk] ca/kqrk] U;k; ;k rÙokyk 
vfr”k; egÙokps ekuys vkgs- dkgh fopkjoarkauh] vH;kldkauh gh rÙos ckcklkgsckauh Qzsap jkT;Økarhrwu ?ksryh 
vls EgVys tkrs- ek= gs fopkj ckS) rÙoKkukr izkphu dkGkiklwu vfLrRokr gksrh vkf.k R;k ckS) 
rÙoKkukrwup ckcklkgsckauh rh ?ksryh vkgsr- 
1½1½1½1½    Lokra™; %Lokra™; %Lokra™; %Lokra™; % izR;sd O;Drhyk vkiys thou txrkuk Lokra™; gh vko”;d ckc vkgs- Lokra™;keqGsp 
O;Drhojhy ncko] dBksj ca/kus] vR;kpkj ukghls gks.;kl enr gksrs- ek= Hkkjrh; lektke/;s fganw 
/keZO;oLFkseqGs Lokra™;koj ca/kus vkgsr- rh ekuo tkrhyk dkfGek Qkl.kkjh vkgsr- R;keqGs ckcklkgsckauh 
vk;q’;Hkj Lokra™;kpk iqjLdkj dsyk- vkpkj o fopkj Lokra™;] la?kVusps Lokra™; miftfodk Lokra™; gs rhu 
izdkjps Lokra™; O;Drhyk vlkosr vls ckcklkgsc Eg.krkr- ek= O;Drh Lokra™;kpk brjkaP;k Lokra™;koj xnk 
u ;srk miHkksx ?ks.ks vko”;d vkgs vls ckcklkgsc Eg.krkr- 
2½2½2½2½    lerk %lerk %lerk %lerk % lkekftd lerk Eg.kts HksnHkkofojfgr lekt gks;- tUekyk ;s.kkjs loZp yksd tUer% 
cy”kkyh] Jhear vlr ukghr- rsOgk ts xjhc vkgsr nqcGs vkgsr v”kkauk ns[khy lekursph okx.kwd feGkoh] 
R;kauk ns[khy thou tx.;kpk iw.kZ vf/kdkj vkgs- Hkkjrh; lektke/;s tkr] /keZ] oa”k] Hkk’kk b- ckcrhr 
eksBÓk izek.kkr fofo/krk vkgs- ;k fofo/krsrwu ,drk d”kh fuekZ.k djrk ;sbZy ;kph ckcklkgsckauk dkGth 
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gksrh- R;klkBhp R;kauh lerkf/kf’Br jkT;?kVusph fufeZrh dsyh- yksdkauk lkekftd] vkfFkZd] jktdh;] /kkfeZd] 
U;k;nkufo’k;d] “kS{kf.kd o lkaL—frd lerk feGkoh vlk ckcklkgsckapk vkxzg gksrk- 
3½3½3½3½    ca/kqRo %ca/kqRo %ca/kqRo %ca/kqRo % ca/kqRo Eg.kts loZ ekuoke/;s izse vkf.k vkiqydhph Hkkouk gks;- ca/kqRokeqGsp osxosxGÓk 
lkekftd leqgkae/;s ,dksik] ,sD; ok<hl ykxrs- ijLijkafo’k;h izse] n;k] lgkuqHkwrh] R;kx bR;knh ckch 
o`f)axr gksrkr- ca/kqRokrwu jk’Vª ,dla?k curs] izxrhP;k fn”ksus okVpky djrs- ca/kqRo gh ,d fo”kky O;kid 
ladYiuk vkgs vls ckcklkgsckaps er gksrs- R;krwu tkxfrd ikrGhoj lca/k ekuotkrhps dY;k.k lk/krk 
;sbZy- 
4½4½4½4½    lkekftd U;k; %lkekftd U;k; %lkekftd U;k; %lkekftd U;k; % Hkkjrh; lektke/;s lkekU;kauk lkekftd vU;k;kyk cGh iMkos ykxys vkgs- ;kph 
tk.k ckcklkgsckauk gksrh- rsOgk lkekftd U;k;kpk vkxzg R;kauh /kjyk- lkekftd U;k;kr R;kauk lkekftd] 
vkfFkZd] jktdh; U;k; vfHkizsr gksrk- Lokra™;] lerk vkf.k ca/kqRo ;keqGsp lektkrhy lnL;kae/;s lgkuqHkwrh] 
,sD;] ftOgkGk] izse] o`f)axr gksrs- R;krwup gGwgGw lkekftd U;k; izLFkkfir gks.;kl enr gksrs- nSuafnu 
thou txrkuk lektkr lokZauk leku U;k; vlkok- lkekftd vU;k;kyk cGh iMysYkk O;Drh vkiys thou 
lq[kh d: “kdr ukgh- rsOgk dks.kkojgh dks.kh vU;k; d: u;s vlk vkacsMdjkapk ekuorkokn lkaxrks- 

ckcklkgsckaP;k lkekftd ekuorkoknkrhy pkjgh rÙos ckcklkgsckauh jkT;?kVusrwu vkiY;kyk fnyh 
vkgsr- gh lkekftd ekuorkoknkph pkjgh rÙos ,desdkaoj voyacwu vkgsr- dkj.k Lokra™;krwu lerk] 
lersrwu ca/kqRo o ca/kqRokrwu lkekftd U;k; fuekZ.k gksrks- gh lkekftd ekuorkoknkph rÙos Hkkjrklkj[;k 
lalnh; “kkluiz.kkyh LohdkjysY;k ns”kkrp veykr vk.krk ;srkr vls ckcklkgsckaps er gksrs- ckcklkgsckadMs 
lekt”kkL=KkP;k :ikus ,d lkekftd ekuorkoknkpk iqjLdrkZ ;k ǹ’Vhus ikgrk R;kaP;k lekt”kkL=h; 
v/;;ukpk mÌs”k nfyrkpk fodkl dj.ks gk rj gksrkp i.k R;kgh iq<s fo”o”kkarh] vf[ky ekuo tkrhps 
dY;k.k gk ns[khy R;kaP;k laiw.kZ lekt”kkL=h; fopkjkapk ewG xkHkk gksrk- 
lanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwph    
1½xks[kys n-u- ¼12 twu 2006½] MkW-vkacsMdjkaps varjax] ekSt izdk”ku] eqacbZ 
2½vkacsMdj Hkhejko ¼izFkeko`Rrh 1951½] fganw fL=;kaph mUurh vkf.k vourh] ukx&ukyank izdk”ku] fo”kkyuxj ft-lkaxyh 
3½dkacGs ch-lh- ¼6 fMlsacj 2014½] fganwRo vkgs rjh dk;\] ukx&ukyank izdk”ku] fo”kkyuxj ft-lkaxyh 
4½JkoLrh nhik ¼14 ,fizy 2015½] L=h Lokra™; vkf.k cq)&Qqys&vkacsMdj] ukx&ukyank izdk”ku] fo”kkyuxj ft-lkaxyh 
5½lksuo.ks lqgkl ¼26 tkusokjh 2013½] cgqvk;keh] vuqHko v{kj/ku izdk”ku] eqacbZ 
6½eksjs fnus”k ¼22 vkWDVks- 2005½] fL=;kapk egku m)kjd cq)] ukx&ukyank izdk”ku] fo”kkyuxj ft-lkaxyh 
7½yqysdj izYgkn ¼2012½] ^vuar iSywapk lkekftd ;ks)k*] lk;u ifCyds”kUl izk-fy- iq.ks 
8½ykatsokj T;ksrh ¼Qsczqokjh 2012½] Qqys&vkacsMdj vkf.k L=heqDrh pGoG] ladsr izdk”ku] ukxiwj 
9½lckus v:.kk ¼8 ekpZ 2007½] MkW-vkacsMdj vkf.k L=h] vkdka{kk izdk”ku] ukxiwj  
10½okGds izeksn ¼2 vkWDVks- 2014½] MkW-ckcklkgsc vkacsMdj vkf.k fganw dksM fcy] ;qxlk{kh izdk”ku] ukxiwj 
11½lqjokMs fot; ¼uksOgsacj 2014½] ledkyhu lgdkÚ;kaP;k vkBo.khrhy MkW-ckcklkgsc vkacsMdj] yksdok³~e; x`g] eqacbZ 
12½lkGos e/kqdj¼14 ,fizy 2010½MkW-ckcklkgsc vkacsMdj vkf.k R;kaph lkekftd&jktdh;&/kkfeZd pGoG] ukyank izdk”ku] iq.ks 
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MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj vkf.k L=heqDrhckcklkgsc vkacsMdj vkf.k L=heqDrhckcklkgsc vkacsMdj vkf.k L=heqDrhckcklkgsc vkacsMdj vkf.k L=heqDrh    
 

izkizkizkizk----Ok’kkZ Hkw’k.k dkacGsOk’kkZ Hkw’k.k dkacGsOk’kkZ Hkw’k.k dkacGsOk’kkZ Hkw’k.k dkacGs    
lekt”kkL= foHkkx Jh gkoxhLokeh egkfo|ky;] mnxhj rk-mnxhj ft-ykrwj 

 

MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh vkiys laiw.kZ vk;q’; jk’Vªm)kj] vLi`”;rkm)kj ;klkBh [kphZ 
?kkrys- R;kaps fopkj dk;Z lkekftd] jktdh;] vkfFkZd b- {ks=kr O;kiysys vkgsr- Hkkjrh; lafo/kku 
fdaok R;kuarj fganw dksM fcyk}kjs R;kauh Hkkjrh; L=hP;k Lokra™;kph eaxye; T;ksr isVoyh- Eg.kwup 
vkt [kaM L=htkr Lokra™;kph vuqHkwrh izkIr djhr vkgsr- Eg.kwu MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaps L=hfo’k;d 
dk;Z fo”ks’k mYys[kuh; vkgs- Hkkjrh; L=hP;k lkekftd mPp ntkZph cq)dkyhu th ijeksPprk euwus 
vour dssyh] fryk tcjnLr gknjs ns.;kps dk;Z tksrhck QqY;kauh dsys- T;k lektO;oLFkse/;s 
fL=;kauk Ik”kqis{kkgh ghu okx.kwd ns.;kr vkyh- fofo/k izfØ;srwu frps “kks’k.k dj.;kr vkys- ;k 
nkL;krwu xqykehrwu eqDrh QDr f”k{k.kp d: “kdrs- Eg.kwu egkRek Qqys o lkfo=hckbZ Qqys ;k 
nkaiR;kuh loZizFke 1848 e/;s eqyhalkBh ifgyh “kkGk dk<wu Økafrdkjh ikÅy mpyys- R;kuarj “kkgw 
egkjktkauh L=h m)kjkps o nfyrks)kjkps dk;Z dsys- 20 O;k “kRkdkr egkRek Qqys ;kaps dk;Z [kÚ;k 
vFkkZus iq<s us.;kps dk;Z MkW-ckcklkgsckauhp dsys- MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps ;qxizorZd dk;Z tj 
dks.krs vlsy rj R;kauh ek.klkyk ek.kwl Eg.kwu LokfHkekukus tx.;kph izsj.kk fnyh] gs gks;- R;kaP;k 
rÙoKkukr iq#’k vkf.k L=h gÓkauk leku vf/kdkj vkgsr vkf.k Eg.kwup vktP;k Hkkjrh; L=hP;k 
vfLerslkBh LokfHkeku;qDr vfLrRoklkBh R;kauh Hkkjrh; lafo/kkukr lekursph rjrwn dsyh- 

MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh tkfrO;oLFkse/;s L=h “kks’k.kkps ewG vkgs Eg.kwu tkrhO;oLFkk o L=h 
“kks’k.kkpk laca/k Li’V d:u nk[kfoyk- R;kauh ^Hkkjrkrhy tkrh* gk fuca/k fyfgyk vkf.k lkafxrys dh] 
tkfrO;oLFkk Eg.kts nqljs frljs dkgh ulwu Js.khc) fo’kersph jpuk vkgs- ;k Js.khjpuk fL=;kaoj 
xqykehph ca/kus yknwup HkDde dsyh xsyh- gs Li’V djrkuk rs iq<s Eg.krkr dh] tkrhO;oLFksps izeq[k 
y{k.k Eg.kts tkrhckgÓ fookgkl can gks;- tkrhO;oLFkk jksVhcanh] tkrokj oLR;k] O;olk;canh] 
tkriapk;rhgh vkgsr- ;kcjkscj tkr Eg.kts fL=;kaP;k ySafxdrsoj fu;a=.k Bso.kkjh ;a=.kk vlrs] gs 
Li’V dsys- ijarq tsOgk tkrhxVkckgsj fookgkl canh ?kky.;kr vkyh rsOgk dkgh leL;k fuekZ.k >kY;k- 
loZlk/kkj.kr% dks.kR;kgh lkekU; yksdleqgke/;s L=h&iq#’kkaph foHkkx.kh leizek.kkr vlrs- ijarq gs 
izek.k O;Lr >kY;kl iRuhpk e`R;w irhP;k e`R;w vxksnj >kyk rj lektkr rks ok<ho iq#’k Bjrks 
vkf.k ;kmyV irhpk èR;w iRuhP;k vxksnj >kyk rj rh ok<ho L=h Bjrs- lektkr L=h iq#’kkps 
izek.k O;Lr gksrs- rsFks ok<ho iq#’kkyk nqljk fookg dj.;kph ijokuxh gksrh- Eg.ktsp dks.krhgh tkr 
la[;kRed n`’Vhus vkiyh “kDrh fVdowu Bso.;klkBh R;k ok<hoj iq#’kkaoj czEgp;Z u yknrk R;k 
ok<ho iq#’kkyk tkrhr t[kMwu Bsoys tkr gksrs- R;krwu L=h&iq#’k la[;srhy rQkor feVoyh tkr 
gksrh ijarq ok<ho L=hph foYgsokV d”kh ykok;ph vlk iz”u fuekZ.k gksrsk- gs izek.k le jgkos vkf.k 
tkR;raxZr fookg gksr jgkosr Eg.kts tkrh fVdwu jkgrhy vls ekuwu R;klkBh Hkkjrkr pkj izeq[k 
ekxkZapk :<hpk iqjLdkj dsyk xsY;kps MkW-ckcklkgsc vkacsMdj lkaxrkr- gs pkj mik; Eg.kts 1½ lrh 
izFkk 2½ oS/kO; ykn.ks 3½ lDrhps czEgp;Z 4½ ckyk-tjB fookg gs gksrs- 

MkW-ckcklkgsckaP;k ers izkphu dkGkr fL=;kapk ntkZ mPp gksrk- /keZ rÙoKku fo”okph mRiÙkh 
b- xgu vkf.k tfVy fo’k;kaoj iq#’kkaP;k cjkscjhus oknfookn dj.kkÚ;k fL=;k gksR;k- mnk% 
tud&lqyHkk] ;kbokdY; vkf.k xkxhZ&eSr;kZ] “kadjkpk;Z&eS=;h vls oknfookn xktysys vkgsr- ijarq 
e/;;qxkr L=hph vR;ar n;uh; voLFkk >kyh vkgs- f[kzLrh] tSu] bLyke b- /kekZuh L=h lekursyk 
dqBysp LFkku fnys ukgh- fganw /kekZus L=hyk ikih ujdkps }kj Eg.kwu lacks/kys- MkW-ckcklkgsc 
vkacsMdjkaP;k ers euwp fL=;kaP;k vourhl tckcnkj vkgs- euqLe`rhrhy nk[ky nsowu R;kauh iz”u 
mifLFkr dssys o EgVys dh] euqus fL=;kauk dk; fnys\ euqLe`rhrhy fu;e 2&213 uqlkj iq#’kkauk 
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vkdf’kZr d:u Hkz’V dj.ks gs fL=;kaps thou OkSf”k’VÓ gks;- 12&214 uqlkj fL=;k txkrhy eq[kZ 
iq:’kkaukp uOgs rj fo|klaiUu iafMrkauk gh oke ekxkZyk ykorkr- dke] Øks/k ;kapk xqyke djrkr- 9-2 
uqlkj dqVqackrhy iq#’kkauh vkiY;k fL=;kauk jk=afnol vkiY;koj voyacwu Bsokos- 9-3 uqlkj L=h 
Lokra™;kyk dsOgkgh yk;d ulrs- 

Ekuw ?kVLQksV o fL=;kauk ekyeÙkk ns.;kP;k fojks/kkr gksrk- dqVqackrhy taxe ekyeÙksP;k 
gDdklaca/kh e.kqus L=hyk xqykekP;k ik;jhoj usowu Bsoys- rlsp fo/kosP;k laiRrhojhy vckf/kr ekydh 
gDd euq ukdkjrks- MkW-ckcklkgsckaP;k ers euqus ts fL=;kauk ghu ys[k.kkjs Lokra™; ukdkj.kkjs dk;ns 
dsys- rs czkEg.kh /kekZyk vuql:up gksrs- czkEg.kh /kekZpk mn; Hkkjrkr >kY;kuarj czkEg.kkaph 
fopkjlj.kh gksrh] rhp euqus vkiY;k dk;|kr xksoyh- lkekftd fl)kar Eg.kwu R;k fl)karkyk 
/kkfeZd dk;|kps :Ik nsowu rs dk;ns lektkekQZr ikGys tkosr gh dkefxjh euqus dsyh- dkj.k vk;Z 
¼czkEg.kh½ /kekZpk vk/kkj fL=;k vkf.k “kqnz gksr- ckcklkgsckauh fo’k;ersoj vk/kkjysyh o L=hfojks/kh 
fofo/k tkpd ca/kus vlysY;k euqLe`rhps 25 fMlsacj 1927 jksth tkghj ngu dsys- euqLe`rhps ngu gh 
izfrdkRed —rh gksrh- fo’kerk o vLi`”;rk mpywu /kj.kkjs xzaFk vkEgh ekuhr ukgh gsp ;krwu 
ckcklkgsc nk[kowu nsrkr o rh vkRelUekukph y<kbZ vkgs gs n”kZforkr- 

ckcklkgsckaP;k ers] L=heqDrhps vk| iz.ksrs xkSre cq)p vkgsr- cq)kus izFke L=h&iq#’k 
lekurspk ik;k ?kkryk- cq)kus fL=;kauk ifjozT;sph fn{kk ?ks.;kpk vf/kdkj ekU; dsyk- R;keqGs 
iq#’kkaP;k cjkscjhus fL=;kauk KkuktZu djrk ;sow ykxys vkf.k nqljs Eg.kts fL=;kaps lqIr voLFksrhy 
v/;kfRed rst O;Dr gksÅ “kdys- rlsp lektkr L=hyk lUekukps vkf.k izfr’Bsps LFkku izkIr d:u 
fnys- R;keqGsp MkW-ckcklkgsckauh loZ /kekZP;k fpfdRlsuarj lersoj vk/kkjysY;k ckS) /kekZphp fuoM 
dssyh- 
vLi`”; fL=;kae/;s tk.kho tkx`rhvLi`”; fL=;kae/;s tk.kho tkx`rhvLi`”; fL=;kae/;s tk.kho tkx`rhvLi`”; fL=;kae/;s tk.kho tkx`rh    

ckcklkgsckauh izR;{k lkekftd dk;kZrhy lq:okr dsY;kuarj osGksosGh vLi`”; nfyr fL=;kauk 
vkRefoLe`rh gksÅ u ns.;kph dkGth ?;k- Eg.kwu osGksosGh lkafxrys- iq#’kkaP;k [kka|kyk [kkank nsowu 
y<.;kph izsj.kk fnyh- nSuafnu thoukrhy lkekU; okV.kkÚ;k ckchadMs y{k iqjfo.;kl lkafxrys- L=h 
f”k{k.kkpk iqjLdkj dsyk o iq#’kkauk t”kh f”k{k.kkph vko”;drk vkgs rlsp fL=;kauk lq)k f”k{k.k 
vko”;d vkgs- MkW-ckcklkgsckauh nfyrkauk brj egkfo|ky;kr izos”k feGr ukgh Eg.kwu b-l-8 tqyS 
1945 lkyh ihiYl ,T;qds”ku lkslk;Vhph LFkkiuk dsyh- ;k laLFks}kjs eqacbZyk fl)kFkZ dkWyst rj 
vkSjaxkcknyk fefyan egkfo|ky; dk<wu vLi`”;kaP;k f”k{k.kkph lks; dsyh- ;kr iq#’kkaP;k cjkscjhus 
fL=;kagh f”k{k.k ?ksr gksR;k-  

ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k oSpkfjd dk;kZrwu vLi`”; fL=;k tkx`r gksow ykxY;k vkf.k la?k’kZgh 
d: ykxY;k- MkW-ckcklkgsckaP;k lkekftd la?k’kkZph rhozrk ok<r gksrh- R;kizek.ks fL=;kapk eksBk 
lgHkkx ok<r gksrk- egkMpk ponkj rGÓkpk lR;kxzg vlks] dkGkjke eafnj izos”k lR;kxzg vlks 
fL=;kaP;k mRLQwrZ lgHkkxkps Js; ckcklkgsckadMsp tkrs- jktdh; pGoGhr lexz O;oLFkk ifjorZukpk 
vk”k; ?ksowu Hkkjrkrhy vLi`”; efgyk la?kVhr >kY;k R;k MkW-ckcklkgsckaP;kp usr`Rok[kkyh! 
jkT;?kVuk vkf.k L=h&iq#’k lekurkjkT;?kVuk vkf.k L=h&iq#’k lekurkjkT;?kVuk vkf.k L=h&iq#’k lekurkjkT;?kVuk vkf.k L=h&iq#’k lekurk    

vLi`”; o fL=;kauk fo’kersph] vU;k;kph okx.kwd iznku dj.kkjk eu`Le`rhpk dk;nk 
ckcklkgsckauk cnyk;pk gksrk- Eg.kwu Lokra™;izkIrhuarj tsOgk R;kauk jkT;?kVuk r;kj dj.;kph la/kh 
feGkyh rsOgk R;kauh fL=;kauh fdeku Lokra™;] lerk o dk;ns”khj laj{k.k feGowu ns.;kpk iz;Ru dsyk 
vkf.k izR;{k jkT;?kVusr r”kh rjrwn dsyh- dye&14 uqlkj HkkjrkP;k jkT;{ks=kr dk;|kiq<s loZ 
O;Drh leku vlrhy- dye&15 uqlkj /kekZP;k vk/kkjs HksnHkko dj.;kyk izfrca/k dj.;kr vkyk vkgs- 
;ke/;s tkrh] /keZ] fyax] tUeLFkku ;k vk/kkjs dks.kR;kgh O;Drh dks.kR;kgh fBdk.kh LFkkf;d gks.;kps] 
dks.krkgh O;olk; dj.;kps Lokra™;] lkoZtfud m|ku] foghj] unh b- fBdk.kh tk.;klkBh Lokra™; 
ns.;kr vkys- dye&16 uqlkj jkT;kP;k fu;a=.kk[kkyh dks.kR;kgh inkojhy lsok;kstuk fdaok fu;qDrh 
;k laca/khP;k ckchae/;s loZ ukxfjdkal leku la/kh vlsy- rlsp jkT; /kksj.kkP;k ekxZn”kZd rÙokrhy 
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39 O;k dyekr iq#’k o fL=;k ;k nks?kkaukgh leku dkekcÌy leku osrukph rjrwn dj.;kr vkysyh 
vkgs- rlsp 42 O;k dyekr fL=;kalkBh izlqrh lgk¸;kph rjrwn dsysyh vkgs- 1928 e/;s eqacbZ 
fo/kkuifj’knsr dkexkj efgykauk izlqrh jtk ns.;kP;k fcykoj vkiys fopkj ekaMrkuk rs Eg.krkr dh] 
^^efgykauk izlqrh jtk ns.ks jk’Vªh; fgrkP;k n`’Vhus vR;ar egÙokps ikÅy vkgs- efgykapk izlqrh jtk 
gk gDd vkgs- tks R;kauk feGkykp ikfgts-** v”kk fjrhus R;kauh fL=;kapk ns[khy R;kaP;k uSlfxZd 
ifjfLFkrhuqlkj fopkj dsysyk vkgs- rlsp fL=;kauk iq#’kkaizek.ks lekursps okxokos ;klkBh dk;|kP;k 
pkSdVhr vkiY;k lq/kkj.kk cuowu R;kauh fL=;kalkBh etcwr vk/kkj fuekZ.k dsyk-  
L=hL=hL=hL=h    Lokra™; vkf.k fganw dksM fcy% Lokra™; vkf.k fganw dksM fcy% Lokra™; vkf.k fganw dksM fcy% Lokra™; vkf.k fganw dksM fcy%     

elqnk lferhps v/;{k Eg.kwu jkT;?kVuk r;kj djhr vlrkuk MkW-ckcklkgsc vkacsMdj Lora= 
Hkkjrkps ifgys fo/khea=h gksrs- fo/khea=h ;k ukR;kus rs fganw dksM fcy ¼fganw lafgrk fo/ks;d½ r;kj 
djhr gksrs- euqiz.khr L=h nq¸;ersps fucZa/k u’V dj.;klkBh MkW-ckcklkgsckauh fganw dksM fcykpk vkxzg 
/kjyk- fganw dksM fcy 9 Hkkxkar 139 dyekar vkf.k 7 ifjf”k’Vkar lkekoysys gksrs- fganw dksM fcykrhy 
rjrqnh iq<hyizek.ks gksR;k- 1½ vkarjtkrh; fookgkl ekU;rk ;keqGs tkrhph mrjaM eksM.;klkBh uOgs 
rj fdeku f<yh dj.;klkBh mi;qDr B: “kdsy vlk R;kapk R;kekxhy d;kl gksrk- 2½ ?kVLQksVkpk 
vf/kdkj 3½ L=h okjlkrhy HksnHkko u’V djkok 4½ iksVxhph rjrwn 5½ fuokZgkcÌy rjrwn 6½ ,d 
iRuhRokoj Hkj 7½ nÙkd xzg.kkph uksan.kh vfuok;Z dj.;kr ;koh- L=hyk nRrd ?ks.;kpk vf/kdkj 8½ 
gqaMÓkP;k jDdesoj L=h vf/kdkj 9½ L=h /kukP;k okj”kkfo’k;h Li’Vhdj.k-    

Ikq#’klÙkkd czkEg.kh dk;|krwu ekSf[kd dk;|krwu iq#’klRrkd tkrhiapk;rhP;k dk;|krwu 
fL=;kaph eqDrh >kyh ikfgts v”khp R;kaph Hkwfedk gksrh- MkW-ckcklkgsc vkacsMdj Eg.krkr] fganw dksM 
fcy gh ,d egÙoiw.kZ ?kVuk gksrh o rh ns”kkrhy vf/kos”kukr fopkjkr ?ksryh uOgrh- ,o<sp uOgs rj 
ikyZesaVe/;s ;kiwohZgh ;s.kkÚ;k dks.kR;kgh dk;|kph cjkscjh fganw dksM fcykcjkscj djrk ;s.kkj ukgh 
brds R;kps egÙo vkgs- ckcklkgsckauh ifjJeiwoZd r;kj dsysys fganw dksM fcy rRdkyhu jkT;drkZ 
oxkZus lÙkslkBh ikl dj.;kiklwu ek?kkj ?ksryh- rsOgk ckcklkgsckauh fo/khea=h inkpk jkthukek nsÅu 
t.kw euqP;k /keZxknhykp Bksdjys( i.k uarj [kaMhr Lo:ikr dk gksbZuk fganw dksM fcy ikl djkos 
ykxys- ckcklkgsc vkacsMdjkauh vfr”k; ifjJeiwoZd r;kj dssysY;ks fganw dksM fcykP;k rjrqnh 1955 
iklwu dk;ns Eg.kwu vfLrRokr vkY;k- gk ckcklkgsckaP;k fopkj dk;kZpkp fot; Eg.kkok ykxsy- fganw 
fL=;kaP;k dkSVqafcd thoukrhy ntkZ mapko.kkjs gs pkj dk;ns 1½ fganw fookg dk;nk&1955 2½ fganw 
okjlk dk;nk&1956 3½ fganw vKku o ikydRokpk dk;nk&1956 4½ fganw nÙkd vkf.k iksVxh 
dk;nk&1956 vls gksrs- ts 1955 rs 1956 e/;s ikjhr >kys- 
CkkS) /kekZr izos”k%CkkS) /kekZr izos”k%CkkS) /kekZr izos”k%CkkS) /kekZr izos”k%  

b-l-1935 e/;s ;soys ;sFks /kekZarjkph ?kks’k.kk dsY;kuarj T;k /kekZr vLi`”;kauk lerk feGsy 
v”kk /kekZpk “kks/k ?ks.;klkBh lrr 21 o’ksZ fofo/k /kekZapk R;kauh vH;kl dsyk o “ksoVh ^izKk] “khy] 
d:.kk o Lokra™;] lerk o ca/kqrk eku.kkÚ;k cq)hizkek.;oknh foKkufu’B] ekuorkoknh ckS) /kEekpk 
Lohdkj 1956 lkyh dsyk- ckS) /kekZr L=hyk visf{kr vl.kkjh lekurk gksrh- R;keqGs L=hP;k n`’Vhus 
ckS) /kekZeqGs iqohZps nfyri.k u’V >kys- iqohZph ejxG xsyh rj Lokoyach cuwu LokfHkekukus tx.kkjh 
v”kh leFkZ L=h ckcklkgsckauh ?kMfoyh- ;k ns”kkrhy nsonklh ;k vekuq’k izFksfo#) vkokt mBfoyk 
rkss Qqys o ckcklkgsckauhp- fL=P;k lekursoj xnk vk.kwu R;kauk lrr ekr`Ro cgky dj.kkÚ;k iq#’kkauk 
FkksMh rjh let ;koh] ;k ns”kkP;k izxrhr vMlj Bj.kkjh yksdla[;k ok<w u;s] L=hps nq¸;eRo u’V 
gksowu fryk ;k lektkr lUekukus txkos ;kos] rh vkuanh vkf.k fujksxh jgkoh ;klkBh ns”kkyk dqVqac 
fu;kstukph vR;ar vko”;drk vkgs- gs Hkkjrkr vkotwZu lkax.kkjs ckcklkgsc gs ,deso jktdh; iq#’k 
gksrs- lkB&lRrj o’kkZaiwohZ T;k fopkjkapk R;kauh ikBiqjkok dsyk gksrk rks fopkj vkt HkkjrkP;k jk’Vªh; 
fgrkpk fopkj Eg.kwu Vh-Ogh- iklwu rs xkokP;k fHkarhoj >Gdr vkgs- gk ckcklkgsckaP;k fopkjdk;kZpkp 
fot; gks;- Eg.kwup MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaps L=hfo’k;d dk;Z gs nfyr L=hiqjrsp e;kZfnr ukgh rj 
rs ;k ns”kkrhy reke fganw fL=;kaP;k m)kjkps dk;Z vkgs- vktph L=h gh ckcklkgsckaP;k fopkjkapk 
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okjlk ?ksÅu okVpky djr vkgs- frus loZ {ks= vkiY;k gq”kkjhus o cq)hus dkcht dsyh vkgsr- 
ckcklkgsc Eg.krkr] fL=;kauh jktdkj.kkr fgjhjhus Hkkx ?ksrY;kl ,[kk|k jk’Vªm)kjd L=hpk mn; 
gksbZy gs ckcklkgsckaps LoIu [kjs gksrkuk fnlwu ;sr vkgs- LFkkfud LojkT; laLFkse/;s 33 VDds vkj{k.k 
gksrs rs vkrk 50 VDds dj.;kr vkys vkgs- fL=;kaP;k LokoyacuklkBh txkr gksr vlysY;k iz;Rukaps 
gs Qkj eksBs ;”k vkgs- ;krwup jktdh; {ks=kr fL=;kauk uohu la/kh fuekZ.k gksr vkgs- jktdh; {ks=kr 
fofo/k fL=;k vkiys ;ksxnku nsr vkgsr- jktdkj.k] lektdkj.k] lkfgR; ;kr L=h vkxsdwp djr 
vkgs- vlkekU; okV.kkÚ;k inki;Zar fL=;kauh /kMd ekjyh vkgs- gs loZ ckcklkgsckaP;k lafo/kkukpk o 
fganw dksM fcykpk ifj.kke vkgs- 

ijarq vkt eksBÓk izek.kkr L=h&Hkzw.k gR;k] cykRdkj] gqaMkcGh bR;knh L=hfo’k;d leL;k 
HksMlkor vkgsr- R;klkBh vkrk xjt vkgs loZ lektkrhy fL=;kauk la?kfVr d:u y<k fnyk ikfgts- 
L=h oxkZus dks.kR;kgh iq#’kh vR;kpkjkyk cGh u iMrk ckcklkgsckauh R;kauk fnysys L=hlqj{kk fo’k;d 
dk;|kps “kL= gksrh ?ksowu leFkZi.ks y<k fnyk ikfgts- Lor%P;k uouohu la?kVuk fuekZ.k d:u 
ckcklkgsckauk L=h Lokra™;kph th rGeG gksrh fryk izkekf.kd jkgwu fL=;kauh ,dfnykus iq<s ;k;yk 
ikfgts- rsOgkp L=h vR;kpkjkyk yxke clw “kdsy- 

ckcklkgsckauh fnysys f”k{k.kkps vL=] L=hps oSokfgd vkf.k dkSVqafcd thou lq[kdj vkf.k lqdj 
Ogkos Eg.kwu vk.kysys fganw dksM fcy] L=hyk ?kjkckgsjhy dk;Z{ks=kr mÙkqax ;”k feGfo.ks “kD; Ogkos 
Eg.kwu iq<s vk.kysyk dqVqac fu;kstukpk fopkj vkf.k loZ ?kjkrhy fL=;kaph lokZaxh.k izxrh Ogkoh 
;klkBh L=h thoukP;k fofo/k vaxkauk Li”kZ dj.kkjs iz”u ppsZr ?ksÅu [kÚ;k vFkkZus vktP;k L=heqDrh 
pGoGhyk fn”kk Bjfo.;kl mi;qDr Bjsy vls fnXn”kZu dssys vkgs- MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaps fopkj gs 
L=heqDrhpk tkghjukek Bjyk vkgs- 

egkRek Qqysapk ^lkoZtfud lR;/keZ* vkf.k MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkapk ^cq)/kEe* ;k nksgksaP;k 
feJ.kkrwu ekuo eqDrhps o L=heqDrhps rÙoKku vfLrRokr vkY;kps fnlrs- egkRek Qqys o MkW-
ckcklkgsc vkacsMdjkauh lektkrhy nqcZy cufoY;k xsysY;k fL=;kaukp izFke tkx`r dsys- R;kauk 
vkiY;k vf/kdkjklkBh y<k |k;yk f”kdfoys- ckcklkgsckauh cq) /kEekP;k :ikus fou; o “khyrspk 
vkn”kZ fnyk- “kkjhfjd “kDrhis{kk eukph “kDrh izcG djk;yk ^f”k{k.kp* egÙokps vkgs o f”k{k.kkcjkscj 
loZ lektkus ,dla?k gks.ks egÙokps vkgs- ckcklkgsckauh fnysY;k /kEekpj.kkf”kok; oSpkfjd vkn”kZ 
fuekZ.k gksr ukgh- vkacsMdjh fopkj/kkjsr tx.kkjh ,d tjh L=h ,dk dqVqackr fuekZ.k >kyh rj R;k 
dqVqackpk laiw.kZ dk;kikyV gksrks- vkt ns”kkyk Qqys&vkacsMdjkaP;k fopkjkaph xjt vkgs- ;k 
fopkjkaf”kok; L=h izxrh ukgh o L=h izxrhf”kok; ns”kkph izxrh ukgh- 
lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    

1½[kSjeksMs pkaxnso Hkxoku ¼vkWxLV 2000½ MkW-Hkhejko vkacsMdj] [kaM 10] dky[kaM 1947 rs 1952] lqxkok izdk”ku] iq.ks 
2½vkacsMdj Hkhejko ¼izFkeko`Rrh 1951½ fganw fL=;kaph mUurh vkf.k vourh] ukx&ukyank izdk”ku] fo”kkyuxj ft-lkaxyh 
3½dkacGs ch-lh- ¼6 fMlsacj 2014½ fganwRo vkgs rjh dk;\] ukx&ukyank izdk”ku] fo”kkyuxj ft-lkaxyh 
4½JkoLrh nhik ¼14 ,fizy 2015½ L=h Lokra™; vkf.k cq)&Qqys&vkacsMdj] ukx&ukyank izdk”ku] fo”kkyuxj ft-lkaxyh 
5½lksuo.ks lqgkl ¼26 tkusokjh 2013½ cgqvk;keh] vuqHko v{kj/ku izdk”ku] eqacbZ 
6½eksjs fnus”k ¼22 vkWDVks- 2005½ fL=;kapk egku m)kjd cq)] ukx&ukyank izdk”ku] fo”kkyuxj ft-lkaxyh 
7½yqysdj izYgkn ¼2012½] ^vuar iSywapk lkekftd ;ks)k*] lk;u ifCyds”kUl izk-fy- iq.ks 
8½ykatsokj T;ksrh ¼Qsczqokjh 2012½ Qqys&vkacsMdj vkf.k L=heqDrh pGoG] ladsr izdk”ku] ukxiwj 
9½lckus v:.kk ¼8 ekpZ 2007½ MkW-vkacsMdj vkf.k L=h] vkdka{kk izdk”ku] ukxiwj  
10½okGds izeksn ¼2 vkWDVks- 2014½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdj vkf.k fganw dksM fcy] ;qxlk{kh izdk”ku] ukxiwj 
11½lqjokMs fot; ¼uksOgsacj 2014½ ledkyhu lgdkÚ;kaP;k vkBo.khrhy MkW-ckcklkgsc vkacsMdj] yksdok³~e; x`g] eqacbZ 
12½lkGos e/kqdj ¼14,fizy2010½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdj vkf.k R;kaph lkekftd&jktdh;&/kkfeZd pGoG] ukyank izdk”ku] 

iq.ks 
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डॉ. आंबेडकराचा ी िवषयक दिृ कोन    
 

ा. डॉ. अ सारी एस. जी    
समाजशा  िवभाग मुख, महारा  उदयिगरी महािव ालय उदगीर 

 

आंबेडकराचे नाव ी उ ारासाठीअ थानी घेतल ेजाते. आंबेडकराचा ि यां यासबलीकरणातमह वाचा 
वाटा आह.े सबलीकरण हणजे मिहलाचे अिधकारह  आिण कृती याबाबत िनणय घेऊन यावर िनयं ण ठेवून 
याचा उपयोग क न घेऊनसमाजाम ये ित ा यु  जीवा जगणे होय. आंबेडकराची असे मत होते क , येक 

ला वतःचा संपूण िवकास कर याची संधी समाजाने दली पािहजे. यासाठी आंबेडकरानी ी िश णावर भर 
दला. िवकासाचा पाया िश ण आह े ह े आंबेडकराना मािहत होते. यासाठी यांनी वेळोवेळी आप या सभामधन 

िश णाचे मह व ि यांना समजून सांिगतले. िशका, संघटीत हा, संघष करा असा मूलमं  ही दला.मुल या उ  
िश णावर यांनीभर दला या यामते मुल ना दले जाणारेउ  िश ण वहार उपयोग असावेजीवनालाउपयु  
असावे. रा पयोगी असावे. ी िश णाने कुटंूब समाज व दशेाचािवकास होईल. 
सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती- तुत शोधिनबंध दु यम त य संकलना या आधारे कर यात आल ेआह े. 
उ ेश उ ेश उ ेश उ ेश -ि यांसाठी आंबेडकरानंी केले या कायाचा आढावा घेण. 

मानव जीवना या सवागीण िवकासा या येयाने े रत झालेले आंबेडकर यांचे जीवन वकाय दलु ून पुढे 
जाऊ शकत नाही यानंा ी-पु ष िवषमतेची दरी सतत सलत होती. या सं कृतीने ि यांना सामािजक, धा मक, 
शै िणक आिण आ थक अशा सव बाजूंनी गुलाम बनवले होते या गुलामिगरी या बे ा तोड यासाठी 

ीउ ारासाठीउ तीसाठी डॉ. आंबेडकरांनी िन वाथपणेकाय केले. यांनी ि यां या उ ारा साठीकाय केले पािहज े
असा संदशे समाजाला दला. मं ी या पदावर असतांनािगर या, कारखाने येथे काम करणा याकामगार ि यांना 
पु षा या बरोबरीने वेतन िमळावे, ि यांना बाळंतपणासाठी रजा िमळावीपाळणाघरे असावीत ि यांना 
मतदानाचा अिधकार असावा. या माग या मा य क न पास क न घेत या.  आंबेडकरांनी ि यानंा पु षा या 
बरोबरीन े समान वेतन िमळवून  दले. हणून आज येक े ात काम करत असताना ि यांना पु षा या 
बरोबरीने वेतन िमळते. आंबेडकरांनीि यांना आ थक दृ या स म कर यासाठी अ यंत मह वाचेकाय केल े
आह.ेआंबेडकरानी ि यांची दु यम ि थती का आह ेह ेजाणून घेतले होते. यासाठी ि यांचाि थती प रवतन घडवून 
आण यासाठी हद ू कोड िबल तयार केले. यात ि या मग याकोण याही जातीधमाची असो ती दिलत आह े ह े
ल ात घेऊन याचा समाजातील दजा बदलाव याना याचे अिधकार िमळावे. या दृ ीने यांनी ह े हद ूकोड िबल 
तयार केले. हद ू कोड िबलह े ि यानंा अिधकार िमळवूनदे याचा   स म कर याचा परवाना आह.े हदकूोड 
िबलानुसार चार कायद ेसंमत कर यात आले. हद ूिववाह कायदा (1955), हदवूारसा ह  कायदा 1956, अ ा◌ा 
व पालक व कायदा 1956 व हद ूद क व पोटगीकायदा 1956. हद ूकोड िबलानुसार हद ूवारसा ह  कायदा 
1956 कर यात आला हाकायदा अ यंत ांतीकारक आह.े या कायदयाने घटनेतील ी पु ष समानतेच े त व 

य ात आणले. आज कुटंुबाची एक घटक हणून हद ू ीला क या पती, माता या िविवधना यानी वारसा ह  या 
कायदयाने ा  झाला आता संप ीचा वारस फ  मुले नसून मुलीआहते. मुलीनाही मुला एवढा वाटा दला आह.े 
मृत ची आई जीवंत असेल तर सून वनातवां या बरोबरीने एक समान वाटा ितला िमळतो. न ा वारसा 
कायदयाने हद ू ि यांनापुढील ह  दले आहते. 1) पूव या हद ूकायदात ीधन व ीची मया दत संपती हा 

कार न  केला आता ी-पु ष भेद नस यामुळे ितचे इ टेट वरील अिधकार मया दतनाहीत िववािहत ी या 
ि गत इ टेटवर पतीचा अिधकार नाही.2) काय ा माणे ी या वतः यावारसदारानांतीची इ टेट िमळते 3) 
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ी मृ युप  वे आप या प ात आप या इ छेनुसार आप या संप ीची व था लावू शकते 4) िवधवा पि  कवा 
सून यानंी वारसा िमळा यानंतरजर पुन ववाह केला तर वारसाह ानेिमळाले या संप ीवर याचा ितकूल 
प रणाम होऊ शकत नाही .5) 1956 या काय ाने जीचे वतन अनैितक आह ेया कारणाव न ितचा वारसा ह  
र  होऊ शकत नाही . 6) आईने पुन ववाह केला तरी आई मुलाचे नाते सबंंध न  होत नाही यामुळे 
आई यापुन ववाहने वतः यामुला या इ टेटितल ित या वारसा ह ाला बाधा यते नाही 1956 या काय ात हद ू

ीला माहरे या  व सासर याइ टेटीतील वारसा ह  िमळतो . 
हददुतक व पोटगी कायदा : 

1)द क घे याचा गत अिधकार ि यांना थमच दे यात आला.  
2) मुला माणे मुलगीद क घेता येत े
3) िववािहत ि ला वतः या नावापुढे पतीचे नाव लाव याची कायदशेीरगरज नाही.  
4) वृ द आई-विडलांनाही मुलांकडून व आव यक असेल तर मुल कडूनहीपोटगी िमळू शकते. 
5) िवधवा मुलीला जशी वेळ संगी विडलांकडून पोटगी मागता येते तसेचिवधवा सुनेलाही सास याकडून 

पोटगी माग याचा अिधकार आह.ेसमाजाने ि याना ज े ह  व अिधकार नाकारले होते ते सव ह  व अिधकार 
हदकूोड िबला ारे आंबेडकरांनी ि यानािमळवून दल.े वारसा ह ा ारे िप या या संप ीत ववैध  आ यास 

पती या संप ीचे ह  दे यात आ यान े ि यां या डो यावरची असुर तेचीटांगती तलवार गळून पडली. पती व 
िपता वार या◌ा◌ंतर िनराधार हो याच ेदःुख संपले. आ थकिवकासाचा पाया िश ण आह.े ह ेआंबेडकरांना मािहत 
होते. यासाठी यानी ि  िश णावरभर दला. ि यां िश णाचे मह व पटवून दले. यामुळे आज ि या िश ण 
घेत आहते.िश णामुळे यां याम ये आ मिव ास वाढला आह.े होणा या अ याय, अ याचार, शोषणािव दती 
आवाज उठवत आह.े तसेच िश ण घते यान े ती पु षा या बरोबरीन े येक े ात कायकरीत आह.े वै क य, 
तांि क, वै ािनक, कला, सािह य, वसाय, वक ल, ा यापक,खेळ, आंतरी , राजक य इ यादी े ात तीने उ  
िशखर गाठले आह.े वारसा ह , समानवेतन, वतः या िमळकतीवरील अिधकार िमळा याने ती आ थक दृ या 
सबळ बनली आह.ेसमाजात ि यांना पु षा या बरोबरीने अिधकार ा  होत आहते. समाजातील दु यम 
दजातप रवतन होऊन पु षा या बरोबरीने समान दजा िमळत आह.े या दृ ीने आबेंडकरांचे ीसबलीकरणातील 
योगदान मह वपूण आह.े 
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डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकराचंी सािह यिवषयक स दयदृ ीबाबासाहबे आबंडेकराचंी सािह यिवषयक स दयदृ ीबाबासाहबे आबंडेकराचंी सािह यिवषयक स दयदृ ीबाबासाहबे आबंडेकराचंी सािह यिवषयक स दयदृ ी 
 

ा. बालाजी गंगाराम गायकवाड 
सहा यक ा यापक, मराठी िवभाग, शरदचं  कला, वािण य व िव ान महािव ालय, नायगाव (बा.) िज.नांदेड.४३१७०९ 

 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या संदभात िवचार करत असताना मला यांच े उ ुगं ि म व मा या 
डो यासमोर आले. खरं तर बाबासाहबेानंी िविवध िवषया या संदभात िवपूल माणात लेखन केलेले आह.े 
समाजशा ,मानववंशशा ,इितहास, कायदा, रा यशा ,अथशा  अशा िविवध िवषयावर लेखन केलेले आह.े 
परंतु या ठकाणी मी बाबासाहबेां या आणखी एका वेग या िवषया या संदभात िवचार मांडणार आह.े तो हणज े
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची सािह यिवषयक स दयदृ ी. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े चंड 
वाचनवेड,ेिव ासंपादनाची मनापासूनची आवड असणारे युगसा ी ावान असे महान ि म व होते. “िवधनेेच 
मनु या आले े  या जगामाजी !" या उ माणे डॉ. बाबासाहबेांनी िव ा संपादन केली. 

यावरोवरच सािह याचे, वा मयाचे एक ासंगी अ यासक हणून आज जगभरात डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनामानल ेजात.े िवशेषत: वेद,उपिनषद,ेपुराणे,महाका ,बौ  सािह य,बौ  त व ान,लोकसािह य,सं कृत 
सािह य,इं जी सािह य, सतं सािह य यासारखे अनेकिवध कारचे सािह य ह े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचं े
चतनाचे व अ यासाचे अितशय आवडीचे िवषय रािहलेले आहते. कब ना अशा िविवध कार या सािह या या 

संदभात वेळोवेळी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आपली मत ेमांडलेली आहते. संगी यावर समपक व तेव याच 
परखडपणे भा ये कवा मत ितपादन दखेील केले आह.े 

“A Thing of beauty is a joy forever” अशा कारची एक इं जी हण आह.े याचा अथ असा क ,स दय 
ही संक पना सापे  संक पनाअसले या आपणास दसून येते. बाबासाहबेां या एकूणच जीवनाचा िवचार 
केला असता, बाबासाहबेांच े संपूण आयु य ह ेसंघषमय असलेले आपण पाहतो. दशेिहत व समाज िहताची ंचडं 
तळमळ असणारा ासूय हणजे बाबासाहबे असेच मी मानतो. ानाजन आिण समाजिहत यांनीच बाबासाहबेाचं े
जीवन ापून टाकल े होते. या अखंड संघषमय जीवनात डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांना वत : या भौितक 
बाबीकड ेल  दे यासाठी जा त वेळ िमळालाच नाही. कब ना आप या कुटंुबाकड ेल  दे यासाठी दखेील यांना 
वेळ िमळत न हता.डॉ बाबासाहबे आंबेडकर ह े यां या आयु भर ानोपासना करीत असले तरी बाबासाहबेां या 
अंत:करणाम ये कलेची, सािह याची आ वादकता कवा रिसकता न हती असे मा  हणता येत नाही.  

रा िहतासाठी काय करणा या बाबासाहबेांना मनोरंजनासाठी फारसा वेळ िमळाला नाही ह ेवा तव असल े
तरी,मा या मते,डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े कला,सािह याचे आ वादक होते अस े वाटते. कारण,बाबासाहबेानंा 
िविवध लोककला,नाटके, सगंीत यांच ेफार आकषण होते. याबाबतीत आंबेडकरी सािह याचे अ यासक डॉ. गंगाधर 
पानतावणे िलहतात “पु याजवळ तळेगावी  डॉ. बाबासाहबे आले असताना राजानंद गडपायले गायन पाट चे गायन 
गाण यांनी ऐकल.यावेळी राजानंदा या किवतांनी आिण गा याने बाबासाहबे आनंदनू गेले.संबंध गाण यांनी 
मनापासून ऐकल. स  मनाने बाबासाहबेानंी राजानंदना तीप  दल ते असे “ I was extremely pleased with 
the musical performances and singing by Rajanand and his party”. याव न बाबासाहबेांना कलेची उ म 
जाण होती असे हणता येईल. यािशवाय वामनदादा कडक यां या किवतेचे, गा याचे तर बाबासाहबेानंी अनेकदा 
कौतुक केले आह.े कला आिण कलावंत यां याकडून बाबासाहबेां या मनांत अतीव आदर होता. या संदभात 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर हणतात, “संगीत आिण हा य येक माणसाला आवडत असते.संगीतामुळे जीवनात 
नवचैत य िनमाण होते, तसेच माणसाला पोटभर हसता आले पािहज.ेहा य ह े भावी श  आह.े उपहासपूण 
हसूनही श ूची रेवडी उडवीता येते. याला नामोहरण करता येते आिण हणून दसु याकड े पा न हसणे आिण 
वत:ही पोटभर हसणे मला फार आवडते”. 

वरील वेगवेग या अवतरणाव न डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर ह े चांगले कला वादक स दय वादक होत े
याची खा ी पट यावाचून राहणार नाही. 
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाबाबासाबाबासाबाबासासाहबेाचंी सािह यिवषयक स दयदृ ी  साहबेाचंी सािह यिवषयक स दयदृ ी  साहबेाचंी सािह यिवषयक स दयदृ ी  साहबेाचंी सािह यिवषयक स दयदृ ी  :::: 
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आपण सवजण जाणता क , डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह ेवाडमयाचे, सािह याचे ासंगी अ यासक होत.े 
िवशेषतः बाबासाहबेांनी मराठी सािह यािवषयी आपली वेळोवेळी मते माडलेली आहते कब ना परखड भा यही 
केलेले आह.े उदा. दनांक ०२ मे १९५४ रोजी िवदभ सािह य संघ, नागपूर या एका काय मामं य डॉ. 
बाबसाहबे आपले सािह यिवषयक िवचार मांडताना हणतात क, सािह य कार कोणताही असो, यान ंश ध ताच ं
सचन केल े पािहजे तरच याला वा य हणायचं, उ ारक सािह य मानवयाच Ôअमृतानेही पैजा जकेÕ अस ं
ानेशानी हटलं ते काही उगीच नाही. सािहि यकांनी वतः या अह ंसोडून सिह णुता व तूजा धारण करावी. 

साधने या गतीन आिण उदांत ा या पशान जीवन िवकिसत व उ त झालं पािहजे तरच तो वाच पती , तरच 
तो सािह य कार  असे परखड व मा मक अन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर सािह या या संदभात मांडताना दसतात. 

बाबासाहबेां या मते, सािह याम ये चंड ताकद आह.े कारण सािह या या मा यमातून वातं य, समता, 
बंधुता व याय इ यादी मू य जनसामा यां या मनात जिव याचा य  करता येतो. परंतु यासाठी अितशय 
कसदार सािह याची िम मती झाली पािहजे अशीही अपे ा बाबासाहबे  करतात. यासंदभात डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर सािह यकानंा मोलाचा संदशे दतेाना हणतात,  आपली लेखणी आप या ापुरती बं द त क  नका. 
यांचे द:ुखं यांची था िनट समजून या आिण आप या सािह याकारे याच ंजीवन उ त कर यास झटा यातच 

खरी मानवता आह,े  
या वरील िवधानातून बाबासाहबेांची सािह यिवषयक भूिमका ल ात येते.याबरोबर डॉ. बाबासाहबेांनी 

मराठी सािह यातील िवशेषतः संत सािह याचा अ यास केलेला आह.े प रवतन वा द चळवळी या पा भूमीवर 
संत सािह याचे साम य व संत सािह या या मयादा या दो हीही बाबतीत डॉ. बाबासाहबेांनी संत सािह याच े
परखडपणे िव ेषण केले आह.े िवशेषतः बाबासाहबे ह े आप या लेखनाम ये सतंां या वचनांचा वापर करीत. 
असत. बाबासाहबेांनी आप या मूकनायक, बिह त भारत या सार या वतमानप ीय लेखनाम येसु ा 
संतवचनाचा वापर केलेला दसून येतो.आपणास असं हणता येईल क ,बाबासाहबे ह े संत सािह याचे ासंगी 
आहते. सतं सािह याचे रिसक व आ वादक आहते. बाबसाहबे केवळ मनोरंजनासाठी सतं सािह य अ यासात 
न हते तर यामागे ानाजन ही भावना होती ह े आपण या ठकाणी ल ात घेतले पािहजे. संत सािह याचा 
बाबासाहबेांनी गौरव केलेला असला तरी अनकेवेळा सतं सािह या या मयादा दखेील बाबासाहबेांनी सांिगत या 
आहते. या बाबतीत डॉ. आंबेडकर हणतात  सोळा ा शतकात साधसुंतानंी स यशोधक  कु हाडीचे घाव कतीतरी 
घातले, परंत ु अ पृ यता पी फोकावलेला वृ  यां या हातून तोडला गेला नाहीच पण यां याने पान सु ा 
यां याने हलले  नाही”. या कारे सतंां या सािहि यक कायावर आपले परखड मत बाबासाहबेांनी न दवले आह.े  

एकंदरीत वरील सव िववेचनाव न मला या ठकाणी एवढंच हणावयाच ेआहके , इतरां या तुलनेत डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांची स दयाची संक पना आिण सािह यािवषयक िवचारसौदयाची  संक पना ही वैिश पूण 
आिण अितशय उ  दजाची होती. या सौदयदृ ीतूनच बाबासाहबेां या सािह यिवषयक िवचारसौदयाचा िवकास 
झाला आह ेअसे हट यास काही वावगे ठरणार नाही.  

सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ :::: 
१) डॉ. गगंाधर पानतावण े– प कार डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, 

२) डॉ. हाद ललुेकर –दिल ेरासाठी  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, अनंत पलैूंचा सामािजक यो ा,सायन काशन, पणु.े 

३) धनंजय क र – डॉ. बाबसाहबे आंबेडकर. 
४) डॉ. गगंाधर पानतावण े– वादळाचे वंशज. 

५) िविवध वतमानप ीय लेखन. 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेराजक य िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेराजक य िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेराजक य िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेराजक य िवचार    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . शद ेशाम भागवतशद ेशाम भागवतशद ेशाम भागवतशद ेशाम भागवत    
(रा यशा  िवभाग मुख) 

महा मा गांधी महािव ालय, अहमदपूर, िज. लातूर 
तावना तावना तावना तावना     

राजक य समाजशा  ही एक समाजशा ाची शाखा असून ित यात रा य व समाज यां यातील आंतर या 
व आंतरसंबंध यांचा समाजशा ीयदृ ा अ यास केला जातो. ही शाखा राजक य बाब चा समाजा या संदभात 
अ यास करते. डॉ. आंबेडकरांनीही अनेक राजक य बाब चा उदा. रा य, शासन, कायदा, श  इ याद चा 
समाजा या संदभात अ यास केलेला आह.े यां या यासंदभातील िवचाराची दोन वैिश े आहते. (१) यांच े
राजक य िवचार ह ेकोण या तरी एकाच ंथात मांडलेल ेआढळत नाहीत. तर त े वेगवेग या ंथात, िनबंधात वा 
लेखात व भाषणांत िवखूरले या व पात आहते. (२) यां या राजक य िवचारात बदल या प रि थतीनुसार बदल 
झालेला दसतो. कारण एखाद े िविश  त व वीकारले क , कोण याही प रि थतीत याचा पाठपुरावा केलाच 
पािहजे ह े यांना मा य न हते. याने १९३८ म येच हटले होते क , कोण याही प रि थतीत एखा ा िविश  
त वाचा वा आदशाचा पाठपुरावा केलाच वा आदशाचेही आशय बदलले पािहजते. ही दोन वैिश े ल ात घऊेन 
यांचे राजक य िवचार अ यासणे उिचत ठरेल. 

लोकशाही लोकशाही लोकशाही लोकशाही ((((Democracy):Democracy):Democracy):Democracy):    
डॉ. आंबेडकरांनी रा यसं थे माणेच शासनसं थेिवषयीही आपले िवचार मांडललेे आहते. शासना या 

िविवध कारांपैक  लोकशाही या कारची यानंी सिव तर चचा केलेली आढळते. तथािप, लोकशाही 
शासन व था वीकार या या संदभात यां या िवचारात वेळोवेळी पुढील माणे प रवतन झालेल े दसते. (१) 
अमे रका व इं लड यासार या उदारमतवादी लोकशाही रा ातं िश णासाठी काही वष रािह याने आिण 
उदारमतवादी पा ा य िवचारवंतां या िवचाराचंे सखोल अ ययन के यानेही यानंा लोकशाहीचे आकषण वाटू 
लागले होते. तथािप, (२) पुढे यांनी १९३८ म ये त हा या दशेकाल प रि थतीत लोकशाही हा अनुिचत शासन 

कार ठरेल असे हटलेले आढळते. (३) वातं य ा ीनंतर रा यघटने या िन मती या येत मा  यांनी आपल े
वरील मत बदलून ससंदीय लोकशाहीचे समथन केलेले आढळते. (४) १९४७ नंतर मा  यांना ससंदीय 
लोकशाहीपे ा अ य ीय लोकशाहीच भारतासाठी अिधक उिचत ठरेल असे वाटू लागले. लोकशाही या संदभातील 
यां या िवचारातील ा बदलांचे पुढे आपण सिव तर िववेचन करणार आहोत. त पूव , यांनी लोकशाहीची केलेली 

ा या व लोकशाहीसाठी आव यक मानले या गो ी थोड यात समजावून घेऊ या.  
� लोकशाहीची ा या लोकशाहीची ा या लोकशाहीची ा या लोकशाहीची ा या : : : : लोकशाही हा शासनाचा असा एक कार व प ती आहेलोकशाही हा शासनाचा असा एक कार व प ती आहेलोकशाही हा शासनाचा असा एक कार व प ती आहेलोकशाही हा शासनाचा असा एक कार व प ती आहे,,,,कककक , , , , िज या ारे लोकां या िज या ारे लोकां या िज या ारे लोकां या िज या ारे लोकां या 

आ थक व सामािजक जीवनात र पातािशवाय ािंतकारी बदल घडवनू आणल ेजातातआ थक व सामािजक जीवनात र पातािशवाय ािंतकारी बदल घडवनू आणल ेजातातआ थक व सामािजक जीवनात र पातािशवाय ािंतकारी बदल घडवनू आणल ेजातातआ थक व सामािजक जीवनात र पातािशवाय ािंतकारी बदल घडवनू आणल ेजातात.... (Democracy is a 
form and method of government whereby revolutionary changes in the economic and 
social life of the people are brought without bloodshed.) 

� लोकशाहीसाठी आव यक गो ी लोकशाहीसाठी आव यक गो ी लोकशाहीसाठी आव यक गो ी लोकशाहीसाठी आव यक गो ी :::: डॉ. आंबेडकर हणतात क , लोकशाही ह ेएक रोपटे असून ते येक ठकाणी 
वाढेलच असे नाही. अमे रका व इं लंडम ये लोकशाही आह.े ा सम येही ती थोडी आह.े पण को रया, इिज  
या दशेांतील लोकशाही न  झाली आह.े इं लंडम येही १८३२ नतंर लोकशाहीत बदल होत आलेले आहते. 
याव न ह ेल ात येते क , लोकशाही आपले व प व उ शे बदलत राहते. एवढेच न ह ेतर, एकाच दशेातही 
ती एकसारखी रा  शकत नाही. आधुिनक लोकशाही ही अथे समधील लोकशाहीपे ा िभ  आह.े अिनयंि त 
राजाच ेअिधकार कमी करणे ह ेएकच आधुिनक लोकशाहीचे येय नसून लोकांच ेक याण साधणे ह ेितचे येय 
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आह.े लोकशाहीचे ह े येय सा य हो यासाठी लोकशाहीचे जतन झाल ेपािहजे व यासाठी पुढील गो ी आव यक 
ठरतात. 

११११)))) वगभदेवगभदेवगभदेवगभदे    नकोतनकोतनकोतनकोत : समाजात वगभेद नसावेत हणजेच समता असावी. िविश  अिधकार असलेला एक वग व 
शोिषत-पीिडत दबलेला दसुरा वग असे वग नसावेत. समाजात वगिव ह असेल तर र मय ांती होईल. 
“दभुंगलेले घर एकटे उभे रा  शकत नाही''हअे ाहम लकनचे मत नमूद क न डॉ. आंबेडकर हणतात क , 
समाजात िविवध वगात भेद असणे ही गो  लोकशाहीसाठी मोठा अडथळा ठरते. हणून वगभेद नसावेत. 

२२२२)))) िवरोधी प  हवाचिवरोधी प  हवाचिवरोधी प  हवाचिवरोधी प  हवाच : मया दत स ेचा एक भाग हणून डॉ. आंबेडकर ह े संतुिलत ि प प तीचा पुर कार 
करतात. ते हणतात, वातं य टक यासाठी धैय लागते व ह े धैय राजक य प ा या पाने ऐ य िनमाण 
कर यातनू उदयास येते. रा यकारभार कर यासाठी राजक य प  असावाच लागतो. मा  शासनास 
कूमशाहीपासून दरू ठेव यासाठी दोन राजक य प  असावेत. लोकशाहीत दोन तु यबळ प  असावेत. एक 

स ा ढ झा यावर दसुरा या यावर अंकुश ठेवेल. िवरोधी प ामुळे सरकार कोठे चकुते ह ेकळते. हणून असा 
अंकुश ठेवणारा िवरोधी प  नसेल तर ती लोकशाही व था नसेल. एकप ीय शासन ह ेजुलूमशाहीस आंम ण 
दणेारे असते, हणून ि प  प ती हवी. थोड यात, लोकशाही शासन व थेत िवरोधी प  हवा असे डॉ. 
आंबेडकर हणतात. इं लंडम ये िवरोधी प ास मोठा मानस मान दतेात, िवरोधी प ने यास वेतनही दतेात. 
भारतात मा  िवरोधी प ास तु छ लेखतात ही ि थती बदलली पािहजे असे आंबेडकर हणतात. 

३३३३)))) समानता समानता समानता समानता :::: लोकशाही रा य व थेत व कायदा व थेत समानता हवी. सवाना समान वागणूक िमळावी. 
भारतात मं ी वप ा या सद यांची कामे पटकन करतात. मा  इतरां या कामाकड े दलु  करतात. 
रा य व थेतील हा भेदभाव व प पात न  झाला पािहज,े असे डॉ. आंबेडकर हणतात. काय ासमोर सवाना 
समान मानावे. भारतात स ा ढ प ा या सद यावर एखादा खटला चालू असेल तर तो काढून टाक याचा 

य  शासन करते. अशा घटनामुळे मोठा ग धळ होतो. हणून अशा घटना घडू नयेत असे आंबेडकर हणतात. 
अमे रकेत पूव  अशा घटना घडत पण या लोकशाहीस पोषक नस याने या बंद के या गे या. भारतातही असेच 
हावे असा यांचा आ ह आह.े 

४४४४)))) नीतीम ा नीतीम ा नीतीम ा नीतीम ा :::: लोकशाहीला घटना मक व नैितक मू यांचा आधार हवा. अमे रकेत रा ा य  पदा या 
िनवडणुक स ितस या वेळी उभार यास जॉज वॉ श टन यांनी नकार दला होता. ते हणाल,े दरवेळी मीच 
िनवडणुक स उभारलो तर घटनेतील त वांना कमत राहणार नाही. या उदाहरणा ारे डॉ. आंबेडकर ह े
घटना मक व नैितक मू यांची व त वांची कदर झाली पािहजे तरच लोकशाही टकत,े असे ितपादन करतात. 
पुढे ते हणतात लोकशाहीस सामािजक नीतीम ेचही गरज असत.े मा , भारतात सामािजक नीतीम ा पार 
लयास गेलेली आह.े येथ े सामािजक जीवनात काय ाचा ह त ेप नको अस े लोकांना वाटते. ही गो  
लोकशाहीस घातक ठरणारी आह.े  

५५५५)))) अ पमतवा यानंा सरं ण अ पमतवा यानंा सरं ण अ पमतवा यानंा सरं ण अ पमतवा यानंा सरं ण :::: लोकशाहीत ब मतास मह व असते. ब मतवाला प स ा ढ होतो. पण 
ब मतवा या प ाची अ पमतवा या प ावर कूमशाही थािपत हाता कामा नये. उलट आपण सुरि त 
आहोत अस ेअ पमतवा यांना वाटले पािहजे असे डॉ. आबेंडकर हणतात. ते हणतात, इं लंडम ये 'हाऊस ऑफ 
कॉम स' या संसदे या गृहात अ पमतवा यांना मान असतो. यांना तहकुबीची सचूना मांड याची परवानगी 
पीकर (सभापती) दतेात. भारतात मा  अ पमतवा याची कुचंबणा होते.  

६६६६)))) अ यायाचा ितकार अ यायाचा ितकार अ यायाचा ितकार अ यायाचा ितकार :::: लोकशाही यश वी हो यासाठी जनतेने अ यायािव  सतत जाग क असावे अस े
आंबेडकर हणतात. दि ण आ केतील स या हात आज गोरे लोकही सामील होतात कारण यांना 
अ यायािव  चीड आह.े भारतातही असेच घडावयास हवे. अ यथा, अ याय झालेले लोक अ याय दरू 
कर यासाठी ांतीकड ेवळ याची श यता असते. 
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सामािजक लोकशाही सामािजक लोकशाही सामािजक लोकशाही सामािजक लोकशाही ((((SocialDemocracySocialDemocracySocialDemocracySocialDemocracy))))    
समाजाच ेलोकशाहीकरण समाजाच ेलोकशाहीकरण समाजाच ेलोकशाहीकरण समाजाच ेलोकशाहीकरण :::: 

डॉ. आंबेडकर ह ेलोकशाहीस केवळ शासनाचा एक कार मानीत नाहीत. लोकशाहीची यांची संक पना 
या न अिधक ापक आह.े ते हणतात, लोकशाही ही एक जीवनप ती आह,े जीवन जग याचा माग आह.े केवळ 
लोकशाही शासन व था थािपत के यान े वातं य, समता व बंधुता यावर आधारलेली समाजरचना थािपत 
होणार नाही. यासाठी समाजाचेही लोकशाहीकरण झाले पािहजे. लोकशाही हा समाजाने वीकारलेला जीवनमाग 
बनला पािहजे. मानवी ह  व वातं ये अबािधत ठेव यासाठी यांना सामािजक व नैितक अशा िववेक  श चा 
पा ठबा असला पािहजे. तो जर नसेल तर ह  व वातं याचे र ण ना रा यघटना करेल ना कायदा व याय व था 
करेल. अशा िववेकश या अभावी अमे रकेतील िन ो, जमनीतील य ू व भारतातील अ पृ य यांचे ह  असनू 
नस यासारखे ठरलेले आहते. ते पुढे हणतात, राजक य गती , हो यासाठी थम समाज सुधारला पािहजे. तो जर 
सुधारलेला नसेल तर तो शासनपे ा अिधक जुलुमी ठ  शकतो. कारण तो शासना न जा त छळ क  शकतो. 
कारण अशा समाजाकड ेछळाची साधने वा श  अिधक असते व छळाची ा ीही अिधक असते. थोड यात डॉ. 
आंबेडकरां या मते शासनापे ा समाजाची श  व स ा ही अिधक जाचक असते. हणून ि िहतासाठी थम 
समाजाचे लोकशाहीकरण झाले पािहजे. हणजे समता, वातं य, बंधुता, याय, मानवता इ. मू यांवर 
समाज व था आधारलेली असली पािहजे. असे ह े लोकशाहीकरण समाजा या ढीपंरपरातून व दनैं दन 

वहारातून अिभ  झाल ेपािहजे; तरच लोकशाही यश वी होईल.  
भारतात सामािजक लोकशाहीभारतात सामािजक लोकशाहीभारतात सामािजक लोकशाहीभारतात सामािजक लोकशाही    ::::    

भारता या संदभात सामािजक लोकशाही थािपत होणे कती आव यक आह े ह े पटवून दतेाना, 
घटनाप रषदते घटनचेा मसूदा मंजूर झा यानंतर या आप या भाषणात डॉ. आंबेडकर हणतात, "राजक य 
लोकशाहीने आपण संतु  होता कामा नये राजक य लोकशाहीचे सामािजक व आ थक लोकशाहीत पांतर केले 
पािहजे. अ यथा राजक य लोकशाही टकणार नाही. कारण लोकशाही ही वातं य, समता व बंधुता यांची अभंग 
अशी एक मूत  आह.े जर सामािजक समता नसेल तर वातं याचा अथ मूठभर लोकाचंे रा य असा अथ होईल. जर 
समता असेल पण वातं य नसेल तर ती समता या जीवनातील वयंपूणता न  करेल. समता व वातं य 
दो हीही नसेल तर समाजात बंधुभाव िनमाण होणार नाही.'' ते पुढे हणतात, “२६ जानेवारी १९५० रोजी 
आपणास राजक य समता ा  होईल पण आप या सामािजक व आ थक जीवनात कमालीची िवषमता असणारच 
आह.े ही िवषमता आपण वरीत न  न के यास िवषमतेने ासलेल े लोक राजक य लोकशाही उलथनू 
टाक यािशवाय राहणार नाहीत.' थोड यात, डॉ. आंबेडकरां या मत,े लोकशाही व था ही राजक य 
जीवनाबरोबरच आ थक व सामािजक जीवनातही थािपत झाली पािहजे. यालाच ते सामािजक लोकशाही 
हणतात. 

िवभतूीपजूा सपंिवणेिवभतूीपजूा सपंिवणेिवभतूीपजूा सपंिवणेिवभतूीपजूा सपंिवणे::::  
भारतात लोकशाही ज यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी िवभूतीपूजा (Hero-Worship) न  करावी लागेल 

असा इशारा दलेला आह.े ते हणतात, रा ाची आयु यभर सेवा करणा या थोर िवषयी अव य कृत ता 
बाळगा. पण कृत तेला काहंी मयादा असते. आप या वातं याचा बळी दऊेन कोणतेही रा  कृत  रा  शकत नाही. 
इतर दशेांपे ा भारतात ही सावधिगरी बाळगणे अ याव यक आह.े कारण भारतात िवभूतीपूजेचा राजकारणावर 
मोठा प रणाम होतो. अ या मात भ  वा िवभूतीपूजा हा आ या या मु चा माग असेल पण राजकारणात तो 
अधोगतीचा व अंती कूमशाहीचा िनि त माग आह े हणून समजावे. िवभूतीपुजेमुळे लोक परावलंबी बनतात व 
वकत ािवषयी उदासीन बनतात. 
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अशा कारे, डॉ. आंबेडकर लोकशाहीस केवळ शासनाचा एक कार न मानता, ती राजक य, सामािजक व 
आ थक जीवन कसे असावे यािवषयीची एक व था आह,े असे मानतात. 
डॉडॉडॉडॉ. . . . आबंेडकरां या लोकशाहीिवषयी या िवचारातील बदल आबंेडकरां या लोकशाहीिवषयी या िवचारातील बदल आबंेडकरां या लोकशाहीिवषयी या िवचारातील बदल आबंेडकरां या लोकशाहीिवषयी या िवचारातील बदल :::: 

ारंभी नमूद के या माणे डॉ. आंबेडकरां या लोकशाहीिवषयी या िवचारात वेळोवेळी बदल झालेले 
आहते. ते बदल पुढील माणे : 
११११)))) सव म शासन कार न ह ेसव म शासन कार न ह ेसव म शासन कार न ह ेसव म शासन कार न ह े:::: डॉ. आंबेडकर ह ेलोकशाहीस ि कालबािधत सव मशासनपकार मानीत नस याच े

काही उ लेख आढळतात.१९३८ म ये ते हणाले होत ेक , ते हा या दशेकालप रि थतीत तर लोकशाही हा 
सवात अनुिचत शासन कार ठरेल. काही काळ तरी बु  कूमशहा या मजबूत हातात भारताची राजक य सू  े
असणे गरजेचे आह.े एकाच संघटनेशी अिच क सपणे वतःला बांधून घतेलेली त कालीन िनब  लोकशाही ही 
एक मोठी ाधी आह,े असे आंबेडकर हणाले होते. (संदभ ४ जानेवारी १९३८, टाई स ऑफ इंिडया) १९४३ 
म ये द ली येथ े कामगार चळवळीतील कायक यासमोर बोलतांना त े हणतात क , संसदीय लोकशाही हा 
सव म शासन कार नसून याम ये जनतेला वातं य, संप ी व सुखाची खा ी बाळगता येत नाही. ही 
लोकशाही, “करार- वातं याला' पािव याचे आवरण चढिवते व आ थक िवषमतेकड ेमा  डोळेझाक करते. या 
करार वातं यामुळे सबळ गट उपेि त गटांना लुबाडू शकतात. वातं याचा पुर कार करणारी ही लोकशाही 
ग रबां या िवप ाव थेत जा तीतजा त भर घालते. अशा लोकशाहीतील वातं य ह ेसमतेला िगळून टाकते.  

वरील मतांव न ह े प  होतके , डॉ. आंबेडकर ह ेलोकशाही शासन हा सव म कार मानत न हत.े 
२२२२)))) ससंदीय लोकशाहीचा वीकार ससंदीय लोकशाहीचा वीकार ससंदीय लोकशाहीचा वीकार ससंदीय लोकशाहीचा वीकार :::: वातं य ा ीनंतर रा यघटना िनमाण करताना मा , डॉ. आंबेडकरांनी 

संसदीय लोकशाही शासनप तीचा वीकार केलेला आह.े मया दत शासनप तीचा आदश हणून ससंदीय 
लोकशाहीचे डॉ. आंबेडकरांनी समथन केलेले आह.े या समथनाथ यांनी पुढील मु  ेमांडलेले आहते. (१) संसदीय 
लोकशाही शासनप ती या अंगी वावलंबन, सजनिशलता, जबाबदारीची जाणीव, सहकाय, िश त इ. 
गुणांचा प रपोष क  शकते. (२) उ  दजाचे रा ीय चा र य, शील, सचोटी, धैय इ. सदगुणांचा िवकास घडवून 
आणू शकते. (३) समाजात आपणास स मानाचे थान आह े अशी जाणीव या मनात जागृत क न 
मु चा माग या शासन व थेत खुला होतो. (४) र पातािशवाय आ थक-सामािजक जीवनात ांतीकारक 
बदल घडवून आण याचा माग याच व थेत उपल ध अस याने ती मानवी जीवना या वाही व पाशी 
सुसंगत ठरते.  

या सव मु ां या आधारे डॉ. आंबेडकरांनी ससंदीय लोकशाही व था वीका न ती भारतीय 
रा यघटनेत थािपत केली.  

३३३३)))) अ य ीय लोकशाही अ य ीय लोकशाही अ य ीय लोकशाही अ य ीय लोकशाही :::: १९४७ नंतर मा  डॉ. आंबेडकरां या िवचारात बदल होऊन यांना ठामपणे असे वाटू 
लागले क , भारतीय प रि थतीस संसदीय लोकशाही िहतकारकठरणार नाही. काही िविश  प रि थतीतच 
संसदीय लोकशाही काय म ठ  शकते. िश ण सार, लोकजागृती व वगभदेाचा अभाव या गो ी 
लोकशाही या यशि वतेसाठी आव यक असतात. मा  या गो ी भारतात नस यान े सवमा य िस ांतानुसार 
लोकशाही येथ ेकायाि वत होऊ शकणार नाही. युरोपात धमिनरपे  राजकारणांची परंपरा खोलवर जलेली 
आह.े पण तथेेही लोकशाही शासन पूणपणे सवमा य िस ांतानुसार कायाि वत होताना दसत नाही. भारतात 
तर राजकारण हा एक याशील धम आह े असे सं कार लोकांवर केले जातात. यामुळे येथ े लोकशाही 
शासन व था कशी काय म ठ  शकेल असा  डॉ. आंबेडकर उपि थत करतात. राजकारण हणजे धम 
आह,े अशा कार या सं कारपासून अ पृ यांना वाचिवले पािहजे, असे आंबेडकरांना वाटते. याप रि थतीमुळेच 
भारतात ब मत हणज ेजातीय-धम य ब मत अशीच ि थती असणार. प रणामी, ब सं य असणा या धमाच े
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लोक धा मक अ पसं यांक असणा यांवर स ा गाजवू लागतील. अशा ि थतीत ससंदीय ऐवजी अ य ीय 
लोकशाही शासन व थाच अिधक बरी असे डॉ. आंबेडकरांचे मत बनलेले दसून येते.     
रा ीयतारा ीयतारा ीयतारा ीयता, , , , रा  आिण रा वाद रा  आिण रा वाद रा  आिण रा वाद रा  आिण रा वाद ::::    

डॉ. आंबेडकरांनी रा ीयता कवा रा क (nationality), रा  (nation) आिण रा वाद (nationalism) या 
तीन पर परसंबंिधत असले या संक पनािवषयी िवचार मांडलेले आहते. यांच े ह े िवचार Thoughts on 
Pakistan तसेच Pakistan or Partition of India ा ंथात तसेच वेगवेग या ा यानात िवखूरले या 
व पात आढळतात. यां या ा िवचारांच ेसार आपणास पुढील माणे समजावून घेता येईल.  

रा ीयता रा ीयता रा ीयता रा ीयता :::: डॉ. आंबेडकरां या मते, रा ीय व ही एक कारची सामािजक भावना आह.े ही एक वाची अशी भावना 
आह ेक , िज यामुळे एखा ा मानवी समूहातील सद यांना आपण पर परांचे र संबंधी आहोत अस ेवाटते. अशी ही 
रा ीय वाची भावना दधुारी व पाची आह.े कारण ित यामुळे एका समूहातील सद यांत ऐ य थािपत होते तर 
इतर समूहातील सद यांिवषयी परकेपणाची जाणीव पण िनमाण होते. ते पुढे हणतात, रा ीय वाची भावना एका 
समूहातील तरीकरणावर मात करते आिण या समूहास दसु या समूहापासून अलग करते. थोड यात, एखा ा 
मानवी समूहातील सव सद यांम ये असलेली ऐ य भावना ( हणजे आपण सव एक आहोत ही भावना) हणज े
रा ीयता (रा क) होय, असा अथ डॉ. आंबेडकरांना अिभ ेत आह.े  
रा  रा  रा  रा  :::: रा ीयतेची (ऐ याची) भावना असलेला मानवी समूह ज हा िविश  भू दशेात एक राह याची आकां ा 
बाळगतो त हा याच ेरा  बनते. डॉ. आंबेडकरां या मते रा  या क पनेत दोन गो ी अंतभूत आहते. यापैक  एक 
भूतकाळाशी तर दसुरी वतमानकाळ व भिव यकाळ यां याशी िनगडीत असत.े भूतकाळाशी िनगडीत गो  हणज े
भूतकाळातील समृ  मृत चा (आठवण चा) वारसा होय. तर दसुरी गो  हणजे वतमाना माणेच भिव यातही 
एक  राह याची व आपला अिवभ  वारसा सांभाळ याची इ छा होय. 
रा वाद रा वाद रा वाद रा वाद :::: डॉ. आंबेडकर हणतात, रा वादात रा क व रा  ह ेदो ही घटक असू शकतात. रा ीयतेचे रा वादात 

पांतर हो यासाठी दोन अट ची पूतता होणे आव यक असते.डॉ. आंबेडकरां या मत ेरा वाद ही लोकां या अंतगत 
ऐ याची (inner unity) अिभ  आह.े तसेच ती सामािजक सािमलीकरणाची (social assimilation) एक 

या आह.े या येत लोक जात, वण वा वंश, पंथ इ यादी बाबी िवचारात न घेता एकमेकात िमसळून जातात, 
सामील होतात. यामुळे यां यात सामािजक बंधुभाव िनमाण होतो. जर हा बंधुभाव रा ाम ये सव  पसरला / ढ 
झाला तर रा वाद हा एक प रपूण असा सुसंवाद (harmony) होतो. आंबेडकरांची रा वादाची क पना ही 
सामािजक बंधुभावाची, तसचे ऐ याची भावना व एकाच दशेातील दबले या लोकांची ि थती सुधार याचा दढृ 
िनि य िनमाण करते. 
भारतातील रा वाद भारतातील रा वाद भारतातील रा वाद भारतातील रा वाद :::: वातं यपूव काळात डॉ. आंबेडकर भारत ह ेएक रा  आह ेह ेमा य करीत न हते. ते हणतात, 
“भारतास एक रा  मानणे हा मोठा म आह.े हजारो जात म ये िवभागलेला भारत नावाचा मानवी समूह एक रा  
कसा बन ूशकेल ? सामािजक व मानिसकदृ ा आ ही एक रा  नाही, ह ेआम या जेव ा लवकर ल ात येईल 
तेवढे बरे होईल. कारण यामुळे आ हाला रा  बन याची उ कंठा लागेल व त े कसे बनता येईल याचा आ ही 
गंभीरपणे िवचार क  लागू." ते हणतात, वणावणात, जातीजातीत, पंथापंथात िवभागलेला भारत एक रा  नाही. 
कारण येक वण, जात व पंथ ह े वतःस एक रा  मानत ेव आप या िहतासच रा िहत मानते. ही िवषम ि थती व 
संकुिचत दृ ी आपणास रा  होऊ दते नाही. भारतातील रा वादा या संदभात डॉ. आंबेडकर जातीभेदाबरोबरच 
पंथभेद, भाषाभेद, ांतभेद इ याद चीही चचा करतात. ते हणतात, ह ेसव भेद ही सामािजक अ र  ेअसनू यानंी 
लोकांना लहानलहान गटात िवभागलेले आह.े असे ह ेिवभाजन रा िन मती या मागातील मु य अडथळा आह.े हा 
अडथळा दरू के यािशवाय भारत एक रा  बनणे असंभव आह.े 
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उपाययोजना उपाययोजना उपाययोजना उपाययोजना :::: रा िन मतीसाठी डॉ. आंबेडकर पुढील उपाय सूचिवतात. डॉ. आंबेडकर हणतात.  जातीभेद वा 
जाितयतचेी भावना ही अ य काही नसून ती लोकांत खोलवर जलेली सं दायवादाचीच भावना आह.े यामुळे 
जाितयतेबरोबरच सां दाियकताही न  करणे आव यक आह.े ांतभेदा या संदभात त े हणतात, ांतवाद वा 

दशेवाद हा दखेील रा िन मती या मागातील अडथळा आह.े लोकांना आप या दशेातील लोकांिवषयी 
आि मयता वाटते तर दसु या दशेातील लोकांिवषयी परकेपणा वाटतो. लोकांची ही दशेिन ा रा िन े या आड 
येते. हणूनच भारतासार या अनेक दशे असले या दशेा या कारभारासाठी यांनी संघरा यप तीऐवजी 
एका मप ती अिधक उपयु  ठरेल असे मत मांडलेले आढळते. ादिेशक वाय ता यांना मा य न हती. मा , 
रा यघटनेत यांना संघरा यप ती वीकारणे भाग पडले. तथािप, ते वीकारतानंा यांनी आिणबाणी या काळात 
संघरा यप तीच े एका म प तीत पांतर कर या या तरतूदी केले या आहते. यामागे भारताची ादिेशक 
अखंडता, जी रा भावनेसाठी आव यक आह,े टकून रहावी हाच उ शे आह.े रा वादा या संदभात डॉ. आंबेडकर 
आ थक ि थतीचाही िवचार करतात ते हणतात. दशेात कांही घटक (दिलत, आ दवासी, शेतमजूर इ.) ह ेआ थक 
दा र ात हजारो वषापासनू िखतपत पडलेले आहते. यां या मनात रा भावना िनमाण कर यासाठी यानंा 
दा र ातनू बाहरे काढले पािहजे. ीमंत व गरीब या दोन वगातील आ थक िवषमतचेी दरी यांना पर परांपासनू 
केवळ अलगच करीत नाही तर यां यात पर परािवषयी परकेपणाची भावनाही िनमाण करते. हणून यां यात 
आपलेपणाची व बंधुभावाची भावना व पयायान े ऐ याची भावना िनमाण कर यासाठी आ थक िवषमता न  
कर याची गरज ते ितपादन करतात. अशा कारे, भारतास एक रा  बनिव यासाठी आंबेडकर वरील उपाय 
सूचिवतात. 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ : : : :     

१) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरयांचे राजक य िवचार  - भ.द. दशेपांडे  
२) ांती ेरणा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर –मे ाम योग  
३) डॉ. आंबेडकर आ थक िवचार आिण त व ान – नर  जाधव  
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    प का रताप का रताप का रताप का रता    आिणआिणआिणआिण    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    बदलबदलबदलबदल    
 

बापूसाहबे जवळेकर  
राजष  शा  महािव ालय ( वाय ),लातरू  

डॉ. सभंाजी पाटील 
राजष  शा  महािव ालय ( वाय ),लातरू 

 

ांती आिण ित ांती या संघषातून भारतीय इितहास अवतीण झालेला आह.े तथागत बु ां या 
ांतीपासून सु  झालेले सामािजक अिभसरणाच ेपडसाद या भूमीत कमान पाच शतकांपयत भावीपणे जाणवत 

होत.े परंत ु पु हा एकदा या भूमीत ा णी िवचाराने उचल खा ली. आिण पु हा धमसं था, जातीसं था, 
समाजसं था या िवषम व शोषण िवचारांनी अिधक टोकदार झा या. बु ां यापुरोगामी ांतीला कड ा सनातनी 

ित ांतीन े ासून टाकले. प रणामी अ पृ य, बिह कृत समूहांना ह ांपासून वंिचत केले. यांना साधनसंप ी 
यापासूनही बेदखल के याने दशेातील ब सं य समाजा या वा ाला अमानुषता, शोषण, मानखंडना आिण 
ितर कार आला. यामुळे हा शोिषत समाज िनस व आिण अि त वहीन बनला. प रणामी अडीच-तीन हजार वष 
झाली याच ेभयंकर िवपरीत प रणाम भारतीय ब सं य समाज भोगीत आला आह.ेपरंतु आपला वतमानकाळ हा 
पूवज मीचं फळ आह ेह ेभारतीय मनात जिव यात येथील धमसं था यश वी झाली आह.े यामुळे आज दा र , 
दःुख हीच याची ओळख बनली आह.े परंपरेचं ओझं तो ा न, निशबाच ंफळ हणून सोस ूलागला. आ मभान, 
आ मतेज या व वाची ओळख क न दणेा या गुणांना तो पारखा बनला. ब सं य असले या समूहांपैक  काह या 
वा ाला दजुाभाव आला. तर काह ना अ पृ य हणून बिह कृत केले. परंपरे या च ुहात तलेला ब सं य 
समाज आपलं सव व गमावून बसला. तो शु क, िन वकार आिण िन तेज बनला. िन तजे झाले या मानवी 
समूहांम ये व व आिण आ मस मान जागृत करणे सनातनी व थेन ेफार कठीण बनिवले. परंपरे या साखळदडंान े
ब सं य समाजा या हालचालीस ितबंद केला. 

तथागत बु ां या ांतीला ित ांतीन े अवरोध के यानंतरचा काळ भयाण दःुख, मानखंडना आिण 
िवषमतेन े ापलेला होता. याला छेद दते अ ान आिण परंपरे या मगरिमठीतून या िपळ या जात असले या 
समूहांना बाहरे काढ याच े य  सु  झाले. ह े य  ापक तरावरच ेन हत.े ते मया दत व पाचे होत.े महा मा 
योितबा फुले आिण छ पती शा  महाराज यांचा अपवाद वगळता फार खरही न हते. तथागत बु ां या प रवतन 

च ाला महा मा फुले आिण छ पती शा  महाराज यांनी जोरदार ध े  दते बंधमु  केल.े तर डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी या च ाला अिधक गती दली. मानवजाती या सम  क याणा या हतेनुे सवकष शोषणा या िव  
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी ांतीच ेरण शग फंुकले. 

अलीकडील काळात ‘जोशाबा’ या नावाचा दशेात खूप मो ा माणात जागर सु  आह.े ‘जोशाबा’चा 
सम  समाजप रवतन हाच यास आिण ास होता. आिण तोच आ ही पुढे घेऊन जात आहोत असे ऐकणा या श  
आज समाज व थेला चंड भािवत करीत आहते. हणून ब जनांनी सावध होत हा धोका वेळीच थांबिवला 
पािहजे. जनक याणासाठी आयु य सम पत करणारे महापु ष ह ेसवाचेच असतात ह ेजगातील वा तव आह.े परंत ु
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धम, जात, लग, वण या श  या दशेात सवश मान आह ेतो हदु तान मा  याला अपवाद आह.े येथे महापु ष 
या या जात म ये िवभागले जातात ह ेया दशेाचं ददुवी वा तव आह.े 

  िवसावे शतकच ंन ह ेतर इथून पुढ या काळावर यांनी आपले ि व आिण कतृ वाचा ठसा उमटिवला 
यात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या नावाचा अ माने उ लेख करावा लागेल. बुदध्, कबीर आिण महा मा फुले 

यां या िवचार, काया या भावाबरोबरच िस  िवचारवंत जॉन ुईचा वैचा रक भाव बाबासाहबेां या 
जीवनावर पड याचे प  जाणवते. धम आिण जाती व थेतील अ याय व िवषमतेिव  बिह कृत, सवहारा, 
वंिचत समाजा या नैस गक ह ा ीसाठी महा मा फुले यां या चळवळीला ारंभ झाला. यांनी पुरोिहतशाही 
िव  बंड उभ ेकेले. या चळवळीत छ पती शा  महाराज यां यासह अनेक समाजधुरीणांनी स य सहभाग घेत 
परंपरेला ध े  दले हा या मातीचा इितहास आह.े परंतु महा मा फुले यां या चळवळीला अिधक सश , गितमान व 

याशील क न पुढे घेऊन जा याच े मह काय डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केले. िश ण पूण हो याआधीच 
सामािजक कायात बाबासाहबे स य झाले. यांच े जीवन हणज े समाज प रवतनाच े महाआंदोलन बनले. 
बाबासाहबेांना राजक य सुधारणेआधी सामािजक सुधारणा अिधक मह वाची वाटत होती. आिण या दशेने यांनी 
आप या संघषाची दशा िनि त केली. 

भारतीय समाज धम आिण चातुव य व थेतून असं य जाती आिण उपजात म ये िवखंिडत झाला. 
चातुव य व थेन े या समूहांच ेअिधकार िहरावून घेतले न ह े यांचे मानवी अि त वच नाकारल े यांना अ पृ य 
ठरवून बिह कृत केले. तो शू -अितशू  समूह होय. ‘ याला ना स मान होता ना िनणय घे याचा अिधकार’ होता. 
अशा िवषम समाज व थते, िवष  प रि थतीत यां या हजारो िप ा जग या आिण मातीत गेले या अशा 
समाजात बाबासाहबेांचा ज म झाला. या समाजाला आ मभान आिण मानवी ित ा ा  क न दे यासाठी 
बाबासाहबेांनी आपले आयु य सम पत केले. यासाठी यांनी िविवध संघटनांची बांधणी करत अनेक लढे उभारल,े 
प रवतनाची चळवळ अिधक गितमान केली. आपले िवचार शोिषत समाजा यामनामनांपयत पोहोच यासाठी 
‘मूकनायक’ पाि क प ाची सु वात केली. ते हा त कालीन अ पृ य समाजात िश णाचे माण हजारी नऊ दखेील 
न हत.े ‘िवकास, गतीचे वेश ार हणज ेिश ण होय’. िश ण, उ  िश णािशवाय समाज जागृत होणार नाही 
या जाणीवेतून बाबासाहबेानंी अनंत अडचण चा सामना करत मंुबई, औरंगाबाद येथे महािव ालय े उभी क न 
सवसामा यां या उ  िश णाची सोय केली. यांनी आप या या कृतीतून ‘िशका! संघ टत हा! आिण संघष करा!’ हा 
मूलमं  ब जन समाजाला दते आप या आंदोलनपवाला सु वात केली. बाबासाहबे ‘मूकनायक’ या मा यमातून एक 
ह ाच ेिवचारपीठ उपल ध करत दिलतच न ह ेतर समाजातील सवच दबुल घटकांच ेह  जपले जावे यासाठी ह , 
कत  आिण अिधकाराची जाणीव जागृत कर याचा य  करतात. यांनी बिह कृत मानवी समूहांच े अि त व 
नाकारल े तो धम, जात आिण जाित व था हा डॉ. आंबेडकरां या आ था, अ यास, संशोधन, चता आिण 
चतनाचा िवषय रािहलेला आह ेह ेसहज ल ात येते.  

या दशेात माणसाला जग यासाठी केवळ माणूस असणे पुरेसे नाही. याला जग यासाठी एखादा धम 
लागतो. जात लागते. यािशवाय तो जगूच शकत नाही. िनसगिनयमानसुार येक सजीव-िनज व व तू आपाप या 
गुणधम वैिश ांनीशी िस  असते. त तच मानवी जीवनात धमाला अन यसाधारण मह व अस याच े डॉ. 
आंबेडकर यांनी मा य केले आह.े परंतु ‘ हद ूधमात ला थान नाही’ हा डॉ.आंबेडकर यां या मते मु य दोष 
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आह.े यासंदभात बाबासाहबे हणतात, “एका माणसान ेदसु या माणसाशी कस ेवागावे याची िशकवण हद ूधमात 
नाही. एका वगाने िव ा िशकावी, दसु या वगाने श  धरावे, ितस यान े ापार करावा व चौ यान े फ  सवेा 
करावी, अशी या धमाने कत ाची िवभागणी केली आह.े ती अ यायकारक आह.े िव ा, श े आिण पैसा याची 

येक माणसाला ज री असत.े ही गो  जो धम िवसरतो आिण एकाला स ान कर याक रता इतरांना अ ानात 
ठेवतो तो धम नसनू लोकानंा बौि क गुलामिगरीत ठेव याचा कावा आह.े जो धम एका या हाती श  दतेो व 
दसु याला िनश  करतो, जो धम काहीना धनसपंादनाचा माग मोकळा ठेवतो व बाक यांना आप या 
उपजीिवकेकरता दसु यावर अवलंबून राह याची अनु ा दतेो तो धम नसून वाथ परायणता आह.े सारा हद ूधम हा 
व र  वगा या हदनुी व र  वगा या संवधनाक रता रचलेला आह.े शू ांवर या धमाने धा मक व बौि क 
गुलामिगरीच लादलेली आह.े”११११ डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हद ूधम व थेची िच क सा करत यातील वैगु यावर 
बोट ठेवतात. िशवाय एकाला मु  आिण दसु यावर िनबध लादणा याधमाला बाबासाहबे नाकारतात. मानवाला 
धमाची आव यकता आहचे परंतु माणूस धमासाठी नाही तर धम मानवासाठी अस याचे िचरंतन स यही सांगतात. 
बाबासाहबेां या या कृती आिण उ चा प रणाम कळत-नकळतपणे बिह कृत, वंिचत समूहमनांवर खोलवर होत 
गेला. शोषणाचा िशकार झालेला समाज आप यावरील अ यायािवरोधात संघ टत होऊ लागला ह ेमहाड येथील 
स या हान ेिसदध् केले. 

बुि ामा यवादी डॉ. आंबेडकरांनी हद ूधम, धम ंथ, धमाने पोसले या जातीसं थे या मुळापयत जाऊन 
जातीअंतगत िववाहामुळेच जाती टकून आहते, असा िन कष समाजासमोर ठेवला. ‘मूकनायक’ या पिह या 
अंकातील मनोगतात त े िलिहतात, “या िह दी जनात वसणारी िवषमता अनेक व पाची आह.े”२२२२    यां या मते, 
“अनेक कार या िवषमतेपे ा धा मक िवषमता अिधक खर आह.ेक हा क हा तर ही धा मक िवषमता िवकोपास 
जाऊन र पात हो यास कारणीभूत झाली आह.े”३३३३अठरापगड जात नी िमळून बनले या हद ू धमात माणसांची 
ओळख ही यां या जातीव नच होते. याव न जात या िवषारी मु या भारतीयां या मनात कती घ  जले या 
आहते याचा सतत यय येतो. छ पती शा  महाराज, धम ही मह वाची बाब असली तरी ती ि गत मानतात. 
या संदभात त े हणतात, “दया धरम का मूल ह,ै नरक मूल अिभमान’ हणजेच दशेाची, दशेबंधूची सेवा करणे, आिण 
जनी जनादन शोधणे व पाहणे हाच खरा धम.”४४४४अशी मानवतावादी धमाची ओळख क न दते धमभेद व 
जातीभेदा या आधारावर एकमेकांचा म सर करणे, षे करणे चुक च ेअसून त ेसामािजक आरो यास घातक आह े
असा इशाराही दतेात. छ पती शा  पुढे हणतात, “सनातनी धमाने ढ केलेले मनुवादी कायद े इं ज सरकारने 
नाहीस ेक न फार उपकार केले. परंत ुह ली असले या काय ातही पु कळ दु तीत झाली पािहज.े”५५५५ अशी अपे ा 

 करत माणसांची आिण माणुसक ची अ ित ा करणा या हद ूधमाची परखड िच क सा करत शा  महाराज 
ब जनांना ख या धमाची ओळख क न दतेात.  

धा मक िवषमते या दु प रणामाने बिह कृत, ह वंिचत, समाजमनावर भयंकर िवपरीत प रणाम केल.े 
दवे, दवै आिण निशबावर िवसंबून राह याची मानिसकता शोिषत समाजाची बनली गे याने धा मक उ नीचते या 
भावनेन ेभारतीय समाजाला पयायान ेरा ाला अपंग, दबुल आिण रोगी बनव याकडहेी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
संपूण जगाच ेल  वेधून घेतात. मानव आिण रा िहतासाठी बदलांची गरज ितपादन करत समाज मनास िवचार 

वृत हो याचेही आवाहन करतात. 
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डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ‘बिह कृत िहतका रणी सभे’ची थापना क न सामािजक जनजागृतीस गती 
दली. ‘अ पृ यता ही सामािजक गुलामिगरी’ अस याच े बाबासाहबे अधोरेखीत करतात. वण व थेने अ पृ य 

ठरवले या मानवी समूहां या आयु याची फरफट केली. याचा य  अनुभव बाबासाहबेांनी घेतला. दःुख, 
िनभ सना, वेदना आिण शोषणाचे त ेिशकार झाले. हणूनच अ पृ यता ही जातीभदेाइतक च अनथकारी अस याचे 
डॉ. आंबेडकर हणतात. अ य धमातही अ पृ यता आह,े परंत ु इतर धमात ती ता कािलक व पाची आह.े तर 
हदधूमात ती िचरकालीन व पाची आह.े ित या मुळाशी हद ू धमाचा पाया आह,े हचे हद ू समाज व थेच ं

अि तीय व हणता येईल. हदधूमातील अ पृ यतेिवषयी अनेकांनी िविवध मते  केली आहते. मा  
यासंबंधीची िनि त कारणमीमांसा अ ाप पुढे आलेली नाही. संदभात महा मा फुले यांनी,“अ पृ यता ही 

दवेिन मत नाही तर मानविन मत आह ेअसे सांिगतल.े”६६६६महा मा फुले यांनी मानविन मत, जीवघे या अ पृ यते या 
ू र ढीवर हार केले. तर ‘अ पृ य’ हा श द कोणाही माणसास लावणे फार न  आह,े अस ेनागपूर येथील जाहीर 

भाषणात छ पती शा  महाराज सांगून पुढे हणतात, “परंतु तु ही अ पृ य नाही. सवणापे ा जा त बुि मान, 
परा मी, सुिवचारी, वाथ यागी असे या दशेाचे मह वपूण घटक आहात.”७७७७अ पृ यांिवषयीची आपली भूिमका 
जाहीर क न िनदयी अ पृ यतेचा अंत क न सामािजक सलोखा राख याचे आवाहन छ पती शा  करतात. तर 
“अ पृ यता ही लोकांची लहर आह,े असे हट यािशवाय ग यंतर नाही.”८८८८असे बाबासाहबे हणतात. परंतु ही लहरच 
पुढे ढीत पांत रत झाली. या लहरी ढीन े यांना यांना अ पृ य ठरिवले या सम त मानवी समूहांचे जीवन 
उ व त केले. या अ पृ यतेच े मूळ जाित व थेत, जाित व थेच े मूळ वण व थेत आिण वण व थेचे मूळ 

ा णी धमात आह,े असे सागूंन अ पृ यता ह े ा णी धमाचे अप य होय. अशी हद ूधमातील अ पृ यतेची मांडणी 
बाबासाहबे करतात. 

वणवच ववादी िवचारसरणीमुळे दिलत अ पृ यांम ये नकारा मक, यूनगंडाची भावना िनमाण झाली 
आह.े ‘ व’ची ओळख झा यािशवाय तो यातून बाहरे पडणे अश य आह.े हणून बाबासाहबे हद ू धमातून बाहरे 
पड याचा िनणय १९३५ या येवला येथील प रषदते जाहीर करतात क , मी हद ू हणून ज मलो असलो तरी हद ू
हणून मरणार नाही'. बाबासाहबेां या या घोषणेचा प रणाम हद ूधमाने बिह कृत केले या मानवी मनांवर कळत-

नकळतपणे झाला. बिह कृत समूह हद ू धमास सोडिच ी दते ि न व मुि लम या परधमात जाऊ लागले. 
धमातराचा हा वेग मंद असला तरी हद ूधमास खडार पड यास सु वात झाली. शेवटी त बल एकवीस वष हद ू
धम, परंपरािभमानी यांची वृ ी बदलली आिण अ पृ यांना याय ह  दऊेन आप यात सामावून घेतील हणून 
बाबासाहबेवाट पाहतात. परंतु हद ूधम व थेन ेबाबासाहबेांची िनराशा केली. शेवटी १४ ऑ टोबर १९५६ रोजी 
वै ािनक दिृ कोनावरआधारलेला 'बौ  ध म' डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी आप या लाखो अनुयायांसह 
वीका न आप या समाजबांधवांना अंधारातून काशाकड ेघेऊन जा याच ेअभूतपूव काय केले.   

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर केवळ सनातनी हदधूम व ि टीश स ेलाच दोष दते नाही तर “करणी करेगा तो 
नर का नारायण बन जायेगा”९९९९या वचना माणे बिह कृत,शोिषत समाजास आप यावरील अ याय अ याचारा या 
िवरोधात एकजुटीन,े एक साथ संघष कर याची ेरणा दतेात. ददुवा या फे यात सापडलेला कोणताही दशे वा 
समाज कधी ना कधीतरी उदयाला आ यािशवाय राहत नाही. या माणे बिह कृतांचीही उ ित झा यािशवाय 
राहणार नाही. याला गरज आह े ती य  कर याची. िशवाय वाथासाठी पुतनामावशीचे ेम दाखिवणा या 
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वृ ीपासून सावध राह याचा इशारा बाबासाहबे आप या समाज बांधवांना दतेाना हणतात, आमचा सामािजक 
दजा सवणा या चालीरीतीच ेअनुकरण क न के हा आह ेवाढणार नाही आ हीच आमचा नुसतेच वभाव टाकून दणेे 
हचे आमचा सामािजक दजा वाढिव याचे खरे साधन होय.”१०१०१०१०इतके समजावून सांगूनही तु ही याकड ेकानाडोळा 
केला तर वतः या भावी िपढी या उ तीचा तु हीच कॉल केला अस ेसमजून येणा या भावी िप ा तु हाला दोष 
दते राहतील हणून वेळीच वतःला ओळखा सावध हा भरकटले या शोिषत समाज बांधवांना उ त मागावर 
आण यातच आप या ज माचे साफ य अस याची आ मतेजाची जाणीवही बाबासाहबे क न दतेात. 

 राजक य स े या ा ी िशवाय दिलत अ पृ य बिह कृत सवहारा वंिचत शोिषत घटकांना याय हक्क 
ा  होणार नाहीत याची डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांना पूण जाणीव होती. याच जािणवेतून 'रा यकत  जमात 
हा!' असे आ हान करतात. बाबासाहबे केवळ दिलत अ पृ य वगासाठी सुजले नाही तर शेती शेतकरी घोित 

कामगार मजूर ि या इतर मागास भटके भटके िवमु  आ दवासी आिण सव कारच ेह  वंिचत शोिषत समूहां या 
या य ह ांसाठी यांनी अिवरत संघष के यािशवाय भाषा जल ऊजा पयावरण थोड यात मानवी समाज जीवनाशी 

िनगिडत सव े ाला बाबासाहबेां या कतु वान ेतेजां कत केल ेशोिषतां या िन तेज जीवनाला ऊजा पुरिवली. 
सारांश आंबेडकर यांचे आयु य यांचे काय यांचे कतृ व यांनी मांडलेले मूलगामी िवचार बांधले या 

संघटना उभारले या चळवळी समाजाला दलेला काय म या सव गो चा िवचार धम आिण जाती या भती 
ओलांडून कर याची आज िनतांत आव यकता आह ेपरंत ु यांना जाती या क डवा ात बं द त कर याच ेषड् यं  
काही ितगामी श  आहते परंतु डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेसमते या पायावर रा  उभारणीच े व  पाहणारे 
उ कोटीच े दशेभ  होत े त े जाती धम पंथ रा य आिण भाषे या सीमा ओलांडून गेले त े या दशेा या मातीशी 
यातील ांची सव चळवळ शी सव आंदोलनाशी आिण सव समाजाशी कृती आिण यु ने एक प झालेले 

भारतीय होत ेव बाबासाहबे आंबेडकर यां या जीवन जीवन कायाकड ेपूव हरिहत िनखळ व छ दृ ीने पािहले तर 
आिण तरच यांची महती यांचा याग यांची िन वाथ  वृ ी याचा पु हा पु हा यय येतो.   
    सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    

१. हरी नरके (संपा): डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे बिह कृत भारत आिण मूकनायक, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर, महा मा  
फुले आिण राजष  शा  च र  साधने काशनसिमती, उ  व तं िश ण िवभाग महारा  शासन, मुंबई.  
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७.हरी नरके (संपा): उिन: पृ.३४८२ 
८. पानतावणे गंगाधर:उिन पृ. ९४ 
९.डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांचे बिह कृत भारत आिण मूकनायक, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर, महा मा फुले आिण राजष  

शा  च र  साधने काशनसिमती, उ  व तं िश ण िवभाग महारा  शासन मुंबई. पृ.४२४  
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचार    
    

ाााा. . . . काबंळे केकाबंळे केकाबंळे केकाबंळे के. . . . जेजजेेजे....    
सहयोसहयोसहयोसहयोगी ा यापक व अथशा  िवभाग मखुगी ा यापक व अथशा  िवभाग मखुगी ा यापक व अथशा  िवभाग मखुगी ा यापक व अथशा  िवभाग मखु, नतेाजी सभुाषचं  बोस महािव ालनतेाजी सभुाषचं  बोस महािव ालनतेाजी सभुाषचं  बोस महािव ालनतेाजी सभुाषचं  बोस महािव ाल, , , , नादंडेनादंडेनादंडेनादंडे 

तावनातावनातावनातावना    ::::----    
ासुय डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर हणजे एक असामा य ितभावंत, कायदा, समाजशा , रा यशा  

आिण मानववंश शा  यासार या अनेक शा ाम ये तसेच समाजकारण राजकारण व अथकारण इ यादी े ात 
यांनी ब मोल कामिगरी केली असली तरी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े मुलतः अथत  होते यामुळे डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकर यां या आ थक िवचारांची मांडणी कर याचा ततु शोध िनबंधात य  कर यात आला 
आह.े 
सशंोधन िनबधंाच ेसशंोधन िनबधंाच ेसशंोधन िनबधंाच ेसशंोधन िनबधंाच ेउ शे उ शे उ शे उ शे ::::----    
1.1.1.1.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे आ थक िवचार मांडणे. 
2.2.2.2.     डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे सहकारी शेती िवचार िवशद करणे 
3.3.3.3.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची सामुदाियक शेती व शासक य समाजवाद सकं पना प  करणे. 
4.4.4.4.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे खोती प दती िवषयीच ेिवचार मांडणे. 
5.5.5.5.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे शेती या धारण े ाची सम या व उपाय िवशद करणे. 

अमे रकेतील कोलंिबया िव ापीठाने यांना एम.ए व पी.एच.डी पद ा दान के या. यानंतर 1921 
साली लंडन कूल ऑफ इकॉनॉिम स मधून डॉ टर. ऑफ साय स ही पदवी ा  केली. व अथशा ावर यानंी 
अॅडिमिन ेशन अॅ ड फायना स ऑफ द. ई ट इंिडया कंपनी, इ हो यूशन ऑफ ोि हि शअल फायना स अॅ ड 
सो यूशन, द ो लेम ऑफ  पी : इ स ओ रिजन अॅ ड सो यूशन इ यादी मौिलक ंथ िलिहले. ई ट इंिडया 
कंपनीने शासन आिण िव व था यां याम ये इ.स. 1792 ते 1858 या काळात तस े फेरब ल होत गेले. व 
याचा भारतीय जनतेवर कसा अ याय झाला याचे आ थक िवदारक िच  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या 
ंथात मांडले याम ये ि टश सरकार ई ट इंिडया कंपनी या मा यमातून भारता या ापाराचा एकािधकार 
वतःकड ेघेवून आपला वतःचा फायदा क न घते असे. परंतु याची य  झळ भारतीय जनतेला सोसावी लागत 

असे. डॉ. आंबेडकरांनी ई ट इंिडया कंपनी या ापारासंबंधीचा एकािधकार न  क न ि टश व भारतीय 
जनतेसाठी भारताचा ापार खुला कर यात यावा अस े सुचिवले. ि टश सरकार भारतीय जनतचेी िपळवणूक 
क न आप या एकूण महसलुात कशी वाढ होईल याचा ते य  करीत असत. आप या उ प ात (कर महसुलात) 
जिमनीवर या कराचा वाटा, िमठावर या कराचा वाटा, अफूवरील कर, सीमा शु कातील वाढ या सव कार या 
कर आकारणीत वाढ क न या प दतीचे कर िवभागणी क न शेतक यांवर होणा या अ यायासंबंिधचे िववेचन डॉ. 
आंबेडकरांनी आप या ंथात केले. यािशवाय ि टश सरकारने मो ा माणावर कज उभारली. महसुली उ प  
आिण सरकारी कज यांमधनू उभारले या पैशाचा िविनयोग करताना मा  जनते या िहताकरवी फारच तोकडी 
र म खच  पडत अस े हणजेच आ थक िवकासाठी कमी खच व ल करावर मो ा माणात खच केला जात अस े
यावरही आंबेडकरानंी भा य केले. शेवटी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ि टश सरकार या कामिगरीच े मु यमापन 
करताना ते अस े ितपादन करतात क , ‘भारताने इं लंडसाठी केलेल े चंड आ थक योगदान ह ेजेवढे भ म करणारे 
आहते तेवढेच इं लंडने भारतासाठी केलेले नग य आ थक योगदान िव मयकारक आह’े असे दाखवून दले.  

द ॉ लमे ऑफ पी इ स ओ रिजन द ॉ लमे ऑफ पी इ स ओ रिजन द ॉ लमे ऑफ पी इ स ओ रिजन द ॉ लमे ऑफ पी इ स ओ रिजन अॅअअॅॅअॅ ड सो यशुन ड सो यशुन ड सो यशुन ड सो यशुन या ंथात भारतीय पया या उ ांतीची ऐितहािसक 
मीमांसा सादर क न भारतासाठी आदश चलन प दत कोणती या संबंधी िवचार मांडले याम ये चलन प दतीत 
एकसू ीपणा आणणे, चलन पया  माणात उपल ध हावे व दवेाण – घेवानीसाठी चलनाचा वापर मो ा 

माणात हावा. जेणेक न वेतन व मानधन ह ेचलना या व पात दणेे श य होईल. खरेदी िव साठी चलनाचा 
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वापर वाढेल. चलनाला असलेली मागणी व चलनाचा पुरवठा यांतील तफावत दरु होऊन समतोल साध या जाईल. 
व िविनमय दरातही ि थरता आणता येईल. असे िवचार यांनी मांडले.  
शतेी िवषयक िवचार शतेी िवषयक िवचार शतेी िवषयक िवचार शतेी िवषयक िवचार ::::----         

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या अथशा ीय लेखनाचा एक भाग हणून यां या शेती संबंिध या िवचाराचा 
परामाश घेणे उपयु  ठरते. डॉ. आंबेडकर यांनी भारतातील शेती या धारण े ाचे सरासरी लहान असललेे 
आकारमान व यातून िनमाण झालेले  आिण यावरील उपाययोजना सुचिव या तसेच खोती प दतीवर कठोर 

हार केले आहते याचबरोबर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंा अिभ ेत असलेला शासक य समाजवादाचा अप रहाय 
भाग हणून यानंी सामुदाियक शेतीचा पुर कार केला. 
भारतातील लहान धारण े  ेव यावरील उपाय भारतातील लहान धारण े  ेव यावरील उपाय भारतातील लहान धारण े  ेव यावरील उपाय भारतातील लहान धारण े  ेव यावरील उपाय ::::----         

1918 साली डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ‘’‘’‘’‘’भारतातील लहान धारण े  े व याभारतातील लहान धारण े  े व याभारतातील लहान धारण े  े व याभारतातील लहान धारण े  े व यावरील उपायवरील उपायवरील उपायवरील उपाय’’’’ या 
लेखाम ये शेती ावरील मुलभूत व पाचे भा य यांनी केले. जमीन सुधारणा िवषयक कायद ेव ह रत ातंी अशा 

कारचे बदल शेती े ात झाले पािहजे. लहान धारण े े ही भारतीय शेतीला भडेसावणारी एक गंभीर सम या 
आह.े तसेच ही धारण े े िवखुरलेली अस याने ही सम या या न अिधक िबकट होत.े प रणामतः शेतीची 
उ पादकता घटते. परंतु शेती हा सवात मोठा रा ीय वसाय अस यामुळे यावर अवलंबून असणा यांची सं या 
सवािधक आह.े हणून धारण े ाचा आकार वाढिवणे व तुकड े जोड करणे हा एक मह वाचा उपाय यानंी 
सुचिवला. 

ता कालीन राजकारणी व अथत  यां याम ये वारसा ह  ह े जिमनी या िवभाजनाचे एक मु य कारण 
आह.े मा  यावर डॉ. आंबेडकर असमहत होते. डॉ. आंबेडकरां या मते, जमीनीवर पडणारा लोकसं येचा चंड 
भार ह े मु य कारण होय आिण डॉ. आंबेडकरां या मते, ‘शेती हा उ पादनाचा उप म अस यामुळे मोठी कवा 
लहान धारण े े अशी बाब असू शकत नाही’ शेतक यां या दृ ीने यां याकडील असलेले धारण े  लहान कवा 
मोठे ठरणे ही बाब मशागत कर यासाठी आव यक असलेले इतर उ पादक घटक यांना उपल ध आहते क  नाहीत 
यावर अवलंबून असते. केवळ जमीनीचे आकारमान ही अथशा ीय दृ ा िनरथक बाब आह.े  

मोठी धारण े े कफायतशीर व लहान धारण े े अ कफायतशीर असतात. असा यु वाद चुक चा 
ठर याची श यता असते. असे यांच े मत होते. डॉ. आबेंडकरां या मते कफायतशीर धारण े  हणज े जमीन, 
भांडवल, व म ह ेसव उ पादक घटक इ तम माणात उपल ध असणे ह ेहोय याचबरोबर डॉ. आंबेडकर यां या 
मते, भारतीय शेतीचा  सोडिव याचा एकच खा ीपूवक उपाय हणजे औ ोिगकरण ह ेहोय. 
सहकारी शतेी सहकारी शतेी सहकारी शतेी सहकारी शतेी ::::----      
 डॉ. आंबेडकरांनी सहकारी शेतीचा पुर कार केला. सहकारी शेती हणजे एका िविश  आकाराची सहकारी 
शेते अि त वात आण यास आपणांस पािहजे ती उ द े सा य करता येतील. छो ा शेतक यांना यां या 
िवनाशापासून वाचिवता यईेल. सहकारी शेतीमुळे शेतक यांचा जमीनीवरील मालक  ह  अबािधत राहील. 
सहकारी शेत जसे मो ा आकारमानाच ेअसेल, तसेच ते एकसंध ही असले.  
खोती प दतीचा अतं खोती प दतीचा अतं खोती प दतीचा अतं खोती प दतीचा अतं ::::----         
 17 स टबर 1937 म ये आबेंडकरांनी मंुबई कायदमंेडळात खोती प दत र  कर याचे िवधेयक मांडले. 
खोती प दतीम ये शेतसारा गोळा कर यासाठी शासनान ेखोतांची िनयु  केलेली असते. या प दतीम ये जमीन 
कसणा यास (कुळास) किन  भूधारक व खोताला व र  भूधारक अस ेसंबोधल ेजाईल. ही प दत उ र भारतातील 
जमीनदारी प दतीशी िमळती जुळती होती. खोती प दतीम ये भूधारकाकंडून शेतसारा गोळा क न याचा काही 
िह सा शासना या ितजोरीत भर याच ेकाय ‘खोत’ या कड ेअसते. यामुळे ठरािवक र म ितजोरीत भरणा 
क न खोत ह ेभूधारकांशी वाटेल तसे वतन कर याचे वातं य खोताला अस.े हणून ते भूधारकांवर जुलूम करीत 
असे. हणून डॉ. आंबेडकरानंी ही प दत लवकरात लवकर न  कर याची मागणी केली.  
सामदुाियक शतेी व शासक य समाजसामदुाियक शतेी व शासक य समाजसामदुाियक शतेी व शासक य समाजसामदुाियक शतेी व शासक य समाजवाद वाद वाद वाद ::::----         



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 239 

 राजक य लोकशाही य  कृतीत आण यासाठी ितला आ थक लोकशाहीची जोड असावी लागते. यानंी 
आ थक े ात सरकार या ह त ेपाचा पुर कार केला. सरकारनी आ थक ापाराचे िनयमन केल ेपािहजे. अ यथा 
जमीनदार कुळांवर जबर खंड बसवतील. भांडवलदार कामगारांचे तास वाढवून वेतन कमी कर यासाठी आपल े
वातं य कामी आणते. डॉ. आंबेडकरांनी उ ोग व शेती े ात शासन सं थे या ह त ेपाचे समथन क न यांनी 

शासक य समाजवादाचा पुर कार केला.  
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::----      

डॉ. आंबेडकरांनी शेतजमीनी या ासंबंधी मांडलेले आ थक िवचार भारता या आज या ि थतीतही लागू 
पडतात. जमीनी या तुकडीकरणाम ये शेतीची उ पादकता कमी होत असली तरी ती वाढिव याक रता पिह या 
योजने पासून अनेक कार या योजना राबिव यात आ या. सरकारने शेतीत भांडवल गंुतवणूक के याने शेतीची 
उ पादकता काही माणात वाढली आह.े ामीण भागात शेतीवर आधा रत उ ोगधंद ेसु  करणे हा एकमेव उपाय 
यो य राहील असे सुचिवले. जमीन धारणेबाबतचा व शेतीवरील अित र  लोकसं येचा भार कमी क न तो  
सोडिवता येईल. व यामुळे सामािजक याय थािपत हो यास मदत होईल अस ेडॉ. आंबेडकर यांचे मत होते. 
थोड यात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे आ थक िवचार ह ेअथशा ात मह वाचे असून स या या काळात सु दा त े
अ यंत उपयु  व मोलाचे आहते. िवशेषता यांनी केलेले अथशा ीय लेखन वातं यपूव कालखंडातील आ थक 
सम यांशी िनगडीत असले तरी यातनु याचंा दरुदृ ीपणा व यां या िवचारातील सखोलपणा दशेा या आ थक 
सम यांवर उपाय हणून आजही मह वाचे ठरतात.  
सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी ::::----         

1. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आ ण है ाबाद सं था – डॉ. शेषराव नरवडे, िनमल काशन, नांदडे 
2. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर गौरव ंथ – महारा  शासन मुंबई 

3. लोकरा य - एि ल 2018 चा अंक - महारा  शासन मुंबई 
4. सम  डॉ. आंबेडकर च र  – खंड सहावा अॅड. बी.सी. कांबळे –  
5. आ थक िवचारांचा इितहास – ा. अ. रा. रायखेलकर – िव ा बु 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकरबाबासाहबे आबंडेकरबाबासाहबे आबंडेकरबाबासाहबे आबंडेकर: : : : एक भारतीय समाजशाएक भारतीय समाजशाएक भारतीय समाजशाएक भारतीय समाजशा     
    

सहासहासहासहा. . . . ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . अ का बाबाराव सोमवशंीअ का बाबाराव सोमवशंीअ का बाबाराव सोमवशंीअ का बाबाराव सोमवशंी 
मुख समाजशा  िवभाग 

संभाजीराव क े महािव ालय]जळकोट िज.लातरू 

ाााा तातातातािवकिवकिवकिवक::::    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचंे योगदान भारतीय समाजा या दृ ीकोनातून ब मुखी व पाचे अस याच े

आढळते. यां या अ ययनामुळे, संशोधनामुळे आिण समाजसुधारणा मक कायामुळे त े सबंध जगाला प रिचत 
आहते. याचबरोबर डॉ. आबेंडकरांनी या शा ाचा अ यास केला यात अथशा , रा यशा , इितहास, त व ान, 
मानवशा  व धमशा  इ. िवषयाम ये ते पारंगत होतेच. यां या काय ा या अ ययनाला तर तोड न हती. यासव 
बाबीबरोबर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े भारतीय समाज व थेचे गाढे अ यासक होत.े यां या अ ययनाला 
शा ीय आधार होता वै ािनक बैठक होती. यामुळेच ते िनि तच एक भारतीय समाजशा  ठरतात.    

समाजशा  पाने डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचा आढावा घेताना यांनी भारतीय समाजाचा दोन 
दृ ीकोनातून अ यास केला. योगदान दले. याम य े पिहला दृ ीकोन दिलतवादी दृ ीकोन होय. भारतीय 
समाजातील दिलत समाजाचे समाजशा ीय अ ययन कर यावर भर दला. डिे हड हाड मेन या पा ा य 
िवचारकानी भारतीय समाजाचा दिलतवाद दृ ीकोनातून अ यास तर केलाच होता. मा  यां यापे ाही अिधक 
सखोल अ ययन व काय डॉ. आंबेडकरांनी केले आह.े यां या समाजशा ीय अ ययनाचा दसुरा दृ ीकोन 'सामािजक 
मानवतावादी दृ ीकोन' होता. याम ये वातं य, समता, बंधुता आिण सामािजक याय यावर यांनी भर दला. 
उ ेश उ ेश उ ेश उ ेश ::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानी 'समाजशा ' पाने भारतीय समाजातील या या घटकांचा अ यास केला 
यािवषयीचे सिव तर िव ेषणकरणे हा आह.े 

सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती : : : :     
    तुत संशेधनासाठी ि दतीय साधनाचंा वापर केलेला आह.े यात िव िवध संदभ ंथ लेख यांचा वापर केला 
आह.े 
११११. . . . जातीिवषयकजातीिवषयकजातीिवषयकजातीिवषयक    िविविविवचारचारचारचार    ::::    
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय समाजातील जाती व थेचा सखोल अ यास केला. १९१६ म ये 
अमे रकेतील कोलंिबया िव ापीठाम ये िशकत असताना मानवंशशा  िवभागात 'भारतीय समाजातील जाती' या 
िवषयाचा शोधिनबंध सादर क न जाती व थेचे िव तृत िवदारक िच  जागितक पातळीवर मांड याचे काम 
यांनी केले. केतकरां या नतंर जातीिवषयक िस दात डॉ. आंबेडकरांनी मांडला. पुढे 'अनिहलेशन ऑफ का ट' या 
ंथाम ये डॉ. आंबेडकरांनी जातीिवषयक दृ ीकोन प पणे मांडला. 

एकंदरीत जाती व थेचा डॉ. आंबेडकरांनी समाजशा ीय दृ ीकोनातून अ यास केला. यां या मत,े 
हदधूमातील सामािजक िवषमतेची मूळ जाती व थेत आह.े ते हा जाती थेचे िनमूलन हावे असे िवचारही यानंी 

मांडले आिण कृतीही केली.  
डॉ आंबेडकरां या सामािजक अ यासावर महा मा फुले. बु  च र कार अजनुराव केळुसकर, अमे रकन 

िवचारवंत जॉन ूई, भगवान बु  आिण काल मा स यां या िवचारांचा भाव दसतो. लंडन कूल ऑफ 
इकोनॉिम स म ये िव ाथ  हणून दाखल झा यानंतर डॉ अले झांडर गो डन हायझर आंबेडकरांचे मागदशक 
झाले. डॉ गो डन हायझर ह े सां कृितक आिण धा मक िवषयांचे गाढे अ यासक होते. यानंी 'कुलदवैत' या 
िवषयावर एक मोठे पु तकही िलिहलेलं आह.े आप या मागदशकां या िवनंतीला मान दऊेन डॉ आंबेडकरांनी जातीय 
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व थेचा इितहास हा िवषय घेऊन एक रसच पेपर िव ा यासमोर वाचून दाखवला होता. या शोधिनबंधा या 
मा यमातून डॉ आंबेडकर ह ेसमाजशा  हणून जगाला प रिचत झाले. 

भारतीय समाजाचा अ यास कर यासाठी याकाळात पुरािणक दृ ीकोनाचा वापर केला जायचा. पुरािणक 
दिृ कोनातून िलखाण करणारे समाजशा  भारतीय समाजाकड ेवेद, उपिनषद, धमशा , पौरािणक कथा आिण 
रामायण महाभारतातील आशया या संदभातनू पाहायचे, डॉ आंबेडकरांनी जातीयवादी दृ ीकोन समोर आणला 
यात यानंी भारतीय समाजशा ात सामािजकदृ ा वंिचत असले या माणसांचे  अ पृ यता, सामािजक 
िवषमता आिण वणा म प तीची क रता थािपत शै िणक वतुळात आणली. डॉ आंबेडकर हणायचे क  
भारतात याकाळी पुरोिपयन िवचारांची ेरणा घेऊन अनेक लोक राजकारणात यते होते. यांनी अ पृ यता आिण 
दिलतां या ांपासून पळ काढू नये. दिलताची सामािजक सुधारणा ही यांचीही जबाबदारी आह.े आंबेडकरां या 
समाजशा ाचा अ यास ामु याने चार घटकांत केला जाऊ शकतो. अ पृ यता आिण सामािजक िवषमतेचा 
अ यास, आंबेडकरांचे धमिवचार, मिहला सश करण आिण भारतीय संिवधानातील उपयु  सामािजक त व ान, 
आंबेडकरांनी जात आिण वणा मचा सखोल अ यास केलेला आह.े हा अ यास फ  महारा ापुरता न हता तर 
जागितक तराचा होता. ि टीशकालीन भारतात डॉ हबट र ले यांनी भारतातील ३२७८ जात चा शोध लावला 
होता. ही यादी यांनी ि टीश सरकारला सुपूद केली होती. याव न एक ल ात आलं होत ंक  भारतात गंुतागंुतीची 
िवषमता होती. डॉ आंबेडकरांनी चातुव य प तीवर कडाडून टीका केली होती. ते हणायचे क  कोणा एका 
अवताराने सांिगतल ं हणून एका माणसान ेचार वण िनमाण क न समाजाची िन मती केली यात त य आढळत 
नाही. भारतीय जात व थेनं भारताला चंड माणात संकुिचत क न ठेवलेलं आह.े भारतात सामािजक ऐ य 
अिजबात दसत नाही. यामुळे भारतात सहकार, समता, बंधुता या नीतीत वां या ऐवजी षे, लेश, दहशत आिण 
उंचनीच सारखे त व बळकट झाले, भारतीय जात व थेने॑ माणसात आळस दखेील िनमाण क न ठेवलेला आह.े 
तेशेवटी हणतात क  एक दवस असा ये ईल जे हा ा णांनाच जातीय व था नकोशी होईल कवा समाजातील 
आ थक प रवतना या वेशानंतर िश णा या वाढले यामह वानंतर ते चौ या वणावर घेतील, तो दवस फारसा 
दरू नसनू, ते वा तव कुणालाही नाकारता येणार नाहीय. डॉ. आंबडकेर आयन िस ांताचे क र िवरोधक होते. 
२२२२. . . . अ पृ यतसेबंधंीअ पृ यतसेबंधंीअ पृ यतसेबंधंीअ पृ यतसेबंधंी    िविविविवचारचारचारचार    ::::    

जाती व थेच े कडू फळ हणजे भारतीय समाजातील अ पृ यता होय. डॉ. आंबेडकरांनी अ पृ यतेचे 
सखोल अ ययन केले. 'शु  मुळचे कोण? who were the shudras?अ पृ य पूव  कोण होत?े व ते अ पृ य का 
बनले? (Untouchable, who were they and why they be comeuntouchable ?) (१९४८) या ंथातनू 
यांनी आपले अ पृ यतेसंबंधी िवचार मांडले आहते. डॉ. आंबेडकरानंी हदधुम ंथाचा सखोल अ यास केला व 

वण व था अ पृ यतेस कशी जबाबदार ठरली याचे प ीकरण दले. अ यासांती यांनी अ पृ यतेवर टका के या 
अ पृ यता िनमूलनासाठी य ही केले. या अथान े डॉ. आंबेडकरांचा अ पृ यते या अ ययनाचा समाजशा ीय 
दृ ीकोन दसून यतेो.  
३३३३. . . . धमासबंधंीचेधमासबंधंीचेधमासबंधंीचेधमासबंधंीचे    िविविविवचारचारचारचार    ::::    

धमिच क से या परंपरेत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची भिूमका मह वपूण रािहली आह.े यानंी भारतातील 
िविवध धमाचा सखोल अ यास केला. यातच हदधूमातील जाचक रती रवाज, बंधनावर टका के या. ' रड स 
इन हदझूम' यासार या ंथातून हदधूमातील दोष दाखिवले. ा हण पुरोिहताने सामा य हद ूमाणसाला कोण या 
खाईत लोटले यांचेभान आणून दणेे हा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या धमिच क सेमागचा हते ू होता. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी धमिच क सा करताना हद ू कोणास हणावे, जाती व था कशी िनमाण झाली, वेद 
सनातन कस?े वेदाचे मूळ नेमके कोणत?े कमकांडाचे तोम का? इ यादी ांचा शोध घेतला. एव ावरच न 
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थांबता हदचूा जाचक ंथ 'मनु मृतीचे' खंडन आिण दहनही केल.े हद ू धमात सुधारणा सुचिव या. शेवटी 
धमातरही केले. 

िविवध धमाचा समाजशा ीय दृ ीकोनातनू तौलिनक प दतीन े अ यास केला. शेवटी बौ द धमा या 
त वाशी ते सुसंगत झाले. यावर 'The Buddha And His Dhamma' (१९५७) या मौिलक ंथाचे काशन डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरा या महाप रिनवाणानतंर झाले. हा यांचा धमिच क सेचाच भाग आह.े 

अथातच, डॉ. आंबेडकरांनी धमसुधारणा मक दृ ीकोनातनू हद ूधमाचे अ ययन व सशंोधन केले.  
महा मा गांधी हणायचे क  डॉ बाबासाहबे आंबेडकर ह े हद ूधमासमोर असलेलं एक वैचा रक आ हान 

आह.े आंबेडकरांच े धा मक िवचार बु  आिण काल मा स यां या िवचारांशी समान आहते. आंबेडकरानंी हद ू
धमाचा सवतोपरीन ं अ यास केलेला होता. लहानपणीचे अनुभव ह ै यां या धा मक अ यासात मौलाचे ठरले. 
आंबेडकर ह े कालातराने बौ  धमा या जवळ गेले. कारण बौ  धम आ मा आिण अवतार परंपरा ठामपणे 
नाकारतो. काल मा सचे िवचार यानंी गांभीयान ेघेतल ेहोते. काल मा स या अनसुार धा मक इितहासाचं कथन 
कर याऐवजी समकालीन प रि थतीत िववेकवादी िवचारां या मा यमातून प रवतन कसेघडले या दृ ीने समाज 
पुढे जायला हवा. आंबेडकरांना धमातर आिण सं कृतीकरण या दोन धा मक या मा य न ह या. समाजात 
धा मक गितशीलता िमळावी हणून जे दिलत लोक इतर धमात गेले याच पुढे काय झालं? धमातर हा फ  
ता पुरता दलासा आह.े जगभरातील सग या थािपत धमात अनेक समुदाय आिण पंथ आहते. आज या धमात 
धमातरीत लोकांचा वेगळा पंथ िनमाण झाला आह े जो धा मक दृ ा पूणपणे वंिचत आह.े दसुरीकड े
सं कृतीकरणात, वंिचत लोक उ जात चा जीवनशैलीचं अनुकरण करतात आिण कालांतराने आ ही उ  जातीच े
आहोत ह े सांगत सुटतात. आंबेडकरांनी अशा अनेक जात ची यादी दलेली आह े जे पुढे जाऊन वतःला ा ण 
हणून संबोिधत क  लागल,े डॉ आंबेडकरांनी मनु मृतीचेकायद ेनाकारले होते. तेिवचारतात " हद ूधम त वाचंा 

आहके  िनयमां चा आह?े" 
४४४४. . . . ीसंीसंीसंीसंबधंीबधंीबधंीबधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी भारतीय समाजातील ीयां या सामािजक दजाच े सखोल अ ययन केले. 
यावर " हद ू ि यांची उ ती व अवनती' हा लेख िलिहला. यांनी येथील ि यां या सामािजक दजात सुधारणा 
हा ात यासाठी ीिश णाचा माग सांिगतला. कुटंुबिनयोजनाचा यांचा हतेू ी िवकासाचा होता. ीयांना 

पु षां या बरोबरीच े थान िमळावे यासाठी यांनी ससंद सभागृहात ' हद ूकोड बील' मांडले. यात ी कोण याही 
जातीची असो; ती दिलतच आह े असे ल ात घेऊन यांना नऊ कार या अिधकाराची तरतूद केली. मा  या 
िबलाव न आंबेडकरांना अनकेांचा रोष यावा लागला, धम या येऊ लाग या. शेवटी ह े िबल मंजूर झाले. मा  
१९५१ म ये बाबासाहबेानी आप या मं ीपदाचा राजीनामा दला. याव न यांचा ीह ामागचा याग दसनू 
येतो. 

बाबासाहबेांनी ि यां या राहणीमानावर, िश णावर भाषणे दऊेन िलखाण क न यांचा सामािजक दजा 
सुधार यावर भर दला. ी-पु ष समानतेला ाधा य दले.  

डॉ. आंबेडकरांचे मिहला सश करणा संबंधीचे िवचार यांनी िलिहले या 'अ मेसेज टू ब मेन' या िनबंधात 
आढळतात. आंबेडकर ि यानंा अनेक गो ी सांगतात यात आ थक, राजक य आिण सामािजक येत स य 
सहभाग, अंध पेासून दरू राहणं, त बेत सांभाळणे, मुलांना िश ण पूण क  दणेे यांना एका पायावर उभं करणे. 
दबुलतेचा िध ार करणे, ल ाची घाई न करणेसारखे त व सामील आह े त. डॉ आंबेडकरांनी ि यांना संप ीचा 
आिण मतदानाचा ह  पूणपणे दलेला आह.े 
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५५५५. . . . िश णासबंधंीिश णासबंधंीिश णासबंधंीिश णासबंधंी    िविविविवचारचारचारचार::::    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िजवनाम ये िश णाला सवािधकमह व आह.े िश णाला डॉ. आंबेडकरांनी 

सामािजक प रवतनाच ेसाधन हणून िश णासंबंधी मौिलक असे िवचार मांडले. सामािजक दखु यावर िश ण हचे 
औषध आह;े असा यांचा दृ ीकोन होता. 

यांनी मुला-मुल या ाथिमक िश णावर भर दला. शासनाने ाथिमक िश णावर अ यािधक खच 
करावा ह े िश ण खाल या तरापयत पोहचल े पािहजे. मागास िव ा यासाठी िश यवृ ी व वसितगृहाची 
आव यकता दशिवली. ाथिमक िश णाबरोबर िव ापीठाचे िश णावरही यांनी भर दला. शासनाने शै िणक 
उप मासाठी द  असावे. भारतातील शै िणक सम येचा अ यास करताना िश ण, िश णसं था, िश ण प दती, 
शासनाचे िश णाबाबतची कत े याबाब वर काश टाकला.  

िश ण ह े समाज प रवतनाचे भावी श  आह.े िश णाने माणसाला आपले कत  व ह ांची जाणीव 
होते. समाजातील अ पृ य समाजाला व वाची जाणीव हावी यासाठी आंबेडकरानंी िश णाचे मह व समाजात 
िवशद केले. िश ण ह ेवािघणीचे दधू आह.े ते जो िपल तो माणूस गुरगुर या िशवाय राहणार नाही, असे ते समाज 
बांधवांना सांगत. ाथिमक िश ण ह ेसव िश णाचा पाया आह,े हणून ह े िश ण अितशय दजदार व गुणव चे े
असावे असे सांगत. ाथिमक िश णाचे येय असे असले पािहजे क , मुलगा कवा मुलगी एकदा शाळेत दाखल 
झाली क , तो कवा ती पूणपणे सुिशि त, मािहतीपूण व गुणव ा ा  क नच बाहरे पडावी. शासनान ेयासाठी 
ल  ायला हवे यांचे हणणे हाते क , समाजा या सव थरापयत िश ण गेले पािहजे. िश ण ा  झा याने  
बौि कदृ ा सश  होते. ला चांगले आिण वाईट यातील फरक समजायला लागतो. ा, शील आिण क णा 
ह े गुण येका या अंगी आण यासाठी िश णाची गरज यांनी ितपादन केलेली आह.े शाळेत मुलांना केवळ 
बाराखडी िशकवू नय ेतर मुलांची मन ेसुसं कृत व गुणव ामय बनवावी. समाजिहताथ या ान ा  मुलांनी आपली 
सामािजक बांिधलक ची कत े यो य व समथपणे पार पाडावीत असे िश ण असावे. शाळा हणजे उ म नाग रक 
व कत द  नाग रक बनिवणारे कारखाने आहते. याचे भान या येत भाग घेणा यांनी यानी यावे. पीप स 
ए युकेशन सोसायटीची थापन १९४६ साली क न यांनी मंुबईला िस ाथ कॉलेज व औरंगाबादला िम लट 
महािव ालय सु  केल.े 
६६६६. . . . आ थकिवआ थकिवआ थकिवआ थकिवचारचारचारचार    ::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय समाजातील आ थक िजवनाचे अ ययन क न येथील 
समाजािवषयीचे िवचार माडंले. यां या अ ययनाम ये ामु याने यांनी ' ाचीन भारतीय ापार' (१९१५), 
'भारताच े रा ीय उ प  : एक ऐितहािसक व िव ेषणा मक अ ययन' (१९१६), 'ि टीश भारतातील राजेशाही, 
िव ाचे ादिेशक िवक ीकरण', 'ि टश भारतातील ांितक अथ व थेची उ ांती', 'द ॉ लेम ऑफ पी' इ. शोध 
िनबंधा या मा यमातनू भारतातील आ थक दयिनयतेचे िच  रेखाटले. भारतीय समाजातील अथ व थेच ेसखोल 
अ ययन यांनी केले होते. भारतात सामािजक समता थािपत हावी यासाठी आ थक समता कशी िनमाण होईल 
यावर यांनी भर दला. अथात, ते रा यसमाजवादाचे पुर कत होते.  
७७७७. . . . राजक यिवराजक यिवराजक यिवराजक यिवचारचारचारचार    ::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय समाजा या राजक य प रि थतीच े दखेील सखोल अ ययन केल.े 
भारतासाठी आव यक अशी शासन णाली हणून 'लोकशाही' शासन णालीचा यानंी उ लेख केला. लोकशाहीवर 
यांची चंड िन ा होती. िविवधतेने नटले या भारतीय समाजाला वातं य, समता, बंधु व व सामािजक याय 

यावर आधारलेली ससं दय शासन णाली ता  शकत,े असे िवचार यांनी मांडले. यांनी रा यसमाजवादाचाही 
वीकार केला. भारतासाठी 'एक  आिण एक मू य' चा वीकार यानंी केला. दशेा या समाजा या 

िवकासासाठी 'संघरा य' शासन व था आव यक अस याचे यांनी मत  केले.  
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साराशं साराशं साराशं साराशं ::::    
एकंदरीत, भारतीय समाजाचा दिलतवादी, दृ ीकोनातनू मानवतावादी दृ ीकोनातून डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरांनी भारतीय समाजाचा समाजशा ीय अ यास केला. भारतीय समाजातील जाती व था, अ पृ यता, 
धम, ी जीवन, िश ण णाली, आ थक िजवन, राजक य व था इ. घटकांचे सखोल अ ययन केले. याचबरोबर 
समाजसुधारणेच े काय दखेील केले. या अ ययनाला सशंोधनाला िवचाराला शा ीय आधार होता अस े आपणास 
सांगता येईल. डॉ बाबासाहबे आंबेडकर ह ेभारतातील सव े  समाजशा ापैक  एक होते. आप या संघषमय 
जीवनात अनेक था अनुभवत यांनी चार डॉ टरेट पद ा िमळव या हो या. यातील दोन डॉ टरेट पद ा यानंा 
स मानाथ दान कर यात आ या हो या. डॉ आंबेडकरांनी सखोल अ यास क न अनेक मह वा या िवषयांवर 
िव ा िमळवली होती. यात अथशा , रा यशा , कायदा, शासन आिण इतर मह वा या िवषयांचा समावेश 
आह.े पण आप या वैयि क िवचारात डॉ आंबेडकर वतःला सामािजक आिण धा मक चतक समजत असत. एका 

ा यानात डॉ आंबेडकर हणाले होते क  "माझी वैचा रक मूळ शोधायची असतील तर ती रा यशा ात न शोधता 
धा मक चतनात शोधा". आबेंडकरांचे वडील रामजी आबंडकेर ह ेफार धा मक वभावाचे होत.े जस ंवय वाढत गेल ं
तसं आंबेडकरांनाही कळलं होत ं क  आप या विडलां या भ ला या काळातील हद ू समाजात काहीच थान 
न हत.ं आंबेडकरांना सं कृत भाषा िशक याची इ छा होती पण ते ही सा य न हत.ं डॉ कांची इ ल यां या मत े
आंबेडकरांनी वतः या िहमतीने शै िणक अ यास कर याचा िनणय घेतला. या येत तचेार िवषय त एमए 
झाले. एलएलबी झाले. अथशा ात दोनवेळा पीएचडी झाले. जमनीतील बॉन िव ापीठात जाऊन यानंी सं कृत 
सािह याचा अ यासही केला होता. 

डॉ आंबेडकरांनी भारतीय संिवधानाला धमिनरपे  बनिवले. यात समाजवादी त व सामीलही केल.े 
यां या िवचारांब ल िलिह यासारखे भरपूर आह.े कारण यां या अ यासाची ा ीच चंड मोठी आह.े तो एक 

सुवणकाळ होता जे हा भारताचे याय आिण कायदा मं ी जगातले सग यात मोठे कांडपंिडत होते.    
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::    

१) डॉ. जाटव डी. आर.-1990, डॉ. बी. आर. अ बेडकर का नैितक दशन, जयपूर ,समतासािह य सदन. 
2) डॉ. अिनल सगारे, डॉ. िव ल घुले- 2009, महारा ातील आंबेडकरी चळवळीचा इितहास लातूर, अ णा काशन. 
3) डॉ. ना.तु. कांबळे-2010,दिलत चळवळी या दशा : एक चतन-, औरंगाबाद,िच मय काशन. 
4) शेख िब. िब. सुनंदा भ शे े -2010 समाजशा ीय िवचारवंत, लातूर अ णा काशन. 
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डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर : एक भारतीय समाजशा     
 

पं दलवाड ए. एम.    
संशोधक िव ाथ  

सामािजकशा  संकुल, एस.आर.टी.एम.यु.नांदेड. 
 

भारतीय रा यघटनचेे िश पकार लोकशाहीच े पुर कत व मानवी वातं याच े कैवारी डॉ.बाबासाहबे 
आंबेडकरांचे िवचार सवाथाने मौिलक िवचार ठरतात. ज मभर कठोर ानसाधना क न िविधशा  शोिषत 
िपडीत लोकां या उ तीसाठी आपले आयु य सम पत करणारे, एक खंबीर प कार, दिलतो ारक, ान िपपास,ू 

ंथवेड े ि म व, ानसुय, ासुय, सामािजक याय व समतेचा  पुर कार  क न लोकशाहीचे मू य िशरोधाथ 
माननारे, कुशल कायदपंेिडत, बु ीमान राज कय नेता व उ िश ण त   हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना 
ओळखले जाते. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचंे योगदान भारतीय समाजा या दृ ीकोनातून ब आयामी व पाचे आह.े 
यां या वेगवेग या े ातील अ यनामुळे, िच क सक संशोधन वृतीमुळे आिण सुधारणा मक कायामुळे ते सपूंण 

जगाला प रिचत आहते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े भारतीय समाज व थेचे सखोल अ यासक होते. याचंे 
अ ययन ह ेवै ािनक चौकटीतून केलेल ेहोते. हणूनच ते एक भारतीय समाजशा  ठरतात. 
एक समाजशा  हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय समाजाचा अ यास दिलतवादी आिण 
मानवतावादी असा दोन दृ ीकोनातनू केला आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी समाजशा  पाने भारतीय 
समाजातील या- या घटकाचंा अ यास केला. यािवषयीचा आढावा पुढील मु ा ारे सांगता येईल. 
शोधिनबंधाचा उ शे:- 

एक भारतीय समाजशा  हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या अ ययनाचा आढावा घेणे. 
1) जातीिवषयक अ ययन:- 
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी भारतीय समाजातील जाती व थेचा सखोल अ यास केला. बाबासाहबे 
आंबेडकर कोलंिबया िव ापीठाम ये िश ण घेत असताना ‘भारतीय समाजातील जाती’ या िवषयाचा शोधिनबंध 
मानवशा  िवभागात सादर क न जाती व थेचे िव ततृ, िवदारक िच  जागितक पातळीवर मांड याचे काय केल.े 
 भारतातील अ पृ यांना होणा या ासाची आंबेडकरांना जािणव होती. सावजिनक ठकाणी अ पृ यांना 
वावर याची परवानगी न हती. ते मूलभूत ह ापासून वंिचत होते. हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी  अ पृ यांना 
िशका, संघ टत हा व संघष करा हा संदशे दला. अ पृ यांना समान दजा िमळवून दे यासाठी आंबेडकरांनी  
स या हा या मागान े  अनके लढे दले. महाड  येथील चवदार तळे अ प यांना खुले करावे हणून  लढा दला.  
तसेच पुणे येथील  पावती  मं दरात (1927), नािशक येथील काळाराम मं दर (1936) वेश िमळवून दे यासाठी 
स यागृह केला. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच े भावी नेतृ व लाभ यामुळेच अ पृ यां या चळवळीचा  पाया मजबूत 
झाला अ प यांवर  होणा या अ यायाचे, ु रतेचे, िवषमतेचे  ित असले या मनु मृतीचे आंबेडकरांनी 1927 म य े
जाहीरपणे दहन केले. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना अ पृ यते या अ ययनाचा समाजशा ीय दृ ीकोन होता. 
2) अ प यतेसंबंधी अ ययन :- 
 पृ याचे िहसंबंध सुरि त ठेवणारे कार थान हणजे अ पृ यता  होय. अ प यते िवषयी िवचार मांडताना 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर  हणतात क  चातुव य  व थेतील या लोकांचा पश हा िवटाळ मानला जाई याला 
अ पृ य हणतात. आंबेडकरांनी अ पृ यते या उगमिवषयीचा िवचार Who were the shudras आिण 
untouchables या ंथात  मांडले डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी इ.स. 31 मे 1936 रोजी मंुबई येथे भरले या 
अिखल मंुबई इलाखा प रषदमेम ये अ पृ यते या ांचे िव ेषण क न, अ पृ यता दरू कर यासाठीचे िवचार 
मांडले. 
3) धमासंबंधीचे अ यन:- 
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 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी सामािजक दिृ कोनातनू धमाचा सखोल अ यास केला आह.े ते हणतात 
हदचूे ब सं य ंथ ह ेराज कय हतेनूी िलिहलेले, फस ा प पाती व खो ा का पिनक बाबीचे भांडर आह.े हणून 

सवच सामािजक परंपरेचे व धम ंथाचे  बु दीिन  परी ण क न यामधील ज-ेजे स सि वेक बु ीला पटत नाही 
याचा याग कर याची तयारी ठेवावी. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी हद ूधमात असले या जाचक रती रवाजावर 
रड स इन हदझुम या ंथां या मा यमातुन हद ूधमातील दोष दाखिवले. 

 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी वेगवेग या धमाचा समाजशा ीय दिृ कोनातून तूलना मक प तीने अ यास 
क न शेवटी बौ  धमाचा ि वकार केला. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 1957 म ये धमिच क सेचाच एक भाग 
हणून The Buddha and His Dhamma हा ंथ िलिहला. 

 थोड यात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी धमसुधारणा मक दृ ीकोनातनू हद ूधमाच ेअ ययन केले. 
4) िश णातील योगदान :- 
 िशका संघ टत हा संघष् करा हा संदशे एक उ ाराचा राजमागच बाबासाहबेानंी संपूण भारतवासीयानंा  
दला. दशेातील िवषमता न  करणारा एकमेव माग हणजे िश ण होय असे यांनी सांिगतले. बाबासाहबेांनी  

आप या संपूण आयु यात थम थान ह ेिश णाला दले. िश णामुळे  मानवी मद ू गत होतो, ानाचा िव तार 
होतो.एवढेच नाही तर िश णामुळे सामािजक उ ांची प रपूत  कर यासाठी ि  सामािजक कत ाबाबत 
नेहमी सजग राहतो. ि च ेजीवन िश णािशवाय अपूण राहते. ि ल अ यायािव  उठाव कर याचे साम य, 
जाणीव केवळ िश णामुळेच  होते असा बाबासाहबे आंबेडकरांचा िव ास होता. यासाठी यांनी घटने या  45 ा 
कलमा वये वयाची 18 वष पूण होईपयत मोफत व स चे िश ण दे याची जबाबदारी शासन व थचेी 
अस याची तरतूद केली. वत: बाबासाहबेानंी  अित उ  िश ण घेऊन संपूण जगासामोर आदश िनमाण केला. 
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा िश ण िवषयक दृ ीकोन ापक होता ह ेल ात यतेे. 
5) ीसंबंधी अ ययन:- 
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय समाजातील ीयां या सामािजक दजाचा सखोल अ यास क न 
“ हद ूि यांची उ ती व अवनती” हा लेख िलिहला. 
 असे हणतात क , येक  यश वी पु षां या पाठीमागे एका ीचा हात असतो. परंतू वतं  भारता या 
संपूण् ि यां या गतीमागे बोिधस व महापू ष डॉ. बाबसाहबे आंबेडकरांचा हात आह.े आज वतं  भारतात 
क येक अिधकार मिहलानंा बाबासाहबंेमुळे िमळाले आहते. समाजात ी आिण पु ष  ह ेदो ही घटक मह वाचे 

आहते असे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे मत होते. भारतीय मिहलानंा यांनी भाषणा या मा यमातून राहणीमान, 
िश ण, आरो य इ यादी संदभात वेळोवेळी मागदशन करीत. भारतातील सव जाती धमातील ि यांना जाचक ढी 
आिण परंपरापासून सुटका िमळावी यासाठी अथक य  बाबासाहबेांनी केले. बाबासाहबे ह ेकेवळ बोलते सुधारक 
न हत े तर कत सुधारक होते. काय ाच े कवच िमळा यावर ि यांना ह  िमळतीलच अस े त े हणत यामुळे 

ीयांना वारसा ह , पोटगी, घट फोट घे याचे वातं य, िववाह अिधिनयम, पुन ववाह अिधकार इ यादी बाबी 
िमळा या. संिवधानात वेगवेगळे कायद ेक न ख या अथाने  बाबासाहबेांनी ि यांना सश  केले. ी कोण याही 
धमाची असो बाबासाहबे आबेंडकर ित याकड ेमानवी दृ ीकोनातनू पाहत अस.े या ठकाणी ि यांना कमी लेखल े
गेले या- या ठकाणी यांनी ि यांचे कायद े क न ित ा िमळवून दली. बाबासाहबेांनी  आप या भाषणातून 
ि यांना संघष कर यास े रत केल.े 
6) आ थक अ ययन:- 
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय समाजातील अथ वथेचे सखोल अ ययन केले. भारतीय समाजात 
सामािजक समता थािपत हो यासाठी आ थक समता कशी िनमाण करता येईल यावर बाबासाहबेानंी  भर दला. 
तसेच लोकां या आ थक जीवनात ांतीकारक बदल घडवून आण यासाठीच राज कय लोकशािहच े सामािजक, 
आ थक लोकशाहीत पांतर करावे लागेल असा आ ह बाबासाहबेांनी धरला. शै िणक े ात असले या बंदीमुळे 
समाजिवकास कंुठीत झाला आह.े यांचाच प रणाम हणून सामािजक आिण आ थक िवषमता  िनमाण झाली आह.े 
ही िवषमता दरु कर याचे धोरण आव यक आह.े याक रता डॉ. बाबासाहबेांनी  आ थक िवकासासंदभात  न ा 
संक पना दशेाला द या या हणजे दशेातील उ ोगधंद,े शेती मालाची या करणारे, आिण शेतीवरील 
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लोकसं येचा भार कमी करणारे असावे, जमीनीच ेरा ीयीकरण करावे, उ ोगधंद ेह ेसरकारी  मालक च ेअसावेत 
लोकांचे िश ण, यांच ेआरो य यासार या सेवांची जबाबदारी शासनाची असावी असा समाजवादी अथ व थचेा 
पुर कार बाबासाहबेानंी केला. डॉ. बाबसाहबे आंबेडकर ह ेअथशा  हणून ओळखेले जातात. यांचा मु य िवषय 
अथशा  होता. यांनी अथशा  या िवषयावर मो ा माणात  लेखन  केले आह.े यां या िलखाणाम ये कृषी-
उ ोग िवषयक िवचार, शेती, शेतक यांचे शोषण,मूलभतू उ ोगांचे रा ीयीकरण बाबत िवचार ीयां या आ थक  
वातं याचे िवचार दसून यतेात. 

 ब जन िहताय  ब जन सुखाय यासार या मं ातून यांच ेआ थक िवचार प पणे दसतात. डॉ. बाबसाहबे 
आंबेडकरांचे अथशा ीय िवचार ह ेनेहमीच यां या समाजशा ीय दृ ीकोनावर आधा रत होते. 
7) भारताचे राजक य अ ययन:- 
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी राज कय े ाचा दखेील सखोल अ यास केला यांची लोकशाही 
शासन णालीवर खूप िन ा होती. िविवधतनेे नटले या भारताला  संसदीय लोकशाहीच ता  शकेल असे याचंे मत 
होते. डॉ. बाबासाहबेानंी भारतातील  वेगवेग या राज कय ाबाबत आिण राज कय त व ानाबाबतचे  आपल े
िवचार लेखातनू, पू तकातून, भाषणातून लोकानंा सांिगतले यांचे हचे िवचार हणजे राज कय िवचार होत. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरानंी भारताची रा यघटना िल न या घटने या मा यमातनू सव दिलत, िपिडत, वंचित 
मागासले या, उ  िन  आिण ी वगाना मतदानाचा ह  दऊेन सवाना राज कय वाहात आण याचे काम केले 
आह.े 
 थोड यात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी दिलतवादी आिण मानवतावादी दृ ीकोनातनू भारतीय समाजाचा 
समाजशा ीयदृ ा अ यास केला. यानंी भारतीय समाजातील अनेक घटकांचे सखोल अ ययन केले. भारता या 
एकूण िवकासासाठी आव यक  असले या  सवच े ांम ये  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे योगदान होत.े यांचे काय 
हणजे न भूतो न भिव यत ेअसे आह.े 

संदभ ंथ : 
1. दिलत चळवळी या दशा: एक चतन डॉ. ना.तु कांबळे िच मय काशन, औरंगाबाद. 
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सहा यक ा यापक, समाजशा  िवभाग, मंुबई िव ापीठ, मंुबई 

 

आजवर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या आ थक, शै िणक, सामािजक, राज कय अशा िविवध े ातील 
ब मोल योगदानावर ब याच िवचारवंतानंी काश टाकला आह.े पण यां या जलनीती धोरणातील 
योगदानाब लही जाणून घेणे आव यक आह.े यांनी मांडलेले जलिवषयक िवचार ह े केवळ दशेातील पाणी  
सोडव यापुरते मया दत न हत ेतर ते पा याचे यायपूवक वाटप कस ेकरता येईल यावरही भर दणेारे होत.े डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी पा याचा शा ीय, तांि क आिण अिभयांि क  अ यास क न सामािजक, आ थक आिण 
राजक य पातळीवर पाणी  सोडव यासाठी य  केले. यांनी शा त िवकासासाठी जलसंप ीचे सुयो य 
िनयोजन करणारे मौिलक िवचार पुढे आणले. यात समाजातील सव घटकांना पुरेस े पाणी िमळावे, उपल ध 
पा याचा अप य न होऊ दतेा याचा यो य उपयोग हावा आिण नैस गक संसाधनांच े संवधन हावे या दृ ीने 
िवचार मांडले. पाणी ही दशेाची संप ी आह े याचा सुयो य, समतोल व सम यायी वापर झाला पािहज,े याच े
जतन व संवधनही झाले पािहज ेया जबाबदारी या भावनेतून यांनी जलधोरण अंमलात आणले. यां या िवचार 
आिण कृतीत कायम वा तववादी, िव ानवादी आिण मानवतावादी दिृ कोन होता. भारतातील सामािजक व 
आ थक िवषमता न  कर यासाठी वैधािनक पातळीवर यत्न कर याची गरज ओळखून यांनी आदश रा यघटना 
िनमाण केली. यामुळे आधुिनक मू यावर आधा रत समाज येका या मूलभूत अिधकारांच े संर ण करेल अशी 
आशा भारतीयां या मनात िनमाण झाली.   

      दसु या महायु ानंतर जगभर आ थक संकट आले होत ेत हा भारतान ेया संकटावर मात कर यासाठी 
पुन नमाण योजना आिण आ थक िवकासावर भर दला. यासाठी ापक, ब उ शेीय आिण दरूदश  योजनांची 
आव यकता आह ेह ेबाबासाहबेांनी ओळखले.  यातून यांनी सवसमावेशक आिण समतल िवकास ह ेउ द  समोर 
ठेवून िविवध िवकास धोरणे आखली. लोकांच ेजीवनमान उंचाव यासाठी, रोजगार वाढिव यासाठी आिण 
संसाधनांच ेसामान वाटप होऊन सवाना समान संधी िमळावी यासाठी य  केल.े यावेळी शेती, उ ोग आिण सेवा 

े  यांचा िवकास साध यासाठी सचन, वीज, यं सामु ी, तं ान, र त ेआिण वाहतूक या सव सुिवधा िनमाण 
करणे आव यक होते. शेती हा भारतीय अथ व थेचा कणा अस यामुळे सचन िवकासावर िवशेष भर दणेे 
आव यक होत.े नवनवीन उ ोग आिण तं ानासाठीही नैस गक संसाधन े पुरेशी उपल ध असणे गरजेच े होत.े 
एकंदरीतच या सव बाब चा िवचार करता ल ात आले क , पा यासार या नैस गक संसाधनांची मुबलक माणात 
उपल धता होणे मह वाचे आह.े हणून बाबासाहबेांनी शेती सचन आिण उ ोगधं ासाठी वाढ या पा याची गरज 
ओळखून नवीन जलनीती धोरण आखले गेले. 

        १९४२ त े १९४७ या कालावधीत बाबसाहबेांकड े म, जल सचन आिण ऊजा खा याची 
जबाबदारी सोपिव यात आली. त हा उपल ध पा याचे यो य िनयोजन व व थापन कर यासाठी नदीवर 
जलाशय िनमाण करणे, आंतररा यीय न ांचा िवकास करणे, रा ीय नदीजोड क प, पूरिनयं ण, अंतगत 
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जलपयटन अशा अनेक क पना यांनी मांड या. जलसाधन सामु ी आिण िव ुत ऊजा िवकासासाठी रा ीय 
पातळीवर धोरण आखले. यातून नंतर जल मं ालय आिण िव ुत मं ालय िनमाण झाले. या काळात 
बाबासाहबेां या अ य तेखाली, म मं ालया यावतीन े आंतररा यीय न ां या सम या सोडिव यासाठी न ा 
खोरे ािधकरण आले. ादिेशक आिण ब उ शेीय न ा खो यांचा िवचार आला.  बाबासाहबेांनी रा यारा यातं 
पा यासंबंधी वाद उ वू नय े हणून पाणी हा क  सरकार या आख यारीतला िवषय असावा अशी भूिमका घेतली. 
यामुळे आंतररा यीय जलिववाद या िवषयाकड ेल  क त झाले. १९४२ साली बाबासाहबेांनी मजूर मं ी हणून 
म, सचन आिण वीज या िवभागाची कामे हातात घेऊन, यातून सचनासाठी मो ा क पांचे िनयोजन व 

धोरण िन मती येला गती ा  क न दली. दामोदर खोरे क प, िहराकुड धरण, सोननदी क प यात 
बाबासाहबेांच ेउ लेखनीय योगदान आह.े १९४४ म ये बाबासाहबेां या नेतृ वाखाली क ीय जल आयोग, पाटबंधारे 
आिण नौकायान आयोग यांची थापना झाली. यांनी मानवा या पा या या वाढ या गरजा भागिव यासाठी 
पुरा या पा याचा िविनयोग करावा हा मह वपूण िवचार पुढे आणला. यातून भूपृ ावरील अित र  पा याला 
वाया जाऊ न दतेा नदीजोड क पा या मा यमातून साठवून ठेवता येत,े तसेच या साठवले या पा याचा उपयोग 
शेती सचनासाठी, नौका पयटनासाठी आिण वीजिन मतीसाठी करता येतो ह ेल ात आले. आज मानवा या िविवध 
गरजांसाठी िवशेषतः शेती सचनासाठी मो ा माणावर भुगभजलाचा उपसा केला जातो. यामुळे भूजल पातळी 
खालावत चालली आह.े भूिमगत पाणी उपस यापे ा भूपृ ावरील पा याचा पुरेपूर उपयोग क न घेता येईल अस े
मु े बाबासाहबेांनी मांडले होत.े यामुळे भुगभजलाचा अितउपसा रोख यास पयायउपल ध झाला. 

        डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी पाणी व थापनात ब मोल योगदान दले आह.े सचन व ऊजा 
े ातील िनवेदन, जल िव ुत क प, जलनीती धोरणातील क  व रा य सरकार या भूिमका िनि ती, नदीजोड 
क प, जल पयटन अशा िविवधांगी िवषयांची हाताळणी क न बाबासाहबे ‘जल िनयोजनाच ेजनक’ बनले. यांनी 

नदी खोरे व पाणलोट े ा या िवकासासाठी ादिेशक व ब उ शेीय संक पना मांड या. दामोदर नदी खोरे 
महामंडळा या िन मतीतून क  व ांतात सम वय साधता आला. या क पा या यशाने अनेक नवे आंतररा यीय 
ब उ शेीय क प उभे रािहले. बाबासाहबे संशोधक वृ ीन ेकाम करीत अस याने यांनी पा या या केवळ तांि क 

ांची उकल केली नाही तर सामािजक व आ थक बाजुंचीही िच क सक मांडणी क न पाणी सम येवर उपाय 
सुचिवले. यातून अ पभूधारक शेतक यांच े शेती सचन िवषयक  सोडिव यासही मदत होईल असा यांचा 
आशावाद होता. याव न ह े प  होत े क , क ीय जलमाग, शेती सचन आिण सचन आयोगा या थापनेत 
बाबासाहबेांच ेमोलाचे योगदान आह.े  

    पाणी हा मानवाचा मुलभूत अिधकार आह.े येक सजीवाला जग यासाठी पाणी अिनवाय आह.े यामुळे 
पा यावर कोणाचीही मालक  असू नय.े नैस गक संसाधनांवर सवाचा समान अिधकार असायला हवा. पण 
पूव पासून समाजातील िविश  लोकांनी पाणी ता यात घेतल ेहोत.े भारतात वर या जात नी खाल या जाती या 
लोकांच े पाणी ह  िनयंि त केले होत.े वंिचतां या पाणी ह ासाठी बाबासाहबेांनी चळवळ केली. पण आजही 
जमीनदार, भांडवलदरांसार या थािपतांचे पा यावर वच व आह.े पाणी ही आ थक व तू बनली आह.े  पा याला 
िव े य व तू बनवून यावर भांडवलदार नफा कमवत आहते. पाणी पुरवठा ही सावजिनक े ाची सेवा असूनही 
पाणी ह े खाजगी कंप या व जमीन मालकां या ता यात आले आह.े संयु  रा  संघा या मानवी ह ा या 
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जाहीरना यान े २०१० साली पाणी हा मानवाचा मुलभूत अिधकार आह े असे जाहीर केल.े हचे िवचार 
बाबासाहबेांनी २० माच, १९२७ रोजी या चवदार तळे स या हा यावेळी मांडले होत.े बाबासाहबेांचा महाडचा 
चवदार तळे स या ह हा पाणी ह ासाठी झालेला ऐितहािसक लढा आह.े हा पा याचा दजूाभाव, षे आिण 
अ याचारािवरोधात उठवलेला आवाज होता. यातून बाबासाहबेांनी पा या या समान ह ाची जाणीव क न दली. 

      ‘पाणी संघष’ (Water Conflict) आिण ‘पाणी संकट’ (Water Crisis) ह ेदोन सारखे वाटणारे पण 
वेगवेगळे  आहते. जे हा पाणी उपल ध असूनही मानवाची पा यापयत पोहचं नसले तर या प रि थतीला ‘पाणी 
संघष’ असे हणतात. जाित व थे या उतरंडीतील खाल या जात या लोकांना गावात पाणी असूनही त े
िप यासाठी व वापर यासाठी िमळत न हत.े िप या या पा याची हणजेच जग याची गरज भागिव यासाठी अनेक 
हाल अपे ा सहन करा ा लागत हो या. वंिचत व उपेि त घटकातील मिहलांना पा यासाठी वणवण भटकावे 
लागत. भारता या इितहासात याचे अनेक संदभ सहज आढळतात. 'पाणी संघष' ह ेसामािजक िवषमतेच ेएक भयाण 
वा तव आह.े दिलत, आ दवासी, भटके-िवमु  ामीण गरीब लोकांचा पा याचा  'पाणी संघष' आह ेआिण हा 

 सामािजक आिण आ थक िवषमतेन े िनमाण केलेला आह.े यात फ  समाजातील वंिचत लोकांनाच पाणी 
िमळत नाही आिण थािपतांना सहज व मुबलक पाणी िमळते. जात, धम, वग आिण लगभावावर आधा रत 
भेदभाव दु काळी काळात आणखीनच उफाळून येतो. अवषण, पाणी टंचाई आिण दु काळ असले या भागात वंिचत 
समूहांना जा त ास सहन करावा लागतो. आजही ामीण भागात दिलत व तीसाठी वतं  पाणवठे आहते. ह े
पाणवठे उ हा यात आटले तर यांना गावातील सावजिनक पाणवठे सहज उपल ध होत नाहीत. तथाकिथत पिव - 
अपिव  भेदभावा या धारणा यांना पा या या मुलभूत ह ापासून वंिचत ठेवतात. याव न ल ात येते क , 
भेदभावा या खाणाखुणा अजूनही पूणपणे पुसले या नाहीत. क येक गावात दिलतेतर भागातील नळ कवा 
िविहर वर दिलतांना म ाव केला जातो. बाबा आढाव यां या ‘एक गाव एक पाणवठा’ सार या चळवळीचा भाव 

िचत गावांवरच पडलेला दसतो. आ थक संप ता असणारे नैस गक संसाधनांना िनयंि त क  लागले आहते. 
आज महारा ात मोठी टँकर लॉबी उभी रािहलेली दसते. येक गावात बाटलीबंद पा याचा िव  होत आह.े 
व छ आिण सुरि त पाणी िमळणे हा जर मानवाचा अिधकार आह ेतर मग तो िमळव यासाठी आज येकाला पैसे 

का मोजावे लागत आहते? 
     जे हा सव संसाधनावर ताबा असणा या थािपतांनाही पाणी िमळत नाही आिण यांनाही पा याच े

दु भ य जाणवते त हा अशा प रि थतीला समाजात ‘पाणी संकट’ िनमाण झाले आह ेअसे हणतात. आज 'पाणी 
संकट' ही एक पयावरणीय गंभीर सम या हणून पुढे आली आह.े अलीकडील काळात पृ वीवरील तापमान वाढ, 
हवामान बदल, दषूण, जगंलतोड, दु काळ अशा अनेक कारणान े वाढती लोकसं या व वाढ या लोकसं ये या 
वाढ या गरजांसाठी उपल ध पाणीसाठे अपुरे पडत आहते. हणून आज ‘पाणी संकट’ ही पयावरणीय सम या संपुण 
जगाला भेडसावत आह.े अतुल दऊेळगावकर यांनी आप या 'िव ाचे आत' या पु तकात सांिगतले आह ेक , आज 
जगभरात कुठला दशे व तेथील जनता जल सुरि त आह ेह ेतपास यासाठी 'जल दा र य िनदशांक' ही संक पना 
आली आह.े उपल ध जलसपंदा, पा यापयत सवाची पोहच, पाणी खरेदी कर याची मता, पाणी वापराची 
काय मता आिण पयावरण या पाच िनकषावर जल िनदशांक ठरतो. २०१० या जल िनदशांकानुसार भारत ५३ 

ा थानी आह.े  
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     आज थािपतांचे पा यावर ह  असूनही आिण यांची पाणी िवकत घे याची कुवत असूनही यांनाही 
पाणी िमळत नाहीय े हणून आज सवाना पाणी  गंभीर वाटत आह.े पण समाजातील िविश  घटकांना कायम 
पा यापासून वंिचत ठेवले गेले त हा पाणी  गांभीयाने घेतला गेला नाही. थािपतांची केवळ जिमनीवर 
मालक  नसत े तर पा यावरही स ा असत.े वंिचतांना पा यासाठी थािपतांकड े हात पसरावे लागतात. 
बाबासाहबेां या जलधोरणातील योगदानाव न व यां या जीवनकायातनू असे दसत े क , यांनी ‘पाणी संघष’ 
आिण ‘पाणी संकट’ या दो हीही ांना समजून घेऊन यावर उपाय कर याच ेकाम केले आह.े  

   भालचं  मुणगेकर आप या ‘आ थक सुधारणा आिण िवकासाचा मानवी चेहरा’ या पु तकात हणतात 
क , आज शेती सचनाच ेआिण पाणी वाटपाचे सदोष धोरण ह ेदु काळाच े मुख कारण आह.े िनसगान ेभारताला 
पुरेपूर संसाधन े दली आहते. पाऊसही पुरेसा व िनयिमत आह.े पण संसाधनां या सुयो य िनयोजना या अभावामुळे 
आज पाणी  दवस दवस गंभीर बनत चालला आह े आिण सवाना मानविन मत दु काळाचा सामना करावा 
लागत आह.े यामुळे पयावरणीय समतोल राखूनच आ थक िनयोजन करावे लागेल आिण डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांच ेपाणी वाटपाचे सम यायी धोरण ि वकारावे लागेल. 
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Hkkjrh; jkT;?kVusps fHkkjrh; jkT;?kVusps fHkkjrh; jkT;?kVusps fHkkjrh; jkT;?kVusps f’kYidkj%& MkW’kYidkj%& MkW’kYidkj%& MkW’kYidkj%& MkW----ckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdj    
    

    
MkWMkWMkWMkW----    larks”k ikVhylarks”k ikVhylarks”k ikVhylarks”k ikVhy    

bfrgkl foHkkx] egkRek Qqys egkfo|ky;] vgeniwjftbfrgkl foHkkx] egkRek Qqys egkfo|ky;] vgeniwjftbfrgkl foHkkx] egkRek Qqys egkfo|ky;] vgeniwjftbfrgkl foHkkx] egkRek Qqys egkfo|ky;] vgeniwjft----ykrwjykrwjykrwjykrwj    
    

1 fMlsacj 1939jksth teZuhP;k fgVyjus iksyaM ns’kkoj vkØe.k dsys- vkf.k tkxrhd nqlÚ;k 
egk;q?nkyk l:okr >kyh-laiw.kZ tx nksu xVkr foHkkxys xsys- ‘ksoVh vesfjdsus 6 o 9 vkWxLV 1945 jksth 
tikuP;k fgjksf’kek o ukxklkdh ;k csVkoj v.kqckWe Vkdys- vkf.k nqlÚ;k egk;q/nkpk ‘ksoV >kyk- ;k njE;ku 
egkRek xka/khthaP;k usr`Rok[kkyh ^pystko* vkanksyukus mxz Lo:i /kkj.k dsys gksrs- R;kpk ijh.kke Eg.kwu 
Hkkjrkyk Lokra«; cgky dj.;klkBh fczVh’k ljdkjus f=lnL;h; dWchusV Hkkjrkr ikBoys-;k fe’kuus Hkkjrh; 
yksdizfrfu/kh’kh ppkZ dsyh- R;ke/;s Hkkjrh; jk”Vªh; dkWaxzsl o eqLyhe fyx i{kkps izfrfu/kh gksrs- ;k nksUgh 
i{kkr ,der uOgrs-rsOgka dWfcusV fe’kuus Hkkjrkrhy fganq cgqla[;kd vl.kkjk izns’k o eqLyhe cgqla[;kd 
vl.kkjk izns’k vls nksu osxGs jk”Vª fufeZrhpk izLrko r;kj dsyk- R;kuqlkj rRdkyhu Hkkjrh; laLFkkuhdkauk 
nksUghiSdh]dks.kR;kgh ,dk jk”Vªkr lkehy gks.;kph ijokuxh fnyh-rsOgka dkWxzslP;k ofdaZx dfeVhus fczVh’k 
ljdkjP;k izLrkokyk fojks/k dsyk- MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh fczVh’k ljdkjP;k fu.kZ;koj fVdk dsyh- ;k 
fo”k;hps ,d fuosnu ljdkjdMs ikBoys- 
^MkW^MkW^MkW^MkW----ckcklkgsc vkacsMdjkaph lafo/kku lHksoj fuoM%&*ckcklkgsc vkacsMdjkaph lafo/kku lHksoj fuoM%&*ckcklkgsc vkacsMdjkaph lafo/kku lHksoj fuoM%&*ckcklkgsc vkacsMdjkaph lafo/kku lHksoj fuoM%&*    

fczfV’k ljdkjus fu;qDr dsysY;k dWfcusV fe’kuP;k izLrkokuqlkj Hkkjrh; vLi`”; oxkZyk izfrfuf/kRokph 
geh u nsrk lafo/kku lHksP;k fuo.kwdk ?ks.;kps Bjfoys gksrs- rsOgk lafo/kku lHksoj lnL;kaph fuoM izkfrd 
fof/keaMGkP;k fuokZfpr lnL;kekQZr dj.;kr vkyh- Hkkjrh; jk”Vªh; dkWaxzslP;k fojks/kkeqGs MkW-ckcklkgsc 
vkacsMdj gs eqacbZ fof/keaMGkrwu lafo/kku lHksoj fuoMwu ;sÅ “kdys ukghr- ;kosGh dkWaxzsl i{kkps cgqla[; 
lHkkln gs r#axokl Hkksxysysp fuoMys gksrs- ijarw ;kauk ?kVusps dks.krsgh Kku uOgrs rsOgk caxkye/khy tksxsanzukFk 
eaMy ;kauh eqLyhe yhx i{kkP;k enrhus MkW-ckcklkgsckauka lafo/kku lHksoj fuoMwu ;s.;klkBhps la[;kcG mHks 
dsys- R;keqGs ckcklkgsc lafo/kku lHksoj caxky izns”kkrqu fuoMwu vkys- gksrs- 
^lafo/kku fufeZrhps dk;Z vkf.k MkW^lafo/kku fufeZrhps dk;Z vkf.k MkW^lafo/kku fufeZrhps dk;Z vkf.k MkW^lafo/kku fufeZrhps dk;Z vkf.k MkW----ckcklkgsc vkacsMdj*ckcklkgsc vkacsMdj*ckcklkgsc vkacsMdj*ckcklkgsc vkacsMdj*    

9 fMlsacj 1946 jksth lafo/kku lHksoj fuoMwu vkysY;k lnL;kaph ighyh cSBd >kyh- ;k cSBdhps 
v/;{k Eg.kwu MkW-lfpnkuan flUgk ;kaph rkRiwjR;k Lo:ikph fuoM >kysyh gksrh- gh cSBd fnYyh ;sFkhy 
lafo/kkau lHkkx`gkr vk;ksthr dj.;kr vkyh gksrh- ;kosGh v/;{kkaps lHkkx`gkyk mÌs”kwu Hkk”k.k >kys- 10 fMlsacj 
jksth v/;{kkaP;k fuoMhlkBh fu;e ikjhr dj.;kr vkys- 11 fMlsacj jksth MkW-jktsanz izlkn ;kaph fu;ekuwlkj 
lafo/kku lHksps v/;{k Eg.kwu fuoM dj.;kr vkyh- 13 fMlsacj jksth iafMr tokgjyky usg:  ;kauh /;s; 
vkf.k mfn’Vk lac/kh izLrko ekaMyk-;kosGh eqLyhe fyxus lafo/kku lHksoj cfg”dkj Vkdyk gksrk- iafMr usg:aP;k 
izLrkokoj ppkZ >kyh- tksi;Zar eqLyhe fyxps lnL; lafo/kku lHksP;k dkedktkr lgHkkxh gksr ukghr rks i;Zar 
dks.krkgh Bjko laer dsyk tkow u;s vls MkW-,e-vkj-t;dj ;kauh 16 fMlsacj 1946 jksth LFkxr izLrko 
ekaMyk R;keqGs jk”Vªh; dkWaxzslps lnL; ukjkt >kys- vkf.k MkW-t;djkaaP;k fojks/kkr ukjsckth lq: >kyh- rsaOgk 
lafo/kku lHksP;k v/;{kkaus MkW-ckcklkgsckauk vkiys fopkj ekaM.;klkBh ikpkj.k dsys- MkW-ckcklkgsc ckssy.;klkBh 
mHks jkghys- R;akP;k ,sfrgklhd Hkk”k.kkus jktdh; thouØep cnyys xsys laiw.kZ lHkkx`gkr VkG;kapk dMdMkV 
lw: >kyk- MkW-ckcklkgsckauh vkiY;k Hkk”k.kkyk lw:okr dsyh vkf.k rs Eg.kkys v/;{k egksn; vki.k ;k 
Bjkokoj cksy.;klkBh eyk vkeaf=r dsY;kcÌy eh vkiyk eu%iwoZd vkHkkjh vkgs-vkiY;k ;k fuea=.kkus eh 
vk’p;Zpfdr >kyks vkgs- gs dcwy djkos ykxsy- eh ;k vis{ksr gksrks- dh] ekÖ;k vk/kh 20&22 oDrs Hkk”k.k 
dj.kkj vlY;kewGs ek>k Øe ykxykp rj m|k ykxsy-vkt eh dqByhgh r;kjh d#u u vkY;keqGs m|k 
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cksy.ks eyk vkoMys vlrs- vktP;k izlaxh eyk ek>s fopkj iw.kZi.ks O;Dr dj.;klkBh iw.kZ r;kjhfu’kh cksy.ks 
vkoMys vlrs- f’kok; vki.k ngk fefuVkpk vo/kh fuf”pr dsyk vkgs- ;k e;kZnhr pkSdVhr vkiY;k iq<hy 
izLrqr Bjkokyk eh dlk U;k; nsÅ ‘kdsYk gs eyk dGr ukgh- rjhgh ;k lanHkkZrhy ek>h ers ‘kD; frrD;k 
FkksMD;k “kCnkr ekaM.;kpk iz;Ru djhr vkgs- v’kk izdkjs R;kauh vkiY;k Hkk”k.kkyk lq#okr d#u rRdkyhu 
Hkkjr is’kkP;k ifjfLFkrhoj izdk’k Vkdyk- Hkkjrh;kleksjph vkOgk.ks dks.krh ;kojgh cksyys- “ksoVh fopkjoar 
cdZpk R;kauh lanHkZ fnyk- rsOgk cdZus ,d fBdk.kh EgVysvkgs dh] lRrk ns.ks lksis vkgs- ‘kgk.ki.k ns.ks dBh.k 
vkgs- ;k lHksyk izkIr >kysY;k lkoZHkkSe vf/kdkjkpk okij “kgk.ki.kkus dj.;kph vkiyh r;kjh vkgs] gs vki.k 
vkiY;k vkpj.kkus fl/n d#;k- ns’kkrhy loZ ?kVdkauk vkiY;k lkscr us.;kpk gkp ,deso ekxZ vkgs- 
,drsdMs tk.;kpk ;kf’kok; nqljk ekxZ ukgh- ;kckcr vkiY;k eukr dqByhgh ‘kadk vlrk dkek u;s- R;kaP;k 
;k HkkoukewGs dkWaxzslP;k iq<kÚ;kaP;k eukr vkacsMdjkfo’k;h vknj fuekZu >kyk vkf.k 20 tkusokjh 1947 jksth 
usg#auh ekaMysyk Bjko lokZuqers lear dj.;kr vkyk- 

fczVh’k ljdkjus fu;qDr dsysY;k dWfcusV fe’kuP;k f’kQkj’khuqlkj lYykxkj lfeR;k LFkkiu dj.;kr 
vkY;k 30 ,fizy 1947 jksth LFkkiu dsysY;k la?klafo/kku lferhe/;s MkW- ckcklkgsckauk lnL; Eg.kwu ?ks.;kr 
vkys- caxkyph QkG.kh >kY;kus vkacsMdjkps lafo/kku lHksrhy lnL;Ro laiw”Vkr vkys vlrk dkWaxzsl i{kkus 
R;kauk R;kauh dsysY;k dk;kZo#u eqacbZ izkarkrwu lafo/kku lHksoj fuoMwu vk.kys- 
elqnk lferhps v/;{k & MkWelqnk lferhps v/;{k & MkWelqnk lferhps v/;{k & MkWelqnk lferhps v/;{k & MkW----ckcklkgsc vkacsMdj %ckcklkgsc vkacsMdj %ckcklkgsc vkacsMdj %ckcklkgsc vkacsMdj % 

15 vkWxLV 1947 jksth Hkkjr ns’k Lora= >kyk- Lora= Hkkjrkps ifgys iariz/kku iafMr tokgjyky usg# 
;kauh MkW-ckcklkgsckauk eaf=eaMGkr lgHkkxh gks.;klanHkkZr fueaf=r dsys- vkf.k ckcklkgsc Lora= Hkkjrkps ifgys 
dk;ns ea=h >kys- 29 vkWxLV 1947 jksth lafo/kku lHksus HkkjrkP;k jkT; ?kVuspk elqnk r;kj dj.;klkBh lkr 
lnL;kaph feGwu ,d elqnk lferh fu;qDr dsyh- R;k lferh lnL;ke/;s MkW-ckcklkgsckapkgh lekos’k gksrk- 
elqnk lferhps cSBd nqlÚ;kp fno”kh vk;ksftr dj.;kr vkyh- vkf.k R;kp cSBdhr MkW-ckcklkgsdkaph elqnk 
lferhps v/;{k Eg.kwu fuoM dj.;kr vkyh- 

MkW- ckcklkgsckauh vFkd if’pe d#u lafo/kkukpk elqnk r;kj dsyk gs dke lgk efgU;kr iw.kZ dsys- 
lafo/kku lHksP;k 44 cSBdk >kY;k gksR;k- r;kj >kysyk elqnk 21 Qsczqokjh 1948 jksth lfo/kku lHksP;k 
v/;{kkauk lknj dsyk ;koj 8 efgus ppkZ dj.;kr vkyh- R;kuarj lafo/kkukpk elqnk 4 uksOgsacj 1948 yk 
lafo/kku lHksr BsoY;koj laf{kIr ppkZ >kyh- vkf.k 26 uksOgascj 1949 jksth lafo/kku lHksus ?kVuspk elqnk ekU; 
dsyk- ;kp fno’kh ?kVuk lferhP;k v/;{k vlysY;k MkW-jktsanz izlkn ;kauh ?kVusoj Lok{kjh dsyh vkf.k uO;k 
Hkkjrkph jkT;?kVuk r;kj >kyh- 
jkT;?kVus fo’k;h MkWjkT;?kVus fo’k;h MkWjkT;?kVus fo’k;h MkWjkT;?kVus fo’k;h MkW----ckcklkgsckaps fopkj %ckcklkgsckaps fopkj %ckcklkgsckaps fopkj %ckcklkgsckaps fopkj % 

Lora= Hkkjrkps ifgys jk”Vªirh MkW- jktsanz izlkn ;kaph jkT;?kVusoj Lok{kjh gksU;k ,d fnol vxksnj 
Eg.kts 25 uksOgsacj 1949 jksth MkW- ckcklkgackauh uO;k ns’kkph jkT;?kVuk d’kh vkgs ;koj vH;kliw.kZ ‘ksoVps 
Hkk”k.k dysys gksrs- rs Eg.krkr jkT;?kVusr xqaQysyh rRos gh pkyw fi<hph ers vkgsr vkf.k ek>s gs fo/kku 
dnkfpr jDrjaftr okVys rjh gs ;k lHkkxzgkps er vkgs vls ekukos- jkT;?kVuk fdrhgh pkaxyh ok okbZV 
vlyh rjh ‘ksoVh rh pkaxyh dh okbZV gs Bjfo.ks gs jkT;drsZ frpk dlk okij djrhy R;kP;kojp voyacwu 
jkghy- jk”VªkP;k HkforO;rspk fopkj d:u R;kauh fpark O;Dr dsyh vkf.k rs Eg.kkys ekÖ;k eukyk vfr”k; 
nq%[k gksrs rs g~;k xks”VheqGs dh] Hkkjrkyk ;kiwohZ vkiys Lokra+= xekoU;kph osG ,dnkp ;sÅu xsyh vls ukgh- 
ijarw rs HkkjrkP;k tursP;k Lor%P;kp fo’okl?kkrkewGs] R;kyk xeokos ykxys- tsaOgk egaen chu dlkheus 
fla/koj Lokjh dsyh rsOgk jktk nkghjP;k lsukirhus egaenchu dklheP;k equhekdMwu ykp [kkowu vkiY;k 
jktkP;k cktwus y<.;kps lkQ ukdkjys- egaen ?kksjhyk fganwLFkkuoj Lokjh dj.;kl vkea=.k ns.kkjk t;pan gk 
iq:’k gksr R;kus egaen ?kksjhyk lksGadh jkT;kps vkf.k vkiys lgk; ns.;kps opu fnys gksrs- tsaOgk f’kokth 
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egkjkt fganwP;k Lokra+=klkBh ;q/n djhr gksrs- rsOgk brj ejkBs ljnkj o jktiwr eksxy ckn’kgkP;k cktwus y<r 
gksrs- tsOgk f’k[k jkT;dR;kZfo:/n fczVh’k y<r gksrs rsOgk R;kps lsukirh ewx fxGwu clys gksrs- f’k[kkaps 
Lokra«; j{k.k dj.;klkBh R;kauh ewGhp iz;Ru dsys ukghr- 1857 lkyh fganwLFkkuP;k eksB~;k foHkkxkus 
fczVh’kkfo:/n Lokra= ;q/n iqdkjys vlrk f’k[k yksd rs ;q/n ‘kkari.ks izs{kd o`Rrhus igkr gksrs- bfrgklkph 
iqujko`Rrh gksbZy dk;\ ;kp fopkjkus eh fparkxzLr >kyks vkgs- 

MkW- ckcklkgsckaP;k ;k Hkk”k.kkuarj ?kVuk lferhP;k lnL;kauh R;kaP;k dk;kZpk xkSjo dsyk- ?kVuk lferhps 
lnL; Jh d`”.kEkkpkjh Eg.kkys- v/;{k egksn;] MkW-ckcklkgsckaps ;k lHkkxzgkauh Hkk”k.k y{k nsÅu dkGthiwoZd 
,sd.kkÚ;k lnL;kiSdh eh ,d vkgs- ;k lafo/kkukpk elqnk r;kj djrkuk R;kauk fdrh d”V lgu djkos ykxys 
vlrhy- rjhgh R;kauh fdrh mRlkgkus gh tckcnkjh ikj ikMyh ;kph eyk tk.kho vkgs- ;ko:u MkW-
ckcklkgsckauh vfr’k; esgurhus HkkjrkP;k jkT;?kVusps dke djr vlrkuk Lor%P;k izo`Rrhph dlyhgh rek u 
ckGxrk dsoG ns’kfgr MksD;kleksj Bsowu vfr’k; tckcnkjhus rs iw.kZ dsys- Eg.kwu MkW-ckcklkgackauk Hkkjrh; 
jkT;?kVusps f’kYidkj Eg.kwu lacks/kys tkrs-  

lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk % 
1- MkW-tk/ko ujsanz, izkKklw;Z MkW-vkacsMdj & lexz oSpkjhd pfj=]xzaFkkyh izdk’ku eqacbZ ifgyh vko`Rrh 2 Qsczqokjh 2014- 
2- Okk?kekjs Hkkjr & lafo/kku lHksrhy Hkk”k.ks o ppkZ] izcq/n Hkkjr iqLrdky; vkf.k izdk’ku O;olk;] ukxiwj- 
3- fdj /kuat;] MkW-ckcklkgsc vkacsMdj] ikWI;wyj izdk’ku]eqacbZ] ikpoh vko`Rrh 14 ,fizy 2016 
4- MkW-xk;dokM Kkujkt dkf’kukFk] egkekuo MkW-feHkejko jketh vkacasMdj] fj;k ifCyds’ku dksYgkiwj- lgkoh vko`Rrh vkWxLV 

2016 
    5-Ikzk-dkcGs >aqcjyky] izk-fcoydj jke] egkMpk eqDrhlaxzke] MkW-ckcklkgsc vkacsMdj la’kks/ku oizf’k{k.k laLFkk iw.ks] equeqZnx 2016 

6-Xkk;dokM lanhi] turk [kkl vad 1933] lerk izdk’ku ukxiwj]iqujko`Rrh 2016 
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डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकृषी व बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकृषी व बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकृषी व बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकृषी व कामगाकामगाकामगाकामगार िवषयक िवचारर िवषयक िवचारर िवषयक िवचारर िवषयक िवचार    
 

डॉ. रवी  म. कांबळे 
मराठी िवभाग ी एम डी शाह मिहला महािव ालय मालाड प. मंुबई 

 

महामानव िव र  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े भारतीयांसाठी नहेमीच ेरणादायी रािहलेली आहते.  
भारतीय रा यघटनेच ेत ेिश पकार हणून जस ेत ेओळखले जातात तसेच ते समाज सुधारक, िवचारवंत, त व ानी 
हणूनही त ेसवाना प रिचत आहते. आजही यांचे िवचार सवाना ेरणादायक आिण दशा दशक असलेले दसनू 

येतात. भारतीय समाज व था ही वण व थेवर उभारली आह.ेअन ती समाज व था प रवतन कर याचे काम 
बाबासाहबे आंबेडकर यांनी आप या लेखना या आिण िवचारा या मा यमातनू केलेले आप याला दसून येते. समाज 

व था बदल यासाठी िश णािशवाय पयाय नाही ही जाणीव यांना होती आिण हणून यानंी अखंड मेहनतीने 
िश ण पूण केले. भारतीय समाजाला यो य दशा दे यासाठी यांनी महान अशी ांती केली. वषानुवष ढी-परंपरा 
याम ये अडकले या ब जन वगाला मु  कर याचे काय बाबासाहबे आंबेडकरांनी केले. दशेातील सामािजक व 
राजक य वाहात सवाना सामील क न यानंा यांच ेअिधकार िमळवून दले. मानव मु चा लढा यांनी उभा 
क न संपूण भारतीयानंा याचंे अिधकार ा  क न दले.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या क थानी माणूसच होता. येक भारतीयाला याला याच े अिधकार 
िमळावे ही यांची भूिमका होती. यां या ह ासाठी सतत झगडत रािहले. बाबासाहबे नहेमी हणत असत क  मी 
सव थम भारतीय आह,े आिण शेवटपयत भारतीय असणार आह.े या यां या वाणीने यांचे भारतातील येक 
माणसा ती असलेले ेम आिण दशेावरती असलेली िन ा यातून  होते. 

भारतीय वण व था मोडीत काढून िश ण, याय, वसाय, वातं य, समता व अिधकार ह े सवाना 
यांनी िमळवून तर दलेचपण याचबरोबर सम त भारतीयांमधील शेतकरी, कामगार, मिहला कामगार, शोिषत 

पीिडत वग, आ दवासी, शेतमजूर यां यासाठी दखेील यांनी लढा दऊेन यांचे अिधकार यांना िमळवून 
दले. कब ना यांचे मूलभूत अिधकार िमळवून दे याम ये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आपले जीवन तीत केललेे 

आह.े 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर याचंे िवचार आिण काय ह ेअनके िविवध तरातील लोकांसाठी याचबरोबर इतर 

समाजासाठी दखेील पूरक आहते. ह े आपण समजून घतेले पािहजे. संपूण भारतीय समाजा या उ थानासाठी डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांच े काय नेहमीच िहताचे आिण ेरणादायी रािहलेले आह.े हणूनच शेतकरी वग तसचे 
कामगार वग यां यासाठी दखेील अितशय मह वाचे आह.े आप या जीवन वासात यांनी शेतकरी व कामगार 
यां यासाठी अनेक मह वपूण िनणय घेतले आहते.  आजही आप या दशेाम ये ब सं य लोकांचे जीवन ह ेशेतीवरच 
अवलंबून आह ेजल सचनाचे क प मो ा माणात न झा याने अजूनही शेतक यानंा पावसा या पा यावर  हणज े
िनसगावरच अवलंबून राहावे लागते. यामुळे शेतक याचे जीवन अितशय खडतर बनलेले दसनू येत.े डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांनी शेतक याचे जीवन जवळून पािहले आह.े  यां या सम या, कृषी व था आिण शेतीतनू 
िमळणारे उ प  यांचा ताळमेळ घालत असताना शेतक याची फार दमछाक होते आिण हणून यां या सम या 
ल ात घेऊन यावर उपाय योजना यांनी आप या ‘ वतं  मजूर प ा या’ जाहीरना यात सुचिवलेल े आहते. 
शेतक यां या आ थक ा या संदभात शेती या उ पादनात वाढ व सुधारणा यासाठी बँका, शेतकरी उ पादक 
सहकारी संघ, ापारीमाकट यां या थापनेची गरज अस याचे यांनी सांिगतल ेहोते. शेत जिमनीवरील वाढ या 
लोकसं येचा भार, यामुळे जिमनीचे लहान लहान तुकड ेव यातून शेतक यांचे उ पनाचे माण कमी झाले आह.े जर 
का शेतजिमनीवरील लोकां या उपजीिवकेचा भार कमी केला नाही तर जिमनीचे लहान लहान तकुड े असचे 
राहतील आिण शेतकरी तसाच द र ी अव थेत राहील. शेतक यांनी कृषी व थेबरोबरच कृषीपूरक वसाय 
दखेील करणे आव यक अस याचे मत यांनी  केल ेआह.े शेतीला पुरेस ेपाणी न िमळा याने शेती हणावी तशी 
िपकत नाही यामुळे शेतकरी कजबाजारी होतो आिण आ मह याकड ेवळतो. हणून शेतक  यांचे नुकसान होऊ नय े
यासाठी डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांनी न ा जोड क प, हा उपाय  सुचिवललेा होता. पण पुढ या काळात 
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सरकारने याकड ेगांभीयाने न पािह याने शेतक-यांचे  िबकट झा याचे दसून यते आह.े  
ि टनमधील मजूर प ा या धत वर क करी, शेतकरी, शेतमजूर आिण सम त कामगार वगा या 

सामािजक, आ थक आिण राजक य ह ासाठी डॉ. आंबेडकरांनी १५ ऑग ट १९३६ रोजी ‘ वतं  मजूर प ाची’ 
थापना केली. शेतकरी, शेतमजूर आिण कामगारां या ाला ाधा य दणेारा प ाचा जाहीरनामा जाहीर केला. 

शेतकरी/शेतमजूर कामगाराचंे  आिण अडचणीची रा ीय पातळीवर मांडणी क न यांना यथोिचत याय दणेे हा 
या प ाचा मु य उ शे होता. जातीिवरिहत आिण सवसमावेशक जाहीरना याव न बाबासाहबेांचा सवसमावेशक 
असा दिृ कोन दृ ीपटलावर येतो. प ा या जाहीरना यात ामु याने शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आिण बेरोजगार 
यांचे संघटन क न यानंा याय ह  िमळवून दणेे, शेतक यांना कमान मजुरी, औ ोिगक कामगारांना पुरेसे वेतन,
उ ोगधं ांना चालना, कृषी उ पादन मवृ ी,शेतमालाला संर ण,कृषकाना िव ीय सं था माफत कज पुरवठा,

िमका या िहताची जपणूक, जमीनधारणा प तीत सुधारणा,कामगार संघटनांना मा यता, सेवेत असताना 
अपघात कवा मृ यू झा यास नुकसान भरपाई इ यादी मह वपूण घटकांचा समावेश या जाहीरना यात केला होता. 

बाबासाहबेांनी भारतीय शेतीतील कफायतशीर उ पादना या सम येकड े सवाच े ल  वेधले. मुळात 
शेतजिमनीचे असमान वाटप, सततचा पडणारा दु काळ, शेती या मुळाशी असणारी जात व था, सरकारचे 
शेतीकड े असणारे दलु , सचनाचा अभाव, बारमाही ऊजची कमतरता या कारणांमुळे शेती उ पादना या 
दिृ कोनातून कफायतशीर होत न हती. वतं  मजूर प ा या धोरणांम ये शेती, शेतक यां या अनुषंगाने चार 
मह वपूण बाब वरती भर दलेला दसून येतो. शेती ही शा शु  व आधुिनक प तीने केली जावी, यासाठी 
शेतक यांना िश ण दले जावे. यो य खत ेव िनरोगी िबयाणांचा वापर क न शेती केली जावी. शेतीम ये सचन 
सुिवधा िनमाण करा ा लागतील. शेतीला पूरक उ ोगांची जोड तर ावीच लागेल. यासोबतच शेतक यानंा 
अ मानी संकटा या काळात सरकारने मदत करावी. शेतसारा शेतावर न ह,े उ पादनावरही न ह,े तर शेतक यांची 
आ थक कुवत ल ात घेऊन लावावा, असे यांनी सुचिवले आह.े 

सामुदाियक शेती आिण सहकारी शेतीसंबंधी बाबासाहबेांची वतं  िवचारदृ ी होती. शेती िवकासासंबंधी 
हा यांचा मूलगामी ांतीदश  ताव होता. मुळात डॉ. आंबेडकर यांनी २७ फे ुवारी १९४७ रोजी मूलभतू 
ह ासंबंधी या स लागार सिमतीला रा य आिण अ पसं याक या िवषयावर येयधोरणा मक बंध सादर केला 
होता. सामुदाियक शेतीचा योग भारतभर झाला पािहज,े अशी यांची अपे ा होती. सामुदाियक शेतीमुळे 
जमीनदार, कुळ व शेतमजूर असा भेद संपु ात येईल, ही यांची धारणा होती. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या िविवध आंदोलनामुळे शेतक यांना याय िमळा याचे  दसून येते. यांनी 
खोती णाली र  करणे (1949) महार वतन (1959) आिण मंुबई सावकारी अिधिनयम िवधेयक (1938) या 
सार या आंदोलना या मा यमातून ही व था संपु ात आण याचे काम यांनी केले आिण यामुळे शेतक यांना 
भूिमहीनांना याय िमळा याचे दसून यतेे. 1929 म ये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी खोती प ती िवरोधी 
चळवळ सु  केली आिण पुढे 17 स टबर 1937 म य े होती प ती न  कर याच े िवधेयक मंुबई िविधमंडळात 
मांडले. कोकणातील खोती प ती आिण ितचा जनसामा यांवर असणारा भाव यांना माहीत होता. शेतकरी, 
कामकरी, कुणबी अशा अनेक लोकांचे  यांना ात होते. हणून यांनी वतं  मजरू प ातफ खोती न  कर याचे 
िबल आणून पास क न घतेले. यामुळे गोरगरीब शेतक यावरील सावकारी पाश दरू हो यास मदत झाली.  खोती 
प ती ही अमानुष होती.तो या गावचा सुलतान असे तो लोकांना गुलाम बनवत अस,े पैसे उकळणे, यांना पावती 
न दणेे, शेतक या या माळावरती अिधकार सांगणे यानंा दमदाटी करणे व पुरेशी मोलमजुरी ही न दणेे यामुळे खोती
प तीने न  होणे  आव यक होते. हणूनच डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांनी खोती प ती िवरोधी लढे उभा न याच े
िवधेयक मांडले गेले आिण 15 मे 1950 पासून त ेलागू ही कर यात आले. पुढे कुळविहवाट व शेतजमीन अिधिनयम 
1948 नुसार ‘कसले याची जमीन’ ह ेत व लागू कर यात आले. एकूणच  शेतक याचंी गुलामिगरी न  कर यामागे 
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बाबासाहबेांचा दरूदृ ी पणा येथे ल ात येतो. 
दामोदर नदी क प, हीराकंुड क प, सोनू नदी क प व रा ातील पिह या १५ मो ा धरणांची लू ट 

यांनी तयार केली. ह ेसव महा क प यांनी उभे केले. या सव ब उ शेीय क पांची बांधणी केवळ पूरिनयं ण या 
एकमेव उ शेासाठी केली नाही, तर पूरिनयं ण, जल सचन, िव ुत िन मती, नौकानयन आिण पाणीपुरवठा हा 
िवराट व उदा  दिृ कोन या या पाठीमागे होता. सचन आिण िव ुत ऊजा िवकासाम ये मह वपूण योगदान दले. 
आंतररा य नदी जोड क पाची क पनाही या काळात बाबासाहबेांनी मांडली. शेती समृ  कर यासाठी धरणांची 
आव यकता आह ेआिण धरणे केवळ जल व थापनासाठी न ह,े तर ऊजा िन मतीची क  ेझाली पािहजेत, असा 
यांचा दिृ कोन होता. 

डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आंबाबासाहबे आंबाबासाहबे आंबाबासाहबे आंबडेकर याचं ेकामगार िवषयक काय बडेकर याचं ेकामगार िवषयक काय बडेकर याचं ेकामगार िवषयक काय बडेकर याचं ेकामगार िवषयक काय ::::    
शेतक यां या बरोबरच कामगारांचे जीवन ही बाबासाहबेांनी अगदी जवळून पािहले आह.े ते वतः चाळीत 

रािह यामुळे कामगारांचे जीवन, यांचे राहणीमान, यांचे शोषण ह े यांनी जवळून पािहले आह.े यांचे होणार ह े
शोषण थांबावे यासाठी यानंी ‘ वतं  मजूर प ा या’ जाहीरनामाम ये दखेील िस  केला होता. औ ोिगक 
कामगारांना नोकरीतील काढू नये व कारखा यात यो य ती बढती ावी यासाठी कायदा घडिव यासाठी प  य  
करेल, याचबरोबर कामाच े कमी तास, यो य पगार, पगारी रजा, बोनस, पे शन अथवा िनवृ ीनंतर जीवनाला 
यो य अशा तरतुदी या  सबंंिधत कायद े कर याचे य  केले जातील अस े जाहीरना यात मु  े मांडले होते. या 
िवचारातनू बाबासाहबेांचा कामगारां या िवषयक िवचार ल ात येतो. 

डॉ. आंबेडकर ि टश मंि मंडळात मंजूर मं ी (१९४२-१९४६) होत.े यानंी सवेायोजन कायालयाची 
(ए पॉयमट ए सचज) थापना केली. याकाळी जे अनभुवी िन अधािशि त त  िनरिनरा या योजनातून तयार 
होत होते. यानंा नोकरीसाठी भटकावे लागू नये, यानंा नोकरी िमळिव याचे माग मोकळे असले पािहजे, हा 
सेवायोजन कायालय थाप याचा मु य उ शे होता. तसेच यांनी कामगार क याणचे धोरण वीकारले. कमान 
वेतन, कायद ेकामाचे तास, कामगारांसाठी उपाहारगृह, महागाई भ े, रा त भावातील धा य क , फंड योजना, 
कामगारांचे सेवांतगत िश ण, कामगारां या पा यांची िश ण िवषयक सोय अशा अनेक िवषयावर चचा क न 
यांनी कामगार क याणाच े सात यान े धोरण राबिवले. भारतीय खाणीम ये भारतातील कामगारांना काम 

कर यासाठी फारशी संधी दली जात नसे. इं लंडमधून कामगार आयात केले जात. डॉ. आंबेडकरांनी या आयातीवर 
ितबंध लावला. भारतातील कामगारांना खाणीम ये कामावर घेतले जाऊ लागले. 

कामगारां या म य े ी कामगार हा वग दखेील मोठा आह.े  सामािजक पातळीवर ि यांना गुलाम हणूनच 
पािहले जाते.बाबासाहबे आबेंडकर यांनी ी-पु ष व जाितभेद ही िवषमता दरू कर यासाठी आयु यभर िविवध 
आंदोलने केली. हद ू कोड िबला या मा यमातून ि यांना यांचे मूलभूत ह  िमळवून दे याचा  य  केला. 
ि यांबाबतही २९ माच १९४५ ला िवधेयक आणून चचा केली. ी कामगारांच ेिहत जोपासले. सुती या काळात 
िव ांतीची तरतूद, रोख मदत इ यादी तरतुदी के या. कमान चार आठवड े सुती भ ा िमळावा तसेच कामगार 
गैरहजर असताना यानंा पगारी सु ा िमळा ात याचबरोबर काय ाखाली िनयम कर याचा अिधकार आिण 
खाण कामगारांना शॉवर बॉथची योजनासु ा अंमलात आणली होती.  आजारपणाचा िवमा, अपघाताचे नुकसान 
भरपाई, बाळंतपणातील रजा इ यादी अनेक गो ी यांनी संमत क न घेत या. 

बाबासाहबेांनी कामगार यिुनयन या बाबतीत धोरण ठरिवताना मालकाने कामगारां या युिनयनला 
मा यता दली पािहजे, यो य पूतता केली पािहजे आिण जर मालक मा यता दते नसेल तर अशा कारखानदारावंर 
दडंनीय गु हा दाखल केला जावा अशा कारचे िवधेयक मांडून कामगार क याणाचे मह वाचे काम डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी केल.ेकामगारां या क याणासाठी अनके कायद े यांनी केल े संप, टाळेबंदी, भांडण, कोटकचे या या 
कोण याही मागातून कामगार व मालक यां यातील वाद संपणार नाही.ते हा यासाठी १९४७ म ये औ ोिगक कलह 
कायदा आणला.या काय ाचा मु य उ शेच हा होता क  कामगार व मालक यां यातील वाद शांततेन े व 
िवचारिविनमय क न सोडवता यावा. 
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१९४८ साली कमान वेतन कायदा हा सु ा मजुरां या दृ ीने अितशय मह वाचा कायदा केला.यानुसार 
शासनाने ठरवून दलेले कमान वेतन मजुरानंा िमळाले पािहजे. यापे ा कमी वेतन दऊे नये असे बंधन 
कारखा यावर कवा वसाय संघटनेवर घाल यात आले. याच माणे कामगारां या जीवनात सुरि तता िमळावी,
काम करताना अपघात झाला कवा अपंग व आले तर यासाठी उपाय हणून १९४८ म ये कमचारी रा य िवमा 
कायदा िनमाण केला.यासारखे अनेक कायद ेव मजुरानंा याय िमळवून दणेा या अनके िशफारशी य  काय ात 
उतरिव या.मंुबई या १७ माच १९३८ या वतं  मजूर प ा या सवधारण सभेत डॉ. आंबेडकर हणाल,े 
‘ग रबां या प  ग रबांनी चालिवला पािहजे.’ हा िनलप आशावाद ि ित जापलीकडचा होता यात शंका नाही. 
सामािजक अ याय, अ याचारािव , आ थक िवषमतिेव  कामगारांनी लढा दला पािहजे ते हाच कामगार 
संघटने या बळावर  सुटतील. तसेच ‘परावलंबी अस यापे ा वावलंबी हा’ असा संदशे डॉ. आंबेडकरानंी दला 
होता. 

िबडी कामगारांना याय िमळवून दे यासाठी िबडी कामगार संघ थापन केला. कामगारांना अगोदर 
भरपगारी रजा िमळत न हती. १४ ए ील १९४४ ला बासाहबेानंी भरपगारी रजचेे िवधेयक मंजूर केल.े 
कामगारांना कमीत कमी वेतन ठरिव याची तरतूद असलेले िबल मांडले आिण ` कमान वेतन कायदा १९४८’ ची 
िन मती झाली. ३१ जानेवारी १९४४ रोजी खाण कामगारांसाठी ‘कोळसा खाण कामगार फंडाची’ थापना करणारे 
िवधेयक मांडले. 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यां या कायकतृ वाची िविवध असे पैलू आहते. गोरगरीब, क करी, शोिषत,
पीिडत आिण वंिचत घटका या उ ारासाठी आिण सामािजक प रवतनासाठी यानंी संपूण आयु य खच  घातले. 
भारतातील कामगार आिण कामगार चळवळ, कामगार कायद,े ी कामगाराब लची आ मीयता, यां या कौटुिबक 
संसारािवषयीची चता, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना होती. यामुळेच यानी ह ेसव  आ मीयतेने सोडिवले.  
संदभ ंथ सूची :  

१. गायकवाड ानराज कािशनाथ : महामानव डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर  
२. बसारवेतरे राम : डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे कामगार िवषयक धोरण , (लेख)डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर गौरव ंथ  
३. डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर लेखन आिण भाषणे , खंड १८ भाग ३  
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेसािहि यक बाबासाहबे आबंडेकराचं ेसािहि यक बाबासाहबे आबंडेकराचं ेसािहि यक बाबासाहबे आबंडेकराचं ेसािहि यक ि म वि म वि म वि म व    
 

ा. . . . डॉ. . . . यादव सूयवंशी    
मराठी िवभाग, महा मा गांधी महािव ालय,अहमदपूरिज. लातूर 

 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े एक ब आयामी ि म व आह.े वैचा रक लेखक, त व चतक, िनबंधकार, 
िनभ ड व झंुजार प कार, संशोधक, संपादक आिण यात व े  हणून यांची ओळख आह.े तसेच, सामािजक, 
राजक य व सां कृितक जीवनाचे भा यकार आिण धमशा , मानववंशा , अथशा , इितहास, त व ान व कायदा 
आदी िविवध े ातील डॉ. बाबासाहबेां यामौिलक योगदानासंबंधाने या या ि म वाचा िविवधांगी वेध 
घे याचा य  आजपयत अनेक अ यासकानंी केला आह.े परंतु डॉ. हाद लुलेकरयांनी डॉ. बाबासाहबेांना, ‘अनंत 
पैलूंचा सामािजक यो ा’अशीजी उपाधी दली आह,े ती अ यंत साथअसून; डॉ. बाबासाहबेांचे ि म व हणज े
अनंत पैलू असलेला एक चकाकता िहरा आह,े असे हणता येते. मा , यां याब पैलू ि म वातील अनेक पैलू 
अजूनही अलि त रािहलेल े दसून येतात. मराठीसािह याम येही डॉ. बाबासाहबेआंबेडकरयां या ि म वाचा 
िविवधांगाने वेध घेणारे लेखनआजपयत खूप मो ा माणावर झालेले आह.े परंतु तरीही मराठी अ यासकांनी 
डॉ.बाबासाहबेां या ि म वाचे सािहि यक अंग हणावे तस ेल ात घेतलेल े दसून येत नाही, असे जाणवत.े हणून 

तुत शोधिनबंधातून डॉ. बाबासाहबेां या सािहि यक ि म वाचा वेध घे याचा हा एक य  आह.े 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेएक महान सािहि यक असनू, अनेक सािहि यक व सािह य   चळवळ चे त े

ेरणा ोत आहते. दिलत, आंबेडकरी सािह य तसेच, साठो री मराठी सािह यातील िविवधसािह य वाहाचंी 
मूळ ेरणा डॉ. बाबासाहबे रािहलेले आहते. दिलत कवी, गायकांनी आंबेडकरी िवचारां या सारासाठी गीताचंी, 
का ांची िन मती केली. आंबेडकरी िवचाराने ा  झालेला दिृ कोन मांड याचा य  केला. डॉ. आंबेडकरां या 
वैचा रक जीवनकतृ वाला नजरेसमोर ठेवून तळागाळात जगणा या ितभावंतानंी िस ह त होऊन लेखन करायला
सु वात केली. िवशेष   या सव अिभ या क थानी डॉ. बाबासाहबेांनी दलेले लढे आिण यांच े िवचार हचे 
आहते. डॉ. बाबासाहबेआंबेडकर ह े िविवध वाङमयाच े ासंगी अ यासक होत.े यांनी वेद, उपिनषेद,े पुराणे, 
महाका , त व ान व बौ सािह यापासून ते लोकसािह य, म ययुगीन, आधुिनक सािह य, इं जी सािह य ह े
यां या आवडीचे व चतनाचे िवषय रािहले आहते. या सािह यािवषयी यांनी अ यतं मा मक भा यही केले आह.े 

मराठी सािह याचा गौरव करताना यानंी आपली परखड मतेही मांडली आहते. डॉ. बाबासाहबेांनी सतं सािह याचा 
अ यास केला. तसेच प रवतनवादी चळवळी या पा भूमीवर या सं दाया या साम य आिण मयादांचे िव ेषण 
केले. हदैराबाद येथे ‘मराठवाडा सािह य प रषद’ व मराठी ंथसं हालया या काय मात बोलताना संतसािह य 
आिण संत चळवळ िवषयी मयादा दाखवून दणेारे िबनतोड िव ेषण केले. तसेच, ‘तुकारामगाथा’आिण 
‘ ाने री’मुळे मराठी भाषेचे थान अढळ राहणार अस याची थोरवीही यांनी िन:संशय ितपादन केली. याव न 
यांची सािह यिवषयक भूिमका कती प  होती हचे दसून येत.े  

आप या चतुर  ितभनेे िविवध कारचे शैलीदर लेखान क न डॉ. बाबासाहबेांनी सािह याम ये अ यंत 
मौिलक भर घातली आह.े बाबासाहबेांनी नहेमीच आप या लेखनात आिण भाषणात सतंां या अभंगाचंा, 
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िवचारांचा, सुभािषतांचा अ यंत चपखलपणे वापर केला आह.े याचा यय यां या 'मूकनायक', 'बिह कृत भारत', 
'जनता' या प ातील अ लेखातून यतेो. तसेच भाषणे, फुटलेख, मृ युलेख व यां या मु  चतनातनू यतेो. यांनी
वेगवेग या सभा, प रषदा, चचास  व मेळा ांमधून दलेली ा याने आिण आप या समाज बांधवांना संबोिधत
करणा या यां या सहज फूत भाषणांतनू ही यांचे सािहि यक ि म व कट झाले आह.े  

डॉ. बाबासाहबेांचे लेखन आिण भाषण भािषक स दया या दृ ीने िविवधांगाने कसे सजलेले आह,े ह े यांचे
अ लेख आिण भाषणांचे वाचन करताना यां या शीषकापासून ते शेवट या वा यापयत पदोपदी दसून येते.
‘मूकनायक’ आिण ‘बिह कृत भारत’या िनयतकािलकां या िशरोभागी बाबासाहबेांनी संत तकुारामांच ेअभंग आिण 

ाने रीतील ओ ा मु त के या आहते. अनेक अ लखेांचे शीषक हणून, ‘महापुरे झाड े जाती| तेथे ल हाळी 
वाचती’ कवा ‘िव णुमय जग| वै णवांचा धम| भेदाभेद म| अमंगळ||’ यासार या संत वाचनांचा उपयोग केला 
आह.े ३१ जानेवारी १९२० रोजी बाबासाहबेांनी ‘मूकनायक’ह ेपाि क सु  केले ते हा या प ा या आरंभी- ‘काय 
क  आता ध िनया भीड| िन:शंक ह ेत ड वाजिवल|े| न ह ेजगी कोणी मुक याचा जाणे| साथक लाजनू न ह ेहीत||’ही 
तुकारामाची अभंगो  आपले प  सु  कर यामागील भूिमका प  कर यासाठी कती साथपणे िनवडली होती, ह े
ल ात यते.े तसेच आव यक या ठकाणी सं कृत सािह य कवा इं जी, पा ा य सािह यातील उतारे, अवतरणे 
यांचा यानंी अ यंत औिच यपूण वापर केलेला आह.े यामुळे यांची भाषा अिधक अथवाही, वाही बनली असून 
सािहि यक गुणांनी ओत ोत भरली आह,े असे हणता यते.े  

‘मी मनोरंजनासाठी वाङमय वाचत नाही, तर िशक यासाठी वाचतो’अशी डॉ. बाबासाहबेांची भूिमका 
होती, आिण यादृ ीनेच ते सािह याकड ेपाहत असत. मराठीतील ह रभाऊ आपटे, महा मा फुल,े आगरकर, टळक, 
गडकरी, दवेल, लोकिहतवादी आद चे सािह य बाबासाहबेांनी अ यासले होत.े तसचे, ‘ कगिलयर’या नाटकाव न 
‘शहाणी मुलगी’ह े नाटक वत: िल न याचा योग महािव ालयीन िश ण घतेाना केला होता. याबरोबरच, 

बोधनकार ठाकरे यां या ‘खरा ा ण’या नाटकाची समाजशा ीय समी ाही यांनी िलिहली आह.े डॉ. हाद 
लुलेकर यानंी एका ठकाणी बाबासाहबेानंी २मे १९५४ रोजी ‘िवदभ सािह य सघंात’भाषण करताना मांडलले े
सािह यिवषयक िवचार उ धृत केल े आहते, ते येथे ल ात घे यासारखे आहते. कारण यातनू बाबासाहबेाचंी 
सािह यािवषयीची जीवनवादी भूिमका प  होत.े बाबासाहबे हणतात, ‘‘आपण आप या जीवनाकड,े 
कत धमाकड ेआिण सं कृतीकड ेदलु  करीत आहोत. थोड े अंतमुख होऊन िवचार केलात तर आपली जीवनमू य े
आिण सां कृितक मू ये कशी करपून जात आहते याच ंभसेूर िच  उभं राहील. कारणं काहीही असोत पण आपण 
अध:पतना या, अवनती या मागाव न जात आहोत. असे आढळून येईल. ते हा त परतेने सावध होऊन जीवन व 
सं कृतीिवषयक मू ये सािह यकारानंीजोपासली पािहजेत, ती सतेज बनवली पािहजेत, वृ गत केली 
पािहजेत...मला सािह यकारांना आवजून सांगायच ं आह े क , उदा  जीवनमू ये व सां कृितक मू ये आप या
सािह य कारातून आिव कृत करा. आपले ल  आकंुिचत, मया दत ठेवू नका. ितचं तेज खे ापा ांतील गडद
अंधार दरू होईल असं व तत करा. आप या या दशेात उपेि तांच,ं दिलतांच ं द:ुिखतांच ं फार मोठं जग आह े हे
िवस  नका. यांचं द:ुखं, यांची था नीट समजून या आिण आप या सािह या ारे यांचं जीवन उ त कर यास
झटा. यातच खरी मानवता आह.े’’१ एवढेच न ह,े तर समकालीन मराठी सािह यािवषयी मत कट करताना 
बाबासाहबे हणतात, ‘आतापयत जे महारा ीय सािह य आिण सार वत िनमाण झाले; खरेतर ते अजून िनमाण 
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करायचे आह’ेयाव न बाबासाहबेांचे सािहि यक ि म व कती ग भ होते हचे दसून येत.े डॉ बाबासाहबेां या 
वाङमयीन ि म वाची अशी कतीतरी दाखले दतेा यतेील. िवशेषत: यां या प का रततेील अ लेखांची भाषा 
ही कशी वाङमयीन गुणांनी समृ  आह,े ह े यातील काही अवतरणे पािह यास आप या ल ात यते.े जसे-
‘उडदामाजी काळे गोरे’, ‘जीणमतवा ांची बेचवदारी’, ‘नकटा नक ाला हसतो’, ‘भाकरी मािगतली- दगड दला!’,
‘दगंा झाला! दगंा झाला! काय उपाय नाही याला!’, ‘आधी कळस मग पाया’, ‘भिव यवादी भालाकार भोपटकर!’,
‘कुलाबा समाचरा’ चा चावट पणा’, ‘भोजन भा कराचा उमटपणा’, ‘ वरा याची सर सुरा याला नाही’, ‘दवैवादी
बनू नका’ ही यां या अ लेखांची व भाषणांची शीषके पाहता यांत यांनी हणी, सुभािषतांचा वापर अ यंत
चपखलपणे केलेला आह,े ह ेतर दसून येतेच िशवाय यात गोवलेला अथ आिण ित प याचा समाचार घे यासाठी
यांनी वापरलेले उपहास, उपरोध ह े श द श  ही यां या लेखन शैलीची मह वाची वैिश े आहते. मराठी

भाषेवर डॉ. बाबासाहबेांचे भु व होते. आिण आपले लेखन ह े व र  वगास आ मपरी ण कर यास वृ
कर यासाठी व अ पृ य वगास आ मभान आण यासाठी आह,े याचे भान बाबासाहबेानंी कधीही सोडले नाही. तसचे
आप या ताि वक, तकिन  व बुि िन  मु ांचे प ीकरण करताना यांनी ‘ याची तलवार खंबीर तो हबंीर’,
‘अ तिनतले िनखारे’, ‘कु हाडीचा दांडा गोता सकाळ’, ‘िश या कढीला ऊत आण याचा य ’, ‘सर ाची धाव
कंुपना पयत’, ‘दसु या या जळीने पाणी िपणे’, ‘हरताळ फासण’े, ‘गजांत ल मी’,‘नाकदाब या िशवाय त ड
उघडत नाही’ अशा मराठीतील लोकजीवनाम ये चिलत असले या हणी, वा चारांबरोबरच ‘बीचमे मेरा चांद
भाई’, ‘िहरा पडा ह ैबाटमे । कोई अंधा िनकल जाय' असे हदीतील मुहावरे, दो ह ेयांचा ही वापर यांनी आप या
लेखनातून केलेला आह.े यामुळे यां या लेखनाचे स दय िनि तच वाढलेले आह.े 

‘मूकनायक’ मधील ‘ह े वरा य न ह,े तर आम या वर रा य!’ या अ लेखात बिह कृतांना सोसा ा
लागणा या अ यायाची जाणीव क न दतेाना डॉ. बाबासाहबे िलिहतात, ‘ वरा य हणजे आम या वर रा य
होणार, इं जी रा यात याचंी बात सहन होत न हती यांची लाथ सोसावी लागणार. वक यां या सामािजक, 
आ थक व धा मक जुलुमा या आडघातलेले इं जी स चेे सुदशन लोपून वरा या या व ाचा आम यावर य
आघात हो याची वेळ यणेार’ (२८/२/१९२०) या यां या लेखनाव न उपहास आिण उपरोध ही डॉ. 
बाबासाहबेांची कती ि य ह यारे होती ह ेसप  होत.े डॉ. भालचं  फडके यांनी हट या माणे, ‘‘मूकनायक' मधील
डॉ. आंबेडकरांचे अ लेख हणजे शैली या स दयाने सजलेले वैचा रक ग  आह.े पण मराठी सािह याने यांचा
िनबंधकार हणून कधी ही उ लेख केला नाही’’ २ ह ेस य नाकारता येणार नाही.  

डॉ. बाबासाहबेां या लेखन शैलीम ये आ मकता, आवेशपूण ताव चंड आ मिव ास आह.े जस,े 
‘अ पृ यता न मूल करणे हचे माझे आ  कत !’, ‘अ प यांनी आप या पृ य बांधवांकड ेसमतेची भीक मािगतली
पण अ पृ यां या पदरात भाकरी ऐवजी दगड ध डचे पडले’ हा बाबासाहबेाचंा िवचार वाचकाला अंतमुख करतो. 
बाबासाहबेां या िवचाराचंी बैठक ही अगदी तकशु  व बुि िन  अस यामुळे यांची लेखन शैली याच ताकदीने
झळाळताना व लखलखताना दसून येत.े द ाने दवा पेटवावा तसा यांचा िवचार वाचकां या मनात जतो, हे
यां या लेखनशैलीचे एक वेगळे साम य आह,े असे हणता येत.े वमत ितपादन व परमत खंडन करावे ही रीत

बाबासाहबेांनी अवलंिबलेली होती. तसेच ‘ठोशास ितठोसा’ दे याची रीत कशी असावी ह े ही यां या
अ लेखांव न ल ात येत.े ‘भाला’ कार भोपटकरांनी, ‘तु ही दवेळे कवा पाणवठे बाट िव याचा य  एकदम बंद
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करा तसे न के यास आ ही तुम या पाठीसडकू’ असे ‘भाला' म ये िलिहले होत.े (भाला, २८ माच १९२७) ते हा, 
'आ ही आमचा य  के हाच बंद करणार नाही, आम या पाठी जो सडक ल यांची टाळक  आ ही सडकू'
(ब.भा.११/४/१९२७) असे ितत याच कडक श दात बाबासाहबेांनी ‘बिह कृत भारत’ मधून यांना यु र दले. 
यां या लेखनात लढाऊ पणा, युि वाद इ यादी गो ी ठळकपणे जाणवतात. ‘ वािभमान शू य त ेन ेजीवन कंठणे

नामदपणाचे आह’े, ‘बिह कृत भारता या झंझावाताने हद ुसमाजात एक कारचे तफुान आले आह’े. इ यादी कती
तरी प लेदार वा य यां या लेखनातून उधळलेली असून ती यां या लेखनाचे स दय वाढवतात. 

डॉ. बाबासाहबेां या लेखनातील सवात मोठा गुणव ृ व गुण व आशयगभता हा आह.े या दृ ीने यां या
भाषणातील काही संग पाहता येतील, जस-े २७ मे १९५३ रोजी अ पृ य समाजाने मो ा माणावर बु  जयंती
साजरी केली, परंतु त कालीन वतमान प ांनी यागो ी कड ेजाणीव पूवक दलु  केले, तर काह नी िवपरीत व प
दले. यानंतर काही दवसातच डॉ. बाबासाहबेांचे भाषण झाले, यात तो संदभ घेवून बाबासाहबे भाषणात
हणतात, 'सव वतमान प े मा या वर टीका करतात; मा  याची मला पवा नाही. यां या टीकेमुळे माझे वजन

घटेल असे समज याचे कारण नाही. मी दर वषाला पाहतो तो माझे वजन वाढतच आह'े. कवा  ' वतं  मजूर
प ा' या चार दौ यात सोलापूर येथे भाषण करताना आप या बांधवांना बाबासाहबे सांगतात, 'तुम या मताची
कमत िमठ-िमरची सारखी समजू नका तुम या ाणाइतक च कब ना जा तच तुम या मताची कमत आह,े हे

िवस  नका. भल याच उमेदवाराला मत ाल तर खाटका या हातात बक यान ेसरुी द या सारखे होईल!' (२४
जानेवारी १९३६) येथे याचंी भाषा व ृ व गुणाने कशी संप  बनली आह,े ह े दसून येत.े तसचे समपक उपमा, 

पकादी अलंकाराची योजना बाबासाहबे सहज पणे करतात. 'िवचार हा काही एखा ा वालामुखी माणे
आपोआप पेट घेत नाही', 'उदा  त वां या मनोरा यात गढून जावून वहाराला िवसरणा या शाळेतील पोरा

माणे आ ही मुख नाही', ' हद ुधमात समािव  होणा या जाती उ नीच भावननेे े रत झा या आहते. हद ुसमाज
हा एक मनोरा आह ेव एक एक जात हणज े याचा एक एक मजलाच होय'. येथे वालामुखी, शाळेतील पोर कवा
हदधुमाला यांनी दलेली मनो याची उपमाही यां या शैलीदार लेखनाचीच उदाहरणे आहते. 

डॉ. बाबासाहबे आप या भाषणात दनैं दन वहारातील अनेक दाखले दवूेन आपले हणणे पटवून दते
असत. वरील २७ मे या भाषणातच यांनी आप या जीवनातील अनेक घटना सांगून अ पृ य बांधवांना
सुधारणे या दृ ीन े'त ाचा जायबुरसा, मग तो सहजच होय आरसा' ह ेअ यंत समपक असे माण दले आह.े तसचे
'नुसत ेपोट भरले हणजे सव काही झाले असे समजू नका, पोट काय रांडरळीसु ा भरत'े, हणून आपण स मानाने
जगले पािहजे, असा स ला दला आह.े एकंदरीत लखेन आिण भाषणाचा िवचार करता डॉ. बाबासाहबेां या
शैलीदार ि म चाचे ित बब यां या श दा श दांतून उमटलेले दसून येते. एवढेच न ह ेतर, 'िशका, संघ टत हा
आिण संघष करा!', 'िश ण ह ेवािघणीचे दधू आह,े जो ाशन करील तो गुरगुर या िशवाय राहणार नाही', 'गु हा
करन े वालेस े ही गु हा सहनवेाले जादा गु हगेार ह।ै' अशा डॉ. बाबासाहबेां या अनेक वचनांना, िवधानांना आज
सुभािषतांच े व प ा  झाले आह,े ते यां या शैलीदार लेखनाचेच यश हणता यते.े 

वा तिवक पाहता येक माणसाची खास अशी एक वतं  शैली असत.े लेखक-कव या बाबतीत ही गो
अिधक कषान े नजरेत भरत.े परंतु डॉ. बाबासाहबेां या शैलीदार लेखनाचीच न ह,े तर अनके वष मराठी
अ यासकांनी यांची मराठी लेखक हणून ही न द घतेलेली न हती. यासंदभात ी यदनुाथ थ  े यांनी एका
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ठकाणी  केलेले मत, हरीनरके यानंी आप या संपा दत ंथा या संपादक  या म ये नमूद केले आह.े यात ी
थ े िलिहतात, ‘‘डॉ. आंबेडकर उ म मराठी लेखक होत,े ही गो  िचतच यानी घेतली जात.े यांची मराठी भाषा, 
ितचे सव संिचत सं कार घेवून शैली ब  होत,े पण...इतक  अ सल मराठी भाषा िलिहणा या बाबासाहबेांना मराठी
लेखक हणून फारशी मा यता असू नय.े..ह ेिव ा े  कतीको ते आिण क पना हीन आह े याचेच िनदशक हणावे
लागेल.’’ ३ ह े ी थ े यांच ेिवधान वा तवावर मा मकपणे बोट ठेवणारे आह,े ह ेकुणीही नाकारणार नाही. परंतु,
असे घड यामागे डॉ. हाद लुलेकर यांनी हट या माणे, ‘‘...आधुिनक वाङमयाचे ासंगी अ यासक असले तरी
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना वतं पणे सािह य चतन आप या लेखनातून करता आले नाही’’४ याबरोबरच
बाबासाहबेांचे इं जी भाषेतनू झालेले ंथ लेखन व अनेक वष वृ प ातील लेखन पु तक पाने िस  न होणे
याश यता ही नाकारता यणेार नाहीत. मा  आज यां या संपूण ंथांच ेमराठी अनुवाद उपल ध झालेले आहते.  
यामुळेही उणीव दरू हो यास िनि तच मदत झाली आह,े असे हणता येत.े 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    वववव    आधारआधारआधारआधार    थंथंंथथं: : : :     
१. डॉ. हाद लुलेकर: अनंत पैलंूचा सामािजक यो ा, सायन पि लकेशन ा. िल. पुण,े ि तीयावृ ी- २०१२ पृ  १९५  

२. भालचं  फडके: डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, ी िव ा काशन, पुणे, थमावृ ी १९८५ पृ  ७०  
३. हरीनर केवइतर (संपा.): संपादक य, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची प का रता, १९२९ ते १९५६, डॉ. बा. आं. च र  साधन,े 

काशन सिमती, आिण तं िश ण िवभाग, महारा  शासन, थमावृ ी२००५ व न उधृत. 
४. डॉ. हाद लुलेकर : उ.िन. पृ  १९० 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंेआबंेआबंेआबंेडकराचंेडकराचंेडकराचंेडकराचंे    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    शासनप तीशासनप तीशासनप तीशासनप ती    सबंधंीसबंधंीसबंधंीसबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . गोरेगोरेगोरेगोरे    बीबीबीबी....    एमएमएमएम....    
संभाजी कॉलेज, मु ड िज लातुर, समाजशा  िवभाग 

तावनातावनातावनातावना    ::::- 
सामािजक, राजक य, शै िणक, आ थक, धा मक अशा सवच बाबतीत भारतात चंड िवषमता होती डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकर समतचेे पुर कत होत.े हणून बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतात सवच े ात समता 
थािपत हावी यासाठी आयु यभर य  केला. समता, वातं य, बंधुता, व यायावर आधा रत रा  िनमाण करणे 

हा बाबासाहबेां या संघषाचा उ शे होता. मूकनायक, बिह कृत भारत यासार या सा ािहकातनू यांनी दिलतां या 
दःुखाला वाचा फोडली. महाडचा स या ह, काळाराम मं दर स या ह, गोलमेज प रषदमेधील उपि थती वतं  
मतदारसंघ व घटना सिमती वरील यांचे काय ह ेसव भारतात सामािजक समता थािपत कर यासाठीच ेआह.े 
सामा य माणसाला याय िमळावा गुलामी न  होऊन वातं याचा उपभोग घेता यावा व बंधुभाव िनमाण हावा 
असे बाबासाहबेांना वाटत होते. यासाठीच बाबासाहबे आंबेडकरांनी लोकशाहीचा वीकार केला. 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    ::::----    

१) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा राजक य व सामािजक लोकशाही बाबतचा दृ ीकोन समजून घेणे. 
२) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांना कोणता शासन कार आदश वाटत होता याचा शोध घेणे. 
गृहीतकृ य े:- 
१) सामािजक लोकशाही िशवाय राजक य लोकशाही अथहीन आह ेअसे बाबासाहबे आंबेडकरांच ेमत होत.े 
२) इतर सव शासन कारापे ा बाबासाहबेांना लोकशाही आदश वाटत होती. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    ::::----    
तुत संशोधन िनबंध िलिह यासाठी ि तीय ोतांचा आधार घेतला आह.े याम ये ंथ, िनयतकािलके, 

वतमानप े, मािसके इ याद चा आधार घेऊन त य संकलन कर यात आले आह.े 
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकराचंेआबंडेकराचंेआबंडेकराचंेआबंडेकराचंे    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    सबंधंीसबंधंीसबंधंीसबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    

लोकशाही ही केवळ शासन प ती नसून तो एक जीवनाचा माग आह े च े ि गत व सामूिहक जीवन 
सुखी करणारा लोकशाही हा एक माग आह.े जुलूम, जातीयता, अ पृ यता व गुलामिगरीतून सामा य माणसाला 
मु  करणारी शासन व था हणज े लोकशाही आह.े परंतु राजक य लोकशाही या यशासाठी सामािजक 
लोकशाहीची ित ापना झाली पािहजे. सामािजक लोकशाही हणज ेसमता व बंधूता यावर आधारीत समाजाची 
िन मती करणे होय. सामािजक लोकशाही हणज ेकोण याही ला कवा एका वगाला िवशेष सवलत नसावी 
तर सवाना िवकासाची समान संधी उपल ध क न दली पािहजे. िशवाय हजारो वष वंशपरंपरेने स ेत असले या 
स ाधारी वगाची एकािधकारशाही न  क न हजारो वषापासून स ेपासून दरू असले या वगाला स ा ा  क न 
दली पािहजे. ज माने कोणीही े  कवा किन  नसावा तर आप या कमाने  े  कवा किन  असावा ही 

बु  च र ातील िशकवण बाबासाहबेां या कायम मरणात होती. हणून चा दजा हा या या 
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ज मजात संप ी इ यादी व न न ठरता या अंगी असणा या बुि म ा आिण कौश य इ यादी गुणांवर 
ठरिव यात यावा. भारतीय समाजात बंधुभाव िनमाण हावा ब सं याकांनी अ पसं यांकांवर जुलूम जबरद ती 
क  नये. सामािजक, आ थक राजक य, शै िणक, धा मक इ यादी सवच ठकाणी समता िनमाण हावी डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरां या मते, समता हणज ेसव बाबतीत सारखेपणा असणे असा नसनू सवाना समान दजा व 
समान संधी िमळवून दणेे होय. 

भारतात सवच े ात चंड िवषमता अस या कारणान ेबाबासाहबेांनी सामािजक लोकशाहीला ाधा य 
दले. यां या मते, 'एक  एक मत' ह ेत व सामािजक लोकशाहीत पुरेसे नाही. हणून 'एक  एक मत एक 

'असे त व . बाबासाहबे हणतात क , 'समाजात जोपयत सामािजक लोकशाही थािपत होणार नाही तोपयत 
राजक य लोकशाही अथहीन आह'े कारण राजक य े ात वर जेवढा अ याय होतो यापे ा अिधक अ याय 
सामािजक े ात होतो समाजाकडून ची होणारी िपळवणूक अिधक जाचक व खोलवर दरूगामी प रणाम 
करणारी असत.े समाज ला किन  मानतो  समाजच चा अपमान व अवहलेना करतो तर काही ला 
ज मा या आधारे समाज े  व उ  ठरवतो या ला मान, स मान इ त व ित ा दतेो हणून सामािजक 
लोकशाही थािपत झाली नाही तर राजक य लोकशाही अथहीन आह.े 

सा यवाद, फॅसीझम, कूमशाही आिण एकािधकारप ती या शासन प तीपे ा बाबासाहबे आंबेडकरांना 
लोकशाही शासन प ती आदश वाटत होती. लोकशाही शासनप ती हीच यांना का आदश वाटत होती याची 
कारणे ते पुढील माणे दतेात. 
११११) ) ) ) शातंतापणूशातंतापणूशातंतापणूशातंतापणू    मागानेमागानेमागानेमागाने    बदलबदलबदलबदल    ::::----    

फॅिसझम, सा यवाद कूमशाही इ यादीसार या शासन प तीला बाबासाहबेांचा िवरोध होता. 
समाजातील अिन  ढी, था, परंपरा चुक चे िवचार उ -नीचता, िवषमता, ीदा य इ यादीम ये बदल झाला 
पािहजे. बाबासाहबे आंबेडकरां या मते लोकशाही हा असा शासन कार आह ेक  यात सनदशीर व शांततापूण 
मागाने समाजात बदल होतो. भारताची सामािजक, आ थक, धा मक व शै िणक प रि थती पाहता लोकशाही हाच 
एकमेव माग आह.े ह ेबाबासाहबे मा य करतात आणखी मह वाची बाब हणजे राजक य स ेचे ह तांतरण दखेील 
शांततापूण मागाने लोकशाहीम ये श य होते. 
२२२२) ) ) ) वातं यावातं यावातं यावातं याचेचचेेचे    र णर णर णर ण    ::::----    

जगात कूमशाही, सा यवादी, फॅिस ट अशा अनेक शासन प ती आहते परंतु लोकशाही िशवाय इतर 
कोण याही शासन प तीत ला वातं य ा  होत नाही. कूमशहाचा श दच माण मानला जातो. तेथ े
जनते या मताला कवडीची कमत नसत.े परंतु लोकशाही शासन प तीत वातं याच े र ण केले जात.े 
यामुळे बाबासाहबेांनी लोकशाही शासन प ती वीकारली. 

३३३३) ) ) ) जनते याजनते याजनते याजनते या    िहताचीिहताचीिहताचीिहताची    जपणकूजपणकूजपणकूजपणकू    ::::----    
लोकशाही ही एक अशी शासन प ती आह ेक  लोकशाहीम ये लोकां या िहताची जा तीत जा त जपणूक 

केली जात.े लोकशाहीत जनता मह वाची मानली जाते. हणून जनते या सुखाची जा तीत जा त जपणूक केली 
जात.े या सुखाबरोबरच समाजाच े िहत ल ात घेऊन लोकशाही राबवली जात.े हणूनच बाबासाहबेांनी 
लोकशाही शासन प तीचा वीकार केला. 
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४४४४) ) ) ) ित ाित ाित ाित ा    ::::----    
लोकशाहीम ये  हा क बद ूअसतो हणून जनतचे ेिहत, जनतेच ेक याण, जनतचेे सुख याला जा तीत 

जा त मह व दले जात.े इतर शासन प तीम ये सामा य माणसाला स ा ा ीची संधी िमळत नाही. परंत ु
सामा य ला स ा ा ीची संधी उपल ध क न दणेारा शासन कार हणज ेलोकशाही आह.े हणूनच जनता 
जनादन मतदार राजा असे जनतेला हटल ेजात.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष :- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय समाजरचनेचा अितशय बारकाईन ेअ यास केला होता. भारतातील 
सामािजक, आ थक धा मक व राजक य प रि थती बारकाईन े अ यासली होती. या दशेातील वण व था, 
जाती व था, अ पृ यता, ीदा य, उ नीचता, े -किन  असा भेदभाव गैरबराबरी इ यादी सव बाब चा सखोल 
अ यास बाबासाहबेांनी केला होता. हणून अ यासांती व या दशेातील प रि थती ल ात घेऊन त े हणतात क , 
सामािजक लोकशाही िशवाय राजक य लोकशाही ही अथहीन आह.े भारतात सामािजक लोकशाही थािपत झाली 
नाही तर राजक य लोकशाही यश वी होणार नाही आिण आपण तेच पाहतोय क  या दशेात सामािजक लोकशाही 

थािपत न झा यामुळे भारतीय लोकांना अजूनही यो य याय िमळत नाही आजही जनतेला मूलभूत ह ाचा लाभ 
िमळत नाही. 

जगात फॅसीझम, सा यवाद,  कूमशाही अशा वेगवेग या शासन प ती आहते या शासन प तीम य े
जनते या मताला, जनते या िहताला, जनते या क याणाला व सुखाला मह व दले जात नाही. परंत ु
लोकशाहीम ये जनते या िहताला, क याणाला व सुखाला मह व दले जात.े लोकशाहीम ये शांततापूण मागान े
प रवतन घडवून आणता येते तसेच जनते या ह  अिधकाराच ेर ण केले जात.े लोकशाहीत  कवा जनता 
हीच क बद ू मानली जात.े हणून डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांना इतर सव शासन कारापे ा लोकशाही आदश 
वाटत होती. हणूनच यांनी लोकशाहीचा वीकार केला. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी :- 

१) भारतीय समाजरचना पारंपा रक व आधुिनक - ा डॉ काश बोबडे 
२) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर भाषण ेआिण िवचार - संपादक धनराज डाहट 
३) आधुिनक महारा ातील प रवतनाचा इितहास - ा. दनेश मोरे 
४) पाि मा य आिण भारतीय राजक य िवचारवंत - डॉ. भा क तुरे - वाडकर 
५) आधुिनक महारा ाचा इितहास - डॉ एस. एन. गाठाळ 
 

 
 
 

    
    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 267 

MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj O;Drh o dk;Zckcklkgsc vkacsMdj O;Drh o dk;Zckcklkgsc vkacsMdj O;Drh o dk;Zckcklkgsc vkacsMdj O;Drh o dk;Z    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    ;sjkokj fdj.k fd’kujko;sjkokj fdj.k fd’kujko;sjkokj fdj.k fd’kujko;sjkokj fdj.k fd’kujko    
dzhMk lapkyd] yksdekU; egkfo|ky;] lksu[ksM- 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
    MkW- ckcklkgsc vkacsMdj Hkkjrh; lafo/kkukps f’kYidkj vkf.k Lora«; Hkkjrkps ifgys U;k;ea=h gksrs- rs 
izeq[k dk;ZdrkZ vkf.k lektlq/kkjd gksrs- MkW- fHkejko vkacsMdjkauh nyhrkP;k mRFkkukdjhrk vkf.k Hkkjrkrhy 
ekxklysY;k oxkZP;k izxrhdfjrk vkiY;k laiw.kZ ftoukpk R;kx dsyk- MkW- vkacsMdj fnu nyhrkapk m/nkjdrkZ 
Eg.kwu R;kaps ukao vktjkej vkgs vkt lektkr fnunyhrkauk ts LFkku vkgs- R;kps iw.kZ Js; MkW- fHkejko 
vkacsMdj ;kauk tkr  ns’kizsek iw<s T;kus Lor%P;k foJkarhpk R;kx dsyk- fnunyhrkauk LokfHkekuk f’kdoyk- 
T;kauh f’kdk la?kVhr Ogk o Lka?k”kZ djk vlk yk[k eksykpk ea= fnyk- T;kauh vkEgkyk ladVk’kh lkeuk dj.ks 
f’kdoys lektkr tkfrikrhP;k HksnHkkokeqGs iljysY;k nwjkpkjkyk laio.;kr ckcklkgsckaph eksykph Hkqehdk 
ctkoyh tkfrikrh P;k HksnHkkokeqGs Hkkjrh; lektkyk laiw.kZr% foLdGhr vkf.k viax  cufoys gksrs- R;kyk 
ikgrk vkacsMdjkauh nyhrkaP;k gDdkaph y<kbZ y<yh vkf.k ns’kkrhy lkekftd fLFkrhr c&;kp izek.kkr cny 
>kyk-  
fHkejko vkacsMdjkps izkjafHkd ftou %&fHkejko vkacsMdjkps izkjafHkd ftou %&fHkejko vkacsMdjkps izkjafHkd ftou %&fHkejko vkacsMdjkps izkjafHkd ftou %&    
 MkW- fHkejko vkacsMdjkapk tUe e/;izns’kkr >kyk- ckcklkgsc 14 ,fizy 1891 yk e/;izns’kkrhy bankSj 
toG egq ;sFks jketh ekyksth ldikG vkf.k fHkekckbZ ;k nkEiaR;kaP;k iskVh tUekyk vkys- tsaOgk vkacsMdjkpk 
TkUe >kyk rsaOgk R;kps oMhy Hkkjrh; lSU;kr lqHksnkj inkoj dk;Z djhr gksrs- vkf.k R;kaph use.kqd bankSj ;sFks 
gksrh- 3 o”kkZuarj 1884  yk R;kaps oMhy jketh ekyksth lidkG lsok fuo`Rr >kys- vkf.k laiw.kZ dqVwac 
egkjk”Vªkrhy lkrk&;kr LFkkukarjhr >kys- fHkejko vkacsMdj vkiY;k vkbZoMhykaps 14 os vkf.k ‘ksoVps viR; 
gksrs- rs lokZr ygk.k vlY;kus R;kaP;k dqVwackrhy lxG;kaps ykMds gksrs- 
 MkW- ckcklkgsc b-l- 1908&12 ;k dkGkr eqacbZP;k ,fYQULVu dkWyst e/kwu ch-,- >kys- inoh/kj 
>kY;kuarj oMhykaP;k bPNsfo#/n cMksnk laLFkkukr uksdjh /kjyh- njE;ku dkyko/khr R;kaP;k ofMykaps fu/ku 
>kys- rlsp vesfjdsr mPp f’k{k.k ?ks.;klkBh R;kauk cMksnk laLFkkukph f’k”;o`Rrh feGkyh o R;kkBh R;kauh 10 
Ok”kZ cMsk’k laLFkkukr uksdjh dj.;kP;k djkji=koj lgh dsyh gksrh- 
 tqyS 1913 e/;s vkacsMdj U;q;kWdZyk xsys rsFks R;kauh [kwi vH;kl dsyk b-l- 1915 e/;s R;kauh ,e-
,- ph inoh feGoyh R;klkBh R;kauh ^izkphu Hkkjrkrhy O;kikj * ;k fo”k;koj izca/k fygyk es 1916 e/;s 
R;kauh castes in India gk izca/k fygyk tqu 1916 e/;s  National Dividend of india –A 
Historical and analytical study gk izca/k dksyafc;k fo|kihBkl lknj d#.k ih,p-Mh- inoh feGoyh 
iq<s 8 o”kkZauh gkp izca/k yaMue/khy ,dk izdk’ku laLFksus evolution of provincial finances in british 
india ;k ukokus izfl/n dsyk- b-l- 1917 e/;s eqacbZP;k flMusgWe egkfo|ky;kr  jktdh; vFkZ’kkL= ;k 
fo”k;kps izk/;kid Eg.kwu R;kaph use.kwd >kyh- vYi dkGkrp fo|kFkhZ fiz;  izk/;kid Eg.kwu R;kauh uko 
feGoys- izk/;kid vlrkuk ftoukr dkVdlj d#.k iSlk f’kYyd Vkdyk dksYgkiwjP;k ‘kkgw egkjktdMwu 
vFkZlkgk; feGoys- ch-,- gksbZi;ZaRu vkacsMdj lk/kkj.k fo|kFkhZ gksrs- vesfjdsr xsY;kuarj R;kaP;krhy lqIr 
xq.kkapk fodkl >kyk lrr okp.k] fpar.k izk/;kidkaps mRre ekxZn’kZu bR;knh ewGs R;kaP;krhy lwIr 
voLFksre/khy la’kks/ku gk xq.k fodklhr >kyk- R;kauh vusd la’kks/kukRed xzaFk fygys lekt fgrkph rGeG 
izpaM okpu ys[ku lHkk lEesyukrwu Hkk”k.ks foOnrk oDr`Ro mRre pfj= vkfn xq.kkewGs R;kaps usr`Ro iw<s vkys-  
cfg”d`r fgrdkfj.kh lHkk %cfg”d`r fgrdkfj.kh lHkk %cfg”d`r fgrdkfj.kh lHkk %cfg”d`r fgrdkfj.kh lHkk %        
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 9 ekpZ 1924 jksth eqacbZrhy ijG Hkkxkrhy nkeks/kj Bkdjlh lHkkx`gkr vkacsMdjakuh vLi`’; oxkZP;k 
lkekftd o jktdh; vMp.kh ljdkj iw<s ekaM.;klkBh ,d e|orhZ la?kVuk fdaok laLFkk vlkoh ;k fo”k;h 
fopkjfo.khe; dj.;klkBh ,d cSBd cksykoyh- ;k cSBdhrhy Bjkokuqlkj 20 twYkS 1924 jksth ^cfg”d`r 
fgrdkfjuh lHkk* gh laLFkk LFkkiu >kyh ;k laLFksph /;s; mfn”V;s] cfg”d`r oxkZP;k pkyw ifjfLFkrhph ekfgrh 
xksGk d#.k o rh yksdn’kZukl vk.kwu R;koj yksder r;kj dj.ks rlsp fo|kFkhZ oLrh x`gkOnkjs fdaok vU; 
lk/kukOnkjs cfg”d`r lektkr f’k{k.kkpk izlkj dj.ks] cfg”d`r oxkZr tkx`rh dj.ks] cfg”d`r lektkr mPp 
laLd`rhph ok< dj.;kl fBdfBdk.kh okp.kky;s] ‘kS{kf.kd oxZ] vFkok Lok/;k; dsanzs m?kM.ks] cfg”d`r lektkph 
lkaiRrhd fLFkrh lq/kkj.;klkBh vkS|ksfxd o ‘ksrhfo”k;d ‘kkGk pkyo.ks f’kdk] y<k |k o la?kfVr Ogk* gs ;k 
laLFksps czhnokD; gksrs- ;k laLFksr vLi`’;rk f’kok; lo.kZ o fganqpk lekos’k dj.;kr vkyk gksrk- cfg”d`r 
fgrdkfj.kh us vkiY;k dk;Zdzekr Kku izlkjkoj vf/kd Hkj fnyk gksrk- vLi`’;kph ewys f’kdyh ikfgtsr o 
R;klkBh vLi`’; lektkrhy ewykaph jkg.;kph] [kk.;kph o f’k{k.kkph lks; >kyh ikfgts vls vkacsMdj lg 
;k lHksrhy loZ inkf/kdk&;kaps er gksrs- cfg”d`r fgrdkjh.kh lHksph LFkkiuk Eg.kts Hkkjrkrhy innyhrkauk 
Lokoyacu] LokfHkeku fu vReksOnkj ;kaph f’kd.k nsm.k ns’kkr egkifjorZu ?kMowu vk.k.kk&;k ;qxkpk izkjaHkp 
gks;- 
 Lkekt lerk la?kkph LFkkiuk 4 lIVsacj 1927 jksth MkW- ckcklkgsckauh LFkkiu dsyh rs Lor% ;k LkaLFksps 
v/;{k gksrs- ;k laLFksps /;s;  vR;ar O;kid gksrs- loZ ekuls leku vkgsr- ekulkP;k fodklklkBh vko’;d 
vl.kk&;k lk/kukoj o la/khoj izR;sd ekulkl leku gDd vkgs- vkf’k ;k laLFksph /kkj.kk gksrh- 
 Lkkekftd lersP;k rRokoj ;k laLFksPkk fo’okl gksrk lkekthd lersps rRo gs lkektkP;k LFks;kZlkBh 
vko’;d vkgs- furhP;k HkDde ik;koj lektkph mHkkj.kh djko;kph vlsy rj lkektP;k izR;sd ?kVdkyk 
/kkfeZd] lkekftd] jktdh;] o vkfFkZd {ks=kr lersps rRo ykxw dj.ks vko’;d vkgs- v’kh ;k laLFksph /kkj.kk 
gksrh-  Lor% vkacsMdjkauh EgVys gksrs- ^lerk lSfud nykP;k loZ= ‘kk[kk m?kMk] izR;sd r#.k frpk lnL; 
>kyk ikfgts- lo.kkZpk twyqe o vR;kpkjkiklwu laj{k.k dj.;klkBh ;k Lka?kVusph xjt vkgs- egkMpk lR;kxzg 
19]20 ekpZ 1927 jksth egkM e/;s MkW- vkacsMdjkaP;k v/;{ksrs[kkyh dqykck ftYgk cfg”d`r ifj”kn Hkjyh 
gksrh lnjhy LFkG egkM gs eqacbZiklwu 170 fdyksehVj varjkoj vlwu eqacbZ] xksok egkekxkZoj gs xko vkgs- 
;sFkhy ifj”knsr 14 Bjko ikl >kys- R;kr vLi`’; lektkP;k ‘kS{kf.kd] lkekftd] vkfFkZd vUurh ckcrps o 
ljdkjh uksd&;k ckcrps Bjko gksrs- ;k eqGs Hkkjrkr ufou;qx lq# >kY;kph fu fganw lektkyk tkx vk.kukjh 
fg yydkjhp gksrh- jk”Vªkyk lkekftd iquZjpuspk izokg fu vkacsMdjkP;k thoukpk izokg ;kauk oG.k ns.kkjh rh 
vHkwriwoZ vkf’kp ?kVuk gksrh- vO;k;kpk izfrdkj dj.;klkBh vki.k vkrk la?kVuk  mHkk# ‘kdrks- vki.k 
vkiys x&gk.ks ekaaMw ‘kdrks vki.k  vkrk ,dVs o fFkVs ukgh vlk fo’okl fuekZ.k >kyk iq<s R;kauh euqLe`rhps 
ngu R;kaurj ukf’kdP;k dkGkjke eafnj izos’k lR;kxzg] iq.ks djkj] Lora«; etqj i{kkph LFkkiuk] v-Hkk- 
‘ksM;qYM dkLV QsMjs’kuph LFkkiuk fiiYl ,T;qds’ku lkslk;Vhph LFkkiuk] fjifCyd ikVhZ LFkkiuk] fganw lfgrk 
fo/;s;d fganwdksM fcy LFkkiuk- 
 MkW- vkacsMjkaph i=dkfjrk&eqduk;d ;k i=kus lkekthd o /kkfeZd {ks=kcjkscjp jktdh; {ks=krgh 
vLi`’;kauh cyoRrj LFkku fuekZ.k dsys ikfgts gh tkuho fuekZ.k dsyh- ^eqduk;d* i=kr  fofo/k fopkj orZeku 
lkj] fuoMd i=krhy mRkkjs] {kse lekpkj] dq’ky iz’u o ‘ksyk ikxksVsgh lknj gksrh- ^cfg”d`r Hkkjr* ;k e/;s 
fcurksM ;qDrhokn rdZdBksjrk] usedsi.kk] fopkjkr Li”Vrk] lk/kkj iwjkos] lektkyk tkxs dj.;kph rGeG fg 
R;kaP;k ys[kuhph [kkl oSf’k”V;s gksrh] turk gs ik{khd Lor% vkacsMdjkauh lq# dsys- vkacsMdj Lor% turk 
i=krwu ys[ku djhr /kekZarjkaph Hkqfedk] Lora= etqj i{kkph Hkqfedk  Lokra«;kuarj vkacsMdjkauh dk;nk ea=h 
Eg.kwu rlsp jkT;?kVuspk eqlnk r;kj dj.;kpk lferhps v/;{k Eg.kwu th viwoZ dkexhjh dsyh- R;kph ekfgrh 
turk i=keqGsp turs iq<s vkyh- 
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/kekZarjkph ?kks”k.kk o ckS/n /kekZpk fLodkj %/kekZarjkph ?kks”k.kk o ckS/n /kekZpk fLodkj %/kekZarjkph ?kks”k.kk o ckS/n /kekZpk fLodkj %/kekZarjkph ?kks”k.kk o ckS/n /kekZpk fLodkj %    
 10 o”kkZrhy  pGoGheqGs o Hkkoh jktdh; lq/kkj.;kP;k n`”Vhus jktdh; vkf.k lkekftd ifjLFkhrhpk 
vk<kok Hkkoh ?ks.;klkBh ukf’kd ftYg;krhy ;soyk ;sFks eqacbZ byk[kk  nfyroxhZ; ifj”kn Hkjyh- vLi`’; 
usR;kauh 13 vkWDVkscj 1935 jksth gh ifj”kn cksykoyh vLi`’; lektkrhy lqekjs ngk gtkj yksd ;k ifj”knsl 
mifLFkr gksrs ;k ifj”knsr vLi`’; oxkZph vkfFkZd] lkekftd] ‘kS{kf.kd o jktdh; {ks=kr th nwnZ’kk >kyh- 
R;kpk fo”d`r vk<kok Hkk”k.kkr vkacsMdjkauh O;Dr dsyk- vLi`’;kauk fganw /kkehZa;kps jDrcka/ko clqugh fdrh 
Hk;adj ;kl] nq[ks o gkyvkis”Vk lgu djkO;k ykxrkr gs R;kauh ekaMys- ukf’kdP;k dkGkjke eanhj izos’k 
pGoGhr osG] Je] dkG o iSlk ok;k xsyk- vls Li”V d#.k mifLFkr tuleqnk;kiw<s ,d rklHkj ea=eqX/k 
gksm.k Hkk”k.k dsys ;k e/;s R;kauh ,d iz’u vik/khr dsyk ^ tks /keZ vkiY;kyk leku ntkZ nsbZy] leku gDd 
nsbZy vkf.k ;ksX; r&gs.ks okxfoy vk’kk ,[kk|k /kekZr tkos vls rwEgkyk okVr ukgh dk fganw /kekZ’kh vlysyk 
rksMk T;k /kekZr leku ntkZ] leku la/kh o leku okx.kwd feGrs vk’kk  /kekZr izos’k djk vls vgoku R;kauh 
dsys ;kp ;soyk ;sFkhy ifj”knsr R;kauh lkaxhrys dh ^ eh vLi`’; tkrhr tUekl vkyks gk dkgh ek>k vijk/k 
ukgh- i.k ejrkuk ek= eh fganw Eg.kwu ej.kkj ukgh*  vls R;kauh ?kks”khr dsys /keZ loZ ekuokl leku okxo.kkjk 
vlyk ikfgts fganw /kekZph cSBd vlekursP;k ik;koj mHkh vkgs- Eg.kwu fganw /keZ vLi`’;kauk R;kT; okVrks- eh 
/kekZarj d#.k fganqoj lwM mxorks vls dks.kh letq u;s- vlsgh MkW- ckcklkgsckauh EgVys vkgs vU;k;kfo#/n 
LkkRohdi.ks y<.kkjk usrk Eg.kwu ns’kkyk MkW- ckcklkgsckaph vkBo.k fpjdky jkghy MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gs 
Hkkjrkps rstLoh Kku;ksxh gksr- 
lanHkZ lqph %lanHkZ lqph %lanHkZ lqph %lanHkZ lqph %    

1- MkW- dBkjs vfuy o lkriwrs gfjHkkm] ejkBokM;krhy lR;’kks/kd pGoG vkSjaxkckn] fpUe; izdk’ku] 2009- 
2- Xkk;dokM izfni laik- dkexkj pGoG MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkph fuOkMd Hkk”k.ks o ys[k] ukxiwj] f{krht iCyhds’ku 

fr-vk- 2006- 
3- Xkk;dokM t;nso] lafo/kku lHksr MkW- vkacsMdj] iw.ks i|xa/kk izdk’ku 200- 
4- Ikkuljs xksfoan] eaMy vk;ksx vkf.k jk[kho txkapk iz’u euksgj ;’koar] lerk nSfud ny] ukxiwj ;qxlk{kh izdk’ku 

2005- 
5- ia<jhukFk lhrkjke ikVhy] egkRek  T;ksrhjko Qqys] yksdlkfgR; izdk’ku vkSjxkckn 
6- ds lkxj] egkjk”Vªkrhy lektlq/kkjd] lkfgR;hd Hkkjrh; fopkjoar o vU; egkfu; O;Drh] ds lkxj gkml cqDl 

vkIik cGoar pkSd iq.ks&2015- 
7- izkpk;Z MkW- ,l-,l- xkBkG] egkjk”Vªkrhy lektlq/kkjd] dSykl iCyhds’ku vkSjxiwjk vkSjaxkckn- 
8- MkW- lkgscjko xkBkG] vk/kqfud Hkkjrh; fopkjoar Hkkslys ,l-,l- laik- jkt”khZ ‘kkgq%dky fopkj o dk;Z] dksYgkiwj] 

1975- 
9- Ckkxy ek/kojko] cgqtu lektkps f’kYidkj] 
10- oS| dksBsdj] vk/kqfud Hkkjrkpk bfrgkl- 
11- /kuat; fdj] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj] yksdfgrdrsZ ckcklkgsc cksys] 1978 
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MkWMkWMkWMkW----ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps vkfFkZd fopkjckcklkgsc vkacsMdj ;kaps vkfFkZd fopkjckcklkgsc vkacsMdj ;kaps vkfFkZd fopkjckcklkgsc vkacsMdj ;kaps vkfFkZd fopkj    
    

MkWMkWMkWMkW----    lqfurk fyacjkt xqtjlqfurk fyacjkt xqtjlqfurk fyacjkt xqtjlqfurk fyacjkt xqtj    

vFkZ”kkL= foHkkx f”kokth egkfo|ky;] mnxhj ft-ykrwj 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk 
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gs ,d vkarjjk’Vªh; ntkZps fu’.kkr vFkZrK] ,d Fkksj fopkjoar gksrs- 
R;kauh vFkZ”kkL=K] lekt”kkL=K] fof/kK] f”k{k.krK] i=dkj] laln lnL; vkf.k ;k lokZaP;k iyhdMs 
tkÅu lektlq/kkjd vkf.k ekuokf/kdkjkaPkk j{kd ;k ukR;kus dsysys dk;Z vrqyuh; vkgs- rlsp R;kauh 
vkiY;k vQkV cqf)eÙksus ;sFkhy tqukV] fo’kerkxzLr o dkyckgÓ O;oLFksyk Bksdj ek:u Hkkjr 
ns”kkyk uohu fn”kk fnyh o rFkkxr cq) o lezkV v”kksd ;kaP;kuarj egku Økarh ?kMowu vk.kyh o 
loZ yksdkauk loZp {ks=kr lerk] Lokra™;] ca/kqrk o U;k; ;koj vk/kkfjr O;oLFkk iznku dssyh- ns”kkP;k 
;k Fkksj lqiq=kl dksVh dksVh izek.k! 

MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kapk ewG vH;kl fo’k; vFkZ”kkL= gkp gksrk- R;kaps O;fDreÙo vusd 
iSywauh ;qDr vlys rjh R;kr ,d leku /kkxk gksrk vkf.k rks vkfFkZd fgr ikg.kkjk gksrk- th 
lkekftd Økarh rs d: ikgr gksrs rs loZ vkfFkZd ifjorZup gksrs- R;kaP;k vkfFkZd fopkjkapk dsanzfcanw 
nfyr] “kksf’kr] ihfMrkapk m)kj o dY;k.k gkp gksrk- 
Lka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓs    
1½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkj tk.kwu ?ks.ks- 
2½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k dk;kZpk vH;kl dj.ks- 
3½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k fopkjkaph leiZdrk vH;kl.ks- 
Lka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rh    
 izLrqr “kks/kfuca/kkdfjrk f}rh;d lkeqxzhpk o fo”ys’k.kkRed i)rhpk okij dj.;kr vkysyk 
vkgs- 
MkWMkWMkWMkW----ckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkj    
 MkW-vkacsMdjkaps vkfFkZd izk:Ik vkfFkZd] lkekftd] HkkSfrd] /kkfeZd] ra=Kku vkf.k ekuorkoknh 
ewY;kaps feJ.k vkgs- R;kauh vkfFkZd rF;kaps fo”ys’k.k vuqHkokoj o oSKkfud ekinaMkP;k vk/kkjkoj dssys- 
Eg.kwu ckcklkgsckaps laiw.kZ vkfFkZd fopkj oSKkfud gksrs- R;keqGs ns”kkrp uOgs rj tkxfrd 
ikrGhojlq)k R;kapk xkSjo dsyk tkrks- ckcklkgsckaps vkfFkZd O;oLFksojhy fopkj fdrh egÙoiw.kZ vkgsr 
gs R;kaP;k vkfFkZd ckchojhy fy[kk.kkps voykssdu dsys vlrk fnlwu ;sbZy 
vkacsMdjkauh vkiY;k vkfFkZd ra=kr O;kikj] —‘kh m|ksx] tkrhps vFkZ”kkL=] vkn”kZ pyu i)rh] 
vkfFkZd ik;kHkj.kh] vkS|ksfxdhdj.k] etqjh] Jfedkaps dY;k.k bR;knhoj vkiys fopkj O;Dr dsys- 
————‘kh fo’k;d fopkj‘kh fo’k;d fopkj‘kh fo’k;d fopkj‘kh fo’k;d fopkj    

“ksrh gk Hkkjrkrhy lokZar eksBk O;olk; vlwu R;koj voyacwu vl.kkÚ;kaph la[;k tkLr rj 
nqljhdMs “ksrhph mRikndrk deh vkgs- okjlk gDd gs tfeuhP;k foHkktukps eq[; dkj.k ulwu 
“ksrhoj vl.kkjk yksdla[;spk vfrfjDr Hkkj gsp ewG dkj.k vkgs vls er vkacsMdjkauh O;Dr dsys- 
mRiUukoj tehu eglwy vkdkj.ks vU;k; vkgs- rlsp dkgh fof”k’V jDdesis{kk deh mRiUu vl.kkÚ;k 
tehu eglqykr ekQh feGkyh ikfgts Eg.kwup tehu eglwy lafgrsps 107 os dye jÌ d:u tehu 
eglwy izkIrhdjkP;k d{ksr vk.kyk ikfgts vls fopkj vkacsMdjkauh O;Dr dsys- fo[kqjysY;k o ygku 
/kkj.k {ks=kP;k leL;soj mik; Eg.kwu R;kauk lgdkjh “ksrh ;ksX; okVr gksrs- 
vkS|ksfxd ik;kHkj.khvkS|ksfxd ik;kHkj.khvkS|ksfxd ik;kHkj.khvkS|ksfxd ik;kHkj.kh    

vkS|ksfxd dkexkjkaP;k {ks=kr MkW-vkacsMdjkauh 1936 e/;s Lora= etwj i{kkph LFkkiuk dsyh- 
R;kpizek.ks OgkWbljkW;t ,fD>D;qfVOg dkSfUlyps dkexkj lnkL; ;k ukR;kus 1942 rs 1946 ;k 
dkGkr MkW-vkacsMdj ;kauh dkexkjfo’k;d /kksj.kkr vkeqykxz lq/kkj.kk ?kMowu vk.kY;k- R;kr lsok;kstu 
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dk;kZy;kph LFkkiuk gh egÙoiw.kZ ?kVuk gksrh vkf.k Lora= Hkkjrkrhy vkS|ksfxd laca/kkph rhp 
ik;kHkj.kh Bjyh- 
JefoHkktu vkf.k vFkZ”kkL=JefoHkktu vkf.k vFkZ”kkL=JefoHkktu vkf.k vFkZ”kkL=JefoHkktu vkf.k vFkZ”kkL=    
 tkfrO;oLFkk vkf.k vLi`”;rslkj[;k lkekftd vktkjkaps vkfFkZd iSyw myxMwu nk[kfo.ks] gs 
MkW-vkacsMdjkaps vk.k[kh ,d fo}oÙkkiw.kZ dk;Z gks;- JefoHkkx.khP;k rÙokuqlkj egkRek xka/khuhgh 
tkfrO;oLFksps vfLrRo Lohdkjys gksrs- ek= vkacsMdjkauh ^tkrhpk mPNsn* ;k vkiY;k iqLrdkr R;koj 
dMkMwu Vhdk dsyh gksrh- tkfrO;oLFkseqGs dsoG Jekph foHkkx.kh dsyh xsyh ulwu] Jfedkaphp 
foHkkx.kh dsyh xsyh vkgs] gs R;kauh fun”kZukl vk.kwu fnys- MkW-vkacsMdjkapk tkfrO;oLFksojhy gYyk gk 
dsoG mPpof.kZ;kaP;k opZLooknkyk fnysys vkOgku uOgrs rj vkfFkZd fodklk”kh R;kaP;k ekaM.khpk 
toGpk laca/k gksrk- tkfrO;oLFkseqGs Jekph vkf.k HkkaMoykph xfr”khyrk deh >kyh vlwu R;kpk 
ns”kkP;k vFkZO;oLFksoj vkf.k fodklkoj izfrdwy ifj.kke >kyk vkgs vls R;kaps izfriknu gksrs- 
pyufo’k;d fopkjpyufo’k;d fopkjpyufo’k;d fopkjpyufo’k;d fopkj    
 ^izkWCyse vkWQ n :ih* ;k iqLrdkr :Ik;kP;k voewY;ukoj vkacsMdjkauh R;kaps fopkj ekaMysys 
vkgsr- Lora= Hkkjrkps pyu gs lksU;kr vlkos vlk vFkZrTK ykWMZ dsUl ;kauh dsysyk nkok 
vkacsMdjkauh [kksMwu dk<yk gksrk- R;k,soth lqo.kZ fofue; ifjek.k ¼xksYM ,Dlpsat LV¡MMZ½ veykr 
vk.kkos v”kh f”kQkjl vkacsMdjkauh dsyh- R;klanHkkZr lu 1925 lkyh LFkkiu dsysY;k fgYVu ;ax 
vk;ksxkiq<s R;kauh lk{kgh fnyh- R;kuarj lu 1935 lkyh Hkkjrh; fj>OgZ c¡dsph LFkkiuk dj.;kr 
vkyh- HkkjrkP;k ewyHkwr vkfFkZd fopkjkapk ik;k ns[khy vkacsMdjkaP;k vkfFkZd fopkjkaoj ?kkryk xsyk- 
Ekfgyk fodklEkfgyk fodklEkfgyk fodklEkfgyk fodkl    

MkW- vkacsMdjkauh vkfFkZd fodklke/;s efgykaP;k ;ksxnkukyk egÙoiw.kZ ekuys vkgs- Eg.kwup 
R;kauh lafo/kkukP;k ek/;ekrwu efgykauk Lora= vf/kdkjp feGowu fnysys vkgsr- dkj.k Lokra™;] 
lerk] ca/kqrk o U;k; ;k thouewY;kaoj vk/kkfjr uohu lektjpuk fuekZ.k Ogkoh v”kh R;kaph vis{kk 
gksrh- l|%fLFkrhrhy efgykauk ts O;kolkf;d o vkfFkZd Lokra™; feGr vkgs] R;kph l”kDr 
vk/kkj”khykp MkW-vkacsMdjkauh Bsoyh vkgs- ;ko:u vls y{kkr ;srs dh] MkW-vkacsMdj gs [kÚ;k vFkkZus 
efgykaps m)kjd gksrs- 

^cgqtu fgrk;] cgqtu lq[kk;* ;k R;kauh fnysY;k ea=krwup R;kaps vkfFkZd fopkj lqLi’Vi.ks 
fnlwu ;srkr- vkacsMdjkaps fopkj lkekftd] /kkfeZd vkf.k uSfrd rÙokoj vk/kkjysys vkgsr- “kks’kd 
vkf.k “kksf’kr gk R;kaP;k fopkjkapk dsanzfcanw vkgs- ncysY;kauk mHkkjh ns.ks vkf.k “kksf’krkaph tks[kMkrwu 
eqDrrk dj.ks gkp R;kaP;k fopkjkapk ewyk/kkj vkgs- lokZauk Lokra™;] lerk vfk.k U;k; feGkok gkp 
R;kaP;k oSpkfjd ekaM.khpk izeq[k gsrw vkgs- 
fu’d’kZfu’d’kZfu’d’kZfu’d’kZ    

1½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh lektkrhy lxGÓkaps vkfFkZd fgr ikfgys- 
2½ “kksf’kr] ihMhr lektklkBh mnaM dk;Z d:u R;kauk vkfFkZd U;k; feGowu fnyk- 
3½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh Lokra™;] lerk] ca/kqrk] d:.kk gÓk oSf”od ekuoh ewY;kauk 
egÙo fnys-    

lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    
1½ MkW-,l-,l- xkBkG] vkacsMdjh pGoGhpk bfrgkl] dSyk”k ifCyds”kUl] vkSjaxiqjk] vkSjaxkckn 
2½ /kuat; dhj] MkW-ckcklkgsc vkacsMdj] ikWI;qyj izdk”ku] eqacbZ 
3½ izk-MkW-ts-,Q- ikVhy] vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl] QMds izdk”ku] dksYgkiwj] tqyS 2009 
4½ https://mr.m.wikipedia.org 
5½ https://www.bookganga.com  
6½ https://www.mahamtb.com  
7½ https://loksatta.com  
8½ https://maharashtratimes.com   
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डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे शेतीिवषयक िवचार 
 

अंगद ीपती भुरे    
दयानंद कला महािव ालय, लातूर 

भारत हा कृिष धान दशे हणून ओळखला जातो. भारतीय अथ व थेचा कणा असलेला शेती वसाय हा 
या िवकासाबरोबरच दशेा या िवकासाम ये मह वपूण घटक आह.े 'खरा भारत पाहायचा असेल तर, 

खे ाकडे चला'. असे महा मा गांधीज नी हटल े आह.े या माणेचमहा मा फुले यां या िवचाराला आिण शा  
महाराजां या कृतीला अथशा ीय प रभाषेम य े बसवताना डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आ थक िवकासात शेतीचे 
मह व ितपादन करताना हणतात क , 'शेती केवळ पोट भर याच ंसाधन नाही, तर रा ीय उ पादनाचे एक मोठे 
व महान असे साधन आह.े' हणूनच शेतीकड े केवळ उपजीिवकेच े एक साधन हणून न पाहता शेती हा आ थक 
िवकासासाठी मह वपूण घटक आह ेया हतेनू ेशेतीला िवशेष मह व दले पािहजे. 

भारतीय यायशा , अथशा , राजनीित , त व  व समाजसुधारक, घटनेचे िश पकार हणून डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर ह ेसवप रिचत आहते. माणसाला मानवधमाची िशकवण दणेा या डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
यांनी अ पृ य, शोिषत, पीिडत लोकांमधील अ ान न  कर यासाठी अनेक चळवळी उभार या, या चळवळी या 
मा यमातून कामगार, शेतकरी, शोिषत, ी आिण सामा य जनसमूहवगाला यां या शोषणाची, यां यावर 
होणा या अ यायाची, यां या मूलभूत अिधकारांची जाणीव क न दली. वतं  भारताच े पिहले कायदमंे ी, 
भारतीय संिवधानाच े जनक हणून ओळखले जाणारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े सामा य जनांच े आधार तंभ 
होत.ेसामािजक, शै िणक, राजक य, धा मक, आ थक आिण आरो यिवषयक अशा िविवध े ात दले या 
योगदानामुळे बाबासाहबेांना आधुिनक भारताच ेिश पकार अथवा आधुिनक भारताच ेिनमात ेअसे हणतात. 

पाल बरण या ा येनुसार डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह ेसव म बुि जीवीम ये मोडतात, तर आटोिनया 
ामसी हणतात क , डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर मूलतः बुि जीवी ि म वाचे एक असामा य उदाहरण होय. 
यां या ि म वाचा येक पैलू पूणतः समाजाच े या यह  जोपासणारा आह.े यांनी आयु यभर उभारले या 

आंदोलन व ल ांनी दशेात एकता व अखंडता कायम ठेवलेली आह.े बाबासाहबे हणतात क , " मी थम भारतीय 
व अंितमत: भारतीयच आह.े" दशेाला ाथिमकता दणेारा उ  दजाचा महामानव हणजे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
होत. यांनी समाजात या िविवध े ाम ये िवकास कर यासाठी आप या लेखणीतून बोधन काय केल.े असे असल े
तरी अजूनही यां या ि म वाचा िविवधांगी पैलू अ यासकां या अ ययनातनू दलुि त रािहलेला दसून येतो, 
जस ेशेती िवकासाचा दिृ कोन. 

मानवा या मंती जीवनाला ख या अथान ेि थरता िमळाली ती शेतीमुळेच. शेतीमुळेच माणूस एका जागी 
ि थर झाला, आिण आपला उदरिनवाह क न लागला. याचबरोबरआ थकिवकासही सा य क  लागला. बदल या 
काळानुसार मानवाने शेतीचा शोध लावला, आिण शेती िवकिसत कर याचे तं  यानेच िनमाण केल.े आप या 
उदरिनवाहाबरोबरच शेती ारे आ थक िवकास साध याचा मानव य  क  लागला. भारत हा कृिषिन ,कृषीजीवी 
आिण कृषीिन मत दशे आह.े ह े आपण अनेक शतकापासनूच ऐकतो आहोत. भारतातील ८०ट े  लोक ह े शेतीवर 
अवलंबून आहते यामुळेच भारतीय अथ व था ही कृिषक त अशीच रािहलेली आह े ह े ल ात यते.े शेती या 
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मा यमातून चाच नाहीतर संपूण दशेाचा िवकास होतो ह ेबाबासाहबेांनी अथशा ा या अ यासातून ओळखल े
होत े यांनी आ थक िवषयावरील शेकडो ंथांचे सखोल अ ययन केले होत.े अमे रके या कोलंिबया िव ापीठातून 
१९१५ म ये एम.ए. व १९१७ म ये पीएच.डी ा पद ा यांनी 'अथशा ' या िवषयात घेत या. 'इंिडयन कूल 
ऑफ इकॉनॉिम स' या जग िस  िश ण सं थेतनू १९२१ म ये 'मा टर ऑफ साय स' ही पदवी बाबासाहबेानंा 
अथशा ातील संशोधनाब ल िमळाली. ही पदवी िमळिवणारे बाबासाहबे ह े पिहले भारतीय  होत.े मंुबई 
येथील िसडन हमॅ कॉलेजम ये अथशा ाचे ा यापक हणून बाबासाहबेांनी काय केले. भारतीय अथ व थेचा 
कणा हणज ेकृषी होय. या कणा पी कृषीला बाजूला काढले तर भारतीय अथ व था समृ  व संप  होणार नाही 
याची जाणीव डॉ. बाबासाहबेांना होती हणूनच यांनी शेतीिवषयक िवचार आप या लेखणीतून, आप या 
भाषणातून मांडलेले आहते. इं लंडम ये िश ण घेत असतानाच जिमनदारी, सावकारशाही,खोतप ती इ यादी 
िवषयीचा यांनी अ यास केला होता. भारतात परत यावर यां या ल ात आले क, सावकारशाही, जमीनदारी व 
खोतशाही भारतीय शेतक यांचे शोषण करीत आह,े यामुळे यांनी शेतीिवषयक वतं  दिृ कोन आप या अनुभव 
अ ययनातून मांडला. 

डॉ. बाबासाहबेांचे शेतीिवषयक िवचार ह े शेतक यानंा आिण दशेाला आ थक दृ ा स म करणारे 
आहते.१९१७म ये िलिहले या ' Small Holding in India and their Remedies and State and 
Minorities 'या ंथातून बाबासाहबेांनी शेतक यां या सम यांवरील उपाय मांडलेले आहते. वतं  भारतातील 

ामीण जीवनाचा तर उंचाव यासाठी शासन ज े जे य  करणार आह े याचा पाया सामािजक याय असला 
पािहजे हणून बाबासाहबेानंी औ ोगीकरण आिण शेती यांचे नात े अतूट असले पािहज े असे हटले आह.े यांनी 
सांिगतल े क  शेतीतील उ पा दत मालावर या करणारे जे उ ोग आहते ते शेतकरी व शेतमजूर यां या 
लाभासाठी िनमाण करणे आव यक आह.े िवकास काय मा या लाभाची याय त वावर समान वाटणी करणे गरजेच े
आह.े या वावलंबनावर अिधक भर यांचा होता, यो य िनयोजन करणे व आधुिनक तं ानाचा उपयोग 
करणे आव यक आह े असे यांनी सांिगतल.े नवीन बी-िबयाणे, खत वापरणे गरजेच े आह े याचबरोबर सामूिहक 
शेती या योगा ारे शेती उ पादन वाढव याची गरज आह.े शेती व शेतकरी समृ  ठेवणे गरजेच े आह.े शेतीचा 
िवचार क न शेतकरी व पगारदार यां याम य े दजुाभाव ठेवू नयेत. या संदभात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
हणतात क ,"करदा या जनते या दिृ कोनातून ही महसलू व था आ थक िवषमतलेा खतपाणी घालणारे आह ेव 
हणूनच ती असमथनीय आह ेजसे क , शेतसारा, शेतीतून  िमळणारे उ प  अवषणामुळे कमी झाले काय कवा 

उ पादन भरपूर होऊन वाढले काय, येक शेतक याला आप या जिमनी या माणात शेतसारा भरावाच लागतो. 
यातून सव शेतक यांना शेतसा याचा एकच दर लागू होतो. मग तो अ पभूधारक असो अथवा जहागीरदार 

वइनामदार असो. याउलट आयकर हा करदा या या दये मतवेर अवलंबून असतो. 
शेती या िवकासाचा िवचार क न बाबासाहबेांनी सांिगतले क , शेतीच े आकारमान अिधक असेल तर 

उ पादन वाढते असे नाही. तर असले या शेतीम ये भांडवल आिण तांि क साधनांची अिधक गरज आह े व 
याचबरोबर मनु यबळही अिधक मह वाचे अस याचे यांनी सांिगतल ेआह.े भारतीय कृषी वसायाला मागदशक 

ठरणारा 'भारतातील लहान धारण े  आिण यावरील उपाय' हा लेख बाबासाहबेांनी िलिहला. भारतीय 
शेतीिवषयक बाबासाहबे हणतात क , लहान धारण े  भारतात या शेतीला भेडसावणारी मोठी गंभीर सम या 
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आहचे परंतु ही लहान धारण े ेिवखुरलेली अस यान ेसम या अिधक वाढत जाऊन प रि थती िबकट होत.े जमीन 
िवखुरलेली वारसा ह  ह े कारण नसनू लोकसं येचा झालेला चंड भार ह े कारण आह.े यासाठी यांनी 
औ ोगीकरणावर भर दणेे गरजेच ेआह ेअसे सांिगतले. सामािजक समानतेबरोबर आ थक समानता आ यािशवाय 
ख या अथाने मागास, दबुल घटकांना समान ह  व अिधकाराचा उपभोग घेता येणार नाही. यासाठीच 
डॉ.बाबासाहबेांनी शेतीिवषयक िवचार अितशय दरूदृ ीतून मांडलेले आहते. लोकसं येचा भार वाढ याने कृषी 

व थेवर मोठा िवपरीत प रणाम होतो, बेरोजगारीम ये मो ा माणात वाढ होत,े कमी शेतीला लागणारे 
मुबलक भांडवल अपुरे पडते. यामुळे उ ोगधंदा हा शेतीला पूरक हणून उपयोगी आह े असे बाबासाहबेांनी 
सांिगतल.े शेतीिवषयक धोरणांम ये सरकारची भूिमका अितशय मह वाची अस याचे ही यांनी सांिगतल ेआह.े 

दामोदर नदी या पुरामुळे मो ा माणात िव हानी आिण ाणहानी होत असे यामुळे बाबासाहबेांनी 
आप या िवचारातून दामोदर नदीला पूर येऊ नय े यासाठी या पा याचा उपयोग शेतीसाठी, िव ुत व 
वाहतुक साठी करता यावा हणून यांनी दामोदर नदी क पाला मा यता िमळिव यासाठी िशफारस केली. 
यामुळे पुरापासून िव हानी व ाणहानी होणार नाही व पा याचा सदपुयोग क न शेतीचा िवकास करता येईल ह े
यांनी िस  केले. याचबरोबर बाबासाहबेांनी वतनदारी प त बंद केली, वतनदारी न  झा यािशवाय शेतकरी 
वतःचा व शेतीचा िवकास क  शकणार नाही ह े यांनी ओळखले होत.े सवानी वािभमानान ेजीवन जगावे अस े
यांचे िवचार होत.े यांनीवतनदारी प तीबरोबरच खोती प ती न  कर याच े काय केले. खोत हणज े एक 
कारची म े दारी. खोत हणजे गावातला एक लहानसा सुलतान असतो, ही खोती वेगवेग या लोकांम य े

िह सेदारीन ेिवभागली असते, ते हा अनके सुलतानांचा जुलूम फ  शेतक यानंा सोसावा लागतो. खोती ह ाच ेदणेे 
व सरकारच े दणेे असे दोघांचे दणेे खोती प तीत शेतक यास ावे लागायचे, यामुळे खोतीम ये शेतक यावर 
कराचा बोजा अिधक पडायचा या ित र  खोत इतर कारातून ही कुळांकडून पैसे उकळीत असायच.े १७ 
स टबर १९३७ रोजी बाबासाहबेांनी खोती प त न  कर यासंबंधीच े िवधेयक मांडले. शेतक यां या िहता या 
दृ ीने खोतप ती िवरोधात कायद ेकेल.े जेणेक न शेतकरी कुळांचे संर ण हावे.  

भारतीय शेती या बाबतीत मह वा या सूचना याचबरोबर सामूिहक शेती आिण शेतीच ेरा ीयीकरण या 
बाबत बाबासाहबेांचे िवचार मह वपूण आहते. बाबासाहबे हणतात क , शेती हा रा ीयउ ोग समजला जाईल. 
मह वाचे उ ोग रा ीय मालक च े असतील, गावक यानंा जमीन ही जाती आिण पंथ यांचा भेदभाव न करता 
िवत रत केली जाईल, बी-िबयाणे खते, शेतीची अवजारे, पशु आिण ाणी इ यादी ची पूत  क न सामूिहक शेतीला 
िव ीय सहकाय करणे ह ेरा याला बंधनकारक असेल असे सांिगतल.े याचबरोबर मंुबई सरकारपुढे सादर केले या 
माग यात मूलभूत आिण तातडी या माग या हो या याम ये, जिमनीची य  मशागत करणा यालाच या या 
मेहनतीच ेफळ िमळावे. शेतक याला याय िमळ यासाठी व याची आ थक व था हावी यासाठी शेतक या या 
मशागतीची खोत, इनामदार सारखे म य थ नसावेत. शेतक यावर कर अथवा प ी बसिव यापूव  शेतक या या 
च रताथापुरती यो य ती सोय सरकारन े करावी. शेतक यानंा यांचा उदरिनवाह हो यासाठी कमान मजुरी 
दे याची सोय काय ान े करावी व शेतक यां या िहताला जपणे ह े लोकिहतवादी सरकारच े कत  आह.े खोती 
प ती व इमानदारी इनामदारीप ती या आ थक दृ ा नुकसानकारक व सामािजक दृ ा जुलमी अस यामुळे या 
प ती भरपाईसह कवा भरपाईिशवाय न  कर यासाठी कायदा व था करावी. सावकारशाहीवर बंधने घालावेत 
अशा शेतक यां यािहता या दिृ कोनातनू बाबासाहबेांनी सरकारपुढे माग या मािगत या हो या.डॉ. बाबासाहबे 
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आंबेडकर यांचे शेती िवकासा या दिृ कोनातनू मांडलेले िवचार आिण दरूदश पणा तनू मांडलेले िवचार ह ेआज या 
काळातही मह वपूण असे िवचार आहते. आजशेती या िवकासासंदभात यांचे ब मोल िवचार हणज,े 

१) शेतीकड ेपाह याचा पारंप रक दिृ कोन बदलला पािहज.े 
२) शेती िवकासासाठी शेतक यांना िश ण दले पािहजे. 
३) शेतीही शा शु  व आधुिनक प तीन ेकेली पािहज.े 
४) शेतीसाठी यो य खत ेव यो य िनरोगी िबयाणांचा वापर केला पािहज.े 
५) शेतीम ये उ पादन वाढव यासाठी सचन सुिवधा िनमाण के या पािहजेत. 
६) शेती कर याबरोबरच शेतीिवषयक पूरक उ ोगधं ाची जोड दली पािहजे. 
७) शेतसारा शेतावर, उ पादनावर न लावता शेतक याचीआ थक कुवत ल ात घेऊन लावला पािहजे. 
८) शेतक यांना अ मानी संकटा या काळात सरकारन ेमदत केली पािहज.े 
असे दरूदृ ीपणातून मांडलेले बाबासाहबेांच ेिवचार शेती िवकासासाठी आजही मह वपूण आहते. 

सारांश:  
शेतक यां या िहतासाठी, शेतक यां या िवकासासाठी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी शेतीिवषयक अनेक 

चळवळी उ या के या, यामधून शेती आिण शेतक यांब ल िवशेष जाणीव जागृती झाली. शेतीच े उ पादन 
वाढिव यासाठी बाबासाहबेांनी न ाजोड क प, धरणे बांधणे, सचना या सोयी उपल ध करणे आव यक 
अस याचे सांिगतल े शेती या िवकासासाठी शेतीम ये मनु यबळ व चांग या तीची बी-िबयाणे, खते आिण 
तं ाना या वापरावर भर दला पािहज े असे सांिगतले. िविवध लेख, िविवध भाषणे, िविवध चळवळी या 
मा यमातून बाबासाहबेांनी शेती िवकास कर याच े िवचार मांडलेले आहते. या िवचारातनूच महारा ाबरोबरच 
भारत दशेात ह रत ांती झाली आिण अ धा या या बाबतीत वयंपूणता आलेली आह.े शेती व शेतक यां या 

ावर चतन करणा या, शेतीिवषयक िवचार मांडणा या, शेती िवकासासाठी चळवळी उ या क न एकता 
िनमाण कर यासाठी वतःला झोकून दणेा याबाबासाहबेानंा दशेातील शेती व शेतकरी यांचे सव  संपवायचे होत े
हणूनच शेती व शेतक यां या िवकासासाठी शासनाकड े यांनी शेतसारा, जनावराचंा चारा आिण पा यावरील कर 

या संबंिधत या माग या के या आिण शेतीचा िवकास केला. हणूनच आज या ि थतीत बाबासाहबेांचे शेतीिवषयक 
िवचार ह ेशेती िवकासासाठी व दशेा या गतीसाठी मोलाचे आहते. 

"शेतक यां या िवकासाला 
आधार काळया मातीचा, 

अवलंबूननवतं ान 
िवकास करावा शेतीचा, 

अथ व थेचा कणा हणून 
पािहले जाते शेतीकड,े 
िन दशेा या िवकासासाठी 

यावे उ ोग िनकृषी ानाचे धड.े" 
संदभ सूची: 
१) मा. फ. गांजरे , डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांची भाषण ेखंड - 3, अशोक काशन, नागपरू. 
२) डॉ. बी. एम. क हाडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामािजक याय आिण प रवतन, पपळापुरे बुक िड ी युटस, नागपरू. 
३) डॉ. हाद लुलेकर, आनतं पैलूंचा सामािजक यो ा दिलततेरांसाठी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर, सायन पि लकेशन, ा. िल. 
पुण.े 
४) धनंजय क र,  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पॉ युलर काशन, मंुबई. 
५) ा. केशव मे ाम व इतर, (संपा.), डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर गौरव थं, महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, मंुबई. 
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''''डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचार व कामिगरीबाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचार व कामिगरीबाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचार व कामिगरीबाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचार व कामिगरी''''    
 

डॉ. शािल ाम गोपालराव शदे    
इितहास िवभाग मुख, नागनाथ महािव ालय ढा नागनाथ. िज. हगोली. 

 

िव ेिवना मती गेली I मतीिवना नीती गेली II 
नीतीिवना गती गेली I गतीिवना िव  गेले II 

िव ािवना शू  खचले I इतके अनथ एका अिव नेे केल ेII 
िव ा, हा रा ाचा ाण, अखंड जीवन व माणुसक ची ती िजवंत योत आह.े िव ाहाच सुधारणेचा पाया 

आह,े िव े या रसाचा िशवाय हदु थान सार या रा ा या अंगी के हाही मदपणा येणार नाही. असा िवचार क न 
महा मा योितराव फुल े यांनी सव थम ी व शु ा या शै िणक कायाला सु वात केली. डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांची महा मा योितराव फुलेला आपले गु  मानून यां यानतंर यांच ेउव रत काय पूण कर याचा य  
केला. 

"िश ण ह ेवािघणीचे दधू आह ेजो ाशन करील तो गुरगुर या िशवाय राहणार नाही" ह ेबाबासाहबेांनी 
ओळखले होते. हणूनच िव ा िमळव यासाठी यांनी खूप क   घेतले. यांनी 18-18 तास अ यास केला व िव ा 

ा  कर यासाठी ते इं लंड, अमे रकेत गेले व तेथील िव ापीठा या सव  पद ा यांनी ा  के या. आपण 
िमळिवले या िव ाचा िविनयोग यांनी आप या भारतीय समाजासाठी केला. 
िश णाच ेमह व िश णाच ेमह व िश णाच ेमह व िश णाच ेमह व ::::----        

डॉ. आंबेडकर हणतात, अ पृ य समाजा या व दिलत द:ुखी समाजा या सवागीण िवकासासाठी, उ वल 
भिवत ासाठी, उ तीसाठी, भरभराटी साठी कोणती गो  आव यक असेल तर ती हणजे 'िश ण' होय. यांनी 
राजकारणात स य भाग घे यासाठी, यांनी ान िमळव यासाठी केलेली तप या यांना िश ण ब ल असले या 
तळमळीचे ोतक हणजे बालपणी यांना सामािजक चालीरीती माणे सं कृत भाषा िशकता आले नाही तर यानंी 
ती भाषा अगदी उतारवयात िशकून घतेली. यां या मते "िश ण हणजे चा मानिसक व बौि क िवकास 
क न आणणारे सामािजक गुलामिगरी न  कर याचे, आ थक िवकास साध याचे व राजक य वातं य 
िमळिव याची श  आह"े. जर अ पृ यता न  करावयाची असेल व माणूस हणून जगायचे असेल तर 
िश णािशवाय तरणोपाय नाही. िश णप ती हणज े चा मानिसक व बौि क िवकास क न वतं यपणे 
िवचार कर याची श  िनमाण करणारे साधन होय. धममोठेपणा, दवैवाद, निशबवाद, यावरही ह ला करतात, त े
हणतात आईबाप मुलांना ज म दतेात, कम दते नाहीत ह े हणणे यो य नाही. आईबाप मुलां या आयु याला वळण 

लावू शकतात, ही गो  आप या लोकां या मनावर बबवून जर आप या मुलां या िश णाबरोबर मुली याही 
िश णासाठी धडपड केली तर आप या समाजाची गती झपा ाने होईल. िश णाने माणूस वािभमानाने जगतो. 
याची िववेकशीलता जागृत होते. वातं य, समता, बंधुता ही उ तम मुले अमलात आणायची असेल तर यासाठी 
यांना सवासाठी िश ण खुले असावे. िश णान े खरेखोटे याचे ान ा  होते. "िश ण हाच रा ीय उ तीचा 

मूलमं  आह"े ते हणतात सामािजक ातंी घडवायची असेल तर याची बीज ेबाल वयातच जली पािहजे. ातंी 
आिण प रवतन िश णािशवाय होऊ शकत नाही, िश ण ह े ांतीचे भावी साधन आह.े िश ण पी अमृत सवानी 

ाशन क न अमर झाले पािहजे. 
िश णासबंधंीची आबंेडकराचंी भिूमका िश णासबंधंीची आबंेडकराचंी भिूमका िश णासबंधंीची आबंेडकराचंी भिूमका िश णासबंधंीची आबंेडकराचंी भिूमका ::::----    
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"मागासवग य लोकांना िश ण स चे आिण मोफत केले तरच हा समाज िश ण घेईल, अ यथा तो 
अ ाना या अंधारातच चाचपडत राह याची श यता आह"े. ाथिमक िश णाचा सार रा ीय दृ ा अ यतं 
मह वाचा  आह.े स या या युगात या दशेातील ब जन समाज िनर र आह,े अशा दशेा या जीवन कलहात 
टकाव लागणार नाही. ाथिमक िश णाचा सव  सार सवागीण रा ीय गती या इमारतीचा पाया आह.े केवळ 

लोकां या मज वर हा  सोपिव यास ाथिमक िश णाचा सावि क सार हो यास खूप वेळ लागेल. ाथिमक 
िश णा या बाबतीत स चा कायदा करणे गरजेचे आह.े आज जगातील सव दशेांनी स चा कायदा क नच 
लोकांची िनर रता ह पार केली. 

" ान हणजे या जीवनाचा पाया आह े आिण हणूनच येक िव ा याने बु ीचा िवकास 
कर यासाठी, संगी हालअपे ा सहन क न ान िमळिवले पािहजे आिण िमळिवले या ाना या बळावरच 
वतं पणे िवचार करावयास िशकले पािहजे". 

िश ण हणजे ान हण करणे इतकेच न ह ेतर िव ा यानी वतं  िवचार करावा ही अपे ा ते ठेवतात. 
िश णाचा सार कर यासाठी महािव ालये व िव ापीठ यांची दखेील संयु पणे फार मोठी जबाबदारी आह.े 
1927 साली मंुबई िव ापीठा या संदभात िविधमंडळात आणले या िबलावर भा य करताना ते हणतात, 
"िव ापीठ ही एक संघटना आह ेअसे हणून चालणार नाही तर िव ापीठ व महािव ालय ह ेएकाच सं थेचे दोन 
मह वाचे घटक आहते. ह े दोन घटक संयु र या काम क  लागले तर पदवीपूण तथा पद ु र िव ा यात 
सां कृितक बदल घडिव याचे काय अिधक प रणामकारक क  शकतील. याच अिधवेशनात चचा करताना त े
हणतात, िश ण साराची गती पाहता असे दसून येते क , िश णा या बाबतीत सरकार फारच उदासीन दसत.े 

िश ण ह े येक पयत पोहोचिव याचे सरकारच े नैितक कत  आह.े हणून िश ण प ती अवलंबताना 
िश ण महागड े न बनिवता समाजातील सव तळागाळात या ग रबापयत पोहोचिवले पािहजे. याची सरकारन े
सव तपरी दखल घेतली पािहजे. ह ेसव जर सा य करावयाचे असेल तर सरकारने दिलत वगाला िश णा साठी 
काही खास सवलती दऊेन इतरां या बरोबरी पयत आणावे लागेल. तरच समाजात सव तरावर शै िणक समता व 
समानता आण यास मदत होईल. 

25 िडसबर 1927 ला डॉ. बाबासाहबेांनी जाहीर र या मनु मृतीचे दहन (होळी) केली. या संगी 
आंबेडकर हणतात, "तु ही मुल ना िश ण ा, ान, िव ा या गो ी ि यासंाठी आव यक आह.े "खाण तशी 
माती" िनपजने हणून मुल-ंमुली िशकली पािहजेत हणजे यांची सतंती तशीच िनपजेल. 

अ पृ यां या िश णासाठी डॉ. बाबासाहबेांनी केलेले यान डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांनी इ.स. 1813 
पासून 1828 पयत या काळातील अ पृ यां या िश णाचा आढावा िनवेदनात घेतला. या काळात ि टश 
नोकरशाही व भारतीय मं यांनेही आज पु षां या िश णाकड े फारसे ल  दले नाही. इ.स.1923 म ये मंुबई 
इलार यात स या ाथिमक िश णाचा कायदा असला तरी बाबासाहबेां या मते हा कायदा अ पृ यांची 
िश णाबाबत उघड मोठी फसवणूक होती. यामुळे अ पृ यां या िश णाची फार मोठी ददुशा झाली  िश ण 

ा णांनी यावे, अ पृ यांना िश णाची गरज नाही असा िव ास लोकल बोडा या सभासदाचा होता. हणूनच 
अ पृ यां या िश णात सुधारणा कर यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी काही सूचना के या. 

1. ाथिमक खाते लोकल बोडाकड ेन दतेा ते मंुबई सरकारकड े ावे. 
2. ाथिमक िश ण स चे केले पािहजे त े ऐि छक ठेवू नये, श या काय ा माणे ाथिमक शाळेत 

वेश न दवणे अिनवाय आह.े 
3. मुसलमाना साठी जे शै िणक िनयम केले आहते तेच िनयम अ पृ यां या िश णाबाबत लावावे. 
4. अ पृ य समाजातील िश ण घेतले या येक िव ा याला सरकारी नोकरीची खा ी िमळाली तरच 

यां या िश णास ो साहन िमळेल. डॉ बाबासाहबे आबेंडकरां या मते िश ण ह े माणसाला घडवीत असत,े जे 
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माणूस घडिवते ते िश ण त े हणजे ान आिण ा याचा सरेुख संगम होय. केवळ ान उपयोगाचे नाही तर ज े
उपयोगी येते त ेखरे ान. िश णाचा प रणाम िशल आिण चा र याची िन मती करणे असा असावा. याला िश ण 
ह े मू यािधि त हणज ेउ  नैितक आचार िनमाण करणारे असावे असा वाटत होत. " ंथ ह े या श च साधन 
आह"े. जी  आप या प ी आिण आप यापे ाही िश णावर अिधक ेम करत े या ला िश ण ेम मी 
हणाव. ह ेसांगतानाच यानंी िश णाचा िश त, िवकास आिण समाज िनयं ण आशी असलेला संबंध प  केला 

आह.े यां या मते लोकशाही यश वी करायची असेल तर जनता व (समाज) नैितक मू यािधि त िश णा ारे 
सं का रत असावा. लोकशाहीसाठी सुिशि त समाजाची अ यंत गरज आह.े िश ण निैतक मू यािधि त समाजाची 
लोकशाही ही सवािधक यश वी कवा हमखास यश वी क  शकेल. 
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::----        

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी दिलतांना िशका संघ टत हा व संघष करा असा मह वाचा संदशे दला. 
िश णामुळे मनु य जागृत होतो व याला आप या ह  व अिधकार याची जाणीव होती. यामुळे दिलतांना 
िश णािशवाय पयाय नाही असे बाबासाहबेांच ेमत होत.े िश णामुळे दिलतांची पृ यां या सामािजक व धा मक 
गुलामिगरीतूनही सुटका हो यास मदत होणार होती. यामुळे बाबासाहबेांनी बिह कृत िहतकारणी सभे या 
मा यमातून व तीगृह,े वाचनालय, ौढासाठीची रा ी या शाळा सु  के या. दिलत व ब जनां या िश णासाठी 
इ.स. 1945 म ये मंुबई येथ ेपीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना केली. या सोसायटीने 20 जून 1946 म ये 
मंुबईला िस ाथ कॉलेज तर 19 जून 1950 रोजी औरंगाबाद येथे िम लद महािव ालय सु  केले. आज या 
सोसायटी या शाळा, महािव ालय,े मंुबई, औरंगाबाद, नांदडे, कनाटक इ यादी भागात कायरत आहते. मराठवाडा 
िवभागासाठी वतं य िव ापीठ असावे असे यांना वाटत होते. यामुळे यानंी औरंगाबादला मराठवाडा िव ापीठ 
थापन कर यास पुढाकार घतेला व इ.स. 1958 साली औरंगाबादला िव ापीठ थापन झाले. याच िव ापीठाला 

14 जानेवारी 1994 ला नामांतर क न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ औरंगाबाद असे नाव 
दे यात आले. 

'िशका, संघ टत हा आिण सघंष करा' यातील त वात डॉ. आंबेडकरां या सव शै िणक िवचारांचे सार त व 
आह.े याशील बनन, अ याय अ याचारा या िवरोधात संघष करण आिण या येय ा ीसाठी संघटन बांधण 
हणजेच ांतीचा माग खुला करण होय. बाबासाहबेां या दृ ीने िश ण हीच शोषण मु ची पायवाट होती. 

भारतातील दिलत, ि या यां या दै यावरचा रामबाण उपाय हणजे िश ण होय. 
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::----    
1. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर गौरव ंथ - संपा दत महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, मुंबई. 
2. संपादक ाचाय टी.ए.गवळी, ा. सुखराम िहवराळे, डॉ.पी.ए.गवळी, ा. सुधीर ग हाणे - बाबासाहबे आंबेडकर गौरव ंथ. 
3. डॉ. अिनल कठारे - फुले, शा , आंबेडकर, पुनम काशन, कंधार. 
4. डॉ. अिनल कठारे, डॉ.महादवे वाघमारे, डॉ.गौतम पाटील - महारा ातील आंबेडकर चळवळीचा इितहास - िच मय काशन औरंगाबाद 

5. क र धनंजय - डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, पॉ युलर काशन, मुंबई. 
6. लोखंडे िह.गो. व लोखंडे भा.घ. - डॉ आंबेडकर स या ह, सुधीर काशन, वधा. 
7. भोळे भा.ल. - (अनुवाद) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अनुभव आिण आठवणी, सांकेत काशन, औरंगाबाद. 
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डॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकरआंबडेकरआंबडेकरआंबडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
 

ा. . . . राजकुमारराजकुमारराजकुमारराजकुमार    मोरेमोरेमोरेमोरे    
दयानंद कला महािव ालय, लातूर 

 

भारतीय संिवधानाच ेिश पकार, दीन दिलतांच ेउ ारक डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचं कतु व हणजे एक 
आदश व ेरणादायी असे आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतातील मागासले या वगा या गतीक रता 
आप या संपूण जीवनाचा याग क न भारतीय संिवधानाची  िन मती केली. या संिवधान िन मती मागचा मु य 
उ शे दशेातील जातीपातीचा भेदभाव आिण अ पृ यतेला मुळापासून न  करणे व अ पृ यता मु  समाजाची 
िन मती क न समाजाम ये ांती घडिवणे हा  होता. व थेन े माणसाच े जगणे इतके अगितक आिणलाचार 
बनिवले आह े क  साधा ास घेणे सु ा अवघड झालेले आह े अशावेळी मानवी अि त वाची लढाई लढणा या 
संघषशील ल ातील सामा य कायक यानी िनराश होऊन चालणार नाही अखेर या ासापयत सवश िनशी 
आपण लढले पािहज ेसंघष केला पािहजे. यासाठी आंबेडकरांनी 'िशका ,संघ टत हा !आिण संघष करा 'हा मूलमं  
दला. आप यातला अ ानपण दरू करावयाचा असेल तर िश णािशवाय तरणोपाय नाही हणून िश ण ह'े 

वािघणीचे दधू आह'े असे डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी अिभ  केले आह.े हद ू समाजा या अगदी खाल या 
थरातनू आ यामुळे िश णाचे कती मह व आह ेह ेमी जाणतो. खाल या समाजाची उ ती कर याचा  आ थक 
अस याचे मान यात येते पण ही मोठी चूक आह े हदु थानातील दिलत समाजाची उ ती करणे हणजे यां या अ , 
व  व िनवारा यांची सोय क न  यांना उ  वगाची सेवा करावयास लावणे न ह,े तर यां यातला अ ानपणाचा 
धागा दरू सा न यांना िश ण दणेे गरजेचे आह.े ान ह ेसामािजक श चे , समृ ीचे व स ेच ेउगम थान आह.े 

ाथिमक िश ण    
िश णा या िविवध सरांचा िवचार करताना ाथिमक िश णाचा  रा ीय दृ ीन े अ यंत मूलभूत व 

मौिलक आह े अशी डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांची िवचारसरणी होती बाबासाहबे असे हणतात' ाथिमक 
िश णाचा सावि क सार सवागीण रा ा या गती या इमारतीचा पाया आह.े केवळ लोकां या खुषीवर हा  
सोपिव यास ाथिमक िश णाचा सावि क सार हो यास क येक शतके लागतील हणूनच िश णा या बाबतीत 
स चा कायदा करावा लागतो तो आघाडीस आले या जगातील सव दशेांनी स चा कायदा क न लोकांची 
िनर रता ह पार केली असे आपणास दसून येत े .जे वग आधीच िश णाचा लाभ घेतात यां यावर िश णाची 
अथातच स  करावी लागत नाही यांना िश णाचे मह व कळत नाही व जे या बाबतीत उदासीन असतात 
यां याक रता आज स या काय ाची आव यकता असत.े' वरील िवचारातून ाथिमक िश ण ह े रा ा या 
गतीचा पाया आह ेह ेिस  होत.े 

िश क    हेहहेेहे    म यवतम यवतम यवतम यवत     कककक     
िश ण े ाम ये अ यंत मह वाची भूिमका पारपाडणारी  हणज े िश क होय .िश क हा कुठ या 

धमाचा ,कुठ या जातीचा नसतो तर ान संवधन क न ान सार करणे आिण कुठलाही दजुाभाव न करता सवाना 
िनरपे  भावनेन े ान वाटप करणे हा मु य हतेू िश कांचा असतो परंतु त कालीन प रि थतीम ये उ वण य 
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वगातील िश क अस यामुळे यांनी जी भूिमका वठवली ती चुक ची होती असे बाबासाहबे यानंा सुचवायच ेआह ेत े
हणतात ,'शाळेम ये नुस या बाराख ा िशकवाय या अस या तर ती गो  िनराळी पण शाळेत मुलांची मने 

सुसं कृत क न यांना समाज िहताच े यो य असे वळण लावायचे असते .शाळा हणज े उ म नाग रक तयार 
कर याच ेकारखान ेआहते अथात या कारखा यात फोर मन िजतका शहाणा असेल िततका उ म माल कारखा यातून 
बाहरे पडणार आह े शाळा हणज े काही हद ू उपहारगृह न ह े क  यात ा ण भटचारी ठेवला क  भागल े

ा णां या हातच अ  जरी सवाना चालत असल ेतरी ा णा या हातच ेिश ण या काळात कोणास चालणे श य 
नाही.'या पगारातून िश ण आिण समाजिहत यांचा अ यो य संबंध अस यामुळे पारंपा रक िश क बाबासाहबेानंा 
मा य नाही कारण पण या िश कान े वतः या दिृ कोनातून िश णिवषयक क पना आिण िश णिपठे ढ केली. 

ा यापकांची गुणव ा    
ाथिमक िश णाबरोबरच महािव ालयीन आिण िव ापीठीय िश णाचा िवचारही बाबासाहबेांनी केला 

आह े महािव ालयीन व िव ापीठीय तरावरील िश णाचा भाव िचरकालीन व पाचा असतो यामुळे 
िव ापीठ हा कारकून  काढ याचा कारखाना ठ  नय ेअशी यांची अपे ा आह ेह े हदु थानातील ा यापकांकड े
पा न यांनी खेद  केला आह े त े हणतात ,'मला वाटते क  थोडसे े पये िमळवावेत व आपली सुखान े
काल मणा करावी या पलीकड े आप या ोफेसराना आयु यात काही मह वाकां ाच नाही . या मह वकां े या 
अभावामुळेच यां या हातनू काहीही भरीव काय होत नसावे त े अधून मधून काही पा पु तकावर टपणे 
िलिहतात. टपणे िलिह या पलीकड ेकाही मह वाचे काय आह ेयाची मािहती यांना आह ेक  नाही कोण जाणे!' 
वरील उ गाराव न असे ल ात येते क  ा यापकां या व थ व सु त जीवनावर बाबासाहबेांनीकठोर हार केला 
आह.े आज या ा यापकां या मन: वृ ीवर िवदारक काश टाकून आपली भूिमका प  केली आह ेअथात काही 
अपवादाचा यांनी स मानपूवक उ लेख केला आह े ह े िवसरता येणार नाही. महािव ालयात िनरिनरा या 

ा यापकांकडून तेच तेच िवषय पु हा पु हा िशकिवले जातात यामुळे एक कारे कामाची पुनरावृ ी होते व 
िनरथकता वाढते याऐवजी अशी प ती अवलंबावी जणेेक न ा यापकां या िवषयांची िवभागणी होईल आिण 

ा यापकास आप या िवषयाचा पूण अ यास कर यास वाव िमळेल आिण यातूनच यास या या िवषयावर 
संशोधन काय कर यास भरपूर  सवड िमळेल . 
सहिश णाचा    परु कारपरु कारपरु कारपरु कार    

डॉ बाबासाहबे आंबेडकर सहिश णाचे पुर कत होत.े आगरकरा माणेच ी पु षांना एकच व एक  
िश ण दले पािहज ेअसे यांचे मत होत े हणूनच ि यांसाठी वतं  शाळा कवा कॉलेजेस यास यांची सहमती 
न हती कारण यांना ी-पु ष समानतेच े आिण ी-पु षांना एक  िश ण दणेे ही क पना जवायची होती. 
'ि यांचे िश ण पु षां या बरोबर एक  असल ेपािहजे.' ही यांची िवचारधारा याकाळी पुराणमतवादी लोकांना 
सुचणे श य न हत े . ी-पु ष िश ण एकत्र असावे ही क पनाच यांना भयंकर वाटत होती. ी िश णालाच 
मा यता न दणेारे एक पुराणमतवादी यांचा गट तर या िवचारसरणीचा बबी या दठेापासून िनषेध करीत होता. 
काही पुराणमतवादी न ा युगाची पावले ओळखून ी िश णाला िवरोध करीत न हते मा  यांना सहिश ण नको 
होत े ी-पु षां या नीितम ेचे बुजगावणे पुढे क न यांना सहिश ण अमा य केले होत.े ि यां या सहवासात 
रा न जो पु ष आपले मन ता यात ठेवू शकतो व पु षां या सहवासात जी ी आपले पाऊल वाकड ेपडणार नाही 
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याची खबरदारी घेत े यांना नीितमान हटल े पािहजे असे बाबासाहबेांना वाटते ी-पु षातील पर पर अनुदार 
भावना न  हो यासाठी ी-पु ष सहवासाची अ यंत आव यकता आह ेतशीच सहज िश णाची गरज आह ेअसा 
दिृ कोन ते वीकारतात. 
अ पृ यां या    िश णाचािश णाचािश णाचािश णाचा    वतंवतंवतंवतं     िवचारिवचारिवचारिवचार    

अ पृ यां या िश णािवषयी बाबासाहबेांनी वतं पणे िवचार  केल ेआहते यां यासाठी सवलतीची 
आिण िवशेष सोयीची तरतूद अपेि त आह ेअस ेमत  केले आह.े शै िणक दृ ीने ा ण वगाची  गती झाली 
परंतु अ पृ य तळागाळातील सामा यातील सामा य माणूस यांची गती मा  खंुटलेली होती अशा प रि थतीम य े
अ पृ य समाजातील सामा य माणूस हा िशकला पािहजे यासाठी िश ण ही अ यंत मह वाची गु क ली आह ेअसे 
बाबासाहबे यांना वाटत होत ं हणून अ पृ य व सामा यातील सामा य माणसांना वतं री या सवलत दऊेन यानंा 
िश ण दणेे ह े काळाची गरज आह.े यांची आ थक उ ती हणज े गती नाही तर यां यातील अ ान पण दरू 
करावयाचा असेल, यां यातला अंधार नाहीसा क न जीवन काशमय करावयाचे असेल तर िश णािशवाय 
तरणोपाय नाही असे परखड मत बाबासाहबेांनी त कालीन प रि थतीम ये  केल े आह.े उ मान ला 
मानप  वर आणायचे असेल तर अशा सामा य  सवलती द या पािहजेत अशी आंबेडकरांची अपे ा होती अस 
तु वगाला पूव च िवशेष सवलती ा  झाले असता तर तो वगणी आघाडीकड ेवाटचाल क  शकला असता असा 
यांना िव ास वाटतो पु पराज या वगाला सरकारन ेसवलती ा ात तरच आवर गती पदाकडे वाटचाल क  

शकेल असे बाबासाहबेांना खा ीपूवक वाटते एवढेच नाही तर खालचा वग वरचा वग यां यातील संभा  संघष 
करता येऊ शकेल असा आशावादही यांनी  केला 

अशा रीतीन ेएकोिणसा ा शतकात भारताला प रवतनवादी दृ ी दणेारे, बोधनाचे त व ान सांगणारे ज े
िवचारवंत होऊन गेले यात बाबासाहबे आंबेडकर यांचं नाव अ णी यावे लागते. यांनी मानवी जीवना या 
िविवध अंगाचा िवचार केला आप या एका लेखात ते हणतात, 'िश ण हणज े चा मानिसक व बौि क 
िवकास साध याच े व राजक य वातं य िमळिव याचे श  आह.े अथातच मानवा या सवागीण िवकासासाठी 
समाजातील सव तरातील लोकांसाठी िश ण ह े मह वाचे आह े िश ण ही अ , व , िनवारा या मुलभूत 
गरजांपैक  मह वाची गरज आह.े िश णाने माणसाला माणूस पण िमळत.े या या अि त वाची याला ओळख होत े

ि म वाचा िवकास यो य या दशेने हो यासाठी िश ण ह ेसाहबे ऊत साधन आह ेिश णािवषयी बाबासाहबे 
हणतात,' उपासमारीने शरीराच ेपोषण कमी झा यास माणूस हीनबल होऊन अ पायुषी होतो तसेच िश णा या 

अभावी तो िनबु  रािह यास िजवंतपणी दसु यांचा गुलाम होतो.' याचा अथ मानवी जीवना या सवागीण 
िवकासासाठी िश णािशवाय तरणोपाय नाही. वषानुवष समाजाम ये अिन  ढी परंपरा ,सामािजक िवषमता, 
अ याय, अ याचार धम- जात यात समाजरचना उभारलेली पाह यास िमळते या पारंपा रक िवचाराला छेद 

ायचा असेल तर िश ण ह ेअ यंत मोलाच ेआह ेअसे बाबासाहबेांनी सुचिवल ेआह.े 
िन कष    

१. बाबासाहबेांनी समाजा या सव तरातील लोकांना ाथिमक िश ण गरजेच ेआह े याचबरोबर उ  िश ण 
दले पािहजे असा आ ह धरला. 
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२. समता, बंधुता व याय हीमु ये समाजाम ये थािपत करावयाच े असेल तर िश णािशवाय तरणोपाय 
नाही. 

३. यांनी ी-पु ष सहिश णावरभर दला आह.े 
४. आज तुम यासाठी सवलतीचे िश ण व िवशेष योजना असा ात असा आ ह धरला. 
५. उ  िश णामुळे अ पृ य, दिलत समाजातील या उिणवा आहते या भ न िनघतील असे बाबासाहबेांना 

वाटते. 
६. उ  िश ण ा  करणा या लोकांनी आप या बांधवा कड ेल  दऊेन िजथे अ याय, अ याचार दसेल याला 

िवरोध केला पािहजे. 
संदभ    थंसचूीथंसचूीथंसचूीथंसचूी    
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›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“Öê ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö 
 

¯ÖÏÖ. ›üÖò. ³ÖãÃÖÖ ȩ̂ü ‹ÃÖ. †Ö ü̧. 
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ØÆü÷ÖÖê»Öß 

 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ ‘Ö™ü−Öê“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü ´Æü(Öæ−Ö ÃÖÖ¸êü •Ö÷Ö ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ−ÖÖ †Öêôû�ÖŸÖê. ¯ÖÏ×ŸÖ�ãú»ÖŸÖê“µÖÖ ³Ö¼üßŸÖ 
ŸÖÖ¾Öæ−Ö ÃÖã»ÖÖ�Öæ−Ö ×−Ö‘ÖÖ»Öê»Öê ²ÖÖ¾Ö−Ö�ú¿Öß ÃÖÖê−Öê ´Æü(Ö•Öê ŸµÖÖÓ“Öê †ÖµÖãÂµÖ ×¿Ö�Ö(ÖÖ´Öãôêû ŸÖê †×¬Ö�ú »Ö�ÖÖ�Öæ−Ö ˆšü»Öê. ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ 

†ÖµÖãÂµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Öªê»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¯Ö×Æü»Öê ¤îü¾ÖŸÖ ´ÖÖ−Ö»Öê. ŸÖê ´Æü(ÖŸÖÖŸÖ, “ ´ÖÖ—Öê ¯Ö×Æü»Öê ¤îü¾ÖŸÖ ×¾ÖªÖ ÆÖêµÖ, ×¾Öªê×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ 

−ÖÖÆüß, †Ö×(Ö ´ÖÖ(ÖãÃÖ�úßÆüß −ÖÖÆüß. ×¾ÖªÖÆüß ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ †¾Ö÷ÖŸÖ —ÖÖ»Öß ¯ÖÖÆüß•Öê. ŸÖß ´ÖÆüÖÃÖÖ÷Ö¸üÖ ÃÖÖ¸ü�Öß †ÖÆêü.” 1 Æüß ´ÖÆüÖÃÖÖ÷Ö¸üÖÃÖÖ¸ü�Öß 
†ÃÖ»Öê»Öß ×¾ÖªÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö �ú¸ü(µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü �Ö›üŸÖ¸ü ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»Öê. •ÖÖê ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏê´Ö �ú¸üŸÖÖê ŸÖÖê“Ö �Ö¸üÖ ×¾Öªê“ÖÖ 
¯Öã•ÖÖ¸üß †ÖÆêü †ÃÖê ŸÖê ´Æü(ÖŸÖ. ¾Ö ´Öß ×¾Öªê“Öß ¯Öæ•ÖÖ 24 ŸÖÖÃÖ �ú¸üŸÖÖê †ÃÖê ŸÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖ. Æüß ×¾ÖªÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö �ú¸ü(µÖÖÃÖÖšüß ŸÖê 18 ŸÖÖÃÖ 
†³µÖÖÃÖ �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê ¯ÖãÃŸÖ�ú ¾ÖÖ“Öæ−Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ �êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ “Öî−Ö ¯Ö›üŸÖ −ÖÃÖê. ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß 
¬Ö´ÖÔ ÷ÖÏÓ£Öê ¾ÖÖ“Öæ−Ö ŸÖê ¬Ö´ÖÔ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ÷ÖÖêÂ™üà¾Ö¸ü ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ™üÖ�ú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.  ŸµÖÖŸÖæ−Ö 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Ø“ÖŸÖ−ÖÖ»ÖÖ ×¤ü¿ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ−Öß ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö, †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖ“ÖÖ ÃÖ�ÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ 
†³µÖÖÃÖÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ×¤ü¿ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.  ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö �ÖÖ»Ö“µÖÖ £Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ−ÖÖ ¾Ö¸ü †Ö−Ö(µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ 

×¿Ö�ú×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê.  “ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¤æü¸ü �ú¸ü(µÖÖÃÖÖšüß †Ö×(Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �úºþ−Ö 

‘Öê(µÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö(Ö ÆüÖ ‹�ú ¸üÖ•Ö´ÖÖ÷ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ” 2 †ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ×¿Ö�Ö(ÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ»Öê»Öê 
†ÖÆêüŸÖ. ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ÷ÖŸÖß ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †Ö(ÖÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö�Ö(Ö ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™êü. 

†ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“µÖÖ ¾Ö›ü»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö�Ö(ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¬ÖÖÙ´Ö�ú ¾Öé¢Öß“Öê ÆüÖêŸÖê. ´Æü(Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß »ÖÆüÖ−Ö¯Ö(Öß“Ö 
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ¾Ö ü̧ “ÖÖÓ÷Ö»Öê ÃÖÓÃ�úÖ¸ü �êú»Öê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß ÷ÖÖê›üß »ÖÖ¾Ö»Öß ³Ö•Ö−Öê, ¤üÖêÆêü, ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ, †³ÖÓ÷Ö ŸµÖÖÓ−Öß †ÖÓ²Öêˆ�ú¸üÖÓ�ú›æü−Ö ¯ÖÖšü 
�úºþ−Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. »ÖÆüÖ−Ö¯Ö(Öß ‹�úÖ ÃÖŸ�úÖ¸ü �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖ ¤üÖ¤üÖ �êúôæûÃÖ�ú¸üÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ²Öã¬¤üÖ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê ¯ÖãÃŸÖ�ú ³Öê™ü ×¤ü»Öê. Æêü ¯ÖãÃŸÖ�ú 
¾ÖÖ“Ö»µÖÖ −ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö ´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü ¯Ö×¸ü(ÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸÖê ¯Öã¸üÖ(ÖÖŸÖ»µÖÖ �ú£ÖÖ ×�úŸÖß  ³ÖµÖÓ�ú¸ü †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü 
�ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öê. µÖÖ ²Öã¬¤üÖ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ“µÖÖ †Ö³µÖÖÃÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖÃŸÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü(µÖÖÃÖ ³ÖÖ÷Ö ¯ÖÖ›ü»Öê. ¿ÖÖ»ÖêµÖ †³µÖÖÃÖ�Îú´ÖÖŸÖß»Ö 
¯ÖãÃŸÖ�êú ¾ÖÖ“Ö(µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ±úÖ¸ü ¸üÃÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖê †Ö¾ÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÃŸÖ�êú ¾ÖÖ“Ö(µÖÖÃÖ †Ö¾Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖ. 

÷ÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öê ´ÖÆ¢¾Ö ×¾ÖÂÖµÖ �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ŸÖê ´Æü(ÖŸÖ, “ ÷ÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“Ö−Ö Æêü –ÖÖ−Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ¾ÖÖœü×¾Ö(µÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü 

ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö �ú¸ü´Ö(Öæ�ú ¾Ö †Ö−ÖÓ¤ü ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö �ú¸ü(µÖÖ“Öê ˆŸ�éúÂ™ü ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü.” 3  
†ÖÓ²Ö›êü�ú¸ü ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ�ú›êü Æü¼ü �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß Æü»ÖÖ×�Ö“Öß 

†ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“ÖÖ Æü¼ü ¯Öã¸ü¾Ö(Öê †¾Ö‘Ö›ü ÆüÖê‡Ô. ŸÖ¸üßÆüß †¿ÖÖ ¯Ö× ü̧ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸÖê ´Öã»Öß“Öê ¤üÖ×÷Ö−Öê ÷ÖÆüÖ−Ö šêü¾Öæ−Ö 
¯ÖãÃŸÖ�êú †Ö(Öæ−Ö ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“Öê Æêü †Ö¾ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öê ¾Öê›ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ −ÖÃÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Öã»ÖÖ“µÖÖ Æü¼üÖ ¯Öãœêü ŸÖê Æêü 
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆü−Ö �ú¸üŸÖ.  

†ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ−Öß †Ö¾ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öê ¯ÖãÃŸÖ�ú ×´ÖôûÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ‹�ÖÖ¤üÖ ÊÖ »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖ»ÖÖ �ÖÖ‰ú ×´ÖôûÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü •ÖÖê †Ö−ÖÓ¤ü 
ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÃÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ¤üÆüÖ ²ÖÖµÖ ¤üÆüÖ“µÖÖ »ÖÆüÖ−Ö¿ÖÖ �ÖÖê»ÖßŸÖ �ãú™ãÓ²ÖÖÃÖÆüßŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»Öß ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü 
•ÖÖê¯ÖÖÃÖ»Öß. ‹�ÖÖ¤êü ¯ÖãÃŸÖ�ú ÆüÖŸÖÖŸÖ ¯Ö›ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖãªÖ»ÖÖ ŸÖê »ÖÖ»Ö †Ö×(Ö ×−ÖóµÖÖ ¿ÖÖ‡Ô−Öê †Ö¬ÖÖê ȩ̂ü×�ÖŸÖ �ú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖ. †Ö×(Ö ¯ÖãÃŸÖ�ú ¾ÖÖ“Öæ−Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öê Ã´Ö¸ü(Ö �ú¸üŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“µÖÖ �ãúšü»µÖÖ ¯ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü �úÖê(ÖŸÖÖ ´Öã§üÖ †ÖÆêü Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
»Ö�ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖê. 

¯ÖãÃŸÖ�êú �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸ü(µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃÖÓ÷Öß ŸµÖÖÓ−Öß ×−ÖµÖ´ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘Ö−Ö �úºþ−Ö ´Æü(Ö•Öê ¸êü»¾Öê“Öê ×ŸÖ�úß™ü −Ö �úÖœüŸÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �êú»ÖÖ ¾Ö 
¾ÖÖ“Ö»Öê»µÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖãÃŸÖ�êú �Ö¸êü¤üß �êú»Öß. •Ö¾Öôû ¯ÖîÃÖê †ÃÖ»Öê �úß ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖµÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö “ÖãÓ²Ö�úÖÃÖÖ¸ü�Öê ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“µÖÖ ¤ãü�úÖ−ÖÖ�ú›êü 
†Öêœü»µÖÖ •ÖÖŸÖ. ²Ö›üÖê¤üµÖÖ“Öê ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›æü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß´Öãôêû †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ˆ““Ö 
×¿Ö�Ö(ÖÖÃÖÖšüß †´Öê×¸ü�êú»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¿Ö�ú»Öê. †´Öê¸üß�êú»ÖÖ ÷Öê»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öß ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ¯Öã̧ ü×¾Ö(µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû ¯ÖîÃÖê 
−ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−Öß •Öã−µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“Öê ¤ãü�úÖ−Ö ¿ÖÖê¬Öæ−Ö �úÖœü»Öê ¾Ö †¬µÖÖÔ ×�ú´ÖŸÖßŸÖ ¯ÖãÃŸÖ�êú �Ö¸êü¤üß �êú»Öß. †¿Öß •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ¤üÖê−Ö Æü•ÖÖ¸ü 
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¯ÖãÃŸÖ�êú ŸµÖÖÓ−Öß •Ö´ÖÖ �êú»Öß. †¬µÖÖÔ Ø�ú´ÖŸÖßŸÖ ¯ÖãÃŸÖ�êú ‘Öê(µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ¯ÖîÃÖê −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ˆ¯ÖÖ¿Öß ¸üÖÆü(µÖÖ“Öß ¾Öêôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öß. ÊÖ“Ö 
¯ÖãÃŸÖ�úÖÓ“ÖÖ †šü¸üÖ-†šü¸üÖ ŸÖÖÃÖ †³µÖÖÃÖ �úºþ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ŸÖê£Öê ‹´Ö. ‹. ¾Ö ¯Öß‹“Ö. ›üß. Æüß ¯Ö¤ü¾Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �êú»Öß. 

†ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ−ÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ¯Öãœêü ³Öæ�ú »ÖÖ÷ÖŸÖ −ÖÃÖê ¾Ö ×�úŸÖßÆüß ¯ÖãÃŸÖ�êú ¾ÖÖ“Ö»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖê™ü ³Ö¸üŸÖ −ÖÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�ú 
¾ÖÖ“Ö−ÖÖ´Öãôêû ¯ÖŸ−Öß�ú›êü ²Ö‘Ö(µÖÖÃÖÆüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾Öêôû ×´ÖôûŸÖ −ÖÃÖê. ²Ö¸êü“Ö¾ÖêôûÖ •Öê¾Ö−Ö �ú¸üŸÖÖ−ÖÖÆüß ŸÖê ¯ÖãÃŸÖ�ú ¾ÖÖ“ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖê ˆ““Ö 
×¿Ö�Ö(ÖÖÃÖÖšüß �úÖê»ÖÓ×²ÖµÖÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü »ÖÓ›ü−Ö µÖê£Öê ÷Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¾Ö »ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ µÖÖÓ“Öß †Öêôû�Ö —ÖÖ»Öß. »ÖÖ»ÖÖ 
»Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Öêôû »ÖÓ›ü−Ö“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üßŸÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÊÖ »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üßŸÖ µÖê(ÖÖ¸ü ¯Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ 
×¾ÖªÖ£Öá †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü †ÃÖÖµÖ“Öê. ŸÖê£Öê µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ “ÖÖ»ÖÖµÖ“Öß ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»Öê 
»ÖÓ›ü−Ö µÖê£Öß»Ö ×¿Ö�Ö(Ö †Ö™üÖê¯Öæ−Ö ŸÖê ²ÖÖê™üß−Öê ´ÖÖµÖ¤êü¿Öß ¯Ö¸üŸÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö ¾Öêôûß ŸµÖÓÖ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ−Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ŸÖß−Ö ¯Öê™ü¶Ö 
¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖê™üß−Öê ³ÖÖ ü̧ŸÖÖŸÖ ¯ÖÖšü¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯Ö Ó̧üŸÖã •Ö´ÖÔ−Öß“µÖÖ ¯ÖÖ−ÖÃÖã¹Óý÷ÖÖ−Öê ŸÖß ²ÖÖê™ü ²Öã›ü¾Ö»µÖÖ ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓ“µÖÖ ¯Öê™ü¶ÖÓ−ÖÖ 
•Ö»ÖÃÖ´ÖÖ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû Æüß ¯ÖãÃŸÖ�êú †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×´Öôû(ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê †ÖêŒÃÖÖ²ÖÖêŒÃÖß ÆüÖê‰ú−Ö 
œüÃÖÖœüÃÖÖ ¸ü›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖ�êú ¯ÖÏê´Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖãÃŸÖ�úÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. 

1927 “µÖÖ ´ÖÖ“ÖÔ ´Ö×Æü−µÖÖŸÖ ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ´Ö»Öê×¸üµÖÖ−Öê †Ö•ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö¸üôû“µÖÖ ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê 
†ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü(µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£ÖêÆüß ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¸üÖ´Ö �ú¸ü(µÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¾ÖÖ“Ö−Ö “ÖÖ»Öæ“Ö šêü¾Ö»Öê µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß –
ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸üß“Öê ¾ÖÖ“Ö−Ö �êú»Öê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“ÖÖ ¸üÖ÷Ö µÖêŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß –ÖÖ ȩ̂üÀ¾Ö¸üß ¾Ö ¸üÖ´ÖÖµÖ(Ö µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“Ö−Ö ÃÖæ�´Ö 
ÆüÖêŸÖê. –ÖÖ¸êüÀ¾Ö¸üß¾Ö¸ü †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¯ÖÏ¾Ö“Ö−Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. 

†ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ(ÖÃÖÖ¯Öê�ÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“ÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ †×¬Ö�ú ×¯ÖÏµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�ú ¾ÖÖ“ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê �úß ¯Öã¡Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖß“ÖÖ 
†Ö−ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü †Ö×(Ö ¾ÖÖ“Ö−Ö, ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü †Ö×(Ö ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“Öê ¤ãü�úÖ−Ö, ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü †Ö×(Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖ †ÃÖê 
ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖ−µÖ ÃÖ´Öß�ú¸ü(Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü −ÖêÆü´Öß Æü´Ö�ÖÖÃÖ¯Ö(Öê ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“µÖÖ ¤ãü�úÖ−ÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖ 
†ÃÖŸÖ. �úÖ¸ü(Ö ¯ÖãÃŸÖ�ú ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ(ÖÃÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖ−Öü, †Ó¬Ö:�úÖ¸ü, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ»Öê»Öê¯Ö(ÖÖ −ÖÖÆüßÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¾Ö 
ŸµÖÖ»ÖÖ ›üÖêôûÃÖ¯Ö(ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öæ(ÖÔ̄ Ö(Öê ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ—Öê ÃÖ¾ÖÔ †ÖµÖãÂµÖ ×¾ÖªÖ£Öá ´Æü(Öæ−Ö •ÖÖ¾Öê †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ 

ÆüÖêŸÖß. “ ÃÖŸÖŸÖ ×¿Ö�úŸÖ ¸üÖÆü(Öê ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ Ã£ÖÖµÖß ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ(ÖÃÖÖ»ÖÖ ²ÖÆãüÁÖæŸÖ ÃÖãÃÖÓÃ�éúŸÖ ²Ö−Ö×¾Ö(µÖÖŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ 
ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ÆüÖêŸÖÖê †¿Öß ŸµÖÖ“Öß ¬ÖÖ¸ü(ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ×¿Ö�Ö(Ö ‘Öê(Öê †�ÖÓ›ü ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö ´Ö−Ö †Ö×(Ö ¾ÖÖ“Ö−Ö µÖÖ ¯ÖÏ×�ÎúµÖê“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö 
‘Ö™ü�ú †ÖÆêüŸÖ. Æêü ‘Ö™ü�ú ×�ÎúµÖÖ¿Öß»Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ ¯Ö×¸ü(ÖÖ´Ö�úÖ¸ü�ú ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›üŸÖê. ŸµÖÖÓ−Öß †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ �Ö(ÖÖ»ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ 

¾ÖÖ“Ö−Ö �êú»Öê.” 4 ´ÖÖ(ÖÃÖÖ−Öê ×¾Öªê“Öß –ÖÖ−Ö»ÖÖ»ÖÃÖÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê �úÖ¸ü(Ö ×¾ÖªÖ Æüß †£ÖÖÓ÷Ö ÃÖÖ÷Ö¸üÖÃÖÖ¸ü�Öß †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™ê.ü 
´ÖÖ(ÖÃÖÖ−Öê •Ö−´Ö³Ö¸ü •Ö¸üß ×¿Ö�Ö(Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ŸÖ ü̧ß ÷Öã›ü‘ÖÖ³Ö¸ü –ÖÖ−ÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ŸÖê ´Æü(ÖŸÖ. 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß ÃÖÖµÖ´Ö−Ö �ú×´Ö¿Ö−Ö»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ, ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü(µÖÖÃÖÖšüß 1928 »ÖÖ ›üÖò. 
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“Öß µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß¾Ö¸ü ×−ÖµÖãŒŸÖß —ÖÖ»Öß. †Ö¯Ö»ÖÖ †³µÖÖÃÖ ŸÖ¸ü †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö �úÖµÖªÖ“ÖÖ †ÖÆêü. †Ö×(Ö ŸµÖÖ´Öãôêû 
ÃÖÖµÖ´Ö−Ö �ú×´Ö¿Ö−Ö ¯Öãœêü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ “Öã¯Ö ²ÖÃÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö ¾Ö “Öã¯Ö²ÖÃÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ¾Ö †Ö¯Ö(Ö •Ö¸ü “Öã¯Ö ²ÖÃÖ»ÖÖê ŸÖ ü̧ 
†Ã¯ÖéÂµÖŸÖÖ ×−Ö¾ÖÖ¸ü(ÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™ü−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ �úÖÆüß �ú¸üŸÖÖ µÖê(ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß ×´Ö¡ÖÖÓ�ú›æü−Ö 500 ºþ. ˆÃÖ−Öê ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö 
ŸµÖÖ“Öß ¯ÖãÃŸÖ�êú †Ö(Öæ−Ö †³µÖÖÃÖ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. ÊÖ †³µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¤üÖê−Ö †Öšü¾Ö›êü †Ö¯Ö»µÖÖ †Öò×±úÃÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖÆêüºþ−Ö �ãú»Öǣ Ö 
»ÖÖ¾Öæ−Ö �úÖë›æü−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖ�úÖ ¬µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ¬¤üËÖ¸üÖÃÖÖšüß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 

¯ÖãÃŸÖ�ú Æêü ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾Ö �úß ¯ÖÏÖ(Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖÃÖÖšüß ŸÖê �úÖÆüßÆüß �ú¸üÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ –ÖÖ−Ö ¤êü(µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö 
¯ÖãÃŸÖ�úÖ“µÖÖ ÃÖ¤üˆ¯ÖµÖÖê÷Ö �ú¸ü(µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö(Ö ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓ“Öß “ÖÖê¸üß �êú»µÖÖ“Öß �ú²Öã»ÖßÆüß ŸÖê ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ�ú›æü−Ö ¾ÖÖ“Ö(µÖÖÃÖÖšüß 
†Ö(Ö»Öê»Öß ¯ÖãÃŸÖ�êú ¯Ö ü̧ŸÖ ¤êü(Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ¾Ö¸ü µÖê‡Ô. ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß 20 ŸÖÖêôêû ÃÖÖê−µÖÖ“Öê ¤üÖ×÷Ö(Öê ÷ÖÆüÖ(Ö šêü¾Ö»Öê. ×¾Ö¬ÖÖ−Ö 
ÃÖ³ÖÖ÷ÖÏÆüÖŸÖÆüß ¯ÖãÃŸÖ�êú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß 1933 »ÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓÃÖÖšüß •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö †−Öê�ú ×šü�úÖ(ÖÖ“µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ 

�úºþ−Ö ‘ ¸üÖ•Ö÷ÖéÆ’ ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓ¾Ö¸ü ‡ŸÖ�êú ¯ÖÏê´Ö �ú¸ü(ÖÖ¸üÖ ¾Ö ¯ÖãÃŸÖ�úÖÃÖÖšüß ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö(ÖÖ¸üÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÖÖ(ÖæÃÖ ÆüÖê(Öê −ÖÖÆüß.  
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ÖÓ“Öêü ÷ÖÏÓ£ÖÖ¿Öß †ŸÖæ™ü †ÃÖê −ÖÖŸÖê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸êü �ãú(ÖßÆüß ×¯ÖÏµÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ÷ÖÏÓ£Ö Æêü“Ö 

ŸµÖÖÓ“Öê ÷Öãºþ, ×´Ö¡Ö ÆüÖêŸÖê ŸÖê“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖê, ŸÖê“Ö ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¬ÖÖ¸üÖ“Öß �úÖšüß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê ´Æü(ÖŸÖÖŸÖ, “ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ 
¿ÖÖÓŸÖ †ÖµÖãÂµÖ ¾Öê“Ö−µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ †Ö−ÖÓ¤ü −ÖÖÆüß. ¯ÖãÃŸÖ�êú ´Ö»ÖÖ ×¿Ö�ú×¾ÖŸÖÖŸÖ, ´Ö»ÖÖ −Ö¾Öß ¾ÖÖ™ü ¤üÖ�Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ ´Æü(Öæ−Ö ´Ö»ÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�êú 

†×¬Ö�ú ×¯ÖÏµÖ †ÖÆêüŸÖ.”  ‡ŸÖ�êú ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖãÃŸÖ�úÖ¿Öß −ÖÖŸÖê •Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. 
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ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü •ÖÖ÷Öæ−Ö ¯ÖãÃŸÖ�êú ¾ÖÖ“Ö−Ö “ÖÖ»Öæ †ÃÖê ‹�ÖÖ¤üÖ Æü×¸ü³ÖÖ‰ú †Ö¯Ö™êü µÖÖÓ“Öß �úÖ¤Óü²Ö¸üß ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ŸÖê ‡ŸÖ�êú ´Ö÷−Ö —
ÖÖ»Öê �úß, »ÖÖ�ú›üÖ“µÖÖ ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾Ö»Öê»Öß ´Öê(Ö²Ö¢Öß Æüôæû Æüôæû �ú´Öß ÆüÖêŸÖ ÷Öê»Öß ¾Ö ŸÖß •ÖôûŸÖ •ÖôûŸÖ ¿Öê¾Ö™üß ™êü²Ö»ÖÖ“µÖÖ »ÖÖ�ú›üÖ−Öê ¯Öê™ü 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. »ÖÖ�ú›üÖ“ÖÖ ¾ÖÖÃÖ µÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ �ãúšêü ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ³ÖÓ÷Ö»Öß. ‡ŸÖ�êú ŸÖê ´Ö÷−Ö ÆüÖê‰ú−Ö ¾ÖÖ“Ö−Ö �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖ. ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ−ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö �úÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›æü −ÖµÖê ´Æü(Öæ−Ö �ú¬Öß �ú¬Öß ŸÖê �úÖ¯ÖÃÖÖ“Öê ²ÖÖêôêû �úÖ−ÖÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. 

¾ÖÖ“ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ‹�ÖÖ¤êü ¯ÖãÃŸÖ�ú ŸµÖÖÓ−ÖÖ Æü¾Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê ¯ÖãÃŸÖ�ú ×´Öôû×¾Ö(µÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ŸÖ¿ÖÖ“Ö †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ´Æü(Ö•Öê ÆüÖ±ú¿Ö™Ôü 
¾Ö »ÖãÓ÷Öß ‘ÖÖ»Öæ−Ö ÷ÖÖ›üß−Öê •ÖÖŸÖ ¾Ö ¯ÖãÃŸÖ�ú ×¾Ö�úŸÖ †Ö(Öæ−Ö †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ ²ÖÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ÆüÖê‡Ô. 1948 »ÖÖ ŸÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö 
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê �úÖµÖ¤üÖÓ´Ö¡Öß †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¯Öã(µÖÖŸÖ ŸÖß−Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÃÖÖšüß �úÖ´ÖÖ×−Ö×´Ö¢Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¯Öã(µÖÖŸÖß»Ö ‡Ó™ü¸ü−Öò¿Ö−Ö»Ö ²Öã�ú ›êü¯ÖÖêŸÖ 
¿ÖÖÃÖ�úßµÖ µÖÓ¡Ö(Öê»ÖÖ �ãúšü»ÖßÆüß �Ö²Ö¸ü −Ö ¤êüŸÖÖ †“ÖÖ−Ö�ú †Ö»Öê. ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß ¯Öã(µÖÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖÆü(µÖÖÃÖÖšüß 
¤ãü�úÖ−ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ŸµÖÖÓ“Öê “ÖÖÆüŸÖê •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê. ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ¸ÃŸÖÖ ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ¤ü�úÖ−ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü †Ö»Öê ¾Ö 
»ÖÖê�úÖÓ−ÖÖ ¤ü¿ÖÔ−Ö ×¤ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ “ÖÖÆüŸÖê ÷Öê»Öê. †ÃÖê ¯ÖãÃŸÖ�úÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ �ú¿ÖÖ“ÖêÆüß ³ÖÖ−Ö ¸üÖÆüŸÖ −ÖÃÖê. †ÃÖÖ“Ö ‹�ú ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö †Öî Ó̧ü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê 
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ´ÖÆüÖ−Öã³ÖÖ¾Ö ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê ¤ãüÙ´Öôû ÷ÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“Ö(µÖÖ“Öß †Öêœü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ‡ŸÖ�úß »ÖÖ÷Ö»Öß ÆüÖêŸÖß �úß ÷ÖÖ›üß“ÖÖ “ÖÖ»Ö�ú −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¾ÖÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß 
ˆ¿Öß¸ü ÆüÖêŸÖÖêµÖ ´Æü(Öæ−Ö Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ •Öß¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Öæ−Ö ŸÖê ×´ÖØ»Ö¤ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ÷Öê»Öê. ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö ´ÖÆüÖ−Öã³ÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ 
†³µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ−Öß �êú»ÖÖ. †ÃÖê ŸÖê ¯ÖãÃŸÖ�úÖ�ú›êü ¤êü¿Ö³ÖÖ−Ö ×¾ÖÃÖºþ−Ö †Ö�úÙÂÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.  

1951 »ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ×¿Ö�Ö(ÖŸÖ•–Ö ÁÖß. ›üß. ‹. ŸÖê»ÖÓ÷Ö µÖÖÓ“Öê ¤ãü:�Ö¤ü ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú ±úÖ¸üÃÖê 
¯ÖãÃŸÖ�ú ¯ÖÏê´Öß −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß ™Òü�ú³Ö¸ü ¯ÖãÃŸÖ�êú ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß ‹�úÖ¤üÖ“Ö ×¾Ö�úŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ‡ŸÖ�úß ¯ÖãÃŸÖ�êú ‹�ú¤üÖ“Ö �Ö¸êü¤üß �ú¸ü(ÖÖ¸üÖ 
¤ãüÃÖ¸üÖ �ãú(ÖßÆüß ´ÖÖ(ÖæÃÖ •Ö÷ÖÖŸÖ †Ö¯Ö(ÖÖÃÖ ÃÖÖ¯Ö›ü(ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ‡ŸÖ�êú ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏê´Ö ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖê 

†×³Ö´ÖÖ−ÖÖ−Öê ´Æü(ÖŸÖ, “My Library is just like an ocean.”  †Ö×(Ö ÊÖ ÷ÖÏÓ£ÖÃÖÖ÷Ö¸üÖŸÖæ−Ö ‹�ÖÖ¤êü ¯ÖãÃŸÖ�ú ¿ÖÖê¬Ö(Öê ´Æü(Ö•Öê 
†¾Ö‘Ö›ü †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖãÃŸÖ�ú ¿ÖÖê¬Öæ−Ö ÃÖÖ¯Ö›üŸÖ −ÖÃÖê. ¾Ö ¯ÖãÃŸÖ�ú ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê 
†ÃÖê. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ŸÖê ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“µÖÖ ¤ãü�úÖ−ÖÖŸÖ •ÖÖ‰ú−Ö ŸµÖÖ“Ö ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“Öß −Ö¾Öß−Ö ¯ÖÏŸÖ ŸÖê †Ö(ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.  

›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ‹�ú¤üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖÆüß ×´Ö¡ÖÖÓÃÖÆü −ÖÖ»ÖÓ¤üÖ µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ×šü�úÖ(ÖÖÃÖ ³Öê™ü ¤êü(µÖÖÃÖÖšüß ÷Öê»Öê. ¾Ö ŸÖê£Öê 
÷Öê»µÖÖ¾Ö¸ü  ²ÖÖî¬¤ü ¯ÖãÃŸÖ�êú ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖæ−Ö −ÖÖ´Ö¿ÖêÂÖ ¾ÆüÖ¾ÖßŸÖ ´Æü(Öæ−Ö 2500 ¾ÖÂÖÖÔ ¯Öæ¾Öá −ÖÖ»ÖÓ¤üÖ ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ³ÖµÖÓ�ú¸ü 
†Ö÷Öß“Öê ×−Ö×¸ü�Ö(Ö �êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖ ×šü�úÖ(ÖÖ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæü−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¸ü›æü †Ö»Öê. �úÖ¸ü(Ö ŸÖê ¤æüÙ´Öôû ÷ÖÏÓ£Ö †Ö•Ö †ÃÖŸÖê ŸÖ ü̧ ŸÖê ´Ö»ÖÖ 
¾ÖÖ“ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÃÖŸÖê. †ÃÖê ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖê»Ö¾Öæ−Ö ¤üÖ�Ö×¾Ö»Öê ¾Ö †Ö•Ö †Ö¯Ö(Ö µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖÓ−ÖÖ ´Öã�ú»ÖÖêŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ 
¾ÖÖ™ü»Öê. †¿Öß ¯ÖãÃŸÖ�ú ¾ÖÖ“Ö(µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß †ÃÖê»Öê»Öß ŸÖôû´Öôû µÖÖ¾Öºþ−Ö »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. 

›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ−ÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ×¾Ö−ÖÖ £ÖÖê›êüÆüß �ú¸ü´ÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ˆšüŸÖÖ−ÖÖ, ²ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ, ±úÖ¾Ö»ÖÖ ¾Öêôû ×´ÖôûÖ»ÖÖ ŸÖê£ÖêÆüß 
¯ÖãÃŸÖ�êú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. —ÖÖê¯ÖŸÖÖ−ÖÖÆüß ¯ÖãÃŸÖ�êú ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö¯Ö¡Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖÖµÖ“Öß. †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ �Ö(ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 
¯ÖãÃŸÖ�êú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. †÷Ö¤üß ¿Öê¾Ö™üßÆüß ŸµÖÖÓ−Öß ¯ÖãÃŸÖ�úÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¯ÖÏÖ(Ö ÃÖÖê›ü»ÖÖ ‡ŸÖ�êú ¯ÖãÃŸÖ�úÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏê´Ö �ú¸ü(ÖÖ¸üÖ 
¾µÖŒŸÖß ¤ãüÃÖ¸üÖ �úÖê(ÖßÆüß •Ö÷ÖÖŸÖ ÆüÖê(Öê −ÖÖÆüß.  
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ :- 
1) ÃÖÓ̄ ÖÖ. ›üÖò. ±ú›ü�êú ³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ü - ‘›üÖò.  †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö Ø“ÖŸÖ−Ö’  ´Öò•ÖêÛÃ™ü�ú ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö ¯Öã(Öê- 1989  ¯ÖéÂ™ü �Îú. 2 

2) ÃÖÓ̄ ÖÖ. ¤üµÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü-  ‘›üÖò.  ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ÷ÖÖî̧ ü¾Ö÷ÖÏÓ£Ö’  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×(Ö ÃÖÓÃ�éú×ŸÖ ´ÖÓ›üôû ´ÖãÓ²Ö‡Ô- 1993 ¯ÖéÂ™ü �Îú. 413 
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›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü : ¾µÖÛŒŸÖŸ¾Ö †Ö×�Ö �úŸÖéÔŸ¾Öü                                            
 

¯ÖÏÖ. ›üÖò. −Ö¾Öß−Ö �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖêôÓû�êú 
−ÖÖ÷Ö−ÖÖ£Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, †ÖïœüÖ (−ÖÖ.) 

 

³ÖÖ¸üŸÖ ¸üŸ−Ö, ¤ü×»Ö¢ÖÖê¬ÖÖ¸ü�ú ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−Ö †Ö×&Ö �úÖµÖÖÔÃÖÓ²Ö¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ 

ŸµÖÖ÷Ö ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü µÖêŸÖÖê. ¯Ö¤ü¤üü×»ÖŸÖÖÓ ²Ö¤ü¤ü»Ö“Öß ¯ÖÖê™ü×ŸÖ›ü−Öê ŸÖôû´Öôû †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ¾µÖŒŸÖß¢¾ÖÖ“Öê �úŸÖéÔŸ¾ÖÆüß ´ÖÆüÖ−Ö 

†ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖôûÖ÷ÖÖôûÖŸÖß»Ö ³Ö¸ü›ü»µÖÖ •ÖÖ&ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ´Ö¬µÖê †ŸµÖÓŸÖ ŸÖôû´Öôû ÆüÖêŸÖß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö 
¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ‘Ö™ü�úÖ“Öê ´Öã»Ö÷ÖÖ´Öß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ †¯Öê×�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ¾Ö÷ÖÔ ´Æü&Ö•Öê Ã¡Öß-¿Öæ¦üÖÓ¤üß Æêü †–ÖÖ−Ö †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ 

µÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öß“ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÂÖÖÔ−Öã¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü:�ÖÖ−ÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖê›ü&ÖÖ¸êü ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü Æêü ‹�ú ´ÖÆüÖ−Ö 

¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ÆüÖêŸÖê ¯Ö× ü̧ÛÃ£ÖŸÖß¿Öß †Ö×&Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß —Ö÷Ö›ŸÖÖ †Ö»Öê»Öê †−Öã³Ö¾Ö †Ö×&Ö ¾ÖÖ“Ö−ÖÖŸÖæ−Ö, †³µÖÖÃÖÖŸÖæ−Ö ×´Öôû¾Ö»Öê»µÖÖ 

×“Ö×�úŸÃÖ�ú ¾Öé¢Öß“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß−Öê ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ •Ö−ÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖ×&Ö¾Ö �úºþ−Ö ×¤ü»Öß. ×¾Ö¬Öß–Ö, †£ÖÔŸÖ•–Ö, ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ÷ÖÖœü 

†³µÖÖÃÖ�ú, ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ�úÖ¸ü ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ−Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ, †Ã¯Öé¿µÖ, ×¯Ö›üßŸÖÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê �úÖµÖ¤êü �êú»Öê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ 

×¿Ö�Ö&ÖÖ“ÖÖ ÆüŒ�ú ×´Öôû¾Öæ−Ö ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü �úŸÖÔ¾µÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖ&Öß¾Ö �úºþ−Ö ×¤ü»Öß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ¾Ö÷ÖÖÕ−ÖÖ 

ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �ú¸ü&µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß ‘ ×¿Ö�úÖ †Ö×&Ö ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ¾ÆüÖ’  ÆüÖ ´ÖÖê»ÖÖ“ÖÖ ´ÖÓ¡Ö ×¤ü»ÖÖ. ´ÖÖ&ÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ&ÖæÃÖ ´Æü&Öæ−Ö •Ö÷Ö&µÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü 

×´Öôû¾Öæ−Ö ×¤ü»ÖÖ.  
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ �úÖôûÖŸÖ †Ö×&Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ »ÖœüÖ‡ÔŸÖÆüß •Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê †Ö×&Ö ŸÖê¾Öœêü“Ö 

±úŒŸÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖ †ÃÖê ÃÖ´Öß�ú¸ü&Ö •Öãôû¾Öæ−Ö ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ü̧“Öß ´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üß �úÖÆüß »ÖÖê�úÖÓ−Öß ×−Ö´ÖÖÔ&Ö �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ �úÖÆüß 

¯ÖÏ´ÖÖ&ÖÖŸÖ“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘Öê&ÖÖ¸êü Ø�ú¾ÖÖ −Ö ³ÖÖ÷Ö ‘Öê&ÖÖ¸êüÆüß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×−Ö�ú ´Æü&Ö¾Öæ »ÖÖ÷Ö»Öê. ¯ÖµÖÖÔµÖÖ−Öê •Öê ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ 

¯ÖÏÖ&Ö¯Ö&ÖÖ−Öê »Öœü»Öê ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü&ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †×»Ö¯ŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê »ÖÖê�ú ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ±êú�ú»Öê ÷Öê»Öê. †Ö×&Ö ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü&ÖÖŸÖ ³Ö¸ü&ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê 

²Öê÷Ö›üß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×−Ö�ú ÃÖ´ÖÖê ü̧ µÖê¾Öæ »ÖÖ÷Ö»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ−Öß ˆ¤Ëü÷ÖÖ¸ü �úÖœü»Öê �úß, “†Ö´ÆüÖ»ÖÖ †ÃÖê ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ¯ÖÖ×Æü•Öê �úß •Öê 

¤êü¿ÖÖ“Öê �Ö¸êü ×ÆüŸÖ ×−ÖÂšüÖ¯Öæ¾ÖÔ�ú ÃÖÖ¬Öê»Ö †Ö×&Ö −µÖÖµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÏ¿−Ö, †ÖÙ£Ö�ú ¯ÖÏ¿−Ö �ãú&ÖÖ“µÖÖÆüß ¸üÖ÷ÖÖ»ÖÖê³ÖÖ“Öß ¯Ö¾ÖÖÔ −Ö �ú¸üŸÖÖ 

ÃÖÖê›ü×¾Ö»Ö.”  Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ−Öß ¯Ö×Æü»µÖÖ ÷ÖÖê»Ö´Öê•Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê. †Ö×&Ö ×−Ö:¯Ö�Ö¯ÖÖŸÖß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß †¯Öê�ÖÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öß.  

›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü Æêü ÃÖ´ÖÖ•Ö×“ÖŸÖÓ�ú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¯ÖÏŸÖß †ÃÖ»Öê»Öê ×−Ö¸üß�Ö&Ö ×−Ö¸üß�Ö&Ö ×“Ö�úßŸÃÖ�ú 

ÆüÖêŸÖê. ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾Ö™üß²Ö§ü»Ö ²ÖÖê»ÖŸÖÖ−ÖÖ ŸÖê ´Æü&ÖŸÖÖŸÖ �úß, ‘ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ−Öß ¤êü¿ÖÖ“Öê †ÖÙ£Ö�ú ¿ÖÖêÂÖ&Ö �êú»Öê †ÖÆêü †Ö×&Ö ÃÖã¬ÖÖ¸ü&Öê“ÖÖ 

†Ö¾Ö †Ö&Öæ−Ö ±úŒŸÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ×¯Öôû¾Ö&Öæ�ú �êú»Öß †ÖÆêü’  Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ŸµÖÓŸÖ ¯Ö¸ü�Ö›ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. 

•ÖÖŸÖß³Öê¤üÖ“Öê “Ö™ü�êú ŸµÖÖÓ−Öß »ÖÆüÖ−Ö¯Ö&ÖÖ ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÖêÃÖ»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÃÖê“Ö ¬Ö´ÖÔ´ÖÖŸÖÕ›üÖ−Öß �êú»Öê»µÖÖ †¯Ö´ÖÖ−ÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖ ŸµÖÖÓ−Öß 
†−Öê�ú¤üÖ ÃÖÆü−Ö �êú»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−Öß ×¤ü»Öê»ÖÖ †•Ö−´Ö »ÖœüÖ ÆüÖ  ±úŒŸÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×−Ö¾ÖÖ¸ü&ÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖê �Ö·µÖÖ 

†£ÖÖÔ−Öê ´ÖÖ−Ö¾Ö´ÖãŒŸÖß“ÖÖ, ¾µÖŒŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ, ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ²Öã¬ÖÓŸÖê“ÖÖ »ÖœüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ´Öæ»µÖÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß ¯ÖÏÖ&Ö¯Ö&ÖÖ−Öê 

¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖÖÓ¿Öß »ÖœüÖ ×¤ü»ÖÖ. •ÖÖŸÖß ×−Ö´ÖæÔ»ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ÆüÖ »ÖœüÖ ŸµÖÖÓ−Öß »Öœü»ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôûê ¬Ö´ÖÔ´ÖÖŸÖÕ›ü, ¬Ö´ÖÔ÷ÖÏÓ£Ö, �ú´ÖÔ�úÖÓ›ü, ¯Öæ¾ÖÔ•Ö−´Ö, ¯Öæ−Ö¸ü•Ö−´Ö, 

‡ÔÀ¾Ö¸ü, ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü ÊÖ ¾Ö÷ÖÔ ¾Ö •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö �ú¸ü&ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¾Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ−Öß ‘ÖÖ¾Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê. 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÖÖ&ÖÃÖÖ´Ö¬Ö»ÖÖ ÁÖ¬ÖÖôæû¯Ö&ÖÖ −ÖÂ™ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ. ŸÖÖê ×¾Ö–ÖÖ−Ö ×−ÖÂšü ¾ÆüÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¬Öã×−Ö�úŸÖê“Öê ³ÖÖ−Ö µÖÖ¾Öê ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ 

†Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, †×−ÖÂšü ºþœüß, ¯Ö¸Óǖ Ö¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Öôû�µÖÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖ“Öß ´ÖãŒŸÖŸÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß ŸÖÖê ×−Ö³ÖÔµÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †¿ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú, ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖÖ¯Öß ¥üÛÂ™ü�úÖê−ÖÖ 

³ÖÖê¾ÖŸÖß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ »ÖœüÖ �ëú×¦üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ&µÖÖ“Öß, ×ŸÖ“µÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ“Öß »Öœæü−Ö, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �úºþ−Ö •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ&µÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸ü&ÖÖ 
ŸµÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ ´ÖßŸÖßŸÖæ−Ö“Ö ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü ÆüÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ×¿Ö�ú¾ÖŸÖÖê, ŸÖ›ü•ÖÖê›ü ×¿Ö�ú¾ÖŸÖÖê ¯Ö&Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸ü&µÖÖÃÖ 

×¿Ö�ú×¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. Æêü ²ÖÖôû�ú›üæ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ−ÖÖ †÷Ö¤üß »ÖÆüÖ&Ö¯Ö&ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ¾Ö¤üß ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“ÖêŸÖæ−Ö ×´ÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. 
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ÃÖ´ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−Öê“Öß ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö, ¿ÖÖÆæü, ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ�ú›æü−Ö ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Ö¸Óǖ Ö¸êü´Ö¬µÖê Æêü ÃÖŸÖŸÖ ×¤üÃÖæ−Ö 

†Ö»Öê †ÖÆêü �úß, •Öê¾ÆüÖ •Öê¾ÆüÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“ÖÖ †×ŸÖ ȩ̂ü�ú ÆüÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öê»Öß Æüß �úß›ü −ÖÂ™ü 

�ú¸ü&µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ²ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÃÖÖ¸ü�µÖÖ µÖã÷Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¯Öæ&ÖÔ †ÖµÖãÂµÖ ´ÖÖê•ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �úºþ−Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ¯ÖÖêÆæü−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ 

ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ �ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖê. µÖÖ�úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ²Öôûß¯ÖÖÃÖæ−Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖ ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê †−Öê�ú ´ÖÖÆêü¸êü †Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ �úÖ´Öß †Ö»Öê †ÖÆêü, ÆüÖ 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ µÖÖ ×šü�úÖ&Ö“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ó¬ÖÖ¸üÖŸÖ šêü¾Öæ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖ �ú¸ü&µÖÖŸÖ †Ö×¬Ö�ú 

Ã¾ÖÖ¸üÃµÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖêÆüß ‡×ŸÖÆüÖÃÖ“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ¯Öî�úß ‹�ú ³Öæ´Öß¯Öã¡Ö ´Æü&Ö•Öê ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü Æêü ÆüÖêŸÖ. 

†ÖÓ²Ö›êü�ú¸üÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ×“ÖŸÖÓ−ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖ¿ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖ �êú¾Öôû †Ö¤ü¿ÖÖÕ“µÖÖ Ã¾Ö¯−Ö¸Óü•Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ˆ¯Ö•Ö»Öê»ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖ¸ü 

³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¸Ö•Ö�úßµÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Öã¿ÖßŸÖæ−Ö ŸÖÖê ŸÖÖ¾Öæ−Ö ÃÖã»Ö�Öæ−Ö ×−Ö‘ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß“Öß ˆ³ÖÖ¸ü&Öß �ú¸ü÷Öê ‹¾Öœü¶Ö 

¯Öæ¸üŸÖê“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¬µÖêµÖ ¯Ö×¸ü×´ÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸ü ×•Ö£Öê ×•Ö£Öê »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓ¿Öß �úºþ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ−Öê »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß 

´Öæ»µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸ü�Ö&Ö �ú¸üÖ¾Öê †¿ÖßÆüß ŸµÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖ&ÖÃÖÖ¾Ö¸ü †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“ÖÖ ‹¾ÖœüÖ »ÖÖê³Ö †Ö×&Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÆüß ÆüÖêŸÖÖ �úß, 

ŸµÖÖ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖ´Öæ×Æü�ú ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ¯Ö−ÖêÃÖÖšüß »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß •Öß¾Ö−Ö´ÖÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ¬µÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. •Öã»Öæ´Ö •ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ ¾Ö 
÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üßŸÖæ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖ&ÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖãŒŸÖ �ú¸ü&ÖÖ¸üß ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �ú¿Öß †ÃÖÖ¾Öß ÆüÖ“Ö ¿ÖÖê¬Ö ŸµÖÖÓ−Öß †Ö´Ö¸ü&Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ 

¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÓ“Öß ±ú¸êü¸ü“Ö−ÖÖ ±úŒŸÖ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ¸üÖ•Ö¾Ö™ü“Ö �úºþ ¿Ö�êú»Ö †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ−Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‘ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ´Æü&Ö•Öê 

ÃÖÆü•Öß¾Ö−Ö, »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß“Öß ´Öæôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ“Ö †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.’  †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¬ÖÖ¸ü&ÖÖ ÆüÖêŸÖß. 

 “•µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×³Ö®Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÷Ö™üÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ¥üÛÂ™ü�úÖê−ÖÖŸÖ ¯ÖÏ²Öôû ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖß †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×&Ö ×³Ö®Ö »ÖÖê�úÃÖæÆüÖÓ“µÖÖ 

šüÖµÖß ÃÖÆü•Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ“Ö †¯Öæ¸üß ¾Ö †−Öã̄ ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖê£Öê ( »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß) ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü&Ö ×−Ö´ÖÖÔ&Ö ÆüÖê&Öê †¾Ö‘Ö›ü †ÃÖŸÖê.”  ÆüÖ 

×¾Ö“ÖÖ¸ü ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“µÖÖ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß¾Ö¸üß»Ö  Ø“ÖŸÖ−ÖÖ“ÖÖ �ëú¦üØ²Ö¤æü ÆüÖêŸÖÖ. ¦üÖ×¸ü¦µÖ, ×−Ö¸ü�Ö¸üŸÖÖ ¾Ö •ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ 

´ÖŸÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖß»Ö †›ü£Öôêû ÆüÖêŸÖê. •ÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú µÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓ“Öê ×−Ö´ÖæÔ»Ö−Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ 

»ÖÖê�ú¿ÖÆüß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ µÖê‰ú“Ö ¿Ö�úŸÖ −ÖÖÆüß. �úÖ¸ü&Ö ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãü´ÖŸÖ Æêü ŸµÖÖ ŸµÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÷Ö™üÖÓ“Öê 

¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö×¬Ö�ú ÆüÖê‰ú“Ö ¿Ö�úŸÖ −ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ “ ×•Ö£Öê ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖØÆü²ÖÓ¬Ö −ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö×¸ü¯Öæ&ÖÔ ¾Ö ´ÖãŒŸÖ ×�ÎúµÖÖ¯ÖÏ×ŸÖ×�ÎúµÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ 

†Ö×&Ö ×•Ö£Öê ×¾Ö×³Ö®Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÷Ö™üÖÓ−ÖÖ ÃÖÆü³Ö÷ÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ−Ö �Öê¡Öê −ÖÖÆüßŸÖ, ×ŸÖ£Öê »ÖÆüÖ−Ö ¾ÖÖ ´ÖÖêšüÖ �úÖê&ÖŸÖÖÆüß ÷Ö™ü †−µÖ ÷Ö™üÖ“Öê 

¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö �úºþ“Ö ¿Ö�úŸÖ −ÖÖÆüß.”  †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖ“Öê ŸµÖÖÓ“Öê »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸ü“Ö−Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ&ÖÔ Ø“ÖŸÖ−Ö ÆüÖêŸÖê.  

»ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •Ö¯Ö&Öæ�ú �ú¸üŸÖÖ“Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ Æüß ÃÖÖ¬Ö»Öê ÷Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Æü&Öæ−Ö 

ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ �êúÓ¦ü Ø²Ö¤æü ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.  
•µÖÖ šüÖ´Ö¯Ö&Öê ŸµÖÖÓ−Öß »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö šüÖ´Ö¯Ö&Öê Ã¡Öß¿Öæ¦üÖÓ¤üß“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ²Ö§ü»ÖÆüß †Ö¯Ö»Öê 

×¾Ö“ÖÖ¸ü  ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖÃÖÖšüß“Ö ŸµÖÖÓ−Öß †ÖÆÖê¸üÖÖ¡Ö †£Ö�ú ´ÖêÆü−ÖŸÖ �úºþ−Ö ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ“Öß ×−Ö´ÖáŸÖß �êú»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß »ÖœüÖ 

ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖ−Öê Ã¡Öß ×¿Ö�Ö&Ö, Ã¡Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ¾Öê †ÃÖê Ã£ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÓ÷Ö´Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ÆüŒ�ú, 

¿Öæ¦üÖÓ“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¾Ö ÆüŒ�úÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ¯ÖÏ¿−Ö, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö&ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ¯ÖÏ¿−Ö †¿ÖÖ †−Öê�ú •¾Ö»ÖÓŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö ü̧ Ø“ÖŸÖ−Ö �úºþ−Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö 

´ÖÖ÷ÖÔ �úÖœü&µÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖæ“Ö×¾Ö»Öê. 

 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ( ØÆü¤æü)  ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ �úÖê&ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ²ÖÖôû÷Ö&µÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü −Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß 

†£Ö�ú ¯ÖÏµÖŸ−Ö †Ö×&Ö †³µÖÖÃÖ¯Öæ¾ÖÔ�ú Ø“ÖŸÖ−Ö �úºþ−Ö ØÆü¤æü �úÖê›ü×²Ö»ÖÖ“Öß ×−Ö´ÖáŸÖß �êú»Öß ¯Ö&Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ÷ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾ÖÖÆü 
Ã¾Öß�úÖ¸ü&ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ØÆü¤æü-�úÖê›ü ×²Ö»ÖÖŸÖ �êú»Öê»µÖÖ †−Öê�ú ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ´ÖÖ−µÖ −Ö¾ÆüŸµÖÖ •ÖÃÖê ×¾Ö¾ÖÖÆü �úÖµÖ¤üÖ, ‘Ö™üÃ±úÖê™ü, ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ 

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü ´Æü&Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖ ØÆü¤æü �úÖê›ü×²Ö»Ö ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‰ú ×¤ü»Öê −ÖÖÆüß ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêµÖ. ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üß�ú›êü ›üÖò. 

†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ´Æü&ÖŸÖÖŸÖ, “ ´Öã—Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ−Ö �êú ×−Ö´ÖÖÔ&Ö ÃÖê ³Öß †×¬Ö�ú ×¤ü»Ö“ÖÃ¯Öß †Öî¸ü �Öã¿Öß ØÆü¤æü �úÖê›ü ×²Ö»Ö  ¯ÖÖ×¸üŸÖ �ú¸êü&Ö ´Öï 

Æîü…” µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ¾Öºþ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šü�úÖ&Öß ØÆü¤æü �úÖê›ü ×²Ö»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß †ÖÛŸ´ÖµÖŸÖÖ †Ö×&Ö ŸÖôû´Öôû †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 
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ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ»Öê»Öß ÛÃ£ÖŸÖß †Ö×&Ö ŸµÖÖŸÖÆüß  ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤æü²ÖÔ»Ö ‘Ö™ü�úÖÓ“Öß ÆüÖê&ÖÖ¸üß ×¯Öôû¾Ö&Öæ�ú ŸµÖÖ ´ÖÖŸÖÇ¤ü‡Ô ´ÖÖÆüÖ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ 

²Ö‘Ö¾ÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ÷ÖÖ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü ÷Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×¯Öôû¾Ö&Öæ�úß“Öß •ÖÖ&Öß¾Ö ÆüÖêŸÖß. ´Æü&Öæ−Ö 

ŸµÖÖÓ−Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖ÷Ö �ú¸ü&µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ&Ö¯Ö&ÖÖ−Öê †Ö™üÖ¯Öß™üÖ �êú»ÖÖ ŸÖê ´Æü&ÖŸÖÖŸÖ, “ ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ»ÖÖ ÷Öã»ÖÖ´Öß“Öß •ÖÖ¾Öß&Ö 

�úºþ−Ö ªÖ, ´Æü&Ö•Öê ŸÖÖê ¯Öê™æü−Ö ˆšêü»Ö.”  •Öß¾Ö−Ö³Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ †−ÖãÃÖºþ−Ö �úÖµÖÔ �ú¸üŸÖ ¸üÖÆü&Öê Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ÁÖêÂšü ¬µÖêµÖ ÆüÖêŸÖê. 

ŸµÖÖ ¥üÛÂ™ü−Öê ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ Ø�ú¾ÖÖ ŸµÖÖ �úÖµÖÖÕ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß Æüß ÃÖ¾ÖÖÕ÷Öß&Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÖÆêü. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö •Ö&ÖŸÖê“Öê †–ÖÖ−Ö, †×¿Ö×�ÖŸÖ¯Ö&ÖÖ, 

†Ö›üÖ&Öß¯Ö&ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ŸÖê ¯Öê™æü−Ö ˆšüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™ü�úÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ̧ ü�Ö&Ö ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ´ÖÖ×&Ö�ú ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ. µÖÖ 
³ÖÖ¾Ö−ÖêŸÖæ−Ö ŸµÖÖ−Öß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö 50% »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ ´Æü&Ö•Öê“Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö�úÖ¸üÖ“Öß •ÖÖ&Öß¾Ö �úºþ−Ö ŸµÖÖ−ÖÖ ÃÖÓ ü̧�Ö&Ö ¤êüŸÖÖ 

†Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−Öß ØÆü¤æü �úÖê›ü ×²Ö»Ö ¯ÖÖ×¸üŸÖ �ú¸ü&µÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ&ÖÖÓ×ŸÖ�ú ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»Öê. µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ¾µÖÖ¾ÖÃ£Ö−Öê 

´ÖÖ¡Ö ŸÖê ¯Öæ&ÖÖÕ¿ÖÖ−Öê †Ö•ÖÆüß ¯ÖÖ×¸üŸÖ ÆüÖê‰ú ×¤ü»Öê −ÖÖÆüß Æüß �ÖÓŸÖ ²ÖÖê“ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. 

ØÆü¤æü �úÖµÖªÖ −ÖæÃÖÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ�ú›êü Ø�ú¾ÖÖ ¯ÖŸÖß�ú›êü �úÖê&ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ²ÖÖôû÷Ö&µÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖß 

‹�ú ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö ¾ÖÃŸÖæ †ÖÆêü. ŸÖß �ãÓú™æÓü²ÖÖŸÖß»Ö »ÖÆüÖ−Ö ´ÆüÖŸÖÖ¸êü ŸÖÃÖê“Ö ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß †¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖê¾Öæ −ÖµÖê ´Æü&Öæ−Ö ÃÖŸÖŸÖ ŸÖŸ¯Ö¸ü ¸üÖÆüß»Öß 

¯ÖÖ×Æü•Öê. ×ŸÖ“Öê •Ö÷Ö&Öê ´Æü&Ö•Öê �úÖÆüß“Ö −ÖÖÆüß ŸÖß ´Æü&Ö•Öê ‹�ú ‘�ú’  ¾ÖÃŸÖæ †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸“ÖÖ ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ Ã¡Öß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ 

×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ, †ÖÆêü †Ö×&Ö ¯Öãœüß»Ö �úÖôûÖŸÖÆüß  †ÃÖæ ¿Ö�úŸÖÖê. ´Æü&Öæ−Ö ×ŸÖ»ÖÖ ×ŸÖ“ÖÓ Ã¾ÖŸ¾Ö ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êü&µÖÖ“ÖÖ �úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü »ÖœüÖ ¤êü&µÖÖ“Öê 

�úÖ´Ö ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ−Öß �êú»Öê Æêü ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ ‹�ú´Öê¾ÖÖ×«üŸÖßµÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß �úÖê™üß �úÖê™üß ¯ÖÏ&ÖÖ´Ö. 
†Ã¯Öé¿µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ ´ÖÆüÖ−Ö †ÖÆêü ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö&ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ−Öß �ú›üÖ›æü−Ö 

Æü»»Öê �êú»Öê. ´ÖÖ&ÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ&ÖæÃÖ ´Æü&Öæ−Ö •Ö÷Ö&µÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êü&ÖÖ¸êü ŸÖê ´ÖÆüÖ−Ö ¾µÖÛŒŸÖŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ �ú¸ü&Öê Æêü 

‹�ú �úÖ´Ö ŸµÖÖÓ−Öß •Ö−´Ö³Ö¸ü �ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ¾µÖ¾ÖÃ£Ö´Ö¬µÖê †×»Ö�ÖßŸÖ¯Ö&Öê ¿ÖŸÖ�úÖ−Öã¿ÖŸÖ�êú “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖ ×�úŸÖß “Öã�úß“µÖÖ †ÖÆêü 

Æêü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¯ÖŸ�úºþ−ÖÆüß ŸµÖÖÓ−Öß »ÖÖë�úÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¾Ö÷ÖÔ ×¿Ö�ú»ÖÖ †Ö×&Ö ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü 

†Ö¯Ö»Öê �úÃÖê ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ ×³ÖŸÖß¯ÖÖê™üß ÃÖ¾ÖÔ&ÖÖÓ−Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ²Ö¤ü»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê µÖÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 

‘Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö&Ö ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¸ü�ÖÖ �ú&Ö�Ö¸ü, ²ÖÖ&Öê¤üÖ¸ü �úŸÖÖÔ µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¯Öãœêü −ÖêŸÖ ¸üÖÆüß»ÖÖ. ´Æü&Öæ−Ö †Ö•Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö 

¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™ü�úÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖ&Ö µÖêŸÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÖŸÖÖ �úôæû »ÖÖ÷Ö»ÖÖ †ÖÆêü. 
�úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“ÖßÆüß µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ×ŸÖ“Ö ÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. ×÷Ö¸ü&Öß �úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü †ÃÖÖêŸÖ Ø�ú¾ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ−ÖÖ �úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü †ÃÖÖêŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß 

�úŸÖÔ¾µÖ ŸÖê¾Öœü“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÖÆêü. ²ÖÖ�úß ŸµÖÖÓ−ÖÖ �úÖê&ÖŸÖê †Ö×¬Ö�úÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ Æêü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ×¤ü»Öê»Öê �úÖ´Ö ŸÖê¾Öœêü“Ö �ú¸üŸÖ ¸üÖÆü&Öê 

Æêü“Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖêÂÖ&Ö ¾µÖÖ¾ÖÃ£Öê−Öê ×−Ö´ÖÖÔ&Ö �êú»Öê»µÖÖ “Ö�Îú²µÖãÆüÖŸÖ ŸÖÖê ±úÃÖŸÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ “Ö�Îú²µÖÆüÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ 

²ÖÖÆêü¸ü �úÖœü&µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ−Öß �êú»Öê. ´Æü&Öæ−Ö µÖÖ ´ÖÆüÖ−Ö −ÖêŸµÖÖÓ»ÖÖ ×¡Ö¾ÖÖ¸ü †×³Ö¾ÖÖ¤ü−Ö. 
×−ÖÂ�úÂÖÔ :   

1) ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÆüÖ−Ö �úÖµÖÖÔ“Öß •ÖÖ&Öß¾Ö šêü¾Ö&Öê. 
2) ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¡Öß ×¾ÖÂÖµÖ�ú »Öœü¶Ö“Öê Ã´Ö¸ü&Ö �ú¸ü&Öê. 

3) †Ã¯Öé¿µÖÖÓ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß »Öœü¶Ö“Öß †Öšü¾Ö&Ö šêü¾Ö&Öê. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö  

1) ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü †Ö×&Ö ØÆü¤æü �úÖê›ü ×²Ö»Ö: “ÖÖÓ÷Ö¤êü¾Ö ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö¸üÖ¾Ö �Öî¸ü´ÖÖê›êü. 
2) ×Æü−¤æü �úÖê›ü ×²Ö»Ö †Öî̧ ü ›üÖò. †´²Öê›ü�ú¸ü:  ÃÖÖêÆü−Ö»ÖÖ»Ö ¿ÖÖÃ¡Öß ×¾ÖªÖ¾ÖÖ“ÖÃ¯ÖŸÖß. 
3) ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖêŸÖß»Ö µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö: ¾ÖÖ´Ö−Ö Ø»Ö²ÖÖôû�ú¸ü. 
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MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdjkaps tkrhfueZwyu fo"k;d fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps tkrhfueZwyu fo"k;d fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps tkrhfueZwyu fo"k;d fopkjckcklkgsc vkacsMdjkaps tkrhfueZwyu fo"k;d fopkj    
 

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    uank ia<jhukFk da/kkjsuank ia<jhukFk da/kkjsuank ia<jhukFk da/kkjsuank ia<jhukFk da/kkjs    
dS- UgkukHkkÅ e- rq- ikVhy dyk egkfo|ky; ekjoM rk-veGusj ft-tGxkao 425 402 

çkLrkfodçkLrkfodçkLrkfodçkLrkfod            
Hkkjrh; lekt tkrh O;oLFksoj mHkk vkgs- ;k tkrh O;oLFksr lkekftd fo"kerk vkgs Eg.kwu 

gk lekt ,dla?k mHkk jkgw 'kdysyk ukgh- ;klkBh ;k lektO;oLFksr eqyxkeh cny >kys ikfgtsr 
vls MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps er gksrs- ^Lo* P;k iyhdMs tkÅu MkW- vkacsMdj ;kauh dks.kkpk 
fopkj dsyk vlsy rj rks ek.klkrhy ek.kqldh ukokP;k ?kVdkpk- tkr gh ,d vR;ar ?kkrd laLFkk 
vkgs] 'kks"k.kkps lk/ku Eg.kwu frpk mi;ksx dsyk tkrks gh tkrhO;oLFkk u"V >kyh ikfgts- tkfrHksn o 
pkrqo.;Z ;kaP;k ikBh'kh vlysys /kekZps vf/k"Bku ukghls >kys ikfgts- vls fopkj MkW- vkacsMdj ;kauh 
ekaMys- 

MkW- vkacsMdj Økafrdkjd gksrs R;kauh tkrhO;oLFksyk fojks/k dsyk R;kaP;k ers tkrhO;oLFkk 
vfoosdh] v'kkL=h; vU;k;dkjd vkgs- R;kaP;k ers çR;sdkl O;fäeÙo fodklkph la/kh feGkyh 
ikfgts- leku la/khps rRo tkrhO;oLFksr VkGys tkrs- tkrheqGs vdk;Z{kerk ok<rs] dkj.k ik=rk vlks 
fdaok ulks fof'k"V dke fof'k"V tkrhykp djkos ykxrs- R;kpk ifj.kke ns'kkP;k fodkl gksr ukgh- 
tkrheqGs Hkkjrh; lektkph ,dkRerk u"V >kyh vkgs  Js"B&dfu"B] mPp&uhp ;klkj[ks nks"k ;k 
tkrh O;oLFksrwu fuekZ.k >kys vlwu] R;krwu Hkkjrkr lkekftd QqVhjrk fuekZ.k >kyh vkgs- cgqrsd 
tkrhaP;k tkrhuqlkj O;olk; Bjfoys xsY;keqGs O;olk;krwu O;äh fodklkph la/kh lokaZuk lkj[;k 
çek.kkr miyC/k ukgh dfu"B tkrhauk çxrh djrk ;sr ukgh ;klkBh lektkrhy th tkrhO;oLFkk vkgs 
rh u"V >kyh ikfgts- MkW- vkacsMdj ;kaP;k ers tkrhlaLFkk laiok;ph vlsy rj /kekZpk ik;k osn 
vkf.k 'kkL= vkgsr R;kaukp vk/kh u"V djk;yk ikfgts- ;k /keZxzaFkkr czkã.kkaP;k Qk;|kps mPpo.khZ;kauk 
mi;ksxh iM.kkjs uhfrewY;s vkgsr- osn vkf.k 'kkL=kauh lektkrhy [kkyP;k yksdkauk lrr oafprp 
Bsoys- fganw /keZ'kkL=kauh R;kaph ekufldrk tkrh; dsysyh vkgs- ckcklkgsckaP;k ers tkfrO;oLFkk 
laifo.;klkBh çFke L=h iq#"kkauk 'kkL=kP;k ekufldrsrwu eqä dj.ks xjtsps vkgs- Hkkjrkrhy fganw 
lektkoj vfu"B :<h] çFkk] ijaijk ;kaps opZLo vkgs R;keqGs gk lekt vk/kqfud –f"Vdksu 
Lohdkj.;kl r;kj ukgh- tqU;k ewY;kauk fpdVwu jkg.kkjk gk lekt vlY;kus rks uohu ewY; 
lgtklgth Lohdkjr ukgh- R;keqGs lkekftd fo"kerk fuekZ.k >kyh vkgs- fganw lektkrhy 
tkrhO;oLFkk vekuoh; vkgs vls ckcklkgsckaps er gksrs- vkiY;k xzaFkkrwu R;kauh vLi`';rk 
fuewZyukP;k vkiY;k y<îkkps rkfRod Hkwfedk Li"V dsyh- vusd lHkkarwu] ifj"knkrwu esGkO;krwu] o`r 
ifj"knsrwu tutkxj.kkyk xrh nsÅu R;kauh tkrh; fo"kerk nwj dj.;kps ç;Ru dsys- tkrhokn tksi;aZr 
lai.kkj ukgh rksi;aZr vkfFkZd o jktdh; ifjorZukph xks"V LoIup jkghy- dkj.k dh tkrhokn] 
o.kZO;oLFkk JefoHkktukoj vk/kkjhr ukgh rh uSlfxZd çnÙk vkgs- Lokra«;] lerk vkf.k ca/kqRokph 
Hkkouk thou ewY;ke/;s xjtsps vkgs 
'kks/kfuca/kkpk 'kks/kfuca/kkpk 'kks/kfuca/kkpk 'kks/kfuca/kkpk mís'kmís'kmís'kmís'k &  

1-MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps tkrh fo"k;d fopkjkaps v/;;u dj.ks- 
2-MkW- vkacsMdj ;kauh tkrhO;oLFkk u"V dj.;klkBh lqpfoysY;k mik;kaps v/;;u dj.ks- 

x`fgrds x`fgrds x`fgrds x`fgrds & 
1-MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh vkiY;k fopkjkrwu] dk;kZrwu vLi`'; tkrhauk Lora=  thou 
tx.;kpk gDd feGowu fnyk- 
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2-Hkkjrkrhy tkrhO;oLFkk u"V dj.;klkBh MkW- vkacsMdj ;kauh ç;Ru dsys 
la'kks/ku i)rhla'kks/ku i)rhla'kks/ku i)rhla'kks/ku i)rh & 

lnj v/;;u dj.;klkBh nq̧ ;e L=ksrkapk okij d:u ekfgrhps ladyu dsys vkgs- çdkf'kr 
iqLrds] lkIrkfgdh] nSfud o`Ùki=s] ekflds ;kapk okij dj.;kr vkysyk vkgs- 
'kks/kfuca/'kks/kfuca/'kks/kfuca/'kks/kfuca/kkps egÙokkps egÙokkps egÙokkps egÙo & 

çLrqr 'kks/kfuca/kkpk mís'k MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k tkrh fuewZyu fo"k;d fopkjkaps 
v/;;u dj.ks vkgs- MkW- vkacsMdj ;kapk tkrhO;oLFksyk fojks/k gksrk- R;kaP;k ers tkrhO;oLFkk 
vfoosdh] v'kkL=h;] vU;k;dkjd vkgs tkrheqGs Hkkjrh; lektkph ,dkRerk u"V >kyh vkgs- 
lektkr lkekftd fo"kerk fuekZ.k >kyh vkgs- lektkrhy tkrhO;oLFkk vekuoh; vlwu 
Js"B&dfu"B mPp&fup ;klkj[ks HksnHkko tkrh O;oLFksrwu fuekZ.k >kys vkgsr- R;klkBh vkiY;k 
lHkkrwu] ifj"knkrwu] esGkO;krwu vkiY;k xzaFkkrwu tkrhO;oLFksps fuewZyu dj.;klkBh ç;Ru dls dsys 
vkgsr] ;kps v/;;u dsys vkgs- ;k v/;;ukpk mi;ksx loZlkekU; vH;kld] lektlq/kkjd ;kauk 
gksÅ 'kdsy- Eg.kwu gk fo"k; egÙokpk vkgs 
MkWMkWMkWMkW----    vkacsMdjkaps tkfrfuewZyu fo"k;d fopkj &vkacsMdjkaps tkfrfuewZyu fo"k;d fopkj &vkacsMdjkaps tkfrfuewZyu fo"k;d fopkj &vkacsMdjkaps tkfrfuewZyu fo"k;d fopkj &    

MkW- vkacsMdj ;kaP;k ers Hkkjrkrhy tkrh&tkrhrhy HksnHkko u"V dj.;kpk ,d egÙokpk ekxZ 
Eg.kts vkarjtkrh; fookg dj.ks gk vkgs- bloh lu 1951 e/;s MkW- vkacsMdj ;kauh vieku] lUeku 
vkf.k frjLdkj v'kk vusd iSywrwu tkÅu R;kauh tkrh izFkkçdkj vkf.k vLi`';rk u"V dj.;klkBh 
fganw lektkP;k mUurhlkBh dkgh egÙokP;k lq/kkj.ksP;k vko';drsyk cG fnysY;k vkgs- lkekftd 
O;oLFkk tkrhP;k LFkkukoj rdkZoj vk/kkfjr vlyh ikfgts] fganw /kekZpk ,d çkekf.kd xzaFk vlyk 
ikfgts] T;kyk laiw.kZ fganw Lohdkj djrhy- ijaijkxr ikSjksfgrkph O;oLFkk laiyh ikfgts vkf.k jkT; 
}kjk vk;ksftr iqjksfgrkph ijh{kk ikl dj.kkjh] iqjksfgrkauk ;ksX; letyh tkoh vkf.k lkekftd 
lajpuse/;s O;ähph dsaæh; fLFkrh vlyh ikfgts- laiw.kZ lekt ijaijkxr Js.khc) vlekursP;k 
LFkkukoj U;k;] Lokra«;] lerk vkf.k ca/kqRokoj la?kfVr >kyk ikfgts- MkW- vkacsMdj ;kaP;k ers 
Hkkjrh; jktdh; i{kkoj mPpo.khZ; ;kapsp opZLo vkgs- R;keqGs dfu"B tkrhoj vU;k; gksrks- fof'k"B 
tkrh&tekrhauk L«kksrkiklwu oafpr Bso.;kr ;srs R;keqGsp yksd'kkgh izLFkkfir gks.ks vko';d vkgs- 
vls MkW- vkacsMdj ;kauk okVr gksrs- 

MkW- vkacsMdj ;kauh 1927 lkyh vLi`'; tkrhauk lkoZtfud ik.koBîkkoj ik.kh Hkj.;kpk 
gDd feGkyk ikfgts ;klkBh vkanksyu dsys- 1927 e/;s egkM ;sFkhy ponkj rG~;kpk  lR;kxzg 
dsyk- 1929 e/;s ioZrkojhy eafnjkr ços'kklkBh rj 1931 e/khy ukf'kd ;sFkhy dkGkjke eafnj 
ços'k v'kkp i)rhus ;'kLoh dsys gksrs-  1935 iklwu rs 1955 i;aZrP;k dkGkr vLi`';rk 
fuokj.kkP;k dkGkr MkW- vkacsMdj ;kauk dVw vuqHko vkys- fganw /kekZr nh?kZ dkG jkfgY;kl ek.kqldhps 
vf/kdkj feG.kkj ukgh euq";i.k feG.;klkBh /kekaZrj vifjgk;Z vkgs ;kph tk.kho >kyh- 14 
v‚DVkscj 1956 jksth Lor% ckS) /keZ Lohdkjyk- R;kaP;k ers ckS) /kekZus rstLoh o laiUu laL—rhpk 
ik;k ?kkryk vlwu furheÙksph f'kdo.k ns.kkjk cqf)fu"B rlsp Lokra«;] lerk o ca/kqrk ukokpk 
iqjLdkj dj.kkjk] xjhckaukfo"k;h lgkuqHkwrh vl.kkjk] mikluk deZdkaM bR;knhauk egRo u nsrk ek.klkph 
lkekftd xqykefxjhrwu eqärk dj.kkjk] pkrqoZ.kZ u"V d: ikg.kkjk] foosd] çse o lekurk ;koj 
lkekftd thou mHks d: ikg.kkjk ,deso ckS) /keZ vlwu R;kpk Lohdkj dsY;kl tkrhO;oLFksps 
opZLo deh gksÅ 'kdsy vls MkW- vkacsMdj ;kauk okVr gksrs- 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 291 

euqLe`rhus lkekftd fo"kersyk o R;koj tj vk/kkjysY;k tkrhO;oLFksyk vk/kkj çkIr d:u 
fnyk vkgs- euqLe`rheqGs dfu"B tkrhps lkekftd U;k;] lkekftd gDd u"V >kysys vkgsr- vls 
okVr gksrs- R;keqGs 1926 e/;s euqLe`rhps tkghjfjR;k ngu MkW-vkacsMdj ;kauh dsys-  

MkW- vkacsMdj ;kaP;k ers mPpo.khZ;kauh ts vkfFkZd fu;e] osruk laca/kh fu;e r;kj dsys gksrs- 
R;kpk Qk;nk R;kaukp gksr gksrk- euwpk osrukpk dk;nk gk dkgh fdeku osru dk;nk ulwu rks deky 
osru dk;nk vkgs- vR;ar dBksj dsysY;k osru fuf'prh dk;|keqGs [kkyP;k tkrhauk vkfFkZd 
lqjf{krrk feGr uOgrh- R;klkBh MkW- vkacsMdjk ;kaP;k ers vLi`';kauh tkfrO;oLFksph ca/kus rksMwu 
vkfFkZd fLFkrhrgh cny ?kMowu vk.kys ikfgtsr- R;kaP;kers Lokra«;kP;k ifjiw.kZrslkBh vkf.k yksdkaP;k 
uSfrd vkf.k HkkSfrd fodklklkBh lokaZuk leku la/kh ns.ks xjtsps vkgs  

Hkkjrkrhy tkrhO;oLFksph frozrk deh dj.;kcjkscj nfyr tkrhP;k fgrlaca/kkaph ti.kwd 
dj.;klkBh Lor% MkW- vkacsMdj ;kauh çFke etwj i{k o R;kuarj v‚y bafM;k 'ksMîqy dkLV 
QsMjs'kuph LFkkiuk dsyh o R;k i{kkph /kkfeZd rlsp lkekftd o jktdh; leku la/kh] Hkhrh rlsp 
o Lokra«; vkf.k fiGo.kwdhiklwu eqärk v'kh /;s; /kksj.ks fuf'pr dsyh- 

MkW- vkacsMdj ;kaP;k ers vLi`';kauh tkfrO;oLFksph ca/kus rksMwu [kÚ;k vFkkZus Lokra«;] lerk 
çkIr djk;ph vlsy rj R;klkBh R;kauh mPp f'k{k.k ?ksÅu Lor%ps o laiw.kZ nfyrkaps lkaL—frd 
ifjorZu ?kMowu vk.kys ikfgts- 

 tkrhçFkk u"V dj.;klkBh MkW- vkacsMdj ;kaps er gksrs dh] vLi`'; tkrhauh vkiY;k okbZV 
lo;h vkf.k fu—"Vrspk R;kx d:u vkRelUekuiwoZd thoukdMs oGys ikfgts- R;kaP;ke/;s Lora=i.ks] 
lekursus o LokfHkekukus thou tx.;kph bPNk vlysyh ikfgts- R;kaP;k ers nfyrkaph fLFkrh 
lq/kkj.;klkBh nfyr L«kh;k lokZr tkLr egÙoiw.kZ Hkwfedk ikj ikMw 'kdrkr- 20 ekpZ 1927 yk 
enrhyk vkysY;k fL=;kauk lacksf/kr djrkuk EgVys dh] rqEgh d/kh fopkjgh d: udk dh] rqEgh 
vLi`'; vkgkr] LoPN o lqanj jgk- T;kçdkjs lo.kZ fL=;k diMs ?kkyrkr rqEgh i.k ?kkyk vkf.k gs 
diMs LoPN vlkosr-    

vLi`';rk] tkrhO;oLFkk o /kkfeZd va/kJ)k ;kiklwu Hkkjrh; lekt eqä d:u R;kph mHkkj.kh 
cq)h oknkoj dj.;kr ;koh- vls MkW- vkacsMdj ;kaps er gksrs- 

MkW- vkacsMdj ;kauh ers fganw lektjpuk gh ijaijkxr vkgs R;kr tkrh iksVtkrh fo'ks"k 
vf/kdkj vlysY;k tkrh vf/kdkj ulysY;k rlsp Li`';&vLi`'; lo.kZ dfu"B iq<kjysys ekxklysys 
vls Hksn vkgsr ~;k HksnkaP;k fHkarh rksMwu lektkph jpuk eqä vk/kkjkus dsys ikfgts R;keqGs vLi`'; 
tkrhph rlsp ekxkloxhZ;kaP;k lektkrhy maph o çfr"Bk ok<sy o tkrh; HksnHkko deh gks.;kl 
enr gksbZy- 

 MkW- vkacsMdj ;kauh vLi`'; tkrhauk gDdkph tk.kho d:u fnyh- vkiyk m)kj dj.;klkBh 
vki.kp vkiY;k ik;koj mHks jkfgys ikfgts- ^f'kdk] la?kfVr Ogk vkf.k la?k"kZ djk* v'kh egÙokph 
f'kdo.k R;kauh vLi`'; tkrh&tekrhrhy yksdkauk fnyh-  

MkW- vkacsMdjkauh Hkkjrkrhy tkrhO;oLFkk o vLì';rk u"V dj.;klkBh R;kauh vk;q";Hkj dk;Z 
dsys- Hkkjrh; lektO;oLFksr vl.kkÚ;k tkrh;rk o vLi`';rs ;keqGs laiw.kZ lekt] nqcZy cuyk 
vlwu] lkekftd] vkfFkZd Lo:ikP;k xqykefxjhr f[krir iMysyk vkgs- v'kk nfyr lektkr tkx`rh 
?kMowu vk.k.;koj R;kaP;kr /kkfeZd] lkekftd] vkfFkZd] jktdh;] Lokra«; o gDd ;kph tk.kho 
fuekZ.k d:u ns.;kps dk;Z dsys vkgs- lektkrhy tkrh; o fo"kersyk ik;can ?kky.;kpk ç;Ru 
dsyk- ?kVuk lferhps lnL; o elqnk lferhps v/;{k ;k ukR;kus R;kauh Hkkjrh; ?kVusr nfyr rlsp 
vLi`'; o vuqlwfpr tkrh tekrhaP;k fgrj{k.kklkBh Lora=i.ks rjrqnh dsY;k MkW- vkacsMdjkauh 
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nhu&nfyr rlsp vLì'; tkrhr tkxfoysyk LokfHkeku o LoRo ;keqGs vLi`'; tkrhP;k thoukr 
,dk uO;k iokZyk lq#okr gksÅu R;kaP;k mRFkkukps ekxZ [kqys >kys vkgsr- 

vLi`'; tkrhrhy yksdkauk MkW- vkacsMdjkauh okpk fnyh] vkRelUeku LokfHkeku fnyk- 
'krdkuq'krds Hkkjrkrhy 'kwæ tkrhauk okpk UkOgrh Eg.kts thHk gksrh i.k dfu"B tkrh vlY;keqGs 
cksyrk ;sr uOgrs- vU;k; lgu djkok ykxr vls] phM O;ä lq)k djrk ;sr uOgrh- MkW- vkacsMdj 
;kauh ;k eqä lektkyk cksyds dsys- MkW- vkacsMdj ;kauh vkiY;k fopkjkrwu] dk;kZrwu vkRerst] 
LokfHkeku f'kdfoyk- nfyrkaps ek.kwli.k fgjkowu ?ksrys gksrs R;kauk ek.kwli.k feGowu ns.;klkBh ç;Ru 
dsysr ;keqGsp vLi`'; tkrh nfyr lekt tkxk >kyk vkgs gDdklkBh rks tkx`r >kyk vkgs- 
eksBeksBîkk inkoj xq.koÙksP;k vk/kkjs dfu"B tkrhrhy ek.kls dke djhr vkgs ;kps Js; MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdj ;kauk |kos ykxrs o"kkZuqo"kZ ijkoyafcRo vlgk¸; thou tx.kkÚ;k vLi`'; tkrhauk Lora= 
thou tx.;kpk gDd MkW- vkacsMdjkauh feGowu fnyk vLi`'; tkrhpk vkRefo'okl ok<foyk- 
?kVusP;k vk/kkjs vkiys LoIu iw.kZ- 

MkW- vkacsMdj ;kauk nkL;kr] xqykefxjhr Bso.kkÚ;k :<h] ijaijk] /keZ'kkL=kauk udkj nsÅu ek.kwl 
ukdkj.kkÚ;k laL—rhyk] lektO;oLFksyk ukdkjys- MkW- vkacsMdj ;kauh fonzksg udkjk cjkscjp lerk] 
ca/kqRo o U;k; rRokoj uok lekt fuekZ.k dj.;kpk ewyxkeh fopkj fnyk- R;keqGs nfyr tkrh] 
vU;k;] nkfjnz;] xqykefxjhP;k foG[;krwu eqä gks.;kl ç;Ru d: ykxyk- vkt nfyr lekt 
vU;k; NG nkfjnz; xqykefxjhrwu eqä >kysyh vkgs- 

 MkW- vkacsMdj ;kaP;k fopkjkus ;k tkrhr ifjorZu] çxrh >kyh vkgs- MkW- vkacsMdjkauh 
vkiY;k vk;q";Hkj ok.khus o ys[k.khus tkrhO;oLFksoj dMkMwu gYyk dsyk- R;kaph Hkwfedk lekt 
f'k{kdkph] lersdfjrk y<k lq: dj.kkÚ;k ,dk lektlq/kkjdkph gksrh- 
fu"d"kZfu"d"kZfu"d"kZfu"d"kZ & 

tkrhe/;s tUe ?ks.ks gk ek.klkpk nks"k ukgh- fof'k"V tkrhr ek.klkyk tUe feGrks rs R;kyk 
fopk:u tkr feGr ukgh- i.k ,dnk tkrhr tUe feGkyk dh R;kph bPNk vlks ulks R;kyk fof'k"V 
i)rhus jkgkos ykxrs- tkrhph th fu;eus vkgsr- R;kaP;kr euq";kyk cafnLr Ogkos ykxrs ;keqGs 
lkekftd fo"kerk ok<ysyh vkgs ;k tkfrHksnkaeqGs ;k lkekftd fo"kerseqGs jk"Vªh; ,sD; o ca/kqHkko 
/kksD;kr vkysyk vkgs- Eg.kwu tkfrfuewZyu dsys ikfgts- 

cÚ;kp fBdk.kh nfyr tkrhauk lkoZtfud dk;kZr lgHkkxh gksÅ fnyh tkr ukgh- eafnjkr 
iwtk&vpkZ dj.;kl n'kZu dj.;kl eTtko dsyk tkrks- tkrhP;k ukoko:u fguowu cksyys tkrs- tkr 
gk lektkyk tMysyk Hk;kog jksx vkgs- ,d 'kki vkgs- R;kps fuewZyu gks.ks lq–< lekt 
O;oLFkssdjhrk vR;ko';d vkgs- ;kph tk.kho lektkP;k eukr tkx`r Ogkoh ;klkBh MkW- vkacsMdj 
;kauh ç;Ru dsys vlys rjh lektkrhy tkrh; HksnHkko laiyk dk \ gk ,d fparukpk fo"k; vkgs-  
vktgh lektkrwu tkfrO;oLFksP;k fu;ekaps lewG u"V >kysyk ukgh tkrhO;oLFkk o frps fucaZ/k vkgsr- 
jksVh&csVh O;ogkj fucaZ/k] fookg fuoMhojhy fucaZ/k [kwi rhoz çek.kkr vkgsr- tkrhP;k ckgsj tkÅu 
fookg djrk ;sr ukgh- tj dsyk rj tkrh cka/kokadMwu vogsyuk gksrs] okGhr Vkdys tkrs lektkpk 
fojks/k iRdjkok ykxrks- 
lkjka'klkjka'klkjka'klkjka'k & 

vktgh lektkr tkrhO;oLFkk vfLrRokr vkgs- gk ç'u vtwugh rlkp f'kYyd vkgs- rks 
dk;|kus gh lqVysyk ukgh- Hkkjrh; lektkrhy dfu"B] vLi`'; tkrhpk lokaZxh.k fodkl d'kk 
i)rhus ?kMowu vk.krk ;sbZy o lektkr Lokra«;] lerk] ca/kqrk d'kh fuekZ.k djrk ;sbZy- ;klkBh 
loZ ikrGho:u ç;Ru >kys ikfgtsr- lektkrhy yksdkaph ekufldrk cnywu Li`'; lektkçek.ksp 
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R;kaukgh lUekukus txrk ;sbZy v'khp okx.kwd R;kauk feGkyh ikfgts- rjp lkekftd fo"kersph njh 
deh gksÅu tkrh fuewZyu gksbZy- 
lanHkZlwph lanHkZlwph lanHkZlwph lanHkZlwph     

1- ek;dy ,l- ,u- ¼laiknd½ Hkkds fo|k ¼vuqokn½] ^vk/kqfud Hkkjrkrhy nfyr –f"Vdksu vkf.k 
ewY;s* Mk;eaM ifCyds'ku] fVGd jksM] iq.ks] çFke vko`Ùkh 2008 i`"B 96- 

2- nsoxkodj 'k- xzks-] ^jktdh; fopkjoar* ¼ikf'pekR; vkf.k Hkkjrh;½] Jh lkbZukFk çdk'ku 1] 
/kjeisB ukxiwj] ç- vk- tqyS 2007 i`- Ø- 251 

3- MksGs uk- ;-] ^Hkkjrh; jktdh; fopkjoar*] fo|k cqDl ifCyds'ku] vkSjaxiqjk vkSjaxkckn] 
ifgyh vkòÙkh twu 1999 i`- Ø- 93 

4- ;kno ohjsaæflag] ^fcloh lnh ds egkuk;d % ckcklkgsc MkW- Hkhejko vkacsMdj*] vksesxk 
ifCyds'kUl vUlkjh jksM] nfj;kxat- ubZ fnYyh] çFke laLdj.k 2011 i`- Ø- 439-  
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकराचंेआंबडेकराचंेआंबडेकराचंेआंबडेकराचंे    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार        
ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सुिनतासुिनतासुिनतासुिनता    जग ाथरावजग ाथरावजग ाथरावजग ाथराव    कुकडेकुकडेकुकडेकुकडे        

समाजशा  िवभाग मुख,के .के .एम. कॉलेज, मानवत. 

तावनातावनातावनातावना::::    
िश ण ह ेसमाज प रवतनाचे ह यार आह.े याचा यो य उपयोग झाला पािहजेअसे मत डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर चे आह.े यो य िश ण प तीतून उ म व जबाबदार नाग रक बनू शकतो यावर यांचा िव ास होता. 
माणूस िश ण आिण बौि क दृ ा सश  होतो यांना चांगले वाईट कळत ेव यां यात ा ,शील, क णा ह ेतीन 
गुण येतात. िश णाचे मह व सो या भाषेत सांगताना ते हणतात,",",","िश णिश णिश णिश ण    हेहहेेहे    वािघणीचेवािघणीचेवािघणीचेवािघणीचे    दधूदधूदधूदधू    आहेआहेआहेआहे    तेततेेते    या यानतंरया यानतंरया यानतंरया यानतंर    
माणसूमाणसूमाणसूमाणसू    गरुगरुायालागरुगरुायालागरुगरुायालागरुगरुायाला    लागतोलागतोलागतोलागतो."."."." यामुळे यांनी संपूण अिवकिसत समाजाला """"िशकािशकािशकािशका    सघं टतसघं टतसघं टतसघं टत    हाहाहाहा    आिणआिणआिणआिण    सघंषसघंषसघंषसघंष    कराकराकराकरा" " " " ही 
ि सू ी सांिगतली. या समाजान ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच ेिश ण िवषयक िवचार ऐकल,े वाचले व आ मसात 
केले या समाजाचा िवकास दसून आला.परंतु जो समाज िश णापासून वंिचत रािहला यां यापयत डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांचे िवचार पोहोचलेच नाहीत त ेअसंघ टत जाती-जमाती, आ दवासी, मागासवग य  माणसे 
िवकासापासून वंिचत आहते ह े स यि थती नाका न चालणार नाही. समाजाचा िवकास करायचा असेल तर 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांचे शै िणक ांती अश य आह.े डॉ. बाबासाहबेांच े शै िणक काय संि  व पात 
मांडणे अवघड आह.े बाबासाहबे आंबेडकरांनी एखा ा िविश  वगासाठी काय केल ेअशा प तीचा चार क न 
यांना बं द त कर याचा य  ब याच िव ानांकडून झाला यामुळे आजही बरेच घटक यां या शै िणक 

िवचारापासून वंिचत आह.े येक समाजातील ानी लोकांनी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर िश ण िवषयक िवचार 
आिण चार सार शेवट या घटकापयत करणार नाहीत  तोपयत भारतात लोकशाही असून सु ा ते आप या 
अिधकार व ह ापासून चाचपडत राहतील." knowledge is a power "असे लॉड ाि सस बेकने एका ठकाणी 
हटल ेआह.े--१ 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचंी िन ा ानावर होती. ते िश णाकड े ानाचा ोत हणून पाहत होत े
ानाचा ोत हा काश आिण साम याचा ोत असतो. िश णातून ते साम य िमळाले पािहजे यांचा आ ह 

होता. 
डॉ. आंबेडकरांनी सामािजक, आ थक, शै िणक, राजक य, धा मक आिण सां कृितक िवषयावर मौिलक ंथ 

िलिहल ेमा  िश णावर तसा ंथ दला नाही असे असले तरी िश ण हा यांचा िनरंतर यांचा िवषय होता आता 
यांनी आप या भाषणातून िश णाचे मूलभूत िवचार  केले यांनी मूकनायक, जनता, बिह कृत भारत, समता 

या सा ािहकातून िश ण िवषयक िलखाण केले डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर एक आदश िव ाथ , ा यापक ,आदश 
ाचाय व आदश सं थाचालक होत.े िस ाथ कॉलेज व िम लद महािव ालय यांची थापना यांनी केली. ते 

आज म िव ाथ  रािहल े यांनी आप या मुलांपे ाही अिधक ेम ंथवर केल.ेअनेक संघष स या ह राजक य लढे ह े
करीत असताना सु ा लेखन-वाचन यांनी िश णाची कास कधीही सोडली नाही िश ण हा डॉ.बाबासाहबे 
आंबेडकरांचा ासो ास होता.िश ण एखा ा समाजाची म े दारी असता कामा नये िश ण सवच समाजातील 
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सवच घटकांना िमळाला पािहज े असे यांना मनापासून वाटत असे "िश णाची वंिचतता "ही सव कार या 
वंिचतांना ज म दतेे असे यांचे मत होत.े 

स ि थतीम य ेभारतीय समाजाचे अवलोकन के यास आजही िश णापासून ब सं य समाज वंिचत आह.े 
िश ण प तीच ेहोत असलेले अमुला ह बदल, महागडे िश ण प ती यामुळे आ थक दृ ा सबल असलेली लोक 
चांग या प तीन ेिश ण घेतात. कागदोप ी आिण शै िणक सं या व शासक य शाळा ामीण भागापयत पोच या 
अस या तरी िश ण ामीण व वंिचत घटकांना दजदार िश ण पोहचले नाही ही स यि थती आह.े ही प रि थती 
पािह यानंतर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची आठवण आ यािशवाय राहत नाही.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना शाळेत व शाळेत बाहरे अ पृ यतेची खूप चटके बसले होत.े अ पृ यता ही एक 
कारची अमानुष गुलामी होती. िश णािशवाय या गुलामिगरीवर मात करता येणार नाही याची जाण यांना 

अस यामुळे िश णात कधीही खंड पडू दला नाही. यां या िश ण ब लचा अ था आिण यांचे वडील रामजी  
यांची दरूदृ ी होती. यामुळे या काळात आप या मुलाला इं जीतून िश ण दले आिण डॉ.बाबासाहबे वर टाकलेला 
िव ास साथक ठरला. यां यात असलेली िश णाची आवड यामुळे यां या संपकात आले या गु वय, ा यापक 
मंडळीने ो साहन दले. यामुळे या काळात बाबासाहबेांनी परदशेात जाऊन उ  िश ण घेतल.े सयाजीराव 
गायकवाड यां यासार या समाजसुधारकां या दरूदृ ीमुळे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच े उ  िश णाचे येय पूण 
झाले. कोलंिबया िव ापीठात डॉ. सेिल मन व जॉन ुई या िश णत  मुळे यांचे ि म व बहरल.ेडॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांनी आ मसात केले या ानाचा उपयोग भारतीय समाज सुधार यासाठी केला.दिलतानंा 
समानतेची व ित चेी वागणूक िमळत नाही हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े आप या समाजाला जाणीव-
जागृती कर याच ेठरिवले. आप या बौि क मतेचा वापर आप या समाजा या उ तीसाठी केला. मु या समाजाचे 
नायक बनले 1919 म ये "मुकनायक सा ािहक "सु  केल े या सा ािहकाचंी ीदवा य ह े संत तुकारामा या 
गाथेम ये खालील माणे आह.े 

"काय क  आता ध िनया भीड!  िन:शंक ह ेत ड वाजिवले, 
न ह ेजगी कोणी मु कयाचा जाण, साथक लाजोनी न ह ेिहत! 

                                                                          संत तुकाराम-2    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी दिलत व पददिलतांना ही आपली वाणी व लेखणी आयु यभर वांचीत 

घटकासाठी वापरली. "िशका संघष करा व सतत्ाधारी हा" असे आ हान यांनी आप या समाज बांधवांना 
केले. याय व लढाईसाठी िश ण ह ेश ाचे काम करत ेह ेश  अ याय साठी वापरायचे नाही ते आवजून सांगतात .  
"िशका, संघष करा व संघ टत हा" हा महाश द डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरानंी बौ  समाजाला दला . 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी गौतम बु  ,संत कबीर आिण महा मा फुले यांना गु  मानल.े वातं य ,समता ,बंधु व 
आिण सामािजक याय या मु ाचा पाठपुरावा आयु यभर केला. 

महािव ालयीन िश णासाठी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी मह व जाणले मंुबई िव ापीठात िश णाचे 
मह वाचे बदल हावेत हणून डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांनी खूप य  केल.े 

परी ा प ती व शै िणक दजा ह ेिश णाचे वेगवेगळे भाग आहते."कमवा आिण िशकवा "ही िश ण प ती 
अमलात आणली.पीप स ए युकेशन सोसायटीची 1946ला थापना केली िस ाथ कॉलेज मंुबई आिण िम लद 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 296 

महािव ालय औरंगाबाद येथे खाल या तरातील िव ा याना िश ण िमळावं हणून धडपड केली याच बरोबर 
उ ाटन संगी आंबेडकरांनी हणाल,े" शाळा हणज े उ म नाग रक तयार कर याच े कारखान े आहते या 
कारखा यात फोरमन िजतका शहाणा असेल िततका उत्तम माल कारखा यातून बाहरे पडणारा" अस ेअसे िवचार 

 केल.े-३ िश णान ेउ म व जबाबदार नाग रक घडतो िश णाने माणूस सश  होतो. ा, शील, क णा ह े
गुण आ मसात होतात यासाठी िश णाची अ यंत गरज आह.ेअसे यांचे प  मत होते . 

ाथिमक िश णाचे मह व प  करतांना ते सांगतात,"मुलगा कवा मुलगी एकदा शाळेत वेश घेतला क  
यांचे कवा ितच े िश ण िलिहता वाच या या अव थेपयत रा  नये तर तो संपूणपणे िश ण सुिशि त होऊनच 

बाहरे पडावा व पुढील आयु यात ान घेतच रहावे"-4 असे ते ठणकावून सांगत . 
डॉ. बाबासाहबेां या अनेक प रषदा, सभा, संमेलन, भाषणतून असे ल ात येते ी वातं याचा पुर कार 

करणारे पिहले महामानव डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर" हद ू कोड िबला या मा यमातून, रा यघटनेतनू, ी-पु ष 
समानतेचा पुर कार क न ी िश णावर य -अ य पणे भर दला. मंुबई औरंगाबाद, पंढरपूर येथे िश ण 
सं था, वसितगृहाची थापना क न आपले ी िश ण िवषयक व  सा य केले—5 

मनु मृतीन े ि या आिण शू ांना िश ण नाकारले या समाज व थेत गती हो यासाठी िश ण ह े
मह वाचे साधन आह.ेडॉ बाबासाहबे आंबेडकर हणतात, "माणसाचे उपासमारीने शरीराच ेपोषण कमी झा यास 
माणूस हतबल होऊन अ पायुषी होतो तसेच िश णा या अभावी तो िनबु  झा यान े तो दसु याचा गुलाम 
बनतो".6 

समाजाला सुदढृ कर यासाठी जरी अ ाची गरज लागते तशी िश णाची गरज आह ेिश ण अभावी समाज 
बौि क अपंग व होईल दशेातील प ास ट े  ि यांमधील दा र , अंध ा, कुपोषण, अशा सम यांना सामोरे जावे 
लागते ी िश णामुळे असे संकटांना वाचिवता येईल अ यथा ि या समाजात भरड या जातील. 

नागपूर या अिखल भारतीय दिलत मिहला प रषदमे येवीस त े पंचवीस हजार मिहला एकि त आ या 
हो या डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांना आनंद झाला होता . ी जागृती ची पिहली मिहला पावती होती या वेळेला डॉ. 
बाबासाहबे हणतात, "एखा ा समाजाला ि यां या गतीवर या समाजाची गती चे मोजमाप करता 
येते"याव न आप या समाजात आता मिहला गती या मागावर आह ेयात शंका नाही. "मिहलांनी कस ेवागावे, 
कस ेराहावे , व छता कशी पाळावी. सव दगूणापासून  कस ेदरू राहावे, मुलांना कशा प तीन ेमह वकांशी बनवावे, 
मुलांचे ल  कर याची घाई क  नका यांना वतः या पायावर उभे करा यांना वतः या पायावर उभे 
हो याइतपत वावलंबी करा, पतीची सहचरणी बना व माझा स ला यानात ठेवून वागला तर तु ही वतःची 
उ ती क न , अ पृ य समाजाला गती या मागावर याल."---7 

ि यांब ल डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचा मानवतावादी दिृ कोन दसून येतो. ि यांना समाजात ित ा व 
मूलभूत अिधकार िमळाला पािहजे ,रा यघटने या संर णमुळे ती  आज सुरि त रा  शकते.िश णामुळे ामीण व 
शहरी भागातील ीयांना िवचारांची व गतीची संधी िमळत आह.े असे ते हणत . 
िन कषिन कषिन कषिन कष: 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िश ण िवषयक कायातनू समाज व था बदल यािशवाय राहणार नाही .  
िश ण ही सतत चालणारी या आह.े िश णाने माणसाला शहाणपण येतं िश णामुळे समाज प रवतनाची गती 
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वाढते. सव तरातील ि यांना शोषणातून मु  िमळते. शोषणातून मु  झा यास ि या सश  व सुदढृ बनतील व 
समाजाचा सुदढृ िवकास बनेल. ी आिण पु ष समान आहते िश णामुळे ि यांची आ थक आिण सामािजक ि थती 
सुधारेल. वेगवेग या सभा, संमेलनातून ि यांना िश णाचे मह व पटवून दले. ब जन वंिचत घटकासाठी डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी तेवत ठेवलेले ान योत ह ेसतत मागदशन करीत राहील. 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेसामािजक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेसामािजक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेसामािजक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेसामािजक िवचार    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . बळीराम पवारबळीराम पवारबळीराम पवारबळीराम पवार    
समाजशा  िवभाग मुख, महा मा फुले महिव ालय, कनगाव 

तावना तावना तावना तावना ::::----        
   सामािजक बोधना या े ात काय करणाया म ये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे नाव सव थम 
घेतले जाते. उपेि त जीवन जगणाया दिलत बांधवांना वतं  जीवन जग याचा ह  दऊेन यांना अ यायाला 
िवरोध कर यासाठी िशका, संघ टत हा आिण सघंष करा हा मुलमं  दऊेन समानतेचा ह  िमळवून दे यासाठी 
आपले संपूण आयु य यांनी खच केले भारतीय समाजात वातं य, समता, बंधुता, याय िनमाण कर यासाठी यांनी 
जाती िनमूलन वण व थेला िवरोध केला व दिलत समाजा या उ थानासाठी संघष केला.  
 बाबासाहबेांनी आप या समाजाची जी अव था आह े यािव द लढून आपले मानवी ह  कसे ा  करता 
येतील यादृ ीने सतत चतन व मनन केले. माणूस हणून समाजात आ हालाही यो य थान िमळाले पािहजे. 
यासाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या कायाची सु वात यानंी चवदार तळयाचा सं ाम घडवून 

माणुसक या ह ाची मु तमेठ रोवली तसेच काळाराम मं दर वेश घडवून आणला व संिवधाना या मा यमातनू 
सव मानव जातीचे क याण केल े आह.े ह े दसनू यते े व आधुिनक भारता या इितहासात थोर पु ष हणुन डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांना ओळखले जातात.  
1)1)1)1)    अ पृ यता अ पृ यता अ पृ यता अ पृ यता िनमलूनाच ेिनमलूनाच ेिनमलूनाच ेिनमलूनाच ेकाय काय काय काय ::::----        
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना ज म अ पृ य घरात झा यामुळे यांना बालपणापासूनच यांना अ पृ य 
वागणूक चे चटके बसल ेहोत.े डॉ. बाबासाहबेांनी िश ण घेत यानंतर आपले जीवन समाजकायाला वा न घे याच े
ठरवले व हजारो वषापासून या मनु मृतीन ेमाणसाला माणूस हणून नाकारल ेहोत े या मनु मृतीच ेजाहीर दहन 
क न मानवतेचा पुर कार केला. माणसाला माणूस हणूनवागणुक िमळावी यासाठी डॉ. बाबासाहबेानंी महाडचा 
चवदार तळयाचा स या ह केला तसेच काळाराम मं दर वेश कर याचा स या ह क न वातं य, समता, बंधु व, 
याय समातािध ीत समाज िनमाण कर याचा य  केला आह.े डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी अ पृ यता हा हद ू

धमाला लागलेला कलंक आह.े यां या मते अ पृ यतता ही भावना हदू या मनाम य िभनली आह े हणून याचं े
मतप रवतन कर यासाठी िविवध मागाने य  केले याचा प रणाम हणून अ पृ यता न  कर यात आंबेडकरानंा 
काही माणात यश ा  झाले.  
2)2)2)2)    जाती व था िनजाती व था िनजाती व था िनजाती व था िनमलुनाच ेकाय मलुनाच ेकाय मलुनाच ेकाय मलुनाच ेकाय ::::----        

जाती व थे या बाबतीत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात ला ज मने जात िमळत े याला 
कोण या जातीत ज माला यायचे ह े या या हातात असत नाही. पण या या जातीपे ा या या कायाला मह व 
दले जावे असे असे डॉ. बाबासाहबे हणतात, जाती ही मानवाने िनमाण केली असून ती मानवा या िवकासाला 

मारक आह.े हणून तीचे िनमूलन केले पािहज े यासाठी जातीजातीम ये िनमाण झालेली उतरंड मोड याचा य  
केला आह.े जाती व थेमुळे जाती जातीत माणसे िवभागून भांडणे, कलह वाढतो. े किन  वाद िनमाण होतो. 
हणून जाती व थकेड ेबु दी ामा यवादी दृ ीकोणातून बिघतले पािहजे व या या जातीवर दजा कवा काम न 

दतेा यां या आवडीनुसार याला समान संधी दली पािहजे. तसेच ी व पु ष हया दोनच जाती यांनी मान या 
तसेच यानंी जाती िनमूलनासाठी यांनी आयु यभर काय केले आह.े यानी वणापे ा या या कायाला मह व दल े
पािहजे, अशी यांची ठाम भूिमका मांडली आह.े  

जातीची उतरंड ही दशेा या गतीला बाधा िनमाण करते हणून जातीिवरहीत समाज िनमाण हावा व 
माणूस हणून याला थान ा  हावे यासाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी जाती व थे या िवरोधात बंड केले. 
भारतीय समाजाचा िवचार के यानंतर अस े ल ात यतेे क , जातीमुळे उ िव ािवभूिषत रा न सु दा यानंा 
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जातीयतचेे चटके सहन करावे लागले आहते. तर समाजाचे काय हणून त े हणतात, माणसाला माणूस हणूनजगता 
आले पािहजे यासाठी जाती िनमूलनिवषयक काय केले आह ेह ेआपणास िवसरता यते नाही.  
3)3)3)3)    ि यासंाठी काय ि यासंाठी काय ि यासंाठी काय ि यासंाठी काय ::::----            
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ीमु चे समथक होते. कोण याही समाजाचा िवकास करायचा असेल तर ीयानंा 
िशि त केले पािहजे. ीयाचंी आ थक िवकास झाला पािहजे. डॉ. बाबासाहबेांनी 1947 म ये कायदमंे ी असताना 
हद ूसंिहता िवधेयक अथात हद ूकोड िबलाचा ताव लोकसभेत मांडला. कामगार कवा नोकरी करणाया ीला 

पु षा इतका पगार िमळाला पािहजे तसेच ि यांना सूती रजा िमळवून दणेारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े
जगातील पिहले  आहते.  
4)4)4)4)    धमसधुारणा िवषयक काय धमसधुारणा िवषयक काय धमसधुारणा िवषयक काय धमसधुारणा िवषयक काय ::::----        

हदधूम हा समानता िनमण कर यास असमथ आह ेव तसेच माणसाला माणूस हणूनवागणूक दते नाही. 
दिलतांचे शोषण करतो अशा व थेला व धमाला िचटकून राह यापे ा ही व थेला सोडणे, ज म कोण या 
जातीत, धमात यायचा ह े या हातात नसत े परंतू कोण या धमात मरायच े या या हातात असत े हणून 
यानी नािशक िज हयातील येवले तालु यात 13 आ टोबर 1935 रोजी प रषदम ये घोषणा केली क , मी हद ू
हणुन ज माला आलो असलो तरी हद ू हणून मरणार नाही. अशी िभमगजना केली. मानवा या मु साठी बौ द 

धमाचा वीकार अनेक अनुयायासोबत 1956 रोजी नागपूर येथे धमातर केले. बौ द हा भारतातील ाचीन धम तर 
आहचे सोबतच तो भारतीय भूिमत ज माला येऊन जला व जगात या धमाने शांतता, समता, याय थािपत 
कर याचे काम केले हणून डॉ. बाबासाहबेांनी बौ द धमाचा वीकार क न धमसुधारणा िवषयक काय केल ेआह.े  

 

साराशं साराशं साराशं साराशं ::::----    
 भारतातील मानव मु या चळवळीचे दसुरे नाव हणजे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर होय. सामािजक 
िवचारांचा व न असे दसून येते क , त कालीन समाज व था ही जटील आिण माणसाला हजारो वषापासनू 
गुलामिगरी या बेडीत आडवणारी होती. परंत ु डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना हजारो वषापासनू मूक बनले या 
समाजाचे प रवतन क न या मुक समाजाचे नायक झाले हणून  वामन दादा कडक हणतात.  

उ दारली कोटी कुळेउ दारली कोटी कुळेउ दारली कोटी कुळेउ दारली कोटी कुळे    
िभमा तु या ज मामळेुिभमा तु या ज मामळेुिभमा तु या ज मामळेुिभमा तु या ज मामळेु    

 अशा कारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी हजारो लोकां या जीवनात समतािधि त काश आणला ह े
िवसरता यते नाही हणून  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंा कोटी कोटी णाम.  
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::----        

१) ‘भारतातील सामािजक चळवळीची परेषा’ लेखक - ा. सी.टी. कांबळे , ा. टी.एस. पवळे काशन - एटी ह पि लकेशन 
नांदडे  

२) डॉ. आंबेडकर शांततामय सामािजक ांतीचे णेते लेखक –अॅड.राम खो ागडे  काशन – सुगावा काशन पुणे 30  
३) फुले- आंबेडकरी चळवळ : िवचार आिण भुिमका संपादक - डॉ. मनोहर िसरसाट, ा. शरद सदाफुले, ा. शाम कंुड, ा. बाबु 

वाद े काशन – िच मय काशन, औरंगाबाद  
4)  डॉ. आंबेडकर आिण ी मु  लेखक – ा. ितमा परदशेी काशन – द ाग काशन पुणे  
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आंबडेकराचं ेशै िणक िवचारबाबासाहबे आंबडेकराचं ेशै िणक िवचारबाबासाहबे आंबडेकराचं ेशै िणक िवचारबाबासाहबे आंबडेकराचं ेशै िणक िवचार    
    

आ द य देिवदास ससाणेआ द य देिवदास ससाणेआ द य देिवदास ससाणेआ द य देिवदास ससाणे    
सशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथ  

महा मा गाधंी महािव ालयमहा मा गाधंी महािव ालयमहा मा गाधंी महािव ालयमहा मा गाधंी महािव ालय, , , , अहमदपरूअहमदपरूअहमदपरूअहमदपरू 
तावनातावनातावनातावना    ::::----        

    माणसाम ये बीज पाने िविवध मता व श  दडले या असतात. याचंा िवकास कर या या येला 
िश ण हणता येते. िश ण ह े समाज प रवतणाच े ह यार आह े याचा यो य उपयोग झाला पािहज,े असे डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर हणतात. िश णातनु ान ा  होते आिण मु यांचे संवधनही होते. जो समाज अिश ीत 
असतो तो िश णाअभावी सव व गमावलेला असतो. िश णाला कौश याचीही जोड दणेे आव यक आह.े डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरां या मते िश ण घेणारा येक  हा वावलंबी बनतो याला कत  आिण ह ाची 
जाणीव होत,े चांग या, वाईट, गो ी कळायला लागतात. िश णान े माणसा या बु दी या क ा ंदावतात. 
िश ण येत ान, मु ये आिण कौश ये ह ेतीन घटक असलेच पािहजेत. जर चा खया अथाने ि म वाचा 
िवकास कुठून होत असेल तर िश ण होय. महा मा योतीराव फुले हणतात  ‘इतके अनथ एका अिव ेन े केल’े 
हणजे अिशि त  हा भरकटले या ा यासारखा असतो, कारण याला वत:ची दशा मािहती नसत,े 

चांग या कवा वाईट गो ीचा फरक समजत नसतो, समाजात याची नदा होत असत,े अिशि त  पाय असून 
लंगड ेअसतात. हणुन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात, ‘‘‘‘‘‘‘‘िश ण ह ेवाघीणीच ेदधु आह ेत ेजो ाशन करेल तो िश ण ह ेवाघीणीच ेदधु आह ेत ेजो ाशन करेल तो िश ण ह ेवाघीणीच ेदधु आह ेत ेजो ाशन करेल तो िश ण ह ेवाघीणीच ेदधु आह ेत ेजो ाशन करेल तो 
गरुगरु यािशवाय राहणार नाहीगरुगरु यािशवाय राहणार नाहीगरुगरु यािशवाय राहणार नाहीगरुगरु यािशवाय राहणार नाही’’’’’’’’िश णाने  बु दीपासून प रप  होतो तो वावलंबी होतो, वत:च अि त व 
िनमाण करतो, मन,मनगट, मि त काचा िवकास होतो, माणसांम ये दसुया या ती आदर होतो, िश णाने एक 
आदश ि  तयार होतो, िश णाने उदयाच भिव य िनमाण होत. जर आप याला अ याय िव द लढायच असेल 
तर िश णाचे ह यार आप या हाती असावे लागते.  
 आज पािहलं तर कोरोनासार या महामारीत अनेक लहान लहान िव ा याचे शै िणक नुकसान झालेल े
पहावयास िमळते. आजचे लहान आिण त ण त णी इंटरनेट सार या महाजाळयात अडकलेले दसत आह.े 
कोरोना या महामारी दर यान याच े माण अिधक दसनू यतेे. या महामारी या दोन वषात अ यास कसा असतो ह े
िवसरताना दसते. लहान मुलांचे ाथिमक िश ण घरीच झाले. बाबासाहबेां या मते ाथिमक िश ण ह े
िश णाचा मुळ पाया आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी िश णाला वत: या जीवनात तर मह व दले, परंत ु
उपेि त, वंिचत, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, क करी, पीिडत, आ दवासी, घाम गाळणारे अशा सव लोकांनी 
आप या मुलांना िश ण दलेच पािहजे तरच खया अथाने या दशेाचे भिव य उ वल होईल. असे ठामपणाने डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर सांगतात.  
िश णाच ेउ शे िश णाच ेउ शे िश णाच ेउ शे िश णाच ेउ शे ::::----            

1) िश ण ि ला माणुस बनवते.  
2) मद,ु मनगट आिण मि त काचा िवकास होतो.  
3) चांग या गो ी, वाईट गो ी कळायला लागतात.  
4) माणसात वाभीमान िनमाण होतो.  
5) वत: या अि त वाची जाणीव िनमाण होते.  
6) ि म वाचा िवकास घडवून येतो.  
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7) वै ािनक दृ ीकोन िनमाण होतो.  
8) िश णाने गुणवंत, शीलवंत, बु दीवंत माणूस तयार होतो.  

शोध िनबधंाचा हते ूशोध िनबधंाचा हते ूशोध िनबधंाचा हते ूशोध िनबधंाचा हते ू::::----        
 आज कोरोना सार या महागाईसार या अशा िविवध कारनांना पुढे घेऊन अ य  पाने िश णावर एक 

कारे घाव घातले जात आहते. ‘घरी रहा सुर ीत रहा’ असे लोगन तयार क न लहान मुले घरीच रहात आहते. 
यामुळे येणाया काळात न च या अ ाना या िपढया गंभीर सम यांना आ हान दतेील. यांना या जगा या पधत 
टकणे न च अवघड होईल यात शंका नाही. कारण शाळेपासून/ िश णापासुन वंचीत असणारी मुल ेब माणात 

ब जन समाजातील आहते. नौकरदार, उदयोजक, धन दांड यांची मुले ऑनलाईन प दतीने खाजगी िशकवणीने पैसा 
दऊेन िश ण घेत आहते. यां या बरोबरीने येणाया भिव य काळात मा  गोर-ग रबांची शेतकरी, शेतमजुरांची, 
कामगारांची, क कयाची, मीकांची मुले मा  बॅकफूटच राहतील. त हा या समाजातील पालकानंी जाग क होणे 
काळाची गरज आह,े महामारी या नावाखाली ब जन समाजातील मुलांना आडानीठेव याचा य  ही केला जातो 
क  काय? असा वैचा रक लोकांकडून सरु पुढे येत आह.े याचा अथ िश णाचे बाजारीकरणमोठया माणात होत 
आह.े ह े जर थांबवायच े असले तर पु हा एकदा फुल-ेशा -आंबेडकरांचा शै िणक वारसा गितमान करणे गरजचे े
आह.े हचे या शोधिनबंधाचा खरा उ शे आह.े  
उदाहरणाथ उदाहरणाथ उदाहरणाथ उदाहरणाथ ::::----        

1) िश ण हाच मानव गतीचा पाया आह ेह ेजाणुन घेणे.  
2) िशकलेला समाज लोकशाही बळकट क  शकतो ह ेजाणून घेणे.  
3) िशकले या समाजाचीच गती झपाटयाने होत.े ह ेल ात आणून दणेे.  

सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती ::::----        
  सदरील शोध िनबंध िलहत असताना ि तीयक साम ीचा उपयोग कर यात आला आह.े यात ामु यान े
पु तके, संदभ, ंथ, वतमानप े, मािसके, इंटरनेट अशा साधन साम ीचा उपयोग कर यात आला आह.े  
सशंोधनाच ेगिृहतके सशंोधनाच ेगिृहतके सशंोधनाच ेगिृहतके सशंोधनाच ेगिृहतके ::::----        

1) माणसा या सव ांचे मुळ यां या अ ानात असते.  
2) िश ण माणसाची शोषणातुन मु ता करते.  
3) िश ण हचे सवागीण गतीचे मुळ ोत आह.े  
4) िश णातुन खया अथाने मानवतावाद िनमाण होतो.  

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक िवचार बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक िवचार बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक िवचार बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक िवचार ::::----        
  िश ण ह े येक ला माणूस बनवणारी या आह,े िश णामुळे  सदाचारी बनतो, नैितक 
मु यांची जोपासना करतो यामुळे चे मन, मि त क आिण मनगट बळकट होते. ि  हा अ  दप भवचा 
मागाने वाटचाल क  लागतो तो वावलंबी होतो. जन माणसात पद ित ा ा  होते. यामुळे िश ण हा 
माणसा या जडणघडणीचा पाया आह.े  
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी जे ान िमळवले होते. या ानाचा उपयोग यांनी वत:साठी कधीच केला 
नाही या उलट यानंी िश णातून िमळवले या ानाचा उपयोग समाजासाठीच न ह े तर संपुण रा ा या 
क याणासाठी केला. शै िणक िवचार मांडताना डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर िव ा याना  उ शूेन असे हणतात, 
िव ा यानो जागृत हा! या माणे माणसाला जग यासाठी अ ाची गरज असत,े याच माणे माणसाला माणुस 
हणुन जग यासाठी ानाची गरज असते. आप या बु दीचा भाव पाड यािशवाय िश णाचे खया अथाने िचज 
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होत नाही. कोणताही सामा य माणूस सतत या दघ उदयोगाने, वाचनान,े ानाजनान,े परा माने बु दीमान 
होतो. हणुन िव ा यानो धनवान हो यापे ा, गुणवान, बु दीमान हा, शीलवान बना, त हाच खया अथान े
रा ाचा िवकास होईल.  
 िश ण घेणाया िव ा याना  ते तळमळीने सांगत असत. ‘िशका, संघटीत हा आिण सघंष करा’ हा मुलमं  
दऊेन िव ा याना सदवै जागृत कर याचा य  केला. िव ाथाना वेळोवेळी ान संपादन केले पािहजे. वाईट 
प रि थतीत कधीच डगमगु नये. समाजाला माणुस हणुन जग याचा अिधकार ा  क न दयायचा असेल तर या 
समाजात िश णाच ंबीज पेरणं गरजेच आह.े कारण िश ण घेत यानतंर माणूस िवचार करायला लागतो. याला 
या या ह ाची जाणीव होते. तो वातं यपणे आपला व आप या समाजा या याय ह ासाठी लढू शकतो. जर 

समाजातील उच-िनच ही दरी कमी करायची असेल तर िश ण हाच एकमेव माग आह.े ‘‘‘‘‘‘‘‘िश ण ह ेवािघणीच ेदधु िश ण ह ेवािघणीच ेदधु िश ण ह ेवािघणीच ेदधु िश ण ह ेवािघणीच ेदधु 
आहेआहेआहेआहे    आिण जो कोणी ाशन करेल तो गरुगरु या िशवाय राहणार नाहीआिण जो कोणी ाशन करेल तो गरुगरु या िशवाय राहणार नाहीआिण जो कोणी ाशन करेल तो गरुगरु या िशवाय राहणार नाहीआिण जो कोणी ाशन करेल तो गरुगरु या िशवाय राहणार नाही....’’’’’’’’ ाथिमक िश ण ह ेसव िश णाचा पाया 
आह.े ा, शील आिण क णा ह ेगुण येकां या, अंगी आण यासाठी िश णाचीगरज यांनी ितपादन केली आह.े 
शाळा हणजे उ म नाग रक व कत द  नाग रक बनिवणारे कारखान ेआह ेअस ेते हणत.  
 

ाथिमक िश ण ाथिमक िश ण ाथिमक िश ण ाथिमक िश ण ––––        
  केवळ बाराखडया िशकिवणे हणजेच िश ण न ह े तर मुलांची मने सुसं कृत करणारे दजदार िश ण 
शाळांनी दले पािहजे इतका सु म िवचार बाबासाहबेांनी ाथिमक िश णावर केला होता. डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरां या मते ाथिमक िश णाचा सार हा रा ीयदृ या अ यंत मह वाचा  आह.े  
 इ.स. 1923 म ये क  शासना या ाथिमक िश ण थािनक वरा य सं थाकड े ह तांतर कर या या 
िनणयाला आंबेडकरांनी कडाडून िवरोध केला होता. यांचे हणणे असे होते क , िश ण दणेे क ाचे जबाबदारी 
असून आपली जबाबदारी दसुयावर लादणे चुक चे आह.े हणुनच िश ण व त कर याबरोबरच शासनान े
िश णावर अिधक भर दयावा. ाथिमक िश णा या वाढीसाठी अनुसुिचत मुलासंाठी तर काही र म यातील 

गत मुलां या िश णासाठी खच कर याचे सचुवले होते. क  व ांतीक सरकारांनी अ पृ य िव ा या या 
िश णासाठी यां या वा षक अंदाजप कात पुरेसा िनधी राखीव ठेव याचे बंधन घालावे अशी यांनी मागणी केली 
होती.  
 

उ  िश णािवषउ  िश णािवषउ  िश णािवषउ  िश णािवषयकयकयकयक    िवचार िवचार िवचार िवचार ::::----        
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा उ  िश णावर अिधक भर होता. सरकारी नोकरीत संधी िमळव यासाठी 

उ  िश ण घेतले पािहजे. मागास समाजाला यां या अिधकाराची जाणीव हो यासाठी िश ण मह वाचे साधन 
आह.े उ  िश णाचे वाय ते या नावाखाली संपुण खाजगीकरण कर याचा घाट शासनाने घातला आह.े िश णान े
उदयाच भिव य िनमाण कर याचं साधन आह,े परंतु याकड े ापारीकरणा या दृ ीकोनातनु पािहले जाते. या 
ि ाटीश शासना या ापारीकरणा या व खाजगीकरणा या धोरणाची आंबेडकरांनी कठोर टका केली आह.े 
बाबासाहबेां या मते उ तरीय िश ण लोकांना सामािजक आिण कौटंुिबक आदर ठेव यास आिण िश णाचा काळ 
हा सामािजक आिण वैयि क र या सवासाठी मह वाचा काळ आह.े ह ेएखादया ि ला जीवनात िवकिसत करते. 
बाबासाहबेांनी एका सभते असे हटले होत ेक , ‘‘‘‘‘‘‘‘सव समािजक दखु यावर उ िश ण हचे एकमवे औषध आहेसव समािजक दखु यावर उ िश ण हचे एकमवे औषध आहेसव समािजक दखु यावर उ िश ण हचे एकमवे औषध आहेसव समािजक दखु यावर उ िश ण हचे एकमवे औषध आहे....’’  ’’  ’’  ’’      
 शै िणक ांतीनेच या दशेात लोकशाही नांद ुशकेल, असे बाबासाहबेांना वाटत होते. हणुन यांनी ितकुल 
प रि थतीत आ थक अडचण वर मात करीत 8 जुलै 1945 साली पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना क न 
दिलत, शोिषत, िपडीत, मागास घटकांसाठी आिण समाजात, दशेात लोकशाही मु य जिव यासाठी उ  
िश णाची दालने उघडली. ‘एक मुलगा बी.ए. झा यास आप या समाजाचा जो फायदा होईल तसा एक हजार मुले 
चौथी िशकलीत तरी होणार नाही.’ यांनी मंुबई येथे िस दाथ कला व िव ान महािव ालय सु  केले. तसचे 
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मराठवाडयासार या मागास भागात नागसने वनात िम लद महािव ालय सु  केल.े ह ेमहािव ालय सु  करत 
असताना डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांचा हतेु उदा  होता.  
 आंबेडकरां या उ  शै िणक धोरणात रा ीय आिण मानवी मु यां या िवकासाची माणुसक ी भुिमका 
दसते. महािव ालयात िशकिवणाया ा यापकां या नजरेस पडणार नाहीत, अशा ठकाणी वगाबाहरे थाबुंन 
ा यापक यो य कारे िशकवत आहते क  नाहीत? याची चाचपणी त े घेत असत. एखादा ा यापक चकु ची 

मािहती दते अस यास वगात िश न िव ा याना या िवषयाची सखोल मािहती दते असत. िव ाथ  दशेतील 
त णांनी केवळ अ यासावरच आपले क  क ीत करावे, असे बाबासाहबेांचे मत होते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
हणतात, ‘‘उ  िश ण घेऊन वत:चे आ थक आिण सव कारची गती तर कराच पण याबरोबरच समाजा या 

आिण सामा यां या उ तीसाठी पण काहीतरी करा.’’ आप या दशेाम ये समाजाला िवषमतेचा जो आजार झाला 
आह,े तो केवळ िश णामुळेच बरा होऊ शकतो. आजतागायत जगात या ां या घडुन आ यात या केवळ 
िश णामुळेच झा या. हणुन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी िश ण हचे प रवतनाचे मा यम आह ेह ेजाणले.  
 सरकारने शै िणक काय मोठया माणात वाढवावे तसेच सवािधक मागासले या वगाना थम सवलती 
दऊेन समान पातळीवर आणावे, अशी सुचना यानंी केली आह.े तसेच सरकारन े िश णाचे कत  केल े पािहज े
कारण मागासले या वगाम ये शै िणक परंपरा नाही. केवळ ा ण वगाला िश णाची परंपरा आह े िशवाय 
मागासले या वगाना शै िणक खच झेपवत नाही. असे बाबासाहबे आंबेडकर हणतात.  
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी िश णािवषयक धोरणांची आज या िपढीला दशादशक ठरतील अशी काही 
त वे सांगतात. िश णाची दारे सवासाठी खुली असली पािहजेत. उ  िश ण घे यासाठी िवशेष सोयी व सवलती 
यां या योजना असा ात. कामगार, क करी व मजुर लोकांसाठी रा  शाळा उपयुकत ठरतील. अ यास मांम ये 
कौश य िवकसन व तं िश ण यांचा अंतभाव असावा. चा र य संवधनासाठी शै िणक उप म अंमलात आणले 
पािहजेत. यासाठी यांनी आयु यभर काम केले यासाठी यांनी घटनेम ये िविवध तरतुद चा अंतभाव केला. आज 
भारताम य ेसम त भारतीय समाजाला िश णाची समसमान संधी उपल ध झाली आह.े समाजातील येक घटक 
आपाप या परीने गती करीत आह,े ह ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या न ा शै िणक धोरणांचे व िवचारांचचे 
फिलत होय. ह ेस य कोणालाही नाकारता येणार नाही.  
सदंभ थं  सदंभ थं  सदंभ थं  सदंभ थं  ––––    
1) डॉ. आंबेडकर शांततामय सामािजक ांतीचे णेते लेखक –अॅड.राम खो ागडे काशन – सुगावा काशन पुणे 30  
2) डॉ. आंबेडकर आिण ी मु  लेखक – ा. ितमा परदशेी काशन – द ाग काशन पुणे  
3) ब जनांचे महानायक लेखक – ा. गौतम िनकम काशन – िवमल क त  काशन, चाळीसगाव  

4) भारतातील आ थक सुधारणा आिण दिलत आंबेडकरी दृ ीकोन लेखक – भालचं  मुनगीकर काशन – सुगावा काशन, पुणे  
5) महा मा फुले,राजष  शा  आिण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर एक वैचा रक वास लेखक –अॅड.ह रभाऊ पगारे काशन – दशेमुख 

पि लकेशन, नागपूर   

 

 

 

 
 
 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 304 

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचारबाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचारबाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचारबाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचार    
    

आशा राठी आशा राठी आशा राठी आशा राठी ((((भरािडयाभरािडयाभरािडयाभरािडया)))) 
संशोधक िव ाथ नी 

तावना तावना तावना तावना ::::----        
 हजारो वषापासून हद ू धमा या जाचक ढी परंपरांनी ब जन समाजाला िश णापासून वंिचत ठेवून 
यां यावर खूप मोठया माणावर अ याय अ याचार व एवढेच न ह ेतर पशुपे ाही जीवन जगणे अवघड  झाले 

होते. अशा ब जन समाजात डॉ. बाबासाहबेांचा ज म झाला. बालपणापासून जातीयतेच े चटके सहन क न डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी उ िव ा िवभूिषत झाले त हा समाजाचे मागासलेपणा ल ात आला ह ेसव आधोगती 
िश णाने झाली आह.े या मागासले या समाजाला या जाती या उतरंडीतून बाहरे काढायचे असेल तर िश ण ह े

भावी ह यार आह.े यािशवाय समाजाचे प रवतन श य नाही. हणून डॉ. बाबासाहबे यांनी महा मा फुलना गु  
मानलं आिण यां या िवचारावर पाऊल ठेवून िश ण ह े सव जाती या तरापयत पोहचले पािहजे यासाठी 
संिवधानात सव समान िश ण घे याचा ह  दला हणून हणतात,  

कुणाचा ज म कुणाला काय दवेनू गलेाकुणाचा ज म कुणाला काय दवेनू गलेाकुणाचा ज म कुणाला काय दवेनू गलेाकुणाचा ज म कुणाला काय दवेनू गलेा    
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेाचंा ज म सवाना याय दवेनू गलेाबाबासाहबेाचंा ज म सवाना याय दवेनू गलेाबाबासाहबेाचंा ज म सवाना याय दवेनू गलेाबाबासाहबेाचंा ज म सवाना याय दवेनू गलेा.... 

 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी िश णाला अितशय मह वाचे थान दले. िश णातून ला सं कारमय 
बनव याचे काम डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी केल े आह.े याचंे शै िणक िवचार अिधक समज यासाठी खालील 
मुदयाचा िवचार समजनू यावे लागते.  
1)1)1)1)    ाथिमक िश णासबंधंी िवचार ाथिमक िश णासबंधंी िवचार ाथिमक िश णासबंधंी िवचार ाथिमक िश णासबंधंी िवचार ::::----        
             ाथिमक िश ण ह े या जीवनाचा पिहला पाया आह.े समजून ाथिमक िश ण अिधक हो यासाठी 
संिवधानात ाथिमक िश णाचा ह  दला आह.े तसेच यावर िविश  िनधी खच हायला हवा ह े िवचार यानंी 
प  केला आह.े िश ण दणेे ही क सरकारची जबाबदारी प  केले. सव जाती धमातील मुलांना िश णाची 

दरवाजे खुले केले आहते. यामुळे आज आपणाला िश ण सावि क झा याचे दसत.े याचे पूण ेय आंबेडकरांना 
जाते.  
2)2)2)2)    उ  िश णािवषयी िवचार उ  िश णािवषयी िवचार उ  िश णािवषयी िवचार उ  िश णािवषयी िवचार ::::----        

मागासले या चा िवकास करायचा असेल तर उ  िश ण घेवून उ  ती या नौकया िमळव या 
पािहजेत व समाजा या सवागीन िवकास घडवून आणला आह.े यासाठी िश यवृ ीची तरतुद यानंी केली आह.े 
तसेच उ  िश ण घेतलेली  समाजातील लोकांनाम ये प रवतन घडवून आणतील यामुळे यांनी उ  
िश णाला अिधक मह व िवशद केले आह.े     
3)3)3)3)    ी िश णा िवषयी िवचार ी िश णा िवषयी िवचार ी िश णा िवषयी िवचार ी िश णा िवषयी िवचार ::::----        

समाज पी रथाचे दोन चाके हणज ेएक ी व एक पु ष, एक पु ष िशकला तर एकटा िशकेल, एक ी 
िशकली तर दोन कुटंूब सा र होतील या अनषुंगाने यानंी ी िश णाला मह वाचे थान दऊेन सवच े ातील 
नौकयाम ये ीयांना थान दले आह.े  

ी िश णाला अिधक बळकटी दे यासाठी यांनी संिवधानाम ये ी िश णाला मह व दले आह े व 
ि यांना काम करताना अडचणी येवू नये यासाठी यांनी पु षा एवढे कामाचे तास व पु षा एवढे वेतन यांनी 
समान वेतन ठेवले आह.े ी िश णामुळे आप याला आज या ि थतीत सरपंच पदापासून त े रा पती पदापयत 
ि या पोहचत आहते व ि यांना दबुळे मान ूनय ेआंबेडकर यानंी प  क न ि यानंा िश णात मह वाच े थान 

ा  क न दले आह.े  
 

साराशं साराशं साराशं साराशं ::::----        
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 अशा कारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी मागासले या जातीसाठी िश णाचे मह वाचे साधन दल ेअसनू 
वणापे ा यां या कृतृ वाला मह वाचे थान ा  क न समाज प रवतनाम ये िश ण ह े मह वाचे ह यार आह.े 
हणून यांनी भारतीय संिवधानात यांनी िश णाची तरतूद क न मागासले या लोकांचे आयु य बदलून टाकून 

समाजात नवचैत य िनमाण केले आह.े  
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::----        
४) फुले- आंबेडकरी चळवळ : िवचार आिण भुिमका संपादक - डॉ. मनोहर िसरसाट, ा. शरद सदाफुले, ा. शाम कंुड, ा. बाबु वादे 

काशन – िच मय काशन, औरंगाबाद  
५) डॉ. आंबेडकर शांततामय सामािजक ांतीचे णेते लेखक –अॅड.राम खो ागडे काशन – सुगावा काशन पुणे 30  
३)  डॉ. आंबेडकर आिण ी मु  लेखक – ा. ितमा परदशेी काशन – द ाग काशन पुणे  

४) ‘भारतातील सामािजक चळवळीची परेषा’ लेखक - ा. सी.टी. कांबळे , ा. टी.एस. पवळे काशन - एटी ह पि लकेशन नांदडे  
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेिश ण िवषयक िवचारबाबासाहबे आबंडेकराचं ेिश ण िवषयक िवचारबाबासाहबे आबंडेकराचं ेिश ण िवषयक िवचारबाबासाहबे आबंडेकराचं ेिश ण िवषयक िवचार    
सशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथ , 

प लवी काश काबंळेप लवी काश काबंळेप लवी काश काबंळेप लवी काश काबंळे    
काश िशतराम काबंळेकाश िशतराम काबंळेकाश िशतराम काबंळेकाश िशतराम काबंळे    

तावना तावना तावना तावना ::::---- 
 हजारो वषापासनू गुलामिगरी या बेडयात आडकले या पंगू अचेतन मूक आिण ितकार शू य बनले या 

समाजाचे प रवतन करायच े असेल तर िश णािशवाय भावी ह यार नाही. हणून  िश णाचा यो य उपयोग 
झाला पािहज े असे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंा वाटत अस े िश ण ह े समाजा या सवच तरापयत पोहचल े
पािहजे आिण िश णापासून वंिचत कोणी रा  नय ेयासाठी िश णाचे मह व िवशद करताना हणतात. ‘िश ण ह े
वािघणीचे दधू आह ेते जो ाशन करेल तो गुरगुर यािशवाय राहणार नाही.  
िश णामुळे माणसाला जग याची उमेद िमळते या या मनाम ये असणारा अंधकार दरू कर याचे सामथ 
िश णातून िमळते िश ण ह े समाज प रवतनाचे भावी ह यार आह.े िश णामुळे माणूस  सुसं का रक होतो. 
याला चांगले काय, वाईट काय ह ेसमजत िश ण हा माणसाचा ितसरा डोळा आह.े यामुळे समाजातील येकान े

िश ण घेणे गरजेचे आह ेव येकां या घराम ये पु तकाचं कपाट असले पािहजे या संदभात हणतात “ या या 
घरात नाही पु तकाच कपाट याच घर होईल भुईसपाट” हणजेच येकाला िश ण आव यक आह े ह े िश ण 
माणसाला माणूस हणून जगायला िशकवते. या प दतीने पोटाची खळगी भर यासाठी अ ाची गरज लागत े याच 
प दतीने बु दीची भूक भागव यासाठी िश णाची गरज लागते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी आयु यभर 

ानसाधना केली व आयु यभर िशकत रािहल.े  
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे जीवन उफाळले या महासागरासारखे होते. बालपणापासुनच जाितयतेच े
चटके, क मयता, द:ुख दा र य सहन करावे लागले पण डॉ. बाबासाहबेानंी प रि थतीवर वार होवून यानंी 

ानामृत घतेले आिण िव ते या जोरावर यानी अ यासपूण ंथ, लेख आिण भारतीय संिवधान िलिहल े हणुनच 
यांना भारतीय रा यघटनेच े िश पकार हणतात. यांनी संिवधानात समता तािपत होईल असे यांनी सवात 

मोठी यायपूवक रा यघटना िलिहली. आिण सिंवधानात िश ण िवषयक ह  व तरतुदी के या आहते. 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी सवच लोकांना संदशे दला क , ‘िशका संघ टत हा आिण संघष करा’ 

येकाने िश ण घेतले पािहजे िश णािशवाय दसुरा तरणोपाय नाही. कारण जो  िश ण घेतो तो आपल 
म तक दसुयाच ह तक होत नाही. यामुळे यांनी िश ण ह े भावी ह यार मानलं आह.े आिण मागासले या 
समाजाला िश ण घतेा यावे हणून यांनी पीप स ए यकेुशन सोसायटी थापन क न यामाफत िश णाचा चार 

सार कर याचे ठरवले. डॉ. बाबासाहबेांना सुसं कारीक िश ण अिभ ेत होते. याचंा िश णािवषयक दृ ीकोण 
अिधक सज यासाठी खालील मुदया ारे िश ण िवषयक दृ ीकोण समजून घेवू.  
पीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना पीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना पीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना पीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना ::::----        
  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी समाजातील सवच तरापयत िश ण पोहचले पािहजे. यासाठी यानंी 
औरंगाबाद या ठकाणी िम लद महािव ालयाची थापना केली तर मंुबई या ठकाणी िस दाथ महािव ालयाची 
थापना केली. यामधून ससुं का रक मु य. ा, िशल, क णा या त वाची मू य पेर याचे काम केल.े डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरांनी दिलत समाजाला सतत िशक याची हाकाटी दली. कारण िश णामुळेच आप या 
जग यात आमुला  बदल होऊ शकतो ह े यांनी जाणले आिण पीप स ए युकेशन सोसायटी या मा यमातून यानंी 
शै िणक सं था काढून तळागळातील मुलामुलीपयत िश ण दे याचे काम यांनी केल ंआह,े हणुनच आज आपणाला 
दिलत समाजातील मुल िश णाम ये अ ेसर दसत आहते. तसचे सवाना िश ण घतेा यावे यासाठी िश यवृ ी दऊे 
केली आह.े िश णािशवाय कोण याही समाजाचा िवकास होऊ शकत नाही. हणून यांनी  िश णाचा चार सार 
केला आह.े  
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मलुा ंमलुीसाठी िश ण मलुा ंमलुीसाठी िश ण मलुा ंमलुीसाठी िश ण मलुा ंमलुीसाठी िश ण ::::----        
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े ी पु ष असा भेद करत नाहीत तर िश णा या संदभात सव समान आहते 
असे मानतात. मुला-मुल ना िश ण दयावे यांना परंपरागत कामात गंुतवू नका समाजाचा िवकास करायचा असले 
तर मुल-ेमुली िशक या पािहजेत कोण याही एक गटाला िश ण दऊेन सफल होणार नाही. तर मुले आिण मुली 
दो ही िशकले पािहजे असा मह वपुण िवचार मांडला असून संिवधानात तशी तरतूद केलेली आह.े  

ाथिमक िश णािवषयाथिमक िश णािवषयाथिमक िश णािवषयाथिमक िश णािवषयकककक    िवचार िवचार िवचार िवचार ::::----        
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या मत े ाथिमक िश णाचा चार सार झाला पािहज.े रा ीयदृ या अ यतं 
मह वाचा  आह.े ाथिमक िश ण सवच तरापयत पोहचले पािहजे एवढेच नाही तर ाथिमक िश ण स च े
हावे असा कायदा क न समाजातील सवच तरापयत िश णाचे बीज पेरल ेगेले पािहजे. कारण हचे उदयाचे भावी 

नाग रक होणार आहते. आदश चांगली िपढी िनमाण करायची असेल तर िश णािशवाय पयाय नाही असे यांचे मत 
होते.  
उ  िश णािवषयउ  िश णािवषयउ  िश णािवषयउ  िश णािवषयकककक    िवचार िवचार िवचार िवचार ::::----        
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी उ  िश णासंबंधीचे िवचार अ यंत मह वाचे आह.े ने िश ण उ  
टोकाचे घेतले पािहज ेफ  िलह या वाच याचे ान पुरेसे ठरणार नाही. दिलत समाजाची उ ती करायची असले 
तर ने उ  िव ािवभषुीत झाल पािहजे खरे तर उ  िश ण सामािजक द:ुख यावरचे औषध आह े असे त े
हणतात.  

निैतक िश णनिैतक िश णनिैतक िश णनिैतक िश णिवषयक िवचार िवषयक िवचार िवषयक िवचार िवषयक िवचार     ::::----        
  िश ण ह ेश  आह ेह ेश  चोरीला जावू शकत नाही. िश ण ह ेनैितकतेचे िश ण दले पािहज ेकारण 
यातुनच  शीलवान होते. चा र यसंप   िश णातून घडले पािहज े कारण वाईट गो ीपासून अिल  
करायच ेअसेल तर िव ा याना शीलवान, चा र य संप  िश ण दले पािहजे. याला नैितकतेच िश ण दणेे गरजचेे 
आह.े असे मत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे मत होते.  
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::----        
  अशा कारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी उपेि त लोकांना संिवधाना या मा यमातून िश णाचा 
अिधकार दवूेन जाती व थेला चीत केले व समतािध ीत समाजरचना िनमाण कर याचे काम डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी केल े हणून वामन दादा कडक असे हणतात.  

उ दारली कोटी कोळीउ दारली कोटी कोळीउ दारली कोटी कोळीउ दारली कोटी कोळी    
िभमा तु या ज मामळेुिभमा तु या ज मामळेुिभमा तु या ज मामळेुिभमा तु या ज मामळेु 

 युगानंयुगापासून शोषीत वंिचत िपढीत समाजाला िश णाचे पिव  दालन खुले केल ेआिण आ मस मानान े
जग याचे बळ दले आह.े  
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::----        

1. ‘भारतातील सामािजक चळवळीची परेषा’ लेखक - ा. सी.टी. कांबळे , ा. टी.एस. पवळे काशन - एटी ह 
पि लकेशन नांदडे  

2. फुल-े आंबेडकरी चळवळ : िवचार आिण भुिमका संपादक - डॉ. मनोहर िसरसाट, ा. शरद सदाफुले, ा. शाम कंुड, 
ा. बाबु वादे काशन – िच मय काशन, औरंगाबाद  

3. डॉ. आंबेडकर आिण ी मु  लेखक – ा. ितमा परदेशी काशन – द ाग काशन पुण े
4. डॉ. आंबेडकर शांततामय सामािजक ांतीचे णेत ेलेखक –अॅड.राम खो ागडे काशन – सुगावा काशन पणुे 30  
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    ‘‘‘‘‘‘‘‘यगुपू ष डॉयगुपू ष डॉयगुपू ष डॉयगुपू ष डॉ. . . . बाबासाहबे आंबडेकरबाबासाहबे आंबडेकरबाबासाहबे आंबडेकरबाबासाहबे आंबडेकर’’’’’’’’    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    lrh’k xaxkjke llk.kslrh’k xaxkjke llk.kslrh’k xaxkjke llk.kslrh’k xaxkjke llk.ks    
lekt’kkL«k foHkkxizeq[k] egkRek Qqys egkfo|ky;] vgeniwj rk- vgeniwjft- ykrwj 

तावना तावना तावना तावना ::::----        
  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या संदभात भा य करताना एक कवी हणतो,  ‘‘ह ेखरच आह ेखर िभमराव 
रामजी आंबेडकर, बाबासाहबे आंबेडकर नाव ह ेगाजतय हो जगभर’’  
 या ओळीतून आपणास डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या कायाची ग ड झेप संपुण जगभर पसरलेली आह.े 
हचे पु हा एकदा िस द होते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या काय े ांचा िवचार केला तर आप या डो यात 
या माणे असं य केस आहते यापे ाही अिधक माणात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी यां या कायाची ापकता 

िनमाण केली होती. उदा, ंथ ेमी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, बॅ र टर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर याच माणे 
अथत , कायदपंेिडत, समाजशा , भारतीय रा य घटनेचे िश पकार, जलत , ीयांचे उ दारक, नवभारताच े
भा य िवधात,े संसदपटू, नवयुग िनमात,े भारतीयानंा मुलभुत ह  िमळवून दणेारे ांतीसुय, िव ा याचे 

ेरणा ोत, कामगार चळवळीचे नते ेअशा कारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या कायाचा आलेख न मोजता येणारा 
आह.े याव न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणजे सबंध मानवमु या लढयाचे एक परा मी यो चे होते. चडं 
बु दीम ा, बुि दमतेला िशलाची जोड दवूेन जगात या शंभर िवदवानापैक  पिह या मांकाचे िव ेचे महामे  
हणुन ओळखले जातात.  

 यामुळे असा महामानव ज माला येणे कदापीही श य नाही, हणूनहा महामानव युगपू ष हणुन 
ओळखला जातो. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या जीवनकायाचा इितहास संघषमय आह.े यां या ज मापासून त े
महाप रिनवाण पयतचा इितहास डोळयासमोर ठेवला तर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी येक सेकंद, िमिनटं, तास, 
दवस, मिहने आिण वष असा संपुण कालखंड हा समाजासाठी न ह ेतर संपुण रा ा या िहतासाठी, नवभारता या 

िन मतीसाठी खच केलेला आह.े यां या कायाची उंची कती महान होती ह े प  करताना वामदादा कडक 
हणतात,  

    ‘‘‘‘‘‘‘‘उ दरली कोटी कोळीउ दरली कोटी कोळीउ दरली कोटी कोळीउ दरली कोटी कोळी    
िभमा िभमा िभमा िभमा तु या तु या तु या तु या ज मामळेुज मामळेुज मामळेुज मामळेु,,,,    
झाल ेगलुाम मोकळेझाल ेगलुाम मोकळेझाल ेगलुाम मोकळेझाल ेगलुाम मोकळे,,,,    

िभमा िभमा िभमा िभमा तु या तु या तु या तु या ज मामळेुज मामळेुज मामळेुज मामळेु....’’’’’’’’ 
युगानं युगापासून शोषीत, वंचीत, िपडीत, दिलत समजले जाणारे शु ,अितशु , अ पृ य अशा लोकांचे 

जीवन हणजे गुरा ढोरा िह पे ा िहनतचेे होते. 
हजारो वषापासून अशाच िपढया गुलामीतच ज माला आ या आिण गुलामीतच मे या. कुठलाही इ री 

अवतार इथे ज माला आला नाही आिण ब जनांचा उ दार केला नाही, मा  1891 साली िभमाई या पोटी एक 
ांतीसुय ज मास आले यांच ेनाव हणजे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर होते.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी युगायुगापासून चालत आले या अमानवी छळाचा बालपीचं वाईट अनुभव 
घेतला होता. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेलहानपणापासुनच ती ण बु दीच,े वािभमानी, बंडखोर वृ ीचे होते. 
भ याभ यांना यानंी बालपणीच माणुसक च े धड े दले होते. सामािजक िवषमत े िव द आिण अ यायाबाबत त े
पेठून उठत असतं. यामुळे त कालीन समाजातील बाहम यवादी िवचारसरणीचे, सनातनी िवचारणीचे, समाजकंटक 
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यांचा िवरोध करत असत, यां या गती या आड गतीरोधक हणुन येत असत, मा  त ेकधीच थांबले नाहीत. तर 
यांचे येय आिण काय यांनी िनि त केले होते. यामुळे यांना कोणीच रोकू शकले नाहीत. डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर हणजे ातंीसुयच होते यानंी समाजात या अ ान, अंध दा, कमकांड, गुलामिगरी, अमानवीछळे, 
अ पृ यता, िविवध अमानवी था परंपरा अशा मनु मृती िवचारधारे या आले या िपकांना समुळ न  केले हणुन 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना अमे रकेचे रा ा य  ानाचे ितक हणुन संबोधतात ह े सुय काशा येवढेच स य 
आह.े कारण या माणे आकाशातील सुय हा संपुण सजीवसृ ीचे नविन मती करतो, संर ण करतो अगदी 
याच माणे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी युगानंयुगापासून अंधारा या  खाइत िखतपत पडले या, अ ाना या 

दयाखोयात लाचार बननु जीवन जगणाया लोकां या जीवनात मानव मु चा नव काश टाकून यां या 
गुलामी या बेडया तोडून टाक या आिण माणसांना माणूस हणुन जीवन जग यासाठी यांनी आपले संपुण आयु य 
मानव मु चे लढे लढून यांनी खया अथाने आपले संपुण जीवन यां यासाठी सम पत केले हणुन ते खया अथान े
‘युगपु ष’ ठरतात.  
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेिविवध े ातील काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेिविवध े ातील काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेिविवध े ातील काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेिविवध े ातील काय     
1)1)1)1)    डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचार व काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचार व काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचार व काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेशै िणक िवचार व काय ::::----        

फुले शा चंा शै िणक िवचारांचा पाया डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय संिवधाना या मा यमातुन 
पाया मजबूत केला. याचा अथ महा मा फुले यांनी िश णाचे बीजारोपण केले तर राजष  शा  महाराजानंी खत 
पाणी घालवून याना वाढवले तर या वाढले या रोपटयाला ान पी बोधीवृ ा या पात पांतर कर याचे काय 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी केले. महारा ाचा प रचय होत असताना फुल-ेशा -आंबेडकर पुरोगामी महारा  
हणून ओळखला जातो. ब जनां या अवनीतीच े मुख कारण अिव ा आह ेअस ेमहा मा फुले हणत असत. हणून 

डॉ. बाबासाहबेांनी िश णाला वािघणीचे दधु अस े हटले आह.े जो कोणी ाशन करेल तो गुरगुर यािशवाय 
राहणार नाही. याचा अथ ानाने माणुस जागृत होतो, वािभमानी होतो, माणसात आ मस मान िनमाण होतो, 

म ये, चांग या आिण वाईट गो ी कोण या आहते याची शहािनशा कर याची वृ ी िनमाण होते.  
हणुन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतातील ब सं य जनतेला ‘िशका, संघ टत हा आिण संघष करा’ 

असा ही संदशे दला केवळ संदशे दला नाही तर पीप स ए युकेशन सोसायटीची िन मती केली, िस दाथ कॉलजे 
काढले. इ.स. 1950 म ये औरंगाबाद येथे िम लद महािव ालयाची थापना केली. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी 

ाथिमक िश णाबरोबर उ  िश णावर ही भर दला. यां या मते एक ॅ युएट कवा पो ट ॅ युएट त ण 
िजत या माणात आप या इतर भावंडांना आधार दऊे शकतो ितत या माणात 4 थी पास झालेली 1000 मुले 
फारसे काही प रवतन क  शकणार नाहीत. याव न त णांनी उ  िश ण घेतलेच पािहजे. तरच यानंा संकटा या 
महासागरातनू बाहरे पडता येवू शकते. याव न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे िश ण िवषयी दरुदृ ी कती होती 
याव न आप या ल ात यतेे.  

आज नेमके याच िवषयावर घाला घातला जात आह.े कोरोना या महामारी या नावाखाली जवळपास तीन 
अ ाना या िपढया ज माला आ या आहते. आिण उ िश ण घेणाया त णांना नौक रची कसलीच शा ती नाही. 
वालंबनाची कसलीच हमी नाही. यामुळे आज या िश णाचे बाजारीकरण झाले आह.े यावर उ िश ीत 

असणाया िश ण त  लोकांनी न ा शै िणक धोरणांचा िच क सकपणे अ यास केला पािहज े आिण डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी सांिगतले या िश णिवषयक िवचारांनाच गतीमान केले पािहजे.  

तरच खया अथाने येणाया िपढयांना वािभमानान,े ताटमानेने, वावलंबनाने, जीवन जगता येईल. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी केवळ पु षां या िश णांचा िवचार केला नाही याच बबरोबर ी िश णाचा दखेील 
यांनी मोठया माणात मह व दले आह.े हणूनच एकेकाळी चार भती या आत गुलामीच जीवन जगणाया 

लाचार ीया केवळ िश णामुळे सरपंच पदापासून ते रा पती पदापयत जावुन पोहच या आहते. ह े आज या 
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‘युवतीनी, त ण नी ल ात ठेवले पािहजे, युवकांनी ल ात ठेवले पािहजे. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िश ण 
िवषयक िवचार मांडताना, कवा समाज बोधनकार आबेंडकरी चळवळीचा नवीन िपढीतला एक गायक आप या 
गायनातुन अस े हणतो.  

‘‘‘‘‘‘‘‘कुणामळंु झाल तु या जीवनाच ंकुणामळंु झाल तु या जीवनाच ंकुणामळंु झाल तु या जीवनाच ंकुणामळंु झाल तु या जीवनाच ंसोनंसोनंसोनंसोनं    
लकेा जाव ुनकोस त ुिवस नलकेा जाव ुनकोस त ुिवस नलकेा जाव ुनकोस त ुिवस नलकेा जाव ुनकोस त ुिवस न........    
य ेपोरा त ुसाहबे झालास मोठाय ेपोरा त ुसाहबे झालास मोठाय ेपोरा त ुसाहबे झालास मोठाय ेपोरा त ुसाहबे झालास मोठा    

बाबासाहबेां या पु याईनंबाबासाहबेां या पु याईनंबाबासाहबेां या पु याईनंबाबासाहबेां या पु याईनं....’’’’’’’’    
या िगता या ओळीत गायक आपणास चतन करावयास भाग पाडतो. आपण फ  खातो तो घास आिण 

घेतो तो ास डॉ. बाबासाहबेां या िश ण िवषयक काय आिण िवचारामुळेच. याव न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचं े
िश ण िवषयक िवचार कती महान व पाचे आहते ह ेपु हा एकदा िस द होते.  
2)2)2)2)    डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेसामािजक िवचार व काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेसामािजक िवचार व काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेसामािजक िवचार व काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेसामािजक िवचार व काय ::::---- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर त कालीन समाजात या अ पृ य घरा यात ज मास आले होते. यामुळे 
अ पृ यतेचे चंड चटके, यातना, अपमान पद गो ी, यांनी पचव या हो या, हणून यांना समािजक बदलझालाच 
पािहजे असे वाटत होते. यासाठी यांनीसामािजक समता िवषयक िवचार समाजाम ये जवला, अ पृ यता 
िनमुलन, वण व थेचे उ ाटन क नच खया अथाने समाजाम ये समता िनमाण होवु शकेल यांनी शु  पुव  कोण 
होते?जाती िनमुलन िवषयक िस दांत अशा ंथाची िन मती केली. इतकेच न ह ेतर यानंी मुकनायक, बिह कृत 
भारत, जनता, बु द भारत यासारखे वतमान प ांची िन मती क न याम ये त कालीन अ पृ य समाजा या 

था, वेदना आिण िव ोह, खडपणे मांडले. याचा एकमेव मुळ उ शे हणजे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंा 
समतामुलक, समाज अिभ ेत होता धमा या नावाखाली चालणारी ी-पु ष िवषमता, अ पृ यता, ीदा यता, या 
गो ीचे जोपयत उ ाटन होणार नाही. तोपयत खया अथानं समाज गती या दशेने वाटचाल करणार नाही अस े
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच ेठाम मत होते. हणुन यानंी 25 िडसबर 1927 रोजी सामािजक समता नाकारणाया 
मनु मृतीचे जािहरपणे दहण केले.  

असा परा मी शुर यो दा, समाजसुधारक, कायदपंेिडत, संिवधाना मक मागाने लढे लढणारा युगपु ष 
पु हा ज माला येणे श य नाही. समाजात िवचारांची ातंी झाली तरच खया अथाने अचार ातंी िनमाण होत.े 
हणुन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी झोपले या ब जनानंा जागे केल,े जागे झाले या लोकांना जागृत क न उठुन 

बसवले, जागृत होवून बसले या लोकांना उभे केल,े उभे झाले या लोकांना ताठ माननेे चालायला िशकवले. इतक  
सामािजक, वैचा रक ातंी जगा या पाठीवर कोण याही महापु षान े केली नाही. याला इितहास सा ी आह.े 
सामािजक ातंीचे बीज ेपेरताना ते हणत असत.  

‘‘‘‘शंभर वष शळेी होवनु जग यापे ा एक दवस वाघ होवनु जगाशंभर वष शळेी होवनु जग यापे ा एक दवस वाघ होवनु जगाशंभर वष शळेी होवनु जग यापे ा एक दवस वाघ होवनु जगाशंभर वष शळेी होवनु जग यापे ा एक दवस वाघ होवनु जगा’’’’’’’’    
हा यांचा िवचार मृत ाय लोकांनम ये जीवन ओतनारा ठरला अशा कारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचंे ह े

सामािजक िवचार आिण काय आजही त णांना ेरणा ोत आहते, नवचैत य िनमाण करणारे आहते, दशा दशक 
ठरणारे आहते.  
3)3)3)3)    डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेइतर िवचार व काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेइतर िवचार व काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेइतर िवचार व काय बाबासाहबे आबंडेकराचं ेइतर िवचार व काय ::::---- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी अखील मानव जाती या क याणासाठी िविवध े ात काय केलेले आह.े उदा. 
भारतीय संिवधानातनू भारतीयांना मुलभतु अिधकार दलेले आहते. याम ये िवशेषत: समता, वातं य, बंधुता 
आिण याय यावर आधा रत लोकशाही दलेली आह.े तसचे भारताला रा यघटना दवूेन अजरामर व पाच े
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ऐितहािसक काय केले आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी वेट िबगारी था बंद के या, दवेदासी था बंद के या, 
अ पृ यता िनमुलन केल,े धा मक सुधारणा चळवळी िनमाण के या, चवदार तळयाचा स या ह केला, काळाराम 
मं दर वेशाचा स यागृह केला, मी हद ू हणुन ज माला आलो हद ू हणुन मरणार नाही अशी ित ा क न 14 
आ ट बर 1956 रोजी बौ द ध माची यानंी द ा घतेली आिण नव इितहास घडवला.  
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::----        
  अशा कारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे सव भारतीयांवर फार मोठे खया अथाने उपकार आहते. कारण 
यांनी खया अथाने सवाना एक मत एक मु य दवूेन समान याया या तराजुत तोलले आह.े हणुन ते हणत असत 

Weare Firstly and Lastly Indian  अशा या महान युगपु षाला यां या 131 ा जयंती िनिम ाने माझा 
कोटी कोटी णाम.  
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::----        
११११)))) फुलेफुलेफुलेफुले----    आबंेडकरी आबंेडकरी आबंेडकरी आबंेडकरी चळवळ चळवळ चळवळ चळवळ : : : : िवचार आिण भिुमकािवचार आिण भिुमकािवचार आिण भिुमकािवचार आिण भिुमका        संपादक - डॉ. मनोहर िसरसाट, ा. शरद सदाफुले,     

 ा. शाम कंुड, ा. बाबु वादे काशन – िच मय काशन, औरंगाबाद  
२) ‘भारतातील सामािजक चळवळीची परेषा’ लेखक - ा. सी.टी. कांबळे , ा. टी.एस. पवळे काशन - एटी ह पि लकेशन 

नांदडे  
३) डॉ. आंबेडकर शांततामय सामािजक ांतीचे णेते लेखक –अॅड.राम खो ागडे काशन – सुगावा काशन पुणे 30  
4)  डॉ. आंबेडकर आिण ी मु  लेखक – ा. ितमा परदशेी काशन – द ाग काशन पुणे  
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ीीीी ओवीगीतातंनू कट झाललेा आं ओवीगीतातंनू कट झाललेा आं ओवीगीतातंनू कट झाललेा आं ओवीगीतातंनू कट झाललेा आंबडेकरी िवचारबडेकरी िवचारबडेकरी िवचारबडेकरी िवचार    
    

कराडकराडकराडकराड    बाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबे    िनवृ ीिनवृ ीिनवृ ीिनवृ ी    
सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक    िव ाथिव ाथिव ाथिव ाथ  

वावावावा. रारारारा. तीतीतीती. मममम. िव ापीठिव ापीठिव ापीठिव ापीठ, नादंेडनादंेडनादंेडनादंेड 

मराठी लोक सािह या या ांतात एक मह वपूण लोकभाव हणजेच लोकगीत होय. या लोकगीतातं 
ामु याने ि यांची गीते, पु षांची गीते, बालकांची बडबड गीते या बरोबरच लोक सं कृतीचे उपासक हणून 

पोतराज, वा या-मुरळी, वासुदवे, ब पी, ग धळी, शािहरी, भराडी अशा उपासकां या गीतांसह या िविभ  
परंपरेतून लोकसं कृती आिव कृत होत,े या लोकगीतांचा हणजेच उपासना गीत,े धा मक गीते, सण – उ सव –
समारंभाची गीत,े िवधीगीते यांचा ही समावेश होतो. खूपच ापकता आिण िव तृतता असले या लोकगीताचं े
वग करण करताना एक मह वपूण मु ा आप या ल ात येतो क , लोकगीत ह ेसमूहाचे धन असनू लोकसमूहा या 
मा यते बरोबरच यात लोकभावना आिण लोकमत दडलेले असत.े लोकां या मनोभावनेचा हा सामूिहक आिव कार 
असतो. लोकसािह या या ल णे माणे यात िन यनतूनता आिण प रवतनशीलता असत.े काळानु प लोकां या 
मनावर याचंा चंड भाव पडतो. यानुसार यां या ा, भावना व लोकमानस तयार होत.े आिण त ेसािह यात 

कटते. 
हजारो वषा पासून या समाजाला अितशू , अ पृ य हणून गुलामीचे, सामािजक िवषमतेच,े 

धा मकबंधनाच,े अ ान-अ याचाराचे काळे कु  घ गड े पांघरले गेले; असा समाज गावगा ाचा भाग असूनही 
गावगा ा या समते पासून कोसो दरू रािहला. या सबंध समाजाम ये नवचैत य पे न समाजाला जागे कर याच े
मह काय डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केल.े या ा थानातनू दिलतांच े वतं  असे लोकमानस बनल.े व या 

चेी पुढे लोकगीते ज मास येऊ लागली. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ‘ व’ अि त वा या जािणवेचे बीज इथ या 
येक उपेि त, वंिचत आिण समाजाकडून सामािजक िवषमतेने भरड या गेले या, माणूस हणून माणुसक ला 

पारखा झाले या माणसात पेरले आिण समाजाकडून सामािजक िवषमतनेे नागव या गेले या समाजासाठी ‘नभूतो न 
भिव यती' असा सामािजक समतेचा चंड लढा उभारला. समाजाचा अ रशः कायापालट झाला व पुढे होत आह.े 
परंतु याच ेसव ेय डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंा जात.े यामुळे या उपेि त समाजा या मनात डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यां या िवषयी चंड ा, अि मता िनमाण झाली, आिण या माणे दिलत सािह य आकारास आले. 
त त दिलत लोकमानसातनू दिलतांचे लोकसािह य िनमाण झाले. हजारो वष आिण क येक िप ांपासून अ ान 
अंध:कारा या खोल गतत िखतपत पडले या अडाणी, िनर र लोकानंाही मग डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आपल ेवाटू 
लागले. ते आपापसात एक  येऊन डॉ. बाबासाहबेांिवषयी चचा क  लागल.े यातून जु या परंपरेत बदल होऊ 
लागला. प रवतनवादी िवचारधारेसह प रवतनवादी लोकधारा िनमाण होऊ लागली. तशी लोकसं कृती बदलू 
लागली. अि मता जागी झालेली अडाणी आिण िनर र जनता लोकगीतातनू डॉ. बाबासाहबेांना अिभवादन क  
लागली. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां यापूव  जा यावर गाय या जाणा या ओ ांची पारंपा रकता संपु ात आली. 
बाबासाहबेां या काय-कतृ वाचा ठसा इथ या दिलत ि यां या मनावर ठस लागेला. आिण डॉ. बाबासाहबे 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 313 

आंबेडकरांचे  गुणगान पहाटे या हरी ित या जा या या साथी नंवा  या या मंद झुळक सह गाव-िशवार भर पस  
लागले. याचे वणन करताना राजानंदगड पायले िलिहतात – 

"""" ी भीमाची ओवी गाताखुल ेअंतरंग    
खुले अंतरंग माझे मन होई दगं    
खे ातील बाई मजला लागलं वळण    
पहाटे लाजा यावरी दळीतादळण    
दळीता दळण बाई डुले माझे अंग”    

अडाणी, िनर र, साधी – भोळी ी ित या मनातील ही भाव अव था, हरखून गेलेल ेमन, लागलेले वळण 
आिण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांवरील ा मो ा अचकूतेने गडपायले यांनी टपले आह.े 

क येक िप ाचंी समाजातील उपेि त घटकांची, शू , अितशू ांची, वंिचतांची जीवन जािणवेसह जग या-
वाग याची रीत, िवधी, संग, सण-उ सवांची परंपरा बाबासाहबेां या ेरक िवचारानंी प रवतनवादी बनली. या 
प रवतनवादी िवचाराचंे पडसाद सािह यात उमटल.े आशय आिण िवषया या दृ ीन ेपरंपरागत लोक सािह या पे ा 
ही दिलतांची लोकगीते दिलत सं कृतीला िजवंत व बहाल करतात आिण िप ान िप ांची मूकवाणी मुखर होत.े 

“भीम माझा ग वाघ 
नाही िभणार कुणाला 
या या ग डरकाळीन े

झाला समाज जागा” 
समाजा या सामािजक समतसेाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर रा ं दवस आयु यभर लढले. रंज या-गांज या, 

सामािजक िवषमतेने नागव या गेले या लोकांचे अ ू पुस यापे ा यां या डो यात अ ूच येणार नाहीत; यासाठी 
उपेि तां या वेदनेचे दःुख सोबत घेऊन भारत भर फरले. अशा थकले या जीवाला िवसावा होता - 'साहबे तु ही 
वतःला जपा’ हणणा या रमाई. बाबासाहबेांची अधािगनी. 'बाबासाहबेांचे काळीज’. समाजाचा संसार सरुळीत 

हो यासाठी बाबासाहबेां या संसाराचा गाडा नेटानं हाकणा या, सव उपेि त जनां या माता रमाई. बाबासाहबेाचंी 
'रामू' एका माय-माऊली या मुखातून ओवीत कटते – 

“काय सांगू बाई गो  
गो  राजा या संसाराची 
हरणी ग माय माझी 
'रामू' काळीज हो साहबेांची" 
कवाकवाकवाकवा    

“बाई चला पहाया जाऊ 
बाबासाहबेांचा वाडा 
रमाई टाक  सडा 
यशवंतराव खेळे गाडा” 

अ पृ यता, जातीयता, धमाधता, िवषमता यामुळे दिलतांना यायला सावजिनक ठकाण या पा याची ही 
बंदी होती. िप या या पा यासाठी बाबासाहबेांना संघष करावा लागला. हा चवदारत याचा स या ह दिलत 
समाज कधीच िवसरणार नाही. तो कृताथ भाव ि यां या ही लोकमानसात दसतो आिण लोकगीतांतनू श द प 
होतो – 
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"मा या राजान ंग लई 
लई िशकल या बाई 
यानंच ग आ हाला 
दलय यायला पाणी” 

डॉ. बाबासाहबेां या िवचारांचा वारसा घेऊन नवीिपढी िश णात उतरली. िशकू लागली. िशकून शहाणी 
झा यावर मुलांना नोक या िमळा या. पोटा – पा या बरोबरच पारंपा रक राहणीमानात ही बदल झाला; आिण 
समाज सुटाबुटात आला  

"कसा शोभनू दसतो 
दसतो ग‘ टाय-कोट’ 

सुटाबुटात बाबान े
आणलाय ग समाज” 

िशकून-सव न शहाणा झाललेा समाज सुटाबुटात आला. सामािजक अि मते सोबतच सामािजक भान घेऊन 
हा समाज समाजात वाव  लागला. याचा थािपत समाजाकडून बाबासाहबेानंा ास हायला लागला. डॉ. 
बाबासाहबेांनी एके दवशी घोषणा केली. 'मी हद ू हणून ज माला आलो असलो, तरी हद ू हणून मरणार नाही’. 
धमातरा या या घटनेचा आठव ओवी ब  करताना एक माय माऊली हणत–े 

“आला रण गाडा 
रणगा ाला कवाड ं
भीमक राजा ग माझा 
याला बौऊ  ध माची आवुड”ं 
कवाकवाकवाकवा    

“नागपूर मु ामी दी ा दली िभमानी 
जनता सारी लीन झाली बाबा या चरणी" 
कवाकवाकवाकवा    

"बोधी वृ  पपळाला 
भीम र  झोका घेई 
दीन दबु यांची आई 
भीम झाला ग बाई“ 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या काय-कतृ वाचा आिण कत चा आठव आज ही मो ा माणात गायला 
जातो. ह े त दिलत समाज जीवन भर अंगी कारतो. एक माऊली बाबासाहबेां या गौरवाथ हणते – 

"बाई दळण सरल ं
मी आणखी घेईन 
जीवन भर ओ ा 
मी भीमा या गाईन“ 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या महाप रिनवाणा नंतर बाबासाहबेां या कायाचा ताप, बाबासाहबेांचा 
स मान, बाबासाहबेांची व े दयात को न, हा दिलत समाज भीम जयंतीला अपार क णा घेऊन, या 
महामानवाला वंदन कर यासाठी एक  येतो. आप या उ ार क या या चरणी नतम तक होतो. हा भीम जयंतीचा 
सोहळा दिलत ि यां या ओवीतून आिव कृत होतो. 

"चौदा एि ल ए या व साली भीम ज म ला ग बाई 
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चला ग सयांनो आली भीम जयंती आली”. 
कवाकवाकवाकवा    

“भीम जयंती सणाला भीमा वंदन क रत ेतु हाला 
ी शरण पंचशीलाने पु प वािहते भीमाला” 

समाजाने ठरवले या अ पृ य समाजातील ही अडाणी, िनर र ी बाबासाहबेां या िवचाराने े रत 
होऊन, आपले लोकमानस घऊेन, ओवी ब  होत.े न ा लोक मानसातून नव जािणवा ओवी ब  करत.े जा यावरची 
ओवी िशवारात आणत.े इतकेच नाही, तर िवधी गीतातंनू, ल , सण - समारंभ-उ सवातून, मनमोकळ करत.े आिण 
आप या उ ार क या ती ओवी गीतांतून चंड आदर भावाने, नेे वंदन करत.े 
संदभ सूची: 

१. संकिलतओ ा 
२. मराठवा ातील दिलतांचे लोकसािह य – डॉ. परशुराम गीमेकर–कैलास काशन, औरंगाबाद. 
३. आंबेडकरी शािहरी एक शोध – डॉ. कृ णा करवले–नवीन उ ोग, पुणे. 
४. लोकवा य प - व प– शरद वहारे – सािह यसेवा काशन, औरंगाबाद. 
५. ांजली गीते–राजानंद गडपायले – स ल काशन, पाववाला ीट, मुंबई४. 
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डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारिवचारिवचारिवचार    
    

ाााा....    बालासाहबे िशवाजी पवारबालासाहबे िशवाजी पवारबालासाहबे िशवाजी पवारबालासाहबे िशवाजी पवार        
वािण य िवभाग, माधवराव पाटील महािव ालय पालम. 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक::::----    
अलीकड या काळातील एक थोर आ थक, राजक य व सामािजक िवचारवंत हणनूडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा 

उ लेख कर यात येतो. घटनात , गाढे अ यासक, कायदा पंिडत, दिलतांचे कैवारी, राजकारणी, िश णत  तसेच 
समाजसुधारक अशा अनेक बाब ारे यांची ओळख प  करता येत.े तसेच या काया ित र डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे 
मु य काय ही एक अथत  हणून देखील आह.े 14 एि ल 1891 रोजीयामहा मानवाचा ज म झाला. अितशय कठीण अशा 
आ थक प रि थतीतून यांनी आपले िश ण पूण केल.े डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचा अथत  हणून उ लेख करताना यां या 
िश णामधील बराचसा भाग हा अथशा  या िवषयात अस याचे दसून येत.े डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांनी अथशा  
िवषयाम ये नवीन िस ांताची मांडणी केललेी नाही. परंत ु यां या काळात भारताम ये उ वले या अनेक आ थक ांशी 
िनगिडत बाब चा अ यास क न यावरील ावर उपाययोजना सुचिव या आहते. यांनी केले या अ यासातून पुढे आले या 
बाबी कोण या हो या या बाबीचा उ लेख सदरील शोधिनबंधाम ये कर यात आललेा आह.े याबाब चा वेध घेऊन यांनी 
आपले आ थक िवचार मांडलआेहते. 
शोधिनबधंाचंी उ ेशोधिनबधंाचंी उ ेशोधिनबधंाचंी उ ेशोधिनबधंाचंी उ :े:::    

1) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरां या आ थक िवचारांचा आढावा घेण.े 
2) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांचे अथत  हणनू आसले या भूिमकेचे अ ययन करणे. 
3) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले या सामािजक कायामुळे यां या दलुि त झाले या पण मह वा या आ थक 

िवचारांची वतमानकाळातील ासंिगकतापाहणे. 
4) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे उ ोग,कृषी, म, कामगार िवषयक िवचारांवर काश टाकण.े 

सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::----    
तुत संशोधन कायासाठी मािहतीचे संकलन कर यासाठी ामु याने ि तीयसाधनसामु ीचा वापर केललेा आह.े 

याम ये संबंिधत िवषयाची िविवध पु तके, िविवध संदभ ंथ, मािसके,वृ प ांमधील मािहती तसेच इंटरनेट वरील  
वेबसाईटचाही उपयोग कर यात आललेा आह.े    
डॉडॉडॉडॉ....बाबासाहेब आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहेब आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहेब आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहेब आबंडेकर याचं ेआ थक िवचार    

डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांचे आ थक िवचार ह े यां या काळातील भाषणातून, वतमानप ातून जे िलखाण केल े
यामधून तसेच वतं  मजूर प ाचा जाहीरनामा मांडला आिण अथशा ावरील जे पु तक िलिहले आहते याम ये यांचे 

आ थक िवचार दसून येतात. काही मह वपूण आ थक िवचार पुढील माण ेआहते.    
1111))))अथशा ाचेअथशा ाचेअथशा ाचेअथशा ाचे    व पव पव पव प::::    

अथशा ाम ये आ थक वहारांचा व संप ी या बाब चा िवचार होतो पण या बाबी बरोबर समाज क याणाचा 
िवचार अथशा ात हावे असे प  मत डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांचे होत.े१संप ीचे समान वाटप हावे असे यांचे मत 
होते.जाित व थेचे देशा या अथ व थेवर िवपरीत प रणाम होतात. यामुळे दा र , आ थक िपळवणूक,असमानता िनमाण 
होते.इ.स.1936 म ये यांनी मजूर प  थापन केला यां या जाहीरना यात आ थक धोरणाबाबत िवचार मांडल ेआहते.    
2)2)2)2)िनयोिजतिनयोिजतिनयोिजतिनयोिजत    अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था::::    

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनीिनयोिजत अथ व थे या संदभात हटल े होते क ,“भारतीय समाज व थेत ज मान े
जात ठरत,े जातीन े वसाय िनि त होतो. यामुळे आ थक िवषमता िनमाण होत.े यातून संप ीचे क ीकरण घडून येत.े 
उ पादनात वाढ करण ेव रा ीय संप ीचे समान वाटप कर यासाठी तरतूद करण ेया िनकषावर आधा रत समाजा या आ थक 
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जीवनाचे िनयोजन कर याची जबाबदारी शासनाची असत.े”असेिवचार िनयोिजत अथ व थे या संदभात बाबासाहबेांनी 
मांडले आहते.२    
3)3)3)3)आ थक  िवषमताआ थक  िवषमताआ थक  िवषमताआ थक  िवषमता::::----    

आरि त धोरणाचा यांनी शा शु  अ यास केला.आ थक िनकष व गणुव ा ह े िनकषठरिव यास याय व 
सामािजक समता यांचा लोपहोईल. यांना याय व सामािजक समता थािपत हावी असे वाटत होते. बाबासाहेबांनी 
आ थक िवषमता कमी कर यासाठी सावजिनक े ात उ ोग धंद े करावेत भूिमहीनांना जमीन ा ात  जिमनीचे 
रा ीयीकरण करावे असे सांिगतल.े    
4444))))रा य समाजवादरा य समाजवादरा य समाजवादरा य समाजवाद::::----        

बाबासाहबेां या रा य समाजवादी त व ानात वातं य अपेि त होत.े यांना आ थक दृ ा दबुल 
घटकािवषयी तळमळ होती.आ थक व सामािजक प रवतन हावे यासाठी रा य समाजवाद वीकारावा असे बाबासाहबेांचे 
मत होत.े यांनी मांडले या रा य समाज वादाबाबत सामािजक आ थक बाब चे शासनाकडून िनयं ण अपेि त होत.े३    
5555))))चलन चलन चलन चलन िवषयक िवचारिवषयक िवचारिवषयक िवचारिवषयक िवचार::::----     

इ.स.1922 म ये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी डी.एस. सी. या पदवीसाठी“लंडन कूल ऑफ इकॉनॉिम स 
” पयाचा पयाचा पयाचा पयाचा  हा बंध िलिहला होता.४या बंधाम ये याने भारता या पया या उ ांतीचा ऐितहािसक आढावा घेतला 
आह.े यावेळीअथशा ाम ये पयाची जडण-घडण ही सुवण प रमाणात असावी क  सुवण िविनमय प रमाणातयाबाबत 
वादहोते. सुवण िविनमय प रमाण लविचक आह ेभिव यकालीन अथ व थेला उपयु  आह े हणून ोफेसर के सयांनी सुवण 
िविनमय परीमानाचा पुर कार केला. डॉ.बाबासाहबेांनी या िवचाराला िवरोध केला. यां यामते, सुवण िविनमय प रमाणात 
थैय राहत नाही, यात लविचकता आह ेपण चलन िन मतीवर  यात मयादा राहणार नाही. अव यकतेपे ा जा त चलन 

िन मतीमुळे भाववाढ होईल यामुळे पयाची कमत घसरत ेव िविनमयाचे साधन हणून पयाचे थान ि थर होईल. िह टन 
यंग किमशनपुढे अथशा  हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी ह ेमत मांडल.े    
6) 6) 6) 6) सावजिनकआयसावजिनकआयसावजिनकआयसावजिनकआय---- यययय    आिण कआिण कआिण कआिण क ----रा य रा य रा य रा य सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं::::---- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनीकोलंिबया िव ापीठात िशकत असताना M.A. प ीसाठी 'ऍडिमिन ेशन � ड 
फायना स ऑफ द ई ट इंिडया कंपनी’हा 15 मे 1915 रोजीआशा शीषकाचा 42 पृ ाचां एक शोधिनबंध सादर केला. 

तुतशोध िनबंधात डॉ. बाबासाहबेांनी 1792 ते 1858 या कालखंडातील ि टश ई ट इंिडया कंपनीचे शासन आिण 
अथ व था या संदभातील धोरणात कशा कारे बदल होत गले ेयािवषयीचा मह वपूण ऐितहािसक आढावा घेतला आह.े ई ट 
इंिडया कंपनीची ही अथनीती कशा कारे भारतीय जनते या हालाखी या प रि थतीत कारणीभूत ठरली यासंबंधीचे िवदारक 
स य  मांडले आह.े 1925 म ये Ph.D. पदवीसाठी The evolution of provisional finance in British India The evolution of provisional finance in British India The evolution of provisional finance in British India The evolution of provisional finance in British India हा बंध 
िलिहला. ५क व रा य सरकार या आ थक बाब ची मािहती यांचा आढावा वरील बंधात घतेला.    
7) 7) 7) 7) उ ोगिवषयक िवचारउ ोगिवषयक िवचारउ ोगिवषयक िवचारउ ोगिवषयक िवचार::::----    

भारताचा आ थक िवकास कर यासाठी औ ोगीकरण मह वाचे आह.े देशाचा समतोल िवकास हावा यासाठी 
भारतीय अथ व थेम ये शासनाने य  ल  घालून समतोल औ ोिगक िवकास सा य करावा असे यांना वाटत होत.े 
उ ोगधं ांमुळे िन मती होते, व तूचे उ पादन होत,े रोजगारा या संधी उपल ध होतात, जनते या गरजा पूण कर याक रता 
उ ोग वसाय आव यक आह ेअसे मत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी मांडल.े 
8) 8) 8) 8) शतेीिवषयकआ थक िवचारशतेीिवषयकआ थक िवचारशतेीिवषयकआ थक िवचारशतेीिवषयकआ थक िवचार::::---- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 1818 म ये The journal of Indian Economics societyया अंकाम ये small 
holdings in India and their remedies हा लेख िलिहला. या लेखांम ये असे सांिगतले क  शेती हा भारताचा एक सवात 
मोठा रा ीय उ ोग आह.े सव ाथिमक वसायाम ये शेतीचे मह व अिधक आह.े शेती या उ पादकतेवर प रणाम करणारा 
जर कोणता घटक असेल तर तो घटक हणजे शते जिमनीचा आकार होय. भारतीय शेतीचा आकार तुकडी करणामुळे लहान 
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झाला आह.े असे लहान लहान तुकडे सगळीकडे िवखुरललेी आहते, भारतीय शेतीची उ पादकता कमी आह.े हणनू 
आंबेडकरांनी असे िवचार मांडले आह ेक ,िवखुरले याजिमनीचे एक ीकरण क न  यांचा आकार वाढवून ती कफायतशीर 
करणे आव यक आह.े हणनूच शेती हा भारतीय अथ व थेचा कणाआहअेसे मानलेजात.े 
9999) ) ) ) कामगारा िवषयी िवचारकामगारा िवषयी िवचारकामगारा िवषयी िवचारकामगारा िवषयी िवचार::::---- 

बाबासाहबेांनी कामगारां या क याणासाठी मजूर मं ी असताना िवशेष य  केल.े अस लीत संपा िवरोधी का या 
काय ा या िवरोधातडॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केललेे भाषण खूपच गाजल.े त े हणतात संपाचा ह  हणजे 
कामगारां या वातं याचा ह  होय. नाग रकांचा वातं य ह  जेवढा पिव  तेवढाच कामगारांचा ह  पिव  आह.े औ ोिगक 
कामगारांना जा त सवलती िमळतात जे फायदे िमळताततेचफायद े मुजरानां देखील िमळाल े
पािहजेत.जसेऔ ोिगककामगारांना भिव य िनवाह िनधी, आरो य िवमा, अपघात िवमा, नुकसान भरपाई इ यादी 
व पा यासोई सवलती िमळतात याच शेत मुजराला िमळा या पािहजेत. 

10101010) ) ) ) इतर आ थक िवचारइतर आ थक िवचारइतर आ थक िवचारइतर आ थक िवचार:::: 
इतर आ थक िवचारांम ये कर िवषयक त वे, रा ीयीकरण, शेती उ ोगासंबंधी िवचारशेत मुजरा संबंधी िवचार, 

आंतररा ीय ापार िवषयक िवचार इ. िवचार आढळतात. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    

डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांचे आ थक काय भरीव व पाचे होते. ख या अथान ेते अथशा  होते. यांचे आ थक 
िवचार भिव यातील प रि थतीनु प होत ेह ेअनेक उदाहरणा ारे िस  करता येत.े उदा. रॅगलर न सनी या छ  बेकारीची 
क पना मांडली यां या अगोदर कती वष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी िनि य रोजगाराची संक पना मांडली होती. 
बाबासाहबेांनी मजुरी संबंिधत जे िवचार मांडले त े�डम ि मथ या िवचारा सारखेच आहते. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::----        

तुत  मािहती या आधारे काही मह वपूण आ थक िन कष काढ यात आललेे आह ेते पुढील माणे आहते. 
1) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे चलन िवषयक िवचार आज या प रि थतीतही अनुकरणीय आहते. 
2) शेती े ातील मूलभूतसंरचनेला  औ ोगीकरणाची जोड दे यावर भर दला.    
3333) ) ) ) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरान िमक कामगार वगासाठी दललेा लढा  मह वपणू होता. 
4) डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांनी मांडलेल ेिवचार सवसामा यां या िहतासाठी मह वपूण आहते. 
उपरो  बाबी व न बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अथशा ातील योगदान प  होत.े 

सदंभ थं सचुलीसदंभ थं सचुलीसदंभ थं सचुलीसदंभ थं सचुली::::----    
1)1)1)1) कुलकण  िब.डी., ढमढेरे एस. ही. “आ थक िवचार व िवचारवंत”,(2008) डायमंड पि लकेश स,पुणे.    
2)2)2)2) इंगळे बी.डी.,” आ थक िवचारांचा इितहास” (2011),अ णा काशन,लातूर.    

3)3)3)3) डॉ. एम.एम.खंदारे,- जागितक आ थक िवचारांचा इितहास, कैलास पि लकेश स, औरंगाबाद.    
4)4)4)4) डॉ. हाद लुलेकर-दिलतते रांसाठीडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अनंत पैलंूचा सामािजक यो ा,(2012)सायन काशन, 

ा.िल.पुणे.    
5)5)5)5) ा.रायखेलकर.ए.आर.-आ थकिवचारांचा इितहास(2005) शोभा भारती काशन,लातूर.    
6)6)6)6) म.ना.कांबळे.-डॉ.बाबासाहबेांचआ थक िवचार आिण भारतीय समाज (2002). ांित सह नाना पाटील अकादमी.    
7)7)7)7) डॉ.बी.आर.आंबेडकर, द ॉ लेम ऑफ पी, 1923-24.    

8) ञैमािसकअथसंवाद. एि ल -जून 2016, खंड 40.अंक.1. 
9) https:// www.mahamtb.com 3 Aug 2021 

 

 
 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 319 

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंेबाबासाहबे आबंेबाबासाहबे आबंेबाबासाहबे आबंेडकरडकरडकरडकरव व व व दिलत दिलत दिलत दिलत ह  ह  ह  ह  चळवळचळवळचळवळचळवळ    
    

ज धळे राजकुमार िव णूज धळे राजकुमार िव णूज धळे राजकुमार िव णूज धळे राजकुमार िव णू    
संशोधक िव ाथ  

तावनातावनातावनातावना: : : :     
उ िव ािवभूिषत िव ान, िवचारवंत, ा यापक, शासक, प कार, वक ल, लेखक, समाजसुधारक, राजकारणी, 

कायदेपंिडत, घटनात , धमिच क सक, धम सारक असे ब आयामी ि म व डॉ. आंबेडकरांचे होत.े हजारो वषापासून 
अ ानात, दा र ात, उ व णयां या गुलामिगरीत िखतपत पडले या दिलतांना िशि त जागृत व संघ टत क न यां या 
उ तीची चळवळ यांनी चालिवली. तसेच जाित व थेन ेिनमाण केले या िवषमतेचा अंत क न ित याजागी समतािधि त 
समाज व था िनमाण कर याचीही चळवळ यांनी चालिवली. यामुळे त े केवळ दिलत चळवळीचेच न ह े तर आमूला  
सामािजक प रवतना या चळवळीचेही 'महानायक' ठरतात. दिलत चळवळ हणजे आंबेडकरी चळवळ असेच मानले जाते. 
हणूनच यां या चळवळीचा अ यास आपण वतं पण ेकरणार आहोत. 

छ. शा  महाराजां या पुढाकाराने 'माणगावात' (ता. कागल, िज. को हापूर) झाले या प रषदेत (२० व २१ माच 
१९२०) डॉ. आंबेडकरही सहभागी झाल े होत.े येथून पुढे दिलत चळवळीचे नेतृ व डॉ. आंबेडकरांनी करावे अशी अपे ा 
छ पत नी  केली आिण डॉ. आंबेडकरां या सावजिनक कायाची व नेतृ वाची सु वात झाली. पुढे यांनी जीवना या सव 

े ात (सामािजक, राजक य, शै िणक, धा मक, सां कृितक इ.) दिलतबांधवां या उ तीची देश ापी, सव पश  व भावी 
चळवळ आयु यभर चालिवली. 
११११)))) सामािजक ह ाचंी चळवळ सामािजक ह ाचंी चळवळ सामािजक ह ाचंी चळवळ सामािजक ह ाचंी चळवळ ----    हद ूअसूनही दिलतांना सवणा या पाणव ावर पाणी भर याचा व हद ूमं दरात वेशाचा 

ह  न हता. ह े सामािजक ह  िमळावेत डॉ. आंबेडकरांनी अ हसक/सनदशीर मागान े स या ह सु  केले. यांनी 
ाितिनिधक व पात 'महाड' (िज. रायगड) येथील चवदार त याचे पाणी आप या शेकडो अनुयायांसह ाशन केल ेव ह े

तळे दिलतांसाठी खुले केले. (१९ व २१ माच १९२७) यांनी जाित व थेचे समथन करणा या 'मनु मृती'चे जाहीरपण े
दहन केल.े (२५ िडसबर १९२७) पुढे दिलतांना हद ू मं दरात वेश िमळावा हणून मंुबई, पुण,े अमरावती, नािशक 
इ यादी ठकाणी मं दर वेशाचे स या ह केल.े यापैक  नािशक या काळाराम मं दर वेशाचा स या ह १९३० ते 
१९३४ असा दीघकाळ चाल याने देशभर गाजला. ह े स या ह केवळ 'पाणी भरण'े व 'देवदशनासाठी' न हत.े तर 
अ पृ यांना सवणा माणेच समान सामािजक ह  िमळावेत यासाठी होते. मनु मृतीचे दहन हधेमिव वंसक कृ य न हते तर 
िवषमतेचा िनषेध न दिव याचे कृ य होते. 

२२२२)))) राजक य ह ाचंी चळवळ राजक य ह ाचंी चळवळ राजक य ह ाचंी चळवळ राजक य ह ाचंी चळवळ ---- डॉ. आंबेडकरांचे सावजिनक काय सु  असताना भारतीय लोक ि टश स ेकडे राजक य ह  
मागत होत.े अशावेळी सवणा माणेच दिलतांनाही समान राजक य ह  िमळावेत हणून डॉ. आंबेडकरांनी चळवळ सु  
केली. १९१९ चा सुधारणा कायदा (माँटे यू-चे सफोड सुधारणा) संमत हो यापूव  भारतीयां या माग या समजावून 
घे यासाठी नेमले या 'साऊथबरो' सिमतीकडे डॉ. आंबेडकरांनी दिलतांना कायदेमंडळात ितिनिध व िमळावे व ह े

ितिनधी दिलतांनी मतदाना ारे िनवडावेत अशी मागणी केली. मंुबई कायदेमंडळाचे सद य असताना (१९२६-१९३६) 
अंदाजप कातील व िश ण व थेतील दोष, दा बंदीची गरज, दिलतांवरील अ याय इ याद वर परखड मत े मांडली. 
दिलतांना िश णसं थते व सरकारी नोक यांत ितिनधी व दे याची मागणी केली. भारतीयांना राजक य ह  दे या या 
संदभात नेमले या 'सायमन किमशनकडे' डॉ. आंबेडकरांनी अ पृ यांना वतं  मतदारसंघ दे याची मागणी (१९२८) 
केली. पुढे 'गोलमेज' प रषदांत यांनी अ पृ यांची दःुखे एव ा भावीपणे मांडली क , 'रॅ से मॅकडोना डनी (इं लडंचे 
पंत धान) जातीय िनवाडा जाहीर क न अ पृ यांची वतं  मतदारसंघाची मागणी मा य केली. पण म. गांध नी 
यािव  आमरण उपोषण सु  केल.े ारंभी तडजोडीस नकार देणा या आंबेडकरांनी अ पृ यांचे अंितम िहत ल ात 

घेऊन म. गांधीज शी 'पुण ेकरार' (३ स टबर १९३२) क न वतं  मतदारसंघाऐवजी अ पृ यांना कायदेमंडळात राखीव 
जागा असा ात ह ेमा य केले. या करारानुसार अ पृ यांना संयु  मतदारसंघात १८% राखीव जागा दे याचा िनणय 
झाला. महारांसाठी गलुामिगरी ठरललेी महार वतन ेखालसा कर याची मागणी करणारे एक िवधेयक आंबेडकरांनी मंुबई 
कायदेमंडळातमांडल ेव महारांना आप या आवडीचा वसाय कर याचा व वेतन ठरिव याचा ह  ावा अशी मागणी 
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केली. राजक य स ा ा  के यानेच दिलतां या उ तीस गती येईल ह ेआंबेडकरांनी ओळखल ेहोते. हणूनच १९३५ या 
काय ानुसार होणा या ांितक कायदेमंडळा या िनवडणुका लढिव यासाठी आंबेडकरांनी वतं  मजूर प  थापन क न 
(१५ ऑग ट १९३६) आपले १४ उमेदवार (१७ पैक ) िनवडून आणल ेया प ात केवळ अ पृ यांचा अिधक भरणा होता. 
यामुळे अ पृ यांिशवाय इतरही सव दबुल घटकांना सामावून घे या या उ ेशाने आंबेडकरांनी शे ू ड का ट फेडरेशन या 

नवीन प ाची थापना (१८ जुलै १९४२) केली. पण ददुवाने या प ातही इतर दबुल घटक फारसे सामील न झा यान े
१९५२ या सावि क िनवडणुक त या फेडरेशनला अपेि त यश िमळाल े नाही. हणून २९ स टबर १९५६ रोजी 
फेडरेशन बरखा त क न ित या जागी ‘सव समिवचारी गटांना' सामावून घेणारा ' रपि लकन प ' थाप याचािनणय 
आंबेडकरांनी घेतला. य ात मा  यां या मृ यूनंतर हा प  थापन झाला.  

३३३३)))) शै िणक ह ाचंी चळवळ शै िणक ह ाचंी चळवळ शै िणक ह ाचंी चळवळ शै िणक ह ाचंी चळवळ ---- िश णािशवाय दिलतांची उ ती होणार नाही ह ेओळखून बाबासाहबेांनी दिलतांसह संपूण 
ब जनसमाजात िश ण साराची चळवळ राबिवली. यांनी थापन केले या बिह कृत िहतकरणी सभेने (२०जुल ै१९२४) 
दिलत िव ा यासाठी वसितगृह,े वाचनालये, अ यासक े, औ ोिगक व शेती शाळा सु  कर याचे येय बाळगले. 
यानुसार सोलापूर नगरपािलकेकडून अनुदान िमळवून सोलापुरात दिलत िव ा यासाठी वसितगृह उघडले. तसेच 
यां यात ान ा ीची व समाजसेवेची आवड िनमाण कर यासाठी एक सं था, एक वाचनालय व 'सर वती िवलास' 

नावाचे मािसक सु  केले. जुगार, म पान व मनोरंजनाचे अस य माग यांचा याग क न दिलतांची मने िवधायक 
कायाकडे वळिव यासाठी या सभेने एक हॉक  लबही सु  केला. दिलतां या िश णाचा पाया मजबूत कर यासाठी 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी दिलत िश ण सं थेची थापना (१९२८) केली. सरकारी अनदुान िमळवून दिलत 
िव ा यासाठी मा यिमक तरावरील पाच वसितगृह े सु  कर याची जबाबदारी या सं थने ेउचलली. सरकारी अनदुान 
अपुरे पडू लाग यानंतर आंबेडकरांनी पारसी व मु लीम धमादाय सं थांकडून दणे या िमळिव या. दिलतांसह सवानाच 
उ  िश ण दे यासाठी बाबासाहबेांनी पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना (८ जुल ै१९४५) केली. या सं थेन ेमंुबईत 
'िस ाथ कला व िव ान महािव ालय' (२० जून १९४६), औरंगाबादम ये 'िम लद कला व िव ान महािव ालय' 
(१९५०) व 'िस ाथ वािण य व अथशा  महािव ालय' (१९५३), मंुबईत िस ाथ लॉ कॉलेज' (१९५६) इ. ), 
महािव ालये व यातील िव ा यासाठी वसतीगृह ेसु  केली. ही महािव ालये चालिव यासाठी बाबासाहबेांनी जातधम 
न पाहता िव ान मंडळ ना आप या सं थतेघेतल.ेसरकारन े ाथिमक िश णाची गती व यावरील खच वाढवावा, 
शाळेतील गळतीचे माण रोखावे, दिलत िव ा याना शाळेत व वसतीगृहात वेश िमळावा, यांना शहरात भा ान ेघर 
िमळावे यासाठीही बाबासाहेबांनी य  केले. अथात, बाबासाहबेांचे ह े शै िणक काय केवळ दिलतांपुरतेच मया दत 
न हते तर ि या, कामगार, म यमवग, गरीब या सवासाठी होते. यांनी गरीब व होतक  िव ा याला उ  िश णासाठी 
परदेशात पाठिव याचा उप मही राबिवला. १९४५ म ये २० िव ाथ  अमे रकेत व इं लंडम ये पाठिवल.े 

४४४४)))) जाणीव जागतृीची चळवळ जाणीव जागतृीची चळवळ जाणीव जागतृीची चळवळ जाणीव जागतृीची चळवळ ---- दिलतांना आप या याय ह ांची व आप यावर होणा या अ यायअ याचाराची जाणीव 
हावी व यांनी चळवळीस वृ  हावे तसेच उ  जात ची स सि वेकबु ी जागृत होऊन दिलतां या चळवळीस यांनी 

सकारा मक ितसाद ावा हणून बाबासाहबेांनी अनेक वृ प े काढली व जाणीवजागृतीची चळवळ चालिवली. यांनी 
मूकनायक ह ेपाि क (१९२०), बिह कृत भारत ह ेिनयतकािलक (१९२७) आिण समता व जनता ही वृ प े (१९२८) 
सु  केली. यामधून दिलतां या ांना वाचा फोडली. यातील अ लेखातून सामािजक सुधारणांची बुि वादी 
दिृ कोनातून मांडणी केली. प रणामी, दिलत चळवळीत दिलतांबरोबरच अनेक दिलतेतर चा सहभाग वाढत गलेा. 
समाजात जाणीव जागृतीसाठी प का रतेबरोबरच बाबासाहेबांनी सािह य िन मतीही केली. यांनी िलिहले या िविवध 

ंथामुळे (  वेअर शू ाज, द अनटचेब स, अॅिनिहलेशन ऑफ का ट, बु  अडँ िहज ध म इ.) वण व था, जाित व था, 
अ पृ यता इ याद या दु प रणामांची लोकांना जाणीव हो यास मदत झाली.दिलत चळवळीस पोषक ठरेल असे ह े
सािह य आह.े  

५५५५)))) रा यघटनािन मती रा यघटनािन मती रा यघटनािन मती रा यघटनािन मती ---- ि टश राजवटीत सु  झालेली डॉ. आबेंडकरांची दिलत चळवळ वातं यो र काळातही चालूच 
रािहली. वतं  भारतात सवणा या बरोबरीने दिलतांना समान ह  िमळावेत हणून डॉ. आंबेडकरांनी मह यासान े
रा यघटना सिमतीत वेश िमळिवला व मसुदा सिमतीचे अ य  बनल.े ही घटना दिलत चळवळी या दृ ीन े उपयु  
ठरली. कारण बाबासाहबेांनी वतं  भारतात समता, वातं य, बंधुता, याय थािपत होईल, दिलतांवरील अिन  
िनबधांचे उ ाटन होऊ यांना िवकासाची समान संधी िमळेल व राजक य लोकशाहीबरोबरच सामािजक-आ थक 
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लोकशाहीही थािपत होईल यासाठी अनेक घटना मक तरतूदी के या. यातून सवणाबरोबरच दिलतांनाही मूलभूत 
अिधकार िमळाले.अ पृ यता व वेठिबगार था काय ाने न  व झाली. दिलतांना िश णसं था, शासक य नोक या व 
कायदेमंडळ व थािनक वशासन इ यादीत राखीव जागा िमळा या. यामुळे यां या उ ती या येस वेग आला. 
एकंदरीत दिलतां या याय ह ांना घटना मक व कायदेशीर अिध ान बाबासाहबेांनीिमळवून दले. 

६६६६)))) धमातराची चळवळ धमातराची चळवळ धमातराची चळवळ धमातराची चळवळ ----सवण हदूंची मानिसकता बदलून यांनी जातीभेद व अ पृ यतापालन सोडावे व दिलतांना 
समानतेने वागवावे हणून बाबासाहबेांनी आटोकाट य  केल.े हद ूधमात व समाज व थेत अनेक सुधारणा सुचिव या. 
पण ददुवान ेतसे घडत न हते. उलट हद ूलोक यांना िवरोध करीत रािहले. यामुळे हद ूधमाचा याग कर याचे िवचार 
यां या मनात घोळत रािहल.े यातूनच येवला (नािशक) येथील एका सभेत यांनी 'मी हद ू हणून ज मलो असलो तरी 
हद ू हणून मरणार नाही.' अशी घोषणा केली (१९३५). पुढे कोणता नवीन धम वीकारावयाचा याचा िनणय 

घे यासाठी सव धमाचा िच क सक अ यास केला व शेवटी भारतभूमीतच उदयास आले या व वातं य, समता, बंधूता, 
याय, मानवता, नैितकता यांचा पुर कार करणा या बौ  धमाचा वीकार यांनी लाखो अनुयायांसह नागपूर येथे (१४ 

ऑ टोबर १९५६) केला व बौ धमा या साराची चळवळ चालिव याचे घोिषत केल.े मा  यानंतर अ पकाळातच 
यांचे िनधन झाले (६ िडसबर १९५६). यांनी जुलै १९५१ म ये भारतीय बौ  जनसभा थापन केली होती. १९५५ 

म ये ितचेच पांतर क न भारतीय बौ  महासभा थापन केली. यांचे धमातर ह े केवळ धा मक गो  न हती तर 
समतािधि त समाज िनमाण कर या या चळवळीचाच एक भाग होती. धमातरामुळे दिलतांना नवीन ओळख व अि मता 
िमळाली. यांचा आ मिव ास वाढला. 

अशा कारे, डॉ. आंबेडकरांनी दिलत उ ाराची चळवळ अ यंत तळमळीने व झंुजारपणे चालिवली. यासाठी 
दिलतांना 'िशका, संघ टत हा व संघष करा' असा धारदार संदेश दला. मा  हा संघष अ हसक व सनदशीरच असावा 
असेही ठासून सांिगतले. यामुळे आजही दिलत वग आप या ां या सोडवणुक साठी संघष करीत असला तरी याने 
फुटीरतेची मागणी ( िवडी थान, खिल तान माण)े कधीही केलेली नाही. हा बाबासाहबेां या िवचाराचाच प रणाम 
आह.े 'आपण थमही व नंतरही भारतीयच आहोत.' ह े यांचे िवधान यां या रा ेमाचीच िचती देत.े यां या दिलत 
बांधवांिवषयीचा िज हाळा हा जातीय वा संकुिचत व पाचा न हता तर मानवता रेक व मान पोषक होता. यां या 
दिलत उ ारा या चळवळीत शोिषत, वंिचत, पीिडत, दःुखी व द र ी घटकां या उ थानाची व पयायाने मानवी ित ा व 
सामािजक याय थािपत कर याची आकां ा होती. यामुळे त ेख या अथान े 'मानवतेचे उ ाते व हणून महामानव' 
ठरतात. 

सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ : : : :     
1) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर (िवचार आिण चळवळ) - ा. चं कांत रघुनाथ पाटील 
2) डॉ. आंबेडकरां या सामािजक आिण राजक य चळवळी - कृ णा मेणसे 
3) ांती ेरणा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर –मे ाम योग  
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f”k{k.k o 'khy & MkWf”k{k.k o 'khy & MkWf”k{k.k o 'khy & MkWf”k{k.k o 'khy & MkW----    ckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdj 
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    iz”kkar ckcqjko fcjknkjiz”kkar ckcqjko fcjknkjiz”kkar ckcqjko fcjknkjiz”kkar ckcqjko fcjknkj    
laLdr̀ foHkkxizeq[k egkRek Qqys egkfo|ky;] vgeniwj- 

izLrkouk & izLrkouk & izLrkouk & izLrkouk &     
MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps thou [kwip gkykdhps xsys- vfr”k; dBh.k] foifjr ifjfLFkrhr 

lq)k R;kauk R;krwu ckgsj iMk;pk ,deso ekxZ fnlyk rks Eg.kts f”k{k.k- f”k{k.kkps egRo 
f=dkykckf/kr vkgs- dks.kR;kgh dkGh f”k{k.kkps egRo ukdkjrk ;sr ukgh- ;kewGs loZp egkiq:’kkauh 
f”k{k.kkpk efgek xkf;yk vkgs- f”k{k.kkfouk thou Ik”kqor~ ekuys tkrs- i.k ;kp f”k{k.kkpk vf/kdkj 
Hkkjrkr L=h o “kqnzkiklwu fgjkowu ?ksrys xsY;kus R;kaph [kwi nqjkoLFkk >kyh o R;klkBh la?k’kZ djkok 
ykxyk- R;kaP;k LOkr%P;k vuqHkokewGs R;kauh f”k{k.kkps egRo iVowu lkafxrys-  
f”k{k.k &f”k{k.k &f”k{k.k &f”k{k.k &    

izkphu dkGh xq:dqyh; f”k{k.k i)rh gksrh- R;kr o.kkZuqlkj f”k{k.k fnys tk;ps- ;k f”k{k.kkr 
izFke rhup o.kkZauk f”k{k.k fnys tk;ps- pkSFkk o.kZ “kwnz o fL=;kauk gk vf/kdkj uOgrk- gGqgGq rks ,dk 
o.kkZpk /kank ok LOk/keZ >kyk o ijaijkxr cuyk- 

  MkW- ckcklkgsc vkacsMdj lokZauk f”k{k.kkpk vkxzg djrkr- fo|k vtZu dsys ikfgts- 
fo|sfouk efr xsyh-----bR;knh Eg.k.kkÚ;k egkRek Qqys ;kauk R;kauh xq: ekuys gksrs- rs Lor% 18 rkl 
v/;;u djr vlr- ;kckcr rs Eg.krkr] çFke çFke daVkGk ;sbZ- ijarq fu'p;kus rklUrkl vH;kl 
dj.;kph lo; tMowu ?ksryh- fo|kF;kZapk =kl gksr gksrk] rsOgk eh ek÷;k [kksyhph f[kMD;k&nkjs can 
d:u o dkukr cksGs ?kkywu vH;klkyk clr vls- vH;klkph osG njjkst FkksMh FkksMh ok<owu eh 
ckjk&ckjk rkl lyxi.ks vH;kl d: ykxyks- iq<s iq<s rj vBjk rkl cSBd ek:u vH;kl d: 
ykxyks---------yk;czjheèks vH;kl dj.;klkBh eh lokZaP;k vkèkh tkr vls] o lokZaP;k 'ksoVh ckgsj iMr 
vls-1 

f”k{k.kkizek.ksp MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh jktdkj.kkykgh [kwi egRo fnys vkgs- jktdkj.kkr 
f”kjY;kf”kok; vkiY;kojpk vU;k; iw.kZi.ks nwj gks.kkj ukgh gs R;kauk pkaxysp voxr gksrs Eg.kwu 
R;kauh v/;kiukps dk;Z lksMwu jktdkj.kkr izos”k dsyk- fo|kF;kZaukgh rs jktdkj.kkps egRo lkaxrkr 
i.k v/;;u djrkuk ukgh- v/;;u djrkuk jktdkj.kkr y{k ?kkyq u;s vls R;kaps er vkgs- rs 

Eg.krkr] ^;k ckcr ,dk xzaFkdR;kZaps lqHkkf"kr eyk vkBors- If you want success you must be 
narrow minded- ojhy Eg.k.;kr Qkj eksBk vFkZ Hkjysyk vkgs- dkj.k ,dVk euq"; loZp xks"Vh 
d: Eg.ksy rj rls dj.ks R;kyk v'kD; gksbZy- rsOgk ',d uk èkM HkkjkHkj fpaè;k ;klkj[ks dks.krsgh 
,d dk;Z èkM u djrk vusd dk;kZauk gkr ?kky.ks ;ksX; ukgh-2  

izkFkfed f”k{k.k rj lokZauhp ?;kos- R;kaP;k ers gs f”k{k.k lokZauk lDrhps vlkos- i.k R;kp 
cjkscj rs mPp f”k{k.kkpkgh vkxzg /kjrkr- lokZauh mPp f”k{k.k lq)k vkotqZu ?ksrys ikfgts vls R;kaps 
er vkgs- vki.k ?ksrysY;k f”k{k.kkpk Qk;nk Lor% lg brjkaukgh Ogk;yk ikfgts- Eg.kwu f”kdysY;k 
yksdkauh lektkfHkeq[k Ogk;yk gos- rs Eg.krkr dh] ^f'kdysyh ek.kls uqlrh iksVHk: vlwu Hkkx.kkj 
ukgh- T;kauk LokFkkZiyhdMs dkgh fnlr ukgh( T;kauk FkksMkgh ijkFkZ djrk ;sr ukgh rh ek.kls uqlrh 
f'kdyh Eg.kwu dk; >kys\ R;kapk nqlj+~;kyk mi;ksx dk;\ ^rO;kpk tk; cqjlk] ex rks lgtp gks; 
vkjlk* f'k{k.kkpk mi;ksx vlk >kyk ikfgts-3  
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laLdkj &laLdkj &laLdkj &laLdkj &    
MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaoj ygkui.kkiklwu pkaxys laLdkj >kys gksrs- R;kaps oMhy R;kauk 

jkek;.k egkHkkjrkrhy dFkk lkaxr] iqLrds okpk;yk izsfjr djhr vlr- ;kewGs R;kauh f”k{k.kklkscrp 
laLdkjkyk o “khykyk egRo fnys vkgs- R;kaP;k ers dsoG f'k{k.kkus ;ksX;rk ;sr ukgh- ^dsoG f'k{k.k 
?ksrys Eg.kts ;ksX;rk vki.kkl ;srs vls eyk okVr ukgh- euq"; fo}ku >kyk dh] rks lektkyk 
mi;qä gksrksp vls ukgh- fo}ku euq"; yqPpk] yckM] ml.;k] yViVîk vk.k[kh okVsy R;k nqxZq.kkapk 
vlrks-*4 

'khykps egÙo rs f”k{k.kkis{kkgh tkLr vlY;kps lkaxrkr- dsoG f”k{k.k Hk;adj vkgs- R;kyk 
f”kykph tksM vlyh ikfgts- dkj.k dsoG fOk|k gh ,[kk|k /kkjnkj ryokj b- izek.ks “kL= vkgs- rs 
T;kaP;kdMs “khy ukgh v”kkaP;k gkrh xsY;kl R;kpk nq:Ik;ksx gksrks vls R;kaps er gksrs- rs Eg.krkr 
dh] fo|k gh rjokjhlkj[kh vkgs- ijarq frps egÙo fryk èkkj.k dj.kkj+~;koj voyacwu jkghy- dkj.k 
vMk.kh euq"; dks.kkl Qlow 'kdr ukgh- Qlokos dls gsp R;kyk mexr ukgh- ijarq 
f'kdY;k&lojysY;k yksdkaP;k fBdk.kh dks.kkl dls Qlokos o R;k Qlfo.;klkBh ykx.kkjk ;qfäokn 
vlY;kus [kj+~;kps [kksVs o [kksVîkps [kjs rs Hkklow 'kdrkr- --------yckMh dj.;kl pkrq;Z o cq)h ykxrs- 
ijarq pkrq;Z o cq)h fgyk lnkpkjkph vFkkZr 'khykph tksM feGkyh rj rks yckMh vxj QlokQloh 
d: 'kd.kkj ukgh vkf.k Eg.kwu f'kdY;k&lojysY;k yksdkar 'khykph vR;ar t:jh vkgs- 'khykf'kok; 
tj f'kdys&lojysys yksd fuitw ykxys rj R;kaP;k f'k{k.kkrp lektkpk o jk"Vªkpk uk'k vkgs- rsOgk 
'khykph f'k{k.kkis{kk fdrh vfèkd fdaer vkgs gs rqeP;k è;kuh vkys vlsyp vkf.k Eg.kwu çR;sd 
blekr çFke 'khy vlys ikfgts-5  

lokZauh f”k{k.k ?;kok vlk R;kapk vkxzg gksrk- i.k R;klkscrp R;kauk laLdkj ghu fOk|sph [kwi 
Hkhrh okVr gksrh- dkj.k rh ,[kk|k gR;kjkizek.ks vlrs- frpk okij dlk djkok gs okj.kkÚ;koj 
voyacwu vlrs- ,[kknk fo|k:ih gR;kjkpk okij vcykaps] xksjxjhckaps laj{k.k dj.;klkBh djhy rj 
T;kP;k vaxh “khy ulysyk vlk ,[kknk R;kpk okij vcykauk o xksjxjhckauk =kl ns.;klkBh djrks- 
v”kkauk fgaL= i'kqis{kkgh Øwj letkos vls R;kaPks er gksrs- ;kfo’k;h rs Eg.krkr] ^v'kkrj+~gsus xjhc 
tursl ukM.;kdMsp tj ;k f'k{k.kkpk mi;ksx gks.kkj vlsy rj fèk%dkj vlks v'kk ;k f'k{k.kkpk- R;k 
–"Vhus ikgrk f'k{k.kkis{kk 'khy Qkj egÙokps vkgs-*6  
èkeZ &èkeZ &èkeZ &èkeZ &    

MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh fganq /kekZph [kwi fVdk dsyh vlyh rjh rs /kekZPks egRo tk.kr 
gksrs- R;kauh lokZauk fu/kehZ Ogk vlk lans”k fnyk ukgh- R;kauh fo|kF;kZauk f”k{k.kklkscrp vaxh /keZ 
tksiklk;yk lkafxryk- R;kauh ckS) /keZ fLodkjyk gksrk- R;krhy egkRek xksre cq)kus lkafxrysys 
“khykps egRo R;kauk iVys gksrs- vkiY;krhy f”k{k.kkpk pkaxyk mi;ksx djk;pk vlsy rj /kekZph 
vko”;drk vlY;kps rs lkaxrkr- tls& vfydMhy r#.kkr èkekZcíy vkSnkflU; fnlrs- èkeZ gk xkatk 
vkgs vls rs Eg.krkr- ijarq ek÷;kr T;k dkgh pkaxY;k xks"Vh vlrhy o ek÷;k f'k{k.kkpk tks dkgh 
turslkBh mi;ksx >kyk vlsy rks loZ ek÷;kr vlysY;k èkkfeZd HkkouseqGsp gks;- eyk èkeZ gok vkgs] 
ijarq èkekZps <ksax udks-7  

lokZauh /kkfeZd cuys ikfgts- vki.kkyk f”k{k.kkph vko”;drk rj vkgsp i.k dsoG f”k{k.kkus 
ek.kwl vkREkdsanzh curks- rks lektkyk vkiY;krhy ekxs iMysY;k cka/kokauk foljrks LoRk%P;kp dqVqqackr 
jerks- rlsp “khy ulY;kus rks d/kh d/kh Hka;djgh gksÅ “kdrks- vkiY;k vaxh laLdkj] “khy 
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vl.;klkBh /keZ vko”;d vkgs- rs Eg.krkr] ^vki.k èkkfeZd cuko;kl ikfgts- vki.k f'kdyks Eg.kts 
loZdkgh >kys vls ukgh- f'k{k.kkps egÙo vkgs ;kr 'kadk ukgh--------------ijarq R;kps 'khy pkaxys ulsy 
rj rks vkiY;k Kkukpk mi;ksx yksdkaps vdY;k.k dj.;kdMsgh [kpZ djhy] 'khy gs èkekZps eksBs vax 
vkgs-*8  

/kekZfo’k;h R;kaps fopkj [kwi izxr gksrs- Lokra+=] lerk vkf.k U;k; gh rRos /kekZr vlk;yk 
goh- lektkrhy loZp cka/kokph dkGth /kekZr ?;k;yk goh- dks.kR;kgh ,dk oxkZyk fo”ks’kkf/kdkj 
/kekZr vlk;yk udks- fganq /kekZIks{kk egkohj] xksre cq) ;kaP;k rRokauh R;kauk izHkkfor dsys gksrs- 
/kekZfo’k;h rs Eg.krkr] ^èkeZ Eg.kts lR; vkgs gs vkEgh f'kdys ikfgts- ufg lR;kRijks èkeZ% ! gsp 
vkiys è;s; vlk;yk ikfgts- vki.k dsOgkgh brjkauk nq[kfork dkek u;s] ghp vkeP;k èkekZph [kjh 
f'kdo.k vlyh ikfgts- lR; 'kksèk.;kP;k dkekr ek.klkyk iw.kZ Lokra«; feGkys ikfgts]9 
lanHkZ & lanHkZ & lanHkZ & lanHkZ &     

1 M‚- ckcklkgsc vkacsMdj : Hkk"k.ks vkf.k fopkj] [kaM&„ i`-„‰ 
2- ¼iq.ks ;sFks Mh- lh- fe'kuP;k g‚yeè;s vLi`'; fo|kFkÊ laesyukr M‚- ckcklkgsc vkacsMdjkauh fnysys vè;{kh; Hkk"k.k- 

¼turk : ƒ vkDVkscj] ƒ‹…Š½ 
3- fo|kF;kZauks tkx`r Ogk! 'kS{kf.kd ekxZn'kZd @ ƒå… 
4- ¼èkkjokM ftYákrhy cfg"—rkaph ifgyh ifj"kn èkkjokM ;sFks „Š fMlsacj ƒ‹„‹ ;sFks Hkjyh gksrh- R;k ifj"knsr M‚- 

vkacsMdjkauh dsysys vè;{kh; Hkk"k.k- ¼Kkuçdk'k] ƒ tkus- ƒ‹…å½ 
5- fo|kF;kZauks tkx`r Ogk! 'kS{kf.kd ekxZn'kZd @ 60 
6- M‚- ckcklkgsc vkacsMdj : Hkk"k.ks vkf.k fopkj] [kaM&„ i`-†‡ 
7- r=So ì-†‡ 
8- fo|kF;kZauks tkx`r Ogk! 'kS{kf.kd ekxZn'kZd @ ƒå… 
9- M‚- ckcklkgsc vkacsMdj : Hkk"k.ks vkf.k fopkj] [kaM&„ i`-64 
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ामीणामीणामीणामीण    अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था    नाकारणारेनाकारणारेनाकारणारेनाकारणारे    डॉडॉडॉडॉ    बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    
 

डॉडॉडॉडॉ....    िवलासिवलासिवलासिवलास    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
ोफेसर , संशोधन मागदशक आिण मराठी िवभाग मुख, ानोपासक महािव ालय, जतूर -431509 िज. परभणी 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक    ::::    
भारतर  डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ह ेिवसा ा शतकातील भारतीय सामािजक राजक य िवचारवंत 

कत सुधारक, भाषात , संपादक, इितहासत  हणून सव प रिचत आहते. यात एक ा यापक, आिण जागितक 
पातळीवरील आ थक िवचारवंत आिण अथत  हणून सवसामा य माणसांम ये ते अप रिचत आहते. 

भारतीय रा यघटनेच ेिश पकार हणून भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर सव ात आहतेच याच ामणे 
एक कांडपंिडत, नामवंत िश णत , प कार, महान समाजसुधारक आिण दीन दिलतांच ेकैवारी हणून दखेील डॉ. 
आंबेडकरांची ितमा जनमानसाम य े जली आह.े यां या ब रंगी आिण चतुर  ि म वाचा एक िवशेष पैल ू
सवसाधारण जनतेला अप रिचत आह,े तो हणज े एक अथत  हणून यांची कामिगरी.(रायखेलकर : 
१९९९:२११) 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी अथशा ात एम.ए.(१९१५) आिण पीएच.डी. (१९२४) अमे रकेतील 
कोलंिबया िव ापीठातून केली. यां या एम.ए. या वंधाचा िवषय  Administaetion and finence of the 
east India company , पी.एच.डी. चा िवषय  The Evolution Of Provincial Finance In British India 
;  तर इं लंड येथील डी.एस.सी ही पदवी बाबासाहबेांना The problem of the Rupee, its origin and its 
solution या िवषयासंबंधी िमळाली. अथशा  या िवषयासंबंधी डॉ. बाबासाहबेां या या संशोधनांना जागितक 
पातळीवरील अथशा  डॉ. सेिल मन आिण डॉ. कॅनन यांच ेमागदशन िमळाले आह.े तसेच यांनी ब ॉ ड रसले 
यां या Economics of war reconstruction या जागितक ंथाचे परखड असे टीका मक परी ण केल.े डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यां या अ यासाची तुलना थोर िवचारवंत आिण अ यासक काल मा स यां याशी करता 
येईल असे हट यास वावगे ठरणार नाही. 
िवषमिवषमिवषमिवषम    ामीणामीणामीणामीण    व थाव थाव थाव था    ::::        

महारा ात नागवंशीय दिलत समाजाची हजारो वषापासून परवड अथात दरुव था होती. ामीण 
अथ व था दिलतांच े सवागांनी शोषण कती िभषण प तीने करायची या संदभात Alexander Robertson 
िलिहतात, 

१) महारक या जागेबरोबरच वतनदार महारांना शतकानुशतके िमळालेले, युगायुगात बदलत जाणारे 
अ य ह  व िवशेष अिधकार ा  झाले आहते. दि णेतील महारांना असे काही कागदप  िमळाले क  यां यात 
यांची कत  े व मोबदला यांचा उ लेख आह.े सगळयात जुनी ा बाबतची सनद मी इ.स. १९२९ कवा शके 

१८५१ या ावण मिह यातील शु ल प ा या योदशीला एका रिववारी मंुगी पैठण या गोदावरी नदी या 
तीरावरील एकदा पािहली. ती वर नािशक, जु रखेड, पुणे, पंढरपूर, िवदर, पैठण येथील पाटील व कुळक यानी 

श ती या स ा के या आहते. कोण या जनावरा या पाठीवर बसून जावे ह े यात िलिहले होत.े जेवणावळीत 
मरण संगी व ल  कायात दले या सेवेब ल वेगवेग या जात या लोकांकडून महारांनी काय मागावे, 
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ाब ल या सूचनाचंी एक यादी नंतर िमळाली. यावेळी यांना येक मरणात व येक ल ात साडतेीन पय े
िमळत असत. यांचे सगळे येणे १ आ याच े होत.े कधीकधी पैशाबरोबर भाकरी िमळत असे. राब या हणजे 
सरकारी नोकरीत असले या महाराला नोकरीब ल दशेमुख व कुळक या या घ न भाकरी व या या बायकोला 
पाटला या घ न भाकरी िमळत अस.े मेलेली गुरेढोरे ओढ याचे आिण हाडो यापयत ने याच ेकाम फ  महाराचे , 
तर मेलेली डुकरे ओढ याचे काम मांगाचे होत.े ल ात मांगांना फेटा व लुगड े िमळत असे; पण याब ल पाच 
दवसापयत मांगाने सपणाची सेवा पुरवावी असा दडंक होता. (रॉबटसन : १९९१:३५) 

२) सरकारी नोकरी करताना महाराला जर झाडूची आव यकता भासली तर मांग तो तयार क न पुरवत 
असे . खे ातील इतर बलुतेदारांना आव यकतेनुसार महार जनावराच े कातड े पुरवीत असत , पण येक 
कात ामागे यांना जमीनीवरची फळे िमळत असत व येक कात ामागे मानाचा घाटा िमळत असे. वाणी 
महाराला दररोज तंबाखु व सुपारी पुरवीत असे व िव ाची पाने िवकणारा पाने पुरवीत असे. पानात तंबाखू घालून 
िव ा िपना यास िव ा िप यास िमळत असत. हावी महाराला मिह यातून एकदा हजामत क न दते असे. तलेी 
दररोज तेल पुरवत असे, आपला खेळ दाखवणारे येक खेळाचा महाराला एक पैसा दते असत. कंुभारान ेग ान े
भ ीतून नुक याच बाहरे काढले या माती या भां ांपैक  पाच भांडी महाराला ावी लागत. लोहार महाराचा 
गवत काप याचा िवळा व कु-हाड पाजवून दते असे ; तर चांभार याचे जोड ेसाफ क न दते असे. भट याच ेल  
लावून दते असे व याब ल ा हणाला दहा पैसे िमळत असत. सं ांती या सणा या वेळेला मांग न ह ेतर महारच 
शेताम ये रडा खा यासाठी जागा तयार क न दते असे. दवाळी या ओवाळणी संगी सरकारी खिज यात 
भर यासाठी महार चार पये गोळा करीत असे. गावपांढरीकडून वेसकरला ा सणावेळी दोन पये िमळत असत. 
होळीची िमळकत , पो यातील बैल पूजेची िमळकत महाराची अस.े ( क ा) अथात धमातरपूव दिलत समाजाची 
ही क ण अव था; खे ातील सनातन सामािजक जाती व था अधोरेिखत करत.े तसेच त कालीन काबाडक  
आिण तुटपंुजा आ थक मोबदला यावर वरील उतारे काश टाकतात. 
आ थक  दरुव था : 

मराठी भािषक आिण िनजामकालीन मराठवाडा येथील दिलतांची आ थक बाजू िनदिशत करताना 
Alexander robertson सांगतात, पैठण या वामी एकनाथा या मं दरात िमळाले या सनदचेी भाषा पािहली 
हणज ेव मं दराच ेनाव पािह यानंतर महारा या सेवेब लची प रि थती व वेतन कसेकस ेबदलत गेले ह े दसून येत.े 

जागोजागी फ न आपले खेळ दाखवणारे लोक येक खेळा या वेळी महाराला सहा पैसे दते. या अगोदर या 
कागदप ात असे सांिगतल ेहोत ेक , बागाइतदाराने महाराला जी फळे ायला पािहजे ती हणज ेआंबा, जांब कवा 
पे , नारळ, केळी, गोड लब व टरबूज ही होत. ानंतर या कागदप ां माणे महाराला दररोज १५ ऊस िमळतात 
आिण शेरभर गूळ िमळतो; पण सणा या वेळी याने काम केले पािहजे. सरकारी नोकरीसाठी याच ेनाव िनयु  
झाले आह.े अशा महारान ेखे ात या वेशीवर तोरण लावले पािहजे. ल संगी वरावर शपडले या पा यात, वधू-
वरावर टाकले या अ तात जे पैसे ठेवलेले असतात; त ेमहाराला िमळतात. ल समारंभात याला पागोटे, लुगड े
आिण पाच दवस जेवण िमळते. तसेच, सामा य माणसाघरच े ल  अस यास साड े सहा पये िमळतात. ा 
समारंभातील जनावराची कातडी महाराला िमळत नाही. पण याऐवजी याला कापलेली जनावरे, नेसलेली लुगडी 
व फुटलेली भांडी िमळतात. खे ातील जमातीन े पूजेचा िवषय हणून उ लेखलेली दवेी हणज े भादवेी िह या 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – L                 SJIF Impact Factor : 7.479                                               Page - 327 

पूजेवेळी याला दोन पये िमळतात. मरीआई व ल मीपुजेवेळी होणा या िमळकतीत मांगांना िह सा िमळणार; अस े
दसु या कागदप ात िलिहललेे आह.े ( क ा : ३६)  

अथात दिलत समाजाची वरील दरुव था आिण आ थक ओढाताण यास भारतीय समाजरचना आिण येथील 
धम जबाबदार, हणून डॉ. बाबासाहबेांना इ.स. १९५६ म ये धमातर करावे लागले. 

दिलत माणसाला इतर वण यांकडून अ पृ यतेची वागणूक दली जाई अथात गिल छ उ ोग ह ेअ पृ यतेचे 
कारण नाही ह ेसांगताना डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात,  एखादा ा हण कवा ि य अगर वै य जर गुलाम 
असेल तर तो संडास सफाईचे काम करीत असे. एखादा ा हण ि या या, वै या या कवा शू ा या घरचा सडंास 
साफ क  शकत न हता एवढाच याचा अथ आह.े तथािप, याला ा हणा या घरचा संडास साफ करावा लागत 
असे. याच माणे एखादा ि य गुलाम ा हणा या कवा ि या या घरचा संडास साफ करीत. केवळ शु ा या 
धरीच तो तशा कारची कामे करीत नस.े याव न उघडपणे दसून येत े क  आय हणून मा य असलेले ा हण, 

ि य आिण वै य ह ेसु ा अ यंत गिल छ समजले जाणारे संडास साफ कर याच ेकाम करीत होत.े संडास साफ 
कर याच ेकाम जर आयाना घृणा पद वाटत न हत ेतर अ पृ यतेचे मूळ कारण गिल छ उ ोग करणे ह ेआह,े असे 
कस े हणता येईल ? (Ambedkar:२०१२:७७) तर, अ पृ यतेचे उगम थान आ थक दरुव थेम ये आह ेअस ेडॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांचे ठाम मत होत.े 
अथशा ीयअथशा ीयअथशा ीयअथशा ीय    िवचाराचेिवचाराचेिवचाराचेिवचाराचे    मह वमह वमह वमह व    ::::    

वातं य समता व बंधु व यावर आधारलेली समाज व था िनमाण करणे ह े बाबासाहबेां या जीवनाच े
येय व तेच यांच े त व ान होत.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े िन णात अथत  होत.े यांनी सै ांितक, 
ावहा रक तसेच आ थक दिृ कोनातून भारतीय अथिवकासाची नाडीपरी ा केली आह.े डॉ. आंबेडकर हणतात 

भांडवलशाही ही िमकांची, ग रबांची श ू आह.े संपूण रोगाचे मूळ कारण आह.े (खंदारे : २०११ : ३६३ ) 
डॉ. बाबासाहबेांनी रा य समाजवादाची (Concept of state socialism) संक पना मांडली, यांनी 

वेळोवेळी भारतीय अथ व था, समाज, राज कय व था, वेठिबगार, जातीयता, अ पृ यता, उ ोग िवषयक, 
आ थक, शेतमजुरांिवषयी, औ ोिगक म (Industrial labour), कृिषिवषयक, आ थक, म संघटनेिवषयक, 
आ थक धोरणिवषयक, समाजसुधारणिवषयक या संबंधी आपले िवचार मांडले, आिण संपूण जगाला आप या 
कामगारिवषयक आ थक िवचारांची दने दली. अथात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचंे आ थक िवचार शोषणमु  
समाजासाठी अ यंत मह वाचे आहते असे आपणास हणता येईल. 
शेवटी  अथशा  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या आ थक िवचारासंबंधी िव ास कदम हणतात ,   

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े ितभावान व असामा य ा लाभलेल ेिवचारवंत होत.े यांचे काय सामािजक 
े ात तसेच राज कय े ात ठळकपणे दसून येत असले तरी , ते ख या अथान ेअथशा  होत.े यांनी त कालीन 

प रि थतीत मांडलेले अथशा ीय िवचार काळा या सीमा ओलांडणारे होत.े अथशा ाचे ताि वक व ावहा रक 
अशा दोन बाजूंनी यांनी केलेले िववेचन प रपूण आह.े यानी केलेली चलणिवषयक सम येची चचा मुलभूत 
व पाची आह.े पा ा य िवचारवंताच ेिववेचन ह ेकस ेसदोष आहते; ह ेपुरा ासह प  कर याची धमक यां यात 

होती. भारतीय अथ व था येथील सामािजक, शै िणक, राज कय प रि थती यांचा सु म अ यास डॉ. 
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बाबासाहबेांनी केलेला होता. यामुळेच अथशा ीय िवचारांची मांडणी करताना या सव घटकांचा भाव याम य े
आढळतो. (कदम : २००७ : ३२९ ) 

कदम  यांनी डॉ. बाबासाहबेां या कायाचे केलेले वरील मू यमापन साथ आह;े असे हणता येईल . 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    ::::    

१. रायखेलकर ए.आर. - आ थक िवचारांचा इितहास, िव ा बु स, औरंगाबाद १९९९, पृ. २११ 
२. रॉबटसन अले झांडर, सुगत काशन, नागपूर, १९९१, पृ. ३५ 
3. Ambedkar, B.R., The untouchables, Aanand Prakashan Aurangabad, २०१२प ृ७७ 
४. खंदारे, एस.एम. - जागितक आ थक िवचारांचा इितहास, कैलास पि लकेशन, औरंगाबाद, २०११, पृ ३६३ , 
५. कदम िव ास, - आ थक िवचारांचा इितहास, न  काशन, औरंगाबाद, २००७, पृ. ३२९ 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    जातजातजातजात    िनमलूनासबंधंीिनमलूनासबंधंीिनमलूनासबंधंीिनमलूनासबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार    आिणआिणआिणआिण    
काकाकाकायययय    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    दशरथदशरथदशरथदशरथ    कसाबकसाबकसाबकसाब    
मराठी िवभाग, महा मा फुल ेमहािव ालय, अहमदपरू िज. लातूर 

" " " " जातीजातीजातीजाती    नानानाना    पुछोपुछोपुछोपुछो    साधूसाधूसाधूसाधू    कककक     
पूछोपूछोपूछोपूछो    उसकाउसकाउसकाउसका    यानयानयानयान    

कमतकमतकमतकमत    करोकरोकरोकरो    तलवारतलवारतलवारतलवार    कककक     
पडापडापडापडा    रहनेरहनेरहनेरहने    दोदोदोदो    यानयानयानयान    """"    

                                                                                                                        ----    सतंसतंसतंसतं    कबीरकबीरकबीरकबीर    
तावना : 

'जाती व था' ही या दशेातील सवात मोठी सम या बनली असून, अनेक महामानवांनी जाती या 
िनमूलनासाठी काय क नही जात नावा या हरळीच े मूळ अजूनही भारताबाहरे िनघायला तयार नाही. भारतीय 
समाजात आज असं य सम या अस या तरी या सव सम यां या मुळाशी जाती व था आह.े वाढ या जातीय 
अि मतांमुळे समाजात षेाची भावना माजलेली आह.े  

आधुिनक काळात जातीचेही जागितक करण होऊन भारतातली जात सम या िमटेल ही आशा आता भाबडी 
ठरली असून, जागितक करणा या काळात जाितसं था अिधक ती पणे काय क  लागलेली आह.े जात, धम आिण 
भांडवली व थेची भत अिधकच प  होत आह.े ही जटील आिण गंुतागंुतीची शोषण व था वरचेवर मजबूत 
होत चालली आह,े हचे वतमान काळात घडत असले या सामूिहक जातीय अ याचारां या घटनांतून दसून येत आह.े 
भारतीय िवचारवंत, त व , कलावंत आिण सामािजक कायक यासाठी स या 'जाितिनमूलन करणे' हाच एक 
कळीचा आिण मह वाचा मु ा बनलेला आह.े  

२६ नो हबर १९४९ रोजी आपण भारतीय संिवधान वीकारले आिण २६ जानेवारी १९५० पासून 
रीतसर याची अंमलबजावणी सु  केली, ते हाही एकदा अशाच जातीअंतासाठी काय करणा या कायक या या, 
िवचारवंतां या आिण कलावंतां या अपे ा उंचाव या हो या. मा  यानंतर स ेवर आले या स ाधा यानंी 
संिवधानाची आिण यातील वातं य, समता, बंधुता आिण याय आदी मानवी मू यांची अवहलेनाच केली. यामुळे 
पु हा एकदा जातीअंताची चळवळ हाती घेणे आव यक बनले असून यासाठी पूवसुर नी केलेल ेकाय आिण दलेले 
योगदान याची आठवण करणे आव यक आह.े याच भूिमकेतून भारतीय संिवधानाच े िश पकार भारतर  डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केले या जात िनमूलन संबंधी कायाचा आिण यां या जात िनमूलन िवषयक िवचाराचंा 
शोध तुत िनबंधात घे याचा य  केला आह.े 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आिण जात वा तव : 

डॉ. भीमराव उफ बाबासाहबे आंबेडकर ( १८९१ - १९५६ ) ह े माता भीमाई आिण सुभेदार रामजी 
सपकाळ यांचे चौदावे अप य. कोकणातील आंबडवे ह े यांच े मूळ गाव. यांचा ज म त कालीन धम व थेन े
अ पृ य ठरिवले या महार जातसमूहात झाला. नोकरीमुळे काही माणात आ थक थैय ा  झालेले असले तरी, 
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जातीच ेआिण अ पृ यतेचे दाहक चटके भीमरावां या बाल मनाला बसलेच. सातारा येथील इं जी शाळेत दाखल 
हो यास अनेक अडथळे आले. शाळेत दाखल झा यानंतरही यांना शाळेतील िप या या पा या या माठाला पश 
कर यास म ाव कर यात आला. सातारा ते मंुबई या वासात रे वे टेशन पयत जा यासाठी जे हा ते आप या 
भावंडांसह एका बैलगाडीत बसले, ते हा यांची जात कळताच गाडीवानाने यांना खाली उतरिवल.े एवढेच न ह े
तर महाराजा सयाजीराव गायकवाड यां या सं थानात नोकरी करीत असताना  सेवक सु ा यांना नीट वागणूक 
दते नसत. अशा कारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना िविवध संगी जातीय षे आिण भेदभावाचे अनुभव आले. 

चंड ान संपादन क नही येथील जनते या मनातील जात जात नाही, ह ेयेथील जात वा तव यांनी ओळखले. 
यामुळे यांनी आप या ाना या आिण संघटने या बळावर  भारतातील जाती व थे या िनमूलनासाठी 

काय केले.  
डॉडॉडॉडॉ    बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंेडकराचंेआबंेडकराचंेआबंेडकराचंेआबंेडकराचंे    जाितिनमलूनिवषयकजाितिनमलूनिवषयकजाितिनमलूनिवषयकजाितिनमलूनिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    

मॅ क पास झा याब ल मंुबईत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा जाहीर स कार कर यात आला होता. 
या संगी गु वय अजून कृ णराव केळूसकर यांनी वतः िलिहलेल े 'बु  च र ' यांना भेट दले होत.े यांचे वडील 

रामजी सपकाळ ह े कबीरपंथी होत.े यामुळे घरातच महा मा कबीरां या ांितकारी दो ांचे पठण होत होते. 
भीमरावांना वाचनाची सवय लागावी हणून रामजी िजथ े गेले ितथनू पु तके िवकत आणत होते. रामायण 
महाभारतासारखे ंथ यांनी लहानपणीच वाचले होते. या सव वाचनातून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच ेसंशोधक- 
लेखक ि म व घडत होत.े मॅ क पास झा यानंतर बडोदा नरेश महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी दले या 
िश यवृ ीतून पुढील िश ण घे यासाठी ते अमे रकेला गेले. अमे रकेत जाऊन यांनी मानववंश शा ाचा अ यास 
केला. यावेळी परी ेचा एक भाग हणून यांनी जो िनबंध सादर केला, याचे शीषक होते - ' का ट इन इंिडया : 
दअेर मेकॅिनझम, जेनेिसस अड डे हलपमट'. या शोधिनबंधातून  यांनी भारतातील जाती सं थेचा उगम, ितचा 
िवकास, कायप ती आिण ितची वैिश े याबाबत अ यंत सु प  िवचार मांडले होते. हा िनबंध िलिहताना यांनी 
पा ा य समाजशा  सेनाट,  नेस फ ड आिण रसल ेयां याबरोबरच भारतीय समाजशा  केतकर यां याही 
िवचारांचा परामर्श घेऊन यां या मयादा दाखवून द या हो या व जाितसं थे या उ प ी संबंधी वतःची वतं  
अशी उपप ी मांडली होती. ' हा िनबंध हणज ेएक उ म समाजशा ीय अ यासाचा द तावेज अस याचा िनवाळा 
अमे रकेतील एका मा यता ा  िनयतकािलकान े दला होता.'  ( डोळस, जाित व थेचे िनमूलन - डॉ. बी. आर. 
आंबेडकर, पृ.एक ) या नंतर त बल वीस वषानी १९३६ साली जाती िनमूलनासबंधी अ यंत मूलगामी िवचार 
मांडणारे ' अॅनिहलेशन ऑफ का ट' अथात ' जाती व थेचे िनमूलन' ह ेपु तक कािशत झाले. लाहोर येथील जात- 
पात तोडक मंडळाने आयोिजत केले या १९३६ या वा षक प रषदते जनतेसमोर दे यासाठी ह े भाषण 
बाबासाहबेांनी िलिहल े होत,े मा  संयोजकांनी ऐन वेळी ही प रषदच र  के यामुळे बाबासाहबेांना ते भाषण 

कािशत करावे लागले. या भाषणात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी एकूणच जाितवव थेचा उगम , जातीची 
उ प ी, ितचा वहार आिण िवकास याचबरोबर जातीमुळे होणारे नुकसान सांगून भारतातील जाती न  
कर याच ेउपाय सु ा सांिगतलेल ेआहते. आजही जाती िनमूलनासाठी ह ेिवचार अ यंत उपयु  असे आहते. 

भारतातील जात ह ेफ  माचे िवभाजन नाही; तर ते िमकांचेही िवभाजन आह.े हणून केवळ आ थक 
िवकास क न चालणार नाही; तर चा सामािजक िवकास साधला पािहजे. येक ला सारखी ित ा 
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िमळाली पािहज.े याच े वातं य हणज े या यावर इतर कोणाचे वच व असता कामा न ये. ह े वातं य याला 
वसायाचेही हवे असते. मा  भारतात जाित व थेमुळे वसायाच े वातं य ला नाही. इ छा असो कवा 

नसो; याला वाड विडलांचा -पयायाने जातीचाच वसाय करावा लागतो. बाबासाहबे या भाषणाम ये पुढे 
हणतात  

" या व थेत माणसाचे मन व बु ी या या कामात वापरली जात नाही, या व थेत काय मता कशी 
असू शकेल ? सामािजक दडंका या मागणीपुढे ला आप या नैस गक मता आिण वृ ीला दु यम थान ावे 
लागत अस यान े आ थक व था हणून जात ही एक हािनकारक सं था आह.े ( डॉ. आंबेडकर, जाित व थचे े
िनमूलन, पृ. २८)  त ेपुढे हणतात -  

"जातीची प रणती आ थक काय मतेत होत नाही. जात ही वंश सुधारणा क  शकत नाही आिण  ितन ेतस े
केलेही नाही. तथािप जातीने एक गो  केली आह,े ते हदूनंा संपूणपणे िवघ टत आिण नाउमेद केले आह.े " ( डॉ. 
आंबेडकर, पृ.३०)  

जात ही एक मानिसक िवकृती असून ती न  कर यातच दशेाचे भले आह.े जात न  कर यासाठी केवळ 
सहभोजन े कवा आंतरजातीय िववाह क न चालणार नाही; तर यातनू ही जात मानिसकता तयार होत,े त ेकिथत 
धम ंथ न  केले पािहजेत. भेदभाव िशकिवणारे ंथ न  केले पािहजेत. कुठलीही गो  शा त नाही. सनातन नाही. 

येक गो  बदलत असत.े  तसेच समाजासाठीही बदल हाच जीवनाचा िनयम आह,े ह ेमा य केले पािहजे. 
हणून गंजलेली कालबा  जात न  केली पािहजे ह ेसांगताना बाबासाहबे िलिहतात, " जात हा हदुचंा ास आह े

याबाबत वादच नाही. परंतु हदूनंी भोवतालची हवासु ा दिूषत क न टाकलेली आह.े  िशख, मुि लम आिण 
ि न अशा सवानाच जातीची लागण झाली आह.े जर तु ही वरा याच े र ण क  शकत नसाल, तर त े
िमळिव यात काही अथ नाही. मा यामते हद ू समाज जे हा जाती िवहीन होईल, ते हाच तो वतःचे र ण 
कर यास समथ होईल. आंत रक श या अभावी हदूसंाठी वरा य ह े फ  गुलामी या दशेने टाकलेल े एक 
पाऊल ठ  शकते. " 

हा इशारा बाबासाहबेांनी या भाषणा या शेवटी दलेला असून, तो आज तंतोतंत खरा ठरला आह.े 
जात िनमूलन कायात डॉ. आंबेडकरांच ेयोगदान : 

'काय क  आता ंध िनया ंभीड । 
िन:शंक ह ेत ड वाजिवल ।। 

न ह ेजगी कोणी मुक यांचा जाण। 
साथक लाजून न ह े हीत ।। ' ( नरके ( संपा. ), डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांचे बिह कृत भारत आिण 

मूकनायक, पृ.३४५) ह ेसंत तुकोबांच ेवचन माण मानून आिण वृ प ा या शीष थानी ठेवून बाबासाहबेांनी ३१ 
जानेवारी १९२० रोजी मंुबई न 'मूकनायक' ह ेवृ प  सु  केले. पिह या अंका या मनोगतात त ेिलिहतात,  

"जर या हदु तान दशेातील सृ  पदाथा या व मानव जाती या िच पटाकडे े क या ना यान ेपािहले तर 
हा दशे हणज े केवळ िवषमतेच ेमाहरेघर आह;े असे िनःसंशय दसेल. या हदी जनात वसणारी िवषमता अनेक 
व पाची आह.े हा मांग, हा ा हण, हा शेणवी, हा मराठा, हा महार, हा चांभार , हा काय थ, हा पारशी, हा 
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कोरी, हा वै य इ यादी िभ  जात चा हदधुमा या पोकळीत समावेश होतो. हद ूधम यांत  असलेली ही िवषमता 
िजतक  अनुपम आह;े िततक च क  नदा पदही आह.े  

उघड भाषेत बोलावयाचे हणजे जाती-जातीत असले या या उ -नीच भावना गुणावगुणां या पायावर 
झाले या आहते असे नाही. उ  जातीत ज मलेला मग तो कतीही अवगुणी असो; तो उ  हणावयाचा. तसेच नीच  
जातीत ज मलेला, मग तो कतीही गुणी असो; तो नीचच राहायचा."  ( नरके संपा. पृ. ३४६) अशा कारे आप या 
सावजिनक जीवनाची आिण सामािजक कायाची सु वातच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी जाती िनमूलनापासून 
केलेली दसून येत.े  

या दशेातील जातीयता आिण अ पृ यता न  हावी यासाठी यांनी आप या ाणांची बाजी लावली. 
छ पती राजष  शा  महाराजां या मदतीन े यांनी आप या जाती िनमूलन िवषयक कायाला मोठी गती दली. 
महाराजांनी वतः बाबासाहबेांना माणगाव द खन अ पृ य प रषदलेा िनमंि त केल े आिण या प रषदचे े
अ य पदही दले. बाबासाहबेां या आ हाव नच महाराज नागपूर या अ पृ य िनवारण प रषदलेा गेले. ितथ े
यांनी जात व थेला न  कर याचा संक प केला. महाराजां या मदतीने बाबासाहबेांनी परदशेात रािहलेल ेउ  

िश ण पूण केल.े या दशेातून जातीच ेिनमूलन झालेच पािहज ेयावर दोघांचेही एकमत होत.े 'मूकनायक' वृ प ाला 
महाराजांनी भरभ न मदत केली आिण या वृ प ातून बाबासाहबेांनी जाती िनमूलन िवषयक बोधन केल.े पुढे 
'बिह कृत भारत',  'जनता', 'समता' आिण ' बु  भारत' आदी वृ प ांतूनही डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 
जातिनमूलन िवषयक िशकवण दली.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेकेवळ बोलके सुधारक न हत;े तर त ेकृितशील ांितकारक होते. हणून यांनी 
आप या भाषणांतून, लेखनातून जाती िनमूलन िवषयक िवचार मांडले; याचबरोबर यांनी य  कृतीतनूही जाती 
िनमूलन कर याचा य  केला ह े मह वाचे आह.े चवदार त याचा स या ह, मनु मृतीचे दहन, नािशक या 
काळाराम मं दराचा वेश स या ह, अमरावतीचा अंबादवेी मं दर स या ह, महार, मांग, चांभार आदी जात या 
एकि त प रषदा इ यादी काय मांतून यांनी जात िनमूलनाच ेकाय केले.  आिण शेवटी नागपूर येथे तथागत गौतम 
बु ाचा समतामूलक  बु  ध म वतः वीका न आप या हजारो अनुयायांना दी ा दली. भारतातील तमाम 
ब जनांना या कृतीतून यांनी जात मु या दशेने एक नवा माग दाखिवला. या वाटेव न आता मातंग, चमकार, 
बंजारा आदी अनेक जाती-जमात सह ओबीसी, भटके िवमु , आदीवासी िनघालेले आहते. भारतर  डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी पािहलेले बौ मय भारताच े व  हणजेच जाती मु  भारताच े व  होय. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी----    

१. नरके हरी (संपा.),  ' डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे बिह कृत भारत आिण मूकनायक' ( मराठी), डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर, महा मा फुल,े राजष  शा  च र  साधन े काशन सिमती, बॅरॅक नंबर १८, मं ालयासमोर मंुबई-२१, 
ि तीय आवृ ी २००८. 

२. आंबेडकर डॉ. बी. आर. 'जाती व थेचे िनमूलन' मराठी अनवुाद ा. काश िसरसट,  धान सिचव, उ  व तं  
िश ण िवभाग, महारा  रा य, मंुबई-३२, थमावृ ी- २०१५. 

३. आंबेडकर डॉ. बाबासाहेब, ' शू  पूव  कोण होते'  मराठी अनवुाद- चां. भ. खैरमोडे, बु  भारत काशन, पंचशील 
नगर, बु  िवहारामागे नागपूर -१७, काशन ितथी- २४ ऑ टोबर २०१२. 
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21 21 21 21 वेववेेवे    शतकशतकशतकशतक    आिणआिणआिणआिण    डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे        
िविधिविधिविधिविध    िविविविवषयकषयकषयकषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . टकाळेटकाळेटकाळेटकाळे    सवुणासवुणासवुणासवुणा    उमाकांतउमाकांतउमाकांतउमाकांत    
त व ान िवभाग मुख कमयोगी तुळशीराम पवार महािव ालय, हडोळती. 

 

संसद, काय पािलका, याय पािलका ह े रा याच े मु य तीन अंगे आहते. हया ित ह या मा यमातून 
काय ाच े रा य चालते. ससंद कायद े बनवते. काय पािलका या काय ांची अंमलबजावणी करत े आिण याय 
पािलका कायपािलके या कामाची याय संमत ा या करत.े त हा रा या या या तीन मुख अंगांची तुलना करता, 
डॉ. आंबेडकर असे मानतात क , वरील ितन ही पैक  काय पािलका ह ेरा याच े मुख अंग आह.े1  

डॉ. आंबेडकर असे मानतात क , या दशेातील लोकामं ये जातीवाद आिण सां दाियकता ही पूणपणे 
िभनलेली आह.े द:ुख ह ेनाही क , समाजात जातीवाद व सां दाियकता आह,े तर खरे द:ुख ह ेआह ेक , या जातीवाद 
व सां दाियकतेचा एका वगाला फायदा होतो तर, दसु या वगाला याचे नुकसान सहन करावे लागते. आंबेडकरां या 
मते, या सां दाियकते या भावनेन े याय पािलकेला ासलेले आह.े एवढेच नाही तर, याय पािलकेन े आप या 
मह ेचा दु पयोग केला आह ेआिण वत:ला िवकले आह.े 

डॉ. आंबेडकरांना असे वाटे क , आपली याय व था ही काय पािलकेपासून वतं  असली पािहज.े 
हणजेच कायपािलकेचे यायपािलकेवर वच व नसल ेपािहज.े एवढेच नाही तर, याय पािलका काय मही असली 

पािहजे. ही दो ही उ  ेकशी सा य करता येतील हा खरा  यां या समोर होता. आंबेडकरांनी दशेभरात एकच 
याय यं णा असावी असे मत आ हाने मांडले व या मताचा वीकार कर यात आला आह.े 2  

भारतीय संघरा यात याय सं था ि दल प तीची नाही. सव  यायालये व उ  यायालये ही एकाच 
अिवभ  याय सं थेच ेभाग आहते. याय येतील िभ ता टाळ यासाठी ह ेकर यात आले आह.े मा  अमे रकन 
संघरा यात संघरा याची यायसं था आिण रा यांची यायसं था वेगवेगळया आिण एकमेकांपासून वतं  आहते. 
एकच यायसं था एकच दवाणी व फौजदारी कायद े आिण मह वा या शासक य पदासाठी एकच नागरी सेवा 
यातीन उपायांनी, संघरा य असलेला हा आपला भारत दशे मूलभूत गो ीतील समानतेमुळे आपले ऐ य टकवून 
शकेल असा िव ास डॉ. आंबेडकरांना वाटत होता. स :ि थतीच ेअवलोकन केले असता असे िनदशनास येते क , 
आंबेडकरांचा हा िव ास साथ ठरलेला आह.े 

वक ली वसायातनू काही आ थक लाभ िमळणार नाही ह े मािहत असूनही यांनी वक ली वसाय 
यासाठी िनवडला क , तो वातं य दतेो आिण समाजकाय कर यासाठी मु  वेळ ही. डॉ. आंबेडकरांना वक ली 

वसाय फार आवडायचा. पण या वसाया िवषयी जनमानसात जो आदर पािहजे यांना तो दसून येत न हता. 
तसेच, भारतात वक लांवर बरेच आरोप दखेील केल ेजात होत.े म यवत  सरकारातनू मु ता झा यावर ते वत:ला 
वक लीसाठीच वा न घेणार होत.े डॉ. आंबेडकरां यामत,े आज या दशेात लायक असे वक ल फार थोड ेआहते आिण 
लायक वक ल नसतील तर, याय व थेची अधोगती होईल.3 आज या वसायाला अवनतकळा आलेली आह.े4 

याचे एक कारण हणज,े या वसायात काम करणारे लोक िनवृ  होऊन त ण व कलांना संधी दते नाहीत. 
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अथात, वसायाची ित ा राहावी हणून त ण वक लांना संधी दली जाणे आव यक आह.े5 आज एकिवसा ा 
शतकात भारता या याय व थे पुढील मोठी अडचण हणज े यो य व पा  व कलांची कमतरता ह े होय. डॉ. 
आंबेडकरां या मते, हा वसाय करतेवेळी काही अडचणी आ या तरी नीितम ा ही राखली गेलीच पािहजे. परंत ु
मला असे वाटते क , आज या वसायातील नैितकता दवस दवस लोप पावत चाललेली आह.े स :ि थतीत 
ह ासा यापाठी मागे बेभान होऊन अवाजवी आ थक ह ासापोटी धावत चालले या मानवाने यापिव  

वसायाच े पांतर धं ात केले आह.े यामुळे आप या दशेातील सवसामा य नाग रकांच े जीवन पराकोटी या 
आ थक िवप ाव थेत सापडले आह.े तसेच डॉ. आंबेडकरांना असे वाटत क , वक लांनी इतर सव कामकाजाचे 
मह व ओळखून रा ाची सेवा करावी हणजेच वक लांनी सामािजक उ रदािय वाची भावना जोपासावी अस े
यांना वाटत होत.े परंत ुआज या वसायात सामािजक उ रदािय वाची भावना लोप पावत चाललेली दसून येते. 

यायालयातील भाषा कोणती राहावी या िवचारान े आंबेडकरांच े मन  होत असे. काह या मत,े 
यायालयातील भाषा इं जी असावी तर, काह या मते ही हदी राहावी. आंबेडकरांचा असा अनुभव होता क , 

काय ातील श द ह े थािनक भाषेतून  करता येत नाहीत. यामुळे थािनक भाषा, यायालयाची भाषा होणे 
सवासाठी फाय ाच ेहोणार नाही. तसेच जर थािनक भाषा ही यायालयाची भाषा झाली तर, रा यकारभारात ही 
अनेक अडचणी िनमाण होतील. रा भाषा ही यायालयात उपयोगात आण या वर रा भाषेला ितच ेयो य थान ह े
िमळेलच असे आंबेडकरांना वाटत होत.े गांध या मते, रा भाषेतनू िविध वसायाचे िश ण दले तर रा य 

चे नसून काय ाच ेआह ेया संक पनेला अथ ा  होईल. हणजेच आंबेडकर व गांधी या दोघांनाही असे वाटत े
क , रा भाषा ही यायालयाची भाषा असावी. आंबेडकरां या काळात कोटात फ  इं जी भाषेतनू कामकाज 
चालायच.े परंत ु आज प रि थती बदललेली आह.े आज यायलयाम ये ादिेशक भाषेतून, रा भाषतेून, 
इं जीभाषेतून यायालयीन कामकाज चालत.े परंतु अंितम याय िनवा ाची भाषा ही इं जीच आह.े कारण, इं जी 
भाषेतील श दांचे यायालयीन अथ ह े इतर भाषे माणे यथ  अथवा ब वथ  नसतात. यातून यायालयाला 
अपेि त असाच यायाचा अथ िनघतो. 

भारतीय यायपािलके या िवकासात डॉ. आंबेडकरांच ेफार मोठे योगदान आह.े िवशेषत: यायपािलकेला 
वतं  कर यासाठी यांनी फार मोठा संघष केला होता. ते भारतीय याय व थेवर संतु  न हत.े उलट यांनी 
याय व थेत अनेक सुधारणा सुचिवले या हो या. यांची मह व पूण सुधारणाही यायालया ऐवजी याय दणेा या 
यायाधीशां संदभात आह.े यांनी मंुबई िवधानसभेम य े ामपंचायत बील यावर बोलत असताना असे हटल ेहोत े

क , ‘ दवाणी आिण फौजदारी करणात याय दे यापूव  यायाधीशांनी सव थम तीन अपे ांची पूतता केली 
पािहजे. याला काय ाच े ान असले पािहजे. याचा दृ ीकोन िन:प पाती असला पािहज,े तसेच तो आप या 
कामात वतं  असला पािहजे.’6 परंतु ददुवाने आज वक ली वसायात पयायाने याय मं दरात राजक य ह त पे 
व ीमंत लोकाच ेवच व थािपत झाले आह.े यामुळेच कायदा हा सैल पडलेला आह ेअसे मला वाटते. वतं  व 
िन भड याय णाली हा लोकशाहीचा ाण आह.े परंत ुआज याय दवेता राजस ेची बटीक होऊ पाहत आह.े 

डॉ. आंबेकरांनी यायाधीशांचा िन प  दिृ कोन यासंदभात चचा केली आह.े जे हा आंबेडकरांना िवचारल े
गेले क , भारतीय यायाधीश ह े िन प  अस याची श यता आह े का? ते हा आंबेडकरांनी याचे उ र नकाराथ  
दले. यायाधीश िन:प पाती असला पािहजे अशी आंबेडकरांची अपे ा होती. परंतु ददुवाने आज तसे दसून यते 
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नाही कारण, बरेचस े यायाधीश ह ेसेवािनवृ ी नंतर सरकारी मेहरबानीन ेराजदतूादी पद ेिमळवीत असे वागताना 
दसून येतात. याचाच अथ यायमूत  जसजस े िनवृ ीकड े झुकू लागतात, तसतसे यांचा कल मोठ मो ा 

राजकार यांना ीमंतांना सोई कर िनणय दे याकड े होऊ शकतो. याचाच अथ आज भारतीय यायाधीश ह े
यायिनवा ात प पाती पणा करतात. 

डॉ. आंबेडकर वत: बॅ र टर होत.े यांचा याय व थे या कामकाजाशी अ यंत िनकटचा संबंध होता. डॉ. 
आंबेडकर, पोिलसांना आिण यायाधीशांना  पे ा जा त वग प पाती मानतात. त े िलिहतात, ‘पोलीस आिण 
यायाधीश कधी-कधी  होतात. परंतु जर त ेकेवळ  असत ेतर, ि थती इतक  वाईट झाली नसती. कारण क , 

एक  अिधकारी कोण याही प ाकडून खरेदी केला जाऊ शकतो. परंतु मोठी अडचण या गो ीची आह े क , 
पोिलस आिण यायाधीश नेहमी पे ा अिधक प पाती असतात. डॉ. आंबेडकर यायाधीशांवर दखेील िनयं ण 
ठेवू इि छतात. त े यायपािलकेचा स मान करतात. परंतु असे ही मानतात क , अ य अिधका यां माणे यायाधीश 
दखेील  होऊ शकतात. यामुळे यायाधीशांना पदाव न बाजूला काढ याची काय ाजवळ कोणती तरी प त 
असणे आव यक आह.े’7 यां या दिृ कोनातनू यायाधीश हा काही सव  नाही. 

डॉ. आंबेडकर हणतात, अमे रकेत यायाधीशां सारखीपद ेही िसनेट या संमतीन ेभरावी लागतात. परंतु 
आप याकडील प रि थती िवचारात घेतली तर, जबाबदारीची जीजाणीव ितकड े आढळते ती या माणात इकड े
आढळत नाही. िनवृ ी या व यासंबंधी बोलताना आंबेडकरांनी ह े मा य केले आह े क , पास  ह े वय सवा या 
बाबतीत बु ी या काय मतचेा अंत नसतो. सेवािनवृ  यायाधीशांना परत नेम याचा अिधकार संिवधानात मु य 
यायाधीशांना दे यात आला आह.े जेथे याियक बुि म ा आव यक आह,े या ठकाणी िनवृ  यायाधीशांचा 

उपयोग क न यावा लागेल. मा  यायाधीशांची सेवा चालू असताना शासक य जबाबदा या यां यावर 
सोपिव यास आंबेडकरांनी िवरोध केला आह.े लोकसेवा आयोगा या सद यांना यां या िनवृ ी नंतर काय ाच ेदसुरे 
अिधकार पद वीकारता येत नाही. याच पा भूमीवर यायाधीशावर ही बंधन घाल यात यावे अशा सूचना 
कर यात आ या हो या. याला आंबेडकरांनी िवरोध केला आिण सांिगतल ेक , लोकसेवा आयोग व सरकार यांच े
जेवढे घिन  संबंध असतात, तस ेउ यायालय व सरकार यांच ेनसतात. हणून आयोगां या सद यांसाठीच ेिनबध 
यायाधीशांना लावू नयेत. 

अमे रकेत सेवािनवृ ी नंतर पूण पगारच पे शन हणून िमळतो तर इं लंडम ये पगारा या जवळजवळ 
स र त े शी ट े  र म पेन्शन हणून िमळते. भारतात यायमूत ना अगदीच नग य पे शन िमळते ह ेल ात घेवून 
सेवा िनवृ ीनंतर या अिधक बंधनांना डॉ. आंबेडकरांनी िवरोध केला.8 इं लंडम ये सेवािनवृ ीच ेवय स र आह े
तर, आप या भारतात सेवािनवृ ीच ेवय खूपच कमी ( यावेळी साठ) िनि त केले आह.े 

आंबेडकरां या काळात यायालयांम ये अ पृ यांना वेश नाकारलेला होता. यामुळेच हायकोटान े
यायालयात अ पृ यांना वेश िमळाला पािहजे असे प रप क काढलेले होत.े हणजे ग रबांना यायालयात 

जा यासाठी पिहली सम या ही अ पृ यता होती. मला असे वाटते, माणसे काय ासाठी नसनू कायदा हा 
माणसांसाठी आह.े यामुळे याय िमळवताना कोण याही ची आ थक ि थती, याचा धम, जात, पंथ ह े
अडचणीचे ठ  नयेत. डॉ. आंबेडकरां या मत,े ग रबांना यायालयात जा यासाठी दसुरी सम या येते ती पैशांची 
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होय. आज ही यायालयांम ये कायदशेीर लढाई लढणे ह े खूप महागड े बनल े असून गरीब लोकां या अ रश: 
आवा या बाहरे गेले आह.े 

डॉ. आंबेडकरां या मते, यायालये वि थत पणे कामकाज पाहत नाहीत. एकतर त े ाचारात म  
असतात कवा ीमंत आिण जमीनदारां या सोबत सहानभूूती ठेवतात. आजही प रि थती फारशी बदललेली नाही. 
आज िविध वसायातील िविवध प त या िनकृ तते इतक  वाढ झाली आह ेक , वक ल प कारांकडून पैसे घेऊन 
याला याय िमळवून दे यासाठी य  करतात. अित र  धन कमाव या या लालसेपोटी करण लवकर संपवू दते 

नाहीत. एका प ाचा वक ल दसु या प ा या वक लाला चो न भेटतो, याला पैसे दऊेन अंतगत गु  गोष्टी जाणून 
घेतो. हा एक कारचा याय व थेतील ाचारच होय. 

लोकशाहीत कायदा सवासाठी समान, िहतकर असला पािहजे. कायद े ह े मानव िन मत अस यामुळे 
प रि थती सापे  प रवतनीयता काय ा या अंगी असायला पािहजे ह ेआंबेडकरांना मा य होतचे. पण काय ापे ा 
घटना मक नीितम ेला अिधक ाधा य दतेात. लोकशाहीचा सवात मोठा आधार हा लोकांची स सि वेक बु ी 
असत.े कायदा हा सामािजक व मानवी असून याचा प रणाम सावि क व पाचा झाला पािहजे. काय ाचा 
पुर कार स ने कवा िश े या भीतीन े होता कामानये. या मनाची धारणा व सामािजक हतेू या 
िवशालतेवर कायदा अवलंबून असावा असे यांना वाटत होत.े 
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Lkektlq/kkjdLkektlq/kkjdLkektlq/kkjdLkektlq/kkjd    MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgscckcklkgscckcklkgscckcklkgsc    vkacsMdjvkacsMdjvkacsMdjvkacsMdj    
    

izkizkizkizk----    nRrknRrknRrknRrk    jkepanzjkepanzjkepanzjkepanz    dkacGsdkacGsdkacGsdkacGs    
lgk-izk- ejkBh foHkkx]yksdekU; egkfo|ky;]lksu[ksM rk- yksgk ft- ukansM 

  

MkW- fHkejkojketh rFkk ckcklkgsc vkacsMdj gs ekuorsps dSokjh] jkT;?kVusps f”kYidkj vkgsr- 
R;kapk tUe 14 ,fizy 1891 jksth e/;izns”kkrhy ^egw* ;k xkoh >kyk vkgs- R;kaps okMoMhy gs 
egkjk’Vªkrhy jRukfxjh ftYgÓkkrhy vackoMs ;k xkokps jfgoklh vkgsr- R;kapk tUe fganw /kekZrhy 
^egkj* ;k vLi`”; tkrhr >kyk- MkW- ckcklkgsc ;kaps izkFkfed f”k{k.k nkiksyhrp >kys- lkrkÚ;kr 
R;kauh ek/;fed f”k{k.k ?ksrys o eqacbZrhy ,fYQULVu gk;Ldqy e/kwu eWfVªd mrh.kZ >kys- iq<s 
,fYQUlVu egkfo|ky;krwu R;kauh ch- ,- ph inoh 1912 e/;s laiknu dsyh- cMksnk ;sFkwu egkjkt 
l;kthjko xk;dokM ;kaP;k enr vkf.k ikfBaC;keqGs ckcklkgsckauh dksyafc;k fo|kihBkrwu ,e- ,- 
vkf.k ih,p- Mh- ;k inO;k laiknu dsY;k vkgsr- iq<s R;kauh ,e- ,l- lh- cWfjLVj o Mh-,l-lh- ;k 
inO;k yaMu fo|kfiBkrwu laiknu dsY;k vkgsr- MkW- vkacsMdjkaps okpu vQkV gksrs- R;kaP;k izpaM 
xzaFklaxzgkdMs n`’Vh{ksi Vkdykdh gs y{kkr ;srs- R;kaps vFkZ”kkL=] lekt”kkL=] jkT;”kkL= rRoKku] 
bfrgkl] ekuo”k”kkL=] /keZ”kkL=] dk;nk ekul”kkL=] lkfgR; o dyk vknh Kku”kk[kkrhy R;kaps 
izHkqRo loksZPpLFkkuh vkgs- MkW- vkacsMdjkauh foiqy ys[ku dsys vkgs- R;kps (1) Annihilation of Cast  (2) 
Who were the Shudras (3) Castes in India (4)Ranade, Gandhi and Jinnah(5) States and Minorities (6) 
Revolution and Counter Revolution(7) Philosophy of Hindu Religion (8) Buddha and his Dhama(9) 
The problem of Rupee (10) The evolution of Provincipal finance in British India (11) Small 
Holdings in India and their remedies (12) Emancipation of th untouchables (13) On Parlimentary 
Democracy, (14) Labour and Parliamentary Democracy(15) Pakistan or partition of India (16) The 
rise and fall of Hindu women. (17) Buddism and Communism, (18) Thought on linguistic satate. 
bR;knh xzaFkizfl/n vkgsr- R;kauh lektlq/kkj.ksoj Lokra= xzaFk fyfgyk ukgh- ijarw R;kauh lektlq/kkj.ks 
laca/kh ojhy xzaFkkr fy[kk.k dsysys fnlwu ;srs- 

 MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k iq<hy dk;kZP;k vk<kO;ko:u R;kaph lektlq/kkjdkaph 
Hkwfedk fo”kn dj.;kkr ;sr vkgs- vejkorh ;sFkhy vacknsoh eafnj lR;kxzg ¼1972½] egkMpk lR;kxzg 
vkf.k euqLer̀h ngu ¼1927½] lk;eu dfe”ku iq<s lk{k ¼1928½] ukf”kd ;sFkhy dkGkjke eafnj 
lR;kxzg ¼1930½] iq.ks djkj ¼1932½] tkfrizFksps mUeqyu ¼1936½] ^eqDrh dksuiFks ¼1936½] Lora= 
etqji{kkph LFkiuk ¼1936½] vf[ky Hkkjrh; “ksMÓqYMdkLV QsMjs”kuph LFkkiuk ¼1942½] fganw fL=;kaph 
mUurh vkf.k vourh gk ys[k egkcks/kh ekfldke/;s izdkf”kr ¼1951½ bR;knh R;kaP;k dk;kZo:u R;kauk 
lektlq/kkjd EgVys tkrs- MkW- ckcklkgsc vkacsMdj izfl/nk lekt lq/kkjd vkgsr- egkjk’Vªkrp uOgs 
rj laca/k Hkkjrke/;s lekt lq/kkj.kk dsysyh vkgs- R;keqGs lekt lq/kkjdkP;k ;knhr R;kkaps LFkku 
ojP;k LFkkuh vkgs- MkW- ckclkgsc vkacsMdjkauh vLi`”; lektkr fofo/k lq/kkj.kk dsysY;k vksr- vLi`”; 
oxZ fofo/k leL;kr thou txr gksrk- vLi`”; lekt eqyHkwr ekuoh gDdkiklwu oafpr gksrk- R;k 
lektkyk gDd vkf.k vf/kdkj izkIr d:u ns.ks- rlsp vLi`”;kauk ^f”kDdk] la?kfVr Ogk o la?k’kZ 
djk**- vlk ekSfyd lans”k fnyk- rlsp MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh fofo/k lR;kxzg dsysys vkgsr- 
R;kr egkM o ;sfFky ponkj rGs vLi`”;kauk [kwys Ogkos Eg.kwu R;kauh lR;kxzg dsysyk bfrgklke/;s 
yksdfiz; vkgs- R;kp izek.ks ukf”kd ;sfFky dkGkjke eafnjkr vLì”;kauk izos”k feGowu ns.;klkBh 
dsysyk lR;kxzg nsf[ky vkn”kZ lR;kxzg nsf[ky loZ ifjfpr vkgs- gk la?k’kZ dsY;keqGs MkW- vkacsMdj 
,d lekt lq/kkjd Eg.kwu izdk”k >ksrkr vkys gksrs- vLi`”;kaP;k m/kkjklkBh lkekftd pGoG mHkh 
dj.;kP;k n`’Vhus R;kauh 20tqyS 1924 jksth eaqcbZ ;sFks cfg’dr̀ fgrdkfj.kh lHksph LFkkiuk dsyh- 
lkekftd o jktdh; n`’VÓk rGkxkGkr QsdY;k xsysY;kauk Hkkjrh; lektkrhy brjkaP;k cjkscj 
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vk.k.ks- gÓk lHksps /;s; gksrs- rlsp MkW- vkacsMdjkaP;k lekt lq/kkj.kk fo’k;d dk;kZpk Hkkx Eg.kwu MkW- 
vkacsMdjkauh lk;eu dfe”kudMs ,d i= lknj dsys- R;kr R;kauh ekxkloxhZ ;kaP;klkBh ukefunsZ”ku 
rRokoj tkxk vkjf{kr Bso.;k laca/khph ekx.kh dsyh- R;kr R;kauh Hkw&ny] ukSny o iksyhl [kkr;kr 
ekxkloxhZ;kaph HkrhZ dj.;k laca/khph ekx.kh dsyh gksrh- lHks ekQZr vLi`”;kaP;k dY;k.kklkBh “kkGk] 
olfrxzgs o xzaFkky;s lq: dj.;kr vkysyh vkgsr- gs dk;Z QDr vkf.k QDRk MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdjkauhp dsysys vkgs- ;k dk;kZeqGs laca/k cgwtu lektkr ifjorZu >kys vkgs- 

 MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh dsysY;k lekt lq/kkj.kk fo’k;d dk;kZe/;s jktdh; dk;Z 
mYys[kuh; Lo:ikps vkgsr- cgwtu lekt jktdkj.kkiklwu vkt gh oafpr vkgs- ;k oafpr lektkauk 
jktdh; izokgkr vk.k.;kps dk;Z MkW- vkacsMdjkauh dsysys fnlwu ;srs- 1930 e/;s yaMu ;sFsk HkjysY;k 
ifgY;k xksyest ifj’knsl MkW- ckcklkgsc mifLFkr gksrs- ;k ifj’knsr cgqtu lektkauk jktdh; 
izokgkr lkehy dj.;k lanHkkZr vkokt mVfoyk rlsp R;kauh Lora= ernkj la?kkph ekx.kh dsyh 
gksrh- egkRek xka/khuh Lora= ernkjla?kkP;k dYiusl fojks/k dsyk vkf.k iq.ks ;sFkhy ;sjoMk dkjkx`gkr 
R;kfo:/n vkej.k miks’k.k lq: dsys- “ksoVh MkW-  vkacsMdjkauh iq.ks dkjkjkn~okjs Lora= ernkjla?kkph 
ekx.kh lksMwu nsmu R;k,soth dk;ns eaMGkr R;kaP;k dfjrk dkgh jk[khy tkxk vlkO;kr gs ekU; 
dsys- vLi`”; oxkZph Lora= jktdh; vksG[k fdaok vfLerk izLFkkfir dj.;klkBh MkW- vkacsMdjkauh 
1936 e/;s Lora= etqji{kkph LFkkiuk dsyh- 17 Qsczwokjh 1937 e/;s eqacbZ fofeaMGkP;k fuoM.kwdhr 
R;aP;k vFkd iz;RukeqGs ;k i{kkps 17 iSdh 15 mesnokj fuoMwu vkys gksrs- R;kauh jktdh; i{kkl 
jk’Vªh; Lo:Ik ns.;klkBh loZ vuqlqfpr tkrhuk ;k i{kkP;k >saMÓkk [kyh vk.k.;klkBh R;kauh ^vkWy 
bafM;k “ksMÓqYM dkLV QsMjs”kuph LFkkiuk dsyh- MkW- vkacMdjkaP;k lekt lq/kkj.k fo’k;d dk;kZr 
fiiY; ,T;wds”ku lkslk;Vhpk lekos”k dsysyk vkgs- MkW- vkacsMdjkauh 8 tyS 1945 jksth fiiYl 
,T;wds”ku lkslk;Vhph LFkkiuk dsyh- ;k laLFksP;k orhus 1996 e/;s eqacbZ fl/nkFkZ dyk o foKku 
egkfon;ky;- 1950 e/;s vkSjaxkckn ;sFks fefyan egkfon;ky;] 1953 e/;s eqacbZr fln~/kkFkZ okf.kT; o 
vFkZ”kkL= egkfon;ky;- rj 1956 e/;s eqacbrp fl/nkFkZ fo/kh egkfo|ky; lq: dsys-  

 Lknjhy “kS{kf.kd laLFkkP;k dk;kZeqGs cgwtu lektkr veqykxz ifjorZu ?kMwu vkys- MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdjkauh fof/k lektlq/kkj.kk fo’k;d dk;Z dsys- R;keqGs MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauk 
Fkksj lektlq/kkjd Eg.krkr- ;k lanHkkZr MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkapk fofo/k O;Drhuh xkSjo dsysyk 
vkgs- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkapk lekt lq/kkj.kk fo’k;d n`’Vhdksu vuU; lk/kkj.k Lo:ikpk vkgs- 
vkacsMdjkauh o.kZoxZ fojghr o Lokra«;] lerk] ca/kqrk o U;k; ;k eqY;koj vk/kkjysyk uok lekt 
fuekZ.k dsyk- R;kauh lektkrhy vKku] nkfjnzÓ] fo’kerk ckS/nhd o ekufld nkL; “kks’ku o ne.k 
vknh dk;kZr eqyxkeh Lo:ikps ifjorZu dsys rlsp lektlq/kkj.ksP;k dk;kZr vkM ;s.kkjh iqjksfgr’kkgh 
o HkkaMoy’kkgh R;kauh lekIr dsyh- rlsp R;kauh dkyckgÓ :<h] ijaijk] eqY;] rRoKku o /keZ R;kauh 
ukdkjysys vkgs- MkW- vkacsMdjkauh lkekftd iquZjpuk dsyh- lkekftd iuZjpusP;k izfdz;sr lkekftd 
dk;kZph Hkwfedk egRokph jkfgyh vkgs- vk/kwfud lektjpusp ;k fufeZfrr o fodklkr vkacsMdjkaps 
;ksxnku vkrwyuh; vkgs- lkekftd] /kkfeZd] “kS{kf.kd o jktdh; {ks=kr egRoiw.kZ lq/kkj.kk dsyh vkgs- 
lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    xazFklwph %xazFklwph %xazFklwph %xazFklwph %    

1- MkW- ujsanz tk/ko ^izKk lw;Z MkW- vkacsMdj lexz oSpkfjd pkfj«; xzaFkkyh izdk”ku] eqacbZ 2014- 
2- jes”k pOgk.k ¼laiknd½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdj o nfyr pGoG ,d ekxksok izdk”kd] jes”kuk- pOgk.k] 

dkFk:M] iq.ks] 2012- 
3- ukxksjo daqHkkj ¼laiknd½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps “kS{kf.kd rRoK Ku izcks/ku izdk”ku ykrwu 2021- 
4- MkW- ih-th- tksxnaM ^ nfyr pGoG* fl/nkar vkf.k O;ogkj] ifr”kCn izdk”ku eawcbZ 2006- 
5- MkW- dkacGs fot;k ^MkW- ckcklkgsc vkacsMdj % lekt /keZrRo ehekalk xksnk izdk”ku]vkSjaxkckn ekpZ 2012- 
6- MkW- xaxk/kj ikurko.ks ^MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps fuoMd ys[k izfrek izdk”ku iq.ks 2009- 
7- yksdjkT;] vkWDVksacj 2006- 
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धमाची उ प ी आिण डॉधमाची उ प ी आिण डॉधमाची उ प ी आिण डॉधमाची उ प ी आिण डॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेधा मक बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेधा मक बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेधा मक बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेधा मक 
िवचारिवचारिवचारिवचार....    

    

द ा दौलाजी कांबळे 
संशोधक िव याथ  

डॉ. बी. डी. पवार 
सहा. ा यापक, भाई कशनराव देशमुख महािव ालय, चाकूर जी. लातरू 

तावनातावनातावनातावना....    
मानवी जीवनात धमाला िवशेष मह व आह.े समाजजीवनाचे सामािजक, आ थक आिण राजक य, शै िणक 

गरज ह े या माणे िविवध पैलू आहते. याच माणे समाज जीवनाचा धा मक पैलू दखेील आह.े मानवी समाजाचा 
धम एक अिवभा य घटक आह.े धमाचे पारंपा रक प कसे होते, धमाची उ प ी कशी झाली. याबाबत िनि त एक 
मत नाही, धमाची उ प ी सव थम आ दवासी समाजात झाली. याचे िवकिसत प हणजे स य कवा गत 
समाजातील धमाची आजच े व प होय, असे िवकासवादी अ यासकांनी ितपादन केले आह.े धमात अलौ कक 
श  सी संबंध आिण कमकांड आढळून येतो, हणून अ यासकांनी या दोन घटकांचा अ यास क न धमाची उ प ी 
होती. यासंदभात काही िस ांत मांडले आहते. 
धमधमधमधम    उ प ीचेउ प ीचेउ प ीचेउ प ीचे    िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं::::----    
1111) ) ) ) सवासवासवासवा मावादमावादमावादमावाद    कवाकवाकवाकवा    जीवा मवादजीवा मवादजीवा मवादजीवा मवाद    िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं....    

एडवड टायलर यांनी सवा मावादसवा मावादसवा मावादसवा मावाद    हा धम उ प ीचा िस ांत मांडला. टायलर यां या म ये आ दवासी 
समाजापासून तर स य समाजा पयत धमाचा आधार हा आ याची संक पना आह.े आ दवासी लोकांनी मानवी 
जीवनात काही घटना िवषयी मांडले या िवचारांमधून ‘आ मावाद’ िनमाण झाला पािहजे अस े मत मांडले. 
आ मवादात दोन कारची िव ास आढळतात. चा मृ यू झा या नंतर आ मामरत नाही. हणजेच आ मा 
अिनवासी असतो तसेच या आ या ित र  शि शाली दवे दवेतांची इतर आ मे असतात. आ दमानवाला 
आ याचा अनुभव िन ते पडलेला व ातून झाला. हीच आ मे मानवा पे ा े  असतात. अशी आ दवास ची ा 
आह.े ह े आ मे या िनयं णा बाहरे असतात याचीच  वर स ा चालत.े ह े द  ाणी हणजे भतू-
िपशाच ेत आ मा ह ेहोत यांचा संचार सव  असतो हणून या आ याला स  कर यासाठी जी िविवध कारचे 
कमकांड करतात यातूनच धमाची उ प ी झाली. असे मत टायलरनी ितपादन केले आह.े 
2222) ) ) ) िनसगवादिनसगवादिनसगवादिनसगवाद....    

मॅ स मु लर यांनी िनसगवाद हा िस ांत मांडला आह.े आ दमानवाचा िवचार करता असे आढळून आल े
क , यांचे जीवन िनसगा या सािन यात तीत होत होते. नैस गक श ची वेगवेगळी प यांना अनुभवास 
आली, िनसगा िवषयी भय, ा आिण आ याची भावना िनमाण झाली मानवापे ा े  आिण शि शाली 
असणा या श ला स  कर या या उ शेाने आ दमानव सूय, तारे, अ ी, वाय ूपज य इ यादी नैस गक गो ीची 
आराधना क  लागला. यातनूच पुढे िनसग पूजा प ती िनमाण झाली. थोड यात िनसगातील घटकां या अलौ कक 
संबंधी या िव ातुनच धमाचा पाया घातला आिण यातनूच धमाची उ प ी झाली असे मॅ स मु लरचे मत आह.े 
3) 3) 3) 3) धमधमधमधम    उ प ीचाउ प ीचाउ प ीचाउ प ीचा    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं....    

धम उ प ीचा सामािजक िस ांत इमाइल दखु म यांनी मांडला. दखु म यांनी ऑ ेिलया मधील अ णा 
जमातीचा अ यास केला आिण धमाची उ प ी सांिगतली. दखु म मते धमही एक सामािजक घटना आह.े असे मत 
मांडले. धम ही एक सामािजक त य समजून या आधारावर धमाची उ प ी सांिगतली आह.े सामूिहक जीवनातील 
सव व तू आिण घटना पिव  आिण अपिव  अशा दोन िवभागात िवभाजन केले आह.े धमाचा संबंध हा पिव  
घटनांशी असतो. पिव  व तू अपिव  व तु पासून वेगवेगळे ठेवले जाते. पिव  व तू ब ल समाज जीवनात चिलत 
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असलेले िव ास सं कार व उ सवांचा समावेश धमात करतात. या िव ास सं कार आिण उ सवा या पाठीमागे 
समाजाची सामूिहक श  असत.े यामुळे यास मा यता िमळते. याव न ह े प  होत ेक  धमाची उ प ी सामूिहक 
श तून झाली आह.े 
4) 4) 4) 4) े जरचाे जरचाे जरचाे जरचा    धमधमधमधम    उ प ीउ प ीउ प ीउ प ी    िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं....    

े जर या म ये सव थम आ दमानवाने जाद ू टो याचा वापर क न िनसगावर िनयं ण ठेवून आप या 
उ शेाची पूतता कर याचा य  केला. आिण या य ात आ दमानव अयश वी ठरला. हणून यािव ात कोणती 
तरी अशी श  आह.े जी यांची य  यश वी होऊ दते नाही. असे यांना वाटू लागले हणून यां या ल ात आली 
क  या श वर जादटूोणा ारे िनयं ण ठेवणे श य नाही. यामुळे तो याश ची पूजा क  लागला. यातूनच 
धमाची उ प ी झाली, असे जर मानतो. धमा या उ प ी संबंधी िस ातं मांडून मानवशा ा या, समाजशा  
आिण इतर अ यासक आिण िविवध धमाची उ प ी कोण या कारणा ारे झाली याचा शोध घे याचा य  केला 
आह.े परंतु या ठकाणी एक गो  ल ात घेणे आव यक आह.े कोण या एका िस ांताला आधारभूत मानून धमाची 
उ प ी सांगता येत नाही. 
डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकराचंेआबंडेकराचंेआबंडेकराचंेआबंडेकराचंे    धमाधमाधमाधमा    सबंधंीसबंधंीसबंधंीसबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार....    

धम माणसाचा पायाभूत आधार आह े असे मत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी मांडले डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांना बुि  ामा य, िनतीम ा, वातं य, समता, बंधुता ही मू ये असणारा धम अपेि त होता. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यां या धा मक िवचारातील मह वाचे त व हणजे धम ही यां या दृ ीने केवळ अ याि मक 

ेरणा न हती. कवा त े पार लौ कक सुखा या दृ ीने धमाचा िवचार करीत न हते, तर धमाचा पाया  
जीवनाला आव यक आिण सामािजक जीवनाला पोषक आह े असे आंबेडकर मानतात. मला धम पािहजे. पण 
धमा या नावावर ढ गी पणा नको. धम माणसात आशावाद िनमाण करतो. काय वृ  करतो. धम हा माणसा या 
सेवेसाठी आह.े मानव धमाचे साधन हणून राहता कामा नाही. समाजा या धारणेसाठी धम असतो. ते हणतात जो 
धम आप या अनुयायात यात भेद भाव करतो. यां या वर दबुळे पणा लागतो तो खरा धमच न ह.े थोड यात डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांना बुि िन , वातं य, समता, बंधुता असणारा धम अपेि त होता. केवळ मू तपूजा 
ढ गीपणा, धमवेडा, परंपरावादी, गुडवाद, िनयमकायदयेात गंुफणारा आिण आप याच अनुयायात िवषमता िनमाण 
करणारा धम अपेि त न हता. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी धमासंबंधी दिृ कोण सांगत असताना बुि  ामा यवर आधा रत मू य 
सांिगतली. हद ू धम यां या ताि वकते या कसोटीत उत  शकत नाही. या िवषयी त े हणतात हद ू धमातील 
ताि वकता मानवतावादान ेप रपूण आह.े हद ूधम त वा या दृ ीन ेजसा आह ेतसा आचरणा या दृ ीन ेनाही. हद ु
धम सांगतो क  माणसे ही ई राची लेकरे आहते. एव ावरच न थांबताते ई राची पये आहते. सृ ी या येक 
कणात ई र आह.े असे त व सांगतो तर य  आचरणात काही अनुयायानंा पाणी िप यासाठी, मं दर वेश , 
अ पृ य हणून टाळले जात.े थोड यात हद ू धम ताि वक पश, अ पशासाठी जरी समान असला तर य  
आचरणात िवषमता िनमाण करणार आह.े 

बुि ामा य, जाती था अ पृतेची भयंकर अपसमजुती हद ूधम अंतबा  िवकृत झाला आह ेअसे आंबेडकर 
मानतात. हद ू धमात चंड दोष असून सु ा आंबेडकरांनी या धमास सुधार याचा य  केला. तरी चातुवण, 
जाितभेद व अ पृ यता यातून मु  िमळणे श य नस यान े13 ऑ टोबर 1935 रोजी नािशक िज ातील येवले 
येथील दिलत वग यां या प रषदते आंबेडकरानंी धमातराची घोषणा केली आिण ते हणाले क  हद ू धमात मी 
ज माला आलो ही ददुवी घटना आह ेपण मी हद ू हणून मरणार नाही.14 ऑ टोबर 1956 रोजी डॉ. बाबासाहबे 
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आंबेडकरांनी आप या हजारो अनुयाया सोबत नागपूर येथे ‘बौ ’ धमाची दी ा घेतली. बौ ध म हाच स म 
आह.े तोच बुि  िन , वातं य, समता या दशेात िनमाण करणारा हा िव ानवादी ध म आह े असे ठामपणे 
सांिगतले. सदध म हणज ेकाय ह ेसांगताना आंबेडकर हणतात. 

१) ध म सदध म हायचा असेल तर ाचा वीकार केला पािहजे. 
२) धमाच दशेना (उपदशे) सवा क रता मु  असेल तर तो ध म सदध म होतो. 
३) जो मै ीचा पुर कार करतो तो ध म सदध म होतो फ  ेचा नाही तर िशलाची जोड असली पािहजे 

अशी िशकवण असेल तरच तो ध म सदध म होतो. 
४) ा आिण शील यां या समवेत क णा ही आव यक आह ेअशी िशकवण असेल तरच तो ध म सदध म 

होतो. 
५) ध माने माणसातील भेद भाव न  केला तरच तो सदध म होतो. 
६) माणूस ज माने न ह ेकमाने े -किन  ब नतो अशी िशकवण असेल तरच तो ध म सदध म होतो. 

वरील माणे सव सदध म धा मचे गुण बौ  ध मात आहते हणून बौ  हाच ध म सदध म आह ेअसे 
आंबेडकरांचे मत होते. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----    
भारतीय समाज व थेत धमाची उ प ी कशी झाली याचे िनि त उ र नाही. परंतु धमाचा अ यास 

क न अनेक िवचारवंतांनी धमा या उ प ीचे िस ा त सांगून धमाची उ प ी सांग याचा य  केला आह.े येक 
धमात िविश  कारचे धा मक िव ास आढळतात. असे असले तरी बौ , िख न, हद,ू मु लीम इ यादी धमातील 
िव ास सारखेच नाहीत. येक धमात ा, कमकांड, िवषयक िव ास, मो  िवषयक िव ास, पिव  पिव  
संबंधीचे िवचार धा मक िवधी सं कार या गो ी आढळून येतात आिण येक धमाची अनुयायी ह ेपालन करीत 
असतात.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी धम ह ेमाणसासाठी आव यक बाब आह.े कारण धम माणसात आशावाद 
िनमाण करतो. धम माणसासाठी अिवभा य घटक मानला जातो. धमात बुि  ामा यवाद, नैित ा, वातं य, 
समता, या मू याचा अंतभाव असला पािहजे असे ठाम मत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी मांडले. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    
1) सामाज ीय िवचारवंत, डॉ. दीप आगलावे. 
2) राजक य िवचारवंत, डॉ. गाठाळ. 
3) बु  आिण यांचा ध म,डॉ. बी. आर. आंबेडकर 
4) भारतीय समाजातील धम, ा. योती डोईफोडे 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    प का रताप का रताप का रताप का रता    आिणआिणआिणआिण    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    बदलबदलबदलबदल    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . बालाजीबालाजीबालाजीबालाजी    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    कारामुगंीकरकारामुगंीकरकारामुगंीकरकारामुगंीकर    
यशवंत क. महािव ालय, अहमदपूर 

 

समाजातील वंिचत, उपेि त, दिलत यां यासाठी शै िणक आिण सामािजक िवकासबदलासाठी डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांनी प का रता या लोकशाही या चौ या तंभाचा उपयोग क न सामािजक बदल 
घडिव यासाठी जीवनभर अिवरत काय केल.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणज ेसंपूण मानव जातीला लाभलेल ेएक 
असे महापु ष होत े क , यांनी माणसाला सव कार या गुलामिगरीतून मु  कर यासाठी प का रते या 
मा यमातून निवन त व ान समाजासमोर मांडले.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचंे सम  जीवन हणज े मानव 
मु या येयासाठी केलेली तप या होती. प का रते या मा यमातुन सामािजक बदल घडवून आ याची भाषा 
बिह कृत भारत, मूकनायक या वृ प ा ारे नेहमीच होत होती आिण यामुळेच शासनक याना मानवांना अिधकार 
दलाच पािहज ेअसा एक िवचार यामुळे िनमाण झाला होता. भारत 15 ऑग ट 1947 ला वतं  झाला आिण 

आपण लोकशाही वीकारली आिण यामुळेच सामािजक यायासाठी पोषक वातावरण िनमाण झाले. ह े पोषक 
वातावरण िनमाण कर याचे मह वाचे काय जर कोणी केले असेल तर बिह कृत भारत आिण मूकनायक या 
वृ प ांनी असे हणन े वावगे ठरणार नाही. डॉ. आंबेडकरांची वृ प े दिलत, शोिषत, पीिड़त समाजाक रता 
उ ोधक व भावी साधन ेठरली.  आिण यामुळेच समाजात जाणीव जागृती होऊन सामािजक बदल हो यास पोषक 
वातावरण िनमाण झाले.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी सु  केले या वृ प ातून जु या, ढी, परंपरावर मात क न नवीन िवचार 
जिवणे, आधुिनकतेची कास ध न बदल घडून यावा याक रता यांचे िवचार आजही समपक आिण दशादशक 

आहते.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी समाजातील वा तव प का रते या मा यमातून  केलेल ेिवचार वंिचत, 
दिलत, उपेि त जनमानसात सामािजक बदल िनमाण कर यासाठी सहा यक ठरले. डॉ. आंबेडकरांनी यावेळेची 
दिलत समाजाची अव था पािहली आिण वतः अनुभवली, यामुळे अशीच प रि थती कायम व पी रािहली तर या 
समाजाचा िवकास होणार नाही. याक रता वृ प े ही सामािजक बदलाची, प रवतनाची भावी साधन ेआहते. 
हणून डॉ. आंबेडकरांची वृ प े दिलत समाजात बदल हो यास उपयु  व मह वपूण ठरली आहते. या सामािजक 

बदलासाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी  महान मं  दला. िशका, संघ टत हा आिण संघष करा, या मं ांना बळ 
बनिव यासाठी यांनी प का रतेचा उपयोग केला.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेयश वी प कार आिण त कािलन वा तिवक मांडणी करणारे भावी संपादक 
होत.े समाज प रवतनासाठी वृ प ासारखे दसूरे भावी मा यम नाही, समाजाची गती कर यासाठी प का रता 
हाच एकमेव लोकशाहीचा तंभ आह ेअसा यांचा िव ास होता. चळवळीची वाढ कर यासाठी, चळवळीला ताकत 
दे यासाठी वृ प  अ यंत मह वाचे आह ेअसे त ेमानत.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी वंिचत, शोिषत, पीिड़त 
आिण दिलत समाजात जागृती कर यासाठी अनेक शोधिनबंध आिण पाच मािसके कािशत आिण संपा दत क न 
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समािजक बदल घडवून आ यासाठी यांच े य  ये या या काळात ेरणादायी आह.े  प का रते या मा यमातून 
दिलत चळवळ पुढे ने यात यांना वृ प ांची खूप मदत झाली. 

 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेशोिषत, वंिचत, दिलत प का रतचे े मुख आधार तंभ आहते. त ेदिलतांतील 
पिहले संपादक, सं थापक आिण काशक बनून समाजाचा चेहराच बदलुन टाकुन भारतीय समाज व थेम ये 
अमुला  बदल घडवून आणला. डॉ. बाबासाहबेांनी दिलत समाजातनु पिह यांदा सन 1920 साली ‘मूकनायक’, सन 
1930 ‘जनता’, सन 1927 साली ‘बिह कृत भारत’,  सन 1928 साली ‘समता’ आिण  वातं यानंतर सन 1956 
साली ‘ बु  भारत’  या पाच मराठी िनयतकािलकाचं ेयश वी र या संपादन क न सामािजक प रवतनाची मु तमेढ 
रोवली.  या िनयतकािलकामं ये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी दशेा या सामािजक, राजक य, शै िणक आिण 
आ थक ांवर आपले िवचार मांडुन जनमानसात प रवतनाची िबज ेरोवली. 

दिलतांवर, वंिचतावर, अ पृ यांवर होणा या अ याचारांवर काश टाक यासाठी 31 जानेवारी 1920 
रोजी बाबासाहबेांनी ‘मूकनायक’ नावाचे पिहले मराठी पाि क सु  केल.े ‘मूकनायक’ या मराठी पाि काच ेडॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर आिण पांडुराम नंदराम भाटकर ह े पिहले संपादक होत.े या वृ प ा या मुखपृ ावर सतं 
तुकारामांच ेवचन जाणीव पूवक छाप यात आले होत.े ते असे -  

काय क  आता ध िनया भीड | 
िन:शंक ह ेत ड वाजिवले || 

न ह ेजगी कोणी मु कयांचा जाणे | 
साथ का लागत न ह ेिहत || 

डॉ. बाबसाहबे आंबेडकरां या ‘मूकनायक’ या वृ प ामागील भूिमका हणज ेसमाजातील अ , बं द त 
व भयान अ यायाची वाचा फोडणे ही होती. 'मूकनायक' या वृ प ाचा अथ पहावयाचा झाला तर ‘मूक’ दिलतांचा, 
वंिचतांचा, उपेि तांचा तो आवाज होता. या वृ प ाने दिलतांम ये एक नवीन आशा, चैत य व उ साह िनमाण 
क न यां या ह ांसाठी, समाज बदलासाठी वृ  केल ेआह.े काही अडचणीमंुळे ‘मूकनायक’ वृ प  बंद पडले परंत ु
प का रतेची पेटवलेली मशाल 3 एि ल 1924 रोजी ‘बिह कृत भारत’ या नावाने दसुरे मराठी पाि क काढुन तेवत 
ठेव यात आली. ‘बिह कृत भारत’ या पाि काच े संपादन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी वत:च केल े होत.े या 
पाि का या मा यमातून अ पृ य समाजा या सम या व त ारी समोर आण याचे तसेच टीकाकारांना सडतेोड 
उ रे दे याचे काम डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी केले आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी स य व फू त िनमाण 
करणारे लेखन केले. संपादक य म ये बाबासाहबेांनी समाजाला वा तवाची जाण क न दे यासाठी हटल ेआह े - 
“जर बाळ गंगाधर टळक अ पृ यांम ये ज माला आले असते तर यांनी ‘ वरा य हा माझा ज मिस  ह  आह’े 
असा नारा दला नसता, तर ‘अ पृ यता िनमूलन हा माझा ज मिस  ह  आह’े असे हटल ेअसते”.  िन भडपणे 
समाजापुढे वा तव मांडून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी लेखनी या मा यमातून समाज बदलासाठी पोषक 
वातावरण िनमाण केल.े  परंतु आ थक अडचणीमुळे सन 1929 म ये ‘बिह कृत भारत’ ह े वृ प  नािवलाजा तव 
बंद करावे लागले.  

प का रताच समाज प रवतनाच े मह वपूण मा यम बनू शकते. प का रते या सहा यानेच आपण 
समाजातील उपेि त, वंिचत, दिलत समाजाला याय िमळवून दवूे शकतो. यासाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी 
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29 जून 1928 रोजी ‘समता’ ( हदी: समानता) ह ेप  सु  केले होत.े  परंतु ‘समता’ ह ेप  बंद पड यानंतर ‘जनता’ 
या नावान े पु हा कािशत क न प का रतेचा घेतलेला वसा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी चालुच ठेवला. आिण 
यात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ‘आ ही शासनकत  जमात बनणार’ असे लेखातुन समाजाला सांगुन समाज 
बदलाचे िवचार समाजासमोर ठेवले. ‘जनता’ या प ा दारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी वंिचत, दिलत, उपे ित, 
शोिषतां या सम या मांड याचे खुप मोठे मौिलक काय केले आह.े वातं यानंतर हणजेच 1956 पयत एकूण 
जवळपास 26 वष ह े सा ािहक चालू होत.े  भारता या वातं या या जडण-घडिणत ‘जनता’ ह े सा ािहक 
मह वाची भूिमका िनभावल ेआह.े  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 4 फे ुवारी 1956 रोजी पाच ांदा ‘जनता’ या सा ािहकाच ेनाव बदलुन 
‘ बु  भारत’ या नावान ेपाि क सु  केले. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या महाप रिनवाणानंतर ‘ बु  भारत’ ह े
पाि क बंद झाले. बाबासाहबेांचे नात ू काश आंबेडकर यांनी ‘ बु  भारत’ ची नवीन सु वात 10 मे 2017 रोजी 
क न यांचे िवचार समाजापयत पोहचिव याचे काय प का रते या मा यमातून करत आहते.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी या वृ प ां या मा यमातून आप या िवचारांनी दिलत, वंिचत, उपेि त, 
शोिषत, पृ य आिण अ पृ यांचे बोधन तर केलेच मा  यामुळे दिलतां या िवचारात आिण जीवनात अमुला  
बदल झाला आिण हा बदलच समाज बदलास कारणीभतू ठरला. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या वृ प ाच े
नाव ठेवत असताना िवचारपूवकच ठेवले आह.े ‘मूकनायक’ यावेळी समाज मूक बनून सव अ याय सहन करीत 
होता यावेळी यांना वाचा फोड यासाठी जाणीवपूवक वृ प ास ‘मूकनायक’ ह ेनाव ठेवले. यानंतर बाबासाहबेांनी 
‘बिह कृत भारत’ ह ेनाव वृ ाप ास ठेवले. समािजक बदल घडवुन आ यासाठी वा तवाची जाण क न ावी लागत े
यासाठी बाबासाहबेांनी ह े नाव ठेवले असावे. यानंतर ‘समता’ ह े वृ प  सु  केले. मूके अस याची, बिह कृत 
अस याचे जाणीव ज हा होईल त हाच दशेात समता थािपत होईल, यावर डॉ. बाबासाहबेांचा िव ास होता. 
यानंतर ‘जनता’ ह े नाव ठेवले याचे पांतर ‘ बु  भारत’ याम ये कर यात आले. हणजेच मु यांना बिह कृत 
अस याचे जाणीव क न दली. आिण ज हा ही जाणीव होईल त हाच समता थािपत होवुन सामािजक बदल 
होईल, जनता सव व आह े आिण यां या िवकासामुळे, सामािजक बदलामुळेच बु  भारत बनु शकतो याची 
जाणीव समाजाला क न दे यासाठी असे नाव ठेवले असतील असे मला वाटते. यावेळची वृ प े िविश  जात चीच 
जरेिगरी करणारी, दिलत, वंिचत, अ पृ यांवर अ यायच करणारी होती.  यामुळे या गोि चा डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर यांनी िवचार क नच प का रतेच ेश  अ पृ य समाजाचा िवकासासाठी बाहरे काढले.   
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या वृ प ा या मा यमातून अनेक चळवळी चालिव या. मानगाव येथ े

को हापूरजवळ प रषद घेऊन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी दिलतांच े  मांडले. राज ष शा  महाराजानंी या 
प रषदते डॉ. आंबेडकरां या नेतृ वाच े वागत क न यां याकडून या सम यांना गती िमळेल अस ेअिभवचन दल े
होत.े तसेच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी महाड येथे चवदार त या या स या ह केला आिण याची बातमी यां या 
बिह कृत भारत या वृ प ात छापुन आली. काळाराम मं दर वेश स या ह क न प का रते या मा यमातुन या 
चळवळीला संपूण भारतभर पसरिव याचे काय यामुळे झाले. डॉ. आंबेडकरांनी मनु मृती दहन क न 
जाती व थेला िवरोध क न प का रते या मा यमातून संपूण दशेात चळवळ िनमाण केली. डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी सामािजक याय चळवळीस येवला येथे आपण हद ूज मलो असलो तरी हद ू हणून मरणार नाही. ही 
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घोषणा वा यासारखी वृ प ा या मा यमातुन भारतभर पसरली अ या अनेक चळवळ ना प का रतेची जोड दते 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी समाज बदलासाठी प का रतेचा उपयोग क न घेतला आह.े  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी सामािजक प रवतनवादी िवचार समोर ठेवून प का रते या मा यमातून 
त कािलन समाज व था, समाजातील िन पयोगी, कालबा  त वे, वाथ  व शोषण करणारे राजकारण याच े
िववेचन वृ प ातून मांडुन सामािजक प रवतनासाठी प का रतेचा उपयोग केला. समाजशा ीय दिृ कोण, चोख 
व संदभानुसार िववेचन, आ मिव ेषणा मकता, पोटिभ  वृ ीवर टका, वा तववादी परखडपणा इ यादी 
बाबासाहबेां या प का रतेची वैिश ये समाज बदलासाठी पोषक ठरली. डॉ. बाबासाहबेांनी आप या सबंध 
आयु याम ये प का रतेला ावसाियक प येवू दले नाही. प का रता ही आ मो ती आिण ि  िवकासावर 
आधा रत असली पािहजे यासाठी यांनी काय केले. उपेि त, वंिचत, शोिषत अ पृ यांचा िवकास ह ेउ  यां या 
प का रतेच े होतेच परंत ु समाजाची उ ती, मानवी ह ासाठी लढा, ीयांना सामािजक थान, समता, बंधूता 
आिण याय या त वावर आधा रत डॉ. बाबासाहबेांनी प का रता केली आह.े यासाठीच आपले संपूण आयु य डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी खच  केले.  
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डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आिण ध मच वतन    
 

ा. शृंगारे िवकास भाकर    
समाजशा  िवभाग, या. आठ येकला, वेद. स े, वािण य व िविध िप े िव ान महािव ालय दवे ख, ता. 

संगमे र, िज. र ािगरी( महारा  ) ४१५८०४ 
 

जगात महामानवाला महामानवा या पातच ज म लागतो. यामुळेच पुठे तो आप या ि म वाने आिण 
कतृ वाने महामानव िस  होतो. जगा या अशा िनयमानुसारच द. १४ एि ल १८९१ ला म य दशेात म  येथ े
महारा ीय िपता रामजी आिण माता भीमाबाई यां या पोटी हणून महामानवा या पात डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांचा ज म झाला. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच े जीवन, ि म व आिण कतृ व भारतरा ा या, 
अिखल जगा या आिण िव ा मक मानवते या क याणकारी इितहासात सोनेरी अ रांनी िलहावे जावे, अशाच 
महान यो यतचेे आह.े आप या असामा य, अलौ कक आिण आदरणीय गुणांमुळे आिण कतृ वामुळे भारतर  डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर जगात या कुठ याही आिण कोण याही सु  आिण िज ास ू या चतनाचा, मननाचा, 
आदराचा आिण लेखनाचा िवषय होत आहते,कतृ वसंप  व क त संप  जीवनाच,े यां या धीरोदा  व दरूदृ ीने यु

 वभाविवशेषांचे आिण यां या िविवधांगी जीिवतकायाचे अनेक िवचारणीय पैल वेगवेग या िवषयासाधून व दृ
ीकोनातनू नेमकेपणाने श दब  करणे यां या िवषयी िनतांत ेम व आदर  कर याबरोबर महामानव डॉ.बा

बासाहबे आंबेडकर  सम तेन ेसमजून घेणे हा या संशोधना मक पेपरचा उ शे आह.ेडॉ.बाबासाहबे आंबेडकर अिखल
 मंुबई इलाका महार प रषदते ३१ मे १९३६ रोजी केले या भाषणात हणतात क,"धमातर आ हाला मानिसक बौ
ि क,भौितक िवकासासाठी धमातर करायच ेआह.े"दशेातील अ पृ य समाजची धा मक िवचारसरणी व १९३५ नतं
र या यां या हद ूधम िवषयक संबंधां या बदलािवषयी होणारी मनोभूिमका कशी बदलत गेली आिण अ पृ य स
माज डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरां या धमातर घोषणेनुसार धमातर य ात आण यासाठी सतत जाग क आिण य

शील रा न आपलया िन पेासून कसा िवचिलत झाला नाही.याचे य  यंतर दनांक १४ ऑ टोबर १९५६ 
या ध मदी े या नागपूर येथील सोह यात सव दशेाला झाले आह.े हद ूधमा या गुलामिगरीत मु  कर यासाठी 

पूव या नागवंशीय बौ धम य असले या नाग लोकांची (मूळ व ती )नागपूर िह मायभूमी असले या ठकाणी २५०
० या बु दांत बौ  सां कृितक अशोक जयादशमी दनी पाच लाख अ पृ य बांधवाना बु  ध मा या द ा दऊेन 
यांना धमा या गुलामिगरीतनू मु  केले. थम बाबासाहबेध मदी ा घेऊन ती ा ब  झाले आिण यांना जीवन 

मागात उ कष साध यासाठी २२ ित ा द या. 
बुबबुुबु     ध मध मध मध म    वीकारामागीलवीकारामागीलवीकारामागीलवीकारामागील    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका     

१२ मे १९५६ रोजी द ली येथील ि टश  बॉडका टग या नभोवाणी क ावरील वातालापात बोलताना 
बु  ध म वीकारामागील भूिमका सांगताना हणतात,"मी बु  ध मा या या करीत वीकार करतो,कारण बु  ध
म एक साथ तीन िस ांत दतेो.बु  ध म ा,क णा व समता िह मू ये ड ेयेतो.बौ  सं कृतीच ेपुन ीवन करणे 

व सव भारत बौ मय करणे ह ेआपले येय अस यमचे यांनी ५ ऑग ट १९५६ रोजी जाहीर केल.ेतथागत बु ांनी 
वत त केले या ध माची ांितकारता पेट यामुळे यांनी बु  ध माची दी ा घेतली.या घटने या पा भूमीवर  
बु  भारत या सा ािहका या २९ स टबर १९५६ या अंकात हणतात,ते पु हा व तत कर याची संधी मला िम
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ळाली.घडणीसाठी काही सामािजक,आ थक,राजक य आिण सां कृितक चळवळी राबिव या व यातून अ पृ य समा
जाची मानिसकता तयार केली.बाबासाहबेां या ध म ातंीच ेमह व सर वुई य स हटंर यांनी १८८१ म ये "एक ना 
एक दवस भारतात अंधाराचे पटल दरू होईल आिण भारतात बु  ध माचे पुन ीवन होईल "असे भाक त डॉ.बा
बासाहबेां या धमातरान ेखरे ठरले.धमातर सूद उगिव यासाठी षे  कर यासाठी करावयाच ेन हत,ेतर " या 
लोकांसह मी  

धमातर करणार आह,ेते गलीतगा ,ग रबीन ेजजर झालेले आिण िवकासापासून कोसो दरू कर यासाठी मी 
धमातर करीत आह.े"ध मच  अनु वतन करतेवेळी डॉ.बाबासाहबेांनी "मी भारतीय सं कृतीशी एकिन  आिण अिभ

 अशा बु  ध माचा वीकार केला"असे हटले आह े.बु  ध म हा भारतीय सं कृतीचा अिवभा य भाग होता. हणू
न तो वीकारणे आपली परंपरा आिण इितहास यांना बाधा येणार नाही,अशी यांची धारणा होती. 

बु  ध मा या वीकारातून बौ  इितहासात संशोधनाची शोध गुिपत,भारतीय सं कृतीन ेपुनमू यन कर या
ची यामुळे या सु  झाली.बु  ध म वीकारातून साकार झालेला समाज व याची सामािजक त वे ही ामु या
ने लोकशाही जीवन मू यांना पूरक आहते व मानवतावादी िस ांताला गितमान करणारी आहते.बु  ध म हा भार
तीय परंपरेतील सुधार यासाठी िव ानिन  बु ी ामा यवादी त वावर आधा रत आह.े यामुळे ध म दी ेनंतर भार
तीय परंपरेचे सात य कायम टकवले गेले. याचबरोबरीन ेध म ांती ारे डॉ.बाबासाहबेांनी ब जन समाजाला बु  
ध म व बौ  सं कृतीचा जो ऐितहािसक वारसा दला,तो वृ गत करणे ह ेआपले कत  आह.ेध म ांती उ व त हो
ऊ नये आिण ितचा ितगामी श ला कोणताही फायदा िमळू नये याची खबरदारी घेणे येक आंबेडकरवादयाचे 
कत  आह.ेबाबासाहबेांनी सांिगत या माणे " येक समाज या िनयमनाच ेिशलाचार ह ेमूलत व होय" याच माणे
 ध म मु यत व ठ  शकतो.भारताची रा यघटना जरी याय, वातं य,समता आिण बंधु व या मू यांवर आधा रत 
असली तरी समाज व था असमानता,असिह णुता ही धमशा ाची गुलामिगरी यावर आधा रत आह,ेही भयंकर 
िवसंगती पा न बाबासाहबेानंी संिवधानाला सुसंगत अशा समाजिन मतीसाठी बु  ध म वीकाराचा पयाय ठेवला 
आह.ेकारण ध मा या वीकारातून आधा रत आदश समाज रचना िनमाण होऊ शकत.ेआिण ती तशी हो यातच दे
शाचे िहत अस यामुळे यांनी भारत बौ मय कर याची घोषणा केली.आज दशेाचे राजक य नेतृ व सामािजक व आ
थक लोकशाही थािपत कर यात अपयशी ठर याच े दसते. राजक यलोकशाहीिचर थायी करायची असेल,तर सा

मािजक व आ थक े ात लोकशाही येणे ही पूव अट आह,े यानुसार सव े ात ापलेली जाती सं था न  कर या
साठी डॉ.बाबासाहबे बु  ध म ि वकाराचा पयाय ठेवतात.जो तथागत बु ाचा उ शे होता,तोच डॉ.बाबासाहबेांनी 
भारतीय संिवधानाचा उ शे बनिवला. परंतु लोकशाहीत ब संखेची मह व आहचे. पण याचबरोबर यायाचे, 
ह ाच,ेअिधकारांच ेसंकोच मा  लोकशाही या ाण त वाला हणजेच जीवन व मानवी मू यांना बाधा आणणारे ठ
रतात.ख या अथाने जनते या भावभावनांच े ित बब जोवर या णाली या अमलात आढळणार नाही तोवर या बा
बतीच ेमह व िनमाण होणार नाही.केवळ जु या धमाचा याग क नच ते थांबले नाहीत,तर यांनी न ा धमाचा 
ि वकार केला. नवसमाजाला भरीव पायावर उभे कर याचे साम य असले या वातं य, समता व बंधु वा या  
पायावर उ या कर याचा बु  ध माची िनवड केली. 

संिवधानात बौ मय झालेला भारत वहारातील बौ मय हावा.असे झाले तर,भारत  पृ वीतलावरील स
व  महास ा होऊ शकतो. 
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महास ा बन याची गु क ली र ता,इमारती,उ ोग,कारखा याम ये नाही,तर ती आह ेसमाजा या मानिसकतेम ये
 आह.ेबाबासाहबेांनी या दशेाचे संिवधान िलिह याची जबाबदारी दे यात आली.ते हा यांना बु ां या िवचारावर 
आधा रत भारत ,स ाट अशोकाचा भारत आप याला पु हा िनमाण करावयाचा आह.े यामुळे भारत ह ेआदश रा य 
असेल,यासाठी बु ाचाच माग िनवडला.बाबासाहबेांनी भारता या रा  मुखा या सहासनावर  

स ाट अशोका या रा याच े ीद वा य कोरले.ते "ध मच  - वतनाय !" 
ह े सहासन ध म हणज ेनीतीचे वतन करणारे आह ेयाची जाणीव रा यक याना सदवै होत रहावी 
हणून अशोकाचे ध मच  अशोकाची चतुमुखी सहमु ा भारताची अिधकृत मु ा हणून ि वकारावी.याचाच अथ आ

जचा भारत बु ा या  क याणाचा िवचार ि वकारलेला भारत आह.ेपरंतु भारताच ेअिधकृत िवधीिव ान असले या 
संिवधानान ेसंिहताब  असलेले ह ेत व ान भारता या  

लोकशाहीच ेअंग हणून वहारात आणले गेले नाही,ही अ यंत खेदाची बाब आह.ेभारत बौ मय कर याचे
 उ  ेसा य कर यासाठी बाबासाहबे सांगतात, या माणे बु  ध माचा चार हा तुम या पुरता मयादीत न ठेवता 
सा या भारतीयानंा मी न ा े ात आण याचा य  करीनध मा या चार व साराच ेकाय बौ तेर समाजाम ये
 सु  करावे.कारण हा घटक फारसा बदललेला दसून येत नाही. यांची ि थितिशलता घालिवणे ह ेसु ा मह वाचे का
य ट याट याने हाती घेतल ेपािहजे.कोण याही समाजात व चळवळीत नीती हणज ेध म,रा यघटना व कायदा यां
चे बल थान अस यािशवाय तो समाज आपली उ ती साधू शकत नाही.सवानी आप या याय ह ासाठी,लोकशाही 
गणरा य टकवून आण यासाठी,संिवधाना या संर णासाठी,डॉ.बाबासाहबेांना अिभ ेत असणारा बु  भारत घड
िव यासाठी सतत जागृत रा न सामािजक यायाचा संघष मजबूत केला पािहज.ेबाबासाहबेांना सांिगतलेल े"बेक त 

य एक त जय"ह ेत व यानात ठेवून आधुिनक काळातील मानवामानवातील न ा सहसंबंधाची व समतामूलक स
हजीवनाची पायाभरणी हा नवभारता या जडणघडणीचा ारंभ बद ूठरेल. 
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