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“ज्या धर्मात र्माणसाशी र्माणुसकीने वागण्याची र्मनाई आहे तो धर्मम नसून शशरजोरीची सजावट आहे. 
ज्या धर्मात र्माणसाची र्माणुसकी ओळखणे अधर्मम र्मानला जातो तो धर्मम नसून रोग आहे. 
 

ज्या धर्मात अरं्मगल पशुचा स्पशम झाला असता चालतो पण र्माणसाचा स्पशम चालत नाही तो धर्मम 
नसून वडेगळपणा आहे. 
 

जो धर्मम एका वगाने शवद्या शशकू नये, धनसंचय करु नये, शस्त्र धारण करु नये, असे सागंतो तो धर्मम 
नसून र्माणसाच्या जीवनाचे शवडंबन आहे. 
 

जो धर्मम अशशशितानंा अशशशित रहा, शनधमनानंा शनधमन रहा अशी शशकवण देतो तो धर्मम नसून शशिा 
आहे.” 
 

–डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 
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णनवेदन 
 

ज्ञानोपासक आणि णक्रयाशील नेता 
 

शियाशील नेता थोर शवचारवतं, भारतीय घटनेचे शशल्पकार आशण दशलत साशहत्याचा िेरणास्त्रोत 
असे ज्याचें वणमन केले ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर हे भारत र्मातेचे थोर सुपुत्र होते. त्याचं्या 
जन्र्मशताब्दीच्या शनशर्मत्ताने त्यानंा कृशतशील अशभवादन कराव े म्हणून र्महाराष्ट्र राज्य साशहत्य ससं्कृती 
र्मंडळाने एक गौरवगं्रथ िशसद्ध करण्याचे ठरशवले आशण त्यानुसार हा गं्रथ िशसद्ध झाला. या शियावान 
पंशडतावर केवळ स्तुशतसुर्मने उधळण्यापेिा त्याचं्या ज्ञानोपासक वृत्तीशी सुसंगत असा शचशकत्सक दृशिकोन 
ठेवनू त्याचं्या जीवनकायाचे शवश्लेषण अभ्यासकानंी आपापल्यापरीने बाबासाहेबाचं्या त्या त्या िेत्रातील 
कायाचे र्मूल्यर्मापन करणारे लेखन केले. असे चाळीस शनबधं या गौरवगं्रथात सर्माशवि करण्यात आले 
आहेत. 
 

हा गौरवगं्रथ अशतशय लोकशिय झाला आशण सवम िेत्रातून त्याचे स्वागत झाले. या गं्रथाची पशहली 
आवृत्ती सपंल्यारु्मळे त्याचे पुनरु्ममद्रण आज साशहत्य संस्कृती र्मंडळ करीत आहे. या शनशर्मत्ताने डॉ. भाऊ 
लोखंडे शलशखत “डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर आशण संशवधानचे शरडल” हा लेख सुधाशरत स्वरुपात सर्माशवि 
होत आहे. या शितीय आवृत्तीचेही असेच स्वागत होईल आशण या थोर नेत्याचे र्महनीय शवचार आजची नवीन 
शपढीही सर्मजावनू घेईल याची र्मला खात्री वाटते. र्मंडळाच्या वतीने हे पनुरु्ममद्रण सादर करताना म्हणूनच 
र्मला आनंद होत आहे. पुस्तकाचे रु्मद्रक, स्नेहेश प्रिटसम, रंु्मबई यानंी या पुस्तकाची छपाई वळेीच करून 
शदल्याबद्दल तसेच र्मंडळाचे सशचव, चंद्रकातं वडे यानंी छपाईच्या कार्मात स्वतः लि घातल्याने त्याचेंही 
आभार. 
 
 द. मा. णमरासदार, 
 अध्यि 
 र्महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण संस्कृती र्मंडळ. 
दसरा-१९९९  
(१९-१०-१९९९)  
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अध्यक्षीय णनवेदन 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचंी जन्र्मशताब्दी १९९१ साली भारतात, तसेच परदेशातही साजरी झाली. 
जन्र्मशताब्दीशनशर्मत्त या र्महान नेत्याचे कृतज्ञतेने स्र्मरण करून त्यानंा शवनम्र अशभवादन करण्यासाठी १९८९ 
साली तत्कालीन र्महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण संस्कृती र्मंडळाने एक गौरव गं्रथ िकाशशत करण्याचे 
ठरशवले. बाबासाहेब त्याचं्या हयातीतच केवळ एक राजकीय नेते राशहले नव्हते; तर लाखो पददशलताचें 
स्फूर्ततकें द्र आशण शक्तीस्त्रोत बनले होते. र्मोठ्या र्माणसानंा देव र्मानून प्रकवा अवतारी पुरूष सर्मजून त्याचंी 
र्मनोभाव े पूजा करण्यापेिा, त्याचं्या जीवनकायाचे यथाशक्ती शचशकत्सक र्मूल्यर्मापन कराव े असा त्याचंा 
आग्रह असे. र्महात्र्मा जोतीराव फुले याचं्यािर्माणे बाबासाहेबानंाही अवतारी परुूषाची संकल्पना र्मान्य 
नव्हती. “र्मी र्मरू्ततपूजक नाही. उलट र्माझा र्मूर्ततभजंनावर शवश्वास आहे.” असे रानडे, गाधंी आशण जीना 
याचं्यासबंंधी १८ जानेवारी, १९४३ रोजी शदलेल्या व्याख्यानाच्या पुस्स्तकेच्या िस्तावनेत बाबासाहेबानंी नर्मूद 
केले होते. भारताची राज्यघटना संर्मत झाली, त्याशदवशी घटना पशरषदेत केलेल्या शचरस्र्मरणीय 
भाषणातही त्यानंी शवभतूीपूजेच्या िवृत्तीपासून भारतीय लोकशाहीला धोका असल्याचा इषारा शदला होता. 
 

अशा श्रेष्ठ नेत्याबद्दल, शियावान पंशडताबद्दल केवळ स्तुतीसुर्मने उधळून अगर िशसंापर 
शवशषेणाचंा वषाव करून गौरवगं्रथ शसद्ध करणे, हे त्याचं्या तास्त्वक भशूर्मकेशी रु्मळीच सुसंगत ठरले नसते. 
त्यापेिा आपापल्या परीने त्याचं्या जीवनकायाचे शवश्लेषण, अभ्यासकानंी करणे हेच बाबासाहेबाहंी आवडले 
असते; असे त्याचं्या शवचारशवश्वाचे ओझरते दशमन झालेल्या कोणाच्याही लिात येईल. खुद्द बाबासाहेबानंा 
ज्याचंी र्मते पूणमतया चुकीची अगर पूवमग्रहदूशषत वाटत असत, त्याचं्याही र्मतस्वातंत्र्याची ते नेहर्मी कदर 
करीत असत, असे घटनापशरषदेतील त्याचं्या भाषणावरून स्पि शदसते. 
 

सर्माज, राजकारण, धर्मम. राज्यघटना, अथमकारण, शशिण या शवशवध िेत्राबद्दल बाबासाहेबानंी 
आयुष्ट्यभर र्मलूगार्मी प्रचतन केले. त्याचे आकलन आशण शवश्लेषण करण्यास उपयुक्त ठरतील असे ४० 
शनबधं या गं्रथात संपादक र्मंडळाने सर्माशवि केले आहेत. शनबधंलेखकानंी एकाच पशरिेक्ष्यातून 
बाबासाहेबाचं्या जीवनकायाकडे पाशहलेले नाही. त्यारु्मळे त्यानंी व्यक्त केलेल्या र्मतारं्मध्ये एकवाक्यता नाही 
याचे वाचकानंा आश्चयम प्रकवा दुःख वाटण्याचे कारण नाही. काही शनबधंलेखकाचं्या र्मताशी संपादक 
र्मंडळातील सदस्यही सहर्मत नाहीत. हे त्यानंी संयुक्तरीत्या केलेल्या भाष्ट्यावरून वाचकाचं्या लिात 
येईल. तरीही शनबंधलेखकाचे र्मतस्वातंत्र्य, संपादक र्मडंळाने अबाशधत राखले आहे. हे वाचकानंी ध्यानात 
घ्याव.े शनबधंलेखकाचंी र्मतेही सवमस्वी त्याचंी र्मते आहेत. त्या र्मताशंी साशहत्य संस्कृती र्मंडळ प्रकवा 
र्महाराष्ट्र शासन सहर्मत आहे, असा सर्मज करून घेणे; बरोबर ठरणार नाही. 
 

अनेक कारणारुं्मळे आधी योशजल्यािर्माणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या जीवनकायासंबंधीचा हा 
गं्रथ जन्र्मशताब्दी वषाची सागंता झाली, तेव्हाही िकाशशत करणे शक्य झाले नाही. दोन वषांच्या 
शवलंबानंतर का होईना, हा गं्रथ वाचकानंा उपलब्ध करून देता आला हेही नसे थोडके! 
 
 य. णद. फडके 
 अध्यि, 
 र्महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण संस्कृती र्मंडळ. 
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सपंादकीय 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्र्मशताब्दीच्या शनशर्मत्ताने र्महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण संस्कृती 
र्मंडळाच्यावतीने हा गौरवगं्रथ वाचकाचं्या सर्मोर ठेवताना आम्हास आनंद होत आहे. बाबासाहेबाचं्या 
शताब्दीिीत्यथम अनेक व्यक्ती आशण संस्थानंी वगेवगेळे उपिर्म राबशवले. अनेकानंी स्वतंत्र गं्रथ आशण 
गौरवगं्रथाचंीही शनर्तर्मती केली. र्मग ह्या गौरवगं्रथाची आवश्यकता आशण वगेळेपणा काय? असा िश्न शनर्माण 
होऊ शकतो. सदर िश्नाचे उत्तर हा संपूणम गं्रथ वाचल्यानंतर आपोआपच शर्मळेल असा आम्हाला शवश्वास 
वाटतो. 
 

ह्या गौरवगं्रथात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या उत्तुंग व्यस्क्तर्मत्त्वाचा सवांगीण पशरचय घडावा 
म्हणून, र्महाराष्ट्रातील आशण बाहेरीलसुद्धा अनेक अभ्यासकानंी आर्मच्या शवनंतीला िशतसाद शदला. 
आपल्या व्यासंगाची आशण शचशकत्सक अशा प्रचतनाची जोड लेखनािारे आम्हास करून शदली. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंा सार्माशजक शवचार, आर्तथक शवचार, धार्तर्मक प्रचतन आशण वाङ्र्मयीन 
शवचार ह्यावरील वैशशष्ट्यपूणम लेख तर येथे आहेतच; पण त्याखेरीज बाबासाहेबाचंी लेखनशलैी, शवनोद, 
पत्रकाशरता, दशलत साशहत्याचे िेरणास्त्रोत ह्यासुध्दा शवषयावंर लेखन सर्माशवि केले आहे. राखीव जागेचा 
िश्न, स्वातंत्र्यपूवमकाळातील दशलत चळवळ, कार्मगार शवषयक धोरण, स्वतंत्र र्मजूर पि, श.े का. 
फेडरेशन, बाबासाहेबाचें सर्मकालीन, बाबासाहेबाचें शतेीशवषयक शवचार, इत्यादी शवशवध शवषयावंरील 
लेखनाने, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें जीवन, कायम आशण तत्त्वज्ञानावर, नव्याने शोध घेण्याचे ियत्न येथे 
शब्दबद्ध केले आहेत. 
 

डॉ. आबंेडकराचं्या व्यस्क्तर्मत्त्वाचा शोध ित्येक अभ्यासकाने आपापल्या भशूर्मकेच्या अनुषंगाने 
घेतला आहे. त्या त्या अभ्यासच्या अशभव्यक्ती स्वातंत्र्याची बजू राखूनही, त्यातील शवचाराशंी पूणमतः सहर्मत 
होणे आम्हास शक्य नव्हते; पण तरीही र्माशगतलेल्या लेखनाला आम्ही कुठेही कात्री लावली नाही. हे नर्मूद 
करताना आम्हास सर्माधान वाटते. ह्या गौरवगं्रथातील काही लेखकाचं्या र्मताशंी सपंादक र्मंडळ सहर्मत 
नाही. म्हणून काही ताशत्त्वक रु्मद्याचंा परार्मशम घेणे अगत्याचे आहे. 
 

स्वातंत्र्यपूवमकाळात आशण स्वातंत्र्याच्या लढाईतही, जे स्वातंत्र्याच्या िाप्तीसाठी संघषम करीत होते, 
ते आशण तेवढेच फक्त देशभक्त; देशिेर्मी असे सर्मीकरण शसद्ध झाले होते. त्यारु्मळे जे सार्माशजक िेत्रात 
िातंीसाठी लढा देत होते; ते दुय्यर्मच नव्हे, तर देशभक्तीचा अभाव असलेले इंग्रजधार्तजणे, परकीय सते्तचे 
हस्तक असे सर्मजण्याची र्मानशसकताच त्याकाळी तयार झाली होती आशण जाणीवपूवमक शनर्माण केलेल्या 
ह्या खोडसाळ िचारातून र्महात्र्मा फुले, शाहू र्महाराज, न्या. रानडे आशण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचंीही 
अथातच सुटका झाली नाही. 
 

डॉ. आंबेडकराचें स्वातंत्र्याशवषयीचे प्रचतन अशधक सखोल, र्मूलगार्मी आशण सवमसर्मावशेक असे 
होते. राजकीय स्वातंत्र्याच्या जोडीने येथील अल्पसखं्याकानंा सार्माशजक, आर्तथक आशण सासं्कृशतक 
स्वातंत्र्यही लाभाव े अशी त्याचंी रास्त धारणा होती. याचे ित्यंतर पशहल्या गोलरे्मज पशरषदेतील त्याचं्या 
भाषणातच येते. शदनांक १२ नोव्हेंबर, १९३० च्या ह्या पशरषदेत ते म्हणाले होते. “आम्हाला असे सरकार 
पाशहजे की, जे देशाचे खरे शहत शनष्ठापूवमक साधेल आशण न्याय आशण शनकडीचे असे सार्माशजक आशण 
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आर्तथक िश्न कुणाच्याही रागालोभाची पवा न करता सोडशवल.” इतकेच नव्हे तर गोलरे्मज पशरषदेपूवी 
रंु्मबई येथील दार्मोदर हॉलच्या पटागंणातील भव्य सत्कारात बाबासाहेब म्हणाले होते, “सध्या प्रहदू, 
रु्मसलर्मान, अस्पृश्य या सवांना, स्वराज्य शर्मळत असल्यास पाशहजे आहे. नुकत्याच नागपूर येथे झालेल्या 
अ. भा. दशलत काँगे्रसने तसा ठरावही पास केला आहे. याबद्दल सवांची एकवाक्यता आहे. परंतु वाद आहे 
तो स्वराज्याने शर्मळणारी सत्ता सवम सर्माजार्मध्ये योग्य रीतीने शवभागली जावी की, एखाद्या शवशशि वगाच्या 
हातीच ती राहावी या संबधंाने आहे.” 
 

ह्याच वळेी शिशटशाचं्या राजवटीबद्दल बोलताना त्यानंी शिशटशानंी आपल्या देशाचे कसे आर्तथक 
शोषण केले आहे आशण सुधारणेचा आव आणून; कशी शपळवणूक केली आहे, ह्याबद्दल त्यानंी शतखट व 
िखर िशतशिया व्यक्त केली आहे. 
 

बाबासाहेब हे सर्माजप्रचतक असल्यारु्मळे सर्माजातील व्यक्तीर्मनाचं्या अनेक गरजाचें, त्यानंा सतत 
भान आहे. इथला र्माणूस अनेक अंधश्रद्धानंी, भयगंडानंी पापकल्पनानंी आशण संकुशचत पशरघातील अनके 
दोषानंी बधीर झालेला आहे, हे त्यानंी ओळखले होते. 
 

जाशतभेदाच्या दाहकतेचे चटके बाबासाहेबानंी ह्या ‘प्रहदुस्थान’ च्या र्मातीत लहानपणापासूनच 
सोसले होते. धर्ममर्मूढानंी केलेल्या अपर्मानानंी ते अनेकदा घायाळ झाले होते. म्हणून त्याचंा लढा हा 
अस्पृश्यतेचा लढा, असे वरकरणी वाटत असले, तरी तो खऱ्या अथाने र्मानव-रु्मक्तीचा लढा होता. 
स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुता ह्या र्मूल्याचंा शोधच तो होता. जाशतशनर्मूमलनाची ती िाणपणाची लढाई होती. 
त्यारु्मळेच धर्मम, धर्ममगं्रथ, परुोशहत, कर्ममकाडं, पूवमजन्र्म-पुनजमन्र्म, ईश्वर, दैववाद, ह्या वणमव्यवस्था व 
जाशतव्यवस्थानंा शचरंजीव करणाऱ्या रु्मळावरच त्यानंी घाव घातले. र्माणूस हा शवज्ञानशनष्ठ व्हावा, आधुशनक 
र्मूल्याचें त्यास भान याव,े त्याच्या हक्काची र्माणुसकीची व अस्स्र्मतेची त्याला जाणीव व्हावी, शवभतूीपूजेतून-
शब्दिार्माण्य, गं्रथिार्माण्य यातून रु्मक्त होवनू तो शनभमय बनावा. ह्या व्यापक उशद्दिाभंोवतीच बाबासाहेबाचें 
सवम लढे कें द्रीभतू झालेले आहेत. 
 

उच्चशशिणासाठी बाबासाहेबानंी परदेशात वास्तव्य केले होते. वाचन, व्यासंग, आशण पशरसर याचंा 
िभावही त्याचं्यावर पडलेला होता. पण त्याचं्या व्यस्क्तर्मत्वाला खरे खतपाणी भारतातील अनेक असह्य व 
शवसंगत अनुभवानंीच घातले होते. र्मानवतेची, शतच्या र्मलू्याचंी, लढून-शशकून संघषम करण्याची बीजभतू 
िेरणा ह्या भरू्मीतीलच होती. उदारर्मतवाद सर्मन्वय शशकशवतो, तडजोड शशकशवतो. सघंषम शशकवीत नाही. 
आयुष्ट्यभर त्यानंी केलेल्या सार्माशजक लढाईची शदशा, त्याचं्या जगिशसद्ध, “शशका, संघशटत व्हा आशण 
संघषम करा.” ह्या संदेशात एकवटली आहे. डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर उदारर्मतवादी होते, सुधारणावादी 
आशण रानडे गोखले याचं्या परंपरेतील होते; असे सागंण्याचा काही शवचारवतंाकंडून ियत्न केला जातो. 
पण आम्हाला स्पिपणे नर्मूद करावसेे वाटते की, हे र्मूल्याकंन चुकीचे आहे. कारण बाबासाहेबानंी; येथल्या 
आर्तथक, सार्माशजक व सासं्कृशतक शवषर्मतेची रु्मळे एकरे्मकारं्मध्ये इतकी गुरफटली आहेत की, वरवरच्या 
र्मलर्मपट्ट्याने प्रकवा काटछाटीने त्याचंा उच्छेद करता येणार नाही, हे ओळखले होते. म्हणून त्यानंी 
सम्यक सार्माशजक पशरवतमनाची कृतीशील लढाई केली. जाशतशनर्मूमलन ह्या गं्रथात केलेली र्माडंणी, स्वतंत्र 
र्मजूर पिाचा जाशहरनार्मा, ‘स्टेट्ट्स अँड र्मायनॉशरटी’ यातील शवश्लेषण आशण लोकशाही शासन िणालीचा 
पुरस्कार करणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेचे लेखन यातूनच त्याचें िाशंतकारकत्व शसद्ध होते. केवळ 
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उदारर्मतवादाच्या सावलीत वाढलेल्या व्यक्तीला हे कधी शक्यच झाले नसते. म्हणूनच बाबासाहेब हे 
भारतातील सम्यक िातंीचे शनर्तववाद नेते आहेत, हे स्पि व्हाव.े 
 

बाबासाहेब आबंेडकरानंा अशभिेत असलेल्या सवम र्मूल्याचंा घटनेर्मध्ये स्पि शनदेश करणे, तत्कालीन 
परंपरावादी िवृत्तींनी शक्य होऊ शदले नाही. परंतु नगण्य, सार्मान्य, शोशषत, पीशडत, आशदवासी, भटके 
शवरु्मक्तजन आशण शस्त्रया; जे सवमच ह्या र्महान देशाच्या स्वातंत्र्याचे सारखेच वाटेकरी आहेत, त्या ित्येकाला, 
‘एक र्मत, एक र्मूल्य’ हा र्मूलभतू अशधकार त्यानंी शदला. घटनेच्या सरनाम्यात त्याची नोंद केली. ही त्याचंी 
कार्मशगरी अभतूपूवम आहे. 
 

भारतीय राज्यघटनेच्या शनर्तर्मतीच्या संदभात काही ताशंत्रक पण शठसूळ रु्मद्याचंा आधार घेऊन, 
‘बाबासाहेब हे भारतीय घटनेचे शशल्पकार नव्हतेच’ असे सागंनू सवमसार्मान्याचंा बशुद्धभेद करण्याचा ियत्न 
काही र्मंडळीकडून अलीकडे केला जात आहे. ह्यातील सत्य खालील अवतरणाचं्या आधाराने आम्ही स्पि 
करू इस्च्छतो. ही अवतरणे, घटनाशनर्तर्मतीशी ित्यि संबशंधत असलेल्या तत्कालीन र्मान्यवराचंीच आहेत :- 
 

र्मसुदा सशर्मतीचे एक सभासद टी. टी. कृष्ट्णम्र्माचारी आपल्या ५ नोव्हेंबर १९४८ भाषणात म्हणतात, 
“सभागृहाला र्माशहत असेल की, र्मसुदा सशर्मतीवर आपण शनवडलेल्या सात सभासदापंैकी एकाने राजीनार्मा 
शदला. त्याची जागा भरण्यात आली नाही. एक सभासद र्मृत्यू पावला. त्याचीही जागा शरकार्मीच राशहली. 
एक अरे्मशरकेत गेले. त्याचीही जागा तशीच राशहली. चवथे सभासद संस्थाशनकासंबंधीच्या कार्मकाजात 
गंुतून राशहले. त्यारु्मळे ते सभासद असूनही नसल्यासारखेच होते. एक दोन सभासद शदल्लीहून दूर होते. 
त्याचंी िकृती शबघडल्यारु्मळे तेही उपस्स्थत राहू शकले नाहीत. शवेटी असे झाले की, घटना करण्याचा सवम 
भार एकया डॉ. आबंेडकरावंरच पडला. अशा स्स्थतीत त्यानंी ज्या पद्धतीने ते कार्म पार पाडले; त्याबद्दल 
ते शनःसंशय आदरास पात्र आहेत.” 
 

घटनासशर्मतीचे एक सदस्य श्यार्मानंदन सहाय आपल्या भाषणात म्हणतात- “या सभागृहानेच 
नव्हे, तर देशाने या कार्माबद्दल डॉ. आंबेडकरांनशवषयी कृतज्ञता व्यक्त केली पाशहजे...ज्या िभतु्वाने डॉ. 
आंबेडकरानंी घटनाशवधेयक सभागृहात सचंशलत केले त्याबद्दल केवळ आपणच नव्हे; तर भशवष्ट्यकाळानेही 
त्याचं्याशी कृतज्ञ असले पाशहजे.” 
 

घटना सशर्मतीचे अध्यि डॉ. राजेंद्रिसाद म्हणाले, “या खुचीत बसून घटना सशर्मतीच्या कायाचे र्मी 
ित्येक शदवशी शनरीिण करीत आलो आहे.. शवशषेतः या र्मसुदा सशर्मतीचे अध्यि डॉ. आंबेडकर यानंी 
आपल्या िकृतीची शिती न बाळगता ते कार्म तडीस नेले आहे.” 
 

घटनाशनर्तर्मती कायाबद्दल बशुद्धिदु्रता दाखवणारानंा हा अहेर पुरेसा ठरावा. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी घटना, हा आपल्या खंडिाय देशातील लोकशाहीस पूरक आशण 
संरिक असा दस्तवजे आहे. या घटनेत ित्येक व्यक्तीचे धर्मातीत र्मूल्य बाबासाहेबानंी नोंदले आहे. 
पारंपशरक धर्मम हे र्मानवाचा संबंध ईश्वर ह्या सकंल्पनेशी जोडतात आशण ऐशहक सर्मस्यानंा सार्मोरे जाऊन 
त्याचंा शनचरा करण्याऐवजी ह्या िश्नाचें ओझे ते देवाच्या खादं्यावर टाकून र्मोकळे होतात. ह्यारु्मळे र्मानवी 
कतृमत्व अपंग बनते. शवचारानंा गशतरोध शनर्माण होते. परस्पर सुसंवादात शविेप येतात. बधुंभाव शनर्माण 
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होण्याची स्वाभाशवक िशिया थाबंते. हे धोके लिात घेऊनच डॉ. बाबासाहेबानंी पुढे ‘धर्मम’ आशण ‘धम्र्म’ याचें 
वगेळेपण दाखवनू शदले आहे. 
 

धर्मम आशण धम्र्म हा काही लोकानंा वाटतो तसा केवळ शब्दच्छल रु्मळीच नाही. ह्यातील र्मूलभतू 
फरक डॉ. आंबेडकरानंी सुस्पि केला आहे. धर्मम संकल्पनेत ईश्वर हा कें द्रस्थानी असतो तर धम्र्मशवचारातून 
नीतीला अग्रस्थान शदलेले असते. भारतीय घटनेतील र्माणूस आशण व्यवहारात जगणारा र्माणूस यातील 
शवसंगती दूर करण्याचा ियत्न, बाबासाहेबाचं्या धम्र्मशवचारात अनुस्यूत आहे. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी केलेले प्रचतन, भारतीय सर्माजव्यवस्था आशण सर्माजरचनेतील 
अनेकानेक शवसंगती याचें यथायोग्य आकलन करण्यात भारतीय सर्माज कर्मी पडत असल्याने, आज 
शवशवध अशा जशटल सर्मस्यानंा तोंड देण्याची आर्मच्यावर पाळी आली आहे. पुनरुज्जीवनवादी शक्ती आपल्या 
लोकशाहीचा घास घेण्यासाठी सरसावनू उठल्या आहेत. फॅशसस्ट िवृत्ती उफाळून आली असल्याचे भीषण 
शचत्र आज सवमत्र शदसते आहे. आपापली जात, िातं, धर्मम इत्याशदकानंा कवटाळूनही आपण भारतीय 
आहोत, राष्ट्रवादी आहोत, असा बकवास करण्यात र्माणसे भषूण र्मानताहेत. ह्या संदभात डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर म्हणतात- “काही लोक म्हणतात की, आम्ही िथर्म भारतीय आहोत आशण नंतर प्रहदू प्रकवा 
रु्मसलर्मान आहोत. र्मला हे पसंत नाही. हे पुरेसे वाटत नाही. धर्मम, संस्कृती आशण भाषा वगैरेतून शनर्माण 
होणाऱ्या कोणत्याही स्पधमक शनष्ठेरु्मळे, आपली भारतीय म्हणून असलेली शनष्ठा धोक्यात येता कार्मा नये. 
लोकानंी भारतीय आशण फक्त भारतीयच राहाव.े त्याखेरीज अन्य काही असू नये.” 
 

काही शवचारवतंानंी त्याचं्या लेखात बाबासाहेब आशण त्याचें अनुयायी व त्याचं्यातील फाटाफुटीचा 
फारच बाऊ केलेला शदसतो. डॉ. आंबेडकर स्वीकारणाऱ्यांच्या काही व्यावहाशरकतु्रटी आशण बाबासाहेबाचें 
र्मूल्याकंन याचंा घोळ केलेला आहे. अनुयायाचं्या वतमनािर्मावरून आशण सद्यःकालीन स्स्थतीवरून त्याचं्या 
िेरणास्त्रोताची उंची र्मापण्याचा ियत्न करणे, हे वैचाशरक र्मंथनार्मध्ये अिस्तुत आशण गैरलागू असते. हेच 
पशरणार्म वापरावयाचे झाले, तर कालम  र्माक्सम, र्म. फुले, र्म. गाधंी, लोशहया आशण जयिकाशजी इत्यादी 
र्महान नेत्याचं्या अनुयायाबंद्दलही वगेळेच बोलाव े लागेल. सवमच चळवळींच्या शवघटनाची आशण 
शोकास्न्तकाचंी कारणे सद्यःस्स्थतीच्या शबघडलेल्या राजकीय, सार्माशजक आशण सासं्कृशतक पयावरणात 
शोधावयाची की र्महापरुूषाचं्या शवचारात शोधायची, याचे भान ठेवणे अगत्याचे आहे. 
 

भारतीय सर्माजरचनेच्या सवम अंगोपागंाचंा अत्यंत सूक्ष्र्म शवचार डॉ. बाबासाहेबांनी केलेला होता. 
राष्ट्राला कोणत्या शदशनेे घेऊन जावयाचे याचा नेर्मका आराखडा त्याचं्या सवमस्पशी शवचारात आढळतो. पण 
त्याचें अथमशवषयक शवचार, शतेीशवषयक, कुटंुबशनयोजनशवषयक, पयावरणशवषयक आशण भाषावार 
िातंरचनाशवषयक दृशिकोण पुरेशा गाभंीयाने शवचारात न घेतल्याने देशाला आजची दुरवस्था िाप्त झाली 
आहे. त्यारु्मळे ह्या शवषयावंरील काही शनवडक लेख या गौरवगं्रथाचे वैशशष्ट्य ठराव.े 
 

ह्या गौरवगं्रथाच्या पूतमतेसाठी शनयुक्त केलेल्या संपादन कायासाठी आर्मच्या नावाची शशफारस 
करणाऱ्या र्महाराष्ट्र राज्य साशहत्य संस्कृती र्मंडळाच्या अध्यिाचें आशण सवम र्मान्यवर सदस्याचें आम्ही 
आभारी आहोत. 
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आर्मच्या गं्रथात वैचाशरक सहकायम देणाऱ्या सवमच लेखकाचें आशण तज्ञ अनुवादकाचेंही ऋण 
आम्हाला शवसरता येत नाही. 
 

ह्या गौरवगं्रथाचे लिवधेी रु्मखपृष्ठ शसद्ध करणाऱ्या आयुष्ट्र्मती चदं्रकला कदर्म याचेंही आभार आम्ही 
र्मानतो. 
 

हा गं्रथ अशतशय सुबक रीतीने रु्मशद्रत करून देणारे, शासकीय फोटोप्रझको रु्मद्रणालयाचे यापूवीचे 
व्यवस्थापक आयु. अ. चाँ. सय्यद आशण सध्याचे व्यवस्थापक आयु. र. जा. र्महातेकर व त्याचें सवम कर्ममचारी 
याचेंही आभार. त्याचिर्माणे र्मंडळाचे सशचव आयु. चदं्रकातं वडे, आयु. सुहास साव ेआशण इतर कायालयीन 
कर्ममचारी याचें सहकायमही अत्यंत र्मोलाचे आहे. 
 

र्महाराष्ट्रातील सुजाण वाचक ह्या गौरवगं्रथाच्या र्मौशलकतेचे योग्य ते र्मूल्यर्मापन करतील याचा 
आम्हाला शवश्वास वाटतो. जयभीर्म! 
 
 संपादक मंडळ 
 

 
शवशषे आभार 

 
या गं्रथाची र्मौशलकता लिात घेऊन तो सवमसार्मान्य र्मराठी वाचकानंा व सार्माशजक कायमकत्यांना 

शवकत घेता यावा, यासाठी त्याची सवलतीची प्रकर्मत रुपये साठ इतकी ठेवण्यात यावी अशी संपादक 
र्मंडळाची शवनंती र्महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण संस्कृती र्मंडळाने र्मान्य करून शतला शासनाची र्मान्यता 
शर्मळवनू देण्यासाठी खास ियत्न केले. शवशषेकरून या कार्मास र्मंडळाचे अध्यि डॉ. य. शद. फडके व इतर 
सवम सदस्याचें र्महत्त्वपूणम सहकायम लाभले. त्याबद्दल सपंादक र्मंडळ त्याचें ऋणी आहे. 
 

राज्याचे रु्मख्यर्मतं्री ना. शरदराव पवार, सासं्कृशतक कायमर्मंत्री ना. शवलासराव देशरु्मख, उच्च व 
तंत्रशशिण र्मंत्री ना. िभाकर धारकर, गृहशनर्माण र्मंत्री ना. छगन भजुबळ, सर्माज कल्याण र्मंत्री ना. 
रार्मदास आठवले, शनयोजन शवभागाचे सशचव श्री. जे. डी. जाधव, र्माशवर्मच्या र्माजी अध्यिा श्रीर्मती कर्मल 
शवचारे व इतर सवम संबशंधत र्मान्यवरानंी यासाठी व्यस्क्तगत लि घालून पाठपुरावा केल्यारु्मळेच, हा गं्रथ 
सवलतीच्या प्रकर्मतीला उपलब्ध होऊ शकला, त्याबद्दल संपादक र्मंडळ त्याचें कृतज्ञ आहे. 
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श्री. सुधाकर णश. गायकवाड : शशिण : एर्म. ए. (अथमशास्त्र, एर्म. ए. (राज्यशास्त्र). कादंबरी, कथा, कशवता इत्यादी वाङ्र्मयिकारातं 
दजेदार लेखन. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्याचें तत्त्वज्ञान हा अभ्यासाचा व प्रचतनाचा शवषय. त्यातून सशंोधनात्र्मक लेखन. 
 
१ 
 
डॉ. आंबेडकर यािंंी समार्रिंनेिंी सैद्ाणंतक माडंिी 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. आंबेडकर ‘भारत आशण साम्यवाद’ (India And Communism) हा गं्रथ शलहावयाचा होता. त्याची 
िकरणे पाडून हा गं्रथ शलहावयाचा होता. त्याची िकरणे पाडून त्यानंी आराखडाही तयार केला होता. 
[(BAWS म्हणजे Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches)] [Ambedkar: B. R. Schemes of Books No. 4 : Baws-3, p. 
471.] पैकी त्यानंी िकरण चौथे ‘प्रहदु सर्माजरचना’ हेच पूणम केले. त्याचेही दोन भाग आहेत : एक : प्रहदु 
सर्माजरचना : शतची र्मलूभतू तत्वे. दुसरे : प्रहदु सर्माजरचना : शतची अशितीय वैशशष्ट्ये. यात त्यांनी प्रहदु 
सर्माजरचनेची र्मूलतत्त्व ेव वैशशष्ट्ये साशंगतलेली आहेत. परंतु र्मूलतत्त्व ेव वैशशष्ट्ये सागंणे म्हणजे एकूण 
सर्माजरचनेची र्माडंणी करणे नव्हे. तरीपण अशी सैद्धाशंतक र्माडंणी र्मनात असल्याशशवाय प्रहदु 
सर्माजरचनेची र्मूलतत्त्व े व वैशशष्ट्ये सागंणे शक्य नाही. र्मग डॉ. आबंेडकराचं्या र्मनात सर्माजरचनेची 
सैद्धाशंतक र्माडंणी कशा िकारची होती? याच िश्नाचा र्मागोवा इथे घ्यावयाचा आहे. 
 

या शनबंधाच्या पशहल्या भागात डॉ. आंबेडकराचं्या सर्माजरचनेची सैद्धाशंतक र्माडंणी केली आहे. 
दुसऱ्या भागात त्याचंा सर्माजरचनेचा नरु्मना र्माडंला आहे. 
 

॥ १ ॥ 
 

सर्माजशास्त्र व र्मानसशास्त्र याचं्यात सर्माजरचना ही संकल्पना शनशश्चत अशी स्पि नाही. त्याबाबत 
वगेवगेळे असे शसद्धातं आहेत. सर्माजरचना म्हणजे सर्माजातील र्मूलघटकातंील परस्परसंबंध एवढे र्मतैक्य 
सोडले तर सर्माजरचनेच्या शसद्धातंकारांता पराकोटीचे र्मतवैशचत्र्य आहे. यारु्मळे डॉ. आंबेडकराचं्या 
शवचाराचं्या जवळचा शसद्धातं घेऊन त्याच्या अनुषगानें डॉ. आंबेडकरानंा अशभिेत असणारी सर्माजरचनेची 
कल्पना त्यात बसशवणे सोपे असले तरी सर्मथमनीय नाही. म्हणून डॉ. आंबेडकराचं्या शवचाराच्या अनुषंगाने 
डॉ. आंबेडकरानंा सर्माजरचनेचा स्वतंत्र नरु्मना (Model) तयार करणे शक्य आहे का; याचा वधे घेणेच 
योग्य होईल. 

 
दुसरे म्हणजे डॉ. आंबेडकर सर्माजरचना, आर्तथक रचना, राजकीय रचना, सर्माज संघटना, 

सर्माजपद्धती, राजकीय संघटना, सर्माजरचनेची रूपे, सर्माजसंघटनेची पद्धती असे शवशवध शब्दियोग 
वापरतात. यापैकी आर्तथक रचना, राजकीय रचना याचं्यातील भेद सोडले तर इतर शब्दियोग परस्पर-
पयायी, सर्मानाथी आहेत की त्याचं्यात भेद आहेत; याचा शनणमय करणे फार अवघड आहे. शशवाय ज्या 
संदभात त्यानंी हे शब्दियोग वापरले आहेत ते ‘सर्माजरचना’ याला जो अथम आहे, तोच अथम ते धारण 
करतात का हे ठरशवणेही अवघड आहे. अथात काही सर्माजशास्त्रज्ञ हे सवम शब्दियोग एकाच अथाने 
वापरतात ही गोि खरी आहे. पण रॅडस्क्लफ िाऊनसारखे र्मानवशास्त्रज्ञ सर्माजरचना व सर्माजसंघटना 
यातं फरक करतात आशण ‘सर्माजरचना’ या शब्दियोगाला िाधान्य देतात, तर काही सर्माजशास्त्रज्ञ 
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सर्माजरचना व सर्माजपद्धती यातं भेद करतात. आपण र्मात्र डॉ. आंबेडकरानंी वापरलेले शब्दियोग 
परस्परपयायी, सर्मानाथी आहेत असेच गृहीत धरू. 
 

सर्माजरचना ही सकंल्पना तशी फारच सशंदग्ध आहे. हबमटम स्पेन्सरने िथर्म ती सर्माजशास्त्रात 
वापरली. इशंद्रयरचनेसारखीच सर्माजरचना असते. प्रकबहुना इशंद्रयातंील घटकाचं्या परस्परसंबधंाने 
इंशद्रयाचें कायम चालते, तसेच सर्माजातील शवशवध घटकाचं्या संबधंाने सर्माजाचे कायम चालते, असा त्याच्या 
शसद्धातंाचा र्मशथताथम आहे. क्लाऊडी लेव्ही स्राऊड यानंी भाषेच्या रचनेची तुलना करून आपला 
सर्माजरचनेचा नरु्मना र्माडंला. [Strauss Claudi Levi-Structural Anthropology Vol.1 ch 2. ‘Structural Analysis in Linguistic 
and in Anthropology.] इथे इंशद्रयरचना, भाषेची रचना, इर्मारत, यंत्र इत्यादी रचनेची सर्माजरचनेशी केली 
जाणारी तुलना ही केवळ तुलना म्हणूनच घ्यावयाची असते. इशंद्रय वा यंत्ररचनेसारखीच तंतोतंत 
सर्माजरचना असते असे र्मानायचे नसते. [Coulson, Margaret A. and Riddel Devid S.- Approaching Sociology. P. 44] 
डॉ. आंबेडकराचं्या एकूण शलखाणात सर्माजरचनेची अशी तुलना केली आहे असे एखादे वाक्यही सापडत 
नाही. म्हणून त्यानंा अशी तुलना र्मान्य नाही असेच आपण गृहीत धरू. 
 

सर्माजरचना ही संकल्पना हबमटम स्पेन्सरने सर्माजशास्त्रात िथर्म आणली असली, तरी दुसऱ्या 
र्महायुद्धापासूनच सर्माजशास्त्रज्ञानंी शवशषेतः र्मानवशास्त्रज्ञानंी शतच्याकडे गंभीरपणे लि शदले. इंग्रजीतील 
Structure या शब्दाचा र्मूळ अथम बाधंकार्माशी शनगडीत होता. परंतु पढेु घटकातंील परस्परसंबधं वा त्या 
घटकानंी बनलेल्या सपूंणम वस्तूचा त्यातील घटकाशंी असणारा सबंंध या अथाने तो सर्माजशास्त्रात रूढ 
झाला. [International Encyclopedia of Social Science Vol. 14. P. 483] सर्माज शनरशनराळ्या घटकानंी बनलेला असतो 
आशण त्या घटकाचें परस्परसंबंध व त्याचें संपूणम सर्माजाशी संबधं असतो म्हणजे सर्माजरचना असे र्मानले 
जाऊ लागले. या अथाने डॉ. आंबेडकरानंी ‘रचना’ हा शब्द रसेलवर शलशहलेल्या टीकालेखात वापरलेला 
आढळतो. ते म्हणतात, “सार्माशजक पनुरमचना ही व्यक्ती व सर्माज याचं्यातील संबधंाचं्या योग्य 
आकलनावर अवलंबून आहे. [Ambedkar B. R.- ‘Mr. Russel and the Reconstruction of Society’ Baws-1, Page 492] यात 
सर्माजरचना म्हणजे सर्माजातील घटकाचंा परस्परसंबधं हाच अथम ते ध्वशनत करतात. पुढे ‘जातीचे 
शनर्मूमलन’ (Annihilation of Caste) र्मध्ये सर्माजरचना हा शब्द वारंवार आढळतो. त्याचं्या अन्य 
शलखाणातही तो शब्दियोग येत असला तरी सर्माजरचना म्हणजे शनशश्चत काय? हे ते कुठेच स्पि करीत 
नाहीत. अपवाद आहे फक्त ‘भारत व साम्यवाद’ या अपूणम गं्रथातील ‘प्रहदु सर्माजरचना : शतची अशितीय 
वैशशष्ट्ये’ या िकरणाचा. त्यातही ते अित्यि सूशचत करतात ते असे : ‘प्रहदु हे जगातील केवळ असे लोक 
आहेत, की त्याचंी सर्माजरचना -मािसािंा मािसाशी संबंध- धर्माने पशवत्र केली आहे. [Ambadkar B. R.-

‘Hindu Social Order-Its Unique Features, Baws-3, P. 128, 129] यातील जाड ठशातील वाक्यावरून सर्माजरचना 
म्हणजे र्माणसा-र्माणसातंील संबंध एवढेच आपल्या लिात येते. रॅशडस्क्लफ िाऊन म्हणतात की, “व्यक्तीचे 
व्यक्तीशी असणारे सवम सार्माशजक सबंंध हे सर्माजरचनाच आहे असे र्मी र्मानतो.” [Radcliffe Brown, A. R. 

Structure and Function in Primitive Society’ P. 192] पण हे संबधं कशा िकारचे असतात? ते कसे बनतात? दोन 
व्यक्तींतील सवम तऱ्हेचे सबंंध हेही सर्माजरचनेचा भाग असतात का? तसे असेल तर, संबधंाची गोळाबेरीज 
म्हणजे सर्माजरचनाच ठरते. परंतु क्लाऊडी लेव्ही स्राऊस म्हणतात की, सार्माशजक संबंध व सर्माजरचना 
यातं फरक आहे. सार्माशजक संबंध हा कच्चा र्माल असून, त्यापासून सर्माजरचना बनते. [Strauss Claude Levi-
op. Cit. P. 279-(ch. XV Social Structure)] रॅडस्क्लफ िाऊनही म्हणतात की, सर्माजरचनेचा अभ्यास करणे आशण 
सार्माशजक सबंंधाचंा अभ्यास करणे ही एकच गोि नव्हे. ते एक उदाहरण देतात. सर्माजातील नातेसबंंधात, 
बाप-रु्मलगा, आई, भाऊ, बशहणीचा रु्मलगा याचं्यात एकिकारचे सबंंध असतात. ऑस्रेशलयातील एका 
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जर्मातीची संपूणम सर्माजरचना ही वंशावळीतून स्थाशपत झालेल्या व्यक्त व्यक्तीर्मधील संबंधाच्या जाळ्यावर 
आधाशरत आहे. [Radcliffe Brown A. R.-op. Cit.p. 192] यावर टीका करताना क्लाऊडी स्राऊड असे म्हणतात 
की, रॅडस्क्लफ िाऊन सार्माशजक रचना व सार्माशजक संबंध याचं्यात फरकच करीत नाहीत. त्याचंी 
सर्माजरचना म्हणजे सार्माशजक संबधंाचें संपूणम जाळेच असते. [Strauss Claude Levi-op. cit.p. 303. see also, 
Glucksmonn, miriam- ‘The Structuralism of Levi Strauss and Althusser’ in Approaches to Soceity’ Ed. by John Rex.] डॉ. 
आंबेडकर जेव्हा सार्माशजक रचना म्हणजे र्माणसार्माणसातंील सबंंध असं म्हणतात तेव्हा, अशा संबधंाचंी 
साखळी वा जाळे म्हणजे सर्माजरचना ठरते. म्हणजे ते रॅडस्क्लफ िाऊनच्या जवळ जातात आशण क्लाऊडी 
स्राऊसची टीका त्यानंाही लागू पडते. 
 

परंतु रॅडस्क्लफ िाऊन व डॉ. आंबेडकर याचं्यात एक र्मलूभतू फरक आहे. रॅडस्क्लफ िाऊन यानंी 
सर्माजरचनेचा र्मूलघटक- ज्याच्या आधारे सार्माशजक संबंध शवणले जातात— व्यक्ती र्मानली आहे. 
याउलट डॉ. आंबेडकर हा र्मूलघटक सर्माजातील वगम वा गट र्मानतात. [Ambedkar B. R.-Baws-3, p.25. 
‘Philosophy of Hinduism’, Dr. Ambedkar Says, “Hindu social order is based on class’ p. 99, “The unit of Hindu society is the 
class or Varna,” p.99. “For Radcliffe-Brown the units of social structure were undividual persons in rote and structure was the 
arrangement of persons in institutionally defined positions. In this way, he made no radical distinction between social relations 
structure as structure appeared to be abstract framework of social relations.” says Miriam Glucksmann in ‘The structuralism of 
Levi-Strauss and Althuseer’ in Approaches to Sociology Ed. By John Rex p. 232.] ते स्पि म्हणतात की, सर्माज व्यक्तीने 
नव्हे तर, गटाने वा वगाने बनलेला असतो. ते िाह्मण, िशत्रय, वैश्य व शूद्र हे सर्माजातील वगम आहेत असेच 
म्हणतात. आशण त्याचं्यातील संबंध स्वातंत्र्य, सर्मता व बंधुता यावंर आधाशरत नाहीत अशी टीका करतात. 
र्मग ते स्पि म्हणतात, “वगावगातील हे कायर्मचे संबधं सवम काळी, सवम शठकाणी आशण सगळ्या कायासाठी 
पाळले जातात, लागू केले जातात. [Ambedkar B. R.-op cit. p. 25] रॅडस्क्लफ िाऊन व्यक्ती ही सर्माजरचनेचा 
र्मूलघटक धरून र्माणसा-र्माणसातंील संबधं तपासत असल्याने, अशा सबंंधाचंी गोळाबेरीज सार्माशजक 
रचना ठरते. डॉ. आंबेडकर असा र्मूलघटक वगम वा गट धरीत असल्याने रॅडस्क्लफ िाऊनपेिा त्याचंी 
सर्माजरचनेची कल्पना वगेळी ठरते. 
 

डॉ. आंबेडकर गटाचे दोन भाग पडतात. [Ibid p. 144 (Symbols of Hinduism)] ऐस्च्छक गट व संघशटत 
गट, ऐस्च्छक गटात सभासद त्या संघटनेच्या ध्येयाची व कायाची पूणम र्माशहती घेऊनच िवशे करतो. अशा 
गटात िवशे ऐस्च्छक असतो. परंतु संघशटत गटात िवशे आपल्या इच्छेशशवाय होतो. प्रकबहुना संघशटत 
गटात सार्मील होणे वा तो गट सोडून जाणे हे, त्यातील सार्माशजक शनयर्माच्या किेत असते. या सार्माशजक 
शनयर्मावर व्यक्तीचे कसलेच शनयतं्रण नसते. तसेच गटात एका व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीच्या संबधंात काही 
शवशषे हक्क असतात व काही कतमव्येही असतात. आता डॉ. आंबेडकर जात हा सघंशटत गट आहे असे 
म्हणतात आशण र्मग स्पि सागंून टाकतात की, जातीपद्धती ही शभन्न जातीर्मधील परस्परसंबधंाचा अभ्यास 
असतो. म्हणजे जातीची अशी रचना होते की, ज्यात जातीचा एक परस्परसंबधं असतो. याचा अथम 
जातीपद्धती ही र्माणसार्माणसातंील संबधंापेिा अशधक काही आहे. जातीची अशी रचना झाली आहे की, 
त्याचं्यातील परस्परसंबधं एक जात दुसरीच्या वर आहे. सर्माजरचना सार्माशजक संबधंाचे जाळे वा 
गोळाबेरीज नव्हे, हे यावरून शसद्ध होते. म्हणजे डॉ. आबंडेकर रॅडस्क्लफ िाऊन याचं्याजवळ जात नाहीत 
व क्लाऊडी स्राऊड याचंी रॅडस्क्लफ िाऊन याचं्यावर टीका डॉ. आंबेडकरानंा लागू होत नाही. 
 

यातून एक गोि ध्वशनत होते ती म्हणजे, संघशटत गटाचं्या परस्परसंबधंाने व गटाचे सपूंणम रचनेशी 
असणाऱ्या सबंंधाने सर्माजरचना तयार होते. 
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संघशटत गटात र्माणसाचें परस्परसंबंध वा गटाचे परस्परसंबंध प्रकवा गटाचे सपूंणम सर्माजरचनेशी 
संबंध कसे िस्थाशपत होतात? डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, संघशटत गटात एका व्यक्तीला दुसऱ्या 
व्यक्तीच्या संदभात काही शवशषे हक्क व कतमव्ये असतात. गटातील व्यक्तीचे परस्परसंबंध वा व्यक्तीचे 
गटाशी सबंंध हे सार्माशजक शनयर्मानंी व परंपरेने शनयत होत असतात. म्हणजे एका व्यक्तीची दुसऱ्या 
व्यक्तीच्या संबधंात होणारी कृती व वतमणूक सार्माशजक शनयर्मानंी शनयत होत असते. डॉ. आबंेडकर 
म्हणतात, “जेथे जेथे र्माणसाचे गट असतात तेथे गटाला सार्माईक असणारे कृतीचे काही र्मागम असतात. 
म्हणजे लोकरीती. गटाला सार्माईक असणारे (सर्माज) र्मान्यतािाप्त कृतीचे र्मागम असतात आशण ते एका 
शपढीपासून दुसऱ्या शपढीला शदले जातात. अशा (सर्माज) र्मान्यतािाप्त कृतीच्या र्मागाला चालीरीती वा 
नैशतक आचार म्हणतात. त्याचें पालन करणे हे व्यक्तीचे कतमव्य आशण जर तो त्याच्या शवसंगत वागला तर 
त्याला गटाच्या नापसंतीची जाणीव करून देण्यात येते.” [Ibid p. 82] सार्माशजक र्मान्यता असलेल्या र्मागाने 
वतमणूक वा आचरण वा कृती करणे याला डॉ. आबंेडकर सार्माशजक वतमणूक म्हणतात. अशा वतमणुकीच्या 
सातत्याने सार्माशजक शनयर्म बनतात, असे गथम आशण शर्मल्स म्हणतात. यारु्मळे एका व्यक्तीचे दुसऱ्या 
व्यक्तीच्या संबधंात वतमन घडत असते, याला ते व्यक्तीची भशूर्मका असे म्हणतात. अशा भशूर्मकाचंी संघटना 
म्हणजे संस्था. [Gerth Hans and Mills, C. Wright Character and Social structure p. 13] 
 

रॅडस्क्लफ िाऊन याचं्या र्मते सर्माजरचनेत व्यक्तींची परस्परसंबधंांतील कृती ही सार्माशजक 
िर्माण, शनयर्म यानंी शनयशंत्रत होते. त्यारु्मळे सार्माशजक िर्माणानुसार आपली कृती घडावी अशी अपेिा 
ठेवली जाते. [Radcliffe-Brown A. R. op. cit. p. 11. see also IESS Vol. 14-Social institution.] शवशशि सर्माजजीवनाच्या 
वतमणुकीची (सार्माशजक) िर्माणे म्हणजे संस्था. 
 

डॉ. आंबेडकराचं्या शलखाणात संस्थेची अशी शनशश्चत व्याख्या आढळत नाही. परंतु ते धर्मम ही संस्था 
आहे. असे स्पि म्हणतात. [Ambedkar B. R. op. cit. op. 24- ‘Relin is an institution’ say he] त्याचं्या र्मतािर्माणे वदेात 
व स्र्मृतीत आढळणारा प्रहदु धर्मम हा सार्माशजक शनयर्माचंी जंत्री आहे. वदेातंपारंगत असणाऱ्यानंी र्मान्य व 
शशफारस केलेल्या सार्माशजक परंपरा, रीतीशरवाज यासंबंधीच्या शनयर्माचंा संग्रह म्हणजे स्र्मृती आहे. 
[Ambedkar B. R. Baws- 1 ‘Annihilation of Caste’ p. 75, see also Baws-3, ‘Philosophy Hinduism’ p. 78] म्हणजे हे सार्माशजक 
शनयर्म व्यक्तीला अशी कृती करण्यास भाग पाडतात वा व्यक्ती स्वचे्छेने अशी कृती करते की, ती अशा 
सार्माशजक शनयर्माबरहुकुर्म असते अशा शनयर्मानंी प्रहदु धर्मम बनलेला आहे, असे डॉ. आंबेडकर म्हणतात. 
तसेच ते धर्मम ही संस्था आहे असेही म्हणतात. र्मग संस्था म्हणजे सार्माशजक शनयर्माचंी संघटना, अशी 
त्याचं्या शवचाराचं्या अनुषंगाने संस्थेची व्याख्या करता येते. 
 

परंतु सार्माशजक शनयर्म कसे घडतात? याबाबतचा एक शसद्धातं असा की, सार्माशजक शनयर्म हे 
ऐशतहाशसक िशियेत नेशणवनेे घडतात. डॉ. आंबेडकर हे र्मान्य करतात. ते म्हणतात “िाचीन धर्मात िथर्म 
‘तत्त्व’ म्हणून शवचार तयार झाला व र्मग तो व्यवहारात उतरला असे झाले नाही. याउलट तास्त्वक 
शसद्धातंाअगोदर अनुभवजन्य कृती असते. र्माणसे शब्दात सवमसाधारण तत्त्व शवशद करण्याअगोदर 
वागणुकीचे सार्मान्य शनयर्म तयार करीत असतात. र्मागील व्यावहाशरक अनुभव एकदा का िस्थाशपत झाला 
की तो िार्माण्ययुक्त बनतो. र्मग त्याला कसल्याच पुराव्याची आवश्यकता नसते.” [Ibid p. 18 (Philosophy of 
Hinduisum)] परंतु सगळेच सार्माशजक शनयर्म असे नेशणवनेे घडत नाहीत. तसे असेल तर सार्माशजक शनयर्म 
जाणीवपूवमक बदलण्याची आवश्यकता उरत नाही. डॉ. आबंेडकराचं्या र्मते काही सार्माशजक शनयर्म 
जाणीवपूवमक बनशवले जातात. [Ambedkar B. R. Baws-3, P. 7. He says “The fundamental characteristic of positive 
religions is that they have not grown up like primitive religions, under the action of unconscious forces operating silently from ago 
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to ago, but tract their origin to the teaching of great religious innovators, who spoke as the orange of a devine revelation.” तसेच 
डॉ. आंबेडकराचंा दावा असा की, र्मनुस्र्मृतीतील सार्माशजक शनयर्म जाणीवपूवमक केले गेले आहेत. पाहा Triumph of Brahminism, Baws-3] 
इतकेच नव्हे तर नेशणवनेे घडणाऱ्या सार्माशजक शनयर्मात जाणीवपूवमक बदल केला जातो. 
 

सार्माशजक शनयर्म र्माणसाचंी वतमणूक घडवीत असतात. आपण अशा शनयर्माचें पालन का करतो, 
याचे उत्तर र्माणसाला देता येत नाही. तो एवढेच म्हणतो की, ते पूवमपरंपरेने चालत आलेले आहेत. 
 

संस्था व मानणसकता 
 

रसेलवर शलशहताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, “जैशवक िेरणेचा संस्थेशी असणारा संबधं 
शनःसंशय सत्य आहे. [Ambedkar B. R. Baws-1. P. 492] याचा अथम काय? रसेलच्या ज्या गं्रथावर डॉ. 
आंबेडकरानंी टीका केली; त्याच गं्रथाच्या पशहल्याच िकरणात रसेल म्हणतात, “र्माणसाच्या सवम कृतींची 
दोन उगर्मस्थाने आहेत. जैशवक िेरणा व इच्छा. [Russel Bertrand- Principle of Social Reconstruction. p. 11] यापैकी 
जैशवक िेरणेला ते अशधक िाधान्य देतात. जैशवक िेरणेने घडणारी र्माणसाची कृती, इंशद्रयजन्य स्वरूपाची 
असते. उदा. भकू लागली असता खाणे. तहान लागली असता पाणी शपणे. या कृती ससं्थाशंी शनगशडत 
नसतात. र्मग जैशवक िेरणेचा संस्थेशी संबधं कोणत्या िकारचा असतो? तर भकू लागली असतानाही, काय 
खाव,े शकती खाव,े कोणत्या वळेी खावे, कोणाच्या हातून खाव,े कसे खाव,े कोणासंगे खाव े अशा तऱ्हेने 
जेव्हा वतमणूक घडते, तेव्हा त्याची कृती संस्थेशी शनगशडत असते. उदा. िाह्मणाने त्याच्या जातीतील 
व्यक्तीशीच भोजन कराव,े स्त्रीने पुरुषाच्या बरोबरीने भोजन करू नये, िाह्मणाने शदू्राहातचे भोजन खाऊ 
नये. भकू लागली असताही र्माणूस अशा शनयर्मानंी वतमन करतो, तेव्हा ते वतमन जीवशास्त्रीय िेरणेने होत 
नसते; तर सार्माशजक संस्थेरु्मळे होत असते. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “प्रहदंूचे जीवन त्याच्या आयुष्ट्याच्या 
ित्येक िणी धर्माने शनयंशत्रत होत असते. आयुष्ट्यार्मध्ये आपण कसे वागावे, र्मृत्यनंूतर शरीराची शवल्हेवाट 
कशी लावावी, याची आज्ञा धर्मम करतो. लैं शगक िेरणा कधी व केव्हा शर्मवावी हे धर्मम सागंतो. र्मलू जन्र्मले की 
कोणता शवधी करावा, त्याचे नाव काय ठेवाव,े त्याचे केस कधी कापावते, त्याला िथर्म कसे जेव ूघावाव ेहे 
धर्मम सागंतो. त्याने कोणता धंदा करावा, कोणत्या स्त्रीशी लग्न कराव ेहे धर्मम सागंतो. त्याने कोणासंगे भोजन 
कराव,े कोणते अन्न खाव.े.... हे धर्मम सागंतो.” [Ambedkar B. R. -Baws-3, P.] 
 

धर्मम ही ससं्था आहे आशण र्माणसाची कृती व वतमणूक अशा संस्थेर्माफम त अशी शनयशंत्रत होत असते. 
एका व्यक्तीशी कृती व वतमन हे दुसऱ्या व्यक्तीच्या संदभातच घडत असते. दोन व्यक्तींची कृती व वतमणकू 
यावरून त्याचं्या परस्परसबंधंाचे रूप ठरत असते. र्माणसाची कृती व वतमन संस्थेर्माफम त शनयत होत 
असल्याने त्याचें परस्परसंबधं हे संस्थाबद्ध असतात. असे संस्थाबद्ध झालेले र्माणसाचें परस्परसंबधं म्हणजे 
सर्माजरचना डॉ. आबंेडकर सर्माजरचना. म्हणजे र्माणसार्माणसातंील संबधं असे म्हणतात ते या अथाने. 
अथात इथे र्माणूस व्यक्ती म्हणून नसतो; तर कोणत्या तरी गटाचा सभासद म्हणून असतो. 
 

जैशवक िेरणा र्मलूतः जीवशास्त्रीय कृती व वतमणूक घडवीत असते. पण या कृतींना एक सार्माशजक 
पाश्वमभरू्मी असते. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “इंशद्रयजन्य भकुा शर्मशवण्याकडे जैशवक िेरणेचा कल असतो. 
अशा भकुा शर्मशवण्यासाठीच कृती घडत असतात. पण अशा भकुा शर्मशवल्या जाऊ शकत नसतील तर तो 
दोष इशंद्रयाचा नसतो, तर सर्माजाचा असतो. [Ambadkar B. R. Baws-1, p. 491] म्हणजे इशंद्रयजन्य कृतीवर 
सर्माजरचनेचा िभाव असतो. शनखळ इंशद्रयजन्य कृतीला वा जैशवक िेरणेला उदे्दश नसतो. काही उदे्दश 
असेल तर तो इशंद्रयजन्य भकुा शर्मशवणे एवढाच असतो. रसेल म्हणतात, अशा िेरणा आधंळ्या असतात. 
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परंतु जैशवक िेरणेचा संस्थेशी संबंध येतो तेव्हा त्यानंा सार्माशजक उदे्दश वा हेतू िाप्त होतो. लैं शगक िेरणा 
स्त्री-पुरुष एवढीच गोि जाणते. ती बाप-रु्मलगी, भाऊ-बहीण, आई-रु्मलगा असे नाते जाणत नसते. अत्यतं 
रानटी सर्माजात आजोबा-नात, भाऊ-बहीण, बाप-रु्मलगी याचं्यात लैं शगक संबधं असत. [Ibid 3, p. 173] स्त्री-
पती व्यशतशरक्त अन्य पुरुषापासून अपत्यिाप्ती करून घेत असे. जैशवक िेरणेने होणाऱ्या अशा वतमनावर पढेु 
बंधने घातली गेली. बहुपत्नीत्व नि केले गेले. बाप-रु्मलगी, आई-रु्मलगा, भाऊ-बहीण, आजोबा-नात 
याचं्या लैं शगक संबधंावर बधंने घातली गेली. म्हणजे जैशवक िेरणेला सार्माशजक हेतू देऊन र्माणसाची 
वतमणूक व कृती सार्माशजक शनयर्माचं्या आधीन केली. शववाहाचे शनयर्म हे जैशवक िेरणेवर बंधने घालून शतला 
हेतू िाप्त करून देतात. सर्माजातील एखादा गट आपल्यातील स्त्री-पुरुषानंा आपापसात शववाह करण्यास 
िशतबधं करतो, तेव्हा त्यानंा आपला जोडीदार बाहेरच्या गटातून शर्मळवावा लागतो. हा बशहर्तववाह असतो. 
पण गट जेव्हा बाहेरच्या व्यक्तीला आपल्या गटातील सभासदाशंी वा गटाच्या सभासदानंा बाहेरच्या 
व्यक्तीशी शववाह करण्यास र्मज्जाव करतो, तेव्हा तो अंतर्तववाह असतो. जेव्हा सर्माजातील शववाह गट 
सार्माशजक िशतष्ठेच्या शभन्न पातळीवर असतात आशण अतंर्तववाह सर्मान िशतष्ठेच्या या दजाच्या गटात होतो, 
तेव्हा त्याची जात बनते. [Ibid 1, p. 15 see also Robert Lowie Social Organization p. 10] 
 

जैशवक िेरणेवर बधंने घालून शतला सार्माशजक हेतू िाप्त करून शदला जातो; आशण र्मग तो हेतू 
साध्य करण्यासाठी व्यक्तीची वतमणूक सर्माजशनयर्माचं्या अनुषंगाने घडावी अशी अपेिा केली जाते. आशण 
जेव्हा व्यक्तीची वतमणूक सर्माजशनयर्माचं्या अनुषंगाने व्हावी अशी सक्ती केली जाते, तेव्हा ती सार्माशजक 
कायद्याच्या स्वरूपात व्यक्त होते. म्हणजे सार्माशजक शनयर्माशवरोधी वतमणुकीबाबत सार्माशजक वा राजकीय 
दंडाची शशिा होते. सार्माशजक व राजकीय कायदे व्यक्तीची वतमणकू सर्माजाने शनशश्चत केलेल्या र्मागाने 
घडावी म्हणून केलेली सक्ती असते. 
 

एकदा का सार्माशजक शनयर्मानुंसार वतमनाची िथा, परंपरा दृढ झाली की त्यातून श्रद्धा तयार होते. 
सार्माशजक शनयर्मानुंसार वतमनाचे सातत्य हे र्मानशसक भशूर्मका तयार करते. सार्माशजक संकेत, ितीके, 
शनबधं, सार्माशजक हक्क व कतमव्य हे सवम र्मानशसक भशूर्मकेची जडणघडण करतात. म्हणजे सार्माशजक 
शनयर्मानुसारची र्माणसाची कृती ही श्रद्धायुक्त कृती बनते. आपण अशी कृती का करतो; याचे कारण 
र्माणसाला देता येत नाही. तो एवढेच म्हणतो की, तशी कृती परंपरेने चालत आलेली आहे. म्हणजे परंपरेने 
चालत आलेली, सार्माशजक वतमनाने बनलेली त्याची र्मानशसक भशूर्मका त्याला तशी कृती करण्यास िवृत्त 
करीत असते वा त्याला तशी िेरणा देत असते. डॉ. आबंेडकर याला ‘सार्माशजक वतमन’ असे म्हणतात. 
जातीपद्धतीतील र्माणसाची सार्माशजक वतमणकू ही अशी र्मानशसक व श्रद्धायुक्त असते. डॉ. आंबेडकर स्पि 
म्हणतात की, जात ही र्मनाची अवस्था आहे. लोक जात पाळतात ती त्याचंी चूक नाही. चूक आहे ती 
त्याचं्या धर्माची. धर्माने त्याचं्या र्मनावर जातीची कल्पना प्रबबवली आहे. [Ambedkar B. R. -op. cit. p. 68] ते 
असेही म्हणतात की, जातीपद्धतीची संघटना सार्माशजक र्मानशसकता शनर्माण करण्यास जबाबदार आहे. 
शतने वरच्या जातीबद्दल िेषाची व खालच्या जातीबद्दल शतरस्काराची भावना शनर्माण केली. [Ambedkar Baws-
3, 48] गथम व शर्मल्स याचं्या सर्माजरचनेच्या नरु्मन्यात भशूर्मका ही र्मध्यवती कल्पना असल्याने त्यात 
र्मानसशास्त्र व सर्माजशास्त्र याचंा शर्मलाफ आहे, असे टॉर्म बॉट्टोर्मोर म्हणतात. [Bottmore Tom- Sociology p. 110] 
डॉ. आबंेडकरानंीही सार्माशजक शनयर्मांच्या आधारे सार्माशजक वतमनास र्महत्त्व शदल्याने त्याचं्याही नरु्मन्यात 
सर्माजशास्त्र व र्मानसशास्त्र याचंा शर्मलाफ आहे. ‘भारतातील जाती’ र्मध्ये त्यानंी र्मानसशास्त्रीय 
शवश्लेषणपद्धती वापरली आहे हे ते स्वतःच सागंतात. [Ambedkar-Baws-1, p. 20] 
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संस्थेिें प्रकार 
 

सार्माशजक वतमनाची व सार्माशजक वतमन ज्यापासून घडते त्या सार्माशजक शनयर्माचंी सघंटना म्हणजे 
संस्था असे आपण म्हटले आहे. सार्माशजक शनयर्मानंा एक हेतू असतो तो हेतू कें शद्रभतू ठेवनू सार्माशजक 
शनयर्माचें, म्हणून सार्माशजक संस्थाचें वगीकरण करता येते. रसेल यानंी राज्य, युद्ध, संपत्ती, शशिण, शववाह 
व धर्मम या संस्था र्मानल्या आहेत. गथम व शर्मल्स यानंी राजकीय, आर्तथक, युद्ध, नातेसबंंध व धर्मम अशा िरु्मख 
संस्था र्मानल्या आहेत. डॉ. आंबेडकराचं्या एकूण शलखाणात व त्याचं्या शवचाराचं्या अनुषंगाने त्यानंा र्मान्य 
असणाऱ्या संस्था म्हणजे : जाशतसंस्था, धर्ममससं्था, अथमसंस्था, राजकीय संस्था व नातेसंबधं ससं्था. 
[आंबेडकर म्हणतात, “Cast is an institution” Baws-1, p. 5, “Religion is an institution” Baws-3, p. 24, “Political institution” Baws-
3, p. 18. ‘आर्तथक ससं्था’ व ‘नातेसबंंध ससं्था’ या त्याच्या शवचाराचं्या अनुषगंाने शनष्ट्पाशदत केल्या आहेत.] परंतु ते सर्माजरचनेचे तीन 
िकारात पृथक्करण करतात : सार्माशजक-धार्तर्मक रचना, आर्तथक रचना व राजकीय रचना. [डॉ. आंबेडकर असे 
शब्दियोग वापरतात “Political Structure” Baws-3, p. 275, ‘Economic order’ Baws-3, p. 128. पण कधी कधी ते धर्ममरचना (Religious 
order) व सार्माशजक रचना (Social order) असे वेगवगेळे शब्दियोग वापरताना आढळतात. ‘रचना’ म्हणून दोघातं फरक आहे. परंतु 
धर्ममरचनेसबंंधी ते जे सागंत असतात; तेच ते सार्माशजक रचनेशवषयी सागंतात. त्यारु्मळे धर्ममरचना व सार्माशजक रचना या वेगवेगळ्या न करता एकूण 
सर्माजरचनेतून आर्तथक रचना व राजकीय रचना वगळता जे उरते; ते शर्मळून धार्तर्मक-सार्माशजक रचना असे र्मानले आहे. आर्तथक रचना, राजकीय 
रचना व धार्तर्मक-सार्माशजक रचना याचंी शर्मळून जी रचना बनते, त्यासाठी ‘सर्माजरचना’ हा शब्दियोग वापरला आहे.] (या रचनाचं्या 
परस्पर संबंधानंी पूणम सर्माजरचना बनते.) यारु्मळे या रचनाचं्या र्मध्यवती ज्या संस्था असतात त्याच 
र्महत्त्वाच्या र्मानाव्या लागतात. म्हणजे अथमसंस्था, धर्ममससं्था व राजकीय संस्था. जाशतससं्था धर्ममसंस्थेच्या 
िभावाखाली असल्याने, ती संस्था धर्ममससं्थेच्या अखत्याशरत ठेवली आहे. नातेसंबधं संस्थेला (Kinship 
institution), डॉ. आबंेडकराचं्या शलखाणात र्महत्त्वाचं स्थान असलेले आढळते. परंतु सर्माजरचनेचा र्मूळ 
घटक ‘गट’ धरल्याने नातेसबंंध ससं्था इथे दुय्यर्म आहे असे आपण र्मानू. [नातेसबंंध ससं्थेला स्वतंत्र स्थान देण्यऐवजी 
इथे धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेचा भाग र्मानला आहे. तसे र्मानणे रास्त आहे का, हा वादाचा रु्मद्दा. पण डॉ. आंबेडकराचं्या शवचारात नातेसबंंध ससं्थेस 
र्महत्त्वाचे स्थान असलेले आढळते. उदाहरणाथम पाहा- ‘Riddle No. 16’ in “Riddles in Hinduism” Baws-4] 
 

समार्रिंनेिंी प्रभावके्षते्र 
 

(१) धर्मम, अथम व सार्माशजक िशतष्ठा यात सते्तचा उगर असतो. [Ambedkar B. R.-Baws-1, p. 45] 
(२) उपनयनाचा अशधकार नाकारून िाह्मणानंी शूद्राला अिशतशष्ठत केले. [Ibid ‘who were 

Shudras?’ P. 177] 
(३) प्रहदू जात पाळतो, कारण तसे त्याचा धर्मम शशकशवतो. [Ambedkar B. R. Baws-1, p. 68, 

‘Annihilation of Caste’] 
डॉ. आंबेडकराचं्या या शनवडक शवधानाचंं पृथक्करण व शवश्लेषण केले तर काय आढळते? 

 
१. सत्ता 

 
सते्तचा उगर्म अथम, धर्मम व सार्माशजक िशतष्ठा यातूनच होतो. पण सत्ता म्हणजे काय? तर शजच्यायोगे 

दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य शनयशंत्रत होते ती! स्स्टव्हन लुकस म्हणतात की, जेव्हा ‘ब’ चे स्वातंत्र्य र्मयाशदत करून 
‘अ’ त्याच्यावर पशरणार्म करतो, म्हणजे त्याच्या र्मतावर (शवचारावर) र्मयादा घालून, तेव्हा सते्तचा वापर 
झालेला आढळतो. प्रकवा असे म्हणता येईल की, जेव्हा ‘अ’ हा ‘ब’ ला त्याच्या शहताच्या शवरोधी कृती 
करायला भाग पाडतो, तेव्हा सते्तचा वापर झालेला शदसून येतो. [Lukes Sleven- “Essays in Social Theory” see ch. 
‘Power and Structure’ p 5] इथे बलदंड र्माणूस दुबमल र्माणसावंर सत्ता गाजशवतो, या अथाने सत्ता घ्यायची 
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नसते. एखादा र्माणूस दुसऱ्यावर सत्ता व अशधकार गाजशवतो म्हणजे आपल्या इच्छेनुसार दुसऱ्याची कृती 
घडशवतो तेव्हा तशी सत्ता गाजशवण्याचा अशधकार त्याला कसा िाप्त होतो, हा र्महत्त्वाचा िश्न आहे. 
 

डॉ. आबंेडकर म्हणतात की, ‘जाशतपद्धती ही श्रेणीबद्ध पद्धती आहे, की शजच्यात ित्येक जातीला, 
सवांत वरची व सवांत खालची जात वगळता, श्रेष्ठत्व व िाधान्य असते, पण हे श्रेष्ठत्व व वचमस्व आशण 
कशनष्ठत्व हे धार्तर्मक शनयर्मानंी शनशश्चत होते. [Ambedkar B. R. – Baws-3, p. 45 ‘Philosophy of Hinduism.’] डॉ. 
आंबेडकराचं्या म्हणण्याचा र्मशथताथम असा की, जातीर्मधील संबधंाचंी अशी रचना झालेली असते की, एक 
जात दुसऱ्यावर वचमस्व गाजशवते, म्हणजे सत्ता गाजशवते. डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, िाह्मणाला 
शवशषेशधकार शर्मळतात ते त्याच्या अंगच्या गुणारुं्मळे नव्हे तर, तो िाह्मणजातीत जन्र्माला आला म्हणून. 
म्हणजे एका गटातील व्यक्ती ही दुसऱ्या गटातील व्यक्तीची वतमणूक शनयशंत्रत करीत असते. यारु्मळे सत्ता 
ही सर्माजातील शभन्न पातळीवर असणाऱ्या गटागटातील सार्माशजक संबधंाचंा आशवष्ट्कार ठरते. एक गट 
दुसऱ्या गटापेिा श्रेष्ठ असल्याशशवाय सत्ता शनर्माण होऊ शकत नाही. [सत्तेचे शवशवध िकार व स्वरूप याच्या 
तत्त्वज्ञानात्र्मक शवश्लेषणासाठी पाहा-Bertrand Russel Power] आशण श्रषे्ठत्व हे सार्माशजक शनयर्मानंी शनशश्चत होत असल्याने 
व सार्माशजक शनयर्माचंी संघटना म्हणजे ससं्था असल्याने सते्तचा उगर्म ससं्थेपासून होतो. 
 

आपण र्महत्त्वाच्या ससं्था, धार्तर्मक, राजकीय व आर्तथक र्मानल्यारु्मळे ित्येकीतून सते्तचा उगर्म 
होतो. 
 

२. सामाणर्क प्रणतष्ठा 
 

र्माणसाच्या जीवनाचा अभ्यास हा त्याच्या जीवनातील सार्माशजकतेचा अभ्यास असतो. जीवनातील 
सार्माशजकता म्हणजे जीवनपद्धती. एका गटाची जीवनपद्धती वगेळी तर दुसऱ्या गटाची शनराळी, या 
पद्धतीतील फरक म्हणजे सार्माशजक िशतष्ठा; कारण एका पद्धतीला श्रेष्ठ र्मानलं की दुसरी आपोआप कशनष्ठ 
ठरते. 
 

सते्तिर्माणे एखाद्याचे श्रेष्ठत्व हे ते दुसऱ्याच्या र्मानण्यात असतं. त्यारु्मळे एखाद्याला श्रषे्ठत्व का िाप्त 
होते व दुसऱ्याला ते का स्वीकाराव ंलागतं, याचे कारण संस्थेच्या रचनेत असते. सर्माजरचनेतील एखादा 
गट आपल्या कृती व वतमणकू यानंा श्रेष्ठत्व शर्मळशवण्यास यशस्वी झाला की तो गट िशतशष्ठत होतो. एका 
परीने सार्माशजक िशतष्ठा ही वगमभेदाचा वा शवषर्मतेचा आशवष्ट्कार असते. 

 
सार्माशजक िशतष्ठबेरोबर काही शवशषेाशधकार शर्मळत असतात. डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, अशा 

शवशषेाशधकारारुं्मळे िाह्मणाने शूद्राला उपनयनाचा अशधकार नाकारून त्याला अिशतशष्ठत केले व त्याला 
चौथ्या वणात ढकलले. तसेच त्याच्यावर सार्माशजक शनबंध लादले; म्हणजे िाह्मणानंा जे अशधकार होते ते 
शूद्रानंा नव्हते. अशधकाराची शवषयशवभागणी ही सार्माशजक िशतष्ठेला जन्र्म देते. [सार्माशजक िशतषे्ठची सर्माजरचनेतील 
र्महत्त्वाची भशूर्मका यासाठी डॉ. आबंेडकराचें who were Shudras? र्मधील िकरण ३ पहा. ‘The Brahmanies Theory of the Status of Shudra. 
आर्तथक वगाच्या अनुषगंाने सार्माशजक गटाचंी शवशवध जीवनपद्धती शनर्माण होते. त्यातून िशतष्ठा जन्र्म घेते. यासाठी पाहा-Anthony Giddens-The 
class structure of the Advanced Sociaties ch. 2] म्हणून िशतशष्ठत गटात सहजासहजी िवशे शर्मळत नसतो. 
शवशषेशधकारारु्मळे जे सार्माशजक शहतसबंंध तयार होतात त्याचे रिण िशतशष्ठत गट सतत करीत असतो. हे 
शहतसबंंध भौशतक (Material) व सार्माशजक असतात. डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, िाह्मण व िशत्रयातं जे 
वगमयुद्ध झाले ते रु्मख्यतः िशत्रयाला िाह्मण होता येते की नाही, िाह्मणावर अशधकार गाजशवता येतो की 
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नाही, िथर्म नर्मस्कार कोणी कोणाला करावा, या िश्नावर, ते युद्ध अशधकार, िशतष्ठा व र्मोठेपणा यासबंंधी 
होते. [डॉ. आबंेडकर म्हणतात की, िाह्मण-िशत्रय यातील युदे्ध ही “The wars were wars of authority, status & dignity” Baws-3. P.] 
ॲन्थोनी शगडन्स म्हणतात की, आधुशनक भाडंवलशाही अगोदरच्या सर्माजरचनेत सार्माशजक िशतष्ठेने, 
वगापेिा र्महत्त्वाची भशूर्मका बजावली हे. [Giddens Anthony-op. cir. P. 145] 
 

३. णविंारसरिी 
 

प्रहदू जाती पाळतात याचे कारण त्याचंा धर्मम त्यानंा तसे शशकवतो असे डॉ. आंबडेकर म्हणतात. 
याचा अथम काय? जाशतपद्धतीत शभन्न जाती जो जातीचा व्यवहार पाळतात तो सर्माजर्मान्य म्हणून योग्य 
अशी शवचारसरणी तयार होते. सर्माज जे जीवन जगतो; तेच ते त्याच्या शवचारातूंन, तत्त्वज्ञानातून व्यक्त 
करतो. आर्तथक रचनेत आर्तथक जीवन व सर्माजाचा ताशत्त्वक दृशिकोन अगदी जवळकीने परस्पर-संबंशधत 
असतात. म्हणजे अगोदर तत्त्वज्ञान व र्मग त्याच्या अनुषंगाने जीवनव्यवहार असा िर्म नसतो. डॉ. 
आंबेडकर म्हणतात की, िाचीन धर्मात, अगोदर र्माणसाने वतमणुकीचे सार्मान्य शनयर्म तयार केले आशण र्मग 
ते तत्त्वज्ञानातून आशवष्ट्कृत केले. 
 

र्माणसाचे सार्माशजक वतमन हे सार्माशजक शनयर्मानुंसार घडते. सार्माशजक कायदे, चालीरीती, 
परंपरा हेच त्याच्या वतमनांचे र्मानदंड असतात. त्याच्याच अनुषंगाने र्माणसाची कृती व वतमणूक घडावी अशी 
अपेिा ठेवली जाते. यातून र्माणसाची र्मानशसक जडणघडण होत असते. र्माणसाच्या कृतीला व वतमनाला 
अथवा त्याच्या सार्माशजक व्यवहाराला एक उदे्दश िाप्त होत असतो. हा उदे्दश वा हेतू पूणम करण्यासाठीच र्मग 
सर्माज र्माणसाला सर्माजर्मान्य सार्माशजक शनयर्मानुंसार कृती करायला भाग पाडीत असतो. यातूनच 
र्माणसाची र्मानशसक रचना घडत असते. र्मग र्माणसाची र्मानशसक िेरणा त्याला अशाच कृती व व्यवहार 
करायला िवृत्त करते की, त्या सार्माशजक शनयर्मानंी ठरलेल्या असतात. अशा शनयर्माचं्या सतत पालनाने 
त्याची श्रद्धा बनते. आशण आपल्या सार्माशजक शनयर्मानंी घडणारा व्यवहार याच्या सर्मथमनाथम तो र्मग 
शवचारसरणी बाधंतो. [Ambedkar B. R. Baws-1, P. 489] त्यारु्मळे सर्माजरचनेत एक र्मूल्यरचनाही असते. शूद्राने 
संपत्ती बाळगू नये, ही केवळ सार्माशजक वस्तुस्स्थती नसते वा केवळ सार्माशजक शनयर्म नसतो; तर ते एक 
र्मूल्यही असते. आदें्र बेशटली म्हणतात की, ‘दशिण आशशयन देशातंील सार्माशजक शवषर्मता ही सपंत्ती, सत्ता, 
शवशषे हक्क याचं्यात अस्स्तत्वात असणाऱ्या भेदाची केवळ बाब नसते, तर तो र्मूल्याचाही एक िश्न असतो. 
जात ही उच्च-नीच अशा श्रणेीबद्ध गटाची केवळ रचना नसते तर ती; शजच्यात श्रणेीबद्ध अशधकाराच्या 
कल्पनेला र्महत्त्वाचे स्थान आहे अशी एक र्मूल्यपद्धतीही आहे. [Be’leifle Andre- Studies in Agrarian Social Structure’ 
p. 38, 39] 

 
सत्ता, िशतष्ठा व शवचारसरणी हे सवम र्माणसाची कृती व वतमणूक घडवीत असतात. पण ते स्वतंत्र 

घटक नसतात. तर ते शनष्ट्पाशदत असतात. उदा. सत्ता ही धर्मम व अथमसंस्थेतून उगर्म पावते. (सत्ता ही 
सार्माशजक िशतष्ठेतून उगर्म पावत असली तर सार्माशजक िशतष्ठाही शनष्ट्पाशदत आहे.) म्हणून ही सवम ससं्थेची 
िभाविेते्र आहेत, असे म्हणता येते. म्हणजे आर्तथक, धार्तर्मक व राजकीय संस्थानंा, त्याचंी स्वतःची सत्ता, 
िशतष्ठा व शवचारसरणी अशी िभाविेते्र असतात. 
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समार्रिंनेिंी बाधंिी 
 

डॉ. आंबेडकर; आर्तथक रचना, धार्तर्मक रचना व राजकीय रचना असे सर्माजरचनेचे िकार 
सागंतात. या रचनाचंी शर्मळून जी एक रचना बनते प्रकवा दुसऱ्या शब्दात असे सागंता येईल, या रचनातंील 
परस्परसंबधंाची जी रचना असते; त्यातून एकसंध सर्माजरचना बनते. धार्तर्मक रचनेत धर्मम ही संस्था शतच्या 
िभाविेत्रासह र्माणसाची वतमणूक व कृती शनशश्चत करीत असते. तसेच सर्माजातील शवशवध गटातंील 
परस्पर-संबंधही शनशश्चत करीत असते. यातून शनर्माण होणाऱ्या संघटनेस धार्तर्मक रचना म्हणता येते. तसेच 
आर्तथक संस्था, र्माणसाचे आर्तथक व्यवहार शनशश्चत करीत असतात. तसेच आर्तथक गटातील वा वगातील 
परस्पसंबधंही शनशश्चत केलेले असतात. यातून बनणारी सघंटना ही आर्तथक रचना असते. राजकीय संस्था 
व शतची िभाविेते्र र्माणसाची आर्तथक वतमणूक ठरवीत असतात. तसेच आर्तथक गटातील वा वगातील 
परस्परसंबधंही शनशश्चत केलेले असतात. यातून बनणारी संघटना ही आर्तथक रचना असते. राजकीय संस्था 
व शतची िभाविेते्र र्माणसाची राजकीय वतमणूक व कृती ठरवीत असतात. तसेच सर्माजातील आर्तथक, 
सार्माशजक गटातील परस्पर राजकीय संबधंही शनशश्चत केले जात असतात. यातून बनणारी संघटना ही 
राजकीय रचना असते. 
 

आता या शतन्ही आर्तथक, राजकीय व धार्तर्मक एक परस्परसंबंध असतो. उदा. आर्तथक रचना व 
राजकीय रचना याचं्यात एक परस्परसंबंध असतो. आर्तथक रचनेतील िभावी व सत्ताधारी गट हा राजकीय 
रचनेतील राजकीय सत्ताधारी गट बनत असतो. राजकीय रचनेतील कायदे व सत्ता ही आर्तथक रचनेतील 
सत्ता व िशतष्ठा असणारा गट आपल्या शहतासाठी राबवीत असतो. तसेच धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेचा 
राजकीय रचनेशी सबंंध असतो. धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेतील सत्ताधारी व िशतशष्ठत गट राजकीय रचनेत 
सत्ताधारी व िशतशष्ठत गट बनत असतो. चातुवमण्यम सर्माजरचनेत धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेतील सत्ताधारी व 
िशतशष्ठत गट-िाह्मण गट-राजकीय रचनेतील सवोच्च सत्ताधारी (राजा) झालेला आढळतो. तसेच 
राजकीय रचनेत शनणमय-िशिया र्महत्त्वाची असते. कारण यात जे शनणमय घेतले जातात, ते संपूणम 
सर्माजरचनेवर िभाव गाजवीत असतात. चातुवमण्यम सर्माजरचनेत धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेतील सत्ताधारी 
व िशतशष्ठत िाह्मण गट; राजकीय रचनेतील शनणमय वा िशियेवर सतत िभाव गाजशवत आला आहे. ज्या 
सर्माजरचनेत त्याचे स्थान र्महत्त्वाचे आहे, ती सर्माजरचना शटकशवण्यासाठी व आपल्या शहतासाठी तीत 
बदल करण्यासाठी तो राजकीय सते्तवर िभाव टाकीत असे. 
 

तसेच राजकीय रचनेतील सत्ताधारी गटाचे स्थान त्यानंा आर्तथक, सार्माशजक रचनेतील िभावी, 
िशतशष्ठत गटाचंा शकतपत पाप्रठबा आहे यावर अवलंबनू असते. इथे संपूणम लोकाचं्या पाप्रठब्याची आवश्यकता 
नसते. कारण संपूणम लोकाचंी वतमणूक ही सर्माजरचनेशी शनगडीत अशा शवचारसरणीने शनयत होत असते. 
सर्माजातील िशतशष्ठत व अशभजन वगाचा पाप्रठबा राजकीय रचनेतील सत्ताधारी गटाचे स्थान शटकशवण्यास 
पुरेसा असतो. यारु्मळे सार्माशजक-धार्तर्मक रचनेत ज्या िर्माणात बदल होतो त्याचा पशरणार्म म्हणनू राजकीय 
बदल होतो आशण डॉ. आंबडेकर याचंा शसद्धातंच आहे की, सार्माशजक-धार्तर्मक िातंीनंतर राजकीय िातंी 
होते. [Ambedkar B. R. -op. cit. p. 43. ‘History bears out the proposition that political revolution have always been preceded by 
Social and Relilgious Revolution.’] 
 

धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेचा आर्तथक रचनेशी संबधं असतो. र्मालर्मत्ता असणे ही आर्तथक बाब असते. 
परंतु र्मालर्मत्ता बाळगण्याचा, शतचा शवशनयोग करण्याचा हक्क हा सार्माशजक-धार्तर्मक रचनेशी शनगडीत 
असतो. रॉबटम लोबी म्हणतात की, र्मालर्मत्ता म्हणजे सपंत्ती वा र्मालकी नव्हे तर संपत्तीचा व र्मालकीचा 



 
अनुक्रमणिका 

आनंद घेण्याचा, उपयोग करण्याचा वापर करण्याचा व शनयंत्रण करण्याचा हक्क आहे. [Lowie Robert H- ‘Social 
Organization’ p. 129] असा हक्क व्यक्तीला अगोदर आर्तथक रचनेत नव्हे; तर सार्माशजक-धार्तर्मक रचनेत िाप्त 
होत असतो. डॉ. आंबेडकरानंी ‘जातीचे शनर्मूमलन’ र्मध्ये एक उदाहरण शदले आहे. शबलाई शस्त्रयानंा व 
पुरुषानंा सोन्या-चादंीचे दाशगने घालण्याचा अशधकार नव्हता. चकवारा खेड्यातील एका अस्पृश्याने धार्तर्मक 
यात्रा करून आल्यानंतर आपल्या ज्ञाशतबाधंवानंा तुपात तयार केलेले भोजन शदले. परंतु अस्पृश्य तुपाचे 
भोजन खातात म्हणून सवणांनी त्याचं्यावर हल्ला केला. [Ambedkar B. R. Baws-1, P. 40, 41 के. ईश्वरन् यानंा 
कनाटकातील शशवापूर या खेड्याची पाहणी अभ्यास करताना असे आढळले की, खालच्या जातीच्या शस्त्रयानंा ‘वाकी’ सारखे सोन्याचे दाशगने 
घालण्यास बंदी होती. पाहा-‘Tradition And Economy in village in India.” P. 61] याचा अथम सोन्या-चादंीचे दाशगणे घालणे, 
तुपाचे भोजन करणे हे आर्तथक रचनेतील संपत्तीचा वापर करण्याचा हक्क राहात नाही, तर तो धार्तर्मक-
सार्माशजक हक्क ठरतो. तसेच सोन्या-चादंीचे दाशगने घालणे वा तुपाचे भोजन करणे हा हक्क सर्माजातील 
शवशशि गटानंा असणे व शवशशि गटानंा नसणे; हा केवळ सार्माशजक शनयर्म नसून ती एक र्मूल्यकल्पनाही 
आहे. तसेच ज्यानंा असा हक्क नाही अशानंा तो वापरण्याबद्दल त्यानंा शशिा करण्याचा ज्यानंा तो हक्क आहे, 
त्यानंा अशधकार आहे; म्हणजेच त्याचं्याजवळ तशी सत्ता आहे. जाशतपद्धतीतील व्यावसाशयक रचना हा 
केवळ आर्तथक रचनेचा पशरणार्म नाही तर शतला सार्माशजक-धार्तर्मक र्मान्यताही आहे. [याच खेड्याचा अभ्यास 
करताना के. ईश्वरन हे एक वस्तुस्स्थती नोंदशवतात, ‘In the caste system especially such a total approach is essential since it is a 
system embracing more than merely economic relations… For instance. It is pretty that change of one’s occupation is not 
permitted by custom and is further limited by the severe lack of local opportunities. Since caste determines occupations. It is not 
correct to describe occupation as a merely economic institution.” op. cit. p. 37] त्यारु्मळे आर्तथक रचनेतील शवषर्मता 
आर्तथक सत्ता नि करून नाशहशी करता येत नाही, तर शतच्याशी शनगडीत सार्माशजक-धार्तर्मक सत्ताही नि 
करावी लागते. 
 

आता या सर्माजरचनेचं स्वरूप पनु्हा एकदा असे र्माडंता येईल : सर्माजरचना म्हणजे 
र्माणसार्माणसातंील संबधं, असे डॉ. आबंेडकर म्हणतात. पण तसे र्मानले तर सर्माजरचनेचा र्मूलघटक 
व्यक्ती ठरते. र्मग व्यक्ती-व्यक्तीतील संबधंाचंी गोळाबरेीज म्हणजे सर्माजरचना असे र्मानाव ेलागते. परंतु 
डॉ. आंबेडकर गट हा र्मूलघटक र्मानतात. त्यारु्मळे गटागटातंील परस्परसंबधं व व्यक्तीचे गटाशी असणारे 
संबंध र्महत्त्वाचे ठरतात. अशा संबधंाचें अशधक पृथ्थकरण केले तर आपण र्मानवी वतमन व कृती याकडे येतो. 
असे वतमन सार्माशजक शनयर्मानंी घडत असते. अशा शनयर्माचं्या संघटनेतून संस्था बनते. संस्थेला शतची 
िभाविेते्र असतात. अशा ससं्था म्हणजे धर्ममसंस्था, अथमसंस्था व राजकीय संस्था. अशी ससं्था व शतची 
िभाविेते्र शतच्याशी सबंंशधत गट व त्या गटातील-परस्पर संबंध व व्यक्तीचे गटाशी सबंंध यानंी शर्मळून एक 
रचना बनते. अशा रचना म्हणजे सार्माशजक, धार्तर्मक रचना, आर्तथक रचना व राजकीय रचना. या 
रचनातंसुद्धा परस्पर-संबंध असतो आशण त्यातून एक पूणम सर्माजरचना बनते. 
 

ही रचना खालील आकृतीच्या साहाय्याने र्माडंता येईल. 
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आकृती १ 

 
 

या आकृतीवरून हे स्पि आहे की धर्मम, अथम व राजकीय रचना पृथक असल्या तरी परस्पराशंी 
संबंशधतही आहेत. धर्ममरचनेच ंिेत्र, अथम व राजकीय िेत्रापंासून वगेळे आहे, तरी शतचा संबंध व िभाव अथम व 
राजकीय रचनेवर असतो. अथमरचनेचं िेत्र हे धर्मम व राजकीय िेत्रापंासून वगेळं आहे; तरी शतचा सबंंध व 
िभाव धर्मम व राजकीय िेत्रावंर असतो. हेच राजकीय िेत्राबाबत सत्य आहे. तरीपण, यार्मध्ये डॉ. 
आंबेडकराचं्या र्मते, धर्मम व अथम हेच घटक र्मलूभतू असतात. या दोन्हीपासून शनगुमण होणारी धर्मम व 
अथमरचना राजकीय रचनेचा पोत तयार करतात. प्रकबहुना अथम व धर्ममरचनेवरच राजकीय रचना वसलेली 
असते आशण तरीही राजकीय रचनेतील राजसत्ता धर्मम व अथमरचनेवर िभाव गाजव ूशकते; ती त्यात बदलही 
घडवनू आणू शकते. पण धर्ममरचना, अथमरचना व राजकीय याचं्या परस्परसबंंधारुं्मळे जरी सपूंणम 
सर्माजरचना बनत असली तरी सर्माजरचनेचा र्मलू पायाभतू घटक; धर्मम व अथमच असतो. पण हेच घटक 
सर्माजरचनेचे र्मलू पायाभतू घटक कसे असतात? 
 

यासाठी डॉ. आंबेडकर र्मानवी कृतीचा शोध घेतात. र्माक्समवाद्याचं्या र्मते र्मानवी कृतीचा अंशतर्म हेतू, 
‘अथम’ हाच असतो. पण यावर टीका करताना डॉ. आबंेडकर म्हणतात की, र्मानवी कृतीचा केवळ ‘अथम’ 
हाच एकरे्मव हेतू नसतो. ते िश्न शवचारतात की, भारतातील लिावधी लोक साधू व फकीर याचें 
आज्ञापालन का करतात? याचे कारण ते ‘धर्मम’ असे देतात. कारण र्मानवी कृती र्मलूतः र्मानवी अस्स्तत्वाशी 
शनगडीत असते. र्मानवी अस्स्तत्व म्हणजे जीवन जगणे व ते शटकशवणे आशण तेच धर्माचे र्मूलतत्त्व आहे. 
रानटी लोकाचं्या धर्माच्या रु्मख्य गोिी म्हणजे जीवन, र्मृत्यू, जन्र्म, लग्न इत्यादी. र्मानवी अस्स्तत्वाच्या या 
नैसर्तगक घटना होत. र्मानवी अस्स्तत्व हेच धर्माचे र्मूलतत्त्व आहे. र्माक्सम म्हणतो की, र्मानवी इशतहासाचे 
पशहले गृशहतकृत्य म्हणजे र्मानवी व्यक्तीच्या जीवनाचे अस्स्तत्व हे होय आशण हेच अस्स्तत्व जे, र्माणसू 
ित्यि जगत असतो तेच तो त्याच्या जीवनातून व्यक्त करतो. असं हे ित्यि अस्स्तत्व र्माणूस काय व कसे 
शनर्माण (उत्पादन) करतो यावर अवलंबून असते. 
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डॉ. आंबेडकर व र्माक्सम हे दोघेही ‘र्मानवी जीवनाचे अस्स्तत्व’ या र्मूल गशृहत कृत्यापासून दोन 
वगेवगेळे शनष्ट्कषम काढतात. र्माक्समच्या र्मते, र्मानवी जीवनाचे अस्स्तत्व हे; र्माणूस त्यासाठी काय व कसे 
उत्पादन करतो यावर अवलंबून असल्याने उत्पादन साधने वा एकूण उत्पादनशक्ती त्यात र्महत्त्वाची ठरते. 
कोणत्याही उत्पादनिशियेत र्माणूस शशरला, की त्याचा अपशरहायमपणे अन्य र्माणसाशंी संबंध येतो. अशाच 
तऱ्हेने एकूण सार्माशजक उत्पादन-संबंध घडत असतात. एका परीने उत्पादन साधने उत्पादन संबधं शनशश्चत 
करीत असतात. उत्पादन साधने व त्यातून शनर्माण होणारे उत्पादन सबंंध हे सर्माजाचा र्मूळ आर्तथक पाया 
तयार करतात. या पायावर धर्मम, राज्य, कायदा, तत्त्वज्ञान वगैरे अशधरचना उभी राहते. डॉ. आंबेडकर अस ं
काही म्हणत नाहीत. त्याचं्या र्मते र्मानवी कृतीला अथम हा हेतू असतो. पण तोच केवळ एकरे्मव हेतू नसतो. 
जीवनाच्या अस्स्तत्वासाठी भौशतक उत्पादन अत्यंत आवश्यक असले तरी, दुष्ट्काळ, रोगराई, नैसर्तगक 
आपत्ती, युद्ध हे र्मानवी अस्स्तत्व धोक्यात आणू शकतात. ह्या सवांपासून र्मानवी अस्स्तत्वाचे रिण 
करण्यासाठी र्माणसाने कृती केल्या. त्या म्हणजे जादूटोणा, शनसगमपूजा, देवपूजा. हाच धर्माचा र्मूळ पाया 
होता. म्हणून र्मानवी कृतीचा र्मूळ हेतू अथम व धर्मम हाच असतो. पण धर्मम सार्माशजक संबधं कसा घडशवतो? 
 

मािूस, समार् व देव-संबंध 
 

रानटी समार्ािंा धमु : रानटी सर्माजात देवाची कल्पना नव्हती. पण देव नव्हता याचा अथम, तेथे 
धर्मम नव्हता असं नाही. त्याचा धर्मम जीवन जगणे व जीवनाचे सातत्य शटकशवणे याच्याशी संबशंधत होता. 
म्हणजे जीवन, र्मृत्य,ू जन्र्म, लग्न अशा र्मानवी अस्स्तत्वाच्या नैसर्तगक घटनाशंी तो शनगशडत होता. अगोदर 
धर्माचा व नैशतक आचरणाचा काही संबधं नव्हता. पण धर्मम, जीवनिशियेला- म्हणजे जन्र्म, र्मृत्य,ू शववाह-
पाशवत्र्य देत असे; तर नैशतकता जीवन शटकशवण्यासाठी सार्माशजक शनयर्म पुरवीत असे. धर्मम 
जीवनिशियेतील नैसर्तगक घटकानंा पाशवत्र्य देता देता, जीवन शटकशवण्यासाठी सर्माजाने तयार केलेल्या 
सार्माशजक शनयर्मानंाही पाशवत्र्य देऊ लागला. अशा तऱ्हेने धर्मम व नैशतक आचरण म्हणजे सर्माजाने घालून 
शदलेल्या र्मागाने जगणे- यात अतूट बंध शनर्माण झाला. याचा अथम असा की, रानटी सर्माजाचा धर्मम म्हणजे 
सार्माशजक शनयर्मानुंसार कृती व आचरण करणे. 
 

अशा या िाथशर्मक सर्माजपद्धतीत देवाचं अस्स्तत्व आले; आशण तीत र्मोठा िाशंतकारक बदल 
झाला. डॉ. आंबेडकर याला धर्ममिातंीची पशहला अवस्था असे म्हणतात आशण तो धर्मम सुसंस्कृत सर्माजाचा 
धर्मम होता. यारु्मळे सर्माजरचनेतील सार्माशजक संबधं तीन पातळीवरचे झाले : १. देवाचा र्माणसाची संबधं २. 
देवाचा सर्माजाशी संबधं आशण ३. र्माणसाचा र्माणसाशी संबंध. दुसऱ्या धर्ममिातंीच्या अवस्थेत सुसंस्कृत 
सर्माजाचे दोन भाग झाले : िाचीन सर्माज व आधुशनक सर्माज. हा बदल खालील स्वरूपात र्माडंता येईल. 
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डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ित्येक र्माणूस त्याच्या इच्छेशशवाय परंतु सार्मान्यपणे त्याचं्या जन्र्मारु्मळे व 
संगोपनारु्मळे नैसर्तगक सर्माजाचा सभासद बनत असतो. परंतु कुटंुबातील स्त्री-पुरुषाच्या पोटी जन्र्म घेणे हे 
िाचीन सर्माजात कुटंुबाचा सभासद होण्यास पुरेसे नसते. आशिकेतील काही सर्माजात (आशण जगातील 
बहुतेक सर्माजात) स्त्रीला ज्या पुरुषापासून अपत्य होते, तोच त्याचा कायदेशीर शपता नसतो; तर ज्या 
पुरुषाशी शतचे लग्न केले आहे तोच पुरुष त्याचा कायदेशीर शपता असतो. कुटंुबाचा सभासद होणे म्हणजे 
कुटंुबातील नातेसंबधंाचंा एक अपशरहायम भाग बनणे. या सभासदत्वाच्या अनुषंगाने सभासदाला काही शवशषे 
हक्क शर्मळत असतात. तशीच काही कतमव्येही करावी लागतात. नातेसबंंध हा केवळ जीवशास्त्रीय रक्तसंबधं 
नसतो; तर सार्माशजक संकेत व शनयर्म यानंी बनलेला असतो. पती-पत्नी, आई-रु्मलगा, बाप-रु्मलगी, 
भाऊ-बशहण वगैरे नातेसंबधातं जशी काही कतमव्ये व हक्क याची र्माडंणी असते; तसेच स्त्री-पुरुषाच्या लैं शगक 
संबंधाचीही ती र्माडंणी असते. म्हणजे कुटंुबातील कोणत्या स्त्रीने कोणत्या पुरुषाशी लैं शगक व्यवहार करावा, 
याचे ते शनयर्म असतात. रानटी सर्माजात भाऊ-बशहण, बाप-रु्मलगी, आजोबा-नात याचं्यात लैं शगक सबंधं 
असत. पुढे ते शनशषद्ध झाले, म्हणजे नातेसंबधं सार्माशजक शनयर्मानंीच शनयत होत असतात. बहुतेक र्मानव 
वशंशास्त्रज्ञानंी या नातेसंबधं संस्थेचा, व्यक्ती हा घटक र्मानून अभ्यास केला. परंतु डॉ. आंबेडकराचं्या र्मते 
या नातेसंबधं संस्थेत व्यक्तीचाच नव्हे, तर देवाचाही अंतभाव असतो आशण देव हा व्यक्ती म्हणूनच र्मानला 
जात असे. 
 

डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, िाचीन सर्माजात देवाला ‘र्माणूस’ म्हणून र्मानले जात असल्यारु्मळे 
र्माणसाच्या राग, लोभ, िोध, इच्छा, भकू, भावना देवालाही असत. तसेच कुटंुबात देवाचे स्थान शपता, 
र्माता, राजा असे असे. देव जर ‘शपता’ असेल तर कुटंुबातील इतर त्याची ‘रु्मले’ म्हणनूच असत. 
 
देवािंा समार्ाशी संबंध : िाचीन सर्माजात जे शवशवध गट असत, त्या ित्येक गटाचा स्वतंत्र देव असे. ते 
दुसऱ्या गटाच्या देवाची पूजा करीत नसत. देवाचा शत्रू तो त्या सर्माजगटाचा शत्रू. सर्माजगटाचा जो शत्र ू
तो त्याचं्या देवाचा शत्रू. यारु्मळे राष्ट्रीयत्व हे देवाशी वा धर्मांशी शनगशडत होते. देव वा धर्मम बदलल्याशशवाय 
र्माणसाला राष्ट्र बदलता येत नसे. प्रहदु धर्मात देवाची जी युदे्ध होत; ती खरे तर शनरशनराळ्या 
सर्माजगटातील युदे्ध असत. यातून जो नवसर्माज बने, तो शवजयी गटाचे देव स्वीकारीत असे. यारु्मळे प्रहदु 
धर्मात जुन्या देवाचा िभाव जाऊन नव ेदेव आलेले शदसतात. तसेच रानटी सर्माजात देव व धर्मम बापाकडून 
रु्मलाला शर्मळत असे. त्यारु्मळे कोणता देव स्वीकारण्याचे वा नाकारण्याचे स्वातंत्र्य व्यक्तीला नसे. 
 

िाचीन सर्माजगट आपल्या देवाकडून जे आशीवाद र्मागत ते आस्त्र्मक उन्नतीकरता नसत, तर 
अशधक पीक वा शतेी उत्पन्न शर्मळशवण्याबाबत, गुराचंी अशधक पैदास होण्याबाबत वा शत्रूवर शवजय 
शर्मळशवण्याबाबत असत. तसेच देवाकडून जे अपेशिले जाई, ते व्यक्तीकरता नसे तर संपूणम सर्माजाकरता 
असे. 
 

धर्मम हा संघशटत सार्माशजक जीवनाचा एक अपशरहायम भाग आहे. र्माणूस सर्माजातील परंपराचें 
पालन शजतक्या सहजतेने व सवयीने करतो; तसेच तो सर्माजातील देव व धर्माचे पालन करतो. कोणत्या 
सर्माजात जन्र्म घ्यावा हे र्माणसाच्या हाती नसते. पण ज्या सर्माजात तो जन्र्म घेतो, त्या सर्माजात परंपरेने 
चालत आलेला धर्मम त्याला जन्र्मापासून शचकटतो. र्मग तो धर्मम त्याला टाळता येत नाही प्रकवा त्यावर टीका 
करण्याचे स्वातंत्र्यही त्याला लाभत नाही. आपण हाच धर्मम का पाळतो, याचे उत्तर तो फक्त परंपरेत 
शोधतो. धर्मम म्हणजे आपल्या वागण्याचे शनशश्चत शनयर्म एवढेच तो सर्मजतो. 
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आधुणनक समार्ािंा धमु : आधुशनक सर्माजात देवाचा र्माणसाशी असणारा संबंध पूणमपणे बदलला. 
देव र्माणसाचा नैसर्तगक अथाने ‘शपता’ राशहला नाही. तो एकाच कुटंुबाचा वा गटाचा न राहता सावमशत्रक 
झाला. त्यारु्मळे राष्ट्र बदलण्यासाठी देव व धर्मम बदलण्याची आवश्यकता उरली नाही. सार्माशजक 
एकतेसाठी आपला देव व धर्मम टाकून दुसऱ्याचा देव व धर्मम स्वीकारण्याची आवश्यकता उरली नाही. 
आधुशनक सर्माज हा केवळ र्माणसार्माणसानंीच बनला. परंतु शनरशनराळ्या देवाचंी पूजा करणारी र्माणसे 
यानंी आधुशनक सर्माज बनला. िाचीन सर्माजात ‘सर्माज’ हा कें द्रप्रबदू होता. आधुशनक सर्माजात ‘र्माणूस’ हा 
कें द्रप्रबदू झाला. 
 

याचा अथम रानटी सर्माजापासून आधुशनक सर्माजापयंत धर्ममसंस्थेत या धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेत 
बदल झाला. हा बदल िाशंतकारक होता असे डॉ. आबंडेकर म्हणतात. इतकेच नव्हे तर त्याची तुलना ते 
िें च राज्यिातंीशी करतात. या िातंीत देवाचा र्माणसाशंी, देवाचा सर्माजाशी व र्माणसाचा र्माणसाशी 
असणाऱ्या सबंंधात बदल झाला. थोडक्यात, सार्माशजक रचनेत बदल झाला. 
 

आता धर्ममरचना, अथमरचना, राजकीय रचना ह्या परस्पराशंी सबंंशधत असतात. त्यारु्मळे एका िेत्रात 
बदल झाला की, तो अन्य िेत्रातही बदल घडवनू आणतो. परंतु अथम व धर्मम हे एकूण सर्माजरचनेत र्मूलभतू 
घटक असतात. म्हणून अथमरचना व धर्ममरचना या िेत्रात झालेला बदल; हाच एकूण सर्माजरचनेत र्मलूभतू 
घटक असतात. म्हणून अथमरचना व धर्ममरचना या िेत्रात झालेला बदल हाच एकूण सर्माजरचनेत बदल 
घडवनू आणण्यास िायः कारणीभतू असतो. ह्या िेत्रात बदल झाला की त्या बदलाशी शर्मळताजुळता बदल 
राजकीय रचनेत होतो. पण असा बदल कसा होतो? 
 

क्रातंी 
 

िातंी म्हणजे काय? गथम व शर्मल्स म्हणतात, “संस्थापक रचनेतील गुणात्र्मक बदल म्हणजे 
िातंी.” [Hans Gerth and C. Wright Mills- op. cit p. 442] डॉ. आंबेडकर हे र्मान्य करतील. रानटी सर्माजापासून 
िाचीन सर्माजापयंत धर्मात जी िातंी झाली ती उपयुक्ततेवर आधाशरत होती. आधुशनक सर्माजातील 
धर्ममिातंी ही न्यायावर आधाशरत होती. िाचीन सर्माजात ‘सर्माज’ हा कें द्रस्थानी होता. आधुशनक सर्माजात 
‘व्यक्ती’ ही कें द्रस्थानी आली; याचा अथम सर्माजरचनेत जो बदल झाला तो गुणात्र्मक बदल होता. 
 

परंतु डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, पुष्ट्पशर्मत्राच्या राज्यिातंीरु्मळेच बौद्धाचा पाडाव होऊन 
िाह्मण्यवादाने िशतिातंी केली. [Ambedkar B. R. Baws-3, See ch. 11 ‘The Triumph of Brahmanism’] िशतिातंी 
म्हणजे काय? गथम व शर्मल्स म्हणतात, “आर्मच्या र्मते िशतिातंी म्हणजे, जुन्या वा नव्याने केलेल्या 
कायद्याच्या नावाने अगोदरच्या सत्ताधारी गटाने पनु्हा सत्ता बळकावण्याचा केलेला संघशटत व यशस्वी 
ियत्न.” [Hans Gerth and C. Wright Mills-op. cit. p. 442] 
 

डॉ. आबंेडकरानंा ‘िातंी व िशतिातंी’ हा गं्रथ शलहावयाचा होता. परंतु तो अपूणमच राशहला; तरी 
त्यावरून िातंीची वा िशतिातंीची िशिया कशी घडते याचे सैद्धाशंतक शवश्लेषण सापडते. 
 

त्या अपूणम गं्रथात डॉ. आंबडेकराचें एक र्महत्त्वाचे वाक्य आहे. ते म्हणजे, “भारतीय इशतहास 
म्हणजे िाह्मण्यवाद व बौद्धवाद याचं्यातील संहारक संघषम होय.” [Ambedkar B. R. -Baws-3, p. 267. The history 
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of India is nothing but a history of a mortal conflict between Buddhism and Brahmanism] ‘भारतीय इशतहास हा वणम-
वगमसंघषाचा इशतहास आहे.’ असे म्हणणाऱ्या र्माक्सम-आंबडेकर सर्मन्वयवाद्यानंा वा “संपूणम जगाचा इशतहास 
हा वगीय सर्माजाचा इशतहास असून भारत त्याला अपवाद नाही” असे आंबेडकराचें नसलेले वाक्य त्याचं्या 
तोंडी कोंबून डॉ. आबंेडकरावंरील र्माक्समची छाया दाखशवणाऱ्यानंा ही र्मोठीच चपराक आहे. भारतीय 
इशतहासाचे डॉ. आंबेडकरानंी तीन कालखंड पाडले आहेत. त्यानंा ते अशी नाव े देतात. िाह्मणी भारत, 
बौद्ध भारत व प्रहदु भारत. िाह्मणी भारताची जी सर्माजरचना होती ती बौद्ध धर्माने बदलून टाकली. ती 
व्यापक िातंी होती. त्या िातंीने धार्तर्मक, सार्माशजक रचनेत व राजकीय रचनेत बदल घडवनू आणला. 
 

िाह्मणी सर्माजरचना चातुवमण्यावर आधाशरत होती. ती जाशतव्यवस्थेसारखी घट्ट व अपशरवतमनीय 
नसली तरी श्रेणीबद्ध शवषर्मतेवर आधाशरत होती. म्हणजे सर्माजातील गटागटार्मध्ये असणाऱ्या संबधंाची 
अशी रचना झाली होती की, एक गट दुसऱ्या गटाच्या हक्काचंा व शहताचा बळी घेऊन सर्माजरचनेतील 
फायदे लुबाडीत होता आशण तो गट, िाह्मण वगम होता. डॉ. आबंेडकर म्हणतात, (त्या काळी) “िाह्मण वगम 
आपले वचमस्व अबाशधत ठेवण्यात व आपले सार्माशजक, आर्तथक व राजकीय शहत जपण्यात गंुतून गेला 
होता. िाह्मणानंी सवम वगांवर आपले वचमस्व आहे, असा दावा र्माडंला होता. बदु्धाने वचमस्वाचा त्याचंा दावा 
नाकारला व िाह्मणाशंवरुद्ध युद्धच पुकारले.” [Ambedkar B. R. -Baws-3, p. 323] याचा अथम िाह्मणी 
सर्माजरचनेतून िाह्मणाला जे अशधकार, वचमस्व वा सत्ता शर्मळाली होती; प्रकवा त्या सते्तवर त्याचंा दावा होता 
त्यालाच बुद्धाने आव्हान शदले. िातंीसाठी सर्माजगटातील सते्तच्या शवषर्म शवभागणीत िथर्म बदल व्हावा 
लागतो; म्हणजे वरचढ व अशधकार असणाऱ्या गटाची सत्ता नि होऊन त्या सते्तत इतर गटानंा भागीदारी 
शर्मळावी लागते. [Dr. Ambedkar says, “As for myself, I make no mistake about the fact that the essence of all reforms is to 
change the balance of power among the different classess if the lower classess gain some other class must lose. If each class 
remains with no more political power, than before then there will have been normal reform.” Baws-2, p. 375] यावरून एक 
शवधान करता येते :- 
 
१. क्रातंीसाठी सत्तासंघर् ुआवश्यक असतो. 
 

डॉ. आबंेडकर म्हणतात, िाचीन भारतीय इशतहासात िाह्मण-िशत्रय, िाह्मण-शूद्र याचं्यात 
झालेला संघषम, हा सते्तसाठी होता. अथात, इथे सत्ता म्हणजे संस्थेच्या िभाविेत्रातील सत्ता असते. आशण 
ज्या काळात ज्या शठकाणी जी संस्था िभावी असते शतच्यातील ती सत्ता असते. 
 

रानटी सर्माजापासून आधुशनक सर्माजापयंत धर्मांत जो बदल झाला, तो रु्मख्यतः िथर्म 
िर्माणर्मूल्यात झाला. िर्माणर्मूल्य म्हणजे ज्याच्या आधारे सार्माशजक कृती चागंली की वाईट, चूक की 
बरोबर; हे ठरशवले जाते तो शनकष. जुन्या सार्माशजक शनयर्मानुंसार होणारी व्यक्तीची वतमणूक चूक आहे हे 
ठरशवले; तर त्याच्या वतमणकुीत बदल होणे संभवनीय असते. सर्मजा, असा बदल व्यापक िर्माणावर होतो 
आहे असे र्मानले, तर जुन्या सार्माशजक शनयर्मानुंसार होणाऱ्या वतमणुकीला जे ध्येय व हेतू होता त्यात बदल 
घडून येतो. त्यारु्मळे सार्माशजक शनयर्माचं्या संघटनेने बनणाऱ्या संस्थेतही बदल घडून येतो. पण संस्था असा 
बदल स्वीकारीत असताना शतची िभाविेते्र, म्हणजे सत्ता, िशतष्ठा व शवचारसरणी त्या बदलास शवरोध 
करीत असते. इथे जी नवीन िर्माणर्मूल्ये असतात; ती नवीन शवचारसरणी तयार करीत असते. 
ज्ञानशास्त्रीयदृष्ट्या कोणतीच शवचारसरणी पूणमपणे नवी नसते. जुन्याचे र्मूल्यर्मापन करीतच ती नवा आकार 
धारण करीत असते. अशी शवचारसरणी नवी वतमणकू घडवीत असते. या वतमणकुीसाठी आवश्यक असणारे 
सार्माशजक शनयर्म जाणीवपूवमक घडशवले जात असतात. पण असा बदल सहजासहजी होत नाही. जुन्या 
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सार्माशजक शनयर्मानुंसार वागणे; ही र्माणसाची सवय झालेली असते. शशवाय जुन्या गटानंा आपले शहतसंबधं 
त्यागाव े लागणार असतात; त्यारु्मळे ते नव्या िर्माणर्मूल्यानंा शवरोध करतात. यासाठी दुसरे एक शवधान 
करता येते- 
 
२. क्रातंीसाठी मूल्यसंघर् ुआवश्यक असतो. 
 

जॉन उरी म्हणतात की, र्मतभेद व िातंी, भेदाचंी शनशश्चत पातळी असते. तेव्हाच शनर्माण होते. [Urry 

John-Reference Groups and the Theory of Revoluation p. 129] डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “बदलत्या सर्माजात र्मूल्यात 
सतत बदल होणे आवश्यक असते. प्रहदंूनी ही गोि ध्यानात घ्यावी की, जर र्माणसाचं्या कृतीचे र्मूल्यर्मापन 
करण्याचे शनकष असतील तर त्या शनकषातसुद्धा पुन्हा सुधारणा करण्याची तयारी ठेवावी लागते. [Ambedkar 

B. R. -Baws-1, p. 79, 80.] याचा अथम िर्माणर्मूल्ये वा शनकष दोन िकारचे असतात. िचशलत सर्माजरचनेत जी 
र्मूल्ये असतात तीच िर्माण र्मानून, व्यक्तीची कृती चकू वा बरोबर ठरशवणारी िर्माणर्मूल्ये यानंा आपण 
पारंपशरक िर्माणर्मूल्ये म्हणू. उदाहरणाथम, शूद्राने वदेाभ्यास करणे हे चूक आहे; हे ठरशवणारे िर्माणर्मलू्य 
शवषर्मता हे आहे. या िर्माणर्मूल्याचे सर्मतेच्या अशधष्ठानावर पुन्हा र्मूल्यर्मापन होऊन त्यातून ‘नवीन 
िर्माणर्मूल्य’ तयार होते. रानटी सर्माजापासून आधुशनक सर्माजात जो धार्तर्मक बदल झाला; तो रु्मख्यतः 
िर्माणर्मूल्यात बदल झाल्यारु्मळे झाला असे डॉ. आबंेडकर म्हणतात. म्हणून आजची नवीन िर्माणर्मूल्ये 
उद्याची परंपरागत िर्माणर्मूल्ये बनत असतात. ‘सतत बदल’ हे सर्माजाचे लिण र्मानले तरी 
िर्माणर्मूल्यातील सतत बदल हा सर्माजाला अराजकतेकडे घेऊन जात असतो. म्हणून िर्माणर्मूल्यांचे 
आणखी दोन िकार कराव े लागतात : (१) शचरस्थायी िर्माणर्मूल्ये व (२) कालस्थायी िर्माणर्मूल्ये. 
स्वातंत्र्य, सर्मता बंधुता ही शचरस्थायी िर्माणर्मूल्ये होत. सर्माजाची वाटचाल अंशतर्मतः ही र्मूल्ये सर्माजात 
ित्यि उतरशवण्यासाठी करावयाची असते. याच र्मूल्याचं्या आधारे डॉ. आबंेडकर प्रहदु सर्माजरचनेचे 
र्मूल्यर्मापन करतात व भावी सर्माजरचना याच र्मूल्यावर उभारली जावी; अशी भशूर्मका र्माडंतात. 
कालस्थायी िर्माणर्मूल्ये म्हणजे शवशशि काळात शवशशि सर्माजात जेव्हा अवरुद्ध अवस्था येत असते वा संघषम 
शनर्माण होतो; तेव्हा या िर्माणर्मूल्याचं्या आधारे सोडवायचा असतो. 
 

इथे एक िश्न उपस्स्थत होतो. नवीन िर्माणर्मूल्ये कशी शनर्माण होतात? तर ती बदु्धीची शनर्तर्मती 
असतात. डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, जेव्हा सर्माज संकटात सापडतो तेव्हा त्याला त्यातून बाहेर 
काढण्याची वाट दाखवीत असते ती र्मानवी बुद्धी. [Ibid-p. 213] या अथाने सार्माशजक बदल वा िातंी र्माणूस 
करीत असतो. परंतु र्माणसाकरवी होणारी िातंी रु्मख्यतः दोन घटकावंर अवलंबनू असते. एक नेता व 
र्महापुरुष. दोन बुशद्धजीवी वगम. सर्माजाला योग्य र्मागाने नेतो; तो नेता असतो. जो नेता बदु्धीर्मान व 
िार्माशणक असतो तो र्महान असतो. परंतु सर्माजातील दोष घालवनू सार्माशजक, उशद्दिानंा जो गशतर्मान 
करीत असतो तो र्महापुरुष असतो. [Ibid-p. 215] र्महापुरुष इशतहास घडशवतो, हा शसद्धातं तुम्ही र्मान्य करा वा 
करू नका. डॉ. आंबेडकर पुढे म्हणतात, “तुम्हाला र्मात्र ही गोि र्मान्य करावीच लागेल की ित्येक 
सर्माजात बशुद्धजीवी वगम असतो आशण जरी तो सत्ताधारी वगम नसला तरी अशधक िभावी वगम असतो.” [Ibid-
p. 71] यावरून अजून दोन शवधाने करता येतात :- 
 
३. क्रातंीत महापुरुर्ािंी, नेत्यािंी भूणमका आवश्यक असते. 
 
४. क्रातंीसाठी बुद्ीर्ीवी वगु महत्त्वािंा असतो. 
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तरीही िातंी केवळ नेता वा बुशद्धजीवी वगम करीत नसतो. र्मूल्यसंघषम हा परंपरागत र्मूल्ये व नवीन 
र्मूल्ये याचं्यातील संघषम असला; तरी तो वस्तुतः िचशलत सर्माजव्यवस्थेत ज्याचें शहतसंबंध पोसले जातात ते 
व त्या सर्माजव्यवस्थेत अन्यायाला बळी पडतात ते; याचं्यातील संघषम असतो. म्हणनू अन्यायाला जे बळी 
पडतात त्याचंी सार्माशजक बदलासाठी एकजूट, संघटना वा चळवळ र्महत्त्वाची असते. म्हणजेच- 
 
५. क्रातंीसाठी शोणर्तािंंी संघटना आवश्यक असते. 
 

परंतु शोशषताचंी संघटना ‘शशिण’ या घटकावर अवलंबून असते. शशिण हे दुधारी शस्त्र आहे. ते 
जसे िचशलत सर्माजव्यवस्था शटकशवण्यासाठी जशी र्मदत करते, तशीच ती बदलण्यासाठीही र्मदत करीत 
असते. डॉ. आबंेडकर म्हणतात की, “भारतात हे एका वगापुरते (िाह्मण) र्मयाशदत राशहले. त्यारु्मळे त्याचा 
हेतू; आहे ती सर्माजव्यवस्था शटकशवणे हाच राशहला. शशिणाचा शवकास केवळ एकाच वगापुरता र्मयाशदत 
राशहला तर तो उदारर्मतवादास पशरणत होत नाही. त्याचा कल वगाचे शहतसंबधं शटकशवणे व त्याचे सर्मथमन 
करणे याकडेच होतो आशण शोशषताचे रु्मस्क्तदाते शनर्माण करण्याऐवजी र्मग शशिण आहे त्याच पशरस्स्थतीचे 
पाठीराखे व भतूकाळाचे कैवारी शनर्माण करते.” [Ibid-p. 268] 
 

शशिणाचा कल, सर्माजाची स्स्थतीशीलता कायर्म ठेवण्याकडे असतो; हे रसेल र्मान्य करतात. 
तरीपण ते असेही म्हणतात की, “स्वभाव व र्मत तयार करण्याची शशिणाची शक्ती फारच र्मोठी आहे.” 
[Russel Bertrand-op. cit. p. 100] डॉ. आंबेडकरही शशिणाच्या याच पलूैवर भर देतात. कारण शशिण हे 
सार्माशजक दोषाचंी जाणीव करून देऊ शकते. डॉ. आबंेडकर म्हणतात की, “िातंी ही तीन घटकावंर 
अवलंबून असते : १. सर्माजातील दोषाचंी जाणीव असणे, २. अशा दोषारु्मळे कोणीतरी दुःख भोगते आहे हे 
जाणण्याची िर्मता असणे, व ३. शस्त्राचंी उपलब्धता असणे. [Ambedkar B. R.-Baws-3, p. 126] यातील पशहले 
दोन घटक शशिणावर अवलंबून असतात. म्हणजे शशिणारु्मळे सार्माशजक दोषाचंी लोकानंा जाणीव होते 
आशण अशी जाणीव झाली की, त्या सार्माशजक दोषाशंवरुद्ध लोक संघशटत होऊ लागतात आशण संघषम 
करतात. “शशका, संघशटत व्हा व संघषम करा” ही जी घोषणा डॉ. आंबेडकरानंी दशलतानंा शदली होती; शतचे 
सार हेच होते, म्हणून- 
 
६. सामाणर्क बदल लोकाचं्या शैक्षणिक प्रमािावर व पातळीवर अवलंबून असतो. 
 

आता शवधाने २ ते ६. या शवधानाचें सार डॉ. आबंेडकरानंी बदु्धाचें जे वचन साशंगतले आहे; त्यात 
आहे. बदु्धाने केलेली सगळ्यात र्मोठी गोि म्हणजे डॉ. आंबेडकर सागंतात, “त्याने जगाला साशंगतले की, 
र्माणसाचं्या व जगाच्या र्मनात सुधारणा केल्याशशवाय जगात सुधारणा करता येणार नाही.” [Bhagwandas-
Thus Spoke Ambedkar Vol. 2, p. 134] याचा अथम जगात अथवा सर्माजात बदल करण्याअगोदर सर्माजातील 
र्माणसाचं्या र्मनात बदल झाला की सर्माजात आपोआप बदल होतो असा याचा अथम नव्हे. उदा. 
भाडंवलदारानंी आपला संपत्तीवरील हक्क सोडून ती गशरबानंा वाटावी असे त्याचे र्मतपशरवतमन केले की, 
सार्माशजक बदल होईल असे र्मानणे भाबडेपणाचे होईल. भाडंवलदाराकंडे अशधक संपत्ती असते व 
कार्मगाराकंडे नसल्यारु्मळे तो गरीब असतो. त्यारु्मळे भाडंवलदारानंा संपत्तीचा त्याग करावयास लावनू 
सर्मता िस्थाशपत करता येत नसते. भाडंवलदार व कार्मगार असे सार्माशजक गट भाडंवलदाराचं्या 
संपत्तीच्या लालसेने होत नाहीत. सर्माजातील गटशनर्तर्मती ही र्माणसाच्या इच्छेपलीकडील गोि आहे. डॉ. 
आंबेडकर स्पि म्हणतात की, कोणत्या सर्माजात र्माणसाने जन्र्म घ्यावा हे त्याच्या हाती नसते. [Ambedkar B. 
R.-Baws-3, p. 13 “Every human being without choice on his part but simply in virtue of his birth and upbringing, becomes a 
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member of what we call a natural society. He belongs to a certain family and a certain nation.”] तसेच जे सार्माशजक शनयर्म 
र्माणसाची वतमणूक ठरवीत असतात. त्यावरही त्याचा ताबा नसतो. अस्पृश्य सर्माजात जन्र्म घ्यायचा, की 
िाह्मण सर्माजात हे र्माणसाच्या स्वाधीन नसते. पण एकदा का त्याचा अस्पृश्य सर्माजात जन्र्म झाला की, 
अस्पृश्य गट व िाह्मण गट याचं्यात जे सार्माशजक संबधं असतात व ते ज्या सार्माशजक शनयर्माने शनयत होत 
असतात; त्यानुसार त्याला वागणे भाग असते. िाह्मणाने अस्पृश्याला सर्मानतेची वागणूक द्यावी, असे त्याचे 
र्मतपशरवतमन करून अस्पृश्याचीच अन्यायापासून सुटका होत नसते. तसे जास्तीत जास्त व्यस्क्तगत 
स्वरुपात होऊ शकते, सार्माशजक स्वरुपात नाही. अस्पृश्याचंी अन्यायापासून सुटका करण्यासाठी िाह्मण व 
अस्पृश्य या गटात जे सार्माशजक संबधं असतात ते बदलाव े लागतात. परंतु िाह्मण व अस्पृश्य गट 
याचं्यातील संबधं धर्ममसंस्था शनयशंत्रत करीत असते. म्हणून धर्ममसंस्थेत बदल करावा लागतो. परंतु 
धर्ममसंस्थेच्या अनुषंगाने धार्तर्मक-सार्माशजक रचना कायमरत असते. म्हणनू धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेत बदल 
करावा लागतो. परंतु धार्तर्मक-सार्माशजक रचना ही आर्तथक रचना व राजकीय रचना याचं्याशी सबंंशधत 
असते. म्हणनू आर्तथक व राजकीय रचनेतही बदल करणे आवश्यक असते. म्हणजे अस्पृश्य गट हा केवळ 
िाह्मण गटाशीच संबशंधत नसतो; तर संपूणम सर्माजरचनेशी संबशंधत असतो. म्हणनू अस्पृश्याचं्या न्यायासाठी 
संपूणम सर्माजरचनेत बदल करणे आवश्यक असते. यावरून शवेटचे शवधान करता येते. 
 
७. क्रातंी ही भौणतक बदलाने पणरपूिु होऊ शकते. 
 

ज्या भौशतक िातंीसाठी सर्मन्वयवादी, आंबेडकर व र्माक्सम याचंा सर्मन्वय करू पाहतात, त्या 
भौशतक िातंीचा शवचार डॉ. आंबेडकराचं्या तत्वज्ञानातच आहे; ही गोि ते ध्यानात घेतच नाहीत. 
 

सातव े शवधान शनष्ट्पाशदत करताना आपण म्हटले आहे की, कोणत्या सर्माजात जन्र्म घ्यावा, हे 
र्माणसाच्या हाती नसते, तसेच ज्या सार्माशजक शनयर्मावंर त्याची वतमणूक व कृती शनयत होते, त्या 
सार्माशजक शनयर्मावर त्याचा ताबा नसतो. असे असेल तर र्माणूस स्वतः िातंी करतो; या शवधाने २ ते ६ ही 
त्याच्याशी शवसंगत आहेत असे सकृतदशमनी भासेल; पण ती खरी शवसंगती नव्हे. खुद्द डॉ. आबंेडकर 
म्हणतात की, “(इशतहासाच्या बदलात) अर्मानवी िेरणा शनशश्चत कारणीभतू घटक असतात, हे नाकारता 
येत नाही. परंतु अर्मानवी िेरणांचा पशरणार्म र्माणसावरच अवलंबनू असतो, ही गोिसुद्धा र्मान्य करावीच 
लागते. अर्मानवी िेरणाच सवम काही आहे व इशतहासाच्या घडणीत र्माणसू हा घटक नाही असे र्मानण्यात 
र्माक्सम व बकल याचंी चूक झाली.” [Ambedkar B. R.-Baws-1, p. 212 Similarly Dr. Ambedkar says, “Such attempts at 
reform (i. e. to do away with caste institution) however have aroused a great deal of controversy regarding its origin as to 
whether it is due to the conscious command of a Supreme Authority or is an unconscious growth in the life of a human society 
under pecular circumstances. Those who hold the later view will I hope find some food for thought in the standpoint adopted in 
this paper. op. cit. p. 22] र्माक्समवादात सार्माशजक बदल हा अंशतर्मतः उत्पादन साधनाचं्या व उत्पादन 
पद्धतीच्या बदलाबरोबरच होत असतो. खेडेगावात नुसती वीज आली तरी त्यावर शपठाची शगरणी चालू 
लागते. र्मग जात्याची आवश्यकता उरत नाही. वीजेच्या पंपाने पाणी खेचता येऊ लागले की, र्मोटेची गरज 
उरत नाही. र्मग त्याच्या अनुषंगाने उत्पादन सबंंध- ज्याला आपण सार्माशजक सबंंध म्हणतो-बदलतात. 
अर्मानवी िेरणेने होणारे बदल नाकारताच येत नाहीत. पण हे सत्य स्वीकारणे; म्हणजे र्माक्समवाद स्वीकारणे 
नव्हे. 
 

डॉ. आंबेडकर स्पि म्हणतात की, सार्माशजक शनयर्म नेशणवनेे आशण जाशणवनेेही बनतात. जाशणवनेे 
बनू शकणाऱ्या सार्माशजक शनयर्मारुं्मळे एकूण सर्माजरचनेत जाणीवपूवमक बदल करण्याची शक्यता शनर्माण 
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होते. म्हणून शनयोजनाने अथवा सुबद्ध योजनेने, सार्माशजक संबधंाची अशी पुनरमचना करायची की, त्यातून 
व्यक्तीची वतमणूक ही स्वातंत्र्य, सर्मता व बंधुता याने शदग्दर्तशत होईल; कारण व्यक्तीचे स्वातंत्र्य लोप पावते 
ते सर्माजरचनेरु्मळे! म्हणनू व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आशवष्ट्कृत होईल, अशी अनुकूल सर्माजरचना बनशवणे 
आवश्यक ठरते. र्मग यासाठी बदलाची िशिया कशी घडू शकेल? 
 

थोडासा पुनरुक्तीचा दोष पत्करून ही िशिया अशी र्माडंता येईल : सर्मजा, सर्माजात र्मूल्यसंघषम 
सुरू झाला आशण त्यासाठी आवश्यक नेता लाभला व शोशषताचंी संघटनाही शनर्माण झाली. सर्माजातील 
शवशवध गटातं जे िभावी गट असतात; त्याचं्याजवळ धार्तर्मक, आर्तथक व राजकीय सत्ता असते. खालच्या 
गटानंा दडपूनच ते गट सर्माजरचनेतून शर्मळणारे फायदे लुबाडीत असतात. म्हणजे गटागटातील संबधंाचंी 
अशी रचना झालेली असते की, त्यातून वरच्या (सत्ताधारी) गटाचे शहतसंबधं तयार झालेले असतात. हे 
शहतसबंंध दोषपूणम आहेत याची जाणीव होऊन खालचे गट (सत्ताहीन) चळवळ करू लागतात आशण 
आपल्या शहतरिणाथम वरचे गट त्याला शवरोध करू लागतात. इथे संघषम घडतो. म्हणजे र्मूल्यसंघषम, 
सत्तासंघषात पशरणत होतो. 
 

आता सत्ता व र्मूल्ये ही संस्थेची िभाविेते्र आहेत. सर्मजा, एका शवशशि काळी व शवशशि सर्माजात 
धर्ममसंस्था िभावी आहेत. सत्तासंघषम यातं जुन्या गटाचंी िशतष्ठा लोप पावते. तसेच सते्तच्या शवभागणीतही 
बदल होतो. हा बदल धर्ममसंस्थेतही बदल घडवनू आणतो. म्हणजे सर्माजातील शवशवध गटातं जो संबधं 
असतो, त्याला जी धर्ममर्मान्यता असते, ती नि होते. सर्माजातील शवशवध गटाचें परस्परसंबधं, व्यक्तीचे 
गटाशंी व व्यक्तीचे व्यक्तीशी असणारे सबंंध हे सर्माजातील सत्ताधारी गट नि होताच बदलू लागतात आशण 
हे संबंध ज्या सार्माशजक शनयर्मानंी शनयत होतात; त्यातही बदल घडून येतो. यारु्मळे वरच्या गटांची सत्ता, 
िशतष्ठा व र्मूल्येही बदलली जातात. म्हणजेच धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेत बदल घडून येतो. परंतु धार्तर्मक-
सार्माशजक रचना ही आर्तथक रचनेशी शनगशडत असते. धार्तर्मक-सार्माशजक रचना बदलून नवी झालेली 
रचना जुन्या आर्तथक रचनेशी शवसंवादी बनते. धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेतील बदल हा आर्तथक रचनेला 
बदलण्यास भाग पाडतो. हा बदल दोन पातळ्यावंरचा असतो. एक नेशणवचे्या पातळीवरचा व दुसरा 
जाशणवचे्या पातळीवरचा. नेशणवचे्या पातळीवरचा बदल म्हणजे जुन्या धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेचा आर्तथक 
रचनेशी जो संबधं असतो; तो धार्तर्मक-सार्माशजक बदलाबरोबर शवसंवादी बनतो आशण तो आर्तथक रचनेत 
बदल घडशवण्यास भाग पाडतो. पण तो बदल संपूणम आर्तथक रचनेत बदल होण्यास पुरेसा नसतो. नव्या 
िर्माणर्मूल्याचं्या अनुषंगाने जुन्या आर्तथक रचनेतील गटाच्या आर्तथक संबधंाची जाणीवपूवमक पुनरमचना करणे 
आवश्यक असते. उदाहरणाथम, धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेतील अस्पृश्याचें स्थान बदललेले असे र्मानू. पण 
आर्तथक रचनेत त्याचे स्थान खालचेच असते. स्वयंपूणम खेड्यातील आर्तथक रचनेतील त्याचे स्थान 
परावलंबी आहे. ग्रार्मीण उत्पादनाचा शहस्सा त्याला शर्मळतो, तो त्याच्या िशतष्ठेनुसार. के. ईश्वरन यानंा 
कनाटक राज्यातील शशवापूर खेड्यातील पाहणी करताना असे आढळले की, धान्याच्या राशीचा सवात 
वरचा व चागंला शहस्सा हा धार्तर्मक पूजा-अचा करणारा जो वगम असतो त्याला शदला जातो आशण सवात 
तळचा, पाचोळा राशहलेला भाग अस्पृश्यानंा शदला जातो. [K. Ishwarn-op. cit p. 43 and says Dr. Ambedkar, 
“Supposing an officer was distributing dole to a farrune striken people. He would be bound to give greater dole to a person of 
high birth than he would be a person of low birth.” Baws-3, p. 111] अस्पृश्यानंा व खालच्या जातींना आपला व्यवसाय 
बदलता येत नसतो. इतकेच नव्हे, तर त्यानंा आर्तथक सपंत्ती बाळगता येत नाही. एफ, जी. बायली यानंी 
ओशरसार्मधील शबशसपुरा खेड्याची आर्तथक पाहणी करताना अशी वस्तुस्स्थती नोंदवनू ठेवली आहे की, 
“जेव्हा गावगडी अशधक संपत्ती शर्मळवतो आहे असे शदसू लागताच गाव त्याला शवरोध करतो आशण शशिाही 
करतो. या संघषात शवजय नेहर्मी गावाचाच होतो.” [Bailey F. G.-Caste and the Economic Frontier, p. 109] याचा 
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अथम हा की, धर्ममसंस्थेचा आर्तथक ससं्थेवरील असणारा िभाव असतो. म्हणनू हा िभाव नि केल्याशशवाय 
आर्तथक िातंी होणे शक्य नसते. धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेत बदल झाला की, आर्तथक कृतीवरील 
सार्माशजक शनबधं नि होतात. र्मग शबशसपुरा खेड्यातील गावगड्याला अशधक पसैा शर्मळशवता येईल. 
शशवापूर खेड्यातील अस्पृश्याला िाह्मणासारखा व िाह्मणाइतका शहस्सा शर्मळेल. पण हे सवम जाशणवनेे 
करावयाच्या उत्पादनसाधनाचं्या न्याय्य शवभागणीवर अवलंबून असते. खेड्यातील उत्पादनाची शवषर्म 
शवभागणीही शतेीच्या खाजगी र्मालकी हक्काशी शनगशडत आहे. म्हणून डॉ. आंबेडकरानंी ती र्मालकी नि 
करून शतेी सर्माजाच्या र्मालकीची करावी असे साशंगतले. म्हणजे शतेीच्या र्मालकीरु्मळे सर्माजात जे गट 
शनर्माण झालेले असतात ते नि होतील. 
 

परंतु जर्मीनदार, जशर्मनीवरील आपली र्मालकी सहजासहजी सोडत नाही. आपल्या 
शहतसबंंधासंाठी तो शवरोध करतो. र्मग हाच आर्तथक रचनेतील सत्तासंघषम असतो. हा संघषम र्मग आर्तथक 
संस्थेची िभाविेते्र सत्ता, िशतष्ठा व र्मूल्ये नि करतो. ही िभाविेते्र शनयशंत्रत करीत असलेले आर्तथक 
गटातील परस्परसबंंध नि होतात, म्हणजेच संपूणम आर्तथक रचना बदलते. 
 

परंतु धार्तर्मक-सार्माशजक रचनाही राजकीय रचनेशी शनगशडत असते. धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेतील 
बदल, हा राजकीय रचनेतील बदल होण्यास कारणीभतू ठरतो. डॉ. आंबेडकर स्वतःच म्हणतात की, 
“बुद्धाने केलेल्या धार्तर्मक व सार्माशजक सुधारणेनंतर चदं्रगुप्ताने राजकीय िातंी केली. र्महाराष्ट्रात संतानंी 
धार्तर्मक व सार्माशजक सुधारणा केल्यानंतरच शशवाजीने राज्यिातंी केली. शशखाचं्या राज्यिातंीअगोदर 
गुरुनानक यानंी धार्तर्मक-सार्माशजक िातंी केली होती.” [Ambedkar B. R. -Baws-1, p. 44] 
 

वस्तुतः धार्तर्मक व आर्तथक सत्तासंघषम हा राजकीय सत्तासंघषाचे रूप घेतो. कारण आर्तथक व 
धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेतील सत्ताधारी, िशतशष्ठत वगम; राजकीय रचनेतील सत्ताधारी बनत असतात. 
म्हणून राज्यसत्ता आपले शहतसंबधं शटकशवण्यासाठी हा सत्ताधारी वगम वापरीत असतो. म्हणून धार्तर्मक-
सार्माशजक रचनेतील सत्ताधारी गट बदलला की, राज्यसते्तवरील त्याची पकड शढली होते व राज्यसत्ता 
नवीन गटाच्या ताब्यात जाते. म्हणून सार्माशजक-धार्तर्मक िातंीनंतर राज्यिातंी झालेली शदसून येते. 
 

राज्यिातंी म्हणजे सर्माजातील शवशवध गटाचंा, असणाऱ्या सहभागात बदल. जेव्हा असा सहभाग 
सर्माजातील आर्तथक, धार्तर्मक, सत्ताधारी व िशतशष्ठत गटापुरताच र्मयाशदत असतो, तेव्हा राज्यसत्ता ही 
गशरबाचं्या, शोशषताचं्या, पीशडताचं्या शवरोधी असते. शवषर्मता ही आर्तथक-सार्माशजक भेदाचा जसा 
आशवष्ट्कार असतो, तसाच राज्यसते्तच्या शवषर्म शवभागणीचाही आशवष्ट्कार असतो. म्हणून राजकीय शवचारात 
अंशतर्म सत्ता कोणाची हा वाद शनर्माण झाला, आशण शवेटी अंशतर्म सत्ता सवम लोकाचंी, म्हणजे लोकच 
सावमभौर्म; हे िर्माणर्मूल्य शनर्माण झाले. सवमच लोकाचंा राज्यसते्तत सहभाग हा लोकशाही राजकीय रचनेत 
पशरणत झाला, आशण र्मग राजसत्ता ही एकाच गटाची, वगाची शर्मरासदारी न बनता सवम लोकाचं्या 
सहभागाने बनते; या िर्माणर्मूल्याच्या आधारे र्मग ज्यानंा आर्तथक रचनेिारा राज्यसते्तत सहभाग शर्मळत 
नाही, त्यानंा ित्यि राज्यसते्तत सहभाग शर्मळू शकतो. म्हणून जास्तीत जास्त दशलताचंा, शोशषताचंा व 
पीशडताचंा राज्यसते्ततील सहभाग वाढू लागला की, त्याचं्या धार्तर्मक-सार्माशजक रचनेत बदल करता येतो. 
दशलतानंी सत्ताधारी बनाव ेया डॉ. आंबेडकराचं्या घोषणेचे हेच सार होय! इतकेच नव्हे तर ते म्हणतात की, 
“आम्हाला असे शासन हव ेकी, जे लोक सते्तवर असतील ते, आज्ञापालन कुठे संपते व िशतकार कुठे सुरू 
होतो, हे र्माहीत असूनही, सार्माशजक व आर्तथक जीवनाचे शनयर्म बदलण्यास घाबरणार नाहीत.” [Ambedkar 
B. R.- Baws-2, p. 505] 
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या सवम शववचेनावरून एक गोि स्पि होते की, संपूणम सार्माशजक बदलासाठी िथर्म र्मूलतः अथम व 
धर्मम या रचनारं्मध्ये बदल करावा लागतो. हा बदल एका िेत्रात झाला की, अन्य िेत्रातही बदल घडून येतो. 
पण ही शिया पूणमतः यंत्रवत नसते. उदा. धर्ममिेत्रात बदल केला की अथम व राजकीय िेत्रातही नेशणवनेे 
होणाऱ्या बदलाबरोबर जाणीवपूवमक बदल करावा लागतो. 
 

परंतु िथर्म कोणत्या िेत्रात बदल करावयाचा हे त्या िेत्राचा संपूणम सर्माजरचनेवर शकती िभाव 
आहे; यावर अवलंबून असते. डॉ. आंबेडकराचं्या र्मते एका काळी ‘धर्मम’ िभावी असेल तर दुसऱ्या काळी 
‘अथम’ िभावी असू शकतो. िाचीन व र्मध्ययुगीन काळात धर्मम िभावी होता. त्याने र्मानवी सर्माजव्यापाराचंी 
सवम िेते्र आपल्या अंर्मलाखाली घेतली होती. आधुशनक काळात अथम हा घटक िभावी होत गेला. म्हणून 
ज्या काळात जो घटक िभावी असतो त्याला अगोदर बदल करावा लागतो. भारतात जाशतव्यवस्था िभावी 
आहे. डॉ. आंबेडकराचं्या र्मते जाशतव्यवस्थेची र्माडंणी ‘धर्मम’ या घटकारु्मळे झालेली आहे. म्हणनू धर्ममरचनेत 
िथर्म बदल करायला पाशहजे, या धर्ममरचनेत िथर्म बदल केल्याशशवाय अथमरचनेत व राजकीय रचनेत 
बदल करता येत नाही; म्हणून त्यानंी आपल्या सार्माशजक चळवळीत सार्माशजक सुधारणेस अत्यंत र्महत्त्व 
शदलं होते. पण पुढे त्यानंा भारतात अथमरचनासुद्धा िबळ होत चालल्याचे शदसत होते. त्यारु्मळे त्यानंा 
अथमरचनेतही जाणीवपूवमक बदल करण्याची शनकड भासत होती. त्यासाठी त्यानंी राज्यसर्माजवादाचा 
नरु्मना पढेु र्माडंला;-म्हणजे एकूण सार्माशजक बदलासाठी केवळ धर्ममरचनेतच नव्हे, तर आर्तथक रचनेतही 
बदल करावा लागतो, हे पायाभतू तत्त्व आंबेडकर शवचारात अधोरेशखत झालेलं आहे. यातून एक र्महत्त्वाचा 
शनष्ट्कषम शनघतो, तो म्हणजे काही वषांपासून एकूण सार्माशजक बदलासाठी आंबेडकर व आर्तथक बदलासाठी 
र्माक्सम, असा सर्मन्वय साधण्याचा ियत्न काही शवचारवतं करीत होते, तो अनाठायी, फोल व अनावश्यक 
होता. प्रकबहुना र्माक्सम व आंबेडकर याचं्या शवचारातं वरकरणी खूप साम्यस्थळं असली, तरी ताशत्त्वक व 
सैद्धाशंतकदृष्ट्या तसा सर्मन्वय साधणे फार अवघड आहे. 
 

॥ २ ॥ 
 

डॉ. आंबेडकराचं्या समार्रिंनेिंा नमुना 
 

क्लाऊडी लेव्ही स्राऊस म्हणतात की, सर्माजरचना या संकल्पनेचा अनुभशवक वास्तवाशी तसा 
काहीच संबधं नसतो; तर त्या वास्तवावर बाधंलेल्या नरु्मन्याशी खरा सबंंध असतो. [Claude Levi Strauss- 
Structural Anthropology-1 p. 279] अशा नरु्मन्याच्या साहाय्याने आपणाला सर्माजाचे सत्य वास्तव सर्मजून घेता 
येतं. या शनबधंाच्या पशहल्या भागात आपण डॉ. आंबेडकराचं्या सर्माजरचनेचा सैद्धाशंतक ऊहापोह केला 
आहे. याच शसद्धातंाच्या आधारे ते ित्यि भारतीय सर्माज वास्तव र्माडंतात हे आता आपणाला पाहावयाचे 
आहे. 
 

डॉ. आंबेडकराचं्या र्मते सर्माज नेहर्मीच गटागटाने वा वगावगाने असतो. भारतीय सर्माजवास्तवाचा 
‘जात’ हा र्मूल गट आहे. जात ही कधीच एकटी नसते. दुसऱ्या जातीच्या संदभात व संबंधातच जातीला 
अस्स्तत्व व र्महत्त्व िाप्त होतं. यात जातीर्मधील परस्परसंबंधाचंी अशी रचना झालेली असते की, सवात 
वरची व सवात खालची जात वगळता ित्येक जात ही दुसरीच्या वर असते. जातीय पद्धतीची ही अशी उभी 
श्रेणीबद्ध र्माडंणी झालेली असते. यातील सबंंधाची वीण ही धर्मम व अथम या र्मूलघटकानंी तयार झालेली 
असते. त्याची सत्ता, िशतष्ठा, शवचारसरणी ही सवम िभाविेते्र जातीपद्धतीला िाप्त झालेली असतात. त्यारु्मळे 
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शतच्या शहतसंबधंाची पातळी तयार झालेली आढळते. या शहतसंबधंाच्या अनुषंगाने अनेक जातींचा शर्मळून 
एक वगम बनतो. उदा. िाह्मण, िशत्रय व वैश्य या वणातून शनर्माण झालेल्या जातींचा एक वगम बनतो. डॉ. 
आंबेडकर याला ‘उच्च जाती वगम’ म्हणतात. शदू्र वणातून शनर्माण होणाऱ्या जातीचा जो वगम बनतो त्याला ते 
नीच जाती वगम म्हणतात. हे दोन्ही जातीवगम चातुवमण्यम व्यवस्थेतून शनर्माण झालेले असतात. म्हणून ते सवणम 
जातीवगम असतात. 
 

चातुवमण्यम पद्धतीच्या बाहेर ज्या जाती होत्या; त्याचंा ‘अवणम’ जातीगट बनतो. या अवणातील 
जातीचेसुद्धा दोन जातीवगम बनतात. आशदवासी जर्माती व गुन्हेगारी जर्माती याचंा शर्मळून ‘क’ वगम व दुसरा 
अस्पृश्य जातीचा वगम. 
 

जातीपद्धतीिर्माणेच ह्या जातीवगात एक दुसऱ्याच्या वर अशी उभी श्रेणीबद्धता आहे. डॉ. 
आंबेडकरानंी याची र्माडंणी खालीलिर्माणे केली आहे. [Ambedkar B. R. -Baws p. 11] 
 

 
 

यार्मध्ये ित्येक जात ही बशंदस्त व पृथक असते. आता जातींचे एकंदर चार वगम पाडले आहेत. यात 
ित्येक जातीवगम दुसऱ्याच्या खाली असला, तरी दोन जातीवगात एक शवभाजक प्रभत आहे. शतचे स्वरूप 
र्मात्र जाशतवगागशणक वगेवगेळे आहे. डॉ. आंबेडकराचं्या र्मते उच्च जातीवगम व नीच जातीवगम याचं्यार्मधील 
शवभाजक प्रभत फार िीण आहे. त्याचं्यात अलगता आहे. पण पूणमपणे पृथकता नाही. तसेच नीच जातीवगम व 
अवणातील आशदवासी जर्माती, गुन्हेगार जर्माती याचंा जातीवगम याचं्यात शवभाजक प्रभत आहे. ही पण कच्ची 
प्रभत आहे; पण यात ह्या दोन जातीवगात अलगता शनर्माण होते, पण पृथकता शनर्माण होत नाही. उच्च 
जातीवगम, नीच जातीवगम व आशदवासी जर्माती, गुन्हेगार जर्माती याचंा जातीवगम या सवांचा शर्मळून एक 
जातीवगम बनू शकतो. हा जातीवगम व अस्पृश्य जातीवगम याचं्यार्मध्येसुद्धा एक शवभाजक प्रभत आहे. ही प्रभत 
र्मात्र पक्की व र्मजबतू आहे. यारु्मळे या दोन जातीवगात पूणमपणे पृथकता शनर्माण होते. यासंबधंीची रचना 
आकृती २ र्मध्ये दाखशवलेली आहे. 
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आकृती २ 

 
 
 

यार्मध्ये-जातीवगम Ⅰ म्हणजे उच्च जातीवगम 
जातीवगम Ⅱ म्हणजे नीच जातीवगम 
जातीवगम Ⅲ म्हणजे आशदवासी जर्माती व गुन्हेगार जर्माती 
जातीवगम Ⅳ म्हणजे अस्पशृ्य जातीवगम 

 
यार्मध्ये आपण अस्पृश्याचं्या दजाबरोबरचे नाही; ह्या एकत्र रु्मद्यावर शतन्ही जातीवगम अस्पृश्य 

जातीवगाच्या शवरुद्ध एकत्र येतात. यारु्मळे अस्पृश्य जातीवगापासून पृथक, पूणमपणे तुटलेल्या व उपरा 
ठरतो. पशहल्या व दुसऱ्या जातीवगातील प्रभत शठसूळ असल्याने ती ढासळता येते. 
 

डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, सवणम जातीवगातील जातींना आपण उच्च जातीवगम व नीच जातीवगम 
असे संबोधले आहे. परंतु अवणातील जातीवगाना आपण नीचतर जातीवगम व नीचतर्म जातीवगम असे 
संबोशधले नाही. आशण तीच गोि बरोबर आहे. कारण सर्मजा, त्यानंा तसे संबोशधले तर ते एका संपूणमतेचे 
अशवभाज्य भाग बनतात. पण वस्तुतः ते तसे नाहीत. सगळ्यात शवेटचा व पूणमपणे पथृक असलेला अस्पृश्य 
जातीवगम हा चातुवमण्यांतगमत आहे. अस्पशृ्य जातीचे इतर जातींच्या सबंंधात वतमणकुीचे सर्माजशनयर्म अगदी 
सुस्पि आहेत. तशी गोि अवणातील आशदवासी जर्माती व गुन्हेगार जर्माती याचं्याबाबत नाही. ते व सवणम 
जातीतील फरक केवळ सासं्कृशतक स्वरूपाचा आहे आशण त्यानंा वणमपद्धतीर्मध्ये सार्मील होण्यापासून सक्त 
शवरोध व कडक िशतबधं नाही. त्यारु्मळे जातीवगम Ⅱ व जातीवगम Ⅲ याचं्यातील प्रभत शठसूळ नसली तरी 
र्मजबूतही नाही. यारु्मळे जातीवगम Ⅰ, Ⅱ, व Ⅲ हे एकत्र येऊन वतुमळातंगमत वतुमळ असं स्वरूप धारण करतात. 
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पण अस्पृश्य वगम र्मात्र पायातील चपलेसारखा आहे. चप्पल शरीराचा भाग नसते, पण वापरण्याकशरता ती 
पायात घालता येते व र्मग शतचा शरीराशी संबधं येतो. ती पायातून बाहेर काढली की शतचा शरीराशी सबंधं 
तुटतो. हा सगळा रचनाबधं आकृती-२ वरून अशधक सोपेपणाने सुस्पि होतो. पण डॉ. आंबेडकरानंी 
स्वतःच ह्या रचनाबधंाची आकृती काढलेली आहे. [शकत्ता पा. 167] पण ती अपूणम आहे. ती आकृती, आकृती 
िर्माकं ३ र्मध्ये दशमशवली आहे. त्याचे आपण सोयीसाठी ‘अ’ व ‘ब’ असे दोन भाग पाडले आहेत ‘अ’ 
भागातील रचनाबधंाचं स्वरूप अगोदर शदलेल्यािर्माणेच आहे. ‘ब’ भागातील आकृती र्मात्र डॉ. 
आंबेडकराकंडून शरकार्मी राशहलेली आहे. वरील शववचेनाच्या आधारे ती आपणाला भरता येईल. आकृती 
िर्माकं ४ र्मध्ये ती भरलेली आहे. 
 

आकृती ३ (अ) 

 
 

आकृती ३ (ब) 
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आकृती ४ 

 
 

यार्मध्ये ABCD हा उच्च जातीवगम, CDEF हा नीच जातीवगम, DC ही या दोन्ही जातीवगातील 
शवभाजक प्रभत, ती शठसूळ असून ढासळून टाकता येते. तसेच NO ही वगम Ⅱ व वगम Ⅲ याचं्यातील शवभाजक 
प्रभत ही प्रभत शठसूळ नाही व र्मजबूत पण नाही. या शतन्ही वगाचा शर्मळून LMQP हा एक वगम बनतो. पण तो 
एकशजनसी सजातील वगम नाही. ह्या सवांपासून वगेळा, पृथक वगम अस्पृश्य हा आहे. ABCD + CDEF 
म्हणजे ABEF हा सवणम आहे. NOQP हा अवणम वगम आहे. तो सवणम वगासंगे एकत्र येऊ शकतो आशण त्याचा 
शर्मळून LMQP हा एक वगम बनतो. पण अस्पशृ्य र्मात्र वगेळा व पृथकच राहतो. 
 

हा सर्माजरचनेचा एक िकारचा सागंाडा आहे. धर्मम व अथम हे घटक त्यात चतैन्य भरतात. 
वगावगातील संबधं म्हणजे दोन वगातील र्माणसाचंा परस्पराशंी होणारा दैनंशदन व्यवहार. धर्मम घटक या 
व्यवहाराचे शनयतं्रण करतो. धर्ममसंस्थेचे िभाविेत्र असणारी सत्ता व िशतष्ठा उच्चजाती वगाला िाप्त होते. 
पण उच्च जातीवगम व नीच जातीवगम याचं्यातील शवभाजक प्रभत शठसूळ आहे. म्हणून शूद्र वणातील नीच 
जातीवगालासुद्धा सत्ता व िशतष्ठा िाप्त होते. आताच्या सदंभात इतर र्मागास जाती म्हणजे हा वगम होय. हा 
वगम सत्ता व िशतष्ठा नसणाऱ्या अस्पृश्य जातीचे एकूण सार्माशजक व्यवहार शनयंशत्रत करतो. वगावगातील 
एकूण दैनंशदन सार्माशजक व्यवहार हा परंपरागत सर्माजशनयर्मानंी शनयत होत आलेला असतो. म्हणून त्या 
सर्माजशनयर्माशंवरुद्ध पाशवत्र्यता, शुशचता व र्मागंल्य बहाल केलेले असते. म्हणनू त्या सर्माजशनयर्माशंवरुद्ध 
वतमन हे धर्ममबाह्य वतमन असते. अशा िकारच्या सार्माशजक वतमणुकीच्या सातत्याने एक र्मूल्यव्यवस्था बनते. 
ती र्मग एक शवचारसरणी असते वा तत्त्वज्ञानही असते आशण त्याच्या अनुषंगाने सार्माशजक व्यवहाराचे 
सर्मथमन करता येते प्रकवा सर्माज-शनयर्माचें उल्लंघन करणाऱ्यास त्याच्या आधारे शशिा करता येते. 
 

के. ईश्वरन यानंी शशवापूर खेड्याचा पाहणी अभ्यास केला. तेथील सर्माजाचा त्यानंी जो रचनाबधं 
र्माडंला तो असा : 
 

वगम जाती 
Ⅰ १. प्रलगायत 

२. िाह्मण 
३. जैन 
४. वैश्य 
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            ५. पाचंाल 
Ⅱ र्मराठा 

राजपूत 
Ⅲ कुरूब 
Ⅳ रु्मस्स्लर्म 
Ⅴ बारीकर (गावगडी) 

तालवार (गावगडी पारधी) 
कोरावा (वाजंत्री, टोपल्या बनशवणे) 

Ⅵ होशलया (अस्पृश्य) 
 

हा सर्माजरचनाबंध देऊन के. ईश्वरन म्हणतात की, ही रचना धर्मम व कर्मम या सकंल्पनाशंी फार 
जवळकीने संबशंधत आहे. [R. Ishwarn. - op. cit. p. 42] इथे धर्मम म्हणजे सवम कायदे व वतमणुकीचे सर्माजशनयर्म. 
डॉ. आंबेडकराचंा रचनाबंध स्थूल स्वरूपाचा आहे, तर के. ईश्वरन् यानंी शदलेला रचनाबंध सूक्ष्र्म स्वरूपाचा 
आहे. पण यात ‘धर्मम’ या घटकाला शर्मळालेले र्महत्त्वपूणम स्थान हे डॉ. आंबेडकराचं्या शसद्धातंाला पाठबळ 
देणारं आहे. 
 

आता; धर्ममरचना ही अथमरचनेशी शनगशडत आहे. अथमरचनेतील र्माणसाचें परस्परसंबंध हे 
उत्पादनिशियेने शनशश्चत होत असतात. यात संपत्तीची र्मालकी व संचय ही र्माणसाची सर्माजात सत्ता व 
िशतष्ठा वाढशवण्यास कारणीभतू होत असते. यारु्मळे धर्ममरचना िेत्रातील अस्पशृ्याचे स्थान सतत व कायर्मच ं
तळाचं असल्याने त्यानंा संपत्ती बाळगण्यास िशतबधं केलेला आढळतो. अथमरचना िेत्रातील सत्ता व िशतष्ठा 
ही र्मग उत्पादन-साधनाचंी र्मालकी असणाऱ्या वगाला िाप्त होते. त्यारु्मळे उच्च जातीवगमच हा उत्पादन-
साधनाचंी र्मालकी असणारा वा त्याच्यावर िभाव गाजशवणारा वगम असतो. शशवापूर खेड्याच्या रचनाबधंात 
‘प्रलगायत’ हा उच्च जातीवगातील आहे. शशवापूरर्मधील एकूण शतेीजशर्मनीच्या ३/५ शतेजर्मीन या जातीच्या 
ताब्यात आहे. ज्याचंी शनखळ शतेीवर उपजीशवका होते अशा ६९७ व्यक्तीपैकी ३१२ प्रलगायत, १२६ र्मराठा, 
५८ रु्मस्स्लर्म तर ३ िाह्मण व्यक्ती होत्या. तरीपण धर्ममिेत्रातील उच्च जातीवगातील व्यक्तीचं श्रेष्ठ स्थान हे 
नेहर्मीच अथमिेत्रातसुद्धा श्रेष्ठच असत नाही. शशवापूरर्मधील पुजारी उच्च जातीवगातील आहे व तो गरीबही 
आहे. अस्पृश्य जातीवगम हा र्मात्र सातत्याने किकरी म्हणूनच आढळतो. त्याची उपजीशवका नेहर्मीच उच्च 
जातीवगम व नीच जातीवगम याचं्यावर अवलंबनू असलेली आढळते. 
 

व्यवसाय म्हणजे र्माणसाच्या अशा आर्तथक कृती की, त्याचं्यारु्मळे र्माणसाला सातत्याने उत्पन्न 
शर्मळते. असा व्यवसाय व जात याचंा अन्योन्यसंबधं आहे. पण ते केवळ आर्तथक संबंध नाहीत. जन्र्माने 
अगोदर ‘जात’ िाप्त होते. जात शनशश्चत झाली की र्मग जातीचे व्यवसाय, जातीपद्धतीतील एकूण वतमणकूही 
शनशश्चत होते. म्हणनू जातीपद्धतीतील र्माणसाचा व्यवसाय हा केवळ आर्तथक संस्थेच्या संदभात पाहता येत 
नाही. तसेच जातीव्यवसायाला शनखळ धर्ममससं्थेच्या संदभातही जोखता येत नाही आशण यारु्मळेच जो 
धर्ममिेत्र व अथमिेत्र याचं्या परस्परसंबधंाचा उत्तर्म दाखला ठरतो. 
 

धर्ममिेत्र, अथमिेत्र याचं्याशी राजकीय रचनासुद्धा सबंंशधत आहे. धर्मम व अथमरचना िेत्रातील सत्ता व 
िशतष्ठा िाप्त झालेला जातीवगमच राजकीय िेत्रातील सत्ता हस्तगत करतो. म्हणजे उच्च जातीवगम व नीच 
जातीवगम एकत्र येऊन सत्ताधारी वगम बनतात; तर आशदवासी व गुन्हेगार जर्माती याचंा वगम व अस्पृश्य 
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जातीचा वगम हे सतत व कायर्मचे सत्ताहीन ‘िजा’ म्हणूनच राहतात. यारु्मळे राज्यकता वगम आपल्या 
शहतसबंंधाचं्या रिणासाठी ही शोषणात्र्मक व अन्यायी सर्माजरचना कायर्म शटकशवण्यासाठी राज्यसत्ता 
वापरतो. 

♦♦ 
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डॉ. गेल ऑमव्हेट : डाव्या चळवळीच्या अभ्यासक. शवशषेतः बाह्मणेतर चळवळीच्या सार्माशजक, सासं्कृशतक उठावाचे व्यासगंी सशंोधन. 
पुढील पुस्तके िकाशशत-(१) कल्चर शरव्होल्ट इन कलोशनयल सोसायटी : द नॉन िाह्मीन र्मूव्हर्मेंट इन वेस्टनम इंशडया, १८७३ ते १९३०, (१९७६), 
(२) वुई शलॅ स्र्मॅश शधस शिझन : इंशडयन वरू्मन इन स्रगल (१९८०), (३) रेव्होल्यूशन : इंशडयाज् न्यू सोशल र्मूव्हर्मेंट (१९९३), (४) दशलत स् अँड 
डेर्मोिेशटक शरव्होल्यूशन (१९९३). अरे्मशरकेत कॅशलफोर्तनया शवद्यापीठात र्माजी िाध्याशपका, सध्या भारतात 
 
२ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि स्वातंत्र्यपूवु काळातील दणलत िंळवळ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
महाराष्ट्र, आंध्रिदेश आशण कनाटक ह्या तीन भाशषक शवभागातंील दशलत चळवळीचा अभ्यास करीत 
असताना िारु्मख्याने काही गोिी ध्यानात येतात. ह्या काळात शनर्माण झालेली दशलत चळवळ ही 
वसाहतवादी िभावातून आशण भारतीय जातीयतेवर आधारलेल्या सर्माजव्यवस्थेतून ह्या उपखंडात, १९१७ 
नंतर उभी राशहलेली आढळते. 
 

ित्येक भाशषक शवभागार्मध्ये वगेवगेळ्या चळवळी असे ह्याचें १९२० पयंतचे स्वरूप होते. परंतु १९३० 
च्या र्मध्यापयंत ह्या सगळ्या चळवळी एकवटून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या नेतृत्वाखाली आल्या. 
भारताच्या सर्मकालीन इशतहासार्मध्ये ह्या चळवळी शदू्रानंा हाताशी धरून बाह्मणेतरानंी चालशवलेल्या व 
जातीयशवरोधी चळवळी अशी त्याचंी नोंद केलेली आढळते. राष्ट्रीय चळवळीचा िभाव एका बाजूला तर 
साम्यवादी आशण सर्माजवादी लोकाचें नेतृत्व लाभलेली उच्चवगीय आशण जनसार्मान्याचंी चळवळ दुसऱ्या 
बाजूला ह्यारु्मळे स्वातंत्र्यपूवमकाळात राष्ट्रीय लढा आशण सर्माजपशरवतमन यास वगे लाभला होता. ह्या 
संदभातूनच आंबेडकराचं्या नेतृत्वाचा अभ्यास केला पाशहजे. आंबेडकरवाद, गाधंीवाद आशण र्माक्समवाद 
याचं्या शवचाराचें वगेळेपण व त्याचंी परस्परावंरील शियािशतशिया याच संदभात जाणनू घेतल्या पाशहजेत. 
 

दशलत चळवळीची व्याख्या करीत असताना सुधारलेल्या प्रहदु सर्माजातील हलक्या 
जातीशवषयीच्या दृिीकोणाची र्मीर्मासंा करणे आवश्यक आहे. त्याचिर्माणे जाशतशनर्मूमलन चळवळीचा आधार 
शोधतानंा सर्माजघटकाचें स्वयंभतु्व आशण नकारपद्धती, वशंश्रेष्ठतेच्या भावनेतून आलेली अहंर्मन्यिवृत्ती, 
त्याचबरोबर अप्रहदू लोकाकंडे वाशंशक आशण कुलश्रेष्ठतेच्या िवृत्तीतून वगेळेपणाने पाहण्याची दृिी याचेंही 
भान ठेवण्याची गरज आहे. ह्याबरोबर रु्मसलर्मान आशण बाकीच्या अप्रहदू सर्माजाचा गट याचं्याबाबत शवचार 
करण्याची वृत्तीही ध्यानात घ्यायला पाशहजे. दशलतरु्मक्ती चळवळ अशा स्वयशं्रेष्ठतेच्या भावनालयात 
वावरणाऱ्याशंी सर्मझोता करायचे तर नाकारतेच; पण आर्तथक शोषणाला जातीश्रेष्ठतेचा आधार देऊन 
सार्मान्यजनाचं्या सर्मूहार्मध्ये आशण हलक्या जातीच्या अन्य प्रहदंूर्मध्ये (अिाह्मण प्रकवा बहुजनसर्माज) 
दुफळी शनर्माण करणाऱ्या िवृत्तीवरही हल्ला चढशवते. अशशशित सर्मूह, श्रर्मजीवी वगम आशण अशभजनवगम ह्या 
दशलतापेंिा वगेळा आहे हे भासवनू स्वाथमपोषण करणाऱ्यानंाही दशलत चळवळ नकारात्र्मक भशूर्मकेतून 
पाहाते. 
 

शिशटश वसाहतीच्या राजवटीत ज्या तऱ्हेने सार्माशजक सुधारणाकंडे एका स्थूल दृिीने पाशहले जात 
होते. ह्या काळात काँगे्रसच्या वतीने र्म. गाधंीजी आशण दुसरीकडे प्रहदुर्महासभा संघटना; सुधारणावादावर 
हक्क सागंत असत. पण हे करताना ते अशा नेत्यानंा प्रकवा लोकानंा हाताशी धरून पुढारी म्हणून शर्मरवीत की 
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ज्यार्मध्ये, बाबू जगजीवनरार्म, नागपूरचे गणेश अक्काजी गवई प्रकवा तशर्मळनाडूचे एर्म. सी. राजा ह्यांसारखे 
लोक असत. दशलत संघटनेच्या तीव्र लढ्याचा अनुभव हैद्राबाद राज्यातील दशलत चळवळींना (श्यार्मसुंदर 
वगैरे) आणून शदला आशण आज बंगलोरर्मधून येणाऱ्या ‘दशलत व्हॉईस’ र्मध्ये प्रकवा नागपुरातून शनघणाऱ्या 
‘बहुजनसंघषम’ र्मध्ये याचे ित्यंतर पाहावयास शर्मळते. 
 

अखेरीस डॉ. आंबेडकर हेच दशलत चळवळीचे आशण दशलताचं्या रु्मक्तीलढ्याचे खरेखुरे नेते म्हणून 
स्वीकाराव ेलागतात. शोषणाशवरुद्ध उभारलेल्या िाशंतकारक लढ्याचे ते अग्रदूत म्हणाव ेलागतात. इतकेच 
नव्हे; तर वगमजातीच्या तत्वज्ञानाशवरुद्ध लोकानंा एकत्र करून त्याचें िशतशनशधत्व करणारे ते िरु्मख पढुारी 
होत. पोथीशनष्ठ पद्धतीने लढा देणारे भारतातील र्माक्समवादी; ज्यानंा येथील सार्माशजक िवृत्ती आशण त्याचंी 
ताशत्त्वक िकृती याचंा रे्मळ घालणे शक्य झाले नव्हते; त्याचं्यावर र्मात करून डॉ. आबंडेकरानंी भारतातील 
शववशित सार्माशजक वस्तुस्स्थती ध्यानात घेऊन सार्माशजक आशण आर्तथक न्यायाच्या एकात्र्मतेसाठी दशलत 
चळवळ िथर्म गशतर्मान बनशवली. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी १९३६ साली शनर्माण केलेल्या स्वतंत्र र्मजूर पिाच्या स्थापनेपासून 
काय अशभिेत होते, हे ियोगािारे पडताळून पाहाता येते. डॉ. आंबेडकराचें राजकीय स्थान या कालखंडात 
अन्य साम्यवादी आशण सर्माजवादी नेत्यानंा जे जर्मले नाही त्यारु्मळेच वगेळे होते यात शकंाच नाही; कारण 
हे नेते काँगे्रसच्या ध्येयधोरणात नुसते सार्मील झाले होते आशण साम्यवाद्यानंा र्मात्र प्रकशचत जाणीव झाली 
होती. पण ती कम्युशनस्ट पद्धतीची ‘श्रशर्मक सार्मान्य पाटी’ची घोषणा करण्याइतपतच होती. परंतु स्वतंत्र 
र्मजूर पिाची शनर्तर्मती र्मूळ धरू शकली नाही; कारण िारु्मख्याने अन्य राजकीय शक्तींचे; शवशषेतः वार्मपंथी 
शक्तींचे त्यानंा पाठबळ शर्मळाले नाही व तो पि र्मग ‘अशखल भारतीय शडे्यलू्ड कास्टस् संघटना’ म्हणून 
र्मागे पडला. ह्या संघटनेच्या उद्घाटनाच्या वळेीच सुधारणावादी सवम िकारच्या शोषणाशवरोधी दशलत 
संघटना असे त्याचे शर्मश्रण झालेले शदसते. त्यातून पुढे ही जातीयताशवरोधी तीव्र लढा देणारी चळवळ, 
जातीसाठी काही सवलती शर्मळवनू घेणारी चळवळ असे रूप धारण करीत गेली. 
 

डॉ. आंबेडकराचं्या अखेरच्या काळार्मध्ये आशण संयुक्त र्महाराष्ट्राच्या चळवळीत त्याचिर्माणे 
धर्मांतराच्या घोषणेत व कृतीत आशण शरपस्ब्लकन पिाच्या सुधारणातं हे पशरवतमन उदाहरण म्हणनू 
पाहावयास शर्मळते; पण आता आंबेडकरवाद म्हणून ज्याला र्मान्यता िाप्त होते आहे; त्याकडे पाशहल्यावर 
हेदेखील तात्काशलक भावनात्र्मक िवतमन ठरेल असेच म्हणावसेे वाटते. 
 

हे दोष, िारु्मख्याने जातीय शोषणाला फक्त धर्ममच कारणीभतू आहे हे एक गृशहतक पके्क धरल्यारु्मळे; 
आशण र्माक्समवादाचा याशंत्रक शवचारपद्धतीचा पगडा सवमत्र आहे असे त्या काळाचे पशरर्माण स्वीकारल्यारु्मळे, 
आलेले असावते. कारण स्वस्त उपयुक्ततावादी दृिीकोणातून वगमशवग्रहाचा अथम स्वीकारल्याची ही 
िशतशिया होती. ज्यार्मध्ये जातीचा शवचारही नसेल, असा आदशमवाद यातून जोपासला गेला आशण खाजगी 
र्मालर्मते्तचे सरकारीकरण करण्यात यश आले की जरे्मल अशी दृिी आली. पण हे बरोबर नव्हते; कारण 
सत्ता ही शोषक ठरू शकते आशण सते्तर्मध्ये बाह्मणाचंाच सहभाग िारु्मख्याने असतो. हीच गोि डॉ. 
आंबेडकराचें पूवमसुरी शवचारगुरू र्म. जोतीराव फुले यानंीही नर्मूद केली होती. 
 

दशलतरु्मक्ती चळवळीला; त्यारु्मळे ह्या अपुऱ्या गरजानंी पशरपूणमता िाप्त होऊ शकली नाही. त्यारु्मळे 
हा लढा बशंदस्त व एकसंघ होऊ शकला नाही. ह्यारु्मळे चळवळ खुली व रु्मक्त राशहली आशण र्मूळच्या 
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गाभ्याला हात घालून िश्नाचंी सोडवणूक न करता दशलताचें शोषण करण्यास काँगे्रसला वाव शर्मळाला. 
अशा तऱ्हेच्या युक्त्यानंी त्यानंी व्यवहारनीती अवलंशबली. 
 

डॉ. आंबेडकराचें ‘िाचीन भारतातील िातंी आशण िशतिातंी’ यावरील ऐशतहाशसक शटपण या 
दृिीने रु्मद्दार्म अभ्यासण्यासारखे आहे. आंबेडकरवादाच्या आशण र्माक्समवादाच्या उशणवाचें आकलन, त्या 
काळाच्या राजकीय स्स्थत्यतंराच्या संदभात करून घेणे म्हणून अगत्याचे ठरते. ह्याच घटकाने िाचीन 
भारतातील सर्मस्याचंी उकल करण्यात व त्या सर्मजून घेण्यात ह्या गं्रथाचे र्महत्त्वाचे स्थान आहे. 
 

आपली राजनीती शनशश्चत करताना गाधंीवादाने काँगे्रस पिात िरु्मख भशूर्मका पार पाडली आहे. ही 
बाधंणी, िशसद्ध नेहरू सूत्रािर्माणे झाली आहे. तेथे सरळ सरळ उद्धारकत्यांची भशूर्मका घेतली गेली आशण 
जाशतसुधारणा करून ‘हशरजनोद्धारा’साठी शसद्ध होण्याची काँगे्रसने हाळी शदली. अित्यिशरत्या र्मात्र त्याचें 
र्मूखंडत्व बाबू जगजीवनरार्म याचं्यासारख्या नेत्याला रु्मद्दार्म शदले- ज्यानंी ‘शोशषत वगम संघटना’ स्थापन 
केली आशण डॉ. आबंेडकरानंा पयाय उभा केला. शबहारातील ‘शबहार खेतर्मजूर संघ’ हा लढाऊ शतेर्मजूर 
संघटनेला उत्तर म्हणून उभा करण्यात काँगे्रसची हीच चालबाजी होती. त्यारु्मळे आंबेडकरानंी काँगे्रसला 
‘बूर्झ्वा िाह्मणाचंी संघटना’ म्हणून सबंोशधले आहे. र्मध्यजातीच्या शवरोधात उच्च आशण नीच जातीचे लोक 
संघशटत करून त्यानंा र्मताचें आवाहन करण्याची पद्धतशीर नीती होती. 
 

र्मागासवगीय, खऱ्या अथाने दशलताचें शत्रू आहेत असे शचत्र उभे करून आशण ग्रार्मीण भागातील 
गशरबानंा संघशटत करून, त्यानंा तडजोडवादी बूर्झ्वांची साथ घेऊन बहुजनाचें-सार्मान्याचें-आव्हान उभे 
करण्याचा हा धूतम युक्तीवाद होता. इ. स. १९६७ नंतर श्रीर्मती इशंदरा गाधंी यानंी ‘गशरबी हटाव’ ही घोषणा 
करताना काँगे्रसच्या ह्या पुरातन राजनीतीचेच सुधाशरत रूप वापरलेले शदसते. 
 

ही शवचारधारा इतकी ित्ययकारी वाटत होती की, सर्माजवादाचा नारा ती देत होती. त्याला 
दीघमकाळापयंत दशलत चळवळ बळी पडली आशण डावी र्मास्क्समसस्ट र्मंडळीही शतची ‘री’ ओढायला लागली 
होती. १९३० पासूनच काँगे्रसने दशलत आशण श्रशर्मकाचं्या बाबतीत जे ठरशवले होते, शतथपयंत ह्या 
शवचारसूत्राची पाळेरु्मळे जाऊन शभडलेली शदसतात. 
 

तडजोडवादी बूर्झ्वा आशण िाह्मणाचं्या काँगे्रसी युस्क्तवादाच्या यशारु्मळे येथल्या र्माक्समवाद्याचें 
अपयश िकषाने उठून शदसते. पण र्माक्समवाद्याचं्या अपयशाचे एक कारण म्हणजे ज्या याशंत्रकतेने 
भौशतकवाद आशण ऐशतहाशसक वस्तुवादाचा त्यानंी अशंगकार केला; त्यात तो अशधक आहे असेच म्हणाव े
लागेल. कारण त्यानंी या देशातील जाशतव्यवस्था, प्रलगवचमस्व आशण इतर तथाकशथत वगमशवहीनतेचे िश्न 
याचंी गल्लत करून सगळी चळवळच शनस्ष्ट्िय बनवनू टाकली. १९७० च्या सुर्मारास भारतातील साम्यवादी 
शवचारवतंात जे शवभाजन झाले आशण वैचाशरक गोंधळ उडाला त्यारु्मळे भारतीय सर्माजवादी र्मंडळीचा 
पुरताच फज्जा उडाला. 
 

ह्या नव्या सार्माशजक चळवळीच्या िारंभाने जी िारु्मख्याने व्यवस्थशवरोधी चळवळ होती ती १९८० 
पयंत जवळजवळ संपुिातच आली. असे घडले तरी, कुठलीही स्पि अशी पयायी शवचारिणाली प्रकवा 
तत्त्वधारा या घटकाची उणीव भरून काढायला, उद्भतु झाली नाही. सैद्धाशंतक आशण ित्यिातही अनेक 
आव्हाने पोथीशनष्ठ र्मास्क्समस्टापंुढे उभी राहूनही हे घडले नाही. 
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दणलत िंळवळ : ऐणतहाणसक आणि सामाणर्क पार्श्ुभूमी 
 

र्मध्यर्मवगीय प्रकवा सार्मान्य शवचारसूत्रानंी जाशतव्यवस्थेच्या शवळख्याचा पुरता खुलासा करता येणे 
शक्य होत नाही. शोषणिणाली, शवरोधाभास आशण खालच्या जातींच्या लोकानंी वशरष्ठ जातीचे अशधकार 
स्वीकारलेलेच आहेत, वणमश्रेष्ठतेवर आधारलेली र्मूल्ये आशण िथा ही ऐशतहाशसक गोि आहे, असे 
र्मानण्याकडेच बहुतेकाचंा कल असतो. दशिण आशशयातील सार्माशजक व्यवस्थेकडे पाशहले तर हा 
जाशतभेद हा शाश्वत आशण कधीही न बदलता येणाराच भाग आहे; असे वाटण्यासारखी अवस्था आहे. 
 

पंथशनष्ठ र्मास्क्समस्टानंी ‘जात’ हा उपलब्धीचा वरवरचा स्तर आहे असे र्मानण्याची चूक केल्याने, 
सर्माजातील त्याचे ित्यिातले स्थान सर्मजून घेण्यात ते अपयशी ठरले. अशभजन वगम जो इतराचें शोषण 
करतो, त्याचे शनशश्चत संकल्पनात्र्मक भान न ठेवल्यारु्मळे हे घडलेले शदसते. 
 

अलीकडे जाशतव्यवस्थेचा आशण शोषणाचा अन्वयाथम लावण्याचा जो ियत्न शवशषेतः कॉ. शरद 
पाटील याचं्यासारख्या नव्या र्माक्समवाद्याकंडून लावला जातो, त्याच्याही पलीकडे जाण्याची आवश्यकता 
आहे. वगम आशण जात याचं्याबाबत याशंत्रकतेने शवचार केल्यारु्मळेच जात आशण वगम यावर हल्ले चढशवणाऱ्या 
या टीकाकारानंा अपयश येत आहे आशण ते पोथीशनष्ठ र्माक्समवाद्यानंी लावलेल्या अथापेिा फारसे शनराळे 
आहे असेही नाही. 
 

ऐशतहाशसक वस्तुस्स्थतीवर आधारलेली शवश्वासाहम शवचारिणाली म्हणनू जर जाशतव्यवस्थेची 
शचशकत्सा करावयाची असेल तर सर्माजातंगमत शोषणपद्धतीचे रूप तपासून पहावयास हव.े (उत्पादन, 
त्यातील असंतुलन आशण अशधक श्रशर्मकाचें एकत्रीकरण ह्या बाबतीत तर शवशषेच) व ह्या आधारानेच 
शोषक-शोशषताचं्या सबंंधाचंी र्मीर्मासंा व्हायला हवी. शोशषतानंी आपला लढा कशा रीतीने संघशटत केल्यास 
त्याचंी ह्या शोषणापासून रु्मक्तता होईल; याची व्यूहरचना स्पि व्हायला हवी आहे. 
 

भारतीय सर्माजव्यवस्थेचे र्मूल्यर्मापन केले तर ऐशतहाशसकदृष्ट्या जाशतिथा कशी शवकशसत झाली 
आशण चार वणार्मध्ये नव्हे तर तै्रवर्तणकातं ती कशी सार्मावली गेली याचा छडा लावता येतो. ह्या शठकाणी 
शोषण केले जाणारे श्रशर्मक, शूद्र सार्मान्यजन आशण शकरकोळ र्मूल्यावर राहाणारे र्मजूर, त्याबरोबरच 
अस्वच्छ अशतशदू्र आशण दशलत असे एक स्थूलर्मानाने शवभाजन करता येईल. ह्याउलट शिज म्हणशवणारा 
वगम; ज्यार्मध्ये िाह्मण, िशत्रय (खऱ्या अथाने जाशतशवचारार्मध्ये राजसत्ता हाकणाऱ्या या वगाला घालणे 
बरोबर नव्हे) आशण वैश्य हे सगळेच शोषण करणारे घटक आहेत. वणम प्रकवा वणाश्रर्मधर्मम पद्धती ही 
जाशतिथेच्या िारंभी अस्स्तत्वात असलेली पद्धती नाही. पण धर्ममिथेचे पाठबळ लाभल्याने जाशतशवचाराला 
बळकटी देऊन त्याला र्महत्त्व देणारी पद्धती आहे. 
 

दशिण आशशयातल्या आयमपूवम काळातील सर्माजरचनेर्मध्येच जाशतिथेची व वणमव्यवस्थेची रु्मळे 
रुजलेली आहेत. हीच पुढे अशधकार गाजशवणारी, शोषणाचा हक्कच र्मानणारी िथा म्हणून र्मान्यता पावली. 
प्रसधु संस्कृतीच्या पतनानंतर ही व्यवस्था रूढ झालेली शदसते. आयाचे आगर्मन आशण गंगाखोऱ्यात त्यानंी 
उभारलेल्या वसाहती रूप घेत गेल्या. िाह्मणी शवचाराचं्या तत्त्वज्ञान्यानंी म्हणजे बुद्धानंतर आलेल्या र्मनु, 
शकंराचायाशदकानंी ही िथा शवकशसत केली असे शदसते. 
 



 
अनुक्रमणिका 

सहाव्या शतकापासून तो दहाव्या शतकापयंत प्रहदुस्थानात शवकशसत पावलेल्या सरंजार्मशाहीने 
प्रहदुधर्मम हा अशधसत्ता गाजशवणारा धर्मम व तत्त्वशवचार म्हणून त्याला र्मूधमन्य स्थान िाप्त करून शदले. 
खेड्यातील अथमव्यवस्थेची केलेली शवभागणी आशण अस्पृश्य- शवटाळाची िथा, स्वतंत्र रीतीने व्याख्याबद्ध 
करून आचरणात आणली गेली. खेड्याबाहेर वसलेल्या सर्मूहाबद्दल शनराळी रचना केली गेली आशण आज 
ओळखली जाते ती जाशतिथा आकारास आली. 
 

तेलुग,ू र्मराठी आशण कानडी भाषा बोलणाऱ्याचं्या पट्ट्यार्मध्ये वावरणाऱ्या या घटकाचं्या अभ्यासाने 
र्मध्यकालीन शवचार सयुंगातून एक शवशशि सूत्र उपलब्ध होते. उपलब्ध असलेल्या जातींच्या िरु्मख गटाचें 
गुणवैशशष्ट्य स्पि होते. अिाह्मणी वगातील (र्मराठा, कुणबी, वक्कशलगा, प्रलगायत, कापूस, रेड्डी आशण 
कम्र्मा) हे गट आशण दशलतारं्मधील (र्महार, र्मातंग, र्मल्ला, भाशडग आशण होलेयास) हे गट, याचं्यातील 
शवशशि धार्तर्मक वगेळेपण, जाशतशनहाय शभन्नत्व आशण जर्मीनधारकतत्वाच्या िर्मतेतील वगेळेपण ह्या संदभात 
न्याहाळता येईल. (तक्ता ि. १ आशण २ पाहावते.) व्यापक दृिीने बोलायचे झाले तर पठारी िदेशात 
त्यातल्या त्यात सर्मानतेबाबत बऱ्यापकैी व्यवस्था शदसते. ह्याउलट सरु्मद्रशकनाऱ्यालगत आशण सुपीक 
भागात; (आंध्र, कनाटकाचा शकनारी भाग आशण र्महाराष्ट्रातील कोकण) भशूर्महीनाचंी गदी असणे आशण 
र्मोठ्या िर्माणात जर्मीनदारी असणे ह्या दोन्ही गोिी आढळतात. 
 

िारु्मख्याने जुन्या म्हैसूर राज्यातील व आताच्या कनाटकातील दशलताचें आंध्र िदेशात 
र्मध्यजातीच्या लोकाशंी आशण अन्य घटकाशंी जसे सबंधं आहेत; त्यापेिा र्महाराष्ट्रात बऱ्यापैकी संबधं व 
स्स्थती असलेली शदसते. रंु्मबई आशण नागपूरर्मध्ये जो कापड उद्योग शनर्माण झाला त्याचाही ह्या दशलतानंा 
लाभ शर्मळालेला शदसतो. याचाच पशरपाक म्हणून र्मराठी िदेशात दशलताचंी चळवळ अशधक बलशाली व 
िभावशाली वाटते. 
 

वसाहतवादारु्मळे जगभर धनसंचय करण्याच्या िवृत्तीला र्मोठ्या िर्माणात खतपाणी शर्मळाले. 
ह्यातूनच श्रशर्मक, सार्मान्यजन, कसबी कारागीर आशण दशलताचें र्मोठ्या िर्माणात शोषण करण्याच्या 
पद्धतीला रीतसर र्मान्यता लाभली. सार्मान्यजनाकंडून होत असलेली र्मोठ्या िर्माणातील पैशाची र्मागणी, 
त्यातून अशधक पैसा काढण्याच्या घटनेला वगे आला आशण त्यारु्मळेच १९३० च्या सुर्मारास सार्मान्याचं्या 
चळवळीही शनघृमणपणे दडपून टाकण्यात आल्या. सावकार, व्यापारी, जर्मीनदार (आशण कुळे म्हणतात 
त्यािर्माणे भारतातील नोकरशाहीही) हे अव्वल दजाचे र्मध्यस्थ दलाल शोषक म्हणनू पुढे आले. पण ह्या 
व्यवस्थेने सगळ्या वगाला राज्यात प्रकवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसैा जर्मशवण्याच्या िशियेलाच खीळ 
घातली. 

 
युरोपातील उद्योगीकीकरणात स्वस्त कच्च्या र्मालारु्मळे, स्वस्त प्रकर्मतीरु्मळे भारतातील गरीबी 

एकसारखी अशधकाशधक वाढतच गेली. वातावरणाच्या संतुलनाचा शवनाश झाला आशण र्मोठ्या िर्माणात 
जंगलसंपत्तीची लूट होऊ लागली. एकरे्मकाचं्या शवरोधात उभे ठाकणारे दोन िवाह यातूनच उद् भतु 
झालेत. एक वशरष्ठ जातीचा िाह्मण वगम आशण त्यानंी वरचष्ट्र्मा शर्मळशवलेला राष्ट्रवाद (त्यातून त्याचंी 
तथाकशथत सार्माशजक सुधारणा आली.) आशण भक्कर्म पाया लाभलेली दशलताचंी आशण िातंीकारी अिाह्मण 
वगाची चळवळ (जी; र्म. फुले यानंी एकशत्रत केली) त्याबरोबरच सार्मान्यजन, कार्मगार लढे ह्या सगळ्यानंी 
साम्राज्यवादाशवरुद्ध लढे उभे केले आशण ह्या घटकाचं्या संघषार्मधूनच भारतीय राष्ट्राची सकंल्पना उभी 
करावयाची आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

१९१७ आधीची दशलत चळवळ र्महाराष्ट्र, आंध्र आशण कनाटकात ज्या स्वरूपात होती शतचा, र्मध्य 
र्महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे शवकास झाला. शनजार्माच्या सरंजार्मशाही राजवटीत, शतेकीदृष्ट्या शवकशसत 
झालेल्या र्मद्रास इलाख्यातील आधं्रात आशण सुधारणावादी वृत्तीच्या म्हैसूर राज्यात व र्मराठी भाषा 
बोलणाऱ्या रंु्मबई शवभागात ह्या चळवळीचे रूप-स्वरूप बदलत गेले. पजंाबर्मध्येही ती अधर्मम चळवळ म्हणून, 
पशश्चर्म-उत्तर िदेशात चाललेली ‘अशखल प्रहदू चळवळ’, बंगालर्मधील ‘नार्मशूद्राचंी चळवळ’ व 
ताशर्मळनाडूतील ‘आशदद्रशवड चळवळ’ ही शतची वगेवगेळी रूपे ध्यानात घ्यावी लागतात. 
 
ह्या िंळवळीतील समान सूते्र 
 

ही चळवळ रु्मख्यतः जाशतशवरोधातच होती आशण ती केवळ सर्माजसुधारणेची नव्हती. दशलतारं्मधील 
अंतगमत सुधारणारं्मध्ये र्मासंाशनाचा त्याग, र्मद्यापासून सुटका, जुन्या रूढींचा त्याग-की ज्यारु्मळे हलक्या 
जातीचे असा शशक्का बसत होता- त्या गोिीही घडत होत्या. दशलतांर्मधील एकात्र्मता बळकट करण्यासाठी 
पोटजातीतील शववाहदेखील घडू लागले होते. शशिणाची वाढती र्मागणी, नोकऱ्यारं्मधील िवशे आशण 
वगेवगेळ्या ससं्थावंर राजकीय िशतशनधी म्हणून शनयुक्तीची र्मागणी ह्या गोिींनी जोर धरला होता. 
 

आंध्रिदेशाचा शकनारी भाग, हैद्राबाद आशण म्हैसूर शवभागात ही चळवळ अनायम शवचारधारेशी 
शनगडीत होती, की ज्यायोगे आिर्मक आयांनी र्मूळच्या द्रशवडानंा जुलूर्म-जबरदस्तीने गुलार्म बनशवले होते. 
अशा तऱ्हेने स्वतःची ओळख, आदी आधं्रवासी, आदी कनाटकी आशण आदी प्रहदू अशा अस्स्र्मतेने करून 
शदली जाऊ लागली. 
 

र्महात्र्मा फुल्यानंंतरच्या र्महाराष्ट्रात हीच आंतशरक िवृत्ती सत्यशोधक चळवळीच्या रूपाने 
आकारास आली होती. ह्याच्या खुणा आरंभीच्या दशलत पुढाऱ्याचं्या लेखनात म्हणजे शकसन फागोजी 
बनसोडे आशण गोपाळ बाबा वलंगकर याचं्यात शदसतात. पण डॉ. आंबेडकरानंी हे लेखन स्वीकारण्यास 
नकार शदल्याने, र्महाराष्ट्रातील रु्मख्य शलखाणात त्याचं्या लेखनाचा व्हावा तसा सर्मावशे झालेला शदसत 
नाही. 
 

इ. स. १९२० पासून जी वगमलढ्याची चळवळ सुरू झाली होती त्यार्मध्ये, शोषण केले जाणारे र्मजूर 
म्हणून दशलतवगम, शतेर्मजूर असलेला दशलतवगम, सगळ्याचंा आर्तथक िश्नाशंी सबंंध होता. शवशषे र्महत्त्वाचे 
म्हणजे जर्मीन (वस्तुतः जी पीकाच्या व जंगलखात्याच्या दृिीने शनरुपयोगी होती) वठेशबगारीला शवरोध, 
(जातीनावाने शोषण करणारी सरंजार्मी वृत्ती व र्महाराष्ट्रातील र्महारवतनाचा िश्न), श्रर्म करणाऱ्याचें हक्क 
(ज्यात दशलत िशतशियावादी चळवळे लोक बंगलोर, नागपूर आशण रंु्मबईर्मध्ये अगे्रसर होते) इत्यादी 
र्मागण्यानंा सवमत्र वगे घेऊन चळवळीकडे सवांचेच लि वधेले होते. 
 

दशलताचं्या ह्या चळवळीर्मधील िादेशशक वगेळेपणही सर्मजून घेतले पाशहजे. उदा. ज्या शठकाणी 
शनरंकुश राजाची हुकुर्मशाही आहे; त्या शठकाणी (र्मग ती हैद्राबाद संस्थानातील जर्मीनदारी असो, की 
म्हैसूरर्मधील पशरवतमनाचा आभास शनर्माण करणारे सुधारणावादी असोत) त्यानंी ही स्वतंत्रपणे उभी 
राहाणारी दशलत चळवळ घुसर्मटून कशी जाईल प्रकवा ती शशशथल कशी होईल याकडे शवशषे लि शदलेले 
शदसते. शवशषेतः ग्रार्मीण भागात जेथे र्मोठ्या िर्माणात लोकाचंा सहभाग असतो तेथे दशलत चळवळी 
करणाऱ्यानंी आपला वगे कर्मी केल्याचे हैद्राबाद आशण म्हैसूर राज्यात आढळते. र्महाराष्ट्रात अस्स्तत्वात 
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असलेल्या औद्योशगक कार्मगाराचं्या लढ्यारु्मळे तेथील दशलत चळवळ फोफावली असे भासते. 
तळारु्मळापयंत तीव्रतेने पोहोचलेल्या आशण संघशटत अशा चळवळींनी बंगलोरर्मध्ये आशण कोलारच्या 
सोन्याच्या खाणीच्या शवभागात र्मजुरारं्मध्ये तोच िभाव कायर्म राशहलेला शदसत नाही. कारण सासं्कृशतक 
आशण भाशषक भेदारु्मळे त्याचं्यात चळवळीच्या शक्तींची तीव्रता शवभागली गेलेली आढळते. तशर्मळ आशण 
कन्नड याचं्यातील हे भेद स्पिपणे शदसतात. 
 

भाशषक वगेळेपणारु्मळे र्मजूर आशण सार्मान्यजन म्हणनू दशलताचं्यार्मध्ये होणारे हे शवभाजनही 
त्यारु्मळेच शवशषे र्महत्त्वाचे आहे. तटीय आंध्रिदेशात (जेथे भशूर्महीनाचंी सखं्या, शतचे िर्माण खूपच जास्त 
आहे.) औद्योशगकीकरण आशण आदी आंध्र चळवळीने शनर्माण केलेली गशतर्मानता यानंी जोर धरला होता. 
पण इ.स. १९२० चे हे वातावरण इ.स. १९३० र्मध्ये काँगे्रस आशण कम्युशनस्ट संघटनार्मध्ये शजरून गेलेले 
शदसते. ह्याउलट र्महाराष्ट्रातील दशलत चळवळ अशधक बलशाली आशण स्वयंपूणम झालेली आढळते. 
 

थोडक्यात म्हणजे, दशलत चळवळीच्या घडणीला र्महाराष्ट्रात अनुकूल वातावरण लाभले होते. 
आंबेडकर ह्या चळवळीचे नेते होते. त्याचं्या नेतृत्वाखाली ह्या चळवळीने राष्ट्रव्यापी चळवळ म्हणून आकार 
िाप्त केला होता. 
 

ह्या दशलत चळवळीतील चार र्महत्त्वाच्या घटकाचंा साकल्याने शवचार करता येईल, पशहली गोि 
ही की, जरी चळवळ आर्तथक पाठबळाच्या दृिीने अशतशय िीण असली; तरीही एक राजकीय शक्ती 
म्हणून, ह्या दशलत चळवळीने एक स्थान शर्मळशवले होते. ज्या वळेेस अिाह्मणी चळवळ वगे घेत होती आशण 
र्मजूरवगम व सवमसार्मान्य श्रर्मजीवी लोकही आपापल्या र्मागण्यासंाठी चळवळ करून आवाज उठवीत होते, 
त्याच वळेी दशलत चळवळ उभी राशहली होती. हीच गोि वगेळ्या रीतीने र्माडंावयाची झाली, तर दशलत 
म्हणून व्यापक संघटना आशण र्मध्य जातीची म्हणनू एक र्मोठी संघटना (जसे, अिाह्मण कार्मगार प्रकवा 
सार्मान्यजन) असे सगळे घटक राजकारणात एकाच वळेी अवतरले आशण त्यानंी आपले हे िभावी अवतरण 
व शस्क्तसंघटना म्हणनू असलेले अस्स्तत्व काँगे्रसला, प्रहदुर्महासभेला आशण उवमशरत घटकानंा िभावी 
रीतीने जाणवनू शदले. 
 

दुसरे असे, ह्या अिाह्मणी चळवळीतील िरु्मख शस्क्तस्त्रोत, श्रर्मजीवी वगाचा आशण सार्मान्याचं्या 
चळवळींचा; १९३० च्या सुर्मारास काँगे्रसलाच लाभदायक ठरला होता. त्यारु्मळे १९४० च्या दरम्यान काँगे्रस 
ही साम्राज्यवादीशवरोधी सयुंक्त र्मोचाच्या रूपात उभी ठाकली होती, हे वास्तव असून, यात अलंकरणाचा 
रु्मळीच हेतू नाही. अिाह्मणी चळवळीच्या बाबतीत हे असेच घडले होते. जरी र्म. फुले यानंी 
ऐशतहाशसकदृष्ट्या शवरोध दशमवनू काँगे्रसवर अशवश्वास दाखशवला होता; तरीही पेशरयार आशण अन्य 
लोकानंी अटकाव केलेला असून आशण अनेकदा काँगे्रसच्या शहताबाबातच्या शवश्वासघातकी धोरणाचंा 
अनुभव घेऊनही, हे ित्यिात घडले होते आशण साम्यवादी व सर्माजवादीही ह्याला कारणीभतू होते. इ. स. 
१९३० च्या सुर्मारास श्रशर्मक चळवळींचा जोरदार, वाढता रेटा असूनही हे झाले होते. दशलत चळवळ अशी 
फशी न पडण्याचे कारण, फक्त डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर याचें नेतृत्व हे होते. येथेच; एका व्यक्तीचा 
इशतहासार्मध्ये केवढा वाटा असू शकतो याचे ित्यंतर येते. िाह्मणी र्मध्यर्मवगीय र्मनोवृत्तीशी दशलतोद्धाराशी 
सागंड घालण्याच्या ियत्नाबद्दल आंबेडकरानंी लढा उभारला होता आशण दशलत चळवळीचे स्वतंत्र 
अस्स्तत्व त्यानंी शजतेजागते ठेवले होते. 
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शतसरी गोि म्हणजे, राजकीय दृिीने काँगे्रसला पयायी चळवळ उभी करण्यात, अिाह्मणी वगाची 
संघटना करण्यात, (ज्यार्मध्ये दशलत बहुजनाचंी प्रकवा शूद्र अशतशूद्राचंी एकजूट) श्रशर्मक आशण 
सार्मान्यजनानंा संघषासाठी एकत्र आणण्यात, आशण ते केवळ जाशतव्यवस्थेचा नाश करण्याच्या र्मयाशदत 
हेतूने नव्हे; तर अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करण्यासाठी म्हणनू डॉ. आंबेडकरानंा यश लाभले होते. र्म. जोशतबा 
फुले यानंी सुरू केलेल्या परंपरेलाही हे अनुसरूनच होते. डॉ. आंबेडकर पूणाथाने शोषणाशवरुद्ध भक्क 
एकजूट उभारून दशलत-पीशडताचंी रु्मस्क्तसंघटना उभारण्याचे र्महत्कायम; भारतीय लढ्याचं्या संदभात 
करणारे एकरे्मव नेते होते, यात शकंाच नाही! 
 

चौथी गोि म्हणजे, अनायमत्वाच्या शवचारिणालीला त्यानंी नकार शदला होता. वाशंशक 
श्रेष्ठतेबाबतचा जो खुलासा शदला जात होता, त्याचीही त्यानंी वासलात लावली होती. दशलताचं्या 
शोषणिणालीचे नव ेस्पिीकरण त्यानंी सादर केले होते. जरी तो पयाय पुढच्या ऐशतहाशसक अन्वयाथाच्या 
दृिीने यशस्वी ठरला नसला; तरी तेदेखील त्याचें चळवळीवरील पक्क्या नेतृत्वाचेच गर्मक होते. 
 

इ.स. १९३० ते १९३५ ह्या कालखंडाला एका ‘पशरवतमनप्रबदूचा कालखंड’ असे म्हणाव े लागेल. 
गोलरे्मज पशरषद आशण पुणे करार िकरण यातून डॉ. आबंेडकरानंी गाधंीवादाला नकार देऊन; र्माक्समवादी 
शवचारसरणीला पशरवतमनाच्या दृिीने नवा पयाय उभा केला होता. ह्याचाच पशरणार्म म्हणजे प्रहदू धर्माला 
काही पयायी धर्मम शोधण्याचा शवचार करून नवी अस्स्र्मता जागतृ करणे (ऑक्टोबर १९३५ च्या एका 
रे्मळाव्यात त्यानंी अशी घोषणा केली होती) आशण वगमजाशतशवरशहत अशी लढाऊ झुंजार राजकीय पिाची 
शनर्तर्मती (‘स्वतंत्र र्मजूर पि’, १९३६) करण्याची शकर्मया, हा पशरवतमनप्रबदूचाच पशरपाक होता. 
 
मंुबई इलाख्यातील िंळवळ इ. स. १९३६ ते १९४२ 
 

स्वतंत्र र्मजूर पि, िाशंतकारी पि म्हणून अस्स्तत्वात आला तरी, आरंभी आरंभी स्वाभाशवकपणे 
त्यात दशलताचंाच भरणा अशधक होता. पण लढाऊ श्रशर्मक सार्मान्यजनाचंी आशण दशलत व अिाह्मणी 
घटकाचंी संघटना म्हणून सवमजण त्याचं्या लाल झेंड्याखाली एकवटले होते. (बाबासाहेबाचं्या ‘जनता’ 
साप्ताशहकात आशण त्याचं्या चळवळीच्या सर्मूहगानात हे शदसते.) काँगे्रसच्या शवरोधात हा पि उभा ठाकला 
होता. १९३७ च्या शनवडणकुार्मध्ये र्मागासवगीयाचें १३ आशण सवमसार्मान्याचें ४ िशतशनधी शनवडण्यासाठी 
शदलेल्या झुजंीत ह्या पिाने ११ + ३ अशा चौदा जागा प्रजकल्या होत्या. त्यातल्या चार जागा कोकणातून 
शर्मळशवल्या होत्या. हा र्मोठाच नेत्रदीपक शवजय; सवमसार्मान्यजनानंी ह्या पिाला व त्याचं्या ध्येयधोरणाला 
शदलेल्या होकाराचेच ितीक म्हणावा लागेल. 

 
इ. स. १९३० च्या लढ्याचा हा आरंभ खोतीपद्धतीशवरुद्ध कोकणातील जर्मीनदारी व्यवस्थेशवरुद्ध 

केला गेला होता. १९३८ साली रंु्मबईर्मध्ये डॉ. आंबडेकरानंी काढलेला २०,००० नाडलेल्या सार्मान्य 
लोकाचंा र्मोचा ही त्या काळातील एक ऐशतहाशसक आशण अभतूपूवम घटना होती. कम्युशनस्ट पिाच्या 
साहाय्याने श्रशर्मकवगाशवरोधी असलेले ‘काळे शवधेयक’ हाणून पाडण्यासाठी शगरणी कार्मगारानंी ७ नोव्हेंबर, 
१९३८ ला हा र्मोचा डॉ. आंबेडकराचं्या नेतृत्वाखाली काढला होता. त्यावळेच्या शिशटश सरकारने 
र्महारवतनाबाबत सवलत द्यायला शदलेल्या नकाररु्मळेही साम्राज्यवादी शक्तीच्या शवरोधातील; 
आंबेडकराचं्या भावना तापल्या होत्या. डॉ. आंबेडकर हे एकसारखे सागंत होते की, शिशटश साम्राज्यवादी 
शक्तीबरोबर हातशर्मळवणी करणाऱ्या काँगे्रस पिाने, फेडरेशनचा िस्ताव स्वीकारून आपला शवश्वासघात 
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केला आहे. (ज्यार्मध्ये काही राज्यसंस्थानानंा शवशषे सवलती बहाल केल्या होत्या.) जर काँगे्रसने 
फेडरेशनच्या िस्तावाला शवरोध केला असता; तर तेही त्याचं्यासोबत संघषात उतरले असते, असे डॉ. 
आंबेडकर शनिनू सागंत होते. 
 

र्मजूर सार्मान्याचंा पि म्हणून ‘स्वतंत्र र्मजूर पि’ आकार घेत असतानाच ह्यातून शवभक्त शनघण्याचा 
इ. स. १९२०-१९३० पासूनचा शवचार असलेल्या कम्युशनस्ट पिाने, फारकत घेतली. काँगे्रस ही 
साम्राज्यवादी शक्तीशवरोधी लढा संघशटत करते आहे, असेही घडत होतेच. स्वतंत्र र्मजूर पिािर्माणेच 
बंगालर्मध्ये कृषक िजापाटी होती. शतच्यापासूनही १९३० पासून फारकत घेऊन कम्युशनस्ट पि शनराळा 
झाला. डॉ. आंबेडकर हे सातत्याने १९३० नंतर आपल्याशी सर्मशवचारी पिाशंी एकजूट करून लढा 
चालशवण्याच्या आशण अिाह्मणवादी व साम्राज्यवादी शक्तींशी कडवी झुंज देण्याच्या शोधात नेहर्मी होते. 
काही स्वतंत्र नेत्याचंी त्यानंी भेटही घेतली होती. (१९३८ र्मध्ये शबहारच्या स्वार्मी सहजानंदाशी चचा केली 
होती.) अिाह्मणी चळवळ गशतर्मान करण्याचा त्याचंा नेहर्मी ियत्न होता. अिाह्मणी वगातीलही शस्क्तर्मान 
जातींच्या िभावाचा ताण असतानाही त्यानंी पेशरयार आशण ‘जस्स्टस पाटी’ शी सलोख्याचे संबधं ठेवले होते. 
सवम र्महाराष्ट्रातील अिाह्मण वगाला काँगे्रस पिात सार्मील न होण्याबद्दल; ते सदोशदत ियत्नशील होते. 
त्याचंी ह्या पाठीर्मागची जी भशूर्मका होती; ती त्यानंी आपल्या १९४२ च्या एका भाषणातील उताऱ्यातून िकट 
केलेली आढळते. 
 

दशलत वगाच्या चळवळीने र्मजूर वगाबरोबर सर्मान आघाडी उघडून आशण अन्य संघटनाशंी 
सर्मझोता करून लढा चालवावा ह्या बाबतीत र्मी फार दि आहे. हा एकरे्मव हेतू र्मनाशी बाळगून, र्मी संपूणम 
दहा वष ेअिाह्मणी पिाशंी शर्मळतेजुळते घेऊन त्यांच्यासर्मवते वावरत होतो. र्मनात एकच आशा होती की, 
आज ना उद्या हा पि नाडल्या-शपडल्या जाणाऱ्या घटकाचं्या रु्मक्ततेसाठी व स्वातंत्र्यासाठी शसद्ध होऊन 
आपल्या खऱ्या ध्येयाकडे वळेल. त्या पिाची लोकशाहीशवषयीची काही शवशषे स्वीकारलेली खास सूते्रही 
होती. पण त्या पिाला पुढाऱ्यानंी आपल्या कतमव्याचंी आशण जबाबदारीची जाणीव न ठेवता; खुशाल 
आपल्या पिाला, एकीकडून सरकारचे आशण दुसरीकडून काँगे्रसचे, अशा दुहेरी िभावाखाली अडकवनू, 
दुबळे करून सोडले आहे; पण अिाह्मणी वगम काँगे्रसर्मध्ये सार्मील झाला. कम्युशनस्ट आशण सोशशॅलस्ट पाटी 
राजकीयदृष्ट्या काँगे्रसबरोबर गेली आशण आंबेडकराचंा स्वतंत्र र्मजूर पि र्मात्र तेवढा एकाकी पडला. 
त्यारु्मळे १९४२ च्या सुर्मारास स्वातंत्र्य ित्यिात येणाऱ्या िशियेला वगे आला असताना, त्यानंी जहाल र्मजूर 
व सार्मान्यजनाचं्या संघटनेपासून दूर जाण्यास सुरुवात केली व पुढे स्वतंत्र र्मजूर पि गंुडाळून ‘शडे्यूल्ड 
कास्ट’ फेडरेशनची स्थापना केली. राष्ट्रीय पातळीवर अशातऱ्हेने दशलताचंा एकरे्मव पि उभारला गेला. 
दशलतासंाठी येणाऱ्या स्वातंत्र्यात जास्तीत जास्त सवलती कशा काढता येतील; अशी त्यानंी ह्या पिाची 
बाधंणी केली. 

 
आंबेडकरवाद 
 

त्याचं्या काळातील र्माक्समवादी घटकाबंरोबर बाबासाहेबाचें जे खटके उडालेत; त्या अनुषंगानेच 
डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचं्या सार्माशजक आशण राजकीय शवचारसरणीचा र्मागोवा घेतला पाशहजे. (याशंत्रक 
र्माक्समवाद हा िारु्मख्याने िाह्मणाचें वचमस्व असलेलया कम्युशनस्ट आशण सोशशॅलस्टाचं्या चळवळीतून पाहता 
येतो.) जानेवारी १९३८ र्मध्ये कम्युशनस्ट नेत्यासंोबत एका व्यासपीठावरून, सार्मान्यजनाचं्या र्मोचाला 
उदे्दशून केलेल्या भाषणात त्याचं्या ह्या भशूर्मकेचा आढावा घेता येतो. 



 
अनुक्रमणिका 

“खरे पहायचे झाले तर एक श्रीर्मंताचंी आशण दुसरी गशरबाचंी, अशा दोनच जाती जगात आहेत. 
आपल्यातील जातीचे आशण धर्माचे भेद दूर करून आपली संघटना बळकट करण्यासाठीच आपण एकशत्रत 
झालो आहोत. कोकणातील खोताचंी संख्या जेर्मतेर्म एक प्रकवा दोन हजार एवढीच असेल. पण त्याचा 
फटका सहन करणाऱ्या तुर्मची संख्या र्मात्र, तेरा लाख आहे. र्मोजक्या; हाताच्या बोटावर र्मोजता येणाऱ्या 
लोकाकंडून तुर्मची लुबाडणकू होत आहे. एवढे पके्क ध्यानात ठेवा की, काँगे्रस धशनकानंा पाठीशी घालणारी 
संघटना आहे. आपल्यातील जाशतभेदाचं्या पोखरण्यारु्मळे आपण भक्कर्म संघटना उभी करू शकत नाही. 
सगळ्या कम्युशनस्ट नेत्यानंी वाचली नसतील इतके कम्युशनस्ट तत्वज्ञानावरील गं्रथ र्मी अभ्याशसले आहेत. 
साम्यवादी तत्त्वज्ञानाबाबत तेथे जे काही सुंदर सुंदर शलशहले गेले आहे; त्यापेिा ते जीवन ित्यिात 
आणण्यसाठी शकती उपयुक्त आहे हे पाहणे अशधक र्महत्त्वाचे आहे. ह्या तत्त्वज्ञानाची कसोटी एकदा 
जीवनाच्या शनकषावरून लावली पाशहजे. ह्या दृिीने एकदा आपण कार्म सुरू केले की, रशशयातील 
लोकानंा जेवढे श्रर्म आशण दीघमकाळ यश िाप्त करण्यासाठी लागला; शततका भारतात लागेल असे र्मला 
वाटत नाही; आशण म्हणून पीशडताचं्या वगमकलहाचंा शवचार करताना र्मला कम्युशनस्ट तत्त्वज्ञान आपणाला 
अशधक जवळचे आहे असे वाटते.” (‘जनता’ : १५-१-१९३८) 
 

असे जरी असले, तरी डॉ. आंबेडकर आशण र्माक्समवादी याचं्यात खऱ्या अथाने सुसवंाद झालाच 
नाही. परस्पराचं्या शवचाराचंी सुफल देवाणघेवाण आशण ताशत्त्वक बठैक घडलीच नाही. जरी जातीच्या 
र्महत्त्वाबाबत ते शवशषे भर देत होते तरी; र्म. फुले म्हणत होते त्यािर्माणे लोकाचं्या रेयाच्या आशण प्रहसेच्या 
तडाख्याने इशतहासात लिणीय पशरवतमन घडले होते. आपल्याकडे राज्यातील सगळी िर्मता व शक्ती; 
शोषण करणाऱ्या नोकरशहाचं्या हातात एकवटलेली आढळते. जरी डॉ. आंबेडकरानंी सवमिथर्म वगमजातीची 
शवचारसूत्रिणाली िस्थाशपत केली होती; तरी ती याशंत्रक पातळीवरच ठप्प होऊन पडली होती; कारण 
सगळ्या वगाला आवाहन करण्याचे सार्मथ्यम पोथीशनष्ठ र्माक्समवादी शवचारवतंाकंडून बदलून पशरवतमन 
घडशवण्याची शकर्मया पुरतेपणी त्यानंा शक्य झाली नाही, असे म्हणाव ेलागेल. 
 

ह्याचे दुहेरी पशरणार्म झालेत. एकीकडे इथल्या याशंत्रक भौशतकवादाला; ज्या देशात जातीजातीत 
अनेक अंतर्तवरोध आहेत, तेथे काहीच स्थान नव्हते. डॉ. आंबेडकर आदशमवादाकडे झुकत होते. ह्यातूनच 
त्यानंी ‘जनता’ वृत्तपत्रात सर्मीिा करताना, ‘इशतहासाचे आर्तथक अन्वयाथम’ सागंताना आपली भशूर्मका स्पि 
केली होती. 
 

सगळ्या रूढ सर्मजुतींची रूपरेषा स्पि करून, त्यानंी पाया आशण त्यावर आधारलेली उभारणी 
लिात आणून शदली होती. ते म्हणत असत, “पाया म्हणजे इर्मारत नव्हे! ह्या आर्तथक संबंधाच्या बळावरच 
धार्तर्मक, सार्माशजक आशण राजकीय ससं्थाचं्या इर्मारतीची उभारणी व्हावयास हवी आहे. ही इर्मारत शततकी 
खरी आहे शततकाच शतचा पाया खरा आहे. जर आपणाला सर्माजातील आर्तथक संबधं बदलावयाचे 
असतील तर िथर्म उपलब्ध असणारे सार्माशजक, राजकीय आशण अन्य संस्थात्र्मक घटक नि कराव े
लागतील.” (‘जनता’ जून २५, १९३८) 
 

डॉ. आबंेडकराचं्या स्वतःच्या लेखनाचा परार्मशम घेतला, तर त्यानंी आवश्यकतेच्या िर्मार्मध्ये बदल 
केलेला आढळतो. तो असा की, तयार याशंत्रक र्माक्समवादाच्या चष्ट्म्यातून िथर्म सार्माशजक आशण र्मग 
धार्तर्मक संघटनाकंडे लि वधेले आहे. त्यारु्मळे त्याचं्या उत्तरकालीन शलखाणात भारतीय इशतहास आशण 
सर्माजव्यवस्था यावर शवशषे भर शदसतो. ज्यार्मध्ये अस्पृश्य, शूद्र, पूवी कोण होते आशण त्याचें अपूणम व र्महान 



 
अनुक्रमणिका 

कायम म्हणजे िाचीन भारतातील िातंी आशण िशतिातंी! ह्या शलखाणात त्यानंी धार्तर्मक राजकीय 
व्यूहरचनेला िाधान्य शदले आहे. (ह्यात त्यानंी शोषण, उत्पादन इत्यादीशी ह्या गोिी जोडल्या नाहीत.) 
त्याचेच िारु्मख्याने स्पिीकरण केले आहे. र्म. फुले ह्यानंी िशतपाशदलेल्या, िाथशर्मक भौशतकवादाच्या र्मानाने 
यातली वैचाशरकता अशधक र्मनाला जाऊन शभडते. त्यानंी केलेली प्रहदू धर्माची सर्मीिा (जी शरद पाटील 
यानंी दाखशवली आहे.) हीदेखील ऐशतहाशसक आशण भौशतकवादी आधारापेिा वैचाशरकतेवरच भर देणारी 
आहे, याच शकंाच नाही. 
 

साचेबद्ध र्माक्समवादाचाच वगमदृष्ट्या शवचार व स्वीकार करताना, शोषणाचे र्मूळ शोधताना डॉ. 
आंबेडकरानी खाजगी र्मालर्मत्ता ह्या रूढी संजे्ञचाही परार्मशम घेतला आहे. ही खाजगी र्मालर्मत्ताच शोषणाचा 
िरु्मख स्त्रोत आहे, असे ते स्पि करतात. (भगवान बदु्ध आशण कालम  र्माक्सम या त्याचं्या अखेरच्या गं्रथातही 
त्यानंी हे दाखवनू शदले आहे.) याचीच पशरणती त्याचं्या सर्मकालीन अन्य सवम लोकािंर्माणेच ज्यार्मध्ये 
कम्युशनस्ट, काँगे्रसर्मधील िगतीवादी-जवाहरलाल नेहरंूसारखे लोक, त्यानंादेखील राज्यवाद (सवम 
उद्योगधंद्याचे राष्ट्रीयीकरण आशण सवम जशर्मनीचे एकत्रीकरण) हाच शोषणावरील उपाय वाटायचा आशण 
राज्यसते्तचा अशधकार आशण अभावग्रस्ताचें त्यावरील शनयंत्रण यातील भेदाचंी शहाशनशा न करता हे व्हावे 
असे वाटे. वगमशवहीन आशण जाशतशवहून सर्माजवादी सर्माजरचनेची शनर्तर्मती करण्याचे ध्येय साध्य 
करण्यासाठी त्यानंा ‘राज्य सर्माजवाद’ हाच एक र्महत्त्वाचा तोडगा वाटायचा. पण त्याचं्या कालखंडातच 
ह्या शवचारसरणीच्या र्मयादाही स्पि होत गेल्या होत्या. 
 

डॉ. आंबेडकरानंी त्याचं्या शवचारसरणीचे एकशत्रत तास्त्वक शवश्लेषण शदलेले नाही. काँगे्रसच्या 
शवरोधार्मध्ये राजकीय व्यासपीठावर कोणती राजकीय सूत्रिणाली अर्मलात आणावयाची की; ज्यायोगे 
िाह्मणी वचमस्ववाद आशण साम्राज्यवादाला शह देता येईल ते साशंगतले नाही. प्रहदु पुनरुज्जीवनावादाला 
(त्याचं्या काळातील प्रहदुर्महासभा) काय पुढे करायचे हे एकशत्रत साशंगतले गेले नाही. त्यारु्मळे स्वतंत्र 
राजकीय व्यापीठावरून कार्मगार, सार्मान्यजन, दशलत आशण बहुजनसर्माज याचं्यासाठी हा िश्न कायर्मच्या 
कसोटीचाच ठरला आहे. डॉ. आंबेडकराचंा कें द्रीकरणाकडे कल होता, तरी त्यानंी भाषावार िातंरचनेच्या 
र्मागणीला पाप्रठबा शदला होता; आशण स्वातंत्र्याच्यावळेी अल्पसंख्याकांच्या भशूर्मकेला नकार शदला होता. 
शनजार्माच्या हैद्राबाद राज्यात काही दशलतानंी शनजार्माची बाजू याच ‘दशलत रु्मस्स्लर्म’ एकात्र्मतेच्या भशूर्मकेने 
घेतली होती. अनुसूशचत जातींना, दशलतानंा स्वातंत्र्य हव े आहे, पण त्याचंी सर्मग्र चळवळच एका संपूणम 
स्वातंत्र्याचे उदाहरण आहे. यारु्मळेच त्यानंी शनजार्माला पाप्रठबा द्यायला नको होता, असे आंबेडकरानंी 
१९४७ साली साशंगतले. स्वतंत्र आशण िजासत्ताक भारतार्मध्ये दशलताचं्या रु्मस्क्तलढ्याबद्दल जुन्या काळात 
बशधर झालेल्या देशात र्मागम सापडेल; असा त्याचंा शवश्वास होता. 
 
म्हैसूर, तटीय आंध्रप्रदेश आणि हैद्राबाद : इ. स. १९३६ - १९५६ 
 

एकीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर र्मराठी भाषा बोलल्या जाणाऱ्या िदेशात अत्यंत िखर 
चळवळीचे नेतृत्व करीत असताना, आशण िर्मािर्माने अशखल भारतीय पातळीवरील चळवळीची उभारणी 
करीत, र्मयाशदत गोिींची सोडवणूक करीत असतानाच; दशिणेकडे ह्या चळवळीचे भलतेच काहीतरी 
शनराळे चाललेले शदसते. 
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म्हैसुरात फार थोड्या, र्मोजक्या लोकाचंा शवकास झालेला होता. ह्या संस्थानी राज्यातील सुधारणा 
पाहून गाधंीजी स्वतः त्यास ‘आदशम रार्मराज्य’ म्हणत होते. गाधंीजींच्या िभावाचे एक कारण म्हणजे त्यांनी 
काही र्मोजक्या हशरजन वगात केलेले शवधायक कार्म, ज्यार्मध्ये अत्यल्प र्मध्यर्मवगीय सवलती त्यानंा बहाल 
केल्या होत्या. (अिाह्मण आशण दशलतानंा शदलेल्या शशिणशवषयक काही सवलती) आशण राज्यातील 
औद्योशगक िगतीनेही त्यात खो घातला होता. त्यारु्मळे दशलताचं्या रु्मस्क्तलढ्यात येथे िगतीच घडत नव्हती. 
जरी इ.स. १९५० र्मध्ये ‘लोशहऐते’ शवचारसरणीने जातीचा हा िश्न िगतीशी जोडून सार्मान्यजनाचं्या 
चळवळीचे शनदान केले होते; तरीही फरक नव्हता. 
 

तटीय आंध्रिदेशात रंु्मबई, नागपूर आशण बंगलोर येथे असणाऱ्या उद्योगधंद्याचंा पायाही नव्हता. पण 
शतेीचे व्यापारीकरण आशण र्मोठ्या िर्माणावर शोषणिवृत्तीर्मान्यता िवृत्तींची शनर्तर्मती; आशण दशलत र्मजुराचंी 
अस्स्थरता ह्यारु्मळे १९२० च्या काळात ‘आदी-आंध्र चळवळ’ वाढीस लागली होती. र्मध्यजातीचे आशण 
सार्मान्यजनाचें संबधं ताणलेले होते. दोन्ही काँगे्रस (एन. जी. रंगा याचंी शकसान चळवळ) आशण कम्युशनस्ट 
याचेंही सबंंध दशलताशंी यापेिा फार वगेळे नव्हते. दोन्ही पि त्यानंा ‘हशरजन’ उपाधीने सबंोधायचे आशण 
जातीिश्नावंर स्वयंशनणमय हक्क नाकारायचे. याचीच पशरणती १९३० र्मध्ये ही आदी- आंध्र चळवळ लयाला 
जाण्यात झाली. दशलताचंा र्मोठा वगम कम्युशनस्टाचं्या नेतृत्वाकडे वळला आशण त्यातून शतेर्मजूर संघटनानंा 
वगे येऊन; १९४० र्मध्ये र्महत्त्वाचे बदलही झाले. परंतु इतके सगळे घडनूही, ह्या चळवळीने एक राजकीय 
शक्ती म्हणून ह्या शवभागात कधीही वचमस्व िाप्त केले नाही. 
 

हैद्राबाद राज्यार्मध्ये लढाऊ र्मध्यर्मवगी दशलताचंा गट, हैद्राबाद शहरात शवकशसत झाला होता. 
िथर्म त्याचें कायम ‘आदी प्रहदु चळवळी’सारखे होते, पण नंतर त्याचें एकतर र्मराठी भाषक प्रकवा तेलगूभाषी 
ग्रार्मीणाशंी काहीही नाते नव्हते. इ. स. १९३० ते १९४० च्या दशकात ह्या चळवळीचे तीन िवाह आढळतात. 
एक प्रहदू सुधारणावाद्याचंी धारा, काँगे्रसशी सलंग्न असलेली आयमसर्माजाच्या िभावाखालील शवचारधारा; 
आशण रु्मस्स्लर्म व शनजार्मधार्तजणी शवचारधारा. ह्या; दशलत-रु्मस्स्लर्म ऐक्याला स्वयपूंणमता र्मागत होत्या. (बी. 
एस्. वेंकटराव आशण श्यार्मसुंदर व आंबेडकरी शवचाराचंी एक छोटी धारा शजला काही िर्माणात, इ.स. 
१९३६ र्मध्ये र्मोठ्या िर्माणात लोकर्मान्यता लाभली होती.) पण ती व्यापक नेतृत्व करायाला म्हणावी तशी 
सर्मथम नव्हती. हे गट िारु्मख्याने तेलगू बोलणाऱ्याचें होते; पण त्यानंा ग्रार्मीण तेलंगणात फारसा आधार 
नव्हता. ह्याउलट आंबेडकराचं्या नेतृत्वाने जागतृ झालेल्या र्मराठवाड्यातील र्मराठी भाषकाचंा आधार 
लाभण्यावरच तो गट सतुंि होता. तेलंगणार्मध्ये जर्मीनदारशवरोधी व वठेशबगारीशवरोधी िखर चळवळीरु्मळे 
कम्युशनस्टानंी र्मूलाधार िाप्त केला होता. (दशलताशंी संबंशधत काही िश्नही ते हाताळीत होते.) याचीच 
िचीती तेलंगणातील बंडाळीत आली होती. हे बंड जरी शचरडले गेले; तरीही जातीशवषयक काही शवशशि 
हेतू नसलेल्या कम्युशनस्ट चळवळीरु्मळे जवळजवळ दहा लाख एकर पशडक व डोंगराळ जशर्मनीचा, 
सरकारकडून दशलतानंा ताबा देण्यात आला. त्यारु्मळे दशलत ऐक्याच्या परंपरेवर शशक्कार्मोतमब झाले. 
र्मध्यजातीचे व सार्मान्यजन, जर्मीनदाराशंवरुद्ध दंड थोपटून उभेच होते. र्मराठवाड्यातील काँगे्रसधार्तजण्या 
आयमसर्माशजस्टानंी कोणताही आर्तथक कायमिर्म राबशवला नाही. उलट त्यानंी प्रहदु-रु्मस्स्लर्म तत्त्वावर भर 
देऊन दशलतानंा बळीचा बकरा बनशवले व शनजार्माची बाजू घ्यायला भाग पाडले. (त्यातील काहींनी 
जशर्मनीच्या िलोभनारु्मळे ही बाजू घेतली होती.) अशातऱ्हेने र्मराठवाड्यातील स्वातंत्र्य चळवळीर्मध्ये 
सार्मान्यजन आशण प्रहदु सुधारणवादी याचं्यारु्मळे दोन तट पडले होते. जाशतशवरोधी प्रहदु आशण दशलत 
रु्मस्स्लर्म एकात्र्मतेच्या सूत्राने हे शवभाजन घडले होते. अलीकडच्या नार्मातंर लढ्यापयंत हा तणाव शटकून 
होता, असेच म्हणाव े लागेल. (तणावाची ही परंपरा दशलताचं्या जर्मीनधारणा आशण टाकाऊ जर्मीन व 
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सार्मान्य जागा याबाबतीतही कायर्म होती. र्मराठवाडा शवद्यापीठाच्या १९७८-७९ च्या नार्मान्तरातूनच आशण 
इ.स. १९८० नंतर त्या िदेशात काढलेल्या ‘शशवसेना’ चळवळीर्मध्ये याची बीजे सापडतात) 
 

तेलगू िदेशातील तीव्र चळवळींचा सार्मग्राने शवचार करता, काँगे्रसची राजनीती (तेलंगण 
बंडाळीवळेेस शवशषे तणाव वाढशवणारी) म्हैसूर भागात आशण र्मराठी भाषक िदेशात यशस्वी झालेली 
शदसते. तेलंगणातील दशलताचें डाव्या पिाचे नेतृत्व आशण तटीय आंध्र व म्हैसूरातील गाधंी शवचाराचें 
वचमस्व; व आंबेडकराचंी र्महाराष्ट्रातील लढाऊ शवचारसरणी हे सारे सुधारणाचें शभन्न शभन्न िवाह आहेत. 
दशलतानंा काही लाभ जरूर झालेही आहेत, पण जात आशण वगम याचं्याकडून शोषण होण्याचे (आशण 
प्रलगिधानतेवर आधारलेले) सूत्र र्मात्र अबाशधतच राशहले असे आढळते. 
 
णनष्ट्कर् ु: वसाहतपूवु अवस्थेतील र्ाणतव्यवस्था 
 

१९४९ साली वसाहतपूवम अवस्थेतील जाशतव्यवस्थेबाबत स्थापन झालेल्या तेव्हाच्या असेंब्लीत, डॉ. 
आंबेडकरानंी शदलेली धोक्याची सूचना लिात घ्यायला हवी. “२६ जानेवारी, १९५० या शदवशी आम्ही एका 
शवरोधात्र्मक आयुष्ट्यात िवशे करीत आहोत. दुसरे कोणी ह्या शवषर्मतेची शशकार होण्याच्या आधी आम्ही हे 
अंतर्तवरोध जेवढ्या लवकर दूर करता येतील, तेवढ्या लवकर दूर केले पाशहजेत, तरच अत्यंत पशरश्रर्माने 
उभी केलेली ही राजकीय लोकशाही शटकवनू ठेवता येईल.” 
 

सार्मान्य लोकाचं्या गरजाचं्या भावनाचंा उदे्रक होतो आहे. ह्यािर्माणे र्मध्यर्मवगीय तडजोडवाद्याचं्या 
शवचारसरणीवर शवसंबून जे लोक ‘जात’ हा भारतातील शवकासाचा एक अपशरहायम असा भाग र्मानतात; पण 
पोथीशनष्ठ र्मास्क्समस्टही ज्यािर्माणे म्हणतात की, जाशतयुद्ध हे वगमयुद्धार्मध्ये पशरणत होईल; पण असे काही 
घडत नाही. जरी र्मजूर, सार्मान्यजन वसाहतीच्या आधीपासूनच्या काळापासून लढे देत आहेत, नव्या 
बदलणाऱ्या सार्माशजक चळवळी वाढताहेत, शस्त्रया, दशलत, सार्मान्यजन, वातावरणजन्य आशण राष्ट्रीयतेवर 
आधारलेल्या सवम चळवळी आता जाशतशवरोधाच्या बाबतीत एकत्र होत आहेत, ही सगळ्यात र्महत्त्वाची गोि 
म्हणावी लागेल. 
 

गेल्या दशकार्मध्ये सुधारणावादी र्मास्क्समस्टानंी जातीचा अथम आशण शवश्लेषण करण्यासाठी एक 
चचासत्र अयोशजत केले होते. अथात वाढत्या दशलत चळवळींनीच ही पाळी त्याचं्यावर आणली होती. 
जातीचे सूत्रबद्ध स्वरूप शनशश्चत करण्याच्या ह्या ियत्नाबरोबरच एक रु्मख्य राजकीय शवचार तेथे िसतृ 
करण्यात आला; तो म्हणजे भाडंवलदारी शवकासपद्धतीने दशलताचें रु्मख्य शत्रू असलेल्या श्रीर्मंतानंा 
सार्मान्यजन प्रकवा र्मध्यजातीकडे लोटता येईल का? की आंबेडकरानंी र्मागेच शदलेल्या हाकेिर्माणे दशलत 
बहुजनाचंी (शतेर्मजूर, श्रशर्मक, सार्मान्यजन आशण कार्मगार) याचंी एकी अजूनही उभी करता येईल. 
त्यारु्मळे पशरवतमन घडेल का? 
 

व्यापक अथाने असे सागंता येईल की, संख्याशास्त्राच्या आधाराने ग्रार्मीण भागातील शवषर्मतेची (जर 
त्यात लिणीय अशी वाढ झाली नाही तर असे म्हणाव े लागेल की, जातीच्या शवषर्मतेर्मध्ये) आर्तथक 
असार्मान्यता तर आहेच; पण त्याहीपेिा अथमधारणा आशण जात याचंा अशधक व्यापक संबधं आहे, हे स्पि 
होते. (िर्माकं ३ चे कोिक पाहाव.े) 
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शतेर्मजूर म्हणनू राबणाऱ्यारं्मध्ये दोन्ही गटाचे लोक; जे दशलतही आहेत आशण बहुजनाचं्या जातीचे 
आहेत. गरीब सार्मान्यजन आशण र्मजूरही आहेत, पण शासकीय नोकऱ्यातंील सवलतीरु्मळे र्मात्र शशिण 
आशण अन्य गोिींबाबत दशलतारं्मध्ये र्मध्यर्मवगम तयार होण्याच्या दृिीने थोडा फायदा झालेला शदसतो. 
 

रीतीशरवाजािर्माणे जे लोक यज्ञोपशवताचे ग्रहण करतात, त्यानंाच उच्च जातीचे लोक असे म्हटले 
जाते. र्मध्यजातीचे लोक त्यानंा म्हणतात; की ज्याचं्याकडून िाह्मण, परंपरेने ‘पाण्याचा’ स्वीकार करतात. 
खालचे आशण दुसऱ्या हलक्या जातीचे म्हणजे ज्याचंी नोंदही केली जात नाही. शतेकरी त्यानंा म्हणावे; जे 
स्वतः र्मजूर वतेनाने (भाड्याने) आणून आपली शतेी शपकशवतात. शतेी करणारे; जे घरच्या इतर लोकाचं्या 
साहाय्याने आशण काही िर्माणात र्मजूर लावनू शतेीची र्मशागत करतात. भागधारक कूळ म्हणजे दुसऱ्याची 
शतेी र्मशागतीसाठी घेऊन वतेनावर इतर लोक न ठेवता, स्वतः कसतो आशण शतेर्मजूर म्हणजे जो; 
दुसऱ्याच्या शतेावर ठरावीक र्मजुरीच्या र्मोबदल्यात राबतो तो. (कोिक िर्माकं ४ पाहाव)े 
 

शडे्यूल्ड कास्टस् वगाच्या िर्माणार्मध्ये आता बदल होत आहे. कारण शतसऱ्या आशण चौथ्या 
दजाच्या सरकारी नोकऱ्यारं्मध्ये त्याचें िर्माण वाढते आहे. पण िथर्म वगाच्या आशण शितीय वगाच्या 
नोकऱ्याचंा, र्मंडल कशर्मशनिर्माणे शवचार केल्यास तो अजूनही खूप र्मागे आहे यात शकंाच नाही. अन्य 
र्मागासवगीय जातींर्मध्ये शूद्राचं्या नोंदीची जी र्मोठी यादी आहे, त्यात तर त्याहूनही वाईट अवस्था आहे. 
वरच्या जातीच्या लोकानंी ६९% नोकऱ्या पटकावल्या आहेत; तर पशहल्या दजाच्या नोकऱ्यारं्मध्ये त्याचें 
िर्माण ९०% आहे. हे शचत्र सुस्पि सागंायचे झाले तर हे लिात घेणे अगत्याचे आहे की, शहरी आशण 
ग्रार्मीण शवभागातील तफावत वाढते आहे. खास शनयतं्रणाखाली असलेल्या सरकारी आशण खाजगी 
नोकऱ्यातंील आशण अशनयशंत्रत उद्योगिेत्रातील दर (सार्मान्यजनाचं्या लागवडीतील, त्याचिर्माणे 
अशनयंशत्रत र्मजुरी देणाऱ्या शहरी व ग्रार्मीण भागातील आशण कें द्रीय िदेशातील व अखत्यारीतील पगार-
तफावत ही सार्मान्यजनांच्या शर्मळकतीपेिा चार ते पाच पटीने अशधक आहे. शतेर्मजूर, शतेकार्मगार, 
वनर्मजूर, र्मासेर्मारी आशण गोपालन व्यवसाय.) 
 

ह्या आर्तथक असर्मानतेरु्मळे, त्याचिर्माणे सततच्या सार्माशजक शवषर्मतेरु्मळे १९७१ नंतर नव्याने 
जाशतशवरोधी चळवळींचा उद्गर्म झालेला आढळतो. याचे श्रेय दशलताकंडे जाते. ज्यार्मध्ये ‘दशलत पँथर’ 
(र्महाराष्ट्र १९७२), ‘दशलत संघषम सशर्मती’ (कनाटक १९७४), ‘दी आंध्र दशलत र्महासभा’ (१९७४) आशण 
१९७० च्या सुर्मारास सवम भारतभर शवखुरलेल्या अनेकानेक संघटना! ह्यांर्मध्येच दशलतानंी आधार शदलेली 
इ.स. १९७० ते १९८० र्मधील शबहार आशण आंध्र िदेशातील निलवादी चळवळ आशण १९८० नंतर बहुजन, 
शूद्र आशण र्मध्यर्मवगीयातं जागृत झालेली व्यापक वगीय चेतना; याचंा र्मंडल अहवालार्मध्ये उल्लखे केला 
गेला आहे. अशा तऱ्हेने दशलत चळवळीच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील उदे्रकाची र्मीर्मासंा करावी लागेल 
आशण पोथीशनष्ठ पद्धतीने र्माक्समवादाचा आशण त्याच पद्धतीने आबंेडकरवादाचा अथम लाव ू पाहणाऱ्यानंा, 
नव्याने शवचार करण्यास िवृत्त व्हाव ेलागेल. तरच खऱ्या अथाने िाजंलपणे ऐशतहाशसक भौशतकवादाचा; 
भारतीय संदभात अन्वयाथम लावल्यासारखे होऊ शकेल. हेच श्री. ए. के. रॉय याचं्या शब्दात सागंावयाचे 
झाल्यास— 
 

“कम्युशनस्टानंी आतापयंत अनेक तऱ्हेचे ब्ल्यू प्रिट िातंीच्या बाबतीत िशसद्ध केले आहेत की, 
ज्यार्मध्ये राष्ट्रीय लोकशाहीवादी िातंी, लोकाचंी लोकशाहीवादी िातंी, नवी लोकशाहीवादी िातंी आशण 
अशा शकतीतरी अनेक िकारानंी ज्या संज्ञाचंी गढूतास जेर्मतेर्मच कळू शकते. त्यानंाही आढळते की नाही 
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कोणास ठाऊक; प्रकवा त्याचं्या अनुयायानंाही काही कळलेले असते का? अशा व्यापक िर्माणार्मध्ये 
भरडल्या जाणाऱ्या लोकाचं्या देशात असल्या पशत्रका व कायमिर्म अनाठायीच असतात. खऱ्या अथाने नव्या 
दशलत िातंीची आशण लाल आशण शहरव्या ध्वजाचं्या एकात्र्मतेने घडलेल्या संघषाचीच आवश्यकता आहे, 
की ज्यायोगे सार्माशजक रु्मस्क्तलढ्याचा हा जोरदार संघषम, आर्तथक शोषणाच्या दडपणातून र्माणसानंा रु्मक्त 
करणारा ठरावा आशण त्याने शनर्माण होणाऱ्या िभावी वादळाने देशातील अंतगमत वसाहतवादाचे निचयमच 
उधळून जाव ेव सवम उजळून शनघाव.े” 
 

अनुवाद : प्रा. नंदा माढंरे 
♦♦ 

(ह्या लेखातील सवम कोिके कृपया पुढील पानावंर पहावीत.) 
 
                                                                        कोष्टक : १ 

जर्मीनधारणा, भशूर्महीनता आशण शवषर्मता १९७१ 
 

भशूर्महीनाचंी टके्कवारी 
दर कुटंुबार्मागे 

असलेली 
सरासरी जर्मीन 

शगनी 
गुणोत्तराचे 

िर्माण 
आंध्र ... ३८·४ (१०·२८) [Figures in 

parentheses indicate percentage 
houselhodls owning no land.] 

३·४३ ०·७०३० 

डेल्टा ... ४९·३१ (११·८९) [Figures in 
parentheses indicate percentage 

houselhodls owning no land.] 

१·९३  

तेलंगण ... २७·१४ (७·०९) ४·८३  
रायलसीर्मा ... २९·४४ (९·२०) ४·६८  

कनाटक ... ३१·३ (१५·०९) ५·४३ ०·६५४७ 
कोस्टल ... ४५·१६ (४०·२६) १·७४  
इनलँड (पूवम) ... ३६·३१ (२३·५७) ७·७४  
म्हैसूर ... २५·०७ (१३·०९) ३·४४  
रंु्मबई, कनाटक ... ३१·४५ (८·३२) ८·००  

महाराष्ट्र ... ३२·४ (१५·२४) ६·५१ ०·६४८८ 
कोंकण ... २८·७५ (२०·३४) ३·१८  
डेक्कन ... २६·१९ (१८·०९) ५·०१  
खानदेश ... ३६·२५ (२७·५८) ६·२४  
र्मराठवाडा ... ३४·९४ (८·३१) ९·५३  
शवदभम ... ३६·९२ (१०·३५) ७·७६  
पूवम ... २७·८५ (९·७९) ४·११  

भारत (सरासरी) ... २७·०६ (९·३१) ३·७८ ०·६५५१ 
 
संदभम : All India Debt and Investment Survey. (RBI-NSS) 1971-72. 
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कोष्टक : २ (अ) 
जात आशण शतेी उद्योग 1921 (पुरुष कार्मगार) 

  कार्मगाराचंी 
संख्या 

जशर्मनीच्या 
खंडापासून 
शर्मळणारे उत्पन्न 

 
शतेकरी 

 
शतेर्मजूर 

   % % % 
म्हैसूर राज्य (1921)      

िाह्मण ... 51,221 17·13 21·79 0·35 
प्रलगायत ... 142,366 3·15 79·43 2·62 
वक्कशलगा ... 246,329 0·44 89·83 2·08 
होले ... 167,289 0·97 35·95 37·72 
र्मशडगा ... 63,363 1·58 45·13 26·17 

हैद्राबाद राज्य (1921)     
िाह्मण ... 79,345 7·37 17·52 0·32 
र्मराठा ... 150·638 6·99 60·90 16·33 
प्रलगायत (दुकानदार) ... 170,508 3·50 9·01 1·30 
कापू ... 291,130 1·60 51·56 26·15 
तेलगा ... 146,230 1·01 61·22 15·68 
र्महार/र्माला ... 130,008 3·79 8·40 8·25 
(सवमसार्मान्य कारे्म) 

[Refers to traditional occupation] 
...    (65·33) 

[Refers to 
traditional 

occupation] 
र्मशडया ... 203,492 0·65 10·28 10·16 
(सवमसार्मान्य कारे्म) 

[Refers to traditional occupation] 
...    (83·54) 

[Refers to 
traditional 

occupation] 
चाभंार ... 37·991 1·07 4·21 7·69 

मद्रास प्रान्त (1911)      
िाह्मण, तेलुगु ... 27,029 34·53 32·37 0·29 
िाह्मण, (कॅनरेज) ... 10,647 13,96 71·89 0·08 
होले ... 29,696 – 3·29 75·46 
र्माला ... 196,259 0·18 14·78 71·89 
र्मशडगा ... 79,924 1·17 10·71 54·71 

मध्यप्रातं आणि बेरार (1921)     
िाह्मण ... 149,193 3·22 36·67 6·22 
र्मराठा ... 65,520 4·59 46·00 27·78 
कुणबी ... 385,268 55·00 55·00 34·08 
र्महार/रे्महर ... 280.101 2·09 22·37 41·02 
(शवणकर) [Refers to 

traditional occupation] 
...    (11·33) 

[Refers to 
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traditional 
occupation] 

र्मागं ... 26,007 1·25 3·42 47·73 
(स्थाशनक संगीतकार) 

[Refers to traditional occupation] 
...    (21·97) 

[Refers to 
traditional 

occupation] 
मंुबई प्रान्त (1911)      

िाह्मण, शचत्तपावन ... 10,407 17·00 2·47 0·13 
िाह्मण, देशस्थ ... 14,494 18·68 64·55 2·69 
प्रलगायत ... 205,813 3·24 83·54 22·39 
र्मराठा ... 426,649 1·58 47·63 14·93 
कुणबी ... 319,813 1·59 66·88 20·67 
र्महार, होले, धेड ... 69.542 0·75 48·79 22·63 
र्मागं, र्मशडगा ... 22,672 0·52 16·60 41·71 

 
कोष्टक : २ (ब) 

जात आशण शतेी व्यवसाय 1921 (स्त्री कार्मगार) 
  स्त्री कार्मगाराचें 

पुरुष 
कार्मगाराशंी 

िर्माण 

जशर्मनीच्या 
खंडापासून 

शर्मळणारे उत्पन्न 

 
शतेकरी 

 

 
शतेर्मजूर 

 

   % % % 
म्हैसूर राज्य (1921)      

िाह्मण ... 10,58 37·38 25·61 3·62 
प्रलगायत ... 20,34 12·25 49·97 17·80 
वक्कशलगा ... 18.71 2·09 72·13 7·57 
होले ... 35·22 1·26 11·35 61·63 
र्मशडगा ... 31·51 1·96 13·12 56·36 

हैदराबाद राज्य (1921)      
िाह्मण ... 18·12 15·68 33·97 — 
र्मराठा ... 63·03 3·06 54·60 31·71 

प्रलगायत (दुकानदार) ... 52·49 6·44 16·73 1·92 

कापू ... 50·95 1·21 70·07 19·75 

तेलगा ... 75·22 1·08 57·26 20·87 

र्महार/र्माला ... 98·83 2·66 13·90 34·40 

(सवमसार्मान्य कारे्म) 
[Refers to traditional 
occupation] 

...    (37·24) 
[Refers to 
traditional 

occupation] 
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र्माशडया ... 84·63 1·00 7·86 38·9 

(सवमसार्मान्य कारे्म) ...    (73·55) 
[Refers to 
traditional 

occupation] 
चाभंार ... 59·70 0·76 10·37 2·98 

मद्रास प्रान्त (1911)      

िाह्मण, तेलुगु ... 25·69 54·60 34·74 0·11 

िाह्मण, (कॅनरेज) ... 28·10 14·74 69·25 0·40 
होले ... 137·73 – 2·45 84·00 
र्माला ... 85·53 0·16 8·48 87·5 
र्मशडगा ... 70·69 3·98 2·89 82·31 

मध्यप्रातं आणि बेरार(1921)      
िाह्मण ... 34·58 2·71 45·61 15·40 
र्मराठा ... 51·23 2·55 21·97 58·00 
कुणबी ... 70·79 32·65 32·65 52·15 
र्महार/रे्महर ... 91·28 0·40 16·65 60·00 
(शवणकर) [Refers to 

traditional occupation] 
...    (9·76) 

[Refers to 
traditional 

occupation] 
र्मागं ... 99·42 0·20 1·29 66·04 
(स्थाशनक संगीतकार) 

[Refers to traditional occupation] 
...    (2·41) 

[Refers to 
traditional 

occupation] 
मंुबई प्रान्त (1911)      

िाह्मण, शवत्तपावन ... 15·00 30·17 3·14 1·5 
िाह्मण, देशस्थ ... 11·09 40·08 22·77 2·43 
प्रलगायत ... 56·45 3·49 25·41 46·2 
र्मराठा ... 68·53 1·57 47·67 30·8 
कुणबी ... 71·73 1·07 54·23 41·3 
र्महार, होले, धेड ... 76·63 0·34 43·50 41·5 
र्मागं, र्मशडगा ... 79·13 0·55 6·33 66·7 

 
संदभम : Census of India. 1911, 1921 
 



 
अनुक्रमणिका 

कोष्टक : ३ 
जात आशण शतेी व्यवसाय 

 उच्च 
जाती 

र्मध्यर्म 
जाती 

खालच्या 
जाती 

अनूसूशचत 
जाती 

एकूण 

Agriculture       
Farmer ... 24·38 7·57 6·94 1·54 7·00 
Cultivator ... 43·91 53·30 41·79 27·05 41·35 
Share-croppers ... 3·91 6·18 6·17 8·50 6·00 
Agricultural Lab ... 1·9 11·91 18·85 36·19 18·00 
Forestry, Fishing and 
Livestock 

... 0·62 1·38 3·31 2·35 2·02 

Total in Agriculture ... 73·91 80·35 74·04 75·66 76·83 
Others ... 26·09 19·65 24·93 24·33 23·77 
Total ... 100·00 100·00 100·00 100·00 100·00 
 
संदभु : “Perspectives on Poverty and Social Change EPW Annual Number, February 1979, p 
363 (P. C. Joshi)” 
 

कोष्टक : ३ पुढे िंालू 
र्ातीच्या केलेल्या व्याख्या अशा :   
१. उच्च र्ात — जे परंपरागत उच्च ितीचे, दुर्तर्मळ असे कपडे वापरतात. 
२. मध्यम र्ात — जे परंपरागतपणे िाह्मणाकंडून पाणी घेतात. 
३. खालच्या र्ाती — ज्या इतर जातीिर्माणे अनुसूशचत नाहीत. 
४. शेतकरी — जो स्वतःची जर्मीन भाडोत्री र्मजुराचं्या साहाय्याने करून घेतो, 

तसेच जो शतेीसाठी दुसऱ्या घरातील र्माणसे आपल्या शतेीवर 
राबशवतो. 

५. बटाईदार — जो दुसऱ्याच्या जशर्मनी शतेीसाठी घेऊन येणाऱ्या शपकात काही 
शहस्सा स्वतः घेऊन काही जर्मीनर्मालकास देतो, र्मात्र शतेी 
करण्यासाठी तो भाडोत्री र्मजूर वापरत नाही. 

६. शेतमरू्र — जो दुसऱ्याच्या जशर्मनीवर वतेनावर कार्म करतो. 
 

कोष्टक : ४ 
अनुसूशचत जाती आशण जर्मातीचा व्यवसाय १९८१ 

 SC ST Others Total 
Lakh % Lakh % Lakh % Lakh % 

1. Agricultural 
Sector (a+b) 

289 
(19·5) 

76·4 192 
(13·0) 

87·1 999 
(67·5) 

61·4 1·480 
(100·0) 

66·5 

a Cultivators 107 
(11·6) 

28·2 120 
(13·0) 

54·4 693 
(75·5) 

42·9 925 
(100·0) 

41·5 
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b Agricultural 
Labourers 

182 
(33·8) 

48·2 72 
(13·8) 

32·7 301 
(53·2) 

18·5 555 
(100·0) 

24·9 

2. Non 
Agricultural 
Sector 

89 
(12·0) 

23·6 8 
(3·8) 

12·9 628 
(84·2) 

38·6 745 
(100·0) 

33·5 

 Total 
(1+2) 

378 
(17·0) 

100·0 220 
(10·0) 

100·0 1·527 
(73·5) 

100·0 2·225 
(100·0) 

100·0 

 
संदभु : Centre for Monitoring the Indian Economy, Basic Statistis Tabble 1·8c 
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श्री. वसतं मून : जन्र्म. : जानेवारी १९३२, शशिण : एर्म. ए. (र्मराठी) व्यवसाय : शासकीय नोकरीत शवशवध पदावंर. १९७८ पासून पासून 
शवशषे कायमकारी अशधकारी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चशरत्र-साधने िकाशन सशर्मती आशण सपंादक र्मंडळावर लेखन : बुद्ध धम्र्म िशदप, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकराचं्या ‘ॲशनशहलेशन ऑफ कास्ट’ या गं्रथाच्या अनुवाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें चशरत्र इत्यादी पुस्तके िकाशशत. 
शासनाकडून िकाशशत होत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या इंग्रजी लेखनाच्या खंडांचे सकंलक व सपंादक. नागपूर येथील डॉ. 
आंबेडकर शरसचम इस्न्स्टयूटचे ससं्थापक. 
 
३ 
 
र्ाणतणनमुूलन पुस्तक : एक णिंणकत्सा 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
बा बासाहेब आंबेडकराचं्या ‘ॲशनशहलेशन ऑफ कास्ट’ या भाषणाच्या त्याचं्या हयातीत एकूण ३ आवृत्या 
शनघाल्या. पशहली आवृत्ती इ. स. १९३६ च्या र्मध्यात छापली गेली. र्मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या दुसऱ्या 
आवृत्तीतील िस्तावनेवरून व पत्रव्यवहारावरूनच काही शनकषम आपणास काढता येतात. 
 

पशहली आवृत्ती केव्हा बाहेर पडली असावी याबद्दल थोडेसे आडाखे बाधंता येतात. १३ ऑक्टोबर, 
१९३५ रोजी येवले येथे धर्मांतराची घोषणा केल्यानंतर बाबासाहेबानंा प्रहदुधर्मम सुधारकाकंडून बरीच पते्र येऊ 
लागली. लाहोर येथील ‘जातपाततोडक र्मंडळ’ हे आपल्या नावाला साजेसे कायम करीत होते. त्यानंीही 
दरवषीिर्माणे र्मंडळाचे एक संरे्मलन भरशवण्याचे ठरशवले. या संरे्मलनाचे अध्यिपद डॉ. आंबेडकरानंी 
स्वीकाराव,े म्हणनू िथर्म श्री. संतरार्म यानंी पत्र पाठशवले. या पत्राचे उत्तर ५ शडसेंबर, १९३५ रोजी 
बाबासाहेबानंी पाठशवले. उत्तरात आपल्या भाषणाचा र्मध्यवती शसद्धातं कोणता राहील हे स्पि करताना 
बाबासाहेब म्हणतात, “जाशतव्यवस्था ज्या धार्तर्मक श्रद्धावंर उभारलेली आहे, त्या श्रद्धा उध्वस्त 
केल्याशशवाय जाशतससं्था नि होणे अशक्य आहे.” त्यानंतर र्मंडळाचे कायमकते श्री. हरभगवान हे 
बाबासाहेबानंा ९ एशिल १९३६ रोजी भेटले. त्यावळेी आपल्या पूणम झालेल्या भाषणाची एक ित त्यानंी 
हरभगवानला शदली. ित टंकशलशखत करण्यास ८-९ शदवस लागले; असे गृहीत धरले तर बाबासाहेबानंी 
आपले भाषण ५-१२-१९३५ ते ३१ र्माचम, १९३६ च्या दरम्यान म्हणजे सुर्मारे ११६ शदवसातं शलहून पूणम केले. 
 

९ एशिल, १९३६ ला, ित घेऊन हरभगवान लाहोरला गेले व तेथून १४ एशिल १९३६ रोजी त्यानंी 
आंबेडकरानंा कळशवले की, “पुस्तक छापण्यास टाकाव ेव एक हजार िती आर्मचेकडे पाठवाव्या.” हे पत्र 
२० तारखेच्या दरम्यान आबंेडकरानंा शर्मळाले असे सर्मजले; तर त्यानंी पशहली आवृत्ती तेवढ्यातच 
छापायला टाकली असे र्मानण्यास हरकत नाही. 

 
िस्तुत पुस्तकाचा ‘िोलॉग’ १५ रे्म, १९३६ रोजी पूणम केला. यात या पुस्तकासंबधंीचा पत्रव्यवहार 

सर्माशवि आहे. हा पत्रव्यवहार व भाषणाची र्मूळ सशंहता रे्म १९३६ चे शवेटी छापून जून, १९३६ र्मध्ये पशहली 
आवृत्ती बाजारात आली असावी. र्म. गाधंीनी या पुस्तकावर ११ जुलै, १९३६ च्या ‘हशरजन’ र्मध्ये स्वतःची 
िशतशिया व्यक्त केली; म्हणजे पुस्तकाची ित िाप्त झाल्यानंतर पुस्तक वाचून व िशतशिया शलहून 
छापण्यास टाकायला पशहला आठवडा लागला असावा असे वाटते. दुसरी आवृत्ती १९३७ च्या र्मध्यास 
िशसद्ध झाली. तीत र्म. गाधंीचे अशभिाय व त्यावरील आपले सशवस्तर उत्तर शवेटी पशरशशि म्हणून जोडले. 
१९३७ नंतर १९४४; म्हणजे तब्बल ७ वषांनी बाबासाहेबानंी शतसरी आवृत्ती िशसद्ध केली. 
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पशहल्या आवृत्तीनंतरच या पुस्तकाची र्मराठी, प्रहदी, पंजाबी व र्मल्याळम् या भाषातूंन भाषातंरे 
िशसद्ध झाली. आजपयंत भारतातील बहुतेक सवमच िरु्मख भाषातूंन या पसु्तकाचे अनुवाद िशसद्ध झाले 
आहेत व काही भाषातूंन अनेक अनुवाद व अनेक आवृत्त्याही लोकापंयंत पोचल्या आहेत. 
 

बाबासाहेब आबंेडकराचं्या अन्य कोणत्याही भाषणापेिा प्रकवा पुस्तकापेिा हे सवात लोकशिय असे 
पुस्तक आहे. 
 

अगदी भाषणाच्या सुरुवातीसच “र्माझे भाषण कुणाला पटणार?” अशी बाबासाहेबानंी पृच्छा केली 
आहे. “वणानार्म िाह्मणो गुरु.” असे शास्त्रवचन आहे. एखादा ‘अंत्यज’ पंशडत आहे म्हणून त्याला गुरू 
करता येणार नाही; असे सतं रार्मदासस्वार्मींचे वचन ते उद् धृत करतात. आंबेडकर हे जातीने अस्पृश्य 
असल्यारु्मळे त्याचं्या शविते्तची दखल येथील शविानानंी त्या काळातच नव्हे तर आजपयंतही घेतलेली नाही. 
सर्मग्र भारताच्या राजकीय व सार्माशजक िश्नावंर तोडगे सुचवनूही त्याचं्याकडे ‘अस्पृश्य’ म्हणून दुलमि 
करण्यात आले. १९ व्या शतकातील सार्माशजक सुधारणेचे अग्रणी र्म. फुले, यानंा डावलून आगरकरानंा 
‘अग्रणी’ म्हणून जनर्मानसावर प्रबबशवण्यात आले. २० व्या शतकात सार्माशजक सुधारणेच्या इशतहासात 
१९५० पयंत तरी आंबेडकरानंा स्थान नव्हते. आज अनेकानंा नाइलाजाने, त्यानंी प्रहदुधर्माला वाचशवले असे 
कबूल कराव ेलागत आहे. ‘शविान् सवमत्र पूज्यते’ हे संस्कृत वचन भारतात लागू नाही. आबंेडकर शकतीही 
शविान असले तरी ते सवमत्र पूजनीय ठरले नाहीत. त्याचें गं्रथ आजही शवद्यापीठातील अभ्यासिर्मार्मध्ये 
लावले जात नाहीत. ‘जाशतभेद-शनर्मूमलन’ हे पुस्तक सर्माजशास्त्र शवषयाकशरता अभ्यासिर्मात अपशरहायम 
आहे. परंतु ते शवद्यापीठात, या शवषयाच्या अध्यापकानंीदेखील वाचलेले नाही, असे आढळून येते. म्हणूनच 
बाबासाहेब म्हणतात- 
 

“प्रहदंूना र्माझा वीट आला आहे. र्मी प्रहदंूना रु्मळीच आदरणीय नाही, याची र्मला पूणम कल्पना आहे. 
म्हणूनच र्मी त्याचेंपासून अशलप्त राशहलेलो आहे.” 
 

म्हणून ते स्वतःची र्मते कुणावर लादत नाहीत. “र्माझे र्मन र्मोकळे आहे, परंतु ते शरकारे्म नाही, हे 
लिात असू द्या” असे ते म्हणतात. 
 

प्रहदंूची सुधारणा करण्याचे ज्यानंी ियत्न केले; त्यानंा वशरष्ठ वगाने वाळीत टाकले. 
 

या भाषणाची सुरुवात बलई सर्माजावरील अत्याचाराच्या घटनेने होते. बलईच्या घटनेव्यशतशरक्त 
अत्याचाराच्या सहस्त्रावधी घटनाचें शटपण आंबेडकराजंवळ होते. त्यापैकी काही त्यानंी ‘अस्पृश्यता आशण 
बेबंदशाही’ या शनबंधात शलहून ठेवले आहेत. (Untouchability B A W S-Vol.5 पाहा) 
 

या अत्याचाराचें वगाकरणही त्यानंी आपल्या संशोधकीय पद्धतीने करून जीवनाच्या ित्येक िेत्रात 
अस्पृश्यता कशी आहे हे स्पि केले. अस्पृश्यानंा देवळात येऊ द्यायचे नाही तसेच त्यानंा स्वतःची देवळेही 
बाधूं द्यायची नाहीत. प्रहदू शवशहरीवरून पाणी घेऊ द्यायचे नाही; आशण स्वतंत्र शवशहरीही बाधूं द्यायच्या 
नाहीत. शाळेत येऊ द्यायचे नाही व अस्पृश्यानंा स्वतंत्र शाळाही काढू द्यायच्या नाहीत; जर कुणी अस्पृश्यानंा 
या सवलती शदल्या, तर त्यानंा घेऊ द्यायचे नाही. अस्पृश्यानंा प्रहदू म्हणायचे, परंतु त्यानंा प्रहदू 
स्र्मशानभरू्मीत िेताचे दहन वा दफन करू द्यायचे नाही, इतकेच नव्हे तर प्रहदू स्वतः दहन करतात, म्हणून 
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ते अस्पृश्यानंा दहन करण्यासही िशतबधं करीत. कारण खालच्या वगाने अनुकरणानेदेखील सुससं्कृत होऊ 
नये अशी त्याचंी भावना. म्हणून अस्पृश्यानंी शिजािंर्माणे उपनयन करू नये अथवा जानव े घालू नये. 
प्रहदूच्या खानावळीत अस्पृश्यानंा िवशे देऊ नये आशण रे्मलेली जनावरे ओढण्यास भाग पाडाव ेव अस्पशृ्यानंी 
न ऐकल्यास अत्याचार करावते. स्वच्छ कपडे घालणे, सोन्याचादंीचे दाशगने वापरणे, उच्च ितीचे अन्न ग्रहण 
करणे, राजर्मागावरून वरात नेणे अथवा घोड्यावरून नवरदेव नेणे, शबगारी कार्म नाकारणे अथवा कार्माचा 
र्मोबदला र्मागणे; आदी एक ना अनेक अत्याचाराला िाशतशनशधक घटना नर्मूद करून डॉ. आंबेडकरानंी 
िस्थाशपत प्रहदू सर्माजव्यवस्था, कायदेशीर राज्यव्यवस्था कशी र्मानत नाही हे दाखवनू शदले आहे. आजच्या 
पशरस्स्थतीत घटनाचंी कारणे थोडीफार बदलली असतील, परंतु तीच र्मानशसकता अशभव्यक्त होणारे 
अत्याचार अजूनही घडत आहेत. 
 

बलई गावचे उदाहरण, िाशतशनशधक स्वरूपाचे म्हणून आंबेडकरानंी शदले. परंतु वरील 
अत्याचाराचं्या रु्मळाशी प्रहदंूचे धर्ममशास्त्र कसे आहे, हे त्यानंी अन्य शठकाणी सशवस्तर स्पि केले आहे. 
‘र्मॉरल्स ऑफ द हाऊस’ या शनबंधात र्मनुस्र्मृतीने ित्येक वगासाठी वगेवगेळी कारे्म कशी वाटून शदली याचे 
शववचेन आहे. र्मनुस्र्मृतीने वगाची शनर्तर्मती िजापतीच्या शनरशनराळ्या अवयवापंासून दाखवनू ित्येक वगाला 
त्याचंी शवशहत कतमव्ये वाटून शदली. शनव्वळ करे्मच नव्हे; तर िाह्मणानंा सवम जातींवर आशधपत्य गाजशवण्याचे 
अशधकार शदले. शदू्रानंा इतर वणांची सेवा करण्याचे कार्म शदले. शदू्राचं्या शस्त्रया; बायका म्हणनू करण्याचा 
सवम वणांना अशधकार शदला. नाव ेदेखील ित्येक वणम व जातीचे आपल्या श्रेणीला साजेशी ठेवावीत, म्हणजे 
नावावरून तो वणम ओळखता यावा. शूद्राची संपत्ती राजाला पूणम जप्त करण्याचा अशधकार आहे, परंतु 
िाह्मणाची सपंत्ती राजाने कधीही जप्त करू नये अशी धर्माज्ञा आहे. सार्माशजक िशतष्ठा देखील र्मनूने ठरवनू 
शदली आहे. बाह्मण वयाने लहान असला तरी तो श्रेष्ठ सर्मजावा, व शूद्र हा शकतीही शविान वा वयस्क 
असला तरी त्याला र्मान देऊ नये, अशी र्मनूची आज्ञा आहे. धार्तर्मक शवधीची पद्धतीदेखील ठरवनू शदलेली 
आहे. उपनयनाचा अशधकार जरी तै्रवर्तणकानंा शदला असला तरी वदेाच्या अध्यापनाचा अशधकार फक्त 
िाह्मणानंाच आहे. 
 

सावमशत्रक शशिणाबद्दल र्मनू काहीच बोलत नाही. तो फक्त वदेाचं्या शशिणालाच ‘शशिण’ म्हणतो. 
िाह्मणावंाचून वैशदक र्मंत्र कुणालाही उच्चारणे व वापरणे िशतबशंधत आहे. शस्त्रया आशण तै्रवर्तणकेतर लोकानंा 
वदेाचं्या अध्ययनाचा वा अध्यापनाचा अशधकार नाही. 
 

शशिेच्या बाबतीतदेखील सर्मान गुन्ह्यास उच्च वणास कर्मी शशिा व खालच्या वणास जास्त शशिा 
साशंगतली आहे. पुरोशहताची बदनार्मी करणाऱ्या खालच्या वगाच्या गुन्हेगारास फटक्याची शशिा, तर 
िाह्मणास नार्मधारी दंड साशंगतला आहे. शूद्राने जर िाह्मणाचा वा उच्चवर्तणयाचा अपर्मान केला, तर दहा 
बोटे लाबं सळईने त्याची शजव्हा छेदावी, अथवा िशत्रयास त्याने उपदेश देण्याचा ियत्न केला, तर त्याच्या 
तोंडात व कानात तप्त तेल ओतण्यात याव,े शूद्राने जर तै्रवर्तणकावंर ज्या अवयवाने आघात केला (सर्मजा, 
लाथ र्मारली), तर त्याचा तो अवयव कापून टाकण्यात यावा. सर्मजा, शनम्नवगातील र्माणूस वशरष्ठवगाच्या 
जागेवर बसला तर त्याच्या ढंुगणावर चटके द्याव,े थंुकला, तर जीभ कापावी, लघवी केली तर प्रलग कापाव े
अशा वगेवगेळ्या शशिा साशंगतल्या आहेत. 
 

र्मनुस्र्मृतीतील शशिा वाचल्यानंतर रार्माने शबंुकाचा वध का केला, याचा उर्मज पडतो. लोकशाही 
सर्माजव्यवस्थेच्या रु्मळावरच र्मनुस्र्मृती घाला घालते. शदू्रानंा तपश्चयेचा अशधकार नसताना शबंुकाने तपस्या 
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करून िाह्मणाचं्या अशधकारावंर अशतिर्मण केले होते. या अशतिर्मणाबद्दल धर्ममशास्त्राजे्ञनुसार त्याला शशिा 
होणे अपशरहायम होते. बाबासाहेब म्हणतात, “रार्म हा शास्त्राजे्ञिर्माणे वागला आशण म्हणूनच त्याने शबंुकाला 
अन्य कोणतीही सौम्य शशिा न देता देहान्ताची शशिा शदली. अन्य कोणत्याही शदू्राने, तपश्चयेिारे इदं्राचे पद 
िाप्त करण्याची इच्छा पुन्हा धरू नये याकशरता रार्माने शदलेली शशिा योग्यच होती व म्हणून धर्ममगं्रथानंी 
‘रार्मराज्य’ हे आदशम राज्य म्हटले आहे. हे राज्य लोकशाही तत्त्वाशंी शकतीही शवसंगत असले, रार्माचे 
आचरण कोणत्याही शववकेी र्माणसाला पटत नसले, त्याने सीतेला शदलेली वागणूक र्माणुसकीला शोभेशी 
नसली अथवा स्त्रीवगाला अपर्मानास्पद असली; तरीही रार्माचे गुणगान व रार्मराज्याची र्महती सर्मग्र प्रहदू 
सर्माज करीत असतो, कारण र्मनुस्र्मृतीचे पालन हा रार्मराज्याचा आदशम आहे.” म्हणूनच बाबासाहेब 
म्हणायचे, र्मनुस्र्मृतीची व्यवस्था नि करण्यास आर्मचा सर्माज कशटबद्ध आहे. 
 

डॉ. आबंेडकरानंा जीवनाच्या ित्येक िेत्रात नैशतकता हवी होती. वदेातील धर्मम; म्हणून धार्तर्मक 
शवधी, वैशदक सूते्र, कर्ममकाडं, व्रतेवैकल्ये यापलीकडे सर्माजाला काहीही र्मागमदशमन करीत नाही. स्वतंत्र व 
नैशतक जीवनापासून वैशदक आज्ञा लोकानंा परावृत्त करतात म्हणून त्या धर्मम म्हणून र्मानायला आबंेडकर 
तयार नाहीत. वैशदक आज्ञा या सवम वगांना सारख्या लाग ूनाहीत. त्यारु्मळे र्मूलतःच या शवषर्मता पाळतात व 
परंपरागत लागू झाल्यारु्मळे, शवषर्मता सर्माजात कायर्म पोसली जाते. 
 

आंबेडकरानंी शनयर्म आशण तत्त्व ेयाचंा भेद केलेला आहे. बुद्धधर्मात शभिू व उपासक याचेंबाबतीतही 
हाच भेद त्यानंी स्पि केलेला आहे. तत्त्व े ही र्मागमदशमक असतात. त्याचें पालन कराव े की न कराव े हे 
ठरशवण्याचे स्वातंत्र्य उपासकानंा असते. शभिलुा र्मात्र वागणुकीची तत्त्व ेही शनयर्म म्हणून असतात. शभिूंनी 
शनयर्म पाळलेच पाशहजे असे बंधन असते. प्रहदूने शनयर्म तोडणे म्हणजे स्वतः स्वतःलाच तोडणे होय. प्रहदूधर्मम 
हा तत्त्विधान नसून शनयर्मिधान आहे, असे शवश्लेषण करून शनयर्मानुसार केलेली कृती शनव्वळ यंत्रवत होत 
असते असे बाबासाहेब सागंतात. सोवळ्याओवळ्याचे शनयर्म, कर्ममकाडें, पूजा-अचा यालाच प्रहदूलोक धर्मम 
म्हणतात. त्याचें दृिीने आचरणास र्महत्त्व नसून उपासतापास, पूजाअचा हाच धर्मम आहे. प्रहदंूचे 
तत्वज्ञानदेखील सवमसर्मावशेक व स्थलकालशनरपेि नाही; त्यारु्मळे हा धर्मम, ‘लोकधर्मम’ होऊ शकत नाही. 
 

डॉ. आंबेडकरानंी सर्माजसुधारणेचे दोन िकार साशंगतले आहेत. एखाद्या सर्माजघटकाची सुधारणा 
म्हणजे िाह्मणातं सुरू नसलेले शवधवा-शववाह सुरू करणे, जरठकुर्मारी शववाह नि करणे, शवधवाचें रंु्मडण 
न करणे प्रकवा सतीची चाल बंद करणे आदी सुधारणा शनव्वळ िाह्मणादी काही उच्च वर्तणयापंुरत्याच 
र्मयाशदत होत्या. राजा रार्मर्मोहन रॉय याचेंपासून आगरकरापंयंत उच्चवणीय सुधारकाचंी सुधारणा वगीय 
सुधारणेपलीकडे गेली नाही. परंतु सर्माजाची सुधारणा करणे व त्यात आर्मूलाग्र पशरवतमन घडवून आणणे ही 
दुसऱ्या िकारची सुधारणा बुद्धकाळात झाली आशण अलीकडे र्महात्र्मा फुले व आंबेडकरानंी घडवनू 
आणली. परंतु प्रहदंूच्या सर्माजसुधारकातं वगीय सुधारकानंाच सुधारक म्हटले जाते. 
 

सर्मग्र सर्माजाची सुधारणा या अथानेच सुधारणेचा अथम आंबेडकरानंा अशभिेत होता. राजकीय 
सुधारणा की सार्माशजक सुधारणा या वादात सार्माशजक सुधारणावाद्यानंा अपयश का आले, याची चचा 
करताना वगीय सुधारणा ही झाली काय शन न झाली काय असे त्यानंा वाटे. सर्मग्र सर्माजसुधारणा ही र्मात्र 
अनेक दृिीने आवश्यक, प्रकबहुना अपशरहायम असते असे सागंताना त्यानंी देशशवदेशचे अनेक दाखले शदले 
आहेत. जातीय शनवाडा हा सार्माशजक पशरस्स्थती लिात घेऊनच तयार करण्यात आला. अल्स्टरचे लोक 
आयलंडच्या आशधपत्याखाली राहण्यास तयार नव्हते. कारण ते कॅथॉशलक पंथाचे होते व आयलंड 
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िॉटेस्टंटचे राज्य होते. रोर्मन साम्राज्यात पशॅरशशयन्स हे उच्चवणीय; सत्तासंघषात प्लेशबयन्सना सते्तत वाटा 
शर्मळशवण्याकशरता अनेक वष ेत्याचेंशी लढा द्यावा लागला. आंबेडकर म्हणतात की, सार्माशजक िातंीनंतरच 
राजकीय िातंी यशस्वी झाली आहे. र्मार्तटन ल्यूथरच्या िॉटेस्टंट पंथशनर्तर्मतीच्या चळवळीनंतर प्युशरटॅशनझर्म 
व त्यानंतर अरे्मशरकन िांती यशस्वी झाली. अरबी लोकाचें साम्राज्य तत्पूवी झालेल्या र्महंर्मद पैगंबराच्या 
सार्माशजक िातंीरु्मळे पसरलेले आहे. बदु्धाच्या िातंीतच चंद्रगुप्ताच्या साम्राज्याची बीजे आहेत. शशवाजीच्या 
साम्राज्याची बीजे तत्पूवी झालेल्या साधुसतंाचं्या कार्मशगरीत आहेत. अशी अनेक उदाहरणे दाखशवता 
येतात. आज र्मात्र सार्माशजक वा धार्तर्मक सुधारणेकडे कुणाचेही लि नाही. सवमत्र िशतगार्मी र्मानशसकता व 
अंधश्रद्धा कर्ममकाडंाचा उदे्रक झालेला आहे. प्रहदुत्ववादी हजार वषार्मागे जाण्याचा ियत्न करीत आहेत. 
 

धर्मम ही फार र्मोठी शक्ती आहे; हे आंबेडकर र्मान्य करतात. सवम सुधारकानंा आर्तथक शसद्धान्त लाग ू
करणाऱ्या र्माक्समवाद्यानंा ते नाना तऱ्हेचे िश्न शवचारतात. हे िश्न अथातच भारतातील सार्माशजक 
पशरस्स्थतीच्या पाश्वमभरू्मीवर तंतोतंत लाग ूपडतात. सर्मग्र कार्मगारवगात सर्मानतेची व एकात्र्मतेची भावना 
शनर्माण झाल्यावाचून िातंी होणे शक्य नाही. ही सर्मानता जाशतभेद नि केल्यावाचून येऊ शकत नाही, याचे 
ित्यंतर आजही सर्माजजीवनात आढळून येते. उच्च पद िाप्त झालेल्या अशधकाऱ्यानंा, आर्तथक सुबत्ता 
असूनदेखील जातीयतेरु्मळे सापत्न वागणूक शर्मळते, अशी तिार ित्येक िेत्रात ऐकू येते. जातीयतेचा पगडा 
सर्माजात शकती र्मोठ्या िर्माणात आहे, याचे आजच्या पशरस्स्थतीत सवमपशरशचत एक उदाहरण देता येईल. 
र्मंशत्रर्मंडळ शनर्माण करताना सवम िरु्मख जातींना िशतशनशधत्व शर्मळेल याची काळजी घेण्यात येते. ज्या जातीचे 
िाबल्य जास्त त्या जातींना अथातच वाटा जास्त शर्मळतो. कारे्म करवनू घेण्याकशरता जे लोक र्मंत्र्याकंडे 
येतात त्यातही सार्मान्य र्माणसे ही आपापल्या जातीच्याच र्मंत्र्याकंडे जास्त गदी करतात, ही वस्तुस्स्थती 
नाकारता येत नाही. 
 

बाबासाहेबानंी जाशतभेदाचे तास्त्वक आशण व्यावहाशरक अशा दोन्ही दृिीकोणातूंन शवश्लेषण केले 
आहे. श्रर्मशवभाजनाचे तत्त्व सवम सुसंस्कृत देशात र्मान्य झाले आहे. जाशतभेद हेही श्रर्मशवभाजन आहे असे 
जाशतभेदाचे सर्मथमक म्हणतात. परंतु अन्य श्रर्मशवभाजनात व जाशतभेदाच्या श्रर्मशवभागणीत असलेला 
र्मूलभतू फरक आंबेडकरानंी बारकाईने शवशद केलेला आहे. हा फरक आपल्याला खालीलिर्माणे सर्मजून 
घेता येईल. 
 
 

श्रमािें णवभार्न श्रणमकािें णवभार्न 

१) धडधाकट र्माणूस लढायला तयार असेल तर 
सैन्यात जाऊ शकतो व ज्ञान िाप्त करणाऱ्या 
िोफेसराचा रु्मलगा चर्ममकाराचा धंदा करू 
शकतो. 

१) जन्र्मतः चाभंार असलेल्याने चाभंार म्हणूनच 
कार्म कराव.े त्याला ज्ञानिाप्ती, सैन्यिवशे 
अथवा व्यापार वज्यम. 

२) र्मजुरातील वगम सर्मान आहेत. िाध्यापक, 
पुरोशहत, व्यापारी, शतेकरी हे सर्मान र्मानले 
जातात. अरे्मशरकेत घरकार्म अथवा भगंीकार्म 
करणारा र्मजूर कार्माव्यशतशरक्तच्या वळेेत 
र्मालकासोबत हॉटेलात चहापाणी घेताना 
कर्मीपणाची भावना ठेवत नाही. 

२) र्मजुरातं शवषर्मता आहे. एक र्मजूर दुसऱ्या 
र्मजुरापेिा श्रेष्ठ वा कशनष्ठ र्मानला जातो. 
भगंीकार्म हे कशनष्ठ र्मानले जाते. कारण भगंी 
र्माणूस त्याच्या जातीरु्मळे अस्पृश्य सर्मजलेला 
आहे. शगरणी कार्मगार, एकाच शगरणीत कार्म 
करतात व त्याचंी श्रेणी एकच असली तरी 
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जाशतभेदारु्मळे ते परस्परानंा श्रेष्ठ वा कशनष्ठ 
सर्मजतात. 

३) श्रर्मशवभाजन सहजस्फूतम असते. र्माणसाच्या 
नैसर्तगक िवृत्तीवर ते आधारलेले आहे. 
ित्येक व्यक्तीला त्याच्या आवडीशनवडीनुसार 
आपला उद्योग, कायम शनवडता येते. डॉक्टर, 
इंशजशनअर, संशोधक ही िेते्र 
शनवडण्याकशरता ित्येक व्यक्तीस रु्मभा 
असते. 

३) जातीतील धंदाच व्यक्तीला शनवडता येतो. 
सुईणीच्या व्यवसायात िावीण्य असूनही नसमचा 
अथवा डॉक्टरीचा व्यवसाय करण्यास अस्पृश्य 
र्मशहलेस शनवडले जात नाही. बाप भगंी म्हणनू 
रु्मलासही तोच व्यवसाय करावा लागतो. 
उपजत शवित्ता असूनही कुणब्याला अध्यापक 
होण्यास िशतबधं असे. व्यक्तीच्या कतृमत्वास 
वाव नसतो. आजही कृषी पदवीधारक 
अस्पृश्यास गावात उद्योग करता येत नाही. 
कारण अन्य सर्माज त्याच्या र्मालावर बशहष्ट्कार 
घालेल, ही भीती आहे. 

४) एका धंद्यातून दुसऱ्या धंद्यात जाण्यास पूणमतः 
र्मोकळीक, त्यारु्मळे युद्धकाळात सवम 
जातीतील तरुण देशरिणाथम सैन्यात भरती 
होऊ शकतात. युद्धकाळ सपंताच सैशनक हे 
शवद्यादान अथवा व्यापार अथवा अन्य 
कोणताही व्यवसाय स्वीकारू शकतात. 
म्हणूनच भारतात ज्या धंद्याला नाके 
रु्मरडतात, तो धंदा परकीय शस्त्रया स्वखुशीने 
करतात. श्रर्मशवभाजनात धंद्याला िशतष्ठा 
असते. 

४) एका धंद्यातून दुसऱ्या धंद्यात जाण्यास िशतबधं. 
परशुरार्माने २१ वळेा पृथ्वी शनःिशत्रय केली असे 
म्हणतात. हे जर खरे असेल, तर परकीय 
आिर्मण आल्यानंतर देशाचे रिण कोणी 
कराव?े स्वाभाशवकच हा देश गुलार्म झाला. 
अन्य कोणत्याही वगाने शस्त्रधारण करू नये, 
अशी शास्त्राज्ञा आहे. 
 

जाशतनुसार श्रर्माची िशतष्ठा ठरते. 
उत्पादन करणारे सवम श्रर्म कर्मी ितीचे 
ठरशवलेले आहेत. शतेी, लाकूडकार्म, 
दगडाच्या र्मूती बनशवणे, र्मासोळ्या पकडणे हे 
धंदे करणारे सवम कर्मी ितीचे, तर वाचीवीर, 
कीतमनकार, वदेपाठक, अध्ययन - अध्यापन 
करणारे जे ित्यि शनर्तर्मती काहीच करीत 
नाहीत- ते उच्च सर्मजले गेले आहेत. व हे 
परंपरेने ठरत असते; म्हणून वशे्यादेखील 
आपल्या रु्मलीला त्याच धंद्यात राहण्याचा सल्ला 
देते. जातीचा धंदा न सोडल्यारु्मळे धंदा न 
चालल्यास उपाशी र्मरतात, परंतु धंदा सोडत 
नाहीत व सोडू शकत नाहीत. 

५) श्रर्मशवभाजन ऐस्च्छक आहे. त्यारु्मळे शजकडे 
श्रर्माची र्मागणी शतकडे र्माणसाला जाता येते. 
भगं्याला देखील संशोधक होता येते. 

५) श्रर्मशवभाजन ऐस्च्छक नाही. भावभावना, 
आवडीशनवडी यानंा स्थान नाही. पूवमजन्र्मींच्या 
कर्माचे फळ म्हणून परंपरेने चालत आलेले 
उद्योग करतात. पुरोशहताला आपला रु्मलगा 
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पुरोशहतच व्हावा असे वाटते. शबनभाडंवलाचा, 
पुरोशहतासारखा दुसरा धंदा नाही. 

६) कोणत्याही धंद्यात कर्मीपणा व श्रेष्ठपणा 
सर्मजला जात नाही. 

६) जाशतगत धंद्यानंा कर्मीपणा व श्रेष्ठपणा त्या 
जातीच्या श्रेष्ठ-कशनष्ठपणावरून ठरशवला 
जातो. पुरोशहत श्रेष्ठ, सबब पुजारी श्रेष्ठ, भगंी 
कशनष्ठ म्हणनू भगंीकार्म कशनष्ठ. 

७) आवडीशनवडीनुसार कार्म असल्यारु्मळे 
कार्माबद्दल ओढ शनर्माण होते व कायमिर्मता 
वाढते. 

७) कशनष्ठपणाच्या शशक्क्यारु्मळे अनेकजण धंदा 
सोडतात. जे सोडीत नाहीत ते अशनच्छेने कार्म 
करतात. त्यारु्मळे कार्मात ओढ व कायमिर्मता 
राहात नाही. याची िचीती र्मजूर कार्मगाराचं्या 
सवमच उद्योगिेत्रातं आढळून येते. 

 
जाशतससं्थेने प्रहदूसर्माजाचे शवघटन व नैशतक अधःपतन केलेले आहे. प्रहदूसर्माज नावाचा सर्माजच 

अस्स्तत्वात नसून ते अठरापगड जातींचे कडबोळे आहे, असे बाबासाहेब म्हणतात. 
 

ित्येक जातीचा स्वतःचा जो स्वभावधर्मम आहे, तो आंबडेकरानंी वणमन केलेला आहे. १. एका 
जातीला दुसरीबद्दल आपलुकी नाही, २. स्वतःचा वगेळेपणा कायर्म राखण्याकशरता ती झटत असते. ३. 
आपल्याच जातीत भोजन व शववाह घडवनू आणते. इतरानंा र्मज्जाव असतो. ४. जाशतवधमक असा पेहराव 
असतो. बाबासाहेबानंी प्रहदंूचे जे वणमन केले, त्यात कुणाला अशतशयोक्ती वाटत असली तरी ही वस्तुस्स्थती 
आहे. “आदशम प्रहदू तोच; जो उंदीर-घुशीिर्माणे आपल्या जाशतरूपी शबळात राहतो व बाह्य जगताशी संबधं 
ठेवीत नाही. प्रहदू सर्माजात स्वकीयतेची जाण नाही. प्रहदूधर्मात शवशवधतेत एकात्र्मता आढळते, ही गोि 
र्मान्य करून आबंेडकर म्हणतात, “तरीही सर्माज या संजे्ञस ‘प्रहदू’ लोक पात्र ठरत नाहीत.” 
 

‘सर्माज’ ही संस्था शनर्माण होण्यास आवश्यक बाबी कोणत्या? शनव्वळ भौगोशलकदृष्ट्या एकत्र 
राशहल्याने सर्माज होत नाही. अरे्मशरका वा र्मशॅरशसर्मध्ये राहणाऱ्या प्रहदूना एरवी आपण आपले र्मानले नसते. 
तितच् सर्माज, रूढी-परंपरा वा आचारशवचारारुं्मळे एकत्र आलेल्या जनसर्मूहाला आपण सर्माज सर्मजत 
नाही. शवशभन्न जाती नागपंचर्मी, जन्र्मािर्मीसारखे सण पाळीत असतात. परंतु त्यारु्मळे हे सण काही त्याचं्यात 
एकसधंतेची भावना शनर्माण करू शकले नाहीत. सर्माजाच्या सवम घटकांत आचारशवचाराचें आदानिदान 
झाल्याशशवाय त्याचं्यार्मध्ये सर्मानधर्मम शनर्माण होऊ शकत नाही. एकात्र्मतेची भावना शनर्माण होण्याकशरता 
सर्माजाच्या सवम कायात व्यक्तीने भाग घ्यायला हवा. इतराचं्या अंतःकरणातील भावभावनाशंी यशापयशाशी 
तो सर्मरस व्हायला हवा. या भावनेचा प्रहदू सर्माजात अभाव आहे. 
 

आंबेडकरानंी परस्पर जाशतिेषाची भावना पसरशवणारी जी उदाहरणे शदली आहेत, ती सवमपशरशचत 
आहेत. पेशव्याचं्या काळात ‘सह्याद्री खंड’ हा गं्रथ खूप गाजला व तो नाहीसा करण्याचा ियत्नही झाला. या 
गं्रथात शचत्पावन िाह्मणाचं्या उत्पत्तीचा इशतहास सागंून त्याचंी नालस्ती करण्याचा ियत्न केलेला होता. 
िाह्मण-िाह्मणेतर, स्पृश्य-अस्पृश्य असे भेद नेहर्मी पोसण्यात येतात. एक जात दुसऱ्या जातीबद्दल 
िेषरू्मलक िसार करण्यास सज्ज असते. शशवाजीला राज्याशभषेक करण्यास िाह्मण पशंडतानंी शवरोध केला वा 
पेशव्यानंी अत्याचार केले ही बाब िाह्मणेतर शवसरायला तयार नाहीत; तर शशवाजीचे गुरू रार्मदास होते 
म्हणूनच शशवाजीला स्वराज्य स्थापण्यास िेरणा शर्मळाली असे सागंून रार्मदासस्वार्मींचे श्रेष्ठत्व इशतहासाचा 
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आधार नसताना आग्रहाने िशतपादन करण्यास िाह्मण र्मागे हटत नाहीत. जाशतभेद नि करण्यापेिा शतची 
वृद्धी करण्यास ित्येक जात सदैव तत्पर असते. 
 

प्रहदूधर्मातील जातींच्या शनर्तर्मतीच्या रु्मळाशी वशंशुद्धी वा रक्तशुद्धीचा शसध्दान्त आहे असे सागंण्यात 
येते. या शसद्धानं्ताचा फोलपणा बाबासाहेबानंी दाखवनू शदला आहे. तसे पाहता जातींची शनर्तर्मती कशी 
झाली, याबद्दल शवस्तृत शववचेन त्यानंी ‘कास्ट इन इशंडया’ या त्याच्या शोधशनबधंात केलेले आहे. परंतु ज्या 
शसद्धातंाचे सर्मथमन प्रहदूधर्माचे पुरस्कते करतात, त्याचें खंडन करणेही आवश्यक ठरते. 
 

िाह्मणापंासून र्मराठ्यापंयंत सवम जातींत रक्तशर्मश्रण घडून आल्याचे श्री. डी. आर. भाडंारकर या 
सर्माजशास्त्रज्ञाच्या आधाराने डॉ. आबंेडकर स्पि करतात. र्मात्र पुढे ते स्वतःच आपला युस्क्तवाद 
शबनतोडपणे र्माडंतात. ित्येक जात ही स्वतंत्र वशं आहे. िाह्मणाने वशंशुध्दी राखली तर र्मद्रासच्या 
काळ्याकुट्ट िाह्मणात व पंजाबच्या श्वेतवणी िाह्मणात कोणते साम्य आहे? उलट र्मद्रासचा अस्पशृ्य व 
िाह्मण हे वशंाने जास्त शनकट आहेत. कोणत्याही सर्माजात सुदृढ व शनकोप िजा-शनर्तर्मतीकशरता न्याय्य 
संयोग र्मान्य झालेला आहे. परंतु जाशतव्यवस्था हेही उशद्दि साध्य होत नाही. योग्य व अनुरूप स्त्रीपुरुषानंा 
एकत्र येण्यास जाशतव्यवस्था िशतबधं करते, ती शनव्वळ शभन्न जाप्रतरु्मळे; इतकेच नव्हे तर पोटजातींर्मध्ये 
शववाहास िशतबधं आहे. िजावृद्धी अशा बधंनारु्मळे कशी साध्य होणार? 
 

या बधंनारु्मळे प्रहदू सर्माजातील पोटजातींत रु्मलींच्या शववाहाचा िश्न शबकट झालेला आहे. 
त्यातूनच रु्मलींकशरता ‘हंुडा’ देण्याची व पैशाचे आशर्मष दाखवनू शववाह उरकून घेण्याची िवृत्ती वाढलेली 
आहे. पोटजातीचे संरिण ही भावनादेखील कुणातही आढळत नाही. शववाहानंतर, आपल्याच 
पोटजातीतील शववाशहतेचा, शनव्वळ सपंत्तीसाठी हत्या करण्याचा िकारदेखील जाशतव्यवस्थेचा पशरपाक 
आहे. रु्मलारु्मलींना जातीबाहेर शववाह करण्याची रु्मभा राशहली असती, तर हंुडाबळीचे िकार क्वशचतच 
आढळले असते! 
 

रक्तशुद्धीही जाशतव्यवस्था राखू शकली नाही. जाती-पोटजातीत रोटीबंदी का? सहभोजनाने रक्त 
तर बाटत नाही; र्मग पंक्तीभोजनास जातीजातीस िशतबंध का? सबल िजावृद्धीचा शसद्धान्त कुठेही 
व्यवहारात अर्मलात आणणे कठीण आहे व हा शसद्धान्त िाचीन काळी आपल्या पूवमजानंा र्माहीत होता असे 
सर्मजणे चकू आहे. 
 

बाबासाहेब म्हणतात, “प्रहदूिजा, ही शारीशरकदृष्ट्या जगात सवांत कशनष्ठ ितीची सर्मजण्यात 
येते. सैन्यभरतीसाठी यातील ९० टके्क लोक नालायक ठरतात.” ऑप्रलशपक प्रकवा कोणत्याही जागशतक 
िीडास्पधात भारतीय प्रहदंूतील तरुण सुरुवातीलाच नार्मोहरर्म होतात हे पाशहल्यास बाबासाहेब 
आंबेडकराचें शववचेन शकती शबनतोड व पारदशी आहे हे शदसून येते. 
 

आंबेडकरानंी अन्य र्मागासलेल्या अथवा आशदवासी सर्माजाचे िश्न का हाताळले नाहीत? अथवा 
त्याचें नेतृत्व का केले नाही, असे अनेकजण शवचारतात. याचे उत्तर आंबेडकरानंीच एके शठकाणी शदले 
आहे. ते म्हणतात की, “र्मी आयुष्ट्यभर एकच िश्न घेऊन जरी लढत राशहलो तरी पुरे; र्मला सवम भारताचे 
नेतृत्व करण्याचे ियोजन नाही.” आशदवासी सर्माजाच्या हक्कासंबधंी ते म्हणाले की, “हा सर्माज 
राजकीयदृष्ट्या जागृत नसल्यारु्मळे जरी त्याला हक्क शर्मळाले, तरी तो त्याचे संरिण करू शकणार नाही.” 
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हे त्याचें अनुर्मान शकती तंतोतंत अचूक होते, हे आशदवासींच्या राखीव जागा इतर सर्माज आजही कसा 
शगळंकृत करतो, तसेच त्याचें िर्माण वषानुवष ेकसे भरले जात नाही, यावरून शदसून येईल. 
 

परंतु वरील िश्नाचे उत्तर आंबेडकरानंीच वगेळ्या अंगानेही शदलेले आहे. सपूंणम प्रहदू सर्माजाचे 
वणांतगमत व वणमबाह्य असे दोन वगम पडतात. वणांतगमत सर्माजाचे चार वणम आहेत. त्यात तीन म्हणजे 
िाह्मण, िशत्रय व वैश्य हे शिज आहेत. यानंा उपनयनाचा अशधकार आहे. शूद्र हा चवथा वणम. त्याचे 
वणाश्रर्मव्यवस्थेत सवात शवेटचे स्थान असले तरी धर्ममशास्त्रानुसार बरेचसे अशधकार त्यानंाही शर्मळाले 
आहेत. रु्मख्य म्हणजे तै्रवर्तणकाचं्या घरीदारी ते कार्म करू शकतात. म्हणजेच ते अस्पृश्य नाहीत. त्यानंा 
शतेी करण्याचा, पशुपालनाचा अशधकार आहे. त्यारु्मळे त्यानंा उपजीशवकेची साधने आहेत. 
 

वणमबाह्य सर्माजाचे बाबासाहेबानंी दोन भाग पाडले आहेत : १. अस्पृश्य व २. आशदवासी व भटके 
सर्माज. यानंा र्मनूने अनुिरे्म चाडंाळ व ‘बाह्य’ अशी नाव ेशदली आहेत. 
 

अस्पृश्य आशण आशदवासी याचं्यातील र्महत्त्वाचा फरक म्हणजे वणमबाह्य असूनही आशदवासी 
अस्पृश्य नाहीत. त्याचं्यातील व वणांतगंत सर्माजातील सीर्मारेषा फार पुसट आहे. आशदवासी सर्माज 
आर्तथक व सासं्कृशतकदृष्ट्या पुढारला, तर तो प्रहदु सर्माजात सर्मरस होईल. परंतु अस्पृश्य सर्माजाचे तसे 
नाही. तो सुससं्कृत वा धनाढ्य जरी झाला; तरी त्याच्या र्माथ्यावरील अस्पृश्यतेच्या कलंकारु्मळे त्याला प्रहदू 
सर्मजात एकरूप होता येणार नाही. या भेदारु्मळेच नेतृत्वाची खरी गरज अस्पृश्यानंा आहे असे 
बाबासाहेबानंा वाटत होते. शासनाच्या योजनाचंा लाभ घेऊन आशदवासी सर्माजात आर्तथक सर्मदृ्धी येऊ 
शकते. परंतु अस्पृश्यानंा या योजनाचंा लाभदेखील वणांतगमत सर्माज घेऊ देणार नाही व त्यारु्मळे त्याचंी 
उन्नती साधणे अशक्यिाय होते याची बाबासाहेबानंा जाणीव होती. 
 

आणखी एक रु्मद्दा र्माडंता येईल. प्रहदू सर्माजातील ित्येक वणाला त्याचं्या वणम वा जातीपेिा 
उच्चवणीय नेतृत्व र्मान्य असते. त्यानंी आंबेडकराचें नेतृत्व कदाशप र्मान्य केले नसते. आशदवासी त्याचं्या 
जातीपुरता त्याचं्यात पुरोशहताचे नेतृत्व र्मानतो. त्याचं्या दृिीने अस्पृश्य असलेल्या बाबासाहेबाचें नेतृत्व 
त्यानंी स्वीकारणे असंभव होते. 

तसे पाहता बाबासाहेबानंी सवमसर्मावशेक र्मजुराचंी चळवळ उभारण्याचा ियत्न केला. परंतु स्वतंत्र 
र्मजूर पिाच्या चळवळी करताना अन्य र्मजूर संघटना, अस्पृश्यतेरु्मळे उद् भवलेल्या कार्मगारातंील 
अस्पृश्याचं्या िश्नाकंडे दुलमि करतात असे त्यानंा आढळले. शशवाय या कार्मगार संघटनाचें नेतृत्वही एका 
िाह्मण वगाव्यशतशरक्त दुसऱ्याकडे नव्हते व तेथे अन्य नेतृत्वाला िवशे वा वाव नव्हता. 
 

आंबेडकरानंी अस्पृश्यावं्यशतशरक्त अन्य दुबमल घटकाचें नेतृत्व का स्वीकारले नाही, याची उत्तरे 
वरील शवश्लेषणात सापडतील. 
 

बाबासाहेबानंी आशदवासी सर्माजाबद्दल जो िश्न शनर्माण केला, तो आजही शवचार कण्यासारखा 
आहे. आशदवासीच्या रानटी अवस्थेत त्याचंी आनुवशंशक शनबुमद्धता कारणीभतू आहे, असे प्रहदू लोक 
म्हणतात. परंतु प्रहदूसर्माजाने, या १ कोटी १० लाख लोकानंा सहस्त्रावधी वषापासून रानटी, असंस्कृत, 
भटक्या, गुन्हेगारी अवस्थेतून बाहेर काढण्याचा ियत्न केलेला नाही. शिस्ती शर्मशनऱ्यानंी त्यानंा शशिण, 
वस्त्र, शनवारा, औषधे शदली व र्माणूस बनशवले; तर प्रहदू लोक त्याचंी अवहेलना करतात. परंतु या अनाथ 
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सर्मजल्या जाणाऱ्या सर्माजास ते आपलेसे करीत नाहीत, करू इस्च्छत नाहीत व करूही शकत नाहीत. 
कारण जातीबाहेरच्या सर्माजाची सेवा करण्याची प्रहदूधर्मात शशकवणच शर्मळू शकत नाही. अनेक आशदवासी 
सर्माज रु्मसलर्मान झालेले आहेत, ते जर अप्रहदू सर्माजात सर्माशवि झाले; तर ते प्रहदूशवरोधी संघटनाचें 
आधारस्तंभ ठरतील हे बाबासाहेबाचें भाशकत प्रहदू संघटनानंी अजून फारसे लिात घेतले नाही. शवश्व प्रहदू 
पशरषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदी संघटना र्मंशदरोद्धार, गंगाजल, रार्मजन्र्मभरू्मी आदी धार्तर्मक 
भावनावंर जनजागरण म्हणजेच प्रहदू धर्माचे संस्कृशतसरंिण सर्मजत आहेत. त्यारु्मळे प्रहदू सर्माजातील 
घटकाचंी सेवा म्हणजेच प्रहदूधर्ममरिण वा शवकास वा एकात्र्मता आणण्याचा र्मागम ही कल्पना या संघटना 
आत्र्मसात करायला तयार नाहीत. त्यारु्मळे वरवरच्या र्मलर्मपट्ट्यानंी प्रहदू धर्माचा आशदवासी सर्माजात 
िसार होणे अवघड आहे. 
 

प्रहदू सर्माज इतराचंी सुधारणा करीत तर नाही, परंतु कुणी सुधारणा करू इस्च्छत असल्यास 
त्यालाही िशतबंध कसा करतो याची दोन उदाहणे बाबासाहेबानंी शदली आहेत. िाह्मणाचें अनुकरण म्हणनू 
सोनार सर्माजाने स्वतःला दैवज्ञ म्हणणे, धोतराचा सोगा वर टाकणे आशण ‘नर्मस्कार’ करणे या िथा 
आत्र्मसात करू लागले होते. परंतु िाह्मणानंा हे अनुकरण रुचले नाही व पेशव्यानंी सोनारानंा शशिा शदली. 
पाठारे िभ ू हे शवधवाशववाह करीत. िाह्मणाचें अनुकरण म्हणून त्यानंी अशा शववाहास िशतबधं घातला. 
पेशव्यानंी ही िथा र्मोडून काढली. बाबासाहेब म्हणतात, “रु्मसलर्मानी व शिस्ती लोक धर्ममवृद्धीसाठी इतरानंा 
शशिण व ससं्कृती देतात. त्यात स्वाथम असला तरी ते प्रहदूसारखे िुद्र र्मनोवृत्तीच नाहीत.” 
 

ज्याअथी प्रहदूधर्मम भारतात व भारताबाहेर पसरला त्याअथी तो शर्मशनरी धर्मम होता हे बाबासाहेब 
र्मान्य करतात. र्मात्र जाशतव्यवस्थेरु्मळे त्याची वाढ खंुटली, हेही ते लिात घ्यायला सागंतात. शुद्धीसर्मारंभ 
करून परधर्मात गेलेल्यानंा प्रहदू धर्मात आणण्याचा ियत्न ‘र्मसुरी’ आश्रर्माचे र्मसुरीकर र्महाराज व काही 
प्रहदू संघटनानंी चालवलेत. परंतु प्रहदूधर्मात परधर्मातून आलेल्यानंा सर्मरस होण्याची सोय नाही. कोळी 
जातीच्या काही शिश्चनानंा प्रहदूधर्मात आणण्यात आले. परंतु ते पुन्हा कोळी म्हणूनच ओळखू जाऊ लागले. 
त्यानंा कुणीही िाह्मण म्हणनू स्वीकारणार नाही. काही युरोशपयनानंा देखील प्रहदू धर्मम स्वीकारल्यानंतर 
आपले स्थान काय हा िश्न पडतोच. रु्मसलर्मानी धर्मात असा िश्न उद् भवत नाही. 
 

जाशतभेदारु्मळेच प्रहदू सर्माजाचे संघटन होऊ शकलेले नाही, असा बाबासाहेबाचंा शनष्ट्कषम आहे. 
संकटकाळी सवम प्रहदू आपल्या र्मदतीस धावनू येतील असे आजही रु्मसलर्मानािंर्माणे प्रहदूना वाटत नाही. 
प्रहदू हा नेहर्मी भीतीरु्मळे एकटा व दुबमल राहतो. शीख व रु्मसलर्मानाचं्या जीवनपद्धतीरु्मळे ते परस्परानंा 
भाईभाई सर्मजतात. परंतु प्रहदंूर्मध्ये भाई-चारा शनर्माण होत नाही. प्रहदू सर्माजात ‘िूर’ भीत नाहीत, 
सार्मान्यात धैयम नाही व सूज्ञानंा पवा नाही.” असे र्मॉशरस याचं्या शब्दात योग्य असे प्रहदंूचे वणमन केले आहे. 
प्रहदू हे सहनशील नसून त्याचं्यात िशतकारसार्मथ्यमच नसते अशी स्स्थती आहे. ते अन्याय-अत्याचाराबद्दल 
उदासीन असतात व ते स्वतः अपर्मान व अन्यास रु्मकायाने सहन करीत असतात. जाशतव्यवस्थेरु्मळे तो 
शभत्रा झालेला आहे. 
 

सर्माजात सुधारणा का होत नाही? सुधारणा दडपण्याचे सवांत र्मोठे शस्त्र म्हणजे जाशतबशहष्ट्कार व 
ते जातीरु्मळे शक्य होते. नैशतक आचरण हे वैयस्क्तक असते असे आपण सर्मजतो. परंतु यावर 
जाशतव्यवस्थेचा कसा पशरणार्म झाला आहे याचे र्मार्तर्मक शवश्लेषण बाबासाहेबानंी केले आहे : “जातीयतेरु्मळे 
दानधर्माची वृत्ती नि झाली आहे. दानभावना जातीपुरती र्मयाशदत राहते. स्वतःच्या जातीच्या शाळाकंशरता, 



 
अनुक्रमणिका 

इस्स्पतळाकंशरता र्मारवाडी-गुजराती आदी श्रीर्मंत दान देतात. गरजू गरीब अस्पशृ्य आशदवासींकशरता 
उघडलेल्या शाळा-दवाखान्यासंाठी उच्च श्रीर्मंत लोक दान देत नाहीत. प्रहदू हा जातीशीच इर्मान ठेवतो. 
नीतीदेखील जातीचे अशधष्ठान पाशहजे. लायक व्यक्तीला कोणीही सहानुभतूी दाखवीत नाही. सद्गुणाचंी 
चाड नाही. तो आपल्या जातीचा आहे काय एवढीच भावना डोक्यात असते.” म्हणून जेव्हा आंबेडकर 
शवचारतात, “प्रहदू हा कधीतरी एखाद्या र्महापुरुषाला अथवा सत्पुरुषाला आपला र्मागमदशमक र्मानील 
काय?” तेव्हा त्याचंा हा िश्न त्यानंाही लागू पडतो. आबंेडकरानंा त्याचं्या ह्यातीत र्महापुरुष म्हणून प्रहदू 
सर्माजाने कधीच र्मान्यता शदली नाही व आजही तो द्यायला तयार नाही. ‘सशरता’ र्माशसकाच्या रे्म (२), 
१९९१ च्या अंकात संपादकाने आंबेडकर यानंी काहीही कायम केले नसताना ही शताब्दी कशाकशरता, अशी 
पृच्छा केली आहे. जातीकशरता प्रहदू लोक देशाचाही नाश करायला तयार होतात हे आंबेडकराचें शवधान 
घटनेची पायर्मल्ली करून धर्माचे रान उठशवणाऱ्या सवमच प्रहदंूना लागू पडते. 
 

वणमव्यवस्थेचे सर्मथमक एक र्मजेदार रु्मद्दा र्माडंतातः तै्रवर्तणक हे पालक असून शदू्र व अन्य लोक हे 
पाल्य आहेत. त्यारु्मळे िाह्मण, िशत्रय, वैश्यावंर जे कर्मम सोपशवले आहे ते त्यानंीच कराव ेव त्यात अन्यानंी 
ढवळाढवळ करू नये. या रु्मद्द्याबद्दल बाबासाहेबानंी शवचारले की, “िशत्रय जर उद्या संरिण करण्यास 
असर्मथम ठरले तर शूद्राशतशदू्रानंी काय कराव?े िाह्मणानंी उद्या शवदे्यचा बाजार र्माडंला अथवा वैश्यानंी 
व्यापारात सर्माज व देशाची फसवणूक केली तर इतरानंी स्वस्थ बसाव े काय?” बाबासाहेबाचें हे िश्न 
आजही लागू आहेत. उच्चवणीय शशिणसंस्थाचें चालक आपल्या शवद्यालयातूंन दशरद्री शूद्र व अस्पृश्य 
रु्मलानंा िवशे देत नाहीत. हे चालक िाह्मण अथवा गुजराती, र्मारवाडी आदी वैश्य सर्माजाचे असतात. 
काही जाती ‘लढवय्या’ नाहीत असे इंग्रजानंी ठरवनू र्महारानंा लष्ट्करातून िवशे नाकारला. याबद्दल 
प्रहदंूतील िाह्मणादी स्पृश्य पढुाऱ्यानंी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात कुठेही शवरोध दशमशवला नाही. कारण र्महार हे 
सवणम व िशत्रय सर्मजले जात नाहीत. 
 

ित्येक र्माणसाला शशिण हवे, िसंग पडल्यास स्वसंरिणाथम वा देशासाठी लढण्यास लागणारे 
शस्त्रतेज हव े व स्वतःला कुवत व बुद्धी असल्यास व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य हव.े अशक्त व शशशित 
र्माणसाचे संरिण करण्यास अडाणी व सशक्त र्माणसास िवृत्ती व्हायला हवी. जाशतबंधनारुं्मळे अडाणी व 
अशक्त व्यक्तींचे संरिण करण्यास सशक्त व्यक्तीही पुढे येत नाहीत. 

पाल्य-पालक सबंंध हा र्महात्र्मा गाधंींच्या ‘शवश्वस्ता’ंच्या कल्पनेशी सुसंगत असाच आहे. गाधंीजींनी 
र्मजुरानंा व कार्मगारानंा “आपल्या र्मालकावंर शवश्वास ठेवा, र्मालकानंी शवश्वस्ताचा भूशर्मका पाळावी” असा 
सल्ला शदला होता. कोणत्याही र्मालकाने शनदान गाधंीजींच्या हयातीत तरी, आपल्या फायद्याचा शवशशि 
शहस्सा, र्मजुरानंा वाटून शदलेला नव्हता. बाबासाहेब आबंेडकर जेव्हा र्मजूर र्मंत्री झाले, तेव्हा त्यानंी शत्रपि 
सशर्मतीची घडण केली तेव्हापासून र्मालक, सरकार याचं्यासोबत र्मजुराचें िशतशनधी बसून आपसातंील 
शववाद सोडव ू लागले व कार्मगारानंा फायद्यात वाटा शर्मळू लागला. गाधंींच्या ‘शवश्वस्ता’ची कल्पना 
चातुवमण्यातील वणमव्यवस्थेिर्माणेच अव्यवहायम ठरली व नाहीशी झाली. 
 

इशतहासाने हे स्पि केले की, सवणम आशण शदू्राशतशदू्र याचें परस्परसबंंध र्मालक आशण चाकर, 
स्वार्मी आशण दास असेच राशहले आहेत. या दासानंी वा गुलर्मानंी आपल्या गुलार्मशगरीशवरुद्ध अन्य देशांतील 
गुलार्मािर्माणे उठाव का केला नाही? बाबासाहेब म्हणतात, ‘चातुवमण्याने या सर्माजाची सवम चैतन्यशक्तीच 
नि केली. शशिण नसल्यारु्मळे आपण जगतो ते शजणे दैवाने लादले व गेल्या जन्र्मीचेच ते पाप आहे, अशी 
त्याचंी सर्मजूत होती. प्रहदंूच्या कर्ममशसद्धानं्तारु्मळे, र्मागील जन्र्माच्या कर्मारु्मळे या जन्र्मी लाभलेले िाक्तन 
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आपल्या नशशबी आले, असे सर्मजून हा वगम व्यवसायदेखील बदलू शकत नव्हता. शस्त्रधारण करण्याची बंदी 
त्यारु्मळे उठावही करू शकत नव्हता. या िश्नाची िदीघम चचा बाबासाहेबानंी अन्यत्र केली आहे. (पहा खंड 
५, पॅरलल केसेस) शनग्रो, रोर्मन लोकाचें दास, इंग्लंडर्मधील, ‘क्लायशंटल’ आदी गुलार्माशंी अस्पृश्यांची 
तुलना करून बाबासाहेब म्हणतात, “त्या गुलार्मानंा त्याचें र्मालक शशिण देऊन सुसंस्कृत करीत; म्हणनू 
त्यानंा श्वेतवर्तणयाचें शवचार व संस्कार शर्मळाले. इथे अस्पृश्यानंा शशिण तर दूरच, परंतु संस्कारदेखील 
लाभ ूशकले नाहीत; कारण स्पृश्य सर्माजाने त्यानंा जवळच केले नाही. अन्य र्मालक दासानंा घरी नोकर 
ठेवीत व चागंली वतमणूक आढळल्यास दासिथेतूतन रु्मक्त करीत. इथे शपढ्यान् शपढ्या दास्यात्वातून रु्मक्तीच 
शर्मळत नसे. खायला चागंले शदले की गुलार्म हा जनावरापेंिाही जास्त कार्म करता म्हणून अन्य र्मालक 
गुलार्मानंा भरपूर खाऊ घालीत. इथे तर अन्नदेखील शर्मळू नये अशी बधंने. म्हणून पाश्चात्य गुलार्म, 
र्मालकानंादेखील संकटातून सोडवी. इथे तर र्मालकाजवळ गुलार्मास स्थानच नव्हते.” म्हणून बाबासाहेब 
म्हणतात, “चातुवमण्यासारखी नीच व हलकट व्यवस्था दुसरी सापडणार नाही. शहच्यात लोकाचंी परस्पर 
र्मदतीची वृत्ती नि होते आशण ते शवकल, शवकृत व र्मृतवत होतात.” 
 

जाशतभेदाला र्मौयमकालात ओहोटी लागली व शूद्र लोक सत्ताधारी बनले. परंतु िाह्मणधर्माने 
िशतिातंी केली आशण पनु्हा चातुवमण्यम सुरू झाले. बहुसंख्य भारत दास झाला आशण परकीयाचं्या 
आिर्मणास बळी पडला. आज स्वातंत्र्यानंतर पनु्हा वणमव्यवस्थेच्या सर्मथमकानंी उचल खाल्ली आहे. 
रार्मराज्याने सर्मथमक धर्माच्या नावाखाली चातुवमण्यमव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करीत आहेत. बाबासाहेबानंी ४० 
वषांपूवी साशंगतले की, “हा िशतिातंीचा काळ आहे.” ते आज खरे ठरत आहे. 
 

जात नसलेली आदशम सर्माजव्यवस्था कशी राहील, याची कल्पनादेखील बाबासाहेबानंी या 
भाषणात र्माडंलेली आहे. ही सर्माजरचना सर्मता, स्वातंत्र्य व बंधुत्व या तत्वत्रयीवर आधारलेली हवी. 
सर्माजाच्या एका टोकास घडून येणारे पशरवतमन दुसऱ्या टोकापयंत पोचवण्यास या सर्माजात वाव राहील. 
शवशभन्न गटाचं्या सुखदुःखात ित्येक गट जाणीवपूवमक सहभागी होईल. 
 

लोकशाही हा राज्यसते्तचा िकार आहे, असे अनेकानंा वाटते. परंतु व्यवहारात ती सार्माशजक 
सहजीवनाची व्यवस्था आहे. ती एक जीवनिणाली आहे. कोणत्याही व्यक्तीस अन्न, वस्त्र, शनवारा तर 
शर्मळायलाच हवा, परंतु त्याला उद्योग स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्यही हवे, र्माणसाची श्रर्मशक्ती तीन बाबींवर 
शनभमर असते : १. आनुवशंशक शरीर-सार्मथ्यम, २. सार्माशजक पशरस्स्थती आशण ३. व्यक्तीचे स्वतःचे ियत्न. 
या बाबतीत र्माणसे असर्मान असतात. परंतु व्यक्तीची श्रर्मशक्ती इतराचं्या बरोबरीने आणण्यास त्याला सवम 
तऱ्हेची र्मदत केल्यास ती व्यक्ती जास्त उपयुक्त ठरू शकते. बाबासाहेबाचं्या र्मते सर्मानतेचे तत्त्व लाग ू
करण्यास शवषर्मतेचे धोरण अंर्मलात आणायला हव.े जो दुबमल घटक आहे त्याला जास्त र्मदत व सबल 
घटक आहे त्याला कर्मी र्मदत, असे धोरण हव.े 
 

प्रहदू सर्माजात सुधारणा घडशवण्याचा ियत्न करणाऱ्या ज्या संस्था होत्या; त्यात दयानंद सरस्वती 
याचंा आयमसर्माज हाही कायम करीत होता. त्याचं्या म्हणण्यानुसार चार वणम हे जन्र्मानुसार ठरशवलेले नसून 
कर्मानुसार ठरशवलेले आहेत. या रु्मद्याचा बाबासाहेबानंी अशतशय बारकाईने सर्माचार घेतलेला आहे. ते 
म्हणतात, “शूरानंा िशत्रयच का म्हणाव?े शविानानंा िाह्मणच का म्हणाव?े चारही वणांच्या नावाशी 
लोकाचं्या काही भावना शनगशडत आहेत. त्यारु्मळे एखादी व्यक्ती िाह्मण असून नालायक असली तरी लोक 
शतला फारसा दोष देत नाहीत. परंतु एखादा शदू्र वा अस्पृश्य शकतीही शविान असला तरी त्याचे ज्ञान, लोक 
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स्वीकारीत नाहीत. ित्येक वणाची नाव े वणमशनदशमक आहेत व त्या नावावरून व्यक्तीस श्रेष्ठ वा कशनष्ठ 
ठरशवण्यात येते. वणास साजेसे नाव ठेवण्याचे बंधनदेखील र्मनुस्र्मृतीने घालून शदलेले आहे. म्हणूनच 
िाह्मणाचंी नाव ेशत्रपाठी, चतुवेदी, शास्त्री, पाठक, पंशडत; िशत्रयाचंी शर्मा, ठाकूर, प्रसह; वैश्याचंी सावजी, 
सेठ, शटे्टी आशण शूद्राचंी दास, अस्पृश्याचंी खेटरे (अथवा खेते्र), उंदीरर्मारे, घुसे, गाढव े वगैरे 
जन्र्मश्रेष्ठत्वाची नाव ेजोपयंत शनगडीत आहेत तोपयंत श्रषे्ठ-कशनष्ठ भावना प्रहदंूच्या र्मनातून जाणार नाही. 
बाबासाहेब म्हणतात, “जर नवीन भावना व र्मनोवृत्ती जनर्मानसात रुजवायची असेल तर नवीन नाव े
िचशलत करणे आवश्यक आहे.” 
 

चातुमवण्यमसर्माजपद्धती अत्यतं घातक, अव्यवहारी आशण ित्यिात अयशस्वी ठरलेली आहे. संपूणम 
जनतेचे चार वगातच शवभाजन करता येते, असे ही व्यवस्था गृहीत धरते. परंतु ित्येक व्यक्तीत वगेळी 
िवृत्ती असते. या शवशभन्न गुणावगुणारुं्मळे त्याची शवशभन्न श्रेणीतील कायमिर्मता शभन्न राहील व जे कायम 
सोपशवले त्या कायाशी शवरोधात्र्मक राहू शकेल. म्हणून बाबासाहेब म्हणतात, “कबुतराच्या खुराड्यािर्माणे 
तुम्हाला र्माणसानंा शवशशि वगात टाकता येणार नाही.” 
 

अन्य धर्मातील जाशतभेद व प्रहदू धर्मातील जाशतभेद यातील फरक सागंताना बाबासाहेबानंी 
र्महत्त्वाचा शनकष साशंगतला आहे. तो म्हणजे, ‘जाशतभेद’ हा जसा प्रहदू धर्माचा अशवभाज्य भाग आहे तसा तो 
इतर धर्मांचा नाही. अन्यधर्मीय जातीचे उल्लंघन करणाऱ्यास बशहष्ट्कृत करीत नाहीत. प्रहदंूर्मध्ये बशहष्ट्कार हे 
अर्मोघ असे अस्त्र आहे. जे लोक प्रहदू धर्मम हजारो वष ेजगला म्हणून अशभर्मान बाळगतात, तेव्हा त्याचें जगणे 
कोणत्या पातळीवर होते असा र्मार्तर्मक िश्न बाबासाहेब शवचारतात. “प्रहदू हे सतत पराभतूाचे, शदवाभीताचे 
जीवन जगत आलेले आहेत. यालाच ते कायर्मचे जीवन सर्मजतात. परंतु हे जीवन वीराचें जीवन नाही. 
प्रहदू धर्माची अधोगती र्मात्र कायर्म आहे.” बाबासाहेबानंी काढलेला हा शनष्ट्कषम अजोड असाच म्हणावा 
लागेल. आपली संस्कृती इतकी िाचीन असूनही आपण जगाच्या पाठीवर सवात र्मागासलेले का? असे 
जेव्हा सावरकर शवचारतात; तेव्हा त्यानंीही हेच उत्तर अशभिेत असते. 
 

सहभोजन आज सवमत्र रूढ झाले आहे. आंतरजातीय शववाहदेखील बऱ्याच िर्माणात िचशलत होत 
आहे. शनदान पूवीिर्माणे शवरोधाची धार तीक्ष्ण नाही. इ.स. १९३६ चे सुर्मारास एखादा आतंरजातीय शववाह 
घडून येणे ही िाशंतकारी बाब सर्मजण्यात येई. बाबासाहेब म्हणतात, “जात ही र्मानशसक अवस्था आहे.” 
शवशभन्न जातीतील शववाहानंी जाशतभेदाला तडा जाऊ शकेल अशी आबंेडकराचंीही धारणा होती. परंतु ही 
बंधने टाकणाऱ्या धर्ममशास्त्रानंा झुगारल्याशशवाय जाशतयता नि होणार नाही. असे त्याचें स्पि र्मत होते. आज 
शास्त्रिार्माण्याला जास्त बळकटी येत आहे. हा वास्तवात प्रहदू सर्माजसुधारकाचंा पराभव सर्मजायला 
हरकत नाही. 
 

धर्ममशास्त्राचें ‘जू’ झुगारल्यावाचून जाती नि होणार नाहीत व हे कायम धर्ममसुधारकानंी करायला हव.े 
सुधारणेचे हे कायम करण्यास पुरोगार्मी िाह्मणवगम तयार होईल असा भाबडा आशावाद असणाऱ्यानंा 
आंबेडकरानंी बजावले की, “हे लोक कधीही या स्वरूपाची सुधारणा घडवनू आणण्यास तयार होणार 
नाहीत. आगरकर म्हणायचे की, लोकानंा रुचले नाही तरी जे चागंले, शहतकारक आहे ते लोकर्मान्याने 
सागंायला हव ेव त्यािर्माणे वागायला हव.े जे लोकानंा आवडेल ते घेऊन चालणारे लोकर्मान्य होतात, परंतु 
सुधारक होऊ शकत नाहीत. खशलफा हा ज्यािर्माणे रु्मस्स्लर्म धर्मम सुधारणा करू शकत नाही, त्यािर्माणे 
सर्माजात आर्मलूाग्र िातंी करायची असेल तर िाशंतकारकानंी पोप वा धर्ममगुरू बनण्याची आशा सोडावी 
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लागते.” आंबेडकराचं्या र्मते िाह्मण हा धर्ममसुधारक होऊ शकत नाही व ही गोि गेल्या शभंर वषांच्या 
इशतहासाने शसद्ध केली आहे. या धर्माची सुधारणा करण्याकशरता फुल्यासंारख्या र्माळ्याला व 
आंबेडकरासंारख्या ‘अस्पृश्याला’ शझजाव ेलागेल. 
 

बुशद्धर्मान व्यक्तीचे बाबासाहेबानंी फार र्मार्तर्मक वणमन केले आहे. प्रहदू सर्माजातील बुशद्धर्मान वगम 
म्हणजे िाह्मण; परंतु हा वगम इतर सवम जातींना वदं्य, ते भदेूव अशी भावना, त्याचं्या शब्दास कायद्याचे 
अशधष्ठान म्हणून हा सर्माज सुधारणा करू शकत नाही. 
 

बुशद्धवादाला प्रहदू सर्माजात थारा नाही; कारण सारासारशववके करण्यास शास्त्रानंी र्मनाई केलेली 
आहे. सदाचार म्हणजे चागंले आचरण. परंतु प्रहदू शास्त्रात सदाचार म्हणजे रूढी व परंपरा. जाशतसंस्था, 
शववके न नीतीशी शवसंगत असूनही लोकाचं्या र्मनाला शास्त्रानंी गुलार्म केल्यारु्मळे लोक शवचारच करीत 
नाहीत. 
 

अशािकारे जाशतभेद अभेद्य आहे. कारण धर्ममशास्त्राचंा त्याला आधार आहे. धर्ममशासे्त्र हे कायदे 
नाहीत; अशी लोकातं जाणीव झाल्याशशवाय ते पशरवतमनीय आहेत असे वाटणार नाही. म्हणनू 
‘धर्ममशास्त्रावंरील श्रद्धा नि करा,” असे आबंेडकर म्हणतात. 
 

धर्ममभजंन करून नवीन धर्मम स्थापन करण्याचा सल्ला देतानंा आंबेडकरानंी काही उपाय साशंगतले : 
 

१. प्रहदंूची पशवत्र व िर्माण शासे्त्र, पुराणे यानंा कायद्याने बदंी आणावी. दुदैव असे की, आज सवमत्र 
लोकशाहीशवरोधी प्रहदु गं्रथ आशण शवचार याचंा सुळसुळाट झालेला आहे. भारताच्या उपराष्ट्रपतीनी देखील 
पुरोगार्मी म्हणशवणाऱ्या र्महाराष्ट्रातील शास्त्रीपशंडतानंा, चातुमवण्याचा पुरस्कार करणाऱ्या वदेादी धर्ममगं्रथाचें, 
र्मराठीकरण करण्यासाठी शासनाकडून आर्तथक र्मदत शदलेली आहे. 
 

२. पुरोशहत संस्था नि करणे अशक्य आहे. परंतु शनदान शतच्यात सुधारणा तरी करावी व वकील-
डॉक्टर िर्माणे त्याचं्या परीिा ठेवनू सनदा द्याव्या; हे बाबासाहेबाचें म्हणणे देखील यापुढे सफळ होणे शक्य 
शदसत नाही. स्वातंत्र्यानंतर प्रहदूसर्माज जेवढा पुरोशहतवगाच्या अशधपत्याखाली आला, तेवढा पूवी नव्हता. 
रंु्मबईच्या शसशद्धशवनायकाच्या र्मंशदरासर्मोर पुरुषाचंी व शस्त्रयाचंी एकेक र्मलै लाबं रागं या गोिीची साि आहे. 
शशवाय राहायला सार्मान्य र्माणसाला घर शर्मळणार नाही, परंतु लहानसे रं्मशदर रस्त्यावर बाधूंन पुरोशहताला 
अभय शर्मळते. 
 

३. पुरोशहत हा सरकारी कर्ममचारी सर्मजला जावा. सरकारी कर्ममचारी नसूनही जातीभेदाचे सर्मथमक 
वैशदक पंशडत आशण रं्मशदरातील पुरोशहत यानंा शनरशनराळ्या िकारचे अनुदान सरकारकडून शर्मळत असतेच. 
 

४. पुरोशहताचंी संख्या र्मयाशदत असायला हवी. या संख्येला र्मयादा आजही नाही व वर बंधनही 
नाही. पुरोशहताचे कार्म करणाऱ्या िाह्मणाला व त्याच्या रु्मलानंा कोणतीही परीिा नाही, नीती-सभ्यता याचे 
शनयर्म नाहीत. 
 



 
अनुक्रमणिका 

प्रहदूसर्माजाच्या भशवतव्याशवषयी आंबेडकरानी शवेटी एकदोन शहताच्या गोिी साशंगतल्या आहेत. जे 
नीशतशनयर्म, श्रद्धा व जीवनदृिी भशवष्ट्यात जीवनसंघषात उपयुक्त ठरू शकतील अशाचंा स्वीकार 
सर्माजोन्नतीस पोषक तेवढ्याच बाबी जतन करून पढुील शपढ्यांपयंत पोचशवले पाशहजे. प्रहदू सर्माजाने 
गतकाळ व परंपराचें योग्य ज्ञान सोबत घेऊन वतमर्मान सर्मजून घेतला पाशहजे. बदलत्या सर्माजात 
जीवनर्मूल्येही बदलली पाशहजेत. 
 

दुदैव असे की वरपागंी पोषाख, केसाचं्या फॅशन वगैरे बदललेल्या प्रहदू शस्त्रया व पुरुष र्मानाने र्मात्र 
तेवढेच प्रकबहुना पूवीपेिा जास्त परंपरावादी, दैववादी, अंधश्रद्ध झालेले आहेत. 
 

डॉ. आंबेडकरानंी कुणाचीही भीडरु्मवमत न ठेवता आपली स्पि र्मते र्माडंली. धर्माशी सुसंगत 
नसलेले कोणतेही शवचार ऐकायला तयार नसलेल्या पशरषदेच्या सयंोजकानंी, त्याचें भाषण होऊ नये 
म्हणून पशरषद रद्द केली यात नवल कसले? 
 

र्महात्र्मा गाधंींनी या पुस्तकाची दखल घेतली व तीन परीिणात्र्मक लेख ‘हशरजन’ साप्ताशहकातून 
िशसद्ध केले. हे लेख ११ जुलै, १८ जुलै व १५ ऑगस्ट १९३६ च्या अंकात िशसद्ध झालेत. हे लेख त्रोटक 
असले तरी २० व्या शतकातील वणाश्रर्मधर्माचे सवांत र्मोठे सर्मथमक र्महात्र्मा गाधंी याचें ते असल्यारु्मळे; 
र्महत्त्वपूणम होते. अथात या लेखानंा उत्तर देणे, आबंेडकरानंा र्महत्त्वाचे वाटले यात नवल नाही. 
बाबासाहेबानंी आपले उत्तर ‘हशरजन’ ला पाठशवले की नाही व पाठशवले असल्यास ते िशसद्ध झाले की नाही 
याची र्मला कल्पना नाही. परंतु ज्याअथी दुसऱ्या आवृत्तीत गाधंींची टीका व त्याला आंबेडकराचें ित्युत्तर 
छापले गेले व त्यात ‘हशरजन’ र्मध्ये िशसद्ध झाल्याचा उल्लेख नाही, त्याअथी हे लेख तेथे छापले गेले 
नसावते असे म्हणण्यास ित्यवाय नाही. 
 

इ. स. १९३७ र्मध्ये दुसरी आवृत्ती िशसद्ध झाली. रे्म १९३६ र्मध्ये र्महार पशरषदेचे रंु्मबई येथे अशधवशेन 
पार पडले होते. प्रहदू सर्माजाचे कोणतेही सण पाळू नका, देवाचंी पूजा करू नका व धर्मांतरास शसद्ध रहा 
असा संदेश ‘जनता’ पत्रािारे गावोगाव पोचू लागला होता. प्रहदूधर्मम सुधारेल अशी शचन्हे शदसत नव्हती. 
अशा वळेी र्महात्र्माजींच्या वणांश्रर्मसर्मथमनाने आबंेडकराचें सर्माधान होणे शक्य नव्हते. उलट त्याचं्या 
युस्क्तवादावर आसूड ओढण्यासाठी त्याचंी लेखणी शसद्ध झाली. 

र्महात्र्माजींनी आपल्या लेखातूंन सुरवातीला आंबेडकरानंी सपूंणम सर्माजात एकरे्मवशितीय असे 
स्थान िाप्त केले आहे अशी पाठ थोपटून, “ती अशी व्यक्ती नाही; जी स्वतःचा सहजासहजी शवसर पडू 
देईल.” अशी कोपरखळी र्मारली. आबेडकरानंा इंग्रजी भाषेतील खाचाखोचा चटकन लिात येत. 
आपल्यावर अित्यिपणे “िशसद्धीची हाव” असल्याचा आरोप होत आहे हे ओळखून त्यानंी म्हटले, “जे 
स्वतःच काचेच्या घरात राहतात त्यानंी इतराचं्या घरावर दगडफेक करण्याचा उपद्व्याप करू नये.” 
अथात र्महात्र्माजींना र्मारलेला हा टोर्मणा अिस्तुत रु्मळीच नव्हता. एका साध्या पुस्तकाने आबंेडकराचं्या 
िशसद्धीत अशी कोणती वाढ होणार होती? आशण तसे पाशहले तर, गाधंींजीना सपूंणम जगात िशसध्दी देणाऱ्या 
वृत्तसंस्था आंबेडकराचं्या र्महत्त्वाच्या चळवळींनादेखील झाकळून टाकीत होत्या; हे त्यानंा र्माहीत नव्हते 
असे नाही. 
 

आंबेडकरानंी शनर्माण केलेल्या िश्नाबंद्दल र्महात्र्माजी म्हणतात, “धर्ममशासे्त्र कोणती आहेत? असे 
आंबेडकर म्हणतात.” परंतु आंबेडकराचं्या भाषणात असा िश्नच शनर्माण झालेला नाही. गाधंीजींच्या अन्य 
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दोन शकंा अशा आहेत. १) सवम छापील धर्ममगं्रथ धर्ममशास्त्राचा अशवभाज्य भाग सर्मजावा काय? अथवा 
त्यातील काही भाग िशिप्त व अनशधकृत र्मानावा, आशण २) धर्ममशास्त्रातील स्वीकायम व अस्वीकायम वचनाचंी 
जात, अस्पृश्यता, सहशववाह आदी िश्नावंर काय र्मते आहेत? या रु्मद्द्द्यानंा उत्तरे देताना स्वतः गाधंीजी 
म्हणतात की, आंबेडकरानंी उद् धृत केलेली वचने अशधकृत सर्मजता येत नाहीत. साधू आशण सतंपुरुषाचं्या 
वचनावंर सर्माज जगत असतो व त्याचंी वचने सर्माजपुरुषाला शजवतं ठेवतात. 
 

गाधंींजींच्या रु्मद्द्यावर आंबडेकराचें भाष्ट्य पूणमतः व्यावहाशरक आहे. कोणती वचने अशधकृत हे 
ठरशवणार कोण? शशवाय सार्मान्य र्माणूस जो जाशतयता पाळतो, तो काय धर्ममगं्रथ पाहून? नव्हे, जे त्याला 
शास्त्रीपशंडतानंी धर्मात आहे असे साशंगतले; ते ऐकून तो जाशतयता धर्मम म्हणनू पाळीत असतो. साधुसंतानंी 
धर्माचा अथम शकतीही शभन्न लावला असला तरी कोणीही तो र्मानीत नाही. संतानंी जाशतससं्थेवर हल्ला तर 
केला नाहीच; परंतु ते शतचे सर्मथमकही ठरले आहेत. संत ज्ञानेश्वर व एकनाथाचंी उदाहरणे देऊन 
आंबेडकरानंी ते जातीसर्मथमक कसे होते हे स्पि केले. संताचं्या दृिीने देवासर्मोर सवम सर्मान आहेत. 
र्माणसार्माणसातंील भेदभाव त्याच्या शशकवणुकीत अशभिेत नाही. तसेच भक्ताचे दृिीने सतंानंी 
जाशतउल्लंघन केले तरी चालते, परंतु आपण र्मात्र जात तोडायची नाही; कारण धर्ममशासे्त्र तसे सागंतात. 
संतर्महात्रे्म प्रहदंूच्या दृिीने पूजनीय आहेत. परंतु आचरणाकशरता आदशम नाहीत. आंबडेकरानंा प्रहदू धर्माचे 
‘कोडे’ पुढे का सोडवाव ेलागले ते त्याचं्या या उत्तरात सापडते. 
 

धर्माचेच र्मूल्यर्मापन ज्ञानदेव-तुकारार्मादी आदशम संताचं्या उदाहरणावरून करायचे असते, या 
र्महात्र्माजींच्या युस्क्तवादाचा परार्मशम घेताना आंबेडकर म्हणतात की, शनव्वळ आदशम संतानंी सर्माजाचा 
िश्न सुटत नाही. प्रहदू सर्माजात सुि लोक कर्मी व दुि जास्त का आहेत? ज्या सर्माजात धार्तर्मक आदशम 
चागंले असतात, त्या सर्माजातील बहुसंख्य लोक चागंले जीवन जगत असतात. प्रहदू सर्माजातील संताचें 
आदशम इतरानंी उत्तर देताना आंबेडकर सागंतात, की उच्च वणम व नीच वणम यातंील संबंध र्मालक व गुलार्म 
असे आहेत. जो र्माणूस चागंला असतो, तो र्मालक राहत नाही. प्रहदू र्माणूस हा खूप सज्जन असेल वा खूप 
दुजमन असेल; परंतु तो चागंला प्रहदू राहू शकत नाही. कोणत्याही जातीला वरची जात ही अन्य जातीपेिा 
बरी वा वाईट असेल, परंतु ती चागंली राहू शकत नाही. 
 

आंबेडकरानंी र्महात्र्मा गाधंींच्या वणाश्रर्मधर्माच्या सर्मथमनाचे प्रधडवडे काढताना, स्वतः र्महात्र्मा गाधंी 
हे वणाश्रर्मधर्मम पाळतात काय असा िश्न शवचारला आहे. स्वतः गाधंी हे बशनया जातीचे होते, परंतु 
वणाश्रर्मानुसार असलेला त्याचंा ‘व्यापारा’चा वणम सोडून ‘राजकारण’ म्हणजे िाह्मण वणाचे कार्म करीत 
होते. त्याचंा धाकटा रु्मलगा देवदास हा वैश्य असून त्याने िाह्मण रु्मलीशी लग्न लावले व वृत्तपत्रात नोकरी 
म्हणजे शदू्र वणांचे कार्म स्वीकारले. वशडलोपार्तजत धंदाच र्माणसाने स्वीकारावा असे सागंणे; म्हणजे 
वशे्येच्या रु्मलीने आईचाच धंदा आयुष्ट्यभर करीत राहावा असे सागंणे होय. गाधंीजींनी आनुवशंशक धंद्याचा 
साशंगतलेला शसद्धातं पूणमतः अव्यवहारी व अशक्यच नव्हे तर तो अनैशतकदेखील आहे असे आंबेडकर स्पि 
करतात. आंबेडकर हे वारंवार सार्माशजक नीशतर्मते्तचे व र्मूल्याशधशष्ठत सर्माजव्यवस्थेचे सर्मथमन करीत व ती 
सर्माजव्यवस्था शनर्माण करण्यासाठी त्यानंी एकीकडे भारतीय राज्यघटना आशण दुसरीकडे बुद्धधर्मम याचंा 
पुरस्कार केला हे शदसून येते. 
 

आनुवशंशक धंदे पाळणे व्यवहारात अशक्य कसे आहे हे त्यानंी िाह्मणाचं्या उदाहरणावरून स्पि 
केले. िाह्मण हे भक्ताचं्या श्रदे्धचा व्यापार करतात. ते ‘आनुवशंशक धंदा’ म्हणून करीत नसून शनव्वळ पैसा 
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शर्मळतो, म्हणून धंदा करतात. तसेच या िह्मणानंा ‘नीती’ म्हणून काही नसतेच. ते अप्रहसक अशा बदु्धाचे, 
र्मदर रे्मरीच्या चचमचे, हाजीरं्मगलवरील दग्याचे तसेच बली र्मागणाऱ्या कलकत्त्याच्या कालीचेही पुरोशहत 
म्हणून कार्म करतात. यावरून श्रद्धा अथवा िार्माशणकपणाची कोणतीही भावना या पजुाऱ्यातं नसते, हे स्पि 
आहे. म्हणनूच आंबेडकर संतापाने म्हणतात की, “धर्माची सेवा करण्याचा ह्या पशवत्र व्यवसायाचा 
पुजाऱ्यानंी व्यापार केलेला आहे.” 
 

आंबेडकरानंी गाधंीजींच्या शवधानातील अनेक शवसंगती बारकाईने स्पि केल्या आहेत, “प्रहदू 
धर्माचा ‘वणम’ हा र्मूलभतू शसध्दातं आहे. प्रहदू धर्माचा र्मलूभतू शसद्धातं सत्य हाच ईश्वर सर्मजणे व अप्रहसा 
हाच र्मानवधर्मम र्मानणे हा होय.” असे म्हणताना पढेु गाधंीजी म्हणतात. “कुराण नाकारणारा र्माणसू 
रु्मसलर्मान कसा म्हणावा? वणम व जात या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतील शन प्रहदुत्वाची व्याख्या 
करणारी धर्ममशासे्त्र वणाला अपशरहायम र्मानत असतील, तर जात म्हणजे वणमव्यवस्था नाकारणारा र्माणूस 
स्वतःला प्रहदू कसा म्हणव ू शकतो?” र्महात्र्माजींच्या भशूर्मकेतील या शवसंगतीची शचशकत्सा करताना 
आंबेडकर म्हणतात, “र्महात्र्माजी ित्येक बाबतीत बालसुलभ वृत्तीने वागतात व बालकािर्माणे ते स्वतःची 
फसवणूक करून घेतात.... दुसरे म्हणजे त्यानंा राजकारणी आशण र्महात्र्मा अशी दुहेरी भशूर्मका 
बजवावयाची आहे.” परंतु अशा भशूर्मकेरु्मळे ते ना धड राजकारण करीत होते ना धड र्महात्रे्मपणा. म्हणून 
आंबेडकर म्हणत, ‘ते स्वतःची तसेच सर्माजाचीही फसवणूक करीत आहेत.” 
 

या सवम शववचेनाच्या शवेटी; आंबेडकरानंी प्रहदू सर्माजाच्या नैशतक पनुरुज्जीवनाची, 
सर्माजव्यवस्थेच्या पुनरमचनेची आवश्यकता िशतपादन केलेली आहे. स्वतःचे आदशाचे शनकष कठोर आहेत 
याची त्यानंा जाणीव होती व हे आदशम र्मूल्याशधशष्ठत धर्मातच आढळतात याची त्यानंा कल्पना होती. 
प्रहदूसर्माज-पशरवतमन करण्याऐवजी र्महात्र्माजी त्याला स्स्थशतशील ठेवीत आहेत असे आढळल्यारु्मळे, 
आंबेडकर त्यानंा प्रहदू धर्माचे सवांत र्मोठे शत्रू म्हणाले. आबंेडकराचें हे भाषण खूपच आिेपाहम आहे, म्हणूनच 
ित्येक प्रहदूने ते वाचाव े असे र्म. गांधी म्हणाले; परंतु त्यानंी आंबेडकराचं्या र्महत्त्वाच्या रु्मद् द्यानंा हातच 
घातला नाही. या भाषणावंर प्रहदू पशंडतानंी शवस्तृत टीका केल्याचे ऐशकवात नाही. आजपयंत तरी 
आंबेडकराचें या भाषणातील रु्मदे्द अनुत्तशरतच आहेत असे म्हणण्यास हरकत नाही. संतरार्मने गाधंींना 
पाठशवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “आंबेडकराचं्या पदव्युत्तर िबधंाचा शवषयही जाशतव्यवस्था हाच 
आहे.” अथात हे शवधान चकू आहे. आंबेडकराचं्या पदव्युत्तर अभ्यासाचे शवषय अथमशास्त्र व कायदेशास्त्र हे 
होत. र्मात्र या भाषणापूवी त्यानंी जाशतव्यवस्थेसंबधंी शोधशनबधं िशसद्ध केले होते व ‘बशहष्ट्कृत भारता’तून 
लेखही शलशहले होते हे र्मात्र खरे. 
 

बाबासाहेब आंबेडकराचें, र्महात्र्मा गाधंींच्या टीकेवरील उत्तर हे शववध दृिींनी साकारलेले आहे. 
यात उपरोध आशण युस्क्तवाद अशा दुहेरी अस्त्राचंा वापर केलेला आहे. आंबेडकर गाधंींना सहसा र्महात्र्मा 
म्हणून सबंोशधत नसत. ते कुठेही शर्मस्टर गाधंी म्हणनू उल्लेख करीत. या उत्तरात र्मात्र त्यानंी ‘र्महात्र्मा’ या 
शब्दाचा एकूण ६५ वळेा वापर केलेला आहे. एखाद्यास ‘तू शहाणा आहेस’ असे वारंवार म्हटल्याने त्याची 
जशी अवस्था व्हावी तशी ‘र्महात्र्मा’ शब्द वारंवार ऐकल्यानंतर ‘र्महात्र्मा’ शब्दाची झाल्यासारखी वाटते. 
 

त्या काळात म्हणजे १९३६ चे दरम्यान सवमत्र सर्माजसुधारणेचे वारे वाहात होते. गाधंींचे रार्मराज्य, 
र्महात्रे्मपण, आतला आवाज, िह्मचयम आदी शवषय पुरोगार्मी व बुशद्धवादी लेखकाचं्या प्रटगलीचे शवषय होते. 
आंबेडकरानंी गाधंींच्या सत्य, अप्रहसा, अस्तेय, अपशरग्रह आशण िह्मचयम या आध्यास्त्र्मक संकल्पनाचं्या 



 
अनुक्रमणिका 

सावमजशनक ियोगाचंा, कुठेही उल्लखे न करता शनव्वळ जाशतशवषयक शवचाराचंाच परार्मषम घेतलेला आहे. 
त्यारु्मळे त्याचंी टीका वैयस्क्तक स्वरूपाची असूनही ती व्यस्क्तशवषयक यर्मशनयर्माशंी शनगशडत नाही आशण 
त्यारु्मळेच त्यात व्यस्क्तिेषाचा डंख नाही. 
 

तसे पाहता, आंबेडकरानी आपल्या टीकेला व्यस्क्तिेषाचंा थोडासाही स्पशम अन्य लेखनातही होऊ 
शदलेला नाही. 
 

डॉ. आंबेडकराचें हे भाषण अिशतर्म वक्तृत्वाचा, अशितीय युस्क्तवादाचा, शनरागस टीकेचा, शवशुद्ध 
बुशद्धशनष्ठ तकम वादाचा, शचशकत्सक संशोधनाचा आशण बजेोड बुशद्धर्मते्तचा भारतीय साशहत्यातील एक अनुपर्म 
असा आशवष्ट्कार आहे. हे भाषण शकतीही वाचा, याची गोडी कर्मी होत नाही. िातंीची र्मशाल पेटशवणारे शब्द 
शोधायचे असतील; तर ते यात सापडतील; र्मात्र र्मशाल पेलणारे बाहूदेखील तेवढेच सर्मथम हवते. 
 

♦♦ 
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श्री. सुहास पळशीकर : पुणे शवद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र शवभागात अशधव्याख्याता, ‘सर्माज िबोधन पशत्रका’ या तै्रर्माशसकाचे १९९० पासून 
सपंादक र्मंडळाचे सभासद. ‘राज्यशास्त्र कोश’ या गं्रथाचे सहसपंादक. र्महाराष्ट्रीय राजकीय शवचार व र्महाराष्ट्राचे राजकारण हे शवशषे अभ्यासाचे 
शवषय. 
 
४ 
 
स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
णव शवध वैचाशरक परंपराचे अनुयायी आज आंबेडकराचें र्मोठेपण िशतपादन करताना शदसतात. आपल्या 
शवचारधारणेच्या सोयीने आबंडेकराचं्या शलखाणाचे संदभम शदले जातात. बहुतेक वळेा हे संदभम सुया सुया 
स्वरूपात शदले जातात. सुभाशषते उद् धृत केल्यािर्माणे आंबेडकरवचने उद् धृत केली जातात. आंबेडकरानंा 
आपल्या िदीघम चळवळीच्या दरम्यान शभन्न-शभन्न िकारच्या व्यूहरचना स्वीकाराव्या लागल्या. त्या त्या 
वळेच्या पशरस्स्थतीला िशतसाद द्यावा लागला. त्यारु्मळे त्याचं्या संपूणम शलखाणात सवमत्र अगदी सुसंगती 
आढळतेच असे नाही. यातून त्याचं्या शवचाराचंा अन्वयाथम लावण्याचा िश्न शनर्माण होतो. जर आपण केवळ 
शब्दशः त्याचं्या शलखाणाचा अथम घेत गेलो, तर अन्वयाथम सर्मजण्यात अडचणी उत्पन्न होतात. राजकीय 
चळवळींच्या धकाधकीत, बदलत्या पशरस्स्थतीिर्माणे रणनीती बदलत आंबेडकरानंी आपले शवचार र्माडंले. 
म्हणून शनव्वळ शब्दािार्माण्याने आपण आंबेडकर सर्मजून घेऊ शकत नाही. 
 

आंबेडकराचं्या शलखाणात/भाषणातं शकतीही शवशवधता असली तरी त्यात एक र्मध्यवती सूत्र आहे 
आशण त्या र्मध्यवती सूत्राच्या आधारे आंबेडकर-शवचाराचा गाभा सर्मजून घेता येतो. न्याय्य सर्माजव्यवस्था 
आशण शतच्यासाठी आवश्यक अशी र्मूल्यव्यवस्था याचंी चचा आंबेडकराचं्या शलखाणात सातत्याने आढळते. 
त्याचंी चळवळ अस्पृश्यतेच्या िश्नावरच कें शद्रत झालेली होती हे खरे; पण अस्पशृ्यताशवरोधी लढ्याला 
त्यानंी िस्थाशपतशवरोधाचे व्यापक पशरर्माणही शदले. त्यानंी अस्पशृ्यतेचा सुटा शवचार केला नाही, तर 
जाशतव्यवस्था आशण प्रहदू धर्मम याचं्या संदभातच हा शवचार केला. त्यारु्मळेच त्याचं्या शलखाणात प्रहदू 
तत्त्वज्ञानाची शचशकत्सा वारंवार केलेली शदसते. 
 

उदारर्मतावादी शवचारशवश्वाच्या चौकटीत राहूनच बाबासाहेबानंी आपले शवचार र्माडंले. 
बाबासाहेबानंा उदारर्मतवादी र्मानणे, रावसाहेब कसब े यानंा र्मान्य नाही. (“शनयोशजत अथमव्यवस्थेचा 
पुरस्कार करणारे डॉ. आबंडेकर शनव्वळ लोकशाहीवादी कसे असू शकतील?.... म्हणून आंबेडकरानंा 
उदारर्मतवादी संबोधण्यात शवचारवतंाचंी काहीतरी गफलत होते आहे अशी शकंा र्मला येऊ लागली.” 
कसब,े ‘सुगावा’ शदवाळी, १९९०, पृ. ५) शशवाय १९४३ च्या ‘रानडे, गाधंी आशण जीना’ या व्याख्यानात 
आंबेडकरानंी आपण उदारर्मतवादी नसल्याचा उल्लखे केला आहे. (खंड १, पृ. २२९) परंतु पाश्चात्य 
पद्धतीची उदारर्मतवादी ससंदीय लोकशाही पध्दती राज्यकारभारासाठी योग्य असल्याचा आंबेडकराचंा 
अशभिाय होता. अगदी ‘स्टेटस् अँड र्मायनॉशरटीज्’ र्मध्येही त्यानंी संसदीय लोकशाहीचाच पुरस्कार केला. 
घटनात्र्मकतेवरील त्याचंा शवश्वास, कायदा आशण न्यायशास्रावरील शनष्ठा, व्यस्क्तस्वातंत्र्याची कल्पना या 
बाबीही त्याचं्या लेखनात आढळतात. र्मात्र त्याचबरोबर सर्मकालीन सर्माजवादी शवचाराबंद्दल त्याचें 
आकषमणही लपून राहत नाही. व्यस्क्तवाद आशण सर्मूहकल्याण याचं्यातील तणावाची जाणीव बाबासाहेबानंा 
होती. यातून कोणत्याही एकाच पयायाची शनवड करणे, त्यानंा फारसे पसतं नव्हते. उदारर्मतवादी िेरणा 
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आशण सर्माजवादी र्मूल्ये याचंी सागंड घालण्याचे ियत्न त्यानंी स्वतंत्र र्मजूर पिाच्या कालखंडात केले. 
‘स्टेटस् अँड र्मायनॉशरटीज्’ र्मध्येही हा ियत्न आढळतो. आयुष्ट्याच्या अखेरीस आबंेडकरानंी लोकशाही 
र्मूल्ये आशण सर्माजवादी र्मूल्ये याचंा संयोग बुध्दधम्र्माच्या चौकटीत घडवनू आणला. खुद्द उदारर्मतवादी 
तत्त्वाचंा त्यानंी शचशकत्सक शवचार केला होता. जाशतसंस्थेच्या त्याचं्या शववचेनारु्मळेही त्याचं्या 
उदारर्मतवादाला र्मूलगाशर्मत्वाचे पशरणार्म िाप्त होते; तेव्हा बाबासाहेबाचें वणमन केवळ उदारर्मतवादी म्हणून 
करता येणार नाही. उदारर्मतवादी िेरणा आशण सर्माजवादी र्मूल्ये याचं्यातील वैचाशरक िंि त्याचं्या 
र्माडंणीत सतत जाणवत राहते. उदारर्मतवादाचा व्यक्तीवाद त्यानंा अर्मान्य होता. पण व्यस्क्तिशतष्ठा, 
व्यस्क्तस्वातंत्र्य, घटनात्र्मकता याचें यानंा आकषमण होते. त्याच वळेी व्यस्क्तस्वातंत्र्यावर सार्माशजक, 
दडपशाहीची र्मयादा पडू शकते, हेही बाबासाहेब ओळखून होते. तसेच उदारर्मतावादाच्या आर्तथक 
िणालीचे त्यानंा अशजबात आकषमण नव्हते. त्यारु्मळे त्याचं्या शवचारात उदारर्मतवादाचा पूणम त्याग नाही 
आशण तरीही उदारर्मतवादी िेरणाचं्या पलीकडे जाण्याचा ियत्न, त्याचं्या प्रचतनाचा सातत्याने शदसतो. 
सर्मकालीन सर्माजवादी शवचार आशण चळवळींचाही त्याचं्यावर िभाव पडला होता. उदारर्मतवादातून 
येणारी लोकशाहीची शवचारधारा आशण सर्माजवादाची पशरवतमनदृिी याचंी सागंड घालण्याचा त्यांचा ियत्न 
होता. (या िंदाची अशधक सशवस्तर चचा र्मी अन्यत्र शवस्ताराने केली आहे; सुहास पळशीकर, ‘डॉ. 
आंबेडकर याचें शवचार’, िबोधन िकाशन, इचलकरंजी, १९९१, पृ. ७-९) 
 

बाबासाहेबाचं्या शवचारातील या िंिातूनच त्याचं्या पश्चात आंबेडकरी चळवळीत सर्माजवादी 
पशरवतमनाशवषयी काय भशूर्मका घ्यावी; याशवषयी वाद झालेले आढळतात. या वादातून आबंेडकराचें 
सर्माजवादाला अनुकूल व िशतकूल असे अशभिाय (संदभाशवना) उधृत करण्यावर भर शदला जातो. अशा 
िकारे आंबेडकरानंा र्माक्समवादी प्रकवा र्माक्समशवरोधी ठरशवण्यासाठी त्याचं्या लेखनातील सुटे उतारे देणे 
अपुरे आहे. हा वाद सोडशवण्यासाठी आंबेडकराचं्या प्रचतनात कोणते सूत्र र्मध्यवती आहे, हे पाहणे जास्त 
र्महत्त्वाचे ठरेल (सुहास पळशीकर, ‘आंबेडकर अँड सोशशॅलझर्म’, जनमल ऑफ र्महाराष्ट्र पोशलशटकल 
सायन्स अँड पस्ब्लक अँड. असो. १९९०, पृ. ११-२३) आंबेडकराचं्या शवचारातील िंिाचा पशरणार्म म्हणून ते 
उदारर्मतवादाचा शशक्का बसलेली तत्त्व ेस्वीकारून, त्यानंा पशरवतमनवादी अथम िाप्त करून देताना शदसतात. 
स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभाव ही ती तत्त्व ेहोत. 
 

उदारर्मतवादी लोकशाही, सर्माजवाद, राज्यसर्माजवाद, धम्र्म या सवांर्मध्ये आंबडेकरानंी एक 
सर्मान सूत्र राखलेले आढळते. ते म्हणजे स्वातंत्र्य, सर्मता आशण बधुंभाव या तत्त्वत्रयीचा अढळ पाठपुरावा. 
त्याचं्या लेखनात आशण भाषणातंही या तत्त्वांचा पुनःपनु्हा उल्लखे येतो. र्महाडच्या पशरषदेपुढे केलेल्या 
अध्यिीय भाषणापासून (१९२०) ‘बुद्ध अँड शहज् धम्र्म’ (१९५७) पयंत तसेच इतर अनेक अिकाशशत 
लेखारं्मधून स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभावाचे संदभम येतात. म्हणजे या तत्त्वाचंा पाठपुरावा त्यानंी जीवनाच्या 
एखाद्याच टप्प्यावर केला असे नाही; तर हयातभर केला. तसेच, ही तत्त्व े त्याचं्या र्मते सवमस्पशी होती. 
कोणत्यातरी एकाच िेत्रात या तत्त्वाचंी त्यानंी भलावण केलेली नाही; तर सार्माशजक व्यवहाराचं्या सवम 
िेत्रासाठी त्याचंा पुरस्कार केला आहे. स्वातंत्र्य-सर्मता-बंधुभाव ही आदशम तत्त्वहेी त्यानंी र्मानली. 
‘ॲशनशहलेशन ऑफ कास्ट’ र्मध्ये ते म्हणतात : “र्मला शवचाराल, तर र्माझा आदशम सर्माज म्हणजे स्वातंत्र्य, 
सर्मता आशण बधुंभावावर आधाशरत सर्माज असेल” (खंड १, पृ. ५७) ‘रु्मस्क्त कोन पथे’ या त्याचं्या िशसद्ध 
भाषणातही बाबासाहेबानंी सहानुभतूी, सर्मता, स्वातंत्र्य ही तत्त्व े व्यक्तीच्या उन्नतीसाठी आवश्यक 
असल्याचे िशतपादन केले. (भगवान दास, खंड ४, पृ. २८), ‘बुद्ध ऑर र्माक्सम’ या शनबंधातही या तत्त्वाचंा 
संदभम आहे. “(र्मानव) सर्माज नवीन पाया घालण्याचा ियत्न करीत असून िें च राज्यिातंीने तीन शब्दात 
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त्याचे सार साशंगतले : बधुंभाव, स्वातंत्र्य, सर्मता...” (खंड ३, पृ. ४६५) असे सागंून या शनबंधात या 
तत्त्वाचंा शनःसशंदग्ध पुरस्कार केला आहे. ‘शफलॉसॉफी ऑफ प्रहदुइझर्म’ या शनबंधातही प्रहदुधर्माचे तत्त्वज्ञान 
‘न्याय’ या तत्त्वाचं्या आधारे तपासले आहे. ‘न्याय’ म्हणजेच स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभाव हे स्पि करून 
त्याचं्या आधारे धार्तर्मक तत्त्वज्ञानाचे र्मूल्यर्मापन केले पाशहजे असे म्हटले आहे. (खंड ३, पृ. २५) 
 

स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभाव या तत्त्वाचंा आंबेडकराचं्या लेखनात वारंवार उल्लखे येतो; एवढ्याचसाठी 
ते त्याचं्या शवचाराचे र्मध्यवती सूत्र नाही. ज्या लेखनात या तत्त्वाचंा ित्यि उल्लखे नाही त्यातही रु्मख्य सूत्र 
व्यस्क्तस्वातंत्र्य, सार्माशजक तपशीलवार र्मानविेर्म हेच आहे. या दृिीने ‘स्टेटस् अँड र्मायनॉशरटीज्’ यातील 
तपशीलवार तरतुदीर्मागील िेरणा पाहण्यासारखी आहे. व्यक्तींच्या त्यािर्माणेच सर्माजाचा स्वास्थाचा हक्क 
बाबासाहेबानंी या िस्तावारं्मध्ये गृहीत धरला आहे. र्मृत्यसूर्मयी त्याचं्या डोळ्यापढेु शरपस्ब्लकन पिाचा जो 
आराखडा होता; त्यातही ही तत्त्व ेित्यिात आणण्यासाठी सर्मान न्याय, व्यस्क्तस्वातंत्र्य, सर्मान सधंी आशण 
गरज व भीतीपासून रु्मक्त अशा सर्माजाची शनर्तर्मती या रु्मद्द्यांचा उल्लेख होता, (खैरर्मोडे, खंड ७, पृ. १८१), 
म्हणजेच आंबेडकराचें धर्ममप्रचतन, तत्त्वशवचार आशण राजकीय शवचार या शतन्हींर्मध्ये ही तत्त्व े होती असे 
शदसते. राजकारण, धर्ममकारण, अथमव्यवहार आशण र्मानवी संबधं ह्या तत्त्वावंर आधाशरत असावते असा 
त्याचंा आग्रह होता. ‘जर नीती पाशहजे तर सर्मताही पाशहजे. सर्मता हे सावमजशनक नीतीचे एक रु्मख्य तत्त्व 
आहे. राजकीय, धार्तर्मक, सार्माशजक व आर्तथक बाबतीत सर्मतेचे तत्त्व लागू करणे म्हणजे सर्माजरचना 
नीतीच्या पायावर करणेच होय.” असे आंबेडकर र्मानतात. (अभ्यासाची साधने, खंड २, बशहष्ट्कृत भारत, 
पृ. २८८-९९) आरंभी उल्लशेखलेला व्यस्क्तवाद आशण सार्मशूहक शहत याचं्यातील तणाव या तत्त्वत्रयीनेच 
सोडवता येईल, असे त्यानंा वाटत होते. आंबेडकरानंी बदु्धधम्र्माचा स्वीकार केला प्रकवा र्माक्सम शवचाराला 
अंशतः नकार शदला; या दोन्ही कृतींर्मागील र्मलूभतू िेरणा स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभाव याचंीच होती. बदु्धाचा 
स्वीकार त्यानंी केला; कारण धम्र्मार्मध्ये ही तत्त्व े अंतभूमत होतात अशी त्याचंी खात्री पटली आशण र्माक्सम 
शवचारातून फक्त सर्मतेचाच पाठपुरावा होईल असे वाटल्याने त्यानंी तो अपुरा ठरशवला. “बंधुभाव आशण 
स्वातंत्र्याशशवाय सर्मतेला काही र्मूल्य राहणार नाही. फक्त बुद्धाचा र्मागम चोखाळूनच या शतन्ही तत्त्वाचें 
सहअस्स्तत्व शक्य आहे असे शदसते. साम्यवाद एक (तत्त्व) देऊ शकतो पण शतन्ही नाही.” (खंड ३, पृ. 
४६२) साराशं, या तत्त्वत्रयीचा उल्लखे वारंवार येतो. एवढेच नाही तर आंबेडकराचं्या शनवडी आशण 
कृतीर्मागील सूत्र म्हणनूही या तत्त्वाचंा शनदेश करता येतो आशण आंबेडकराचंी एकंदर वैचाशरक र्माडंणी या 
तत्त्वाचं्या अथाशी सुसंगत राहते, म्हणून ही तत्त्व ेहे त्याचं्या लेखनाचे र्मध्यवती सूत्र र्मानता येते. 
 

स्वातंत्र्य-सर्मता-बंधुभाव या तत्त्वानंा िें च राज्यिातंीने जन्र्म शदला. पुढच्या काळात युरोपातील 
उदारर्मतवाद्यानंी ती आपलीशी केली. शवशषेतः स्वातंत्र्य आशण सर्मता यांची तर अव्वल भाडंवलशाहीच्या 
काळात फारच चलती होती. या दोहोंवर र्माक्समने िखर टीका केलेली आढळते. सर्मता आशण स्वातंत्र्य ह्या 
बूज्वा सर्माजाच्या कल्पना म्हणून र्माक्सम शनकालात काढतो. कारण त्याचें पयमवसान शवषर्मता आशण 
गुलार्मशगरीत होते असे त्याचे िशतपादन होते. (गंु्रडशरस्स, पेंस्ग्वन पृ. २४८-४९) म्हणूनच ‘कॅशपटल’ च्या 
पशहल्या खंडात र्माक्सम ‘स्वातंत्र्य, सर्मता, र्मालर्मत्ता आशण बेथरॅ्म’ याचंी शखल्ली उडशवतो. (कॅशपटल, खंड १, 
िकरण ६) थोडक्यात, भाडंवली सर्माजात या तत्त्वानंा शवचारिणालीची (आयशडयॉलॉजी) अवकळा येते, 
अशी र्माक्समची टीका आहे. (बहुधा या टीकेरु्मळेच िा. कसबे त्याचं्या ‘आंबेडकरवाद’ र्मध्ये आशण ‘आंबेडकर 
आशण र्माक्सम’ र्मध्येही आबंेडकराचं्या या तत्त्वत्रयीचा उल्लखे करीत नाहीत, असे वाटते.) 
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िश्न असा आहे की, आंबेडकराचं्या लेखनातील या तत्त्वत्रयीचे स्थानही 
शवचारिणालीचे/शवचारात्र्मक (आयशडलॉशजकल) आहे का? र्माक्समने स्वातंत्र्य, सर्मता याचं्यावर केलेली 
टीका आंबेडकरिशणत तत्त्वत्रयीला लागू होते का? या िश्नावर एक सोपे उत्तर असे देता येईल की, 
आंबेडकराचें हे आदशम िें च राज्यिातंी आशण युरोपीय शवचार याचं्यावर बेतलेले नव्हते, त्यारु्मळे र्माक्समची 
टीका लागू होणार नाही. या िशतपादनार्मागे अशी भशूर्मका शदसते की, आंबेडकरानंी पाश्चात्य इशतहास आशण 
शवचारपरंपरा याचं्यापासून काहीही िेरणा घेतलेली नाही. फक्त बुद्धाकडूनच घेतली. याला पुिी देणारा 
उतारा खरातानंी ‘आत्र्मकथे’ते शदला आहे! “र्माझे सार्माशजक तत्त्वज्ञान हे शनशश्चतपणे तीन शब्दातं गंुफले 
जाण्याचा संभव आहे. ते शब्द म्हणजे स्वातंत्र्य, सर्मता व बंधुभाव. तथाणप हे माझे तत्त्वज्ञान फ्रें िं 
राज्यक्रातंीपासून मी उसने घेतले आहे, असे कोिी समरू् नये..... र्माझा गुरू बदु्ध-त्याचं्या शशकवणीपासून 
ते र्मी काढले आहे.” (खरात, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचंी आत्र्मकथा’, पृ. ३७४-७५, जाड ठसा 
लेखकाचा. याच आशयाच्या उताऱ्याला भालचदं्र फडके यानंी १३ एशिल, १९४७ च्या ‘नवयुग’ चा संदभम 
शदला आहे. (‘आंबेडकराचें सर्माजप्रचतन’ र्मजेॅस्स्टक, पुणे १९८९, पृ. ४) तर पानतावणे ‘पत्रकार डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर’ ‘अशभशजत’, नागपूर, १९८७ पृ. १९८७ पृ. ४०९) आशण Dr. Ambedkar : Life and 
Mission, पॉप्युलर, रंु्मबई, ३ री आवृत्ती, १९७१, पृ. ४५९ यानंी शदल्ली आकाशवाणीवरील बाबासाहेबाचं्या ३ 
ऑक्टो. १९५४ च्या भाषणाचा संदभम शदला आहे.) इतरत्र बाबासाहेबानंी या तत्त्वांच्या संदभात िें च 
राज्यिातंीचा स्पि उल्लखे केला आहे, हेही लिात ठेवले पाशहजे. वर ‘बुद्ध ऑर र्माक्सम’ चा संदभम शदला 
आहेच. र्महाड पशरषदेपुढील बाबासाहेबाचें भाषण आता ‘अभ्यासाची साधने’ खंड दोनर्मध्ये िशसद्ध झाले 
आहे. त्यात बाबासाहेबानंी पशरषदेची तुलना राज्यिातंीपूवी झालेल्या िें च पशरषदेशी करून श्रोत्यानंा िें च 
राज्यिातंी, शतचे तत्त्वज्ञान याचंा शवस्तृत पशरचयही करून शदला आहे. या भाषणात त्यानंी सर्मता व न्याय 
या तत्त्वाचंी चचा केली आहे. (अभ्यासाची साधने, खंड २, पृ. १८१-८५) या तत्त्वाचंा उदय युरोपच्या 
शवचारशवश्वात िें च राज्यिातंीनेच झाला, ही तर वस्तुस्स्थतीच आहे. त्यारु्मळे िें च राज्यिातंीतून उदयाला 
आलेली ही तत्त्वचे बदु्ध धम्र्मातही आहेत असा बाबासाहेबाचंा दावा होता, असे म्हणणे योग्य ठरेल. तेव्हा 
बाबासाहेबानंी बुद्धापासून स्फूती घेतली असल्याने र्माक्समची टीका त्याचं्या तत्त्वानंा लागू होत नाही असा 
युस्क्तवाद अपुरा ठरेल असे वाटते. 
 

र्माक्सम स्वातंत्र्य-सर्मता या तत्त्वशवचारावंर टीका करीत नव्हता हे लिात ठेवले पाशहजे. बूज्वा 
सर्माजाला या तत्त्वाचंा कोरडा पुळका कसा येतो हे तो दाखवीत होता. भाडंवलशाही सर्माजात स्वातंत्र्य-
सर्मता इ. बाबी पोकळ कल्पना बनतात आशण भाडंवली सर्माजाची आदशम कल्पना आशण वास्तवरचना यात 
अंतर असते असे त्याचे िशतपादन होते. तो प्रटगल उडशवत होता ती भाडंवलशाहीतील ‘स्वातंत्र्य’ आशण 
‘सर्मते’ची. आबंेडकरानंा या तत्त्वारं्मधून काय अशभिेत होते? त्यानंी या तत्त्वाचें शववचेन सलगपणे एकदोन 
शठकाणीच केले आहे. पण शठकशठकाणी त्यानंी या तत्त्वाशंवषयी जे म्हटले आहे ते र्माक्समचा टीकाशवषय 
झालेले स्वातंत्र्य-सर्मतेचे तत्त्व नाही, एवढे शनशश्चतपणे म्हणता येते. र्मानवतेच्या तत्त्वार आधाशरत बधुंभाव 
आशण गुलार्मशगरी व शोषणाचा अभाव ही त्याचं्या आदशम सर्माजाची वैशशष्ट्ये आहेत आशण अशा सर्माजाच्या 
शनर्तर्मतीसाठी त्यानंी हयातभर-िसंगी कटुता पत्करूनही चळवळी केल्या व लेखन केले. 
 

इ. स. १९४३ च्या एका भाषणात लोकशाहीची चचा करताना त्यानंी ‘स्वातंत्र्य’ कल्पनेवर जी टीका 
केली, ती वरील रु्मद्याला पुिी देणारीच आहे : 
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“संसदीय लोकशाही अयशस्वी होण्यासाठी ज्या र्मलूभतू कल्पना कारणीभतू झाल्या त्यातील 
करार करण्याशवषयीचे स्वातंत्र्य ही एक कल्पना होय. या कल्पनेला पाशवत्र्याचे आवरण चढवनू 
स्वातंत्र्याच्या नावावर शतला उचलून धरण्यात आले. ससंदीय लोकशाहीने आर्तथक असर्मानतेकडे कधी 
लि शदले नाही. याचा असा पशरणार्म झाला की, स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या या लोकशाहीने गरीब, 
दशलत यानंा नागवले. त्याचं्या शवपन्नतेत अशधकाशधक भर घातली.” 
 

“संसदीय लोकशाहीला शवकृत रूप देणारी दुसरी चकुीची धारणा, म्हणजे जेथे आर्तथक व 
सार्माशजक लोकशाही नाही तेथे राजकीय लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही; या सत्याची जाणीव शतला 
कधीच झाली नाही....याचा पशरणार्म असा झाला की, स्वातंत्र्याने सर्मतोल शगळंकृत करून टाकले व 
लोकशाहीला केवळ नावापुरते व नाटकी रूप आणून सोडले....” (गाजंरे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी 
भाषणे’, खंड २, पृ. १५९-६०). 
 

उदारर्मतवादी लोकशाहीत स्वातंत्र्याच्या पोकळ कल्पनेवर सारा भर शदला जातो आशण शर्मथ्या 
स्वातंत्र्याच्या नावाखाली शवषर्मतेकडे दुलमि केले जाते; याचे आबंेडकरानंा भान होते हेच वरील 
उताऱ्यावरून स्पि होते. त्यारु्मळे त्याचं्या शवचारातील स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभाव या आदशम तत्त्वावंर, ती 
भ्रर्मशवचारात्र्मक असल्याचा आिेप घेता येत नाही. 
 

‘ॲशनशहलेशन ऑफ कास्ट’ र्मध्ये स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभाव याचंी काहीशी तपशीलवार चचा केली 
आहे. त्यावरून बंधुभाव त्यानंा सवाशधक र्महत्त्वाचा वाटत होता असे शदसते. स्वातंत्र्य म्हणजे जीशवतशवत्ताचे 
हक्क ही र्मयाशदत कल्पना त्यानंा र्मान्य नाही. स्वतःचे सार्मथ्यम वापरून ध्येशसद्धी करण्याला वाव असणे असा 
स्वातंत्र्याचा अथम आहे. केवळ व्यस्क्तवादी हक्कारं्मध्ये आबंेडकरानंा स्वारस्य नव्हते. सर्माज सुया-सुया 
व्यक्तींचा शर्मळून नसतो, तर शभन्न सर्मूहाचंा शर्मळून सर्माज बनतो या तत्त्वावर त्याचंा शवश्वास होता. ‘सुया-
एकया’व्यक्ती ही कल्पना त्यानंा शनरथमक वाटत होती. (‘कास्टस् इन् इंशडया’ खंड १, पृ. १५) 
सर्माजातील व्यक्तींना स्वातंत्र्य असाव े आशण व्यस्क्तशवकास हे त्याचे उशद्दि असाव े असा बाबासाहेबांचा 
शवचार होता. त्यारु्मळेच ‘स्टेटस् अँड र्मायनॉशरटीज’ र्मध्ये सर्माजकल्याणकारी कायमिर्माचंी योजना त्यानंी 
र्मूलभतू हक्काचं्या संदभात र्माडंली आहे. त्यानंा अशभिेत असलेले स्वातंत्र्य हे नकारात्र्मक व्यस्क्तवादी 
हक्कापेंिा भावनात्र्मक हक्कानंा िाधान्य देणारे स्वातंत्र्य होते. 
 

सर्मतेच्या तत्त्वाची चचा, आंबेडकरानंी िारु्मख्याने भारतीय सर्माजातील शवषर्मतेच्या संदभातच 
केली आहे. त्याचा आढावा पुढे घेतला आहे. ‘ॲशनशहलेशन’ र्मधील सर्मतेशवषयीची चचा र्मात्र पुरेशी स्पि 
नाही. ते एक वादग्रस्त तत्त्व आहे असे ते म्हणतात. पूणम सर्मानता सवम बाबतीत शक्य नाही. गुणवते्तर्मध्ये 
फरक असेल तर त्यािर्माणे शनवड करतानाही फरक करावा लागेलच. र्मात्र त्यासाठी शशिण, सार्माशजक 
वातावरण याचं्याबाबत सर्मानता आणणे योग्य ठरेल. व्यक्तींर्मध्ये सर्मानता िस्थाशपत केल्यानेच सर्माजाला 
व्यक्तींकडून अशधकाशधक (योगदान) शर्मळू शकेल असा काहीसा उपयुक्ततावादी रु्मद्दाही आंबेडकर 
र्माडंतात. तसेच ‘सर्मतेचे तत्त्व उघडपणेच तकम दुि आहे’ (The doctrine of equality is glarinly 
fallacious) असा शरेाही ते र्मारतात. (खंड १, पृ. ५७-५८) सर्मतेची ही चचा, काहीशी बुचकळ्यात 
पाडणारी आहे. शनव्वळ सर्मतेपेिा न्याय, सर्मान दजा आशण सर्मान सधंी यानंा आंबडेकर जास्त र्महत्त्व देत 
असावते असे वाटते. (Equity) टोकाचे स्वातंत्र्य व टोकाची सर्मानता (सारखेपणा?) या दोन्हीबद्दल 
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आंबेडकर साशकं आहेत. ही दोन्ही टोके परस्परव्यवतमक आहेत, असा उल्लखे ते करतात; (खरात, 
पूवोक्त) त्यावरूनही हेच शदसते. 
 

स्वातंत्र्य आशण सर्मता याचं्यापेिाही आंबेडकरानंा बधुंभावाचे तत्त्व जास्त र्महत्त्वाचे वाटते. “र्मार्झ्या 
तत्त्वज्ञानात बधुंतेला फार उच्च स्थान आहे. स्वातंत्र्य शन सर्मता याचं्याशवरुद्ध संरिण फक्त बंधुभावनेतच 
आहे” असे ते म्हणतात (खरात, पूवोक्त) या बंधुभावाचा अथम ‘ॲशनशहलेशन’र्मध्ये शवस्ताराने येतो. 
गशतिर्मता, परस्परसंवाद, सहकायम व सहजीवन, सर्मकें द्री सर्माजरचना (Social enosinosis) ही 
बंधुभावाची लिणे आहेत. ‘बंधुभाव’ हे लोकशाहीचे दुसरे नाव होय. आपल्या सभोवतालच्या र्माणसाबंद्दल 
आदराची भावना म्हणजे बधुंभाव. (खंड १ पृ. ५७) अन्यत्र त्यानंी ‘र्मतै्री’ म्हणून या बंधुभावाचा फार सुरेख 
उल्लेख केला आहे. (‘बुद्ध ऑर र्माक्सम’, खंड ३, पृ.४४२) सर्माज एकरस असावा असे आंबेडकरानंा वाटत 
होते, पण ही एकरसता कोणाच्या र्माघारीतून प्रकवा कोणाच्या पढुारीपणातून येऊन चालणार नाही. शनखळ 
व्यस्क्तिशतष्ठेच्या आशण सर्मान दजाच्या पायावर असा एकरस सर्माज शनर्माण होईल. बाबासाहेबाचं्या या 
बंधुभावाला सर्मरसतेचे दीनदयाळू, परोपकारी शठगळ लावल्याने बंधुभावाचे तत्त्व अथमपूणम होण्याऐवजी 
त्याला भ्रर्मशवचाराचे रूप िाप्त होते. न्याय्य हक्काचं्या पूतमतेतून बाबासाहेबाचंा बंधुभाव आकाराला येतो, हे 
लिात ठेवले पाशहजे. 
 

आंबेडकराचं्या लेखनात त्यानंी स्वातंत्र्य-सर्मता-बंधुभाव याचं्याशवषयी काय म्हटले आहे त्याची 
चचा आपण केली. पण या तत्त्वाचा आग्रह त्यानंी ज्या संदभात धरला होता; तो सदंभम अशधक र्महत्त्वाचा 
आहे. आंबेडकर शनव्वळ तत्त्वचचा करीत नव्हते. भारतीय सर्माजाची उभारणी या तत्त्वत्रयीच्या आधारे 
करावी असे ते सागंत होते. असे करण्यातील रु्मख्य अडथळा म्हणजे जाशतव्यवस्था होय. जाशतबध्द 
सर्माजात व्यक्तीचे आत्र्मोन्नतीचे-शशिण, व्यवसायाप्रदचे-स्वातंत्र्य अर्मान्य केले जाते. सर्मान दजाचा अभाव 
हे तर जाशतव्यवस्थेचे र्मलूतत्त्वच आहे. र्माणसाची व्यक्ती म्हणनू िशतष्ठा न र्मानणाऱ्या सार्माशजक चौकटीत 
बंधुभावाचा िश्नच उद् भवत नाही. तेव्हा स्वातंत्र्य, सर्मता आशण बधुंभावाचा सावमजशनक अभाव असलेल्या 
सर्माजात आंबेडकरानंी या तत्त्वाचंा आग्रह धरला. या तत्त्वाचंा आदशम सर्माजापढेु र्माडूंन त्यानंी सातत्याने 
िस्थाशपत तत्त्व ेआशण सर्माजरचना याचं्याशवरुद्ध लढा शदला. इतर िश्नानंा गौण स्थान देऊन अनेकवळेा 
काहीशा एकाशंतक पध्दतीने बाबासाहेबानंी जातीच्या िश्नाचाच सतत शवचार केला. याबद्दल बरेच वळेा 
काहीसे आश्चयम व्यक्त केले जाते. व्यवहारात त्याचंा लढा एककलर्मी-फक्त जातीचा-शदसतो पण 
जात्युच्छेदाचा लढा हा राजकीय व्यवहार त्याचं्या उपयुमक्त तत्त्वत्रयींशी सुसंगत असाच होता. त्या तत्त्वाचं्या 
र्मागातील िरु्मख अडथळा असलेल्या जाशतशवरुद्ध बाबासाहेबानंी लढा पकुारला. स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभाव 
ह्या वैचाशरक सूत्राचा राजकीय व्यवहाराचा भाग म्हणून जातशवरोधी लढ्याकडे पाशहले, तर त्याचं्या 
चळवळीचे वैचाशरक अशधष्ठान तर स्पि होतेच पण त्याचं्या चळवळीच्या स्वरूपारु्मळे त्याचं्या तत्त्वत्रयीचे 
र्मूलगार्मी आशण पशरवतमनवादी रूपही स्पि होते. उदारर्मतवादाची तत्त्व े घेऊनच बाबासाहेब 
उदारर्मतवादाच्या पोकळ आशावादाच्या पलीकडे जातात. 

 
स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभाव या तत्त्वाचं्या आधारारु्मळेच त्याचंी जातशवरोधी चळवळ जातीयवादी बनत 

नाही. त्याचं्या काळातील िाह्मणेतर चळवळीच्या जातवादाच्या संदभात हा फरक लिणीय आहे. 
बाबासाहेबानंी शवशशि जातीला नव्हे, तर नवजात उच्चनीचभावाला शत्रू र्मानले. १ जुलै, १९२७ च्या 
‘बशहकृष्ट्त भारता’त त्यानंी ही भशूर्मका स्पि केली आहे. “...िाह्मण हे सवमव्यापी पररे्मश्वरािर्माणे 
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प्रहदुस्थानातील स्स्थरचर सिृी व्यापून उरले आहे. बरेचसे अस्पशृ्य, असंख्य िाह्मणेतर व अगशणत िाह्मण 
ज्ञानतः या िाह्मण्याचे उपासक आहेत....” 
 

“िाह्मणलोक आर्मचे वैरी नसून िाह्मणग्रस्त लोक आर्मचे वैरी आहेत असे आम्ही सर्मजतो. या 
भावनेने िेशरत झाल्यारु्मळे िाह्मणग्रस्त िाह्मणेतर हा आम्हाला दूरचा वाटतो व िाह्मणरशहत िाह्मण आम्हास 
जवळचा वाटतो.” (अभ्यासाची साधने, खंड २, पृ. ५५-५६). पुढे तर त्यानंी र्मनर्माड येथील त्याचं्या १९५८ 
च्या िशसद्ध भाषणात ‘िाह्मण’ प्रकवा ‘िाह्मणशाही’ म्हणजे स्वातंत्र्य, सर्मता व बधुंभाव यानंा नकार अशीच 
िाह्मण्याची व्याख्या करून टाकली. (खैरर्मोडे, खंड ७, पृ. १०५) 
 

बाबासाहेबाचं्या तत्त्वत्रयीच्या शवरोधात जाणारा दुसरा घटक म्हणजे वगमरचना. त्याची स्वतंत्र चचा 
त्यानंी फारशी सूत्रबद्ध रूपात केलेली नाही. र्मात्र वर उद् धृत केलेल्या १९४३ च्या भाषणावरून आर्तथक 
शवषर्मता आशण गशरबीबद्दलच्या आबंेडकराचं्या शवचाराचंी शदशा सहज लिात येऊ शकते. िाह्मणशाही आशण 
भाडंवलशाही हे दोघेही श्रर्मजीशवकाचें शत्रू असल्याचा तर त्यानंी शनःसशंदग्ध उल्लेख केलाच आहे. 
(खैरर्मोडे, खंड ७, पृ. १०५-१०६) त्याचं्या शवचारात आर्तथक िश्नाचंा उल्लखे ओझरता येतो, हे खरे! 
‘जनता’च्या २ रे्म १९३६ च्या संपादकीयात म्हटल्यािर्माणे “अस्पृश्यतेचे शनर्मूमलन झाल्यावाचनू शतेकरी-
कार्मकरी वगाच्या आर्तथक लढ्याला संघशटत तोंड लागणार नाही....सार्माशजक आशण धार्तर्मक शवषर्मता नि 
झाल्यावाचून वगमजाणीव शनर्माण झाली; तरी देखील शतेकरी-कार्मकरी वगाची शटकाऊ संघटना शक्य 
नाही” (य. शद. फडके, ‘आंबेडकरी चळवळ’, पृ. ८८). अथात ही र्मते संपादकीयात व्यक्त झालेली असून 
‘जनता’ चे संपादक बाबासाहेब नव्हते. पण त्यानंा ही र्मते नार्मंजूर असणे शक्यच नाही हे 
‘ॲशनशहलेशन’र्मधील त्याचं्या िशतपादनावरूनही स्पि होते. भारतात वगीय शोषण आशण जातीय शोषण 
याचंी सरशर्मसळ झालेली असल्याने, जातीय शोषणाचा िश्न वगीय शोषणाहून पूणमपणे शभन्न नाही; याचीही 
जाणीव बाबासाहेबानंा होती. वर उल्लेख केलेल्या ‘जनता’च्या सपंादकीयातच “प्रहदी श्रर्मजीवी वगात 
धार्तर्मक, सार्माशजक, धार्तर्मक वगैरे सवम िकारच्या शृखंलावंाचून ज्याचं्याजवळ गर्मावण्यासारखे दुसरे 
काहीच नाही असा जर कोणता गट असेल, तर तो अस्पृश्य सर्माजच होय.” असे म्हटले आहे आशण त्यानेच 
श्रर्मजीशवकाचं्या लढ्यात पढुारीपणा घ्याव े असेही २२ ऑगस्ट १९३६ च्या अग्रलेखात सुचशवले आहे. 
(फडके, पूवोक्त, पृ. ८५) अस्पृश्याचं्या जातीय लढ्याची रु्मळे आर्तथक गुलार्मशगरीत होती, याची 
बाबासाहेबानंा कल्पना होती; असा यावर फडके याचंा अशभिाय आहे. (प.ृ ८८). त्यारु्मळे बाबासाहेबाचं्या 
शवचारात जाशतउच्छेदाला िाधान्य असले तरी तेवढ्यानेच आर्तथक शवषर्मतेशवषयी ते उदासीन होते असे 
शसद्ध होत नाही. उलट त्याचं्या ‘स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभावा’त जाशतशवहीन तसेच वगमशवहीन सर्माजाचा 
आदशम सार्मावलेला आहे, असे म्हणणेच अशधक सयुस्क्तक ठरेल. ‘स्टेटस अँड र्मायनॉशरटीज्’ र्मध्ये त्यानंी 
राज्यसर्माजवादाचा शवचार र्माडंला. त्याबद्दल र्मतभेद होऊ शकतात. पण आर्तथक शोषणाला पायबदं 
घालणे हा उदे्दश दृिीआड करता येणार नाही. ‘बुद्ध ऑर र्माक्सम’ र्मध्येही त्यानंी र्माक्समवादाचे जे र्मूल्यर्मापन 
केले आहे ते वादग्रस्त ठरू शकते. पण बदु्धशवचारातील ‘दुःख’ कल्पना जराजन्र्मर्मरणाच्या शवचारापासून 
बाजूला काढून शतला सार्माशजक ‘शोषणा’चे पशरर्माण बाबासाहेब देतात तेव्हा, आर्तथक घटकासंबधंीची 
त्याचंी जागरूकताच स्पि होते. (खंड ३, पृ. ४४५-४६) “र्मालर्मते्तची खाजगी र्मालकी एका वगासाठी सत्ता 
आणते तर दुसऱ्यासाठी दुःख” असे बुद्धाचे तत्त्व सागंनू (खंड ३, पृ. ४४२) ‘दुःख’ हा शोषणाचा सार्माशजक 
पशरणार्म आहे असे बदु्धशवचाराचें र्मूलतः वगेळे शववचेन करणाऱ्या व्यक्तीस सर्मकालीन सर्माजातील 
शोषणाच्या िश्नाशवषयी आस्था नव्हती; असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. परंतु आर्तथक शोषणापेिा सार्माशजक 
शवषर्मतेचा िश्न आबंेडकरानंा कळीचा वाटत होता हे खरे. तसेच ित्यि आर्तथक बाबींशवषयीच्या त्याचं्या 
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लेखनात या शोषणाच्या िश्नाचा संदभम येत नाही; त्याचें आर्तथक शवश्लेषण तत्कालीन िस्थाशपत 
अथमशास्त्राच्याच चौकटीत होते, हे सुद्धा नोंदवायला हव.े म्हणजे तत्वतः ह्या शोषणाच्या िश्नाचे र्महत्त्व र्मान्य 
असूनही, आंबेडकर त्याचं्या अथमशास्त्रीय लेखनात या िश्नाला हात घालीत नाहीत असे म्हणता येईल. 
 

धर्ममशचशकत्सा हा आंबेडकराचं्या लेखनातील एक र्महत्त्वाचा भाग आहे. प्रहदूधर्माचे तत्त्वज्ञान आशण 
प्रहदू सर्माजव्यवस्था याचं्यावर त्यानंी चौफेर टीका केली. न्याय आशण सर्मता याचं्या अभावासाठी ही टीका 
आहे. ‘ॲशनशहलेशन ऑफ् कास्ट’ र्मध्ये धर्माला नवीन आधार देण्याचे आवाहन बाबासाहेब प्रहदंूना करतात. 
धर्ममशवचार हा स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभावाशी सुसंगत असावा असा त्याचंा आग्रह आहे. (खंड १, पृ. ७७-७८) 
ते बदु्धाचा स्वीकार करतात याचे कारण बदु्धशवचार या तत्त्वाशंी सुसंगत आहे हेच आहे. अशी र्माडंणी 
करण्यासाठी ‘बुद्ध अँड शहज् धम्र्म’ र्मध्ये त्यानंा बुद्धशवचाराचा नवा अन्वयाथम र्माडंावा लागला. म्हणजे 
धर्ममशचशकत्सा आशण धम्र्माचा स्वीकार, या दोहोंर्मागची रु्मख्य िेरणा स्वातंत्र्यादी तत्त्वत्रयीची िशतष्ठापना हेच 
आहे. राजकीय, सार्माशजक, आर्तथक आशण धार्तर्मक अशा चारही िेत्रातं त्याचं्या शवचारानंा या तत्त्वत्रयीचा 
आधार आहे, हेच यावरून स्पि होते. म्हणनू स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभाव हे बाबासाहेबाचं्या शवचारातील 
र्मध्यवती सूत्र आहे असे र्मानता येते. या सूत्राचा जो अथम त्याचं्या लेखनातून व कायातून िगट होतो; त्याचे 
स्वरूप शनःसशंदग्धपणे पशरवतमनवादी आहे. जाशतशवहीन आशण वगमशवहीन सर्माज असा या तत्त्वत्रयीचा जो 
अथम वर साशंगतला आहे; सकृद्दशमनी अशतशयोक्त वाटणे शक्य आहे. शवशषेतः आबंेडकर हे ‘अस्पृश्याचें 
पाठीराखे’, ‘दशलताचे कैवारी’, ‘आधुशनक र्मनू’, वगैरे र्मानून त्याचें अवर्मूल्यन केले जात असल्यारु्मळे आशण 
ते बदु्धवादी, कट्टर कम्युशनस्टशवरोधी वगैरे र्मानले गेल्याने जाती-वगमव्यवस्थेला असणारा त्याचंा शवरोध 
स्पिपणे व्यक्त होत नाही. प्रकबहुना जाती-वगमरचनेत बशंदस्त झालेल्या अनुयायानंीच आंबेडकराचें शवचार 
झाकोळून टाकण्यास हातभार लावलेला शदसतो. परंतु आंबेडकर शवचारातील स्वातंत्र्यादी तत्त्वत्रयीचा 
पाठपुरावा करणे म्हणजे जात व वगम या शोषणाच्या दोन यंत्रणाचंा पाडाव करणे, त्याचें वैचाशरक वचमस्व 
र्मोडून काढणे, हेच होय! 
 

स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुभाव याचंा; बाबासाहेबाचं्या प्रचतनातील हा आशय लिात घेतला तर 
उदारर्मतवादाच्या पलीकडे जाण्याच्या त्याचं्या ियत्नाचंी शदशा स्पि होते. तसेच ही तत्त्वत्रयी हा त्याचं्या 
शवचाराचा गाभा र्मानल्यास त्याचं्या सवम शवचारारं्मध्ये एकसूत्रीपणा आणनू पशरवतमनवादी शवचारपरंपरेत 
बाबासाहेबाचं्या शवचारानंा अव्वल स्थान कसे िाप्त होते, हे देखील स्पि होते. बाबासाहेबाचं्या शवचाराचंा हा 
पशरवतमनवादी आशय लिात घेतला म्हणजे त्याचंी फुटकळ अवतरणे देऊन त्याचं्या शवचाराचें अपहरण 
करण्याचे प्रहदुत्ववादी ियत्न कसे व्यथम आहेत हेही स्पि व्हाव.े 
 

♦♦ 
 
(टीप : डॉ. आबंेडकर याचं्या लेखनाचे सदंभम ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रायप्रटग्ज् अँड स्पीचेस्’ वरून शदले असून खंड िर्माकं व पृष्ठ िर्माकं त्या 
त्या शठकाणी शदले आहेत. इगं्रजी अवतरणाचें र्मराठी अनुवाद र्माझे : लेखक) 
 

⬤⬤  
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डॉ. सौ. अरुिा लोखंडे : शशिण : एर्म. ए. (र्मराठी), एर्म. ए. (शहन्दी), पीएच. डी. व्यवसाय : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कला-वाशणज्य 
र्महाशवद्यालय, औरंगाबाद येथे प्रहदी शवभाग-िरु्मख. ‘स्वातंत्र्योत्तर शहन्दी कथा साशहत्यर्में जनचेतना’ हा शोध-िबंधाचा शवषय. अनेक 
शनयतकाशलकातूंन वाङ र्मयीन आशण स्त्री-सर्मस्याबंाबत लेखन. आकाशवाणीवरून व्याख्याने. शहन्दी साशहत्य सरें्मलन. अ. भा. साशहत्य सरें्मलने 
आशण पशरसवंाद, चचासते्र आशण शशशबरातूंन सहभाग. 
 
५ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरािंंा सासं्कृणतक वारसा आणि आधुणनक समार् 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
भा रतीय संस्कृती आशण शतच्यातून शवकास पावलेली भारतीय प्रचतनपरंपरा ही फार िाचीन आहे. या 
संस्कृतीचा शवकास अनेक िादेशशक सभ्यता, अनेक धर्मम, शवशवध पंथ आशण परस्परशवरोधी अशा अनेक 
तत्त्वज्ञाचं्या संघषम आशण सर्मन्वयातून झालेला आहे. इतक्या िचंड िर्माणात सासं्कृशतक अंतर्तवरोध असून 
देखील या ससं्कृतीने आंतशरक सर्मतेचा ठेवा जोपासलेला आहे. आयमयुगीन भारतीय संस्कृती, याचे उत्तर्म 
उदाहरण होय. वदेकालीन ऋषी-रु्मनी र्माणसाच्या सर्मदृ्धीसाठी सतत ियत्नशील होते. त्याचें र्मंत्र म्हणजे 
र्माणसाच्या उत्कषासाठी केलेली आवाहाने होत. ‘आम्ही एकशत्रत कर्मम करू, एकशत्रत भोजन करू, एकशत्रत 
पुरुषाथम करू, आर्मची बदु्धी एकशत्रतपणे तेजोर्मय होवो. आम्ही कोणाचाही िेष करणार नाही.’ अशा 
उच्चरवाने केलेल्या या वदेकालीन घोषणा पुढे र्मात्र हळूहळू शवरत गेल्या. नुसत्याच शवरून गेल्या नाहीत; 
तर याच सर्माजातल्या काहींनी इतराशंी सार्माशजक आचरण करताना शवरोधी असे वतमन केले. 
र्मध्ययुगापयंत येता येता तर या संस्कृतीचा िचंड ऱ्हास झाला. आता, आचरणातील सार्मान्य नीशतर्मूल्याचंी 
अपेिा तर सोडाच; उलट उच्च गणल्या जाणाऱ्या एका वगाने आपल्या खालच्या वगाशी पशुसारखा व्यवहार 
करावा आशण हे करीत असताना, आपण काही अपराध करीत आहोत अशी जाणीवही नसावी; या 
पातळीपयंत सार्माशजक संबधंाचे स्खलन झाले. 
 

वणावर आधारलेल्या या सर्माजरचनेतून शदू्र म्हणनू ओळखल्या जाणाऱ्या सर्माजाला तर 
र्मानवतेच्या साध्या अशधकारापंासून देखील वशंचत ठेवले गेले. जो धर्मम एखाद्या घाणेरड्या पशूला स्पशम 
करून पाप-िालनाचे पुण्य पदरात पाडून घेत असे; त्याच धर्मातील तथाकशथत उच्चवणीय सर्माज 
त्याच्यासारख्या पण शदू्र म्हणशवल्या जाणाऱ्या र्माणसाच्या नुसत्या स्पशानेही पापाचा धनी बनत होता! ही 
घसरण येथेच थाबंली नाही. खालच्या जातीतल्या बहुसखं्य लोकानंा जीवनाच्या सवमच िेत्रातूंन बशहकृष्ट्त 
केले गेले. त्याचं्या वस्त्या, पाणवठे, स्र्मशाने, बाजार आशण र्मंशदरे यानंा देखील गावकुसाबाहेर हाकलण्यात 
आले. आर्तथक, सार्माशजक आशण सासं्कृशतक शोषणाचे असे हे अिाळशविाळ चि शकेडो वष े दशलत-
पददशलतानंा भरडून काढीत राशहले. या लोकानंा दाशरद्र्य, अज्ञान, अंधश्रदे्धच्या गाळात रुतवनू 
उच्चवर्तणयानंी त्यानंा र्मानशसक गुलार्मशगरीच्या जाळ्यात पुरते अडकवनू टाकले. पशरणार्मी या जातीजर्माती 
उच्चवर्तणयाचं्या धार्तर्मक आशण सासं्कृशतक शोषणाच्या कटाला आपोआप बळी पडल्या. पूवमजन्र्म, पुनजमन्र्म 
आशण कर्ममफलासारख्या तत्त्वज्ञानाचा आधार घेऊन, वरच्या सर्माजाने चातुवमण्याची चौकट र्मोठ्या 
कौशल्याने सुरशित ठेवली. ज्या भारतीय संस्कृतीला आपल्या आध्यास्त्र्मक परंपरेचा सतत अशभर्मान वाटत 
राशहलेला आहे, त्याच संस्कृतीने इतक्या खालच्या पातळीवर येऊन शसद्धान्त आशण आचरण यात तफावत 
ठेवनू पाखंडाला खतपाणी घालाव;े याचे आश्चयम वाटते. जी रे्मधा उपशनषदांचे र्मंत्र शनर्माण करू शकली होती 
शतनेच र्मनुस्र्मतृीला जन्र्म देऊन संपूणम सासं्कृशतक वैभवाला काशळर्मा फासला! 
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िाचीन आशण अवाचीन कालखंडात या पशरस्स्थतीला शवरोध करण्याचे अनेक ियत्न झाले; नाही 
असे नाही. पण जाशतिथेतून पुि झालेल्या र्मानशसकतेत आर्मूलाग्र बदल होऊ शकला नाही. ज्या 
प्रचतनपरंपरेतील रु्मख्य सहा दशमनापंकैी चार दशमने लौशकक आशण भौशतक पायावर उभी आहेत; ज्या 
धार्तर्मक परंपरेने र्मध्ययुगातील सतंाचं्या वाणीतून जाशतव्यवस्थेच्या शवरोधात बंड पुकारून र्माणसाचा 
जयजयकार केला; आशण अलीकडे शववकेानंद, दयानंद सरस्वती, राजा रार्मर्मोहन रॉय याचं्यापासून ते 
र्महात्र्मा फुले आशण र्महात्र्मा गाधंीपयंत सगळ्यानंी जाशतिथेने पोसलेल्या संस्कारानंा सर्मतेच्या पायावर 
आणनू उभे करण्याचा आपापल्या परीने खूप ियत्न केला. एवढे असूनदेखील जुजबी यशापलीकडे 
वणाशधशष्ठत आचरणिशियेत गुणात्र्मक असा शबलकुल फरक पडू शकला नाही. 
 

या पाश्वमभरू्मीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरासंारख्या युगद्रष्ट्या पुरुषाचे आगर्मन अथमपूणम ठरते. डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर हे नुसतेच िाशंतकारी, राजकारणी प्रकवा धुरंधर नेते नव्हते तर ते एक गंभीर अभ्यासू, 
सम्यक् शवचारवतं आशण सर्माजशास्त्रज्ञ होते. खऱ्या अथाने ते एक र्महार्मानव होते. त्यानंी सासं्कृशतक 
इशतहासात इि पशरवतमनासाठी नव ेवळण देण्याचा संकल्प केला. बाबासाहेबाचें हे द्रिेपण त्याचं्या अनेक 
सैद्धास्न्तक कृशतकायातून शसद्ध झालेले आहे. त्याचं्या द्रिपेणाचे सवांत र्महत्त्वाचे गर्मक म्हणजे त्यानंी हे सवम 
करीत असताना; दशलत सर्माजात शकेडो वषापासून रुजलेली न्यूनगंडाची भावना काढून टाकली. त्या 
सर्माजाला स्वतःची अस्स्र्मता देण्याचा ियत्न केला. पशरवतमनासाठी आवश्यक असलेले िबोधन, अशा 
अस्स्र्मतेशवना वाझंोटे ठरत असते; ही गोि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी हेरली होती. भौशतक आशण बौशद्धक 
गुलार्मीतून रु्मक्त करण्यासाठी दशलत आशण पीशडत सर्माजाला दोन्ही पातळ्यावंर एकाच वळेी शियाशील 
करणे जरूरीचे होते. एका पातळीवर, त्यानंा त्याचं्या राजकीय हक्काचंी जाणीव करून द्यायची होती; तर 
दुसऱ्या पातळीवर त्याचं्यातील सासं्कृशतक अस्स्र्मतेला जागतृ करायचे होते. या दोन्ही पातळ्यावंर यश 
शर्मळायचे असेल तर त्यासाठी दशलतानंा शशिणाची दारे सताड उघडी करून देणे आवश्यक होते, हे त्यानंी 
जाणले. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या ित्येक रचनात्र्मक कायमिर्माला एक वैचाशरक बठैक लाभलेली 
होती. त्यानंा र्माहीत होते की, या देशाच्या परंपरेत आधुशनक लोकशाहीची र्मूल्ये कधीही रुजलेली नव्हती. 
म्हणून सर्मतेवर आधारलेल्या लोकशाही र्मूल्याचं्या रिणासाठी फार र्मोठा संघषम करावा लागेल. दाशरद्र्य 
आशण र्मानशसक गुलार्मशगरीच्या उच्चाटनासाठी बंडाशशवाय दुसरा पयाय असू शकत नाही, असे त्याचें ठार्म 
र्मत होते. खालच्या पातळीवरचे सासं्कृशतक जीवन जगणाऱ्या सर्माजाला इतर सर्माजाच्या पातळीवर 
जोपयंत आणून बसशवले जात नाही; तोपयंत देशाच्या सासं्कृशतक शवकासाची वाटचाल योग्य शदशनेे होऊ 
शकत नाही, हे त्यानंा र्माहीत होते. एखाद्या सर्माजाला र्मूलभतू गरजासंाठी केल्या जाणाऱ्या िाणाशंतक 
किापासून जोवर रु्मक्तता, र्मोकळीक शर्मळत नाही; तोवर त्या सर्माजाला उत्तर्म सासं्कृशतक जीवन लाभ ू
शकत नाही असे त्याचें र्मत होते. यारु्मळे त्यानंी दशलत सर्माजाला शवकासाच्या भौशतक संधी उपलब्ध करून 
देत असतानाच त्याबरोबर सार्माशजक िशतष्ठा शर्मळवनू देण्याचाही कसोशीने ियत्न केला. नुसत्या भौशतक 
सुशवधा प्रकवा संधी देऊन एखाद्या सर्माजाला तात्पुरते भौशतक स्थैयम शर्मळवनू देता येऊ शकेल, पण त्याच्या 
जोडीने त्याला जर सासं्कृशतक िशतष्ठा शर्मळू शकली नाही तर ते भौशतक स्थैयम, कुचकार्मी ठरते. दशलत 
सर्माज हा केवळ आर्तथक कारणारु्मळे दशलत प्रकवा शोशषत राशहलेला नाही. त्याचं्या या अवस्थेला फार र्मोठ्ठी 
सासं्कृशतक कारणपरंपरा आहे. म्हणून ऐशहक आशण सासं्कृशतक दोन्ही शदशानंी वाटचाल करण्याचे ियत्न 
झाले पाशहजेत, हे बाबासाहेबाचं्या लिात आले होते. डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर आशण इतर 
सुधारकाचं्यार्मध्ये हाच र्महत्त्वाचा फरक आहे. तात्पुरती उपाययोजना करून एखादा दोष करू करणे, 
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ह्यावर त्याचं्या शवश्वास नव्हता. या देशाची संपूणम सार्माशजक, आर्तथक आशण राजकीय प्रकवा सासं्कृशतक 
चौकट बदलल्याशशवाय पशरवतमन शक्य नाही, असा त्याचंा शवश्वास होता. भारतीय राज्यघटनेचा शशल्पकार 
म्हणून त्यानंी आपला हा शवश्वास अिरबद्ध केलेला आहे. 
 

र्माणसाचा संपूणम शवकास हेच अंशतर्म ध्येय आहे अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी धारणा होती. 
घटनेने व्यक्तीला संरिणाबरोबर असा शवश्वास द्यायला हवा, की त्याला शर्मळालेले अशधकार कुणीही 
सक्तीने शहरावनू घेऊ शकणार नाही. घटनेचा हा र्मूलभतू हेतू राबशवण्यासाठी त्यानंी ज्या योजना हाती 
घेतल्या आशण जे कायमिर्म राबशवले; ते अशतशय र्मौल्यवान आशण पशरवतमनगार्मी होते. त्याचं्या अशा सवम 
पशरशचत कायमिर्माचंी र्माशहती सवांना असल्याने त्याचा पुनरुच्चार करण्याची गरज नसावी. एका गोिीचा 
र्मात्र आवजूमन उल्लेख करावा लागेल की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या व्यस्क्तर्मत्त्वात एक आंधळे द्रिपेण 
असल्यारु्मळे त्याचंी ित्येक कृती एका िचंड अशा ऊजेने भरलेली होती. उगीच नाही शकेडो वषापासून 
सवमच दृिीनी वशंचत असलेलया दशलत सर्माजात आत्र्मशवश्वास आशण आत्र्मिशतष्ठेची भावना शनर्माण झाली! 
जो सर्माज युगायुगापासून चोहोबाजंूनी गाजंलेला होता, त्या सर्माजाला दास्यभावनेतून रु्मक्त करून 
जगण्यासाठी आवश्यक असा आत्र्मशवश्वास शनर्माण होण्याची ही घटना, खरोखर जगाच्या सार्माशजक 
इशतहासात आश्चयमकारक अशी र्मानावी लागेल. 
 

येथे अस्स्तत्वात असलेली लोकशाही, सर्मता आशण बधुंभाव जर खरोखरच शनर्माण करायचा 
असेल, तर या देशातील सर्माजात अस्स्तत्वात असलेली चातुवमण्यमपद्धती आशण शतच्या अनुषंगाने ित्येक 
वणात शनर्माण झालेल्या वगेळेपणाच्या भावनाचें उच्चाटन कराव ेलागेल. हे जर आपण करू शकलो नाही; 
तर लोकशाही, सर्मता आशण बंधुता या घोषणानंा एका आिोशापलीकडे कसलाही अथम उरणार नाही. डॉ. 
बाबासाहेब आबंेडकराचं्या नजरेतून लोकशाही र्मूल्याचें हे शवडंबन सुटू शकले नाही. त्याचंा धर्मांतराचा 
शनणमय या संपूणम पाश्वमभरू्मीवर लिात घ्यायला पाशहजे. डॉ. बाबासाहेब यानंा याची पूणम कल्पना होती की, 
केवळ धर्मांतराने सर्मतेचे ध्येय िाप्त होऊ शकणार नाही. यासाठी प्रहदू धर्माऐवजी ज्या धर्माचा स्वाकीर 
करावयाचा आहे, त्याची आतंशरक घटना ही र्मानवी सर्मतेवर आधारलेली असली पाशहजे. बुद्ध धर्माची 
त्यानंी जी दीिा घेतली, त्याच्यार्मागे हे एक र्महत्त्वाचे कारण होते. शशवाय हा धर्मम याच र्मातीत रुजलेला 
होता. धर्माच्या जागी ‘धम्र्म’ स्वीकारून बाबासाहेबानंी सार्माशजक सर्मानतेबरोबर या देशाचा िगल्भ आशण 
पुरोगार्मी असा सासं्कृशतक वारसा स्वीकारला. अशा रीतीने डॉ. आंबेडकरानंी दशलत-पीशडत जातीला 
संघषमशीलता, अस्स्र्मता आशण त्याच्या जोडीला सासं्कृशतक शहाणपण शदले. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या तालर्मीत तयार झालेल्या पशहल्या शपढीने, सार्माशजक आशण 
सासं्कृशतक सर्मानतेच्या शदशनेे पावले उचलली आशण दशलत सर्माजाला एका शवशशि वळणावर आणून 
सोडले. र्मधली शपढी शशकली-सवरली, संघशटत झाली. सार्माशजक, सासं्कृशतक आशण राजकीय जीवनात 
सहभाग शर्मळशवण्याचा शववके आशण कौशल्य या शपढीने शर्मळशवले. याव्यशतशरक्त या शपढीने शासकीय आशण 
इतर िेत्रातं नोकरीच्या शनशर्मत्ताने आपले पाय रोवले. दशलत साशहत्यासारखी अगदी आगळीवगेळी अशी 
नवी साशहस्त्यक चळवळ याच शपढीने सर्माजाला शदली. एकूण सगळे वातावरण इतके आशादायी झाले होते 
की वाटले बाबासाहेबाचें पशरवतमनाचे स्वप्न आता खऱ्या अथाने साकार होणार; परंतु दुदैवाने या र्मधल्या 
शपढीत त्याचं्या पूवमशपढीसारखा त्याग आशण सेवाभाव तर सोडाच; उलट एक िकारची अल्पसंतोषाची 
भावना शनर्माण झाली. हळुहळू या शवद्याशवभशूषत शपढीने स्वतःभोवती स्वतः सुरशिततेचा कोश तयार केला. 
इतकेच नव्हे, तर इतर िगत सर्माजातील र्मध्यर्मवगीय आदशाची उसनवारी करून त्यानंा आत्र्मसात 
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करण्यासाठी आपली शक्ती खचम केली. याचा पशरणार्म असा झाला की, ही शपढी आपल्याच सर्माजातील 
तळागाळातल्या बहुसंख्य सर्माजापासून अशलप्त होऊ लागली. खरे म्हणजे र्मधल्या शपढीकडून डॉ. 
बाबासाहेबाचं्या फार र्मोठ्या अपेिा होत्या. पण त्याचंा अपेिाभगं झाला, असे दुःखाने म्हणाव ेलागते. ही 
शपढी शवद्याव्यासंग, राजकीय जाण आशण सासं्कृशतक िशतष्ठा या बाबतीत व्यस्क्तगत फायद्याचा उंबरठा 
ओलाडूंन बाहेर येऊ शकली नाही. राजकीय िेत्रात तर संशधसाधूवादाने शकती धुर्माकूळ घातलेला आहे हे 
वगेळे सागंायला नको. 
 

आता तरुण शपढीशवषयी थोडेसे. या शपढीसर्मोर िचंड र्मोठी अशी सासं्कृशतक आव्हान आहेत. डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकराचें आम्ही वारसदार आहोत असे म्हणणारी आजची तरुण शपढीदेखील बरीचशी 
भरकटलेली शदसते. योग्य ध्येयाच्या शदशपेासून ती बरीच लाबं आहे असे वाटते. इथेदेखील शवद्रोह आहे. 
शनषेधाची भाषाही वापरली जाते. परंतु दुदैवाने शवद्रोही आशण शनषेधाच्या र्मागे जी वैचाशरक बठैक आवश्यक 
असते, ती येथे अपवादानेच जाणवते. एक गोि स्पि आहे ती ही की, आर्मच्या सर्माजाला पशरवतमनासाठी 
जो संघषम आज करावयाचा आहे, तो पूवीइतका तीव्र स्वरूपाचा शनशश्चत नाही. तो काळ असा होता जेव्हा 
दशलत-पीशडत सर्माजाला एकाच वळेी अनेक पातळ्यावंर संघषम करावा लागत होता. राजकीय, 
सासं्कृशतक, धार्तर्मक, रोजी-रोटी, एक नाही; अनेक सर्मस्यानंा तोंड द्याव ेलागत होते. हा सगळा संघषम डॉ. 
आंबेडकरासंारख्या शवराट आशण तेजस्वी र्महापुरुषाच्या ित्यि सािीने घडत होता. त्याचं्या नेतृत्वाच्या 
िकाशझोतात अधंाराला कापणे शक्य झाले होते. आजचा संघषम दुसऱ्या पातळीवर आहे. आज डॉ. 
बाबासाहेब आबंेडकरासंारखे उत्तुंग व्यस्क्तर्मत्त्व आर्मच्यात नाही. अथात दशलत सर्माजाच्या सगळ्या 
सर्मस्या संपल्या आहेत असेही नाही. उलट वगेळ्या स्वरूपात त्या अशधक उग्र झालेल्या आहेत. त्याचिर्माणे 
दशलत सर्माजातील जागतृ रे्मधा पुरती आटून गेली आहे असेही नाही. िश्न असा पडतो की, आंबेडकराचंा 
वारसा सागंणारी ही रे्मधा एका प्रबदूवर स्स्थर होऊन शनस्ष्ट्िय का झाली आहे? दशलत नेतृत्वाने एखादी 
िचंड रु्मसंडी र्मारली आहे असे का घडत नाही? अंतरु्ममख होऊन शवचार करण्याची ही वळे आहे. 
 

देशापुढे आज ज्या िकारची आव्हाने आहेत त्याचें र्मूळ कुठे न कुठे बहुसंख्य पीशडत आशण शोशषत 
सर्माजाच्या िश्नाशंी शनगशडत आहे. पण उत्तरे शोधण्यात आर्मचे अग्रिर्म शवपरीत शदशनेे जात आहेत, असे 
सगळे शचत्र आहे. राजकीय पातळीवर, संपूणम देशभर अस्स्थरतेचे वातावरण पसरलेले आहे. राजकीय पि 
आपली शवश्वासाहमता गर्मावनू बसले आहेत. भ्रि गठबधंन आशण भावनात्र्मक घोषणा यापलीकडे 
त्याचं्याजवळ शियाशील असे कायमिर्म उरले नाहीत. अशा पशरस्स्थतीत ित्येक राजकीय पि 
सत्तासंपादनासाठी बहुसंख्याक दशलत सर्माजाला भलूथापा देऊन आपल्या जाळ्यात अडकशवण्याचा ियत्न 
करीत आहे. सासं्कृशतक पातळीवर धार्तर्मक र्मूलतत्त्ववाद (Fundamentalism) आपला अिाळशविाळ 
चेहरा घेऊन नव्याने गोंधळ घालत आहे. िश्न असा शदसतो की, बहुसंख्य शोशषतपीशडत सर्माजाचे, र्मूळ 
सर्मस्येपासून लि शवचशलत करणे आशण त्याला भतूकाळातील र्मोहक जाळ्यात अडकवनू ठेवणे. शिैशणक 
प्रकवा सार्माशजक पातळीवर लहानर्मोठी आश्वासने, ताबडतोबीच्या सवलती इत्यादी लोकशिय ियोगाचं्या 
आधारे सरळसरळ सौदेबाजी केली जात आहे. ‘रं्मडल आयोगा’सारख्या पुरोगार्मी कायमिर्माला धार्तर्मक 
आशण जातीय रंग शर्मळावा आशण त्यातून वणमयुद्धाची पशरस्स्थती शनर्माण व्हावी, यासारखे दुसरे दुदैव नाही. 
एकूणच पशरस्स्थती नाजूक आहे. वाटतेय, हा सगळा ियोग सार्मान्य र्माणसाला वजा करूनच चालू आहे. 
 

तेव्हा गरज आहे वगेळ्या वाटेने जायची. नेत्याने सागंाव ेआशण जनतेने ऐकाव ेहे बदलले पाशहजे. 
कारण पूवीसारखे ‘नेते’ उरलेत कुठे? त्याचं्यार्मागे जनतेचे बळ तर सोडाच, कायमकत्यांचे तरी बळ आहे 
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का? त्यारु्मळे लढा आता जनतेने द्यायला हवा. र्मोच्याचे नेतृत्व जनतेने आपल्या हाती घेण्याशशवाय पयाय 
नाही. गशतिर्म (Pendulum) बदलायला हवा. 
 

♦♦ 
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श्री. रामिंंद्र श्रीणनवास मोरवंिंीकर : शशिण : एर्म. ए. पीएच. डी., व्यवसाय : इशतहासाचे िापाठक, लेखन : पदवी व पदव्युत्तर 
वगासाठी सहा पाठ्यपुस्तके. राष्ट्रीय आशण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुर्मारे शभंर शोध शनबंध िकाशशत. युरोपचा िवास, ‘दशिणकाशी पैठण’ या 
गं्रथास शासनाचा पुरस्कार. 
 
६ 
 
मराठ्यातील दणलतप्रबोधन व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
द शलत िबोधनाच्या चळवळीचा पशरचय करून घेण्यासाठी आपणास र्मराठवाड्यातील सर्माजरचनेचाही 
शवचार करावा लागतो. र्मराठवाड्यातील सर्माज जातीवगार्मध्ये शवभागलेला होता. सरंजार्मदार, र्मोठे 
जर्मीनदार, सावकार, व्यापारी व िशासकीय सेवतेील उच्च पदस्थ आशण सवमसार्मान्य जनता असे आर्तथक 
शनकषावर आधारलेले चार वगम होते. संख्येने १८ टके्क असलेल्या दशलताचंा सर्मावशे शवेटच्या वगात होत 
होता. तसेच सर्माजाचे जाशतशनहाय शवभाजन झाले होते. र्मूळच्या जातीचे अनेक पोटजातींर्मध्ये शवभाजन 
झालेले होते. याशशवाय सर्माजरचनेच्या चौकटीबाहेर काही जाती, अस्थायी स्वरूपात वावरत होत्या. 
त्यानंा अंत्यज, चाडंाळ अथवा बशहष्ट्कृत म्हणून ओळखले जात होते. यानंाच ‘पंचर्म-जातीय’ म्हणूनही 
ओळखले जात होते. म्हणूनच आंध्रातील शवजयवाडा या शठकाणी जेव्ह दशलत िबोधनासाठी पशहली सभा 
आयोशजत केली, तेव्हा शतचे नाव ‘पंचग र्महाजन सभा’ असे ठेवण्यात आले होते. पचंर्म जातीची आर्तथक 
पशरस्स्थती अत्यंत दयनीय असून त्यानंा स्वतःच्या उदरशनवाहासाठी वतनदारावंर अवलंबून राहाव ेलागत 
असे. गावगाड्यातील सवम र्महत्त्वाच्या भशूर्मका हा वगम शवनातिार बजावीत असला, तरी त्याला अस्पृश्य 
सर्मजले जात असे; आशण त्याची अस्पशृ्यता ही कायर्म स्वरूपाची होती. अस्पृश्यानंा गावातील कोणत्याही 
सारु्मदाशयक शठकाणी िवशे नव्हता, तसेच त्याचंा स्पशम अपशवत्र सर्मजला जात होता. म्हणनू त्याचंी वस्ती 
गावकुसाबाहेर असे. 
 

अशधकारसपंन्न इस्लार्म सर्माज वैयस्क्तक पातळीवर अस्पृश्यता पाळत नसला तरी त्यानंी 
सर्माजधारणेत कधीही हस्तिेप केला नाही. याउलट त्यानंी या बाबतीत िस्थाशपतानंाच साथ शदल्याचे 
शदसते. धर्मांतर लादण्यास हक्काचा वगम अशा दृशिकोनातून ते अस्पृश्य वगाकडे पाहात होते. थोडक्यात, 
शनजार्म हा शबगर-प्रहदू राज्यकता असूनही त्याने िचशलत वतनदारी व बलुतेदारीर्मध्ये काहीही बदल केला 
नाही. राज्यकता कोणत्याही धर्माचा असला तरी जातीसंस्थेची चौकट तोडणे आशण रूढीपरपराचें बधंन 
झुगारणे, त्यास शक्य झाले नाही. [औचरलर्मल, पूवोक्त िबधं] 

 
र्मराठवाड्यात ज्या िर्माणात राष्ट्रीय भावना उद्दीशपत होत गेली, त्या िर्माणात शनजार्माने 

अस्पृश्यवगाला आपल्या स्वाथासाठी िस्थाशपत प्रहदू सर्माजापासून अलग करण्याचा ियत्न केला व त्यानंा 
काही सवलती देऊ केल्या. डॉ. बाबासाहेबाचें र्मराठवाड्यात पदापमण होण्यापूवी येथील दशलताचें नेतृत्व 
आंध्र दशलत नेत्याकडे होते. त्यानंी शनजार्माच्या या दृशिकोणाचा लाभ उठशवण्याचा ियत्न केला. तथाशप, 
डॉ. आंबेडकरानंी या भशूर्मकेत ठार्म शवरोध केला व र्मराठवाड्यातील दशलत सर्माजाशी, पशश्चर्म 
र्महाराष्ट्रातील दशलत सर्माजाशी सागंड घातली. र्मराठवाड्याचे दशलत िबोधन हे डॉ. आंबेडकराचं्या 
चळवळीचे फल होय. या िबोधनाचे शवशषे म्हणजे सरहद्दीवर ज्या सीर्मासभा झाल्या त्यार्मधून ते साकार 
झालेले आहे. डॉ. आबंेडकरानंा सवम भारतीय दशलताचें िबोधन झाले पाशहजे, असे र्मनापासून वाटत 
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असल्याने त्यानंी इ. स. १९३३ र्मध्ये र्मराठवाड्याच्या राजधानीला, औरंगाबादला भेट शदली आशण दशलत 
र्मनाचा अंदाज घेतला आशण त्वशरत सीर्मासभा घेऊन त्यानंा जागृतीचा शचरंतन संदेश शदला. डॉ. 
आंबेडकरानंी अशा िकारच्या नीतीचा अवलंब केला नसता तर र्मराठवाड्यातील दशलताचें िबोधन केव्हा व 
शकती िर्माणात झाले असते, हा शवचार करण्याचा िश्न आहे. 
 

शिशटश भारतार्मध्ये या कालखंडात धार्तर्मक व सार्माशजक िेत्रात र्मोठ्या िर्माणात िबोधन सुरू होते. 
या िबोधनात गंुतलेल्या काही घटकाचें लि र्मराठवाड्यातंील सर्माजाकडे, शवशषेतः दशलत सर्माजाकडे 
वधेले गेले होते. त्यानंी आपल्यापरीने या सर्माजार्मध्ये नव-जागृती करण्याचा ियत्न केला. तथाशप हे ियत्न 
इतके िीण स्वरूपाचे व र्मयाशदत िेत्रात होते की, त्यारं्मधून सवम र्मराठवाड्यातील िबोधन होणे शक्य नव्हते. 
तरीही त्याचं्या ियत्नाचंा पशरचय करून घेणे आवश्यक आहे. या पाश्वमभरू्मीवर र्मराठवाड्यातील दशलत 
िबोधनाचा शवचार करणे उपयुक्त ठरेल. 
 

र्मराठवाड्यातील दशलत िबोधनाचा ‘ओनार्मा’ येथील आयम सर्माजाच्या कायापासून होतो. 
सवमिथर्म, आयम सर्माजाची स्थापना सोलापूर येथे झाली आशण त्याचं्या ियत्नातून धारूर येथे 
र्मराठवाड्यातील शाखा कायमरत झाली. धारूर शाखेच्या उपशाखा, नादेंड, बीड, उस्र्मानाबाद, 
शजल्ह्यातील शभन्न केन्द्रात िसाशरत झाल्या. र्मराठवाड्यातील धर्मांतराला, शवशषेत्वाने दशलताचं्या 
धर्मान्तराला आळा घालण्याच्या रु्मख्य उदे्दशाने र्मराठवाड्यात आयम सर्माजाची स्थापना झाली होती. र्मागे 
शनदेश केल्यािर्माणे दशलताचें धर्मान्तर करणे, त्यानंा इस्लार्म धर्मात आणणे हे आपले कतमव्य असल्याची 
येथील रु्मस्स्लर्म नेत्याची धारणा असल्याने; त्यानंी दशलत सर्माजाला िरु्मख धारेपासून वगेळे काढण्याचा व 
त्याचंी कोंडी करून त्यानंा इस्लार्मकडे वळशवण्याचा ियत्न चालशवला होता. या सवांना िशतबधं 
करण्यासाठी इ. स. १८८० र्मध्ये त्यानंी र्मराठवाड्यातंील आपल्या कायाचा आरंभ केला. इ. स. १९६० 
पयंत आयम सर्माज ही र्मराठवाड्यातील कायमिर्म चळवळ होती. 
 

आयम सर्माजाने र्मराठवाड्यात जी पंचसूत्री राबशवली, ती अशी : 
 

१. धर्मांतर थाबंशवणे, धर्मान्तशरताचें शुद्धीकरण करून घेऊन त्यानंा आयम सर्माजात सर्माशवि करून 
घेणे. 
 

२. दशलतानंा आयम सर्माजात सर्माशवि करून त्यानंा सार्माशजक सर्मता व न्याय बहाल करणे, 
अस्पृश्यता न पाळणे. 
 

३. जाशतसर्मानता व सार्माशजक िशतष्ठा लाभण्यासाठी, आंतरजातीय शववाहानंा िोत्साहन देणे. 
 

४. आत्र्मसन्र्मान व िशतष्ठा शर्मळशवण्यासाठी सर्माज शशशित करणे, त्यासाठी सवम स्तरावंर शवद्यालये 
उघडून शशिणाचा िसार करणे. शाळेतील सहशशिणावर व दशलत शशिणावर शवशषे भर देणे. 
 

५. जरे्मल तसा, जरे्मल त्या पद्धतीने राष्ट्रवादाचा िसार करणे. 
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आपल्या कायार्मध्ये आयम सर्माजाला र्मोठ्या िर्माणात यश िाप्त झाले. त्याची शुद्धीकरण चळवळ 
अशतशय लोकशिय झाली. रु्मस्स्लर्मधार्तर्मयानंा तसेच उच्चवर्तणय परंपरावादी प्रहदंूना याबद्दल वैषम्य वाटू 
लागले व आयम सर्माजावर बंदी घालण्यासाठी त्यानंी शासनावर र्मोठे दडपण आणले. शासनाने आयम 
सर्माजाच्या र्मागात अनेक अडचणी शनर्माण केल्या; तथाशप आयम सर्माजाने आपले कायम चालूच ठेवले. 
त्याचं्या कायाला उस्र्मानाबाद, बीड, नादेंड आदी शजल्ह्यातं उत्तर्म िशतसाद शर्मळाला. अनेक दशलतानंा आयम 
सर्माजात सर्माशवि करून घेण्यात आले आशण अनेकाचें आंतरजातीय शववाह लावनू देण्यात आले. [पंशडत 
नरेन्द्र; ‘हैद्राबाद ते आयों की साधना और सघंषम’, हैद्राबाद. पृ. १६-२५] 
 
नहदू सामाणर्क मंडळ 
 

िस्थाशपत जाशतसंस्था व अस्पृश्यतेला शवरोध करण्याच्या दृशिकोणातून, प्रहदू सार्माशजक र्मंडळाची 
स्थापना करण्यात आली होती. शशिणाच्या र्माध्यर्मातून जाशतसर्मानता स्थापन करणे, उदूम भाषेच्या 
सक्तीला शवरोध करणे आशण राष्ट्रवादाचे शशिण देणे ही र्मंडळाची उशद्दिे होती. त्यानंी उस्र्मानाबाद 
शजल्ह्यातील शहप्परगा येथे पशहली शाळा काढून राष्ट्रीय शशिणाची रु्महूतमरे्मढ रोशवली. हैद्राबाद येथे 
शवद्यावर्तधनी र्मराठी र्माध्यर्माचे शवद्यालय काढले. भरपूर सभासंरे्मलने भरशवली; तथाशप ते दशलतापंयंत शकती 
िर्माणात पोहोचले, हा चचेचा शवषय आहे. [देऊळगावकर, शव. पा.ं, हैद्राबाद रु्मस्क्तसगं्रार्मातील आठवणी,’ रु्मंबई १९७६, पृ. ६६-
६७.] 
 
णिश्चन धमुप्रसारक मंडळ 
 

याच कालखंडात शिश्चन शर्मशनऱ्यानंी, दशलतानंा आपल्याकडे आकृि करून घेण्याचा ियत्न 
केला. त्याचं्यासाठी काही शाळा काढल्या. त्याचं्यासाठी वगेळ्या वसाहती उभारल्या. िाथमनार्मंशदरे बाधंली. 
पण त्याचें ध्येय अशतशय र्मयाशदत असल्याने त्यानंा फारसा िशतसाद शर्मळाला नाही. [Devra, I. J. ‘History of 
Christain Mission in Hyderabad State,’ unpublilshed thesis, Osmania University, Hyderabad.] 
 
प्रबोधनासाठी वैयक्ततक पातळीवरील प्रयत्न 
 

शशिणिसाराशशवाय र्मराठवाड्यात िबोधन होऊ शकणार नाही म्हणून व्यस्क्तगत पातळीवर 
शशिणिसार करण्यासाठी काही थोर सर्माजसुधारक पुढे आले. ते िारु्मख्याने आंध्राचे असून त्यानंी 
दशलतासंाठी शभन्न पातळ्यावंर शशिणसंस्था चालशवल्या. जनर्मत जागतृ करण्यासाठी लोकपते्र चालशवली. 
यापंकैी आंध्रपशत्रका, दीनबधूं, भाग्य-नगरपशत्रका आदी प्रहदू-पशत्रका िरु्मख होत. या सवांनी दशलतोद्धार हे 
आपले ध्येय शनशश्चत केले होते. तसेच या कालखंडात श्री. लक्ष्र्मीनारायण यानंी ‘र्माला-पल्ल’े नावाची 
कादंबरी शलहून दशलताचं्या दुःखाला वाचा फोडण्याचा ियत्न केला. ही कादंबरी लोकशिय झाली. तथाशप 
हे सवम तेलुगुर्मधून चालत होते व तेलंगण हे याचं्या कायाचे िेत्र होते; म्हणून हे वारे र्मराठवाड्यात शकती 
िर्माणात आले असाव,े याबद्दल शकंा वाटते. [Sharma and Madhusudan Reddy; Reservation Policy of India, 
Hyderabad, 1978.] 
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स्थाणनक सामाणर्क संघटना 
 

रु्मस्स्लर्म व शिश्चन संघटनानंी चालशवलेल्या धर्मान्तरास थोपशवण्यासाठी २० व्या शतकाच्या 
पूवाधात, शनजार्मी राज्यात स्थाशनक पातळीवर अनेक सार्माशजक संस्था उदयास आल्या. त्याचें स्वरूप 
अशतस्थाशनक होते. त्याचं्यात परस्परसंपकम  व सार्मंजस्य नव्हते व त्याचं्या ध्येयधोरणात एकवाक्यता नव्हती. 
तथाशप त्याचं्या अल्पशा पण र्मोलाच्या कायास योग्य तो िशतसाद लाभला. या सघंटनारं्मध्ये आंध्र संघ, 
तेलुगू संघ, आंध्र र्महासभा, कनाटक र्महासभा, र्महाराष्ट्र पशरषद या रु्मख्य होत्या. र्महाराष्ट्र पशरषदेरु्मळे 
र्मराठवाड्यात व पशश्चर्म र्महाराष्ट्रात सुसंवाद शनर्माण होण्यास र्मदत झाली. [Vaikuntham, Y. Public Awakening in 
the Nizam’s Dominian in the second half of the 19th century, Hyerabad, 1978.] 
 
हैद्राबाद स्टेट काँगे्रस 
 

इ. स. १९३७ र्मध्ये हैद्राबाद स्टेट काँगे्रस पिाचा जन्र्म झाला. हा एक राजकीय पि असला तरी 
सार्माशजक िबोधनाशशवाय राष्ट्रवाद शनर्माण होऊ शकत नाही, याची कायमकत्यांना पक्की खात्री असल्याने, 
राष्ट्रीय शशिण देण्यासाठी त्यानंी र्मराठवाडाभर आपल्या शाखा काढल्या. शनजार्माने अशा िकारच्या 
संघटनावंर बंदी घातली, तरी अनेक संकटानंा सार्मोरे जात त्यानंी आपले कायम चालूच ठेवले. त्यार्मधील 
काही कायमकते दशलत होते हे शनशश्चत; पण या चळवळीरु्मळे दशलत सर्माजात अपेशित ते िबोधन झाले असे 
म्हणता येत नाही. [Venkatswamy, P. R., Our Struggle for Emancipation, Vols 1&II, Hyderabad, 1955.] 
 
इत्तहेाद-उल-मुसलणमन 
 

ही रु्मस्स्लर्म कायमकत्यांची संघटना असून शनजार्मी राज्यातील राष्ट्रवादास थोपवनू धरणे हे या 
संघटनेचे र्मूलभतू उशद्दि होते. आयम सर्माज, हैद्राबाद स्टेट काँगे्रस, र्महाराष्ट्र पशरषद या सवांच्या कायांची 
तीव्र िशतशिया म्हणजे उपरोक्त संघटना होय. शनजार्मी राज्याचे रूपातंर इस्लार्मी राज्यात करणे व 
राज्यातील राष्ट्रवादी चळवळी नार्मशषे करणे; ही या सघंटनेची रु्मख्य उशद्दिे होती. यासाठी प्रहदू सर्माजाचे 
शवभाजन करून दशलतानंा आपल्याकडे खेचावयाचे, त्यानंा काही सवलती देऊ करावयाच्या व त्याचें 
यथािर्म धर्मान्तर करायचे, अशी त्याचंी योजना होती. यार्मध्ये ‘इते्तहाद’ संघटनेला काही िर्माणात यश 
शर्मळाले आशण श्री. बी. एस. व्यंकटराव याचं्या नेतृत्वाखालील शडिेस्ड क्लास संघटनेने इते्तहादला 
सहकायम करावयाचे र्मान्य केले. याउलट, आंबेडकरी शवचारधारेच्या श्री. जे. एच. सुबय्याचं्या शडे्यूल्ड 
कास्ट संघटनेने इते्तहादला शवरोध केला व िस्थाशपत सर्माजान्तमगत सुशवधा स्वीकारण्याचे र्मान्य केले; 
कारण या कालखंडातील दशलतानंी डॉ. आंबेडकराचें नेतृत्व र्मान्य केले होते आशण डॉ. आबंेडकरानंी 
दशलत हक्काचं्या सर्मथमनाथम, जातीय सर्मानतेचा आग्रह धरला होता. म्हणजेच शनजार्म राजवटीतील र्मराठी 
बोलणाऱ्या दशलतानंी, डॉ. आंबेडकराचं्या नेतृत्वाचा आरंभापासूनच स्वीकार केल्याचे स्पि होते. 
र्मराठवाड्यातील डॉ. आंबडेकरवादी दशलतानंी पुढे जाऊन कोणत्याही िलोभनाला बळी न पडता 
रझाकारी चळवळीलाही शवरोध केल्याचे स्पि आहे. [Ibid.] 
 
णनर्ाम सरकारिंी प्रणतणक्रया 
 

दशलताशवषयक शनजार्म सरकारचे धोरण इते्तहादला शर्मळते-जुळते होते. शवशषेतः सन १८८५ 
नंतरच्या शनजार्मानंी इते्तहादला पूरक धोरण स्वीकारल्याचे स्पि होते. दशलतोद्धार या गोंडस नावाखाली 
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त्यानंी दशलतानंा शशिणादी सुशवधा देऊ केल्या. पुढे जाऊन त्यानंा राजकारणातही जागा देऊ केल्या. 
तथाशप दशलतानंा िस्थाशपत प्रहदंूपासून अलग करणे, ही या सुधारणारं्मागील िेरणा होती. त्यासाठी 
‘र्मदरसे-ए-अजमले कार्म’ म्हणजे दशलताचं्या शाळा काढण्यात आल्या. त्यार्मध्ये दशलत शशिकानंा िाधान्य 
देण्यात आले. तथाशप, र्मराठवाड्यातील र्मराठी भाशषक दशलतानंी त्याला िशतसाद शदला नाही. [Ibid.] 
 

उपरोक्त चचेवरून लिात येईल की, आयमसर्माजी चळवळ सोडल्यास अन्य कोणत्याच चळवळींना 
दशलताचं्या िबोधनाच्या गाभ्याला हात घातला आलेला नव्हता. आयमसर्माजी चळवळ पशरपूणम बदल 
घडशवणारी असली तरी ‘दशलत-आयमला’ त्याच पशरसरात जीवन जगणे शततके सोपे नव्हते; कारण 
िस्थाशपत सवणम सर्माज त्याचं्या सार्माशजक सर्मानतेला सातत्याने शवरोध करीत होता. त्यारु्मळे तो 
पशरवतमनाच्या आवाहनाला धीटपणे सार्मोरे जाऊ शकत नव्हता. तसेच शासनाचे सवम ियत्न, त्याला अलग 
पाडण्याचे असल्याने आशण त्यार्मध्ये दयेचा भाग अशधक असल्याने; तो दयेवर अवलंबनू राहू इस्च्छत नव्हता. 
आजपयंतचे त्याचे आयुष्ट्य याचनेतच गेल्याने आता शतची पुनरावृत्ती नको, म्हणून तो आपल्याच 
सर्माजातील नेत्याची ितीिा करीत होता. गावकुसाबाहेर असणाऱ्या देव-देवतानंा साकडे घालीत होता. 
नवससायास करीत होता. त्याच्या नवसाला फळ आले आशण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंा अवतार झाला. 
असे साधारणपणे जुन्या हैद्राबाद राज्याचे स्वरूप होते. र्मराठवाडा त्याला अपवाद नव्हता. 
र्मराठवाड्यातील दशलत िबोधनाचे त्यारु्मळे सरळ सरळ दोन कालखंड पडतात : इ. स. १९०६ ते १९३४ : 
‘डॉ. आंबेडकरपूवम कालखंड’ व इ. स. १९३५ ते १९४८ : ‘डॉ. आंबेडकर कालखंड.” 
 
दणलत प्रबोधन : डॉ. आंबेडकरपूवु कालखंड (१९०६ ते १९३४) 
 

या कालखंडात र्मराठवाड्यातील दशलताचें िबोधन झालेच नाही, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार 
नाही. र्मागे साशंगतल्यािर्माणे काही संघटना कायमरत होत्या पण त्याचें स्वरूप बहुताशंी धार्तर्मक असून; ते 
िातंीकारी नसून सुधारणावादी होते. दशलतानंी रु्मख्य िवाहास सोडून जाऊ नये म्हणून प्रहदू-अंतगमत 
सर्मानता इतकेच त्याचें उशद्दि होते. अद्यापही त्याचंा प्रहदू नेतृत्वावर शवश्वास होता व ते आपणास जातीय 
सर्मानता (म्हणजे खुले शशिण, र्मंशदर िवशे, आंतरजातीय शववाह) शर्मळवनू देतील असे त्यानंा वाटत होते. 
शनजार्माने त्यानंा अलग करण्याचा ियत्न केला; तथाशप तो अयशस्वी झाला. या पाश्वमभरू्मीवर डॉ. 
आंबेडकराचें पदापमण झाले. डॉ. आंबेडकरानंी इ. स. १९३५ पयंत अशा िकारचा लढा शदला होता आशण 
आपली एक ताठर अशी भशूर्मका तयार केली होती. [पानतावणे गगंाधर : ‘दशलत िबोधन’, औरंगाबाद, १९७८.] डॉ. 
आंबेडकराचें दशलतोन्नतीच्या अखेरच्या शनष्ट्कषाित येणे व त्याचें र्मराठवाड्याच्या दशलत चळवळीशी संबधं 
येणे; हा एक सुवणमयोगच र्मानावा लागेल. 
 
डॉ. आंबेडकर व मराठवाड्यातील दणलत प्रबोधन 
 

इ. स. १९३५ पयंत र्महाराष्ट्रातील दशलतानंी डॉ. बाबासाहेबाचं्या नेतृत्वाला र्मान्यता शदली होती. 
आजपयंत सर्माजातच राहून जाशतसर्मानतेच्या हक्कासाठी बाबासाहेबानंी लढा शदला होता. इतरत्र या 
लढ्याची चचा केलेली असल्याने येथे आपण फक्त शनष्ट्कषाचा शवचार करूया. िस्थाशपत सर्माज आपणास 
जाशतसर्मानत्व बहाल करणार नाही, त्यारु्मळे आपण प्रहदू असून प्रहदुत्वापासूनही वशंचत आहोत अशी 
बाबासाहेबाचंी तीव्र धारणा झाली. प्रहदुत्व आपणास आपले र्मूलभतू हक्क देणार नसेल; तर प्रहदुत्वात 
कशासाठी राहावयाचे असे त्यानंा राहून राहून वाटत होते. पण र्मग प्रहदू धर्माचा त्याग करायचा आशण 
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कोणता धर्मम स्वीकारावयाचा अशा िकारचे शकेडो िश्न त्याचं्या र्मनात गोंधळ घालत होते. या पाश्वमभरू्मीवर 
त्याचंा आशण र्मराठवाड्यातील दशलताचंा संबधं शनर्माण झाला. 
 

र्मराठवाड्यातील दशलत नेतृत्वहीन असून तो अशतशय हलाखीचे जीवन जगत आहे. िस्थाशपत 
शनजार्मी राजवट त्याला शफतवनू िस्थाशपत िवाहापासून अलग करण्याचा ियत्न करीत असून, िस्थाशपत 
वगम त्याला त्याच्या पारंपशरक अवस्थेर्मध्येच राहण्यास र्मजबूर करीत आहे. राज्यभर कायमरत असणाऱ्या 
सार्माशजक आशण धार्तर्मक सघंटना र्मराठवाड्याच्या दशलताबंाबत उदासीन आहेत. राज्यातील शिैशणक 
चळवळ ही शनजार्माच्या दयेवर अवलंबून आहे. तसेच िचशलत अथमव्यवस्थेत दशलतानंा आत्र्मोन्नतीची सधंी 
नाही. दळणवळणाच्या अभावारु्मळे नवशवचाराचें वारे र्मराठवाड्यात वाहूच शकत नव्हते. लगतच्या 
र्महाराष्ट्रात सार्माशजक व धार्तर्मक िबोधन झाले होते आशण सारा सर्माज शिशटशाशंवरूद्ध राष्ट्रवादी संघषम 
करण्यास शसद्ध झाला होता. दशलतानंा आपल्या हक्काची जाणीव झाली होती. र्महात्र्मा जोशतबा फुल्यानंी 
सत्यशोधक सर्माजाची स्थापना करून, दशलतानंा नव्या युगाची ओळख करून शदली होती. त्याचं्या हक्काचंी 
जाणीव करून शदली होती. त्याचं्या उद्धारासाठी शशिणाची दालने उघडण्याचा ियत्न केला होता. शिशटश 
सरकारने या सवांना आपला आशीवाद शदला होता व त्याचं्या साम्राज्यवादी भशूर्मकेतून शक्य ते सहकायमही 
शदले होते. त्यारु्मळे दशलत सर्माजाला बाबासाहेबासंारख्या सुशवद्य र्महार्मानवाचे नेतृत्व लाभले होते. 
याउलट र्मराठवाड्यातील दशलत आपल्या नशशबाला बोल लावत; आपल्या अस्स्तत्वासाठी जरे्मल तसा 
लढा देत होता. [औचरलर्मल, पूवोक्त िबंध.] 
 

अशा िकारच्या दाशरद्रय, अज्ञान व रोगराईने शपचलेल्या सर्माजाचे नेतृत्व स्वीकारण्याची डॉ. 
बाबासाहेबाचंी तयारी होती. तथाशप कोणत्याही नव-शवचाराचं्या नेत्यास शवशषेतः बाबासाहेबासंारख्या, 
र्मराठवाड्यात िवशेबंदी होती. या िशतकूल पशरस्स्थतीर्मध्ये, सन १९३३ र्मध्ये बाबासाहेबानंी औरंगाबादला 
भेट देऊन तेथील दशलताचं्या स्स्थतीचे सूक्ष्र्म अवलोकन केले. र्मात्र तेथे जाहीर सभा घेऊन त्यानंा केवळ 
व्यस्क्तगत गाठीभेटीवरच सर्माधान र्मानाव ेलागले. त्याही स्स्थतीत, भेटेल त्याला त्यानंी संभाव्य लढ्याची 
जाणीव शदली व त्यास सावध राहाण्यास साशंगतले. 
 

या कालखंडात, र्मागे साशंगतल्यािर्माणे दशलत सर्माजात शनजार्म व इते्तहादला पाप्रठबा देणारा 
आशण यानंा शवरोध करणारा; असे दोन गट शनर्माण झाले होते. श्री. बी. एस. व्यंकटराव, भाग्यरेड्डी वर्मा, 
अशरण्य रार्मस्वार्मी हे पशहल्या गटाचे; तर श्री. जे. एच. सुबय्या हे दुसऱ्या गटाचे नेते होते. तथाशप हे दोघेही 
र्मराठवाड्याबाहेरील तेलुगू भाशषक व वाशंशक नेते असल्याने र्मराठवाड्यातील दशलतानंी त्याचें नेतृत्व र्मान्य 
केले नाही. उलट त्यानंी बाबासाहेबानंा आपले नेते म्हणून र्मान्य केले. आशण त्यानंाच र्मराठवाड्यातील 
दशलताचें संघटन-िबोधन घडशवण्याची शवनंती केली. या शवनंतीला र्मान देऊन बाबासाहेबानंी 
र्मराठवाड्याच्या सीरे्मवर काही सभा घेतल्या. या सीर्मासभािंारेच र्मराठवाड्याच्या दशलत संघटनेला व 
िबोधनाला आवश्यक ती चालना िाप्त झाली. या सीर्मासभाचंा इशतहास थोडक्यात पाहू या : 
 
येवला पणरर्द (१९३५) 
 

र्मराठवाड्यात िवशे न करता, र्मराठवाड्यातील दशलताचें िबोधन घडवनू आणण्यासाठी 
बाबासाहेबानंी र्मराठवाड्याच्या सीरे्मवर काही जागृती सभा घेतल्या. त्यापकैी ‘येवला’ येथे घेतलेली सभा 
अशतर्महत्त्वाची ठरते. या सभेर्मध्ये बाबासाहेबानंी ज्या घोषणा केल्या. त्या अत्यतं रू्मलगार्मी स्वरूपाच्या असून 
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संपूणम दशलत सर्माजाची, भशवष्ट्यातील वाटचाल स्पि करणाऱ्या होत्या. डॉ. आंबेडकरानंी आतापयंत आपण 
शदलेल्या लढ्याचा आढावा घेऊन साशंगतले की, “आपले दुदैव म्हणून आपण प्रहदू धर्मात जन्र्माला आलो. 
जन्र्म कोठे घ्यावा हे र्मार्झ्या हातात नसले तरी, र्मरण कोणत्या धर्मात याव े हे आपल्या हातात आहे. 
जनावरानंा देवत्व देणारा सर्माज, शिश्चन, रु्मस्स्लर्म या परधर्तर्मयाचंा शवटाळ न पाळणारा सर्माज आम्हाला 
अस्पृश्य सर्मजून जनावराचं्या पलीकडील वागणूक देतो. आम्हाला प्यावयास लागणाऱ्या पाण्याचीसुध्दा 
त्याचं्याकडे भीक र्मागावी लागते. आतापयंत आम्ही त्याचं्या दयेवरच पोसलो गेलो व सहानुभतूीवर पशरपुि 
झालो. आता आम्हाला भीक नको; कारण तो सर्माज केवळ आर्मच्या कतमव्याची अपेिा करतो, हक्काचंी 
जाणीव ठेवत नाही. अशा कृतघ्न सर्माजात कशाला राहावयाचे? म्हणून र्मी प्रहदू म्हणून र्मरणार नाही.” 
त्यासाठी त्यानंी दशलतानंा संघशटत होण्याचे, स्वतःचा स्वाशभर्मान जागृत करण्याचे आवाहन केले. तसेच 
त्यानंा शशशित होण्याचेही आवाहन केले. 
 

डॉ. आंबेडकराचंी ही घोषणा एखाद्या िचंड अस्त्रासारखी भारताच्या कोनाकोपऱ्यात आघात 
करणारी ठरली आशण त्यानंी धर्मान्तर करू नये म्हणनू प्रहदू सर्माजातील िस्थाशपतानंी त्यानंा त्याचें हक्क व 
जातीयसर्मता िदान करण्याची तयारी दशमशवली. याउलट डॉ. आंबेडकराचें आपल्या धर्मात स्वागत 
करण्यास आपण तयार असल्याचे रु्मस्स्लर्म नेत्यानंी साशंगतले. पशरणार्मी, शनजार्मी राजवटीतील दशलत 
सर्माजाला शनजार्माने शवशषे सवलती देऊ केल्या. शविता, शनभीडपणा, वाक्चातुयम, रु्मदे्दसूदपणा; आशण 
सािेपी पण र्मर्ममभेदी शलैीने बाबासाहेबानी येवला पशरषदेर्मध्ये ऐशतहाशसक भाषण करून, आपणच दशलताचें 
एकरे्मव नेते असल्याचे शसद्ध केले. येवला पशरषदेने सर्माजाचा दशलताचं्याकडे पाहाण्याचा दृिीकोण 
बदलण्यास र्मदत झाली आशण येथूनच र्मराठवाड्यातील दशलताचें खऱ्या अथाने िबोधन सुरू झाले. या 
पशरषदेला आंध्रातील िरु्मख तेलुगू दशलत नेते जातीने हजर होते, हे शवशषे होय. [Bhagwandas; Thus Spoke 
Ambedkar, Vols, I-IV, Bangalore, 1978.] 
 

यानंतर इ. स. १९३९ र्मध्ये जळगाव शजल्ह्यातील र्माकरणपूर या शठकाणी आशण इ. स. १९४० र्मध्ये 
सोलापूर शजल्ह्यातील तडवळे या शठकाणी अशा दोन सीर्मासभा संपन्न झाल्या. यारं्मधून बाबासाहेबानंी 
संभाव्य संघषाची जाणीव देऊन, दशलतानंा तयार होण्याचे आवाहन केले. या सभानंा र्मराठवाड्यातील 
दशलताचें अनेक नेते उपस्स्थत होते. सभेहून परतताच ित्येक नेता आपल्या पशरसरातील दशलत 
िबोधनाच्या कायाला लागला; आशण दशलतानंा शशशित करण्यासाठी अनेक संघटना पुढे सरसावल्या. 
पशरणार्मी र्मराठवाड्यात अनेक शवद्यालये, वसशतगृहे, र्मंडळे आकारास आली. [पानतावणे; पूवोक्त.] 
 

बाबासाहेबाचं्या कथनातील सत्यता, आता त्यानंा भेडसाव ूलागली आशण त्यानंी परंपरेच्या शृखंला 
भराभर तोडण्यास आरंभ केला. सवमिथर्म त्यानंी स्वतःला अप्रहदू म्हणून घोशषत केले, आशण िचशलत 
सार्माशजक चौकट तोडण्यासाठी वतनदारीचा (गावकीचा) त्याग केला. तसेच गावातील र्मतृ जनावर 
आपण उचलणार नाही अथवा र्मृत जनावराचें र्मासं आपण खाणार नाही, असे जाहीर केले. अथात सवमच 
दशलतानंा अशा िकारचे धाडस एकावळेी करता आले नसले तरी ते त्याचें अशंतर्म उशद्दि ठरले, ही शवशषे 
र्महत्त्वाची बाब होय. तसेच आपण धर्मांतर करणार आहोत, पण कधी हे बाबासाहेबानंी कधीच साशंगतले 
नाही. कारण धर्मांतरार्मागील संभाव्य धोके त्यानंा ज्ञान होते. त्यारु्मळे धर्मांतर हे अंशतर्म उशद्दि ठरले व 
तोपयंत दशलत संघटन व िबोधन हेच त्याचें अवतारकायम ठरले. 
 

बाबसाहेबाचं्या या पशरषदाचंा र्मराठवाड्यातील दशलतावंर अपेशित पशरणार्म होऊन त्यानंी 
शबगरर्मराठी भाशषक नेतृत्व झुगारून शदले. तसेच शनजार्माच्या सवम िलोभनासं शझडकारले; कारण त्यास 
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धर्मांतराचा वास येत होता. याउलट श्री. व्यकंटराव याचं्या दशलत गटाने, इते्तहादशी हातशर्मळवणी करून 
शनजार्माकडून काही सवलती र्मान्य करून घेतल्या. [Venkatawamy, P. R. Op. Cit.] डॉ. आंबेडकरसुद्धा 
शनजार्माकडे जाऊ शकले असते आशण अनेक सवलती िाप्त करू शकले असते. नाहीतरी डॉ. आबंेडकरानंी 
आपणाकडे याव े म्हणनू, शनजार्माने शशिणससं्था काढण्यास र्मान्यता शदली होती. पण शनजार्माकडे 
जाण्यातील धोका ते ओळखून होते. शनजार्माशी र्मतै्री करणे म्हणजे स्वतंत्र शनजार्मी राज्याला र्मान्यता देणे 
होय. तथाशप डॉ. आंबेडकर हे जाज्वल्ल्य राष्ट्रवादी असल्याने अशा िकारच्या अराष्ट्रवादी कृत्यास र्मान्यता 
देणे शक्य नव्हते. म्हणनू ते स्वतः या िलोभनापासून दूर राशहले व आपल्या अनुयायासंही त्यानंी दोन हात 
दूर राहण्यास साशंगतले. यार्मध्ये त्याचंा द्रिेपणा स्पि होतो. 
 

बाबासाहेबानंा जर परराज्यातील दशलतासंाठी आत्र्मीयता वाटली नसती, तर आज र्मराठवाड्यात 
ज्या जोर्माने दशलत चळवळ उभी राशहली आहे ती तशी झालीच नसती; म्हणून र्मराठवाड्यातील दशलताचं्या 
िबोधनाचे, त्याचं्यार्मध्ये राष्ट्रवादाचे बीजाकुंरण करणारे ते जनक होते. [र्मोरवंचीकर, रा. श्री., ‘Dalit Awakening in 
Maratwada’ in Souvenir, Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Brith Cengtenary, Marahtwada University, Aurangbad. 1991.] 
 

♦♦ 
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प्रा. सौदाणमनी राव : जन्र्म : १९ सप्टेंबर १९३६. शशिण : एर्म. ए. पीएच. डी. व्यवसाय : बृहन् र्महाराष्ट्र वाशणज्य र्महाशवद्यालयात अध्यापनाचे 
कायम आशण बँप्रकग शवभागाच्या िरु्मख. सार्माशजक कायात अगे्रसर. स्त्रीरु्मक्ती चळवळीतील िरु्मख. शस्त्रयाचं्या िश्नाचंा शवशषे अभ्यास व िबोधनाचे 
कायम. ‘बायजा’ िैर्माशसकाच्या सपंादक. न्यूयॉकम  येथे जून १९९० र्मध्ये ‘वुरे्मन्स वल्डम’ या सघंटनेने भरशवलेल्या पशरषदेत शनबंध सादर. 
 
७ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कुटंुबणनयोर्न 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर हे जसे दशलताचें नेते, भारताच्या राज्यघटनेचे शशल्पकार, शस्त्रयाचें कैवारी होते, 
तसेच ते एक अथमशास्त्रज्ञ होते; ह्याची फारच थोड्या लोकानंा कल्पना आहे. भारतातील शतेी व शतेकरी, 
शतेर्मजुराचंी पशरस्स्थती, उद्योगीकरण व औद्योशगक कार्मगाराचंी पशरस्स्थती, भारतातील दाशरद्र्य, 
लोकसंख्या वगैरे शवशवध िश्नाचंा त्यानंी खोलवर अभ्यास केला होता. डॉ. बाबासाहेब स्वतः दशलत 
असल्यारु्मळे, दशलतािंर्माणेच सर्माजात हीन वागणूक देण्यात येणाऱ्या शस्त्रयाबंद्दल बाबासाहेबानंा अपार 
सहानुभतूी होती. कुटंुबातील शस्त्रयाचें हाल कर्मी व्हावते म्हणून, त्यानंी शस्त्रयानंा घटस्फोट, पोटगी, 
पुनर्तववाह, वशडलार्तजत संपत्तीत वारसा, दत्तक घेणे वगैरे हक्क देणाऱ्या प्रहदू कोड शबलाचा आग्रह धरला. 
तर शस्त्रयानंा ज्ञानसाधनेचा हक्क नाकारून अज्ञानाच्या अंधःकारात शखतपत ठेवणाऱ्या प्रहदू धर्माचा त्याग 
करून िौढ, कुर्माशरका, शवधवा, पशरत्यक्ता, पशतता आशण इतर शस्त्रयानंा ज्ञानसाधनेचा र्मागम उपलब्ध करून 
देणारा बौद्ध धर्मम त्यानंी स्वीकारला. लोकसंख्या शनयंत्रणासाठी संतशतशनयर्मन हाच िभावी उपाय आहे, असे 
र्मत त्यानंी र्माडंले होते. सतंशतशनयर्मन, कुटंुबशनयोजन हा शस्त्रयाचंा शजव्हाळ्याचा शवषय. प्रहदुस्थानार्मध्ये 
संतशतशनयर्मनाची आवश्यकता िशतपादन करताना, शस्त्रयाचं्या दृिीने त्याचा स्वीकार कसा उपकारक ठरेल; 
याचे शववचेन त्यानंी केले आहे. 
 

एकोशणसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच शिशटश अथमशास्त्रज्ञ ‘र्माल्थस’ याचं्या लोकसंख्येच्या 
शसद्धातंाचा बराच बोलबाला झाला होता. अन्नधान्याचे उत्पादन सावकाशीने अंकगशणती श्रेणीने वाढते, तर 
लोकसंख्या झपायाने- भशूर्मती श्रणेीने वाढते, त्यारु्मळे अशतशरक्त लोकसंख्येचा िश्न शनर्माण होतो. 
दाशरद्र्य, बेकारी, दुष्ट्काळ, रोगराई, बालर्मृत्यू वगैरेंरु्मळे लोकसंख्या कर्मी होऊन पनु्हा सर्मतोल साधला 
जातो; अशा तऱ्हेचा हा शसद्धातं पाश्चात्य राष्ट्रारं्मध्ये बऱ्याच काळपयंत र्मान्य होता. परंतु तेथील ताशंत्रक 
िगतीरु्मळे व खुल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारारु्मळे, त्याचा फारसा िभावी आशवष्ट्कार ित्यिात शनदशमनास आला 
नाही. प्रहदुस्थानात र्मात्र इ. स. १८७१ पासूनच्या लोकसखं्या गणनेची आकडेवारी लिात घेता; र्माल्थसचा 
शसद्धातं भारतात लाग ू होतोय, असे पाश्चात्य अथमशास्त्रज्ञाचें िशतपादन होते; कारण एखाद्या देशात 
लोकसंख्या वाढलेली शदसली, तरी पुढच्या दशकात दुष्ट्काळ प्रकवा रोगराई (एन््लुएझंा, र्मलेशरया, 
कॉलरा, प्लेग वगैरे रोग) यारु्मळे ती कर्मी झालेली शदसे. तेव्हा प्रहदुस्थानातले दाशरद्र्य, बेकारी, दुष्ट्काळ, 
रोगराई इत्यादींना अशतशरक्त लोकसखं्या हेच कारण आहे; असा युस्क्तवाद केला जाऊ लागला. या 
युस्क्तवादाला शवरोध करताना दादाभाई नौरोजींनी असे र्मत व्यक्त केले की, सते्तच्या आधारावर 
प्रहदुस्थानावरील लोकाचें शोषण करून इंस्ग्लश लोकानंी शर्मळशवलेले नफा, व्याज, लठ्ठ पगार इत्यादी 
स्वरूपातील र्मोठ्या िर्माणावरील उत्पन्न, इंग्लंडला पाठशवण्यात येत असल्यारु्मळेच प्रहदुस्थान दशरद्री होतत 
चालला आहे. परकीय सत्ताच ह्या देशाच्या दाशरद्र्याला जबाबदार आहे, अती लोकसंख्या नव्हे. अथात हे 
र्मत सवमच राष्ट्रवाद्यानंा र्मान्य झाले असे नाही. इ. स. १९२१ पयंत स्स्थर राशहलेली प्रहदुस्थानातील 
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लोकसंख्या १९२१ पासून झपायाने वाढू लागलेली १९३१ च्या व नंतरच्या जनगणनेच्या र्माशहतीवरून 
शदसते. इ. स. १९३० सालच्या जागशतक र्महार्मंदीचे पशरणार्म इतर देशािंर्माणेच प्रहदुस्थानातही दृिोत्पत्तीस 
येत होते. शतेीच्या दुरवस्थतेरु्मळे ग्रार्मीण भागातील वाढते दाशरद्र्य आशण उद्योगधंद्यातील र्मंदीरु्मळे 
शहरातील वाढती बेकारी यारु्मळे लोकसंख्येच्या िश्नाकडे प्रहदुस्थानातील अथमशास्त्रज्ञाचें लि वधेले गेले. 
 

इ. स. १९२० पासूनच प्रहदुस्थानात िा. र. धों. कवे संतशतशनयर्मनाचा िचार करीत होते. 
‘अरे्मशरकन बथम-कंरोल लीग’ १९२१ र्मध्ये स्थापन करून अरे्मशरकेत संतशतशनयर्मन चळवळीचा पाया 
घालणारी र्मागारेट सँगर इ. स. १९३५ र्मध्ये संतशतशनयर्मनाचा िचार करण्यासाठी प्रहदुस्थानात आली 
होती. र्म. गाधंीबरोबर शतने या संदभात चचा केली. र्म. गाधंींनी देशाचे पारतंत्र्य आशण कौटंुशबक कतमव्यात 
खचम होणारी शक्ती लिात घेता; कुटंुब र्मयाशदत करण्याची आवश्यकता र्मान्य केली, परंतु त्यासाठी कृशत्रर्म 
साधनाचंी गरज नाही; प्रहदुस्थानातील सर्माज अध्यात्र्मवादी असल्यारु्मळे शववाहातंगमत िह्मचयम व 
आत्र्मसंयर्मन याचं्या साहाय्याने रु्मलाचें जन्र्म रोखता येतील व कुटंुब र्मयाशदत करता येईल असे र्मत त्यानंी 
व्यक्त केले. गाधंीवादी लोकानंी हीच शवचारसरणी पुढे रेटली. या पाश्वमभरू्मीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
हेही एक अथमशास्त्रज्ञ असल्याने त्याचें लि जादा लोकसखं्येचे शनयतं्रण आशण संतशतशनयर्मन या िश्नाकडे 
वधेले गेले. वासनेला बळी पडणाऱ्या सवमसार्मान्य लोकाचं्या बाबतीत िह्मचयम आशण आत्र्मसंयर्मन हा उपाय 
अव्यवहायम आहे व र्मानवी स्वभावाला अनुसरून नाही. देशान्तर, बालशववाह बंद होऊन रु्मलींच्या शववाहाचे 
वय वाढणे, शस्त्रयाचें आर्तथक स्वावलंबन वगैरे उपाय कसे र्मयाशदत स्वरूपाचे प्रकवा शनरुपयोगी व अव्यवहायम 
आहेत; ते त्यानंी शवशद केले. संतशतशनयर्मन हा एकच उपाय लोकसंख्या शनयंशत्रत करण्यासाठी उपयुक्त 
आहे. आवश्यक आहे, असा त्याचंा ठार्म शवश्वास होता. कुटंुब, कुटंुबातील रु्मलाचंा शवकास, शस्त्रयाचें 
आरोग्य, देशाची आर्तथक उन्नती, दाशरद्र्य-शनवारण, अन्नपुरवठा अशा शवशवध दृशिकोनातूंन त्यानंी या 
िश्नाचा शवचार केला. 
 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचें कुटंुबशनयोजन आशण लोकसंख्याशनयंत्रण याबाबतचे शवचार 
सर्मजावनू घेताना बाबासाहेबाचं्यावतीने श्री. पी. जे. रोहर्म यानंी रंु्मबई िातंाच्या शवशधर्मडंळापुढे १० नोव्हेंबर, 
१९३२ रोजी र्माडंलेला संतशतशनयर्मनाच्या उपाययोजनाबंद्दलचा शबनसरकारी ठराव; आशण त्यावरील भाषण 
हा र्मूलभतू आधार र्मानावा लागतो. डॉ. आबंेडकर स्वतःच हा ठराव र्मांडणार होते; पण काही कारणाने त्या 
शदवशी ते हजर राहू न शकल्याने त्याचं्यावतीने श्री. रोहर्म यानंी ठराव र्माडंला आशण बाबासाहेबाशंी 
झालेल्या चचेनुसारच त्यानंी त्यावर भाषण केले असे श्री. रोहर्म यानंी नर्मूद केले आहे. हा ठराव 
पुढीलिर्माणे होता : “कुटंुब र्मयाशदत करण्याची शनकडीची गरज लिात घेता ह्या (रंु्मबई) िातंातील 
जनतेर्मध्ये संतशतशनयर्मनाच्या बाबतीत, एक िभावी िचारर्मोहीर्म सरकारने हाती घ्यावी आशण ित्यिात 
जन्र्मशनयतं्रण करण्याच्या दृिीने पुरेशा िर्माणात सोयी पुरवाव्यात, अशी शशफारस शवधानसभा शासनाला 
करीत आहे.” [श्री. पी. जे. रोहम् रु्मंबई शवधानसभेत १९३८ साली र्माडंलेला ठराव आशण त्यावरील भाषणे ‘On Measures for Birth Control’ 
Dr. Babasaheb Ambedkar : Writing & Speeches Vol. 2 Education Department. Govt. of Maharashtra, 1982 Appendix 1, Page 
261] हा ठराव शबनसरकारी होता आशण उघडपणे तो फेटाळला जाणार हे र्माहीत असूनही सवमसार्मान्य 
लोकाचं्या दाशरद्र्याला कारणीभतू होणाऱ्या प्रहदुस्थानातील अशतलोकसंख्येच्या सर्मस्येकडे सरकारचे लि 
वधेण्यासाठी आशण त्यावरील पशरणार्मकारक उपाय म्हणून संतशतशनयर्मन कायमिर्म शासनाने स्वीकारणे व 
राबशवणे कसे अगत्याचे आहे; हे शासनाला पटवनू देण्याकशरता स्वतंत्र र्मजूर पिातफे हा ठराव र्माडंला 
गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतंत्र र्मजूर पिाचे रंु्मबई शवधानसभेतील नेते होते. त्याचें १४ अनुयायी 
या शवधानसभेवर शनवडून गेले होते. ह्या ठरावावर श्री. बी. के. गायकवाड यानंी भाषण करून अनुर्मोदन 
शदले. हा ठराव ५२ शवरुद्ध १ र्मताने फेटाळला गेला. शवसाव्या शतकात वावरत असूनही अध्यात्र्मवाद आशण 



 
अनुक्रमणिका 

धार्तर्मकता ह्यानंी झपाटलेल्या भारतीय सर्माजाला, बाबासाहेबाचें शवचार त्या काळात पचले नाहीत; असे 
खेदाने म्हणाव े लागते. परंतु या ठरावावरूनच बाबासाहेबाचंा द्रिेपणा, काळाच्या पुढे जाऊन देशाच्या 
उन्नतीशवषयी शवचार करण्याची ताकद, दशरद्री लोक आशण शस्त्रया याचं्याबद्दलची कळकळ स्पि होते. 
 

दशरद्री र्माणसे आशण शस्त्रया याचं्या दृशिकोनातून बाबासाहेबानंी संतशतशनयर्मनाची आवश्यकता 
िशतपादन केली आहे. दशरद्री दशलत सर्माजात जन्र्माला आलेल्या बाबासाहेबानंा स्वतःला दाशरद्र्याचे चटके 
बसलेले असल्यारु्मळे, दशरद्री र्माणसानंा संतशतशनयर्मन हे वरदान ठरेल; असे जर वाटले, तर नवल नाही. 
परंतु जास्त रु्मले जन्र्माला घालाव्या लागणाऱ्या शस्त्रयानंा त्या संकटातून रु्मक्त करून शदलासा देणाऱ्या 
संतशतशनयर्मनाचा पुरस्कार करण्यार्मागे बाबासाहेबाचंी शस्त्रयाबंद्दलची एक शवशशि दृिी शदसून येते. पाठोपाठ 
रु्मलानंा जन्र्म द्याव्या लागणाऱ्या शस्त्रयाचं्या दुःखाकडे त्यानंी लि वधेले गेले. र्मोठ्या संख्येने रु्मले होणे, 
लागोपाठ रु्मले होणे, यारु्मळे अनेक शस्त्रया र्मृत्युरु्मखी पडतात. नको असलेली संतती टाळण्यासाठी अनेक 
शस्त्रया अघोरी पद्धतीने गभमपात घडशवण्याचा ियत्न करतात. कोणत्याही कारणाने स्वीकारावीशी न 
वाटणारी रु्मले जन्र्माला आली, तर रु्मलाचं्या संगोपनाकडे र्माताचें दुलमि होते. अशी रु्मले सर्माजाला शनव्वळ 
भार बनतात. रोगट व्यक्तींनी जन्र्माला घातलेल्या रु्मलारं्मध्ये रोगट िजा शनर्माण होते. त्यारु्मळे या संदभात 
बाबासाहेबानंी एक र्महत्त्वाचा शवचार र्माडंला आहे. ते म्हणतात, “कोणत्याही कारणासाठी का होईना, ज्या 
वळेी एखाद्या स्त्रीची र्मूल होऊ देण्याची इच्छा नसेल, त्यावळेी शतला ती गभमधारणाच टाळता येण्याची 
शक्यता असली पाशहजे आशण संतती जन्र्माला घालणे, हे सवमस्वी शतच्या इच्छेवर अवलंबून असले पाशहजे.” 
गरोदरपणाचा, बाळंतपणाचा आशण रु्मलाचं्या संगोपनाचा भार स्त्रीलाच होतो. तेव्हा रु्मले केव्हा आशण शकती 
होऊ द्यावयाची, हा शनणमय शतचाच असला पाशहजे, या अलीकडच्या स्त्रीरु्मक्ती चळवळीतील शवचाराशी 
बाबासाहेबाचंा शवचार सुसंगत आहे. बाबासाहेबाचं्या शवचारात स्त्रीरु्मक्तीची बीजे शठकशठकाणी सापडतात. 
ह्याचेच हे एक उदाहरण आहे. रु्मलाचं्या जन्र्माच्या शनवडीबाबतची संधी संतशतशनयर्मनारु्मळेच शस्त्रयानंा शर्मळू 
शकते, म्हणून त्यावर शस्त्रयाचं्याचळवळीत भर आहे. फक्त संतशतशनयर्मनाची साधने स्त्रीच्या आरोग्याच्या 
दृिीने सुरशित असावीत आशण पुरुष वापरू शकतील अशा साधनाबंाबतही अशधक संशोधन व्हाव े असा 
त्याचंा आग्रह आहे. [डॉ. आंबेडकराचें लोकसखं्याशनयंत्रणावरील शवचार, सुगावा िकाशन, पुणे, १९८६. अनुवाद : श्री. अरप्रवद अ. पोळ, 
र्मूळ गं्रथ Dr. Ambedkar and Family Planning Ed. By Dr. M. P. Mangudkar. 1976.] 
 

या संदभातील र्म. गाधंींची शवचारसरणी शस्त्रयानंा पटण्यासारखी नाही. [गाधंी : िा. नशलनी पंशडत, गं्रथाली, 
१९८३] एक र्मूल होऊ देण्यापुरतेच शववाशहत स्त्रीपुरुषानंी कार्मसंबधं ठेवावा, एरवी आत्र्मसंयर्मन कराव.े 
शववाहातंगमत िह्मचयम, हाच संतशतशनयर्मनाचा एकरे्मव र्मागम होय असे त्याचें र्मत होते. बाबासाहेबानंी 
म्हटल्यािर्माणे एकरे्मकावंर िेर्म करणारे तरुण पतीपत्नी एकत्र राहात असतील, तर त्यानंा कार्मवासनेचा 
र्मोह टाळणे फारच अवघड आहे. तेव्हा अवास्तव नीशतकल्पनाचं्या आधारे शववाहातंगमत िह्मचयाची अपेिा 
करणे र्मानवी स्वभावाला धरून नाही. शशवाय सहज िेरणाचंा कोंडर्मारा करून अगदी इच्छेशवरुद्ध स्त्रीने 
आत्र्मसंयर्मन केले, पण पतीला ते शक्य झाले नाही तर पत्नीवर लादल्या गेलेल्या शरीरसंबंधाचे पशरणार्म; 
जन्र्माला येणारी रु्मले आशण पत्नी यानंाच पाठोपाठची बाळंतपणे, रोग, दाशरद्र्य वा अन्य स्वरूपात भोगाव े
लागतात. चोर सोडून सनं्याशाला फाशी, असा िकार होतो. तेव्हा नको असलेल्या अपत्याचंा जन्र्मच टाळणे 
हाच त्यावर पशरणार्मकारक उपाय होऊ शकतो आशण त्या दृिीने संतशतशनयर्मनाची साधने हे शस्त्रयानंा 
शर्मळालेले वरदानच म्हणाव े लागेल. तेव्हा बाबासाहेबाचें सतंशतशनयर्मनशवषयक शवचार स्त्रीरु्मक्ती 
चळवळीतील कायमकत्यांना अशधक स्वागताहम वाटतात. 
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बाबासाहेबानंी म्हटले आहे की, “शारीशरक, र्मानशसक प्रकवा आर्तथकदृष्ट्या (दुबमल) पंगू असलेल्या 
र्माणसानंी जन्र्माला घातलेल्या अपत्यानंा खूप तोटा सहन करावा लागतो.” आर्तथकदृष्ट्या 
र्मागासलेपणाबाबत बाबासाहेबानंा स्वतःलाच अनुभव होता. त्याचं्या वशडलानंा १४ रु्मले होती. ते चौदाव े
होते. र्माजंरपाटाचे शटम, फाटके कोट, वहाणाचंा अभाव, शखशात पैसेच नसणे, अशी एस्ल्फस्टन 
कॉलेजर्मध्ये शशकत असतानाची त्याचंी अवस्था होती. त्याचं्या ह्या हलाखीच्या अवस्थेला एवढी रु्मले होऊ 
देणारे त्याचें वडीलच जबाबदार होते, असा त्याचंा सततचा ग्रह होता. त्यानंा स्वतःला जास्त रु्मले झाली, 
याबद्दल त्यानंा खंत वाटते. अस्पृश्य शवद्याथ्यांच्या संरे्मलनिसंगी ते म्हणाले., “र्मला पाच रु्मले झाली, 
त्यापंैकी चार रे्मली; त्याबद्दल र्मला आता वाईट वाटत नाही. उलट र्मला एकिकारे आनंदच वाटतो आहे. 
पाचही रु्मले जगली असती तर आज त्या सवांचे खाणेशपणे व शशिण याचा बोजा र्मार्झ्यावर पडला असता; व 
ते र्मला फार त्रासाचे झाले असते.” त्याचं्या म्हणण्यािर्माणे दुबमल र्माणसानंी जन्र्माला घातलेल्या सतंतीरु्मळे 
आईवशडलानंा त्रास सहन करावा लागतोच, पण सर्माजालाही त्रास सहन करावा लागतो. कुटंुबातील 
रु्मलाचं्या जादा संख्येरु्मळे त्याचं्या रु्मख्य आवश्यक गरजाही भागवता येत नाहीत. त्यारु्मळे ती रोगानंा बळी 
पडतात. रु्मले आशण र्माता याचं्या र्मृत्यूचे िर्माण जास्त राहते. दाशरद्र्याच्या त्रासारु्मळे गुन्हेगारी वाढते. रु्मले 
चोऱ्या करू लागतात. दाशरद्र्यारु्मळे अनैशतकता बळावते. दाशरद्र्यारु्मळे वळेेवर लग्न करणे शक्य होत नाही. 
त्यारु्मळे अनेक रोगानंा व अशनि सवयींनी लोक बळी पडतात. रु्मली वशे्याव्यवसायाला लागतात. 
संतशतशनयर्मनाच्या साधनाचंा वापर करून नको असलेल्या रु्मलाचें जन्र्म टाळता येतील. त्यारु्मळे रोशगि 
बनल्यारु्मळे र्मृत्यू पावणाऱ्या र्माताचं्या र्मृत्यूचे िर्माणही कर्मी होईल. एकूण रोगराई कर्मी होऊन सावमजशनक 
आरोग्य सुधारेल. दाशरद्र्यारु्मळे कर्मालीच्या घडणाऱ्या गुन्ह्यानंा आळा बसेल. र्माणसाच्या आध्यास्त्र्मक 
उन्नतीला पूणम वाव शर्मळेल. 
 

बाबासाहेबानंा आपल्या देशातील दाशरद्र्याबद्दल तीव्र प्रचता वाटत होती. ‘आपला देश हा हर्माल 
आशण शभकाऱ्याचंा देश आहे’ असे त्यानंा वाटे. दाशरद्र्यशनवारण हे सरकारचे आद्य कतमव्य आहे, असे ते 
र्मानत. दाशरद्र्यशनवारणासाठी लोकसखं्याशनयंत्रण त्यानंा आवश्यक वाटत होते. आधुशनक तंत्रज्ञानारु्मळे 
भरपूर अन्नपुरवठा होऊ शकतो आशण उत्पादनाचे न्याय्य वाटप केले असता अन्नसर्मस्या उरणार नाही अशा 
भ्रर्मात राहाणे चुकीचे ठरेल, कारण अन्नधान्य उत्पादन वगेाने वाढण्याची फारशी शक्यता नाही; हे त्यानंी 
स्पि केले. कुटंुब र्मयाशदत करून लोकसंख्यावाढीवर शनयंत्रण ठेवल्याशशवाय केवळ अन्नधान्याचे व 
उत्पादनाचे सर्मान वाटप केल्याने शटकाऊ स्वरूपाची भौशतक उन्नती साधता येणार नाही. लोकसंख्येचा 
केवळ अन्नधान्य पुरवठ्यावर ताण पडतो असे नाही, तर शशिण प्रकवा इतर सुशवधा याचंा पुरवठा शकतीही 
वाढशवला, तरी वाढत्या लोकसंख्येरु्मळे ती कर्मीच पडतो असे िशतपादन त्यानंी केले. ठरावाला अनुर्मोदन 
देताना श्री. बी. के. गायकवाड यानंी असा शवचार र्माडंला की, “कुटंुबाला पोसण्यासाठी अनेकावंर भीक 
र्मागण्याची पाळी येते. उदरशनवाह करणे अशक्य झाल्याने अनेकजणानंी आत्र्महत्या केली आहे. जोपयंत 
सरकारजवळ बेकारीच्या व दाशरद्र्याच्या सर्मस्येवर जालीर्म उपाय नाही, तोपयंत तरी सरकारने ही 
संतशतशनयर्मनाची योजना स्वीकारावी. त्यारु्मळे बेकारीला आवर घालणे व र्मयाशदत कुटंुबाला बऱ्यापैकी 
पोषणव्यवस्था उपलब्ध करून देणे, शक्य होईल. उपलब्ध शतेजशर्मनीवर लोकसंख्येचा जो ताण पडतो. 
त्यारु्मळेच रु्मख्यतः शतेजशर्मनीचे छोटे छोटे तुकडे होतात व पशरणार्मतः शतेकरी दशरद्री बनत जातात असे 
र्मत, स्वतंत्र र्मजूर पिाची घटना व कायमिर्म याबद्दलच्या वृत्तान्तात बाबासाहेबानंी म्हटले आहे. [‘Times of 
india’ १५ ऑगस्ट १९३६] 
 

संतशतशनयर्मनाबद्दलच्या ठरावावरील भाषणात त्यानंी नर्मदू केले आहे की, “भारतात ित्येकी फक्त 
पाऊण एकर जर्मीन शर्मळू शकते आशण रॉयल कशर्मशनच्या म्हणण्यािर्माणे तर आतापयंत लागवडीखाली न 
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आलेल्या जशर्मनीपकैी बरीचशी जर्मीन जवळजवळ शनरुपयोगी अशीच आहे.” लोकसंख्येच्या अशतशरक्त 
वाढीरु्मळे आपल्या देशात जंगल, जशर्मनी आशण चराऊ कुरणेही लागवडीखाली आणली गेली आहेत. त्याचा 
पशरणार्म म्हणून शतेीला उपयुक्त गुरे आशण त्यायोगे शणेासारखी सेंशद्रय खते याचंा तुटवडा भासून 
शतेीव्यवस्था सुधारणे अवघड बनत चालले आहे. पाण्याच्या तुटवड्यारु्मळे व इतर कारणारुं्मळे कृशत्रर्म 
खताचंा जास्त िर्माणात वापर करणे शक्य नाही. शतेीच्या ह्या दुरवस्थेरु्मळे ग्रार्मीण भागात कर्मालीचे 
दाशरद्र्य शनर्माण होऊन अनेकानंा पौशिक अन्नही शर्मळू शकत नाही. तेव्हा दाशरद्र्यशनवारण व पुरेशा िर्माणात 
अन्नपुरवठा; यासाठी संतशतशनयर्मन करून लोकसंख्याशनयंत्रण केल्याशशवाय तरणोपाय नाही, असे त्यानंी 
िशतपादन केले. 
 

संतशतशनयर्मन व त्यािारे लोकसंख्याशनयंत्रण याला शवरोध करण्याचं्या आिेपानंाही त्यानंी उत्तरे 
शदली आहेत. सवमिथर्म आपल्या देशातील लोकसंख्या वाढशवण्याचा ियत्न करणाऱ्या िान्स, जर्ममनी, 
इटली यासंारखे देश व दाशरद्र्य, बेकारी, उपासर्मार यानंी पछाडलेला प्रहदुस्थान, याचं्यार्मधील 
लोकसंख्याशवषयक पशरस्स्थतीतील फरकाकडे त्यानंी लि वधेले. पाश्चात्य देशातंील जननिर्माण १९०० 
सालापासून वगेाने कर्मी होत गेले. आपल्या देशापेिा ते खूपच कर्मी झाले होते. आपल्या देशात र्मात्र ते उच्च 
पातळीवरच स्स्थर राशहले होते. १९३६ र्मध्ये प्रहदुस्थानातील जननिर्माण दर हजारी ३५ होते; तर इटली, 
िान्स, जर्ममनी या देशातं ते अनुिरे्म दर हजारी २२·२, १५·००, १९·०० असे होते. इ. स. १९३८ र्मध्ये 
इंग्लंडर्मध्ये हे १५·३ होते. तेव्हा, दुसऱ्या देशावर राज्य करण्याची अशभलाषा बाळगणाऱ्या व त्यासाठी 
लोकसंख्या वाढशवण्याचा ियत्न करणाऱ्या ह्या साम्राज्यवादी देशाचें, आपण अशजबात अनुकरण करता 
उपयोगी नाही असा इशारा त्यानंी शदला. 
 

संतशतशनयर्मन केले तर आपल्या शवशशि वशंाची, धर्माची वा भिूदेशाची लोकसखं्या कर्मी होऊन 
आपले बळ कर्मी होईल या भयगंडाने ग्रासलेल्या लोकानंा, त्याचंा ग्रह कसा चुकीचा आहे हे बाबासाहेबानंी 
दाखवनू शदले. कुटंुब र्मयाशदत केल्यारु्मळे सखं्या कर्मी होईल हा ग्रहच िथर्म चकुीचा आहे. कारण 
लोकसंख्यावाढ जननवगेावर अवलंबून नसून सतंती जगण्याच्या िर्माणावर अवलंबनू आहे. जननवगे कर्मी 
होत जातो, तसा र्मृत्युवगेही कर्मी होत जातो आशण सतंती जगण्याचे िर्माण कर्मी न होता अनेक वळेा 
वाढलेलेच शदसते. शशवाय एखाद्या सर्माजगटाला लाभणारे ऐश्वयम, संपती, संस्कृती, िशतष्ठा ह्या गोिी 
लोकाचं्या सखं्येवर अवलंबनू नसून लोकाचं्या गुणवते्तवर अवलंबून असतात; हे आपल्याकडील पारशी 
सर्माजाच्या उदाहरणावरून शदसते. आधुशनक युदे्ध ही सैशनकाचं्या संख्येवर अवलंबून नसून अद्ययावत 
युद्धतंत्राच्या बळावर खेळली जातात. दाशरद्र्य हेच वगेवगेळ्या वशंात, सर्माजात प्रकवा देशात शत्रुत्व शनर्माण 
करणारे ठरत असल्यारु्मळे लोकसंख्या शनयंत्रणाने त्याचे उच्चाटण झाले तर आपोआपच युद्धखोरी कर्मी 
होईल. 
 

संतशतशनयर्मनाचा िचार सवमसार्मान्यापंयंत पोहोचू शकला नाही, तर शनकृि गुणवते्तची िजा वाढून 
संतशतशनयर्मनारु्मळे र्मानवी सर्माजाची उन्नती न होता अधोगतीच होईल; ही भीती शनराधार आहे. 
संतशतशनयर्मनाचे र्महत्त्व पटले तर सवम सर्माजगट (र्मग ते कोणत्याही धर्माचे, वशंाचे व स्तराचे असोत) 
त्याचा स्वीकार करतात, असा पाशश्चर्मात्य राष्ट्राचंा अनुभव आहे हे नर्मूद करताना आपल्या देशबाधंवावंर 
गाढ शवश्वास त्यानंी व्यक्त केला आहे. ते म्हणतात, “आपले शहत कशात आहे हे आर्मच्या देशातील 
सवमसार्मान्यानंा, अगदी शनरिरानंाही चागंले कळते. ते तेवढे शनशश्चतच बुस्ध्दर्मान आहेत. संतशतशनयर्मनाच्या 
साधनाचं्या शोधाबद्दल व त्याचं्या उपलब्धतेबद्दल र्माशहती शर्मळताच ते त्याचा पुरेपूर वापर करतील यात 
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रु्मळीच शकंा नाही.” अल्पसखं्याक असलेल्या आपल्या दशलत बाधंवानंाही सतंशतशनयर्मानाचे र्महत्त्व पटवनू 
देण्यात बाबासाहेब यशस्वी झाले होते, हे शवशषे होय. 
 

काळाच्या पढेु असलेल्या बाबासाहेबाचें शवचार त्या काळातील धार्तर्मकता आशण अध्यात्र्मवादाने 
पछाडलेल्या सर्माजाला पचले नाहीत. पेलवले नाहीत. १९३८ साली बाबासाहेबानंी संतशतशनयर्मनशवषयक 
ठराव र्माडंला. पण कुटंुबशनयोजनाच्या वा संतशतशनयर्मनाला अशधकृत र्मान्यता शर्मळून त्याचा शासनाने 
अवलंब करायला १९५१ साल उजाडाव े लागले. पशहल्या पंचवार्तषक योजनेत िथर्मतः जाणीवपूवमक 
कुटंुबशनयोजनाच्या धोरणाचा सरकारने अवलंब केला. त्यासाठी ७० लाख रुपये खचाची तरतूद केली. 
कुटंुबशनयोजनाचा संदेश दूरवर पोहचशवण्याच्या दृिीने ही रक्कर्म अपुरीच असली तरी संतशतशनयर्मनाचा 
शासनाने सशिय पुरस्कार करावा, हा बाबासाहेबाचंा शवचार आपल्या सर्माजाने स्वीकारल्याचे हे द्योतक. ही 
रक्कर्म वाढत जाऊन सातव्या योजनेपयंत ती ३,२५६ कोटी रुपये झाली. ह्यावरून आपल्या देशाच्या 
भशवतव्याच्यादृिीने संतशतशनयर्मन करून राष्ट्रपातळीवर लोकसंख्याशनयंत्रण कायमिर्म शनकडीने 
राबशवण्याची आवश्यकता शासनाला पटलेली शदसते, हे स्पि होते. 
 

स्वातंत्र्यपूवमकाळात दशरद्री लोकाचें आशण शस्त्रयाचें दुःख व यातना कर्मी करण्यासाठी संतशतशनयर्मन 
आशण त्यािारे लोकसखं्याशनयंत्रण करणे हा शवचार व त्याचा ित्यिात अवलंब र्महत्त्वाचा होता. पण 
कालानुरूप आता शवचारातही बदल होत आहे. दशरद्री लोकारं्मध्येच रु्मलाचं्या जन्र्माचे िर्माण जास्त असते 
आशण त्याचें दाशरद्र्य हेच त्याला कारणीभतू असते, हा शवचार आता र्मान्यता पावत आहे. अन्नाबाबतच्या 
शारीशरक उपासर्मारीरु्मळे लैं शगक भकू वाढते, रु्मले हाच म्हातारपणाचा आधार असणे, अनारोग्यकारक 
परस्स्थतीरु्मळे बालर्मतृ्यचेू िर्माण जास्त असणे, अथाजमन व इतर कार्मातं रु्मलाचंा हातभार लागणे, 
यासंारख्या शवशवध कारणानंी दशरद्री लोकारं्मध्ये रु्मले जन्र्माला येण्याचे िर्माण जास्त असते. तेव्हा देशाच्या 
आर्तथक िगतीसाठी केवळ संतशतशनयर्मनािारे लोकसखं्याशनयतं्रणावर एकागंी भर न देता दाशरद्र्यशनवारण 
हेच उशद्दि र्मानून आर्तथक शवकास घडवनू आणणे; यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. आर्तथक शवकासाचे 
फायदे दशरद्री जनतेपयंत पोहचून त्याचें राहणीर्मान उंचावले तर ही जनता आपणहून संतशतशनयर्मनाचा 
अंगीकार करील, यात शकंा नाही. याच दृिीने सहाव्या योजनेपासूनच आर्तथक शनयोजनात 
दाशरद्र्यशनवारणावर भर देण्यात आला आहे. परंतु योजना फक्त कागदावर चागंल्या असून भागत नाहीत. 
त्याचंी पशरणार्मकारक अंर्मलबजावणी र्महत्त्वाची आहे. शासनाकडे तशी राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तरच 
या योजना ित्यिात उतरू शकतात. शासनाने हे आव्हान म्हणून स्वीकारून ह्या योजनाचंी िार्माशणक 
अंर्मलबजावणी केली, तरच संतशतशनयर्मन करण्यार्मागचे बकेारी आशण दाशरद्र्यशनवारण करण्याचे 
बाबासाहेबाचें उशद्दि साध्य होऊ शकेल. तीच बाबासाहेबानंा िार्माशणक आदराजंली ठरू शकेल. 
 

♦♦ 
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डॉ. णव. ल. धारूरकर : र्मराठवाडा शवद्यापीठातील वतृ्तपत्र शवद्याशवभागात िाध्यापक, ‘आजकालची पत्रकाशरता’ ‘जनसपंकम  र्मीर्मासंा’, 
‘र्माध्यर्म सर्मीिा’, ‘शोध र्माध्यर्माचंा’ इत्यादी पुस्तके िकाशशत. आंतरराष्ट्रीय पशरषदेत शोध शनबंधाचे वाचन. 
 
८ 
 
सामाणर्क लोकशाही : डॉ. आंबेडकरािेंं रार्कीय समार्शास्त्र 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
प्र ज्ञासूयम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें नवसर्माजरचनेचे युगीन स्वप्न पाहाता, त्याचं्या व्यस्क्तर्मत्त्वाचे 
आकलन करताना तत्कालीन राजकीय पशरस्स्थतीपेिाही सार्माशजक शवषर्मतेचे आकलन करणे, अगत्याचे 
आहे. आधुशनक सर्माजशास्त्रज्ञ असे र्मानतात की, 
 

“Social from of human beings is always inseparable from the cultural meanings, 
values and norms. Besides, the dimension of personality of its members; any real human 
group is always exposed to the two dimensional socio-cultural reality.” [शझम्र्मरर्मन कालम, 
‘सोशशऑलॉशजकल शथअशरज ऑफ शपटर्मन सारोकीन’ पृ. ५५] 
 

ित्येक र्मानवाचे सार्माशजक जीवन हे सासं्कृशतक जीवनिवाहातून शवभक्त करता येत नाही. 
सार्माशजक िशिया या; सासं्कृशतक अथम, र्मूल्ये व संकेताचंा पशरपाक असतात. ित्येक र्मानव हा अशा िकारे 
उभय बाजंूनी सार्माशजक व सासं्कृशतक वास्तवाला सार्मोरा जात असतो, हे खरेच आहे. िज्ञासूयम डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर हे िखर सार्माशजक वास्तवाला नुसते सार्मोरेच गेले नाहीत, तर त्यानंी या िशियाशंी 
लढून एक नव े सार्माशजक वातावरण नुसते बनशवण्याचा शवचारपूवमक ियत्न केला. त्याचंा सकल 
जीवनसंघषम हा या सार्माशजक लोकशाहीच्या िस्थापनेसाठी त्यानंी केलेला शनरंतर सघंषम होता. सभोवताली 
घडणाऱ्या सवम िशिया या सार्माशजक िशिया आहेत असे र्मानले, तर सर्माजपुढील सवम िश्नाचंा सूक्ष्र्म 
अभ्यास करताना सर्माजशास्त्रीय दृिीकोनातून र्मीर्मासंा करणे आवश्यक होते. 
 
लोकानुवती व्यक्ततमत्व 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ अंतरु्ममख प्रचतनशील नव्हते, तर बशहरु्ममखी शवचारवतंही होते. 
त्याचं्या शवचारातील सार्माशजक िगल्भतेची बीजे पाहता डॉ. आंबेडकर हे सतत सार्माशजक व सासं्कृशतक 
िशियाचंा सूक्ष्र्म अभ्यास करीत असल्याचे शदसून येते. प्रहदू सर्माजाच्या पुनरमचनेसाठी जाशतिथेचे उच्चाटन 
केले पाशहजे, असे आग्रहाने िशतपादन करणाऱ्या भारतीय सर्माजप्रचतकाचें सूत्र डॉक्टरानंी पुढे अशधक 
शवस्ताराने र्माडंले आहे. [कीर धनंजय, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’, पॉप्युलर, रु्मंबई, १९८६, पृ. २८१.] त्यानंी उभा केलेला 
र्महाडचा रु्मस्क्तसगं्रार्म व त्यानंी घडशवलेल्या सार्माशजक व धार्तर्मक चळवळी, याच िशियाचें द्योतक होत. 
सवम िशिया या सार्माशजक िशियाचंा एक अशवभाज्य भाग असतात, हे अनेक भारतीय अभ्यासकानंी 
िशतपादन केले आहे. “जाशतभेदारु्मळे प्रहदू एकराष्ट्रीयत्वाच्या भावनेस रु्मकले आहेत. देशभक्तीच्या व 
ऐक्याच्या भावनेस पारखे झाले आहेत. जाशतभेद राष्ट्रीय ऐक्याचा वैरी आहे” असे इशतहासकार सर 
जदुनाथ सरकारानी म्हटले आहे. [शकत्ता, पृ. २८१.] अशा पशरस्स्थतीर्मध्ये भारतीय सर्माजजीवनाचे सािेपी 
र्मूल्यर्मापन करून, या सर्माजाचे गतानुगशतक स्वरूप बदलण्यासाठी डॉ. आबंेडकराचं्या शवचाराचें 
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सार्माशजक प्रचतन कसे पशरवतमनास पोषक ठरले, ते अभ्यासणे र्महत्त्वाचे आहे. नवसर्माजरचना हे डॉ. 
आंबेडकराचं्या शवचाराचें खरे, दीघमकालीन फशलत होय. 
 

झोपडीत राहणाऱ्या र्माणसाचे दुःख िकट करणारा शवचार हा त्याचं्या सार्माशजक शवचाराचंा 
सुवणमधागा होय. त्यानंी म्हटले होते. “बाकीच्याचंी घरे र्मोडली तरी आपली झोपडी तशीच ठेवा. लोक 
तुर्मच्या झोपडीच्या आधाराला येतील. तुर्मची झोपडी शजवतं राशहली तरच तुर्मचा जय आहे.” [िीरसागर आर. 
के. : पवार यू. डी, ‘िबुद्ध भारतातील अग्रलेख’, आनंद िकाशन, औरंगाबाद १९८०, पृ. ४६] यावरून बाबासाहेबाचंा राजकीय व 
सार्माशजक शवचार िशतप्रबशबत होतो. या देशात झोपडीत राहणाऱ्या सवम गोरगरीब र्माणसाचें कल्याण, हा डॉ. 
आंबेडकराचं्या प्रचतनाचा पशरपाक होय. अशा िकारे डॉ. आबंेडकराचें राजकीय सर्माजशास्त्र हे 
लोकशाहीच्या सार्मथ्यातून िकटणारे आहे. हे िकषाने नर्मूद कराव ेलागेल. 
 
सामाणर्क लोकशाहीिें प्रिेते 
 

बाबासाहेब आबंेडकरानंा अशभिेत असलेली लोकशाही ही ‘सार्माशजक लोकशाही’ होती. त्याचं्या 
शवचारावंर िकाश टाकताना असे म्हटले होते, “त्यानंी लोकशाहीिर्माणे सार्माशजक न्यायाच्या कल्पनेला 
आपल्या शवचारात अग्रस्थान शदले होते, पण त्याचें सर्मतेचे व न्यायाचे शवचार गभंीरपणे लिात घेतले 
नाहीत, हे आजच्या राजकीय पशरस्स्थतीच्या दुरवस्थेचे सवात र्महत्त्वाचे कारण म्हणता येईल.” [गगे स. र्मा. 
‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें व्यस्क्तत्व आशण शवचार’, बाबासाहेब आंबेडकर गौरव गं्रथ, िचार िकाशन, कोल्हापूर १९९१, पृ. ५४] हे शचत्र 
पालटण्यासाठी त्यानंी र्माडंलेली सार्माशजक लोकशाहीची संकल्पना सर्मजावनू घ्यावी लागेल. 
 

डॉ. आंबेडकरानंी हे अचूकपणे ओळखले होते की, भारतार्मधील दीन-दशलताचें िश्न हे केवळ 
आर्तथक, सार्माशजक व राजकीय स्वरूपाचे नाहीत; तर ते धार्तर्मक जीवनशाही शनगडीत आहेत. [शषेराव चव्हाण 
: ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : ‘र्मशसहा ऑफ अनटचेबलस्,’ शवर्मल िकाशन, औरंगाबाद, १९९०, पृ. ८१.] आबंेडकराचं्या 
राजकीय शवचाराचें िातंदशी स्वरूप या र्मीर्मासेंतच दडलेले आहे. येथे ते, ‘कालम  र्माक्सम’च्या साम्यवादी 
शवचाराचं्या पलीकडे जाऊन भारतीय पशरस्स्थतीचे र्मूल्यर्मापन करताना शदसतात. ते युगिवतमक 
‘र्मूकनायक’ आहेत. त्यानंी पशरस्स्थतीचे र्मूल्यर्मापन करताना शदसतात. त्यानंी दुःखीकिी र्माणसाचा आवाज 
बुलंद केला. “ज्याच्याजवळ ऐकण्यासारखे काही नाही, त्याचे बोलणे लोकशाहीने सन्र्मानपूवमक ऐकले 
पाशहजे.” [The Times of India, 4th January, 1938, कीर याचं्या चशरत्रातून, उपरोक्त पृ. ३०९] या त्याचं्या सूत्रार्मध्ये सार्माशजक 
लोकशाहीचे र्मर्मम दडले आहे. 
 

आंबेडकरानंा अशभिेत असलेली लोकशाही; सार्माशजक न्यायर्मूल्याचंी जपणूक करणारी 
सवमसर्मावशेक शवचारधारा होती. त्यानंी म्हटले होते, “ह्या देशात लोकशाही आहे, परंतु त्या लोकशाहीने 
आपली बुद्धी चालशवण्याचे स्थशगत केले आहे. शतने आपले हातपाय एकाच पिाशी जखडून ठेवले आहेत. 
या पिाचे शवचार आशण कृती ह्याशवषयी कठोर शचशकत्सा करून, न्याय शनर्माण करण्याची शतची तयारी 
नाही.” [कीर, शकत्ता, पृ. ३०८-९] यावरून परस्परानंा पयाय देणारे पि व त्याचंी शनभळे शवचारधारा यावर 
सार्माशजक लोकशाहीचे शनरोगीपण आंबेडकरानंा अशभिेत असल्याचे शदसून येते. पयायी ‘पि’ व ‘पयायी 
शवचार’ हे लोकशाहीत परस्परपूरक कायम करतात हे स्पि करताना त्यानंी असे नर्मूद केले आहे, 
“कोणत्याही राजकीय पिाच्या चळवळीत तीन गोिी असतात. पशहली गोि म्हणजे, त्याचंा नेता एवढा 
र्मोठा असावा की, तो कोणत्याही िशतपिाच्या नेत्यास सर्मतुल्य ठरावा. दुसरी गोि म्हणजे, शशस्तबद्ध 
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संघटना. शतसरी गोि म्हणजे, स्पि असा कायमिर्म. भारतात जर लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल आशण 
ती िशतगार्मी लोकाचं्या तडाख्यातून वाचवावयाची असेल तर या गोिींची पूतमता झाली पाशहजे. यावरून 
िगत सार्माशजक शवचारधारा जपणारे सर्मतुल्य पि शवकशसत होण्यावर सार्माशजक लोकशाहीचे भशवतव्य 
शनभमर असल्याचे शदसून येते. तेच आंबेडकराचं्या प्रचतनाचे रु्मख्य लक्ष्य होते. आंबेडकरानंी भारतीय 
लोकशाही शवचारधारा ही शनखळ भारतीय सर्माजप्रचतनातून िगल्भपणे िकटली आहे. त्याचें र्मूलगार्मी 
प्रचतन. सर्मग्र भारतीय इशतहासाच्या आलोचनातून नव ेरूप घेताना शदसते. ऋग्वदेातील ‘सभा’ ‘सशर्मती’, 
बौद्ध परंपरेतील ‘धम्र्म’ व ‘संघ’ इथपासून ते वतमर्मानकाळातील उदारर्मतवादी शवचाराचंा र्मागोवा घेत, 
सार्माशजक लोकशाहीचा रूपवधे िभावीपणे घेतात. त्यानंी म्हटल्यािर्माणे, “लोकशाही म्हणजे र्मूलतः 
सर्माजाची एक रचना आहे.” त्याना दोन गोिी अगदी स्पिपणे अशभिेत आहेत. पशहली गोि म्हणजे र्मानवी 
वृत्ती. ही वृत्ती सर्माजातील इतर घटकाकंडे सर्मतेने व आदराने पाहण्याची असली पाशहजे. दुसरी गोि 
म्हणजे सार्माशजक रचनेत कडक बंधने नसावीत, नाहीतर लोकशाही अपूणम ठरेल. अलगपणा व 
एकलकोंडेपणा ही लोकशाहीशी शवसंगत आहेत. कारण त्याचंी पशरणती शवशषे हक्क असलेले आशण 
कोणतेच हक्क नसलेले, र्मूठभर सत्ताधारी व असहाय्य अन् सत्ताहीन बहुत, अशा अवस्थेत होते. अशी 
सर्माजरचना लोकशाहीशी शवसंगत असते.” [आंबेडकर डॉ. बी. आर., ‘रानडे, गाधंी ॲन्ड जीना,’ पृ. ३६-३७] हेच 
आंबेडकराचं्या राजकीय सर्माजशास्त्राचे खरे र्मर्मम होय. 
 
अणंतम उणिष्ट कोिते? 
 

सदोष सर्माजरचना हे र्मानवी दुःखाचे खरे कारण आहे. तीव्रतर वदेनाचें दाह कर्मी करावयाचे 
असतील, तर यंते्र शन सुधारणा यापासून होणारे लाभ र्मठूभर लोकानंा न शर्मळता सवांना शर्मळावते, अशी 
अपेिा आहे. आंबेडकरानंा अशभिेत असलेल्या सार्माशजक लोकशाहीत सुससं्कृत र्मन जोपासणे, हे त्याचें 
अंशतर्म उशद्दि होते. र्मनुष्ट्याने आपले र्मन पूणम सुसंस्कृत केल्याशशवाय जीवनाचे ध्येय सफल होत नाही, हे 
त्यानंी ओळखले होते. ‘र्मनुष्ट्य आशण पशू’ याचं्यातले अंतर म्हणजे ‘संस्कृती’. म्हणून र्मानवी सर्माजाचे ध्येय 
र्मनुष्ट्याला सुसंस्कृत जीवन जगण्यासाठी र्मनुष्ट्याला र्मोकळा वळे पाशहजे. तसेच यावर भाष्ट्य करताना ते पुढे 
म्हणतात, “र्मानवी र्मनाचे संस्कृतीकरण, शारीशरक वासनातृप्ती नव्हे. सुसंस्कृत जीवन जगण्यासाठी 
र्मनुष्ट्याला र्मोकळा वळे पाशहजे. तसेच र्मनुष्ट्याच्या गरजा भागशवण्याला आवश्यक अशा वस्तू शनर्माण 
करण्याचे साधन शोधून काढल्याशशवाय र्मनुष्ट्याचे कि कर्मी होणार नाहीत व त्याला शवश्रातंीचे िण लाभणे 
शक्य नाही.” [कीर, उपरोक्त, पृ. ४०३] अशा िकारे आंबडेकराचं्या सार्माशजक लोकशाहीचे अंशतर्म उशद्दि, 
सुसंस्कृत र्मन तयार करण्यात, गोरगरीब व किकरी र्माणसाला िगत अशा लोकशाही वातावरणार्मध्ये 
शवश्रातंीचे िण लाभण्यात आहे. आंबेडकराचंी ही अपेिा आहे. घटनात्र्मक र्मागावर त्याचंी िगाढ श्रद्धा िकट 
करताना त्यानंी म्हटले आहे, “लोकानंी पशहली गोि केली पाशहजे ती ही की, असले सार्माशजक व आर्तथक 
हेतू साध्य करताना घटनात्र्मक साधनाचंा र्मागम स्वीकारला पाशहजे. असहकाराचे, कायदेभगंाचे शन 
सत्याग्रहाचे र्मागम त्यानंी सोडून द्यावते. कारण घटनाबाह्य र्मागम म्हणजे केवळ अराजकाचे व्याकरण होय.” 
[शकत्ता, पृ. ४२९] सुससं्काशरत व सुसंस्कृत असा लोकशाहीचा जीवनर्मागम शवकशसत करण्यावर डॉक्टराचंा भर 
आहे. काळाच्या िवाहात लोकजीवनातील लोकशाही र्मूल्ये िस्फुशटत होतील व लोक उदात्त र्मानवतावादी 
शवचारानी शातं व संयतपणे वागतील, असा त्याचंा िगाढ शवश्वास होता. भारतीय सर्माजर्मनाच्या पशरपूणम 
जीवनाचे त्यानंी शवकशसत केलेले शचत्र, अशा िकारे ध्येयवाद व आदशमवादात सर्मन्वय साधणारे आहे. 
 
बदलते स्वरूप 
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िज्ञासूयम डॉ. आंबेडकराचंी दूरदृिी वधेक होती. भशवष्ट्यकाळात शतसऱ्या जगाचे लोकशाही जीवन 
कसे असेल याचे त्यांनी केलेले प्रचतन र्मूलगार्मी होते, “लोकशाही आपले स्वरूप बदलते आहे. एकाच 
देशात, ती आहे त्या स्स्थतीत राहू शकत नाही. शतचे उदे्दश बदलत असतात. आधुशनक लोकशाहीचे ध्येय हे 
एखाद्या अशनयशंत्रत राजाचे अशधकार कर्मी करणे हे नसून, लोकाचें कल्याण साधणे हे आहे,” असे त्याचें 
िशतपादन आहे. 
 

अिाहर्म प्रलकन, बेजहॉट िभतृींच्या लोकशाही व्याख्याचंा परार्मशम घेताना त्यानंी म्हटले होते, 
“आपली व्याख्या त्यापेिा वगेळी आहे. ज्या सरकारी पद्धतीर्मध्ये लोकाचं्या आर्तथक आशण सार्माशजक 
जीवनात िाशंतकारक स्स्थत्यंतरे रक्तपाताशशवाय घडवनू आणण्यात येतात ती लोकशाही.” पुढे त्यानंी असे 
नर्मूद केले आहे की, “लोकशाही यशस्वीरीतीने चालशवण्यास पशहली आवश्यक गोि म्हणजे सर्माजात 
ढळढळीत असर्मानता असू नये. भरडला जाणारा प्रकवा दळला जाणार वगम असू नये.” [शकत्ता, पृ. ४६१] असा 
इशारा देऊन ते म्हणतात, “सरकार कुठे चुकते आहे ते दाखशवण्यासाठी एक शवरोधी पि असला पाशहजे, 
ही दुसरी आवश्यक गोि. शतसरी गोि अशी की, न्यायासनापढेु व राज्यव्यवस्थेर्मध्ये व्यक्तीची सर्मानता 
पाळली पाशहजे. चौथी गोि म्हणजे घटनात्र्मक नीतीचे पालन केले पाशहजे. पाचवी गोि म्हणजे सर्माजार्मध्ये 
नैशतक व्यवस्थेचे पालन केले पाशहजे. कारण नैशतक व्यवस्था लोकशाहीत गृहीत धरलेली असते. सहावी 
गोि म्हणजे सावमजशनक सदसद् शववकेबुध्दी.” 
 

भारतीय लोकशाहीचे भशवतव्य स्पि करताना ते म्हणाले होते, “लोकशाही म्हणजे िजासत्ताक 
प्रकवा सासंशदय कारभार नव्हे. लोकशाहीची रु्मळे सरकारी पद्धतीत प्रकवा दुसऱ्या कोणत्याही पद्धतीत 
नसतात. लोकशाही म्हणजे सहजीवनाने राहण्याची एक पद्धती लोकशाहीची रु्मळे सार्माशजक बंधनात 
शोधावयाची असतात. ज्यानंा जाशतव्यवस्था र्मोडावयाची आहे, त्यानंा शशिण शदले तर भारतात लोकशाहीचे 
भशवतव्य उजळेल व लोकशाही सुरशित राहील.” [शकत्ता, पृ. ५१०] अशा िकारे लोकजीवनातील शशिणाचा 
स्तर सुधारणे आशण सर्माजातील असर्मतोल व शवषर्मता दूर करणे ही आपणासर्मोरील िरु्मख आव्हाने होत. 
तेच डॉ. आंबेडकरानंी िभावीपणे नर्मूद केले आहे, हे िकषाने लिात घ्याव ेलागेल. त्याचं्या राजकीय व 
सार्माशजक चळवळीचे सुवणमतत्त्व स्पि करताना ते म्हणतात : 
 

“I interpret it to mean that the Scheduled Castes are more than a minority and that 
any protection given to the citizens and to the other minorities will not be adequate for 
Scheduled Castes.” [डॉ. बी. आर. आंबडेकर : ‘रायप्रटग्ज् ॲन्ड स्पीचेस’. खंड १ : रु्मंबई, १९७९, पृ. ३८३] 

 
सार्मान्य र्माणसाला आशण अल्पसंख्याकंानंा शदल्या जाणाऱ्या संरिणाच्या तुलनेत शवचार करता, 

अनुसुशचत जातींना शदलेले संरिण पुरेसे नाही याची त्यानंा जाणीव झाली. या जाशणवतूेन सार्माशजक 
लोकशाहीचा पशरपोष करणे त्यानंा अगत्याचे वाटते. पशरस्स्थतीच्या दुि चिात जे संस्कृतीकरणाच्या 
पशरिरे्मपासून दूर राशहले, त्या सवांना संस्कृतीच्या रु्मख्य िवाहात आणण्यावर त्याचंा भर आहे. त्याचं्या 
सार्माशजक लोकशाहीचे अरृ्मतर्मंथन भारतीय संशवधानाच्या सशंहतेतही िशतप्रबशबत झाले आहे. सार्माशजक 
लोकशाहीची संकल्पना, ही त्याचं्या राजकीय प्रचतनाचे र्मूलगार्मी सारसवमस्व होय. त्याचंी सार्माशजक 
लोकशाहीची सकंल्पना गुणवत्तािधान शशिणातून साकारणार आहे. सर्माजाच्या गरजा पूणम करण्यासाठी ते 
सवम िकारच्या शिैशणक उपिर्मानंा अग्रिर्म देऊ इस्च्छतात. “चालू सर्माजपद्धतीरु्मळे ज्याचें जीवन 
लुबाडण्यात आले, त्याचें; त्याचं्या स्वतःच्या आशण राष्ट्राच्या दृिीने काय र्महत्त्व आहे, याची त्यानंा जाणीव 
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करून देणे हाच खालच्या वगाचा िश्न आहे. उच्च शशिणाच्या िसाराखेरीज दुसऱ्या कशानेच हे साध्य 
होणारे नाही. आर्मच्या सवम सार्माशजक दुखण्यावंर र्मार्झ्या र्मतािर्माणे हेच औषध आहे.” [जनता : २२ सप्टेंबर 

१९५१] शशिणाच्या संस्कारातून जीवन घडते व त्यातून लोकशाही जीवनर्मूल्ये िभावीपणे राबशवता येतील, 
याबद्दल त्यानंा िगाढ असा शवश्वास होता. रु्मक्त व शनभमयपणे चचा घडवनू आणणारे शशिण लोकशाहीर्मध्ये 
सुसंवाद िस्थाशपत करू शकते. अशा िशियेतून नवी राजकीय संस्कृती व नवा, र्मानवतावादी र्मूल्याचंी पूजा 
बाधंणारा र्माणसू, ते घडव ूइस्च्छतात. 
 

या सवम चचेवरून हे शसद्ध होते की, डॉ. बाबासाहेब आबंडेकराचें राजकीय सर्माजशास्त्र सार्माशजक 
लोकशाहीच्या भक्कर्म पायावर आधारलेले आहे. त्यानंा अशभिेत असलेल्या शोषणरु्मक्त/कृशष-औद्योशगक 
सर्माजार्मध्ये रु्मक्त व शनभमयपणे र्मत िशतपादनास र्मोकळीक आहे. लोकशाही ही केवळ शासनिणाली नव्हे, 
तर जीवनशनष्ठा म्हणून शवकशसत करण्यावर त्याचंा भर आहे. 
 

त्याचं्या लोकशाही सर्माजात नवी सर्मताशधशष्ठत सर्माजरचना आहे. शिैशणक व आर्तथक 
र्मागासलेपणा हा लोकशाहीच्या शवकासार्मध्ये अडसर ठरू नये, अशी त्याचंी धारणा होती. सार्माशजक 
न्यायर्मूल्याचंी जपणूक करीत ते स्वातंत्र्य, सर्मता व बधुंता शन सार्माशजक न्याय या तत्त्वावर आधाशरत 
लोकशाहीचे स्वप्न रेखाटताना शदसतात. भारतार्मध्ये शतसऱ्या जगाला िेरक व आदशमवत ठरावी अशी 
‘राजकीय ससं्कृती’ शवकशसत करावी असे त्यानंा वाटे. 
 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचें उदारर्मतवादी राजकीय शवचार, त्यानंी चालशवलेल्या सार्माशजक 
आंदोलनातून अशधक िगल्भ झाले आहेत. र्माक्समसारख्या शवचारवतंाने राजकीय अथमशास्त्राची पारंपशरक 
चौकट सोडली नव्हती. परंतु डॉ. बाबसाहेब आबंेडकरानंी राजकीय सर्माजशास्त्रज्ञािर्माणे भारतीय 
राज्यशास्त्राची सर्माजशास्त्राशी सागंड घालून त्यातून ‘सार्माशजक लोकशाही’ च्या सकंल्पनेचा शवकास केला 
आहे. 
 

भारतीय जीवनर्मूल्यावंर श्रद्धा ठेवनू नैशतक व आध्यास्त्र्मक र्मूल्याचें बीजारोपण करत ते सार्माशजक 
लोकशाहीची संकल्पना शवकशसत करतात. सार्मान्य र्माणसाचे सुसंवादी र्मूल्यर्मापनसार्मथ्यम शवकशसत करणे 
आवश्यक आहे. सार्माशजक लोकशाही ित्येक नागशरकाच्या र्मताचा आदर करते; त्यातून दीनदुबळ्याचे 
िश्न र्माडंण्याचे सवमसर्मावशेक रूप शवकशसत व्हाव,े अशी त्याचंी श्रद्धा होती. भारतीय र्मानवतावादास ते 
उदारर्मतवादी शवचाराचंी जोड देतात. त्यातून स्वातंत्र्य, सर्मता व बधुंतेचा गोफ शवणतात व सार्माशजक 
न्यायाच्या िस्थापनेचा दृढ शनधार व्यक्त करतात. त्याचं्या सार्माशजक लोकशाहीर्मध्ये ित्येकाला शवचार व 
कृतीचे स्वातंत्र्य आहे. त्यातून व्यस्क्तशवकासाचा र्मागम सुलभ व्हावा असे त्यानंा वाटे. सर्मग्र सर्माजाच्या 
पशरपूणम शवकासाचा र्मंत्र पेरणे व सवांना एकाच पातळीवर आणणे, हे त्याचें दीघमकालीन लक्ष्य होते. 
सद् सद् शववके बदु्धीतून कायम करणारा नवा िज्ञावतं सर्माज शनर्माण व्हावा व उदारर्मतवादी लोकशाही 
र्मूल्यातून एक नव ेस्वप्न फुलाव,े ही त्याचंी युगधारणा होती. 
 

नैशतक र्मूल्याचं्या आधारे सर्माजात र्मानवतेचे अिरतत्त्व शवकशसत होऊन, सर्मता व न्यायाच्या 
आधारे शवकासाच्या िवाहात सवांना सार्मील करणे; ही काळाची गरज र्मानून त्यानंी लोकशाही सर्माजाचे 
शचत्र रेखाटले. त्याचं्या कल्याणकारी राज्यात राजकीय स्वातंत्र्याइतकेच सार्माशजक व आर्तथक न्यायाचेही 
शततकेच र्महत्त्व आहे. राजकीय व्यवस्थेतून सार्माशजक व आर्तथक न्यायाची हर्मी देता आली नाही; तर लोक 



 
अनुक्रमणिका 

या देशातील लोकशाहीचा र्मनोरा उद् ध्वस्त केल्याशशवाय राहणार नाहीत, हा त्यानंी शदलेला इशारा 
र्महत्त्वाचा असून त्यार्मध्ये अधंःकारातून बाहेर पडण्याचे सार्मथ्यम आहे. त्यारु्मळे ‘तमसोऽमा ज्योणतगुमय’ या 
सुभाशषतािर्माणे त्याचें राजकीय सर्माजशास्त्र, स्वतःचे एक स्वयंभ ूशसद्धातंरूप घेऊन िकटताना शदसते. 
 

या सवम चचेचा शनष्ट्कषम असा की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें राजकीय सर्माजशास्त्र सूयासारखे 
स्वयंभ ू आहे. र्मानवतेच्या ज्योती िज्ज्वशलत करीत, र्माणसातील र्माणसूपण व शववकेाचे जागरण करीत 
त्याचें शवचार सार्माशजक लोकशाहीचे एक युगीन चैतन्य येणे शक्य नाही. जनर्मताच्या जाणीवजागृतीतून 
सार्माशजक लोकशाहीचे हे लेणे कोरता येणे शक्य नाही. जनर्मताच्या जाणीवजागतृीतून सार्माशजक 
लोकशाहीचे हे स्वप्न एकशवसाव्या शतकात तरी साकारता येईल काय? हा खरा िश्न होय. 
 

♦♦ 
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रार्कीयनिंतन 
 
न्या. आर. आर. भोळे : उच्च न्यायालयाचे सेवाशनवृत्त न्यायर्मूती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें शनकटवती अनुयायी आशण बाबासाहेबानंी 
स्थापन केलेल्या पी. ई. सोसायटीचे अध्यि. बाबासाहेबानंी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र र्मजूर पिाचे उरे्मदवार म्हणून रु्मंबई शवधान सभेवर १९३६ साली 
सदस्य म्हणून शनवड. १९८० साली लोकसभेचे सदस्य म्हणून शनवड. शवद्याथीदशपेासून डॉ. आंबडेकराचं्या चळवळीत सशिय. र्महाराष्ट्र शासनाने 
१९७५ साली शनयुक्त केलेल्या वेतन आयोगाचे अध्यि. अनेक अशतर्महत्त्वाच्या सरकारी आशण शनर्मसरकारी पदावंर कायम. अरे्मशरका, युरोप, 
ऑस्रेशलया इत्यादी देशाचंा िवास, सार्माशजक, आर्तथक शवषयावंर शवपलु लेखन. र्मंडल आयोगाचे सदस्य म्हणून र्मौशलक कार्मशगरी. २३ ऑगस्ट 
१९९३ रोजी शनधन. न्या. भोळे यानंी त्याचं्या शनधनापूवी शलशहलेला हा बहुधा शवेटचाच लेख असावा. 
 
९ 
 
स्वतंत्र मरू्रपक्ष आणि मंुबई णवधानसभा 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
ते असे शदवस होते जेव्हा शिशटश लोक भारतावर राज्य करीत होते; आशण ते शदवस भारतात आशण 
भारताबाहेर १९५८ पासून १९३५ पयंत भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी चाललेल्या लढ्याच्या प्रहसक आशण 
अप्रहसक र्माशलकेचे शदवस होते. ते असेसुद्धा शदवस होते; जेव्हा सवम भारतातील लोकाचें जाती आशण 
उपजातींर्मध्ये वगीकरण करण्यात आले होते आशण जर्मातींचे सर्मस्तर आशण शिशतजलंब असे वगीकरण 
करण्यात आले होते आशण ित्येक जात आशण उपजात दुसऱ्या जातीपेिा श्रेष्ठ असल्याचा दावा करीत होती. 
अस्पृश्य लोकसुद्धा प्रहदू रूढीिर्माणे जाती-जातीपेिा शवभागलेले होते आशण ते या शशडीच्या सवांत शवेटच्या 
पायरीवर होते. त्यानंी सार्माशजक, आर्तथक, शिैशणक आशण अथातच राजकीयदृष्ट्या जास्तीत जास्त दुःखे 
भोगली. ते र्महाराष्ट्र आशण इतर राज्याचं्या ित्येक खेड्यार्मध्ये कर्मीअशधक स्वरूपात बधंपशत्रत र्मजूर म्हणून 
कार्म करीत होते. त्यानंा ित्येक खेड्याबाहेर बशहष्ट्कृत लोक म्हणून फेकून देण्यात आले होते. खेड्यारं्मध्ये 
आशण खेड्याबाहेर त्यानंा सक्तीने घाणेरडे कार्म करावयास भाग पाडण्यात येत होते. जगाच्या कोणत्याही 
देशातील ‘सवमहारा’ शवभागापेिा त्याचंी स्स्थती अत्यंत वाईट होती. ते असे शदवस होते जेव्हा; अस्पृश्य लोक 
आपल्या सार्मान्य र्मानवी हक्काचं्या आशण इतर हक्काचं्या स्वातंत्र्यासाठी झगडत होते. लोकाचं्या आशण 
शवशषेतः अस्पशृ्याचं्या आशण र्मागासवगाच्या या पाश्वमभरू्मीवर आशण स्स्थतीवर १९३५ चा भारत शासन 
अशधशनयर्म संर्मत करण्यात आला आशण तो कायमवाहीत आला. रंु्मबई शवधानसभेची पशहली बैठक १९ जुलै 
१९३७ रोजी पुणे येथे भरशवण्यात आली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी ऑगस्ट, १९३६ र्मध्ये एक 
नवा राजकीय पि (स्वतंत्र र्मजूर पि) संघशटत केला होता. तेव्हा ते या पददशलत, अस्पृश्याचं्या आशण 
र्मागासवगींच्या आत्र्मिशतष्ठेसाठी आशण स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या र्महात्र्मा गाधंीजींची आर्मच्या लढ्याला 
र्मोठी सहानुभतूी होती आशण काँगे्रस पिार्मध्ये काही कायमिर्माचंी योजना करून तेसुद्धा या चळवळीला 
साहाय्य करीत होते. 
 

स्वतंत्र र्मजूर पिाच्या शनर्तर्मतीची पशरणती सवणम प्रहदंूच्या सरंजार्मशाहीतून आशण त्याचं्या नृशसं 
दुराग्रहातून; आशण भारतीय लोकसंख्येच्या बहुसंख्य लोकाचें सवमसाधारण र्मानवी हक्क दडपून टाकणाऱ्या 
िूर रूढी याचं्यातून बाहेर पडण्यासाठी सुर्मारे दीड दशक डॉ. आबंेडकर यांनी चालशवलेल्या लढ्यार्मध्ये 
झाली. र्मकू अशा अस्पृश्यवगाला जागतृ करण्यासाठी चाललेल्या डॉ. आंबेडकराचं्या चळवळीचे र्महत्त्वाचे 
टप्पे आशण घटना, प्रहदू म्हणनू आर्मच्या कायदेशीर हक्काचंी आग्रहपूवमक र्मागणी करण्याने सुरू झाल्या. त्या 
म्हणजे, प्रहदू म्हणून देवालयात िवेश करणे, सावमजशनक तलावातूंन आशण खेड्यातील शवहीरींतून शपण्याचे 
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पाणी शर्मळशवणे, चागंले कपडे अंगात घालणे, खेड्यातील घाण कार्म सोडून देणे, फराळाच्या दुकानातून 
वस्तू शर्मळणे, सभ्य र्मानवी िाणी म्हणनू खेड्यातील रस्त्यावरून चालता येणे, खेडुतासंाठी आशण 
खेड्यासंाठी केलेल्या कार्मासाठी र्मजुरी शर्मळणे वगैरे. यार्मध्ये र्महाड येथील चवदार तळ्याचा १९२७ र्मधील 
सत्याग्रह, त्याच वषी र्मनुस्र्मतृी जाळणे, १९३० र्मधील नाशशक येथील काळारार्म र्मंशदर सत्याग्रह, जुडीकर 
सत्याग्रह आशण सतत चाललेल्या इतर अनेक चळवळींचा सर्मावशे आहे. आर्मच्या चळवळींरु्मळे त्यावळेी 
अशनयंशत्रत वैरभावाने पछाडलेल्या सवणम प्रहदंूच्या सेना आर्मच्याशवरुद्ध रु्मक्तपणे सोडण्यात आल्या; जेव्हा 
आम्ही सगळीकडे अल्पसंख्य होतो. नंतर आर्मच्या िशतशनशधत्वासाठी शवभक्त र्मतदार-संघाच्या िश्नावर 
गोलरे्मज पशरषदेर्मध्ये गाधंीजी आशण काँगे्रस व डॉ. आबंेडकर याचं्यार्मध्ये संघषम सुरू झाला. १९३२ र्मध्ये 
पुण्याला गाधंींचा उपवास आशण पुणे-करार घडून आला. या सवांचा पशरणार्म ित्येक खेड्यार्मध्ये सवणम प्रहदू 
काँगे्रसवाले आशण दशलत याचं्यार्मध्ये तणातणी आशण वैरभाव शनर्माण होण्यात आला. नंतर १९३६ र्मध्ये 
येवला पशरषद झाली आशण १९३६ र्मध्ये पुणे युवा पशरषद झाली. आम्ही प्रहदूधर्मम सोडणार अशी डॉ. 
आंबेडकराचंी घोषणा झाली. यारु्मळे वैरभावार्मध्ये आणखी वाढ झाली आशण आर्मच्या चळवळीर्मध्ये तणाव 
आशण प्रहसेची भीती सवमत्र पसरून राशहली. आम्ही आर्मची छळवादातून रु्मक्तता आशण आत्र्मिशतष्ठेची 
चळवळ चालवीत असताना आम्हाला शकती यातना आशण झगडे यानंा खेड्यातून तोंड द्याव े लागले; हे 
फक्त आम्हालाच ठाऊक आहे. या घटनाचं्या पाश्वमभरू्मीवर आम्ही स्वतंत्र र्मजूरपि स्थापन केला आशण 
१९३६ र्मधील शनवडणकुा लढशवल्या. 
 

शकेडो वषांच्या सरंजार्मशाही आशण िाह्मणशाहीनंतर भारत शासन अशधशनयर्म १९३५ नुसार 
र्मयाशदत र्मताशधकाराखाली रंु्मबई शवधानसभेसाठी आशण शभन्न राज्याचं्या िाशंतक शवधानसभासंाठी १९३६ 
साली आर्मच्या देशार्मध्ये तशा िकारची पशहलीच शनवडणूक झाली. त्यावळेच्या र्मध्यिातं आशण वऱ्हाड 
आशण इतर िातंातंील रंु्मबई इलाख्यातील शनवडणुका लढशवण्यासाठी डॉ. भी. रा. आंबेडकर यांनी हा पि 
स्थापन केला होता. शवधानसभारं्मधील आर्मदार म्हणून आर्मच्या स्वातंत्र्यलढा सतत पुढे चालू ठेवण्याचा हा 
भाग होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी स्थापन केलेल्या या संघटनेच्या अशखल भारतीय कायमकारी 
सशर्मतीचा र्मी सभासद होतो आशण पुणे शजल्ह्याचा िरु्मख होतो. ज्या कुणाला पिाचा कायमिर्म र्मान्य होता; 
त्याला पिाचे िार रु्मक्त होते. तो अनुसूशचत जाती आशण सर्माजातील इतर दुबळ्या शवभागासंाठी पशररुद्ध 
नव्हता. वस्तुतः अनेक न-अनुसूशचत जातींनी, शवशषेतः कायस्थ-िभ ू आशण िाह्मण या जातीतून आशण 
र्मराठा आशण शन-र्मराठा जातीतील लोकानंी आर्मच्या पिात िवशे केला. पिाचे नाव हेतूपुरस्सर व्यापक 
आधारावर होते आशण पिाचा कायमिर्म अशा रीतीने आखण्यात आला होता की; सवम वगम आशण दशलत आशण 
अनुसूशचत जाती याचं्यार्मधील राजकीय सहकायाला वाव शर्मळावा. 
 

रंु्मबई शवधानसभेसाठी पणेु-करार आशण भारत शासन अशधशनयर्म १९३५ च्या तरतुदीनुसार 
शनवडणुका झाल्यावर स्वतंत्र र्मजूर पिाने १८ जागा प्रजकल्या. त्यार्मध्ये न-अनुसूशचत सदस्याचंासुद्धा 
सर्मावशे होता. र्मी पुणे शजल्हा शवभागार्मधून शनवडून आलो होतो. शवधानसभेर्मध्ये स्वतंत्र र्मजूर पि हा दुसरा 
सवांत र्मोठा पि होता. शवरुद्ध बाजूला पशहला र्मोठा पि ‘रु्मस्स्लर्म लीग’ हा होता आशण त्याचें नेते सर 
देहलवी हे होते. स्वतंत्र र्मजूर पिाचे नेते होते. डॉ. भी. रा. आबंेडकर आशण गृहार्मध्ये र्मी उपनेता होतो. 
 

स्वतंत्र र्मजूरपि अशा र्मताचा होता की, भारताचे नव ेसशंवधान ते म्हणजे, भारत शासन अशधशनयर्म 
हे दोषपूणम होते आशण पूणम जबाबदार शासनासाठी ते तोकडे पडत होते. काँगे्रस पिाचेसुद्धा या संशवधानाने 
सर्माधान झाले नव्हते; आशण ते र्मोडून टाकण्याचा त्याचंा शनधार होता. पशहल्यादंा त्यानंी कायालय 
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स्वीकारले नाही, परंतु र्मागाहून जुलै, १९३७ र्मध्ये त्यानंी शासन बनशवले; तेव्हा सर धनजी शहा कूपर इतर 
र्मंत्र्यासंह रु्मख्यर्मंत्री झाले. ते लोक काही काळ शासन चालवीत होते. सर धनजी शहानंी डॉ. आंबेडकर 
यानंा आर्मंत्रण शदले होते, पण ते त्यानी नाकारले. कारण ते अशा र्मताचे होते की, सर धनजी शहाच्या 
शासनाला बहुसंख्याकाचंा पाप्रठबा नव्हता. आशण म्हणून ते शवशधग्राह्य शासन नव्हते. आर्मच्या पिाने म्हणनू 
शासनार्मध्ये िवशे केला नाही. आर्मच्या पिाने शिसदनाच्या संस्थेला आिेप घेतला आशण अशी इच्छा व्यक्त 
केली की, राज्यपालाचं्या शवशषे आणीबाणीच्या शक्ती; जबाबदार शासन शनू्य करण्यासाठी वापरण्यात 
येऊ नयेत. स्वतंत्र आशण संपूणम जीवनाच्या र्मागातील सवम अडथळे दूर करण्यासाठी आशण कोणत्याही 
वगाला अन्यायकारक होणारी आर्तथक व्यवस्था बदलण्यासाठी आम्ही ियत्न करणार होतो. पि कुळानंा 
आशण कजमदारानंा संरिण देणार होता आशण औद्योशगक कार्मगाराचंा लाभ कृशषिेशत्रय कार्मगारापंयंत 
वाढशवणार होता. आम्ही कराधान, शशिण, कृशषशवषयक आशण इतर सुधारणासंह याचें कायमिर्म आखलेले 
होते. त्या काळात कुटंुब-शनयोजनावरसुद्धा आर्मचा कटाि होता. र्मागाहून १९४२ साली आम्ही शडे्यूल्ड 
कास्ट फेडरेशन [अनुसूशचत जाती र्महासंघ], जो िस्थाशपत केला; त्याची उशद्दिे स्वतंत्र र्मजूर पिापेिा 
वगेळी होती. र्मी त्याच्या कायमकारी सशर्मतीचा एक सदस्य होतो. शिप्स शशिर्मंडळाने भारताला भेट शदली 
होती. आम्ही अनुसूशचत जातींचे िशतशनशधत्व करीत नाही, असे डॉ. आबंेडकर यानंी त्यानंी साशंगवयास 
सुरुवात केली आशण ते आम्हाला अव्हेशरत होते. त्यानंतर यानंा शडे्यूल्ड कास्ट फेडरेशनची [अनुसूशचत 
जाती र्महासंघ] शनर्तर्मती करणे आम्हाला भाग पडले. १९४२ र्मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या शडे्यूल्ड 
कास्ट फेडरेशनची उशद्दिे नागपूर येथील वार्तषक सभेर्मध्ये ठरशवण्यात आली. ती होती अनुसूशचत जातींनी 
भारताच्या राष्ट्रीय जीवनार्मध्ये वगेळी अस्स्र्मता आशण स्वतंत्र अस्स्तत्व िाप्त करून घेणे. स्वतंत्र र्मजूर 
पिािर्माणे ह्या पिाची उशद्दि ेसर्मान होती जशी; आपले राजकीय, आर्तथक आशण सार्माशजक हक्क ज्याला ते 
त्याचं्या गरजािंर्माणे, संख्येिर्माणे आशण र्महत्त्वारु्मळे पात्र आहेत िाप्त करून घेणे. स्वतंत्र भारतार्मध्ये 
राजकीय शूद्र आशण सार्माशजक बशहष्ट्कृत म्हणून जीवन व्यतीत करण्याची त्यानंा इच्छा नव्हती. 
 

डॉ. आबंेडकर याचंी आशण आर्मची; त्या काळातील आर्मच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील प्रचता स्वतंत्र 
भारतार्मध्ये आर्मचे हक्क शनशश्चत करून घेण्याची होती. आम्हालासुद्धा स्वतंत्र भारत हवा होता. म्हणनू र्मी 
१९४६ नंतर शवधानसभेच्या शनवडणुकानंतर पणेु येथे भरलेल्या शवधानसभा अशधवशेनाशवरुद्ध जुलै १९४६ 
र्मध्ये पुणे येथे सत्याग्रह घडवनू आणला होता. आर्मच्या सतत चालू राशहलेल्या आशण दीघम सत्याग्रहारु्मळे 
आशण त्याला शर्मळालेल्या र्मोठ्या िशसद्धीरु्मळे शवधानसभा अशनशश्चत काळपयंत पुढे ढकलावी लागली होती. 
आम्ही यशस्वी झालो होतो. स्वतंत्र भारतातील आर्मचे हक्क आशण आर्मचे स्थान जाणनू घेण्यासाठीच फक्त 
हा सत्याग्रह होता. आर्मच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे ते, सातत्याने पुढे जाणे होते. 
 

म्हणून स्वातंत्र्यासाठी आशण अस्पृश्यवगम आशण र्मागासवगम याचं्या सार्माशजक, आर्तथक आशण 
राजकीय उत्थापनासाठी आंदोलने, चळवळी आशण लढे याचं्या र्माशलकाचं्या पाश्वमभरू्मीवर स्वतंत्र र्मजूर 
पिाची स्थापन करण्यात आली होती. बाबासाहेबानी सुर्मारे १९२४ साली सुरू केलेल्या चळवळींच्या 
र्माशलकेतील दुव्यापैकी तो एक दुवा होता. प्रहदू धर्माच्या र्मजुंरीने अनुसूशचत जातींना ‘भदूास’ म्हणनू 
वागशवण्यात येत होते आशण त्यानंा जीवनाच्या कोणत्याही िेत्रात िशासन तर सोडूनच द्या; कोणतेही 
स्वातंत्र्य नव्हते, स्वायत्तता नव्हती, संधी नव्हती, सर्मानता नव्हती. डॉ. आबंेडकर आशण त्यांचा अस्पृश्यवगम 
आशण र्मागासवगम याचं्या; स्वातंत्र्यासाठी लढा याचंा उदय होण्यापूवी, र्महात्र्मा फुले आशण श्री शाहूछत्रपती 
चळवळ करीत होते. अस्पशृ्यवगम आशण र्मागासवगम; जो राष्ट्रार्मध्ये २५ टके्क + ५२ टके्क होता; त्याला हजारो 
वष े शवशषेाशधकार िाप्त झालेल्या वशरष्ठ वगांनी दाबून टाकले होते आशण त्यानंा अशी धर्मकी शदली होती 
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की, प्रहदु धर्माच्या संर्मतीिर्माणे त्यानंी वागणूक केली पाशहजे आशण आचार पाळले पाशहजेत. जर अस्पृश्य 
लोक नीट वागले नाहीत तर ते नरकात जातील. हे असे हजारो वष े चाललेले होते आशण हजारो वष े
अस्पृश्य लोकानंी आशण र्मागासवगांनी आपले स्वातंत्र्य गर्मावले होते. अशा पशरस्स्थतीर्मध्ये स्वातंत्र्यासाठी 
त्यानंा कोणता लढा करणे शक्यच नव्हते; कारण रु्मक्या जनावरार्मध्ये ते दुःख सहन करीत होते. ही हजारो 
वष ेत्यानंी गुलार्मशगरीचा शबल्ला आपल्या छातीवर धारण केला होता. म्हणून स्वातंत्र्यासाठी हा लढा होता. 
तेव्हा काँगे्रस पि राजकीय स्वातंत्र्याची चळवळ करीत होता; कारण सुर्मारे १५० वष े शिशटश लोक या 
देशावर राज्य करीत होते. काँगे्रस पिाच्या म्हणण्यािर्माणे शिशटशाचं्या भारतातील उदयाबरोबर या देशानंी 
आपले स्वातंत्र्य गर्माशवले. म्हणून शिशटश िशासन आशण साम्राज्यवाद याचं्या तावडीतून स्वातंत्र्य 
शर्मळशवण्यासाठी ते लढत होते. आम्हालासुद्धा ते स्वातंत्र्य हव ेहोते, परंतु आम्ही आर्मच्याच देशार्मध्ये गुलार्म 
होतो. म्हणून डॉ. आंबेडकर, ज्यानंी गतकाळातील हजारो वष े आपले स्वातंत्र्य गर्मशवले होते; त्या 
लोकाचं्या स्वातंत्र्यासाठी लढत होते. अस्पशृ्य लोक आशण र्मागासवगम यानंा खेड्यातूंन शभिा र्मागणे आशण 
जनावराचें र्मृत देह वाहून नेणे आशण खाणे; भाग पाडण्यात आले होते. त्यानंा खेड्यातंील सवम घाणेरडे कार्म 
कराव ेलागत होते. त्यानंा कोणतेही सार्माशजक, आर्तथक प्रकवा शिैशणक अशधकार नव्हते. ते रं्मशदरात िवशे 
करू शकत नव्हते. ते सावमजशनक शवशहरीतून पाणी काढू शकत नव्हते. ते खेड्यातील रस्त्यातून चालू शकत 
नव्हते आशण चागंले कपडे आशण दाशगने अंगावर घालू शकत नव्हते. चहा-फराळाच्या दुकानात त्यानंा बंदी 
होती. त्याचं्या लग्नाच्या वरातीला बंदी होती. त्यानंा जवळजवळ कोणतेच सार्माशजक, आर्तथक आशण 
राजकीय हक्क नव्हते. आम्ही जे कुणी स्वतंत्र र्मजूर पिाचे म्हणून शवधानसभेर्मध्ये सभासद होतो आशण डॉ. 
आंबेडकर याचें अनुयायी होतो; ते आम्ही स्वतंत्र र्मजूर पि स्थापन होण्यापूवी खेड्याखेड्यारं्मधून 
चाललेल्या चळवळीर्मध्ये गंुतलेले होतो. पाण्यासाठी, खेड्यातील घाणेरडी कारे्म नि करण्यासाठी, 
खेड्यातूंन भीक र्मागणे बंद करण्यासाठी आशण र्मानवी व सार्माशजक सवमसाधारण हक्कासंाठी आम्ही ठार्मपणे 
र्मागणी करीत होतो. खेड्यातंील आशण शहरातीलसुद्धा आर्मच्या चळवळींचा पशरणार्म म्हणून आर्मच्यापैकी 
पुष्ट्कळानंी दुःख भोगले आहे. खेड्यातंील आर्मच्या सभा सवणम प्रहदंूनी शदलेल्या धर्मक्याखाली भरत असत. 
र्मार्झ्या स्वतःवर पुणे शजल्हा, पुणे शहर आशण र्महाराष्ट्रातील इतर शठकाणी सवणम प्रहदंूनी सहा-सात वळेा 
हल्ला केला होता. इ. स. १९३५ पूवी आशण नंतरही १९५२ पयंत र्महाराष्ट्राच्या खेड्यातूंन आशण 
िातंातूंनसुद्धा आम्ही चालवीत होतो ती चळवळ, ही अशी धोकादायक होती. सुर्मारे १९३३ सालापासून तो 
१९५६ सालापयंत र्मी या चळवळीर्मध्ये अत्यंत सशियपणे गंुतलेलो होतो आशण र्मी न्यायर्मंडळात जाण्यापूवी 
संपूणम भारतात आशण १९४३ साली जेव्हा त्याच्यावर बॉम्बगोळ्याचंा वषाव होत होता; अशा इंग्लंडर्मध्ये आशण 
अरे्मशरकालाही गेलो होतो. 
 

आर्मच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या र्मध्यावर ऑक्टोबर, १९३५ र्मध्ये नाशशक शजल्ह्यातील येवला येथे डॉ. 
आंबेडकर यानंी घोषणा केली की, प्रहदू धर्मम आशण त्याची गुलार्मशगरी याचंा अस्पशृ्य लोकानंा वीट आलेला 
आहे आशण म्हणनू ते प्रहदू धर्माचा त्याग करणार आहेत. इ.स. १९३५ च्या ऑक्टोबरर्मध्ये हे घडले. १९३६ 
सालच्या जानेवारी र्मशहन्यात पुणे येथे र्मी भरशवलेल्या युवक पशरषदेर्मध्ये डॉ. आंबेडकर यानंी या घोषणेचा 
पुनरुच्चार केला. आम्हाला आर्मच्या लोकासंाठी आत्र्मिशतष्ठा आशण आत्र्मशवश्वास िाप्त करून द्यावयाचा 
होता आशण गुलार्मशगरीच्या बडे्या तोडावयाच्या होत्या. र्महात्र्मा गाधंी अस्पृश्याचं्या हक्कानंा पाप्रठबा देत होते, 
परंतु दुदैवाने त्यानंा जाशतव्यवस्थेचे सहअस्स्तत्वसुद्धा हव े होते. त्यानंा सवणम प्रहदंूचे हृदयपशरवतमन 
करावयाचे होते. आजही त्यात बदल झालेला नाही. तथाशप त्याचें ध्येय शिशटश साम्राज्यवादाच्या 
जोखडातून भारताला राजकीय स्वातंत्र्य शर्मळवनू देण्याचे होते. म्हणून त्याचें सवम कायमिर्म सवणम प्रहदंूना 
खूष करण्याच्या शदशनेे घडत होते. इतर लोकशाहीिधान सार्माशजक कायमिर्म दूर सारले जात होते. १९३५ 
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साली वधा येथील गाधंी आश्रर्मार्मध्ये राहण्याचा आशण १९३५ साली र्महादेवभाई देसाई याचं्याबरोबर 
कर्मीअशधक िर्माणात त्याचंा खासगी शचटणीस म्हणून कार्म करण्याचा, र्मला शवशषे सन्र्मान िाप्त झाला 
होता. म्हणून काँगे्रस पिातील सवम र्मोठ्या पढुाऱ्याशंी र्माझे संभाषण झाले होते. ते र्महात्र्माजींना 
भेटण्यासाठी आश्रर्मात येत असत. र्मी त्यानंा ओळखत होतो. गाधंीजी अशा र्मताचे होते की, अनुसूशचत 
जातींना सर्माजातील त्याचं्या शवशशि स्स्थतीरु्मळे आशण ते ज्या पशरस्स्थतीर्मध्ये राहात होते; त्यारु्मळे 
शासनाच्या सहकायाची जरूर आवश्यकता होती. ते अशासुद्धा र्मताचे होते की, १९३६ सालच्या 
शनवडणुकीसाठी काँगे्रस पिाने अनुसूशचत उरे्मदवारानंा काँगे्रस शतशकटावर उभे केले नसते; तर अशधक बरे 
झाले असते. अशी ती पुणे कराराची चेतना होती. परंतु दुदैवाने सरदार वल्लभभाई पटेल या दृशिकोणाशी 
सहभागी झाले नाहीत. अस्पृश्य लोक प्रहदू धर्माचा त्याग करतील अशी घोषणा ज्या डॉ. आंबेडकर यानंी 
केली होती; त्याचं्या नेतृत्वाखाली धर्मांतरासाठी चाललेल्या आर्मच्या चळवळीच्या धर्मकीने ते कर्मी-अशधक 
िर्माणात अतंरशनरोशधत झाले होते. त्याचं्या म्हणण्यािर्माणे ज्यानंा प्रहदु धर्मम सोडावयाचा होता ते पुणे 
करारानुसार कोणत्याही हक्काची र्मागणी करू शकत नव्हते. उघडपणे हा चुकीचा शनष्ट्कषम होता. या आशण 
इतर शवषयावर र्माझा र्महात्र्माजी आशण सरदार वल्लभभाई पटेल याचं्याशी थोडा पत्रव्यवहार झाला होता; 
आशण हा र्माझा पत्रव्यवहार आता नवी शदल्ली येथील पशंडत जवाहरलाल नेहरू स्र्मतृी वस्तुसंग्रहालय आशण 
गं्रथालय येथे आहे. त्यानंी वरील दृिीकोन स्वीकारलेला होता. इ.स. १९३६ र्मधील शवधानसभेच्या 
शनवडणुकापूंवी पुणे आशण रंु्मबई येथे चाललेल्या शवधानसभा अशधवशेनाच्या अशधवशेनारं्मध्ये आशण र्मानवी 
हक्क आशण स्वातंत्र्यासाठी चाललेल्या आर्मच्या लढ्यार्मध्ये काँगे्रस पि आशण त्याचें नेते आशण पुष्ट्कळ िसंगी 
र्महात्र्मा गाधंी सुद्धा, याचं्याबरोबर पुष्ट्कळदा परस्पर-शवश्वासाबाबत पेचिसगं आर्मच्या अनुभवाला आले. 
त्या शदवसारं्मध्ये फक्त तोच एक पि होता; आशण आर्मचा पि शनवडणुकीच्या पद्धतीच्या संबधंात, 
शवधानसभा आशण िशासन याचं्यार्मध्ये सहभागी होण्यासाठी शवधानसभा आशण स्थाशनक र्मंडळे यार्मध्ये 
अनुसूशचत जातींना जागाचें आरिण देऊन संयुक्त र्मतदारसंघ असावा; अशी सायर्मन आयोगासर्मोर डॉ. 
आंबेडकर याचंी पशहली र्मागणी होती. परंतु र्महात्र्मा गाधंी आशण काँगे्रस पि यानंी आर्मच्या र्मागणीला शवरोध 
केला; कारण आम्ही बशहष्ट्कृत लोक असलो तरी प्रहदु लोकाचंाच भाग होतो. तथाशप रु्मसलर्मानाकंडे 
पाहाण्याचा त्याचंा दृशिकोन ठार्म होता आशण त्यानंा त्यानंी कोरा धनादेश शदला होता. हाच दृशिकोण १९३० 
र्मध्ये गोलरे्मज पशरषदेच्या कार्मकाजार्मध्येसुद्धा व पुढेही काँगे्रस पिाने िदर्तशत केला होता. अशा वैरभावी 
दृशिकोनारु्मळे आशण परस्परशवश्वासाच्या अभावारु्मळे नंतर गोलरे्मज पशरषदेर्मध्ये डॉ. आंबेडकरानंा शवभक्त 
र्मतदारसंघाची र्मागणी करणे भाग पडले होते. त्याचा पशरणार्म म्हणजे पंतिधान यानंी आर्मची र्मागणी र्मान्य 
करून शदलेला शनवाडा आशण पशरणार्मतः र्महात्र्माजींचा उपवास आशण र्मग पणेु करार! त्यानंतर १९३६ 
साली पणेु करारानुसार सवम िातंाचं्या शवधानसभासंाठी शनवडणुका घडून आल्या. काँगे्रस पि, त्याचिर्माणे 
आर्मचा स्वतंत्र र्मजूर पि यानंी शवधानसभेसाठी लढशवलेल्या शनवडणकुा म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी 
लढा आशण स्वतंत्र भारतातील गुलार्मशगरीतून िाप्त करावयाच्या स्वातंत्र्याचा लढा, याचेंच सातत्य चालू 
ठेवले होते. 
 

आम्हाला; जे आम्ही दडपलेले आशण पददशलत होतो, त्यानंा भारताचे स्वातंत्र्य घालून शदलेल्या 
गृहीत कृत्यािर्माणे कुणा शवशशि शासन-िकाराशी प्रकवा सार्माशजक संघटनेशी बाधंले जाते असे वाटत 
नाही. बाह्य स्वातंत्र्य हे बहुसंख्याकावंर अवलंबून राहाणाऱ्या अल्पसखं्याकाचंी अंतगमत गुलार्मशगरी आशण 
सार्माशजक व आर्तथक बधंन, राजकीय परावलंबन याचं्याशी अगदी शर्मळतेजुळते असते. देशाचे स्वातंत्र्य 
याचा अथम बाहेरून हुकूर्म केल्याशशवाय शासनाचा िकार आशण सार्माशजक व्यवस्था ठरशवता येण्याचे 
स्वातंत्र्य; याखेरीज दुसरे अशधक काही नाही. जर शासन आशण सर्माज; ज्याच्यासाठी जग, संयुक्त राष्ट्र े
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आशण आम्ही अनुसूशचत जाती, र्मागासवगम गरीब आशण पददशलत लोकाचं्या कल्याणासाठी भाडंत आहोत; 
त्याशवरुद्ध असेल; तर त्या स्वातंत्र्याला फारशी प्रकर्मत नाही. स्वतंत्र भारतार्मध्ये आता चालू आहे 
त्याच्यासारखी नसलेली नवी सर्माजव्यवस्था असेल काय? असे आम्ही शवचारले. आर्मच्यासाठी शतथे 
स्वातंत्र्य, स्वायत्तता आशण सर्मानता असेल काय? स्वातंत्र्य कशासाठी, स्वातंत्र्य कुणासाठी? असे िश्न 
आम्ही शवचारले होते. आर्मचा लोकाचं्या स्वातंत्र्यासाठी स्वातंत्र्यलढा होता. पददशलत सर्माजाचे 
पुनर्तनयोजन आम्हाला हव ेहोते. आर्मच्या स्वतंत्र भारतार्मध्ये अजून सर्माजाचे योग्य शनयोजन झालेले नाही 
आशण चाळीस वषानंतरही गरीब आशण पददशलत लोक अजूनही सर्मानता आशण बंधुता यासाठी कण्हत 
आहेत. योजनाचंा लाभ या गशरबाचं्या वगापयंत सगळा पोहोचत नाही. आम्हाला ससंदीय लोकशाही हवी 
होती. आशण लोकशाहीची सारतत्त्व े आहेत ती म्हणजे कायद्याचा अंर्मल, स्वतंत्र न्यायर्मंडळ, 
बहुसंख्याकाचंा अंर्मल, अल्पसंख्याकाचें संरिण आशण नीशतर्मान सुव्यवस्था, यासारखी काही इतर सारभतू 
घटकद्रव्ये; जे देश वाशंशकदृष्ट्या, भाशषकदृष्ट्या प्रकवा धार्तर्मकदृष्ट्या एकशजनसी नाहीत: अशा देशार्मध्ये 
बहुसंख्याकाचंा अंर्मल घातक होती. भारतार्मध्ये अंतगमत बाधंणी केलेली अशी कायर्मची सवणम प्रहदंूची 
बहुसंख्याक आहे. अल्पसंख्याक लोकाचंीसुद्धा अंतगमत बाधंणी केलेली आहे; आशण ते आहेत अनुसूशचत 
जाती, अनुसूशचत जनजाती, रु्मस्स्लर्म, शिश्चन, शीख; की जे भारतासारख्या देशात ते शनरंतर सवणम प्रहदंूच्या 
बहुसंख्याक अर्मलाखाली राहतील. शक्तीचा सहभाग सर्मस्तर आशण शितीजलंब असा शासनार्मध्ये, जे 
शासन लोकाचें, लोकाकंडून आशण लोकासंाठी आहे, असला पाशहजे; असा ज्यािर्माणे आहे, त्यािर्माणे 
र्मंशत्रर्मंडळार्मध्ये अल्पसंख्याकाचंा कर्मीपणा घेऊन सर्मावशे केला जाऊ नये. स्स्वत्झलंड आशण इतर 
देशारं्मध्ये आहे त्यािर्माणे अल्पसंख्याकाचं्या पसंतीचे र्मतं्री त्याचं्याकडे असलेच पाशहजेत. शतथे जर्ममन, 
स्वीस, िें च, स्वीस, इटाशलयन स्वीस आशण स्स्वत्सलंडर्मधील राजकीय शवभाग स्वायत्त आहेत, शतथे 
पशरषद शासन चालशवते आशण िर्माणाशी िशतशनशधत्वाने शतची शनवडणकू होते. भाशषक गटाचें ते राष्ट्रीय 
शासन आहे. पतंिधानाचंी जागा आळीपाळीने कायमकाशरणीच्या सदस्यानंा शर्मळते. शतथे सवमसंघाकंडून 
चालशवलेले असे ते शकर्मान शासन आहे आशण तेथील राजकीय शवभाग जवळजवळ सावमभौर्म आहेत. स्वीस 
शासन हे जगातील सवोत्तर्म शासन आहे आशण उत्पादनाला अग्रिर्म देऊन कर्मीत कर्मी शाशसत असे शासन 
आहे. शशवाय ते राज्य व्यक्तींचे शर्मळून बनलेले आहे आशण लोकशाहीतील राज्यासाठी, व्यक्ती असतात 
तसे नव्हे. व्यक्तींचे हक्क शतथे सवोच्च र्महत्त्वाचे आहेत. आर्मच्या देशार्मध्ये सुर्मारे २५ टके्क अनुसूशचत जाती 
आशण जनजाती आहेत आशण सुर्मारे ५२ टके्क र्मागासवगम आहे, ज्यानंा जवळजवळ कोणतेच सार्माशजक प्रकवा 
इतर कल्याणकारी हक्क नाहीत. 
 

स्वतंत्र र्मजूर रंु्मबई शवधानसभेतील कार्म हा आर्मच्या स्वातंत्र्यलढ्याचाच एक भाग होता. आम्ही 
अत्याचाराबद्दल, खेड्यातील सार्माशजक बशहष्ट्काराबद्दल, अस्पृश्यासंाठी शपण्याच्या पाण्याबद्दल, घरे आशण 
शशिणाबद्दल, नोकरी-व्यवसायाबद्दल, कृशष-कार्मगार आशण औद्योशगक कार्मगार याचं्याबद्दल 
शवधानसभेर्मध्ये िश्न उपस्स्थत केले. डॉ. आंबेडकर यानंी १९३७ च्या सप्टेंबरर्मध्ये खोती शनरास 
शवधायकेसुद्धा पनुस्थाशपत केली. आम्हाला कुळासंाठी वशहवाटीचे हक्क हव ेहोते. १९३८ च्या जानेवारीर्मध्ये 
आम्ही कुणबी लोकाचंी यात्रा संघशटत केली आशण कोकणातील सवम भागातूंन आशण इतर शजल्ह्यातूंन 
फाटके कपडे घातलेले आशण आपल्या हातात फक्त भाकरी घेतलेले शतेकरी या याते्रला आले होते. 
अलेक्झँडर, डॉक, चौपाटी आशण एस्प्लनेड र्मदैान इथे तो एक भव्य देखावा होता. डॉ. आंबेडकर, शार्मराव 
परुळेकर, अनंतराव शचते्र, र्मी स्वतः आशण इतर काहीजण शशिर्मंडळ बनून रु्मख्यर्मंत्र्याकंडे गेलो होतो. 
आम्ही शवशवध र्मागण्या सादर केल्या. स्वतंत्र र्मजूर पि शवधानसभेर्मध्ये स्थाशनक र्मंडळ अशधशनयर्माला 
केलेल्या सुधारणेतील ‘हशरजन’ शब्द गाळला जाण्यासाठी आवशेाने लढला होता. तो शब्द काँगे्रस पिाने 
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पुनःस्थाशपत केला होता. १९३८ सालच्या एशिल र्मशहन्यात राज्यकत्या पिाने रंु्मबई िांतापासून कनाटक 
शवभक्त करण्यात याव,े असा ठरावसुद्धा पुनःस्थाशपत केला होता स्वतंत्र र्मजूर पिाचे सदस्य म्हणून आम्ही 
या ठरावाला आवशेपूणम शवरोध केला होता. त्यारु्मळे आर्मच्या देशाचे शवकें द्रीकरण होईल. आपण आता 
स्वतंत्र भारतार्मध्ये भाशषक राज्याचें आशण ित्येक बाबतीत कर्मीअशधक िर्माणात स्वातंत्र्यासाठी आपला 
लढा देण्याचे काय पशरणार्म झाले आहेत, ते पाहात आहोत. कुणाला ठाऊक त्याचे अशंतर्म पशरणार्म कोणते 
होतील? त्याचं्याजवळ वगेळी संस्कृती आशण भाषा आहे म्हणून त्यानंा ित्येक बाबतीत स्वायत्त व्हावयाचे 
आहे. आर्मचा पि औद्योशगक शववाद शवधेयकार्मध्ये केलेल्या अनेक तरतुदींना आवशेपूणम शवरोध करीत होता. 
ते शवधेयक १९३८ सालच्या ३० सप्टेंबरला पुनःस्थाशपत करण्यात आले होते. शदनाकं ७ नोव्हेंबर, १९३८ 
रोजी आर्मच्या पिाने एक र्मोठा सपं घडवनू आणला आशण तो र्मोठा यशस्वी झाला. कार्मगार र्मदैानावरील 
आर्मची सभा आशण रंु्मबईच्या सवम भागातंील आर्मच्या सभा अत्यंत ित्यिकारी होत्या. अथात शतथे पोलीस 
गोळीबार झाला होता आशण आर्मची र्माणसे ठार र्मारण्यात आली होती. १९३७ र्मध्ये कुटंुबशनयोजनाच्या 
बाबतीत ठराव पुनःस्थाशपत करण्यार्मध्ये आम्ही पाशहलो होते. परंतु आश्चयमकारक गोि अशी होती की, 
लोकसंख्या हा एक शाप आहे हे न जाणता, कुटंुब शनयोजनाच्या आर्मच्या िस्तावाला काँगे्रस पिाने शवरोध 
केला होता. आता तर अशधकच वाईट स्स्थती आहे. आता त्याचें डोळे उघडले आहेत आशण कुटंुबशनयोजन 
शक्य तेवढे यशस्वी करण्यासाठी ते योजना आखीत आहेत. सावकारी अशधशनयर्म सुधारण्यासाठी आशण 
शवधानसभेर्मध्ये इतर उपयुक्त अशधशनयर्म पनुःस्थाशपत करण्यासाठी आम्ही ियत्न केले. अस्पशृ्य लोकाचं्या 
हालअपेिा दूर करण्यासाठी आशण त्यानंा शदवाणी आशण सार्माशजक हक्क शर्मळवनू देण्यासाठी र्मी एक 
शवधेयक पुनःस्थाशपत केले. शवधानसभेतील आर्मचे कार्म, आर्मचा स्वातंत्र्याचा लढा आशण आर्मचे या 
देशातील सवमसाधारण र्मानवी हक्क, यासाठी चाललेल्या लढ्याचेच सातत्याने ते पुढे जाणे होते आशण त्या 
काळात त्याला व्यापक िशसद्धी शर्मळाली होती. शवरोधी पिात असल्यारु्मळे आम्ही सगळेजण अशतशय 
लोकशिय होतो. 
 

१९३७ साली काँगे्रस पिाचे पुढारी श्री. बाळासाहेब खेर हे रंु्मबई िातंाचे रु्मख्यर्मंत्री होते. त्या काळात 
काँगे्रस गोटार्मध्ये खूप वादशववाद होते; कारण श्री. के. एफ. नशरर्मन हे रंु्मबईतील काँगे्रस पिाचे लोकशिय 
नेते होते आशण ते र्माझे जवळचे शर्मत्र होते. रंु्मबई िातंात आशण अन्यत्र काँगे्रसच्या कोणत्याही चळवळीर्मध्ये ते 
नेहर्मी आघाडीवर असत. रंु्मबई शवधानसभेवरसुद्धा ते शनवडून आले होते. परंतु काँगे्रस पिातील 
म्होरक्यापंकैी पुष्ट्कळानंा त्याचं्या शनभीड आशण शनभमय र्मतिदशमनारु्मळे ते आवडत नसत. एका फार बळकट 
गटाला श्री. के. एफ. नशरर्मन हे रंु्मबईचे रु्मख्यर्मंत्री व्हावेत असे वाटत होते. र्मध्यिातं आशण वऱ्हाडला लातूर 
येथे डॉ. खेर याचं्यासंबधंी काही आंदोलने झाली होती. म्होरक्याचं्या या रस्सीखेचीर्मध्ये सरदार वल्लभभाई 
पटेल याचं्या आवाजाला िाधान्य शर्मळाले आशण त्यारु्मळे श्री. नशरर्मन यानंा अनुकूलता शर्मळाली नाही. डॉ. 
खेर यानंासुद्धा बाजूला टाकण्यात आले होते. त्या काळात अिशसद्ध र्माणसू म्हणनू असलेले श्री. बाळ 
गंगाधर खेर यानंा काँगे्रसर्मधील पिाचे नेते करण्यात आले आशण म्हणून ते रु्मख्यर्मंत्री झाले. िथर्म काँगे्रस 
पिाने ते कायालय स्वीकारले नाही; कारण ते म्हणत होते त्यािर्माणे ते सशंवधान नि करण्यासाठी शतथे 
आले होते. तथाशप काही र्मशहन्यानंतर त्यानंी आपली व्यहूरचना बदलली आशण ते कायालय स्वीकारले. 
शदवाणबहादूर लठे्ठ अथमर्मंत्री होते. के. एर्म. रु्मन्शी गृहर्मंत्री होते. 
 

वधा आश्रर्मातील र्महात्र्माजींबरोबरच्या र्मार्झ्या शनवासारु्मळे र्मी काँगे्रसर्मधील सवम बड्या र्मंडळींना 
ओळखत होतो आशण वल्लभभाई आशण काका गाडगीळ यानंी र्मला र्मंत्रीपद देऊ केले; परंतु र्मी ते नाकारले. 
स्वीकारले नाही. र्मी स्वतंत्र र्मजूर पिाच्या शतशकटावर शनवडून आलो होतो. डॉ. बाबासाहेबानंा ते ठाऊक 
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होते. शवरुद्ध बाजूला सर देहलवी हे शवरुद्ध बाजूचे नेते होते. त्याचं्याबरोबर श्री. ए. ए. चुदं्रीगार होते, जे 
नंतर पाशकस्तानात एक बडी असार्मी झाले. ते उपनेते होते. त्या गृहातील सवांत तरूण सदस्य र्मी होतो. 
बाबासाहेब आबंेडकर आर्मच्या पिाचे नेतृत्व करीत होते आशण र्मी उपनेता होतो. त्या गृहार्मध्ये अनेक खंदे 
सदस्य होते. ते म्हणजे, आर्मच्या पिातले शार्मराव परुळेकर, करंदीकर, जर्मनादास रे्महता, झाबवाला 
आशण इतर काहीजण र्मार्झ्या र्मतािर्माणे एक खासदार म्हणून १९८० ते १९८५ या काळार्मध्ये र्मी जी 
लोकसभा पाशहली आहे शतच्या र्मानाने, आर्मच्या शवधानसभेतील त्या शदवसातील वादशववादाचा दजा जास्त 
रचनात्र्मक, उपयोगी आशण संर्मत होता. गृहार्मध्ये गडबड होत असे. परंतु लोकसभेर्मध्ये र्मी पाशहली शततकी 
ती नव्हती. आता शतथे गोंधळच आहे. शवरुद्ध पिाला, आता ित्येक िस्तावाला शवरोधासाठी शवरोध 
करावयाचा असतो आशण राज्यकता पि या देशार्मध्ये जे काही वाईट आहे त्या ित्येकासाठी शवरुद्ध पिाला 
दोष देतो. पुष्ट्कळवळेा ते फक्त हर्मरीतुर्मरीवर येतात, ही अत्यतं दुःखदायक पशरस्स्थती आहे. परंतु त्या 
शदवसारं्मध्ये जेव्हा आम्ही रंु्मबई शवधानसभेर्मध्ये होतो, अशा गोिी इतक्या थरापयंत घडत नव्हत्या. श्री. 
र्मावळंकर; जे नंतर लोकसभेचे पशहले सभापती झाले, ते आर्मच्या शवधानसभेचे सभापती होते आशण त्यानंी 
सभागृहाचा कारभार फार उत्तर्म रीतीने चालशवला होता. गृहातील ित्येक पिाला त्याचं्याबद्दल आदर 
वाटत होता आशण त्या शदवसार्मध्ये जसे सध्या आहे त्यािर्माणे, आर्मच्याशवरुद्ध पिानंा, गृहार्मधील आर्मचा 
वादशववाद आशण स्वातंत्र्य लढा या संदभात अशधक िशसद्धी शदली जात असे. दैशनक ‘ज्ञानिकाश’ चे 
संपादक काकासाहेब शलर्मये यानंी आम्हाला पुष्ट्कळ र्मदत केली. शवधानसभेच्या आर्मच्या सदस्यत्वारु्मळे 
आम्हाला र्मोठा दजा आशण वजन िाप्त झाले होते. आम्ही सवमजण आर्मदार असल्यारु्मळे नोकरशाही, 
त्याचिर्माणे र्मंत्री याचं्याकडून पुष्ट्कळ शवषयसुद्धा आम्ही नीट करून घेतले. र्महाराष्ट्राच्या शनरशनराळ्या 
भागारं्मध्ये आशण र्मार्झ्या स्वतःच्या पुणे शजल्ह्यार्मध्ये आर्मची जी चळवळ आशण जे आंदोलन चालले होते; 
त्यार्मध्ये शवधानसभेतील आर्मच्या दजारु्मळे अशधक अडचणी शनर्माण झाल्या नाहीत. परंतु नंतर दुसरे 
र्महायुद्ध आले आशण आर्मच्या शवधानसभेतील कार्मार्मध्ये त्याने हस्तिेप केला. त्यारु्मळे स्वराज्यार्मध्ये 
आर्मच्या चळवळीला योग्य स्थान शर्मळणे अशधक शनकडीचे झाले होते. आर्मचे म्हणणे लोकासंर्मोर 
र्माडंण्यासाठी डॉ. आंबेडकर यानंी र्मला इंग्लंड आशण अरे्मशरकेला पाठशवले होते. 
 

तथाशप लोकसभा सदस्य म्हणून राज्यकत्या पिाचा र्माझा अनुभव शनराळा होता. संसदीय 
शवशषेाशधकार सशर्मतीचा आशण अनुसूशचत जाती आशण अनुसूशचत जनजाती याचं्यासाठी असलेल्या संसदीय 
सशर्मतीचा अध्यि म्हणून गृहार्मध्ये र्मी केलेले कार्म ियोजनपूवमक होते. तरीसुद्धा गृहार्मधील कार्म 
पशरणार्मकारक होत असे, असे क्वशचतच म्हणता येईल. र्मी र्महत्त्वाच्या शवषयावर शकेडो िश्न शवचारले 
आशण पुष्ट्कळ शवषय र्मी उपस्स्थत केले. अनुसूशचत जाती आशण अनुसूशचत जनजाती आशण बदु्धधर्मीय आशण 
शदवाणी हक्क याचं्या सर्मस्यावंरील खासगी शवधेयकेसुद्धा र्मी पुनःस्थाशपत केली होती. गृहार्मध्ये अध्या 
तासाची चचा म्हणनू आम्ही शवषय उपस्स्थत करू शकतो, जसे अल्पसूचना िश्न, स्थगन िस्ताव, शनयर्म 
३७७ नुसार शवषय, लिवधेी सूचना, अल्पकालीन चचा, कपात िस्ताव, शवधेयके, ठराव, अजम वगैरे. परंतु 
५४४ सदस्य असलेल्या गृहार्मध्ये अशा सधंी; शवशषेतः राज्यकत्या पिार्मध्ये, फारच थोड्या शर्मळतात. 
संसदीय सशर्मतीचे कार्म ियोजनपूवमक आशण पशरणार्मकारक असू शकेल; कारण गृहार्मध्येसुद्धा त्याचें 
शनवदेन केले जाते आशण त्यावर चचा होते. संसद गृहार्मधील कार्माची आशण शवर्मशाची संपूणम कायमपद्धती 
दुरुस्त करण्यात आली पाशहजे. त्यारु्मळे पुष्ट्कळ सदस्यानंा सशियतेने सहभागी होता येईल आशण त्या 
सर्मस्येवर शासनाला सल्ला देता येईल. गृहार्मधील प्रहसक आशण शनरुपयोगी शनदशमनारु्मळे होणारा वळेेचा 
अपव्यय टाळण्यात आला पाशहजे. परंतु अजूनही तसे करण्यात आले नाही. शशवाय वासाहशतक स्वरूपाच्या 
लोकशाहीचा वारसा अजून शटकून राशहला आहे, एवढेच नव्हे, तर तो दसपट वाढलासुद्धा आहे आशण 



 
अनुक्रमणिका 

म्हणून गरीब, र्मध्यर्मवगम, कृशषशवषयक आशण इतर कार्मगार याचं्या िश्नाकंडे फारच थोडे लि देण्यात येते 
आशण आता सवम पातळ्यावंर भ्रिाचाराने र्मध्यर्म आशण गरीबवगाचा छळ र्माडंला आहे. म्हणून, हे देशाच्या 
उत्तर्म िगतीच्या र्मागातील र्मोठे अडथळे आहेत. आम्ही, म्हणूनच लोकशाहीची ही संरचना सुधारण्यासाठी 
धडपड केली पाशहजे आशण संरचनेखाली कार्म केले पाशहजे. शनवडणकू-शवषयक सुधारणा, नैशतक 
व्यवस्था, देशसेवा करण्याची िबळ इच्छा आशण सवांत जास्त म्हणजे लोकाचं्या वैशधक कार्मारं्मध्ये आशण 
इतर कायांर्मध्ये शासनाचे कर्मी शनयंत्रण आशण हस्तिेप, यासाठी िेरणा शर्मळावी म्हणून तपशीलवार 
कार्माची आखणी करावी लागेल. 
 

आम्हाला या शदशनेे गेले पाशहजे आशण ित्येकवळेी एकरे्मकावर टीका करता कार्मा नये आशण र्मग 
यश हे आपलेच आहे. 
 

अनुवादक : श्री. प्र. श्री. नेरूरकर. 
 

♦♦ 
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डॉ. भालिंंद्र णदनकर फडके : जन्र्म : १३ रे्म १९२५ कनाटकातील धारवाड येथे. शशिण : एर्म. ए., बी. टी., पीएच. डी. व्यवसाय : 
र्मराठीचे िाध्यापक आशण शवभाग िरु्मख. आता सेवाशनवृत्त. लेखन : दशलत साशहत्य वेदना आशण शवद्रोह, दशलत साशहत्याची िकाशयात्रा, दशलत 
रंगभरू्मी, फुले-आंबेडकर : शोध आशण बोध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें चशरत्र, डॉ. आंबेडकराचें सर्माजप्रचतन इत्यादी गं्रथाचें लेखक. अनेक 
शासकीय सशर्मत्याचें अध्यि, सदस्य म्हणून कायमरत. सार्माशजक. वाङ र्मयीर्म, शिैशणक शवषायावंर शवपलु लेखन. 
 
१० 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शे. का. फेडरेशन 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
सा यर्मन कशर्मशनसर्मोर साि देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “भारतात इतर 
कोणत्याही अल्पसंख्याकानंा राजकीय हक्काचं्या संरिणाची जेवढी शनकड नाही, तेवढी ती अस्पशृ्यवगाला 
आहे. कारण भारतातील अस्पृश्यवगम शिैशणक दृिीने उपेशित आहे. आर्तथकदृष्ट्या गरीब आहे, 
सार्माशजकदृष्ट्या गुलार्मीत आहे आशण राजकीयदृष्ट्या कर्मकुवत आहे. म्हणनू र्मी त्याचं्या राजकीय 
सुरशिततेची र्मागणी करीत आहे.” गोलरे्मज पशरषदेत बाबासाहेबानंी जी भशूर्मका वळेोवळेी र्माडंली, त्याचे 
रु्मख्य सूत्र अस्पृश्यवगाचे कल्याण हेच होते. इ. स. १९३२ र्मध्ये जातीय शनवाडा जाहीर झाला आशण 
अस्पृश्यवगाला स्वतंत्र र्मतदारसंघ शर्मळाला. अस्पृश्याचं्या स्वतंत्र र्मतदारसंघाच्या र्मागणीस आपण 
िाणपणाने शवरोध करू असे र्म. गाधंीजी गोलरे्मज पशरषदेत म्हणाले होते. गोलरे्मज पशरषदेतील आपल्या 
भशूर्मकेच्या पुनरुच्चार करीत त्यानंी समॅ्युअल होअर यानंा शलशहले की, “स्वतंत्र र्मतदारसंघाचा शवचार 
राजकीय दृिीतून कसाही असला तरी अस्पृश्याचं्या आशण प्रहदूधर्माच्या दृिीने शवघातक आहे.” २० सप्टेंबर 
१९३२ रोजी गाधंीजीनी िाणाशंतक उपोषण सुरू केले आशण त्याची पशरणती ‘पुणे करारा’त झाली. यारु्मळे र्म. 
गाधंीजींना अस्पशृ्यवगाचे स्वतंत्र राजकीय अस्स्तत्व र्मान्य कराव े लागले आशण डॉ. आंबेडकरानंी 
अस्पृश्यवगाचे नेतृत्व केले; हेही र्मान्य कराव ेलागले. शशवाय गाधंीजींना राखीव जागाचें तत्त्व र्मान्य कराव े
लागले आशण जातीय शनवाड्याने अस्पृश्यानंा ७१ जागा शदल्या होत्या, त्याचंी संख्या पुणे करारारु्मळे १५१ 
झाली. इ. स. १९३६ सालच्या ऑगस्ट र्मशहन्यात डॉ. आंबेडकरानंी स्वतंत्र र्मजूर पिाची स्थापना केली. 
जाशतव्यवस्था आशण शोषणव्यवस्था याचं्याशवरुद्ध झुंज देणाऱ्या डॉ. आंबेडकरानंा ‘स्वतंत्र र्मजूर पिानंतर’ 
‘शडे्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’ स्थापण्याचा शनणमय का घ्यावा लागला याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. 
 

सप्टेंबर, १९३९ र्मध्ये दुसरे र्महायुद्ध सुरू झाले. १९३७ सालात अशधकारावर असलेल्या िाशंतक 
काँगे्रस र्मंशत्रर्मंडळाने नोव्हेंबर, १९३९ र्मध्ये राजीनारे्म शदले. गाधंींजींच्या नेतृत्वाखाली काँगे्रस पिाने भारतीय 
स्वराज्याची र्मागणी केली. दुसऱ्या जागशतक युध्दासाठी शिशटश सरकारला प्रहदुस्थानातील काँगे्रस व 
रु्मस्स्लर्म लीग या पिाचें सहकायम हव े होते. त्यासाठी सर स्रॅफोडम शिप्स हे शिशटश र्मंशत्रर्मंडळातफे प्रहदी 
पुढाऱ्याबंरोबर बोलणी करण्यासाठी आले होते. काँगे्रस व रु्मस्स्लर्म लीगने शिप्स योजना फेटाळली. या 
संदभात डॉ. आबंेडकरानंी वतमर्मानपत्रासंाठी एक शनवदेन तयार केले होते. त्यात ते म्हणतात, “घटना 
सशर्मतीची सकंस्ल्पत योजना काँगे्रसला खूष करण्यासाठी होती; तर रु्मस्स्लर्म लीगला खूष करण्यासाठी 
पाशकस्तान शनर्तर्मतीची योजना पुढे आली. पण दशलत वगासाठी काय योजले होते? दशलत जाती-जर्मातींचे 
भशवतव्य सवणम प्रहदंूच्या स्वाधीन केले होते. शिशटशानंी दशलतानंा काहीही देऊ केले नाही. भाकरीऐवजी 
त्याचं्या हातात दगडधोंडे ठेवले. घटना सशर्मतीची योजना र्माडूंन दशलताचंी फसवणकू केली आहे. घटना 
सशर्मतीत दशलताचें स्थान कोणते? घटना सशर्मतीत आखल्या जाणाऱ्या राजकीय कायमिर्माचा लाभ 
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दशलतानंा शर्मळणार काय? घटना सशर्मतीत दशलतानंा िशतशनशधत्व देण्याच्या दृिीने कोणतीच तरतूद 
केलेली शदसत नाही. सर्मजा, दशलताचें िशतशनधी येतील तेव्हा त्यानंा रु्मक्तपणे, स्वतंत्रदृिीने शनणायक र्मत 
देता येणार नाही; कारण दशलताचें िशतशनधी घटना सशर्मतीत नगण्य व अल्पसंख्य असतील. घटना सशर्मती 
जे शनणमय घेईल ते एकर्मताने घेतलेले असतीलच असे नाही. कारण कोणताही िश्न घटनात्र्मकदृष्ट्या 
शकतीही र्महत्त्वाचा असला, तरी त्याच्याबाबत बहुर्मताने शनणमय घेता येतो. म्हणून घटना सशर्मतीत दशलताचंा 
आवाज िभावी ठरणार नाही. बहुर्मताच्या पुढे त्यानंा र्मूग शगळून बसाव ेलागेल. शिप्स योजनेनुसार घटना 
सशर्मतीत जे िशतशनधी येतील, ते सवणम प्रहदू दशलताचं्या िशतशनधींना पयायाने शनयुक्त करू शकतील. असे 
दशलत िशतशनधी अथातच सवणम प्रहदंूच्या हातची बाहुली बनणार. शशवाय घटना सशर्मतीत काँगे्रस पिाच्या 
सदस्याचंा भरणा असल्यारु्मळे बहुर्मताच्या जोरावर तेच कायमिर्म राबवणार. दशलतवगाच्या उद्धारासाठी 
गाधंीजींनी जे जे कायम केले; त्याबद्दल पुष्ट्कळ बोलले गेले असले तरी दशलतानंा घटना सशर्मतीत स्वतंत्र 
राजकीय स्थान देण्यास गाधंीजींचा शवरोध आहे. भारताच्या राष्ट्रीय जीवनात दशलताचें स्वतंत्र व वगेळे 
अस्स्तत्व आहे हे र्मान्य करण्यास गाधंीजी राजी नाहीत. घटना सशर्मतीतील बहुर्मत असलेला पि दशलतानंा 
जे हक्क व ज्या सवलती शदलेल्या आहेत, त्या रद्द करून टाकील. शिशटश सरकारने शिप्स योजना अर्मलात 
आणली तर एका अथाने दशलत वगाला लाडंग्यापुढे टाकले आहे अशी स्स्थती होईल.” डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरानंी शिप्स योजनेवर जो चौफेर हल्ला चढवला, तो योग्य होता. कारण या योजनेने दशलताचंा 
शवश्वासघात केला होता. वस्तुतः १० जानेवारी, १९४१ रोजी रंु्मबईत व्हॉईसरॉय म्हणाले होते की, 
“अल्पसंख्य रु्मस्स्लर्म आशण दशलत वगम या दोन र्महत्त्वाच्या अल्पसंख्याक जर्माती आहेत आशण त्यानंा 
आजवर हक्क आशण ज्या सवलती शदल्या आहेत, त्या सुरशित राखल्या पाशहजेत.” असे असताना शिप्स 
योजनेरु्मळे रु्मसलर्मानानंा पाशकस्तान-शनर्तर्मतीचा हक्क शदला आशण दशलतवगाचे भशवतव्य र्मात्र 
बहुसंख्याकाचं्या हाती सोपशवण्यात आले. म्हणून भारताच्या राष्ट्रीय जीवनात आपल्याला स्वतंत्र अस्स्तत्व 
आहे, त्यासाठी झगडले पाशहजे आशण दशलतवगम प्रहदू सर्माजाचा केवळ एक ‘उपगट’ आहे या कल्पनेला 
कसून शवरोध केला पाशहजे हे डॉ. आंबेडकराचें म्हणणे होते. त्याचें म्हणणे खरे होते. दशलतवगाने आपले 
वगेळे अस्स्तत्व जपाव ेहा शवचार त्याचं्या र्मनात घोळत होता. शिप्ससाहेबानंी डॉ. आंबडेकरानंा सवाल केला 
की, “तुम्ही कार्मगाराचें पढुारी की दशलतवगाचे?” हे शनशर्मत्तकारण होते. तर िेशसडेंट रूझवले्ट याचें 
वैयस्क्तक िशतशनधी कनमल जॉन्सन यानंी पत्रकारानंा साशंगतले की, प्रहदू राजकारणात जातीयवाद फार 
तीव्र आहे आशण या जातीयवादात प्रहदूसभा, लीग आशण अस्पृश्याचें पुढारी डॉ. आंबेडकर हे िरु्मख आहेत.” 
त्यावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “अरे्मशरकेत जसे शनग्रो लोकानंा वागवण्यात येते, तसेच प्रहदुस्थानात 
अस्पृश्यानंा वागवले जाते. र्मग अस्पृश्यानंी आपल्या हक्कासंाठी लढू नये काय?” वस्तुतः स्वतंत्र र्मजूर 
पिाची गरज स्पि करताना बाबासाहेब म्हणाले होते की, “देशाच्या राज्यकारभारात ित्यि अगर अित्यि 
रीतीने भाग घेऊन आपल्या ध्येयास अनुकूल बनवल्याशशवाय गाजंलेल्या वगास आपली दुःखे दूर करता 
येणार नाहीत. दुसरा कोणी आपल्या शहताकरता ियत्न करील या आशवेर जर गाजंलेला व शपळला गेलेला 
वगम शवसंबून राहील; तर तो तोंडघशी पडल्याशशवाय राहणार नाही. यासाठी स्वतंत्र र्मजूर पिाची गरज 
आहे.” स्वतंत्र र्मजूर पिाचा हा ियोग बाबासाहेबानंा र्मागे घ्यावा लागला. तसे पाशहले तर स्वतंत्र र्मजूर 
पिाने काही िर्माणात यश शर्मळवले होते. 
 

प्रहदी लोकाचें िशतशनधी घेऊन व्हॉईसरॉयने कायमकारी र्मडंळ वाढवण्याचे घोशषत झाले. त्यात प्रहदू, 
रु्मसलर्मान, पारशी, शिश्चन, शीख इ. िशतशनधी घ्यायचे ठरले; पण यात अस्पृश्याचंा िशतशनधी नव्हता. या 
अन्यायाशवरुद्ध बाबासाहेबानंी ३१ जुलै १९४१ रोजी भारतर्मंत्री ॲर्मरी यानंा तार केली. त्यात म्हटले आहे 
की, “सहा कोटी अस्पृश्याचंा उपहास करणे व रु्मसलर्मानानंा प्रहदंूइतके िशतशनशधत्व देणे आश्चयमकारक 
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वाटते. प्रहदुस्थानात अस्पृश्य वगम हा एक र्महत्त्वाचा शनराळा घटक आहे, असे त्यानंी जाहीर केले असताही 
व अस्पृश्य सर्माज युद्धकायात र्मदत करीत असला, तरीही अस्पशृ्याचंा िशतशनधी घेतला नाही हा अस्पृश्य 
सर्माजाचा शवश्वासघात आहे.” बाबासाहेबाचं्या म्हणण्याची दखल घेतली असावी. लॉडम शलनशलथगो यानंी 
डॉ. आंबेडकरानंा कायमकारी र्मंडळात सर्माशवि कराव ेअशी ॲर्मरीना सूचना केली होती. (पाहा : Transfer 
of Power Vol. 1 Document 45) ९-७-१९४२ रोजी शिशटश सरकारने डॉ. आंबडेकराचं्या शनयुक्तीची 
घोषणा केली. ॲरे्मरीनी त्याचं्याकडे र्मजूर खाते सोपवाव े असे सुचवले. २०-७-१९४२ च्या पत्रात 
शलनशलथगो यानंी सर रॉजर लम्ले यानंा कळवले की, “डॉ. आबंेडकर कायमकारी र्मडंळात आले तर र्मला 
एक शवश्वासू व र्मोलाचा सहकारी शर्मळेल. डॉ. आबंेडकरानंा जे सतत वाटत आहे की, आपल्याला अन्याय्य 
वागणूक शर्मळाली आशण म्हणनू जी कटुता त्याचं्या र्मनात आहे, ती नाहीशी होईल.” कायमकारी र्मंडळात डॉ. 
आंबेडकराचंा सर्मावशे करण्यासाठी शिशटश राज्यकत्यांनी वळे घेतला आशण अखेरीला अन्यायाचे पशरर्माजमन 
केले. 
 

‘शडे्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’ अशी भारतीय पातळीवर एक संघटना उभी करावी ही एक गरज होती 
आशण देशात ज्या घटना होत्या, काँगे्रस व लीग याचंी पावले ज्या हेतूने पडत होती आशण शिशटश राजनीतीत 
जे फेरबदल घडत होते; ते सवम लिात घेतले तर दशलताचं्या रु्मस्क्तसगं्रार्माला नवी शदशा देणे अपशरहायम 
होते डॉ. आबंेडकराचं्या चशरत्राच्या नवव्या खंडात कै. चा.ं भ. खैरर्मोडे म्हणतात, “१९३७ सालानंतर 
जातीयवाद राजकारणात धुर्माकूळ घालू लागला आशण र्मग बाबासाहेबानंा जातीयवादाचा र्मागम स्वीकारणे 
अटळ होऊन बसले.” श्री. खैरर्मोडे याचं्यािर्माणे अनेक सवणम नेते डॉ. आंबेडकरावंर ‘जातीय संघटना’ 
स्थापन केल्याचा आरोप करीत होते. अशी पिाची स्थापना करणे म्हणजे राजकीय पिाचे जातीयकरण 
करणे होय, असे टीकाकाराचे म्हणणे होते. दशलत वगाला आजवर नाकारलेले न्याय्य हक्क शर्मळवनू देणे, हे 
ध्येय डोळ्यासर्मोर ठेवनू कायम करणाऱ्या डॉ. आंबेडकरावंर जातीय राजकारणाचा आरोप करणे शकतपत 
योग्य आहे? १९ एशिल ४२ रोजी रंु्मबईला केलेल्या भाषणात बाबासाहेब म्हणाले, “शशका, लढा आशण 
संघशटत व्हा असा पूवी शदलेला सल्ला र्मी पुन्हा देतो. स्वसार्मथ्यावर शवश्वास ठेवा. न्याय तुर्मच्या बाजूला 
असल्यारु्मळे या लढाईत तुम्हाला अपयश येणार नाही. ती आपल्या स्वातंत्र्याची लढाई आहे. र्मानव म्हणनू 
िशतष्ठेने जगण्यासाठी लढाई आहे.” हे म्हणणे लिात घेतले तर बाबासाहेबानंी दशलतवगाच्या चळवळीला 
जी शदशा शदली, त्यार्मागे एक ताशत्त्वक भशूर्मका आहे. ‘इंशडपेंडंट लेबर पाटी’चे अध्यि म्हणून डॉ. आंबेडकर 
शिप्सना भेटले तेव्हा म्हणाले, “अरे्मशरकेत शनग्रो लोकानंा जसे वागवण्यात येते तसेच प्रहदुस्थानात 
अस्पृश्यानंा वागवले जाते. र्मग अस्पृश्यानंी आपल्या हक्कासाठी लढू नये काय?” दशलतवगाचा लढा 
हक्कासाठी स्वातंत्र्यासाठी होता आशण अस्पृश्यतेचा कलंक नाहीसा करण्यासाठी िाणपणाने हा वगम 
बाबासाहेबाचं्या नेतृत्वाखाली लढत होता. 

 
फें डरेशनची कल्पना बाबासाहेबाचं्या र्मनात र्मूळ धरत होती. त्याचं्याच आदेशानुसार २८-१०-१९४१ 

रोजी श्री. पा.ं ना. राजभोज यानंी पत्रक काढले होते. त्यात म्हटले होते, “अशखल भारतीय अस्पृश्याचें 
पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर याचं्या नेतृत्वाखाली अशखल भारतातील दशलत पुढाऱ्याचंी एक पशरषद 
भरशवण्याचे आम्ही ठरशवले आहे. संघटनेच्या अभावी सरकारवर आशण इतर पिावंर योग्य तो िभाव पडत 
नाही. त्यारु्मळे अस्पृश्य सर्माजाच्या हक्काचंी पूणमपणे अंर्मलबजावणी होत नाही, ही गोि सवम दशलत 
पुढाऱ्याचं्या लिात आल्यारु्मळे अशखल भारतीय दशलत संघ असावा असे वाटू लागले आहे. सध्या 
शनरशनराळ्या िातंातं अनेक अस्पृश्य संस्था आहेत आशण दशलताचें पुढारीही िातंोिातंी अनेक आहेत. परंतु 
डॉ. आंबेडकर याचं्यासारखा अस्पृश्यासंाठी भरीव व र्महत्त्वाचे कार्म करणारा दुसरा पुढारी नसल्याने, 
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त्याचं्या नेतृत्वाखाली एक होण्यास कोणासही वैषम्य करणे हीच आजची जरुरी आहे. अनेक पढुाऱ्याशंी 
पत्रव्यवहार केलेला आहे व अशी पशरषद भरवण्याचे ठरशवले आहे.” पशरषदेचे उदे्दश खालीलिर्माणे 
आहेत:- 
 
(१) शडे्यूल्ड कास्ट वगाची अशखल भारतीय ससं्था स्थापन करणे. 
 
(२) भावी राज्यघटनेत दशलतवगासंबधंी र्मूलभतू तत्त्वाचंा शनणमय करणे. 
 
(३) प्रहदुस्थानच्या शनरशनराळ्या िातंातील दशलत वगाला. शनवडणुकीचे कार्मी उपयुक्त होईल अशी 

कायर्मची योजना तयार करणे. 
 
(४) सार्माशजक व राजकीय िेत्रात अस्पृश्यतेच्या रािसी रूढींचा नायनाट करण्याचे पशरणार्मकारक 

र्मागम शोधून काढणे. 
 
(५) अस्पृश्यता शनवारणाच्या बाबतीत कायदेशीर र्मदत व्हावी म्हणून कायदेपशंडताचंी करे्मटी स्थापन 

करणे. 
 
(६) प्रहदू सरकारला युद्धाचे कार्मी र्मदत करण्यासाठी प्रकग्ज कशर्मशने, व्हाईसरॉय कशर्मशनने दशलत 

वगातील तरुणानंा जास्तीत जास्त शर्मळवनू देणे व त्याचंा शशरकाव िाशंतक व प्रहदुस्थान सरकार 
याचं्या नोकऱ्यातूंन अशधकाशधक करून देण्यासाठी दशलतवगाच्या संघटना, ित्येक िातंातं 
कायर्मच्या उभारण्यासाठी ियत्न करणे. 

 
या आवाहनानुसार अशखल भारतीय अस्पृश्य पढुाऱ्याचंी बठैक शदल्ली येथे डॉ. आंबेडकराचं्या 

अध्यितेखाली झाली. या बैठकीस श्री. र्मंडल, श्री. र्मशलक, पंजाबचे गोपालप्रसग, श्री. राजा, श्री. 
शशवराज, गायकवाड इ. पढुारी हजर होते. श.े का. फे. ची घटना व संघटना यावर चचा झाली आशण 
अशखल भारतीय दशलतवगाची पशरषद १८ व १९ जुलै १९४२ रोजी नागपूर येथे आयोशजत करण्याचे ठरले. 
या पशरषदेला जोडूनच दशलत र्मशहला पशरषद आशण सर्मता सैशनक दल पशरषद २० जुलै १९४२ रोजी 
आयोशजत केली होती. या पशरषदेला सुर्मारे ७५,००० लोक उपस्स्थत होते. तर २० हजार र्मशहला उपस्स्थत 
होत्या. या पशरषदेत जे ठराव र्मंजूर झाले त्यातून दशलतानंी आपल्या र्मागण्या स्पिपणे र्माडंल्या. या शतन्ही 
दृिींनी ही पशरषद ऐशतहाशसकदृष्ट्या र्महत्त्वाची होती. 
 

या पशरषदेच्या आरंभी अध्यिपदासाठी श्री. एन. शशवराज याचें नाव, जळगावचे श्री. डी. जी. 
जाधव यानंी सुचशवले. श्री. जी. टी. रे्मश्रार्म यांनी अनुर्मोदन शदले. याशशवाय श्री. आर. एल. शबश्वास 
(बंगाल), रायसाहेब शार्मलाल (उत्तर िदेश), श्री. शने्दे्र (नागपूर), श्री. गोपालप्रसग (पंजाब), श्री. 
कुरशर्मया (र्मद्रास), ए. डी. रॉय (बंगाल), पी. एन. राजभोज (पुणे) यानंी पाप्रठबादशमक भाषणे झाली. 
रावबहादूर एन्. शशवराज यानंी आपल्या अध्यिीय भाषणात व्हाईसरॉयच्या कायमकारी र्मंडळात डॉ. 
आंबेडकराचंी नेर्मणूक झाली म्हणून स्वागत केले. ते म्हणाले, “एका शनशाणाखाली येऊ आशण 
बाबासाहेबाचं्या नेतृत्वाखाली आपल्या हक्कासंाठी लढा शनधाराने चालव.ू” यावळेी बाबासाहेबानंी आपले 
र्मागमदशमनपर शवचार र्माडंले. ते म्हणाले, “सर स्रॅफडम शिप्स याचंी योजना दशलतवगाच्या शहतसबंंधाचं्या 
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शवरोधी होती. आपण हक्कासंाठी दशलत लढा आरंभला व त्याचा लाभ काही िर्माणात शर्मळाला. आज 
आपला सर्माज राजकीयदृष्ट्या जागा होतो आहे. ते आता शशकू लागले आहेत आशण दशलतानंी ज्या संस्था 
सुरू केल्या, त्या हळूहळू रुजत आहेत. ही सवम िगती आपण आपल्या पायावर उभे राहून केलेली आहे. 
प्रहदंूच्या दयाबदु्धीवर आपण िगती केली नाही. एखाद्या सर्माजाची िगती होते त्याचे र्मूळ कारण एक तर 
आर्तथकबळ असू शकते प्रकवा राजकीय व सार्माशजक बळ असू शकते. आपल्याजवळ कोणतेच बळ नाही. 
आपल्या भोवताली गुलार्मशगरीचे पाश होते. म्हणनू आपल्याला सतत िगशतपथावर राहावयाचे असेल तर 
राजकीय बळ शर्मळशवले पाशहजे. राजकीय सत्ता असेल तर िगती करता येईल. राजकीय सत्ता हस्तगत 
करण्यासाठी सवम शक्ती पणाला लावली पाशहजे. खरे तर हा आपल्या जीवन-र्मरणाचा िश्न आहे. राजकीय 
सत्ता शर्मळशवता येईल काय? म्हणून र्मला वाटते की, राजकीय सत्ता प्रकवा बळ िाप्त करण्याच्या र्मागात 
कोणत्या शक्ती शवरोध करतील आशण कोणत्या र्मदत करतील ते स्पि केले; तर तुम्हाआम्हाला धोरणाची 
शदशा ठरशवता येईल. 
 

र्मार्झ्या राजकीय धोरणाचे रु्मख्य सूत्र सांगतो : अस्पशृ्यसर्माज हा प्रहदू सर्माजाचा उपगट प्रकवा 
उपशवभाग नाही. अस्पशृ्य सर्माजाला स्वतंत्र अस्स्तत्व आहे. रु्मसलर्मानानंा जसे स्वतंत्र स्थान आहे, 
त्यािर्माणे अस्पृश्यानंा स्वतंत्र स्थान, स्वतंत्र िशतष्ठा आहे. अस्पशृ्यानंा स्वतंत्र राजकीय हक्क शर्मळाले 
पाशहजेत. गाधंीजी आशण र्मार्झ्यार्मध्ये सतत संघषम आहे. गाधंीजी म्हणतात की अस्पृश्य सर्माज हा प्रहदू 
सर्माजाचाच भाग आहे आशण शिशटशानंी प्रहदंूच्या हाती सत्ता सोपशवली, तर प्रहदू सर्माज अस्पशृ्याचं्या 
कल्याणाची जबाबदारी घेईल; यावर अस्पृश्यानंी शवश्वास ठेवला पाशहजे. र्माझी भशूर्मका गाधंीजीपेिा पूणमपणे 
वगेळी आहे. या देशात अस्पशृ्यानंा स्वतंत्र स्थान आहे. प्रहदू हे अस्पृश्याचें शहतशत्रू आहेत. प्रहदंूवर शवश्वास 
टाकण्याजोगी पशरस्स्थती नाही, म्हणून अस्पृश्याचं्या हाती राजकीय सत्ता असली पाशहजे आशण ती शर्मळाली 
तर त्याचं्या शवकासाचा र्मागम र्मोकळा होईल आशण प्रहदंूच्या गुलार्मशगरीतून ते रु्मक्त होतील गोलरे्मज 
पशरषदेत हीच भशूर्मका र्माडंीत गेलो. त्यात गाधंीजींचा पराभव झाला आशण र्मार्झ्या भशूर्मकेचा शवजय झाला. 
८ ऑगस्ट १९४० रोजी व्हॉईसरॉय म्हणाले, “भारताच्या राष्ट्रीय जीवनात रु्मसलर्मान आशण अस्पृश्य यानंा 
स्वतंत्र स्थान आहे असे आम्ही र्मानतो. रु्मसलर्मान आशण दशलतवगाचा पाप्रठबा शर्मळाल्याशशवाय शिशटश 
सरकार घटनेची अम्र्मलबजावणी करणार नाही.” डॉ. बाबासाहेबानंी गोलरे्मज पशरषदेपासून दशलतवगाच्या 
न्याय्य हक्कासंाठी जो लढा आरंभला होता, त्याला जे यश शर्मळाले; त्याचा ित्यय व्हाईसरॉयच्या भाषणातून 
येतो. गाधंीजींनी जी भशूर्मका स्वीकारली होती; त्या भशूर्मकेला बाबासाहेबानंी जो शह शदला होता त्याला यश 
शर्मळाले होते आशण दशलताचं्या रु्मस्क्तसंग्रर्माचे पाऊल िगतीपथावर पडले होते. पण त्याचबरोबर हेही खरे 
होते की, दशलतानंा आपले न्याय्य हक्क शर्मळशवण्यासाठी सतत झुंजाव ेलागणार होते. ही झुंज देताना त्यानंा 
अनेक िशतगार्मी आशण िस्थाशपत शक्तींची आव्हाने स्वीकारावी लागणार होती. आपल्या चळवळीची ताकद 
कर्मी करण्यासाठी कोण धडपडत आहे, याचे भान डॉ. आबंेडकरानंा होते. ते या भाषणात म्हणाले, 
“आपल्या चळवळीची ताकद कर्मी करणारी एक शक्ती म्हणजे गाधंी आशण गाधंीवाद! ‘पुणे करारा’वर सही 
करून र्मी गाधंीजींचे िाण वाचवले. गाधंीजींनी पणेु करारावर सही करताना एक वगेळाच हेतू र्मनात धरला 
असला पाशहजे. पुणे करारारु्मळे गाधंींचे िाण वाचले. पण पुणे करारार्मधील र्मूळ तत्त्वानंा त्याचंा िार्माशणक 
पाप्रठबा नाही. अस्पृश्यानंा स्वतंत्र राजकीय स्थान आहे. या र्मताला ते तीव्र शवरोध करीत आहेतच. आपल्या 
न्याय्य हक्कानंा व र्मागण्यानंा त्याचंा शवरोधच आहे. जरी परेुसे कारण असले, तरी गाधंी हे आपले शत्रू आहेत 
असे र्मी म्हणत नाही; पण ते आपले शवरोधक आहेत हे लिात ठेवा. गाधंीजींच्या शब्दजंजाळात फसणारे 
आपले काही अस्पृश्य बाधंव आहेत हे लिात ठेवा. दुसरा घटक म्हणजे आपले र्मायबाप सरकार! शहज 
र्मजेॅस्स्टज् च्या धोरणात बदल होतो आहे; आशण तो आपल्या चळवळीच्या ताकदीला बाधक ठरतो आहे. ८ 
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ऑगस्ट १९४० ची व्हॉईसरॉयची घोषणा पाशहली तर असे शदसते की, अस्पृश्यानंा स्वतंत्र स्थान आहे, हे र्मत 
र्मायबाप सरकारला र्मान्य होते. पण र्मायबाप सरकारच्यावतीने सर स्रफॅडम शिप्स यानंी ज्या सूचना केल्या, 
त्या पाशहल्यावर वाटते की शहज र्मजेॅस्स्रज् चे धोरण बदलले आहे. भारतात जे घटनात्र्मक बदल करावयाचे 
आहेत, त्याला प्रहदू आशण रु्मसलर्मान याचंा पाप्रठबा परेुसा आहे. अस्पृश्यानंा शवचारण्याची गरज नाही. 
म्हणजे अस्पशृ्यानंा राजकीय जीवनात स्वतंत्र स्थान नाही काही थोड्या शदवसातंच ६-७ कोटी अस्पृश्यानंा 
स्वतंत्र स्थान नाही, असे धोरण कसे स्वीकारले जाते? शहज र्मशॅजस्स्रज् सरकारने आपल्याशी ितारणा 
केली आहे. आपल्या चळवळीला बाधक ठरणारा शतसरा घटक म्हणजे रु्मसलर्मान सर्माज! रु्मस्स्लर्म लीगने 
रु्मसलर्मान सर्माजाच्या दृशिकोनात बदल घडवनू आणला आहे. १९३७ सालच्या शनवडणुकाचं्या वळेी हे 
स्पि झाले की, रु्मसलर्मान हे अल्पसंख्य आहेत आशण अल्पसंख्य म्हणनू ताकद वाढशवण्यासाठी अन्य 
अल्पसंख्याकाचं्या ताकदीचीही गरज आहे. रु्मस्स्लर्म लीगने म्हणूनच अन्य अल्पसंख्याकाचंा भरघोस पाप्रठबा 
शर्मळशवण्यासाठी त्याचें िश्न हाती घेतले. रु्मसलर्मानाचें िश्न घेऊन ते केवळ उभे राशहले नाहीत; तर त्यानंी 
अन्य अल्पसंख्य गटाचें िश्न र्माडंण्यासाठी सतत पुढाकार घेतला. त्यारु्मळे अस्पशृ्य आशण रु्मसलर्मान 
याचं्यात परस्पर सार्मंजस्य होते. पण रु्मस्स्लर्म लीगने आता आपले धोरण पूणमपणे बदलले आहे. 
पाशकस्तानच्या र्मागणीरु्मळे त्यानंा रु्मसलर्मान म्हणजे स्वतंत्र राष्ट्र वाटते. प्रहदू सर्माजाशी व अन्य अल्पसंख्य 
गटाशंी आपले काही देणेघेणे नाही, असे त्याचें आता म्हणणे आहे. म्हणजे अस्पृश्याचंा एक र्मदतगार संपला 
असे म्हणाव े लागेल. रु्मस्स्लर्म शवरुद्ध शबगर रु्मस्स्लर्म अशी तर ते र्माडंणी करीत आहेतच पण त्याचंी 
सर्मीकरणेही नवी आहेत. रु्मसलार्मानाचंी संख्या शकतीही असो, रु्मस्स्लर्म आशण शबगररु्मस्स्लर्म हे सर्मान 
वाटेकरी आहेत आशण त्यानंा राजकीय हक्कात पन्नास टके्क वाटा शर्मळाला पाशहजे. रु्मस्स्लर्म लीगचे हे गशणतच 
अस्पृश्याचं्या शहतसंबधंानंा बाधक आहे. ित्येक बाबतीत रु्मस्स्लर्म लीग पन्नास टके्क वाटा र्मागत राहील तर 
अस्पृश्य आशण रु्मसलर्मान याचं्यादरम्यान संघषम उत्पन्न होणार.” डॉ. आंबेडकरानंी राजकीय पशरस्स्थतीचे 
शवश्लेषण करीत, अस्पृश्यानंा द्याव्या लागणाऱ्या लढ्याचे स्वरूप स्पि केले. आपल्या लढ्याची शदशा स्पि 
करताना त्यानंी रु्मख्यतः खालील रु्मद्यावंर भर शदला. 
 
(१) अस्पृश्यानंा स्वतंत्र अस्स्तत्व आहे आशण त्याचें राजकीय जीवनात स्वतंत्र स्थान आहे. 
 
(२) ित्येक राज्याच्या दरवषीच्या अंदाजपत्रकात अस्पृश्याचं्या शशिणासाठी ठराशवक रक्करे्मची तरतूद 

केली पाशहजे. शवशषेतः उच्च शशिणासाठी. 
 
(३) शासकीय सेवते अस्पशृ्यासंाठी राखीव जागा आवश्यक आहेत. 
 
(४) िातंीय आशण केन्द्रीय कायमकाशरणीर्मध्ये अस्पृश्याचें िशतशनधी हवते. 
 
(५) अस्पृश्याचं्या स्वतंत्र व वगेळ्या वसाहती हव्यात. 
 

यानंतर, डॉ. आंबेडकरानंी एका र्महत्त्वाच्या िश्नाचा शवचार केला. त्यानंा भारतीय ‘गावगाडा’ 
शवषर्मतेने ग्रस्त असल्याचे जाणवत होते. एकतर कोणत्याही खेड्यात अस्पृश्य अल्पसखं्य असतात. त्याचंी 
संख्या नगण्य असते आशण त्याचें दाशरद्र्य भयानक असते. त्यारु्मळे गावगाड्यात अस्पृश्यानंा परावलंबी 
जीवन जगाव े लागत असल्यारु्मळे, त्याचं्या र्मनात न्यूनगंडाची भावना बळावत जाते. अस्पृश्यानंा 
गावगाड्यात प्रहदंूकडून अन्याय, अवहेलना आशण जबरदस्ती सहन करावी लागते. म्हणून त्यानंा वाटत 
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होते की, सरकारने अस्पृश्याचं्या वसाहतीसाठी स्वतंत्र जशर्मनी उपलब्ध करून द्याव्यात. एकत्र जीवन 
जगता आल्यारु्मळे अस्पृश्यानंा आपले िश्न सोडवनू घेण्याची शदशा सापडेल. पण अस्पृश्यानंा स्वतंत्र 
वसाहती करता आल्या नाहीत. त्याचें सार्माशजक व आर्तथक शवकासाचे िश्न स्वातंत्र्यानंतरही लोंबकळत 
राशहले. राजकीय सते्तत ज्यानंा सधंी शर्मळाली; त्या संधीचा उपयोग अस्पृश्याचें सार्माशजक-आर्तथक िश्न 
सोडशवण्यासाठी त्यानंी केला नाही. त्यारु्मळे दशलत, स्वतंत्र भारतातही अभावग्रस्त सर्माज म्हणून जगत 
राशहले. दशलतातंील र्मठूभराचंी आर्तथक स्स्थती सुधारली. पण एकंदर दशलत सर्माजाचा शवकास हे 
बाबासाहेबाचें स्वप्न अपुरेच राशहले. या भाषणाच्या अखेरीस ते म्हणतात, “देशातील सवम अस्पशृ्याचंी एक 
राजकीय संघटना असणे, ही र्महत्त्वाची गरज आहे. म्हणजे देशातील सवम अस्पशृ्याचंी िशतशनशधत्व करणारी 
एक संस्था, आपले िश्न एकरु्मखाने र्माडंील. सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या छोया छोया संस्थाचें शवसजमन 
करून एकच एक देशव्यापी संघटना बलवान करू. एक गोि र्मी स्पि करू इस्च्छतो की, सध्या जे युद्ध सुरू 
आहे ते लोकशाही आशण हुकुर्मशाही याचं्या दरम्यान! कारण नाझी हुकुर्मशाहीचा सवांत र्मोठा धोका आहे. 
लोकशाहीवर र्माझा दृढ शवश्वास आहे. ती जगली तर आपल्याला शदव्य भशवतव्य आहे. लोकशाही पराभतू 
झाली, तर आपला शवनाश अटळ आहे. म्हणनू न्याय्य आशण र्मानवी हक्कासंाठी आपण शनधाराने लढू या.” 
डॉ. बाबासाहेबाचं्या भाषणारु्मळे नवी शक्ती शर्मळाली आशण अस्पृश्याचं्या रु्मस्क्तसगं्रार्माला स्पि व ठोस 
कायमिर्म शर्मळाला. 
 

१९ जुलै १९४२ रोजी अशधवशेन सुरू झाले आशण अध्यि रा. ब. शशवराज यानंी श्री. दादासाहेब 
गायकवाड यानंा पशहले चार ठराव एकशत्रत करून र्माडंण्यास साशंगतले. अलाहाबादच्या रायसाहेब 
शार्मलाल यानंी अनुर्मोदन शदले. 
 

ठराव क्र. १ : शिप्स योजना आम्हाला र्मान्य नाही आशण व्हॉइसरॉय यानंी केलेल्या घोषणेच्या 
संदभात (८ ऑगस्ट १९४०) शिप्स योजना म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. 
 

तसेच भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी घटना सशर्मती शसद्ध करण्याच्या काँगे्रस पिाच्या 
र्मागणीस शिशटश शासनाने र्मान्यता शदल्याबद्दल आशण अस्पृश्याचें शहतसंबधं सुरशित ठेवण्यासाठी, नव्या 
राष्ट्रीय सरकारने आशण शिशटश सरकारने करार करावा; या काँगे्रसच्या सूचनेचा आम्ही शनषेध करतो. 
 

ठराव क्र. २ : अनुसूशचत जातींची र्मान्यता असल्याशशवाय राष्ट्रीय जीवनात अनुसूशचत जातींना 
स्वतंत्र स्थान व अस्स्तत्व आहे हे र्मान्य केल्याशशवाय, आशण अनुसूशचत जातींना सुरशितेतची हर्मी 
देण्यासाठी उपाययोजना केल्याशशवाय, घटना शनर्तर्मतीचा जो ियत्न होईल; तो आम्हाला अर्मान्य आहे. 
 

ठराव क्र. ३ : नव्या घटनेत खालील तरतुदी हव्यात : 
(१) अनुसूशचत जातींच्या शवकासाठी िातंीय अंदाजपत्रकात आर्तथक तरतूद. 
 
(२) कायमकाशरणीत, िातंीय व केन्द्रीय शवशधर्मंडळात िशतशनशधत्व. 
 
(३) शासकीय सेवते संख्येनुसार व गरजेनुसार सहभाग व िशतशनशधत्व. न्याय, र्महसूल, पोशलस 

खात्यात आवश्यक ती शकर्मान शिैशणक पात्रता असणाऱ्या अनुसूशचत जातींच्या व्यक्तींना आरिण. 
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(४) सवम शवशधर्मंडळात व स्थाशनक स्वराज्य संस्थातं, कायद्यानुसार िशतशनशधत्व. 
 
(५) स्वतंत्र र्मतदारसंघ. 
 
(६) िातंीय व केन्द्रीय लोकसेवा आयोगावर कायद्यानुसार िशतशनशधत्व. 

 
वरील शतन्ही ठरावातं फक्त आशय नोंदलेला आहे. र्मळू ठरावाचे भाषातंर शदलेले नाही. चौथा 

ठराव ग्रार्मव्यवस्थेतील र्मलूभतू बदलासंबधंीचा होता. 
 

ठराव क्र. ४ : अनुसूशचत जातींना जोपयंत गावकुसाबाहेर राहाव े लागते. तोपयंत त्यानंा प्रहदंूची 
जुलुर्म-जबरदस्ती सहन करावी लागणार आशण त्यानंा ‘अस्पृश्य’ म्हणूनच शहणवणार. एकतर गावगड्यात 
त्याचंी लोकसंख्या नगण्यच आहे आशण त्याचं्याजवळ चशरताथाचे स्वतंत्र साधन नाही. प्रहदंूच्या जुलुर्मातून 
अस्पृश्यानंा रु्मक्त करण्यासाठी आशण त्यानंा र्माणूस म्हणून िशतष्ठा शर्मळावी यासाठी; त्यानंा आर्तथक व 
सार्माशजक सुरशितता कशी लाभेल ते पाशहले पाशहजे. म्हणून या पशरषदेचे स्पि र्मत आहे की, गावगाड्याचे 
वा ग्रार्मव्यवस्थेचे स्वरूप आर्मूलाग्र बदलले पाशहजे. यासाठी खालील उपाय त्वरीत योजले पाशहजेत : 
 
(१) प्रहदू खेड्यापासून शनराळी अशी अनुसूशचत जातींची स्वतंत्र वसाहत. 
 
(२) स्वतंत्र वसाहतीसाठी आयोगाची नेर्मणूक. 
 
(३) अनुसूशचत जातींना लागवडीस योग्य अशा जशर्मनीचे हस्तातंरण 
 
(४) खाजगी जशर्मनी ताब्यात घेण्याच्या कायद्यानुसार जी नवी जर्मीन उपलब्ध होईल त्याचे अनुसूशचत 

जातींना वसाहतीसाठी वाटप. 
 
(५) वसाहत आयोगाला केन्द्र सरकारने दरवषी पाच कोटी रुपयाचें शकर्मान अनुदान द्याव.े 
 

हे चारही ठराव र्माडंताना श्री. दादासाहेब गायकवाड म्हणाले, “हे चारही ठराव म्हणजे आपल्या 
चळवळीच्या कायमिर्माचे र्मलूाधार आहेत. पशहल्या ठरावानुसार शिप्स योजनेचा आम्ही स्पि शब्दात शनषेध 
केला आहे. अन्य तीन ठरावानुंसार या देशाच्या भावी राज्यघटनेत राजकीय, आर्तथक व सार्माशजक 
स्वरूपाच्या कोणत्या तरतुदी हव्या आहेत. त्याचे शदग्ददशमन केले आहे. सवणम प्रहदंूच्या र्मोठर्मोठ्या 
घोषणावर आशण आश्वासनावंर आर्मचा शवश्वास नाही. पुणे कराराची शाई वाळते न वाळते तोच 
त्याच्याशवरुद्ध ज्यानंी वतमन केले, त्यावर काय म्हणनू आम्ही शवश्वास ठेवावा? आर्मच्या भशवतव्याची सवम सूते्र 
जर सवणम प्रहदंूच्या हाती सोपशवली तर तो सवांत काळा शदवस ठरेल. आज खेडेगावातं राहणाऱ्या 
अनुसूशचत जाती सुरशित नाहीत. त्यानंा सतत गुलार्माची वागणूक शर्मळते आहे. म्हणून आपले भशवतव्य 
आपणच घडशवले पाशहजे आशण यासाठी लढ्याला तयार व्हा.” या ठरावाला रावसाहेब शार्मलाल यानंी 
अनुर्मोदन शदले आशण श्री. गोपाल प्रसग, एन. एन. दास, आर. आर. भोळे, ए. डी. रॉय, पी. एर्म. पटनी, 
र्मागंीलाल, कोसारे, बी. एच. वराळे याचंी भाषणे झाली. अध्यि श्री. शशवराज यानंी, ठराव एकर्मताने र्मंजूर 
झाल्याचे जाहीर केले. 
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शडे्यूल्ड कास्ट फेडरेशन या अशखल भारतीय पातळीवरच्या पिाच्या स्थापनेचा ५ वा ठराव श्री. 
डी. जी. जाधव यानंी र्माडंला. ते म्हणाले, “एकजुटीशशवाय शक्ती शनर्माण होत नाही. एका संघटनेच्या 
शनशाणाखाली अनुसूशचत जाती एकत्र आल्याशशवाय आपल्यावर होणाऱ्या हल्ल्यापासून आपण बचाव करू 
शकणार नाही व आपला लढा िभावीपणे चालव ूशकणार नाही. काँगे्रस पिाच्या शनशाणाखाली सवणम प्रहदू 
एकत्र आहेत, तर रु्मस्स्लर्म लीगच्या शनशाणाखाली रु्मसलर्मान एकत्र आले आहेत. आपण जर एकत्र आलो 
नाही, तर आपले शवरोधक आपल्या गटागटातं शवभागलेल्या अनुसूशचत जातींना दडपत राहतील. िुल्लक 
कारणासाठी आपण जर भाडंत राहू, तर आपल्यातील दुहीचा गैरफायदा घेतला जाईल. सागंा, बंधंनो, 
सवणम प्रहदंूच्या दयाबदु्धीवर आपण अवलंबनू राहणार काय? म्हणून फेडरेशनच्या शनशाणाखाली एकत्र येऊ 
या. आज जगात युद्ध उसळले आहे. आपल्या अस्स्तत्वासाठी चाललेला आपला लढा या दुसऱ्या 
र्महायुद्धापेिा रु्मळीच कर्मी नाही. सवणम प्रहदंूची गुलार्मशगरी स्वीकारण्यापेिा िाण सोडलेला बरा!” यानंतर 
रायसाहेब, ए. सी. दुशसया यानंी ठरावाला अनुर्मोदन शदले. श्री. पी. एन्. राजभोजे, र्मागंीलाल राजपतुाना, 
बी. सी. र्मंडल, बद्रीिसाद वास्ल्र्मकी, पी. एल. के. तालीब, पी. जे. रोहर्म याचंी भाषणे झाली आशण ठराव 
र्मंजूर झाला. एन्. शशवराज याचं्या अध्यितेखाली श.े का. फेडरेशनची घटना तयार करण्याचे कार्म 
सोपशवण्यात आले. त्या सशर्मतीत बंगालचे श्री. शवश्वास, ए. डी. रॉय, दुशसया, बी. सी. र्मंडळ, रंु्मबईचे 
जाधव, राजभोज, दादासाहेब गायकवाड, पंजाबचे गोपालप्रसग, सेठ शकसनदास, वऱ्हाड र्मध्यिातंाचे आर. 
व्ही. कवाडे, के. एस. शने्दे्र, एच. एल. कोसारे, संयुक्तिातंाचे शार्मलाल, रार्म सहाय, डॉ. नंदलाल 
जयस्वाल, बद्रीिसाद वास्ल्र्मकी, बाबू शतलकचंद या सदस्याचंा सर्मावशे होता. 
 

सर्मारोपाचे भाषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी केले. ते म्हणाले, “गेल्या दहा वषांत राजकीय 
चळवळींना वगे आला आहे. अ. भा. श.े का. फेडरेशन स्थापन करण्याचा शनधार आपण सवांनी केला आहे, 
याला ऐशतहाशसक र्महत्त्व आहे. अस्पशृ्याचं्या दृिीने एक नव्या पवाला सुरुवात झाली आहे. व्हॉईसराय 
याचं्या कायमकाशरणीत एक सदस्य म्हणनू, र्मजूरर्मंत्री म्हणून र्मी सूते्र साभंाळीत आहे. गेल्या वीस वषात 
आपल्या चळवळीचे नेतृत्व र्मी केले; आशण त्याचा अहवाल आपल्यासर्मोर आहे. अल्पसंख्य म्हणून जगत 
असलेल्या रु्मसलर्मान आशण अस्पृश्य याचं्यात पुष्ट्कळच फरक आहे. रु्मसलर्मान सर्माज जास्त सुस्स्थतीत 
आहे. शिशटश येण्यापूवी या देशात त्याचेंच राज्य होते. त्यारु्मळे त्याचंी थोडीबहुत िगती झालेली आहे. पण 
शतकानुशतके आपण दडपले जात आहेत. आपण दशरद्री, अज्ञानात शखतपत पडलो आहोत. आता आपण 
स्वतःच्या पायावर उभे राशहले पाशहजे. आपला सर्माज सतत िगशतपथावर राशहला पाशहजे. र्मंशत्रपदाची 
जबाबदारी स्वीकारल्यारु्मळे, फेडरेशनचे कार्म तुम्हाला शशरावर घेतले पाशहजे. र्मला पदाचा र्मोह नाही. पद 
लाभल्यारु्मळे ना. आंबेडकर आहे तसाच डॉ. आबंडेकर आहे. गव्हनमर जनरलच्या कायमकाशरणीत 
दशलतवगाला िशतशनशधत्व शर्मळाले, हे र्महत्त्वाचे आहे. सरकारने उचललेले हे पाऊल म्हणजे 
िाह्मणशाहीला र्मारलेला र्मरणटोला आहे. र्मार्झ्या शनयुक्तीर्मागची ही भशूर्मका र्महत्त्वाची आहे. 
िाह्मणशाहीच्या शहतसंबधंाचं्या दृिीने सरकारने हा शनणमय घेऊन सुरंुगच लावला आहे. दशलतवगाचा हा 
र्मोठा शवजय आहे. 
 

पुष्ट्कळजण र्मला सतत शवरोध करीत असतात. र्मला स्वतःला एकान्त आवडतो आशण र्मी वाचनात 
वळे घालशवतो. पुष्ट्कळानंा वाटते की, लोकानंा र्मी टाळतो. पण र्मला कुणाचाच अवर्मान करायचा नसतो. 
र्मला वळे थोडा शर्मळतो. र्मला या र्मयाशदत वळेेत पुष्ट्कळ गोिी करायच्या असतात. आशण र्मला कुणाची 
र्मदत नाही. पुष्ट्कळ शहन्दू र्मला शत्रू र्मानतात. त्यानंा वाटते की त्याचं्या भावना दुखशवण्यासाठी र्मी कटू 
बोलतो. र्मला जाणीव आहे की, र्माझे र्मन सहानुभतूीने भरलेले आहे. शकतीतरी िाह्मण, र्माझे शर्मत्र आहेत. 
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पण कठोर सत्य सागंावचे लागते. र्मार्झ्या बाधंवानंा कुत्र्यार्माजंरापेंिा ज्यानंी हीनपणे वागशवले आशण ज्यानंी 
त्याचं्या िगतीच्या वाटा रोखल्या; त्याचं्याशवरुद्ध र्मी कठोर भाषा वापरू नये काय?तरीही दबलेल्या 
भावनानंा आवर घालून र्मी शवरोधकानंा सन्र्मानाने वागशवतो. 
 

प्रहदू, रु्मसलर्मान आशण दशलतवगम यानंा राजकीय हक्कात योग्य वाटा शर्मळाला पाशहजे. 
कायद्यानुसार तशी तरतूद केली पाशहजे. राजकीय हक्काचंा योग्य वाटा शर्मळशवण्यासाठी आपण एका 
शनशाणाखाली येऊन लढा शदला पाशहजे. आपण सवांनी एकजूट केली तर आपल्या र्मागण्या व आपले हक्क 
आपल्याला शर्मळू शकतील. काँगे्रस हा सवांत जुना बलवान पि आहे आशण त्याचा िभाव जनर्मतावर अशधक 
व्यापक िर्माणात आहे. काँगे्रसजवळ दोन गोिी आहेत. भारतीय वृत्तसंस्था काँगे्रसच्या पाठीशी असल्यारु्मळे 
त्या पिाच्या ध्येयधोरणाला व कायमिर्माला शवस्तृत िर्माणावर िशसद्धी शर्मळते. र्मात्र राष्ट्रवादी प्रहदंूचे वचमस्व 
असलेल्या वृत्तसंस्थेकडून आपल्याला िशसद्धी लाभत नाही. दुसरी गोि म्हणजे काँगे्रसजवळ पुष्ट्कळ पसैा 
आहे. कोटीचा शनधी काँगे्रस पि सहज उभा करू शकतो. अर्माप पैसा हे काँगे्रसपिाच्या िभावाचे रहस्य 
आहे. आपल्याजवळ आर्तथक शनधी नव्हता तरी एवढी िगती करू शकलो. आता या नव्या संघटनेसाठी 
आपल्याला पुरेसा शनधी गोळा करावा लागेल. त्याशशवाय अन्य पिाचं्या बरोबरीने आपल्या संघटनेला िगती 
करता येणार नाही. 
 

सावमजशनक जीवनात चकुा होतात; पण शनराश न होता चुकापंासून शशकायचे असते आशण चकू 
होणार नाही असा ियत्न करायचा असतो. तुम्ही जसा फेडरेशन स्थापण्याचा शनणमय घेतला तसे 
संघटनेसाठी र्मनुष्ट्यबळ व आर्तथकबळ उभे केले पाशहजे.” बाबासाहेबाचं्या भाषणानंतर नागपूरच्या दशरथ 
पाटील यानंी रु. २५०/-ची थैली बाबासाहेबाचं्याकडे शदली. बाबासाहेबानंी ती परत केली आशण नागपूर येथे 
संघटनेची इर्मारत बाधंण्यासाठी शतचा शवशनयोग करावा, असे सुचशवले. 
 

या पशरषदेला जोडूनच अ. भा. दशलतवगीय र्मशहला पशरषद २० जुलै १९४२ रोजी आयोशजत केली 
होती. स्वागताध्यि श्रीर्मती कीतीबाई पाटील होत्या. श्रीर्मती शातंाबाई दाणी यानंी, शशवराज याचं्या 
अनुपस्स्थतीत अध्यिीय सूते्र साभंाळण्याचे कबूल केले; पण त्याही आजारी पडल्या. ऐनवळेी श्रीर्मती 
सुलोचनाबाई डोंगरे यानंी अध्यिपद भषूशवले. यािसगंी डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर म्हणाले, “र्माझा 
र्मशहलाचं्या संघटनेवर पूणम शवश्वास आहे. एकदा बायकानंा शवचार पटला की, त्या सर्माजसुधारणा 
करण्याचे कार्म र्मनापासून करतात. ज्या ज्या वळेी पशरषदाचें आयोजन केले, रे्मळाव ेभरशवले तेव्हा तेव्हा 
पुरुषाबंरोबर शस्त्रयानंीही आले पाशहजे, असा र्माझा आग्रह होता. म्हणून आपल्या पशरषदेत स्त्री-पुरुषाचंा 
संशर्मश्र सर्माज असतो. सर्माजाची िगती र्मोजायची असेल तर त्या सर्माजातील शस्त्रया शकती िगत आहे ते 
पहाव.े 

र्माझे कळकळीचे सागंणे आहे की, स्वच्छता राखा, सवम दुशरतापासून दूर राहा. आपल्या रु्मलानंा 
शशकवा. त्याचं्या र्मनात र्महत्त्वाकािंा शनर्माण करा, रु्मलाचंी लग्ने लवकर करू नका. लग्न म्हणजे ओझे 
आहे. ते पेलण्याइतकी ताकद रु्मलाजंवळ हवी. ित्येक रु्मलीने लग्न झाल्यावर नवऱ्याच्या बरोबर कार्म 
कराव.े ती नवऱ्याची सखी आहे आशण शतने नवऱ्याचे गुलार्म होण्याचे साफ नाकारले पाशहजे.” जवळजवळ 
२०-२५ हजाराचंा सरु्मदाय उपस्स्थत होता. 
 

२० जुलै, १९४२ रोजी नागपूरच्या र्मोहन पाकम वर दुपारी १२-३० वाजता ‘सर्मता सैशनक दला’चे 
अशधवशेन झाले. त्याला ७० हजारापेिा अशधक तरुण स्त्री-पुरुष उपस्स्थत होते. श्री. ए. एल. कोसारे 
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स्वागताध्यि होते. श्री. गोपालप्रसग अध्यि होते. सर्मता सैशनक दलालादेखील डॉ. बाबासाहेबानंी 
र्मागमदशमन केले. केवळ ‘शडे्यूल्ड कास्टस्’ ची अशखल भारतीय पातळीवरची सघंटना उभी केली. पण 
यावर डॉ. आंबेडकराचं्या शवरोधकानंी टीका केली. त्याचं्यावर िारु्मख्याने जातीय संघटना शनर्माण 
करण्याचा आरोप केला; तसाच त्यानंी शिशटशाशंी हातशर्मळवणी करण्याचा उद्योग चालशवला आहे असाही 
आरोप केला. बाबासाहेबाचंा रु्मस्क्तसंग्रार्म कशासाठी चालला होता? त्याचं्यार्मते येथील जाशतव्यवस्था हा 
भयानक सैतान होता. या जाशतव्यवस्थेला धर्ममर्मान्यता देणाऱ्या िाह्मणवादाशी त्याचंा संघषम होता. 
िाह्मणवादाच्या रािसाच्या र्मगरशर्मठीतून रु्मक्त होण्यासाठी, दशलतवगाला लढाव ेलागेल. सवणम प्रहदंूच्या 
औदायावर वा सहानुभतूीवर त्यानंा अवलंबून राहता येणार नाही ही बाबासाहेबाचंी भशूर्मका होती. दुसऱ्या 
गोलरे्मज पशरषदेत गाधंीजींनी दशलताचं्या शवशषे िशतशनशधत्वाला शवरोध केला; त्या वळेी डॉ. आंबेडकर 
म्हणाले, “शिशटशाचं्या हातातील सत्ता भारतीयाकंडे यावी म्हणून दशलतवगम अधीर झालेला नाही. उतावीळ 
झालेला नाही, त्याने त्यासाठी चळवळही सुरू केलेली नाही. पण सत्तातंर होणार असेल तर एखाद्या 
गटाला, कंपूला प्रकवा र्मूठभर लोकाचं्या सर्मूहाला सवम सत्ता देऊन चालणार नाही. ही सत्ता दशलत 
वगासकट सवम जर्मातींनी त्याच्या संख्येच्या िर्माणात वाटून घेतली पाशहजे.” डॉ. बाबासाहेबानंा 
दशलतवगाचे स्वातंत्र्य अशभिेत होते. आशण दशलतवगाला राजकीय सते्तत न्याय्य वाटा शर्मळाला पाशहजे, 
असा त्याचंा आग्रह होता. त्यानंा वाटत होते की, काँगे्रसचा लढा स्वातंत्र्यासाठी कधीच नव्हता, तर तो 
सते्तसाठी होता. भारतातील दशलतवगम हजारो वष े गुलार्मशगरी भोगत होता. त्याचं्या रु्मक्तीसाठी काँगे्रसने 
ियत्न केल्याचे शदसत नाही. शोशषत, पीशडत दशलतवगाला उच्चवणीयानंी जशी िूर वागणूक शदली; तशी 
जगाच्या पाठीवर क्वशचतच कुणी शदली असेल! आशण तीही थोड्याथोड्या कालावधीसाठी नव्हे तर दोन 
हजाराहूंन अशधक वष.े अशा पशरस्स्थतीत आशण र्महाडच्या धर्ममसंगरापासून जो अनुभव त्याचं्या गाठीशी होता 
तो शवचारात घेतला; तर केवळ दशलतवगाची-अनुसूशचत जातींची भारतीय पातळीवर संघटना बाधंणे 
िर्मिाप्त होते. ही संघटना सर्मतेचा लढाच चालशवणार होती. र्माणसाने र्माणसाचे शोषण करावे, एका 
वगाने दुसऱ्या वगांचे शोषण कराव ेआशण जुलूर्म करावा आशण एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्राचे शोषण कराव ेही 
कल्पना या श.े का. फेडरेशनला अर्मान्य होती. आपल्या शनवडणुकीच्या जाशहरनाम्यात फेडरेशनने हे स्पि 
केले आहे. पण त्याचबरोबर असेही म्हटले आहे की, या देशातील पददशलताचं्या कल्याणाची आशण त्याचं्या 
सवांगीण शवकासाची जबाबदारी फेडरेशनने स्वीकारली आहे. फेडरेशनवर ‘जातीय संघटना’ असल्याचा 
आरोप कुणी करू नये, फेडरेशनर्मध्ये सवांना रु्मक्त िवशे शदलेला नसला तरी फेडरेशन देशसेवसेाठी झटेल 
आशण जे सहकायाचा हात पढेु करतील त्याचं्याशी सहकायमही करील. 
 

स्वतंत्र र्मजूर पिाच्या शनशाणाखाली डॉ. आंबेडकरानंी सर्मतेचा लढा गशतर्मान केला आशण श.े का. 
फेडरेशनच्या स्थापनेनंतर या लढ्याला वगेळी शदशा शर्मळाली. दशलत वगम संघशटत नाही आशण पुरेसा 
बलवान नाही म्हणूनच त्याचं्या र्मागण्या डावलल्या जातात; हे त्यानंा जाणवत गेले आशण म्हणून त्यानी 
सतत ियत्न केले. २३ ऑगस्ट १९४२ रोजी नवी शदल्ली येथे भारत सरकारचे र्मजूरर्मंत्री पद 
स्वीकारल्याबद्दल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें स्वागत करण्यात आले. तेव्हा ते म्हणाले, “शिप्स योजना 
अयशस्वी झाल्यानंतर काँगे्रस आशण रु्मस्स्लर्म लीग याचं्या दरम्यान बोलणी होत आहेत. पण दशलतवगाला 
बाजूलाच ठेवण्यात आले आहे. अटक होण्यापूवी गाधंीजीनी स्पिपणे साशंगतले की, दशलतवगाला स्वतंत्र 
स्थान देणे र्मला र्मान्य नाही. म्हणून दशलतवगाला स्वतंत्र अस्स्तत्व आहे, त्याला स्वतंत्र स्थान आहे आशण 
आम्हालाही राजकीय जीवनात स्वतंत्र िशतष्ठा आहे हे आपण एकरु्मखाने सागंत राशहले पाशहजे.” डॉ. 
बाबासाहेबाचंी भशूर्मका स्पि होती. दशलतवगावरील अन्यायाचा िशतकार करण्याची आशण सर्माजपशरवतमन 
करण्याची शजद्द त्याचं्यापाशी होती. दशलतावंर होणाऱ्या अन्यायाचे शनवारण आशण जाशतव्यवस्थेचे शनर्मूमलन 
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या दोन गोिी परस्पराशंी शनगडीत होत्या. म्हणून ते या िश्नावर तडजोड करणार नव्हते. श.े का. फेडरेशन 
ही जातीय संघटना आहे असे म्हणणाऱ्यानंी बाबासाहेबाचंी भशूर्मका सर्मजावनू घ्यायला हवी होती. 
 

इ. स. १९४२ ते ४६ पयंत ते व्हॉईसरॉय याचं्या कौस्न्सलर्मध्ये र्मजूरर्मंत्री म्हणून कार्म करीत होते. हा 
त्याचं्या कसोटीचा कालखंड होता. त्यानंतर ते घटना सशर्मतीत आले आशण भारतीय राज्यघटनेचे 
शशल्पकार म्हणून त्याचंा गौरव झाला. घटना सशर्मतीत अस्पृश्यता शनर्मूमलनाचे कलर्म टाळ्याचं्या गजरात 
र्मंजूर झाले तेव्हा बाबासाहेबानंा केवढा आनंद झाला होता! पण घटना सशर्मतीच्या सभागहृात र्मात्र र्म. 
गाधंीजींचा जयजयकार होत होता. अस्पृश्यतेचा कलंक धुवनू काढण्यासाठी वळेिसगंी रक्तही साडूं, असे 
म्हणणाऱ्या बाबासाहेबांचा सभागृहाला शवसर पडला. १९५२ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शनवडणुकीत 
पराभतू झाले आशण फेडरेशनलाही पराभव पत्कारावा लागला. भारतीय राज्यघटनेच्या शशल्पकाराला 
शनवडणुकीत पराभतू केले; ते काँगे्रस पिाने. १५-५-१९५४ रोजी साप्ताशहकात पुलगाव येथे केलेल्या 
भाषणाचा वृत्तान्त आला आहे. त्यात डॉ. बाबासाहेब म्हणाले, “इलेक्शन ही शिकेटची र्मचॅ आहे. 
शिकेटर्मध्ये पराभतू झालेली टीर्म गाशा गंुडाळून स्वस्थ बसत नाही. ती पुन्हा दुसऱ्या वषी नव्या जोर्माने 
खेळावयास िारंभ करते. असाच आशावाद आपण ठेवला पाशहजे.” एखाद्या जबरदस्त आशावादी 
नेत्यािर्माणे त्यानंी कायंकत्यांना सतत साशंगतले की, फेडरेशनला अपयश येणे हे वाऱ्याने झोडपलेल्या 
झाडासारखे आहे. परंतु त्या फेडरेशनरूपी झाडाचे र्मूळच र्मरून गेले असा अथम लावणे चुकीचे ठरेल. तेव्हा 
डोळे उघडून सतत कायम करीत रहा.” १९५६ च्या ऑक्टोबरर्मध्ये नागपूर येथे बाबासाहेबानंी ‘धम्र्मदीिा’ 
घेतली आशण भगवान बुद्धाचा शवचार र्माडंण्यासाठी ते सतत ियत्न करू लागले. १९४२ ते ५६ अशी चौदा 
वष ेअ. भा. श.े फेडरेशनने चळवळ शजवतं ठेवली. फेडरेशनच्या कायाचे आता र्मूल्यर्मापन करता येईल. 
फेडरेशन हा; तत्त्वाशी शनष्ठा ठेवणारा एक पि होता. आपल्या १९५२ च्या शनवडणकू जाशहरनाम्यात म्हटले 
आहे की, श.े का. फेडरेशनला अनुसूशचत जर्माती आशण अन्य र्मागासवगम याचं्याबरोबर हातात हात शर्मळवनू 
कायम करायचे आहे. अनुसूशचत जर्माती व अन्य र्मागासवगम याचं्यात जागृती करून त्यानंा बलवान करायचे 
आहे. तशी सवांची इच्छा असेल; तर श.े का. फेडरेशनचे नाव बदलून “अ. भा. र्मागासवगीय फेडरेशन 
असेही नाव देता येईल. ही चळवळीची शदशा आहे.” डॉ. बाबासाहेबाचं्या तत्त्वज्ञानाच्या पायावर सवम 
दशलत-शोशषत र्मागासवगीय, एकजुटीने संघटना उभी करतील तर या वणम-वगम-जातींच्या अंताचे 
बाबासाहेबाचें स्वप्न साकार होईल. 
 

♦♦ 
 
(‘शडे्युल्ड कास्ट फेडरेशनचा इशतहास’ या आगार्मी गं्रथातून) श्री. ररे्मश शशन्दे याचं्या सगं्रहातील जुलै १९४२ च्या दशलतवगीय पशरषदेच्या 
अहवालाचा ऋणशनदेश करतो. 

⬤⬤  
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डॉ. रावसाहेब कसबे : जन्र्म : १२ नोव्हेंबर १९४४, शशिण : एर्म. ए. पीएच. डी., व्यवसाय : राज्यशास्त्राचे अध्यापक. लेखन : डॉ. 
आंबेडकर आशण राज्यघटना, झोत, दशलत चळवळीची वाटचाल, आंबेडकर आशण र्माक्सम इत्यादी गं्रथाचें लेखक. शवशवध शनयतकाशलकातूंन 
सार्माशजक, राजकीय, शिैशणक आशण वाङ्र्मयीन शवषयावंर अभ्यासपूणम लेखन. उत्तर्म वक्ते. शियदशमनी पुरस्कार, उत्कृि वाङ र्मय शनर्तर्मतीचा राज्य 
पुरस्कार. र्म. सा. पशरषदेचा पुरस्कार इत्यादी सन्र्मान. सातव्या अ. भा. दशलत साशहत्य सरें्मलनाचे अक्ष्यि. 
 
११ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यािेंं समार्वादणवर्यक निंतन 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
आ धुशनक कालखंडातील बहुतेक सवम राजकीय नेते उच्च शवद्याशवभशूषत होते आशण शशिणाच्या शनशर्मत्ताने 
त्याचंा पाश्चात्य देशाशंी संबधं आलेला होता. शास्त्रीय सर्माजवाद ही जगाला कालम  र्माक्समने शदलेली एक 
अर्मोल देणगी होती. एकोशणसाव्या शतकाच्या उत्तराधात पशश्चरे्मकडे जन्र्मलेला हा शवचार िर्माने शवकशसत 
झाला आशण तो व्यवहारात रूपातंशरत करण्याचे शवशवध ियोग सुरू झाले. १९१७ साली रशशयात झालेली 
राज्यिातंी हा र्मानवी इशतहासाला एक नव ेवळण देणारा र्मलैाचा दगड ठरला; आशण जगाच्या पाठीवरील 
ित्येक देशात िातंीच्या शवचाराने झपाटलेले तरुणाचें गट संघशटत होऊ लागले. या सवम तत्कालीन 
पशरस्स्थतीचा िभाव भारतीय राजकीय नेत्यावंर पडणे अटळ होते. म्हणूनच भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीतील 
अनेक नेते एकतर आपल्याला सर्माजवादी झालेले शदसतात; प्रकवा सर्माजवादाने िभाशवत झालेले 
शदसतात. त्यातून नेहरू, सुभाषचदं्र बोस यासंारखे राष्ट्रीय आंदोलनातील िरु्मख नेते जसे सुटले नाहीत 
तसेच पंथीय राजकारण करणारे लाला लजपतराय आशण र्महम्र्मद इक्बालही सुटलेले नाहीत. र्महान 
साशहस्त्यक रवींद्रनाथ टागोरानंाही या शवचाराचें िचंड आकषमण होते तर भगतप्रसगासंारखा िाशंतकारकही 
या शवचारानंी झपाटून ित्यि कायमरत होता. 
 

भारतात सर्माजवादी शवचारानंी िभाशवत होऊन कायमरत असणाऱ्या संघटना; आशण व्यक्तींचे 
स्थूलर्मानाने तीन िकार पाडता येणे शक्य आहे. पशहला िकार ते र्माक्समवादी आहेत, आशण कम्युशनस्ट 
पिाच्या र्माध्यर्मातून कायमरत आहेत; अशाचंा आहे. भारतीय कम्युशनस्ट पिाची स्थापना इ. स. १९२५ ला 
झाली. कॉमे्रड एर्म. एन. रॉय हे त्यावळेी या शवचाराचें एक र्महत्त्वाचे नेते होते आशण त्याचें जीवनचशरत्र 
पाहता त्याचें आंतरराष्ट्रीय कम्युशनस्ट चळवळीत एक र्महत्त्वाचे स्थानही होते, असे शदसते. स्वतःला 
सर्माजवादी सर्मजणे म्हणजे र्माक्समवादाशी बाशंधलकी स्वीकारणे. ती बाशंधलकी कम्युशनस्ट पिाचे सभासद 
झाल्याशशवाय अथमपूणम होत नाही; आशण हा कम्युशनस्ट पि आतंरराष्ट्रीय कम्युशनस्ट चळवळीशी सलंग्न 
असल्याशशवाय त्याचे कायम साथमकी लागत नाही, असे काहीसे हे सर्मीकरण होते. १९२५ साली जेव्हा 
भारतीय कम्युशनस्ट पिाची स्थापना केली गेली; त्यावळेी स्वागत सशर्मतीचे अध्यि म्हणून र्मौलाना हजरत 
र्मोहनी यानंी जे स्वागताध्यिीय भाषण केले ते फार र्महत्त्वाचे आहे. या भाषणात त्यानंी ही नवी कम्युशनस्ट 
पाटी शुद्ध भारतीय असेल आशण शतचा आतंरराष्ट्रीय कम्युशनस्ट चळवळीशी संबधं नसेल असे जाहीर केले 
होते. त्याचिर्माणे प्रसगरवलूेसारखे या पिाचे िरु्मख नेते त्याचवळेी असे सागंत होते की, भारतीय 
कम्युशनझर्म म्हणजे रशशयन बोल्शशेवझर्म नव्हे तर भारतीयानंी आपल्या स्वतःच्या अशा साम्यवादाचा शवकास 
केला पाशहजे. [Indian Annual Register 1925, ॥ P. 367 शकंर घोष याचं्या ‘Scoialism and Communism in India’, Allied, (1971) 
Bombay PP ॥ 31-32 वरून उद् घतृ] परंतु कॉ. एम्. एन्. रॉय यानंी या शवचाराला िाणपणाने शवरोध केला आशण 
साशंगतले की, भारतीय कम्युशनस्ट चळवळ आंतरराष्ट्रीय कम्युशनस्ट चळवळीपासून अलग राहून स्वतंत्रपणे 
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शवकशसत होईल असे र्मानणे यापेिा शबगर कम्युशनस्ट शवचार अशधक काही असूच शकत नाही. [Overstreet and 
Windmiller, Communism In India (1960) p. 79 उक्त पृ. ३१] त्यारु्मळे भारतीय कम्युशनस्ट चळवळ आंतरराष्ट्रीय 
कम्युशनस्ट चळवळीचा एक अशवभाज्य भाग बनली; आशण १९४३ सालापयंत म्हणजेच आतंरराष्ट्रीय 
कम्युशनस्ट चळवळ बरखास्त होईपयंत शतने भारतीय कम्युशनस्ट पिाला र्मागमदशमन केले. या चळवळीला 
कॉ. श्रीपाद अरृ्मत डागें, बी. टी. रणशदव,े नंबुशद्रपाद, कॉ. श्रीशनवास सरदेसाई याचं्यासारखे शविान आशण 
जनर्मानसात स्थान असलेले नेतृत्व लाभले. 
 

दुसरा िकार हा, जे र्माक्समवादी होते; परंतु कम्युशनस्ट पिाऐवजी स्वतंत्र संघटनाचं्या िारे कायमरत 
होते अशाचंा आहे. त्यात िारु्मख्याने भगतप्रसगासारख्या इतर अनेक व्यक्तींचा आशण इ. स. १९२६ साली 
स्थापन झालेल्या ‘लाहोर नवजवान सभे’सारख्या प्रकवा १९२८ साली स्थापन झालेल्या ‘नवजवान भारत 
सभे’सारख्या संघटनाचंा सर्मावशे करता येईल. 
 

शतसरा िकार हा, काँगे्रस सर्माजवाद्याचंा आहे. इ. स. १९२९ पासून राष्ट्रसभेचे थंड झालेले 
आंदोलन, शवश्वव्यापी आर्तथक र्मंदीने नव्या अथमशास्त्र आशण राज्यशास्त्राची जाणव ूलागलेली शनकड, आशण 
एक सर्माजवादी राष्ट्रे म्हणनू सोशवएत युशनयनचा झालेला उदय, काँगे्रस सर्माजवाद्याचं्या संघटनाचंी 
सवमसाधारणतः ही कारणे आहेत. १९३४ साली संघशटत झालेल्या या गटाच्या नेतृत्वात वैचाशरकदृष्ट्या 
अगदी सुरुवातीपासूनच शभन्नता शदसते. आचायम नरेंद्र देव आशण जयिकाश नारायण र्माक्समवादी होते; तर 
अशोक रे्महता फेशबयन सर्माजवादी होते. डॉ. रार्मर्मनोहर लोशहयावंर गाधंीजींचा खूपच िभाव होता; तर 
युसुफ रे्महेरअली आशण संपूणानंद हे िातंीकारी राष्ट्रवादी होते. शर्मनू र्मसानी सुरुवातीला र्माक्समवादी होते, 
परंतु पुढे रॉक् स्कीवादी बनले. [शवनोद िसाद प्रसह आशण सुशनल शर्मश्र सपंा.), ‘सर्माजवादी आंदोलनके दस्तावेज’ १९३४-५२, िशतपि 
िकाशन (१९८५), शदल्ली पृ. ९] जयिकाशाचंा पुढील िवास सवोदय आंदोलनात कसा झाला हे सवम शवशदतच आहे. 
या भारतीय सर्माजवादी आदंोलनाचंी शवचारयात्रा र्माक्समवादापासून सुरू झाली, पुढे लोकशाही सर्माजवाद 
हे त्याचें िरु्मख शवचारसूत्र बनले आशण त्याही पुढे शतसऱ्या जगाला एक नवा सर्माजवादी शसद्धातं देण्याच्या 
ियत्नात ही यात्रा संपलेली शदसते. अलीकडील भारतीय राजकारणात लोकशाही, सर्माजवादी शवचाराचं्या 
राजकीय नेत्यानंा स्वतःचा राजकीय पि नसल्यारु्मळे हे नेते शवशवध राजकीय पिातं शवभागलेले शदसतात. 
या तीनही िकारच्या सर्माजवाद्यातं एक सर्मान सूत्र र्मात्र होते आशण ते म्हणजे सर्माजवादी सर्माजरचनेची 
स्थापना करणे, हे होय. परंतु त्याचं्या कायमिर्मात जाशतससं्थेसंबधंीचा शवचार नव्हता. सर्माजवाद्याचं्या 
कायमिर्मात अस्पशृ्यता शनवारणाला स्थान नसाव ेही गोि गाधंीजींनाही शवशचत्र वाटत होती. [उक्त पृ. ५] 
शवसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून भारतात सुरू झालेल्या सर्माजवादी चळवळींचा (यात सवमच 
सर्माजवादी आशण साम्यवादी संघटनाचंा सर्मावशे करता येईल) शवकास आशण त्याचें शवघटन स्पि करता 
येणार नाही. या शठकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या सर्माजवादशवषयक प्रचतनाच्या र्मयादेतच 
आपल्याला शवचार करावयाचा आहे. 
 
समार् वगीय असतो 
 

शशिणाच्या शनशर्मत्ताने डॉ. आंबेडकरानंा पाश्चात्य देशात जाण्याची संधी शर्मळाली. त्यारु्मळे शवसाव्या 
शतकाच्या सुरुवातीला पाश्चात्य देशातं जे वैचाशरक र्मंथन सुरू होते. त्यापासून अशलप्त राहाणे आबंेडकरानंा 
शक्य नव्हते. १९१३-१४ साली कोलंशबया शवद्यापीठात शशिण घेत असताना त्यानंी अथमशास्त्रातंगमत “Max 
and Post-Marxian Socialism” हा शवषय घेतलेला होता. शसडने वबे याचं्यासारख्या, फेशबयन 
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सोसायटीशी संबशंधत असलेल्या िकाडं पशंडताचे स्नेही आशण कोलंशबया शवद्यापीठातील अथमशास्त्राचे 
नार्मवतं िाध्यापक एडशवड् आर. ए. सेशलग्र्मन याचं्या र्मागमदशमनाखाली संशोधन करण्याची आंबेडकरानंा 
संधी शर्मळालेली होती. सेशलग्र्मन, ताशंत्रकदृष्ट्या र्माक्समवादी नव्हते, परंतु र्माक्समच्या ‘इशतहासाच्या आर्तथक 
शनरूपणाच्या’ शसद्धातंाचे पुरस्कते होते. त्यानंी शलशहलेला ‘The Economic Interpretation of History’ हा 
गं्रथ त्याकाळात फारच गाजला होता. अशा या सेशलग्र्मनबद्दल आबंेडकराचं्या र्मनात अतीव आदराची 
भावना होती व ती त्यानंी व्यक्तही केली होती. [खैरर्मोडे चा.ं भ. : डॉ. भीर्मराव रार्मजी आबंेडकर, चशरत्रखंड १ ला, िताप, तृ. 
आ. (१९७८) रु्मबंई, पृ. ७४-७५] आबंेडकराचंा र्महत्त्वाचा र्मानला गेलेला एक शोधशनबंध Castes in India-Their 
Mechanism, Genesis and Developments’ १९१६ साली म्हणजे साधारणतः वयाच्या सव्वीसाव्या वषी 
शलशहलेला आहे. या शोधशनबंधात, वगमसंघषाचा शसद्धातं त्यानंा अशतशयोक्त वाटत होता. तरीही सर्माजात 
शनशश्चत स्वरूपाचे वगम असतात या वस्तुस्स्थतीची नोंद त्यानंी केलेली आहे. सर्माजातील या वगांचे आधार 
आर्तथक, बौशद्धक प्रकवा सार्माशजकही असू शकतात. सर्माजातील व्यक्ती ही कोणत्यातरी वगाची नेहर्मीच 
सदस्य असते. आंबेडकरानंा हा सर्माजातील व्यक्ती ही कोणत्यातरी वगाची नेहर्मीच सदस्य असते. 
आंबेडकरानंा हा शवचार एक वैशश्वक वस्तुस्स्थती असणारा शवचार वाटत होता आशण सुरुवातीचा प्रहदू 
सर्माज या वस्तुस्स्थतीला अपवाद असणे अशक्य वाटत होते [Dr. BabasahebAmbedkar : A Writings and Speeches, 
Vol. I. Govt. of Maharashtra (1979), Bombay, p. 17]. सर्माजातील वगांच्या अस्स्तत्वाचा सनातन शसद्धातं 
स्वीकारल्याशशवाय जाशतसंस्थेच्या उगर्माचा शोध घेणेच कठीण होते. प्रहदू सर्माजातील हे वगम कोणकोणत्या 
कारणानंी बंशदस्त झाले याचे सशवस्तर वणमन करून जातीची व्याख्या करताना आंबेडकर म्हणतात, 
“बंशदस्त वगम म्हणेज जात.” आंबेडकराचं्या जाशतसंस्थेच्या उगर्मासंबधंीच्या प्रचतनात; चैतन्यवादी प्रकवा 
शचद् वादी शवचारानंा स्थान शदसत नाही. याचा अथम या शवचाराच्या सार्मथ्याकडे त्यानंी दुलमि केले असा 
होता नाही. परंतु या शवषयावरील आबंेडकराचंी र्माडंणी पूणमपणे जडवादी आहे; याकडे आबंेडकरी 
चळवळीचे म्हणाव े शततके लि गेलेले शदसत नाही. आंबेडकराचं्या चळवळीत पढेु र्मनुस्र्मृतीचे त्याचं्या 
सािीने दहन केले गेले ते तर खरेच, परंतु एकटा र्मनु जाशतसंस्थेचा उपदेश करतो आशण सर्माजात 
जाशतससं्था उगर्म पावते असे आंबेडकरानंी कधी र्मानले आहे? उलट जाशतससं्था र्मनूपूवी खूप वष े
अस्स्तत्वात होती. आशण यापूवीच अस्स्तत्वात असलेल्या जाशतससं्थेचा तो सर्मथमक होता; हे सागंनू ‘र्मनूने 
जाशतससं्थेला ताशत्त्वक रूप शदले’ हे र्मनूचे योगदान ते र्मोजक्या शब्दात व्यक्त करताना शदसतात. [उक्त पृ. 
16] याच शोधशनबधंात आंबडेकराचं्या शवचाराचंी बठैक जडवादी कशी होती हे सर्मजावनू घेण्यासाठी; 
उपदेशाने जाशतसंस्था शनर्माण केलेली नाही आशण त्याने ती निही होणार नाही’ [उक्त पृ. 19] हे वचनवजा 
वाक्य प्रचतनाचा शवषय होणे आवश्यक आहे. या शठकाणी या शववचेनाचा हेतू हा आहे की, सर्माजाचे वगीय 
स्वरूप र्मान्य केल्याशशवाय स्वतःला व्यवहारात सर्माजवादी म्हणशवता येत नसते आशण भौशतकवादी प्रकवा 
जडवादी दृिीने प्रचतनाची शदशा असल्याशशवाय सर्माजवादाची वैचाशरक र्माडंणी करणे अशक्य असते. 
आंबेडकराचं्या शवचारातं या दोन्हीही बाबी सुरुवातीपासून कशा स्पि शदसतात याची नोंद घेतली जावी. 
 
समार्वादाशी बाणंधलकी 
 

आंबेडकरानंा डाव्या शवचाराचंी र्मंडळी उदारर्मतवादी र्मानतात. त्याचं्यासंबधंीचे या गटाकडून 
झालेले लेखन बहुधा उदारर्मतवादाच्या आधारानेच झालेले शदसते. आबंेडकरानंी न्या. रानडे याचं्या 
उदारर्मतवादी चळवळीचे सर्मथमन जरूर केलेले आहे. परंतु त्याचवळेी आपण स्वतः र्मात्र उदारर्मतवादी 
नाही याचीही स्पिपणे नोंद केलेली आहे [Ambedkar B. R. Ranade, Gandhi and Jinnah (Bhimpatrika), Julluner, p. 45]. 
इ. स. १९३८ ला अहर्मदाबाद येथील र्महाराष्ट्र सर्माजातफे सर्माजाचे अध्यि डॉ. शव. र्मा. आपटे यानंी 



 
अनुक्रमणिका 

आंबेडकराचंी एक रु्मलाखत घेतली होती. ती ‘जनता’ या शनयतकाशलकाच्या शदनाकं ७ नोव्हेंबर, १९३८ च्या 
अंकात िशसध्द झाली. ती अशतशय बोलकी आहे. “आपण काँगे्रसला का शर्मळत नाही?” असे शवचारल्यावर 
“र्मी सोशशॅलस्ट आहे” असे आंबेडकरानंी उत्तर शदले होते. “काँगे्रसर्मध्ये सोशशॅलस्ट नाहीत काय?” या 
िश्नाला उत्तर देताना आंबेडकर म्हणाले- “ते आत आहेत; र्मी बाहेर आहे. र्मला उघडी हवा पाशहजे. र्मला 
गुदर्मरून र्मरावयाचे नाही.” आंबेडकराचं्या या उत्तरातच त्याचें वगेळेपण जाणवते. आंबेडकर स्वतःला 
सर्माजवादी सर्मजत होते; परंतु र्मागे भारतीय सर्माजवाद्याचें जे तीन गट स्पि केले आहेत त्या सवापेिा 
आंबेडकर र्माक्समवादी शवचारातंील काही तपशशलाबाबतचे र्मतभेद होते. र्माक्समवादातील कोणत्या गोिी 
तात्काशलक प्रकवा शकंास्पद आशण म्हणनूच त्याज्य आहेत, यासबंंधीची स्पि भशूर्मका त्यानंी ‘बुद्ध की कालम  
र्माक्सम’ या शनबंधात; जो त्याचं्या शनधनानंतर िशसध्द करण्यात आला व ‘बौद्ध धर्मम आशण साम्यवाद’ या; 
खाटर्माडूं येथे शनधनापूवी शदलेल्या र्महत्त्वाच्या भाषणात र्माडंलेली आहे. त्याचिर्माणे इथल्या कार्मगार 
चळवळीच्या व्यवहारासबंंधीही त्याचें काही र्मलूगार्मी र्मतभेद होते. ते त्यानंी रेल्व े कार्मगाराचं्या 
अशधवशेनातील अध्यिीय भाषणात र्माडंलेले आहेत. त्यारु्मळेच आंबेडकर सर्माजवादी असूनही, त्याचें 
प्रचतन यापैकी कोणत्याही साच्यात बसणे अशक्य होते. याला आणखीही एक र्महत्त्वाचे कारण होते; ते 
म्हणजे भारतीय सर्माजातील ‘जाशतससं्था’ होय. आबंडेकर केवळ शवचारवतं प्रकवा लाटेवर स्वार होणारे 
राजकारणी नव्हते; तर ते भारतातील अल्पसखं्य असलेल्या अस्पृश्य वगाचे नेतेही होते. त्यारु्मळे त्याचं्या 
शवचारानंा आशण व्यवहाराला अनेक र्मयादा पडणे स्वाभाशवक होते. परंतु या र्मयादाचे भाडंवल करून त्यानंा 
सर्माजवादापासून शवलग करणे हा त्याचं्यावर अन्याय ठरेल. 
 
समार्वाद हा केवळ श्रध्देिंा णवर्य नाही 
 

आंबेडकराचं्या दृिीने जाशतसंस्था ही एकूणच र्मानवी िगतीच्या आड येणारी व्यवस्था आहे. ती 
सर्माज शनर्माण करू शकत नाही, तो राष्ट्रीय भावनेच्या शवरोधी आहे, शतच्यारु्मळे कायमिर्मतेला बाधा येते 
आशण शतने केवळ अस्पृश्याचेंच जीवन उजाड केले असे नाही; तर सारा प्रहदू सर्माज आशण पयायाने भारत 
राष्ट्रच उद्ध्वस्त करून टाकले आहे. म्हणून भारतातील ित्येक चळवळीने जाशतसंस्थेच्या उच्छेदाच्या 
िश्नाला अग्रस्थान द्याव ेअशी आग्रही र्माडंणी आबंेडकर करीत होते. भारतातील सार्माशजक सुधारणाचं्या 
िश्नाकडे दुलमि करून राजकीय आशण आर्तथक सुधारणा करता येणे शक्य नाही; प्रकबहुना राजकीय 
िातंीला सार्माशजक आशण धार्तर्मक िातंीचा पाया असल्याशशवाय ती यशस्वी होऊ शकणार नाही असा 
शसद्धातंही ते र्माडंताना शदसतात. [पूवोक्त, Vol. I. pp 43-45] जाशतसंस्थेच्या उच्छेदाचा िश्न, हा राष्ट्रीय िश्न 
बनावा आशण त्याला सवांनी र्मान्यता देऊन त्या दृिीने कायमिर्म आखावा; म्हणून आंबेडकर 
सर्माजवाद्यानंाही साद घालीत होते. त्या दृिीने ते सर्माजवादाची र्माडंणीही करीत होते आशण सर्माजवादी 
आपल्या उशद्दिापासून शकती दूर आहेत, शकती अनशभज्ञ आहेत हे दाखवनू देत होते. इ. स. १९३५ ते १९४० 
या काळात आंबेडकरानंी सर्माजवादी शवचाराचंी जी र्माडंणी केलेली आहे, शतला सर्माजवादी र्माडंणी 
म्हणता येईल की नाही; याबद्दल र्मतभेद होऊ शकतील, परंतु या र्माडंणीत सर्माजवाद्यानी जाशतसंस्थेच्या 
उच्छेदाचा िश्न दुलमिू नये आशण या िश्नाला अग्रिर्म देऊन कायमरत व्हाव,े ही दुदमम्य इच्छा शदसते. म्हणनू 
आंबेडकराचं्या या काळातील र्माडंणीकडे केवळ सैद्धाशंतक दृिीने प्रकवा ताशंत्रक दृिीने बघनू चालणार 
नाही, तर भारतीय सर्माजात कराव्या लागणाऱ्या िातंीच्या व्यावहाशरक दृिीने पाशहले पाशहजे. 
 

इ. स. १९३५ ते १९४० या कालखंडात कम्युशनस्ट पि आशण काँगे्रस सर्माजवादी यानंी सर्माजवादी 
केलेली र्माडंणी ही अशतसैद्धाशंतक होती. कम्युशनस्ट पि स्वतःला आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळीचा 



 
अनुक्रमणिका 

अशवभाज्य अंश र्मानीत असल्याने त्याचंी र्माडंणी काटेकोरपणे र्माक्समवादी-लेशननवादी असणे स्वाभाशवक 
होते. परंतु काँगे्रस सर्माजवाद्याचंी र्माडंणीही त्याचं्यापेिा फारशी शभन्न होती असे नाही. त्याचं्या रे्मरठ 
शथसीसर्मध्ये स्पिपणे म्हटले होते की, ‘हा पि अशा व्यक्तींनी संघशटत केलेला आहे की जे र्माक्समवादाच्या 
िभावाखाली आले आशण ज्यानंी र्माक्समवादी सर्माजवादाचा स्वीकार केलेला होता.” या पिाच्या स्थापना 
सम्रे्मलनाच्या अध्यिपदावरून आचायम नरेंद्र देव यानंी केलेले भाषण म्हणजे शुद्ध र्माक्समवादी शवश्लेषण होते. 
रे्मरठ शथसीसर्मध्ये तर यापढेुही जाऊन “या पिाचा कायमिर्म शनश्चयपूवमक र्माक्समवादी असेल; आशण 
साम्राज्यवादशवरोधी लढ्याला आपल्या ईस्प्सत ध्येयापयंत नेण्याचे कार्म फक्त र्माक्समवादच करू शकेल.” 
[पूवोक्त, सर्माजवादी आंदोलनके दस्तावेज, पृ. १५७-५८] अशी श्रद्धाही व्यक्त केलेली होती. या कालखंडात िशसद्ध 
झालेले अशोक रे्महताचं्या ‘गाधंीवाद आशण सर्माजवाद’, डॉ. रार्मर्मनोहर लोशहयानंी शदलेले ‘स्वराज्य का? 
आशण कसे?’ आशण लाहोर सम्रे्मलनातील शर्मनू र्मसानींचे अध्यिीय भाषण हे सारेच वाङ्र्मय र्महत्त्वाचे होते. 
कम्युशनस्टािंर्माणेच काँगे्रस सर्माजवाद्यानंाही स्वाभाशवकपणे रशशयाबद्दल अतीव िेर्म होते, आशण काँगे्रस 
सर्माजवादीही आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळीचा एक भाग बनू इस्च्छत होते. १९३५ साली जयिकाश 
नारायण यानंी शर्मनू र्मसानींना आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळीच्या नेत्याशंी या दृिीने बोलणी करण्यासाठी 
पाठशवले होते. परंतु त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळीने भारतीय कम्युशनस्टाशंी अशजबात संबधं 
ठेव ू नयेत अशी अट घातली होती. [उक्त, पृ. ११] या सवांचा पशरणार्म म्हणनू काँगे्रस सर्माजवादी आशण 
कम्युशनस्ट या दोघानंाही गाधंीजींसशहत अनेक राष्ट्रीय स्तरावरील नेते ‘शब्दबंबाळ’, ‘पुस्तकी’ आशण 
‘अव्यावहाशरक’ र्मानीत होते. 
 

डॉ. आंबेडकराचें सर्माजवादाबद्दल थोड्याफार फरकाने हेच र्मत होते. १९३६ साली त्यानंी 
सर्माजवाद्याबंद्दल शलशहले की, “भारतीय सर्माजवादी; युरोपातील सर्माजवाद्याचं्या पावलावर पाऊल 
टाकून भारतातील पशरस्स्थतीसदेखील आर्तथक शसद्धातं लावण्याचा ियत्न करतात. र्माणूस हा आर्तथक 
िाणी आहे. त्याचे सवम कतृमत्व आशण आकािंा या आर्तथक वस्तुस्स्थतीने बद्ध असतात, केवळ संपत्ती हीच 
सते्तचा स्रोत होऊ शकते. म्हणूनच राजकीय आशण सार्माशजक सुधारणा या फार [पूवोक्त, Vol. I. p 44] र्मोठ्या 
ढोंगी थोताडं आहेत, अशी सर्माजवाद्याचंी शशकवण आहे. सर्माजवाद्यावंरील या टीकेर्मागे, सर्माजवादी, 
युरोपातील इशतहासावरून शनघालेले शनष्ट्कषम भारतीय सर्माजाला चकुीच्या पद्धतीने कसे लावतात, ते 
दाखवनू देणे होते. त्याचिर्माणे केवळ संपत्ती हीच सते्तचा स्रोत होऊ शकत नाही, तर सते्तचा स्रोत 
शोधताना संपत्तीबरोबरच धर्मम आशण सार्माशजक िशतष्ठा या दोन बाबींचाही सर्माजवाद्यानंी शवचार करावा, 
असा आग्रहही आहे. 
 

आर्तथक शक्तीिर्माणेच ‘धर्मम’ हीसुध्दा एक फार र्मोठी िेरणाशक्ती आहे; याकडे सर्माजवाद्याचें 
अिम्य दुलमि होत आहे अशी आंबेडकराचंी तिार होती. सवमसार्मान्य र्माणसावर न्यायाधीशापेिाही 
पुरोशहतवगाचा अशधक पगडा आहे. इथल्या हरताळ आशण शनवडणकुीसारख्या गोिीही पाहता पाहता 
धार्तर्मक रूप धारण करतात. इथले करोडोपती शनष्ट्काचंन फशकर आशण साधंूच्या पायावर र्माथा टेकतात. 
म्हणूनच धर्माचे सार्मथ्यम सर्माजवाद्यानंी ध्यानात घ्याव े आशण सार्माशजक व धार्तर्मक सुधारणाचंा कायमिर्म 
हाती घ्यावा अशी त्याचंी इच्छा होती. सर्माजवाद्याने “सवम िकारच्या वगांना सपूंणम सर्मान वागणूक द्यावी 
यावर र्माझी श्रद्धा आहे, केवळ असे म्हणून चालणार नाही.” सर्माजवाद केवळ दूरवरचा आदशम नाही; तर 
तो एक कृतीत उतरावयाचा कायमिर्म आहे. सर्माजवाद्याचंी सर्मतेच्या तत्त्वावर श्रद्धा आहे प्रकवा नाही हा 
रु्मळीिश्नच नाही. एक व्यवस्था म्हणून, एक तत्त्व म्हणून, एका वगाने दुसऱ्या वगाला वाईट वागणकू देऊन 
त्याला दडपून टाकाव,े एका वगाला दुसऱ्या वगापासून अलग ठेवण्यासाठी या जुलुर्माला आशण 
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दडपशाहीला र्मोकळे रान द्यावयाचे, याबद्दल सर्माजवाद्याला काय वाटते; हा खरा सर्माजवाद्यासंाठी िश्न 
आहे” असे आबंेडकरानंा वाटत होते. आपला हा रु्मद्दा स्पि करण्यासाठी आबंडेकर सर्माजवादाच्या 
यशस्स्वतेसाठी कोणते घटक असतात, त्याची शचशकत्सा करतात. आबंेडकर शलशहतात, “सर्माजवादी ज्या 
आर्तथक सुधारणा करू इस्च्छतात, त्या िातंीनंतर जेव्हा सत्ता-िाप्ती होईल त्यावळेीच करता येतील; हे तर 
उघड आहे. ही सत्ता ही सवमहारा वगाच्या हातात असली पाशहजे. र्मी पशहला िश्न असा शवचारू इस्च्छतो 
की, भारतातील सवमहारा वगम िातंी करण्यासाठी एकत्र येईल काय? ही कृती करण्यासाठी र्माणसानंा 
कोणती गोि हलव ूशकेल? र्मला असे वाटते की, ज्या र्माणसाला दुसऱ्या र्माणसाबरोबर कायम करावयाचे 
आहे त्याचं्यात सर्मता, बंधुता आशण सवांत र्महत्त्वाची म्हणजे न्यायाची भावना असणे, हीच गोि त्यानंा इतर 
सवम गोिींबरोबर िाशंतकायासाठी हलव ूशकते. जोपयंत िातंीत्युत्तर काळात आपणास सर्मानतेची वागणकू 
शर्मळेल आशण जातीपातीवरून भेदभाव केला जाणार नाही, याची खात्री र्माणसानंा वाटणार नाही; तोपयंत 
ते अशधक सर्मतेसाठी करावयाच्या िातंीत सहभागी होणार नाहीत. र्मला याची खात्री आहे की, िातंीच्या 
सर्माजवादी नेतृत्वाकडून आपला जाशतसंस्थेवर शवश्वास नाही; एवढे आश्वासन यासाठी पुरेसे नाही. 
यासाठी त्याचं्याकडून सर्मशवचारी व्यक्तीत एकरे्मकाबंद्दल सर्मता आशण बधुंतेच्या र्मानशसक दृिीकोनाच्या 
खोल रु्मळाला शभडणारे आश्वासन शर्मळायलाच हव.े भारतीय कार्मगार वगम, तो गरीब असला तरी श्रीर्मतं 
आशण गरीब याशशवाय अन्य कोणताही भेद र्मानीत नाही काय? भारतीय गरीब र्माणूस जातीपातीवरून, 
उच्चनीचेतेवरून भेदभाव र्मानीत नाही काय? जर, तो असा भेदभाव र्मानतो ही वस्तुस्स्थती आहे; तर र्मग 
अशा कार्मगारवगाकडून श्रीर्मंताचं्या शवरोधीच्या संघषासाठी आवश्यक असलेल्या एकात्र्म आघाडीची अपेिा 
करण्यात काय हशील आहे? आशण जोपयंत या कार्मगारवगाकडून अशी संयुक्त आघाडी शनर्माण होत नाही 
तोपयंत िातंी कशी होणार?” [पूवोक्त, Vol. I, pp 46-47] सर्माजवाद्यानंा असे िश्न शवचारून कर्ममधर्ममसंयोगाने 
सर्माजवाद्यानंी िातंी यशस्वी केली आशण ते सते्तवर आले; तरी त्यानंा जाती तशाच ठेवनू िातंी शटकशवणे 
शक्य होणार नाही. जाती ठेवनू सर्माजवाद येत नसतो. जातींचा रािस जसा िातंीपूवी िातंीच्या आड 
येतो, तसाच तो िातंीनंतर सर्माजवादालाही अडसर बनतो, म्हणून या रािसाचा शनःपात केल्याशशवाय 
सर्माजवाद्यानंा गत्यन्तर नाही असे ते शनिून सागंतात. सर्माजवाद; केवळ रु्मखातून येणाऱ्या आकषमक 
शब्दजंजाळाशी संबशंधत नाही तर तो एक शनशश्चत स्वरूपाचे वास्तव शनर्माण करणारा असतो आशण या 
दृशिकोनातूनच सर्माजवाद्यानंी त्याकडे पाशहले पाशहजे व सार्माशजक सुधारणेचा कायमिर्म हाती घेतला 
पाशहजे. आंबेडकराचंा हा आग्रह; आपल्या चळवळीला शर्मत्राचं्या शोधाचा आशण त्यानंा पारखण्याचा एक 
र्महत्त्वाचा ियत्न होता. परंतु तो शवफल ठरला. याचा स्वाभाशवक पशरणार्म सार्माशजक चळवळींिर्माणेच 
आर्तथक लढेही स्वतंत्रपणे लढशवण्याचा शवचार आबंेडकराचं्या र्मनात घोळू लागला. आंबेडकराचंी ही 
अलगताच डाव्या र्मंडळींच्या टीकेचा िरु्मख शवषय आहे. परंतु हा आंबेडकराचं्या सर्मग्र राजकारणाच्या 
डावपेचाचा एक भाग होता. या दृिीकोनातून त्याकडे पाशहले पाशहजे. एकीकडे सवम डाव्यानंा आशण 
िागशतक प्रहदंुनाही अस्पृश्यतेचा, जाशतसंस्थेचा म्हणजेच सार्माशजक सुधारणाचंा िश्न हाती घ्यावयास भाग 
पाडणे, त्यासाठी त्याचं्यावर दबाव आणणे आशण स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुता आशण न्याय याचं्यावर उभ्या 
असणाऱ्या सर्माजवादी सर्माजरचनेच्या शनर्तर्मतीसाठी या सवांची एक सयुंक्त आघाडी स्थापन करण्यासाठी 
वैचाशरक आशण व्यावाहाशरक पातळ्यावंर ियत्न करणे असे; या डावपेचाचे स्वरूप होते. या दृिीने त्यानंी 
शदनाकं १२ व १३ फेिुवारी, १९३८ रोजी दशलतवगाय रेल्व ेकार्मगाराचं्या र्मनर्माड येथे झालेल्या पशरषदेच्या 
अध्यिपदावरून केलेले भाषण र्महत्त्वाचे आहे. [खैरर्मोडे,- खंड ७ वा, पृ. १०० ते ११८] या भाषणात त्यानंी राष्ट्रीय 
काँगे्रसच्या चळवळीचे स्वरूप, कार्मगार संघटनेचा िश्न आशण कम्युशनस्ट व काँगे्रस सर्माजवादी याचंी 
सर्मीिा केलेली आहे. परंतु ही सारी र्माडंणीच सर्माजवादी सर्माजरचना कशी स्थापन करता येईल. या 
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हेतूने केलेली असल्यारु्मळे आंबेडकराचें सर्माजवादशवषयक रु्मख्य प्रचतन आशण त्यासाठी त्यानंी शदलेला 
कायमिर्म याची चचा करण्यापूवी या भाषणाचा शवचार होणे र्महत्त्वाचे वाटते. 
 
कामगार िंळवळ 
 

भारतीय कार्मगार चळवळीला स्वतःचा एक इशतहास आहे. या शठकाणी त्या इशतहासात शशरण्याचे 
काहीही कारण नाही. आंबेडकराचंा या चळवळीशी जो सबंंध आला, तो या चळवळीतील कार्मगार नेत्याचं्या 
दृिीने फारसा उत्साहवधमक नव्हता. कारण आंबेडकराचें त्याचेंशी र्मूलभतू स्वरूपाचे र्मतभेद होते. 
आंबेडकराचें असे म्हणणे होते की, कार्मगारवगाचे दोन िरु्मख शत्रू आहेत : ‘एक िाह्मणवाद’ आशण दुसरा 
‘भाडंवलशाही’. आंबेडकराचं्या या भाषणातील जो ‘िाह्मण्यवाद’ (Brahimanism) शब्द आहे त्याचा अथम 
त्यानंीच साशंगतला आहे. जो शवचारस्वातंत्र्य, सर्मता आशण बंधुतेच्या तत्त्वानंा शवरोध करतो तो शवचार. 
िाह्मण जरी या वादाचे जनक असले तरी तो त्याचं्यापरुता र्मयाशदत राशहलेला नाही. हा वाद सवमव्यापी 
झालेला आहे, आशण तो सवमच वगांच्या आचारशवचाराचंी शनयतं्रणशक्ती बनलेला आहे. हा वाद काही वगांना 
शवशषे संधी देतो तर काहींना तो नाकारतो. त्याचा िभाव सार्माशजक हक्कापंुरता र्मयाशदत राशहला नाही; तर 
नागरी हक्कावरही त्याचा िभाव आहे. त्यारु्मळे कोयवधी लोकाचं्या आर्तथक सधंीवरही त्याने दुष्ट्पशरणार्म 
केले आहेत. हा वाद आर्तथकदृष्ट्या सर्मान आर्तथक पातळीवर असणाऱ्या सर्मूहाचीही शुद्ध-अशुद्ध, पशवत्र-
अपशवत्र, श्रेष्ठ-कशनष्ठ अशी शवभागणी करून त्याचं्यातील वगीय जाणीव र्मारून टाकतो. या वगीय 
जाशणवअेभावी वगीय संघटन अशक्य आहे. िातंीशशवाय कार्मगारवगाच्या हातात सत्ता येणे अशक्य आहे 
आशण या वगीय संघटनेशशवाय िातंीही अशक्य आहे. िातंीशशवाय कार्मगार वगाच्या हातात जोपयंत सत्ता 
येत नाही तोपयंत सर्माजवाद फक्त चचेचा शवषय राहील; ते वास्तव कधीच बनू शकणार नाही. म्हणनू 
जोपयंत िाह्मणवाद एक शजवतं शक्ती म्हणनू िभावी आहे तोपयंत कार्मगार संघटनानंी या 
िाह्मण्यवादाशवरोधात सवमशक्तीशनशी संघषम केला पाशहजे. भाडंवलशाहीशवरोधी होणाऱ्या संघषात जेवढी 
शक्ती वापरावी लागेल तेवढीच या संघषातही वापरली गेली पाशहजे. स्थूलर्मानाने यासबंंधी आंबेडकराचंी 
भशूर्मका ही अशी होती. 
 

कार्मगार संघटनाचं्या कायमपद्धतीबद्दलही आंबेडकराचंी र्मते बरीच वगेळी शदसतात. सर्माजवादी 
प्रकवा कम्युशनस्ट याचं्यापासून कार्मगारवगम दूर का जातो, आशण भाडंवलशाहीवादी संघटनाचंा तो आशण 
त्याचें नेते आश्रय का घेतात; याची कारणे आंबेडकर सागंतात. आज पुनरुज्जीवनवादी संघटनाचं्या 
पाठीर्मागे कार्मगारवगम जाताना आपण बघत आहोत. म्हणून आंबेडकराचें या शवषयावरील शववचेन 
आजच्याही पशरस्स्थतीला लागू आहे. संपाचे हत्यार हे इतर सवम ियत्न असफल ठरल्यानंतर वापरावयाचे 
शवेटचे हत्यार असते. परंतु संपारु्मळे कार्मगारातं असंतोष शनर्माण होतो आशण या असंतोषातून िातंी जन्र्म 
घेते; असा कम्युशनस्टाचंा शसद्धातं आहे असे आंबेडकर सागंतात. परंतु िातंीच्या यशस्स्वतेसाठी केवळ 
असंतोष पुरेसा नसतो; तर राजकीय आशण सार्माशजक हक्काचंी आवश्यकता आशण र्महत्त्व व न्याय, यावर 
अपार शनष्ठा असावी लागते. कम्युशनस्टानंी याकडे दुलमि करून कार्मगार वगात असंतोष शनर्माण करण्याचे 
दैवी साधन म्हणून संपाचा सरास वापर केला. त्यानंी अशधक असंतोष शनर्माण केला की नाही हे सागंता येत 
नाही; पण त्याचं्या शक्तीचे व ताकदीचे एकरे्मव र्मूळ असलेली कार्मगार संघटना त्यानंी शनशश्चतच नि केली 
आहे आशण आता ते अिरशः रस्त्यावर येऊन शनरशनराळ्या भाडंवलशाही संघटनाचंा आश्रय घेऊ पाहत 
आहेत. अशा शनरथमक कृतीबद्दल आणखी काय अपेिा बाळगणार? कम्युशनस्टानंी आपल्या आजूबाजूला 
आगी लावताना स्वतःचे घर वाचशवण्याचीही दिता घेतली नाही. 
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कार्मगार संघटनानंी राजकारणात िवशे केला पाशहजे आशण त्यासाठी त्याचंा एक राजकीय पिही 
असला पाशहजे, असे आंबेडकराचें र्मत होते. परंतु राजकारण केवळ कार्मगार संघटनेचे शहत जपण्यासाठी 
करावयाचे नाही. तसे झाले तर तात्काशलक ध्येय आशण अंशतर्म उशद्दि यात गफलत केली जाईल. कार्मगार 
संघटनानंी राजकारण करावयाचे ते व्यवस्था बदलण्यासाठी, स्वातंत्र्य, सर्मता आशण बंधुभाव ही तत्त्व े
र्मानणारी नवी व्यवस्था शनर्माण करण्यासाठी. हा व्यवस्थेतील आर्मूलाग्र बदल कार्मगारसंघटनाचें ध्येय 
असले पाशहजे. याचाच अथम, सर्माजाची पुनरमचना असा होतो. या ध्येयापासून जर कार्मगार चळवळ दूर 
गेली, राजकीयदृष्ट्या सकुंशचत बनली तर कार्मगारवगम शनशश्चतपणे एखाद्या सुसंघशटत अशा 
भाडंवलशाहीवादी पिाचे भक्ष्य बनेल; अशी दूरदृिी आंबडेकर या भाषणातून देतात. 
 

त्या काळात आंबेडकरानंा कॉमे्रड रॉय इतरासंारखेच एक कोडे वाटत होते. एक कम्युशनस्ट नेता 
कार्मगाराचं्या स्वतंत्र राजकीय पिाला शवरोध करतो, ही त्यानंा शवसंगती वाटत होती. कॉमे्रड रॉय यानंा 
साम्राज्यवाद नि करणे, हे भारतीय राजकारणाचे पशहले आशण सवांत र्महत्त्वाचे उशद्दि आहे असे वाटत 
असाव.े परंतु साम्राज्यवाद नि झाला तर भाडंवलशाहीचे सवम अवशषे नि होतील काय? असा िश्न 
आंबेडकर शवचारतात. शिशटश भारतातून गेले तरी जर्मीनदार, शगरणी र्मालक आशण सावकार तर इथेच 
राहतील आशण ते जनतेचे शोषण करीत राहतील. साम्राज्यवाद जरी नि झाला, तरी कार्मगाराचंा या 
शहतसबंंशधयाचं्या शवरोधात लढावचे लागणार आहे. जर असेच होणार असेल तर र्मग वाट का पहावयाची? 
असा दुसरा िश्नही आबंेडकर शवचारतात. काँगे्रस सर्माजवाद्यानंा र्मात्र या िश्नाचें भान आहे; असे 
आंबेडकरानंा वाटत होते, परंतु कार्मगार संघटना काँगे्रस अंतगमतच असावी हा त्याचंा आग्रह आंबेडकरानंा 
पटत नव्हता. काँगे्रसचे वगमचशरत्र लिात घेता ते सर्माजवाद आणतील, यावर आशण काँगे्रसर्मधील उजव्या 
गटाचे काँगे्रस सर्माजवादी र्मतपशरवतमन करतील; यावरही आबंेडकराचंा अशजबात शवश्वास नव्हता. म्हणून 
आंबेडकर दशलतवगीय कार्मगारानंा सागंत होते की, “भारतीय राजकारण साम्राज्यवादाला िशतशिया 
देण्यात र्मश्गुल आहे. कार्मगारानंा, त्याचं्या खऱ्या शत्रलूा; त्याचं्या शहतसंबधंानंा शवसरायला लावले जात 
आहे. रॉयवादी आशण काँगे्रस सर्माजवादी हे दोघेही वैचाशरक गोंधळारु्मळे या दलदलीतून वाटचाल करीत 
आहेत. जरी साम्राज्यवाद हा सवांचा सार्माशयक शत्रू असला तरी त्याचा अथम असा नव्हे की, सवम वगांनी, 
वगीय शहतसबंंध शवसरून एका संघटनेत एकत्र याव,े वगेवगेळ्या वगीय संघटना एक फळी उभारून 
साम्राज्यवादाचा रु्मकाबला करू शकतील. त्यासाठी सयुंक्त आघाडीची एक फळी उभारणे पुरेसे आहे. 
काँगे्रसर्मधील उजवा गट साम्राज्यवादाची सबब पुढे करून कार्मगाराचंी वगेळी, स्वतंत्र संघटना उभी 
करण्यात अडथळा आणीत आहे हे अनेकाचं्या लिात येत नाही. याचे र्मला वाईट वाटते आशण तुम्ही ही चकू 
करू नये; म्हणून र्मी तुम्हाला सावध करतो. राजकारण हे वगीय जाशणववेरच उभे असायला हव.े वगीय 
जाशणवशेशवाय केले जाणारे राजकारण ही भोंदूशगरी आहे.” 
 

परंतु दुसऱ्या र्महायुध्दाच्या काळात आशण त्यानंतर भारतीय राजकारण इतके चर्मत्काशरकरीत्या 
गशतर्मान झाले की त्यातील वगीय सूत्रच हरवनू बसले. त्यारु्मळे कम्युशनस्ट जनतेपासून दूर गेले, काँगे्रस 
सर्माजवादी थंड झाले आशण आंबेडकरानंा वगीय राजकारण सोडून देऊन शडे्यूल्ड कास्ट्ट्स् फेडरेशनच्या 
नावाने जातीय राजकारण करणे भाग पडले. 
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घटना पणरर्द 
 

इ. स. १९४० ते १९४६ या कालखंडात भारतीय राजकारणात कोणत्या घटना घडल्या; हे 
अभ्यासकानंा पुन्हा सर्मजावनू सागंण्याची गरज नाही. भारतीय राजकीय स्वातंत्र्य दृशिपथात येत असताना 
जनतेच्या चळवळीपासून सर्माजवादाचे स्वप्न साकार होण्याची आशा पूणम र्मावळलेली होती. स्वतंत्र 
भारताची राज्यघटना शनर्माण करण्यासाठी जेव्हा घटना सशर्मती शनर्माण झाली; तेव्हा र्मलूभतू कायद्याच्या 
र्माफम त तरी सर्माजवाद आणता येईल का, याचा अंदाज आंबेडकर घेऊ लागले. म्हणून त्यानंी श.े का. 
फेडरेशनच्या वतीने घटना सशर्मतीला एक रे्मर्मोरेंडर्म सादर केला आशण आपली सर्माजवाद स्थापन 
करण्याची योजना पुढे र्माडंली. म्हणनू त्याही योजनेची थोडक्यात ओळख करून घेतली पाशहजे. 
 

घटना पशरषदेला सादर केलेल्या अहवालात ते म्हणतात की, “भारताचे इतर देशाचं्या 
राज्यघटनातंील दोषाचंी नक्कल न करता घटनात्र्मक शवशधशनयर्माचं्या िारे या देशाची अथमव्यवस्था आशण 
राज्यव्यवस्था शनशश्चत करावी. ही अथमव्यवस्था सर्माजवादी असावी आशण ती अथमव्यवस्था िस्थाशपत 
करण्याचे कार्म शवशधर्मंडळाच्या इच्छेवर न सोपशवता ते राज्यघटनेतच, या दृिीने कायदेशीर तरतुदी केल्या; 
तर ही अथमव्यवस्था शवशधर्मंडळ अथवा कायमकारी र्मंडळाला कोणताही साधा कायदा करून बदलता येणार 
नाही.” आंबेडकराचंी ही योजना जशी नवीन होती; तशीच ती वादग्रस्तही होती. राज्यघटनेत र्मलूभतू 
हक्काचा सर्मावशे करून जे उशद्दि साध्य करता येईल तेच उशद्दि राज्यघटनेत राजकीय व्यवस्थेबरोबरच 
सर्माजवादी अथमव्यवस्थेचा सर्मावशे केल्याने साध्य होईल. राज्यघटनेत सर्माजवादी अथमव्यवस्थेचा स्वीकार 
न करता केवळ र्मूलभतू हक्काचंा सर्मावशे केला तर या हक्काचें स्वरूप वरपागंी प्रकवा शदखाऊ होईल. 
राजकीय लोकशाही आशण सर्माजवादी अथमव्यवस्था याचंी सागंड त्यारु्मळे घालताच येणार नाही. हा रु्मद्दा 
नीट सर्मजावनू देताना आंबडेकर लोकशाहीची चतुःसूत्री आपल्यासर्मोर ठेवतात. १) व्यक्ती हे ध्येय आहे. 
२) व्यक्तीचे काही अशधकार अदेय आहेत. या अशधकाराचंी हर्मी राज्यघटनेने शदली पाशहजे. ३) कोणत्याही 
व्यक्तीला सुखसोयी िाप्त करून घेताना त्या व्यक्तीवर राज्यघटनेने शदलेले अशधकार सोडून देण्याची 
पाळी येऊ नये, आशण ४) राज्याने कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला इतरावंर राज्य करण्याचे अशधकार देऊ 
नयेत. 
 

या राजकीय चतुःसूत्रीचा शवचार केला; तर ज्या अथमव्यवस्थेत उद्योगधंदे खाजगी र्मालकीचे आहेत 
अशा िकारची अथमव्यवस्था लोकशाहीच्या चतुःसूत्रीपकैी शवेटच्या दोन सूत्रानंा सुरंूग लावणारी आहे. 
राज्यघटना र्मलूभतू हक्काचं्या शब्दाचंा शकतीही फुलोरा फुलशवत असली, तरी उद्योगधंदे खाजगी र्मालकीत 
ठेवनू उभ्या केलेल्या भाडंवलशाही अथमव्यवस्थेत नागशरकाचें र्मूलभतू हक्क सुरशित राहण्याची सुतरार्म 
शक्यता नाही. भाडंवलशाही अथमव्यवस्थेत जीवनावश्यक वस्तंूच्या िाप्तीसाठी गरीब नागशरकानंा आपल्या 
र्मूलभतू हक्काचंा त्याग करावा लागतो. भाडंवली अथमव्यवस्था हजारो कार्मगारानंा भाडंवलदाराचें दास्य 
स्वीकारणे भाग पडते. अशा िकारच्या अथमव्यवस्थेत जर्मीनदारानंा खंड वाढशवण्याचे आशण भाडंवलदारानंा 
कार्माचे तास वाढवनू कार्मगाराचं्या र्मजुरीचा दर कर्मी करण्याचे स्वातंत्र्य िाप्त होते. आंबेडकरानंी या 
अथमव्यवस्थेला ‘भाडंवलदारी हुकुर्मशाही’ (शडक्टेटरशशप ऑफ शद िायवटे इम्प्लॉयर) असे नाव शदलेले 
आहे. या व्यवस्थेला पयाय म्हणून साम्यवादी राष्ट्रानंी उत्पादनाच्या साधनाचंी र्मालकी राज्याकडे ठेवनू 
नवी अथमव्यवस्था जन्र्माला घातली. साम्यवाद्यानंी भाडंवलशाहीला शदलेल्या या पयायी अथमव्यवस्थेत 
शासकीय हुकुर्मशाही शनर्माण होण्याचा फार र्मोठा धोका आहे, असे आंबेडकरानंा वाटत होते. अलीकडे पूवम 
युरोपात आशण खुद्द सोशवएत रशशयात अथमव्यवस्थेची जी पनुरमचना चालू आहे; त्यातून शकर्मान आंबेडकराचें, 
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या पयायी अथमव्यवस्थेबाबतचे भशवष्ट्य खरे ठरले असे म्हणता येईल. परंतु आज ते ज्या पद्धतीने पाश्चात्य 
राष्ट्राचं्या दबावाखाली जाऊन शघसाडघाईने भरधाव सुटले आहेत. त्यावरून सर्माजवाद पराभतू झाला का 
हे अद्याप ठरायचे असले, तरी सर्माजवाद राबशवणारे नेतृत्व र्मात्र पराभतू झाले आहे याची खात्री झाली. 
 

एकीकडून भाडंवलदारी हुकुर्मशाही आशण दुसरीकडून शतला पयाय म्हणून सर्माजवादाच्या नावाने 
आलेली शासकीय हुकुर्मशाही ही दोन्ही टोके टाळून र्माणसाचें र्मलूभतू अशधकार सुरशित कसे ठेवता येतील 
हाच या कालखंडातील आंबेडकराचं्या सर्मग्र प्रचतनाचा कें द्रप्रबदू होता. हे टाळण्यासाठी सरकारच्या 
अशधकारावंर र्मयादा घालण्याचा उपाय लोकशाहीवादी राष्ट्रे करतात; परंतु त्यातून शवशधर्मंडळाला अर्मयाद 
अशधकार देणे आंबेडकरानंा उशचत वाटत नव्हते. यासबंंधीचा त्यानंा आलेला अनुभवही फारसा 
उत्साहवधमक नव्हता. िौढ र्मताशधकारावर आधारलेल्या लोकशाहीतील शवशधर्मंडळावर आशण सरकारवर 
श्रीर्मंतवगाचेच शनयंत्रण असते ही वस्तुस्स्थती स्पि करून “र्माझी योजना केवळ शासनाच्या जाचक 
बंधनावंरच र्मयादा घालते असे नाही, तर अशधक िबळ व्यक्ती प्रकवा अशधक अचूकपणे बोलायचे झाले तर 
ज्याचं्या हातात अथमसत्ता आहे, त्याचें अथमसते्तवरील शनयतं्रण काढून घेऊन त्याचं्या ठायी दुबमल व्यक्तींवर 
जाचक शनबधं लादण्याच्या शक्यतेचाच नायनाट करणारी आहे.” असा दावा केला आहे. आपल्या योजनेत 
आंबेडकरानंी ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत त्याचंी र्मी शवस्ताराने अन्यत्र चचा केलेली आहे ती शजज्ञासूनी 
अवश्य बघावी. [डॉ. आंबेडकर आशण भारतीय राज्यघटना व आंबडेकरवाद : शसद्धातं आशण व्यवहार.] त्या तपशीलात या शठकाणी 
जाण्याचे काही कारण शदसत नाही. शनयोशजत अथमव्यवस्थेचा पुरस्कार करून भारतासाठी ज्या अथमनीतीचा 
आंबेडकर पुरस्कार करीत होते; त्या त्याचं्या योजनेला घटना सशर्मतीने फारसे गाभंीयाने घेतले नाही. 
आंबेडकर कच्चा र्मसुदा सशर्मतीचे अध्यि असूनही आशण त्यानंी ियत्नाचंी पराकाष्ठा करूनही, त्याचं्या 
र्मसुद्याची चचा घटना सशर्मतीत तर सोडाच परंतु आंबेडकर सदस्य असलेल्या कोणत्याही उपसशर्मतीतसुद्धा 
या चचेला आबंेडकर परवानगी शर्मळव ूशकले नाहीत. 
 
बौध्द धम्म आणि साम्यवाद 
 

इ. स. १९४६ ते १९५२ हा कालखंड आंबेडकराचं्या जीवनातील अशतशय व्यस्ततेचा कालखंड 
होता. राज्यघटना शनर्तर्मतीत सहभाग, कें द्रीय र्मंशत्रर्मंडळातील कायम, सावमशत्रक शनवडणुका इत्यादींरु्मळे हा 
कालखंड आबंेडकराचं्या जीवनातील एक र्महत्त्वाचा कालखंड होता. या काळात राष्ट्रासाठी आशण अस्पृश्य 
सर्माजासाठी आबंेडकरानंी बरेच काही केले, परंतु त्यापेिा बरेच काही त्यानंा करताही आले नाही. भारतात 
सासंदीय लोकशाहीचा पाया घातला गेला, परंतु सर्माजवादी सर्माजरचनेचे स्वप्न र्मात्र अपूणमच राशहले. या 
स्वप्नपूतीसाठी आंबेडकरानंी घटना सशर्मतीतही शनकराचे ियत्न केले. परंतु त्यात त्यानंा यश आले नाही. 
कें द्रीय र्मंशत्रर्मंडळातून राजीनार्मा देऊन जेव्हा आबंेडकर बाहेर आले, त्यावळेी त्यानंा प्रचतन आशण 
लेखनालाही भरपूर वळे शर्मळाला. यानंतर आंबेडकर धर्मांतराच्या तयारीला लागले. हे धर्मांतर पारंपशरक 
अथाने धर्मांतर नव्हते. लोकशाही सर्माजवादाच्या यशस्स्वतेसाठी जनतेच्या र्मनात शवश्वास कसा शनर्माण 
होईल आशण ही आधुशनक जीवनर्मूल्ये भारतीय जनता कशी पेलू शकेल? या िश्नाभोवती त्याचें शवचार 
कें शद्रत झाले आशण त्यानंी धम्र्मावर एक नवा िकाश पाडण्याचे ठरशवले. धर्मांतराच्या चळवळीचे रूपातंर 
त्यानंा जनआंदोलनात करण्याची इच्छा असावी म्हणूनच त्यानंी भारत बौद्धर्मय करण्याची घोषणा केली. या 
धर्मांतराच्या चळवळीला त्यानंी वैचाशरक आधार शनर्माण केले. ‘बुद्ध की कालम  र्माक्सम’, ‘बुद्ध धम्र्म आशण 
साम्यवाद’ हे खाटर्माडूं येथे त्यानंी केलेले भाषण आशण ‘बुद्ध व त्याचंा धम्र्म’ हा त्याचंा गं्रथ या दृिीने िरु्मख 
आहेत. यापंैकी खाटर्माडूं येथे शदलेल्या भाषणाचा आशण ‘बुद्ध व त्याचंा धम्र्म’ या गं्रथाचा र्मी र्मार्झ्या 
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‘आंबेडकर आशण र्माक्सम’ या गं्रथात शवस्ताराने शवचार केलेला आहे. या शठकाणी त्याचं्या ‘बुद्ध की कालम  
र्माक्सम’ या शनबधंाचा अशधक शवस्ताराने शवचार करावयाचा आहे; कारण त्यात आंबडेकराचंी र्माक्सम आशण 
र्माक्समवादाबद्दलची आशण सोशवएत रशशयात स्थापन केल्या गेलेल्या सर्माजवादी व्यवस्थतेबद्दलची र्मते स्पि 
झालेली आहेत. 
 

‘बुद्ध आशण र्माक्सम’ ही तर दोन परस्परशवरुध्द टोके. एकाने जडतत्त्वाला िाधान्य देऊन शवचार 
केला नाही तर दुसऱ्याने आपल्या शवचाराचा आधारच जडतत्व र्मानला. एकाने व्यक्तीच्या रु्मक्तीचा र्मागम 
साशंगतला तर दुसऱ्याने सर्माजरु्मक्तीचा. एकाला िाथशर्मक गणसर्माजातील लोकशाहीचे आकषमण होते तर 
दुसरा राज्यच शवसरून जाण्याचे स्वप्न पाहात होता. एकाने र्मानवी र्मनाचा शवशवधागंानी शोध घेऊन र्मनाची 
र्मशलनता नि करण्यासाठी ध्यानाचा र्मागम साशंगतला, तर दुसऱ्याने र्मनाला जडत्वाची आनुषशंगक उत्पत्ती 
बाय िॉडक्ट र्मानले. एकाने आयुष्ट्यभर धम्र्म-िचार केला तर दुसऱ्याने धर्माला अफूची गोळी र्मानली. हा 
परस्परशवरोध अशधक लाबंवता येईल. अशा परस्परशवरुध्द दोन टोकाचंा एकशत्रत शवचार करण्याचे धाडस 
बाबासाहेबानंी केले. याचाच अथम बाबासाहेबाचंी या दोघाकंडे बघण्याची दृिी परंपरेपेिा शनशश्चतच वगेळी 
होती. आंबेडकर शलशहतात, “या दोघारं्मधील तुलना अशतशय आकषमक आशण र्मागमदशमक आहे. या दोघाचेंही 
वाचन केल्यारु्मळे आशण या दोघाचं्याही तत्त्वज्ञानात र्मला रस असल्यारु्मळे या दोघारं्मधील तुलना करणे र्मला 
भाग पडले.” [“None the less a comparision between the two is a attractive and instructive. Having read both and being 

interested in the ideology of both a comparison between them just forces itself on me.” Writing and Speeches Vol. III P. 441] या 
शनबधंातही आबंेडकर बदु्ध आशण र्माक्सम याचंी शवस्ताराने तुलना करतात आशण र्माक्समवादातील कोणती 
तत्त्व े शचरंतन आहेत याची यादी देतात. (१) तत्त्वज्ञानाचे कायम हे जगाची पुनरमचना करण्याचे असून 
जगिारंभीचे शववचेन करण्यात फुकट वळे दवडणे नव्हे. (२) सर्माजातील वगावगात शहतसंबधंाचंा संघषम 
असतो. (३) संपत्तीची खाजगी र्मालकी एका वगाला राजकीय सत्ता बहाल करते तर दुसऱ्याला 
शपळवणुकीतून दुःख देते. (४) खाजगी र्मालर्मत्ता नि करून दुःख नि करणे सर्माजाच्या भल्यासाठी 
आवश्यक आहे. 
 

या चारही रु्मद्याचंी चचा करताना आंबेडकर म्हणतात, “पशहल्या रु्मद्याच्या बाबतीत बदु्ध आशण कालम  
र्माक्सम याचं्यात पूणम र्मतैक्य आहे.” हा रु्मद्दा त्यानंी बदु्ध आशण पोट्टपद बाह्मण याचं्यात झालेला संवाद उद् घृत 
करून स्पि केलेला आहे. त्याचिकारे दुसरा रु्मद्दा स्पि करताना; कोशल राजा िसेनशजत आशण बदु्ध याचंा 
संवाद उद्घृत करून आबंेडकर म्हणतात, “वगम संघषासंबधंी बुद्धाचा स्वतःचा दृशिकोन त्याच्या 
अिागंर्मागाच्या शसध्दातंात स्पि झाला आहे. अिागं र्मागाचा शसध्दातं वगमसंघषाच्या अस्स्तत्वाला आशण हा 
वगमसंघषमच दुःखाचे कारण असतो; याला र्मान्यता देतो.” शतसरा रु्मद्दा स्पि करताना नेहर्मीिर्माणेच 
आंबेडकर बुद्ध आशण पोट्टपद िाह्मण याचंा संवाद उद्घृत करून शलशहतात की, बुद्ध आशण र्माक्सम याचंी 
“भाषा तेवढी शभन्न आहे, परंतु अथम र्मात्र एकच आहे. जर दुःखासाठी एक शपळवणकू हा शब्द वापरतो तर 
बुद्ध र्माक्समपासून वगेळा नाही.” आशण चौथ्या रु्मद्यासंबधंी आबंेडकर बदु्ध आशण आनंदाचा संवाद उद्घृत 
करून खाजगी र्मालकीसंबधंी संघाचे शनयर्म कम्युशनस्ट रशशयापेिाही शकती कडक होते हे शसद्ध करण्याचा 
ियत्न करतात. हे सारे शववचेन रु्मळातून वाचण्यासारखे होते. [पहा उक्त पृ. ४४४-४४७.] आंबेडकरानंी हा शनबधं 
शकती साली शलशहला असावा, यासबंंधी काही अंदाज बाधंता येणे शक्य असले तर यातील शवचाराचें 
िशतप्रबब त्याचं्या खाटर्माडूं येथील भाषणात र्मात्र स्पिपणे पडलेले आहे. आंबेडकरानंा तत्त्वतः बदु्ध आशण 
र्माक्सम याचं्यात साधम्यम आढळत होते. परंतु या दोघातं व्यवहारात र्मात्र त्यानंा र्मतशभन्नता शदसत होती. याचा 
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अथम बुद्ध आशण र्माक्सम हे दोघेही साम्यवादी होते तरी तो िस्थाशपत करण्याचे या दोघाचें र्मागम शभन्न होते. 
म्हणून आबंेडकरानंी साधनाचंी शभन्नता स्पि केलेली आहे. 
 
साधनािंंी णभन्नता 
 

बुद्ध जो साम्यवाद सागंत होते; तो िस्थाशपत करण्याचे र्मागमही त्यानंी शनशश्चत केले होते असे 
आंबेडकराचें म्हणणे आहे. बदु्ध यासाठी जी साधने वापरू इस्च्छत होते, त्याचंी आंबेडकर पुढील शवभागात 
शवभागणी करतात : पशहल्या शवभागात ते पंचशीलाचंा सर्मावशे करतात. बुद्धाला ज्ञानिाप्ती झाल्यानंतर 
त्याने जे नव े तत्त्वज्ञान जगाला साशंगतले, त्यात त्याला सतत सतावणाऱ्या सर्मस्यानंा सोडशवण्याची 
गुरुशकल्ली शदलेली आहे. ‘हे जग दुःख आशण दैन्याने ओतिोत भरलेले आहे’ ही गोि बुद्धाने केवळ र्मान्य 
केली असे नाही तर या वास्तवाला बदु्धाने आपल्या तत्त्वज्ञानाचा आधार बनशवले, रु्मक्तीच्या र्मागातील 
िारंभप्रबदू र्मानला. हे दुःख आशण दैन्य दूर करणे, हे बुद्धाने आपल्या तत्त्वज्ञानाचे िरु्मख ध्येय र्मानले. या 
दुःख आशण दैन्याची बुद्धाला दोन कारणे सापडली. पशहले कारण, तो र्माणसाच्या दुवमतमनात पाहतो आशण ते 
दूर करण्यासाठी पंचशीलाचं्या अनुसरणाचा उपदेश करतो. या पंचशीलात प्रहसेपासून अशलप्तता, 
चोरीपासून अशलप्तता यात भ्रिाचाराच्या प्रकवा प्रहसेच्या र्मागाने संपत्ती शर्मळशवण्याचाही आंबेडकर सर्मावशे 
करतात. खोटे बोलण्यापासून अशलप्तता हे शतसरे शील, वासनेपासून अशलप्तता हे चौथे आशण र्मादक 
द्रव्याचं्या सेवनापासून अशलप्तता हे पाचव ेआयमसत्य आहे. दुःखाचे पशहले कारण बदु्ध व्यक्तीच्या वतमनात 
पाहातो असा याचा अथम आहे आशण हे कारण व्यक्ती स्वतःच आपल्या सदाचरणाने दूर करू शकते असा 
उपदेश करतो. दुःखाचे दुसरे कारण बुद्ध सर्माजव्यवस्थेत पाहतो आशण ते नि करण्यासाठी ‘आयम 
अिाशंगक’ र्मागाचा उपदेश करतो. दुःखाच्या या दोन पातळ्या सर्माजवाद्यानी नीट सर्मजावनू घ्यावयाला 
हव्यात. दुःख केवळ शपळवणकुीतून येत नाही; तर ते व्यक्तीच्या दुवमतमनातूनही येते. याकडे दुलमि झाले तर 
सर्माजवाद; िातंी करून, शपळवणूक नि करून िस्थाशपत करता येतो परंतु व्यक्ती दुराचरणी राशहली तर 
सर्माजवाद शटकशवता येत नसतो. व्यक्तीला सदाचरणी बनशवण्याचे कोणते साधन सर्माजवादी 
शवचारसरणीत उपलब्ध आहे; याचा आज जारीने शोध घेण्याची गरज आहे. 
 

आंबेडकर; हे जग दुःखर्मय असण्याचे दुसरे कारण बुध्द तत्त्वज्ञानाच्या आधारे सागंतात. ते आहे : 
एका र्माणसाचा दुसऱ्या र्माणसाबद्दल असणाऱ्या असर्मानतेच्या दुिीकोणातून उद् भवणारे. हे कारण आयम 
अिाशंगक र्मागाच्या अनुसरणाने दूर करता येईल. हा अिाशंगक र्मागम १) सम्यक् दृिी- म्हणजेच 
अंधश्रदे्धपासून रु्मक्तता २) सम्यक् संकल्प. ३) सम्यक् वाचा म्हणजे नम्र, स्पि आशण सत्य ४) सम्यक् 
कर्मात म्हणजे शातंतार्मय, िाजंळ आशण शुद्ध ५) सम्यक् आजीव म्हणजे सजीव िाण्यानंा कोणत्याही 
िकारची इजा होणार नाही असे. ६) सम्यक् व्यायार्म ७) सम्यक् स्र्मतृी म्हणजे सजगता आशण र्मनािारे 
कृतीिवण. ८) सम्यक् सर्माधी म्हणजे जीवनाच्या खोल अज्ञाताचा िाजंळ शवचारानंी घेतलेला शोध. 
आंबेडकर म्हणतात की, ‘या आयम अिाशंगक र्मागाचा रु्मख्य उदे्दश पृथ्वीतलावर न्यायाचे साम्राज्य िस्थाशपत 
करणे हा असून या जगातून दुःख आशण दैन्य नि करणे हा आहे.’ 
 

बुद्ध तत्त्वज्ञानाचा शतसरा भाग हा शनवाणाचा आहे. हे शनवाण आयम अिाशंगक र्मागाचा अशवभाज्य भाग 
आहे. त्याच्या उपलब्धीशशवाय आयम अिाशंगक र्मागम अथमपूणम प्रकवा सफल होत नाही. आबंेडकरानंी हा 
‘शनवाण शसध्दातं द्धआयम अिाशंगक र्मागात येणाऱ्या अडथळ्याचंी र्माशहती देणारा आहे, असे म्हटले आहे. हे 
अडथळे दहा िकारचे आहेत. बुद्धाने त्यानंा ‘दहा आसव’ म्हटलेले आहे. या र्मागातील पशहला अडथळा हा 
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स्वत्त्वाबद्दल भ्रर्म असण्याचा आहे. जोपयंत र्माणूस आत्र्मकें द्री आशण स्वसुखाच्या पाठीर्मागे धावतो; तोपयंत 
अिागंर्मागम त्याच्यासाठी असत नाही. जोपयंत त्याला आपण या अर्मयाद शवश्वाचे नगण्य अंश आहोत; या 
वास्तवाचे भान येत नाही; तोपयंत त्याला आपल्या व्यस्क्ततत्वाच्या तात्काशलकतेचे आशण अशनत्यतेचे भान 
येणार नाही. दुसरा अडथळा हा संशय आशण अपशनणमयाचा आहे. र्माणसाला जेव्हा अस्स्तत्वाच्या अगाध 
गूढतेची दृिी िाप्त होते तेव्हा त्याच्या आचरणासंदभात हा अडथळा दूर होतो. या अस्स्तत्वाच्या र्महान 
गूढतेची जाणीवच र्माणसाला योग्यायोग्य शनणमय घेण्याची शक्ती देते, सत्याचा सवाथाने स्वीकार करण्याचे 
सार्मथ्यम देते आशण ही शनणमयशक्तीच त्याला संघषात उतरशवते. त्याशशवाय तो पुढे जाऊच शकणार नाही. 
शतसरा अडथळा हा कर्ममकाडं आशण व्रतवैकल्ये याचं्या सार्मथ्यावर अवलंबनू असण्याचा आहे. र्माणसू 
दुःखरु्मक्तीसाठी जोपयंत या बाह्य कर्ममकाडंावर, पुरोशहतवगाच्या अधंश्रदे्धवर शवसंबून राहील तोपयंत 
र्माणसाला संघषासाठी चागंले शनणमय घेता येणे शक्य नाही आशण त्यात शवजयाची खात्रीही नाही. चौथा 
अडथळा शारीशरक वासनाचंा, पाचवा इतराबंद्दलच्या क्लेशािारे वासनाचं्या दर्मनाचा, सातवा अडथळा 
स्वगमिाप्तीचा, आठवा अडथळा अहंकाराचा, नववा आत्र्मगौरवाचा आशण दहावा अज्ञानाचा आहे. वरील 
नऊही अडथळे दूर झाले, तरी हा अज्ञानाचा अडथळा शशल्लक राहातो. हा अडथळा सज्जन आशण हुशार 
र्माणसाच्या शरीरात रुतलेल्या कायासारखा, सवात शवेटचा कठोरातील कठोर असा र्माणसाचा शत्रू 
आहे. म्हणूनच या अडथळ्यावर र्मात करून आशण आयम अिाशंगक र्मागाचे अनुसरण करूनच शनवाण िाप्त 
होऊ शकते. आयम अिागंर्मागाचा शसध्दातं आपल्याला कोणत्या िकारच्या र्मनःिवृत्तीची पशरश्रर्मपूवमक 
जोपासना करावी ही सागंतो. हा शसध्दातं कोणते र्मोह िार्माशणकपणे टाळावते हेही सागंतो. 
 

बुद्धाच्या या नव्या तत्त्वज्ञानाचा चौथा भाग पारशर्मताचं्या शसध्दातंाचाच आहे. त्यात १) िज्ञा-म्हणजे 
शहाणपण, अशवद्या आशण र्मोह दूर करणारा िकाश. र्माणसाने आपल्या र्मनातील शकंाचें शनरसन कोण्या 
शविानाला िश्न शवचारून करण्यापेिा स्वतःलाच िश्न शवचारून कराव.े ही िशिया ‘आपलाशच वाद 
आपणाशी’ अशी आहे. २) शील म्हणजे नैशतक िकृती. चागंल्या गोिी करण्याची िवृत्ती आशण वाईटापासून 
दूर राहाण्याची िवृत्ती. याबरोबरच आंबेडकर आपल्याला नेरवर्मा, दान, वीयम, रवतंी, सुख, आशदठ्ठान, रे्मत्ता 
आशण उपेका इ. दहा सद्गुणाचंी र्माशहती देतात. या दहा सद् गुणाचें पालन व्यक्तीकडून जबरदस्तीने नव्हे 
तर शतने स्वतः होऊन, ऐस्च्छकपणे कराव.े बुद्ध या साधनानंी आपला साम्यवाद अस्स्तत्वात आणू इस्च्छत 
होता. 
 

आंबेडकराचं्या र्मते कम्युशनस्ट र्मात्र प्रहसा आशण कार्मगारवगाची हुकुर्मशाही या दोनच गोिी 
साम्यवादाच्या िस्थापनेसाठी आवश्यक र्मानतात आशण बदु्ध व र्माक्सम याचं्या साधनातंील र्मूलभतू स्वरूपाचे 
भेद दाखशवतात. आंबेडकराचें हे सारे शववचेनच कम्युशनस्टानंा हास्यास्पद वाटेल. एक तर आबंेडकर ज्या 
बौद्ध धर्माच्या पशरभाषेत साम्यवाद सर्मजावनू सागंण्याचा ियत्न करीत होते आशण बदु्ध व र्माक्समची तुलना 
करीत होते; ती पशरभाषा इंग्रजी शलखाणावर पोसलेल्या कम्युशनस्टानंा सर्मजणे शक्य नव्हती. अगदी 
बोटावर र्मोजणारे कम्युशनस्ट अभ्यासकच ह्याला अपवाद ठरले असते. दुसरे म्हणजे आंबेडकर बदु्धाच्या 
साम्यवादाचा शजतका सूक्ष्र्मपणे उलगडा करून सागंतात, शततका र्माक्समचा सागंत नाहीत. आज अगदी 
साधा िश्न असा शवचारला की कम्युशनस्टाचंा व्यवहार सोडा परंतु खरोखरच र्माक्समने साम्यवादाच्या 
स्थापनेसाठी प्रहसा आशण कार्मगारवगाची हुकुर्मशाही ही दोनच साधने साशंगतली आहेत का? र्माक्समवादात 
प्रहसेसबंंधी काहीच तत्त्वर्मीर्मासंा उपलब्ध नाही का? जशी ती बदु्ध तत्त्वज्ञानात उपलब्ध होते. र्माक्समवादात 
‘परात्र्मतेसंबधंी’ आशण ‘सर्मग्र र्मानवासंबधंी’ काहीच तत्त्वप्रचतन उपलब्ध नाही काय? परंतु हे िश्न 
शवचारण्यात अथम नाही. आंबडेकर कम्युशनस्टाचं्या व्यवहारासंबधंी बोलत आहेत. र्माक्समवादी प्रचतनासंबधंी 
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नाही. परंतु दुसरीकडून पाहू गेले तर आंबेडकर बौद्ध धर्माच्या व्यवहारसंबधंी बोलत नाहीत; तर ते बौद्ध 
धम्र्मातील प्रचतनासबंंधी बोलतात. बौद्ध धम्र्मातील साम्यवाद म्हणजे जर बदु्धाचा संघ असेल; तर त्याचे 
शनकष आधुशनक सर्माजाला लावणे अनेकानंा अशास्त्रीय वाटेल. कम्युशनस्टाचंा व्यवहार डोळ्यासंर्मोर ठेवनू 
एकूण सर्माजवादाच्या प्रकवा र्माक्समवादाच्या प्रचतनाला जसे आपल्याला बाद ठरशवता येणार नाही; तसेच 
स्वतःला बौद्ध र्मानणाऱ्या व्यक्तीचा व्यवहार बघून बौद्ध प्रचतनालाही बाद ठरशवता येणार नाही. आंबेडकर, 
बुद्ध आशण र्माक्समची जी तुलना करतात, त्यात र्माक्समवादाची त्रोटक आशण बदु्ध शवचाराची शवस्ताराने चचा 
करून श्रेष्ठकशनष्ठ भाव व्यक्त करण्यासाठी नव्हे; तर या दोन्हीही र्महापुरुषानंा या काळात र्मनःपूवमक 
सर्मजावनू घेण्यासाठी. या दोघाचेंही सार्मथ्यम आशण र्मयादा याचें शदग्दशमन करण्यासाठी. श्रेष्ठकशनष्ठतेचा 
भाव अशभशनवशेी धर्ममवडेात असतो आशण तो त्याचं्याकडून आग्रहाने र्माडंला जातोच. या शठकाणी आंबेडकर 
तत्त्वचचा करीत आहेत; म्हणून ती नीट सर्मजावनू घेतली पाशहजे. आंबेडकराचें हे सारे शववचेनच फार 
र्मोलाचे आशण र्मागमदशमक आहे; म्हणूनच आज कधी नव्हे इतके शवस्ताराने ते सर्मजावनू घेण्याची 
आवश्यकता आहे. 
 

आंबेडकर म्हणतात, “बुद्ध आशण र्माक्सम या दोघाचं्याही बाबतीत काही गैरसर्मज आहेत. म्हणनू 
पशहल्यादंा त्याचें शनरसन करून घेतले पाशहजे. पशहल्यादंा आपण प्रहसेचा शवचार करू. प्रहसेचा नुसता 
शवचार जरी र्मनात आला, तरी काही र्माणसे थरथर कापतात. परंतु ती फक्त एक भावना आहे. प्रहसेपासून 
कोणालाही संपूणमपणे अशलप्त राहता आलेले नाही. अगदी शबगर कम्युशनस्ट देशातसुद्धा खुन्याला फाशी 
शदले जाते. फाशी देणे ही प्रहसा नाही काय? शबगर कम्युशनस्ट देश एकरे्मकाशंवरुध्द युद्ध करीतच असतात. 
ज्या युद्धात लाखो लोक र्मारले जातात ती प्रहसा नाही काय? एखाद्याने जर खून केला म्हणून त्याला फाशी 
शदले जाते, सैशनक जर शत्रपूिाचा आहे म्हणून त्याला युद्धभरू्मीवर र्मारले जाते; “तर र्मग ज्याची खाजगी 
संपत्ती र्मानवतेला दुःखाच्या खाईत लोटते; त्या धनदाडंग्याला का र्मारण्यात येऊ नये? त्या धनदाडंग्याचा 
अपवाद केला जाऊ नये. एखाद्याने खाजगी सपंत्ती एवढी पशवत्र का र्मानावी? 
 

बुद्धसुध्दा प्रहसेच्या शवरुद्ध होता, परंतु तो न्यायाच्या बाजूचा होता. शजथे न्यायासाठी बळाचा वापर 
करणे आवश्यक असेल, शतथे त्याचा वापर करण्याची तो परवानगी देत असे.” याचा अथम प्रहसा फक्त 
कम्युशनस्टच करतात आशण बुद्ध र्महान अप्रहसक होता असा जो गैरसर्मज आहे, तो दूर करण्याचा आंबेडकर 
ियत्न करतात. आंबेडकरावंरील जॉन ड्युई याचंा िभाव सवमश्रुत आहे. ‘साध्य साधनाचंी न्याय्यता ठरवत 
असते’ हा ड्युईचा शवचार सागंून आंबेडकर म्हणतात, “बुद्धालाही कदाशचत तसेच म्हणायचे असेल, यापेिा 
तो वगेळे काय म्हणू शकला असता? आशण त्याने असेही साशंगतले असते की, ध्येय जर प्रहसेचे सर्मथमन 
करीत असेल; तर ध्येयिाप्तीसाठी प्रहसा एक वैध साधन ठरते. शक्तीचा वापर हेच एकरे्मव साधन 
धनदाडंग्यासंाठी असेल तर बुद्धाने त्याचाही अपवाद केला नसता.” कम्युशनस्ट, प्रहसेला र्मूलभतू तत्त्व 
म्हणून स्वीकारतात असे आबंेडकर र्मानीत असल्यारु्मळे बुद्धाचा याला शवरोध आहे असे सागंतात. परंतु जॉन 
ड्युई यानंी यासंबधंीचे जे शववचेन केले, ते र्मात्र र्मान्य करतात. ड्युईच्या र्मतािर्माणे बळाच्या वापराचे दुसरे 
नाव म्हणजे प्रहसा होय. आशण जरी नवशनर्तर्मतीसाठी बळाचा वापर केला तरी हा बळाचा वापर एक चेतना 
म्हणून आशण बळाचा वापर एक प्रहसा म्हणून यात फरक करण्याची आवश्यकता असते. 
 

हीच बाब हुकुर्मशाहीसंबधंीची आहे. “हुकुर्मशाही म्हणजे स्वातंत्र्याचा प्रकवा संसदीय लोकशाहीचा 
अभाव; अशा हुकुर्मशाहीच्या व्याख्या केल्या जातात. परंतु या दोनही व्याख्या सुस्पि नाहीत. ससंदीय 
लोकशाहीतही स्वातंत्र्य नसते; कारण कायदा म्हणजेच स्वातंत्र्याची र्मागणी. संसदीय लोकशाहीत ित्येक 
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नागशरकाला आपल्या स्वातंत्र्यावरील बधंनाबद्दल टीका करण्याचा अशधकार असतो. संसदीय लोकशाही 
अशधकार आशण कतमव्य दोन्हीही देते. कायदा पाळण्याचे कतमव्य आशण त्यावर टीका करणयाचे स्वातंत्र्यही. 
हुकुर्मशाहीत फक्त कायदा पाळण्याचे कतमव्य असते; परंतु त्यावर टीका करण्याचे स्वतंत्र्य र्मात्र नसते. हा 
लोकशाही आशण हुकुर्मशाहीतील फरक आहे.” या साऱ्या शववचेनात आंबेडकर व्यक्तीच्या नैशतकेवर फार 
भर देतात आशण तो योग्यच आहे. 
 
धमु : एक प्रभावी शतती 
 

आंबेडकर सागंतात, “आर्मच्या राज्यशवषयक शसद्धांतात हुकुर्मशाहीचे सातत्य हा एक कच्चा दुवा 
आहे असे आता कम्युशनस्ट स्वतःच र्मान्य करू लागले आहेत. अंशतर्मतः राज्य तर शवरून जाणार आहे असा 
ते बचावाचा पशवत्रा घेत आहेत. परंतु त्यानंा राज्य कधी शवरेल? आशण त्या जागी काय येईल? पशहल्या 
िश्नाला त्याचेंकडे शनशश्चत वळे नाही. लोकशाही सुरशित ठेवण्यासाठीसुध्दा अल्पकालीन हुकुर्मशाही 
चागंली आशण स्वागताहमही असते. परंतु हुकुर्मशाहीने आपले कायम पूणम केल्यानंतर आशण लोकशाहीच्या 
र्मागातील सवम अडसर दूर करून र्मागम साफ केल्यानंतरही हुकुर्मशाही स्वतःच र्मोडीत का शनघाली नाही? 
राजा अशोकाने आपल्यासर्मोर उदाहरण ठेवले नाही का? कप्रलग युद्धात त्याने अपशरशर्मत प्रहसा केली, 
परंतु नंतर त्याने प्रहसेचा पूणम त्याग केला. आजच्या जेत्यानंी केवळ त्याचं्या जेत्यानंाच नव्हे तर स्वतःलाही 
जर शनःशस्र केले; तर संपूणम जगात शातंता येईल. राज्य कधी शवरून जाईल, या िश्नापेिाही राज्याचे 
अस्स्तत्व संपल्यानंतर त्या जागी काय येईल? हा िश्न अशधक र्महत्त्वाचा आहे आशण कम्युशनस्ट या िश्नावर 
र्मौन बाळगून आहेत; त्याचं्याकडून कोणतेही सयुस्क्तक उत्तर शर्मळत नाही. राज्याची जागा अराजक घेईल 
का? जर असे घडणार असेल तर साम्यवादी राज्याची उभारणी करणे शनरथमक आहे. जर साम्यवादी राज्य 
बळाच्या वापराशशवाय शटकणार नसेल आशण बळाचा वापर काढून घेतला तर अराजक येणार असेल तर या 
साम्यवादी राज्याचा काय उपयोग आहे?” 
 

आंबेडकराचंा हा िश्न फार र्मार्तर्मक आहे. त्यात फार र्मोठा गर्तभत अथम आहे. िातंीनंतर सर्माजवादी 
सर्माजरचनेत आर्तथक सर्मता येईल, सर्मृद्धी येईल, भौशतक शवकासाची सारी दारे उघडतील; परंतु या 
सर्माजवादी सर्माजरचनेत र्माणूस कसा होईल? राज्य शवरून जाताना र्माणसाची जी स्वयशंशस्त, 
करुणार्मय, त्यागी आशण सजग िशतर्मा खुद्द र्माक्समने कस्ल्पलेली आहे, असा र्माणूस घडशवण्याची 
सर्माजवादी सर्माजरचनेत कोणती सोय आहे? त्यासाठी कोणत्या ससं्था जाणीवपूवमक उभ्या केल्या गेल्या 
आहेत? की सर्माजपशरवतमनातच व्यक्तीच्या र्मनाचे पशरवतमन पाशहले जाते? हे िश्न आंबेडकरानंा 
शवचारायचे आहेत. शर्मखाईल गोबाचेव्ह िातंीनंतर सोशवएत रशशयात सत्तर वषानंतर ‘ग्लासनस्त’ जाहीर 
करतो आशण साऱ्या साम्यवादी व्यवस्थेची पडझड सुरू होते; याचा अथम काय आहे? सवम सोयी उपलब्ध 
असूनही कार्मगार कार्म करीत नाहीत आशण उत्पादन वाढत नाही; याचा अथम रशशयातील र्माणूसही 
भाडंवलशाही राष्ट्रातील र्माणसासारखाच स्वाथी राशहला. रशशयन व्यवस्था बदलली, परंतु र्माणूस बदलला 
नाही असेच खेदाने म्हणाव ेलागते. पूवम युरोपातील अस्वस्थ आशण अपेिाभगं करणाऱ्या शोकाशंतकेचे आशण 
सोस्व्हएत रशशयाच्या अपयशाचे र्मूळ सर्माजवादी व्यवस्थेत नव्हे; तर या व्यवस्थेतील व्यक्तीत शोधले 
पाशहजे. 
 

“बळाचा वापर काढून घेतला; तरी साम्यवादी व्यवस्थेचे संरिण फक्त धर्मम करू शकेल,” असे या 
िश्नाचे उत्तर आंबेडकर देतात. परंतु कम्युशनस्टानंा तर धर्माचे वैर! ते इतके खोलवर; की साम्यवादाला 
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कोणता धर्मम सहाय्याक ठरेल आशण कोणता नाही यात ते फरकही करीत नाहीत. शिश्चन धर्माने दाशरद्रयाचे 
उदात्तीकरण केले आशण गशरबानंा स्वगाच्या कल्पनेत गंुगशवले. म्हणनू कम्युशनस्टाचंा शखश्चन धर्मावर राग 
होता. परंतु बदु्धाच्या धम्र्मात तर हे काहीच नाही. उलट हा बदु्ध धम्र्म साम्यवादाला उपयोगी पडणार आहे. 
आंबेडकारानंी हे, रशशयन राज्यिातंीचा रौप्यर्महोत्सव झाल्यानंतर एका दशकाच्या आत साशंगतले आहे. 
“बळाचा वापर काढून घेतल्यानंतरही साम्यवादाला आधार देणारा एक शनवाणीचा सहाय्यक म्हणनू 
रशशयन, बुद्ध धर्मांकडे पाहताना शदसत नाही,” [“The Russian do not seem to be paying any attention to Buddhism as 
an ultimate aid to sustain communism when force is withdrawn” पूवोक्त Vo. III P 461.] याबद्दल आंबेडकरानंी हळहळ 
व्यक्त केलेली आहे. आंबेडकरानंी बौद्ध धर्माला साम्यवादाच्या शनवाणीच्या सहायकाचे जे स्थान शदलेले 
आहे, ते बौद्ध जगत र्मान्य करील की नाही हे सागंता येणार नाही, परंतु र्मूलतः कम्युशनस्टशवरोधी असलेले 
आशण स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवनू घेणाऱ्यानंाही आबंेडकरानंी बौद्ध धर्माला शदलेले ते स्थान पचशवता 
येईल की नाही, याबद्दल शकंा वाटते. कारण बौद्ध धर्माला बाबासाहेबानंी शदलेले हे स्थान शकती अत्युच्च 
दजाचे आहे हे सर्मजून घेण्याच्या दृिीने कम्युशनस्टासंारखेच ते कोरे राशहलेले शदसतात. कम्युशनस्टानंा 
बौद्धाचंी आशण बौद्धानंा कम्युशनस्टाचंी पशरभाषा सर्मजत नाही व दोघाचंाही शवनाश सर्मोर स्पि शदसत 
असूनही ती सर्मजून घेण्याची इच्छा होत नाही; याला ‘शवनाशकाले शवपरीत बुद्धी’ सोडून आणखी काय 
म्हणता येण्यासारखे आहे? 
 
सोणवएत रणशयाच्या प्रगतीिंा गौरव 
 

बाबासाहेबानंी रशशयाच्या िगतीची दखल घेतली होती असे शदसते. ते शलशहतात, “रशशयात 
कम्युशनस्ट हुकुर्मशाहीने आश्चयमकारक िगती केलेली आहे, असा दावा केला जातो. हा दावा नाकारता 
येणार नाही. म्हणूनच र्मी असे म्हणतो की, रशशयन हुकुर्मशाही सवम र्मागासलेल्या देशासंाठी उपयुक्त ठरेल. 
परंतु याचा अथम र्माझी कायर्मस्वरूपी हुकुर्मशाहीस र्मान्यता आहे असे नाही.” [“It has been claimed that the 
communist dictatorship in Russia has wonderful achievement at its credit. There can be no denial of it. That is why I say that a 
Russian dictatorship would be good for all backward countries. But this is no argument for permanent dictatorship”. उक्त 37 vol. 
III P. 461] असा रशशयन हुकुर्मशाहीचा गौरव करून बाबासाहेब शतच्या अल्पकालीन अस्स्तत्वाला र्मान्यता 
देतात आशण कायर्मस्वरूपी अस्स्तत्वाला र्मात्र शवरोध करतात. ते पुढे म्हणतात, “र्मानवतेला केवळ आर्तथक 
र्मूल्याचंीच गरज नाही, तर शतला आस्त्र्मक र्मूल्याचंीही गरज आहे. शतची इच्छाही शदसत नाही. कालाईलने 
राजकीय अथमशास्त्राला ‘डुकराचें तत्त्वज्ञान’ असे संबोशधले जाते. परंतु अथातच कालाईलचे म्हणणे चुकीचे 
आहे; कारण र्माणसाला भौशतक सुखसोयीची गरज आहे. जरी र्माणसे डुकरापेिा फारशी चागंली नसली, 
तरी कम्युशनस्टाचं्या तत्त्वज्ञानाचे ध्येय हे जाडजूड सशक्त डुकराचं्या शनर्तर्मतीचे वाटते. आशण म्हणून तेही 
शततकेच चूक आहे. र्माणसाचा भौशतक शवकास जसा झाला पाशहजे, तसाच आस्त्र्मक शवकासही. सर्माज 
कोणत्या ध्येयावर उभा राहावा हे िें च राज्यिातंीने तीन शब्दात व्यक्त केले आहे : स्वातंत्र्य, सर्मता आशण 
बंधुता. या घोषणेरु्मळेच िें च राज्यिातंीचे स्वागत केले; कारण शतचे ध्येय सर्मता शनर्माण करणे हे होते. परंतु 
सर्मतेवर जोर देत असताना सर्माजाला स्वातंत्र्य आशण बंधुतेची आहुती देणे भाग पडू नये. सर्मतेला स्वातंत्र्य 
आशण बंधुता याचं्याशशवाय काडीचाही अथम नाही. बुद्धाचा र्मागम अनुसरला तरच या तीनही गोिी एकशत्रत 
अस्स्तत्वात शदसतील. साम्यवाद फक्त एकच गोि देईल; परंतु सवम नाही.” [उक्त Vol. III PP 461-62] 
 

आंबेडकराचें हे शववचेन साम्यवादी वास्तवाच्या र्मयादा स्पि करणारे आहे. त्याचिर्माणे आधुशनक 
ज्ञानशवज्ञान सर्मोर ठेऊन बौद्ध धर्माचीही नवी र्माडंणी करणारे आहे. त्यारु्मळे एकीकडून पारंपशरक 
कम्युशनस्ट आशण दुसरीकडून कर्ममठ बौद्ध यानंा आबंेडकराचंी सवमच र्माडंणी पसतं पडेल असे र्मानता येणार 
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नाही. परंतु भाडंवलशाहीच्या आिर्मक पशवत्र्यारु्मळे शवकलागं होत चाललेली साम्यवादी व्यवस्था आशण 
ऱ्हास पावत असलेला बौद्ध धर्मम या दोघानंाही आधार देण्यासाठी आशण त्याचं्यात नवचैतन्य शनर्माण 
करण्यासाठी ज्या नव्या प्रचतनाची आज अनेकानंा आवश्यकता वाटते, त्या नव्या प्रचतनाचे अनेक संकेत 
आंबेडकराचं्या र्माडंणीत शदसतात हे र्मात्र कोणीही नाकारू शकणार नाही. 
 
नव्या निंतनािंा पाया 
 

आंबेडकरानंी १९५६ साली धर्मांतर केले या घटनेला फार र्मोठा अथम आहे. या धर्मांतराला वैचाशरक 
आधार देण्यासाठी त्यानंी ‘बुद्ध आशण त्याचंा धम्र्म’ हा गं्रथ शलशहला. या गं्रथात त्यानंी बौद्धदशमनाची परंपरेला 
न र्मानवणारी र्माडंणी केली. आशण म्हणूनच बहुधा हा गं्रथ जागशतक स्तरावरील बौध्द पंशडतातं चचेचा 
शवषय होऊन शकला नाही. त्याकडे अनुल्लखेाने दुलमि केले असाव.े या गं्रथात तत्त्वज्ञानावरील अनेक कूट 
िश्नाचंी चचा आहे. ही चचा अशधक स्पि होण्यासाठी या गं्रथावर शवशवधागंानंी सर्मीिा होणे आवश्यक आहे. 
 

आंबेडकरानंी याच गं्रथात, त्याचं्या धम्र्माचा रु्मख्य हेतु या जगाची पुनरमचना करणे; असा साशंगतला 
आहे. ही पुनरमचना तर सर्माजवादी प्रचतनाचा पाया आहे. जडत्व आशण चैतन्य याचंीही चचा आंबेडकरानंी 
केलेली आहे. जडत्वाला िाथम्य देणारे जीवनाच्या अध्या भागालाच स्पशम करू शकले. जीवन हे जड आशण 
चैतन्याच्या संयोगातून आकार पावते. जडाला चैतन्याशशवाय आशण चतैन्याला जडशनरपि अस्स्तत्व असून 
शकत नाही. जडापासून चेतना शनर्माण होते प्रकवा चेतनेतून जड आकाराला येते; असे बुद्धवचन 
आंबेडकरानंी स्वीकारलेले आहे. हे सर्मजावनू सागंण्यासाठी आधुशनक शवज्ञानातील शवदु्यत िेत्र (Electric 
field) आशण आकषमण िेत्र (Megentic field) यासंबधंीचा शसध्दातं साशंगतला आहे. जेथे जेथे शवदु्यत िेत्र 
असते; तेथे तेथे आकषमण िेत्रही असते. हे ज्ञात नाही; परंतु ते नेहर्मीच शवदु्यत िेत्राबरोबर असते. शरीर 
आशण चेतना याचं्यातसुद्धा असाच संबधं असतो. [Ambedkar-Buddha and His Dhamma P. 185.] ते परस्परावलंबी 
असतात; हे आंबेडकराचें शवश्लेषण र्माणसाच्या जीवनाकडे सर्मग्रतेने पाहण्याचा संकेत देणारे आहे. 
 

आंबेडकर बौद्ध धर्माचा आग्रह धरतात. कारण बौद्ध धर्माचे त्याचं्या सर्मोरचे रूप हे संस्थात्र्मक 
धर्माचे नाही. रशशयात िातंी होऊन सात दशके उलटली तरी धर्ममभावना तशीच जागतृ राशहली. गोबोचेव्ह 
खुलेपणाबद्दल बोलू लागताच या धर्ममभावनेचा आधार घेऊन पारंपशरक धर्ममपीठे पुन्हा जागतृ झाली. चचम 
आशण र्मशशदी सपंत्ती जर्मा करू लागल्या आशण तरुण-तरुणी त्यानंा आपल्या हातातील वाङ शनश्चयाच्या 
अंगठ्याही देऊ लागले. या संस्थात्र्मक धर्मांचे आिर्मकपणे पुनरागर्मन; हाच पुढे सर्माजवादाचा खरा शत्र ू
ठरणार आहे. आबंेडकरानंी ‘बौद्ध धर्मम’ म्हटले असले तरी र्माणसाला धार्तर्मकतेची गरज आहे. या 
धार्तर्मकतेला कोणत्याही पारंपशरक धर्माच्या नावाच्या शवशषेणाची गरज नाही. ही धार्तर्मकता एक व्यस्क्तगत 
िवास आहे आशण त्याशशवाय र्माणसाचे आयुष्ट्य अपूणम राहाते. एक पोकळी सतत राहाते. ही पोकळी भरून 
काढण्याचा र्मागम पारंपशरक र्माक्समवादी प्रचतनात नाही; हे तर आजच्या वास्तवावरून कबलूच कराव े
लागेल. सर्माजवाद प्रहसेच्या र्मागाने िातंी करून आशण हुकुर्मशाहीची िस्थापना करून येत असला; तरी 
बळाचा वापर काढून घेतल्यानंतर त्याचे रिण धर्ममच करू शकतो, हा आंबेडकराचंा शवचार सर्माजवादासाठी 
होऊ घातलेल्या नव्या प्रचतनाला र्मागमदशमक ठरेल असे वाटते. 
 

♦♦ 
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डॉ. गोपाळ गुरू : व्यवसाय : पणेु शवद्यापीठात राज्यपाल आशण लोकिशासन शवभागात अध्यापन. र्महाशवद्यालयीन आशण पदव्युत्तर शशिण 
औरंगाबाद येथे. पीएच. डी., जवाहरलाल नेहरू शवद्यापीठ, शदल्ली येथे. राष्ट्रीय आशण आंतरराष्ट्रीय शनयतकाशलकातूंन दशलताचें राजकारण, 
सर्माजकारण, र्महाराष्ट्रातील साखर कार्मगार चळवळ व सहकारी उद्योग यावर सशंोधनापर शलखाण. 
 
१२ 
 
डॉ. आंबेडकरािंंी रार्कीय सत्तासकंल्पना व दणलतमुततीिंा प्रश्न 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
आ पल्या देशातील आजची राज्यव्यवस्था, सासंदीय िजासत्ताक लोकशाही असल्याचा बोलबाला आहे 
आशण गेली चाळीस-बेचाळीस वष ेही सासंदीय लोकशाही इथे कायमरत आहे. एक गोि खरी की, भारतीय 
िजासत्ताकारु्मळे स्वातंत्र्यपूवम नसलेले राजकीय अशधकार दशलत सर्माजासह सवांना िाप्त झाले. र्मत 
देण्याचा आशण सरकार शनवडून देण्याचा भारतीय इशतहासात (सरंजार्मी व वसाहती इशतहास) कधीच 
नव्हता, तो अशधकार शर्मळाला. शवधानसभा व लोकसभा यार्मध्ये कायदे करणे, ते बदलणे इत्यादी गोिी घडू 
लागल्या. त्याचिर्माणे संघटना-स्वातंत्र्य, आचार-शवचार स्वातंत्र्य, व्यवसाय-स्वातंत्र्य व भाषण, रु्मद्रण-
स्वातंत्र्य इत्यादी स्वातंत्र्येही घटनेत नर्मूद केली गेली. हे झाले सवम जनतेच्या राजकीय अशधकाराचं्या 
संदभात. 
 

याचबरोबर, घटनाकारानंी दशलताचं्या राजकीय अशधकाराचं्या बाबतीतही शवचार केलेला होता. 
दशलतानंा देशाच्या राजकीय िशियेत सहभागी होणे शक्य व्हाव े म्हणून त्यानंा संयुक्त र्मतदारसंघ बहाल 
केले, जेणेकरून दशलत आपल्या पसंतीचे उरे्मदवार कायदेर्मंडळात पाठव ू शकतील. दशलताचं्या या 
राजकीय िशतशनशधत्वाची योजना, शनणमय घेण्याच्या सवम पातळ्यावंर (शवधानसभा, लोकसभा व स्थाशनक 
स्वराज्य संस्था) लागू करण्यात आली. दशलतासंाठी या घटनेने केलेल्या शवशषे तरतुदीबद्दल दशलत 
राजकारणाचा अभ्यास करणारे काही िरु्मख अभ्यासक जसे, शलव्हा उस्कीन व बारबारा जोशी फार 
िभाशवत होऊन असे नर्मूद करतात की, “जगातील इतर कुठल्याही अल्पसखं्याक गटापेिा भारतीय 
दशलतानंा शकतीतरी पटीने अशधक सवलती शर्मळाल्या आहेत. र्माक्सम गलॅन्टसशहत या सवम उदारर्मतवादी 
पाश्चात्य शवचारवतंाचं्या र्मते, केवळ राजकीय िेत्रातील राखीव जागारुं्मळे दशलतानंा राजकारणार्मध्ये भाग 
घेणे शक्य झाले आहे. परंतु वरील शवचारवतं हे भारतीय सशचदानंद याचं्यािर्माणे एक गोि र्मान्य करतात 
की, राजकीय िेत्रातील राखीव जागारुं्मळे दशलतारं्मधून एक अशभजन वगम शनर्माण झाला असला, तरी हा 
अशभजन वगम शनणमय घेण्याच्या िशियेवर शकतपत दबाव आणू शकतो; प्रकवा या वगात असा दबाव 
आणण्याची िर्मता प्रकवा इच्छाशक्ती आहे प्रकवा नाही हे ठरशवणे वादग्रस्त आहे. 
 

परंतु या शठकाणी एक गोि र्मान्य केली पाशहजे, ती म्हणजे राजकीय राखीव जागातूंन नवीन दशलत 
अशभजन वगम शनर्माण झाला असला; तरी या वगाच्या सार्माशजक पाश्वमभरू्मीच्या आधारे भारतातील राजकीय 
शवतरणिशियेतील असर्मानता सर्मजावनू घेण्यासाठी होऊ शकतो. परंतु या शठकाणी असर्मानता सर्मजावनू 
घेण्याबरोबरच दशलतरु्मक्तीच्या संदभात संबशंधत असलेले इतरही कळीचे िश्न सर्मजावनू घेणे अशधक 
र्महत्त्वाचे आहे. कारण आजपयंत दशलतानंा राजकीय सर्मतेचे झालेले आकलन, त्यातून राजकीय 
पातळीवर शनर्माण झालेला गंुता व त्यातून दशलतरु्मक्तीला बसलेली खीळ सर्मजावनू घेण्यासाठीही हे िश्न 
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र्महत्त्वाचे ठरू शकतात. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या वैचाशरक आकृशतबंधातील काही र्महत्त्वाचे व 
योग्य िश्न उभे करण्याचा इथे छोटासा ियत्न केला आहे. 
 

एक, स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वीकारलेल्या उदारर्मतवादी लोकशाहीच्या चौकटीत दशलतानंा 
राजकीय सर्मतेचे कशािकारे आकलन झाले? हे आकलन आबंेडकराचं्या राजकीय सत्तासंकल्पनेला धरून 
होते काय? रु्मळात आबंेडकराचंीच राजकीय सते्तची सकंल्पना काय होती? या राजकीय संकल्पनेनुसार 
जर आंबेडकरी अनुयायानंी पुढील राजकीय व्यवहार केला असेल, तर र्मग दशलतरु्मक्तीच्या सर्मस्या 
बहुताशंी तशाच का राहतात? म्हणजे आंबेडकराचं्या राजकीय सत्तासंकल्पनेचे व्यवहाराच्या पातळीवर 
दशलत-रु्मक्तीसाठी आवश्यक असलेल्या व्यापक राजकीय संघटनेवर कोणते पशरणार्म झाले? व शवेटी 
दशलतरु्मक्तीचा लढा व्यापक पातळीवर जोरकसपणे पुढे रेटण्यासाठी कोणत्या राजकीय सत्तासकंल्पनेशी 
तो जोडला गेला पाशहजे प्रकवा आंबेडकराचंीच राजकीय सत्तासंकल्पना या दशलतरु्मक्तीसाठी पुरेशी आहे 
काय? आदी... असे हे र्महत्त्वाचे िश्न आहेत. 
 

तथाशप आंबेडकराचंी राजकीय सत्तासंकल्पना सर्मजावनू घेण्यापूवी, त्याचं्या राजकीय 
सत्तासंकल्पनेची सैद्धाशंतक िस्तुतता तपासणे आवश्यक आहे व त्यासाठी शतचा अभ्यास एक अथमपूणम 
शवश्लेषणाच्या चौकटीच्या अंगाने होणे आवश्यक आहे. यासाठी आपणाला राजकीय सते्तच्या स्वरूपाचे 
पृथक्करण करून, त्याचा दशलत सर्माजाशी काय संबधं असू शकतो ते बघाव े लागेल. कारण सते्तच्या 
कें द्रीकरणाची िशिया एक गशतर्मान िशिया म्हणनू नवीन नवीन िभाव व शनयंत्रणाच्या जागाचं्या 
फेरवाटपापासून होत असते. म्हणजे याचाच उपशसद्धातं म्हणून आपणास राजकीय रे्महरबानीच्या जाळ्याचें 
शवश्लेषण करणे आवश्यक आहे. कारण याचा संबधं ताबडतोब दशलतरु्मक्तीच्या िश्नाशी शनगशडत आहे. 
 

आंबेडकराचंी राजकीय सत्तासंकल्पना म्हणावी तशी सरळ आशण सोपी नाही. ती अशतशय शकचकट 
परंतु शततकीच र्महत्त्वाची आहे. कारण कधीकधी ती उदारर्मतवादी चौकटीत राहूनच राज्याला धके्क देते; 
तर ती बहुताशंी या चौकटीतच वावरते. आंबेडकराचंी राजकीय सते्तची सकंल्पना सर्मजावनू घेण्यासाठी 
राजकीय सते्तचे पुढील दोन पैलू लिात घेणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे राजकीय सते्तचा वणमनात्र्मक पलूै, 
(Descriptive) यार्मध्ये सर्माजात सत्ता कशी वावरते यासंबधंीचे वणमन केलेले असते. राजकीय सते्तचा 
दुसरा पलूै म्हणजे र्मूल्यात्र्मक (Normative) स्वरूपात आहे की ज्यार्मध्ये सते्तच्या वापराशवषयीच्या 
चागंल्या-वाईट बाजंूचा शवचार अंतभूमत असतो. म्हणजे सते्तच्या र्मूल्यात्र्मक पलूैला, नीशतर्मते्तचा पदर 
असतो. सते्तच्या या दोन पैलंूचा संदभम िशसद्ध राज्यशास्त्रज्ञ स्स्टवन ल्यकूस याचं्या सते्तच्या शसद्धातंाशंी 
शनगशडत आहे. आंबेडकरानंा सते्तचा र्मूल्याशधशष्ठत पलूै अशभिेत होता हे, उदारर्मतवादी लोकशाहीतील 
शासनयंत्रणा व नोकरशाहीच्या संदभात केलेल्या र्मीर्मासेंवरून आपल्या लिात येईल. 
 

आंबेडकराचंी अशी धारणा होती की, राज्य प्रकवा त्याला जोडून असलेल्या इतर ससं्थानंा स्वतःची 
अशी काही अंगभतू सत्ता नसते. परंतु त्याचं्या हातात राज्याचे शनयतं्रण असते. ज्याचा राज्यावर ताबा 
असतो अशीच र्मंडळी राज्याचे स्वरूप ठरवीत असतात. आपला रु्मद्दा अशधक स्पि करताना आबंेडकर पढेु 
म्हणतात, “राज्याची सूते्र ज्या वगाच्या हातात असतात, अशा वगार्मध्ये चागंले कायम करण्याची इच्छा 
असली पाशहजे. हा वगम शनःस्वाथी असेल तर तो सर्माजाची सेवा चागंल्या िकारे करू शकतो. राज्य 
करणारा वगम केवळ कायमिर्म असून भागत नाही; कारण सवाथाने िेशरत झालेला वगम शकतीही कायमिर्म 
असला, तरी असा वगम चागंले सरकार देण्याऐवजी गशरबाचें शोषणही करू शकतो. परंतु चागंल्या 
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राज्यकारभारासाठी शासन करणारा वगम शनःपिपाती असावा हे लोकशाहीवाद्याचं्या लिात येत नाही. हे 
र्मात्र, पॅशरस कम्यनूच्या सदंभात केवळ र्माक्समच्या पशहल्यादंा लिात आले. पुढे रशशयातसुद्धा चागंला 
शासनकता वगम शनर्माण झाला. यावरून हे स्पि होते की, सवाथाने िेशरत झालेला वगम राजकीय सते्तचा 
दुरुपयोग करू शकतो, अशी आंबेडकराचंी धारणा होती; तेव्हा चागंल्या कारणासाठी शनःस्वाथी 
राज्यकत्यांकडून वापरली जाणारी राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी आबंेडकरानंी कोणता आकृशतबधं 
सुचशवला? 
 

आंबेडकरानंी अगदी अचूकपणे ओळखले होते की, राजकीय सते्तचा अभाव, दशलत व सर्मग्र 
किकऱ्याचंी गुलार्मशगरी नि करण्यातील एक र्मोठा अडथळा आहे. म्हणूनच दशलताचं्या आर्तथक, 
सार्माशजक व सासं्कृशतक रु्मक्तीसाठी अशंतर्मतः ते राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यास बघतात. आंबेडकरानंी 
दशलतानंा असा उपदेश केला की, “िौढ र्मताशधकारारु्मळे व संख्यासार्मथ्यारु्मळे स्वतंत्र भारतातील राजकीय 
सत्ता बहुसंख्य प्रहदुच्याच हातात जाईल व हा बहुसंख्य प्रहदू सर्माज कदाशपही दशलताचं्या शहतासाठी सते्तचा 
वापर करणार नाही. सते्तचे असर्मान वाटप होईल. या बहुसंख्य प्रहदंूच्या सते्तवर कुणाचेही शनयतं्रण, अंकुश 
राहणार नाही. या सते्तच्या चौकटीतून दशलत बाहेर फेकले जातील. हे सवम टाळण्यासाठी, सते्तच्या 
वाटपात सर्मतोल राखण्यासाठी, बहुसंख्य प्रहदंूच्या सते्तवर अंकुश ठेवण्यासाठी व दशलतारं्मध्ये आपल्या 
शहताच्या रिणाच्या दृिीने करारपात्रता (Barganing Power) येण्यासाठी; यानंा सर्मान वाटा शर्मळण्यासाठी 
त्यानंी राजकीय िेत्रात राखीव जागा शर्मळशवल्या पाशहजेत.” 
 

आंबेडकराचं्या राजकीय सत्तासंकल्पनेतून खालील अथम काढता येणे शक्य आहे. एक, 
आंबेडकराचंी राजकीय सते्तची सकंल्पना Volumtaristic स्वरूपाची वाटते. कारण सते्तचा वापर हा 
चागंल्या िकारे होण्यासाठीचा शवश्वास ते राज्यकत्यांच्या सद् भावनेवर टाकतात. 
 

आंबेडकराचं्या सत्तासकंल्पनेत, सते्तसाठी स्पधा करणाऱ्या वगेवगेळ्या गटातं सर्मतोल राखण्याची 
हर्मी अंतभूमत आहे. शतसरे असे की, जसे आपण पुढे पाहू, आंबेडकराचंी सत्तासंकल्पना ही संघषातून नव्हे 
तर सर्मन्वयातून साकार होणारी आहे. त्यारु्मळे ती दशलतरु्मक्तीच्या संदभात शकतपत िभावी ठरू शकेल; 
अशी शकंा शनर्माण होण्यास भरपूर वाव आहे व शवेटी आबंेडकराचं्या या सत्तासंकल्पनेत आणखी एक गोि 
स्पि होते ती म्हणजे, भारतीय लोकशाही सते्तचे स्वरूप शवकें शद्रत असणार. सत्ता शर्मळशवण्याचा र्मागम स्पधेचा 
असणार व या स्पधेत दशलत राखीव जागारुं्मळे इतराचं्या बरोबरीने स्पधा करणार व सत्ता शर्मळशवणार आशण 
अशा तऱ्हेचे सते्तच्या राजकारणात एक अकुंश ठेवणारा गट म्हणनू या गटाकडे शनणायक स्वरूपाची 
करारपात्रता असेल. 
 

म्हणजे; आंबेडकराचंी ही राजकीय सते्तची संकल्पना सरळ सरळ अरे्मशरकन शास्त्रज्ञ रॉबटम ऊहळ 
यानंी र्माडंलेल्या बहुस्तरसत्तावादी संकल्पनेच्या अगदी जवळ जाणारी आहे. ऊहळ र्माडंलेल्या राजकीय 
सते्तच्या शसद्धातंािर्माणे सर्माजात सत्ता ही कें द्रीय नसून शवखुरलेली असते. या सते्तसाठी सर्मानिर्मता 
असलेल्या गटारं्मध्ये स्पधा असते. या राजकीय सत्तासकंल्पनेला आणखी दुसरा पदर आहे. यानुसार एका 
शवशशि सर्माजात सते्तची एक र्मात्रा ठरलेली असते व एका सर्मूहाकडे प्रकवा वगांकडे शजतकी सत्ता असते; 
शततकी दुसऱ्या वगम प्रकवा सर्मूहाकडे ती नसते. म्हणनू सत्ताधारी वगाची सत्ता कर्मी करण्यासाठी व 
सत्तासंबधंात बरोबरी प्रकवा सर्मतोल राखण्यासाठी सत्ताशवहीन सर्मूहाची सत्ता वाढशवणे, या संकल्पनेला 



 
अनुक्रमणिका 

अशभिेत असते. पशरणार्मी, या सते्तच्या संकल्पनेला कायात्र्मकवादाचा (Functionalism) सुद्धा पैलू आहे, हे 
वगेळे सागंावयास नकोच. या सते्तसंबधंीच्या र्माडंणीला ‘शझरोसर्म पॉवर गेर्म’ असेही म्हटले आहे. 
 

शवशषे म्हणजे आबंेडकराचं्या राजकीय सते्तसंबंधी वर र्माडंलेल्या सकंल्पनेतसुध्दा 
कायात्र्मकवादाची छटा आहे, हे आपणास र्मान्य केले पाशहजे. तेव्हा आंबेडकरानंा अशभिेत असलेल्या 
राजकीय सत्तासंकल्पनेचा भारतासारख्या बहुस्तरसत्तावादी (Plural Democracy) लोकशाहीर्मध्ये 
दशलताचं्या राजकीय व्यवहारावर काय पशरणार्म झाला? ही राजकीय सत्ता संपादन करण्यासाठी 
आंबेडकरानंी कुठले राजकीय डावपेच आखले होते? 
 

आंबेडकराचं्या संपूणम शलखाणावरून एक गोि स्पि होते. ती म्हणजे, आंबेडकर राजकीय सत्ता 
बळकशवण्याचा प्रकवा तीर्मध्ये सहभागी होण्याचा ियत्न िारु्मख्याने उदारर्मतवादी लोकशाहीच्या चौकटीत 
राहूनच करताना शदसतात. सत्ता संपादन करण्याचा वगेळा र्मागम त्याचं्या शलखाणात कुठेही आढळत नाही. 
दर्मनकारी राज्य उलथून टाकण्याचा िाशंतकारी र्मागम ते सुचशवत नाहीत. उलट त्याचं्या राजकारणाचा 
संपूणम रोख सर्माजबदलावर जास्त शदसतो. आशण याचरु्मळे त्याचंा हा शवचार अरू्मतम (Abstract) वाटतो. 
आंबेडकराचंा सत्तासंपादनाचा र्मागम संसदीय स्वरूपाचा असून तो रु्मख्यतः दशलताचं्या राजकीय िेत्रातील 
राखीव जागाशी जोडला गेला आहे. आंबेडकरानंी राखीव जागा केवळ दशलतासंाठीच सुचशवल्या नाहीत; 
तर अशाच िकारची व्यवस्था शतेर्मजूर व शगरणी कार्मगारासंाठी असावी असा हा शवचार त्यानंी र्माडंला 
आहे. 
 

राजकीय सत्ता संपादन करण्यासाठी आंबेडकर दशलत, आशदवासी व इतर र्मागासवगीयाचंी एक 
व्यापक राजकीय एकजूट व्हावी सुचशवतात. परंतु या व्यापक एकजुटीबद्दल आंबेडकर साशकं असल्याचे 
शदसून येते. आबंेडकर; इतर र्मागासवगीय काँगे्रसच्या बाजूने जाण्याची शक्यतासुद्धा वतमशवतात. याचे 
कारण स्पि करताना आंबेडकर पुढे असे र्मांडतात की, इतर र्मागासवगीयाचं्या जाशणवा प्रहदू धर्मात अडकून 
आहेत. आंबेडकराचें हे शनरीिण आजही इतर र्मागासवगीयाचं्या संदभात अगदी तंतोतंत खरे ठरले आहे. 
शनदान र्महाराष्ट्रात तरी इतर र्मागासवगीय त्याचं्या अनुयायानंी केवळ इतर र्मागासवगीयाशंशवाय सत्ता 
संपादन करण्याचे स्वप्न बशघतले. आंबेडकरानंतर त्याचें अनुयायी िस्थाशपत सत्ताधारी पि प्रकवा सत्ताधारी 
वगावर शकती िर्माणावर अकुंश ठेव ू शकले? त्याचंी भारतीय राजकारणात शकती िर्माणात करारपात्रता 
(Bargaining Power) वाढली? इत्यादी िश्न आजच्या घडीला अशतशय र्महत्त्वाचे बनले आहेत. 
 

वर बशघतल्यािर्माणे, दशलत सर्माजातील राजकीय अशभजनवगम; नाही म्हटले तरी आज बऱ्याच 
संख्येने देशाच्या लोकसभेर्मध्ये व शवधानसभारं्मध्ये केवळ राखीव जागारुं्मळे उपस्स्थत आहे. आज लोकसभेत 
शनव्वळ दशलताचें ७७ खासदार आहेत व शवधानसभेत जवळ जवळ ४०० वर आर्मदार आहेत. या दशलत 
अशभजनवगाची सार्माशजक, राजकीय, आर्तथक व सासं्कृशतक पाश्वमभरू्मी लिात घेता सकृत दशमनी आपण 
असेही म्हणू शकतो की, राखीव जागारुं्मळे शनदान कागदोपत्री तरी राजकीय सत्ताशवतरण िशियेतील 
असर्मानता दूर झाली. परंतु ित्यि दशलत आर्मदार प्रकवा खासदार शनणमय घेण्याच्या िशियेत िबळ 
सत्ताधारी गटावर शकतपत अंकुश ठेव ू शकले; प्रकवा सवमसार्मान्य दशलताचं्या बाजूने शकतपत शनणमयिाप्त 
वापरू शकले? ही र्मंडळी शकती िभावीपणे त्याचं्या करारापात्रतेचा सार्मान्य दशलताचं्या शहतासाठी वापर 
करू शकले? या सवम िश्नाचंा ऊहापोह त्या संदभातील र्महत्त्वाच्या अभ्यासकाचं्या अभ्यासाआधारे 
सहजपणे होऊ शकतो. 
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सावमजशनक धोरण ठरशवण्याच्या िशियेत दशलत राजकीय अशभजनाचंा सहभाग तपासण्यासंबधंीचा 
अभ्यास, जी. नारायण यानंी केला आहे. नारायण याचं्या अभ्यासातून एकच गोि शदसते; ती म्हणजे, १९६२ 
या काळात दशलताचं्या संबधंार्मधील कल्याणकारी धोरण ठरशवण्याच्या िश्नावर फारशी चचा झाली नाही. 
जी काही थोडीफार चचा झाली, ती अपुरी झाली व बहुताशंी अशनणायक स्वरूपाचीच राशहली. शवशषे 
म्हणजे या काळात नारायण म्हणतात त्याचिर्माणे, शवरोधी पिातील एका सभासदाने दशलताचं्या आर्तथक 
उन्नतीच्या दृिीने जेव्हा र्मूलगार्मी स्वरूपाची शवधेयक दुरुस्ती सभासदाने दुरुस्ती सुचशवली ती एकर्मताने 
फेटाळण्यात आली. अशाच िकारचा शनष्ट्कषम दशलत राजकीय अशभजनवगाच्या संदभात अभ्यास करणारे 
एक नार्मवतं अभ्यासक, सतीश सबरवाल यानंी त्याचं्या पजंाबच्या दशलत राखीव र्मतदार संघाच्या केलेल्या 
अभ्यासाच्या आधारे काढला आहे. ते म्हणतात, “शवशवध स्वरूपाची असर्मानता शनर्माण करून व ती घट्ट 
करून रुजशवण्याचा ियत्न करणाऱ्या व्यवस्थेबद्दल या दशलत अशभजनवगाला काहीही कल्पना नसते.” 
त्याचिर्माणे दशलत अशभजनवगाचे ससंदेतील व ससंदेबाहेरील तुटलेपण दशमशवणारे अनेक ियत्न, शवशवध 
अभ्यासकाकंडून झालेले आहेत. उदा. एस. के. गुप्ता यानंी दशलत खासदार, आर्मदाराचें राजकीय 
तुटलेपण दाखशवण्याचा ियत्न त्याचं्या अभ्यासात केला आहे. 
 

वरील शववचेनावरून एक गोि स्पि होते; ती म्हणजे ित्यि व्यवहारात उदारर्मतवादी लोकशाहीत 
दशलत अशभजनवगम सारख्या िर्माणात राजकीय सते्तचा वापर िभावीपणे सर्मग्र दशलत शहताच्या दृिीने 
करण्यास, सवमस्वी असर्मथम ठरला आहे. र्मूलभतू पशरवतमनाच्या संदभातील र्मागण्यावंर बशघतल्यािर्माणे 
शनणमय घेण्याच्या िशियेत शनणायक टप्प्यावर र्मोडीत शनघतात. या र्मूलभतू िश्नाचं्या संदभातल्या र्मागण्या 
र्मोडीत काढण्याची खबरदारी, इथला िस्थाशपत वगम घेत असतो. सर्मजा, िस्थाशपत वगाच्या शटकून 
राहाण्याच्या डावपेचाचा भाग म्हणून जर या वगांनी त्याचं्या शहतसंबधंानंा धक्का न लागता देणाऱ्या 
दशलताचं्या काही र्मागण्या कागदोपत्री र्मान्यही केल्या; तरी अशा र्मागण्या अर्मलात येणारच, याची खात्री 
भारतीय लोकशाहीत देता येत नाही. र्मराठवाडा शवद्यापीठाला आंबेडकराचें नाव देण्याचा शनणमय अर्मलात 
न येणे; हे या संदभातील एक उदाहरण देता येईल. साराशं, भारतीय सासंदीय िणालीतील बहुस्तरवादी 
राजकीय सत्ता दशलताचं्या रु्मक्तीला वरदान ठरेल, ही सुरुवातीची आशा आता भगं पावली आहे. 
िसासत्ताक लोकशाही राज्यपद्धतीची झलू चढशवलेले दशलत अशभजन व एकूणच सवम राज्यकते 
दशलतरु्मक्तीला साहाय्यभतू ठरतील, याबाबत आता भ्रर्मशनरास झाला आहे. 
 

राजकीय सते्तचा बहुस्तरसत्तावादी शसद्धातंाचे दशलत अशभजनवगाच्या करारपात्रतेवरसुध्दा 
शवपरीत पशरणार्म झाले. सवमसार्मान्यपणे आंबेडकरानंा अपेशित असलेली िभावी करारपात्रतेची िर्मता, 
दशलत अशभजनवगम शनर्माण करू शकला नाही. कारण त्याचंा ससंदेत पातळीवर एकसंध राजकीय गट 
तयार होऊ शकला नाही. इ. स. १९६७ ते १९६९ च्या काळात बाबू जगजीवनरार्म यानंी शदल्लीत असा गट 
शनर्माण करण्याचा ियत्न केला; परंतु त्यानंा फारसे यश आले नाही. आज दशलत लोक सवमच पिातं शदसून 
येतात. आंबेडकरानंी सागंशतल्यािर्माणे काँगे्रस व सर्माजवादी दशलताकंडे राजकीय पाप्रठब्यासाठी गयावया 
करीत नाहीत; तर उलट आता दशलत नेतेचे आपली वणी लागावी म्हणून काँगे्रस प्रकवा इतर िबळ पिाचंी, 
लाचारी करताना शदसून येतात. याचा ित्यय अलीकडेच र्महाराष्ट्रातील एका िरु्मख दशलत गटाच्या 
संदभात आला आहे. 
 

राजकीय सभेच्या बहुस्तरसत्तावादी कल्पनेचे दशलत नेत्याचं्या सर्माजावर आणखी काही शवपरीत 
पशरणार्म झालेले आहेत, ते पुढीलिर्माणे : एक, सते्तत दशलतानंा वाटा देऊन सते्तच्या वाटपात सुधारणा 
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केली पाशहजे. सवम काही सुरळीत होईल हा सर्मज दशलतारं्मध्ये बळावल्यारु्मळे; दशलताचं्या खऱ्याखुऱ्या 
रु्मक्तीसाठी आवश्यक असलेल्या सपूंणम सते्तच्या (राजकीय सत्ता, आर्तथक सत्ता, सासं्कृशतक सत्ता व 
वैचाशरक सत्ता) रचनाचंी व संबंध बदलण्याची गरज दशलतानंा उरली नाही. कागदोपत्री का होईना, सते्तचा 
वाटा शर्मळाल्याच्या आत्र्मसर्माधानापोटी राहाण्याच्या; एकूण सते्तवर प्रकवा त्याच्या रु्मख्य प्रकवा दुय्यर्म 
पैलंूवर हल्ला करण्याची गरज आज दशलतानंा उरली नाही. दोन, आंबेडकराचंी राजकीय सते्तची 
संकल्पना, शसद्धातंाच्या पातळीवर कायात्र्मकवादाच्या चौकटीत जाऊन बसणारी असल्यारु्मळे, 
दशलतानंीसुद्धा याला अनुसरूनच त्याचंा व्यवहार केला. याला अपवाद फक्त दादासाहेब गायकवाडाचें 
भशूर्महीन शतेर्मजुराचें इ.स. १९५९ व १९६४ र्मधील दोन िचंड र्मोठे लढे! 
 

तीन, भारतीय उदारर्मतवादी लोकशाही चौकटीतील दशलताचंी झालेली गोची बघता, आपण 
असाही युस्क्तवाद करू शकतो की, राजकीय सते्तचे वगीय स्वरूप हे सते्तची अंर्मलबजावणी करणाऱ्याचं्या 
सार्माशजक दजावर अवलंबनू नसते. कदाशचत असेही असू शकते की, राज्य साभंाळणारी र्मंडळी जन्र्माने 
गरीब प्रकवा दशलत असतील, परंतु राज्याचा उपयोग ही र्मंडळी श्रीर्मंताचं्या शहतरिणासाठीही करू 
शकतील. भारताच्या संदभात दशलताकंडून हे झाले नाही काय? म्हणजे, उदारर्मतवादी लोकशाहीत 
श्रीर्मंतवगम ित्यिात जरी औपचाशरक रचनेचा भाग नसला, तरी खरी राजकीय सत्ता त्याच्याच हातात 
एकवटलेली असते, याचे भान दशलत र्मंडळींना अजून आलेले शदसत नाही. साराशं, भारतीय दशलताचं्या 
संदभात असे म्हणता येईल की, भारतीय सासंदीय लोकशाही व दशलत-रु्मक्तीची सर्मस्या यारं्मध्ये काही 
ताणतणाव शनर्माण झालेले आहेत. यातून सांसदीय लोकशाहीच्या दशलत रु्मक्तीच्या संदभातील र्मयादा 
स्पि होतात. 
 

इथे आणखी दोन र्महत्त्वाच्या िश्नाचंा शवचार होणे आवश्यक आहे : आबंेडकरानंा उदारर्मतवादी 
लोकशाहीर्मधील राजकीय सते्तच्या र्मयादाचंी कल्पना होती काय? व दुसरे म्हणजे, जर आंबेडकरानंी ही 
र्मयादा ओळखली असेल, तर त्यानंी राज्यसत्ता शर्मळशवण्याचा पयायी आकृशतबंध सुचशवला काय? आशण 
शवेटी, आंबेडकरी अनुयायानंा या उदारर्मतवादी लोकशाहीच्या र्मयादाचें शकतपत आकलन झाले होते? 
िथर्मतः आंबेडकराचं्या अनुयायाबंद्दल : आंबेडकरानंंतर भाऊराव गायकवाडानंी या सासंदीय 
लोकशाहीतील राजकीय सते्तच्या र्मयादा ओळखल्या होत्या. त्याचंी अशी धारणा होती की, खऱ्या 
दशलतरु्मक्तीसाठी आवश्यक असलेली राजकीय सत्ता ही सासंदीय चौकटीच्या बाहेर व र्मूलभतू आर्तथक 
िश्नावर व्यापक जनसंघटना उभारून शतच्या आधारे उभी करणे आवश्यक होते. या गरजेचा भाग म्हणनूच 
त्यानंी दशलताचें (डाव्याचं्या सहकायाने) इ. स. १९५९ ते १९६४ असे दोन सरकारी जशर्मनीच्या 
फेरवाटपासाठी िचंड र्मोठे लढे उभारले होते. 
 

परंतु, गायकवाडाचं्या नंतर तेवढ्या र्मोठ्या िर्माणात व त्या जोर्माने संसदेबाहेर राजकीय सत्ता उभी 
करण्याच्या दृिीने पढेु कधीच ियत्न झाले नाहीत. याचे रु्मख्य कारण म्हणजे, राजकीय िेत्रात काँगे्रस 
पिाने अशतशय चाणािपणे हाताळलेले दाता-याचक (Political Clientalism) संबधं होते. यासबंंधािारे 
काँगे्रसने संसदेबाहेर उभी राहत असलेली दशलताचंी राजकीय शक्ती; पुन्हा एकदा सासंदीय चौकटीत 
शगळंकृत करण्याचा यशस्वी ियत्न केला. यासाठी काँगे्रसने संधीचे जाळे वापरेल. याला पुढे १९६५ नंतर 
गायकवाडासंशहत भले-भले दशलत पुढारी बळी पडले. या दाता-याचक सबंंधारु्मळे, दशलताचंा व्यस्क्तगत 
स्वाथम पोसला गेल्यारु्मळे, काही दशलत नेते तर सार्मान्य जनतेचे लढे, चळवळी संसदबाह्य/घटनाबाह्य ठरव ू
लागले. पशरणार्मी, या दशलत नेत्यानंी सासंदीय राजकारणाला राजकारणाचा अंशतर्म टप्पा र्मानून, 
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संसदेबाहेर होणाऱ्या िाशंतकारी पशरवतमनाच्या व लाबं टप्प्याच्या राजकारणाला, र्मूठर्माती शदली. 
र्महाराष्ट्रात आज शचत्र असे आहे की, दशलतासंह भटके शवरु्मक्तही काँगे्रसच्या दाता-याचक संबंधाचा लाभ 
घेण्यासाठी स्पधा करीत आहेत. 
 

आंबेडकरानंी त्याचं्या हयायतीतच उदारर्मतवादी लोकशाहीतील राजकीय सते्तच्या र्मयादा 
ओळखल्या होत्या; हे त्याचं्या पढुील शवधानावरून स्पि होते. ते म्हणतात, “काँगे्रसचे ३० अस्पृश्य 
संसदेर्मध्ये आहेत. त्यानंी आपल्या लोकासंाठी काही केले काय? नाही. कारण त्याचं्या रु्मसक्या काँगे्रसच्या 
पुढाऱ्यानंी बाधंलेल्या आहेत. संसेदत यानंी एकही िश्न शवचारला नाही. एकही िस्ताव र्माडंला नाही. 
एकही शवधेयक त्यानंी ससंदेत सादर केले नाही.” उदारर्मतवादी लोकशाहीवर टीका करताना आंबेडकर 
पुढे म्हणतात, “दशलत सरकारी अशधकारीसुद्धा त्याचं्या सर्माजाची सेवा करू शकत नाही. कारण त्याला 
त्याच्या सरकारची र्मजी संपादन करावी लागते व सरकारी धोरणाचा पाठपुरावा करावा लागतो. आंबेडकर 
जसे काँगे्रसच्या दाता-याचक या सबंंधी दशलतानंा धोक्याचा इशारा देतात; त्याचिर्माणे नोकरशाहीत 
दशलतानंी र्मोक्याच्या जागा शर्मळवनूसुद्धा दशलतानंा न्याय शर्मळत नाही, तर त्याचं्या अगोदरच्या भशूर्मकेला ते 
नकार देतात; हे आजच्या घडीला लिात घेणे आवश्यक आहे. 
 

याशशवाय उदारर्मतवादी लोकशाहीच्या र्मयादा आबंेडकरानंी कशा स्पि केल्या, यासंबंधी त्यानंी 
घटनेवर केलेली टीका, त्यानंी ‘स्टेटस् ॲण्ड र्मायनॉशरटीज’ च्या रूपाने सुचशवलेली पयायी घटना, प्रहदू 
कोड शबलासंबधंी काँगे्रसने व प्रहदुत्ववाद्यानंी केलेली त्याचंी गोची व त्यारु्मळे त्यानंा द्यावा लागलेला 
राजीनार्मा, या सवम गोिी म्हणजे आबंेडकरानंी उदारर्मतवादी लोकशाहीच्या दाखशवलेल्या र्मयादाच होत्या. 
र्मग या शठकाणी असा िश्न उभा राहू शकतो की, आंबेडकरानंी उदारर्मतवादी लोकशाहीर्मधील राजकीय 
सते्तच्या र्मयादा ओळखल्या असताना, अनुभवल्या असताना, त्यास त्यानंी कोणता पयाय सुचशवला? एक 
गोि खरी की, आंबेडकरानंा दशलतरु्मक्तीचा व एकूणच संपूणम किकऱ्याचं्या रु्मक्तीचा िश्न ‘कळीचा’ वाटत 
होता. हा िश्न सोडशवण्यासाठी शसद्धातंाच्या पातळीवर ‘स्टेटस् ॲण्ड र्मायनॉशरटीज’ च्या शनशर्मत्ताने 
सर्माजवादाचा पयाय ते पुढे र्माडंतात. त्यार्मध्ये दशलतरु्मक्तीचा िश्न जशर्मनीच्या िश्नाशीही जोडतात. परंतु 
हे सवम घडवनू आणण्यासाठी सासंदीय लोकशाही त्यानंा नको आहे, त्याचिर्माणे सम्यवादही ते नाकारतात. 
र्मग त्याचंा स्वतःचा पयाय कोणता? तो, ते पुढीलिर्माणे सुचशवतात. 
 

त्याचं्या र्मतािर्माणे “ज्यानंा हुकुर्मशाहीशवना सर्माजवाद व त्याचबरोबर लोकशाहीसह सर्माजवाद 
हवा असेल, त्यानंी लोकशाही सर्माजवादाचा स्वीकार करून सर्माजवादी ध्येयधोरणे बदलण्याचे, ती 
झुगारून देण्याचे अथवा ती शनलंशबत करण्याचे कोणतेही अशधकार संसदेच्या अशधकारिेत्रात जेणे करून 
राहाणार नाहीत; याची खबरदारी घेतली पाशहजे. ही खबरदारी घेण्याचा र्मागम स्वतः आबंेडकरानंी 
साशंगतलेला आहे. तो र्मागम म्हणजे सर्माजवादी ध्येयधोरणानंा घटनात्र्मक शवशधशनयर्माचें रूप देणे होय. 
यारु्मळे सर्माजवाद येईल, सासंदीय लोकशाही शटकेल व हुकुर्मशाही टाळता येईल.” परंतु या घटनात्र्मक 
शवशधशनयर्माचंी अंर्मलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली सत्ता ही किकऱ्याच्या हातात कशी 
येईल? यासबंंधी आबंेडकराचं्या साशहत्यापासून आकलन होत नाही. कारण एका बाजूला ते उदारर्मतवादी 
लोकशाही झुगारतात तर दुसऱ्या बाजूला याच लोकशाहीत राहून राज्य ‘र्मनॅ्युप्युलेट’ करून (न बदलता) 
दशलतशोशषतानंा शासनकता जर्मात होण्याचा सल्ला ते देतात. असे होण्याची दोन कारणे संभवतात. एक 
म्हणजे, आंबेडकर उदारर्मतवादी लोकशाहीचा पयाय कायर्म सर्मोर ठेवतात. त्याचे कारण म्हणजे त्यानंा 
प्रहदू बहुसंख्याकापंासून दशलत सर्माजाला कसे संरिण शर्मळेल याची शचन्ता; म्हणजे धर्मांतर केल्यानंतरही 
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प्रचता होती व दुसरे म्हणजे, भारतातील राष्ट्रीय चळवळीने दशलतानंा खऱ्या अथाने सत्ता शर्मळेल अशी रचना 
शनर्माण करण्याचा जाणीवपूवमक ियत्न केला नाही. म्हणून आंबेडकर अशधकाशधक घटनात्र्मक र्मागाने 
सत्तासंपादन करण्याचा सल्ला दशलतानंा देतात. 
 

अशी पशरस्स्थतीत, सबळ वगाकडून राजकीय सत्ता बळकाशवण्यासाठी ताबडतोबीने िाशंतकारी 
र्मागम उपलब्ध होत नसला, तरी त्याचा दशलतवगाने िचशलत सासंदीय लोकशाहीच्या चौकटीचा एका 
र्मयाशदत स्वरूपात दशलत-श्रशर्मकाचं्या िाशंतकारी पशरवतमनासाठी, त्याचं्या एकजुटीसाठी, त्याचिर्माणे 
दर्मन करणाऱ्या राज्याच्या र्मयादा उघड्या पाडण्यासाठी उपयोग करून घेतला पाशहजे. हे करीत असताना 
सासंदीय लोकशाही केवळ ‘र्मनॅ्युप्युलेट’ होणार नाही याची सतत काळजी घ्यावी लागेल. म्हणजे 
दशलतानंा, सवम किकऱ्यानंा लाबं पल्ल्याचे त्याचं्या संपूणम रु्मक्तीचे राजकारण करता येईल. 
 

♦♦ 
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डॉ. भास्कर लक्ष्मि भोळे : जन्र्म : ३० सप्टेंबर १९४२, जळगाव शजल्ह्यातील वरणगाव येथे. शशिण : एर्म. ए. पीएच. डी. व्यवसाय : 
राज्यशास्त्राचे िाध्यापक. लेखन : भारताचे शासन आशण राजकारण, आधुशनक भारतीय राजकीय शवचार, दुसरे स्वातंत्र्य, र्महात्र्मा फुले : वारसा 
आशण वसा, यशवतंराव चव्हाण इत्यादीसह पंधरा गं्रथ िकाशशत. िशतशष्ठत शनयतकाशलकातूंन सार्माशजक, राजकीय, वाङ्र्मयीन शवषयावंर शवपलु 
लेखन. वाङ्र्मयीन आशण सार्माशजक चळवळीशी सबंंध. 
 
१३ 
 
डॉ. आंबेडकर आणि उदारमतवादी लोकशाही 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
“डॉ. आबंेडकरानी उदारर्मतवादी लोकशाहीची सकंल्पना शभंर टके्क पुरस्कारली होती”, प्रकवा 
“सर्माजवादाशी असलेल्या बाशंधलकीरु्मळे डॉ. आंबेडकर उदारर्मतवादी लोकशाहीच्या संकल्पनेवर रु्मळीच 
शवश्वास ठेव ूशकत नव्हते.” यापकैी कोणतेही एक शवधान करणे आंबेडकराचं्या भशूर्मकेवर अन्याय करणारेच 
ठरेल. शिशटशाचंा उदारर्मतवाद आंबेडकरांनी स्वीकारला होता. शतकडच्या उदारर्मतवादी शवचारवतंाच्या 
लेखानातून त्याचें वैचाशरक पशरपोषण झाले होते. ‘राजकीय’-कडे असलेल्या जहालर्मतवाद्याचं्या 
झुकावापेिा नेर्मस्त-सुधारकाचं्या ‘सार्माशजक िाधान्याशी आंबेडकराचंी अशधक जवळीक होती. व्यक्ती 
आशण सर्माज या दोहोंसाठी स्वातंत्र्य, सर्मता व बंधुता ही उदारर्मतवादाची तत्त्वत्रयी लाभदायक ठरू 
शकते, असा शवश्वास ते बाळगून होते. वशरष्ठ थरात लोकशिय झालेल्या उदारर्मतवादाचे लोण 
तळागाळातल्यापयंत जोतीराव फुल्याचं्यानंतर आबंेडकरानंीच पशरणार्मकारकरीत्या पोहचशवले. त्याच 
स्तरावर नव्या आकािंा त्यानंी त्यातून चेतशवल्या, हे सारे खरे असले, तरी उदारर्मतवादी शवचारावर व 
संस्थावंर संपूणम शभस्त ठेवण्याची तयारी आंबेडकराचंी होती; असे म्हणता येणार नाही. राजकीय जीवनात 
वावरत असताना अनेकदा त्यानंी उदारर्मतवादाशी शवसगंतच नव्हे, तर शवरोधीही भशूर्मका स्पिपणे घेतली 
होती. उदारर्मतावादाच्या र्मयादा दाखशवल्या जाणे आशण त्याच वळेी उदारर्मतवादाची दीघमकालीन 
अशधर्मान्यता उचलून धरणे, या दोन्ही गोिी आंबेडकराचं्या राजकीय शवचारातून व्यक्त झालेल्या 
आढळतात. त्याचं्या शवचारातील तो एक शवरोधाभासच (Paradox) म्हणता येईल. अथात तो शनर्माण 
होण्याची कारणे शोधणे तसे रु्मळीच अवघड नाही. सर्मता स्वातंत्र्यादी उदारर्मतवादी राजकीय ध्येये, ज्या 
ऐशतहाशसक पशरस्स्थतीत अंशतर्मतः साध्य करण्यासाठी आंबेडकर धडपडत होते; तीच त्यानंा 
उदारर्मतवादाशी शवसंवादी भशूर्मका घेण्यास भाग पाडीत होती.’ संरचनात्र्मकदृष्ट्या र्मूलतः 
उदारर्मतशवरोधी असलेल्या इथल्या सर्माजरचनेवरची उपाययोजना उदारर्मतवादी असून चालणार नाही; 
याची जाणीव आंबेडकरानंा होती. त्यारु्मळेच शलबरल लोकशाही संस्थाचें सर्मथमन करीत असतानाच त्या 
संस्थाचं्या परीघाबाहेर दशलत-शोशषताचंी संघशटत शक्ती उभारून, त्यानंा आपल्या हक्कासंाठी शनरंतर संघषम 
करण्यास िवृत्त करणे त्यानंा आवश्यक वाटते. पण त्याचवळेी अशा संघषातून अराजक व अस्थैयम प्रकवा 
प्रहसाचार संभवतो म्हणनू फक्त साशंवधाशनक र्मागाचीच भलावणसुद्धा ते करतात. 
 

या सशंदग्धतेला एका बाजूने भोवतालची सार्माशजक पशरस्स्थती जशी कारणीभतू होती; तशी 
आंबेडकराचंी वैचाशरक ओढाताणही त्यात िशतप्रबशबत झाली होती. रावसाहेब कसब े म्हणतात त्यािर्माणे, 
“सेशलगर्मनसारख्या शशिकाच्या िभावातून आंबेडकराचं्या शठकाणी र्माक्समवादी शवचाराचें सुप्त आकषमण 
शनर्माण झाले होते. [रावसाहेब कसबे, ‘आंबेडकर आशण र्माक्सम’, सुगावा, पुणे, १९८५, २८५] पण त्याचबरोबर त्या शवचाराचंी 
साधेंजोड त्याचं्या र्मनात रशशयातील साम्यवादी सवकंष राजवटीशी आशण प्रहसक आंदोलनतंत्राशी 
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झाल्यारु्मळे ते त्याचंा संपूणम स्वीकार करू शकत नव्हते. त्यापेिा, प्रहसेखेरीज िाशंतकारख बदल घडवनू 
आणण्याची िर्मता अंगी असलेली उदारर्मतवादी लोकशाही, शतच्या सवम दोषासंह त्यानंा पत्करावीशी वाटत 
होती. 
 

शलबरल लोकशाहीची जडणघडण करणाऱ्या भारतीय संशवधानाच्या सवमच आवडत्या-नावडत्या 
तरतुदींचे शवित्तापूणम सर्मथमन करण्यातून आंबेडकराचं्या उदारर्मतवादी पशरबद्धता; र्मोठ्या िर्माणावर व्यक्त 
झाल्या असल्या, तरी तत्पूवी आशण तेव्हासुद्धा शलबरल लोकशाहीच्या र्मयादावंर त्यानंी अचूक बोट ठेवलेले 
शदसून येते. लोकशाही हा शत्रकालबाशधत सवोत्तर्म शासनिकार आपण र्मानीत नसल्याचे नर्मूद करून इ. स. 
१९३८ र्मध्ये ते असे म्हणाले होती की, तेव्हाच्या देशकालपशरस्स्थतीत तर लोकशाही हा सवांत अनुशचत 
शासनिकार ठरेल. काही काळ तरी िबुद्ध हुकुर्मशहाच्या बळकट हातात भारताची राजकीय सूते्र 
राहण्याची गरज त्यानंी िशतपादली होती. एकाच सघंटनेशी अशचशकत्सपणे स्वतःला बाधूंन घेतलेली 
तत्कालीन शनबुमद्ध लोकशाही, म्हणजे फार र्मोठी व्याधी असल्याचेही ते म्हणाले होते. [बी. आर. आबंेडकर, टाइम्स 
ऑफ इंशडया, ४ जानेवारी, १९३८, उद्घृत जी. एन. सरर्मा, र्मोईन शाकीर, पॉशलशटक्स अँड सोसायटी, पशरर्मल, औरंगाबाद, १९७६, २६३.] इ. 
स. १९४३ साली शदल्ली येथे कार्मगार चळवळीतील कायमकत्यांसर्मोर बोलतानाही त्यानंी, सासंदीय 
लोकशाही हा सवोत्तर्म शासनिकार नसून, जनतेला त्यात स्वातंत्र्य, संपत्ती व सुखाची खात्री बाळगता येत 
नसल्याचे आवजूमन साशंगतले होते. ही लोकशाही, करार-स्वातंत्र्याला पाशवत्र्याचे आवरण चढवनू आर्तथक 
शवषर्मतेकडे र्मात्र डोळेझाक करते. या करार-स्वातंत्र्यारु्मळेच शस्क्तसंपन्न गट दुलम शित गटानंा लुबाडू 
शकतात. स्वातंत्र्याचा गजर करणारी ही लोकशाही गशरबाचं्या शवपन्नतेतच अशधकाशधक भर घालते. अशा 
लोकशाहीतील स्वातंत्र्य सर्मतेला शगळून टाकते. [भी. रा. आंबेडकर, उद् धृत, कुर्मार शशराळकर ‘सासंदीय लोकशाही आशण 
दशलतरु्मक्तीची सर्मस्या’ सेशर्मनार, शशवाजी शवद्यापीठ] स्वातंत्र्यिाप्तीनंतर संशवधान तयार करीत असताना, आपल्या 
आधीच्या भशूर्मकानंा काहीशी रु्मरड घालून आंबेडकरानंी शलबरल लोकशाही संस्थाचें सर्मथमन केले असले, 
तरी अनेक बाबतीत हातचे राखूनच त्यानंी ते केले असल्याचे शदसते. 
 
व्यक्ततवादािें आकर्िु 
 

व्यस्क्तवाद आशण सीशर्मत शासन ही शलबरल लोकशाहीची दोन वैशशष्ट्ये आंबेडकरानंा शवशषे 
भावली होती. ित्येक व्यक्तीला अंगभतू र्मूल्य असते, स्त्री-पुरुष, श्रीर्मंत-गरीब, शशशित-अशशशित, बशलष्ठ-
दुबमल, स्पृश्य-अस्पृश्य या भेदभावानंा रु्मळीच शवचारात न घेतले जाता, ित्येक व्यक्तीला शवकासाच्या सवम 
संधी उपलब्ध व्हायलाच पाशहजेत. एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचे साधन म्हणून वापरली जाऊ नये. 
सर्माजाखातर व्यक्तीचा बळी शदला जाऊ नये. ित्येक व्यक्तीला सर्मान स्वातंत्र्य असाव.े व्यस्क्तत्वर्मूल्याची 
िशतष्ठा सवार्मान्य व्हावी, रु्मक्त व्यस्क्तर्मत्वाच्या (Free Individuality) नैशतक तत्त्वाची िशतष्ठापना व्हावी, 
आशण त्यातून न्याय्य सर्माजाची उभारणी व्हावी; या अपेिा फक्त लोकशाहीतच पूणम होऊ शकतात, असा 
शवश्वास आबंेडकरानंी व्यक्त केला आहे. राजकीय िेत्रात व्यक्तीच्या, धार्तर्मक-नैशतक िेत्रात 
सद्सद् शववकेाच्या आशण आर्तथक िेत्रात ग्राहकाच्या सावमभौर्मत्वावर शलबरल लोकशाहीचा भर असतो. ती 
सार्मान्य र्माणसाच्या शहाणपणावर भरवसा ठेवते, हे त्यानंा शवशषे र्महत्त्वाचे वाटते. ित्येक व्यक्तीला 
सन्र्माननीय नागशरक म्हणून जगता येण्यासाठी जे लागते ते सवम काही लाभेल अशी सर्माजव्यवस्था शनर्माण 
करणे; हे त्याचं्या र्मते लोकशाहीचे साध्य असते. 
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व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या, व्यक्तीचे व्यस्क्तत्व शचरडणाऱ्या कोणत्याही 
अशधसत्तावादी सवमकष व शनरंकुश राज्यपद्धतीला आबंेडकराचंा शवरोध होता. व्यक्ती हेच स्वयंरे्मव साध्य 
आहे, व्यक्तीला काही अदेय हक्क असतात आशण त्याचंी हर्मी संशवधानाने द्यायलाच हवी. कोणत्याही 
शवशषेाशधकाराच्या िाप्तीसाठी व्यक्तीला आपल्या साशंवधाशनक हक्काचा त्याग करावा लागू नये, आशण 
शासनकारभार करण्याची सत्ता राज्यसंस्था कोणाही खाजगी व्यक्तींना देणार नाही, ही आबंेडकराचं्या र्मते 
राजकीय लोकशाहीची आधारभतू गृहीत आहेत. अशधकाराचंा लाभ सर्माजातील अशधकाशधक लोकानंा होत 
जाणे, सवांच्या र्मागण्या व शहतसबंंध यात सुसंवाद शटकून राहाणे, अल्पसंख्याकाचं्या शहताला संरिण 
देण्याचे सौजन्य बहुसंख्याकाजंवळ असणे, ही त्यानंा िगल्भ लोकशाहीची लिणे वाटतात. व्यक्तीच्या 
र्मूलभतू हक्कानंा संरिण देणे, हे राज्यसते्तचे िरु्मख कायम ते र्मानतात. 
 
णनरंकुश शासनपद्तीला णवरोध 
 

व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची हर्मी शर्मळायची, तर राज्यसत्ता शनरंकुश असून चालणार नाही. राज्यकत्या 
व्यक्तींच्या लहरीनुसार र्मनःपूतपणे राज्यकारभार चालू नये, तर शववकेी तत्त्वािंर्माणे चालावा. राज्य 
व्यक्तींचे नव्हे, तर ‘कायद्याचे अशधराज्य’ (Rule of Law) ही संकल्पना आंबेडकराचं्या राजकीय शवचाराचा 
कें द्रप्रबदू होता. शासनाने सवम व्यक्तींना कायद्याचे सर्मान संरिण द्यावे, कायदेशीर कारणाखेरीज कोणालाच 
आपल्या जीशवत-शवत्ताला व स्वातंत्र्याला वशंचत व्हाव ेलागू नये, कायद्यातून लोकर्मताचे िशतप्रबब उर्मटाव,े 
त्यासाठी शासन िाशतशनशधक असाव े असे शवचार त्यानंी व्यक्त केले आहेत. त्याचं्या र्मते सते्तला सतत 
लोकानुवती राहाव ेलागणे व लोकानंा उत्तरदायी असाव ेलागणे; यातून शलबरल लोकशाहीतील राज्यसत्ता 
शनरंकुश होण्याचा धोका टाळतो. जनसंर्मतीिारे शतथे सते्तचे रूपान्तर शनरंतरपणे अशधसते्तत घडत 
असल्यारु्मळे, राज्यसते्तची अशधर्मान्यता अखंड शटकते. 
 

संसदीय लोकशाहीव्यवस्था ही सीशर्मत शासनाचा आदशम असल्यारु्मळे आंबेडकरानंी सांसदीय 
लोकशाहीचे सर्मथमन केलेले आढळते. सासंदीय शासनपद्धतीच व्यक्तीच्या अंगी आत्र्मशनभमरता, 
उपिर्मशीलता व जबाबदारीची जाणीव शनर्माण करू शकते, सहकायम-शशस्त, सर्मपमणादी गुणाचंा पशरपोष 
करू शकते. उच्च ितीचे राष्ट्रीय चाशरत्र्य आशण शील, सचोटी, उद्यर्म व धाशरष्ट्य यासंारखे सद्गुण याचंा 
शवकास करते. सर्माजरचनेत आपल्याला र्मानाचे स्थान आहे, अशी जाणीव जागवनू व्यक्तीच्या रु्मक्तीचा 
र्मागम सासंदीय लोकशाहीिारे खुला होतो. रक्तपात न घडवता सार्माशजक-आर्तथक िेत्रात र्मलूभतू 
स्वरूपाचे बदल घडवनू आणण्याचा र्मलूर्मंत्र, फक्त सासंदीय लोकशाहीलाच अवगत असल्यारु्मळे तीच 
र्मानवी जीवनाच्या िवाही स्वरूपाशी सुसंगत ठरते, अशा शब्दात आंबेडकरानंी या शासनपद्धतीचा गौरव 
केला आहे. [बी. आर. आबंेडकर, पालमर्मेंटरी डेर्मॉिसी, ५] या शासनपद्धतीत शवशवध राजकीय पिातं खुली स्पधा 
असते, कायमकारी सत्ता शवशधर्मंडळास उत्तरदायी असते, खुल्या व शातंपणे केलेल्या चचेतून र्मतभेदाचंा 
शनपटारा केला जातो. शवरोधी पिाचंा शनणमयिशियेतील सहभाग अबाशधत व वृत्तपत्राचें स्वातंत्र्य सुरशित 
राखले जाते. शनवडणुकािंारे शातंतार्मय र्मागाने सत्तातंर होते; यावर त्यानंी भर शदला आहे. आपल्या 
‘स्टेट्ट्स ॲण्ड र्मायनॉशरटीज’ नार्मक शनवदेनात र्मात्र त्यानंी सासंदीय पध्दतीच्या कायमकारी र्मंडळास शवरोध 
केला होता. [बी. आर. आंबेडकर, स्टेट्ट्स अँड र्मायनॉशरटीज्, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : ‘रायप्रटग्ज अँड स्पीचेस’ र्महाराष्ट्र शासन, १९७९, 
४१३] 
 

र्मयाशदत शासनाचाच एक भाग म्हणून संतुशलत पिपद्धती आबंेडकरांना र्महत्त्वाची वाटते. शवरोधी 
पिाचा वचक राज्यकत्या पिावर नसेल तर तो सते्तचा गैरवापर करील; अशा भशूर्मकेतून शिपि पद्धतीचा 
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पुरस्कार त्यानंी केला आहे. ते म्हणतात : “स्वातंत्र्याचे रहस्य धाशरष्ट्यात असते, आशण व्यक्तींनी पिाच्या 
स्वरूपात एकजूट बाधंण्यातून धाशरष्ट्याचा जन्र्म होतो. शासन चालशवण्यासाठी पि असावा लागतो. र्मात्र 
शासनाला हुकुर्मशाहीपासून दूर ठेवण्यासाठी दोन पि असाव ेलागतात. लोकशाहीसाठी दोन तुल्यबळ पि 
आवश्यक असतात. शवरोधी पि नसेल शतथे लोकशाहीच नसते. राष्ट्रैक्याच्या वा अन्य कोणत्याही 
कारणास्तव एकपिीय पद्धतीचा स्वीकार करणे, त्याचं्या लोकशाहीशनष्ठलेा र्मानवणारे नव्हते. त्याचं्या र्मते, 
एकपिीय शासन हे जुलुर्मशाहीला शनर्मंत्रणच असते. लोकाचं्या शासनाला ते नेहर्मी र्मारकच असते. 
शनवडणुकीच्या र्मागाने जरी तो एकरे्मवाशितीय पि सत्तारूढ झाला तरी, तेवढ्याने हुकुर्मशाहीला पायबदं 
बसण्याची रु्मळीच हर्मी शर्मळत नाही.” [बी. आर. आंबडेकर, ‘रानडे, गाधंी अँड जीना’, रायप्रटग्ज अँड स्पीचेस खंड-१ २३६-२३७] 
 

अनुसूशचत जाती अल्पसखं्याक असल्यारु्मळे आशण त्याचें स्वतंत्र र्मतदारसंघ नसल्यारु्मळे, त्यानंा 
कोणत्यातरी पिाशी युती करण्याखेरीज तरणोपायच नाही; पण त्यानंी काँगे्रसर्मध्ये िवशे र्मात्र करता कार्मा 
नये. कारण तसे केल्यास शत्रूंचे हात बळकट केल्यासारखे होईल, असा इशारा आंबडेकरानंी केला आहे. 
दुसऱ्या कोणत्याही पिात जाण्यापेिा पूवास्पृश्यानंी काँगे्रस व सर्माजवादी या तुल्यबळ पिाचं्या जोडीने 
आपला शतसरा पि गशठत करावा आशण भारतीय राज्यसते्तच्या तराजूतील वजनदार पासंगाचे कार्म करावे, 
अशी त्याचंी अपेिा होती. दोन र्मोठ्या पिापंैकी कोणत्याही एकाला शनर्तववाद बहुर्मत न शर्मळाले की ते 
आपल्या पायाशी र्मताचंी याचना करीत येतील, आशण र्मग आपण त्यानंा अटी घालून पाप्रठबा देऊ. कधी 
सहकायम प्रकवा युती करून तर कधी अशी पासंग-भशूर्मका पार पाडून, बळकट सघंटना शाबूत ठेवलेला 
अनुसूशचत वगाचा पि, सत्ता बळकाव ूशकेल असे आंबेडकरानंा वाटत होते. संपत्तीधारक वगम कोणत्याही 
शासनावर आपले वचमस्व बसवनू त्याला आपल्या र्मजीनुसार वागायला भाग पाडू शकतात हे खरे असले, 
तरी. शनधमन पूवास्पृश्य सर्माज ही िर्मता आपल्या संघशटत शक्तीच्या बळावर पदरात पाडून घेऊ शकेल, 
आशण या सते्तच्या जोरावर अन्य भौशतक लाभ शर्मळव ूशकेल असा आशावादही त्यानंी व्यक्त केला आहे. 
पूवास्पशृ्यानंा शर्मळालेली आरिणे सोडून द्यायला आंबेडकर तयार झाले होते; यार्मागेही दीघमकालीन 
शहताथम, तात्काशलक स्वाथाला शतलाजंली देण्याची त्याचंी धोरणी दृिीच व्यक्त होते. वशरष्ठवर्तणयाचं्या 
दयाबदु्धीवर शभस्त ठेवण्यापेिा राजकीय र्मागांनी स्वसंपाशदत दजावर शवसंबनू राहण्याचा सल्ला 
आंबेडकरानंी पूवास्पृश्यानंा शदला होता. शलबरल सासंदीय लोकशाहीत एक लिणीय शक्ती म्हणनू उभे 
राहण्यासाठी, पूवास्पशृ्य वगाचे राजकीयीकरण त्यानंा घडवनू आणायचे होते. 
 
साणंवधाणनक मागावर णनष्ठा 
 

आपले हक्क पदरात पाडून घेण्याकशरता दशलतशोशषतानंा संघशटतरीत्या संघषम करण्यावाचनू 
तरणोपाय नाही; हे आंबेडकरानंा र्मान्य असले तरी आंदोलनाचे प्रहसक र्मागम त्यानंी वज्यम ठरशवले होते. 
इतकेच नव्हे, तर साशंवधाशनक र्मागावरील शनष्ठेपोटी त्यानंी सशवनय कायदेभगं, असहकार व सत्याग्रह या 
गाधंीिणीत लढातंत्रानंाही अग्राह्य ठरशवले होते. त्यानंा ते ‘अराजकतेचे व्याकरण’ (Grammar of 
Anarchey) असे म्हणत असत. साशंवधाशनक नीशतर्मत्ता ित्येक नागशरकाने अंगी बाणवलीच पाशहजे. 
म्हणजेच संशवधानबाह्य वतमन कोणीही करता कार्मा नये, कोणत्याही पशरस्स्थतीत ित्येकाचा ित्येक व्यवहार 
संशवधानाला धरूनच असला पाशहजे, यावर आंबेडकराचंा कटाि होता. लोकिशतशनधींनी केलेला कायदा 
हा लोकर्मताचाच आशवष्ट्कार असल्यारु्मळे; आशण लोकाचंी संर्मती त्या कायद्यार्मागे असते हे लोकशाहीचे 
गृहीत असल्यारु्मळे; कायदाभगं करण्याचा अशधकार नागशरकाला असूच शकत नाही, अशी त्याचंी भशूर्मका 
होती. 



 
अनुक्रमणिका 

धमुणनरपेक्ष राज्यािंी संकल्पना 
 

पाश्चात्य देशातील उदारर्मतवादी लोकशाही परंपरेतून िादुभूमत झालेली. धर्ममशनरपेि राज्याची 
संकल्पना आंबेडकरानंी स्वीकारली होती. संशवधानसभेत आशण संसदेतही बोलताना त्यानंी शतचा पुरस्कार 
केला होता. धर्ममस्वातंत्र्य, धर्ममशनरपेि नागशरकत्व, धार्तर्मक बाबतीत राज्याचा अहस्तिेप, धर्मम-राज्य 
फारकत, सरकारी पैशाने चालणाऱ्या शशिणससं्थात धार्तर्मक शशिण देण्यास ित्यवाय, धार्तर्मक शवचाराचंी 
सक्ती करण्यास िशतबधं आशण कोणताही धर्मम राज्यपुरस्कृत नसणे; असे धर्ममशनरपेितेचे अथम त्यानंी 
वळेोवळेी साशंगतले आहेत. त्यानंा स्वतःला शवषर्मताशधशष्ठत प्रहदू धर्मापेिा स्वातंत्र्य, सर्मता व बंधुता या 
शलबरल र्मूल्याशंी सुसंवादी असणारा बौद्धधर्मम अशधक स्वीकायम वाटला. धर्मांतरार्मागील त्याचंी िेरणा, 
आध्यास्त्र्मक असण्यापेिा प्रहदू धर्माने लाखो लोकाचं्या र्मूलभतू र्मानवी हक्कानंा व िशतष्ठेला शदलेल्या 
नकाराशवरुद्ध नोंदवलेला तो शनषेध होता. बौद्ध धर्माचा स्वीकार, हे त्याचं्या र्मते स्वयरे्मव साध्य कधीच 
नव्हते; तर पूवास्पृश्यानंा त्याचंा हरवलेला आत्र्मशवश्वास, र्मानशसक स्वातंत्र्य व भौशतक शक्ती िाप्त करवनू 
देऊन, त्यानंा ऐशहक अभ्युदयाच्या शदशनेे नेण्याचे ते साधन होते. भ्रर्म, अंधश्रद्धा व अशनि रूढीपरंपरा 
र्मोडीत काढून उदारर्मतवादी र्मूल्याचंा आपल्या सर्माजात िसार करणे, त्याला अन्याय-शवषर्मतावादी 
अशरिाशी लढण्याची िेरणा देणे हे त्याचे ियोजन होते. त्यारु्मळेच गौतर्म बदु्ध हा जगातील एक र्महान 
लोकशाहीवादी होता हे, ते पुनःपुन्हा सागंतात. बदु्धाने अजातशतू्रला, तो वज्जींचा पराभव करू शकणार 
नाही; कारण ते अनेक वषांपासून िजासत्ताक गणराज्याचे नागशरक म्हणनू जगत आले आहेत असे शनिनू 
साशंगतले होते, याचाही आबंेडकरानंी उल्लखे केला आहे. लोकशाहीचा आदशम म्हणून त्यानंी बौद्ध शभि ू
संघाकडे बोट दाखशवले आहे. बौद्धकालीन गणराज्याचें, त्यानंा बरेच आकषमण वाटत असाव ेअसे शदसते. 
खाटर्माडूंच्या त्याचं्या गाजलेल्या भाषणात त्यानंी बौद्ध धर्मम आशण र्माक्समवाद याचं्यातील साधम्यम स्थळे 
सागंून, र्माक्समवादाच्याच साध्य-साधनानंा लोकशाही र्मूल्याचंी जोड बौद्ध धर्मम देत असल्यारु्मळे तो अशधक 
श्रेयस्कर असल्याचे म्हटले आहे. 
 
भारतीय समार्वास्तवािंा संदभु 
 

आंबेडकरानंी सशंवधानसभेत आशण अन्यत्र उदारर्मतवादी लोकशाहीचे सर्मथमन केले, तरी भारतीय 
शवषर्म सर्माजरचनेच्या सवम सर्मस्याचें शनराकरण करण्यासाठी, संपूणमतया या लोकशाहीवर शवसंबनू राहता 
येणार नाही; याचे भान त्यानंी सतत ठेवले होते. इथल्या जाशतशवभक्त सर्माजात सर्मतलन आशण आर्मलूाग्र 
पशरवतमन घडून, जोपयंत पददशलत वगाच्या हाती सत्ता येणार नाही तोपयंत, इथे लोकशाही खऱ्या अथाने 
िस्थाशपत होणार नाही हे त्यानंी आवजूमन साशंगतले होते. ‘आधी कोण : सार्माशजक की राजकीय?’ या 
वादात ‘सार्माशजक’ला अग्रिर्म देणाऱ्या सुधारकाचंी बाजू आंबेडकरानंा पटली असली तरी रु्मळात 
‘सार्माशजक’ व ‘राजकीय’ ही शलबरल शवचारातील कप्पेबंद शवभागणीच त्यानंा र्मान्य नव्हती. र्माणसाच्या 
काही कृती आत्र्मलक्ष्यी, तर काही अन्यलक्ष्यी असतात; या जे. एस. शर्मलिणीत गृहीतकावर आधाशरत 
र्मानवी स्वभावाशवषयीचा दुटप्पी शलबरल दृिीकोनच त्यानंी नाकारला आहे. त्यारु्मळे सर्माज आशण राज्य 
यानंा परस्परस्वायत्त व्यवस्था म्हणून शवचारात घेणे, त्याचं्या शवचारात बसत नाही. राष्ट्रसभेच्या आठव्या 
अशधवशेनाचे अध्यि डब्ल्यू. सी. बानजी यानंी आपल्या अध्यिीय भाषणात, सार्माशजक-राजकीय शवग्रहावर 
आधाशरत र्माडंणी करून ‘राजकीय’ला वरचढ ठरशवण्याचा केलेला ियत्न आंबेडकराचं्या टीकेस पात्र 
ठरला होता. [बी. आर. आंबेडकर, ‘अशनशलहेलशन ऑफ कास्ट’ रायप्रटग्ज ॲण्ड स्पीचेस’ खंड-१, ३८-३९] 
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आंबेडकराचं्या र्मते, लोकशाही केवळ एक घोषणा प्रकवा शासनिकार असून चालत नाही तर तो 
सर्माजाने स्वीकारलेला जीवनर्मागम असावा लागतो. सर्माजातील सार्माशजक व नैशतक सद्सद् शववके जर 
र्मानवी हक्काचं्या पाठीशी नसेल, तर त्या हक्कानंा संरिण देण्यास सशंवधान, कायदे वा न्यायव्यवस्था अपूणम 
ठरणे अपशरहायम असत [बी. आर. आंबेडकर, ‘रानडे, गाधंी...’ २२२]. अशा सद्सद् शववकेाअभावी अरे्मशरकेतील शनग्रो, 
जर्ममनीतील ज्यू आशण भारतातील अस्पृश्य याचें हक्क असून नसल्यासारखेच ठरतात [भगवान दास (सपंा.), ‘दस 

स्पोक आंबेडकर’, खंड-२, १८५-६]. राजकीय िगतीची शक्यता फक्त सुधारलेल्या व िबुद्ध सर्माजातच असते. 
शासनापेिा सर्माज अशधक जाचक ठरू शकतो. कारण शासनापेिा तो व्यक्तीचा अशधक कडक छळ व 
जुलूर्म करू शकतो. व्यक्तीचा छळ करण्याची सर्माजाला उपलब्ध असलेली साधने, सापेितः संख्येने व 
िभावाने अशधक असून संभाव्य छळाची व्याप्तीही बरीच जास्त असते. [बी. आर. आंबेडकर, ‘रानडे, गाधंी....’ २१७] –
अशी आंबेडकराचंी धारणा असल्यारु्मळे सर्माजाचे लोकशाहीकरण होणे, आशण ते सर्माजाच्या रूढी-
परंपरातून व शनत्यव्यवहारातूंन अशभव्यक्त होत राहणे; त्यानंा लोकशाहीच्या यशासाठी आवश्यक वाटते. 
 

सर्माजात दजाचे सर्मतलन घडून येणे आशण स्थूल पातळीवरच्या लोकशाही व्यवस्थेला तोलून 
धरणाऱ्या असखं्य लोकशाही संस्थाचें जाळे सूक्ष्र्म पातळीवर शनर्माण होणे. [इंटरनॅशनल एन्सायक्लोपीशडया ऑफ 
सोशल सायन्सेस, खंड ३ व ४, ११६] अशा स्वरूपात सार्माशजक लोकशाहीची पूवमअट पूणम करणाऱ्या सर्माजातच 
राजकीय लोकशाही यशस्वी होऊ शकते, असे िशतपादन आंबेडकरानंी केले आहे. लोकशाहीसाठी सर्माज 
एकात्र्म असावा, उशद्दिाबंाबत त्यात एकवाक्यता असावी, लोकातं एकरे्मकाशंवषयी सहानुभतूी असावी हे 
त्यानंा आवश्यक वाटते. ताठर सार्माशजक शवभागण्या नसलेली सर्माजरचना आशण सवम देशबाधंवाबंद्दल 
आदर व सर्मभाव बाळगणारी र्मनोवृत्ती, या दोन गोिी तर त्यासाठी असायलाच हव्यात असे ते म्हणतात. 
[बी. आर. आबंेडकर, ‘रानडे, गाधंी...’ २२२] ज्या सर्माजात शभन्न सार्माशजक गटाचं्या सासं्कृशतक दृशिकोनात िबळ 
तफावती असतात, आशण शभन्न लोकसर्मूहाचं्या ठायी सहजीवनाची भावनाच अपुरी वा अनुपस्स्थत असते; 
शतथे लोकशाही र्मध्यवती सूत्र आहे. [ए. अप्पादोराय, ‘इंशडयन पोशलशटकल प्रथप्रकग िॉर्म नवरोजी टु नेहरू’, ऑक्सफडम, १९७१, ९९] 
भारतीय सर्माजात जातजर्मातीय शनष्ठा व शहतसंबधं बळकट असल्यारु्मळे इथले राजकीय बहुर्मत हेसुद्धा 
जातजर्मातीयच राहाणे िर्मिाप्त आहे, आशण असे बहुर्मत सर्माजातील सवम शहतसबंंधाचें िशतशनशधत्व व 
अशभव्यक्तीकरण करण्यास स्वभावतःच असर्मथम असते. सर्मान शहतसंबधं, रु्मक्त व पशरपूणम आंतरसबंधं 
आशण सहभागाची सार्माईक िेते्र, याचं्या अभावी इथे कोणताही एक गट, तो शकतीही लहान वा र्मोठा 
असला, तरी इतर गटाचें िशतशनशधत्व करूच शकत नाही. त्यारु्मळेच शिशटश धतीची सांसदीय कायमपाशलका 
भारतात शनर्माण केल्यास, इथली कायमकारी सत्ता कायर्मची जर्मातीय बहुर्मताच्या हाती सोपशवल्यासारखे 
होईल. त्या बहुर्मताला अल्पर्मतातील गटाचं्या व्यक्ती कायमकारी र्मंडळात घेण्याचे बंधन नसल्यारु्मळे 
अल्पसंख्याकासंाठी कायर्म शहतकर आहे याचाही शनणमय बहुसंख्याकच घेणार. ही लोकशाही नसून 
साम्राज्यशाहीच आहे असा अशभिाय आंबेडकरानंी शदलेला आहे. सांसदीय पद्धतीची कायमपाशलका 
स्वीकारल्यास सवमच अल्पसखं्याकाचंं आशण शवशषेतः अस्पृश्याचें जीशवत, स्वातंत्र्य व सुखशोधाच्या शक्यता 
संकटात आल्यावाचून राहणार नाहीत, असे ते म्हणतात. [बी. आर. आंबेडकर, ‘स्टेट्ट्स अँड र्मायनॉशरटीज...’ ४१३] 
जातींच्या राजकारणािारे इथल्या लोकशाही संस्था व िशिया असफल होण्याचा धोका त्यानंी शनदशमनास 
आणला होता. [बी. आर. आंबेडकर, ‘थॉटस् ऑन प्रलस्ग्वस्स्टक स्टेट्ट्स’ रायप्रटग्ज अँड स्पीचेस् खंड-१, १६७-८] धर्ममशनरपेिता खोल 
रु्मरलेल्या युरोपातही जर खऱ्या अथाने िाशतशनशधक सरकार अस्स्तत्वात येऊ शकत नाही, तर भारतात 
शजथे ‘शियाशील ईश्वरशास्त्र’ (Theology in action) अशी राजकारणाची स्स्थती आहे; शतथे िाशतशनशधक 
शासनाची कल्पनातीत म्हणावी लागेल. इथल्या दशलत-शोशषत वगांना या ईश्वरशास्त्रापासून संरिण 
देण्याची गरज आंबेडकरानंी अधोरेशखत केली आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

धर्ममशनरपेितेची पाश्चात्य सकंल्पना आंबेडकरानंी उचलून धरली असली, तरी धार्तर्मक िश्नावंर 
िचशलत शलबरल भशूर्मकेपेिा आंबेडकरानंी वेगळीच र्माडंणी केलेलीही काही शठकाणी आढळते. 
जर्मातवादाच्या संदभात आंबेडकरानंी घेतलेली भशूर्मका, सर्माजवादाला एक संिर्मणकालीन िश्न 
र्मानणाऱ्या शलबरल शवचारिणालीपेिा शनराळी होती हे स्पिच आहे. धर्माने सार्माशजक िेत्रात रूढ करून 
ठेवलेल्या अशनि चालीरीतींचे उच्चाटन करणे, हे त्याचं्या र्मते इथल्या राज्यसते्तचे एक र्महत्त्वाचे कतमव्य 
असल्यारु्मळे धार्तर्मक िेत्रात शासनाची अ-हस्तिेपी भशूर्मका ते र्मान्य करूच शकत नव्हते. 
 

लोकशाहीसबंंधी लेखन करणाऱ्या शलबरल शवचारवतंाचं्या र्माडंणीतील त्रटुी सागंताना, त्या 
लेखकानंी पुढील बाबींकडे दुलमि केले असल्याचे आबंेडकरानंी म्हटले आहे : “ित्येक देशात एक 
सत्ताधारी वगम असतो ही एक शनर्तववाद वस्तुस्स्थती आहे. या सत्ताधारी वगाला होणारा शवरोध वा िशतकार 
हा लोकशाही व स्वातंत्र्य याचं्याशी शवसंगत र्मानला जातो. लोकशाही आशण स्वराज्य खऱ्या स्वरूपात 
साकार व्हायचे, तर आधी या सत्ताधारी वगाची राज्य करण्याची ताकद त्याने गर्मावनू बसणे अगत्याचे 
असते. राज्यकता वगम सर्माजात दृढावलेला असल्यारु्मळे लोकशाहीच्या िाप्तीसाठी पददशलत वगांचे िौढ-
र्मताशधकाराशशवाय इतर सरंिणाची आवश्यकता पडते; आशण राज्यकत्या वगाचा शवशशि सार्माशजक 
दृशिकोन व सार्माशजक तत्त्वज्ञान असते आशण ते लिात घेणे आवश्यक असते. [बी. आर. आंबडेकर, ‘पाशकस्तान अँड 
पाटीशन ऑफ इंशडया’, ३००] या सवम गोिी शवचारात घेता; आंबेडकरानंा ‘एक व्यक्ती : एक र्मत’ यापेिा ‘एक 
व्यक्ती : एक र्मूल्य’ हे तत्त्व लोकशाहीसाठी अशधक र्मोलाचे वाटते. शासनकारभारावर लोकाचंी सतत 
करडी नजर असणे व त्याची शचशकत्सा होत राहणे, हे र्मतदारानंा शनयत काळानंतर त्या शासनाचे 
र्मूल्यर्मापन करण्याची सधंी शर्मळण्याइतकेच र्महत्त्वाचे असते. 
 
वगुणवभतत समार् आणि लोकशाही 
 

वगमशवभक्त सर्माजरचनाही लोकशाहीसाठी िशतकूल असते, याची जाणीव आंबेडकरानंा होती. 
वगीय सर्माजात सधन वगाच्या ठायी पोकळ दंभ-दुराशभर्मान, औद्धत्य, आप्पलपोटेपणा व जुलर्मी वृत्ती तर 
दुसऱ्या बाजूला दीनदशलताचं्या वायाला असुरशितता, दाशरद्र्य आशण अधःपतन येते. अशा शवषर्मतेत 
सवांना स्वातंत्र्य, स्वाशभर्मान, िशतष्ठा व स्वावलंबन याचंा सर्मान लाभ घेणे अशक्य असते. सर्माजातल्या 
ित्येक व्यक्तीला पयाप्त फुरसत, सासं्कृशतक शवकासाची संधी लाभली, तरच ती लोकशाहीतील 
जबाबदाऱ्या सर्मथमपणे पेलू शकते असे त्यानंी म्हटले आहे. गाधंी आशण राष्ट्रसभा यानंा आबंेडकराचंा रु्मख्य 
शवरोध याच कारणाने होता की, त्याचं्या र्मते सर्माजातील धशनक राज्यकत्यावगाचे ते पिपाती होते. 
आंबेडकराचं्या र्मते, देशी भाडंवलदाराशंी काँगे्रसचे शवशषे सख्य होते आशण राष्ट्रीय ऐक्याच्या व शहताच्या 
सबबीखाली काँगे्रस व गाधंी राज्यकत्या वगाचेच भले करीत होते. सार्मान्य शतेकरी, भ-ूहीन शतेर्मजूर, 
कार्मगार व पूवास्पृश्य या सवांची वगीय एकजूट हे ध्येय ठेवनूच स्वतंत्र र्मजूर पिाची स्थापनाही 
आंबेडकरानंी केली होती. जोपयंत उत्पादनसाधने र्मठूभर व्यक्तींच्या शनयंत्रणाखाली आहेत; तोपयंत 
आर्तथक सर्मानता असाध्यच राहाणार अशी त्यांची स्पि भशूर्मका त्या काळात होती. वगीय पायावरच 
राजकारण केले पाशहजे; अन्यथा ते दाशंभक राजकारण ठरते, असेही शवधान त्यानंी केले होते. दाशरद्र्य हेच 
अनेक सार्माशजक शवकृतींचे, राजकीय हक्कशून्यतेचे आशण धार्तर्मक अधंश्रद्धाचें र्मूलकारण आहे, तसेच 
खाजगी र्मालर्मते्तच्या शनराकरणातूनच दाशरद्र्यशनर्मूमलन होऊ शकते; अशी खात्री असल्यारु्मळे 
उत्पादनसाधनावंर राज्याची र्मालकी असावी अशी र्मागणी आंबेडकरानंी केली होती. उदारर्मतवादी 
लोकशाहीवर त्याचंा संपूणम शवश्वास नसल्याचीच साि, यातून शर्मळते. 



 
अनुक्रमणिका 

णविंारातंील संणदग्धता 
 

आंबेडकरानंा शलबरल लोकशाहीच्या र्मयादाचंी जाणीव होती आशण त्याच्यावर र्मात करण्याच 
गरज व शदशा, त्यानंी आपल्या लेखनातून सूशचत केली होती हे खरे असले, तरी स्वातंत्र्यिाप्ती दृशिपथात 
आल्यानंतर काँगे्रसशी सहकायम करण्याची भशूर्मका स्वीकारल्यापासून त्यानंी शलबरल लोकशाहीचीच कड 
घेतलेली आढळते. ज्या सार्माशजक लोकशाहीला ते िाणभतू र्मानीत होते, ती सशंवधानात नीशतशनदेशक 
तत्त्वासंारख्या िभावशून्य िकरणात सर्माशवि करण्याची पाळी त्याचं्यावर आली. ज्या सांसदीय 
कायमपाशलकेतून पूवास्पृश्याचं्या जीशवताला व स्वातंत्र्याला धोका संभवतो, अशी भीती त्यानंी व्यक्त केली 
होती; तीच कायमपाशलका त्याचं्याच हस्ते स्वतंत्र भारतासाठी स्वीकारली गेली. राज्यसर्माजवादाचे आशण 
वगीय राजकारणाचे आपले ध्येय बाजूला ठेवनू सशंवधानसभेत शलबरल लोकशाहीची, शतच्यात र्मध्यवती 
र्मानल्या गेलेल्या र्मालर्मते्तच्या हक्काची, भाडंवलदार वगासाठी सोयीस्कर असलेल्या सते्तच्या 
अशतकें द्रीकरणाची व उपयुक्त असलेल्या र्मूलभतू हक्काचंी, पशरवतमनापेिा ‘जैसे थे’ वादी भशूर्मकेतून शवद्यर्मान 
सत्तासंरचनेचा शवचार करणाऱ्या तर्मार्म साशंवधाशनक तरतुदींची तरफदारी, आंबेडकरानंा करावी लागली. 
 

वस्तुतः स्वातंत्र्यिाप्तीसाठी दशलत-शोशषताचं्या दृिीने र्मूलतः काहीच फरक पडलेला नव्हता. 
इथली सरंजार्मशाही सार्माशजक-आर्तथक संरचना र्मोडण्यापेिा शटकशवणेच परकीय राज्यकत्यांनी श्रेयस्कर 
र्मानल्यारु्मळे, त्या संरचनेच्याच खोडावर पाश्चात्य शलबरल लोकशाहीचे कलर्म बाधंण्याचेच कायम 
संशवधानातून आशण त्यास आधारभतू ठरलेल्या आधीच्या राजकीय सुधारणा कायद्यातूंन पार पाडले होते. 
िौढ र्मताशधकार सावमशत्रक पशरपूणमतेस जाईल असे गृहीत धरले गेले. साशंवधाशनक संरिणे-आरिणे 
एवढ्यावरच दशलतशोशषतानंा झुलवीत ठेवनू; परंपरागत िशतष्ठा लाभलेल्या व धनसंपन्न असलेल्या वगांना 
सते्तचे सवम लाभ शर्मळवनू देण्याची राजरोस सोय, संशवधानाने करून शदली. ज्या काँगे्रसचे वगीय स्वरूप 
आशण चाशरत्र्य र्मूलतः आपल्या शहतशवरोधी आहे असे आंबेडकरानंी हयातभर साशंगतले होते; शतच्याच 
कच्छपी त्याचं्या चळवळीचे सूत्रधार पढेु लागले. ससंदेबाहेर दशलतशोशषताचंी संघशटत शक्ती उभी 
करण्याचे प्रकवा पूवास्पशृ्याचें राजकीयीकरण करण्याचे, त्याचं्या स्वप्नातही आल्याचे कधी शदसले नाही. 
वगीय राजकारण सोडून जातीय राजकारणाकडे आंबेडकरानंा वळशवण्यास कारणीभतू झालेल्या 
पशरस्स्थतीचा पशरणार्म असा झाला की, शलबरल लोकशाहीच्या सीशर्मत प्ररगणातच भ्रार्मक स्पधेचे राजकारण 
त्याचें वारसदार करीत राशहले. दशलतशोशषताचें, वगीय पायावर व्यापक संघटन करण्याची भाषाही पढेु 
ऐकू येईनाशी झाली. उलट व्यस्क्तवादाची आशण स्वाथी शहतसंबधंाचं्या ‘रु्मक्त’ स्पधेची इतकी लागण दशलत 
चळवळीस जडली की, शतच्या फाटाफुटीस पारावारच उरला नाही. 
 

काही अंशी का होईना; दशलत चळवळीच्या या वाताहतीस उदारर्मतवाद आशण सर्माजवाद यातून 
एकाची शनवड करण्याबाबतचा आंबेडकराचंा अशनणमय; आशण त्यातून त्याचं्या भशूर्मकेत शशरलेली सशंदग्धता 
कारणीभतू आहे. आंबेडकर अनेक बाबतीत उदारर्मतवादापासून दूर जात असले, तरी र्माक्समवादी-
सर्माजवादी भशूर्मका स्पि स्वीकारीत नाहीत. सर्माजवादी लोक आर्तथक िश्नानंा िाधान्य देतात; तर 
उदारर्मतवादी लोक राजकीय िश्नानंा िाधान्य देतात, असे सागंून आपण र्मात्र आर्तथक व राजकीय 
िश्नानंा िाधान्य देतात, असे सागंून आपण र्मात्र आर्तथक व राजकीय िश्नांच्या तुलनेत सार्माशजक 
िश्नाचंाच सवांत वरचे स्थान देतो असा युस्क्तवाद करताना आंबेडकर शदसतात. त्या दृिीनेच जातींचे 
शनराकरण या शवषयाला त्याचं्या व्यूहरचनेत र्मोक्याचे र्महत्त्व शदलेले आढळते. जाशतशवहीन सर्माज 
अस्स्तत्वात आल्यानंतरच इथे वगमशवहीन सर्माज उभा राहील, असे ते र्माक्समवाद्यानंा बजावतात; र्मात्र 
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जातीशवहीन सर्माजाच्या पलीकडे ते स्पितः जात नाहीत, वगमशवहीनतेचा आदशम त्याचं्या भशूर्मकेत 
अनुस्यतूच राहतो, िकट होत नाही. [के. राघवेंद्र राव, पूवोक्त, १४६] 
 

स्पिपणे सर्माजवादी भशूर्मका आंबेडकरानंी न घेतल्यारु्मळे, इथली सर्माजवादी चळवळ िीण 
राशहली. दशलत-शोशषत हा शतचा कणा असलेला वगम, शतच्यापासून फटकून राशहल्यारु्मळे शतच्या वाढीवर 
र्मयादा पडल्या. दुसऱ्या बाजूने वगमसंघषाची शवचारिणाली सोडल्यारु्मळे दशलत चळवळीतील गटोपगटानंा 
त्या सर्माजाचं्या खऱ्या िश्नाचें व त्याचं्या शनराकारणाच्या र्मागाने आकलनच होऊ शकले नाही. त्यारु्मळे त्या 
सर्माजाची स्स्थती उत्तरोत्तर खालावतच गेली. दशलताचं्या चळवळी धूतम व कावबेाज बूर्झ्वा 
राज्यकत्यांवगांनी त्याचं्या पढेु फेकलेल्या; तात्काशलक, शकरकोळ व भावशनक िश्नावंर भरकटत राशहल्या 
आशण त्याचें लहानर्मोठे नेते आपापले व्यस्क्तगत स्वाथम साधीत स्स्थतीवादी राजकारणात अडकून पडले. 
 
णलबरल लोकशाही : काही मौणलक गफलती 
 

शलबरल लोकशाहीच्या राजकीय तत्त्वज्ञानातच व्यक्ती व गट याचं्या स्वाथी राजकारण-अथमकरण-
सर्माजकारणास र्मान्यता व िार्माण्य असल्यारु्मळे असे होणे अपशरहायम होते. स्पधेच्या रस्सीखेचीतून 
व्यक्तीचा व सर्माजाचा सतत उत्कषम होणार आहे; तेव्हा शक्य ते सवम बळ एकवटून त्या स्पधेत उतरा आशण 
आपला वाटा शर्मळवा, असे हे तत्त्वज्ञान सागंते. काही सर्माजघटक र्मागास आहेत, त्यानंा इतराचं्या 
बरोबरीने आणण्यासाठी काही काळ झुकते र्माप देण्याचीही रु्मभा त्या ठेवलेली असते; पण सर्माजात 
सद्सद् शववके, सर्मन्यायबदु्धी आशण र्माणुसकी याचंी शकर्मान पातळी जर शटकून राशहली नाही; तर या 
साशंवधाशनक शवशषे संरिणाचंा वा सोयीसवलतींचा अपेशित पशरणार्म होऊच शकणार नाही, हे स्पिच आहे. 
रु्मक्त बाजार-अथमव्यवस्थेच्या तत्त्वावर जेव्हा राजकारण चालते तेव्हा; शवशभन्न भौगाशलक िदेशात आशण 
शवशवध सार्माशजक स्तरात असंतुलन शनर्माण होऊन वाढत जाणे अपशरहायमच होऊन बसते. सर्माजवाद, 
सार्माशजक न्याय, सर्मता याचं्या घोषणानंा अशा राजवटीत अशभजनाचं्या गशलच्छ राजकारणाचे कुरूप चेहरे 
लपशवण्याचे रु्मखवटे, इतपतच र्महत्त्व उरते. बडे उद्योगपती, जर्मीनदार व आंतरराष्ट्रीय व्यापारी याचें 
शहतसबंंध जपण्याखेरीज राजकीय धुशरणासंाठी तरणोपायच नसतो; कारण त्याचं्याच कृपेने ते 
राजकारणाच्या ‘रु्मक्त’ स्पधेत शटकाव धरू शकतात. राजकारणी व सधन वगम याचं्या या सवम जनशवरोधी 
कारवायानंा, अशधर्मान्यता शर्मळवनू देण्याचेच कायम शलबरल लोकशाहीच्या संरचना व िशिया यारं्मधून घडत 
असते. पाश्चात्य शलबरल र्मूल्ये व संस्था, सधन वगाचा राजकीय सते्तवर एकाशधकार असण्याला िभावी 
ित्यवाय घालूच शकत नाही. 
 

आंबेडकरानंा सर्माजवादासोबतत आलेली रशशयातील हुकुर्मशाही शदसते आशण ते ‘संसदीय 
लोकशाही नि न करता राज्यसर्माजवाद स्थापन करण्याची’ नावीन्यपूणम योजना ‘स्टेटस् ॲण्ड 
र्मायनॉशरटीज’ र्मध्ये र्माडंतात. [रावसाहेब कसब,े पूवोक्त, ३०८-९] संसदीय लोकशाहीतील दोषाचें शनवारण 
करण्यासाठी सशंवधानातच अथमव्यवस्थेची रूपरेषा अतंभूमत करून, संसदेचे सावमभौर्मत्व र्मयाशदत करणे 
त्यानंा पुरेसे वाटते. ित्यिात र्मात्र असे शदसते की, संसदेचे सावमभौर्मत्व तर संपलेच आहे, तरीही 
संशवधानातील अल्पस्वल्पही सर्माजवादाचा लाभ, शलबरल लोकशाही राज्यव्यवस्थेने दीनदशलताचं्या 
पदरात टाकलेला नाही. याचा अथम असा की, दोष फक्त संसदेचा सावमभौर्मत्वापुरताच नसून, या 
व्यवस्थेच्या र्मूलभतू चौकटीतच आहे. 
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सर्मताशधशष्ठत सर्माजरचना आणण्याचे शकतीही दाव ेराज्यकत्यावगाकडून केले गेले तरी, बहुकें द्री 
व शवषर्मताशधशष्ठत सर्माजात उदारर्मतवादी शासनाचा पशरणार्म ती बहुकें शद्रतता आशण शवषर्मता शटकवनू 
ठेवण्यातच होत असतो; हीच इशतहासाची साि आहे. भारतीय राज्यसते्तचे स्वरूप आशण शतला चालवीत 
असलेल्या काँगे्रस आशण अन्य भाडंवलशाही पिाचें पायाभतू आधार तपासल्यास इथे कोणत्याही िेत्रात 
आर्मूलाग्र पशरवतमन शलबरल लोकशाहीच्या र्मागाने घडून येणे अशक्यच होते. उलट रु्मक्त स्पधेत स्वतःची 
सरशी करून घेण्यासाठी सूक्तासूक्त उपाय वापरून सर्माजातील अशनि िवृत्तींचा व संकुशचत शनष्ठाचंा 
वापर करून घेण्याचाच र्मोह राजकीय सत्ताकािंींना होण्याची; आशण त्यातून ‘जैसे थे’ पशरस्स्थती 
शटकशवण्याचीच शक्यता र्मोठी होती. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात तेच र्मोठ्या िर्माणावर घडून 
आले. जातीयता-धार्तर्मकता याचें राजकारण करणे, दशलतारं्मधील फाटाफुटी आपल्या सत्ताकारणासाठी 
वापरणे, त्याचें जीवणर्मरणाचे िश्न दुलम शिणे, उत्पादन-शवतरणादी आर्तथक िशिया र्मूठभर धशनकाचं्या 
शहताथम राबशवणे, हक्कासंाठी शोशषतानंी उभे केलेले लढे शनघृमणपणे दडपणे, पुरोगार्मी कायद्यारं्मधील 
पळवाटा वापरून त्याचंा पशरवतमनवादी आशय शनकालात काढणे, तत्त्वशनू्य तडजोडी करून सते्तवर शटकून 
राहाणे- अशा िकारात व्यस्त असलेल्या राज्यकत्यावगाकडून दशलतरु्मक्तीची अपेिा बाळगणेच शनरथमक 
ठरते. साधनसपंन्न वगाच्या राज्यसते्तचाच र्मूतम आशवष्ट्कार असलेली शलबरल लोकशाही; साधनवशंचतानंा 
कधीच न्याय देऊ शकत नाही, हे आजवरच्या अनुभवाने शसद्ध झाले आहे. परंपरेने पूवास्पृश्यानंा जे 
नाकारले, त्यापैकी काहीही शलबरल लोकशाहीने त्यानंा आजतागायत शर्मळवनू शदलेले नाही. कागदोपत्री 
जरी त्याचं्या वायाला काही शवशषे सोयी-संरिणे आली असली, तरी व्यवहारात त्यानंा ती शर्मळू नयेत 
असा चोख बंदोबस्त वरचढ वगानी करून ठेवला आहे. भोवतालच्या देशातील लष्ट्करशाही राजवटींच्या 
तुलनेत आपली शलबरल लोकशाही अशधक स्वागताहम आहे; कारण दशलत-शोशषताचं्या आपल्या हक्कासंाठी 
संघशटत लढे करण्याचा हक्क तरी इथे शाबूत आहे; हे नाकारण्याचे काहीच कारण नाही. पण त्याचबरोबर 
हेही लिात घ्यायलाच हव े की, इथे दशलतवगम सत्ताधारक होण्याची सुतरार्म शक्यता शशल्लक राहाणार 
नाही. उलट झुंडशाहीच्या नवनव्या वरवयंाखाली भरडले जाणे; हेच त्याचं्या ‘स्वातंत्र्या’चे स्वरूप राहील. 
 

दशलत चळवळीतील तरुणानंी या वस्तुस्स्थतीचा गभंीरपणे शवचार करण्याची गरज आहे. 
आंबेडकरानंीच म्हटल्यािर्माणे, कोणताही थोर पुरुष आपले शसद्धातं वा शनष्ट्कषम आपल्या अनुयायावंर 
लादून त्यानंा अपंग करून सोडूत नसतो. तो अनुयायानंा जागतृ करून आपली शवचारशक्ती वापरण्यास 
िवृत्त करतो. अनुयायानंी नेत्याकडून र्मागमदशमन घ्यायचे असतेच पण ते नेत्याचे शनष्ट्कषम स्वीकारण्यास 
बाधंील नसतात. त्याचे शसद्धातं व शनष्ट्कषम नाकारण्यातून त्याच्याबद्दल कृतघ्नता व्यक्त होते असे रु्मळीच 
नाही. [बी. आर. आबंेडकर, ‘रानडे, गाधंी...’ २४०] तेव्हा आंबेडकरानंा, त्याचं्या काळात घ्याव्या लागलेल्या भशूर्मका 
आज संदभासह तपासून त्याचंी ग्राह्याग्राह्यता दशलत कायमकत्यांनी ठरशवणे; हेच खऱ्या अथातने 
आंबेडकराचें अनुयाशयत्व करणे होईल. ‘आंबेडकर, भारतीय सशंवधानाचे शशल्पकार आहेत’ हे शवधान 
दशलत चळवळीतील तरुण शजतक्या लवकर डोक्यातून काढून टाकतील शततका आंबेडकराचंा वारसा 
सर्मजणे त्यानंा सोपे जाईल. ‘संशवधानाचे शशल्पकार’ ही िशतर्मा आंबेडकरानंा शलबरल लोकशाहीशी बाधूंन 
टाकते, आशण त्यानंी शतच्या पयायाचंी केलेली र्माडंणी सपशले दृिीआड जाते. सवम दोषउशणवासंह 
सासंदीय राजकारणाची चौकट शनर्मटूपणे स्वीकारण्याकडे दशलत संघटनाचंा कल त्यारु्मळेच झुकतो. 
जाशतव्यवस्था व जातीय छळवाद नि झाला तरच आर्तथक शवकास होईल; हे आंबेडकराचें सागंणे शवसरून 
दशलत कायमकते बहुकें शद्रततेच्या अन्य सर्मथमकािंर्माणेच जाशतशवशशि अस्स्र्मताचें आधार जवळ करीत 
राहतात. व्यापक सार्माशजक पशरवतमनाचा ध्येयवाद र्मागे पडून, शवद्यर्मान व्यवस्थेतच जास्तीत जास्त वाटा 
पदरात पाडून घेणाऱ्या दबावगटाचं्याच भशूर्मकेत वावरताना बहुतेक दशलत संघटना त्यारु्मळे आज शदसतात. 
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र्माक्समवादी िातंीच्या तर नव्हेच; पण शलबरल सार्माशजक रु्मक्तीच्याही शदशनेे त्याचं्या चळवळी दशलतानंा 
घेऊन जाऊ शकत नाहीत. सर्माजवादाच्या घोषणा आशण भाडंवलदारधार्तजणी धोरणे, धर्ममशनरपेितेच्या 
वल्गना आशण जर्मातवादी शनवडणूक, राजकारण, श्रशर्मकाचं्या चळवळींचे दर्मन, र्मात्र धर्मांधाचं्या उत्पाताशंी 
राज्यसते्तचे संगनर्मत, साशंवधाशनक संरिणाचा उदोउदो; पण ित्यिात ती र्मात्र सबंंशधतानंा लाभ ू नयेत 
अशी आतून फुटत चाललेली सर्माजरचना - या सवम अंतर्तवरोधी गदारोळात दशलत चळवळीला आपली 
व्यूहरचना करायची आहे. हे अंतर्तवरोधी आकस्स्र्मक वा अपघातवजा नसून शलबरल लोकशाहीचे स्वरूप व 
तत्त्वज्ञान याचें हे अंगभतू घटक आहेत; हे त्यानंी नीट सर्मजून घेण्याची गरज आहे. 
 

♦♦ 
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श्री. शातंाराम गरूड : जन्र्म : १५ फेिुवारी १९२७ रोजी सातारा शजल्ह्यातील र्मसूर गावी. शवद्याथीदशपेासून राजकीय आंदोलनातं 
शियाशील, १९४२ च्या भारत छोडो आदंोलनात सहभाग. पुढे राष्ट्रसेवादलात कायम. वेगवेगळ्या आंदोलनातं एकूण पाच वषांचा कारावास. अनेक 
वृत्तपत्राचें सपंादन व त्यातून अभ्यासपूणम लेखन. ज्ञानपीठ सर्माजवादी िबोशधनी या ससं्थेची स्थापना करून त्यािारे चचा शशबीरे, पशरसवंाद, 
कायमशाळा इत्यादींचे आयोजन, भाई र्माधवराव बागल याचं्या लोक शवद्यापीठाची ‘आचायम’ ही पदवी जाहीरपणे िदान. राजकीय, सार्माशजक 
शवषयावंर अभ्यासपूणम अनेक पुस्तके िकाशशत. 
 
१४ 
 
डॉ. आंबेडकर आणि लोकशाही व लोकािेंं सावुभौमत्व 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
भा रतातील शभंर वषापूवीचा कायमकाल लिात घेतला तर आज ज्यानंा लोकर्मान्यतेचे व राजर्मान्यतेचे 
सवोच्च सन्र्मान िाप्त झालेले आहेत ते बाबासाहेब आंबेडकर. १८९१ साली रार्मजी संकपाळे याचं्या घरी 
जन्र्माला आलेला भीर्मा, हा एक र्महाराचा पोरच होता. ‘र्महाराचा पोर’ हे त्याचे धार्तर्मक व सार्माशजक 
पूवमसंशचत होते; तर वठेशबगारीतून बाहेर पडून स्वकतृमत्वावर लष्ट्करी सुभेदार बनलेल्या बापाचा रु्मलगा हे 
कौटंुशबक पूवमसशंचत भीर्मरावाला लाभले होते. आर्तथक रेषा ओलाडूंन श्रर्मजीवी र्मध्यर्मवगीय राहाणीचे 
आर्तथक पूवमसशंचतही त्यानंा लाभले होते. खुद्द शपत्याचा शुद्ध साशत्त्वक जीवनिर्म, शशिणाची ओढ, 
शशिकाचंी अध्यापनशनष्ठा याचें शिैशणक पूवमसंशचत आशण र्महात्र्मा फुले याचं्या सर्माजपशरवतमनासाठी 
िबोधन, संघटन व आंदोलन याचं्या लोकशवलिण कायमशसध्दीचे सासं्कृशतक पूवमसशंचत अशी अनेकशवध 
पूवमसंशचताचंी शशदोरी पचवीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आजचे उत्तुंग व्यस्क्तर्मत्व घडले आहे. भारताच्या 
राजकीय, आर्तथक, सार्माशजक जीवनात लोकशाही आशण लोकाचें सावमभौर्मत्व याचंा पूणमपणे अंगीकार 
केल्याशशवाय, एवढेच नव्हे; तर लोकशाही व लोकाचें सावमभौर्मत्व हा ित्येक भारतीयाचा स्वभाव 
बनल्याशशवाय स्वतंत्र, सावमभौर्म, धर्मातीत लोकशाही, सर्माजवादी संघराज्य हे भारताचे नार्माशभधान साथम 
ठरणार नाही. हा संदेश आशण इषारा डॉ. बाबासाहेब आबंेडकरानंी आपल्यासाठी देऊन ठेवलेला आहे. 
 

‘लोकशाही’ आशण ‘लोकाचें सावमभौर्मत्व’ या संकल्पना, संस्था आशण पध्दती ही र्मानवी 
सर्माजजीवनाच्या शवकासिर्मातील अशतशय िगत अशी राज्यशास्त्रीय व शासकीय कर्माई आहे. सतराव्या 
शतकातील औद्योशगक िातंीने र्मानवी सर्माजजीवनाला जे उन्नत असे नव ेवळण शर्मळाले त्यातून जीवनाच्या 
व जाशणवाचं्या अंगोपागंातूंन अजे्ञयवादाचा, गूढतत्वाचा िभाव कर्मीकर्मी होत आला आहे. सृिीशास्त्र व 
उत्पादन-िशिया यारं्मधील शवज्ञानाच्या वाढत्या वापराबरोबर र्माणसाचं्या जाशणवारं्मध्ये इहवादी भशूर्मका 
शवकशसत होऊ लागल्या आशण जीवनाच्या इतर अंगोपागंाचंाही शवचार त्याचं्या अनुरोधाने र्माणूस करू 
लागला. त्यार्मध्येच राज्यशास्त्रीय व शासकीय िेत्रातील ईश्वराच्या सावमभौर्मत्वाची व र्माणसाच्या 
पराधीनतेची आजवरची जाणीव अशास्त्रीय आहे हे उर्मजून आले. त्यारु्मळे ईश्वराच्या सावमभौर्मत्वाचे 
िशतशनशधत्व करणाऱ्या सरंजार्मदारी राजाचे सावमभौर्मत्वही अर्मान्य करण्याची, नाकारण्याची, धुडकावनू 
लावण्याची आशण शवेटी नि करण्याची आंदोलने लोकपातळीवरून युरोपात उठली. १७८९ ची ‘िें च 
राज्यिातंी’ हे त्यार्मधील शनणायक आंदोलन होते. राजाला साकेंशतक रीतीने नव्हे; तर ित्यिात फाशी 
देऊन लोकानंी आपल्या सावमभौर्मत्वाची व लोकशाही राज्यपद्धतीची िाही साऱ्या देशभर शफरशवली व 
पोहोचशवली. या िें च राज्यिातंीनेच लोकशाही आशण लोकाचें सावमभौर्मत्व या आधुशनक राज्यशास्त्रीय व 
शासकीय भशूर्मका साऱ्या जगभर र्मान्यता पावतील असे िभावी बळ त्यार्मागे उभे केले. या िें च राज्यिातंीचे 
आशण शतच्यातील या आशयाचे पोवाडे ज्या अनेक शवचारवतंानंी, िबोधनकारानंी, िचारकानंी गाईले; 
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त्यार्मध्ये ‘थॉर्मस पेन’ याचें नाव र्मोठे आहे. या थॉर्मस पेनच्या ‘र्मानवाचे हक्क’ या पसु्तकातील शलखाणाने 
िभाशवत होऊन आपल्या िजे्ञने व िशतभेने, भारतीय सर्माजाच्या भशवतव्याची शचते्र रेखाटण्याचा ियत्न 
र्महात्र्मा जोशतबा फुले यानंी केला. तसेच र्म. फुल्यानंा गुरुस्थानी र्मानणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 
यानंीही आपली लोकशाहीशवषयक व लोकाचं्या सावमभौर्मत्वाबाबतची िशतपादने करताना; जागोजागी िें च 
राज्यिातंीचा व शतच्या शियाशील वैचाशरक भशूर्मकाचंा आधार घेतलेला आहे. 
 

िें च राज्यिातंीर्मागील वैचाशरकतेचा र्महत्त्वाचा भाग म्हणजे शतचे, त्यापूवीच्या शवचाराचंा कें द्रप्रबदू 
सवमसत्ताधारी, सवमश्रेष्ठ असे एखाददुसरे अपवादात्र्मक व्यस्क्तर्मत्त्व हे होते. अशी एखादी शवभतूी अग्रभागी 
र्मानून ओघळत ओघळत खाली यावयाची अशी शवचार करण्याची रीत होती. ती नाकारली याचा 
आपल्याकडील नरु्मना म्हणनू पाशनपतच्या अखेरच्या लढाईचे िशसद्ध वणमन पाहता येईल. त्यार्मध्ये “शहरा 
हरपला, रत्ने गळाली, शकत्येक र्माणके ढळली, अगशणत बंदे कार्मी आले आशण खुदा शकती उधळला याची 
तर गणतीच नाही” असे म्हटले आहे. राजा, िधान, सेनापती आशण शशपाई याचं्याकडे पाहण्याची 
वणमश्रेष्ठत्वाची दृिी कशी होती; हे यावरून स्पि होते. ही दृिी बदलून हा खुर्, ही सार्मान्य र्माणसे, ही 
सार्मशूहक जनशक्ती यानंा कें द्रस्थानी र्मानून सर्माजजीवनाचा शवचार करावयाचा, हे या नव्या शवचाराचें सार 
आहे आशण फुले-आंबेडकराचं्या शवचारधारेचा तोच आशय आहे. त्याचं्या साऱ्या शलखाणातून व वक्तव्यातूंन 
तो आशण केवळ तोच व्यक्त झालेला आहे. 
 

भारतीय सर्माजजीवनाच्या संदभात त्यातील अतंयार्मीचे वास्तव पायाभतू र्मानूनच या र्महापुरुषानंी 
आपले शवचार, योजना, संस्था, संघटना आशण ित्यि आदंोलने याचंी र्माडंणी केलेली आहे. हजारो वषांच्या 
वणमव्यवस्थेच्या पशरणार्मी येथील र्माणसा-र्माणसात जी उच्च-नीचतेची, श्रेष्ठ-कशनष्ठतेची, स्पृश्यास्पशृ्यतेची 
अन्याय, शपळवणूकिधान, दहशती स्वरूपाची उतरंड र्माडंण्यात आलेली आहे. शतचा सवांत खाली 
दबलेला तळ, त्यार्मधील शदू्राशतशदू्र दशलत बहुजनसर्माज आशण त्याचा शवकास, त्याला शवकासाची सधंी, 
सारे र्मानवी हक्क िाप्त करून घेण्याची सर्मान संधी, त्याचं्यावर लादलेल्या र्मागासपणातून पुढे येण्यासाठी 
आवश्यक असणारे शवशषे हक्क, अशधकार व सवलती यावरच त्यानंी आपल्या सार्माशजक, आर्तथक, राजकीय 
आशण सासं्कृशतक शवकास-कल्पनाचंा िपंच रचला आहे. भारतातील ‘लोकशाही’ व ‘लोकाचें सावमभौर्मत्व’ 
या संकल्पनाचंा पाया त्यार्मधूनच रचला गेलेला आहे. 
 

लोकशाही आशण लोकाचें सावमभौर्मत्व या जरी राज्यशास्त्रीय व शासकीय सकंल्पना वा संस्था प्रकवा 
पध्दती असल्या, तरी त्यासाठी लोकजीवनाच्या सवम अंगोपागंाची म्हणजे आर्तथक, सार्माशजक, शिैशणक, 
सासं्कृशतक, वैचाशरक अशी सवांगीण पनुरमचना, फेरर्माडंणी आवश्यक आहे; याचेही भान त्यानंी 
आरंभापासून ठेवले आहे. सवम र्माणसे सर्मान आहेत आशण ती सर्मानाशधकारी आहेत हे वैचाशरक सूत्र, त्या 
काळी स्वतःला श्रेष्ठ सर्मजणाऱ्या िस्थाशपतानंा व सत्ताशधकाऱ्यानंा ठणकावनू सागंणे आवश्यक होते. हे 
जाणनू त्यानंी आपल्या ‘शवद्रोही’ भशूर्मकाचें दशमन आपल्या शवपुल शलखाणातून, भाषणातूंन व शक्य तेव्हा 
लोकाचं्या सार्मूशहक कृतीतून शदलेले आहेच, पण त्याहीपेिा या शोशषत-दशलत बहुजनसर्माजाला, 
शुद्राशतशदू्रानंा या वैचाशरक गुलार्मशगरीतून रु्मक्त होण्याची शक्ती देण्यासाठी त्यानंी शशिण, िबोधन व 
आंदोलन या तीनही र्मागाचा शवलिण अशा शचकाटीने, दृढशनश्चयाने, धैयाने व शौयाने पाठपुरावा केला 
आहे. 
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भारतातील शोशषत, दशलत-पीशडत, शुद्राशतशदू्र बहुजनसर्माजावर लादलेल्या या अन्याय्य 
सार्माशजक जीवनव्यवस्थेची, त्या वळेी उपलब्ध असणाऱ्या साधनसार्मग्रीच्या साहाय्याने र्मीर्मासंा करून शतचे 
र्मानवताशवरोधी, सर्मता नाकारणारे स्वरूप हे अन्यायी आहे; एवढे केवळ सागंून त्या काळी लोकशशिण व 
लोकिबोधन होण्याचीसुध्दा शक्यता नव्हती. कारण ित्यिात सरंजार्मदारी उत्पादनपद्धतीच्या 
तुलनात्र्मकदृष्ट्या अपऱु्या शनर्तर्मतीवर चालणाऱ्या सर्माजात वणमश्रेष्ठत्वाच्या आधारे टोकाची शवषर्म 
वाटपव्यवस्था रूढ असल्याने आशण ईश्वरानेच शनर्माण केलेली वणमव्यवस्था याचें वैचाशरक आधार शदले जात 
असत. त्यासाठी धर्मम, जात, पापपुण्य, र्मागचा जन्र्म, पढुचा जन्र्म या संस्था व संकेत याचंा उपयोग केला 
जात असे. तो करण्यार्मध्ये िाह्मणवगम आपल्या िाह्मण्याच्या शवशषेाशधकाराचंा वापर करीत असे. भारतीय 
सर्माजजीवनातील हे वास्तव लिात घेऊन फुले-आंबडेकरानंी, या िाह्मणावंरच पशहले शरसंधान केले 
आहे. िाह्मणाचं्या आधारे वणमशवषर्मतेच्या सर्मथमनाथम जे जे युस्क्तवाद केले जात असत; त्या ित्येकाची 
शचरफाड करून त्यातील वैय्यथम स्पि केले आहे. उपरोध व उपहास याचंाही आधार घेऊन त्याचं्या पोकळ 
बडेजावाचे फुगे फोडण्यात बरीच आघाडी र्मारलेली आहे. त्यारु्मळेच केवळ ते या शोशषत-दशलतातंील भ्रर्म 
दूर करून त्याचंा न्यनूगंड घालशवण्याचा पशहला टप्पा गाठू शकले. भारताची लोकशाही व लोकाचं्या 
सावमभौर्मत्वासाठी आवश्यक असणारी र्मानशसकता तळागाळातील लोकातं शनर्माण करण्याच्या िचडं 
कायाचा पाया फुले-आंबेडकरानंी घातला आहे. त्यासाठी रक्त आटशवले आहे. 
 
बळीिें राज्य : भारतीय लोकशाहीिंी पणहली अवस्था 
 

राजा हा ईश्वराचा अवतार आहे आशण त्याने िाह्मणाचं्या आशीवादाने व सल्ल्याने राज्य कराव ेअसा 
ईश्वरी संकेत आहे; या पारंपशरक शवचाराच्या िभावाखाली असलेल्या आशण शशिणाच्या, शवदे्यच्या अभावाने 
अडाणी राशहलेल्या आपल्या बहुजन सर्माजाला पाश्चात्याचंा हा लोकशाही शवचार आपला वाटणारच नाही व 
कदाशचत रुचणार नाही हे जाणनू र्महात्र्मा फुल्यानंी भारतीय सर्माजाचा जो पारंपशरक इशतहास पुराणे-
कीतमने, लोककथातूंन साशंगतला आहे व बहुजनसर्माजाच्या कानावर आहे, त्यातूनच लोकशाही व 
लोकसावमभौर्मत्वाच्या कल्पनानंा आधार देणाऱ्या गोिी लोकापंुढे ठेवण्याचा ियत्न केला. ही पुराणे व 
लोककथा या िाह्मणानंी आपल्या र्मतलबाने साशंगतल्या असल्या, तरी त्याची लोकानुवती र्माडंणी र्म. 
फुल्यानंी आपल्या ‘गुलार्मशगरी’ व ‘शतेकऱ्याचा आसूड’ या पुस्तकातूंन अगदी िभावीपणे केली आहे. 
त्यार्मध्येच त्यानंी ‘बळीचे राज्य’ हे खरे ‘लोकराज्य’ कसे होते आशण ते या आिर्मक आयमभटानंी कसे 
कपटाने शगळंकृत केले व गुलार्मी लादली याची र्मोठी तकम शुद्ध र्माडंणी केली आहे. शनदान िाह्मणाचं्या 
तकम वादाचा िभावी िशतवाद त्यार्मध्ये केला असून राज्य, राजा या संस्था भारतातही लोकानंीच शनर्माण 
केल्या आहेत, हे दाखवनू देऊन जागशतक ऐशतहाशसक संकल्पनाशंी त्याचे नाते पटवनू शदले आहे आशण 
आपली िजासत्ताक पद्धती सोडल्याच्या पापाचे िायशश्चत म्हणून शूद्रावंर गुलार्मशगरी आली; या कठोर 
शब्दात त्यानंी ‘शतेकऱ्याचंा आसूड’ या आपल्या पुस्तकात त्याचं्यावर कोरडे ओढले आहेत. अशी रीतीने 
आधुशनक लोकशाहीच्या व लोकराज्याच्या शवचारानंा अस्सल भारतीय परंपरा आहे, पण ती 
वणमवचमस्वाखाली आयांच्या आिर्मणारु्मळे दडपून टाकली गेली आहे; हे सत्य शोधून काढून लोकर्मानसात 
रुजशवण्याची अत्यंत र्महत्वाची कार्मशगरी र्महात्र्मा फुले यानंी केली. आशण पुढे भारताची राज्यघटना 
शलशहताना शतला लोकसत्ताक राज्याची बैठक देण्याचे कायम डॉक्टर बाबासाहेब आबंेडकरानंी पूणम केले. 
 

आपल्या आधुशनक लोकशाही राज्याची पूवमपरंपरा ही बळीच्या राज्याची आहे, असे सागंनू 
झाल्यावर आजच्या काळातील लोकशाही राज्य कसे असाव े याचेही शववचेन र्म. फुले यानंी, आपल्या 
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‘शनर्तर्मकाचे राज्य’ या सकंल्पनेतून िशतपादन केले आहे. अथात हे शनर्तर्मकाचे राज्य म्हणजे पनुः ित्यि 
लोकाचें राज्य आशण ते लोकानंीच चालवायचे व यशस्वी करायचे असते. त्याची सारी शभस्त केवळ 
लोकावंरच आहे म्हणनू लोक सत्यवतमन करणारे असले पाशहजेत, असे त्यानंी आग्रहाने िशतपाशदले आहे. 
या सत्यवतमनाचे ३३ शनयर्म त्यानंी आपल्या ‘सावमजशनक सत्यधर्मम’ या पसु्तकात शवशद केले आहेत. त्यातील 
पशहलाच शनयर्म असा आहे की, “आपल्या सवांच्या शनर्माणकत्यांने एकंदर सवम िाशणर्मात्रास उत्पन्न केला. 
त्यापैकी स्त्री-पुरुष हे उभयता जन्र्मतःच स्वतंत्र व एकंदर सवम अशधकाराचंा उपभोग घेण्यास िाप्त केले 
आहेत असे कबलू करणारे; त्यासं सत्यवतमन करणारे म्हणावते;” याशशवाय याच शनयर्मावलीतील; ६ ते १२ 
या शनयर्मारं्मध्ये लोकशाही व लोकाशधकार याचं्या जपणुकीसाठी ित्येकाने आपले वतमन कसे ठेवाव े हे 
साशंगतले आहे. त्यार्मध्ये िारु्मख्याने एकंदर सवम स्त्री-पुरुषासं एकंदर सवम र्मानवी अशधकाराचें रु्मख्य धनी केले 
आहे; हे सूत्र ठासून साशंगतले आहे व त्याचे तपशील शदले आहेत. 
 

सुर्मारे दीडश े वषांपूवी र्महात्र्मा फुल्यानंी ‘लोकशाही’ व ‘लोकराज्य’ या संकल्पना, हजारो वष े
ईश्वराची अंशतर्म सत्ता आशण राजाचा ित्यि सवाशधकार यासाठी खालून वरपयंत दडपल्या गेलेल्या 
सर्माजाच्या र्मनात रुजवायचे र्महान कायम केले आहे, याबाबत शकंाच नाही. राजकारणाच्या एका शवशशि 
अंगाने शवचार केला, तर या लोकशाही स्वातंत्र्याच्या व सावमभौर्मत्वाच्या कल्पना आशण इंग्रजी साम्राज्य-
सते्तबाबतची जवळीक इतकेच नव्हे; तर ते राज्य हे उद्धाराचे वरदान आहे असे शवचार र्म. फुले व्यक्त 
करीत. याचा रे्मळ कसा बसणार, असा िश्न येतो पण त्याबाबत त्या पशरस्स्थतीचा शवशशि संदभम घेणे जरूर 
आहे. हजारो वषांची आयमसत्ता आशण पेशवाईने केलेला अन्यायाचा कडेलोट या पाश्वमभूर्मीवर इंग्रजी सते्तचे 
आधुशनक स्वरूप व उदारबुद्धी, सार्माशजक व्यवहार यातून स्त्री-पुरुषाचं्या स्वतंत्र व सर्मान शवकासाच्या संधी 
अशधक उपलब्ध होऊ शकतात; व शकल्या हा अनुभव याचंा एकत्र शवचार केला तर र्म. फुल्याचं्या भशूर्मकेचा 
रु्मख्य आधार परकीय सते्तचे िेर्म हा नसून, स्वातंत्र्य व शवकासाची सर्मानसधंी यासाठी ओढ हा होता; हे 
सहज लिात येण्यासारखे आहे. त्याच आधारावर त्यानंी राणी स्व्हक्टोशरयाला, शतच्या िशतशनधींना आशण 
नातवाला ित्यि तोंडावर त्याचं्या राज्यातील लोकशवरोधी भशूर्मका व व्यवहार याबाबत सुनावले आहे; हेही 
लिात घेण्याजोगे आहे. त्यावळेच्या सवमच राजकीय-सार्माशजक िेत्रातील शवचारवतंाचं्या भशूर्मका या 
उदारर्मतवादी सुधारणाचं्या किेतीलच होत्या हेही ध्यानात ठेवणे जरूर आहे. 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : उज्ज्वल भणवतव्यािें उणिष्ट 
 

र्म. फुल्याचं्या शनधनानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्र्म झाला आहे, म्हणजे ते पुढच्या 
शतकाचे िशतशनधी आहेत. इगं्रजी राजवटीने त्याचं्या गरजापंोटी येथे ज्या सुधारणा केल्या व त्यारु्मळे हजारो 
वष ेज्यानंा ज्ञान आशण िशतष्ठा यापंासून वशंचत ठेवले गेले होते; त्या शुद्राशतशदू्र दशलत सर्माजातील लोकानंा 
काही िर्माणात सुधारणाचंी व शवकासाची दारे शकलशकली झाली. त्यातून डॉ. बाबासाहेब याचें व्यस्क्तर्मत्त्व 
साकारले आशण भारतातील आधुशनक लोकशाहीचे एक िरु्मख शशल्पकार बनण्याची र्महनीय कतमबगारी 
त्यानंी दाखशवली. डॉ. आबंेडकराचं्या शवचाराचें पशरशीलन करताना हा राजकीय व सार्माशजक संदभम 
नजरेआड होऊ देता कार्मा नये. 
 

आपल्या शजज्ञासू, शववचेक िजे्ञने व िशतभेने डॉ. आंबेडकरानंी भारतीय सर्माजव्यवस्थेचे शवश्लेषण 
केले आशण उज्ज्वल भशवतव्याचे उशद्दि सर्मोर ठेवनू वैचाशरक, संघटनात्र्मक व आंदोलनात्र्मक अशा शवशवध 
आघाड्यावर ठसा उर्मटशवणारी कार्मशगरी पार पाडली आहे. तीर्मध्ये त्याचें लोकशाही व लोकाचें 
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सावमभौर्मत्व यासंबधंीचे या तीनही आघाड्यावरील योगदान र्मोलाचे आहे. आशण त्यार्मधून पुढच्या शपढ्यानंा 
अनेक आवाहने शर्मळत आहेत. 
 

पाश्चात्य शशिणातून व सर्माजदशमनातून िशशशित व िबोशधत झालेल्या शपढ्यातूंन, गेल्या 
शतकापासून भारतातील नेत्यानंी एक फळीच्या उभी राशहली; आशण स्वातंत्र्य व लोकशाही यावंर 
आधारलेली भारतीय सर्माज उभारण्याचे ध्येय िकषाने पुढे आले. आपल्या देशातील वैशशष्ट्यपूणम 
लोकसंघटनातूंन व आंदोलनातूंन ते सावमशत्रक एकवाक्यतेचे ध्येय पशरपुि करण्याचे ियत्न करणाऱ्यारं्मध्ये, 
डॉ. आंबेडकराचें स्थान बरेच वरचे आहे. त्यारु्मळे त्याचें लोकशाही व लोकाचें सावमभौर्मत्व यासबंंधीचे शवचार 
सर्मजून घेणे र्महत्त्वाचे ठरते. 
 

आपली लोकशाहीची व्याख्या व व्याप्ती स्पि करताना डॉ. आबंेडकरानंी अनेकदा साशंगतले आहे 
की, “लोकाचं्या आर्तथक व सार्माशजक जीवनात, शजच्यािारा रक्तपाताशशवाय र्मलूगार्मी िाशंतकारक बदल 
घडवनू आणता येतात; अशी शासनाची घडण व पद्धती म्हणजे लोकशाही होय.” 
 

लोकशाही या सकंल्पनेचा व पद्धतीचा उदय अशनयशंत्रत राजेशाही वा हुकुर्मशाहीच्या शवरोधात 
झालेला असला, तरी ती केवळ शनषेधात्र्मक व नकारात्र्मक स्वरूपातच नादंत नसते. शतची शवधायक 
भशूर्मका व आशय स्पि करताना ते म्हणतात की, “लोकशाही आपले स्वरूप बदलत असते. एकाच 
देशातसुद्धा, ती आहे त्या पशरस्स्थतीत राहू शकत नाही. शतचे उदे्दश बदलत असतात. आधुशनक लोकशाहीचे 
ध्येय एखाद्या अशनयशंत्रत राजाचे अशधकार कर्मी करणे एवढेच नसून, लोकाचें कल्याण साधणे हे आहे.” 
 

‘लोकाचें कल्याण’ हा शब्दही आपल्याकडे आशण बहुतेक सगळ्याच शवषर्म सर्माजात गुळगुळीत वा 
शवपरीत झाले आहे; हे लिात घेऊन भारतातील सर्माजजीवनात लोकशाहीचे चि गशतशील राहाण्यासाठी 
कोणत्या गोिीचे भान ठेवायला हव े याबाबतही ते आपल्याला सावध करीत आहेत. ते म्हणतात, 
“लोकशाही म्हणजे िजासत्ताक प्रकवा सासंदीय सरकार नव्हे. लोकशाहीची रु्मळे सरकारी पद्धतीत, 
सासंदीय प्रकवा दुसऱ्या कुठल्याही पद्धतीत नसतात. लोकशाही म्हणजे सहजीवनाने राहण्याची एक पद्धती 
आहे. लोकशाहीची रु्मळे सार्माशजक सबंंधात शोधायची असतात. जे लोक तो सर्माज बनशवतात, त्याचं्या 
सहजीवनाच्या संदभात शतची रु्मळे शोधायची असतात. जाशतसंस्था ही शतरस्काराची उतरंड आहे. जात 
आशण वणम यातं फरक असा आहे की, जाशतपद्धतीत शजतका अलगपणा असतो, शततका तो वणमपद्धतीत 
नसतो.” 
 

याचबरोबर आपल्या घटनेने स्वीकारलेल्या लोकशाहीबद्दल ित्येक भारतीयाला आनंद व अशभर्मान 
वाटणे स्वाभाशवक आहे व रास्तही आहे; हे लिात घेऊन त्याच्या गंुगीत आपण राहता उपयोगी नाही म्हणनू 
साऱ्या जनतेला सावध करणारे अत्यंत र्महत्त्वपूणम भाषण, घटनेचा र्मसुदा र्मजूंर झाल्यानंतरच्या तृप्तीच्या 
वातावरणात त्यानंी केले आहे. या भाषणात डॉ. आबंेडकर म्हणतात, “राजकीय लोकशाहीने आपण सतुंि 
राहता कार्मा नये. राजकीय लोकशाहीचे सार्माशजक आशण आर्तथक लोकशाहीत रूपातंर केले पाशहजे. 
राजकीय लोकशाही ही जर सार्माशजक लोकशाहीवर अशधशष्ठत केली नाही तर ती शटकूच शकणार नाही. 
कारण लोकशाही, स्वातंत्र्य, सर्मता आशण बधुंभाव ही एक अखंड आशण अभगं अशी शत्ररू्मती आहे. जर 
सार्माशजक सर्मता नसेल तर स्वातंत्र्याचा अथम र्मूठभर लोकाचें जनतेचे राज्य असणे असा होईल. जर सर्मता 
ही स्वातंत्र्यशून्य असेल, तर ती व्यक्तीच्या जीवनातील स्वयंिेरणा नि करील जर बंधुभाव सर्माजाने हे 
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र्मान्य केले पाशहजे की, त्यार्मध्ये दोन गोिींचा अभाव आहे. या दोन गोिी म्हणजे सार्माशजक सर्मता व 
आर्तथक सर्मता या होत. २६ जानेवारी, १९५० रोजी आपल्याला राजकीय सर्मता लाभेल पण सार्माशजक व 
आर्तथक जीवनात असर्मानता राहील. जर ही शवसंगती आपण लवकर नि करण्याचा ियत्न केला नाही, 
तर ज्यानंा शवषर्मतेची आच लाभलेली आहे ते लोक; घटना सशर्मतीने इतक्या पशरश्रर्माने बाधंलेला हा 
राजकीय लोकशाहीचा र्मनोरा उद्ध्वस्त करून टाकल्याशशवाय राहणार नाहीत.” 
 

केवळ घटना सशर्मतीला व राज्यकत्यांना असा रोखठोक इशारा देऊन डॉ. आबंडेकर थाबंले 
नाहीत. त्यानंी आपल्या सर्माजाच्या नेर्मक्या कर्मजोरीवर म्हणजे शवभतूीपूजेवर बोट ठेवले आशण आवाहन 
केले की, “ज्या थोर लोकानंी आयुष्ट्यभर राष्ट्राची सेवा केली त्याचं्याशवषयी कृतज्ञता बाळगण्यात काही गैर 
नाही. परंत कृतज्ञतेला काही र्मयादा असते. आपल्या स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कुठलेही राष्ट्र कृतज्ञ राहू 
शकत नाही. दुसऱ्या कोणत्याही देशापेिा भारतात ही सावधशगरी बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण 
भारतार्मध्ये शवभतूीपूजेचा इतका जबरदस्त पशरणार्म होतो की, तसा पशरणार्म जगातील कोणत्याही दुसऱ्या 
देशाच्या राजकारणात होत नाही. धर्मार्मध्ये भक्ती ही आत्म्याला रु्मक्ती शर्मळशवण्याचा र्मागम असू शकेल. परंतु 
राजकारणात भक्ती अथवा शवभतूीपूजा ही अधोगतीचा आशण अंती हुकुर्मशाहीचा शनशश्चत र्मागम आहे म्हणनू 
सर्मजाव.े” 
 

सर्माजाच्या सवांगीण पशरवतमनासाठी ‘लोकशाही’ आशण ‘लोकाचें सावमभौर्मत्व’ या संकल्पना म्हणनू 
स्वीकारल्या व आचरणात आणल्या गेल्या पाशहजेत, असा आग्रह र्म. फुल्यानंी दीडश ेवषापूवीपासून धरला. 
त्याला नेर्मका बाधेंसूदपणा आणण्याचा ियत्न डॉ. आंबडेकरानंी आयुष्ट्यभर केला. नवभारताची राज्यघटना 
तयार करण्याची संधी शर्मळताच आपली सारी बशुद्धर्मत्ता, तपश्चया व कुशलता पणाला लावनू, 
राज्यघटनेच्या र्मूलभतू सूत्रात त्याचंा सर्मावशे करून डॉ. आंबेडकरानंी, भारताच्या राजकीय िेत्रात 
लोकशाही व लोकाचें सावमभौर्मत्व रुजशवण्यात यश शर्मळशवले. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात िचंड िर्माणात 
लोकानंी ित्यि सहभाग घेतला. हालअपेिा सहन केल्या, त्याग केला. त्यार्मधून राजकीय स्वातंत्र्य आशण 
लोकशाही यासंबधंीच्या लोकाचं्या जाशणवाही उंचावलेल्या होत्या. त्यारु्मळे राजकीय लोकशाही संपत्तीच्या 
प्रकवा शशिणाच्या अटींचा अडथळा आणून र्मयाशदत व संकुशचत करण्याचे उच्चभ्र ू िस्थाशपताचें ियत्न, 
शनष्ट्फळ ठरशवण्यात डॉ. आबंेडकरानंा यश शर्मळू शकले. र्मात्र आर्तथक व सार्माशजक िेत्रातही सावमशत्रक 
सर्मानतेचा आधार शनर्माण करण्याच्या त्यांच्या भशूर्मकेला लोकपातळीवरील उठावाच्या अभावी, घटना 
सशर्मतीर्मध्ये पाप्रठबा शर्मळाला नाही. त्यानंा अशभिेत असलेली ‘स्टेट ॲण्ड र्मायनॉशरटीज’ या िबधंात त्यानंी 
नर्मूद केलेली आर्तथक व सार्माशजक लोकशाहीची आशण लोकाचं्या सावमभौर्मत्वाची भशूर्मका, त्यानंा साकार 
करता आली नाही. याचा अथम याबाबतीत िबोधन, संघटन आशण आंदोलने या तीनही आघाड्यावंर पुरेसे 
लोकबळ उभे करण्यात डॉ. आंबेडकरानंा आशण सर्माजपशरवतमनाच्या आघाडीवरील इतर िवाहानंा यश 
आले नाही, हे स्पि आहे. प्रकबहुना, त्यासाठी पुरेसे ियत्नही झाले नाहीत असे म्हणणे जास्त उशचत ठरेल. 
 

भारताच्या लोकशाही पद्धतीचा आराखडा बनवीत असताना, ती पाश्चात्य भाडंवलदारी 
लोकशाहीची नक्कल होऊ नये; यासाठी डॉ. आंबेडकर दि राहाण्याची शशकस्त करीत होते. अथात त्याचं्या 
‘स्टेट ॲण्ड र्मायनॉशरटीज’ या िबधंातील सूते्र लागू करून घेण्यात ते यशस्वी झाले नाहीत, तरी वैचाशरक 
पातळीवर त्यानंी पाश्चात्य भाडंवलशाही लोकशाही त्याज्य र्मानायला लावणारी र्मानशसकता घटना 
सशर्मतीर्मध्येही शनर्माण केली होती. वस्तुतः याबरोबर त्यानंी र्माक्समची ‘कार्मगारवगाची सवाशधकारी सत्ता’ या 
लोकशाही िकाराचा जर सखोल व शजव्हाळ्याने शवचार केला असता, तर त्याचं्या सवांगीण लोकशाहीची 
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कल्पना ते अशधक िभावी रीतीने शवशद करू शकले असते; असे म्हणावसेे वाटते. ित्यिात र्मात्र त्याचं्या 
उदारर्मतवादी भशूर्मकेरु्मळे व तात्काशलक पिीय राजकारणाच्या िभावारु्मळे, काहीशा पूवमदूशषत दृिीनेच 
त्यानंी या राजकीय, आर्तथक, सार्माशजक अशा सवांगीण लोकशाहीच्या अशधक जवळ जाणाऱ्या लोकशाही 
पद्धतीकडे पाशहले आशण शतच्याशवरोधी िचारही केला. र्मात्र र्मार्झ्यासारख्याला अजूनही वाटते की, डॉ. 
आंबेडकरानंा अशभिेत असलेली लोकशाही व लोकाचें सावमभौर्मत्व साकार करण्यास, कार्मगारवगाची 
सवाशधकारी सत्ता ही लोकशाही पद्धती जेवढी योग्य आहे; तेवढी दुसरी कोणतीही नाही. 
 

राजकीय, आर्तथक आशण सार्माशजक या तीनही िेत्रातं लोकशाही आशण लोकाचें सावमभौर्मत्व 
आवश्यक र्मानणारे भारतातील पशरवतमनवादी लोक, आंदोलनातील सवम सर्मशवचारी िवाह या संपूणम 
कालखंडात एकत्र येऊ शकले नाहीत. त्यारु्मळे एकजूट करून लोकसंघषम उभारण्यासाठी एकात्र्म होऊ 
शकले नाहीत, ही आपली या कालखंडातील एक वास्तव शोकाशंतका आहे. तीवर र्मात करण्यात डॉ. 
आंबेडकर याचें कतृमत्व व नेतृत्व पुरे पडले नाही, हेही या शठकाणी लिात घेणे जरूर आहे. डॉ. 
आंबेडकराचं्या पशरवतमनवादाला उत्िान्तवादी सुधारणाचं्या र्मयादा होत्या आशण इतर पशरवतमनवादी 
िवाहाचंा, शवशषेतः कम्युशनस्ट आशण सर्माजवादी िवाहाचंा भर िाशंतकारी सुधारणावंर होता; हे यार्मागील 
रु्मख्य कारण आहे. अथात यार्मधूनदेखील कृतीतील एकजुटीने सर्मान सूत्र शर्मळू शकले असते. परंतु 
तत्कालीन राजकारणाच्या व्यावहाशरक नफातोयाच्या शहशबेात ते गायब झाले प्रकवा शोधण्याचा पुरेसा 
ियत्न झाला नाही. पशरणार्मी आपली लोकशाही व लोकाचें सावमभौर्मत्व राजकीय िेत्रापुरते र्मयाशदत 
राशहले. आर्तथक आशण सार्माशजक िेत्रात आपण ते पोहचव ूशकलो नाही आशण म्हणूनच चाळीस वषांपूवी 
राज्यघटना र्मजूंर करण्याच्या अखेरच्या टप्प्यावर, डॉ. आंबेडकरानंी शदलेल्या इशाऱ्याची आठवण ठेवीतच 
आपण आजही वाटचाल करीत आहोत. 
 

नवी राज्यघटना र्मंजूर करून स्वतंत्र, सावमभौर्म, धर्मातीत लोकशाही, सर्माजवादी संघराज्य या 
नव्या आधुशनक स्वरूपात भारतीय िजासत्ताक तुलनात्र्मकदृष्ट्या बऱ्याच चागंल्या पद्धतीने राजकीय 
लोकशाहीची वाटचाल करीत आले हे जरी खरे असले तरी त्या एका टप्प्यावर पोहचल्यानंतर पुढील 
पशरवतमनासाठी, िवासासाठी आवश्यक असणाऱ्या िबोधन, संघटन व आंदोलन याचंा संकोच होत गेला, 
त्याचंा शवसर पडत गला; आशण खुद्द डॉ. आबंेडकराचं्या हयातीतच या राजकीय लोकशाहीचेसुद्धा शवघटन 
व शवकृतीकरण होण्याला सुरुवात झाली. ते थाबंवनू या तीनही पातळ्यावंरील लोककृतीला चालना 
देण्यासाठी आवश्यक ते सघंटनात्र्मक साधन उभे कराव,े म्हणून डॉ. बाबासाहेबानंी शरपस्ब्लकन पिाच्या 
उभारणीचा संकल्प केला. र्मात्र ही संकल्पाची अवस्था ओलाडंण्यापूवीच बाबासाहेबाचें देहावसान झाले 
आशण गाडी शतथेच अडून पडली. आपल्या तीस वषांच्या ियत्नातून डॉ. आंबेडकरानंी आपले सहकारी 
आशण अनुयायी याचंी जी फळी उभी केली होती, शतला डॉक्टराचं्या आधाराशशवाय त्याचं्या उत्िाशंतवादी 
सुधारणाचं्या वाटचालीतील उत्िाशंतवादही पेलण्याची शक्ती िाप्त झालेली नव्हती; हे आंबेडकरी 
अनुयायाचं्या ज्या शचरफळ्या उडाल्या, त्यावरून स्पि झाले. त्यातही खरी शोकाशंतका ही आहे की, 
लोकशाही आशण लोकाचें सावमभौर्मत्व या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या आग्रहाला आतंशरक शवरोध 
असणाऱ्या, परंतु तो िगट करण्याचे धाडस त्याचं्या हयातीत दाखव ू न शकलेल्या िस्थाशपत शहतसंबधंी 
शक्ती, आबंेडकर अनुयायानंा सत्ताकािंी आशण शनवडणूकबाजी याचं्या जाळ्यात पकडून एका 
पशरवतमनवादी िवाहाचा शवस्कोट करण्यात यशस्वी झाल्या. 
 



 
अनुक्रमणिका 

र्म. फुले-आंबेडकरानंा अशभिेत असलेल्या उत्िातंवादी सुधारणाचंा र्मागमच केवळ कंुशठत झाला 
आहे, असे म्हणता येणार नाही, तर राजकीय स्वातंत्र्यिाप्तीनंतरच्या गेल्या चार दशकातं िाशंतकारी 
पशरवतमनाचा र्मागमही फारसा पुढे सरकला आहे, असे म्हणता येत नाही. याची कारणेसुद्धा शोधणे जरूर 
आहे. त्यार्मध्ये फुले-आंबेडकराचं्या ‘िबोधन-संघटन-आंदोलन’ या शत्रसूचीचा अभाव; हे र्महत्त्वाचे कारण 
म्हणून लिात घ्याव े लागेल आशण या द्रष्ट्या कतृमत्ववान नेतृत्वाच्या संदभात, हा अभाव दूर करण्याचा 
शवचार पक्का करून ियत्नाला लागणे आवश्यक ठरते. 
 

♦♦ 
  



 
अनुक्रमणिका 

डॉ. एम्. एन्. र्वरैय्या : शशिण : एर्म. ए., पीएच्. डी., डी. शलट. म्हैसूर शवद्यापीठातील कन्नड भाषा शवभागात िपाठक. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचं्या र्मूळ गं्रथाचे कन्नडर्मध्ये अनुवाद. कन्नड आंबडेकरी साशहत्यातील एक िरु्मख लेखक आशण शवचारवंत. अनेक पुस्तके िकाशशत व 
पुरस्काराने सन्र्मानीत. 
 
१५ 
 
गाधंी-आबेंडकर समझोता 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
णद नाकं ६, र्माचम १९३२ पासून बशहष्ट्कार आशण सशवनय कायदेभगंाच्या चळवळीत, र्महात्र्मा गाधंींना अटक 
करून येरवडा येथे तुरंुगात ठेवण्यात आले होते. तुरंुगात असतानाच अप्रहसक र्मागाने शिशटशाशंी लढा 
देण्याचा शवचार त्याचं्या र्मनार्मध्ये घोळत होता. फेिुवारीच्या दरम्यान शवशवध राजकीय पिाचें नेते आशण 
िरु्मख राजकारणी याचंी जातीय सर्मस्येवरील र्मतर्मतातंरे जाणनू घेण्यासाठी लॉशथयन याचंी शवशषे हक्क 
असलेली सशर्मती भारतार्मध्ये दौऱ्यावर होती. डॉ. आंबेडकरानंी अस्पशृ्यासंाठी वगेळ्या र्मतदारसंघाची जी 
र्मागणी केली होती; त्याशवरुद्ध या सशर्मतीर्मधील काँगे्रसच्या िभावाखाली असलेल्या सवणम प्रहदंूनी आपली 
र्मते नोंदशवली होती. हा वगेळा र्मतदारसंघ जेव्हा जेव्हा चचेला आशण सर्मग्र शवचाराथम आला; त्यावरून एक 
गोि लिात येते की, कुठल्याही सवणम प्रहदू नेत्यानंी अस्पशृ्यता हा केवळ अस्पशृ्य सर्माजाचा कलंक नसून, 
तो देशाला लागलेला एक कलंक आहे. याउलट जवळजवळ सवमच प्रहदू नेत्यानंी प्रकवा राजकारण्यानंी 
वगेळ्या र्मतदारसंघाशवषयी अशाच िकारची र्मते नोंदवनू डॉ. आबंेडकराचंी अस्पृश्यानंा घटनात्र्मक र्मागांनी 
हक्क शर्मळवनू देण्याची जी लढाई होती; तीर्मध्ये अडथळे आणले. राष्ट्रीय शहताच्या नावाखालीच प्रहदू 
जातीयवाद्याकंडून अडथळे आणले गेले. परंतु अस्पृश्याचंा िश्न हा चळवळीचा शवषय बनशवण्याचा डॉ. 
आंबेडकराचंा शनधार होता. ११ र्माचम, १९३२ रोजी र्महात्र्मा गाधंींनी सर समॅ्युअल होअर यानंा पत्र शलहून 
एक इशारा शदला की, जर वगेवगेळ्या र्मतदारसंघाचंी र्मागणी र्मान्य करण्यात आली तर र्मी िाणाशंतक 
उपोषण करीन! 
 

डॉ. आंबेडकरानंा जाणवले होते की, तुरुगातूंन र्महात्र्मा गाधंीजींनी जी वक्तव्ये िशसद्ध केली होती, 
ती केवळ सवणम प्रहदू सर्माजाला संघशटत करून वगेळ्या र्मतदारसंघाला शवरोध करण्याच्या उदे्दशानेच होय. 
म्हणून शिशटश सरकारकडून ह्या िश्नाची सोडवणूक होईल असे त्यांना वाटत नव्हते. झपायाने 
बदलणाऱ्या पशरस्स्थतीरु्मळे स्वाभाशवकच त्यानंा ह्या सदंभात वगेाने पावले उचलावी लागली. याकशरता 
लहान परगण्याचा शनणमय लागण्यापूवी २६ रे्म रोजी शिशटश पंतिधान आशण त्याचं्या र्मंशत्रर्मंडळातील 
सहकारी याचंी भेट घेण्याच्या उदे्दशाने ते लंडनला गेले. शतथे त्यानंी वगेळ्या र्मतदारसंघासंबंधी सर्मपमक 
कल्पना देऊन आपली कैशफयत र्माडंली, आशण १७ जून १९३२ रोजी ते भारतात परत आले. र्महात्र्मा 
गाधंींनी अस्पृश्याचं्या र्मागणीला शवरोध करण्याचा ठार्म शनश्चय केला. काँगे्रसही या योजनेला शह 
देण्यासाठी, िशतयोजना करण्याचा ियत्नाला लागली होती आशण र्मद्रासर्मधील अस्पृश्याचें नेते एम्. सी. 
राजा यानंा, अखेर काँगे्रसने हाताशी धरले होते. पढेु एर्म. सी. राजा आशण डॉ. रंु्मजे याचं्याशी, संयुक्त 
र्मतदारसंघ आशण काही राखीव जागाशंवषयी एक करार केला! त्यारु्मळे डॉ. आंबेडकर अस्वस्थ झाले. हेही 
शततकेच खरे की, एम्. सी. राजा यानंा आपली चूक लिात आली होती; पण तोपयंत गाधंी आशण काँगे्रसने 
एव्हाना त्यानंा वापरून दूर लोटले होते. 
 



 
अनुक्रमणिका 

शिशटशानंी १७ ऑगस्ट, १९३२ रोजी जातीय शनवाडा िशसद्ध केला. दुसऱ्या गोलरे्मज पशरषदेच्या 
वळेी जे संयुक्त शनवदेन शिशटश पंतिधानानंा देण्यात आले, त्यावर गाधंीजींचीदेखील सही होती. त्या 
पायावर हा शनवाडा आधारला होता. परंतु या शनवाड्यारु्मळे दशलत वगाला तात्काशलक कायदेर्मंडळात 
काही वगेळ्या जागा देण्यात आल्या आशण दोनदा र्मतदान करण्याचा अशधकार, म्हणजे स्वतःच्या िशतशनधी 
शनवडीसाठी एकदा व प्रहदंूसाठी असलेल्या सवमसाधारण र्मतदारसंघासाठी दुसऱ्यादंा. 
 

काही प्रहदू लोकानंी जातीय शनवाड्याबद्दल काढलेले शनष्ट्कषम पाशहल्यास, “शिशटश पतंिधानानंी हा 
शनवाडा शदला; त्याचे कारण म्हणजे भारतीय सर्माजाच्या शवशवध घटकारं्मध्ये एकर्मत होऊ शकणार नाही, 
ह्या गोिीचा पशरणार्म घटनेच्या िशियेला बाधा येईल अशी भीती शिशटश राज्यकत्यांना वाटली. हा शनवाडा 
म्हणजे जाशतअंतगमत कलहाचा फायदा शिशटश साम्राज्यवादी वापरलेल्या कूटनीतीचा एक आशवष्ट्कार होता. 
पारंपशरक आशण यशस्वी ठरलेल्या ‘फोडा आशण झोडा’ या नीतीच्या रूपाने पढेु चालू ठेवला.” 
 

र्मागे साशंगतल्यािर्माणे एकाही प्रहदु लेखकाने प्रकवा बशुद्धवतंाने िाजंळपणे कबलू केले नाही की, 
प्रहदू सर्माजार्मध्ये अशतशय शनघृमणपणे जातीबद्दलची आखलेली जी इतर धोरणे आहेत, त्या तुलनेने हा 
जातीय शनवाडा म्हणजे काहीच नाही. आशण अस्पृश्यतेच्या नावाखाली जी गुलार्मशगरी प्रहदू सर्माजार्मध्ये 
अस्स्तत्वात आहे, तशा िकारची एकही गोि या जगाच्या पाठीवर नाही. र्महात्र्मा गाधंींनी अस्पशृ्याचं्या 
हक्काशवरुद्ध येरवडा तुरंुगात जेव्हा िाणाशंतक उपोषण सुरू केले, तेव्हापासून प्रहदू लेखक हे सातत्याने 
जातीय शनवाड्याच्या शवरोधात आपली बोटे र्मोडीत होते. परंतु दुसऱ्या बाजूला दशलत वगम हा शिशटश 
सरकारला धन्यवाद देत होता. याचे कारण केवळ जातीय शनवाडा नव्हता, तर कायद्याच्या सर्मोर सवम 
र्माणसे सर्मान हे कुठल्याही प्रहदू धर्माशास्त्रात न साशंगतलेले तत्त्व आशण भारतार्मध्ये कुठेही अस्स्तत्वात 
नसलेले तत्त्वदेखील होते. 
 

जातीय शनवाड्यारु्मळे केवळ अस्पृश्यानंाच वगेळे र्मतदारसंघ शर्मळाले नाहीत; तर रु्मस्स्लर्म, शीख, 
शिश्चन आशण युरोशपयननादेंखील हा फायदा शर्मळाला होता. ह्या नव्या व्यवस्थेचा पशरणार्म असा झाला की, 
जो प्रहदू सर्माज स्वतःला राष्ट्रीय स्तरावर बहुसंख्याक सर्मजत होता तो अल्पसंख्याक झाला. जातीय भेद 
आशण ताणतणाव पडद्यार्मागे ठेवनू आपण पंच्याहत्तर टके्क आहोत, म्हणजेच आपला सर्माज बहुसंख्याक 
आहे; हा प्रहदंूचा दावा फोल ठरून, तो र्मध्यवती कायदेर्मंडळात पंचेचाळीस टक्क्यावर आला. 
अस्पृश्यासंाठी वगेळ्या र्मतदारसंघाची जी योजना करण्यात आली होती; शतला शवरोध करण्याचा आपला 
र्मनोदय र्महात्र्मा गाधंींनी श्री. र्मकॅडोनाल्ड यानंा पत्र शलहून कळशवला होता; आशण २० सप्टेंबर १९३२ पासून 
आपण िाणाशंतक उपोषणास सुरुवात करणार आहोत, असेही सूशचत केले. ८ सप्टेंबरला पंतिधानानंी 
उत्तरादाखल गाधंीजींना तार केली. तीत म्हटले होते की, “आर्मच्या र्मते जे दशलतवगीयाचें हक्क आहेत ते 
अबाशधत ठेवणे, हे आम्ही आर्मचे कतमव्य सर्मजतो.” पंतिधानानंी पुढे म्हटले की, प्रहदू सर्माजापासून 
अस्पृश्य सर्माज वगेळा पडेल, असे आम्ही काहीएक केलेले नाही. 
 

वास्तशवक पाहता, ज्या जातीय शनवाड्याने रु्मस्स्लर्म, शीख, शिशश्चन आशण युरोशपयन सर्माजाला 
वगेळे र्मतदारसंघ शर्मळाले होते त्याशवरुद्ध गाधंीजी बोलूच शकत नव्हते. कारण अल्पसंख्याक सशर्मतीच्या 
र्मागील सभेत जे संयुक्त शनवदेन पंतिधानानंा सादर करण्यात आले होते, त्यावर गाधंीजींचीदेखील सही 
होती. आशण अल्पसंख्याक सशर्मतीने त्यानंा जातीय सर्मस्येवर तोडगा काढण्याचे सवाशधकारही शदलेले 
होते. गाधंीजींनी देखील हे सवम कबलू केले होते. म्हणनू जातीय शनवाड्याचा आदर करणे व त्याला र्मान्यता 
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देणे, गाधंीजींचे नैशतक कतमव्य होते. तार्तककदृष्ट्या आणखी दोन रु्मदे्द लिात ठेवण्यासारखे आहेत, ते 
म्हणजे जरी गाधंीजींनी अस्पृश्यासंाठी वगेळे र्मतदारसंघ ठेवण्याच्या कल्पनेला शवरोध करण्याचा शनश्चय 
केला होता; तरी संयुक्त शनवदेनावर सही करताना ही अट त्यानंी कुठेही नर्मूद केली नव्हती. या संबधंात 
एक गोि लिात ठेवली पाशहजे की, आंबेडकरानंी ह्या सयुंक्त शनवदेनावर सही केलेली नव्हती; त्या ऐवजी 
त्यानंी अस्पृश्याचं्या शवशषे अशधकारासंाठी लढा देण्याचा शनश्चय केला. यावरून आंबेडकराचंी लढा देण्याची 
शदशा योग्य होती. डॉ. डी. आर. जाटव यानंी म्हटल्यािर्माणे गाधंीजींनी जातीय शनवाड्याला सपूंणम शवरोध 
करण्याचे धाडस कधीच केले नाही; प्रकबहुना त्याचंा शवरोधही अंशतःच होता. शनयतीच्या न्यायाचे सर्मान 
वाटप अशी शनष्ट्पिपाती भशूर्मका न घेतल्यारु्मळे, सवांना सर्मान न्याय देण्याच्या बाबतीत ते असफल ठरले. 
कारण एका बाजूला, जे फक्त गाधंीच सर्मजू शकतात; अशा ऐशतहाशसक भशूर्मकेतून शिश्चन, रु्मस्स्लर्म, शीख 
आशण युरोशपयनानंा वगेळे र्मतदारसंघ शदले. परंतु प्रहदंूर्मध्ये फूट पडेल असे कारण पढेु करून अस्पशृ्याचं्या 
वगेळ्या र्मतदारसंघाला शवरोध दशमशवला. 
 

र्महात्र्मा गाधंीजींच्या ह्या र्मनावस्थेबद्दल शलशहताना डॉ. आबंेडकरानंी म्हटले आहे की, “अस्पृश्यानंा 
दाबून ठेवण्याच्या अट्टाहासापायी गाधंीजी अशा टोकाला पोहचले की, चागंला आशण वाईट र्मागम याचं्यात 
तारतम्य करण्याची शक्तीसुद्धा ते हरवनू बसले. आपला शब्द पाळण्याची पवादेखील त्यानंी केली नाही.” 
 

ह्या पद्धतीनेच राजकीय फायदे शर्मळवनू घेण्याच्या दृिीने आपण अस्पृश्याचं्या र्मानाने बहुसंख्य 
आहोत, असे प्रहदू सर्माज स्वातंत्र्यपूवम काळात आशण स्वातंत्र्योत्तर काळात दावा करीत आला आहे. संयुक्त 
शनवदेनावर सही करताना गाधंीजींनी अस्पशृ्यानंा वगेळे र्मतदारसंघ देऊ नये अशी अट जर घातली असती, 
तर त्याचं्या शवरोधाला तार्तकक बैठक लाभली असती आशण त्याला भक्कर्म असे वैचाशरक अशधष्ठान शर्मळाले 
असते. ह्यासंबधंी डॉ. आबंेडकर त्याचं्या एका शनवदेनात म्हणतात, “अस्पृश्याचं्या वगेळ्या र्मतदारसंघाला 
शवरोध करण्यासाठी गाधंीजींनी जो अट्टहास गोलरे्मज पशरषदेत धरला, तोच जर त्यानंी स्वातंत्र्यासाठी 
धरला असता तर तो सर्मथमनीय ठरला असता..... सखेद आश्चयम ह्याचे वाटते की, दशलतवगीयानंा शर्मळणारे 
शवशषे िशतशनशधत्व हे कारण पुढे केले. वगेळे र्मतदारसघं फक्त अस्पृश्यानंाच शदले होते असे नाही, तर ते 
भारतीय शिश्चन, अँग्लो इंशडयन, युरोशपयन तसेच रु्मस्स्लर्म आशण शशखानंाही शदले गेले होते. रु्मस्स्लर्म प्रकवा 
शिश्चनाचं्या वगेळ्या र्मतदारसंघाशवरुद्ध उपोषण केले असते प्रकवा शिशटश सरकारशवरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी 
उपोषण केले असते तर आपल्या जीवाचे भशवतव्य काय असेल, ह्या गोिी गाधंीजी जाणून होते. प्रकवा 
अस्पृश्यता तात्काळ संपुिात यावी यासाठीदेखील िाणाशंतक उपोषणाची धर्मकी शदली नव्हती.” काही 
काळ आपण डॉ. आंबेडकराचंी र्मते बाजूला ठेवली; तर त्याचं्याच काँगे्रस पिातील जवाहरलाल नेहरंूना 
त्याचंा िाणाशंतक उपोषणाचा शनधार आवडला नव्हता. ते म्हणतात, ‘त्याचंा राजकारणाकडे पाहण्याचा जो 
भावशनक आशण धार्तर्मक दृशिकोण आहे, त्याचे नाते ईश्वराशी जोडण्याचा जो खटाटोप आहे; तो चीड 
आणण्यासारखा आहे. त्याचंी अशी धारणा आहे की, ईश्वरानेच त्यानंा अरु्मक तारखेला उपोषण सुरू 
करण्याचा सकेंत शदला आहे. जनतेपुढे त्यानंी ठेवलेला केवढा हा भयंकर आदशम!” 
 

तुरंुगात असलेल्या सुभाषबाबूंनी आपली िशतशिया व्यक्त करताना म्हटले की, “तकम शुद्ध शवचार 
करण्याची पद्धतीच भारतात थाबंली आहे.” देशाच्या कानाकोपऱ्यात संभ्रर्म आशण भीतीयुक्त वातावरण 
पसरले होते. राष्ट्रीय शहत, अस्पशृ्याचें घटनात्र्मक हक्काशवरुध्द उभे करण्यात आले होते आशण अशा 
िकारचे वातावरण शनर्माण करण्यात आले होते की, अस्पृश्याचं्या िश्नारु्मळे देशाचे स्वातंत्र्य हे धोक्यात 
आले आहे. इतकेच नव्हे; तर डॉ. राजेंद्र िसाद, र्मदन र्मोहन र्मालवीय यानंी प्रहदू भावनात्र्मकतेचे नेतृत्व 
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केले आशण ही प्रहदुत्वाची कसोटी आहे, असे साशंगतले. अशा िकारे वैचाशरक गोंधळाचे वातावरण शनर्माण 
केल्यारु्मळे, प्रहदू जनतेर्मध्ये एकिकारची घबराट शनर्माण झाली. अस्पशृ्यानंा आपण आजपयंत जी अर्मानुष 
वागणूक शदली, त्यारु्मळे त्याचंीच त्यानंा लाज वाटून एक घबराट शनर्माण झाली. आपल्या नेत्याचें जीशवत 
धोक्यात आहे, ह्या भावनेने ते घाबरले. म्हणनू सगळ्या सवणम प्रहदू नेत्यानंी रंु्मबईर्मध्ये प्रहदू सर्माजातील 
पुढाऱ्याचंी पशरषद रंु्मबईर्मध्ये १९ सप्टेंबर १९३२ रोजी आयोशजत केली. दरम्यान डॉ. आंबेडकरानंी आपल्या 
र्मागणीचा पुनर्तवचार करावा; अशा आशयाची शकेडो धर्मकीवजा आशण शवनंतीवजा पते्र, आंबेडकराचं्या 
राजगृहावर आली. परंतु डॉ. आंबेडकरानंी शनभमयपणे आशण स्पिपणे साशंगतले, “र्मी स्वतः कोणत्याही 
गोिीचा शवचार करू शकतो. परंतु अस्पृश्याचं्या हक्कावंर गदा आणण्याचा शवचारदेखील करू शकत नाही.” 
 

दुसरी शवचार करण्यासारखी र्मजेशीर गोि म्हणजे, सवणम प्रहदू पुढाऱ्यानंी सप्टेंबर, १९३२ र्मध्ये जी 
पशरषद आयोशजत केली होती तीर्मध्ये जातीय शनवाड्यासंबधंी पुनर्तवचार करण्यासाठी शीख, रु्मस्स्लर्म, 
शिश्चन सर्माजातील पुढाऱ्यानंा शनर्मंशत्रत करण्याचे धाडस दाखशवले नाही. कारण त्यानंा पूणमपणे ठाऊक 
होते की, हे सर्माजघटक अस्पृश्याचं्या र्मागणीला शवरोध करणार नाहीत; म्हणून प्रहदु पुढाऱ्यानंी फक्त डॉ. 
आंबेडकरानंाच आर्मशंत्रत केले आशण त्यानंा िथर्म बोलायला लावले. हा त्याचं्या शवश्वासघातकीपणाचाच 
एक भाग होता. परंतु डॉ. आबंेडकरानंी आपली भशूर्मका स्पिपणे र्माडंली. अपेिेिर्माणे डॉ. 
आंबेडकराशंवषयी शनरंतर चचा सवमत्र सुरू झाली. ित्येक धार्तर्मक संस्था, सार्माशजक संस्था, राजकीय 
पिारं्मध्ये कडवट टीका सुरू झाली, पण शतचा हेतू र्मात्र अस्पृश्यानंा र्माणसािर्माणे वागणूक शर्मळावी आशण 
त्यानंा र्मानवी हक्क शर्मळावते असा नव्हता. परंतु सवम अशहतकारी अशनि िवृत्ती एकशत्रत करून, डॉ. 
आंबेडकर आशण अस्पृश्याशंवरुध्द एक फळी उभी करण्याचा ियत्न केला गेला. 
 

परंतु हे सवमदृिीने खरे आहे की, ‘पुणे करार’ प्रकवा गाधंी-आंबेडकर कराराचा इशतहास हा 
शवचारिवतमक व शवस्र्मयजनक घटनानंी भरलेला आहे. या कराराच्या शववचेक अभ्यासारु्मळे अनेक िकारची 
र्माशहती उजेडात येते. इशतहासाचे पनुलेखन करण्यासाठी ही र्माशहती अत्यावश्यक आहे. इशतहासाचे खंड 
आपण पाशहले तर ह्या घटनेची केवळ एकच बाजू रंगशवण्यात आली असून, ती खरा इशतहास म्हणून ग्राह्य 
धरलेली आहे. ही घटना अनेक कारणारुं्मळे शवचारिवतमक ठरली आहे. गाधंीजींनी अस्पृश्यानंा वगेळ्या 
र्मतदारसंघाबाबत केवळ भावनात्र्मकतेतून शवरोध केला असला, तरी ते बुशद्धशनष्ठ नाहीच, पण अनाकलनीय 
आहे. दुसऱ्या बाजूला डॉ. आंबेडकर हे गाधंीजीशी घटनात्र्मक र्मागाचा अवलंब करून लढत होते. त्यारु्मळे 
डॉ. आंबेडकराचं्या भशूर्मकेला न्यायाचे व नैशतकतेचे अशधष्ठान लाभले. गाधंीजींच्या भावशववशतेला लोकाचंा 
पाप्रठबा शर्मळाला होता, तो केवळ ते प्रहदू होते म्हणूनच होय. डॉ. आबंेडकर हे लोकशहतवादी आशण 
बुशद्धवादी असल्यारु्मळे त्यानंी केवळ घटनात्र्मक तत्त्वाचा आधार घेतला आशण ह्याच कारणारु्मळे शिटनर्मधील 
कायदेतज्ज्ञ आशण लोकिशतनीधींनी डॉ. आंबेडकराचंी बाजू उचलून धरली. आंबेडकर भारतातील दुबमल 
सर्माजाचे िशतशनशधत्व करतात म्हणून बाजू घेतलेली होती असे नाही. इतकेच नव्हे; तर गाधंींजींचे 
िाणाशंतक उपोषण चालू असताना अस्पृश्याचें हक्क की गाधंीजींचे िाण, अशा कोंडीत डॉ. आबंेडकर 
सापडले तेव्हा ते म्हणाले की, “शनयतीने र्मला खलनायकाच्या भशूर्मकेित आणले आहे. परंतु र्मी हे सागं ू
इस्च्छतो की, र्मी र्मार्झ्या पशवत्र कायापासून तसूभरही ढळणार नाही. जरी तुम्ही र्मला जवळच्या शदव्याच्या 
खाबंावर फाशी शदले, तरी र्मार्झ्या लोकाचं्या न्याय हक्काशी र्मी ितारणा करणार नाही.” 
 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचंा हा जो शनश्चय होता, त्याचे कारण अगदी साधे सोपे आहे; ते म्हणजे 
त्यानंा पूणमपणे र्माहीत होते की, आपण अवलंशबलेला र्मागम न्याय्य आशण योग्य आहे. 
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प्रहदू पुढाऱ्यानंी आयोशजत केलेली, २० सप्टेंबर, १९३२ रोजीची पशरषद, दुपारपयंत पढेु ढकलण्यात 
आली. दुसऱ्या शदवशी २१ सप्टेंबरला र्मध्यरात्रीच्या गाडीने शनघून प्रहदू पुढारी पुण्याला पोहोचले. २२ 
तारखेला ११ वाजता डॉ. आंबेडकर येरवडा जेलर्मध्ये गाधंीजींना भेटले. डॉ. राजेंद्रिसाद व 
राजगोपालाचारी हे शतथे उपस्स्थत होते. परंतु काहीही तोडगा शनघू शकला नाही. ित्येक िणाला 
गाधंीजींची तब्येत ढासळत होती; तुरंुगाच्या बाहेर िचंड खळबळ र्माजली होती आशण तुरंुगात शजथे 
लाकडी खाटेवर आंब्याच्या झाडाखाली गाधंीजी होते; शतथे नीरव शातंता पसरलेली होती. 
 

२३ सप्टेंबरला संध्याकाळपयंत तडजोडीचे सवम ियत्न शवफल झाले. िखर असे वादळ जरी 
घोंघावत होते तरी डॉ. आबंेडकर हे शातं आशण सयंर्मी होते. त्यानंी असा आग्रह धरला की, राखीव 
जागाचं्या धोरणाचंा पचंवीस वषानंतर जनर्मत घेऊन पनुर्तवचार करावा. २४ सप्टेंबरला गाधंींनी आबंेडकराशंी 
भेट घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याबरोबर तात्काळ गाधंी-आंबेडकर भेट ही येरवडा तुरंुगात ठरशवली 
गेली. शवेटी गाधंी, डॉ. आंबेडकरानंा म्हणाले, “र्मार्झ्या आयुष्ट्याची पाच वषे....” त्यानंतर गाधंीजींची 
िकृत्ती जास्तच प्रचताजनक झाली. गाधंीजींच्या र्मसुद्याला आंबेडकरानंी र्मान्यता शदली. शशनवारी २४ 
सप्टेंबर, १९३२ साली उभय पिारं्मध्ये करार करण्यात आला. जनर्मताच्या िश्नाला स्पशम करण्यात आला 
नाही. दशलत वगाच्यावतीने डॉ. आंबेडकरानंी सही केली आशण सवणम प्रहदंूच्यावतीने र्मालवीय, सि,ू डॉ. 
राजेंद्रिसाद, जयकर आशण राजगोपालाचारी यानंी सह्या केल्या. इशतहासार्मध्ये हा करार ‘पुणे-करार’ 
म्हणून िशसध्द आहे. 
 

र्मकॅडोनॉल्ड योजनेिर्माणे िाशंतक कायदेर्मंडळात दशलतवगीयानंा एकाहत्तर जागा होत्या. आता 
त्या एकाहत्तरवरून एकश ेअठे्ठचाळीस करण्यात आल्या आशण र्मध्यवती कायदेर्मंडळात आणखी काही जागा 
वाढशवण्यात आल्या. 
 

ह्या कराराचा आशय व्हॉईसरॉय व शिशटश सरकारला तात्काळ तारेने कळशवण्यात आला. 
त्याचिर्माणे ह्या कराराचा संपूणम तपशील दोन्ही पिानंी स्वतंत्रपणे रंु्मबई सरकारच्या सशचवाला सादर 
केला. सगळ्या औपचाशरकतेनंतर प्रहदू पढुाऱ्यानंी दुसरी एक सभा आयोशजत केली. बहुताशंी प्रहदू 
पुढाऱ्यानंी डॉ. आंबेडकराचंी स्तुती केली. काहींनी तर अशतशय उत्साहीपणे डॉ. आंबेडकर हे िखर 
राष्ट्रभक्त आहेत असे साशंगतले. ह्या िसंगाला उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “जर र्मार्झ्या भशूर्मकेशी 
गाधंीजी सहर्मत झाले असते, तर र्मला ज्या शदव्यातून जाव े लागले त्याच शदव्यातून त्यानंा जाव े लागले 
असते.” ह्या संदभात आपण एक गोि लिात ठेवली पाशहजे की, आधी म्हटल्यािर्माणे प्रहदंूच्या राजकीय 
धर्ममशास्त्रािर्माणे राष्ट्रभक्त आशण राष्ट्रद्रोही यातील अंतर फारच कर्मी आहे आशण ह्या दोन शवशषेणाचंा वापर 
हा ती व्यक्ती प्रकवा नेता, कुठल्या जातीचा आहे, यावर अवलंबून आहे. यापढेु जाऊन आपण अशतशय 
काळजीपूवमक, र्मागील प्रकवा िचशलत भारतीय राजकीय घटनावंर िकाशझोत टाकला, तर पुणे 
करारासारख्या स्वतंत्र घटनेसंबधंी अतंरु्ममख व्हाव े लागेल. सर्मजा, गाधंीजींचा या उपोषणात अंत झाला 
असता, तर प्रहदंूनी डॉ. आबंेडकराचंी खाडंोळी केली असती आशण देशभर लिावधी अस्पृश्यानंा शजवतं 
जाळले गेले असते. शवशषेतः इशंदरा गाधंींच्या हत्येनंतर शशखाचंी जी सावमशत्रक कत्तल झाली, त्यावरून 
ह्याचा ित्यय येतो. परंतु ह्यावरून असा शनष्ट्कषम कोणी काढू नये की, प्रहदंूच्या तथाकशथत 
बहुसंख्याकत्वाच्या दाव्याला बळी पडून, डॉ. आंबेडकरानंी अस्पशृ्याचं्या घटनात्र्मक हक्कानंा शतलाजंली 
शदली; प्रकवा त्यानंी प्रहदू जातीयवाद्याशंी तडजोड केली. इतर कोणत्याही पुढाऱ्यावर अशी भशूर्मका घेण्याचा 
िसंग आला असता, तर त्यानेदेखील अंतःकरणापासून र्महात्र्मा गाधंींसारख्या प्रहदू नेत्यावर शवश्वास 
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टाकला असता आशण राखीव जागेच्या संदभातील करारावर जनर्मत घ्यावे, ह्या गोिीचा आग्रह न धरता 
सही केली असती. ह्या ऐशतहाशसक घटनेचा शवचार करीत असताना डॉ. धनंजय कीर यानंी जे वणमन केले 
आहे, ते लिात ठेवण्यासारखे आहे. ते म्हणतात, “गोलरे्मज पशरषदेच्या वळेी गाधंीर्मधल्या र्महात्म्याने 
अंशतः पशरषदेवर वचमस्व गाजशवले, परंतु गाधंीर्मधला राजकारणी हा जवळ जवळ अयशस्वी ठरला.” डॉ. 
कीर यानंी वणमन केल्यािर्माणे गाधंीजींच्या दुटप्पी व्यस्क्तर्मत्त्वाबद्दल जास्त वणमन करणे अवघड आहे, हे जर 
इथे नर्मूद केले; तर ते अनुशचत ठरणार नाही. रवींद्रनाथ टागोर हे पुणे कराराच्यावळेी गाधंींसोबत येरवडा 
तुरंुगात होते. ज्या िणी त्यानंा कळले की, बंगालर्मध्ये अस्पृश्यानंा दहा जागाऐंवजी तीस जागा देण्यात 
आल्या, त्या िणी हा र्महाकवी गाधंीजींच्या गळ्यात गळा घालून अिरशः रडला. त्यानंतर ते पुणे कराराचे व 
राखीव जागेच्या धोरणाचे कडव ेशवरोधक झाले. 
 

हे एक शनर्तववाद सत्य आहे की, गाधंीजींनी अस्पृश्याशंवषयीच्या ित्येक शवशषे अशधकार 
देण्यासंबधंीच्या कल्पनेला, शवशषेतः राखीव जागा व वगेळे र्मतदारसंघ ह्याला शवरोध केला आहे. परंतु पणेु 
करारात ह्या दोन्ही गोिी त्यानंी र्मान्य केल्या आहेत. वगेळ्या शब्दातं सागंायचे म्हणजे आंबेडकर, 
अस्पृश्यानंा घटनात्र्मक हक्क शर्मळशवण्याच्या भशूर्मकेपासून इंचभरही दूर गेले नाहीत. र्महत्त्वाचे म्हणजे डॉ. 
आंबेडकरानंी कधीही केवळ अस्पृश्यानंाच शवशषेाशधकार शदले गेले पाशहजेत, असा आग्रह धरला नाही. 
अस्पृश्यानंा र्माणसािर्माणे राहाता यावे, यासाठी घटनात्र्मक तरतुदीतील थोड्याशा भागाच्या 
अंर्मलबजावणीची र्मागणी त्यानंी केली होती. वाचकानंी पुणे करारातील आणखी एका र्महत्त्वाच्या घटनेचा 
र्मागोवा घेणे आवश्यक आहे. पूवीच उल्लेख केल्यािर्माणे गाधंीनी अस्पृश्यानंा घटनात्र्मक हक्कानंा शवरोध 
केला. वृत्तपते्र, सरकार आशण जनता हे जाणते की, गाधंींनी अस्पृश्याचं्या घटनात्र्मक हक्कानंा शवरोध 
दशमशवला आशण िाणाशंतक उपोषण भावकूपणे चालूच ठेवले. सरकारला याची कल्पनासुद्धा नव्हती की 
गाधंी आशण त्याचंी काँगे्रस इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन आबंेडकराचं्याशवरुद्ध स्थाशनक पातळीवर 
अस्पृश्य पुढाऱ्यानंा उभे राहण्यास िवृत्त करतील. ते असे की, एम्. सी. राजा आशण जी. एस्. गवई यानंा 
आंबेडकराचं्या शवरोधात उभे करण्यात आले. शिशटश सरकारला गाधंीजींच्या राजनीतीच्या संपूणम कल्पना 
असल्यारु्मळे जातीय शनवाड्यासंदभात त्यानंी र्माघार घेतली नाही. ह्याच संदभार्मध्ये त्यानंा आंबेडकराचंी 
दूरगार्मी आशण उदात्त भशूर्मका याचीही जाणीव होती. ती गशतर्मान अशा सार्माशजक आशण दूरगार्मी आशण 
धर्ममशनरपेि अशा भारताच्या उभारणीला पायाभतू ठरणारी होती, याचीही जाणीव शिशटशानंा होती. अखेर 
सत्याचाच शवजय झाला. नेहरंूनी म्हटल्यािर्माणे ‘आंबेडकर म्हणजे सवम िकारच्या अन्याय आशण 
शोषणाशवरुद्धच्या लढ्याचे िशतक!’ त्याचवळेी तथाकशथत अस्पृश्य पुढारी हे इशतहासाच्या पडद्याआड गेले. 
हे स्पि आहे की, आंबेडकरानंी अनेक आव्हानानंा तोंड शदले आशण शहतसंबधंी व जातीयवाद्याशंवरुध्द केवळ 
घटनात्र्मक दृिोकोणातून नव्हे; तर त्यापेिाही अशधक म्हणजे सार्माशजक न्यायाचे तत्त्व, ित्येक 
भारतीयासाठी िस्थाशपत करण्याकशरता, सर्मथमपणे लढले. त्याचं्या ह्या कतृमत्वाचा ित्यय त्यानंी 
घडशवलेल्या भारतीय राज्यघटनेतून स्पि होते. 
 

अनुवाद : प्रा. नंदा माढंरे 
♦♦ 
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धमुनिंतन 
 
श्रीमती नणलनी पंणडत : जन्र्म : १९ रे्म १९२७, प्रसधुदुगम शजल्ह्यातील र्मालवण येथे, शशिण : एम्. ए. (अथमशास्त्र), व्यवसाय : अथमशास्त्राच्या 
शनवृत्त िाध्यापक, लेखन : र्महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादाचा शवकास, जाशतवाद आशण वगमवाद, स्वातंत्र्योत्तर काळातील दशलताचंा िश्न, गाधंी, धर्मम, 
शासन आशण सर्माज इत्यादी गं्रथाचं्या लेशखका. र्मरठी अथमशास्त्र पशरषदेच्या (१९८८) अध्यि. 
 
१६ 
 
डॉ. आंबेडकरािेंं धमुनिंतन 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शवसाव्या शतकातील भारतार्मधील सार्माशजक पशरवतमनाच्या चळवळीचे एक 
िरु्मख िणेते होत. शकेडो वष े धर्माच्या नावाने दडपल्या गेलेल्या तळागाळातील लोकारं्मध्ये स्वतःच्या 
हक्काचंी जाणीव शनर्माण करून; ते शर्मळशवण्यासाठी सघंषम करण्यास त्यानंी त्यानंा िवृत्त केले. इगं्रजी 
राजवटीत आपल्या सार्माशजक जीवनात सुधारणा घडवनू आणण्यासाठी ज्यानंी तळर्मळीने ियत्न केले ते 
न्या. रानडे, र्महात्र्मा जोशतराव फुले, शाहू छत्रपती, र्महात्र्मा गाधंी इत्यादी सुधारकाग्रणी, वृत्तीने धार्तर्मक 
होते. सुधारणेच्या कायमिर्माला नैशतक अशधष्ठान शर्मळवनू देण्यासाठी त्यानंी धर्माचा आधार घेतला. डॉ. 
आंबेडकर हे त्याच वातावरणात वाढले. त्याचें वडील कबीरपंथी असून ते आपल्या रु्मलानंा दररोज कशबराचे 
दोहे व संताचें अभगं म्हणण्यास लावीत. बाबासाहेबानंी र्मराठी संतकवींच्या साशहत्याचा सखोल अभ्यास 
केला होता. पढेु उच्च शशिणासाठी परदेशात गेल्यावर अथमशास्त्र, सर्माजसास्त्र, र्मानववशंशास्त्र इत्यादी 
आधुशनक शास्त्राचंा त्यानंी पद्धतशीरपणे व्यासंग केला. साहशजकच आधुशनक शास्त्रीय दृशिकोणातून त्यानंी 
धर्माची शचशकत्सा केली आहे. 
 
धमािंी व्याख्या 
 

धर्मम या शब्दाच्या शनरशनराळ्या व्याख्या केल्या जातात. स्थूलदृिीने या शवश्वाच्या र्मागे असलेल्या 
पररे्मश्वर अथवा परर्मात्र्मा, सृिी व र्मानव याचं्याशी असलेला त्याचंा संबंध, र्मानवाचे जीशवतसाफल्य याचंा 
शवचार धर्मात आढळतो, सार्मान्य र्माणसे आपले इस्प्सत साध्य करून घेण्यासाठी ईश्वराला शरण जातात. 
आंबेडकरानंी आपल्या शलखाणात ‘धर्मम’ आशण ‘धम्र्म’ असा फरक केला आहे. पररे्मश्वराचे स्वरुप, त्याला 
िसन्न करून घेण्याचे र्मागम यासंबधंीच्या शवचाराला त्यानंी ‘धर्मम’ हे नाव शदले. ‘धम्र्म’ हा त्याचं्या र्मते धर्माहून 
वगेळा आहे. वैयस्क्तक व सार्माशजक नीती म्हणजेच ‘धम्र्म’ होय अशी त्यानंी धम्र्माची व्याख्या केली आहे. 
 

प्रहदू धर्ममशास्त्रािर्माणे ज्याच्यारु्मळे सर्माजाची धारणा होते, तोच धर्मम होय. लोकर्मान्य शटळकानंी 
‘गीतारहस्य’ या त्याचं्या गं्रथात हीच व्याख्या िर्माण र्मानली आहे. आबंेडकराचं्या धम्र्म या सकंल्पनेतही हाच 
अथम अशभिेत आहे. “सर्माजाच्या धारणेकशरता घातलेली बंधने म्हणजे धर्मम ही र्माझीदेखील कल्पना आहे. ही 
व्याख्या वास्तशवकदृष्ट्या अथवा तार्तककदृष्ट्या योग्य शदसली, तरी सर्माजाच्या धारणेकशरता सर्माजाची 
बंधने कशा िकारची असावीत; या िश्नाचा या व्याख्येवरून काहीच बोध होऊ शकत नाही” [डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचंी भाषणे, खंड १, पृ. ३४, सपंादक र्मा. फ. गाजरे] अशी त्याचंी तिार होती. ज्या बधंनानंी सवम िजेची धारणा 
होऊ शकते; ती बधंने कशी असावीत म्हणजे खऱ्या धर्माचे स्वरूप कसे असाव ेयाचा शवचार करताना सर्माज 
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आशण व्यक्ती याचंा ताशत्त्वकदृष्ट्या संबंध काय व कसा असावा हा िश्न उद् भवतो. आधुशनक 
सर्माजशास्त्रज्ञानंी या िश्नाला तीन िकारची उत्तरे शदली आहेत. काहींच्या र्मते व्यस्क्तर्मात्राला सुखिाप्ती 
व्हावी हाच सर्माजसंघटनेचा हेतू आहे. का तत्त्ववतेे्त व्यक्तीच्या सुखापेिा शतचा शवकास अशधक र्महत्त्वाचा 
र्मानतात. सर्माजसंघटनेचा हेतूच व्यक्तीची उन्नती अथवा सौख्य नसून आदशमभतू सर्माज तयार करणे हाच 
होय, असे र्मानणाऱ्याचंाही एक पंथ आहे. ही शतसरी म्हणजे शजच्यार्मध्ये व्यक्तीला िाधान्य नाही ती 
शवचारसरणी आबंेडकरानंा अशजबात र्मान्य नव्हती. व्यक्तीच्या जीवनाला सर्माजाची जरी आवश्यकता 
असली; तरी सर्माजाची धारणा हे धर्माचे एकरे्मव ध्येय होऊ शकत नाही. व्यक्तीचा शवकास हेच धर्माचे खरे 
ध्येय आहे. व्यक्तीच्या आत्र्मोन्नतीला पोषक असे वातावरण उत्पन्न करणे, ही धर्माची र्मूलभतू कल्पना आहे. 
सर्मता व स्वातंत्र्य या होत. ती र्मूल्ये ज्या धर्मार्मध्ये असतील तोच धर्मम श्रेष्ठ होय” [ततै्रव, पृ. ३५] अशी 
आंबेडकराचंी या बाबतीतील भशूर्मका आहे. 
 
नहदू धमािंी समीक्षा 
 

प्रहदू धर्मात व्यक्तीला स्थान नाही; हा आबंेडकराचं्या र्मते प्रहदू धर्मातील रु्मख्य दोष होय. प्रहदू 
धर्माची रचना वगाच्या कल्पनेवर केलेली आहे. एका र्माणसाने दुसऱ्याशी कसे वागावे, याची शशकवण प्रहदू 
धर्मात नाही. “एका वगाने शवद्या शशकावी, दुसऱ्या वगाने शस्त्र धराव,े शतसऱ्याने व्यापार करावा व चौथ्याने 
नुसती सेवा करावी; अशी या धर्माने कतमव्याची शवभागणी केलेली आहे. ती अन्यायकारक आहे.” शवद्या, 
शसे्त्र आशण पैसा याचंी ित्येक र्माणसाला जरूरी असते. ही गोि जो धर्मम शवसरतो आशण जो एकाला सज्ञान 
करण्याकशरता बाकीच्यानंा अज्ञानात ठेवतो तो धर्मम नसून लोकानंा बौशद्धक गुलार्मशगरीत ठेवण्याचा कावा 
आहे. जो धर्मम एकाच्या हाती शस्त्र देतो व दुसऱ्याला शनःशस्त्र करतो; जो धर्मम काहींना धनसपंादनाचा र्मागम 
र्मोकळा ठेवतो व बाकीच्यानंा आपली उपशजशवका दुसऱ्यावर अवलंबनू राहण्याची अनुज्ञा देतो तो धर्मम 
नसून, ती स्वाथमपरायणता आहे.” [ततै्रव, पृ. ३५] सारा प्रहदू धर्मम वशरष्ठ वगाच्या प्रहदंूनी वशरष्ठ वगाच्या 
संवधमनाकशरता रचलेला आहे. शूद्रावंर या धर्माने सार्माशजक व बौशद्धक गुलार्मशगरीच लादलेली आहे; असे 
आंबेडकराचें म्हणणे होते. 
 

प्रहदू धर्माने शूद्राला व्यवसायस्वातंत्र्य शदलेले नाही. संपत्तीचा संचय करण्याचा त्याला हक्क नाही. 
त्याला वदेाध्ययनाचाच नव्हे; तर वदेाचें श्रवण करण्याचा अशधकारही र्मनूने नाकारला आहे. आपल्याच 
धर्मातील गं्रथाचें श्रवण केल्याबद्दल िूर शशिा देणारा प्रहदू हा एकरे्मव धर्मम आहे. 
 

प्रहदंूच्या सर्माजव्यवस्थेचे बारकाईने शनरीिण केल्यास, शनरशनराळ्या जातींची र्माणसे एकत्र येऊन 
सहकायाने कार्म करण्याऐवजी ित्येक जातीत फूट पडून; नव्या पोटजाती शनर्माण होण्याची िशिया सतत 
चालू असलेली शदसते. ित्येक जात दुसऱ्या कुठल्या तरी जातीहून श्रेष्ठ व इतर जातींहून कशनष्ठ असते. ही 
िशतष्ठा शर्मळशवण्याची व शटकवनू धरण्यासाठी जातीजातीत सतत स्पधा चाललेली असते. त्यार्मधून वशरष्ठ 
जातींबद्दल त्वषेाची व कशनष्ठाबंद्दल शतरस्काराची भावना वाढीस लागते. रोटीबेटी व्यवहारावरील बंदीरु्मळे 
शनरशनराळ्या जातींचे लोक एकरे्मकानंा परकेच वाटत आले आहेत. िाह्मणाच्या घरी बारसे, लग्न, रंु्मज, 
श्राध्द असा कोणताही सर्मारंभ असो, त्यासाठी िाह्मणेतरानंा शनर्मंत्रण नसते. हा भेदभाव स्र्मशानातही 
चालतो. 
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युरोपीय आशण भारतीय या दोन्ही संस्कृतींना तीन हजार वषांहून अशधक अशी दीघम परंपरा आहे. 
परंतु युरोपातील देशातं रानटी अवस्थेत जीवन कंठणाऱ्या आशदवासी जर्माती आता शदसून येत नाहीत. त्या 
त्या संस्कृतीच्या िवाहात त्या शर्मसळून गेल्या आहेत. भारतात र्मात्र अडीच कोटी लोक अद्याप रानटी 
अवस्थेत आहेत. शकडे, उंदीर खाऊन ते आपले पोट भरतात. अधम नग्नावस्थेत कसेतरी जीवन कंठतात. 
त्याचं्या जोडीला गुन्हेगार जर्मातीचे लोक जवळजवळ ४५ लाख आहेत. या गुन्हेगार जर्माती, चोरी करणे 
हाच आपला व्यवसाय र्मानून लहान रु्मलानंा पद्धतशीरपणे चोरी करण्याचे शशिण देतात. शशवाय प्रहदू 
सर्माजात पाच कोटी लोक अस्पृश्य आहेत. त्याचंी वस्ती गावकुसाबाहेर असते. प्रहदंूच्या देवळात त्यानंा 
िवशे शर्मळत नाही. त्याचं्यापकैी काही अदशमनीय आहेत. शकेडो वषांच्या सासं्कृशतक िगतीनंतर देशातील 
कोयवधी लोक अशा अवस्थेत राहावते; हे प्रहदंूर्मधील स्वयंतुिता, इतराचं्या बाबतीतील उदासीनता व 
बंधुभावाचा अभाव याचेंच द्योतक आहे. 
 
बौद् धमािंा स्वीकार 
 

प्रहदू धर्मम हा यािर्माणे आधुशनक लोकशाही र्मूल्याशंी शवसंगत आहे; असे िदीघम व्यासंगानंतर 
बाबासाहेबाचें र्मत बनले. शनरशनराळ्या धर्माचा तौलशनक अभ्यास केल्यानंतर बौद्ध धर्मम हाच व्यक्तीचा 
शवकास आशण सार्माशजक सर्मता यानंा पोषक असा धर्मम आहे, अशी त्याचंी खात्री झाली. म्हणनू १९५६ साली 
प्रहदू धर्माचा त्याग करून आपल्या हजारो अनुयायासंह त्यानंी बौद्ध धर्माची दीिा घेतली. 
 

बौद्ध धर्मात ईश्वराची संकल्पना नाही. तो एक ‘अशनश्वरवादी धर्मम’ आहे. ईश्वर या सृिीचा 
शनर्माणकता व शनयतं्रक आहे असे तो र्मानीत नाही. हे शवश्व स्वयंभ ू आहे. ते कायमकारणभावाच्या 
शनयर्मािंर्माणे चालते. त्याच्या धारणेसाठी कोणत्याही अदृश्य व अप्रचतनीय अशा शवश्वव्यापी चतैन्यशक्तीची 
आवश्यकता नाही; असे गौतर्म बुद्धाचे सागंणे होते. बौद्ध धर्मातील ही संकल्पना शिस्ती व रु्मसलर्मान 
धर्मातील शनर्तर्मकाच्या कल्पनेपेिा शवज्ञानाशी अशधक जवळ आहे. 
 

आपण स्वतः पररे्मश्वर प्रकवा त्याचा पुत्र आहोत; असा दावा गौतर्म बुद्धाने केलेला नाही. तो र्माणसू 
आहे. राजा शुद्धोदनाचा पतु्र आहे. येशू शिस्त हा पररे्मश्वराच्या पोटचा एकरे्मव पुत्र आहे अशी शिस्ती 
लोकाचंी श्रद्धा आहे. र्महंर्मद पैगंबर हे पररे्मश्वाने पृथ्वीवर धाडलेले अखरेचे ‘िेशषत’ आहेत असे सवम 
रु्मसलर्मान र्मानतात. भगवद्गीतेत श्रीकृष्ट्णाने आपण ित्यि पररे्मश्वर आहोत; असेच अजुमनाला साशंगतलेले 
आहे. गौतर्म बदु्धाने अशी शखेी शर्मरशवलेली नाही. र्मी र्मोिदाता नसून र्मागमदाता आहे, र्माझा उपदेश तुर्मच्या 
बुद्धीला पटत असेल तरच त्याचे ग्रहण करा, असे त्याने पुनःपुन्हा आवजूमन साशंगतले आहे. बदु्धाची शशकवण 
बुशद्धशनष्ठेवर आधारलेली आहे. [डॉ. भी. रा. आंबेडकर, ‘बुद्ध आशण त्याचा धम्र्म’ (इंग्रजी) पृ. १५१-१५७, शसद्धाथम िकाशन - दुसरी 
आवृत्ती १९७४] शतच्यार्मध्ये शब्दिर्माण्याला र्महत्त्व नाही. बुद्धाने साशंगतलेल्या व्यस्क्तशवकास आशण सर्मानता या 
नीशतर्मूल्याचं्या िकाशात, बदलत्या पशरस्स्थतीनुसार आपला र्मागम शोधून काढण्याचा ित्येक सर्माजाला 
अशधकार आहे असे बाबासाहेबाचें िशतपादन आहे. 
 

बौद्ध धर्मात जाशतभेदाला थारा नाही. िाह्मणापासून अंत्यजापयंत सवम जातीच्या लोकानंा व 
शस्त्रयानंाही बदु्धाने शभिूसंघात िवशे शदला आहे. बदु्धाची शशकवण नैशतक आहे. एका र्माणसाने दुसऱ्या 
र्माणसाशी कसे वागाव,े याबद्दलचे शनयर्म त्यानंी घालून शदलेले आहेत. िज्ञा, शील, करुणा आशण र्मतै्री ही 
त्यानंी धर्माची र्मलूतत्त्व ेर्मानली. दुःख नाहीसे करण्यासाठी सम्यक् संकल्प, सम्यक् शवचार, सम्यक् भावना 
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असा अिागंर्मागम त्यानंी दाखवनू शदला. बौध्द धर्मातील शनवाण, ही र्मृत्यूनंतर िाप्त होणारी अवस्था नाही. 
‘शनवाण’ याच अथम दुःखापासून रु्मक्तता. दुःखाचे र्मूळ कारण तृष्ट्णा म्हणजे लोभ व वासना हे होय. र्माणसाने 
आपल्या वासनेवर शवजय शर्मळशवला तर त्याला दुःखापासून स्वतःची रु्मक्तता करून घेता येते. 
सुखोपभोगाच्या र्मागे धावणारा र्मनुष्ट्य स्वतःच्या आयुष्ट्यात अशधकाशधक दुःखच शनर्माण करतो. र्मात्र 
इंशद्रयानंा लगार्म घालण्यासाठी कायाक्लेशाची आवश्यकता नाही. उपभोग आशण कायाक्लेश या दोघानंाही 
त्याज्य र्मानून शनवाणिाप्तीच्या उदे्दशाने वैराग्याचा र्मध्यर्मर्मागम अनुसरण्याचा बदु्धाने आपल्या अनुयायानंा 
उपदेश केला आहे. 
 
पारंपणरक आणि आबेंडकरप्रिीत बौद्धमु 
 

आंबेडकरानंी िशतपादन केलेला बौद्ध धर्मम हा भारतातील पारंपशरक बौद्ध धर्मापेिा पुष्ट्कळच वगेळा 
आहे. ‘बुद्ध आशण त्याचा धम्र्म’ या गं्रथाला शलशहलेल्या िस्तावनेत त्यानंी चार र्मूलभतू िश्न उपस्स्थत केले 
आहेत. शसद्धाथांनी पशरव्रजा का घेतली? चार आयम सत्ये कोणती? कर्मम आशण पुनजमन्र्म या संकल्पनाचंा 
नेर्मका आशय काय? शभिलूा शनर्माण करण्यात बुद्धाचा हेतू कोणता असावा? शभिू हा एक आदशम र्मानव 
होता की, तो आपले आयुष्ट्य सर्माजासाठी व्यतीत करणारा आशण लोकानंा गुरू, उपदेशक आशण शर्मत्र 
म्हणून र्मदत करणारा सर्माजसेवक होता? या चार िश्नानंा बाबासाहेबांनी शदलेली उत्तरे पारंपशरक बौद्ध 
धर्मापेिा वगेळी आहेत आशण त्यातच त्याचं्या धार्तर्मक शवचाराचें वगेळेपण आहे. 
 

सुखात जीवन कंठणाऱ्या शसद्धाथाला राजधानीतून फेरफटका करताना एक जराजजमर म्हातारा, 
एक र्महारोगी व एक िेत याचें दशमन घडले. तेव्हा जीवनातील दुःखाची त्यास िथर्म कल्पना आली आशण 
त्यानें पशरव्रजा घेतली असे पारंपशरक बदु्ध चशरत्रात साशंगतले आहे. बाबासाहेबानंा हे र्मान्य नव्हते. शाक्य 
आशण कोलीय या दोन जर्मातींर्मध्ये रोशहणी नदीच्या पाण्यावरून तंटा झाला; आशण त्यार्मधून युद्धापयंत 
पाळी आली. हा तंटा सोडशवण्यासाठी युद्धाचा र्मागम स्वीकारण्यास शसद्धाथाचा शवरोध होता. परंतु शाक्य 
संघातील बहुसंख्य सभासदानंी लढाईचा शनणमय घेतला. या युद्धात सार्मील होण्यास शसद्धाथांनी नकार 
शदला. या गुन्ह्याबद्दल र्मृत्यचूी प्रकवा हद्दपारीची शशिा देण्यात येत असे. परंतु कोसल देशाच्या राजाच्या 
संर्मतीवाचून ही शशिा देण्याचा शाक्य संघाला अशधकार नव्हता. हा शतढा सोडशवण्यासाठी शसद्धाथांनी 
स्वचे्छेने पशरव्रजा घेतली असे आंबेडकरानंी ‘बुद्ध आशण त्याचा धम्र्म’ या गं्रथात िशतपादन केले आहे. 
 

जगात दुःख आहे, ही बौद्ध धर्मातील एक र्मलूभतू संकल्पना आहे. जुन्या परंपरेिर्माणे जन्र्म, जरा, 
व्याधी आशण र्मृत्यू ही दुःखाची कारणे र्मानली जातात. पण जन्र्म हेच तर दुःखाचे कारण र्मानले; तर 
कोणताही धर्मम प्रकवा तत्त्वज्ञान या जगात र्माणसाला सुख शर्मळवनू देऊ शकणार नाही. जरा, व्याधी आशण 
र्मृत्यू ही दुःखाची कारणे असली, तरी ती नैसर्तगक आहेत. ती कुणालाही नाहीशी करता येणार नाहीत. 
बुद्धाने ज्या दुःखाचा शवचार केली ते दुःख नैसर्तगक कारणारु्मळे शनर्माण झालेले नाही. त्याची कारणे 
सार्माशजक आहेत. वगावगातील कलह हेच सार्माशजक दुःखाचे र्मूळ कारण होय. सार्माशजक अन्याय, 
शवषर्मता आशण संघषम यारं्मधून दुःखाचा उद् भव होतो. ही कारणे नि करण्याचा र्मागम बुद्धाने दाखवनू शदला 
आहे, असा बाबासाहेंबानी बदु्धाच्या शशकवणकुीचा अथम साशंगतला आहे. 
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पुनरु्न्म आणि कमुवाद 
 

उपशनषद्कालीन भारतात िचशलत असलेल्या पुनजमन्र्म आशण कर्ममवाद या कल्पना पारंपशरक बौद्ध 
धर्मानेही स्वीकारलेल्या होत्या. बाबासाहेबानंी पुनजमन्र्माच्या संदभात पुनजमन्र्म कशाचा व पुनजमन्र्म कुणाचा हे 
दोन िश्न उपस्स्थत केले आहेत. शनत्य व अशवनाशी अशा आत्म्याची कल्पना एकदा सोडून शदली की, 
आत्म्याच्या पनुजमन्र्माचा संभव उरत नाही असे त्याचें म्हणणे होते. बदु्धाच्या काळात ‘उच्छेदवाद’ आशण 
‘अध्यात्र्मवाद’ या दोन शवचारसरणी अस्स्तत्वात होत्या. अध्यात्र्मवाद्यांनी देह आशण आत्र्मा याचंी फारकत 
करून आत्र्मा शचरंतन आहे असे िशतपादन केले. र्माणसाच्या र्मतृ्यनंूतर त्याच्या पूवमकर्मानुसार त्याला नवीन 
योनीत देह शर्मळतो, असे त्याचें सागंणे होते. उच्छेदवादी हे जडवादी होते. र्मृत्यनंूतर सवम काही सपंते अशी 
त्याचंी धारणा होती. गौतर्म बुद्ध अध्यात्र्मवादीही नव्हते आशण उच्छेदवादीही नव्हते. र्मानवी शरीर पृथ्वी, 
आप, तेज, वायू या द्रव्याचें बनलेले आहे. र्मृत्यूनंतर शरीरातील ही द्रव्ये त्याचं्या र्मूलद्रव्यातं शवलीन होतात. 
र्मरणानंतर र्माणसाच्या शरीरातून ऊजा शनर्माण होत नाही. त्याच्या शरीरातील ऊजा अवकाशातील ऊजेत 
शर्मळून जाते. या र्मूलद्रव्याचं्या संयोगातून पनु्हा नव ेजीव शनर्माण होतात. आत्म्याच्या पनुजमन्र्मावर बदु्धाचा 
शवश्वास नाही. जडाच्या बाबतीत र्मात्र तो उच्छेदवादी नाही. शवज्ञानात ऊजेच्या शचरंतनत्वाचा 
(Conservation of Energy) जो शसद्धान्त आहे त्याच्याशी बुद्धाचा शसद्धान्त जुळणारा आहे. अशी 
आंबेडकरानंी या िश्नाची र्माडंणी केली आहे. [ततै्रव, पृ. २३८-२३८] 
 
कमुणवपाक 
 

बुद्धाने कर्ममवाद र्मानलेला आहे. शवश्वातील नैशतक व्यवस्था पररे्मश्वरावर अशधशष्ठत नसून 
कर्ममशनयर्मावंर आधारलेली आहे, असे बुद्धाचे सागंणे आहे. र्माणसाने कुशल म्हणजे सर्माजशहतकारक करे्म 
केली तर त्याचंा पशरणार्म नीतीच्या वृध्दीला पोषक होईल. उलट अकुशल म्हणजे अनैशतक कर्मांचा 
पशरणार्म वाईट होईल. एका कर्मांचा पशरणार्म कधी कधी दुसऱ्या कर्माने नाहीसा होतो. काही कर्मांचा 
पशरणार्म ताबडतोब न होता काही कालावधीने होतो. र्मात्र कत्याच्या नशशबाशी कर्माचा काही संबधं नाही. 
कर्माचा पशरणार्म ते कर्मम करणाऱ्यालाच भोगावा लागेल असेही नाही. एकाच्या कर्माचा पशरणार्म कधीकधी 
दुसऱ्याला भोगावा लागतो. यादृिीने कर्ममशनयर्म अटळ आहे, असा बुद्धाच्या कर्ममवादाचा बाबासाहेबानी अथम 
लावला आहे. 
 
णभकु्षसंघ 
 

नीतीवर आधारलेला सर्माज शनर्माण करण्याची तथागताचंी र्मनीषा होती म्हणनू त्यानंी कोणताही 
भेदभाव न करता सवम जातीच्या स्त्रीपुरुषानंा धर्माचा उपदेश केला. र्मात्र केवळ उपदेशातून आदशम सर्माज 
शनर्माण होणार नाही याचीही त्यानंा जाणीव होती. आपल्यापढुील आदशम काही िर्माणात तरी वास्तवात 
उतरू शकतो; याची खात्री झाल्याशशवाय त्याच्या उभारणीसाठी खटपट करण्याची उपासकानंा स्फूती 
शर्मळत नाही. म्हणून अशधक कडक शनयर्म काटेकोरपणे पाळण्याची ज्याचंी तयारी होती, त्यानंा दीिा देऊन 
बुद्धानी शभिूंचा एक वगेळा वगम शनर्माण केला; आशण त्यानंा शभिुसंघाचे सभासद करून घेतले. शभिूने केवळ 
वैराग्याच्या र्मागे लागून जगाकडे पाठ शफरवावी हे बदु्धानंा र्मान्य नव्हते. जे लोक दैन्य व दुःख यातं रुतून 
बसले आहेत त्याचं्याबद्दल शभिनेू करुणा बाळगावी, त्याचें दुःख शनवारण करण्यासाठी त्याने ियत्न 
करावते, अशी त्याचंी अपेिा होती. अशी सेवा करण्याची त्याला सधंी व स्वातंत्र्य शर्मळावे; यासाठी त्याने 
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कुटंुबाचा त्याग करावा अशी त्याच्याकडून अपेिा होती. बाबासाहेबाचं्या र्मते शभिुसंघ ही बुद्धिणीत धर्माचे 
आचरण करणाऱ्या आदशम सर्माजाची एक िशतकृती होती. [ततै्रव, पृ. ३११-३१९] 
 
धमु आणि धम्म 
 

बाबासाहेबाचं्या धर्मांतराला दोन पैलू होते : पशहला प्रहदू धर्माचा शधक्कार व दुसरा बौद्ध धर्माचा 
स्वीकार हा होय. त्यापैकी पशहला पैलू काही िर्माणात िभावी ठरला आहे. प्रहदू धर्माचा त्याग केल्यारु्मळे या 
धर्माने लादलेल्या र्मानशसक बेड्यार्मधून दशलताचंी रु्मक्तता झाली. खेड्यातील आर्तथक जीवन अद्यापही 
जुन्या रूढींशी व काही िर्माणात देवालयाशंीही शनगशडत आहे. प्रहदू धर्माचा त्याग केल्यावर दशलताचं्या 
वायाला आलेली गशलच्छ व अपर्मानास्पद अशी कारे्म त्यानंी सोडून शदली. शशिणाची ईषा त्याचं्या र्मनात 
नव्यानेच शनर्माण झाली. त्याचं्यापकैी अनेकानंी खेडी सोडून शहरात िवशे केला. बौद्ध धर्माच्या स्वीकाराने 
एक नवी अस्स्र्मता त्यानंा िाप्त झाली आशण शतच्यार्मधून त्याचं्या चळवळीचे सार्मथ्यमही अनेक पटीनी वाढले. 
 

असे असूनही, बाबासाहेबानंी केलेल्या बौद्ध धर्माच्या शववचेनार्मधून काही िश्न आपल्यासर्मोर उभे 
राहतात. पशहला िश्न असा की, बौद्ध धर्मािर्माणे जर आत्म्याला पुनजमन्र्म नाही; तर बोशधसत्त्वाची कल्पना 
स्वीकारता येईल का? शसद्धाथाची आई र्महार्माया शहला गभमधारणा होत असताना सुरे्मध नावाचा एक 
बोशधसत्व शतच्या स्वप्नात आला आशण आपण तुर्झ्या पोटी अखेरचा जन्र्म घेणार आहोत असे त्याने शतला 
साशंगतले, अशी शसद्धाथाच्या जन्र्माची कथा खुद्द बाबासाहेबानंी आपल्या गं्रथात शदली आहे. [ततै्रव, पृ. ३] 
याचा अथम बोशधसत्त्व हा पूवम जन्र्मातील बुद्ध असा होतो. बदु्धधर्मात पनुजमन्र्माची कल्पनाच नसेल तर 
बोशधसत्त्वाची संकल्पना बौद्ध तत्त्वज्ञानाशी शवसंगत ठरते. 
 

बाबासाहेबानंी लावलेला गौतर्म बुद्धाच्या शशकवणुकीचा अथम पूणमपणे जडवादी आहे. या शवश्वाच्या 
पलीकडे एक अदृश्य अशी शक्ती आहे. शवश्वातील सवम वस्तू व िाणी याचं्यावर आशण सृिीतील एक पशु 
म्हणून वावरणाऱ्या र्मानवाच्या जीवनावरही या शक्तीचे शनयंत्रण असते. अशी कल्पना धर्माला र्मूलभतू आहे. 
या अदृश्य शक्तीचे स्वरूप कोणते याबद्दल शनरशनराळ्या धर्माच्या तत्ववते्त्यारं्मध्ये र्मतभेद आहेत. ज्यू, शिस्ती 
व इस्लार्म या पाश्चात्त्य धर्मांनी पररे्मश्वर ही एक व्यक्ती र्मानली आहे. प्रहदू धर्मातील अनेक पंथातं सगुण 
पररे्मश्वराला स्थान असले, तरी प्रहदू, बौद्ध व जैन अशा शतन्ही पौवात्य धर्मांनी पररे्मश्वर आवश्यक र्मानलेला 
नाही. त्याचं्यार्मध्ये शनयतीला र्महत्त्व आहे. त्याचं्यार्मधील अदृश्याची कल्पना पनुजमन्र्म व कर्ममवाद यारं्मधून 
आशवष्ट्कृत झाली आहे. शवश्व हे स्वयंभ ूआहे असेच या धर्मांनी र्मानले आहे. र्मात्र ते शनयर्मबद्ध आहे. जीवात्र्मा 
हा परर्मात्म्याचा एक अंश असेल प्रकवा तो स्वतंत्र असेल; परंतु त्याच्या पूवमकर्मािर्माणे अनेक योनींर्मधून तो 
सतत भ्रर्मण करीत असतो. या जन्र्मात त्याने जे पापपुण्य केले असेल त्याचे पशरणार्म पुढील जन्र्मी त्याला 
भोगाव े लागतात. या कर्ममशवपाकातून कुणीही सुटू शकत नाही. त्यावर कुणाचेही शनयंत्रण नाही. 
जन्र्मरृ्मत्यूच्या या फेऱ्यातून सुटका म्हणजेच शनवाण प्रकवा र्मोि होय. बौद्ध धर्मात पररे्मश्वराची प्रकवा 
अशवनाशी व शचरंतन अशा आत्म्याची कल्पना नाही. परंतु पारंपशरक बौद्धधर्माने त्या काळी िचशलत 
असलेली कर्ममशवपाकाची ही कल्पना स्वीकारलेली आहे. बाबासाहेबानी लावलेला पुनजमन्र्म व कर्ममवाद या 
दोन्ही कल्पनाचंा अथम; पारंपशरक बौद्ध धर्मापेिा आधुशनक जडवादाशीच जास्त जुळणारा आहे. याची 
जाणीव असल्यारु्मळे बाबासाहेबानंी बदु्धाच्या शशकवणकुीला धर्माऐवजी धम्र्म असे नाव शदले आहे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

बाबासाहेबाचं्या र्मते सवमसार्मान्य र्माणसे धर्ममशनरपेि नीशतर्मूल्यासंाठी सहसा स्वाथाचा त्याग करीत 
नाहीत. नीतीला धर्माची जोड असेल तर र्मात्र त्या र्मूल्यासाठी स्वतःच्या स्वाथावर पाणी सोडण्यास ती 
तयार होतात. म्हणून ‘धर्मम’ ही एक सार्माशजक शक्ती आहे. [डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें लेख आशण भाषणे, खंड ३, पृ. २३] 
त्याचें हे म्हणणे सवांनाच पटेल असे नाही. राष्ट्राचे स्वातंत्र्य आशण सर्माजवादी िातंी यासाठी आपले िाण 
पणाला लावणारे शकेडो िाशंतकारक, जगातील शनरशनराळ्या देशातं होऊन गेले आहेत. र्मात्र लोकाचं्या 
र्मनावर जुन्या संस्काराचंा िभाव असल्यारु्मळे धर्माचे आवाहन त्याहून शकतीतरी अशधक लोकानंा होते; हे 
बाबासाहेबाचें म्हणणे खरे आहे. पण धर्माचे हे बलस्थान म्हणजे र्माणसाला अदृश्याबद्दल वाटणारी भीती हे 
होय. आपण पाप केले तर पररे्मश्वर कधी ना कधी आपल्याला शशिा केल्याखेरीज राहाणार नाही; अशी 
ईश्वरवाद्याचंी खात्री असते. त्याचिर्माणे या जन्र्मात नाही तरी पुढील जन्र्मात तरी आपल्याला आपल्या 
पापाची फळे भोगावयास लागतील; ही भीती पौवात्य धर्मांनी आपल्या अनुयायाचं्या र्मनावर प्रबबशवली आहे. 
या भीतीरु्मळेच र्माणसे पापापासून िवृत्त होतात. अदृश्याची ही भीती काढून टाकली आशण जडवादाला 
‘धम्र्म’ असे नाव शदले तर नीशतर्मूल्यानंा धर्माचे पाशवत्र्य िाप्त होईल का; याबद्दल शकंाच आहे. 
 

शकंराचायम, ज्ञानेश्वर, शटळक यानंी आपापल्या परीने गीतेचा शनराळा अथम लावला असला, तरी ते 
सवम शवचारवतं अध्यात्र्मवादीच होते. जीवात्र्मा व परर्मात्र्मा याचें ऐक्य, पुनजमन्र्म, कर्ममवाद इत्यादी र्मूलभतू 
संकल्पना त्यानंी र्मान्य केल्या होत्या. बाबासाहेबानंी अदृश्याचंी कल्पना नाकारून बौद्ध धर्माचा आधुशनक 
उदारर्मतवादाशी जुळता असा अथम लावला आहे. र्मग जडवादी नीशतर्मूल्याचंा िसार करण्यासाठी त्यानंी 
धर्माची चौकट का वापरली; असा िश्न आपल्या र्मनात उभा राहातो. ‘धर्मांतर’ हा केवळ एक राजकीय डाव 
होता असा त्याचं्या शवरोधकानंी त्याचं्यावर आरोप केला आहे. सवमसार्मान्य दशलताचं्या र्मनावर धर्माचे दृढ 
संस्कार होते. त्यानंा प्रहदू धर्माचा त्याग करण्यास िवृत्त करण्यासाठी पयायी धर्मम त्याचं्यासर्मोर ठेवणे 
आवश्यक होते, असे त्याचें अनुयायी त्याचं्या धर्मांतराचे सर्मथमन करतात. कारण काही असो, नवा शवचार 
जुन्या धर्माच्या चौकटीत बसशवला गेल्यारु्मळे बौद्धाचं्या चळवळीत काही सर्मस्या शनर्माण झाल्या आहेत. 
धर्मांतरारु्मळे जुन्या बौद्ध गं्रथाचंी िशतष्ठा वाढली आहे. परदेशातून जे बौद्ध शभिू भारतात येतात ते या जुन्या 
धर्माचाच िचार करतात. येथेही बौद्ध धर्माची ज्यानंी दीिा घेतली त्यानंाही पारंपशरक बौद्ध धर्मम आशण 
आंबेडकरिणीत नवा बौद्ध शवचार याचं्यातील नेर्मक्या भेदाचंी स्पि कल्पना आहे असे शदसत नाही. 
बौद्धारं्मधील काही सुशशशित तरुण शवपश्यनेच्या र्मागे लागले आहेत, यावरून हे स्पि होते. जडवाद आशण 
धर्मम याचंी ही सागंड नव- बौद्धाचं्या शवचारात गोंधळ गाजशवण्यास कारणीभतू झाली आहे. 
 

र्मकॅ्स ववेर या सर्माजशास्त्रज्ञाने बौध्द धर्माला, ‘शवचारवतंाचंा धर्मम’ असे म्हटले आहे. बौद्ध धर्माचा 
गाभा बशुद्धशनष्ठ असल्यारु्मळे तो शवचारवतंानंा आकषूमन घेणारा धर्मम ठरला यात शकंाच नाही. पण सवमसार्मान्य 
र्माणसे अशी स्वयंपूणम नसतात. त्याचं्या र्मनात पररे्मश्वराबद्दल भीती असते, पण त्याचबरोबर त्यानंा त्याचा 
आधारही वाटतो. सकंटकाळी ती पररे्मश्वराचा धावा करतात, त्याची करुणा भाकतात. ईश्वर सदैव 
आपल्या पाठीशी आहे, या सर्मजुतीने त्यानंा शदलासा शर्मळतो. गौतर्म बदु्धाचा धर्मम र्मानवाला पूणमपणे स्वाश्रयी 
बनशवणारा होता. पढेु र्महायान पंथाने त्याला भक्तीची जोड शदली. त्यानंतर आशशया खंडात त्याचा सवमत्र 
िसार झाला. बाबासाहेबाचंा ओढा र्महायान पंथापेिा थेरवादाकडे अशधक होता. पण या तत्त्वज्ञानातून 
भक्ताला असा शदलासा शर्मळत नाही. र्मग नकळत बदु्धाचीच देव म्हणून पूजा सुरू होते. बौद्ध धर्मम 
स्वीकारल्यावर कधी उघड, तर कधी गुप्तपणे जुन्या देवताचें पूजन चालू राहाते. ही िवृत्ती वाढत गेली तर 
बाबासाहेबानंा अशभिेत असलेली सार्माशजक िातंी घडून येणार नाही. 
 



 
अनुक्रमणिका 

बुद् आणि कालु मातसु 
 

१९५६ साली खाटर्माडूं येथे जागशतक बौद्ध पशरषदेचे अशधवशेन भरले होते. या अशधवशेनात 
बाबासाहेबानंी जे भाषण केले; त्यार्मध्ये गौतर्म बदु्ध आशण कालम  र्माक्सम याचं्या शशकवणुकीची त्यानंी तुलना 
केली आहे. या दोन र्महापरुुषाचं्या शशकवणुकीचा आशय र्मूलतः एकच आहे. र्माक्सम ज्याला ‘शपळवणूक’ 
असे म्हणतात त्यालाच बुद्धाने ‘दुःख’ म्हटले आहे. ही शपळवणूक नि करण्यासाठी र्माक्सम यानंी खाजगी 
र्मालकीला शवरोध करून सारु्मदाशयक र्मालकीचा पुरस्कार केला. गौतर्म बदु्धानंीही खाजगी र्मालकीचा 
शनषेधच केला आहे. तीन चीवरे, लंगोटी, वस्तरा, गाळणी, शभिापात्र आशण सुई या आठ वस्तंूशशवाय इतर 
कोणत्याही वस्तू जवळ बाळगण्यास त्यानंी शभिूंना र्मनाई केली होती. शवहाराच्या संपत्तीची र्मालकी 
शभिसूंघाकडे असावी असा शनयर्म होता. शभिसूंघाचे सवम व्यवहार लोकशाहीच्या तत्त्वावर चालत. तेथील 
शनणमय बहुर्मताने घेतले जात. र्माक्समवाद्यानंी आपली उशद्दिे साध्य करण्यासाठी प्रहसेचा र्मागम अवलंशबला. 
गौतर्म बदु्धानंी अप्रहसेची शशकवण शदली. एक प्रहसा सोडली तर गौतर्म बदु्धाचंी शशकवण र्माक्सम याचं्या 
शशकवणुकीशी बऱ्याच िर्माणात शर्मळतीजुळती आहे असा याचं्या शववचेनाचा इत्यथम आहे. [ततै्रव, पृ. ४४४-४४६] 
 

या भाषणातून बाबासाहेबानंा र्माक्समबद्दल वाटणारी ओढ स्पि होत असली, तरी बौद्ध धर्मम व 
र्माक्समवाद याचंी त्यानंी केलेली तुलना अवास्तव व अशास्त्रीय आहे. र्माक्सम याचंा कोणताही गं्रथ घेतला तरी 
त्यातील पानापानावर सार्माशजक िश्नाचंी शास्त्रीय पद्धतीने चचा केलेली आढळते. सर्माजाची घडण, 
शतच्यार्मधील शनरशनराळे वगम, त्याचें बदलत जाणारे परस्परसंबधं, आर्तथक शपळवणकुीचे स्वरूप, वशरष्ठ 
वगाचा राजकीय सते्तवर आशण सासं्कृशतक जीवनावर पडणारा िभाव हे र्माक्सम याचं्या शववचेनाचे शवषय 
आहेत. कोणत्याच बौद्ध गं्रथात या िश्नाचंी चचा नाही. वास्तशवक पाहता आधुशनक सार्माशजक शास्त्राचंा 
उदय अठराव्या शतकात झाला. सवमच धर्मम त्यापूवी हजारो वष े स्थापन झालेले आहेत. त्याच्यार्मध्ये 
सार्माशजक व्यवहाराचे काही शनयर्म घालून शदलेले आहेत. पण सार्माशजक ससं्थाचे शवश्लेषण प्रकवा 
र्मूल्यर्मापन नाही. बदु्धाची शशकवण उदात्त असली तरी ती वैयस्क्तक नीतीची शशकवण आहे. र्माक्समिणीत 
‘शोषण’ आशण बदु्धिणीत ‘दुःख’ या दोन्ही संकल्पना सर्मान आहेत, असे म्हणण्याला वस्तुस्स्थतीचा आधार 
नाही. 
 

बाबासाहेबानंी उत्पादनाची साधने व उपभोगाच्या वस्तू यातंील फरक ध्यानात घेतलेला नाही. 
शभिनेू केवळ सात वस्तू आपल्यापाशी ठेवाव्या, या शनयर्मार्मागील िेरणा वैराग्याची आहे. त्याचबरोबर 
पावसाळ्याचे चार र्मशहने सोडून उरलेल्या आठ र्मशहन्यातं शभिूंनी सतत पशरभ्रर्मण कराव,े कोणत्याही 
शठकाणी दोन रात्रीपेिा अशधक काळ वसती करू नये, र्मध्यान्ह उलटल्यावर काही खाऊ नये, असे शनबंधही 
बुद्धाने शभिूंवर घातलेले आहेत. र्माक्सम याचंी शशकवण वैराग्याची नाही. उपभोगाच्या वस्तूवर त्याने 
कोणत्याही र्मयादा घातलेल्या नाहीत. उलट ित्येक र्माणसाला त्याच्या शारीशरक, र्मानशसक व बौशद्धक 
शवकासासाठी आवश्यक अशा सुशवधा उपलब्ध करून देणे, हे त्याचं्या सर्माजवादाचे एक उशद्दि आहे. 

 
शभिसुंघाचा व्यवहार गणराज्याच्या म्हणजेच लोकशाहीच्या तत्त्वावर चालत असे. गौतर्म बदु्धाचा 

जन्र्म शाक्यगणार्मध्ये झालेला असल्याने त्याच्या कार्मकाजाची पद्धती बदु्धाला र्माहीत होती. राजेशाहीपेिा 
त्यानंा ती श्रेष्ठ वाटल्यारु्मळे शभिुसंघासाठी त्यानंी शतचा अंगीकार केला. पण लोकशाही ही सार्माशजक 
िश्नाबंाबत शनणमय घेण्याची केवळ एक पद्धती आहे. लोकशाहीत आर्तथक व सार्माशजक शवषर्मता राहू शकते. 
बुद्धाचं्या काळी शाक्यगणार्मध्येही िशत्रयाचंा एक राज्यकता वगम शनर्माण झाला होता. तेव्हा शभिसुंघ ही 
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स्वप्नाळू सर्माजवाद्याचं्या वसाहतीिर्माणे सर्माजवादी बटेे होती, असा जो शनष्ट्कषम काही संशोधकानंी काढला 
आहे; तो साफ चुकीचा आहे. 
 

सर्माजवाद हे तत्त्वतः श्रशर्मकाचें राज्य आहे. श्रशर्मकाचें शोषण व्हावयाचे नसेल तर ज्या साधनाचं्या 
िारे ते वस्तंूचे उत्पादन करतात; ती उत्पादन-साधने त्याचं्या र्मालकीची असली पाशहजेत. भाडंवलशाहीत 
उत्पादनाची साधने काही थोड्या लोकाचं्या हातात कें शद्रत होतात आशण श्रशर्मकानंी शनर्माण केलेल्या 
उत्पन्नार्मधील एक र्मोठा वाटा स्वतःकडे ठेवनू ते श्रशर्मकाचें शोषण करतात. कारखान्यातील यंत्रसार्मग्री व 
इतर साधने याचं्यावर कार्म करणाऱ्या श्रशर्मकानंा ती वाटून देणे शक्य नसल्याने ती श्रशर्मकाचं्या सर्माशयक 
र्मालकीची करावीत, असे सर्माजवाद्याचें म्हणणे होते. 
 

एकोशणसाव्या शतकात बसॅ्ण्टस्ट, के्वकसम याचं्यासारखे, पररे्मश्वराचे राज्य पृथ्वीतलावर आण ू
पाहाणारे शिस्ती धर्ममपंथ आशण ओवने, फुशरये याचं्यासारखे स्वप्नाळू सर्माजवादी याचं्या अनुयायानंी 
अरे्मशरकेतील र्मोकळ्या जशर्मनीवर साम्यवादाचे काही ियोग केले. त्याचं्या वसाहती शरीरश्रर्म, सहकायम, 
उत्पादनसाधनाचंी सार्मूशहक र्मालकी आशण लोकशाही या तत्त्वावर आधारलेल्या होत्या. लहान लहान 
गटानंा भाडंवलशाहीतील शोषणापासून रु्मक्त करणे हे त्याचें उशद्दि होते. या वसाहतींना भाडंवलशाहीच्या 
सागरावरील सर्माजवादी बटेे म्हणता येईल. 
 

बौद्धशवहार ही अशी श्रशर्मकाचंी वसाहत नव्हती. शभिूंचा शनवाह शभिेवर म्हणजे दुसऱ्याचं्या श्रर्माने 
उत्पन्न झालेल्या अन्नावर होत असे. शवनयपीशटकेतील शभिूंसाठी असलेल्या शनयर्मात, शारीशरक श्रर्माचंी अट 
नाही. शवहाराचं्या र्मालकीच्या जशर्मनी होत्या व त्यापासून त्यानंा खंड शर्मळे. बहुतेक िरु्मख शवहार खुष्ट्कीच्या 
व्यापारी र्मागांवर असून, त्यानंा लागून व्यापाऱ्याचें गाडीतळ व शवश्राशंतस्थाने असत. या व्यापाऱ्यानंा कजे 
देणे हे शवहारानंा उत्पन्न शर्मळशवण्याचे एक साधन होते. शभिा, खंड आशण व्याज यासंारख्या अनर्तजत 
उत्पन्नावंर शभिसुंघाचा शनवाह होत असल्यारु्मळे, त्याची शोषक वगातच गणना करावी लागेल. त्याचंी 
तुलना करावयाची झाल्यास ती आदशम सर्माजवादी वसाहतीऐवजी आधुशनक काळातील शवद्यापीठाशंी 
करावी लागेल. नालंदा आशण तिशशला ही अशी शवद्यापीठेच होती. 
 

बुद्ध आशण र्माक्सम याचं्या शशकवणुकीत साम्य आहे हे शसध्द करण्यासाठी बुद्धाच्या उपदेशाची खूप 
ओढाताण करावी लागते आशण र्माक्सम याचं्या शवचारातील गंुतागंुत काढून टाकून त्याचे सोपे सर्मीकरण 
र्माडंाव ेलागते. त्यार्मधून दोघाचं्याही शवचाराचंा शवपयास होतो. वास्तशवक पाहता फुले ज्याला ‘सावमजशनक 
सत्यधर्मम’ म्हणतात; त्या सावमजशनक नीतीची शशकवण देणारा बौद्धधर्मम हा जगातील पशहला धर्मम होय. 
भारतीय संस्कृतीवर त्याचा खूप र्मोठा िभाव पडलेला आहे. प्रहदू धर्मातील र्मध्ययुगीन भस्क्तर्मागी सतंानंीही 
या परंपरेतूनच िेरणा घेतलेली आहे. र्मात्र पंचवीसश ेवषांपूवी उत्पन्न झालेल्या कोणत्याही धर्मात आजच्या 
िश्नानंा उत्तरे सापडतील ही आशा व्यथम आहे. बाबासाहेबाचंी व्यस्क्तस्वातंत्र्य, सर्मानता आशण बधुंभाव या 
र्मूल्यावंर दृढ श्रद्धा होती. प्रहदू धर्मम त्यानंा पोषक नसल्याने त्यानंी त्याचा त्याग केला आशण बौद्ध धर्मम 
स्वीकारला. र्मात्र धर्मम ही ित्येकाची खाजगी बाब आहे. राष्ट्र व धर्मम या कल्पना वगेळ्या आहेत. राष्ट्राची 
उभारणी सावमजशनक नीतीच्या तत्त्वावंरच झाली पाशहजे, हे त्यानंाही र्मान्य होते. म्हणून धर्माची ओढाताण 
करून त्यार्मधून आजच्या सर्मस्यानंा उत्तरे शोधण्याऐवजी बाबासाहेबानंी िर्माण र्मानलेल्या रू्मल्याचं्या 
िकाशात, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सार्माशजक िश्नाचंा अभ्यास करणेच अशधक श्रयेस्कर ठरेल. 
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‘िाचीन भारतीय तकम शास्त्रातील तकम दोष-शवचार’ या शवषयावर पीएच. डी. चे सशंोधन. शवषर्मतेचा पुरस्कता र्मनु. ज्ञानदेवाचें अनुभवार्मृतातील 
तत्त्वज्ञान, चावाक व अदैवतवाद इत्यादी पुस्तके िकाशशत, देशी आशण शवदेशी सशंोधनात्र्मक शनयतकाशलकातूंन तत्त्वज्ञानशवषयक शनबंध िकाशशत. 
 
१७ 
 
आबेंडकरािेंं नवबौद्यान 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. आंबेडकरानंी १९३५ साली येवला येथे प्रहदुधर्ममत्यागाची िशतज्ञा जाहीर केली व १९५६ र्मध्ये नागपूरला 
बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. आंबेडकरानंी ज्या बौद्ध धर्मात िवशे केला, तो प्रहदंूना अशभिेत असलेल्या बौद्ध 
धर्मापेिा जसा वगेळा होता, तसा बौद्धानंा अशभिेत असलेल्या पारंपशरक बौद्ध धर्मापेिाही वगेळा होता. हा 
वगेळेपणा स्पि करण्यासाठीच त्यानंी बौद्ध धर्माच्या संदभात ‘धर्मम’ व ‘धम्र्म’ यात फरक केला व त्यातूनच 
आंबेडकरानंी स्वीकारलेल्या बौद्ध धम्र्माला नवबौद्ध धम्र्म प्रकवा ‘नवयान’ र्मानले. या नवबौद्धयानाच्या 
वगेळ्या स्वरुपाकडे आपले लि वधेण्याचा एक र्महत्त्वाचा ियत्न िा. रावसाहेब कसब्यानंी आपल्या 
‘आंबेडकर व र्माक्सम’ या पुस्तकात केला आहे. आबंेडकरी नवबौद्धयानाचे वगेळेपण सर्मजून घेताना व त्याचे 
शवश्लेषण करताना आपल्याला काही िश्नानंा व रु्मद्द्यानंा सार्मोरे जाव े लागते. अशा काही िश्नाकंडे व 
रु्मद्द्याकंडे लि वधेण्याचा ियत्न र्मी या लेखात करणार आहे. 
 
बौद्दशुनािंी पुनरुिंना 
 

एकूण बौद्ध वाङ र्मयातील गंुतागंुत व परस्परशवसंगती यातून बदु्धाचे र्मूळ शवचार कसे हुडकून 
काढायचे प्रकवा शनशश्चत करायचे? या िश्नाला तोंड देताना आंबेडकरानंी तीन शनकष ठरशवले. (१) बुद्ध, हा 
बुशद्धवादी होता. बुद्धीला न पटणारे, तकम दुि शवचार बदु्धाचे नसावते. ते बुद्धाच्या नावावर घुसडले गेलेले 
असावते. (२) लोककल्याणाशी जे िश्न संबशंधत नाहीत; अशा िश्नावंर भाष्ट्य करण्याचे बुद्धाने टाळले होते, 
हेही लिात घेतले पाशहजे. (३) बुद्धाच्या शवचाराचें दोन भाग पडतात. एकात बदु्धाचे शनशश्चत स्वरूपाचे 
शवचार येतात, तर दुसऱ्यात बुद्धाने ज्याबाबत शनशश्चत भशूर्मका घेतली नाही असे शवचार येतात. अशा 
अशनशश्चत शवचाराचं्या संदभात नवी उत्तरे बदु्धाने र्मान्य केली असती. 
 

हे शनकष म्हणजे वस्तुतः आंबेडकरानंा बदु्धाच्या तत्त्वज्ञानाची जी पनुरमचना प्रकवा नवरचना 
करायची होती, त्या नवरचनेची तत्त्व े असावीत असे र्मानता येते. त्यापंकैी णतसऱ्या तत्त्वाने आबंेडकरानंी 
सूशचत केले की, धर्मम हा स्स्थतीशील असू नये, तर बदलत्या पशरस्स्थतीबरोबर, वैज्ञाशनक िगतीबरोबर तो 
बदलू शकेल अशी लवशचकता त्यात असली पाशहजे. बौद्ध तत्त्वज्ञानाचीही अशीच शवज्ञानाशभरु्मख र्माडंणी 
त्यानंी केली. 
 

दुसऱ्या तत्त्वाच्या आधारे त्यानंी बौद्ध धर्माच्या उत्तरकालीन शवशषेतः र्महायानसंिदायाशंी वैचाशरक 
जवळीक न करता, ती िाचीन बौद्धदशमनाशी केली; कारण र्महायानबौद्ध दशमनात हे व्यावहाशरक जग व 
त्याचबरोबर या व्यावहाशरक जगात उद् भवणारी दुःखसर्मस्याच शर्मथ्या ठरशवली गेली होती व या 
व्यावहाशरक सत्यापलीकडील पारर्मार्तथक सत्याला; र्मग ते पारर्मार्तथक सत्य शून्य असेल प्रकवा शवज्ञानवादी 
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असेल; र्मध्यवती स्थान शदले गेले होते. याउलट िाचीन बौद्धदशमनात र्माणसाची व्यावहाशरक दुःखसर्मस्या 
शर्मथ्या न र्मानता, शतलाच र्मध्यवती स्थान शदले गेले होते आशण या दुःखसर्मस्येशी सािात शनगशडत 
नसलेल्या परतत्त्वर्मीर्मासेंला र्मात्र शनरुपयोगी म्हणनू बाजूला ठेवले गेले होते. साहशजकच र्मानवी 
कल्याणाचा र्मानवीकल्याण म्हणून शवचार, या िाचीन बौद्धदशमनाच्या चौकटीतच सुलभ होतो; कारण त्यात 
र्माणसाचे ‘र्माणूस’ म्हणून व्यावहाशरक पातळीवरील अस्स्तत्व अबाशधत होते. र्माणसाचे खरे स्वरूप ‘शवज्ञान’ 
प्रकवा ‘शून्य’ र्मानलेले नव्हते. तेव्हा बौद्ध धर्ममवाङ र्मयातही िाचीन (पाली) बौद्ध वाङ र्मयाची त्यानंी केलेली 
शनवड, या दुसऱ्या शनकषाच्या दृशिकोनातून योग्य होती असे म्हणाव ेलागेल. 
 

पण या िाचीन (पाली) बौद्ध वाङ र्मयातीलही बदु्धाच्या नावाने साशंगतलेले सवम शवचार खरोखर 
बुद्धाचेच होते; असे म्हणण्यासारखी पशरस्स्थती नव्हती. इथे आंबेडकरानंी पणहल्या शनकषाचा-बुशद्धवादी 
शनकषाचा वापर केला. बशुद्धशनष्ठ व तकम शुद्ध शवचारच बुद्धाचा असू शकेल असे र्मानले. 
 

पण हा बशुद्धवादी-शनकषाचा िश्न जरा गंुतागंुतीचा आहे. कारण तत्त्वतः हे शक्य आहे की, बुद्धाला 
एखादा शवचार तकम शुद्ध वाटला असेल, पण आबंेडकरानंा तो तसा वाटत नसेल. आंबेडकर; बुद्धर्मताचा 
शवचार करता स्वतःला तकम शुद्ध काय वाटते याचा शवचार करणार व बुद्धाचा शवचार तसाच असावा, असे 
ठरशवणार. उदाहरणाथम, बुद्धाला एकीकडे अनान्र्मवाद र्मान्य असूनही दुसरीकडे पुनजमन्र्म (व्यक्तीचा 
पुनजमन्र्म) र्मान्य होता, हे आंबेडकरानंा तकम दुि व शवसंगत वाटते. बुद्धालाही ते तसे वाटत असले पाशहजे 
का? की अनान्र्मवाद आशण (व्यक्तीचा) पनुजमन्र्म यात शवसंगती नाही, असे बुद्धाला वाटत असू शकेल; व 
त्याच्या त्या भशूर्मकेतही तथ्य असू शकेल? बुद्ध अनात्र्मवाद र्मानत होता याचा एक अथम असा की, नार्म 
(जाणीव, शवज्ञान) व रूप (भौशतक शरीर) यानंी बनलेले, प्रकवा रूप-वदेना-संज्ञा-संस्कार या पंचस्कंधानंी 
बनलेले र्माणसाचे व्यस्क्तत्व तो अशनत्य र्मानत होता; त्यात काही तरी शाश्वत आत्र्मतत्व आहे हे नाकारत 
होता. पण हे व्यस्क्तत्व अशनत्य र्मानूनही त्यात काही एक सातत्य आहे हे, तो नाकारत नव्हता. ‘संतान’ या 
कल्पनेतून हे सातत्यच त्याने सूशचत केले होते. एखाद्या यंत्राचा एकेक सुटा भाग बदलत गेल्यावर जसे ते 
यंत्र बदलत जाते; व एक वळे अशी येते की, सुरुवातीचे यंत्र व शवेटचे यंत्र यातं सर्मान काहीच नसते, 
त्यािर्माणे र्माणसाचे व्यस्क्तर्मत्त्वही बदलत जाते; पण त्याचबरोबर त्यात सातत्यही असते. आंबेडकरानंी 
शर्मप्रलद िश्नातूंन, शदव्याने शदवा पेटण्याचे आशण लहानपणी शशकलेल्या गोिी र्मोठेपणी आठवण्याचे जे 
दृिान्त उद् धृत केले आहेत, त्यातंही (Ⅳ, Ⅲ, Ⅳ) हा ‘अशनत्यता असूनही सातत्य’ हाच रु्मद्दा स्पि होतो. 
र्मानवी व्यस्क्तत्वाचे हे स्वरूप र्मान्य केले, तरी या पशरवतमर्मान संतानाच्या स्वरूपात र्मानवी व्यस्क्तत्व 
र्मरणानंतरही राहात असेल, त्याचा पुनजमन्र्म होत असेल, ही तार्तकक शक्यता नाकारली जात नाही. 
अशारीतीने व्यक्तीचा पुनजमन्र्म र्मानण्यात तार्तकक शवसंवाद नाही, असे बुद्धाला वाटत असणे शक्य आहे. 
आंबेडकरानंा र्मात्र यात र्मोठा शवसंवाद वाटत होता व त्यारु्मळे व्यक्तीचा पुनजमन्र्म ही कल्पना, बुद्धाच्या 
तत्त्वज्ञानात रु्मळात नसावी असे त्याचें र्मत होते. याचा अथम असाही करता येईल की, बुद्ध तत्त्वज्ञानाचा 
रु्मळापेिा वगेळा अन्वयाथम लावनू आबंेडकरानंी बुद्धतत्त्वज्ञानात काही पशरवतमनेच सुचशवली. भारतीय दशमन-
शास्त्राचं्या शवकासात आपल्याला जी एक सरास रूढ झालेली पद्धत सवमत्र शदसते, तीच पद्धत 
आंबेडकरानंीही वापरली. भारतीय दशमनाचंा जो शवकास, त्या त्या दशमनातील भाष्ट्यकारानंी प्रकवा स्वतंत्र 
गं्रथकारानंीही केलेला शदसतो, तो बहुधा पूवमसूरींची र्मते खोडून न काढता, स्वतःला योग्य वाटणारे शवचार 
पूवमसूरींना अशभिेत होतेच, असे दाखवनू केलेला शदसतो आशण ही पद्धत सवमच संिदायाचं्या आचायांनी 
सरसकट वापरली होती, त्याला आंबेडकरही अपवाद ठरले नाहीत इतकेच! तेव्हा या िश्नाचा शवचार 
केवळ आंबेडकरानंी बुद्ध तत्त्वज्ञानाच्या र्मूळ स्वरुपात फेरफार केले की नाही, एवढ्यापुरता करून चालणार 



 
अनुक्रमणिका 

नाही. सर्मजा, र्मूळ बौद्ध तत्त्वज्ञानात त्यानंी काही फेरफार केले असतील, तरी ते काय काय केले, आशण 
या फेरफारातूंन त्यानंी काय साध्य करायचा ियत्न केला; हा िश्न उरतोच आशण तोच िश्न अशधक 
र्महत्त्वाचा ठरतो. 
 
बुद् आणि लोकायत 
 

पुनजमन्र्म आशण कर्ममशसद्धातंाचाच रु्मद्दा घ्या. आंबेडकरानंी कशाचा पनुजमन्र्म आशण कोणाचा पनुजमन्र्म 
हे िश्न वगेळे केले. कशाचा तरी पुनजमन्र्म होतो हे र्मान्य केले, पण कोणाचा तरी (शवशशि व्यक्तीचा) 
पुनजमन्र्म होतो हे नाकारले. कशाचा तरी पुनजमन्र्म होतो, म्हणजे तरी काय? तर त्याचे शववरण आंबेडकरानंी 
असे केले- “बुद्धाच्या र्मते र्मानवी शरीर चार घटकाचें बनलेले असते. पृथ्वी, आप, तेज व वायू. िश्न असा 
की, र्मानवी शरीर र्मरते; तेव्हा ह्या चार घटकाचें काय होते? तेही शरीराबरोबर र्मरण पावतात का? तर बुद्ध 
म्हणाला की, “नाही. ते घटक त्या सारख्याच घटकाचं्या साठ्यात शवलीन होतात आशण याच साठ्यातून हे 
चार घटक पनु्हा एकत्र आले की पुनजमन्र्म होतो आशण हाच बुद्धाला अशभिेत असलेला पुनजमन्र्म.” (Ⅳ-Ⅱ-1, 
2) (अनुवाद र्माझा.) वस्तुतः इथे आंबेडकरानंी साशंगतलेली र्मानवी जन्र्माची व र्मृत्यूची कल्पना बौद्ध 
वाङ र्मयात अशजतकेशकम्बली या शवचारवतंाने साशंगतली होती. ‘श्रर्मण्याफलसुत्ता’त आलेले 
अशजतकेशकम्बलीचे र्मत येथे उल्लेखनीय ठरेल- “... र्माणूस चार घटकाचंा बनलेला असतो. जेव्हा तो 
र्मरतो, तेव्हा त्याचं्यातील पार्तथव घटक पृथ्वीत शवलीन होतो, द्रवभाग जलात शवलीन होतो, उष्ट्णता तेजात 
शवलीन होते, हवा वायतू शवलीन होते आशण इशंद्रये आकाशात शवलीन होतात.” येथे ‘कशाचा तरी पुनजमन्र्म’ 
ही कल्पना अशजतकेशकम्बलीने स्पि स्वरूपात र्माडंलेली नाही; पण अशजतकेशकम्बलीच्या वरील र्मताशी, 
तीच र्महाभतेू एकत्र येऊन पुन्हा जीव जन्र्माला येण्याची कल्पना पूणमपणे सुसंगत आहे, हे उघड आहे. 
अशजतकेशकम्बली ‘कोणाचा तरी पुनजमन्र्म’ ही कल्पना नाकारतो; आशण त्याचबरोबर पाप, पुण्य, परलोक 
याही कल्पना नाकारतो. या र्मताला वरील सूत्रातच ‘उच्छेदवाद’ म्हटले गेले आहे. अशजतकेशकम्बलीचे हे 
र्मत लोकायत र्मताशी शर्मळते-जुळते आहे आशण येथे आंबेडकरानंी बुद्धाच्या पुनजमन्र्माशवषयक र्मताचीही 
जडवादी-देहात्र्मवादी-लोकायताशी शर्मळती जुळती र्माडंणी केलेली आहे, असे म्हणाव ेलागेल. 
 

आंबेडकराचं्या कर्ममशसद्धातंशवषयक र्माडंणीच्या बाबतीतही असेच घडले आहे. आपल्या कर्माच्या 
बरेवाईटपणाचे फळ आपल्याला भोगावचे लागेल (नाहीतर ‘कृतिणाशदोष’ येईल) हा कर्ममशसद्धातंाचा एक 
भाग आहे. र्माणसाला जे काही सुखदुःखात्र्मक अनुभव येतात, ते सवम त्याच्या पूवमकर्माचेच फशलत असते 
(नाहीतर ‘अकृताभ्यागर्मदोष’ येईल) हा कर्ममशसद्धातंाचा दुसरा भागा आहे. हा दुसरा भाग बुद्धाने र्मान्य 
केला नसावा. र्माणसाला येणारे सवम सुखदुःखात्र्मक अनुभव स्वकर्मारु्मळेच येतात असे नाही, तर कधी ते 
नैसर्तगक पशरस्स्थतीरु्मळे, कधी शाशररीक-र्मानशसक स्स्थतीरु्मळेही येऊ शकतात, हे तो र्मान्य करत असावा. 
[बुद्धाला अशभिेत असलेल्या कर्ममशसद्धातंाची ही र्माडंणी शभि ुसघंरशित यानंी आपल्या ‘The Three Jewels’ या पुस्तकात केली आहे. (पृ. ६९-७०) 
र्माणसाला येणारे सुखदुःखानुभव ऋतु, वीज, र्मनो- कर्मम व धर्ममशनयत अशा पाच शनयर्मानंी शनयंशत्रत होतात. कर्मम हे फक्त एक आहे, एकरे्मव नाही 
अशी ही र्माडंणी आहे. ऋतुशनयर्म, वीजशनयर्म इत्यादींचा उल्लखे आबंेडकरानंीही केला आहे. (Ⅲ-Ⅲ-6)] पण स्वकर्माच्या नैशतक 
बरेवाईटपणाचे फळ त्याला भोगावचे लागेल हे बदु्धाला र्मान्य असले पाशहजे. र्माणसाने नीशतर्मान का 
असाव,े याचे एक उत्तर तो या कर्ममशसद्धातंाच्या भाषेत देत होता असे शदसते. कर्ममशसद्धातंाशशवाय नैशतक 
व्यवस्थेचे सर्मथमन देता येणार नाही, असे आंबेडकरानंीही म्हटले आहे; पण कर्ममशसद्धातंाचा अथम लावताना 
स्वतःच्या कर्माचे फळ स्वतःलाच, या जीवनात नाहीतर र्मरणोत्तर भोगाव े लागेल असे न म्हणता, या 
जीवनात आपल्याला नाहीतर पुढे आपल्या अपत्यानंा ते कर्ममफळ आनुवशंशक कारणारुं्मळे भोगाव ेलागेल, 
असा कर्ममशसद्धातंाचा एक अथम लावला आहे. (Ⅳ-Ⅱ-2) हा अथम नैशतक व्यवस्थेचे सर्मथमन करण्याकशरता 
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शकतपत उपकारक ठरेल, हे शववाद्य आहे. उदाहरणाथम, एखाद्याने दुराचरण करूनही संततीच जन्र्माला 
घातली नाही व दुराचरणाचे फळ त्याच्या जीवनात त्यालाही भोगाव ेलागले नाही; तर कर्ममशसद्धातंातून तो 
सुटला असे म्हणाव ेलागेल. [िा. अलीर्म वकील यानंी ‘र्महात्र्मा आशण बोशधसत्त्व’ या पसु्तकात असे अनेक आिेप घेतले आहेत. (प.ृ 
११६)] पण येथे पुन्हा डॉ. आंबेडकराचं्या नव्या अन्वयाथाच्या संदभातील वगेळा रु्मद्दा असा की, येथे 
आंबेडकर कर्ममशसद्धातंाचाही शवचार आधुशनक शवज्ञानाच्या (व त्याचबरोबर लोकायताच्या) चौकटीत करू 
पाहात आहेत. इथेही डॉ. आंबेडकर बदु्धापासून दूर गेले आहेत असे म्हणून थाबंण्यापेिा; बौद्ध आशण 
लोकायत या तत्त्वज्ञानाचंा सर्मन्वय- Synthesis- साधण्याचा ियत्न त्यानंी केला आहे असे म्हणणे जास्त 
र्महत्त्वाचे ठरेल. 
 

या शठकाणी िा. अलीर्म वकील यानंी अलीकडेच ‘र्महात्र्मा आशण बोशधसत्त्व’ या पुस्तकात 
र्माडंलेल्या एका शनष्ट्कषाचा शवचार करता येईल. त्याचंा एक शनष्ट्कषम असा आहे की, प्रहदू धर्माचा त्याग 
करताना आंबेडकरानंा भारतीय चावाकवाद्याचंा शवसर पडला. (पृ. १८१) वरील शववचेनावरून आपल्या 
लिात येते की, आंबेडकरानंी ित्यि नाव न घेता आपल्या नवबौद्धयानात चावाकाचंा भौशतकवाद 
स्वीकारला होता. पण र्मग त्यानंी सरळ चावाकाचंा पशवत्राच का घेतला नाही? असा िश्न िा. वकील 
शवचारतील. याला दुहेरी उत्तर द्याव ेलागेल. एक तर, जी सदाशशव आठवल्याचंी चावाकदशमनाची र्माडंणी 
डोळ्यासर्मोर ठेवनू वकील शलहीत आहेत, ती त्या स्वरुपात आंबेडकरासंर्मोर आली नसणे अगदी 
स्वाभाशवक होते. कारण चावाकदशमन रु्मळात अशतशय शवस्कळीत स्वरुपात उपलब्ध होते व त्याचे जे 
अशभजात स्वरूप र्माडंले जात होते, त्यात सार्माशजक नैशतक र्मूल्याचंा पुरस्कार जवळजवळ नव्हताच. होते 
ते भोगवादाचे सर्मथमन आशण दोन, अगदी सदाशशव आठवल्याचें चावाकदशमन घेतले, तरी त्यात नैशतक 
र्मूल्याचें आग्रही सर्मथमन नाहीच. त्यात रु्मख्यतः आहे अध्यात्र्मवादी, परलोकवादी नीशतशास्त्राला शवरोध, 
आशण ऐशहक नीतीच्या पुरस्कारातही भर ऐशहकतेवर आहे; नैशतकतेवर नव्हे. आंबेडकर तेवढ्यावर 
सर्माधानी झाले नसते. कारण आंबेडकर बौद्ध धर्माकडे आकृि होण्याचे एक कारण, त्यात स्वातंत्र्य, 
सर्मता, बंधुता यानंा पूरक नैशतक व्यवस्थेचा आग्रही पुरस्कार आहे; हे होते. 
 

अथात ह्या नैशतकतेच्या पुरस्काराचे सर्मथमन कर्ममशसद्धातंाने (व अनुषंगानेच येणाऱ्या पुनजमन्र्म 
शसद्धातंाने) होईल, असे िाचीन बौद्ध र्मत होते. आंबेडकरानंी कर्ममशसद्धातंाचा व पनुजमन्र्मशसद्धातंाचा नवीन 
अथम लावल्यावर र्मात्र पूवीच्याच पद्धतीने नैशतक व्यवस्थेचे सर्मथमन देता येणार नाही. आपल्या दुष्ट्कृत्यारुं्मळे 
आपल्या अपत्यारं्मध्येही काही दोष उतरू शकतील या कर्ममशसद्धाताच्या अनुवशंवादी स्पिीकरणारु्मळे 
नीतीच्या ‘शशफारशीचा’ एक रु्मद्दा फारतर उपलब्ध होईल. शतच्या शनणायक सर्मथमनाचा नव्हे; पण तरीही 
नीतीचे शनणायक सर्मथमन कसे करता येईल? र्मला वाटते की, आंबेडकरानंीच याचे उत्तर, धम्र्म आशण नीती 
याचं्यातल्या संबधंाची चचा करताना सुचवनू ठेवले आहे- 
 

“धम्र्मात ‘नीती’ हीच ईश्वराचे स्थान घेते... धम्र्मातील नीती ही र्माणसाने र्माणसावर िेर्म करण्याची 
जी सािात गरज असते, त्यातून उद् भवते... त्यासाठी ईश्वरी र्मान्यता लागत नाही. र्माणसाने नीशतर्मान 
बनले पाशहजे ते ईश्वराला संतुि करण्यासाठी नव्हे, तर र्माणसाने र्माणसावर िेर्म करणे हे त्याच्या 
स्वतःच्याच भल्यासाठी असते.”(Ⅳ-Ⅰ-5) 
 

तसेच कर्ममशनयर्माची चचा करताना कुशल कर्मांरु्मळे एकूण र्मानवजातीचे भले होते, अकुशल 
कर्मारु्मळे एकूण र्मानवजातीचे नुकसान होते असा कर्ममशनयर्मही त्यानंी साशंगतला आहे. (Ⅲ-Ⅲ-6) 
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यातून नैशतकतेच्या सर्मथमनाच्या संदभात आंबेडकराचंी भशूर्मका शदसते ती अशी की, नैशतकतेचा 
एकूण र्मानवी कल्याणाशी सािात संबधं आहे; आशण एकूण र्मानवी कल्याणाच्या या नैशतक िेरणेतच 
नीशतर्मान र्माणसाचे स्वतःचे कल्याणही सार्मावलेले असते. नैशतकतेचे र्मूल्य स्वयभं ू प्रकवा स्वायत्त आहे, 
अशीच जवळजवळ ही भशूर्मका आहे. नैशतकतेला एक स्वायत्त र्मूल्य म्हणून र्मान्यता देणे, 
लोकायतदशमनाच्या अशभजात चौकटीत सहजपणे बसू शकते का याबाबत शकेंला जागा आहे. बदु्धाच्या 
धम्र्मात र्मात्र नैशतकतेला र्मध्यवती स्थान आहे. त्यारु्मळे लोकायताची चौकट रु्मख्य र्मानून त्यात बौद्धानंा 
र्मूल्यवादाचा शशरकाव करण्यापेिा बौद्ध तत्त्वज्ञानाची चौकट रु्मख्य र्मानून त्यातच शवज्ञानशनष्ठ दृशिकोणाला 
व भौशतकवादाला वाव देणे आंबेडकरानंा जास्त योग्य वाटलेले असू शकेल. पण चौकट कोणतीही असो, 
कळत नकळत आंबेडकरानंी लोकायत व बौद्धदशमन याचंा एक सर्मन्वय शसद्ध केला हे नक्की. 
 
बुद् आणि मातसु 
 

भारतीय संदभात ‘लोकायत’ हे र्महत्त्वाचे भौशतकवादी दशमन होते, तर जागशतक संदभात 
र्माक्समवाद हे र्महत्त्वाचे भौशतकवादी दशमन होते. आंबेडकरानंी शसद्ध केलेला लोकायत व बौद्ध दशमनाला 
सर्मन्वय, हा पयायाने र्माक्समवाद व बौद्धदशमन याचं्यातला सर्मन्वय होता. हा दुसरा सर्मन्वय र्मात्र 
आंबेडकरानंी कळत नकळत नव्हे; तर जाणूनबजूुन केला असावा असे र्मानण्यास जागा आहे. हा सर्मन्वय 
त्यानंी कसा केला असावा हे पाहणे येथे िस्तुत आहे. 
 

बुद्ध हा एकूण र्मानवी दुःखसर्मस्येचा शवचार करत होता व या दुःखाचे कारण त्याने तृष्ट्णा व 
शतच्याही रु्मळाशी असलेली अशवद्या यातं शोधले होते, ह्या तृष्ट्णेत जसा कार्मतृष्ट्णा व शवभवतृष्ट्णा 
(शवनाशतृष्ट्णा) याचंा अंतभाव होता, त्याचिर्माणे भवतृष्ट्णेचा म्हणजे अस्स्तत्वाची, जन्र्म घेण्याची व जीवन 
शटकशवण्याची तृष्ट्णा याचंाही अंतभाव होता; व याही तृष्ट्णेचा नाश दुःखशनरोधासाठी, शनवाणासाठी आवश्यक 
होता. त्यारु्मळे शनवाणाचा र्मागम हा जसा एकीकडे याच जीवनात र्मनःशातंीचा र्मागम ठरत होता. तसा 
दुसरीकडे जन्र्मर्मरणाच्या फेऱ्यातूंन सुटण्याचा र्मागम ठरत होता. बुद्धाचे हे िचशलत (व सवमर्मान्य) दशमन 
एकूणच पशरवतमनशील र्मानवी अस्स्तत्वाकडे, दुःखर्मय दृिीने पाहणारे होते व त्यात भौशतक िगतीला, 
सुखसर्मदृ्धीलाही गौण स्थान शदले जात होते. आंबेडकरानंा बुद्धाचे हे दशमन नको होते. 
 

र्माक्समने र्मात्र शोषणातून, उत्पादनसंबधंाच्या िेत्रात शनर्माण होणाऱ्या परात्र्मभावातून जन्र्मणाऱ्या 
दुःखाचंा शवचार र्महत्त्वाचा र्मानला होता. र्माक्समच्या दृिीने आर्तथक, सार्माशजक पशरस्स्थती हे र्मानवी दुःखाचे 
र्मूळ होते व व्यवस्थापशरवतमन हाच दुःखशनरासाचा र्मागम होता. पण त्याचबरोबर आर्तथक, सार्माशजक 
पशरस्स्थतीतून सर्माजाचे पाऊल शवकासाच्या शदशनेेही पडत असते; असे र्माक्समचे शनरीिण होते. 
सर्माजशवकास व त्याचबरोबर शोषण, परात्र्मभाव, दुःख; व्यवस्था पशरवतमनातून दुःखशनरास व पुन्हा 
सर्माजशवकास कसा होतो ते स्पि करण्यासाठी त्याने ऐशतहाशसक भौशतकवादी पद्धत वापरली. र्माक्समच्या 
या दशमनात स्पृहणीय असे काहीतरी होते व ते आंबेडकरानंा हव ेहोते. 
 

पण त्याचबरोबर र्माक्समने नीतीकडेही ऐशतहाशसक - भौशतकवादी दृिीनेच काहीशा र्मूल्यशनरपेि 
दृिीनेच पाशहले. त्याने नीतीचे स्वायत्त व सावमशत्रक र्मूल्य र्मानले नाही. साहशजकच र्माक्समवादाचा जो 
रशशयन अवतार आंबेडकरासंर्मोर उदाहरण म्हणून होता, तो केवळ रशशयनानंी र्माक्समवाद नीट न 
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अनुसरल्याचा पशरणार्म नव्हता; तर रु्मळात र्माक्समवादाची नीतीशी स्वायत्त व सावमशत्रक र्मूल्य म्हणनू 
बाशंधलकी नसल्याने तसे घडणे स्वाभाशवक होते असेच आबंेडकरांना वाटत असले पाशहजे. 
 

आंबेडकरानंा स्वातंत्र्य-सर्मता-बंधुता या तत्त्वत्रयीशी सुसगंत नीतीशी बाशंधलकी ही नुसत्या शनदमय 
व्यवस्थापशरवतापेिा र्महत्त्वाची वाटत होती, पण त्याचबरोबर दुःखशनरासासाठी व्यवस्थापशरवतमन आवश्यक 
आहे, असेही वाटत होते. आंबेडकरानंी बुद्धाच्याच शवचारात जे र्माक्समवादी घटक जाणीवपूवमक अंतभूमत 
केले, त्याचे कारण हेच असाव.े 
 

हे त्यानंी कसे केले? शनवाणशवषयक पशरच्छेदात (Ⅲ-Ⅲ-3) आंबेडकर हे स्पि करतात की, 
शनवाण म्हणजे व्यस्क्तत्व पूणमपणे शवझणे नव्हे. वासनाचंा (Passions) पशरपूणम नाश झाला पाशहजे असे बदु्ध 
म्हणत नाही, फक्त वासनेच्या आगीत आणखी इधंन घालू नका, असे तो म्हणतो. जन्र्म, जरा, र्मरण हे सवम 
दुःखर्मय आहे, या बदु्धवचनात अशतशयोक्ती (Exaggeration) असल्याचे आंबेडकर सागंतात. (Ⅵ-Ⅲ-
4(3)] प्रकबहुना, चार आयमसत्याचंी कल्पनाच बौद्धधर्मात नंतर घुसडली गेल्याची शक्यता ‘द बुद् अडँ 
णहर् धम्म’ च्या िस्तावनेत सूशचत करतात. दुसऱ्या बाजूने गरीबी ही दुःखर्मय आहे, या बदु्धर्मताला ते 
र्महत्त्वाचे स्थान देतात. (Ⅵ-Ⅲ-4(1)]; Ⅶ-Ⅲ-1 इत्यादी) आशण पुढे जाऊन बुद्धाची दुःखाची संकल्पना 
भौशतक असल्याचे सागंतात. [(Ⅵ-Ⅲ-4-(1)] गशरबीच्या जोडीनेच आंबेडकर वगमसंघषाचाही शवचार 
करतात (Ⅲ-Ⅲ-4) आशण असाही सवाल करतात की, जर जगात शोषण आहे, श्रीर्मंत अशधक श्रीर्मंत होत 
आहेत, तर गरीब अशधक गरीब होत आहेत असे म्हटल्यारु्मळे र्माक्सम शनराशावादी ठरत नाही; तर या जगात 
दुःख आहे असे म्हटल्याने बुद्ध शनराशावादी कसा ठरतो? [(Ⅵ-Ⅲ-4(3)] “तत्त्वज्ञानंी फक्त जगाचा 
शनरशनराळ्या पद्धतीनं अथम लावला आहे. पण िश्न आहे तो जग बदलण्याचा” या र्माक्समवचनाचीच 
पडछाया आंबेडकराचं्या ‘जगाचा उगर्म स्पि’ करणे हे धर्माचे ियोजन असते, तर जगाची पनुरमचना करणे हे 
धम्र्माचे ियोजन असते” या वचनात (Ⅳ-Ⅰ-3) पडलेली शदसते. या साऱ्यातून रावसाहेब कसबे म्हणतात. 
त्यािर्माणे आबंेडकराचं्या बदु्धही र्माक्समसदृश बदु्ध झाला आहे हे स्पि शदसते. पण या र्माक्समसादृशालाही 
ज्या र्मयादा आहेत- केवळ ऐशतहाशसक नव्हे तर तास्त्वकही- त्या र्माडंण्याच्या बाबतीत कसब्यानंी फारशी 
स्पिता दाखशवलेली शदसत नाही. पण कधीतरी या र्मयादा स्पिपणे र्माडंण्याचीही गरज आहे. 
 

आंबेडकराचंा बदु्ध र्माक्समपेिा दोन र्महत्त्वाच्या बाबतीत वगेळा शदसतो. एकतर आबंडेकराचंा बदु्ध 
जरी जन्र्मजरार्मरण-व्यापी आध्यास्त्र्मक दुःखापेिा; भौशतक दुःखाला र्महत्त्वाचे र्मानत असला, आशण या 
भौशतक दुःखाचा शवचार करताना गरीबी आशण वगमसंघषम याचें नाव ेजोडत असला तरी त्याचें कारण तो पुन्हा 
तृष्ट्णेतच शोधतो. गशरबीचे दुःख आशण वगमसंघषम नाशहसा करण्यासाठी तृष्ट्णेचा नाश नव्हे, पण तृष्ट्णेचे 
शनयर्मन करायला बदु्ध सागंतो. म्हणजेच धम्र्म हा व्यवस्था- पशरवतमनाचा, जगाच्या पुनरमचनेचा र्मागम असला 
तरी तृष्ट्णेचे शनयर्मन हा या र्मागाचा र्महत्त्वाचा भाग आहे- त्याला एक स्वतंत्र र्मूल्य आबंेडकराचं्या 
नवबौद्धयानात आहे, तसे र्माक्समवादात आहे का? 
 

दुसरा र्महत्त्वाचा भेदही याच्याशीच शनगडीत, पण नैशतकतेच्या संदभातला आहे. रावसाहेब 
कसब्याचें र्महत्त्वाचे शनरीिण आहे की, ‘धम्र्म’ म्हणून आंबडेकरानंा अशभिेत असलेली नीती व्यस्क्तगत नव्हे, 
तर सार्माशजक होती. कसब्याचें असेही शनरीिण आहे की, नीतीची सर्माजसापेि उत्पत्ती त्यानंा र्मान्य होती. 
इतकेच नव्हे, तर नैशतक शक्तीवर सार्माशजक-आर्तथक संबधंाचंा कसा िभाव पडतो, ते शोधण्याच्या 
संदभात आबंेडकर ऐशतहाशसक भौशतकवादी पद्धती स्वीकारत असावते; असेही कसबे दाखशवतात. तरीही 
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एक भेद राहतो. र्माक्समने नीतीच्या, म्हणजे नीशतकल्पनाचं्या सर्माजसापेि उत्पत्तीचा शवचार र्माडंला, पण 
नीतीच्या सर्मथमनीयतेचा ताशत्त्वक िश्न स्वतंत्रपणे हाताळला नाही; प्रकवा तसा तो हाताळता येणारच नाही 
असे र्मानले. पण हे दोन िश्न वगेळे आहेत-नीतीच्या उत्पत्तीचा िश्न ऐशतहाशसक प्रकवा सर्माजशास्त्रीय आहे, 
तर नीतीच्या सर्मथमनीयतेचा िश्न ताशत्त्वक आहे याचे भाग आंबेडकरानंा असाव े असे शदसते. त्यारु्मळे 
नीतीच्या सर्मथमनीयतेचा िश्नही त्यानंी स्वतंत्रपणे हाताळलेला शदसतो. नीती ही र्मानवजातीच्या 
कल्याणाशी सािात शनगशडत आहे, नीतीचे र्मूल्य जवळजवळ स्वायत्त आहे, हे आबंडेकराचें या िश्नाला 
उत्तर आहे. आशण हा िश्न र्माक्समर्मध्ये अनुत्तशरत असला तरी बधु्दार्मध्ये अनुत्तशरत नाही, हे आंबेडकरानंी 
सूशचत केले आहे. 
 

तेव्हा आंबेडकराचंा बुद्ध जर र्माक्समच्या खूप जवळ येणारा होता, तर आंबेडकर सरळसरळ 
र्माक्समवादीच का झाले नाहीत? या िश्नाला एक ताशत्त्वक उत्तर असे देता येईल : बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानात 
तृष्ट्णेच्या शनयंत्रणावर असलेला भर तसेच नैशतकतेवर एक स्वायत्त, र्मानवी कल्याणाचे सािात संबदं्ध र्मूल्य 
म्हणून असलेला भर या गोिी त्यानंा र्माक्समवादात आढळल्या नाहीत. इतकेच नव्हे, तर र्माक्समवादी व्यवहार 
या गोिींशी शवसंगतही ठरू शकतो (व अशा व्यवहाराला र्माक्समवादी उपपत्तीतही परेुसा वाव आहे) असे 
त्यानंा आढळले असाव.े त्यारु्मळे र्माक्समवादी चौकटीत बदु्धाचा कुठेतरी इशतहाससापेि सर्मावशे करण्यापेिा 
जसा भारतीय र्माक्समवादी करतात- बौद्धधर्माच्या नवर्माडंणीत र्माक्समवादी घटक सर्माशवि करण्याचा र्मागम ते 
स्वीकारतात. हा र्मागम स्वीकारतानाही ते परंपरागत बदु्ध व र्माक्सम या दोन्हींतील काही घटक वगळून 
त्याचं्या सार्मथ्यमस्थानाचंा सर्मन्वय करतात. 
 

आंबेडकरानंी साशंगतलेला बुद्धाचा धम्र्म, र्माक्समवादाच्या जवळचा आहे, आशण म्हणूनच धर्मापेिा 
सवमस्वी वगेळा आहे असे सुचशवले जाते. स्वतः आंबेडकरानंीही धर्मम आशण धम्र्म यातं स्पि फरक केला आहे 
आशण म्हणून आंबेडकराचें नवबौद्धयान सर्मजून घेताना या फरकाचाही शवचार केला पाशहजे. 
 
धमु आणि धम्म 
 

डॉ. आंबेडकरानंी धर्मम (Religion) आशण धम्र्म यातं केलेला फरक र्महत्त्वाचा आहे, यात शकंा 
नाही. पण येथे हेही लिात घेतले पाशहजे की, हा फरक जास्त येणार नाही. कारण खुद्द आंबेडकरानंीच ‘द 
बुद् अडँ णहर् धम्म’ या पुस्तकात अनेक शठकाणी Religion हा शब्द बुद्धाला अशभिेत असलेल्या धम्र्माला 
उदे्दशून ही वापरला आहे आशण पुढे जाऊन धर्मांतरानंतर एकाच र्मशहन्याने त्यानंी काठर्मांडू येथे जागशतक 
बौद्ध धर्ममपशरषदेच्या उद् घाटन सर्मारोहात जे भाषण केले त्याची सुरूवातच अशी केली की, बुशद्धझर्म हा 
सवमश्रेष्ठ धर्मम आहे आशण हा केवळ एक धर्ममच नसून एक श्रेष्ठ सार्माशजक शसद्धातं आहे हे जगजाहीर 
करण्यासाठी ते या पशरषदेत उपस्स्थत झाले आहेत. (Dr. Ambedkar, Life and Mission, Chap. 
ⅩⅩⅦ) ‘धर्मम’ आशण ‘धम्र्म’ यातला फरक जर िर्माणाबाहेर ताणला, तर आंबेडकरानंी धर्मांतर केले असेही 
म्हणता येणार नाही. कारण धर्मांतर म्हणजे एक धर्मम सोडून दुसरा धर्मम स्वीकारणे. आबंेडकरानंी प्रहदूधर्माचा 
त्याग केला, दुसरा धर्मम स्वीकारला नाही, धम्र्म स्वीकारला; त्यानंी र्मागान्तर केले, धर्मान्तर नव्हे, असे 
म्हणाव ेलागेल. 
 

खरे तर एकीकडे बुशद्धझर्म हा धर्ममच नाही, आशण दुसरीकडे बुशद्धझर्म हा सवमश्रेष्ठ धर्मम आहे हे 
आंबेडकराचं्या शवचारातले एक िंि आहे आशण ते नीटपणे सर्मजून घेतले पाशहजे. िथर्म आंबेडकर धर्मम 
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आशण धम्र्म यातं फरक का करत होते, ते स्पि झाले पाशहजे. एकतर बहुतेक युरोशपयन ईश्वरशास्त्रज्ञ, हे 
ईश्वरवादी धर्मालाच धर्मम र्मानायला तयार होते आशण म्हणून बशुद्धझर्मसारखा शनरीश्वरवादी पंथ हा त्याचं्या 
दृिीने धर्मम ठरत नव्हता. पण यावर ‘शनरीश्वरवादी धर्मम असू शकतो’ हे ठासून सागंणे हेही एक उत्तर असू 
शकते आशण अनेक धर्ममप्रचतकानंी ते शदले आहे. आबंेडकरानंी केलेला दुसरा फरक म्हणजे अनेक 
ईश्वरशास्त्रज्ञाचं्या र्मते धर्मम ही वैयस्क्तक बाब आहे. पण धम्र्म ही वैयस्क्तक बाब र्मानणे धम्र्माच्या र्मूलभतू 
स्वरूपाशीच शवसंगत आहे. हा फरक र्महत्त्वाचा आहे, पण तो पुन्हा पशहल्या फरकाशी नेऊन शभडवता येतो. 
ईश्वरवादी धर्मात र्माणूस आशण ईश्वर याचंा संबधं हा कें द्रस्थानी असतो, तर र्माणूस आशण र्माणूस याचंा 
संबंध दुय्यर्म प्रकवा आनुषशंगक असतो. त्यारु्मळे त्या त्या व्यक्तीचा धर्मम, म्हणजे त्या त्या व्यक्तीचा 
उपासनापद्धतीिारा येणारा ईश्वराशी सुटासुटा संबधं, म्हणून वैयस्क्तक र्मानता येतो. धम्र्मात र्मात्र र्माणसू 
आशण र्माणूस याचं्यातला याच जगातला सदाचाराचा, र्मतै्रीचा, िेर्माचा संबधं हा कें द्रस्थानी असतो, आशण 
ईश्वर, िह्म, परलोक यासंारख्या गोिींना त्यात एकतर दुय्यर्म स्थान असते, प्रकवा नसतेच. बुद्धाने ईश्वर 
प्रकवा िह्म नाकारले व तथागताच्या र्मरणोत्तर अस्स्तत्वाच्या िश्नावर र्मौन पाळले, याचा आधार 
आंबेडकरानंी घेतला आहे. र्मानवी भौशतक दुःखाच्या शनरासाचा िश्न व या िश्नाला सार्माशजक नीतीच्या 
भाषेतील उत्तर हे धम्र्मात कें द्रस्थानी आहे. पुढे जाऊन धम्र्म म्हणजे नीती असेही सर्मीकरण आंबेडकरानंी 
र्माडंले आहे व पुढे असेही म्हटले आहे की, (ईश्वरवादी) धर्मात नीतीचे सर्मथमन करण्यासाठीही ईश्वर 
लागतो, धम्र्मात र्मात्र नीतीचे सर्मथमन ईश्वरवादाच्या आधारे केले जात नाही तर नीतीचा र्मानवी कल्याणाशी 
सािात संबधं जुळतो, असे र्मानले जाते. 
 

पण सार्माशजक नीतीचे स्वायत्त र्मूल्य र्मानणारा जीवनर्मागम म्हणून धम्र्माचे वगेळेपण र्मान्य केले, तरी 
आंबेडकर शतथेच थाबंत नाहीत हे लिात घेतले पाशहजे. धम्र्म म्हणजे केवळ नैशतकतेचा र्मागम नव्हे, तर 
त्यात नैशतकतेला एक पणवत्र (Sacred) व सावुभौम (Universal) र्मूल्य र्मानलेले असते, असेही ते सागंतात 
(Ⅳ-Ⅰ-6) बुद्धाच्या धम्र्माला आंबेडकर अनेकदा धमु म्हणण्यास स्वतःच िवृत्त होतात. त्यार्मागे त्याचंी हीही 
भशूर्मका कारणीभतू असावी. तेव्हा धम्र्म या शब्दाच्या वापराबाबत शवशषे आग्रह धरला नाही, तर 
आंबेडकरानंा अशभिेत असलेला धर्मम आशण धम्र्म यातंला फरक ईश्वरकें द्री धर्मम आशण र्मानवकें द्री धर्मम 
यासंारख्या शब्दातंही व्यक्त केला जाऊ शकेल. 
 

या र्मानवकें द्री धर्माची प्रकवा धम्र्माची आणखीही काही वैशशष्ट्ये आंबेडकरानंा अशभिेत असावी. 
उदाहरणाथम, ईश्वरकें द्री धर्मात श्रद्धावादाला वाव असेल, तर र्मानवकें द्री धर्मात बुशद्धवादाला. या 
बुशद्धवादातच सत्यशोधकी वृत्ती व न्यायबदु्धी याचंा अतंभाव होईल. साहशजकच अनीती व अन्यायाला शवरोध 
व नीती व न्याय याचंी िशतष्ठापना ही र्मानवकें शद्रत धर्माची एक रु्मख्य िेरणाच असेल. ईश्वरवादी धर्मातील 
श्रद्धावाद व त्याचबरोबर येणारी व्यस्क्तपूजा ही रु्मळात स्स्थशतवादाला पोषक असल्याने अशा धर्मात 
व्यवस्था-पशरवतमनाची शक्ती कर्मी िर्माणात असेल, तर र्मानवकें द्री धर्मात ती शक्ती त्याच्या स्वरूपातच 
अंतभूमत असेल. धम्र्माची अशी काही वैशशष्ट्ये आंबेडकरानंी र्माडंली आहेत प्रकवा सूशचत केली आहेत. 
 

पण यातून धम्र्माचे जे स्वरूप िकट होते, ते यापेिा जास्त ताणता येणार नाही. उदा. धम्र्म हा 
धर्मापेिा पूणम वगेळा असल्याने, धम्र्म ही कल्पना धार्तर्मक नसून सवमस्वी वगेळ्या िकारची उदा. राजकीय 
आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. रावसाहेब कसब्यानंी तसे धाडस केले आहे असे वाटते. आंबेडकरानंा 
धम्र्माला उपयोग शासन म्हणनू करायचा होता, धम्र्म आशण शासनसंस्था यातं त्यानंी अिैत र्मानले होते, असे 
कसब्यानंी सुचशवले आहे. (आंबेडकर आशण र्माक्सम, पृ. १४६) कसब्याचेंच सूत्र आणखी पुढे नेऊन की 
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काय, अलीर्म वकीलानंी ‘आंबेडकरानंी धम्र्माचे राजकीयीकरण केले’ असे शवधान केले आहे. (र्महात्र्मा 
आशण बोशधसत्त्व, पृ. १२७). 
 

धम्र्मशवषयीच्या या दृशिकोणात एक र्महत्त्वाची अडचण आहे. एक तर धम्र्माने शासनसंस्थेची जागा 
घ्यावी असे आंबेडकरानंी कुठेही म्हटलेले नाही. तर धम्र्म हे शासनससं्थेचे साधन (Instrument) बनले 
पाशहजे ही अपेिा व्यक्त केली आहे. (Ⅳ-Ⅰ-2) आशण या दोन भशूर्मकारं्मध्ये फरक आहे. हा फरक पसूुन 
टाकायचा ियत्न केला तर ‘आंबेडकरानंी तत्त्व आशण शनयर्म यातंील फरकाच्या आधारे प्रहदूधर्माच्या 
बाबतीत जो आिेप घेतला तोच आिेप बौद्ध धर्मालाही लागू होईल. धर्मम ही तत्त्व सागंणारी बाब असू शकते, 
शनयर्म घालून देणारी नव्हे. ती शनयर्म घालून देणारी बाब झाली की तो धर्मम राहत नाही, तर कायद्याच्या 
िातंात तो हस्तिेप ठरतो. प्रहदूधर्मम हा शवशधशनषेधाचें जाळे आहे; तो धर्मम नसून वगीय नीतीला शदलेले 
कायद्याचे रूप आहे, हा आबंेडकराचंा प्रहदुधर्माच्या बाबतीतला एक ठळक आिेप त्यानंी ‘Annihilation of 
Caste’ या पसु्तकात र्माडंला होता (पृ. ९७). तत्त्व आशण शनयर्म याचं्यातील फरकाचा आधार त्यानंी पुन्हा 
‘द बुद्ध अँड शहज धम्र्म’ र्मध्ये अप्रहसेचे स्पिीकरण करताना घेतला आहे. अप्रहसेला बदु्धाने तत्त्व म्हणून 
र्मान्यता शदली, शनयर्म म्हणनू नव्हे असे त्याचें िशतपादन आहे. (Ⅳ-Ⅲ-2). यावरून बुद्धाचा धम्र्म हीसुद्धा 
सर्माजावर काही शनयर्म लादू पाहणारी िणाली नाही, तर सार्माशजक नीशतच्या तत्त्वाचंा पुरस्कार करणारी 
एक धार्तर्मक/सासं्कृशतक िणाली म्हणनूच आंबेडकरानंा अशभिेत असली पाशहजे हे स्पि शदसते. साहशजकच 
बुद्धसुद्धा सर्माजावर काही शनयर्म लादू पाहणारा शासक म्हणून नव्हे; तर सार्माशजक नैशतक तत्त्वानंा 
उदेशक म्हणूनच त्यानंा अशभिेत आहे. 
 

बुद्धाचा धम्र्म हा तरीही शासनसंस्थेचे साधन (प्रकवा खरे तर आधार) बनू शकेल आशण तो बनायला 
हवा, असे आबंेडकराचें र्मत आहे. याचा अथम एवढाच की, धर्माने साशंगतलेली तत्त्व े हीच शासनसंस्थेची 
र्मागमदशमक तत्त्व ेबनू शकतात व बनायला हवीत. धम्र्म हेच शासन व्हायला हवे, असा त्याचा अथम नाही. धम्र्म 
आशण शासन यातं आंबेडकर गल्लत करीत नाहीत, र्मात्र त्याचें कायम पुथकपणे नव्हे तर परस्परपूरकपणे 
चालले पाशहजे असे त्याचें म्हणणे शदसते. धर्मांतराची सासं्कृशतक चळवळ आशण दशलताचं्या राजकीय 
हक्काचंी चळवळ या आंबेडकरानंी अशाच परस्परपूरकपणे हाताळल्या. त्यातं गल्लत केली नाही हे इथे लिात 
घेण्यासारखे आहे. 
 

एकीकडे बुशद्धझर्म हा धर्मम नसून धम्र्म आहे, तर दुसरीकडे बुशद्धझर्म हा सवमश्रेष्ठ धर्मम आहे या 
आंबेडकराचं्या शवचारिंिाला आणखी काही पदर असू शकतील. बौद्धधर्माचे आवाहन भावशनक स्तरावरही 
सवमसार्मान्य र्माणसापयंत पोहोचले पाशहजे. म्हणनू इतर धर्मातल्यािर्माणे काही अद् भतुकथा आंबेडकरानंी 
त्याचं्या बुद्धचशरत्रात राहू शदल्या असतील. र्मूळ पालीबौद्ध वाङ र्मयात जेवढ्या अद् भतु कथा, परलोक, 
पुनजमन्र्माच्या कथा आशण देवदेवताचं्या कथा आहेत, त्याच्या शताशंानेही आबंडेकरानंी राहू शदलेल्या 
नाहीत, याचे श्रेय त्यानंा द्यायला पाशहजे. धर्माची चौकट स्वीकारूनही आंबेडकर त्याला जे रूप देऊ पाहात 
होते ते इहवादी र्मानवताधर्माचे होते. परंपरागत बौद्ध धर्माशी काही िर्माणात तडजोडी करण्यातून 
आंबेडकराचंा जो ‘बौद्ध धर्मम’ साकार होतो, त्यापेिा परंपरागत बौद्धधर्माशी शवरोध पत्करूनही त्यानंी ज्या 
‘धम्र्मा’चा पुरस्कार केला, तोच घेऊन आपल्याला पुढे जाव े लागेल. भारतीय दशमनाचं्या संदभात 
बुद्धलोकायत सर्मन्वय तर जागशतक संदभात बदु्ध र्माक्सम सर्मन्वय हेच या आंबेडकरी बौद्धधम्र्माचे, 
आंबेडकरी नवबौद्धयानाचे स्वरूप असाव ेलागेल. 
 



 
अनुक्रमणिका 

♦♦ 
 
टीपा : 

१. बुद्धाला अशभिेत असलेल्या कर्ममशसद्धातंाची ही र्माडंणी शभिु संघरशित यानंी आपल्या ‘Three 
Jewels’ या पुस्तकात केली आहे. (पृ. ६९-७०) र्माणसाला येणारे सुखदु:खानुभव ऋतु, वीज, 
र्मने-कर्मम व धर्ममशनयत अशा पाच शनयर्मानंी शनयंशत्रत होतात. कर्मम हे फक्त एक आहे, एकरे्मव नाही 
अशी ही र्माडंणी आहे. ऋतुशनयर्म, वीजशनयर्म इत्यादींचा उल्लेख आंबेडकरानंीही केला आहे. (III-
III-6) 

२. िा. अलीर्म वकील यानंी ‘र्महात्र्मा आशण बोशधसत्त्व’ या पुस्तकात असे अनेक आिेप घेतले आहेत. 
(पृ. ११६) 
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राज्यघटनाणवर्यक 
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वेस्टनम शवद्यापीठ, शशकागो येथे अध्ययन आशण एस. जे. डी. (डॉक्टर इन् ज्युशरडीकल सायन्स) ही पदवी. पुणे शवद्यापीठाचे ि-कुलगुरू आशण 
शवद्यापीठ अनुदान र्मडंळाचे राष्ट्रीय फेलो म्हणून कायम. चार गं्रथ व अनेक शोधशनबंध िशसद्ध. दजेदार र्मराठी र्माशसकातूंन लेखन िकाशशत. 
 
१८ 
 
डॉ. आंबेडकर आणि राज्यघटना 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटना पशरषदेच्या र्मसुदा सशर्मतीचे अध्यि होते. घटना पशरषदेच्या िथर्म 
सभासदापंकैी ते एक होत. परंतु ते ज्या र्मतदारसंघातून सशर्मतीवर शनवडून आले होते, तो र्मतदारसंघ 
फाळणीनंतर पाशकस्तानात गेल्याने त्याचें सभासदत्व संपुिात आले. घटना पशरषद ही सवम शवचाराचें 
िशतशनशधत्व करणाऱ्याचंी असावी, या हेतूने काँगे्रस पिानेच बाबासाहेबाना रंु्मबई राज्यातून पनु्हा पशरषदेत 
शनवडून आणले. बाबासाहेब हे काँगे्रस पिाचे टीकाकार आशण राजकीय शवरोधक म्हणून ओळखले जात. 
त्यारु्मळे आपली र्मसुदा सशर्मतीचे अध्यिपदी शनवड झाली याबद्दल त्यानंा स्वतःला आश्चयम वाटले. र्मसुदा 
सशर्मतीचे सात सदस्य होते. परंतु घटनेच्या र्मसुद्याबाबतची सवम जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंीच 
पार पाडली असे म्हणायला हरकत नाही. श्री. टी. टी कृष्ट्णर्माचारी यानंी आपल्या भाषणात हा रु्मद्दा स्पि 
केला, ते म्हणाले, “र्मसुदा सशर्मतीच्या सात सभासदापंकैी एकाने राजीनार्मा शदला. एका सभासदाचे शनधन 
झाले, एक अरे्मशरकेत होता आशण एक सभासद राज्याच्या राजकारणात गंुतला असल्याने वळे देऊ शकला 
नाही. आणखी एक-दोन सभासद शदल्लीपासून दूरच्या गावचे असल्याने सशर्मतीच्या बैठकींना येऊ शकले 
नाहीत. शवेटी र्मसुदा तयार करण्याचे सवम कार्म डॉ. आंबेडकरानंाच कराव े लागले” (घटना पशरषद 
वादशववाद, खंड ७, पृ. २३१). डॉ. आंबेडकराचें ऋण र्मान्य करूनही एक गोि स्पि करायला हवी की, 
राज्यघटना ही कोणाही एका व्यक्तीची शनर्तर्मती असू शकत नाही. आशण असता कार्मा नये. र्मनुस्र्मृतीशी 
तुलना करून भारताच्या राज्यघटनेला ‘आंबेडकर स्र्मृती’ असे संबोधणे हे लोकशाही िशियेच्या 
बाशंधलकीशी सुसंगत होणार नाही. कारण एका राष्ट्राच्या राज्यघटनेत त्या राष्ट्राच्या सार्माशजक आकािंा, 
िेरणा आशण गरजा िशतप्रबशबत व्हाव्या लागतात. घटना तयार करणे ही एक िशिया आहे, आशण त्या 
िशियेत अनेकाचंा सहभाग असणे अशनवायमच असते. म्हणून जसे या राज्यघटनेचे सवम श्रेय कुणाही एका 
व्यक्तीस देता येत नाही; तसेच शतच्याबद्दल कुणाही एका व्यक्तीस जबाबदारही धरता येणार नाही. डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकरानंा राज्यघटनेचे शशल्पकार म्हणून संबोधले जाते. ते तसे होते, यात शकंा नाही. परंतु 
रू्मळ शशल्प हे र्मात्र राष्ट्रीय चळवळीत तयार झाले होते, हे नाकारता येणार नाही. घटना सशर्मतीत अनेक 
सभासद होते. अनेक शवचाराचें तसेच अनेक शवचारिणालींचे. त्यार्मध्ये काही रु्मद्यावंर तीव्र र्मतभेदही असत. 
या सवम शवचारारं्मधून सवांना र्मान्य होईल अशा तरतुदी तयार करण्याचे कार्म र्मसुदा सशर्मतीचे होते, आशण ते 
करण्यात डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर याचंा प्रसहाचा वाटा होता यात शकंा नाही. डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर हे 
अथमशास्त्रज्ञ होते, तसेच शनष्ट्णात कायदेपशंडतही होते. शशवाय सर्माजातील पददशलताचं्या, सर्मतेच्या उभ्या 
केलेल्या एका र्मोठ्या आंदोलनाचे िवमतक होते. संशवधानाशवषयीची जबाबदारी पार पाडताना या शतन्ही 
भशूर्मकाचें शर्मश्रण त्याचं्या नेतृत्वात आलेले शदसते. परंतु सशंवधानातल्या सवमच तरतुदी आंबेडकरानंा 
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वैयस्क्तकरीत्या र्मान्य होत्या, असे म्हणता येणार नाही. संशवधान कायास्न्वत झाल्यावर काही वषातच ती 
जाळण्याइतका संताप, बाबासाहेबानंा त्या सशंवधानाचा आला, यावरून हे स्पि आहे. 
 
संणवधानातील प्रमुख अगें 
 

१. ससंदीय लोकशाही २. रू्मलभतू हक्क आशण त्याकरताची न्यायालयीन यंत्रणा, ३. र्मागमदशमक तत्त्व े
४. कें द्र-राज्य संबधं आशण ५. घटना दुरुस्ती ही होत. राज्यघटना फार तपशीलात शलशहली गेलेली 
असल्याने ती खूप बोजड आहे. त्यात ३९५ कलरे्म व आठ पशरशशिे रु्मळात होती. आज त्यात २ पशरशशिाचंी 
भर पडली आहे. सशंवधान इतके तपशीलयुक्त होण्याचे एक कारण असे की, अनेक शिशटश राजवटींतील 
शहतसबंंधी गटानंा संरिणाचे आश्वासन द्याव े लागले. आय.सी.एस. अशधकारी, अँग्लो इशंडयन्स, 
संस्थाशनक, सरकारी सनदी नोकर या सवांबाबतच्या तरतुदी संशवधानात घ्याव्या लागल्या. तसेच 
संशवधानात कें द्र शासनाबरोबरच राज्याचं्या घटनाही सर्माशवि आहेत. शशवाय अल्पसंख्य, अनुसूशचत जाती 
वगैरेंबाबतच्या तरतुदी कराव्या लागल्या. 
 

डॉ. आबंेडकरानंी घटना सशर्मतीत बोलताना म्हटले होते : या राज्यघटनेची ित हातात पडल्यावर 
घटनाशास्त्राचा शवद्याथी िथर्म दोन िश्न शवचारील. १. राज्यघटनेत कुठल्या िकारची शासनपद्धती 
स्वीकारण्यात आली आहे? आशण २. राज्यघटना कुठल्या िकारची आहे? (घटना पशरषद वादशववाद, खंड 
७, पृ. ३१-३२) 
 

संशवधानात ससंदीय लोकशाहीची पद्धत स्वीकारण्यात आली आशण हे संशवधान संघराज्यीय 
पध्दतीचे आहे. सासंदीय लोकशाही आशण अध्यिीय पद्धती यातंील फरक आंबेडकरानंी आपल्या भाषणात 
शवशद करून साशंगतला. अरे्मशरकेत अध्यि िरु्मख असतो आशण िशासनाची सवम जबाबदारी त्याच्यावर 
असते. र्मात्र आपल्या सशंवधानात अध्यिाची भशूर्मका इंग्लंडच्या राज्यघटनेतील राजासारखी असते, असे 
त्यानंी साशंगतले. अरे्मशरकन अध्यिावर त्यानंी नेर्मलेल्या शचटणीसाचा सल्ला र्मानण्याचे बधंन नसते पण 
भारतातील अध्यिानंा र्मात्र र्मंशत्रर्मंडळाच्या सल्लानेच कार्म कराव ेलागेल. (घटना सशर्मती वादशववाद, खंड 
७, पृ. ३२-३३ खंड सात) या भाषणात डॉ. आंबेडकरानंी सासंदीय लोकशाहीची तत्त्व े साशंगतली आशण 
र्मंशत्रर्मंडळ हे सभागृहाला जबाबदार असते, हे तत्त्व आग्रहाने र्माडंले. भारतातील अध्यि हा र्मशंत्ररं्मडळाच्या 
सल्ल्याने बाधंील आहे का? हा िश्न भारतात अनेक वष े वादग्रस्त होता. स्वतः पशहले राष्ट्राध्यि डॉ. 
राजेंद्रिसाद यानंी या िश्नावर संशोधन व्हाव े असे शवधान, १९५८ र्मध्ये इंशडयन लॉ इस्न्स्टयूटच्या 
इर्मारतीची कोनशशला बसशवताना लॉ इस्न्स्टयूटला उदे्दशून केले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती हे र्मंशत्रर्मंडळाच्या 
सल्ल्याने वागण्यास बाधंील आहेत, असे सवोच्च न्यायालयानेही साशंगतले (सर्मशरेप्रसग शव. पंजाब राज्य, 
ऑल इशंडया शरपोटमर १९७४ : सवोच्च न्यायालय प.ृ २१९२). याबाबत र्मूळ सशंदग्धता होती; याचे कारण 
पंशडत नेहरू तसेच डॉ. आबंेडकर यानंा असे वाटले होते की, याबाबत योग्य ते संकेत शनर्माण होतील. 
राज्यघटनेत सवमच शनयर्म शलशखत असू शकत नाहीत. काही शनयर्म हे संकेतावरच आधाशरत असतात. परंतु 
१९७६ र्मध्ये ४२ व्या घटना दुरुस्तीने ही सशंदग्धता काढून टाकण्यात आली आशण अध्यिाने र्मंशत्रर्मंडळाच्या 
सल्ल्यानेच वागले पाशहजे, अशी स्पि तरतूद करण्यात आली. र्मात्र याला आजही अपवाद आहेतच. उदा. 
पंतिधानाचंी नेर्मणूक करण्याचा अशधकार अध्यिानंा आहे. या अशधकाराचा वापर र्मशंत्ररं्मडळाच्या सल्ल्याने 
कसा करणार? कारण पंतिधान नाही तर र्मंशत्रर्मंडळही नसणार. तेव्हा याबाबत अध्यिानंा स्वातंत्र्य 
(discretion) देण्यावाचून गत्यंतरच नव्हते. याबाबत बोलताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले : “पंतप्रधानाचं्या 
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नेमिुकीबाबत मात्र अध्यक्षानंा स्वातंत्र्य देण्यावािूंन गत्यतंर नाही. अध्यक्षाना स्वातंत्र्य द्यायिें नसेल तर 
सभागृहालािं पंतप्रधानािंी णनवड करण्यािंा अणधकार द्यावा लागेल. माझ्या मते यािंी गरर् का नाही; 
कारि र्र अध्यक्षानी िुंकीिंी नेमिूक केली तर सभागृह त्याणवरूध्द अणवर्श्ासािंा ठराव पास करून ती 
नेमिूक रि करू शकेल” (घटना पणरर्द वादणववाद, खंड ७, पृ. क्र. ११५८, णशबाराव खंड ५, पृ. ३७७). 
 

र्मंत्र्याशवरुद्ध पदच्युतीचा ठराव आणण्याच्या तरतुदीसही आंबेडकराचंा शवरोध होता. कारण तशी 
काही गरज नव्हती. जर एखाद्या र्मंत्र्याने सभागृहाचा शवश्वास गर्मावला प्रकवा जर त्याचे िशासन स्वच्छ 
नसले तर त्याला काढून टाकणे शक्य होईल. कारण, ित्येक र्मंत्री राष्ट्रपतीच्या र्मजीनुसार (during the 
pleasure of the president)कार्म करणार होता. (घटना वादणववाद खंड ७, पृ. ११८५-८६) गुन्हेगार 
व्यक्तींना र्मंशत्ररं्मडळात स्थान असू नये असा शवचार घटना पशरषदेत र्माडंण्यात आला. त्या संदभात 
बोलताना बाबासाहेब म्हणाले की, याबाबत कायद्याची तरतूद करून फारसा उपयोग होत नाही. र्मंत्र्यानंी 
आपल्या इस्टेटीबद्दलचे शनवदेन द्याव,े अशीही तरतूद असावी असे म्हटले गेले. त्याही बाबतीत 
बाबासाहेबाचें हेच म्हणणे होते की, अशी तरतूद असली तरी त्यात अनेक पळवाटा शोधल्या जाऊ शकतात. 
याशवरुद्धचा खरा उपाय म्हणजे लोकर्मत तयार करणे. भ्रिाचार प्रकवा गुन्हेगार याबाबत दोषी असलेल्या 
व्यक्तीस र्मंत्री होताच येणार नाही. तशा व्यक्तींच्या नेर्मणकुीची शशफारसच पंतिधानानंा प्रकवा रु्मख्यर्मतं्र्यानंा 
करता येणार नाही. याकशरता लोकर्मताचा अंकुश आवश्यक असेल (शशबाराव खंड ५, पृ. ३७८). 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी दशलताचंी चळवळ उभी केली होती. ज्या वगाला हजारो वष े
स्वाशभर्मान म्हणजे काय र्माहीत नव्हते; ज्यानंा जनावरापेंिाही वाईट वागणकू रु्मकायाने सहन करण्याची 
सवय लागली होती, त्यानंा आपल्या हक्काची जाणीव देणे; त्याचं्यात आत्र्मशवश्वास शनर्माण करणे आशण 
स्वतःच्या आत्र्मिशतष्ठेची जाणीव त्याचं्यात शनर्माण करणे, हे अती कठीण असे कायम त्यानंी हाती घेतले होते. 
त्यारु्मळे लोकशाहीवर त्याचंा शवश्वास होता. लोकर्मत तयार करून लोकशाही िशियेनुसार कायद्याच्या 
र्माफम तच न्याय शर्मळावा, हे त्याचं्या चळवळीचे सूत्र होते. हा लोकशाहीवरील शवश्वास त्यानंी संशवधानाच्या 
अनेक तरतुदींच्या संदभात व्यक्त केला होता. राज्यघटनेत र्मलूभतू हक्काचंा जाहीरनार्मा असावा, हे 
सशर्मतीत एकर्मताने ठरले होते. १९३२ च्या कराची काँगे्रसर्मध्ये नेहरू सशर्मतीने शशफारस केलेल्या र्मूलभतू 
हक्कानंा एका ठरावािारे र्मान्यता देण्यात आली. या जाहीरनाम्यात अनेक सार्माशजक हक्काचंा सर्मावशे होता. 
यापकैी अनेक हक्क जागशतक र्मानवी हक्काचं्या जाहीरनाम्यात संयुक्त राष्ट्रसंघातफे पुढे र्माडंण्यात आले 
होते. राज्यघटनेत त्याचा सर्मावशे करताना ज्या हक्काचंी कायमवाही करताना काही सर्माशजक व आर्तथक 
व्यवस्थेतले बदल अशभिेत होते; त्याचंी यादी र्मागमदशमक तत्त्वाचं्या स्वरूपात र्माडंण्यात आली. ित्येक १४ 
वषाखालील रु्मलाला सक्तीचे आशण र्मोफत िाथशर्मक शशिण द्याव े हे कलर्म जसे त्यात आहे, तसे 
अथमव्यवस्थेत र्मलूगार्मी घटनात्र्मक बदल व्हावते असेही म्हटले आहे. डॉ. आंबेडकरानंी राजकीय 
लोकशाही, आर्तथक व सार्माशजक लोकशाही स्थापन झाल्याशशवाय अथमपूणम होणार नाही, असा शवचार 
अनेकदा र्माडंला होता. र्मागमदशमक तत्त्वारं्मध्ये या सार्माशजक व आर्तथक लोकशाहीचा आलेख होता. ही तत्त्व े
शासनाने कायमवाहीत आणावयाची होती. ती कुठल्याही न्यायालयार्माफम त अर्मलात आणली जाणार नाहीत, 
पण ती देशाच्या राजकारभाराची र्मलूगार्मी तत्त्व ेआहेत, असे सशंवधानाच्या ३७ व्या कलर्मात म्हटले आहे. 
कलर्म ३८ िर्माणे शासनाने लोकाचं्या शहताचे संवधमन कराव ेआशण सार्माशजक व आर्तथक न्यायावर आधाशरत 
अशी सर्माजव्यवस्था िस्थाशपत करावी; असा आदेश देण्यात आला आहे. जर ही तत्त्व े न्यायालयार्माफम त 
अर्मलात आणली जाणार नाहीत तर र्मग याचं्यार्मागे कुठली शक्ती आहे? ही तत्त्व े केवळ घटनेच्या 
सौंदयमवस्तू तर नव्हेत? ती केराच्या टोपलीत टाकण्याच्या लायकीची आहेत का? असे िश्न घटनासशर्मतीत 
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आशण त्यानंतर इतरत्रही शवचारण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर यांनी याला उत्तर देताना असे 
साशंगतले, की, “जरी ही तत्त्व ेन्यायालयार्माफम त अर्मलात आणली जाणार नसली, तरी कुठल्याही पिाच्या 
सरकारची कारकीदम र्मोजायची ती, पशरर्माणे असणार आहेत. दर पाच वषानी भारताचे लोक या 
पशरर्माणावरच अशधकाररूढ पिाला पनु्हा शनवडून द्यावयाचे प्रकवा नाही ते ठरवतील.” (घटना पणरर्द 
वादणववाद खंड ७, पृ. ४१) यात बाबासाहेबाचंा लोकशाहीवरचा आशण लोकशक्तीवरचा आत्र्मशवश्वास 
व्यक्त झाला. बाबासाहेब म्हणाले तसा लोकशाहीचा आशवष्ट्कार व्हायला वळे लागणार हे शनशश्चत, पण 
गेल्या दोन शनवडणकुाचें शनकाल पाहता बाबासाहेबाचंा हा शवश्वास खरा ठरणार असे वाटू लागले आहे. 
जसजशी लोकशाही िगल्भ होईल तसतसे लोक केवळ थापावंर, खोया आश्वासनावंर, जात प्रकवा धर्मम 
याचं्या कारणास्तव र्मतदान करणार नाहीत. र्मागमदशमक तत्त्वाबंाबत सवोच्च न्यायालयाने सुरूवातीला जी 
अनुदार भशूर्मका घेतली, तीत गेल्या २० वषात जो बदल झाला; तोही बाबासाहेबाचंी भशवष्ट्यवाणी खरी 
ठरणार अशीच ग्वाही देतो. 
 

र्मूलभतू अशधकाराचं्या जाहीरनाम्यात कायद्यापढेु सवम सर्मान आहेत आशण धर्मम, जात, प्रलग, वशं या 
कारणावरून कोणाहीशवरुद्ध पिपात केला जाणार नाही, हे र्महत्त्वाचे कलर्म घालण्यात आले. केवळ 
कायद्यापुढे सवम सर्मान आहेत प्रकवा सवांना कायद्याचे सर्मान संरिण शर्मळेल एवढे सागंून भागणार नाही; 
कारण अशी हर्मी असूनही अरे्मशरकेत काळ्या लोकानंा अनेक जाचक शनबधंानंा तोंड द्याव े लागले होते. 
१८९६ र्मध्ये प्लेसी णवरूध्द फग्युसुन या िशसद्ध खटल्यात काळ्या वषाच्या लोकासंाठी वगेवगेळ्या सोयी 
केल्याने सर्मतेचा भगं होत नाही, असा शनणमय अरे्मशरकेच्या सवोच्च न्यायालयाने शदला होता. अशी वळे 
भारतात येऊ नये म्हणूनच १५ व्या कलर्मात जात, धर्मम, प्रलग, वशं या कारणास्तव पिपात करता कार्मा नये 
असा हुकूर्म देण्यात आला. परंतु ज्या सर्माजात शवषर्मतेची परंपरा होती, त्या सर्माजात केवळ कायद्याने 
सर्मानता आणनू भागत नाही. ज्यानंा पूवीच्या व्यवस्थेत हजारो वष े शशिणास व सर्मान सधंीस वशंचत 
करण्यात आले होते, त्यानंा काही वष ेतरी शवशषे संधी देणे आवश्यक होते. याकशरता र्मागमदशमक तत्त्वारं्मध्ये 
अनुसूशचत जाती, जर्मातीच्या आशण सर्माजातल्या दुबळ्या गटासंाठी शवशषे तरतुदी करण्याची जबाबदारी 
शासनावर टाकण्यात आली. (कलर्म ४६). सरकारी नोकऱ्याचं्या बाबतीत राखीव जागाचंीही तरतूद 
करण्यात आली. [कलर्म १६ (५)] राज्यघटनेत अनुसूशचत जाती, जर्मातीचा स्पि उल्लेखच आहे. परंतु 
त्याव्यशतशरक्तही लोक असे होते की, ज्यानंा सर्मानतेच्या भशूर्मकेवरून स्पधा करणे काही काळ शक्य झाले 
नसते. त्यानंा काही काळ तरी राखीव पदाचंी सोय आवश्यक होती. ‘र्मागासवगीय’ अशी शब्दयोजना कलर्म 
१६ (४) र्मध्ये करण्यात आली. आज र्मागासलेले कोण यावर खूप वाद सुरू आहे. र्मंडल आयोगाच्या 
अहवालानंतर तर हा वाद शवकोपास गेला. घटना पशरषदेतही या शब्दाचं्या वापराबाबत खूप चचा झाली 
होती. र्मात्र राखीव पदाचं्या तरतुदीला र्मागासवगीय नसलेल्या एकाही सभासदाने शवरोध केला नाही. डॉ. 
कन्हैयालाल रु्मन्शी यानंी आपल्या भाषणात या गोिीचा रु्मद्दार्म उल्लखे केला होता. र्मागासलेपणा ठरशवण्याचे 
शनकष र्मात्र शास्त्रीय पध्दतीने ठरवारेत असाच सूर होता. टी.टी. कृष्ट्णर्माचारी यानंी शवचारले की, अडाणी 
र्माणसाला स्वतःस र्मागासलेला म्हणून राखीव जागा र्मागता येईल का? डॉ. आंबेडकरानंी या चचेत 
बोलताना साशंगतले : मागासलेपिािंी स्पष्ट व्याख्या र्र केली नाही, तर राखीव र्ागा हा अपवाद न 
राहता मूळ समान संधीच्या णनयमासिं डावलण्यास कारिीभूत होईल (घटना पणरर्द वादणववाद, खंड ७, 
पृ. ७०२). 
 

डॉ. आंबेडकरानंी या संदभात दोन िश्न उपस्स्थत केले : १. र्मागासवगीय कुणास म्हणायचे? २. 
राखीव जागा आशण र्मागासलेपणा ठरशवणारे शनयर्म न्यायालयीन पुनर्तवलोकनाच्या किेत येतील का? 
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पशहल्या िश्नाचे उत्तर घटनेने; तो िश्न राज्य सरकारानंा सोडशवण्यास सागंून शदले. तर दुसऱ्या िश्नाचे 
उत्तर बाबासाहेबानंी स्वतःच होकाराथी शदले. राखीव जागाचें तत्त्व हे सर्मतेच्या तत्त्वास पूरक असे तत्त्व 
आहे. त्याचा वापर करताना, त्यारु्मळे जातीच्या जाशणवा तीव्र होणार नाहीत अशी काळजी घेतली पाशहजे 
आशण राखीव जागारुं्मळे र्मागासलेपणात शहतसबंंध शनर्माण होता कार्मा नयेत. राखीव जागाचं्या कुबड्या 
दशलत सर्माजाला फार काळ घ्याव्या लागू नयेत, असेच डॉ. आंबेडकराचें र्मत होते. सवोच्च न्यायालयाने 
१९६३ र्मध्ये बालार्ी णव. म्हैसूर (ऑल इंशडया शरपोटमर १९६३, सवोच्च न्यायालय, पृ. ६४९) या शनवाड्यात 
दोन र्महत्त्वाचे शनयर्म घालून शदले : (१) केवळ “जात” या एका शनकषावर र्मागसलेपणा ठरशवला जाऊ 
नये, (२) अध्याहून अशधक जागा प्रकवा पदे राखीव असू नयेत; कारण सर्मान संधी हे तत्त्व; आशण राखीव 
जागा ह्या अपवाद होत. राखीव जागा हा शनयर्म आशण सर्मान सधंी हा अपवाद होता कार्मा नये. राखीव 
जागाचंी संख्या ही डॉ. आंबडेकराचं्या र्मते, नेहर्मीच एकूण जागाचं्या र्मानाने अल्पच असायला हवी. डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर हे दशलतंच्या सर्मतेसाठी जन्र्मभर लढले. ते घटना पशरषदेत गेले. रु्मख्यतः दशलत 
सर्माजाच्या शहतसंबधंाचें रिण करण्याकशरता र्मसुदा सशर्मतीचे ते अध्यि झाल्यावरही, हे भान त्यानंी कधी 
सोडले नाही. भारतीय राज्यघटनेने अस्पशृ्यता नि झाली आशण शतचे पालन कुठल्याही स्वरूपात होता 
कार्मा नये; असा जो दंडक कलर्म १७ र्मध्ये घातला, त्यार्मागे बाबासाहेबाचं्या नेतृत्वाखालील चळवळीची, 
र्महात्र्मा गाधंींच्या अस्पशृ्यताशवरोधी ियत्नाचंी पाश्वमभरू्मी होती. र्मागासलेल्या सर्माजासाठी शवशषे सवलती 
देण्याच्या भारतीय संशवधानातील तरतुदी, या एकरे्मव आहेत आशण अरे्मशरकेसारख्या िगल्भ 
लोकशाहीनेदेखील या बाबतीत भारताचे अनुकरण केले आहे. कारण तेथेही, शतथल्या काळ्यानंा नोकरीत 
प्रकवा शशिणससं्थारं्मध्ये घेताना अग्रिर्म देण्याचे धोरण अर्मलात आणले जाते. संसदेत आशण राज्याचं्या 
शवधानसभारं्मध्ये अनुसूशचत जातीच्या व जर्मातीच्या लोकानंा राखीव जागा १० वषाकरता द्यायची तरतूद 
राज्यघटनेने केली. खरे म्हणजे बाबासाहेबानंी केलेली ही तडजोड होती. त्यानंा र्मान्य होत 
स्वतंत्रर्मतदारसंघ, परंतु र्महात्र्मा गाधंींनी स्वतंत्र र्मतदारसंघाला शवरोध करण्याकरता उपोषण केले. आशण 
त्याचंा जीव वाचशवण्याकरता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंा राखीव जागाचें तत्त्व स्वीकाराव े लागले. या 
जागाचंी कालर्मयादा गेल्या ४० वषांत ४ वेळा वाढशवण्यात आली. या राखीव जागाचंा अनुसूशचत जातींच्या 
प्रकवा जर्मातींच्या लोकानंा शकतपत फायदा शर्मळाला हा वादाचा शवषय आहे. त्यावर अनेक संशोधनपर 
शनबधं िशसद्ध झाले आहेत. या राखीव जागावंर जे अनुसूशचत जातींचे अगर जर्मातींचे िशतशनधी लोकसभेत 
प्रकवा राज्य शवधानसभातूंन शनवडून गेले; त्यापंकैी फारच थोड्यानंी आपल्या सर्माजाच्या उन्नतीसाठी काही 
केल्याचे शदसते. बाबासाहेबानंा त्याबाबत ज्या शकंा होत्या, त्या पुष्ट्कळशा खऱ्या ठरल्या आहेत. लोकसभा, 
शवधानसभारं्मधील राखीव जागाचंा पशरणार्म एकंदरच दशलत चळवळीवर िशतकूल झाला आहे; हाही 
संशोधनाचा शवषय आहे. र्मात्र शवधानसभा, लोकसभा यारं्मधील राखीव जागा आशण नोकऱ्या, शशिणसंस्था 
यारं्मधील राखीव जागा यारं्मध्ये फरक आहे. राज्यघटनेने कालर्मयादा फक्त शवधानसभा/लोकसभा यातंील 
राखीव जागाबंाबत पाळली होती. नोकऱ्या, शशिणसंस्था यातंील राखीव जागा आशण इतर सवलती 
याबंाबत कालर्मयादा घालण्यात आली नव्हती. याबाबत र्मोठर्मोठे शविानही गल्लत करतात. त्यार्मध्ये काही 
अज्ञानी असतात, तर काही वडे पाघंरून पेडगावला जात असतात. नोकऱ्या, शशिणसंस्था यातंील राखीव 
जागाबंाबत कालर्मयादा घालणे शक्य नव्हते. त्याचंी कायमवाही शजतक्या कायमिर्मपणे होईल शततक्या 
लवकर त्या अनावश्यक होतील. र्मात्र या बाबतीत शासनानेंही फारशी कल्पकता दाखशवलेली नाही. 
र्मागासलेपणात शहतसंबध होऊ न देण्याकशरता, राखीव जागाचं्या धोरणात खूप लवशचकपणा असायला 
हवा होता. तसा तो न राखला गेल्याने आशण केवळ र्मताचं्या गठ्ठ्ठ्याचा शवचारच िारु्मख्याने ठेवल्याने हे 
सार्माशजक न्यायाचे साधन न राहता; राजकीय सशंधसाधूपणाचे साधन बनले आहे. डॉ. आंबेडकरानंा असे 
अशभिेत असणे शक्यच नव्हते. 
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डॉ. आंबेडकरानंा असे िकषाने वाटत होते की, जोवर सार्माशजक आशण आर्तथक शवषर्मता कायर्म 
आहे तोवर राजकीय लोकशाहीला फारसा अथम नाही. १५ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी घटना सशर्मतीत बोलताना 
त्यानंी साशंगतले की “भारतात २६ जानेवारी, १९५० पासून आपण एका अंतर्तवरोधाची पशरस्स्थती पाहाणार 
आहोत. राजकीय जीवनात ित्येक व्यक्तीस एक र्मत, हे तत्त्व आपण लागू करणार र्मात्र सार्माशजक आशण 
आर्तथक जीवनात आपण सर्मता नाकारणार आहोत. हा अंतर्तवरोध शकती काळपयंत चालणार? आपण जर 
हे फार काळ चालशवले, तर शवेटी आपली राजकीय लोकशाही संकटात येईल. आपण जर ही पशरस्स्थती 
बदलली नाही, तर सर्मतेचा हक्क न शर्मळाल्यारु्मळे लोकच राजकीय लोकशाही नि करतील” (घटना 
पणरर्द वादणववाद, खंड ११, पृ. ९७९). शवेटी राष्ट्रीय एकात्र्मता म्हणजे तरी काय? तो काही र्मंत्र नव्हे. 
जोवर सर्मता िस्थाशपत होत नाही तोवर एकात्र्मता नाही येणार नाही. अल्पसंख्य आशण र्मागासलेले या 
बाबतीतही त्यानंी स्पिपणे साशंगतले होते की, त्याचं्यावर अन्याय होणार नाही याची शाश्वती, बहुसखं्य 
सर्माजाच्या वागण्यातून शदसायला हवी. तशी ती शदसेल, त्या शदवशी कुणा ‘अल्पसंख्य’ राहाणार नाही असे 
ते म्हणाले, (घटना पणरर्द, खंड ७, पृ. ३९). 
 

र्मूलभतू अशधकाराचं्या चचेत दोन शवषय अत्यंत गाजले. एक होता व्यस्क्तस्वातंत्र्याच्या व्याप्तीचा 
आशण दुसरा धर्ममशवषयक स्वातंत्र्याचा. शतसरा गाजलेला शवषय होता र्मालर्मते्तच्या अशधकाराबाबतचा. पण 
त्यात डॉ. आंबेडकरानी जास्त तटस्थाची भशूर्मका घेतली होती. आंबेडकर हे तसे उदारर्मतवादी. ज्यावळेी 
आज जे कलर्म २१ व ेम्हणनू ओळखले जाते त्यावर चचा झाली त्यावळेी त्याचंा हा उदारर्मतवादी दृशिकोन 
स्पि झाला. या कलर्माबद्दल दोन शवचारिवाह होते : एका र्मतानुसार, कुणाचेही जीवन प्रकवा 
व्यस्क्तस्वातंत्र्य कायद्याच्या योग्य िशियेशशवाय शहरावले जाऊ नये, असा र्मसुदा र्माडंण्यात आला. यात जे 
शब्द होते ते “due process of law” म्हणून अरे्मशरकेच्या राज्यघटनेत िशसद्ध पावले होते. 
 

या शब्दाच्या अन्वयाथाचा अशधकार, सवोच्च न्यायालयाला होता. त्यारु्मळे िाशतशनशधक 
शवशधर्मंडळाच्या अशधकारावरही न्यायालयाकडून खूप बधंने लादण्यात आली होती. ज्यावळेी कल्याणकारी 
राज्य अस्स्तत्वात आले आशण शासनास त्यानुसार अनेक खाजगी व्यवहारात हस्तिेप करणे आवश्यक 
झाले; त्याशवरुद्ध सवोच्च न्यायालयाने सनातनी, स्स्थशतवादी अशी भशूर्मका याच कलर्माच्या व वरील 
शब्दाचं्या आधारे घेतली होती. हा इशतहास भारतीयानंा र्माहीत होता. घटना सशर्मतीचे एक र्मसुदाकार श्री. 
बी. एन्. राव यानंी याबाबत अनेकाचंी र्मते अजर्मावली होती. त्यात अरे्मशरकन सवोच्च न्यायालयाचे 
न्यायाधीश िॅकफटमर होते. त्यानंी राव यानंा शनिनू साशंगतले होते की, protection of law ची शब्दयोजना 
संशवधानात घालू नका; म्हणून ‘कायद्याने नेर्मनू शदलेल्या िशियेखेरीज स्वातंत्र्य शहरावले जाऊ नये’ अशी 
शब्दयोजना २१ व्या कलर्मात करण्यात आली. डॉ. आबंेडकरानंी यावर भाष्ट्य करताना आपल्या र्मनातली 
शकंा व्यक्त केली. ते म्हणाले, 
 

“माझ्यापुरते म्हिाल तर णवधीमंडळात पक्षीय णनष्ठानंी बाधंलेल्या सभासदाकंडून 
व्यततीस्वातंत्र्यािंा नकवा त्याबाबतच्या मूलभूत तत्त्वािंंा संकोिं होिारिं नाही, असे म्हिता येिार नाही. 
पि त्यािंबरोबर मला हेही समरू् शकत नाही की, सवोच्च न्यायालयातले ५ नकवा ६ न्यायाधीश त्याचं्या 
सद्सद णववेक बुद्ीनुसार नकवा त्याचं्या पूवुग्रहानुसार कायदा िंागंला की वाईट, हे कसे ठरवू शकतात? 
या दोन्हींमध्ये णनवड करिे कठीि आहे आणि म्हिून मी याबाबत काहीही बोलिार नाही. सभागृहावरिं 
याबाबतिंा णनिुय घेण्यािंी र्बाबदारी टाकिे र्ास्त योग्य.” (घटना पणरर्द वादणववाद, खंड ७, पृ. 
१,०००). 
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कलर्म २१ हे केवळ घटना सशर्मतीत वादग्रस्त ठरले असे नाही; तर त्यानंतर सवोच्च न्यायालयानेही 
त्या कलर्माचं्या अन्वयाथाबाबत एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापयंत भशूर्मका बदलल्या आहेत. 
शवशधर्मंडळाचे सावमभौर्मत्व शवरुद्ध न्यायालयीन पुनर्तवलोकन असा हा वाद आहे आशण यात दोन्हींचे सर्मथमन 
करणारे लोक आहेत. परंतु भारतासारख्या देशात शजथे अनेक जातीधर्मांचे, शर्मश्र लोकसखं्येचे लोक 
आहेत, शजथे िादेशशक शवशवधताही आहे, शतथे न्यायालयीन पुनर्तवलोकन जास्त उपयोगी होऊ शकते. र्मात्र 
त्याकरता न्यायाधीश हे त्या तोलार्मोलाचे लागतात. ते केवळ चागंले कायदेतज्ज्ञ असून चालत नाहीत, तर 
त्यानंा सार्माशजक, राजकीय आशण आर्तथक िश्नाचंी चागंली सर्मजूत, जाण असणे आवश्यक असते. 
बाबासाहेबाचंा अशा न्यायालयीन पनुर्तवलोकनावंर शवश्वास होता म्हणनूच केवळ र्मूलभतू हक्क शदल्याने 
भागणार नाही; तर त्याचंी कारवाई होईल अशी न्यायालयात यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे, असा आग्रह 
त्यानंी धरला. कुणाही व्यक्तीस उच्च न्यायालयाकडे प्रकवा सवोच्च न्यायालयाकडे र्मूलभतू अशधकाराच्या 
संकोचाशवरुद्धची कैशफयत घेऊन जाता येते आशण न्यायालयानंा त्याबाबत ताबडतोबीने कायमवाही करता 
येते. अशा तरतुदी राज्यघटनेच्या २२६ व ३२ व्या कलर्मार्मध्ये त्यानंी सर्माशवि केल्या. यापैकी ३२ व्या 
कलर्मावर बोलताना बाबासाहेब म्हणाले, 
 

“र्र या घटनेतील कुठले कलम असे आहे की, ज्याणशवाय ही घटना शून्यवत् होईल? असा प्रश्न 
कुिी णविंारला, तर या कलमाकडे मी बोट दाखवीन. हे कलम म्हिरे् या घटनेिंा प्राि आहे. आत्मा 
आहे.” (घटना पणरर्द वादणववाद, खंड ७, पृ. ९५३). 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंा न्यायालयीन पनुर्तवलोकनावरचा शवश्वास यात व्यक्त होत होता. एका 
शनराळ्या चचेत काही सदस्यानंी राज्यघटनेबाबत असा आिेप घेतला की, ही राज्यघटना म्हणजे 
वशकलाचंा स्वगम (Lawyers’ Paradise) होणार आहे. त्याला उत्तर देताना बाबासाहेब म्हणाले, 
 

“कुठल्या राज्यघटनेच्या अन्वायाथाबाबत वाद णनमाि होत नाहीत? अशी एकही घटना नाही, की 
णर्च्या अन्वयाथाबाबतिें प्रश्न न्यायालयापुढे आले नाहीत. र्र या घटनेच्या अन्वयाथाबाबत प्रश्न 
न्यायालयापुढे गेले तर मला त्याबाबत मुळीिं त्यािंी लार् वाटिार नाही.” (घटना पणरर्द वादणववाद, 
खंड ७, पृ. ७००) 
 

डॉ. आबंेडकरानंी आपल्या एकंदर आंदोलनात कायद्यावर आशण कायदेशनष्ठ र्मागांवर, आपला 
शवश्वास सतत आशण वारंवार व्यक्त केला होता. पण न्यायालयीन पुनर्तवलोकनावर जर धोरणाबद्दलचे 
र्मूलगार्मी शनणमय संपवायचे झाले तर त्याकशरता स्वतंत्र, शनष्ट्पि आशण सार्माशजक, राजकीय व आर्तथक 
िश्नाचंी उत्तर्म जाण असलेले न्यायाधीश असणे आवश्यक असते. अरे्मशरकेत न्यायाधीशाचंी नेर्मणकू ही 
सेनेटच्या र्मान्यतेने होत असल्याने त्याबाबत राजकीय पातळीवर चचा होणे अशनवायम असते. अरे्मशरकेत 
न्यायालयीन पुनर्तवलोकनर्माफम त अत्यंत र्मलूगार्मी शनणमय घेतले गेले याचे श्रये; शतथल्या राजकीय, 
सार्माशजक व आर्तथक िश्नाचें जाणकार आशण तरीही शनष्ट्पि असलेले न्यायाधीश यानंाच द्याव े लागेल. 
अरे्मशरकेतल्या कायदेशशिणातच कायद्याच्या सार्माशजक संदभाचा आशण धोरणात्र्मक सर्मीिेचा अंतभाव 
असल्यानेच हे शक्य झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरानंा जर अरे्मशरकेच्या पद्धतीचे न्यायालयीन 
पुनर्तवलोकन र्मान्य होते; तर त्यानंा त्याच तोलाचे कायदेशशिणही र्मान्य असलेच पाशहजे. ते स्वतः काही 
वष े रंु्मबईच्या सरकारी शवधी र्महाशवद्यालयाचे िाचायम होते. एकंदरच शशिणाची जी दुदमशा स्वतंत्र भारतात 
झाली आशण त्यातल्या त्यात कायदेशशिणाची जास्तच झाली; त्यारु्मळे न्यायालयीन पुनर्तवलोकन हे 
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कायमवाहीत शततकेसे िभावी झालेले नाही. इगं्लंडर्मधील सासंदीय वचकही स्थापन झाले नाहीत आशण 
अरे्मशरकेिर्माणे न्यायालयीन वचकही शनस्तेज होत गेले, ही भारताची शोकाशंतका आहे. डॉ. आंबेडकरानी 
स्वतः शशिणाचे र्महत्त्व उच्चतर्म र्मानले होते. परंतु शासन त्याचा इतका खेळखंडोबा करील, याची त्यानंा 
कशी अपेिा करता येणार? 
 

सार्माशजक पशरवतमनाची, कायदा आशण शशिण ही दोन िभावी साधने होत. या दोन्हींना 
राज्यघटनेने र्महत्त्वाचीच र्मानली आहेत. कायद्याचा वापर सार्माशजक न्यायावर आधारलेली नवी 
सर्माजव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी करायचा आदेश कलर्म ३८ र्मध्ये आहे. तर सवम १४ वषाखालील 
रु्मलारं्मलींना सक्तीचे आशण र्मोफत िाथशर्मक शशिणाची सोय घटना कायास्न्वत झाल्यापासून १० वषांच्या 
आत द्यावी; असे कलर्म ४१ र्मध्ये साशंगतले आहे. या दोन्हींच्याशशवाय जर कशाचा शवचार करायचा झाला, 
तर तो म्हणजे धर्मम. धर्मम हा िगतीसाठीही वापरला जाऊ शकतो, तसाच तो िगती रोखणारी शक्तीही बनू 
शकतो, पाशकस्तानच्या शनर्तर्मतीनंतरही भारताच्या नेतृत्वाने भारत हे धर्ममशनरपेि राज्य असेल अशी भशूर्मका 
घेतली. परंतु लोकशाहीत व्यक्तीस धर्ममपालनाचा, त्यावर श्रध्दा ठेवण्याचा तसेच त्याचा िचार करण्याचा 
अशधकार असायला हवा. हा हक्क र्मलूभतू हक्क म्हणनू कलर्म २५ र्मध्ये शदला आहे. परंतु धर्माच्या 
स्वातंत्र्यतेची व्याप्ती काय असावी? ज्या देशाला युरोपसारख्या धर्ममशक्ती आशण राज्यशक्ती ह्यारं्मधील 
संघषाचा इशतहास नाही; त्या देशात धर्मम आशण सार्माशजक व्यवहार हे एकरे्मकातं फार गंुतले असणे 
स्वाभाशवक होते. अरे्मशरका प्रकवा युरोपर्मध्ये जसे ‘इहवादी’ शासन आहे तसे भारतात स्थापन करणे अशक्य 
होते. परंतु धार्तर्मक व्यवहार म्हणजे काय, याची व्याप्ती स्पि होते आवश्यक होते. कारण अनेक सार्माशजक 
परंपरा या धर्मात गंुतल्या होत्या आशण त्या; आधुशनक सर्मताशधशष्ठत लोकशाही सर्माजव्यवस्थेस छेद देणाऱ्या 
होत्या. अस्पशृ्यतेला धर्माचा आधार होता, तसाच देवदासी िथेलाही होता. धर्ममस्वातंत्र्याच्या र्मयादा 
ठरशवणे, यारु्मळेच अगत्याचे होते. कलर्म २५ र्मध्ये ित्येक व्यक्तीला धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचे, त्यािर्माणे 
आचरण करण्याचे आशण धर्माचा िचार करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले; परंतु हे स्वातंत्र्य खालील बधंनानंी 
जखडाव ेलागले : 
 

(१) हे स्वातंत्र्य, कायदा आशण सुव्यवस्था, नीशतर्मत्ता आशण स्वास्थ्य याचं्या संदभात केलेल्या 
कल्पनाशंी सुसंगत असाव.े (२) हे स्वातंत्र्य, इतर र्मूलभतू अशधकाराचंा सकंोच न होईल अशा रीतीने 
वापरले जाव.े (३) धर्माशी शनगशडत असलेल्या इहवादी व्यवहाराचें शनयतं्रण करण्याचा शासनास अशधकार 
राहील, तसेच (४) सार्माशजक कल्याणाकशरता केलेल्या कायद्याने प्रकवा ित्येक प्रहदू देवालयात जातीच्या 
कारणास्तव िवशे नाकारला जाऊ नये, याकरता केलेल्या कायद्याशी धर्ममशवषयक स्वातंत्र्य सुसंगत असाव.े 
 

शासनाला सवम जर्मातींसाठी सर्मान नागरी कायदा करता येईल का? घटना सशर्मतीत 
धर्ममस्वातंत्र्याच्या व्याप्तीर्मध्ये व्यस्क्तगत कायद्याचा सर्मावशे करावा, असा िस्ताव काही सभासदानी र्माडंला 
असावा. डॉ. आंबेडकरानंी साशंगतले की, असे केल्यास सार्माशजक सुधारणा करण्याच्या शासनाच्या 
िर्मतेवरच र्मयादा पडेल. भारतातील धर्माच्या संकल्पना इतक्या व्यापक आहेत की, त्यात जीवनाच्या सवम 
बाबींचा-जन्र्मापासून र्मृत्यूपयंतच्या- सवम व्यवहाराचंा सर्मावशे होतो. धर्माची व्याख्या; त्याच्या आवश्यक 
श्रध्दा आशण उपचार याचं्या पलीकडे जाणारी नसावी. शासनाला धर्माची व्याख्या धर्मापुरती सीशर्मत 
करण्याचा अशधकार असलाच पाशहजे. तसे नसल्यास सार्माशजक पशरवतमन रोखले जाईल. परंतु शासनाला 
अशधकार असणे याचा अथम तो वापरला जाणे, असा होत नाही. अशधकाराचा वापर करताना त्या त्या 
सर्माजाच्या धार्तर्मक भावनाचंा शवचार केला जाणे हे राजकीय व्यवहाराला धरूनच आहे. तेव्हा सर्मान नागरी 
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कायदा करण्याची िर्मता शासनाला असली तरी तो करताना, कुठल्याही अल्पसंख्य सर्माजावर तो लादून 
चालणार नाही. त्या त्या सर्माजाला बरोबर घेऊन चालणे हेच लोकशाही िशियेत शासनास आवश्यक 
आहे. व्यवहारवाद म्हणजे संधीसाधूपणा नव्हे. परंतु लोकशाहीत केवळ दंडुक्याने राज्य करता येत 
नसल्याने काही तडजोडी आवश्यकच असतात. सर्मान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणाऱ्या राजकीय पिानंी 
व पुढाऱ्यानंी, डॉ. आंबेडकराचं्या या शवचाराचें र्मनन करणे आवश्यक आहे. (घटना सणमती वाद णववाद, 
खंड ७, पृ. ७८१). 
 

काही भाष्ट्यकारानंी, बाबासाहेबाना अशतशय जहाल सर्माजवादी होते वगैरे म्हटले होते. ते 
र्माक्समवादी होते असेही संशोधन काहींनी केले आहे. बाबासाहेबाचें ‘घटनेचे शशल्पकार’ म्हणून जे दशमन 
घटना सशर्मतीच्या चचांतून आपणास शदसले; ते र्मात्र अशा िकारचे रु्मळीच नाही. बाबासाहेब आंबेडकर हे 
सर्मतावादी, लोकशाहीवादी होते. सार्माशजक शवषर्मतेबाबत त्यानंा चीड होती. र्मालर्मते्तच्या अशधकाराबंाबत 
जे वादशववाद घटना सशर्मतीत झाले; त्यात िारु्मख्याने जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ट्णस्वार्मी अय्यर, 
कन्हैय्यालाल रु्मन्शी व गोप्रवद वल्लभ पंत यानंी भाग घेतला. खाजगी र्मालर्मत्ता शासनाने लोकशहताकशरता 
संपादन केल्यास त्याबाबत नुकसानभरपाई द्यावी याबाबत फारसा वाद नव्हता. काही डाव्या शवचाराच्या 
लोकानंी नुकसानभरपाई न देता र्मालर्मत्ता घ्यावी असा शवचार र्माडंला असला, तरी स्वतः नेहरूनी त्यानंा 
पाप्रठबा शदला नव्हता. नुकसान-भरपाई कशी द्यावी आशण शकती घ्यायची हे ठरशवण्याचा अशधकार संसदेला 
असावा, असे नेहरंूचे म्हणणे; तर याबाबत न्यायालयीन पुनर्तवलोकन असाव े असा दुसरा शवचार होता. 
स्वतः बाबासाहेबानी या चचेत हस्तिेप केलेला शदसत नाही. र्मात्र नुकसानभरपाई द्यायला हवी, असे त्याचें 
र्मत त्यानंी र्मसुदा सशर्मतीच्या चचेत व्यक्त केल्याचे शदसते. (शशबाराव खंड ५, पृ. २८९). नुकसानभरपाई 
देण्याच्या पद्धतीबाबत संसदेसच अंशतर्म अशधकार असणे योग्य असले तरी नुकसानभरपाईची तत्त्वे र्मात्र 
न्यायालयीन पुनर्तवलोकनाच्या किेत यायला हवीत, असे र्मत डॉ. आंबेडकरानंी र्मसुदा सशर्मतीच्या बैठकीत 
व्यक्त केल्याचे शदसते (शशबाराव खंड ४, पृ. ६९८, खंड ५, पृ. २८९ वरून). अथात याचा असा अथम नव्हे 
की, डॉ. आंबेडकर हे खाजगी र्मालर्मते्तच्या बाजूनेच होते. घटनेच्या उशदद्िावंर बोलताना त्यानंी स्पिपणे 
साशंगतले होते की, जर सार्माशजक व आर्तथक न्यायावर आधारलेली सर्माजव्यवस्था शनर्माण करायची 
असेल, तर सवम उद्योगधंद्याचें आशण जशर्मनीचे राष्ट्रीयीकरण व्हाव े लागेल. सर्माजवादी अथमव्यवस्था 
असल्याशशवाय सार्माशजक आशण आर्तथक न्याय िस्थाशपत होणार नाही, असेही ते म्हणाले. (घटना सणमती 
वादणववाद, खंड १, पृ. १००). हे शवचार त्यानंी र्मसुदा सशर्मतीचे अध्यि होण्यापूवी व्यक्त केले होते. र्मात्र 
घटना र्मसुदा सशर्मतीवर त्यानंी खाजगी र्मालर्मत्ता हस्तगत करताना नुकसान-भरपाई द्यावी असे र्मत व्यक्त 
केले होते. सर्माजवादी अथमव्यवस्था म्हणजे काय? याचा खुलासा त्याचं्या भाषणावरून शर्मळत नाही. सवम 
जर्मीन आशण उद्योगाचें राष्ट्रीयीकरण हाच जर सर्माजवादी अथमव्यवस्थेचा पाया आहे असे त्यानंा वाटत 
असते; तर घटनेच्या र्मसुद्यार्मध्ये त्याबद्दल स्पि उल्लखे असायला हवा होता. राज्यघटनेच्या र्मागमदशमक 
तत्त्वारं्मध्ये ३९ व्या कलर्मात अथमव्यवस्थेतून संपत्तीचे कें द्रीकरण र्मूठभर लोकाचं्या हाती होऊ नये, आशण 
उत्पादनाची साधने सर्माजाच्या शहताच्या शवरोधी वापरली जाऊ नयेत, याकरता शासनाने ियत्न करावते 
असे साशंगतले गेले. या कलर्माच्या घटना सशर्मतीतल्या चचेत, तसेच र्मसुदा सशर्मतीतही डॉ. आंबेडकरानंी 
उल्लेखनीय हस्तिेप केल्याचे शदसत नाही. राष्ट्रीयीकरणाबाबत शवशषे तरतुदीही घटनेत, पशहल्या घटना-
दुरुस्तीने केल्या गेल्या; त्या अथात डॉ. आंबेडकराचं्या राजीनाम्यानंतरच्या होत्या. र्मात्र र्मागमदशमक 
तत्त्वारं्मध्ये अथमव्यवस्थेची पुनरमचना हे तत्त्व अनेक कलर्मारं्मध्ये साशंगतले आहे. डॉ. आबंेडकरानंा असे वाटले 
होते की, लोकशाही िशियेनुसार अशा पुनरमचनेबाबत दडपण शनर्माण होईल आशण शासनाला त्यानुसार 
पावले टाकावी लागतील. लोकशाही िशियेबाबतचा हाच सीधासाधा आबंेडकरी अदंाज खोटा ठरल्याचे 
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आपण पाहात आहोत; कारण लोकर्मत हे जसे कायदे करणाऱ्यानंा र्मानाव ेलागते हे खरे, तसेच लोकर्मत 
आपल्या बाजूचे तयार करण्याकशरता शवशवध र्मागांचा; उदाहरणाथम खोटी आश्वासने, धार्तर्मक आव्हाने 
इत्यादींचा वापर कशरता येतो आशण ते लोकर्मत सवगं राजकारणाने शनष्ट्िभ केले जाऊ शकते, ते सत्य 
त्यानंा उगर्मले नव्हते. र्मालर्मते्तच्या अशधकाराच्या सदंभात नुकसान-भरपाईचे सर्मथमन करणारे डॉ. 
आंबेडकर हे िशतगार्मी होते, असा शरेा काही र्मारतील. परंतु केवळ नुकसानभरपाई न देता र्मालर्मत्ता 
हस्तगत करणे म्हणजे पुरोगार्मीपणा होत नाही, हे गेल्या ४० वषांच्या अनुभवाने शसद्ध झाले आहे. 
 

राज्यघटना ज्या वळेी शलशहली गेली त्या वळेी अनेक अशा घटना घडल्या, की त्यारुं्मळे कें द्रसत्ता 
बळकट असावी हा शवचार अनेकाचं्या र्मनात होता. पाशकस्तानच्या शनर्तर्मतीरु्मळे एक परकी सत्ताच या 
उपखंडात शनर्माण झाली होती. त्या सते्तशी भारताचे संबधं फारसे चागंले असतील अशी पशरस्स्थती नव्हती, 
कारण पाशकस्तानची शनर्तर्मतीच रु्मळी भारताच्या िेषातून झाल होती. फाळणीनंतर झालेल्या दंगली, 
काश्र्मीरचे युध्द, या सवांरु्मळे पाशकस्तान हे एक शत्रू-राष्ट्र म्हणून बराच काळपयंत राहणार, असे 
घटनाकारानंा वाटणे साहशजकच होते. शशवाय भारताचा इशतहास हा आपसातंील भाडंणाचा, फुशटरतेचा 
होता. िबळ कें द्रसत्ता असली तरच भारत एक राष्ट्र राहील, नाहीतर त्याचे तुकडे होतील असे अनेकानंा 
वाटतं होते. पाशकस्तानच्या शनर्तर्मतीपूवी कें द्राला र्मयाशदत अशधकार आशण राज्याचंा उवमशरत अशधकार अशी 
सते्तची शवभागणी करावयाचे ठरत होते. र्मात्र फाळणी झाल्यावर कें द्राला जास्त अशधकार आशण राज्यानंा 
शनदेशशत अशधकार द्यायचे ठरले. जवाहरलाल नेहरंूना िबळ कें द्रसत्ता आर्तथक शनयोजनासाठी आवश्यक 
वाटत होती, तर आंबेडकरानंा ती राष्ट्रीय एकतेसाठी आवश्यक वाटत होती. म्हणनू भारतीय राज्यघटना 
संघराज्यीय पध्दतीची होऊनही, तीत कें द्र सरकारला जास्त व्यापक अशधकार देण्यात आले. परंतु 
र्मयाशदत का होईना, पण राज्यानंा त्यानंा नेर्मून शदलेल्या िेत्रात स्वायत्तता होतीच. कलर्म ३५६ र्मध्ये 
राष्ट्रपती राजवट आणण्याबाबत तरतूद केली गेली. यानुसार जर एखाद्या राज्यातले सरकार घटनेिर्माणे 
कार्म करू शकत नाही, प्रकवा त्या राज्यात घटनेने स्थापन केलेली यंत्रणा कार्म करू शकत नाही असे 
राज्यपालाला वाटले, तर त्याने तसा अहवाल कें द्र शासनाला द्यावयाचा आहे. या अहवालाच्या आधारे 
प्रकवा एरवीसुद्धा कें द्र शासनाला त्या राज्यातले सरकार बडतफम  करता येईल आशण शतथली शवधानसभा 
शवसर्तजत करता येईल, अशी तरतूद आहे. या तरतुदीचा दुरुपयोग होईल अशी भीती घटना पशरषदेत 
व्यक्त करण्यात आली. त्याला उत्तर देताना आबंेडकर म्हणाले- 
 

“काही सभासदानंी अशी भीती व्यतत केली की, या तरतुदीिंा दुरुपयोग होईल. अशी शतयता 
फेटाळून लावता येिार नाही. पि मग तसा दुरुपयोग सवुिं घटनेच्या कलमािंंा होऊ शकेल. या तरतुदी 
कधीिं अमलात याव्या लागू नयेत अशी आशा मीही व्यतत करतो आणि तरतूद वापरायच्या आधी 
राष्ट्रपतींनी राज्यसरकारला एकदा तरी तशी ताकीद देिे आवश्यक होईल.” (घटना सणमती वादणववाद, 
खंड ९, पृ. १७७) 
 

गेल्या ४० वषांत कें द्र-राज्य संबधंात जे तणाव शनर्माण झाले, ते यासंारख्या कलर्माचं्या 
अशतवापरारु्मळे. या बाबतीत सवमच राजकीय पिानंी सारखीच तत्त्वशनू्यता दाखशवली आहे. पिस्वाथासाठी 
शवरोधी पिाचंी सरकारे बडतफम  करण्यासाठी या कलर्माचंा वापर झाला, हे घटनाकारानंा अशभिेत नव्हते. 
आंबेडकरानंा रु्मळीच नव्हते. एवढ्या र्मोठ्या देशात; कें द्रात सवम सत्ता एकवटली जाणे, हे देशाच्या एकतेस 
धोकादायक आहे. राज्याच्या अस्स्र्मतेचा िश्न यातून शनर्माण होतो. र्मूळ राज्यघटनेत जरी कें द्र शासनाला 
काही शनणायक अशधकार देण्यात आले असले तरी घटनाकाराचंी अपेिा अशी होती की, ते अशधकार 
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तारतम्याने वापरले जातील. डॉ. आंबेडकर हे िखर राष्ट्रवादी असल्याने िबळ कें द्र-शासन असाव,े म्हणजे 
दुबळी राज्य सरकारे असावीत असे त्यानंा अशभिेत नव्हते. एवढ्या र्मोठ्या देशात सते्तचे शवकें द्रीकरण झाले 
पाशहजे, जास्तीत जास्त लोकानंा सते्तत सहभागी होता यावे,. यासाठीच तर संघराज्यपद्धतीचा आशवष्ट्कार 
त्यानंी राज्यघटनेत केला. अरे्मशरका, ऑस्रेशलया, कॅनडा यासंारख्या देशातं संघराज्याच्या ियोगातून जे 
शनष्ट्पन्न झाले; त्याचा फायदा घेऊनच त्यात काही सुधारणा भारताच्या राजकीय, आर्तथक व सार्माशजक 
वास्तवाच्या संदभात त्यानंी केल्या होत्या आशण त्यानुसार भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्य पद्धती तयार 
केली. आज त्यात जे तणाव शनर्माण झाले आहेत, ते त्याचंा संदभम बदलल्याने आशण घटनेतील तरतुदी 
पिीय स्वाथाने वापरल्या गेल्याने. आज राज्यानंा स्वायत्तता द्यायला हवी असा शवचार सवमत्रच व्यक्त होत 
आहे. परंतु न्या. सरकाशरया याचंा अहवाल वाचल्यावर एक गोि स्पि होते की, र्मूळ घटनेत फारसे बदल 
करण्याऐवजी त्या तरतुदीच्या कायमवाहीत काही अशलशखत संकेताचा सर्मावशे करणे आवश्यक झाले आहे. 
र्मात्र आंबेडकराचंा कल िबळ कें द्रसत्ता असावी ह्याकडेच होता. एकंदरच त्याचं्या स्वतःच्या अनुभवाने 
असेल कदाशचत, पण अल्पसंख्याकावंर, दशलतावंर अन्याय राज्यपातळीवर आशण त्याचं्यापेिा ही खेडे 
पातळीवर जास्त झाल्याचा अनुभव असल्याने, ते कें द्रसते्तबाबत जास्त आशावादी असले पाशहजेत. 
संघराज्य त्यानंा हव े होते पण असे संघराज्य त्यानंी घटनेत अतंभूमत केले की, ज्याचे आणीबाणीच्या 
पशरस्स्थतीत एकात्र्म शासनार्मध्ये (Unitery Government) सहजपणे पशरवतमन होऊ शकेल. भाषावर 
िातंरचेनलासुध्दा त्याचंा शवरोध होता तो याचरु्मळे असावा. र्महात्र्मा गाधंींच्या खेड्याच्या कल्पना त्यानंा 
रोर्महषमक तशाच स्वप्नरंजनात्र्मक वाटत. खेडे हे अज्ञानाचे, कूपर्मंडुकतेचे आशण जातीयतेचे डबके आहे 
अशा शब्दात त्यानंी खेड्याचे वणमन केले. (घटना सशर्मती वादशववाद, खंड ७, पृ. ३९) तरीदेखील 
गाधंीवादाच्या आग्रहाला र्मान देण्याकरता ग्रार्मपंचायतीबद्दल तरतूद त्यानंी घटनेत सर्माशवि केली. (कलर्म 
४०). िबळ कें द्रसत्ता असावी आशण राज्याचें अशधकार शनदेशशत व्याप्तीपुरतेच र्मयाशदत असावते; हा शवचार 
त्यावळेीच्या नेहरू, पटेल इत्यादी सवमच िरु्मख नेत्याचं्या र्मनात होता. शिटीश राजवटीतच खऱ्या अथाने 
आकारास आलेला भारतीय राष्ट्रवाद हा िाशंतकतेच्या, स्थाशनकतेच्या तसेच जर्मातवादाच्या संकटात 
सापडू नये हीच यार्मागची भावना होती. राज्यघटनेत साशंगतली होती तेवढी स्वायत्तताही जर िार्माशणकपणे 
कायमवाहीत आणली गेली असती, तरी आज जी भारतीय राष्ट्रवादाला आव्हाने उभी ठाकलेली शदसतात ती 
कदाशचत इतक्या र्मोठ्या स्वरूपात येती ना! पिीय लोकशाहीचा अभाव, एकाच पिाची सते्तची शर्मरासदारी, 
व्यस्क्तस्तोर्म या भारतीय राजकारणाला असणाऱ्या काही गोिी यारु्मळे संघराज्यपद्धतीचे शवकृतीकरण झाले 
आहे. केवळ सत्ता कें शद्रत केल्याने राष्ट्रीय एकात्र्मता शनर्माण होते हा भ्रर्म आहे. सते्तचे शवकें द्रीकरण 
एकात्र्मतेला पूरक होऊ शकते. र्मात्र शवकें द्रीकरणाबरोबर सार्माशजक र्मानस बदलण्यासाठीचे शशिण, 
सािरतेचा िसार, दाशरद्र्यशवरोधी ियत्नात लोकाचंा सहभाग या गोिींचीही आवश्यकता असते. वरून 
लादलेल्या िशियेतून होणाऱ्या शवकासाचे दुष्ट्पशरणार्म आपण पाहतच आहोत. भारतीय राज्यघटनेत घटना-
दुरुस्तीची िशिया साशंगतली आहे. आपली राज्यघटना इतकी शवस्तृत आशण तपशीलवार आहे की, त्यात 
दुरुस्त्या कराव्या लागणार हे उघडच होते. घटनेचे पाशवत्र्य शटकशवण्यासाठी तीत उतावीळपणे दुरूस्त्या 
होऊ नयेत, पण आवश्यक असतील त्या व्हाव्यात; ही दोन्ही उशद्दिे साध्य करायची असतात. घटना-
दुरुस्तीची िशिया म्हणूनच लवशचक असणे आवश्यक असते. भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी, 
दुरुस्ती शवधेयक ससंदेच्या दोन्ही सभागृहातं हजर असलेल्या व र्मत देणाऱ्या सभासदापंैकी दोन तृशतयाशं 
आशण एकूण सदस्यसखं्येच्या शनम्म्याहून अशधक सभासदाचं्या पाप्रठब्याने पास व्हावी लागते. शशवाय काही 
तरतुदींची दुरुस्ती करण्यासाठी दुरुस्ती शवधेयक ससंदेच्या दोन्ही सभागृहातं वरीलिर्माणे पास झाल्यावर 
अध्याहून अशधक राज्याचं्या शवधानसभाकंडून र्मान्य व्हाव ेलागते. घटनापशरषद ही र्मयाशदत र्मताशधकारावर 
शनवडून आली होती. शतला घटना करण्यासाठी फक्त साधे बहुर्मत पुरेसे होते. इतर िौढ र्मतदान पद्धतीवर 
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शनवडून येणाऱ्या संसदेला तसे का करता येऊ नये; असा आिेप पशरषदेत घेण्यात आला. त्यावर उत्तर 
देताना आंबेडकर म्हणाले, 
 

“घटना पणरर्देला घटना तयार करताना, कुठलेही णहतसंबंध राखायिें नव्हते. णतला फतत 
िंागंले संणवधान द्यायिें होते. पि पुढे घटनादुरुस्ती करिाऱ्या संसदेत मात्र रार्कीय पक्षािेंं णहतसंबंध 
राखण्याकडे लक्ष णदले र्ाईल; घटना पणरर्देिंा कुठलाही स्वाथु नाही पि संसदेला तो असू शकेल, 
म्हिून संसदेच्या अणधकारावर र्ास्त अकुंश असिे आवश्यक आहे” (घटना पणरर्द वादणववाद, खंड ७, 
पृ. ४३). 
 

शवेटी डॉ. आंबेडकर म्हणाले, 
 

“कुठलेही संणवधान पणरपूिु असू शकत नाही, असत नाही, आणि मसुदा सणमतीिं मसुद्यात 
सुधारिा करण्यासाठी दुरुस्त्या सुिंवत आहे. परंतु प्राणंतक णवणधमंडळात होिाऱ्या वादणववादातून मला 
अशी ग्वाही णमळत आहे. या देशाला स्वतंत्र राष्ट्र म्हिून सुरुवात करण्यास हे संणवधान योग्य आहे. हे 
संणवधान वस्तुणनष्ठ आहे. लवणिंक आहे आणि देशािंी एकता णटकवून धरण्याच्या क्षमतेिें आहे. एवढे 
करून र्र या संणवधानाखाली िुंकीच्या गोष्टी घडल्या, तर त्याच्या अथु हे संणवधान वाईट होते असे न 
ठरता संणवधान राबणविाऱ्या मािसािंंा तो दुबळेपिा होता, असेिं म्हिावे लागेल. (घटना पणरर्द, खंड 
७, पृ. ४४) 
 

आज हे सशंवधान कालबाह्य झाले आहे काय, असा िश्न काही लोक उपस्स्थत करत आहेत. पनु्हा 
नव े संशवधान तयार करण्यासाठी नवी घटना पशरषद बोलावण्यात यावी असेही सुचशवतात. काही लोक 
अध्यिीय पद्धत यावी असा आग्रह धरतात. परंतु आजचे राजकीय िश्न केवळ सशंवधान बदलल्याने सुटणारे 
नाहीत. नवीन केलेल्या संशवधानाच्या बाबतीतही पुन्हा तेच घडू शकेल. कारण लोकशाही सर्माजाच्या 
संशवधानाकडे केवळ एक कायदा म्हणून बघनू चालत नाही. त्यात शलशहलेल्या तरतुदींच्या दोन ओळींतला 
र्मधला अशलशखत र्मजकूरही वाचावा लागतो. केवळ कायदा म्हणजे सशंवधान नव्हे; तर लोकशाही 
नीशतर्मते्तचे (Democratic Thruin) सर्माजार्मध्ये आशण शनदान लोकशाहीच्या र्महत्त्वाच्या संस्थारं्मध्ये कार्म 
करणाऱ्या व्यक्तींर्मध्ये अंतगीकरण झाल्याशशवाय खऱ्या अथाने ते सशंवधान शजवतं होत नसते. संशवधानाच्या 
कलर्मारं्मधून पळवाटा शोधून, आपल्या नीशतशनू्य वतमनाचे सर्मथमन जोवर राजकीय पुढारी करतात; तोवर 
कुठल्याही संशवधानाला अपयशच येणार आहे. डॉ. आंबडेकरानंी या बाबतीत जे म्हटले आशण जे वर उद् धृत 
केले आहे, ते संपूणमतया खरे आहे. 
 

डॉ. आंबेडकर यानंी कायदा हे सार्माशजक पशरवतमनाचे साधन र्मानले. त्यानंी सशंवधानात कृशतशील 
आशण कल्याणकारी शासनाची शनर्तर्मती साशंगतली. या कृशतशील शासनाला सार्माशजक, आर्तथक न्यायावर 
सर्माजव्यवस्था, अथमव्यवस्था याचंी पनुबांधणी करायची आहे. व्यस्क्तस्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य, स्वतंत्र 
आशण शनःस्पृह न्यायव्यवस्था ही र्मूल्ये या संशवधानाने र्महत्त्वाची र्मानली आहेत. हे संशवधान जरी 
अल्पर्मतावर शनवडून आलेल्या घटना पशरषदेने केले असले, तरी गेल्या ४० वषात त्यावर लोकाचं्या 
र्मान्यतेचे शशक्कार्मोतमब अनेक वळेा झाले आहे. डॉ. आबंडेकरानंी या सशंवधानाकशरता जे कि घेतले; त्या 
संशवधानाच्या तरतुदीत त्याचं्या सार्माशजक बाशंधलकीचे आशण शवशधज्ञता या दोन्हीचे ठसे उर्मटले आहेत. 
त्यानंी स्वतंत्र भारताला शदलेली ही देणगी फार र्मोलाची आहे. 
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♦♦ 
 
संदभम : B. Shiva Rao. The Framing of India’s Constitution. Vol. । -V (The Indian Institute of 
Public Administration, 1968). 
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ॲड. भगवान दास : डॉ. आंबेडकर याचं्या शवचाराचें गाढे अभ्यासक : व्यवसायाने सवोच्च न्यायालयात वशकली. ‘र्मै भगंी हू।’ व ‘दस स्पोक 
आंबेडकर’ या िशसद्ध गं्रथाचे कते. भारतातील अस्पृश्याचं्या िश्नावंर ‘युनो’त आर्मंशत्रत सािीदार. ख्यातनार्म वक्ते व सर्माजसेवक 
 
१९ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि नहदू कोड बील 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. आबंेडकर हे र्मसुदा सशर्मतीचे अध्यि होते आशण स्वतंत्र भारताचे पशहले कायदार्मंत्रीसुद्धा होते. १९४७ 
र्मधील सत्तातंराच्या पूवीच्या वषार्मधील काँगे्रस नेत्याशंी असलेले आपले र्मतभेद शवसरून ते सदसद् शववके 
बुद्धीने आशण सर्मपमण वृत्तीने संशवधानाचा र्मसुदा तयार करण्यासाठी आशण त्याला र्मागमदशमन करण्यासाठी 
झटले. शवेटी शदनाकं २६ नोव्हेंबर १९४९ या शदवशी घटना सशर्मतीर्मध्ये ते स्वीकारण्यात आले. त्यानंी, जुने 
फेकून देण्यात आलोले नहदु संणहता णवधेयक (प्रहदु कोड शबल) उकरून काढले. ते कायदा र्मंत्रालयाच्या 
अशभलेख खोल्यारं्मध्ये फळ्यावंर धूळ खात पडले होते. त्यानंी त्याला नवा घाट देऊन र्मोठ्या आशनेे आशण 
सार्माशजक िाशंतकारकाच्या सर्मर्तपत शजद्दीने घटना-सशर्मतीर्मध्ये सादर केले. या शजद्दीसाठी आशण 
कळकळीसाठी त्यानंा ‘आधुशनक र्मनू’ अशी उपाधी देण्यात आली. हे गुणनार्म त्यानंा कधीच आवडले नाही. 
र्मात्र अजूनही काही लोक त्याचंा शनरंतर पनुरुच्चार करीत असतात. 
 

भारत हा अनेक देशापंैकी असा एक देश आहे की, शजथे इस्लार्मच्या आगर्मनापूवी लोकाजंवळ 
त्याचें स्वतःचे कायदे होते. जेव्हा शिशटशानंी सत्ता काबीज केली आशण व्यापार करता करता बंगाल, 
गुजरात आशण र्मद्रास अशा काही भागारं्मध्ये त्यानंी कायद्याचे िशासन सुरू केले, तेव्हा त्या कायद्याचंा 
अंर्मल, लवकरच कालातंराने त्यानंी प्रजकलेल्या इतर भागापयंत वाढशवण्यात आला. शिशटश लोक 
स्वाभाशवकपणे त्याचं्या स्वतःच्या कायद्यावर अवलंबून राशहले आशण आपल्या त्या त्या कायद्यािंर्माणे त्याचं्या 
प्रहदू आशण रु्मस्स्लर्म िजाजनानंा न्याय देणे त्यानंी शहाणपणाचे र्मानले. रु्मस्स्लर्म लोकावंर ‘शफआ’ चे (Fiah) 
शासन चालत असे आशण प्रहदू लोकावंर, हा असा एक वगम, ज्याची व्याख्या करणे कठीण आहे, धर्ममशासे्त्र, 
स्र्मृती प्रकवा स्थाशनक रूढींचे शासन चालत असे. शिशटशाकंडे त्याचं्या स्वतःच्या देशार्मध्ये सशंहताबद्ध 
कायदा नव्हता. परंतु भारतार्मध्ये त्यानंी फौजदारी कायदा आशण िशियात्र्मक कायदा सशंहताबद्ध 
करण्याचा ियत्न केला. त्यानंी शास्त्राचंा अनुवाद केला (र्मनू, नारद, याज्ञवल्क्य आशण इतर) आशण संस्कृत 
आशण अरेशबक धर्ममगं्रथाचं्या अभ्यासाचे िवतमन केले. 
 

भारताची दोन िरु्मख भागारं्मध्ये शवभागणी झाली होती, ती म्हणजे, शिशटश भारत आशण संख्येने 
सहाशहूेन अशधक असलेली संस्थाने. या ससं्थानारं्मध्ये रु्मस्स्लर्म, प्रहदू, शीख आशण काही जनजातींचे 
राज्यकते होते. शशवाय िरु्मख भाषा होत्या, जशा उदूम, प्रहदी, बंगाली, तेलुग,ू र्मल्याळम्, उशडया वगैरे. 
भारताच्या शनरशनराळ्या भागातं लोक असंख्य भाषातूंन आशण बोलींतून बोलत होते. दोनश ेवषांहून अशधक 
काळ असलेल्या र्मोंगल राज्यकत्यांच्या वचमस्वारु्मळे पर्तशयन भाषा ही शशि लोकाचंी प्रकवा शासकीय भाषा 
म्हणून र्मानण्यात आली. प्रहदू धर्मातील वशरष्ठ जाशतधर्मांच्या अभ्यासासाठी आपली कर्ममकाडें आशण सर्मारंभ 
साजरे करण्यासाठी संस्कृत भाषेचा उपयोग करीत असत. पुष्ट्कळ भागारं्मध्ये उदूम ही शासकीय भाषा म्हणून 
वापरात होती. इ.स. १८३५-३७ र्मध्ये शिशटशानंी इंग्रजी भाषा शासकीय भाषा म्हणनू पुनःस्थाशपत केली 
आशण ती न्यायर्मशंदराची आशण वशकलाचंी भाषा झाली. 



 
अनुक्रमणिका 

प्रहदू सर्माज हा श्रेणीबद्ध शवषर्मतेच्या तत्त्वावर आधारलेला आहे. शनरशनराळ्या वणांसाठी आशण 
जातींसाठी शनरशनराळे कायदे शवशहत करण्यात आले आहेत. सार्माशजक शनयर्मिर्माचे परीरिण करणे हे 
पशवत्र र्मानले जात असे आशण सर्माजाच्या शवखंडनारु्मळे कुणा एका व्यक्तीने प्रकवा लोकाचं्या गटाने, दैवी 
िाशधकरणाच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या कायद्याचं्या सचे्चपणाला आव्हान देण्याचे ियत्न केले 
नाहीत. या कायद्यानंी असंख्य लोकानंा, शवशषेतः शस्त्रयानंा आशण शदू्रानंा, सर्मता आशण न्याय नाकारलेला 
होता. अस्पृश्यानंा किेबाहेरचे र्मानले जात असे. त्यानंा केवळ ‘अप्रहदू’ म्हणूनच वागशवले जात नव्हते, तर 
अर्मानवी िाणी म्हणनूसुद्धा वागशवले जात होते. 
 

बराकुशर्मन, रु्मळात ज्यानंा जपानर्मध्ये ‘एटा’ (Etah) म्हटले जाते, त्यानंा जपानी सर्माजार्मध्ये 
‘पशरआ’ (शूद्रलोक) गटापंकैी एक गट र्मानले जाते. १८६१ र्मध्ये भेदभाव नि करणारा कायदा 
अशधशनयशर्मत केला असतानाही त्यानंा ‘अस्पशृ्य’ म्हणून वागशवले जात आहे. त्यानंी व्याशपलेली िेते्र 
नकाशावंर दाखशवलेली नव्हती. त्याचिर्माणे भारतातील अस्पृश्य लोकानंा न-र्माणसे म्हणनू वागशवण्यात 
आले होते आशण त्याचंा शनदेश करणे असभ्यपणाचे र्मानले जात होते. त्याचें संख्यात्र्मक बळ 
राजकीयदृष्ट्या र्महत्त्वाचे झाले तेव्हा दृशिकोन बदलला. 
 

भारताच्या बहुतेक सगळ्या भागातं राहाणारे आशण अस्पृश्यािर्माणे अनेक जातींर्मध्ये शवभागलेले 
पशरआगट अगदी प्रहदूधर्माव्यशतशरक्त आपापल्या स्वतःच्या रूढी आशण कर्ममकाडें पाळीत होते. भीतीरु्मळे 
काही शवशशि बाबींर्मध्ये त्यानंी वशरष्ठ जातींचे अनुकरण करण्याचा ियत्न केला. वशरष्ठ जातींच्या काही रूढी, 
त्यानंा खूष ठेवण्यासाठी त्यानंी आचरणात आणल्या. कायद्याने शववाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, 
उत्तराशधकार वगैरे बाबींर्मध्ये त्याचं्या रूढींना र्मान्यता शदली. स्र्मृशतकार र्मनूच्या म्हणण्यािर्माणे हे लोक 
संशर्मश्र जातींचे होते. अपराधासंाठीसुद्धा त्यानंा जालीर्म शशिा शवशहत करण्यात आल्या होत्या. कजावरील 
व्याज आकारण्याच्या बाबतीतसुद्धा बेसुर्मार व्याजाचे दर; त्यानंा शवभागलेले, परावलंबी, चैतन्यहीन आशण 
शनरंतर, शनराशश्रत ठेवणे हे होते. 
 

प्रहदू लोकाकंडे शवशधशनर्मात्याचंी एक र्माशलका आहे. ‘र्मनू’ त्याचं्यापैकी सवांत जुना र्मानला जातो. 
र्मनूखेरीज प्रहदू लोकाचं्या िकरणाचा शनणमय घेण्यार्मध्ये ज्याचंा वारंवार शनदेश केला जातो, ती जी धर्ममशासे्त्र 
आशण स्र्मृती आशण भाष्ट्यें आहेत ती म्हणजे गौतर्म, बौध्यन, अपस्तंभ, वशशि, शवष्ट्ण,ू नारद, बृहस्पती आशण 
याज्ञवल्क्य. कौशटल्याचासुद्धा कधीकधी शनदेश केलेला आहे; जरी तो कायद्यावरचा िाशधकारी नव्हता. 
 

सवम शवशधशनर्मात्यारं्मध्ये र्मनू हा अत्यंत र्महत्त्वाचा र्मानलेला आहे. सर शवल्यर्म जोन्स यांनी र्मनूच्या 
कायद्याचं्या शनयर्माचें इंग्रजीर्मध्ये भाषातंर करण्याची शवशषे काळजी घेतली. सर शवल्यर्म याचें पर्तशयन 
भाषेवर िभतु्व होते; परंतु िाह्मण लोकानंी त्यानंा ससं्कृत भाषा शशकशवण्याचे नाकारले. कारण त्याचं्या 
र्मतािर्माणे ते म्लें च्छ होते. त्यानंी र्मनूच्या गं्रथाचा पर्तशयन भाषेर्मध्ये अनुवाद करून घेतला आशण त्यानंी 
स्वतः त्या गं्रथाचा इंग्रजी अनुवाद केला. र्मनूच्या कायद्याचंी सशंहता प्रकवा शनयर्म हे कधीतरी शिस्तपूवम २०० 
आशण शिस्तोत्तर २०० याचं्यार्मध्ये रचण्यात आले आहेत असा शवश्वास ठेवला जातो. याज्ञवल्क्याची संशहता 
सुर्मारे शिस्तोत्तर चौथ्या शतकात शलशहली गेली आहे आशण नारदाची सशंहता शिस्तोत्तर पाचव्या प्रकवा 
सहाव्या शतकार्मध्ये प्रकवा त्या सुर्मारास शलशहली गेली आहे असा शवश्वास ठेवला जातो. बाबासाहेबानंी हे 
शवशधगं्रथ बदु्धाच्या धर्मानंतर र्मूळ धरू लागले होते, असे सुस्पिपणे शनवशेदले आहे आशण हे शवधी 
िाह्मणशाहीच्या संरिणासाठी तयार कराव ेलागत होते. 



 
अनुक्रमणिका 

प्रहदू कायद्याची दोन व्यापक कालखंडार्मध्ये शवभागणी करता येईल. एक शिस्तोत्तर १७७२ पयंत 
आशण दुसरा १७७२ च्या पढेु जेव्हा ईस्ट इशंडया कंपनीने िशासकीय न्याय हातात घेतला होता; आशण १७७२ 
चा रेग्युलेशन ॲक्ट संर्मत करण्यात आला होता. प्रहदू कायद्याची दोन िधान सिंदायारं्मध्ये शवभागणी 
केलेली आहे, ती म्हणजे शर्मतािर आशण दायभागं. शर्मतािर हा बाराव्या शतकार्मध्ये शवज्ञानेश्वराने 
शलशहलेल्या याज्ञवल्क्याच्या भाष्ट्यावर आधारलेला आहे. 
 

ईस्ट इशंडया कंपनीचे सवोच्च न्यायालय आशण इतर न्यायालये यानंी प्रहदू लोकाचं्या संबधंातील 
अनेक बाबींचा शनणमय शदलेला आहे. त्यानंी काही कायदेसुद्धा अशधशनयशर्मत केले. अशा रीतीने प्रहदू 
कायद्याचं्या उगर्माचंी यादी खालीलिर्माणे करता येईल :- 
 
(१) श्रुती आशण स्रृ्मती; 
(२) स्र्मृती आशण सारसंग्रह याचंी भाष्ट्ये; 
(३) कायद्यानुसार र्मान्य करण्यात आलेल्या रूढी; 
(४) वैधाशनक अशधशनयशर्मती; 
(५) भारतातील न्यायालयातंील आशण इंग्लंडर्मधील िीव्ही कौस्न्सलर्मधील न्याशयक शवभाग 
 

प्रहदंूच्या सार्माशजक व्यवस्थेने आशण प्रहदू कायद्याने अनेक िश्न शनर्माण केले. जोपयंत लोक अज्ञानी 
होते, तोपयंत ते आपले नशीब आशण कायद्याचे दैवी िाशधकरण स्वीकारीत होते. परंतु शशिणाच्या 
िसाराबरोबर आशण जाशतव्यवस्था आशण अस्पशृ्यता, देवदासी पद्धती, शस्त्रया आशण शूद्र यानंा देण्यात 
येणारी भेदभावाचंी वागणूक यावर झालेली टीका, यारु्मळे वशरष्ठ वगातील स्त्री-पुरुष कायद्यारं्मध्ये बदल 
करण्याची र्मागणी करू लागले. शिशटश लोकानंासुद्धा काही कारणास्तव काही बदल पनुःस्थाशपत 
करण्याची इच्छा होती. शवशषेतः बालशववाह, सती, भ्रणूहत्या, काही जाशतव्यवस्थेतून शनर्माण होणाऱ्या 
शनःसर्मथमता सर्माजाच्या वशरष्ठ स्तरारं्मध्ये पुरोगार्मी शवचाराचंा िभाव पडत होता आशण बदल व्हावा म्हणनू 
लोक तळर्मळत होते. उलट रु्मसलर्मान लोक जर त्या सवांना सर्मान वागणूक देऊ शकत असतील तर 
रु्मस्स्लर्म कायद्यानुसार चार शस्त्रयाशंी लग्ने करू शकत होते. र्मात्र ही अट ित्यि आचरणात आणणे कठीण 
होते. प्रहदू लोक त्यानंा आवडतील शततकी लग्ने करू शकत होते. बंगालर्मधील कुशलन वगार्मध्ये अशी 
उदाहरणे होती. ‘भद्रलोका’ंच्या (िाह्मण, कायस्थ, वैश्य) जातीतील एका र्माणसाने जास्तीत जास्त ८० 
बायकाशंी लग्न केले होते. बालशववाह सवमत्र िचशलत होता. आतंरजातीय शववाह, र्मग ते वरच्या जातीतील 
प्रकवा खालच्या जातीतील असोत, केवळ वाईटच र्मानले जात होते, असे नव्हे पण कायद्याच्या दृिीने शवशध 
अग्राह्य होते. सगोत्र शववाह काही थोड्या जातींखेरीज करून शनशषद्ध र्मानलेले होते आशण भारतातील काही 
भागारं्मध्ये, ते जवळच्या नात्याने बाधंलेल्या दोन व्यक्तींर्मधील शववाह म्हणून र्मानले जात होते. शदू्र 
सर्माजार्मध्ये सगोत्र शववाह आशण शवधवा शववाह स्वीकारण्यात आला होता. परंतु उच्चजाती आपल्या 
शवधवानंा गैर वागणूक देत होत्या. या शवधवा शस्त्रयानंा दुःखर्मय जीवन कंठाव े लागत असे प्रकवा त्या 
वशे्याव्यवसायाकडे वळत प्रकवा त्या आपले जीवन वृदंावनासारख्या तीथमिेत्री घालवीत असत. उच्च 
जातीच्या प्रहदू लोकानंी र्मागणी केल्यािर्माणे उच्च जातीच्या प्रहदू शस्त्रयाचं्या असर्मथमता दूर करण्यासाठी 
काही कायदे अशधशनयशर्मत करण्यात आले होते. इ.स. १८५६ र्मध्ये नहदू णवधवेिंा पुनर्वववाह अणधणनयम 
संर्मत करण्यात आला होता. १८७२ र्मध्ये घटस्फोटाची तरतूद असलेला नोंदिी णववाह नकवा णवशेर् णववाह 
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अणधणनयम संर्मत करण्यात आला होता. १९२९ र्मध्ये जो लोकाकंडून ‘शारदा अणधणनयम’ म्हणून ओळखला 
जातो, तो बालणववाह णनरोध अणधणनयम संर्मत झाला होता. 
 

त्यािर्माणे रु्मलीचे लग्नाचे वय १४ वषाचे आशण पुरुषाचे लग्नाचे वय १८ वषाचे शनशश्चत करण्यात 
आले होते. त्याला र्महाराष्ट्रातील बाळ गंगाधर शटळक याचं्यासारख्या र्मोठ्या प्रहदू नेत्यानंीसुद्धा आवशेपूणम 
शवरोध केला होता. प्रहदुधर्मातील शनरशनराळ्या जातींच्या आशण उपजातींच्या शववाहानंा परवाना देणारा नहदू 
णववाह णनिःसमथुता णनमुूलन अणधणनयम १९४९ र्मध्ये संर्मत करण्यात आला होता. १९४६ र्मध्ये सर्मान 
गोत्रातंील र्माणसानंा शववाह करण्याचा परवाना देणार कायदा संर्मत करण्यात आला होता. 
 

गुजरातचे पंशडत र्मूलशकंर ऊफम  स्वार्मी दयानंद याचं्या नेतृत्वाखाली एक सुधारणा चळवळ म्हणून 
आयमसर्माज उभा राशहला. त्याचं्यार्मागनू स्वार्मी श्रद्धानंद आशण पशंडत लेखरार्म पढेु आले. त्यानंी सवम 
आयांना लागू होणाऱ्या संस्कार शवधींर्मध्ये शवशहत करण्यात आलेल्या नव्या शवधींना अनुसरून धर्मांतर आशण 
आंतरजातीय शववाहाचेंसुद्धा िचालन केले. अशा शववाहानंा शवशधग्राह्यता देण्यासाठी १९३७ र्मध्ये आय ु
णववाह णवणधग्राह्यता अणधणनयम म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा संर्मत करण्यात आला होता. शीख 
लोक हळूहळू त्याचं्या रूढी आशण कर्ममकाडं प्रहदूधर्मापासून शवलग करीत होते. त्याचंा दृशिकोण 
प्रहदूधर्माव्यस्क्तशरक्त आपला धर्मम हा एक शवभक्त धर्मम आहे; अशी र्मान्यता शर्मळशवण्याचा होता. त्याचं्या 
धर्माच्या आशण आनंद-करि म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आशद-गं्रथाच्या शशकवणुकीवर आधारलेली एक 
नवी शववाह पद्धती त्यानंी पुनःस्थाशपत केली होती. हे शववाह शवशधग्राह्य र्मानणारा एक कायदा इ. स. १९०९ 
र्मध्ये संर्मत करण्यात आला होता. इ. स. १९३७ र्मध्ये र्मतृ पतीच्या र्मालर्मते्ततील शहस्सा शर्मळण्याचा हक्क 
प्रहदू शस्त्रयानंासुद्धा िाप्त झाला होता आशण एक कायदा संर्मत करण्यात आला होता. इ. स. १९३७ 
सालानंतर जेव्हा जेव्हा काही शनःसर्मथमताचें शनर्मूमलन करण्यासाठी नव्या कायद्याची र्मागणी करण्यात आली 
होती, तेव्हा शासनाने शनवदेन केले होते की, संपूणम प्रहदू कायदा सशंहताबद्ध केला जात आहे आशण खंडशः 
सुधारणा प्रकवा शवशधशवधान यानंा थारा शदला जाणार नाही. इ. स. १९४२ र्मध्ये कें द्रीय शवधानसभेर्मध्ये एका 
िश्नाला उत्तर देताना तेव्हाचे कायदार्मंत्री सर सुलतान अहम्र्मद यानंी शनवदेन केले होते की, शवनार्मृत्युपत्र 
उत्तराशधकार याचं्या सबंंधात प्रहदू कायदा सशंहताबद्ध करण्यासाठी (एक शवधेयक आशण शववाहसबंंधात प्रहदू 
कायदा संशहताबद्ध करण्यासाठी दुसरे शवधेयक) याचें र्मसुदे एका सशर्मतीने तयार केलेले आहेत आशण ते 
शासनाकडे ११ र्माचम आशण १७ र्माचम रोजी आलेले आहेत. लोकर्मत अजर्मावण्यासाठी ते राजपत्रार्मध्ये 
िशसद्ध करण्यात आले होते आशण झपायाने घडलेल्या राजकीय बदलारु्मळे ते अिरशः गाळण्यात आले 
होते. (संदभु : णवधानसभा वादणववाद, पृष्ठ १६२७, णदनाकं : १ एणप्रल १९४२). 

 
भारताच्या नव्या संशवधानार्मध्ये अस्पृश्यता-बंधपशत्रत कार्मगार आशण र्मानवी िाण्याचंा अपव्यापार 

याचंा शनरास करण्यासाठी तरतुदी सर्माशवि करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार कायदे अशधशनयशर्मत 
व्हावयाचे होते. शस्त्रया आशण शूद्रानंा सर्मानाशधकार देण्यात आले होते. वस्तुतः धर्मम, जात, वशं, प्रलग प्रकवा 
रंग हे लिात न घेता भारतातील सवम नागशरकानंा ते अशधकार देण्यात आले होते. ते पशरणार्मकारक 
करण्यासाठी कायदे तयार करावयाचे होते. या तरतुदींचा अपशरहायम पशरणार्म होता, तो म्हणजे प्रहदू 
कायद्यार्मध्ये सुधारणा आशण त्याचें सशंहतीकरण करण्यासाठी शक्यतो प्रहदू लोकांचा जेवढा सबंंध होता 
शततपत नव्या सशंवधानाने र्मनूच्या सशंहतेवर आधारलेला कायदा पनुःस्थाशपत केला होता. कालपयंत जो 
कायदा होता, तो सशंवधानानुसार आशण त्यानुसार तयार केलेले कायदे हे गुन्हा झाले होते. संशवधानाने 
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सर्मान शदवाणी सशंहतेचीसुद्धा तरतूद केली होती. ही गोि त्या शदशनेे पशहले पाऊल म्हणून प्रहदू कायद्याचे 
संशहतीकरण होईलपयंत शसद्ध करता आली नव्हती. 
 

डॉ. आंबेडकर हे, पददशलत आशण शोशषत लोकाचं्या बाजूचे फार र्मोठे कैवारी होते. एक वकील 
आशण कायद्याचे अभ्यासक म्हणून त्यानंा या वस्तुस्स्थतीची जाणीव होती. ती म्हणजे जोपयंत प्रहदू कायदा 
जसा आहे तसाच राहणार असेल तर; जरी संशवधानाच्या अनुच्छेद १३, १४, १५, १६, १९ आशण २५ यार्मध्ये 
तरतूद करण्यात आलेली होती, तरी त्या साशंवधाशनक तरतुदी अथमहीन ठरल्या असत्या. सशंवधानातील 
अशभवचने आशण तरतुदी ित्यि कृतीत आणण्यासाठी प्रहदू कायद्यार्मध्ये सुधारणा केली नाही तर, संशवधान 
तयार करावयाचे आपले कार्म अपुरे राहील, असे डॉ. आबंेडकर यानंा वाटत होते. 
 

इ. स. १९३७ िंा मालमत्तवेरील णस्त्रयािंंा हक्क अणधणनयम यारु्मळे पुष्ट्कळ िश्न शनर्माण झाले. 
शवद्यर्मान कायद्यातील असंगती आशण असर्मथमता दूर करण्याची आवश्यकता शासनाला वाटली. 
“सामाणर्क णवणधणवधान : समार्कल्यािामधील त्यािंी भूणमका” या नावाच्या पुस्तकार्मध्ये जी भाष्ट्ये 
करण्यात आली आहेत त्यावरून हे उघड होते. 
 

“आतापयंत दृशिकोण खंडशः राशहला आहे. कायद्यातील आिेपाहम आशण जुलर्मी वैशशष्ट्ये दूर 
करण्यासाठी प्रकवा लोकर्मताच्या दडपणाला तोंड देण्याचा ियत्न करण्यासाठी इथे-शतथे कायद्यार्मध्ये 
हस्तिेप करण्यात आला आहे. िाचीन शनयर्माभंोवती वाढलेल्या परंपरा आशण पूवोदाहरणे याचं्या 
अरण्यातूंन र्मागम काढणे; आशण त्या सवांना बुशद्धसम्र्मत पायावर आणनू ठेवणे आता आवश्यक आहे. त्यारु्मळे 
संशवधानाने अगोदरच शदलेल्या सर्मानतेची शाश्वती स्त्रीला देऊन हे झाले पाशहजे. हे असे एक िेत्र आहे, की 
शजथे संशवधान शवद्यर्मान कायद्याच्या पुढे गेले आहे. शस्त्रयाचें व्यस्क्तर्मत्त्व आशण सर्मानता उद् घोशषत करण्यात 
आली आहे. त्याचं्या शशिणाला परवानगी देण्यात आली आहे. स्वातंत्र्य-लढ्यार्मध्ये त्यानंी फार र्मोठी 
भशूर्मका पार पाडलेली आहे. आपल्या चळवळीचा ती रु्मख्य आधार आहे, असे गाधंीजींनी नेहर्मी म्हटले होते. 
त्याचं्यापैकी शकत्येकानंी अनेक िेत्रारं्मध्ये उल्लेखनीय कार्मशगरी केली आहे आशण योग्यतेनुसार या देशातंील 
काही वशरष्ठ स्थानावर जाऊन त्या पोहोचल्या आहेत. नोकरीची बहुतेक दालने त्याचं्यासाठी खुली झालेली 
आहेत आशण त्यानंा र्मताशधकार देण्यात आलेला आहे. परंतु अंशतः वैध आशण अंशतः धार्तर्मक अशा 
कालबाह्य सर्मजुतींनी िेशरत झालेला कायदा, अजूनही फेरबदल न होता चालू आहे. ज्याला सशंवधानाने 
संर्मती शदली आहे, त्याची कायमवाही करण्यार्मध्ये वैधाशनक यंत्रणा र्मागेर्मागे राहावी हे खरोखर खेदजनक 
आहे. (संदभु : “सामाणर्क णवणधणवधान : समार्कल्यािातील त्यािंी भूणमका.” योजना आयोगातफे 
शनघालेले भारत शासन, नवी शदल्ली १९५६, पृष्ठ ३६१) 
 

डॉ. आंबेडकर यानंी िारूशपत केलेले नहदूसंणहता णवधेयक (प्रहदू कोड) ९ एशिल १९४८ रोजी 
घटना सशर्मतीर्मध्ये सादर करण्यात आले. त्याला र्मंशत्ररं्मडळाची संर्मती होती आशण स्वतः डॉ. आंबेडकर 
यानंी ते तयार केलेले होते. शनवड सशर्मतीने त्यात काही बदल केले होते. श्री. के. व्ही. भाडंारकर, श्री. बी. 
एच. नानावटी, कायदे र्मंत्रालयातील श्री. जी. आर. राजगोपाल आशण रंु्मबईचे एक वकील श्री. एस. व्ही. 
गुप्ता याचं्या सर्मावशेाने तयार झालेल्या शवभागीय सशर्मतीने त्याला अंशतर्म आकार देण्यासाठी कार्म केले 
होते. शवेटी खालील शब्दासंह ते शवधेयक घटना सशर्मतीर्मध्ये सादर करण्यात आले- 
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“प्रहदू कायद्याच्या काही शाखारं्मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आशण त्याचें सशंहतीकरण करण्यासाठी 
हे शवधेयक शनवड सशर्मतीकडे शवचाराथम पाठशवण्यात याव.े ही सशर्मती पढुील लोकाचंी शर्मळून घशटत झालेली 
असेल. श्री. अल्लादी कृष्ट्णर्मास्वार्मी अय्यर, डॉ. बिी टेकचंद, श्री. अनंतशयनर्म अय्यंगार, श्रीर्मती जी. 
दुगाबाई, श्री. एल्. कृष्ट्णस्वार्मी भारती, श्री. यू. श्रीशनवास र्माल्लव्य, श्री. शर्महीरलाल चट्टोपाध्याय, डॉ. पी. 
एस्. देशरु्मख, श्रीर्मती रेणुका रे, डॉ. पी. के. सेन, बाबरूार्म नारायण प्रसग, श्री. शकशोरी र्मोहन शत्रपाठी, 
श्रीर्मती अम्र्मा स्वाशर्मनाथन्, पंशडत बालकृष्ट्ण शर्मा, श्री. खुशीदलाल, श्री. िजेश्वर िसाद, श्री. बी. शशवराव, 
श्री. बलदेव स्वरूप, श्री. व्ही. सी. केशवराव आशण शवधेयक पुढे र्माडंणारे. त्यानंा सूचना देण्यात याव्यात 
की, शवधानसभेच्या पुढील अशधवशेनाच्या पशहल्या आठवड्याच्या शवेटच्या शदवसापेिा उशीरा अहवाल देऊ 
नये आशण सशर्मतीची सभा घशटत करण्यासाठी ज्याचं्या उपस्स्थतीची आवश्यकता असेल; ती सभासद 
संख्या पाच असेल.” [(संदभम : घटना सणमती (वैधाणनक) वादणववाद, पृष्ठ ३६२८-२९] 
 

हे शवधेयक सकाळी र्माडंण्यात आले होते आशण संध्याकाळी ७ वाजेपयंत त्याच्यावरील चचा पुरी 
व्हावयाची होती. काही सभासद त्यावर बोलले. या बोलणाऱ्यारं्मध्ये दोन रु्मसलर्मान वक्ते िरु्मख होते. ते श्री. 
नशझरऊशद्दन अहम्र्मद आशण बेगर्म अझीझ रसूल. प्रहदू वक्त्यापंैकी डॉ. पट्टशभ शसतारार्मय्या आशण डॉ. बी. 
व्ही. केसकर हे िरु्मख वक्ते होते. 
 

हे शवधेयक पनुःस्थाशपत करताना डॉ. आबंेडकर म्हणाले, “प्रहदू-कायद्यातील शनयर्म संशहताबद्ध 
करण्याचा आर्मचा हेतू आहे. उच्च न्यायालये आशण िाव्ही कौस्न्सल याचं्या असंख्य शनणमयारं्मध्ये हे शनयर्म 
शवखुरलेले आहेत आशण ते सार्मान्य र्माणसाची, त्याला भाबंावनू टाकणारी शचत्रशवशचत्र स्स्थती करतात आशण 
सतत न्यायालयीन वादाला जन्र्म देतात. हे शवधेयक शनरशनराळ्या सात बाबींशी सबंंशधत असलेल्या 
कायद्याचे सशंहतीकरण करू पाहते. पशहले म्हणजे स्त्री आशण पुरुष याचं्या र्मालर्मते्तच्या हक्काशंी संबंशधत 
असलेल्या कायद्याचें संशहतीकरण करू पाहते. दुसरे म्हणजे र्मृत पावलेल्या, र्मरणपंथाला लागलेल्या, 
र्मृत्युपत्राशवना र्माणसाच्या र्मालर्मते्तला असलेल्या वगेवगेळ्या वारसदारारं्मध्ये ते उत्तराशधकाराच्या िर्माचे 
काहीसे बदललेले रूप शवशहत करते. दुसरा शवषय ते शवचारात घेते; ते म्हणजे पोटगी, शववाह, घटस्फोट, 
दत्तकग्रहण, अज्ञानवयता आशण पालकत्व.” वारसप्राप्त संपत्ती कायद्याच्या संबंधातील तरतुदीचे 
स्पिीकरण करताना त्यानंी दायाभाग आशण शर्मतािर संिदायार्मधील फरकाचा शनदेश केला. “या 
शवधेयकार्मध्ये अंतभाव झालेली प्रहदू संशहता (कोड) दायाभाग शनयर्म स्वीकृत करते. ज्याच्यानुसार 
वारसदार ती र्मालर्मत्ता आपली स्वतःची र्मालर्मत्ता म्हणनू धारण करतो आशण देणगीच्या स्वरूपात प्रकवा 
र्मृत्युपत्राने प्रकवा तो पसंत करील अशा कोणत्याही रीतीने शतची शवल्हेवाट लावण्याचा त्याला पूणम अशधकार 
असतो.” पुढे जुन्या कायद्यातील भेद स्पि करताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “र्मृत प्रहदंूच्या 
उत्तराशधकारातील सवमसाधारण बदलाच्या भरीला हे शवधेयक चार बदलसुद्धा करू पाहाते. एक बदल आहे 
तो म्हणजे शवधवा, रु्मलगी, पूवी र्मृत झालेल्या रु्मलाची शवधवा, या सवांना वारसािाप्त संपत्तीच्या बाबतीत 
रु्मलािर्माणेच तोच दजा शदलेला असावा. त्याच्या भरीला रु्मलीलासुद्धा शतच्या बापाच्या र्मालर्मते्ततील शहस्सा 
शदलेला असावा. शतचा शहस्सा रु्मलाच्या शहश्श्याच्या अधा, इतका शवशहत केलेला असावा. इथे पनुः र्मला हे 
दाखवनू द्यायला आवडेल की, शक्यतो स्त्री वारसाचंा सबंधं आहे, शततपत फक्त नवा बदल हे शवधेयक करू 
पाहते तो रु्मलीपुरताच पशररशित असावा. इतर स्त्री वारसदारानंा प्रहदू शस्त्रयाचंा र्मालर्मते्तचा हक्क अशधशनयर्म 
१९३७ याने अगोदरच र्मान्यता शदलेली आहे.” दुसरा र्महत्त्वाचा बदल हा शवधेयकार्मध्ये पुनःस्थाशपत 
करण्यात आला आहे. तो स्त्री वारसदारारं्मध्ये शनर्माण केलेल्या भेदभावाशी सबंंशधत आहे, जसा; एखादी 
शवशशष्ठ स्त्री र्मृत्युपत्र केलेल्या र्माणसाच्या र्मृत्यचू्या वळेी पशरस्स्थतीने श्रीर्मंत होती की गरीब होती, ती 
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शववाशहत होती की अशववाशहत होती प्रकवा कसे, प्रकवा शतला सतंती होती प्रकवा ती सतंतीशवशहन होती प्रकवा 
कसे. हे सवम शवचार, ज्यारु्मळे स्त्री वारसारं्मध्ये भेदभाव शनर्माण झाला, ते आता या शवधेयकातून नि 
करावयाचे आहेत. “एखाद्या स्त्रीला; शजला वारसािाप्त संपत्तीचा हक्क आहे, तो शतला या वस्तुस्स्थतीच्या 
कारणाने शर्मळतो की दुसरे इतर कोणतेही शवचार लिात न घेता, ती वारस असल्याचे घोशषत झाले आहे. हा 
शवेटचा बदल जो केलेला आहे, तो दायाभागानुसार, आईच्या पसंतीिर्मापेिा अगोदर बाप उत्तराशधकारी 
होतो. शवद्यर्मान शवधेयकानुसार ही स्स्थती बदलण्यात आली आहे, ती म्हणजे बापाच्या अगोदर स्त्री येते. या 
शवधेयकानुसार स्त्री-धन कायद्यार्मध्ये र्मलूभतू बदल करण्यात आला आहे.” शक्यतो स्त्रीधनाचा संबधं आहे 
शततपत हे शवधेयक दोन बदल करते. ते करते तो बदल हा आहे की, स्त्रीधनाच्या शनरशनराळ्या िवगांचे 
र्मालर्मते्तच्या एकच एक िवगार्मध्ये ते एकत्रीकरण करते आशण उत्तराशधकाराचे एकसूत्री शनयर्म घालून देते. 
स्त्री-धनाच्या शनरशनराळ्या िवगांिर्माणे स्त्रीधनाच्या वारसदारारं्मध्ये शवशवधता नाही. सवम स्त्रीधन हे एकच आहे 
आशण उत्तराशधकाराचा शनयर्म एकच आहे.” या शवधयेकानुसार र्मृत व्यक्तीचे स्त्रीधन स्वीकारायला 
रु्मलगासुद्धा, रु्मलीच्या शहश्श्याच्या अध्याशी सर्मान पात्र ठरला आहे. या शवधेयकाने र्मयाशदत इस्टेटसुद्धा पूणम 
इस्टेटीर्मध्ये रूपातंशरत केलेली आहे, ज्यािर्माणे पुरुष वारशाने शर्मळवतो तेव्हा त्याला र्मालर्मते्ततील पूणम 
इस्टेट शर्मळते आशण दुसरे म्हणजे शवधवनंेतर र्मालर्मते्तवर दावा सागंण्याचा ित्त्यावती र्माणसाचा दावा त्याने 
स्पि केला आहे. 
 

या शवधेयकाने हंुड्याच्या बाबतीतसुद्धा तरतूद केली आहे. या घातक पद्धतीचा शनदेश करताना डॉ. 
आंबेडकर म्हणाले, “हा हंुडा ही शकती लाशजरवाणी गोि आहे, हे सवम सभासदानंा ठाऊक आहे. 
उदाहरणाथम, ज्या रु्मली हंुड्याच्या प्रकवा स्त्रीधनाच्या प्रकवा देणगीच्या र्मागाने आपल्या आईवशडलाकंडून 
र्मालर्मते्ततील िचंड संपत्ती आणतात; त्यानंा तरीसुद्धा शकती संपूणम तुच्छतेने, जुलुर्माने आशण जाचाने 
वागशवण्यात येते. र्मार्झ्या र्मतािर्माणे हे शवधेयक एक अत्यंत शहतावह तरतूद करते, ती म्हणजे ही की, 
रु्मलीला जी र्मालर्मत्ता शतच्या शववाहिसंगी हंुडा म्हणून देण्यात येते, ती शवश्वस्त र्मालर्मत्ता म्हणून वागशवली 
जाईल. शजचा उपयोग त्या स्त्रीच्या हाती राहील आशण जेव्हा ती अठरा वषांची होईल; तेव्हा त्या र्मालर्मते्तवर 
हक्क सागंावयाला पात्र असेल. त्यारु्मळे शतच्या नवऱ्याला प्रकवा शतच्या नवऱ्याच्या नातेवाईकानंा त्या 
र्मालर्मते्तबद्दल कोणती आस्था राहणार नाही प्रकवा ती र्मालर्मत्ता उधळून टाकण्याची आशण शतच्या उवमशरत 
आयुष्ट्यात शतला असहाय करण्याची कोणतीच सधंी त्यानंा शर्मळणार नाही.” शनवाहाबद्दल ते म्हणाले, “हे 
शवधेयक असे शवशहत करते की, रृ्मत व्यक्तीवर अवलंबून असणारे लोक; जे शतची र्मालर्मत्ता वारशाने एकतर 
शवना र्मृत्युपत्राच्या शनयर्मानुसार शर्मळशवतात प्रकवा जे शतच्या र्मृत्युपत्रानुसार ती र्मालर्मत्ता वारशाने 
शर्मळशवतात, त्याचं्याकडून शनवाहाची र्मागणी करावयाला पात्र असतील. अकरा शनरशनराळ्या िकाराचें 
आशश्रत लोक या शवधेयकार्मध्ये नर्मूद करण्यात आले आहेत. शनदान र्मार्झ्यापुरते म्हणावयाचे तर र्मला वाटते 
की दुदैवी आहे, की ते या आशश्रताचं्या िवगार्मध्ये रखेलीचासुद्धा सर्मावशे करते. हे शवधेयक ‘शवशधयुक्त 
शववाह’ आशण शवशषे शववाह अशधशनयर्म यानुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यात येते आशण ज्याला ‘नोंदणी 
शववाह’ म्हणण्यात येतो, यार्मधील शवभेद दूर करते. यात एक अथमपूणम तरतूद होती. ती म्हणजे ‘शवद्यर्मान 
कायद्याला, शवशधग्राह्य शवशधयुक्त शववाहासाठी जात आशण उपजात याचंी ओळख दाखशवण्याची जी 
आवश्यकता होती; ती अट हे शवधेयक र्माफ करते. या शवधेयकानुसार शववाहासाठी शसद्ध झालेल्या पिाचं्या 
जातीचा प्रकवा उपजातीचा शवचार लिात न घेता शववाह शवशधग्राह्य असेल.” या शवधयेकाने ‘गोत्र िवराची’ 
ओळख देणे ही जी शववाहासाठी एक आडकाठी होती, ती दूर केली आशण जुन्या कायद्यानुसार अनुजे्ञय 
असलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या जागी एकपत्नीत्वसुद्धा शवशहत केले. शवधेयकार्मध्ये घटस्फोटाच्या तरतुदीचा 
अंतभाव करण्यात आला, जो ८० टके्क प्रहदू लोकाकंडून आचरणात येत होता, परंतु सवणांर्मध्ये तो शनशषद्ध 
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कर्मम र्मानला जात होता. घटस्फोटासाठी ७ आधार शवशहत करण्यात आले होते; (१) अशभत्यजन (पळून 
जाणे), (२) दुसऱ्या धर्मार्मध्ये रूपातंर, (३) रखेली ठेवणे प्रकवा रखेली होणे, (४) दुःसाध्य शवकल र्मन, 
(५) र्महारोगाचा िाणघातक आशण दुःसाध्य िकार, (६) संसगमजन्य स्वरूपाचे गुप्त रोग आशण (७) िौयम. 
 

शवधेयकार्मध्ये दत्तक ग्रहणासबंंधी तरतूद करण्यात आली होती. प्रहदू पुरुष, पत्नीच्या संर्मतीने र्मलू 
दत्तक घेऊ शकत होता आशण तशीच शतच्या नवऱ्याने र्मागे ठेवलेल्या शनदेशनािंर्माणे पत्नी दत्तक घेऊ शकत 
होती. न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी दत्तक ग्रहणाची नोंदणी करणे आवश्यक केले होते. 
 

आपल्या भाषणाचा सर्मारोप करताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “या शवधेयकातून शवचारासाठी जे रु्मदे्द 
शनघतात आशण जे नवीन आहेत; ते सवम सभासद जाणतील ते म्हणजे, पशहला जन्र्मशसद्ध हक्काचा आशण 
उत्तरजीवीपणाने र्मालर्मत्ता घेणे याचा शनरस. शवचारासाठी दुसरा रु्मद्दा उपस्स्थत होतो तो म्हणजे रु्मलीला 
अधा शहस्सा देण्याबद्दल. शतसरे, स्त्रीच्या र्मयाशदत इस्टेटीचे पूणम इस्टेटीर्मध्ये रूपातंर, चौथे, शववाह आशण 
दत्तकग्रहण याचं्याबाबतीत जातीचे शनर्मूमलन. पाचव,े एकपत्नीत्वाचे तत्त्व आशण सहावे, घटस्फोटाचे तत्त्व. 
र्मी हे रु्मदे्द शवभक्तपणे आशण िवगानुसारी नर्मूद करण्याचा ियत्न केल आहे. कारण आपल्याजवळ असलेला 
र्मयाशदत वळे लिात घेता र्मला वाटले की, ज्यावर लि कें शद्रत करता येईल असे कोणते रु्मदे्द आहेत ते र्मी 
दाखवनू देऊ शकलो, तर या गृहाच्या सभासदाचं्या उपयोगी ते पडतील.” 
 

हे शवधेयक िदीघमकाळ लोकाचं्यासर्मोर शवचारासाठी होते. सर्माजातील सनातनी वगाचा या 
शवधेयकाला शवरोध होता. या शवधेयकाला शवरोध करण्यासाठी संघटना तयार करण्यात आल्या होत्या. डॉ. 
आंबेडकर याचं्या जीशवताला धर्मक्या देणारी पते्र पाठशवण्यात आली होती. आंदोलने उभारण्यात आली 
होती. संसदेतील अनेक सभासदाचंा या शवधेयकाला शवरोध होता. कणखर शवरोधकारं्मध्ये स्वार्मी 
करपात्रीजी होते. पंतिधान पंशडत जवाहरलाल नेहरू या पुरोगार्मी शवधेयकाच्या बाजूचे होते आशण 
एकेकाळी तर हे शवधेयक संर्मत झाले नाही, तर त्यानंी राजीनार्मा देण्याची सुद्धा धर्मकी शदली होती. 
त्याचं्याशवरुद्ध ससंदेर्मध्ये उभे राहाण्यास धजावणारे फार थोडे लोक होते. परंतु त्यानंी शवरोधकाचें हात 
बळकट केले आशण दबावगट तयार केले. प्रहदूकोड शवरोधी सशर्मती शासन आशण शवशषेतः डॉ. आंबेडकर 
याचं्याशवरुद्ध आंदोलन चालशवण्यासाठी तयार करण्यात आली. १, हार्वडग्र् ॲव्हीन्य ूयेथील डॉ. आबंेडकर 
याचं्या शनवासस्थानावर हे शवधेयक आशण डॉ. आंबेडकर याचं्याशवरुद्ध घोषणा देण्यासाठी शदल्लीच्या 
अशशशित आशण अडाणी बायकानंा नेण्यात आले होते. 
 

प्रहदूकोड शवधेयकाच्या शवरोधकाचं्या म्हणण्यािर्माणे हे शवधेयक प्रहदू सर्माजाची अनेक भागारं्मध्ये 
फाळणी करण्याची धर्मकी देत होते आशण त्याचंा धर्मम नि करू शकत होते. पशंडत नेहरू आशण डॉ. 
आंबेडकर याचं्याबद्दल शदल्लीहून िशसद्ध होणाऱ्या ‘सन्र्मागम’ या इंग्रजी साप्ताशहकाने शलशहले. “या 
शवधेयकाचे पशंडत नेहरू आशण डॉ. आंबेडकर हे दोन सर्मथमक होते. पशहले हे प्रहदू संस्कृती आशण शतचे 
आदशम याचं्याबद्दल अगदी अज्ञानी आहेत आशण दुसरे, यानंी प्रहदूशवरोधी आंदोलनार्मध्ये िरु्मख भाग घेतला 
आहे..... वस्तुतः असे शदसते की, त्यानंी सर्माजात ताटातूट शनर्माण करण्याची िशतज्ञा केली आहे आशण हे 
काळे कोड प्रहदू लोकाचं्याशवरुद्ध सूडाचे त्याचें एक हत्यार आहे.” (संदभु : ‘नहदूकोड णवधेयकामागील 
कारस्थाने आणि अवैधता) प्रहदूकोड शवधेयकाशवरुद्ध गोंगाट आशण नेटाचा शनषेध करूनही त्याचं्या धार्तर्मक 
भावना खरोखर कशारु्मळे दुखावल्या गेल्या हे प्रहदू नेते तपशीलवार सागंू शकले नाहीत. डॉ. आंबेडकर 
खेरीजकरून प्रहदूकोड शवधेयकाचे कैवारी काही कर्मी एकशनष्ठ प्रहदू नव्हते. पंशडत नेहरू अजे्ञयवादी 
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असल्याचे र्मानण्यात येत होते. परंतु त्यानंी कधीही उघडपणे प्रहदूत्वावर टीका केली नाही आशण 
त्याच्याशवरुद्ध काय केले नाही 
 

प्रहदूकोड शवधेयकाशवरोधी आशण र्मंडल आयोग आंदोलने, जी १९९० र्मध्ये उत्तर भारतार्मध्ये उच्च 
जातीच्या प्रहदू शवद्याथ्यांनी चालशवली होती, याचं्यार्मध्ये बराच सारखेपणा होता. दोन्ही आंदोलने 
सर्माजातील दुबळ्या घटकाला वशंचत ठेवण्यासाठी आशण सर्माजार्मध्ये जैसे थे स्स्थती चालू ठेवण्यासाठी 
उभारण्यात आली होती. शस्त्रयानंा र्मालर्मते्तर्मधील थोडा शहस्सा शर्मळतो, याशवरुद्ध प्रहदू कोडशवरोधी 
आंदोलन चालू होते. शूद्रलोक, र्मागासवगम यानंा िशासनार्मध्ये थोडा शहस्सा शर्मळतो याशवरुद्ध र्मंडल-
आयोग-शवरोधी आंदोलन चालू होते. 
 

शदल्लीहून िशसद्ध झालेल्या ‘सन्मागु’ या (इंग्रजी) साप्ताशहकारं्मध्ये िशसद्ध झालेले पुढील 
संपादकीय टीकेचा नेहर्मीचा जो कल होता त्याचे िशतशनशधत्व करते : 
 

“आम्ही भारताचे लोक पुढील बाबींनुसार घटना सशर्मतीवर आरोप ठेवतो : 
 

(१) तो म्हणजे, संयुक्त भारतासाठी सशंवधान तयार करण्यासाठी घटना सशर्मती शनवडण्यात आली 
होती. शतच्या नेत्यानंी फाळणी स्वीकारली आशण शवभक्त भारतासाठी संशवधान तयार करण्यासाठी घटना 
सशर्मती राशहली. अशा रीतीने, घटना सशर्मतीने आम्ही शतच्यावर ठेवलेल्या शवश्वासाची ितारणा केली. 
 

(३) तो म्हणजे, घटना सशर्मतीने गोवधावर या भगवान रार्म आशण कृष्ट्ण याचं्या भरू्मीर्मध्ये 
संशवधाशनक बंदी न घालून आर्मच्या आतंशरक भावना दुखावलेल्या आहेत. ही फार र्मोठी ितारणा आहे. 
 

(५) तो म्हणजे, वैधाशनक अशधवशेनार्मध्ये बसून घटना सशर्मतीने प्रहदूकोड शवधेयकावर चचा केली 
आहे आशण चचा करीत आहे. ज्यासाठी, शतने आर्मच्याकडून जनतादेश शर्मळशवण्याचा ियत्न केला नाही 
प्रकवा तो शर्मळशवला नाही. अशा रीतीने असाशंवधाशनक रीतीने अशधकाशरता बळकावनू शतने भारतातील 
लोकशाहीची ितारणा केली आहे. 
 

“शासन आशण शवधानसभा यानंा आम्ही इषारा देतो, (१) म्हणजे कोयवधी प्रहदंूच्या धार्तर्मक भावना 
दुखशवणे अत्यंत धोकादायक आहे. (२) या देशाच्या िदीघम इशतहासार्मध्ये धार्तर्मक आशण सासं्कृशतक 
बाबीर्मध्ये प्रहदंूनी कधीही हस्तिेप होऊ शदलेला नाही. जर शवधानसभेतील पाशवी पि बहुसंख्येचा या 
देशावर प्रहदूकोड शवधेयक लादण्यासाठी उपयोग करण्यात आला तर तो अशी पशरस्स्थती शनर्माण करील, 
जी; ज्या असतील त्या शक्तींना दडपून टाकतील. तो जवळ जवळ एका िातंीचा िारंभ ठरेल, जी रशशया 
आशण िान्सच्या िातंीपेिा अशधक शवध्वसंक होईल.” 
 

“प्रहदूकोड शवधेयकावर काँगे्रस पिाची वतमर्मानपते्र शनष्ठापूवमक जनर्मन परावर्ततत करीत नाहीत, 
ज्यािर्माणे त्यानंी फाळणीच्या बाबीवर जनर्मन िकट केले नव्हते; परंतु नेत्यानंी आपली बोटे 
वतमर्मानपत्राव्यशतशरक्त राष्ट्राच्या नाडीवर ठेवली पाशहजेत आशण राष्ट्राला काय वाटते ते त्यानंी सर्मजून 
घेतले पाशहजे. त्यानंी या देशातील धुर्मसणाऱ्या असंतोषाचे एका िचंड अस्ग्निलयार्मध्ये व्हावयाला रु्मभा 
देऊ नये.” (संदभम : ‘सन्मागु’, नवी शदल्ली ८ शडसेंबर १९४९) 
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या शवधेयकाला शवरोधकाचंा कडवा शवरोध असूनही प्रहदूकोड शवधेयकावरील शनवड सशर्मतीकडे 
शवचारासाठी ठेवण्यात आलेला िस्ताव १९ शडसेंबर १९४९ रोजी सर्मंत करण्यात आला. सनातनी लोकाचं्या 
म्हणण्यािर्माणे, या शवधेयकातील पाच अत्यंत र्महत्त्वाच्या तरतुदी धोकादायक तरतुदी होत्या, ज्यानंी प्रहदु 
सर्माजाला दुबळे केले असते. त्या म्हणजे (१) घटस्फोट (२) शास्त्रानंी परवानगी शदलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या 
जागी एकपत्नीत्वाची पुनःस्थापना, (३) जाशतव्यवस्थेर्मध्ये फेरबदल, (४) संयुक्त कुटंुबाचा शनरास आशण 
(५) र्मालर्मते्तवर शस्त्रयानंा अबाशधत हक्क, ग्रार्मीण भागातील लोकानंा याबद्दल फार भीती वाटली नाही; 
कारण कृशषशवषयक जशर्मनीला हात घालण्यात आला नव्हता. प्रहदूकोडर्मधील शनरशनराळ्या रु्मद्यावंर चचा 
करण्यासाठी प्रहदू नेत्याचंी शदल्ली येथे पशरषद भरशवण्यात आली होती. डॉ. आंबेडकर यानंा ‘प्रहदूकोड’ 
यावर प्रहदी भाषेर्मध्ये शलशहलेले एक पुस्तक शर्मळाले होते. त्यार्मध्ये स्वार्मी करपात्रीजी आशण जगत्गुरू 
शकंराचायम यानंी शलशहलेले लेख होते. २१ एशिल १९५० पासून तीन शदवस डॉ. आंबेडकर याचं्या 
अध्यितेखाली शवचार शवर्मषम चालले होते. त्यार्मध्ये संसदेचे प्रहदू सभासद सोडून ज्या िरु्मख व्यक्तींनी भाग 
घेतला; त्यात होते काशी शवित पशरषदेचे श्री. देवनायकाचायम, पंशडत र्माधवाचायम आशण अशखल भारत 
र्मशहला पशरषदेच्या श्रीर्मती शवद्यादेवी, डॉ. आबंेडकर यानंी घटना सशर्मतीचे शवसजमन होण्यापूवी हे शवधेयक 
संर्मत होईल याची काळजी घेतली. उलट शवरोधकानंी पंशडत नेहरंूना घाबरवनू टाकणे सोपे नाही हे 
पाहून, शवलंबकारी डावपेच स्वीकारले. सभासदारं्मागनू सभासद बोलण्यासाठी उभे राशहले आशण तासन् 
तास बोलत राशहले. चचा-सर्माप्तीची र्मागणी करण्यात आली नाही. त्याचंा उदे्दश अशधवशेन संपेपयंत चचा 
लाबंशवण्याचा होता. कारण त्यारु्मळे ते शवधेयक व्यपगत झाले असते. चालू अशधवशेनार्मध्ये ते शवधेयक संर्मत 
करून घेण्यासाठी डॉ. आंबडेकर यानंी शक्य ते सवम काही केले. हे शवधेयक संर्मत करून घेण्याबद्दलच्या 
त्याचं्या उत्साहाला आशण औत्सुक्याला कारणे होती : 
 

१. शनवडणुकीनंतर दुसऱ्या अशधवशेनात ते शवधेयक संर्मत व्हाव ेम्हणून ते राहू द्यावे, अशी त्याचंी 
इच्छा नव्हती. र्महाराज्यपालाचं्या कायमकारी पशरषदेचे कार्मगार सभासद म्हणनू असताना भतूकाळात 
त्यानंा तो अनुभव आला होता त्यावरून त्यानंा ठाऊक झाले होते की, त्यानंी िारंभ केलेल्या शवधेयकाचें श्रये 
दुसरेच लोक उपटीत होते आशण ते सुधारलेल्या स्वरूपात संर्मत करून घेत होते आशण काही िस्ताव 
अनाथ रु्मलासंारखे स्वाभाशवक र्मरण र्मरत होते. इ. स. १९४४ र्मध्ये नगरपाशलका सशर्मत्याचं्या उपशवधींर्मध्ये 
शशिात्र्मक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्यावर अन्वषेण करण्यासाठी आशण िशतवदेन देण्यासाठी डॉ. 
आंबेडकर यानंी एक सशर्मती नेर्मली होती. त्या उपशवधीिर्माणे सफाईगार कर्ममचाऱ्याला जर तो तीन शदवस 
कार्मावर गैरहजर राशहला, तर १५ शदवसाचंी तुरंुगवासाची शशिा होऊ शकत होती. त्यानंा या सवम अशा 
िकारच्या कायद्याचें शनरसन करून घेण्याची इच्छा होती. परंतु त्याचं्या राजीनाम्यानंतर कुणीही त्या 
कार्माचा पाठपुरावा केला नाही. आजतागायत र्महानगरपाशलकाचं्या आशण नगरपाशलकाचं्या सशर्मत्यारं्मध्ये हे 
उपशवधी अस्स्तत्वात आहेत. 
 

२. त्यानंा या वस्तुस्स्थतीची जाणीव होती की, प्रहदू लोक हे अत्यंत पुराणर्मतवादी आहेत. आम्ही 
अस्पृश्य वगार्मध्ये जन्र्माला आलेल्या र्माणसानंी त्यानंा त्याचं्या कायद्यात हस्तिेप केलेला आवडत नसे. 
त्याचें अस्पशृ्य र्मूळ हेच प्रहदू सनातनी लोकाचं्या त्यानंा होणाऱ्या त्वषेपूणम शवरोधाचे एक कारण होते. जर तो 
शवधेयकाचा र्मसुदा एखाद्या िाह्मणाने तयार केला असता आशण त्याचा पाठपुरावा केला असता; तर 
त्याच्याशवरुद्ध झालेला त्याचंा आरडओरड त्यानंी कर्मी केला असता. त्यांना या वस्तुस्स्थतीची जाणीव होती 
की, आपण एक ऐशतहाशसक बदल घडवनू आणण्याचे नेतृत्व करीत आहोत. ते त्यानंी सौ. हंसा रे्महेता यानंी 
केलेल्या भाष्ट्यकाचं्या संदभात त्यानंी शदलेल्या त्याचं्या उत्तरावरून उघड होते. “प्रहदू सर्माजाने,” ते 
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म्हणाले, “नेहर्मीच असा शवश्वास ठेवलेला आहे की, कायदा करण्याचे कायम एकतर ईश्वराचे आहे प्रकवा 
‘स्र्मृती’चे आहे आशण प्रहदू सर्माजाला तो कायदा बदलण्याचा अशधकार नाही. हे असे असल्यारु्मळे प्रहदू 
सर्माजार्मध्ये शपढ्यान् शपढ्या चालत येत राशहलेला कायदा चालत राशहला आहे. सर्माजाने त्याचे 
सार्माशजक, आर्तथक आशण वैध जीवन घडशवण्यार्मध्ये त्याची स्वतःची शक्ती प्रकवा त्याची स्वतःची 
जबाबदारी कधीच स्वीकारलेली नाही. ही पशहलीच वळे आहे की, हे र्मोठे पाऊल टाकण्यासाठी प्रहदू 
सर्माजाचे आम्ही र्मन वळवीत आहोत; आशण र्मला र्मार्झ्या र्मनार्मध्ये यस्त्कंशचतही शकंा नाही की, या 
शवधेयकाच्या कारणारु्मळे जे र्मोठे पाऊल पढेु टाकण्याबद्दल आम्ही र्मागणी करीत आहोत, ते टाकण्यासाठी 
ज्याने पुरेसे धैयम दाखशवले आहे असा सर्माज ज्या र्मागावरून त्याने चालत राशहले पाशहजे. त्यासाठी आशण 
त्याच्या र्मनात असलेले ध्येय गाठण्यासाठी आगेकूच करावयाला का ंकू करणार नाही.” 
 

डॉ. आबंेडकर याचं्या म्हणण्यािर्माणे या शवधेयकार्मध्ये र्मलूभतू प्रकवा िाशंतकारी असे काही नव्हते. 
तथाशप या शवधेयकाला संसदेच्या आत आशण संसदेच्या बाहेरही शवरोध होता. पंशडत नेहरू याचं्याबद्दलच्या 
आदरारु्मळे अनेक लोकानंी या शवधेयकाला पाप्रठबा शदला आशण त्याचं्या बाजूने र्मतदान केले. परंतु 
त्याहीपेिा अनेकानंी त्याला शवरोध केला. डॉ. आंबेडकर यानंी ते शवधेयक शीघ्र सरं्मत व्हावे, म्हणून शूर 
असा लढा शदला. पण वळेकाढू डावपेच लढवनू त्यानंी त्या शवधेयकाची भाशषक अडवणूक करण्यात आशण 
ते नि करण्यात यश शर्मळशवले. सरतेशवेटी ते शवधेयक व्यपगत झाले. दुसऱ्या शनवडणुकीर्मध्ये आपण 
शनवडून येऊ अशी डॉ. आबंडेकर यानंा खात्री वाटत नव्हती. जरी ते शनवडून आले असते, तरी शबन-काँगे्रस 
र्मंत्री असल्यारु्मळे कायदार्मंत्री म्हणून त्याचंी नेर्मणूक होण्याचा संभव नव्हता. 
 

त्यानंी आपला राजीनार्मा शदला आशण आपल्या शनवदेनात, जे संसदेर्मध्ये वाचण्याची त्यानंा रु्मभा 
देण्यात आली नव्हती; आपल्या पदावधीर्मध्ये हे शवधेयक संर्मत करण्यासाठी त्यानंी जो लढा शदला त्याचा 
आशण त्यानंा जे वैफल्य आले त्याचा, उल्लेख केला होता. राजीनार्मा देण्यासाठी त्यानंी अनेक कारणांनी 
यादी शदली. परंतु अत्यंत र्महत्त्वाची बाब, शजच्यारु्मळे अंती राजीनार्मा देण्याचा शनणमय त्यानंा घ्यावा लागला, 
ती त्याचं्या शब्दात अशी होती : 
 

“अंती र्मी राजीनार्मा द्यावा अशा शनणमयापयंत शजच्यारु्मळे र्मला याव ेलागले, त्या बाबीचा र्मी आता 
परार्मषम घेणार आहे. ती बाब आहे प्रहदूकोड शवधेयकाला जी हेतुपुरस्सर वागणूक देण्यात आली ती. हे 
शवधेयक या शवधानसभेर्मध्ये ११ एशिल १९४७ रोजी पुर:स्थाशपत करण्यात आले होते. चार वषांच्या 
आयुष्ट्यानंतर त्याचें चार खंड संर्मत होऊन ते ठार र्मारण्यात आले आशण त्याच्यासाठी कुणीही न रडता 
प्रकवा गाणे न म्हणता ते र्मरण पावले. जोपयंत ते गृहासर्मोर होते, तोपयंत ते आचके देत जगत होते. सपूंणम 
एक वषमभर ते शनवड सशर्मतीला शनर्तदि करण्याची शासनाला आवश्यकता वाटली नव्हती. ९ एशिल १९४८ 
रोजी ते शनवड सशर्मतीला शनर्तदि करण्यात आले. १२ ऑगस्ट १९४८ रोजी गृहासर्मोर िशतवदेन देण्यात 
आले. ३१ ऑगस्ट १९४८ रोजी त्या िशतवदेनाच्या शवचारासाठी र्मी िस्ताव तयार केला. केवळ तो िस्ताव 
तयार करण्यासाठी, कायमसूचीवर ते शवधेयक ठेवण्यात आले होते. इ.स. १९४९ च्या फेिुवारी 
अशधवशेनापयंत त्या िस्तावाची चचा करावयाला रु्मभा देण्यात आली नव्हती. त्याची दहा र्मशहन्यावंर वाटणी 
करण्यात आली होती. फेिुवारीर्मध्ये चार शदवस, र्माचमर्मध्ये एक शदवस आशण एशिल १९४९ र्मध्ये दोन शदवस. 
त्यानंतर १९४९ च्या शडसेंबरर्मध्ये या शवधेयकाला एक शदवस देण्यात आला होता, तो म्हणजे १९ शडसेंबर; 
ज्या शदवशी गृहाने र्माझा िस्ताव स्वीकारला. तो असा की, शनवड सशर्मतीने िशतवशेदत केल्यािर्माणे हे 
शवधेयक शवचारात घेण्यात याव.े इ. स. १९५० या वषार्मध्ये या शवधेयकाला वळे देण्यात आला नव्हता. 
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दुसऱ्या वळेी ५ फेिुवारी १९५१ रोजी हे शवधेयक गृहासर्मोर आले; जेव्हा या शवधेयकाचा खंडशः शवचार 
करण्यात आला. फेिुवारीचे ५, ६, ७ असे फक्त ३ शदवस या शबलाला देण्यात आले आशण ते तसेच कुजत 
ठेवण्यात आले.” 
 

“चालू संसदेचे हे शवेटचे अशधवशेन असल्यारु्मळे हे अशधवशेन संपण्यापूवी हे प्रहदू कोड शवधेयक 
पूणम करण्यात याव ेप्रकवा कसे; प्रकवा नव्या संसदेवर ते सोपवनू देण्यात याव ेप्रकवा कसे याचा र्मंशत्ररं्मडळाला 
शवचार करावयाचा होता. र्मशंत्ररं्मडळाने एकर्मताने शनणमय घेतला की, या संसदेर्मध्ये ते पूणम करण्यात याव.े 
त्यािर्माण ते शवधेयक कायमसूचीवर ठेवण्यात आले आशण १७ शडसेंबर १९५१ रोजी, खंडशः त्याचा पुढील 
शवचार करण्यासाठी घेण्यात आले. ही चचा चालू असताना पतंिधानानंी एक नवा िस्ताव पुढे र्माडंला, तो 
म्हणजे, उपलब्ध असलेल्या वळेार्मध्ये संपूणम असे ते शवधेयक पूणम करता येईल असे नाही; आशण म्हणनू 
त्याचा एक भाग, ते संपूणम शवधेयक फुकट जाऊ देण्यापेिा, कायद्यार्मध्ये अशधशनयशर्मत करून घेणे इि होते. 
तो एक र्मोठा कडू घोट होता. परंतु र्मी संर्मती शदली; कारण अशी एक म्हण आहे, ‘जेव्हा सगळे गर्मावण्याची 
पाळी येते तेव्हा त्यातील एखादा भाग वाचशवणे अशधक चागंले असते.’ पंतिधानानंी सुचशवले की, आपण 
‘शववाह आशण घटस्फोट भाग १’ शनवडू या. त्याच्या खंशडत स्वरूपात ते शवधेयक पुढे चालू राशहले. त्या 
शवधेयकाची दोन-तीन चचा झाल्यावर पंतिधानानंी आणखी एक िस्ताव पुढे आणला. या वळेी त्याचंा 
िस्ताव ते संपूणम शवधेयक, ‘शववाह आशण घटस्फोट भागा’सह गाळण्यात याव ेअसा होता. त्याचा र्मला फार 
र्मोठा धक्का बसला. आकाशातून वीज कोसळावी त्यािर्माणे र्मी स्तंशभत झाला. र्मला काहीही बोलता येईना.” 
 

आपली िकृती खालावत असतानाही डॉ. आंबेडकर यानंी या शवधेयकावर कठीण पशरश्रर्म केले 
होते. त्यानंी प्रहदुधर्मातील गं्रथाचंा सखोल अभ्यास केला होता आशण आपल्या टीकाकारानंा उत्तर 
देण्यासाठी त्यानंी शवपलु टीपा-शटप्पणी केली होती. केवळ कायद्याच्या वाटेने सार्माशजक सुधारणा करता 
येत नाही, हे त्यानंा ठाऊक होते. तथाशप त्यानंा हेही ठाऊक होते की, प्रहदू कोड शवधेयकातील तरतुदींरु्मळे 
सर्माजावर दीघमकालीन असे पशरणार्म घडून येतील. एखाद्या धर्मोपदेशकाच्या, र्मूर्ततभजंकाच्या आशण 
िाशंतकारकाच्या आस्थेने त्यानंी कार्म केले. स्वतःच्या कोणत्याही वैयस्क्तक लाभासाठी नव्हे; तर सर्माज 
आधुशनक, िगतीकारक आशण रु्मक्त करण्यासाठी त्यानंी पुष्ट्कळ शर्मत्र गर्मशवले होते आशण फार र्मोठ्या 
लोकसंख्येचा शवरोध स्वीकारलेला होता. ज्या शस्त्रयानंी, अकशथत असे धर्माच्या आशण कायद्याच्या नावाने 
अन्याय आशण अत्याचार सहन केले होते, त्यानंा रु्मक्ततेची थोडी आशा वाटत होती. इ. स. १९३५ र्मध्ये 
प्रहदू-सर्माज सुधारण्याचा आशण तो एकात्र्मीकृत करण्याचा शवचार डॉ. आंबेडकर यानंी केला होता आशण 
पंजाबर्मधील प्रहदू नेत्यानंा त्यानंी एक कायमिर्म सुचशवला होता. काही पशरणार्मकारक पाऊले उचलण्याची 
संधी त्यानंा आली होती. परंतु जेव्हा त्याचंा सवांत र्मोठा पाठीराखा असे पंतिधान पंशडत नेहरू हेसुद्धा 
आपली सहानुभतूी त्यानंा देताना शनरुत्साही झाले; ते पाहून त्याचं्या स्वप्नाचा चक्काचूर झाला होता. 
र्मंशत्रर्मंडळातून आपला राजीनार्मा शदल्यावर त्यानंी जे शनवदेन काढले, त्यात त्यानंी प्रहदूकोड 
शवधेयकावरील त्याचं्या भशूर्मकेबाबत पंशडत जवाहरलाल नेहरू याचंा दृिीकोन कसा बदलत गेला, याबद्दल 
आपले शवचार र्माडंले आहेत. 
 
पंतप्रधान नेहरू यािंंी दोलायमान भूणमका 
 

पंतिधान पशरवतमनाच्या बाजूचे होते आशण सुरुवातीला त्यानंी या शवधेयकाला हार्तदक पाप्रठबा शदला 
होता. त्यानंतर पुढे ते आपली भशूर्मका बदलीत राशहले. कदाशचत त्याचं्यावर त्याचं्या काही सक्ती होत्या. 
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कदाशचत पिार्मध्ये वाढता शवरोध होता आशण सूक्ष्र्म अशा शवशशि प्रहदू पद्धतीने त्याचं्यावर दबाव आणण्यात 
आला होता. डॉ. आंबेडकर यानंी त्याचं्या तीन शवधानाचंा शनदेश केला होता; जी त्याचें म्हणजे िकट 
करतात. 
 

पंशडत नेहरू म्हणाले, “अशधक म्हणजे शासन या गोिीला (प्रहदूकोड) बाशंधल आहे. ते; ते शवधेयक 
तपासून पाहत आहे. शासन त्याचा शवचार चालू ठेवील. गृहाने एखादा उपाय स्वीकारणे हे त्याच्यावर 
अवलंबून आहे. परंतु जेव्हा शासन एखादा र्महत्त्वाचा उपाय स्वीकारते आशण गृह तो नाकारते, तेव्हा ते गृह 
शासन नाकारते आशण ते शासन जाते व त्याच्या जागी दुसरे शासन येते. हे स्पिपणे सर्मजून घेतले पाशहजे 
की, हा एक र्महत्त्वाचा उपाय आहे. ज्याला शासन र्महत्त्व देते आशण ज्याच्यावर हे शासन शटकून राहील 
प्रकवा पडेल.” 
 
२८ नोव्हेंबर १९४८ 
 

पंतिधानानंी १९ शडसेंबर १९४९ रोजी गृहाला एक अत्यतंत आश्वासक शनवदेन शदले. “या गृहाने 
प्रकशचत िर्माणात देखील असा शवचार करावा असे र्मला वाटत नाही, तो म्हणजे, हे प्रहदूकोड शवधेयक 
र्महत्त्वाचे नाही; कारण आम्ही त्याला सवात र्मोठे जरूर र्महत्त्व देतो, ते र्मी म्हटल्यािर्माणे कोणत्या एका 
शवशशि खंडारु्मळे प्रकवा अन्य कशारु्मळे नव्हे; परंतु आर्तथक आशण सार्माशजक सर्मस्यारं्मधील एका शवशाल 
सर्मस्येकडे पाहण्याचा त्याचंा जो र्मूलभतू दृशिकोण आहे, त्यारु्मळे आम्ही देशार्मध्ये आम्हाला राजकीय 
स्वातंत्र्य िाप्त करून घेतले आहे. िवासातील एक टप्पा आहे आशण दुसरे आर्तथक, सार्माशजक आशण इतर 
टप्पे आहेत आशण जर सर्माजाची िगती व्हावयाची असेल तर ही सवम आघाड्यावरील एकात्र्मीकृत िगती 
शतथे असली पाशहजे.” 
 

इ. स. १९५१ र्मध्ये पंतिधानाचंा उत्साह र्मावळला आशण ते म्हणाले, “या उपायाचा शवचार 
करण्याची शासनाची जी इच्छा आहे; शतचे या गृहाला र्मला आश्वासन देण्याचीच आवश्यकता आहे असे 
र्मला वाटत नाही. म्हणजे आर्मच्या शक्यतारं्मध्ये या उपायाचंा शवचार करणे आम्हाला शजतके शक्य आहे, 
आशण शक्यतो आर्मचा जेवढा संबंध आहे, तेवढ्यापुरता संसदेर्मध्ये दुसरी संधी िाप्त होईल; अशा वळेेपयंत 
हा शवषय स्थशगत झाला आहे असे आम्ही र्मानतो. र्मला आशा आहे संसद अशी सधंी स्वतः देईल.” 
 

पंतिधानावंर, शवशषेतः येऊ घातलेल्या शनवडणकुाचं्या दृिीने स्वतःवर अशा सक्ती होत्या. सवम 
र्महापुरुषाचें पाय शचखलाचे असतात. डॉ. आंबेडकर यानंी प्रहदूकोड शवधेयकाला र्मोठे र्महत्त्व शदले होते. 
संशवधान तयार करण्याचे आशण शनवडणकुाचं्या सबंंधी कायदे करण्याचे कार्म पूणम केल्यावर त्यानंा 
राजीनार्मा द्यावासा वाटत होता. र्मंशत्ररं्मडळार्मध्ये त्यानंा ज्या िकारचे कार्म नेर्मनू देण्यात आले होते 
त्याबद्दल ते सतुंि नव्हते. राष्ट्रासाठी अशधक कार्म करावयाला ते सिर्म व सर्मथम होते, परंतु त्यानंा ती सधंी 
नाकारण्यात आली होती. तथाशप आपल्या जीवनातील प्रहदूकोड शवधेयक हे अत्यतं र्महत्त्वाचे कायम होते 
असे ते र्मानीत असत. त्याचं्या स्वतःच्याच शब्दात ‘काहीजणाचं्या र्मते र्मी या प्रहदूकोडासाठी आग्रह धरीत 
राशहलो, हे र्मार्झ्या बाबतीत अयोग्य असेल. र्मी शनराळा दृशिकोण घेतला. या देशार्मधे शवधानसभेचे हाती 
घेतलेल्या कोणत्याही उपायापंकैी प्रहदूकोड ही सवात र्मोठी सर्माज-सुधारणा होती. शतच्या र्महत्त्वाच्या 
दृिीने भारतीय शवधानसभेने भतूकाळात संर्मत केलेल्या प्रकवा भशवष्ट्यकाळार्मध्ये सरं्मत करावयाचा संभव 
असलेल्या कोणत्याही कायद्याची शतच्याशी तुलना करता नाही. वगावगार्मध्ये, प्रलगप्रलगार्मध्ये असलेली 
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शवषर्मता, हा प्रहदू सर्माजाचा जो आत्र्मा आहे, शतला स्पशम न करता आशण आर्तथक िश्नासंबधंी शवधीशवधान 
संर्मत करीत जाणे ही आर्मच्या संशवधानाची थट्टा आहे. घाणीच्या उशकरड्यावर राजवाडा बाधंण्यासारखे 
आहे. एवढे र्महत्त्व र्मी प्रहदूकोडाला शदलेले होते. म्हणूनच त्याच्यासाठी र्माझे र्मतभेद असतानाही र्मी शतथे 
राशहलो.” (संदभु : मंणत्रमंडळातून रार्ीनामा देण्याच्या वेळी काढण्यात आलेले णनवेदन. डॉ. आबेंडकर 
असे म्हिाले होते (Thus spoke Ambedkar) संपादक : खंड एक : पृष्ठ ११२) 
 

डॉ. आंबेडकर यानंी शनवडणुका लढशवल्या. परंतु त्यार्मध्ये ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. त्याचें 
पुष्ट्कळ िशसंक होते. परंतु त्यानंा शर्मत्र नव्हते. सशंवधानावरील त्याचं्या कार्माशगरीरु्मळे त्याचं्या गळ्यात हार 
पडले आशण प्रहदूकोड शवधेयकारु्मळे त्याचं्यावर दगडाचंा वषाव झाला. शवजय झाला शोकाशंतका यार्मधून ते 
आपल्या लेखनाकडे आशण बुद्ध-धर्मम तत्त्वज्ञानाच्या आपल्या अभ्यासाकडे वळले. १९५५ र्मध्ये प्रहदू-शववाह 
अशधशनयर्म, प्रहदू उत्तराशधकार अशधशनयर्म, पोटगी आशण दत्तकग्रहण याचें अशधशनयर्म संर्मत करण्यात आले. 
त्याचं्या र्महान कायाचा पडलेला हा िभाव होता. त्याचं्या र्मूळभरू्मीर्मध्ये बुद्ध-धर्माचे पुनरुज्जीवन करण्याकडे 
त्यानंी आपले लि वळशवले आशण त्याचं्या ियत्नाचंी पशरणती १४ ऑक्टोबर १९५६ या भशवष्ट्यदशी शदनी 
लिावधी लोकानंी सार्मूशहकशरत्या धर्मान्तर करण्याच्या स्वरूपात िकट झाली. त्याचं्यासाठी तो शवेट 
नव्हता; परंतु शवेटचा तो िारंभ होता. 
 

अनुवादक : श्री. प्र. श्री. नेरूरकर 
♦♦ 
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आयु. शातंाराम पंदेरे : पूणमवेळ सार्माशजक कायमकते, ‘युवक िातंी दल’ या सघंटनेचे र्महाराष्ट्राचे कायमवाह, भशूर्महीन शतेर्मजूर, किकरी, 
अल्पभधूारक शतेकरी, दशलत, आशदवासी, भटके-शवरु्मक्त आशण र्मशहलाचं्या सघंटना ग्रार्मीण भागात उभारण्यासाठी कायमरत. र्मराठवाडा शवद्यापीठ 
नार्मातंर, र्मंडल आयोग लढा, शवषर्मता शनर्मूमलन, र्मायरान-जंगल जर्मीन लढा इत्यादी चळवळींत सहभाग. दजेदार शनयतकाशलकातूंन सार्माशजक 
सर्मस्यावंर अभ्यासपूणम लेखन. 
 
२० 
 
डॉ. आंबेडकर आणि राखीव र्ागािंंा प्रश्न 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
मा गील दशकापासून राखीव जागाचंा िश्न सवांत जास्त वादग्रस्त बनला आहे. दशलत-आशदवासींच्या 
(अनुसूशचत जाती-अनु. जर्माती) राखीव जागावंरून सुरू झालेला हा वाद, या दशकाच्या अखेरीस र्मंडल 
आयोगाच्या शनशर्मत्ताने इतर र्मागास जातींच्या सार्माशजक व शिैशणकदृष्ट्या र्मागास जाती) राखीव 
जागापंयमत येऊन ठेपला. या शनशर्मत्ताने काही िश्न उपस्स्थत करण्यात आले आहेत. या पाश्वमभरू्मीवर डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकराचंी जाशतशनर्मूमलनाची चळवळ आशण त्यातून शवकशसत झालेली राखीव जागाशंवषयीची 
भशूर्मका याचा, आढावा या लेखात घेण्याचा ियत्न केला आहे. तसेच भारतरत्न आंबेडकराचं्या या 
भशूर्मकेच्या अनुषंगाने आज उपस्स्थत झालेल्या िश्नाचंी चचा येथे करण्यात आली आहे. 
 
राखीव र्ागा : वादािें स्वरूप 
 

जून १९७७ र्मध्ये शबहारर्मध्ये श्री. कपुमरी ठाकूर याचं्या नेतृत्वाखाली जनता पिाचे सरकार आले. 
नोव्हेंबर १९७८ र्मध्ये या सरकारने, रंु्मगेरीलाल आयोगाने सुचशवलेले वगीकरण स्वीकारल्याचा शासकीय 
आदेश काढला. त्यानुसार शासकीय नोकऱ्यातंील राखीव जागाचंी योजना जाहीर करण्यात आली. इतर 
र्मागास वगम (ओ. बी. सी.) ८ टके्क, अती र्मागास वगम (Most B. C.) १२ टके्क, अनु. जाती १४ टके्क, अनु. 
जर्माती १० टके्क, र्मशहला ३ टके्क, आशण आर्तथकदृष्ट्या र्मागासलेल्यासंाठी ३ टके्क अशी राखीव जागाचंी 
तरतूद करण्यात आली. या योजनेचा लाभ ज्याचें वार्तषक उत्पन्न आयकर उत्पन्न र्मयादेपेिा अशधक नसेल 
त्याच कुटंुबाला शर्मळणार होता. हाच ‘कपुमरी फॉम्युमला’ (कपुमरी सूत्र) होता. त्या वळेी पुढारलेल्या जातींनी 
(Forward Castes) कपुमरी सरकारशवरुद्ध प्रहसक आंदोलन केले. [Report of the Backward Classes Commission, 
Second Part, (Vol. III to VII) 1980, Govt. of India, p. 176] या आदंोलनाचा धूर शवरतो न शवरतो, तोच ५ जानेवारी 
१९८१ पासून गुजराथर्मध्ये वैद्यकीय शवद्याथ्यांनी पदव्युत्तर शशिणासाठी िवशे देताना, अनु. जाती-
जर्मातींर्मधील शवद्याथ्यांसाठी असलेल्या राखीव जागाशंवरुद्ध प्रहसक आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर ते 
आंदोलन देशाच्या इतर भागातंही पसरले होते. र्महाराष्ट्रातही त्याचे पडसाद उर्मटत होते. उत्तरोत्तर 
राखीव जागाचंा हा िश्न वादग्रस्त बनशवण्यात आला. 
 

याच कालखंडात लोकसभेत र्मंडल आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला. “या अहवालाचा 
स्वीकार करून त्यातील शशफारशींची अंर्मलबजावणी करावी.” अशी र्मागणी देशभरातून सुरू झाली होती. 
१९८९ र्मध्ये कें द्रार्मध्ये श्री. शवश्वनाथ िताप प्रसग याचं्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार आले. या 
सरकारच्या वतीने पंतिधान श्री. व्ही. पी. प्रसग यानंी ७ ऑगस्ट १९९० रोजी र्मंडल आयोग अहवालातील 
काही शशफारशींच्या अंर्मलबजावणीची घोषणा केली. त्यानुसार १३ ऑगस्ट १९९० रोजी भारत सरकाराने 
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एक अशधसूचना काढली आशण सार्माशजक व शिैशणकदृष्ट्या र्मागासलेल्या वगासाठी (एस. ई. बी. सी.) 
कें द्र सरकारच्या नोकऱ्यारं्मध्ये २७ टके्क राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. [No. 36012/31/90-Estt (SCT), Govt. Of 
India, Minstry of Personnel, Publ-Grievances and Pensions (Dept. of Personnal and Training), New Delhi-the 13the August, 
1990.] 
 

र्मंडल आयोगाच्या या अशधसूचनेबरोबर शदल्लीसह उत्तर भारतातील काही शहरातंील र्महाशवद्यालये 
व शवश्वशवद्यालयीन शवद्याथी-शवद्याशथंनीनी र्मंडलशवरोधी आंदोलन सुरू केले. प्रहसक बनलेल्या या 
आंदोलनाने नंतर एक शवशचत्र वळण घेतले आशण काही शवद्याथी-शवद्यार्तथनींनी स्वतःला जाळून घेतल्याच्या 
घटना घडल्या. त्यारु्मळे या िश्नाची भावशनक तीव्रता शशगेला पोहोचली आशण राखीव जागाचंा हा िश्न, 
राष्ट्रीय पातळीवर सवोच्च र्महत्त्वाचा व वादग्रस्त िश्न बनला. सर्माजाच्या सवम थरातूंन या संदभात शवशवध 
बाजंूनी चचा सुरू झाली. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडार्मध्ये ‘जाशतव्यवस्था, सार्माशजक न्याय व राखीव जागा’ हा 
िश्न इतका कधीच चचेला आला नव्हता. 
 

या काळात राखीव जागाचं्या शनशर्मत्ताने खालीली रु्मदे्द उपस्स्थत करण्यात आले. या रु्मद्द्याचं्या 
भोवती चचा शफरत होती. 
 
अ) नोकऱ्यातं राखीव र्ागा ठेवल्यामुळे, 
 

सवम दशलतानंा पटापट नोकऱ्या शर्मळतात व इतर जातींर्मध्ये बेकारी शनर्माण होते. 
 
ब) णशक्षिात राखीव र्ागा ठेवल्यामुळे, 
 

ब-१) वैद्यकीय व आशभयाशंत्रकी शाखारं्मध्ये दशलतानंा कर्मी गुण असूनही िवशे शर्मळतो. त्यानंा 
कर्मी गुणानंी पास केले जाते. 

 
ब-२) अशधक गुणाचें व ‘रे्मशरट’ चे शवद्याथी डावलेले जातात. 

 
ब-३) सर्माजातील व या व्यवसायातंील गुणवत्ता घसरत आहे. 

 
क) रार्कारिात राखीव र्ागा ठेवल्यामुळे, 
 

क-१) राखीव र्मतदारसंघातील सवणम सर्माजाला आपला िशतशनधी देण्याची सधंी शर्मळत नाही. 
 

क-२) राखीव उरे्मदवार लादला जातो. 
 

क-३) र्मतदारसंघाचा शवकास होत नाही. 
 
याबरोबर काही र्महत्त्वाचे िश्नही उपस्स्थत करण्यात आले. 
 
⭕ या राखीव जागा शकती काळ चालू राहणार आहेत? 
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⭕ आर्मच्या (सवणाच्या) पूवमजाचं्या गुन्ह्याची शशिा आम्हाला का? 
 
⭕ राखीव जागासंाठी ‘जात’ हा शनकष ठेवल्यारु्मळे जाशतव्यवस्था अशधक घट्ट होते आशण ‘जातीयवाद’ 

वाढत आहे. 
 
⭕ त्यासाठी ‘जात’ ऐवजी ‘आर्तथक’ शनकष ठेवावा. 
 
⭕ धर्मांतर करणाऱ्यानंा परत जातींच्या आधारावर सवलती कशासाठी? 
 
⭕ दशलत आशण ओ. बी. सी. र्मधील पुढारलेल्या जाती व व्यक्ती याचंा अशधक फायदा लाटत आहेत. 

त्याचं्यातील तळातील र्माणसानंा फायदा होत नाही. र्मग राखीव जागाचंा उपयोग काय? 
 
⭕ सवम काही आयते शर्मळाल्यारु्मळे दशलतानंा अभ्यास करण्याची गरज वाटत नाही. नवीन करण्याची 

ऊर्मी राहात नाही. त्याचं्यात चढाओढ नसल्यारु्मळे त्याचंा शवकास खंुटतो. ते सरकारचे ‘जावई’ 
झाले आहेत. 

 
या स्वरूपाचे िश्न व रु्मदे्द उपस्स्थत करणाऱ्याचें सवमसाधारपणे दोन शवभाग पडतात. एक राखीव 

जागाचंा शवरोध करणारा शवभाग. या शवभागातील र्मंडळी िारु्मख्याने िाह्मण, कायस्थ जातींर्मधील अशधक 
आहेत. व्यापारी, डॉक्टसम, वकील, िाध्यापक व साशहस्त्यक, शवचारवतं या व्यवसायातंील र्मंडळीही र्मोठ्या 
संख्येने आहेत. शासकीय वशरष्ठ नोकरशाहीतील र्मंडळीही सवाशधक संख्येने राखीव जागाचं्या शवरोधात 
आहेत. ही र्मंडळी धादातं खोया गोिी व अफवा पसरशवतात. त्यानंा राखीव जागाचंी तरतूदच रद्द 
करावयाची आहे. ही र्मंडळी िारु्मख्याने ‘जातीयवादी’ आहेत. 
 

दुसरा शवभाग राखीव जागा सर्मथमकाचंा आहे. र्मात्र त्यानंा राखीव जागाचंी तरतूद काही वषासाठी 
हवी व तीही ‘जात’या शनकषाऐवजी ‘आर्तथक’ शनकषावर हवी. या शवभागातील र्मडंळी राखीव जागांची 
पशरणार्मकारकपणे व तातडीने अंर्मलबजावणी झाली पाशहजे. अशी भशूर्मका घेतात; परंतु या शवभागातील 
एक गट शनशश्चतच ‘जातीयवादी’ भशूर्मका घेताना शदसतो. 
 

राखीव जागाशवरोधी आंदोलनातून आणखी काही र्महत्त्वपूणम बाबी शदसून येतात. या संपूणम 
आंदोलनात ‘प्रहसा व भयावह आिर्मकता’ नेहर्मी वापरली गेली. १९९० पूवी जी राखीव जागाशवरोधी 
आंदोलने झाली, ती िारु्मख्याने दशलत जातींच्या शवरुद्ध होती. त्या वळेी राखीव जागा-शवरोधकानंी सरकारी 
र्मालर्मते्तचे नुकसान केले आशण शहरापासून खेड्यापयंतच्या दशलत जातींच्या वस्त्यावंर हल्ले करून 
र्माणसाचंी शनघृमणपणे हत्या केली. ऑगस्ट १९९० नंतर र्मंडल-शवरोधी जे प्रहसक आंदोलन झाले; ते 
िारु्मख्याने उत्तर भारतातील प्रहदी भाशषक राज्यारं्मध्ये, शवशषेतः शबहार, उत्तर िदेश, राजस्थान, शहर्माचल 
िदेश, हरयाणा, र्मध्य िदेश आशण शदल्लीर्मध्ये झाले. त्यावळेी एखादा अपवाद सोडल्यास कुठेही इतर 
र्मागास जातींवर हल्ले करण्यात आले नाहीत. र्मात्र सरकारी र्मालर्मते्तचे िचंड िर्माणात नुकसान करण्यात 
आले; आशण आंदोलनाच्या एका टप्प्यावर ‘आत्र्मदहनाचे िकार’ करण्यात आले. त्या वळेी देशभरातील 
जवळ जवळ सवम वृत्तपते्र, शनयतकाशलके (काही अपवाद सोडून) व िशसद्धी-र्माध्यर्मानंी एका सुरार्मध्ये 
राखीव जागाशवरोधी वातावरण बनशवण्यात यश शर्मळशवले. 
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या सवम शवरोधाचे टोक त्या त्या राज्यातील िरु्मख दशलत जातींवर ठेवण्यात आले होते. र्महाराष्ट्रात 
बौद्ध, र्महार, गुजरातर्मध्ये धेड, वणकर, शबहारर्मध्ये पासी, यादव आदी जाती त्याचं्या शवशशि ऐशतहाशसक 
पाश्वमभरू्मीरु्मळे राजकारणात िभावी बनल्या होत्या. चळवळीची पाश्वमभरू्मी, राखीव जागाचंी सुशवधा व 
संघशटत शक्तीरु्मळे त्याचंा त्या राज्यात िभाव जाणवत होता. या जातींशवरुद्ध िचडं िेष पसरशवण्यात 
आला. भारतातील एकूण जाती व पोटजातींपैकी िाह्मण व कायस्थ या दोनच जाती देशभर पसरलेल्या 
आहेत. त्याचंी संख्यात्र्मक ताकद कर्मी आहे. त्यानंतरच्या शतेकरी जातींर्मधील भशूर्महार, राजपूत, जाट, 
पटेल, र्मराठा आदी जाती संख्येने र्मोठ्या आहेत. परंतु त्या काही राज्यापंुरत्या र्मयाशदत आहेत. राखीव 
जागाशंवरुद्धच्या आंदोलनात या जातीही उतरल्या होत्या. परंतु काही राज्यातंील राजकीय नेतृत्वाने तेथील 
सार्माशजक व राजकीय पशरस्स्थतीचे भान ठेवनू यातील काही जातींना या आंदोलनातून बाहेर काढले. 
त्यारु्मळे या आंदोलनाची तीव्रता नंतर कर्मी होत गेली. [दशलत अत्याचार आशण नव े जातीय सर्मीकरण : शातंारार्म पंदेरे, 
सर्माज-िबोधन पशत्रका : शदवाळी अंक १९९१ (ि. ११७), पान २२१] 
 

राखीव जागाशवरोधी आंदोलनातून जी भशूर्मका र्माडंली गेली, त्यार्मागे सार्माशजक, सासं्कृशतक व 
आर्तथक संदभम होते. तत्कालीन राजकीय सते्तचे राजकारण होते. या सवांना सार्मावणारे िाह्मणी तत्त्वज्ञान 
व र्मूल्ये या आंदोलनार्मागील आधार होता. र्महाराष्ट्रातील र्महात्र्मा जोशतराव फुले, साशवत्रीबाई फुले, 
छत्रपती शाहू र्महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचंी वणम-जाशतव्यवस्थाशवरोधी चळवळ, डॉ. रार्म 
र्मनोहर लोशहयाचं्या नेतृत्वाखालील उत्तर भारतातील ‘शपछड्याचंी’ सर्माजवादी चळवळ, केरळातील 
येझवा चळवळ, ताशर्मळनाडूतील ई. व्ही. रार्मस्वार्मी नायकराचं्या नेतृत्वाखालील आत्र्मसन्र्मानाची चळवळ 
आदी िाह्मणेतर (दशलत व इतर र्मागास जाती) जातींच्या चळवळीचे दीघमकालीन पशरणार्म झाले होते. या 
चळवळींतून िाह्मणी तत्त्वज्ञान, संस्कृती व सते्तला आव्हान शदले होते. राखीव जगाशवरोधी आंदोलनाला ही 
सवम पाश्वमभरू्मी होती. 
 
ब्राह्मिी धमुपरंपरा 
 

भारतार्मध्ये शिशटशाचें राज्य िस्थाशपत होण्यापूवी धर्ममशास्त्र हाच कायदा होता; आशण र्मनुस्र्मृती हे 
धर्ममशास्त्र आहे. त्याची योग्यता येथील िाह्मण पशंडतानंी इतर कोणत्याही स्र्मृतीपेिा अशधक र्मानली आहे. 
“वदे हे सागरािर्माणे आहेत व त्यातील धर्ममरूपी रत्ने एकाच शठकाणी सहज शर्मळावीत म्हणनू र्मनूसारख्या 
र्महषींनी त्याचंा र्मोठ्या कृपाळूपणे स्र्मृतींर्मध्ये संग्रह केला आहे. भगवद्गीतेसारख्या स्र्मशृतगं्रथात 
व्यवहाराच्या सवम अंगाचें संपूणमपणे शववचेन केलेले आढळत नाही. म्हणून केवळ भगवद्गीता वाचून प्रकवा 
शतचा अभ्यास करून वणादी धर्माचे सागंोपागं ज्ञान व त्यानंतर ज्ञानानुरूप शिया ही होऊ शकत नाहीत.” 
 

“पण जे इतक्या उच्चस्स्थतीस जाऊन पोचलेले नाहीत, असे सार्मान्य श्रद्धाळू व स्वधर्ममज्ञानाची 
अपेिा करणारे जे लोक असतील; त्यासं या गं्रथासारख्या गं्रथापासून व्यावहाशरक व पारर्मार्तथक लाभ 
झाल्यावाचून राहाणार नाही. या सवम गोिींचा शवचार करूनच र्मोदवृत्ताच्या चालकानंी हा पशहला व 
सवांगसुंदर स्र्मृतीगं्रथ िथर्म हाती घेतला.” 
 

संस्कृत तज्ज्ञ पंशडतानंा हे धर्ममशास्त्र आजही उपयुक्त वाटत होते. त्यारु्मळे र्मनुस्र्मतृीचे र्मराठी 
भाषातंर करण्यार्मागे या (िाह्मणी) धर्माशवषयी व पूवमजाशंवषयी आदर उत्पन्न व्हावा व अशा िकारचे गं्रथ 
अशधकाशधक वाचण्याची रूची लागावी ही त्याचंी अपेिा आहे. [साथम श्रीर्मनुस्र्मृती : िस्तावना : वेदशास्त्रसपंन्न शवष्ट्णुशास्त्री 
बापट, पान १ ते ३] 
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हे (िाह्मणी) धर्ममशास्त्र काय सागंते? 
 
१) ब्राह्मिो र्ायमानो णह पृणथव्यामणध र्ायते । 

ईर्श्र : सवुभूताना ंधमुकोशस्थ गुप्तये ॥ १·९९ ॥ 
 

(अथम : कारण, उत्पन्न होणारा िाह्मण पृथ्वीर्मध्ये सवांत श्रेष्ठच उत्पन्न होतो. सवम भतूाचं्या 
धर्ममसर्मूहाच्या रिणाथम तो िभ ूआहे.) 
 
२) र्ाणतमात्रोपर्ीवी वा कामं स्याद ब्राह्मिबुविः । 

धमुप्रवतता नृपतेनु तु शूद्रिः कथंिंन॥ ८·२० ॥ 
 

(अथम : ज्याची केवळ जाती िाह्मणाची आहे व कर्मम िाह्मणाचे नाही असा केवळ जातीवर 
उपशजशवका करणारा व आपणास िाह्मण म्हणशवणाराही पुरुष पूवोक्त योग्य न्यायाधीशाच्या अभावी राजाचा 
धर्ममिवक्ता झाला तरी चालेल. पण धार्तर्मक व व्यवहारज्ञ असाही शूद्र; धर्ममिवक्ता, कधीही असू नये.) 
 
३) गोरक्षकान् वाणिणर्कासं्तथा कारूकुशीलबान् । 

पे्रष्ट्यान् वाधुुणर्काशैं्चव णवप्राय् शूद्रवदािंरेत् ॥ ८·१०२ ॥ 
 

(अथम : गाईस राखून त्यावर उपशजशवका करणारे (गुराखी), व्यापारावर शनवाह करणारे, 
(व्यापारी), सूपकाराशद कालकर्मावर आपली वृत्ती चालशवणारे (कारागीर, नट), दास, कर्मावर जीवन 
करणारे (नोकर) व शास्त्रशनशषद्ध आचरण करणारे असे जे बाह्मण असतील, त्यास िाकृत साििकरणी 
(न्यायालयात) शदू्रािंर्माणे िश्न कराव.े) 
 
४) शततेनाणप णह शूदे्रिं न कायो धनसंिंयिः । 

शूद्रो णह धनामासाद्य ब्राह्मिानेव बाधते ॥ १०·१२९ ॥ 
 

(अथम : धनाजमन करण्याशवषयी सर्मथम असलेल्या शदू्राने र्माता, शपता इत्यादी पोष्ट्यवगाचे संवधमन व 
पंचयज्ञ यास लागणाऱ्या द्रव्याहून अशधक द्रव्याचा संचय करू नये. कारण धनसचंन झाला असता शदू्र 
िाह्मणासच पीडा देऊ लागतात.) [वरीलिर्माणे] 
 

अशा पद्धतीने िाह्मणी धर्ममशास्त्राधाशरत वणमजाती व्यवस्थेर्मध्ये िाह्मणाचं्या ‘शवशषेाशधकाराचे तत्त्व’ 
र्मानवी सर्माजाच्या सार्माशजक, शिैशणक, आर्तथक, राजकीय व न्याय-कायदा िेत्रार्मध्ये र्मानले होते. ही 
व्यवस्था अपशरवतमनीय आहे आशण र्माणसाला वणम आशण जात जन्र्माने शर्मळते. िाह्मण सोडून सवम वणम-जाती 
आशण सवम शस्त्रयानंा शूद्रासर्मान र्मानले आहे. त्यारु्मळे हा सवम बहुजन सर्माज या िाह्मणी धर्ममपरंपरेचा बळी 
झाला आहे. 
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णब्रणटशािंंा आघात परंतु...... 
 

भारतातील िाह्मणी धर्मम-परंपरा, वणम-जाशतव्यवस्था, राजे-राजवाड्याचंी संस्थाने आशण अनेक 
भाषा यारुं्मळे ‘भारत एक राष्ट्र’ म्हणून अस्स्तत्वातच नव्हता. या पशरस्स्थतीचा पुरेपूर फायदा ईस्ट इंशडया 
कंपनीने आपला व्यापार करीत असताना घेतला. आपल्या सुर्मारे शभंर वषाच्या वास्तव्यात कंपनीने येतील 
बराच रु्मलुख काबीज केला आशण आपले राजकीय वचमस्व िस्थाशपत केले. 
 

१७७४ साली ‘रेग्युलेप्रटग अॅक्ट’ र्मंजूर करून कंपनीने भारतात ताब्यात घेतलेल्या रु्मलखाचा 
कारभार पहाण्याची जबाबदारी शिशटश पालमर्मेंटने िथर्मच आपल्या अंगावर घेतली. हे शनयंत्रण हळूहळू 
वाढत जाऊन १७८५, १७९३, १८३३, व १८५३ या साली शवशवध कायदे करून कंपनीला नवीन सनदा 
देण्यात आल्या. “कंपनीने शर्मळशवलेल्या रु्मलखातंील रशहवाश्याला व शिशटश राजाच्या जन्र्मजात रयताला 
धर्मम, जन्र्मस्थान, वशं व वणम वगैरे कोणताही भेदाभेद न करता कंपनीने आपल्या राज्यकारभाराच्या 
खात्यातूंन नोकाऱ्या द्याव्या.” असा एक कायदा १८३३ साली करण्यात आला. या कायद्यान्वये कंपनीचे 
भारतात व्यापार करण्याचे हक्क काढून घेण्यात आले व त्यारु्मळे कंपनीचे व्यापारी स्वरूप जाऊन ती पूणमपणे 
सत्ताधारी बनली. [काँगे्रसचा इशतहास : लेखक : डॉ. पट्टशभसीतारार्मय्या, आवृत्ती दुसरी (५ जानेवारी १९३६), पान २.] 
 

संपूणम देशाचा कारभार पाहण्यासाठी त्यानंी देशभर आपले िशासनाचे जाळे शवणले. स्वतःची नवी 
कायदा-व्यवस्था उभी केली. या सवांचा पशरणार्म येथील डबक्यािर्माणे साचून राशहलेल्या सर्माजव्यवस्थेवर 
होऊ लागला. शतच्यावर काही आघात होऊ लागले. साचलेपणाला भेगा पडून झरे वाहू लागले. परंतु 
शिशटशाचंा यार्मागील हेतू त्याचें ‘राजकीय वचमस्व’ िस्थाशपत करणे हा होता. त्यासाठी येथील जनतेचे 
शर्मळेल तेवढे सहकायम त्यानंा हव े होते. त्याचं्या राजकीय व आर्तथक शहतसंबधंानंा सोयीची व्यवस्था येथे 
आणणे, एवढेच बदल त्यानंा अपेशित होते. हजारो वषांच्या शवषर्मतेवर आधाशरत वणम-जाशतव्यवस्थेला 
उखडून टाकण्याचा िश्नच त्याचं्यासर्मोर नव्हता. त्यारु्मळे या व्यवस्थेला आधार देणाऱ्या िाह्मणी तत्त्वज्ञान 
व त्याचे िवक्ते िाह्मण यानंा धक्का लावण्याचा त्याचंा हेतू नव्हता. पशरणार्मी, रे्मकॉलेिणीत शशिणपद्धतीचा 
सवात जास्त फायदा येथील िाह्मण, कायस्थ, पारशी, रु्मस्स्लर्म या जाशतधर्तर्मयानंा झाला. त्यारु्मळे या 
जातींर्मधील लोक इंग्रज िशासनात र्मोक्याच्या जागी जाऊन बसले. १८१८ ला पेशवाईचा अस्त झाला 
आशण इंग्रजाचंा युशनयन जॅक पुण्याच्या शनवारवाड्यावर फडकला. परंतु पेशवाई राजवटीच्या िाह्मणाचें 
वचमस्व, त्यानंतरही इंग्रज राजवटीत शाबतू राशहले. हजारो वषांची वणम-जाशतव्यवस्था इंग्रजाचं्या नव्या 
व्यवस्थेत आपला ‘नवा चेहरा’ घेऊन पुढे येत होती. १८८२ ते १९०४ च्या दरम्यान भारतीय नागरी सेवार्मध्ये 
यशस्वी झालेल्या १६ भारतीयापंकैी- १५ िाह्मण होते. 
 
र्ोणतराव फुले : ब्राह्मिी धमाला आव्हान 
 

शिशटश राजवटीतील घडार्मोडींकडे जोशतराव फुले बारकाईने पाहत होते. वणम-जाशतव्यवस्थेचे 
बदलते स्वरूप त्याचं्या चाणाि नजरेतून सुटणे शक्यच नव्हते. या पशरस्स्थतीचे वणमन व शवश्लेषण करून 
जोशतरावानंी ‘िाह्मणाचें कसब’ (१८६९), ‘गुलार्मशगरी’ (१८७३), ‘शतेकऱ्याचा आसूड’ (एशिल-जुलै 
१८८३), ‘सावमजशनक सत्यधर्मम पुस्तक’ (१८८९) आदी ऐताहाशसक गं्रथ शलशहले. या गं्रथातूंन त्यानंी 
िाह्मणी धर्मम तत्त्वज्ञान, र्मनुस्र्मृती आशद चातुवमण्यमसर्मथमक गं्रथाचंी शचरफाड केली. हे सारे साशहत्य सार्मान्य 



 
अनुक्रमणिका 

जनानंा, बहुजन सर्माजाला, शस्त्रयानंा सर्मजेल अशा भाषेत शलशहले. त्यासाठी नाटक, पोवाडा, अभगंाशद 
काव्यरचनाचंा आधार घेतला. 
 

हे सवम करण्यार्मागे सर्मतेवर आधाशरत नव े‘एकर्मय नेशन’ (एकर्मय राष्ट्र) शनर्माण करण्याचे उशद्दि 
होते. या र्मागात भटशाही, सावकारशाही आशण आंग्लशाही याचें अडथळे होते. त्याशवरुद्ध संघषम करण्याची 
गरज जोशतरावानंा सर्मजली होती. तसे लढेही त्यानंी आयुष्ट्यभर शदले. या लढाईतील बहुजन सर्माज आशण 
शस्त्रया यानंा शशिण शदल्याशशवाय पयाय नाही याची जाणीव जोशतरावानंा िारंभीच झाली होती; आशण ही 
संधी केवळ इगं्रज राजवटीतच शर्मळण्याची शक्यता त्यानंी हेरली होती. शभंर वषांपूवी जोशतरावानंी शदू्राचं्या 
र्मागासपणाचे लिण सागंताना म्हटले होते, 
 

“णवदे्यणवना मणत गेली; मतीणवना नीणत गेली; नीतीणवना गणत गेली । 
गतीणवना णवत्त गेले, णवत्ताणवना शूद्र खिंले, इतके अनथु एका अणवदे्यने केले।” 

 
त्यासाठी त्यानंी ‘शवशषे सधंी’ चा शसद्धातं र्माडंला. १९ ऑक्टोबर १८८२ रोजी हंटर शशिण 

आयोगापुढे जोशतरावानंी एका शनवदेन सादर केले होते. त्यात ते म्हणातात, 
 

“या उच्च शशिणपद्धतीची ढळढळीत शदसून येणारी िवृत्ती म्हणजे शतच्यारु्मळे वशरष्ठ अशधकारपदे ही 
सवमस्वी िाह्मणाचंी शर्मरासदारी होऊन बसलेली आहे. सरकारला रयतेच्या कल्याणाची खरीखुरी कळकळ 
असेल, तर या पद्धतीचे नाना िकारचे हे दुरुपयोग थाबंवनू सरकारी नोकऱ्याचं्या िेत्रात अन्य जातीच्या 
लोकाचंा हळूहळू शशरकाव होण्यास वाव करून देणे आशण त्या िर्माणात िाह्मणाचं्या शर्मरासदारीला 
उत्तरोत्तर आळा घालणे, हे सरकारचे आद्य कतमव्य ठरते. शशिणाची सद्यःस्स्थती ध्यानात घेता तीत असे 
करणे अशक्यिाय आहे, असे म्हणण्याकडे काही र्मंडळींचा कल होईल. यावर आर्मचे उत्तर असे आहे की, 
उच्चवणीय लोक आपल्या उच्च शशिणाची काळजी घेण्यास सर्मथम असल्याने त्याकंडील लि जरा कर्मी 
करून, सरकार जर जनतेच्या शशिणावर अशधक भर देईन, तर नीतीच्या आशण सद् वतमनाच्या दृिीने 
शकतीतरी चागंले लोक शशकून तयार होण्यास रु्मळीच अडचण पडणार नाही.” [र्महात्र्मा फुले सर्मग्र वाङ्र्मय : सपंा. 
य. शद. फडके, चौथी आवतृ्ती, पान ७१७] जोशतराव एवढे शलहून थाबंत नाहीत तर किाचा डोंगर उपसणाऱ्या आशण 
दाशरद्र्याच्या खाईत पडलेल्या शतेकऱ्याला; त्याची रु्मले शाळेत पाठशवण्यासाठी िोत्साहन शर्मळाव े आशण 
शशिणाशवषयी आवड शनर्माण व्हावी म्हणून शशष्ट्यवृत्त्या व सहार्माही प्रकवा वार्तषक बशिसाचंी शवशषे िलोभने 
ठेवणे अत्यावश्यक असल्याने जोशतराव ठासून सागंतात. त्याचिर्माणे र्महार, र्मागं आशण इतर कशनष्ठ 
जातींची संख्या र्मोठी असूनही जातीच्या पूवमग्रहारुं्मळे त्यानंा इतर शाळारं्मध्ये बसू देत नाहीत. म्हणून 
त्याचं्यासाठी स्वतंत्र शाळा सुरु कराव्यात, अशी कळकळीची शवनंती हंटर शशिण आयोगापुढे जोशतरावानंी 
केली होती. [वरीलिर्माणे, पान ७१९] 
 

शूद्राशतशूद्रासंाठी शिैशणक सवलतींबरोबरच सरकारी नोकऱ्यारं्मध्ये ‘जातींच्या िर्माणात’ भरती 
करावी अशी भशूर्मकाही जोशतरावानंी घेतली होती. ते आपल्या ‘गुलार्मशगरी’ या गं्रथात शलशहतात. 
 

“अनुभव स्वता ंलकू्षन । सागंतो खरें णनकू्षन ॥ सवु र्ाती णनवडून ॥ 
घ्याव्या ब्या प्रमाि ॥ द्यावी कामे नेमून ॥ होईल सुख साधन ॥ िंाल ॥ 
घाणलतों पदरी िुंकीस ॥ नेणमता ंएका र्ातीस ॥ प्रवशे नाहीं शुद्रासं ॥ िंाल ॥ 
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एक र्ातीिें सवु णमळून नाणडती । बाकीिें तोंडाकडे पहाती ॥ 
र्ोतीराव बोधी करू नये । एक र्ात भरतो ॥ भणरती होळकरी पोती ॥ ५ ॥” [वरीलप्रमािे पान १९०] 

 
अशा पद्धतीने शभंर वषापूवी र्महात्र्मा जोशतराव फुले यानंी शूद्राशतशदू्रासंाठी शशिण आशण 

नोकऱ्यारं्मध्ये शवशषे सवलती शर्मळाल्या पाशहजेत, अशी भशूर्मका घेतली होती. 
 
शाहू महारार् : ५० टके्क राखीव र्ागा 
 

र्महात्र्मा जोशतरावाचं्या नंतर छत्रपती शाहू र्महाराजानंी बहुजन सर्माजाच्या र्मागासलेपणास, 
शशिणाचा अभाव कारणीभतू असल्याचे ओळखले होते. “सवम र्मागासलेल्या जातीत अस्पृश्य र्मानलेल्या 
जातीइतक्या दुदैवी इतर जाती नाहीत व या लोकाचंी स्स्थती सुधारण्यास शवद्यािसाराशशवाय दुसरे बलवान 
साधन नाही.” म्हणून शाहू र्महाराजानंी कोल्हापूर येथे र्मागास जाती-जर्मातींसाठी शाळा काढण्यास 
िोत्साहन शदले. वसशतगृहे काढली. र्मागं, र्महार, नार्मदेवप्रशपी आदी जातीतील शवद्याथ्यांसाठी 
शशष्ट्यवृत्त्याचंी सोय केली. [शाहू छत्रपतींचे शनवडक आदेश : भान १ ला, सपंा. भास्कर धाटावकर, पुराशभलेख शवभाग, र्महाराष्ट्र शासन, 
आदेश ि. ८७६, १०० व ३३०] 
 

इ. स. १९०१ च्या जनगणनेत सरकारी नोकऱ्यारं्मध्ये चतुथमश्रेणी वगळता िथर्म, शितीय व तृतीय 
श्रेणीर्मध्ये िाह्मणेतर एकही सेवक नसल्याचे शदसून आले; तेव्हा २६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर 
संस्थानातील िशासनात ५० टके्क जागा र्मागासलेल्या जातींसाठी राखून ठेवण्याचा शनणमय जाहीर केला. 
 
स्वामी णववेकानंद : वंशश्रेष्ठत्वाला आव्हान 
 

याच दरम्यान स्वार्मी शववकेानंदानंी ‘वशंश्रेष्ठत्वा’चा शसद्धातं खोडून काढला होता. सुर्मारे ऐंशी 
वषांपूवी, शववकेानंदानंी उच्चजातीय लोकासंर्मोर व्याख्यान देताना साशंगतले होते, “आर्मच्या पूवमजानंी 
सार्मान्य र्माणसानंा ज्या पद्धतीने पददशलत केले, त्यारु्मळे ही र्माणसे असहाय्य आशण अयोग्य झाली. 
र्मानवता नि झाली. ते र्मानतात की, ओझे वाहणे आशण दुसऱ्याचंी सेवा करणे हा त्याचंा धर्मम आहे. आर्मचे 
शशशित बाधंव स्वतः आधुशनक असल्याचा अशभर्मान बाळगतात. परंतु या शोशषत लोकानंा वर आणण्याच्या 
जबाबदारीपासून र्मात्र पळ काढतात. एवढेच नाही तर, ही शशशित र्माणसे गोऱ्या र्माणसाचें ऐकून वाशंशक 
िशतभेची शखेी शर्मरवतात. हा एक खोटा व रािसी शसद्धातं आहे. पारंपशरक अत्याचार चालू ठेवण्यासाठी या 
शसद्धातंाचा उदो उदो करण्यात येत आहे. [शववेकानंद रचनावली, भाग-३, पान १९२] 

अशा पद्धतीने िाह्मणी धर्मम, वणम-जाशतव्यवस्था व वशंश्रषे्ठत्व याचं्या शवरोधात १९ व्या शतकाच्या 
अखेरीस व २० व्या शतकाच्या िारंभी जोरदार चळवळ उभी राशहली होती. या चळवळीतून िाह्मणाचं्या 
‘शवशषेाशधकाराला’ आव्हान देण्यात आले होते आशण शदू्राशतशदू्रासंाठी शशिण व नोकऱ्यारं्मध्ये ‘शवशषे सधंी’ 
च्या शसद्धातंाच्या आधारावर सवलती-राखीव जागा ठेवण्याची भशूर्मका घेण्यात आली होती. 
 

१८८५ र्मध्ये ‘राष्ट्रीय काँगे्रस’ची स्थापना झाली. हे व्यासपीठ सार्माशजक व राजकीय सुधारणाचें 
िाशतशनशधक व्यासपीठ बनाव,े म्हणून अपेिा व्यक्त होऊ लागल्या. राष्ट्रीय काँगे्रसच्या िारंभीच्या 
उच्चवणीय-शहरी स्वरूपाशवषयी, र्महात्र्मा जोशतराव फुल्यानंी तीव्र शनषेध व्यक्त केला होता. काँगे्रसच्या 
सार्माशजक चाशरत्र्याची शचरफाड करण्यासाठी घेतलेल्या पुण्यातील ‘शनषेधपर सभे’त जोशतरावानंी भाषण 
केले. त्यात ते म्हणतात, “राष्ट्राच्या नावाखाली पैशाच्या व शशिणाच्या जोरावर राष्ट्रीय सभावाल्यानंी 
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वाटेल तो गोंधळ घालावा, पण र्मूठभर शशशित लोकानंा बहुजन सर्माजाचे िशतशनधी म्हणून शर्मरशवता येणार 
नाही. या देशातील बहुजन सर्माज हा शतेात राबणारा, अशशशित, अज्ञ, भोळा असा शतेकरी सर्माज आहे. 
शतेकरीवगम हा या देशाचा बहुजनसर्माज आहे व शतेी हा या देशाचा रु्मख्य धंदा आहे. शेतकऱ्याचंा एकही 
िशतशनधी जोपयंत राष्ट्रीय सभेत सर्माशवि झालेला नाही, तोपयंत राष्ट्रीय सभा ही बहुजन सर्माजाची 
िशतशनधी होत नाही.” 
 

याच काळात जोशतरावाचें सर्मकालीन न्यायर्मूती र्महादेव गोप्रवद रानडे यानंी ‘सार्माशजक पशरषदे’ची 
स्थापना केली आशण भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसला पूरक असे कायम शतने सुरू केले. िारंभीची काही वष े
राष्ट्रीय काँगे्रसच्या अशधवशेनातच सार्माशजक पशरषदेचा र्मंडप असे व पशरषद होत असे. रानडेंच्या या 
सार्माशजक सुधारणाचं्या चळवळीला शचपळूणकर आशण लोकर्मान्य शटळकाचंा शवरोध होता. त्यार्मागे राष्ट्रीय 
काँगे्रसच्या उशद्दिाशंवषयी जसे र्मतभेद होते तसेच सार्माशजक िश्नाबंाबतही शभन्न र्मते होती. इ. स. १८९५ 
च्या पुणे येथील काँगे्रस अशधवशेनापयंतच्या काँगे्रस अध्यिानंी सार्माशजक सुधारणेच्या बाबतीत आपल्या 
भाषणात भशूर्मका घेतली होती. काँगे्रस ही राजकीय चळवळ असून, ती सार्माशजक चळवळ नाही असा 
शनःसशंदग्ध खुलासा सुरेंद्रनाथ बानजींनी १८९५ च्या पणु्याच्या काँगे्रसच्या अध्यिीय भाषणात केला; कारण 
राजकीयदृष्ट्या जहाल पण सार्माशजकदृष्ट्या पुराणर्मतवादी लोकर्मान्य शटळकानंी, काँगे्रस र्मंडपात 
सार्माशजक पशरषदेचे अशधवशेन भरशवण्यास कडाडून शवरोध केला होता. एवढेच नाही, तर श्रीधर शवठ्ठल 
दाते याचं्यासारख्या शटळकाचं्या बलदंड पाठीराख्याने र्मडंप जाळण्याची धर्मकीही शदली होती. त्या वळेी 
संघषम टाळण्यासाठी रानड्यानंी सार्माशजक पशरषद पुण्यातच अन्य शठकाणी भरशवण्याचे र्मान्य केले. अशा 
तऱ्हेने काँगे्रसच्या व्यासपीठावरून सार्माशजक सुधारणाचंी हकालपट्टी करण्यात शटळक यशस्वी झाले. 
[शवसाव्या शतकातील र्महाराष्ट्र (१९०१-१९१४) खंड पशहला, य. शद. फडके, पान ८६] त्या वळेी सार्माशजक पशरषदेचे अशधवशेन 
फग्युमसन कॉलेजच्या र्मदैानात (काँगे्रस र्मंडपापासून लाबं) घेण्यात आले. तेव्हा त्या र्माडंवलाही आग 
लावण्याचा इरादा दार्मोदरपतं चाफेकरानंी केला होता. [वरीलिर्माणे, पान ८७-८८] या काळातील काँगे्रसर्मध्ये 
रंु्मबई इलाख्यातील आशण र्मध्यिातं-वऱ्हाडातील र्मराठी भाशषक िाह्मणाचंा, शवशषेतः शचत्पावन प्रकवा 
कोकणस्थ िाह्मणाचंा, फार र्मोठा भरणा होता. त्यारु्मळे बहुजन सर्माज तर दूर होताच, परंतु स्वातंत्र्यासाठी 
जहाल र्मागाची भशूर्मका घेणाऱ्या दार्मोदर हरी चाफेकरासंारख्या काही िाह्मण तरुणाचंाही काँगे्रसवर राग 
होता. सार्माशजक सुधारणावाद्यानंा लोकारं्मध्ये ‘खेटरे’ हाणू अशी त्याचंी भशूर्मका होती. याच परंपरेतून पुढे 
प्रहदू र्महासभा (१९१५) आशण राष्ट्रीय स्वयसेंवक संघ (१९२५) या ‘िाह्मण्यवादी संघटना’ उदयाला 
आल्या. 
 

१८९५ च्या पुणे काँगे्रस अशधवशेनाच्या र्मंडपासर्मोर र्महात्र्मा फुले याचें सहकारी कृष्ट्णाजी पाडंुरंग 
भालेकर यानंी शनदशमने केली होती. रं्मडपासर्मोर वीस फूट उंचीचा एक रोडक्या शतेकऱ्याचा पुतळा उभा 
केला व ‘वीस कोटी शतेकरी लोकापंैकी वीस तरी िशतशनधी आर्मची दुरवस्था सागंण्यास राष्ट्रीय सभेस 
आले आहेत काय?” असा सवाल शवचारणारा फलक लावला होता. तेथे सत्यशोधक सभा घेऊन 
काँगे्रसच्या उच्चवणीय स्वरूपावर जोरदार टीका करण्यात आली. [वरीलिर्माणे, पान ८८] 
 

यानंतरच्या दोन दशकातं राष्ट्रीय काँगे्रसर्मध्ये आशण भारतार्मध्ये बरेच चढ-उतार आले. ‘जहाल 
आशण र्मवाळ’ पिारं्मध्ये राष्ट्रीय काँगे्रस दुभगंली होती. शटळक आशण आगरकराचं्या शनशर्मत्ताने ‘राजकीय की 
सार्माशजक सुधारणा’ यावर िचंड वाद चालला होता. 
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अस्पृश्यारं्मध्ये गोपाळबुवा वलंगकरानंी चळवळ चालशवली होती. अस्पृश्यानंा ‘र्मनुष्ट्यपणाचे हक्क’ 
शर्मळाव े म्हणून र्मागणी केली होती. जोशतरावाचं्या सहवासात तयार झालेल्या गोपाळबुवानंी १८९२ साली 
र्महाराचंी पलटणीत भरती करण्याचे सरकारने थाबंवले, तेव्हा ती सुरू करावी म्हणनू न्याय. रानड्याचं्या 
सहकायाने शवनंती-अजम तयार करून घेतला व ियत्न केले. त्याचं्या र्मृत्यनंूतर शशवरार्म जानबा काबंळे 
यानंी, १९०३ साली सासवडला एकावन्न गावातंील र्महाराचंी सभा भरवनू अस्पशृ्यानंा लष्ट्करात व पोशलसातं 
नोकऱ्या शर्मळाव्यात, अशी र्मागणी करून अजम-शवनंत्या केल्या होत्या. त्याच दरम्यान र्मध्यिातं-वऱ्हाडातील 
शकसन फागू बंदसोडे, गणेश आकाजी गवई आशण कालीचरण नंदागवळी यानंी अस्पृश्यानंा ‘सवम र्मानवी हक्क 
शर्मळावते’ म्हणून अस्पृश्यारं्मध्ये जागृतीचे खूप ियत्न केले. शकसन लागू व गवई हे दोघेही शवठ्ठल रार्मजी 
प्रशदे यानंा र्मानत होते. 
 

१८ ऑगस्ट १९०६ रोजी शव. रा. प्रशदे यानंी ‘भारतीय शनराशश्रत साहाय्यकारी र्मंडळी’ (Depressed 
Classes Mission Socieity of India) स्थापन केली. िाथशर्मक शाळेतील शशिणािर्माणेच अस्पृश्य 
रु्मलारु्मलींना धंदेशशिण द्याव े आशण सवणम व अस्पृश्य शवद्याथ्यांर्मध्ये परस्पर सौहादम शनर्माण होण्यासाठी 
संशर्मश्र शाळा काढण्याची प्रशदे याचंी भशूर्मका होती. त्याचं्या संस्थेतफे १९१५ साली त्यानंी अशा बावीस 
संशर्मश्र शाळा चालशवल्या व त्यात २२ टके्क शवद्याथी अस्पृश्य जातीपैकी होते. 
 

अस्पृश्यावंरील अन्यायाकडे सवणांचे लि वधेाव,े यासाठी प्रशदे यानंी १९०७ पासून रंु्मबई िातंात 
अस्पृश्यताशवरोधी पशरषदा आयोशजत केल्या होत्या. संस्थेचे अनेक वष े अध्यि असलेल्या नारायण 
चंदावरकर याचं्या अध्यितेखाली, ११ नोव्हेंबर १९१७ रोजी शडिेस्ड क्लासेसची जाहीर सभा घेण्यात आली 
होती. या सभेर्मध्ये “भारतातील शडिेस्ड क्लासेसना अस्पृश्य म्हणून र्मान्यता शर्मळावी. शवधान पशरषदावंर 
लोकसंख्येच्या िर्माणात त्यानंा त्याचें िशतशनधी शनवडण्याचा अशधकार शर्मळावा. राष्ट्रीय काँगे्रसच्या येत्या 
अशधवशेनात अस्पशृ्यतेचे शनर्मूमलन करण्याचा स्वतंत्र ठरावा करावा.” आदी ठराव संर्मत करण्यात आले. 
 

त्यानंतर आठवडाभरातच िाह्मणेतर पिाचे नेते बापूजी नार्मदेव बागडे याचं्या अध्यितेखाली दुसरी 
बैठक झाली आशण खालील ठराव संर्मत करण्यात आले; 
 

“काँगे्रस-लीग योजनेला पाप्रठबा नाही. शिशटश सरकारने भारतीय जनतेला राजकीय सवलती 
देण्याचा शनणमय केला आहे. त्यारु्मळे अस्पशृ्यानंा त्याचें नागरी व राजकीय हक्क शर्मळण्यासाठी शवशवध 
शवधानर्मंडळावंर त्याचें स्वतःचे िशतशनधी शनवडण्याची परवानगी शर्मळावी. सक्तीचे व र्मोफत शशिण आशण 
शडिेस्ड क्लासेसच्या शवद्याथ्यासाठी शशष्ट्यवतृ्त्या आदी शवशषे सुशवधा पुरवाव्यात.” या ठरवातूंन अस्पृश्याचंी 
वाढती राजकीय जाण व संघशटत शक्ती शदसून येते. 
 

हा कालखंड पशहल्या र्महायुद्धाचा होता. १९१४ च्या युद्धात शवजय शर्मळाला होता. त्यात प्रहदी 
लष्ट्कराने चागंले कार्म केले होते. त्याचा र्मोबदला घेण्याशवषयी चचा सुरू होती. त्या वळेी नुकत्याच 
काँगे्रसर्मध्ये सार्मील झालेल्या डॉ. ॲनी बेझटं यानंी, “राष्ट्र म्हणनू हक्क िस्थाशपत झाला पाशहजे. 
साम्राज्यातील इतर देशािंर्माणे आपल्यालाही न्याय शर्मळाला पाशहजे अशी प्रहदुस्थानची र्मागणी आहे,” अशी 
भशूर्मका घेतली. [काँगे्रसचा इशतहास : ले. डॉ. पट्टाशभसीतारार्मय्या, पान १२५-१२६] 
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२० ऑगस्ट १९१७ रोजी हाऊस ऑफ कॉर्मन्सर्मध्ये र्माँटेग्यूने धोरण जाहीर केले, “शिशटश 
साम्राज्याच्या अशवभाज्य भाग असलेल्या प्रहदुस्थानला हप्त्याहप्त्याने जबाबदार सरकार (Responsible 
Government) देणे व त्यासाठी िशासनात भारतीयाचें साहचयम वाढशवण्याचा आशण स्वयंशासन करणाऱ्या 
संस्थाचंा हळूहळू शवकास करण्याचा ियत्न बादशहाचें सरकार करील.” त्यारु्मळे काँगे्रसर्मध्ये सते्तची आशा 
पालवली, अशा वळेी अस्पृश्याचं्या ठरावाचंी दखल घेण्याशशवाय काँगे्रसला पयाय नव्हता. 
 

या पाश्वमभरू्मीवर, दोन दशकानंंतर शडसेंबर १९१७ च्या कलकत्ता अशधवशेनाच्या डॉ. ॲनी बेझटं 
अध्यि असताना काँगे्रसने “अस्पृश्यावंर रूढींनी लादलेले सवम शनबधं नि करणे न्याय्य व उशचत ठरेल” 
असे एका स्वतंत्र ठरावािारे जाहीर केले. शव. रा. प्रशदे याचं्या र्मते काँगे्रसच्या वार्तषक इशतहासातील ही एक 
अशितीय घटना होती. [शवसाव्या शतकातील र्महाराष्ट्र (१९१४-१९२०), खंड-२, पण ३०७] तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 
या सवम घटनाचंा परस्पराशंी संबधं होता असे म्हणतात व काँगे्रसच्या या ठरावार्मागे पशवत्र हेतू नसून 
राजकीय हेतू असल्याचा शनष्ट्कषम काढतात [Dr. Babasaheb Ambedkar : Writings and Speeches, Vol. 9. p. 18] 
 
भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि ब्राह्मिेतरािेंं रार्कीय हक्क 
 

शवसाव े शतक भारतीय राजकारणाबरोबर सार्माशजक जीवनातही खळबळ र्माजवनूच सुरू झाले. 
सत्यशोधक चळवळ आशण त्यानंतरची र्महाराष्ट्रासह दशिण भारतातील िाह्मणेतर चळवळ. त्यारु्मळे िचंड 
उलथापालथी झाल्या. 
 

१९०२ साली छत्रपती शाहू र्महाराजानंी र्मागास जातींसाठी ५० टके्क राखीव जागा ठेवल्याचे 
पशरपत्रक काढले. त्याबरोबर कोल्हापूर संस्थानातील िाह्मणी वृत्तपते्र शाहू र्महाराजावंर तुटून पडली. 
 

‘केसरी’तून लोकर्मान्य शटळकानंी या शनणमयार्मागे अन्य शक्ती असल्याचे साशंगतले आशण “शरकाम्या 
झालेल्या शनम्म्या जागावंर, ज्या र्मागासलेल्या जातीतील लोकाचंी नेर्मणूक करावयाची त्याचंी योग्यता 
पहावयाची की नाही? सर्मान योग्यतेचा िाह्मण व र्मराठा असल्यास र्मराठा शनवडा... र्मागासलेल्या व 
पुढारलेल्या जातींर्मध्ये अशा िकारची आवडशनवड करून देशाचे शहत प्रकवा संस्थानचे कल्याण होईल असा 
जो र्महाराजाचंा सर्मज झाला आहे; तो गैररु्मत्सद्दीपणाचा व असर्मंजस होय; प्रकबहुना हे बुशद्धभं्रशाचेच लिण 
आहे असे आम्ही सर्मजतो” असे शलहून िाह्मणाचंा शवशषेशधकार संपुिात येणार म्हणून ओरड केली. 
गुणवत्ता योग्यतेचा रु्मद्दा लावनू धरला. 
 

िाह्मणेतरासं शर्मळालेला सन्र्मान योग्यतेरु्मळे शर्मळाला नसून जातीरु्मळे शर्मळाला. िाह्मण र्मात्र 
त्याच्या योग्यतेरु्मळे सन्र्मानास पात्र ठरला असे केसरीकराचें नेहर्मी म्हणणे असे. १८९५ सालच्या अखेरीस 
नारायणराव लोखंडे यानंा रावबहादूर पदवी देण्यात आली. त्याचं्याबरोबर शवश्वनाथ केशव जोगळेकर या 
शचत्पावन िाह्मणास इंग्रजानंी ‘रावसाहेब’ पदवी शदली. त्यावळेी केसरीने शलशहले, “रा. रा. जोगळेकर हे 
ऑनररी र्मशॅजस्रटे असून त्यासं शर्मळालेला र्मान योग्य आहे. पण श्री. लोखंडे यासंा रावबहादुरी शर्मळण्यास 
त्याचं्या कतमबगारीपेिा त्याचंी जात ही शवशषे कारण असावी असे वाटते.” [शवसाव्या शतकातील र्महाराष्ट्र (१९१०-
१९१४) खंड १, पान २१४] यातून शटळकाचंा वणमश्रेष्ठत्वाचा अहंकार शदसून येतो. याचा वदेोक्त आदी िकरणाचंा 
पशरणार्म म्हणून या काळात िाह्मण-िाह्मणेतर चळवळीर्मध्ये कर्मालीची तीव्रता आलेली शदसते. या िाह्मणी 
अहंकारातून सार्माशजक सुधारणावादी र्म. गो. रानडे, गोपाळ कृष्ट्ण गोखलेही सुटले नव्हते, असे िा. य. शद. 
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फडके यानंी नर्मूद केले आहे. [वरीलिर्माणे, पान २१५] असा कडवा शवरोध होऊनही शाहू र्महाराजानंी र्मयाशदत 
सते्तचा वापर करून, कोल्हापूर संस्थानातील सरकारी नोकऱ्या आशण शशिणसंस्थातंील िाह्मणाचंी 
र्मक्तेदारी र्मोडून काढली; हे पुढील तक्त्यावरून शदसते. १८९४ साली कोल्हापूर संस्थानाची सूते्र शाहू 
र्महाराजानंी आपल्या हातात घेतली. [वरीलिर्माणे, पान २१६] 
 
नोकऱ्या : सार्मान्य िशासन िाह्मण िाह्मणेत्तर अस्पृश्य 

१८९४ ६० ११ — 
१९२२ २६ ५९ — 

नोकऱ्या : खासगी खाते 
१८९४ ४६ ७ — 
१९२२ ४३ १०९ १ 

कोल्हापूर संस्थानातील सवम शाळातंील शवद्याथी 
१८९४ २,५२२ ८,०८८ २३४ 
१९२२ २,७२२ २१,०२७ २,१६२ 

 
या पाश्वमभरू्मीवर १९१० च्या दरम्यान शाहू र्महाराजानंी सत्यशोधक सर्माजाच्या कायाला गती 

आणण्याचा ियत्न केला. त्यानंतर सत्यशोधक चळवळ िाह्मणेतर चळवळीत सार्मील झाली. १९१६ रोजी 
डॉ. नायर त्यागराज चेट्टीयार वगैरे तीस िाह्मणेतर नेत्याचंी र्मद्रासर्मध्ये बठैक झाली. जाशहरनाम्यात 
काँगे्रसच्या होर्मरूलच्या चळवळीला शवरोध करण्यात आला होता. िाह्मणेतर जातींसाठी शशिणाचा िसार, 
सरकारी नोकऱ्या आदी र्मागण्या करण्यात आल्या. या वळेी र्महाराष्ट्रातही अण्णासाहेब लठे्ठ, दीनशर्मत्रकार 
रु्मकंुदराव पाटील, ना. वा. शटळक, सीतारार्म केशव बोले, वालचंद कोठारी आदी िाह्मणेतर नेत्यानंी 
‘डेक्कन रयत सर्माज’ नावाची संघटना स्थापन केली. नंतरच्या वषी र्मद्रासच्या िाह्मणेतर नेत्यानंी ‘साऊथ 
इंशडयन शलबरल फेडरेशन’ ची स्थापना केली. तीच ‘जस्स्टस पाटी’ १९१७ ला, र्मशँटग्यूला या संघटनानंी 
शनवदेन देऊन लोकशाही शासनपद्धती येथे सुरू केल्यास सवम सत्ता िगत जातींच्या हाती कें शद्रत होईल; 
आशण पशरणार्मतः कशनष्ठ जातींना फार र्मोठा तोटा सोसावा लागेल, असा इशारा शदला होता. [वरीलिर्माणे, खंड 
२, पान २५७] 
 

छत्रपती शाहंूनी तर र्मराठ्यासंाठी स्वतंत्र र्मतदारसंघाची र्मागणी केली होती. र्मराठा, कुणबी, 
र्माळ्यासंह िाह्मणेतर जाती ही र्मागणी करीत होत्या. लठे्ठ, चौगुले याचं्यासारखे जैन नेते शिैशणकदृष्ट्या 
र्मागासलेपणाच्या शनकषावर प्रलगायत आशण दशिण र्महाराष्ट्रातील शदगंबरपंथी जैनासंाठी, स्वतंत्र 
र्मतदारसंघ प्रकवा राखीव जागा र्मागीत होते. [वरीलिर्माणे, खंड २, पान २६२] 
 

सत्ता शिशटशाचंी होती. त्याचं्याशी िारंभी संवाद करणारी व नंतर संघषाच्या पशवत्र्यात उतरलेली 
राष्ट्रीय काँगे्रस, िाह्मणाचं्या वचमस्वाखाली होती. सवम सत्तास्थानावंर िाह्मणाचें वचमस्व. अशा वळेी 
राजकीयदृष्ट्या जागतृ झालेल्या िाह्मणेतर जातींचा पशहला संघषम िाह्मणी सते्तशीच येतो; हा या 
कालखंडाचा इशतहास आहे. त्यासाठी ‘जात’ या शनकषावरच सवलती-राखीव जागा असाव्यात, ही या 
सर्मूहाचंी सर्मान र्मागणी होती. या सवम जाती व त्याचें नेते, संघटना राष्ट्रीय काँगे्रसशी फटकून होत्या. 



 
अनुक्रमणिका 

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याबाबत काही र्मलूभतू िश्न उपस्स्थत करीत होत्या. नवीन सत्ता कुणाची? हा यातील 
िरु्मख िश्न होता. हा झगडा ‘राजकीय हक्का’चा होता. 
 
गाधंी आणि आंबेडकर 
 

या पाश्वमभरू्मीवर १९१९ र्मध्ये र्मोहनदास करर्मचंद गाधंींचे भारतीय राजकारणात आगर्मन झाले 
आशण राष्ट्रीय काँगे्रसचे स्वरूप आर्मलूाग्र बदलले. काँगे्रसच्या स्थापनेपासून तोपयंत; इंग्रजाचं्या 
न्यायबदु्धीवर पूणम शवश्वास ठेवनू सनदशीर र्मागानेच काँगे्रसची चळवळ चालू होती. शिशटश रु्मत्सद्दी आपल्या 
हाकेला शवेटी ‘ओ’ शदल्याशशवाय राहाणार नाहीत असे सर फेरोजशहा रे्मथा यानंी १८९० सालीच जाहीर 
केले होते. काँगे्रसर्मधील आपल्या पूवीच्या पढुाऱ्याचंी, इंग्रजावंर इतका शवश्वास ठेवला, याबद्दल त्याचंी 
कीव करावीशी वाटते व कधीकधी त्याचं्याबद्दल शतरस्कारही वाटतो असे उिेगाने डॉ. पट्टाशभसीतारार्मय्या 
यानंी ‘काँगे्रसच्या इशतहासा’त नर्मूद केले आहे. [काँगे्रसचा इशतहास : लेखक - पट्टाशभसीतारार्मय्या, पान ५९-६०] 
 

ही काँगे्रस जनतेर्मध्ये नेण्यात आली. जनतेचा राजकीय चळवळीत ित्यि सहभाग घेण्यात आला. 
असहकार आशण ‘सशवनय कायदेभगं’ हे र्मागम स्वीकारण्यात आले. बारडोलीच्या फेिुवारी १९२२ च्या काँगे्रस 
वशकंग कशर्मटीने सार्माशजक सुधारणाचंा ‘नवा रचनात्र्मक कायमिर्म’ (The Construcitve Programme) 
ठरशवला. ‘शडिेस्ड क्लासेस’ना त्याचं्या सार्माशजक, र्मानशसक आशण नैशतक पातळीवर आधारीत नव्या 
जीवनासाठी संघशटत करणे, रु्मलानंा राष्ट्रीय शाळातूंन घालण्यासाठी िवृत्त करणे व इतर नागशरकानंा ज्या 
सोयीसुशवधा शर्मळतात त्या त्यानंा पुरशवणे.” शडिेस्ड क्लासेसबाबत हा एक कायमिर्म या नव्या कायमिर्मात 
होता. [Dr. Ambedkar : Writings and Speeches, Vol. 9. p. 20] 
 

‘जहालर्मतवादी’ शटळक युगाचा अस्त होतो आशण ‘सत्याग्रही’ र्महात्र्मा गाधंींच्या सर्मथम 
नेतृत्वाखाली भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला उधाण येते. अस्पृश्याचं्या िश्नाकंडे पाहण्याचा काँगे्रसचा दृशिकोण 
तयार होतो. ‘हशरजन’ म्हणून या सर्महूाला संबोधण्यात येते. 
 

याच काळात अस्पृश्याचंी चळवळ नव्या ऐशतहाशसक टप्प्यात िवशे करते. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर याचं्या नेतृत्वाखाली या चळवळीला िाशंतकारक स्वरूप िाप्त होते. र्महाराष्ट्रासह अनेक 
भागातंील सार्मान्य अस्पृश्य र्माणूस या चळवळीला सहभागी होतो. 
 

बाबासाहेबानंी अस्पृश्यानंा त्याचं्या हक्काचंी जाणीव करून देण्यासाठी, िाह्मणेतर कायमकत्यांच्या 
सहकायाने ३१ जानेवारी १९२० रोजी ‘र्मूकनायक’ पाशिक सुरू केले. ३० व ३१ रे्म आशण १ जून १९२० रोजी 
नागपूरला छत्रपती शाहू र्महाराज याचं्या अध्यितेखाली, अशखल भारतीय बशहष्ट्कृत सर्माजाची पशरषद 
आयोशजत करण्यात आली होती. या पशरषदेला शाहू र्महाराजावं्यशतशरक्त डॉ. आंबडेकर, रा. शशवतरकर, 
रा. शशवरार्म जानबा काबंळे, रे्म. कृष्ट्णराव काबंळे आदी नेते हजर होते. या पशरषदेत काही ठराव संर्मत 
करण्यात आले. “कायदे-कौस्न्सलारं्मध्ये अस्पृश्याचं्या संस्थेच्या िर्माणात िशतशनधी घ्यावते. शडस्स्रक्ट बोडम, 
लोकल बोडम, म्युशनशसपाशलटी आशण ग्रार्मपंचायत इत्यादी संस्थातं बशहष्ट्कृत वगाचे िशतशनधी नेर्मण्यात 
यावते. सुधारलेल्या कौस्न्सलात शशिणर्मंत्री िाह्मणेतर असावा. बशहष्ट्कृत वगासाठी शाळेत वयोर्मयादा 
काढून टाकावी व सरकारी नोकरीत ती तीन वषांनी वाढशवण्यात यावी. दुय्यर्म व वशरष्ठ शशिणाच्या बाबतीत 
बशहष्ट्कृत वगातील शवद्याथ्यांना सरसहा फी र्माफ करून, त्याचं्यातील जे गशरब शवद्याथी असतील, त्यानंा 
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शशष्ट्यवृत्त्या देण्यात याव्या.” [‘र्मूकनायक’ ५ जून १९२०, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आशण अस्पृश्याचंी चळवळ अभ्यासाचे साधने, खंड 
दोन, पान ३८१ ते ३९०] 
 

ह्या सवम ठरावानंा ‘र्मशँटग्यू धोरण’ आशण काँगे्रसची ‘होर्मरूल चळवळ’ याचंी पाश्वमभरू्मी होती. 
भारतातील सार्माशजक पशरस्स्थती पाहता जातवार िशतशनधीशशवाय खऱ्या लोकर्मताचे िशतप्रबब कायदे-
कौस्न्सलात पडणार नाही. शिशटशाचं्या नव्या धोरणानुसार ज्यांच्या हातात आर्तथक, सार्माशजक व धार्तर्मक 
सत्ता होती त्याच वणाश्रर्मावाद्याचं्या हाती राजकीय सत्ता जाणार होती. पशहल्या र्महायुद्धात इतर 
वगािर्माणेच; प्रकबहुना जास्त र्मदत बशहष्ट्कृत वगांनी-र्मराठे, र्महार, र्मागं आदी जातींनी केली होती. त्यारु्मळे 
या जातींना नव्या राजकीय सते्तत ‘हक्क’ म्हणून न्याय्य वाटा र्मागण्याची भशूर्मका, या काळातील िाह्मणेतर व 
अस्पृश्याचं्या चळवळीने घेतली. या दोन्ही चळवळींचा परस्परसंबंध येत होता. 
 

इ. स. १९२० नंतर संपूणम भारतीय जीवन र्महात्र्मा गाधंी आशण डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर याचं्या 
भशूर्मका आशण चळवळींनी भारले होते. या दोन र्महान नेत्यानंा त्याचं्या पूवीच्या चळवळींची पाश्वमभरू्मी होती. 
नार्मदार गोपाळ कृष्ट्ण गोखले यानंी दशिण आशिकेत वणमभेदाशवरुद्ध सत्याग्रह करणाऱ्या, र्मोहनदास 
करर्मचंद गाधंींनी भारतीय राजकारणात सशिय केले, तर छत्रपती शाहू र्महाराजानंी भारतातील िाह्मणी 
धर्मम परंपरेतील अस्पृश्यतेच्या आगीत होरपळणाऱ्या भीर्मराव रार्मजी आबंेडकरानंा अस्पृश्याचं्या चळवळीच 
नेतृत्व करण्यासाठी आग्रह धरला. गोखले आशण शाहू र्महाराज दोन स्वतंत्र चळवळींचे नेतृत्व करीत होते. 
या चळवळींच्या खादं्यावर उभे राशहल्यारु्मळे गाधंी आशण आंबेडकरांना भतूकाळाचा शोध, वतमर्मानकाळाचे 
योग्य आकलन आशण भशवष्ट्याचा वधे घेता आला. गौतर्मबदु्ध, संत कबीर आशण र्महात्र्मा जोशतराव फुले यानंा 
आंबेडकरानंी आपले गुरू र्मानले; तर शाहू छत्रपतींना अस्पृश्याचंा सवोत्तर्म शर्मत्र म्हणनू जाहीर केले होते. 
त्याचें तत्त्वज्ञान आशण चळवळीच्या िकाशात आंबेडकरानंी आपली दशलत चळवळ शवकशसत केली. 
 

गाधंी-आंबेडकराचं्या कालखंडात त्यापूवी चालू असलेल्या ‘आधी सार्माशजक सुधारणा की 
राजकीय सुधारणा’ सारख्या वादानंा र्मूठर्माती शर्मळाली. या दोन्ही नेत्यानंा ‘सार्माशजक आशण राजकीय’ 
िश्नातंील परस्पर-संबंधाचें शवेटपयंत भान होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताचे शचत्र दोघानंीही रेखाटले 
होते. त्यासाठी तत्कालीन भारतीय जनतेला अशधकाशधक जागृत करून, त्याचं्या राजकीय हक्कासंाठी 
सत्याग्रही र्मागाने संघषात उतरशवले होते. याच कालखंडात शस्त्रया िथर्मच र्मोठ्या संख्येने चळवळीत 
सहभागी झाल्या होत्या. र्महात्र्मा गाधंींचे हत्यार पस्तीस वषांपूवीची परंपरा असलेली राष्ट्रीय काँगे्रस होती. 
शतला पूरक अशा शवशवध ससं्था-संघटना गाधंींनी उभ्या केल्या. तर डॉ. आंबेडकरानंा फक्त सर्मतावादी 
तत्त्वज्ञानाचा वारसा लाभला होता. र्महात्र्मा जोशतरावानंी सुरू केलेल्या र्मानव रु्मक्ती-चळवळीची परंपरा 
होती. या परंपरेचे स्वतःचे असे कोणतेच िभावी हत्यार नव्हते. गावकुसाबाहेर गशरबीच्या भयाण अधंारात 
राहणाऱ्या शूद्राशतशूद्रानंा जागे करून त्याचंी संघशटत शक्ती उभी करण्याचे कायम बाबासाहेबानंाच कराव े
लागले. या श्रशर्मक-दशलतारं्मधूनच त्याचें स्वतःचे हत्यार शनर्माण होईल ही बाबासाहेबाचंी धारणा होती. 
दुदमम्य इच्छाशक्ती, सर्मतावादी तत्त्वज्ञानावरील असीर्म शनष्ठा आशण शूद्राशतशदू्राचंी शक्ती एवढीच 
बाबासाहेबाचंी साधने होती. आर्तथक साधनाचंा शवचारच नव्हता. काँगे्रसच्या झेंड्याखाली र्मात्र जर्मीनदार, 
व्यापारी, नाव-भाडंवलदारापंासून शतेकऱ्यापंयंत सवमजण जर्मा झाले होते. दुसऱ्या गोलरे्मज 
पशरषदेच्यावळेी र्महात्र्मा गाधंींजीनी काँगे्रसचे यथाथम वणमन केले होते. ते म्हणतात, ‘ती (राष्ट्रीय सभा) सभा 
राष्ट्रीय आहे. काँगे्रस कोणत्याही एका शववशित जातीची, वगाची प्रकवा शहतसंबधंाची िशतशनधी नाही. 
अशखल भारत वषाच्या कल्याणासाठी व प्रहदुस्थानच्या सवम जातींसाठी व वगांसाठी ती झटत आहे.” 
[काँगे्रसचा इशतहास : लेखक- पट्टाशभसीतारार्मय्या, पण १६-१७] 



 
अनुक्रमणिका 

सवांचे शहतसंबधं जोपासणाऱ्या या काँगे्रस पिाच्या स्वरूपातच त्याचे उशद्दि आहे, असे बाबासाहेब 
आंबेडकरानंी आपले र्मत व्यक्त केले होते. ते म्हणतात, “The Congress is a heterogenous body 
composed of the expliters as well as exploited and it is quit certain, that the exploiters in the 
Congress will not allow the organisation to work for the masses. A combination of the 
expliters and exploiters and exploited might be necessary for the purposes of achiveving 
political freedom, but to seek to form a common party consisting of exploited and exploiters 
for purposes of social reconstruction was to deceive the masses.” [डॉ. भीर्मराव रार्मजी आंबेडकर, लेखक-
श्री. चा.ं भ. खैरर्मोडे खंड ७ वा, पान ५१-५२] 
 

आंबेडकरानंी िारंभापासून स्वातंत्रलढ्याचे नेतृत्व करणारी राष्ट्रीय काँगे्रस व र्महात्र्मा गाधंी 
याचं्यावर घणाघाती टीका केली होती. या टीकेची पातळी आंबेडकरानंी कधीच खाली येऊ शदली नाही. 
तेच पथ्य र्महात्र्मा गाधंींनी पाळल्याचे शदसते. परस्परातंील हा वैचाशरक संघषम व्यस्क्तगत पातळीवरील 
नव्हता, तर तो दोन र्मोठ्या ऐशतहाशसक चळवळीतील संघषम होता. या संघषम दोघानंीही आर्म भारतीय 
जनतेसर्मोर नेला. यातून गाधंी आशण आंबेडकर दोघेही आपापल्या भूशर्मका, धोरण व कायमिर्मात बदल 
करत गेलेले शदसतात, परंतु त्या वळेी कुठेही र्मूळ तत्त्व व उदे्दशाला बाधा येऊ शदली नाही. 
 

१९३२ साली जातीय शनवाड्याच्या शवरोधात येरवडा तुरंुगात गाधंीजींनी आर्मरण उपोषण सुरू 
केल्याने देशातील संपूणम वातावरण कर्मालीचे स्फोटक व प्रचतेचे बनले होते. या पाश्वमभरू्मीवर आंबेडकर 
व्यापक दृशिकोन स्वीकारतात आशण आपली राजकीय जाण, नेतृत्वाची कुशलता दाखशवतात. त्यारु्मळे 
अखेर ‘पुणे-करार’ होतो; आशण वातावरण एकदर्म बदलते. त्या वळेी आंबेडकर आपल्या भाषणात 
म्हणतात, “र्मागील काही शदवसापंासून र्मी कर्मालीच्या ताणतणावाखाली वावरत होतो. यापूवी अशी 
अवस्था क्वशचतच कुणाची झाली असेल! एका बाजूला भारतातील सवांत र्महान र्माणसाचे िाण वाचवयाचे 
होते आशण दुसऱ्या बाजूला र्मार्झ्या सर्माजाच्या शहतसंबधंाचंी जपणकू करण्याची जबाबदारी, या दुहेरी पेचात 
र्मी अडकलो होतो. त्यातून र्मी सुखरूप बाहेर पडू शकलो, याचे बरेचसे श्रये र्महात्र्मा गाधंी यानंा शदले 
पाशहजे. र्मला हे कबनू करायला पाशहजे की, येरवडा तुरंुगात र्मी जेव्हा त्यानंा भेटलो तेव्हा त्याचं्यात आशण 
र्मार्झ्यात खूपच साम्य र्मला शदसून आले. याचे र्मला आश्चयमही वाटले.” [Source Material on Dr. Babasaheb 
Ambedkar and The Movement of Untouchabels Vol. 1. p. 98] 
 

त्यानंतर १९३६ साली लाहोरच्या ‘जात-पात तोडक’ र्मंडळाच्या वार्तषक पशरषदेच्या 
अध्यिपदावरून बाबासाहेबानंा भाषण करायचे होते. या भाषणातील भशूर्मकेवरून वाद झाला व शवेटी ती 
पशरषद होऊ शकली नाही. ते भाषण पढेु ‘जाशतशनर्मूमलन’ या नावाने िशसद्ध झाले. त्यावर र्महात्र्मा गाधंीजींनी 
त्याचं्या ‘हशरजन’ र्मध्ये ‘डॉ. आंबेडकराचें लेखी आरोपपत्र’ या शीषमकाने काही लेख शलशहले. त्यावळेी ११ 
जुलै १९३६ च्या लेखात गाधंीजी आबंेडकराशंवषयी शलशहतात. “Dr. Ambedkar is not alone in his 
disgust. He is its most uncompromising exponent and one of the ablest among them. He is 
certainly the most irreconciable among them. Thank God, in the front rank of the leaders, he 
is singularly alone and as yet but a representative of a very small minority.” या वळेी र्महात्र्मा 
गाधंी वणाश्रर्म व्यवस्थेची सर्मथमन करीत होते. वणम आशण आश्रर्म या व्यवस्थाचंा जातींशी काहीही सबंंध नाही 
आशण जातींचा धर्मांशी सबंंध नाही अशी त्याचंी भशूर्मका होती. [Dr. Ambedkar, Writings and Speeches, Vol. 1 p. 82] 
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त्यानंा उत्तर देताना आंबेडकर गाधंीजीशवषयी शलशहतात, “The first source of conufsion is the 
temperament of the Mahatma. He was almost in everything the simplicity of the child with he 
child’s capacity for self-deception Like a child he can believe in anything he wants to 
believe…. The second source of confusion is the double role which Mahatma wants to play of 
a Mahatma and a Politician. As a Mahatma he may be trying to spiritualize Politics. Whether 
he has succeded in it not. Politics have certainly commercialised him” [वरीलिर्माणे, पान ९३] 
 

र्मूलभतू शसद्धातं आशण त्या आधारावर भारतीय वास्तवाचा अन्वयाथम कसा लावायचा यावरील 
वादात या दोन नेत्याचंी परस्पराचं्या शवचारावरील व शवचारपद्धतीसंदभात ही टीका होती. 
 

या सवम िसंगातूंन आंबेडकरानंा येथील दशलत जाती व इतर सर्मूहाचें भान होते. पशरस्स्थतीचे 
अचूक शनदान हे आंबेडकराचें वैशशष्ट्य होते. चळवळीच्या नेत्याला लागणारे हे गुण गाधंी आशण आंबेडकर 
दोघारं्मध्येही होते. त्यारु्मळेच वैचाशरक संघषम कायर्म ठेवनू ित्यि पशरस्स्थतीतून योग्य र्मागम काढण्यासाठी 
दृिी, कुवत व जाण या नेत्याकंडे होती हा या कालखंडाचा इशतहास आहे. 
 

र्मानवी सर्माजाच्या इशतहासाच्या ओघात र्माणसाचे वतमन कसे असते? कतमव्य आशण सभोवतालची 
पशरस्स्थती याच्या पेचातूंन तो कसा र्मागम काढतो याशवषयी गाधंीजी म्हणतात, “One’s life is not a single 
straight line; it is a bundle of duites very often conficting and one is called upon continually to 
make one’s choice between one duty and another.” (कोणाचेही जीवन कधी एका सरळ रेषेत 
नसते. पुष्ट्कळदा परस्परशवरोधी कतमव्याचंी ती एक र्मोळी असते. म्हणून ित्येकाला या ना त्या अशा कोणत्या 
तरी कतमव्याची शनवड करावी लागते.) 
 

पशरवतमनवादी चळवळीतील एक शवचारवतं कायमकते िा. गं. बा. सरदार यानंी म्हटल्यािर्माणे, 
“गाधंी आशण आबंेडकर याचं्या बाबतीतही असाच पेच होता. दोघानंाही राष्ट्रशहताची तळर्मळ होती. 
अस्पृश्यता शनवारण्याची शनकड जाणवत होती. दोघानंीही दोन्ही िश्नातं लि घातले. परंतु पशरस्स्थती 
आशण िकृशतधर्मम यानुसार त्याचें अग्रिर्म वगेळे झाले. तरीदेखील त्याचें जीशवतकायम अखेरीस 
परस्परपूरकच ठरले आहे.” [गाधंी आशण आंबडेकर, लेखक : िा. ग.ं बा. सरदार, पान ५३] 
 
आंबेडकर आणि दणलतािंंी रार्कीय िंळवळ 
 

शिशटशानंी भारतावर आपले राजकीय वचमस्व िस्थाशपत केले. शशिणाची दारे सवांना खुली केली. 
ईस्ट इशंडया कंपनीने त्याचं्या भारतातील सैन्याची उभारणी केली. त्यात अस्पशृ्यासंह बहुजन सर्माज 
र्मोठ्या संख्येने होता. त्यारु्मळे या सर्माजाला नवी दृिी, नवी जाण झाली. नव्या र्मूल्याचंी ओळख झाली. 
स्वतःच्या र्मनुिणीत अवस्थेला नशीब कारणीभतू नसून, येथील िाह्मणवगाने ती लादली आहे याची िकषाने 
जाणीव झाली. त्यार्मध्ये बदल करू शकतो याचा शवश्वास आला. त्यानंा िारंभी वणम-जाशतव्यवस्थेचा िश्न 
‘सार्माशजक’ वाटला. त्याच आधारावर त्यानंी संघषम केला. र्महात्र्मा जोशतराव व साशवत्रीबाई फुले याचंा 
अपवाद सोडल्यास उवमशरत सर्माजसुधारकानंी (त्याची सुरुवात राजा रार्मर्मोहन रॉययाचं्यापासून झाली.) 
अस्पृश्यतेचा हा िश्न दयाधर्माच्या, उद्धाराच्या, पापिालनाच्या वा सेवाभावाच्या पातळीवरून हाताळला. 
[वरीलिर्माणे,पान १२.] आशण ज्या अस्पृश्यानंा स्वतःच्या अवस्थेची जाणीव झाली, त्यानंी त्याचं्या रु्मक्तीसाठी 
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प्रहदुत्वाच्या आवरणाखाली येणाऱ्या सवांर्मध्ये सार्माशजक सर्मता िस्थाशपत करण्यासाठी चळवळ केली. त्या 
चौकटीत त्यानंा जाशतव्यवस्था नि करायची होती. त्यारु्मळे त्यानंा या चळवळीत सवणातील काही जागृत 
र्मंडळीची साथही शर्मळाली. [Dr. Ambedkar : Writing and Speeches, Vol. 9 p. 189/190] 
 

या पाश्वमभरू्मीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा भारतीय पटलावर आले; तेव्हा त्यानंी अस्पृश्याचें 
िश्न, चळवळ याचंी पूणमतः वगेळी र्माडंणी केली. भारतीय िाह्मणी धर्माचा इशतहास, त्याचे तत्त्वज्ञान, 
शिशटशपूवम राजकीय व्यवस्था, शिशटशकालीन पशरस्स्थती, भारतीय स्वातंत्र्यलढा या सवांचा अन्वायाथम 
लावला आशण स्वतंत्र भशूर्मका र्माडंली. 
 

इ. स. १९३५ ला येवला (शज. नाशशक) येथील पशरषदेत बाबासाहेबानंी “प्रहदू धर्मात जन्र्माला 
आलो असलो तरी प्रहदू धर्मात र्मरणार नाही” अशी घोषणा केली. तोपयंत ‘नाशशकचा काळारार्म र्मंशदर 
सत्याग्रह’ आशण र्महाडचा ‘चवदार तळे’ सत्याग्रह या दोन ऐशतहाशसक लढ्यातील अनुभव त्याचं्या गाठीशी 
जर्मा झाले होते. र्माणूस म्हाणून ‘सर्मान हक्क’ शर्मळशवण्याचे ियत्न होते. प्रहदू सर्माजाच्या व त्याचं्या नेत्याचं्या 
चागुंलपणावर शवश्वास होता. स्वातंत्र्यलढ्यातील सवांत अर्मोघ शस्त्र ‘सत्याग्रह’ होते. त्याच शातंतार्मय 
र्मागाने हे लढे करण्यात आले. परंतु प्रहदू सर्माजाकडून अत्यंत संतापजनक वागणकू शर्मळाली. शनःशस्त्र 
अस्पृश्यावंर हल्ले करण्यात आले; त्या वळेी र्महात्र्मा गाधंी या लढ्यात अस्पृश्याचं्या बाजूने उभे राहतील ही 
आंबेडकराचंी अपेिा होती. परंतु त्याचं्याकडून जेव्हा अपेशित िशतसाद शर्मळाला नाही, तेव्हा एकूणच 
काँगे्रसच्या नेतृत्वाशवषयी कडवट िशतशिया व्यक्त झाली. सरकारने तर या सत्याग्रहींना ‘सर्मानतेचा हक्क’ 
बजावण्याच्या कायात सहकायम करण्याऐवजी ‘शातंताभगं’ करण्याच्या नावाखाली अनेक अस्पृश्यानंा 
तुरंुगात टाकले. अशा िशतकूल पशरस्स्थतीत, सार्मान्य अस्पशृ्याचें र्मनोबल शटकवनू ठेवण्याची र्मोठी 
जबाबदारी आबंेडकरावंर होती. हा संघषम करण्यार्मागील भशूर्मका सागंत असताना, ज्या िाह्मणी 
तत्त्वज्ञानारु्मळे अस्पृश्यानंा या अवस्थेला याव ेलागले; ते तत्वज्ञान डोळसपणे शझडकारायला लावायचे होते. 
सार्मशूहक संघषातील ित्येक र्माणसाच्या र्मनावरील हजारो वषाचे ससं्कार पुसून टाकायचे होते. त्याला 
नव्या सर्मतावादी तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर नवा आत्र्मशवश्वास व िेरणा द्यायची होती. त्यासाठी र्महाड 
पशरषदेतच बाबासाहेबानंी र्मनुस्र्मृतीचे दहन केले आशण िाह्मणी व्यवस्थेला, िाह्मणाचं्या शवशषेाशधकाराला 
आव्हान शदले. येवला पशरषदेनंतर नव्या सर्मतावादी, लोकशाहीवादी धर्माच्या शोधात आबंेडकर शनघाले 
होते. हा संघषम भारतातील प्रहदू सर्माजाशी होता. 
 

दुसऱ्या बाजूला आंबेडकर शिशटशाचं्या धोरणाचंा बारकाईने अभ्यास करीत होते. र्माँशटग्य ू
धोरणाच्या अंर्मलबजावणीसाठी साउथबरो कशर्मटीने प्रहदी लोकाचं्या सािी द्यायला सुरुवात केली. 
धोरणािर्माणे अस्पृश्यासंाठी राजकीय िेत्रात काही हक्क शर्मळाले तर या सर्माजाचा अशधक फायदा होईल हे 
आंबेडकरानंी हेरले होते. परंतु सर नारायण चंदावरकर प्रकवा शवठ्ठल रार्मजी प्रशदे या अस्पृश्येतर पुढाऱ्यानंा 
अस्पृश्याचं्या या िश्नाचंी जाण व तीव्रता शकती वाटेल, याशवषयी बाबासाहेबाचं्या र्मनात शकंा शनर्माण झाली, 
आशण रंु्मबईला शसडनहॅर्मसारख्या सरकारी र्महाशवद्यालयात िोफेसर असतानासुद्धा त्यानंी साऊथबरो 
कशर्मटीपढेु २७ जानेवारी १९१९ रोजी अस्पृश्याचं्या खरा िशतशनधी म्हणून साि शदली. या सािीत त्याचंी 
अस्पृश्याचं्या वतीने एक शनवदेन सादर केले. या शनवदेनात त्यानंी अस्पृश्यानंा र्मतदानाचा हक्क असण्याची, 
शनवडणुकीत उभे राहू देण्याची, त्यानंी स्वतंत्र र्मतदारसघं असण्याची, त्याचें िशतशनधी त्याचं्याच जातीतून 
त्यानंी शनवडून देण्याची व त्याचं्या र्मतदारसंघात त्याचं्या लोकसखं्येच्या िर्माणात त्यानंा जागा देण्याची 
र्मागणी केली होती. या र्मागण्या र्मान्य झाल्या नाहीत. परंतु बाबासाहेब आबंेडकराचं्या राजकीय जीवनाला 
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येथूनच सुरुवात झाली होती. यार्मागे त्याचंी शनशश्चत भशूर्मका होती. या कशर्मटीपुढे साि देतानाच 
बाबासाहेबानंी शलशहले होते, “It is not enough to be electors only. It is necessary to be law-
makers; otherwise who can be law-makers will be masters of those who can only be 
electors.” [वरीलिर्माणे, पान २५१] केवळ शनवडून देण्याचा अशधकार पुरेसा नाही, तर कायदा बनशवण्याचा 
अशधकार र्महत्त्वाचा असतो. नुसता कायदा बनशवणारे केवळ शनवडून देण्याचा अशधकार असणाऱ्यावंर 
अशधकार गाजशवतात. 
 

१९२८ साली सायर्मन कशर्मशनला बाबासाहेबानंी जी रु्मलाखत शदली व स्वतंत्र अहवाल शदला; 
त्यात र्मताशधकार आशण खाजगी र्मालर्मत्ता यातील संबधं तोडावते आशण एकवीस वषापुढील सवम स्त्री-
पुरुषानंा र्मताशधकार द्यावा अशी सूचना केलेली होती. या अहवालात त्यानंी सवम वगम व जातीय 
िशतशनशधत्वाला शवरोध केला होता. भारतातील सार्माशजक व धार्तर्मक पशरस्स्थती पाहता स्वतंत्र 
र्मतदारसंघाऐवजी सयुंक्त र्मतदारसंघ आशण राखीव जागा हे तत्त्व स्वीकारावे, अशी भशूर्मका त्यानंा र्माडंली 
होती. 
 

इ. स. १९३० च्या गोलरे्मज पशरषदेने सपूंणम भारतीय राजकारणाला वगेळी शदशा शदली. भारताची 
राज्यघटना बनशवताना भारतीयाचंा हक्क शिशटश सरकारने र्मान्य केला होता आशण अस्पृश्याचं्या बाबतीत तर 
हा ऐशतहाशसक टप्पा होता. अस्पृश्याचं्या दोन िशतशनधींना स्वतंत्र र्मान्यता शर्मळाली होती. त्यारु्मळे 
अस्पृश्यानंा केवळ प्रहदुपासूत स्वतंत्र घटक म्हणनू र्मान्यता शर्मळाली नव्हती; तर त्याचंा भारतीय 
राज्यघटना बनशवण्याच्या िशियेतील त्याचंा हक्क र्मान्य करण्यात आला होता. [वरीलिर्माणे, पान ४०] 
अस्पृश्यानंा राजकीय आशण घटनात्र्मक पातळीवर स्वतंत्र अस्स्तत्व आहे, हे सवांनुर्मते र्मान्य करण्यात आले 
होते. 
 

अस्पृश्याचें स्वतंत्र राजकीय अस्स्तत्व व हक्क िस्थापनेर्मागे आंबेडकराचंी शनशश्चत भशूर्मका होती. 
पारंपशरक प्रहदू सर्माजापासून अस्पृश्यानंा बाहेर काढण्याची जशी सार्माशजक व धार्तर्मक कारणे त्यानंी शदली 
होती, तशी नव्या स्वतंत्र होणाऱ्या भारताला लोकशाहीचा स्वीकार केल्याशशवाय पयाय नाही; हे सवम 
भारतीयानंा, शिशटशानंा आशण काँगे्रससह सवम पि-संघटनानंा सर्मजावनू देत होते. आंबेडकराचं्या दृिीने 
अस्पृश्याचंा लढा सार्माशजक लढा आहे असे र्मानणे चुकीचे होते. कायर्म शवरुद्ध असलेल्या 
बहुसंख्याकाकंडून, अल्पसखं्याकानंा स्वातंत्र्य आशण संधीची सर्मानता शर्मळशवण्याचा हा पूणमतः शभन्न 
स्वरूपाचा िश्न होता. त्यारु्मळे अस्पृश्याचंा िश्न रू्मलतः राजकीय िश्न होता.  
 

या पाश्वमभरू्मीवर भारतीय स्वातंत्र्याचा जेव्हा संदभम यायचा तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर स्वातंत्र्याचा 
अथम, राज्यघटना, नवीन सत्ता आशण लोकशाही या बाबतीत र्मलूभतू िश्न उपस्स्थत करत होते. या सवांच्या 
कें द्रस्थानी ‘र्माणसू’ होता. या व्यवस्थेत अस्पृश्याचें स्थान काय हा िश्न शवचारूनच ते याची चचा करीत. या 
बाबतीत बाबासाहेब कुठेच तडजोड करायला तयार नव्हते. 
 

प्रहदुत्व आशण सार्माशजक ऐक्य एकत्र राहूच शकत नाही; प्रहदुत्वाचे र्मूळच येथील सार्माशजक 
शवभाजनात आहे. त्यारु्मळे प्रहदुत्व आशण लोकशाही एकत्र नादूं शकत नाहीत, अशी बाबासाहेबाचंी भशूर्मका 
होती. लोकशाहीची संकल्पना त्याचं्या र्मते केवळ शासनाच्या स्वरूपापुरती र्मयाशदत नव्हती तर 
र्माणसार्माणसातील सबंंधाचंा तो आधार आहे. ते एक र्मूल्य आहे. या संदभात ते म्हणतात, “Democracy is 
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a form and a method of government whereby broght about without bloodshed.” [गाधंी आशण 
आंबेडकर, लेखक : िा. गं. बा. सरदार, पान ४५] र्मानवी जीवनाच्या सार्माशजक, सासं्कृशतक, आर्तथक आदी िेत्राचंा 
परस्पर जैशवक सबंंध आहे. या िेत्रात रक्तपाताशशवाय आर्मूलाग्र पशरवतमन घडशवणे, हे शासनाचे उशद्दि 
आहे. 
 

बाबासाहेबाचंी ही भशूर्मका सतत शवकशसत होत आलेली होती. इ. स. १९२८ ची जातीय 
ितीशनशधत्वाला शवरोध असणारी भशूर्मका, बाबासाहेब गोलरे्मज पशरषदेत १९३०-३१ ला बदलतात; त्याला 
र्महात्र्मा गाधंी व राष्ट्रीय काँगे्रसची भशूर्मका कारणीभतू होती. गाधंीजी रु्मसलर्मान, शिश्चन आदीचे स्वतंत्र 
राजकीय अस्स्तत्व र्मान्य करीत होते. परंतु प्रहदंूपासून अस्पृश्याचें ‘स्वतंत्र राजकीय अस्स्तत्व’ र्मानायलाच ते 
तयार नव्हते. त्यारु्मळे आंबडेकरानंी टोकाची भशूर्मका घेतली आशण स्वतंत्र र्मतदारसंघाची भशूर्मका ठासून 
र्माडंली. ती पशरषदेने र्मंजूरही केली. याशवरुद्ध र्महात्र्मा गाधंीजींनी येरवडा तुरंुगात आर्मरण उपोषण सुरू 
केले आशण आपली सवम िशतष्ठा पणाला लावली. परंतु आंबेडकराचंी भशूर्मका सतत शवकशसत होत जाणारी 
व्यापक भशूर्मका होती. लढ्याचा र्मागम आततायीपणाचा नव्हता. तत्त्वाशी काडीर्मोड न करता शवेटपयंत 
संवाद साधत र्मतैक्याला पोहोचण्याचा त्याचंा ियत्न असे. कर्मीत कर्मी संघषात व आपल्या सर्माजाची 
शक्ती फार न घालवता जेवढे अशधक पदरात पडेल तेवढे घेण्याचा आंबेडकराचंा र्मागम होता. [Dr. Ambedkar : 
Writing and Speeches, Vol. 9, p. 234] त्यारु्मळेच जेव्हा गाधंीजी स्वतंत्र र्मतदारसंघाऐवजी अस्पृश्यासंाठी राखीव 
जागा द्यायला तयार झाले; तेव्हा आबंेडकरानंी र्मोठ्या र्मनाने पणेु करारावर सही केली आशण आपले राखीव 
जागाचें तत्त्व कायर्म राखले. 
 

‘राखीव जागा’ चा अथम राज्यघटना आशण देशातील सार्माशजक ससं्था याचं्यार्मध्ये परस्पर नाते 
जोडणे. त्यारु्मळे सत्ताधारी वगाच्या हातात जी शनरंकुश सत्ता जाते, शतला आळा बसतो. त्यासाठी अस्पृशाचें 
स्वतंत्र राजकीय अस्स्तत्व असणे र्महत्त्वाचे होते. त्याला एकदा का र्मान्यता शर्मळाली की, कायदेर्मंडळ, 
कायमकारी र्मंडळ आशण नागरी सेवातंील जागाचंी प्रहदू आशण अस्पृश्य याचं्यार्मध्ये वाटणी होणार. पयायाने 
प्रहदंूचा शहस्सा कर्मी होणार. त्यारु्मळेच राखीव जागाचं्या तत्त्वाला त्या काळी शवरोध सुरू होता. [वरीलिर्माणे, 
पान १८८] 
 

या बाबतीत बाबासाहेब स्पि होते. व्यक्तीच्या, नेत्याच्या, सर्माजाच्या सशदच्छेवर शवश्वास ठेवनू 
येथील वणम-जाशतव्यवस्थेचा, अस्पृश्यतेचा िश्न सुटेल, याच्यावर त्याचंा शवश्वास नव्हता. हजारो वष े या 
शदशनेे ियत्न करण्यात आले. परंतु त्यातून फारसे काही हाताशी लागले नाही. याचा अथम, या सशदच्छाचंा 
अव्हेर करावा; त्याचं्याशवषयी अशवश्वास दाखशवणे असे नाही. इशतहासातून जेव्हा काही अनुभव वारंवार 
येतात तेव्हा त्यातून र्मागम काढण्यासाठी नवी शदशा, नवी भशूर्मका आवश्यक असते. या संदभात बाबासाहेब 
म्हणातात, “The possibility of a better future cannot be used as an argument to prevent the 
Untouchables from securing the means of protecting themselves against the tyranny of 
present.” [वरीलिर्माणे, पान १८८] चागंल्या भशवष्ट्याच्या शाश्वतीवर अस्पृश्य भरोसा ठेवायला तयार नाहीत. 
त्यासाठी त्याचें राजकीय हक्क कुणीही नाकारू शकत नाही. 
 

दुसऱ्या र्महायुद्धाच्या पाश्वमभरू्मीवर १९४६ पयंत भारतीय राजकारणात िचंड उलथापालथी घडत 
होत्या. इ. स. १९४२ चे ‘भारत छोडो’ आंदोलन, शिप्स आशण ववे्हल योजना, कॅशबनेट शर्मशन आदी घटना 
घडत होत्या. इ. स. १९३७ च्या शनवडणुकीत आंबेडकरानंी व्यापक पायावर स्थापन केलेल्या स्वतंत्र र्मजूर 
पिाने, आपला िभाव पाडण्यात यश शर्मळशवले होते. या पिाने सरकारी नोकऱ्यातं सवम वगम-जातींना 
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िर्माणशीर िशतशनशधत्व, र्मागास शवद्याथ्यांना शिैशणक सवलती आदींसह व्यापक कायमिर्म जाहीर केला 
होता. परंतु १९४० नंतर भारतातील राजकारण धर्मम आशण जातींच्या कलहाने ढवळून शनघाले होते. प्रहदू, 
रु्मसलर्मान आपापल्या पिाच्या वतीने राजकारण करीत होते. शिशटशानंी त्याचं्या राजकीय उशद्दिासंाठी 
काँगे्रस आशण रु्मस्स्लर्म लीग यानंा न दुखवता आंबेडकराचं्या चळवळीकडे दुलमि केले. शिप्स यानंी त्यानंा 
स्वतंत्र र्मजूर पिाचे िशतशनधी म्हणनू र्मान्यता असताना, अस्पृश्याचें िशतशनधी म्हणनू र्मान्यता नाकारली. 
पशरणार्मी सातत्याने अस्पशृ्याचं्या स्वतंत्र राजकीय अस्स्तत्वासाठी चाललेल्या चळवळीचे नव े हत्यार 
उभाराव े लागले. अनेक अस्पृश्य जातींना एकत्र करून त्यानंी ‘अशखल भारतीय शडे्युल्ड कास्ट 
फेडरेशन’ची स्थापना केली. इ. स. १९४२ च्या फेडरेशनच्या नागपूर पशरषदेने अस्पशृ्याचं्या हक्काचें संरिण 
घटनेत सर्माशवि कराव,े कायदे-नोकऱ्या व सरकारात अस्पृश्यानंा योग्य व खरे िशतशनशधत्व, स्वतंत्र 
र्मतदारसंघ, स्वतंत्र नव्या वसाहती, उच्च शशिणासाठी खास शनधी, घटना सशर्मतीच्या शनर्तर्मतीला र्मान्यता 
नाही आदी ठराव संर्मत करण्यात आले. 
 

याच काळात शिशटश सरकारच्या हुकुर्मावरून गव्हनमर जनरलने डॉ. आंबेडकरानंा आपल्या 
कॅशबनेटर्मध्ये र्मजूरर्मंत्री म्हणून घेतले होते. र्मंत्रीपदाच्या काळात सवमसाधारण गरीब व शवशषेकरून 
अस्पृश्यासंाठी काही योजना त्यानंी राबशवल्या. सरकारच्या खात्यात अस्पृश्यासंाठी राखीव जागा ठेवायचे 
तत्त्व र्मान्य करवनू घेतले. अस्पृश्य शवद्याथ्यांसाठी ताशंत्रक व वैज्ञाशनक शशष्ट्यवृत्या, ‘र्महार बटाशलअन’ची 
स्थापना व १९४५ साली ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ची स्थापना केली आशण औरंगाबाद आशण रंु्मबईला 
र्महाशवद्यालये सुरू केली. 
 

या काळात रु्मस्स्लर्म लीगने पाशकस्तानची र्मागणी केली होती. आंबेडकरानंी त्यातून र्मागम 
काढण्यासाठी १९४५ साली ‘कम्युनल डेडलॉक अँड व े टू सॉल्व्ह इट’ ही योजना देशासर्मोर शवचाराथम 
ठेवली. या योजनेिर्माणे प्रहदू, रु्मसलर्मान, शिश्चन, अस्पृश्य, शीख व अँग्लो इंशडयन यानंा योग्य िशतशनशधत्व 
देण्यात आले होते. त्यार्मध्ये लहान जातीजर्मातींना संरिण होते. ‘जात व धर्मम’ हा आधार घेऊन या घटनेची 
र्माडंणी केली होती. परंतु पढेु जेव्हा पाशकस्तानला पयाय उरला नाही; तेव्हा बाबासाहेबानंी ‘स्टेट्ट्स अँड 
र्मायनाशरटीज्’ ही योजना पढेु आणली. स्वतंत्र भारताची राज्यघटना कशी असावी, हे यात त्यानंी र्माडंले 
होते. 
 

बदलत्या राजकीय पशरस्स्थतीत बाबासाहेब सतत आपली भशूर्मका शवकशसत करताना शदसतात. 
र्मात्र िशतकूल पशरस्स्थती असतानाही त्यानंी कधीच रु्मस्स्लर्म लीग, प्रहदू र्महासभा व राष्ट्रीय स्वयसेंवक सघं 
याचं्यासारखी धर्ममशधशष्ठत राष्ट्राची, पयायाने फुटीरपणाची भशूर्मका घेतली नाही. या देशातील बहुसंख्य प्रहदू 
आशण इतर धर्मीयासंोबत राहायचे आहे याच वास्तवावर आधाशरत त्यानंी दशलताचंी राजकीय चळवळ 
शवकशसत केली. दशलताचं्या राजकीय हक्काचा िश्न ‘राष्ट्रीय िश्न’ बनशवला. त्यासाठी त्यानंी काँगे्रस आशण 
शिशटश या दोघावंर दबाव आणण्याचे तंत्र वापरले. शनवडणुका लढवनू आपली राजकीय ताकद 
दाखशवण्याचा ियत्न केला. जेव्हा पाशकस्तानची शनर्तर्मती अटळ बनली आशण दुसरीकडे शवभक्त स्वतंत्र 
भारत अस्स्तत्वात येणार हे शनशश्चत शदसू लागले, तेव्हा बाबासाहेबानंी आपला र्मोचा काँगे्रसकडे वळशवला. 
स्वातंत्र्योत्तर भारतात अस्पृश्याचें स्थान काय राहणार याचा आग्रह काँगे्रसकडे धरला. भारताच्या 
फाळणीरु्मळे बाबासाहेबानंा याचा अंदाज आला होता. कारण १९२० चे वणाश्रर्म व्यवस्थेचे कट्टर सर्मथमक 
र्महात्र्मा गाधंी या वळेेपयंत खूप बदलले होते. आंबेडकराचं्या नेतृत्वाखालील अस्पृश्याचंी चळवळ व शतची 
भशूर्मका याचा पशरणार्म त्याचं्यावर झाला होता. प्रहदू र्महासभा, रा. स्व. संघ, रु्मस्स्लर्म लीग यासंारख्या कट्टर 
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धर्ममवादी व जातीयवादी पि संघटनाचं्या भशूर्मका गाधंींना कळून चुकल्या होत्या. त्याचें धर्मम-जातीच्या 
आधारावरील शविेष पसरशवणारे तत्त्वज्ञान आशण बाबासाहेबाचें वणम-जाशतव्यवस्था शनर्मूमलनाच्या उदे्दशाने 
उभे केलेले, सवम अस्पृश्याचें नव े‘एकर्मय राष्ट्र’ शनर्माण करण्याच्या उदे्दशाने आबंेडकराचंी चळवळ चालली 
होती; याची जाणीव सवमच राष्ट्रीय नेत्यानंा झाली होती. त्यारु्मळे शवेटी “आंतर-जातीय शववाहानंाच र्मी 
हजर राहीन” इथपयंत गाधंीजींनी भशूर्मका घेतली. राज्यघटनेची शनर्तर्मती करताना त्यात आंबेडकराचंा 
सहभाग पाशहजे, हा आग्रह गाधंीजींनी धरला होता. 
 

अखेर बाबासाहेब आंबेडकर घटना सशर्मतीचे सदस्य बनले आशण त्यांच्याकडे र्मसुदा सशर्मतीचे 
अध्यिपद आले. सुर्मारे पंचवीस वषाच्या कालखंडात ज्या उशद्दिासंाठी संघषम केला, तो स्वतंत्र भारताच्या 
राज्यघटनेत शब्दबद्ध करण्याची ऐशतहाशसक संधी आशण जबाबदारी त्याचं्यावर आली. त्याचं्या तोवरच्या 
कायाची ही पावतीच होती. 
 

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय िजासत्ताक राष्ट्र म्हणून अस्स्तत्वात आले. धर्ममशनरपेि 
लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व सवम नागशरकासं सार्माशजक, आर्तथक व राजनैशतक न्याय, शवचार, 
अशभव्यक्ती, शवश्वास, श्रद्धा व उपासना याचें स्वातंत्र्य, दजाची व संधीची सर्मानता शनशश्चतपणे िाप्त करून 
देण्याचा, आशण त्या सवांर्मध्ये व्यक्तीची िशतष्ठा व राष्ट्राची एकता आशण एकात्र्मता याचें आश्वासन देणारी 
बंधुता िवर्तधत करण्याचा संकल्प” भारतीय सशंवधानाच्या िास्तशवकात देण्यात आला. ही राज्यघटना 
आंबेडकराचं्या कल्पनेतील पशरपूणम घटना नव्हती. कारण जो सवमसंर्मत र्मसुदा झाला; तो अनेक व्यक्ती, 
शक्ती व शवचाराचं्या आधारावर तयार झाला होता. स्वातंत्र्यलढ्यात ज्या शक्ती कायमरत होत्या, त्या सवांचे 
िशतप्रबब त्यात पडणे स्वाभाशवक होते. या राज्यघटनेने राजकीय सर्मता आशण स्वतंत्र्य शदले. परंतु 
सार्माशजक व आर्तथक सर्मता शदली नाही याचे दुःख बाबासाहेबानंा शवेटपयंत होते. 
 

या राज्यघटनेने अस्पशृ्यतेचे उच्चाटन केले आहे. िौढ र्मतदान आशण अस्पृश्यासंह सवम र्मागास 
जातींना (अनु.जर्माती) व र्मानवी सर्माजाच्या पशरघाबाहेर ठेवलेले आशदर्म जर्मातींना-आशदवासींना 
(अनु.जाती) ३३० ते ३४२ कलर्मान्वये घटनात्र्मक संरिण शदले आहे. त्याचिर्माणे कलर्म ३४० अन्वये 
भारतातील सार्माशजक व शिैशणकदृष्ट्या र्मागासलेल्या वगाची स्स्थती सुधारण्यासाठी संरिण शदले आहे. 
याच कलर्मानुसार र्मंडल आयोगाची स्थापना झाली होती. 
 

राज्यघटनेचा कें द्रप्रबदू ‘र्माणूस’ आहे आशण अल्पसंख्य जाती-जर्मातींना सरंिण शदले आहे. 
यार्मागील भशूर्मका बाबासाहेब सागंतात, ‘देशाच्या इशतहासात खेड्यातील जाती-जर्माती तशाच राशहल्या. 
त्या नीच व आपर्मतलबी पातळीवर शजवतं राशहल्या आहेत. त्यारु्मळे खेड्याचा अव्हेर करून घटना-र्मसुद्यात 
व्यक्तीला घटक र्मानण्यात आले आहे, याबद्दल र्मला आनंद वाटतो.” 
 

अल्पसंख्याकानंा घटना-र्मसुद्यात संरिण ठेवल्याबद्दल त्या काळी टीका करण्यात येत होती. या 
टीकेला उत्तर देताना बाबासाहेब म्हणतात, “अल्पसंख्याकानंा संरिणे देण्यात घटना-सशर्मतीने शहाणपण 
दाखशवले आहे. बहुसंख्य व अल्पसंख्य या दोघानंीही आजवर चुकीचे र्मागम धरले आहेत. अल्पसखं्याकाचें 
अस्स्तत्व उठवनू देणे, ही बहुसंख्याकाचंी चूक आहे. अल्पसंख्याकानंी शचरकाल अल्पसंख्य राहाणे ही 
त्याचंी चूक आहे. या दोन्हींचा सर्मन्वय साधेल अशी उपाययोजना शोधणे जरूर आहे. या योजनेत 
अल्पसंख्याकाचें अस्स्तत्व िथर्मतः र्मान्य केले पाशहजे. त्याचिर्माणे बहुसंख्य व अल्पसंख्य याचें हळूहळू 
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अशभसरण करणारी अशी ती योजना पाशहजे. हे दोन्ही हेतू साध्य करणारी योजना घटना-र्मसुद्यात 
असल्यारु्मळे शतचे स्वागत केले पाशहजे.” [डॉ. आंबेडकराचें सर्माजप्रचतन : सपंादक, डॉ. भालचंद्र फडके, पान १६९] 
 

अशा तऱ्हेने अडीच दशकापासून बाबासाहेबानंी दशलताचंी राजकीय हक्काचंी चळवळ सुरू केली. या 
चळवळीने उपस्स्थत केलेल्या र्मूलभतू िश्नाचंी दखल स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेला घ्यावी लागली आशण 
हजारो वषापासून अस्स्तत्वात असलेल्या र्मनुिणीत िाह्मणाचं्या शवशषेाशधकाराला कायर्मची र्मठूर्माती द्यावी 
लागली. सार्माशजक, आर्तथक आशण राजनैशतक न्याय िस्थाशपत करण्यात आला. त्यासाठी राजकीय, 
शिैशणक व नोकऱ्यार्मध्ये दशलत-आशदवासी-भटक्या-शवरु्मक्तासंाठी राखीव जागा-सवलती ठेवण्यात 
आल्या. यार्मागे ‘सर्मान संधीसाठी शवशषे संधी’ चा शसद्धातं आहे. 
 
आर्िें वास्तव आणि भावी वाटिंाल 
 

स्वातंत्र्यानंतर राखीव जागाचंी अंर्मलबजावणी चालू आहे, याचा आधार भारतीय राज्यघटना आहे. 
परंतु त्याही आधीपासून या शतकाच्या िारंभापासून देशात व शवशषेतः र्महाराष्ट्रात (कोल्हापूर ससं्थानात 
१९०२ पासून) अस्पृश्यासंह बहुजन सर्माजासाठी राखीव जागाचंी तरतूद करण्यात आली होती. या राखीव 
जागाचं्या ऐंशी वषांच्या पाश्वमभरू्मीवर आज नेर्मकी पशरस्स्थती काय आढळते? 
 

राज्यघटनेनुसार भारतीय पातळीवर अनु. जातींसाठी १५ टके्क आशण अनु. जर्मातींसाठी ७·५ टके्क 
राखीव जागाचंी तरतूद करण्यात आली आहे. र्मंडल आयोगानुसार भारतीय पातळीवर सार्माशजक व 
शिैशणकदृष्ट्या र्मागास जातींसाठी २७ टके्क राखीव जागाचंी तरतूद करण्यात आली आहे. (सध्या हा िश्न 
सवोच्च न्यायालयात आहे.) परंतु शवशवध राज्यानंी इतर र्मागास जातींसाठी आपापल्या राज्यार्मध्ये राखीव 
जागाचंी तरतूद केली आहे. जसे, र्महाराष्ट्रार्मध्ये ओ.बी.सी. साठी १० टके्क व भटक्या-शवरु्मक्तासंाठी ४ टके्क 
राखीव जागाचंी तरतूद लाग ूकरण्यात आलेली आहे. (इतर राज्यासंाठी पशरशशि ि. एक पाहा.) 
 

१९८६-८७ च्या अनु. जाती व अनु. जर्माती आयोगाच्या अहवालानुसार कें द्र सरकारच्या शवशवध 
पदावंरील अनु. जातींचे िर्माण ‘अ’ वगार्मध्ये ८·२३ टके्क आहे तर ‘ड’ र्मध्ये २०·०९ टके्क आहे. अनु. जर्मातींचे 
िर्माण ‘ब’र्मध्ये सवांत कर्मी म्हणजे १·९२ टके्क आहे, तर सवांत जास्त िर्माण ‘ड’ वगात ५·८४ टके्क आहे. 
राष्ट्रीय बँका आशण शवत्त ससं्थारं्मधील िर्माण अशधकाऱ्याचं्या पातळीवर अनु.जाती ७·२९ टके्क, कारकून 
१३·७७ टके्क आशण सहायक पदावंर २२·३० टके्क, तर अनु. जर्मातींचे िर्माण अनुिरे्म १·८४ टके्क, १३·७७ टके्क 
आशण ४·६१ टके्क आहे. र्महात्र्मा जोशतराव, साशवत्रीबाई फुले दाम्पत्यापासून दशलतांच्या शशिणाची चळवळ 
सुरू झाली. तरीही सव्वाश ेवषानंतर देशातील ४१ शवश्वशवद्यालयातंील अनु. जाती/अनु. जर्मातींचे िर्माण 
फारच भयावह वाटेल इतके नगण्य आहे. िोफेसर ०·६१/०·०५ टके्क, रीडसम/असो. िोफेससम १·०४/०·१५ 
टके्क, लेक्चरसम ३·१६/०·६० टके्क आशण शरसचम असोशसएटस् १०·५३/०·३० टके्क. आशदवासींचे िर्माण १ 
टक्क्यापयंतही गेलेले नाही. नगरपशरषदा, र्महानगरपाशलका व इतर शठकाणचा सफाई कार्मगार 
(भगंीकार्म) हे एकरे्मव पद आहे, की शजथे अस्पृश्य जातीतील कार्मगार सवाशधक (जवळ जवळ शभंर टके्क) 
आढळतात. बाकी सवम िेत्रारं्मध्ये थोड्याफार फरकाने अशीच पशरस्स्थती आहे. 
 

याचा अथम राखीव जागाचंी तरतूद सुरू करून चार दशके उलटली आहेत, तरीही अजून 
अंर्मलबजावणी फारशी झाली नाही. राजकारण, अथमकारण, िशासन व साशहत्य-संस्कृतीच्या िेत्रावरही 



 
अनुक्रमणिका 

अजून उच्चजातींचे शवशषेतः िाह्मण, कायस्थाचें वचमस्व आहे. ससंदीय लेकशाही व पंचायत राजव्यवस्थेचा 
स्वीकार केल्यानंतरही, राजकीय िेत्रार्मध्ये बहुजन सर्माजाची सखं्या वाढताना शदसत नाही, फक्त 
स्थाशनक स्वराज्य ससं्थारं्मध्ये ही संख्या वाढताना शदसते. १९५२ साली पशहल्या लोकसभेत िाह्मण 
खासदाराचंी संख्या ३५ टके्क होती. १९८० र्मध्ये हे िर्माण ३६ टके्क झाले. *(पहा पशरशशि दोन) अनु. जाती-
जर्मातींर्मधील र्माणूस अजूनही सवमसाधारण र्मतदारसंघात (काही र्मोजके अपवाद सोडून) शनवडून येऊ 
शकत नाही. 
 

याचा आणखी एक सनातन अथम आहे. ज्ञान, बुद्धी या िेत्रात आजही िाह्मण, कायस्थाचें वचमस्व 
आहे. याउलट किकरी, घार्म गाळणाऱ्या, अनुभवाचं्या िेत्रारं्मध्ये दशलत, आशदवासी, भटके-शवरु्मक्त-
बहुजन-सर्माजाचे िर्माण शभंर टके्क आहे. शवसाव्या शतकाच्या अखेरीस आजही अनुभव आशण ज्ञान याचंी 
फारकत झाली आहे. 
 

असे असतानाही ‘अत्यंत भयावह’ पशरस्स्थतीत जी काही र्मूठभर र्माणसे सवम िेत्रातं आढळतात, ती 
केवळ राखीव जागाचं्या तरतुदीरु्मळेच. त्यार्मागील शभंर वषांची सार्माशजक चळवळीची िदीघम परंपरा आहे, 
म्हणून ते शटकाव धरून आहेत. उत्तरोत्तर या चळवळी वाढत आहेत. तसे दशलत-आशदवासी-भटक्या-
शवरु्मक्तावंरील अत्याचाराचें िर्माणही वाढताना शदसते. ही चळवळ आज संघशटत नाही. भशवष्ट्याचा वधे 
घेणारे िभावी नेतृत्व नाही, हे शततकेच कटु वास्तव आहे. 
 

स्वातंत्र्योत्तर काळार्मध्ये, र्महाराष्ट्रासारख्या राज्यार्मध्ये शनशश्चतच काही र्मूलभतू बदल झाले आहेत. 
स्थाशनक स्वराज्य संस्थाचें जाळे गावपातळीपयंत उभे आहे. त्यातून बहुजन सर्माजातून शतेकरी-शतेर्मजूर 
जातींर्मधून नवनवीन नेतृत्व पुढे येत आहे. इ. स. १९६० नंतरच्या हशरत िातंीतून कृशष औद्योशगक िातंीची 
सुरुवात झाली. सहकारी चळवळीने संपूणम देशाला िाशंतकारक शदशा शदली. सहकारी साखर कारखाना, 
दुधाचा र्महापूर योजना, रोजगार हर्मी योजना आशण आताच्या श्रर्मशक्तीिारे ग्रार्मशवकास व सवकंष 
पाणलोट िेत्र शवकास कायमिर्म व फळबाग योजना, या र्महाराष्ट्राच्या ग्रार्मीण भागाचा चेहरार्मोहरा बदलून 
टाकणाऱ्या योजना व कायमिर्म आहेत. यातून नवी कृशष औद्योशगक संस्कृती, नवी र्मानवी र्मलू्ये उदयाला 
येत आहेत. त्याचबरोबर नवी शहरेही उभी राहताना शदसत आहेत. वारंवार पडणाऱ्या दुष्ट्काळावंर र्मात 
करण्यासाठी शवशवध कायमिर्म घेतले जात होते. इ. स. १९७२ ते १९८५ या काळात साऱ्या देशाचे लि 
वधेणाऱ्या रोजगार हर्मी योजनेने, दुष्ट्काळी भागातील जनतेला जगण्याचा आधार शदला. ‘रोजगाराचा हक्क’ 
देणारे भारतातील र्महाराष्ट्र हे पशहले व एकरे्मव राज्य ठरले आहे. याच र्महाराष्ट्राने ८ ऑक्टोबर १९९१ 
रोजी असाच एक िाशंतकारक शनणमय घेतला. सरकारी गायरान जर्मीन कसणाऱ्या भशूर्महीन स्त्री-पुरुष 
दोघाचं्याही नाव,े दोन हेक्टरपयंत जर्मीन करण्यात येणार आहे. स्त्री-रु्मक्ती चळवळीचे आद्यिणेते र्महात्र्मा 
जोशतराव-साशवत्रीबाई फुले आशण सवमधर्मम-जातीतील शस्त्रयानंा प्रहदु कोड शबलाच्या शनशर्मत्ताने सर्मान 
अशधकार देण्यासाठी सत्ता त्यागणारे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंा ७/१२ च्या र्मालकीहक्कात 
स्त्रीचे नाव घालणारा र्महाराष्ट्र सरकारचा शनणमय, ही सवात योग्य अशी आदराजंली ठरली आहे. ही सवम 
शकर्मया र्महात्र्मा जोशतराव, साशवत्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू र्महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सतं 
गाडगे र्महाराज, संत तुकारार्म, कर्ममवीर भाऊराव पाटील या र्महान नेत्याचं्या िाशंतकारक परंपरेरु्मळे घडली 
आहे. 
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तरीही शशिणसारख्या र्मलूभतू िेत्रात र्महाराष्ट्र खूप र्मागे आहे. अशधकाशधक रोजगार शनर्माण 
करणारी िेते्र शोधण्याची गरज आहे; कारण जगण्यासाठी स्थलातंर करणाऱ्या र्मजुराचंी संख्या दरवषी 
वाढतत आहे. याचा ताण एकूणच सर्माजजीवनावर पडत आहे. 
 

या पाश्वमभरू्मीवर, आज राखीव जागाचं्या संदभात, िारंभी शदलले िश्न उपस्स्थत केले जात आहेत. 
राष्ट्रीय पातळीवर काही वादही उभे राशहले आहेत. परंतु राखीव जागाचं्या िश्नावरून र्महाराष्ट्रात जातीय 
दंगली झाल्या नाहीत, हा एक र्महत्त्वाचा सार्माशजक बदल आहे. याचा अथम अन्य िश्नावंरून जातीय तणाव 
वाढला नाही असे नाही. परंतु आज सवम संदभम बदलले आहेत. र्महाराष्ट्रात र्मराठा, र्माळी, कुणबी आदी 
शतेकरी जातींपासून बौद्ध, र्मातंग, चाभंारापयंत आशण बंजारा, कैकाडी, गोसावी या भटक्या-शवरु्मक्त 
जाती-जर्मातींपासून वारली, र्महादेव कोळी या आशदवासींपयंत खूप सार्माशजक बदल होत आहेत. र्मानवी 
हक्कापंासून राजकीय हक्कापंयंत त्याचं्या चळवळी वाढत आहेत. साशहत्यापासून नाय, शचत्रकलेसारख्या 
िेत्रात दर्मदार पावले पडत आहेत. फुले, शाहू, आंबेडकरी िेरणा घेऊन उभी राशहलेली दशलत साशहत्य 
चळवळ, आज एका ऐशतहाशसक टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. हा केवळ भौशतक शवकास नाही. नव्या 
राहणीर्मानाची ओढ जरूर आहे. नव्या शवज्ञानाचे-तंत्रज्ञानाचे जरूर आकषमण आहे. परंतु त्याचवळेी याच 
दशलत चळवळीने येथील िाह्मणी धर्ममपरंपरा, तत्त्वज्ञान यानंा आव्हान शदले आहे. पयायी परंपरा दाखशवली 
आहे. यातून सर्माजातील सते्तच्या संदभातील जातीय सर्मीकरणे बदलत आहेत. नेतृत्वाखाली संघषम चालू 
आहेत. ही नव्या सर्माजाच्या उभारणीसाठी आवश्यक बाब आहे. 
 

परंतु त्याचवळेी राखीव जागाचं्या शवरोधात, काही शक्ती जी भशूर्मका घेत आहेत; ती या सार्माशजक 
बदलाच्या िशियेला खीळ घालणारी आहे. जे िश्न ते उपस्स्थत करीत आहेत ते ९० वषांपूवी छत्रपती 
शाहंूच्या शनणमयावंर उपस्स्थत केले होते. तसेच िश्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या राखीव जागाबंाबतच्या 
भशूर्मकेशवरुद्ध शवचारले गेले होते. 
 

स्वातंत्र्यलढ्याच्या संदभात राखीव जागाचंा िश्न हा राष्ट्रीय भावनेच्या शवरोधात असल्याची ओरड 
चालत होती. यातं सत्ताधारी वगम, म्हणजे िाह्मण सवांत पुढे होते. या बाबतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
म्हणतात, “जेव्हा जेव्हा येथील शूद्राशतशूद्र कायदे कौस्न्सल, कायमकारी र्मंडळ आशण सावमजशनक सेवातंील 
राखीव जागाचंा िश्न उपस्स्थत करतात; तेव्हा ‘राष्ट्रवाद धोक्यात आला आहे’ असे आिंदन येथील 
सत्ताधारी वगम करतो. हा वगम लोकानंा सागंत सुटतो की, जर आपल्याला राष्ट्रीय स्वातंत्र्य हव ेअसेल, तर 
आपण राष्ट्रीय ऐक्य शटकशवले पाशहजे. याचा अथम राखीव जागाचंा िश्न आशण राष्ट्रीय ऐक्य यार्मध्ये शत्रुत्व 
आहे. त्यारु्मळे ज्याला राष्ट्रीय स्वातंत्र्य हव ेअसेल, त्यानंी राखीव जागाचं्या बाजूने उभे राहाणे म्हणजे पाप 
आहे. त्यातून शवभाजन होईल. हा येथील सत्ताधारी वगाचा दृशिकोन आहे.” जपानच्या सत्ताधारी वगाशी 
तुलना करून आंबेडकर म्हणतात, “येथील सत्ताधारी वगम राष्ट्रवादासाठी त्याच्या शवशषे हक्काचंा त्याग 
करण्याऐवजी, तो राष्ट्रवादाचे त्याचे शवशषे हक्क (शवशषेाशधकार) जतन करण्यासाठी शोषण करीत आहे. हा 
वगम केवळ त्याची सत्ता आशण अशधकार सोडण्यासाठी नकार देतो असे नाही; तर शूद्राशतशदू्राचं्या राजकीय 
र्मागण्याचंी कुचेिा करण्याची तो एकही सधंी सोडत नाही.” [Dr. Ambedkar : Writings and Speeches, Vol. 9, p. 226] 

 
यावर आंबेडकराचें उत्तर असे होते की, “The Untouchables are not opposed to freedom 

from British Imperialism. But they refuse to be content with more freedom from British 
imperialism. What they insist upon is that free India is not enough. Free India should be made 
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safe for democracy.” [वरीलिर्माणे, पान १६९] शिशटश साम्राज्यवाद्यापंासून अस्पृश्यानंा स्वातंत्र्य हव े आहे. 
परंतु ‘केवळ स्वातंत्र्य’ शर्मळशवण्यास त्याचंा नकार आहे. स्वतंत्र भारतार्मध्ये लोकशाहीला पोषक वातावरण 
असणे, हे फार र्महत्त्वाचे आहे. आजही असेच िश्न नव्या संदभात पण त्याच भाषेत शवचारण्यात येत आहेत. 
जन्र्मापासून र्मतृ्यपूयंत व दरवषी श्राद्धालाही शवधीसाठी ज्यानंा िाह्मण लागतो व ज्याचें आयुष्ट्यातील सवम 
शनणमय जातीतच (उदा. लग्न, वस्ती करणे, दोस्ती करणे इत्यादी) होतात; ते ‘जातीयवादी’ ठरत नाहीत. 
त्याचं्यारु्मळे जाशतव्यवस्था शटकत नाही आशण जे दशलत व इतर र्मागास जातीतील लोक फुले- आंबेडकर-
लोशहया- गाधंी - पेशरयार- शववकेानंद याचं्या िेरणेने भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत (५० टक्क्याचं्या 
आत) राखीव जागाचंी र्मागणी करतात ते ‘जातीयवादी’ ठरतात. त्यानंी त्याचंी जात साशंगतल्यारु्मळे येथील 
जाशतव्यवस्था अशधक र्मजबतू होते, असा आरोप आजचे राखीव जागाशवरोधक करीत आहेत. हा र्मोठा 
शवनोद आहे. 
 

सत्ता आशण शवकासाच्या िशियेत दशलताचंा-बहुजन सर्माजाचा-सहभाग वाढला पाशहजे एवढे 
बोलल्याबरोबर येथील सते्तच्या ठेकेदारानंा-संस्कृतीच्या र्मक्तेदारानंा-राष्ट्रीय एकात्र्मता धोक्यात 
आल्याचचे वाटते. सपूंणम देशात सत्ता, संपत्ती व िशतष्ठेच्या जोरावर भीतीचे व दहशतीचे व (जाती) 
युद्धसदृश्य वातावरण शनर्माण केले जाते. हे शनभमय लोकशाहीसाठी योग्य नाही. 
 

या सवम र्मोशहरे्मत भारतातील तथाकशथत बुशद्धवादी-शवचारवतं सर्मूह, सवांत आघाडीवर आहे. 
वास्तशवक या सर्मूहाने सर्माजातील गैरसर्मज दूर करणे, सर्माजात शविेष न पसरवता सौहादांचे वातावरण 
तयार करणे, साशहत्य-शास्त्र-संस्कृतीर्मध्ये-येथील बहुजन सर्माजाचे िशतप्रबब कसे उर्मटेल, याचा शवचार 
करायचा असतो. सर्माजाचे, पयायाने राष्ट्राचे वैचाशरक नेतृत्व करायचे असते. सत्ताधारी पिाच्या योग्य 
शनणमयाचें कौतुक व जनशहतशवरोधी धोरणाचंा शवरोध करायचा असतो. परंतु भारतीय बशुद्धवादी सर्मूह, 
आजही केवळ िाह्मण-कायस्थ जातींपुरताच सीशर्मत राशहल्याने त्याचं्यार्मध्ये र्मानवी सर्माजाला सर्मतेच्या 
शदशनेे पुढे नेणारी सजमनशील कृती करण्याची िर्मताच नि झाली आहे. त्याचें अनुभवशवश्व अती र्मयाशदत 
झाले आहे. बहुजन सर्माजाशी त्याचंी कधी गाठभेट होण्याची संधीच कधी त्याने घेतली नाही. त्यारु्मळे 
दशलतारं्मधून फुले-शाहू-आबंेडकरी िेरणाचंा िकाश शदसू लागताच त्याचें डोळे शदपतात व त्याचं्यार्मध्ये 
असुरशिततेची भावना शनर्माण होते. आपल्या ‘स्थानाला आव्हान’ असल्याने ते र्मानतात. त्यातून खोटा, 
जातीय, िाह्मणी िचार सुरू होतो. याचा अनुभव स्वातंत्र्योत्तर काळात र्मराठवाडा शवद्यापीठ नार्मातंर आशण 
र्मंडल आयोगाच्या शनशर्मत्ताने उभ्या राशहलेल्या राखीव जागा आंदोलनात आला. या शवचारवतंाशंवषयी 
बाबासाहेब शलशहतात. “Because, they feel that, if the masses are emancipated from the yoke of 
Caste they would be a menace to the power and prestige of the Brahmins as a class. The 
dishonesty of this intellectual class who would deny the masses the fruits of their thinking is a 
most disgracful phonemenon.” [Dr. Ambedkar, Writing and Speeches, Vo. 1, p. 95] 

 
आज जवळ जवळ ित्येक जात राखीव जागाचंी र्मागणी करीत आहे. आंबेडकराचं्या काळात 

रु्मसलर्मान, शिश्चन, अँग्लो इंशडयन्स या काही अत्पसंख्याकानंा घटनात्र्मक सरंिण शदले जात होते. 
प्रहदंूर्मधील अस्पृश्यानंा बाजूला काढून ‘स्वतंत्र राजकीय हक्क’ द्यावते म्हणून आंबेडकरानंी चळवळ केली. 
छत्रपती शाहंूनी िाह्मणेतरानंा राखीव जागा लागू केल्या. आज सवमजण शवकासाच्या िशियेतील आपला 
सहभाग व शहस्सा र्मागत आहेत. ही भावना स्वागताहम र्मानली पाशहजे. ‘जात’ हे वास्तव आहे. भारतातील 
र्माणसाचे जन्र्मानंतरचे संघशटत होण्याचे पाशहले व्यासपीठ ‘जात’ आहे. त्यारु्मळे त्याचा वापर त्याच्या 
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शवकासासाठी त्याने करणे यात काहीही गैर नाही. परंतु आताच्या व्यवस्थेत त्याचा वापर जेव्हा आपल्यापेिा 
खालच्या जातीला दाबण्यासाठी व आहे ती व्यवस्था शटकशवण्यासाठी सुरू होतो, तेव्हा ‘जातीयवाद’ 
जन्र्माला येतो. ‘जात’ आधाशरत राखीव जागा असणे हे राज्यघटनेशी सुसंगत आहे. सार्माशजक व 
शिैशणकदृष्ट्या ज्या र्मागास जाती आहेत; त्या आर्तथकदृष्ट्याही र्मागास आहेत. त्यारु्मळे ‘जात’ आधाशरत 
राखीव जागा ठेवल्याने जाशतव्यवस्था शटकण्याची सुतरार्म शक्यता नाही; उलट राखीव जागाचंी जेवढी 
वगेाने व पूणमपणे अंर्मलबजावणी होईल तेवढे जाती-जर्मातींर्मध्ये सार्माशजक अप्रभसरण वाढेल. त्यातून 
जाती-जातींचे कंगोरे घासले जातील. जातीच्या प्रभतीना शचरे पडण्याची िशिया गशतर्मान होईल. 
 

‘राखीव जागा’ हे िाशंतकारक हत्यार आहे. ते केवळ आर्मदार, खासदार, सरपंच-पद देत नाही, 
वा एखादी नोकरी व शशिण देत नाही; तर त्यार्मागे “वणम-जाशतव्यवस्थेरु्मळे र्माझी जात, म्हणून र्मी 
र्मागासलेला आहे”, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी राखीव जागेची शशडी वापरायची हा त्यार्मागे आंबेडकराचंा 
हेतू होता. त्यारु्मळे राखीव जागाचंी र्मागणी करणाऱ्या र्माणसानंी एका बाजूला जातीचा आधार घेऊन 
िस्थाशपत व्यवस्थेचे फायदे घ्यायचे आहेत. त्याचवळेी सार्माशजक व आर्तथक सर्मानतेसाठी जाशतव्यवस्था 
नि करण्याची चळवळ उभी करायची आहे. ही जबाबदारी नव्या शपढीवर येऊन पडली आहे. 
 

आज राखीव जागा व अन्य िश्नावंरून जसे दोन तट पडले आहेत; तसे शकतीतरी तट जाती-
उपजाती अंतगमत पाडण्याची खटपट येथील िाह्मणी शक्ती करीत आहेत. िाह्मणी र्मूल्ये-संस्कृती याचें 
शनर्माते आशण िवक्ते जरी िाह्मण, कायस्थ असले, तरी त्याचंा िभाव सवम जाती व धर्मांवर पडला आहे हेही 
वास्तव आहे. म्हणनू येथे रु्मसलर्मान, शिशश्चन व शीख धर्मात जाशतव्यवस्था शनर्माण झाली. ज्यानंी या धर्मात 
िवशे केला, त्यानंा आजही वगेळी वागणूक शदली जात आहे. या संदभात आंबडेकरी िेरणेने धर्मांतर 
केलेल्या बौद्धाचंी पाहणी करण्याची गरज आहे. परंतु िाह्मणी ससं्कृतीच्या िभावारु्मळे आज या शक्तीच्या 
खोया-शवषारी िचाराला सवमजण बळी पडत आहेत. उदा. राखीव जागारुं्मळे बेकारी वाढत आहे, इत्यादी. 
त्याचा आणखी एक पशरणार्म म्हणजे जाती-जातीत संघषम उभा राहतोच, परंतु राखीव जागा घेणाऱ्या एकाच 
गटातंगमतही तणाव शनर्माण होत आहेत. हा खोटा िचार व चुकीची धारणा बदलण्याची जबाबदारी, बहुजन 
सर्माजातील नव्या शपढीने, फुले-शाहू-आंबेडकरी िेरणेने शशकलेल्या नव्या शवचारवतंानंी स्वीकारली 
पाशहजे. 
 

हे िश्न वारंवार शनर्माण होण्याची दोन िरु्मख कारणे आहेत. एक, येथील जाशतव्यवस्थासर्मथमक 
िाह्मणी संस्कृती व दोन, येथील र्माणसाचे र्मनुष्ट्यत्व नि करणारी भाडंवलशाही. आंबेडकरानंी िाह्मणी 
तत्त्वज्ञानाची सहा वैशशष्ट्ये साशंगतली होती. त्यातील ‘शस्त्रयावंर अशधकार व दर्मन’ हे एक वैशशष्ट्य 
साशंगतले होते. [वरीलिर्माणे, Vol. 9. पान २१५] सर्माजातील या शनम्म्या घटकाला स्थाशनक स्वराज्य ससं्थार्मध्ये 
३० टके्क राखीव जागा देण्याचा नुकताच शनणमय झाला आहे. हा सर्मूह या सवम िशियेपासून पूणमतः बाजूला 
ठेवण्यात आला आहे. त्यारु्मळे िाह्मणवादाशवरुद्धचा संघषम, हा येथील सवम शस्त्रयाचं्या रु्मक्तीचा संघषम आहे, 
याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. िाह्मणवाद व भाडंवलशाही हे येथील कार्मगाराचें शत्रू आहेत; असा इशारा 
१९३८ साली बाबासाहेब आबंेडकरानंी जी. आय. पी. रेल्व ेदशलत वगीय कार्मगाराचं्या र्मनर्माड पशरषदेत 
शदला होता. 
 

राखीव जागाचंा लाभ शर्मळाल्यारु्मळे ज्याचंी पशरस्स्थती सुधारत आहे; त्या सवांनी आपल्यावरील 
सार्माशजक व नैशतक जबाबदारी ओळखली पाशहजे. आशदवासी, भटके-शवरु्मक्त, इतर र्मागास जातीतील 
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कार्मगार म्हणून संघशटत होण्यास िारंभी काहीही गैर नाही; कारण अजूनही कार्मगार-किकरी म्हणून 
एकशजनसी होण्याची िशिया गशतर्मान झालेली नाही. शवशषेतः ‘जात’ म्हणून शर्मळणाऱ्या घटनात्र्मक 
हक्कासंाठी व अत्याचाराशवरुद्ध संघशटतपणे शवरोध करण्यासाठी या हत्याराची जरुरी आहे. परंतु फुले-
शाहू-आंबेडकरी तत्त्वज्ञानावर आधाशरत नवा सर्माज शनर्माण करण्याच्या चळवळीचे नेतृत्व दशलतानंी 
आपल्याकडे घेण्याची र्महत्त्वाकािंाही बाळगली पाशहजे. या संदभात बाबासाहेब म्हणतात, “केवळ कार्मगार 
संघटनेचे शहत जपायचे, हे राजकारणात शशरण्याचे एकरे्मव कारण नाही. कार्मगार सघंटनेवरच लि कें शद्रत 
करणे, म्हणजे तात्काशलक उशद्दि आशण अशंतर्म ध्येय याचं्यात गल्लत करणे होय. पशरणार्मी, इतराचंी 
गुलार्मशगरी हे कार्मगारवगाचे अटळ नशीब आहे, असे र्मानण्यासारखे होईल. उलट, या पगारी 
गुलार्मशगरीऐवजी स्वातंत्र्य, सर्मता व बधुंभाव ही तत्त्व ेर्मानणारी व्यवस्था शनर्माण करणे हे तुर्मचे ध्येय असले 
पाशहजे.” [आंबेडकरवाद-तत्त्व आशण व्यवहार : डॉ. रावसाहेब कसब,े पान ७५] म्हणूनच बाबासाहेबानंी दशलतानंा सत्ताधारी 
जर्मात व्हा, असे म्हटले होते. याचा अथम आजच्या सदंभात सर्मजून घेण्याची गरज आहे. “I am not 
hopeful of the younger generation which seems to be more predisposed to pleasure-seeking 
and not possessing much of idealism and is not likely to prduce men of ideals, priciples and 
actions like Ranade. Tilak and Gokhale.” [गाधंी आशण आंबेडकर, लेखक : िा. ग.ं बा. सरदार, पान ९२] १९३५ साली 
आंबेडकरानंा आपल्या दशलतारं्मधील तरुण शपढीच्या सुखासीनतेबद्दल प्रचता वाटत होती. या शपढीने आपला 
ध्येयवाद जोपासला पाशहजे. फुले-शाहू-आंबेडकरी तत्त्वज्ञान व चळवळच आपणाला भशवष्ट्याचा र्मागम व 
शदशा दाखशवणारे आहे. 
 

एका बाजूला राखीव जागाचं्यार्मधून पुढे येणाऱ्या नव्या शपढीकडून या अपेिा बाळगल्या पाशहजेत; 
तर दुसरीकडे भारतीय राज्यघटना देशाला अपमण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी, अधुऱ्या 
लोकशाहीकडे सवांचे लि वधेले होते. नवा र्माणसू, नवा र्मानवी सर्माज आशण नव ेराष्ट्र उभारणीची िशिया 
एकाचवळेी चालणार आहे ही बाबासाहेबाचंी धारणा होती. त्यासाठी राज्यघटनेने जी उशद्दिे ठरशवली होती, 
त्या शदशनेे वगेाने िगती केली पाशहजे हा त्याचंा आग्रह होता. बाबासाहेबानंी इशारा शदला होता, “भारतीय 
सर्माजात आज दोन गोिी नाहीत, हे र्मान्य करून आपण सुरुवात केली पाशहजे. त्यापैकी एक गोि म्हणजे 
सर्मता. सार्माशजकदृष्ट्या भारतीय सर्माज शवषर्मतेच्या तत्त्वावर आधारलेला आहे. ते शवषर्मतेचे तत्त्व म्हणजे 
काही जणानंा उच्च स्थान, तर उरलेल्यानंा नीच स्थान अशा िकारचे आहे. आर्तथकदृष्ट्या भारतीय सर्माज 
असा आहे की, काही जणानंा अर्माप धनसंपत्ती आहे, तर शकत्येक कोयवधी लोक र्महाभयंकर दाशरद्र्यात 
शखतपत पडलेले आहेत. २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण परस्पर-शवरोधाने भरलेल्या जीवनात पदापमण 
करणार आहोत. राजकारणात आपल्याला सर्मता असेल, परंतु सार्माशजक व आर्तथक िेत्रात शवषर्मता 
असेल. एक र्मनुष्ट्य, एक र्मत व एक र्मूल्य, हे तत्व राजकारणात आपण र्मान्य करीत आहोत; परंतु 
सार्माशजक रचनेरु्मळे सार्माशजक व आर्तथक जीवनात आपण ‘एक र्मनुष्ट्य, एक र्मूल्य’ हे तत्त्व नाकारण्याची 
आपली शिया तशीच पुढे चालू राहणार आहे. हे परस्परशवरोधी जीवन आपण शकती शदवस चालशवणार 
आहोत? आपण हे शवसंगत जीवन फार काळ चालशवले, तर राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणू; ही 
शवसंगती शक्य शततक्या लवकर आपण दूर केली पाशहजे. नाही तर जे लोक शवषर्मतेरु्मळे होरपळून 
शनघालेले आहेत; ते लोक या घटनासशर्मतीने र्मोठ्या पशरश्रर्माने उभी केलेली लोकशाही उडवनू देतील.” 
[डॉ. आंबेडकराचें सर्माजप्रचतन : सपंादक : डॉ. भालचदं्र फडके, पान १७७] 
 

आजही आपल्यासर्मोर राजकीय लोकशाहीला पूणमत्व देण्याचा िश्न उभा आहे. ‘राखीव जागा’ हे 
एक िाशंतकारक हत्यार आहे. त्याचा; देशातील बहुसंख्य दशलत, आशदवासी, भटके-शवरु्मक्त, इतर र्मागास 
जाती व र्मशहला या शोशषत घटकानंी राजकीय सते्तत सहभागी करून घेण्यासाठी आशण सार्माशजक व 
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आर्तथक सर्मतेसाठी उपयोग करून घेण्याची गरज आहे. तरच भारत हे एक राष्ट्र उभे राहाण्याची िशिया 
गशतर्मान होईल आशण जोपयमत भारतात र्माणसा-र्माणसातील सबंंध जाशतव्यवस्थेनुसार शनशश्चत करण्याची 
िाह्मणी परंपरा चालू राहील; तोपयंत सार्माशजक, सासं्कृशतक व आर्तथकदृष्ट्या र्मागास घटकासंाठी ‘सर्मान 
संधीसाठी शवशषे सधंी’ या शसद्धातंानुसार राखीव जागा ठेवाव्याच लागतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या 
संदभात म्हणायेच, “There is equalilty of among equals. To equate, unequals to perpetuate 
inequalilty.” सर्मान र्माणसारं्मध्येच फक्त सर्मानता असू शकते. असर्मानानंा सर्मान र्मानणे म्हणजे 
असर्मानता शटकशवणे. 
 

♦♦ 
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पणरणशष्ट क्र. १ 
णनरणनराळ्या राज्यातंील राखीव र्ागािंंी पणरक्स्थती पुढीलप्रमािे :- 
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डॉ. भाऊ लोखंडे : शशिण : एर्म. ए. (पाली), एर्म. ए. (र्मानसशास्त्र), पीएच. डी. व्यवसाय : नागपूर शवद्यापीठात पाली िाकृत शवभागाचे 
िरु्मख, लेखन : ‘र्मराठी सतं-साशहत्यावर बौद्ध धर्माचा िभाव’ हा पीएच. डी. चा शवषय, सार्माशजक, वाङ्र्मयीन, धम्र्मशवषयक सशंोधनपर लेखन, 
िभावी वक्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चशरत्र-साधने िकाशन सशर्मतीचे इ. स. १९९२ पासून सदस्य. 
 
२१ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संणवधानािें ‘णरडल’ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
आ ं बेडकरी णविंारािंंा पारा : अलीकडे भारतातील िशतगार्मी िवृत्तीला अशतिाचीन िशतिान्तीजनक 
पुष्ट्यशर्मत्र शुगंाची स्वप्ने पडताहेत. भारताची परर्मिशसद्ध धर्ममसशहष्ट्णुता शकत्येक शतकापंासून सयंर्म व 
शशस्तीने बाधंलेली आपल्या शशखेची गाठ र्मोकळी सोडून, पुन्हा आधुशनक धनानन्दाचे नार्मोशनशाण 
शर्मटशवण्याची िशतज्ञा करते आहे. आपल्या व्यस्क्तगत प्रकवा सीशर्मत जातीय स्वाथाला राष्ट्रशहताचे कलेवर 
चढवनू, पुन्हा आपले अबाशधत वचमस्व स्थापू पहाते आहे. आपल्या िशतशियावादी तत्त्वज्ञानाला गरुडाचे 
कृशत्रर्म पखं लावनू कधी सोर्मनाथपासून अयोध्येपयंत, तर कधी कन्याकुर्मारीपासून काश्र्मीरपयंत भराऱ्या 
र्मारू पहाते आहे. कालपरवापयंत शनष्ट्पाप ‘जटाय’ू च्या पखंशवच्छेदासाठी रावणाला शाशपत ठरशवणारी 
वाणी व लेखणी, आपल्या काळ्याकशभन्न झापडानंी नव्हे; तर तथाकशथत िलंयकारी पखंानंी वास्तव 
इशतहासाच्या सूयमिकाशाला अंधःकारात पशरवर्ततत करू पहाते आहे. अलर्म दुशनया, एकीकडे एकाच 
देशाला शवभक्त करणाऱ्या, बर्तलनच्या उद्ध्वस्त प्रभतीच्या ‘शवटाचें व दगडाचें’ तुकडे, ‘रु्मक्तीचे ितीक’ 
म्हणून घराघरात सजवनू ठेवतानंा पाहून आपले र्मन हरखून जाते आहे; तर दुसरीकडे ‘जय जगत’ चा 
र्मंत्रोच्चार करीत ‘वसुधैव कुटंुम्बकम्’चे स्वप्न पहाणाऱ्या आर्मच्या ऋषीरु्मनींच्या भारतभरू्मीत घराघरातून 
रार्मशशला (शवटा) नेऊन, धर्मांधतेच्या शकल्ल्याच्या प्रभती अभेद्य नव्हे; तर अलंघ्य कशा ठरतील, याचे 
िात्यशिक पुनःपनु्हा करण्याचे र्मनसुबे धर्मांधता रचते आहे. भारतीय ‘सार्माशजक िान्तीचे जनक’ आशण 
‘सर्माजपशरवतमनाचे अग्रणी’ म्हणून ज्यानंा पशहला र्मानाचा ‘रु्मजरा’ केला जातो. त्या गुरुणाम् गुरू र्महात्र्मा 
जोशतबा फुले नावाच्या सुगंधाच्या सागराला, ‘दुगंधी’ म्हणण्याइतपत आर्मच्या ‘िशतगार्मी’ नतद्रि ‘नाकाची’ 
र्मजल गेली आहे. राष्ट्रीय एकात्र्मतेसाठी आपले बशलदान करणाऱ्या राष्ट्रशपता र्महात्र्मा गाधंींचे पुतळे 
उखडून त्या शठकाणी त्याचं्या ‘र्मारेकऱ्याचें पुतळे’ उभारण्याची लाशजरवाणी भाषा उच्चारणारी र्मनोवृत्ती, 
आपली देशद्रोही-नव्हे र्मानवद्रोही-शवषारी दंतपंक्ती दाखवीत आहे. 
 

गाधंीखुनाच्या कटातील सूत्रधारानंा ‘देशभक्त’ बनवनू खऱ्या ‘देशभक्तानंा’ देशद्रोह्याचं्या रागेंत 
उभे करण्याचे कारस्थान रशचले जात आहे. गोरगरीब दीनदशलत जनतेला उराशी कवटाळून, आईची ऊब 
देणाऱ्या राजषी शाहू र्महाराजानंा, इंग्रजाचंा खबऱ्या ठरशवण्यापयंत िशतगार्मी पाशंडत्याचा तोल जातो आहे. 
ज्या नाझी संघटनानंी गाधंी नेहरंूच्या खादं्याला खादंा लावनू भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देण्याऐवजी 
शहटलरचे गुणगान केले आशण त्याच्या ‘र्माईन्कॉफ’ला आपला िर्माणगं्रथ र्मानले; तेच आता राष्ट्राच्या 
नावाने र्मोठ्याने ‘गळा’ काढताहेत. बाबासाहेब आंबडेकराचंा सबंंध, संघाबरोबर जोडताहेत ज्याचंा 
दुरान्वयानेही संघाशी प्रकवा त्याचं्या शदवगंत एकचालकानुवती हुकुर्मशहाशंी कधीही संबधं आला नाही 
त्याचं्याशी बाबासाहेबाचं्या भेटीगाठी झाल्याचे, कपोलकस्ल्पत रु्मलाखतीचे दाखले देण्यात येत आहेत. 
काल्पशनक रु्मलाखती छापून, आंबेडकर नावाचा सूयम आपल्या संघकळपात सार्मील कसा होईल. याचा 
आटोकाट ियत्न करीत आहेत. ‘दोन डॉक्टर’ शलहून जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकताहेत. पण हा 
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आंबेडकरी शवचाराचंा ‘पारा’ पचवणे त्यानंा कठीण जाईल. तो पारा, पाखंडी व र्मतलबी शवचारधारेच्या 
संघटनाचें, पोट फाडून बाहेर पडल्याशशवाय राहणार नाही. 
 

सारे र्हाँसे अच्छा : कालपरवापयंत धर्ममसशहष्ट्णुतेचे गोडव ेगाणारे अकस्र्मात आिर्मक पशवत्र्यात 
प्रहदुत्वाची घोषणा कसे करू लागले? ‘ईश्वर अल्ला तेरे नार्म, सबको सन्र्मशत दे भगवान’ हे भजन आळवणारे 
अचानक ‘र्मशीद’ तोडून ‘र्मंशदर’ उभारणीसाठी संपूणम देशाला वठेीस धरून रथयाते्रचा घोडा चौखूर कसा 
उधळताहेत? ‘प्रहदूरु्मस्स्लर्म भाई भाई’चा नारा देणारे ‘प्रहदुत्वाला’ ‘राष्ट्रीयत्वाचा’ पयाय कसा ठरशवताहेत? 
प्रहिेतरानंा संशयग्रस्त ठरवनू, त्याचं्या देशभक्ती व राष्ट्रीयत्वावरच िश्नशचन्ह काय म्हणून लावताहेत? डॉ. 
अल्लर्मा इकबाल आशण जोश र्मशलहाबादीच्याही आधी ‘शकतना है बदनसीब जफर दफ् न के शलए । दो गज 
जर्मीन भी न शर्मली कुए यार र्में’ असे म्हणत अश्रू ढाळणारा आशण आपल्या राजकुर्मार पुत्राचंी इंग्रजानंी 
कापलेली रंु्मडकी पाहून त्वषेाने उसळून... 
 

बू रहेगी गाजीयोंमे जब तलक ईमानकी । 
तख्त-ए-लंदनतक चलेगी तेग हहदोस्तान की ॥ 

 
अशी प्रसहगजमना करणारा ‘बादशाह जफर’ आम्हाला ‘बेगाना’ कसाकाय वाटू लागलाय? ‘सारे जहाँसे 
अच्छा प्रहदोस्ता ं हर्मारा’ ही डॉ. इकबालची काव्यपकं्ती बेंबीच्या देठापासून आळवतानंा आर्मच्या अंगावर 
अजूनही शहारे येत नाहीत काय? ‘प्रहदू आशण रु्मस्स्लर्म हे र्माझे दोन डोळे आहेत’ असे म्हणून, भारताच्या 
फाळणीचा शवरोध करणाऱ्या र्महात्र्मा गाधंींचे िशतज्ञा-वाक्य, ‘र्मार्झ्या शरीराचे तुकडे झाले तरी भारताचे 
तुकडे होऊ देणार नाही’ आम्ही इतक्या लवकर शवसरलो काय? आज र्मशशदीच्या व र्मंशदराच्या नावाने 
उठवलेले वादळ आर्मच्या राष्ट्राचे तारू पुन्हा एका भयकंर फाळणीच्या दगडावर फुटण्याच्या शदशनेे तर 
वाटचाल करीत नाही ना? अशी शकेंची पाल शववकेी नागशरकांच्च्या र्मनात चुकचुकत आहे. 
 

बदलिारा इणतहास : भारतीय घटनेच्या र्माध्यर्मातून भारतर्मातेच्या ज्या उपेशित सुपतु्राने, नेहरू, 
पटेल व राजेद्रिसादाचं्या सािीने व खुद्द र्महात्र्मा गाधंींच्या संर्मतीने, वणाश्रर्मजशनतजाशतभेदाचे आद्यिवतमक 
श्रीर्मन्र्मनू र्महाराजाचें ‘काळेकायदे’ पाताळात गाडलेत त्या डॉ. आबंेडकराचं्या संशवधानाला वाकुल्या 
दाखवीत ‘र्मनू’च्या पतुळ्याची जयपूर हायकोटाच्या िागंणात उभारणी करताना आम्हाला खेद प्रकवा खंत 
स्पशूमनही जात नाही. उलट या र्मनूच्या िाचीन पापाचें पशरर्माजमन करणाऱ्याला ‘आधुशनक र्मनू’ म्हणून आम्ही 
त्याचें अवर्मूल्यन करताहोत, याचे साधे भानही आम्हाला राहत नाही. शूद्राशतशदू्रानंा गुलार्मशगरीत कायर्म 
जखडणाऱ्याचें आम्ही लोकशाहीत पुतळे उभारतो आशण र्मंडल आयोगाच्या र्माध्यर्मातून शदू्राशतशदू्राचं्या 
पारंपशरक बडे्या तोडणाऱ्यानंा आम्ही रावण ठरवनू, त्याचं्या िशतर्मा चौकाचौकात जाळायला र्मागेपुढे पहात 
नाही. भारतीय घटनेच्या ३४० व्या कलर्माचा सरास खून करतो आहोत. रं्मडलावर करं्मडल उगारताहोत. 
 

कालपयंत आम्ही आर्मच्या रु्मलाबाळानंा, ‘आयम’ हे उत्तरधृवाकडून भारतात आलेत आशण त्यानंी 
प्रसधू ससं्कृतीचा नायनाट केल्याचा इशतहास राजरोसपणे शशकवीत होतो आशण आता काय चर्मत्कार घडला 
की, आकाश कोसळले कुणास नव्हे; ‘त्यानंाच’ ठाऊक. ‘आयम’ हे बाहेरून आलेले आिार्मक नसून ‘आयम’ 
ही कल्पनाच कपोलकस्ल्पत असल्याचे आम्ही अलीकडे सागंायला लागलोत. साऱ्या जगाला आर्मच्याच 
इशतहासाने अगदी कंठरवाने साशंगतले की, ‘ताजर्महाल हा शाहजहानने आपल्या शियराणी रु्मर्मताजर्महल’ 
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साठी बाधंला आशण आता आम्ही म्हणतो, ‘ताजर्महाल हा र्महाल असून शाहजहानने नव्हे; तर राजपूत 
राजाने बाधंला आहे.” इशतहास असा िणाधात रंग बदलतो काय? 
 

अनुत्तणरत प्रश्न : कालपयंत आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंा ‘भारतीय घटनेचे शशल्पकार’ 
म्हणून गौरशवत होतो. त्याचं्याकडून घटना बनवनू घेण्यासाठी, खुद्द र्महात्र्मा गाधंींनी संर्मती शदल्याचे व 
पटेल-नेहरंुनी ते र्मानल्याचे तारस्वरात सागंताना थकत नव्हतो; अथात त्यालाही काही तुरळक अपवाद 
होतेच, एकतर ते टाळत प्रकवा उल्लखेच करीत नसत. परंतु आता तर जे स्वतःला र्मोठे पुरोगार्मी 
शनःपिपाती संशोधक म्हणवीत होते, तेच सरड्यासारखे आपले रंग बदलतानंा शदसत आहेत. ते म्हणतात, 
“जे बाबासाहेबानंा ‘घटनेचे शशल्पकार’ म्हणतात त्यानंी आत्र्मशनरीिण केले पाशहजे. नुसता अहंकार 
बाळगणे उपयोगाचे नाही.” आशण जे बाबासाहेबाचं्या संपकात आल्याचे भाडंवल करून टाळ्या शर्मळशवतात; 
ते सुद्धा ‘टोपी” बदलून ‘वन ऑफ द कास्न्स्टयूशन रे्मकसम” असे हातचलाखीचे शब्द उच्चारून ‘ह्या’ 
बोटावरची थंुकी ‘त्या’ बोटावर करतानंा शदसतात. र्मग खरे वास्तव काय आहे? खरंच डॉ. आंबेडकरानंी 
घटना शलशहलीच नाही की काय? सर बी. एन. राव ह्यानंीच सपूंणम घटना शलशहली आशण त्यानंीच सवम 
सूचना व उपसूचना व शकंानंा ‘कास्न्स्टयूएन्ट असेंब्लीत’ उत्तरे शदलीत काय? र्मसुदा सशर्मतीचे अध्यि 
डॉ. आंबेडकर नसून बी. एन. रावच होते काय? त्यानंी तयार केलेला २४३ कलर्माचंा आराखडा जसाच्या 
तसाच स्वीकारण्यात आलाकाय? डॉ. आंबेडकराचें त्यात काहीच योगदान नाही काय?” घटनेची 
अंर्मलबजावणी करणारे चागंले असतील, तर वाईट घटनाही चागंली ठरेल आशण अरं्मलबजावणी करणारे 
वाईट असले तर चागंली घटनाही वाईट ठरेल. र्मी देवतासंाठी र्मंशदर बनशवले होते त्यावर सैतानानंी ताबा 
शर्मळशवला आहे म्हणून आता ते जाळून नि केलेले बरे.” बाबानी असा त्रागा करीत आपल्यावरील 
आरोपाला संतापाने उत्तर देताना म्हटले, “र्मला त्या कार्मी ‘हॅक’ म्हणून वागशवले गेले. केवळ एवढ्याशा 
वाक्यावरून त्याचंी सवम तपश्चया व्यथम ठरून ते शनव्वळ ‘हॅक’ ठरतात काय? नुसत्या, सर बी. एन. रावाचं्या 
आराखड्यात आजच्या भारताची संपूणम (शवद्यर्मान) घटना सर्माशवि झाली आहे काय? तेवढ्यावरून 
‘पूवमशदव्य ज्याचें त्यानंा’, हा रम्य इशतहास शवसरून ‘धनी धुऱ्यावर आशण र्मोकाया र्माळ्यावर’ ही म्हण 
अर्मलात आणताना आम्हाला काहीच संकोच कसा वाटत नाही? असे एक नाही अनेक िश्न अनुत्तशरत 
राशहले आहेत. तसे होत असेल, तर र्मग भारताची फाळणी होऊन आपल्याला स्वातंत्र्य शर्मळाले, परंतु 
अखंड भारत स्वतंत्र झाला नाही, म्हणून आपल्या स्वातंत्र्याला शनरथमक र्मानणे जसे चुकीचे आहे; तसेच 
बाबासाहेबानंा अशभिेत सवमच शवचाराचंा सर्मावशे झाला नाही म्हणनू ते घटनेचे शशल्पकार नाहीत, असे 
म्हणणे योग्य ठरेल काय? 
 

डॉ. आंबेडकरािेंं सवुश्रेष्ठत्व : बाबासाहेब आंबेडकर दशलत, शोशषत, पीशडत आशदवासी जनतेच्या 
हक्किाप्तीसाठी घटनापशरषदेत जाऊ इस्च्छत होते. त्यानंा तेथे िवशे शर्मळू नये म्हणून सवम स्तरावंरून 
आटोकाट ियत्न करण्यात आला. सािात लोहपुरुष सरदार पटेल म्हणालेत, “घटना पशरषदेचे दरवाजे 
आशण शखडक्याच काय ित्यि तावदानेसुध्दा र्मी बंद केली आहेत. पहायचे आहे आता, डॉ. आंबेडकर 
घटनापशरषदेत कुठून आशण कसा िवशे करतात ते.” परंतु त्याचं्या दुदैवाने आशण देशाच्या व दशलताचं्या 
सुदैवाने बाबासाहेब आंबेडकर प. बंगालर्मधील रु्मस्स्लर्म, शीख, पंजाबी, व बंगाली लोकाचं्या सर्मथमनावर 
शरद्चन्द्र बोस याचं्यापेिाही अशधक र्मतानंी शनवडून आले. बॅशरस्टर जोगेन्द्रनाथ र्मंडल हे या शवजयाचे 
शशल्पकार होते. नंतर पाशकस्तानची घटना शलशहण्याचे कार्म बशॅरस्टर र्मंडल ह्याचं्यावरच सोपशवण्यात आले 
आशण भारताची घटना शलशहण्याच्या र्महत्कायाची र्माळ, डॉ. आबंेडकराचं्या गळ्यात पडली. बाबासाहेब 
आंबेडकर या अनपेशित घटनेबद्दल म्हणतात, “र्मी सशंवधानसभेत अनुसूशचत जाशतजर्मातींच्या शहताच्या 
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संरिणाशशवाय दुसऱ्या कोणत्याही शवचाराने आलेलो नाही. र्मजवर यापेिा अशधक र्महत्त्वाची जबाबदारी 
सोपशवली जाईल, याची र्मला रु्मळीच कल्पना नव्हती. म्हणून र्मला जेव्हा सभेने र्मसुदा सशर्मतीचा अध्यि 
शनवडले, तेव्हा आश्चयाचा धक्काच बसला.” [घटना पशरषद कायमवाही : Thus spoke Ambedkar, Vol. II, Page 173] अंततः 
लोहपुरुष सरदार पटेलानंा डॉ. आंबेडकराचंी योग्यता र्मान्य करावीच लागली. त्यानंा एका 
आंबेडकरशवरोधकाने िश्न शवचारला, “डॉ. आबंेडकर हे गाधंीजींचे टीकाकार आशण काँगे्रस-शवरोधक 
असूनही त्याचंी अध्यिपदी आपण शनवड का ं केली?” त्यावर सरदार पटेलानंी उत्तर शदले ते असे : 
“तुम्हाला घटनाशनर्तर्मतीबद्दल काय कळते? आम्हाला या कायासाठी डॉ. आंबेडकरापेंिा श्रेष्ठ व्यक्ती 
सापडणे शक्य नव्हते. आम्ही सवमश्रेष्ठ व्यक्तीची शनवड केली आहे.” [Sardar Patel’s Correspondence, Vol, X, Page 
1] 
 

णनर्वमतीिें वास्तव : अशा िकारे शनवडल्या गेलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंा आपले रक्त 
आटवनू, आपले आरोग्य पणास लावनू रातं्रशदवस कार्म कराव ेलागले. संशवधानसभेचा बारा खंडातं िशसद्ध 
झालेला वृत्तान्त त्याचं्या शविते्तची, पशरश्रर्माची, शजद्दीची आशण अपशरशर्मत ज्ञानाची साि देण्यास पुरेसा आहे. 
र्मूळ र्मसुद्यात २४३ कलरे्म व १३ पशरशशिे होती. घटना सादर करताना ३१५ कलरे्म व ८ पशरशशिे होती. 
शवेटी ३९५ अनुच्छेद आशण आठ पशरशशिे असलेली ही घटना २२ भागारं्मध्ये शवभाशजली होती. ७६३५ सूचना 
व उपसूचना सुचशवल्या गेल्या. त्यातंील २४७३ सूचनावंर चचा करण्यात आली. २९ ऑगस्ट १९४७ ला 
बाबासाहेब र्मसुदासशर्मतीचे अध्यि बनले आशण २६ नोव्हेंबर १९४९ ला घटना र्मंजूर करण्यात आली. २४ 
जानेवारी १९५० ला राष्ट्रपती म्हणून डॉ. राजेंद्रिसाद शनवडले गेले आशण २६ जानेवारी १९५० ला घटना 
अर्मलात आली. 
 

र्मसुदा सशर्मतीचे अध्यि डॉ. आंबेडकर होते. या (कशर्मटी टू स्िूशटनाइज ड्रॉ्ट कास्न्स्टयूशन) 
सशर्मतीत ए. के. अय्यर, एन. जी. आय्यंगर, डॉ. बी. आबंेडकर, के. एस. रु्मन्शी, सय्यद र्मोहम्र्मद सादुल्ला 
श्री. बी. एल्. शर्मत्तर, आशण डी. पी. खैतान हे सात सदस्य होते. कालातंराने श्री. बी. एल. शर्मत्तर याचें 
जागी श्री. अेन. र्माधव राऊ आशण श्री. डी. पी. खेतान याचें जागी श्री. टी. टी. कृष्ट्णर्माचारी यानंा घेण्यात 
आले. या सशर्मतीचे अध्यि म्हणून बाबासाहेबानंी जगातली सवांत र्मोठे सशंवधान शनर्माण केले. त्यात त्याचं्या 
स्वतःच्या अत्याधुशनक शवचाराचें िशतप्रबब उर्मटलेले शदसते. कायद्याने अस्पृश्यतेचा नायनाट आशण 
अनुसूशचत जाशतजर्मातीच्या लोकानंा, शस्त्रयानंा, घटनात्र्मक हक्क व संरिण तर िाप्त झालेच, शशवाय 
राष्ट्रीय एकात्र्मता व स्वातंत्र्याचे संरिण, र्मानवी स्वातंत्र्य, ‘एक व्यक्ती एक र्मत’, शस्क्तशाली केन्द्रीय 
शासन आशद उशद्दिाचंी पूती झाली. गाधंीवादी व आधुशनक शवचारानंाही चालना देण्यात आली. परंतु 
बाबासाहेबानंा अशभिेत असलेल्या आशण हव्या असलेल्या सवमच अशभलाषाचंी पूती होऊ शकली नाही. 
त्याचंा अनेक वळेा नाईलाज झाला. परंतु घटनाकार म्हणून त्यानंा आपल्या इच्छेच्या शवरूद्ध र्मनाला रु्मरड 
घालून संशवधानाचे सर्मथमन कराव ेलागले. जर्मीनदार आशण भाडंवलदाराबंरोबरच भारतातील उच्चवणीय 
लोकाचें शहतसंबंध जपणारी फार र्मोठी शक्ती, घटनासशर्मतीत शवद्यर्मान असल्यारु्मळे त्यानंा अनेकदा हतबल 
व्हाव े लागले. सरदार पटेलाचें िशतशनधी के. अेर्म. रु्मन्शी आशण उच्चवणीय भाडंवलदार व जातीयवादी 
शक्तीचे म्होरके म्हणून डॉ. राजेन्द्रिसाद आपला िभाव दाखवीत असत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंा, या 
बाबतीत शकती पक्का अभ्यास होता पहा. तत्काशलन काँगे्रसचे खरे स्वरूप शवशद करताना डॉ. आंबेडकर 
म्हणतात, “त्याचे नाव काहीही असू देत. पण काँगे्रस र्मध्यर्मवगीय प्रहदंूचे एक संघटन आहे, ह्यात शकंा 
नाही. ते त्या प्रहदू भाडंवलदाराकंडून सर्मर्तथत आहे की; ज्याचें ध्येय भारतीयानंा स्वतंत्र करणे नाही, 
उलटपिी शिशटशाचं्या शनयतं्रणातून त्यानंा स्वतःला स्वतंत्र व्हायचे आहे, जेणेकरून आपल्या शक्तीच्या 
र्माध्यर्मातून, इंग्रजानंी शरकार्मी केलेली सवम पदे शठकाणे त्यानंा आपल्या कब्जात करता येतील.” [Dr. B. R. 
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Ambedkar : Mr. Gandhi & the Imancipation of the Untouchables, Page 12] डॉ. आंबेडकरानंा नुसती राजनैशतक 
स्वतंत्रता नको होती. त्यानंा सार्माशजक पशरवतमनाची ओढ होती. ‘नावाचे’ पशरवतमन त्यानंा पसंतच नव्हते. 
म्हणून ते म्हणत, “शक्तीच्या हस्तातंरणाबरोबरच सते्तचेसुद्धा असे काही शवतरण व्हाव े की, जेणेकरून 
सर्माजात शियाशील असलेल्या शक्तींच्या पारस्पशरक अवस्थेर्मध्येदेखील एकिकारचे वास्तशवक पशरवतमन 
घडून याव.े” [डॉ. जाटव : डॉ. आंबेडकर के आलोचक - पृ. १५१, धनंजय कीर, पृ. १४१] म्हणून ते स्पिच म्हणतात, 
“आम्हाला जे राजकीय अशधकार िाप्त झाले आहेत, त्याचंा वापर करण्याची आम्हालंा रु्मभा असावी. [शकत्ता. 
५अ- Prime Minister Neharu invited him to join cabinet, he formed on 15th August 1947 on the eve of Independence. Dr. 
Ambedkar accepted the invitation and became India’s first Law Minister. On 29 August 1947 the Assembly unanimously elected 
him as chairman of the Drafting Committee.] घटना (शवधान) पशरषदेत २९६ सदस्य होते. उद्घाटन सभेत 
त्यापैकी २११ सदस्य उपस्स्थत होते. त्यात १६० पैकी १५५ प्रहदंुचे, ३३ पैकी ३० अनुसूशचत जातींचे, ७ पैकी 
६ शिस्त्याचें, ५ पैकी ५ र्मागासलेल्या कशबल्याचें, ५ पैकी ५ शशखाचें, ३ पैकी ३ अँग्लोइंशडयनाचें, ३ पैकी ३ 
पारश्याचें, आशण ८० पैकी ४ रु्मस्स्लर्माचें असे एकूण २११ िशतशनधी सदस्य उपस्स्थत होते. रु्मस्स्लर्म लीगच्या 
बशहष्ट्कारारु्मळे रु्मस्स्लर्माचंी संख्या एकदर्म कर्मी झाली होती. काही शठकाणी ही संख्या २०७ असल्याचे 
सागंण्यात येते. जुलै १९४७ ला रंु्मबईवरून त्यानंा संशवधान सभेवर शनवडून पाठशवण्यात आले. पंशडत 
नेहरंूच्या शनर्मंत्रणावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्यशदनी पशहले कायदेर्मंत्री 
झालेत आशण २९ ऑगस्ट ४७ ला र्मसूदा सशर्मतीचे अध्यि म्हणून शबनशवरोध शनवडले गेलेत. (५अ) २७ 
ऑक्टोबर १९४७ पासून सभा सुरू झाल्यात. १३ फेिुवारी १९४८ पयंत सशर्मती ४४ वळेा सभेला बसली. २१ 
फेिुवारी १९४८ ला घटनेचा पशहला र्मसुदा सशर्मतीपुढे घटना पशरषदेच्या अध्यिानंा देण्यात आला. ४ 
नोव्हेंबर १९४८ ला हा र्मसुदा घटना सशर्मतीपुढे चचेसाठी आला. १५ नोव्हेंबर १९४८ ला दुसरे वाचन सुरू 
झाले. १७ ऑक्टोबर १९४९ ला चचेचा सर्मारोप झाला. १४ नोव्हेंबर १९४९ ला शतसरे वाचन सुरू झाले. २६ 
नोव्हेंबर १९४९ ला संशवधान र्मंजूर झाल्याचे घोशषत करण्यात आले. र्मसुदा सशर्मतीची पशहली बठैक ३० 
ऑगस्ट १९४७ ला झाल्याचाही उल्लखे आढळतो. तीत र्मसुदा सशर्मतीचे अध्यिपद शदल्याचे साशंगतले जाते. 
पशहला आराखडा सर बी. एन. राव ह्यानंी बनवला असला तरी ते ित्यि कायमवाहीत सहभागी झाले 
नाहीत; कारण ते अरे्मशरकेतच राशहले. बाबासाहेबानंा एकयालाच सवम ओझे वाहाव े लागले. अनेकदा 
संसदेच्या सेंरल हॉलर्मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, त्याचंा स्टेनोटायशपस्ट आशण कुत्रा एवढे तीनच जीव 
शदसून येत. अठरावीस तास दररोज कार्म करून त्यानंी घटना पूणम केली. आपल्या कायमपूतीला साकार रूप 
देत डॉ. आंबेडकरानंी ‘जैसेफ स्टोरीचे’ शवचार उधृत करीत म्हटले, “उत्कृि िशतभाशाली आशण शनष्ठावतं 
शशल्पकारानंी इर्मारत बाधूंन उभी केली आहे. शहचा पाया र्मजबूत आहे. शहचे शवभाग सुंदर आशण लाभकारी 
आहेत. यात केलेल्या सोयी बुशद्धर्मत्ता आशण व्यवस्थेच्या सूचक आहेत. शहची शकलेबदंी इतकी सबल आहे 
की, बाहेरून कुणीही आत शशरू शकत नाही. ही कायर्म स्वरूपात उभी राहावी म्हणून उभारली आहे. 
र्मानवी कायाबद्दल असे म्हणणे अयोग्य ठरत नसेल, तर आपल्याच रिकाचं्या अथात जनतेचा र्मूखमपणा, 
भ्रिाचार आशण उपेिेरु्मळे ही केवळ तासाभरात उद्ध्वस्त होऊ शकते. र्मी अशी शशफारस करतो की, आपण 
या शब्दावंर शवचार करावा. नागशरकाचें सदाचार, हे जनभावना आशण बुशद्धर्मते्ततून उत्पन्न होतात. 
गणराज्याचें पतन तेव्हा अटळ होते, जेव्हा बुशद्धरं्मतानंा जनसभारं्मधून घालवनू शदले जाते. कारण ते धैयाने 
सत्य िकट करतात आशण भ्रिाचाऱ्यानंा सन्र्माशनत केले जाते; कारण ते लोकानंा फसवता याव े म्हणून 
लोकाचंी हाजंी हाजंी करीत असतात.” [डॉ. आबंेडकर और भारतीय सशंवधान : एल. आर. वाली, पृ. १२] 
 

डॉ. आंबेडकरािेंं कतुृत्व : बाबासाहेब आंबेडकरावंर आजच टीका होते असेही नाही. जेव्हा त्यानंी 
घटना सादर केली तेव्हाही त्याचं्यावर टीका झालीच. अरे्मशरका, कॅनडा, आस्रशेलयासारख्या अनुिरे्म 
फक्त ७ च, १४७ आशण १५३ एवढ्याच कलर्माचंी संख्या असलेल्या घटनाचंी तुलना ३९५ कलर्माचं्या िचडं 
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भारतीय घटनेची कशी शक्य आहे, त्याचे भानही शवरोधकानंा नव्हते. शशवाय त्या त्या देशातील 
घटनाकारानंा सूचना, उपसूचनाचंा डोंगर रु्मळीच उपसावा लागला नाही, तरीसुद्धा ७ कलर्मी घटनेसाठी 
अरे्मशरकेला ४ र्मशहने, कॅनडाला १४७ कलर्मासंाठी २ वष े५ र्मशहने आशण ऑस्रशेलयास १५३ कलर्मासंाठी ९ 
वषाचा कालावधी लागला. या तुलनेत ३९५ कलर्मी भारतीय घटनेस २ वष े ११ र्मशहने व १७ शदवसाचंा 
लागलेला कालावधी नक्कीच कर्मी आहे याबद्दल शकंा नाही. पैकी र्मसुद्याच्या शवचारासाठी फक्त १४ 
शदवसच उपयोगी पडलेत. नाशझरूशद्दन अहर्मद नावाच्या गृहस्थाने तर टीकेची अगदी खालची पातळी 
गाठली होती. त्याने स्वतःला र्मसुदा कशर्मटीतील सदस्यापेंिा जास्त तल्लख व बशुद्धर्मान र्मानले होते. 
 

डॉ. आंबेडकरािंंा उदारपिा : तरीही डॉ. आंबेडकरानंी घटना शनर्तर्मतीचे श्रेय एकयाकडेच 
ओढून घेण्याचा स्वाथीपणा दाखशवला नाही. त्यानंी शदलदारपणाने म्हटले, “घटना तयार करण्यासबंंधी 
र्माझा गौरव केला जातो, पण त्याचा र्मी एकटाच र्मानकरी नाही. सर बी. एन. राव यानंाही काही श्रेय शदले 
पाशहजे. सरकारचे सल्लागार या नात्याने त्यानंी घटनेचा स्थूल आराखडा र्मसुदा कशर्मटीपढेु ठेवला होता. 
याचं्यापेिाही अशधक श्रेय सरकारचे िरु्मख ड्रा्ट्ट्स् र्मन श्री. एस. एन. रु्मकजी यानंा शदले पाशहजे. त्याचं्या 
सहाय्याशशवाय घटनेच्या कार्मास अनेक वष ेलागली असती.” [डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी भाषणे : िा. र्मा. फ. गाजंरे, 
पृ. १६७] डॉ. आंबेडकरानंी शवरोधकाचेंही आभार र्मानले. ते आपला लोकशाही बाणा िकट करीत म्हणतात, 
“एकाच पाटीच्या हुकर्मतीखाली सवमजण नर्मले असते, तर घटना सशर्मतीचे कार्म नीरस व कंटाळवाणे झाले 
असते व सशर्मती शनव्वळ ‘होयबा’ंची झाली असती. सभेत काही बंडखोरही होते. भारतीय घटनेर्मागील 
र्मूलभतू तत्त्व े शवशद करण्याची र्मला संधी शर्मळाली, ती या बंडखोराचं्या शवरोधारु्मळेच.” [शकत्ता] घटना 
सशर्मतीचे अध्यि डॉ. राजेंद्रिसादही त्याचं्या कृतज्ञतेतून सुटले नाहीत. ते म्हणतात, “कायदेशीरपणाच्या 
आडोशाखाली घटनाशनर्तर्मतीत अडथळा आणू देण्यास आपण परवानगी शदली नाही, याबद्दल र्मी शवशषे 
आभारी आहे.” [शकत्ता] सर बी. एन. राव याचं्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केल्यावरही रावानंी र्मात्र आपली 
र्मळर्मळ व्यक्त केलीच केली. सर बी. एन. राव म्हणतात, “डॉ. आंबेडकरानंा ‘भारतीय घटनेचे शशल्पकार’ 
म्हणणे न्यायसंगत नाही. या पदवीचे अशधकारी नेहरू व पटेल हेच आहेत. परंतु त्यानंा ‘पीठासीन देवता’ 
म्हणणे र्मला आवडेल; कारण ते घटनेच्या सवम शवचाराचें स्रोत आशण घटनेचे शशल्पकार होते. सार्मान्यपणे 
र्मी त्यानंा आशण िारूपसशर्मतीच्या सवम सदस्यानंा शपतृत्विदान करीन. केवळ डॉ. आंबडेकरानंा या पदवीचे 
अशधकारी बनशवणे र्मला आवडणार नाही.” [पालमर्मेंटरी डेर्मॉिसी इन् इंशडया : राव, पृ. १०] सर रावाचं्या या शवचारातून 
त्याचंी परंपरागत र्मानशसकताच स्पि होते, एवढेच म्हटले पाशहजे; कारण ज्यानंा त्यानंी शशल्पकार म्हणनू 
श्रेय शदले ते भारताचे लाडके पंतिधान पंशडत जवाहरलाल नेहरू र्मात्र श्रध्दाजंली अर्तपताना स्वतःच 
म्हणतात,” डॉ. आंबेडकर भारतीय घटनेचे शशल्पकार आशण प्रहदूधर्माशवरुध्द उभारलेले बंड होते.” 
शकंराचायम करपात्रीजीर्महाराज व्यथापूवमक म्हणतात, “आर्मची घटना अत्युत्तर्म आहे पण शतचा एकच दोष 
आहे की, ती एका अस्पृश्याने शनर्तर्मलेली आहे.” [डॉ. बा. भी. अम्बेडकर एक पशरचय : भगवान दास प.ृ १७.] 
संशवधानशनर्तर्मतीबद्दल आपले र्मत व्यक्त करताना शविान र्मसुदासशर्मती सदस्य आशण र्माजी र्मंत्री श्री. टी. 
टी. कृष्ट्णार्माचारी म्हणतात, “बहुदा सदनाला ही गोि ज्ञात आहे की, आपणाकडून र्मनोशनत केल्या गेलेल्या 
सात सदस्यापंैकी एकाने सभेचा राजीनार्मा शदला आशण त्याच्या जागी दुसरा कोणीही घेतला गेला नाही. 
एकाचा र्मृत्यू झाला. तेही शरकारे्म स्थान भरले गेले नाही. एक सदस्य अरे्मशरकेत राहत, त्याचेंही स्थान 
शरकारे्मच राशहले आशण एक सदस्य राज्याच्या कारभारात गंुतले होते. म्हणनू त्या र्मयादेपयंत सशर्मतीत 
शरक्तता होती. एक-दोन सदस्य शदल्लीपासून दूर राहत असत आशण बहुधा त्याचं्या िकृतीरु्मळे त्यानंा 
सशर्मतीत भाग घेता आला नाही. म्हणून घटना तयार करण्याची संपूणम जबाबदारी डॉ. आंबेडकराचं्याच 
खादं्यावर येऊन पडली. खरोखरच आम्ही सवम त्याचें आभारी आहोत. डॉक्टरसाहेबानंी हे कायम ज्या पद्धतीने 
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केले; ते शनःसंशयपणे स्तुत्य आहे.” [डॉ. आंबेडकर के आलोचक : डॉ. जाटव, पृ. १३४, Thus Spoke Ambedkar, Vol. II, Page 
173] २६ नोव्हेंबर १९४९ ला जेव्हा संशवधानसभेने घटना स्वीकृत केली, तेव्हा सभेचे अध्यि डॉ. 
राजेन्द्रिसाद ह्यानंी गौरवोद्गार काढताना म्हटले, “अध्यिपदावर आरूढ होत असताना आशण दैनंशदन 
कायमवाहीचे अवलोकन करीत असताना र्मला अनुभव आला की, िारूपसशर्मतीचे सदस्य, शवशषे करून 
अध्यि डॉ. आंबेडकर ह्यानंी आपली िकृती ठीक नसतानादेखील उत्साह आशण भक्तीने जे कायम केले, ते 
दुसरा कोणीही करू शकत नव्हता. आम्ही जेव्हा त्यानंा िारूपसशर्मतीत घेतले आशण त्यानंा अध्यिपदी 
शवराजर्मान केले तेव्हा या शनणमयापेिा अशधक चागंला दुसरा कोणताच शनणमय असू शकत नव्हता. त्यानंी 
आपली शनवड नुसती न्यायोशचतच ठरशवली असे नाही तर त्यानंी जे कायम केले त्याची शोभापण वाढशवली.” 
[डॉ. आंबेडकर लाईफ अँड शर्मशन : धनंजय कीर, पृ. ४१२-१३] 
 

घटनेिें र्नक : डॉ. आंबेडकरानंी भारताच्या घटनेत शवशभन्न िदेशाचें एकत्रीकरण करून राष्ट्रीय 
एकात्र्मता िस्थाशपत केली. तीत सर्मता, स्वातंत्र्य व बंधुतेचा अंतभाव केला. संशवधानाच्या र्माध्यर्मातून 
आपल्या राष्ट्रीय तत्त्वज्ञानात डॉ. आंबेडकरानंी बुशद्धर्मत्ता व बौस्ध्दकता, जनतंत्र आशण सासंदीय 
शासनिणाली, अशधकार आशण कतमव्ये, परंपरा आशण आधुशनकता इत्यादींचे सर्मस्न्वत रूप िस्तुत केले. ते 
सवमच जनतेला शहतकारक व कल्याणकारक ठरलेत. डॉ. एन. डी. पार्मर म्हणतात, “भावी शपढीसाठी या 
र्मूल्य आशण आदशांच्या र्मान्यतेरु्मळेच लोकानंी डॉ. आबंेडकरानंा ‘घटनेचे जनक’ या पदवीने सन्र्माशनत 
केले, ते अगदी रास्त आशण स्तुत्यच आहे. शविान डॉक्टरानंी नुसत्या दशलत वगांच्या नव्हे तर स्वतंत्र 
भारतातील सवम नागशरकाचं्या सर्मान अशधकाराचें संरिण केले.’ 
 

असे आधी कधीच झाले नव्हते. वस्तुतः ते र्मानवी अशधकाराचें संरिक होते. म्हणूनच त्यानंा 
भारतीय सशंवधानाचे जनक म्हटले गेले. वैयस्क्तक रूपात शविान डॉक्टरानंाच शपतृत्व िदान करणे 
श्रेयस्कर आहे. म्हणनू आम्ही आपल्या शठकाणी उत्साह आशण बदु्धीची शक्ती शनर्माण केली पाशहजे, की 
जेणेकरून लोकाचंा शनणमय स्वीकारू शकू की, भारतीय अस्पृश्यातील सवात िशसद्ध डॉ. आंबेडकर भारतीय 
संशवधानाचे शपता होते. शनष्ट्पि दृिीने आशण इर्मानदारीने पाशहल्यास यात कुणाचीही हरकत असू नये, 
भलेही र्मग तो त्याचंा शत्रू का ंअसेना.” [शद इंशडयन पॉशलशटकल शसस्टर्म : एन. डी. पार्मर, पृ. ११०, २३४] त्याचं्या कायाचा 
गौरव करणाऱ्यातं र्महबबू अली बेग, एस. सहाय, ए. के. अय्यर, जी. बी. पन्त, पट्टाशभशसतारार्मय्या 
ह्यासंारख्या र्माननीय नेत्याचंा सर्मावशे होता. 
 

आयुष्ट्यभर ज्या तत्त्वासंाठी डॉ. आंबेडकरानंी आपल्या जीवाचे रान केले, त्याचेच िशतप्रबब घटनेत 
उर्मटलेले शदसते. डॉ. एर्म. व्ही. पायली याचें र्मत या बाबतीत अत्यतं र्मार्तर्मक व र्महत्त्वपूणम आहे. ते 
म्हणतात, “डॉ. आंबेडकरानंी आपल्या कायमपूतीत शवस्तृत गुण, बुशद्धर्मत्ता, अध्ययनशीलता, कल्पकता, 
तकम पटुता, वाक्चातुयम आशण अनुभवाचा पशरचय शदला आहे जेव्हा केव्हा ते संसदसदनात बोलत असत-
शवशषेकरून त्याचं्यावरील टीकाचें (ज्या िारूप संशवधानातील कलर्माशंवरूद्ध िस्तुत केल्या जात असत) 
ित्युत्तर देण्यासाठी बोलत आशण जेव्हा ते थाबंत. तेव्हा र्मात्र संशयाचे धुके, भ्रर्म आशण अस्पितेचे ढग 
शवतळून गेलेले असत. वास्तशवक ते आधुशनक र्मनू होते आशण भारतीय सशंवधानाचे शपता प्रकवा िरु्मख 
शनर्माता म्हणशवले जाण्यास योग्य होते.” [कास्न्स्टयूशनल गव्हनमर्मेंट इन् इंशडया : एर्म. वी. पायली, पृ. १३८] 
 

अशा िकारे डॉ. आंबेडकरानंी हजारो शकंाकुशकंाचे, सूचना-उपसूचनाचें, िश्नोपश्नाचें शनराकरण 
करताना आपण चालताबोलता शवश्वकोश असल्याचे शसद्ध केले. सशंवधानसभेचे सदस्य असलेले आचायम 
दादा धर्माशधकारी म्हणत, ‘अख्ख्या पालमर्मेंटात फक्त दोघानंाच पूणम उत्थापन शर्मळत असे. एक पशंडत 
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नेहरंूना आशण दुसरे डॉ. आबंेडकरानंा. त्याचं्या ससंदिवशेाच्या वळेी संपूणम ससंद त्याचं्याकडे वळत (टनम 
होत) असे,’ यावरून त्याचंी योग्यता कळायला उशीर लागत नाही. 
 

णनराशार्नक ठराव : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंा अपेशित अशी घटना शलशहता आली नाही हे 
काही अंशी नव्हे, बव्हंशी सत्य आहे. परंतु टीकाकार, डॉ. आंबेडकराचं्या असहाय एकाकीपणाबद्दल 
सहानुभतूी दाखवनू त्याचें सर्मथमन करीत नाहीत. इतक्या शवपरीत आशण र्मनोधैयम ढासळशवणाऱ्या 
अवस्थेतही त्यानंी अनेक र्महत्त्वपूणम बदल घडवनू आणलेत. घटनेच्या ध्येय आशण उशद्दिासंबधंी १३ शडसेंबर 
१९४६ ला सशंवधानसभेत प.ं नेहरंूनी र्माडंलेल्या ठरावावर बोलताना डॉ. आबंेडकर १७ शडसेंबर १९४६ ला 
म्हणालेत, “पं. जवाहरलाल नेहरू (जे एक सर्माजवादी म्हणून िख्यात आहेत) यानंी र्माडंलेल्या 
िस्तावारु्मळे र्माझी फारच शनराशा झाली आहे. जो कोणी हा िस्ताव वाचतो, त्याला िें च घटनेने 
उच्चारलेल्या ‘र्मानवी अशधकाराच्या उद्घोषणे’ ची आठवण होते. र्मार्झ्या र्मते ४५० वषांनंतर र्मानवी 
अशधकाराचंी घोषणा आशण त्यातील शसद्धान्त आर्मच्या र्मानशसकतेचे अशभन्न अंग बनले आहे. र्मला वाटते, ते 
शसद्धान्त जगातील ित्येक सभ्य भागातील आधुशनक र्मानवाच्या र्मानशसक रचनेचे अशभन्न अंग आहे. एवढेच 
नव्हे, तर वैचाशरक आशण सार्माशजक रचनेबाबत जे रूढीवादी आशण पुराणपंथी आहेत, त्यापंैकी एकालाही 
त्याचंी सत्यता नाकारता येणार नाही. म्हणून याची पुनरावृत्ती ही केवळ पाशंडत्यिदशमन आहे. हे शसद्धान्त 
आर्मच्या शवचारधारेची र्मूक आशण शनदोष िशतज्ञा बनले आहेत. म्हणून हे शसद्धान्त आर्मच्या शवश्वासाचे 
अशवभाज्य अंग आहेत अशी घोषणा करणे अत्यावश्यक आहे.” [कास्न्स्टयूएन्ट असेंब्ली शडबेटस्, दस स्पोक आंबेडकर] 
यावरून डॉ. आंबेडकरानंा सर्मता, स्वातंत्र्य व बधुंतेवर आधाशरत जनताशंत्रक राज्य सर्माजवाद आणायची 
अशभलाषा होती हे शसद्ध होते. तो शवचार अशधक स्पि करीत ते म्हणतात, “जर या ठरावार्मागे वास्तवता 
आशण इर्मानदारी असेल, तर यात अशी तरतूद असली पाशहजे, जेणेकरून आर्तथक, सार्माशजक आशण 
राजनैशतक न्यायाला वास्तवरूपात आणणे हे राज्याला शक्य झाले पाशहजे. भावी शासन, की जे सार्माशजक, 
आर्तथक आशण राजकीय न्यायात शवश्वास ठेवते ते आपली अथमव्यवस्था सर्माजवादी न बनवता हे सवम कसे 
करू शकेल ते र्मला कळत नाही. म्हणून व्यस्क्तशः र्मला या िस्थापनेच्या घोषणेबद्दल आिेप नसला तरी हा 
ठराव र्मला शनराशाजनकच वाटतो.” [शकत्ता] यासाठी डॉ. आबंेडकर भाडंवलशाही, सर्माजवाद आशण 
साम्यवाद या पयायापंकैी राज्य-सर्माजवाद हा पयाय पसंत करतात. त्यानंा र्मालकाचंी प्रकवा र्मजुराचंी, 
दोघाचंीही लादलेली गुलार्मशगरी नको आहे. लोकशाहीच्या हातात हात घालून नादंणारा ‘राज्यसर्माजवाद’ 
अपेशित आहे. औद्योगीकरण व र्मौशलक अशधकार दोहोंची सागंड घालायची आहे. त्यानंा व्यक्ती ‘साध्य’ 
वाटते. ‘साधन’ नाही. संधी सवांनाच शर्मळाली पाशहजे. कोणीही वशंचत राहू नये. तरच राजनैशतक 
लोकशाही फलदू्रप होऊ शकते. 

 
डॉ. आंबेडकरािेंं योगदान : डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘लोकशाहीचे र्मर्मम’; ‘एक र्मनुष्ट्य, एक र्मूल्य’ 

या शसद्धान्तात साठवले आहे. खेदाची गोि अशी की, ‘एक र्मनुष्ट्य, एक र्मूल्य’ या शसद्धान्ताऐवजी ‘एक 
र्मनुष्ट्य, एक र्मत’ हे तत्व अंशगकारले गेले. लोकशाहीत ‘एक र्मनुष्ट्य एक र्मूल्य’ या तत्त्वाची अंर्मलबजावणी 
करणे अत्यावश्यक आहे. आता ही काळाची गरज आहे की, घटनेच्या कायद्यातच सर्माजाच्या राजकीय 
िणालीबरोबरच आर्तथक िणालीसुद्धा शनधाशरत केली पाशहजे. घटना शनर्तर्मतीच्या कायात उशीरा आलेल्या 
भारतासारख्या देशाने इतर देशातील दोषाचंी नक्कल करू नये. त्यानंी आपल्या पूवमजाचं्या अनुभवाचा 
फायदा घेतला पाशहजे.” [शकत्ता] 
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डॉ. आबंेडकर, ‘कॉर्मन शसस्व्हल कोड’ हे शदशादशमक तत्त्वाऐंवजी घटनेतच सर्माशवि करू इस्च्छत 
होते. पण त्यानंा यश आले नाही. त्यानंा संपूणम राष्ट्राची एकच भाषा हवी होती. ते प्रहदीला राज्यभाषा 
र्मानीत होते. िातंीय भाषेला राज्यभाषा म्हणून वापरायला ते उत्सुक नव्हते. त्याचं्या र्मते “एखादे राज्य 
आपल्या भाषेला राज्यभाषा ठरवनू, स्वतंत्र राष्ट्र घोशषत करून भारतीय केन्द्र शासनातून वगेळे करण्याचा 
धोका आहे. स्वतंत्र राष्ट्र व वगेळ्या राज्यात फारच कर्मी अंतर आहे. असे झाल्यास, देश वगेवगेळ्या व 
छोया राज्यातं शवभक्त होण्याची भीती आहे. र्मध्यकाळात अशीच अवस्था असल्यारु्मळे राजे आपसात 
भाडंत असत.” परंतु भाषावर िान्तरचना करून त्याचंा इशारा दुलम शिला गेला. अलीकडे राजीव गाधंी 
म्हणाले, “राज्य पुनरमचनेसारखी दुसरी घोडचूक नाही.” डॉ. आंबेडकर संपत्तीला र्मौशलक अशधकार 
र्मानायला तयार नव्हते. त्यानंी १७ र्माचम १९५५ ला यासंबंधी राज्यसभेत अगदी स्पि शब्दात म्हटले, 
“संपत्तीसबंंधी अनुच्छेदाच्या शनर्तर्मतीत र्माझा प्रकवा र्मसुदा सशर्मतीचा रु्मळीच हात नाही.” संशवधानसभेत तीन 
गट होते. एका गटाचे नेते सरदार पटेल होते; जे संपत्तीच्या पूणम िशतपूती (Compensation) चे सर्मथमक 
होते. दुसऱ्या गटाचे नेते पं. जवाहरलाल नेहरू होते; ते कोणत्याही िकारची नुकसानभरपाई देण्याच्या 
शवरुद्ध होते. आशण शतसऱ्या गटाचे नेते गोशवन्द वल्लभ पंत होते. ते नवीन घटना अर्मलात येण्यापूवी 
जर्मीनदारानंा थोडीबहुत रक्कर्म भरपाई देऊन शनपटवनू टाकण्याचे सर्मथमक होते.” [डॉ. आबंेडकर और भारतीय 
सशंवधान : एल. आर. बाली, पृ. १२८] सर्माजवादी िवक्ते काही िर्माणात डॉ. आंबेडकराशंी सहर्मत होते. ते म्हणाले, 
राज्याचा हा पायाच असला पाशहजे की, बहुसंख्याकाचें रिण कराव ेआशण अल्पसखं्यलोकाबंरोबर न्याय्य 
व्यवहार करावा. कोणीही न्यायवशंचत नसावा.” जर्मीनदार कर्मी होते आशण भरू्मीशहन अशधक संख्येत होते. 
श्री. के. एर्म. रु्मन्शी म्हणतात, “र्मी र्मौशलक अशधकाराचं्या िारूपार्मधील उशचत िशियेसंबंधीच्या कलर्माला 
जीवनात, स्वातंत्र्य आशण संपत्तीच्या रिणासाठी उशचत ठरशवले.” [शकत्ता, पृ. १३०] यातून त्याचंा 
संपत्तीशवषयक र्मौशलक अशधकाराबाबतचा उतावळेपणा शदसून येतो. सशंवधानात संपत्तीचा र्मौशलक अशधकार 
ठेवला गेला नसता, तर सर्माजवादी कायमिर्माच्या आधारावर भारतातून दाशरद्र्याचे उच्चाटन करणे सोपे 
झाले असते. 
 

डॉ. आंबेडकरािंंी अगणतकता : डॉ. पायली यानंी डॉ. आंबेडकराचंा गौरव करताना त्यानंा 
“आधुशनक र्मनू” म्हटले ते खूप िासंशगक वाटते, ते केवळ कायदाशनर्तर्मक एवढ्याच अथाने. अन्यथा ‘र्मनू’ 
हा शब्द र्मनुस्र्मृतीचे दहन करणाऱ्या डॉ. आंबेडकरानंा भषूणास्पद वाटू शकत नाही. कारण डॉ. 
आंबेडकरानंी कुणावरही अन्याय होणार नाही अशी घटना तयार केली. आजवर ज्यानंी अन्याय केला 
त्याचंा योग्य बदला घेणे तर सोडाच, त्यानंा साधी झळही पोहचू शदली नाही आशण दीनदशलतानंा 
अस्पृश्यतेच्या व शवषर्मतेच्या दास्यातून रु्मक्त केले. परंतु र्मनूला शूद्राशतशदू्र दशलत अस्पृश्यावंर सार्माशजक, 
धार्तर्मक, आर्तथक, राजकीय, सासं्कृशतक, र्मानशसक व शारीशरक गुलार्मशगरी जी सहज व शनरंकुशपणे 
लादता आली, त्याच्या हजारपटींनी संघषम करूनही डॉ. आंबेडकरानंा ‘आर्तथक व सार्माशजक पशरवतमन’ 
घडवनू आणण्यात यश शर्मळाले नाही. या अथाने र्मनू आपल्या ‘र्मजीचा र्माशलक’ होता. डॉ. आंबेडकर र्मात्र 
आपल्या ‘र्मनाचे राजे’ नव्हते. पशरस्स्थतीचे र्माडंशलक होते. म्हणून ‘घटनाकार’ एवढ्या साम्याव्यशतशरक्त 
इतर कोणतेही साम्य ‘र्मनू’ आशण डॉ. आंबेडकरारं्मध्ये शदसत नाही. एक रात्र आहे तर दुसरा शदवस. एक 
अंधार तर दुसरा सूयम आहे. दोघात शवरोधाशशवाय कुठलेही साम्य आढळत नाही. म्हणून डॉ. आंबेडकरानंा 
‘र्मनू’ म्हणण्यासारखा दुसरा असह्य अपर्मान नाही. र्मनू िस्थाशपत होता. डॉ. आबंेडकर “शवस्थाशपत” होते. 
म्हणूनच ‘राज्यसर्माजवाद’, ‘एक देश एक राष्ट्रभाषा’, ‘सर्मान शदवाणी संशहता (कॉर्मन शसस्व्हल कोड), 
‘संपत्तीचा र्मौशलक अशधकार नाकारणे’, हवी तशी कायमपाशलका, ‘सारु्मदाशयक शतेी’, जशर्मनीचे 
राष्ट्रीयीकरण’, ‘राईट टू वकम ’ इत्यादी अनेक र्महत्त्वपूणम ऐशतहाशसक बदल घडशवण्यात त्यानंा यश आले 
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नाही. कणासारखे ते एका हाताने रुतलेले चाक काढीत आशण दुसऱ्या हाताने बाण चालवीत. अगदी 
एकाकी, असहाय, सभोवताल सारथ्यासकट शत्रूंनी वढेलेले. आपली असहायता व्यक्त करीत ते 
म्हणतात, “दोन्ही बाजूला धोका आहे. र्मी र्मार्झ्या वतीने ही शक्यता नाकारीत नाही की, अशी शवधाशयका 
की; जी पिाच्या अशा सदस्यानंी भरलेली आहे, ती असे कायदे पाशरत करू शकते की, ज्याचं्या र्माध्यर्मातून 
व्यक्तीच्या आयुष्ट्या (जीवना) ला िभाशवत करणाऱ्या र्मौशलक शसद्धान्तानंा ते कायदे कापू शकतात प्रकवा 
त्याचें उल्लंघनही करू शकतात. याबरोबरच र्मला हेही कळत नाही की, संघीय (फेडरल) प्रकवा सवोच्च 
न्यायालयात बसून शवधाशयकानंी बनशवलेल्या कायद्याचंी शचशकत्सा करणाऱ्या, पाच प्रकवा सहा भद्रपुरुषावंर 
या बाबींसाठी कसा शवश्वास केला जाऊ शकतो की, हा अरु्मक कायदा चागंला आहे व हा अरु्मक कायदा 
वाईट? त्याचंा व्यस्क्तगत कल प्रकवा शवचार प्रकवा पूवमग्रह त्याचं्यासोबतच राहील. ‘इकडे (सर्मोर) शवहीर, 
र्मागे खाई’ अशी अवस्था आहे.” [Indian Constitutional Documents : Dr. Munshi, Vol II, Page 28] 
 

डॉ. आंबेडकर घटनाणनर्वमतीत स्वतंत्र नव्हते : डॉ. आबंेडकरानंा हव े तसे स्वातंत्र्य नसल्यारु्मळे 
घटनेत अनेक उशणवा राशहल्यात. त्यातही नेहरू-पटेल हे उत्तर-दशिण धृव; परस्पराकंडे सत्ता केस्न्द्रत 
होऊ देत नव्हते. त्याचंी सतत जुगलबंदी चाले. सोर्मनाथ र्मंशदराच्या संदभात त्याचं्यात उद् भवलेला संघषम 
व र्मतभेद ‘सरदार पटेल्स् कारस्पॉन्डन्स’ नार्मक गं्रथात पहायला शर्मळतो. पत्रकार व राजकीय शवचारक 
श्री. एल. आर. बाली म्हणतात, “भारत के र्मौजुदा सशंवधानर्में शवशषेकर आर्तथक शवषयों र्में जो अस्पिता है, 
उस की सारी शजम्रे्मदारी नेहरू और पटेल के आपसी शीतयुद्ध पर है, बस्ल्क यशद यू ँकहा जाय शक; जनता 
की भलाई और उन्नशत के सबंंध र्में जो त्रशुटया ंऔर कशर्मया ंहै, उनका सारा उत्तरदाशयत्व सरदार पटेल और 
उनके हर्मजोली गाधंीवाशदयों पर है, तो गलत न होगा!” [डॉ. आंबेडकर और भारतीय सशंवधान : एल. आर. बाली, पृ. १७०] 
खाली डॉ. के. एर्म रु्मन्शी यानंी केलेले शनवदेन उपरोक्त शवधानाला पुिीच देते. ते शलशहतात, 
“संशवधानसभा एक िभसूत्ता संपन्न संस्था होती आशण शतने औपचाशरकरीत्या अशंतर्म शनणमय घेतला; परंतु 
अनेकदा ह्या सर्मस्या सोडशवण्याऐवजी ती फक्त आपले र्मनोगत िकट करणे आशण नीतीचा अवलंब 
करण्यापेिा, स्वतःला केवळ सूचना करण्याच्या योग्यतेची सर्मजत असे. म्हणून संशवधानसभेतील प्रकवा 
शरपोटम कशर्मटीतील चचा खूपच बोधिद आशण सूचक असली, तरीसुध्दा हे लिात ठेवले पाशहजे की, 
अनेकशवध र्महत्त्वपूणम शनणमय अनौपचाशरकपणे एक तर पं. नेहरू प्रकवा सरदार पटेलाकंडून घेण्यात आले. 
त्या अनौपचाशरक बैठकाचें रेकॉडम का ठेवले गेले नाही, याचे कारण स्पि आहे. त्या बठैकीत काय घडले हे 
जाणणे अशक्य आहे.” [Indian Constitutional Documents : Dr. Munshi, Vol II, Page XXIX] डॉ. के. एर्म. रु्मन्शींच्या 
र्मताला दुजोरा देणारे खुद्द डॉ. आबंेडकराचें ७ सप्टेंबर १९४९ चे घटना सशर्मतीतले शवधान पहा : “आम्हाला 
शनणमय घ्यायला कुठल्यातरी दुसऱ्या शठकाणी जाव ेलागत असे आशण त्यानंतर र्मग आम्ही घटनासशर्मतीत 
येत असू.” [Constitutional Assembly Debates] राष्ट्रीय शहताला ‘हानीकारक संशवधान’, रु्मस्स्लर्म लीगिणीत 
गटाकंडून लादले जाईल की काय; या शकेंने डॉ. के. एर्म. रु्मन्शींनी शनयर्मावली बनशवली होती, जेणेकरून 
संशवधानसभेच्या किेत सवम गट राहवते. र्म. गाधंीजींनी त्याचे सर्मथमन करीत, पं. नेहरंूना सावधपणे 
शलशहले, ‘रु्मन्शी आपणास सशवस्तर र्माशहती देतील.” [Indian Constitutional Documents : Vol II, Page XXIX] त्यानंी 
नेहरू-पटेलासंोबत शनयर्माबंाबत चचा केली आशण योग्य वळेी पं. नेहरंूनी डॉ. रु्मन्शींना संशवधानसभेत 
स्वीकारण्याजोगे कायदे र्माडंायला साशंगतले.” [शकत्ता] असे हे अगदी बोलके सत्य आहे की, जे घटनेच्या 
शनर्तर्मतीच्या केन्द्राचा खराखरा पत्ता देते. हे झाकलेले गुप्त सत्य, सर बी. एन. राव यानंा पके्क ठाऊक 
असल्यारु्मळे ते नेहरू-पटेलानंाच घटनेचे जनक र्मानत असल्यास त्याबद्दल नवल ते काय वाटावे? श्री. टी. 
टी. कृष्ट्णार्माचारी यानंी डॉक्टर आबंेडकराचें कौतुक केले असले, तरी त्याचेंही हे शवधान र्मोठेच अथमगर्तभत 
आहे. ते असे, “संपूणम संशवधान, शवशषेकरून त्यातील अत्यंत र्महत्त्वपूणम अंश संबंशधत लोकाकंडून ठरवनू 
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केले गेलेले सर्मझोते आहेत... कारण शवरोधी शवचार असलेले दोस्त संशवधानाच्या अनेकशवध बाबतीत 
सहर्मत झालेले आहेत.” [Constitutional Assembly Debates, 25-11-1949] ते पुढे म्हणतात, “िधानर्मतं्री पं. 
जवाहरलाल नेहरू आर्मच्यासाठी र्महान शक्ती आशण सहाय्याचे स्त्रोत होते... सरदार पटेल आजारपणारु्मळे 
आर्मच्यात नव्हते. परंतु गेल्या ३-४ र्मशहन्यात आम्हास त्याचं्याकडे सल्ला-र्मसलतीसाठी अनेकदा जाव े
लागले. त्यानंी आनंदाने आपला सल्ला शदला. सवम गोिी लिात घेता असे आम्ही म्हणू शकतो की, हे दोघे 
(पटेल-नेहरू) ही घटनेचे खरे शनर्माते आहेत.” [शकत्ता - २५-११-१९४९] श्री. राव याचें ही शवधान उपरोक्त 
पाश्वमभरू्मीवर र्महत्त्वपूणम आहे. ते म्हणतात, “त्यानंा (डॉ. आंबेडकरानंा) तर आम्ही सशंवधानाचे शपता नव्हे; 
तर संशवधानाची र्माता म्हणू शकतो. हे वाक्य र्मी शतरस्कार प्रकवा उपहासारु्मळे उच्चारीत नाही. खरोखर, डॉ. 
आंबेडकरानंा दुसऱ्याचें शवचार धारण कराव े लागले, त्याचें पोषण कराव े लागले आशण त्यानंा आपल्या 
शवचाराच्या स्वरूपात अशभव्यक्त कराव ेलागले. ही िशिया त्यानंी आपल्या वैधाशनक बुद्धी, अथक पशरश्रर्म, 
उच्च दजाचे कौशल्य, शनधार आशण सौम्यपणाने र्मोठ्या खुबीने पूणम केली.” [Parliamentry Democracy of India : 
Rao, Page 11] म्हणजेच नेहरू आशण पटेल रु्मख्य शवचार देत असत आशण घटना पशरषदेत िरु्मख िवक्ता 
म्हणून त्याचे िशतपादन करण्याचे शदव्य डॉ. आबंेडकर यानंा पार पाडाव े लागले. योजना बनशवणे, 
र्मोचाबाधंणी करणे, बलाघात करणे आशण पडद्यार्मागनू सूत्र हलशवण्याचे कार्म के. एर्म. रु्मन्शी याचेंकडे 
होते. अल्लादी व गोपालस्वार्मी अय्यंगार त्याचें साथीदार होते. [शकत्ता - पृ. १८१] असे हे भयंकर क्लेशदायक 
वास्तव आहे की, ज्याकडे टीकाकाराचें पूणमपणे दुलमि झाले आहे. त्यारु्मळे त्याचंी टीका एकागंी ठरते. 
 

“डॉ. आंबेडकराचंी कायदेशवषयक योग्यता शसद्ध झाली आहे. त्यानंी ठरशवले तर ते रात्रीचा शदवस 
व शदवसाची रात्र करू शकतात. एवढेच नव्हे; तर ते हे पूणमपणे शसद्ध करू शकतात,” [काँस्स्टयूएन्ट असेंब्ली 
शडबेटस्, २५-११-४९] हे एच.व्ही. कार्मथाचें शवधान फारच र्महत्त्वपूणम आहे. रु्मस्स्लर्म नेते ताजरु्मल हुसेन डॉ. 
आबेडकराशंवषयी म्हणतात, “हे (आंबेडकर) िशतभावतं आहेत. ते जगातील कायदे आशण 
घटनाशास्त्राशवषयी ित्येक गोि जाणतात. जे त्यानंा र्माहीत नाही, ते जाणण्यायोग्यच नाही. त्याचं्या अथक 
पशरश्रर्माच्या पशरणार्माचे फळ म्हणूनच हे संशवधान तयार झाले आहे.” [शकत्ता] काँगे्रसचे इशतहासकार डॉ. 
पट्टाशभशसतारार्मय्या म्हणालेत, “आर्मचे शर्मत्र, डॉ. आंबेडकर लाबं गेले आहेत; अन्यथा र्मी त्यानंा साशंगतले 
असते की त्याचंी बदु्धी, या र्महत्त्वपूणम आशण शवशाल कायासाठी स्टीर्मरोलरिर्माणे होती. शनतान्त, दुदमम्य, 
अदृष्ट्य आशण अजेय, ज्याने र्मोठर्मोठे पार्मवृि आशण लहानलहान पॉपीच्या वृिानंा जर्मीनदोस्त करून 
सर्मतलता शनर्माण केली. त्यानंा जे योग्य वाटले, त्याच्यासाठी त्यानंी पशरणार्माचंी पवा न करता स्वतःला 
झोकून शदले.” [शकत्ता] तरीसुद्धा त्याचं्यावर टीकेचा भशडर्मार थाबंला नाही. 
 

तरीही टीका सुरूिं : साम्यवादी व सर्माजवाद्याचं्या टीकेला स्वतःच उत्तर देत डॉ. आंबेडकरानंी 
स्पिपणे म्हटले, “साम्यवादी चाहतात की, भारतीय सशंवधान शोशषताचं्या हुकुर्मशाहीवर आधाशरत असावे, 
भारतीय सशंवधान, सासंदीय लोकताशंत्रक पद्धतीवर आधाशरत आहे म्हणनू र्माक्समवादी शवरोध करतात.” 
[शकत्ता] 
 

“सर्माजवाद्यानंा त्याचं्या हाती सत्ता आल्यास, भरपाई न देता खाजगी संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण 
करण्याची रु्मभा हवी आहे. त्यानंा घटनेतील र्मौशलक अशधकार अगदी शनरपेि आशण अिशतबशंधत असावते 
असे वाटते, जेणेकरून सर्माजवादी सत्तािाप्तीत शवफल झाल्यास त्याचंा शवरोध करून त्यानंा उखडून 
फेकण्याचे अर्मयाद स्वातंत्र्य िाप्त होऊ शकेल. अशा िकारे दोघाचंीही आकािंापूती न झाल्यारु्मळे, ते ही 
घटना, भाडंवलदाराचं्या शहताच्या रिणाचे र्माध्यर्म असल्याची टीका करतात.” [शकत्ता] 
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प्रत्येक णपढी स्वतंत्र : घटनेला, बाबासाहेब एकदोन शपढीपुरतेच र्मयाशदत र्मानतात. आपल्या 
र्मताच्या पुष्ट्यथम बाबासाहेब जेफरसनला उद् धृत करीत म्हणतात, “हरेक शपढी शभन्न राष्ट्रािर्माणे स्वतंत्र 
असते. शतला बहुर्मताचं्या र्मजीनुसार तत्काशलन जनतेस बाधंण्याचा अशधकार असतो. तथाशप भावी शपढीवर 
शतची बंधने राहू शकत नाहीत. एका राष्ट्रातील लोक दुसऱ्या राष्ट्रातील लोकावंर जेवढी बधंने ठेव ू
शकतात, त्यापेिा अशधक बधंने एक शपढी दुसऱ्या शपढीवर लादू शकत नाही.” [शकत्ता-२५-११-४९.] आशण 
यासाठीच बाबासाहेब घटनादुरुस्तीची तरतूद करून ठेवण्याचे सर्मथमन करीत, पुन्हा जेफरसनचेच र्मत 
उद् धृत करतात : “राष्ट्राकशरता िस्थाशपत केलेल्या संस्थारं्मध्ये फेरबदल अथवा सुधारणा करता येत 
नाही... ही कल्पना, राज्याच्या अशनयशंत्रत सते्तचा दुरुपयोग थोपशवण्यासाठी उत्कृि असेल, परंतु राष्ट्राच्या 
दृिीने ती साफ चुकीची आहे.” आशण घटनेच्या सुलभतेशवषयी आव्हान करीत म्हणतात, “घटना दुरुस्त 
करण्याचा लोकाचंा हक्क कॅनडाच्या घटनेत शहरावनू घेतला आहे. तितच, घटनादुरुस्तीसाठी अनेक जबर 
व खडतर अटी अरे्मशरकन व आस्रशेलयन घटनारं्मध्ये लादलेल्या आहेत. भारतीय घटनेत तसे नाही. ‘ही 
घटना अंशतर्म आहे’ असे शशक्कार्मोतमब शतजवर केलेले नाही. याउलट घटनेत सुधारणा करण्यासाठी सहज 
वळणाची तरतूद केलेली आहे. ज्या पशरस्स्थतीत हा देश आहे, त्या पशरस्स्थतीत असलेल्या दुसऱ्या 
कोणत्याही राष्ट्राने प्रकवा घटना सशर्मतीने घटनादुरुस्तीचा एवढा सोपा र्मागम शोधून काढल्याचे शसद्ध करून 
दाखवाव,े असे र्माझे या घटनेच्या टीकाकारानंा आव्हान आहे.” [शकत्ता] यातून बाबासाहेबाचंा दुदमम्य 
आत्र्मशवश्वास आशण अगाध ज्ञानच िकट होत नाही काय? 
 

शततीशाली केन्द्रशासन : भारत देशाचे कल्याण बाबासाहेबानंा सतत अशभिेत आहे. िणोिणी 
त्यानंा राष्ट्राची प्रचता वाटते. घटनेच्या र्माध्यर्मातूनच त्यानंी केन्द्र सरकार र्मजबतू केले नसते, तर आज 
पंजाब, आसार्म, ताशर्मळनाडू व काश्र्मीर आपल्या ताब्यात राशहले असते काय? बाबासाहेब शक्तीशाली 
केन्द्राचे र्महत्त्व शवशद करीत म्हणतात, “ज्या वळेी आणीबाणीची पशरस्स्थती उत्पन्न होते; त्या वळेी 
नागशरकाचंी शनष्ठा घटक राज्याऐवजी संघराज्याकडे असली पाशहजे, असे बहुसंख्याकं लोकाचें र्मत आहे; 
कारण सार्मईक ध्येयाकशरता आशण राष्ट्र- संरिणाकशरता फक्त संघराज्यच कायम करीत असते. म्हणनूच 
आणीबाणीच्या िसंगी उपयोगात आणण्याकशरता जादा अशधकार कें द्र सरकारला देणे, जास्त सर्मथमनीय 
ठरते. आणीबाणीच्या िसंगी घटक राज्यानंी स्वशहताबरोबरच एकूण राष्ट्राचेही शहत पहाव.े तेव्हा ज्यानंा हा 
िश्न नीट कळलेला नाही; तेच लोक केन्द्र सरकारच्या जादा अशधकारशवरुद्ध तिार करतील.” [शकत्ता] 
 

णहन्दी राष्ट्रभार्ा : डॉ. के. एन. काटजू जे र्माजी गृहर्मंत्री व राज्यपालही होते. “र्मला संस्कृत येत 
नसले, तरी र्मी िखरपणे सागंतो की ‘संस्कृत’ ला राष्ट्रभाषा बनशवण्यात याव”े [The Shadow of Ramrajya over 

India, Page 46] असे म्हणत असत. परंतु बाबासाहेबानंी हे र्मान्य न करता प्रहदीला राष्ट्रभाषा बनशवण्याची शथम 
केली; पण ते जेव्हा जर्मले नाही, तेव्हा र्मात्र त्यानंी अनुच्छेद ३४३ (१) िर्माणे आपल्या स्वतःच्या एकरे्मव 
र्मताशधक्याने प्रहदीला राष्ट्रभाषेचे स्थान शर्मळवनू शदले. आज राष्ट्रीय स्तरावर जे भाशषक ऐक्य शदसते, त्यात 
बाबासाहेबाचें अनन्यसाधारण असे योगदान आहे. तितच धर्ममशनरपेिता प्रकवा सवमधर्ममसर्मभावाचे 
(सेक्युलॅशरझर्म) उद्गार बाबासाहेब आबंेडकरानंी िथर्मतः काढले. तीन एशिल १९४८ रोजी घटना 
पशरषदेत सवमधर्ममसर्मभावाची अशी व्याख्या केली गेली : “िजातन्त्र चागंल्या िकारे चालशवण्यासाठी आशण 
राष्ट्रीय एकता कायर्म ठेवण्यासाठी, भारतीयाचं्या जीवनातील साम्िदाशयकता सर्माप्त केली पाशहजे.” 
[Indian Constitutional Documents, Vol I, Page 310] घटनेच्या अनुच्छेद २३ (१) िर्माणे र्मानवी व्यापाराला शनशषद्ध 
ठरशवले गेले. स्त्रीला पुरुषािर्माणे राजकीय अशधकार शदले गेलेत. अनुच्छेद १४ िर्माणे कायद्यापढेु स्त्रीला 
पुरुषाच्या बरोबरीचा दजा शदला आहे. पुरुषािर्माणेच स्त्रीलाही सारख्याच वतेनाचा हक्क शदला गेला. 
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र्मौशलक अशधकार बाबासाहेबानंा राज्यनीतीअतंगमत शनदेशक शसद्धान्तात हव े होते; परंतु घटना सशर्मतीने 
त्यानंा यशस्वी होऊ शदले नाही. त्यावर बाबासाहेब म्हणतात, “घटनेर्मध्ये र्मौशलक अशधकार व 
राज्यनीतीसबंंधी शनदेशक शसद्धान्तारं्मध्ये एक स्वाभाशवक शवरोध आहे... हा शवरोध बाजूला सारून, र्मौशलक 
शसद्धान्तानंा राज्यासंबधंी शनदेशक शसद्धान्तासंाठी ते सहाय्यक बनशवणे हे या संसदेचे कतमव्य आहे.” 
[राज्यसभा कायमवाही, भाग-२] 
 

पंर्ाबात र्णमनीिंी मालकी : अशािकारे बाबासाहेबानंी अनेक िकारचे र्महत्त्वपूणम योगदान 
घटनाशनर्तर्मतीच्या कायात केले आहे. पंजाबात दशलतानंा जर्मीन शवकत घेण्याचा अशधकारच नव्हता. सर्मान 
संपत्तीचा अशधकार शर्मळाल्यावर घटना पशरषदेचे सदस्य श्री. यशवतंराय बाबासाहेबाचंी स्तुती करीत 
म्हणतात, “पंजाबातील दशलत हशरजन लोक, र्मसुदा सशर्मतीचे अध्यि डॉ. आबंेडकर ह्याचें अशतशय ऋणी 
आहेत; कारण त्यानंी घटनेत अनुच्छेद १३ अशंकत केले. आजपयंत पंजाबात शवशशि जातीचे लोकच जर्मीन 
शवकत घेऊ शकत आशण शतेी करू शकत असत. परंतु दशलत-हशरजनानंा शतेीसाठी, घरासाठी जर्मीन 
शवकत घेण्याचा अशधकार नव्हता व नाही; जरी यापंैकी ९० टके्क लोक शतेर्मजूर आहेत तरी उपरोक्त कलर्म 
स्वीकृत (पाशरत) झाल्यावर त्यानंा घरासाठी जर्मीन शवकत घेण्याचा अशधकार िाप्त होईल आशण अशधक 
संपत्ती जवळ असल्यास शतेीसाठीसुद्धा त्यानंा जर्मीन खरीदता येईल.” [Constitutional Assembly Debates.] 
बाबासाहेबाचें हे ऐशतहाशसक र्मोलाचे कायम नव्हे काय? 
 

शतू्र णमत्र झाले : अनुसूशचत जातीजर्मीतीची रु्मक्ती ही पराधीन राष्ट्राच्या रु्मक्तीइतकीच र्महत्त्वाची 
बाब होती. म्हणून गाधंीजींचे राष्ट्रकायम आशण बाबासाहेबाचें अस्पृश्योद्धाराचे कायम सारख्याच देशभक्तीचे 
होते. र्माजी रु्मख्यन्यायाधीश के. सुब्बाराव म्हणतात, “अनुसूशचत जातींच्या सार्माशजक आशण आर्तथक 
उत्थानाबद्दल त्याचंा दृशिकोन, आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या र्मागणीला साजेसा असाच होता. डॉ. 
आंबेडकर असे एक र्महान देशभक्त होते, की ज्यानंी अनुसूशचत जातींच्या शहतासाठी आपल्या देशाच्या 
व्यापक शहताचंा बळी न देता, कठोर संघषम केला.” [डॉ. आबंडेकर ॲज ॲन आर्तकटेक्ट ऑफ सोशल चेंज (सोशल डेर्मॉिसी), 
पृ. २३-२४] घटना पशरषद सदस्य श्री. जसपतराय कपूर बाबासाहेबाबंद्दल आदर व्यक्त करीत २१ नोव्हेंबर 
१९४९ ला म्हणालेत, “रु्मझे शुरूर्में डॉ. आंबेडकर के िती घृणा थी । डॉ. आंबेडकरिारा शकए गए बहुत 
उपयोगी और बहुत देशभस्क्तपूणम कार्म की वजहसे रे्मरे र्मन र्में उनके शलए सम्र्मान और प्यार पैदा हो गया है । 
पशरषद र्में शदए गए उनके िथर्म भाषण ने उनके सम्बद्ध रे्मरी सब शकंाओ और आशकंाओं को दूर कर शदया । 
आज र्म ैकह सकता हँू शक, व ेइस देश के उच्च दजे के देशभक्तोंर्मेंसे एक है । हर्में उन िारा शकए गए र्महान 
कायम के शलए उनके िशत कृतज्ञ होना होगा ।” [Constitutional Assembly Debates, 25-11-1949] 
 

णवणधणवर्श्ािंा अणधकारी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें अनेक राजकीय नेत्यानंी खूपखूप कौतुक 
केले, काहींनी शवषारी टीकाही केली. त्यात एका पराकोटीच्या शववादग्रस्त बदनार्म र्मसीहाने त्याचंी केलेली 
स्तुती आशण कौतुक सुवणमचौकटीत लावनू ठेवण्यासारखी आहे. अपवादस्वरुपात िशसंा करीत र्महार्मशनषी 
ओशो रजनीश म्हणतात, 
 

“I have seen idiots who are born in a Brahmin family. Just because you are born in a 
Brahmin family, you cannot claim superiority. I have seen people, who are born in the lowest 
category of Hindu law the sudras, the untouchables, so intelligent when India became 
independent, the man who made the constitution of India. Dr. Babasaheb Ambedkar, was a 
sudra. There was no equal to his intelligence as far as law is concerned, he was a world 
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famous authority. Brahmins... Shankaracharyas were not called. Ambedkar was educated in 
England... and when India became free and there was no choice; nobody was even close to 
him.” [The Messiah : Page-43] 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या बशुद्धर्मते्तची कुणीही बरोबरी करू शकत नव्हता. कायद्याच्या िेत्रात 
ते शवश्विशसद्ध अशधकारी व्यक्ती होते. स्वातंत्र्यिाप्तीनंतर घटनाशनर्तर्मतीच्या कायात त्याचं्याशशवाय दुसरा 
पयाय नव्हता. 
 

सवुनाशे समुत्पने्न : अशा िकारे काही शवशशि पण र्महत्त्वाच्या व्यक्तींनी बाबासाहेब आंबेडकराचें 
गुणवणमन करून कृतज्ञता व्यक्त केली आहे; पण क्वशचत्िसंगी काहींनी त्याचं्यावर टीकेची झोडही उठशवली. 
त्यानंा यश कर्मी व अपयश जास्त आले असे आलोचकानंा वाटते; परंतु त्यात बाबासाहेबाचंा काहीही दोष 
नाही. ‘सवमनाश ेसरु्मत्पने्न अधं त्यजशत पंशडतः’ या न्यायाने बाबासाहेबानंी काही शर्मळशवले व काही गर्माशवले; 
कारण त्यानंा हव ेतसे पूणम स्वातंत्र्य शर्मळालेच नाही. त्यानंा हव्या तेवढ्या सवम गोिी करता आल्या नाहीत 
म्हणून त्यानंी ‘पलायनवादी’ होण्यापेिा ‘रु्मकाबला’ करणे पसंत केले. त्यातलेही वास्तव आपण जाणून 
घेतले पाशहजे. 
 

खरे वास्तव : र्मसुदा सशर्मतीने अध्यि म्हणून बाबासाहेबाचंी शनयुक्ती होताच त्याचं्या सशर्मतीकडून 
अशधकाशधक कार्म काढून टाकण्यात आले. घटनापशरषदेत १३ सशर्मत्या होत्या. त्यापंैकी दहा सशर्मत्याचें 
सदस्य आशण व्यापार सशर्मतीचे अध्यिसुद्धा एकटे डॉ. के. एर्म. रु्मन्शी होते. िातंीय घटना सशर्मती व 
राज्यसशर्मतीचे सदस्य नसतानाही डॉ. रु्मन्शी त्यात भाग घेत असत. अनेक सशर्मत्यारं्मध्ये बाबासाहेबानंा 
घेण्यातच आले नाही. िो. रंगासंारख्या वयोवृध्द व तपोवृध्द नेत्याने, “डॉ. आंबेडकराचें नाव 
सशर्मतीसदस्यारं्मध्ये सार्मील केले जाव ेम्हणनू ज्याचें नाव सार्मील करण्यात आले आहे, त्यानंा र्माझी शवनंती 
आहे की, त्याचं्यापैकी एकाने आपले नाव र्मागे घेऊन डॉक्टरसाहेबाकंशरता जागा शरक्त करून द्यावी.” अशी 
काकुळतीने शवनंती करूनदेखील, शतचा अव्हेर केला गेला. दुदैवाची बाब अशी की, खुद्द पं. जवाहरलाल 
नेहरू त्या सशर्मतीचे अध्यि होते. वगेवगेळ्या सशर्मत्या बनवनू जणू डॉ. आबंेडकराचंी लेखणी जेरबदं 
करण्यात आली. राज्यसशर्मतीवर आपली शनवड न झाल्याबद्दल बाबासाहेबानंी १५ र्माचम १९४७ ला आपली 
वदेना व्यक्त करीत म्हटले, “घटना पशरषद र्मला ‘राज्यसशर्मतीवर’ शनवडेल अशी आशा होती. कदाशचत 
शतला आपल्या कायासाठी अशधक पात्रतेच्या व्यक्ती शर्मळाल्या असाव्यात. कदाशचत र्मी गोटाच्या बाहेरचा 
असल्यारु्मळेही असे झाले असेल. र्मला सशर्मतीच्या बाहेर ठेवल्याबद्दल खेद वाटत नाही. परंतु राज्यसशर्मतीत 
आपले शवचार र्माडंण्याच्या संधीची र्मी िशतिा करीत होतो, ती सधंी र्मात्र यारु्मळे हुकली.” [States & Minorities 
: Dr. Ambedkar - Preface] 
 

रततािंी शाई : अशा िशतकूल वातावरणातही बाबासाहेब आंबेडकरानंा जेवढी करता आली तेवढी 
राष्ट्रसेवा त्यानंी केली. तरीसुद्धा काही शछद्रान्वषेी टीकाकारानंा सर्माधान वाटत नाही. त्याला इलाज नाही. 
एक िशसध्द उदूमकवी म्हणतो, “पाटी व लेखणी शहरावली गेली म्हणनू दुःख र्मी कशासाठी करावयाचे? र्मी 
र्मार्झ्या हृदयातील रक्तातच र्माझी बोटे बुडशवली आहेत. र्मार्झ्या वाणीवर बंदी आहे म्हणून काय झाले? र्मी 
साखळदंडाच्या ित्येक कडीतच वाणी शनर्माण केली आहे”. 
 

र्मातए-ंलोह-ओ कलर्म शछन गई तो क्या गर्म है । 
शक खून-ए-शदल र्में डुबो ली है उंगशलया ंर्मनेै ॥ 
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जबा ंपे रु्महरे लगी है तो क्या, शक रख दी है । 
हर एक हलक-ए-जंजीर र्में जबा ंर्मनेै ॥ 

 
अशा बाणेदारपणाने बाबासाहेबानंी भारतीय घटनेचे शशल्पकार म्हणून आपले नाव इशतहासात अर्मर 

करून ठेवले आहे. 
♦♦ 
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श्री. शातंाराम शंकर रेगे : जन्र्म : २३ सप्टेंबर १९१४. शशिण : बी.ए. (ऑनसम), लायिरी सायन्स पदशवका (१९४३). डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरानंी स्थापन केलेल्या शसद्धाथम र्महाशवद्यालयात गं्रथपाल म्हणून सेवा आशण १९८३ र्मध्ये त्याच पी.ई.सो. च्या कायमकारी र्मंडळाचे सदस्य. 
डॉ. आंबेडकर चशरत्र-साधने िकाशन सशर्मतीचे सदस्य. राजा रार्मर्मोहन रॉय गं्रथशनवड सशर्मतीचे सदस्य, भारत सरकारच्या शफल्र्म सेन्सॉर बोडाचे 
सदस्य, इत्यादी केन्द्र व राज्य शासनाच्या अनेक सशर्मत्यावंर कायम. आताशी-र्मगाशी, सुरंूग, डॉ. आंबडेकर अर्मर शचत्रकथा, भीर्मपवम इत्यादी 
गं्रथाचें लेखक, डॉ. आंबेडकराचंा सहवास आशण त्याचं्या खाजगी गं्रथालयाचा गं्रथपाल म्हणून सन्र्मान. 
 
२२ 
 
डॉ. आंबेडकर : घटनाकार 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अत्यंत शवद्यािेर्मी शविान आशण व्यासंगी पंशडत होते. र्मानवी जीवनाशी शनगशडत 
अशा अनेक शवषयाचंा त्यानंी सखोल अभ्यास केला होता. अथमशास्त्र, राज्यशास्त्र, इशतहास, सर्माजशास्त्र, 
र्मानववशंशास्त्र, तत्त्वज्ञान, र्मानसशास्त्र, नीशतशास्त्र, धर्ममशास्त्र, घटनाशास्त्र, कायदा आशण िशासनशास्त्र 
इत्यादी शवषय त्यानंी परदेशातंील शवद्यापीठातं उच्च शशिण घेताना आत्र्मसात केले होते, त्यारु्मळे र्मानवी 
जीवनाचा सर्मग्र वधे घेण्याची िर्मता त्यानंी िाप्त केली होती. 
 

बडोद्याच्या सयाजीराव र्महाराजानंी अरे्मशरकेतल्या उच्च शशिणासाठी देऊ केलेल्या शशष्ट्यवृत्तीसाठी 
शनवड करण्यापूवी घेतलेल्या त्याचं्या रु्मलाखतीत, ‘हजारो वष ेअसहाय्यपणे खोल गतेत दडपलेल्या र्मार्झ्या 
दशलत बाधंवाचं्या उद्धारासाठी, र्मला हे ज्ञान िाप्त करावयाचे आहे आशण शवद्याशवभशूषत होऊन परत 
आल्यावर र्मी त्या कायासाठी र्माझे आयुष्ट्य खचम करणार आहे’ असे आपले ध्येय असल्याचे बाबासाहेबानंी 
र्महाराजानंा साशंगतले. 
 

सहा वषाच्या शविर्मी काळात अहोरात्र ज्ञानतपस्या करून कोलंशबया आशण लंडन शवद्यापीठाचं्या 
सवोच्च पदव्या आशण िावीण्य शर्मळवनू भारतात परत आल्यानंतर र्महाराजानंा शब्द शदल्यािर्माणे 
दशलतोद्धाराच्या कायास, त्यानंी वाहून घेतले. 
 

गावोगावी िचारसभा आशण पशरषदा भरवनू त्यानंी दशलतानंा आपल्या हक्कासाठी जागृत केले. 
त्याचं्यात आत्र्मशवश्वास, शनधार आशण शनभमयता शनर्माण केली. िथर्म, सुलभ सार्माशजक हक्कासाठी त्यानंी 
र्महाडच्या चवदार तळ्यात जलिाशनासाठी सत्याग्रह केला. नंतर र्मनुस्र्मृतीचे जाहीर दहन करून 
धर्ममशनबधंाच्या अन्यायाचा जाहीर शनषेध व्यक्त केला. पढेु र्मंशदरिवशेाचा हक्क बजावण्यासाठी नाशशकच्या 
काळारार्म र्मंशदरापढेु िदीघम सत्याग्रह केला. ह्या सत्याग्रहारु्मळे दशलत जनता संघशटत होऊन शतला आपल्या 
सार्माशजक हक्काचंी जाणीव झाली आशण आपल्या नेत्याच्या आदेशानुसार लढा देण्यास ती शसद्ध झाली. 
 

पण सत्याशधकार िाप्त झाल्याशशवाय सार्माशजक हक्क सुलभपणे िाप्त होणार नाहीत ह्याची जाणीव 
झाल्यारु्मळे बाबासाहेबानंी आपल्या चळवळीची शदशा नंतर बदलली आशण दशलताचं्या राजकीय हक्कासाठी 
त्यानंी चळवळ सुरू केली. १९२४ साली त्यानंी बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी सभेची स्थापना केली होती, पण शतचा 
रु्मख्य उदे्दश शशिणिसाराचा होता. िस्तुत राजकीय हक्काच्या चळवळीसाठी त्यानंी िचारसभा आयोशजत 
केल्या. शिशटश सरकारकडे आपल्या र्मागण्याचंी शनवेदने सादर केली. जातीने इंग्लंडर्मध्ये जाऊन गाठीभेटी 
घेतल्या. देशीशवदेशी पत्रकारानंा रु्मलाखती शदल्या. त्याचं्या शनभमय व स्पि शनवदेनारु्मळे ते स्वदेशी नेत्यार्मध्ये 
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आशण त्याचंा िभाव नसलेल्या जनतेर्मध्ये अशिय ठरले होते. ह्या शवरोधकानंी जाहीरसभातं त्याचं्यावर 
जाहीर गाशलिदान करण्यासही र्मागेपढेु पाशहले नाही. पण बाबासाहेब त्यारु्मळे बधले नाहीत. उलट 
आपल्या िचारसभातं त्यानंी परखड शब्दात शवरोधकाचंा सर्माचार घेतला. इंग्रजी वृत्तपत्रातं त्यानंी आपल्या 
र्मागण्याचें केलेले तार्तकक शववचेन, परदेशी जनतेवर आशण शवशषेतः राज्यकत्यांवर िभावी ठरले आशण 
त्याचा इि तो पशरणार्म होऊन त्यानंा राऊन्ड टेबल कॉन्फरन्सर्मध्ये सहभागी होण्याचे शनर्मतं्रण देण्यात 
आले. 
 

डॉ. आंबेडकरानंी ह्या सुसधंीचा फायदा घेऊन पशरषदेत केलेल्या भाषणात त्यानंी दशलतावंरच्या 
युगानुयुगे होत असलेल्या अन्यायाचे आशण जुलुर्माचें करुण वणमन केले आशण सवणम प्रहदू राजकीय 
पुढाऱ्यानंी जाणून-बुजून केलेल्या उपेिेवर िखर शब्दात टीकाही केली. तसेच शिशटश राज्यकत्यांनी 
त्याचं्या कारकीदीत ह्या अन्यायाबाबत काहीच सहानुभतूी दशमशवली नाही; असा स्पि आरोप त्यानी शिशटश 
पंतिधान व र्मान्यवर राजकीय नेत्याचं्यासर्मोर केला. ह्याचा इि तो पशरणार्म होऊन अस्पृश्यानंा काही 
सवलती आशण राजकीय हक्क िदान करण्याचा शनणमय राज्यकत्यांनी घेतला. ह्या चळवळीरु्मळे अस्पृश्यानंा 
स्वतंत्र राजकीय अस्स्तत्व आशण राखीव िशतशनशधत्व िाप्त झाले; हेही यश थोडेथोडके नव्हते. 
 

त्यानंतर बाबासाहेबानंी ‘स्वतंत्र र्मजूर पिा’ची स्थापना करून ससंदीय राजकारणात आपला आशण 
आपल्या अनुयायाचंा िवशे करण्यासाठी पाऊल टाकले. १९३७ सालच्या रंु्मबई लेशजस्लेशटव्ह 
असेम्ब्लीसाठी होणाऱ्या शनवडणुकातं आपल्या पिातफे तेरा उरे्मदवार शनवडून आणले. ह्या उपिर्मारु्मळे 
दशलत उरे्मदवारानंा संसदीय राज्यव्यवहाराचे शशिण शर्मळू शकले. तसेच त्यानंा लोकोपयोगी कायम 
करण्याची सुसधंीही शर्मळाली. संसदीय लोकशाहीत शवरोधी पि कसा जागरूक, तत्पर आशण लोकशहतैषी 
असावा लागतो, ह्याचा आदशम बाबासाहेबानंी आपल्या अनुयायानंा आशण ॲसेम्ब्लीच्या सवम सभासदानंा 
आपल्या ह्या कारकीदीत सादर केला; पण बाहेरच्या सावमजशनक जगतात हा आदशम सवमर्मान्य झाला नाही. 
राज्यकत्या पिाच्या सवम उपिर्मानंा बाबासाहेबाचंा पि र्मकू अथवा अपेशित र्मान्यता न देता उलट पदोपदी 
शवरोध करून अडथळे आणतो, असा त्याचं्याशवरुद्ध िचार करण्यात आला. त्यारु्मळे आधीच काँगे्रस व 
शवशषेतः र्महात्र्मा गाधंी त्याचं्याशवरुद्ध, जाहीर टीका करण्याचा बाबासाहेबाचं्या धोरणारु्मळे ते अशिय ठरले 
होते. ह्या राजकीय कतृमत्वारु्मळे व त्यानंा शर्मळणाऱ्या यशारु्मळे ती अशियता वाढत गेली. 
 

१९३९ साली दुसरे जागशतक र्महायुद्ध सुरू झाले. त्यासाठी सहकायम व साहाय्य करण्याची शिशटश 
सरकारने भारतीय नेते व जनता ह्यानंा केलेली शवनंती नाकारण्यात आली. अशा शवरोधी वातावरणात 
बाबासाहेबानंी आपल्या अनुयायानंा केलेला सैन्यभरतीचा उपदेश आशण १९४२ साली बाबासाहेबाचंी 
व्हाईसरॉयच्या र्मशंत्ररं्मडळात र्मजूर आशण सावमजशनक बाधंकार्म खात्याचे र्मंत्री म्हणनू झालेली शनयुक्ती; 
ह्यारु्मळे त्यानंा उघडउघडपणे राष्ट्रदोही व स्वातंत्र्यशवरोधक असे म्हणण्यात, ह्या शवरोधकानंी र्मागेपढेु 
पाशहले नाही. 
 

िस्तुत र्मंत्रीर्मंडळात असताना बाबासाहेबानंी खाणकार्मगार, पोटमरस्ट, रेल्व े व इतर सावमजशनक 
िकल्पातंील कार्मगार, शगरणी कार्मगार, स्त्री कार्मगार ह्याचं्या शहताकडे जातीने लि देऊन त्यानंा न्याय्य 
सेवाशनयर्म, गृहयोजना व इतर सुशवधा उपलब्ध करून शदल्या. शवर्मानतळ व राजरस्त्याची बाधंकारे्म 
अग्रिर्माने करून घेतली आशण शवशषेतः दार्मोदर व्हॅलीसारख्या भव्य धरण िकल्पाचंी रु्महुतमरे्मढही घातली. 
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ह्या सावमजशनक र्महत्त्वाचं्या कार्माबंरोबर त्यानंी दशलत शवद्याथ्यांना परदेशात उच्च शशिण िाप्त करण्यासाठी, 
शशष्ट्यवृत्त्याचंी सोय उपलब्ध केली व नोकऱ्यासंाठी राखीव जागाचंी सुशवधाही शनर्माण केली. 
 

इ. स. १९४५ र्मध्ये शिटनर्मध्ये सावमशत्रक शनवडणुका झाल्या. त्यातं हुजूर पिाचा धुव्वा उडून र्मजूर 
पिाचे र्मंशत्ररं्मडळ अशधकारावर आले. त्यानंतर व्हाइसराय लॉडम ववे्हेल यानंी भारतात सावमशत्रक शनवडणुका 
घेण्याची घोषणा केली. बाबासाहेबानंी एशिल १९४२ र्मध्ये दशलतवगाचे खास िशतशनशधत्व करण्यासाठी 
‘ऑल इशंडया शडे्युल्ड कास्टस् फेडरेशन’ ह्या पिाची स्थापना केली होती. इतर राजकीय पिािंर्माणे हाही 
पि ह्या शनवडणुकीच्या आखाड्यात उतरला. पिाच्या िचाराच्या एका सभेत बाबासाहेब म्हणाले, 
“दशलताचं्या शबकट पशरस्स्थतीतून बाहेर पडण्याचा एकच र्मागम आहे; तो म्हणजे दशलतानंी आपल्या हाती 
सत्ता घेतली पाशहजे. ती त्याचंी आता जीवनशक्ती बनली आहे. त्यानंी आता राज्यकते बनाव ेआशण आपले 
हक्क साभंाळावते, नाहीतर ते हक्क कागदावरच राहतील. आगार्मी शनवडणकुा हा त्याचं्या जीवनर्मरणाचा 
िश्न आहे; कारण घटना सशर्मतीवर शनवडून जाणारे लोक िाशंतक शवशधर्मंडळेच शनवडून देण्याचा संभव 
आहे.” 
 

आपल्या पिाच्या शनवडणूक िचारासाठी त्यानंी उत्तर-दशिण भारत दौरे काढले. कलकत्त्यालाही 
त्यानंी जाहीर सभा घेतल्या. त्याचं्या पिाला आर्तथक पाठबळ नव्हते, तसेच त्याचं्याकडे शनवडणूक यंत्रणाही 
नव्हती. अशा पशरस्स्थतीत व्हाइसरॉयच्या रं्मत्रीरं्मडळातील आपले कार्म साभंाळून अधून-र्मधून सवड काढून 
एकया बाबासाहेबानंा हे िचारदौरे कराव ेलागत. त्याचं्या अनुयायानंी शनवडणकुीत शनष्ठेने र्मतदान केले, 
पण तरीही, दुदैवाने त्याचं्या पिाची धूळधाण झाली. ह्या तडाख्याने बाबासाहेब हतबदु्ध झाले. पुढारी म्हणनू 
त्याचंी जी िशतष्ठा होती, शतला र्मोठा हादरा बसला होता. िचशलत राज्यकत्यांकडून आपल्या दशलत 
सर्माजासाठी शर्मळवलेले हक्क व सोयीसवलती आगार्मी स्वराज्यात शटकून राहतील प्रकवा नाही, ह्याबद्दल 
आता त्यानंा काळजी वाटू लागली. आगार्मी राज्यशासनात आपल्याला स्थान असणार नाही व त्यारु्मळे 
आपल्या सर्माजासाठी आपल्याला काही करता येणार नाही; ह्या शवचाराने ते पूणमपणे शनराश झाले. 
स्वातंत्र्यिदानाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आलेल्या शिशटश कॅशबनेट शर्मशनच्या सदस्याबंरोबर झालेल्या 
रु्मलाखतीत आपल्या सर्माजाच्या भशवतव्याबद्दल त्यानंी सर्मथमपणे आपली बाजू र्माडंली; पण ती यशस्वी 
झाली नाही. 
 

ह्या शत्ररं्मत्री योजनेनुसार काळजीवाहू सरकार स्थापन होणार असल्यारु्मळे व्हाईसरॉयच्या 
एस्क्झक्यूशटव्ह कौस्न्सलच्या सदस्यानंी राजीनारे्म शदले. त्यारु्मळे डॉ. आबंेडकर शासनव्यवहारातून शनवृत्त 
झाले. िाशंतक शवशधर्मंडळानंी घटना सशर्मतीवर जाणाऱ्या िशतशनधींची शनवड केली. रंु्मबई शवधीर्मंडळात 
आंबेडकराचं्या पिाचे सभासद नव्हते. त्यारु्मळे डॉ. आंबडेकराचंी शनवड होणे असभंाव्य होते. पण बंगाल 
शवशधर्मंडळात पिाचे िशतशनधी असल्यारु्मळे त्यानंी डॉ. आंबेडकरानंी शनवड केली. त्यारु्मळे शनराश झालेले 
बाबासाहेब प्रकशचत सावरले गेले. 
 

घटना सशर्मतीची पशहली बैठक ९ शडसेंबर १९४६ रोजी झाली. ह्या बैठकीच्या अध्यिपदी डॉ. 
सशच्चदानंद शसन्हा होते. सशर्मतीने डॉ. राजेंद्रिसादाचंी शनयशर्मत अध्यि म्हणून शनवड केली. त्यानंतर १३ 
शडसेंबरला, पंशडत नेहरंूनी घटना सशर्मतीचे उदे्दश व साध्य स्पि करणारा ठराव र्माडूंन उत्स्फूतम व 
वक्तृत्वपूणम असे भाषण केले. राजषी टंडन ह्यानंी त्यानंतर ह्या ठरावाला अनुर्मोदन देताना, तसेच िभावी 
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भाषण केले. त्यानंतर बशॅरस्टर जयकर, सरदार पटेल, शर्मनू र्मसानी व िॅन्क ॲन्थनी ह्याचंी भाषणे 
झाल्यावर अध्यि डॉ. राजेंद्रिसाद ह्यानंी आपणहून डॉ. आंबेडकर ह्यानंा बोलण्यास साशंगतले. 
 

डॉ. आबंेडकरानंी संथपणे धीरगंभीर स्वरात व अस्खशलत इगं्रजीत भाषण केले. काँगे्रसर्मधील 
आशण इतर शवरोधकानंी त्याचं्याबद्दल अनेक गोिी ऐकल्या होत्या, पण त्याचें ित्यि भाषण ऐकण्याची ही 
पशहलीच वळे होती. “आज आपण राजकीय, सार्माशजक आशण आर्तथकदृष्ट्या दुभगंलेले असलो तरी र्माझी 
खात्री आहे की, काळ शन पशरस्स्थती येताच आपल्या एकजुटीला कोणतीही गोि अडथळा शनर्माण करू 
शकणार नाही. जरी जाती आशण पंथ अनेक असले, तरी आपण एकराष्ट्र होऊ ह्याशवषयी र्मार्झ्या र्मनात 
शबलकुल संदेह नाही. आपल्याबरोबर देशातील सवम वगांना नेण्याची आशण अंती एकी होईल असा र्मागम 
स्वीकारण्याची आपल्या अंगी ताकद आहे; हे आपल्या वागणुकीने सवांच्या ित्ययास आपण आणयूा.” 
 

डॉ. आंबेडकराचं्या ह्या कळकळीच्या आशण आवेशयुक्त शब्दात केलेल्या आवाहनाने संबंध 
घटनासशर्मती रं्मत्ररु्मग्ध झाली. काँगे्रसच्या सभासदानंी त्याचें भाषण चालू असताना र्मधूनर्मधून टाळ्या 
वाजवनू भाषणाला उत्स्फूतम िशतसाद शदला. आतापयंत डॉ. आंबेडकरानंा शत्रूवत र्मानणारे काँगे्रसजन, 
त्याचें कौतुक करू लागले. त्यानंतर पधंरा ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यशदनापयंत घटना सशर्मतीची पाच अशधवशेने 
झाली. ह्या ित्येक अशधवशेनात बाबासाहेबाचें शवचार ऐकण्यास सभासद उत्सुक असत. र्मध्यंतरी त्यानंा 
राष्ट्रध्वज सशर्मतीवरही नेर्मण्यात आले. ‘अशोक चिाशंकत शतरंगी झेंडा’ हा राष्ट्रध्वज घटना सशर्मतीने 
स्वीकारला. 
 

जुलैच्या अखेरीस भारताच्या पशहल्या रं्मशत्ररं्मडळाच्या संभाव्य रं्मत्र्याचंी यादी तयार होऊ लागली. 
र्महात्र्मा गाधंींनी बाबासाहेबाचं्या नावाचा पुरस्कार केला. पंशडत नेहरंूनी त्यानंा सशचवालयात बोलावनू 
शवधीर्मंत्रीपद स्वीकारण्याबाबत बोलणी करून त्याचंी संर्मती शर्मळवली. स्वातंत्र्याच्या स्थैयासाठी आशण 
राष्ट्रशहतासाठी, डॉ. आबंेडकरानंी काँगे्रसबरोबरचे जुने हेवदेाव ेशवसरून सहकायम देण्याचे र्मान्य केले. ही 
र्मंत्र्याचंी यादी तीन ऑगस्टला जाहीर करण्यात आली; तेव्हा डॉ. आंबेडकराचें सवमत्र अशभनंदन झाले. 
 

त्यानंतर २९ ऑगस्ट रोजी घटना सशर्मतीने घटना तयार करण्यासाठी लेखन सशर्मतीची शनवड 
केली. ह्या सशर्मतीत श्री. कन्हय्यालाल रु्मनशी, गोपालस्वार्मी अय्यंगार, अल्लादी कृष्ट्णस्वार्मी अय्यर, सय्यद 
सादुल्ला, एन्. र्माधवराव आशण डी. पी. खैतान अशा नार्मवतं कायदेतज्ज्ञाचंा अतंभाव करण्यात आला व डॉ. 
आंबेडकराचंी, सशर्मतीचे अध्यि म्हणनू शनयुक्ती झाली. शशवाय सशर्मतीचे सल्लागार म्हणूव श्री. बी. एन्. राव 
ह्यानंा नेर्मण्यात आले. लगेच ३० ऑगस्टला घटना तयार करण्याचे कार्म सुरू झाले. ह्या लेखनसशर्मतीने 
१४१ शदवसातं कार्म पूणम केले. अवघ्या सहा र्मशहन्यात घटनेचा र्मसुदा तयार होऊन जनतेच्या 
र्मतिदशमनासाठी तो िशसद्ध करण्यात आला. जनतेकडून त्याबाबत एकूण ७,६३५ सूचना आल्या. त्यावर 
सशर्मतीत शवचार होऊन त्यातील २,४७३ सूचना चचेसाठी स्वीकारण्यात आल्या. 
 

डॉ. आंबेडकरानंी १५ नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटनासशर्मतीसर्मोर घटनेचा तयार र्मसुदा र्माडंला. तो 
र्माडंताना त्यानंी घटनेची तत्त्वे, िकार, वैशशष्ट्ये, राज्यपद्धती अशा र्मूलभतू रु्मद्याबंाबत जगातल्या इतर 
देशाचं्या घटनाचंी उदाहरणे देऊन तौलशनक शववचेन केले. हे त्याचें िदीघम अस्खशलत भाषण म्हणजे जण ू
शवधी र्महाशवद्यालयाच्या वगात िाध्यापकाने केलेल्या भाषणासारखे होते. त्यानंतरच्या सशर्मतीच्या बैठकातं 
ित्येक कलर्माची चचा करतानाही बाबासाहेबानंा अशीच शववरणात्र्मक भाषणे करावी लागत. सुर्मारे वषमभर 
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ह्या र्मसुद्यावर घटनासशर्मतीत शवचारशवशनर्मय झाला. १४ ते २६ नोव्हेंबर १९४९ पयंत घटना शवधेयकाच्या 
र्मान्य र्मसुद्याचे अखेरचे वाचन झाले आशण घटना सशर्मतीचे अध्यि डॉ. राजेंद्रिसाद ह्यानंी २६ नोव्हेंबर रोजी 
शवधेयकावर स्वािरी करून २६ जानेवारी १९५० रोजी घटना कायमवाहीत येईल असे जाहीर केले. 
 

हे सवम घटना शसद्ध करण्याचे, स्क्लि पण राष्ट्रीय र्महत्त्वाचे कायम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी 
जवळजवळ एकयानेच पूणमत्वास नेले; ह्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना श्री. टी. टी. कृष्ट्णम्र्माचारी 
घटनासशर्मतीत म्हणाले, “आपण शनवडलेल्या लेखनसशर्मतीच्या सात सभासदापंकैी एक सभासद र्मृत्य ू
पावला, एक अरे्मशरकेला गेला, एकाने राजीनार्मा शदला, एक संस्थाशनकासंबधंीच्या कार्मात गंुतलेला 
असल्यारु्मळे असून नसल्यासारखाच होता, दोन सभासद शदल्लीहून दूर होते. त्याचंी िकृती शबघडल्यारु्मळे 
तेही उपस्स्थत राहत नसत. अशा रीतीने घटना तयार करण्याचा भार एकया डॉ. आंबेडकरावंर पडला 
आशण ते कायम त्यानंी आपल्या सखोल ज्ञानाने, पशरश्रर्माने आशण राष्ट्रिेर्माने, दुबमल शारीशरक अवस्थेतही 
कायमिर्मतेने पार पाडले. तसेच घटनासशर्मतीत ित्येक कलर्माचे स्पिीकरण करून शवधेयक संर्मत होईपयंत 
त्यानंी केलेले कायमही कौतुकास्पद आहे.” 
 

घटनासशर्मतीचे अध्यि डॉ. राजेंद्रिसाद ह्यानंीही आपल्या सर्मारोपाच्या भाषणात डॉ. आंबेडकराचंी 
लेखनसशर्मतीवर आपण केलेली शनवड शकती अचूक होती, हे सागंनू त्याचं्या चतुरस्त्र शविते्तचे, 
घटनाशास्त्राच्या सखोल ज्ञानाचे आशण अभ्यासपूणम वक्तव्याचे कौतुक केले. घटनासशर्मतीने केलेल्या िचंड 
जयजयकाराने डॉ. आबंेडकर शवचशलत झाले नाहीत. आपण हे कायम एकयाने केले हे सवमज्ञात 
झाल्यावरही त्यानंा अहंकार वाटला नाही. आपल्या अशभनंदनाला ित्युत्तर देताना त्यानंी हे श्रेय आपले 
एकयाचे नाही, घटना सल्लागार बी. एन. राव, िरु्मख ड्रा्टस्र्मन श्री. रु्मखजी, लेखन-सशर्मतीचा सशचव 
वगम व घटना सशर्मतीतले तज्ज्ञ सभासद ह्याचं्या साहाय्यक र्मागमदशमनाकडेही श्रेयाचा वाटा जातो; असे 
नम्रपणे सागंून त्याचें र्मी आभार र्मानतो, असे ते म्हणाले. र्मनाचा र्मोठेपणा दाखवणाऱ्या त्याचं्या ह्या 
उद्गारानंी घटना सशर्मतीला त्याचं्या थोरपणाची खरी जाणीव झाली. 
 

डॉ. आंबेडकराचंा, त्यानंतर देशपरदेशात गौरव होत राशहला. शचरंतन स्र्मरणात रहाव े असे 
र्महत्त्वाचे राष्ट्रकायम त्यानंी करून दाखशवले होते. आंबडेकरानंी घटनेिारे अस्पशृ्यतेचे कायर्मचे उच्चाटन 
केले होते. एवढेच नव्हे; तर स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुता आशण न्याय ह्या श्रेष्ठ र्मानवी र्मूल्याचें अशधष्ठान भारतीय 
जीवनात िस्थाशपत केले होते. ह्यारु्मळे जगातील एक थोर घटनापशंडत म्हणून त्यानंा कीती लाभली. 
सुिशसद्ध राज्यशास्त्रतज्ज्ञ आशण ऑक्सफडम व कें शिज शवद्यापीठाचें र्माजी नार्मवतं िाध्यापक, अनेस्ट वाकम र 
ह्यानंी १९५१ साली आपला ‘शिस्न्सपल्स् ऑफ सोशल अडँ पोशलशटकल शथअरी’ हा अभ्यासपूणम गं्रथ िशसद्ध 
केला. तो त्यानंी भारतीय संशवधानाच्या उदे्दशपशत्रकेस (िीॲम्बल) अपमण केला आहे. गं्रथाच्या िास्ताशवकात 
ते म्हणतात, “र्मार्झ्या िस्तुत गं्रथाचे शवचारसार ह्या उदे्दशपशत्रकेत सार्मावलेले आहे. भारतीय जनतेने 
आपल्या स्वातंत्र्याचा िारंभ करताना ह्या श्रेष्ठ र्मानवी र्मूल्यांचा अंगीकार केला, ह्याचा र्मला अशभर्मान 
वाटते.” 
 

भारतीय घटनेचे शशल्पकार डॉ. आंबेडकर ह्याचं्या कतृमत्वाचा ह्यापरता र्मोठा गौरव तो कोणता 
असणार! 

♦♦ 
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अथुशास्त्रीयनिंतन 
 
डॉ. नरेंद्र र्ाधव : शशिण : बी. एस्सी., एर्म. ए. (अथमशास्त्र) पीएच. डी. अथमशास्त्रावर सशंोधनात्र्मक शवपुल लेखन. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचें अथमशास्त्र हा आवडीचा शवषय. त्या शवषयावर चचा, पशरसवंादातून सहभाग आशण व्याख्याने, भारतातील आर्तथक नीतीच्या सदंभात 
र्महत्त्वापूणम योगदान. अरे्मशरकेतील इंशडयाना शवद्यापीठातून पीएच. डी; शरझव्हम बँकेच्या अथमशास्त्र शवभागाचे एक सचंालक. नव्या शपढीतील 
आघाडीचे अथमतज्ज्ञ 
 
२३ 
 
डॉ. आंबेडकरािेंं अथुशास्त्रीय लेखन 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
प्र ज्ञासूयम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे एक असार्मान्य िशतभावतं. कायदा, सर्माजशास्त्र, राज्यशास्त्र 
आशण र्मानववशंशास्त्र अशा अनेक शास्त्रारं्मध्ये तसेच सर्माजकारण, धर्ममकारण, राजकारण आशण पत्रकाशरता 
अशा शवशवध िेत्रारं्मध्ये डॉ. आंबेडकरानी बहुर्मोल कार्मशगरी बजाशवलेली असली, तरी ते र्मूलतः अथमतज्ज्ञ 
होते. 
 

अरे्मशरकेच्या कोलंशबया शवद्यापीठाने १९१५ साली एर्म. ए. आशण १९१७ पीएच. डी. या पदव्या त्यानंा 
िदान केल्या; त्या अथमशास्त्र या शवषयार्मध्ये. त्यानंतर १९२१ साली ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉशर्मक्स’ र्मधून 
डॉ. आंबेडकरानंी ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही अत्युच्च पदवी शर्मळशवली, तीदेखील अथमशास्त्र हा शवषय 
घेऊनच. अथमशास्त्राचे उच्च शशिण घेत असताना त्यानंी अथमशास्त्रावर र्मौशलक गं्रथ शलशहले. 
 

र्मायदेशी परतल्यानंतर डॉ. आंबेडकरानंी अथमशास्त्रावर स्वतंत्र गं्रथ शलशहले नसले, तरी इतर 
शवषयारं्मध्ये त्यानंी जी र्महत्त्वपूणम गं्रथशनर्तर्मती केली; त्या बहुतेक सवम गं्रथांना, अथमशास्त्राचे पशरर्माण, 
असल्याचे शदसून येते. त्यार्मध्ये जाशतव्यवस्था, अस्पशृ्यता यासंारख्या सार्माशजक सर्मस्याचं्या आर्तथक 
पशरर्माणाचंी त्यानंी केलेली अभ्यासपूणम र्मीर्मासंा; याचंा आवजूमन उल्लखे करावा लागेल. त्याशशवाय त्यानंी 
वळेोवळेी केलेली भाषणे, तसेच कारणपरत्व े शिशटश सरकारला सादर केलेली शनवदेने आशण शदलेल्या 
सािी, या आर्तथक शवचारानंी ओतिोत भरलेल्या शदसून येतात. रंु्मबई िातंाच्या शवधानर्मडंळार्मध्ये तसेच कें द्र 
सरकारच्या घटना सशर्मतीर्मध्ये त्यानंी युस्क्तवाद केले त्यातून डॉ. आंबेडकरारं्मधील अथमतज्ज्ञ सुस्पि ितीत 
होतो. प्रकबहुना, डॉ. आबंडेकरानंी वळेोवळेी ज्या राजकीय, धार्तर्मक आशण सार्माशजक चळवळी उभ्या 
केल्या, त्या सवम आंदोलनावंर अथमतज्ज्ञ म्हणनू एक वगेळाच ठसा उर्मटलेला शदसून येतो. या पाश्वमभरू्मीवर, 
डॉ. आंबेडकराचं्या अथमशास्त्रीय कार्मशगरीला सर्माजर्मान्यता शर्मळालेली नाही त्याबद्दल सखेद आश्चयम 
वाटल्यावाचून राहात नाही. 
 

िस्तुत शोधशनबधंार्मध्ये, डॉ. आंबेडकराचं्या अथमशास्त्रीय लेखनाचा आढावा घेण्यात आला असून 
बदललेल्या काळाच्या संदभात त्याची उपयुक्तता काय असू शकेल, त्याची चचा करण्यात आली आहे. इथे 
डॉ. आंबेडकराचें आर्तथक लेखन अशभिेत आहे; व्यावसाशयक अथमतज्ज्ञ म्हणून त्यानंी केलेल्या कायाचे 
पशरशीलन करण्यात आलेले नाही. 
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या शोधशनबधंाची रचना सवमसाधारणपणे अशी : िथर्म डॉ. आंबेडकराचं्या अथमशास्त्रावरील गं्रथाचंा 
परार्मशम. त्यानंतर डॉ. आंबडेकरानंी इतर शवषयावंर शलशहलेल्या गं्रथारं्मधील आर्तथक शवचाराचें शवश्लेषण 
आशण शवेटी, या सवम लेखनारं्मधून ितीत होणारी डॉ. आबंेडकराचंी वैचाशरक बैठक शवशद करण्यात आली 
आहे. 
 

डॉ. आंबेडकरानी अथमशास्त्रावर तीन गं्रथ शलशहले : 
१. ‘ॲडशर्मशनस्रेशन ॲन्ड फायनान्स ऑफ शद ईस्ट इंशडया कंपनी’ 
२. ‘इव्होल्यूशन ऑफ िोस्व्हस्न्शयल फायनान्स ॲन्ड सोल्यूशन’ 
३. ‘शद िॉब्लेर्म ऑफ रूपी : इटस् ओशरशजन ॲन्ड सोल्यूशन’ 

 
हे तीन गं्रथ, एर्म. ए., पीएच. डी. आशण ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ या तीन पदव्यासंाठी शलशहलेले 

िबंध होत. 
 

१. ‘ॲडशर्मशनस्टेशन ॲन्ड फायनान्स ऑफ शद ईस्ट इशंडया कंपनी’ हा डॉ. आंबेडकराचंा पशहलाच 
गं्रथ. खरेतर एर्म. ए. च्या पदवीसाठी शलशहलेला छोटासा शोधशनबधं (पृष्ठसंख्या : ४२) असे त्याचे स्वरूप 
आहे. या शोधशनबधंार्मध्ये, ईस्ट इंशडया कंपनीने िशासन आशण शवत्त व्यवस्था याचं्यार्मध्ये सन १७९२ ते 
१८५८ या कालखंडार्मध्ये कसकसे फेरबदल होत गेले आशण त्यातून भारतीय जनतेवर कसा अन्याय 
झाला, त्याचे शवदारक आर्तथक शचत्र डॉ. आंबेडकरानंी उभे केले आहे. 
 

ईस्ट इंशडया कंपनीने व्यापाराच्या शनशर्मत्ताने भारतार्मध्ये शशरकाव केला. र्मात्र, हळूहळू आपले 
िभाविेत्र वाढवीत नेऊन शवेटी देशभर कंपनी सरकारची स्थापना केली. कंपनी सरकारची 
िशासनव्यवस्था शिस्तरीय होती. सुरुवातीला कंपनी सरकारचा कारभार एक सचंालक र्मंडळ चालवीत 
असे आशण संचालक र्मंडळाच्या कार्मावर देखरेख ठेवण्यासाठी शिशटश सरकारने एक शनयर्मन र्मंडळ 
नेर्मलेले होते. या शनयर्मन र्मंडळाच्या र्माध्यर्मातून, शिशटश सरकार अगदी सुरुवातीपासून ईस्ट इंशडया 
कंपनीच्या कार्मकाजावर पकड ठेवनू होते. 
 

ईस्ट इशंडया कंपनीकडे भारताच्या व्यापाराचा ‘एकाशधकार’ (Monopoly) असावी हे अनेक शिशटश 
राज्यकत्यांना रुचत नव्हते. या एकाशधकाराचा र्मोबदला म्हणून या ना त्या कारणास्तव, शिशटश सरकार 
स्वतःचा फायदा करून घेण्याची सधंी सोडीत नसे. त्याची झळ सोसावी लागली, ती अथात भारतीय 
जनतेला. 

सुरुवातीला िशासन आशण व्यापार या दोन्हीचे अशधकार कंपनी सरकारकडे असल्यारु्मळे सरकारी 
शवत्तव्यवस्था गंुतागंुतीची झाली. आपल्याकडे असलेल्या अशधकाराचंा वापर करून १८१४ साली शिशटश 
सरकारने कंपनी सरकारला िशासन आशण शवत्त या दोन बाबींर्मध्ये फारकत करण्यास भाग पाडले. 
त्यानंतर १८३४ साली ईस्ट इंशडया कंपनीचा व्यापाराचा एकाशधकार नि करून शिशटश जनतेसाठी 
भारताशी व्यापार खुला करण्यात आला. शवेटी १९५८ साली ईस्ट इंशडया कंपनी बरखास्त करून शिशटश 
सरकारच्या ित्यि अंर्मल भारतार्मध्ये सुरू झाला. 
 

दरम्यानच्या काळात (शवशषेतः १७९२ ते १८५७) या सहा दशकाचं्या कालखंडार्मध्ये कंपनी 
सरकारने आशण पयायाने शिशटश सरकारने, भारतीय जनतेची यथेच्छ शपळवणूक केली. शवस्तृत आकडेवारी 
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देऊन सरकारचा एकूण र्महसूल, या कालखंडार्मध्ये ५५ लाख पौंडापंासून वाढत जाऊन ३१७ लाख 
पौडापंयंत जाऊन पोहोचला, म्हणजेच त्यार्मध्ये पाच पटीने वाढ झाली, हे डॉ. आंबेडकरानंी दाखवनू शदले 
आहे. या उत्पन्नार्मध्ये जशर्मनीवरच्या कराचा वाटा ५४ टके्क, र्मीठावरच्या कराचा वाटा ११ टके्क, अफूवरच्या 
कराचा वाटा ९ टके्क, सीर्माशुल्काचा वाटा ६ टके्क आशण बाकी इतर कर अशी शवभागणी होती. या कर-
आकारणीर्मध्ये जशर्मनीवरील कर शवशषे जाचक होता. ररे्मशचंद्र दत्त आशण अनेक शवदेशी तज्ज्ञाचें दाखले 
देऊन, शतेकरी वगम या करारुं्मळे कसा भरडला जात होता; याचे शववचेन डॉ. आंबेडकरानंी केले आहे. 
 

या र्महसुली उत्पन्नाला जोड म्हणून कंपनी सरकारने र्मोठ्या िर्माणावर कजे उभारली. त्यार्मध्ये 
दोन िकार होते : एक म्हणजे, भारतार्मध्ये उभारलेली कजे आशण दुसरी शवदेशी कजे (इंग्लंडर्मध्ये ‘होर्म 
बाँड’च्या स्वरुपात घेतलेली कजे.) सन १७९२ साली भारतीय कजम साधारण ७० लाख पौंड होते. ते र्मोठ्या 
िर्माणावर वाढत जाऊन १८५८ साली ६०७ लाख पौंडावंर जाऊन ठेपले. त्या तुलनेने शवदेशी कजम फार 
कर्मी होते. १७९२ ते १९५८ या कालखंडार्मध्ये शवदेशी कजम जास्तीत जास्त ६६ लाख पौडाचं्या र्मयादेत 
सीशर्मत ठेवण्यात आले होते. ही सवम कजे, वगेवगेळ्या लढायारुं्मळे शनर्माण झाली होती, हे डॉ. आंबेडकर 
नर्मूद करतात. 
 

कंपनी सरकारच्या देशी आशण शवदेशी कजार्मधील तफावतीचे स्पिीकरण करताना डॉ. आबंेडकर 
म्हणतात : “शवदेशी कजाची रक्कर्म भारतीय कजाच्या तुलनेने कर्मी असल्यारु्मळे आश्चयम वाटण्याचा संभव 
आहे. र्मात्र, ईस्ट इंशडया कंपनीने इंग्लंडर्मध्ये शकती कजम उभाराव े यावर (शिशटश) पालमर्मेंटने शनबधं 
घातल्यारु्मळे (हा िकार झाला) हे लिात घेतले म्हणजे आश्चयाला जागा उरत नाही. (शिशटश) पालमर्मेंट हे 
कंपनी सरकारच्या राज्याचे पुरेपूर फायदे उकळण्यासाठी सदैव तत्पर असे; र्मात्र त्यातून होऊ शकणाऱ्या 
नुकसानाची जबाबदारी (त्यानंा) नको असे. कंपनी सरकारचे भारतावरील आशधपत्य खच्ची होऊन त्यातून 
शिशटश भाडंवलाला धक्का पोहोचू नये म्हणून (ईस्ट इंशडया) कंपनीने इंग्लंडर्मध्ये शकती कजम उभाराव ेत्यावर 
कठोर शनबधं घालण्यात आले होते.” (पृ. ३६) 
 

र्महसुली उत्पन्न आशण सरकारी कजे यातूंन उभारलेल्या पैशाचा शवशनयोग करताना सवमसाधारण 
जनतेच्या शहतासाठी फारच थोडी रक्कर्म खची पडत असे. उदाहरणाथम, १८१९-२० साली एकूण खचाच्या 
६४·३ टके्क शहस्सा एकया लष्ट्करावर खचम झाला [हे िर्माण शकती िचडं आहे हे लिात घेण्यासाठी सध्याचे िर्माण पाहा. १९८९-
९० साली कें द्र आशण राज्य सरकारच्या एकूण खचापैकी केवळ १० टके्क शहस्सा लष्ट्करावर खचम झाला. (‘इकॉनॉशर्मक सव्हे’ १९९०-९१, पृ. S-40)] 
सुर्मारे १३ टके्क खचम कजावरील व्याजापोटी झाला. याचाच अथम, आर्तथक शवकासासाठी अत्यतं नगण्य 
रकरे्मचा शवशनयोग करण्यात आला. त्याचा शधक्कार करून डॉ. आंबेडकर परदेशी संशोधकाचें दाखले 
देतात. उदाहरणाथम, जॉन िाईट नावाच्या एका तज्ज्ञाने असे म्हटले होते की, र्मचेँस्टरसारख्या इंग्लंडच्या 
एका शहरार्मध्ये पाण्यासारख्या एकाच गोिीवर जेवढा खचम, १९३४ ते १८४८ या काळात झाला; त्याहूनही 
कर्मी खचम त्याच काळात भारतासारख्या खंडिाय देशार्मध्ये सवम िकारच्या सावमजशनक बाधंकार्मावंर 
(पस्ब्लक वक्सम) झाला. असे ित्ययकारी दाखले देऊन भारतीय जनतेची वचंना कशी करण्यात आली, 
त्याचे शववचेन डॉ. आंबेडकरानंी केले आहे. 
 

कंपनी सरकार लष्ट्करावर िचंड खचम करीत असले, तरी त्याचा र्मोठा शहस्सा भारतीय शशपायानंा 
वतेनाच्या रूपाने शर्मळत असेल; अशा युस्क्तवादाचे खंडन करताना डॉ. आबंेडकरानंी एका युरोशपयन 
शशपायाचे वतेन चार भारतीय शशपायाचं्या एकशत्रत वतेनापेिाही जास्त होते, हे आकडेवारी देऊन नंतरच्या 
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गं्रथात दाखवनू शदले आहे. [पाहा. ‘इव्होल्यशून ऑफ िोस्व्हस्न्शयल फायनान्स इन् शिशटश इशंडया’ (पृ. 
८१)] 
 

१८५८ साली ईस्ट इशंडया कंपनी बरखास्त करण्यात आली, त्या वळेी कंपनी सरकारच्या कजाचा 
बोजा कोणी उचलायचा असा िश्न शनर्माण झाला. त्या सदंभात शिशटश पालमर्मेंटर्मध्ये आशण इतरत्र भारतीय 
जनतेच्या बाजूने जे युक्तीवाद करण्यात आले, त्यातील अत्यंत चपखल आशण सर्मपमक रु्मदे्द उद् धृत करून 
कंपनी सरकारवर त्या वळेी असलेल्या ६९३ लाख पौंड कजाचा बोजा आधीच दाशरद्र्यग्रस्त असलेल्या 
भारतीय जनतेवर टाकून शिशटश सरकारने कसा अन्याय केला आहे त्याचे िभावी शचत्रण डॉ. आंबेडकरानंी 
केले आहे. 
 

ईस्ट इंशडया कंपनी बरखास्त करणाऱ्या १८५८ च्या कायद्यातील एका तरतुदीचे भारतीय 
शवचारवतंानंी स्वागत केले होते. ररे्मशचंद्र दत्त याचं्यासारख्या तज्ज्ञाने ‘भारतीय र्महसुली उत्पन्न हे 
(शिशटश) पालमर्मेंटच्या दोन्ही सभागृहाचं्या संर्मतीशशवाय, भारताबाहेरील लष्ट्करी कारवाईचा खचम 
भागशवण्यासाठी वापरले जाणार नाही’, या तरतुदीचा या कायद्यातील एकरे्मव शवधायक आर्तथक तरतूद 
म्हणून उल्लखे केला. त्याला आदरपूवमक शवरोध करताना या तरतुदीर्मध्ये पालमर्मेंटची ‘पूवमसंर्मती’ असा 
उल्लेख, हेतुपुरस्सर टाळण्यात आला आहे. त्यारु्मळे या कायद्यानंतरसुद्धा, भारतीय र्महसुलाचा शवशनयोग, 
भारताबाहेर भारताशी संबशंधत नसलेल्या गोिींवर करण्यात येत आहे, यावर डॉ. आबंेडकरानंी नेर्मके बोट 
ठेवले आहे. 
 

शवेटी, शिशटश सरकारच्या भारतातील कार्मशगरीचे र्मूल्यर्मापन करताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, 
“भारताने इंग्लंडसाठी केलेले िचंड आर्तथक योगदान हे जेवढे थक्क करणारे आहे, तेवढेच इंग्लंडने 
भारतासाठी केलेले नगण्य आर्तथक योगदान शवस्र्मयकारक आहे.” शिशटश सरकारने भारतासाठी केलेले 
योगदान हे िारु्मख्याने शबगर आर्तथक स्वरूपाचे आहे. शातंता िस्थाशपत करणे, कायद्याचे राज्य िस्थाशपत 
करणे, पाश्चात्य शशिणाचा िसार आशण आधुशनक संस्थाचंी उभारणी करणे इत्यादी बाबी यार्मध्ये येतात. 
त्याचा स्पि शनदेश करून ही कार्मशगरी र्मोलाची आहे, हे डॉ. आबंेडकर र्मान्य करतात. र्मात्र ‘पाशवी शातंता 
ही आर्तथक गुलार्मशगरीपेिा जास्त सुखावह आहे प्रकवा काय हे ज्याचे त्याने ठरवाव’े असा सर्मारोप करतात. 
 

२. डॉ. आंबेडकरानंी पीएच्.डी. पदवीसाठी शलशहलेला ‘शद इव्होल्यूशन ऑफ िोस्व्हस्न्शअल 
फायनान्स इन शिशटश इशंडया’ हा िबधं त्याचं्या सरकारी शवत्तशवषयक कार्मशगरीचा उत्कृि नरु्मना आहे. या 
शवस्तृत गं्रथार्मध्ये (पृष्ठसंख्या सुर्मारे २५०) शिशटश कें द्रसरकार आशण त्यावळेची घटक राज्ये याचं्यातील 
आर्तथक संबधं १८३३ ते १९२१ या िदीघम कालखंडार्मध्ये कसकसे शवकशसत झाले, त्याची ऐशतहाशसक 
र्मीर्मासंा डॉ. आंबेडकरानंी सादर केली आहे. 
 

सन १८३३ ते १८७१ या काळार्मध्ये भारतीय सरकारच्या शवत्तव्यवस्थेचे संपूणम कें द्रीकरण झाले 
होते. या कें द्रीकरणाचा पाया र्मात्र अत्यतं कर्मकुवत होता. कायद्याने राज्य कें द्र सरकारचे, र्मात्र कायमकारी 
शासन खऱ्या अथाने घटक राज्याकंडे असे सवमसाधारण स्वरूप होते. या व्यवस्थेर्मध्ये खचाचा अथमसंकल्प 
करण्याचा अशधकार राज्याकंडे, र्मात्र त्याला लागणार पैसा उभारण्याची जबाबदारी कें द्र सरकारवर असा 
िकार होता. साहशजकच घटक सरकाराचं्या र्मागण्या वाढत गेल्या आशण अशा र्मागण्याचंी योग्यायोग्यता 
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तपासण्याची यंत्रणा कें द्र सरकारकडे नसल्यारु्मळे अगदी गैरवाजवी र्मागण्यासुद्धा कें द्र सरकारला र्मान्य 
कराव्या लागल्या. पशरणार्मतः कें द्र सरकारचा खचम भरर्मसाट िर्माणात वाढत गेला. 
 

र्महसुली उत्पन्नाचा भर िारु्मख्याने जशर्मनीच्या करावर होता. सवम शतेजर्मीन सरकारी र्मालकीची 
असून त्यावर र्मालकी हक्क सागंणारे वस्तुतः केवळ जर्मीनधारक आहेत, या भशूर्मकेतून जशर्मनीवरील कराचे 
िर्माण फारच जास्त ठेवण्यात आले होते. शतेीउत्पन्नाचा बहुतेक भाग कराच्या रूपाने सरकारजर्मा होत 
असल्यारु्मळे शतेी उद्योगाला चालना शर्मळू शकली नाही. त्याचिर्माणे सीर्मा शुल्कारु्मळे औद्योशगक 
उत्पादनावर शवपरीत पशरणार्म झाला. र्मीठासारख्या जीवनावश्यक वस्तूवरील करारु्मळे गोरगरीब जनता 
नाडली गेली. 
 

याचाच पशरपाक म्हणून सरकारची अथमसकंल्पीय तूट िचंड िर्माणात वाढत गेली. त्यारु्मळे घटक 
राज्यानंी र्महसूल तसेच खचम, या दोन्ही बाबतीत स्वतंत्र अथमसंकल्प तयार करावा असा शवचार पुढे आला. 
त्याचीच पशरणती म्हणनू १८७१ साली कें द्र सरकार आशण घटक राज्ये यासंाठी स्वतंत्र अथमसंकल्प 
करण्याची पद्धत भारतार्मध्ये पशहल्यादंाच सुरू झाली. 
 

ही शिस्तरीय पद्धत अर्मलात आल्यावर सुरुवातीला ‘उचलून शदलेल्या रकरे्मपुरते अंदाजपत्रक’ 
(Budget by Assignment) असे घटक राज्याचं्या अथमरचनेचे स्वरूप होते. १८७१-७१ ते १८७६-७७ या 
सहा वषांच्या कालखंडात िचशलत असलेल्या या पद्धतीर्मध्ये काही शवशशि सरकारी खात्याचं्या आर्तथक 
िशासनाची जबाबदारी घटक राज्यावंर सोपशवण्यात आली. त्यार्मध्ये पोलीस, शशिण, आरोग्य सेवा, रस्ते, 
तुरंुग इत्यादी नऊ खात्याचंा सर्मावशे होता. या िशासकीय सेवारं्मधून कें द्र सरकारला शर्मळणारे र्महसुली 
उत्पन्न घटक राज्यानंा देण्यात आले. त्याशशवाय, या संदभात उत्पन्न आशण खचम यारं्मध्ये सर्मतोल 
राखण्यासाठी, एकरकर्मी स्वरूपात शनशश्चत रक्कर्म (Assignment) कें द्र सरकारकडून घटक राज्यानंा 
देण्याची तरतूद करण्यात आली. 
 

या पद्धतीर्मध्ये कें द्र सरकारने स्वतःच्या खचात बचत केली खरी, पण त्यातून घटक राज्याचं्या 
अथमसंकल्पावरचे दडपण वाढले. त्यानंा उत्पन्न व खचम याचं्यार्मध्ये रे्मळ साधण्यासाठी नवीन कर-आकारणी 
करावी लागली. नव्या रचनेर्मध्ये कराचा एकूण बोजा तर वाढलाच, त्याशशवाय कर-आकारणी अशधक 
शवषर्म झाली. त्यातून कें द्र सरकारने धशनक वगाचा ििोभ शातं करण्यासाठी उत्पन्नावरचा कर रद्द करून 
टाकला. पयायाने, अथमसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी आधीच कराचं्या बोजाखाली दबून गेलेल्या 
रयतेवर कराचंा आणखी भार टाकण्यात आला. डॉ. आबंेडकर म्हणतात, “(सार्माशजक) न्यायाच्या दृिीने 
(धशनक वगाच्या) उत्पन्नावरील कर-आकारणी चालू ठेवणे घटक राज्यासंाठी शहतावह ठरले असते. र्मात्र 
कें द्र सरकारच्या शवत्त शवभागाकडून (रयतेसाठी सार्माशजक) न्यायाची वागणूक अभावानेच शर्मळत होती.” 
(पृ. १३०) 
 

त्यानंतर पढेु आली ती ‘उचलून शदलेल्या र्महसूलावर आधाशरत अंदाजपत्रकाची’ (Budget of 
Assigned Revenues) पद्धती. ही पद्धत सन १८७७-८७ ते १८८१-८२ अशी पाच वष ेराबशवली गेली. या 
पद्धतीिर्माणे पूवीिर्माणे घटक राज्यावंर सोपशवलेल्य िशासकीय सेवाचें उत्पन्न होतेच. त्याशशवाय काही 
शवशशि िकारचे घटक राज्यातूंन शर्मळणारे र्महसुली उत्पन्न त्या त्या राज्याचं्यासाठी राखून ठेवण्यात आले. 
भरीस भर म्हणजे सतुंलनात्र्मक ‘असाइनर्मेंट’ची तरतूद करण्यात आली. 
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 ‘संतुलनात्र्मक असाइनर्मेंट’ ची रक्कर्म ठरशवण्यासाठी एका अशभनव पद्धतीचा अवलंब करण्यात 
आला. घटक राज्यावर सोपशवलेल्या ित्येक र्महसुली साधनाच्या बाबतीत अनेक वषांच्या सरासरीने (त्या 
त्या राज्याला लागू होणारे) ‘सवमसाधारण’ र्महसुली उत्पन्न ठरवनू देण्यात आले. 
 

या कोणत्याही र्महसुली साधनाच्या बाबतीत ‘ित्यि’ र्महसुली उत्पन्न आशण ‘सवमसाधारण’ र्महसुली 
उत्पन्न याचं्यात तफावत आली तर त्या तफावतीचे सर्मसर्मान िर्माणात कें द्र सरकार आशण घटक राज्य 
यानंी वाटप करायचे असे शनशश्चत करण्यात आले. याचाच अथम, जर ‘ित्यि’ र्महसुली उत्पन्न ‘सवमसाधारण’ 
उत्पन्नापेिा जास्त आले, तर कें द्र सरकारकडून शर्मळणाऱ्या ‘असाइनर्मेंट’ र्मध्ये त्या फरकाच्या शनम्म्याने 
कपात करण्यात येत असे. त्याउलट, जर ‘ित्यि’ र्महसुली उत्पन्न ‘सवमसाधारण’ उत्पन्नापेिा कर्मी आले 
तर त्या तफावतीच्या शनम्म्या रकरे्मने कें द्र सरकारकडून शर्मळणाऱ्या ‘असाइनर्मेंट’ र्मध्ये वाढ करण्यात येत 
असे. तफावतीच्या अध्या भागाची जबाबदारी घटक राज्यावंर येऊन पडल्यारु्मळे एका बाजूला, घटक 
राज्यानंी तफावत र्मयाशदत ठेवण्यासाठी कसोशीने ियत्न सुरू केले. दुसऱ्या बाजूला, ‘अशधक’ र्महसुलाचा 
शनम्र्मा शहस्सा ठेऊन घेण्याची घटक राज्यानंा रु्मभा असल्यारु्मळे, ‘ित्यि’ र्महसुली उत्पन्न जास्तीत जास्त 
िर्माणात वाढशवण्यासाठी घटक राज्यानंा भरघोस िोत्साहन शर्मळाले. 
 

ही नवीन पद्धत कें द्र सरकार आशण घटक राज्ये अशा दोघानंाही उपयुक्त ठरल्यारु्मळे, परस्पर-
सहकायाने शवकें द्रीकरणाचा पुढचा टप्पा लवकर कायास्न्वत झाला. 
 

या पुढच्या टप्प्यावर ‘र्महसुलाच्या शहस्सा वाटपावर आधाशरत अंदाजपत्रक’ (Budget by Shared 
Revenues) ही पद्धत राबशवण्यात आली. ही पद्धत सवांत यशस्वी ठरली आशण म्हणून १८८२-८३ ते 
१९२०-२१ अशा जवळजवळ ३८ वषांच्या कालखंडार्मध्ये िचशलत होती. 
 

यापूवींच्या योजनारं्मध्ये, म्हणावी अशी लवशचकता नव्हती. घटक राज्यावंर सोपशवलेल्या 
जबाबदाऱ्या, त्यावरचा खचम शदवसेंशदवस वाढत जाईल अशा स्वरूपाच्या होत्या. त्याउलट घटक राज्यावंर 
सोपशवलेली र्महसुलाची साधने बदलत्या काळानुसार अशधकाशधक र्महसुली उत्पन्न शर्मळवनू देणारी नव्हती. 
त्यारु्मळे नव्या पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक होऊन बसले. 
 

नव्या पद्धतीरु्मळे र्महसुली साधनाचंी कें द्र सरकार आशण घटक राज्ये याचं्यात शवभागणी करण्यात 
आली. कें द्र सरकार आशण घटक राज्ये यानंी गोळा केलेल्या र्महसुलाचा सुशनशश्चत शहस्सा एकरे्मकानंा 
द्यायचा अशी तरतूद करण्यात आली. या नव्या पद्धतीरु्मळे शवत्तीय व्यवस्थेर्मध्ये लवशचकता आली. 

 
पुढे १९१९ सालच्या ‘शरफॉर्मम ॲक्टा’नुसार ‘जबाबदार’ सरकार शनर्माण करण्याच्या दृिीने 

स्वयंशाशसत संस्थाचंी पद्धतशीर जोपासना शनर्माण करण्याचे तत्त्व र्मान्य करण्यात आले. शवशधर्मंडळानंा 
सरकारवर अंकुश ठेवण्याचा अशधकार िथर्मच शर्मळाला. त्यातून युगातंर घडले. भारतीय िशासनाच्या 
वगेवगेळ्या उपशाखाचं्या परस्पर-संबंधारं्मध्ये आर्मूलाग्र फेरबदल झाले. त्या अनुषंगाने िशासकीय, 
कायदेशीर तसेच शवत्तीय सबंंधाचंी पनुरमचना करणे आवश्यक ठरले. डॉ. आबंेडकर म्हणतात की, पूवीच्या 
शवत्तीय रचना सदोष प्रकवा कुचकार्मी होत्या म्हणून नव्हे, तर या युगातंराचा िभावच एवढा दाडंगा होता 
की, पूवीच्या शवत्तीय व्यवस्थेला नव ेस्वरूप देणे ही काळाची गरज ठरली. 
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बदललेल्या काळाच्या संदभात डॉ. आबंेडकराचं्या उपरोक्त गं्रथाचे र्मोल काय? एक तर हा गं्रथ 
एक ऐशतहाशसक संदभम म्हणनू अत्यंत र्महत्त्वाचा आहे. डॉ. आंबेडकराचें र्मागमदशमक िाध्यापक सेशलग्र्मन त्या 
गं्रथाच्या िस्तावनेत म्हणतात, “र्मार्झ्या र्माशहतीिर्माणे आतापयंत कुठेही (भारतीय कें द्र सरकार आशण घटक 
राज्ये याचं्यातील) आर्तथक संबंधाचंी एवढी शवस्तृत आशण सखोल र्मीर्मासंा करण्यात आलेली नाही.” त्याला 
७० वष ेलोटली तरी १८३३ ते १९२१ या कालखंडार्मधल्या कें द्र-राज्य आर्तथक संबधंाचंा तेवढा अभ्यासपूणम 
आशण आकडेवारी पशरपूणम अशी शचशकत्सा करणारा दुसरा एकही गं्रथ आजही उपलब्ध नाही, हे आवजूमन 
नर्मूद करावसेे वाटते. 
 

बदललेल्या आर्तथक पशरस्स्थतीच्या संदभार्मध्येसुद्धा या गं्रथाचे र्महत्त्व कर्मी झालेले शदसत नाही. 
स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनुसार दर पाच वषांनी कें द्र सरकार आशण राज्य सरकारे याचें शवत्तीय संबधं 
ठरशवण्यासाठी शवत्त आयोग (Finance Commission) नेर्मले जाते. कराच्या रूपाने सरकारकडे जर्मा 
होणाऱ्या र्महसुली उत्पन्नाचे कें द्र सरकार आशण घटक राज्ये याचं्यार्मध्ये कसे वाटप व्हावे, याचं्या शशफारसी 
करण्याचे कार्म या आयोगाकडून केले जाते. गेल्याच वषी नवव्या शवत्त आयोगाने आपला अहवाल 
लोकसभेला सादर केला. स्वातंत्र्योत्तर काळार्मध्ये नऊ शवत्त आयोगानंी कें द्र-राज्य आर्तथक संबधंाचंी जी 
पुनरमचना केली आहे, त्याला डॉ. आंबेडकराचें र्मलूग्राही शववचेन पायाभतू ठरले आहे. फायनान्स 
कशर्मशनबद्दल पुष्ट्कळ लोकानंा र्माशहती आहे. र्मात्र त्याचंा र्मूलाधार डॉ. आंबेडकराचंा गं्रथ आहे, याची 
जाणीव र्मात्र फारच र्मयाशदत लोकानंा आहे, ही अत्यंत खेदाची गोि म्हटली पाशहजे. 
 

३. ‘शद िॉब्लेर्म ऑफ रुपी : इटस् ओशरशजन अँड सोल्यशून’ हा डॉ. आबंेडकराचंा शतसरा आशण 
बहुधा सवांत र्महत्त्वाचा अथमशास्त्रीय गं्रथ. डॉक्टर ऑफ सायन्सच्या पदवीसाठी शलशहलेला हा िबंध िथर्म 
१९२३ साली िशसद्ध झाला. नंतर १९४७ साली ‘शहस्टरी ऑफ इंशडयन करन्सी अँड बपँ्रकग’ या नावाने पनु्हा 
िकाशशत करण्यात आला. (पृष्ठसंख्या सुर्मारे २८०) 
 

या गं्रथार्मध्ये डॉ. आंबेडकर भारतीय रुपयाच्या उत्िातंीची ऐशतहाशसक र्मीर्मासंा सादर करून, 
‘भारतासाठी आदशम चलनपद्धत कोणती?’ या त्यावळेच्या अत्यंत ज्वलन्त शवषयावर आपले र्मलूगार्मी 
शवचार र्माडंतात. 
 

भारतीय रुपयाच्या उत्िातंीची शचशकत्सा करताना डॉ. आंबेडकर तर अथमतज्ज्ञानंी दुलम शिलेल्या 
सन १८०० ते १८९३ या कालखंडार्मध्ये भारतीय रुपयाची, चलनाचे पशरर्माण म्हणून कशी जडणघडण होत 
गेली, त्याचे सखोल शववचेन सादर करतात. 
 

भारतार्मध्ये सुरुवातीच्या सुवणम पशरर्माण (Gold Standard) आशण रुपयाचे पशरर्माण (Silver 
Standard) अशी दुहेरी चलनपद्धत िचशलत होती. र्मात्र वगेवगेळ्या िातंारं्मध्ये शभन्न आकार आशण वजनाची 
सोन्याची व चादंीची नाणी वापरात होती. १८३३ साली शिशटश सते्तचा भारतभर एकछत्री अंर्मल सुरू 
झाल्यानंतर १८३५ च्या कायद्यान्वये सुवणम पशरर्माण रद्द करून देशभर रुपयाच्या पशरर्माणाच्या स्वरूपात 
चलनपद्धतीचे एकसूत्रीकरण करण्यात आले. त्यानुसार भारतभर १८० गॅ्रर्म वजनाचा चादंीचा रुपया 
िचशलत झाला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

देशभर रुपयाचे एकसूत्री पशरर्माण अस्स्तत्वात आले खरे, र्मात्र लवकरच चलनाच्या गरजा 
भागशवण्यासाठी ते अपुरे प्रकवा अपयाप्त असल्याची जाणीव होऊ लागली. त्याला िारु्मख्याने दोन कारणे 
घडली : 
 

(अ) देवाणघेवाणीसाठी चलनाचा वापर र्मोठ्या िर्माणावर वाढला. पूवी एतदे्दशीय राज्यकते 
लष्ट्कराला धान्य प्रकवा इतर वस्तंूच्या रूपाने वतेन देत होते. सरकारी अशधकाऱ्यानंा जशर्मनीच्या रूपाने 
र्मानधन देण्याची िथा होती. शिशटश सत्ता िस्थाशपत झाल्यानंतर वतेन प्रकवा र्मानधन चलनाच्या स्वरूपात 
शदले जाऊ लागले. त्या अनुषंगाने खरेदी-शविीसाठी चलनाचा वापर वाढला. 
 

(ब) आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढून त्यारु्मळे चलनाचा वापर वाढला. १८४२ पूवी भारतीय शनयातीवर 
इंग्लंडर्मध्ये ५० ते ५०० टक्क्यापंयंत जबर कर बसशवला जात असे. १८४२ च्या कायद्यान्वये तो कर कर्मी 
करण्यात आला. त्यारु्मळे भारताची इंग्लंडकडे शनयात वाढली. 
 

अशा िकारे चलनाची र्मागणी वाढत गेली. त्याउलट चादंीच्या चलनाचा पुरवठा त्या िर्माणात 
वाढत नव्हता. युरोपर्मध्ये चादंी-सोन्याच्या शनयातीवर कडक शनबंध असल्यारु्मळे चलनासाठी चादंी आयात 
करणेही शक्य नव्हते. त्यातून बऱ्याच शठकाणी चादंीची नाणी शवतळवनू रु्मद्राबाह्य कार्मासाठी त्याचा उपयोग 
करण्यात आला. चादंीच्या चलनासाठी असलेली र्मागणी आशण पुरवठा तफावत दूर करण्यासाठी, १८६४ 
साली चादंीला पूरक म्हणून कागदी चलन वापरात आणले गेले. 
 

पुढे त्यातही नव ेिश्न, नव्या अडचणी राशहल्या. सन १८७३ पयंत भारतीय रुपया आशण शिशटश पौंड 
याचं्यातील शवशनर्मयाचा दर १ रुपया = १ शशप्रलग आशण १० ½ पेन्स या पातळीवर स्स्थर होता. याचा अथम, 
सोने आशण रुपे याचं्यातील शवशनर्मयाचा दर १ औंस सोन्यास १५ ½ औंस चादंी असा िचशलत होता. १८७३ 
नंतर सोने आशण चादंी याचं्यातील शवशनर्मयाचा हा दर स्स्थर ठेवणे दुरापास्त होऊन बसले. 
 

त्याची शचशकत्सा करताना, दोन कारणे देण्यात आली होती. एक तर, युरोपर्मध्ये त्यावळेी झालेले 
चादंीचे शनरु्ममद्रीकरण (Demonetisation). दुसरे म्हणजे, सोन्याच्या तुलनेर्मध्ये चादंीच्या उत्पादनात 
झालेली िचंड वाढ आशण त्यातून कर्मी झालेली चादंीची (आशण पयायाने चादंीच्या चलनाची प्रकर्मत). या 
संदभात दोनश ेवषांची आकडेवारी देऊन, सोन्याच्या तुलनेत चादंीचे उत्पन्न वस्तुतः वाढलेले आहे, असा 
शनवाळा डॉ. आंबेडकर देतात आशण या दोहोंपैकी पशहले स्पिीकरण ग्राह्य धरतात. सोने-चादंीचा शवशनर्मय 
दर स्स्थर ठेवणे कठीण झाल्यारु्मळे भारताचे कसे नुकसान झाले; त्याचे शवस्तृत शववचेन डॉ. आंबेडकरानंी 
केले आहे. 
 

या सवम घटनाचंी तार्तकक पशरणती म्हणून पुन्हा सुवणम पशरर्माणाची (गोल्ड स्टँडडम) र्मागणी पढेु 
आली. त्यातून वाद शनर्माण झाला, तो भारतासाठी भशवष्ट्यकालीन दृशिकोणातून आदशम चलनपद्धत 
कोणती; हा. तत्कालीन अथमतज्ज्ञापंुढे त्यावळेी दोन िरु्मख पयाय होते. एक तर, सुवणमपशरर्माण; ज्यार्मध्ये 
सोन्याच्या नाण्याचंा वापर चलन म्हणून अशभिेत असतो. दुसरा पयाय होता तो सुवणमशवशनर्मय पशरर्माणाचा; 
ज्यार्मध्ये कागदी नोटाचंा चलन म्हणून वापर होतो आशण कागदी रुपये घेऊन ठराशवक दराने सोने देण्याची 
सरकारने हर्मी घेतलेली असते. 
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या दोन परस्परशवरोधी चलनव्यवस्थाचं्या योग्यायोग्यतेचा जो वाद चालला होता, त्या संदभात डॉ. 
आंबेडकरानंी िोफेसर कीन्स याचं्यासारख्या अत्यतं नार्मवतं आशण िभावशाली अथमतज्ज्ञाशंी वाद घातला 
होता, हे आजच्या बहुतेक अथमतज्ज्ञानंादेखील ठाऊक नाही. िोफेसर कीन्स आशण इतर अनेक अथमतज्ज्ञानंी 
सुवणमशवशनर्मय पशरर्माणाचा पुरस्कार केला होता. त्याचें म्हणणे असे की, हे पशरर्माण लवशचक आहे. 
देशार्मध्ये चलनशनर्तर्मती शकती व्हावी ते या व्यवस्थेर्मध्ये देशाच्या सोन्याच्या साठ्यावर अवलंबून नसल्यारु्मळे, 
चलनशनर्तर्मतीवर अनाठायी बंधने राहात नाहीत आशण म्हणून, भशवष्ट्यकालीन दृशिकोणातून भारतीय 
अथमव्यवस्थेसाठी हे पशरर्माण सुयोग्य ठरेल. डॉ. आबंेडकरानी त्याला कडाडून शवरोध केला. त्याचंा 
युस्क्तवाद असा होता की, सुवणमशवशनर्मय पशरर्माणार्मध्ये लवशचकता जरूर असेल, र्मात्र लवशचकता हे 
दुधारी अस्त्र आशण पशरणार्मतः भाववाढ होऊन रुपयाची प्रकर्मत घसरू शकते. त्यारु्मळे शवशनर्मयाचे साधन 
म्हणून रुपयाचे स्थान डळर्मळीत होण्याची शक्यता संभवते. 
 

आपल्या युस्क्तवादाच्या सर्मथमनासाठी, ऐशतहाशसक पुराव े देऊन, सुवणमपशरर्माण असताना 
भारतातील प्रकर्मती कशा स्स्थर होत्या, त्याउलट सुवणमशवशनर्मय पशरर्माण िचशलत असताना कशी भाववाढ 
झाली होती, त्याचे साधार शववचेन डॉ. आंबेडकर करतात. 
 

त्या दोन शभन्न चलनव्यवस्थाचंा वाद आता इशतहासजर्मा झाला आहे. ज्या आर्तथक पशरस्स्थतीच्या 
संदभात तो वाद झाला आहे तीदेखील सपूंणमतया बदलून गेली आहे. आश्चयम म्हणजे, त्या वादातील डॉ. 
आंबेडकराचंी ताशत्त्वक भशूर्मका अिरशः कालातीत ठरली आहे. भारतार्मध्ये आशण इतरत्र कीन्सच्या 
भशूर्मकेचा स्वीकार त्या वळेी करण्यात आला. र्मात्र त्याला ७० वष े लोटल्यानंतर आज डॉ. आंबेडकराचें 
शवश्लेषण अशधक र्मर्ममग्राही होते, हे अथमतज्ज्ञानंा कळून चकुले आहे. 
 

त्या वादार्मध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या आग्रह होता तो असा की, चलनशनर्तर्मती करणाऱ्या (शरझवम 
बँकेसारख्या) संस्थेच्या चलनशनर्तर्मतीच्या िर्मतेवर, पशरणार्मकारक अंकुश असण्याची आवश्यकता आहे. 
नपेिा, अशनबधं चलनपुरवठा आशण त्यातून भरर्मसाठ भाववाढ होऊन आर्तथक स्थैयम धोक्यात येऊ शकते. 
शरझवम बँकेच्या स्थापनेसाठी जे ‘शहल्टन यंग कशर्मशन’ १९२६ साली नेर्मण्यात आले होते, त्याच्यापुढे साि 
देताना डॉ. आंबेडकरानंी हाच युक्तीवाद केला. 
 

या बाबतीत आजची आर्तथक स्स्थती काय दशमशवतो? कें द्र सरकारची अथमसंकल्पीय तूट िचंड 
गतीने वाढत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी शरझवम बकेँला अशधकाशधक पतपुरवठा करावा लागत आहे. 
त्यारु्मळे चलनफुगवटा व तद्नुषंगाने र्मोठ्या िर्माणावर भाववाढ होत आहे. चलनशनर्तर्मतीच्या िर्मतेवर 
पशरणार्मकारक अकुंश ठेवण्याची डॉ. आंबेडकरानंी १९२१ साली र्माडंलेली भशूर्मका एवढ्या िदीघम 
कालावधीनंतरही अबाशधत राशहली आहे. त्यातून त्याचं्या द्रिेपणाची साि पटल्यावाचनू राहात नाही. 
 
डॉ. आंबेडकराचं्या इतर गं्रथातंील आर्वथक णविंार 
 

यापूवी नर्मूद केल्यािर्माणे, डॉ. आंबेडकरानंी अथमशास्त्राचे उच्च शशिण घेऊन र्मायदेशी 
परतल्यानंतर अथमशास्त्रावर स्वतंत्र गं्रथशनर्तर्मती केली नाही. र्मात्र इतर अनेक शवषयावंर त्यानंी अभ्यासपूणम 
गं्रथ शलशहले; त्यार्मध्ये आर्तथक शवचाराचंा र्मोठ्या िर्माणावर अंतभाव होतो. त्या शवचाराचंा शवषयवार परार्मषम 
या िभागार्मध्ये घेण्यात आला आहे. 
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अ) र्ाणतव्यवस्था 
 

डॉ. आंबेडकराचं्या काळार्मध्ये एक वळे अशी आली की, प्रहदू सर्माजव्यवस्थेर्मधल्या सवम पारंपशरक 
चालीरीतीचे, शास्त्रीय वाटाव े असे सर्मथमन करण्याची टूर्म शनघाली. [िा. शनराद चौधरी यानंी त्याची काही बोलकी 
उदाहरणे शदली आहेत. उदाहरणाथम, शेंडी का ठेवायची तर त्यारु्मळे डोक्याभोवती एक ‘इलेक्रोर्मॅग्नेशटक् शफल्ड’ तयार होते. गंगेत बडुी र्मारायची, 
कारण गगेंच्या पाण्यात ‘बॅक्टेशरया’ चा नाश करण्याची िर्मता असते; शदवाळीत शदवे लावायचे, कारण म्हणजे त्यारु्मळे पसरलेले शवषारी वाय ूदूर 
होतात; इत्यादी. पाहा : ‘ऑटोबायोग्राफी ऑफ ॲन अननोन इंशडयन’ (१९५१)] त्यावळेी वणमव्यवस्था आशण जाती-व्यवस्थेचे 
नव्याने सर्मथमन करण्यात आले. चातुवमण्यम हे श्रर्मशवभागणीच्या (Division of Labour) जगन्र्मान्य तत्त्वावर 
आधाशरत आहेत हा त्यातलाच एक नवा शोध होता. कोणत्याही सर्माजार्मध्ये स्थैयासाठी श्रर्मशवभागणी ही 
अपशरहायम असते. शनरशनराळ्या कार्माचंी शवद्याजमन आशण शवद्यादान, सुरिा, व्यापार आशण सेवा अशी 
वगमवारी करून त्यार्मधून िाह्मण, िशत्रय, वैश्य आशण शूद्र असे चार वणम शनर्माण झाले; अशी भशूर्मका 
त्यावळेच्या काही र्मान्यवर शवचारवतंानंी घेतली होती. 
 

डॉ. आंबेडकरानंी या युस्क्तवादावर केलेली घणाघाती टीका म्हणजे त्याचं्या कुशाग्र बुशद्धर्मते्तचा 
उत्कृि आशवष्ट्कार आहे. ‘ॲशनशहलेशन ऑफ कास्टस्’ या आपल्या गं्रथार्मध्ये डॉ. आंबेडकर म्हणतात, 
“जाशतव्यवस्थेर्मध्ये अशभिेत होती ती शवभागणी श्रर्माचंी नव्हती, तर ती श्रशर्मकाचंी शवभागणी होती. बशुद्धर्मत्ता 
प्रकवा अंगभतू कौशल्य अशा कठोर शनकषावर ही शवभागणी आधारभतू नव्हती, तर व्यक्तीचा जन्र्म कोणत्या 
जातीत झाला त्या दैवी गोिीवर अवलंबनू होती.” एखाद्या िाह्मणाचा रु्मलगा शकतीही नालायक शनपजला 
तरी त्याचा पौरोशहत्याचा अशधकार कोणी शहरावनू घेऊ शकत नव्हते. त्याउलट एखादा र्मागासवगीय तरुण 
बुशद्धर्मान असला तरी त्याला हलकी-सलकी कारे्म करूनच आयुष्ट्य कंठाव े लागत असे. एका वणातून 
दुसऱ्या वणार्मध्ये कोणालाही िवशे वज्यम होता. याचाच अथम, प्रहदू सर्माजव्यवस्था ही पायऱ्या नसलेल्या चार 
र्मजली इर्मारतीिर्माणे होती. ज्याचा जन्र्म ज्या र्मजल्यावर झाला त्याच र्मजल्यावर त्याने र्मरावे, असा कडक 
शनबधं. ही श्रर्माची शवभागणी नव्हे, तर श्रशर्मकाचंी शवभागणी होती. श्रर्माचं्या शवभागणीर्मध्ये काहीही गैर नाही; 
र्मात्र श्रशर्मकाचंी शवभागणी ही अर्मानवी आहे. जगात इतरत्र कुठेही अशी शवभागणी झालेली नाही आशण 
त्यारु्मळे भारताचे अतोनात नुकसान झाले आहे.’ असा शवचार डॉ. आंबेडकरानंी र्माडंला. 
 

जाशतव्यवस्थेरु्मळे भारताची आर्तथक िगती आशण शवकास कसा खंुटला आहे त्याचे र्मूलगार्मी शववचेन 
डॉ. आबंेडकर करतात. जाशतव्यवस्थेरु्मळे श्रर्मशक्ती आशण भाडंवल हे उत्पादनाचे दोन्ही र्महत्त्वाचे घटक हे 
शजथे त्याचंी उपयुक्तता जास्तीत जास्त आहे, अशा शठकाणी वापरले न जाता पारंपशरक जाशतशनहाय 
पद्धतीने अथमव्यवस्थेर्मध्ये त्याचे वाटप होते. त्याशशवाय या दोन्ही घटकाचंी सचलता (Mobility) सीशर्मत 
राहाते. त्यारु्मळे उत्पादनिशिया अकायमिर्म होऊन आर्तथक िगतीला खीळ बसते. जी गोि आर्तथक 
िगतीची, तीच गोि आर्तथक शवकासाची. कोणत्याही अथमव्यवस्थेच्या शवकासाचे र्मर्मम असते ते सातत्याने 
बदलत राहणाऱ्या आर्तथक-सार्माशजक रचनेर्मध्ये. जाशतव्यवस्थेर्मध्ये पारंपशरक आर्तथक-सार्माशजक रचनेला 
शचकटून राहाण्याचा गुणधर्मम असल्यारु्मळे आर्तथक शवकासाला बाध येतो, असा युस्क्तवाद डॉ. आबंेडकरानंी 
केला आहे. 
 
ब) अस्पृश्यता 
 

र्मानवी हक्काचें कठोर पुरस्कते म्हणून डॉ. आबंेडकरानंी जाशतव्यवस्थेबरोबरच अस्पृश्यतेचा 
अशधकार केला. ‘व्हाट काँगे्रस अँड गाधंी हॅव डन टू अन् टचेबल्स’ या गं्रथार्मध्ये डॉ. आंबेडकर म्हणतात : 
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“अस्पृश्यता ही केवळ धार्तर्मक रचना नसून गुलार्मशगरीपेिाही भयंकर अशी आर्तथक रचना आहे. 
गुलार्मशगरीर्मध्ये र्मालक हा गुलार्माला खाऊ-शपऊ घालून, कपडेलते्त देऊन कर्मीत कर्मी त्याला र्माणसू 
म्हणून वागण्याची (अन्यथा त्या गुलार्माची बाजारात प्रकर्मत कर्मी होणार म्हणून) जबाबदारी स्वीकारतो. 
त्याउलट अस्पृश्यता ही अशी रचना आहे की, शजच्यार्मध्ये र्मालकावर काहीही जबाबदारी न येता 
अव्याहतपणे अस्पृश्य सर्माजाची आर्तथक शपळवणूक करता येऊ शकते. 
 

जाशतव्यवस्था आशण अस्पृश्यता यासंारख्या सार्माशजक सर्मस्याचें आर्तथक दृशिकोणातून शवश्लेषण 
करणारे बहुधा पशहलेच शवचारवतं म्हणजे डॉ. आंबेडकर. शवचाराचें हेच सूत्र पकडून अशलकडच्या काळात 
िा. गुन्नर शर्मडाल यानंी जाशतव्यवस्थेसारख्या सार्माशजक ससं्थारुं्मळे, आर्तथक शवकासावर होणाऱ्या 
दुष्ट्पशरणार्माचें शवस्तृत शववचेन ‘एशशयन ड्रार्मा’ या आपल्या गं्रथार्मध्ये केले आहे. त्याबद्दल त्यानंा अथमशास्त्राचे 
नोबले पाशरतोशषक शर्मळाले, हे इथे आवजूमन नर्मूद करावसेे वाटते. 
 
क) मातसुवाद 
 

‘बुशद्धझम् अँड कम्युशनझर्म’ या आपल्या शोधशनबधंार्मध्ये, डॉ. आंबेडकरानंी र्माक्समवादी आशण त्याची 
भारतीय सार्माशजक-आर्तथक पशरस्स्थतीच्या संदभात उपयुक्तता याचा सखोल ऊहापोह केला आहे. या 
संदभात र्महत्त्वाचे रु्मदे्द लिात घेणे आवश्यक आहे. 
 

पशहले म्हणजे, रयतेचे शोषण केवळ वगमकलहारु्मळे होते हा र्माक्समचा शसद्धातं डॉ. आंबेडकरानंा 
र्मंजूर नव्हता. शोषणाला आर्तथक तसेच सार्माशजक, धार्तर्मक असे अनेक पलूै असतात. प्रकबहुना, भारतीय 
पशरस्स्थतीच्या संदभात सार्माशजक आशण धार्तर्मक शोषण हे आर्तथक शोषणाइतकेच जाचक आहे, अशी डॉ. 
आंबेडकराचंी भशूर्मका होती. 
 

डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “र्माक्समवाद हा पुनरमचनेपेिा सवकंष िातंीचा पुरस्कार करतो. रयतेची 
एकाशधकारशाही िस्थाशपत करणे हे त्याचे अंशतर्म ध्येय होय. त्यासाठी सार्म, दार्म, दंड, भेद अशा 
कोणत्याही नीतीचा अवलंब साम्यवादाला र्मान्य आहे, र्मग तो र्मागम रक्तरंशजत असला तरी चालेल; र्मानवी 
जीवनर्मूल्यानंा शतथे स्थान नाही.” लोकशाहीचे खंदे सर्मथमक असलेल्या डॉ. आबंेडकरानंा कोणतीही 
एकाशधकारशाही र्मान्य नव्हती. रक्तरंशजत िातंीऐवजी, घटनात्र्मक तरतुदी आशण लोकशाही िशियेशी 
सुसंगत अशा साधनानंी सर्माजाची पनुरमचना करावी, असा डॉ. आंबेडकराचा आग्रह होता. 
 

राज्यससं्था ही तात्काशलक असून कालातंराने आपोआपच नििाय होईल, हा र्माक्समचा 
शसद्धातंदेखील डॉ. आंबेडकरानंी पूणमपणे नाकारला. वगमशवरशहत सर्माजरचनेवर त्याचंा शवश्वास होता. र्मात्र 
राज्यससं्थाशवरशहत सर्माजरचना त्यानंा अशक्यिाय वाटत होती. प्रकबहुना जोपयंत र्मानवी सर्माज 
अस्स्तत्वात राहील तोपयंत राज्यसंस्था शटकून राहील असा त्याचंा शवश्वास होता. 
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ड) णवकासािंी अथुनीती 
 

स्वातंत्र्योत्तर काळार्मध्ये भारतीय अथमव्यवस्थेसाठी शवकासाची अथमनीती काय असावी? याचे 
अभ्यासपूणम शववचेन डॉ. आबंेडकरानंी ‘स्टेटस् अँड र्मायनॉशरटीज्’ या आपल्या गं्रथार्मध्ये केल्याचे शदसून 
येते. या बाबतीत त्यानंी हटशवणे, शवषर्मताशनर्मूमलन आशण शोषणरु्मक्तता या तत्वत्रयीचा आग्रह धरला आहे. 
 

डॉ. आंबेडकर त्या गं्रथार्मध्ये म्हणतात : “खाजगी उद्यर्मशीलतेला धक्का न लावता, जनतेची 
उत्पादकता जास्तीत जास्त राहील आशण संपत्तीचे वाटप सर्मानशील होईल अशा पद्धतीने आर्तथक 
व्यवहाराचे शनयोजन करणे, ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी आहे.” (पृ. २१) 
 

राष्ट्रीयीकरणाला डॉ. आंबडेकराचंा शवरोध नव्हता. र्मात्र, उत्पादनाची सवम साधने सरकारच्या 
हाती एकवटली पाशहजेत, अशी र्माक्समवादी अशतरेकी भशूर्मका त्यानंी घेतली नाही. त्यानंी पुरस्कार केला तो 
र्मयाशदत राष्ट्रीयीकरणाचा. शतेजर्मीन आशण अवजड उद्योगधंदे यावर सारु्मदाशयक र्मालकी असावी अशी 
त्याचंी धारणा होती. शतेजर्मीनीचे राष्ट्रीयीकरण करून सारु्मदाशयक लागवड करावी आशण उत्पादनाचे 
लोकशाही पद्धतीने जाशतभेद न करता वाटप कराव े म्हणजेच गशरबानंा न्याय देता येईल अशी डॉ. 
आंबेडकराचंी भशूर्मका होती. 
 

शवशषे म्हणजे, खाजगी उद्यर्मशीलतेला धक्का लागू नये वा व्यस्क्तगत िेरणाचंा संकोच होऊ देता 
कार्मा नये यावर डॉ. आंबेडकरानंी भर शदलेला शदसून येतो. अलीकडच्या काळार्मध्ये रशशया, चीन आशण 
पूवम युरोपीय देशारं्मध्ये ज्या घडार्मोडी चाललेल्या आहेत त्या संदभात, डॉ. आबंडेकराचें शवचार शकती 
दूरगार्मी होते हे लिात घेण्यासारखे आहे. रशशयार्मध्ये तथाकशथत िातंीला ७० वष े होऊन गेल्यावर 
‘पेरेस्त्रोयका’ (पुनरमचना) करण्याची आशण त्यातून पूवी दडपून टाकलेल्या व्यस्क्तगत िेरणानंा िाधान्य 
देण्याची पाळी यावी; यातच डॉ. आंबेडकराचें शवचार कसे भशवष्ट्यवाणीसारखे आहेत त्याचे गर्मक आहे. 
 
समारोप 
 

िस्तुत शोधशनबंधाचा सर्मारोप करताना तीन रु्मदे्द िारु्मख्याने र्माडंावसेे वाटतात : 
 

१. या अथमशास्त्रीय लेखनार्मध्ये डॉ. आंबेडकराचंी लेखनशलैी उत्तरोत्तर सरृ्मद्ध होत गेली हे 
स्पिपणे जाणवते. त्याचंा वाढता आत्र्मशवश्वास त्याचं्या लेखनातून चढत्या िर्माने व्यक्त होतो. आपल्या 
पशहल्या गं्रथार्मध्ये शिशटश राज्यकत्यांकडून भारतीय जनतेवर होणारा अन्याय स्पि करताना सयुस्क्तक 
परंतु इतर तज्ज्ञाचें दाखले देण्यावर त्याचंा भर आहे. र्मात्र शतसऱ्या- ‘शद िॉब्लेर्म ऑफ रुपी’ गं्रथार्मध्ये ते 
स्वतःच घणाघाती टीका करतात. उदाहरणाथम, फाऊलर कशर्मटीच्या अहवालावर टीका करताना ते 
म्हणतात, “हा अहवाल इतराचं्या र्मते त्याचं्या शवितते्तरु्मळे नावाजलेला आहे. र्मार्झ्या र्मते तो त्याच्या 
र्मूखमपणारु्मळे नावाजला जाऊ शकतो.” त्याचंा वाढता आत्र्मशवश्वास ितीत होतो, तो अशा शवधानारं्मधून. 
 

२. डॉ. आंबेडकराचं्या सवम अथमशास्त्रीय लेखनाला एक सुसंगत अशी तत्वज्ञानाची बैठक आहे. 
राज्यससं्थेच्या शवत्त शवषयाचे पशहल्या दोन गं्रथार्मध्ये शववचेन करताना, राज्य ससं्थेच्या शवते्तचे सार्मान्य 
र्माणसाला फायदेशीर ठरू शकेल असे शवकें द्रीकरण करण्यावर त्याचंा भर आहे. त्याचिर्माणे, ‘िॉब्लेर्म ऑफ 
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रुपी’ र्मध्ये चलनव्यवस्थेची र्मीर्मासंा करताना भाववाढीने सार्मान्य र्माणूस होरपळून जाऊ नये, अशा 
िकारच्या चलनव्यवस्थेचा ते पुरस्कार करतात. याचाच अथम, ‘बहुजन शहताय, बहुजन सुखाय’ हा त्याचं्या 
सवम आर्तथक लेखनाचा स्थाशयभाव आहे. 
 

३. डॉ. आंबेडकराचें अथमशास्त्रीय लेखन हे सवम देशाला सर्मोर ठेवनू करण्यात आलेले आहे. 
कोणत्याही एका वगापुरते ते सीशर्मत नाही आशण म्हणनूच, दशलताचें नेते असा त्याचं्यावर शशक्का र्मारून, 
त्याचं्या शवचारधनापासून इतर सवम भारतीय सर्माजाने दूर राहाणे हा त्या राष्ट्रपुरुषाचा अवर्मान आहेच. 
खेरीज देशाच्या दृशिकोणातून ती र्मोठी आत्र्मवचंनाही आहे. 
 

♦♦ 
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डॉ. भालिंंद्र लक्ष्मि मुिगेकर : एर्म. ए., पीएच. डी., व्यवसाय : रु्मबंई शवद्यापीठात कृषी-अथमशास्त्राचे िपाठक. लेखन : र्मराठी व 
इंग्रजी वृत्तपते्र, ‘अथमसवंाद’, ‘जनता’ इत्यादी शनयतकाशलकातूंन आर्तथक, सार्माशजक िश्नावर सातत्याने लेखन, ‘आजचा र्महाराष्ट्र’ या पुस्तकात 
‘र्महाराष्ट्रातील प्रहदु जर्मातवादी राजकारण’ हा िदीघम लेख. राष्ट्रीय पातळीवर अनेक पशरसवंादारं्मधून शोधशनबंध सादर. र्मराठी अथमशास्त्र पशरषद, 
युवक िातंी दल इत्यादी सघंटनाशंी सबंंध. नार्मातंर आंदोलनात तुरंुगवास. 
 
२४ 
 
डॉ. आंबेडकर यािेंं भारतीय शेतीणवर्यक णविंार 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी संपूणम हयातभर भारतातील जाशतव्यवस्थेशवरुद्ध संघषम केला. 
जाशतव्यवस्थेचे ‘शूद्र’ सर्मजले गेलेल्यावंर-शवशषेतः अस्पृश्यावंर शकती वाईट व भयावह पशरणार्म झाले; 
याची-शवस्ताराने चचा करणे इथे अिस्तुत ठरेल. जाशतव्यवस्थेरु्मळे अस्पृश्य सर्माज सत्ता, संपत्ती व िशतष्ठा 
यापंासून वशंचत राशहला, इतकेच नव्हे तर, सुसह्य जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साध्या 
नैसर्तगक र्मानवी अशधकारानंाही पारखा झाला. आंबेडकर स्वतःच अस्पशृ्य म्हणनू जन्र्माला आले. त्यारु्मळे 
त्यानंा जाशतव्यवस्थेचे सर्मूळ उच्चाटण अशभिेत होते. [या सदंभात पाहा : ‘ॲशनशहलेशन ऑफ कास्ट’ बी. आर. आबंेडकर : 
रायप्रटग्ज् ॲन्ड स्पीचेस्, (गव्हमनर्मेंट ऑफ र्महाराष्ट्र, एज्युकेशन शडपाटमर्मेंट, १९७९, खंड १ पृ. २३ ते ९६ यापुढे या सदंभाचा उल्लेख रायप्रटग्ज ॲन्ड 
स्पीचेस असा करण्यात येईल.)] स्वाभाशवकपणे त्यानंी जाशतव्यवस्थेचा सार्माशजक, राजकीय, सासं्कृशतक इत्यादी 
सवम स्तरावंर रु्मकाबला करण्याचे ियत्न केला. अस्पृश्यतेच्या दास्यातून, ‘अस्पृश्याचंी रु्मक्ती’ [‘इर्मॅस्न्सपेशन 
ऑफ द अन्टचेबल्स’ हे आंबेडकरानंी, ‘इस्न्स्टयूट ऑफ पॅशसशफक शरलेशन्स इन कॅनडा’ या ससं्थेला सादर केलेल्या एका शनबंधाचे शीषमक होते. 
१९४३ साली रु्मंबईच्या ठक्कर ॲन्ड कंपनीने ते पुस्तकरूपाने िशसद्ध केले] करणे हे त्याचं्या सवम ियत्नाचें एकर्मात्र उशद्दि होते. 
 

वरील पाश्वमभरू्मीवर, आंबेडकर एक ‘सर्माजिाशंतकारक’ [‘डॉ. बी. आर. आंबडेकर : ए सोशल शरव्होल्युशनरी’ : 
शलर्मये र्मधु, ‘िाईर्म र्मूव्हसम : रोल ऑफ द इनशडस्व्हज्युअल इन् शहस्टरी :’ रेशडअन्ट पस्ब्लशसम, नवी शदल्ली, १९८५] म्हणून र्मान्यता पावणे 
स्वाभाशवक आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या र्मसुदा सशर्मतीचे अध्यि या नात्याने त्यानंी र्महत्त्वपूणम कार्मशगरी 
बजाशवली; त्यारु्मळे गौरवाने त्याचंा ‘घटनेचे शशल्पकार’ असा उल्लखे करण्यात येतो. १९४६ साली त्यानंी 
रंु्मबई येथे ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ या शिैशणक संस्थेची स्थापना करून सर्माजाच्या खालच्या 
थरापयंत उच्च शशिण नेण्याचे र्महत्त्वाचे कायम केले. या संस्थेने रंु्मबईत सकाळची र्महाशवद्यालये सुरू 
केल्यारु्मळे नोकरी करणाऱ्यानंाही र्महाशवद्यालयीन शशिण घेणे शक्य झाले. परंतु आबंडेकर हे स्वतःच एक 
शशिणतज्ज्ञ होते. १९२७ आशण १९३८ साली त्यानंी रंु्मबई शवशधर्मंडळात अनुिरे्म ‘रंु्मबई शवद्यापीठ कायदा 
दुरुस्ती’ व ‘रंु्मबई िाथशर्मक शशिण कायदा दुरुस्ती’ यासंबंधी जी दोन शवधेयके र्माडंली ती; याची साि 
देतात. [रायप्रटग्ज् ॲन्ड स्पीचेस, खंड २ प.ृ ३९ ते ६६] काही काळ त्यानंी राजकीय अथमशास्त्राचे िाध्यापक म्हणून कार्म 
केले. ते स्वतः बॅशरस्टर होते व त्यानंी रंु्मबई उच्च न्यायालयात वशकलीही केली. अशा िकारे शवशवध पलूै 
असलेले असे त्याचें व्यस्क्तर्मत्व होते. 
 

आंबेडकराचं्या संपन्न व्यस्क्तर्मत्त्वाच्या एका र्महत्त्वपूणम पलूैकडे र्मात्र हव ेशततके लि गेले नाही. ते 
एक शनष्ट्णात अथमशास्त्रज्ञ होते. सैद्धाशंतक व व्यावहाशरक आर्तथक िश्न या दोन्हींबाबत त्यानंी अत्यंत दजेदार 
अथमशास्त्रीय लेखन केले आहे. एम्. ए. ची पदवी संपादन करण्यासाठी १९१५ साली त्यानंी कोलंशबया 
शवद्यापीठाला ‘ॲडशर्मशनस्रेशन अँड फायनान्स ऑफ ईस्ट इंशडया कंपनी’ [रायप्रटग्ज् ॲन्ड स्पीचेस, खंड ६ पृ. ७ ते ४८] 
या शवषयावर िबंध सादर केला. १९३२ साली त्याचंा ‘द िॉब्लेर्म ऑफ द रुपी, इटस् ओशरशजन अँड इट्ट्स 
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सोल्यशून’ हा ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉशर्मक्स’ या ससं्थेला डी. एस्सी. साठी सादर केलेला अत्यतं 
र्मौशलक असा गं्रथ िशसद्ध झाला. िस्तुत गं्रथात त्यानंी रुपयाचा शवशनर्मय दर, त्यासंदभात शनर्माण झालेल्या 
सर्मस्या, भारतीय अथमव्यवस्थेवर त्याचे पशरणार्म आशण त्यावरील उपाय याबाबत र्मूलगार्मी सैद्धाशंतक 
र्मीर्मासंा केली आहे. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉशर्मक्सचे सुिशसद्ध अथमशास्त्रज्ञ िा. एडशवन कॅनन यानंी या 
गं्रथास िस्तावना शलशहली आहे. हा गं्रथ इतका र्महत्त्वाचा ठरला की, अवघ्या एक दोन वषातच त्याच्या सवम 
िती संपल्या. १९२५ साली त्याचंा जो दुसरा अत्यतं र्महत्त्वाचा गं्रथ िशसद्ध झाला, तो म्हणजे ‘द इव्होल्यूशन 
ऑफ िोशवस्न्शयल फायनान्स इन शिशटश इशंडया : अ स्टडी इन् द िोशवस्न्शयल शडसेंरलेायझेशन ऑफ 
इंशपशरयल फायनान्स’ [ततै्रव, पृ. ४९ ते ३१२] हा होय. सदर गं्रथ म्हणजे पीएच. डी. पदवी िाप्त करण्यासाठी 
कोलंशबया शवद्यापीठाला त्यानंी सादर केलेला िबधं होय. सदर गं्रथात आंबेडकरानंी स्थाशनक स्वराज्य 
संस्था, राज्य सरकार व कें द्र सरकार याचं्या शवत्तीय व्यवहाराचंी र्मलूगार्मी र्मीर्मासंा केली आहे. कें द्र, राज्य 
व स्थाशनक स्वराज्य संस्था याचं्या उत्पन्नाची साधने कोणती असावीत व त्यानंी कोणत्या गोिींवर खचम 
करावा यासंबधंीचे नीट व सुरेख शदग्दशमन त्यानंी या गं्रथात केले आहे. या गं्रथास िस्तावना शलशहणारे 
कोलंशबया शवद्यापीठातील आंबेडकराचें िाध्यापक व िख्यात अथमशास्त्रज्ञ एडशवन आर. ए. सेशलग्र्मन यानंी 
िस्तुत गं्रथाची थोरवी खालील शब्दातं व्यक्त केली आहे. सेशलग्र्मन म्हणतात, 
 

“(या) िस्तुत शवषयाच्या िशतपादनास श्री. आंबेडकर यानंी फार र्मोठे योगदान केले आहे. या 
योगदानाचे वैशशष्ट्य म्हणजे त्यानंी सादर केलेल्या तपशीलाची वस्तुशनष्ठता आशण त्याचं्या स्वतःच्या देशात 
घडून येत असलेल्या र्महत्त्वपूणम स्स्थत्यंतराचें (घटनेचे) शनष्ट्पिपाती शवश्लेषण हे होय. त्यांच्या अभ्यासातून 
शनघणारे शनष्ट्कषम हे इतर देशानंाही लागू होणार आहेत. याबाबतच्या शसद्धातंाचा इतका तपशीलवार 
अभ्यास, र्मार्झ्या र्माशहतीिर्माणे, दुसऱ्या कुणीही केलेला नाही.” [ततै्रव, पृ. ५६] 
 

शवशषे उल्लखेनीय गोि म्हणजे आबंेडकराचें अथमशास्त्रीय लेखन िारु्मख्याने स्वातंत्र्यपूवम 
कालखंडातील आर्तथक सर्मस्याशंी शनगशडत असूनदेखील त्याचंा दूरदशीपणा व त्याचं्या शवचारातील 
सखोलपणा यारु्मळे त्याचें लेखन देशाच्या काही आर्तथक सर्मस्यावंर अगदी आजही सर्मथमपणे िकाश पाडू 
शकते. 
 

िस्तुत लेखात आंबेडकराचें भारतातील शतेीशवषयक शवचार शवशद करण्याचा ियत्न केला आहे. 
सोयीसाठी लेखातील चचा चार शवभागातं केली आहे. पशहल्या भागात भारतातील धारणिेत्राचे सरासरी 
लहान आकारर्मान, त्यातून शनर्माण झालेले िश्न व ते सोडशवण्यासाठी आबंेडकरानंी सुचशवलेले उपाय 
याचंी चचा केली आहे. दुसऱ्या भागात त्यानंी रंु्मबई शवशधर्मंडळात कोकणातील ‘खोती’ पध्दती रद्द करण्यात 
यावी, यासंबधंी जे शवधेयक र्माडंले त्याचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. लेखाच्या शतसऱ्या भागात 
आंबेडकर यानंा अशभिेत असलेल्या शासकीय सर्माजवादाचा (State Socialism) अपशरहायम भाग म्हणनू 
सारु्मदाशयक शतेीसंबधंीचे त्याचें शवचार र्माडंले आहेत. चौथ्या व सर्मारोपाच्या भागात आबंेडंकराचें 
शतेीसबंंधीचे शवचार कसे शवकशसत होत गेले याचा एक र्मागोवा घेण्याचा जाणीवपूवमक ियत्न आहे. 
 
भारतातील लहान धारिके्षते्र आणि त्यावरील उपाय 
 

‘भारतातील लहान धारणिेते्र आशण त्यावरील उपाय’ (Small Holdings in India and their 
Remedies) हा आबंेडकराचंा लेख म्हणजे भारताच्या शतेीिश्नावरील अत्यंत र्मूलभतू अशा िकारचे भाष्ट्य 
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होय. हा लेख िथर्म १९३८ साली िशसद्ध झाला. त्यानंतरच्या काळात भारतात शतेीिेत्रात अत्यतं र्महत्त्वपूणम 
व गुणात्र्मक असे बदल झाले आहेत. १९५० च्या दशकात शवशवध राज्यानी संर्मत केलेले व अडखळत का 
होईना; कायास्न्वत केलेले जर्मीनसुधारणाशवषयक कायदे, हा पशहला र्महत्त्वाचा बदल होय. तसेच, १९६७-
६८ च्या दरम्यान शतेीिेत्रात झाले ‘हशरत िातंी’ हा दुसरा बदल. परंतु या शठकाणी रु्मद्दार्म नर्मूद करावयाची 
गोि म्हणजे, आंबेडकरानंी िस्तुत लेखात शतेीशवषयक उपस्स्थत केलेले काही र्मूलभतू िश्न आहेत असे 
नसून काही तीव्रतर झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर, त्याचं्या लेखनातील ताजेपणा आशण शवश्लेषणाची 
व्याप्ती व खोली लिात घेता ते सत्तर वषापूवी जेवढे र्मागमदशमक होते शततकेच; प्रकबहुना त्याहीपेिा अशधक 
आज र्मागमदशमक आहेत, असे म्हणणे रास्त ठराव.े 
 

लहान धारणिेते्र ही भारतीय शतेीला भेडसावणारी एक गंभीर सर्मस्या आहेच; परंतु ही लहान 
धारणिेते्र ‘शवखुरलेली’ असल्याने सर्मस्या अशधक शबकट होते. उदाहरणाथम, रंु्मबई इलाख्यात सरासरी 
धारणिेते्र २५-९ एकर, तर पुण्याशजेारच्या प्रपपाला सौदागर येथे अवघे एकदोन एकर एवढेच धारणिेत्र 
होते. [रायप्रटग्ज् अँन्ड स्पीचेस, खंड १, पृ. ४५७] यापेिा अशधक र्महत्त्वाची गोि म्हणजे, ही धारणिेते्र लहान लहान 
तुकड्यातं शवभागली गेली होती. उदाहरणाथम, रत्नाशगरी शजल्ह्यातील अवघ्या वीस गंुठ याचें धारणिेत्र तीन 
तुकड्यातं शवभागलेले, तर ठाणे शजल्ह्यातील एक एकर नऊ गंुठ्याचें धारणिेत्र सहा तुकड्यातं 
शवभागलेले. सवांत कळस म्हणजे, सुरतर्मधील एक एकराचे धारणिेत्र चौदा तुकड्याचें शर्मळून झालेले 
होते. [ततै्रव, पृ. ४५७ ते ५९ या सदंभात रु्मद्दार्म उल्लखे करण्यासारखी, तसेच प्रचतनीय गोि म्हणजे गेल्या काही वषात शवशवध राज्यातं तसेच 
देशाच्या पातळीवर लागवडीखाली सरासरी धारणिेत्राचे आकारर्मान वेगाने कर्मी होत चालले आहे. यासबंंधीची उपलब्ध आकडेवारी पशरशशि १ व 
२ र्मध्ये शदली असून ती नजरेखालून घातली म्हणजे आंबेडकराचं्या दूरदृिीचा ित्यय येतो.] अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील, 
रु्मळातच लहान लहान धारणिेते्र व त्यातही त्याचें शवखंडन यारु्मळे साधनसंपत्तीचा कायमदिपणे उपयोग 
करण्यात अडचण शनर्माण होऊन उत्पादनखचम वाढतो; व पशरणार्मतः उत्पादकता कर्मी होते. अशा िकारे 
शतेी हा सवांत र्मोठा राष्ट्रीय व्यवसाय असल्यारु्मळे एकीकडे त्यावर सवांशधक लोक अवलंबून, तर 
दुसरीकडे शतेीची उत्पादकता कर्मी. फारच लहान धारणिेते्र व त्याचें शवखंडन ही कर्मी उत्पादकतेची 
कारणे असल्याचे र्मानले गेल्यारु्मळे स्वाभाशवकपणे धारणिेत्राचंा आकार वाढशवणे (Enlargement) व 
तुकडेजोड (Consolidation) हेच आपल्याला िाथशर्मक उपाय वाटू लागतात. 
 

नेर्मक्या या पाश्वमभरू्मीवर आपल्याला आंबेडकराचें धारणिेत्राचं्या आकाराशवषयीचे शवचार तपासून 
पाहणे अगत्याचे ठरेल. या सदंभात त्यानंी खालील िश्न उपस्स्थत केले आहेत : 
 

(अ) धारणिेत्राचं्या शवखंडनारु्मळे साधनसंपत्तीचा उपयोग कायमिर्मपणे करण्यात अडचण शनर्माण 
होत असतानाही असे शवखंडन रु्मळातच का होते? 
 

(आ) र्मोठी धारणिेते्र कायमदि व लहान धारणिेते्र अकायमिर्म ही खरोखरच वस्तुस्स्थती आहे 
काय? दुसऱ्या शब्दात सागंावयाचे म्हणजे, ‘शकफायतशीर’ (Economic) धारणिेत्र कसे ठरवायचे? 
 

(इ) भारतातील लहान व शवखुरलेल्या धारणिेत्रारु्मळे शनर्माण झालेल्या सर्मस्येवर अंशतर्म उपाय 
कोणता? 
 

पशहली गोि म्हणजे वारसा हक्क, हे जशर्मनीच्या शवभाजनाचे िरु्मख कारण आहे, या र्मताशी 
आंबेडकर असहर्मत होते. त्याचं्या र्मते जशर्मनीवर पडत असलेला लोकसंख्येचा िचडं भार हेच त्याचे रु्मख्य 
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कारण होय. “शतेी हे उपजीशवकेचे एकर्मात्र साधन असल्यारु्मळे अशजबात नसण्यापेिा लहानसा का होईना; 
पण जशर्मनीचा तुकडा आपल्या स्वाधीन असावा, अशी लोकाचंी धारणा होती.” अशा रीतीने आंबेडकरानंी 
िश्नाच्या रु्मळालाच हात घेतला. त्याचें िशतपादन असे : “जशर्मनीच्या लहान लहान तुकड्यापंासून काही ना 
काही फायदा होणे हेच लहान धारणिेत्राचं्या सर्मस्येचे उगर्मस्थान आहे.” [ततै्रव, पृ. ४७४] हा फायदा तरी का 
होतो? तर उपजीशवकेसाठी फार र्मोठी लोकसंख्या रु्मख्यत्व ेशतेीवर अवलंबून आहे म्हणून. त्यारु्मळे वारसा 
हक्क हे जशर्मनीच्या शवभाजनाचे रु्मख्य कारण नसून शतेीवरील लोकसंख्येचा अर्मयाद भार, हेच त्याचे र्मूळ 
कारण होय. राहणीर्मानाची पातळी कर्मी असते म्हणनू लोक लहान लहान तुकडे करण्याचे पत्करत नसून 
उपजीशवकेचे अन्य कोणतेच साधन नसल्यारु्मळे त्यानंा तसे करणे भाग पडते. थोडासा अशधक शकफातशीर 
असा उपजीशवकेचा दुसरा कोणताही र्मागम उपलब्ध असला तर लोक लहान लहान तुकडे कसण्याचे सोडून 
देतील.” [ततै्रव, पृ. ४७४] 
 

धारणिेत्राचंा आकार वाढशवणे व तुकडेजोड करणे या गोिींना आबंेडकराचंा शवरोध होता, असा 
र्मात्र याचा अथम नव्हे. त्यानंा फक्त एकाच रु्मद्याचे आग्रहाने िशतपादन करावयाचे होते की, शतेीवर 
लोकसंख्येचा िचंड भार असल्यारु्मळे जरी र्मोठी धारणिेते्र तयार केली व तुकडेजोडीचे कार्म यशस्वीपणे 
पार पाडले तरी धारणिेत्राचा एक शवशशि प्रकवा ठराशवक आकार शटकवनू धरणे जवळजवळ अशक्यिाय 
आहे. 
 

यानंतर स्वाभाशवकपणे आबंडेकर स्वतःच उपस्स्थत केलेल्या, ‘शकफायतशीर धारणिेत्र कोणते?’ 
या दुसऱ्या र्महत्त्वपूणम िश्नाकडे वळतात; कारण, शतेीव्यवसायाचे एक उपिर्म म्हणून संघटन करण्याच्या 
दृिीने हा िश्न अत्यंत र्महत्त्वाचा आहे. 
 

िथर्मतः उपभोगाचा (उपभोग घेण्यासाठी पुरेसे उत्पादन होते की नाही हा) शनकष लावनू 
शकफायतशीर धारणिेत्राची व्याख्या करणे, हेच आंबेडकरानंा अर्मान्य होते. [ततै्रव, पृ. ४६६-६८] त्याचं्या र्मते, 
“शतेी हा उत्पादनाचा उपिर्म (Enterprise in Production) असल्यारु्मळे उपभोगाचा शनकष लावनू 
शकफायतशीर धारणिेत्र ठरशवणे ही रु्मळातच चकू ठरेल. [ततै्रव, पृ. ४६०] स्वाभाशवकपणे, शकफायतशीर 
धारणिेत्राची व्याख्या उत्पादनाचा शनकष लावनूच केली जावी असा त्याचंा आग्रह होता. या संदभात त्याचें 
िशतपादन असे : “शतेी हा उत्पादनाचा उपिर्म असल्यारु्मळे र्मोठी वा लहान धारणिेते्र अशी गोि असू 
शकत नाही. शतेकऱ्याचं्या दृिीने त्याचं्याकडील धारणिेत्र लहान प्रकवा र्मोठे ठरणे, ही गोि र्मशागत 
करण्यासाठी आवश्यक असलेले इतर उत्पादक घटक त्याला उपलब्ध आहेत की नाहीत; यावर अवलंबून 
असते; कारण वर नर्मूद केल्यािर्माणे शतेी हा उत्पादनाचा उपिर्म आहे. केवळ जशर्मनीचे आकारर्मान ही 
अथमशास्त्रीयदृष्ट्या शनरथमक संकल्पना आहे. त्यारु्मळे अथमशास्त्रीय पशरभाषेत र्मोठी धारणिेत्र शकफायतशीर व 
लहान अशकफायतशीर असतात, असा युस्क्तवाद चूक ठरण्याची शक्यता आहे. खरे पाहता, धारणिेते्र 
शकफायतशीर की अशकफायतशीर ही गोि शदलेल्या धारणिेत्राची र्मशागत करण्यासाठी आवश्यक असलेले 
इतर उत्पादक घटक योग्य िर्माणातत उपलब्ध आहेत वा नाहीत यावर अवलंबून असते. या दृिीने शवचार 
करता, लहान धारणिेत्र र्मोठ्या धारणिेत्रािर्माणेच शकफायतशीर असू शकते. र्मशागत करण्यासाठी 
आवश्यक असलेले जशर्मनीसकट सवम उत्पादक घटक योग्य िर्माणात उपलब्ध आहेत प्रकवा कसे हाच या 
संदभात खरा र्महत्त्वाचा िश्न आहे.” [ततै्रव, पृ. ४६८] त्यारु्मळे आंबेडकराचं्या र्मते शकफायतशीर धारणिेत्र 
म्हणजे जर्मीन, भाडंवल व श्रर्म हे सवम उत्पादक घटक इितर्म (Optimum) िर्माणात उपलब्ध असणे होय; 
कारण तसे झालेच तरच एक उत्पादक घटक (जर्मीन, भाडंवल व श्रर्म) इतर घटकाचं्या साहाय्याने 
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अशधकतर्म योगदान करू शकतो. [ततै्रव, पृ. ४६८] अशा तऱ्हेने शकफायतशीर धारणिेते्र म्हणजे नुसते जशर्मनीचे 
आकारर्मान नसून, धारणिेते्र आशण कायमदि र्मशागत करण्यासाठी आवश्यक असलेली इतर सार्मग्री याचंा 
इितर्म शर्मलाप होय. [ततै्रव, पृ. ४७०] त्यारु्मळे अथातच लहान धारणिेते्र ही शतेीची सर्मस्या नसून भाडंवल व 
तज्जन्य साधनसार्मग्रीचा तुटवडा ही खरी सर्मस्या आहे. दुसऱ्या शब्दात सागंावयाचे म्हणजे, धारणिेत्राचें 
आकारर्मान र्मोठे करणे हा भारतातील शतेीसर्मस्येवर उपाय नसून भाडंवल व तत्सर्म साधनसार्मग्रीची 
उपलब्धता वाढशवणे हा खरा उपाय आहे. बचतीतूनच भाडंवलशनर्तर्मती होते, आशण शजथे शजथे (ज्या ज्या 
िेत्रात) अशतशरक्त उत्पादन असते; शतथे शतथे बचत केली जाते, ही राजकीय अथमशास्त्रातील सवमर्मान्य गोि 
आहे.” [ततै्रव, पृ. ४७२ अथात शकफायतशीर धारणिेत्र ठरशवताना तंत्रशवज्ञान, हवार्मान, जशर्मनीचा कस, पावसाचे िर्माण, प्रसचनाची सोय 
इत्यादी सवम गोिी शवचारात घेणे आवश्यक आहे.] 
 

अशा तऱ्हेने आंबेडकराचं्या र्मते, भारतातील शतेीर्मधून अशतशरक्त उत्पादन न झाल्यारु्मळे (होत 
नसल्यारु्मळे) भाडंवलाचा तुटवडा शनर्माण होणे, ही शतेीची खरी सर्मस्या आहे. त्यारु्मळे र्मशागत करताना 
श्रर्माचा अवाजवी उपयोग करणे अपशरहायम होऊन बसते. दुसरी गोि म्हणजे लागवडीखालील िेत्र फार 
र्मोठे (वाटत) असले तरी देशातील एकूण लोकसंख्येचा शवचार करतात तसे अपुरेच म्हणाव े लागेल. 
उदाहरणाथम, १८९५ र्मध्ये भारतात लागवडीखाली जशर्मनीचे दरडोई िर्माण अवघे एक एकर इतकेच होते; 
याउलट इटलीर्मध्ये हेच िर्माण १·७५ एकर, िान्सर्मध्ये २·३० एकर, आयलंडर्मध्ये ३·३० एकर, रशशयात 
५·६० एकर तर अरे्मशरकेत ८·९० एकर असे होते. [ततै्रव, पृ. ३९४ वरील तक्ता पाहावा.] शतेीिेत्रातील फार र्मोठी 
लोकसंख्या व ित्यि लागवडीखालील जशर्मनीचे अत्यल्प िर्माण यारु्मळे स्वाभाशवकपणे शतेीिेत्रातील काही 
लोकसंख्या वाजवीपेिा अशधक (Superfluous) व बेकार (Idle) राहाते,” असे आंबेडकराचें िशतपादन 
होते. याचा अथम, असे श्रशर्मक ित्यिात कोणतेही उत्पादक कार्म करीत नसतात. [ततै्रव, पृ. ४७३] अशा िकारे 
सुिशसध्द अथमशास्त्रज्ञ रॅगनर नक्सम यानंी ‘िच्छन्न बेकारी’ची (Disguised Unemployment) संकल्पना 
र्माडंण्यापूवी सुर्मारे ३५ वष े अगोदर आंबेडकरानंी वाजवीपेिा अशधक रोजगाराची’ (Superfluous 
Employment) संकल्पना र्माडंली होती. नक्सम याचंी ‘िच्छन्न बेकारी’ ची कल्पना व आंबेडकरानंा अशभिेत 
असलेली ‘वाजवीपेिा अशधक रोजगारा’ ची संकल्पना आशयाच्या दृिीने एकच आहेत. 
 

परंतु आंबेडकर याच्याही पढेु जातात. ते ‘बेकार श्रर्म’ व ‘बेकार भाडंवल’ यार्मधील फरक स्पि 
करतात. ते म्हणतात : “भाडंवल अस्स्तत्वात असते, परंतु श्रर्म शजवतं (जगत) असतात.” ते पुढे म्हणतात, 
“भाडंवल जेव्हा उपयोगात नसते तेव्हा ते काही शनर्माण करीत नाही, परंतु अशा वळेी (त्याची देखभाल 
करण्यासाठी) त्याच्यावर फार खचम करावा लागत नाही. [रायप्रटग्ज् ॲन्ड स्पीचेस्; पूवोक्त पृ. ४७४] श्रर्माच्या बाबतीत 
तसे नाही. त्याच्याकडून शर्मळशवणे होवो वा न होवो, त्याचं्या उपभोगावर खचम हा करावाच लागतो.” या 
शववचेनावरून ते असा शनष्ट्कषम काढतात की, बेकार श्रर्म म्हणजे एक सार्माशजक ‘संकट’ होय. कारण, 
राष्ट्रीय उत्पन्नात योगदान करण्याऐवजी अशा बेकार श्रर्मारुं्मळे अगोदरच तुटपुजें असलेले अशतशरक्त उत्पन्न 
(ज्याचा उपभोग बचतीसाठी व्हावयाचा असतो) अशधकच अत्यल्प होतो व अशा िकारे भाडंवलशनर्तर्मतीच्या 
िशियेत अडथळा शनर्माण होतो. 
 

परंतु सर्मजा, उत्पादन वाढशवण्यासाठी अशधकाशधक भाडंवल व तत्सर्म साधनाचंा वापर करून 
सद्यन र्मशागत (Intersive Cultivation) केल्यास पूवीपेिाही कर्मी श्रर्माचा वापर होऊन अनावश्यक श्रर्माचे 
िर्माण वाढणार नाही काय? (दुसऱ्या शब्दात, िच्छन्न बेकारीची सर्मस्या अशधक तीव्र होणार नाही काय?) 
आंबेडकरानंा या सर्मस्येची कल्पना असल्याचे शदसते. ते म्हणतात, “शकफायतशीर करण्यासाठी जरी 
आपण सध्याची धारणिेते्र र्मोठी करून भाडंवल व तत्सर्म साधने आवश्यक त्या िर्माणात उपलब्ध केली तरी 
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त्यारु्मळे बेकार श्रर्माचें िर्माण वाढून सर्मस्या अशधकच शबकट होईल. असे होण्याचे िरु्मख कारण म्हणजे, 
पारंपशरक पद्धतीच्या शतेीपेिा भाडंवलदारी शतेीपद्धतीत रु्मळातच कर्मी श्रर्माची आवश्यकता असते.” [ततै्रव, 
पृ. ४७५] 
 

र्मग अशा चर्मत्काशरक (पेचिसंगर्मय) पशरस्स्थतीवर र्मात करण्यासाठी उपाय तरी कोणता? 
‘उद्योगीकरण’ (Industrialisation) हे आंबेडकरानंी या िश्नाला शदलेले शनःसशंदग्ध उत्तर होय. त्याचं्या 
र्मते, उद्योगीकरणाचे सचंयी (Cumulative) लाभ होतात. पशहला (आशण सवांत र्महत्त्वाचा) फायदा असा 
की, त्यारु्मळे शतेीिेत्रातील अनावश्यक व बेकार श्रर्मउत्पादक, अशा शबगर शतेीिेत्रात सार्मावनू घेतले 
गेल्यारु्मळे अशा श्रर्मानंा यापढेु दुसऱ्याचं्या श्रर्मावर (शर्मळकतीवर) उपजीशवका करण्याचे कारण उरणार 
नाहीच. परंतु यापढेु ते स्वतःच्या िशतपाळासाठी (आवश्यक) उत्पादन करून राष्ट्राच्या अशतशरक्त उत्पन्नात 
भर घालण्याचे कार्म करतील. दुसरी गोि अशी की, जशर्मनीपासून शर्मळणारा (तथाकशथत) फायदा संपुिात 
येऊन जशर्मनीवरील भार कर्मी होईल. पशरणार्मतः जशर्मनीचे शवभाजन व शवखंडन करण्याच्या िवृत्तीस 
(गरजेला) आळा बसेल. शवेटी, जशर्मनीवरील लोकसखं्येचा भार कर्मी झाला व भाडंवल आशण तत्सर्म 
साधनाचंा र्मशागतीर्मध्ये वाढता वापर होऊ लागला, तर र्मोठी धारणिेते्र शनर्माण करण्याची आपोआपच 
गरज शनर्माण होईल; नव्हे, धारणिेते्र र्मोठी करावीच लागतील. [ततै्रव, पृ. ४७७] 
 

अशा तऱ्हेने आंबेडकराचं्या र्मते ‘भारतातील शतेीचे िश्न सोडशवण्याचा उद्योगीकरण हा एकच 
खात्रीलायक उपाय होय.’ [ततै्रव, पृ. ४७७] 
 
सहकारी शेती 
 

भारतातील शतेीची सर्मस्या सोडशवण्याचा एक र्मागम म्हणून आंबेडकरानंी सहकारी शतेीचाही 
पुरस्कार केलेला शदसतो. 
 

ऑक्टोबर, १९२७ र्मध्ये श्री. एफ. जी. एच. ॲन्डरसन यानंी रंु्मबई कायदेर्मंडळात ‘अल्पभधूारक 
र्मदत शवधेयक’ (Small Holders Relief Bill) र्माडंले. [रायप्रटग्ज ॲन्ड स्पीचेस, खंड २, पृ. १२९ ते १३] 
 

‘शवखुरलेली धारणिेते्र’ व अशा ‘धारणिेत्राचें लहान आकारर्मान’ या रंु्मबई राज्यातील 
शतेीव्यवसायाला भेडसावणाऱ्या दोन सर्मस्यावंर उपाययोजना सुचशवणे हा िस्तुत शवधेयकाचा उदे्दश होता. 
अथातच या सर्मस्यावंर उपाय म्हणून श्री. ॲन्डरसन याच्या शवधेयकात दोन तरतुदी सुचशवण्यात आल्या 
होत्या. पशहली म्हणजे स्थावर (िारु्मख्याने जर्मीन) र्मालर्मते्तच्या शवभाजनावर शनयंत्रण. यारु्मळे वारसा 
हक्कानुसार एका ठराशवक आकारापलीकडे जशर्मनीचे तुकडे पडणार नाहीत; व दुसरी एकसंघ धारणिेत्राची 
शविी. [ततै्रव, पृ. १३०] 
 

आंबेडकरानंी िस्तुत शवधेयकावर घणाघाती हल्ला केला. “भारतातील लहान धारणिेते्र आशण 
त्यावरील उपाय” या लेखातील वर शवस्ताराने र्माडंलेल्या त्याचं्या र्मताचंा त्यानंी जोरदार पुनरुच्चार केला. 
केवळ धारणिेत्राचे आकारर्मान वाढवनू ते ‘शकफायतशीर’ करता येत नाही, तर त्यासाठी आवश्यक 
असलेल्या इतर शनशविींचा (Inputs) शवशषेतः भाडंवलाचा योग्य पुरवठा होणे अत्यावश्यक आहे, हा 
त्याचं्या युस्क्तवादाचा अथातच रु्मख्य आशय होता. भाडंवलाचा तुटवडा ही भारतीय शतेीची रु्मख्य सर्मस्या 
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आहे, या आपल्या िशतपादनाचे गाभंीयम पटवनू देताना त्यानंी उपरोधाने “िचशलत धारणिेते्र अशधक लहान 
आकारर्मानाची केली पाशहजेत” असाही पूवी न केलेला युस्क्तवाद केला. [ततै्रव, पृ. १३०] 
 

धारणिेत्राचें शवभाजन थाबंशवण्यासाठी श्री. ॲन्डरसन यानंी सुचशवलेल्या उपायाचंा स्वीकार केला, 
तर शतेीवर अवलंबून असलेले असखं्य लोक भरू्मीहीन होऊन त्याचें दैन्य व दाशरद्र्य अशधक वाढेल, असे 
आंबेडकराचें िशतपादन होते. वारसा हक्कारु्मळे लहानसा का होईना, परंतु वशडलाचं्या स्थावर र्मालर्मते्तत 
(जशर्मनीत) रु्मलानंा सर्मान शहस्सा शर्मळतो आशण उपजीशवकेचे अन्य कोणतेही साधन नसल्यारु्मळे जशर्मनीचा 
असा लहानसा तुकडादेखील र्महत्त्वपूणम ठरतो. त्यारु्मळे प्रहदू कायदा अत्यंत सदोष असूनही वारसा 
हक्काच्या तरतुदीरु्मळे तो लोकानंा फारच उपकारक ठरला असल्याचे आंबेडकरानंी साशंगतले. ते म्हणतात, 
“प्रहदू धर्मारु्मळे सार्माशजक आशण धार्तर्मक सते्तची र्मूठभर लोकाचं्या (उच्चवणीयाचं्या) हातात कें द्रीकरण झाले 
आहे. पशरणार्मतः फार र्मोठा सर्माज हा कायर्मचा गुलार्मशगरीत शखतपत पडला आहे. अशा या गुलार्मशगरीत 
त्याचें शजणे जर थोडेफार सुसह्य झाले असेल तर ते केवळ वारसा हक्काच्या प्रहदू कायद्यारु्मळे होय; कारण 
त्यारु्मळे (वारसा हक्काच्या तरतुदीरु्मळे संपत्तीचे शवभाजन होत गेले व) र्मातब्बर लोकाचं्या हातात सत्ता व 
संपत्तीचे कें द्रीकरण होण्यास आळा बसला. सार्माशजक गुलार्मशगरीत आर्तथक गुलार्मशगरीची भर नको. ते 
सार्माशजकदृष्ट्या रु्मक्त नसले, तरी कर्मीत कर्मी त्यानंा आर्तथकदृष्ट्या तरी रु्मक्त असू देत.’ त्यारु्मळे 
वशडलोपार्तजत सपंत्तीचे न्याय्य व सर्मान वाटप करणाऱ्या वारस हक्काच्या कायद्यावर कोणत्याही िकारची 
र्मयादा घालणे याला र्माझा शवरोध आहे.” [ततै्रव, पृ. १३०-३१] 
 

श्री. ॲन्डरसन याचं्या शवधेयकानुसार एका शवशशि आकाराच्या धारणिेत्राखालील धारणिेत्र 
कसणाऱ्या शतेकऱ्यास शशिेची तरतूद होती; तसेच छोया आकाराची धारणिेते्र अस्स्तत्वात आणण्यास 
िशतबधं करण्यात आला होता. अशा िकारे सपंत्तीच्या अशधकारावरच गदा येणार होती. आंबेडकराचं्या र्मते, 
“अशा िकारच्या तरतुदींचा उदे्दश जशर्मनीची शासकीय र्मालकी व शासकीय व्यवस्थापन शनर्माण करणे हा 
असता; तर संपत्तीच्या अशधकाराचा संकोच होण्याबाबत प्रचता करण्याचे कारण नव्हते. परंतु िस्तुत 
तरतुदीरु्मळे काही जर्मीनदाराचंी भरभराट होणार होती व त्याचंी प्रकर्मत र्मात्र इतरानंा द्यावी लागणार 
होती.” [ततै्रव, पृ. १३३] आंबडेकराचंा युस्क्तवाद स्पि होता. एकदा धारणिेत्र एका शवशशि वा ठराशवक 
आकाराचे असले पाशहजे अशी कायदेशीर तरतूद केली, की छोया शतेकऱ्यानंा आपल्या जशर्मनी र्मोठ्या 
शतेकऱ्यानंा शवकल्याशशवाय पयाय राहाणार नव्हता आशण पशरणार्मतः छोटे शतेकरी अपशरहायमपणे भरू्मीहीन 
शतेर्मजूर होणार होते. 
 

शवखुरलेल्या व (लहान) धारणिेत्राचं्या या सर्मस्येवर आंबेडकरानंी सहकारी शतेीचा उपाय 
सुचशवला. ते म्हणतात, “एका शवशशि आकाराचंी सहकारी शतेे अस्स्तत्वात आणल्यास आपल्याला (श्री. 
ॲन्डरसन याचं्या) िस्तुत शवधेयकात अशभिेत असलेली उशद्दिे साध्य करता येतील. रु्मख्य म्हणजे 
आपल्याला छोया शतेकऱ्यानंा त्याचं्या शवनाशापासून वाचशवता येईल. सहकारी शतेीरु्मळे शतेकऱ्याचं्या 
जशर्मनीवरील र्मालकी हक्क अबाशधत राहील. अथात लागून असलेल्या धारणिेत्राला/ना जोडल्याशशवाय 
त्याला आपले धारणिेत्र कसण्याची रु्मभा असणार नाही. अशा तरतुदींरु्मळे (सहकारी शतेीचे) 
लागवडीखाली एकूण जर्मीन िर्माशणत आकारर्मानाइतकी प्रकवा त्याहूनही जास्त होईल.” 
 

थोडक्यात त्याचं्या िशतपादनाचाच आशय असा होता की, “सहकारी शते जसे र्मोठ्या 
आकारर्मानाचे असेल, तसेच ते एकसधंही असेल.” [ततै्रव, पृ. १३४] 
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खोती पद्तीिंा अतं 
 

१७ सप्टेंबर १९३७ रोजी आंबेडकरानंी रंु्मबई कायदेर्मंडळात ‘खोती’ पध्दत रद्द करण्याशवषयी 
शवधेयक र्माडंले. ‘खोती’ पद्धत ही रंु्मबई इलाख्यातील शकरकोळ स्वरूपाची भधूारणा पध्दत असून ‘खोती’ 
ही रत्नाशगरी, ठाणे व कुलाबा (रायगड) शजल्ह्याचं्या काही भागात िचशलत होती. ‘खोती’ आशण 
सवमसाधारण ‘रयतवारी’ भधूारणा पद्धतीर्मध्ये फरक असा की, ‘रयतवारी’ पद्धतीर्मध्ये शासन व जर्मीन 
कसणारे याचं्यात ित्यि सबंधं असून शासनाला शतेसारा भरण्याची जबाबदारी जर्मीन कसणाऱ्यावर असे. 
याउलट, खोती पद्धतीर्मध्ये शतेसारा गोळा करण्यासाठी शासनाने ‘खोता’ंची शनयुक्ती केलेली असे. या 
पद्धतीर्मध्ये जर्मीन कसणाऱ्याला (कुळाला) ‘कशनष्ठ’ भधूारक व खोताला ‘वशरष्ठ’ भधूारक असे संबोधले 
जाई. अशा िकारे ‘खोती’ पद्धत ही काही िर्माणात उत्तर भारतात िचशलत असलेल्या जर्मीनदारी पद्धतीशी 
शर्मळतीजुळती होती. 
 

वर उल्लेख केल्यािर्माणे ‘खोती’ पद्धतीर्मध्ये भधूारकाकंडून शतेसारा गोळा करून त्याचा काही 
शहस्सा शासनाच्या शतजोरीत भरण्याची जबाबदारी ‘खोत’ या व्यक्तीकडे असे. एकदा शतेसाऱ्यापैकी 
ठराशवक रक्कर्म शासकीय शतजोरीत भरणा करून झाली की, भधूारकाशंी वाटेल तसे वतमन करण्याचे 
खोताला स्वातंत्र्य असे. ‘खोत’ या स्वातंत्र्याचा सरासपणे दुरुपयोग करीत आशण भधूारकावंर सवम िकारचा 
जुलूर्म करीत. पशरणार्मी भधूारकाचंी आर्तथक पशरस्स्थती अगदी हलाखीची होई. त्यारु्मळे अथातच 
भधूारकारं्मध्ये असतंोष खदखदू लागला. ते ‘खोती’ पद्धत नि करण्याची र्मागणी करू लागले. ‘खोत’ व 
भधूारक याचं्यातील सबंंध इतके शवकोपाला गेले की, भधूारकानंी तीन खोतानंा ठार र्मारले. अशा रीतीने 
‘खोती’ पद्धतीरु्मळे रंु्मबई इलाख्याच्या एका भागातील शातंता धोक्यात आली. या पाश्वमभरू्मीवर ‘खोती’ 
पद्धती लवकरात लवकर नि करण्याची आंबेडकरानंी र्मागणी केली. 
 

‘खोती अंताचे’ शवधेयक सादर करून भधूारकाचं्या शोषणाला र्मूठर्माती देण्याचा आंबेडकराचंा 
ियत्न होता. तसेच, ‘खोती’ अंतारु्मळे शासन व भधूारक याचंा ित्यि सबंंध िस्थाशपत होणार होता. र्मात्र 
असे असूनही खोतानंा वाजवी स्वरूपाची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी तरतूद आंबेडकरानंी 
आपल्या शवधेयकात केली होती. आंबेडकराचें ‘खोती’ अतंाचे शवधेयक म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात 
करण्यात आलेल्या जर्मीनसुधारणाशवषयी कायद्याची नादंीच होय. 
 
सामुदाणयक शेती आणि शासकीय समार्वाद 
 

आंबेडकरानंी अस्पृश्याचंा उद्धार हेच आपले जीशवतकायम र्मानले व त्यासाठी त्यानंी आपली सवम 
शक्ती पणास लावली, कारण सर्माजजीवनाच्या सवम िेत्रात अस्पृश्याचें अतोनात व अव्याहत शोषण झाले 
होते. र्मात्र असे असले तरी त्यानंी फक्त अस्पृश्याचं्याच वदेनाचंा शवचार केला, असे म्हणणे चूक ठरेल. 
त्याचंा शोषणाला शवरोध होता. त्यारु्मळे त्याचें शवचारशवश्व अस्पृश्यापंुरतेच सीशर्मत नव्हते; तर सवमच शोशषत-
पीडीत जनतेचा त्यात सर्मावशे होता. याची शकतीतरी उदाहरणे देता येतील. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे 
वर ज्याचा उल्लखे झाला आहे ते रंु्मबई शवशधर्मंडळात सादर केलेले ‘खोती अंताचे’ शवधेयक सारु्मदाशयक 
शतेीचा त्यानंी केलेला पाठपरुावा हे त्याचे दुसरे उदाहरण म्हणून सागंता येईल. आता याशवषयीच्या त्याचं्या 
शवचाराचंा परार्मशम घेऊ. 
 



 
अनुक्रमणिका 

‘ऑल इशंडया शडे्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’ च्या वतीने आबंडेकर यानंी १९४६ साली घटना सशर्मतीला 
एक र्मसुदा सादर केला होता. ‘राज्ये आशण अल्पसंख्याक’ (States and Minorities) या नावाने िशसद्ध 
असलेल्या या र्मसुद्यात जशी अल्पसंख्याकाचं्या आशण शवशषेतः अस्पृश्याचं्या संरिणाची एक योजना अतंभूमत 
होती; तसाच स्वतंत्र भारताच्या एकूण आर्तथक पुनरमचनेचा आराखडाही सादर करण्यात आला होता. सदर 
योजनेचा थेट राजकीय लोकशाहीच्या स्वरूपाशीच सबंधं होता. 
 

राजकीय लोकशाही ही रु्मख्यतः चार र्मूलभतू िरे्मयावंर आधारलेली असल्याची आंबेडकराचंी 
धारणा होती. [रायप्रटग्ज ॲन्ड स्पीचेस, खंड १, पृ. ४०९] ती अशी : 
 

१. व्यक्ती हे एक स्वयंभ ूर्मूल्य आहे. 
 

२. व्यक्तीला काही; शहरावनू घेता येणार नाहीत असे र्मलूभतू अशधकार असतात आशण राज्यघटनेने 
अशा अशधकाराचंी हर्मी शदलीच नाही. 
 

३. कोणत्याही िकारचा फायदा व लाभ यासाठी व्यक्तीला आपला घटनात्र्मक अशधकार गर्मवावा 
लागता कार्मा नये. 
 

४. दुसऱ्यावर हुकुर्मत गाजशवता येईल अशा िकारची कोणतीही सत्ता (अशधकार) शासनससं्थेने 
खाजगी व्यक्तीला देता कार्मा नये. 
 

राजकीय लोकशाहीचा अशा िकारचा आशय अशभिेत असल्यारु्मळे सर्माजाच्या आर्तथक व्यवहारात 
शासनसंस्थेचा अगदी कर्मीत कर्मी हस्तिेप असावा असा युस्क्तवाद करणाऱ्या घटनातज्ज्ञाशंी आबंेडकराचें 
र्मतभेद होते. शासनससं्थेपासून जे रु्मक्त असते ते स्वातंत्र्य; अशी जरी त्याचंी धारणा असली, तरी राजकीय 
लोकशाहीचा गंभीरपणे शवचार करणाऱ्या अभ्यासकासंर्मोर ते लगेचच एक र्मूलभतू िश्न उभा करतात. ते 
म्हणतात, “कुणाचे स्वातंत्र्य? आशण कशासाठी स्वातंत्र्य?” 
 

दुसऱ्या शब्दात सागंावयाचे म्हणजे, राजकीय लोकशाही ित्यि कृतीत आणण्यासाठी शतला 
आर्तथक लोकशाहीची जोड असलीच पाशहजे, असे आंबडेकराचें आग्रही िशतपादन होते. त्यासाठी त्यानंी 
आर्तथक िेत्रात शासनसंस्थेच्या हस्तिेपाचा पुरस्कार केला. त्याचें म्हणणे असे की, जर शासनसंस्थेने 
सर्माजातील आर्तथक व्यवहाराचें शनयर्मन केले नाही; तर खाजगी र्मालकानंा ते करावचे लागेल. अशा 
पशरस्स्थतीत खाजगी र्मालक स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग दुसऱ्यावर अशधसत्ता गाजशवण्यासाठी करतील. 
जर शासनसंस्थेने आर्तथक िेत्रात हस्तिेप करून त्यावर शनयंत्रण ठेवले नाही तर जर्मीनदार कुळावर जबर 
खंड बसशवतील आशण भाडंवलदार कार्मगाराचें कार्माचे तास वाढवनू वतेन कर्मी करण्यासाठी आपले 
स्वातंत्र्य कार्मी आणतील. अशा िकारे शववचेन करून आंबेडकर म्हणतात, “शासनससं्थेच्या 
हस्तिेपापासून स्वातंत्र्य; हे खाजगी र्मालकाचं्या हुकुर्मशाहीचे दुसरे नाव होय.’ [ततै्रव, पृ. ४१०] 
 

आर्तथक लोकशाहीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आंबडेकरानंी आर्तथक िेत्रात आशण शवशषेतः 
उद्योग व शतेीिेत्रात, शासनससं्थेच्या हस्तिेपाचे सर्मथमन केले. त्या अनुषंगाने त्याचं्या सारु्मदाशयक 
शतेीशवषयक शवचाराचंा र्मागोवा घेणे उशचत ठरेल. 



 
अनुक्रमणिका 

‘राज्ये आशण अल्पसंख्याक’ या र्मसुद्यात शववचेन केल्यािर्माणे, शतेी हा ‘शासकीय उद्योग’ असावा 
असे आबंेडकराचें र्मत होते. र्मूलभतू उद्योग आशण शवर्मा यािर्माणे सवम जर्मीन शासनाने स्वतःच्या ताब्यात 
घ्यावी अशी त्याचंी शशफारस होती. र्मग अशी जर्मीन खाजगी व्यक्तीच्या र्मालकीची असो, कुळे म्हणून असो, 
की त्याचं्याकडे ती जर्मीन गहाण असो. र्मात्र ज्याचं्याकडून जर्मीन घेतली जाईल त्यानंा योग्य ती 
नुकसानभरपाई शदली जावी, याबद्दल त्याचंा आग्रह होता. शासनाने जर्मीन ताब्यात घेतल्यानंतर शतचे 
ठराशवक आकाराचे भाग करून ते गावातील रशहवाश्यानंा खालील अटींवर कसण्यासाठी द्यावते : 
 

(अ) सारु्मदाशयक शतेीबाबत शासनाने तयार केलेले अशधशनयर्म व र्मागमदशमक तत्त्व ेयानुसार शते 
कसण्यात याव.े 
 

(आ) जात व तत्सर्म कोणत्याही गोिींच्या आधारे गावकऱ्यारं्मध्ये भेदभाव न करता सवांना 
सारु्मदाशयक शतेीर्मध्ये सार्मावनू घेतली जाईल. असे झाले की कुणीही जर्मीनदार असणार नाही आशण 
कुणीही कूळ असणार नाही आशण कोणीही शतेर्मजूर असणार नाही. 
 

(इ) शतेी उत्पादनातून शासनाला योग्य तो शहस्सा देऊन झाल्यावर उरलेले उत्पादन जर्मीन 
कसणाऱ्या गावकऱ्यानंी आपापसात वाटून घ्याव.े 
 

याबाबत शासनाला खालील अशधकार असतील : 
 

१. शतेी उत्पादनावर शतेसारा, जर्मीनदारानंा द्यावयाची नुकसानभरपाई व शासनाने पुरशवलेल्या 
भाडंवलाचा वापर यासाठी कर बसशवणे; आशण 
 

२. सारु्मदाशयक शतेीच्या अटींचा भगं करणाऱ्या वा अन्य कोणत्याही िकारे सारु्मदाशयक शतेीच्या 
तत्त्वानंा बाधा आणणाऱ्या सभासदानंा योग्य ती शशिा फर्माशवणे. [ततै्रव, पृ. ३९६-९७] 
 

आंबेडकरानंी या योजनेला ‘शासकीय सर्माजवाद’ (State Socilaism) असे नाव शदले. इतकेच 
नव्हे तर, सदर योजना शक्यतो लवकर-परंतु कोणत्याही पशरस्स्थतीत राज्यघटना अस्स्तत्वात आल्यापासून 
दहा वषांच्या आत अर्मलात आणण्यात यावी, अशी त्याचंी शशफारस होती. 
 

वरील शववचेनावरून एक गोि स्पि होते की, आंबेडकराचं्या र्मते (सर्माजाचा) आर्तथक ढाचा हा 
राज्यघटनेचा अशवभाज्य भाग असावा. त्यानंा असे का वाटे? त्याचंा युस्क्तवाद असा : संसदीय 
लोकशाहीर्मध्ये कायदा करण्याचे कायम अथातच शवशधर्मंडळ करणार. अशा वळेी शासकीय सर्माजवादाची 
िशतष्ठापना करण्याचे कायमही अथातच शवशधर्मंडळ करणार. त्यारु्मळे शासकीय सर्माजवादाची िशतष्ठापना 
करण्याचे कायम शवशधर्मंडळाने सवमसाधारण कायद्यानुसार (Ordinary Law) पार पाडले व (यदाकदाशचत) 
जर शासकीय सर्माजवादाला शवरोध असलेला राजकीय पि सत्तारूढ झाला तर तो पि शासकीय 
सर्माजवाद रद्दबातल करू शकेल. शासकीय सर्माजवाद ही तर कायर्मचीच व्यवस्था हवी. त्यासाठी दुसरा 
एकरे्मव पयाय म्हणजे हुकुर्मशाही. परंतु हुकुर्मशाहीत लोकशाहीला थारा नाही. 
 

या पाश्वमभरू्मीवर आंबेडकर खालील शनष्ट्कषम काढतात : 



 
अनुक्रमणिका 

 “हुकुर्मशाहीशवरशहत व संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत शासकीय सर्माजवाद कायास्न्वत कसा 
करावयाचा, ही खरी सर्मस्या आहे. यावर संसदीय लोकशाही कायर्म ठेवणे व राज्यघटनेनुसार 
(घटनात्र्मक तरतुदीनुसार) शासकीय सर्माजवादाला शवरोध असलेल्या एखाद्या पिाला संसदेत बहुर्मत 
िाप्त झाले तरी शासकीय सर्माजवादाची योजना रद्द करणे, शतच्यात फेरफार करणे वा संकोच करणे शक्य 
होणार नाही. केवळ अशा रीतीनेच शासकीय सर्माजवाद सासंदीय लोकशाही आशण हुकुर्मशाहीस नकार ही 
शतन्ही उशद्दिे साध्य करता येतील.’ [ततै्रव, पृ. ४१२ या सदंभात आंबेडकरानंी १९५२ सालच्या सावमशत्रत शनवडणुकीसाठी ‘शडे्युल्ड 
कास्टस् फेडरेशन’ या आपल्या पिाचा तो जाहीरनार्मा तयार केला, तो पाहणे उद् बोधक ठरेल. सदर जाहीरनाम्यात त्यानंी ‘शतेीची उत्पादकता 
वाढशवण्यासाठी शतेीर्मध्ये याशंत्रकीकरणाचा अवलंब करणे खताचंा व शनरोगी बी-शबयाण्यानचा पुरवठा करणे, प्रसचन व वीजशनर्तर्मतीवर भर देणे, 
तसेच शतेी उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी ग्रार्मीण लघुउद्योगधंद्याचंा पुरस्कार केला.] 
 
समारोप 
 

वरील िशतपादनावरून एक गोि स्पि होते की, भारताच्या शतेीसर्मस्येवरील उपायासंबधंी 
आंबेडकराचंी भशूर्मका ही सतत शवकशसत होत गेली. शतेीसर्मस्येबाबतचा त्याचंा सुरुवातीचा दृशिकोण हा 
फार र्मोठ्या िर्माणावर अथमशास्त्रज्ञाच्या भशूर्मकेतून होता. त्यारु्मळे त्याचं्या िशतपादनाचा भर हा िारु्मख्याने 
शतेीिेत्रात असलेले अशतशरक्त र्मनुष्ट्यबळ, त्यारु्मळे शनर्माण होणारा वाजवीपेिा अशधक रोजगार, भाडंवल, 
यंत्रसारु्मग्रीचा तुटवडा, त्याचा पशरणार्म म्हणून शतेीिेत्रातील कर्मी उत्पादकता व ‘वाढावा’ (Surplus) 
शनर्माण होण्याचा अशतर्मंद वगे आशण त्यारु्मळे आर्तथक िगती साध्य करण्याची िशिया गशतर्मान करण्यार्मध्ये 
शनर्माण होणाऱ्या अडचणी या गोिींवर होता. या संदभात त्यानंी उद्योगीकरण वगेाने घडवनू आणनू 
शतेीिेत्रातील अशतशरक्त र्मनुष्ट्यबळ औद्योशगक िेत्रात सार्मावून घेण्याचा तोडगा सुचशवला. 
 

आंबेडकरानंी केलेल्या औद्योशगकीकरणाच्या िशतपादनाला दुसरी एक र्महत्त्वाची बाजू होती, ती 
म्हणजे जाशतव्यवस्था-अस्पृश्यता-ही होय. शहरी भागापेिा ग्रार्मीण भागात जाशतव्यवस्था व अस्पृश्यतेची 
रु्मळे अशधक खोलावर रुजली होती (व अजूनही आहेत). त्यारु्मळे उत्पन्नाच्या साधनाचंी र्मालकी नसलेला 
अस्पृश्य सर्माज हा जसा आर्तथकदृष्ट्या परावलंबी तसाच सार्माशजकदृष्ट्या बशहष्ट्कृत व शहणकस जगत 
होता. उद्योशगकीकरण वगेाने झाल्यास उपजीशवकेचे पयायी साधन उपलब्ध होऊन अस्पृश्य सर्माजाला 
शहरात जाण्याची सधंी िाप्त होईल. असे झाल्यास खेड्यातील अस्पृश्यतेच्या दाहक चटक्यापासून 
अस्पृश्याचंी काही िर्माणात सुटका होईल. “शतेीसर्मस्येवर उद्योशगकीकरण हाच खात्रीलायक उपाय 
आहे.” असे िशतपादन करताना आंबेडकराचं्या र्मनात कुठेतरी हा शवचार असणे स्वाभाशवक वाटते. अथात 
उद्योशगकीकरण हा खात्रीलायक उपाय असला तरी त्वशरत घडून येण्याची शक्यता नसल्यारु्मळे शतेी 
सर्मस्येवर उपाय म्हणून आबंेडकरानंी सहकारी शतेीचा र्मागम सुचशवला. त्याचं्या र्मते ‘शवखुरलेल्या’ व 
‘लहान’ धारणिेत्राचंी सर्मस्या सहकारी शतेीरु्मळे सोडशवता येईल. 
 

पुढे र्मात्र िस्तुत िश्नासंबधंी आंबेडकराचंा दृशिकोण अशधक व्यापक झाल्याने शदसते. कोणत्याही 
िश्नाची शचशकत्सा करताना एका शवशशि व व्यापक अशा आर्तथक, सार्माशजक व राजकीय दृशिकोणातून 
पाहण्याचा त्याचंा दृशिकोणाशी ही गोि अगदी सुसंगत होती. शोशषत-उपेशित जनतेला न्याय शर्मळाला 
पाशहजे, ही भशूर्मकाच त्याचं्या सर्मग्र जीवनाचे तत्त्वज्ञान होते. शतेात घार्म गाळणाऱ्या कुळाचं्या शोषणावर 
आधारलेली व फक्त जर्मीनदारानंा (खोतानंा) उपकारक ठरलेली खोती पध्दती नि करण्याचे त्यानंी 
िशतपादन केले, ते याच भशूर्मकेतून. 
 



 
अनुक्रमणिका 

र्मात्र ‘शासकीय सर्माजवादा’चा आंबेडकरानंी केलेला पुरस्कार हा त्यांच्या स्वतंत्र भारताच्या 
एकूणच सार्माशजक व आर्तथक पुनरमचनेबाबतच्या भशूर्मकेचा अंशतर्म व शवेटचा टप्पा होय. त्याचं्या र्मते 
आर्तथक सर्मता िस्थाशपत झाली; तरच राजकीय स्वातंत्र्याला अथम िाप्त होईल. त्यारु्मळे आर्तथक सर्मता 
िस्थाशपत करण्यासाठी सर्माजाच्या आर्तथक व्यवहारात शासनाने हस्तिेप करणे अपशरहायम होते. या 
भशूर्मकेतून त्यानंी शासकीय सर्माजवादाचा एक भाग म्हणून ‘सारु्मदाशयक शतेी’ चे िशतपादन केले; कारण 
तसे झाल्यासच जर्मीनदार, कूळ व शतेर्मजूर हा भेद नि होणार होता. उद्योशगकीकरण व सहकारी शतेी 
याहीपेिा ‘सारु्मदाशयक शतेी’ हा दशलत-अस्पृश्याला न्याय देण्याचा अशधक व्यापक व पशरणार्मकारक उपाय 
होता. याबद्दल आबंेडकराचं्या र्मनात शकंा नव्हती. तसेच हुकुर्मशाहीला दूर ठेऊन सासंदीय लोकशाहीच्या 
चौकटीत शासकीय सर्माजवाद कायर्म स्वरूपात शटकशवण्यासाठी आंबेडकरानंी शासकीय सर्माजवादाची 
तरतूद राज्यघटनेतच करण्याची शशफारस केली. 
 

शासकीय सर्माजवादाचा आबंेडकरानंी केलेला पुरस्कार व तो कायास्न्वत करण्यासाठी सुचशवलेला 
र्मागम म्हणजे स्वतंत्र्य आशण सर्मता यावर आधारलेल्या लोकशाहीवरील त्याचं्या अनन्यसाधारण शनष्ठचेा 
आशवष्ट्कार होय. 
 

♦♦ 
 

(टीप : रु्मंबई शवद्यापीठाच्या तत्त्वज्ञान शवभागातफे शद. २९ नोव्हेंबर ते ५ शडसेंबर, १९९० या दरम्यान ‘द शफलॉसॉशफकल शलगसी ऑफ 
र्महात्र्मा जोशतबा फुले अँड डॉ. बी. आर. आंबडेकर’ या शवषयावर पशरसवंाद आयोशजत करण्यात आला होता. सदर पशरसवंादात लेखकाने ‘डॉ. 
आंबेडकर ऑफ इंशडयाज् ॲगे्रशरअन स्रक्चर’ यावर शोधशनबंध शलशहला होता. त्या शोधशनबंधात भर घालून तो शद. १५ एशिल १९९१ रोजी शदल्ली 
येथे भारत सरकारतफे आयोशजत करण्यात आलेल्या ‘नॅशनल सेशर्मनार ऑन द लाइफ, शर्मशन, कॉस्न्रब्युशन्स अँड शरलेव्हन्स ऑफ डॉ. बी. आर. 
आंबेडकर’ या पशरसवंादात सादर केला. त्याचा सुधाशरत आशवष्ट्कार म्हणजे िस्तुत लेख होय - लेखक) 
 

♦♦ 
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पाहा : चा.ं आ. खैरर्मोडे, ‘डॉ. भीर्मराव रार्मजी आंबेडकर;’ चशरत्र खंड दहावा, र्महाराष्ट्र राज्य साशहत्य 
आशण संस्कृती र्मंडळ, रंु्मबई, १९८९, पृ. १५४ ते १५६. 

♦♦ 
 

पणरणशष्ट 1 
प्रत्यक्ष लागवडीखालील धारिके्षत्रािें आकारमान 

(हेक्टर) 

 राज्य 1961-62 1971-72 1981-82 
१. आंध्र िदेश 2·87 2·30 2·00 
२. आसार्म 1·16 1·28 1·05 
३. शबहार 1·53 1·25 1·00 
४. गुजराथ 4·18 3·66 2·59 
५. हशरयाणा – 3·87 2·50 
६. शहर्माचल िदेश – 1·49 1·39 
७. जम्र्मू व काश्र्मीर 1·13 1·21 1·06 
८. कनाटक 4·11 3·19 2·47 
९. केरळ 0·75 0·51 0·43 
१०. र्मध्य िदेश 3·99 3·47 2·70 
११. र्महाराष्ट्र 4·65 3·84 2·97 
१२. ओशरसा 1·98 1·38 1·45 
१३. पंजाब 3·84 [हशरयाणा अंतभूमत] 4·06 1·81 
१४. राजस्थान 5·55 4·17 3·74 
१५. ताशर्मळनाडू 1·49 1·32 0·87 
१६. उत्तर िदेश 1·78 1·55 1·28 
१७. पशश्चर्म बंगाल 1·55 1·12 0·77 
 भारत 2·6 2·20 1·67 
 
संदभम : सावतं एस. डी., ‘अगे्रशरयन स्रक्चर इन इशंडया : ए शरव्ह्य ूऑफ कन्सेप्टस् ॲन्ड रने्डस्”, गाधंी 
संग्रहालय, र्मशणभवन, रंु्मबई येथे ४ ते ६ ऑक्टोबर १९९० दरम्यान आयोशजत, ‘ग्रार्मीण भारतातील आर्तथक 
शवकास आशण सार्माशजक न्याय’ या शवषयावरील चचासत्रात सादर केलेला शनबधं. 
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पणरणशष्ट 2 
धारिके्षत्रािंंी णनवडक वैणशष्ट्ये 

(१९८१-८२, ग्रामीि) 

 राज्य ित्यि लागवडी-
खालील धारणिेत्राचे 
सरासरी आकारर्मान 

(हेक्टर) 

सीर्मातं 
धारणिेत्राचंी 

टके्कवारी 

धारणिेत्राचे 
सरासरी तुकडे 

(हेक्टर) 

तुकड्याचे 
सरासरी 

आकारर्मान 
(हेक्टर) 

१ आंध्र िदेश 2·00 18·64 3·53 0·55 
२ आसार्म 1·05 60·66 2·65 0·41 
३ शबहार 1·00 73·11 6·27 0·15 
४ गुजराथ 2·59 36·80 2·94 0·88 
५ हशरयाणा 2·50 40·80 3·43 0·72 
६ शहर्माचल िदेश 1·39 34·23 5·19 0·27 
७ जम्र्मू व काश्र्मीर 1·06 60·39 4·65 0·22 
८ कनाटक 2·47 37·82 3·07 0·84 
९ केरळ 0·43 85·93 1·61 0·26 
१० र्मध्य िदेश 2·70 31·39 3·92 0·68 
११ र्महाराष्ट्र 2·97 30·13 3·04 0·97 
१२ ओशरसा 1·45 54·50 5·02 0·28 
१३ पंजाब 1·81 54·38 2·38 0·76 
१४ राजस्थान 3·75 29·01 4·71 0·79 
१५ ताशर्मळनाडू 0·88 70·00 2·54 0·34 
१६ उत्तर िदेश 1·28 59·06 4·17 0·30 
१७ पशश्चर्म बंगाल 0·77 73·63 5·38 0·14 
 भारत 1·67 56·00 4·04 0·41 
 
संदभम : सावतं एस. डी., ‘अगे्रशरयन स्रक्चर इन इशंडया : ए शरव्ह्य ूऑफ कन्सेप्टस् ॲन्ड रने्डस्”, गाधंी 
संग्रहालय, र्मशणभवन, रंु्मबई येथे ४ ते ६ ऑक्टोबर १९९० दरम्यान आयोशजत, ‘ग्रार्मीण भारतातील आर्तथक 
शवकास आशण सार्माशजक न्याय’ या शवषयावरील चचासत्रात सादर केलेला शनबधं. 

♦♦ 
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श्री गोनवद तळवलकर : १९५० ते १९६७ पयंत ‘लोकसत्ता’ व ‘र्महाराष्ट्र टाइम्स’ या दैशनकारं्मध्ये सहसपंादक. इ. स. १९६८ पासून 
‘र्महाराष्ट्र टाइम्स’ या दैशनकाचे सपंादक. १९६३ साली थॉम्सन फौंडेशनची शशष्ट्यवतृ्ती घेऊन वेल्सर्मधील काडीक येथे वृत्तपत्रीय शशिण. 
शटळकदशमन, नवरोजी ते नेहरू, बाळ गंगाधर शटळक, वाचता-वाचता, बदलता युरोप इत्यादी गं्रथ िकाशशत. न्या. रार्मशास्त्री िभणेु सार्माशजक 
पुरस्कार, रायकर पुरस्कार, राज्य पुरस्कार याशशवाय पत्रकाशरतेच्या अनेक परुस्कारानंी सन्र्माशनत. 
 
२५ 
 
डॉ. आंबेडकर यािेंं आर्वथक णविंार 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
महाराष्ट्र सरकारने डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर याचं्या साशहत्याचे जे खंड िशसद्ध केले आहेत, त्यातील 
सहावा खंड हा आर्तथक शवषयावर आहे. हा खंड आशण ‘बशहष्ट्कृत भारत’ र्मधील काही लेख याचं्या आधारे 
बाबासाहेबाचं्या आर्तथक शवचाराचंा र्मागोवा घेण्याचा ियत्न येथे करीत आहे. हा सर्मग्र व तपशशलवार ियत्न 
नसून आर्तथक शवचाराचंी सवमसाधारण रूपरेषा स्पि केली आहे. 
 

सहाव्या खंडात ‘ॲडशर्मशनस्रशेन ॲन्ड फायनान्स ऑफ दी ईस्ट इंशडया कंपनी’, ‘दी शडव्होल्यूशन 
ऑफ िॉस्व्हस्न्शयल फायन्सास, दी िॉब्लेर्म ऑफ दी रूपी’, ‘इंशडयन करन्सी ॲन्ड फायनान्स’ यासंबधंी 
नेर्मलेल्या आयोगापंुढील साि, याशवषयीचे शवस्तृत शलखाण हे शवशषे र्महत्त्वाचा आहे. यात एक लिात 
ठेवण्यासारखी गोि अशी की, पशहला िबधं हा कोलंशबया शवद्यापीठात डॉक्टरेट शर्मळशवण्यासाठी १९१५ 
र्मध्ये शलशहला होता. रुपयासंबंधीचा िबंध १९२३ र्मधील आहे व आयोगापुढील साि १९२५ सालची आहे. 
बाबासाहेब १९१५ साली २४ वषाचे होते, १९२३ साली ३२ आशण १९२५ साली ३४ वषांचे होते. त्या वयातील 
त्याचंी शवित्ता, व्यासंग व शचशकत्सक वृत्ती उल्लेखनीय ठरेल. हे जे शलखाण झाले; त्याचा तत्काशलन 
पशरस्स्थतीच्या संदभात शवचार करावयास हवा. 
 

परकीय साम्राज्यसते्तच्या चलन, व्यापर व आर्तथक धोरणारु्मळे या देशारु्मळे सार्मान्य जनतेवर कसा 
अन्याय होते, शतची लूट होते आशण आर्तथक शवकासाचा पाया कसा भक्कर्मपणे घातला जात नाही, याशवषयी 
दादाभाई नवरोजी, न्यायर्मूती रानडे, ररे्मशचंद्र दत्त, जी. व्ही. जोशी, नार्मदार गोखले, शडग्बी इत्यादीनी 
लेख, गं्रथ, भाषणे व आयोगापुढील सािी इत्यादीच्या रूपाने बरेच शलखाण केले होते. या पढु्याऱ्याचंी जी 
राष्ट्रवादी दृिी िकट झाली आहे, तशीच ती बाबासाहेबाचं्या शलखाणातही िकट झाली आहे. हंुडणावळीचा 
दर हा भारतात कसा अन्यायकारक होता, याचे शववचेन लोकर्मान्य शटळकानंी एक लेखर्माला शलहूनच 
स्पि केले होते. सवम पढुाऱ्याचंी देशशहताची दृिी होती, तशीच ती बाबासाहेबाचंी होती. 
 

‘ईस्ट इशंडया कंपनीचा कारभार व अथमव्यवहार’ या िबंधात डॉ. आंबेडकर यानंी शनरशनराळ्या 
िातंातील कंपनीच्या कारभाराची वैशशष्ट्ये, र्महसुलाची पद्धती व िर्माण, शर्मळणाऱ्या र्महसुलाचा खचम याचा 
ऊहापोह केला आहे. ईस्ट इंशडया कंपनीने सवम जर्मीन सरकारी र्मालकीची ठरशवली आशण र्मग कोठे 
जर्मीनदारी, तर कोठे रयतवारी पद्धती अर्मलात आणली. जर्मीनदारी पद्धतीत कायर्म सारा होता तर 
रयतवारी पद्धतीत दर तीस वषांनी जर्मीनर्महसुलाची फेरपाहणी करण्यात येत असे. जर्मीन र्महसुलाबाबत 
डॉ. आबंेडकर यानंी हे दाखवनू शदले आहे की, त्यावळेी ईस्ट इशंडया कंपनीने कोठे ९० टके्क, तर कोठे ८० 
टके्क सारा वसूल केला. तो र्मोगल काळात होता त्यािर्माणे असला, तरी र्मोगलानंी इतर अनेक कर बसशवले 
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नव्हते की, जे कंपनीने बसशवले त्यारु्मळे लोकावंरील कराचंा बोजा कंपनीच्या काळात आशण नंतर शिशटश 
सरकारच्या राजवटीत डोईजड झाला. र्महसूल व र्मीठासकट अनेक वस्तंूवरील कर वाढले खरे, पण येथे 
खचम शकती व कसा होत होता? बाबासाहेबानंी या संदभात जॉन िाईट याचं्या भाषणातील बोलका उतारा 
शदला आहे. िाईट यानंी आकडेवारीसह असे दाखवनू शदले होते की, एका इंस्ग्लश परगण्यात रस्त्यावर 
जेवढा खचम होतो, शततका ईस्ट इशंडया कंपनीने शतच्या ताब्यातील भारतात केला नव्हता. तसेच एकया 
र्मचेँस्टर शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर जेवढा खचम करण्यात आला, तेवढा सवम भारतातही १८३४ ते १७४८ या 
चौदा वषाच्या काळात झाला नव्हता. रस्ते, कालव,े पाणीपुरवठा इत्यादींवर अशधक खचम करण्याची 
आवश्यकता तत्काशलन काही शिशटशही िशतपादन करीत असे. सवमसार्मान्य लोकाचं्या शहताच्या या कार्मावंर 
होणाऱ्या खचापेिा लष्ट्करी उपयोगाच्या दळणवळणावर अशधक खचम होत होता; हे काही शिशटश 
अशधकाऱ्याचं्या शलखाणाचा व वक्तव्याचंा आधार घेऊनच डॉ. आंबेडकर यानंी दाखवनू शदले आहे. र्महसूल 
व खचम याचें स्पिीकरण करणारे आकडेवारीचे अनेक तक्तेच बाबासाहेबाचं्या िबधंात असल्याने व ही 
आकडेवारी सरकारने अशधकृतपणे तेव्हा िशसद्ध केलेली असल्यारु्मळे हा रु्मद्दा स्पि होण्यास र्मदत होते. 
 

दर तीस वषांनी फेरपाहणी करण्याच्या पद्धतीरु्मळे जर्मीन र्महसूल कसा वाढला, हेही 
आकडेवारीवरून शदसून येते. न्यायर्मूती रानडे यानंी जेथे रयतवारी पद्धती होती तेथे जर्मीनदारी आणावी 
असे म्हटले नव्हते. त्यानंी र्महसुलाची रक्कर्म कायर्म करावी आशण वारंवार ती बदलू नये, असे िशतपादन 
केले होते. 
 

सरकारी खचाचा परार्मशम घेताना बाबासाहेबानंी सरकारी खचाची तपासणी केली आहे. त्यानंी हे 
दाखवनू शदले की, ईस्ट इंशडया कंपनीने आपल्या खशजन्यात शवशवध कराचं्या रूपाने अशधक पैसा येईल हे 
पाशहले, पण त्याचबरोबर शतचा कारभारावरील खचम वाढत गेला. त्यातच अशधकाशधक रु्मलुख पादािातं 
करण्यासाठी कंपनीने जे कजम काढले होते; ते येथल्याच लोकावंर बसशवले, म्हणजे भारताचे भिूदेश 
काबीज करण्यासाठी भारतीयाचं्याच पैशाचा वापर झाला. आपला हा रु्मद्दा, रे्मजर शवन्रे्मट याचं्या 
शलखाणातील उतारा देऊन आंबेडकरानंी स्पि केला आहे. या कजातील वाटा शिशटश सरकारने उचलावा 
अशी र्मागणी झाली होती. पण शिशटश पालमर्मेंटने ती अर्मान्य केली. 
 

पालमर्मेंटने कंपनीचा कारभार स्वतःकडे घेतला. यासंबधंात झालेल्या कायद्यातील ५५ व े कलर्म 
प्रहदुस्थानातील र्महसुलाचा पैसा लष्ट्करी आिर्मणावर खचम न होता, जर हल्ला झाला तर संरिणावरच 
व्हावा, असे बधंन घालणारे होते. ररे्मशचंद्र दत्त यानंी कलर्माचंी तारीफ केली, पण बाबासाहेबानी हे दाखवनू 
शदले की, हे कलर्म तारीफ करण्यासारखे नव्हते; कारण पूवीच्या आिर्मणासाठीचा खचम येथील 
र्महसुलातून झालाच, पण नंतरही शिशटश सरकारने केलेल्या लढायाचंा खचम भारताच्या डोक्यावर बसशवला 
होता. 
 

आपल्या या िबधंाचा शवेट करताना बाबासाहेबानी एक उतारा शदला आहे. त्यात शिशटशाचंी सवांत 
र्मोठी देणगी; कायद्याचे राज्य ही होती असे म्हटले होते. आंबेडकरानंी यावर असा िश्न केला आहे की, 
िाण्यानंा लागणारी शातंता व कायद्याचे राज्य, हे आर्तथक हलाखीपेिा अशधक श्रयेस्कर आहे काय? िाशंतक 
अथमव्यवहाराचा शवकास कसा झाला याचा आंबेडकरानंी शदलेला इशतहास, हा साम्राज्यसते्तच्या कारभाराचे 
व र्मयाशदत शवकें न्द्रीकरणाचे स्वरूप स्पि करणारा आहे. 
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ईस्ट इंशडया कंपनीचे राज्य िथर्म बंगालवर स्थापन झाले. र्मग र्मद्रास व नंतर रंु्मबई. कलकत्ता ही 
बंगालची राजधानी होती; त्यािर्माणे बाकीच्या दोन िातंावंर व नंतर इतर िातंावंर राज्य करणाऱ्या 
गव्हनमराचंा वशरष्ठ जो गव्हनमर-जनरल; हाही कलकत्त्यात होता. इ. स. १७२६ च्या कायद्याने येथे इसं्ग्लश 
कायद्याचा अंर्मल सुरू झाला, तरी बंगाल, र्मद्रास व रंु्मबई या िातंाचें गव्हनमर आपल्या सल्लागार र्मंडळाच्या 
र्मदतीने स्थाशनक पशरस्स्थती व गरज यानंा धरून स्वतंत्रपणे कायदे व शनयर्म करीत होते. पण कंपनीचा 
पसारा वाढत गेला, तेव्हा या रीतीने िातंाचं्या गव्हनमराना र्मोकळीक देणे अशनि वाटू लागले. म्हणनू र्मग 
१८३३ साली ती साम्राज्यसत्ता म्हणनू कायद्यान्वये िस्थाशपत झाली. ही कें द्रसत्ता स्थापन झाल्यावर 
केन्द्राकडे र्महसूल देऊन तो िातानंा वाटण्याची पद्धती आली. कें द्राच्या परवानगीखेरीज नव्या 
अशधकाराचं्या जागा तयार करू नयेत व पगार आशण भते्त देऊ नयेत, अशी व्यवस्था करण्यात आली. 
िातंावंर जो खचाचा बोजा होता, तो केन्द्र सरकारने स्वतःकडे घेतला. डॉ. आंबेडकर यानंी यासंबधंात 
असा अशभिाय शदला आहे की, राजकीय व लष्ट्करीदृष्ट्या या व्यवस्थेचे काहीही फायदे झाले असले, तरी 
रु्मळातच अथमसंचय कर्मी असल्यारु्मळे तुटपुंजेपणाचे जे तोटे होतात, ते अशधक जाणव ू लागते. सरकारने 
अबकारी कर व जकाती बसशवल्या. पण यारु्मळे व्यापार आशण उद्योग याचं्या वाढीत अडथळे आले. त्याचंी 
वाढ होईना. यारु्मळे या जकाती व करापंासून सरकारी शतजोरीत र्मोठ्या िर्माणात भर पडत नव्हती. 
र्मयाशदत र्महसूल आशण लष्ट्करावरील खचम व कजावरील व्याज यारुं्मळे सरकारी अथमसंकल्प हा बहुतेक वषी 
तोयातच राशहला. इ. स. १८५७ चा उठाव दडपण्यासाठी झालेला खचाचा बोजा िातंावंर पडला. तो 
उचलण्यास रंु्मबई व र्मद्रासच्या गव्हनमरानंी शवरोध केला. पण याचा उपयोग झाला नाही. सवम देशाचा 
कारभार केन्द्राकडून चालशवण्याचे ठरल्यावर कारभार यंत्रणेवरील ताण वाढला आशण शतची गती र्मंद 
झाली. इ. स. १८४३ र्मध्ये गव्हनमर-जनरल लॉडम एलेनबरो यानंी बंगाल व कें द्र सरकार याचं्या 
सशचवालयाचंी फारकत केली. केन्द्राचा अथमसकंल्प व्हाईसरॉय व त्याचे सल्लागार र्मंडळ याचं्यापढेु येई. 
तेव्हा कोणी अथमर्मंत्री नव्हता. इ. स. १८५७ नंतर आर्तथक पशरस्स्थती अशधकाशधक शबकट होत गेली. 
 

या स्स्थतीत सवम देश केन्द्रशाशसत ठेवावा हा एक शवचारिवाह होता. शवकेन्द्रीकरण करून 
संघराज्याचे स्वरूप देणे हा दुसरा होता. दुसरा शवचार िबळ झाला असता तर अरे्मशरकन घटनेिर्माणे राज्ये 
र्मोठ्या िर्माणावर स्वायत्त झाली असती. संघराज्याचे स्वरूप द्याव ेअसी सूचना करणाऱ्यानंा देशात सर्मदृ्धता 
व सर्मता शनर्माण होईल असे वाटत होते. पण केन्द्रानुवती राजवट ठेवणाऱ्याचंा पि वरचढ ठरला. त्यानंी 
िातंानंा स्वायत्तता देण्याने शनर्माण होणाऱ्या िश्नाचंी कल्पना शदली व त्यावरच भर शदला. न्यायर्मूती रानडे 
यानंी, भारताची भावी घटना संघराज्यात्र्मक असवी असे एके शठकाणी म्हटले होते. पण अरे्मशरका, जर्ममनी 
इत्यादी ज्या देशातं अशी घटना होती, शतच्या अंर्मलबजावणीबाबत येथे पूणम र्माशहती नव्हती. तेथेही हा 
ियोग िथर्मावस्थेत होता. भारतीय नेत्यानंाही एकसंघ राज्याची घटना अशधक र्मान्य होती. संघराज्यापेिा 
कें द्रानुवती राजवट असल्यारु्मळे आर्तथक स्स्थती सुधारण्यास र्मदत झाली असे नव्हे, हे डॉ. आंबेडकर यानंी 
आकडेवारीसह दाखवनू शदले आहे. तथाशप, पूवीिर्माणे ही व्यवस्था पूणमतः केन्द्रानुवती राशहली नाही. 
र्महसूल केन्द्राकडे राशहला व िातंाकंडे व्यवस्थापन आले. पण दहा वषापैकी तीन वषचे शशलकी अथमसकंल्प 
होता आशण आर्तथक शशस्त अर्मलात आली नाही, असे बाबासाहेबानंी स्पि केले. इ. स. १८७१-७२ पासून 
िाशंतक अथमसकंल्प सर्मतोल करण्यासाठी केन्द्राकडून आर्तथक साहाय्य होत गेले. िातंानंा आर्तथक बाबतीत 
अशधकार देण्याच्या िशियेचा दुसरा हप्ता इ. स. १८७७ पासून झाला. िातंानंा काही अशधकार शर्मळाल्यावर 
ते आर्तथक व्यवस्थापन अशधक कायमिर्मता कशी दाखवीत होते याची कल्पना आंबेडकरानंी शदली आहे. पुढे 
सरकारी धोरणात हप्त्याहप्त्याने सुधारणा होत गेल्या. बाबासाहेबानंी या सुधारणाचें वणमन करताना म्हटले 
आहे की, एकत्र प्रहदू कुटंुबपद्धतीतील कुटंुबिरु्मखाने ित्येक घटकाच्या नाव ेबँकेत स्वतंत्र खाते काढावे, 
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त्यािर्माणे ही व्यवस्था झाली. इ. स. १८७० नंतरच्या काळात शिशटश सरकारला येथे स्थैयम हव ेहोते, तर 
िातंाना अशधक स्वातंत्र्य. याच काळात िातंातील शवशधर्मडंळात अथमसंकल्प र्माडंला जात होता; पण त्यावर 
सभासदानंा केवळ चचा करता येत असे. र्मतदान घेतले जात नव्हते. सरकार शवशधर्मंडळास जबाबदार 
नव्हते. ही शिदल पध्दती होती. पुढे इ. स. १९१७ साली भारर्मंत्र्यानंी हळूहळू स्वायत्त सरकार स्थापन करणे 
हे शिशटश सरकारचे ध्येय जाहीर केले आशण त्यानंतर जे सुधारणा कायदे आले, त्यारु्मळे िातंाचं्या 
अथमव्यवहारात पशरवतमन घडले. जबाबदार राज्यपद्धतीचे तत्त्व र्मान्य केले हे, इ. स. १९१७ सालच्या या 
घोषणेचे रु्मख्य वैशशष्ट्य होते; हा बाबासाहेबाचंा अशभिाय साथम आहे. दी िॉब्लेर्म ऑफ दी रूपी, चलन व 
अथमव्यवहार इत्यादीसंबधंातील बाबासाहेबाचें शलखाण हे तत्कालीन रुपयाचा, पौंडाशी असलेला 
हंुडणावळीचा दर, याबद्दल ऊहापोह करणारे आहे. त्यानंी येथील चलनाचा इशतहास वणमन केला आहे. 
हंुडणावळीसाठी कोणते िर्माण वापरावयाचे याला अथमशास्त्रज्ञ केन्स यानंी र्महत्त्व शदले होते. बाबासाहेब 
त्याचं्याशी सहर्मत नव्हते. त्याचें म्हणणे असे होते की, रुपयाची ियशक्ती काय, याला अशधक र्महत्त्व आहे. 
जोपयंत ही ियशक्ती वाढत नाही तोपयंत रुपया स्स्थर होणार नाडी असे त्याचें िशतपादन होते. इंग्लंडने 
सोने हे िर्माण र्मानले होते आशण भारतात शिशटशपूवम काळात सोने व रुपये असे दोन्ही िकारचे चलन होते. 
शिशटशानी सवमत्र एक चलन आणले हे ठीक, पण ते केवळ एकाच धातूचे करण्याचे कारण नव्हते, असे 
आंबेडकराचें र्मत होते. 
 

रुपया हा चलनात आला आशण सोन्याची नाणी बंद झाली. शिशटश पौंड खरेदी करण्यासाठी जेवढे 
रुपये लागत, त्यात बदल होत गेला व अशधक रुपये र्मोजाव ेलागत. त्यारु्मळे येथला व्यापार वाढू शकला 
नाही, यावर शवपशरत पशरणार्म झाला. काही देशानंी सुवणमिर्माण र्मानले होते, तर काहीनी रुपे. या 
दोघातंील शवशनर्मय दर शनयशंत्रत करणे आवशक्य होते. पण ते झाले नाही. आंबेडकरानंी हा सवम शवषय 
ताशत्त्वक व व्यावहाशरक अशा दोन्ही पातळ्यावंर हाताळला असून त्याचं्या पद्धतीिर्माणे त्यानंी आपला 
युस्क्तवाद आकडेवारी आशण यासबंंधीच्या शवशवध र्मताचंा परार्मषम घेऊन केला आहे. त्याचंा उपाय र्मलूभतू 
स्वरूपाचा होता. त्यानंी म्हटले होते की, सरकारने भरर्मसाट िर्माणात रुपये पाडता कार्मा नये. रुपया 
अपशरवतमनीय करावा आशण रुपये पाडण्यावर टाकंसाळींवर र्मयादा असावी. 
 

या संदभात लोकर्मान्य शटळकाचं्या शलखाणाचा उल्लेख करणे जरूर आहे. १८९२ साली त्यानंी या 
शवषयावर पाच लेख शलशहले. शवषयाचंा गाभा असा की, “प्रहदुस्थानात सोने र्महाग झाले आशण शवलायतेत 
दहा पौंड भरण्यास जेथे पूवी शभंर रुपये पाठवाव ेलागत; तेथे आता एकशसेाठ लागू लागले आहेत. ही 
स्स्थती युरोपातील राष्ट्रानंी सोने व रुपे या दोन्ही धातंूची नाणी पूवीिर्माणे िचारात आणण्याचे कबलू केले 
तर ताबडतोब सुधारेल. पण इंग्लंडातील लोक व सरकार या गोिीस कबूल नाहीत.” लोकर्मान्यानंीही 
सोन्यारुप्याचे भाव कायर्म करण्याची सूचना केली होती. इंग्लंडसारखे देश हे र्मान्य करीत नाहीत; तोपयंत 
इंग्रज अशधकाऱ्याचें पगार रुपयात द्यावते आशण शक्य तो सवम र्माल प्रहदुस्थानातच खरेदी करावा,” अशा 
सूचना शटळकानंी केल्या होत्या. 
 

बाबासाहेबाचं्या आर्तथक शलखाणाची ही एका अथाने ताशत्त्वक बाजू झाली. येथील आर्तथक संबंध व 
व्यवस्था यासंबधंी त्यानंी शवचार र्माडंले आहेत. त्या सार्माशजक न्यायाची भशूर्मका िधान आहे. याच दृिीतून 
त्यानंी खोती नि करण्याची र्मागणी केली होती. खोतीरु्मळे शतेकरीवगम गुलार्म बनतो, ही भशूर्मका त्यानंी 
घेतली होती व शवस्ताराने र्माडंली. र्महार वतने नि करण्यार्मागेही त्यानंा, र्महार सर्माज हा स्वाशभर्मानी व 
स्वावलंबी करावयाचा होता. दशलतानंी स्वावलंबी बनाव,े यासाठी शवणकार्म व इतर हुन्नरीची कारे्म 
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करावीत, अशी सूचना त्यानंी केली होती. हशरजनानंी शवणलेले कापड कोण घेणार, असा िश्न करून ते 
म्हणतात, हे कापड कोणी घेवो वा न घेवो, हशरजन हे घेतील, शशवाय ित्येकाने स्वतःस लागणारे कापड 
कराव.े त्यानंी खादीला र्मान्यता शदली होती. सार्माशजक व आर्तथक पशरवतमनाची आवश्यकता िशतपादन 
करतानाही घाईघाईने िातंी होणार नाही व ती इि नाही, असे बाबासाहेबानंी िशतपादन केले होते; आशण 
कम्युशनस्ट नेते बरेच आहेत पण त्याचें अनुयायी कम्युशनस्ट नाहीत, हे त्यानंी दाखवनू शदले. उत्पादनाची 
साधने सर्माईक र्मालकीची करण्याची घोषणा केली, ती जोपयंत सर्माजात जाशतभेदाची उतरंड आहे आशण 
अस्पृश्यता आहे; तोपयंत या सर्माईक र्मालकीला काही अथम नाही. हा बाबासाहेबाचंा अशभिाय आजही सत्य 
आहे. 
 

या सवम शलखाणाचा एकशत्रत शवचार केल्यास परकीय राजवट असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
यानंी आर्तथक बाबतीत राष्ट्रवादी भशूर्मका घेतलेली होती, हे शदसून येईल. त्यानंी आर्तथक पशरवतमनास 
सार्माशजक सर्मतेचा आधार हवा व जाशतभेदावर िहार करावयास हवा; याकडे लि वधेले होते. त्यानंी 
ग्रार्मीण जीवनाचे उदात्तीकरण केले नाही आशण आधुशनक उद्योगाचें र्महत्त्व हे िशतपादन करीत होते, तरी 
दशलत सर्माज स्वावलंबी होण्यासाठी ग्रार्मोद्योगाचीही उपयुक्तता त्यानंा र्मान्य होती. आर्तथक िश्नांचा अशा 
रीतीने बाबासाहेबानंी ताशत्त्वक व व्यावहाशरक शवचार केला होता. 
 

♦♦ 
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डॉ. सु. दा. तुपे : जन्र्म : १ ऑगस्ट १९४३, अहर्मदनगर शजल्ह्यातील सरं्मनेर येथे. शशिण : एर्म. ए. पीएच. डी. व्यवसाय : र्मराठवाडा 
शवद्यापीठात अथमशास्त्राचे िपाठक. र्मराठी अथमशास्त्र पशरषदेचे आजीव सदस्य आशण अशखल भारतीय अथमशास्त्र सघंटनेचे सदस्य. ‘सहकारी साखर 
कारखानदारीचा ग्रार्मीण अथमव्यवस्थेवर झालेला पशरणार्म’ हा शोध-िबंधाचा शवषय. 
 
२६ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि र्मीनधारिा 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. आंबेडकर स्वतः अस्पृश्य सर्माजात जन्र्मास आले. त्यारु्मळे त्यानंा सर्माजातील तथाकशथत उच्चवणीयाचें 
जे भयावह अनुभव आले, त्यातून त्यानंी सार्माशजक िातंीचा झेंडा स्वतःच्या खादं्यावर घेतला. र्महात्र्मा 
जोतीराव फुल्यानंतर, सार्माशजक पशरस्स्थतीत बदल घडवनू आणण्याचे कायम करीत असताना त्यानंी 
भारतीय परंपरेचे पूणम भान ठेवले होते. त्याचं्या ित्येक कृतीतून आपल्या िाचीन परंपरेशवषयी तळर्मळ शदसून 
येते. तत्काशलन सर्माजाच्या हे लिात आले नसले, तरी आज त्याची िकषाने जाणीव होत आहे. [ध. रा. 
गाडगीळ लेखसगं्रह खंड २, गोखले राज्यशास्त्र व अथमशास्त्र ससं्था-पुणे, सुलभा िहे्म, १९७४ पृ. २८४] आपण बाबासाहेबाचं्या 
सार्माशजक, आर्तथक आशण राजकीय शवचारातं डोकावलो तर ही बाब ित्येकाच्या सहज लिात येण्याजोगी 
आहे. आज फुले-आंबेडकराचं्या शवचारारुं्मळे सार्माशजक जीवनास वगेळी शदशा शर्मळाली आहे; हे कुणी 
शनराळे सागंण्याची गरज नाही. आंबेडकर हे केवळ अस्पृश्याचें प्रकवा दशलताचें पुढारी होते असे र्मानणारे 
आज काही र्महाभाग आहेत. परंतु असे सर्मजणे म्हणजे बाबासाहेबावंर अन्याय करण्यासारखेच आहे. 
 

बाबासाहेबानंी आपले आर्तथक आशण सार्माशजक शवचार िकट करताना संपूणम सर्माजाचे भान ठेवले 
होते. सवणांर्मधील लहान शतेकऱ्याचंी प्रकवा सवणम शतेर्मजुराचंी स्स्थती अस्पशृ्यापेंिा काही वगेळी होती 
असे कधी बाबासाहेबानंा वाटले नाही. त्यारु्मळे त्यानंी सवणांतील श्रशर्मक वगास आशण लहान शतेकऱ्यास 
न्याय शर्मळावा, म्हणून वळेोवळेी शवचार िकट केले आहेत. िस्तुत लेखात, भारतातील जर्मीनधारणा 
पद्धतीबाबत, जशर्मनीच्या धारणिेत्राबाबत व जशर्मनीच्या उत्पादकेबाबत बाबासाहेबानंी र्माडंलेल्या शवचाराचंा 
आजच्या पशरस्स्थतीच्या संदभात र्मागोवा घेण्याचा ियत्न आहे. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या र्मते भारतीय शतेजर्मीन धारणेचा िश्न दोन िकारचा असून, 
त्यापैकी एक जशर्मनीच्या र्मालकीबाबतचा आहे. तर दुसरा जशर्मनीच्या आकारणीसंबधंात आहे. त्याचिर्माणे 
भारतातील जर्मीनधारणा पद्धती केवळ आर्तथकदृष्ट्या शवचार करण्याची बाब नसून ती सार्माशजकदृष्ट्याही 
शवचार करण्याची आहे. सर्माजातील वरच्या सर्मजल्या जाणाऱ्या जातींच्या लोकाकंडे या जशर्मनी र्मोठ्या 
िर्माणात आहेत, तर काही िर्माणात या जशर्मनी र्मधल्या जातीच्या लोकाकंडे असून त्यातील बहुसंख्य लोक 
वरच्या जातीच्या लोकाकंडे कूळ म्हणून राबतात तर खालच्या जातीच्या लोकाकंडे जशर्मनी नसल्याने ते 
शतेर्मजूर म्हणून राबत असतात. अशा िकारच्या जर्मीनधारणा पद्धतीरु्मळे भारतात जाशतव्यवस्था व 
वगमव्यवस्था अशधकच काटेकोर होण्यास र्मदत झाली आहे. थोडक्यात, भारतीय सर्माजातील अशधपती श्रणेी 
(Hierarchy) शनर्माण करण्यास ही जर्मीनधारणा पद्धती कारणीभतू आहे. 
 

या जर्मीनधारणा पद्धतीरु्मळे भारतीय सर्माजावर खोलवर पशरणार्म झालेले आहेत. सर्माजातील 
दशलत व भशूर्महीन वगाचे जर्मीनदाराकंडून र्मोठ्या िर्माणात सार्माशजक व आर्तथक शोषण होत आले आहे. 
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सर्माजातील बहुसंख्याकानंा ‘भदूास’ म्हणून जगाव ेलागत आहे. म्हणून असे म्हणाव ेलागते की, भारतीय 
जर्मीनधारणा पद्धती लोकशाही आशण सर्माजवादशवरोधी आहे. [Economic Thoughts of Dr. B. R. Ambedkar by Prof. 

M. K. Dongre, Published by Jogendra Kawade, Nagpur, 1974. p. 66] जर्मीनधारणेबाबत योग्य शनयोजन झाले नाही, 
तर भाडंवलशाही अथमव्यवस्थेत घडते, त्यािर्माणे र्मोठे शतेकरी लहान शतेकऱ्यानंा शगळंकृत करतील व येथे 
‘भाडंवलशाही शतेी’ शनर्माण होईल. 
 

भारतीय जर्मीनधारणा पद्धतीचा दुसरा दोष असा की, सरासरी जर्मीनधारणेचे िर्माण कर्मी 
असल्याने बहुतेक जर्मीनधारकानंा त्या जशर्मनीर्मधून कुटंुबाची गरज भागशवण्याइतपत पुरेसे उत्पन्न शर्मळू 
शकत नाही. शवसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ते आजपयंत भारतात शतेीवर अवलंबनू असणाऱ्याचंी 
संख्या जवळ जवळ तीन चतुथांश इतकी आहे. शतेी हा भारतीयाचंा रु्मख्य व्यवसाय असल्याने भारताच्या 
राष्ट्रीय उत्पन्नात त्याचे स्थान र्महत्त्वाचे आहे. म्हणून जशर्मनीची उत्पादनिर्मता वाढशवण्यासाठी, जशर्मनीचा 
आकार शकफायतशीर िेत्रापेंिा लहान असून चालणार नाही. जशर्मनीच्या लहान आकारर्मानारु्मळे जशर्मनीची 
उत्पादकता कर्मी होते, असे डॉ. आंबेडकराचें र्मत होते. परंतु जशर्मनीचा लहान आकार हे जशर्मनीच्या कर्मी 
उत्पादनिर्मतेचे एकरे्मव कारण आहे; हे त्यानंा र्मान्य नव्हते. जशर्मनीचा आकार अत्यंत लहान असेल तर 
अशा जशर्मनीत हव्या त्या सुधारणा करणे शक्य नसते. त्यारु्मळे अशा लहान िेत्रात उत्पादकता वाढशवता येत 
नाही; तर ज्याचं्याकडे अत्यतं र्मोठ्या िर्माणात जशर्मनीचे िेत्र असते त्यानंा त्याची योग्य िकारे देखभाल 
करता येत नाही. त्यारु्मळेदेखील जशर्मनीची उत्पादकता कर्मी होते. शतेजशर्मनीची उत्पादकता शतच्या 
धारणिेत्राशी शनगशडत असते. त्यारु्मळे शकफायतशीर धारणिेत्र कशास म्हणाव े हे िथर्म ठरशवले पाशहजे, 
असे बाबासाहेबाचें र्मत होते. जशर्मनीची शकफायतशीरता केवळ धारणिेत्राशीच शनगशडत नसते; तर ती 
इतरत घटकाशंीदेखील संबशंधत असते. जशर्मनीसाठी लागणारे भाडंवल, श्रर्म हे वाजवी िर्माणात उपलब्ध 
पाशहजेत. थोडक्यात, शकफायतशीर धारणिेत्राचा आकार ठरशवताना त्या िेत्राची र्मशागत करण्यासाठी 
लागणारे घटकदेखील शवचारात घेतले पाशहजेत. शतेीच्या र्मोठ्या िेत्रात र्मशागतीसाठी लागणारे घटक 
आशण इतर साधने उपलब्ध नसतील, तर जशर्मनीची उत्पादकता अत्यतं नगण्य असल्याचे आजही शदसून 
येऊ शकते. याउलट जर र्मशागतीसाठी लागणारे सवम घटक उपलब्ध असतील, तर लहानशा 
िेत्रातदेखील र्मोठ्या िर्माणात उत्पादन घेता येते. बाबासाहेबानंी र्माडंलेल्या या शवचाराचें िशतप्रबब नंतर 
र्माडंण्यात आलेल्या ‘कर्माल जर्मीन धारणा’ कायद्यात आढळून येते. 
 

उत्पादनखचम वजा जाता राशहलेल्या उत्पादनावर कुटंुबाचा खचम भागव ूशकेल एवढे उत्पन्न देणाऱ्या 
जशर्मनीच्या आकारास, शकफायतशीर जर्मीनधारणा म्हणावे; ही व्याख्या बाबासाहेबानंा र्मान्य नव्हती. त्याचं्या 
र्मतानुसार ही व्याख्या उपभोगावर अशधशष्ठत आहे. शकफायतशीर जर्मीनधारणा ठरशवणारी व्याख्या नेहर्मी 
उत्पादनावर अशधशष्ठत असली पाशहजे, असे त्याचें र्मत होते. कारण शतेी हे केवळ पोट भरण्याचे साधन 
नाही, तर ते राष्ट्रीय उत्पादनाचे एक र्मोठे साधन आहे. [‘अथमसवंाद’ जानेवारी-र्माचम, १९९१, खंड १४ वा, अंक ४ था, पृ. 

२४७] अशा या साधनाकडे केवळ उपशजशवकेचे साधन म्हणून पाहू नये तर ते आर्तथक शवकासाचे एक 
र्महत्त्वाचे साधन आहे म्हणून त्यास शवशषे र्महत्त्व शदले पाशहजे. शतेीर्मध्ये त्या दृिीने ‘वाढावा’ (Surplus) 
शनर्माण झाला पाशहजे. (याचा अथम बाबासाहेब र्मोठ्या जर्मीनधारणेस अनुकूल होते असे नाही.) शतेीत 
वाढावा शनर्माण होण्यासाठी शतेीची उत्पादकता वाढशवली पाशहजे, असेही त्यानंा वाटत होते. 
 

भारतात वारसा हक्कारु्मळे शतेजशर्मनीचे तुकडीकरण झाल्याने शतेीची उत्पादकता कर्मी झाली आहे. 
त्यासाठी तुकडेबंदी करणे व जशर्मनीच्या तुकड्यांच्या शविीवर बंदी घालणे आवश्यक आहे. र्मात्र एखाद्या 
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शतेकऱ्यास कजापायी आपल्या जशर्मनीचा तुकडा शवकावा लागत असेल प्रकवा शदवाळखोरीरु्मळे त्याच्या 
जशर्मनीचा शललाव होत असेल; तर त्या जशर्मनी शजेारच्या जर्मीनधारकास घेण्यास परवानगी द्यावी; हे डॉ. 
आंबेडकरानंा र्मान्य होते, परंतु त्याबरोबर जर्मीन एकत्रीकरणाच्या या पद्धतीरु्मळे र्मोठे शतेकरी लहान 
शतेकऱ्यानंा भशूर्महीन करू शकतील, हा धोका त्यानंी ओळखला होता. जशर्मनीच्या तुकडेजोडीची दुसरी 
पद्धत बाबासाहेबानंा अशधक योग्य वाटत होती. या दुसऱ्या पद्धतीनुसार, ज्या गावात दोन तृतीयापेंिा 
अशधक लोकाचंी जर्मीन गावच्या एकूण जशर्मनीच्या शनम्म्यापेिा जास्त असेल, तर त्या शतेकऱ्याचंा र्मालकी 
हक्क कायर्म ठेवनू त्याचं्या जशर्मनीच्या तुकड्याचें सक्तीने एकत्रीकरण कराव.े नंतर त्या जशर्मनीचे 
आर्तथकदृष्ट्या शकफायतशीर तुकडे करून ते त्या जर्मीनधारकाचें गावाच्या चार शदशानंा पसरलेले जशर्मनीचे 
तुकडे एकशत्रत करता येतील व त्याचं्या जशर्मनीचा आकार आर्तथकदृष्ट्या शकफायतशीर होण्यास र्मदत 
होईल. [Dr. Babasahed Ambedkar Writing and Speeches, Vol. I. Published by the Education Department, Government of 
Maharashtra, Bombay, April, 1979, p. 466] 
 

याशशवाय जशर्मनीच्या एकत्रीकरणाच्या दृिीने िान्स आशण इटालीत अस्स्तत्वात असलेली 
सहकारी शतेीपद्धती डॉ. आबंेडकरानंा र्मान्य होती. काही र्मागमदशमक तत्त्वाचं्या आधारे शतेीचे राष्ट्रीयीकरण 
करणे हा उपायही बाबासाहेबानंी सुचशवला होता. [Ecnomic Thought of Dr. B. R. Ambedkar, Prof. M. K. Dongre, 

Nagpur, 1974, p. 67] उदा. गावातील सवम जशर्मनी सरकारने ताब्यात घेऊन त्याचे शकफायतशीर िेत्रानुसार 
भाग पाडावते व त्या गावातील कुटंुबानंा कूळ म्हणून ते कसण्यासाठी द्यावते. त्यासाठी त्यानंी सरकारने 
ठरवनू शदलेले सवम शनयर्म आशण सूचनाचें पालन कराव.े शतेीच्या एकूण शनघणाऱ्या उत्पन्नातून उत्पादनखचम 
व इतर देणी वजा करून राशहलेला भाग, सरकारने ठरवनू शदलेल्या शनयर्मानुंसार सवांनी शवभागनू घ्यावा. 
गावाच्या शतेीची वाटणी करताना जातीपातीचा शवचार केला जाऊ नये. तसे केल्यास तेथे जर्मीनदार, कूळ, 
भशूर्महीन असे कुणीही राहणार नाही. तसेच शतेीची उत्पादकता वाढशवण्यासाठी सरकारने शतेीस लागणारे 
पाणी, खते, जनावरे, बी-शबयाणे इत्यादींचा पुरवठा करावा व त्याचं्या र्मोबदल्यात सरकारने जर्मीन र्महसूल 
व भाडंवली वस्तंूवरील खचम, ित्यिपणे वसूल करावा. एवढेच नव्हे, तर सरकारने ठरवनू शदलेल्या 
शनयर्माचें उल्लंघन करणाऱ्याकंडून दंड वसूल करावा. शतेीचे राष्ट्रीयीकरण करून सार्मशूहक शतेी योग्य 
िकारे राबशवली गेली, तर त्या शतेीची उत्पादकता वाढेल व त्याचबरोबर दशलत व भशूर्महीनाचें आर्तथक व 
सार्माशजक शोषण थाबंले. 
 

भारतीय शतेीची उत्पादकता केवळ शतच्या आकारर्मानाशीच शनगडीत नाही, तर त्यात गंुतशवण्यात 
येणाऱ्या भाडंवलावर आशण शतेीत राबणाऱ्या शतेर्मजुराचं्या िर्माणावरदेखील ती अवलंबून असते. [Dr. 

Ambedkar’s Writings and Speeches, Vol. 1, p. 475] आज शतेकऱ्याजवळ शतेीत कसण्यासाठी लागणारी 
साधनसार्मग्री देखील पुरेशी नाही. म्हणनू शतेीत भाडंवल गंुतशवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी 
लागणारा वाढावा शतेीत शनर्माण होत नसल्याने सरकारने शतेीत भाडंवल-गंुतवणुकीबाबत पुढाकार घेतला 
पाशहजे. 
 

शतेी हा भारतीय अथमव्यवस्थेचा कणा आहे हे जरी खरे असले, तरी शतेी हे बहुसंख्य जनतेचे 
उपजीशवकेचे साधन होऊ शकत नाही. भारतीय लोकसखं्येच्या एकतृतीयाशं लोकसखं्या पोसण्याची ऐपत 
भारतीय शतेीत असून येथे बाकीचे खऱ्या अथाने बेकार आहेत. कोणत्याही अथमव्यवस्थेत काही िर्माणात 
भाडंवल बेकार असेल तर फारसे शबघडत नाही. कारण त्याचं्या उपभोगाचा फारसा िश्न नसतो. परंतु 
र्मजूर बेकार असेल तर त्याचा उपभोगाचा िश्न शनर्माण होतो. उत्पादनाशशवाय जगण्याची पाळी आली तर 
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त्यानंा चोऱ्यार्माऱ्या केल्याशशवाय जगता येणार नाही. असा बेकार र्मजूर राष्ट्रीय उत्पादनात भर 
घालण्याऐवजी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या घटीस कारणीभतू ठरतो. 
 

शतेजशर्मनीचे तुकडीकरण एवढ्यापुरतीच भारतीय शतेीची सर्मस्या र्मयाशदत नाही, तर येथे 
जशर्मनीचे दरडोई िर्माणदेखील अल्प आहे. कायद्याने जशर्मनीचे शवखुरलेले तुकडे एकशत्रत करणे शक्य 
होईल, र्मात्र अल्प जर्मीनधारणेचा िश्न सोडशवता येणार नाही. तसेच आजच्या अथमव्यवस्थेच्या चौकटीत 
जशर्मनीचे एकत्रीकरण करून उत्पादकता वाढशवण्याचा उपाय योग्य ठरू शकत नाही. जशर्मनीचे 
एकत्रीकरण करून उत्पादकता वाढशवण्याचा उपाय योग्य ठरू शकत नाही. जशर्मनीची तुकडेजोड 
केल्यावर र्मोठ्या जशर्मनीत, उत्पादकता वाढशवण्यासाठी आपण अशधक भाडंवल गंुतशवणार, त्यारु्मळे तेथे 
कर्मी र्मजुरानंा रोजगार उपलब्ध होणार, म्हणजे आज जेवढे र्मजूर बेकार आहेत त्यापेिा अशधक उद्या बेकार 
होणार. हे असे का घडणार, याचे उत्तर आपल्या चुकीच्या राजकीय अथमव्यवस्थेत आहे. चुकीची राजकीय 
अथमव्यवस्था अनेक गुन्ह्याचंी जननी असते, हे थॉर्मस अनोल्ड याचें र्मत भारताच्या संदभात बाबासाहेबानंी 
र्मान्य केले होते. [Dr. Babasaheb Ambedkar’s Writings and Speeches, Vol. 2, Published by the Education Department, 

Government of Mahashtra. Bombay-April, 1982, p.129.] म्हणून या िश्नावर उद्योशगकीकरण हा एकरे्मव उपाय त्यानंी 
सुचशवला होता. उद्योशगकीकरणारु्मळे शतेी िेत्रावरील लोकसंख्येचा बोजा कर्मी होईल व जशर्मनीचे 
तुकडीकरण थाबंेल, जशर्मनीच्या व शतेर्मालाच्या प्रकर्मती वाढतील व शतेकऱ्याचें राहणीर्मान उंचावले असे 
त्यानंा वाटत होते. 
 

जशर्मनीचे तुकडीकरण थाबंशवण्यासाठी आशण जशर्मनीची उत्पादकता वाढशवण्यासाठी शतेीवरील 
लोकसंख्येचा भार कर्मी केला पाशहजे. त्यासाठी शतेीर्मधील अशतशरक्त लोकसंख्या उद्योगधंद्याकडे 
स्थलातंशरत केली पाशहजे प्रकवा तेथील लोकानंा दुय्यर्म उत्पन्नाची साधने पुरशवली पाशहजेत. काहीसा हाच 
शवचार आपणास पाश्चार्मात्य अथमशास्त्रज्ञानंीदेखील आपल्या गं्रथारं्मधून र्माडंलेला आढळून येतो. उदा. िा. 
रॅग्नर नक्से याचं्या ‘िॉब्लेम्स ऑफ् कॅशपटल फॉररे्मशन इन् अंडरडेव्हलपड् कंरीज (१९५१)’ [Problems of 
Capital Formation in Underdevloped Countries-1951, Ragner Nurkee.] आशण िा. डब्ल्यू. ए. आयटम लेशवस याचं्या 
‘इकॉनॉशर्मक डेव्हलपर्मेंट वुईथ अनशलशर्मटेड सप्लाईज ऑफ लेबर’ (१९५४) या गं्रथारं्मध्ये आढळून येतो. 
भारतीय शनयोजनकारानंाही हा शवचार पटलेला असून, भारताच्या ित्येक शनयोजनात, ग्रार्मीण रोजगार-
शनर्तर्मतीसाठी आशण दुय्यर्म व्यवसायाचं्या शवकासासाठी शवशवध िकल्प राबशवले आहेत आशण राबशवले जात 
आहेत. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी साठ-पासि वषापूवी शतेजशर्मनीच्या िश्नासंबधंी र्माडंलेले शवचार, 
भारताच्या आजच्या पशरस्स्थतीतही लाग ूपडतात. जशर्मनीच्या तुकडीकरणारु्मळे भारतीय शतेीत उत्पादकता 
कर्मी असल्याचे सवमज्ञात आहे. शतेीची उत्पादकात वाढावी यासाठी पशहल्या पचंवार्तषक योजनेपासून अनेक 
िकारच्या योजना राबशवण्यात आलेल्या आहेत. थोडक्यात, सरकारने भाडंवल-गंुतवणूक केल्याने शतेीची 
उत्पादकता काही िर्माणात वाढली आहे. शतेजशर्मनीच्या अयोग्य वाटपारु्मळे भारतीय सर्माजात वगम शनर्माण 
झाले असून आजही जशर्मनदारवगाकडून भशूर्महीनाचें शोषण होत आहे. हे शोषण थांबशवण्यासाठी 
उद्योशगकीकरण हा एकरे्मव उपाय बाबासाहेबानंी सुचशवला होता. शतेीवर अवलंबनू राहाणाऱ्यापंैकी जे 
उद्योगधंद्याकंडे वळले त्याचें शोषण थाबंले असून ते काही अंशी सुखी झालेत, असे म्हटल्यास वावगे होणार 
नाही. 
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सध्याचे उद्योशगकीकरण हे र्मोठर्मोठ्या शहरातंच होत असल्याने या उद्योशगकीकरणारु्मळे अनेक 
सर्मस्या शनर्माण झाल्या आहेत. जर ग्रार्मीण भागात शतेीवर आधाशरत उद्योगधंद्याचंा शवकास केला, तर 
आजच्या उद्योशगकीकरणाच्या प्रकवा शहरीकरणाच्या सर्मस्याही दूर होऊ शकतील व ग्रार्मीण भागातील 
छोया शतेकऱ्यानंा आशण भशूर्महीनानंा रोजगार शर्मळू शकेल. एवढेच नव्हे, तर त्याचंा शतेीच्या 
शवकासासाठी उपयोग होऊ शकेल. शतेीच्या आदानाच्या (Inputs) बाजूने खते, जंतुनाशके, शतेीची 
अवजारे इत्यादींचे कारखाने काढता येतील, तर शतेीतील िदानाच्या (Outputs) बाजूने तेल शगरण्या, 
कापड शगरण्या, पोह्याचं्या व डाळीच्या शगरण्या, साखर कारखाने व त्याच्या वाया जाणाऱ्या वस्तंूपासून 
कागद शगरण्या, स्स्परीट, अल्कोहोल, रर्म, ॲशसड इत्यादी वस्तंूचे अनेक कारखाने स्थापन करता येणे 
शक्य आहे. असे झाले तर सबंध भारताच्या ग्रार्मीण भागाचा चेहरार्मोहरा पूणमपणे बदलून जाईल. एवढेच 
नव्हे. तर आजच्या शहरीकरणाच्या सर्मस्या सोडशवण्यास र्मोठी र्मदत होईल. 
 

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने अनेक जर्मीन-सुधारणा कायदे केलेत, परंतु ते िभावी ठरले 
नाहीत असे म्हणाव े लागेल. तुकडेबंदीचा कायदा होऊनही तुकडेबंदी पूणमपणे थाबंली नाही. कर्माल 
जर्मीन-धारणेच्या कायद्यातून अनेक पळवाटा काढल्या गेल्याने त्यातूनही साध्य झाले नाही. थोडक्यात, 
सरकारने केलेल्या जर्मीन सुधारणा कायद्याची काटेकोरपणे अंर्मलबजावणी झाली पाशहजे. 
 

जर्मीनधारणेचा िश्न सोडशवण्यासाठी बाबासाहेबानंी येथे ‘सहकारी शतेी’ हा आणखी एक उपाय 
सुचशवलेला आहे. परंतु भारतात सहकारी शतेीचा ियोग यशस्वी झाला नाही. रशशयातील सर्माजवादी 
अथमव्यवस्थेची स्स्थती शवचारात घेता भारतासारख्या देशात हा ियोग यशस्वी होईल असे म्हणणे, धाडसाचे 
ठरेल. या सवम गोिींचा शवचार करता येईल जर्मीनधारणेबाबतचा आशण-शतेीवरील अशतशरक्त लोकसंख्येचा 
िश्न सोडवनू सार्माशजक न्याय िस्थाशपत करण्यासाठी, ग्रार्मीण भागात शतेीवर आधाशरत उद्योगधंदे सुरू 
करणे, हाच एकरे्मव उपाय योग्य वाटतो. 
 

♦♦ 
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२७ 
 
डॉ. आबेंडकर यािेंं शकै्षणिक तत्त्वज्ञान व काय ु
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
व िोक्तीने म्हणावयाचे तर आर्मच्या िाचीन भरू्मीर्मध्ये जनतेला शशिणाची दारे बंद करण्यात आली होती. 
िाह्मणानंी आपली शशिणाची र्मक्तेदारी िस्थाशपत केली होती व वाढशवलेली होती. शूद्र असल्यारु्मळे वदे 
म्हटल्याबद्दल रार्माने शबंुकाला र्मतृ्युदंड शदला. र्महात्र्मा जोशतबा फुले याचं्या वशडलाचंी; त्यानंी जोशतबाला 
शाळेतून काढण्याबद्दल व त्यानंा शतेीच्या पारंपशरक धंद्यात घालण्याबद्दल एका िाह्मणाने र्मन वळशवले होते. 
जोशतबानंी खंशडत झालेले शशिण एका रु्मसलर्मानाने शदलेल्या उपदेशािर्माणे पनु्हा सुरू केले. डॉ. 
आंबेडकर यानंा रंु्मबईतील एस्ल्फन्स्टन र्महाशवद्यालयार्मध्ये आपल्या बी. ए. अभ्यासिर्मासाठी संस्कृत शवषय 
घेऊ देण्यात आला नव्हता. 
 

ही वस्तुस्स्थती आहे की, शनरिरतेने जनतेला र्मानशसकदृष्ट्या गुलार्म, नैशतकदृष्ट्या अधःपशतत, 
सासं्कृशतकदृष्ट्या पंगुवत, आर्तथकदृष्ट्या दशरद्री आशण सार्माशजकदृष्ट्या र्मागासलेले केलेले होते. त्याचं्या 
सार्माशजक दजारु्मळे त्याचें जगणे दुःखर्मय करण्यात आले होते आशण ते कोणत्याही िशतष्ठलेा आशण 
सन्र्मानाला रु्मकलेले होते. 
 

सार्माशजक हेतूच्या गशतकीचे िेशरत होऊन डॉ. आंबेडकर यानंी अन्यायी प्रहदू सर्माजशवरुद्ध आसूड 
हाती घेतला आशण त्या सर्माजाची साफसफाई केली. दुदमम्य अशा डॉ. आंबेडकर यानंा ज्ञानाची कधीही न 
संपणारी तहान लागलेली होती आशण त्या ज्ञानाचा उपयोग त्यांनी सार्माशजक पशरवतमनासाठी एक गुणकारी 
हत्यार म्हणून केला. 
 

न्यायबुध्दी अंगात शभनलेली असल्यारु्मळे आशण अस्पशृ्याचंा उद्धार करण्याची र्महत्त्वाकािंा उरात 
धगधगत असल्यारु्मळे, अन्याय, रूढी आशण िथा याशवरुद्ध डॉ. आंबेडकर यानंी बडं केले. १९२७ साली 
र्महाड येथे त्यानंी र्मनुस्र्मतृी जाळून शतचे भस्र्म केले, र्मानवी हक्काचंी घोषणा केली आशण लोकशाहीची तत्त्वे 
शनशश्चतपणे र्माडंली. आपले जीशवतकायम बळकट करण्यासाठी १९५६ साली नागपूर येथे त्यानंी बुद्ध धर्माचे 
पुनरुज्जीवन केले. 
 

त्यानंी; ज्याला देशीय र्मूलाधार आहे, असे शिैशणक तत्त्वज्ञान िशतपादन केले आशण शनरिर 
जनतेर्मध्ये शशिणाचा िसार करण्यासाठी शिैशणक संस्था स्थापन केल्या. त्याचें शिैशणक तत्त्वज्ञान आशण 
कायम अजून व्यापकतेने ज्ञात झालेले नाही. वस्तुस्स्थती अशी आहे की, र्मानवी शवचाराचं्या आशण कायांच्या 
या िेत्रार्मध्येसुद्धा त्यानंी सखोल अंशदान केलेले आहे. 
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डॉ. आंबेडकर यानंी सार्माशजक पशरवतमनाची तरफ म्हणून सार्माशजक अशभयाशंत्रकीचे हत्यार म्हणनू 
शशिणाचा पाठपुरावा केला. 
 

शनरिर जनतेला त्याचं्या गाढ झोपेतून जागे करण्याचे अवघड कायम, डॉ. आबंेडकर यानंा 
करावयाचे होते आशण त्यानंा, िाह्मणानंी त्याचं्यावर कशी अर्मानुषता लादली होती याची जाणीव करून 
द्यावयाची होती. त्यानंी तुतारी फंुकून त्यानंा हाक शदली, ‘संघशटत व्हा, शशका, आशण संघषम करा.’ 
सर्माजाच्या उच्च स्तरावर आपली िगती आशण एकात्र्मीकरण व्हाव ेम्हणून आशण र्मानवी िाणी म्हणून आपली 
योग्यता आशण आपली शक्ती वशंचत जनतेने पनु्हा िाप्त करावी म्हणून त्यानंी आत्र्मसाहाय्य, आत्र्मअवलंबन 
आशण आत्र्मसन्र्मान याचंी चळवळ सुरू केली. 
 

एकदा त्यानंी अस्पृश्यानंा साशंगतले, “तुर्मची गुलार्मशगरी तुम्ही स्वतः नि केली पाशहजे. स्वतःचा 
आत्र्मसन्र्मान हरवनू जगणे हे लाछंनास्पद आहे. आत्र्मसन्र्मान ही जीवनातील अत्यतं आवश्यक अशी गोि 
आहे. शतच्याशशवाय र्मनुष्ट्य केवळ शून्यवत होतो. आम्ही गुलार्म नाही. आम्ही लढवय्या कुळातील आहोत.” 
 

त्यानंी िशतपादन केलेले शिैशणक तत्त्वज्ञान; र्मनुष्ट्याचे डोके, हृदय आशण हात याचं्या अंतगमत 
गुणवत्तानंा जोपासणारी िशिया म्हणनू शशिण सकंस्ल्पत करते. ते र्माणसाचं्या अंगीभतू रु्मरलेल्या शक्ती 
रु्मक्त करते आशण पशुतुल्य अस्स्तत्वाच्या पातळीवरून ते त्याग, शवशुद्धता, सद्गुण आशण साशत्त्वकता याचं्या 
पातळीपयंत उन्नत करते. 
 

डॉ. आंबेडकर यानंा शशिण हे आत्यशंतक ऐशहक शहताचे वाटत होते आशण त्याच्याशशवाय 
जीवनार्मध्ये दुसरे कोणतेही शहत िाप्त करून घेणे शक्य नव्हते. ते म्हणाले होते की, सवम िकारच्या शवषर्मता 
दूर करण्यासाठी आशण सार्माशजक लोकशाही िाप्त करून घेण्यासाठी शशिण हा एक राजर्मागम होता. 
 

त्यानंी म्हटले होते की, शशिणाचा हेतू लोकाचें नैशतकीकरण आशण सार्माशजकीकरण करणे हा 
होता. ‘सभ्यता आशण संस्कृती याचा शशिण हा पाया होता’ असे त्यानंी जाहीर केले. 
 

त्याचंा आग्रह होता की, ‘जातिथेच्या तटबंद्यावंर उघड उघड हल्ला करण्यासाठी’ अस्पृश्यानंी 
शशिण घेतलेच पाशहजे. डुकरासारखे आपले पोट भरण्यासाठी जगू नका; परंतु सासं्कृशतक शवकासासाठी 
र्मानवी िाणी म्हणून जगा’ असा उपदेश त्यानंी त्यानंा केला. 
 

शशिणातील आपल्या लोकाचं्या र्मागासलेपणाची जाणीव, डॉ. आंबेडकर यानंा नेहर्मी होती. त्याचंी 
िगती घडवनू आणण्यासाठी त्याची अत्यतं गरज आहे आशण ते अत्यंत र्मोठे हत्यार आहे असे त्यानंा वाटत 
होते. आपल्या लोकारं्मध्ये शशिणाचा िसार करण्यासाठी त्यानंी शक्य त्या ित्येक साधनाचा उपयोग 
करण्याचा ियत्न केला. 
 

इ. स. १९२४ र्मध्ये अस्पृश्याचं्या उद्धारासाठी डॉ. आंबेडकर यानंी ‘बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी सभे’ची 
स्थापना केली. या सभेची ध्येय व उशद्दिे होती, (अ) वसशतगृहे उघडून दशलत वगार्मध्ये शशिणाचा िसाराचे 
िचालन करणे प्रकवा त्यासाठी अशाच िकारची आवश्यक प्रकवा इि वाटणारी साधने उपयोगात आणणे. 
(ब) वाचनालये, सर्माजकें दे्र आशण वगम प्रकवा अभ्यास र्मंडळे उघडून, दशलत वगार्मध्ये संस्कृतीच्या िसाराचे 
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िचालन करणे (क) औद्योशगक आशण कृशषशाळा सुरू करून दशलत वगाच्या आर्तथक स्स्थतीर्मध्ये िगती 
आशण सुधारणा करणे. 
 

ज्याचंी गाऱ्हाणी सर्मान होती आशण त्याचंा ज्यानंा जाच होत होता; अशा लोकारं्मधून शतचे सभासद 
व कायमकते याचंी शनवड केल्याखेरीज कोणतीही संस्था भरीव िगती करू शकत नव्हती प्रकवा शतचे ध्येय 
िाप्त होत नव्हते, असा डॉ. आंबेडकर याचंा शवश्वास होता. एखाद्या संस्थेचे यश शतच्यातील घटकानंा शकती 
कळकळ वाटत होती आशण शतच्या ध्येयाला व कायमिर्माला ते शकती वाहून घेत होते, यावर अवलंबनू होते, 
असे ते सागंत असत. 
 

इ. स. १९२५ र्मध्ये बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी सभेने दशलतवगाच्या हायस्कूल शवद्याथ्यांसाठी सोलापूर 
येथे वसशतगृह सुरू केले. शवद्याथ्यांना लागणारे कपडे, लेखनसार्मग्री, भोजन याचा खचम त्यानंी केला. 
सोलापूर नगरपाशलकेने वसशतगृहाच्यापशरिेसाठी चाळीस रुपयाचें अनुदान र्मंजूर केले. शजवाप्पा सुभा 
अयाडेळे, अस्पृश्य जातीचे एक पशरषद सदस्य, वसशतगृहाचे व्यवस्थापन पाहत होते. 
 

शवद्याथ्यांच्या र्मनात ज्ञान आशण शवद्या आशण सर्माजसेवबेद्दल िेर्म याची आवड शनर्माण करण्यासाठी 
बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी सभेने दशलत वगासाठी एक संस्थासुद्धा सुरू केली. सभेच्या र्मागमदशमनाखाली 
‘सरस्वती शवलास’ नावाचे र्माशसक चालशवले जात होते. त्याच्या भरीला रंु्मबईर्मध्ये एक र्मोफत वाचनालय 
आशण ‘र्महार हॉकी क्लब’ सुरू करण्यात आला. असा आशनेे की, जुगार, र्मद्यपान आशण इतर व्यसने आशण 
करर्मणुकीचे रोगट र्मागम यापंासून अस्पशृ्य र्माणसाचंी र्मने अन्यत्र वळशवता येतील. 
 

इ. स. १९२७ र्मध्ये िाथशर्मक शशिणाची िगती ‘फार फार र्मंद’ होती; अशी खंत डॉ. आबंेडकर यानंी 
व्यक्त केली होती. ते म्हणाले होते की, ‘ज्या रीतीने शशिणाची िगती होत होती, त्याच वगेाने जर ती चालू 
राशहली तर, ‘शशिणाच्या किेत आणण्यासाठी शाळेत जाणाऱ्या रु्मलानंा चाळीस वष ेआशण रु्मलींना तीनश े
वष े लागतील.” ते म्हणाले की, “शशिणावर ित्येक व्यक्तीर्मागे फक्त चौदा आणे खचम केले जात होते’ 
आशण शशिणावरील कर्मी खचम आशण शशिण्याच्या िशियेतील गळतीचे उच्च िर्माण याचं्यार्मध्ये सरळ दुवा 
होता. चौथ्या इयते्तच्या टप्प्यावर ८२% गळतीचे िर्माण असल्याचे त्यानंी दाखवनू शदले. शशिणातील 
अपव्ययावर त्यानंी िाथशर्मक शशिणावरील अशधक खचासह ‘सक्ती’ हा उपाय सुचशवला. 
 

ते म्हणाले की, “शशिण हे असे काही आहे, की जे ित्येकाच्या आवाक्यात आणता आले पाशहजे. 
म्हणून शशिण शवभागाचे धोरण शनम्नस्तरीय वगांसाठी शशिण शजतके स्वस्त करता येईल, शततके करण्याचे 
असले पाशहजे.” जेव्हा त्यानंी र्मागासवगांना आपुलकीची वागणूक देण्याचे आवाहन शासनाला केले. त्यानंी 
असा युस्क्तवाद केला की, “या सवमच जर्मातींना जर सर्मानतेच्या पातळीवर आणावयाचे असेल, तर 
त्यावरील एकरे्मव उपाय आहे, असर्मानतेचे तत्त्व, कारणे आशण जे त्या पातळीखाली आहेत, त्यानंा 
आपलुकीची वागणूक देणे.’ जे लोक सवम गोिींर्मध्ये सर्मानतेच्या तत्त्वावर जोर देतात, ते सोयीस्करपणे 
शवसरतात की, पाच आशण दहा या आकड्यानंा जर दोन हा एक सर्मान घटक, याने गुशणले तर त्याचा 
गुणाकार अनुिरे्म दहा आशण वीस येतो आशण त्या दोन्हीही बाबतीत तो वीस येत नाही. म्हणनू डॉ. 
आंबेडकर र्मानीत असत की, सर्मानतेचा अथम म्हणजे शनम्नस्तरीय वगांची पातळी उच्चस्तरीय वगांच्या 
पातळीपयंत आणणे. 
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ज्याने शशिण द्याव े अशा अशभकरणाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, “िाह्मण जातीतून येणाऱ्या 
शशिकाकंडे जर शशिण सोपशवले, तर शशिणात खरी िगती करता येणार नाही. त्याचंी र्मने शनम्नस्तरीय 
लोकाबंद्दलच्या शतरस्काराने भरलेली असतात आशण इतर कोणत्याही वगाच्या बौशद्धक उन्नतीसाठी त्यानंी 
शनष्ठुर अनादर दाखशवला आहे. त्यानंी र्मानवी िाण्यानंा कुत्र्याहूनही अशधक वाईट रीतीने वागशवलेले आहे 
आशण त्यानंा कधीही सर्मानतेने वा दयाळूपणाने वागशवलेले नाही.’ त्यानंी उद्घोशषत केले की, शशिक हे 
राष्ट्राचे रथचालक होते आशण सार्माशजक सुधारणाचं्या दृशिकोणात या अध्ययन व्यवसायार्मध्ये योग्य 
र्माणसाचंी शनवड करणे यापेिा अशधक र्महत्त्वाचा दुसरा िश्न नव्हता. ज्यानंी र्मागासवगीय शवद्याथ्यांच्या 
कानात घुर्मशवले की, त्याचं्या पूवमजािंर्माणे शकरकोळ धंदे करायलाच ते जन्र्मले होते, ते शनम्नश्रेणीतील होते 
आशण शशिण ही गोि एका शवशशि वगासाठी होती, त्याचं्याकडे डॉ. आबंेडकर म्हणाले, “हे उदात्त, राष्ट्रीय 
र्मानवी िकाशदान करणारे कायम सोपवनू देण्यात येऊ नये. आत्र्मकें शद्रत आशण राष्ट्रशवघातक अशभकरणे 
शनपटून काढून शासनाला खरीखुरी िगती करता येईल, याकडे आंबेडकर लि वधूेन घेत होते. अशा 
व्यापकतर पायावर राष्ट्राचे एकीकरण व िगती अशधक बळकट होईल, असे ते म्हणाले. 
 

आताही पशरस्स्थती फारशी बदललेली नाही. ठार्म शब्दात सागंवयाचे तर ित्येक वषी भारत 
सािरापेंिा अशधक शनरिर शनर्माण करीत आहे. त्याचा पशरणार्म म्हणनू या शतकाच्या अखेरीस येथे 
जगातील ५४% शनरिर राहात असतील. जगातील ‘सवोच्च शनरिर राष्ट्र’ म्हणून आपल्याला भ्रार्मक 
सन्र्मानता िाप्त झाली आहे. यापुढेही अशधक म्हणजे सािराचंी शनरिरता; या उणेदुणे शनर्माण करणाऱ्या 
िश्नानेही आता डोके वर काढले आहे. 
 

इ. स. १९२८ र्मध्ये आपल्या जर्मातीचे शालेय शशिण भक्कर्म पायावर संघशटत करण्यासाठी डॉ. 
आंबेडकर यानंी दशलतवगम शशिण ससं्थेची (Depressed Classes Education Society) स्थापना केली. 
दशलत वगाच्या शवद्याथांच्या कल्याणासाठी जे र्माध्यशर्मक शालेय शशिणाचा भार सहन करावयाला असर्मथम 
होते; त्यानंा वसशतगृहे पुरशवण्याच्या कायात दशलतवगम शशिण संस्थेला साहाय्य करण्याचे आवाहन त्यानंी 
रंु्मबई शासनाला केले. 
 

या योजनेला शासनाने संर्मती शदली आशण राज्यपालानंी जाहीर केले की, दशलत वगातील 
र्माध्यशर्मक शाळेतील शवद्याथ्यांच्या भल्यासाठी पाच वसशतगृहाचं्या योजनेला ते र्मंजुरी देतील. डॉ. आंबेडकर 
याचंी शशिणससं्था र्मान्यता पावलेली संस्था होती. शवश्वस्त र्मंडळ त्याचा कारभार पाहत होते आशण त्याचे 
सभासद होते रे्मयेर शनस्सीर्म, शकंर सयेन्ना परशा, डॉ. परुुषोत्तर्म सोळंकी आशण डॉ. आंबेडकर. एकोणीस 
सभासदाचें शर्मळून झालेल्या सल्लागार र्मंडळाचे त्याला साहाय्य होत होते. डॉ. आबंेडकर स्वतः त्याचे िरु्मख 
कायमवाह होते आशण शशवरकर कायमवाह आशण कोषाध्यि होते. अत्यंत कळकळीने कायम करणारे हे सभासद 
होते आशण आपल्या नेत्याच्या शवचारानंी आशण चेतनेने ते भारावनू गेलेले होते. स्वाभाशवकपणेच त्याचें ियत्न 
व कळकळ पाहून शासनार्मध्ये शवश्वास शनर्माण झाला. तेव्हा रुपये ९,००० वार्तषक अनुदानाची गंुतवणूक 
करणाऱ्या या शनयोशजत नव्या पाच वसशतगृहाचें व्यवस्थापन त्यानंी या संस्थेवर सोपशवले. 
 

तथाशप शासनाचे सहायक अनुदान खचम भागशवण्याला अपुरे होते. त्यारु्मळे डॉ. आंबेडकर यानंा 
शनरशनराळ्या शवभागातूंन देणग्या गोळा कराव्या लागल्या. उदार र्मनाचे लोक, उन्नत स्थाशनक र्मंडळे, 
धर्मादाय संस्था आशण थोर र्मनाच्या र्माणसानंा र्मदतीसाठी ते सार्मोरे गेले. काही शजल्हा स्थाशनक र्मंडळाचे 
अध्यि आशण नगरपाशलका यानंी या योग्य कायासाठी सशिय सहानुभतूी दाखशवली. त्यानंी दशलतवगीय 
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शवद्याथ्यांसाठी शुल्क कर्मी केले. वसशतगृहे बाधंण्यासाठी जर्मीन र्मोफत िदान केली आशण अशा इतर 
र्मागांनी र्मदत केली. 
 

दशलत वगम शशिण संस्थेने भोजन आशण शनवासाची शवद्याथ्यांसाठी तरतूद केली. शाळातंील 
शवद्याथ्यांच्या इतर गरजा भागशवण्यापुरता पुरेसा शनधी त्याचं्याकडे होता. त्याचं्या या िश्नाकडे सवणम प्रहदू 
संस्था उदासीनतेने पाहात होत्या. त्यारु्मळे शनकडीच्या गरजेपोटी डॉ. आबंेडकर यानंा रु्मसलर्मानानंा सार्मोरे 
जाव े लागले. काही रु्मस्स्लर्म शवभाग त्यानंी चाचपून पाशहले. रु्मस्स्लर्म शवभागानंा केलेल्या अशा एका 
आवाहनार्मध्ये त्यानंी १९२९ र्मध्ये एका धर्मादाय शनधीच्या व्यवस्थापक शवश्वस्तानंा आपल्या ससं्थेचा तपशील 
देणारे पत्र शलशहले. त्यात म्हटले की, रंु्मबई इलाख्यातील दशलत वगार्मध्ये शशिणाचा िसार करण्यासाठी 
शक्य तेवढे जे काही करता येईल; ते करण्याचे या शशिणसंस्थेचे ध्येय होते. पारशी धर्मादाय 
संस्थानंादेखील ते सार्मोरे गेले. 
 

दशलत वगम शशिण संस्थेला आपल्या भोजनासाठी, शवद्याथ्यांना एखाद्या घरात ठेवणे अत्यंत अवघड 
गेले. यासाठी कोणताही सवणम प्रहदू जर्मीनदार आपले घर सहजपणे देत नव्हता आशण जर त्याने तसे केले, 
तर तो फार र्मोठे भाडे घेत होता व तेसुद्धा रे्महेरबानी म्हणून. या िश्नाची सतत प्रचता वाहत असल्यारु्मळे 
स्थाशनक र्मंडळाचं्या वगेवगेळ्या सभासदानंा व शजल्ह्यातील िरु्मख व्यक्तींना, डॉ. आबंडेकर यानंा व्यस्क्तशः 
आवाहन कराव ेलागत होते. अशवरतपणे ते आवाहने करीत राशहले. 
 

अस्पृश्याचं्या शशिणाचा िश्न आणखी एका बाजूने अवघड झाला होता िवेश देण्याबाबत शासकीय 
शनदेश असूनही दशलत वगांच्या रु्मलानंा शाळारं्मध्ये िवशे नाकारले जात होते. शाळातंील त्याचं्या 
िवशेाबाबतच्या िश्नावर डॉ. आंबेडकर यानंा भाडंाव ेलागले होते. 
 

डॉ. आंबेडकर यानंा रंु्मबई शवद्यापीठ हे िशासकाचें नव्हे तर, शवद्याव्यासंगी र्माणसाचें र्महार्मंडळ 
व्हाव ेअशी इच्छा होती, शजथे ज्ञानसपंादन आशण ज्ञानाचा िसार हे अग्रगण्य कायम घडून याव.े ते म्हणाले 
की, ‘अध्यापन शवद्यापीठ’ हे अध्यापकाचें शवद्यापीठ होते आशण अध्यापनाचे िाशधकृत शनदेशन शवद्यापीठाला 
अध्यापन शवद्यापीठ बनवीत होते. त्यानंा असे संश्र्लेषण होते की, शजथे सर्मानतेच्या अटींवर शवद्यापीठ आशण 
र्महाशवद्यालये भागीदार होतील आशण उपस्नातक ते अधमस्नातक या दोघाचं्याही सासं्कृशतक िगतीचे एकत्र 
िचालन करण्यार्मध्ये सहभागी होतील. 
 

त्याचें असे र्मत होते की, संलग्न शवद्यापीठ असंलग्न होऊ शकत नाही. कारण र्महाशवद्यालयाचे 
असंलग्नीकरण म्हणजे र्महाशवद्यालयाचा सवमनाशच होय. त्याचें म्हणणे होते की, संलग्न शवद्यापीठ 
र्महाशवद्यालयारं्मध्ये अध्यापन आशण संशोधन याचं्या व्यवस्थापनावर शनयंत्रण ठेवण्यासाठी व पयमविेण 
करण्यासाठी शवद्यापीठाकडे पयाप्त शक्ती असल्या पाशहजेत; आशण असंर्मत होणाऱ्या सलंग्न 
र्महाशवद्यालयारं्मधील शवद्यापीठाचे पयाप्त शनयंत्रण सुशनशश्चत करण्यासाठी, संलग्न र्महाशवद्यायानंा जे देय 
अनुदान; ते त्याचं्याकडून काढून घेण्यासाठी शशफारसींच्या शक्तीने शवद्यापीठाला सुसज्ज करता येईल. रंु्मबई 
शवद्यापीठाच्या अशधसभेवर र्मागास आशण दशलत वगांच्या िशतशनशधत्वाची र्मागणी त्यानंी केली होती. 
 

ते म्हणाले की, शशिणाचे शनयंत्रण शनःसंशयपणे सुशशशित वगाने केले पाशहजे; परंतु दुदैवाने 
सुशशशित वगांकडे सार्माशजक सद्गुण नसल्याची खंत त्यानंी व्यक्त केली. त्यानंी उद्घोशषत केले की, 
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सुशशशित वगम केवळ जनतेची उपेिा करतात. एवढेच नव्हे, तर जनतेला शशिण द्याव ेयालासुद्धा सशियेतेने 
शवरोध करतात. त्यानंी सुचशवले की, शवद्यापीठाचा र्मलूभतू हेतू होता; जनतेच्या दारातील पायऱ्यापंयंत 
शशिण घेऊन जाणे. शवद्यापीठाचे र्मूल्याकंन केवळ त्याचं्या ज्ञान-संपादनाने न होता, त्याचं्या सार्माशजक 
वागणुकीने झाले पाशहजे अशी त्याचंी इच्छा होती. 
 

शवशधशशिणातील सुधारणेच्या संबधंात शवशध-व्यवसायातील अशतगदी व शवशध-शशिण यार्मध्ये शवभेद 
करण्याची डॉ. आंबेडकर यानंा इच्छा होती. शवशध-शशिणाची योजना अशा पायावर तयार करणे, की 
ज्यारु्मळे शवशधव्यवसाय ही काही थोड्याचंीच पशररशित वस्तू होईल. शशिणाच्या दृिीने आशण सार्माशजक 
न्यायाच्या दृिीनेसुध्दा अिशतवाद्य होईल असे त्यानंी जाहीर केले. 
 

शनम्न र्मध्यर्म वगांर्मध्ये आशण शवशषेतः अनुसूशचत जातींर्मध्ये उच्च शशिणाचे िचालन करण्याच्या 
दृशिकोणातून त्यानंी ८ जुलै १९४५ रोजी ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ ची स्थापना केली. शतने २० जून 
१९४६ रोजी शसद्धाथम कला आशण शवज्ञान र्महाशवद्यालय सुरू केले आशण भारतातील एक अग्रगण्य 
र्महाशवद्यालय असल्याचे शसद्ध केले. 
 

‘पी. ए. सो.’ ची ध्येये व उशद्दिे जाहीर करताना ते म्हणाले की, ‘पी. ए. सो. चा हेतू केवळ शशिण 
देण्याचाच नव्हता, परंतु शशिण अशा रीतीने द्यावयाचे की, त्यारु्मळे भारतार्मध्ये बौशद्धक, सार्माशजक आशण 
नैशतक लोकशाहीचे िचालन करता येईल. 
 

आपल्या जीवनकाळार्मध्ये डॉ. आंबेडकर यानंी १९५० र्मध्ये औरंगाबाद येथे ‘शर्मप्रलद कला आशण 
शवज्ञान र्महाशवद्यालय’ स्थापन केले, १९५३ र्मध्ये शसद्धाथम वाशणज्य आशण अथमशास्त्र र्महाशवद्यालय आशण 
१९४६ र्मध्ये रंु्मबई येथे शसद्धाथम शवधी र्महाशवद्यालय. जाणवणाऱ्या गरजा ही र्महाशवद्यालये पूणम करीत आहेत. 
 

डॉ. आबंेडकर अशा र्मताचे होते की, ‘पी. ए. सो.’ही अयोग्य र्माणसानंा िाध्यापक म्हणून नेर्मणारी 
उशकरड्याची जर्मीन नव्हती. त्याचंी अशी अपेिा होती की, िाध्यापकाकडे व्यस्क्तर्मत्व असले पाशहजे, त्याने 
आपल्या अध्यापन शवषयाची यथासागं तयारी केली पाशहजे, आपली व्याख्याने साधी आशण र्मनोरंजक करून 
त्याने अचकूपणे सुबोधतेने आशण संपूणमतया चार प्रकवा पाच रु्मद्याचंी चचा केली पाशहजे. ज्ञानार्मध्ये 
सखोलता िाप्त करून घेण्यासाठी शवद्याथ्यांना अशधकाशधक वाचन करावयास िाध्यापकानंी िोत्साहन 
आशण िेरणा शदली पाशहजे असे त्यानंा वाटत असे. त्यानंा वाटे की, शवद्याथ्यांनी राजकारणापेिा अभ्यासाला 
अग्रिर्म शदला पाशहजे. ‘शवद्याथ्यांना ज्ञानाची आंच असली पाशहजे’ ते असा उपदेश करीत. 
 

डॉ. आबंेडकर यानंा, ज्ञान हाच िकाश आशण शक्ती वाटत होती. ज्ञान हे तलवारीसारखे होते. 
त्याचा भल्या प्रकवा बऱु्या कारणासाठी उपयोग करता येत होता. म्हणून त्यांचा आग्रह होता की, ज्ञानाला 
चाशरत्र्याची जोड शर्मळाली पाशहजे. ते म्हणाले की, र्माणसाचे चाशरत्र्यच, ज्ञान भल्या प्रकवा बऱु्या 
कारणासाठी उपयोगात आणवायाचे की काय; हे शनशश्चत करते. शशिण हे र्मानवी सभ्यता आशण ससं्कृतीचा 
खरा पाया करण्यासाठी; ज्ञान आशण चाशरत्र्य याचंी एकता आवश्यक होती. सुशशशित वगाकडे जर चाशरत्र्य 
नसेल, तर त्याचं्या आत्र्मिगतीसाठी आशण दुबळ्या व वशंचत वगांना अशहतकारक असा ज्ञानाचा उपयोग 
करता येईल. 
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डॉ. आंबेडकर ही ज्ञान आशण चाशरत्र्य याचंी असाधारण अशी र्मूती होती. वशंचत लोकाचं्या 
उद्धारासाठी त्यानंी करुणेने आपल्या ज्ञानाचा उपयोग केला. र्मानवजातीच्या सेवरे्मध्ये ‘चाशरत्र्य’ ही 
र्मानवाची शक्ती आहे असा त्याचंा ठार्म शवश्वास होता. 
 

डॉ. आंबेडकर यानंा हे जग म्हणजे काय होते व ते कसे बदलता येईल; हे ठाऊक होते. बुशद्धर्मते्तची 
िचंड शक्ती त्याचं्याकडे होती आशण त्यानंी आपल्या देशीय तत्त्वज्ञानातून आशण त्यानंी स्थापन केलेल्या 
आशण र्मनस्स्वतेने, कळकळीने, िार्माशणकपणे चालशवलेल्या ससं्थारं्माफम त आपल्या बशुद्धर्मते्तचे सार्मथ्यम 
अन्याय्य प्रहदू सर्माजार्मध्ये बदल घडवनू आणण्यासाठी उपयोगात आणले. 
 

अनुवादक : श्री. प्र. श्री. नेरूरकर 
♦♦ 
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प्रा. बा. ह. कल्यािकर : जन्र्म : १६ ऑगस्ट १९४८, शशिण : एर्म. ए. बी. जे. व्यवसाय : सर्माजशास्त्र शवषयात िाध्यापक. लेखन : उठाव, 
जागल, ताबंडं फुटलं. शशलालेख इत्यादी काव्यसगं्रह, अराजक, कंशदल, पूवमसधं्या इत्यादी कादंबऱ्या, याशशवाय र्मराठीतील दजेदार 
शनयतकाशलकातूंन सार्माशजक, आर्तथक, वाङ्र्मयीन, शिैशणक आशण राजकीय शवषयावंर अनेक लेख. कशवता सगं्रहास सोशवएट लॅण्ड नेहरू 
पुरस्कार, ‘युगकता’ र्माशसकाचे सपंादक, अनेक शासकीय सशर्मत्यावंर कायमरत. सार्माशजक चळवळीत सशिय सहभाग. शवदेशात अनेकवेळा 
शोधशनबंध वाचन. 
 
२८ 
 
डॉ. आबेंडकरािंंा शैक्षणिक दृणष्टकोि 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
गे लं सारं शतक म्हणजे भारतीय अस्पशृ्य सर्माजाची हजारो शतकाचं्या सार्माशजक, सासं्कृशतक 
गुलार्मशगरीतून रु्मक्तता करणारं म्हणून जागशतक गुलार्मशगरीरु्मक्तीच्या इशतहासात सुवणािरानंी ते शलशहलं 
जाणार आहे. याबाबतीत सार्माशजकशास्त्राचं्या अभ्यासकारं्मध्ये वाद असूच शकत नाही, इतकं हे शनभळे 
सार्माशजक सत्य आहे. 
 

भारतातील दशलताचें िश्न सोडशवण्यासाठी ज्या ज्या चळवळी झाल्या त्याचंा तपशशलवार अभ्यास 
इथे अशभिेत नाही. भारतातील सार्माशजक चळवळींच्या अभ्यासाचा आवाका फार र्मोठा आहे. डॉ. आंबेडकर 
याचं्या अस्पृश्यता शनर्मूमलनाच्या आशण त्यािीत्यथम जाशतशनर्मूमलनाच्या संदभात, त्याचं्या शिैशणक शवचाराचंा 
र्मागोवा घेण्याचा इथे ियत्न आहे. गेल्या हजारो वषात जे घडू शकलं नाही; इतकं र्महान युगान्तर 
आंबेडकरी चळवळीने आज केले आहे. त्याचा हा शोध आहे. 
 

भारतात अगदी िाचीन काळी जाशतव्यवस्थेशवरुद्ध पशहला हल्ला केला, तो र्महात्र्मा गौतर्म बदु्धानंी. 
चावाक यानंी सवमसार्मान्य र्माणूस आशण शस्त्रयाचं्या स्वातंत्र्यासबंंधी खूपच र्मलूगार्मी शवचार केला होता असे 
आपणाला शदसते. कबीरानंी आपल्या दोह्यारं्मधून वणम-जात-धर्मम आशण एकंदर शवषर्मतेच्या पायावर उभ्या 
असलेल्या भारतीय सर्माजव्यवस्थेशवरुद्ध उघड हल्ला केला हे खरे आहे. या सवम र्महापुरुषाचें शवचार 
भारतीय लोकजीवनात पशरवतमनाचे पाझर म्हणून आजपयंत झुळझुळत आहेत. ‘ज्ञान म्हणजे िकाश’ ही 
ज्ञानाची अशतसुंदर व्याख्या बदु्धानंी जनसरु्मदायासाठी केली होती; हे शवसरता येणार नाही. 
 

चातुवमण्याचं ग्रहण लागलेल्या भारतीय सर्माजव्यवस्थेबाबत अशतशय शतखट िशतशिया र्महात्र्मा 
जोशतराव फुले याचं्याएवढी कुणीच केली नाही. ते स्वतः अशतशूद्र नसूनही त्यानंी शूद्र आशण अशतशदू्र 
यातंील भेद शर्मटवनू या दोन सार्माशजक वगात पशहल्यािथर्म ऐक्य शनर्माण केलं. जोशतरावाचंा शवचार म्हणजे 
नागरी लोकजीवनाचं तत्त्वज्ञान होतं; इतकंच त्याच ं वणमन करून भागणार नाही. सर्मग्र भारतीय 
सर्माजव्यवस्थेचा शचशकत्सक शवचार जोशतरावानंी अशतशय आग्रहानं र्माडंला. जोशतराव फुले फक्त शवचार 
र्माडंणारे पुस्तकी पंशडत नव्हते; तर शवचार जसे तशी कृती करणारे ते बंडखोर िाशंतकारक होते. 
अस्पृश्यता-शनर्मूमलन, स्त्रीदास्य-शवर्मोचन, स्त्रीशशिण, अस्पृश्याचं ं शशिण, सासं्कृशतक शवषर्मतेचा अंत, 
आर्तथक शोषणरु्मक्ती, कार्मगार चळवळ, शतेकऱ्याचंा न्याय्य हक्क, बालशववाहाला शवरोध आशण 
शवधवाशववाहाला पाप्रठबा, िगत शास्त्रीय शतेीचा पुरस्कार, बागायती शतेींचा आदशम, दारूबंदी, 
सर्माजशशिण इत्यादी बाबतीत जोशतरावाचंं कायम म्हणजे जणू ऐशतहाशसक/सासं्कृशतक िातंीचा 
जाहीरनार्माच होता. कबीर आशण र्महात्र्मा जोशतराव फुले यानंा गुरू र्मानणारे आंबेडकर, त्याचंी चळवळ पढेु 
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नेण्याचा वसा घेतात. हे फक्त शवचार र्माडंण्यापुरतंच घडलं नाही तर, डॉ. आंबेडकरानंी या र्महापुरुषाचं्या 
स्वप्नानंा अशधक शियाशील, आशधक धारदार आशण सिर्म बनशवलं. अशतशय खालच्या, कि करणाऱ्या 
वगासाठी भारतात ज्या चळवळी झाल्या; त्यात आबंेडकरी चळवळ अशधक पशरणार्मकारक ठरली, हे शवशषे. 
 

अस्पृश्यता आशण जाशतभेद म्हणजे भारतीय सर्माजाला झालेले कॅन्सर होते. फुले-शाहू-आंबेडकरी 
चळवळ या रोगाचा उपचार ठरले. फुले, शाहू र्महाराज आशण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतातील 
जाशतभेद, अस्पृश्यता संपशवणाऱ्या कृशतशील आंदोलनाचे िाशंतटप्पे आहेत. हे सार्माशजक शास्त्राचं्या 
अभ्यासकानंा र्मान्यच कराव ेलागेल. हे टप्पे ओलाडूंन अस्पृश्यता-शनर्मूमलन आशण जातीयता-शनर्मूमलन या 
संदभातला सत्य इशतहास; आजच्या सार्माशजक संदभात अभ्यासणं अशतशय गरजेचं आहे. त्याशशवाय 
देशातील अस्पृश्य आशण शोशषत वगाच्या ऐक्याची शदशा स्पि होणार नाही. तळातल्या र्माणसापयंत शशिण 
पोहोचशवणं अशतशय गरजेचं होतं. ते कायम या चळवळीनं केलं. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी आपली सबधं हयात अस्पृश्यता आशण जातीयता याचं्या 
शनर्मूमलनाच्या संघषासाठी घालशवली. वगम-जात-आशण व्यस्क्तत्व याचं्यासाठीच्या सवम शहतसबंंधानंा भेदून, 
डॉ. आंबेडकर बहुसंख्य वगाच्या कल्याणासाठी शझजले. शोशषत वगाचं शशिण झालं पाशहजे हा त्याचंा 
आग्रह होता; तो यासाठीच! तसेच भारतीय सर्माजाची सर्मग्र पुनघमटना झाली पाशहजे असा त्याचंा आग्रह 
होता. त्यासाठी शशिणाकडे बघण्याचा त्याचंा दृशिकोण शवधायक आशण रचनात्र्मक होता. शशिण हा 
सार्माशजक, आर्तथक, राजकीय िातंीचा र्मलूाधार आहे, असे त्याचें सागंणे होते : “तुर्मचा उद्धार करण्यास 
आता एकच र्मागम आहे आशण तो म्हणजे राजकारण. कायदा करण्याची शक्ती, पोटभर अन्न, राहण्यास 
जागा व द्रव्याजमनाचे साधन शर्मळत नाही, याला कारण देव प्रकवा दैव दोन्हीही नाही. तुम्हाला अन्न, वस्त्र, 
शनवारा आशण शशिण देणे; हे या देशातील कायदे करणाऱ्या सते्तचे कायम आहे व त्या सते्तचा कारभार तुर्मच्या 
संर्मतीने, साहाय्याने आशण सार्मथ्याने चालणार आहे.” [‘डॉ. आंबेडकर र्मानस आशण तत्त्वशवचार’ : डॉ. धनंजय कीर] 
 

डॉ. आंबेडकरानंी साशंगतलेला हा शोषणरु्मक्तीचा र्मागम जणू सर्माजवादी तत्त्वज्ञानाचेच नव े रूप 
आहे. 
 

‘शशका, संघशटत व्हा आशण संघषम करा’ [डॉ. आंबेडकराचंी भाषणे] या तीन तत्त्वात डॉ. आंबेडकराचं्या 
सवम शिैशणक शवचाराचे सार आहे. शियाशील बनण,ं अन्याय-अत्याचाराच्या शवरोधात संघषम करणं आशण 
त्या ध्येयासाठी संघटन बाधंणं म्हणजेच िातंीचा र्मागम खुला करणं होय. डॉ. आंबडेकर असोत वा इतर 
कोणताही र्महापुरुष असो, िातंीसाठी लागणाऱ्या पूवमआवश्यकता त्यानंा अशा स्पिपणे र्माडंाव्या लागतात. 
डॉ. आंबेडकरानंी त्या र्माडंल्या. त्याचं्या दृिीने शशिण हीच शोषणरु्मक्तीची पायवाट होती. भारतातील 
पददशलत, शस्त्रया याचं्या दैन्यावरचा रार्मबाण उपाय म्हणजे शशिणच होय, अशी त्याचंी खात्री होती. 
 

अरे्मशरकेहून त्यानंी त्याचं्या वशडलाचं्या शर्मत्राला शलशहलेल्या पत्रात म्हटलं होतं,” दीन-दशलताचं ं
दैन्य संपशवणारा एकरे्मव र्मागम म्हणजे त्याचंं शशिण होय. कायमकत्यांनी शशिणिसारासाठी झटले पाशहजे.” 
त्यानंी या पत्रात शके्सशपअरच्या नाटकातील खालील वचन उद्घृत केले होते : “ित्येक र्मनुष्ट्याच्या 
आयुष्ट्यात जेव्हा संधीची लाट येते, तेव्हा शतचा योग्य िकारे उपयोग केला तर त्या र्मनुष्ट्यास वैभव िाप्त 
होते.” 
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शशिणाची सधंी ित्येकानं साधावी, असा सल्ला त्यानंी आपल्या सवम कायमकत्यांना शदला. सधंीचा 
सदुपयोग करणे हे वचन त्यांच्या जीवनशशिणाचं रु्मख्य सूत्र होतं. डॉ. आबंेडकरानंी देव, दैव आशण 
धर्ममभोळेपणा, नशीब या िवृत्तीशवरुद्ध घणाघाती हल्ला केला. ते म्हणाले, “आई-बाप रु्मलानंा जन्र्म देतात. 
कर्मम देत नाहीत हे म्हणणे ठीक नाही. आई-बाप रु्मलाचं्या आयुष्ट्यात वळण लाव ूशकतात ही गोि आपल्या 
लोकाचं्या र्मनावर प्रबबवनू जर आपण रु्मलाचं्या शशिणाबरोबरच रु्मलींच्याही शशिणासाठी धडपड केली; तर 
आपल्या सर्माजाची िगती झपायाने होईल.” [डॉ. आंबेडकर तत्त्व आशण शवचार : डॉ. कीर] 
 

यात; आपला सर्माज म्हणजे त्याचंी जात नव्हे, तर आपला सारा भारतीय सर्माज होय. डॉ. 
आंबेडकरानंा रु्मलाचं्या शशिणाइतकंच रु्मलींच्या शशिणाचं र्महत्त्व वाटत होतं, हे त्याचं्या शशिणशवषयक 
शवचाराचं वैशशष्ट्य म्हटलं पाशहजे. 
 

‘स्वाशभर्मान, स्वावलंबन आशण आत्र्मोद्धार हे पशरणार्मकारक शशिणाचं ध्येय होय’ हे त्याचंं र्मत 
शशिणाचं र्महत्त्व सागंून जातं. शशिणातून व्यस्क्तर्मत्त्वाचा जन्र्म होतो, ही बाब खरीच आहे आशण जीवन 
म्हणजे तरी असते काय? आपण आपल्यातल्या व्यस्क्तर्मत्वाचा घेतलेला शोध असतो. स्वतःच्या 
व्यस्क्तर्मत्त्वाचा ित्यय, आत्र्मशवश्वास, आत्र्मआदर आशण आपल्या व्यस्क्तर्मत्त्वाची िशतष्ठा शनर्माण करण्याची 
िर्मता शशिणात असणं आवश्यक असतं. त्यातूनच स्वतःचा कतृमत्त्वावर भक्कर्म शवश्वास असलेलं र्माणूसपण 
वृप्रद्धगत होत असतं. स्वतःचा स्वतःनेच करावयाचा शवकास म्हणजे डॉ. आंबेडकरानंा अशभिेत असलेली 
आत्र्मोद्धाराची संकल्पना होय. व्यस्क्तर्मत्त्वाचा शोध घ्यायला लावणारं बीज शशिणात असावं, ही त्याची 
अपेिा होती. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अरे्मशरकेत अभ्यास करीत असताना, लाला लजपतराय हे आंबेडकराचें 
िाध्यापक एडशवन सशॅलग्र्मन याचें स्नेही होते. लाला लजपतराय यानंी आबंेडकरानंा राजकारणात 
ओढण्याचा ियत्न केला. आबंेडकरानंी तो र्मोह र्मोठ्या शववकेपूणम संयर्माने टाळला. त्यानंी साशंगतलं, “इतर 
सवम गोिींचा शवचार बाजूस ठेवला, तरी बडोदा नरेशानंी र्मला अशतशय साहाय्य केलं आहे. त्यानंा शदलेलं 
वचन न र्मोडता आपला अभ्यास पूणम करणं र्माझं पशहलं कतमव्य होय.’ [ततै्रव] धनंजय कीर यानंी डॉ. 
आंबेडकरानंी प्रहदी शवद्याथ्यांना शदलेला हा एक र्महान आदशम आहे, असं गौरवानं म्हटलं आहे. 
 

डॉ. आंबेडकरानंा नवर्मानवतावादाचा संस्कार करणारं शशिण हव ंहोतं. जात-धर्मम-वणम यानंा नि 
करणाऱ्या शिैशणक शवचाराचंी बाजू त्यानंी उचलून धरणं स्वाभाशवक होतं. अस्पशृ्यता, गुलार्मशगरी, 
अिशतष्ठा याचें दाहक काटे त्यानंा शजव्हारी लागले होते. हजारो वषांच्या काळोखानंतर त्यानंा ‘स्वातंत्र्य, 
सर्मता आशण बंधुता’ या उच्चतर्म र्मूल्याचंी प्रकर्मत कळलेली होती. ही र्मूल्ये म्हणजे गौतर्म बुद्धाने जगाला 
शदलेली अर्मोल देणगीच होय. त्याचं र्महत्त्व डॉ. आंबेडकरानंा अनुभवानं पटलेलं होतं. त्यानंा शशिण ही 
शवकासाची पायवाट वाटत होती. त्यानंा शवकासासाठी स्वातंत्र्य हव ं होतं आशण हे र्मूल्य शशिणाशशवाय 
सापडणार नाही याची त्यानंा खात्री पटलेली होती. आत्र्मोद्धारासाठी त्यानंी स्वातंत्र्याचा आग्रह धरला. 
स्वावलंबनासाठी त्यानंा सर्मता हवी होती तर स्वाशभर्मान िदान करणारी बधुंता त्यानंा अशभिेत होती. हे सवम 
शशिणातूनच शनर्माण होईल असा त्याचंा शवश्वास होता. त्यासाठी त्यानंा, सवांसाठी शशिण खुलं हव ंहोतं. 
सवांसाठी शशिण आशण सवांना शवकासाचं स्वातंत्र्य हव ंहोतं. त्याचं्या र्मते ‘शशिण हाच राष्ट्रीय उन्नतीचा 
र्मूलर्मंत्र आहे.’ ‘सार्माशजक िातंी घडवनू आणावयाची असेल तर त्याची बीजे बालवयातच पेरली पाशहजेत’ 
असं त्यानंा वाटत होतं. िातंी आशण पशरवतमन शशिणाशशवाय येऊच शकणार नाही हे िातंीचं गशतशवज्ञान 
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त्यानंा अभ्यासान्ती कळलं होतं. ‘शशिण म्हणजे पशरवतमन’ हे त्याचं्या शिैशणक शवचाराचंं रु्मख्य सूत्र होतं. 
शशिण हे सार्माशजक िातंीचं िभावी साधन आहे, म्हणून ित्येकानं शशिण घ्यायलाच हव ंअसा त्याचंा आग्रह 
होता. 
 

“व्यक्तीला ‘जाणीव’ (Realization) देते ते शशिण होय” [शशिण सर्मीिा : जानेवारी १९११] अशी त्यानंी 
शशिणाची सुंदर अशी व्याख्या केली आहे. शशिणाअभावी र्माणूस म्हणजे शनव्वळ पशू; असं त्याचंं र्मत होतं. 
डॉ. आबंेडकर म्हणतात- “उपासर्मारीने शरीराचे पोषण कर्मी झाल्यास र्माणूस बलहीन होऊन अल्पायुषी 
होतो, तसेच शशिणाच्या अभावी तो शनबुमद्ध राशहल्यास शजवतंपणी दुसऱ्याचा गुलार्म होतो.” [ततै्रव] 
 

डॉ. आबंेडकराचें शशिणशवषयक शवचार तपासताना, साशवत्रीबाई फुले याचं्या वचनाची आठवण 
येते. त्या शशिणाचं र्महत्त्व सागंताना म्हणतात, 
 

‘शूद्रानंा सागंण्यार्ोगा आहे एकिं मागु हा, 
णशक्षिाने मनुष्ट्यत्व, पशुत्व हटते पहा’ 

 
गाडगे र्महाराज या र्महापुरुषानं शशिणाचा फार सोपा अथम आपल्या कीतमनातून साशंगतला हे. 

‘शशिणाशशवाय र्माणूस म्हणजे शनव्वळ धोंडा’ इतका सोपा आशण इतका सहजसुंदर शवचार जगातल्या शकती 
शशिणतज्ज्ञानंी र्माडंला आहे? डॉ. आंबेडकरानंी साशंगतलं होतं, “आपली लेखणी आपल्या िश्नांपुरती 
बंशदस्त करू नका, शतचं तेज, खेड्यापाड्यातंील गडद अंधःकार दूर होईल असं पशरवर्ततत करा.” [ततै्रव] 
डॉ. आंबेडकर सरु्मदायशशिणाचे र्महत्त्व जाणणारे शशिणतज्ज्ञ होते, हे इथं पटतं. 
 

शशिण; र्माणसाची शोषणातून रु्मक्तता करते, त्याला बरं काय, वाईट काय; याची पारख करता 
येते. अन्याय आशण अत्याचार त्याला असह्य होतात. जीवनाची जाणीव, जगाची ओळख, र्महान र्मानवी 
संस्कृतीचा आनंद त्याला अनुभवता येतो. ज्या सर्माजात शनरिरता, अज्ञान, शशिणाचा अभाव आहे. तो 
जनसरु्मदाय पशुत्वाच्या पातळीवरच जगत असतो. अशा ज्ञानापासून पारख्या आशण संस्कृतीपासून पोरक्या 
झालेल्या जनसरु्मदायात दाशरद्र्य, अज्ञान, अंधश्रद्धा, परंपराचंा िभाव, र्मानवी संस्कृतीचा अभाव शदसून 
येतो. अशा, ज्ञानहीन जनसरु्मदायात चाशरत्र्यहीनता, व्यस्क्तर्मत्वाच्या जडणघडणीचा अभाव इत्यादी बाबी 
िकषानं जाणवतात. अशा जनसरु्मदायाला सुशशशित वगम सहजपणे गुरािंर्माणे वागवतो. त्यानंा पशूसारखे 
कि करायला भाग पाडतो. संस्कृती शनर्माण करणारे हे र्मानवी पशू, संस्कृतीपासून हा वगम शकड्या-
रंु्मगासारखे दूर फेकून देतो. भारतीय सर्माजात अज्ञानी जनसरु्मदाय कायर्म अज्ञानी ठेवण्याचे कारस्थान 
स्वतःला सुशशशित म्हणणाऱ्या वगानं कायर्म केलं आहे, हाच सुसंस्कृत वगाचा पोटभरू इशतहास आहे. 
जनसरु्मदायाला शशिण देणारे लोकाचें शशिक गाडगे र्महाराज म्हणतात, “शशिण ही आजची गरज आहे, 
वळे आली तर उपाशी रहा, पण रु्मलाबाळानंा शशकवा. शशकेल व शशकवील तोच खरा र्मोठा.” 
 

गाडगे र्महाराजाचें हे शवचार म्हणजे ‘International Community Education’ या संस्थेचे जे ध्येय 
आहे, ते ‘Think Globly, Act Locally’ या वचनाशी खूपच जवळचं आहे. 
 

डॉ. आबेडकराचं्या र्मते शशिण हे र्माणसाला घडवीत असते. जे र्माणूस घडशवते ते शशिण असे 
त्याचें र्मत होते. शशिण म्हणजे ज्ञान आशण िज्ञा याचंा सुरेख संगर्म. केवळ ज्ञान उपयोगाचे नाही, तर जे 
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उपयोगी येते तेच खरे ज्ञान; अशी त्याचंी धारणा होती. शशिणाचा पशरणार्म शील आशण चाशरत्र्याची शनर्तर्मती 
करणे असा असावा, हा त्याचंा आग्रह होता. डॉ. आंबडेकरानंा शशिण हे र्मूल्यशधशष्ठत म्हणजेच उच्चतर्म 
नैशतक आचरण शनर्माण करणारे असाव,े असं वाटत होतं. ‘गं्रथ’ हे त्या शक्तीचं साधन आहे असं ते सर्मजत 
होते. ‘जी व्यक्ती आपल्या पत्नी आशण अपत्यापेिाही शशिणावर अशधक िेर्म करते, त्या व्यक्तीला 
शशिणिेर्मी म्हणाव.े’ हे सागंतानाच त्यानंी शशिणाचा शशस्त, शवकास आशण सर्माजशनयंत्रणाशी असलेला 
संबंध स्पि केला आहे. त्याचं्या र्मते- “लोकशाही यशस्वी करायची असेल तर जनता / सर्माज नैशतक 
र्मूल्याशधशष्ठत शशिणािारे ससं्काशरत असावा. लोकशाहीसाठी सुशशशित सर्माजाची अत्यतं गरज आहे. 
शशशित-नैशतक र्मूल्याशधशष्ठत सर्माजाची लोकशाही, ही सवाशधक यशस्वी प्रकवा हर्मखास यशस्वी ठरू 
शकेल.” [ततै्रव] र्महाराष्ट्रातील एक संत तुकडोजीर्महाराज म्हणतात, “र्माणूस सारु्मदाशयक करायचा म्हणजे 
पहाडातले दगड एकत्र आणनू बसशवणे नव्हे, र्माणसाला र्माणूस म्हणनू जगायचे शशिण द्यायचे असते.” 
 

भारतात आज शिैशणक, नैशतक र्मूल्यानंा बाजूला फेकून शशिणाचा धंदा जोरात सुरू आहे. 
धंदेवाईक शशिणाच्या नावाखाली चोराचंा धंदा म्हणजे शशिण बनलं आहे. शनरिर लोकाचं्या नावाखाली 
चालशवलेल्या शाळा म्हणजे सािर पोराचें फक्त गोठे आहेत. भारतातील शाळा-कॉलेशजस्ना शिैशणक 
गुणवते्तपेिा ‘पोल्री फार्मम’ चे स्वरूप िाप्त झाले आहे. १९८६ साली भारत सरकारनं नवीन शिैशणक धोरण 
जाहीर केलं. त्यानुसार भारतीय जनतेची सािरता अवधी ३६ टके्क आहे. शस्त्रयाचंी २४ टके्क, अनुसूशचत 
जातींची २२ टके्क तर अनु. जर्मातीची १६·१ आहे. भारतात आज शाही आशण श्रीर्मंत रु्मलासंाठी शाही शाळा 
आशण लोकाचं्या नावावर चालणाऱ्या लोकशाहीत गरीबाचं्या रु्मलानंा शाळाच नाही. भारतातील सरु्मदायाच ं
शशिण व्हाव,ं हाच डॉ. आबंडेकर याचंा शिैशणक शवचार होता. आज ते पूणमतः थाबंलं असून शशिणाचा धंदा 
लुटारू वगाच्या हातात गेला आहे. भारतात सरु्मदाय-शशिणाचा पराभव म्हणजे र्मरतुकड्या शाळा होत. 
 

पंशडत जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, “एका पुरुषाला सािर केले तर एक व्यक्ती सुधारते, पण 
एका स्त्रीला सािर केले तर सारे कुटंुब सुधारते.” 
 

आता गशरबाचं्या शाळाच बंद पडायच्या र्मागावर आहेत. र्महात्र्मा बुद्ध म्हणाला होता, ‘र्माणसाचं्या 
सवम िश्नाचंी रु्मळं त्याच्या अज्ञानात आहेत.” भारतात आता अज्ञान कसं शटकलं जाईल हेच पाशहलं जातंय. 
आंबेडकर, फुले, बुद्ध यानंा अशभिेत सरु्मदाय शशिणाचा शवचार संपशवण्याचे ियत्न िशतगार्मी करताहेत. 
यावळेी डॉ. आंबेडकराचें गुरू र्म. फुले याचें शवचार आठवतात : “शवदे्यशवना र्मती गेली, र्मतीशवना नीती 
गेली, नीतीशवना गती गेली, गतीशवना शवत्त गेले, शवत्तशवना शूद्र खचले, इतके अनथम एका अशवदे्यने केले.” 
डॉ. आंबेडकराचं्या र्मते भारतात जाशतभेद राहण्याची दोन कारणे आहेत : “एकतर सवांना शसे्त्र वापरण्याची 
परवानगी नव्हती आशण दुसरी गोि अज्ञान” [डॉ. आबंेडकराचें भाषण] (शशिणाच्या अभावारु्मळे भारतात 
जाशतससं्था भक्कर्म झाल्या, हे त्याचें र्मत म्हणजे जणू एक ऐशतहाशसक स्वरूपाचे सार्माशजक सत्य होय. 
शशिणासोबत शीलाचे र्महत्त्वही डॉ. आबंेडकरानंी साशंगतले आहे.) शदनाकं १३ जून, १९५३ रोजी रावळी 
कँप, रंु्मबईच्या भाषणात ते म्हणाले होते : “आपण शशकलो म्हणजे सवम काही झाले असे नाही. र्मात्र 
शशिणाबरोबरच र्माणसाचे शीलही सुधारले पाशहजे. शीलाशशवाय शशिणाची प्रकर्मत शून्य आहे. ज्ञान हे 
तरवारीसारखे आहे. सर्मजा, एखाद्या र्माणसाच्या हाती तरवार आहे. शतचा सदुपयोग की दुरूपयोग 
करावयाचा हे त्या र्माणसाच्या शीलावर अवलंबून राहील. तो त्या तरवारीने एखाद्याचा खूनही करील प्रकवा 
एखाद्याच्या बचावही करील. ज्ञानाचे तसेच आहे.” त्यानंी याच भाषणात पुढे साशंगतले, “शशकलेली र्माणसे 
नुसती पोटभरू असून भागणार नाही. ज्यानंा स्वाथापलीकडे काही शदसत नाही, ज्यानंा थोडाही पराथम 
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करता येत नाही; ती र्माणसे नुसती शशकली म्हणनू काय झाले?” असा त्यानंी आत्र्मपरीिण करायला 
लावणारा सवाल केला. त्याचें शवचार सर्माजवादी शशिणाचे होते. त्याचंा र्मागम लोकशाही आशण अप्रहसेचा 
होता हे सर्मजून घेतले पाशहजे. डॉ. आंबेडकरानंी आपल्या या भाषणात बुद्धाचा हवाला शदला आहे. एका 
िाह्मणाने शवचारलेल्या िश्नाला उत्तर देताना बुद्ध म्हणतो, “चार वगम हे धंद्याकशरता पडलेले आहेत. परंतु 
ज्ञान हा काही रोजगारीचा िश्न होऊ शकत नाही. ज्ञान हे जीवनाला अत्यतं आवश्यक आहे. ज्ञान 
नसल्यारु्मळे आपले नुकसान होते.” 
 

डॉ. आंबेडकरानंा जीवनवादी, शास्त्रीय, र्मानवतावादी, सर्माजशहतकारी, शील आशण िज्ञा याचंा 
सुवणमसंगर्म साधणारे शशिण अशभिेत होते. 
 

♦♦ 
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लेखन : डॉ. आंबेडकर ॲन्ड वेस्टनम प्रथकसम, भारतीय सर्माज-िबोधनाची शोकाशंतका, डॉ. आंबेडकराचें शवरोधक, भगवान बुध्दाच्या नीशतकथा 
आशण बोधकथा, इशतहास आशण इशतहासकार इत्यादी र्मौशलक गं्रथाचें कते, फुले-आंबेडकर िशतष्ठान पुरस्कार िाप्त, इशतहास शवषयावर सहा 
गं्रथाचंी शनर्तर्मती. सार्माशजक, शिैशणक चळवळीत सहभाग. र्मराठीतील दजेदार शनयतकाशलकातूंन र्महत्त्वाचे सशंोधनपर लेखन. 
 
२९ 
 
डॉ. आंबेडकर आणि त्यािेंं णवरोधक 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
स र्माजजीवनातील अधंश्रदे्धच्या पारंपशरक तटबदं्या तोडून काढताना ित्येक सर्माजसुधारकाला जो शवरोध 
पत्कारावा लागतो, तो आबंेडकराचं्याही वायाला येणे अपशरहायम होते. वैचाशरक संदभातील त्याचें 
स्वाशभर्मानाचे आशण अस्स्र्मता जपण्याचे तत्त्वज्ञान या देशातील बशुद्धवतंानंीदेखील सर्माजावनू घेण्याचा 
ियत्न केला नाही. पशरणार्मी त्याचंी िशतर्मा उग्र, आग्रही आशण जाशतशनष्ठ अशीच दुदैवाने, सवणम लेखकानंी 
शचतारली आहे. सवमच अस्पशृ्य आशण र्मागासलेल्या लोकाचं्या उत्थानासाठी ते आयुष्ट्यभर झटले. परंतु 
शवेटी त्यानंा एकाच जातीचे पुढारी ठरशवण्यात आले आशण त्याचंी िशतर्मा राष्ट्रीय पातळीवर डागाळण्यात 
आली. पणु्याला केसरी कंपू, र्मराठा, सत्यशोधक, भालाकार भोपटकर, श्री. र्म. र्माटे, नारायणराव गंुजाळ, 
गोळवलकर गुरुजींचे संघीय शवचार, शटळक अनुयायाचंी प्रहदुत्ववादी भशूर्मका यानंी डॉ. आंबेडकरानंा 
नार्मोहरर्म आशण नाउरे्मद करण्याचा ियत्न सुरुवातीपासूनच केला. त्याचिर्माणे बॅ. सावरकर, र्महात्र्मा 
गाधंी, राजगोपालाचारी, रावबहादूर राजा, जगजीवनरार्म यानंी वैचाशरक पातळीवर डॉ. आंबेडकराचं्या 
आयुष्ट्यभर टीकेचा भडीर्मार केला. एवढेच नव्हे; तर ज्या अस्पृश्याचं्या कल्याणासाठी ते अहोरात्र झटत 
होते, त्याचं्यातीलच र्मातंग सर्माज आशण चर्ममकार सर्माजाचे श्री. सकट, देशवदास काबंळे, देवरूखकर, 
काजरोळकर, पी. बालू तसेच गणेश आक्काजी गवई, रावसाहेब ठवरे, भाऊराव बोरकर इत्यादी स्वकीयानंी 
सवणांशी सरे्मट करून डॉ. आंबेडकरानंा सततच शवरोध केला. या लढ्यात डॉ. बाबासाहेबानंा शवेटपयंत 
एकयानेच लढाव ेलागले. चौफेर हल्ले करणाऱ्या शवरोधकानंा त्यानंी एकयानेच तोंड शदले. त्याचंी शवित्ता 
आशण ध्येयवाद िखर होता म्हणूनच हे शक्य झाले; अन्यथा शवठ्ठल रार्मजी प्रशद्याचं्यासारखी त्याचंी 
पशरस्स्थती झाली असती. 
 

डॉ. आंबेडकराचें जीवन िचंड ध्येयवादाचे होते. गाधंी-सावकरसारख्यानंी त्याचं्यावर केलेली 
टीका वैचाशरक पातळीवरची होती. परंतु दुदैवाने अनेकानंी त्याचं्यावर जातीयवादी दृिीने आयुष्ट्यभर गरळ 
ओकण्याचा ियत्न केला. त्यानंा नाउरे्मद करण्याचा ियत्न केला. आपल्या शपलानंा भरशवण्यासाठी एखादी 
पशिणी आपल्या तोंडात दाणे घेऊन घरयाकडे भरधाव सुटलेली असावी आशण वाटेत शतला अनेक प्रहस्त्र 
पिानंी हल्ले करून रक्तबबंाळ कराव,े त्यानंा शवरोध करीत त्या पशिणीने त्याच अवस्थेत कसेतरी 
घरयापयंत पोहचून आपल्या शपलाचं्या तोंडात ते दाणे भरवावते आशण िाण सोडावा, अशी डॉ. 
बाबासाहेबाचंी पशरस्स्थती होती. त्याचं्या शवरोधकानंी असेच त्यानंा रक्तबंबाळ करून सोडण्याचा ियत्न 
केला; पण आपल्या र्महापशरशनवाणापूवी त्यानंी सवम अस्पृश्याचं्यासाठी िचंड कारे्म केली. घटनेत तरतुदी 
केल्या आशण आपली जीशवतयात्रा संपशवली. 
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इंग्लंडर्मध्ये गोलरे्मज पशरषदेत अल्पसंख्याकाचं्या िशतशनधींर्मध्ये सर्मझोता घडवनू आणण्यार्मध्ये 
गाधंींना अपयश आल्याने ते बेचैन झाले. या बचेैनीतून प्रकवा अपयशातूनच त्यानंी असे शवधान केले की, इथ ं
जर्मलेले अल्पसंख्याकाचें िशतशनधी हे लोकाचं्यार्मधून शनवडलेले नसून सरकारकडून शनवडले गेले आहेत. 
त्यारु्मळेच आपणास सर्मझोता घडवनू आणण्यार्मध्ये अपयश आले आहे. जर शनवडणुका झाल्याच तर 
अस्पृश्याचंा िशतशनधी म्हणून िचंड बहुर्मतानंी आपण शनवडून येऊ, अशी खात्री आहे. गाधंीजींचे हे शवधान 
डॉ. आंबेडकराचं्यावरच िारु्मख्याने रोखलेले होते. डॉ. आंबेडकरानंी या शवधानानंा सर्मथमपणे उत्तर देऊन 
हजारो लोकानंी त्याचं्यावर शवश्वास िदर्तशत करणाऱ्या भारतातून आलेल्या तारा आशण ठराव सभागृहापढेु 
सादर केले. 
 

अस्पृश्यासंाठी स्वतंत्र र्मतदारसंघ शदल्याने प्रहदू सर्माजाचे नुकसान होईल, या गाधंीजींच्या 
भशूर्मकेतील फोलपणा स्पि करताना आंबेडकरानंी साशंगतले की, जो सर्माज िाचीन काळापासून 
आजतागायत बशहष्ट्कृताचें जीवन जगतो आहे, जो सासं्कृशतकदृष्ट्या आशण सार्माशजकदृष्ट्या प्रहदू 
सर्माजापासून पूणमपणे वगेळा आहे, ज्याचं्या स्पशाचा शवटाळ र्मानला जातो, अशा सर्माजाला आपले 
राजकीय भशवतव्य घडशवण्यासाठी स्वतंत्र र्मतदारसंघ आवश्यक आहे. परंतु शवेटपयंत गाधंींनी हे र्मान्य 
केले नाही. शवेटी गाधंीजी आशण अल्पसंख्याक जर्मातीचे इतर िशतशनधी याचं्यार्मध्ये सर्मझोता घडून आला 
नाहीच. म्हणून यातून र्मागम काढण्यासाठी गाधंी व इतर सवम पुढाऱ्यानंी पतंिधानानंा लवाद म्हणून कार्म 
करण्याची आशण तोडगा शोधून काढण्याची शवनंती केली व पंतिधानाचंा या बाबतीतत शनणमय आम्ही 
सवमजण र्मान्य करू; असे स्वतःच्या सह्याशनशी शलहून शदले. 
 

तरीसुद्धा पुढे शिशटश पंतिधानानंी जातीय शनवाडा जाहीर केल्यानंतर गाधंींनी त्याशवरुद्ध पुणे येथे 
येरवड्याला िाणाशंतक उपोषण सुरू केले. लवादाचे म्हणणे र्मान्य करण्याचे आपल्या सहीशनशी शलहून 
देऊनसुद्धा गाधंीनी उपोषण सुरू केले ही गोि; केवळ हटवादीपणाचीच नव्हे तर स्वतःच्या सहीशी आशण 
शनणमयाशी ितारणा करणारी होती. शिशटश पंतिधानानंा त्याची चीड आली आशण त्यानंी गाधंींची 
कानउघाडणी करणारे एक पत्र पुण्याला शलशहले. ८ सप्टेंबर १९३२ ला लंडनहून पाठशवलेल्या या पत्रात 
पंतिधान म्हणतात, 
 

“As I understand your attitude, you propose to adopt the extreme course of starving 
yourself to death, not in order to secure that the Depressed classes should have joint 
electorate with other Hindus, because that is already provided, nor to maintain the unity of the 
Hindus, which is already provided, but soley to prevent the Depressed classes who 
admittedly suffer from trible disabilities today, from being able to secure a limited number of 
representatives of their own choosing to speak on their behalf in the legislature which will have 
a dominating influence over their future.” 
 

(What congress and Gandhi have done to the untoucbale : By B. R. Ambedkar, 
Pages 82 to 85) (Reprint). 
 

प्रहदू सर्माजाचे ऐक्य सुरशित ठेवण्याची काळजी जातीय शनवाडा तयार करताना पंतिधानानंी 
घेतली होती. तरीसुद्धा गाधंींनी हे उपोषण सुरू केले ही गोि दुदैवाची होती. म्हणनूच पंतिधानानंी या 
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पत्रात म्हटले आहे की, प्रहदू सर्माजाच्या ऐक्याच्या काळजीपेिा अस्पृश्यानंा शहताशवरोधीच अशधक भाग या 
उपोषणार्मध्ये आहे. या शनवाड्यारु्मळे अस्पशृ्यानंा आपले योग्य उरे्मदवार शनवडण्याला संधी शर्मळणार होती, 
परंतु गाधंींच्या सनातनी िवृत्तीला ही गोि योग्य वाटली नाही. म्हणनूच डॉ. आंबडेकरानंी गाधंींच्या या 
उपोषणाची शचरफाड करणारे जाहीर पत्रक १९ सप्टेंबर १९३२ रोजी काढले आशण गाधंींच्या या िवृत्तीवर 
टीका केली. 
 

पुणे करार अस्स्तत्वात येण्याच्या अगोदर गाधंीजी अस्पशृ्याचं्या र्मंशदर िवशेाच्या बाबतीत केवळ 
उदासीनच होते असे नाही, तर ते शवरोधकदेखील होते. परंतु डॉ. आंबेडकरानंी लंडन येथील गोलरे्मज 
पशरषदेत ज्या वळेी अस्पृश्याचं्या हक्काचंी र्मागणी केली, त्यावळेी गाधंीजींचे डोळे उघडले आशण त्यानंी 
अस्पृश्यानंा जवळ करण्यासाठी र्मशंदर िवशेाचा पुरस्कार केला. 
 

जातीय शनवाड्याशवरुद्ध गाधंीनी पुण्याला येरवडा येथे जे उपोषण केले, त्या वळेी प्रहदू सर्माजाच्या 
ऐक्यासाठी आपण हे करीत आहोत, असे त्यानंी जाहीर केले. पी. एन. राजभोज यानंा शलशहलेल्या पत्रातही 
त्यानंी तसे नर्मूद केले. परंतु उपोषणाच्या दुसऱ्या शदवशी सरदार पटेल याचं्याबरोबर झालेल्या संभाषणात 
गाधंींनी साशंगतले की, अस्पृश्यानंा स्वतंत्र र्मतदारसंघ शर्मळाल्यानंतर त्याला एक वळण लागले, ते 
प्रहदूशवरोधी राहील. रु्मसलर्मान गंुड आशण अस्पशृ्य लोक एकदर्म एकत्र येतील आशण ते आपल्या सवणम 
प्रहदंूना ठार करतील. म्हणूनच र्मी अस्पृश्याचं्या स्वतंत्र र्मतदारसंघाला शवरोध करीत आहे. गाधंींचे हे बोलणे 
सशवस्तरपणे र्महादेव देसाई यानंी आपल्या डायरीर्मध्ये (पृष्ठ ि. ३०१) शलहून ठेवले आहे. 
 

सावरकरानंी डॉ. आंबेडकराचं्या धर्मांतरावर टीका केली आशण त्या संदभात त्यानंी बौद्ध धर्मातील 
वैगुण्य सागंण्याचा ियत्न केला आहे. त्यासाठी त्यानंी ‘सन्यस्त खड् ग’ हे नाटकसुद्धा शलशहले. आपल्या 
प्रहदू बाधंवानंा बौद्ध तत्त्वज्ञानापासून सावध राहण्याचा इशारा देत असताना सावरकर म्हणतात, 
 

‘खरोखर बौद्ध धर्मम हा शवश्वव्यापक तत्त्वाचा धर्मम होता. तरीदेखील त्याला जगातील लोकाचं्या 
अंतःकरणातून पाशवी र्मनोवृत्तीची बीजे प्रकवा राजकीय आकािंा नि करता आल्या नाहीत आशण 
प्रहदुस्थानला शबनधोकपणे तलवारीच्या ऐवजी जपर्माळ हाती धरता यावी अशी पशरस्स्थती शनर्माण करता 
आली नाही.” (स्वा. सावरकर, धनंजय कीर, अनुवादक : खाबंेटे, पृष्ठ २८३-८४) 
 

वास्तशवक जी गोि सावरकराचं्या िाणशिय अशा प्रहदू धर्मालासुद्धा साधता आली नाही प्रकवा 
जगातील कोणत्याही अन्य धर्माला साधता आली नाही; ती गोि केवळ बौद्ध धर्माकडून सावरकर अपेशित 
करतात यार्मध्ये त्याचंा बौद्ध धर्माबद्दल आकस शदसून येतो. जन्र्मतःच असणाऱ्या र्माणसार्मधील पाशवी 
िवृत्तीवर शनयंत्रण करण्याचे उशद्दि; ित्येक धर्माचे ध्येय आहे. ित्येक र्माणसाला देव करणे प्रकवा देवत्वाित 
पोहोचवणे, हे कोणत्याही धर्माचे ध्येय नसते; कारण ती गोि सवमथा अशक्य असते. र्माणसार्मधील पशुत्व 
पूणमपणे नि करून त्याला हातात जपर्माळ धरता यावी अशी पशरस्स्थती शनर्माण करून देण्यात जर धर्ममशासे्त्र 
यशस्वी झाली असती; तर एका गालावर र्मारले तर दुसरा गाल पढेु करावा असे सागंणाऱ्या शिश्चन धर्माच्या 
अनुयायानंी अनेक धर्ममयुदे्ध केली नसती. युरोपात धर्माच्या नावावर शजतके रक्त साडंले गेले शततके अन्य 
कोणत्याही कारणासाठी साडंले गेले नाही. 
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पाप, अनाचार आशण आिर्मण याचंा िशतकार करण्याची बुद्धीच बौद्ध तत्त्वज्ञानाने नि होते आशण 
त्यारु्मळे िात्रतेज नाहीसे होते, असे सावकरानंी िशतपादन केले आहे. वास्तशवक उत्तर वैशदक काळात 
भारतात िाह्मण पुरोशहत वगाने िचंड अनाचार र्माजशवला होता. बहुजन सर्माज पुरता शपळवटून शनघाला 
होता. यज्ञात शजवतंपणे िाण्यानंा जाळण्यात येत होते आशण याच पाश्वमभरू्मीवर बौद्ध तत्त्वज्ञानात अप्रहसेचे 
अशधष्ठान शनर्माण झाले आहे. परंतु बौद्ध तत्त्वज्ञानातील अप्रहसा ही दुबळी आहे प्रकवा ते दौबमल्याचे ितीक 
आहे, असेच सावरकर म्हणतात. असे जर असते तर ज्या ज्या राजानंी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता, 
त्यानंी सवमसंगपशरत्याग करून संन्यास घेतला असता व त्याचंी राज्येच नि झाली असती. सम्राट अशोकाने 
आपल्या धर्मांतरानंतर शवनाकारण युद्ध करायचे नाही हे धोरण आपल्यासर्मोर ठेवले होते. तरीसुद्धा त्याने 
िात्रवृत्ती अव्हेरली नाही. आपले सैन्य कर्मी केले नाही. उलट त्याचे राज्य िचंड शवस्ताशरत झाले होते. 
बौद्धराजा हषमवधमन तसेच कशनष्ट्क आशण राजा र्मनॅेंडर यानंी बौद्ध धर्मांच्या स्वीकारानंतर अनेक लढाया 
केल्या आशण आपली राज्ये शवस्ताशरत केली. साऱ्या आशशया खंडाने बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. म्हणनू 
येथील सारे देश दुबळे आशण िात्रतेजहीन झाले काय? जपानचा राष्ट्रीय धर्मम हा बौद्ध धर्मम आहे. परंतु 
पशहल्या आशण दुसऱ्या जागशतक र्महायुद्धात अरे्मशरकेसारख्या िचंड देशाला जपानने रे्मटाकुटीस आणले. 
चीन देशावर बौद्ध धर्माचा िभाव; परंतु त्या देशात अनेक राजकीय िातं्या झाल्या, र्माओच्या िातंीर्मध्ये 
िात्रतेज नव्हते, असे कोण म्हणू शकेल? परंतु सावरकराचें प्रहदुत्ववादी आग्रही र्मन हे र्मानण्यास तयार 
झाले नाही. 

 
डॉ. आंबेडकरानंी “र्महात्र्मा गाधंी आशण काँगे्रस यानंी अस्पृश्यासंाठी काय केले?” हा अभ्यासपूणम 

गं्रथ शलशहला आशण या िश्नातील काँगे्रसचा बेगडीपणा आशण राजकारण स्पि केले. 
 

डॉ. आंबेडकराचं्या या पुस्तकातील र्मते खोडून काढण्यासाठी राजाजींनी एक पुस्तक शलशहले, 
“आंबेडकर रे्युटेड” नावाचे हे इंग्रजीर्मधील पसु्तक १९४६ साली रंु्मबईहून ‘प्रहद शकताब’, या िकाशन- 
संस्थेतफे िशसद्ध झाले. 
 

या पुस्तकात डॉ. आंबेडकराचं्यावर टीका करताना ते एके शठकाणी शलशहतात (पृष्ठ १३). 
 

“अस्पृश्यता नि करण्याच्या संदभात काँगे्रसचे कायम नगण्य असून त्याची गती अशतशय हळू आहे, 
असे डॉ. आंबेडकर म्हणतात. परंतु इतर देशातील र्मागासलेले आशण गुलार्म लोकाचंी सार्माशजक िगती 
त्यानंी पाशहली तर त्याचं्या लिात ही गोि येईल की, अरे्मशरकेतील शनग्रो, आशिकेतील अनेक राष्ट्रारं्मधील 
गुलार्म, युरोपातील ज्यू याचं्यापेिा भारतातील अस्पशृ्याचंी िगती अगदी गशतर्मानतेने होत आहे. या 
लोकाचं्या तुलनेने अस्पृश्याचंी पशरस्स्थती शनशश्चतच चागंली आहे.” 
 

परदेशातील गुलार्माचंी, शनग्रोंची प्रकवा ज्यू लोकाचंी पशरस्स्थती काय होती, याची राजाजींना 
फारशी कल्पना नसावी. जगातील ित्येक देशात गुलार्मशगरीची िथा होती. गुलार्माचं्यावर अन्यायही र्मोठ्या 
िर्माणावार होत असत. परंतु या देशातल्या अस्पृश्यता नावाच्या िकाराला जगात कुठेही तोड नाही. 
परदेशात गुलार्माच्या प्रकवा त्याचं्या सावलीचा स्पशम झाला तर शवटाळ र्मानण्याची पद्धत केव्हाही आशण 
कोठेही अस्स्तत्वात नव्हती. हे शनग्रो प्रकवा गुलार्म लोक र्मालकाचं्या घरी धुणं, भाडंी, स्वयंपाक वगैरे तऱ्हेची 
कारे्म करत असत. परंतु भारतातल्या अस्पशृ्याचें र्महारोग्याचें शजणे त्यानंा कधीही जगाव े लागले नाही. 
अरे्मशरकेतील शनग्रोंची गुलार्मशगरी १८६३ सालीच कायद्याने संपुिात आली. परंतु या देशात अस्पृश्यता 
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पाळण्याशवरुद्ध कायदा होण्यासाठी १९४८ साल उजाडाव ेलागले. युरोपातील ज्यू लोकाचंा छळ हा वाशंशक 
श्रेष्ठ-कशनष्ठपणाच्या कल्पनेवर आधाशरत होता. परंतु त्यानंा अस्पशृ्याचं्या सारखी वागणूक शदली जात 
नव्हती. त्यानंा गावाबाहेर राहायला भाग पाडीत नसत प्रकवा त्यानंा शशिणापासून वशंचत करण्यात आलेले 
नव्हते. उलट हे ज्यू लोक उच्च दजाचे आशण व्यापारात अग्रगण्य होते. अस्पृश्याचं्या पशरस्स्थतीची तुलना 
कोणाशी करावी याचेदेखील भान राजाजींना राशहले नाही. 
 

काँगे्रसकडून डॉ. आंबेडकरानंा जो शवरोध झाला तो केवळ गाधंीजींसारख्या पुढाऱ्याकंडूनच झाला 
असे नाही, तर काँगे्रसर्मधील गाधंी-भक्त अस्पृश्यानंीदेखील त्यानंा कडवा शवरोध केला. 
 

अशा पुढाऱ्यापंैकी र्मद्रासचे श्रीयुत रावबहादुर, एर्म. सी. राजा हे एक होते. आंबडेकरापेंिा हे 
गृहस्थ वयाने र्मोठे आशण राजकारणाच्या िेत्रात अनुभवी होते. शिशटशाचं्या काळात सरकारच्या अनेक 
सशर्मत्यावंर ते सभासद होते. अशखल भारतीय शिशटशाचं्या काळात सरकारच्या अनेक सशर्मत्यावंर ते 
सभासद होते. अशखल भारतीय हशरजन सभेचे ते अध्यि होते. त्याचिर्माणे प्रहदुर्महासभेचे ते काही शदवस 
उपाध्यिदेखील होते. सायर्मन कशर्मशनच्या र्मध्यवती सल्लागार सशर्मतीचेदेखील ते सभासद होते. 
त्याचिर्माणे आंबेडकराचं्या शवरोधात सयुंक्त र्मतदारसंघास त्यानंी पाप्रठबा शदला होता आशण यातूनच पुढे 
राजा रंु्मजे या नावाने िशसद्ध असलेला करार तयार झाला. पुणे कराराचा र्मसुदा सवमर्मान्य झाल्यानंतर 
त्यावर सह्या करणाऱ्या काँगे्रसनेत्यारं्मध्ये श्रीयुत राजा हेदेखील होते. आंबेडकराचं्या स्वतंत्र र्मतदारसंघाच्या 
र्मागणीस त्याचंा शवरोध होता. पूवी काँगे्रसर्मध्ये नसलेली ही व्यक्ती, नंतरच्या काळात काँगे्रसधार्तजणी बनून 
आंबेडकरशवरोधी झाली. 
 

धर्मांतराची घोषणा केल्यानंतर अशाच िकारचा शवरोध श्रीयुत राजा यानंी डॉ. आंबेडकरानंा केला. 
अस्पृश्यता हा प्रहदू धर्माचा भाग नसून तो परंपरेरु्मळे आलेला आहे. त्यारु्मळे प्रहदू धर्माच्या र्मूळ उदात्त 
शवचारानंा बाधा येत नाही आशण म्हणनूच अस्पृश्यानंी डॉ. आंबेडकराचं्या धर्मांतर शवचाराला शवरोध करावा. 
र्मी स्वतः प्रहदू म्हणून राहणार आशण प्रहदू म्हणूनच र्मरणार, असे श्रीयुत राजा यानंी साशंगतले. 
 

बाबासाहेबानंी रावबहाद्दर राजा यानंा उत्तर देताना स्पि केले की, त्यानंा आपल्या इच्छेनुसार 
धर्ममस्वातंत्र्याचे आचरण करण्यास पूणम र्मोकळीक आहे. धर्मांतर करा असे बधंन त्याचं्यावर कोणीही 
आणणार नाही; परंतु र्मी प्रहदू म्हणूनच राहाणार आशण प्रहदू म्हणूनच र्मरणार ही जी त्याचंी पल्लेदार घोषणा 
आहे, ती र्मोठी हास्यास्पद आहे. श्री. राजा हे र्मद्रास येथील ‘पशरहा’ या अस्पृश्य जातीचे आहेत आशण ते या 
अस्पृश्य जातीचे आहेत म्हणनूच त्याचंी अस्पृश्य िशतशनधी म्हणून वणी लागत असते. ते केवळ प्रहदू असते 
तर तसे झाले नसते. म्हणूनच श्रीयुत राजा यानंी लिात ठेवाव ेकी, त्यानंा प्रहदू नव्हे तर ‘पशरहा’ म्हणूनच 
या प्रहदु सर्माजात राहाव ेलागेल आशण पशरहा म्हणनूच र्मराव ेलागेल आशण बाबासाहेबानंी साशंगतल्यािर्माणे 
पुढे घडले. “पशरहा सर्माजाचे अस्पृश्य पुढारी एर्म. सी. राजा याचें शनधन’ अशाच बातम्या देशातील सवम 
वतमर्मानपत्रातं िशसद्ध झाल्या. सवमत्र त्याचं्या जातीचा खास उल्लेख करण्यात येत होता. १९४३ साली श्रीयुत 
राजा याचंा र्मृत्यू झाला. प्रहदूर्महासभेचे डॉ. रंु्मजे यानंी श्रीयुत एर्म. सी. राजा याचंा डावपेचाच्या दृिीने 
अनेक वळेा उपयोग करून घेण्याचा ियत्न केला होता. डॉ. आंबेडकराचं्या कायाचे अनेकवळेा ते कौतुक 
करीत असत. सर्मता सैशनक दलाच्या शशस्तबद्धतेशवषयी त्यानंी िशसंा केली होती. 
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डॉ. आंबेडकराचें धर्मांतर हा एक “राजकीय स्टंट” आहे असे शवधान श्रीयुत जगजीवनरार्म यानंी 
केले होते. प्रहदू धर्मांवर त्याचें िेर्म होते. या धर्मासारखा दुसरा चागंला धर्मम नाही अशी त्याचंी शवचारधारा 
होती. प्रहदू धर्मार्मध्ये आशण प्रहदू सर्माजार्मध्ये अस्पृश्य शकतीही शविान असला, तरी त्याला िाह्मणाचा दजा 
कधीही शर्मळणार नाही. त्याला अस्पशृ्य प्रकवा दशलत म्हणूनच आयुष्ट्य काढाव े लागते, ही साधी गोि 
जगजीवनरार्म यानंा र्माहीत नव्हती असे म्हणता येत नाही. स्वतः जगजीवनरार्म यानंा सवम देशातील लोक 
एक हशरजन र्मंत्री म्हणनूच ओळखत असत. र्मंत्री असताना त्यानंी एका पतुळ्याचें उद् घाटन केले होते. 
परंतु एका अस्पशृ्य र्मंत्र्याच्या हस्ते ते उद् घाटन झाल्यारु्मळे काही लोकानंी तो पुतळा गंगेच्या पाण्याने धुवनू 
काढला, इतके सारे आयुष्ट्यभर घडत असतानादेखील जगजीवनरार्म यानंा हा प्रहदू धर्मम श्रेष्ठ का वाटत 
होता? तर प्रहदू धर्मातील एक अस्पृश्य म्हणून त्यानंा सरकार-दरबारातील एक उच्च पद शर्मळत होते. 
यारु्मळे तो धर्मम आशण तो सर्माज त्यानंा सवमश्रेष्ठ वाटत आला. म्हणजे त्याचें िेर्म खऱ्या अथाने धर्मावर प्रकवा 
सर्माजावर नव्हते, तर ते िेर्म उच्च पदावर होते. त्यारु्मळे बाकीची सर्माशजक जीवनातील र्मानहानी त्यानंी 
दुय्यर्म दजाची र्मानली. 
 

“प्रहदू सर्माजातील काही लोक वाईट असले तरी सारा सर्माज वाईट असतो असे नाही प्रकवा प्रहदू 
धर्ममच वाईट आहे, असेही नाही.” अशा िकारचे दुसरे एक शवधान जगजीवनरार्म आपल्या भाषणातून करीत 
असत. 
 

बाबासाहेबानंी धर्मांतराची घोषणा केल्यापासून ते ित्यि धर्मांतर करण्याच्या शदवसापयंत सतत 
वीस वष े या िश्नाचे उत्तर त्यानंी शदले होते. परंतु राखीव जागेच्या आधारावर उच्चपदस्थ झालेल्या 
जगजीवनरार्म यानंा हे सर्मजत नव्हते असे नाही. प्रहदू धर्मांच्या परंपरेरु्मळे जातीयता आहे आशण जातीयतेत 
अस्पृश्यता आहे आशण अस्पृश्यतेरु्मळे आपले राखीव पद आहे, याची जाणीव असणाऱ्या जगजीवनरार्म यानंा, 
काँगे्रसर्मधील सवणम र्माणसानंा दुखवनू चालणार नव्हते. प्रहदू तत्त्वज्ञान काही शठकाणी सर्मतावादी आहे, 
पण अनेक शठकाणी शवषर्मतेचा पुरस्कार करणारे आहे, ही गोि र्मनुस्र्मृतीचे दहन करताना आंबेडकरानंी 
स्पि केली होती. या संदभात २२ एशिल, १९२७ च्या ‘बशहष्ट्कृत भारता’तील अग्रलेखात त्यानंी स्पि केले 
होते की, 
 

“कोित्याही धमािंा आिंारात्मक भाग त्या धमाच्या तत्त्वज्ञानावरिं अणधणष्ठत असला पाणहरे्. तसे 
र्र नसेल तर त्या धमाला अणंतम ध्येयिं नाही असे म्हिावे लागेल. कारि एखाद्या समार्ािंा 
आिंारात्मक भाग त्या समार्ाच्या णविंारात्मक धमाच्या नागंरास रंु्पलेला नसेल; तर होकायतं्राणशवाय 
समुद्रात गेलेल्या र्हार्ाप्रमािे ते कोठे वाहत र्ाईल व कोित्या खडकावर आदळेल यािंा नेम नाही.” 

 
डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचं्या स्वतःच्या अनुभवातून आशण प्रचतनातून काही शवचार आशण भशूर्मका 

पुढे आल्या होत्या आशण म्हणनूच या भशूर्मका आग्रही स्वरूपाच्या होत्या. त्याच्या शवचारानंा शवरोध करणाऱ्या 
व्यक्तीत ते अभ्यासपूणम असलेली उत्तरे देत असत. परंतु या खंडनाचे प्रकवा सर्मथमनाचे स्वरूप हे नेहर्मीच 
वैचाशरक पातळीवरचेच राशहले आहे. र्महात्र्मा गाधंींना त्यानंी आयुष्ट्यभर शवरोध केला, प्रकबहुना त्यानंी 
गाधंींच्या शवरोधी दोन स्वतंत्र पुस्तके शलशहली. त्याचें शवचार खोडून काढण्याचा अटीतटीने ियत्न केला. 
यासाठी िसंगी वर्मी लागणारी भाषादेखील त्यानंी वापरली; परंतु डॉ. आंबेडकरानंी व्यस्क्तगत पातळीवर 
गाधंींचा िेष कधीही केला नाही. उलट एके शठकाणी त्यानंी गाधंीजींच्याबद्दल असे म्हटले होते की, 
“काँगे्रसर्मधील सनातनी िवृत्तीच्या लोकाचं्यापेिा गाधंी कधीही श्रेष्ठ आहेत.” 



 
अनुक्रमणिका 

अस्पृश्यतेचा िश्न, िथर्मच गाधंींनी राजकीय व्यासपीठावर आणला व त्या िश्नाकडे साऱ्या देशाचे 
लि वधेले. त्यार्मध्ये त्याचंा राजकारणाचा भाग असो प्रकवा अन्य काही असो, परंतु गाधंीजींच्यावर अपरंपार 
िेर्म करणाऱ्या अनेक गाधंीभक्तांनी या अस्पशृ्यतेच्या सर्मस्येकडे आस्थेने पाहण्यास सुरुवात केली. 
आंबेडकरानंी शवलायतेहून शलशहलेल्या एका पत्रात गाधंींच्या लहानपणापासूनच्या अस्पृश्याचं्याकडे 
पाहण्याच्या दृिीची िशसंा केली आहे; परंतु गाधंींच्या अस्पृश्यता-शनवारणाच्या संदभातील शवचारानंा र्मात्र 
त्यानंी शवरोध केला आहे. अस्पृश्यता शनवारण कायद्याच्या संदभात, गाधंींच्या शवचारानंा त्याचंा शवेटपयंत 
शवरोध असला तरी गाधंींची राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रिेर्म याशवषयी र्मात्र डॉ. आंबेडकरानंी नेहर्मीच चागंले उद् गार 
काढले आहेत. 
 

त्यािर्माणे र्महात्र्मा गाधंींनादेखील डॉ. आंबेडकराचं्या शविते्तबद्दल आदरभाव होता. म्हणूनच एके 
शठकाणी गाधंी त्याचं्याबद्दल असे म्हणतात की, “डॉ. आबंेडकर ही व्यक्ती स्वतंत्र व्यस्क्तर्मत्त्वाची आहे. ही 
व्यक्ती सहजासहजी दुलमि करता येण्यासारखी नाही.” 
 

हे सवम शलशहण्याचे कारण असे आहे की, दशलत सर्माजातील काही सुशशशितारं्मध्ये आज अशी एक 
फॅशन होऊन बसली आहे की, केवळ आंबेडकरानंी गाधंींच्यावर टीका केली म्हणून गाधंींच्याबद्दल अनुदार 
उद् गार काढणे आशण त्याचं्याबद्दल वाटेल तसे बोलत राहाणे; स्वतः डॉ. आंबेडकरानंी जी गोि आयुष्ट्यात 
कधीही केली नाही, ती आंबडेकर अनुयायानंी करू नये असे वाटते. 
 

डॉ. आंबेडकरानंी गाधंींच्याकडे एक तकम शुद्ध प्रकवा सुसंगत असे शवचार देणारा र्माणूस म्हणून 
पाशहले नाही, ही गोि खरी आहे; कारण डॉ. आंबेडकर हे बुशद्धवादी होते आशण बुशद्धवादी र्माणसाला 
धार्तर्मक भावनेचे अशधष्ठान असलेले शवचार शबलकुल पसतं नसतात. 
 

डॉ. आंबेडकराचं्या अस्पशृ्याचं्या नंतरच्या रु्मस्क्तसंग्रार्मानंा शनभमय व र्मनःपूवमक पाप्रठबा देणारे 
सावरकर हे पशहले सवणम पढुारी होते. काँगे्रसने आशण गाधंींनी अस्पशृ्याचं्या सुधारणेचा कायमिर्म जाहीर 
केला होता, परंतु र्महाडच्या रु्मस्क्तसंग्रार्माला र्मात्र त्यानंी पाप्रठबा शदला नाही. 
 

२६ एशिल १९३१ या शदवशी रत्नाशगरी शजल्हा सोर्मवशंीय र्महार पशरषद भरली होती. त्या 
पशरषदेच्या अध्यिस्थानी सावरकर होते. या पशरषदेत सावरकरानंी साशंगतले की, “तुर्मचा दुबळेपणा हा 
सवणम प्रहदंूच्या दुिपणाहूनही अशधक वाईट आहे. स्वतःच्या कल्याणासाठी धैयाने कि सोसण्याची तुर्मची 
तयारी पाशहजे. आपण र्माणसे आहोत ते ध्यानात ठेवनू आपले पौरुषत्व िकट करा.” सावकराचंा हा उपदेश 
राजकीय छापाचा नव्हता, तर तो कळकळीचा होता. सावकराचं्या या उपदेशाबद्दल चागंले उद् गार डॉ. 
आंबेडकरानंी काढले होते आशण त्यानंा पाप्रठबा व्यक्त करणारे पत्र, आंबेडकरानंी आपल्या ‘जनता’च्या ११ 
र्माचम १९३१ च्या अकंात िशसद्ध केले होते. 
 

२१ जुलै १९४१ रोजी व्हॉईसराय लॉडम शलनशलथगो यानंी आपल्या कायासाठी िशासन र्मंडळाची 
पुनघमटना करून त्यात सात भारतीय सदस्याचंा सर्मावशे केला. परंतु व्हॉईसरायनेही शीख आशण अस्पृश्य 
वगांना या र्मंडळात योग्य िशतशनशधत्वाचा न्याय शदला नाही. डॉ. आबंेडकरानंी या गोिीचा शनषेध केला 
आशण या शनषेधाला सावरकरानंी तात्काळ पाप्रठबा शदला आशण व्हॉईसराय यानंा पाठशवलेल्या पत्रात 
सावरकरानंी शलशहले, “दशलत वगाच्या िशतशनधीच्या जागेसाठी डॉ. आंबेडकरासंारखी दुसरी कायमिर्म 



 
अनुक्रमणिका 

व्यक्ती शिशटश सरकारला सापडणे अशक्य आहे.” या सावरकराचं्या पत्रावरून डॉ. आंबेडकराचं्याबद्दल 
त्याचें काय र्मत होते, हे स्पि होते. म्हणूनच आबंेडकर अनुयायानंी आशण सावरकराचं्या शशष्ट्यानंी ह्या दोन्ही 
व्यक्तींचे अंतरंग जाणून घेणे आवश्यक आहे. अस्पृश्याचं्या उत्थानासाठी सावरकरानंी साशंगतलेले उपाय, 
व्यक्त केलेले शवचार प्रकवा त्याचं्या कायातील उशणवा याला र्मयादा शनशश्चतच होत्या; परंतु त्यारु्मळे 
दशलताचंी िगती व्हावी ही त्याचंी तळर्मळ होती. त्याबाबत शकंा घेणे म्हणजे त्याचं्यावर अन्याय 
करण्यासारखे आहे. 
 

सवणम प्रकवा उच्चवणीय सर्माजातून आलेल्या सुधारकाचं्याबद्दल डॉ. बाबासाहेबाचें चागंले र्मत 
नव्हते आशण त्याचें असे र्मत बनण्यास कारणही सबळ होती. सवणम सुधारकानंी आपल्या सुधारणा-कायास 
सुरुवात केली होती तीच रु्मळी उच्चवणीयाचं्या कौटंुशबक सुधारणापंासून. सर्माजाच्या खालच्या थराची दुःखे 
जाणनू घेण्याचा ियत्न त्यानंी कधी फारसा केला नाही. 
 

लोकशहतवादी स्वतः कर्ममठ शदनचया पाळणारे होते. पूजाअचा, स्नानसंध्या हे शवधी तंतोतंत 
पाळणारे होते. त्याचिर्माणे सार्माशजक दडपणानंा घाबरणारे होते. असे असले तरी त्याचं्या शवचारातील 
पुरोगार्मीपणा डॉ. आंबेडकरानंा आकर्तषत करणारा होता. िाह्मणी ससं्कार, पुराणर्मतवाद, जातीयता आशण 
िाह्मण सर्माजातील सनातनी लोकाचंा पोथीशनष्ठपणा आशण बुवाबाजी यावर लोकशहतवादींनी जहरी टीका 
केली होती आशण म्हणूनच डॉ. आंबेडकरानंी ‘लोकशहतवादींची शतपते्र’ आपल्या ‘बशहष्ट्कृत भारत’ या 
साप्ताशहकात पुन्हा िकाशशत केलेली होती. 
 

जेथे घेण्यासारखे प्रकवा अनुकरण्यासारखे काही असेल तर त्याचा स्वीकार करण्याची तयारी, डॉ. 
आंबेडकर र्मनर्मोकळेपणाने ठेवीत असत. 
 

डॉ. आंबेडकराचं्या शवरोधकाचें व्यस्क्तर्मत्व आशण त्याचं्या शवरोधाचे स्वरूप सर्मजून घेणे ही एक 
गरजेची बाब आहे. र्महषी शवठ्ठल रार्मजी प्रशदे याचं्याबाबतीतसुद्धा अनवधानाने हीच गोि घडून येण्याची 
शक्यता अशधक आहे. 
 

अस्पृश्यताशनवारणाच्या कायासाठी प्रशद्यानंी आयुष्ट्यभर कि उपसले. सवम-संगपशरत्यागाचे जीवन 
ते जगले. पाश्चात्य शवद्याशवभशूषत असतानादेखील सर्माजकायासाठी ते फशकराचे जीवन जगले. 
स्वजातीयाचंा त्यानंी आयुष्ट्यभर रोष पत्करला आशण ते त्याचं्यातून बशहष्ट्कृतसुद्धा झाले. हा त्याचंा त्याग, 
केवळ आंबेडकर शवरोधारु्मळे दुलम शित करता येण्यासारखा आहे काय? 

 
सत्ता, संपत्ती प्रकवा कीती शर्मळशवण्यासाठी प्रशद्यानंी आयुष्ट्यात काहीही केले नाही. अस्पृश्योद्धाराचे 

कायम आपल्या राजकीय चळवळीचे अंग होणे आवश्यक आहे. अन्यथा काँगे्रसच्या कायाला कसलाही अथम 
उरणार नाही, असे ठणकावनू प्रशदे यानंी काँगे्रस पुढाऱ्यानंा साशंगतले होते, या गोिीला फार र्मोठे र्महत्त्व 
आहे. आयुष्ट्याच्या अखेरपयंत त्यानंी अस्पशृ्याचं्या उत्थानासाठी अशवश्रातं पशरश्रर्म केले. सातारच्या कर्ममवीर 
भाऊराव पाटलाचें कायमसुद्धा नजरेत भरण्यासारखे आहे. शवठ्ठल रार्मजी प्रशदे यानंी पुण्याला लाखो रुपये 
खचूमन अशहल्याश्रर्म नावाची इर्मारत बाधंली. पुढे त्याचं्या उतारवयात ही इर्मारत ताब्यात घेण्यासाठी दशलत 
पुढाऱ्यानंी हालचाली सुरू केल्या. हे पुढारी आशण तेथील सेवक याचं्याकडून त्याचंा अपर्मान आशण 
र्मानहानी होऊ लागली; त्यावळेी त्याचं्या र्मनाचे सातं्वन करण्याचे कार्म त्याचंी बहीण जनाक्का करीत असे. 
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ज्या सर्माजाच्या उद्धारासाठी त्यानंी जीवन वाशहले त्याचं्याकडून आता त्याचंा पाणउतारा होऊ लागला. 
परंतु त्यागर्मय जीवन जगण्याची त्यानंा आयुष्ट्यभराची सवय होती. शातंपणे त्यानंी अशहल्याश्रर्माची इर्मारत 
दशलत पुढाऱ्याचं्या ताब्यात शदली आशण सवमसंगपशरत्यागाच्या साधुवृत्तीने हा र्महषी १९२३ साली या 
कायापासून रु्मक्त झाला. ज्या र्मराठा सर्माजातून ते आले, त्या र्मराठा सर्माजाने “अस्पृश्यासंाठी वस्तीत 
राहतो” म्हणून त्यानंा आपल्यातून बशहष्ट्कृत केले आशण ज्या अस्पशृ्यासंाठी त्यानंी जीवनभर कि उपसले 
त्यानंी देखील प्रशद्यानंा जवळ केले नाही. कां, तर ते आबंडेकराचें शवरोधक; शशवाय ‘जाती’ने त्याचें नव्हते. 
 

स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरानंी आपल्या शवरोधकाचंा व्यस्क्तगत िेष कधीही केला नाही. 
वैचाशरक पातळीवर आपल्या र्मताचें सर्मथमन आशण शवरोधकाचं्या र्मताचें खंडन त्यानंी केले. परंतु जेथे काही 
त्याग आहे, शनष्ठा आहे, शतथे बाबासाहेबाचं्या र्मनाची दारे गुणग्राहकतेसाठी नेहर्मीच खुली राशहलेली होती. 
 

♦♦ 
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कॉ. शरद पाटील : जन्र्म : १७ सप्टेंबर १९२५ रोजी धुळे येथे. १९६४ नंतर र्माक्समवादी कम्युशनस्ट पिात. परंतु र्माकपने जाशतव्यवस्थेशवरोधी 
लढायला नकार शदल्याने र्माकपचा राजीनार्मा. फुले-आंबेडकरवादी तत्त्वज्ञानावर अशधशष्ठत सत्यशोधक कम्युशनस्ट पिाची १९७८ साली स्थापना. 
‘सत्यशोधक र्माक्समवादी’चे रु्मख्य सपंादक. दासशूद्राचंी गुलार्मशगरी (खंड १, भाग २), नव्या धोरणासाठी सघंषम, भारतीय तत्त्वज्ञान व नास्स्तक र्मत, 
अिाह्मणी साशहत्याचे सौंदयमशास्त्र, रार्मायण-र्महाभारतातील वणमसघंषम इत्यादी र्मौशलक गं्रथाचें लेखक. िभावी वक्ते. 
 
३० 
 
महात्मा फुले, डॉ. आबेंडकर व कालु मातसु : सयंोगवाद 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
हा संयोगवाद िथर्म सर्मन्वयवादाच्या रूपात सत्तरीअखेर पुढे येतो. सत्तरीअखेर जाशतव्यवस्थेचे अशरि 
तीव्रतर होऊ लागल्यारु्मळे सर्मन्वयाची र्मागणी र्माक्समवादी व आबंेडकरवादी गोटातूंन एकाकीपणा का 
होईना, केली जाऊ लागते. पण, अजून वगाच्या तुलनेत वगम व जात याचं्या वगेळ्या असलेल्या ऐशतहाशसक 
भौशतकवादी व्याख्या स्पि व्हायच्या होत्या. फुलेवाद व आबंेडकरवाद हे र्माक्समवादािर्माणे तत्त्वज्ञाने आहेत, 
शवचारसरण्या नाहीत, हे शसद्ध व्हायचे होते. अशा अपशरपक्व अवस्थेत या शतन्ही तत्त्वज्ञानाचं्या संयोगाऐवजी 
सर्मन्वयाची र्मागणी पुढे येणे अपशरहायम होते. 
 

सर्मन्वय म्हणजे संबशंधत तत्त्वज्ञानाचंी गोळाबेरीज. सर्मन्वयात सबंंशधत तत्त्वज्ञानारं्मधील कालबाह्य 
घटकाचंा त्याग व कालातीत घटकाचंा स्वीकार नसतो. कालातीत घटकाचंीही केवळ गोळाबेरीज होऊ 
शकत नाही, संयोगच होऊ शकतो. सयंोगात कालातीत घटक केवळ एकत्र येत नाहीत, तर त्याचें उन्नयन 
आहे. गुणात्र्मक नव्या पातळीपयंत. 
 

या अपशरहायम िशियेनुसार र्माक्समवाद-फुले-आंबेडकरवाद हे सापेिपणे स्वतंत्र तत्त्वज्ञान झाले 
आहे. म्हणून ही अपशरहायम िशिया सर्मजून घेतली पाशहजे. 
 
वगु, विु व र्ात यािंंा ऐणतहाणसक भौणतकवाद 
 

र्माक्सम व एंगल्स यानंी त्याचं्या १८४८ साली िशसद्ध झालेल्या ‘कम्युशनस्ट जाहीरनाम्या’त 
र्मानवसर्माजाचा इशतहास हा वगमसंघषाचा इशतहास आहे असे र्माडंले होते. त्यावळेी वगमसर्माजापूवीच्या 
र्मानवसर्माजाच्या इशतहासाबद्दल िरे्मये िचशलत होती, अभ्यास व संशोधन नव्हते. बॅकोफेनने (१८१५-
१८८७) िाचीन युरोशपयन सर्माजाचा अभ्यास करून त्याच्या ‘दास रु्मत्तरेक्ट’ (१८६१) या गं्रथात िाचीन 
युरोशपयन सर्माज िथर्म र्मातृसत्ताक (matriarchy) होता आशण अपवादात्र्मक बाबतीत स्त्रीसत्ताक 
(gynocracy) असे र्माडंले. र्मॉगमनने (१८१८-१८८१) अरे्मशरकन आशदवासी जर्मातींचे िदीघम संशोधन 
करून त्याला िाचीन युरोशपयन सर्माजाच्या अभ्यासाची जोड शदली आशण ‘एन्शटं सोसायटी’ (१८७७) हा 
गं्रथ शलहून र्मानवसर्माज िथर्म िाथशर्मक साम्यवादी अवस्थेत होता असे र्माडंले. एंगल्सने १८८४ साली 
शलशहलेल्या “कुटंुब, खाजगी र्मालर्मत्ता व शासनसंस्था याचंा उदय” या गं्रथात र्मॉगमनच्या िाथशर्मक 
साम्यवादी िरे्मयाचा पुरस्कार केला. तेव्हापासून जगभर वगमसर्माज हा िाथशर्मक साम्यवादी सर्माजाच्या 
शवघटनातून जन्र्मास आला ही धारणा पारंपशरक र्माक्समवादी पंशडतारं्मध्ये व कम्युशनस्टातं शनरपवादपणे रूढ 
आहे. 
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फुलें च्या जीवनकाळात र्माक्समवाद भारतात आलेला नव्हता. भारतीय िाह्मणी परंपरेनुसार 
चातुवमण्यम ईश्वरशनर्तर्मत असल्यारु्मळे वणमसंघषम अनादी काळापासून चालू असल्याचे ती र्मानत होती. या 
संघषात चातुवमण्यमवाद्याचंी बाजू धम्यम व न्याय्य आशण चातुवमण्यमशवरोधकाचंी बाजू अधम्यम व अन्याय्य 
असल्याची शतची धारणा होती. त्यारु्मळेच शतने र्महाभारतातील वनपवात चातुवमण्यमशवरोधक नहुष राजाला 
सपमयोनीत ढकलले. याउलट, भारतीय अिाह्मणी परंपरेनुसार भारतीय सर्माजाची आद्यावस्था िाथशर्मक 
साम्यवादी बशलराज्याची होती. (िाथशर्मक साम्यवाद ही संज्ञा त्या वळेी अथातच रूढ नव्हती.) फुलें नी ही 
शर्मथ स्वीकारली, एवढेच नाही तर रािसादी अनायम तदे्दशीयानंा आयांच्या शवरोधात आपले, शूद्राशतशदू्राचें, 
सर्मतावादी पूवमज र्मानले. पोतुमगीजानंी नाव ठेवलेली कास्ट (वणमजात) ही ससं्था व शिशटशिणीत क्लास 
(पयायवादी वगम या शब्दाचा तोपयमन्त अथम क्लास हा होत नव्हता) ही ससं्था याचें सर्मीकरण केले जात 
असले, तरी फुलें नी आपले उशद्दि वणमजाशतस्त्रीदास्यअतं र्मानले आशण भारतीय सर्माज, इशतहास, तत्त्वज्ञान 
व संस्कृती याचंी आपली अन्वषेण पद्धत अिाह्मणी असल्याचे शदग्दर्तशत केले. 
 

“क्लास हे अंतर्तववाही (endogamous) बनल्यानंतर कास्ट बनतात,” अशी तौलशनक व्याख्या 
ज्ञानकोशकार केतकरानंी १९०१ साली ‘द शहस्टरी ऑफ कास्ट इन इशंडया” (खंड १, पा. २८) र्मध्ये केली. 
यावरून आंबेडकरानंी १९१६ साली शलशहलेल्या त्याचं्या “कास्ट” या िबंधात “क्लास बंशदस्त झाले म्हणजे 
कास्ट होतात” अशी व्याख्या केली. क्लास-सर्माजच कास्ट-सर्माजात पशरवर्ततत होतो असा शसद्धान्त 
र्माडूंन आंबेडकरानंी बशलराज्याच्या पराभवातून वणमसर्माज जन्र्माला येतो हा फुलेंचा शसद्धान्त बाजूला 
सारला; पण फुलेंची अिाह्मणी अन्वषेणपद्धत स्वीकारून त्यानंी ती शवकशसत केली. 
 

अिाह्मणी अन्वषेणपध्दत वणमजाशतव्यवस्थाचं्या वगेळ्या ऐशतहाशसक भौशतकवादात 
आंबेडकरकाळातही पशरणत न झाल्याने वणमजाती या वगाचीच रूपे आहेत ही भाडंवलदारी लोकशाहीवादी 
व र्माक्समवादी धारणा अबाशधत राशहली; र्मात्र र्माक्समवादी पंशडत व कम्युशनस्ट हे वणमजातींना र्मानशसक र्मानत 
आले, तर फुले व आंबेडकर वणमजातींना भौशतक र्मानत होते हा र्महत्त्वाचा फरक आहे. 
 

वणमजाशतव्यवस्थाचंा वगेळा ऐशतहाशसक भौशतकवाद र्मी १९७२ साली शलशहलेल्या “दास-शूद्र 
स्लेव्हरी” या गं्रथात र्माडंला. (तो १९८२ ते १९९१ दरम्यान दोन भागातं इगं्रजी व र्मराठीत िशसद्ध झाला.) 
त्यात र्मी शसद्ध केले आहे की, िाथशर्मक साम्यवाद हा बशलराज्यािर्माणे शर्मथ आहे आशण वणमससं्थेचा उगर्म 
प्रसधू संस्कृशतकालीन स्त्रीसत्ताक सर्माजात झाला. ती शासनाची संस्था म्हणून जन्र्माला आली, शोषणाची 
नाही; कारण स्त्रीसत्ताक सर्माजात स्त्री वा िात्र वणम जरी परुुष वा िाह्मण वणावर शासन करीत असला, तरी 
गणाचे उत्पादन गणर्माताकंडून गणसभासदानंा सर्मानपणे वाटण्यात येत होते. याउलट, क्लास ही संस्था 
शोषणाची संस्था म्हणनूच जन्र्माला येते आशण तथाकशथत िाथशर्मक साम्यवादी गणसर्माजाच्या शवावर 
दासिथाक सर्माज जन्र्माला आल्यानंतर ती शासनाचीही संस्था बनते. वणम र्मात्र प्रसधू संस्कृतीच्या 
उत्तररंगात र्मातृवशंक तै्रवण्यम दासिथेचा उदय झाल्यानंतर शोषणाची संस्था बनतो. बदु्धकालात (इसवीपूवम 
६ व े शतक) जाशतसर्माजाचा जन्र्म वणमसर्माजाच्या शवावर होतो. जातींची शवगतवारी र्मात्र चातुवमण्याच्या 
चौकटीत व चौकटीबाहेर होत जाते. जातीची सहा लिणे : (१) आनुवशंशकता, (२) व्यवसायाचंी 
जन्र्मशसद्धता, (३) बेटीव्यवहार, (४) रोटीव्यवहार, (५) उच्चनीचता, स्पृश्यास्पशृ्यता व (६) जातपंचायत 
ही जाशतसर्माजाबरोबर जन्र्माला न येता इसवीच्या ६ व्या शतकापयमन्त िर्मशः शवकशसत होत जातात आशण 
भारतीय जाशतिथा ्यॅूडॅशलझर्मचे तुकम पूवम भारतीय सार्मंतिथा व तुको-भारतीय सरंजार्मी िथा हे दोन 
कालखंड पडतात हे र्मी र्मार्झ्या लेखारं्मध्ये ढोबळपणे र्माडंले आहे आशण ‘शशवाजीच्या प्रहदवी स्वराज्याचे खरे 
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शत्रू कोण? र्महंर्मदी की िाह्मणी?’ या गं्रथात तपशीलवारपणे दाखशवणार आहे, अशा िकारे वणम व जात या 
वगमपूवम संस्था असल्याचा ऐशतहाशसक भौशतकवाद र्मी र्माडंला आहे. र्माक्समवादी ऐशतहाशसक भौशतकवादाला 
र्मी वगमवादी वा एकिवाही म्हणतो, तर या सापेिपणे नव्या ऐशतहाशसक भौशतकवादाला बहुिवाहवादी; पण 
त्याची अन्वषेणपद्धत अिाह्मणी असल्यारु्मळे फुले व आबंेडकराचंी अिाह्मणी अन्वषेणपद्धत या बहुिवाही 
ऐशतहाशसक भौशतकवादात पशरणतावस्थेला गेली आहे. 
 
संयोगर्न्य तत्त्वज्ञान 
 

‘नवभारत’च्या एशिल १९८१ च्या अंकात र्माझा ‘फुले तत्त्वज्ञानी होते काय?’ हा लेख िशसध्द 
होईतो फुलेवाद व आबंेडकरवाद हे शवचारसरण्या र्मानले जात होते, तत्त्वज्ञाने नाहीत. 
 

फुलेंनी युरोशपयन लोकशाही िातं्याचं्या तत्त्वज्ञानारं्मधील सेश्वर याशंत्रक भौशतकवाद स्वीकारून 
भारताच्या अिाह्मणी तत्त्वज्ञानाचंा पुरस्कार केला. आंबेडकरानंी धर्मांतरातून बुद्धाचे अशनत्यात्र्मक 
बाह्याथमवादी तत्त्वज्ञान स्वीकारून राज्यसर्माजवादाचा पुरस्कार केला. 
 

या दोन्ही शवचारिणाली तत्त्वज्ञाने आहेत असे शसद्ध झाल्यानंतरही ती भाडंवलदारी लोकशाहीवादी 
असल्याने त्याचंा कार्मगारवगाच्या र्माक्समवादी तत्त्वज्ञानाशी सयंोग होऊ शकत नाही हा र्माक्समवाद्याचंा 
आिेप राशहला. खुद्द र्माक्समचे अशनत्यात्र्मक भौशतकवादी तत्त्वज्ञान, हेगेलचा अशनत्यात्र्मक चैतन्यवाद व 
फायरबाखचा याशंत्रक भौशतकवाद या दोन भाडंवलदारी लोकशाहीवादी तत्त्वज्ञानाचं्या संयोगापासून 
बनलेले आहे ही वस्तुस्स्थती हे आिेपक शवसरतात. र्माक्सम आपल्या तत्त्वज्ञानाला (आर्तथक) सवमहारा वगाचे 
तत्त्वज्ञान म्हणत असे, तर आंबेडकर आपल्या तत्त्वज्ञानाला सार्माशजक सवमहारा जातींचे, हे येथे लिात 
ठेवले पाशहजे. बी. टी. रणशदवेंनी जीवनाच्या अंशतर्म वषात दशलत-आशदवासींनी बनलेल्या चौथ्या वगाच्या 
कार्मगारानंा ‘खरे सवमहारा’ म्हटले होते आशण डाव्या रडे युशनयन्सनी या कार्मगाराचें िश्न हाती घेतले 
नाहीत, तर कार्मगारचळवळीचा शवनाश ओढवले असा इशारा शदला होता. भारतीय सर्माजपशरवतमनासाठी 
या दोन सवमहाराचं्या जैशवक एकजुटीची र्मागणी जोर धरत असता त्याचं्या तत्त्वज्ञानाचं्या जैशवक संयोगाची 
र्मागणी सर्माजपशरवतमनाचा बळी देऊनच रोखली जाऊ शकते. 
 

तत्त्वज्ञान जरी शवशशि व्यवहारानुभवाच्या अरू्मर्ततकरणातून बनत असले, तरी तत्त्वज्ञानावर त्याच्या 
जन्र्मखुणा न शदसण्यातच त्याची एवशंवशशिता असते, असे िस्थाशपत फुलेवादी व आंबेडकरवादी 
साशहस्त्यक व सर्मीिक र्मानीत आहेत. म्हणजे व्यवहार पिपाती असू शकतो. (तरीही 
वणमजातस्त्रीदास्यशवरोधी व्यवहाराला अिाह्मणी म्हटले तर म्हणणारा जातीयवादी ठरतो.) पण तत्त्वज्ञान, 
शवशषेतः सौंदयमशास्त्र पिपाती असू नये असा त्याचंा आग्रह आहे. 
 

कोसबंीपासून देवीिसात चट्टोपाध्यापंयमन्तचे शदग्गज र्माक्समवादी पंशडत शिशटशपूवम भारतीय इशतहास 
व तत्त्वज्ञानातला संघषम वणमजातीय नसून वगीय होता असे आग्रहपूवमक र्माडंतात. शिशटशपूवम भारतीय 
सर्माजात क्लासेस होते असे एकही िाच्यशवद्यापंशडत शसद्ध करू शकलेला नाही. तरीही चट्टोपाध्याय 
भारतीय तत्त्वज्ञानाचंी शवभागणी लोकयाशतक भौशतकवादी व अध्यात्र्मवादी अशी वगीय छावण्यांत करतात. 
भौशतकवादी छावणीत ते न्यायवैशशंषक पूवमर्मीर्मासंा या वणमजातस्त्रीदास्यसर्मथमक तत्त्वज्ञानानंा घालतात, तर 
अध्यात्र्मवादी छावणीत वणमजातशवरोधक शवज्ञानवाद व सौत्रास्न्तक शवज्ञानवाद या तत्त्वज्ञानंा. 
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राधाकृष्ट्णनसारखे अिैत वदेान्ती दाशमशनक पशंडतर्मात्र भारतीय परंपरेनुसार भारतीय तत्त्वज्ञानाचे शवभाजन 
िाह्मणी व अिाह्मणी असे करतात. चट्टोपाध्यायानंा हे शवभाजन भाडंवलदारी व जातीयवादी वाटत असाव.े 
फुले व आबंेडकर र्मात्र भारतीय तत्त्वज्ञानाचें शवभाजन िाह्मणी व अिाह्मणी असेच करतात. 
 

र्माक्समवाद व आंबेडकरवाद या दोन्ही तत्त्वज्ञानाचं्या साधकबाधकतेचा भारतीय सर्माजपशरवतमनावर 
कसा बरावाईट िभाव पडतो हे पाहाण्यासाठी अशनत्यवादाच्या (dialectics) शवरोध या र्मूलभतू शनयर्माचे 
उदाहरण घेऊ या. र्माक्समवादाचा अशनत्यतावाद हा पशरपूणम र्मानण्यात येतो. र्मानवतेर सृिीत फक्त शवरोध 
(contradiction) असतो, तर र्मानवसर्माजात शवरोध शत्रुभावी (antagonistic) व अशत्रुभावी या दोन 
िकारातं असतो असे र्माक्सम ते लेशनन हे आचायम सागंतात. र्महाभारताच्या शाशंतपवातील १३८ व्या 
अध्यायातील रानर्माजंर व उंदीर याचं्या कथेवरून आर्मच्या िाचीन पूवमजानंा र्मानवतेर सृिीतील शत्रुभावी 
शवरोधाची कल्पना होती असे स्पि शदसते. साप व रंु्मगूस, कावळा व घुबड इत्यादींच्या शत्रुभावावर 
संस्कृतर्मध्ये म्हणी आहेत. र्माक्समने शवरोधाच्या या दोन िकाराबंद्दल लेशननसारखी कर्ममठ भशूर्मका जरी 
घेतली नाही, तरी त्याने हा िश्न खुला ठेवला एवढेच. लेशननने र्मात्र वगमवादी ऐशतहाशसक 
भौशतकवादानुसार सर्माजातील शवरोधारं्मध्ये वगमशवरोध हाच एकरे्मव शत्रुभावी शवरोध असतो व बाकी सवम 
शवरोध अशत्रुभावी असतात; शत्रुभावी शवरोध हे हवाबंद असून एकरे्मकातं पशरवर्ततत होत नाहीत, आशण 
त्यारु्मळे वगमशवरोध हाच सर्माजिातंीने सोडवला जाऊ शकतो, तर बाकी सवम शवरोध सर्माजिातंीशशवाय, 
अशत्रुभावी पद्धतीने सुटू शकतात असे र्माडंले. सर्माजवादी िातंीने वगमशवरोध नि होतो असे लेशननने 
र्माडंले, तर लेशननशशष्ट्य स्ताशलनने सर्माजवादी िातंीनंतर सर्माजवादी सर्माजात वगमशवरोध जास्त तीव्र 
होतात असे र्माडूंन त्याचा उपयोग आपल्या अत्याचारी हुकुर्मशाहीच्या सर्मथमनासाठी केला. 
 

शतु्रभावी व अशतु्रभावी शवरोध अन्यान्यपशरवतमक असतात हे उपरोक्त र्महाभारतीय कथेत उंदीर 
रानर्माजंराला सागंतो- 
 

न कशश्यत कस्यशचन् शर्मतं्र, न काशश्चत कस्यशचत शरपुः । 
अथमतस् तु शनबध्यन्ते शर्मत्राशण शरपवः तथा ॥ 

 
[कोणीही कोणाचा सतत शर्मत्र नसतो. न सततचा शत्रू. अथानुसारच (शहतसबंंधानुसार) शर्मत्र व 

शत्रू होतात.] 
 

जागशतक कम्युशनस्ट चळवळीत शवरोधाच्या या िकाराचं्या शनत्यतावादी (non-dialectical, 
metaphysical) शववरणाचा हा शसद्धान्त र्माओ त्झे डाँगपयमन्त अबाशधत राशहला. र्माओने ऑगस्ट १९३७ 
र्मध्ये शलशहलेल्या “शवरोधावर” या अपूवम व अनन्य िबधंात शत्रुभावी व अशत्रुभावी शवरोध हे पशरस्स्थतीनुसार 
परस्परातं पशरवर्ततत होणारे असल्याने आपले धोरण व डावपेच त्यानुसार बदलले पाशहजेत असे िाशंतकारी 
व्यवहारातील उदाहरणे देऊन शववरण केले आहे. पण, र्माक्समवादी कम्युशनस्ट पिाचे एक शशखरस्थ 
शवचारवतं एर्म. बसवपुन्नया यानंी ‘सोशल सायशंटस्ट’च्या र्माक्सम शतसावंत्सशरक अकंात (सप्टेंबर १९८३) 
र्माओने असे र्माडूंन र्माक्समवाद-लेशननवादाशी गंभीर द्रोह केलेला आहे असा हल्ला चढवला. त्यांचा हा लेख 
खुल्या चचेसाठी असूनही सोशल सायंशटस्टने र्माझा िशतवादपर लेख िशसद्ध केला नाही. र्माओचे 
शब्दिार्माण्य र्मानणाऱ्या कोणत्याही नक्सलवादी गटाने र्माओच्या या र्महान दाशमशनक योगदानाची दखल 
घेतलेली नाही. 
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याउलट आबंेडकर जाशतशवरोधाला वगमशवरोधापेिा जास्त शत्रुभावी र्मानीत होते हे त्याचं्या 
‘रायप्रटग्ज अँड स्पीचेस’च्या ५ व्या खंडातील लेखावंरून शदसून येते. (पा. २१, ६१ इ.) त्यारु्मळे त्यानंी 
वगान्ताआधी जाल्यन्ताच्या व्यूहरचनेची र्मागणी केली होती. 
 

र्माझा संयोगवाद शवरोधाच्या दोन िकाराचें हे शनत्यतावादी आकलन नाकारतो, आशण उपरोक्त 
भारतीय व र्माओिणीत शववरण स्वीकारतो. 
 

चट्टोपाध्याय त्याचं्या ‘व्हॉट इज शलस्व्हंग अँड व्हॉट इज डेड अन् इंशडयन शफलॉसफी’ (१९७६) या 
गं्रथात सागंतात की, धर्ममकीती (+७००) व शातंरशित (+८००) यासंारख्या सौभास्न्तक शवज्ञानवादी बौद्ध 
दाशमशनकानंी अशनत्यतावादाचा हेगेल (१७७०-१८३१) पूवम सवोच्च शवकास केला. (पाहा ५४९-५०). का 
केला हा िश्न र्मात्र ते शवचारीत नाहीत; शवचारला तरी त्याचे उत्तर वगमवादी ऐशतहाशसक भौशतकवादापाशी 
नाही. 
 

शवज्ञानवाद व सौत्रास्न्तक शवज्ञानवाद ही र्महायान पथंाची तत्त्वज्ञाने आहेत. र्महायान पंथाने 
र्मूर्ततपूजा व तंत्रर्मागम स्वीकारल्यारु्मळे तो अनाचारी व भ्रि झाला आशण पतनाच्या गतेत बौद्ध धम्र्माला ओढून 
घेऊन गेला असे दशमनेशतहास सागंतो. दुसऱ्या बाजूला याच पंथाच्या नागाजुमनापासूनच्या आचायांनी 
नालंदासारखी बौद्ध शवश्वशवद्यालये, ‘ज्यानंा जगाच्या पाठीवर तोड नव्हती-भरभराटीस आणली आशण बौद्ध 
तत्त्वज्ञानाचा व तकम शास्त्राचंा सवोच्च शवकास केला. हा शवरोध कसा सोडवायचा? राहुल साकृंत्यायननी 
उधृत केलेल्या धर्ममकीतीच्या कडव्या वणमजाशतशवरोधी श्लोकात हे उत्तर शोधायचा ियत्न ना राहुलजींनी 
केला’ ना इतर वगमवादी ऐशतहाशसक भौशतकवादी पंशडतानंी- 
 

वदेिार्माण्य,ं कस्यशचत कतृमवाद;, स्नाने धरे्मच्छा, जाशतवादावलेपः 
सन्तापनं पापहानाय चेशत ध्वस्तिज्ञाना ंपंचप्रलगाशन जाडये ॥ 

 
पूवमर्मीर्मासंा, न्याय व वैशशेषक या िाह्मणी तत्त्वज्ञानाचं्या सूत्राचंा उदय शतसऱ्या शतकात झाला हा 

योगायोग नव्हता. तोपयमन्त जाशतव्यवस्थेचा परर्मोच्च शवकास झाला होता आशण र्मग शतचा ऱ्हासकाल सुरू 
झाल्याने जाशतसंघषम तीव्र होऊ लागला होता. बदु्धाने वणमजाशतव्यवस्थेला अशनत्यात्र्मक बाह्याथमवादाने 
शवरोध केला होता. या िाह्मणी तत्त्वज्ञानानंी वणमजाशतव्यवस्थासर्मथमनासाठी हा बाह्याथमवाद (realism) 
स्वीकारला. याचा िशतवाद करण्यासाठी बौद्ध दाशमशनकानंी डावपेच बदलले. नागजुमनाने शून्यवाद 
उभारला, असंग व वसुंबधुं या पठाण बधंूंनी शवज्ञानवादाचे सजमन केले आशण शदग्नाग व धर्ममकीती यानंी 
सौत्रास्न्तक शवज्ञानवादाची सृिी केली. शदग्नाग व न्याय-वैशशेषक दशमनसंघदायारं्मधील अनन्य संघषावर 
डॉ. धरे्मन्द्रनाथ शास्त्रींनी ‘शिशटक ऑफ इशंडयन शरॲशलझर्म’ हा र्महागं्रथ शलशहला आहे. 
 

‘अिाह्मणी साशहत्याचें सौंदयमशास्त्र’ या र्मार्झ्या पुस्तकातील ‘धर्ममकीती व आर्मचा काळ’ हा लेख 
वाचल्यास हा दाशमशनक संघषम वणमजाशतव्यवस्थेवर व वणमजाशतव्यवस्थेच्या पदाथांनी (categories) झाला 
असे शदसून येईल. या संघषातून दोन्ही छावण्याचं्या तत्त्वज्ञानाचंाच शवकास झाला. अिाह्मणी 
अन्वषेणपद्धतीरु्मळे र्मी हे शोधून काढू शकलो. 
 



 
अनुक्रमणिका 

लेशनन त्याच्या ‘शफलॉसॉशफकल नोटबुक्स’र्मध्ये म्हणतो की, अशनत्यतावाद हे शजवतं अखंडपणे 
वाढणाऱ्या अनेकागंाचें ज्ञान असून ते वास्तवाचा वधे व अंदाज अनंत छटानंी घेत असल्यारु्मळे ित्येक 
छटेतून एक दशमनव्यवस्था उदयाला येत असते. म्हणून, अशनत्यतावादाची पोथी करता कार्मा नये. 
 

राष्ट्रवादी व वगमवादी साशहत्य हेच पुरोगार्मी साशहत्य असते, जाशतव्यवस्थेवरील साशहत्य हे 
जातीयवादी अशी १९३६ साली स्थापन झालेल्या िगशतशील साशहत्य संघाची भशूर्मका होती; पण सत्तरीत 
आंबेडकरी िेरणेने जाशतव्यवस्थाशवरोधी दशलत साशहत्याचा जन्र्म झाल्यानंतर ही भशूर्मका खंशडत झाली. 
(र्मात्र हा शवद्रोह िाह्मणी साशहत्याशवरुध्द नसून र्माक्समवादी साशहत्याशवरुद्ध आहे असे दाखवण्याचा ियत्न 
काही सर्मीिकानंी केला.) तोपयंत िाह्मणी गोटात वाढलेले ग्रार्मीण वा शूद्राचें साशहत्य फुलेवादाची िेरणा 
घेऊन शवद्रोही आघाडीत आले. आशदवासी स्वातंत्र्यासाठी उसळणाऱ्या उठावापंासून िेरणा घेऊन 
आशदवासी साशहत्य पुढे आले. (भजंुग रे्मश्रार्म याचंा ‘अलगुलान’ हा कशवतासगं्रह हे त्याचे एक उदाहरण) हे 
साशहत्य जातजर्मातीय आहेत हे नाकारता येत नसले, तरी ते अिाह्मणी नाही असे दाखवायचा आटाशपटा 
या साशहत्याचं्या िस्थाशपताकंडून ८७ साली सािीला ‘दशलत-आशदवासी-ग्रार्मीण संयुक्त साशहत्य संरे्मलन’ 
झाल्यापासून चाललेला आहे. 
 

ही सवम साशहत्ये जातजर्मात-शवरोधी असल्याचे हे िस्थाशपतही नाकारू शकत नाहीत. म्हणून या 
साशहत्याचें िाथशर्मक उशद्दि जाशतव्यवस्थान्त असणे अपशरहायम आहे. जाशतव्यवस्थान्तानचे सवांत पढुारलेले 
तत्त्वज्ञान आंबेडकरवाद आहे, आशण आंबेडकरवाद हा पशरणतावस्थेला गेलेला फुलेवाद आहे. फुलें नी 
अस्पृश्य जातींबरोबर आशदवासी जर्माती या आपल्या रु्मरु्मिू जनता र्मानलेल्या आहेत. जात्यन्तक लोकशाही 
िातंीच्या व्यूहरचनेत अस्पृश्य जातींची नेतृत्वाची भशूर्मका उद् घोशषत करताना आंबेडकरानंी आशदवासी व 
गुन्हेगार जर्माती या अस्पृश्य जातींचे शनकटतर्म दोस्त र्मानल्या आहेत. अशा रु्मक्तीचे तत्त्वज्ञान असू शकते, 
त्याची साशहत्ये असू शकतात, पण या अिाह्मणी तत्त्वज्ञानाचे अिाह्मणी सौंदयमशास्त्र असू शकत नाही व 
असायची गरज नाही. या िशतपादनाचा अथम हा होतो की, जात्यन्तक िातंीचे तत्त्वज्ञान आपल्या साशहत्याचें 
सौंदयमशास्त्र िसवायला असर्मथम आहे. िातंीत हे नकारात्र्मक कार्म आहे. िान्त्युत्तर नवसर्माज-उभारणीचे 
शवधायक कार्म स्वतःचे सौंदयमशास्त्र नसलेले तत्त्वज्ञान करू शकेल काय? र्माक्समवादापाशी स्वतःचे 
सर्माजवादी बाह्याथमवाद हे सौंदयमशास्त्र असूनही तो सर्माजवाद सर्माजाची उभारणी करू शकला नाही, हे 
सोशवएत युशनयनर्मधील उलथापालथींनी स्पि झाले आहे; याचे रु्मख्य कारण त्याचें िर्माणशास्त्र केवळ 
जाशणवचेे आहे. नेशणवचेे नाही. 
 

भरतरु्मनीपासून र्मढेकरापंयमन्तचे सौंदयमशास्त्र हे िाह्मणी सौंदयमशास्त्र आहे हे कोणी नाकारू शकत 
नाही. या सौंदयमशास्त्रशवरोधात स्वतःचे स्वतंत्र सौंदयमशास्त्र नसलेली अिाह्मणी साशहत्ये िाह्मणी 
सौंदयमशास्त्राचें संस्कार घेऊन कळतनकळत वाढणे अपशरहायम आहे. पयायी सौंदयमशास्त्राची पोकळी 
र्माक्समवादाचा सर्माजवादी िाह्याथमवाद भरून काढू शकत नाही, हे शनर्तववादपणे स्पि झालेले असल्याने ‘द 
आग्रा साशहत्य र्महासभे’ने अिाह्मणी सौंदयमशास्त्रही स्वीकारू नये अशी शवघ्नसंतोषी भशूर्मका कम्युशनस्ट 
साशहस्त्यकानंी घेतली आहे. 
 

भारतीय सौंदयमशास्त्र एकिवाही नाही; तेही िाह्मणी व अिाह्मणी िवाहानंी बनलेले आहे. अशभनव 
गुप्त (१० व ेशतक) सारखे सौंदयमशास्त्रज्ञ ताशंत्रक कौल तत्त्वज्ञानानुयायी असल्याने वणमजाशतशवरोधक होते. 
पाल्यकीती नावाच्या बौद्ध सौंदयमशास्त्रज्ञाचा एकाकी व पुसटता उल्लेख दाखवतो की, बौद्ध दाशमशनक हे 
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अिाह्मणी सौंदयमशास्त्रासाठी संघषमरत होते. काशलदासासारखा िाह्मणी र्महाकवी त्याच्या ‘रे्मघदूत’ 
शदग्नागाना ंपशथ पशरहन स्थूलहस्तावलेपान, (पूवमरे्मघ, १४) असा शदग्नागाचा परर्मिेषाने उल्लखे करतो तो 
केवळ त्याच्या वणमजाशतशवरोधी अकाय वादनैपुण्यारु्मळे नाही, तर तो त्याच्या अपूवम िर्माणशास्त्राने 
(epistemology) अिाह्मणी सौंदयमशास्त्र शवज्ञानवादी र्महाकवी अश्वघोषाच्या (+२००) परंपरेत सर्मदृ्ध 
करीत होता म्हणूनही. हे अिाह्मणी सौंदयमशास्त्र आज आपल्याला उपलब्ध नाही, ही िाह्मणी 
सौंदयमशास्त्राचीच रे्महेरबानी आहे. ही र्महान परंपरा नवबौद्ध साशहस्त्यक व सर्मीिक पुनरुज्जीशवत करणार 
आहेत काय? (एका दशलत शवचारवतंाने ही र्मागणी केली आशण नंतर एकदर्म घुर्मजाव केले!) 
 

टॉइनबी व इकेडा त्याचं्या ‘चूज लाइफ’ या संभाषणात्र्मक पुस्तकात म्हणतात की, पाशश्चर्मात्य 
तत्त्वज्ञानाने ही केवळ जाशणवचेी (consciousness) तत्त्वज्ञाने भारतात आहेत, तर नेशणवचेी वा 
अधमजाशणवचेी (subconscious) तत्त्वज्ञाने भारतात शवज्ञानवाद व योग याचं्यािारे शवकशसत झाली. काव्य 
हे रु्मख्यतः अधमजाशणवचेे अपत्य आहे असे र्मत ते व्यक्त करतात. इतरही कलािकारात नेशणवचेा भशूर्मका 
शकती फलदायी आहे हे र्मी दाखवले आहे. योग व र्महायानी दाशमशनकानंी नेशणवचेा ठाव घेण्यासाठी 
योगजित्यि या िर्माणाचा शवकास केलेला आहे. शिस्टोफर कॉडवले या शिशटश र्माक्समवादी 
सौंदयमशास्त्रज्ञाने शसगरं्मड िाइडच्या (१८५६-१९३९) र्मनोशवश्लेषणाचा र्माक्समवादी सौंदयमशास्त्रात सर्मावशे 
करायची कशी र्मागणी केली याचे शववरण डॉ. अशोक जोशींनी त्याचं्या ‘कॉडवलेचा कलाशवचार’ या 
पुस्तकात केले आहे. 
 

र्माक्समवादी सौंदयमशास्त्रज्ञ कॉडवले व बौद्ध सौंदयमशास्त्रज्ञ याचं्या संयोगातून र्माझे अिाह्मणी 
सौंदयमशास्त्र बनलेले आहे. त्याचे अशनत्यात्र्मक िर्माणशास्त्र र्माणसाला बदलण्यासाठी त्याच्या जाशणवबेरोबर 
नेशणवचेाही ठाव घेण्याची र्मागणी करते. 
 
लोकशाही 
 

वणम व जात हे दोनही सर्माज बंद सर्माज होते. वणमसर्माजात शिज वणांना लोकशाही असूनही 
र्महावीर व बुद्ध यानंा आपापले संघगण सोडाव े लागले; कारण ही लोकशाही सार्मशूहक होती, 
व्यस्क्तस्वातंत्र्याची नव्हती. दासशदू्र वणाला सनं्यास र्मना होता, तर शवदुराला यती होऊनही रु्मक्ती 
शर्मळाली नाही. जाशतव्यवस्था सार्मंत िथा सर्माजात तर सार्मशूहक लोकशाहीही राशहली नाही. 
व्यस्क्तस्वातंत्र्य दूरच; जाशतव्यवस्थेच्या धर्माचा सार्मना जाशतव्यवस्थाशवरोधी धर्माच्या साहाय्यानेच होऊ 
शकत होता. बशहष्ट्कृत ज्ञानेश्वरकुटंुबाला म्हणनूच नाथ पंथ स्वीकारावा लागला. िाह्मणी धर्माचा सार्मना 
करण्यासाठी शशवाजी व सभंाजी यानंा अिाह्मणी शाक्त धर्मम कसा स्वीकारावा लागला, याचे स्फोटक 
शववचेन र्मार्झ्या “शशवाजीच्या प्रहदवी स्वराज्याचे खरे शत्रू कोण? : र्महंर्मदी की िाह्मणी?” या पुस्तकात 
येईल. या सार्मन्यात शशवाजी व संभाजी या दोघा शपतापुत्रानंा आपले िाण गर्मवाव े लागले. अस्पृश्याचंी 
अवस्था यापेिा शकतीतरी शबकट होती. चिधराचा जाशतव्यवस्थाशवरोधी धर्मम स्वीकारल्याबद्दल एका 
चाभंाराला चनु्याच्या कळीत बसवनू र्मारले गेले. 
 

जात्यन्ताचा जनसंघषम करण्यासाठी म्हणूनच फुले व आबंेडकरानंा व्यस्क्तस्वातंत्र्याची गरज होती, 
जी िाह्मणी सर्माजसुधारकानंा नव्हती. शरझवेशन हा फुले व आंबेडकर यानंा भारतीय लोकशाहीचा 
अशवभाज्य भाग वाटला होता, तर कॉ. एस. जी. सरदेसाईनंा लोकशाहीचे शवकृतीकरण. भारतीय घटना 
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बनतेवळेी घटना सशर्मतीच्या बाकी सदस्यानंा खेडे हा भारतीय लोकशाहीचा िाथशर्मक घटक असावा असे 
वाटले; तर आंबेडकरानंी ित्येक भारतीय खेडे, गावकुसातील खेडे व बशहष्ट्कृत खेडे या दोन शत्रुपिात 
शवभागलेले आहे असे सागंनू भारतीय लोकशाहीचा िाथशर्मक घटक व्यक्तीच असावी असा आग्रह धरला. 
 

भारतातील लोकशाही िातंी कार्मगारवगाच्या नेतृत्वाखाली शतेकरीवगाच्या दोस्तीने जशर्मनीच्या 
फेरवाटपातून होईल असे सवम पारंपशरक कम्युशनस्ट पिाचे धोरण आहे. आबंेडकराचं्या दृिीने वरकड 
जशर्मनीची र्मालकी जर्मीनदार व वरचढ शतेकरी जातीकडे धर्ममशास्त्राबरहुकूर्म असल्याने जात्यंताशशवाय 
लोकशाही िातंी होणार नाही. आंबेडकर व र्मंडल आयोग याचंी जशर्मनीच्या राष्ट्रीयीकरणाची र्मागणी 
जात्यन्त्याच्या हर्मीसाठी होती व आहे. लोकशाही हा फुले व आंबेडकराचं्या जात्यन्तक सर्मतेचा आत्र्मा 
आहे. 
 

लोकशाहीवशंचत सोस्व्हएत जनता सर्माजवादाची उभारणी करू शकणार नाही या रोझा 
लक्सेम्बगमच्या इशाऱ्याकडे लेशननने दुलमि केले; तर स्ताशलनने भाडंवलदारी लोकशाहीबद्दल उच्छेदक 
भशूर्मका घेऊन, कार्मगारवगाच्या हुकुर्मशाहीच्या नावाखाली राजकत्या कम्युशनस्ट पिाच्या टोळक्याची 
हुकुर्मशाही चालवली. सर्माजवादी लोकशाहीची ऐशतहाशसक व अशनत्यात्र्मक व्याख्या गोबाचेवपाशी 
अजूनही नाही. 
 

सर्माजवादी लोकशाहीसाठीदेखील शभिसुंघाच्या बदु्धिणीत लोकशाहीचा अभ्यास करावा लागेल, 
हे र्मी ‘बुद्ध : भारतीय इशतहासातील लोकशाही, स्वातंत्र्य व सर्मतेचा अस्ग्नस्त्रोत’ (सत्यशोधक र्माक्समवादी, 
जानेवारी-फेिुवारी ८७) या लेखात सोदाहरण र्मांडले आहे. फुलेंना म्हणनूच बुध्दाशवषयी परर्म आस्था होती 
आशण आंबेडकरानंी तर त्याचं्या ‘द बुद्ध अँड शहज धम्र्म’र्मध्ये बुद्ध हा सर्मतेचा र्महत्तर्म सर्मथमक होता असे 
आवजूमन साशंगतले आहे. आंबेडकर बुद्धाला सर्माजिाशंतकारी म्हणतात, तर र्माक्समवादी पशंडत 
सर्माजसुधारक. बदु्धाने भारतीय इशतहासातील कोणती सर्माजिातंी केली हे र्मात्र आंबेडकरानंी साशंगतले 
नाही. ‘दासशदू्राचंी गुलार्मशगरी’च्या भाग २ चे - शवेटचे िकरण वणमसर्माजान्ताच्या बुद्धिणीत सर्माजिातंीचे 
सिर्माण शववरण करते. 
 

फुले व आंबेडकरानंा अशभिेत असलेले सर्मग्र सर्माजपशरवतमन गणसर्माजाची सार्मशूहक लोकशाही 
व भाडंवलदारी सर्माजाची व्यस्क्तस्वातंत्र्याची लोकशाही याचं्या गुणात्र्मक वरच्या पातळीवरील 
संयोगाशशवाय होणार नाही असे र्माझा सयंोगवाद सागंतो. 
 

♦♦ 
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डॉ. सदा कऱ्हाडे : जन्र्म : ९ र्माचम १९३१ रोजी बुलढाणा (शवदभम) येथे. शशिण : एर्म. ए. पीएच. डी. र्मराठी शवषयात रु्मंबई शवद्यापीठातून ‘न. 
प्रच. केळकर सुवणमपदक’. व्यवसाय : १९९१ पयंत र्मराठीचे िाध्यापक. नंतर सेवाशनवृत्त. सार्माशजक आशण सासं्कृशतक अनेक ससं्थाशंी सबंंध. 
‘लोकवाङ्र्मय’ आशण ‘सोशवएत शर्मत्र’ र्माशसकाचें बरीच वषे सपंादक. अनेक दजेदार वाङ्र्मयीन शनयतकाशलकातूंन वैचाशरक, लशलत व सर्मीिात्र्मक 
लेखन. पंचवीसच्या वर पुस्तके िकाशशत. ‘सुरवंट’ आशण ‘गावकुसाबाहेरची वस्ती’ या कादंबऱ्यानंा राज्य पुरस्कार. 
 
३१ 
 
कमुवीर णवठ्ठल रामर्ी नशदे आणि डॉ. आबेंडकर 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
म हात्र्मा जोशतबा फुले आशण डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर याचंा आशण त्याचं्या कायमकतृमत्वाचा तौलशनक 
शवचार शजतका अन्वथमक व उद् बोधक आहे, शततकाच र्महषी शवठ्ठल रार्मजी प्रशदे आशण डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर याचंा तौलशनक शवचार उद् बोधक ठरणे शक्य आहे. फुले आशण आंबेडकर याचं्या सार्माशजक 
कायाच्या दृिीने आशण शवशषेतः अस्पृश्यतेच्या िश्नाची जी शचशकत्सा झाली व अस्पृश्योद्धाराच्या संबधंात जे 
कायम त्याचं्याकडून झाले त्याचे ऐशतहाशसक आकलन होण्याच्या दृिीनेही शव. रा. प्रशदे आशण डॉ. आंबेडकर 
याचंा तौलशनक शवचार उद् बोधक ठरेल. 
 

शव. रा. प्रशदे यानंी जे कायम केले त्यारु्मळे डॉ. आंबेडकराचं्या कायाची एका अथी पाश्वमभरू्मी तयार 
झाली. या अथाने की अस्पृश्याचें शर्मत्र कोण अथवा कैवारी कोण आशण शत्रू कोण या िश्नाचा जवळजवळ 
शनणमय लागल्यासारखे झाले; आशण अस्पशृ्यतेचा िश्न कायर्मचा सोडवायचा असेल तर केवळ अस्पृश्याचंा 
‘उद्धार’ करून हा िश्न सुटणार नाही, तर अस्पृश्यतेचे ‘शनर्मूमलन’ करूनच हा िश्न कायर्मचा शर्मटवता 
येईल, याशवषयी कळतनकळत शनशश्चती झाली. हे लिात घेऊनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी आपल्या 
कायाची शदशा शनशश्चत केली. त्यानंी र्महात्र्मा फुले यानंा गुरुस्थानी र्मानले, परंतु शव. रा. प्रशदे हे त्याचं्या 
टीकेचे लक्ष्य बनले. 
 

र्महात्र्मा फुले यानंी इ.स. १८७३ र्मध्ये सत्यशोधक सर्माजाची स्थापना केली; त्याच वषी शव. रा. 
प्रशदे याचंा जन्र्म झाला. र्म. फुले याचें १८९० र्मध्ये शनधन झाले आशण १८९१ र्मध्ये डॉ. आंबेडकराचंा जन्र्म 
झाला. त्या वळेी शव. रा. प्रशदे १७-१८ वषांचे होते. सत्यशोधक सर्माजाची चळवळ सुरू करण्यार्मागे र्म. फुले 
याचंी शवशाल दृिी होती, पण त्याचं्या अनुयायाजंवळ ती शवशाल दृिी राशहली नाही. र्महाराष्ट्रातील 
सर्माजकारणाला व राजकारणाला र्म. फुल्यानंी रचनात्र्मक संघषाची शदशा दाखशवली होती. त्या शदशनेे 
र्महाराष्ट्रातील सर्माजकारण व राजकारण गेले असते तर सार्माशजक शवघटनाचा भोवरा शनर्माण झाला 
नसता आशण र्महाराष्ट्रातील सर्माजकारण कदाशचत त्यात अडकले नसते. र्म. फुल्याचंा लढा अशतशय 
व्यापक व र्मूल्यवधेक पायावर उभा होता. राजषी शाहू र्महाराजानंी सत्यशोधक सर्माजाच्या चळवळीत 
आशय भरण्याचा ियत्न केला. पण त्याचं्यानंतर र्महाराष्ट्रातील सार्माशजक लढ्याला व्यापकता लाभ ू
शकली नाही. र्म. फुल्याचं्या चळवळीतील सवमकषता ओसरू लागली. ती शटकशवण्याचे ियत्न र्महषी शव. रा. 
प्रशदे यानंी केले; त्या वाटेने ते एकटे आशण एकाकीच गेले. र्महात्र्मा गाधंींच्या नेतृत्वारु्मळे त्यानंा िेरणा 
शर्मळाली हे खरे. परंतु र्म. गाधंींच्या तत्त्वज्ञानात र्म. जोशतबा फुले यानंा अशभिेत असलेला सार्माशजक लढा 
बसू शकला नाही आशण र्महषी प्रशदे याचंी भशूर्मका र्म. गाधंींना सोयीची वाटली नाही. उलट र्म. गाधंींनी 
धूतमपणाने र्महषी प्रशदे यानंा असे चकशवले की, ज्या अस्पृश्याचं्या उद्धारासाठी ते र्मनःपूवमक कायमरत होते, 
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त्या अस्पशृ्यारं्मध्ये र्महषी प्रशदे याचंी िशतष्ठा भगं पावली आशण त्याचं्या राष्ट्रीय ऐक्याच्या कल्पनेला तडा 
गेला. र्म. फुल्याचं्या सार्माशजक लढ्यातील व्यापकता व सवंकषता शटकवनू र्महाराष्ट्रातील सर्माजकारण 
राष्ट्रैक्याच्या शदशनेे नेण्याचा त्याचंा ियत्न होता. परंतु ते र्म. गाधंींना आपल्या धोरणाशी अनुरूप वाटले 
नाही. या दृिीने र्महषी शव. रा. प्रशदे हे एकटे आशण एकाकीच होते. ज्या सर्माजकायासाठी त्यानंी ‘शडस्िेड 
क्लासेस शर्मशन’ ही संस्था सुरू केली होती, त्या संस्थेतून त्यानंा १९२३ च्या सुर्मारास शनवृत्त व्हाव ेलागले 
आशण त्याचं्या सर्माजकारणाचा भरच ओसरू लागला. त्याच सुर्मारास १९२४ र्मध्ये डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरानंी ‘बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी’ सभा स्थापन केली आशण अशतशय आिर्मक भशूर्मकेतून त्यानंी 
र्महाराष्ट्रात दशलत संघषम उभा केला. हा संघषम उभा करण्यापूवीच त्यानंी ‘शडस्िेड क्लासेस शर्मशन’ ही 
संस्था आशण त्या संस्थेच्या कायाला पाप्रठबा देणाऱ्या अन्य संस्थानंा आपल्या िखर टीकेचे लक्ष्य बनशवले 
होते. कोणत्याही सवणम व्यक्तीला प्रकवा सवणांचे वचमस्व असलेल्या ससं्थानंा दशलत वगीयाचं्या शहतसंबधंाचें 
रिण करण्याचा अशधकार नाही. हा अशधकार अस्पृश्याचं्या अस्पृश्य नेतृत्वाला आशण अस्पृश्यानंी 
चालशवलेल्या संस्थानंाच आहे अशी ठार्म भशूर्मका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी घेतली. सवणांच्या हातून 
अस्पृश्यता-शनर्मूमलनाचे कायम होणार नाही याशवषयी त्यांची खात्री झाली होती; अशी खात्री होण्याची अनेक 
कारणे असू शकतील. परंतु एक र्महत्त्वाचे कारण दृिोत्पत्तीस येते, अस्पृश्यतेचा िश्न आशण त्यासाठी होत 
असलेले सर्माजकारण हे राजकारणाशी जोडले जात होते. ही वस्तुस्स्थती डॉ. आंबडेकरानंा प्रचताजनक 
वाटत होती. र्महषी शव. रा. प्रशदे याचंी राष्ट्रीय ऐक्याशवषयी िगशतशील भशूर्मका आशण राष्ट्रवाद्याचंी 
सत्ताग्रहणाची वृत्ती यात डॉ. आंबेडकरानंा फरक वाटलाच नाही आशण या दोन्ही गोिींरु्मळे र्मूळ अस्पृश्यता-
शनर्मूमलनाचा िश्न सुटणार नाही याशवषयी त्याचं्या र्मनात संदेहच उरला नाही. हा िश्न संघषानेच सोडवावा 
लागेल आशण या संघषाचे नेतृत्व सवणांच्या हाती न राहता ते अस्पृश्याचं्याच हाती असले पाशहजे, 
याशवषयीही त्याचंी खात्री झाली आशण १९१८ पासूनच, “आपणच अस्पृश्याचें एकरे्मव िशतशनधी’, असा दावा 
ते करू लागले. अस्पशृ्यानंा त्याचंा खरा नेता लाभला ह्या र्महषी शाहू र्महाराजाचं्या उद् गारानंी डॉ. 
बाबासाहेब आबंेडकराचें नेतृत्व अधोरेशखत झाले होते. तेव्हाच अस्पशृ्याचं्या दृिीने र्महषी शव. रा. प्रशदे याचें 
र्महत्त्व कर्मी होत गेले. त्याचं्याशवषयी शवरोधाचे काहूर र्माजले. अस्पृश्यता- पशरषदातूंन त्याचं्यावरील 
अशवश्वासाचे ठरावही र्मंजूर होऊ लागले. रे्म १९२० र्मध्ये नागपूरला दशलत वगीयाचंी पशरषद झाली. त्या 
पशरषदेत अशवश्वासाचा ठराव संर्मत झाला. आपल्या पायावर उभे राहून चळवळ करण्याचा आदेश देण्यात 
आला. त्यापूवीच जानेवारी इ.स. १९२० र्मध्ये डॉ. आंबेडकरानंी “र्मूकनायक” हे शनयतकाशलक सुरू करून 
आपल्या भावी कायाचा पाया घातला होता. त्यानंतर शवरोधाचे काहूर खूपच र्माजले, तेव्हा र्महषी प्रशदे 
अस्पृश्यतेच्या ‘सर्माजकारणा’तून शनवृत्त झाले आशण केवळ िाह्मो सर्माजाचे कायम करू लागले. 
 

या सर्माजकारणात र्महषी शव. रा. प्रशदे याचंा अस्त आशण डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर याचंा उदय ही 
घटना अशतशय र्महत्त्वाची ठरली. पण लिात असे येते की, या सर्माजकारणात र्महषी प्रशदे जसे एकटे आशण 
एकाकी होते, तसे डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर एकरे्मव आशण एकटेच होते. त्याचं्या र्मागे जागृत सर्माज होता, 
तसा जागतृ सर्माज र्महषी शव. रा. प्रशदे याचं्या र्मागे नव्हता आशण र्महषी प्रशदे याचंी भशूर्मका डॉ. 
आंबेडकरानंाच नव्हे, तर सवणांना व राष्ट्रवाद्यानंाही र्मान्य नव्हती. त्याचिर्माणे डॉ. आबंेडकराचंी 
भशूर्मकाही सवणांना व राष्ट्रवाद्यानंा र्मान्य नव्हती. अस्पृश्यता शनवारणाचा आशण दशलताचं्या दास्य-रु्मक्तीचा 
लढा डॉ. आबंेडकरानंा एकयानेच द्यावा लागला आशण तस ं पाशहलं तर त्या काळात र्महात्र्मा जोशतबा 
फुलेसुद्धा सार्माशजक लढा एका अथी एकटेच लढत होते. 
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र्महषी प्रशदे याचं्या भशूर्मकेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंा शवरोध का होता, हे सर्मजून घेण्यासाठी 
स्वाभाशवकच र्महषी प्रशदे याचंी भशूर्मका व त्याचं्या कायाचे स्वरूप लिात घेतले पाशहजे. 
 

शवसाव्या शतकाच्या िारंभापासूनच अस्पशृ्यतेचा िश्न घेऊन अस्पृश्याचं्या लहान लहान संस्था 
स्थापन झाल्या होत्या. उदा. शशवरार्म जानबा काबंळे याचं्या पुढाकाराने ‘सोर्मवशंीय सर्माज’ (पुणे), शकसन 
फागू याचं्या पढुाकाराने ‘कशनष्ठ जाती संघटना’ (नागपूर), श्रीर्मतंराव थोराताचं्या पढुाकाराने ‘सोर्मवशंीय 
शहतप्रचतक र्मंडळी’ (नगर) इत्यादी संस्थाचें कायम सुरू होते. त्याच सुर्मारास केवळ अस्पृश्याचं्याच नव्हे, तर 
सवम कशनष्ठ जातींच्या सवांगीण कल्याणासाठी एक संघटना शनर्माण करावी असा शवचार शवठ्ठल रार्मजी प्रशदे 
करीत होते. या बाबतीत त्याचंी एक व्यावहाशरक व सतकम  भशूर्मका होती ती अशी की, ित्येक संस्थेने 
स्वतंत्रपणे आशण अलग अलग ियत्न केले तर कालातंराने अशा संस्था िीण होतात; म्हणून सवमसर्मावशेक 
अशी एखादी संघटना असावी. इ.स. १९०५ च्या अखेरीस एका पसु्स्तकेत त्यानंी ही भशूर्मका व्यक्त केली 
होती आशण त्या हेतूनेच त्यानंी इ.स. १९०६ र्मध्ये ‘भारतीय शनराशश्रत साह्यकारी र्मंडळी’, अथात ‘शडस्िेड 
क्लासेस शर्मशन सोसायटी ऑफ इशंडया’ ही संघटना स्थापन केली. 
 

इ. स. १८९८ र्मध्ये शव. रा. प्रशदे बी. ए. ची परीिा उत्तीणम झाले आशण त्याच सुर्मारास त्यानंी िाथमना 
सर्माजाची दीिा घेतली. बंगालर्मधील िाह्मो सर्माजाचीच तत्त्व ेिाथमना सर्माजाने स्वीकारली होती. आजन्र्म 
िह्मधर्ममिचारक होण्याचा शनणमय शव. रा. प्रशदे यानंी घेतला. एकेश्वरवादी र्मंडळींची (युशनटशरयन) 
शशष्ट्यवृत्ती घेऊन िाथमना सर्माजातफे ते ऑक्सफडम येथील र्मचेँस्टर कॉलेजात तौलशनक धर्ममशास्त्राचे शशिण 
घेण्यासाठी गेले. शलव्हरपूल व ॲर्मस्टरॅडर्म येथील धर्ममपशरषदानंा ते हजर राशहले. त्या पशरषदेत त्यानंी 
‘भारतातील उदार धर्मम’ (शलबरल शरशलजन इन इंशडया) हा शनबधं वाचला. युरोपातील ‘उदारधर्मम’ 
चळवळीचा शव. रा. प्रशदे याचं्यावर खूपच िभाव पडला होता. इ.स. १९०३ र्मध्ये परत आल्यावर िाथमना 
सर्माजाचे िचारक म्हणूनच ते कार्म करू लागले. या िचारासाठी इ.स. १९०३ ते इ.स. १९०६ या 
कालावधीत त्यानंी तीन वळेा भारतभर िवास केला. या िवासात अस्पृश्याचं्या स्स्थतीचे अवलोकन 
करण्याची सधंी त्यानंा शर्मळाली. इ.स. १९०६ र्मध्ये रंु्मबई येथे ‘सोशल शरफॉर्मम असोशसएशन’पुढे त्यानंी एक 
व्याख्यान शदले; त्यात िथर्मच प्रहदुस्थानातील बशहष्ट्कृत वगाच्या अडचणी, िातंवार बशहष्ट्कृत वगाची संख्या 
इत्यादींची व्यवस्स्थत र्माडंणी त्यानंी केली. बशहष्ट्कृत वगाच्या उद्धारासाठी एखादे शर्मशन तयार झाले पाशहजे 
आशण शिस्ती शर्मशनऱ्याचं्या सर्मर्तपत वृत्तीने व िशतबद्धतेने बशहष्ट्कृत लोकाचं्या जीवनात िातंी घडवनू 
आणली पाशहजे, शवकास घडवनू आणला पाशहजे अशी भशूर्मकाही त्यानंी र्माडंली. िाथमना सर्माजाचे िचार-
कायम करीत असताना शव. रा. प्रशदे याचें लि या सार्माशजक िश्नाकडे वधेले असे लिात येते आशण 
यावरूनच पुढे त्याचें िाथमना सर्माजाच्या धुरीणाशंी र्मतभेद झाले. िाथमना सर्माजाच्या िचारकाने अस्पृश्यता 
शनवारण्याच्या कायात बराच वळे खचम करावा व त्या कायाचा व्याप वाढवावा, हे िाथमना सर्माजाच्या 
धुरीणानंा रुचले नाही. अस्पृश्यता- शनवारणाचे कायम शव. रा. प्रशदे यानंा धर्ममबदु्धीने करावयाचे होते, पण 
धर्ममिचाराइतकाच अस्पृश्यतेचा िश्न त्यानंा र्महत्त्वाचा वाटत होता; म्हणून वळे आलीच तेव्हा त्यानंी 
धर्ममिचाराचे कार्म सोडून शदले. परंतु िाथमना सर्माजात र्मात्र ते होतेच, फक्त िचारकपद सोडले. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें िाथमना सर्माजाशवषयी कधीच अनुकूल र्मत नव्हते. िाथमना सर्माज 
सार्माशजक सुधारणानंा अनुकूल असला तरी त्याचे कायम धर्ममशवचारापुरते र्मयाशदत होते. पारंपशरक 
प्रहदुधर्ममशवधींच्या ऐवजी त्या सर्माजाने शिस्ती धर्माच्या अनुकरणातून आपले काही शवधी शनर्माण केले. त्या 
शवधींना पुढे कर्ममकाण्डाचे रूप आले. डॉ. आबंेडकराचंा अशा धर्ममशवधींना व कर्ममकाण्डानंा र्मूलतःच शवरोध 
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होता. शशवाय त्या सर्माजाने स्त्री-शशिण, पुनर्तववाह इत्यादींसारख्या र्मवाळ पाढंरपेशा सुधारणा करण्यात 
सर्माधान र्मानले. अस्पशृ्यता-शनवारण आशण त्यासाठी जाशत-व्यवस्थेचेच शनर्मूमलन करायला हव े ही डॉ. 
आंबेडकराचंी आिर्मक भशूर्मका होती, त्यारु्मळे िाथमना सर्माज हा पंथच त्यानंा र्मवाळ वाटत होता. उदार 
धार्तर्मक धोरणारु्मळे अस्पशृ्यतेचा िश्न सुटणार नाही अशी त्याचंी खात्री होती आशण अस्पृश्याचं्या सार्माशजक 
व धार्तर्मक उन्नतीसाठी एतदे्दशीय शर्मशन (Indigenous Mission) संघशटत केले पाशहजे असा आग्रह जेव्हा 
शव. रा. प्रशदे यानंी धरला, तेव्हा िाथमना सर्माज ही उदार धार्तर्मक संस्था असल्यारु्मळे शतनेच पुढाकार घ्यावा 
असाही आग्रह त्यानंी धरला; आशण इ.स. १९०६ र्मध्ये ‘शडस्िेड क्लासेस शर्मशन’ची स्थापना झाली. त्या वळेी 
अथातच डॉ. आंबेडकर र्महाशवद्यालयीन शशिण घेत होते. उच्च शशिणाचे ध्येय त्यानंी डोळ्यासर्मोर ठेवले 
होते. १९१२ र्मध्ये ते बी. ए. झाले. उच्च शशिणसाठी शशष्ट्यवृत्ती देऊन चार शवद्याथी अरे्मशरकेस पाठशवण्याचा 
शवचार बडोदे सरकारने केला होता. त्यासाठी डॉ. आबंेडकराचंी शनवड झाली होती. इ.स. १९१३ र्मध्ये ते 
अरे्मशरकेस गेले. इ.स. १९१७ र्मध्ये ते परत आले. म्हणजे इ.स. १९०६ ते १९१७-१८ हा शडस्िेड क्लासेस 
शर्मशनचा जो काळ होता, त्या काळात शव. रा. प्रशदे यानंा अस्पृश्य वगात िशतष्ठा होती आशण अस्पृश्योद्धारक 
नेते म्हणून र्मान्यताही होती. तोपयंत डॉ. आंबेडकर ित्यिात सर्माजकारणात उतरले नव्हते. 
 

‘शडस्िेड क्लासेस शर्मशन’ सुरू करण्यासाठी र्महात्र्मा फुले याचें अनुयायी व सत्यशोधक सर्माजाचे 
कायमकते डॉ. संतुजी रार्मजी लाड यांनी शव. रा. प्रशदे यानंा साह्य केले. 
 

अस्पृश्याचं्या संघटना, सवणम प्रहदू, शिशटश अशधकारी आशण इतर याचें अस्पृश्यता शनवारणासाठी 
ियत्न चालले होते; त्यात सुरे्मळ व सुसंगती साधावी आशण शर्मशनच्या कायमिर्मात त्यानंा एकत्र आणाव ेअसा 
शव. रा. प्रशदे याचंा शवचार होता. 
 

केवळ शशिण आशण नोकरी-व्यवसाय यारु्मळे अस्पृश्याचें दडपणूक व अिशतष्ठा यापासून रिण 
होणार नाही, हे शव. रा. प्रशदे यानंी जाणले होते. म्हणनू व्यस्क्तगत, सार्माशजक व राजकीय पातळीवर 
अस्पृश्यतेचा संपूणम नायनाट करणे हाच एक उपाय आहे, अशी त्याचंी धारणा होती. र्मात्र त्यासाठी 
आश्रयदात्याच्या वृत्तीने नव्हे तर धार्तर्मक जीशवतकायम या दृिीने हे कार्म झाले पाशहजे. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन 
करण्यासाठी सवांचे सहकायम आवश्यक आहे, अशी त्याचंी धारणा होती. 
 

‘बशहष्ट्कृत भारत’ या नावाचा म्हणजे हे शीषमक असलेला त्याचंा लेख आहे. त्यात त्यांचा 
अस्पृश्यतेसंबधंीचा एकूण दृशिकोण स्पि झालेला आहे. अस्पृश्यतेच्या बाबतीत सवणम प्रहदू उदासीन होते 
याचा फायदा शिस्ती शर्मशनरी घेत होते. सवणम प्रहदू असेच उदासीन राशहले आशण धर्मांतर घडवनू 
आणण्यात शर्मशनरी यशस्वी झाले तर या देशातील शिश्चनाचंी संख्या वाढेल. प्रहदू आशण रु्मसलर्मान 
याचं्याबरोबर शिश्चन जर्मातीचे संख्याबळ वाढेल, म्हणून राष्ट्रीय शहताच्या दृिीने अस्पृश्याचंा उद्धार करून 
त्यानंा सार्माशजक िशतष्ठा देऊन प्रहदू सर्माजाने अशवभक्त म्हणूनच त्यानंा स्वीकारले पाशहजे. 
 

अस्पृश्यता-शनवारणाचा िश्न अशा रीतीने राष्ट्रशहताशी जोडणे हे डॉ. आंबेडकराचं्या भशूर्मकेशी 
केव्हाही अनुरूप नव्हते. राष्ट्रशहतापेिा अस्पशृ्याचें सार्माशजक शहत त्यानंा अशधक र्महत्त्वाचे वाटत होते. प्रहदू 
सर्माजव्यवस्थेने अस्पशृ्यानंा शतकानुशतके शवभक्त र्मानले आशण सार्माशजक न्याय शदलाच नाही. 
अस्पृश्यानंा सार्माशजक न्याय शर्मळाला पाशहजे आशण तोही हक्क म्हणून, असे सवणम प्रहदंूना र्मनःपूवमक वाटत 
नव्हते. पण शिस्ती धर्माच्या आिर्मणारु्मळे धर्मातराचे सकंट उभे राशहले. ते टाळण्यासाठी व प्रहदू सर्माज 
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अशवभक्त राहावा म्हणून अस्पृश्याचं्या उद्धाराची भाषा जर सवणम करीत असतील तर तो राजकीय स्वाथम 
आहे. शडस्िेड क्लासेस शर्मशनच्या शनर्तर्मतीतील हा राजकीय स्वाथम डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचं्या 
दृिोत्पत्तीस येऊ लागला, तेव्हा ते शडस्िेड क्लासेस शर्मशनशवषयी साशकं होणे स्वाभाशवकच होते. अशा 
राजकीय स्वाथी वृत्तीरु्मळेच डॉ. आंबेडकराचं्या र्मनात सवणाशवषयी चीड शनर्माण झाली. 
 

उदार धर्माच्या आधारावर व सवम घटकाचं्या सहवासावर आधाशरत कायमिर्मािंारे अस्पृश्यतेचे 
उच्चाटन करता येईल असा शवश्वास शव. रा. प्रशदे यानंा वाटत होता. म्हणून ‘शडस्िेड क्लासेस शर्मशन’िारे 
शाळा, वसशतगृह, र्मोफत रुग्णालये, भजन सर्माज इत्यादी उपिर्म त्यानंी राबशवले. ‘शनराशश्रत 
सेवासदन’सारखी संस्थाही स्थापन केली. सवणम आशण अस्पृश्य एकत्र येतील तर एकरे्मकाशंवषयी पूवमग्रह 
दूर होतील; शशवाय सवणांच्या सहवासारु्मळे शनकृि सर्माजातील रु्मलावंर चागंले ससं्कार होतील अशी शव. 
रा. प्रशदे याचंी भावना होती. 
 

या शवशवध उपिर्मािंारे अस्पृश्य वगाची उन्नती व्हावी, त्याचंा आत्र्मशवश्वास जागृत व्हावा आशण 
स्वोद्धाराची तळर्मळ त्याचं्यात शनर्माण व्हावी, त्याचबरोबर स्पृश्याचं्या र्मनात अस्पशृ्याबंद्दल सर्मानतेची 
भावना शनर्माण व्हावी; असे झाले तर अस्पृश्यता- शनवारणाची िशिया सुरू होईल असे त्यानंा वाटत होते. 
 

कालातंराने अस्पृश्यतेचा िश्न राजकारणाशी जोडला गेला. परंतु र्मूलतः शडस्िेड क्लासेस शर्मशन 
राजकारणापासून अशलप्त ठेवण्याचा ियत्न शव. रा. प्रशदे यानंी केला. सवांचे सहकायम व सहानुभतूी त्यानंी 
शर्मळवली. सयाजीराव गायकवाड, तुकोजीराव होळकर यासंारखे संस्थाशनक, जॉन क्लाकम , र्मकेॅन्से 
याचं्यासारखे इंग्रज अशधकारी, सर नारायण चंदावरकर, शि. र. पु. पराजंपे, र्महषी कवे, लोकर्मान्य शटळक 
याचं्यासारखे र्मवाळ-जहाल आशण शशवरार्म जानबा काबंळे, नाथा र्महाराज याचं्यासारखे त्या वळेचे अस्पृश्य 
पुढारी शडस्िेड क्लासेस शर्मशन आशण शव. रा. प्रशदे याचं्या अस्पृश्योद्धाराच्या कायाला र्मदत करीत होते. 
 

अस्पृश्यता-शनवारणाचा िश्न राष्ट्रीय सभेने हाती घ्यावा यासाठी शव. रा. प्रशदे यानंी सात-आठ वष े
ियत्न केले. राष्ट्रीय सभेच्या अशधवशेनाबरोबर अस्पृश्याचं्या िश्नासाठी स्वतंत्र पशरषदा भरवनू या िश्नाचे 
राष्ट्रीय र्महत्त्व िस्थाशपत करण्याचा त्यानंी ियत्न केला. परंतु हा िश्न सार्माशजक व धार्तर्मक आहे (Socio-
Religious) असे सर्मजून राजकीय नेत्यानंी सतत डावलला. शवेटी दहा वषांनंतर शव. रा. प्रशदे याचं्या 
ियत्नानंा यश आले. कलकत्ता काँगे्रसचे अध्यिपद डॉ. ॲनी बझेंट याचं्याकडे होते. या सार्माशजक िश्नास 
त्याचंा पाप्रठबा होता. शव. रा. प्रशदे याचं्या ियत्नाने हशरजनासंबंंधीचा ठराव अशधवशेनात संर्मत झाला. इ.स. 
१९२० नंतर राजकारणाची सूते्र र्महात्र्मा गाधंींनी हाती घेतली. सर्माज-जागृतीशशवाय राजकीय 
स्वातंत्र्यासाठी चळवळ िबळ व िभावी होणार नाही, याची डोळस जाणीव गाधंींजींनी भारतीय जनतेला 
करून शदली. सर्माजातील सवम थरातंील, शवशषेतः खालच्या थरातील लोकाचें िश्न हाती घेतल्याशशवाय 
राष्ट्रीय चळवळीत त्याचें सहकायम शर्मळणार नाही आशण त्याचं्या सहकायाशशवाय व सहभागाशशवाय राष्ट्रीय 
चळवळ खऱ्या अथाने राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण करणार नाही ही जाणीव गाधंीजींना होती. शव. रा. प्रशदे 
याचंीही तशीच धारणा होती. म्हणून अस्पृश्यतेचा िश्न राष्ट्रीय सभेने घ्यावा असा त्याचंा ियत्न होता. 
र्महात्र्मा गाधंींनी स्वराज्याची जी चतुःसूत्री शनशश्चत केली, त्यात हशरजनोद्धार हा काँगे्रसच्या कायमिर्माचा 
एक िरु्मख भाग र्मानला. असहकाशरतेच्या चळवळीला त्यानंी रचनात्र्मक कायाची जोड शदली. त्या 
रचनात्र्मक कायातही त्यानंी अस्पशृ्योद्धाराला र्महत्त्वाचे स्थान शदले. सर्माजजागृतीच्या दृिीने 
अस्पृश्याशंवषयीची शतरस्काराची भावना दूर व्हावी म्हणून र्म. गाधंींनी हशरजन हा शब्द िचारात आणला. 
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र्म. गाधंींनी राजकारणाचे आध्यास्त्र्मकीकरण (Spiritualisaton) केले. शवठ्ठल रार्मजी प्रशदे हे 
आध्यास्त्र्मक वृत्तीचेच होते. त्याचंा र्मूळ प्रपड धार्तर्मक व सत्त्वशील होता. त्याचं्या आचारावर िाह्मो सर्माजाचा 
फार र्मोठा पशरणार्म झाला होता. र्महात्र्मा गाधंींचा त्याचं्यावर िभाव पडावा हे त्याचं्या प्रपडिकृतीस अनुरूपच 
होते. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी िकृती सत्त्वशील होती. परंतु त्याचंी िवृत्ती िाशंतकारक बनत गेली. 
राष्ट्रीय सभा ही शवेटी सवणांचे वचमस्व असलेली सभा आहे. सवणांच्या नेतृत्वाखालील काँगे्रसच्या हाती 
सत्ता आली, तर अस्पृश्याचं्या वाटेला पुनः गुलार्मशगरी व दैन्य येईल; ही पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर 
राजकीय स्वातंत्र्य शर्मळण्यापूवी अस्पृश्यताशनवारणासारखा व जाशतशनर्मूमलन सारखा िश्न कायर्मचा शर्मटला 
पाशहजे, असे त्याचें ठार्म र्मत होते. 
 

र्महषी शव. रा. प्रशदे याचंी भशूर्मका तशी िाशंतकारक नव्हती. िाह्मो सर्माजाचे त्यानंा आकषमण 
वाटले; कारण िाह्मो सर्माजाने उदारधर्माचा पुरस्कार केला होता. लहानपणी त्याचं्यावर भागवत धर्माचे 
संस्कार झाले होते. िपंचातील ित्येक व्यवहार जागृतपणे आशण िेर्माने करणे म्हणजे धर्ममसाधन, ही िाह्मो 
सर्माजाची कल्पना त्यानंा अशधक अन्वथमक वाटली. र्मूर्ततपूजा हा ईश्वरोपासनेचा खरा िकार नव्हे, 
अवतारवाद व गं्रथिार्माण्य र्मानण्याची आवश्यकता नाही आशण र्मनुष्ट्ये एकाच पररे्मश्वराची लेकरे, म्हणनू 
भेदभाव न र्मानणारा बधुंभाव जोपासणे हेच धर्ममपालन, अशी जी शशकवण िाह्मो सर्माजाची होती शतचाही शव. 
रा. प्रशदे याचं्यावर पशरणार्म झाला होता. 
 

धर्ममकायम आशण सार्माशजक कायम या दोन वगेवगेळ्या गोिी आहेत असे त्याचं्या दृिीला वाटत नव्हते. 
लौशकक व्यवहारार्मागची उन्र्मत भावना आशण धर्ममभावना यातं त्याचं्या दृिीने काही फरक नव्हता. त्याचंी 
धर्ममकल्पना िवृत्तीपर होती. सर्माजसेवसेाठी िेर्माचे अशधष्ठान हव े असे ते र्मानीत. अस्पृश्यता-शनवारण हा 
त्यानंी आपल्या धर्ममकायाचा भाग र्मानला होता. ही भशूर्मका उदार असली तरी र्मवाळ होती. अस्पृश्यता नि 
करायची असेल तर आर्मलूाग्र सर्माजिातंी व्हायला हवी आशण सर्माजजीवन धर्माशधशष्ठत असल्यारु्मळे 
सर्माजिातंी व्हायची असेल तर धर्ममिातंी व्हायला पाशहजे, अशी डॉ. आबंेडकराचंी भशूर्मका होती. 
सार्माशजक कायम आशण धर्ममकायम या दोन्ही गोिी वगेवगेळ्या आहेत. धर्मम आशण राजकारण ही 
सर्माजकारणाची साधने आहेत, अशी त्याचंी धारणा होती. सार्माशजक िश्न राजकारणाशी जोडणे त्यानंा 
र्मान्य नव्हते; तसेच तो धर्माशी जोडणेही त्यानंा र्मान्य नव्हते. धर्माचे स्वरूप उदार केले म्हणजे अस्पृश्यता-
शनवारण होईल यावर डॉ. आंबेडकराचंा शवश्वास असणे अशक्य व असंभवनीयच होते. 

 
अस्पृश्यता-शनवारण, अस्पृश्योद्धार आशण जाशतभेद-शनर्मूमलन या िश्नाकंडे पाहण्याचा शव. रा. प्रशदे 

आशण डॉ. आंबेडकर याचंा दृशिकोण शभन्न होता. वास्तशवक पाश्चात्त शवदे्यचे संस्कार दोघावंरही झालेले 
आहेत. परंतु शव. रा. प्रशदे यानंी उदार धर्माच्या (Liberal Religion) नावाने धार्तर्मक दृिीच स्वीकारली. डॉ. 
आंबेडकरानंी र्मात्र भौशतक व वैज्ञाशनक दृिी स्वीकारली, त्यारु्मळे सर्माजकायम आशण धर्ममकायम एकच अशी 
त्याचंी धारणा कधीच झाली नाही. 
 

उदार धर्माची संकल्पना १९ व्या शतकात शवकशसत झाली. बायबल आशण पोप याचंी सत्ता 
िर्माणभतू व आधारभतू र्मानणारे कर्ममठ शिस्ती व त्याचंा शिस्ती धर्मम आशण शवज्ञान, तत्त्वज्ञान व इशतहासाने 
केलेली िगती याचं्यातील सघंषात उदार धर्माचे र्मूळ आहे. त्यातून काही र्मागमदशमक तत्त्व ेपुढे आली. उदा. 
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शवज्ञान, धर्मम आशण तत्त्वज्ञान यानंी धर्ममतत्त्वाचंी जी शचशकत्सा केली शतला रु्मक्त अवसर शदला पाशहजे; 
पररे्मश्वर हे चैतन्य आहे. (God is Spirit) हेच सवम धर्मांचे र्मूलतत्त्व आहे अथवा र्मूलभतू सत्य आहे; 
चैतन्याची व सत्याची उपासना; हीच खरी पररे्मश्वराची उपासना; र्मानवी र्मनच आत्र्मा आशण पररे्मश्वर 
याचं्यात तात्काशलक नाते िस्थाशपत करते; भशवष्ट्यकाळात धर्मम कोणत्याही धर्ममगं्रथावर प्रकवा 
पुरोशहतशाहीवर अवलंबनू राहणार नाही, तर आत्म्यालाच पररे्मश्वराचा र्मागम खुला राहील; आत्म्याला 
शर्मळालेली ही सनद आहे, तीवर धर्ममर्मशंदर कोणतेही बधंन घालू शकणार नाही; िेर्म, र्मानव्य आशण शवश्वास 
यातच जो पररे्मश्वराचा शोध घेतो त्याला पररे्मश्वराचा कृपािसाद शर्मळतो आशण पररे्मश्वराच्या सवम लेकरानंा 
तो शर्मळतो. बळजबरीने एका देशातील धर्मम दुसऱ्या देशावर लादून धर्मांतर घडवनू आणणे शनषेधाहमच आहे; 
संपकम  आशण सहानुभतूी यािारे जुन्या िेरणा हळूहळू बदलू शकतात आशण नव्या सार्माशजक कल्पना उद् भव ू
शकतात; जगत, र्मानव आशण देव या तीन वस्तू सतत आपल्यासर्मोर असतात इत्यादी. 
 

उदार धर्माची सर्मग्र शचशकत्सा येथे अिस्तुत होईल. परंतु धर्ममगं्रथ आशण पुरोशहतसत्ता याचं्या 
जाचक बंधनातून धर्माचरण रु्मक्त करण्याच्या िशतशियेतून उदार धर्माची संकल्पना रूढ आली. शव. रा. 
प्रशदे जेव्हा तौलशनक धर्माभ्यासासाठी इंग्लंडला गेले तेव्हा त्यानंी िाथमना सर्माजाची दीिा घेतलेली होती. 
वारकरी पंथ आशण भागवत धर्मम हा र्मूलतःच उदार व सशहष्ट्णू र्मानला गेला आहे. धर्ममसुधारणा घडवनू 
आणण्यासाठी िाथमना सर्माजाने जुन्या िेरणा बदलून काही नव्या कल्पना रूढ केलेल्या असल्या तरी िाथमना 
सर्माजाचे भागवत धर्माशी शनकट नाते होते. म्हणून भागवत धर्माच्या संस्कारात वाढलेल्या शव. रा. प्रशद्यानंा 
िाथमना सर्माजाची दीिा घेणे फारसे कठीण गेले नाही. वारकरी पंथाने तत्त्वतः जाशतभेद र्मानले नसले तरी 
तो केवळ बौशद्धक स्वीकार होता; या अथाने की त्याचं्या उदारतत्त्वानंा सार्माशजक र्मान्यता नव्हती. 
एकेश्वरवाद चळवळीत (Unitarian Movement) शव. रा. प्रशदे सहभागी झाले आशण र्मचेँस्टर 
र्महाशवद्यालयात तौलशनक धर्माभ्यास करताना त्यानंा उदार धर्माचे िशशिण शर्मळाले. 
 

आपल्या सार्माशजक कायाला या उदार धर्माचे अशधष्ठान देण्याचा ियत्न त्यानंी केला, पण त्यानंी 
केव्हाही संघषाची भशूर्मका घेतली नाही. र्महात्र्मा गाधंींशी र्मतभेद झाले तरी ते संघषापासून दूर राशहले आशण 
िाथमना सर्माजाच्या धुरीणाशंी र्मतभेद झाले तरी शव. रा. प्रशदे संघषापासून दूर राशहले. उदार धर्माचे जे 
िशशिण त्यानंा शर्मळाले त्यात संघषम वज्यम होता. ित्येकाने धर्ममशास्त्राच्या ज्ञानाचे उपयोजन सदसद्शववके 
बुद्धीने कराव,े अन्य धर्ममपंथाकडे उदारपणे पाहाव,े आपला शवचारव्यूह व्यापक होत जाणाऱ्या ज्ञानाशी व 
शवचारसरणीशी सुसंगत ठेवावा, सत्याचा व धर्माचा शोध घेत राहाव ेअशा शशकवणकुीचा त्याचं्यावर िभाव 
पडला होता. म्हणून संघषापासून ते दूर राशहले आशण जेव्हा त्याचं्याशवरुद्ध शवरोधाचे काहूर र्माजले तेव्हा ते 
िाथमना सर्माजापासून दूर झाले, शडस्िेड क्लासेस शर्मशनर्मधून बाहेर पडले आशण िाह्मो सर्माजाचे 
आचायमपद स्वीकारून एकाकी रु्मशाशफरासारखे िाह्मो सर्माजाचे िचारकायम करीत राशहले. 
 

डॉ. आंबेडकराचें जीवनच सघंषमर्मय होते. त्याचें व्यस्क्तर्मत्त्व िाशंतकारक होते आशण संघषम हा तर 
त्याचं्या चळवळीचा िाण होता. ‘शशिण घ्या, संघशटत व्हा आशण संघषम करा’ ही शत्रसूत्री त्यानंी आपल्या 
सर्माजाला शदली होती. 
 

शव. रा. प्रशदे आशण डॉ. बाबासाहेब याचं्या व्यस्क्तर्मत्त्वात असा फरक होता. शव. रा. प्रशदे याचंा जन्र्म 
र्मराठा कुळात झाला. डॉ. आंबेडकर याचंा जन्र्मच रु्मळी अस्पृश्य कुळात झाला. अस्पृश्याचें जीवन त्यांनी 
स्वतः भोगले होते. उच्च शशिण घेऊन पाश्चात्त्य शवद्यापीठाचं्या पदव्या पदरी लावनू आशण िकाडंपशंडत अशी 
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र्मान्यता शर्मळवनूही त्याचं्याकडे सवणांनी अस्पशृ्य म्हणनूच पाशहले. त्यारु्मळे अस्पृश्यता- शनवारणाची आशण 
ज्या जाशतभेदारु्मळे अस्पशृ्यता र्मानली जाते, त्या जाशतभेदाचे शनर्मूमलन करण्याची शनकड त्यानंा अशधक 
होती. सहानुभतूी आशण सहवास यािारे सवणांची र्मने बदलतील आशण र्मग अस्पृश्यता हळूहळू नाहीशी 
होऊ लागेल, ही शव. रा. प्रशदे याचंी उदारधर्माशधशष्ठत भशूर्मका अस्पृश्यता-शनवारणाला अनुरूप अशी डॉ. 
आंबेडकरानंा वाटलीच नाही. 
 

शव. रा. प्रशदे याचंा दृशिकोण व्यापक होता. शशपाई, शशिक, उदर्मी, दुकानदार, र्मजूर, अस्पृश्य व 
स्त्री वगाचा सर्मावशे ते बहुजन सर्माजात करीत आशण अस्पृश्यारं्मध्ये र्महार, र्मागं, चाभंार याचंाही सर्मावशे 
करीत. केवळ अस्पृश्याचं्याच नव्हे, तर सवम कशनष्ठ जातींच्या सवांगीण कल्याणासाठी एक संघटना असावी 
म्हणून त्यानंी शडिेस्ड क्लासेस शर्मशन सुरू केले. इतर सवम कशनष्ठ जातींपेिा अस्पशृ्याचंा िश्न वगेळा आहे. 
म्हणून अस्पशृ्यताशनवारणाच्या िश्नाला अग्रिर्म देऊन तो िश्न शनकडीने सोडशवला पाशहजे अशी डॉ. 
आंबेडकराचंी ठार्म भशूर्मका होती. फुटीचे सर्माजकारण व राजकारण शव. रा. प्रशदे यानंा र्मान्य नव्हते. स्पृश्य 
व अस्पृश्य हे दोन्ही वगम एकरे्मकातं शर्मसळून जावते म्हणून त्यानंी आयुष्ट्यभर कायम केले. परंतु सर्माज-
व्यवस्थेनेच अस्पृश्यानंा शतकानुशतके स्पशृ्यापंासून वगेळे ठेवले. त्यारु्मळे अस्पशृ्यता-शनवारणासाठी संघषम 
करण्याला फुटीचे सर्माजकारण व राजकारण आहे, असे डॉ. आंबेडकरानंा वाटत नव्हते आशण 
जाशतव्यवस्थेचे शनर्मूमलन झाल्याशशवाय स्पृश्य आशण अस्पशृ्य एकरे्मकातं शर्मसळून जाणे शक्य नाही याशवषयी 
त्याचंी पूणम खात्री होती. 
 

शव. रा. प्रशदे यानंा कोणतीच फूट नको होती. र्मूलतः त्याचंी वृत्ती राष्ट्रीय बाण्याची; गाधंीजींच्या 
शवचाराचंा व कायाचा सखोल पशरणार्म त्याचं्यावर झाला होता. बहुजन सर्माजाने राष्ट्रीय िवाहापासून 
अलग राहू नये असे त्यानंा वाटत होते आशण अस्पृश्यानंीही-राष्ट्रीय िवाहात शर्मसळून जाव े असे त्यानंा 
वाटत होते. िाह्मणेतर पिाला त्याचंा शवरोध होता, तसाच र्मराठा आशण र्मराठेतर असा भेद करणारानंाही 
त्याचंा शवरोध होता. सवमच बाबतीत एकत्वाचे सूत्र त्यानंा अशभिेत होते. 
 

एकत्वाचे सूत्र शकतीही आदशम असले तरी जोपयंत अस्पशृ्यता शटकून आहे तोपयंत अशा िकारचे 
एकत्व ित्यिात शनर्माण होणे शक्यच नाही, याशवषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या र्मनात रु्मळीच संदेह 
नव्हता, म्हणून िारंभापासूनच त्यानंी अस्पशृ्याचं्या हक्कासाठी लढा देण्याची भशूर्मका स्वीकारली. 
 

हक्क म्हणूनच त्यानंा अस्पृश्यासंाठी राखीव र्मतदारसघं हवा होता. पण शव. रा. प्रशदे याचंा 
अस्पृश्याचं्या राखीव र्मतदारसंघास शवरोध होता. अस्पशृ्यानंा स्वतंत्र र्मतदारसंघ देणे म्हणजे अस्पशृ्यता 
कायर्म राखणे असे त्यानंा वाटत होते. प्रहदू सर्माज अशवभक्त राहावा असे त्यानंा वाटत होते आशण 
अस्पृश्याचें हक्क नाकारून सर्माज अशवभक्त राखणे म्हणजे पुनःसवणांचे वचमस्व स्वीकारणे असे डॉ. 
आंबेडकरानंा वाटत होते. १९१८ पासूनच अस्पृश्याचंा िश्न घेऊन डॉ. आंबेडकर राजकीय रं्मचावर आले. 
 

१९०९ र्मध्ये र्मोले-प्रर्मटो सुधारणा कायदा झाला. त्यानुसार रु्मसलर्मान आशण युरोशपयन यानंा शनराळे 
र्मतदारसंघ शर्मळाले. जातीय तत्त्वावर शवभक्त र्मतदारसंघ र्मानल्यारु्मळे फुटीरवृत्ती वाढू लागली; त्यारु्मळे 
स्वराज्य पदरात पाडून घ्यायचे तर प्रहदू-रु्मस्लीर्म ऐक्य राखले पाशहजे, म्हणून पुढे १९१७ र्मध्ये लखनौ 
करार झाला. करारान्वये शवभक्त र्मतदारसंघाची योजना र्मान्य केली. पं. र्मालवीयाचंा त्याला शवरोध 
असला तरी शटळकानंी पाप्रठबा शदला. वसाहतीचे स्वराज्य हे ध्येय ठरले. म्हणजे प्रहदंूबरोबर रु्मसलर्मान हेही 



 
अनुक्रमणिका 

भागीदार होणार होते. त्यात अस्पशृ्यानंा काहीच स्थान नव्हते. र्मोले-प्रर्मटो सुधारणेपूवीच रु्मसलर्मानानंी 
सरकारला अशी शवनंती केली होती की, प्रहदू म्हणून अस्पृश्यानंा र्मान्यता देऊ नये; तशी नोंदही करू नये. 
अस्पृश्यानंा तशी र्मान्यता शदली तर प्रहदू सर्माजाचे संख्याबळ वाढेल हीच भीती रु्मसलर्मानाचं्या र्मनात होती. 
अस्पृश्यानंा शवभक्त र्मतदारसंघ देण्यास सरकार म्हणनूच राजी होते. 
 

र्माँटफडम अहवाल १९१८ र्मध्ये आला आशण पढेु १९२८ र्मध्ये सायर्मन कशर्मशनचा अहवाल आला. 
त्यात जातीय र्मतदारसंघाचे सर्मथमन होते. १९१८ च्या अहवालानुसार १९१९ र्मध्ये शिदल राज्यपध्दतीचा 
कायदा होणार होता आशण १९२० र्मध्ये त्याची अंर्मलबजावणी होणार होती. 
 

याच कालावधीपासून प्रशदे-आंबेडकर याचं्यात र्मतभेद होऊ लागले आशण याच कालावधीपासून 
शव. रा. प्रशदे अस्पृश्याचं्या र्मनातून उतरू लागले. 
 

र्माँटफडम अहवालानुसार ज्या सुधारणा होणार होत्या, त्यात र्मताशधकार कसा अर्मलात आणावा हे 
ठरशवण्यासाठी लॉडम साउथबरो याचं्या अध्यितेखाली एक सशर्मती नेर्मली होती. या सशर्मतीपढेु डॉ. 
आंबेडकरानंाही पाचारण करण्यात आले होते. डॉ. आंबडेकरािंर्माणेच शव. रा. प्रशदे याचंीही साि झाली. 
िाशतशनशधक संस्थाशंवषयीचे डॉ. आंबेडकराचें शवचार अद्ययावत होते. डॉ. आंबेडकरानंी ‘टाइम्स ऑफ 
इंशडया’त एक पत्र शलशहले आशण सशर्मतीस शनवदेन सादर केले. शव. रा. प्रशदे याचं्यापेिा डॉ. आंबेडकराचं्या 
र्मागण्या अशधक िगत होत्या. प्रशद्यानंी भाशषक तत्त्वावर रंु्मबई िातंासाठी पाच जागा र्माशगतल्या. 
आंबेडकरानंी लोकसंख्येच्या िर्माणात नऊ जागा अस्पशृ्यासंाठी र्माशगतल्या. अस्पशृ्यानंा शशिण आशण 
र्मालर्मत्ता याचंी सधंीच नसल्यारु्मळे र्मालर्मत्ता आशण शशिण याशवषयींच्या अटी शशशथल कराव्यात अशी 
प्रशद्याचंी सूचना होती. दशलत वगीयासंाठी शनराळे र्मतदारसंघ असावते आशण अस्पृश्याचें पुढारी 
अस्पृश्याचं्याच र्मतावर शनवडून यावते असा डॉ. आबंेडकराचंा आग्रह होता. शव. रा. प्रशदे याचें म्हणणे असे 
होते की, स्वतंत्र र्मतदारसंघ न देता अस्पशृ्य िशतशनधींची शनयुक्ती (Nomination) करावी. या बाबतीत डॉ. 
आंबेडकरानंी शव. रा. प्रशदे याचं्यावर टीका केली. अशा पशरस्स्थतीत प्रशद्याचंा िभाव असणारेच उरे्मदवार 
शर्मळतील आशण अस्पृश्यानंा खरेखुरे िशतशनशधत्व लाभणे कठीण जाईल असे डॉ. आंबेडकराचें र्मत होते. 
रंु्मबई सरकारने कोणतेही शवशषे िशतशनशधत्व न देण्याची शशफारस केली, म्हणून प्रशदे-आंबेडकर दोघेही 
नाराज झाले. साउथबरो सशर्मतीने अस्पृश्यानंा फक्त एक शनयुक्त जागा शदली. शव. रा. प्रशदे यानंी या 
बाबतीत सरकारवर टीका केली, पण शर्मळालेल्या सधंीचा फायदा घ्यायचे ठरशवले. स्वतःलाच शनयुक्त 
कराव ेअशी त्यानंी खटपट केली. अस्पशृ्याचें िशतशनधी शवशधर्मंडळाने नेर्मावते, सरकारने प्रकवा अस्पशृ्याचं्या 
संस्थानंी नेर्मू नयेत असे र्मत शव. रा. प्रशदे यानंी व्यक्त केले होते, त्याला डॉ. आंबडेकराचंी नापंसती व 
शवरोध होता. अस्पशृ्याचंा पढुारी प्रकवा िशतशनधी अस्पशृ्यानंीच शनवडावा ह्या डॉ. आंबेडकराचं्या भशूर्मकेला 
पाप्रठबा शर्मळू लागला. सर नारायण चंदावरकर हे शवशधर्मडंळाचे कायाध्यि होते. त्यानंी शव. रा. प्रशदे याचें 
नाव शनयुक्त न करता डी. डी. घोलप याचंी शनयुक्ती केली. 
 

साउथबरो सशर्मतीपुढे साि देण्यापूवी डॉ. आबंेडकरानंी टाइम्सर्मध्ये टोपणनावाने पत्र शलशहले 
होते. (१६ जानेवारी १९१९). स्वराज्य हा र्महाराचंाही हक्क आहे असे त्यानंी त्यात स्पि केले. पुढारलेल्या 
वगांनी शशिण देऊन त्याचंा दजा वाढशवला पाशहजे. त्याचं्या र्मनाची व सार्माशजक दजाची उंची वाढशवली 
पाशहजे, असे िशदपादन त्यानंी केले. 
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इ. स. १९१७ र्मध्ये सर नारायण चंदावरकर याचं्या अध्यितेखाली रंु्मबईत पशरषद भरली होती. 
लखनौ कराराला अस्पशृ्यानंा अनुकूल करून घ्याव े आशण त्यासाठी लोकसंख्येच्या िर्माणात आपला 
िशतशनधी शनवडण्याचा हक्क अस्पृश्यानंा द्यावा या उदे्दशाने ही पशरषद भरली होती. पण त्याचवळेी 
अस्पृश्यानंी स्वतंत्र पशरषद भरवनू स्पृश्य प्रहदंूच्या हाती सत्ता देण्यास शवरोध दशमशवणारा ठराव र्मजूंर केला 
आशण स्वतःचा िशतशनधी शनवडण्याचा हक्क असावा अशी र्मागणी करणारा ठरावही केला. इ.स. १९१८ र्मध्ये 
सयाजीराव गायकवाड याचं्या अध्यितेखाली अस्पृश्यता-शनवारण पशरषद भरली. त्या पशरषदेला शटळक 
उपस्स्थत होते. व्यस्क्तगत जीवनातही अस्पृश्यता न पाळण्याच्या जाहीरनाम्यावर शटळकानंी स्वािरी केली 
नाही. या पशरषदानंा शव. रा. प्रशदे उपस्स्थत होते, पण डॉ. आंबेडकर सहभागी झाले नाहीत. अस्पृश्याचं्या 
उद्धारासाठी सवणम प्रहदंूनी पुढाकार घेऊन चालशवलेल्या चळवळीशवषयी ते उदासीन व साशंक होते. 
तत्त्वतःच या चळवळींना त्याचंा शवरोध होता. 
 

र्माचम १९२० र्मध्ये कोल्हापूर संस्थानची पशहली अस्पृश्याचंी पशरषद भरली. त्या पशरषदेत र्महषी शाहू 
र्महाराजानंी अस्पशृ्यानंा त्याचंा खरा नेता शर्मळाला असे डॉ. आंबेडकराचं्या बाबतीत साशंगतले. त्यानंतर रे्म 
१९२० र्मध्ये नागपूर येथे अशखल भारतीय बशहष्ट्कृत पशरषद भरली होती. त्या पशरषदेस शव. रा. प्रशदे याचं्या 
‘शडिेस्ड क्लासेस शर्मशन’वर टीका झाली. सवणांनी अस्पृश्योद्धारासाठी चालशवलेल्या ससं्थावंर आशण 
चळवळींवरही टीका झाली. इतकेच नव्हे तर शव. रा. प्रशदे आशण त्याचें सहकारी याचं्यावर अशवश्वासाचा 
ठराव संर्मत करण्यात आला. दशलतानंी आपल्या पायावर उभे राहाव ेअसा आदेश देण्यात आला आशण डॉ. 
आंबेडकरानंी आपल्या कायाचा पाया भक्कर्म केला. 
 

५ रे्म १९१२ रोजी शवजापूर िाशंतक अस्पृश्य पशरषद झाली. त्या पशरषदेत लखनौ कराराला 
अस्पृश्याचंा पाप्रठबा आहे असा ठराव र्म. गाधंींनी र्माडंावा अशी शवनंती शव. रा. प्रशदे यानंी केली. र्महारानंी 
स्वतःला अस्पृश्य म्हणवनू घेऊ नये अशी शशकवण ते देत असत, त्याचा वगेळाच पशरणार्म झाला. र्महात्र्मा 
गाधंी र्मोठ्याने म्हणाले, “या पशरषदेत कोणी अस्पृश्य आहे का?” होकाराथी प्रकवा नकाराथी उत्तर आले 
नाही. र्म. गाधंींनी ठराव र्माडंलाच नाही. पशरषदेत कोणी अस्पृश्य नाही आशण ही अस्पृश्याचंी पशरषद नाही 
असे गाधंी धूतमपणे म्हणाले आशण शव. रा. प्रशद्यानंा त्यानंी चकवले. १९२० र्मध्ये नागपूर पशरषद भरली तेव्हा 
गाधंीजींनी प्रशद्यानंा वशकंग कशर्मटीत घेतले. २५ शडसेंबर १९२० रोजी नागपूरला अशखल भारतीय 
अस्पृश्यता-शनवारण पशरषद र्म. गाधंींच्या अध्यितेखाली झाली. तीत दोन ठराव र्मंजूर झाले. अस्पशृ्य 
वगाची प्रहदुधर्मम व प्रहदुराष्ट्र अशी एकशनष्ठा ध्यानात घेऊन त्याचं्यावर असलेले िशतबधं दूर करावते आशण 
त्याचं्यात स्वयशंनणमयाची वृत्ती शवकशसत व्हावी म्हणून त्यानंा र्मदत करावी अशा िकारचे ठराव डॉ. 
आंबेडकरानंा कधीही र्मान्य झाले नसते. प्रहदू धर्मावर शनष्ठा ठेवणे याचा अथम प्रहदू धर्माने र्मान्यता शदलेल्या 
चातुवण्याचा स्वीकार करणेच होय. चातुवमण्यम स्वीकारले की तज्जन्य जाशतव्यवस्था स्वीकारण्यासारखेच 
होणार; अस्पृश्यता हे पाप आहे, असे र्मान्य करूनही ‘र्मी वणाश्रर्माचा अशभर्मानी आहे’ असे र्महात्र्माजींनी 
याच पशरषदेत साशंगतले. र्महात्र्माजींच्या या भशूर्मकेला शव. रा. प्रशदे यानंी शवरोध केला नाही. अस्पशृ्यवगम हा 
प्रहदू सर्माजाचा एक अशवभाज्य घटक आहे. त्यानंा शवभक्त ठेवले तर सवणांच्या दृिीने देशाच्या राजकीय 
भशवतव्यावर पशरणार्म होईल असे त्याचें र्मत होते. शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनला त्यानंी राजकारणापासून 
वगेळे ठेवले आशण अस्पशृ्यासंंबधंी वळेोवळेी शनर्माण होणाऱ्या राजकीय िश्नाचंा शवचार करण्यासाठी 
‘अशखल भारतीय अस्पशृ्यता शनवारक संघ’ (All India Untouchabality League) (पणेु) स्थापन केला. या 
संघाच्या वतीनेच राष्ट्रीय पिाच्या पुढाऱ्याचें लि शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनकडे वधेण्याचा त्यानंी ियत्न 
केला. १९१६ र्मध्ये ॲनी बेझंटच्या अध्यितेखाली झालेल्या अशधवशेनात अस्पृश्यतेशवरुद्ध झालेल्या 
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ठरावानंतर राष्ट्रीय पुढारी शर्मशनच्या कायात लि घालू लागले. इ. स. १९१८ र्मध्ये जी अशखल भारतीय 
अस्पृश्यताशनवारक पशरषद रंु्मबईत झाली, त्या पशरषदेला सरदार पटेल, बॅ. जयकर, भगुनभाई देसाई, 
जर्मनादास िारकादास इत्यादी र्मंडळी उपस्स्थत होती. या सभेत चंदावरकरानंी शडिेस्ड क्लासेस 
शर्मशनच्या कायाचा आवजूमन उल्लेख केला. शव. रा. प्रशदे यानंी अनेक थोर र्मंडळींकडून आलेले संदेश व तारा 
वाचून दाखवल्या. त्यात करवीर र्मठाशधपती शकंराचायांची तार होती. “सर सयाजीराव गायकवाड, रा. 
शव. रा. प्रशदे आधुशनक काळातील कशलपुरुष” असा शनषेध त्यात होता. अस्पृश्यावंरील सार्माशजक व 
धार्तर्मक िशतबंध दूर करण्यासंबधीचे दोन ठराव या पशरषदेत र्मंजूर झाले. त्यारु्मळे अस्पृश्योद्धाराच्या 
कायाला गती शर्मळेल, असा शवश्वास शव. रा. प्रशदे यानंा वाटू लागला. त्यानंतर लवकरच लोणावळे येथे 
काँगे्रसची शजल्हा पशरषद झाली. या पशरषदेत स्वराज्याचा ठराव आधी र्माडंावा असा आग्रह शकंरराव 
लवाटे यानंी धरला. पण “अस्पृश्यता-शनवारणाचा ठराव पशरषदेने एकर्मताने आधी र्मंजूर करून घ्यावा, 
तरच र्मी स्वराज्याचा ठराव र्माडेंन,” असे र्मत शव. रा. प्रशदे यानंी व्यक्त केले. या वादात िसंग ओळखून 
लोकर्मान्य शटळकानंी प्रशद्याचं्या बाजूने कौल शदला. राष्ट्रीय पढुाऱ्याचंा असा कौल शर्मळत गेला तर 
अस्पृश्यता-शनवारणाचे कायम सुलभ होईल असे प्रशद्यानंा वाटत होते. सर्माजाकडून होणारा शवरोध त्यानंी 
सहन केला होता. नागपूर येथे होशलकोत्सवात त्याचंी शवटंबना झाली होती आशण शशवरार्म जानबा काबंळे 
याचं्या ियत्नारु्मळे झालेल्या एका रु्मरळीच्या शववाहाला शव. रा. प्रशदे उपस्स्थत होते, तेव्हा त्याचं्या 
शवरोधकानंी त्याचं्यावर र्मारेकरीही घातले होते. राष्ट्रीय पुढारी या सार्माशजक िश्नाकंडे लि घालू लागले 
तर अशा िकारचा शवरोधही कर्मी होईल, असा शवश्वास शव. रा. प्रशदे यानंा वाटत होता. परंतु र्महात्र्मा 
गाधंींनी राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व स्वीकारले आशण अस्पृश्यतेच्या िश्नाकडे ते वगेळ्या दृिीने पाहू लागले. 
अस्पृश्यता पाळू नये असे त्याचें र्मत होते, पण वणाश्रर्मधर्माशवषयी त्यानंा अशभर्मान होता. शव. रा. प्रशदे याचं्या 
शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनशवषयी र्म. गाधंी शवशषे उत्सुक नव्हते. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी अस्पशृ्याचं्या िश्नाबाबत राष्ट्रीय पुढाऱ्यावंर कधीही शवश्वास ठेवला 
नाही. र्महात्र्मा गाधंींवरही त्यानंी शवश्वास ठेवला नाही. शव. रा. प्रशदे यानंा र्महात्र्माजी चकव ूशकले. पण डॉ. 
आंबेडकरानंा ते चकव ू शकले नाहीत. लोकर्मान्य शटळकाचें कट्टर अनुयायीही पुढे शनष्ठावतं गाधंीभक्त 
झाले. पण डॉ. आंबेडकरानंी आपली शनष्ठा गाधंींना शदली नाही आशण शव. रा. प्रशदे हे गाधंींशी एकशनष्ठ 
राशहले राष्ट्रीय सभेचे पढुारी डॉ. आंबेडकरानंा दूरच ठेवीत. १९२३ नंतर शव. रा. प्रशदे शडिेस्ड क्लासेस 
शर्मशनर्मधून शनवृत्त झाले आशण डॉ. आंबेडकर हेच दशलताचें एकरे्मव पुढारी र्मानले जाऊ लागले आशण 
राजकीय पढुारी त्याचंी उपेिा करू लागले. स्वराज्याची घटना तयार करण्यासाठी र्मोतीलाल नेहरंूनी 
शरपोटम सादर केला. त्यात दशलत वगीयाचं्या िशतशनशधत्वासाठी कोणतीही योजना सुचशवली नव्हती. खास 
र्मतदारसंघ व राखीव जागा हाशनकारक आहेत असा अशभिाय त्यात होता. िशतशनधी नेर्मण्याची पद्धतीही 
हाशनकारक ठरशवण्यात आली; शशिण व इतर सवलती देऊन त्याचें सार्माशजक व राजकीय जीवनर्मान 
उंचावता येईल. िौढ र्मतदानाच्या अशधकारारु्मळे दशलताचंी स्स्थती सुधारेल, नेहरू अहवाल सवमसंर्मत नाही 
असा सायर्मन कशर्मशनचा अशभिाय होता. 
 

काँगे्रस वशकंग कशर्मटीने जी बैठक घेतली, त्या बठैकीसाठी सवम संघटनाचं्या िशतशनधींना आर्मंत्रण 
शदले. र्मात्र डॉ. आंबेडकरानंा आर्मंत्रण नव्हते. इतकेच काय पण दशलत वगीय सघंटनानंाही बोलावले 
नाही. याशवषयी डॉ. आंबेडकरानंी तीव्र नापसतंी दशमशवली व टीका केली. दशलत वगीयानंा राजसते्तपासून 
दूर ठेवण्याचा, वशरष्ठ वगाचे पुढारीपण शटकशवण्याचा आशण िाह्मणी सत्ता दृढ करण्याचा हा ियत्न आहे, 
असा आरोपही डॉ. आंबेडकरानंी उघडपणे केला. 



 
अनुक्रमणिका 

राष्ट्रीय पुढारी आशण राष्ट्रीय सभा (काँगे्रस) याचं्याशी आंबेडकराचें सख्यसंबधं शनर्माण होणे 
शक्यच नव्हते. शव. रा. प्रशदे याचंा कल राष्ट्रीय सभेकडेच होता. पुढे जातीय शनवाड्याशवरुद्ध र्म. गाधंींनी 
आर्मरण उपोषण केले, (पुणे करार) तेव्हा शव. रा. प्रशदे यानंी डॉ. आंबेडकराचं्याच शवरोधात र्मत शदले. 
कारण र्म. गाधंींशी ते सहर्मत होते. अस्पृश्यानंा स्वतंत्र र्मतदारसंघ देणे म्हणजे प्रहदू सर्माजात फूट पाडणे 
असे त्याचें र्मत होते. ज्या तत्त्वावर अल्पसंख्य म्हणून रु्मसलर्मानानंा राखीव जागा देण्यात आल्या त्याच 
तत्त्वावर अस्पशृ्यानंा राखीव जागा शर्मळाव्यात; हे शक्य नसेल तर शवभक्त र्मतदारसंघ द्यावा अशी डॉ. 
आंबेडकराचंी भशूर्मका होती आशण शतकानुशतके सवणांनी अस्पृश्यानंा शवभक्तच ठेवले म्हणून प्रहदंूपासून 
शवभक्त अशी जर्मात म्हणनूच दशलत वगाची नोंद व्हावी अशी त्याचंी र्मागणी होती. प्रहदू सर्माजातील 
सर्माजसुधारकानंी अस्पृश्यता शनवारण्यासाठी केलेले ियत्न हे व्यासपीठावर व्याख्याने झोडण्याचा िकार 
म्हणून आंबेडकरानंी उघड उघड शनषेध केला. रंु्मबई शवशधर्मंडळाने सायर्मन कशर्मशनला सहकायम 
करण्यासाठी सशर्मती नेर्मली होती. िशतशनधी म्हणून डॉ. आंबेडकराचंी शनयुक्ती झाली (३ ऑगस्ट १९२८). 
त्या वळेी ते सरकारी र्महाशवद्यालयात होते. त्याचं्यावर बशहष्ट्कार टाकण्यात आला व शिशटशाचें हस्तक 
म्हणून त्याचंी संभावना झाली. सशर्मतीशी र्मतभेद झाले म्हणून त्यानंी सायर्मन कशर्मशनला स्वतंत्र शनवदेन 
शदले. 
 

सवम िकारचा शवरोध सहन करून आशण शवरोधाला शनभीडपणे व धैयाने तोंड देऊन अस्पृश्याचंा 
िश्न शवेटपयंत लढशवण्याचा खंबीरपणा डॉ. आंबेडकराचं्या व्यस्क्तत्त्वात होता. 
 

अस्पृश्यता-शनवारण हा शव. रा. प्रशदे याचं्या सार्माशजक कायाचा हेतू होता. परंतु अस्पृश्यता ही 
राजकीय भाडंवलासारखी अस्पृश्य लोकाकंडून वापरली जात आहे असा त्याचंा ग्रह झाला आशण त्यानंी 
सार्माशजक कायातून अंग काढून घेतले. सायर्मन कशर्मशनपुढे डॉ. आंबेडकरानंी शदलेल्या सािीत म्हटले 
की, “There is really no link between the Hindus and the Depressed classes. Therefore we 
must be regarded on a district and independent community separate from the Hindus.” या 
शवधानाला व र्मागणीला सवमच अस्पशृ्याचंा पाप्रठबा आहे असे रु्मळीच नाही, असा अशभिाय शव. रा. प्रशदे यानंी 
शदला; इतकेच नव्हे तर हे शवधान त्यानंा गैरसोयीचे व शवशिप्त वाटले. ‘भारतीय अस्पृश्यतेचा िश्न’ हे 
पुस्तक शव. रा. प्रशदे यानंी इ.स. १९३३ र्मध्ये शलशहले; त्या सुर्मारास ते शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनच्या 
कायापासून संपूणम शनवृत्त झालेले होते आशण तोपयमन्त अस्पृश्यतेच्या िश्नाशवषयी डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचंी भशूर्मका शनशश्चत झालेली होती. इतकेच नव्हे तर त्याचं्या कायाची शदशाही शनशश्चत झाली होती. 
परंतु त्याचे यथायोग्य आकलन शव. रा. प्रशदे यानंा झाले नसाव ेअसे त्याचं्या गं्रथावरून लिात येते. साशंघक 
धर्मम आशण राजकारण याचंी गंुतागंुत होऊ नये याशवषयी कुणाचेही दुर्मत होणार नाही, परंतु अस्पृश्यतेच्या 
िश्नाचे भाडंवल राजकीय पुढाऱ्यानंी केले. शव. रा. प्रशदे याचं्या अशभिायाचा शनष्ट्कषम असा शनघतो की, 
अस्पृश्यानंी हे भाडंवल केले. अित्यिात त्याचंा रोख डॉ. आंबेडकरावंर होता. 
 

जाशतव्यवस्था आशण अस्पृश्यता या दोन्ही गोिी शभन्न आहेत असे र्महात्र्मा गाधंींचे र्मत होते. त्याचंा 
भर फक्त अस्पृश्यता-शनवारणावर होता. आपल्या रचनात्र्मक कायमिर्मािारे स्पशृ्य आशण अस्पृश्य एकत्र 
येतील आशण कालातंराने अस्पृश्यता नाहीशी होईल असे त्यानंा वाटत होते. शव. रा. प्रशदे याचंीही 
जवळपास अशीच भशूर्मका होती. नागपूरच्या पशरषदेत त्यानंी पापन्ना व गवई हे आपले िशतशनधी पाठवनू 
सवणम व अस्पृश्य याचं्यातील ऐक्याचा ठराव र्माडंण्यास साशंगतले. परंतु डॉ. आंबेडकरानंी त्या िशतशनधींना 
आपल्याकडे वळवनू घेतले. सवणम आशण अस्पृश्य याचं्यातील ऐक्याचा डावच उधळून लावला आशण 



 
अनुक्रमणिका 

प्रशद्याशंवरुद्ध अशवश्वासाचा ठराव पास करून त्याचंा शनषेध केला. त्यारु्मळे प्रशद्याचंी िशतष्ठा भगं पावली. शाहू 
र्महाराजानंी डॉ. आंबेडकराचें नेतृत्व एका अथी घोशषत केले आशण शव. रा. प्रशदे याचें अस्पृश्याचें पुढारीपण 
संपुिात आले; कदाशचत त्यारु्मळेही ते डॉ. आबंेडकराशंवषयी व त्याचं्या कायाशवषयी उदासीन असावते. 
नागपूरच्या पशरषदेनंतर शव. रा. प्रशदे गाधंीजींच्या अशधक जवळ आले. पुढे १९३० च्या चळवळीतही त्यानंी 
भाग घेतला. 
 

डॉ. आंबेडकरानंी जाशतव्यवस्था व अस्पृश्यता या दोन गोिी शभन्न र्मानल्या नाहीत. उलट त्याचं्यात 
त्यानंी सतकम  कायमकारणभावच र्मानला. जाशतव्यवस्थेरु्मळे अस्पृश्यता अस्स्तत्वात आली, म्हणून 
जाशतव्यवस्थेचे शनर्मूमलन झाले पाशहजे अशी त्याचंी भशूर्मका होती. त्यानंा अस्पृश्यतेचे भाडंवल करून 
राजकारण खेळायचे नव्हते. तेच रु्मसलर्मानासंारख्या परधर्मीयानंा आशण अँग्लो इशंडयनसारख्या जर्मातींना 
केवळ अल्पसंख्य म्हणनू स्वतंत्र िशतशनशधत्व शदले जाते, तर अस्पशृ्यानंाही ते शर्मळाले पाशहजे असा त्याचंा 
दावा होता. कारण सवणाने अस्पृश्याचें िशतशनशधत्व करणे शहतावह नव्हते. सवणम िशतशनधी सवणांचे 
शहतसंरिण करणार. 
 

राजकीय स्वातंत्र्यलढ्यापेिा दशलताचंा सार्माशजक स्वातंत्र्याचा लढा त्यानंा अशधक र्महत्त्वाचा 
वाटला. राष्ट्रीय िवाहात शर्मसळून जाऊन दशलतानंा हा लढा लढता येणार नाही अशी त्याचंी खात्री होती. 
शव. रा. प्रशदे यानंा र्मात्र असे वाटत होते की, अस्पशृ्यानंा राष्ट्रीय लढ्यात ओढू नये. त्याचं्या दृिीने सध्या 
अस्पृश्यानंा चागंली वागणकू शर्मळत होती. शिशटश सरकारकडून अस्पृश्याचं्या ससं्थानंा अनुदान शर्मळत 
होते. शवशधर्मंडळात अस्पृश्यानंा ‘शनयुक्त जागा’ शर्मळाली होती. अस्पशृ्य जर राष्ट्रीय चळवळीत उतरले तर 
या सवलतींना ते रु्मकतील. प्रशद्याचं्या या भशूर्मकेशी र्महात्र्मा गाधंी सहर्मत होते. खादी, प्रहदू-रु्मसलर्मान 
ऐक्य, अस्पशृ्यता-शनवारण असा गाधंींचा कायमिर्म होता; म्हणजे अस्पृश्यता-शनर्मूमलनाला गाधंींनी शतसऱ्या 
िर्माकंाचे स्थान शदले. डॉ. आंबेडकरानंा अस्पृश्यता-शनवारण अग्रिर्मावर असाव ेअसे वाटत होते. शव. रा. 
प्रशदे याचं्या एका पत्राला (२५-११-१९२४) उत्तर देतानाच गाधंींनी साशंगतले, “तुम्ही फक्त अस्पृश्यतेच्या 
िश्नाला र्महत्त्व देतो. र्मी इतर िश्नाबंरोबर म्हणजे खादी, प्रहदू-रु्मस्स्लर्म ऐक्य इत्यादींबरोबर या िश्नाला 
र्महत्त्व देतो.” शव. रा. प्रशदे यानंी कोणतीही िशतशिया व्यक्त केली नाही. गाधंीजींिर्माणेच प्रशद्यानंीही 
जातीय शनवाड्यास शवरोध केला. सवणम प्रहदू सर्माजात राहूनच अस्पशृ्याचें उत्थान होईल व अस्पृश्यतेचे 
उच्चाटन होईल असे प्रशद्यानंा वाटत होते. डॉ. आंबेडकर अशा भ्रर्मात कधीच नव्हते. प्रशदे गाधंीजींपूवी 
लोकर्मान्य शटळकाशंीही सहर्मत होते. जातीय िशतशनशधत्वाला शटळकाचंा शवरोध होता. अशशशिताचें 
अशशशित िशतशनधी शवशधर्मंडळात येणे व सरकारी सेवते येणे हे ‘अव्यवहायम’ आहे (Impracticable 
arrangement) असे र्मत त्यानंी केसरीतून व्यक्त केले होते. (केसरी, १८ सप्टेंबर १९१७). शव. रा. प्रशदे 
याचं्याशी सहर्मत होते. र्मग Well qualified िशतशनधी यावते याशवषयी त्याचंी खात्री झाली होती. 
तेव्हापासूनच त्यानंी अस्पृश्याचंा रोष ओढवनू घेतला. ‘राष्ट्रीय र्मराठा संघा’ने शव. रा. प्रशदे याचंी ८ नोव्हेंबर 
१९१७ ला एक सभा आयोशजत केली होती. ही सभा पुण्यात होती. पण सभेला अस्पृश्यानंी आपला िशतशनधी 
पाठशवला नाही. १९१७ च्या अखेरीस र्मदनपुरा (रंु्मबई) येथे शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनची एक सभा 
चंदावरकराचं्या अध्यितेखाली भरली होती. त्या सभेत जी. एच. गवई यानंी उघड उघड शवरोध केला. 
शिशटशाचं्या हातून सवणांच्या हाती सत्ता येणे धोक्याचे आहे. असे त्यानंी परखडपणे साशंगतले. र्माँटेग्य ू
भेटीसाठी येतील तेव्हा अस्पृश्यानंा स्वतंत्र िशतशनधी शर्मळावा म्हणून शशिर्मंडळ पाठवायचे ठरले. 
चंदावरकर आशण प्रशदे याचं्यातही र्मतभेदाला अशी सुरुवात झाली. साउथबरो कशर्मशनपुढील सािीपासून 
डॉ. आंबेडकर आशण शव. रा. प्रशदे याचं्यात र्मतभेद होऊ लागले, तरी त्यापूवीच शव. रा. प्रशदे अस्पशृ्याचं्या 
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र्मजीतून उतरत होते. िाह्मणेत्तर पुढाऱ्यानंी- कोठारी-अण्णासाहेब लठे्ठ, भास्करराव जाधव इत्यादींनी ‘द 
डेक्कन रयत’ सभा स्थापन केली. याच सुर्मारास, तेव्हा ज्या शशवरार्म जानबा काबंळे याचं्या सहकायाने शव. 
रा. प्रशद्यानंी शडिेस्ड क्लासेस शर्मशन स्थापन केले होते, त्या काबंळ्यानंा कोठारींनी आपल्याकडे वळवनू 
घेतले. 
 

वा. रा. कोठारी यानंी ‘जागरूक’ नावाचे शनयतकाशलक सुरू केले होते. १९१८ र्मधील ज्या 
पशरषदेचा वारंवार उल्लखे या लेखात झाला आहे, त्या पशरषदेच्या तीन शदवसाचं्या कायमिर्मावंर 
‘जागरूक’र्मध्ये एक व्यंगशचत्र िशसद्ध झाले होते. शव. रा. प्रशदे याचंी सकम स! शनरशनराळ्या पिाचं्या 
पुढाऱ्यानंी शनरशनराळ्या िाण्याचंी रूपे घेतली असे त्या व्यंगशचत्रात दशमशवले होते. 
 

इ.स. १९१२ र्मध्ये शडिेस्ड क्लासेस शर्मशन िाथमना सर्माजापासून अलग झाले. रंु्मबईहून पुणे येथे 
आले. र्मातृससं्था रंु्मबईला व इतरत्र शाखा असा व्याप वाढू लागला. शर्मशनच्या कायारु्मळे सरकारचे धोरण 
बदलले. रंु्मबई िातंाच्या गव्हनमरकडून शशिण-सवलतीत वाढ होऊ लागली. उद्योगशाळासंाठी, 
वसशतगृहासंाठी, इर्मारतशनधीसाठी भरपूर अनुदान शर्मळू लागले. अस्पृश्याचं्या िश्नावर अशधकारवाणीने 
बोलणारा म्हणून शव. रा. प्रशद्यानंा र्मान्यता शर्मळाली. शशफारसी करायला साशंगतल्या म्हणून सरकारकडे 
त्यानंी ‘Views and Suggestion to Government of India’ म्हणून काही सूचना पाठशवल्या; परंतु 
सुरेंद्रनाथ बॅनजी व पंशडत र्मालवीय याचंा शवरोध झाला. प्रहदू सर्माजाच्या एतदे्दशीय िश्नात सरकार 
अनाठायी हस्तिेप करीत आहे असे त्याचें र्मत होते. प्रहदंूचा िश्न प्रहदंूनी सोडवावा अशी त्याचंी भशूर्मका 
होती. या भशूर्मकेला शव. रा. प्रशदे यानंी शवरोध केला नाही. संस्थेला अनुदान शर्मळणे, इर्मारत शनधी पाठशवणे 
या गोिी त्यानंा र्महत्त्वाच्या वाटत होत्या आशण अस्पृश्याचं्या पढुाऱ्याकंडूनच त्यानंा शवरोध होऊ लागला. 
वऱ्हाडातील पढुारी गणेश अक्काजी गवई व पा.ं ना. भटकर अस्पशृ्योद्धाराथम स्वतः झटू लागले होते. 
शवद्याथीगृहे व उद्योगशाळा काढण्यात शर्मशन पैशाचा व वळेेचा व्यय करीत आहे अशा तिारी त्यानंी सुरू 
केल्या. दुसरे एक पुढारी जी. के. कदर्म शर्मशनच्या कायातून रु्मक्त झाले. सवम तिारींच्या संबधंात ‘सुबोध 
पशत्रकेत’ शवस्तृत र्मजकूर आहे (३० रे्म ११ ९२० च्या अंकात). यातील दोन र्महत्त्वाचे रु्मदे्द असे होते; ही 
(अस्पशृ्य) र्मंडळी स्वतः थोडी चळवळ करू लागली की तीस िारंभ उच्चवणाच्या िेषापासून होतो. अस्पशृ्य 
वगापैकी काही र्मंडळी पुढे गेली, म्हणजे र्मग त्यानंा आपल्या र्मागासलेल्या बधंूंची आठवण घडत नाही. हे 
लिात घेतले म्हणजे सवणम प्रहदू अस्पृश्याकंडे कसे पूवमग्रहदूशषत दृिीने पाहात होते, हे लिात येते. या 
सुर्मारास शव. रा. प्रशदे आशण र्मातृसंस्थेतील िाथमना सर्माज याचं्यातील र्मतभेद स्पि होऊ लागले होते. ५ 
नोव्हेंबर, १९२१ रोजी पणेु येथे शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनच्या इर्मारतीचा कोनशशला सर्मारंभ झाला. त्या वळेी 
शव. रा. प्रशदे यानंी घोषणा केली की शर्मशन अस्पृश्य र्मंडळींसाठी आहे व ते त्यानंीच चालवाव.े त्यावर ‘सुबोध 
पशत्रका’काराचें भाष्ट्य असे की, शर्मशनसारखी संस्था स्वतंत्रपणे चालशवण्याची पात्रता अस्पशृ्य बाधंवातं 
आली नाही; यासाठी जागतृीचे कायम वशरष्ठ वगाकडून होणे इि व अगत्याचे आहे. शडिेस्ड क्लासेस 
शर्मशनसारखी ससं्था ‘सहकारी तत्त्वा’वर चालणे शक्य आहे. 
 

‘सुबोध पशत्रका’ हे िाथमना सर्माजाचे शनयतकाशलक होते. िाथमना सर्माजात सुधारणावादी प्रहदू 
सवणांच भरणाच अशधक होता. िाथमना सर्माजाच्या िेरणेने शडिेस्ड क्लासेस शर्मशन सुरू झाले होते, तरी 
अस्पृश्यता-शनवारणासाठी फारसे ियत्न सर्माजाने केले नाहीत. प्रशद्याचं्या कायावर र्मात्र अधूनर्मधून टीका 
होतच असे. िारंभी शव. रा. प्रशदे शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनचे जनरल सेिेटरी होते. डॉ. आबंेडकरानंी 
त्याचं्यावर टीका करण्यापूवीच ते स्वतः त्याच लोकाचें टीकालक्ष्य बनले होते. इ. स. १९१८ र्मध्ये रंु्मबईला 
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जी अस्पृश्यता-शनवारण पशरषद झाली त्यापूवी ३ र्माचम १९१८ या ‘सुबोध पशत्रके’च्या अंकात एका 
सद्गृहस्थाने प्रशद्याशंवषयी शवरोध व्यक्त करताना शलशहले की, शर्मशनच्या कायाला जनरल सेिेटरीने 
राष्ट्रीय पिाची र्मदत आशण सहानुभतूी शर्मळशवली ही ठीकच असले तरी कायमकारी र्मंडळात राष्ट्रीय पिाची 
र्माणसे घेतली हे बरे केले नाही; यास्तव त्यानंी जनरल सेिेटरी म्हणून न राहाता यापुढे घटनार्मंत्री 
(Organising Secretary) म्हणून कार्म कराव.े 
 

अंतस्थ वादात शव. रा. प्रशदे यानंी जनरल सेिेटरीपदाचा राजीनार्मा शदला. िाथमना सर्माजाने 
सुरुवातीला शर्मशन चालशवले. शव. रा. प्रशदे यानंी राष्ट्रीय पिाची सहानुभतूी शर्मळशवली हे खरे असले तरी 
कायमकाशरणीची शनवड शनयर्मानुसार व उघड पद्धतीने होत नसताना सगळ्या गोिीस प्रशदे यानंाच जबाबदार 
धरले होते, म्हणून त्यानंी वादाला कंटाळून राजीनार्मा शदला. घटनार्मंत्री आशण पणेु शाखेचा सेिेटरी म्हणनू 
कार्म पाहू लागले. त्याही पदाचा राजीनार्मा देण्याची तयारी त्यानंी ठेवली होती. र्मातृसंस्थेतील लोक 
रु्मळाशी न जाता प्रशदे यानंाच दोष देत. अस्पृश्याचें व्यथम लाड प्रशदे यानंी पुरव ू नयेत असे िाथमना 
सर्माजातील पदाशधकाऱ्यानंा वाटे. पण ित्यिात अस्पृश्य लोकही शव. रा. प्रशदे याचं्याबाबतीत असंतुि होते. 
शशवरार्म रार्मजी काबंळे आशण शकसन रु्मक्ताजी सोनवणे यानंी वा. रा. कोठारी याचं्या सल्ल्याने व डॉ. र्मनॅ 
याचं्या अनुर्मतीने ‘अस्पृश्योद्धारक र्मंडळ’ स्थापन केली (१६-४-१९३१). पुणे येथे भोकरवाडीत शर्मशनच्या 
इर्मारतीचा पाया घातला जात होता आशण त्याच वळेी अस्पृश्यातंील असंतुि स्वतंत्र संस्था शनर्माण करीत 
होते. शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनर्मध्ये सवणम आशण अस्पृश्य एकत्र यावते असा प्रशद्याचंा ियत्न होता; परंतु 
शर्मशनर्मध्ये सवणांचे वचमस्व वाढू लागले, तेव्हा अस्पृश्य असंतुि होऊ लागले. 
 

शव. रा. प्रशदे याचं्या कायाचे व हस्तकाचें वसशतगहृातील शवद्याथ्यांना कटू अनुभव येऊ लागले 
होते. वसशतगृहाचे सवणम व्यवस्थापक शव. स. सोहोनी अस्पृश्य शवद्याथ्यांना वाईट वागणूक देत असत. 
त्याशवषयीच्या तिारी आशण पते्र ‘र्मूकनायक’र्मधून िशसद्ध होऊ लागली. वसशतगृहातील शवद्याथ्यांनी सपं 
केला. ‘र्मूकनायक’र्मधील पत्रातूंन प्रशद्यावंर टीका होऊ लागली. शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनच्या परळ येथील 
बोशडंगच्या शवद्याथ्यांचे पत्र १३-८-१९२१ ‘र्मूकनायक’र्मध्ये िशसद्ध झाले. ‘आर्मची करुण कहाणी’ त्याने 
आवजूमन साशंगतली. त्याच अंकात सीतारार्म नार्मदेव शशवतरकर याचंा लेख िशसद्ध झाला. शर्मशनर्मधील 
सवणम कायमकते म्हणजे बशहष्ट्कृताच्या नावावर चरणारे गंुड आहेत अशी परखड टीका त्यात होती. याच 
अंकाचा अग्रलेख, ‘बशहष्ट्कृतास लागलेली जळू’ अत्यतं परखड होता. त्यात प्रशदे याचं्यावर परखड टीका 
होती. उघडपणे दोषारोप केलेले होते. पैशाची शवल्हेवाट लावतात, र्मन र्मानेल तसे वागतात, 
हेकेखोरपणाने वागतात वगरेै आरोप शव. रा. प्रशदे याचंी अिशतष्ठा करणारे होते. या आरोपाचें खंडन कोणी 
केले नाही. 
 

नागपूरला रे्म १९२० र्मध्ये पशरषद झाली, त्यात डॉ. आंबेडकरानंी प्रशद्यावंर टीका केली. 
त्याचं्याशवरुद्ध अशवश्वासाचा ठराव पास झाला. अस्पृश्यानंी स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, असे डॉ. 
आंबेडकरानंी साशंगतले. त्यानंतर दोन र्मशहन्यानंी डॉ. आबेडकर लंडनला गेले आशण ‘र्मूकनायक’र्मधून शव. 
रा. प्रशदे याचं्यावरील व त्याचं्या शर्मशनवरील टीकेला तोंड फुटले. ९-१०-१९२१ च्या ‘ज्ञानिकाशा’त 
‘वाघ्याचा पाग्या’ या र्मथळ्यासाठी ‘र्मूकनायक’ पत्रकत्यावर टीका झाली. त्याला उत्तर म्हणून २२-१०-
१९२१ च्या ‘र्मूकनायक’च्या अंकात शवठ्ठल सोपान वनशशव ेयानंी एक लेख शलशहला. 
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अशा रीतीने शव. रा. प्रशदे याचें कायम नावारूपाला आल्यानंतर त्याचं्याशवरुद्ध त्याचें सहकारी व 
अस्पृश्यातंील सर्माजसेवक यानंी टीकेचे काहूर उठशवले. प्रशद्यावंर ही जी टीका झाली, त्या टीकेशी डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर याचंा तसा सबंंध येत नाही; अथवा त्यानंी अस्पशृ्य पढुाऱ्यानंा अशा टीका करायला 
िवृत्त केले असेही म्हणता येत नाही. याचे रु्मख्य कारण असे की, ‘र्मूकनायक’ डॉ. आंबेडकरानंी सुरू केले. 
परंतु संपादक म्हणनू पा.ं न. भटकर याचें नाव होते. नंतर ज्ञा. धु. घोलप हेच सवेसवा होते. ५ जुलै १९२० 
ते ३ एशिल १९२३ पयंत डॉ. आंबेडकर लंडनर्मध्ये होते आशण त्याचं्या गैरहजेरीत ज्ञा. धु. घोलप हे 
‘र्मूकनायक’ चे कार्म पाहात. 
 

कायदे कौस्न्सलात अस्पशृ्याचें िशतशनधी म्हणनू आपले नाव शनयुक्त व्हावे यासाठी शव. रा. प्रशदे 
यानंी खटपट केली. याबद्दल त्यानंा अस्पृश्यानंी छेडले तेव्हा चंदावरकरानंी ज्ञा. धु. घोलप याचं्या नावाची 
शनवड केली. त्याचवळेी प्रशदेशवरुद्ध घोलप असे शचत्र स्पि झाले. 
 

चा.ं र्म. खैरर्मोडे यानंी डॉ. आंबेडकर याचें चशरत्र शलशहले आहे. त्या खंडात्र्मक चशरत्राच्या शितीय 
खंडात ‘र्मूकनायक’ िकरण शदले आहे. कोणत्या पशरस्स्थतीत घोलप यानंा डॉ. आंबेडकरानंी 
‘र्मूकनायक’र्मध्ये िवशे शदला, भटकर आशण घोलप याचं्यात शवतुि शनर्माण झाले आशण व्यवस्थापक 
असलेले घोलप संपादक कसे झाले, ‘र्मूकनायक’चे र्मालक म्हणून कसे शर्मरव ूलागले आशण डॉ. आंबेडकर 
शवलायतेहून परत आल्यावर ‘र्मूकनायक’च्या पनुरूज्जीवनाचा वाद कसा शनर्माण झाला याची साधार र्माशहती 
शदली आहे. त्यावरून ज्ञा. धु. घोलप याचं्या व्यस्क्तर्मत्त्वावर िकाश पडतो. घोलप हे र्महत्त्वाकािंी होते. 
संपादकाच्या खुचीवर बसल्याबरोबर आपल्या आपख्याली व अरेरावी स्वभावारु्मळे कशी फूट पडली 
याशवषयीच्या तिारींनी डॉ. आंबेडकर त्रस्त झाले होते. कोणास दुखव ूनये आशण कोणाला दुखवाव ेअसा 
िश्न त्याचं्यापुढे कसा पडला वगैरे वृत्तान्त डॉ. आंबेडकरानंी ‘ज्ञानिकाश’र्मध्ये घोलप यानंा सशवस्तर उत्तर 
देताना शदले आहे. (ज्ञानिकाश, ५-१-२३). घोलप हे डॉ. आंबेडकराचं्याच शवरोधात गेले. ज्या 
शशवतरकरानंी ‘र्मूकनायक’र्मधून शव. रा. प्रशदे याचं्यावर टीका केली, त्यानंीच घोलप व डॉ. आंबेडकर 
याचं्यातील तंयाला जास्त धार लावली. सुशशशित व र्महार कायमकत्यांना साहेबापंासून दूर ठेवायचे आशण 
चळवळीत त्याचं्याखालची जागा पुढारी म्हणून शर्मळवायची अशी त्याचंी र्महत्त्वाकािंा होती. पढेु डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यानंी ‘बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी सभा’ स्थापन केली तेव्हाही त्यानंा वादळाला तोंड द्याव े
लागले. शशवतरकरानंा संस्थेत कोणतेही पदाशधकाऱ्याचे स्थान देऊ नये असा आग्रह लोकानंी केला. 
‘र्मूकनायक’ िकरणारुं्मळे सर्माजसेवक हवालशदल झाले. आपसातील दुही हे शचन्ह बरे नव्हे असे त्यानंा 
वाटले. अगदी खालच्या र्मानशसक दजाचे लोक जाहीर सभेतून डॉ. आंबेडकरावंर शकती हीन िकारची 
टीका उघडपणे करीत, याचे नरु्मने चशरत्रकार खैरर्मोडे यानंी शदले आहेत. 
 

शव. रा. प्रशदे याचं्यावर जी काही टीका ‘र्मूकनायक’र्मधून झाली शतचा संबधं डॉ. आंबेडकराशंी 
जोडला जातो. वास्तशवक त्या टीकेची जबाबदारी घोलप, शशवतरकराचंी आहे. अस्पृश्याचें पुढारी म्हणनू 
शव. रा. प्रशदे यानंा शर्मळालेली िशतष्ठा घोलप यानंा खुपत असावी. शव. रा. प्रशदे याचं्यावर जी काही टीका 
करायची ती डॉ. आंबेडकरानंी १९२० च्या नागपूर पशरषदेत केली होती. परंतु त्या टीकेची ताशत्त्वक पातळी 
ढळली नव्हती. अस्पृश्यतेच्या िश्नाकडे पाहण्याचा शव. रा. प्रशदे याचंा दृशिकोण आशण अस्पृश्याचं्या 
िशतशनशधत्वाच्या बाबतीत त्यानंी घेतलेली भशूर्मका डॉ. आंबेडकरानंा चीड आणणारी होती. शव. रा. प्रशदे 
याचं्या कृती-उक्तीतून शवेटी सवणांची र्मानशसकताच िकट होते आशण त्यानंी अंगीकारलेल्या उदार 



 
अनुक्रमणिका 

धार्तर्मक वृत्तीने अस्पृश्यतेचा िश्न सुटणार नाही, अशी त्याचंी खात्री झाल्यारु्मळे त्यानंी टीकेचे पाऊल 
उचलले. 
 

डॉ. आंबेडकरानंी अनेकावंर टीका केली. परंतु त्याचंी टीका व्यस्क्तशवरोधापेिाही ताशत्त्वक 
शवरोधावर भर देणारी होती. सवणांच्या र्मानशसकतेवर त्यानंी टीकेचे आघात केले, पण त्याचं्या शवचाराशी 
सहर्मत असलेल्या सवणांचे सहकायम त्यानंी घेतले. शवनाकारण त्यानंी कुणाला दुखावले नाही. 
शशवतरकराचं्या नावाला लोकाचंा शवरोध होता, तरी त्याबद्दल डॉ. आंबेडकरानंी काही र्मत व्यक्त केले 
नाही. बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी सभेचे सेिेटरी म्हणून व्यवस्थापक रं्मडळात शशवतरकराचंा सर्मावशे झाला. 
 

‘र्मार्झ्या आठवणी व अनुभव’ हे शव. रा. प्रशदे याचें आत्र्मचशरत्र आहे. त्याच शडिेस्ड क्लासेस 
शर्मशनच्या आठवणी आहेत. परंतु त्यात ‘र्मूकनायक’र्मधून त्याचं्यावर जी टीका झाली त्याशवषयी शव. रा. 
प्रशदे यानंी ित्यिाित्यिपणे र्मौन पाळल्यासारखे आहे. र्मातृसंस्थेने अथवा िाथमना सर्माजातील 
पदाशधकाऱ्यानंी घेतलेल्या आिेपानंा शदलेली उत्तरे त्यात आहेत. परंतु नागपूरच्या पशरषदेत त्याचं्यावर 
झालेली टीका, शकवा त्यापूवी साउथबरो सशर्मतीपढुील साि वगैरे सगळाच भाग आठवणीत अभावानेच 
आहे. आठवणी व अनुभवकथन हा आत्र्मचशरत्राचाच िकार आहे. त्यात सत्यकथनाची अपेिा असते. डॉ. 
आंबेडकराचं्या चशरत्रकारानंी शव. रा. प्रशदे याचं्यावर ‘र्मूकनायक’र्मधून झालेली टीका साधार नोंदवली. पण 
शव. रा. प्रशदे यानंी आत्र्मचशरत्र शलशहताना ही टीका अधंारातच ठेवली. आत्र्मचशरत्राचा पशहला भाग त्याचं्या 
हयातीत िशसद्ध झाला. सर्मग्र ‘आत्र्मचशरत्र’ र्मृत्यूनंतर िशसद्ध झाले. रवींद्र शवठ्ठल प्रशदे यांनी ‘र्मार्झ्या 
आठवणींसबंंधी’ शलशहताना शव. रा. प्रशदे याचें उद्गार उधृत केले आहेत; ‘या कार्माला पैसा हे काही कारण 
नव्हते. पैशापेिा आत्र्मीय जाशणवनेे कार्म करण्याची उणीव हेच एक र्महत्त्वाचे कारण आहे. शडिेस्ड क्लासेस 
शर्मशन या संस्थेला र्मार्झ्या र्मनासारखी ऊर्तजतावस्था आली नाही, याला पैसा हे कारण शबलकूल नसून 
आंतशरक तळर्मळीने, स्वाथमत्यागी वृत्तीने कार्म करण्याची उणीव हेच एक र्मोठे कारण आहे’. 
 

म्हणजे ज्याचं्या हातात पुढे शडिेस्ड क्लासेस शर्मशन सूपूदम केले, त्याचं्याजवळ आंतशरक तळर्मळ व 
स्वाथमत्यागी वृत्ती नव्हती, की या शर्मशनर्मधील शव. रा. प्रशदे याचं्या सहकाऱ्यारं्मध्येच या गुणाचंा अभाव होता. 
या िश्नाचे उत्तर काहीही शर्मळाले तरी, डॉ. आबंेडकरानंी ज्या कारणाकशरता व ज्या िकारची टीका केली 
तसेच डॉ. आबंेडकराचं्या गैरहजेरीत घोलप याचं्या कारकीदीत ‘र्मूकनायक’र्मध्ये जी टीका झाली 
त्याशवषयी शव. रा. प्रशदे यानंी फारशा तीव्र िशतशिया आठवणींच्या रूपाने व्यक्त केल्या नाहीत, टीकेचे 
खंडन नाही अथवा स्वतःचे काही सर्मथमन नाही याचे जरा आश्चयमच वाटते; कदाशचत त्याचं्या उदार 
धर्ममवृत्तीला तसे करणे अनुरूप वाटले नसाव.े 
 

“ज्याचं्यासाठी र्मी शजवाचे रान केले व घरादाराचे रान केले तेच र्मार्झ्यावर असंतुि होते, कारण 
काय तर आता र्मोठर्मोठ्या इर्मारती होऊ लागल्या, देशभर स्वराज्याची भाषा चालू लागली, र्मग ह्या 
शर्मशनर्मध्ये अस्पशृ्यानंा स्वराज्य का शर्मळू नये?” असे शव. रा. प्रशदे सर्मजंसपणे शलशहतात; म्हणजे शडिेस्ड 
क्लासेस शर्मशन हे अस्पृश्याचं्या उद्धारासाठी होते. तेव्हा ते अस्पृश्याचं्याच हाती असाव ेअसे काही अस्पृश्य 
सर्माजसेवकानंा वाटत होते. त्याचे सर्मथमनच शव. रा. प्रशदे यानंी केले. २ एशिल १९२३ च्या ‘केसरी’त व २९ 
र्माचमच्या ‘ज्ञानिकाशा’त त्यानंी शनवदेन िशसद्ध केले. अस्पृश्यारं्मध्ये जागृती होत असल्याचे सर्माधान व्यक्त 
करून अस्पशृ्य पुढाऱ्यानंी शर्मशनचे कार्म आपल्यावर घ्याव े अशी नम्र सूचना त्यात केली. स्वराज्यवादी 
इंग्रजाकंडे जी र्मागणी करीत आहेत, तीच र्मागणी अस्पृश्य करीत आहेत असेही शनवदेनात म्हटले आहे. 
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अस्पृश्यता-शनवारणाचे कायम शर्मशनबाहेरील लोक करू लागले आहेत त्याचं्याशी सहकायम घडवनू आणाव े
असेही त्या शनवदेनात म्हटले आहे. डॉ. आंबेडकरानंी नागपूरच्या पशरषदेत, ‘आपण आपल्या पायावर उभे 
राशहले पाशहजे’ असा शदलेला आदेश आशण त्यानंतर त्याचं्याशवरुद्ध र्माजलेले शवरोधाचे काहूर याचा 
र्मनस्ताप सहन करीत असतानाच शव. रा. प्रशदे यानंी १५-४-१९२३ च्या सवमसाधारण सभेत शर्मशनची पुणे 
शाखा, शतचे रु्मख्य अशधकार व कायम अस्पृश्य पुढाऱ्याचं्या हाती शदले. र्मातृसंस्थेने या पनुघमटनेस र्मान्यता 
शदली नाही. तीव्र शनषेध व्यक्त केला. वतमर्मानपत्रात वाद झाला. या वादाचा तपशील देण्याचेही ‘आठवणी व 
अनुभवा’त टाळले असे शदसते. 
 

डॉ. आंबेडकर १४ एशिल १९२३ रोजी लंडनहून रंु्मबईस परत आले आशण १५ एशिल १९२३ रोजी 
शव. रा. प्रशदे यानंी शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनच्या कायातून स्वचे्छाशनवृत्ती पत्करली. लंडनला जाण्यापूवी डॉ. 
आंबेडकर हेच खरे दशलताचें एकरे्मव नेते ही शक्यता व संभाव्यता नर्माण झाली होती. ते लंडनहून परतले 
आशण शव. रा. प्रशदे यानंी आपले अस्पशृ्याचें नेतेपणच सपंुिात आणले व डॉ. आंबेडकराचें एकरे्मव नेतृत्व 
अधोरेशखत केले. २०-७-१९२४ रोजी ‘बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी सभा’ स्थापन झाली आशण अस्पृश्यता-
शनवारणाचे व दशलत चळवळीचे ‘आंबेडकर युग’ खऱ्या अथाने सुरू झाले. 
 

अस्पृश्याचं्या सवांगीण चळवळीची धुरा वाहू शकेल अशी एक संस्था स्थापन करणे डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरानंा इि वाटले. सभेची स्थापना झाल्यानंतर एक शवनंतीपत्र िशसद्ध करण्यात आले. सोशल 
सस्व्हमस लीग, सेवासदन, र्मशहला शवद्यालय इत्यादी ससं्थाचं्या अपुरेपणाशवषयी व र्मयादाशंवषयी त्यात नोंद 
आहे. परंतु रंु्मबई इलाख्यातच ज्या संस्थेच्या अनेक शाखा होत्या व ज्या संस्थेिारे काहीएक सार्माशजक कायम 
झाले होते, त्या शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनचा नार्मोल्लेखही शवनंतीपत्रात नाही याचे आश्चयमच वाटते. इतर 
संस्था अस्स्तत्वात असताना पुनः एका संस्थेची आवश्यकता का भासली याची कारणर्मीर्मासंा डॉ. 
आंबेडकराचं्या चशरत्रकारानंी केली आहे. (धनंजय कीर, ‘डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर’ पृष्ठ ५८ ते ६१). शव. 
रा. प्रशदे याचं्या कायाचा गौरवपर उल्लेख करणारे एकच वाक्य त्यात आहे. सावरकर आशण गाधंी याचं्या 
कायाचा ऊहापोह आहे. आईच्या आशण दाईच्या िेर्मात ते अंतर असते तेच गाधंी-सावरकर आशण आबंेडकर 
याचं्यात आहे, असा अशभिायही त्यात आहे. चशरत्रकाराचें शनदान असे की, र्महात्र्मा जोशतबा फुले 
याचं्यानंतर अस्पृश्याचं्या र्मनात आत्र्मोन्नतीचा उजेड कोणीही पाडू शकला नाही. स्वाशभर्मान, स्वावलंबन व 
आत्र्मोद्धार ही शत्रसूत्री देऊन डॉ. आबंेडकरानंी अस्पृश्याचं्या हृदयात हा उजेड पाडला. शशका, संघशटत व्हा 
आशण संघषम करा (Educate, Organise and Agitate) हे बशहष्ट्कृतशहतकाशरणी सभेचे िीदवाक्य डॉ. 
आंबेडकरानंी शनशश्चत केले होते. शव. रा. प्रशदे यानंी अशी संघषाची भशूर्मका घेतली नव्हती हे खरे, परंतु 
आत्र्मोन्नतीचा उजेड पडण्यापूवी आशण स्वाशभर्मान, स्वावलंबन व आत्र्मोद्धाराची सतकम  जाणीव होण्यापूवी 
अस्पृश्यारं्मध्ये जागृती येणे आवश्यक होते. र्म. फुल्यानंंतर त्याचं्या चळवळीची व्यापकता व सवकंषता 
ओसरली. ती शटकशवण्याचा ियत्न शव. रा. प्रशदे यानंी केला. अस्पृश्यता-शनवारणासाठी र्म. जोशतराव 
फुल्यानंंतर संघशटत असा पशहला ियत्न शव. रा. प्रशदे यानंीच केला. त्याचं्या यशापयशाची कारणर्मीर्मासंा व 
शचशकत्सा हा स्वतंत्र शवषय होईल. शिशटशाचं्या राजवटीत जे स्स्थत्यतंर झाले, शिैशणक युग सुरू झाले. 
सर्माजसुधारणेचे व धर्ममसुधारणेचे वारे वाहू लागले. त्यारु्मळे नव्या जागृतीला िारंभ झाला. िबोधनाला 
अनुरूप असा तो काळ होता. म्हणून र्म. जोशतबा फुले यानंा शूद्राशतशदू्राचं्या हृदयात आत्र्मोन्नतीचा उजेड 
पाडण्याचे कायम करता येणे शक्य झाले. एकोशणसाव्या शतकाच्या अखेरीस आशण शवशषेतः शवसाव्या 
शतकाच्या िारंभापासूनच सर्माजसुधारणापेंिाही राजकीय सुधारणावंर अशधक भर शदला जाऊ लागला. 
राजकीय स्वातंत्र्याची चळवळ अशधक जोर्म धरू लागली. र्मवाळापेंिा जहाल राष्ट्रवाद्याचें वचमस्व वाढू 
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लागले आशण अस्पशृ्योद्धाराचा, अस्पृश्यताशनवारणाचा िश्न र्मागे पडत चालला. अशा वळेी हाच िश्न 
घेऊन शव. रा. प्रशदे यानंी सार्माशजक कायाला िारंभ केला. या िश्नाला त्यानंी राष्ट्रीय स्वरूप शदले. वस्तुतः 
हा जोशतबाचं्या कायाचा शवस्तार होता. जोशतबाचें कायम र्महाराष्ट्रापुरते सीशर्मत होते. शव. रा. प्रशदे यानंी 
सर्माजसुधारणा व अस्पृश्यता-शनवारण हे िश्न राष्ट्रीय स्तरावर आणले. त्यारु्मळे ‘अस्पृश्या’ंर्मध्ये जागृती तर 
होऊ लागलीच, पण त्याहीपेिा सवणम प्रहदंूचे आशण सवणम प्रहदंूचे वचमस्व असलेल्या राजकीय पक्ष्याचें लि 
अस्पृश्यता-शनवारणाच्या िश्नाकडे वधेले. काँगे्रसच्या कायमिर्म पशत्रकेवर अस्पृश्यता-शनवारणाचा िश्न 
आला आशण १९२३ च्या सुर्मारास झाली प्रहदू र्महासभेने ह्या िश्नाला िाधान्य शदले. 
 

१९२४ हे वषम भारताच्या इशतहासात र्महत्त्वाचे आहे. सावरकराचंी सुटका होऊन राजकीय 
चळवळीत भाग घ्यायचा नाही, या अटीवर त्यानंी सार्माशजक कायाला आरंभ केला. अस्पृश्यता-शनवारणाला 
त्यानंी िाधान्य. शदले. शखलापत चळवळीत गंुतलेले र्म. गाधंीही तुरंुगवासातून सुटले आशण त्यानंी 
अस्पृश्यता-शनवारणाच्या कायाला आरंभ केला. याच वषी डॉ. आंबेडकरानंी बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी सभा 
स्थापन करून हा िश्न हाती घेतला. अस्पृश्यता-शनवारणाच्या िश्नाला हे जे र्महत्त्व राजकीय 
स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात िाप्त झाले, त्याची पाश्वमभरू्मी शव. रा. प्रशदे याचं्या कायाने शसद्ध झालेली होती. 
 

बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी सभेच्या स्थापनेनंतर िशसद्ध केलेल्या शवनंतीपत्रात डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरानंी बशहष्ट्कृत वगाच्या स्स्थतीचे जे वणमन केले त्या स्स्थतीकडे शव. रा. प्रशदे यानंी यापूवीच राष्ट्राचे 
लि वधेले होते. प्रकबहुना बशहष्ट्कृत भारत हा शब्दही त्यानंी शवशषे िचशलत केला. ते नुसतेच थोर 
सर्माजसुधारक नव्हते, तर शवचारवतं आशण सशंोधकही होते. र्मानववशंशास्त्र, सर्माजशास्त्र व इशतहासशास्त्र 
यातं त्यानंी र्मौशलक भर घातली आहे. शव. रा. प्रशदे यानंी बौद्ध धर्माचा सखोल अभ्यास केला होता. बौद्ध 
धर्मात जाशतभेदाचे शनवारण शभिूपुरतेच झाले. गृहस्थ जीवनात अस्पृश्यता पाळली जात होती असा शनष्ट्कषम 
त्यानंी काढला. िाह्मो धर्माने शशफारस केलेल्या सर्माजव्यवस्थेची जोड बौद्ध धर्माला द्यायला हवी असे 
त्याचें र्मत होते. ितापचंद्र रु्मझुर्मदार या िाह्मोधर्मम िचारकाने र्मंगलोरर्मध्ये कायम केले आशण शबल्लवाचंी 
अस्पृश्यतेतून रु्मक्तता झाली. बंगालर्मधील नार्मशूद्रानंाही अस्पृश्यता नाहीशी करण्यात यश आले. १९२७ 
र्मध्ये त्यानंी बर्माचा िवास केला. तेथे बौद्धाचंा जाशतशवरशहत सर्माज त्यानंी बशघतला; म्हणून र्मद्रास येथे 
नरसू लक्ष्र्मी यानंा काशलकत येथे र्मंजरी रार्मय्या यानंा अस्पृश्यारं्मध्ये बौद्ध धर्माचा िसार करण्यास उते्तजन 
शदले. ‘भारतीय अस्पृश्यतेच्या िश्ना’चा सर्माजशास्त्रीय व र्मानवशास्त्रीय शचशकत्सक अभ्यास करताना 
अस्पृश्य र्मंडळी ही पूवाश्रर्मीची बदु्ध असली पाशहजेत हा नवीन शोध त्यानंी लावला. हाच धागा पकडून डॉ. 
आंबेडकरानंी ‘शूद्र कोण होते?’ या गं्रथात अस्पशृ्य हे पूवाश्रर्मीचे बदु्धधर्मीय होते, हे साधार, सुस्पिपणे व 
शवस्तारपूवमक र्माडंले. 
 

१९०६ ते १९३५ या कालखंडात शव. रा. प्रशदे यानंी ‘केसरी’, ‘शवशवध ज्ञान शवस्तार’, ‘रत्नाकर’, 
‘शकलोस्कर’, ‘शवजय र्मराठा’ इत्यादी शनयतकाशलकातूंन शवपुल लेखन केले. भारतीय संस्कृतीवर आयमपूवम 
संस्कृतीचा सखोल असा ठसा आहे हे त्यानंी दाखवनू शदले. भारतीय सर्माज आशण संस्कृती आयमपूवम 
जीवनाचे िवाह घेऊन आपले सातत्य ठेवनू आहे, असे िशतपादन कर्ममवीर करीत होते. योग आशण भक्ती ही 
जीवनर्मूल्ये आयमपूवम संस्कृतीतून आली आहेत आशण ज्ञान व कर्मम ही जीवनर्मूल्ये आयम संस्कृतीतून आली 
आहेत हे त्यानंी पुराव े देऊन शसद्ध केले. आजचे अस्पशृ्य व र्मराठे हे र्मूळचे एकाच वशंातले होते असा 
धक्कादायक वाटणारा शवचार त्यानंी ‘बशहष्ट्कृत भारत’ या लेखात र्माडंला. अस्पृश्यता ही आयमपूवम 
संस्कृतीतून आली असली पाशहजे हा र्मूलगार्मी शवचार त्यानंी र्माडंला. िश्नाच्या रु्मळात जाऊन शववचेन 
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करणारे र्मूलगार्मी शवचार, व्यापक दृिी, सडेतोड पण संयर्मी टीकापद्धती ही र्महषी शव. रा. प्रशदे याचंी 
वैशशष्ट्ये होती. 
 

शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनचे कायम करीत असतानाच शव. रा. प्रशदे असे संशोधनपर वैचाशरक लेखन 
करीत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही दशलताचंी आंदोलने संघशटत करीत असताना संशोधनपर 
वैचाशरक लेखन करीत होते. वैचाशरक लेखनािारे ित्यि सार्माशजक कायाला शवधायक व रचनात्र्मक 
स्वरूप देण्याचा त्याचंा ियत्न होता. काळारार्म र्मशंदर िवशेाचा सत्याग्रह व आंदोलन यशस्वी झाले नसेल, 
पण त्या अनुषंगाने डॉ. आबंडेकरानंी केलेले वैचाशरक लेखन आजही सर्माजिबोधनाच्या दृिीने र्महत्त्वाचे 
ठरते. 
 

र्मंशदर िवशेासारख्या र्मागाने अस्पृश्यतेचा िश्न सुटेल असा डॉ. आंबेडकरानंी कधीच र्मानले नाही. 
शनषेधाचा ितीकात्र्मक र्मागम म्हणून त्यानंी त्याचा काही काळ अवलंब केला. शव. रा. प्रशदे यानंाही रं्मशदर 
िवशे, पाणवठे व सावमजशनक जागा खुल्या करणे वगरेै र्मागम वरवरच्या र्मलर्मपट्टीसारखेच वाटत होते. 
इतकेच नव्हे तर धर्मांतराने अस्पृश्यता नाहीशी होईल यावर त्याचंा शवश्वास नव्हता. तसेच शुद्धीकरणाने हा 
िश्न सुटेल प्रकवा शुद्धीकरणारु्मळे उच्चनीच भेद नाहीसा होईल; यावरही शव. रा. प्रशदे याचंा शवश्वास नव्हता. 
स्वार्मी श्रद्धानंदानंी अनेक धर्मांतशरत अस्पृश्यानंा शुद्ध करून घेण्याचा उपिर्म केला, तेव्हा शव. रा. प्रशदे 
यानंी आपली र्मते त्याचं्याजवळ व्यक्त केली होती. 
 

आतापयंत अस्पृश्याचंी सार्माशजक, धार्तर्मक व राजकीय बाबतीत झालेली उन्नती अशधक दृढतर 
करण्याच्या दृिीने िाह्मो सर्माज, आयम सर्माज, शडिेस्ड क्लासेस शर्मशन, सोशल सस्व्हमस लीग इत्यादी 
संस्थानंी एकशत्रतपणे, सुसंघशटतपणे व शनयोजनबद्ध रचनात्र्मक कायमिर्मािारे ियत्न करण्याची गरज 
आहे, असे त्यानंी सुचशवले होते. या रचनात्र्मक कायमिर्मात अशनवायम शशिण, व्यवसाय उपलब्धता, उदार 
प्रहदू धर्माची शशकवण, नैशतक पातळीत सुधारणा, वैद्यकीय र्मदत व रुग्णालये इत्यादींना िाधान्य हव.े 
अशनि सार्माशजक रूढी टाकून देण्यास अस्पशृ्यानंा उते्तजन द्याव ेअशीही त्याचंी भशूर्मका होती. 
 

अशा रचनात्र्मक कायमिर्मानंा डॉ. आंबेडकराचंा तत्त्वतः शवरोध नव्हता. बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी 
सभेने अस्पृश्यासंाठी काय काय करायला हव े ते त्यानंी शवस्तृतपणे शनशश्चत केले होते. त्यात वरीलपैकी 
बऱ्याच गोिी या ना त्या स्वरूपात अंतभूमत आहेत. परंतु बहुतेक इतर संस्था सवणांनी चालशवलेल्या आहेत 
आशण सवणांच्या हाती अस्पशृ्याचें भशवतव्य सोपशवणे इि नाही, अस्पृश्याचं्या नेतृत्वाखाली अस्पशृ्यानंीच 
संघशटतपणे अस्पृश्यतेशवरुद्ध लढा शदला पाशहजे या शनष्ट्कषावर डॉ. आंबेडकर ठार्म होते. त्याचिर्माणे उदार 
धर्माची, उदार प्रहदूधर्माची शशकवण अस्पृश्यानंा देणे म्हणजे वणाश्रर्म धर्माला र्मान्यता देणे, याशवषयीही 
त्याचं्या र्मनात कोणताच संदेह नव्हता. प्रहदू धर्मातल्या ज्या गोिी त्यानंा र्मान्य नव्हत्या, त्याचंा त्यानंी शनषेध 
केला. प्रहदू सर्माजातून त्यानंा शवभक्त व्हायचे नव्हते म्हणून आपल्याला िॉटेस्टंट प्रहदू म्हणाव े असाही 
आग्रह त्यानंी धरला होता. जाशतव्यवस्था नि करून प्रहदू धर्मात सुधारणा व्हावी असे त्यानंा वाटत होते. 
परंतु अशा िकारची सुधारणा घडवनू आणण्यास प्रहदंूची र्मानशसकता अनुरूप नाही याशवषयी त्याचंी खात्री 
झाली, तेव्हा त्यानंी धर्मांतराचा शनणमय घेतला. धर्मांतरारु्मळे धर्मांतशरत अस्पृश्य सर्माजव्यवस्थेच्या दास्यातून 
रु्मक्त होतील, र्मात्र सवणम प्रहदू सर्माजातील अस्पृश्यता नाहीशी होईलच असा भ्रर्म त्यानंी बाळगला नाही. 
आर्मूलाग्र सर्माजपशरवतमनासाठी जाशतभेदाशवरुद्ध लढा द्यावा लागेल याशवषयी त्यानंा संदेह नव्हता. 
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शव. रा. प्रशदे यानंाही सर्माज सुधारावा असे वाटत होते. म्हणून अस्पृश्यता शनवारण्याच्या 
कायाव्यशतशरक्त त्यानंी इतरही सार्माशजक कायम केले. रु्मरळीची चाल बंद व्हावी यासाठी ियत्न केले. या 
कार्मासाठी रंु्मबईस १९०७ र्मध्ये एक संस्था स्थापन केली १९११ र्मध्ये रु्मरळी-िशतबधंक पशरषद भरशवली. 
शस्त्रयाचं्या शशिणाबद्दल त्यानंा आस्था होती. १९१९ र्मध्ये पुणे नगरपाशलकेने केवळ रु्मलासंाठी सक्तीच्या 
िाथशर्मक शशिणाची योजना तयार केली होती. पण रु्मलींनाही सक्तीचे शशिण असाव ेयासाठी लोकर्मान्य 
शटळकाचं्या शवरोधात जाऊन त्यानंी चळवळ केली. १९२३ र्मध्ये ते शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनच्या कायातून 
रु्मक्त झाले तरी त्याचें सार्माशजक कायम सुरूच होते. १९२५ नंतर शतेकऱ्याचं्या अनेक पशरषदातं भाग घेऊन 
शतेकरी चळवळीला त्यानंी र्मागमदशमन केले. 
 

जाशतव्यवस्थेच्या शनर्मूमलनासाठी डॉ. आबंेडकरानंी संघषाची भशूर्मका घेतली; तशी भशूर्मका शव. रा. 
प्रशदे यानंी घेतली नाही. पण ते जातीयेतच्या शवरुद्धच होते. इ. स. १९१७ र्मध्ये सवम िाह्मणेतरानंा एकत्र 
आणण्याचा ियत्न होऊ लागला, तेव्हा ही गोि राष्ट्रीय ऐक्याला शवघातक आहे असे आपले र्मत त्यानंी 
जाहीरपणे र्माडंले. राष्ट्रीय िवाहापासून र्मराठा सर्माज बाजूला पडू लागला तेव्हा त्यानंी राष्ट्रीय र्मराठा संघ 
स्थापन केला. पण र्मराठा सर्माजाच्या शहताची काळजी न करता शव. रा. प्रशदे र्महारर्मागंाचं्या सुधारणांकडे 
लि देतात म्हणून आशण ते िाथमना सर्माजाचे कायम करतात म्हणनू त्याचंा शनषेध करण्यात आला. इतकेच 
काय पण र्मराठा स्वराज्य सघं स्थापन केला म्हणनू त्यानंा धर्मकीवजा पते्रही पाठशवण्यात आली. ‘शचत्रर्मय-
जगत’ र्मध्ये (जानेवारी १९२३) र्महादेव राजारार्म बोडसे यानंी शव. रा. प्रशदे याचं्यावर खरर्मरीत टीका 
करणारा लेख शलशहला. र्मागासवगाचा कैवार घेण्यासाठी त्यानंी १९२० र्मध्ये पुण्याहून कायदे कौस्न्सलची 
शनवडणूक लढशवली, तेव्हा राखीव जागेवरून न लढवता सवमसार्मान्य र्मतदारसंघातून लढशवली. त्यात 
पराभतू झाले. पण राखीव जागेला त्याचंा तत्त्वतः शवरोध होता. िाह्मणेत्तर पिाला सतत राखीव जागा 
शर्मळाल्या होत्या आशण पुण्याची राखीव जागा प्रशद्यानंी लढवावी असे शाहू र्महाराजानंीच सुचशवले होते. 
तरीही प्रशद्यानंी नकार शदला. 
 

डॉ. आंबेडकरानंीच शव. रा. प्रशदे याचं्यावर टीका केली असे नाही. अनेकाचं्या टीकेचे ते लक्ष्य 
बनले होते. १९२१ नंतर राष्ट्रवादी व सुधारणावादी शव. रा. प्रशदे याचंी लोकशियता कर्मी होऊ लागली 
होती. राजकीय चळवळीत त्याचंी राष्ट्रवाद्याशंी हातशर्मळवणी होती, म्हणून र्मवाळातं (Liberal) ते अशिय 
झाले. अशनवायम शशिणाच्या संबंधात शटळकाचं्या सनातनी वृत्तीला शवरोध केला म्हणून शटळकपिीय 
राष्ट्रवादी र्मंडळींत ते अशिय झाले. राष्ट्रीय ऐक्य आशण राष्ट्रवाद याचें सतत सर्मथमन केल्यारु्मळे र्मराठा 
सर्माजातही ते अशिय झाले; अस्पृश्यता-शनवारणाच्या िश्नात अशधक लि घालतात म्हणून िाथमना 
सर्माजातही ते अशिय झाले; आशण ज्या अस्पृश्याचं्या उद्धारासाठी ते झटले त्याचं्यातही ते अशिय झाले. 
अस्पृश्याचं्या स्वतंत्र िशतशनशधत्वाला त्यानंी शवरोध केला आशण रोष ओढवनू घेतला. उदारर्मतवादी सवणम 
प्रहदूच अस्पृश्यता-शनवारण करू शकतील अशा शनष्ठेरु्मळे सवणम प्रहदंूचेच ते शहतरिक आहेत असा सर्मज दृढ 
होत गेल्यारु्मळे अस्पृश्यातंही ते अशिय होत गेले. ज्या शनराशश्रतासंाठी त्यानंी शर्मशन सुरू केले त्या 
शनराशश्रताचंा त्यानंी द्रोह केला, अशीच अस्पृश्याचंी भावना झाली. १९२४ इतकेच १९२० साल र्महत्त्वाचे; 
कारण शव. रा. प्रशदे याचें अस्पृश्योद्धाराचे नेतृत्व संपुिात आल्याची नादंी नागपूर पशरषदेत झाली. राखीव 
जागेच्या शवरोधात त्यानंी शाहू र्महाराजाचंा रोष ओढवनू घेतला होता आशण अस्पशृ्याचं्या िशतशनधीबाबत, 
डॉ. आंबेडकराचंा रोष ओढवनू घेतला होता. पशरषदेत अशवश्वासाचा ठराव येणार याची कुणकुण शव. रा. 
प्रशदे यानंा होती. हा ठराव हाणनू पाडावा म्हणनू त्यानंी बागपे्रनगही केले. वऱ्हाड िातंातील ५० रु्मले 
बोशडंगात घेतो, पण शर्मशनशवरुद्धचा अशवश्वासाचा ठराव हाणनू पाडा असे गवईनंा पटवनू पाठशवले. पण 
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ठराव पास झालाच. शर्मशनने सरकारला जे शनवदेन पाठशवले होते ते ‘टाइम्स’ र्मध्ये िशसद्ध झाले होते. तो 
अंकच सादर करण्यात आला. शनवदेन वाचनू दाखशवण्यात आले. कौस्न्सलात अस्पृश्याचें िशतशनधी 
बशहष्ट्कृतेतर वगाने (म्हणजे सवणांनी) शनवडून द्याव ेअशी शशफारस शर्मशनने केली. त्यारु्मळे शर्मशनवरचा व 
शव. रा. प्रशदे याचं्यावरचा शवश्वासच उडाला. जे अस्पृश्य आंबेडकराचं्या शवरुद्ध पिात होते ते 
आंबेडकराकंडे वळले आशण अस्पृश्याचें शहतशत्रू उघडे पडले. 
 

थोराचं्याही हातून अशी एखादी चूक घडते की ती त्यानंाच भोवते. शव. रा. प्रशदे यानंी त्या वळेी 
अस्पृश्याचं्या िशतशनशधत्वाच्या िश्नाबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंा पाप्रठबा द्यायला हवा होता. पण ते 
राष्ट्रवाद्याचं्या बाजूने उभे राशहले. अशवश्वासाचा ठराव पास होणे ही नारु्मष्ट्कीच होती. शडिेस्ड क्लासेस 
शर्मशनर्मधील अस्पृश्य कायमकत्यांकडून नंतर स्वायत्ततेची र्मागणी होऊ लागली. शव. रा. प्रशदे यानंी ती 
शनर्मटूपणे र्मान्य केली. 
 

शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनर्मधून शव. रा. प्रशदे सन्र्मानाने शनवृत्त झाले. ससं्थेच्या कायमकत्यांनी सूशचत 
केले होते की त्यानंी शवश्वस्त म्हणून राहाव;े पण त्यानंी तेही नाकारले. िाह्मणेतर पुढाऱ्यानंी त्याचं्या 
कायाचा गौरव केला व त्यानंा कर्ममवीर ही उपाधी जोडली. पण अस्पृश्यता-शनवारणाचे कार्म त्यानंी 
अध्यावरच सोडल्यासारखे झाले. एका अथी हा त्याचंा पराभव होता. अस्पृश्यासंाठी असलेली संस्था 
अस्पृश्यानंीच चालवावी; कारण त्याचं्यात पुरेशी जागृती आलेली आहे असे वाटले म्हणून ते स्वचे्छेने बाहेर 
पडले असे सर्मथमन शदले ते लंगडेच वाटले. कारण वस्तुस्स्थती अशी होती की, शाहू र्महाराजाचं्या 
अध्यितेखाली झालेल्या पशरषदेतच त्याचं्यावर व शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनवर अशवश्वासाचा ठराव संर्मत 
झाला होता. अशा पशरस्स्थतीत ते संस्थेत राशहले असते तर त्यानंा शवरोधच होत गेला असता. इर्मारतीचा 
कोनशशला सर्मारंभ ५ सप्टेंबर १९२१ रोजी म्हैसूरचे युवराज सर काशंतरव नरप्रसहराज वाशडयार याचं्या 
अध्यितेखाली झाला. त्याचवळेी शव. रा. प्रशदे यानंी खास गुप्त बैठकीची व्यवस्था केली होती. त्या 
बैठकीला कोणीही स्पशृ्य हजर नव्हता. अस्पृश्याचं्या तिारी, र्मागण्या व सूचना युवराजाचं्या कानावर 
घालाव्यात. िाजंळपणाने अस्पृश्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर युवराजानंी त्यानंा योग्य वाटेल तो शनणमय 
वतमर्मानपत्रातून जाहीर करावा अशी शवनंती करण्यात आली. पण अस्पशृ्याचंा शवरोध जागच्या जागी शवरला 
आशण जाहीर करण्यासारखे काही नाही, सवम ठाकठीक आहे असे युवराज म्हणाले; हे शव. रा. प्रशदे यानंी 
आपल्या ‘आठवणी व अनुभवा’त नोंदवनू ठेवले आहे; र्मग संस्थेतून बाहेर पडण्याचे कारण काय? इर्मारतीचे 
कार्म पूणम होईपयंत संस्था त्यानंा सोडायला तयार नव्हती. कार्म पूणम झाले आशण राजीनार्मा देऊन ते बाहेर 
पडले. शर्मशनशी असलेला शजव्हाळ्याचा संबधं त्यानंी तोडला आशण कलकत्त्याच्या िाह्मो सर्माजाचे 
र्महाराष्ट्रातील िशतशनधी म्हणून ते कार्म करू लागले. 
 

नागपूरच्या पशरषदेत अशवश्वासाच्या ठरावाची नादंी झाली. आशण ‘टाईम्स’र्मधील शनवदेनाचा पुरावा 
देऊन डॉ. आबंेडकरानंी शव. रा. प्रशदे व त्याचं्या शर्मशनने अस्पृश्याशंी द्रोह केला, त्याचंा शवश्वासघात केला 
असे शसद्धच केले आशण ते लंडनला गेले. तीन वषांनंतर परत आले आशण अस्पृश्यता-शनवारणाच्या 
सार्माशजक कायाच्या रंगरं्मचावर त्यानंी खंबीरपणे पावले टाकीत िवशे केला. पडदा उघडलेलाच होता. 
शर्मशनर्मध्ये स्वायत्ततेची र्मागणी जोर धरत होती. शव. रा. प्रशदे याचें शवरोधक असलेल्या िाह्मणेतर 
पुढाऱ्यानंी प्रशद्याचं्या सहकाऱ्यानंाच वगळून अस्पृश्योद्धारक र्मंडळी स्थापन केली होती. अस्पृश्यातंील 
असंतुि प्रशद्याचं्या शवरोधात संघशटत होत होते. अशा पशरस्स्थतीत पणु्याच्या शर्मशनची पुनरमचना न करता शव. 
रा. प्रशदे आपल्या पदावरच राशहले असते, तर शवरोधाचे नाय कदाशचत रंगले असते. पण त्यानंा शवरोधाचे 
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नाय नको होते. अस्पशृ्यता-शनवारणाचा िश्न सुटायला हवा होता. सर्माजकारण, राजकारण, जुन्या 
धर्माचे आचरण, परंपरेचे पालन इत्यादींरु्मळे अस्पृश्यता-शनवारणाचा िश्न गंुतागंुतीचा होत चालला, हे शव. 
रा. प्रशदे यानंा जाणवले होते. ‘केसरी’ व ‘ज्ञानिकाश’र्मधील लेखात त्यानंी जे शनवदेन िशसद्ध केले 
त्यावरूनच हे लिात येते. सगळ्याच बाजंूनी त्याचं्याशवरुद्ध शवरोधाचे काहूर र्माजले होते. या शवरोधाला 
तोंड देणे शक्यच नव्हते, म्हणून संस्थेतून शनवृत्त होणे त्यानंा इि वाटले. 
 

शडिेस्ड क्लासेस शर्मशनर्मधून शनवृत्त झाले आशण िाह्मो सर्माजाचे कायम करू लागले तरी त्याचंी 
ताशत्त्वक भशूर्मका बदलली नव्हती. जातीय शनवाड्यानुसार अस्पृश्यानंा स्वतंत्र र्मतदारसंघ शर्मळणारा होता, 
त्याला त्यानंी शवरोधच केला आशण र्म. गाधंींचे िाण वाचणे र्महत्त्वाचे म्हणनू शवेटी नाइलाजास्तव डॉ. 
आंबेडकरानंा ‘पुणे करार’ र्मान्य करावा लागला. त्यारु्मळे डॉ. आंबेडकराचें सर्माधान झाले नाही. पण ‘पुणे 
करारा’रु्मळे शव. रा. प्रशदे याचें सर्माधान झाले. का? तर प्रहदू सर्माजात फूट पडण्याचे संकट टळले. 
अस्पृश्य वगाने प्रहदू सर्माजाशी अशवभक्त म्हणूनच राहाव ेही भशूर्मका प्रशद्यानंी शवेटपयंत सोडली नाही आशण 
अस्पृश्याचंा कायर्मचा रोष त्यानंी पत्करला. 
 

थोर र्माणसाकंडून त्यालाच भोवणारी चूक घडते आशण त्यातून होणारा पराभव पत्करण्याची त्याचंी 
र्मानशसक तयारीही असते. त्यारु्मळे त्याचंी सर्मर्तपत कहाणी करुण बनते. 
 

भारतीय अस्पृश्यतेच्या शवरुद्ध झालेल्या लढ्याची गाथा (Saga) जेव्हा शलशहली जाईल, तेव्हा डॉ. 
आंबेडकर िाशंतकारी, परािर्मी व धीरोदत्त नायक म्हणून झळकतील; आशण धीरोदत्त नायकाचे सवम गुण 
अंगी असूनही आपल्याच चुकीरु्मळे पराभतू झालेल्या धीरोदत्त शोकात्र्म नायकासारखे शव. रा. प्रशदे 
वाटतील. 
 

या शोकात्र्म नायकाला शवेटी शनयतीने शवकलागं केले. १९३५ च्या सुर्मारास त्यानंा अधांगवायूचा 
झटका आला आशण त्याच सुर्मारास डॉ. आंबेडकरानंी जाहीरपणे साशंगतले, “प्रहदू म्हणून र्मी जन्र्माला 
आलो तरी प्रहदू म्हणनू र्मरणार नाही.” 
 

अखेरची वष े शव. रा. प्रशदे यानंा शनराशते घालवावी लागली. डॉ. आंबेडकरही अखेरच्या काही 
वषात शारीशरक व्याधींनी ग्रस्त होते. पण ते शनराश झाले नाहीत. प्रहदू सर्माजात व प्रहदू धर्मात राहून 
दशलतानंा दास्यरु्मक्त होता येणार नाही याशवषयी त्याचंी खात्री झाली; आशण प्रहदू सर्माजाचा, प्रहदू धर्माचा 
त्यानंी त्याग केला. अखेरच्या काही वषांत ते बुद्धाशीच एकरूप होत गेले आशण बदु्धाच्या धम्र्मात त्यानंी 
अस्पृश्यानंा रु्मक्तीचा र्मागम दाखवला. शव. रा. प्रशदे अस्पृश्योद्धारक म्हणून पराभतू झाले आशण डॉ. 
आंबेडकर दशलताचें रु्मस्क्तदाते झाले. इतकेच नव्हे तर बुद्धाने साशंगतलेल्या सर्मता, स्वातंत्र्य व बंधुता या 
तत्त्वावंर आधाशरत िज्ञा, करुणा व शील याचंी जोपासना करणाऱ्या ‘र्मानवताधर्मा’च्या अनुसरणातच 
भारतीयाचें शहत आहे, असा ठार्म शनवाळा देऊन गेले. 
 

भारतीय राजकारण असे की, शव. रा. प्रशदे याचंी नोंद शनष्ठावतं राष्ट्रवादी म्हणनू झाली आशण 
दशलताचें िश्न सोडवताना सतत राष्ट्राचाही शवचार करणाऱ्या डॉ. आंबेडकराचंी नोंद राष्ट्रद्रोही म्हणनूच 
झाली. 
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पण इशतहासानेच आता राजकारणाची चकू सुधारली. भारतरत्न डॉ. आंबेडकर हे आता राष्ट्रीय 
व्यस्क्तर्मत्त्व र्मानले जाऊ लागले. 
 

♦♦ 
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डॉ. म. दा. नलावडे : शशिण : एर्म. ए. पीएच. डी. पणेु शवद्यापीठातील इशतहास शवभागात िपाठक आशण नंतर कुल सशचव. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरानंी स्थापन केलेल्या शर्मप्रलद र्महाशवद्यालयात र्महाशवद्यालयीन शशिण. िारंभी शशवाजी शवद्यापीठात िपाठक म्हणून अध्यापन. ‘राजषी शाहू 
र्महाराज-एक सर्माजिाशंतकारक’ या शवषयावर पीएच. डी. शिैशणक व सार्माशजक िेत्रात शवशषे कायम. राष्ट्रीय आशण आंतरराष्ट्रीय पशरसवंादारं्मध्ये 
शोधशनबंध सादर. ‘शनवाण याते्रचा पशथक’ हा गं्रथ िकाशशत. ‘अस्पृश्याचें आर्तथक जीवन’ आशण ‘र्महाराष्ट्रातील सार्माशजक सुधारणेचा इशतहास’ या 
गं्रथाचें सपंादन. 
 
३२ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर आशण स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे दोघेही आधुशनक भारतात गाजलेले थोर 
र्महापुरुष होते. पण त्यावरून त्या दोघाचंी एकरे्मकाशंी तुलना करणे योग्य व्हावे, असे नाही. र्माणूस म्हणनू 
दोन र्माणसातं काही साधम्यम असू शकते आशण ित्येक र्माणसाला जीवनातील अनेकशवध व बरीवाईट 
आव्हाने कधी धोरणात्र्मक, कधी बचावात्र्मक, तर कधी िशतपिाचे सार्मथ्यम पारखून स्वीकारावी व पारही 
पाडावी लागतात. एका र्माणसाच्या आयुष्ट्यातील अशा कृती व उक्ती जशाच्या तशा स्वरूपात दुसऱ्या 
र्माणसाच्या आयुष्ट्यातील तत्सर्म कृती-उक्तींशी जोडता येणार नाहीत. तेच िसंग आशण त्याच व्यक्ती, अशी 
पुनरावृत्ती र्मानवी जीवनात फार असंभवनीय असते. तसेच र्मानवी जीवनातील अशा कृती-उक्ती याचं्या 
पशरभाषा व पशरर्माणेही ठरलेली नसतात; तशी ती ठरशवता येणेही अशक्य आहे. त्यारु्मळे दोन व्यक्तींची-
कतृमत्वान व्यक्तींची एकरे्मकाशंी तुलना करणे न्यायाचे प्रकवा न्याय देणारे ठरेलच, असे नाही. 
 

र्मानवी आकािेंला व शवचारशक्तीला र्मात्र गवसणी घालता येत नाही. म्हणूनच एका व्यक्तीचे 
जीवनकायम दुसऱ्या व्यक्तीच्या जीवनकायाशी पडताळून पाहण्याची र्मानवी इच्छा दडपून टाकता आली 
नाही. िान्सचा नेपोशलयन बोनापाटम व र्महाराष्ट्राचे स्वयभं ूछत्रपती श्री शशवाजी र्महाराज याचंी एकरे्मकाशंी 
तुलना करण्याचा र्मोह र्माणसाला त्यारु्मळेच आवरता आला नाही. वास्तशवक पाहता त्या दोघातं तसे साम्य 
दाखशवणारी पशरस्स्थती नव्हती. तेव्हा याच न्यायाचा शवचार करून प्रकबहुना थोडा शवशाल दृशिकोण 
स्वीकारून, तथा दोन कतृमत्ववान व्यक्तींची एकरे्मकाशंी तुलना करण्याचा र्मानवी व्यवहार लिात घेऊन 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आशण स्वातंत्र्यवीर सावरकर याचंी एकरे्मकाशंी तुलना करणे अिस्तुत 
प्रकवा उशचत सर्मजले जाऊ नये. 
 
सासं्कृणतक वारसा 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व बॅशरस्टर सावरकर भारतात व प्रहदू धर्मात जन्र्मले होते, म्हणून त्या 
दोघाचंा सासं्कृशतक वारसा एकच होता, असे सर्मजणे वस्तुस्स्थतीला धरून होणार नाही. दोन शभन्न 
देशातंील व धर्मांतील दोन र्माणसातं जेवढे अंतर असते. त्याहूनही जास्त अतंर त्या दोघातं आशण त्याचं्या 
सासं्कृशतक वारशारं्मध्ये होते. वशं, धर्मम, देश, भाषा आशण परंपरा या घटकानंी राष्ट्रवादाला खतपाणी 
घातलेले आहे. पण डॉ. आबंेडकर व बॅ. सावरकर याचं्यार्मध्ये हे घटक सासं्कृशतकदृष्ट्या जवळीक साधू 
शकले नाहीत. त्याचं्या अस्पृश्य व िाह्मण सर्माजाचे एकरे्मकाशंी वागण्याचे तंत्र शजत व जेते, गुलार्म व 
र्मालक अशा स्वरूपाचे होते. सर्मान आदशम व िेरणास्थळे संस्कृतीने शनर्माण करावयाची असतात; त्याचं्या 
बाबतीत असे घडलेले नाही. शनत्याच्या र्मानवी व्यवहारातसुध्दा त्या दोघाचं्या जातींचा परस्पराशंी असलेला 
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व्यवहार र्माणसुकीच्या स्वरूपाचा नव्हता. आंबेडकर ज्या शूद्र जातीत जन्र्माला आले होते त्या शदू्रानंा, ब.ॅ 
सावरकर ज्या िाह्मण जातीत जन्र्माला आले होते, त्या िाह्मण जातीने केव्हाही ‘र्माणूस’ म्हणून वागशवले 
नव्हते. ‘र्माणूस’ म्हणून जगू शदले नव्हते. 
 

सावरकरानंा ज्या प्रहदू धर्माचा अशभर्मान होता, त्या धर्माने डॉ. आंबेडकराचं्या शूद्र लोकानंा ‘र्माणसू’ 
म्हणून कायर्मचेच नाकारले होते. एखादा गुन्हेगार शशिा भोगनू झाल्यावर आपल्या रु्मलार्माणसात राहू 
शकतो. जाशतबशहष्ट्कृत झालेला िाह्मणसुध्दा िायशश्चत्त घेऊन पुन्हा उजळ र्माथ्याने िाह्मण म्हणनूच जग ू
शकतो. परंतु हजारो वषम सवणम लोकाचंी-िाह्मणाचंी गुलार्मशगरी केली, वाईटातील वाईट शशिा भोगली तरी 
शूद्र-अस्पृश्यानंा प्रहदुधर्माच्या नावावर ‘र्माणूस’ म्हणून स्वीकारले नाही, त्याचंी सावलीसुध्दा खपवनू घेतली 
नाही; जणू ते या राष्ट्राचे कोणीच नव्हते आशण त्यानंा राष्ट्रही नव्हते. 
 

‘र्मनुस्र्मृती’ या प्रहदंूच्या िाचीन गं्रथाने तर अस्पृश्याचें सवाशधकार काढून घेतले होते. त्यानंा 
जास्तीत जास्त तीव्र कडकपणाने वागशवले जाव,े असे शनबंध घातले. त्याचें जीवन कायर्मचे दळभद्री व्हावे, 
असे त्याचं्यावर िूर अर्मानवी स्वरूपाचे शनयर्म लावले. आर्तथक नाकेबंदी केली. नरु्मन्यादाखल 
‘र्मनुस्र्मृती’तील पढुील एक श्लोक पाहा:- 
 

शक्तेनाऽशप शह शूदे्रण न कायां धनसंचय ॥ 
शूद्रोऽशप धन र्मासाद् य िाह्मणानेव बाधते ॥ र्मनु. अ. १० 

 
म्हणजे असे की, अंगी सार्मथ्यम असणाऱ्या शूद्रानंा त्याचं्या कार्माचा-किाचा र्मोबदला म्हणून त्यानंा 

धन-संचय देऊ नये. र्मजुरी देऊ नये. त्यानंा धनसचंय करू देऊ नये, कारण त्यानंी द्रव्य-धनसंचय केला 
तर ते सर्मथम होऊन िाह्मणानंा-शिजानंा उपद्रव करतील. 
 

शूद्र-अस्पृश्याचं्या बाबतीत प्रहदू-िाह्मणधर्ममनीती अशािकारची होती. पशरणार्मी अस्पृश्याचं्यावर 
नासक्याकुजक्या अन्नावर गुजराण करण्याची पाळी आली होती. धार्तर्मक, आर्तथक आशण राजकीय 
गुलार्मशगरीत राहणे भाग पडले होते. राखरागंोळी झालेल्या जीवनात भ्रशर्मिासारखे जगाव े लागले होते 
आशण जेव्हा जेव्हा आपल्या अशा अधोगती जीवनाची ते कारणे शोधायचे, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सागंतात त्यािार्माणे िाह्मण-प्रहदू लोक त्यानंा सागंायचे, “तुर्मच्या नशशबी र्मोठेपणा नाही.” [डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचें प्रचतनात्र्मक लेख; रघुवंशी िकाशन, रु्मंबई १९८८, पृ. १३७] 
 

डॉ. आंबेडकराचंा सासं्कृशतक, सार्माशजक वारसा हा असा होता. ज्या अंधाराने त्याचं्या सर्माजाला 
शगळंकृत केलेले होते, त्याच अंधाराच्या डोक्यावर पाय ठेवून त्यानंा कायम करायचे होते. स्वाभाशवकच 
स्वतःच्या व स्वतःच्या सर्माजाच्या गुलार्मशगरीने व्यशथत झालेल्या डॉ. आंबेडकरानंी जेव्हा राष्ट्रकायम हाती 
घेतले, तेव्हा त्याचं्या उदात्त ध्येयधोरणाला वारसा नव्हता, रचनात्र्मक कायाला आधार नव्हता आशण 
नवराष्ट्र-शनर्तर्मतीच्या पशवत्र उद्योगाला इशतहासही नव्हता. 
 

स्वातंत्र्यवीर सावरकराचें याबाबतीत सवम उलट आहे. जन्र्मजात श्रेष्ठत्व असलेल्या िाह्मणशाहीचे ते 
शाही वारसदार होते. एखादा िाह्मण गरीब असूनही, केवळ तो िाह्मण असल्याने एखाद्या राजाचा अवर्मान 
करू शकतो, असे श्रेष्ठत्व असलेल्या िाह्मणातील श्रेष्ठ अशा शचत्पावन िाह्मण जातीत त्याचंा जन्र्म झालेला 
होता. शशवाय त्याचं्या घराण्याकडे पेशवाईपासून जहाशगरीही आलेली होती. [सावरकर आत्र्मचशरत्र, भगूर, र्मॅजेस्स्टक 
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िकाशन, रु्मंबई, शतसरी आवृत्ती, १९७२, पृ. २५] म्हणजे रु्मळात िाह्मण आशण पनु्हा जहाशगरदार, असे दुहेरी अशधकार 
सावरकराचं्या घराण्याकडे होते. डॉ. आंबेडकराचें घराणे याबाबतीत अगदीच नगण्य होते. शिशटशाचं्या 
लष्ट्करात ते नसते, तर इंग्रजी शशकणे वा त्याचं्या वशडलानंा ‘र्मास्तर’ म्हणून लौशकक शर्मळणे, अगदी 
दुरापास्त होते. सावरकराचें घराणे र्मात्र प्रहदू परंपरेने आजन्र्म गुरुपदाला पोचलेले होते. 
 

या देशात िाचीन काळापासून िाह्मणाचें वचमस्व व धार्तर्मक िाबल्य होते. सुलतान व बादशहाचं्या 
जवळजवळ आठश े वषांच्या कालखंडातही िाह्मणी वचमस्वाला केव्हा आव्हान शदलेले नव्हते. काही 
रु्मसलर्मान राज्यकत्यांनी तर िाह्मणानंा र्मंत्रीपदापयंतच्या जागा शदलेल्या होत्या. गोवळकोंड्याच्या 
सुलतानाचा पंतिधान र्मादण्णा पंशडत [सेतु र्माधवराव पगडी, ‘शशवचशरत्र; एक अभ्यास’ शशवाजी शवद्यापीठ िकाशन, कोल्हापूर, 
१९७१, पृ. २३१.] हा िाह्मणच होता. रु्मसलर्मानी अर्मदानीत प्रहदंूच्या चातुवमण्यम सर्माजव्यवस्थेला व 
िाह्मणजातीच्या जन्र्मजात श्रषे्ठत्वाला केव्हाही आव्हान शदले गेले नव्हते. उलट िाह्मण िभावाखालील प्रहदू 
सर्माजव्यवस्थेला र्मान्यता देऊन भारतातील सुलतान व बादशहानंी अस्पृश्यानंा सुध्दा सवणम प्रहदंूिर्माणे 
वाईट वागणकू शदलेली होती आशण याचाच पशरणार्म म्हणून की काय, िाह्मणानंीसुध्दा सुलतान-बादशाही 
काळात रु्मसलर्मानी राज्यसते्तला प्रकवा इस्लार्मला केव्हाही शवरोध केलेला नाही. छत्रपती शशवाजी 
र्महाराजाचें िशत्रयत्व नाकारणारे िाह्मण रु्मसलर्मानी अर्मदानीत सुखाचे स्वप्न पाहात होते. 
 

शिशटश राजवटीत र्मात्र िाह्मणाचं्या ह्या पशरस्स्थतीत बदल झाला. अथात शिशटशानंीही रु्मसलर्मानी 
अर्मदानीची ‘री’ शगरवली होती. िाह्मणानंा िशासकीय सेवते व आर्तथक िेत्रात शवकास करून घेण्याची सधंी 
शदली होती. पण त्याचं्या िाह्मणीवृत्तीला शवरोध होईल असे सार्माशजक न्याय व शशिणशवषयक खुले धोरण 
स्वीकारले होते. अित्यिपणे िाह्मणशाहीला शवरोध करणाऱ्या घटकानंा त्यािारे िोत्साहन शदलेले होते. 
त्यारु्मळेच गेल्या शतकाच्या अखेरीस शनर्माण झालेल्या सार्माशजक सुधारणेच्या चळवळी िाह्मणानंा शत्रूवत 
वाटल्या. खरे तर, ह्या सार्माशजक सुधारणा चळवळी जर झाल्या नसत्या तर िाह्मणाचं्या सार्माशजक, 
धार्तर्मक आशण आर्तथक अशधकारानंा बाधा आली नसती आशण त्यानंी केवळ सुधारकाचं्या शवरुध्दच नव्हे, तर 
शिशटशाचं्या शवरुध्दही आवाज काढला नसता, चळवळी केल्या नसत्या आशण दहशतवादी अथवा िाशंतकारी 
कायमही हाती घेतली नसते. उलट शिशटश साम्राज्यशाहीची फळीच उचलून धरली असती! 
 

अशखल भारतीय काँगे्रसने िारंभी सनदशीर र्मागाने अनेक राजकीय सुधारणा करवनू घेतल्या 
होत्या. परंतु ए. आर. देसाई म्हणतात त्यािर्माणे, एकोशणसाव्या शतकाच्या अखेरी उदयास आलेल्या 
दहशतवादी राष्ट्रीय गटाचं्या िभावाने व शिशटश राजवटीच्या नाकत्या धोरणारु्मळे काँगे्रसलाही सनदशीर 
र्मागाच्या ऐवजी कडक र्मागांचा अवलंब करावा लागाल आशण केवळ िशासकीय सुधारणाचं्या र्मागणीवर 
अवलंबून न राहाता पूणम स्वराज्याच्या र्मागणीपयंत पाऊल उचलाव ेलागले. [A. R. Desai; Social Background of 
Indian Nationalism, Popular Prakashan, Bombay. Fifth Edi. 1976. p. 326] पशश्चर्म भारतातील राष्ट्रीय दहशतवादी गट 
सावरकराचं्या लहानपणी फार िभावी होते आशण त्याचाच पशरणार्म म्हणून त्यानंी वयाच्या केवळ पंधराव्या 
वषी म्हणजे सन १८९८ र्मध्ये िाशंतकायम करण्याची पुढीलिर्माणे शपथ घेतली होती : 
 

“र्मार्झ्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी र्मी सशस्त्र युध्दात शत्रसू र्मारीत चाफेकराचं्यासारखा र्मरेन प्रकवा 
शशवाजीसारखा शवजयी होऊन र्मार्झ्या र्मातृभरू्मीच्या र्मस्तकी स्वराज्याचा राज्याशभषेक करवीन.” [सावरकर 
आत्र्मचशरत्र, भगूर, पृ. ९६] 
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सावरकर अशा राजकीय परंपरेतून िाशंतकारी र्मागाकडे वळलेले होते. ते स्वतःच त्यासंबधंी 
सागंतात [‘काळ’ शशवरार्म र्महादेव पराजंपे याचें त्याकाळी पुण्याहून िशसध्द होणारे वृत्तपत्र]. 
 

‘काळा’िर्माणे ‘केसरी’च्याही अनेक लेखाचंी र्मी पारायणे करीत आलो. उभ्या र्महाराष्ट्राची आशण 
अंशशकतः प्रहदुस्थानचीदेखील राजकीय घडण ज्या ‘केसरी’ने घडशवली, त्याच्या शलखाणाचा र्मार्झ्या 
घडणीतही अंश नसणे केवळ अशक्य होते...लोकर्मान्याचं्या अत्यंत कृतज्ञ आशण अत्यतं शनष्ठावतं 
अनुयायाहूंनही र्मी कृतज्ञ आशण शनष्ठावतं होतो आशण राशहलो.....त्याचें गणेशोत्सव, शशवाजी उत्सव, 
राष्ट्रीय शशिण, बशहष्ट्कार, सभापशरषदा या सवम अनेकरु्मखी आंदोलनाचं्या कायमिेत्रातील जे इंशगत तेच 
आम्ही, त्यानंी न सागंताही ओळखून त्या सवांचे अपशरहायम पयमवसान ज्यात व्हावयाचेच, हे लोकर्मान्यच 
काय ते जाणत होते, त्या रणिेत्रात आम्ही अचानक उतरलो.” [सावरकर आत्र्मचशरत्र, भगूर, पृ. १०३] 
 

सावरकराचं्या या शवधानातील ‘अनेकरु्मखी’ व ‘इंशगत’ हे दोन शब्द अशा खुबीने वापरलेले शदसतात 
की ते जाणकरानंासुध्दा अडचणीत टाकणारे ठरावते. परंतु साधारणतः सन १८९५ ते १९०५ या दरम्यान 
र्महाराष्ट्रात घडलेल्या राजकीय घटना व व्यक्त झालेले शवचार लिात घेता, त्या दोन शब्दाचंी योजना 
करण्यार्मागील अथम न कळावा, असा नाही. तेव्हा सासं्कृशतकदृष्ट्या डॉ. आंबेडकर आशण स्वातंत्र्यवीर 
सावरकर हे एकाच ससं्कृतीचे र्मानणे चुकीचे आहे. 
 
आंबेडकर-सावरकरािेंं काय ु
 

डॉ. आंबेडकर व बॅ. सावरकर याचं्या जन्र्मशतथींचा शवचार करता, डॉ. आबंडेकर हे बॅ. 
सावरकराचं्यापेिा आठ वषांनी लहान होते. आंबेडकराचंा जन्र्म १८९१ सालचा, तर सावरकराचंा १८८३ 
सालचा. अथात वयाच्या ज्येष्ठतेवर कोणी सर्माज वा देशकायम करीत नाही. तसेच कोणी, कोणते व केव्हा 
कायम सुरू कराव,े हेही शनयर्माने ठरशवता येत नाही. आबंेडकर आशण सावरकराचें बाबतीत र्मात्र अपवाद 
आहे. वयाच्या ज्येष्ठतेनुसारच सावरकराचें कायम, आंबडेकराचें कायम सुरू होण्यापूवी सुरू झालेले होते. 
तेव्हा सावरकराचं्या कायाचाच िथर्म र्मागोवा घेऊ. 
 

सावरकाचें िाशंतकायम सुरू होण्यापूवी र्महाराष्ट्रातील िाह्मण तरुणाचं्यापुढे कतृमत्ववान िाह्मण 
पूवमसूरींनी तीन वगेवगेळे कायमिवण र्मागम शनर्माण केलेले होते; ते असे : 
 

१. आंग्लशवद्यािाप्तीनंतर शासकीय सेवते जाणे. 
 
२. लोकशहतवादी, आगरकर व न्या. रानडे याचं्या सुधारकी र्मागाचा-कायाचा-अवलंब करणे 

आशण; 
 

३. लो. शटळक, ‘वीर चाफेकर आशण रानडे’ याचं्या जहाल िाशंतकारक र्मागािारे “शवलायतपयंत 
पुणेरी िाह्मणाचंा दरारा आशण िेष भडकून देणे.” [ततै्रव, पृ. ९२] 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

सावरकरािंंा णतसरा मागु 
 

वयाच्या बाराव्या वषीच बॅ. सावरकरानंा सशस्त्र िातंीचे आकषमण वाटू लागले होते. 
“रु्मसलर्मानाचं्या धार्तर्मक अत्याचाराचंा आशण इगं्रजाचं्या राजकीय अत्याचाराचें ते कार्म आहे हे स्फुटतः 
कळण्यापूवीच ते एवढ्याच अस्फुट शनशश्चततेने तीव्र शतटकारा येई आशण र्माझे बालशर्मत्रासंह या बालभावनेने 
उटे्ट लुटपुया लढाया र्मारून र्मी उगवनू घेई” [ततै्रव, पृ. ६७-६८] असे स्वतः सावरकरानंी शलहून ठेवले आहे. 
याचा अथम असा की, या वयात सावरकरानंा रु्मसलर्मानाचं्या व इंग्रजाचं्या अत्याचाराचंा अथमच कळत नव्हता, 
त्या वयात त्याचं्यावर त्या अत्याचारासबंंधी भरपूर काही प्रबबवले असले पाशहजे आशण याचाच पशरणार्म 
म्हणून ‘उटे्ट’ काढणे वा बदला घेणे या भावनेतून ते सशस्त्र िातंीकडे वळलेले शदसतात. पुढे उच्च शशिणाच्या 
शनशर्मत्ताने ते पुण्याच्या फग्युमसन र्महाशवद्यालयात दाखल झाले. पुण्यातही त्यानंा िातंीच्या शवचारानंी 
झपाटले जाव े असे ‘काळे’कते पराजंपे आशण लोकर्मान्य शटळक याचें साशंनध्य लाभले.” [ज. द. जोगळेकर, 
‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर : वादळी जीवन’, उत्कषम िकाशन, पुणे १९८३, पृ. ३८-५०] 
 

राष्ट्रीय आशण आतंरराष्ट्रीय कीती लाभलेल्या िाशंतकारक सावरकराचं्या जीवनातील ित्यि 
आंदोलनाचे, कृतीचे, भोगाचे, उपभोगाचे आशण ित्यि यशाचे िसंग शकती, व्यवहार शकती आशण अपयश 
शकती हे सर्मजावनू घेताना संशोधकालाच सावरून घ्याव े लागते. त्याचं्या सपूंणम जीवनकायाचा अभ्यास 
करणाऱ्यापंैकी भा. कृ. केळकर व डॉ. सुधाकर भालेराव यानंी अनुिरे्म तीन [तकम तीथम लक्ष्र्मणशास्त्री जोशी; सपंा. 
सावरकर, सावरकर दशमन िशतष्ठान, रु्मंबई १९८८, पृ. १३] व चार [सुधाकर भालेराव, स्वातंत्र्यवीर सावरकर शवचारर्मंथन, स्वातंत्र्यवीर 

सावरकर पुतळा नागशरक सशर्मती, नागपूर, १९८४, पृ. २] कालखंड कस्ल्पलेले आहेत. त्यातील सन १९३७ ते १९६६ हा 
कालखंड दोघाचं्याकडे सर्माईक आहे. परंतु सावरकरानंी दोन िातं्यासंाठी कायम केले, असे भा. कृ. 
केळकर, सावरकरानंी त्याचें बंधू सावरकर यानंा पाठशवलेल्या पत्रात स्पि केल्याचे सागंतात. त्यातील 
पशहली िातंी म्हणजे ‘भारतीय स्वातंत्र्यासाठी झालेले सशस्त्र िातंीचे ियत्न’ व दुसरी म्हणजे ‘भारतीय 
राजकारणात आणलेला राजकीय प्रहदूत्वाचा शवचारिवाह आशण अखंड भारतासाठी केलेला लढा.’ [तकम तीथम 
लक्ष्र्मणशास्त्री जोशी, उपरोक्त, पृ. १३] 
 

“स्वातंत्र्य हेच साध्य, सशस्त्र िातंी हेच साधन” [ज. द. जोगळेकर, उपरोक्त, पृ. २८] म्हणून सावरकरानंी 
आपल्या कायाचा िारंभ केला. जोसेफ र्मशॅझनीच्या चशरत्राचा त्याचं्यावर जबरदस्त पगडा होता. र्मशॅझनीला 
त्यानंी ‘भगवान र्मशॅझनी’ [सुधाकर भालेराव, उपरोक्त, पृ. १२] र्मानले व त्याची तुलना रार्मदासाबंरोबर केली. ते 
शलशहतात- “सत्पुरुष पररे्मश्वराच्या यशाने संभतू झालेले असतात. त्याचें आत्रे्म शभन्न नसतात. त्याचें 
शवचारही परस्पराशंी शवसंगत होत नाहीत. इटलीर्मध्ये जन्र्मलेल्या रार्मदासानंा र्मशॅझनी म्हणतात व 
प्रहदुस्थानात जन्र्मलेल्या र्मशॅझनीला रार्मदास म्हणतात. बाकी दोघेही एकच तत्त्व सागंतात की, राजकारण 
धार्तर्मक असेल तरच ते पशवत्र आहे व धर्मम राजकीय असेल तरच तो पशवत्र आहे.” [शव. दा. सावरकर; जोसेफ 

र्मॅशझनी, पृ. ७] आशण अशा तुलनेच्या आधारावर सावरकर पुढे भाष्ट्य करतात: “व्यक्तीच्या, कुटंुबाच्या, 
सर्माजाच्या व र्मनुष्ट्यजातीच्या सवम िकारच्या उन्नतीचे रु्मख्य साधन जे राजकीय स्वातंत्र्य ते संपादन व 
संरिण करणे हे िथर्म कतमव्य होय. ही पररे्मश्वरी आज्ञा होय. ही धर्माज्ञा होय.” [ततै्रव, पृ. ९] 
 

सावरकराचं्या अशा शवचारातून हे स्पि होते की, त्याचं्या सशस्त्र िातंी योजनेची िेरणा ही 
‘पररे्मश्वराची आज्ञा’ प्रकवा ‘धर्माज्ञा’ होती. बसु्ध्दवादी सावरकर तरुणपणात पररे्मश्वर व धर्मम याचं्या 
शवचारानंी भारावनू गेलेले होते. िचशलत व्यवस्थेशवरुध्द िातंी शकवा बंड करण्याचे योजत असताना 
लोकाचं्या दैन्य-दाशरद्र्याचा शवचार करावा लागतो. सावरकरानंा रु्मसलर्मानाचें धार्तर्मक अत्याचार व 
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इंग्रजाचें राजकीय अत्याचार शदसत होते. परंतु त्यावळेी त्याचं्याच िाह्मणजातीने त्याचं्याच र्मातृभरू्मीतील व 
धार्मातील अस्पृश्यावंर अर्मानवी अत्याचार चालशवले होते, ते शदसत नव्हते. र्माणसू म्हणून अस्पृश्यानंाही 
स्वातंत्र्य हव े असते, हे त्यानंा कळले नव्हते. अन्यायाच्या पशरर्माजमनासाठी िातंी करावी लागते. आशण 
अन्याय शजथे शजथे असेल, तो अन्यायच आहे, हे सर्मजून घ्याव ेलागते. सावरकराचं्या बाबतीत हे झालेले 
नाही. िातंी प्रकवा सशस्त्र िातंीकडे ते जे झुकले गेले, त्याचे र्मूळ कारणही त्या काळातील िाह्मणाचंी कोंडी 
हेच शदसते. ‘बम्र्मन के बच्चास’ [सावरकर आत्र्मचशरत्र, भगूर, पृ. ६९] म्हणजे सावरकरानंा रु्मसलर्मानी रु्मलानंी 
शदलेला लहानपणातील त्रास ते कधीच शवसरले नव्हते. तेव्हा त्याचं्या सशस्त्र िातंीची बैठक म्हणजे 
शिशटशाचं्या राजवटीत िाह्मणाचंी गेलेली िशतष्ठा िाप्त करणे, हीच होती, असे र्मानले तर गैर होऊ नये. 
 

सावरकराचं्या ित्यि िाशंतकारी कायाचा आढावा घेताना त्याचें जून १९०६ र्मध्ये बॅशरस्टर 
होण्याच्या शनशर्मत्ताने लंडनला जाणे व १९१० र्मध्ये त्यानंा ‘र्मोशरया’ बोटीने भारतात ‘बंदीवान’ [य. शद. फडके; 
शोध सावरकराचंा, श्रीशवद्या िकाशन, पुणे १९८४, िस्तावना, पृ. १७] म्हणनू आणणे इथपयंतचा काळ र्महत्त्वाचा आहे. आशण 
भारतात आणले जात असतानाच शदनाकं ८ जुलै, १९१० रोजी ती बोट िान्सच्या ‘र्मासंय’ बंदरात उभी 
असताना ‘पोटमहोल’र्मधून सरु्मद्रात उडी घेणे र्महत्त्वाचे ठरले आहे. पण ती ‘शत्रखंडात गाजलेली उडी’ [ततै्रव, 
पृ. ४२-४३] डॉ. य. शद. फडके यानंी संशोधनािारे र्मार्तर्मकपणे दाखशवल्यािर्माणे जेवढे त्या उडीचे कौतुक 
झाले तेवढी ती नव्हती. 
 

अथात सरु्मद्रात उडी घेऊन पळून जाण्याचा ियत्न यशस्वी झाला नाही. सावरकर पकडले गेले 
आशण पुन्हा त्याच बोटीने त्यानंा भारतात आणले गेले. पढेु त्यानंा शशिा ठोठशवण्यात आली आशण ती शशिा 
भोगण्यासाठी ‘अंदर्मान’ काळे पाणी येथे पाठशवण्यात आले. त्याचें सशस्त्र िातंीचे स्वप्न अपुरे राशहले. 
 

खरे म्हणजे लंडन रु्मक्कार्मात सावरकरानंी फार घाई केली. छत्रपती शशवाजी र्महाराज 
औरंगजेबाच्या ‘आग्रा’ या राजधानीत जाणे आशण सावरकरानंी लोकशाहीिधान शिशटश साम्राज्यशाहीच्या 
‘लंडन’ या राजधानीत जाणे यात फार फरक होता. शशवाजी र्महाराजाचं्याकडे सार्मथ्यम होते आशण 
व्यवहारज्ञानही होते. सावरकर त्या र्मानाने स्वप्नाळू होते. आपल्या तुरंुगात जाण्याने, काही कारणास्तव 
अज्ञात राहाण्याने सशस्त्र िाशंतकायात खंड पडणार नाही, अशी पयायी योजना त्याचं्याकडे नव्हती. शिशटश 
साम्राज्याचे सार्मथ्यमही त्यानंा कळलेले नव्हते. िाशंतकायम केव्हा हाती घ्यावे, याचा शनणमय घेण्याचा 
पोक्तपणाही त्याचं्याकडे नव्हता. १९०४-५ च्या रशशया-जपान युध्दात जपान शवजयी झाल्यावर जागशतक 
राजकारणात पशहल्या र्महायुध्दाचे ढग जरू्म लागले होते. खुद्द इगं्लंडर्मध्येही १९०६ नंतर तशा स्वरूपाच्या 
कथा-कादंबऱ्या िशसध्द होत होत्या. [C. B. Cox and A. E. Dyson : The Twentieth Century Mind History Ideas and 
Liteature in Britain 1900-1918, Oxford Paperbacks, Reprint 1974, p. 428 (The Secret Agent-1907)] तेव्हा आपल्या सशस्त्र 
िाशंतकायाचा िारंभ त्यानंी र्मदनलाल प्रधग्रानंा सर कझमन वायली याचंा शदनाकं १ जुलै, १९०९ रोजी खून 
करण्यास िवृत्त करणे, ही योग्य वळे नव्हती. [य. शद. फडके, ‘शोध सावरकराचंा’, पृ. २७] सावरकराचं्या अशा 
चुकीच्या र्मागमदशमनारु्मळे पशहल्या र्महायुध्दाच्या काळात जेव्हा जर्ममनीशवरुध्द लढत असताना शिशटश 
साम्राज्यशाही अडचणीत आली होती, तेव्हा र्मदनलाल प्रधग्रासारखा धाडसी तरुण सशस्त्र िातंीच्या शदशनेे 
भरपूर काही करून गेला असता! पण त्याला नको त्यावळेी हुतात्र्मा करण्यात आले. पशहल्या र्महायुध्दाच्या 
काळात त्याच्यासारखे तरुण लंडनर्मध्ये असते तर खूप काही करता आले असते. सावरकर अशा िकारचे 
यश संपादू शकले नाहीत. त्यारु्मळे भारताला िाप्त झालेल्या स्वातंत्र्यात त्याचंा नेर्मका वाटा शकती, हा 
शवचार करताना केवळ शुष्ट्क र्मनाने बसाव ेलागते! 
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पण असे असले तरी सावरकराचं्या सशस्त्र िातंीच्या िचंड िचाराने ित्यि िाशंतकायापेिाही 
जनर्मनावर फार चागंला पशरणार्म झालेला होता. जगभर त्याचं्या सारखी िशसध्दी कोणाला शर्मळाली 
नव्हती. तरीही सावरकर हे सशस्त्र िातंीचे िणेते म्हणून ठरावीक जातीच्या लोकातंच गाजले. ते बुस्ध्दवादी 
होते, पण िाह्मणत्व सोडायला तयार होते असे कुठे शदसत नाही. त्यानंा सार्माशजक सुधारणा हव्या होत्या, 
अस्पृश्याचंी उन्नती व्हावी, असे वाटत होते; पण प्रहदुधर्माची चातुवमण्यमव्यवस्था नि व्हावी, असे त्याचं्या 
कायात कुठे शदसत नाही. र्मदनलाल प्रधग्राने आपली शवेटची इच्छा जी सावरकराचं्याकडे व्यक्त केली 
होती, त्यातही चातुवमण्यमचाच िभाव आहे. तो शलशहतो:- “एक, र्मार्झ्या देहाची उत्तरशिया प्रहदूधर्मािर्माणे 
व्हावी. दोन, र्मार्झ्या िेताला अप्रहदूचा प्रकवा भावाचा स्पशम होऊ नये आशण र्मला िाह्मणानंी र्मंत्राग्नी द्यावा.” 
[ज. द. जोगळेकर, उपरोक्त, पृ. ७७] 
 

र्मदनलालच्या या इच्छेतील िाह्मणाचें र्महत्त्व सावरकरानंा अर्मान्य होते, असे म्हणता येईल का? 
तेव्हा अशा सर्माजव्यवस्थेसाठी सावरकरानंा सशस्त्र िातंी करावयाची होती की काय? जोसेफ र्मशॅझनीच्या 
चशरत्र गं्रथातही त्यानंी केलेले िशतपादन..... रार्मदास म्हणजे र्मशॅझनी आशण र्मशॅझनी म्हणजे रार्मदास, हे 
भारतातल्या बहुसंख्य सर्माजाला र्मान्य होणारे नव्हते. िाह्मण शकतीही भ्रि झाला तरी सवमश्रेष्ठच असतो, 
असे जे रार्मदास सागंतात त्या रार्मदासाचं्या नावावर सावरकरानंा र्महाराष्ट्रात आशण भारतात सशस्त्र 
िातंीसाठी पाप्रठबा शर्मळणार होता का? हाही शवचार झाला पाशहजे. थोडा शवशाल दृशिकोण त्यानंी 
स्वीकारला असता तर त्यानंा अनेक काये यशस्वीपणे पार पाडता आली असती, पण तसे झाले नाही, हे 
सत्य आहे. 
 
डॉ. आंबेडकरािेंं काय ु
 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर हे सावरकराचं्यासारखे भाग्यवान नव्हते. त्यानंाही स्वातंत्र्य पाशहजे होते. 
पण त्याचं्या त्या र्मागणीला उचलून धराव,े एवढा सर्मजूतदारपणा त्यावळेी भारतातील िाह्मण, इतर सवणम 
आशण इतर धर्माच्या लोकारं्मध्ये आलेला नव्हता. स्वातंत्र्यिाप्तीसाठी शिशटशाचं्या शवरूध्द लढणारे हे लोक 
अस्पृश्याचंी गुलार्मशगरी पूवापार कशी चालत राहील, असेच वतमन त्यावळेी करीत होते. त्याचं्या स्वातंत्र्य 
र्मागणीर्मध्ये अस्पृश्याचें स्वातंत्र्य अशभिेत नव्हते. शटळक-सावरकराचं्या सार्माशजक सुधारणा कायात 
राजकारण होते. एरवी १९१८ च्या सार्माशजक पशरषदेत भाषण करताना लोकर्मान्य शटळकानंी “शूद्रानंी 
वैशदक र्मंत्र म्हण ूनये” असे जाहीरपणे साशंगतले नसते. [धनंजय कीर, ‘डॉ. बाबासेहब आंबडेकर’, पॉप्युलर िकाशन, रु्मंबई, 
दुसरी आवृत्ती १९७७, पृ. ४१] शदू्र लोक हे सवणांच्या बरोबरीचे नाहीत. ते खालच्या दजाचे आहेत, हे रुजशवण्याचे 
कायम जसे लो. शटळकानंी केले तसे सावरकरानंी केले. लोकर्मान्याचं्या काळापेिा सावरकराचं्या काळात 
बराच बदल झालेला होता. शवशषेतः डॉ. आबंेडकर आशण त्याचं्या चळवळीने १९३७ नंतर राजकीय 
िेत्रातही िशतष्ठा शर्मळवायला िारंभ केला होता. त्यानंा कुणी र्मदत केली नाही तरी ते सार्माशजक व 
राजकीय स्वातंत्र्यिाप्तीच्या शदशनेे वाटचाल करणारच होते. पण काळ बदलत होता तरी सावरकर ह्या 
बाबी सर्मजू शकले नाहीत आशण नरहर कुरंूदकरानंी स्पि केल्यािर्माणे १९३७ ते १९४७ या काळात 
त्याचं्यावरील सवम बंधने सपंली असताना सुध्दा सावरकरानंी “प्रहदंूची िशतशष्ठत र्मंशदरे हशरजनासंाठी 
[‘हशरजन’ हा शब्द र्म. गाधंी व काँगे्रसिशणत असून र्म. गाधंींच्या सागंण्यावरून तो अस्पृश्याचं्या बाबतीत १९३९ पासून कायदाबध्द करण्यात आलेला 
आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या नेतृत्वाखालील अस्पृश्यरु्मक्तीच्या लढ्यात भाग घेण्याऐवजी ज्या अस्पृश्यानंी र्म. गाधंी व काँगे्रसचा आश्रय 
घेऊन अस्पृश्य रु्मक्तीलढ्यास शवरोध करण्याचा ियत्न केला ते ‘हशरजन’ होत. डॉ. आबंेडकराचें अनुयायी स्वतःला ‘हशरजन’ म्हणवनू घेत नाहीत.] 
र्मोकळी करण्याचे लढे शदले नाहीत.” [नरहर कुरंूदकर, ‘शशवरात्र’, साधना िकाशन, पुणे, १९७०, पृ. २८] उलट 
‘पशततपावन’ र्मंशदरे [धनंजय कीर, ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर’, पॉप्युलर िकाशन, रु्मंबई, दुसरी आवृत्ती, (अनुवाद : द. पा.ं खाबंटेे), १९८३, 
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पृ. १९६-९७)] व संघटनािारे अस्पृश्यानंा पावन करून घेण्याची चळवळ उभी करणे म्हणजे एकिकारे 
िाह्मणाचें श्रेष्ठत्व व अस्पृश्याचें न्यनूत्व शसध्द करण्यासारखेच आहे. अशाने तो िश्न सुटणार नव्हता. 
 

रु्मळात अस्पृश्यताशनवारण प्रकवा शनर्मूमलन करणे आशण सवणम प्रहदंूिर्माणे अस्पृश्यांनाही स्वातंत्र्य 
असणे ह्या दोन्ही कायात र्मलूभतू फरक आहे. प्रहदंूचे संघटन होण्यासाठी प्रकवा संख्याबळ होण्यासाठी 
अस्पृश्यता शनवारण्याचे कायम करणे आशण सवणांच्या बरोबरीचेच अस्पृश्य लोक आहेत असे सर्मजून 
त्यानंाही सवणांच्यासारखे सवाशधकार शर्मळाले पाशहजेत, असा आग्रह धरणे, ही दोन वगेवगेळी काये आहेत. 
पशहल्या कायात अस्पशृ्याचंी शदशाभलू आहे आशण दुसऱ्या कायात त्याचं्या खऱ्या रु्मक्तीचा, स्वातंत्र्यिाप्तीचा 
र्मागम आहे. लो. शटळक, सावरकर आशण र्महात्र्मा गाधंी हे पशहल्या िकारच्या कायात गंुतले होते. डॉ. 
आंबेडकराचें कायम हे दुसऱ्या िकारचे, अस्पृश्याचं्या खऱ्या रु्मक्तीचे, खऱ्या स्वातंत्र्याचे कायम होते. 
 

डॉ. आंबेडकरानंा लहान वयात बॅ. सावरकरासंारखी सशस्त्र िातंीची स्वप्ने पडावी, अशी त्याचंी 
पशरस्स्थती नव्हती. अस्पशृ्य म्हणून ते स्वतः व त्याचंा सर्माज प्रहदंूच्या, सावरकराचं्या, लोकाचं्या 
गुलार्मशगरीत शखतपत पडलेला होता. त्या गुलार्मशगरीत जगणाऱ्या हजारो वषांच्या जीवनात कुणीही बंड 
केलेले नव्हते. साहशजकच शिशटशाचं्याशवरुध्द सशस्त्र िातंी प्रकवा िातंीचे स्वप्न अस्पृश्यानंा का पडावे? 
हाही िश्न होता. शिशटशाचंी सत्ता गेल्यावर ते स्वतंत्र होणार होते का? त्यानंा सवणम प्रहदंूच्या बरोबरीने हक्क 
देण्यात येणार होते का? आशण िातंी करून जे नव ेशासन शनर्माण करावयाचे होते, त्यात ते सूत्रधार प्रकवा 
भागीदार राहाणार होते का? ह्या सवमच िश्नाचंी उत्तरे जेव्हा त्याकाळी नकाराथी होती, तेव्हा डॉ. 
आंबेडकराचं्याकडून त्या काळात राजकीय िातंीची, शतच्यातील सहभागाची जे अपेिा करतात ते 
शहाणपणाने वागतात, असे म्हणता येत नाही. खरे तर डॉ. आंबेडकरानंा जसजसा त्याचं्यावरील व त्याचं्या 
सर्माजावरील प्रहदंूच्या अत्याचाराची सर्मज येत गेली तसतसे त्यानंा प्रहदंूचा बदला घेण्याची स्वप्ने पडायला 
हवी होती. त्यानंी त्याच िकारे लहानपणापासून सर्माजातील सवगंड्यानंा, शर्मत्रानंा व तरुणानंा एकत्र 
आणनू सवणम प्रहदंूच्याशवरुध्द िचंड िर्माणात िाशंतकायम घडवनू आणायला हव ेहोते; तसे त्यानंी केले असते 
तरी त्यानंा दोष देता आला नसता. उलट लोकानंी त्यानंा िाशंतकारकच ठरशवले असते. पण शीख 
तरुणाचं्यासारखे आपल्याच सर्माजाकडून आर्तथक वा इतर पाठबळ शर्मळावे, इतके ते भाग्यवान नव्हते. 
र्मृतवत झालेल्या सर्माजाला तो र्मागम परवडणाराही नव्हता. डॉ. आबंेडकर लहानपणापासून 
सावकराचं्यापेिा जास्त सर्मजदार व शहाणे होते. त्याचं्या भावनेला शववकेाचा लगार्म होता आशण कृतीला 
शहाणपणाची जोड; फसून त्यानंा चालणार नव्हते. एका र्माणसाच्या चुकीने सर्माज पनु्हा धुळीला शर्मळावा, 
असे त्यानंा होऊ द्यायचे नव्हते. सावरकराचं्यापेिा त्याचं्यावर सवाथाने जास्त जबाबदारी होती. 
 

स्वातंत्र्यिाप्तीसाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर याचं्यापढेु शिशटश साम्राज्यशाही हा एकच शत्रू होता. 
देशातील सवम लोकाचें संघटन सर्मथमपणे उभे केले असते आशण पशहल्या र्महायुध्दाचा र्मोका साधला असता 
तर परदेशात जाऊन सशस्त्र िातंीची स्वप्ने रंगशवण्यापेिा देशात राहूनही कदाशचत सावरकर राजकीय 
िातंी करण्यात यशस्वी झाले असते. डॉ. आंबेडकराचें कायम इतके सोपे नव्हते. त्यानंा तीन शत्रूंच्या शवरुध्द 
िातंी करावयाची होती. त्यातील पशहला शत्रू म्हणजे, सवणम प्रहदंूनी, शवशषेतः िाह्मणानंी भ्रार्मक 
कर्ममशसद्धान्ताच्या िारे दैन्य-दाशरद्र्य आशण अज्ञानात ठेवनू अस्पृश्य व तत्सर्म लोकात शनर्माण केलेले 
न्यूनगंडाचे भतू. दुसरा म्हणजे, अस्पृश्याचें र्माणसूपण शहरावनू घेऊन त्याचं्यावर बशहष्ट्कृतपणे हजारो 
वषांची गुलार्मशगरी लादणारा िाह्मण आशण सवणम प्रहदू आशण शतसरा शत्रू म्हणजे, त्याचं्या र्मातृभरू्मीला-
भारताला राजकीयदृष्ट्या कलंशकत करणारे-गुलार्म करणारे-शिशटश साम्राज्य. 



 
अनुक्रमणिका 

जगाच्या इशतहासात एखाद्या िाशंतकारकाला प्रकवा सर्माजनेत्याला एकाच वळेी अशा तीन वगेवगेळ्या 
शत्रूंच्या शवरुध्द िातंी करण्याचा वा लढण्याचा िसंग आलेला नाही. डॉ. आंबेडकरानंा हे करावयाचे होते. 
आपल्या िाशंतकायासाठी नवी साधने व नव े तंत्र स्वतःच शोधायचे होते. कारण जगातल्या पूवीच्या सवम 
िातं्यातंील सूते्र, साधने आशण अनुभव प्रकवा पशरणार्मही डॉ. आंबेडकरानंा र्मागमदशमन करील असा नव्हता. 
ज्याचं्याशवरुध्द त्यानंा िातंी करावयाची होती, त्यानंाच बरोबर घेऊन राहायचे होते. केवळ राहायचे नव्हते, 
तर भाऊबंद म्हणून त्याचं्याबरोबर जगायचे होते. तुटलेले नाते पनु्हा जोडून भाऊ भाऊ म्हणून बंधुत्वाच्या 
नात्याने जीवन जगण्याचे बाळकडू, ज्याचं्याशवरुध्द िातंी करावयाची त्यानंा व आपल्याही लोकानंा 
पाजायचे होते. सवमच काही नवीन करावयाचे होते, घडवायचे होते. 
 

डॉ. आबंेडकरानंा पशहल्या शत्रूच्या शवरुध्द िातंी करताना शूद्र सर्मजलेल्या लोकातंील न्यूनगंडाचे 
भतू घालशवण्यासाठी अगदी अभतूपूवम व अतुलनीय स्वरूपाची िातंी करताना नेहर्मीच्या िातंीच्या 
साधनसार्मग्रीपेिा अगदी वगेळी साधनसार्मग्री वापरायची होती; सशस्त्र िातंीच्या साधनाचंा शतथे उपयोग 
नव्हता. िाशंतकायम हाती घेण्यापूवी सर्माजातील न्यनूगंडाच्या गुलार्मशगरीचे कारण कायर्मचे नि करावयाचे 
होते. ज्ञानशशिण-बंदी ही शदू्राचं्यात न्यनूगंड शनर्माण करणारी होती. तेव्हा तो न्यूनगंड घालशवण्यासाठी 
‘र्मूकनायक’ [‘र्मूकनायक’ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी अस्पृश्याचं्या जागृतीसाठी सुरू केलेले पशहले वृत्तपत्र, स्थापन, ३१-१-१९२०] 
होऊन त्यानंा अस्पृश्याचं्या गुलार्मशगरीची व त्या गुलार्मशगरीच्या कारणाचंी जाणीव करून द्यावयाची होती. 
त्यासाठी ज्ञान-शशिणिाप्तीचे र्महत्त्व सर्मजावनू द्यावयाचे होते. 
 

र्महात्र्मा फुल्यानंी शशिणिसाराचा िारंभ केला होता. पण त्याला पाशहजे तेवढी गती येत नव्हती. 
लोक दैवावर शवश्वास ठेवणारे होते. ‘सटवी’ या देवतेने कपाळावर शलशहले आहे तसेच होणार आशण 
िह्मदेव सागेंल तसेच राज्य चालणार, असा हजारो वषांचा केवळ शूद्राचंाच नव्हे, तर संपूणम प्रहदंूचा सर्मज 
होता. प्रहदंूच्या पररे्मश्वरी आजे्ञने शवद्या फक्त िाह्मणाचं्या कपाळीच शलशहली जात असे. ‘सटवी’ 
गावकुसाबाहेरच्या अस्पृश्य वस्तीत हजारो वष े कधी गेलेलीच नव्हती. त्यारु्मळे त्याचं्यात कुणीही ज्ञानी 
प्रकवा शविान झालेला नव्हता. त्यारु्मळे शूद्राचं्यार्मध्ये न्यूनगंडाच्या भतुाचे राज्य होते आशण तेच िथर्मतः 
सावरकराचं्यापेिाही कर्मी वयात डॉ. आबंेडकरानंी उखडून टाकायला-एक वगेळ्या िकारची िातंी 
करायला-सुरुवात केली. ज्ञानिाप्तीच्या िेत्रात केवळ अस्पृश्यानंीच नव्हे, तर त्या वळेच्या भारतात कुणी 
परािर्म केला नव्हता, इतका जास्त त्यानंी जगातल्या सवमश्रेष्ठ शवद्यापीठातंल्या सवमश्रषे्ठ पदव्या िाप्त करून 
जागशतक लौशकक शर्मळशवला. अशखल शूद्रांच्यावरील न्यूनगंड-भतुाचे राज्य-उद्ध्वस्त करायला िारंभ 
केला. 
 

पण तेवढे करून त्यानंा चालणारे नव्हते. न्यनूगंड नि करून त्यानंा ज्ञानवृध्दी-सर्मृध्दीचे नव ेराज्य 
शनर्माण करावयाचे होते. खडू, फळा, शाळा आशण वसशतगहेृ ह्या साधनाचं्यािारे आदशम आशण अगाध ज्ञानाचे 
गुरुपण स्वीकारून शदू्रानंा शहाणे करायचे होते. त्यासाठी ‘बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी सभा’ [‘बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी 
सभा’ ही ससं्था डॉ. आंबेडकरानंी १९२४ र्मध्ये स्थापन केली. त्यापूवीही अशा नावाची ससं्था होती. ती फेिुवारी, १९२० र्मध्ये (रु्मंबई) पाडुंरंग नंदरार्म 
भटकर व त्याचं्या सहकायांनी स्थापन केली होती. परंतु शतचे कायम लवकरच बंद पडले होते. (पाहा :- Source Meterial on Dr. Babasaheb 
Ambedkar and The Movement of Untouchables, Vol I, Educational Department, Government of Maharashtra, Bombay, 1982, p. 
2 and p. 6] १९२४ र्मध्ये स्थापन करून त्यानंी र्महार-चाभंार अशा सवम अस्पृश्यानंा ज्ञानाची नवसंजीवनी 
पाजण्यास सुरुवात केली. शूद्राचं्यावरील न्यूनगंडाच्या भतुाचे राज्य कायर्मचे नि केले आशण त्या भयाण 
राज्याचे शठकाणी स्वयजंागतृीचे-आत्र्मजागतृीचे-नव ेआशण शाश्वत राज्य शनर्माण केले. 
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डॉ. आबंेडकरानंा दुसरी िातंी करावयाची होती, ती अस्पृश्याचें र्माणसूपण शहरावनू त्याचं्यावर 
हजारो वषांची गुलार्मशगरी लादणारे िाह्मण आशण सवणं प्रहदू याचं्याशवरुध्द. सार्मान्यतः िातंीचा नेता आशण 
त्याचा सरु्मदाय ज्याचं्याशवरुध्द िातंी करावयाची असते त्याचं्याशी हाडवैर बाळगत असतो आशण 
िातंीनेत्याने िातंी घडवनू आणल्यावर त्या दोन सर्माजातील नाते कायर्मचे तुटले जाते. जगातल्या सवम 
िातं्याचंा इशतहास हाच आहे. िें च राज्यिातंी, अरे्मशरकन राज्यिातंी प्रकवा १९१७ र्मधील रशशयातील 
साम्यवादी िातंी; या सवांचे पशरणार्म म्हणजे िस्थाशपत आशण अिस्थाशपत याचंी कायर्मची ताटातूट आशण 
अिस्थाशपतानंी िस्थाशपतावंर अरेरावीची सत्ता चालशवणे होय. डॉ. आंबेडकरानंा असे पारंपशरक पध्दतीचे 
काही करावयाचे नव्हते. ज्याचं्याशवरुध्द िातंी करावयाची होती, त्यानंाही बरोबर घेऊन आपल्या 
सर्माजाला- जनसर्महूाला स्वावलंबन, स्वाशभर्मान आशण स्वातंत्र्याचा र्मागम आिर्मण करावयाचा होता. दोन 
िशतस्पधी, परस्पराशवरोधी सर्माजानंा एकत्र आणनू सर्माजाला सर्मता व बधुंत्वाच्या तत्त्वावर जीवन 
जगायला शशकवायचे होते. “लोखंडाचे दोन तुकडे तापून सारखे लाल झाले की ते एक होण्यास शवलंब 
लागत नाही.” [डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचें बशहष्ट्कृत भारत आशण र्मकूनायक, सपंा. वसतं र्मून, शशिण खाते, र्महाराष्ट्र राज्य, १९९०, पृ. 
३६] यािर्माणे भारतात केव्हाच पूवी न घडलेले जीवन त्यानंा घडवावयाचे होते. त्यारु्मळे ते कायम फार कठीण 
होते. राजकीय िाशंतकारकानंा न पेलणारे होते. 
 

राजकीय िातंी करणारे, आशण शवशषेतः भारतासारख्या परतंत्र देशात स्वातंत्र्यासाठी िातंी करू 
इस्च्छणाऱ्याबंद्दल सवमच स्वातंत्र्यिेर्मी जनतेकडून सवमस्वाचा पाप्रठबा शर्मळतो. परंतु सार्माशजक िातंी 
करणाऱ्यानंा ह्याउलट प्रनदानालस्ती सहन करावी लागते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर आशण डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर ह्या दोघाचं्या बाबतीत असेच झाले आहे. सावरकरानंा र्मात्र आपल्या देशबाधंवाकंडून शवरोध 
होईल, असे शवशषे काही करावयाचे नव्हते. तशातच त्याचं्या ित्येक कृतीचे सर्मथमन करणारे सर्मथम लोकही 
त्याचं्या जातीत-सर्माजात होते. पण डॉ. आंबेडकराचें तसे नव्हते. त्याचं्या ित्येक कृतीत ते अस्पशृ्य 
असल्याने सवमचजण दोष शोधीत होते. तीन हजार वषांचे अस्पृश्याचें जीवन डॉ. आंबेडकराचं्याकडून 
बदलण्याचे कायम होणार नाही, असे सर्मजून स्वकीयसुध्दा शत्रूच्या गोटात जात होते; [ततै्रव, पृ. ७] 
सावरकरानंा हा अनुभव आलेला नाही. 
 

‘आधी सार्माशजक की राजकीय सुधारणा’ या वादात ‘आधी राजकीय’ सुधारणाचंा अशंगकार 
करणाऱ्या ं र्मनात खरे तर त्यावळेी राजकारणापेिा जातीयवाद जास्त होता. त्यावळेच्या राजकारणी 
नेत्याचंी सर्माज, सर्मतेशवषयीची र्मते पाक नव्हती. त्यानंी आपले पाक र्मन ठेवनू अस्पृश्याचं्या र्मानवी 
हक्कासंाठी ियत्न केले असते, तर कदाशचत रु्मसलर्मानाचंा प्रहदूशवषयी गैरसर्मज दूर होऊन पाशकस्तानची 
र्मागणी पुढे आली नसती. जे लोक आपल्याच धर्मातील लोकानंा वाईट वागवतात त्या लोकाकंडून इतर 
धर्मीयाचें बाबतीत चागंली वागणूक कशी अपेशित राहील? असा िश्न पढेु येतो. 
 

डॉ. आबंेडकराचंी िाह्मण व सवणम प्रहदू याचं्याशवरुध्दची िातंी धार्तर्मक स्वरूपाची होती. त्यासाठी 
सशस्त्र िातंी प्रकवा दहशतीचा र्मागम स्वीकारणे त्यानंा र्मान्य नव्हते. त्यानंी र्मनात आणले असते, तर त्यानंा ते 
अशक्य नव्हते. त्याबाबत त्यानंी स्वतः अनेकदा साशंगतले होते की, जर त्यानंा प्रहदू सर्माजावर सूड 
उगवायचा असता तर िणाचाही शवलंब न लावता त्यानंा ते करता येण्यासारखे होते. [धनंजय कीर, उपरोक्त, पृ. 
७] पण तो शवचार त्यानंी आपल्या पशवत्र र्मनाला केव्हा स्पशूम शदला नाही. १९३५-३६ पासून र्महाराष्ट्रातील 
प्रहदू र्महासभा नेते डॉ. रंु्मजे आशण चंद्रिभ ूकायस्थ सर्माजाचे नेते त्यानंा शीखधर्माचा स्वीकार करण्याशवषयी 
सारखी शवनवणी करीत होते. त्याचं्या स्वतंत्र र्मजूर पिाचे आर्मदार कै. गडकरी हे तर शीखधर्मात 
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जाण्याच्या शवचाराने भारावनू गेलेले होते. [उपरोक्त पृ. २८६ [कनमल गडकरी कोल्हापूर येथील शर्मशलटरी कॅम्पर्मध्ये काही काळ 
होते. या चचेच्या वेळी श्री. एर्म. ए. काबंळे, डी. आय. जी. (आता शनवृत्त) हे हजर होते.] त्याचें शचरंजीव कनमल गडकरी यानंीच ही 
र्माशहती र्मला १९७६ र्मध्ये कोल्हापूर रु्मक्कार्मी शदली. “आपण शीख धर्मम स्वीकारावा असे त्यानंी स्वतः ठरशवले 
होते.” [ततै्रव, पृ. २८५] हे धनंजय कीराचें शवधान बरोबर नाही. डॉ. रंु्मजे आदी प्रहदू र्महासभा नेत्याचंा त्या 
धर्मांतराला पाप्रठबा होता. [ततै्रव, पृ. २८९] त्यारु्मळे त्यासबंंधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गाभंीयाने शवचार 
करीत होते, एवढेच. धर्मम म्हणून शीख धर्माचे त्यानंा आकषमण नव्हते. प्रहदंूच्या आग्रहाखातरच ते तसे तयार 
झाले होते. रु्मसलर्मान धर्माचे भारतातील नेते आशण खुद्द हैद्राबादचे शनझार्मही डॉ. आबंेडकरानंी रु्मसलर्मान 
धर्मात याव,े अशी शवनवणी करीत होते. कोयावधी रुपये देण्याची त्यानंी तयारीही दाखशवली होती. पण 
डॉ. आंबेडकर शवकले जाणारे नव्हते. त्यानंा शवकत घेणारा जन्र्माला आलेला नव्हता. 
 

डॉ. आबंेडकर स्वतःच ित्येक िश्नाच्या सवांगाचा शवचार करून त्यावर शनणमय घेत. काही वळेा 
संशधकालासारखी पशरस्स्थती शनर्माण व्हावी, म्हणून ते दुसऱ्याचं्या शनणमयाला सरळ नकार देत नसत. पण 
अस्पृश्यतेचा िश्न सुटल्याशशवाय आपल्या लोकाचंी धडगत नाही, अशी त्याचंी ठार्म भशूर्मका होती. ‘लंडन’ 
या शिशटशाचं्या राजधानीतही त्यानंी त्यारु्मळे त्या िश्नाच्या आधारे शिशटश साम्राज्यशाहीची फटफशजती 
केली. पशहल्याच वतुमळ पशरषदेत त्यानंी शिशटशाचं्यावर िश्नांचा भशडर्मार केला. ते म्हणाले, “शिशटश राज्य 
येण्यापूवी आर्मची जी कारुण्यजनक स्स्थती होती, त्यात काडीर्मात्र देखील फरक झालेला नाही....शिशटश 
राजवटीपूवी आम्हाला खेड्यातील शवशहरींवर पाणी भरण्याची र्मनाई होती. शिशटश सरकारने हा न्याय 
आम्हाला शर्मळवनू शदला काय? शिशटश राजवटीपूवी आम्हाला र्मंशदर िवशेाची बंदी होती. आज आम्हाला 
देवळात िवशे करता येतो काय? शिशटश राजवटीपूवी आम्हाला पोलीस दलार्मध्ये िवशे शर्मळत नसे. शिशटश 
सरकार आजतरी आम्हाला िवशे देत आहे काय? शिशटश राजवटीपूवी लष्ट्करार्मध्ये आर्मच्या लोकानंा 
नोकरी शर्मळत असे. आज शिशटश सरकार लष्ट्करार्मध्ये आम्हाला घेते काय? ह्या सवम िश्नाचंी उत्तरे आम्ही 
नकाराथी देतो...र्मग आर्मच्या दृिीने असले सरकार काय कार्माचे?” [ततै्रव, पृ. १५९-६० आशण र्मा. फ. गाजंरे, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकराचंी भाषणे, खंड १ ला, अशोक िकाशन, नागपूर, १९७०, पृ. १०] 
 

डॉ. आंबेडकराचंा हा बेडरपणा व शिशटश साम्राज्यशाहीच्या शवरुध्द सर्मोरासर्मोर बोलण्याचे धाडस 
करणे हे कोणत्याही िाशंतकारकाचा अशभर्मान दुखावणारे होते. जो सर्माज गावातल्या पाटलाच्या हाकेला 
घाबरत होता, पोशलसाला बघून गभमगळीत होत होता, त्याच सर्माजातील डॉ. आंबेडकरानंी शिशटश 
साम्राज्यशाहीशवरुध्द ित्यि त्याचं्या ‘लंडन’ या राजधानीत डरकाळी फोडणे हे र्महान िाशंतकारक कायम 
होते. र्मात्र दुदैवाने िाशंतकारकानंा आशण शविानानंा डॉ. आंबेडकराचें हे िाशंतकारत्व कधी कळले नाही. 
 

डॉ. आंबेडकरानंा ज्याचं्याशवरुध्द िातंी करावयाची होती, त्यार्मध्ये बुस्ध्दर्मते्तची घर्मेंड व शर्मजास 
असलेले स्वदेशीय व स्वधर्मीय, जन्र्मजात श्रेष्ठत्व धारण केलेले िाह्मण होते. र्महात्र्मा गाधंींच्यासारखे 
स्वतःला प्रहदंूचा एकरे्मव नेता म्हणवनू घेणारे जागशतक कीतीचे र्महान नेतेही होते. स्वतः सावरकरानंी ह्या 
दोघाचं्यापढेु अस्पृश्य होऊनही-िाशंतकारक - सशस्त्र िातंीच्या जोरावर अस्पृश्यता घालशवण्यासाठी लढे 
शदले असते रंु्मगीच्या चाली इतकीही िगती झाली नसती. डॉ. आंबेडकर होते, म्हणूनच त्याचंा ह्या सवांच्या 
पुढे शनभाव लागला होता. 
 

डॉ. आंबेडकराचंा िाह्मण आशण सवणांच्या शवरुध्दचा िाशंतसंघषम त्याचं्यापासून फुटून शनघण्याचा 
नव्हता, तर त्याचं्याच Broken Men [B. R. Ambedkar; The Untouchables, 1948, Reprint by Bheem Patrika Publications, 
Jalandar, pp. 60-61] ह्या शसध्दान्तानुसार सर्माजाच्या रु्मख्य कळपापासून अलग झालेल्या अस्पश्यानंा पनु्हा 
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रु्मख्य कळपात घेऊन जाण्याचा होता. त्यानंा प्रकवा त्याचं्या ह्या शसध्दान्ताला न सर्मजण्याइतके अज्ञानी नेते 
त्या काळात नव्हते. पण त्या नेत्यानंा जात्याच-रु्मद्दार्महून डॉ. आंबेडकरानंा व त्याचं्या सर्माजाला जवळ 
करावयाचे नव्हते. एरवी डॉ. आंबेडकरांसारख्या िकाडं बुस्ध्दवन्ताचे ज्ञान आशण अचाट र्मानवी सार्मथ्यम 
उपयोगात आणले असते, तर देशाचे स्वातंत्र्य कदाशचत १९४७ पूवीच शर्मळशवले गेले असते. 
 

‘र्मनुस्र्मृती जाळणे’ [Source Material on Dr. Babasaheb Ambedkar, op. cit, p. 17], 
र्महाडच्या तळ्यावर पाणी शपण्याच्या हक्कासाठी सत्याग्रह [ततै्रव, पृ. १४-१६] करणे आशण नाशशकच्या 
काळारार्म [चा.ं भ. खैरर्मोडे, डॉ. भीर्मराव रार्मजी आंबडेकर याचें चशरत्र, खंड शतसरा, िताप िकाशन, 
रंु्मबई, िथर्मावृत्ती, १९६४, डॉ. बाबासाहेबाचें पत्र, पृ. ३४७ ते ३५४] र्मंशदर िवशेासाठी सत्याग्रह करणे ह्या 
तीन घटनािंारे डॉ. आंबेडकरानंी सार्माशजक िातंीचे बंड पुकारून नवसर्माज-रचनेचे स्वप्न जाहीर केलेले 
होते. ‘र्मनुस्र्मृती’ची ‘देववाणी’-संस्कृत ही भाषा आशण ‘र्मनुस्र्मृती’तील कायदेकानंूना लाभलेले दैवत्व, 
यारु्मळे िाह्मण लोक अधंश्रध्दाळू झालेले होते. त्यानंा जागतृ, बुस्ध्दवादी आशण शहाणे करण्यानेच प्रहदू 
धर्माची पुनरमचना शक्य होती. सर्मता, स्वातंत्र्य आशण बंधुत्वाचे त्यास अशधष्ठान देणे शक्य होते. पण िाह्मण 
बदलायला तयार नव्हता. ‘र्मनुस्र्मृती’ जाळायला शनघालेला शूद्र आंबेडकर आर्मच्या शापाने आशण िह्मा, 
शवष्ट्णू व र्महेश यानंा अशभषेकािारे िसन्न करून आपण सहजासहजी पररे्मश्वरी सार्मथ्यावर भस्र्म करू, अशी 
िाह्मणाचंी त्याकाळी घर्मेंड होती. तेव्हा िाह्मणाचंी ती घर्मेंड नि करून त्यानंा शुध्दीवर आणण्यासाठी 
‘र्मनुस्र्मृती’ जाळण्याखेरीज डॉ. आबंेडकराचं्यापढेु पयाय नव्हता. एक गं्रथ जाळून काही होत नाही, हे 
त्यानंा र्माहीत होते. पण त्याकृतीने स्त्रीवगम आशण शदू्राचंी शवटंबना करणाऱ्या गं्रथाचा सवमत्र शनषेध होणार 
होता. त्याचे धार्तर्मक र्महत्त्व संपुिात येणार होते आशण त्यातून िाह्मण जागृत होणार होते. म्हणूनच त्यानंी 
‘र्मनुस्र्मृती’ दहन करतानाही जी. एन. सहस्त्रबुध्दे [Source Material on Dr. Babasaheb Ambedkar, p. 
124] याचं्यासारखे वदेपंशडत िाह्मण आशण र्मराठ्याचंा-िाह्मणेतर नेते जेधे जवळकराचंा [धनंजय कीर, 
उपरोक्त, पृ. ९२, आशण वा. ना. कुबेर, ‘डॉ. आंबेडकर शवचार र्मंथन’, केसरी िकाशन, पुणे १९७२, पृ. ७१] 
शवरोध असताना डॉ. आबंेडकरानंी सर्मतेचा शवचार र्मान्य करणाऱ्या िाह्मणानंा बरोबर घेतले होते. परंतु 
लोक या घटनेर्मागील ‘इंशगत’ सर्मजले नाहीत, हा डॉ. आबंेडकराचंा दोष नव्हे. 
 

सन १९३५ सालची प्रहदुधर्माचा त्याग करण्याची घोषणा [Source Material on Dr. Babasaheb Ambedkar, 
op. p. 135] आशण पंजाबर्मधील जातपात तोडक र्मंडळाचे वार्तषक अशधवशेनात होणारे जाशतशनर्मूमलनासंबधंीचे 
न झालेले भाषण [राजारार्म गायकवाड, अनुवाद-जातीयतेचे शनर्मूमलन, िस्तावना :- आर्मदार बी. एस. वराळे, शनपाणी, १९३९, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकराचं्या Annihilation of Caste या भाषणाचे र्मराठीतील पशहले भाषातंर] या डॉ. आंबेडकराचं्या दोन िाशंतकारी 
कृत्यानंी सवम भारत हेलावनू सोडला. पण त्याचें नवा धर्मम स्वीकारायचे कायम तसे एकाएकी होणार नव्हते. 
केवळ अस्पृश्याच्यासंाठी नवा धर्मम स्वीकारून त्यानंा लौशकक शर्मळवायचा नव्हता. तसे असते तर त्यानंी 
स्वतःचा धर्मम काढला असता. त्याचंी तशी कुवतही होती. परंतु तसे करण्याने त्यानंा स्वतःला सर्माधान 
शर्मळणारे नव्हते. त्याचं्यापुढे भारतातील धर्ममसंकटाचा िश्न होता. िाचीन काळापासून आजपयंत भारताला 
धर्ममसंकटाने ग्रासलेले आहे. आठश ेवषांचे सुलतान-बादशहाचें राज्य नि होणारे होते. दीडश ेवष ेचाललेले 
शिशटशाचेंही राज्य केव्हा ना केव्हा नि होणारच होते. परकीय प्रकवा परधर्मीय राजकीय सत्ता केव्हा ना 
केव्हा सपंणार होत्या. पण त्या सवांना शनर्मंशत्रत करणारे भारतातील धर्ममसंकट नि होणारे नव्हते. तेव्हा त्या 
राजकीय सत्ताचंी पवा न करता िथर्म धर्ममसंकटावर र्मात करून देशातले सवम लोक एकत्र कसे आणावयाचे, 
हा डॉ. आंबेडकराचं्यापुढे र्मोठा िश्न होता. प्रहदू व रु्मसलर्मानाचें पूवमज इथलेच असताना बॅ. जीना यानंी 
प्रहदू आशण रु्मसलर्मान या दोन धर्मांच्या नावावर भारताच्या फाळणीचा शिराष्ट्र शसध्दान्त र्माडंला होता. [A. M. 
Rajase Khariah; B. R. Ambedkar, The Politics of Emancipation, Sindhu Publications Pvt. Ltd., Bombay, 1971. pp. 134-136] 
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दुसरीकडे सावरकर ह्या दोघानंा एकत्र आणण्याचा ियत्न करण्याऐवजी ‘प्रहदुस्थान प्रहदुओंका’ आशण 
‘धर्ममयुध्द’ [Swatantrya Veer Savarkar, Hindu Sanghatan : Its Ideology and Immediate Programme, Hindu Maha Sabha Office, 

Bombay, 1940, pp. 116 and 115] अशा घोषणा देऊन प्रहदू-रु्मसलर्मानानंा एकरे्मकाचें हाडवैरी बनवीत होते. 
‘प्रहदुत्व’ शवचारातील स्वाथाचा उलगडा न करता त्या सकंल्पनेला अकारण राष्ट्रीय स्वाथम देण्याचा ियत्न 
करीत होते. आशण खऱ्या अथाने ज्याचेंच ह्या देशात सवम काही धुळीला शर्मळालेले होते तो नेता, डॉ. 
आंबेडकर ‘Broken Men’ [B. R. Ambedkar : The Untouchables-Who Were They and Why They Became 
Untouchables?..1948, pp. 13-14] हा शसद्धान्त एकीकडे सागंून व दुसरीकडे स्वतःचा धर्मम न काढता प्रहदू-
रु्मसलर्मान आशण सवमच भारतीयानंा धर्माच्या नावावर एक करण्याचा ियत्न करीत होता. बदु्ध त्याचंा 
नातेवाईक नव्हता आशण बदु्धाच्या कुळातही ते जन्र्मलेले नव्हते. 
 

बुद्ध धर्माचे शवज्ञानशनष्ठ तत्त्वज्ञान स्पि करण्याचा हा िसंग नाही. पण डॉ. बाबासाहेबाचं्या दृिीने 
त्या धर्माचे र्महत्त्व सर्मजून घेणे फार जरुरीचे आहे. डॉ. आंबेडकर आशण स्वातंत्र्यवीर सावरकर याचंी या 
संदभात तुलना करताना र्मी एवढेच म्हणेन की, जर सावरकर डॉ. आंबेडकराचं्याजागी अस्पशृ्य म्हणनू 
आशण अस्पृश्याचें नेते म्हणून असते तर त्यानंी भारतातील धर्माचा आशण राजकारणाचा सत्यानाश केला 
असता. प्रहदुत्वाचा आग्रह कधीच धरला नसता. 
 

सावरकराचें प्रहदुत्व केवळ डॉ. बाबासाहेबानंाच नव्हे तर भारतालाही र्मानवण्यासारखे आशण र्मान्य 
होण्यासारखे नाही. प्रहदुत्वाच्या संकल्पनेत सावरकराचंा वैचाशरक गोंधळच जास्त शदसतो. कारण प्रसधू 
नदीच्या नावारु्मळे ते अरबी सरु्मद्राला ‘प्रसधू सागर’ [अरप्रवद गोडबोले; सावरकर शवचारदशमन, पॉप्युलर िकाशन, रु्मंबई, १९८३, 
पृ. २८३] करण्याची भाषा करून भारतीयत्व शसद्ध करतात; तर दुसरीकडे परकीय भाषातंील प्रहदू शब्दाचा 
आग्रह धरतात. िाचीन काळात प्रहदू शब्द नव्हता आशण ‘प्रहदू’ म्हणून इथल्या लोकानंा कोणी संबोधलेही 
नव्हते. आयम, अनायम, वैशदक आशण श्रर्म, दशिणेतर फार तर द्रशवड आशण र्मग बौध्द, जैन ही अशी परंपरेने 
चालत आलेली धर्ममनाव ेआहेत. सावरकराचें ‘प्रहदू’ हे धर्ममवाचक नाव िाचीन भारतीय सर्माजाला नव्हते. 
र्मात्र त्यानंी गाय ही पशू आहे, ही र्माडंणी प्रकवा शवदु्यतदाशहनीत देहाचे दहन करण्याची इच्छा इत्यादी 
अत्याधुशनक संस्कृतीचा पुरस्कार या संकल्पनेचे वगेळे पलूै जाता जाता लिात घ्याव ेलागतात. साहशजकच 
जे भारतीय आहे आशण र्माणसाला ‘र्माणूस’ म्हणून ओळखते ते डॉ. आंबेडकरानंी स्वीकारले होते. 
 

डॉ. आबंेडकरानंा शतसरी िातंी करावयाची होती; राजकीय स्वरूपाची. शतच्यार्मध्ये त्यानंा शिशटश 
साम्राज्यशाही नि करून लोकशाही र्मूल्यावंर आधारलेले शासन शनर्माण करावयाचे होते. आपल्या 
जीवनकायाचा िारंभ करतानाच त्यानंी १९१ र्मध्ये साउथबरो िन्याईस कशर्मटीपढेु साि देताना 
‘स्वयंशनणमयाचा हक्क’ (Right self determination) [Dr. Babasaheb Ambedkar : Writing and Speeches, Vol. I. 
Education Department, Government Of Maharashtra, Bombay, 1979 p. 268] भारताला लाभावा अशी इच्छा व्यक्त केली 
होती. पण त्याचें त्यावळेी कोण ऐकणार होते? आशण प्रहदू र्महासभा व काँगे्रसने तरी त्यानंा आपल्याकडे कुठे 
बोलावले होते? राजकीयदृष्ट्याही त्याचं्या स्पशाचा शवटाळ ह्या राजकीय पिानंा त्यावळेी होत होता. 
त्यारु्मळे त्यानंी स्वतःच वाटचाल करणे आवश्यक होते. स्वाभाशवक ज्याचं्यासाठी स्वातंत्र्य शर्मळवायचे त्यानंा 
जागतृ केल्याखेरीज म्हणजेच अस्पृश्यानंा ‘र्माणूसपण’ शर्मळवनू शदल्याखेरीज डॉ. आबंेडकरानंा या 
देशातील स्वातंत्र्य चळवळीत स्वतःच्या कतृमत्वावर उभे राहता येणे शक्य नव्हते. दुसऱ्याच्या तंत्राने चालाव,े 
इतके ते दुबमल नव्हते, आशण र्मानशसक व बौस्ध्दकदृष्ट्या अस्पृश्यही राशहलेले नव्हते. प्रसह प्रसहाच्याच 



 
अनुक्रमणिका 

कळपात राहू शकतो. काँगे्रसर्मधील त्यावळेच्या ‘हशरजन’ काँगे्रसवाल्याबंरोबर त्यानंा लेखण्याचा ियत्न 
करणे शहाणपणाचे नाही. 
 

र्महाडच्या सत्याग्रहाचे वळेी आशण इतर सवम र्महत्त्वाच्या िसंगी डॉ. आंबेडकरानंा भारतीय 
स्वातंत्र्यिाप्तीची शनकड भासलेली होती. पण भारताला शर्मळणाऱ्या स्वातंत्र्यात अस्पृश्यानंा 
सवणांच्यासारखे सर्मान नागशरकत्व शर्मळेल का? का पुन्हा प्रहदंूच्या गुलार्मशगरीत शखतपत पडाव ेलागेल? 
या प्रचतेने त्यानंा नेहर्मी ग्रासलेले होते. [शकंरराव खरात, सपंादक : ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी पते्र’ (कर्ममवीर भाऊराव कृ. ऊफम  

दादासाहेब गायकवाड यानंा), इंद्रायणी साशहत्य, पुणे १९९०, पृ. १५८] सन १९३० र्मध्ये अशखल भारतीय अस्पृश्य पशरषदेच्या 
अध्यिपदावरून बोलताना डॉ. आंबेडकरानंी स्वातंत्र्याची जाहीरपणे र्मागणी केली असताना ‘केसरी’ने शद. 
२० ऑगस्ट, १९३० च्या अग्रलेखाला उपरोधात्र्मक पध्दतीचा ‘अस्पृश्यानंाही स्वातंत्र्य हव’े [केसरी, ३० ऑगस्ट, 

१०३०, अग्रलेख] असा र्मथळा देऊन त्याचंी प्रनदानालस्ती केली. खुद्द र्महात्र्मा गांधीही डॉ. आबंेडकराचं्या 
प्रचतेचे शनराकरण करू शकले नाहीत. [भालचंद्र फडके, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्रीशवद्या िकाशन, पुणे १९८५, पृ. १४९] 
 

‘लंडन’ येथील पशहल्या वतुमळ पशरषदेस जाण्यापूवी आपल्या उदे्दशासंबंधी स्पिीकरण देताना डॉ. 
आंबेडकरानंी साशंगतले होते की, “र्मी र्मार्झ्या लोकासंाठी न्याय्य हक्काचंी र्मागणी करीनच आशण 
स्वराज्याच्या र्मागणीचाही पाठपुरावा करीन.” [धनंजय कीर, उपरोक्त, पृ. १५६] वतुमळ पशरषदेतील पशहल्या 
भाषणातच त्यानंी अस्पशृ्याचें िश्न सोडशवण्यास शिशटश सरकार असर्मथम असल्याचे शसध्द करून जाहीर 
केले की, सवम अस्पृश्याचंी-शूद्राचंी-र्मागणीसुध्दा अशीच आहे की, “भारतातील सरकार हे लोकानंी, 
लोकाकंशरता चालशवलेले, लोकाचें राज्य असाव.े” [उपरोक्त, पृ. १५९] 
 

डॉ. आंबेडकरानंा अशभिेत असलेले भारताचे राजकीय स्वातंत्र्य केवळ शासनकत्यात प्रकवा 
र्मालकात बदल करणारे नव्हते. परदेशीय राज्यकत्यांच्या ऐवजी देशी राज्यकते आशण तेही एकाच िाह्मण 
जातीचे राज्यकते त्यानंा र्मान्य होण्यासारखे नव्हते. त्या काळात िाह्मण जातीचे लोकच राजकारण व 
राजकीय सत्ता चालशवण्यास पात्र आशण सर्मथम असल्याचा दावा केला जायचा. लोकर्मान्य शटळकानंी सुध्दा 
१९१९ र्मधील अथणी येथील जाहीर सभेतच सर्मज शदलेली होती की, शतेकऱ्यानंी आशण तेल्या ताबंोळ्यानंी 
असेंब्लीत शनवडून जाऊन नागंर धरावयाचा नाही प्रकवा तागडीही धरावयाची नाही, त्याचें ते कार्म नाही. 
[िबोधनकार ठाकरे; शतेकऱ्याचें स्वराज्य, पृ. ११३] तेव्हा केवळ एका जातीच्या हातात स्वातंत्र्याची सत्ता जावी, ह्या 
र्मताचे डॉ. आंबेडकर नव्हते. 
 

वतुमळ पशरषदेत बोलताना डॉ. आंबेडकरानंी शिशटशानंा सुध्दा त्याचं्या शवशचत्र व चुकीच्या 
धोरणाबद्दल चागंले धारेवर धरले होते. ते म्हणाले, “सध्या देशातील तप्त वातावरणारु्मळे बहुसंख्य लोकानंा 
ज्या िकारची राज्यघटना र्मान्य होणार नाही, त्या िकारची राज्यघटना घडवनू चालणार नाही. ही गोि 
पशरषदेतील बऱ्याच सभासदाचं्या लिात आलेली शदसत नाही, ह्याबद्दल र्मला खेद वाटतो. तुम्ही ठरवाव ेव 
भारतीय लोकानंी ऐकाव,े असा काळ नाही. जर राज्यघटना राबवावी असे तुम्हास वाटत असेल तर 
लोकाचंी संर्मती हीच नवीन राज्यघटनेची कसोटी आहे, तकम शास्त्राचा योगायोग नव्हे.” [धनंजय कीर, उपरोक्त] 
 

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत डॉ. बाबासाहेबाचंा ित्यि सहभाग नव्हता, असा अनेकाचंा आिेप 
आहे. पण कोणती स्वातंत्र्य चळवळ? प्रहदू र्महासभेची की काँगे्रसच्या नेतृत्वाखालील? का रु्मस्स्लर्म लीगच्या 
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नेतृत्वाखालील? खरेतर हे शतघेही स्वाथी होते. स्वतःच्या जातींसाठी, धर्मासाठी आशण स्वतःसाठीही त्यानंा 
काही शर्मळवावयाचे होते. त्याचं्या ह्या स्वाथी भावनेरु्मळेच तर भारताचे स्वातंत्र्य शवभाजनातून आले आहे. 
 

परंपरेने ह्या शतघाचंा अनुयायी वगम जास्त आशण आवाज र्मोठा होता. परंतु ज्यानंा चागंली परंपरा 
लाभचू शदली नाही व त्याचं्या उच्चाराचंा आवाज पूणमत्वाला पोहोचलाच नव्हता, त्याचं्यासाठी ह्यानंी काय 
केले? ह्या िश्नाचे उत्तर त्याचं्या बाजूने तसे नकाराथीच आहे. कारण डॉ. बाबासाहेब नसते तर अस्पृश्यानंा 
स्वातंत्र्य हव,े असे कोणाला आजपयंतही कळले नसते. तेव्हा ह्या देशाच्या स्वातंत्र्यिाप्तीच्या नावावर काय 
चालले आहे, हे ज्यानंा कळत नव्हते, त्यानंा जागृत करून त्याचं्या आशण देशाच्या स्वातंत्र्यिाप्तीची जाण 
करून देणे, हीच डॉ. आंबेडकराचंी स्वातंत्र्य चळवळ होती. तसे तर वर स्पि केल्यािर्माणे ‘स्वयंशनणमया’च्या 
हक्काचा आधार घेऊन त्यानंी १९१९ पासूनच भारतीय स्वातंत्र्याची र्मागणी केलेली होती. पण ‘र्महार’ 
शशवलेले तूपही जसे िाह्मणानंा चालत नव्हते, तसे डॉ. आंबेडकरानंी स्वातंत्र्यिाप्तीसाठी केलेले ियत्न व 
शर्मळशवलेले स्वातंत्र्यही या देशातल्या लोकानंा आवडले असते का? 
 

अथात हा वाद फुका आहे. तरीही र्मला स्पि केले पाशहजे की, दशिणेतील िाह्मणेतराचंा स्वातंत्र्य 
चळवळीकडे पाहण्याचा जो दृशिकोण होता, तो त्याचें नेते काँगे्रसर्मध्ये दाखल झाल्याने बदलला आशण डॉ. 
आंबेडकर काँगे्रसर्मध्ये न जाता अखेरपयंत काँगे्रसचे दोष काढीत राशहले म्हणून स्वातंत्र्य चळवळीतील 
त्याचं्या असहकाराचे भाडंवल करणे योग्य होणार नाही. 
 

डॉ. बाबासाहेब हे स्वातंत्र्याचे भोक्ते होते. त्याचंा स्वातंत्र्याचा शवचारही सवमव्यापी, सवमसर्मावशेक 
आशण सवांचे कल्याण साधणारा होता. ‘स्वातंत्र्यात’ अस्पशृ्याचें नेर्मके कोणते स्थान राहील, हे िथर्म सागंा, 
असे त्यानंी र्महात्र्मा गाधंींनाही शवचारले होते. पण र्महात्र्मा गाधंींच्यासह सवमच प्रहदू नेत्यानंी त्या िश्नाचे 
उत्तर जवळजवळ १९४४ पयंत शदलेले नव्हते. सुभाषबाबूंनी र्मात्र काँगे्रसच्या अध्यिपदावरून सवम 
नागशरकानंा सर्मान हक्क शर्मळतील अशी १९३८ ला ग्वाही शदलेली होती. [Subhash Chandra Bose; Crossroads 
being the works of Subhash Chandra Bose, 1938-1940, Asia Publishing House, Bombay, 1962, p. 8] त्यारु्मळे सुभाषबाबूंच्या 
शब्दावर डॉ. आबंेडकराचंा शवश्वास होता. 
 

डॉ. आंबेडकरानंा जे स्वातंत्र्य अशभिेत होते, ते खऱ्या स्वातंत्र्यिाप्तीनंतरही लाभलेले नाही. 
म्हणूनच जात-पात-धर्ममशवरशहत शरपस्ब्लकन पि स्थापन करून त्यानंा या देशात रक्तहीन सार्माशजक व 
आर्तथक िातंी घडवनू आणावयाची होती; [आर. के. िीरसागर; भारतीय शरपस्ब्लकन पि, नाथ िकाशन, औरंगाबाद, १९७९, पृ. 

४६] अशी िातंी घडवनू आणली नाही तर राजकीय स्वातंत्र्याचा डोलारा लोक फेकून शदल्याशशवाय राहणार 
नाहीत, अशी त्याचंी ठार्म सर्मजूत होती. 
 

अथात र्माक्समवादाने िभाशवत झालेल्या लोकानंाही त्यानंी स्पिपणे बजावले होते की, त्या 
तत्त्वज्ञानाच्या आधारे भारतात चागंले काही घडणार नाही. र्माक्समवाद हा एक नवी शासनपध्दती देणारा 
शसद्धान्त आहे. साम्यवादी रशशयाच्या िभावाने तो वाढला आशण रशशयावरचा िभाव सपंताच शजरू लागला 
आहे. डॉ. आंबेडकरानंा याशवरुध्द शाश्वत काही हव ेहोते आशण त्याचं्या र्मतानुसार धर्मम आशण शासन ह्या 
दोन संस्थाचं्या शर्मश्रणातून एक नवीन जीवनपध्दती तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार लोकशाही 
जीवन व लोकशाही शासनपध्दती हाच सर्माजजीवनात एकत्र राबशवण्याचा आदशम र्मागम आहे, अशी त्याचंी 
भशूर्मका होती. तसे त्यानंा नव ेशर्मश्रण तयार करावयाचे होते. त्यारु्मळे धार्तर्मक वा कसलाच बदला घेण्याची 
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परंपरा बंद होणार होती. शासन चागंले चालणारे होते आशण लोकाचें कल्याणही होणार होते. डॉ. 
आंबेडकराचं्या अशा शवचाराचं्या तुलनेत सावरकर फार अपुरे पडतात आशण डॉ. आंबेडकराचंा सर्मता, 
स्वातंत्र्य व बधुंत्वाच्या अशधष्ठानावरील लोकशाही जीवनशवचार भारताचे स्वातंत्र्य अिय अढळपणे, संवधमन, 
संरिण करणारा वाटतो. 
 

♦♦ 
 
संदभु सूिंी : 
 
४८. भगवान बुध्दाचे पशहले पाच शशष्ट्य हे िाह्मण होते आशण भगवान बुध्दाला बुध्दत्व िाप्त होण्यापूवी जे 

त्याचें गुरू राशहलेले होते ते पाच शशष्ट्य म्हणजे कौण्डन्य, वप्प, भद्दीय, र्महानार्म आशण अश्वशजत. 
या शशष्ट्यानंा बुध्द धम्र्माचा संदेश देऊन भगवान बुध्दानंी सारनाथ येथे पशहले धम्र्मचि िवतमन 
केलेले होते.) 

 
(पाहा : भदंत धर्ममकीती र्मराभेरो; ‘भगवान बुध्द का इशतहास एव ंधम्र्मदशमन’, शभिु र्महासंघ, नागपूर 
१९८६, पृ. ४२-४३) 

 
४९. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी आपल्या अनुयायानंा बौध्दधम्र्म दीिा देण्याच्या सर्मारंभ कायमिर्मात 

जे भाषण शदनाकं १४-१०-१९५६ रोजी केले होते, त्या छापील भाषणात या वाक्याचा उल्लेख नाही. 
परंतु जाहीरपणे त्यानंी असे शवधान केले होते आशण ते र्मी स्वतः त्यावळेी ऐकलेले आहे. एवढेच 
नव्हे तर त्या शवधानास जनसरु्मदायाकडून फार र्मोठा टाळ्याचंा िशतसाद शर्मळाला होता : लेखक 

 
५०. शदनाकं १६ शडसेंबर १९५६ रोजी रंु्मबई येथे िचंड िर्माणावर बौध्दधम्र्म दीिा सर्मारंभ करण्याचे 

शनशश्चत केले होते. शदनाकं १६ ऑक्टोबर, १९५६ ला नागपूरहून चदं्रपूरला जाण्यापूवी शर्मप्रलद 
कॉलेज, औरंगाबादच्या ज्या शवद्याथ्यांनी १४-१०-१९५६ धम्र्मदीिेच्या रात्री िाचायम र्म. शभ. 
शचटणीस शलशखत ‘युगयात्रा’ नाटकात कार्म केलेले होते, त्यानंा डॉ. बाबासाहेबाचं्या दशमनाचा 
श्यार्म हॉटेलवर लाभ झाला. त्यािसंगी डॉ. बाबासाहेबानंी ‘युगयात्रा’ हेच नाटक रंु्मबईत शदनाकं 
१६-१२-१९५६ ला करण्यास आम्हाला साशंगतले होते. या नाटकात कार्म करणाऱ्यापंकैी र्मी एक. 

⬤⬤  
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आयु. नागेश िंौधरी : शशिण : एर्म. एस्सी. (भशूास्त्र), एलएल. बी. लेखन : ‘र्मंडल आयोग : एक आवाहन : एक आव्हान’. प्रहदुत्व : देश 
तोडणारे सूत्र, जाशतव्यवस्था व भारतीय िातंी, पेरेयर रार्मास्वार्मी नायकन इत्यादी गं्रथ िकाशशत. अनेक दजेदार शनयतकाशलकातूंन सार्माशजक, 
आर्तथक शवषयावंर र्महत्त्वपूणम लेखन. शवद्याथी दशपेासून सार्माशजक चळवळीत सशिय सहभाग. ‘पुरोगार्मी सत्यशोधक’ या र्माशसकाचे काही काळ 
एक सपंादक, नार्मातंर चळवळ, र्मंडल आयोग, लोकशाही हक्क सरंिण सशर्मती इत्यादीत अगे्रसर, ‘बहुजन सघंषम पशत्रका’ या पाशिकाचे सपंादक. 
 
३३ 
 
लोकशाहीला धमांधतेिें आव्हान व आबेंडकरी णविंारसूत्र! 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंा अशभिेत असली लोकशाहीची संकल्पना ही आज शजला भाडंवली लोकशाही 
(संसदीय लोकशाही) वा सर्माजवादी िणाली म्हणतात त्याहून वगेळी होती. बाबासाहेबांनी युरोपातील 
भाडंवली लोकशाही व कम्युशनस्ट या दोन्ही िणाल्या अभ्यासल्या होत्या. त्यानंी या दोन्ही िणाल्या जशाच्या 
तशा स्वीकारल्या नाहीत; कारण या दोन्ही िणाल्या आर्तथकतेशी शनगशडत आहेत, तर भारतातील 
तथाकशथत लोकशाही ही येथील सर्माजाच्या शवशशि रचनेतून, बंशदस्ततेतून व शतला ‘लोकशाही’ या 
युरोपीय संकल्पनेशी शनगशडत करण्याच्या ियत्नातून उशदत झालेली आहे. 
 

इथे नेहरू व काँगे्रसच्या र्माध्यर्मातून जी लोकशाही आली ती बहुशः युरोपीय व्यवस्थेची काहीशी 
नक्कल करण्याच्या ियत्नातून. गाधंी र्मात्र इथे जी भशूर्मका घेत होते, ती उच्चवणीय, भतूदयावादी होती. 
चातुवमण्याला र्मान्यता देऊन ते इथल्या िश्नाचें शनराकरण शोधत होते. सवोदय वा अंत्योदय हे 
िकारदेखील उच्चवणीय भतूदयावादी, उदारर्मतवादी भशूर्मकेचा भाग होता. 
 

बाबासाहेब आंबेडकरानंी र्मात्र हा दृशिकोण र्मलूतः नाकारला होता व इथल्या लोकशाहीला 
भतूदयेच्या भतुापासून वाचशवण्यासाठी त्यानंी अहर्तनश ियत्न केले. 
 

पाशश्चर्मात्य लोकशाहीचे जसेच्या तसे रोपण इथल्या सर्माजावर करून भागण्यासारखे नाही म्हणनू 
बाबासाहेबानंी इथल्या र्मलूभतू शोषण-व्यवस्थेला उलटवणारी र्मलूभतू पयायी शवचारसरणी शदली. जे 
ियत्न बाबासाहेब आबंेडकरानंी २० व्या शतकात केले, त्याचंी पायाभरणी १९ व्या शतकाच्या उत्तराधात 
र्महात्र्मा जोशतराव फुल्यानंी केली. र्म. फुल्यानंी इंग्रजी सत्ता व एतदे्दशीय सत्ता यातील फरक पाशहला व 
त्यानंा इंग्रजी सत्ता इथल्या र्मानवता नाकारणाऱ्या सते्तपेिा श्रेयस्कर वाटली. शजथे र्मानव-सर्मूहानंा र्मानवी 
हक्क नाकारले जातात, शतथे र्मानवी हक्किाप्तीसाठी संघषम करणे ही संघषाची पशहली पायरी ठरते. फुले-
आंबेडकराचंा संघषम हा या पशहल्या पायरीपासून सुरू होतो. याउलट शटळक-गाधंींचा संघषम हा र्मानवी हक्क 
नाकारलेल्याचंा संघषम नव्हता. तो संघषम होता इथल्या जुन्या सत्ताधाऱ्याचंा नव्या सत्ताधाऱ्याशंी. म्हणनू 
फुले-आंबेडकरी लोकशाही संकल्पना व शटळक-गाधंी-नेहरू याचंी संकल्पना यातं रू्मलतः फरक आहे. 
 

फुले-आंबेडकरानंी भारतीय संदभातील र्मानवता नाकारणाऱ्या व्यवस्थेला शवरोध करत करत इथे 
राष्ट्रैक्य स्थापन करण्यासाठी सार्माशजक पशरवतमनाचा रु्मद्दा उपस्स्थत केला. 
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या ियत्नात त्याचं्यासर्मोर आव्हाने म्हणनू उभी राशहली ती इथला धर्मम व त्या धर्मािारे िस्थाशपत 
करण्यात आलेली वणम-जाशतव्यवस्था, अस्पृश्यता. ही शोषण-व्यवस्था केवळ आर्तथक, सार्माशजक, 
राजकीयच हक्क नाकारणारी नाही, तर ती संपूणम र्मानवी हक्कच नाकारणारी होती. शजथे र्मूलभतू र्मानवी हक्क 
(Human Rights) नाकारले होते, शतथे लोकशाही हक्क ही तर नंतरची बाब आहे. आंबेडकरानंा र्मानवी 
हक्काचं्या संदभात धर्मांधता हे आव्हान वाटत होते आशण भारतीय सर्माजात आजही र्मानवी हक्काचंा लढा हा 
धर्मांधतेच्या शवरोधात करावा लागणारा लढा आहे; कारण इथली स्वातंत्र्योत्तर लोकशाही ही संकल्पना 
आजही र्मानवी अशधकार नाकारणारी ठरत आहे. त्यानंा अशभिेत असलेली लोकशाही इथे शनर्माण व्हायची 
आहे. त्याचं्या संकल्पनेतील लोकशाहीला उभे केलेले आव्हान हे इथल्या सार्माशजक शवभाजनाने, धर्माने 
उभे केलेले आव्हान आहे. 
 

आज लोकशाहीला धर्मांधतेचे म्हणून जे आव्हान उभे आहे, ते स्वातंत्र्यानंतर इथे जी राज्यव्यवस्था 
शनर्माण झाली, ती ज्या पद्धतीने पुढे सरकत आहे, ती ज्याचं्या हातात सते्तचे दोर आहेत, त्याचं्या सते्तचा 
पशरपाक आहे. अथात, हे आव्हान सत्ताधारी वगासर्मोरचे आव्हान आहे. नेहरू-इंशदरा-राजीव गाधंींच्या 
सते्तने इथल्या र्मूलभतू सार्माशजक फॅशसझर्मला आवर घालण्याचे, त्याला िीण करण्याचे कार्म तर केले 
नाहीच; उलट त्या शक्तींना अननुभतूपणे (Latently) व िच्छन्नपणे खतपाणी शर्मळेल अशा पद्धतीने सत्ता 
राबशवली. त्याचा पशरपाक म्हणून जुन्या सार्माशजक सते्तच्या, अर्मानवी सर्माजरचनेच्या शक्ती पनु्हा उफाळून 
येत आहेत व त्याचंा उग्रपणे रु्मकाबला करणाऱ्या शक्तीही उशदत होत आहेत आशण हा िकार, इथल्या 
सते्तला, सुरुवातीचा काळ लिात घेता आव्हानात्र्मक वाटत आहे. त्यालाच लोकशाहीला धर्मांधतेचे आव्हान 
असे म्हटले जात आहे. 
 

खरं म्हणजे सार्माशजक शोषणात भरडल्या जाणाऱ्याचं्या लेखी हे आव्हान जुने आहे. सर्माजवादाचे 
युरोशपयन र्मॉडेल लागू करू पाहणाऱ्याचं्या लेखी ते नवीन आहे. 
 

धर्ममशनरपेि (Secular) राज्याची कल्पना ज्यानंा र्मान्य आहे, त्याचं्या शवचारात जो गोंधळ आहे, 
त्यारु्मळे धार्तर्मक गटाचंी आिर्मकता सर्मजून घेण्यातही गल्लत होत आहे व त्यारु्मळे या देशातील सवात 
आिर्मक धर्ममवाद व त्याचे रु्मखंड या शनरपेितेची शखल्ली उडवत आहेत. उदा. देशातील सर्माजवादी व 
कम्युशनस्ट हे सवम धर्मम सारखेच कट्टरपंथी आहेत ही भशूर्मका घेतात. त्यात भौशतकवादी, देव, 
पुनजमन्र्मशवरोधी बौद्ध धर्माचाही सर्मावशे करतात व जे धर्मम दुबमल घटकाचें आहेत त्यानंाही सत्ताधीशाचं्या 
धर्माएवढेच त्याज्य ठरवतात व र्मग सत्ताधाऱ्यानंा त्याचं्या शवचारातील या त्रटुींरु्मळे गोंधळ घालण्यात सूट 
शर्मळते. म्हणनूच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक देवरस, “प्रहदुत्व म्हणजेच धर्ममशनरपेिता’ अशी 
उद्दार्म व्याख्या करू शकतात. भारतातील सवाशधक आिर्मक धर्ममवाद जर स्वतःला धर्ममशनरपेि म्हणून घेत 
असेल व पुरोगार्मी जर सवम धर्मांना सारखेच कट्टरपंथी सर्मजत असतील, तर इथला धार्तर्मक 
कट्टरतेबाबतचा रु्मख्य अतंर्तवरोध (Principal Contradiction) टाळून ते त्या आिर्मक धर्ममवादाला शरण 
जातात असेच म्हणाव े लागेल. या पुरोगार्मी धर्ममशनरपेितावाद्याचं्या तुलनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी 
प्रहदुत्वाबद्दल घेतलेली भशूर्मका कशी वगेळी आहे ते सर्मजून घेणे र्महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात, “Hinduism 
is a political ideology of the same character as the fascist and or Nazi ideology and thoroghly 
anti-democratic. If Hinduism is let loose-which is what Hindu majority means- it will prove a 
menace to the growth of others who are outside Hinduism and are opposed to Hinduism. 
This is not the point of view of Muslims alone. It is also the point of view of the Depressed 
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Classes and also of the non-Brahmins.” (Source Material on Dr. Babasaheb Ambedkar and 
the movement of Untouchables. p. 241, Vol. I.)” अथात प्रहदुत्व ही फॅशसझर्म प्रकवा नाझीझर्मिर्माणे 
एक राजकीय शवचारधारा आहे आशण ती सवमथा लोकशाहीशवरोधी आहे. प्रहदुत्वाला र्मोकळे रान सोडले तर 
(आशण ते म्हणजे प्रहदुबहुसखं्यत्व) तर जे प्रहदुधर्माच्या बाहेर आहेत व त्याला शवरोधी आहेत त्याचं्या 
वाढीला तो एक अडसर आहे. हा दृशिकोण केवळ रु्मस्स्लर्माचंाच नाही तर दशलत आशण िाह्मणेतराचंा 
देखील हाच दृशिकोण आहे.” डॉ. आंबेडकराचं्या या प्रहदुत्वाबद्दलच्या र्माडंणीतून पढुील बाबी स्पि होतात 
: (१) प्रहदुत्व ही एक राजकीय शवचारिणाली आहे, (२) शतचे स्वरूप फॅशसस्ट वा वशंवादी आहे, (३) ती 
संपूणमतया लोकशाहीशवरोधी आहे, (४) प्रहदुत्वाचा िसार व वाढ म्हणजे इतर धार्तर्मक गटाचंी शपछेहाट होणे 
होय. र्मग ते प्रहदूबाह्य गट असोत, की प्रहदूशवरोधी, (५) हा दृशिकोण केवळ रु्मस्स्लर्माचंाच नसून दशलत 
आशण िाह्मणेतर (र्मधल्या जाती) याचंीही तीच धारणा आहे. डॉ. आंबेडकराचंी ही भशूर्मका व इथल्या 
धर्ममशनरपेितावादी वा डाव्यानंी साऱ्याच धर्मांना सारखेच सर्मजणे यात र्मूलभतू फरक आहे. म्हणून 
आंबेडकरी दृिीतून इथल्या लोकशाहीला वा र्मानवतेला आव्हान आहे ते फक्त प्रहदुत्वाचे. 
 

आज रार्मजन्र्मभरू्मीच्या िश्नावरून प्रहदू आिर्मकता एक भयानक रूप घेत आहे आशण ते उघड 
उघड घेत आहे. 
 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचें शनदान कसे खरे आहे, शकती साथम आहे याचा पुरावा म्हणजे 
गोळवलकरानंी (र्माजी संरसंघचालक) र्माडंलेली प्रहदुत्वाची भशूर्मका होय. ‘वी ऑर अवर नेशनहूड 
शडफाइन्ड’ या पसु्स्तकेत ते शलशहतात, “The non-Hindu people in Hindustan must learn to respect 
and held in reverence Hindu religion, must enterain no idea but that of glorification of Hindu 
race and culture, in a word, they must cease to be foreigner or may stay in its country wholly 
subordinate to the Hindu nation, claiming nothing, no deserving no previleges, far less 
preferential treatment, not even citizens’ rights.” (We or Our Nationhood Defined, M. S. 
Golwalkar, 1938.) 
 

गोळवलकर गैरप्रहदू लोकानंा कुठलेही अशधकार द्यायला तर तयार नाहीतच, परंतु नागरी 
हक्कसुद्धा ते नाकारतात. ते ज्या ‘प्रहदू वशंाची’ र्महानता सागंतात तो प्रहदू वशं म्हणजे उच्चवणीय आयम होत, 
हेही यातून लपून राहात नाही आशण म्हणनू डॉ. आबंेडकरानंा प्रहदुत्व हे फॅशसझर्म वाटते ते केवळ 
रु्मसलर्मानाचं्या संदभात नसून अन्य धार्तर्मक गट, दशलत व िाह्मणेतरासंाठीही. प्रहदू नावाखाली गौरवशाली 
(?) संस्कृती वा धर्मम हा एका वणाचीच शनर्तर्मती होय, हे फुले आशण आंबेडकर दोघेही र्मानतात. 
 

भारतात आज धार्तर्मक वा वाशंशक गटाचं्या नावाखाली (शीख, बोडो, झारखंड) ज्या तथाकशथत 
अशतरेकी चळवळी आहेत त्या फॅशसस्ट, प्रहदू आिर्मकतेच्या िशतशिया र्मात्र होत; कारण प्रहदुत्व ही 
राजकीय, सार्माशजक, धार्तर्मक सासं्कृशतक, आिर्मणकारी सत्ता आहे आशण या सते्तच्या शवरोधात 
अस्स्तत्वासाठी, लोकशाही हक्कासंाठी देशात धर्माच्या व जात-जर्मातीच्या नावावर िशतशिया उर्मटत आहेत. 
आंबेडकरी दृिीतून पाशहले तर या शिया-िशतशिया ठरतात आशण भारतातील पुरोगाम्याचं्या दृिीतून त्या 
सवम सारख्याच ठरतात. म्हणून पुनःपनु्हा हेच शसद्ध होते की, इथल्या िधान शोषण संबंधाचें दशमन केवळ 
आर्तथक शवषर्मतेचा शवचार करणाऱ्यानंा उर्मजत नाहीत. ते या उघड (स्पि) सत्यालाही र्मान्य करत नाहीत 
आशण म्हणूनच भारतातील र्मानवी संघषम लोकशाही संघषम, धर्ममसते्तशवरुद्धचा अथात र्मानवीयता व 
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लोकशाहीला आव्हान असणाऱ्या वृत्तीशवरुद्धचा संघषम हा जाशतव्यवस्थाशवरोधी, शतथे िस्थाशपत केलेल्या 
संस्कृतीशवरुद्ध, र्मूल्याशंवरुद्धचा संघषम राहील. जी र्मूल्ये, जी शवचारसरणी या िस्थाशपत लोकशाही, 
र्मानवताशवरोधी व्यवस्थेला नकार देईल, शतची जागा घेईल, त्यािारेच इथली आिर्मक धर्मांधता नि करता 
येईल. 
 
फुले-आंबेडकरी दृणष्टकोि 
 

या संदभात फुले-आबंेडकरी दृशिकोण हा रु्मख्यतः वणमजातवादी धर्ममसंस्कृतीचे उच्चाटन करण्याचा 
आहे. तथाशप त्यानंा धर्माचे अस्स्तत्व नाकारले नाही. (धर्माचे अस्स्तत्व नाकारणारे पुरोगार्मी, शवशषेतः प्रहदू 
पुरोगार्मी हे उच्चजातवादी म्हणजे र्मलूतः धार्तर्मक भशूर्मकाच घेतात हा अनुभव जरे्मस धरून) र्म. फुले 
धर्ममसशहष्ट्णुतेबाबत जी भशूर्मका घेतात ती र्म. गाधंींच्या प्रहदुिणीत सशहष्ट्णतेुपेिा खूप वगेळी व िाशंतकारी 
आहे. ते म्हणतात, “...कोणत्याही कुटंुबातील एका र्मानव स्त्रीने बौद्धधर्मीय पुस्तक वाचनू शतच्या 
र्मजीिर्माणे पाशहजे असल्यास शतने तो धर्मम स्वीकारावा व त्याच कुटंुबातील शतच्या पतीने जुना व नवा करार 
वाचून त्याच्या र्मजीिर्माणे पाशहजे असल्यास त्याने शिस्ती व्हाव ेव त्याच कुटंुबातील त्याच्या कन्येने कुराण 
वाचून शतच्या र्मजीिर्माणे पाशहजे असल्यास शतने र्महर्मदी धर्मी व्हाव,े आशण त्याच कुटंुबातील त्याच्या पुत्राने 
‘सावमजशनक सत्यधर्मम’ पुस्तक वाचून त्याच्या र्मजीिर्माणे पाशहजे असल्यास त्याने सावमजशनक सत्यधर्मी 
व्हाव.े..” (र्म. फुले सर्मग्र वाङ्र्मय, आवृत्ती १ ली, पृ. ४१७, र्महाराष्ट्र शासन िकाशन) 
 

र्म. फुले याचं्या दृशिकोणातील धर्ममशनरपेिता ही कुटंुबातून सुरू होते. धर्ममशनरपेिता ही कौटंुशबक 
पातळीवर लोकशाही संकल्पना र्मान्य केल्यासच खरी धर्ममशनरपेिता ठरू शकते. धर्मम, देव घरात ठेवा; 
रस्त्यावर आणू नका अशी भशूर्मका घेणाऱ्यापेंिाही ही भशूर्मका जास्त र्महत्त्वाची आहे. कारण घराघरात 
शवशभन्न धर्माचे लोक राशहले तर धर्माधर्मातील सार्माशजक पातळीवरील कलह उरणार नाहीत. वैयस्क्तक 
पातळीवरील धर्माबाबतची ही स्वातंत्र्य सकंल्पना वगीय पातळीवरील धर्ममशनरपेिता लागू करणाऱ्याचं्या 
कल्पनेपेिा शकतीतरी श्रेष्ठ आहे. वगमलढ्याच्या भशूर्मकेतदेखील धार्तर्मक बखेडे सोडवण्याचा एवढा िभावी 
उपाय नाही. 
 

एकीकडे र्म. फुले एका कुटंुबात शवशभन्न धर्मांचे आचरण होऊ शकते असे र्मानतात, तर शव. दा. 
सावरकरासंारखे बॅशरस्टरी पदव्याचंी शबरुदे लावणारे अत्यंत संकुशचत भशूर्मका घेतात. “धर्मांतर म्हणजे 
राष्ट्रातंर” अशी भशूर्मका घेऊन ते धार्तर्मक स्वातंत्र्याला सुरुवातीलाच नख लावतात...संघषम टाळणे व दुसरे 
म्हणजे जाशतशवरोधी संघषम. गोळवलकर, सावकरादी धार्तर्मक राजकाण्याचंी भशूर्मका ही शनखालस 
वचमस्ववादी वा वशंवादी आहे आशण त्याचें आजचे वारसदार (देवरस) जेव्हा ‘प्रहदुत्व म्हणजे धर्ममशनरपेिता’ 
अशी भशूर्मका घेतात, तेव्हा ते आम्ही म्हणतो तोच शब्दाचा अथम घ्यावा असेच जणू सागंत असतात. 
सत्ताधाऱ्याचं्या असत्याला सत्य र्मानायला लावणाऱ्या प्रहदू िशियेचा हा भाग र्मानायला हवा. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी र्म. फुल्याचं्या कौटंुशबक, धार्तर्मक लोकशाहीचा पुरस्कार केला नसला 
तरी त्यानंी ज्या धर्माचा स्वीकार केला, तो धर्मम इथल्या वैशदक धर्माने शनर्माण करून ठेवलेल्या साऱ्या दृि 
िवृत्तींवर एक उपाय आहे. प्रहदुत्वातील दुि िवृत्तींचा पशरणार्म सार्माशजक जीवनात उच्चनीचतेची शनर्तर्मती 
होय आशण बदु्ध धर्माने त्या र्मूल्याशंवरुद्ध, व्यस्थेशवरुद्ध सतत संघषम केला; प्रकबहुना त्याच्या उदयच या 
वशंवादी धर्मातील अर्मानवी शवभाजनातून वा त्याशवरुद्धच्या िशतशियेतून झाला आहे. र्म. फुल्यानंी 
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ज्यािर्माणे आपल्या धार्तर्मक लोकशाही संकल्पनेत जसा प्रहदू धर्माचा उल्लखे केला नाही तसा बदु्ध धर्माच्या 
स्वीकारात बाबासाहेबानंी प्रहदुत्वाला पूणमतः नकार शदला आहे. त्याचं्यासर्मोर रु्मस्स्लर्म, शीख, शिश्चन 
इत्यादी धर्मम पयाय म्हणनू आलेत. परंतु सार्माशजक शवभाजनाशवरुद्ध व त्या अनुषंगाने आलेल्या र्मूल्याशंवरुद्ध 
संघषाचा वसा असलेला धर्मम हा बुद्धाचाच होता. (प्रहदू म्हणतात त्यािर्माणे त्यानंी देशाला वाचवण्यासाठी 
बुद्धधर्मम घेतला असे सागंणे म्हणजे एकिकारे संघषम टाळणे व दुसरे म्हणजे जाशतशवरोधी संघषम नाही असे 
भासवणे होय.) शशवाय बुद्ध-शवचार हा एवढा लोकशाही र्मूल्य जपणारा धर्मम आहे, की खुद्द बुद्ध ज्ञानाच्या 
बाबतीत स्वयंपूणम र्मानत नाही वा ज्ञान-शवकासाच्या र्मयादा स्वतःत बशंदस्त करत नाही. 
 

भारतीय संदभातील धर्ममशनरपेि संकल्पना ही फुल्यानंी र्माडंलेली कुटंुबातील धर्ममशनरपेिता वा 
आंबेडकरानंी र्माडंलेली बौद्ध परंपरा ठरते. प्रहदुत्व हेच रु्मळात धर्मांधता होय. लोकशाहीला बहुसखं्याकाचं्या 
सार्माशजक जीवनाला ग्रहण लावणारा धर्मम हा धर्ममशनरपेि तत्त्वातदेखील सर्माशवि होऊ शकत नाही; कारण 
तो धर्मम नसून शनखालस वचमस्ववादी, वशंवादी राजकीय शवचारधारा आहे. 
 

म्हणून फुले-आंबेडकरी दृशिकोणातून वणमवचमस्ववादी प्रहदुत्व हेच र्मानवतेला, लोकशाहीला 
र्मूलभतू आव्हान आहे. हे आव्हान नि करणे म्हणजे इथल्या लोकशाहीला असलेले धर्मांधतेचे आव्हान नि 
करणे होय. 
 

♦♦ 
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प्रा. सुखराम णहवराळे : शशिण : एर्म.ए., सी.जे. व्यवसाय : अध्यापन. वृत्तपत्रव्यवसायातील िदीघम अनुभव. शवशवध साशहत्यससं्था, 
नायससं्थाशंी सबंंध. िकाशशत साशहत्य : शब्दायण, युगारंभ, शवश्वगंगेच्या काठी, पहाट हे कथासगं्रह, आभाळ आशण जागरण ह्या कादंबऱ्या आशण 
लोकपत्रकार डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर हे वैचाशरक सशंोधनात्र्मक लेखन. 
 
३४ 
 
डॉ. आंबेडकरािंंी लोकपत्रकाणरता 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी पत्रकाशरता ही िारु्मख्याने लोकपत्रकाशरता आहे. भारतीय पत्रकाशरतेच्या 
इशतहासात लोकपत्रकाशरता करणाऱ्या लोकपत्रकाराचंी संख्या अल्प असली तरीही या लोकपत्रकाशरतेने 
जी र्मानवी कल्याणाच्या र्मूल्याचंी जोपासना केली, त्यारु्मळे या पत्रकाशरतेला केवळ पत्रकाशरता म्हणणे 
म्हणजे र्मानवी कल्याणाचं्या र्मूल्याचंी उपेिा करणे होय. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकराचंी पत्रकाशरता 
लोकपत्रकाशरता होती. त्याचं्या या लोकशहतवादी पत्रकाशरतेने लोकजागृती, लोकिबोधन, लोकशशिण, 
लोककल्याण आशण लोकशवकासाच्या िशियेला गशतर्मान केले आशण सार्माशजक पशरवतमनाच्या संदभात 
र्मराठी भाशषक पत्रकाशरतेचा सवमसार्मान्य लोकाचं्या शहतसबंंधाशंी कायर्मचा सबंंध िस्थाशपत केला. 
 
पत्रकाणरतेिें तीन प्रवाह 
 

भारतीय पत्रकाशरता ही जरी आंग्ल पत्रकाशरतेचे पाठ घेऊन अवतीणम झालेली असली, तरीही 
भारतीय पत्रकाशरतेची जी र्मूलभतू िाणतत्त्व े आहेत तीच देशातील भाशषक पत्रकाशरतेने िाणपणाने 
जोपासलेली आहेत. या पत्रकाशरतेचा र्मागोवा घेताना भारतीय पत्रकाशरतेर्मध्ये सार्मान्यतः तीन िवाह 
िारु्मख्याने आढळून येतात. 
 

पशहला िवाह, हा िैभाशषक वृत्तपत्राचंा असून ही वृत्तपते्र नागर पत्रकाशरतेचे िशतशनशधत्व करताना 
आढळतात. ही नागर पत्रकाशरता नागर संस्कृतीचे शहतसबंंध जपणारी असून, नागर जीवनातील घडार्मोडी 
आशण िश्नाकंडे अशधकाशधक लि कें शद्रत करणारी आढळून येतात. नागर पत्रकाशरतेचा िवास दीघमकालीन 
असून या पत्रकाशरतेने भारतीय पत्रकाशरतेचा इशतहास िारु्मख्याने अशधकाशधक िर्माणात व्यापलेला आहे. 
 

नागरी पत्रकाशरतेचा िारंभ इ.स. १८२१ च्या र्मागेपढेु झालेला आढळून येतो. शिभाशषक 
पत्रकाशरतेकडून भाशषक पत्रकाशरतेकडे वाटचाल करणाऱ्या पत्रकाशरतेने भारतीय पत्रसृिीच्या इशतहासात 
अनेक र्मूलगार्मी बदल घडशवलेले शदसून येतात. 
 

जेम्स ऑगस्टच्या ‘शहकी’पासून भारतीय आंग्ल पत्रकाशरतेला िारंभ झाला. १८व्या शतकाच्या 
उत्तराधात या पत्रकाशरतेला िारंभ झाला. या पत्रकाशरतेतूनच भारतीय शिभाशषक आशण त्यानंतर भाशषक 
वृत्तपत्राचंा उदय झालेला शदसून येतो. 
 

र्मराठी भाशषक वृत्तपत्रसृिीचा िारंभाचा काळही शिभाशषक शनयतकाशलकाचंाच आहे. अगदी 
बाळशास्त्री जाभेंकराचं्या ‘दपमण’पासूनच हा िारंभ झालेला आहे. 
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इ. स. १८३२ र्मध्ये जाभेंकरानंी ‘दपमण’ची स्थापना केली. ‘दपमण’ हे शिभाशषक शनयतकाशलक होते. 
हे शनयतकाशलकही नागर पत्रकाशरतेचा वसा घेतलेले होते. ‘दपमण’र्मधील लोककल्याणाची हर्मी, 
र्मनोरंजन, िबोधन करण्यार्मागील हेतूदेखील नागर पत्रकाशरतेला व्यासपीठ शर्मळाव े हाच असल्याचे 
‘दपमण’च्या पशहल्या अकंातील ‘िस्ताव’च अग्रलेखातून िशतध्वशनत होतो. 
 

इ. स. १८३२ ते १८७७ पयंत र्मराठी भाषेत जी वृत्तपते्र आशण शवशषेतः शनयतकाशलके होती ती 
भारतीय सर्माजाच्या िबोधनासाठी, लोककल्याणासाठी, लोकजागतृीसाठी होती. तरीही भारतात 
खेड्यापाड्यातूंन शवखुरलेल्या ग्रार्मीण जीवनाचे िशतप्रबब या शनयतकाशलकातूंन शकती िर्माणात िशतप्रबशबत 
होते; हा र्महत्त्वाचा िश्न आहे. भारतीय लोककल्याणाचे ध्येय बाळगून या देशात जी भाशषक पत्रकाशरता 
जन्र्माला आली, या पत्रकाशरतेने िारु्मख्याने नागरी जीवन आशण संस्कृतीचेच िशतप्रबब आपल्या पत्रकाशरतेत 
िशतप्रबशबत केलेले आढळून येते. काही िश्नाचंा अपवाद वगळता नागरी जीवन कसे शवकशसत होईल, या 
संदभातील िश्नाकंडेच या पत्रकाशरतेचा कल होता. 
 

इ. स. १८७७ च्या सप्टेंबर र्मशहन्याच्या २४ तारखेला ‘दीनबंधू’ या शनयतकाशलकाचा िारंभ झाला 
आशण र्महात्र्मा फुले यांच्या िेरणेने स्थापन झालेल्या या शनयतकाशलकाने भाशषक पत्रकाशरतेला नवी 
कलाटणी देण्याचा ियत्न केला. कृष्ट्णराव भालेकरासंारख्या तरुण पत्रकाराने पशहल्यादंा आपल्या 
संपादकत्वाने ग्रार्मीण जीवनातील आशण ग्रार्मीण संस्कृतीर्मधील िश्नानंा वाचा फोडण्याचा ियत्न केला. 
आशण पढेु भालेकराचं्याच ियत्नानंी आशण ध्यासाने ‘दीनशर्मत्र’च्या रूपाने ग्रार्मीण पत्रकाशरतेचा पाया 
घालण्याचा ियत्न केला. नागरी पत्रकाशरतेनंतरचा ग्रार्मीण पत्रकाशरतेचा हा दुसरा िवाह आहे. 
 

इ. स. १८७७ ला ‘दीनबधूंची’ सुरुवात झाली तीही तशी नागर पत्रकाशरतेच्या िशतकूलतेच्या 
रेयारु्मळे पुणे, रंु्मबई असा िवास करीत आशण ना. रे्म. लोखंडे, गदे आशण पनु्हा भालेकर याचं्या संपादन 
छत्रछायेखाली दोनतीन वषांची वाटचाल करून हे शनयतकाशलक बंद पडले. त्यानंतर भालेकरानंी 
‘दीनशर्मत्र’ या शनयतकाशलकाची नगर शजल्ह्यातील सोर्मठाण्यासारख्या एका खेड्यात सुरुवात केली. आशण 
अशा रीतीने ग्रार्मीण पत्रकाशरतेचा पाया घातला गेला. 
 

इ. स. १९१० पासून ‘दीनशर्मत्र’ नगर शजल्ह्यातील सोर्मठाणा व नंतर तरवडी या छोया खेड्यातून 
शनयशर्मतपणे िशसध्द होऊ लागले. रु्मकंुदराव पाटील यानंी हे शनयतकाशलक तब्बल पन्नास वष ेअखंडपणे 
संपाशदत करून ग्रार्मीण पत्रकाशरतेचा पाय भक्कर्म करण्याचा ियत्न केला. 
 

भारतीय भाशषक पत्रकाशरतेचे हे दोन रु्मख्य िवाह र्मानले, तर र्मराठी भाशषक पत्रसृिीत घडलेले हे 
र्मन्वतंर अलौशकक स्वरुपाचे ठरलेले शदसून येते. ग्रार्मीण पत्रकाशरतेचा एक धागा, बंगाल िातंात 
‘दीनशर्मत्र’चा िारंभ होण्यापूवी आढळून येतो. परंतु हा ियत्नही नागर पत्रकाशरतेचाच एक भाग असल्याचे 
ितीत होते. घोष बंधंूचे या सदंभात आपणास उदाहरण सागंता येऊ शकते. 
 

‘दीनशर्मत्र’ने ग्रार्मीण आशण नागर पत्रकाशरतेर्मधील िश्नावंर लि कें शद्रत करून ग्रार्मीण 
संस्कृतीर्मधील अनेक सर्मस्यानंा खंबीरपणे वाचा फोडली; म्हणून र्मराठी भाशषक पत्रसृिीतील हा दुसरा 
िवाह र्महत्त्वाचा ठरतो. 
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‘दीनबधूं’, ‘दीनशर्मत्र’, ‘शतेकऱ्याचंा कैवारी’, ‘अंबालहरी’, ‘शवजयी र्मराठा’, ‘िाह्मणेतर’, ‘हंटर’, 
‘सत्यवादी’, ‘पुढारी’, ‘सर्मता’ आदी वृत्तपते्र आशण शनयतकाशलकानंी र्महात्र्मा फुल्याचं्या सत्यशोधक 
सर्माजापासून िेरणा घेऊन र्महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात शतेकरी, कार्मगार, शतेर्मजूर आशण दशलत, 
पददशलताचं्या िश्नाचंी दखल घेतली आशण सार्माशजक पशरवतमनाच्या चळवळीला गशतर्मान केले. 
 

या दुसऱ्या िवाहातील शनयतकाशलके आशण वृत्तपत्रापंासून िेरणा घेऊन अठराव्या शतकाच्या 
दशकात दशलताचं्या पत्रकाशरतेचा उदय झालेला आढळतो. गोपाळबाबा वलंगकर, शशवरार्म जानबा 
काबंळे, शक. फा. बनसोडे यानंी दशलताचं्या पत्रकाशरतेला िारंभ केला. 
 

इ. स. १९२० पासून डॉ. बाबासाहेब आबंेडकरानंी ‘र्मूकनायक’ची स्थापना करून दशलत 
पत्रकाशरतेचा पाया भक्कर्म केला. नागर पत्रकाशरता आशण ग्रार्मीण पत्रकाशरता हे जर र्मराठी भाशषक 
पत्रकाशरतेचे दोन िवाह र्मानले, तर दशलत पत्रकाशरता हा या पत्रकाशरतेचा शतसरा िवाह ठरतो. 
 

दशलताचंी पत्रकाशरता ही जरी अठराव्या शतकाच्या अखेरीला झालेली असली तरीही ही 
पत्रकाशरता फारच अल्पजीवी ठरलेली आहे. त्यारु्मळेच दशलत पत्रकाशरतेचा खरा िारंभ हा १९व्या 
शतकाच्या दुसऱ्या दशकातच (खऱ्या अथाने) झालेला आहे. ‘र्मूकनायक’ कसेबसे वषम- दीडवषम चालले, 
परंतु त्यानंतर इ.स. १९२९ र्मध्ये ‘बशहष्ट्कृत भारत’ या बाबासाहेब आंबेडकरानंी खऱ्या अथाने िस्थाशपत 
आशण संपाशदत केलेल्या शनयतकाशलकानेच दशलताचंी पत्रकाशरता सुरू झालेली आढळते. 
 
महत्त्वािें योगदान 
 

र्मराठी भाशषक पत्रकाशरतेतील शतसऱ्या िवाहाची ही दशलताचंी पत्रकाशरता भक्कर्म करण्यात डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकराचं्या पत्रकाशरतेचे योगदान फार र्महत्त्वपूणम आहे. डॉ. आबंेडकराचंी पत्रकाशरता ही 
केवळ नागरी जीवन संस्कृतीच्या आशण ग्रार्मीण जीवन आशण संस्कृतीच्याच िश्नाचंी पोटशतडीकीने दखल 
घेणारी नव्हती, तर ती सर्मग्र भारतीय जीवनाच्या आशण संस्कृतीच्या पशरवतमनाची पत्रकाशरता होती. आशण 
म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी पत्रकाशरता ही लोकपत्रकाशरता होती. 

 
नागर पत्रकाशरता आशण ग्रार्मीण पत्रकाशरता या दोन्ही पत्रकाशरतेपेिा ती वगेळ्या स्वरूपाची होती. 

केवळ नागर जीवन अथवा केवळ ग्रार्मीण जीवन, एवढ्यापुरती ती पत्रकाशरता र्मयाशदत नव्हती, तर एकूण 
सवम भारतीय सर्माजाच्या स्वातंत्र्याचंा ही पत्रकाशरता पुरस्कार करणारी होती. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचं्या स्वातंत्र्यासंबधंीचा पुरस्कार हा केवळ एका वणाचा, वगाचा अथवा सर्माजाचाच फक्त शवचार 
करणारा पुरस्कार नव्हता, तर जो जो गुलार्म असेल, बशहष्ट्कृत असेल, तुच्छ र्मानला गेला असेल, त्या 
ित्येकाला स्वतंत्रपणे जगता याव,े अशा व्यापक अथाने डॉ. आबंेडकरानंी स्वातंत्र्याचा अथम गृहीत धरलेला 
होता. 
 

“गुलार्मानंा गुलार्मशगरीची जाणीव झाली पाशहजे, म्हणजे र्मग ते आपोआप बंड करतील” या डॉ. 
आबंेडकराचं्या शवधानातील गृहीत तत्त्व हे सबधं र्मानवरु्मक्तीच्या सार्माशजक पशरवतमनाचे र्मूलभतू तत्त्व होते. 
 



 
अनुक्रमणिका 

जोवर या देशातील ित्येक व्यक्ती ही खऱ्या अथाने स्वातंत्र्याचा हक्क िाप्त करू शकत नाही, तोवर 
या देशात एकात्र्मता शनर्माण होऊ शकत नाही; अशी त्याचंी धारणा होती. 
 
िंतुिःसूते्र 
 

स्वातंत्र्याचा हक्क ित्येक व्यक्तीला शर्मळाला पाशहजे, त्याचिर्माणे हक्काबरोबरच कतमव्याची 
जाणीवही ित्येक व्यक्तीत शनर्माण झाली पाशहजे असा त्याचंा आग्रह होता. स्वातंत्र्य, सर्मता, बंधुता आशण 
न्याय ही डॉ. बाबासाहेब आबंडेकराचं्या पत्रकाशरतेची चतुःसूते्र होती. 
 

‘बशहष्ट्कृत भारत’चे डॉ. आंबडेकर संस्थापक, संपादक होते. ‘बशहष्ट्कृत भारता’तील अग्रलेखाचंा 
अभ्यास केला तर आपणास असे शदसून येते की, हे सवम अग्रलेख केवळ शनयतकाशलकाचे रकाने 
भरण्यासाठी शलशहलेले नव्हते. 
 

ज्या काळात डॉ. आंबेडकरानंी आपल्या पत्रकाशरतेला िारंभ केला, त्या काळातील र्महत्त्वाच्या 
िश्नाचंी त्यानंी ‘बशहष्ट्कृत भारत’र्मध्ये जाणीवपूवमक दखल घेतलेली आहे. शदनाकं ३ एशिल, १९२७च्या 
“बशहष्ट्कृत भारत”च्या पशहल्या अग्रलेखातील डॉ. आंबेडकराचें शवचार हे केवळ दशलत सर्माजापुरते अथवा 
एका शवशशि वगापुरतेच र्मयाशदत नाहीत. 
 

‘बशहष्ट्कृत भारत’च्या पशहल्या अंकात आपल्या या शनयतकाशलकाचे धोरण नर्मूद केले आहे की, 
“सर्माज ही एक नौकाच आहे व ज्यािर्माणे आगबोटीत बसून िवास करणाऱ्या उतारूने जाणनूबुजून इतराचें 
नुकसान कराव ेम्हणून म्हणा; प्रकवा त्याचंी ते्रधा कशी उडते ही गंर्मत पाहण्यासाठी म्हणा प्रकवा आपल्या 
शवनाशक स्वभावारु्मळे म्हणा, जर का इतराचं्या खोलीत शछद्र पाडले तर सवम बोटीबरोबर त्यालाही आधी 
प्रकवा र्मागाहून जलसर्माधी ही घ्यावीच लागणार आहे. त्याचिर्माणे एका जातीचे नुकसान केल्याने ित्यि 
वा अित्यिपणे नुकसान करून आपले शहत करण्याचे लिण शशकू नये” [डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचें ‘बशहष्ट्कृत भारत’ 

आशण ‘र्मूकनायक’, सपंादक : वसतं र्मनू, पशहली आवृत्ती, नोव्हेंबर - १९९०, पृ. ३०.] असे स्पिपणे म्हटले आहे. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी याच अग्रलेखात पुढे असे म्हटले आहे की, “काही वृत्तपते्र ही स्वशहत 
साधून इतराचें नुकसान होणार नाही अशी बाशंधलकी असलेली वृत्तपते्र आहेत. परंतु अशा वृत्तपत्रातं या 
अनेक जातींच्या िश्नाचंा खल होतो.” त्यात बशहष्ट्कृताचं्या िश्नाचंा सागंोपागं ऊहापोह होण्यास पुरेशी 
जागा शर्मळणे शक्य नाही हेही उघड आहे. अशा या शबकट पशरस्स्थतीशी सलंग्न असलेल्या िश्नाचंी उकल 
करण्यास एक ‘स्वतंत्र’ पत्र पाशहजे हे कोणीही कबूल करील. ही उणीव भरून काढण्यासाठी या पत्राचा 
जन्र्म आहे. ‘खास अस्पृश्याचं्या’ शहताशहताची चचा करण्यासाठी ‘सोर्मवशंीय शर्मत्र’, ‘प्रहद नागशरक’, 
‘शवटाळ शवध्वसंक’ ही पते्र उपजली व लयही पावली.” [उक्त गं्रथ, पृ. ३०.] 
 

‘र्मूक-नायक’ या डॉ. आबंेडकरानंी स्थापन केलेल्या पशहल्या शनयतकाशलकाच्या पशहल्या 
अंकातील अग्रलेखातील उतारा घेऊन, ‘बशहष्ट्कृत भारत’च्या पशहल्या अंकात शलशहलेल्या अग्रलेखात 
त्यानंी “बशहष्ट्कृत भारत”चा जन्र्म कशासाठी झाला त्या धोरणाचा खुलासा करून वरील र्मनोगत िकट 
केले आहे. या र्मनोगतात, ‘बशहष्ट्कृत भारत’ हे स्वतंत्र पत्र आहे. ते केवळ दशलताचं्याच शहताशहताची चचा 
करण्यासाठी नसून अशी शनयतकाशलके कोणती आहेत त्याबाबत ते स्पि र्मत व्यक्त करतात. 



 
अनुक्रमणिका 

डॉ. बाबासाहेबानंी शलशहलेल्या ‘बशहष्ट्कृत भारत’च्या पशहल्या अंकातील या अग्रलेखात िाह्मणेतर 
पत्राचें धोरणही त्यानंी स्पि केले आहे. र्मराठी भाशषक वृत्तपत्राचंी वगमवारी करताना डॉ. आबंेडकरानंी (१) 
स्वशहतसाधू, (२) स्वसर्माज शहतसाधू आशण (३) स्वतंत्र म्हणजे सवांचे शहत साधणारी वृत्तपते्र अशा तीन 
िवृत्तींच्या आशण ध्येयधोरण असणाऱ्या र्मराठी भाशषक वृत्तपत्राचंी शवभागणी केलेली आहे. 
 
सवुणहतकारी पत्रकाणरता 
 

कुठल्याही वृत्तपत्रात केवळ एखाद्या िश्नाचीच चचा होऊ नये, तर त्या िश्नाचा सागंोपागं म्हणजे 
सवाथाने शवचार व्हावा, असाही र्मनोदय डॉ. आंबेडकरानंी या अग्रलेखात व्यक्त केला आहे. 
 

डॉ. बाबासाहेबानंी र्मराठी भाशषक वृत्तपते्र आशण शनयतकाशलकाचंी जी शवभागणी केली आहे, त्या 
शवभागणीिर्माणे सार्माशजक शहताला र्महत्त्व देताना त्यानंी पत्रकाशरता ही एका जातीपरुती, वगापुरती अथवा 
सर्माजासाठीच असू नये, असे स्पि म्हटले आहे. एका जातीचे शहत तेच दुसऱ्या जातीचे शहत आशण एका 
जातीचे अशहत ते दुसऱ्या जातीचे अशहत, असा व्यापक अथम घेऊन सर्माज ही एक नौका आहे, या नौकेच्या 
नावाड्याकडून अथवा नौकेतील उतारंूकडून जर नौकेतील इतराचें नुकसान व्हाव े म्हणून जर 
अशहतकारक कृत्य घडलेच तर ते त्यालाही अशहतकारक ठरते, असा स्पि इशारा देऊन सवांचे सवम जाती, 
धर्मम, पंथ आशण सर्माजाचे शहत करणारी पत्रकाशरता असावी; असा सवमकल्याणकारी शवचार त्यानंी व्यक्त 
केला आहे. आशण आपली पत्रकाशरता ही कुठल्याही िश्नाची केवळ चचा करणारी नाही, तर वैचाशरक 
आशण सार्माशजकदृष्ट्या देशातील सवम सर्माजाच्या सवांगीण शवकासासाठीच आहे, असे र्मत िशतपादन 
केलेले आहे. 
 

‘बशहष्ट्कृत भारत’च्या दुसऱ्या अंकात त्याचं्या ‘स्वतंत्र’ आशण ‘सर्मन्वयक’ सवमशहतकारी 
पत्रकाशरत्वाची कल्पना डॉ. आंबेडकरानंी शलशहलेल्या अग्रलेखातून व्यक्त होते. र्महाड येथील धर्ममसंगराच्या 
संदभात डॉ. आबंेडकरानंी लागोपाठ दुसऱ्या, शतसऱ्या आशण चवथ्या अंकात अग्रलेखर्माला शलशहली आहे. 
या शतन्ही अकंातंील अग्रलेखाचंी फक्त शीषमके वाचनूच आपणास डॉ. आंबेडकराचं्या व्यापक पत्रकाशरतेची 
कल्पना येते. 
 
लोकणहतकारक पत्रकाणरता 
 

र्महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाला केवळ ‘सत्याग्रह’ न म्हणता डॉ. आंबेडकरानंी र्महाडचा 
‘धर्ममसंगर’ म्हटले आहे. या शवषयाच्या संदभात फक्त दशलत सर्माजालाच त्यानंी या धर्ममसंगराच्या बाबतीत 
त्याचंी जबाबदारी कोणती आहे, असे जर र्मयाशदत अथाने साशंगतले असते तर त्याचंी पत्रकाशरता ही 
स्वशहतसाधू ठरली असती. परंतु स्वशहत अथवा केवळ स्वसर्माजशहताचीच दृिी न ठेवता त्यानंी िथर्म 
‘र्महाड येथील धर्ममसंगर आशण वशरष्ठ प्रहदंूची जबाबदारी’ अशा शीषमकाचा ‘बशहष्ट्कृत भारत’च्या दुसऱ्या 
अंकात अग्रलेख शलशहला आशण त्यानंतर अनुिरे्म शतसऱ्या आशण चवथ्या अंकात ‘र्महाड येथील धर्ममसंगर व 
इंग्रज सरकारची जबाबदारी’ आशण ‘र्महाड येथील धर्ममसंगर व अस्पृश्य वगाची जबाबदारी’ असे या 
शवषयाच्या संदभात सागंोपागं ऊहापोह करणारे अग्रलेख शलहून आपल्या स्वतंत्र आशण 
लोकशहतपत्रकाशरतेचे दशमन घडशवलेले आहे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी ज्या काळात आशण ज्या शबकट पशरस्स्थतीत आपल्या पत्रकार-
जीवनाला िारंभ केला, त्या काळातील र्महत्त्वाच्या आशण सार्माशजक शहताच्या दृिीने अत्यतं र्महत्त्वपूणम 
असलेल्या िश्नाची त्यानंी कटािाने दखल घेतलेली आहे. 
 

‘बशहष्ट्कृत भारत’च्या पशहल्या अंकातील पशहल्याच पृष्ठावर पशहल्या स्तंभात ‘सुबोध वचने’ आशण 
दुसऱ्या व शतसऱ्या स्तंभात ‘आजकालचे िश्न’ या त्यानंतर शनयशर्मत िशसध्द केलेल्या सदराला अग्रस्थान 
शदलेले आढळते. आशण या सदराला अशधक र्महत्त्वही शदलेले आढळते. सावमशत्रक लोकशहताच्या िश्नानंा 
अग्रिर्म देऊन डॉ. बाबासाहेबानंी आपल्या सवमशहतपशरवतमनवादी लोकपत्रकाशरतेचे दशमन घडशवलेले आहे, 
आशण तोही वषमभरातील फक्त एका अंकाचा अपवाद वगळता. 
 

त्यानंी आजकालचे िश्न हे शनयशर्मत सदर ‘बशहष्ट्कृत भारत’च्या ित्येक अंकात पशहल्या पृष्ठावर 
िशसद्ध करून पशहल्या वषातील एकूण चोवीस (जोडअंक गृहीत धरून) अंकातं हे सदर अग्रिर्माने िशसध्द 
केले आहे. 
 

‘बशहष्ट्कृत भारत’च्या दुसऱ्या वषातील पशहल्या अंकापासून त्यानंी शवशवध िश्नावंर शवचार 
करण्यासाठी, ‘िासंशगक शवचार’ हे सदर शनयशर्मत िशसध्द करून अल्प पशरचय, शवशवध शवषयसगं्रह आशण 
वाचकाचं्या पत्रव्यवहारालाही आवजूमन स्थान शदलेले आढळते. 
 

‘आजकालचे िश्न’ आशण ‘िासशंगक शवचार’ या दोन सदरातूंन ‘बशहष्ट्कृत भारत’च्या अंकात त्या 
काळातील अनेक िश्नाचंा ऊहापोह करण्यात आला आहे, तर ‘िासंशगक शवचार’ व्यक्त करताना अनेकशवध 
िश्नावंर त्यानंी र्मलूभतू शवचार व्यक्त केलेले आढळतात. 
 

‘बशहष्ट्कृत भारत’र्मधील अग्रलेख, स्फुटलेख, वाचकाचंा पत्रव्यवहार, शवशवध लेख, वृत्तान्तातून इ. 
स. १९२७ ते १८ जानेवारी, १९२९ पयंत एकूण ३४ अंकातं जो शवशवध िकारचा र्मजकूर िशसध्द झालेला 
आहे, त्या सवम र्मजकुरातून एकूण दीड वषातील र्महाराष्ट्रातील र्महत्त्वाच्या िश्नावंर शवचार िकट झालेले 
आढळतात. या सवम शवचारातील सूत्र लिात घेतले तर आपणास डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर याचं्या 
पत्रकाशरतेचे स्वरूप स्पिपणे सर्मजू शकते. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे र्मानवतावादी होते. लोकशाहीवर त्याचंा दृढ शवश्वास होता. 
जाशतशवरशहत सर्माजरचना शनर्माण व्हावी, सार्माशजक शवषर्मता नि व्हावी अशी त्याचंी धारणा होती. 
 
पणरवतुनवादी पत्रकाणरता 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी आपली पत्रकाशरता सार्माशजक पशरवतमनासाठी एक िभावी र्माध्यर्म 
म्हणून, आपल्या शनयतकाशलकाचंा िभाव शसध्द केला; म्हणूनच त्याचंी पत्रकाशरता ही सार्माशजक 
सर्मतावादी पशरवतमनाच्या लढ्यातील संघषमकारक युगपशरवतमनशील लोकपत्रकाशरता होती. 
 

भारतीय सर्माजातील ित्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारी शनभीड पत्रकाशरता ही 
लोकपत्रकाशरता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी शनःस्वाथमपणे केली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

लोकपत्रकाशरतेत केवळ शनरपेि सार्माशजक सेवचेेच व्रत नसते तर सार्माशजक पशरवतमनातून िगत 
सर्माज घडशवण्याचे, त्या सर्माजाचा सवांगीण शवकास करण्याचे अशा पत्रकाशरतेचे ध्येय असते. 
 

लोकपत्रकाशरतेत सवम सर्माज-घटकाचं्या स्वातंत्र्याचाच केवळ पुरस्कार नसतो, तर ते स्वातंत्र्य 
कायर्म स्वरूपात अबाशधत राहाव े म्हणनू सार्माशजक स्वातंत्र्याबरोबरच हक्काचंीही पशरपूणम जाणीव अशा 
पत्रकाशरतेत असते. 
 

लोकपत्रकाशरता सार्माशजक शवषर्मतेवर आधाशरत नसते. धर्मम, जात, पंथ यानंा छेद देऊन 
र्मानवाच्या कल्याणासाठी, सवम र्मानवाच्या शवकासासाठी ती कशटबध्द असते. राष्ट्रशहत, राष्ट्रशवकास हेच 
शतचे अशंतर्म ध्येय असते. 
 

र्मानवी सर्माजाचे ऐक्य लोकपत्रकाशरतेला अशभिेत असते. लोकपत्रकाशरता ही िज्ञा, करुणेची 
उपासक असते. ती शविेषी असू शकत नाही. सार्माशजक, सर्मतावादी, उच्च र्मानवी आदशाचे ती ितीक 
असते. 
 
युगप्रवुतक लोकपत्रकाणरता 
 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकरानंी ज्या ध्येयाने िेशरत होऊन, आपल्या सार्माशजक कायाची बाशंधलकी 
स्वीकारली ती बाशंधलकी ही केवळ दशलत आशण पददशलताचं्या शहताची नव्हती तर त्या कायाची िेरणा 
र्मानवतावादी होती. अशखल र्मानवाचा सवांगीण शवकास हे त्याचं्या जीवनकायाचे अशंतर्म ध्येय होते. 
 

डॉ. आंबेडकराचंी पत्रकाशरता ही त्याचं्या या ध्येयाचाच एक भाग होती आशण म्हणूनच ती 
युगपशरवतमनवादी लोकपत्रकाशरता होती. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी सवमधर्ममसर्मभावकारक आशण लोकशाहीशनष्ठ पत्रकाशरतेचा एक आदशम 
घालून शदलेला आहे. 
 

लोकशाहीत लोकशहताला, लोकशवकासाला र्महत्त्व शदले जाते. बहुसंख्य लोकाचंी, बहुजनाचं्या 
शहताची, सवमसार्मान्यापंासून ते असार्मान्यापंयंतचा त्याचं्या सवांगीण शवकासाचा ध्यास घेणारी जी 
पत्रकाशरता, ती लोकपत्रकाशरता ठरते. 
 

सार्माशजक पशरवतमन लोकशाहीच्या सनदशीर र्मागाने व्हावे, सर्माजा-सर्माजातील ऐक्य अबाशधत 
व्हाव,े सार्माशजक दूरत्व नि होऊन ‘एक सर्माज, एक र्मूल्य’ हा शवचार दृढ व्हावा, आशण त्यातून ित्येक 
व्यक्तीचा र्मानशसक, बौस्ध्दक, व्यावहाशरक आशण लौशकक शवकास व्हावा ही लोकपत्रकाशरतेची र्मलूभतू 
तत्त्व ेअसतात. 
 

वरील तत्त्वाचें पालन करणारी आशण त्यासाठी आपले आचार, शवचार आशण कृती सत्कारणी 
लावणारी ही पत्रकाशरता डॉ. बाबासाहेबाचंी लोकपत्रकाशरता ठरली. 
  



 
अनुक्रमणिका 

डॉ. गंगाधर पानताविे : शशिण : एर्म. ए., पीएच. डी., व्यवसाय : र्मराठी शवषयात अध्यापन. लेखन : शवद्रोहाचे पाणी पेटले आहे, 
वादळाचे वंशज, पत्रकार डॉ. आंबडेकर, िबोधनाच्या शदशा इत्यादी पुस्तके िकाशशत. ‘अस्स्र्मतादशम’ या तै्रर्माशसकाचे सपंादक. राज्य परुस्कार, 
र्महाराष्ट्र साशहत्य पशरषदेचा पुरस्कार िाप्त. शासनाच्या काही सशर्मत्यावंर अशासकीय सदस्य. 
 
३५ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : दणलत साणहत्यािंा पे्ररिास्त्रोत 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
द शलत साशहत्य ही एक सासं्कृशतक घटना आहे. भारतीय सर्माज आशण भारतीय साशहत्यातील ती 
अपशरहायम व अटळ अशी घटना आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या वाङ्र्मयीन िवाहानंी साशहत्यशनर्तर्मती आशण 
सर्मीिेच्या संदभात काही िश्न शनर्माण केले, त्यात दशलत साशहत्य हे र्मूधमन्यस्थानी आहे. साशहत्य ही जेव्हा 
सासं्कृशतक घटना र्मानली जाते, तेव्हा सर्माजाच्या व संस्कृतीच्या अंतरंगाचे, पशरवतमनाचें संदभम र्मूल्यात्र्मक 
असतात. सर्माज आशण सर्माजव्यवस्था ही केवळ स्स्थशतशीलच असतात असे नाही; स्स्थशतशीलतेला 
बदलण्याचे गशतर्मान ियत्नही घडत असतात. रूढ आशण पारंपशरक शवचार आशण व्यवस्थेशी संघषम घडतो. 
आशण नवा ध्येयवाद, नव्या आकािंा, नवी र्मानशसकता अस्स्तत्वात येते. परंतु याच वळेी आवतमबद्ध शवचार 
आशण कल्पना स्स्थशतशीलता शटकवनू ठेवण्याचा कठोर ियत्न करतात आशण सर्माजजीवनात संघषाच्या 
शठणग्या सतत िज्वशलत होत असतात; याचे कारण भारतीय सर्माजव्यवस्था ही पखं असलेल्या, पण उडू न 
शकणाऱ्या पिासारखी आहे. आत्र्मरत व्यवस्था पशरवतमनाला दडपून व पचवनू टाकण्यात धन्यता र्मानते. 
कारण शतचे आिर्मक बळ व्यापक असते. या आिर्मकतेचा पशरपाक म्हणजे शवज्ञानशवन्रु्मखता. या 
व्यवस्थेशवरुद्ध उभे राहणारे द्रोही, नास्स्तक, वैनाशशक ठरशवले जातात; जे सर्मायोजन करतात व 
शरणागती पत्करतात, त्यानंा ‘र्महंत’, ‘र्महान योगी’, ‘पशवत्र आत्रे्म’, ‘थोर सर्माजपुरुष’ अशा शबरुदावलींनी 
सन्र्माशनत केले जाते. पनुरुज्जीवनवादाचा पुरस्कार आशण आग्रह त्यानंा ‘कर्ममण्यवाशदत्व’ बहाल करतो. 
 

आणखी एक शवचार स्स्थरपद होतो, तो म्हणजे ईश्वरीय अशधसते्तचे शचरंजीशवत्व. अदृश्य आशण 
अरू्मतम शक्तींनाच जीवनसवमस्व र्मानण्याची ताशत्त्वकता येथेच जन्र्माला येते. शब्दिार्माण्यवादाची िस्फुरणे 
येथेच साकारतात आशण र्मानवाची िशतष्ठा ईश्वरीय अशधसते्तपुढे शथटी ठरशवली जाते. र्माणूस नगण्य आशण 
अस्स्तत्वहीन ठरशवला जातो. ज्या र्मनुष्ट्याने देवकल्पना शनर्माण केल्या, त्याच र्माणसाला स्स्थशतशरण आशण 
गतानुगशतक व्हाव ेलागते. र्माणसाचें अनैशतक शवभाजन याच धारणेतून होते आशण हीच धारणा साशहत्यातून 
िशतप्रबशबत होताना शदसते. हे साशहत्य म्हणजे एकिकारे सार्माशजक व सासं्कृशतक आरसाच असतो. 
भारतीय धर्ममसाशहत्य, िाचीन र्मराठी वाङ्र्मय हे एकारले आहे ते याच अथाने. भदेूवससं्थेने र्मानवी शवषर्मता 
जखडबंद केली. सतं साशहत्याने भक्तीच्या गोंडस कैफात जनसार्मान्यानंा रुतवनू ठेवले; पण र्माणसातंील 
अनैसर्तगक उच्चनीचतेचा शनषेध केला नाही. भारतीय धर्ममसाशहत्याने र्माणसाच्या गुलार्मीचा, त्याच्या 
दासतेचा कधी शधक्कार केला नाही; उलट त्याचा गौरवच केला, नैसर्तगकता म्हणनू. र्माणसाला अचेतन, 
अज्ञानी, दशरद्री आशण अगशतक राखणाऱ्या धर्ममबुद्धी आशण धर्ममिवृत्तीने कृशत्रर्म अशा र्मानवी शवसंवादाची 
शचशकत्सा कधीच केली नाही. आशण त्याचा पशरणार्म म्हणजे दास, शूद्र, अशतशदू्र, अवणम, अस्पृश्य, दशलत 
ही वास्तवता; र्मनुष्ट्याचे अवर्मूल्यन हीच िार्माशणक िेरणा होती. शब्दिार्माण्यवादातून या देशातील ‘र्महान’ 
शवचारवतं, संत आशण र्महंतही सुटले नाहीत. ‘दुशरताचें शतशर्मर जावो’ म्हणणारे ज्ञानेश्वर यातून सुटले 
नाहीत. ‘पशरचयात्र्मकं कर्मम शूद्रस्याशप स्वभावजम्’ या गीतेतील धारणेवर ‘पै शिजसेवपेरौते । धावणे नाही 
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शूद्राते ॥ (ज्ञाने. १८. ८८४) असे आत्र्मभाष्ट्य करणाऱ्या ज्ञानेश्वरानंी, िाह्मणाच्या सेवपेलीकडे पाऊल 
टाकणे योग्य नाही, असे बजावले. संत वाङ्र्मयाचे थोर प्रचतक बाळकृष्ट्ण अनंत शभडे यानंी 
संतसाशहत्यासबंंधाने व्यक्त केलेले र्मत लिणीय आहे. ते म्हणतात :- 
 

“आजकालच्या पशरस्स्थतीनुसार वणाश्रर्मसंस्थेवर हल्ली चहुकडून आघात पडत आहेत. कोणी 
राजकारण साधण्यासाठी तर कोणी सर्माज सुधारण्यासाठी, कोणी स्वातंत्र्यासाठी तर कोणी सर्मतेसाठी, 
कोणी धर्ममिसारासाठी तर कोणी प्रहदंूचे संख्याबळ वाढशवण्यासाठी, वणमभेद व जाशतभेद याचं्यावर शनग्रहाने 
र्मोहीर्म काढत आहेत. हे योग्य व शहतावह आहे की नाही याचा आम्ही येथे शवचार करीत नाही. परंतु असे 
करताना ज्ञानदेवापासून तुकारार्मापयंतच्या साधुसंतानंी चोखाळलेल्या वाटेनेच आम्ही ही र्मोहीर्म काढीत 
आहोत असा जो शकत्येकाकंडून भलुावणीचा बहाणा करण्यात येतो, त्या बहाण्याचा र्मात्र आम्ही र्मनःपूवमक 
शनषेध करतो. कारण या साधूसंतानंा वणाश्रर्मसंस्था, जाशतशनबधं, कुलाचार वगैरे सवमकाही पाशहजे होते. 
र्मग आपल्या हल्लीच्या चळवळी खोया बतावणीने साधुसंताचं्या नावावर शवकण्यात काय अथम 
आहे?....ज्ञानदेवानंी ज्ञानदेवीत सार्माशजक भेदभावाचे गौरव करण्याची संधी सहसा वाया जाऊ शदली 
नाही. भस्क्तर्मागात, र्मोिसाधनात प्रकवा नास्स्तक जीवनात सवम र्माणसेच काय पण िाणी, प्रकबहुना सर्मग्र 
भतूसृिी एक स्वरूपच आहे. त्यात भेदाभेदास रशतर्मात्रही जागा नाही, हे तत्त्व ज्ञानदेवानंा पूणम संर्मत आहे, 
परंतु संसारात, व्यवहारातं, सार्माशजक आचारातं, आश्रर्मसंस्था, वणमभेद, जाशतशनबंध व इतर भेदाभेद 
झुगारून देता येत नाहीत असेच ते र्मानतात.” (साथम ज्ञानेश्वरी : बा. अ. शभडे, िस्तावना, पृ. १-
१०/१९२८) 
 

र्म. जोशतबा फुले आशण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी तर संताचं्या सार्माशजक दृिीतील आशण 
कायातील वणाश्रर्मवृत्तीचे पोषण स्पिच केले आहे. आध्यास्त्र्मक िेत्रातील एकत्व र्मानणाऱ्या संतानंी ित्यि 
सार्माशजक जीवनातील लोकशाहीचा कधीच शवचार र्माडंला नाही, हे एकदा र्मान्य केले की, र्मग संताचंा 
काळ, त्याचंी कायमिेरणा, आजच्या दृिीकोणातून संताचंा शवचार करणे योग्य नाही वगरेै सर्मथमनीय र्मते र्मग 
एकदेशीय वाटतात. असे नसते तर लौशकक पातळीवरही ‘अत्यंज शब्दज्ञाना बरवा । पशर नेऊन काय 
करावा । िाह्मणासंशनध पूजावा । हे तो घडेना की’ प्रकवा ‘जरी िाह्मण र्मूठर्मशत । तशर तो जगिंद्य ॥ 
‘(दासबोध ५·१६ व १५) रार्मदासासंारख्या िपंच नीटपणे करण्याचा आदेश देणाऱ्या संताने असे उद्गार 
कसे व्यक्त केले असते? रार्मदासाचें उद्गार म्हणजे परंपरा व रूढींना तर र्मान्यता तर होतीच, पण तो 
पुरस्कारही होता. र्मानवी प्रहसाचाराचे हे नागडे दशमनच होते. िाह्मणिशस्ती, कर्ममशवपाक, र्माणसाचा काळा 
व गोरा रंग अटळ र्मानणे, गुणत्रयाचंा शवचार करताना, िाह्मण सत्त्वगुणी तर शूद्र तर्मोगुणी िशतपाशदणे हा 
वणाश्रर्मधर्माचे कवच फोडून टाकण्याचा ियत्न म्हणावा का? आगं्लसते्तने आशण आंग्लसाशहत्याने अनेक 
पशरवतमने आणली तरी भारतीय र्मलूतत्त्ववाद व पनुरुज्जीवनवाद पूणमतः उखडू शकला नाही. आजही 
उखडलेला नाही. भौशतकवादालाही शकत्येक तडजोडी कराव्या लागल्या, कराव्या लागतात. नवर्मतवाद / 
र्माक्समवादाने नवा शवचार आणला; परंतु भारतीय सासं्कृशतक तळ रु्मळातून ढळू शकला नाही, उखडू शकला 
नाही. या देशातील जन्र्मदशलत दुःख, वदेना आशण अर्मानुषता याचं्या चिव्यूहातून बाहेर येऊ शकला नाही. 
त्याला त्याचे अस्स्तत्व आशण स्वत्व, अस्स्र्मता आशण आत्र्मित्यय देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
नावाच्या िज्ञासूयाला िचंड वैचाशरक संघषम करावा लागला. एक नव ेर्मानवी रु्मक्तीचे तत्त्वज्ञान बाबासाहेब 
आंबेडकराचं्या रूपाने शवसाव्या शतकात उदयाला आले. आजचे शवद्रोही दशलत साशहत्य हे आंबेडकरी 
तत्त्वज्ञानाचा ओजस्वी व तेजस्वी उद्गार होय. 
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डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचं्या पूवी जन्र्मदशलत सतंानंी दशलत दुःखे र्माडंली नाहीत असे नाही; पण 
त्यात आपल्या दुःखाला कारण असणाऱ्या पोशथशनि संस्था आशण सत्तानंा नाकारणारी जीवनदृिी नव्हती. 
काही दशलत सर्माजसुधारकानंी धर्ममरूढींवर िहार केले, पण त्यात अगशतकतेचाच सूर अशधक होता. डॉ. 
बाबासाहेबाचंा उदय एखाद्या झझंावातासारखा होता. र्मनुष्ट्यत्व नाकारलेल्यानंा त्याचं्या स्वत्वाची जाणीव 
करून देऊन आत्र्मसन्र्मान आशण र्मानवी आकािंा परजणारे नव े तत्त्वज्ञान ही भारतीय सर्माज आशण 
साशहत्यातील र्मूल्यात्र्मकता होती. दशलत साशहत्याने आंबेडकरी तत्त्वज्ञान िेरणा र्मानली; कारण 
तत्त्वज्ञानावाचनू वाङ्र्मयीन जाणीव व िवृत्ती शनर्माण होत नाही हे सत्य. तत्त्वज्ञान एक जीवनदृिी देत असते 
आशण साशहत्यशनर्माता आपल्या सजमनशील वा वैचाशरक लेखनातून ती जीवनदृिी व्यक्त करीत असतो. 
 

आंबेडकरी तत्त्वज्ञान भारतीय र्मातीतूनच जन्र्माला आले आहे. म्हणून ते परभतृ प्रकवा परपुि नाही. 
भारतीय सर्माज आशण संस्कृतीचा संदभम आंबेडकरी तत्त्वज्ञानास आहे. शवद्रोह, शवज्ञान आशण शवश्वात्र्मकता 
ही दशलत साशहत्याची शत्रसूत्री, आंबेडकरी शवचारसूत्राचें रसायन आहे. आत्र्मस्स्थतीचे ज्ञान आशण स्वत्वशोध 
ही आबंेडकरी तत्त्वज्ञानाची िरु्मख अंगे; याच तत्त्वातून र्मनुष्ट्यत्व नाकारलेल्यानंा त्याची अस्स्र्मता देणे हा 
आद्यथम िकाशर्मान झाला. बाबासाहेबांनी त्यासाठी इशतहासाची शचशकत्सा केली. वणमवादी इशतहासाचा 
गौरव त्यानंी वज्यम र्मानला. इशतहास कुणाच्या शवजयाचा आशण कुणाच्या पराभवाचा हा र्मलूभतू शवचार 
त्याचं्या प्रचतनार्मागे होता. इशतहास हा सुटा नसतो तर सर्माज, धर्मम, संस्कृती, अथम आशण राजकारण या 
घटकानंी बाधंलेला असतो. म्हणून या सवमच पातळ्यावंरील भारतीय श्रेणीबद्धता आशण त्याचें स्वरूप 
बाबासाहेबानंी आपल्या वैचाशरकतेतून आशण संशोधनातून स्पि केले, हा आजच्या दशलत साशहत्याचा 
र्मूलाधार होय. िाचीन इशतहासाची र्मीर्मासंा करताना त्यानंी इशतहासाचा अन्वयाथम तर लावलाच, परंतु 
दशलत र्मनाला आपले अस्स्तत्व व स्वत्व शोधण्यासाठी भतूकाळाची छाननी करण्यास िवृत्त केले; 
शब्दिार्माण्यवाद आशण ईश्वरीय इच्छा नाकारण्यास शसद्ध केले; कारण तीच दशलतदास्याची रु्मळे होती. 
इशतहासाने दशलत, शवदू्रप आशण शवकृत कसा केला, त्याचे िशत्रयत्व कसे शहरावनू घेतले, त्याच्या गळ्यात 
शूद्रत्वाचा ∕ अपशवत्रतेचा ∕ अस्पृश्यत्वाचा पट्टा कसा अडकशवला गेला; सवम स्तरावंर त्याचें शोषण कसे केले 
गेले; एवढेच नाही तर हा काळोख आपल्या परािर्माने आशण पुरुषाथाने पुसून टाकणाऱ्या दशलत पूवमसूरींची 
रास रे्मष नव्हती, तर ती प्रसह कशी होती याची तकम शनष्ठ व बुशद्धिार्माण्यवादी जाणीव बाबासाहेबानंी करून 
शदली. शूद्रत्व हे ईश्वरीय इच्छेचे देणे आहे हे र्मठाधीशानंी आशण धर्ममशवचारानंी र्माडंलेले िरे्मय चकुीचे व 
शनशषद्ध आहे हे त्यानंी सिर्माण शसद्ध केले; तेव्हा इशतहासाचा अंतशोध, हा वतमर्मानाच्या सजीव शनर्तर्मतीसाठी 
अपशरहायम असल्याचे त्यानंी शवशद केले. दशलत साशहत्यशनर्तर्मतीला ही इशतहासर्मीर्मासंा संजीवक ठरली 
आशण दशलत साशहत्य-शनर्माता आपल्या साशहत्यातून त्याची र्माडंणी करू लागला. दशलत साशहत्य-
शनर्मात्याला हा आत्र्मित्यय म्हणजे आत्र्मशोध ठरला. 

 
आंबेडकरी तत्त्वज्ञान आधुशनक, सत्यान्वषेक आशण नवशनर्माणिर्म आहे. याच तत्त्वज्ञानाने 

दशलताला स्वत्वाबरोबरच जगण्याचाही अथम कळला. दशलत साशहत्य-शनर्मात्याला तर एक वाङ र्मयीन दृिी 
आशण आत्र्मसचेत भाषाच गवसली. आंबेडकरी तत्त्वज्ञानाने एक शवचारयुगच शनर्माण केले. हे शवचारयुग 
िाशंतगभम जीवनशनष्ठचेे होते, आत्र्मजागतृीचे होते. आशण म्हणूनच वणमवादी सर्माजरचना, धर्ममदास्य, शोषण, 
शब्दिार्माण्य, अंधश्रद्धा, व्यस्क्तपूजा, देव व दैवशरणता याचंी शनशषद्धता आशण बुशद्धिार्माण्य, तकम शनष्ठा, 
र्मानवी हक्क व र्मानवी संघषम, सर्मता व र्मानवी िशतष्ठा याचंी स्वीकृती हा आंबेडकरी तत्त्वज्ञानाचा जाहीरनार्मा 
होय. बाबासाहेबानंी शशिण आशण पशरवतमनशनष्ठा ही र्माणसाच्या स्वातंत्र्याची र्महािारे र्मानली. शशिणावाचून 
र्माणूस गुलार्म होतो हे त्याचें शवचारसूत्र होते. अशवद्या हे सवम अनथाचे र्मूळ असल्यारु्मळे, ज्ञानानेच 
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आत्र्मस्स्थती-सर्माजस्स्थती आशण आत्र्मगती-सर्माजगती याचंा ित्यय येतो हे त्यानंी शनिून साशंगतले. आपले 
भशवतव्य देव, दैव आशण देऊळ याचं्या उपासनेत नाही तर नव्या शवज्ञानदृिीत आहे, हा आत्र्मित्यय 
नविबोधनाचा शनदशमक आहे. याच तत्त्विणालीतून दशलत साशहत्याने आपली साशहत्यपशरिर्मा शनशश्चत 
केली. व्यस्क्तर्मूल्याला बाधक असे सवमिकारचे शवचार आशण व्यवस्था दशलत साशहत्याने नाकारल्या. 
व्यस्क्तर्मूल्याबरोबरच सर्माजर्मूल्य हा साशहत्यशनर्तर्मतीचा कणा दशलत साशहत्याने स्वीकारला. 
 

येथे एका र्महत्त्वपूणम रु्मद् द् याचा शवचार करणे िस्तुतच ठराव.े कारण अधूनर्मधून दशलत 
साशहत्याच्या िेरकतत्त्वाचंा शवचार करताना अन्य वादाचंाही संबधं दशलत साशहत्याशी जोडला जातो. ही 
चचा काही वळेा जाणीवपूवमक, तर काही वळेा अज्ञानातून होत असते. यंत्रयुग आले नसते तर बाबासाहेब 
नसते आशण दशलत साशहत्यही नसते, असाही एक शवचार र्माडंला जातो. वस्तुतः यतं्रयुग आले तरी सवमच 
र्माणसे फुले, आंबेडकर प्रकवा र्माक्सम होऊ शकली नाहीत. भारतीय जीवनाचा शवचार करू जाता शवषर्मता, 
धर्ममदास्य, अज्ञान आशण दाशरद्र्य यात कोयावधी र्माणसे होरपळत असताना एखादाच फुले प्रकवा एखादाच 
आंबेडकर जन्र्माला येतो; याचे र्मर्मम यंत्रयुगात नाही, तर र्मानवी रु्मक्तीच्या ध्येयवादात आशण त्यासाठी 
कराव्या लागणाऱ्या अंतहीन संघषात आहे. दुसरे असे की, गाधंीयुग आले प्रकवा ऑक्टोबर िातंी झाली 
तेव्हा दशलत साशहत्याचा जन्र्म का झाला नाही? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें िाशंतकारी तत्त्वज्ञान आशण 
आंदोलने यातूनच दशलत साशहत्य का िेशरत झाले? तेव्हा आबंेडकर हे यंत्रयुगाचे अपत्य नव्हे की दशलत 
साशहत्य, हे स्पि व्हाव.े 
 

दशलत साशहत्याच्या िेरणेच्या संदभात आणखी एक शवचार र्माडंला जातो तो असा की, दशलत 
साशहत्याची िेरणा र्माक्समवाद आहे प्रकवा र्माक्समवाद आशण आंबेडकरवाद याचं्या सर्मन्वयातून दशलत 
साशहत्य आशवष्ट्कृत झाले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे र्माक्समवादाचे िगाढ अभ्यासक होते. र्माक्समवाद 
हा भारतीय सर्माजातील जाशतवादाचे स्वरूप स्पि करण्यास असर्मथम आहे असे त्यानंी आपले र्मत व्यक्त 
केले होते. र्मानवी इशतहासाच्या दृिीने र्माक्समवादाचे शवश्लेषण करताना बाबासाहेब म्हणतात की, केवळ 
अथमशक्तीरु्मळे र्मानवी इशतहास बदलत नाही तर धर्मम आशण राष्ट्रवाद यारु्मळेही इशतहासाला कलाटणी 
शर्मळते. धर्मासाठी झालेली युदे्ध प्रकवा राष्ट्रशनर्माणासाठी पत्करलेले हौतात्म्य कशाचे द्योतक आहे? 
बाबासाहेब म्हणतात की, केवळ आर्तथक िेरणेने अशी सर्मपमणवृत्ती जन्र्माला येत नाही. कार्मगार एक आहेत 
असे म्हटले तरी जगात आपल्या राष्ट्रासाठी कार्मगार परस्पराशंी लढत असतात आशण भारतात तर 
अस्पृश्य कार्मगार हा कार्मगार आहेच, पण अस्पृश्यही आहे. १२ फेिुवारी १९३८ रोजी र्मनर्माड येथे 
भरलेल्या दशलत वगीय रेल्व ेकार्मगाराचं्या अशधवशेनात बाबासाहेबानंी म्हटले होते की, 
 

“I have heard labour leaders speaking vociferiously against capitalism. But I never 
heard any labour leaders speaking against Brahmanism amongst workers. On the other hand 
their silence on this point is quite conspicuous.” 
 

र्माक्समने म्हटले आहे की, सर्माजार्मध्ये धर्ममसंस्था शनर्माण करण्यास भाडंवलदार जबाबदार आहेत. 
कारण त्यानंा कार्मगाराचें आर्तथक शोषण करावयाचे असते. बाबासाहेबानंी हे र्मत अर्मान्य करून धर्ममिवृत्ती 
ही र्मूळ र्मानवी िवृत्ती आहे हे स्पि केले आहे. तेव्हा वणमव्यवस्था/जाशतव्यवस्था या सदंभात र्माक्समने शवचार 
करणे शक्य नव्हते. सर्माजपशरवतमनासाठी र्मात्र त्याने रक्तरंशजत िातंीचा र्मागमही अवैध र्मानला नाही. 
बाबासाहेबानंा हा र्मागम र्मान्य नव्हता. जाशतशवहीन सर्माज आशण जाशतभेदरशहत सर्माजिातंी त्यानंा अशभिेत 
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होती. एवढेच नाही तर दरेक घटकाला रक्तपाताशशवाय आर्तथक आशण सार्माशजक स्वातंत्र्य देणारी 
लोकशाही त्यानंा र्मान्य होती. र्माक्समवाद्याचंी वगमवादी भशूर्मका भारतीय सर्माजव्यवस्थेच्या संदभात एक 
‘यूटोशपया’ होता; त्याउलट आंबेडकरवादातून उभी राहणारी ‘एक र्माणूस-एक र्मूल्य’ ही सार्माशजक धारणा 
हे एक वास्तव्य होते. र्माक्समवादी तत्त्वज्ञान पशरवतमनवादी नाही असे बाबासाहेबानंी प्रकवा कोणाही दशलत 
शवचारवतंाने म्हटलेले नाही. र्मात्र आजच्या शवद्रोही दशलत साशहत्याच्या संदभात र्माक्समवाद ही िेरणा ठरत 
नाही, तर आंबेडकरवाद हीच िेरणा होय; कारण बाबासाहेबानंी र्माक्समवादासंबधंी केलेल्या र्मीर्मासेंतून 
र्माक्समवादाच्या र्मयादा स्पि केल्या आहेत. सुिशसद्ध र्माक्समवादी प्रचतक िा. शद. के. बेडेकर, िा. गं. बा. 
सरदार, िा. शरचं्चद्र रु्मस्क्तबोध आशण डॉ. सदा कऱ्हाडे यानंीही आपली स्पि र्मते र्माडूंन दशलत साशहत्याची 
िेरणा आबंेडकरी तत्त्वज्ञान होय असेच िशतपाशदले आहे. बाबुराव बागूल, ि. श्री. नेरूरकर, यशवतं र्मनोहर 
यासंारख्या साशहस्त्यकानंी र्मात्र कधी र्माक्समवाद तर कधी र्माक्सम-आंबेडकर सर्मन्वय अशी भशूर्मका घेतली 
आहे. हा आवाज र्मंचसापेि असतो असेही शनदशमनास येते. या संदभात सुिशसद्ध सर्मीिक व र्माक्समवादी 
शवचारवतं डॉ. सदा कऱ्हाडे याचं्या र्मते दशलत साशहत्याच्या िेरणेवर कसा िकाशझोत टाकते ते पाहू या. ते 
म्हणतात, “दशलत साशहत्याने गाधंीवादाला नकार शदला, तसाच र्माक्समवादालाही नकार शदला. आशण 
केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबडेकराचंीच शवचारिणाली स्वीकारली म्हणून दशलत साशहत्य केवळ शवद्रोही 
साशहत्य नाही तर ते आंबेडकरवादी साशहत्य आहे.” (अस्स्र्मतादशम : एरे्मज् १९९०, पृ. ४५) तेव्हा दशलत 
साशहत्याशी र्माक्समवादाची नाळ बाधंणे अिस्तुत ठराव.े र्मात्र र्माक्समवाद आशण आंबेडकरवाद हे दोन्ही 
नवसर्माजशनर्तर्मतीचे द्योतक आहेत, पण त्याचें र्मागम शभन्न शभन्न आहेत असेच म्हटले पाशहजे. 
 

अरे्मशरकन शनग्रो साशहत्य ही दशलत साशहत्याची िेरणा होय, असेही एक र्मत र्माडंले गेले. काही 
अभ्यासकानंी या दोन्ही साशहत्यिवाहाचंी वैशशष्ट्ये आशण साम्येही िदर्तशत केली आहेत. शनग्रो साशहत्य 
आता ‘काळे साशहत्य’ (Black Literature) म्हणून संबोशधले जाते. हे खरे आहे की, शनग्रो आशण दशलत हे 
दोघेही सर्माजव्यवस्थेचे बळी आहेत. दोघाचं्याही दुःखाला अंत नाही. दोघेही पीशडत आशण शोशषत आहेत. 
दोघानंाही गुलार्माचें शजणे जगाव ेलागले. दोघाचंाही शारीशरक व र्मानशसक छळ झाला. श्वतेांनी शनग्रोंना 
नीच स्थान शदले; दशलतानंाही भारतात हीन र्मानले गेले. शनग्रोंच्या छळाला धर्ममससं्था कारणीभतू नाही; 
र्मात्र दशलताचं्या छळाला धर्ममिणीत आज्ञा कारणीभतू आहेत. शनग्रो वाशंशकदृष्ट्या श्वेतापेंिा वगेळा आहे; 
र्मात्र दशलत हा या देशातील रशहवाश्यापेंिा वाशंशकदृष्ट्या वगेळा नाही. श्वेतानंी शनग्रोंवर आपली संस्कृती व 
भाषा लादली, तसे दशलतासंबंंधाने येथे घडले नाही. पण दोघातंही एक र्मूलभतू व र्महत्त्वाचा फरक आहे तो 
असा की, शनग्रो हे ‘अस्पशृ्य’ नाहीत, श्वेतानंा त्याचं्या सावलीचा शवटाळ होत नाही. प्रकबहुना श्वेताचं्या 
घरात ते नोकर म्हणून सवमत्र वावरू शकतात, तसे अस्पृश्याचं्या/दशलताचं्या बाबतीत या देशात घडले 
नाही. दशलत हे ‘अस्पृश्य’ र्मानले गेले आशण त्यारु्मळे ते सवमवशंचत राखले गेले. दशलतानंा या देशात अपशवत्र 
र्मानले गेले, त्याचंी सावली अपशवत्र र्मानली गेली, त्याला ‘पायरी’ शदली गेली आशण हे सारे धर्ममसंर्मतीने. 
र्माणसाचे ओझे वागशवणाऱ्या या दोन्ही सर्माजगटानंी आपल्या वदेनानंा आशण दुःखानंा वाङ र्मयीन रूप शदले; 
अगदी शनभमयपणे न संकोचता. सुिशसद्ध कवी लँग्स्टन ह्यजू म्हणाला होता- “We younger Negro artists 
who create now intend to express our individual dark skinned selves without fear or shame. If 
white people are pleased we are glad. If they are not, it doesn’t matter. We know we are 
beautiful. And ugly too... We build our temples for tomorrow, strong as we know how, and 
we stand on top of the mountain, free within ourselves” (Langston Hughes : Negro protest 
thought in the Twentieth Century, Ed. Brodric and Meier, P.97) दशलत साशहत्य-शनर्मात्याचंी व 
भाष्ट्यकाराचंी यापेिा वगेळी वाङ र्मयीन भशूर्मका नाही. दशलत साशहत्य-शनर्मात्यानंीही आपले जीवन, दुःखे, 
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अनुभव न सकंोचता, रु्मक्तपणे आपल्या साशहत्यातून र्माडंली आहेत. अशी अनेक साम्ये व भेद लिात 
घेतल्यावरही दशलत साशहत्याचे िेरणास्थान काळे साशहत्य आहे हे म्हणणे सरु्मशचत नाही. दशलताचें 
सार्माशजक व सासं्कृशतक जीवन व िश्न शनग्रोंपेिा वगेळे तर आहेतच, पण ते व्यापकही आहेत. भारतीय 
दशलत साशहत्याला आंबेडकरी तत्त्वज्ञानाने स्फुरण शदले आहे हे शपथेवर सागंण्याची गरज नाही. हे खरे 
आहे की, आज अनेक दशलत साशहत्याचा अभ्यास करतात. वस्तुतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंीच 
सवमिथर्म शनग्रोंच्या लढ्याचंी व त्याचं्या शवचाराचंी र्मीर्मासंा १९२७ सालापासून केली. अशलकडे िकाशशत 
झालेल्या, ‘Slavery and Untouchable’ या पसु्स्तकेतही बाबासाहेबानंी एकूण शनग्रोंच्या चळवळीची आशण 
शवचाराचंी शचशकत्सा केली आहे. डॉ. पी. टी. बोराळे याचं्या ‘Segregation and Disegregation in India’ 
या गं्रथातही शनग्रोंच्या िश्नासंबंधी चचा झाली आहे. डॉ. र्म. ना. वानखडे याचं्या काही लेखात व डॉ. 
जनादमन वाघर्मारे याचं्या ‘अरे्मशरकन शनग्रो : साशहत्य आशण संस्कृती’ या गं्रथातही शनग्रो चळवळी आशण 
साशहत्यशवचारसंबधंाने भशूर्मका र्माडंलेली आहे. डॉ. एशझकेल याचें शनग्रो चळवळीच्या संदभातील ‘A Martin 
Luther King Reader’ हे पुस्तकही उल्लेखनीय आहे. परंतु हे सारे ियत्न डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचं्या 
शनवाणानंतरचे म्हणजे १९६५ नंतरचेच. बाबासाहेबानंी अरे्मशरकन शनग्रो चळवळी आशण त्याचें साशहत्य 
अभ्याशसले होते व िसंगपरत्व ेत्यावर शवचारर्मंडणही केले होते. हे ध्यानी घेता शनग्रो चळवळी आशण दशलत 
साशहत्य याचंा साधंा जोडणे अनेक दृिींनी अिस्तुत ठरेल. दशलत साशहत्याचे एक भाष्ट्यकार िा. रा. ग. 
जाधव यानंी या संदभात व्यक्त केलेले र्मत शवचारात घेण्यासारखे आहे : 
 

“दशलताचंी सार्माशजक सर्मस्या शनग्रो सर्माजापेिाही व्यापक व वगेळी आहे. स्वतेराचं्या सासं्कृशतक 
पडछायेत हा सर्माज शतकानुशतके जगत राशहला. शनग्रोंची आभासरु्मक्ततेची जाणीव िाधान्याने आर्तथक, 
सार्माशजक, राजकीय स्वरूपाची आहे; तर दशलत सर्माजाचा भ्रर्मशनरास िाथशर्मक र्मानव्याचा आहे. आपण 
र्माणूसच नव्हतो अशा आशयाचे हे भासभजंन आहे. म्हणूनच सर्माज म्हणून व शनग्रोंच्या शवद्रोही, शनषेधी 
साशहत्यासारखे साशहत्य म्हणून दशलताचं्या सर्माजाचे व साशहत्याचे ििेपण करणे अियोजकपणाचे आहे.” 
(शनळी पहाट : िा. रा. ग. जाधव, पृ. १६-१७) 
 

तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबडेकराचं्या अस्पृश्य-रु्मस्क्तलढ्यातून, शवचारातून, िबोधनातून आशण 
नेतृत्वातून आकारलेल्या दशलत साशहत्याचे अशधष्ठान स्वतंत्र आहे, हे शनर्तववाद! 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या िाशंतकारी तत्त्वज्ञानातून दशलत साशहत्य-शनर्माता व दशलत 
साशहत्य-शनर्तर्मती आपल्या स्वत्वाचा व अस्स्र्मतेचा शोध घेत र्मागमिर्मण करीत आहे. दशलत लेखकातील 
‘र्मी’, ‘आम्ही’चे शिशतज शवस्तारत आहे. दशलत साशहत्य एकाचवळेी आत्र्मशनष्ठ आहे आशण सर्मूहशनष्ठही 
आहे. हा र्मी कधी ‘काव्या’तून, कधी ‘कथे’तून, कधी ‘आत्र्मकथे’तून, कधी नायातून, कधी कादंबरीतून 
तर कधी वैचाशरकतेतून अशभव्यक्त होत आहे. इशतहासाची शचशकत्सा, वतमर्मानाचा ित्यय आशण भशवष्ट्याचा 
वधे अशी ही शत्रर्मागी पशरिर्मा आहे. नवी स्वप्ने आशण पुराणव्यवस्था याचं्या अपशरहायम संघषातून 
उद् भवलेली दशलत कथा, सार्माशजक व सासं्कृशतक दस्तऐवज असलेली दशलत आत्र्मकथने, ऊजमस्वल 
दशलत जाशणवा व्यक्त करणारी शवद्रोही कशवता, दशलत र्मनातील िंि शोधणाऱ्या दशलत कादंबऱ्या, 
आत्र्मदुःखाचा शोध घेणाऱ्या दशलत नायकृती, इशतहास, वतमर्मान आशण िबोधनाचा र्मागोवा घेणारे दशलत 
वैचाशरक, प्रचतनगभम व सर्मीिात्र्मक लेखन ही सारी दालने शनर्तर्मतीिर्म आहेत. ‘अस्स्र्मतादशम’सारखे 
वाङ र्मयीन शनयतकाशलक गेली पचंवीस वषे अखंडपणे दशलत साशहत्याच्या िकाशनाचे कायम करीत आहे. 
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भारतीय इशतहासात डॉ. बाबासाहेब आबंेडकरानंी दशलताचं्या आत्र्मरु्मक्तीचा, स्वत्वशोधाचा लढा 
उभारला आशण शवचारयुगाचाही आरंभ केला. आंदोलनानंा शवचारबळ हव े असते; आशण शवचारबळातून 
आंदोलने उभी राहतात. यातून दशलत साशहत्याची चळवळ उभी राशहली. हे स्वातंत्र्यपूणम काळात घडले 
नाही तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या बुद्धधर्मम स्वीकारानंतरच घडले आहे. म्हणजे दशलत साशहत्याने 
शवद्रोह आशण शवज्ञानापासून आरंभ केलेला िवास शवश्वात्र्मकतेकडे वळला आहे. बौद्ध जीवनर्मूल्याचंी िेरणा 
सर्मता, स्वातंत्र्य, िज्ञा आशण र्मतै्री आहे. दशलत साशहत्याला त्याचे भान आहे. दशलत साशहत्यशनर्तर्मतीने 
भारतीय साशहत्याला एक नव ेअनुभविेत्र, एक नवी वाङ र्मयीन दृिी, एक नवी अशभरुची, भाषा व शब्दकळा 
शदली आहे. रंजनवादापासून आशलप्त असलेल्या दशलत साशहत्याने, वाङ र्मयाचा सार्माशजक संदभात शोध 
घेण्याचे दालन उघडे केले आहे. भारतीय साशहत्यात हे एक र्मोठे योगदानच होय. म्हणनू दशलत 
साशहत्यशनर्तर्मतीचा िेरणास्त्रोत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत, हे शपथेवर सागंण्याची गरज नाही. 
 

♦♦ 
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आयु. प्र. श्री. नेरूरकर : जन्र्म : १४ फेिुवारी १९२२. शालेय जीवनापासून लेखनास सुरुवात. िवाशसनी, बेट नावाचे र्माणूस, रोम्बाट हे 
कथासगं्रह. शकशरस्तावं, कॉकटेल, कोण्या एका देशात कोणे काळी, धागेदोरे, इंद्रायणी अजून वाहतच आहे इत्यादी कादंबऱ्या, बालसाशहत्य, 
िवासवणमन, बालगीतसगं्रह, ‘हसरी बालगीते’, अनेक र्मौशलक गं्रथाचें अनुवाद िकाशशत. र्मराठी, इंग्रजीतील अनेक दजेदार शनयतकाशलकातूंन 
शकेडो लेख िकाशशत. पुरोगार्मी साशहत्य चळवळीत अग्रभागी, शवशषेतः र्मॉशरशस येथील जीवन, ससं्कृतीवर र्माशहतीपूणम शवपलु लेखन. दशलत 
साशहत्य चळवळीत र्महत्त्वाचा सहभाग व दशलत साशहत्य भाष्ट्यकार. ‘र्मॉशरशस डायरी’ या गं्रथाला र्महाराष्ट्र राज्य व अनंत काणेकर साशहत्य 
पुरस्कार. 
 
३६ 
 
स्वतंत्र शैलीिें भाष्ट्यकार : डॉ. आबेंडकर 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
भा रतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बोलतेशलशहते झाले त्या त्याचं्या जीवनिवासातील जाशणवचे्या 
पशहल्या टप्प्यावर, तो तेव्हापासून त्याचं्या जीवनाच्या अंशतर्म टप्प्यापयंत तसे पाशहले तर ते भाष्ट्यकारच 
होते. ते स्वतंत्र िजे्ञचे भाष्ट्यकार होते. ते स्वतंत्र शलैीचे भाष्ट्यकार होते. ते स्वतंत्र व्यस्क्तर्मत्त्व असलेले 
स्वतंत्र दृिीचे आशण जीवनधारणेचे भाष्ट्यकार होते, हे सागंणे म्हणजे सूयम हा स्वयिंकाशशत असतो असे 
सागंण्यासारखेच आहे. ‘शलैी म्हणजेच र्माणूस’ (Sytle is Man) असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंा 
आवडता आंग्ल पंशडत, गं्रथकार व तत्त्वज्ञ डॉ. जॉन्सन याने शलहून ठेवले आहे- तोच डॉ. जॉन्सन आंग्ल 
कवी ड्रायडन याची एक सर्मीिक व कवी म्हणून शचशकत्सक सर्मीिा आपल्या िदीघम लेखातून करताना 
शलैीबद्दल शलशहतो, ‘Every language of a learned nation necessarily divides itself into diction 
scholastic and popular, grave and familiar, elegant and gross, and from a nice dictinction of 
these different parts arise a great part of the beauty of style.’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या 
भाष्ट्यकाशरतेर्मध्ये डॉ. जॉन्सन र्माडंतात ते भाषाशलैीचे रू्मलभतू आशण अशभजात घटक प्रकवा पलूै स्वयंभतू्वाने 
िकट होत राहतात. शवित्तानुगार्मी आशण लोकानुगार्मी, गंभीर आशण पशरशचत, डौलदार आशण ढोबळ असे 
ते घटक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या भाषाशलैीची जडणघडण सर्मथमपणे आशण सर्मदृ्धपणे साकार 
करीत राहतात. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या प्रहदुधर्ममिणीत चातुवण्याशधशष्ठत सर्माजव्यवस्थेत जन्र्माला आले 
तेव्हापासून त्याचं्यासर्मोर आस्त्र्मक आशण सार्माशजक संघषाचे ताट वाढून ठेवण्यात आले होते. सुदैवाने ते 
आंग्लशवद्याशवभशूषत होऊ शकले आशण नंतर पाश्चात्त्य आशण पौवात्य ज्ञानसागरार्मध्ये तुडंुब अवगाहन करून 
र्मानवी संस्कृतीच्या आशदर्म पवमकाळापासून तो अत्याधुशनक र्मानवी संस्कृतीच्या उन्नत वतमर्मानापयंत 
र्मानवाच्या भतू, वतमर्मान व संभाव्य भशवष्ट्यकालीन जीवनधारणाचंा व त्याच्या अशवकशसत व शवकसनशील 
र्मानशसकतेचा शोध घेऊ शकले. ‘क्वशचत धीर्मता ंअशवषयो नार्म’ या कोटीतील त्याचंी िज्ञावतं व िशतभाशाली 
बुशद्धर्मत्ता असल्यारु्मळे भारतीय सर्माजव्यवस्थेचा शतकानुगार्मी उलगडा स्वतःला करून घेत असताना व 
इतरानंा तो करून देत असताना र्मानवी संस्कृतीच्या शवकासाशी सबंंशधत असा कोणताही ऐशतहाशसक, 
वशंशास्त्रशवषयक, सर्माजशास्त्रशवषयक, अथम व राज्यशास्त्रशवषयक, शवधी व नीशतशास्त्रशवषयक, भौशतक, 
आध्यास्त्र्मक, ताशत्त्वक व र्मानसशास्त्रशवषयक शवचारघटक डॉ. आंबेडकर यानंी नजरेआड होऊ शदला नाही 
प्रकवा अवस्तुशनष्ठपणे त्याची उपेिा केली नाही. ‘स्वयंरे्मव र्मन्या’ अशा व्यस्क्तर्मत्त्व लाभलेल्या डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर याचंा ज्ञानयज्ञ वयाच्या चोशवसाव्या वषी आपल्या एर्म. ए. पदवीसाठी १९१९ साली 
रंु्मबई शवद्यापीठाला “िाचीन भारतीय वाशणज्य” (Ancient Indian Commerce) िबंध सादर केला 
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तेव्हापासून खऱ्या अथाने सुरू झाला. त्याबद्दल शलशहताना डॉ. धनंजय कीर आपल्या इगं्रजी भाषेत 
शलशहलेल्या Dr. Ambedkar : Life and Mission या गं्रथात शलशहतात, “Thus started the Dnyana 
Yadnya. For eightheen hours a day went on the endless digging for knowledge and this 
continued for months together. At last after two long years of toil, success came with a 
tremendous gusto. Ambedkar obtained his M. A. degree in 1915 for his thesis “Ancient Indian 
Commerce.” He also read a paper on “Castes in India, their Mechanism, Genesis and 
Development,” before the Anthropology Seminar of Dr. Goldenweiser in May 1916.” िा. श्री. 
एडशवन, आर. ए. सेशलग्र्मन या िाध्यापकाचंा शजव्हाळा व त्याचें र्मागमदशमन डॉ. आंबेडकरानंा त्याचं्या 
र्महाशवद्यालयीन शवद्याथीदशते शर्मळाले होते. आपल्या संशोधनकायासाठी आपण कोणती शवशशि पद्धती 
स्वीकारावी असा िश्न त्यानंी आपल्या गुरुला केला असता िा. सेशलग्र्मन त्यानंा म्हणाले होते की, 
र्मनापासून आपल्या संशोधनकायात त्यानंी स्वतःला गंुतवनू घेतले की आपोआपच ते स्वतःच आपली पद्धती 
शोधून काढतील व ती उत्िातं करतील. जाशतव्यवस्थेवर वाचलेल्या आपल्या शोधशनबंधात डॉ. आंबेडकर 
केवळ जाशतव्यवस्थेचे शास्त्रीय शवश्लेषण करून स्वस्थ बसत नाहीत, तर ते जाशतशनर्माणतेचे सार सुस्पिपणे 
देतात. जर्मातीजर्मातीर्मध्येच लग्न करणे हे जातींचे सार आहे, असे ते म्हणतात. त्याचं्या म्हणण्यािर्माणे 
जात हा बशंदस्त वगम आहे आशण र्मनूपूवम काळात तो अस्स्तत्वात होता. र्मनूचे वणमन तर ते एक उद्धट र्माणसू 
आशण उलया काळजाचा असे करतात. ते आणखी म्हणतात की, र्मनूने केवळ शवद्यर्मान जाशतशनयर्म 
संशहताबद्ध केले. आपल्या शोधशनबंधाचा सर्मारोप करताना ते म्हणतात की जात ही एकवचनाने घेतली तर 
ती एक अवास्तवता आहे. जात ही फक्त अनेकवचनार्मध्येच अस्स्तत्वात असते. [Dr. Ambedkar : Life and Mission 
: Dhananjay Keer : Popular Prakashan : Bombay : 28, 29.] 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंा स्वतःला देशीपरदेशी वास्तव्यात जाशतव्यवस्थेचे शकती व कोणते 
चटकेफटके संस्कृती - अभद्रतेने खाव ेलागले याच्या तपशीलात जाण्याची आता आवश्यकता राशहलेली 
नाही. ती वस्तुस्स्थती जगजाहीर झालेली आहे. म्हणनूच बाबासाहेबाचंा सपूंणम जीवनसंघषम हा प्रहदूधर्मांतगमत 
जाशतव्यवस्थेभोवतीच र्मलूभतूपणे कें शद्रत झालेला शदसून येतो. ते जाशतव्यवस्थेवर केवळ भाष्ट्य करीत 
नाहीत, तर शतच्याशवरुद्ध आकातंाचे बंड करून उभे राहतात. भाष्ट्यकार हा पुष्ट्कळदा भाष्ट्य करण्यापुरताच 
शब्दगभमतेने शवचारसशिय असू शकतो. डॉ. आंबेडकर केवळ शब्दपंशडताचं्या शनस्ष्ट्िय पठडीत र्मोडणारे 
तथाकशथत भाष्ट्यकार नव्हते. भाषा आशण कृती, भाषा आशण पशरवतमन, भाषा आशण शवद्रोह, भाषा आशण 
शदशाशदग्दशमन ही त्याचं्या अशभजात भाष्ट्यकाशरतेची भौशतक अंगे होती. र्मॉन्टेग्यू-चेम्सफडम सुधारणाचं्या 
संदभात र्मताशधकाराचा शवषय हाताळताना साउथबरो सशर्मतीसर्मोर त्यानंी शदलेली साि हा, तसे पाशहले 
तर, बाबासाहेबाचं्या संपूणम जीवनकायाला त्याचं्या हयातभर व्यापून राहणारा त्याचंा आद्य शसद्धान्त र्मानता 
येईल. ही साि देताना डॉ. आबंेडकर दशलतवगासाठी त्याचं्या लोकसंख्येच्या िर्माणात शवभक्त 
र्मतदारसंघाची आशण आरशित जागाचंी र्मागणी करतात. ‘होर्मरूल’ स्वीकारण्याबाबत ‘टाइम्स ऑफ 
इंशडया’ला त्यानंी टोपण नावाने शलशहलेल्या पत्रात त्याचंा दृशिकोण व्यक्त झाला आहे. तो सूत्ररूपाने 
खालीलिर्माणे र्माडंता येईल. [शकत्ता पृ. ४०]: 
 

(१) दशलत वगम जे त्याच धर्माचे होते, त्याच रूढी पाळीत होते, त्याच सीर्मारं्मध्ये राहात होते, 
स्वातंत्र्य आशण ‘होर्मरूल’च्या त्याच आकािंासंह, त्या शनम्न आशण दशलत वगांना ‘होर्मरूल’ची र्मागणी 
करण्यापूवी सार्माशजक सर्मानतेवर ठेवणे हे उच्चवगीयाचें कतमव्य होते. 
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(२) ‘होर्मरूल’ हा शजतका िाह्मणाचंा जन्र्मशसद्ध हक्क आहे, शततकाच तो र्महाराचंा आहे हे ित्येकाने 
र्मान्य केले आहे. 
 

(३) म्हणून त्यानंा शशिण देणे, ज्ञान देणे आशण त्याचें उन्नयन करणे हे उच्चवणीयाचें िथर्म कतमव्य 
आहे; अशी वृत्ती जवळ बाळगल्याखेरीज तो शदवस, ज्या शदवशी भारताला ‘होर्मरूल’ शर्मळाला आहे, दूरचा 
असेल. 
 

इ. स. १९१९ साली श्री. दत्तोबा पवार याचं्यार्माफम त डॉ. आंबेडकर कोल्हापूर ससं्थानचे र्महाराज 
शाहू छत्रपती याचं्या खूप जवळच्या सहवासात आले. र्महाराजाचं्या र्मदतीने त्यानंी ३१ जानेवारी १९२० 
रोजी पत्रकाशरता स्वीकारून ‘र्मूकनायक’ हे र्मराठी पाशिक िकाशशत करावयाला िारंभ केला. ते त्याचे 
स्वतः सपंादक नव्हते, तरी पण आजवर र्मूक आशण बशधर राशहलेल्या बशहष्ट्कृत सर्माजाचे नायकत्व हे 
पाशिक सुरू करून जगजाहीरपणे बाबासाहेबानंी पत्करले व आपले रु्मखपत्र म्हणनू हे पाशिक जनतेकडे 
नेले, याची नोंद आता भारतातील दशलत चळवळीच्या इशतहासात झाली आहे. ‘र्मूकनायक’ या 
शीषमकाखाली सतं तुकारार्म र्महाराज याचंा अत्यतं बोलका व शनभीड अभगं छापून ‘र्मूकनायक’कार आपल्या 
पशहल्याच अंकात पशहल्या वषी आपले ‘र्मनोगत’ पुढील शब्दात ठासून र्माडंतात : [डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचें 
बशहष्ट्कृत भारत आशण र्मूकनायक : सपंादक : वसतं र्मून : शशिण शवभाग, र्महाराष्ट्र शासन, पृ. ३४६] 
 

“जर या प्रहदुस्थान देशातील सृि पदाथाच्या व र्मानवजातीच्या शचत्रपटातील िेिक या नात्याने 
पाशहले तर, हा देश म्हणजे केवळ शवषर्मतेचे र्माहेरघर आहे असे शनःसंशय शदसेल. येथील सृिीपदाथांची 
रु्मक्तता व शवपुलता व त्याशी संलग्न असलेल्या अफाट जनसर्मूहात वसत असलेल्या दाशरद्र्याची शवषर्मता 
र्मनोवधेेक आहे की, शतच्याकडे असावधपणातदेखील लि गेल्याशशवाय राहणार नाही. परंतु या शवषर्मतेकडे 
लि जाते न जाते तोच, या देशात वास्तव्य करणाऱ्या र्मानवात नादंत असलेली व उपशरशनर्तदि धाकया 
बशहणीस लाजणारी ही थोरली शवषर्मता दत्त म्हणून डोळ्यापढेु लख्ख उभी राहते. 
 

या प्रहदी जनात वसणारी शवषर्मता अनेक स्वरूपाची आहे. सवमसाधारण असलेली काशयक व 
र्मानवकोटीच्या आद्य शाखाअन्वये उद् भवलेली शवषर्मता येथेही आहेच.” या शवषर्मतेचे स्वरूप शवशद करून 
‘र्मूकनायक’कार पुढे शलशहतात, “......पण अशधक बारीक दृिीने पाशहल्यास प्रहदुधर्मीयातं शशरलेल्या 
शवषर्मतेचे स्वरूप शजतके कल्पनातीत, शततकेच ते प्रनदास्पदही आहे. हा र्मागं, हा िाह्मण, हा शणेवी, हा 
र्मराठा, हा र्महार, हा चाभंार, हा कायस्थ-हा पाशी, हा कोरी-हा वैश्य इत्यादी शभन्न शभन्न जातींचा 
प्रहदुधर्माच्या पोकळीत सर्मावशे होतो. एकधर्मीयत्वाच्या भावनेपेिा शभन्न जातीयत्व-भावनेच्या रु्मळ्या शकती 
खोल गेल्या आहेत हे प्रहदंूना सागंणे नकोच. एखाद्या युरोपीय गृहस्थाने आपण कोण? या िश्नास इसं्ग्लश, 
जर्ममन, िें च, इटाशलयन इत्यादी िकारचे उत्तर शदले की सर्माधान होते. परंतु प्रहदंूची र्मात्र तशी स्स्थती 
नाही. र्मी प्रहदू आहे या उत्तराने कुणाची तृप्ती व्हावयाची नाही. त्याला आपली जात काय? हे सागंणे अगदी 
जरूर असते. म्हणजे आपली शववशित र्माणुसकी व्यक्त करण्यासाठी ित्येक प्रहदूला आपली शवषर्मता 
पदोपदी उघडकीस आणावी लागत आहे. 
 

प्रहदुधर्मीयातं असलेली ही शवषर्मता शजतकी अनुपर्म आहे, शततकीच ती प्रनदास्पदही आहे. कारण 
शवषर्मतेनुरूप होणाऱ्या व्यवहाराचे स्वरूप प्रहदू धर्माच्या शीलाला शोभण्यासारखे खास नाही. प्रहदुधर्मात 
सर्माशवि होणाऱ्या जाती उच्च-नीच भावनेने िेशरत झाल्या आहेत हे उघड आहे. प्रहदुसर्माज हा एक र्मनोरा 
आहे व एक एक जात म्हणजे त्याचा एक एक र्मजलाच होय. पण लिात ठेवण्यासारखी गोि ही आहे की, 
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या र्मनोऱ्यास शशडी नाही म्हणून एका र्मजल्यावरून दुसऱ्या र्मजल्यावर जाण्यास र्मागम नाही. ज्या र्मजल्यात 
ज्यानंी जन्र्माव,े त्याच र्मजल्यात त्यानंी र्मराव.े खालच्या र्मजल्यातला इसर्म, र्मग तो शकतीही लायक असो, 
त्याला वरच्या र्मजल्यात िवशे नाही व वरच्या र्मजल्यातला र्माणूस, र्मग तो शकतीही नालायक असो, त्याला 
खालच्या र्मजल्यात लोटून देण्याची कोणीची िाज्ञा नाही.” 
 

आपल्या या नेर्मक्या शब्दातं शलशहलेल्या नेर्मक्या व सुस्पि ‘र्मनोगता’त ‘र्मूकनायक’कार 
जातीव्यवस्थेचे सर्मग्र शास्त्रीयतेने व सवमसार्मान्यपणे सुबोध व परखड शवश्लेषण करतात. जातीय कोंडीत 
सापडलेल्या अस्पृश्याचंी जंतंूिर्माणे कशी अवस्था झाली आहे व ित्यि बशहष्ट्कृत सर्माजार्मध्येसुद्धा 
िाप्तस्स्थतीशियलोक, दाशरद्र्यारु्मळे ज्ञान नाही, ज्ञान नसल्यारु्मळे बल नाही, अशा र्मनोवस्थेत या 
पशरस्स्थतीला सर्मथमनपूवमक शरण जाणे कसे पसतं करतात ते शवशद करून र्मकूनायकाचें नायकत्व 
स्वीकारणारे ‘र्मूकनायक’कार म्हणतात, [शकत्ता पृ. ३४७] “आर्मच्या या बशहष्ट्कृत लोकावंर होत असलेल्या व 
पुढे होणाऱ्या अन्यायावर उपाययोजना सुचशवण्यास, तसेच त्याचंी भावी उन्नती व शतचे र्मागम याचं्या खऱ्या 
स्वरूपाची चचा होण्यास वतमर्मानपत्रासारखी अन्य भरू्मीच नाही. परंतु रंु्मबई इलाख्यात शनघत असलेल्या 
वृत्तपत्राकंडे न्याहाळून पाशहले असता असे शदसून येईल की, त्यातील बरीचशी पते्र शवशशि जातींचे 
शहतसबंंध पाहणारी आहेत. इतर जातींच्या शहताची त्यानंा पवा नसते; इतकेच नव्हे तर केव्हा केव्हा त्यानंा 
अशहतकारक असेही त्यातून िलाप शनघतात.” 
 

म्हणूनच अशा वृत्तपत्रकारानंा इशारा देताना ‘र्मूकनायक’कार आपल्या पशहल्या अकंाच्या पशहल्याच 
‘र्मनोगता’त आग्रहपूवमक म्हणतात, “अशा वृत्तपत्रकारानंा आर्मचा एवढाच इशारा आहे की, कोणतीही 
एखादी जात अवनत झाली, तर शतच्या अवनतीचा चट्टा इतर जातींस बसल्याशशवाय राहणार नाही. सर्माज 
ही एक नौकाच आहे व ज्यािर्माणे आगबोटीत बसून िवास करणाऱ्या उतारूने जाणूनबजूुन इतराचें 
नुकसान कराव ेम्हणनू प्रकवा त्याचंी ते्रधा कशी उडते ही गंर्मत पाहण्यासाठी म्हणा प्रकवा आपल्या शवनाशक 
स्वभावारु्मळे म्हणा, जर का इतराचं्या खोलीस शछद्र पाडले, तर सवम बोटीबरोबर त्यालाही, आधी नाही तरी 
र्मागाहून का होईना जलसर्माधी ही घ्यावी लागणार आहे. त्याचिर्माणे एका जातीचे नुकसान केल्याने, 
ित्यि नव्हे, तरी अित्यिपणे तरी नुकसान करणाऱ्या जातीचेही नुकसान होणार आहे, यात शबलकूल शकंा 
नाही. म्हणूनच स्वशहतसाधू पत्रानंी इतराचें नुकसान करून आपले शहत करण्याचे पढतरू्मखाचे लिण शशकू 
नये.” 
 

२१ र्माचम १९२० रोजी कोल्हापूर संस्थानात भरलेल्या अस्पृश्याचं्या पशरषदेचे अध्यिपण डॉ. 
आंबेडकर यानंी घेतले होते. ित्यि शाहू र्महाराज या पशरषदेला उपस्स्थत होते. त्यावळेी आपल्या भाषणात 
अस्पृश्य सर्माजाला उदे्दशून ते म्हणाले होते, [Dr. Ambedkar : Life and Mission : Dhananjay Keer : p. 43 (अनुवाद र्माझा)] 
“आंबेडकराचं्या रूपाने तुम्हाला तुर्मचा उद्धारकता शर्मळाला आहे. तुर्मच्या बेड्या तो तोडून टाकील याबद्दल 
र्मला शवश्वास आहे. एवढेच नव्हे, तर अशी एक वळे येईल, असे र्मला र्माझी सद् सदशववकेबदु्धी र्मार्झ्या 
कानात सागंते, की अशखल भारतीय कीतीचे आशण आकषमणाचे आघाडीवरील पढुारी म्हणनू ते 
चर्मकतील.” धनंजय कीर म्हणतात, र्महषी शाहू र्महाराजानंी जणू भशवष्ट्यवाणीच उच्चारली होती. रे्म १९२० 
च्या शवेटच्या आठवड्यात नागपूर येथे अस्पशृ्यानंी बोलाशवलेली पशहलीच अशखल भारतीय पशरषद भरली 
होती. शतचे अध्यिपद कोल्हापूरच्या शाहू र्महाराजानंी स्वीकारले होते. या पशरषदेत कर्ममवीर प्रशदे यानंी 
आपल्या ‘दशलतवगम शर्मशन’तफे अस्पृश्याचें िशतशनधी शनवडण्याची जी पद्धती सुचशवली होती, शतला डॉ. 
आंबेडकर यानंी कडाक्याचा शवरोध केला होता. धनजंय कीर म्हणतात, या वादशववादातूनच एक 
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वादशववादपटू म्हणनू आंबेडकराचें वादकौशल्य, िसंगावधान व उद्याचा एक नेता म्हणून त्याचें सार्मथ्यम 
लिणीय श्रणेीने िकट झाले. सावमजशनक जीवनातील डॉ. आंबेडकराचंा तो पशहला शवजय होता. सवणम 
प्रहदंूनी अस्पृश्याचं्या कल्याणासाठी शकतीही कठीण पशरश्रर्म केले तरी या सवणांना स्वतःचे र्मनच अजून 
कळलेले नाही असा ठार्म दृशिकोण डॉ. आंबेडकर यानंी घेतलेला होता; म्हणूनच सवणम प्रहदंूनी 
अस्पृश्योद्धारासाठी चालशवलेल्या संघटनानंा बाबासाहेबाचंा र्मलूभतू शवरोध होता. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या जीवनकायातील १९२० ते १९३० हे पशहले दशक घेतले तर 
आढळून येते की, िारु्मख्याने बाबासाहेब दोन शनशश्चत पातळ्यावंर आपला लढा देत होते; म्हणजे या दोन्ही 
पातळ्या संलग्नतेने एकरे्मकीला पूरक होत्या. त्या म्हणजे (१) प्रहदुधर्मांतगमत चातुवमणमिणीत जातीव्यवस्था 
व त्या जातीव्यवस्थेतून अस्पशृ्य व शूद्र र्मानवसर्मूहावंर लादली गेलेली जालीर्म व जख्खड गुलार्मशगरी, जी 
आपल्यावर लादली गेली आहे व आपल्याला र्मूलभतू र्मानवी हक्कांना व िशतष्ठेला वशंचत करते आहे याची 
जाणीवच या दशलत, शोशषत व बशहष्ट्कृत र्मानवसर्मूहाला युगानयुगे झालीच नव्हती. यदाकदाशचत झालीच 
तर शतच्याशवरुद्ध शवद्रोह करून उठण्याची त्याचंी आशदर्म िशतकारशक्तीच रु्मळी नि झालेली होती. शदली 
स्स्थती देवाने ती बरी; अशा देवशरण, दैवशरण व व्यवस्थाशरण दीनदुबळ्या व पराभतू शारीशरक व 
र्मानशसक अवस्थेला हा सर्माज जाऊन शनकृिपणे ठेपला होता. अशा शूद्र सर्माजातच डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचंा जन्र्म झालेला होता. ज्या वणमव्यवस्थेने प्रहदूधर्मांतगमत स्वतःला प्रहदू र्मानणाऱ्या सहा कोटी 
बाधंवानंा इतके अभद्र अवनत करून ठेवले होते, त्या व्यवस्थेच्या पुरस्कत्यांशवरोधी त्याचंा पशहला लढा 
होता, जो ते आर्मरण देत होते. (२) दुसऱ्या पातळीवर या शवशाल व संशर्मश्र जातीधर्ममभाषाचं्या व 
संस्कृतीच्या देशाला राज्यशास्त्रपद्धतीच्या लोकानुगार्मी संसदीय लोकशाहीच्या िशासन व्यवस्थेत कसे 
आणता येईल व िगत करता येईल हा ध्यासही डॉ. आंबडेकरानंा जीवनभर लागलेला होता. जातीव्यवस्था 
शनर्मूमलनाचा तो वैध र्मागम त्यानंा वाटत होता. या दृशिकोणातून पाशहले तर आपल्या अनपढ व नव्याने सािर 
होऊ लागलेल्या सर्माजाला जागृत व संघशटत करण्यासाठी ‘र्मूकनायक’, ‘बशहष्ट्कृत भारत’, ‘जनता’ ही 
वृत्तपते्र त्यानंी र्मराठी भाषेतून काढली व र्मराठीतून आपले लेखन या वृत्तपत्राचं्या हयातभर केले असे 
म्हणता येईल. नंतरच्या िदीघम तीन दशकाचं्या जीवनकाळात त्याचें लेखन व त्याचें राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय 
स्तरावरचे शवधानसभीय, संसदीय व पशरषदातंील वादशववाद इंग्रजी भाषेतून आर्मलूाग्र झाले आहेत. त्याचंी 
बहुसंख्य र्मौशलक संशोधनात्र्मक, कायदेशवषयक, घटनात्र्मक, राज्य व सर्माजशास्त्रशवषयक गं्रथशनर्तर्मतीही 
इंग्रजी भाषेतूनच झालेली उघड आहे व त्यार्मागील त्याचंी भशूर्मकासुद्धा स्पि आहे. या देशार्मध्ये राजकीय 
लोकशाही िस्थाशपत होण्यापूवी सार्माशजक लोकशाही िस्थाशपत झाली पाशहजे हा त्याचंा रास्त आग्रह होता 
आशण तो त्याचं्या लेखणीतून व वाणीतून सर्मग्रतेने िकट होत होता. Dr. Ambedkar : Social Reformer 
Journalist या आपल्या लेखात [Bharatratna Dr. Babasaheb Ambedkar : Architect of Indian Consitution : Edited by 
SheshraoChavan : p. 122-23] डॉ धारूरकर शलशहतात, “Ambedkar’s Marathi Style represents the core 
of Marathi language. He had an imaginative mind and a critical faculty, which analysed the 
problems in nutshell. Dr. Ambedkar remained neglected in the annals of Mararthi Press till 
1970. In early 1920 s Ambedkar thus contruibuted for enriching Marathi Journalism. The 
careful study of his press-writings reveal that his Marathi diction is more aggressive than 
English. He touches the core of Marathi language by using proverbs, hymns and proper 
words which perfectly catch the mind of readers. The communication technique with an 
impressive ethical base, forms the important character of his style, the oral tradition he had 
inherited from his father.” डॉ. धारूरकर दाखवनू देतात की, एशिल १९२७ ते नोव्हेंबर १९२९ च्या 
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दरम्यान डॉ. आंबेडकर यानंी ‘बशहष्ट्कृत भारत’र्मध्ये तेहेतीस अग्रलेख शलशहले. अथात ही उगर्म सारु्मग्री 
आंबेडकर अभ्यासक रत्नाकर गणवीर यानंी संशोधनाने उपलब्ध करून शदली, याचे आद्य श्रयेही ते त्यानंा 
देतात. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर याचंी वृत्तपते्र (‘जनता’पत्राचे नंतर ‘िबुद्ध भारत’ या वृत्तपत्रात रूपातंर 
झाले) ही बातर्मीपते्र नव्हती तर ती र्मतपते्र होती. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या स्वतंत्र शवचारसरणीतून, युस्क्तवादातून, अथमबोधनातून आपली 
स्वतंत्र भाषाशलैी सहजस्वभाव े शनर्माण करतात. वर उल्लेशखल्यािर्माणे जाशतग्रस्त प्रहदुधर्ममव्यवस्थेला ते 
‘र्मनोऱ्या’ची उपर्मा देतील व सर्माजाला ‘नौके’ची उपर्मा देऊन एकाच नौकेने िवास करणाऱ्या िवाशापंैकी 
कुणी आपल्या शवनाशक स्वभावारु्मळे नौकेच्या तळाला जातीयतेचे शछद्र पाडू लागला, तर सवांची काय 
स्स्थती होईल हे बाळबोध शलैीने दाखवनू देतील. ‘बशहष्ट्कृत भारत’च्या रशववार तारीख ३ र्माहे एशिल सन 
१९२७ च्या पशहल्या अंकात ‘पुनश्च हशर ॐ’ ह्या शीषमकाच्या आपल्या अग्रलेखात ‘र्मूकनायक’ बंद पडण्याची 
कारणे देताना [डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचें बशहष्ट्कृत भारत आशण र्मूकनायक : सपंादन : वसतं र्मून : प.ृ ४-५] ‘पत्राचा उपिर्म 
सुरू केल्यानंतर िस्तुतच्या लेखकास असे शदसून आले की, अशा िकारचा लोकसेवचेा र्मागम पत्करणे झाले 
तर त्याकशरता कोणता तरी एखादा स्वतंत्र धंदा करता यावा म्हणून आपला अवशषे राशहलेला अभ्यासिर्म 
पुरा करण्यासाठी त्यास परत शवलायतेस जाणे भाग पडले. जाताना त्याने वृत्तपत्राच्या कायाची सूते्र काही 
शदवस त्याचं्या तालर्मीत राशहलेल्या एका तरुणाच्या हातात शदली. िस्तुतच्या लेखकास आशा होती की, 
अभ्यासिर्म संपवनू परत आल्यावर सदरील वृत्तपत्र भरभराटीस आलेले आपल्या दृिीस पडेल. पण 
त्याच्या कर्मनशशबाने ती आशा व्यथम ठरली; कारण परत येण्यास शनघण्यापूवीच पत्राला र्मठूर्माती 
शर्मळाल्याची बातर्मी त्यास कळली. अंगीकृत कायाचा अशा रीतीने अल्प काळातच नाश झालेला पाहून 
ज्याचे त्यास वाईट वाटणे साहशजकच आहे.” हे आपले र्मनोगत व्यक्त करून आपण सहा वषांपूवी 
‘र्मूकनायक’ पत्रास सुरुवात केली तेव्हा राजकीय सुधारणेचा कायदा अर्मलात यावयाचा होता याचा ते 
संदभम देतात; व आपल्या अग्रलेखाचा सर्मारोप करताना शलशहतात, “आता सुधारणेचा कायदा अर्मलात 
आलेला आहे. इंग्रजाचं्या हातची सत्ता काही िर्माणात वशरष्ठ प्रहदी लोकाचं्या हाती गेली आहे. बशहष्ट्कृत 
वगाची िशतशनधींच्या बाबतीत रु्मळीच दाद न लावता ज्यािर्माणे एखाद्या जनावराला त्याचा शनदयम धनी 
कसायाच्या स्वाधीन करतो, त्यािर्माणे बशहष्ट्कृत वगाच्या लोकानंा त्याचं्या र्मायबाप सरकारने वशरष्ठ प्रहदी 
लोकाचं्या स्वाधीन केले आहे. सहा वषांपूवीची स्स्थती व आजची स्स्थती याचंी तुलना जर केली तर 
अस्पृश्याचंी स्स्थती सहा वषांपूवीपेिा आज जास्त शोचनीय आहे यात वानवा नाही. ही शोचनीय स्स्थती 
जगजाहीर करून होत असलेली हेळसाडं टाळावयाची असेल व घडत असलेल्या अन्यायापासून व 
जुलर्मापासून बचाव करावयाचा असेल तर वृत्तपत्राची जरूरी सहा वषांपूवीपेिा आज अशधक तीव्र आहे, हे 
बशहष्ट्कृत वगातील सवम जाणत्या र्माणसासं कबलू कराव े लागेल. शशवाय १९३० साली प्रहदुस्थानच्या 
कायद्याचंी दुरुस्ती होऊन १९३० साली इंग्रजानंी आपल्या हाती राखून ठेवलेली सत्तादेखील प्रहदी 
लोकाचं्या हाती देण्यात येईल असा अंदाज आहे. तसे जर झाले व त्याबरोबर बशहष्ट्कृत वगाच्या लोकानंा 
जर त्याचं्या संख्येच्या िर्माणात िशतशनधी शर्मळाले नाहीत, तर त्याचं्या उन्नतीची इशतश्री झाली असेच 
सर्मजाव.े कारण शिशटश सरकारचे शनःपिपाती धोरण आर्मच्या वशरष्ठ सर्माजाकडून ठेवले जाईल, इतकी 
त्याचंी र्मनोभशूर्मका शुद्ध व साशत्त्वक बनलेली नाही. हा घोर िसंग जर टाळावयाचा असेल तर आतापासूनच 
चळवळीस सुरुवात केली पाशहजे असे िस्तुतच्या लेखकाचे ठार्म र्मत झाले आहे आशण म्हणूनच त्याने 
आपल्या स्वाध्यायास पुन्हा िारंभ केला आहे. ईश्वर करो आशण या कायात यशिाप्ती होवो.” 
 



 
अनुक्रमणिका 

इ. स. १९२० साली आपला राशहलेला अभ्यासिर्म पुरा करण्यासाठी व बॅशरस्टरीची परीिा 
देण्यासाठी डॉ. आंबेडकर शवलायतेला शनघाले, तेव्हा कोल्हापूर ससं्थानचे र्महाराजे शाहू छत्रपती यानंी 
लंडनर्मधील आपले शिशटश स्नेही सर अल्िेड पीझ यानंा डॉ. आंबेडकराचंी ओळख करून देणारे पत्र शदले, 
ते र्मोठे बोलके आहे. शाहूराजे शलशहतात, ‘Kolhapur, 23rd June 1920, पत्राच्या डाव्या बाजूला त्याचंा 
हुद्दा छापलेला आहे. Chatrapati Maharaja of Kolhapur…… 
 

“My dear Sir Alfred Pease 
 

This is to introduce to you my friend Dr. Ambedkar, who belongs to one of the 
untouchable communities, namely the Mahars.” ते कोलंशबया शवद्यापीठाचे पी. एच. डी. असल्याचे 
व रंु्मबई शसडेनहॅर्म कॉलेजर्मध्ये त्यानंी िाध्यापक म्हणनू कार्म केल्याचे सागंून छत्रपती शाहू र्महाराज 
शलशहतात, [Dr. B. R. Ambedkar Through correspondence Volume : One (1913-1935) Edited by Vijay G. Sarwade, Tathagat 
Prakashan, Kalyan (East) p. 22] “He is coming to England for study at the London School of 
Economics and at the Inns Court. He will explain to you the difference between the Backward 
classes and Brahmin bureaucracy. Also he will tell you what sufferings one, who tries to 
sympathise has to undergo at the hands of the bureaucratic Brahmin, who claim to have 
democratic ideas and wish to raise the backward classes but who really crave for noting 
better than an oligarachy for themselves. He intends to lay before the enlightened public of 
England the view point of non-Brahmin-Hindoos, who are unanimous in the opinion that in 
asking for Home Rule the real object of Brahmins has been to regain and establish their long 
lost power. The present scheme of self Government for India will not make the people free 
and equal, but will only make the Brahmins powerful. A Brahmin oligarchy possessed of 
political power will be menace to the Empire and a drag on the onward march of the Indian 
people. The non-Brahmins have failed to get a hearing from the several administrations in 
India but they hope to found sympathy at the hands of the British Public. May I, therefore, 
request you to give Dr. Ambedkar a patient hearing and such help as you can conveniently 
render?” 
 

डॉ. भीर्मराव आंबेडकर आपला अभ्यासिर्म पूणम करून १९२३ साली परत भारतात आल्यावर 
वैयस्क्तक व सार्माशजक सर्मस्यानंा तोंड देत असतानाही त्यानंी अस्पृश्य सर्माजाच्या उन्नतीसाठी इ. स. 
१९२४ र्मध्ये ‘बशहष्ट्कृत शहतकाशरणी सभा’ ही संस्था स्थापन केली व इ. स. १९२७ साली ‘बशहष्ट्कृत भारत’ हे 
पाशिक सुरू केले. परंतु पढेु सर्माज-जागतृीचे कार्म करीत असताना राजकीय िेत्रातही त्यानंी पदापमण 
केल्यारु्मळे या पाशिकाकडे आवश्यक ते लि त्यानंा देता आले नाही व इ. स. १९२९ साली ते बंद पडले. 
परंतु या दोन वषांतील ‘बशहष्ट्कृत भारत’चे अंक डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर याचं्या र्मनात चाललेला संघषम व 
त्याचं्या िगल्भ व िगाढ वैचाशरकतेच्या व कृशतशीलतेच्या शदशा व धोरणे सुस्पि ठार्मपणे दाखवनू देतात. 
प्रहदुधर्ममिणीत वणमजातीअंतगमत सर्माज-व्यवस्थेर्मध्ये हजारो वष े आजवर र्मूकपणे सुप्त व संतप्तहीन 
राशहलेला कुणी दबलेला व दाबलेला सर्माजघटक शनशद्रस्त ज्वालारु्मखी अकस्र्मात जागृत होऊन 
ज्वालाग्राही बनावा, लाव्हारसाचे ओघळ ओकू लागावा, आपल्या अस्ग्नशशखा आशण शाखा आसर्मंतात 
जर्मीनअस्र्मान व्यापीत शवस्फारीत राहावा व आपले उग्र रूप धारण करून उभा ठाकावा; तसे डॉ. 



 
अनुक्रमणिका 

बाबासाहेब आंबेडकर ज्यातील व्यस्क्तगत आशण सर्माजगत अशा आजवर शनष्ट्िभ व शनष्ट्फळ राशहलेल्या 
अशभजात भीर्मशक्तीला सचेतन करीत सर्मूतमतेने शवषर्मता अन्याय या अर्मानुष िवृत्तींनी ओतिोत भरून उतू 
जाणाऱ्या प्रहदुधर्ममिणीत सर्माजव्यवस्थेशवरुद्ध रौद्ररूपात दंड थोपटून उभे राशहले. त्याचं्याच शब्दात 
सागंावयाचे तर तेव्हापासूनच त्यानंी धर्ममसंगर उभारला होता व जो हा संगर धार्तर्मक, सार्माशजक व राजकीय 
स्तरावंर त्याचें अतंबाह्य संपूणम जीवन व्यापून राशहला त्याची आद्यरूपे ‘बशहष्ट्कृत भारता’र्मध्ये अभ्यासकाला 
उत्कटतेने पाहायला शर्मळतात. र्मराठी भाषेतूनही ऊजमस्वलपणे बाबासाहेब शकती आशण कसे अशभजातपणे 
अशभव्यक्त होत राहतात याची िचीती येते. या शदशा, ही धोरणे, ही रूपे सर्माजशास्त्रीय, धर्ममशास्त्रीय, 
अथमशास्त्रीय, तकम शवशुद्ध अशा ताशत्त्वक सूत्रात गंुफलेली असतात. 
 

१९२७ सालच्या र्माचम र्मशहन्यात ‘कुलाबा शजल्हा बशहष्ट्कृत पशरषदे’चे पशहले अशधवशेन र्महाड येथे 
भरले, तेव्हा डॉ. भीर्मराव रार्मजी आंबेडकर याचंा गौरव करून त्या पशरषदेचे अध्यिपद त्यानंा देण्यात 
आले. त्यावळेी केलेल्या आपल्या ओजस्वी भाषणात िारंभीच येथे येण्यास एकपरी अती आनंद का होतो हे 
सागंताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, [डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचें बशहष्ट्कृत भारत आशण र्मूकनायक : सपंादन : वसतं र्मून : पृ. ६] 
“ज्याला त्याला आपापल्या र्मूळ स्थानाबद्दल अशभर्मान जरी नसला तरी िेर्म हे असतेच. र्माझे वडील पेन्शन 
घेतल्यानंतर कायर्मचे वास्तव्य कराव ेया हेतूने दापोलीस येऊन राशहले. र्माझा पशहला श्रीगणेशाचा धडा र्मी 
दापोलीच्या शाळेत शशकलो. परंतु पशरस्स्थतीरु्मळे र्मी पाच-सहा वषांचा असताना घाटाचा पायथा सोडून 
घाटर्माथ्यावर र्माझे आजपयंतचे जीशवत गेले. आज २५ वषांनी र्मी घाटाच्या खाली उतरत आहे. जो िदेश 
सृिीने सौंदयांने श्रृंगारला आहे, त्या िदेशात पाऊल टाकल्याने कोणालाही आनंदच वाटणार आहे. ज्याला 
तो िदेश आपली र्मायभरू्मी म्हणून शजव्हाळ्याचा आहे असे वाटते त्याचा आनंद शिगुशणत झाला तर त्यात 
काही नवल नाही. परंतु आजच्या िसंगी र्मला शजतका आनंद होतो, शततकाच खेदही होतो असे 
म्हटल्याशशवाय र्मार्झ्याने राहवत नाही. एकदा स्स्थती अशी होती की, हा िदेश अस्पृश्य जातीच्या दृिीने 
पाहता फारच पुढे गेलेला होता असे म्हणण्यास काहीच हरकत नाही. एके काळी अस्पृश्य जातीतील 
अशधकारी र्मंडळींनी हा िदेश अगदी गजबजून गेला होता; त्याचिर्माणे पाढंरपेश े लोक खेरीज करून 
बाकीच्या वगाच्या तुलनेने पाहता अस्पृश्य वगमच शशिणात पुढारलेला होता.” 
 

बाबासाहेब आपल्या पुढील भाषणात लष्ट्करीपेशा हे अस्पृश्याचंी उन्नती होण्याचे एक र्महत्त्वाचे 
कारण कसे होते, हे ऐशतहाशसक दाखले देऊन स्पि करतात. इंग्रजी लोकानंी या देशात पाऊल 
टाकल्यारु्मळेच या िातंातील अस्पृश्य लोकानंा डोके वर करण्यास संधी शर्मळाली हे व या संधीचा त्या 
सर्माजाने शकती फायदा घेतला व सैन्यात तशाच शाळातूंनही हुद् द्याच्या जागा िाप्त केल्या हे पाहण्यासाठी 
आर्मी शलस्टही ते उद् धृत करतात. ते म्हणतात, “एकेकाळी जो अस्पृश्य वगम सेवक म्हणून नादंत होता, 
तोच वगम पलटणीतील नोकरीरु्मळे अशधकारसंपन्न होऊन दुसऱ्या वगांवर सत्ता गाजशवता झाला होता. या 
पलटणीतील नोकरीरु्मळे प्रहदूसर्माजाच्या रचनेत एक िातंी झाली होती, असे म्हणण्यास काहीच हरकत 
नाही.” हा शशिणाचा लाभ दापोली िातंातील अस्पृश्यानंी शकती पुरेपूर घेतला हे सागंताना बाबासाहेब 
म्हणतात, “त्याचं्यातील शकेडा ९० टके्क लोक सािर होते. इतकेच नव्हे तर शकेडा ५० टके्क लोक तरी 
वरच्या दजाचे सुशशशित होते.” फक्त पुरुषवगातच हा शशिणाचा िसार झालेला नव्हता, तर अस्पृश्य 
शस्त्रयातंही हा िसार कसा झाला होता हे सागंताना बाबासाहेब म्हणतात, ‘काही शस्त्रया तर शशिणात इतक्या 
िवीण होत्या की, भर पुरुषाचं्या सभेत पुराणाचा अन्वयाथम करून सागंत असत.” अस्पृश्यातंील जागृतीचे 
र्मूळ उत्पादक आम्हीच आहोत असे म्हणणाऱ्या सावमजशनक कायमकत्यांचे ‘नार्मके वास्ते’ व ‘कार्मके वास्ते’ 
असे दोन वगम पाडून त्यात ‘नार्मकेवास्ते’वाल्याचंा भरणा कसा जास्त आहे हेही बाबासाहेब दाखवनू देतात. 
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अस्पृश्योन्नतीच्या चळवळीचा खरा इशतहास या लोकानंा बाबासाहेब दाखवनू देतात. अस्पृश्योन्नतीच्या 
चळवळीचा खरा इशतहास या लोकानंा ठाऊक नाही असे ते शनिून सागंतात. अस्पृश्योद्धाराची चळवळ 
पशहल्यादंा सुरू करणारी ससं्था, ‘अनायम दोष पशरहारक र्मंडळी’, ही आहे हे ते संशोधनपूवमक शसद्ध करतात. 
स्पृश्य लोकाचं्या सागंण्यावरून इंग्रजी सते्तने इ.स.१८९३ साली अस्पृश्य लोकानंा लष्ट्करात भरती होण्याची 
बंदी केली, तेव्हा याच संस्थेने प. वा. र्महादेव गोप्रवद रानडे याचं्या साहाय्याने सरकारकडे र्मोठा अजम केला 
होता हे शनदशमनाला आणतात. एवढेच नव्हे तर, इ.स. १८९७ साली एक िश्नर्माशलका तयार करून याच 
संस्थेने काँगे्रससर्मोर “सार्माशजक सुधारणा केल्याशशवाय तुम्हाला राजकीय सुधारणा र्मागण्याचा काय 
अशधकार आहे?” असा िश्न केल्याचेही ते दाखवनू देताना, ही सभा रत्नाशगरी शजल्ह्यात दापोली येथे 
स्थापन झाली आशण म्हणून अस्पृश्योन्नतीची चळवळ िथर्म सुरू केल्याचा र्मान या संस्थेस आशण िातंास देणे 
िाप्त आहे असे सागंतात. या संस्थेने लेखनािारेही जागतृी केली हे सागंताना बाबासाहेब म्हणतात, 
“सत्यशोधक सर्माजाचे अध्वयूम जोशतबा फुले याचें खरे साथीदार व उत्साही शशष्ट्यापंकैी बरेचसे या संस्थेच्या 
चालकापंैकी होते.” त्याचं्यापैकी कै. गोपाळबुवा वलंगकर या शशष्ट्याचा गौरवपूणम उल्लेख करून बाबासाहेब 
म्हणतात, “त्यानंी आपल्या लेखनािारे जी जागृती केली ती अनुपर्म आहे. ज्यानंा ती पाहावयाची असेल 
त्यानंी ‘दीनबंधू’च्या जुन्या फाइली वाचनू पाहाव्यात म्हणजे कळेल;” आशण बाबासाहेब आपले हे सवम 
म्हणणे स्वतःजवळ असलेल्या पुराव्याशनशी शसद्ध करतात. 
 

परंतु सवमच लोकाचंा पलटणीत शशरकाव होणे कसे अशक्य आहे हे सागंनू बाबासाहेब अस्पृश्य 
सर्माजाला दोन धंदे स्वीकारण्याची उपयुक्तता शवशद करून सागंतात; ते म्हणजे ‘(१) पाढंरपेशा, (२) 
शतेी’. अस्पृश्यानंी पाढंरपेशाचंा अवलंब का केला पाशहजे हे सागंताना बाबासाहेब भाष्ट्य करतात, [शकत्ता पृ. ७] 
“सरकार ही एक र्मोठी जबरदस्त र्महत्त्वाची संस्था आहे. सरकार ज्यािर्माणे र्मनात आणेल त्यािर्माणे सवम 
काही घडून येईल. पण आपण हे शवसरता कार्मा नये की, सरकार कोणत्या गोिी घडवनू आणेल हे 
सरकारी नोकरावंर सवमस्वी अवलंबून राहील, कारण सरकारचे र्मन म्हणजे सरकारच्या नोकराचें र्मन. 
यावरून एक गोि शसद्ध आहे ती ही की, जर सरकारकडून आपल्याला आपल्या शहताचे असे काही करून 
घ्यावयाचे असेल तर सरकारी नोकरीत आपला िवशे आपण करून घेतला पाशहजे; नाही तर आपली आज 
जशी हेळसाडं होत आहे तशी ती नेहर्मीच होणार आहे आशण सरकारी नोकरीत शशरकाव होण्यास पाढंरपेशा 
पत्करल्याखेरीज चालावयाचे नाही.” सुभेदार जर्मादारानंी गजबजलेल्या आपल्या या िदेशात त्यानंी काही 
उपयुक्त गोिी केल्या, त्याबद्दल त्यानंा धन्यवाद देताना त्यानंी न केलेल्या र्महत्त्वाच्या गोिींबद्दल बाबासाहेब 
पुढील शब्दातं खेद व्यक्त करतात, [शकत्ता पृ. ७] “ती गोि ही की, त्यानंी आपापल्या रु्मलासं शशिण शदले 
नाही. सद् गृहस्थहो! हे लोक काही गरीब नव्हते. त्याचं्या काळाच्या र्मानाने त्यानंा फारच र्मोठे पेन्शन शर्मळत 
असे. त्यानंी र्मनात जर आणले असते, तर अस्पृश्याचं्या रु्मलानंा बी. ए., एर्म. ए. पयंतचे शशिण त्यानंा देता 
आले असते. याचा पशरणार्म काय झाला असता, याची कल्पना सहज करता येण्यासारखी आहे.” ही 
शशकलेली रु्मले र्मार्मलेदार, कलेक्टर, र्मशॅजस्रटे झाली असती असे शनवदूेन बाबासाहेब म्हणतात, “आज 
सवम अस्पशृ्य सर्माजावर त्याचंा वज्रपंजर असता. त्याचं्या छत्रछायेखाली आपली वाढ झाली असती, परंतु 
तसे न झाल्याकारणाने आज आपण उन्हात तापत पडलो आहोत. अगदी करपून जात आहोत. र्माझी अशी 
दृढ भावना झाली आहे की, आपण अशा िकारची आपल्यावर सावली करून घेतल्याखेरीज आपली रु्मळीच 
वाढ होणार नाही.” म्हणून पाढंरपेशा पत्करून व सरकारी नोकरीत शशरून अस्पृश्य सर्माजाने उच्चितीचे 
शशिण घेतले पाशहजे हे सागंताना बाबासाहेब म्हणतात, “एक रु्मलगा बी. ए. झाल्याने आपल्या अस्पशृ्य 
सर्माजास तो जसा आधार होईल, तसा एक हजार रु्मले चौथी शशकून पास झाली तरी होणार नाही.” त्याचा 
अथम िाथशर्मक शशिणाकडे त्यानंी दुलमि कराव ेअसा नाही, हेही बाबासाहेब शनिनू सागंतात. शतेीचा धंदा 
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सुचशवण्यातला आपला हेतू पुढील भाष्ट्य परखडपणे करून बाबासाहेब शवशद करतात, [शकत्ता पृ. ७] “र्माझा 
हेतू असा आहे की, आपल्या अस्पृश्य वगांनी आर्तथकदृष्ट्या स्वतंत्र रीतीने जीशवत घालशवण्याची व्यवस्था 
करावी. आज अस्पशृ्य वगात सर्माशवि होणाऱ्या जातींपकैी र्महार जात म्हणजे एक शभकार लोकाचंा ताडंा 
आहे; असे म्हणावयास काही हरकत नाही. दररोज हक्काने दारोदार शशळे तुकडे टोपल्याच्या टोपल्या गोळा 
करून चशरताथम चालशवण्याची या जातीला सवय पडून गेली आहे. ह्या िघातारु्मळे या जातीला रु्मळी गावात 
इज्जत नाही. र्मानर्मरातब नाही. या शरवाजारु्मळे या जातीचा स्वाशभर्मान नि झाला आहे. काहीही म्हणा! 
जोड्यातं वागवा! पण र्मला तुकडा वाढा! अशी या जातीची वृत्ती बनून गेली आहे. या शरवाजारु्मळे या 
जातीला स्वतंत्रतेने आपल्या उन्नतीचा र्मागम आिर्मणे शक्य नाही. कारण आज देवळात शशरू म्हटले, 
सावमजशनक पाणवठ्यावर पाणी भरू म्हटले, रे्मलेले जनावर ओढणार नाही म्हटले तरी उद्या गावातील 
लोकाचं्या भाकऱ्या बंद झाल्या की याचं्या नाड्या रे्मल्याच. अशा रीतीने शशळ्या आशण उष्ट्या तुकड्यासंाठी 
आपली र्माणसुकी शवकणे ही गोि र्मोठ्या लाजेची आशण शररे्मची आहे. हा तुकडा र्मागावयाचा सोडून 
गावातील इतर लोकािंर्माणे जर शतेी केली तर होणार नाही काय? शतेी शवकत घेणे हे अस्पृश्य लोकानंा 
कदाशचत कठीण जाईल; पण जंगल खात्याच्या शकतीतरी पडीक जशर्मनी आहेत, त्या जर एखाद्या अस्पशृ्य 
वगाच्या र्माणसाने र्मागणी केली तर त्याला शर्मळण्यासारख्या आहेत.” 
 

भारत देशातील जनतेची शिशटशाचं्या गुलार्मशगरीतून रु्मक्तता करण्यासाठी काँगे्रस आशण र्महात्र्मा 
गाधंी याचं्या नेतृत्वाखाली एक शवशाल राष्ट्रव्यापी स्वातंत्र्यसंग्रार्म याच देशात भारतीय जनता करीत 
असतानाच, याच देशात एका युगानुयुगे िस्थाशपत झालेल्या सर्माज व धर्मम व्यवस्थेतून शनर्माण होत 
कोयवधी र्मूक आशण असहाय जनतेला जन्र्मोजन्र्मीच्या या दारुण गुलार्मशगरीत डाबंनू ठेवणाऱ्या 
सासं्कृशतक व धार्तर्मक साम्राज्यवादाशवरुद्ध िथर्मच एक संघशटत व िखर असा स्वातंत्र्यसंग्रार्म डॉ. 
आंबेडकर यानंी सुरू केलेला इ. स. १९२० ते १९३० या कालखंडातच आपल्या दृिीसर्मोर येतो; म्हणजे 
एका राजकीय व राष्ट्रीय अगंाने गाधंीयुगाचा अवतारवादात जाऊन र्मोडणारा िारंभ झालेला आपल्याला 
शदसतो. त्याच वळेी आंबेडकर युगाचाही एका सार्माशजक व सासं्कृशतक अंगाने या अवतारवादी युगाला 
िच्छन्न छेद देत जाणारा अवतारशवरोधी िारंभ झालेला आपल्याला पाहायला शर्मळतो. इ.स. १९३० साली 
र्महात्र्माजींच्या नेतृत्वाखाली झालेला दाडंी येथील शर्मठाचा सत्याग्रह संपूणम जगभर गाजतो, पण त्यापूवीच 
इ.स. १९२७ साली याच देशात र्महाराष्ट्रात र्महाड येथे न्याय्य र्माणसुकीची र्मागणी घेऊन डॉ. आबंेडकर 
याचं्या नेतृत्वाखाली एक अभतूपूवम सत्याग्रह झालेला असतो. एका बाजूला एक र्महात्र्मा आशण दुसऱ्या 
बाजूला एक र्महार (अजून त्याला कुणी र्महात्र्मा म्हणून गौरशवलेले नसते) एकाच र्मूलभतू र्मानवी 
स्वातंत्र्याच्या र्मूल्याची पायर्मल्ली करणाऱ्या सते्तशवरुद्ध व साम्राज्याशवरुद्ध स्वातंत्र्ययुद्ध पुकारतात. दोघाचेंही 
युद्धर्माध्यर्म सत्याग्रह हेच असते. गाधंीिणीत सत्याग्रह शास्त्राला तोवर िाचीन शर्मथ्यकाची आधुशनक 
युगर्महात्र्मता िाप्त होत असते. डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर यानंी घडवनू आणलेला र्महाड येथील चवदार 
तळ्यावरील सत्याग्रह व त्यावळेी त्यानंी उद् घोशषत केलेला र्मूलभतू र्मानवी हक्काचंा जाहीरनार्मा तसा 
राष्ट्राकंडून उपेशिला गेलेला असतो. हा देश शिशटशाचं्या राजकीय गुलार्मशगरीतून रु्मक्त झाल्यावरही 
आंबेडकरिणीत सत्याग्रहाची भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर इशतहासात नोंद व्हायलासुद्धा या देशात झगडा 
करावा लागतो व काही दशकाचंी वाट पाहावी लागते. अशी घटना यापूवीही बाबासाहेबानंी ज्यानंा आपले 
गुरू र्मानले त्या र्महात्र्मा जोशतराव फुल्याचं्या बाबतीतही र्मराठी गं्रथातूंन व इशतहासातून घडलेली होती. 
बाबासाहेबानंीच म्हटल्यािर्माणे र्महाडचा सत्याग्रह हा ‘धर्ममसंगर’ होता. शनश्चेतन अशा अस्पृश्य वगाला नवी 
अननुभतू चेतना िाप्त झालेली असते. या धर्ममसंगराच्या बाबतीत अस्पशृ्य वगाला त्याची जबाबदारी सर्मजून 
सागंताना ‘िशतकारयोग’ आशण ‘बशहष्ट्कारयोग’ हे शब्दियोग उपयोशजतात आशण ‘बशहष्ट्कृत भारता’त 
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शलशहतात, [शकत्ता पृ. ३५ (५)] “आम्ही हे जे दोन उपाय सुचशवले आहेत, त्याबद्दल काही स्पृश्य लोक आम्हास 
अशवचारी म्हणतील हे आम्ही जाणनू आहो. पण त्यानंा आर्मचा सवाल आहे की, अस्पृश्य लोकानंी हे उपाय 
योजू नयेत तर त्यानंी कराव ेतरी काय? सवम लोकाचें एक शदल होऊन अस्पृश्यानंी आपले म्हणणे स्पृश्य 
लोकापंढेु र्माडंाव े हा जुना नेर्मस्तपणाचा शशरस्ता आहे, पण आज २५-३० वषांच्या चळवळीच्या 
इशतहासापासून अत्यंत र्महत्त्वाची जी गोि शनष्ट्पन्न झाली आहे ती ही की, अस्पशृ्याचें म्हणणे शकतीही 
सयुस्क्तक असले, त्याचंी गाऱ्हाणी शकतीही साधार असली, त्याचं्या र्मागण्या शकतीही न्यायाच्या असल्या, 
त्यास शकतीही लोकाचंी सरं्मती असली व त्या त्यांनी स्पृश्य प्रहदंूपुढे शकतीही नेर्मस्तपणे र्माडंल्या, तरी 
त्याचं्याकडे लि न देता केवळ सते्तच्या जोरावर अस्पशृ्याचं्या लोकर्मताची पायर्मल्ली करून स्पशृ्य प्रहदू 
आपला हेका तडीस नेतात; असे असताना जे अस्पशृ्य लोकानंा तुम्ही िशतकार योग अथवा बशहष्ट्कार योग 
स्वीकारू नका असा उपदेश करतात, त्यानंा काय म्हणाव े हेच आम्हास कळत नाही. अस्पृश्यता हजारो 
वषांपासून चालत आली आहे, तर आणखी शभंर वष ेराशहली तर काय हरकत आहे, असा साळसूदपणाचा, 
सल्ला हे लोक देत असतात, पण आम्हाला या लोकासं स्पिपणे सागंणे आहे की, अन्यायाला परंपरा नाही 
तो चालत आला आहे; म्हणून तो आणखी पुढे चालू राहावा ही शवचारसरणी रानवट र्माणसाचंी आहे. 
आर्मच्यािर्माणे ज्याला न्यायाची चाड आहे, तो केव्हाही हेच म्हणेल की आहे तो जर अन्याय आहे, तर तो 
इतक्या शदवस चालू आहे. यारु्मळेच त्याला यापुढे राहू देणे शक्य नाही. अस्पृश्यता हे एवढे र्मोठे पाप व 
एवढा र्मोठा अन्याय आहे की शतचे उच्चाटन आता या घडीस झाले पाशहजे ही आर्मची शवचारसरणी आहे.” 
 

आपला लढा िाह्मणाशंवरुद्ध नसून िाह्मण्याशवरुद्ध आहे हे बाबासाहेब आपल्या भाष्ट्यकाशरतेतून 
नेहर्मीच स्पि करतात. ‘बशहष्ट्कृत भारता’च्या शुिवार, १ जुलै, १९२७ च्या अकंात ‘दुःखात सुख’ या 
आपल्या अग्रलेखात बाबासाहेब िाह्मण्याची व्याख्या देतात व त्याचे दुष्ट्पशरणार्म शवशद करतात. ते 
शलशहतात, िाह्मण्याची व्याख्या कोणी कशीही करो; जन्र्मजात उच्चनीच भाव हीच िाह्मण्याची खरी व्याख्या 
आहे असे आम्हास वाटते व तशाच अथी या शब्दाचा आम्ही उपयोग करणार आहोत.” िाह्मणेतर जनतेने 
िाह्मण्याशवरुद्ध िाचीन काळापासून चालशवलेल्या िशतकाराबद्दल बाबासाहेब शलशहतात, “िाह्मण्याचा उगर्म 
झाल्यापासून िाह्मणेतर जनतेने त्याचं्याशवरुद्ध झगडा र्माडंला होता, हे ज्यानंी िाचीन इशतहासाचे 
अवलोकन केले असेल त्यानंा सहज कळून येण्यासारखे आहे. परंतु हल्लीच्या काळी या वादाला शजतके 
शनकराचे स्वरूप आले आहे, शततके यापूवी केव्हाच आलेले नव्हते. पूवीच्या काळी प्रहदू सर्माजाच्या वगमवारी 
घड्या गुणभेद शवभागशः प्रकवा जाशतभेद शवभागशः या दोहोंपैकी कोणत्याही पाटावर घातल्या तरी त्या 
सारख्याच पडत. दोन्ही िकारच्या घड्यातं शतडेंबाकें  फारसे कोठे होत नसे. याचे कारण जाती जशा 
जन्र्माने श्रेष्ठ तशा गुणानेही श्रेष्ठ असत व जन्र्माने कशनष्ठ तशा गुणानेही कशनष्ठ असत. यावरून श्रेष्ठ जातीचे 
श्रेष्ठ गुण व कशनष्ठ जातींतील कशनष्ठ गुण याचंी ही सागंड, हा काही दैशवक िकार होता असे कोणी र्मानू 
नये. कशनष्ठ र्मानलेल्या जाती गुणानेही कशनष्ठ राशहल्या याचे रु्मख्य कारण असे की, त्यानंा गुणवान होण्याची 
कायदेशीर बंदी करण्यात आलेली होती; हे र्मनुस्र्मृतीसारख्या स्र्मशृतगं्रथावरून सवांस कळून येण्यासारखे 
आहे. पण इंग्रजी अर्मदानीत या बंदीचा साफ उच्छेद होऊन गेल्यारु्मळे सर्माजाची पूवीची घडी शबघडून गेली 
व िाह्मणाच्या पोटी गुणहीन शूद्रवृत्तीची संतती आशण शूद्राचं्या पोटी गुणवान िाह्मणवृत्तींची संतती जन्र्माला 
येऊ लागली. अशा परी गुणाचा आशण जातीचा ित्यि शवरोध उत्पन्न झाला असल्यारु्मळे िाह्मणेतर 
चळवळीला आज एवढा जोर आलेला शदसत आहे. हा शवरोध नि करण्यास िाह्मण्याचा नायनाट होणे 
अगदी अवश्य आहे.” ‘बशहष्ट्कृत भारता’च्या धोरणावर टीका करणाऱ्या आपल्या टीकाकारानंा, शुिवार, 
तारीख २९ जुलै, १९२७ च्या अंकात ‘आर्मचे टीकाकार’ या शीषमकाखालील अग्रलेखात उत्तर देताना 
बाबासाहेब ‘बशहष्ट्कृत भारता’र्मध्ये अस्पृश्याचं्या धर्मांतराचा िश्न शनिनू उपस्स्थत करतात. त्याचें टीकाकार 
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स्वजातीय अस्पशृ्य वगातील जसे आहेत, तसेच परजातीय स्पृश्यवगातीलही आहेत, स्वजनातंील 
टीकाकाराबंद्दल ते आंबेडकरिेषाने शकती व कसे पछाडले आहेत हे तीव्रतेने सागंून व पुण्याच्या एका सभेत 
त्यानंा आपण उत्तर शदल्याचे उल्लेखून स्पृश्य टीकाकारानंा उत्तर देण्यातच आपला िदीघम अग्रलेख 
बाबासाहेब खचम करताना शलशहतात, या टीकाकाराचंा आर्मच्यावर सवांत अशधक रोष होण्याचे कारण हे की 
अस्पृश्यतेचे शक्य शततक्या लवकर शनवारण न झाल्यास अस्पृश्य सर्मजल्या जाणाऱ्या लोकानंी धर्मांतराचा 
र्मागम स्वीकारावा असे आम्ही िशतपाशदतो. धर्मांतराला जर आम्ही आतुर असतो आशण अस्पशृ्यता 
शनवारणाचा िश्न स्वतःपुरता व स्वतःच्या पुढील शपढीपुरताच आम्हास सोडवायचा असता तर आम्ही तसे 
यापूवीच केले असते. परंतु शक्यतोवर प्रहदू धर्मात राहावयाचे आशण आपल्या बशहष्ट्कृत बधंूंनाही त्या धर्मात 
ठेवावयाचे, तसेच अस्पशृ्यता-शनवारणासंबधंाने स्वतःपुरतेच न पाहता अशखल बशहष्ट्कृत वगाच्या दृिीने 
शवचार करावयाचा, अशीच आर्मची इच्छा असल्यारु्मळे आम्ही आर्मचे सध्याचे ियत्न चालशवले आहेत. 
तथाशप, कोणत्याही एका व्यक्तीच्या काय प्रकवा एखाद्या वगाच्या काय, सहनशीलतेला र्मयादा ही 
असावयाचीच. उच्चवणीय म्हणशवणारे लोक न्यायान्याय, धर्माधर्मम, पापपुण्य, सारासार याचा शवचार न 
करता बशहष्ट्कृत वगावरील अस्पृश्यतेचा शशक्का कायर्म ठेवण्याचाच हेका धरतील आशण आपल्या 
बहुसंख्येच्या आशण आर्तथक संपन्नतेच्या घर्मेंडीत बशहष्ट्कृत वगाच्या युस्क्तवादाला धाब्यावर बसवतील तर 
बशहष्ट्कृत वगाला धर्मांतरासबंंधाच्या िश्नाचा शवचार करणे भाग पडेल असे आम्ही आताही पनुः स्पि 
म्हणतो.” शास्त्रपशंडतानंा र्मान्य असलेली धर्माची व्याख्या र्मूळ संस्कृत गं्रथातून देऊन व धर्मासाठी र्माणूस 
की, र्माणसासाठी धर्मम असा िश्न उपस्स्थत करून ‘बशहष्ट्कृत भारत’कार शलशहतात, [शकत्ता पृ. ७५ (५)] 
“अस्पृश्यता म्हणजे गुलार्मशगरीचाच एक िकार आहे. काही वगांना काही शनशर्मत्तावरून अस्पृश्य ठरवायचे, 
त्याचं्याकडून सर्माजातील घाणेरडी कारे्म करून घ्यावयाची, त्यानंा शतरस्काराने वागवावयाचे, त्याचें 
नागशरकत्वाचे हक्क शहरावनू घ्यावयाचे आशण शपढ्यान् शपढ्या त्यानंी त्याच स्स्थतीत राहाव ेयाकशरता त्याचें 
शशिण वगैरे आत्र्मोन्नतीचे र्मागम बंद करून टाकावयाचे, त्यातले कोणी लोक आपले र्माणुसकीचे हक्क सागं ू
लागले तर त्यानंा बंडखोर ठरवावयाचे, त्यानंा काही हक्क-सवलती शर्मळू नयेत म्हणनू आकाशपाताळ एक 
करावयाचे आशण िसंगी अत्याचार करूनही त्याचं्या हक्काचं्या आड यावयाचे हे िकार जसे गुलार्मशगरीच्या 
इशतहासात तसेच या देशातील अस्पृश्यतेच्या इशतहासातही शदसून येतात.” आपला रु्मद्दा स्पि करण्यासाठी 
‘बशहष्ट्कृत भारत’कार लॉडम ऑशलस्व्हयर यानंी शलशहलेल्या ‘The Anatomy of African Misery’ या ताज्या 
इंग्रजी गं्रथाचा दाखला देतात. आशिकेतल्या शनग्रो लोकानंा गोऱ्या लोकानंी ज्या िकारची अर्मानुष वागणकू 
शदली, ती अस्पृश्यानंा या देशात शर्मळाली हे शवशद करताना आशिकन लोक व बशहष्ट्कृत वगम याचं्यातील 
काही बाबतीतील भेदही ते स्पि करतात. ते पुढीलिर्माणे : 
 

(१) शनग्रो वगैरे आशिकन लोक युरोशपयन लोकापेंिा र्मानववशंदृष्ट्या शभन्न आहेत; तसे या 
देशातले अस्पशृ्य र्मानलेले लोक उच्च वणीयापंासून र्मानववशंशास्त्रदृष्ट्या शभन्न नाहीत. 
 

(२) पाश्चात्त्य देशीय लोकानंी गुलार्मशगरीचा जुलूर्म करताना धर्माचा आधार घेतला नाही. परंतु 
इकडे सर्माजशास्त्र व धर्ममशास्त्र ही एक असल्यारु्मळे धर्माच्या आधारावर राजरोस अस्पृश्यतेची गुलार्मशगरी 
शनर्माण करता आली व धर्मार्मध्ये ही बाब घुसडल्यारु्मळे ती वज्रलेप बनली. 
 

(३) शतने उच्चवणीय लोकाचं्या र्मनातली न्यायशवषयक भावना नि करून टाकली आशण खुद्द 
अस्पृश्याचंी शवचारशक्ती नाहीशी केली. 
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(४) धर्माच्या दडपणाखाली बशहष्ट्कृताचंा स्वाशभर्मान व आपल्या र्माणुसकीच्या हक्काचंी जाणीव नि 
झाली. गुलार्मशगरीचे ‘बशहष्ट्कृत भारत’कार असे शवश्लषेण करून र्मग िश्न शवचारतात, “ज्या जातीचा 
स्वाशभर्मान नि झाला ती जात आपले डोके कसे वर काढणार?” आशण लॉडम ऑशलस्व्हयरच्या गं्रथातील एक 
वचन उद् धृत करतात, व त्याचा र्मराठी अनुवादही देतात. ते असे, “No race can be raised by 
destroying its self-respect.” (स्वाशभर्मान नि करून कोणत्याही जातीची उन्नती करता येणार नाही.) 
 

याच अग्रलेखात ‘बशहष्ट्कृत भारत’कार आपल्या टीकाकारानंा सवाल करताना शनिून शलशहतात. 
[शकत्ता पृ. ७६ (६)] “प्रहदुधर्मम हा आर्मचा आहे प्रकवा नाही, या िश्नाचा एकदा कायर्मचा शनकाल आम्हाला करून 
घ्यावयाचा आहे. धर्माला सध्या जे शवषर्मतेचे शवकृत स्वरूप िाप्त झालेले आहे ते घालशवणे हे कार्म आर्मच्या 
हाती नाही. चालू वशहवाटीचे हक्क बळकावनू ज्यानंी आर्मचे हक्क शहरावनू घेतले आहेत आशण ज्याचंी 
बहुसंख्या आहे, ज्याचंा सर्माज शवशषे पुढारलेला आहे, शशिण व संपत्ती ही ज्याचं्यापाशी आहेत त्याच 
वगातल्या लोकाचें धर्ममसुधारणा करणे हे कतमव्य आहे. बौद्ध प्रकवा आयमसर्माशजस्ट होऊन उच्चवणीय 
म्हणशवणाऱ्या लोकाचं्या दुराग्रहावर म्हणण्यासारखा काही पशरणार्म होणार नाही; म्हणून तो र्मागम 
स्वीकारण्यातही आम्हाला अथम वाटत नाही. प्रहदू लोकाचं्या दुराग्रहाला यशस्वी रीतीने तोंड द्यावयाचे 
म्हणजे शिस्ती प्रकवा रु्मसलर्मान होण्याचेच धर्मांतर करून एखाद्या शशरजोर सर्माजाचेच पाठबळ शर्मळशवले 
पाशहजे म्हणजे अस्पशृ्यतेचा डाग शनघून जाईल. हा शनवाणीचा उपाय ‘बशहष्ट्कृत वगांनी योजावा प्रकवा नाही 
हे ठरशवणे आर्मच्या हाती नाही. ते इतर प्रहदंूच्याच हाती आहे. त्यानंी शवेटपयंत आपला दुराग्रह कायर्म 
ठेवला आशण बशहष्ट्कृत वगांचे वाजवी हक्क कबलू केले नाहीत तर आम्ही न सांगताही बशहष्ट्कृत वगातील 
तरुण शपढी धर्ममत्यागाचा र्मागम स्वीकारणार आहे. आम्ही केवळ शनशर्मत्तर्मात्र आहोत, हे आर्मच्या टीकाकारानंी 
कृपा करून शवसरू नये.” 
 

आपण स्पशृ्य वगाचा िेष करतो या टीकाकाराचं्या आरोपाला व आपल्या पत्रात आपण फक्त 
अस्पृश्यतेसंबधंीच न शलशहता इतर वादग्रस्त शवषयाचंीही चचा करतो, या शवरोधकाचं्या म्हणण्याला उत्तर 
देताना ‘बशहष्ट्कृत भारत’कार शलशहतात, [शकत्ता पृ. ७६ (६)] “पण आम्हाला कोणाचाच िेष करण्याची जरूरी 
नाही. स्पशृ्य वगात आर्मचे अनेक स्नेही आहेत. आम्हाला आर्मच्या कायाकशरता लढा चालशवणे भाग 
असल्यारु्मळे आर्मच्या आड येणाऱ्या लोकाचंी र्मने दुखशवणे िसंगोपात भाग पडते. परंतु त्यावरून आम्ही 
स्पृश्याचंा प्रकवा कोणाचा िेष करतो असे सर्मजण्याचे कारण नाही. दुसरा आरोप असा की, आम्ही आर्मच्या 
पत्रात अस्पृश्यतेसंबधंानेच न शलशहता इतर वादग्रस्त शवषयाचंीही चचा करतो. परंतु त्यावर आर्मचा असा 
उघड सवाल आहे की वादग्रस्त िश्नाचंी ज्यात चचा होत नाही असे कोणते वतमर्मानपत्र आहे? 
इतरािंर्माणेच आम्हालाही आर्मची र्मते आहेत आशण ती िशतपादणे हा आर्मचा हक्क आहेच; पण ते आर्मचे 
कतमव्यही आहे. शशवाय हेही लिात ठेवले पाशहजे की, अस्पृश्यता हा िश्न इतर िश्नापंासून अशजबात वगेळा 
करता येणे शक्य नाही. जाशतभेद, धर्ममशवषयक कल्पना, गं्रथिार्माण्य, राजकीय हक्क, राजकीय चळवळ 
वगैरे अनेक गोिींचा अस्पृश्यता शनवारणाच्या िश्नाशी कर्मीजास्त िर्माणात संबधं पोहोचतो. प्रहदुधर्मम व 
प्रहदुसर्माज याचं्या रु्मळाशी जी कीड लागलेली आहे, शतचा अस्पृश्यता हा एक सवांत अशनि पशरणार्म असला 
तरी त्याचे कारण एका शवशशि र्मनोवृत्तीत आहे हे शवसरून चालावयाचे नाही. म्हणून अस्पृश्यतेसबंंधाने 
शवचार करताना इतर गोिींचा शवचार करणे ओघाने िाप्त होते...” 
 

शदनाकं २५, २६, २७ शडसेंबर १९२७ ला ‘र्महाड सत्याग्रह पशरषद’ आयोशजत करण्यात आली. या 
पशरषदेला दहा हजाराहूंनही अशधक िशतशनधी तुरंुगात जाण्याचा शनश्चय करून उपस्स्थत राशहले होते. 
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अस्पृश्य सर्माजात अपूवम उत्साह व शवलिण जागृती शदसून येत होती. तत्पूवी १९ र्माचम १९२७ रोजी डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली र्महाड येथील चवदार तळ्यावर तळ्यातील पाणी शपण्याचा व 
भरण्याचा आपला सर्मान हक्क िस्थाशपत करण्यासाठी अस्पृश्य व त्याचें सहानुभतूीदार स्पृश्य लोकही गेले 
होते. परंतु स्पृश्य लोकानंी र्मारार्मारी करून तळ्यावर गेलेल्या सत्याग्रहींचा बते उधळून लावला. त्यानंतर 
उपरोक्त ‘र्महाड सत्याग्रह पशरषद’ भरली. तत्पूवी काही र्मशहने या सत्याग्रहाची संघटनात्र्मक व ताशत्त्वक 
शवचारसरणीवर ठार्मपणे आधारलेली तयारी होत होती. त्या दृिीने शुिवार तारीख २५, र्माहे नोव्हेंबर सन 
१९२७ च्या ‘बशहष्ट्कृत भारत’र्मध्ये संपादकानंी शलशहलेला ‘अस्पृश्यता व सत्याग्रहाची शसद्धी’ हा अग्रलेख 
नीशतशास्त्रीय, सर्माजशास्त्रीय, धर्ममशास्त्रीय व कृशतशास्त्रीय अंगानेही अभ्यसनीय व प्रचतनीय ठरला आहे. 
‘बशहष्ट्कृत भारत’कार हे अव्वल दजाचे अशभजात भाष्ट्यकार कसे होते याचा आत्र्मित्यय हा अग्रलेख 
भाषेच्या आशण भाषाशलैीच्या अनेकशवध गुणाशंाने व आशवष्ट्कार व आशय बाहुल्याने देतो. केवळ ते 
भाष्ट्यकारच नव्हते तर पि-िशतपि करणारे शवभाष्ट्यकारही खऱ्या शवश्लेषक व शवशजगीषु अथानेही ते होते. 
भाष्ट्यकाशरता खरीच पण ती स्वपिाला जशी तारणारी व योग्य ती सर्मज देणारी अशी ‘बशहष्ट्कृत भारत’कार 
िभतु्वाने अशंगकाशरतात, तशीच िशतपिाला बशुद्धवादाने र्मारणारी, जरब देणारी व त्याचं्या युस्क्तवादाचा 
तकम संगत व तकम शवशुद्ध सर्माचार घेणारी व त्याचंा पडदाफाश करणारी अशीही ती ते सत्यान्वशेषणाने करीत 
असतात. त्याच भाष्ट्यकाशरतेतील आत्र्मशनष्ठताही जो शवषय ते हाताळतात, त्या अंगाने आपले उग्रतर वा 
सौम्यतर रूप सम्यक् न्यायशीलतेने व अपार आत्र्मसंयर्माने धारण करताना ित्ययाला येते. अस्पशृ्यता व 
सत्याग्रहाची शसद्धी याबाबत शलशहताना स्पृश्य व अस्पशृ्य वगातफे पूवमपि व उत्तरपि स्वतः लेखकच 
शवषयाच्या सवांगाने करतात. ते सागंतात, अस्पृश्य व स्पृश्य लोक हे एकाच धर्माचे लोक असले तरी 
सर्मानतेच्या िश्नानुंरूप जे हक्क अस्पृश्यानंा िाप्त झाले पाशहजेत ते िाप्त करून घेण्याचा आग्रह धरण्यास ते 
िवृत्त झाले आहेत. हा आग्रह सत्याग्रह केव्हा होईल याचे अस्पृश्यासंाठी शववचेन करताना आपल्या कायाचे 
नैशतक स्वरूप काय आहे हे दरेक अस्पृश्याने ओळखण्याची इिता ते िशतपादन करतात. कारण 
सत्याग्रहातील यशिाप्ती नेहर्मीच सत्याग्रही र्माणसाच्या आत्र्मबलावर अवलंबनू असणार व हे आत्र्मबल 
त्याच्या ठायी िगट होण्यास आपण जे करीत आहोत ते सत्य आहे अशी भावना ठार्म झाली पाशहजे. ज्या 
कायापासून लोकसगं्रह होत आहे ते सत्कायम आहे व त्यासाठी केलेला आग्रह, त्यास सत्याग्रह म्हणाव,े असे 
ते सागंतात आशण लोकसंग्रहाबाबतीत होणाऱ्या शक्य त्या र्मतभेदाची शचशकत्सा करतात. स्वाथमर्मूलक हेतूने 
केलेले कायम लोकशवग्रहाला कारणीभतू होईल तर सर्मभाव ठेवनू स्वाथमशवरशहत केलेले कायम लोकसगं्रह 
घडवनू आणील हे शवशद करून ते सागंतात, जेथे सर्मभाव आहे शतथे लोकसंग्रह आहे व जेथे लोकसंग्रह 
आहे तेथे सहकायम आहे आशण अशा कायाशवषयीचा जो आग्रह तो सत्याग्रह होय, अशी आम्ही सत्याग्रहाची 
व्याख्या करतो. आपली ही शवचारसरणी आपली स्वतःची नसून ती आपण गीतेवरून घेतली आहे आशण हा 
अस्पृश्याचंा सत्याग्रह गीतेच्या कसोटीस कसा उतरतो हे शसद्ध करण्यासाठी श्रीकृष्ट्ण-अजुमन संवादाचे 
सुबोध व सरस शववचेन दृिान्त देत ते करतात व आपला रु्मद्दा िस्थाशपत करतात. स्पृश्यासंर्मोर एक कूट 
िश्नच ते ठेवतात व म्हणतात की, जर तुम्ही खरोखरच गीता र्मानीत असाल तर अस्पृश्याचेंही म्हणणे 
तुम्हाला र्मान्य केले पाशहजे; आशण जर अस्पृश्याचें म्हणणे तुम्ही र्मान्य करीत नसाल, तर तुम्ही गीता 
र्मनापासून र्मानीत नाही असेच म्हणाव ेलागेल. 
 

अस्पृश्यानंी हा सत्याग्रह कसा पार पाडावयाचा ती सत्याग्रहाची रीत त्यानंा सर्मजावनू सागंतात 
‘बशहष्ट्कृत भारत’कार शलशहतात. [शकत्ता पृ. १२९ (३)] “र्महात्र्मा गाधंी हे आधुशनक काळातील सत्याग्रहाच्या 
चळवळीचे पुरस्कते आहेत आशण सत्याग्रहाची रीत म्हणजे र्म. गाधंींनी घालून शदलेली रीत, याशशवाय 
दुसरी रीत असू शकणार नाही, असा सर्मज सवमत्र पसरलेला शदसतो. र्म. गाधंींच्या सत्याग्रहाची जी रीत 
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आहे तीत त्यानंी प्रहसेला वाव ठेवला नाही. इतकेच नव्हे तर जेथे प्रहसा आहे तेथे सत्याग्रह नाही असे त्याचें 
र्मत आहे. हे र्म. गाधंींचे म्हणणे तकम शुद्ध आहे त्याबद्दल एकर्मत होणे शक्य नाही असे आम्हास वाटते. अरु्मक 
एका र्माणसाचा आग्रह सत्याग्रह आहे, प्रकवा दुराग्रह आहे हे त्या आग्रहाच्या शसद्धीसाठी योशजलेल्या 
साधनावंर अवलंबून नसते. ते सवमस्वी ज्या त्या कायाच्या नैशतक स्वरूपावर अवलंबनू असते. ते कायम जर 
सत्कायम असेल तर त्या बाबतीत धरलेल्या आग्रहास सत्याग्रह म्हटलेच पाशहजे आशण तेच जर असत्य 
असेल तर त्या बाबतीत त्याने धरलेल्या आग्रहास दुराग्रह म्हणाव े लागले. प्रहसा, अप्रहसा ही केवळ 
आग्रहाच्या शसद्धीची साधने आहेत. जसे कर्माच्या प्रकवा कत्यांच्या अनुरोधाने शियापदाचे रूप बदलते तसे 
काही साधनाच्या अनुरोधाने आग्रहाचे नैशतक स्वरूप बदलत नाही. कारण एखाद्या दुराग्रहीने आपला 
आग्रह पार पाडण्यास अप्रहसेचा र्मागम पत्करला म्हणून त्याच्या दुराग्रहाला सत्याग्रह म्हणता यावयाचे नाही 
प्रकवा एखाद्या सत्याग्रहीने सत्याग्रहाच्या शसद्धीसाठी प्रहसा केली एवढ्यावरून त्याच्या सत्याग्रहाला दुराग्रह 
म्हणता येणार नाही. तसे जर झाले तर गीतेत श्रीकृष्ट्ण परर्मात्म्याने अजुमनास सत्याग्रहाच्या शसद्धीसाठी जो 
प्रहसेचा र्मागम पत्करण्यास भाग पाडले त्याला काय म्हणावे? तो पापात्र्मा होता काय? तसे म्हणण्यास कोणी 
प्रहदू तयार होईल असे वाटत नाही.” प्रहसा म्हणजे नुसता जीव घेणेच नव्हे तर दुसऱ्या िाण्याचे र्मन प्रकवा 
शरीर यास इजा करणे; याचाही शतच्या व्याख्येत कसा सर्मावशे होतो हे शवशद करताना प्रहसा या शब्दाचा या 
व्यापक अथाने शवचार केला तर र्म. गाधंींची अप्रहसा ही एकिकारची प्रहसाच आहे असा िशतपि ‘बशहष्ट्कृत 
भारतकार’ शनिून करतात. र्मात्र आपल्या सत्याग्रही अनुयायानंा प्रहसेपासून ते परावृत्त करतात. या 
देशातील सारी िजा शनःशस्त्र असल्यारु्मळे सत्याग्रहाच्या शसद्धीसाठी अप्रहसेचा एकच र्मागम काय तो खुला 
आहे हे स्पि करून अस्पृश्यता-शनवारणाथम जो सत्याग्रह करावयाचा तो अप्रहसात्र्मक रीतीचाच असणार, 
असे शदग्दशमन ते त्यानंा करतात. ता. २५ र्माहे शडसेंबर, १९२७ रोजी ‘र्महाड सत्याग्रह पशरषदे’त 
अध्यिपदावरून डॉ. भीर्मराव रा. आंबेडकर यानंी जे अध्यिीय भाषण केले ते त्याचं्या उवमशरत 
जीवनकायाची शदशा व वाटचाल दाखवनू देणारे ऐशतहाशसक व िाशंतकारी भाषण ठरले आहे. ते म्हणाले, 
[शकत्ता पृ. १८१] र्महाडचे स्पशृ्य लोक अस्पृश्यानंा चवदार तळ्याचे पाणी शपऊ देत नाहीत, याचे कारण 
अस्पृश्यानंी स्पशम केला असता ते पाणी नासेल प्रकवा त्याची वाफ होऊन ते नाहीसे होईल अशारु्मळे नव्हे; 
अस्पृश्यानंा ते शपऊ देत नाहीत, याचे कारण हेच की शास्त्रांनी असर्मान ठरशवलेल्या जातींना आपल्या 
तळ्यात पाणी भरू देऊन त्या जाती आपल्या सर्मान आहेत असे र्मान्य करण्याची त्याचंी इच्छा नाही. 
सद् गृहस्थहो! आपण आरंशभलेल्या या झगड्याचा भावाथम काय आहे हे यावरून आपणास कळेलच. 
सत्याग्रह कशर्मटीने आपणास र्महाडला बोलशवले आहे, असा आपला सर्मज होऊ देऊ नका. चवदार 
तळ्याचे पाणी प्याल्याने तुम्ही आम्ही अर्मर होऊ, अशातला काही भाग नाही. आजपावतेो चवदार तळ्याचे 
पाणी प्यालोनव्हतो, तरी तुम्हीआम्ही काही रे्मलो नव्हतो. चवदार तळ्यावर जावयाचे ते केवळ त्या तळ्याचे 
पाणी शपण्याकशरता जावयाचे नाही, इतरािंर्माणे आम्हीही र्माणसे आहोत हे शसद्ध करण्याकशरताच त्या 
तळ्यावर आपणास जावयाचे आहे. म्हणजे ही सभा, सर्मतेची रु्महूतमरे्मढ रोशवण्यासाठीच बोलशवण्यात आली 
आहे हे उघड आहे.” 

 
‘र्महाड सत्याग्रह पशरषदे’तील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचें भाषण हा त्यानंी नंतर जीवनभर 

अंगीकृत केलेल्या अधर्माशवरुद्ध लढा देणाऱ्या ‘धर्ममसंगरा’चा आर्मूलाग्र व र्मूलभतू भशवष्ट्यदशी जाहीरनार्मा 
आहे. ही पशरषद सर्मतेची रु्महूतमरे्मढ रोवण्यासाठी कशी भरली आहे हे सागंून बाबासाहेब आपल्या अनुयायानंा 
िें च राज्यिातंीचे उदाहरण नुसते वरवर देत नाहीत, तर ऐशतहाशसकदृष्ट्या सर्मग्र स्पि करून सागंतात. 
र्महाड येथे भरलेल्या पशरषदेचा िसंग इतका अपूवम आहे की त्याला प्रहदुस्थानच्या इशतहासात तोड सापडेल 
असे त्यानंा रु्मळीच वाटत नाही. तोडच द्यायची तर २४ जानेवारी १७८९ या शदवशी िान्सर्मध्ये ‘िें च राष्ट्रीय 
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सभे’ने आज्ञापत्र काढून राज्यातील िजेच्या िशतशनधींची एक सभा बोलवली शतचीच देता येईल असे 
बाबासाहेब ठार्मपणे सागंतात. िें च राष्ट्रीय सभेने िान्सर्मध्ये रक्तपात घडशवला व युरोपखंडात यादवी 
र्माजशवली या आरोपाचे इंशगत सर्मजावनू सागंताना बाबासाहेब म्हणतात की, या सभेच्या कार्मशगरीरु्मळे 
िान्स देशाचेच कल्याण झाले आहे असे नव्हे, तर साऱ्या युरोपखंडाचे कल्याण झाले आहे. िाशंतकारक 
िें च राष्ट्रीय सभेने सर्माजसघंटनेची जी तत्त्व ेशवस्कळीत व शनर्माल्यवत झालेल्या तत्कालीन िें च राष्ट्रापुढे 
र्माडंली व त्यावर ती जबरीने लादली तीच तत्त्व े युरोपखंडाने र्मान्य केली व आचरणात आणली. िें च 
राज्यिातंीच्या काळची िें च सर्माजस्स्थती प्रहदू सर्माजातील चातुवमण्यािर्माणेच कशी तै्रवमर्तणक होती याचे 
शवश्लेषण करून दोन्ही देशातंील, िान्स व भारत, साम्यतेच्या दृिीने वणमव्यवस्थेतील असर्मानता ते शवशद 
करतात. र्मात्र िान्सर्मधील परस्परवणीय असर्मानता तीव्र स्वरूपाची आर्तथक असर्मानता होती हेही ते 
सागंतात. र्महाड येथे भरलेली सभा व िान्सर्मधील व्हसाय रु्मक्कार्मी ५ रे्म सन १७८९ रोजी भरलेली िें च 
लोकाचंी िाशंतकारक राष्ट्रीय सभा यातं शकती र्मोठे साम्य होते हेही बाबासाहेब रु्मदे्दसूद र्माडंतात. त्याचा 
साराशं असा देता येईल : 
 

(१) िें च लोकाचंी सभा िें च सर्माजाची संघटना करण्यासाठी भरली होती, तर र्महाडची सभा प्रहदू 
सर्माजाचे संघटन करण्यासाठी भरली आहे. 
 

(२) िें च लोकाचं्या सभेस राजकीय, सार्माशजक व धार्तर्मक असे शत्रशवध िकारचे संघटन करावयाचे 
होते. आपल्याला फक्त सार्माशजक व धार्तर्मक संघटना कशी होईल ते पाहावयाचे आहे. 
 

या शदशनेे िें च राष्ट्रीय सभेने जे तीन र्महत्त्वाचे जाहीरनारे्म िशसद्ध केले आहेत त्याचें स्वरूप व 
त्यातील तत्त्व व धोरणशवचार बाबासाहेब तपशीलात जाऊन श्रोत्यासंर्मोर सुबोधपणे ठेवतात. सवम र्माणसे 
जन्र्मतः सर्मान दजाची आहेत. जन्र्मशसद्ध र्मानवी हक्क कायर्म राहावते, अशखल िजा ही सवाशधकाराची 
र्मायभरू्मी आहे, कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या जन्र्मशसद्ध हक्कािर्माणे वागण्याचे पूणम स्वातंत्र्य आहे, जेवढ्या 
गोिी सर्माजास शवघातक होतील तेवढ्याच गोिी करण्याची कायद्याने बंदी केली पाशहजे, कायदा म्हणजे 
अरु्मक एका वगाने ठरशवलेली बंधने नव्हेत, तो कोणत्या िकारचा असावा हे ठरशवण्याचा हक्क सवम िजेस वा 
शतच्या िशतशनधीस आहे. हा कायदा संरिक असो अगर शासनात्र्मक असो, तो सवांस सारखाच असला 
पाशहजे आशण सवांची सर्मानता या तत्त्वाधारावरच तो उभारला पाशहजे. या बाबतीत काही भेदाभेद केवळ 
व्यक्तींर्मधील गुणभेदारु्मळेच होईल, जन्र्मारु्मळे नाही. 
 

प्रहदुसर्माजातून अस्पृश्यतेचे सर्मूळ उच्चाटन होण्याच्या आड पुरोशहतशाही कशी आड येते ते रोर्मन 
साम्राज्यातील प्यारीशशयन व प्लेशबयन सर्माजरचनेचे उदाहरण देऊन बाबासाहेब स्पि करतात व केवळ 
लोटीबंदी व भेटीबंदी नाहीशी करून अस्पृश्यता नि होणार नसून ती सर्मूळ व संपूणम नि होण्यासाठी 
बेटीबंदीसुद्धा काढून घेण्यात आली पाशहजे असेही आग्रहाने िशतपादन करतात. दारातल्या 
अस्पृश्यतेबरोबर घरातली अस्पृश्यता नि करण्यासाठी बेटीबंदी उठशवण्याच्या आवश्यकतेला ते िाधान्य 
देतात. हे कायम तडीस नेण्याबाबत धर्ममसत्ताधारी िाह्मणवगम व अथम राज्यसत्ताधारी िाह्मणेत्तर वगम 
सर्माजिातंीचे ध्येय धारण करूनही कसा लुळा पडतो हेही डॉ. आंबेडकर दाखवनू देतात; म्हणूनच 
अस्पृश्यता-शनवारण करून सर्मता िस्थाशपत करण्याचा कायमभाग आपणच शशरावर घेतला पाशहजे व 
तडीला नेला पाशहजे व त्यातच आपल्या आयुष्ट्याची साथमकता आहे असे ते आपल्या अनुयायानंा र्महाड 
पशरषदेत पुनःपुन्हा सागंतात. हे कायम आत्र्मोद्धाराचे व राष्ट्रशहताचेही आहे हे सागंताना डॉ. आबंेडकर 
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म्हणतात, [शकत्ता प.ृ १८५ (५)] “चातुवमणांतगमत अस्पृश्यता नाहीशी झाल्याशशवाय प्रहदू सर्माजाचा तरणोपाय 
नाही. एवढी गोि कोणासही कबूल करावी लागेल की ज्या सर्माजाची नीशतर्मत्ता अशा िकारची आहे की 
ज्या गोिीरु्मळे सर्माज एकवट होत नाही, त्या गोिी स्तुत्य धरल्या जातात व ज्यारु्मळे तो एकवट होऊ शकतो 
अशा गोिी शनशषद्ध र्माशनल्या जातात, त्या सर्माजास जीवनकलहात हार खावी लागणार आहे. उलटपिी 
ज्या सर्माजाची नीशतर्मत्ता अशा िकारची आहे की ज्या कारणारु्मळे सर्माज एकवट होती ती कारणे स्तुत्य 
धरली जातात व ज्या कारणारु्मळे सर्माज दुभगं होतो ती कारणे प्रनद्य र्मानली जातात, त्या सर्माजास 
जीवनकलहात यशिाप्ती झाल्याशशवाय राहणार नाही. तोच न्याय प्रहदू सर्माजव्यवस्थेस लागू करणे िाप्त 
आहे.” तत्पूवी तै्रवर्तणक िें च सर्माजाचे एकवर्तणक सर्माजात स्स्थत्यंतर झाल्याचे उदाहरणही ते देतात. 
 

इ. स. १९२८ साली आयम सर्माजाने सुरू केलेल्या ‘जातपात तोड र्मंडळा’च्या धतीवर (याच 
‘जातपात तोडक र्मंडळा’ने इ. स. १९३६ साली डॉ. बाबासाहेबानंा व्याख्यानाचे आर्मंत्रण देऊन ‘जातीचा 
उच्छेद’ (Annihilation of Caste) हे त्याचें शलशखत भाषण त्यानंा देण्यावर बंदी घातली होती) परंतु अशधक 
व्यापक स्वरूपात ‘सर्मता सघं’ िस्थाशपत केला. या सघंाचे उशद्दि त्याचं्याच शब्दात असे होते [डॉ. भीर्मराव 

आंबेडकर : अस्पृश्याचंा उद्धारक : चा.ं भ ंखैरर्मोडे : सुगावा िकाशन : पुणे पृ. १६] : ‘संघाचे तत्त्व सूयािर्माणे स्पि व वज्रािर्माणे 
अभेद्य आहे. ते रु्मसलर्मानानंा भीत नाही, िाह्मणानंा घाबरत नाही, अगर सत्यशोधकाला पाहून शबचकत 
नाही. सर्मता (सर्माज, जाती, पंथ व धर्ममसर्मता) हा या संघाचा पाया आहे व शनभमयता हे कवच आहे. हे 
कवच धारण करण्याची ज्याची कुवत असेल तो या संघात सार्मील होईल. ज्याचा धर्मम काचेच्या 
बागंडीिर्माणे शपचका अगर र्मातीच्या ढेकळािर्माणे शठसूळ नसेल त्यालाच आत येण्याचे धैयम होईल. ज्याच्या 
गळ्याला जाती व धर्ममदशमक उच्चनीचत्वाचा फास लागलेला नसेल व त्यारु्मळे त्याचा अंतरात्र्मा आकंुशचत व 
संकुशचत होऊन पडला नसेल असा ित्येक खरा ‘र्मनुष्ट्य’या संघाचा सभासद होऊ शकेल.” सर्मता संघाच्या 
कायमकारी र्मंडळात उच्चशशशित सात सभासद होते. श्री. चा.ं भ.ं खैरर्मोडे शलशहतात की, या संघाची घटना 
डॉ. आंबेडकरानंी अरे्मशरकेच्या घटनेतील काही शब्दािंर्माणे तयार केली. या संघाने र्महत्त्वाचा उपिर्म हाती 
घेतला तो म्हणजे [शकत्ता पृ. १६, १७] “िाह्मणानंी िाह्मणेतरासंाठी जे पुराणोक्त शवधी करण्याचे योशजलेले होते 
ते िाह्मणेतरानंा अपर्मानास्पद वाटत, म्हणून शाहू र्महाराजानंी वैशदक पद्धतीवरचा आपलाही अशधकार 
असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सर्मता संघाने हा शवचार अस्पृश्यापंयंत पोहोचशवण्याचा चगं 
बाधंला व अशा िकाराने कै. गजानन भास्कर वैद्य यानंी संकशलत केलेल्या वैशदक पद्धतीिर्माणे परळला 
एक लग्न लावनू शदले. लोकर्मान्याचें दोघे शचरंजीव श्री. रार्मभाऊ व श्रीधरपंत या सर्मता संघाचे सभासद 
झाले. त्यानंीही गायकवाड वाड्यात सहभोजनाचा व शववाहाचा बेत आखला. रोटीबंदी, बेटीबंदी 
तोडण्याचा व सर्मता िस्थाशपत करण्याचा हा कायमिर्म होय! या सर्मता िचार कायाला वाहून घेणाऱ्या 
तरुणाचें एक ‘सर्मता सैशनक दल’ स्थापन केले.” 
 

१८ फेिुवारी १९२७ रोजी नार्मशनदेशशत सभासद म्हणून डॉ. आंबेडकर यानंी रंु्मबई शवधान 
पशरषदेर्मध्ये िवशे केला. सर्माजशास्त्राबरोबरच राज्यशास्त्राचा अभ्यास व अवलंब त्यानंी केला. परंतु 
बाबासाहेबाचंी ती सपूंणम राजकीय कारकीदम व एकूणच झालेली वाटचाल हा स्वतंत्र लेखाचा शवषय आहे. 
र्मी र्मार्झ्या या लेखापुरता शवचार बाबासाहेबाचं्या कायमशीलतेचे सर्माजपशरवतमनवादी पशहले पवम, १९२० ते 
१९३० साल या दशकापुरतेच लक्ष्य ठेवनू शनधाशरत केले आहे; प्रकबहुना या कालखंडातच बाबासाहेबाचं्या 
आपल्या सर्माजकायाच्या व सर्माजोद्धाराच्या वैचाशरक व सैद्धाशंतक धारणा शनशश्चत होत चाललेल्या व 
आपल्या इस्च्छत ध्येयाकडे नेणाऱ्या शदशा व र्मागम धंुडाळीत असलेल्या आपल्या शनदशमनाला येतात. 
सर्माजोन्नतीला व राष्ट्रोन्नतीला सदैव पोषक ठरणाऱ्या काही शाश्वत व काही कालसापेि जीवनर्मूल्यावंर 
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बाबासाहेब आपली दृढ अशी बाधंणूक अढळपणे करताना आपल्याला शदसतात. धार्तर्मक नैशतकतेवर व 
नैशतक धार्तर्मकतेवर ते आपला भर डोळस शास्त्रीयतेने िज्ञा, करुणा व शीलानुगार्मी असा देतात. त्या 
अनुषंगाने शवशवध संशर्मश्र शवषयावंरचे आपले भाष्ट्य व आपली शचशकत्सा डॉ. आंबडेकर कुठेही कोणत्याही 
िकारची स्क्लिता प्रकवा दुबोधता त्या शवषयाला न आणता अस्सल र्मराठर्मोळ्या भक्कर्म, भारदस्त, शलैीदार 
आशण शपळदार र्मराठी भाषेत करताना या कालखंडात आपण भारावनू पाहतो. पढुील त्यानंतरची सुर्मारे 
तीन दशके आपल्या शवचाराचंा व सार्माशजक व राजकीय संघषाचा पशरपोष डॉ. आबंडेकर िारु्मख्याने आशण 
एका आतंशरक व व्यावहाशरक अपशरहायमतेने इंग्रजी भाषेतच करतात. र्मराठी काय प्रकवा इंग्रजी काय, या 
दोन्ही भाषावंर आपले स्वयभं ू व अभ्यासक िभतु्व शनखळपणे ठेवनूच बाबासाहेब आपली भाष्ट्यकाशरता व 
वादशववादपटुता अशभजात अशी शसद्ध करतात. शतच्या बाबतीत कोणतीही, शकतीही आकषमक व लाभदायी 
असलेली तडजोड करण्याचे ते आत्र्मदोष व आत्र्महानी पत्करूनही ठार्मपणे व तत्त्वतः नाकारतात. म्हणून 
त्यानंी सर्माजशहत व राष्ट्रशहत सर्मोर ठेवनूच आपली भाव व शवचारगभम भाष्ट्ये िकट आवगेाने 
प्रहदुसर्माजव्यवस्थेला उदे्दशनू केलेली सातत्याने त्याचं्या उक्तीतून व लेखनातून उर्मटत राहतात. 
अन्यायाच्या शवरुद्ध व न्यायाच्या बाजूने आपली भाष्ट्ये करणारे डॉ. आंबेडकर शवचाराचंी, भाषेची, 
र्माडंणीची, शलैीची वा आशवष्ट्कार कलेची कोणतीच परभतृता चकूुनही स्वीकारीत नाहीत. त्याचें संपूणम 
लेखन, भाषण व त्याचंी अशभव्यक्ती ही आपली स्वयभं ू िेरणा व िशतभा व्यक्त करीतच आशवष्ट्कृत होत 
राहते. ती ििोभ व्यक्त करते, तशीच अपार आशण अनंत अशी करुणाही व्यक्त करते. ती नकार देते, त्याच 
वळेी स्वीकारही करते. ती िातंीला िवृत्त करते, तशीच शातंी र्मागावरही आपला पाय घट्ट ठेवनू पुढे जाते. 
प्रहसेची र्मीर्मासंा ती करते, परंतु अप्रहसेचा उच्छाद ती र्माडंीत नाही. धर्ममव्यवस्थेवर ती हल्ला करते, परंतु 
र्मानवतेला धारक होणारे धर्ममर्मूल्य ती नेकीने व नीतीने जोपासते. ती धर्मांतराची भाषा बोलते, पण 
देशातंराच्या भाषेला कटािाने आपल्या भाष्ट्यकाशरतेच्या किेबाहेर ठेवते. ती व्यस्क्तगत तशीच सर्मिीगत 
वदेनेने व व्यथेने पाशरशवद्ध होते तशीच स्फोटकही होते. खरोखर डॉ. आंबेडकर ते स्वतंत्र िजे्ञचे व स्वयंभ ू
संवदेनेचे भाष्ट्यकार आशण शलैीकार होते. त्याचं्या भाष्ट्यकाशरतेची व शलैीची तुलना केवळ त्याचं्या शलैी व 
भाष्ट्यकाशरतेशी तेवढीच होऊ शकते. भारतातील एक ज्येष्ठ पत्रकार श्री. चतुवेदी जे. पी., ज्यानंी अनेक वष े
शदल्लीच्या राजकारणात बाबासाहेबानंा खूप जवळून पाशहले, त्यानंी ‘रे्मनस्रीर्म’र्मध्ये अशलकडेच शलशहलेल्या 
बाबासाहेबावंरील Ambedkar’s Contribution with National Unity या लेखनातील एक उशचत असे 
उद् धृत र्मला इथे द्यावसेे वाटते. ते शलशहतात, [Main Stream : September 28,1991, p. 32] “Dr. Ambedkar is 
imcomparable. If he can be compared with anybody in the Modern Political life, it is only 
Jefferson of the U. S. A., the spirit behind the American Constitution. It is a dishonour to the 
memory of a Great son of India like Dr. Ambedkar to treat him merely as a leader of the 
Scheduled Caste people of India and try to take political mileage out of his memory.” 
 

आपल्या िारंभपवात धार्तर्मक व सार्माशजक संघटनेचे उशद्दि सर्मोर ठेवणाऱ्या डॉ. आंबेडकरानंा 
राजकीय िेत्रातही पदापमण करणे एका चातुवमण्यमिधान प्रहदू सर्माजव्यवस्थेच्या नकारवादी शनस्ष्ट्ियतेरु्मळे व 
ताठरपणारु्मळे भाग पडले. त्या शवषयाचे फक्त बाबासाहेबांच्या शब्दातं सूतोवाच करून आशण त्यातून 
ओजस्वीपणाने उर्मटणाऱ्या बाबासाहेबाचं्या शलैीदार इंग्रजी भाष्ट्यकाशरतेकडे (र्मराठी अनुवाद र्माझा) 
अभ्यासकाचें व वाचकाचें लि वधूेन र्मी हा लेख इथेच आटोपता घेतो. २० नोव्हेंबर १९३० रोजी गोलरे्मज 
पशरषदेच्या पाचव्या बैठकीर्मध्ये भाषण करताना बाबासाहेब म्हणतात [Dr. Babasaheb Ambedkar : Writings and 
Speeches Vol. II, p. 506, 507], “आणखी एक रु्मद्दा आहे, जो ही बाब सपंशवण्यापूवी र्मला शवचारात घ्यायला 
आवडेल. आम्हाला वारंवार आठवण करून देण्यात येते की दशलत वगांची सर्मस्या ही एक सार्माशजक 
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सर्मस्या आहे आशण शतची उकल राजकारणाहूनही अन्यत्र आहे. या दृशिकोणाला आम्ही जोरदार आिेप 
घेतो. आम्ही असे र्मानतो की, त्याचं्या स्वतःच्या हातात राजकीय शक्ती आल्याखेरीज दशलत वगांच्या 
सर्मस्येची उकल कधीच होणार नाही. जर हे खरे असेल आशण त्याच्याशवरुद्ध काही उचलून धरता येईल 
असे र्मला वाटत नाही, तर र्मी सादर करतो की दशलत वगांची सर्मस्या ही िभतु्वाने राजकीय सर्मस्या आहे 
आशण ती तशीच शवचारात घेण्यात आली पाशहजे. आम्हाला ठाऊक आहे की, राजकीय शक्ती शिशटशाचं्या 
हातातून त्या लोकाचं्या हातार्मध्ये जात आहे, जे आर्मच्या अस्स्तत्वावर एवढी िचंड आर्तथक, सार्माशजक 
आशण धार्तर्मक सत्ता गाजवीत आहेत. ते तसे व्हाव ेयासाठी आम्ही इच्छुक आहोत, जरी स्वराज्याचा शवचार 
आर्मच्यापैकी पुष्ट्कळ लोकाचं्या र्मनार्मध्ये भतूकाळात आर्मच्यावर जे जुलूर्म, दडपणे आशण अन्याय करण्यात 
आले, त्याचं्या आठवणी जागृत करतो आशण स्वराज्याखाली त्याचं्या आवतमनाची भीती शनर्माण करतो. या 
पशरस्स्थतीचा अपशरहायम धोका स्वीकारावयाला या आशनेे आम्ही तयार आहोत की, आर्मच्या इतर 
देशबाधंवाबंरोबर पुरेशा िर्माणात या देशाचे राजकीय िभ ूम्हणून, आर्मची िशतष्ठापना करण्यात येईल. परंतु 
आम्ही त्याला एका अटीवर संर्मती देऊ आशण ती म्हणजे की आर्मच्या सर्मस्याचंा सर्मझोता काळावर सोपवनू 
देण्यात येणार नाही. र्मला भीती वाटते की, दशलत वगांनी काळ कोणता आपला चर्मत्कार घडवनू आणेल 
याची िदीघम काळ वाट पाशहली आहे. शिशटश सरकारने िाशतशनशधक शासनाची व्याप्ती करण्यासाठी शिशटश 
शासनाकडून उत्तरोत्तर टाकण्यात आलेल्या ित्येक पावलावर दशलत वगांना पद्धतशीरपणे बाहेर ठेवण्यात 
आले आहे. राजकीय शक्तीसाठी त्यानंी केलेल्या र्मागणीचा शवचार करण्यात आलेला नाही. र्मार्झ्याजवळ 
जेवढा जोर आहे तेवढा देऊन र्मी आवजूमन सागंू इस्च्छतो की आम्ही हे इतःपर सहन करणार नाही. आर्मच्या 
सर्मस्येचा सर्मझोता हा सवमसाधारण राजकीय सर्मझोत्याचा एक भाग असलाच पाशहजे आशण तो 
भशवष्ट्यकाळातील राज्यकत्यांच्या सहानुभतूीच्या आशण सशदच्छेच्या बदलत्या वाळंूवर सोपवनू देता कार्मा 
नये. दशलत वगम इतका याचा आग्रह का धरतात याची कारणे उघडच आहेत. आपल्यापकैी ित्येकाला हे 
ठाऊक आहे की, कब्जा असलेला र्माणसू त्या र्माणसापेिा, जो कब्जाच्या बाहेर आहे, अशधक शस्क्तशाली 
असतो. आपल्यापैकी ित्येकाला हेसुद्धा ठाऊक आहे की, ज्याचं्याकडे शक्तीचा कब्जा असतो, तो ते 
क्वशचतच जे त्या कब्जाच्या बाहेर आहेत त्याचं्या बाजूने सोडून देतात. ज्यानंा आज आम्ही सते्तच्या आशण 
िशतष्ठेच्या प्रसहासनावर आरूढ होण्यासाठी र्मदत करीत आहोत, त्यानंाच प्रसहासनावरून खाली 
ओढण्यासाठी आर्मच्याकडे दुसरी िातंी असल्याखेरीज जर आपण ज्याचें सर्मझोत्यारु्मळे नुकसान होणार 
आहे त्याचं्या हातात शक्ती शनसटू शदली तर, आपल्या सार्माशजक सर्मस्येच्या सर्मझोत्याच्या शसद्धीसाठी 
म्हणून आपल्याला आशा करता येणार नाही. शकतीतरी शनःशकं सुरशिततेने शवनाश पावण्यापेिा शकतीतरी 
प्रचतातूर धास्तींसाठी शतरस्कृत झालेले आम्ही पसतं करतो आशण र्मला वाटते की आम्हाला हा आग्रह धरणे 
न्याय्य आशण योग्य होईल, की सर्मझोत्यासाठी अत्युत्तर्म हर्मी आहे आर्मच्या सर्मस्येची ती म्हणजे शतच्यावर 
आम्हाला ताबा देईल असे ित्यि राजकीय यंत्रणेचे सर्मायोजन करणे आशण त्या यंत्रणेचे पाशहीन शनयंत्रण 
सोपवनू शदले जाण्यासाठी जे क्लृप्त्या करीत आहेत त्याचंी इच्छा नव्हे.” 
 

♦♦ 
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िाध्यापक. लेखन : ‘शवरु्मक्त’ काव्यसगं्रह िकाशशत. ‘नार्मातंर कशवता’ सपंाशदत. ‘आंबेडकरवादी साशहत्यशवचार’ िकाशशत. र्मराठीच्या अनेक 
दजेदार शनयतकाशलकातूंन सार्माशजक शवषयावंर ललेख, कशवता, कथा िकाशशत. ‘दशलत कशवतेच्या शनराळेपणाची शचशकत्सा’ या शवषयावर 
शोधकायम. अध्यि, राज्यस्तरीय दस्ल्दशलत साशहत्य सरें्मलन, अकोला-१९९३. 
 
३७ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यािंंा णवनोद 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आशण शवनोद हे शक्य तरी आहे का? असा िश्न काहींच्या र्मनात शनर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. त्याला कारण बाबासाहेबाचं्या व्यस्क्तर्मत्त्वाची जनर्मानसात जी िशतर्मा आहे ती 
गंभीरपणाची; पण बाबासाहेबाचं्या जीवनाचे बारकाईने अवलोकन केल्यास गंभीरपणा आशण गंर्मतीदारपणा 
ह्याचंा सुंदर संगर्म बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या र्महासागरात कसा झाला होता, याचा र्मनोहारी ित्यय 
आपल्याला येतो. 
 

कुणीतरी म्हटलंय की, “हास्य हा असा अलंकार आहे की, तो कोणत्याही रु्मखकर्मलावर सुंदरच 
शदसतो.” आशण हे तर डॉ. भीर्मराव आंबेडकर नावाच्या िलयकंारी िज्ञासूयाचे रु्मखकर्मल. ज्याच्या 
डोळ्यात अवघ्या अभाग्याचें अश्रू होते, त्या युगंधराचे रु्मखकर्मल. शहर्मालयासारखं उत्तुंग आशण 
र्महासागरासारखं अथागं असलेलं हे व्यस्क्तर्मत्त्व, र्महासागरासारखं गंभीर असणं स्वाभाशवकच होतं. या 
सागराच्या नजरेला नजर शभडशवण्याची कोणाची िाज्ञा नव्हती. हा र्महासागर वादळवडेा होता, गगनभेदी 
गजमना करणं हा त्याचा स्वभाव होता. पण र्महासागरावर जसा सुंदर शुभ्र फेस, तशी या र्महासागराच्या 
रु्मखकर्मलावर हास्याची डौलदार सुंदर कर्मळं फुलत होती. बाबासाहेब गंभीर होते; पण गंर्मतीदारही होते. 
शविान होते पण शविज्जड नव्हते. बाबासाहेबाचं्या चेहऱ्यावर हास्याच्या सुंदर आशण शुभ्र र्मोगऱ्याच्या कळ्या 
उर्मलताना, फुलताना ज्यानंी पाशहल्या, ते खरोखरच भाग्यवान म्हटले पाशहजेत. 
 
र्ीवनािंा स्वाद आणि णवनोदािंा आस्वाद 
 

जो जीवनावर उत्कटतेने िेर्म करतो, तोच र्मनापासून शवनोदाचा आस्वाद घेऊ शकतो. परंतु 
आपल्याकडे र्मात्र शवनोदाची ‘टवाळा आवडे शवनोद’ अशी संभावना झाली. असं का झालं? याचं कारण 
संताचं्या शनवृत्तीपरतेत आशण ‘िह्म सत्य अन् जगत शर्मथ्या’ या तत्त्वज्ञानात आहे. म्हणजे जग खोटं आहे. 
र्मोििाप्तीसाठी, स्वगमिाप्तीसाठी संसाराचा, जीवनातील आवडीशनवडीचा त्याग करावयाचा. र्मग 
हास्यरसाच्या आस्वादाचा िश्नच नाही. रशसकतेची हकालपट्टी; कारण रशसकतेरु्मळे र्मनात शवकार शनर्माण 
होणार हे भय. म्हणून शवनोदाची टवाळी. 
 
िंातुवुण्य ुआणि रणसकता 
 

एखादा शवनोद जेव्हा होतो, तेव्हा त्या िसंगाचा, शब्दरचनेचा, शवनोदाचा आपण र्मनापासून 
आस्वाद घेत असतो. म्हणजे आस्वाद हा रशसकतेवर अशधशष्ठत असतो. पण चातुवमण्याने या सर्माजाची 
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रशसकताच कशी र्मारून टाकली आहे याचे सुंदर शववचेन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी एका रु्मलाखतीत 
केले आहे. त्या रु्मलाखतीत बाबासाहेब म्हणतात:- “आपल्याकडील व्यापारी प्रकवा धशनक वगम याचं्यार्मध्ये 
अशी रशसकतेची दृिी असत नाही, हा त्याचंा दोष नाही. चातुवमण्याचा आहे. चातुवमण्यात जे वणमभेद पाडले 
आहेत, त्यात कोणी काय कराव ंयाचा खुलासा केला आहे. िाह्मणानंी संस्कृती व कला याचंं संवधमन कराव.ं 
वैश्य लोकानंी पैसा कर्मवावा, असे हे धार्तर्मक सर्मजले जाणारे शनयर्म असल्यारु्मळे ित्येकजण ठरावीक 
ठशाने जीवनाकडे पाहात असतो. त्यारु्मळे त्याचं्यातील रशसकताच रे्मली आहे. आपल्याकडील श्रीर्मतं 
र्माणसं पाहा, त्यानंा पैशाची अनुकूलता असली तरी आपल्या िेत्राबाहेर ते कोणत्याही गोिीकडे लि देत 
नाहीत. आर्मच्याकडच्या धशनक र्मारवाड्याच्या घरात एखादंही सुंदर शचत्र आढळणार नाही, पण युरोपात 
तसं नाही. ित्येकजण आपआपला व्यवसाय साभंाळूनही शनरशनराळ्या कलाकंडे दितेने पाहतात. 
आपल्याकडे कलेशवषयी जी अनास्था शदसून येते त्याचं कारण चातुवमण्यम आहे. चातुवमण्यारु्मळे प्रहदुधर्मातील 
लोकाचं्या रशसकतेचंही अपहरण झालं आहे.” [‘र्मोठ्याचं्या रु्मलाखती’ : ह. शव. देसाई] 
 
डॉ. आंबेडकरािंंा कलाणविंार 
 

भारतात कलेच्या झालेल्या अवहेलनेचे इतके सुंदर आशण अभ्यासपूणम शवश्लेषण फारसे कुठे 
आढळणार नाही. बाबासाहेबाचंी रशसकता ही तर अशभजात होतीच, पण बाबासाहेब उत्तर्म सर्मीिकही होते. 
साशहस्त्यकाचें ते साशहस्त्यक होते. बाबासाहेब ही अनेक कलावतंानंा जन्र्म देणारी सजमक शक्ती आहे. त्यानंी 
कलेशवषयी र्माडंलेले शवचार म्हणजे प्रचतनच. स्वतंत्र दृिी असलेलं. ज्याचं्या रशसकतेचं अपहरण झालं आहे 
प्रकवा ज्याची रशसकताच रे्मलेली आहे, तो जीवनाकडे रशसकतेनं पाहायला कसा काय शशकेल? आशण 
ज्याला रशसकतेनं जीवनाकडे पाहता येत नाही, तो शनरोगी र्मनानं शास्ब्दक कोया प्रकवा हास्यशवनोद कसा 
काय करू शकेल? 
 
डॉ. आंबेडकराचं्या णवनोदािें तत्त्वज्ञान 
 

शब्दानंा अनेक अथमछटा असतात याची जाणीव बाबासाहेबासंारख्या िशतभावतंास होती. म्हणनू 
त्यानंी शब्दाचंा शस्त्रासारखाही वापर केला आहे. ‘आपणाला संगीत आवडतं का?’ असा िश्न श्री. ह. शव. 
देसाई यानंी डॉक्टरसाहेबानंा शवचारताच बाबासाहेब म्हणाले, “संगीत आशण हास्य ित्येक र्माणसाला 
आवडलं पाशहजे. संगीतारु्मळे जीवनात नवजीवन शनर्माण होतं. तसचं हास्यानंही र्माणसाला पोटभर हसता 
आलं पाशहजे. आर्मच्या प्रहदी लोकानंा शत्रू शनर्माण करता येतात, पण हसता र्मात्र येत नाही. हास्य हे िभावी 
शस्त्र आहे. उपहासपूवमक हसूनही शत्रूची रेवडी उडवता येते. त्याला नार्मोहरर्म करता येतं. आशण म्हणूनच 
दुसऱ्याकडं पाहून हसणं आशण स्वतःही पोट धरून हसणं र्मला फार आवडतं.” [‘र्मोठ्याचं्या रु्मलाखती’ : ह. शव. 
देसाई] 
 

‘हास्य हे िभावी अस्त्र आहे’ असा र्महत्त्वपूणम शवचार बाबासाहेबानंी र्माडंला आशण गंर्मत अशी की, ही 
रु्मलाखत देत असतानाच एका िसंगी अगदी सहज या अस्त्राचा वापर त्याचं्याकडून झाला आहे. तो िसगं 
असा : 
 

उपरोक्त रु्मलाखतीत श्री. ह. शव. देसाई याचें संपादक शर्मत्र जेव्हा बाबासाहेबानंा म्हणाले की, 
“र्महात्र्मा गाधंींचंही अनात्याचाराचं तत्त्वज्ञान आहे की!’ यावर डॉक्टर उपहासात्र्मक हसत हसत म्हणाले 
की, “त्या र्माणसाचा अनात्याचाराच्या तत्त्वज्ञानावर अंतःकरणपूवमक शकतपत शवश्वास आहे याची र्मला शकंा 
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आहे! त्यातूनही गाधंींना र्मी बुध्दपंथीय म्हणायला रु्मळीच तयार नाही. गाधंी हे जैनपथंीय आहेत, असे फार 
तर म्हणता येईल,” आशण पढेु ही रु्मलाखत रंगत आली असतानाच, “आपण रशशयन marriage laws चा 
अभ्यास केला आहे का?” असे बाबासाहेबानंा शवचारताच ते शर्मस्कीलपणे उद् गारले, “I am not 
interested in Marriages.” 
 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर म्हणजे गं्रथाचं्या सागरात नेहर्मी सर्माशधस्त राहणारा ज्ञानीयाचंा राजा. 
जगातील सहावा शविान. डोळ्यातं ज्ञानाचं िखर तेच आशण चेहऱ्यावर शवलिण गाभंीयम. चेहऱ्यावर गाभंीयम 
राहणार नाही तर काय? या देशातल्या सर्माजव्यवस्थेनं दुःखाचं बलुतं त्याचं्या पदरात टाकल्यारु्मळे 
शोशषताचें दुःख दूर करण्याची अहर्तनश प्रचता त्याचं्या र्मनाला लागली होती. म्हणूनच त्याचं्या चेहऱ्यावर 
हास्याची फुलं क्वशचत उर्मलली. भरल्यापोटी रशसक असणं आशण त्या रशसकतेची शटर्मकी वाजवणं वगेळं 
आशण दुःख पचवनू रातं्रशदन युध्दाच्या िसंगाला सार्मोरं जाऊन जीवनाकडं अत्यंत रशसकतेने पाहाणं वगेळं. 
 
‘णवनोद हे र्ीवनािें काव्य?’ 
 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर याचं्या जीवनाशवषयी, त्याचं्या शवनोदाशवषयी जेव्हा र्मी शवचार करायला 
लागतो तेव्हा शवनोदाच्या सदंभातील बनॉडम शॉचे शवचार र्मला आठवायला लागतात. डॉ. अ. वा. वटी यानंी 
त्याचं्या ‘शवनोद : एक आख्यान’ या गं्रथात उल्लशेखलेला शॉचा शवचार असा : शॉ म्हणतो : “Humour is the 
Poetry of life, its Justification and reward. Humour is also the flower on the stem of 
character.” शवनोद हे जीवनाचे काव्य आहे. पण बाबासाहेब आंबेडकर याचें जीवन हेच एक र्महाकाव्य 
होते आशण बाबासाहेब हे तर कवींचेही र्महाकवी होते. र्महाकाव्याचे नायक होते आशण शवनोद हे त्याचं्या 
सुसंस्कृत र्मनाच्या वलेीवर फुलणारे शवलोभनीय पण दुर्तर्मळ फूल होते. म्हणूनच धनंजय कीरासंारखे 
र्मातब्बर चशरत्रकार बाबासाहेबाचं्या शवनोदी स्वभावाचा वधे घेताना म्हणतात, “बाबासाहेबाचें र्मन िसन्न 
असता त्याचं्याकडून दहा शर्मशनटात जेवढा शवनोदाचा आनंद लुटायला शर्मळे, तेवढा अन्य राजकीय 
पुढाऱ्याकडून दहा वषात शर्मळत नसे. त्याचें संभाषण म्हणजे ज्ञानकोशाचे सारच.” [‘शवश्वभषूण डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर : र्मानस आशण तत्त्वशवचार’ : धनंजय कीर, पृ. ८१] 
 

गुरुवयम र्म. शभ. शचटशणसानंा बाबासाहेब आंबेडकर याचंा सहवास लाभलेला. बाबासाहेबाचंी एक 
आठवण सागंताना ते शलशहतात, “बैठकीस येणाऱ्या िशतगार्मी शविानाला त्याचा पारर्मार्तथक शवचार आशण 
व्यवहारधर्मम यातील शवरोध, शवसंगती दाखवनू बाबासाहेब कधी शर्मस्कील शवनोदाने तर कधी कठोर 
उपहासाने आशण बहुधा शबनतोड युस्क्तवादाने शनरुत्तर करीत.” [‘लोकराज्य’, डॉ. आबंेडकर शवशषेाकं : एशिल १९८१-पृ. 
४७] 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या शर्मस्कील स्वभावाची अनेक उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत. 
अशीच एक आठवण कर्मल पाध्ये यानंी साशंगतली आहे. सौ. कर्मल पाध्ये याचं्या लग्नाचा स्वागत सर्मारंभ 
होता (१९४०), कर्मल पाध्ये याचंी अनेकाशंी ओळख करून शदली जात होता. एवढ्यात सर्मोरून एक 
व्यक्ती आली. त्या व्यक्तीची त्यानंा ओळख करून शदली, ‘हे डॉक्टर आबंेडकर.’ बाबासाहेब आंबेडकर 
यानंी त्याचं्याकडे पाशहले आशण म्हणाले, “हा र्मूखमपणा तुम्ही का केला?” असेच एकदा डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर, त्याचंा शर्मत्रपशरवार आशण लेशखका कर्मल पाध्ये हे श्री. नरीर्मन याचं्याकडे रोशनआरा बेगर्मचे 
गाणे ऐकण्यासाठी गेले. कायमिर्माला बोलावले म्हणून बोलावणाऱ्याचा र्मान ठेवण्यासाठीच थोड्या 
वळेासाठी बाबासाहेब गेले होते. म्हणूनच की काय थोडा वळे गाणे ऐकल्यावर गंर्मतीने ते म्हणाले, “हे 



 
अनुक्रमणिका 

शास्त्रीय संगीत म्हणजे काय असते ते आता सर्मजलं. पुन्हा पुन्हा तेच तेच उगाळलं की झालं शास्त्रीय 
संगीत.” कर्मल पाध्ये शलशहतात, “त्याचंा संगीतातला रस केव्हाच सपंला होता आशण आपल्या शलेक्या 
शब्दात ते रार्मायणातील रार्माचा सर्माचार घेऊ लागले होते.” [‘लोकराज्य’, एशिल १९८१-पृ. ४४] 
 

१० जुलै, १९४७ ची गोि. बाबासाहेब शदल्लीला जायला शनघालेले. ते शवर्मानात बसतेवळेी 
प्रहदुर्महासभेच्या पुढाऱ्यानंी त्यानंा भगवा ध्वज अपमण केला व आपल्या राष्ट्रध्वजाचा रंग भगवा असावा 
यासाठी ियत्न करण्याची शवनंती केली. त्या वळेी रंु्मबई प्रहदुर्महासभेचे नेते रावबहादूर सी. के. बोले, 
अनंतराव गदे्र यानंा डॉ. आंबडेकर शवनोदाने म्हणाले, “एका र्महाराच्या रु्मलाकडून घटना सशर्मतीवर भगवा 
ध्वज लावण्याची अपेिा तुम्ही करता आहात नाही का?” [‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’, धनंजय कीर पृ. ४०८] आशण 
आपण पाहतोच आहोत, बाबासाहेबानंी भगव्याच्या ऐवजी अशोक चिाशंकत शतरंगी झेंड्याचा स्वीकार 
देशासाठी केला. 
 

बाबासाहेब िशतस्पध्यांना आपल्या वक्तृत्वाने चारीरंु्मड्या चीत करीत असत. त्याचे अनेक नरु्मने पेश 
करता येतील. एकदा काँगे्रससंबधंी बोलताना बाबासाहेब म्हणाले, “काँगे्रसच्या बाया र्महारवाड्यात जाऊन 
आर्मच्या बायाचं्या डोक्यातील उवा काढतात, त्याचंी लुगडी धुतात, पोरानंा आंघोळी घालतात. नुकतेच 
काँगे्रसच्या बायानंी पुण्याच्या र्मागंवाड्यात जाऊन आर्मच्या रु्मलानंा दूध पाजले. पण दुसऱ्याच शदवशी त्या 
रु्मलानंा हगवण लागली, अशी बातर्मी उठली!” (हशा) [डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी भाषणे, खंड ५ वा, सपंादक िा. र्मा. फ. 
गाजंरे, पृ. १०४, १०५] अथात बाबासाहेबानंी या शठकाणी अशतशयोक्तीतून सहजपणे शवनोदशनर्तर्मती साधली आहे. 
राजकीय स्वरूपाच्या भाषणात हे स्वाभाशवक आहे. पण त्यानंी केवळ शवनोदासाठी अशतशयोक्तीचा वापर 
केला नसून त्यार्मधून त्यानंा शवशशि िवृत्तीचे दशमन घडवायचे आहे. 
 
र्ातीय प्रवृत्तीवर तुटून पडिारा आबेंडकरी णवनोद 
 

आंबेडकरी शवनोद अस्पशृ्यतेच्या वृत्तीवर, जातीयवादी वृत्तीवर, ढोंगीपणावर, दाशंभकतेवर 
कडाडून हल्ला करताना शदसतो. र्महात्र्मा गाधंींनी वतुमळ पशरषदेत अस्पृश्याशंवषयी काय भशूर्मका घेतली होती 
हे िशसद्ध आहे. रंु्मबई येथे ६ रे्म १९४५ रोजी अ. भा. श.े फेडरेशनचे अशधवशेन भरले होते. त्या अशधवशेनात 
गाधंीजींच्या धोरणावर बोलताना बाबासाहेब म्हणाले, “१९२८ साली काँगे्रस ७ कोटी अस्पृश्यानंा शून्य 
सर्मजत होती. दोन वषांनंतर राऊंड टेबल पशरषद भरली. तेथे अस्पृश्य लोकानंी काही जरी नाही तरी 
शून्याचे दहा केले. एकावर पूज्य वाढशवले. (टाळ्या) पण गाधंींनी दहाचे पुन्हा शून्य करण्याचा घाट 
घातला. पण त्याचें साधले नाही.” (हशा) [‘जनता’, १२ रे्म १९४५] या सर्माजाने अस्पशृ्याचं्या शहतासाठी काही 
केले नाही अशी बाबासाहेबाचंी तिार होती आशण त्यारु्मळे रंु्मबईच्या एका सभेत उपरोशधक शलैीत बोलताना 
ते म्हणाले, “प्रहदंूनी आर्मच्यासाठी काय केले? त्यानंी एकच सुधारणा केली, ती म्हणजे रेल्वरे्मध्ये जाताना 
ते आर्मच्या डब्यार्मध्ये बसतात! तेही र्माहीत नसतं म्हणून.”(हशा) [डॉ. आंबडेकराचंी गाजलेली भाषणे, िकाशक : ररे्मश 
रघुवंशी, पृ. १५] 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे ढोंगावर िहार करणारी गदा. आंबेडकरी शवनोद हा ढोंगावर 
कसा तुटून पडतो ते आपल्याला रु्मलतान बोटीवर डॉ. आंबेडकर आशण सर िभाशकंर पट्टणी (भावनगर 
संस्थानचे शदवाण) याचं्यात झालेल्या गंर्मतीदार संवादावरून ित्ययाला येते. डॉ. आबंेडकर आशण र्महात्र्मा 
गाधंी याचंी रु्मलाखत सुरू असताना पट्टणी र्मधेच उठून गेलेले असतात. डॉ. आबंेडकरांना ते म्हणतात, “र्मी 
जेव्हा संध्याकाळी परत र्मशणभवुनात येऊन र्महात्र्माजींना भेटलो तेव्हा त्यानंी र्मला शवचारले की, 



 
अनुक्रमणिका 

“आंबेडकराशंी र्माझी दुपारी रु्मलाखत चालू असता तुम्ही र्मधेच का बरे उठून गेलात?” यावर र्मी 
र्महात्र्माजींना जे साशंगतले ते डॉ. आंबेडकर र्मी तुम्हालाही सागंतो. र्मी म्हणालो, “प्रहदू धर्ममशास्त्राची अशी 
आज्ञा आहे की, जेव्हा एखाद्या थोर शवभतूीला उदे्दशनू कठोर शब्द वापरण्यात येतात तेव्हा आसपास इतर जे 
सज्जन असतात त्यानंी त्या उर्ममटाची एकतर जीभ कापून काढावी, अगर त्याचं्या हाती जर तेवढी सत्ता 
नसेल तर त्यानंी उठून जाव ेअगर तेही शक्य नसेल तर आपले कान त्यानंी घट्ट शर्मटून घ्यावते. पण शवभतूी-
प्रनदा ऐकण्याचे र्महापाप करू नये.” 
 

सर िभाशकंर पट्टणींनी ‘सज्जन’ म्हणून स्वतःचा गौरव करून घेतला. त्यानंी वाशहलेली रु्मक्ताफळे 
ऐकून डॉ. आबंेडकरानंा राग येण्याऐवजी त्याचंी कीव आली आशण ते र्मनापासून हसले, ‘बाण योग्य 
शठकाणी लागला’ हे सर्माधान त्याचं्या र्मनात होते. ते तातडीने म्हणाले, “काय हो सर िभाशकंर! तुर्मच्या 
या धर्ममशास्त्रात ढोंगी व खुशर्मस्कऱ्या र्मदांना काय बरे शशिा साशंगतली आहे?” र्मर्मी घाव बसल्यारु्मळे 
िभाशकंर शचडले आशण उसळून म्हणाले, “तुम्ही असं का शवचारता?” बाबासाहेब म्हणाले, “र्माझी अशी 
खात्री झाली आहे की, र्महात्र्माजींभोवती पुष्ट्कळशा भोंदू रु्मदांडाचंा घोळका जर्मलेला आहे आशण त्याचं्या 
तडाख्यातून र्महात्र्माजींची शक्य शततक्या लवकर सुटका होणे आवश्यक आहे.” बाजू आपल्यावर 
उलटलेली पाहून सर िभाशकंर लालबुंद झाले. [पत्रव्यवहारातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, खंड २ रा, पृ. ३६, सपंादक : 
शवजय सुखाडे] 
 

‘काय हो सर िभाशकंर’, असे म्हणताना आशण ‘र्मदम’ शब्दाचा उपयोग करताना बाबासाहेबानंी 
उपरोधाचा वापर केला आहे. नंतर ‘रु्मदाड’, ‘भोंदू’ शब्द वापरून हजरजबाबी आबंेडकरानंी िभाशकंर याचंा 
पार चोळार्मोळा करून टाकला आहे. सर िभाशकंराचं्या झालेल्या अवस्थेचे आपल्याला हसू आल्यावाचनू 
राहात नाही. 
 
हर्रर्बाबी आबेंडकर 
 

आंबेडकरी हजरजबाबीपणा हा सनातनी, सवणीय िवृत्तीच्या कशा प्रचधड्या उडशवतो त्याची अनेक 
उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत. संगरे्मश्वराला एकदा बाबासाहेबाचंी सभा होती. एका िाह्मण 
शवरोधकाने डॉ. आंबेडकरानंा िश्न केला की, “तुम्ही या सवम लोकानंा सागंता र्मासं खाऊ नका, ढोरं ओढू 
नका, हे तुम्ही र्महाराचें नुकसान करता हे बरे का?” िाह्मण शवरोधकाचे म्हणणे असे होते की, त्यारु्मळे 
र्महाराचें एक हजार रुपयाचें नुकसान होते. त्याला जाहीर सभेत उत्तर देताना हजरजबाबी बाबासाहेब 
म्हणाले, “र्मी हे तुम्हाला एक हजार रुपये द्यावयास तयार आहे, आशण तुम्ही जर ही ढोरं ओढाल तर एक 
हजार रुपयाचें बिीस देण्यासही तयार आहे, पण त्याचं्यासारखं तुम्ही वागायला हव.ं” 
 

बाबासाहेबाचं्या या फटेकबाजीने या र्महाभागाची जाहीरपणे ‘शवकेट’ गेली. ‘अस्पृश्यानंी अस्पृश्यच 
राहाव’े ही वृत्ती हा र्महापुरुष कशी काय सहन करणार? बाबाचं्या फटकेबाजीरु्मळे िाह्मण शवरोधकाची 
झालेली अवस्था पाहून सभेला हजर असलेली दशलत र्मंडळी र्मनरु्मराद हसली असतील. [डॉ. आंबेडकराचंी 
गाजलेली भाषणे, िकाशक ररे्मश रघुवशंी, पृष्ठ १७] 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ख्यातनार्म ससंदपटू होते. त्याचें वक्तृत्व वादळी आशण घणाघाती 
होते. त्याचं्या वक्तृत्वातून र्मधूनर्मधून हास्याचे फवारेही उडत आशण त्याचं्या शवित्तापूणम शववचेनात शवनोद 
चर्मकत राशहल्याने सभागृहात हास्याच्या लाटा शनर्माण होत. १९५१ सालचा िसंग. लोकिशतशनशधत्व 
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शवधेयकावर चचा सुरू असताना लोकसभेचा सभासद होऊ इस्च्छणाऱ्या व्यक्तीच्या पात्रतेसबंंधी बोलताना 
बाबासाहेब म्हणाले, “लोकसभेचे रूपातंर सदोशदत एका सुरात पालुपद गाणाऱ्या रु्मलींच्या रे्मळ्यात होऊ 
नये.” वादशववाद चालू असताना डॉ. परर्मार यानंी बाबासाहेबानंा शवचारले, ‘संस्थाशनकानंा लोकसभेत 
सभासद म्हणनू घेण्यास बंदी करावी काय?” त्यावर शवशधर्मंत्री डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “पशहला इंग्रजी 
शब्दकोशकार डॉ. जॉन्सन यानंी ‘सेवाशनवृत्त नोकर म्हणजे सरकारचा दास’ अशी व्याख्या केली होती. 
परंतु त्यानंतर स्वतः त्याने सरकारी शनवृत्तीवतेन स्वीकारले म्हणून अशततकम कठोर होण्यात अथम नाही.” 
त्यानंतर डॉ. परर्मार यानंी शवचारले, “राज्यकारभारातील सेवाशनवृत्तानंा शिशटश लोकसभेचे सभासद 
होण्यास बंदी असते काय?” त्यावर हजरजबाबी आंबडेकर चटकन उद् गारले, “नाही, उर्मराव आशण 
उन्र्मादग्रस्त ह्यानाचं फक्त बंदी असते.” त्याबरोबरच साऱ्या लोकसभेत हास्यकल्लोळ उसळला. [‘डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर’, धनंजय कीर, पृ. ४४५] 
 
हसता हसता अतंमुुख करिारा आबेंडकरी णवनोद 
 

हसता हसता अतंरु्ममख करायला लावणे हे आबंेडकरी शवनोदाचे अत्यंत र्महत्त्वाचे वैशशष्ट्य म्हणाव े
लागेल. सर्माजाचे दोष दूर करण्यासाठी बाबासाहेबानंी शवनोद या शास्त्राचा अत्यतं कौशल्याने वापर केला. 
आंबेडकरी शवनोद हा शस्त्रासारखा आहे, पण तो गंुडाचं्या शस्त्रासारखा जीव घेणारा नसून डॉक्टरच्या 
शस्त्रासारखा जीवदान देणारा, सर्माजाच्या नकोशा गोिींची शस्त्रशिया करणारा आहे; म्हणजे आंबेडकरी 
शवनोद हा िेषरू्मलक नाही तर तो िेर्मरू्मलक आहे. आंबेडकरी शवनोदाला बुध्दाच्या करुणेचे अशधष्ठान आहे. 
डॉ. आंबेडकराचंा शवनोद स्वतःकडे तटस्थपणे पाहायला जसा शशकशवतो, तसाच तो सर्माजाची कठोर 
शचशकत्सा करण्याची दीिाही देतो. हसता हसता अतंरु्ममख करण्याचे र्महान सार्मथ्यम या शवनोदात कसे आहे ते 
खालील उदाहरणावरून स्पि होईल : 
 

पैसे खाणाऱ्या कायमकत्यावर रागावले तर ते तुटण्याची, सोडून जाण्याची शक्यता असते. पण 
हसतहसत नर्मम शवनोदाचा वापर केल्यास तो कायमकता अंतरु्ममख होऊन त्याची पसेैखाऊ िवृत्ती नाहीशी 
होण्याची शक्यता असते, ही जाणीव असल्यारु्मळेच ‘रंु्मबई इर्मारत फंडा’च्या संदभात १६ जानेवारी, १९४९ 
रोजी र्मनर्माड येथील सभेत भाषण करताना बाबासाहेब म्हणाले, “रंु्मबई इर्मारत फंडासाठी चार हजाराचंी 
थैली अपमण करण्यात येईल, असे र्मला सागंण्यात आले. र्मला चार हजाराचें आशर्मष दाखशवण्यात आले 
(िचंड हशा) त्यारु्मळेच ही सभा घेण्यात आली. परंतु त्या थैलीचे काय झाले याचा खुलासा आधीच्या 
वक्त्यानंी केला नाही. रक्कर्म जर्मली व ती चोरीला गेली असेही साशंगतले नाही.” (िचंड हशा) [डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचंी भाषणे, खंड ५ वा, पृ. १६४, सपंादक : िा. र्मा. फ. गाजंरे] 
 

जनतेचा पैसा बाबासाहेब जनशहतासाठीच वापरत असत. पण र्मोठर्मोठ्या कार्मासंाठी पसैा कर्मी 
पडत असे. ही खंत सरळ शब्दात व्यक्त न करता ते शवनोदी ढंगाने कशी व्यक्त करीत, त्याचा एक नरु्मना 
असा : एकदा बाबासाहेबानंा एक लाख अठरा हजाराची थैली देण्यात आली. त्या वळेी बोलताना 
बाबासाहेब म्हणाले, “आपण ही जी थैली एक लाख अठरा हजार रुपयाचंी शदली खरी, पण ती अगदीच 
हलकी आहे, (हशा) र्मला थोडासा संशय आला.” (हशा) [डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचंी भाषणे, खंड ६ वा, पृ. ९७, सपंादक 
: िा. गाजंरे] 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचंी भाषणे, त्याचें साशहत्य वाचत असताना त्याचं्या शवनोदाच्या शवशवध 
शवलोभनीय छटा आपल्याला पाहायला शर्मळतात. एकदा एका राजकीय पिावर टीका करताना ते म्हणाले, 



 
अनुक्रमणिका 

“बेडकी फुगली तरी ती बैलाएवढी होत नाही.” दीिा भरू्मीवरील १९५६ च्या भाषणात बाबासाहेब म्हणाले, 
“र्माझी आई र्मला सागंत असे की, र्मोठ्या र्माणसास र्मार्मा म्हणत जा. पोस्टर्मनला र्मी र्मार्मा म्हणत असे. 
(िचंड हशा) [‘डॉ. बाबासाहेबाचंा सदेंश’, पृ. ४९, सपंादक : िा. सूयमभान वाघर्मारे] 
 

इ.स. १९३९ र्मध्ये रंु्मबई कौस्न्सलर्मधील काँगे्रसने र्माडंलेल्या अंदाजपत्रकावर बाबासाहेबानंी भाषण 
केले तेही शवनोदी ढंगाने. ते म्हणाले, “तसेच सरकारचे हे अंदाजपत्रक तयार करणे, म्हणजे र्मनात 
गणपतीची र्मूती करणाऱ्या कंुभाराच्या हातून शवेटी र्माकडाची र्मूती बनशवली जावी, तसे दृश्य दृिोत्पत्तीस 
येते.” (िचंड टाळ्या) [डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी भाषणे, खंड ४, पृ. ७१, सपंादक : िा. र्मा. फ. गाजंरे] 
 
असेंब्ली आणि हॉक्स्पटल 
 

आर्मदार, खासदार हे अभ्यासू असावते असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचें र्मत होते. त्यानंी स्वाथी 
असण्यापेिा सर्माजासाठी त्यागाची तयारी ठेवावी असे त्यानंा वाटत होते. २ एशिल, १९३९ रोजी शनवडून 
आलेल्या नगरसेवकाचं्या सत्कारिसंगी त्यानंी जे भाषण केले, त्यात स्वाभाशवक अशी शवनोदशनर्तर्मती झाली 
आहे. ते म्हणाले, “आपण आजच्या रंु्मबई असेंब्लीर्मधील काँगे्रस सभासदाकंडे शचशकत्सक दृिीने पाहा. ते 
असेंब्लीर्मधील दृश्य पाशहले की हा प्रकग एडवडम हॉस्स्पटलर्मधील लुळे, पागंळे, आंधळे, म्हातारे वगैरे 
रोग्याचंा राखीव वॉडम आहे की काय असा भास होतो.” [उपरोक्त खंड ४, पृ. ७३] 
 
‘वर्नदार’ बाबासाहेब आंबेडकर 
 

बाबासाहेब आबंेडकर याचं्या वादळी व्यस्क्तर्मत्त्वावर टीकाकाराचंा डोळा फार. त्यातही वतमर्मानपते्र 
तर त्याचं्यावर तुटून पडायची. एकदा बाबासाहेब म्हणाले, “जेव्हा जेव्हा भारतातील वतमर्मानपते्र र्माझी 
स्तुती करीत असतात, तेव्हा तेव्हा र्मी कुठेतरी चुकत आहे, असे र्मला वाटत असते. तर जेव्हा ती र्मार्झ्यावर 
टीका करत असतात तेव्हा र्मी योग्य शदशनेे चाललो आहे याचा र्मला आनंद वाटतो.” असेच एकदा 
वृत्तपत्रीय टीकेच्या संदभात बोलताना बाबासाहेबानंी शकती सहजपणे श्लेष साधला आहे हे लिात 
घेण्यासारखे आहे. बाबासाहेब म्हणाले, “सवम वतमर्मानपते्र र्मार्झ्यावर टीका करतात, त्याची र्मला पवा नाही, 
त्याचं्या टीकेरु्मळे र्माझे वजन घटेल असे सर्मजण्याचे कारण नाही. र्मी दरवषी पाहतो, तो र्माझे वजन 
वाढतच आहे.” [डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी भाषणे, खंड ६ वा, पृ. ९४, सपंादक : िा. गाजंरे.] आज बाबासाहेब हयात नाहीत. 
त्यानंा जाऊन इतकी वष ेझालीत. पण त्याचें ‘वजन’ वाढतच चालले आहे. ‘आंबेडकर युग’ दुसरं म्हणायच ं
तरी कशाला? 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचंा स्वभाव अशतशय गंर्मतीदार होता. त्याशवषयीच्या शवशवध आठवणी 
डॉ. र्माईसाहेब आबंेडकर यानंी र्मला साशंगतल्या. र्माईसाहेबानंा शचडशवण्यात त्यानंा फार आनंद वाटे. आशण 
र्माईसाहेब शचडल्या, रुसल्या की र्मग बाबासाहेब र्माईसाहेबानंा म्हणायचे, “अग,ं तुला र्माहीत आहे, आपण 
कुणावर शचडलो? ज्याच्यावर जास्त िेर्म असतं, त्याच्यावर” आशण र्मग र्माईसाहेबाचंा राग कुठल्या कुठे 
शनघून जायचा. 
 

ऑगस्ट, १९९० च्या पशहल्या आठवड्यात डॉ. र्माईसाहेब आंबेडकर याचं्यासोबत र्मी उत्तर िदेशात 
होतो. लुस्म्बनी (नेपाळ), कुशीनगर, श्रावस्ती, जेतवन, सारनाथ, आग्रा असा आर्मचा िवास झाला. आम्ही 
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आग्रा येथील सर्तकट हाऊसर्मध्ये असतानाचा िसंग. र्माईसाहेबासंोबत आर्मचे भोजन सुरू होते. जेवताना 
सहजपणे र्माईसाहेबानंी बाबासाहेबाचं्या काही आठवणी साशंगतल्या. 
 
‘एक काम करताना, दहा कामे करावीत’ 
 

डॉ. र्माईसाहेब आंबेडकर म्हणाल्या, “डॉ. आंबेडकर नेहर्मी म्हणत की, एक कार्म करीत असताना 
नेहर्मी दहा कार्मं करावीत.” आशण हे सागंताना ते नेहर्मी यासबंंधीची एक गंर्मतीदार आठवण सागंत : 
 

“एका शर्मयाजीकडे एक नोकर होता. त्या नोकराला, ‘एक कार्म करताना र्माणसाने नेहर्मी दहा 
कारे्म करावीत’ असे शर्मयाजी नेहर्मी सागंत असे. नोकर शवचारतो, ‘ते कसे काय?’ त्यावर शर्मयाजी 
म्हणतात, “कोप्रथबीर आणायला साशंगतले असेल तर केवळ कोप्रथबीर न आणता शजरे, शर्मरे वगैरेही 
आणावते.” नोकर तेवढेच लिात ठेवतो. एकदा शर्मयाजींना अंगुर हव े होते. नोकराला म्हणाले, ‘र्मला 
भोजनानंतर अंगुर हवते. तू घेऊन ये’ नोकर बाजारात जातो. अंगुर खरेदी करतो आशण त्याला ‘एक कार्म 
करताना दहा कारे्म करावीत’ या उपदेशाची आठवण होते. त्यारु्मळे आता आणखी काय खरेदी करायचे 
असा िश्न त्याला पडतो. तो शवचार करीत राहतो. त्याच्या लिात येते की, अंगुर आंबट असतात. त्यारु्मळे 
आपला र्मालक आजारी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यारु्मळे काय करावे? असा शवचार 
करतानाच तो डॉक्टरानंा सागंतो. त्यानंा सोबत घेतो. पण पुन्हा त्याच्या र्मनात शकंा शनर्माण होते. आणखी 
कोणतं कार्म राशहलं बरं? हं....डॉक्टराचं्या औषधाचा जर गुण आला नाही तर र्मालकाला र्मृत्यू येईल आशण 
तसे झाले तर स्र्मशानात पोहोचशवण्याचे सार्मान लागणार. म्हणून तो ते सार्मान खरेदी करतो. त्याला घरी 
यायला उशीर होतो. शर्मयाजी शचडलेले असतात. ते शवचारतात, ‘ए गधे... तू कहा ंगया था अब तक?’ तो 
सागंतो, ‘आपनेही तो कहा ं था, एक कार्म करते सर्मय दस कार्म करने को!’ र्मालक डॉक्टरकडे आशण 
सार्मानाकडे आश्चयाने पाहून शवचारतो, ‘ये शकसशलये?’ त्यावर नोकर म्हणतो, ‘आपण म्हणालात ना.... 
एक कार्म करताना दहा कारे्म करावीत. अंगुर आंबट असतात. त्यारु्मळे आपण आजारी पडाल या भीतीने 
डॉक्टरानंा आणलं आशण डॉक्टराचं्या औषधाचा पशरणार्म झाला नाही तर आपल्याला रृ्मत्यू येईल, त्यारु्मळे 
र्मी आधीच स्र्मशानात पोहोचशवण्याचं सार्मान आणलं, म्हटलं, ‘वळेेवर धावपळ नको.’ आशण हे ऐकताच 
शर्मयाजी शचडले आशण ‘गेट आऊट’ म्हणून त्या नोकराला त्यानंी हाकलून लावलं.” ही आठवण बाबासाहेब 
अशतशय रंगवनू आशण साशभनय सागंत असत. 
 
अणभनयकुशल बाबासाहेब 
 

अशा अनेक गंर्मतीदार आठवणी, शकस्से बाबासाहेबानंी डॉ. र्माईसाहेब आंबेडकर, र्म. शभ. 
शचटणीस, बळवतं वराळे यानंा साशंगतल्या आहेत. हे शवनोदी शकस्से सागंताना बाबासाहेब ते शचत्रदशी 
शलैीत सागंत. त्या गोिी जणू आताच घडत आहेत, असे वातावरण शनर्माण करीत. वराळे म्हणतात, ‘काही 
गंर्मतीदार आठवणी सागंत असता िसंगाला अनुरूप अशा अशभनयासह आवाजही काढत असत. अशा वळेी 
आम्हा श्रोते र्मंडळींना हसता हसता पुरेवाट व्हायची. बाबासाहेब सागंता सागंता र्मनरु्मराद हसायचे. हसत 
असतानादेखील केव्हा केव्हा त्याचं्या डोळ्यातं अचानक अश्रू येत.” [‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी सागंाती’, ले. बळवतं 
वराळे, पृ. २५९] 
 

आग्रा येथे आणखी एका नोकराची बाबासाहेब सागंत असलेली गंर्मतीदार आठवण डॉ. र्माईसाहेब 
आंबेडकर यानंी साशंगतली. आठवणी सागंताना बाबासाहेब कसे हावभाव करीत तेही र्माईसाहेबानंी करून 
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दाखशवल्यारु्मळे आर्मच्या भोजनाची चव अशधकच शिगुशणत झाली. “एका र्माणसाकडे नोकरच शटकत नसे. 
कारण नोकराकडून चकुा होत. त्याच्याकडे असलेली काचेची भाडंी फुटत आशण तो नंतर नोकरावर 
संतापत असे. एकदा नोकरीसाठी एकजण त्याच्याकडे आला. र्मालक त्याला म्हणाला, ‘सब कार्म करेगा?’ 
नोकराने ‘हो’ म्हणताच र्मालकाने त्याच्या दोन थोबाडीत ठेवनू शदल्या.’ नोकराने गाल चोळीत शवचारले, 
‘साहेब र्माझं काय चुकलं?’ र्मालक म्हणाला, ‘तुर्झ्या आधीच थोबाडीत शदली. कारण तू भाडें फोडू नये 
म्हणून. कारण भाडें फोडल्यानंतर तुला र्मारून उपयोग काय?” र्माईसाहेबानंी ही आठवण सागंताच पोटभर 
जेवत असतानाच आम्ही पोटभर हसलो. 
 
‘स्माईल प्लीर्’ 
 

एकदा डॉ. र्माईसाहेब आंबडेकर याचं्या दादर, रंु्मबई येथील शनवासस्थानी र्मी गेलो. सर्मोरच 
बाबासाहेबाचंी हसरी िशतर्मा लावलेली. त्या िशतरे्मकडे पाहून र्माझं र्मन िसन्न झालं. र्मला तो फोटो अशतशय 
आवडला. र्माईसाहेबानंा र्मी शवचारलं, “हा केव्हाचा फोटो?” त्यावर र्माईसाहेबानंी त्यासंबधंीची र्मजेशीर 
आठवण साशंगतली. त्या म्हणाल्या, “र्मोरे....डॉ. आंबडेकर लोकानंा गंभीर वाटायचे. पण ते अशतशय 
शवनोदी स्वभावाचे गृहस्थ होते. अनेक व्यक्तींच्या स्वभावाच्या र्मजेशीर आठवणी ते सागंत. आपल्या बायका 
ह्या पुरुषानंा आळशी बनवण्यात कशा कारणीभतू होतात हे सागंताना एका व्यक्तीची आठवण ते सागंायचे. 
एका र्माणसाला दोन बायका होत्या. एकच खोली, तेथेच बाथरूर्म, कीचन, सवम. र्मालक कठड्यावर झोपत 
असे. बायका कार्मावर जाण्यासाठी सकाळीच उठत. घरकार्म करून जात. हा आरार्मात उशशरा उठत असे. 
बराच वळे र्मशशरी लावत बसे. तो र्मशशरी कशी लावत असे हे डॉ. आबंेडकर साशभनय सागंत असत. तो 
आपली तजमनी डाव्या बाजूला र्मशशरी लावताना लाबंपयंत नेत असे. पुन्हा उजव्या बाजूला लाबंपयंत कशी 
नेत असे हे अशतशय शवनोदी ढंगाने डॉक्टर सागंत असत. चूळ भरल्यावर तो र्मशशरी लावणारा म्हणायचा, 
“ह्या राडंा गेल्या, र्मार्झ्यासाठी काहीच ठेवलं नाही.” ही आठवण सागंताना डॉ. आंबडेकर खूपच हसायचे. 
गव्हर्मेंट िेससाठी डॉ. आंबडेकराचंा फोटो हवा होता. आम्ही स्टुशडओत गेलो. अनेक फोटो काढले. पण 
सवम गंभीर चेहऱ्याचे.” र्माईसाहेब म्हणाल्या, “र्मला त्याचंा हसतानाचा फोटो हवा होता” फोटोग्राफर 
डॉक्टरानंा ‘स्र्माईल प्लीज’ म्हणाला. पण डॉक्टर आबंेडकर काही हसले नाहीत. शवेटी र्मी फोटोग्राफरच्या 
र्मागे उभी राशहले आशण डॉ. आंबेडकराकंडे बघून त्या र्मशशरी लावणाऱ्या र्माणसाचा अशभनय केला. आशण 
गंर्मत अशी की, ती आठवण होताच साहेब खळखळून हसले आशण कॅरे्मरार्मनने ते सुंदर हास्य कॅरे्मऱ्यात 
शटपले.” 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर हसतानाचे असे फार कर्मी फोटो उपलब्ध आहेत. नाटक बघताना ते 
हसत आहेत असा एक फोटो आहे, तर र्मंशत्रपदाचा राजीनार्मा देऊन बाहेर पडल्यावर जेव्हा रंु्मबईला आले 
तेव्हा रावबहादूर सी. के. बोले हेही त्याचं्या स्वागतासाठी रेल्व ेस्थानकावर येतात. तेथेच सभा. पण खुच्या 
कर्मी. तेव्हा बोल्यानंा स्वतःच्याच र्माडंीवर ते बसशवतात. त्यावळेी बोले, बाबासाहेब आशण र्माईसाहेब 
र्मनसोक्त हसत असतानाचे छायाशचत्र उपलब्ध आहे. 
 
‘तर िंौदाव्या रत्नाला मुकलो असतो!’ 
 

डॉ. र्माईसाहेब आंबेडकर याचं्यासोबत र्मी उत्तर भारताच्या दौऱ्यावर गेलो असताना आर्मचा रु्मक्कार्म 
कुशीनगरच्या सुंदर शवश्राशंतगृहात होता. आर्मच्यासोबत देवचंद अंबादे आशण सुहास सोनावणे हेही होते. 
शवश्राशंतगृहात आर्मचे भोजन झाले. र्माईसाहेबानंी आम्हा सवांना बुध्द र्मूतीची सुंदर पदके शदली. र्माईसाहेब 



 
अनुक्रमणिका 

र्मला म्हणाल्या, “र्मोरे....तुला शकती हवीत रे?” र्मी म्हणालो, “एक र्मला, दुसरे र्मार्झ्या पत्नीला, 
पल्लवीला; आशण तीन उत्कषम, अशभशजत आशण अशभनय या र्मार्झ्या तीन रु्मलानंा” यावर र्माईसाहेब म्हणाल्या, 
“तीन रु्मलं आहेत तुला?” र्मी ‘होय’ म्हणताच त्या म्हणाल्या, “का रे...दोनवर थाबंता आलं नसतं का?” 
र्मी गोरार्मोरा झालो. र्मी र्माईसाहेबानंा म्हणालो, “र्माईसाहेब .....दोनवरच थाबंण्याची इच्छा होती. 
पण...अचानक घडून गेलं” त्यावर र्माई म्हणाल्या, “वा...म्हणे अचानक घडून गेलं” आशण र्माईसाहेबानंी 
बाबासाहेबाचंी आठवण साशंगतली. त्या म्हणाल्या, “डॉ. आंबेडकर म्हणायचे... ‘वन चाईल्ड.... वन लॅक’ 
एकच र्मूल हव.ं त्यावर लाख खचम करा आशण त्याला चागंला बनवा. तुला र्माहीत आहे का? भारतात 
सवमिथर्म कुटंुब-शनयोजनाचा शवचार डॉ. आंबेडकरानंी र्माडंला आहे.” एकदाची गंर्मत तुला सागंते, डॉ. 
आंबेडकर लॉ शर्मशनस्टर असतानाची गोि. कुटंुब-शनयोजनाचा ते पुरस्कार करीत होते. त्या वळेी र्मद्रासची 
शडसोझा नावाची एक व्यक्ती आर्मच्याकडे आली होती. कुटंुब-शनयोजनाच्या संदभातील डॉ. आबंेडकराचंी 
र्मते ऐकून शडसोझा डॉ. आबंेडकरानंा म्हणाले, “बाबासाहेब, तुम्ही कुटंुब-शनयोजनाचा शवचार र्माडंता तो 
खरोखरच र्महत्त्वाचा आहे. तुम्ही तुर्मच्या वशडलानंा झालेले चौदाव े रत्न. तुर्मच्या वशडलानंी-रार्मजी 
सुभेदारानंी, जर कुटंुब-शनयोजन केले असते तर तुर्मचा लाभ आम्हाला झाला असता काय? (You have 
been all along family planning, but if your parents would have practiced it, we would have 
missed you) यावर डॉक्टर आंबेडकर खळखळून हसले.” [‘वंदन करण्या तथागताला’, िा. दार्मोदर र्मोरे, ‘धर्ममभास्कर’ 
डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर शवशषेाकं, रे्म/जून १९९१] 
 

हीच आठवण र्माईसाहेबानंी र्मला पुन्हा रंु्मबईत साशंगतली. त्या वेळी त्या र्मला म्हणाल्या, “असा 
कसा तू आंबेडकराचंा अनुयायी? तुला तर तीन रु्मलं” र्माईसाहेब अशा खूप आठवणी सागंत असतात; 
त्यार्मधून बाबासाहेबाचं्या स्वभावाच्या शवशवध छटा पाहायला शर्मळतात. र्माईंच्या वरील बोलण्यारु्मळे र्मला 
बाबासाहेबाचं्या एका भाषणाचा संदभम आठवला. १२ शडसेंबर १९३८ रोजी अस्पशृ्य शवद्याथी (रंु्मबई) 
संरे्मलनाच्या अध्यिपदावरून बोलताना बाबासाहेब म्हणाले, “र्मी बोलतो ते केवळ पुरुषाकंशरता नव्हे, 
शस्त्रयानंीसुध्दा याची जबाबदारी ओळखली पाशहजे.” अशी जाणीव करून देऊन बाबासाहेब म्हणतात, 
“तुम्हाला चौदा पोरे झाली तर त्या पोराचें काय होणार? त्याचंी जबाबदारी सर्माजावर टाकणार? याचा 
चागंला शवचार करा. तुम्ही संन्यास घ्यावयास तयार नसाल; पण त्यातूनही कोणी घेतला तर फार चागंले!” 
(हशा) [डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचें गाजलेले लेख, िकाशक : ररे्मश रघुवंशी, पृ. ७५] अत्यंत गंभीर शवषयाला 
गंर्मतीदारपणाची जरतारी शकनार बाबासाहेब शकती सहजपणे आशण स्वाभाशवकपणे लावतात ते तेथे 
ित्ययाला येते. 
 
णवसंगतीतून णवनोददशुन 
 

शवसंगतीवर नेर्मकेपणाने बोट ठेवनूही बाबासाहेब आंबडेकर याचंा शवनोद फुलताना शदसतो. 
यासबंंधीची शकतीतरी उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत. एका भाषणात बाबासाहेब िह्मदेशातील 
सार्माशजक स्स्थती आशण भारतातील सार्माशजक वास्तव याची तुलना करतात आशण नेर्मके शवसंगतीवर बोट 
ठेवतात. ते म्हणतात, “तेथील चहाची दुकाने बंद झाली की, ते चहाचे सार्मान जेथल्या तेथे ठेवतात; परंतु 
सार्मानाची चोरी होत नाही. आपल्याकडे शसर्मेंटर्मध्ये लोखंड घातलेल्या प्रभतीसुध्दा चोर फोडतात.” 
(हशा). डॉ. आंबेडकर एक बुध्द-शवहार पाहायला जातात. त्या शठकाणी १४ फूट उंचीची सोन्याची बुध्द 
र्मूती ते पाहतात. त्याशवषयी ते म्हणतात, “सकाळी ते रात्री ११ वाजेपयंत लोक िाथमनेला येतात व जातात. 
रात्री ११ नंतर तेथे कोणी असत नाही. र्मूतीला जवळ जवळ ६०० वष ेझालीत. पण कोणीही गंुजभर सोने 
चोरलेले नाही. पण आर्मचे इकडे देवीचे दाशगने िाह्मण पुजारीच चोरून नेतो.” (हशा). याच भाषणात 



 
अनुक्रमणिका 

धर्माची तुलना करताना ते म्हणतात, “शिस्ती धर्मात व बौध्द धर्मात अतंर आहे. शिस्ती धर्मात येशनेू 
साशंगतलेले आहे की गरीब लोकहो, तुम्ही दाशरद्र्याला शभऊ नका. रे्मल्यावर सारे जग तुर्मचेच आहे.” 
(हशा) [उपरोक्त, पृ. १३७, १३९] येथे बाबासाहेब शवसंगतीचेच दशमन घडशवतात. 
 
थट्टामस्करीतून णवनोददशुन 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कधीकधी काहींची थट्टार्मस्कारीही करीत. त्यातूनही त्याचं्या शवनोदी 
स्वभावाचे दशमन घडते. र्महाडच्या सत्याग्रहाच्या वळेेची आठवण संदभात बोलकी आहे. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरानंी सत्याग्रहाची तुतारी फंुकताच हजारो शस्त्रयानंी आपली नाव ेसत्याग्रह सशर्मतीकडे नोंदशवली. 
आपणही र्महाडच्या सत्याग्रहात भाग घ्यावा अशी हुरहूर रर्माबाई आंबेडकर याचं्या र्मनाला लागली होती. 
‘साहेब’ घरी येताच त्यानंी भाग घेण्यासबंंधी शवचारणा केली. तेव्हा बाबासाहेबानंा रर्माबाईंची र्मस्करी 
करण्याची हुक्की आली. ते म्हणाले, “रंु्मबईतल्या साऱ्या शस्त्रयाचें पुढारीपण तू केले पाशहजेस.” बाबासाहेबानंी 
केलेली र्मस्करी रर्माबाईच्या नेर्मकी लिात आली आशण त्याही हसतच उत्तरल्या “...पुढारीपण करण्याचे 
कार्म बाई पुरुषाचें. आर्मचे कार्म त्याचं्या जेवणाची व्यवस्था करण्याचे.” 
 
बाबासाहेब रे्व्हा ग. ह. खऱ्यािंंी मस्करी करतात 
 

गं्रथपाल शा. श.ं रेगे यानंा बाबासाहेबाचंा खूप सहवास लाभला. बाबासाहेबाशंवषयी ते शलशहतात, 
“त्याचें आवडते शर्मत्र त्यानंा भेटायला आले की बाबासाहेब गप्पागोिीत रंगून जात. गंभीर रु्मखवटा धारण 
करणाऱ्या ह्या व्यस्क्तशवशषेाच्या ठायी खेळकर, खोडकरपणा आशण अशभजात शवनोदबुध्दी कशी होती ह्याची 
जाणीव या शर्मत्रानंाही होती.” रेगे यानंी बाबासाहेबाचं्या अशभजात शवनोदबुध्दीचे दशमन घडशवणारा श्री. ग. 
ह. खरे आशण बाबासाहेब याचं्या भेटीचा िसंग शदला आहे. बाबासाहेबाचं्या शवनोदी स्वभावाच्या बाबतीत तो 
रु्मळातून वाचण्यासारखा आहे. कारण बाबासाहेबाचं्या शवनोदी बुध्दीचे शवलोभनीय रंग येथे आपणास 
पाहावयास शर्मळतात. रेग्यानंी शलशहलेला तो िसंग असा : “एकदा िशसध्द इशतहासकार ग. ह. खरे 
कॉलेजच्या िागंणात त्यानंा भेटावयास आले. त्या वळेी नेहर्मीिर्माणे बाबासाहेबाचंी बैठक उघड्यावरच 
होती. बोलता बोलता दूर कंपाऊन्डच्या िवशेिाराजवळ एक व्यक्ती आलेली त्यांना शदसली. डोक्यावर 
हॅट, अंगात चुरगळलेला कोट, कोटाबाहेर पसरलेला शटम, पायजर्मा आशण पायात बटू ह्या पोशाखातील ती 
व्यक्ती पाहताच बाबासाहेब ओरडले, “आर्मचा इिुर फाकडा आला” श्री. खरे जवळ आल्यावर, ‘या बशहजी 
नाईक! आज कुठल्या र्मोशहरे्मवर शनघालात?’ असे बाबासाहेबानंी त्यानंा शवचारले. 
 

“कुठल्या नाही. तुर्मच्याच भेटीसाठी रु्मद्दार्म आलो.” 
“का बुवा, आर्मची कशी याद केली?” 
“आर्मच्या भारत इशतहास-संशोधन रं्मडळाचे शनर्मंत्रण देण्यासाठी रु्मद्दार्म आलो.” 
“कसले शनर्मंत्रण?” 
 
“व्याख्यानाचे. आर्मचा र्मंडळात तुर्मचे व्याख्यान आयोशजत कराव े असे कायमकारी र्मंडळाने 

एकर्मताने ठरशवले आहे.” 
 
“एकर्मताने म्हणजे तुर्मच्या र्मताने ना!” 
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“नाही हो, एकर्मताने म्हणजे सवांच्या र्मताने” 
“काय हो, तुर्मची ही भाषा!” 
“असू द्या, असू द्या! र्महत्त्वाचा रु्मद्दा म्हणजे तुर्मचे व्याख्यान.” 
“र्माझे व्याख्यान? काय हो, पुण्यातले शविान सवम रे्मले की काय?” 
“आहेत; पण तुर्मचेच व्याख्यान करण्याचे र्मंडळाने ठरशवले आहे.” 

 
“अहो; पण र्मला तुर्मच्या िौढ र्मराठी भाषेत कुठे बोलता येते? र्माझी र्महाराची रागंडी भाषा. र्माझी 

काय फशजती करायचीच तुम्हा लोकानंा?” 
 

“र्मस्करी पुरे! तुर्मच्या र्मराठी भाषेतल्या िावीण्याची र्मला र्माशहती आहे. तुम्ही व्याख्यान शदलेच 
पाशहजे.” 
 

“पण इंग्रजीत बोलणे र्मला सोपे जाईल.” 
 

“नको नको! तुर्मचे इंग्रजी आम्हाला सर्मजणारच नाही. तुर्मची पुस्तके वाचताना आर्मची कोण 
ताराबंळ उडते. दर शब्दाला शडक्शनरी पाहावी लागते आशण तरीसुद्धा अथमबोध होत नाही.” 
 

“बरं ठीक, पण र्माझा शवषय र्मीच शनवडणार. र्मी शवठ्ठलावर बोलेन. तुर्मच्या पुस्तकातले रु्मदे्द सवम 
खोडून टाकणार आहे. शवठ्ठलाची र्मूती ही बौध्द र्मूती आहे असे शसध्द करणार आहे. चालेल तुम्हाला, की 
र्मला र्मारहाण होईल?” 
 

“चालेल चालेल. आम्ही सवम ऐकून घेऊ. तुर्मचे शववचेन एकागंी, हट्टाग्रही असेल, पण आधार, 
पुराव ेशदल्याशशवाय तुम्ही बोलणार नाही, ही र्मला खात्री आहे. तुर्मची बाजू तरी सर्मजेल. र्मग ठरले तर; 
बोला केव्हा येता?” 
 

“र्मला थोडी सवड द्या. र्माझी सरकारी कारे्म पार पाडून र्मला तयारी करावी लागेल. तयारी झाली 
की तुम्हाला कळवतो. बाकी इतर सवम ठीक आहे ना? तुर्मची तब्येत बरी आहे ना? हाफ पँट घालून व लाठी 
घेऊन शशवाजी र्मशंदरात रोज जाता ना! झाडू र्मारून िाथमनेची तयारी अजून तुम्हीच करता ना? काळी टोपी 
घालून तुर्मची कवायत व बौस्ध्दके चालू आहेत ना? पण हा तुर्मचा इिुर फाकड्याचा अवतार कसा काय 
तुर्मच्या सैशनकानंा चालतो.” 
 

“बाबासाहेब, पुरे पुरे! हे काय कुशल पुसणे की कुसळ टोचणे? र्मी जातो आता. र्मला पुण्याची 
गाडी पकडायची आहे” असे म्हणून खरे नर्मस्कार करून शनघाले. [डॉ. आंबेडकराचं्या साशनध्यात : शा. श.ं रेगे, ‘र्महाराष्ट्र 
टाइम्स’, १५ एशिल १९९०, पृ. ४] 
 

बाबासाहेबाचंा शवनोद हा कसा बोचरा, टोचरा आशण शचर्मटे काढणारा आहे, त्याचा ित्यय या 
िसंगातील अनेक बारकाव्यातूंन आपल्याला येतो. बाबासाहेबाचं्या लेखनातूनही शवनोदाचे ित्यंतर 
आपल्याला येते. 
 
कल्पनाणनष्ठ णवनादािें दशुन 
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बाबासाहेबाचं्या लेखनात, भाषणात कल्पनाशनष्ठ शवनोदाची उदाहरणेही सापडतात. शहन्दुस्थानच्या 
एकात्र्मतेशवषयी त्यानंा र्मोठी प्रचता वाटे. इतका गंभीर शवषय, पण कल्पनाशनष्ठ शवनोदातून बाबासाहेब तो 
गंर्मतीदार बनशवतात. आशण आपल्याला अंतरु्ममख करतात. ७ रे्म १९४१ च्या ‘जनता’र्मध्ये शलशहताना ते 
म्हणतात- 
 

“प्रहदुस्थान देश आज राजकीयदृष्ट्या रोगी र्माणसासारखा आहे. शहन्दुस्थानची आठवण झाली 
म्हणजे पोट वाढलेल्या, हातापायाच्या काड्याकुड्या झालेल्या, चेहरा शफकट झालेल्या पुरुषाचे शचत्र 
नजरेसर्मोर उभे राहते. याला लोकशाहीचा गाडा चालशवण्याची ताकद नाही, पण लोकशाहीचा गाडा 
घेऊन चालशवण्याचीच र्मोठी हौस पुरवावयाची तर त्याला ताकद आवश्यक आहे. ती औषध घेतल्याशशवाय 
िाप्त होणे शक्य नाही. पण औषध घेऊन काय उपयोग? सवांना र्माहीत आहे की, कोणतेही औषध 
घेण्यापूवी रोग्याचा कोठा साफ करावा लागतो. त्यातील र्मळ काढावा लागतो. त्याशशवाय औषधाचा गुण 
येत नाही. आर्मच्या प्रहदुर्मात्राचा कोठा शुध्द नाही. त्यात िाह्मणी धर्माचा आज कैक शदवसाचंा र्मळ घर 
करून बसला आहे. जो वैद्य हा र्मळ धुऊन काढील तोच या देशाला लोकशाहीच्या िस्थापनेस साहाय्यभतू 
होऊ शकेल. तो वैद्य म्हणजे गौतर्म बुध्द हाच एक आहे.” [डॉ. आंबेडकराचें गाजलेले लेख, पृ. ११६] 
 

शहन्दुस्थानशवषयी हे जे कल्पनाशचत्र बाबासाहेबानंी रेखाटले आहे, ते वाचताना हसू आल्याशशवाय 
राहात नाही. 
 

बाबासाहेबाचं्या लेखनातही शवनोदाचा शशडकावा असतो. २३ ऑगस्ट, १९३१ रोजी शलशहलेल्या 
एका पत्रात त्याचं्या गंर्मतीदार शलैीचा ित्यय येतो. ते शलशहतात, “शर्म. एडनवाल्यानंी र्मोठ्या थाटाची 
रे्मजवानी शदली. योगायोग असा शवलिण जुळून आला की र्मौलाना शौकतअलींच्या खुचीला शभडून डॉ. 
रंु्मजेंची खुची र्माडंली गेली होती व डॉ. रंु्मज्याचं्या प्लेटस् (बशा) र्मौ. शौकतअल्लींच्या कपबशाशंी लगट 
करीत होत्या! हे दृश्य पाहून सवांना कौतुक व र्मजा वाटली.” [पत्रव्यवहारातून डॉ. आंबेडकर, शवजय सुरवाडे, पृ. ४२] 
 
णवनोदािंा आस्वाद घेिारे डॉ. आंबेडकर 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतः शवनोदी तर होतेच, पण त्यानंा शवनोदी स्वभावाची र्माणसे 
आवडत असत. ते शवनोदाचा र्मनसोक्त आस्वाद घेत असत. गोलरे्मज पशरषदेच्या वळेी १९ ऑगस्ट, १९३१ 
रोजी बाबासाहेबानंी पाठशवलेल्या पत्रात ते रंु्मबई पोलीस कशर्मशनरशवषयी शलशहतात, “शर्म. शवल्सन हे 
(कशर्मशनर) अत्यंत शवनोदी गृहस्थ असून त्याचंा स्वभाव र्मला फार आवडतो.” [उपरोक्त, पृ. ३७] 
 

एखाद्या व्यक्तीच्या स्वभावातील शवनोदी बारकाव ेबाबासाहेब शकती सहजपणे शटपतात ते पुढील 
उदाहरणावरून लिात येईल. रु्मलतान बोटीवरून शद. १९ ऑगस्ट १९३१ साली शलशहलेल्या पत्रात 
बाबासाहेब शलशहतात : “डॉ. रंु्मजेंचा देखील या सरु्मद्राने जणू काय चोळार्मोळा करून टाकला आहे! डॉ. 
रंु्मजेंची ही दशा म्हणजे बोटीवरील तो एक गंर्मतीचा शवषयच होऊन बसला आहे.” प्रहदुर्महासभेचा हा 
सेनानी फक्त जशर्मनीवरील सैन्याचाच सेनापती होऊ शकतो. पण शखलापतीचा कैवारी र्मौलाना 
शौकतअली जशर्मनीवरील व पाण्यावरील दोन्ही िकारच्या सैन्याचे आशधपत्य साभंाळू शकतो.” वगैरे 
िकारची थट्टार्मस्करी व हास्यशवनोद र्मधूनर्मधून सुरू असल्यारु्मळे अशाही स्स्थतीत इतर िशतशनधींची 
थोडीफार करर्मणूक होते. र्मौलाना शौकतअलींच्या शरीरािर्माणे त्याचंा एकंदर उत्साहही कौतुक 
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वाटण्याजोगा दाडंगा शदसतो. त्याचें चालणे, बोलणे व हसणे या साऱ्या गोिी जणू काय खवळलेल्या 
सरु्मद्राला लाजशवण्याकशरता देण्यात येणारी आव्हानेच होत! ित्येक जेवणाला व जेवणातील ित्येक 
पदाथाला र्मौलानासाहेबाचंा भरपूर हातभार लागला नाही, अगर उदार आश्रय शर्मळाला नाही असे कधीच 
होत नाही.” [उपरोक्त, पृ. ३३] 
 

शवनोदाचा आस्वाद बाबासाहेब चवीने घेत. त्यारु्मळेच भाषणात शवनोदी शकस्सेही सागंत असत. 
शतेकऱ्याचं्या सभेत र्महाड येथे ६ जानेवारी १९३९ रोजी बोलताना बाबासाहेब म्हणतात, “र्माझे एक शर्मत्र 
थटे्टने म्हणाले, ‘काँगे्रसने अशधकारसूते्र घेऊन आज अठरा र्मशहने झाले. एखादी बाई १८ र्मशहन्यात दोन 
वळेा बाळंत झाली असती. पण ही बाई अजून गरोदरही राशहली नाही.’ हे अगदी बरोबर आहे.” [डॉ. 
आंबेडकराचंी भाषणे, खंड ४, पृ. ५५, संपादक : िा. गाजंरे] 
 

या शठकाणी अशतशयोक्तीतून शवनोद साधला आहे, पण तो वास्तवावर िकाश टाकण्यासाठी. 
बाबासाहेब अत्यंत रशसक होते. शवनोदी व्यक्ती त्यानंा आवडतच; पण एखाद्या व्यगंशचत्राचाही ते शकती 
रशसकतेने आस्वाद घेत ते खालील उदाहरणावरून स्पि होईल. २४ शडसेंबर, १९३२ रोजी ‘जनता’ 
पत्रासाठी शलशहलेल्या पत्रात ते शलशहतात, 
 

“सहा शडसेंबरच्या र्मचेँस्टर गार्तडयन पत्रात िशसध्द झालेले व्यंगशचत्र र्मोठे र्मजेदार व उद् बोधक 
आहे. ह्या शचत्रात प्रहदुस्थानाचे सध्याचे व्हॉईसरॉय लॉडम शवप्रलग्टन यानंी उपोषण केले असून ग्लानी येऊन 
ते कॉटवर शनश्चेि पडल्यासारखे दाखशवले आहे. जवळच ररँ्मसे र्मकॅ्डोनाल्डचा एक शनजीव पुतळा स्टुलावर 
ठेवलेला दाखशवला असून दुसऱ्या बाजूला बऱ्याचशा अतंरावर गाधंीजी चरख्यावर सूत काढीत बसलेले व 
बकरी जवळच रंथ करीत कान टवकारून उभी असलेली दाखशवली आहे. शिशटश पालमर्मेंटकडून 
शर्मळणाऱ्या राजकीय सुधारणानंा ‘अस्पृश्य’ लेखून त्याचंा स्वीकार करण्यास गाधंीजींना भाग पाडण्यासाठी 
व्हाईसरॉयसाहेब गाधंींशवरुध्द हा उपवास करीत असल्याचा भावाथम या व्यंगशचत्रात शचत्रकार शर्म. लो. यानंी 
रेखाटला आहे. गाधंीजींचे सहकायम संपादन केल्याशशवाय भावी राज्यघटना यशस्वी होणार नाही व म्हणून 
शिशटश सरकारला गाधंीजींची र्मनधरणी करून त्याचें सहकायम शर्मळशवणे भाग पडेल, असे या शचत्रातून 
दाखशवले आहे.” [डॉ. आबंेडकराचें गाजलेले लेख, पृ. १५२] 
 

बाबासाहेब आंबेडकरानंादेखील लेखकानंी आपल्या शवनोदाचा, शचत्रकारानंी आपल्या व्यंगशचत्राचा 
शवषय बनशवल्याचे दाखले शर्मळतात. १९५२ च्या शनवडणुकीच्यावळेी काँगे्रसने डॉ. आंबेडकराशंवरुध्द 
काजरोळकराचंी उरे्मदवारी जाहीर केली तेव्हा वतमर्मानपत्रात एक बोलके, र्मोठे सूचक व सर्मपमक व्यंगशचत्र 
िकाशशत झाले होते. ते असे की, बाबासाहेब उभे असून त्याचं्या बटुाचं्या टाचेइतकी उंची असलेले 
काजरोळकर दाखशवलेले होते. [पत्रव्यवहारातून डॉ. आंबेडकर, शवजय सुरवाडे, पृ. ८३] 
 

या व्यंगशचत्रातून बाबासाहेबाचें र्मोठेपण आशण काजरोळकराचें खुजेपण सुरेख तऱ्हेने व्यक्त झाले 
आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर याचंादेखील ख्यातनार्म शवनोद लेखक प्रच. शव. जोशी यानंी अत्यतं 
चातुयाने शवनोदासाठी वापर केला आहे. ‘गंुड्याभाऊचे दुखणे’र्मध्ये याचा ित्यय येतो. गंुड्याभाऊ आपल्या 
शर्मत्रासह औषध घ्यायचे असल्याने डॉक्टराचं्या शोधात असतात. शनवासाच्या व्यवस्थापकाकडे ते चागंल्या 
डॉक्टरची जेव्हा चौकशी करतात, तेव्हा व्यवस्थापक म्हणतो, 
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“आर्मच्या रंु्मबईत दोन िकारचे डॉक्टर आहेत. काहीजण शवलायतेत जाऊन पुस्तकाचें डॉक्टर 
होतात, तर काही औषधाचें. डॉ. आंबेडकरानंा कोयनेलचे देखील गुणधर्मम र्माहीत आहेत की नाहीत कोण 
जाणे? शकत्येक कॉलेजात डॉक्टर म्हणून शर्मरवणारे िोफेसर आहेत!” 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सार्मान्य र्माणसात रर्मणारे आशण त्याचं्याशीही र्मनर्मोकळेपणाने शवनोद 
करणारे र्महापुरुष होते. यासंबंधी रेग्यानंी साशंगतलेली आठवण येथे देतो : बाबासाहेब रंु्मबईला आले होते. 
त्याचें पुस्तकाचें कार्म सुरू असल्याने ते िबधंाची रु्मशद्रते तपासण्यासाठी थकॅर कंपनीच्या रु्मद्रणालयात 
जाऊन बसत. एकदा रेग्यानंा त्यानंी एक संदभमगं्रथ घेऊन बोलशवले. रु्मद्रणालयाच्या कार्मगाराला त्यानंी 
भजी आणण्यास साशंगतले होते. त्या कार्मगारालाही बाबासाहेब भजी खाण्यास सागंतात. रेग्यानंा ते 
म्हणतात. “ही सगळी कार्मगारर्मंडळी र्माझे दोस्त आहेत. र्माझी सगळी पुस्तके त्यानंीच छापली आहेत. 
त्यानंा र्मार्झ्या खोडी आशण खोड्याही र्माहीत आहेत. र्मी अशधक कुरकूर करू नये म्हणून ते र्मला कुरकुरीत 
भजी खायला घालतात.” असे बोलून ते र्मोठ्याने हसले. [‘डॉ. आंबेडकराचं्या साशनध्यात’, शा. श.ं रेगे, ‘र्महाराष्ट्र टाइम्स’, 
१५ एशिल १९९०, पृ. ४] 
 

असा होता बाबासाहेबाचंा शवनोदी स्वभाव. त्याचंा शवनोद सार्माशजक व्यंगावर नेर्मकेपणाने बोट 
ठेवणारा होता. 
 

♦♦ 
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प्रा. अरुि काबंळे : शशिण : एर्म. ए. (र्मराठी), व्यवसाय : र्मराठीचे अशधव्याख्याते, लेखन : ‘रार्मायणातील ससं्कृती-सघंषम’, ‘अरुण 
कृष्ट्णाजी काबंळे’ हा कशवतासगं्रह ही पुस्तके िकाशशत. सार्माशजक, वाङ र्मयीन शवषयावंर सातत्याने लेखन. दशलत पँथरचे र्माजी अध्यि. आता 
जनता दलाचे अशखल भारतीय शचटणीस. नार्मातंर, शरडल्स, र्मंडल आयोग इत्यादी सार्माशजक चळवळींत अगे्रसर. 
 
३८ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संतसाणहत्य 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

भाग : १ 
 
म हाराष्ट्रातील संतानंी वारकरी संिदायाच्या रूपाने आध्यास्त्र्मक सर्मता िस्थाशपत करण्याचा ियत्न 
र्महाराष्ट्रार्मध्ये केला, असे वारंवार म्हटले जाते. अनेकदा संताचं्या र्मयादाचंी जाणीव न ठेवता या संबंधात 
अशतशयोक्त शवधाने केली जातात. एक गोि शनशश्चत, र्महाराष्ट्रातील वारकरी संिदाय हा उदारर्मतवादी 
संिदाय आहे. या संिदायाने सवम जाशतजर्मातींचे एकशत्रत रे्मळे शनर्माण केले, पंढरीच्या पाडुंरंगाच्या 
शनशर्मत्ताने सवम जाशतजर्मातींचे एकशत्रत रे्मळे पढंरपूरला भरू लागले. ‘भक्ती गा येथ सरे । जाती अिर्माण ।’ 
ही भशूर्मका भक्तीच्या िेत्रात वारकरी संिदायाने स्वीकारल्यारु्मळे अस्पृश्य वगालासुद्धा पढंपूरच्या 
पाडुंरंगाच्या भक्तीचा अशधकार िाप्त झाला; परंतु सतंाचंी सर्मता ही केवळ आध्यास्त्र्मक िेत्रापुरतीच 
र्मयाशदत होती. व्यावहाशरक िेत्रात ‘भजनात एकी आशण भोजनात बेकी’ हाच व्यवहार होता. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी र्महाराष्ट्रातील भागवतधर्मी साधूसंताचं्या संबधंात परखड शवश्लेषण 
केलेले आहे, असे ‘बशहष्ट्कृत भारता’तील त्याचें लेखन पाहताना आढळते. ते म्हणतात, “चातुवमण्याशवरुद्ध 
प्रहदूसर्माजात जी अनेक बंडे झाली, त्यापंैकी र्महाराष्ट्रातील भागवतधर्मीय साधूसतंाचें बंड हे िरु्मख बंड 
होय; परंतु या बंडातील लढ्याचे स्वरूप अगदी वगेळे होते. र्मानवी िाह्मण श्रेष्ठ की शदू्र र्मानव श्रेष्ठ? हा िश्न 
सोडशवण्याच्या भरीस साधूसंत पडले नाहीत.” (बशहष्ट्कृत भारत, अग्रलेख शदनाकं १ फेिुवारी, १९२९) 
यारु्मळे संताचं्या बंडाचा चातुवमण्यम नि करण्याच्या दृिीने कोणताही उपयोग झाला नाही. तुर्मचे चातुवमण्यम 
तुम्ही तसेच ठेवा. आम्ही भक्त होऊ व िाह्मणावंर शवजय शर्मळव ू असा अशभर्मान बाळगून संतानंी 
चातुवमण्याला हात लावला नाही. 
 

डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “भक्तीच्या रु्मलाम्याने र्माणुसकीला प्रकर्मत येते असे नाही. शतची प्रकर्मत 
स्वयंशसद्ध आहे. (उक्त) भक्तीच्या संदभात सारी र्माणसे ईश्वराची लेकरे आहेत, असे संत म्हणतात; 
तथाशप सारी र्माणसे सर्मान आहेत, असा त्याचंा उपदेश नव्हता. पररे्मश्वराच्या नजरेपुढे सर्मान लेखला 
गेलेला र्माणूस एकरे्मकाशी वागताना र्मात्र शवषर्मता, दुजाभाव, श्रेष्ठ-कशनष्ठ िवृत्ती उराशी बाळगत होता. 
याचाच अथम सतंानंी जाशतव्यवस्थेशवरुद्ध बंड केलेले नाही. उलट ते जाशतव्यवस्थेला कवटाळून राशहले व 
त्यातच त्यानंी आनंद र्मानला, “असे डॉ. आंबेडकरानंी म्हटले आहे. या संबंधात संत ज्ञानेश्वराचें उदाहरण 
त्यानंी शदले आहे.” “ज्ञानेश्वरी’, ‘एकनाथी भागवत’, ‘तुकारार्माची गाथा’ वगैरे गं्रथ आपण वाचतो. 
ज्ञानेश्वर शविान होते, पण र्माझी एक शकंा आहे; सवम ज्ञानेश्वरीत ज्ञानेश्वरानंी वदेान्त शवषयावर भाष्ट्य केले, 
िह्म सत्य आहे आशण ते सवमव्यापी आहे असे ज्ञानेश्वर म्हणाले; पण शवेटी त्यानंी चातुवमण्याचे शहशररीने 
सर्मथमन केले. ज्ञानेश्वर व त्याचं्या इतर भावडंानंा िाह्मणानंी जाशतबशहष्ट्कृत केले होते. त्यानंा पनु्हा जातीत 
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जावयाचे होते; त्यारु्मळेच त्यानंी रूढ चातुवमण्याच्या कल्पना उचलून धरल्या व सर्माजापुढे कच खाल्ली. िह्म 
जर सवमव्यापी आहे, तर ज्ञानेश्वर असे म्हणू शकले असते, की तुम्ही र्मला बशहष्ट्कृत केले, र्मी र्महारवाड्यात 
राहीन. त्याचं्यातही िह्म आहे” (जनता, शद. २७-११-५४) 
 

डॉ. आबंेडकरानंी हे शवचार हैद्राबाद येथे शदनाकं १४-११-५४ रोजी र्मराठवाडा साशहत्य पशरषदेत 
शदलेल्या भाषणात व्यक्त केले आहेत. त्यावरून त्यानंी संतावंर चढशवलेल्या बशुद्धवादी हल्ल्याचे स्वरूप 
स्पि होईल. सतंाचं्या संबधंात बोलताना आपल्या ‘जाशतभेद-शनर्मूमलन’ या गं्रथात डॉक्टरसाहेब म्हणतात, 
“संत ज्या जातीत जन्र्मले व ज्या जातीत वाढले त्याच जातीत रे्मले.’ अस्पृश्यतेच्या बाबतीत संत हे सरळ 
सरळ िशतगार्मी होते. संत एकनाथानंी भर उन्हात तळर्मळत असणाऱ्या र्महाराच्या एका लहान रु्मलाला 
वाळूतून उचलून कडेवर घेतले व त्याला र्महारवाड्यात त्याच्या घरी पोहोचते केले, हे उदाहरण सतं 
एकनाथाचं्या र्मानवतावादी वृत्तीचे द्योतक म्हणून साशंगतले जाते. ही एक दंतकथा आहे; परंतु याच 
एकनाथानंी आपल्या एकनाथी भागवतात असे स्पि म्हटले आहे की, ‘अंत्यजाचा शवटाळ ज्यासी । गंगास्नाने 
शुद्धत्व त्यासी । ते गंगास्नान अंत्यजाशी । शुद्धत्वास अनुपयोगी ।’ (एकनाथी भागवत : अध्याय २८, ओवी 
१९१) संत एकनाथानंी अस्पृश्याच्या रु्मलाला स्पशम केला, त्याचे कारण ‘अस्पशृ्याला स्पशम केल्यारु्मळे 
झालेला शवटाळ गंगेच्या पशवत्र पाण्याने स्नान केल्यानंतर शनघून जातो असे त्यांना वाटत होते.” 
(जाशतभेद-शनर्मूमलन, पृ. १२८) डॉ. आबंेडकरानंी संताचं्या सार्माशजक कार्मशगरीचे र्मूल्यर्मापन करताना 
स्पिपणे म्हटले आहे की, “र्मार्झ्या र्माशहतीनुसार संतानंी जाशतभेदाच्या व अस्पृश्यतेच्या शवरुद्ध कधीही युद्ध 
पुकारले नाही.” (जाशतभेद-शनर्मूमलन), पृ. १२८-१२९). 
 

सवणातील सतंानंी चातुवमण्याच्या शवरोधात कधीही पाऊल टाकले नाही; परंतु त्याचबरोबर 
अस्पृश्य सतंानंीही अस्पृश्यतेच्या शवरुद्ध कोणताही आवाज उठवला नाही, असे डॉ. आंबेडकराचं्या 
शनदशमनास आले. चोखारे्मळ्याने अस्पशृ्याचं्या उन्नतीसाठी भस्क्तर्मागम सागंण्यापेिा वेगळे काहीच साशंगतलेले 
नाही. उलट त्याच्यारु्मळे स्पृश्य प्रहदंूना हत्यार सापडले. ते म्हणू लागले, ‘तुम्ही चोखारे्मळ्यासारखे संत व्हा. 
र्मग तुम्हाला र्मानू.’ (ब. भा. शद. १-२-२७). तथाशप एखादा चोखारे्मळ्यासारखा संत सर्माजात शनर्माण 
झाल्याने संपूणम सर्माज उन्नत शदशलेा पोहोचतो की काय? (उक्त) असा िश्न शवचारून डॉक्टरसाहेब 
म्हणतात, “सर्माजरचनेशवषयीचा शवचार हा एकंदर जनसर्मूहाच्या दृिीने केला पाशहजे. चोखोबा, रोशहदास 
यासंारखे पुरुष कोणत्याही सर्माजात शकेड्यानंी शनर्माण होत नाही. बशहष्ट्कृत वगातील सवमच लोक साधू 
नाहीत.” (ब. भा. शद. २९ जुलै १९२७) 
 

संतानंी चातुवमण्याशवरुद्ध कोणताही आवाज उठवला नाही. उलट काही संतानंी चातुवमण्याचा 
जोरदार पुरस्कार केला आहे. तो बळकट करण्यात र्मदत केली आहे. ते म्हणतात, “संत रार्मदास यानंी 
‘दासबोध’ या गं्रथात असे म्हटले आहे की, एखादा अतं्यज केवळ पंशडत आहे म्हणून आपण त्याचा स्वीकार 
करू शकतो काय?” (जाशतभेद-शनर्मूमलन, पृ. ३२) ‘अंत्यज शब्द दाता बरवा । परी तो नेऊन काय करावा? 
िाह्मणासशन्नध पुजावा । हे तो न घडे । िाह्मण वदे र्मूर्ततर्मंत । िाह्मण तोशच भगवतं । पूणम होती र्मनोरथ । शवि 
वाक्ये करोनी । अशा िाह्मणा सूरवर वशंदती । तेथे र्मानव बापुडे शकती? जरी तो िाह्मण र्मूढर्मशत । तरी तो 
जगद् वदं्य । 
 

िाह्मणाच्या श्रेष्ठत्वाची उच्चरवाने घोषणा करणाऱ्या सतं रार्मदासाचंी भशूर्मका वणमश्रेष्ठत्वाचा पुरस्कार 
करणारी आहे, हे उघड आहे. ‘गुरू तो सकळाशंी िाह्मण । जरी तो असला शवद्याहीन । तरी तयाशीच शरण 
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अनन्य भाव ेअसाव े ।’ ही रार्मदासाचंी भशूर्मका ‘वणांना ंिाह्मणो गुरूः’ या शास्त्रवचनाशी सुसंगत आहे. डॉ. 
आंबेडकरानंी या संबधंात रार्मदासावंर उघड उघड हल्ला चढवला. ते म्हणतात, “रार्मदासी पंथाचा 
संस्थापकच जाती दुरशभर्मानाने ग्रासलेला होता.” (ब. भा. अ. शद. १२ जुलै १९२९) अशा रीतीने 
र्महाराष्ट्रीय सतंाचं्या कायमकतृमत्वाचा आढावा घेऊन डॉ. आंबेडकरानंी संतानंी जाशतभेद शनवारणाचा व 
अस्पृश्यतेच्या नायनाटाचा ियत्न रु्मळीच केला नाही; उलट जातीयता बळकट करण्याचा ियत्न केला, 
अशी भशूर्मका र्माडंली आहे. 
 

सार्माशजक सर्मतेच्या व जाशतभेद शनवारणाच्या दृिीने सतंानंी कोणतेही भरीव कायम केले नसले तरी 
त्याचें वाङ र्मयीन कायम डॉ. आंबेडकरानंी अनेकदा गौरशवले आहे. सतंकाव्याचे ते अत्यंत भोक्ते व चाहते 
होते. ‘र्मार्झ्याइतका र्मराठी संतकवींचा खोल अभ्यास केलेली फार थोडी र्माणसे असतील.’ (नवयुग : डॉ. 
आबंेडकर शवशषेाकं, शद. १३ एशिल, १९४७) असे उद् गार त्यानंी िा. सत्यबोध हुदलीकर यानंा रु्मलाखत 
देताना काढले होते. त्यारु्मळेच त्याचं्या तोंडून व्याख्यानाच्या वळेी संतकाव्यातील ओळी बाहेर पडत. त्यानंी 
अप्रहसेची व्याख्या तुकारार्माचं्या शब्दात शदली आहे. ते म्हणतात, “तुकारार्मबुवाचंी अप्रहसेची जी व्याख्या 
होती, तीच र्माझीदेखील आहे. ‘दया शतचे नाव । भतुाचें पाळण । आशणक शनदाळण । कंटकाचें ।’ िाण्यावर 
दया करावी, पण त्याचबरोबर दुिाचें शनर्मूमलनदेखील कराव े असा र्माझादेखील सर्मज आहे.” (शद. २१ 
जुलै, १९४६, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भाषणे, खंड १, संपादक र्मा. फ. गाजंरे, पृ. १६१) 
 

भाषण करताना व लेखनात सवमत्र जनसार्मान्यानंा सर्मजण्यासाठी संताचं्या अभगंाचंा वापर ते 
सहजरीत्या करीत असत. र्महाडच्या पशरषदेच्या वळेी त्यानंी अस्पृश्यानंा आवाहन केले ते सतंाचं्या शब्दातं- 
‘भले कुलवतं म्हणाव े। तेही वगेी हजीर व्हाव े। हजीर न होता किाव े। लागेल पुढे ।’ (ब. भा. शद. २० रे्म, 
१९२७) त्याचं्या काही अग्रलेखाचंी शीषमके सतंाचं्या वाणीत त्यानंी शदली आहेत. त्या दृिीने, ‘आजवरी होतो 
तुझे सते्तखाली । तोवरी तो केली शवटंबना ।’ हे शदनाकं १६ नोव्हेंबर, १९२८ च्या ‘बशहष्ट्कृत भारत’च्या 
अग्रलेखाचे शीषमक पाहण्यासारखे आहे. ‘र्महापुरे झाडे जाती । तेथे लव्हाळी वाचती ।’ प्रकवा ‘सर्मथांशी िंि 
बंधूनी । र्मग कोठे तगाव?े’ प्रकवा ‘शवष्ट्णुर्मय जग । वैष्ट्णवाचा धर्मम । भेदाभेद भ्रर्म अरं्मगळ ।’ यासंारखी त्याचं्या 
लेखनात अवतरणारी संतवचने पाहण्यासारखी आहेत. 
 

त्यानंी संपाशदलेल्या ‘र्मूकनायक’ व ‘बशहष्ट्कृत भारत’ या पत्राचं्या शशरोभागी संताचंीच वचने त्यानंी 
शबरुदावली म्हणनू वापरलेली शदसतात. ‘र्मूकनायक’ या पाशिक वृत्तपत्राच्या शशरोभागी तुकारार्माच्या 
गाथेतून पढुील चरण शदले गेले होते, ‘काय करू आता । धरुनीया भीड । शनःशकं हे तोंड । वाजशवले । नव्हे 
जगी कुणी । रु्मशकयाचंा जाण । साथमक लाजून । नव्हे हीत ।’ 
 

‘बशहष्ट्कृत भारत’ या पाशिकाच्या शशरोभागी दुसऱ्या अंकापासून पुढील चरण देण्यात आले होते. हे 
चरण ज्ञानेश्वरीतील आहेत : 
 

आता कोदंड घेऊनी हाती । आरूढ पीं इये रथी । 
देई आप्रलगन वीरवृत्ती । सर्माधाने 
जगी कीती रुढवी । स्वधर्माचा र्मानु वाढवी 
इ भारा पासोशन सोडवी । रे्मशदनी हे । 
आता पाथा शनःशकुं होई । या संग्रार्मा शचत्त देई 
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येथ हे वाचून काही । बोलो नये । 
 

संत एकनाथावंरील गं्रथाचे िकाशन औरंगाबाद येथील एका ससं्थेच्या वतीने होत असताना डॉ. 
आंबेडकरानंी जो संदेश पाठशवला आहे, त्यार्मध्ये व्यक्तीच्या नैशतक पायाभरणीच्या दृिीने संतसाशहत्याचे 
र्महत्त्व त्यानंी िशतपाशदले आहे. त्याचबरोबर आपल्या तरुण वयात ‘र्महाराष्ट्रातील संत-साशहत्याचे र्मी 
आवडीने वाचन केले आहे’, असाही उल्लखे त्यानंी केला आहे. (श्री. एकनाथ-दशमन : खंड १ ला, िकाशक 
: श्री एकनाथ संशोधन रं्मशदर, औरंगाबाद) 
 

अस्पृश्यतेच्या उगर्मासंबधंी र्मूलगार्मी शचशकत्सा करणारा ‘The Untouchables : Who are they 
and why they became Untouchable?’ हा गं्रथ त्यानंी अस्पशृ्य सतंानंा अपमण केला आहे. ते म्हणतात, 
“नंदनार, रोशहदास आशण चोखारे्मळा हे तीन सतं अस्पृश्य म्हणून जन्र्माला आले आशण आपल्या पाशवत्र्याने 
व सदाचाराने सवांच्या बरोबरीचे ठरले. त्याचं्या स्र्मृतीस अपमण!” 
 

संत साशहत्यावर त्याचें असलेले िेर्म आणखी एका उदाहरणावरून लिात येईल. श्री. ज. रा. 
जोशी याचं्याजवळ ‘र्मराठी भाषा व र्मराठी साशहत्य’ याबद्दल बोलताना शदनाकं १८ ऑगस्ट १९४३ रोजी 
बाबासाहेब म्हणाले, “यच्चयावत सवम र्मराठी पसु्तके व गं्रथ उद्या कोणी अरबी सरु्मद्रात बुडवनू टाकले प्रकवा 
जाळून टाकले तरी र्मला काहीही दुःख होणार नाही. फक्त दोन अपवाद- एक तुकारार्माचंी गाथा आशण 
दुसरी ज्ञानेश्वराचंी ज्ञानेश्वरी. या दोन गं्रथाचं्या आधारे र्माझी र्मराठी ‘यावश्चदं्र शदवाकरौ’ अशभर्मानाने व 
डौलाने शजवतं राहील. (र्मराठा, शद. १४-१०-१९७३). संत साशहत्याची त्यानंा जाणवलेली थोरवी यावरून 
शनःसंशय ितीत होईल; तथाशप संतसाशहत्याची ताशत्त्वक र्मीर्मासंा करतेवळेी त्यानंी असेही उद् गार काढले 
आहेत, ‘काय आहे तुर्मच्या संतसाशहत्यात?, ‘हाक र्मारूनी सागें तुका । नार्म घेतल्याशवण राहू नका ।’ 
ह्यापलीकडे काय आहे? व नार्म घेऊन तुर्मचे काय कार्म होणार आहे? (दशलताचें शवद्रोही वाङ र्मय : िा. र्म. 
ना. वानखेडे, पृ. १७) 
 

संतसाशहत्याबद्दल डॉ. आंबडेकरानंी काही शठकाणी गौरवोद् गार काढले असले तरी अनेकदा 
संताचं्या कतृमत्वावर त्यानंी कठोर हल्लाही चढशवला; कारण त्याचंी अशी धारणा होती की, चातुवमण्यम-
व्यवस्थेच्या संदभात सतंानंी कोणतेही र्मूलगार्मी कायम केलेले नाही. त्यानंी म्हटले आहे, “सोळाव्या शतकात 
साधूसंतानंी ‘सत्यशोधकी’ कुऱ्हाडीचे घाव शकतीतरी घातले; परंतु अस्पशृ्यतारूपी फोफावलेला वृि त्याचं्या 
हातून तोडला गेला नाहीच; पण त्याचे पानसुद्धा त्याचं्याने हलले नाही.’ (ब. भा. शद. ३ जून, १९२७). 
 

चातुवमण्यम व्यवस्थेला र्मूठर्माती देण्याच्या दृिीने संत अपयशी ठरले ही त्याचंी खंत होती. त्याचें 
वडील स्वतः कबीर पंथाचे होते. ‘त्याचं्यारु्मळेच रु्मक्तेश्वर, तुकारार्म वगैरे संतकवींची कवने र्मला तोंडपाठ 
झाली. एवढेच नव्हे तर त्या काव्यावर र्मी र्मनार्मध्ये शवचार करू लागलो.’ (नवयुग, आबंेडकर शवशषेाकं, 
१३-४-१९४७) असे डॉ. आंबेडकरानंी म्हटले आहे. लहानपणीच्या त्याचं्या र्मनावरील संत-साशहत्याचा 
ठसा कधीही पुसला गेला नाही. तथाशप संताचं्या कायाचे परखड शवश्लेषण करावयासही त्यानंी र्मागेपढेु 
पाशहले नाही. 
 

नाशशक येथे १९२८ च्या जानेवारीत सतं चोखारे्मळा याचें र्मशंदर बाधंण्याच्या दृिीने अस्पृश्य 
सर्माजातील र्मंडळींची एक सभा भरली असताना अध्यिपदावरून डॉ. आबंेडकरानंी स्पि भशूर्मका र्माडंली 
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की, संताचें र्मशंदर बाधंण्यापेिा अस्पृश्यता शनवारण्याच्या कायाकडे आपले लि वधेणे हे अशधक उशचत 
होईल. तेच सतंाचें खरे स्र्मारक उभारणे होय. (धनंजय कीरकृत आंबेडकर चशरत्र, पृ. ११३). 
 

वारकरी संिदायासंबंधीचे डॉ. आंबेडकराचं्या र्मनातील आकषमण सर्मजून घेण्याच्या दृिीने आणखी 
एका गोिीचा उल्लखे करावा लागेल. त्याचें असे र्मत होते की, वारकरी पंथ प्रकवा भागवत संिदाय यावंर 
गौतर्म बदु्धाच्या शवचाराचंा पगडा आहे. प्रकबहुना पंढरपूर हे फार िाचीन काळी बौद्धजनाचें र्महाराष्ट्रातील 
पशवत्र व िरु्मख धर्ममपीठ होते, असे बाबासाहेब सर्मजत. (चा.ं भ. खैरर्मोडेशलशखत आबंडेकर चशरत्र, खंड ३, 
पृ. १३-१४) यासबंंधीचा उल्लेख देहूरोड येथे बुद्धर्मूतीची िशतष्ठापना करीत असताना केलेल्या भाषणात 
त्यानंी केला आहे. डॉ. आबंेडकर म्हणाले, “पंढरपूरच्या शवठोबाची र्मूती ही वस्तुतः बदु्धाची आहे. या 
शवषयावर र्मला एक िबधं शलहावयाचा आहे. तो पूणम झाल्यावर पुणे येथील भारत संशोधन र्मंडळापढेु र्मी तो 
वाचणार आहे. शवठोबाचे ‘पाडुंरंग’ हे नाव पुंडशरक या शब्दापासून बनलेले आहे. पुंडशरक म्हणजे कर्मळ 
आशण कर्मळालाच पालीर्मध्ये पाडुंरंग म्हणतात. म्हणजे पाडुंरंग दुसरा-शतसरा कोणीच नसून बदु्धच होय.” 
(डॉ. आंबेडकर चशरत्र, कीर, पृ. ५०१) एवढेच नव्हे तर या संदभात एका गं्रथाचे लेखनही आपण करणार 
आहोत असे त्यानंी साशंगतले. (र्माचम १९५५) लोणावळा येथे या गं्रथाची पशहली तीन-चार पानेही त्यानंी 
शलशहली, परंतु काही कारणाने हे लेखन नंतर अपुरे राशहले. (कीरकृत आंबेडकर चशरत्र, पृ. ५०१) 
 

यासबंंधात अ. रा. कुलकणी यानंी आपल्या ‘धर्ममपद’ या गं्रथाच्या पशरशशिात अत्यतं र्महत्त्वपूणम अशी 
र्माशहती पुरशवली आहे व पंढरपूरचा पाडुंरंग हा बदु्धच आहे, असा शनष्ट्कषम काढला आहे. डॉ. आंबेडकराचें 
चशरत्रकार चा.ं भ. खैरर्मोडे यानंी यासबंंधात र्महत्त्वपूणम र्माशहती शदली आहे. ते म्हणतात, ‘पंढरपूर येथे 
र्मानवतेचा कैवारी बौद्धधर्मम काही शतके राज्य करीत होता. बौद्ध शभिू आशण आचायम हे पुढे ऐषआरार्म व 
िापशंचक सुखे याचं्या र्मोहाला बळी पडले व सातव्या शतकात त्याचं्याबद्दल जनतेत घृणा शनर्माण झाली. 
तरीही प्रहदंूचा भागवत धर्मम जरी पंढरपुरावर तेराव्या शतकापासून राज्य करू लागला, तरी पंढरपूर व 
त्याचा वारकरी अगर भागवत पंथ यांवर बौद्धधर्माच्या तत्त्वाचंा पगडा बसलेला होता. प्रहदूतील िाह्मणानंी 
बौद्धधर्मातील काही तत्त्व े व आचार-शवचार याचंी सरशर्मसळ करून पूवीच्या सवम बौद्धानुयायानंा आपल्या 
पंखाखाली घेतले आशण जनतेवर शभिू व आचायम याचें जे वचमस्व होते ते नि केले. शभिू व आचायम याचं्या 
जागी येऊन िाह्मणानंी जनतेवर आपले वचमस्व लादले, तरी अल्पसंख्याकं जनता बौद्धधर्मािर्माणे आचरण 
करीत होती आशण ही वशहवाट ज्ञानेश्वरापंासून ते तुकारार्मापयंत चालली होती.’ (खैरर्मोडे शलशखत 
आंबेडकर चशरत्र, खंड ३, पृ. १३-१४). 
 

या संदभात The Poems of Tukaram, Volume I या गं्रथात र्महत्त्वपूणम िकाश टाकण्यात आला 
आहे. 
 

Vithoba’s probably a relic of Buddhist times of Tukas creed is in some ways a far off 
reflection of Buddhism. No one however knew this less than he. (The poems of Tukaram, 
Volume 1, page 4) लेखक J. Nelson Fraser, M. A. Indian Education Deptt. आशण K. B. 
Marathe, published by the Christian Literature Society. 
 

इंशडयन ॲस्न्टके्वरी (भाग दहावा) र्मध्येही पंढरपूर हे स्थान पूवी बौद्धाचें होते, आता प्रहदंूचे झाले, 
असा उल्लेख आहे. (श्रीशवठ्ठल आशण पंढरपूर, लेखक ग. ह. खरे, पृ. १४९) 



 
अनुक्रमणिका 

‘बौद्धपवम’ या गं्रथाचे लेखक श्री. वा. गो. आपटे यानंीही असेच र्मत व्यक्त केले आहे. (पृ. १६७) 
 

डॉ. आंबेडकराचं्या शवचाराचें सर्मथम भाष्ट्यकार िा. र्म. शभ. शचटणीस यानंी या संबधंात शववचेन केले 
आहे. डॉ. आबंेडकराचं्या ‘शरडल्स ऑफ प्रहदुइझर्म’ आशण ‘रेव्होल्यूशन अँड काऊंटर रेव्होल्यूशन इन् एन्शटं 
इंशडया’ या १९४०-४१ साली शलशहल्या गेलेल्या त्या वळेी अिकाशशत असलेल्या गं्रथाचा आधार घेऊन 
यासबंंधी आपले र्मत त्यानंी व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात, “र्मराठी भाषेतून धर्मम सागंणाऱ्या र्मराठी 
साधूसंताचंा छळ िाह्मणाकंडूनच झाला. कारण ते साधूसंत धर्माचाराच्या बाबतीत जनसार्मान्यानंा जोडू 
पाहात होते. ते जातीपेिा भक्तीला, कुळापेिा शीलाला र्महत्त्व देत होते. ते ित्यिात जाशतभेदाचे शनर्मूमलन 
करीत नव्हते, पण त्याची तीव्रता कर्मी करण्याचा त्याचंा ियत्न होता, यात शकंा नाही. बौद्धिातंीचे 
भारतात उरलेसुरले पडसाद त्यानंी आपल्या शशकवणकुीत नीतीवर जो भर शदला आहे, त्यातून उर्मटत 
होते. र्महाराष्ट्रातील या संताचंा शशरोर्मणी ‘ज्ञानेश्वर’ आपल्या गीतेवरील शववचेनात नैशतक गुणाचे शववरण 
करताना पानेच्या पाने खची घालतो. ‘अप्रहसा’ या पदाच्या स्पिीकरणाथम तो ४०० ओव्या शलहून जातो आशण 
ज्या भाष्ट्यकाराला वाट शवचारून तो र्मागम िशर्मत आहे, तो भाष्ट्यकार म्हणजे शकंराचायम, या शब्दाचा अथम 
सागंण्यापशलकडे जात नाही.’ (सार्माशजक लोकशाहीचे िणेते, डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर, ले. र्म. शभ. 
शचटणीस, पृ. ४१). 
 

र्म. शभ. शचटशणसानंी ‘बाबाचें स्र्मरण’ या आपल्या रु्मलाखतीत साधु-संतावंरील बौद्ध शवचाराचं्या 
पगड्याबद्दल बोलताना म्हटले आहे की, “साधू-संत तर र्मार्झ्या र्मते एक िशतध्वनी आहे; जनर्मानसात 
रुजलेल्या बौद्धधर्माचा! ते जो काही गुणाचें, दयेचे र्महत्त्व सागंतात ते कोठून आलेले आहे, तर ते आले आहे 
बुद्धापासून. बाबासाहेबानंी (अप्रहसेचा) जो अथम शदलेला आहे तोच अथम ‘आशण जगाशचया सुखाशच दोसे । 
शरीर वाचा र्मानसे । राहाटणे ते अप्रहसे । रूप जाण ।’ असा ज्ञानेश्वरीत शदला आहे, हा कशाचा पशरणार्म? 
याचा अथम हा की, लोकाचं्यार्मध्ये अप्रहसा हा थोर पारशर्मता गुण आहे; सद् गुण आहे. ही कल्पना रुजलेली 
होती आशण शतचा िशतसाद गीतेतील सद् गुण बरवा, स्स्थतिज्ञाच्या लिणावरील िवचनात ज्ञानेश्वरीत 
आढळून येतो.” (शत्ररत्न गं्रथर्माला, पुणे िकाशशत ‘बाबाचें स्र्मरण’, िा. र्म. शभ. शचटणीस) 
 

साधूसंताचं्या सहाश ेवषांच्या कायानेसुद्धा लोकाचं्या र्मनातील जाशतव्यवस्थेचा पशरणार्म कर्मी होऊ 
शकला नाही. उलट रार्मदासासंारख्या संतानंी तो दृढ करण्याचा ियत्न केला. कर्मी-अशधक िर्माणात 
ज्ञानेश्वर, तुकारार्म, एकनाथादी संतानंी जाशत-व्यवस्थेच्या बाबतीत पारंपशरक भशूर्मकाच घेतल्याचे 
आढळते. तथाशप िाह्मणी वणमवचमस्वाला आशण वदेाचं्या अशधकाराला आव्हान देण्याचे कायम संतानंी केले. 
(‘वदूे ऐसा कृपण नाही ।’ ‘वदेाचा तो अथम आम्हासीच ठावा, येऱ्यानंी वहावा भार फुका ।’) ह्या दृिीने 
वारकरी संिदाय हा उदारर्मतवादी संिदाय होता. आध्यास्त्र्मक िेत्रात का होईना, परंतु सर्मता 
िशतपादण्याचा ियत्न सतंानंी केला होता; तरीही सतंाचं्या कायाचे बशुद्धवादी दृशिकोणातून परखड 
शवश्लेषण करावयास आबंेडकरानंी र्मागेपुढे पाशहले नाही. ते म्हणतात, “संतापंैकी रु्मक्तेश्वर, ज्ञानेश्वर याचंें 
तत्त्वज्ञान र्मला र्मान्य आहे असे नाही; पण र्मला त्याचें जे वाङ र्मय आवडते, ते केवळ भाषेच्या स्वरूपारु्मळे, 
तत्त्वज्ञानारु्मळे नव्हे.’ (साप्ताशहक आशािर्मोद, शद. २१-१-१९४०, रशववार, पृ. ५-६) डॉ. आंबेडकराचं्या 
संतसाशहत्याबद्दलचा हा दृशिकोण र्मराठी साशहत्याच्या दृिीने आशण र्महाराष्ट्रीय संताचं्या कायाच्या 
र्मूल्यर्मापनाच्या दृिीने अत्यतं नवीन आशण शवचारिवण करणारा असा आहे. र्मराठी साशहत्यार्मध्ये या दृिीने 
संताचं्या शवचारकायाचे-साशहत्याचे शवश्लेषण झालेले नाही, असे आढळते. डॉ. आबंेडकराचं्या ‘बशहष्ट्कृत 
भारता’त यासंबधंीचा अशभनव दृशिकोण शर्मळतो. 
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भाग : २ 
 

संताचंी व संत-साशहत्याची सार्माशजक पृष्ठभरू्मी सर्मजावनू घेण्याच्या दृिीने संत कोणकोणत्या 
सर्माजातून जन्र्माला आले हे पाहणे अशतशय र्महत्त्वाचे आहे. ज्ञानेश्वर हे जन्र्माने िाह्मण असले तरी त्यानंा 
िह्मवृदानंी वाळीत टाकले होते. ज्ञानेश्वरानंा ज्येष्ठ असणारे नार्मदेव हे शूद्र-प्रशपी होते. सावता र्माळी, गोरा 
कंुभार, सेना न्हावी, नरहरी सोनार हे संत शूद्र होते तर चोखारे्मळा, शनर्ममळा, सोयराबाई, कर्ममरे्मळा, 
बंकारे्मळा हे र्महार-अशतशदू्र होते. तुकारार्म कुणबी, जनाबाई दासी, कान्होपात्रा वशे्या तर शखे अहंर्मद 
अप्रवध अशा वगेवगेळ्या स्तरातूंन संत आले होते. 
 

ज्ञानेश्वराचं्या अगोदरपासून वारकरी संिदाय अस्स्तत्वात असल्याचे शदसते. (युगे अठ्ठावीस उ भा 
शवटेवरी!) पुंडशलक हे कोळ्याचें दैवत असल्याची धारणा पंढरपुरात आजही अस्स्तत्त्वात आहे. ज्ञानेश्वर हे 
स्वतः नाथ संिदायाचे होते. नाथ सिंदायातील ८४ शसध्द सर्माजाच्या शवशवध स्तरातंील आहेत. र्मीनपा हा 
र्मछआ म्हणजे कोळी, लुईपा हा र्मासे पकडणारा, चर्माशरपा हा चर्ममकार, तंशतपा हा कोिी त्याचबरोबर 
खङ गपा, थगनपा, छत्रपा, राहुलपा, धोकरीपा, चेलुकपा, शनगुणपा, शभखनपा, कलकलपा, छहुशलपा, 
सवमभिपा, पुतुशलपा इत्यादी शसध्द हे कायस्थ, िशत्रय, िाह्मण, धोबी, वशणक, लोहार, प्रशपी, वैश्य इत्यादी 
शवशवध जाशतजर्मातीचे आहेत. लक्ष्र्मीकरा, र्मशणभद्रा, रे्मखलपा, कनखलपा इत्यादी शसध्द शस्त्रयाचंाही 
त्यार्मध्ये सर्मावशे आहे. नाथपंथाचे सािंदाशयक स्वरूप शसद्ध करणारे गोरिनाथ हे िथर्म वज्रयानी साधक 
होते. वज्रयानी व सहजयानी शसध्दानंा पुढे नाथ शसध्द म्हणून ओळखले जाऊ लागले, सरहपाद हे पशहले 
शसध्दपुरुष होत. 
 

गौतर्मबुध्दाच्या शनवाणानंतर बौध्दधम्र्मात र्महायान, हीनयान, वज्रयान, सहजयान असे अनेक 
उपपंथ शनर्माण झाले. नाथपंथाच्या उगर्माची बीजे वज्रयानात शोधता शोधता त्याचंा पशहला र्मानवी गुरू 
ऐशतहाशसक दृिीने सरहपाद असल्याचे शदसून येईल. सरहपादाचंी परंपरा पुढीलिर्माणे आहे : 
 

सरहपाद/शबरपाद/लुईपा/शवरुपा/दाशरकपा/घंटापा/र्मत्सेंद्रनाथ/गोरिनाथ/गशहनीनाथ/शनवृत्ती
नाथ/ज्ञानेश्वर अशी ही शशष्ट्यपरंपरा होय. नाथ हे बुध्दाचेच एक नाव आहे. र्मत्स्येंद्रनाथ आशण गोरखनाथ 
याचं्यावर बौध्द र्मताचा िभाव असल्याचे शदसते. गोरिनाथ वज्रयानी साधक होते. वारकरी 
संिदायािर्माणेच र्महानुभाव पंथावरही नाथपंथाचा िभाव असल्याचे शदसते. 
 

संताचं्या िेरणा १) ज्ञान सर्माजाच्या खालच्या स्तरापयंत पोहोचशवणे, २) लोकभाषेत हे ज्ञान 
पोहोचशवणे, ३) सर्माजाच्या सवम स्तरानंा (खालच्या स्तरानंा) संघात सार्मावून घेणे या आहेत. या िेरणा 
बौध्द धर्माशी शनगशडत आहेत. वारकरी पंथाचा भगवा झेंडा जो र्मराठा राज्याने स्वीकारला तो बुध्दाचाच 
होय. भगवा रंग हा शभिूंच्या वस्त्राचंा रंग आहे. भगवान हे बुध्दाचेच नाव होय. 
 

(पुराणकथा आशण वास्तवता, ले. दार्मोदर धर्मानंद कोसबंी, पृष्ठ ४१) 
 

पंढरीचा पाडुंरंग हा बुध्दच आहे अशी संताचीही धारणा होती. त्यारु्मळे नार्मदेव, एकनाथ, तुकारार्म, 
जनाबाई, संतचशरत्रकार र्मशहपती यानंी शवठ्ठलाला बुध्दरूपात पाशहले. 
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संत तुकारार्म र्महाराज म्हणतात, बौध्द अवतार र्माशझया अट्टिा । र्मौन्य रु्मखे शनष्ठा धशरयेली ।, 
एकनाथ र्महाराज म्हणतात, नववा बसेै स्स्थररूप । तया नार्म बौध्दरूप । सतं तयादारी । शतष्ठताती शनरंतरी । 
(अभगं २५६०) 
 

बौध्द अवतार होऊन । शवटे सर्मचरण ठेवनू । पुंडशलक शदवटा पाहून । तयाचे िारी गोंधळ र्माशंडला । 
बया दार लाव । बौध्दाई बया दार लाव । (३९११) 
 

बोधूनी सकळही लोका । बोधे नेले शत्रशवध तापवो । बौध्द रूपे नादंसी । बोलेशवना बोलणे एक वो । 
साधक बाधक जेथे एकपणेशच बोधशवसी वो । उदो म्हणा उदो । बोधाई र्माऊलीचा हो । (३९२०) (साखरेकृत 
सकलसंतगाथेतील एकनाथाचं्या ओव्या) 
 

तोशच बौध्दरूपे जाण । पुढा ंधरील दृढ र्मौन । तेव्हा कर्माकर्मम शववचंना । सवमथा जाण कळेना । तो 
तटस्थपणे सदा । िवतमवील र्महावादा । तेणे शदशर्मसे सदा । वाढवील र्मदा र्महार्मोहाते । (एकनाथी भागवत ४ 
: २७२-२७४-२७७) 
 

होऊशनया कृष्ट्ण कंस वशधयेला । आता बुध्द झाला सखा र्माझा । (जनाबाई-३४४) 
गोकुळ अवतारू । सोळा ंसहस्त्रावंरू । आपण योगेश्वरू । बौध्दरूपी । (१०५३) 

 
व्रतभगंासाठी बौध्द अवतार । झाला शदगंबर अवनीये । (१०९६) ऐसा किी होऊनी बौध्द राशहलासी 

। (१०९८) 
 

र्मध्ये झाले र्मौन देव शनजे ध्यानी । बौध्द ते म्हणोनी नावरेूप (संत नार्मदेव - २१०५) आशण कशलयुगी 
ित्यिा ंपाषाण रूपी । बौध्दरूपे असता श्रीपती । जनासंी दाखवनूी नाना िशचती । वाढशवली कीती संताचंी । 
(भक्तशवजय-५७-९०) र्मशहपतीबुवा ताहाराबादकर (आडनाव काबंळे) कशलयुगार्माजे साचार । असत्य 
भाषण झाले फार । यास्तव बौध्द अवतार । देव े सत्वर घेतला । (सतंशवजय अध्याय १०. र्मशहपतीबुवा 
ताहाराबादकर (काबंळे) 
 

कृष्ट्णावतारी सरल्यावर बौध्द होतो । संिाप्त काळ कशलच्या खरवत्सशरतो । आशश्वन शुध्द दशर्मी । 
रशववार देखा । तैई शुक्ल योग असता । घटी षड् शवशाखा । (वार्मन पशंडत) 
 

सर्मथमशशष्ट्य शदनकरस्वार्मी तीसगावकरानंी आपल्या ‘स्वानुभव शदनकर’ या गं्रथात ‘पाडुंरंग 
र्माहात्म्य’ साशंगतले आहे. यात पुंडशलकाचा उल्लखे ‘पुंडशरक’ असा सवमत्र आहे. ‘पुडंशरक’ म्हणजे पाढंरे 
कर्मळ (पाली) ‘सद्धधर्मम पुंडशरक’ हा र्महायान पंथाचा िरु्मख गं्रथ होय. शदनकरस्वार्मी म्हणतात, कशळचा 
िातुभमव देखोनी । बौध्दावतार घेईजे उगेपणी । (स्वानुभव शदनकर १२·२ १) 
 

कशळचा िातुभमव देखोनी । बुस्ध्दयोगे आवडे उगेपणी । 
बौध्दावताराशचया आयणी । अशसजे सुखे । (स्वानुभव शदनकर ९-१-११) 
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लोक देखोनी उन्र्मत्त । दारानंी आसक्त । न बोले बौध्दरूप । ठेशवले जघनी हात ॥ ........धर्मम 
लोपला । अधर्मम जाहला । हे तू न पाहसी । या लागे बौध्दरूपे पंढरी नादंसी ॥ (एकनाथ) 
 

“तुकारार्मानंा गीतेचा पशरचय ‘ज्ञानेश्वरी’र्माफम त झालेला होता, परंतु त्यानंी इंद्रायणी आशण पवना 
नदीच्या संगर्माजवळील (बौध्दकालीन आशण नैसर्तगक) गुहातं बसून देव आशण तत्कालीन सर्माज याचंा 
शवचार करताना शवष्ट्णचूी उपासना करण्याचा आपला स्वतंत्र र्मागम चोखाळला” (‘पुराणकथा आशण 
वास्तवता’ : दार्मोदर धर्मानंद कोसंबी, पृ. १७) 
 

“तुकारार्माने जेथे तपश्चया केली होती (ती भडंारा टेकडी ही सुध्दा सूक्ष्र्माश्र्माचें चागंले शठकाण 
आहे.) तेथे बुध्द लेणी आशण स्तूपही आहेत.... तुकारार्म आशण त्याचे खास दैवत शवठोबा यानंी तत्पूवी 
असलेल्या देवाचंी हकालपट्टी केली आहे” (उक्त पृ. १२५) 
 

रे्मरूतंत्रात म्हटले आहे, वार्मर्मागमरत िाह्मण, कंुडक, जाशतभ्रि वैशदक संस्कारहीन, चुकीने म्लें छ 
झालेले, गोलक, कायस्थ इत्यादीजन बदु्धरूपाने अवतरलेल्या शवष्ट्णूचा आश्रय करून भक्ती आशण रु्मक्ती 
िाप्त करतात. 
 

वार्मर्मागमरताः शविाः कुण्डका जाशतशवच्युताः । 
हीना वैशदकसंस्कारैः िर्मादान् म्लें च्छतागंताः ॥ 
गोलकाश्च तथा जात्या कायस्थाद्य एव च । 
बुदं्ध शवष्ट्णुं सर्माशश्रत्य भस्क्त रु्मस्क्त ियास्न्त ते ॥ 

—रे्मरूतंत्र 
 

शवष्ट्णुपुराणात त्याला रंु्मशडत आशण नग्न म्हटले आहे. ‘र्माया-र्मोह’ हे त्याचे खास शवशषेण; कारण 
तो आपल्या र्मायेने दैत्यानंा र्मोशहत करणारा आहे. त्यानेच शदगंबर बनून जीव धर्माचा आदेश केला. अन् 
रक्ताबंर बनून बौद्ध धर्माचा उपदेश केला. चावाकासारख्या पाखंड र्मताचाही िवतमकही तोच आहे, असे 
वणमन आढळते. 
 

शचत्र आशण शशल्प या र्माध्यर्मातून शवठ्ठल हा बुद्ध असल्याची धारणा िकट झाली आहे. 
दीघमकाळपयंत पचंागंाचं्या रु्मखपृष्ठावर दशावताराचे शचत्र छापत. या शचत्रात नवव्या अवताराचे स्थानी 
शवठ्ठलाचे शचत्र छापलेले असते. या शचत्रावर बुद्ध असे नावही आढळते. 
 

दशावतारात बदु्धाच्या जागी शवठ्ठल असलेली दोन शशल्पे आढळतात. १. तासगाव येथे 
गणेशरं्मशदराच्या गोपुरावर आढळते. २. कोल्हापूरच्या र्महालक्ष्र्मी र्मशंदराच्या िाकारातील एका ओवरीत 
आढळते. 
 

शवठ्ठलाच्या बौद्धत्त्वाचे पुराव े : १. पंढरपूर येथील शवठ्ठल र्मंशदराच्या सभार्मंडपात दगडी खाबंावर 
ध्यानस्थ बदु्धाच्या कोरीव र्मूती आढळतात. २. शवठ्ठलाचा इशतहास कोठेच शदसत नाही. रार्माचा रार्मायणात, 
श्रीकृष्ट्णाचा भागवत पुराणात प्रकवा र्महाभारतात; र्मग शवठ्ठलाचाच इशतहास का आढळत नाही? ३. शवठ्ठल 
र्मूती एकटीच का? शजेारी कोणीच स्त्री नसून तो एकटाच शवटेवर उभा आहे. रुस्क्र्मणीची (?) र्मूती 
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शवठ्ठलाचे शजेारी नसून दुसऱ्या खोलीत आहे. संन्याशाचे (श्रर्मण) शजेारी स्त्री असणे असंभवनीय होय. 
शवठ्ठल हा एकटाच असल्याने बुद्ध असणे संभवनीय आहे. ५. शवठ्ठलाचा हात कर्मरेवर, हातात शस्त्र नाही. 
(र्मूळ र्मूतीत हातात कर्मळ असाव)े ६. र्मूतीचे सूक्ष्र्म अवलोकन केले तर तीत बुद्धत्वाच्या खुणा शदसतात. 
शवठ्ठलाचे कानसुध्दा बदु्धासारखे लाबं शदसतात. शवठ्ठल शपताबंरधारी आहे. बौद्ध िर्मणाचंी वसे्त्र ‘पीत’ 
असतात. ७. वारकरी (र्मूळ शब्द वारीकरी) ह्या सिंदायात िवशे करतो तेव्हा त्याला (तुळशीची र्माळ 
घालताना) शपथ घ्यावी लागते. ही शपथ म्हणजे बुद्धाचे पंचशील (सदाचरणाचे पाच शनयर्म) होय. १. र्मी 
िाण्याची प्रहसा करणार नाही. २. र्मी चोरी करणार नाही. ३. र्मी व्यशभचार करणार नाही. ४. र्मी खोटे 
बोलणार नाही. ५. र्मी अपेयपान करणार नाही, हे ते पाच शनयर्म होत. पंढरीच्या वारीला शनदान 
पंढरपुरापुरते स्पशृ्य-अस्पृश्य भेद शवसरून एकत्र गोळा होतात. चातुर्मासात वारी हे वैशदक संिदायािर्माणे 
अयोग्य होय. बुद्ध हा जाशतव्यवस्थेशवरुध्द होता. जाशतव्यवस्था व अस्पशृ्यताशवरोध हे बौद्धधर्माचे एक 
र्महत्त्वाचे वैशशष्ट्य आहे. 
 

पंढरपूरचा शवठ्ठल हा बुद्धच आहे, अशी र्महाराष्ट्रात परंपरा आहे. शवठ्ठल शब्दाची व्युत्पत्ती 
पुढीलिर्माणे होय. शवट् + ठल. शवट हा शब्द र्मराठी तर ठल हा पाली शब्द आहे. ठ ल या पाली शब्दाचा 
अथम स्थळ असा आहे. शवट आहे स्थळ ज्याचे तो शवठ्ठल. अशोकाने बुद्धाची ८४ हजार देवळे बाधंली, 
त्यापैकीच हे एक र्मंशदर असाव.े सुिशसध्द पाश्चात्त्य पंशडत जॉन शवल्सन यानंी आपल्या “Memoior of the 
Cave Temple” या गं्रथात हे र्मंशदर बौद्ध र्मशंदर असल्याचे म्हटले आहे. (धर्ममपद, अ. रा. कुळकणी या 
गं्रथाचे पशरशशि पाहणे). 
 

कोणतीही गोि पूणमतः कधीच नि होत नाही, शतचे पशरवतमन होते, हा शवज्ञानाचा शसध्दान्त आहे. 
बौध्दधर्मम या देशार्मध्ये अकराव्या-बाराव्या शतकापयंत अस्स्तत्वात होता, तर र्मग तो एकाएकी कसा नाहीसा 
झाला? तसे झाले नाही. तो अवशषे रूपाने शशल्लक राशहला. त्याचे एक रूप म्हणजे वारकरी संिदाय होय. 
जनर्मानसातील बौद्धधर्मम वारकरी संिदायाच्या रूपाने शशल्लक उरला. त्यातच वारकरी संिदायातील 
उदारर्मतवादाची बीजे आहेत. भक्तीच्या िेत्रात सतंानंी भेदाभेद नाकारला. (भक्ती गा एथ सरे । जाशत 
अिर्माण । (ज्ञानेश्वरी) िाह्मण्यावर हल्ला करण्याचे कायमही काही िर्माणात सतंानंी केले. उदा. बरा कुणब े
केलो । नाशहतरी दंभे असतो रे्मलो । ‘अभक्त िाह्मण जळो त्याचे तोंड । काय त्याते राडं िसशवले ।’ 

-तुकारार्म 
 

संतानंी वदेानंाही शवरोध केल्याचे आढळते. उदा. वदूे ऐसा कृपणू नाही । -ज्ञानेश्वर. वदेाचंा तो अथम 
आम्हाशंीच ठावा । येरानंी वहावा भार र्माथा । असे तुकारार्मानंी म्हटले आहे. शदू्रानंा वदे वाचण्याची बदंी 
होती. त्या संदभात तुकारार्म म्हणतो, वदे आम्हावरी रुसोशनया गेला । आम्ही त्याच्या ‘बा’ला धशरले कंठी । -
ज्ञानेश्वरीत अप्रहसेचे वणमन करण्यासाठी ज्ञानेश्वरानंी चारश े ओव्या खचम केल्या आहेत. शकंराचायम फक्त 
अप्रहसा याचा अथम प्रहसा न करणे एवढे सागंून पुढे जातात. गीता वस्तुतः प्रहसेच्या सर्मथमनाथम जन्र्माला आली 
आहे. हा गं्रथ बुद्धोत्तरकालीन असून चातुवमण्याचा जाहीरनार्मा होय. (Joint Manifesto of Chatur 
Varnaya- Dr. Babasaheb Ambedkar) गीता ही बुध्दोत्तरकालीन असल्यारु्मळे अनेक बौद्ध संज्ञा शतच्यात 
आढळतात. उदा. िह्मशनवाण, पुरुषोत्तर्म इत्यादी. 
 

भक्तीच्या िेत्रात सतंानंी सर्मता िशतपाशदलेली असली तरी ऐशहक सर्मतेच्या िेत्रात सतंाचंी भशूर्मका 
िशतगार्मी होती. ‘भजनात एकी आशण भोजनात बेकी’ हा शवसंगत व्यवहार संतानंी अवलंशबला. आध्यास्त्र्मक 
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िेत्रात सर्मता िशतपादून ते गप्प राशहले असले तरी चालले असते. परंतु व्यवहारात-ऐशहक जीवनात त्यानंी 
जाशतव्यवस्थेचे सर्मथमन केले, एवढेच नव्हे तर पुरस्कार केला. पैठणच्या िाह्मणाकंडून शुध्दीपत्र आणा असा 
आदेश आळंदीच्या िाह्मणानंी शदल्यानंतर आपली भूशर्मका सर्मथमपणाने र्माडंताना शनवतृ्तीनाथ ज्ञानेश्वरानंा 
म्हणतात, नाशह जाती कुळ वणम अशधकार । िेत्री, वैश्य, शूद्र, शिज नव्हे!... ते आम्ही अशवनाशी अव्यक्त 
जुनाट । शनजबोधे इि स्वरूप र्माझे ।... शनवृत्ती म्हणतसे ऐक ज्ञानेश्वरा । र्माझी परंपरा ऐसी आहे । ज्ञानेश्वर 
र्मात्र शनवृत्तीनाथाचं्या या र्मताशी सहर्मत होत नाहीत, स्वधर्मम अशधकार जाशतपरत्व े भेद । उशचत ते शुद्ध 
ज्याचे तया । म्हणोशनया सतंी अवश्य आचराव े। जना दाखवाव ेवतोशनया । कुळीचा कुळधर्मम अवश्य पाळावा । 
सवमथा न करावा अनाचार । ित्यवाय आहे अशास्त्री चालता । पावन अवस्था जशर झाली । ज्ञानदेव म्हणे 
ऐकाजी शनवृत्ती । बोलीली पद्धती धर्ममशास्त्री । लोकससं्था सवमस्वी रिणीय आहे असे सागंून ज्ञानेश्वरानंी 
जाशतव्यवस्थेचे सर्मथमन केले आहे. 
 

भक्ती गा एथ सरे । जाशत अिर्माण । ज्ञानेश्वरी ९-४४८ असे म्हणणाऱ्या ज्ञानेश्वराचंी उडी 
िाह्मण्याच्या कंुपणाबाहेर गेली नाही. चातुवमण्यम नाकारणाऱ्या नाथ संिदायाची गुरू-परंपरा असताना व 
शनवृत्तीनाथानंी िाह्मणवगात जाण्याची अशनच्छा व्यक्त केली असतानासुध्दा ज्ञानेश्वरानंी िाह्मण होण्यासाठी 
ियत्न केले. ही त्याची र्मयादा होय. 
 

अध्यात्र्मज्ञान र्मराठी भाषेत आणण्याचे कायम ज्ञानेश्वराचं्या अगोदर र्महानुभावानंी सुरू केले होते. 
नाथसंिदायानेही ते कायम बौद्धापंासून िेरणा घेऊन सुरू केले. संतानंी जाशतव्यवस्थेचे सर्मथमन करणारे 
अनेक श्लोक व अभगं शलशहले आहेत. उदा. अशभर्मान न संडी । स्वजातीचा । ज्ञानेश्वरी १२-११५ 
 

साघैं शदू्र गृही आघवी । जरै पक्वाने्न आशथशत बरवी । शतथे शिजे केवी सेवावी । दुबमला जऱ्है । 
ज्ञानेश्वरी ३-२१६. 
 

तैसे वणाश्रर्म वश े। जे करणे आले असे । गोरेया आंगा जैसे । गोरेपण । ज्ञानेश्वरी, १८-८३३. 
भेटशलया नारी । चोखी अथवा र्माहारी । ज्ञाने. १३-४७८ 
(उच्चवणीय स्त्रीच्या अगदी उलट अथी हीन म्हणून र्महार स्त्रीचा उल्लेख आहे.) 
काशय शिजू अत्यजूं घृिी । अत्यंजू नोहे । -ज्ञानेश्वरी १७-५१ 

 
तुम्हा ंवणम शवशषे बसे । आम्ही यज्ञ ूस्वधर्मूम शवशहला असे । एयाते उपासा र्मग आपसेै । कार्मपुरती । 

ज्ञानेश्वरी-३-८८. 
 

अथम : तुम्हाला तुर्मच्या वणमपरत्व े उशचत असा ‘स्वधर्मम’ नावाचा यज्ञ नेर्मस्त केला आहे. त्याची 
उपासना करा. म्हणजे तुर्मच्या सवम इच्छा आपोआपच पूणम होतील. 
 

अत्यूं राशणव ेबैसला । का आरे धारणू शगशळला । तैसा गवे फुगला । देखसी जो । १३-७२३. अत्यजं 
राज्यावर बैसला प्रकवा अजगराने खाबं शगळला म्हणजे ते जसे फुगतात, तसाच अज्ञानी र्माणसू गवाने 
फुगलेला आढळतो. 
 

जैसे शिजू षट् करे्म करी । शूद्र तेयाते नर्मस्कारी । प्रक दोघा सरोभरी । शनफजे यागू । १६-९५. 
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वदेशास्त्रोक्त पध्दतीने षट् करे्म करणारा िाह्मण आशण त्या िाह्मणाची पाद्यपूजा करणारा शूद्र हे 
दोघेही आपापल्या या आचार-पालनाने सारखाच याग सपंाशदतात. 
 

अंत्यज शब्द दाता बरवा । पशरतो नेऊशन काय करावा । िाह्मणा संशनध पूजावा । हे तो न घडे शक॥ 
दासबोध ५-१-१६. 
 

एकनाथ : अत्यजंाचा शवटाळ ज्यासंी । गंगास्नाने शुध्दत्व त्यांसी । ते गंगास्नान अत्यंजासी । 
शुध्दत्वास अनुपयोगी ॥ एकनाथी भागवत, अध्याय २८, ओवी १९१. 
 

संतश्रेष्ठ तुकारार्म र्महाराज म्हणतात, जशर तो िाह्मण झाला कर्ममभ्रि । तुका म्हणे श्रेष्ठ शतही लोकीं । 
तुकारार्म गाथा ३०४९ 
 

नार्म न घे हे ज्याची वाचा । तो लेक दो बापाचा । नार्म न हे ज्याचे तोंड । तेशच चर्ममकाचे कंुड । तुका 
म्हणे त्याचे शदवसी । राडं गेली र्महारापाशीं । ......झशवजे र्महारे । त्याची व्याली पोरे ॥ अशा रीतीचे उल्लेख 
तुकारार्माच्या अभगंातही आढळतात. 
 

संतानंी भक्तीच्या िेत्रात सर्मता िशतपाशदलेली असली तरी व्यवहारात र्मात्र शवषर्मता िशतपाशदली; 
नव्हे, शतचा पुरस्कार केला याची ही ढळढळीत उदाहरणे होत. 
 

या सवम बाबीं ध्यानात घेऊन संत आशण सर्मता या संदभात शवचार व्हावयास हवा. 
 

िेत बाहेर घाशलजे । का अत्यजूं संभाषण त्याशजजे । हे असो हाते िाशळजे । कश्र्मळाते । िेताला स्पशम 
करू नये, परंतु त्यास बाहेर काढण्याकरता जसा स्पशम करावा लागतो; अथवा अत्यजंाशी बोलू नये । परंतु 
अत्यजंाचा त्याग करण्याकरता ‘दूर हो’ म्हणून बोलाव ेलागते. शवष्ठलेा हात लाव ूनये, परंतु शौचाचे वळेी 
हाताने र्मळाला धुतले पाशहजे. 
 

ज्ञानेश्वरासंारख्या र्महान संताने अस्पशृ्याचंा उल्लखे शवष्ठेशी, शौचर्मळाशी संबशंधत असा केला आहे, 
हे ध्यानी धराव.े 
 

रार्मदासानंी जाशतव्यवस्था, वणाश्रर्म धर्मम व िाह्मण्य याचंा कर्ममठपणे पुरस्कार केला आहे असे 
आढळते. ते म्हणतात, गुरू तो सकळाशंी िाह्मण । जऱ्ही तो झाला शियाहीन । तरी तयासंीच शरण । अनन्य 
भाव े असाव े ॥... िाह्मण वदेर्मूर्ततर्मंत । िाह्मण तोशच भगवतं । पूणम होती र्मनोरथ । शविवाक्ये करूनी ॥ 
दासबोध, ५-१-६,१०,१२,१३. 
 

हे सवम संदभम ध्यानात घेतले म्हणजे संताच्या संबधंातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या र्मताचंी 
साथमकता आपल्या ध्यानात येईल. 
 

♦♦ 
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२८. एकनाथी भागवत : सतं एकनाथ 
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२९. नाथ संिदाय : हजारीिसाद शिवदेी 
३०. बौध्द पवम : वा. गो. आपटे 
३१. र्मराठी संत साशहत्यावर बौध्द धर्माचा िभाव - डॉ. भाऊ लोखंडे 
 

⬤⬤ 
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राम बसाखेते्र : कायद्याचे पदवीधर, ‘भावगंधा’ आशण ‘सडक लाल रु्मरूर्माची’ हे दोन कशवतासगं्रह िशसध्द. ‘र्मातीचे आकाश’ हे आत्र्मचशरत्र 
िकाशनाच्या र्मागावर, शनवृत्तीपयंत सतत कार्मगाराशंी सबंंध. सहकार्मगार आयुक्त म्हणून सेवाशनवृत्त. र्महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे भतूपूवम 
सदस्य. अशखल भारतीय दशलत साशहत्य अकादर्मीच्या र्महाराष्ट्र राज्याचे अध्यि, र्महाराष्ट्र राज्य पुरस्कारीत (सडक लाल रु्मरूर्माची) तथा डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार (दशलत वाङ र्मय शनर्तर्मती) 
 
३९ 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरािेंं कामगारणवर्यक धोरि-एक बोध 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
भा रतरत्न डॉ. बाबासाहेबाचं्या जन्र्मशताब्दी वषात अनेक शदग्गजानंी बाबासाहेबाचं्या शवशवध व्यस्क्तर्मत्त्वावर 
आपापले शवचार सर्मथमपणे िकट केले आहेत. पण बाबासाहेबानंी श्रशर्मकाचं्या उद्धारासाठी आपल्या हयातीत 
केवढा र्मोठा लढा शदला, संघषम केला, कार्मगार कायद्यात तरतुदी केल्या, कार्मगारशवरोधी कायद्यात 
सुधारणा घडवनू आणल्या व सवम कार्मगारवगाला न्याय शर्मळवनू शदला. त्यानंा भारतीय कार्मगार 
चळवळीला एक नवी शदशा शदली व भारतीय कार्मगार िेत्रात एक नव ेपवम शनर्माण केले. 
 

डॉ. बाबासाहेबाचं्या जीवनकायाचा, त्याचं्या तत्त्वज्ञानाचा, शवचाराचंा आशण व्यस्क्तर्मत्त्वाचा 
सूक्ष्र्मपणाने आढावा घेत असताना, एक गोि िारु्मख्याने लिात येते ती ही की, शोशषत, पीशडत सर्माजापैकी 
केवळ दशलत, पददशलत यानंाच र्माणसाचे जीवन जगण्याला, आपल्या उराशी कवटाळून उभारी शदली असे 
नसून, कार्मगार, साधा श्रशर्मक हाही शततकाच शोशषत, पीशडत, गुलार्मशगरीत, दाशरद्र्यात, भाडंवलदाराच्या 
वठेशबगारीत शखतपत पडलेला उपेशित, असंघशटत, दुलम शित असाहाय्य सर्माज आहे; हे जाणून त्यानंा 
भाडंवलदाराचं्या, र्मस्तवाल कारखानदाराचं्या दास्यश्रृखंलेतून रु्मक्त करून त्याचें जीवन सुसह्य आशण 
सुकर केले. त्यारु्मळेच ‘भारतीय कार्मगार’ बाबासाहेबानंा ‘र्मशसहा’ सर्मजतो. 
 

‘कार्मगारासंाठी’ शवशषेतः दुबमल, असंघशटत शवखुरलेल्या दशलत कार्मगारावंर, त्याचं्या नोकरी 
काळात होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे कार्म, त्या वळेच्या इंग्रज व भाडंवलधार्तजण्या कार्मगार 
संघटनानंी पद्धतशीरपणे नाकारले होते. ह्या सवम बाबींची चीड बाबासाहेबानंा होती. म्हणून त्यानंी, केवळ 
दुलम शित दशलत कार्मगारानंाच नव्हे तर इतर सर्माजातील दुबमल कार्मगाराचं्या अन्यायाला वाचा 
फोडण्यासाठी, एक शवशाल दृशिकोण घेऊन १९३६ च्या ऑगस्ट र्मशहन्यात ‘स्वतंत्र र्मजूर पिा’ची स्थापना 
केली. 
 
डॉ. बाबासाहेबािेंं कामगारणवर्यक धोरि 
 

ते स्वतंत्र र्मजूर पिाचे अध्यि होते, त्यावळेी त्यानंी केवळ दशलत सर्माजातील कार्मगारासंाठीच 
नव्हे तर, लहान शतेकरी, शतेर्मजूर, शकरकोळ उदीर्म, कायस्थ, इतर जातीतील शोशषत स्त्री-पुरुष 
कार्मगारासंाठी ज्या र्मागण्या केल्या, त्यावरूनच त्याचें कार्मगारशवषयक धोरण उपकारक ठरत नाही, तर ते 
(र्मजूरर्मंत्री) कार्मगार सभासद आशण तदनंतर कायदेर्मंत्री असताना कार्मगारासंाठी जे पोषक कायदे केले; 
कार्मगार कायद्यात, कार्मगार कल्याणशवषयक सुधारणा घडवनू आणल्या त्यावरूनही, ते स्पि होते. 
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स्वतंत्र मरू्र पक्षािें अध्यक्ष 
 

१९३६ ला स्वतंत्र र्मजूर पिाचा उदे्दश आशण धोरण ठरशवताना बाबासाहेबानंी खालील गोिींवर 
शवशषे भर शदला. 
 

१) कार्मगाराचं्या र्मजुरीची शकर्मान र्मयादा ठरवनू देणे. 
२)  कार्माचे तास कर्मी करणे. 
३) शगरण्या व कारखान्यातंील कार्मगाराचं्या नोकरीची शाश्वती, बढती यासंबधंी थेट 

कायदेशीर तरतूद करणे. 
४) कार्माचे योग्य वतेन. 
५) भरपगारी रजा, आजारी रजा, वृद्धत्वाचे पेन्शन, अपघाती नुकसान भरपाई. 
६) कार्मगारासंाठी स्वस्त घरे. 
७) त्याचं्या आरोग्याची काळजी घेणे. 
८) कार्मगाराचं्या बालकासंाठी शशिणाची सोय करणे. 

 
अशी तरतूद कार्मगार कायद्यात झाली पाशहजे या र्मागण्यावंर त्यानंी जोर शदला. 

 
‘गशरबाचंा पि गशरबानंीच चालशवला पाशहजे’ अशी डॉ. बाबासाहेबाचंी धारणा होती. स्वतंत्र र्मजूर 

पिात कायस्थ, बहुजन सर्माज, दुबमल र्मराठी वगम वगैरे जातींचाही सर्मावशे होता. 
 

इ.स. १९३८ साली डॉ. बाबासाहेबानंी स्वतंत्र र्मजूर पिाचे धोरण अशधक स्पिपणे जाहीर केले 
होते. प्रहदवी स्वराज्य िाप्तीसाठी या पिाचा पूणम पाप्रठबा आहे असे डॉ. बाबासाहेबानंी घोशषत केले होते. 
यावरूनही ते एक स्वातंत्र्य सेनानी आशण थोर देशभक्त होते हे स्पि होते. 
 

स्वतंत्र र्मजूर पिाचे धोरण व्यापक होते. हा पि एका जातीसाठी प्रकवा धर्मासाठी लढत नव्हता. 
देशातील एकंदर श्रर्मजीवी जनतेच्या सार्माशजक, आर्तथक व राजकीय हक्काचं्या लढ्यासाठी स्थापन झाला 
होता. या पिाची बाधंणी शवशषेतः खालील र्मागण्यासंाठी करण्यात आली :- 
 

(अ) शतेर्मजुराचंी )ठलव्याचंी (शकर्मान र्मजुरी ठरशवणे.  
(ब) औद्योशगक कार्मगारानंा पुरेसा पगार, पगारी सुया. 
(क) कार्मगार संघटना   /िशतशनधींना र्मालकाकंडून र्मान्यता.  
(ड) वषातून सतत २४० शदवस कार्म करणाऱ्या हंगार्मी अगर अस्थायी कार्मगारानंा कायर्म 

करणे. 
(इ) त्यानंा केवळ ८ तासाचेंच कार्म देणे. 
(फ) नोकरीची व अपघाताची र्मालकाकडून नुकसान भरपाई शर्मळणे. 

 
शदनाकं ७ एशिल, १९४२ ला Joint Labour Conference, (जॉईन्ट लेबर कॉन्फरन्स) शदल्लीला 

भरली. त्यावळेी डॉ. बाबासाहेबानंी र्मजूर शहतसंबधंीच्या कायद्यात एकवाक्यता असणे जरूरीचे आहे असे 
शवचार िकट केले. 
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The Need for Uniformity in Labour Legislations या पशरषदेत िथर्मतःच खालील र्महत्त्वाच्या 
रु्मद्यावंर शनणमय घेण्यात आला. 
 

१) कार्मगार कायद्याचें एकत्रीकरण. 
२) औद्योशगक शववाद अशधशनयर्मात सरे्मट घडवनू आणण्याची यंत्रणा शनर्माण करणे. 
३) देशाच्या र्महत्त्वाच्या बाबींवर कार्मगार आशण र्मालक याचं्याशी वाटाघाटीसाठी तरतूद 

करणे. 
 

ज्या शठकाणी र्मालक आशण कार्मगारातं करार घडून आला नसेल, त्या शठकाणी Defence of India 
Rule 81-A च्या तरतुदीिर्माणे औद्योशगक कलहाचा शनवाळा लावण्यासाठी न्यायव्यवस्था शनर्माण करण्यात 
आली. त्यारु्मळे औद्योशगक कलहाच्या संबशंधत िकरणाची बऱ्याच िर्माणात घट झाली. र्मनुष्ट्य शदवसाचे 
(बळ) िर्माण कर्मी झाले. 
 

डॉ. बाबासाहेबाचं्या कार्मगारशवषयक धोरणारु्मळे शत्रपिीय स्थाशनक सशर्मतीची स्थापना झाली. 
त्यात शासनाचे, र्मालकाचें व कार्मगाराचें शर्मळून २० सदस्य होते. डॉ. बाबासाहेब ह्या र्मध्यवती स्थाशनक 
सशर्मतीचे अध्यि होते आशण व्ही. व्ही. शगरी, A.I.T.U.C. चे त्यावळेचे अध्यि कार्मगाराचें िशतशनधी म्हणनू 
शनयुक्त झाले होते. 
 
कामगारानंा न्याय देण्यासाठी बाबासाहेबानंी प्रखर लढा णदला 
 

कम्युशनस्ट पि हाच केवळ कार्मगाराचं्या शहतासाठी लढतो, हा सवमसार्मान्याचंा सर्मज सकृद्दशमनी 
जरी खरा वाटत असला तरी बाबासाहेबानंा कम्युशनस्टाचंी कार्मगारकल्याणशवषयकची धोरणे ढोंगीपणाची 
वाटत होती. कम्युशनस्ट हे आपल्या राजकीय ध्येयशसद्धीसाठी कार्मगारानंा राबवीत असतात असे त्याचें ठार्म 
र्मत होते. म्हणून कार्मगारानंा या राजकीय सापळ्यातून रु्मक्त कराव ेआशण राजकारणशवरशहत एक स्वतंत्र 
अभेद्य संघटना बाधूंन त्याचं्या शहतासाठी चळवळ उभारणे अगत्याचे आहे, असे कळकळीचे आवाहन डॉ. 
बाबासाहेबानंी सवम र्मजूरवगाला केले होते. त्याच ध्येयपूतीसाठी ‘स्वतंत्र र्मजूर पि’ शनकराने लढत आहे 
असे ित्येक शठकाणी आपल्या भाषणात ते नर्मूद करीत होते. लोकाचंी र्मने वळत होते. या संघटनेची ताकद 
शदवसेंशदवस वाढत होती. ही संघटना दशलतावंर होणाऱ्या अन्यायाचा िशतकार करून त्यानंा सार्माशजक 
न्याय देण्याच्या कार्मी उपयुक्त ठरली. या संघटनेचे सवम जातींचे, पोटजातींचे, अनेक धर्मांचे दशलत, 
पददशलत, शोशषत शतेकरी व शतेर्मजूर सभासद होते. 

 
शतेर्मजुरानंा आज १९४८ च्या शकर्मान वतेन कायद्यातील तरतुदींचा फायदा शर्मळत आहे. त्याचें 

शकर्मान वतेन, कार्माचे तास शासनाने शनशश्चत केले आहेत. त्याचे फशलत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी 
‘स्वतंत्र र्मजूर पिा’तफे ‘शतेर्मजुराचंा शकर्मान वतेन शनशश्चत करा’ या र्मागण्यासंाठी केलेल्या आंदोलनात 
आहे, इतर उद्योगधंद्यातील र्मजुरापेंिा अशशशित, अज्ञानी, असंघशटत व रूढीग्रस्त शतेर्मजुराचंी संघटना 
बाधंणे फारच शजकीरीचे कार्म आहे. पण त्यावळेी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी र्मोठ्या शजद्दीने त्यानंा 
संघशटत केले, यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कुशल कार्मगारनेते होते असे शदसते. 
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रेल्व ेकार्मगाराचं्या सेवचे्या अटी त्यावळेी अशतशय शोषक स्वरूपाच्या होत्या. १९३८च्या १२ आशण 
१३ फेिुवारीला र्मनर्माड येथे रेल्व ेकार्मगाराचंी एक र्मोठी पशरषद भरली होती. त्यावळेी सुर्मारे २० हजार 
रेल्व ेकार्मगार उपस्स्थत होते; त्यात दशलत कार्मगाराचंी संख्या फार र्मोठी होती. पशरषदेत भाषण करताना 
बाबासाहेब म्हणाले, “िाह्मणशाही व भाडंवलशाही हेच रु्मख्य दोन कार्मगाराचें शत्र ूआहेत.” िाह्मणशाही 
याचा अथम र्मी िाह्मणानंा लाभलेली सत्ता, त्याचें शवशषे हक्क अगर जात असा करीत नाही. र्मार्झ्या र्मते 
सर्मता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आशण न्याय याचंा अभाव म्हणजे िाह्मणशाही. िाह्मणशाहीचे उत्पादक िाह्मणच 
असले तरी शतची र्मयादा िाह्मणसर्माजापयंत नाही. िाह्मणशाहीचे दुष्ट्पशरणार्म केवळ सार्माशजक हक्क, 
आंतरजातीय शववाह आशण सहभोजने यावंरच होत नाहीत तर या िाह्मणशाहीने सार्माशजक हक्क, नागशरक 
हक्क नाकारले आहेत, याची नोंद घेतली पाशहजे. दशलत वगातील कार्मगारानंा कार्म शर्मळण्याची व 
नोकरीतील बढतीची सधंी या ना त्या कारणाने नाकारली जाते. रेल्वतेील कार्मगार गगँर्मन नोकरीतच 
आयुष्ट्यभर कुजत आहे. स्टेशनर्मास्तरच्या घरी २४ तास गुलार्मािर्माणे रेल्वहेर्माल राबतो. पण खलाशाची 
अगर फायरर्मनची शनयशर्मत नोकरी र्मात्र त्याला नाकारली जाते, असे त्याचं्या शनदशमनास आले होते. ही 
अवस्था दूर करण्यासाठी सवम रेल्व े कार्मगारानंी संघटनेत एकत्र येऊन त्याचं्यावर होत असलेल्या 
अन्यायाचा रु्मकाबला केला पाशहजे, या डॉ. बाबासाहेब आबंेडकरानंी केलेल्या आवाहनारु्मळे रेल्वे 
कार्मगारातं, शवशषेतः दशलत रेल्व े कार्मगारातं नवीन चैतन्य शनर्माण झाले, जुनी र्मरगळ साफ धुऊन 
शनघाली. भाडंवलदार आपल्या वैयस्क्तक फायद्यासाठी कार्मगाराचें सार्मशूहक शोषण करीत आहेत, 
गुलार्मािर्माणे त्यानंा राबवनू घेत आहेत, वठेशबगाराचें जीवन त्याचं्यावर लादत आहेत, कार्मगारानंा 
र्मालकाच्या जाचातून रु्मक्त केले पाशहजे; अशािकारे कार्मगारानंा त्याचं्या हक्काची जाणीव करून शदली. 
प्रहदुस्थानातील कार्मगार सघंटना वाईट स्स्थतीत आहेत असे त्यावळेी त्याचें र्मत होते. ते याहीवळेी लाग ू
पडते. कार्मगार संघटनेचे नेतृत्व त्यावळेी सुद्धा त्याचं्या र्मते शभते्र, स्वाथी आशण वगेळ्या शदशलेा जाणारे 
होते. त्यावळेी कार्मगार संघटनेतील पदाशधकाऱ्यातं वैर्मनस्य शनर्माण झाले होते. त्याचिर्माणे एकाच 
उद्योगातील दोन शभन्न संघटनारं्मधील आपल्याच संघटनेला र्मान्यता शर्मळावी म्हणून कार्मगारातं हाणार्माऱ्या 
होत होत्या. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी सवम कार्मगारानंा या संघषापासून दूर राहण्याचा इशारा 
शदला होता. आजही कार्मगार संघटना अशा संघषापासून रु्मक्त नाहीत. त्यावरून बाबासाहेबाचंी दूरदृिी 
शकती सूचक होती हे शदसून येते. 
 

औद्योशगक कलहाचे शवधेयक १९३८ च्या सप्टेंबर र्मशहन्यात रंु्मबईच्या शवधीर्मंडळात शवचारासाठी 
र्माडंले गेले. त्यात शवशशि पशरस्स्थतीत कार्मगाराचंा सपं बेकायदेशीर ठरवावा अशी तरतूद त्या वळेच्या 
सरकारला पास करून घ्यावयाची होती. कार्मगाराचं्या हक्कावर एक िकारची गदा आणण्यात येते. र्मात्र 
र्मालकाचं्या टाळेबंदीबाबत वा कारखाना कायर्मचा बंद करण्यासंबंधी ज्यारु्मळे कार्मगार बेकार होतात, 
यावर कसलीही बंदी घालण्यात येत नाही. शासनाच्या या र्मालकधार्तजण्या धोरणावर त्यानंी कडाडून हल्ला 
केला होता. “हा कायदा काळा आहे” असे सर्मजून या शवधेयकाला, डॉ. बाबासाहेबानंी आशण जर्मनादास 
रे्मथा यानंी तीव्र शवरोध केला. जे शवधेयक कार्मगाराचं्या सपं करण्याच्या हक्काला बाधा आणते, ते र्मालकानंा 
र्मात्र आपला अथमसंकल्प उघड करण्यास भाग पाडत नाही. पोशलसदलाचा उपयोग कार्मगाराशंवरुध्द 
कारवाई करण्याची रु्मभा र्मागत आहे, म्हणून हे शवधेयक कार्मगारशवरोधी आहे, कार्मगारानंा गुलार्म 
बनशवणारे आहे, असे डॉ. बाबासाहेबाचें स्पि र्मत होते. तथाशप शवधीर्मंडळातील बहुर्मतारु्मळे हे िशतगार्मी 
स्वरूपाचे शवधेयक र्मंजूर झाले. या कायद्याचा ‘काळा कायदा’ म्हणून शधक्कार करण्यात आला. या 
कायद्याशवरुद्ध कार्मगारवगात शवरोधाची िचंड लाट उसळली. या काळ्या कायद्याचा शनषेध करण्यासाठी ७ 
नोव्हेंबर, १९३८ रोजी स्वतंत्र र्मजूर पि आशण शगरणी कार्मगार युशनयन यानंी आपल्या संयुक्त बठैकीत एक 
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शदवसाचा संप करण्याचा शनणमय घेतला. जर्मनादास रे्मथा याचं्या अध्यितेखाली संपाच्या आदल्या शदवशी 
संपाचा कायमिर्म आखण्यास एक बठैक घेण्यात आली. त्यात िारु्मख्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 
परूळेकर, श्रीपाद डागें, शर्मरजकर इत्यादी कार्मगार नेतेर्मंडळी उपस्स्थत होती. 
 

‘स्वतंत्र र्मजूर पि’ हा संपाचा खरा कणा होता. ९० टके्क स्वयंसेवक आबंेडकराचं्या स्वतंत्र र्मजूर 
पिाचे होते, हे शवशषे होय. हा संप र्मोडून काढण्यासाठी पोशलसबळाचा वापर करण्यात आला. हा सपं 
होऊच नये म्हणून त्यावळेच्या शासनाने कार्मगारावंर आशण कार्मगार पढुाऱ्यावंर खूप दबाव आणला. पण 
त्या संपाला कार्मगाराचंा अशधकच पाप्रठबा शर्मळत गेला. कार्मगारानंी अखेर ७ नोव्हेंबर, १९३८ ला संप 
घडवनू आणलाच. कार्मगाराचंा बालेशकल्ला डीलाईल रोड येथे कार्मगार आशण पोलीस अशधकाऱ्यातं 
चकर्मकी उडाल्या. पोशलसानंी गोळीबार केला. त्यात सुर्मारे ७२ लोक जखर्मी झाले. ३५ लोकानंा अटक 
झाली. सवम रंु्मबई शहर घोषणानंी आशण शनदशमनानंी दुर्मदुर्मून गेले. त्याशदवशी बाबासाहेब चवताळलेल्या 
प्रसहासारखे भासत होते. त्याचा पशरणार्म त्या शदवशी बहुतेक सवम कापडशगरण्या व इतर उद्योगातंील 
कारखाने आशण नगरपाशलकेचे सवम कारखाने बंद होते. रंु्मबईतील कार्मगार नेत्याचं्या आवाहनानुसार सवम 
िातंभर, जसे अहर्मदाबाद, अंर्मळनेर, जळगाव, चाळीसगावं, पुणे, धुळे ह्या शठकाणापयंत संपाचे लोण 
पसरले होते. िातंभर नव्हे, तर देशाच्या इतर भागातूंनही या कायद्याचा शनषेध करण्यात आला. एकीकडे 
कार्मगारातं असतंोषाचे वातावरण शनर्माण झाले तर दुसरीकडे र्मालकवगात कार्मगाराचें अभेद्य आंदोलन 
बघून दहशत शनर्माण झाली. संध्याकाळी कार्मगार र्मदैानावर कार्मगाराचंी िचंड र्मोठी सभा भरली. तेव्हा 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी, रणागंणावर जशी एखादी रु्मलुख र्मदैानी तोफ आग बरसते, शत्रूवर तुटून 
पडते, तशी तुफानी तोफ त्यावळेच्या शासनाशवरुद्ध डागली. कॉ. डागें, शर्मरजकर इत्यादी र्मंडळींनीसुद्धा या 
‘काळ्या कायद्याचा’ कडाडून शधक्कार केला. या सपंातून दोन गोिी शनष्ट्पन्न झाल्या. पशहली गोि अशी की, 
डॉ. बाबासाहेब िथर्म श्रणेीचे कार्मगार नेते म्हणून जगभर िशसद्ध झाले. राजकीय, सार्माशजक नेतृत्वाएवढेच 
कार्मगाराचं्या नेतृत्वातही डॉ. बाबासाहेब लढवय्ये, सर्मथम, िभावी नेते म्हणनू शासनावर व इतर सर्माजावर 
िभाव पाडू शकले. प्रहदुस्थानात जागोजागी त्याचं्या अशभनंदनाचे आशण सत्काराचे कायमिर्म सपंन्न झाले 
आशण दुसरी गोि अशी की, राजकीय तत्त्व े बाजूला ठेवनू कार्मगाराचं्या शहतासाठी कार्मगार संघटना 
र्मजबूत आशण अभेद्य झाली. त्याचा पशरणार्म म्हणून त्यानंतर कार्मगाराच्या सेवचे्या अटी आशण आर्तथक 
र्मागण्यावंर र्मालक वाटाघाटीसाठी तयार झाले. भाडंवलदार आशण कार्मगार नेत्याचं्या अनेक वळेा परस्पर 
चचेतून कार्मगारशहताचे अनेक करार झाले आशण कार्मगार संघटनेचा शवजय होत गेला. 
 
बाबासाहेब मरू्रमंत्री झाले 
 

नागपूरला असतानाच र्महाराज्यपालाकंडून डॉ. बाबासाहेबानंा एक संदेश आला. त्या संदेशािर्माणे 
र्महाराज्यपालाच्या कायमकारी र्मंडळात-(र्मजूरर्मंत्री)- “कार्मगार सभासद” म्हणून डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचंा सन्र्मानपूवमक सर्मावशे करण्यात आला. २० जुलै, १९४२ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी 
र्मजूरर्मंत्र्याची सूते्र हाती घेतली. ह्या नेर्मणकुीरु्मळे दशलतवगात आशण कार्मगारवगात आनंदाचे वातावरण 
शनर्माण झाले. शजकडे शतकडे जल्लोष करण्यात आला आशण त्याचवळेी दुसऱ्या र्महायुद्धाचे गडद ढग 
प्रहदुस्थानावर पसरले होते. या युद्धाबाबत आपले र्मत िाजंळपणे िदर्तशत करताना डॉ. बाबासाहेब म्हणाले, 
“हे युद्ध म्हणजे लोकशाहीशवरुद्ध झोटींगशाही असे आहे. लोकशाहीला वाचशवण्यासाठी आपण शशकस्त 
केली पाशहजे.” स्वतंत्र आशण नवीन सर्माजरचना लोकशाहीच्या शवजयारु्मळे िाप्त होईल याची त्यानंा खात्री 
होती. आबंेडकर हे अशभजात बुशद्धर्मत्ता, दीघोद्योग आशण धैयम याचें अलौशकक असे एक ितीक होते. 
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आंबेडकर र्मजूरर्मंत्री होण्यापूवी आशण नंतरही कार्मगार कल्याणासाठी झटत होते. कार्मगार सशर्मतीची 
स्थायी सशर्मती सर शफरोजखान नून याचं्या कारशकदीत स्थापन झाली होती. त्यावर कार्मगार, सरकार 
आशण र्मालक याचें िशतशनधी होते. शतची बैठक रंु्मबईतील सशचवालयात ७ रे्म, १९४३ रोजी र्मजूरर्मंत्री डॉ. 
बाबासाहेबाचं्या अध्यितेखाली झाली. त्यावळेी एक र्महत्त्वाचा िश्न शवचारात आला होता. तो म्हणजे, युद्ध 
साशहत्याचे कार्म करीत असलेल्या कारखान्यात एक सयुंक्त कार्मगार शनयार्मक सशर्मती नेर्मणे हा होता. 
 

दुसरे र्महत्त्वाचे कार्म डॉ. बाबासाहेबानंी केले होते, ते असे : त्यावळेी जे अनुभवी आशण अधमशशशित 
तंत्रज्ञ शनरशनराळ्या योजनातूंन तयार होत होते त्यानंा नोकरीसाठी भटकावयास लागू नये, त्यानंा नोकरी 
शर्मळण्याचे र्मागम र्मोकळे असले पाशहजेत, म्हणून सेवायोजना कायालयाची स्थापना करून हा 
कार्मगारशहताचा एक उदे्दश साधला होता. १० रे्म, १९४३ रोजी ‘इंशडयन फेडरेशन ऑफ लेबर’ या रंु्मबई 
शाखेच्या सभेत भाषण करताना बाबासाहेब म्हणाले होते, “भारतात कार्मगारानंी कार्मगार र्मंत्रीर्मंडळ 
स्थापन करण्याचा ियत्न करावा. भारतास स्वातंत्र्य शर्मळणे एवढीच गोि पुरेशी नाही. ते स्वराज्य कोणत्या 
लोकाचं्या हातात पडते याला र्महत्त्व आहे.” 
 

शत्रपि कार्मगार पशरषदेचे दुसरे अशधवशेन र्मजूरर्मंत्री डॉ. आंबेडकर याचं्या अध्यितेखाली नवी 
शदल्ली येथे शदनाकं ६ व ७ ऑगस्ट रोजी भरले. त्यानंी त्यावळेी आपल्या भाषणात अन्न, कापड, शनवारा, 
शशिण, सासं्कृशतक साधने आशण आरोग्याची साधने या र्मागण्यावंर जास्त जोर शदला होता. एका 
ठरावान्वये कार्मगाराचंा पगार शन उत्पन्न याशवषयी संशोधन करण्याचा आशण कार्मगारानंा सार्माशजक संरिण 
शर्मळवनू देण्याच्या दृिीने र्माशहती गोळा करावी असे ठरले. १९४३ च्या नोव्हेंबरर्मध्ये शदल्ली येथे दशलत 
सर्माजाचे कायमकते आशण नेते याचंी बठैक भरशवली होती. त्यात सरकारी नोकऱ्यातं दशलत वगासाठी ८·७५ 
टके्क जागा राखीव, दशलत वगातील शवद्याथ्यांकशरता लंडन येथे ताशंत्रक शशिणासाठी काही राखीव जागा, 
र्मध्यवती शवधीर्मंडळात एक जादा सभासदाची जागा या गोिी दशलत वगासाठी आपण शर्मळशवल्या आहेत, 
असे त्यानंी शनवशेदले. 
 

र्मजूरर्मंत्री असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी कार्मगारशहताच्या दृिीने कार्मगार कायद्यात 
अनेक सुधारणा घडवनू आणल्या. शस्त्रयानंा कारखाना कायद्यान्वये रात्री कार्म करण्याची बंदी घातली. 
शस्त्रयाचं्या िसूशतकाळात त्यानंा शवशषे भरपगारी रजेचा फायदा शर्मळावा म्हणून शवशषे ियत्न केले. त्यानंी 
कार्मगार कायद्यात आणखी एक र्महत्त्वाची सुधारणा केली. र्मध्यवती र्मंडळात एक शवधेयक यानंी संर्मत 
करून घेतले. या शवधेयकात कारखान्यातील बारर्माही कार्मगारानंा भरपगारी रजा द्यावी असे एक कलर्म 
घातले. त्यापूवी अशा कार्मगारानंा कोणत्याच रजेचा फायदा शर्मळत नसे. कार्मगाराचं्या जीवनात ही एक 
िाशंतकारक सुधारणा आहे. सक्तीची तडजोड प्रकवा लवाद हे कार्मगारानंा अत्यतं शहतावह आहे. हे तत्त्व 
कार्मगाराचं्या न्यायपद्धतीत कायर्म स्वरूपाचे र्मान्य केले. 

 
सन १९४५ च्या ऑगस्टच्या शवेटच्या आठवड्यात कार्मगार स्थायी सशर्मतीची बठैक डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकराचं्या अध्यितेखाली शदल्ली येथे झाली. त्यावळेी औद्योशगक िेत्रातील कार्मगारासंाठी घरे 
बाधंण्यासंबधंीची र्मालकावंरील जबाबदारी आशण भरपगारी रजा यावर भर देण्यात आला. १९४५च्या 
शडसेंबर र्मशहन्यात रंु्मबईच्या सशचवालयात शवभागीय कार्मगार-िशासकाचंी पशरषद भरली, शतचे उद् घाटन 
करताना डॉ. आबंेडकर म्हणाले, “औद्योशगक अशातंता टाळण्यासाठी प्रकवा ती कर्मी करण्यासाठी तीन 
गोिींची आवश्यकता आहे. पशहली गोि म्हणजे सरे्मट घडवनू आणण्यासाठी योग्य अशी सरे्मट यतं्रणा हवी. 
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दुसरी गोि, औद्योशगक कलह-कायद्यात सुधारणा केली पाशहजे आशण शतसरी गोि कार्मगारानंा, कर्मीत 
कर्मी शकती पगार असावा हे शासनाने ठरशवले पाशहजे.” 
 

डॉ. बाबासाहेबानंी “कार्मगार सभासद” - (कार्मगार र्मतं्री) - असताना कार्मगारानंा जो र्महागाई 
भत्ता शर्मळत होता, तो अपुरा आहे; भडकत्या र्महागाईला कार्मगार तोंड देऊ शकणार नाहीत म्हणनू वाढत्या 
र्महागाईच्या शनदेशाकंाच्या आधारावर र्महागाई भत्त्याची पूतमता करावी असे िशतपादन केले. 
 

त्याशशवाय र्मध्यवती शासनाचे जे कार्मगार कायदे होते, उदा. इंशडयन बॉयलसम ॲक्ट, र्मोटार 
वाहन कायदा, स्त्री िसूती लाभ कायदा, कारखाने अशधशनयर्म, इंशडयन रेड युशनयन कायदा, पगार 
देण्याचा कायदा, अपघात नुकसान भरपाई कायदा, अभ्रक खाण कार्मगार कल्याण कायदा, औद्योशगक 
कलह कायदा इत्यादी कार्मगार शवधेयके. ते अपुरे आशण कार्मगारानंा जाचक होते, त्यातं बाबासाहेबानंी 
स्वतः पढुाकार घेऊन शवधीर्मंडळात कार्मगारशहतासाठी कार्मगार कायद्यात सुधारणा घडवनू आणल्या व 
आपले कार्मगार कल्याण शवधेयक धोरण शकती पुरोगार्मी स्वरूपाचे आहे, हे शसद्ध केले. 
 
डॉ. बाबासाहेब स्वतंत्र भारतातील पणहले कायदामंत्री 
 

डॉ. बाबासाहेबाचें नाव स्वतंत्र भारताचे पशहले शवधीर्मतं्री म्हणून जाहीर होताच, दशलत सर्माजाला 
व सवम कार्मगारवगाला अशभर्मानाचे भरते आले. देशातील सवम वतमर्मानपत्रानंी, शवरोधकानंी, िशतगार्मी 
शवचारसरणीच्या पढुाऱ्यानंी त्याचं्यावर अशभनंदनाचा वषाव केला. जागोजागी सत्कार सर्मारंभ आयोशजत 
झाले. सत्कार सर्मारंभाच्या वळेी त्यानंी “हे पद आपण जे स्वीकारले आहे, ते केवळ र्माझा र्मानसन्र्मान 
वाढावा, कीती वाढावी प्रकवा शविते्तचे िदशमन व्हाव ेम्हणनू स्वीकारले नसून, यायोगे र्मला दशलत बाधंवानंा 
र्माणुसकीचे हक्क घटनेिारे िदान करता येतील. दुबमल, शोशषत, पीशडत, कार्मगारवगाला अशधक न्याय देता 
येईल व र्मी व्हॉईसराय याचं्या र्मंडळावर, कार्मगार सभासद-कार्मगार र्मंत्री- असताना जे कार्मगारशवषयक 
कायद्याचें अपूणम कार्म राशहले आहे, ते पूणम करण्याची अशधकृतशरत्या सधंी िाप्त होईल, म्हणून हे पद 
स्वीकारले आहे” असे स्पि केले. 
 

स्वातंत्र्यिाप्तीनंतर जे कार्मगार कायदे अस्स्तत्वात आले, उदा. औद्योशगक कलह कायदा : १९४७, 
कारखाने अशधशनयर्म : १९४८, शकर्मान वतेन कायदा : १९४८ इत्यादी कायद्यातं ज्या सुधारणा झाल्या, त्यात 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंा शवधीर्मंत्री म्हणनू प्रसहाचा वाटा आहे. 
 

डॉ. बाबासाहेबानंा स्वतंत्र भारताचे लोकशिय पतंिधान पंशडत जवाहरलाल नेहरू यानंी २९ 
ऑगस्ट, १९४७ रोजी घटना सशर्मतीचा र्मसुदा तयार करण्यासाठी जी र्मसुदा सशर्मती शनयुक्त केली होती, 
त्या सशर्मतीचे अध्यिपद बहाल केले; ही भारतीय इशतहासात सुवणािरानंी नोंद करण्याजोगी घटना आहे. 

 
ह्या घटनेत डॉ. बाबासाहेबानंी जे नागशरकानंा ‘र्मूलभतू हक्क’ िदान केले त्यात र्मागासवगीय व 

दुबमल घटकाचं्या शहताचे रिण करण्याची तरतूद केलीच; पण त्याचबरोबर, ‘राज्यधोरणाचंी शनदेशक तत्त्व’े 
ह्याचा घटनेत सर्मावशे केला. त्यात कार्माचा, शशिणाचा आशण शववशित बाबतीत सरकारी साहाय्याचा 
अशधकार, कार्माबाबत न्याय व र्मानवोशचत पशरस्स्थती आशण िसूशतसाहाय्य याची तरतूद, कार्मगारासंाठी 
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शनवाह वतेन, उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनात कार्मगाराचंा सहभाग, बालकाकंशरता र्मोफत व सक्तीच्या 
शशिणाची तरतूद, स्त्री आशण पुरुषानंा सर्मान वतेन इत्यादी कार्मगार कल्याण धोरणाचा उल्लेख आहे. 
 

स्त्री अनादी काळापासून परुुषाची गुलार्म आहे. शतला दास्यशृखंलेतून रु्मक्त करावे, शतलाही 
पुरुषाचं्या बरोबरीने हक्क िाप्त व्हावते म्हणनू ‘प्रहदू कोड’ शबलाचा जो र्मसुदा तयार केला होता, तो जसाच्या 
तसा पास व्हावा असा डॉ. बाबासाहेबाचंा आग्रह होता. पण हे शबल जसेच्या तसे पास झाले तर ‘डॉ. 
आंबेडकर स्र्मृती’ म्हणून हा कायदा पुढे ओळखला जाईल असा दुि हेतू, काल्पशनकशरत्या आपल्या र्मनात 
ठेवनू ह्या शबलाला िशतगाम्यानंी शवधीर्मंडळात कडाडून शवरोध केला. त्यावळेी बाबासाहेबाचें हृदय दुःखाने 
अशतशय शवव्हल झाले. डॉ. बाबासाहेबानंा िशतगार्मी शक्तींनी त्यावळेी ओळखले नाही, हेच या देशाचे दुदैव 
म्हणाव ेलागेल. 
 

तथाशप बाबासाहेबानंी, ज्या ज्या वळेी त्यानंा दशलतानंा, कार्मगारवगाला न्याय देण्याची 
अशधकृतशरत्या सधंी िाप्त झाली, त्या त्या वळेी भाडंवलदाराचं्या व त्यावळेच्या सरकारी यंत्रणेच्या 
कार्मगारशवरोधी धोरणाला शवरोध केला. 
 

आज जो कार्मगाराचं्या जीवनात िकाश शदसतो आशण कार्मगार संघटनानंा जे आज हक्क िाप्त झाले 
आहेत, त्याचे सवम श्रये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंा आहे हे शत्रकालाबाधीत सत्य आहे व याची इशतहासाने 
नोंद घेतली आहे. 
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४० 
 
बाबासाहेबाचं्या अक्स्मतेिंा स्पृश्यवगाला साक्षात्कार झाला नाही! 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचें जीवन हा एक रोर्माचंकारी इशतहास आहे. त्या जीवनाचे अनेक पलूै 
उलगडून पाहावयाचे झाले तर, भारताच्या स्वातंत्र्यपूवम काळातील असंख्य घडार्मोडींची शचशकत्सा करावी 
लागेल. बाबासाहेबाचें जीवन हे पशरपूणम असे शवकशसत झाले. इतके की, त्याला ‘भीर्मपवम’ असेच नाव द्याव े
लागेल. त्या जीवनाकडे नुसता दृशििेप टाकला तरी र्मन चशकत होऊन जाते. िणभर वाटते की, त्याचं्या 
जीवनातील कतृमत्वाचा आलेख काढावा की अनेक सर्मरिसंगानंी भारून गेलेल्या त्याचं्या जीवनसंघषांचा 
शवचार करावा. बाबासाहेब शत्रखंडात शफरले. त्यानंी शत्रखंडही गाजशवले. राजेर्महाराजाचं्या बरोबर ते 
राशहले. त्याचवळेी र्महरावाड्याचंीही त्यानंी सोबत केली. अस्पृश्यानंा वाळीत कसे टाकण्यात येते, त्याचा 
त्यानंी अनुभव घेतला आशण त्याचवळेी ‘वतुमळ पशरषद’ही त्यानंी गाजशवली. वयाच्या पचंशवसाव्या वषी 
कोलंशबया शवद्यापीठाची पदवी घेणारा हा पशहलाच भारतीय. पण कल्पना करा. बडोद्याचे सयाजीराव 
गायकवाड आशण कोल्हापूरचे शाहू छत्रपती यानंी शशिणासाठी त्यानंा अनुदान शदले नसते, तर इंग्लंड-
अरे्मशरकेत वास्तव्य करून सवोच्य पदव्याही त्यानंा संपादन करता आल्या नसत्या. 
 

असा हा पदवीधर देशासाठी सन्र्मान संपादन करून परत आला असताना चातुवमणीय स्पृश्यानंी 
त्यानंा वागणूक कशी शदली? तर बडोदा सरकारच्या सेवते असताना त्याचंा स्पशम होऊ नये म्हणनू 
नोकरवगम आपल्या हातातील फायली त्याचं्या टेबलावर फेकून देत असे. बाबासाहेबानंा शपण्याचे पाणी 
शर्मळणेही दुर्तर्मळ असे. कोठला स्वाशभर्मानी पुरुष ही शवटंबना सहन करील? बाबासाहेबानंी आपल्यावर 
आशण आपल्या सर्माजावर होणारा हा अन्याय सहन केला नाही. उभ्या जन्र्मभर त्यानंी त्या अन्यायाशवरुध्द 
लढा शदला. पण हा लढा कोणत्या िकारचा होता? कायदेशीर आशण घटनात्र्मक. काळ हा सूड घेतो 
म्हणतात. काळाने असा सूड घेतला की, ज्या स्पशृ्य सर्माजाने त्यानंा वाळीत टाकले, अपर्मानाचें दुधमर वार 
सोसावयास लावले त्यानंाच अखेरीस स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे कायम बाबासाहेबाकंडे 
सोपवाव ेलागले. आज बाबासाहेब घटनाकार म्हणून जगात शवख्यात झाले आहेत आशण उशशरा का होईना, 
पण ‘भारतरत्न’ ही पदवी भारत सरकारला त्यानंा बहाल करावी लागली. 
 

भारतरत्न! कोणीतरी लगेच म्हटले, “अहो, हा त्या पदवीचा सन्र्मान आहे.” एक ना दोन शकती 
उदाहरणे देता येतील. या शवसंगतीची पनु्हा एकदा कल्पना करा. शिशटश पंतिधान रॅम्से र्मकॅडोनाल्ड यानंी 
जातीय शनवाड्याची घोषणा केली की, ज्यारु्मळे रु्मसलर्मानंािर्माणे अस्पशृ्यानंाही स्वतंत्र र्मतदारसंघ शर्मळाला 
असताना गाधंीजींनी त्या शनवाड्याला शवरोध केला. तो यासाठी की त्यारु्मळे अस्पशृ्य सर्माज प्रहदू धर्मापासून 
अलग होईल. गाधंीजींनी शनवाडा शफरवनू घेण्यासाठी आपले अर्मोघ शस्त्र बाहेर काढले. िाणाशंतक 
उपोषणाचे. बाबासाहेबाचं्या पुढे पेच पडला. जातीय शनवाडा स्वीकारावयाचा की गाधंीजींचे िाण 
वाचवावयाचे? हा पेच सुटला एका आकस्स्र्मक घडलेल्या घटनेरु्मळे. भारतातील सवमश्रेष्ठ नेते बाबासाहेबानंा 
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शवनशवत होते : “गाधंीजींचे िाण तुर्मच्या हाती आहेत, ते तुम्ही वाचवा.” बाबासाहेब आपल्या सर्माजाच्या 
शहताशवरुद्ध जाण्यास तयार नव्हते. ही एक सुवणमसधंी अस्पृश्य सर्माजापढेु उभी होती. बाबासाहेब ती सधंी 
कशी हुकवणार? पण कस्तुरबा गाधंी त्याचं्या भेटीला गेल्या आशण त्यानंी कळवळून बाबासाहेबानंा म्हटले, 
“र्माझे सौभाग्य तुर्मच्या हाती आहे. तुम्हीच ते वाचव ूशकाल!” एका सतीचे हे करुण उद् गार बाबासाहेबानंी 
ऐकले आशण ते पुणे करारावर सही करावयाला तयार झाले. पुणे कराराने अस्पृश्याचें स्वतंत्र र्मतदारसंघ 
शहरावनू घेतले. बाबासाहेब हताशपणे सुस्कारा टाकीत म्हणाले, “एका र्महात्म्याचे िाण र्मी वाचशवले” 
आणखी उदात्त असा शवचार दुसरा कोणता असू शकेल? उदात्त शवचार अस्पृश्याचं्या नेत्याने शदला. स्पशृ्य 
जनतेने पुढील शनवडणुकीत स्वतः बाबासाहेबानंा पाडले. उपकाराची फेड अपकाराने! स्पृश्य सर्माजाच्या 
अधःपतनाचेच हे शचन्ह होते. पण दैवदुर्तवलास असा की, ज्या प्रहदू सर्माजापासून अस्पृश्य सर्माजाने फुटून 
जाऊ नये म्हणून गाधंीजींनी दुराग्रह धरला त्याच स्पृश्य सर्माजाला अस्पृश्याचें सारु्मदाशयक धर्मांतर 
पाहावयाची वळे आली. 
 

याला दैवदुर्तवलास म्हणा प्रकवा एका सर्माजाने सबधं प्रहदुधर्माला शदलेले ते शासन म्हणा, 
बाबासाहेब घटनाकार झाले आशण पुरोगार्मी लोकशाहीवादी बौद्ध धर्माचे िेशषतही झाले. दोन्ही गोिी 
अपरंपार पशरश्रर्मातून आशण र्मनन-प्रचतनातून पशरणत झाल्या. बाबासाहेबाचंा व्यासंग आशण शवित्ता याचंी 
तुलना करावयाची झाली तर ती न्यायर्मतूी र्महादेव गोप्रवद रानडे याचं्याशीच करावी लागेल. ज्ञानतपस्वी 
असे दोन र्महापुरुष र्महाराष्ट्रात जन्र्माला आले. ऋषीरु्मनींनी त्याचं्या तपश्चयेपढेु नतर्मस्तक व्हाव े अशी 
ज्ञानलालसा दोघानंीही जतन केली. ऋषीरु्मनींचे ठीक आहे. त्यांना शनवातं वळे शर्मळे. भोवतालचे वातावरण 
शातं शनरार्मय असे. शहर्मालयाच्या पवमतशशखरावर एकान्त जागी त्याचंी तपश्चया चाले. इकडे बाबासाहेबानंा 
चवदार तळ्याचा सत्याग्रह करावा लागे. नाशशकच्या रार्मरं्मशदरात िवशे शर्मळशवण्यासाठी लाठ्याचंा र्मारही 
खावा लागत असे. अस्पृश्य स्त्रीपुरुषावंरील अत्याचाराच्या बातम्या ऐकताना व्यशथतही व्हाव े लागत असे 
आशण भारतभर आपल्या सर्माजाच्या शहतासाठी िचार करताना वणवण प्रहडावहेी लागत असे. पण ती सारी 
व्यवधाने साभंाळून बाबासाहेब अखंड ज्ञानसाधना करीत असत. 
 

त्याचं्या अखेरच्या शदवसात अलीपूर रोडवरील त्यांच्या शनवासस्थानी जाण्याची र्मला संधी शर्मळत 
असे. ज्ञानतपस्वी आशण तत्त्वज्ञ, अभ्यास करताना पाहावा हे र्माझे परर्म भाग्य! केव्हाही जावे, बाबासाहेब 
वाचन-लेखनात र्मग्न असत. त्याचं्या टोबलावर गं्रथाचंा ढीग असे. थंडीच्या शदवसातं भव्य ओव्हरकोट 
घालून ते बसत असत. डोक्यावर आशण कानावर उनी टोपी. डोळ्याला चष्ट्र्मा आशण ते स्वतः कधी शलहीत 
तर कधी ध्यानस्थ बसलेले असत. त्या शदवसात त्याचंा एकच अभ्यास चाललेला असे. कोणाला शनवडावे? 
कोणत्या तत्त्वज्ञानाची र्महती अशधक र्मानावी? र्मी िश्न करीत असे, “बाबासाहेब, हे कोणत्या शवषयावर 
वाचन चाललेले आहे?” बाबासाहेबाचं्या तोंडून धीरगंभीरपणे उत्तर शनघत असे, “र्माक्सम आशण बुद्ध याचंा 
र्मी तुलनात्र्मक अभ्यास करतो आहे.” त्यानंतर लहर लागली तर ते बोलावयाला लागत. ज्ञानभाडंार र्मग 
खुले होत असे. बोलण्याचा नव्हे; वक्तृत्वाचा अखंड िवाह सुरू होई. धीरगंभीर आवाज, शब्दन् शब्द िचडं 
शवश्वासाने बाहेर पडत असे. शवदु्यल्लता चर्मकावी तशी ज्ञानाची फेक उजळून शनघत असे. तो एक अपूवम 
अनुभव. श्रोत्याचे अनुपर्म भाग्य र्मार्झ्या वायाला आले आहे असेच र्मला वाटत असे. कान तृप्त होईपयंत 
आपण ऐकाव.े एक शब्दही बाहेर पडू देता कार्मा नये हीच र्माझी एकतानतेची वृत्ती असे. पण शब्द शनघणार 
तरी कसा? ज्ञानभाडंार शरते होत आहे. पार्मर आपण. जेवढे ग्राह्य करता येईल तेवढे कराव.े बस्स. खरे 
सागंावयाचे तर तो अनुभवच शदपवनू टाकणारा होता. शतथे शब्द कोठले फुटणार? 
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याला म्हणतात स्कॉलरशशप. पण ही बोलघेवडी स्कॉलरशशप नव्हती. कतृमत्ववान जीवनाची साि 
देणारी ती स्कॉलरशशप होती. ती शनरशनराळ्या पदवी परीिातं िकट झाली. शनरशनराळ्या देशाचं्या 
राज्यघटनाचंा अभ्यास करून एक आदशम राज्यघटना तयार करण्यात शदसून आली, अस्पृश्याचं्या 
हक्कासंाठी वतुमळ पशरषदेत अभ्यासपूणम भाषण करतानाही ती चर्मकली आशण सबंध जीवनसंग्रार्मात 
एकयाने पिोपिाचं्या नेतृत्वाशी सार्मना देतानाही शदसून आली. या स्कॉलरशशपचा स्पृश्य सर्माजाने उदार 
अंतःकरणाने स्वीकार केला असता तर बाबासाहेबाचें श्रर्म तर वाचले असतेच, पण दारुण र्मनस्ताप अहर्तनश 
सहन करण्याचीही त्याचं्यावर वळे आली नसती. भारताच्या नेत्यानंा बाबासाहेब हे कळलेच नाहीत. 
काँगे्रसवाल्यानंा कळले नाहीत. सर्माजवाद्यानंा कळले नाहीत. रेड युशनयनच्या नेत्यानंाही कळले नाहीत. 
बाबासाहेबाचें नाव शनघाले की, स्पृश्य सर्माजाच्या सर्मोर ‘शडे्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन’ ही बाबासाहेबानंी 
काढलेली ससं्था तेवढी येते. पण ते शवसरतात की, त्यापूवी आशण बाबासाहेबाचं्या राजकीय जीवनाची 
सुरुवात होत असताना बाबासाहेबानंी स्थापना केली होती; ती ‘इंशडपेंडंट लेबर पाटी’ म्हणजे ‘स्वतंत्र र्मजूर 
पि’. इंग्लंडर्मध्ये हा पि अस्स्तत्वात आला होता. अशधकृत र्मजूर पिापेिा वगेळा म्हणून त्याला ‘स्वतंत्र पि’ 
असे नाव देण्यात आले होते. र्मजूर पिापेिा अशधक जहाल असा तो पि र्मानला जात होता. लिात 
ठेवण्यासारखी गोि आहे ती ही की, इंशडपेंडंट लेबर पाटीचे अस्स्तत्व व र्महत्त्व भारतार्मध्ये बाबासाहेबानंा 
िथर्म कळले. हा अभ्यासातून पशरणत झालेला शवचार. इंग्लंडर्मधील वास्तव्यात तळागाळातील लोकाशंी 
संपकम  साधला गेल्यारु्मळे अनुभवशसद्ध असा तयार झालेला शवचार. बाबासाहेबाचंी इच्छा ही होती की, 
सर्माजवादाचा उद् घोष करणाऱ्या लोकानंी या पिात सार्मील व्हाव,े शनदान त्याचं्याशी सहकायम कराव.े 
 

बाबासाहेबाचंी खरी शनराशा केली ती सर्माजवाद्यानंी. र्मनोर्मनी त्यानंा वाटत होते की, सहकायम 
करावयाचे ते फक्त सर्माजवाद्याशंी. काँगे्रस सर्माजवादी पिाला वळेोवळेी त्यानंी हाक शदली होती. या 
सहकायासाठी ित्येक वळेी त्याचं्याशी बोलणीही होत असत. पण बाबासाहेबानंा आढळून येत असे की, 
सर्माजवादी हे सर्माजवादी असण्यापेिा गाधंीवादी खरे होते. जाहीर सभातूंन ते गाधंीजींच्यावर कडक, 
कठोर टीका करीत असत. पण काँगे्रसर्मध्ये असो की, काँगे्रसच्या बाहेर असो सर्माजवादी हे, अखेरीस 
गाधंीजींचे भक्त म्हणून ऐन आणीबाणीच्या वळेी आशण िसंगी िकट होत असत. सर्माजवाद्याचंी ताशत्त्वक 
भशूर्मका एक असे आशण त्याचंी शनष्ठा दुसरीकडे झुकत असे. बाबासाहेबाचं्या करारी ध्येयशनष्ठलेा हे वतमन 
सवमस्वी शवसंगत वाटत असे आशण म्हणून अखेरीस बाबासाहेबानंी ‘इंशडपेंडंट लेबर पाटी’ची कल्पना सोडून 
शदली. 
 

या पिाच्या स्थापनेनंतर बाबासाहेबानंी जो झंझावती िचार केला त्याला तोड नाही. 
बाबासाहेबाचं्या या भशूर्मकेची व कृतीची फारशी कल्पना कोणालाच नाही. बाबासाहेबाचें एक वैशशष्ट्य असे 
की, त्यानंी कार्मगार चळवळीत जे कार्म केले त्यार्मागे स्पि शदशा होती आशण शचशकत्सक दृशिकोणही होता. 
त्यानंी कार्मकरी चळवळींचा जो अनुभव घेतला, त्यात त्यानंा असे आढळून आले की, कार्मगार व त्याचें 
पुढारीसुद्धा जाशतभेद पाळतात आशण अस्पशृ्यानंा अलग ठेवण्याच्या धोरणाचा ते शनषेधही करीत नाहीत. 
त्यानंी शगरणी कार्मगाराचं्या जीवनाचे शनरीिण केले त्यानंा शदसून आले की, शगरण्यातंील काही खात्यातं 
अस्पृश्यानंा कार्म करू शदले जात नाही. त्या वळेी वणमभेद आशण जाशतभेद याचं्या आहारी कार्मगार पुढारी 
जात असलेलेही आढळून येतात. हा भोंदूपणा बाबासाहेबानंी चव्हायावर आणला आशण एकेवळेी ‘शगरणी 
कार्मगार युशनयन’ला ताकीद शदली की, “कार्मगारासंाठी र्मग ते कोणत्याही जातीचे, स्पृश्य वा अस्पृश्य 
कसेही असोत, सवमच कार्मगारासंाठी सवम खाती खुली ठेवण्यात आली नाहीत तर पुढे येणाऱ्या सपंात 



 
अनुक्रमणिका 

अस्पृश्य वगम सार्मील होणार नाही.” बाबासाहेबानंा शगरण्यासंारखाच रेल्वतेही हाच अनुभव आला. 
साहशजकच त्यानंी िश्न केला की, सर्माजवादीसुद्धा जाशतभेद पाळतात की काय? 
 

बाबासाहेबानंी कार्मकरी चळवळीत संप-लढेही लढशवले. त्या बाबतीत कार्मगाराचें शहत हेच त्यानंी 
िधान र्मानले. तेथे ताशत्त्वक र्मतभेदानंा त्यानंी थारा शदला नाही. आंदोलनाचा आदंोलन म्हणून त्यानंी 
शवचार केला. जेथे शवशशि सर्माजाच्या राजकीय हक्काचंा िश्न आला, तेथे त्यानंी आपल्या सर्माजाचे शहत हेच 
िधान र्मानले. बाबासाहेबानंी आपल्या भशूर्मकेच्या बाबतीत नेहर्मीच सडेतोडपणा ठेवला. त्यानंी स्पिपणे 
साशंगतले, “जेथे परकीय सते्तशी सार्मना द्यावयाचा असेल, तेथे राष्ट्रशहत हेच र्मी र्माझे िधान उशद्दि र्मानीन. 
परंतु अंतगमत संघषाचा िश्न येईल तेथे र्मात्र र्मी र्मार्झ्या सर्माजाच्या शहतासाठीच शनवाणीने झटेन. 
 

आपल्या सर्माजाबद्दल बाबासाहेबानंा जी आत्र्मीयता वाटत असे तीच आत्र्मीयता त्या कार्मगार 
वगाबद्दलही वाटत असे. दशलताचंाच तो एक घटक आहे अशी त्याचंी भावना होती. कार्मकरी चळवळीत 
बाबासाहेबानंी जे लि घातले त्याची फार थोड्या लोकानंा कल्पना असेल. त्याचें स्पि र्मत होते की, 
गाधंीजी वा त्याचं्या पंथाचे लोक कार्मगाराचं्या शहताकडे कसोशीने कधीही लि पुरशवणार नाहीत. 
सार्माशजक व आर्तथक सर्मतेसाठी काँगे्रस लढणार नाही. कारण शपळवणूक करणाऱ्या वगाशीच काँगे्रसचे 
स्नेहबधं जुळलेले आहेत अशीच बाबासाहेबाचंी धारणा होती. कम्युशनस्टसुद्धा कार्मगाराचंा आपल्या 
राजकीय शहतासाठी उपयोग करून घेतात, असेही त्याचें शनदान होते. बाबासाहेबाचंा अहंकार असा 
जाज्ज्वल्य होता की, एकदा त्यानंी जाहीर केले की, सवम कम्युशनस्टानंी शर्मळून आपल्या तत्त्वज्ञानासाठी 
जेवढे वाचले तेवढे र्मी एकयाने नुसते वाचलेलेही नाही, तर आत्र्मसात केलेले आहे. 
 

बाबासाहेबाचंा कार्मकरी चळवळीचा दृशिकोण र्मूलभतू स्वरूपाचा होता. कार्मकरी वगात ते 
शतेर्मजुराचंाही सर्मावशे करीत असत. शतेात कार्म करणारे लोक हेच त्या जशर्मनीचे र्मालक झाले पाशहजेत 
अशी त्याचंी भशूर्मका होती. त्या हेतूने १९३७ साली त्यानंी रंु्मबईच्या शवधानसभेत खोती पद्धती रद्द करण्याचे 
शवधेयक आणले होते. आंबडेकर हे पशहलेच लोकिशतशनधी असतील की, ज्यानंी शवधेयकाच्या रूपाने 
शतेकऱ्याचंा जशर्मनीवरील र्मालकी हक्क िस्थाशपत करण्याचा ियत्न केला. खोतानंा आवश्यक तेवढी 
नुकसानभरपाई देण्याला त्याचंी तयारी होती. पण जर्मीन ही कसणाऱ्याच्या र्मालकीची झाली पाशहजे, ही 
र्मात्र त्याचंी आग्रही शनष्ठा होती. बाबासाहेबानंी र्महार जातीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी र्महार वतन रद्द 
करण्याचे शवधेयकही रंु्मबई शवधानसभेपुढे ठेवले होते. पण ते र्मंजूर होऊ शकले नाही. पढेु र्महाराष्ट्र 
राज्याची स्थापना झाल्यानंतर यशवतंराव चव्हाण यानंी आपल्या रु्मख्यर्मंत्रीपदाच्या कारशकदीत र्महार वतन 
रद्द करून घेतले. पण सार्माशजक गुलार्मशगरी नाहीशी करण्याच्या दृिीने पशहले पाऊल टाकण्याचे श्रये 
बाबासाहेबानंाच शदले पाशहजे. 
 

काँगे्रस पिाने १९३८ साली जेव्हा औद्योशगक कलहाबद्दलचे एक शवधेयक रंु्मबईच्या शवधानसभेपढेु 
आणले तेव्हा त्या शवधेयकाला बाबासाहेबानंी कडवा शवरोध केला. त्या शवधेयकाची शचशकत्सा करताना 
बाबासाहेबानंी म्हटले की, कार्मगाराचें रक्तशोषण करू पाहणारे हे एक भयानक िशतगार्मी शवधेयक आहे. 
त्यावळेी भाषण करताना बाबासाहेबानंी साशंगतले की, शवशशि पशरस्स्थतीत, संप करण्याचा कार्मगारानंा 
हक्कच आहे आशण तो अबाशधत राशहलाच पाशहजे. आपल्या र्मजुरीची प्रकर्मत र्मागण्याचा ित्येक कार्मगाराला 
हक्क आहे. तो हक्क नाकारण्यात आला तर कार्मकरी वगाचे सारे स्वातंत्र्य नाहीसे होईल आशण कार्मगार हा 
र्मालकाचंा गुलार्म होईल. या शवधेयकाबद्दल उपरोधपूणम भाषेत बाबासाहेब म्हणाले, “या शवधेयकाचे नाव 
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‘कार्मगाराचं्या नागशरक स्वातंत्र्याचे अपहरण करणारा कायदा’ असे ठेवणे अशधक साथम होईल. हा िशतगार्मी 
स्वरूपाचा कायदा कार्मगाराचं्या संप करण्याच्या हक्कावर तर गदा आणेलच पण त्याचें जीवनही दुस्सह 
करील.” त्याच आशवभावात ते पुढे म्हणाले, “हे सरकार कार्मगाराचं्या र्मतावर आपण शनवडून आलो आहोत 
असा घोष करीत असते, पण लोकशाहीच्या नावाने चाललेले हे सरकार श्रर्मजीवी वगाला गुलार्म बनव ू
पाहात आहे.” 
 

बाबासाहेबानंी त्यानंतरच्या कार्मगाराचं्या सभेत भाषण केले. त्या सभेला ८०,००० कार्मगार हजर 
होते. सभेनंतर जो र्मोचा शनघाला त्यावळेी बाबासाहेब इतर कार्मगार पुढाऱ्याबंरोबर एका लॉरीत बसून सबधं 
कार्मगार शवभागात प्रहडले. कार्मकरी चळवळीबद्दलची ही त्याचंी आस्था होती. घटनाकार बाबासाहेब हे 
पत्रपंशडत नव्हते, ते एक ज्वलजहाल कायमकतेही होते; हेच या िसंगी िकट झाले. बाबासाहेब हे कार्मकरी 
शवभागावर िभतु्व गाजव ूशकत असत. याचा ित्यय याच नव्हे, तर अशा अनेक चळवळींच्या िसंगी शदसून 
आले आहे. दुदैवाने राष्ट्रीय नेत्यानंी त्याचें सहकायम शझडकारून लावले. सर्माजवाद्यांनीही त्याचंी ितारणा 
केली, म्हणून अखेरीस त्यानंी आपल्या सर्माजाच्या शहतसंबधंाचें रिण करणे हेच आपले एकर्मात्र कायम 
र्मानून त्या कायाची रु्महूतमरे्मढ उभारण्यासाठी ‘शडे्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’ची स्थापना केली. 
 

त्याचा अथम असा नव्हे की, राष्ट्रीय िवाहापासून त्यानंी स्वतःला अशलप्त करून घेतले. ज्याला 
राष्ट्रीय िवाह म्हणून म्हटले जाते, तोच इतका गढूळ झाला की, स्वाशभर्मानी र्माणसाला िवाहपशतत होऊन 
त्या िवाहात वाहत राहाणे हे आपल्या सदसद् शववकेबदु्धीशी ितारणा करणे होईल, असे वाटले तर त्यात 
नवल नाही. बाबासाहेब यानंी त्या िवाहाला योग्य वळण लावण्याचा अनेक वळेा ियत्न केला. 
लोकशाहीवरील आपल्या श्रदे्धनुसार त्यानंी स्वतंत्र र्मजूर पिाची स्थापना केली. तथाकशथत राष्ट्रीय 
िवाहातील शनरशनराळ्या घटकाकंडे सहकायासाठी आवाहनही केले. पण त्या आवाहनाला 
सर्माजवाद्याकंडूनही िशतसाद शर्मळाला नाही. अशा रीतीने लोकशाहीचा र्महान भाष्ट्यकार म्हणून पुढे 
आलेल्या बाबासाहेबानंा तथाकशथत राष्ट्रीय िवाहात सार्मील झालेल्या सवम घटकानंी “अस्पृश्य” म्हणूनच 
लेखले. तथाशप बाबासाहेबानंा जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय घटकानंी सहकायम करण्याचे आवाहन केले, तेव्हा तेव्हा 
बाबासाहेबानंी र्मात्र कोणताही शवचार र्मनात न आणता सहकायम शदले. भारताची राज्यघटना तयार 
करण्याचे कायम हा त्या सहकायाचा उत्कृि पुरावा होय. 
 

धर्मांतर करतानाही बाबासाहेबानंी अशा धर्माचा स्वीकार केला की, सासं्कृशतकदृष्ट्या जो प्रहदू 
धर्माशी शर्मळताजुळता होता. बाबासाहेबानंा जर राष्ट्रीय िवाहाला डावलून टाकावयाचे असते तर इस्लार्म 
प्रकवा शिस्ती धर्माचा स्वीकार करून त्यानंी भारताचा सारा सर्मतोल शबघडवनू टाकला असता. पण त्यानंी 
शववकेपूणम पाऊल टाकून, बुद्धधर्मार्मध्ये आपल्या सर्माजबाधंवानंा सार्मावनू घेतले. र्महाराष्ट्र या राज्याने 
यशवतंराव चव्हाण याचं्या नेतृत्वाखाली नवबौद्धाचें राखीव हक्क अबाशधत ठेवले. 
 

त्याचा साधा अथम असा की, बाबासाहेबाचं्या अस्स्र्मतेचा या दुदैवी देशाला सािात्कार झाला नाही. 
स्वतः बाबासाहेब र्मात्र घटनाकार म्हणनू, त्याचिर्माणे लोकशाहीचे भाष्ट्यकार म्हणून भारतातच नव्हे तर 
जगात शवख्यात झाले. त्याचंी शदगंत कीती अशीच अशवचशलत आशण अशवस्र्मरणीय राहील. 

♦♦ 
  



 
अनुक्रमणिका 

“तुर्मची तुर्मच्या ध्येयाच्या पाशवत्र्यावर अटळ शनष्ठा असली पाशहजे. ज्या लोकारं्मध्ये आपला जन्र्म 
झाला त्याचंी सेवा करण्यासाठी कतमव्यपूती हेतूने जे लोक आत्र्मिेशरत होतात ते धन्य होत. तुर्मचे ध्येय उच्च, 
उदात्त आशण र्महान आहे आशण तुर्मचे शर्मशन तेजस्वी व गौरवशाली आहे. 
 

जे, आपला वळे, बुध्दी व आपले सवमस्व गुलार्मीच्या शनदशमनासाठी पणाला लावतात, ते धन्य होत. 
 

जे गुलार्मशगरीत जखडलेल्यानंा स्वतंत्र करण्यासाठी र्महान संकटे, हृदयशवदारक र्मानहानी, 
वादळे आशण धोक्याची पवा न करता, जोपयंत पददशलत जनतेला आपले र्मानवी अशधकार िाप्त होत 
नाहीत. तो पयंत संघषम करीत राहतात त्याचंा शवजय असो.” 
 

–डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
  



 
अनुक्रमणिका 

 
 


