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१. ��तावना  

डॉ. �भमराव रामजी आंबेडकर यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर �हणून 

ओळखले जाते.  भारतीय सा�वधानाच े �श पकार भारता"या सामािजक, 

राजक$य, धा�म%क &यव'थेवर कायमचा ठसा उमटवणारे कृतीशील �वचारवंत 

होते.  तसेच सामािजक, आ.थ%क लोकशाह/ भारतात यावी यासाठ0 सतत 

धडपणारे व �वचार मांडणारे &यि1तम2व �हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होय. 

 मागासवग4यांचा म�सहा हा 2यां"या &यि1तम2वाचा पैलूच अ.धक सां.गतला 

जातो.  तसेच देशाची एकता यासाठ0 2यानी केलेले मुलभूत काय% :ततकेच 

मह2वाच े आहे.  

 डॉ. आंबडकेर हे थोर समाजसेवक, राज:नत;, <कांड कायदे पंडीत आ=ण 

>े?ठ �वचारवंत होते.  'वतं@ बुAीने  <ामाBया"या आधारावर :नण%य घेBयाची 

2यांची Dमता उ"च <तीची होती.  :नभ%य, पEर>मी आ=ण वाईट Gढ/ �वIA 

दंड थोपटून उभा राJहलेला >े?ठ पुरषो2तम �हणून इ:तहास 2याची गणना कर/ल 

झंुजारपणा हा 2यां"या 'वभावाचा �वशषे आहे.   

 द/न द�लत मग ते कोण2या जातीच े असोत 2यांच े बदल 2यांना मनापासून 

कळवळा वाटत होता. एक जबरद'त शि1त<वाह डॉ. आंबेडकरां"या �वचारानी 

तयार केला. द�लतात 'वा�भमान व 'व22व 2यानी जाग�वले . 2यांच े अि'त2व 

�हणजे न&या युगाची नवी पहाटच होती.   
 

२. च�र�  

आध:ुनक काळातील एक थोर �वचारवंत, झंुजार नेते, <भावी समाज सेवक 

आ=ण <कांड व घटनात; �हणून डॉ. आंबेडकरांचा <ामुNयाने �वचार करावा 

लागेल. 2यांचा जOम १४ ए�<ल १८९१ साल/ मTय <देशातील महू या गावी 

एका गर/ब आ=ण ददुUवी अशा अ'पVृय घराBयात झाला.  2यानी आपले 

सुरवातीच े �शDण दापोल/ येथे पूण% केले.  सन. १९०० पासून <थम सातारा 

येथे आ=ण 2या नतंर १९०४ पासून मंुबई येथे एि फन'टन हाय'कूल मTये 

2यांच े �शDण झाले.  2यांच े वडील सैOयात सुभेदार होते.   

 आंबवड े हे 2यांच े मूळ  गाव 2यावGन आंबडेकर हे 2यांच े नाव पडले शाळेत 
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�शDण घेत असतांना 2यांना अ'पVृय जातीचे �हणून खपूच @ास सोसावा 

लागला. अनंत अडचणी आ=ण अपमान यास तYड Zयावे लागले. 

 वया"या सोळा&य वष4 सन. १९०७ साल/ मॅJ]क पर/Dा उ2तीण% झा यानंतर 

एि फन'टनमहा�वZयालयात उ"च �शDणासाठ0 <वेश घेतला याच काळात त े

�ववाहबA  झाले.  गायकवाड यां"याकडून �मळाले या �श?यवतृी"या आधारे 

सन. १९१३ मTये बी. ए. ची पदवी संपादन केल/ सयाजीराव गायकवाड यांनी 

2यांना अमेEरकेत जाBयास मदत केल/. ते&हा 2यानी अमेEरकेत Oयुयोक%  मधील 

कोलंबीया �वZयापीठात <वेश घेऊन एम. ए. पदवी संपादन केल/.  भारतातील 

जातीची वाढ व उ2पतीवर <बंध �लJहला. 2यामुळे 2यांना पी. एच. डी ह/ पदवी 

�मळाल/. 

 अमेEरकेतील �शDण पूण% झा यावर बडोदा येथे ल?कर/ स.चव �हणून काय% 

कर/त असताना अ'पVृयतेचा @ास होऊ लागला �हणून ती नोकर/ सोडून त े

मंुबईला परत आले. सन १९१७ मTये मंुबई येथे �सडने`न महा�वZयात 

<ाTयापकाची नोकर/ प2करल/ मTयंतर/"या काळात 2यानी “मूकनायक”  आ=ण 

“बJह?कृत भारत”  या नावाची  वत%मान प@ े चालवल/. सन. १९१८ साल/ 

नोकर/चा राजीनामा Jदला.  व ते कायZयाचा अaयास करBयासाठ0 लंडनला 

गेले.  भारतात परत आ यावर 2यांनी द�लतां"या उधारसाठ0 2यांनी आपले काय% 

चालू ठेवले.  सन. १९२० मTये पुOहा लंडनला गेले. सन. १९२१ मTये 

एम. सी. सी. ची पदवी बहाल करBयात आल/. 2यानंतर 2यांनी लंडन मTये 

डी. एस. सी. ची पदवी �मळ�वल/.   

 भारतात परत आ यावर मंुबई येथे बॅर/'टर �हणून काय% सुI केले.  परंतु 

अ'पVृय हा �श1का अस याने 2यांना या &यवसायात फारश े यश आले नाह/.   

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी 'वत: च अ'पVृयते �वIA चळवळ सुI केल/ या 

cांतीकार/ चळवळी मुळेच ते अ'पVृयोधारक �हणून <�सA झाले.  सन. १९२७ 

मTये 2यांची मंुबई <ांता"या कायदे मंडळाचे सद'य �हणून :नयुि1त  झाल/.  

सन. १९२८ मTये सायमन क�मशन पुढे साD देऊन अ'पVृयसाठ0 'वतं@ 

मतदार संघाची मागणी केल/. सन. १९३० मTये अ'पVृयाच े <:त:नधी �हणून 

इंdलंडमTये गोलमेज पEरषदेस उपि'थत होते.  

 सामािजक सुधारणांसाठ0 2यानी “मनु'मतृी दहन”  महाड"या चवदार तeयाचा 

स2याfह, काळाराम मंJदर <वेशासाठ0 स2याfहा सारखी आंदोलने कGन 

जगजाfण केले. गांधीजींशी सन. १९३२ मTये करार कGन अ'पVृयांसाठ0 कायदे 

मंडळात जागा �मळवून घेत यात.  सन. १९३५ मTये मंुबई"या लॉ कॉलेज"या 

<ाचाय% पद/ नेमणूक झाल/.  सन. १९३७ मTये <ां:तक :नवडणुक$"या वेळी 

अ'पVृया"या Jहत रDणासाठ0 'वतं@ मजूर पDाची 'थापना केल/. सन. १९४२ 

मTये 2यांची &हाईसरॉय"या काय%कार/ मंडळावर कामगार खा2याच े <मुख �हणून 

नेमणूक झाल/.  सन. १९४६ मTये ते बंगालमधनू घटना स�मती वर :नवडून 
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आले. घटना स�मतीच े मसुदा स�मतीच े अTयD या ना2याने 2यानी केले या 

कामामुळे ते भारतीय घटनेच े �श पकार �हणून ओळखले जातात. 

 भारतीय घटनेच े �श पकार �हणून कोलंबीया �वZयापीठाने 2यांना डी. �लट. 

ह/ पदवी सOमानपूव%क बहाल केल/. 'वातंiय <ाjती नंतर 2यानी मं@ी मंडळात 

कायदे मं@ी �हणून काय% सुI केले.  सन. १९५१ साल/ बौA जनसंघ 'थापन 

केला.  सन. १९५६ मTये नागपूर येथे बौTद धमा%चा 'वीकार केला. व 2यांचा 

म2ृयू ६ lडसmबर १९५६ रोजी झाला आजह/ या �वचारवंताच े �वचार अमर आहे.  
 
 

३. �श�ण �वषयक �वचार  

अ. रा!य व �श�ण :-  

डॉ. आंबेडकराना आप या देशातील :नरDरता व शैD=णक मागासलेपणा 

यांची पूण% जाणीव होती. �शDण ह/ समाजाची अ2यंत मह2वाची गरज आहे. 

सामािजक <गतीच े ते एक मोठे साधन आहे. हे ह/ ते जाणत होते. �शDण हा 

&यि1त "या <गती"या   व सामािजक  �वकासाचा पाया आहे. शैD=णक 

<गती शैD=णक �वकास यांचा जवळचा संबध आहे. हे ते ओळखनू होते. 

�हणून राnयाने द�लतां"या शैD=णक उAारासाठ0 लD पुर�वले  पाJहजे. अशी 

2यांची मागणी होती.  2यां"या मते शैD=णक सु�वधा पुरवBयाची जा'तीत 

जा'त जबाबदार/ राnयावर आहे. तसेच शासनाने हे ह/ पJहले पाJहजे oक, 

पुर�वBयात येणाpया शैD=णक सु�वधांचा जा'तीत जा'त फायदा समाजातील सव% 

वगा%ना �मळतो.  या'तव शैD=णक काया%त शासक$य <य2नाच े  'वागत ह/ 

2यानी केलेले Jदसून येते. 
 

ब. ��ी �श�ण आ"ण ��ी �वतं�  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी समाजा"या सवाqगीण �वकासासाठ0 '@ी �शDणावर 

भर Jदला. 2याचे मते ि'@यांना �शDण �मळा यास  कुटंुबाचा खरा �वकास 

होईल. जीवनमान सुधारBयासाठ0 चांगेल सं'कार कGन कुटंुबाला नै:तक वळण 

लावBयासाठ0 ि'@यांना �शDण देणे आवVयक आहे.  

 Jहदं ू कोड rबला"या माTयमातून 2यांनी Jहदं ू ि'@यांच े क याण साधBयाचा 

<य2न केला. मा@ मतभेद झा यामुळे 2यानी Jहदं ू कोड rबला"या <Vनावर 

कm s/य मं@ीमंडळाचा राजीनामा Jदला नंतर 2यांचाच �वचारावर आधाEरत काह/ 

कायदे भारतीय शासनाला करावे लागले. हे सव% कायदे Jहदं ू कोड rबलावर 

आधार/त होते.  बाल �ववाहास �वरोध, �वधवा �ववाहास आ=ण आंतरजातीय, 

�ववाहास उ2तेजन ह/ 2यां"या �वचाराची �व�वध Gपे होती.  
 

क. ��ी पु%ष समानता  

डॉ. आंबेकरांच े '@ी पुIष समानता असावी असे आfह/ मत होते. ह/ 
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समानता होBयासाठ0 '@ी �शDणाचा माग% 2यानी सां.गतला. ि'@यांना समाजात 

व कुटंुबात उ2तम वागणूक व समान दजा% �मळाला पाJहजे. '@ी �शDणाने 

कुटंुब पुढे जाते. '@ी अडाणी असल/ तर कुटंुबाची उOनती होत नाह/ असे  

आंबेडकरांच े मत होते.  

 '@ीयांनी  उ2तम कपड,े दा.गने, यासाठ0 हt न धरता 'व"छ, टापट/प 

असावे. गुणवतेवर व चाEरiयावर भर Zयावा. मुलामुल/ंवर चांगले सं'कार 

करावेत.  असा डॉ. आंबेडकरांचा ि'@यांना उदेश होता.  
 

ड. 'नर�रता  

भारतीय  लोकांची :नरDरता हा �वकास, उOनतीतील फार मोठा अडथळा आहे.  

rvट/शांचा काळात फारच थोwया लोकांनी उ"च �शDण घेतले. बहुसNय लोक 

अडाणीच राJहले. लोकशाह/ ह/. लोकांनीच चालवयाची असते.  2यामुळे राnय 

कारभाराच े आवVयक ;ान व 2यासाठ0 �शDण असावे लागते. यातनू डॉ. 

आंबेडकरानी समाजाला �शDणाच े मह2व पटवून Jदले.  
 

४. समारोप  

आप या देशातील सव% 'तरावर/ल �शDणाला &यापकपणे लागू पडणारे 

�वचार डॉ. आंबेडकरानी मांडले. �शDणाची Tयेये �वZयापीठ �शDण, नै:तक 

�शDण , &यवसाय, �शDण, <ाTयापक या संबंधी 2यानी मांडलेले �वचार हे 

आजह/ उपयु1त आहेत. 2यानी &य1त केले या अपेDा या तर आप या 

�शDणाची सुधारणा करBयाचा व दजा% वाढ�वBया"या x?ट/ने :निVचतच <ेरक 

माग%दश%क आहेत.  
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