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डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर यांच ेधर्मविषयक विचार 

डॉ.गजानन बापरुाि ठाकरे 

र्गंलधार् हुडको कॉलनी  

र्गंरुळपीर वजल्हा िाशीर्   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 विसाव्या शतकातील ज्या काही नेतयांनी संपरू्म जगाला आपल्या कायामने प्रभावित केले तयार्ध्ये डॉ. 

बाबासाहबे आबेंडकर यांचे स्थान फार र्ोठे आह.े डॉ. बाबासाहबे यांनी आपले संपरू्म जीिन सर्ाजातील उपेवित 

िगामला अवधकार प्राप्त करून दणे्यासाठी, तयांना र्ानि म्हर्नू सन्र्ावनत जीिनाचा दजाम वर्ळिनू दणे्यासाठी, 

सर्ाजातील प्रचवलत धावर्मक ि जातीभदेाची दरी कर्ी करण्यासाठी सर्वपमत केले. डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर 

यांना तयांच्या जीिन काळात धावर्मक अवनष्ट रूढीचा  सार्ना करािा लागला. तयांना  अनेक िळेा धावर्मक अवनष्ट 

रूढी र्ळेु अपर्ावनत व्हािे लागले. धावर्मक कर्मकांडार्ळेु आपल्या बांधिांना र्ानि म्हर्नू जगण्याच्या 

अवधकारापासनू िवंचत व्हाि ेलागत आह ेह ेतयांच्या लिात आल.े डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांच्या आयषु्यात 

सतत धर्म हा विषय र्हत्त्िाचा ठरला आह.े तयार्ळेु डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांचे धर्ामविषयक विचार लिात 

घरे्े अतयंत आिश्यक आह.े  

शोधवनबंधाची उविष्ट े:- 

१) डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांचे धर्ामविषयक विचार अभ्यासर्.े 

२) डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांच्या बौद्ध ि वहदं ूधर्ामविषयक विचारांचा तलुनातर्क अभ्यास करर्.े 

३) डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांच्या धर्मविषयक सधुारर्ांचा अभ्यास करर्.े 

धर्ामसंबंधी विचार ि विविध व्याख्या : - 

साधारर्पर् े धर्ामत ईश्वर, वनसगामतील विविध शक्ती, र्ानिाने अगंीकारण्याचे धावर्मक आचरर्, र्ानि ि 

ईश्वर यांच्यातील परस्परसंबंध या सिम बाबींचा विचार धर्ामत केला जातो. जिळजिळ सषृ्टीवनवर्मती नंतरच्या काही 

िषामपासनू र्ानिी जीिनात धर्ामला अतयंत र्हत्त्िाचे स्थान असल्याचे वदसनू येत.े र्ानि आपल्या आशा-आकांिा 

आपले ध्येय प्राप्त करून घणे्यासाठी आपल्या धावर्मक परर्शे्वराला प्रसन्न करण्याचा प्रयतन करतो.  डॉ. बाबासाहबे 

आबेंडकर यांनी तयांच्या धर्म वचंतनात ‘धर्म आवर् धम्र्’ असा फरक केला आह.े ईश्वराला प्रसन्न करण्यासाठी 

केलेले धावर्मक आचरर् याला तयांनी ‘धर्म’ ह ेनाि वदले आह.े  डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांनी ‘धम्र्’  ि ‘धर्म’ 

या दोन संज्ञते तफाित दशमिली आह.े तयांच्या र्ते ‘ियैवक्तक ि सार्ावजक नीती म्हर्जे धम्र् होय’. डॉ. बाबासाहबे 

आबेंडकरांनी ईश्वराच्या तुलनेत ियैवक्तक ि सार्ावजक आचरर्ाला अवधक र्हत्त्ि वदले आह.े  

वहदं ू धावर्मक ग्रंथानसुार ज्यार्ळेु सर्ाजाची धारर्ा होते तो धर्म होय. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांनी 

तयांच्या धम्र् या संकल्पनेत धर्ामचा हा अथम र्ान्य केल्याचे वदसनू येते. ते म्हर्तात “सर्ाजाच्या धारर्केररता  

घातलेली बंधने म्हर्जे धर्म ही र्ाझी दखेील कल्पना आह.े ही व्याख्या िास्तविकदृष्टया अथिा तावकम कदृष््टया योग्य 

वदसली, तरी सर्ाजाच्या धारर्केररता सर्ाजाची बंधने कशाप्रकारची असािीत तया प्रश्नाचा या व्याख्यिेरून काहीच 

बोध होऊ शकत नाही”. हा आिेप डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी घतेला होता. खऱ्या धर्ामच्या स्िरूपाचा विचार 

करताना सर्ाज ि व्यक्ती यांचे संबंध कसे असाि ेहा प्रश्न वनर्ामर् होतो. सर्ाज ि व्यक्ती यांच्या संबंधाचा विचार 
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स्पष्ट करताना आधवुनक सर्ाजशास्त्रज्ञांनी पढुील प्रर्ार्े विविध र्ते व्यक्त केली आहते. काही सर्ाजशास्त्रज्ञांच्या 

र्ते सर्ाजातील व्यक्तीच्या इच्छा-आकांिा परू्म व्हाव्यात तयांना सखुप्राप्ती व्हािी हा सर्ाजसंघटनेचा हतेू आह.े 

काही सर्ाजशास्त्रज्ञांच्या र्तानसुार ियैवक्तक सखुप्राप्तीच्या तलुनेत व्यक्तीची प्रगती लिात घेर्े जास्त र्हत्त्िाचे 

आह.े काही ततिज्ञाचं्या र्ते सर्ाजसंघटनेचा हतेू व्यक्तीची सखुप्राप्ती अथिा तयाची प्रगती नसनू ‘आदशम सर्ाज’ 

तयार करर् ेहा आह.े पर् डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांना ही विचारसरर्ी र्ान्य नव्हती. तयांच्या र्ते , ‘’व्यक्तीच्या 

जीिनाला सर्ाजाची जरी आिश्यकता असली ; तरी सर्ाजाची धारर्ा ह ेधर्ामचे एकर्िे ध्येय होऊ शकत नाही. 

व्यक्तीचा विकास हचे धर्ामचे खरे ध्येय आह.े व्यक्तीच्या आतर्ोन्नतीला पोषक अस ेिातािरर् उतपन्न करर् ेही 

धर्ामची र्लूभतू कल्पना आह.े सर्ता ि स्िातंत्र्य या होत. ही र्लू्ये ज्या धर्ामर्ध्ये असतील तोच धर्म श्रेष्ठ होय”. 

अशी धर्मविषयक भवूर्का डॉ. आबेंडकर यांनी स्पष्ट केली आह.े 

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर याचं ेवहदं ूधर्म विषयक विचार :-  

 डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांनी वहदं ू धर्ामची शास्त्रशदु्ध वचवकतसा केली आह.े डॉ. बाबासाहबे 

आबेंडकर यांनी साततयाने वहदंधुर्ामतील कर्मकांडाला विरोध केला आह.े तयांच्या र्ते वहदं ूधर्ामत व्यक्तीच्या तलुनेत 

जाती तथा िगमरचनेला अवधक र्हत्त्ि वदल्या गलेे आह.े तयांनी वहदं ूधर्ामतील दोष स्पष्ट करताना धर्ामची तलुना एका 

इर्ारतीशी केली आह.े वहदं ूधर्म हा एका इर्ारतीसारखा आह.े या इर्ारतीला चार र्जले आहते. प्रतयेक र्जल्यािरील 

लोकांची कायम स्पष्ट आहते. ब्राह्मर्, िविय, िशै्य ि शदु्र अशी ती चार र्जले आहते. िरच्या र्जल्यातील व्यक्ती ते 

कायम करण्यास पाि असो िा नसो तया व्यक्तीला ते कायम करण्यास पाि सर्जले जाते. उलटपिी खालच्या 

र्जल्यािरील व्यक्ती वकतीही विद्वान ि पाि असली तरीही िरच्या िगामची कायम करण्यास ती पाि सर्जली जात 

नाही. अशा प्रकारे डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांनी नेहर्ीच वहदं ूधर्ामतील जाती रचनेला िगमरचनेला विरोध केला 

आह.े ते म्हर्तात, ” एका र्ार्साने दसुऱ्याशी कसे िागाि ेयाची वशकिर् वहदं ूधर्ामत नाही. एका िगामन े विद्या 

वशकािी, दसुऱ्या िगामने शस्त्र धारर् कराि,े वतसऱ्या िगामने व्यापार करािा ि चौथ्याने नसुती सेिा करािी: अशी या 

धर्ामने कतमव्याची विभागर्ी केली आह.े ती अन्यायकारक आह.े विद्या, शस्त्र ेआवर् पैसा याची प्रतयेक र्ार्साला 

जरुरी असत.े ही गोष्ट जो धर्म विसरतो आवर् जो एकाला सज्ञान करण्याकररता बाकीच्यांना अज्ञान ठेितो तो धर्म 

नसनू लोकांना बौवद्धक गलुार्वगरीत ठेिण्याचा कािा आह.े जो धर्म एकाच्या हाती शस्त्र दतेो ि दसुऱ्याला वन:शस्त्र 

करतो; जो धर्म काहींना धनसंपादनाच र्ागम र्ोकळा ठेितो ि बाकीच्यांना आपली उपजीविका दसुऱ्यािर अिलंबनू 

राहण्याची अनजु्ञा दतेो तो धर्म नसनू, ती स्िाथमपरायर्ता आह.े”  वहदं ूधर्ामतील ततकालीन िगमरचना िररष्ठ  िगामना 

कवनष्ठ िगामिर अन्याय करण्याची जर् ू काही परिानगी दतेे अस े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे र्त होते. वहदं ू

धर्ामतील ज ेिररष्ठ तीन िर्म शदू्र या कवनष्ठ िर्ामचे शोषर् करीत होते तयाबिल तयांनी नेहर्ीच आपला रोष व्यक्त 

केला होता. शदु्र िर्ामला वर्ळर्ाऱ्या अन्यायकारक ितमर्कुीचा ि सार्ावजक गलुार्वगरीचा तयांनी साततयाने विरोध 

करून शदु्र िगामतील लोकांना शोषर्ाविरुद्ध लढण्यास प्रितृ्त केले. 

 वहदं ू धर्ामतील र्ानिता नाकारर्ाऱ्या  सर्ाजव्यिस्थेला डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांनी तीव्र विरोध 

केला.  हा धर्म ि तया धर्ामने र्ान्य केलेली जातीव्यिस्था, अस्पशृ्यता, िर्मव्यिस्था व्यिस्था सर्ाजातील उपेवित 

िगामला सार्ावजक, राजकीय, आवथमक हक्क तर सोडा, पर् र्ार्सू म्हर्नू जगण्याचा हक्क दखेील नाकारत होती. 

सर्ाजातील एका फार र्ोठ्या िगामला अडगळीत टाकण्याची ि तर्ार् र्ानिी हक्क वहरािनू घणे्याची भवूर्का 

ततकालीन धर्म ि सर्ाजरचनेने घतेली होती. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांची वहदंतुिाबिल ची परखड भवूर्का 
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तयांच्या पढुील विचारातनू व्यक्त होते. ते म्हर्तात,  “वहदंतूि ही फॅवसझर् वकंिा नाझीझर्प्रर्ार् े एक राजकीय 

विचारप्रर्ाली आह.े ती संपरू्मपर् ेव्यिस्था सिम लोकशाही विरोधी आह.े वहदंतुिाला र्ोकळे रान सोडले (आवर् ते 

म्हर्जे वहदं ूबहुसंख्यति) तर ज ेवहदं ूधर्ामच्या बाहरे आहते ि तयाला विरोधी आहते तयांच्या िाढीला एक अडसर 

आह.े हा दृष्टीकोन केिळ र्सु्लीर्ाचाच नाही तर दवलत आवर् ब्राह्मर्तेरांचा दखेील हाच दृष्टीकोन आह.े एकंदरीत 

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांच्या र्ते, वहदंतुि ही एक राजकीय विचारप्रर्ाली आह ेवतचे स्िरूप ि िशंिादी आह े

ती संपरू्मपर् ेलोकशाहीविरोधी आह,े वहदंतुिाचा प्रसार ि िाढ म्हर्ज ेइतर धावर्मक गटांची पीछेहाट होर् ेहोर् ेहोय, 

र्ग ते वहदंबूाह्य गट असोत, की वहदंवूिरोधी, हा दृष्टीकोन केिळ र्वुस्लर्ांचाच नसनू दवलत आवर् ब्राह्मर्तेर याचंहेी 

तेच र्त आह.े डॉ. आबेंडकर यांनी जहाल वहदं ुततिज्ञानाचा साततयाने विरोध केला. 

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर याचंा धर्म आवर् धम्र् या विषयीचा दृष्टीकोन :-  

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांनी वहदं ूधर्ामिर कठोर टीका करताना धम्र् श्रेष्ठता दखेील िवर्मली आह.े डॉ. 

बाबासाहबे आबेंडकरांनी धर्म आवर् धम्र् यातील फरक सकू्ष्र् असल्याचे दशमविले आह.े तयांनी तयांच्या ‘बदु्ध 

आवर् तयांचा धम्र्’  या पसु्तकात बऱ्याच वठकार्ी धम्र् या शब्दाला उिशेनू धर्म हा शब्द िापरला आह.े डॉ. 

आबेंडकर यांनी बवुद्धझर् हा सिमश्रेष्ठ धर्म आह,े  तद्वतच तो एक श्रेष्ठ सार्ावजक वसद्धांत आह.े बहुतेक पाश्चातयाचं्या 

र्ते ईश्वर हा कोर्तयाही धर्ामच्या कें द्रस्थानी असर्े अवभप्रेत आह.े या ईश्वर शास्त्रज्ञांच्या दृवष्टकोनातनू ईश्वराला 

र्ानर्ारा धर्म म्हर्जचे धर्म होय. तयार्ळेु र्ानि हा कें द्रस्थान र्ानर्ारा बवुद्धझर् हा धर्म नाही असे तयांचे र्त होत.े 

पर् काही धावर्मक विचारितंाच्या र्ते ‘वनररश्वरिादी’ धर्म असू शकतो. डॉ. आबेंडकर यानंी धर्म आवर् धम्र् यातील 

दशमिलेला फरक म्हर्जे ईश्वरशास्त्रज्ञ धर्ामला ियैवक्तक बाब सर्जतात. पर् धम्र् ही ियैवक्तक बाब सर्जर्े 

धम्र्ाच्या र्लूभतू स्िरूपाची  विसंगत आह.े ईश्वराला कें द्रस्थान र्ानर्ाऱ्या धर्ामत व्यक्ती सखुप्राप्तीसाठी पजून 

करतो. र्ार्सांर्धील परस्परसंबंध दयु्यर् असतात. याउलट धम्र्ात परर्शे्वर, परब्रह्म या बाबींना दयु्यर् स्थान असत े

वकंिा या गोष्टींना नाकारले सदु्धा जात.े तर र्ानािार्धील प्रेर्ाचे, र्िैीचे परस्परसंबंध कें द्रस्थानी असतात. र्ळुातच 

भगिान बदु्धांनी ईश्वर ही गोष्ट नाकारली आह.े डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी दखेील ह ेतत्त्ि र्ान्य केल ेआह.े ‘धम्र् 

म्हर्जे नीती’ ह ेतयांनी स्पष्ट केले आह.े ईश्वरिादी धर्ामत वनतीचे सर्थमन करण्यासाठी दखेील ईश्वर सहाय्यभतू ठरतो, 

तर धम्र्ात वनतीचे सर्थमन ईश्वरिादाच्या आधाराने केले जात नाही. तर नीतीचा र्ानिी कल्यार्ाची प्रतयि संबंध 

जळुतो.  

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर धम्र्ाचे िगेळेपर् स्पष्ट करताना म्हर्तात, धर्म केिळ नवैतकतेचा र्ागम नव्ह,े  तर 

तयात नैवतकतेला एक पविि ि सािमभौर् र्लू्य र्ानलेले असत.े धर्म आवर् धम्र् यातील तफाित स्पष्ट करताना ते 

पढुे म्हर्तात, ईश्वरकें द्री धर्ामत श्रद्धािादाला िाि असेल, तर र्ानि कें द्रीय धर्ामत बदु्धीिादाला र्हत्त्ि आह.े या 

बदु्धीिादातच न्याय बदु्धी ि सतयशोधी ितृ्ती सर्ाविष्ट असतात. र्ानिकें द्री धर्ामत नीती ि न्याय यांचा स्िीकार ि 

अनीती ि अन्यायाला विरोध या बाबी अतंभूमत आहते. बवुद्धझर् हा धर्म नसनू धम्र् आह.े अस ेडॉ. आबेंडकरांचे 

र्त होते. 

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यानंी बौद्ध धर्ामचा स्िीकार करण्याची कारर्र्ीर्ासंा :-  
डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांनी वहदं ूतसेच इतर धर्ामचा सखोल अभ्यास केला वहदं ूधर्ामतील जातीव्यिस्था, 

िगमरचना, अस्पशृ्यता अशा अवनष्ट बाबीर्ळेु डॉ. आबेंडकर तथा सर्ाज बांधिांना उपेवितांचे जीिन जगाि ेलागले. 

प्रचवलत धर्ामत सर्ाज बांधिांना न्याय वर्ळर्ार नाही ह ेलिात आल्यानंतर तयांनी धर्ाांतराचा वनर्मय घतेला. सिमच 
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धर्ामचा अभ्यास केल्यानंतर तयांनी ईश्वरिादी धर्ामचा तयाग करून जगाला शांतीचा संदशे दरे्ारा वनरीश्वरिादी, 

र्ानिातील परस्परसंबंधला कें द्रस्थानी र्ांडर्ाऱ्या बौद्ध धर्ामचा स्िीकार केला. 

बौद्ध धर्म हा ईश्वरिादाला थारा दते नाही. तद्वतच या धर्ामत जातीभदे, िर्मभदे या बाबींना र्हत्त्ि दते नाही. 

ईश्वर हा सषृ्टीचा वनर्ामर्कताम आह े असे हा धर्म र्ानीत नाही. ह े विश्व स्ियंभ ू आह.े ते कायमकारर् भािाच्या 

वनयर्ाप्रर्ार्े चालत.े या विश्वाचे वनयंिर् करण्यासाठी कोर्तयाही अदृश्य शक्तीची आिश्यकता नाही. असे गौतर् 

बदु्धाचे म्हर्र् ेहोते. प्रचवलत धर्ामत शदु्र जाती तथा वस्त्रयांना अवधकार वदलेले नव्हते. पर् बदु्धांनी ब्राह्मर् िगामला 

इतकेच नव्ह ेतर वस्त्रयांनासदु्धा  वभि ुसंघात प्रिशे वदला. बौद्ध धर्ामत प्रज्ञा, शील, करुर्ा या तत्त्िानंा र्हत्त्िाच ेस्थान 

आह.े एका र्ार्साने दसुऱ्या र्ार्साची कसे िागािे याबिल चे वनयर् सांवगतले आहते. दुुःखाचे र्ळू कारर् 

र्ानिाचा लोभ, िासना होय. तयार्ळेु र्ानिाला जर दुुःखापासनू स्ितुःची र्कु्तता कराियाची असेल तर तयान े

आपल्या िासनेिर विजय वर्ळविला पावहज.े भगिान बदु्धाने द;ुख नाहीसे करण्यासाठी अष्टांगर्ागम सांवगतला आह.े  

जगातील सिम धर्ामचा तलुनातर्क अभ्यास केल्यानंतर बौद्ध धर्म हाच व्यक्तीचा विकास आवर् सार्ावजक 

सर्ता यांना पोषक असा धर्म आह े अशी खािी पटिनू डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांनी आपल्या अनयुायांसह 

१९५६ साली  वहदं ूधर्ामचा तयाग करून बौद्ध धर्ामचा स्िीकार केला. 

वनष्कषम :-  

एकंदरीत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांना ईश्वर कें द्रस्थानी असर्ारा धर्म र्ान्य नव्हता. याउलट र्ानिातील 

परस्परसंबंध कें द्रस्थानी असर्ारा धम्र् तयांना अवभप्रेत होता. ‘तयांनी धर्म आवर् धम्र्’ या दोन सज्ञते फारच सकू्ष्र् 

फरक आह.े डॉ. आबेंडकरांनी वहदं ू धर्म ग्रंथातील ज्यार्ळेु सर्ाजाची धारर्ा होते तो धर्म या व्याख्येचा धर्म या 

संकल्पनेत स्िीकार केला आह.े डॉ बाबासाहबे आबेंडकरांना प्रचवलत धर्ामतील अवनष्ट रूढीचे चटके िारंिार सहन 

कराि े लागल्याने तयांनी वहदं ू धर्ामतील िगमरचना, िर्मव्यिस्था, जावतभदे, अस्पशृ्यता यांचा नेहर्ीच विरोध केला. 

र्ार्सा र्ार्सातील संबधांना वहदं ू धर्म दयु्यर् स्थान दतेो अस े तयांचे र्त होते. वहदं ू धर्ामत आपल्या सर्ाज 

बांधिांना न्याय वर्ळर्ार नाही ह ेलिात आल्यानंतर तयांनी वहदं ूधर्ामचा तयाग करण्याचा वनश्चय केला. जगातील 

सिम धर्ामचे सखोल अध्ययन केल्यानंतर तयांनी ईश्वरिादी धर्ामचा तयाग करून वनरीश्वरिादी तसेच सिम जगाला 

शांतीचा संदशे दणे्याचा र्ानि र्ानिातील परस्परसंबंधांना कें द्रस्थानी आर्र्ाऱ्या बौद्ध धर्ामचा स्िीकार केला. 

संदभम ग्रथं :-  

१) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची भाषर् ेखंड
१, - संपादक र्ा. फ. गजरे 

२) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची लेख आवर् भाषर् े(इगं्रजी) खंड३, वशिर् विभाग, र्हाराष्र शासन, 1987  

३) ‘बदु्ध आवर् तयांचा धम्र्’ (इगं्रजी) -  डॉ.  भी. रा. आंबेडकर 

४) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर गौरिगं्रथ - संपादक प्रा केशि र्ेश्रार् ि इतर प्रकाशक सवचि र्हाराष्र राज्य सावहतय आवर् 
संस्कृती र्ंडळ र्ुंबई, र्राठी गं्रथसंग्रहालय  र्ुंबई. 

५) डॉ. आंबेडकर धर्मवचंतन -  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर गौरि गं्रथ र्धील लेख -  श्रीर्ती नवलनी पंवडत 

६) आंबेडकर निबौद्धर्ान  - डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर गौरिगं्रथ र्धील लेख,  डॉ. प्रदीप गोखले 

७) लोकशाहीला धर्ाांतराच े आव्हान ि आंबेडकरी विचारसिू !- डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर गौरिगं्रथ आय.ुनागेश 
चौधरी 

 


