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प्रस्तािना:-  

  विषर्ताग्रस्त सर्ाजरचनेत अस्पशृ्यांच्या िाट्याला नरकतलु्य यातना ि पशतुलु्य जीिन या दोन्ही बाबी 

आलेल्या होतया. शतकानुशतके भारतातील दवलत ( अस्पशृ्य ) सर्ाज कसे जीिन जगत होता ह ेर्नसु्र्तृीतील तथा 

पेशिशेाहीतील अस्पशृ्यांिरील अन्याय अतयाचार यकु्त बखर िाङ् र्यातील कथार्धनू ऐवतहावसक दाखल्यार्धनू ग्रॅड 

डफ प्रस्ततु ररपोटमस र्धनू प्रवतवबंवबत होर्ाऱ्या र्ानितेस कलंवकत करर्ाऱ्या अर्ानुष घटनांर्धनू वदसनू येत.े दवलत 

िगामला न्याय हक्क वर्ळिनू दरे्ाऱ्या विसाव्या शतकातील भारतातील यगुप्रितमक क्रांती सयूम र्हार्ानि डॉ. 

बाबासाहबे आबेंडकरांच े विचार आर्लुाग्र पररितमनिादी आहते. तयांच्या चळिळी सबाह्यातंर र्ानिकल्यार्कारी 

आहते. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांचे कायम केिळ सर्ाजसुधारर्चेेच नाही, अस्पशृ्यता वनर्ूमलनाचेच नाही तर तयांचे 

कायम एक अदभतू अनपुर्ये क्रांवतकायम आह.े जीिनाच्या सिामगांस पररसस्पशामच ते कायम आह.े डॉ. बाबासाहबे 

आबेंडकरांचे कायम केिळ संघषम लढा अथिा चळिळी या स्िरुपाचेच नाही तर तयांचे कायम एक अदभतू 'अस्पशृ्यांचा 

र्वुक्तसंग्रार्' अस ेडॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी चालविलेल्या संघषामस यथाथम अस ेनाि वदले आह.े  

आधवुनक भारताच्या इवतहासातील झुझंार व्यक्तीर्ति असलेले जीिनिादी, शास्त्रीय, र्ानितािादी, 

सर्ाजशील आवर् प्रज्ञा याचं सिुर्मसंगर् साधर्ारे वशिर्, अवभप्रेत असलेले र्हार्ानि क्रांतीसयुम डॉ. भीर्राि 

रार्जी आबेंडकर यांना आपल्या पिूामयषु्यात अस्पषृ्यतेच ेभयानक चटके सोसािे लागले. आबेंडकर घरार्े ह ेर्ळू 

कोकर् विभागातील रतनागीरी वजल्ह्यातील र्गंलगड तालकु्यापासनू पाच र्लैािरील आंबािडे या गािचे होय. डॉ. 

बाबासाहबे आबेंडकर यांचा जन्र् र्ध्यप्रदशेातील इदंोर जिळील र्हू येथे झाला. तयांचे िडील तयािेळी र्हू येथील 

सैवनकी कॅम्पर्ध्ये सभुदेार पदािर होते. भीर्रािाचा जन्र् १४ एवप्रल १८९१ रोजी भीर्ािाईच्या पोटी झाला. भीर्राि 

ह े चौदाि े रतन होय, ते केिळ पाच िषामचे असतांना इ.स. १८९६ र्ध्य े र्ातसृुखाला पारख े झाले. तयार्ळेु तयांचा 

प्रतीपाळ 'र्ीराबाई’ या तयांच्या आतयाने केला. भीर्रािाचे िडील सैवनकी काँ प र्ध्य ेहोते, तेव्हा तयांना अस्पशृ्यतेचा 

तेिढा अनभुि आला नव्हता. सैवनकी सेितेनू वनितृ्त झाल्यािर तयांचे िडील कोकर्ात ( १८९४ ) िास्तव्यास रावहले 

पश्चात ते र्ुबंई येथे आल.े कोकर्तील िास्तव्यात ि नंतर र्ुबंई येथे तसेच अन्यिही भीर्रािांना अस्पशृ्यतेचा जाच 

सहन करािा लागला.  

भीर्ाच्या लहानपर्ातील काही अस्पशृ्यच ेजाचक अनभुि खालील प्रर्ार्े.  

१ ) शाळेत तहान लागल्यास पररचरान ेनळ सरुु कराि ेि भीर्रािास तहान भागिािी लागत अस े. पररचर नसेल तर 

तसेच राहाि ेलागत अस.े  
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२ ) न्हािी अस्पशृ्यांची कवटंग करीत नसत. भीर्रािांची र्ोठी बवहर् भीर्राि तसेच तयांचे र्ोठे भाऊ यांचे केशकतमन 

करीत असे.   

३) कापड दकुानदार अस्पशृ्य वगऱ्हाईकांच्या हाती कापड दते नसे कापड दणे्यापिूी कापडास धळू चोळण्याची प्रथा 

होती, हते ूहा की कापड र्ळकट वदसाि े. दरुुन फेकूनच अस्पशृ्याच्या हाती कापड दणे्याची प्रथा होती.  

४ ) सािमजवनक स्थळी पार्िठे  , सािमजवनक नळ , हॉटेल इ . सिम वठकार्ी अस्पशृ्यांना अतयंत असह्य अपर्ानास्पद 

प्रसंगाना तोंड द्यािे लागत असे.  

५) अस्पशृ्य विद्याथी म्हर्नू भीर्रािांना हायस्कूलर्ध्ये संस्कृत हा भाषाविषय घतेा आला नाही . जावतवनष्ठ संस्कृत 

वशिक अस्पशृ्य विद्याथ्याांना संस्कृत वशकविण्यास तयार नव्हते आवनच्छेनेच तयांना संस्कृतऐिजी पवशमयन वशकर्े 

भाग पडल.े  

६ ) रार्जीबाबा सेना काँ पर्धील चांगले वक्रकेटर होते. भीर्रािांना वक्रकेट खळेर्े आिडत असे. पर् अस्पशृ्य 

विद्याथ्यामस ततकालीन वशिक वक्रकेट खळेण्याची संधी दते नसत.  

७ ) एखादा बाल वभर् स्पशृ्य वहदंचू्या पार्िटयािर पार्ी वपताना सापडला तेव्हा तयाला काळावनळा होईपयांत स्पशृ्य 

वहदंनूी गरुासारखा बदडला.  

बालियापासनू भीर्ाला अस्पशृ्यतेचे चटके सहन करािे लागल ेकाही अस्पशृ्यतेच ेअनभुि अवधकच दाहक होते .  

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर ह ेसर्ाजक्रांतीकारक यगुधंर होते दवलतांच्या जीिनात आर्लूाग्र पररितमन घडिनू 

आर्र्े ह ेतयांच वजवित ध्येय होते. "गलुार्ाला तयांच्या गलुार्ीची जार्ीि करुन द्या म्हर्ज ेतो बंड करुन उठेल" या 

अब्राहर् वलंकनच्या िक्तव्यािर बाबासाहबेांची श्रद्धा होती. स्ितुःबाबासाहबे आबेंडकरांनी दवलतांना 'वशका, संघवटत 

व्हा ि संघषम करा' अस आतर्ोद्धाराचा र्लूर्िं वदला. दवलत सर्ाज म्हर्जे (प्रस्तावपताकडून) सिमस्ि वहरािनू 

घतेलेला परू्मत:िवंचत असा (सार्ावजक धावर्मक आवथमक दृष्टया) पशिूत ि प्रवतष्ठेच्या तथा जवैिकदृष्टया प्रेतित 

सर्ाज होता. अशा सर्ाजात जावर्ि जागतृी ि स्िावभर्ान चेतना जागविण्याचे खडतर अवभयान डॉ. बाबासाहबे 

आबेंडकरांनी अगंीकृत केले. 

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर वदनांक 13 जनु 1953 रोजी रािळी कॅप र्ुबंईच्या भाषर्ात ते म्हर्ाल े

'शीलावशिाय वशिर्ाची वकंर्त शनू्य आह’े. ज्ञान ह ेतलिारीसारखे आह ेसर्जा एखादया र्ानसाच्या हाती तलिार 

आह े वतचा सदउपयोग की, दरुूपयोग कराियाचा ह े तया र्ार्साच्या शीलािर अिलंबनू राहील तो तया तलिारीने 

एखादयाचा खनुही करील वकंिा एखादयाचा बचािही करील ज्ञानाचे तसेच आह.े म्हर्नु वशल ह ेजीिनाला अतयंत 

आिश्यक आह.े वशल नसल्यार्ळेु आपल ेनकुसान हाते. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर ह ेथोर राष्रभक्तांपैकी एक र्हान 

यगुप्रिमतक र्हापरुूष होता तयानी या दशेाची पनुरमचना सर्तेच्या ततिािर करण्याकरीता आयषु्यभर संघषम केला. 

बाबासाहबेांच ेर्ते, भारतातील विषर्तािादी सर्ाज व्यिस्थेर्ळेू सिमसार्ान्य र्ार्साला (दवलतास) आपला विकास 

करण्याची संधी लाभत नाही म्हर्नु भारतात संविधानाने "एक व्यक्ती एक र्त" ह ेतति स्िीकारून राजकीय सर्तेचा 

उद्घोष जरी केला असला तरी सर्ावजक ि आथीक सर्ता प्रस्थावपत झाल्यावशिाय भारताला आपला सिामगीर् 

विकास साधने शक्य होनार नाही. भारतात ही सर्ाजक्रांती घडिनू आर्ण्याकरीता वशिर् हचे एक प्रभािी साधन 

आह.े यािर बाबासाहबेांचा ठार् विश्वास होता म्हर्नु प्रतयेक भारतीयाला वशिर् ह ेवर्ळायलाच पाहीजे. असा तयांनी 

आग्रह धरला. वशिर् ह ेप्रतयेक भारतीयांचा र्लुभतू आवधकार आह,े ि तो तयांनी भारतीय राज्यघटनेच्या र्ाध्यर्ातनू 

प्रतयेक भारतीयास बाहाल केला आह.े डॉ. आबेंडकरांनी शिैवर्क ततिज्ञानाचे र्हति विशद करून भारतात 
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सार्ाजीक विषर्ता वटकून राहण्यास लोकांचे अज्ञान हचे एक कारर् आह ेम्हर्नु लोकांना सज्ञान करण्यासाटी वशिर् 

ह े एक अर्ोघ शस्त्र आह े ज्याने दृष्टांचा संहार करता येतो आवर् दृष्टापासनू स्िताचे रिर्ही करता येत.े 'विद्या ह े

र्नषु्याच े सुंदर रूप आह'े. पढु े डॉ. बाबासाहबे म्हर्तात, 'वशिर् ह े िावघर्ीचे दधू आह'े जो ते प्राशन करील तो 

सर्ाज ि दशे विघातक कृतयांविरूध्द गरुगरुल्यावशिाय राहर्ार नाही".  

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी र्ानिाचा सिाांगीर् विकास व्हािा या कररता विविध सार्ावजक, राजकीय ि 

धावर्मक पातळ्यांिर लढे उभारले. या विषर्तार्य दशेात धर्मशास्त्रचा आधार घऊेन अस्पशृ्यता ि जातीभदेासारख्या 

रूढीद्वारे कोटयािधी र्ार्सांना र्ार्सूकीच्या साध्या हक्कांपासनू िचंीत केले गलेे. तयांच्या ज्ञान संपादनाचा अवधकार 

काढून तयांच्या र्ाथी अस्पशृ्येतचा कलंक लादला ि गािाबाहरेच्या उकीरडयािर विटाळांचे, वतरस्कारांच,े 

अपर्ानाचे, अज्ञानाचे, दाररद्राचे ि गलुार्वगररीचे लांच्छनास्पद जीिन जगण्यास भाग पाडले. शकेडो िषम ही 

सार्ावजक गलुार्वगरी लादली गले्यार्ळेु तयाच्यार्ध्ये वहनतेची भािना वनर्ामर् होऊन आपले आयषु्य ह े गलुार्ी 

करण्याकरीताच आह ेअसा विघातकपर्ा हयांच्या नजरेस आर्ण्याकरीता ज्ञान िा वशिर् हचे एकर्िे प्रभािी साधन 

आह ेह ेबाबासाहबेांनी ओळखले.  

वनरिर् जनतेला तयांच्या गाढ झोपेतनू जाग े करण्याचे अिघड कायम डॉ. आबेंडकरांनी कराियाचे होते, 

तयांनी ततुारी फुकुन तयांना हाक वदली. 'वशका, संघवटत व्हा ि संघषम करा' सर्ाजाच्या उच्च स्तरािर आपली प्रगती 

आवर् एकातर्ीकरर् व्हाि ेम्हर्नू आवर् र्ानिी प्रावर् म्हर्नू आपली योग्यता आवर् आपली शक्ती िचंीत जनतेने 

पनू्हा प्राप्त करािी म्हर्नू तयांनी आतर्सहाय्य, आतर्अिलंबन आवर् आतर्सन्र्ान यांची चळिळ सरुू केली. डॉ. 

आबेंडकरांनी सार्ावजक पररितमनाची तरफ म्हर्नू आवर् सार्ावजक अवभयांविकीचे हतयार म्हर्नू वशिर्ाचा 

पाठपरुािा केला. ज्याला दशेीय र्लुाधार आह,े अस े शिैवर्क ततिज्ञान प्रतीपादन करून वनरिर जनतेर्ध्ये 

वशिर्ाचा प्रसार करण्यासाठी शिैवर्क संस्था स्थापन केल्या. तयांचे शिैवर्क ततिज्ञान आवर् कायम अजनु 

व्यापकतेने ज्ञात झालेले नाही. िस्तवुस्थती अशी आह ेकी, र्ानिी विचारांचा आवर् कायामचा या िेिार्ध्येसदु्धा तयांनी 

सखोल अशंदान केलेले आह.े 

एकदा तयांनी अस्पशृ्याला सांवगतले, 'तरु्ची गलुार्वगरी तमु्ही स्ितुः नष्ट केली पाहीज,े स्ितुःच्या 

आतर्सन्र्ान हरिनू जगर्े ह ेलांछनास्पद आह’े. आतर्सन्र्ान ही जीिनातील अतयंत आिश्यक अशी गोष्ट आह.े 

वतच्यावशिाय र्नषु्य केिळ शनु्यित होतो, आम्ही गलुार् नाहीत आम्ही लढिय्या कुळातील आहोत. तयांनी 

प्रवतपादन केलेले शिैवर्क कायम र्नषु्याच े डोके, हदय आवर् हात यांच्या अतंगमत गरु्ित्ताना जोपासर्ारी प्रवक्रया 

म्हर्नु वशिर् संकवल्पत करत ते र्ार्सांना आगंीभतु र्रुलेल्या शक्ती र्कु्त करत आवर् पशतुलु्य अस्तीतिाच्या 

पातळीिरून ते तयाग, विशधु्दता, सदगनु आवर् सातिीकता यांच्या पातळीपयांत उन्नत करते. डॉ. आबेंडकर यांना 

वशिर् ह ेआतयातीक ऐवहक िाटत होते आवर् तयाच्यावशिाय जीिनार्ध्ये दसुरे कोर्तेही हीत प्राप्त करून घरे्े शक्य 

नव्हते. ते म्हर्ाल े होते की, सिम प्रकारच्या विषर्ता दरु करण्यासाठी आवर् सार्ावजक लोकशाही प्राप्त करून 

घणे्यासाठी वशिर् हा एक राजर्ागम होता तसेच वशिर्ाचा हते ुलोकांचे नैतीकरर् आवर् सार्ाजीकीकरर् करर् ेहा 

होता. सभ्यता आवर् संस्कृती याचा वशिर् हा पाय होता, अस ेतयांनी जाहीर केले. आज र्ागासिगीय शिैवर्क सोई 

सिलती वर्ळाल्यार्ळेू हया सर्ाजांनी शिैवर्क िेिात झपाटयाने प्रगती केल्याचे वदसनू येत आह.े आज लाखो 

विदयाथी उच्च वशिर् घऊेन नोकरीत आरिर्ाच्या सिलतीर्ळेु शासनात ि प्रशासनात र्हतिाची पद ेभषुवितांना 

वदसत आहते. गािाबाहरेच्या ओगळ उकीरडयािर, एकेकाळी उष््टया अन्नािर जगर्ारा अस्पशृ्य सर्ाज अस्पशृ्यतेच्या 
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जीिनातनू र्कु्त होऊन सन्र्ानाने जगत आह.े याचे सिम श्रेय डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी केलेल्या आयषु्यभराच्या 

र्हान र्ानिी संग्रार्ाला आह,े यात शकंा नाही. 

वनष्कषम:- 

                 आजच्या वशिर्ाला पोटभरू ि बाजारू स्िरूप येऊन आजचे वशिर् ह े र्ठुभर व्यापारी ि 

राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनले आह े. पररर्ार्ी वशिकासारख्या पविि पेशाही आज वशिर्ाचा धंदा करर्ाऱ्या 

खाजगी वशिर्संस्थार्ध्ये पैसा वदल्यावशिाय वर्ळत नाही ि जो पैसा दऊेन वशिकाची नोकरी वर्ळिले तयाच्या 

हातनू दशेाचे भवितव्य घडिीर्ारी वपढी वनर्ामर् होईल अशी कल्पनाही करर् ेर्खुमपर्ाचे ठरर्ार आह.े यातनू जर 

आजच्या वशिर्ाची सटुका कराियाची असेल तर ज्या दशेभक्त, विचारितं ि ेराष्रनेतयांनी या दशेाला घडविण्यास 

अतोनात कष्ट केले आपल्या जीिाचे रार् केले प्रसंगी आपल्या प्रार्ाची आहुती दणे्यासही र्ागपेढुे पाहीले नाही. तया 

राष्रभक्त, विचारितंाच्या उदात्त विचारततिज्ञानाची आजच्या वशिर्ाला कास धरर् ेआिश्यक आह.े तयांच्या जीिर् 

ततिज्ञानाचा वशिर् अभ्यासक्रर्ात सर्ािेश होण्याची आज वनतांत गरज आह.े आता गररबांच्या शाळाच बंद 

पडायच्या र्ागामिर आहते र्हातर्ा बधु्द म्हर्ाला होता, ' र्ार्साच्या सिम प्रश्नाची र्ळू तयांच्या अज्ञानात आहते, 

भारतात आता अज्ञान कसे वटकले जाईल हचे पाहील जातंय'. 

उपाय:- 

                  डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांच्या 'र्वुक्तसंग्रार्ार्ळेु' दवलतांर्ध्ये (अस्पशृ्यांर्ध्ये) आर्लुाग्रह पररितमन 

झाले. पर् सार्ाजातील अस्पशृ्यता परू्मपर्े नष्ट झालेली नाही अस्पशृ्यतेची प्रर्ार् शहरांपेिा खडेयात जास्त प्रर्ार्ात 

वदसनू येतात. अस्पशृ्यांनर्ध्ये पररितमन होण्यसाठी बाबासाहबेांनी आपल्या चळिळीचा कें द्रवबंद ू 'वशिर्' ठरविले 

होते. पर् आजही सर्ाज विषर्ताग्रस्त आह.े अस्पशृ्यांर्ध्ये सदु्धा जाती पोटजातीत भदेभाि र्ानतात. तयांच्यात 

बेटीव्यिहार अजनुही फारशा प्रर्ार्ात होत नाहीत. बाबासाहबेांची प्रेरर्ा घऊेर् आवर् आदशम डोळयासर्ोर ठेिनू 

जरी िागत असले तरी चांगले आवर् िाईट ह ेओळखतनाहीत. वशिर् ह ेकें द्रवबदूं र्ानले होते. पर् आज वशिर्ाचां 

सदु्धा योग्य उपयोग होत नाही.वशिर् ह ेपोट भरण्याचे साधन ठरले आह.े तयार्ळेु वशिर्ाचा दजाम घसरला आह.े 

वशिर्ािरील र्के्तदारी उठविली पाहीज ेि तयासाठी संघटीत होऊन संघषम केला पाहीजे नाहीतर सिामत जास्त नकुसान 

खालच्या िगमलाच होईल. तेव्हा तयांनी िळेीच जागतृ होऊन जन आदंोलनास गती वदली पाहीजे नाहीतर सर्तेिर 

आधारीत भारतीय लोकशाहीची भवितव्य धोक्यात येईल. 

संदभम सचूी:- 

१) कीर धनंजय : विष्िभषूर् डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर र्ानस आवर् ततिविचार ( गजानन बकु डेपो परु् े(१९७७)) 

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर चररि - पॉप्यलुर प्रकाशन, र्ुबंई (१९८९) 

२) खरैर्ोडे चा. भं. : 'वभर्राि रार्जी आबेंडकर' चररि ग्रंथ, खडं १, सगुािा प्रकाशन, परु् े(१९५८)  

३) कसब ेरािसाहबे : डॉ. आबेंडकर आवर् कालम र्ाक्सम 

डॉ. आबेंडकरिाद तति आवर् व्यिहार, सगुािा प्रकाशन, परु् े(१९८९) 

४) कुबेर िा. ना. : 'डॉ. आबेंडकर विचार र्थंन' केसरी र्दु्रपालय, परु्,े(१९७२)  

५) केरकळ, भा. कृ. : भारतभषूर् डॉ. आबेंडकर, सगुािा प्रकाशन, परु् े(१९९४) 

६) कौसल्यायन भदतन आनंद : 'संविप्त बिुचयाम' वसद्धाथम गौतर् वशिर् ि संस्कृती सवर्ती, धनसरी जी. अवलगड 

(१९८७)  


