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प्रस्तािना :- 

  १४ ऑक्टोंबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी जी अभतुपिूम क्रांती घडिनू आर्ली तयाला 

जागवतक इवतहासात तोड नाही. तयांनी नागपरूच्या भरू्ीिर पाच लाख अनयुायांसह बौद्ध धर्ामचा स्िीकार करून 

केिळ अस्पशृ्यांनाच नाही तर संपरू्म भारतीय जनतेला लाचार, दिैिादी, अन्यायी अशा र्ानवसकतेतनू बाहरे काढल.े 

सोबतच सर्ता, स्िातंत्र्य ि बंधतुा या तत्त्िांचा स्िीकार करून आपली ि आपल्या सर्ाजाची कशी प्रगती करता येऊ 

शकते यासाठी र्ागम तयार केला. पिूामश्रर्ीच्या अस्पशृ्यांचे जीिनर्ान बदलर्ारी धर्ाांतर चळिळ म्हर्नू या घटनेकडे 

बहुतांश लोक बघतात. परंत ु बाबासाहबेांच्या या घटनेर्ळेु भारतार्धनू हिपार झालेला, भारतीय र्नातनू पसुनू 

गलेेला; परंत ुअजनूही काही अशंी आचरर्ात वशल्लक असलेला बहुजनांचा आचार धम्र् तयांनी पनूमजीवित केला. 

ही तयांनी भारतीय जनतेला वदलेली र्ोलाची दरे्गी आह.े तसेच जगातील बौद्ध धर्ामला वदलेले र्हान योगदान आह.े 

तयांच्या या कृतीर्ळेु भारत दशेाकडे संपरू्म जग एका िगेळ्या दृष्टीने बघतो. भारताची जगार्ध्ये जी काही र्हत्ता आह े

ती केिळ बौद्ध धम्र् ि तयांच्या विचारप्रर्ालीर्ळेु ह ेआपर्ास र्ान्य कराि ेलागले. 

धर्ाांतराच्या घोषर्चेी पाश्वमभरू्ी :- 

  वहदं ूधर्म वचवकतसनेे धर्ाांतराचा प्रारंभ झाल्याचे र्ानता येईल. कारर् वहदं ूधर्ामच्या जाचक तत्त्िांना र्ान्यता 

दरे् े कोर्तयाही वशवित व्यक्तीस शक्य नव्हते. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी बाशी येथील बवहष्कृत वहतकाररर्ी 

सभदे्वारा आयोवजत सभतेील भाषर्ात अप्रतयिपर्े धर्ाांतराचा विचार व्यक्त केला. र् े १९२४ र्ध्ये केलेल्या या 

भाषर्ात तयांनी वहदं ू धर्ामविषयी नाराजी प्रकट केली. अगदी प्रारंभीच्या काळातील या सभलेा अस्पशृ्य बांधिांना 

र्ागमदशमन करताना ते म्हर्तात की, ‘ज्या धर्ामत र्ार्साला र्ार्सुकी नाही तो धर्म काय कार्ाचा? जो धर्म तयाच्या 

अनयुायांना ऐवहक आवर् पारलौवकक सखुाची दारे र्ोकळी करण्याऐिजी ती बंद करुन तयांना अधोगतीत वखतपत 

पडाियास लाितो. तया धर्ामला वचकटून राहण्यात काय अथम आह.े उलट धर्ाांतर केल्याबरोबर जर हचे लोक आपली 

र्ोजदाद र्ार्सात करुन आपल्याला सर्ानतेने िागितात. तर धर्ाांतर का करु नय ेह ेर्ला कळत नाही….. र्ाझी 

खािी आह े की, आता आपर् धर्मतयाग केला तर ज े वहदं ू लोक आपला वतरस्कार करतात तेच आपल्याला र्ान 

दतेील.’ 

  डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी ‘बवहष्कृत भारत’ या पाविकात आपल्या धर्ाांतराच्या भवूर्केची र्ांडर्ी 

केलेली वदसते. तेव्हाच बवहष्कृत भारतात धर्ाांतराच्या प्रश्नालाही तोंड फुटल्याचे वदसते. जळगािच्या पाच हजार 

र्हारांनी वहदंूनंा धर्ाांतराची नोटीस वदल्यार्ळेु तयांना सल्ला दतेांना डॉ. बाबासाहबे म्हर्ाल,े ‘धर्ाांतर केल्यावशिाय 

अस्पशृ्यता दरू करुन घणे्याचा र्ागम कठीर् आह.े अस्पशृ्यतेच्या उच्चाटनाचा प्रश्न ज्याला सोडविता येईल तयाने तसा 
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सोडिािा.’ धर्ाांतराचा विचार चळिळीच्या प्रारंभापासनूच चचेत होता. तरीही वहदं ूधर्ामत राहूनच आपले र्ानिी 

हक्क वर्ळविण्याचा तयांचा प्रयतन सरुु होता. आपल्या प्रार्ावर्क प्रयतनांनी वहदंूरं्ध्ये सर्ता ि संघटन वनर्ामर् करता 

येईल अस ेतयांना िाटत असाि.े परंत ुसनातनी वहदंूचंे र्त पररितमन होर्े शक्य नव्हते. तेव्हा १३ ऑक्टोंबर १९३५ ला 

तयांनी येिला पररषदते वहदं ूधर्म तयागाची घोषर्ा केली. पस्तीस िषम सिम धर्ामचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर, जर 

एखाद्या विज्ञानवनष्ठ आधवुनक व्यक्तीला धर्म हिा असेल तर तयाला भगिान बदु्धाच्या धम्र्ावशिाय पयामय नाही असे 

बाबासाहबे म्हर्त असत. तयाला कृतीर्ध्ये आर्ण्यासाठी तयांनी नागपरूला धम्र् दीिा घेतली. 

बौद्ध धम्र्ातील योगदान :- 

  भगिान बदु्धाचे जीिन आवर् वशकिर् ससंुगतपर्े सादर करर् ेजे बौद्ध नाही तयाला फारच कठीर् कार् होते. 

जगात जिेढे धर्म संस्थापक होऊन गले ेतयापैकी बौद्ध धम्र्ाच्या संस्थापकाच ेजीिन ि वशकिर् ससंुगत अवभव्यक्ती 

प्रस्ततु करण्याचे कार् डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी केले आह.े तसेच बौद्ध धम्र्ात येर्ाऱ्यांना बाविस प्रवतज्ञांचे 

पालन करण्यासाठी र्हान योगदानही वदले आह.े तयाचा आढािा आपर् खालीलप्रर्ार्े पाहू - 

१) भगिान बदु्धाची पररव्रज्या :- 

  पवहला िादग्रस्त प्रश्न भगिान बदु्धाच्या जीिनातील आह ेतो म्हर्जे पररव्रज्या. भगिान बदु्धांनी पररव्रज्या का 

ग्रहर् केली? तयाचे पारंपररक उत्तर म्हर्जे तयांनी जराजजमर र्नषु्य, एक रोगी व्यक्ती आवर् एका र्तृदहेाच्या शिाला 

पावहले म्हर्नू. बदु्धानी आपल्या ियाच्या एकोर्वतसाव्या िषी पररव्रज्या ग्रहर् केली. ह्या तीन दृश्यांची पररर्ती 

म्हर्नू जर तयांनी पररव्रज्या ग्रहर् केली असती तर ती तीन दृश्ये ततपिूी तयांना कधीच कशी वदसली नाहीत? ह्या तर 

शकेडोंनी – हजारोंनी घडर्ाऱ्या घटना आहते आवर् तया ततपिूी बदु्धांच्या सहजच नजरेस न येर्े असंभाव्य होते. 

तयांनी तया ह्याच िळेी प्रथर् पावहल्या ह ेपारंपररक स्पष्टीकरर् अर्ान्य करुन खरे कारर् शाक्य आवर् कोवलयार्ध्ये 

रोवहर्ी नदीच्या पार्ी िाटपािरुन घडलेला प्रसंग बाबासाहबेांनी जगासर्ोर आर्नू भगिान बदु्धाच्या विचाराला 

तकम संगत स्पष्ट केले. 

२) भगिान बदु्धाचंी चार आयमसतय :- 

  भगिान बदु्धाच्या र्ळू वशकिर्ीत चार आयमसतयांचा अतंभामि होतो काय? ह ेसिू बौद्ध धम्र्ाच्या र्ळुािरच 

आघात करते. जीिन ह ेजर द:ुख आह,े र्तृयू ह ेजर द:ुख आह ेआवर् पनूजमन्र् ह ेजर द:ुख आह;े तर सिम काही संपलेच 

म्हर्ायचे. ह्या जगात ना धर्म कोण्या र्ार्साला सखुी करु शकतो, ना तत्त्िज्ञान सखुी करु शकतो. जर द:ुखापासनू 

र्कु्तीच नसेल तर धर्म तरी काय करु शकर्ार! ही चार आयमसतये. ज्यात प्रथर् आयमसतय हचे द:ुख आयमसतय आह.े 

अबौद्धांनी बौद्ध धम्र्ाचा स्िीकार करण्याच्या र्ागामत एक र्ोठाच अडथळा आह.े ही गोष्ट तयांच्या बदु्धीस पटू शकत 

नाही. कारर् असे िाटते की, ही चार आयमसतय र्ानिाला आशा नाकारतात आवर् तयाला वनराशचे्या खोल खाईत 

ढकलनू दतेात. ही चार आयमसतये भगिान बदु्धाच्या धम्र्ाला वनराशािादी ठरितात. म्हर्नू डॉ. बाबासाहबे 

आबेंडकरांनी भगिान बदु्धाचा र्ध्यर् र्ागम असनू तोच सदधम्र् आह ेह ेपटिनू वदले. भगिान बदु्ध र्िैी, प्रेर्, दया, 

करुर्ा आवर् बंधभुािाची वशकिर् दतेात. जी र्ार्साला आपल्या बांधिांची बंधर्कु्तता करण्यास सहाय्यभतू होते. 

तपश्चयाम वकंिा आतर्क्लेश हा र्ागमही द:ुखदायक, अयोग्य आवर् हार्ीकारक आह.े तयांच्या धम्र्ात ईश्वर आवर् 

आतर्ा यांच्याशी काहीही घरे् ेदरे् ेनाही. बदु्धाच्या धम्र्ाचा कें द्रवबंद ूर्ार्सू असनू, जगातनू द:ुख नाहीसे करर् ेहा 
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बौद्ध धम्र्ाचा उिशे आह.े द:ुखाचे अवस्तति र्ान्य करर्े आवर् ते नष्ट करण्याचा र्ागम दाखविर्े हीच भगिान 

बदु्धाच्या धम्र्ाची आधारशीला आवर् पाया होय, ह ेस्पष्ट करुन दाखविले. 

३) आतर्ा, कर्म आवर् पनूजमन्र् तत्त्ि :- 

  भगिान बदु्धांनी आतम्याचे अवस्तति नाकारले आह.े पर् तयासोबतच तयांनी कर्म आवर् पनूजमन्र् ह्याबिलची 

तत्त्िे दृढतया प्रवतपादन केली आहते अस ेसांवगतले जाते. र्ग लगचे प्रश्न उपवस्थत होतो की, जर आतर्ा नाही तर कर्म 

कसे अस ूशकेल? जर आतर्ा नाही तर पनूजमन्र् कसा असू शकेल? ह ेगोंधळ वनर्ामर् करर्ारे प्रश्न आहते. भगिान 

बदु्धांनी कर्म आवर् पनूजमन्र् ह ेशब्द कोर्तया विवशष्ट अथी िापरले? तया काळी ब्राम्हर् िापरत तयापेिा वनराळ्या 

अथी ह े शब्द तयांनी िापरले काय? असे जर असेल तर आतम्याचा अवस्िकार आवर् कर्म ि पनूजमन्र् ह्यांचे दृढ 

प्रवतपादन ही भयानक विसंगती नाही काय? ही विसंगती उकलण्याचे कायम बाबासाहबेांनी केलेले आपर्ास वदसनू 

येत.े 

४) वभक्ख ूसंघाबिल िाद :- 

  वभक्ख ूसंघाची स्थापना करण्यात भगिान बदु्धांचा काय हते ूहोता? एक सर्ाजवनरपेि आदशम परुुष वनर्ामर् 

करर् ेहा तयांचा हते ूहोता काय? की जनतेच्या सेिलेा आपले आयषु्य िावहलेला आवर् तयांचा वर्ि, र्ागमदशमक आवर् 

तत्त्िज्ञ असलेला एक सर्ाजसेिक वनर्ामर् करर्े हा हतेू होता. हा एक अगदी र्हत्त्िाचा प्रश्न आह.े तयािसर बौद्ध 

धम्र्ाचे भवितव्य अिलंबनू आह.े जर वभक्ख ू हा केिळ आदशम परुुषच असेल तर बौद्ध धम्र्ाच्या प्रसाराला तो 

उपयोगी होत नाही. कारर् जरी तो परू्म परुुष असला तरी तो स्िाथी परुुषच राहर्ार आह.े उलटपिी जर सर्ाजसेिक 

असला तर बौद्ध धम्र्ास तो आशाजनक होऊ शकेल. ह्या प्रश्नािर गभंीरतापिूमक विचार करण्याचे कार् 

बाबासाहबेांनी केले. केिळ तावतिक ससंुगतीच्या वहताच्या दृष्टीने नव्ह ेतर बौद्ध धम्र्ाच्या भवितव्याच्या वहताच्या 

दृष्टीने विचार करण्याच ेकार् बाबासाहबेांनी केले. 

५) बाविस धम्र् प्रवतज्ञा :- 

  सन १९५६ साली १४ ऑक्टोंबरला विजयादशर्ीच्या वदिशी डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी नागपरू येथे 

आपल्या पाच लाख अनयुायांना बौद्ध धम्र्ाची दीिा वदली. तया धम्र्चक्र प्रितमनाच्या वदिशी तयांनी आपल्या 

अनयुायी बांधिांकडून र्ागमदशमनपर अशा २२ प्रवतज्ञा म्हर्नू घतेल्या आवर् प्रतयेक बौद्धाने तयाचे कसोशीने पालन 

कराि ेअशी सचूना केली. तया २२ प्रवतज्ञा खालील प्रर्ार्े – 

१)  र्ी ब्रम्हा, विष्र्,ू र्हशे यांना दिे र्ानर्ार नाही वकंिा तयांची उपासना करर्ार नाही. 

२)  र्ी रार् ि कृष्र् यांना दिे र्ानर्ार नाही वकंिा तयांची उपासना करर्ार नाही. 

३)  र्ी गौरी, गर्पती इतयादी वहदं ूधर्ामतील कोर्तयाही दिेतेस र्ानर्ार नाही वकंिा तयांची 

    उपासना करर्ार नाही. 

४)  दिेाने अितार घतेले यािर र्ाझा विश्वास नाही. 

५)  बदु्ध हा विष्र्चूा अितार होय. हा खोटा ि खोडसाळ प्रचार आह ेअस ेर्ी सर्जतो. 

६)  र्ी श्राद्धपि करर्ार नाही. वपंडदान करर्ार नाही. 

७)  र्ी बौद्ध धम्र्ाला विसंगत असे कोर्तेच आचरर् करर्ार नाही. 
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८)  र्ी कोर्तेही धावर्मक वक्रयाकर्म ब्राम्हर्ाचे हातनू करिनू घरे्ार नाही. 

९)  ‘सिम र्नषु्यर्ाि सर्ान आहते असे र्ी र्ानतो. 

१०) र्ी सर्ता स्थापण्याचा प्रयतन करील. 

११) र्ी भगिान बदु्धांनी सांवगतलेल्या अष्टांग र्ागामचा अिलंब करील. 

१२) र्ी बदु्धाने सांवगतलेल्या दहा पारवर्ताचे पालन करीन. 

१३) र्ी प्रार्ीर्ािांिर दया करील, तयाचे लालनपालन करील. 

१४) र्ी चोरी करर्ार नाही. 

१५) र्ी खोटे बोलर्ार नाही. 

१६) र्ी व्यवभचार करर्ार नाही. 

१७) र्ी दारु वपर्ार नाही. 

१८) ज्ञान, शील आवर् करुर्ा या बौद्ध धम्र्ाच्या तीन तत्त्िांची सांगड घालनू र्ी र्ाझे जीिन चालिीन. 

१९) र्ी र्ाझ्या जनु्या र्नषु्यर्ािाच्या उतकषामला हावनकारक आवर् र्नषु्यर्ािाला असर्ान ि नीच र्ानर्ाऱ्या वहदं ू

धर्ामचा तयाग करतो ि बौद्ध धम्र्ाचा स्िीकार करतो. 

२०) बौद्ध धम्र् हाच सध्दम्र् आह ेअशी र्ाझी खािी पटलेली आह.े 

२१) र्ाझा निा जन्र् होत आह ेअसे र्ी र्ानतो. 

२२) र्ी सिमि बदु्धाच्या वशकिर्ीप्रर्ार्े िागले अशी र्ी प्रवतज्ञा करतो. 

वनष्कषम :- 

  डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांना र्ाहीत होते की, बौद्ध धम्र् हा जागवतक शांततेचा र्ागम सकुर करण्यास सिर् 

आह.े विश्वशांती आवर् अवहसंािादाचे र्हनीय तत्त्िाचे प्रवतपादन करुन बौद्ध धम्र् र्ानिी कल्यार्ाचा आदशम 

सर्ाजात घालनू दतेो. बदु्ध धम्र्ाचे बहुर्ोल तत्त्िांचे भारतीय सांस्कृवतक, सार्ावजक, आवथमक, धावर्मक आवर् 

राजकीय जीिनाला िगेिेगळ्या िेिात अतलुनीय योगदान वदले आह.े बदु्ध धम्र्ाच्या रुपात भारताला आवर् एकूर्च 

जगाला एक विज्ञानवनष्ठ धर्म वर्ळाला आह.े बौद्ध धम्र्ार्ध्ये संपरू्म विश्वाला बंधतुिाच्या धाग्यार्ध्ये बांधनू ठेिण्याचे 

विचार अतंभूमत आह.े शांती आवर् अवहसंा या तत्त्िाचा अिलंब केल्यास संपरू्म र्ानिजाती एकोप्याने नांद ूशकतात 

एिढी ताकद बौद्ध धम्र्ात आह.े परंत ु बौद्ध धम्र्ाच्या काही तत्त्िात विसंगती वनर्ामर् झाल्याने तयाचे तकम संगत, 

विज्ञानवनष्ठ, बवुद्धिादी स्िरुप नष्ट झालेले होते. म्हर्नू तयाला तकम संगत ि शदु्ध रुपात आर्ण्याचे कार् डॉ. 

बाबासाहबेांनी केले. तयासाठी तयांनी बौद्ध सावहतयार्ध्ये असलेल्या विसंगतीचे सर्पमकपर् े विशे्लषर् करुन भगिान 

बदु्धाच्या धम्र्ाच ेखरे रुप कसे असेल ह े विविध उदाहर्ाद्वारे स्पष्ट केले. एिढेच नव्ह ेतर संपरू्म भारतात ि विश्वात 

बौद्ध धर्ामला शदु्ध रुपात पोहचविण्यासाठी प्रयतन केले. तयार्ळेु डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांचे बौद्ध धम्र्ासाठी वदलेले 

योगदान अतलुनीय आह.े 

संदभम ग्रथं :- 

१. डॉ. आबेंडकर भीर्राि रार्जी, ‘भगिान बदु्ध आवर् तयांचा धम्र्’, डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर नॅशनल 

असोवसएशन ऑफ इवंजवनअसम (बानाडम), नागपरू. 

२. कांबळे अरुर्, ‘धर्ाांतराची भीर् गजमना’, सगुािा प्रकाशन, परु्.े 



RESEARCH HUB 
International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary E-Journal 

Website : www.researchhub.org.in/research-hub                     !!                        Email : researchhubjournal@gmail.com 

Published In Collaboration With 

                               Department of History, Yashoda Girls’ Arts & Commerce College, Nagpur  Page-45 

Volume-2 (2021) 
Special Issue-1 

 

 

३. डॉ. जाधि नरेंद्र, ‘बोल र्हार्ानिाचे’, ग्रंथाली प्रकाशन, िलुन र्ील म्यवुनवसफल स्कुल, र्ाटंूगा (प.), र्ुबंई. 

४. ‘लोकराज्य’, धम्र्चक्र प्रितमन सिुर्म र्होतसि विशषेांक, ऑक्टोंबर २००६. 

५. आपटे िासदुिे गोविदं, ‘बौद्ध पिम अथिा बौद्ध धर्ामचा साद्यतं इवतहास’, सर्ता प्रकाशन, नागपरू. 

६. कीर धनंजय, ‘डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर’, पॉप्यलुर प्रकाशन, र्ुबंई, १९८९. 

७.  डॉ. धर्मवकती, ‘बदु्ध का वनतीशास्त्र’, सम्यक प्रकाशन, नई वदल्ली, २००८. 

८. कौसांबी धर्ामनंद, ‘बदु्ध धर्ामिरील चार वनबंध’. 

९. गिळी सधुीर (संकलक), ‘डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांची बदु्ध धर्ामिरील भाषर्े’, सधुीर प्रकाशन, िधाम. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


