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प्रस्तािना :- 

 डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांचे प्रतयेक िेिातील कायम अतलूनीय आवर्  िवैशष्टयपरू्म आह.े ज्या प्रर्ार्े 

शिैवर्क, आवथमक, सार्ावजक, संविधावनक कायामत योगदान आह.े तयाच्यप्रर्ार्े राजकीय िेिातही अतयंत र्हतिपरू्म 

भवूर्का डॉ. आबेंडकरांची वदसनू येत.े र्ी जरी वहदं ूम्हर्नू जन्र्ाला आलो असलो तरी र्ी वहदं ूम्हर्नू  र्रर्ार नाही 

असे र्त डॉ. आबेंडकरांच ेहोते आवर् तयानसुार सर्ाजातील प्रतयेक घटकाला न्याय वर्ळािा या हतेनूे प्रतयेक कायम 

केले होते. सर्ता-एकातर्ता-बंधतूा, एक र्केाबाबात सहकायामची भािना ही ततिे तरूर्ांच्या र्नात रूजिण्याच्या 

दृवष्टने राजकीय िाटचाल डॉ. आबेंडकरांनी केली होती.  

 सर्ाजातील खालच्या स्तरापासनू जर प्रगती साधायची असेल तर तयाला राजकीय आधार  असर्े अतयंत 

र्हतिाचे आह.े राजकीय चळिळ सार्ावजक आश्रयावशिाय यशस्िी होर्े शक्य नाही. राजकीय सत्ता ज्या िळेेस 

एकिटली जात ेतेव्हा काही वनकष ठरिनू तयातनूच राजकीय पाया भक्कर् केला जातो. सर्ाजात विषर्ता आह ेती दरू 

करून एकातर्ता ि सर्ता वनर्ामर् करण्यासाठी  राजकीय र्ागमदशमक ततिे ठरिनू तीची बीज ेयेर्ा-या वपढीसाठी पेरली 

तर वनर्ामर् होर्ारा सर्ाज एकावतर्क ि विकवसत स्िरूपाचा असेल. डॉ. बाबासाहबे आबंबेडकर यांनी आपल्या 

राजकीय कायामत विविध चळिळी अवतशय संघषामने पार पाडल्या. 

 डॉ. आबेंडकर यांच्या राजकीय चळिळीचा आढािा खालीलप्रर्ार्े आपर् घिेयूा.  

1. साऊथबरो कवर्टी :- 

 राजकीय हक्क दणे्यासाठी वब्रटीश सरकारने लॉड साऊथ ब्यरुोचा अध्यितेखाली र्तदान कवर्टी भारतात 

1919 र्ध्य ेपाठिली. अस्पशृ्यांच्या अवधकारासाठी डॉ. आबेंडकरांची वनिड  सरकारने केली होती. तेथनूच राजकीय 

चळिळीची र्हूुतमर्ढे रोिली गलेी. या र्तदानात बाबासाहबेांनी, र्तदानाचा हक्क, उर्देरिारीचा हक्क, 

अस्पशृ्यांसाठी स्ितंि र्तदार संघाची र्ागर्ी केली. 

 डॉ. आबेंडकरांनी दवलत सर्ाजाला  'राजकीय सत्तचे्या र्ोक्याच्या जागा आवर् र्हत्त्िाची पद ेकाबीज करा 

तसेच राजकती जर्ात बना असा संदशे वदला. यातनू राजकीय पाया हळूहळू भक्कर् करत सर्ाजाला संघवटत 

करण्याचे कायम केले. सर्ाजविकासाची चौकट बदलत गलेी. 

2. अस्पशृ्याचंा हक्काचा जावहरनार्ा : - 

 या जावहर नाम्याच्या सहाय्याने राजकीय िेिात अस्पशृ्यांना स्ितंिता ि सर्ता वर्ळािी यासाठी काही 

तरतदूीची र्ागर्ी डॉ. आबेंडकरांनी केली होती. 1927 र्ध्य ेवब्रटीश सरकारने सायर्न कवर्शन भारतात आले. तयात 
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डॉ. आबेंडकरांनी एक अस्पशृ्यांच्या हक्कासंबंधी तर दसूरा र्ुबंई प्रांतात कोर्ते राजकीय हक्क असािते अस ेदोन 

खवलते सवर्तीला पाठिले. सायर्न कवर्शनने अस्पशृ्यांना राजजकीय हक्क द्यािते अशी वशफारस केली. 19 र्ाचम 

1928 रोजी र्ुबंई कायदरे्डंळात 'र्हार ितन बील' र्ांडले. र्हारांची गलुार्वगरीतनू र्कु्तता करण्यासाठी ह े बील 

र्ांडण्यात आल.े र्हारांना तयांच्या इच्छेप्रर्ार्े कार् ि ितेन ठरिण्याचा अवधकार द्यािा अशी र्ागर्ी करण्यात 

आली.  

 या जावहरनाम्याच्या र्दतीने र्ानिवहताला धरून र्हारांना सिमसार्ान्या-प्रर्ार्े हक्क वर्ळिनू दणे्याचा प्रयतन 

डॉ. आबेंडकरांनी केली.  

3. गोलर्जे पररषद : - 

 ज्यािळेी सायर्न कवर्शन वनष्फळ ठरले तयानंतर गोलर्ेज पररषदचेे आयोजन करण्यात आले. ही गोलर्जे 

पररषद लंडन येथे घणे्यात आली. 1930 साली पवहली 1931 साली दसुरी आवर् 1932 साली वतसरी गोलर्जे 

पररषद लंडन येथे भरिण्यात आली होती. या पररषदरे्ध्ये स्ितंि र्तदार संघाच्या र्ागर्ीिरून डॉ. आबेंडकर ि 

र्हातर्ा गांधी यांच्यात र्तभदे झाले आवर् या र्ागर्ीला र्हातर्ा गांधी यांनी विरोध केला. 

 विविध राजकीय स्तरांिर अस्पशृ्यांच्या हक्कासाठी राजकीय बाजनूे डॉ. आबेंडकर संघषम करत होते. 

सर्ाजाची चौकट ठरलेली आह.े ती र्ोडून विकास घडिनू आर्ण्याचे कायम डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी केले.  

4) परु् ेकरार : - 

 भारतीय इवतहासात विशेष रुपाने प्रवसद्ध असलेला परु्े करार र्हातर्ा गांधी आवर् डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर 

यांच्यात 1932 साली परु् े येथे झाला. या करारानसुार स्ितंिय र्तदारसंघाऐिी संयकु्त र्तदारसंघ ि 18% जागा 

ठेिण्याचा वनर्मय झाला. यातनू राजकीय फायदा झाला. अस्पशृ्यांना राजकारर्ात स्थान वर्ळण्यास सरुुिात झाली 

आवर् िगेळे अवस्तति वनर्ामर् होण्यास र्दत झाली.  

 अशा प्रकारच्या राजकीय चळिळीतनू डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी राजकीय िेिात व्यापक आवर् र्ौवलक 

स्िरुपाच ेबदल घडिनू आर्ल.े या चळिळीतनूच खऱ्या अथामने राजकीय ि सार्ावजक विकास एकवित होण्यास 

सरुुिात झाली.  

 डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी राजकीय चळिळीतनू प्रेरर्ा घऊेन आवर् भािी काळात सर्तेचा विचार 

र्ांडर्ारे एकपिीय संघटन असाि ेम्हर्नू राजकीय पिाची स्थापना केली.  

अ.  र्जरु पि स्थापना :- 

 डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी 1936 साली स्ितंि र्जरू पिाची स्थापना केली. हा पि स्थापन करण्यार्ाग े

र्जरुांना हक्क वर्ळािे ि तयांना गलुार्वगरीतनू र्कु्तता वर्ळािी हा उिशे्य डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांचा होता. 

सरुुिातीला डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांचे र्त असे होते की, भांडिलशाही आवर् ब्राह्मर्शाही भारतीय कार्गारांचे 

दोन शि ू आहते. यासाठी स्ितंि र्जरु पिाची स्थापना करर् े डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांना गरजचेे िाटले. या 

पिाच्या र्ाध्यर्ातून कार्गाराचे विविध प्रश्न सोडिण्याचा प्रयतन केला गलेा.  

 र्जरुांना तयांच्या आिडीचे कार् करण्याचा आवर् ितेन ठरण्याचा अवधकार दणे्यासाठी या पिाची भवूर्का 

अतयंत र्हत्त्िपरू्म आह.े यांतून आबेंडकरांची तळागाळापयांतच्या लोकांच्या विकासासाठी असलेली धडपड वदसनू 

येत.े या राजकीय चळिळीर्ुळे् सर्ाजात सकारातर्क बदल होताना वदसत होता. याच र्जरू पिाने 1937 च्या 

वनिडर्कुार्ध्ये 13 जागा वजकंल्या होतया.  
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आ.  शड्ेयलु्ड कास्ट फेडरेशन : - 

 डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर  यांनी 1942 साली या पिाची स्थापना केली होती. सिमच जाती-धर्ामतील 

लोकांना सार्ािनू घणे्यासाठी एखादा निा पि असािा असे डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांना िाटत होते. या पिाच्या 

स्थापनेने अस्पशृ्यांच्या र्नात आतर्विश्वास वनर्ामर् झाला. तयार्ळेु दशेातील जाती-पोट जातीर्ध्ये िचैाररक 

अवभसरर् ि भािवनक एकातर्ता वनर्ामर् होण्यास र्दत झाली. 1943 ला यांचे पवहले अवधिशेन कानपरू येथे झाले. 

तयात डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी दशेाचे राजकारर् ि सरकार चालिण्यास वहदं,ू र्सुलर्ान ि दवलत ह ेभागीदार 

असलेच पावहजे. सिाांना योग्य िाटा वर्ळालाच पावहज ेअसा आग्रह डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांचा होता.  

 एकंदरीत या पिाच्या र्ाध्यर्ातनू राजकारर्ात दवलतांचा सर्ािशे असर्े सरकार चालिण्यात तयांचे र्त 

विचारात घतेले पावहजे असे केले तरच संपरू्म सर्ाजात एकातर्तेची भािना वनर्ामर् होईल. एकर्केांना कर्ी 

लेखण्यापेिा एकर्केांच्या सहकायामची  भािना िाढण्यास र्दत होईल. हा सिम विचार डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी 

या पिाच्या र्ाध्यर्ातनू साद्य करण्याचा प्रयतन केला.  

5) ररपवब्लकन पाटी ऑफ इवंडया :-  

 शड्ेयूल्ड कास्ट फेडरेशन हा पि  बरखास्त करुन ररपवब्लकन पाटी ऑफ इवंडया या पिाची स्थापना 

करण्याची कल्पना डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांची होती. अशा सिमसर्ािेशक पिाची स्थापना करण्यापिुी डॉ. 

बाबासाहबे आबेंडकरांच्या अकाली वनधनार्ळेु ते शक्य झाल ेनाही. र्ाि नंतर तयांच्यात शोकर्ग्न अनयुायांनी 1957 

ला या पिाची स्थापना केली. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांची इच्छा तयांच्या अनयुायांनी परू्म केली. या पिांच्या 

र्ाध्यर्ातनू सिाांगीर् विकासाचे ध्येय डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांचे होते.  

 विविध राजकीय पिाच्या र्ाध्यर्ातनू उॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांच्या कायामची जार्ीि होते. तयांचे कायम 

राजकीय िेिात नितरुर्ांना प्रेरर्ा आवर् र्ागमदशमन दरे्ारे होते. शोषक न बनता आपल्या हक्कांसाठी लढा असे र्त 

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरंनी आपल्या राजकीय कायामतनू स्पष्ट केले.  

सर्ारोप :-  

 डॉ.  बाबासाहबे आबेंडकर यांच्या जीिनात र्ोठया  प्रर्र्ार्ात राजकीय संघषम वदसनू येतात. कोर्तयाही 

संकटांना न डगर्गता अगदी ताठपर् े तयांनी ती पार पाडली. राजकीय चळिळी घडिनू आर्ण्यार्ागे प्रर्खु हते ू

सर्ता आवर् सिाांसाठी सर्ान तत्त्िे असली  पावहज े असा आग्रह होता. अस्पशृ्यांना जागतृ करुन आपल्या 

हक्कांसाठी लढा या तयांच्या संदशेार्ळेु जागतृी वनर्ामर् झाली. अस्पशृ्य सर्ाजात निचैतन्य वनर्ामर् झाल.े डॉ. 

बाबासाहबे आबेंडकरांच्या चळिळीर्ळेु सर्ाजाच्या विकासाला गती आवर् निी वदशा वर्ळण्यास र्दत झाली. 

आपर् एकसंघवटत होऊन लढा वदला तरच हक्क वर्ळतील.  

 विविध चळिळीचे फवलत म्हर्जे िगेिगेळ्या रुपाच्या राजकीय पिाची स्थापना डॉ. बाबासाहबे 

आबेंडकरांनी केली आवर् तयाद्वारे सिाांना एकि केले. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांच्या राजकीय कायामत जनतेने 

र्ोठ्या प्रर्ार्ािर पावठंबा वदला. या पिाच्या र्दतीन े अस्पशृ्यांना हक्काच े व्यासपीठ वर्ळाले. प्रश्न र्ांडण्याचे, 

हक्कासाठी संघवटत होण्याची, सर्तेची र्ागर्ी करर् े ह े या पिाच े र्हत्त्िाचे उविष्ट े होती. डॉ. बाबासाहबे 

आबेंडकरांनी ती उविष्ट ेया राजकीय पिाच्या र्ाध्यर्ातनू परु्मत्त्िास नेण्याचा प्रयतन केला.  

 एकंदरीत डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांच ेराजकीय िेिातील कायम विस्तारीत आवर् सर्ाजाला विकवसत रुप 

दरे्ारे आह.े डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांचे राजकीय विचार अतयंत र्हत्त्िाचे आह.े म्हर्नू डॉ. बाबासाहबे 
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