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डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचे अस्पृश्यता विर्यक विचार 

प्रा. एस. एस. मारकिाड  

 हाय्यक प्राध्यापक 

इवतहा  विभाग  

लक्ष्मीबाई भाऊराि पाटील मवहला महाविद्यालय, 

 ोलापरू. 

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

भारतीय  माि व्यिस्र्ेची िीि िातीव्यिस्र्ेिर आधाररत आह.े वहिंद ूधमगग्रिंर्ात यालाच ििागश्रम धमग 

अर्िा चातिुगिग  िंबोधण्यात आले आह.े आि वहिंद ू  मािव्यिस्र्ेत ििळपा  चार िाती आवि उपिाती 

आहते. भारतीय  मािातील विवभन्न स्तरातील पररितगनाचे वनधागरि िातीच्या आधारािर होते. प्रत्येक वहिंद ू

िातीमध्ये  िन्म घतेो, त्याची ही िातच त्याच्या धावमगक,  ामाविक, आवर्गक आवि कौंटुिंवबक िीिनाचे वनधागरि 

करते. आवि या ििगव्यिस्र्ेच्या बाहरे आहते अस्पशृ्य, ज्यािंचा स्पशग, ज्यािंची  ािली विशषेावधकार प्राप्त 

िाती ाठी वनवषद्ध मानली गेली. बाबा ाहबेािंच्या दृष्टीने िावतव्यिस्र्ेपेिा मोठी अपमानिनक  ामाविक  िंस्र्ा 

अन्य होऊ शकत नाही.  

गलुाम प्रर्ा आवि अस्पशृ्यता या विषयािर बाबा ाहबेािंनी  विस्तर मािंडिी करताना बाबा ाहबे 

वलवहतात की, अस्पशृ्यतेिर लवज्ित होण्याऐििी वहिंद ू वतला नेहमी योग्य ठरविण्याचा प्रयत्न करतात. आवि 

 मर्गनात तकग  दतेात की, अन्य दशेाच्या तलुनेत भारतात गलुाम प्रर्ा कधीही नव्हती आवि ही अस्पशृ्यता 

कोित्याही वस्र्तीत तेिढी िाईट नाही ििेढी गलुाम परृ्ा. २६ या तारकािंचे उत्तर दतेाना बाबा ाहबे म्हितात की, 

गलुामी ही वहिंदूिंची एक अवतप्राचीन परिंपरा आह.े या  वहिंदूिंचा विधीवनमागता मननूे मान्यता प्रदान केली, तर निंतरच्या 

स्मवृतकारािंनी ती  व्यापक आवि व्यिवस्र्त रूप वदले. िी इ.  न. १८४३  ाली इिंग्रिािंना कायदा करून रद्द केली. 

अस्पशृ्यता आवि गलुाम प्रर्ा  यात  चािंगली की  िाईट याचे उत्तर दतेाना बाबा ाहबे या दोन्ही प्रर्ािंची 

तलुना करि ेयोग्य  मितात. त्यािंच्या मते, यातील पवहले अिंतर ह ेहोते की, गलुामी प्रर्ा स्ितिंत्र  माि व्यिस्र्ा 

नाही मात्र अस्पशृ्यता या व्यिस्र्ेचे अवधक कुवस्र्त रूप आह.े गलुामी कधीही अवनिायग नव्हती पि अस्पशृ्यता 

अवनिायग आह.े गलुाम  कायद्यात मिुतेचे विधान आह ेपि अस्पशृ्याच्या बाबतीत ह े नाही एक िेळ अस्पशृ्य 

म्हिि े  िगकाळा ाठी अस्पशृ्य. त्यािंच्या मते द ुरे अिंतर ह े होते की, अस्पशृ्यता गलुामीचे एक अप्रत्यि रूप 

आह.े आवि यामळेु ते कुवत् त आह.े गलुामाला त्याच्या स्िातिंत्र्यापा नू उघड आवि प्रत्यि रूपाने ििंवचत ठेिले 

िाते. यामळेु गलुामाला आपल्या गलुामीची िािीि राहते आवि ही िािीिच स्िातिंत्र्याच्या लढाईचे पवहले 

आवि अमोघ शस्त्र आह.े पि अस्पशृ्यािंची स्ितिंत्रता अप्रत्यि पद्धतीने वहरािनू घेतली िाते यामळेु त्याला 

आपल्या गलुामीची िािीिच होत नाही. म्हिि े अस्पशृ्यता ह े गलुामवगरीचे अप्रत्यि रूप आह.े त्यामळेु ते 

स्र्ायी आह.े म्हिनू या दोन्ही व्यिस्र्ेत वन िंदहे अस्पशृ्यता िाईट आह.े
i 
या दोन व्यिस्र्ेतील फरक स्पष्ट 

करण्या ाठी बाबा ाहबे वशिि, आदशग,  खु,  िंस्कृती आवि  मदृ्धी या पररमािािंच्या  िंदभागत तलुना करून स््ष्ट 

करतात की, गलुामीत िरील बाबींना  िंधी उपलब्ध आह,े मात्र अस्पशृ्येतेत यापैकी कशालाही  िंधी नाही. गलुाम 

प्रर्े ारख्या परतिंत्र  माि व्यिस्र्ेत गलुामािंचे भरि-पोषि, त्यािंचे स्िास््य ह े मालकािंचे दावयत्ि होते. तर 
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अस्पशृ्यािंना परतिंत्र  माि व्यिस्र्ेच्या िरील  वुिधा उपलब्ध नव्हत्या.
ii
 बाबा ाहबे अस्पशृ्यतेला या ाठी िूर  

म्हितात की, अस्पशृ्यािंना आपल्या ाठी रोिीरोटी कमविण्याचे दावयत्ि टाकले िाते मात्र रोिी कमविण्याच े

दरिाि ेत्यािंच्या ाठी परुस्र् पद्धतीने खलेु न तात. त्यािंच्या मते , ‘अस्पशृ्य परतिंत्र  माि व्यिस्र्ेच्या कोित्याही 

लाभाचे अवधकारी अ ल्याचा दािा करू शकत मातीत, त्यािंना स्ितिंत्र  माि व्यिस्र्ेच्या  िग आव्हानािंना स्ितिः 

तोंड दणे्या ाठी स्ितिंत्र  ोडले िाते’
iii

 कायद्यान ुार  अस्पशृ्य  व्यिी  स्ितिंत्र आह.े मात्र  ामाविक दृष्टीन े

आपल्या व्यवित्िाचा विका   ाधण्या ाठी त्याला कोितीही स्ितिंत्रता उपलब्ध नाही. ह ेविरोधाभा  अ ण्याचे 

कारि म्हिि ेतेर्े धमग गलुामा   ोबत होते तर येर्े धमग अस्पशृ्यािंविरुद्ध आह.े वहिंद ूकायद्यात ह ेघोवषत केले गलेे 

की, अस्पशृ्यािंना कोितेही व्यवित्ि नाही.  

वहिंद ू  माि व्यिस्र्ेतील अस्पशृ्यािंची  ामाविक वस्र्ती काय आह?े याचे प्रत्यि वचत्र प्रस्ततु 

करण्या ाठी  बाबा ाहबे खड्ेयाला वहिंद ू मािव्यिस्र्ेचे मॉडेल म्हिनू प्रस्ततु करतात. त्यािंच्या मते यापेिा योग्य 

उपाय न नू वहिंदूिंचे खडेे ह ेत्यािंच्या   मािव्यिस्र्ेची िि ूप्रयोगशाळा अ ून, तेर्े वहिंद ू माि व्यिस्र्ेचे पररपिूग 

पालन होते. खडेे ह े वहिंद ू  माि व्यिस्र्ेचे आदशग रूप मानले िाते. तेर्े त्यािंची आपापली विधीपावलका, 

कायगपावलका आवि न्यायपावलका अ ते.
iv
 प्रत्येक खेड्याचे दोन भाग अ तात. स्पशृ्यािंची घरे आवि अस्पशृ्यािंची 

घरे, भौगोवलक दृष्टीने ती िेगळी अ नू एकमकेािंपा नू दरू अ तात. अस्पशृ्यािंची घरे त्यािंच्या िातीन ुार 

ओळखली िातात. कायद्याच्या दृष्टीने अस्पशृ्यािंची घरे गािाचा भाग अ तात पि िास्तिात ते गािाच्या 

अ तात. अश्या पद्धतीने खड्ेयात स्पशृ्य, अस्पशृ्य नािाने दोन िगेिगेळी  महू राहतात, ज्यािंच्यात कोितीही 

 मानता न ते. प्रत्येक खड्ेयात स्पशृ्यािंची  एक आचार िंवहता अ ते आवि त्याचे पालन अस्पशृ्यािंना कराि े

लागते. ही  िंवहताच त्या कायाांना वनवित करते त्यािंना केल्याने अर्िा न केल्याने अस्पशृ्य लोकािंना गनु्हगेार मानले 

िाते. आवि या गनु्या ाठी वशिा मात्र  ामवूहक अ ते.  

वहिंद ू माि व्यिस्र्ेतील अस्पशृ्यािंच्या वस्र्तीची स्पष्टता येण्या ाठी बाबा ाहबे अस्पशृ्य कोित्या प्रकारे 

राहतात आवि ते आपली रोिी-रोटी कोित्या प्रकारे कमाितात याची मावहती दतेात. शतेीप्रधान दशेात िीविकेच े

प्रमखु  ाधन शतेी अ नूही  ामान्यतिः अस्पशृ्यािंना ह े ाधन उपलब्ध नव्हते, पररिामतिः अवधकािंश भागात ते 

भवूमहीन मिरू राहण्या ाठी वििश होते. आवि ते वहिंद ूशतेकर्यािं ाठी त्याच मिरुीिर करण्या  मिबरू होते िी 

मालक त्यािंना दईे. मात्र िवे्हा वपकािंचा काळ  िंप े तेव्हा त्यािंच्याििळ कमविण्याचे कोितेही  ाधन न ायचे. 

त्याचप्रमाि ेअ े कोितेही व्यि ाय नव्हते ज्या माध्यमातनू ते रोिी रोटी कमाि ूशकत. म्हिि ेउत्पन्नाचे ह े िग 

 ाधन अवनवित आवि अस्र्ायी होते. ह ेस्पष्ट करून बाबा ाहबे म्हितात की, भीक मागण्याचा अवधकार  हाच 

अस्पशृ्यािंचा परिंपरागत अवधकार बनलेला आह.े ही विधी  िंमत वभिाितृ्ती अस्पशृ्यािं ाठी एक प्रर्ा बनली आह.े 

खड्ेयात स्पशृ्यािंद्वारा वदलेला आदशे हा कायदा आह.े स्पशृ्यािंविरुद्ध अस्पशृ्यािंना कोितेही अवधकार प्राप्त नाहीत. 

त्यािंना कोितेही  ामान अवधकार प्राप्त नव्हते  आवि नाही कोितेही न्याय ज्याच्याद्वारे त्यािंना ते  िग काही वदले 

िाऊ शकते ि ेत्यािंना  दये आह.े  

डॉ. बाबा ाहबेािंच्या  मते, ही व्यिस्र्ा दिाग आवि व्यिहार या दोन्ही दृष्टींनी वपढी अन वपढी चालत 

आलेली आह.े  आवि ही कमग अर्ागत भाग्याचा अटळ व द्धािंतािर आधाररत आह.े  िी एका िळेी 

 िगकाळा ाठी वनवित होत अ ते आवि ज्यात कोितेही पररितगन होत नाही. या व्यिस्र्ेत कोितीही व्यविगत 

योग्यता  अयोग्यतेला  स्र्ान नाही. भारतीय खड्ेयातील अतिंगगत िीिनाचे िरील वचत्र स्पष्ट करून बाबा ाहबे 
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वलवहतात  की, भारतीय खेड्याच्या या गितिंत्रात लोकतिंत्र,  मता, स्िातिंत्र्य, बिंधतु्िाला कोितेही स्र्ान न नू, 

भारतीय खडेे ह ेगितिंत्राचे उलटे रूप आह.े िर ह ेगितिंत्र  अ ेल  तर स्पशृ्यािंचे आवि त्यािंच्या ाठीच, ह ेगितिंत्र 

अस्पशृ्यािर स्र्ावपत वहिंदूिंचे एक विशाल  ाम्राज्य आह.े यात अस्पशृ्यािंना कोितेही अवधकार न नू, ते या 

गितिंत्राच्या बाहरे आहते. ते या वहिंद ू मािापा नू बवहष्कृत आहते
.v  

ज्या व्यिस्र्ेत एिढ्या अ मानता भरलेल्या आहते ती आतापयांत विििंत कशी आह े आह?े या 

पाठीमागील तत्ि स्पष्ट करताना बाबा ाहबे  ािंगतात की, हर वकमतीत ही व्यिस्र्ा बनिनू ठेिण्याचे दृढ  िंकल्प 

ह ेप्रमखु तत्ि आह.े िवे्हाही अस्पशृ्य यात र्ोडा ा बदल करण्या ाठी प्रयत्न करतात, तेव्हा वहिंद ूत्याला दडपनू 

टाकण्या ाठी प्रत्येक पातळीिरचे हातखिंडे िापरण्या ाठी तयार अ तात.
vi
 कारि वहिंद ूअस्पशृ्यतेचे पालन करतो 

या ाठी की, धमग त्याला त े  ािंगतो आवि धमग त्याला ह े वशिि दतेे की,  ामाविक व्यिस्र्ा  वुनवित 

करण्या ाठी केलेले कोितेही कमग पाप - कमग नाही.
vii 
धमागनेच अस्पशृ्यािंना अध: प्रािी बनविले आह.े वहिंद ू

म्हितात की, अस्पशृ्य वहिंद ूआहते परिंत ुअ े अ नूही एका अस्पशृ्याचे शिदहन वहिंदूिंच्या स्मशानात केले िाऊ 

शकत नाही. अस्पशृ्य वहिंद ूआहते, त्यािंना द ुर्या ारखे  िग अवधकार प्राप्त आहते. परिंत ुत्यािंना ते अवधकार प्राप्त 

होऊ शकत नाहीत, ि े वहिंद ू  मािव्यिस्र्ेच्या वनयमािंच्या आड येतात
.viii 

वहिंद ूअस्पशृ्या ोबत अ ा व्यिहार 

करतात, ि े अस्पशृ्यािंचा िन्मच वहिंदूिंची  ेिा करण्या ाठी झालेला आह.े ि े की अस्पशृ्यािंचे कतगव्यच  ेिा 

करि ेआह.े
ix 
अस्पशृ्यता ही मखु्यतिः धमागिर आधाररत आह ेआवि यापा नू वहिंदूिंना आवर्गक लाभ वमळतो. िेव्हा 

केव्हा  ामाविक आवि आवर्गक वहताची बाबा अ ते तेव्हा काहीही पवित्र आवि अपवित्र  राहता नाही. ह ेवहत  

काळ आवि पररवस्र्तीन ुार बदलत राहतात.  आवि बाबा ाहबे गलुाम प्रर्ा नष्ट झाली मात्र अस्पशृ्यता नष्ट न 

होण्यापाठीमागचे महत्िाचे कारि हचे  िंबोधतात. बाबा ाहबेािंच्या  दृष्टीने अस्पशृ्यता  तेव्हाच नष्ट  होईल िवे्हा 

 िंपिूग वहिंद ू मािव्यिस्र्ा विशषेतिः िातीव्यिस्र्ा नष्ट होईल. कारि अस्पशृ्यता िावतव्यिस्र्ेचा पररमाि आह.े  
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