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डॉ . बाबासाहबे आबेंडकर यांच ेआयमकाळ ि ब्राह्मि काळ विषयक तवतहावसक विचार 

डॉ. छाया  भास्कर भोि 

इवतहास विभाग 

कर्मिीर काकासाहबे िाघ कला,विज्ञान आवि 

िाविज्य र्हाविद्यालय,वपंपळगाि-बसितं  

ता. वनफाड विल्हा नाविक 

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

प्रस्तािना : 

डॉ.बाबासाहबेांनी विसाव्या ितकाच्या र्ध्यािर र्हात्र्ा फुलेंची ि ब्राह्मिी इवतहास लेखनाची परंपरा 

पढुे चालिली. ब्राह्मिी इवतहासकारांनी भारताचे गौरिीकरि करून ब्राह्मिी ईवतहासाचे पनुिीिन चालविले होते 

सनातन वहदं ु संस्कृती, िवैदक आयाांचे गौरिीकरि, स्रीिोषिाचे सर्थमन, िदू्रावतिदू्रांना इवतहासाच्या पररघा 

बरोबर काढि,े चातिूमरिा चे सर्थमन इत्यादी घटक कें द्रस्थानी ठेिनूच ब्राह्मिी इवतहासकार लेखन करताना 

वदसतात. आबेंडकर वलवहतात, बदु्ध पिूम काळात ब्राह्मिी धर्म ग्रंथांनी चातिुमण्यम सर्ािव्यिस्थेत स्िातंर्य,याची 

विभागिी करून ििम िार स्िातंर्य,य उपभोगण्याचा दडंकच घातला होता. 
आयमकाळ - 

आयम ह े भारताच्या बाहरेचे आहते इतर इवतहासकारांनी प्रर्ाि े डॉकटर आबेंडकरांनीही ह े र्ान्य केले. 

परंत ु परदिेातनू आयाांचे र्ातभृरू्ीिर आगर्न नव्ह े तर आक्र्ि झाले असे त्यांचे प्रवतपादन होते. आयाांच्या 

भारतािरील आक्र्िाला नागांनी प्रवतकार केला. आयाांनी भारताचा काही भभूाग काबीि केला. तेथे आयाांनी 

त्यांची, संस्कृती धावर्मक ि सार्ाविक विचार लादण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना नागाप्रर्ािे ससंुघवटत  रािकीय 

िीिन वनर्ामि करता आले नाही. आयामने नागांची र्तै्रीपिूम संबंध वनर्ामि केल्यानंतरच त्यांना आपल्या रािकीय 

िीिनातील उवििा दरू करता आल्या. डॉ.आबेंडकर भारतातील आयमबद्दल आपले विचार पढुील प्रर्ाि े

र्ांडतात.'िदेांची वनवर्मती करिारे ि ितमन करिारे ते आयम. यांनी काळानसुार बरेच र्ोठे िाडर्य वनर्ामि केले ह े

िाडर्ाय आयाांनी िािीच्या साह्याने ितन केले. यार्ध्ये चार िदेांत वििाय आरण्यके ,ब्राह्मि े, उपवनषद ेवनर्ामि 

करण्यात आले या सिाांना आपि िवैदक सावहत्य असे म्हितो. 
आयाांच्या या िाडर्यार्ध्ये बऱ्याच बाबी परस्पर विसंगत आहते. आयम यांच्या िरील सावहत्यात 

विषर्ता, यज्ञ, पिहुत्या, कर्मकांड ि ब्राह्मि िगामचे अिास्ति र्हत्त्ि आग्रहपिूमक सांवगतले आह.े ह े सिम 

बाबासाहबेांनी आपल्या लेखनात विस्ताराने सांवगतलेले वदसते. आयम िाडर्यच्या वनवर्मतीनंतर ब्राह्मि ििामच्या 

अवतरेकी र्हत्त्िाकांके्षर्ळेु भारतीय सर्ािाच्या बौवद्धक स्िातंर्य,यािर अनेक प्रकारे बंधने लादण्यात आले. 

पररिार्ी भारतीय सर्ाि वदिसेंवदिस विकृत ि अिनत बनात गलेा. यज्ञार्ध्ये र्ोठ्या प्रर्ािािर पि ू बळी 

दणे्याची प्रथा रुढ झाली होती. यज्ञातील धावर्मक विधी ि रोिच्या िीिनातील धावर्मक विधी खवचमक ि िटील 

बनविण्यात आले. बैल बोकड ि घोडा असे र्ानिाला लाभदायक ठरिारे पाळीि पि ुयज्ञार्ध्ये अपमि केले िाऊ 

लागले. यज्ञातील या पि ुहोते र्ळेु भारताची कृषी व्यिस्था ि लष्करी व्यिस्था अत्यंत कर्कुित बनत गलेी. 
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असा हा कायमकाळ भारतीय इवतहासातील दसुरा ि र्हत्त्िाचा टप्पपा होय. असा हा कायमकाळ भारतीय 

इवतहासातील दसुरा ि र्हत्त्िाचा टप्पपा होय. 
ज्ञानकोिकार डॉ.श्रीधर व्यंकटेि केतकरांनी सातिाहन पिामर्ध्ये एकूि भारतीय सनातन संस्कृतीलाच ब्राह्मिी 

संस्कृती म्हटले आह े .ते म्हितात भारतात वभन्नवभन्न संस्कृतीचे परकीय रािाचे िासन आले की त्याचे 

ब्राह्मिीकरि करण्याचे कार् ब्राह्मि करीत असत. बदु्धाच्या सार्ाविक क्ांतीचे ब्राह्मिीकरि करण्याचे कार् 

बौद्धांच्या कत्तली करून पषु्यवर्त्र िुगं याने केले. 

प्रा. प्रवतर्ा परदिेी म्हितात या संकल्पना िावतिाचक नसनू ितृ्ती िाचक आहते ब्राह्मिी म्हििे ििम -िात -

स्रीदास्य सर्थमक ििी होय. तसेच सिम ब्राह्मि प्रवतगार्ी वकंिा विषर्तािादी विचारांचे असतात असे नाही 

ब्राह्मिी इवतहास लेखन प्रिाहाने सिांकष सर्तेच्या इवतहास लेखनाला टाळले. 

ब्राह्मिी राष्रिादी छाििीत राहून ि ब्राह्मिी राष्रिादाच्या आधारे लोकर्ान्य बाळ गगंाधर वटळकांनी 

गीतारहस्य याद्वारे धावर्मक इवतहासलेखनाची र्हूुतमर्ढे रोिली. आयम ह े परकीय संबोधनू त्यांच्या भारतीयांपेक्षा 

ििमश्रेष्ठत्िाच्या ि िदु्ध तत्त्िाचा परुस्कार केला. गिपतीला घरगतुी दिेतेचे असलेले रूप वटळकांनी सािमिवनक 

केले. छत्रपती वििािी ह े िेतकरी रािा असलेले ि अब्राह्मिी नायक असलेले वचन्ह वटळकांनी वनिडले या 

सािमवत्रक लोकवप्रय असलेल्या नायकाचे गरुु रार्दास होते ह ेभाषि यासाठीच वििियंती उत्सि ब्राह्मिी धर्ामचे 

पनुरुज्िीिन करण्यासाठी वटळकांनी उपयोग केला. 

आयाांच्या इवतहास विषयी वटळक वलवहतात उत्तर ध्रिुापासून ते विषितृ्त पयांत निीन िवर्नीच्या िोधात 

वफरत असता ज्या अनायम ििंाची त्यांचा संबंध आला त्यांचा नाि करून अथिा त्यानंा सार्ािनू घऊेन पढुे 

िािारे आयम ह ेएक अत्यंत चैतन्यर्य ि उच्च ििं होता ह े त्यांनी प्रात क केलेल्या वबिा िरून वदसनू येते. उच्च 

िात िगम यांच्या सिम निीन प्रर्खु अंग आयाांची िांविक विचारसरिी ही होती. उच्चििीयांच्या सिम निीन 

विचारधारांचे एक प्रर्खु अगं 'आयाांचे िांविक विचारसरिी " ही होती. 

ब्राह्मि काळ:  

इसिी सन पिूम दसुऱ्या ितकाच्या उत्तराधामत र्ौयम साम्राज्याचा ििेट करून पषु्यवर्त्र िुगं या त्यांच्या 

ब्राह्मि सेनापतीने या काळाला आरंभ केला. गादीिर आल्यािर पषु्यवर्त्राने अिोकाचा आदिे बािसू सारून 

अश्वर्धे यज्ञ केला बदु्ध वफकिन चा त्याने छळ केला आवि आपल्या राज्यात र्नपु्रिीत कायदा लाग ू केला. 

र्नसु्र्तृी हा वहदंूचं्या सर्ािव्यिस्थेतील एक अवधकृत ग्रंथ र्ानला िातो वहदं ूकायदा म्हिनू र्ान्यता पािलेले ह े

धर्मिास्त्र पषु्यावर्त्रा च्या काळात वलवहले गलेे र्न ूया नािाला पिूीपासनू प्रवतष्ठा असल्याने ह ेनाि या ग्रंथािी पढुे 

िोडले गेले .पषु्यवर्त्राच्या राििटीत बौद्ध धर्म विरुद्ध िी प्रवतक्ांती झाली वतची र्लूतत्ि ेर्नसु्र्तृीत आग्रहाने 

प्रवतपादन केली आहते. 

म्हिि ेबौद्ध द्वषेी राििट होय या राििटीने बौद्ध धर्मयांसाठी र्नसु्र्तृीचे कायद ेलािले आवि या कायद्याची नोंद 

बाबासाहबे पढुील प्रर्ाि ेघेतात. 

१. पाखडंी असिाऱ्या व्यिीस रािाने आपल्या राज्यातनू हाकलनू द्यािे. 

२. पाखडं यांची वििाह करिाऱ्या स्त्रीच्या आत्म्यास अध्यम दऊे नये 

३. िदेाच्या विरोधात बोलिाऱ्या पाखडं यांची भटे झाली तरी त्याचे आदरावतर्थय करू नये. 

४. ह े पाखडंी म्हिि े िेषांतर केलेले दरोडेखोर लटुारू असनू त्यांच्या दषु्कृत्य ने राज्याच्या सर्दृ्धीस  हानी 

पोहोचते. 

थोडकयात र्नसु्र्तृीची वचवकत्सा करताना बाबासाहबे म्हितात की र्नूच्या दृष्टीने पाखडंी म्हिि े दसुरे वतसरे 

कोिी नसनू बौद्धधर्ीय होय. यासाठी बाबासाहबे कुलक  भट्टाचायम चा हिाला देतात. ब्राह्मि वतन्ही लोकी श्रेष्ठ 

आह ेया िगात ि ेकाही अवस्तत्िात आह ेत्यािर ब्राह्मिांची सत्ता आह ेब्राह्मिी सार्र्थयम अतलुनीय आह ेम्हिनू 

रािाने ब्राह्मिांना दखुि ूनये असे र्नसु्र्तृीचे एकंदरीत प्रवतपादन आह.े 
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सर्ारोप –  

डॉकटर आबेंडकरांनी वहदं ू इवतहासाची िस्तवुनष्ठ पिाने वचवकत्सा आरंभली राष्रिादी अवभिन िगामने 

गौरिलेला इवतहास बाबासाहबे नाकारतात वहदं ूधर्ामतील ब्राह्मित्ि ि अिनती यांचे साधार वििचेन करून वहदं ू

धर्ामचे खरे स्िरूप उघड करतात. आयम ब्राह्मिी धर्ामच्या अिनत वस्थतीच्या पाश िमभरू्ीिर बदु्धाचा िन्र् झाला. 

बाबासाहबे बदु्धाचे ििमन पवहला सर्ािसधुारक ि सर्ािसधुारकांपेक्षा श्रेष्ठ असे करतात. आबेंडकरांनी 

र्कूनायक ह े पावक्षक 1920 र्ध्ये सरुू केले या पत्राने सार्ाविक ि धावर्मक के्षत्राबरोबरच रािकीय के्षत्रातही 

अस्पशृयांनी बलित्तर स्थान वनर्ामि केले पावहि ेही िािीि वनर्ामि केली तसेच बवहष्कृत भारत ह ेआबेंडकरांनी 

सरुू केलेल्या दवलत चळिळीचे र्खुपत्र होते. 

िनता ह े पावक्षक आबेंडकरांनी सरुू केले आंबेडकर स्ितः िनता पत्रातनू लेखन करीत धर्ाांतराची 

भवूर्का स्ितंत्र र्िरू पक्षाची भवूर्का स्िातंर्य,यानंतर आबेंडकरांनी कायदा र्तं्री म्हिनू तसेच राज्यघटनेचा र्सदुा 

तयार करण्याच्या सवर्तीचे अध्यक्ष म्हिनू िी अपिूम कार्वगरी केली त्याची र्ावहती िनता पत्रार्ळेु िनतेसर्ोर 

आली. आबेंडकरांनी िनता पत्राला िवे्हा अडचिी आल्या तेव्हा त्यास िीिदान दणे्याचे कार् केले आह.े 

"ितृ्तपत्र " ह ेसार्ाविक पररितमनाचे एक साधन आह ेअसे आबेंडकर र्ानत असत. 
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