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सारांश :  

स्िातंत्र्यापिूी या दशेातील समाजरचना ही विविध धमम, पंथ, जाती- उपजाती, भाषा, प्रांत आवि रूढी-प्रथा, परंपरा यामध्ये 

विभागल्या गलेी होती. एकमकेांमध्ये श्रेष्ठ –कवनष्ठ हा भाि रूढ झाला होता. ह ेविषमतेचे ग्रहि एकविसाव्या शतकात सटुले असे 

िरपांगी वदसत असले तरी ितममानात ते छुप्या पद्धतीने कायमरत असल्याचे विदारक  िास्ति आह.े लोकशाही प्रधान असलेल्या या 

दशेात ह्या बाबींना सिमथैि दजुोरा दिेारी ि त्याला खतपािी घालिारी, मािसाच ंमािसूपि नाकारिारी, विषमता वनमामि करिारी 

समाजव्यिस्था कायमरत आह.े या  पार्श्मभमूीिर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून भारत दशेात केलेली समतेची 

पेरिी ही सिम मानि कल्यािाचे कें द्रवबंद ूठरािे, या दृष्टीन ेिैवर्श्क पाऊल उचलल्याच ेवचत्र वदसते. भारतीय संविधान ह ेदशेातील सिाांच े

अवस्तत्ि मान्य करून सिाांमध्ये जीिनमलू्ये रुजवििारी, मानिी स्िातंत्र्याचे जतन करण्यासाठी बांधील असल्याची ग्िाही दतेे. 

बीजसजं्ञा : समता, न्याय, विर्श्ास, श्रद्धा, विचार, स्िातंत्र्य, बंधतुा, मलूभतू हक्क ि संरक्षि. 

प्रस्तावना : 

 आपल्या भारत दशेात अनके ऐवतहावसक घडामोडी घडताना आपि बवघतले आह.े दशेात संविधान अमलात येईपयांत विविध 

धमाांच्या, जातींच्या, पंथांच्या, िगामच्या लाखो चौकटी होत्या. या चौकटीत परस्परात पराकोटीचा अतंविमरोध असल्यामळेु प्रत्येकजि 

स्ितःला सितासभुा समजत असे. पयामयाने परस्परांविषयी प्रचंड द्वषे, मत्सर पसरलेला होता. मी उच्च, माझा धमम उच्च, माझ्या परंपरा 

श्रेष्ठ आवि इतरांचे सिमच कवनष्ठ यांमळेु परस्परांमध्ये कायम बेबनाि असायचा. थोडक्यात सांगायचे म्हिजे भारतातील सििम जाती या 

इगं्रजांच्या गलुामीत होत्या, तर इथले शोवषत गलुामांच ेगलुाम होते. त्यातूनच पढु ेसििम समजल्या जािाऱ्या ििाममध्ये साम्राज्यिादी 

भवूमका िाढीस लागल्यान ेमािसे मनाने परस्परांपासनू दरू होऊ लागली. स्ितःच्या कोषात स्ितःच ेअवस्तत्ि सरुवक्षत कसे राहील या 

वचंतेतून संपकम . संिाद आवि व्यिहार करू लागले. 

पुरोगामी ववचार : 
स्िातंत्र्याच्या आधी ि नतंर जी पारंपररक सामावजक व्यिस्था चार ििामनसुार श्रम विभागिी अंतगमत बारा बलुतेदारीचा ि 

अठरा अलुतेदारीचा आग्रह धरिारी आह.े अशा वस्थतीत फुले-आंबेडकरी, पररितमनिादी, परुोगामी ि िैज्ञावनक विचारांची कास 

धरिाऱ्या चळिळीची भारतीय कष्टकरी समाजात पायाभरिी करण्याची महत्िपिूम ऐवतहावसक कामवगरी प्रज्ञापरुुष डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरानी केली. काबाडकष्ट करून या भारत दशेाच्या भमूीत अत्यंत अपमावनत जीिन जगिाऱ्या शदु्र, अवतशदू्र संबोधल्या गेलेल्या 

समाजाच्या दःुखाचे मळू कारि शोधनू त्यािर उपाय योजना सचुविण्यासाठी प्रज्ञापरुुष डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानी एकाच िेळी 

अनेक आघाड यांिर यशस्िी लढाई लढली ि जनमानसात परुोगामी विचार रुजविला प्रसंगी आयषु्भर पररश्रम ि मानवसक त्रासही सहन 

केला.  

पददवलत समाजाला डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे नतेतृ्ि लाभल्यामळेु खऱ्या अथामने दवलत चळिळीला रंग –रूप – आकार 

प्राप्त झाला आवि ती विलक्षि गवतमान होत होती. डॉ. आंबेडकरांच्या सामावजक कायामची सरुुिात अस्पशृयांमधील िेगिेगळ्या 

जातींचे ऐक्य साधण्यासाठी ि त्यांच्या प्रगतीसाठी २० जलैु १९२४ रोजी ‘बवहष्कृत वहतकाररिी सभा’ या  संघटनचेी स्थापना करण्यान े

झाली. याच काळात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी स्त्रीमकु्ती विचार, जातीअंताचा लढा, धावममक ि सामावजक गलुामवगरीविरुद्धचा 

लढा उभारून येथील ििमव्यिस्था ि जातीव्यिस्थेला सरंुुग लािल्याचे वदसते.  या विषयी सरेुश साबळे वलवहतात की, “डॉ. बाबसाहबे 

आंबेडकर परदशेात वशक्षि घते असताना ते ज्या- ज्या राष्रात गलेे तेथे तेथे सामावजक, सांस्कृवतक, राजकीय वस्थती न्याहाळत होते. 
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वनरीक्षि करीत होते. आवि वतथली वस्थती पाहून त्याची तलुना आपल्या भारत दशेातील सामावजक वस्थतीशी जळुि ूपाहत होते. तेव्हा 

त्यांना आपला भारत दशे केिळ भािवनक, धावममक आवि अज्ञान, अधंश्रदे्धत गरुफटलेला वदसत होता. तेव्हा त्यांच ेअतं:करि तीळ 

तीळ तुटत होते. त्यासाठी त्यांनी वनसगमवनवममत स्त्रोतांिर सिम नागररकास समान हक्क असला पावहजे.”१
 ह ेसाबळे यांच ेविचार परुोगामी 

चळिळीला अवधक भक्कम करिारे आह.े 

आबेंडकरी चळवळीची कें रस्थाने :  

कोित्याही महापरुुषाचे विचार आवि कायामचा अन्ियाथम ितममान आवि भविष्यासाठी लािाियाचा असतो. त्या अनषंुगाने 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी त्यांच्या प्रारंभीच्या काळात भारतीय इवतहास, तत्कालीन भौगोवलक ि सामावजक वस्थती, िास्ति ि 

भ्रामकतेचा वचवकत्सक अभ्यास केला आवि त्यातनू मागम काढण्यासाठी प्रारंभी काही पावक्षक तथा मावसक ितृ्तपत्राद्वारे समाज जागतृी 

करण्याचा पयांत केला. मकूनायक, बवहष्कृत भारत, जनता, समता, आवि प्रबदु्ध भारत या वनयतकावलकांचे यशस्िी संपादन करून 

त्यासाठी विपलु लेखन केले. या संपादकीय लेखांद्वारे तत्कालीन ज्िलंत सामावजक धावममक ि राजकीय विषयाला हात घालून न्याय 

वमळिनू दणे्याचा प्रयत्न केला. चळिळीविषयी बोलतांना बाबरुाि बागलु म्हितात, “ डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच्या नेततृ्िाखाली 

जसजसा अस्पशृय एकिटू लागला तसतसा राष्रीय सभेत अस्पशृयतेचा प्र्न  अवधक प्रमािात उठू लागला.”२
 ह े बागलुांचे विचार 

आंबेडकरी चळिळीला वदशा दिेारे आह.े 

िेगिेगळ्या चळिळी उभ्या करि ेयामाग ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा मानि कल्यािकेन्द्री दृष्टीकोन होता. आवि 

म्हिनूच वजथे गरंु, ढोरं, कुत्री, मांजरी जाऊन पािी वपतात, वतथे अस्पशृय मािसांना मात्र बंदी. ही अमानवियता दरू सारण्यासाठी 

बाबासाहबेांनी १९२७ मध्ये महाडच्या चिदार तळ्याचा सत्याग्रह घडिनू आिला. अस्पशृयांना त्यांच्या नैसवगमक हक्कापासनू दरू ठेिता 

येिार नाही ; ज्या अनैसवगमक कायद्याने केिळ शोषिकें द्र ेवनमामि केली होती, त्या मनसु्मतृी नािाच्या अनैसवगमक वनयमन करिाऱ्या 

गं्रथाचे प्रावतवनवधक स्िरुपात २५ वडसेंबर १९२७ रोजी जाहीर दहन केले. यावशिाय पणु्याच ेपािमती मवंदर प्रिेश, अमराितीच ेअंबादिेी 

मंवदर प्रिेश, नावशकचे काळाराम मंवदर प्रिेश. ह ेसत्याग्रह केिळ अस्पशृयांना नैसवगमक हक्क वमळािे म्हिनू त्यांनी घडिनू आिले. 

“मािसुकीच्या सिम हक्कांिर उच्च ििीयांइतकाच त्यांचाही अवधकार आह.े आवि त्या हक्कांसाठी झगडि ेह ेत्यांच ेन्याय्य ि पवित्र 

कतमव्य आह.े याची जािीि प्रथम डॉ. आंबेडकरांनीच अस्पशृय िगामत वनमामि केली. मातीच्या गोळ्याप्रमाि ेमतृित झालेल्या अस्पशृय 

समाजातही वजिंत पिाची ज्िाला त्यांनी प्रज्िवलत केली.’’३
 यामळेु दवलत जागा झाला, हक्कासाठी मठुी आिळू लागला.  

व्यवस्था पररवततनाला प्राधान्द्य :  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची सत्याग्रहाच्या आंदोलनाची मानवसकता भारतीय समाज आवि परुोगामी म्हिििारा 

महाराष्रीय समाज समजनू घ्यायला तयार नव्हता आवि आजही नाही. उलटपक्षी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी येथील भारतीय 

मवहलांना त्यांचे हक्क आवि अवधकार वमळािे यासाठी तत्कालीन पतंप्रधान पवंडत जिाहरलाल नेहरू यांच्याकडे वहदं ूकोडवबल संसदते 

मांडण्याचा प्रस्ताि ठेिला तेव्हा आजच्या मवहलांना मंवदर प्रिेशास विरोध करिाऱ्या प्रितृ्तीच्या मवहला त्यािेळीही डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरांच्या वदल्लीतील घरािर वहदं ूकोडवबलाच्या विरोधात मोचाम घऊेन गेल्या होत्या. म्हिजे मवहलाच मवहलांच्या विरोधात 

त्यािेळीही उभ्या करण्यात आल्या होत्या. बाबरुाि बागलु म्हितात त्याप्रमाि,े “िंश आवि ििम श्रेष्ठत्िाच्या खांडिनात आम्ही भाजनू 

वनघालो आहोत. या दशेातील ििम वकंिा िंशिाद वकती भयंकर असतो याचा आम्हांला अनभुि आह.े आवि म्हिनूच त्याचा आम्ही 

विरोध करतो. हा विरोध आजचा नव्हे. डॉ. बाबासाहबेांनी चळिळ सरुु केली तेव्हापासनू आम्ही ििम आवि िंशिादाच्या विरोधी 

आहोत. त्याचे शेकडो परुािे आहते.”४
 ह ेविचार व्यिस्था पररितमनाच्या वदशनेे टाकलेले सकारात्मक पाऊल आहे.  

ितममान चळिळी अवधक गवतमान होण्यामागे, आत्मकें द्री होण्यामागे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या पररितमनिादी 

विचारांचा फार मोठा आधार आह.े खरे सांगायच ेझाल्यास जगातील कुिाही शोषिाविरुद्ध आिाज उठवििाऱ्या शोवषत मािसान ेपेटून 

उठि ेही आंबेडकरी विचार उजेची फलश्रतुी आह.े ह्याविषयी विधान करतांना मा. फ. गांजरे म्हितात, “एखादा समाज जगतो का 
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मरतो हा प्र्न  महत्िाचा नाही तर तो कोित्या पातळीिर जगतो हा महत्िाचा प्र्न  आहे. जगण्याच्या अनेक परी आहते, परंतु सिम 

सारख्याच सन्माननीय नाहीत. व्यक्तीसाठी काय वकंिा समाजासाठी काय नसुते जगि ेआवि भलेपिाने जगि ेयात महदतंर असते.” ह े

विचार ितममानािर बोट ठेििारे आहे. 

चळवळीचे वततमान वास्तव : 

भारत दशेातील पारंपररक चालीरीती, अंधश्रद्धा, परंपरा या विषमतेिर आधाररत आहते. त्यामळेु प्रबोधनाची आत्यंवतक 

गरज या दशेात पिूी होती, आज आह,े आवि पढुेही असिार आह.े या दशेातील जातीव्यिस्था नष्ट झाली तरच खऱ्या अथामने दशेाचा 

मानवसक विकास होईल. आवि एकूि राष्रविकासाच ेस्िप्न त्या नतंरच बघता येईल. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी जातीअतंाच्या 

लढ याला आपल्या चळिळीला अग्रस्थान वदले होते. बौद्ध धम्माचा स्िीकार ह ेजातीअतंाच्या लढ यातील महत्िाचे पाऊल होते. ह े

वनविमिाद आह.े 

 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच्या सामावजक, सांस्कृवतक, सावहवत्यक, प्रबोधन आवि समाजकारिाच्या चळिळीचा आलेख 

ितममानात चढता वदसत असला त्तरी ग्रामीि भागाच ेशैक्षविक नैराशयाचे वचत्र नजरेआड करता येण्याजोगे नाही, तर राजकीय पातळीिर 

कामवगरी शनू्यित आह.े “चळिळीची जािीि तेव्हाच विकवसत होत असते जेव्हा जीिनाला अवधकच विकृत रूप प्राप्त होते. 

जीिनाचा संकोच जेव्हा अवधक होतो तेव्हा चळिळी उदयाला येतात. आवि त्यातूनच निा शब्द घडायला लागतो. जवे्हा जवे्हा 

व्यापक समदुाय जागतृ होतो, तेव्हा तेव्हा चळिळी उदयाला यतेात.”५
 संविधान सभते डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सांवगतल्या 

प्रमाि ेआम्ही गलुामवगरीचे चटके खपू सोसले. आता याची पनुराितृ्ती होता कामा नये, यासाठी आम्ही सिम वनधामराने रक्ताचा शेिटचा 

थेंब असेपयांत आम्ही हक्कासाठी लढले पावहजे. ह्यासाठी आंबेडकरी, सांस्कृवतक, सामावजक, िैचाररक, प्रबोधनकारी, राजकीय 

िाटचाल अवधक गवतमान करण्यासाठी फुले – आंबेडकरी विचारांचा जनसमदुाय एकवत्रतपि ेयेि ेगरजेचे आह.े ह्यामध्ये विद्याथी 

संघटन, मवहलांचे संघटन, श्रवमक कष्टकरीचे संघटन, धम्म चळिळीत कामकरिारांच ेसंघटन, आंबेडकरी विचारप्रिाहाने भक्कमपि े

उभे राहि ेगरजचेे आह.े 

समारोप :   

डॉ. बाबसाहबे आंबेडकरांनी ज्या ज्या चळिळी उभ्या केल्या त्यातून मानिवहत साधल्या गलेा. जातीयतेची ि धमाांधतेची 

बजुगाििी बाजलूा सारून उतरंडी खाली जगत असलेल्या समाजाला वदशा दणे्याचे महत्कायम केले. पररिामतः ितममानात अनेक 

पररितमनिादी चळिळी उदयास आल्याचे वचत्र वदसते. 

वनष्कर्त : 

१. बाबासाहबेांची प्रखर राष्रवनष्ठा चळिळीमाफम त जनमानसात रुजवििे. 

२. फुले- आंबेडकरांचा विचार ही एक चळिळ आह.े याची जािीि करून दिे.े 

३. स्त्रीमकु्ती चळिळ ि जातीअंताची चळिळ राबविि.े 

४. मािसू कल्यानाचे कें द्रवबंद ूअसलेल्या भारतीय संविधानाची अमलबजाििी करि.े 
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