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�ा�तािवक : 

उ"च िव�ािवभिूषत अनेक भिूमका समथ)पणे पार पडणारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेएक 

थोर िश1णत2 ् व महान िवचारवंत होते. हजारो वषा4पासनू वंिचत रािहले5या अ6प8ृयाना ि9िटश 

राजवटीत िश1णाची सधंी उपल<ध, िशकले5या अ6प8ृयाना ि9िटश �शासनात नोक=या िमळा5या  

?यामळेु अ6प8ृया"या ि6थतीत थोडीशी सधुारणा होऊन पAरवत)नास सBुवात झाली. यातनूच 

बाबासाहबेांचे वडील रामजी सपकाळ याना िश1णाचे मह?व उमगले व ?यांनी ?यां"या मलुाला 

Dहणजेच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना उ"च  िशि1त बनिवEयाचे सं6कार िदले. ?यासाठी ?यांनी 

सतत �ो?सहन दऊेन बाबासाहबेां"या  मनात िश1णिवषयक �ेम िनमा)ण केले. घरची �ितकूल 

पAरि6थती असतानाही डॉ. आंबेडकरांनी अमेAरका व इJंलंडम�ये जाऊन उ"च िश1ण घेतले. 

भारतात अगदी �ाचीन काली जाती Kयव6था काटेकोरपणे पाळली जात होती. या जाितKयव6थेिवBL 

पिहला ह5ला  केला तो महा?मा गौतम बLु चावा)क यांनी सव) सामाNय माणसू आिण ि�या"या 

6वातंOय जनसमदुायासाठी  �ितिPया महा?मा  िमटवनू  ?यांचे व चळवळी िश1ण बाबासाहबे 

संमतीने सार संघष)  संबंधी खपूच मलूगामी िवचार केला होता. असे आपणास िदसते. तसेच सव)च 

महापBुषाचे िवचार ह ेभारतीय लोकजीवनात पAरवत)नाचे पाझर Dहणनू आजपय4त झळुझळुत आहते. 

"2ान Dहणजे �काश  िह 2ानाची अितसुंदर KयाRया बLुांनी जनसमदुायासाठी  केली होती. 

चातवु)Eया)च Sहण लागले5या भारतीय समाजKयव6थेबाबत ितखट �ितिPया महा?मा जोतीराव फुले 
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यां"या एवढी कोणीच िदली नाही.  ते 6वतः अितशVू नसनूही ?यांनी शVू व अितशVू यां"यातील भेद  

िमटवनू ?यां"यात ऐXय िनमा)ण केले. 

महा?मा जोतीराव फुले ह े केवळ प6ुतकY पंिडत नKहते. तर ते कृती करणारे बंडखोर, 

Pांितकारक होते. अ6प8ृयता िनमू)लन, �ीदा6य िवमोचन , �ी िश1ण, अ6प8ृयांचे िश1ण , 

सां6कृितक िवषमतेचा अंत, बालिववाहाला िवरोध िवधवा िववाहाला पाठZबा, दा[बंदी इ?यादी  

?यांचे  काय\ Dहणजे ऐितहािसक  Pांतीचा जाहीरनामाच होय. डॉ.  बाबासाहबे  आंबेडकरांनी या 

महापBुषां"या 6व]नांना अिधक िPयाशील बनवलं. जातीभेद व अ6प8ृयता ह े भारतीय समाजाला 

झालेला कॅNसर  अथवा रोग होता. या रोगावर उपचार Dहणनू फुले, शाह_, आंबेडकरी चळवळीया 

सधुारकांनी अ6प8ृयता संपिवEयाचा कृितशील आंदोलनाचे Pांितकारक ट]पे केले. या संदभा)तील 

स?य इितहास अ`यासाने अितशय गरजेच े आह.े तळागाळातील माणसापय4त िश1ण पोचिवणे 

अितशय गरजेच ंहोत. व ते काय) या चळवळीने केले. डॉ. बाबासाहबे  आंबेडकर यांनी ?यांची संपणू) 

हयात जातीयता आिण अ6प8ृयता संघषा4साठी घालिवली. वग) जात व KयaY?व  यां"यातील 

िहतसंबंधांना भेदनू जे बहbजन वगा)"या क5याणासाठी िझजले शोिषत वगा)च िश1ण झाल ंपािहजे हा 

?यांचा आSह होता. ?यासाठी िश1णाकडे पाहEयाचा ?यांचा cिdकोन िवधायक आिण रचना?मक 

होता. िश1ण हा सामािजक आिथ)क आिण राजकYय Pांतीचा मलूाधार आह.े असे ?यांचे मत होते. 

"तमुचा उLार करEयाचा आता एकच माग) आह.े राजकारण, कायदा करEयाची सaY , पोटभर अNन 

, राहEयास जागा व  VKयाज)नाचे साधन िमळत  नाही याचे कारण दवे िकंवा दैव  ह ेदोNही नाही . 

तDुहाला अNन ,व� आिण िनवारा व िश1ण दणे ंह ेया दशेातील कायद ेकरणा=या स?fेचे काय) आह.े 

व ?या सfेचा कारभार तमु"या  संमतीने चालणार आह.े 
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डॉ. आबेंडकरांनी सांिगतलेला शोषण मु#$चा माग% : 

१. िश1ण हीच शोषणमaुYची पायवाट आह.े  

  िशका, संघिटत Kहा आिण संघष) करा ". या तीन त?वाम�ये डॉ. आंबेडकरां"या सव) 

शै1िणक िवचारांचे  सार  आह.े िPयाशीलता अNयाय व अ?याचार या िवरोधात संघष) करणे आिण 

�येयासाठी संघटन बांधणे Dहणजे Pांतीचा माग) सलुभ करणे होय. डॉ. आंबेडकरां"या cdीने िश1ण 

हीच शोषण मaुYची पायवाट होती. भारतीय पददिलत ि�या यां"या दNैयावरचा रामबाण उपाय 

Dहणजे िश1ण होय. बाबासाहबे मागासवगhयां"या शै1िणक हXकाचा आSह धरताना Dहणतात िक, 

िव�ापीठा"या �ितिनधZसमवेत मागासवगhय  सद6यांना 6थान िमळाले पािहजे. �ितिनधी सभा िह 

कायद े बनिवणारी सं6था आह.े व सव) वगा)"या  �ितिनधZना ?याम�ये 6थान िमळाले पािहजे. व 

�?येक वगा)"या सम6येवर तोडगा काढला पािहजे. शै1िणक िवषयातील त2 मंडळी जो मोठ्या 

�माणात उ"च वणhय आहते. ती मागासवगhयां"या सम6या सोडवतील यावर माझा िवiास नाही. 

Dहणनूच मागास वगhयांना �ितिनधी सभेत 6थान िमळाले पािहजे. बाबासाहबेानी १९ जनू १९५० 

साली औरंगाबाद म�ये िमिलंद महािव�ालया"या [पाने मराठवाड्यात उ"च िश1णाची महु_त)मेढ 

रोवली ह े?यांचे उ"च कोटीचे काय) आह.े कारण हVैाबाद सं6थानात िनजामा"या काळात िश1णाची 

�चंड अबाळ होत होती. उदा: १९३१ म�ये हVैाबाद सं6थानात सा1रतेचे �माण फa ५ टXके तर 

१९४१ म�ये ९.३ टXके होते. १९५० "या दरDयान हVैाबाद सं6थानात १७ महािव�ालये व ७६१५  

िव�याथh होते. तर याच काळात मुंबई राrयात ५० महािव�ालये व ५०३५९ िव�याथh िश1ण घेत 

होते. �ितकूल पAरि6थतीत औरंगाबादम�ये िमिलंद महािव�ालयाची उभारणी क[न शै1िणक, 

सामािजक, सां6कृितक जीवनात पAरवत)न घडिवणारा एक इितहास िनमा)ण झाला. 

बाबासाहबे ह े िवsवfेचे व 2ानाचे भोaे होते Dहणनूच ?यांनी असं Dहटले आह े िक "िश1क हा 

शालेय असो, महािव�ालयीन असो िकंवा िव�ापीठीय असो ?याचे कतृ)?व उfुंग आिण िव�याtया4ना 

अनकुरणीय वाटले पािहजे.  
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बाबासाहबे असेही Dहणतात िक �ा�यापकांनी अ�यापन व अ�ययनात 6वतःला इतके 

झोकून िदले पािहजे ?यांना आप5या घराकडेही बघEयाची सवड िमळू नये  ते काम ?यांनी ?यां"या 

प?नीकडे सोपवावे व 6वतः संशोधनाकडे वळावे तसेच �ा�यापक हा नसुता िवsान असनू चालत 

नाही तर तो बहbuतु असला पािहजे Dहणजे उ?साही , िवषय2ानी व मनोरंजक वातावरण िनमा)ण 

करणारा असावा.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना  मानवतावादी, समाजिहतकरी जीवनवादी, शा�ीय �2ा, शील 

यांचा सवुण) संगम साधणारे िश1ण अिभ�ेत होते.  
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