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प्रस्तािना - 

शिक्षण ह ेसमाज पररितयनाचे हतयार आह.े तयाचा योग्य उपयोग झाला पाशहजे, असे डॉ.आंबेडकर 

यांना िाटत असे. जो समाज अशिशक्षत असतो तो शिक्षणा अभािी सियस्ि गमािललेा असतो. शिक्षणाने 

माणसात कतयव्य आशण हक्काची जाणीि शनमायण होते. समाजाच्या सिय स्तरापयंत शिक्षण गेले पाशहजे 

आशण आपल्या शिक्षणापासून िंशचत समाजाला शिक्षणाचे महति अतयंत सोप्या भाषेत आशण कळकळीने 

समजािून सांगतांना बाबासाहबे म्हणत, ”शिक्षण ह े िाशिणीचे दधु आह,े ते जो प्रािन करेल तो 

गुरगुरल्याशििाय राहणार नाही.“ 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे जीिन एका उफाळलेल्या महासागरासारख े होते. आपल्या हयातीत 

तयांनी अनेक गं्रथ, लखे शलहून ठेिल ेआह.े आज राष्ट्रीय आशण आंतरराष्ट्रीय पररशस्थती झपाटयाने बदलत 

आह.े आपल्या दिेात जातीयिादी, फुटीर आशण आंतकिादी िक्ती डोके िर काढीत आहते. आतमशनभयर 

आर्थयक व्यिस्था कोलमडून जात असून भाििाढ आशण बेकारीचे फार मोठे संकट सामान्य जनतेिर 

कोसळत आह.े अिा पररशस्थतीतून मागय काढण्यासाठी फुले-िाहू- आंबडेकरांचे शिचार समजािून िेऊन, 

सामाशजक, िैक्षशणक आशण आर्थयक समतेचे शिचार तळागाळापयंत पोहोचशिणे अतयंत आिश्यक झाल े

आह.े डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर अमेररकेत 4 िषे राशहले. तयांना उत्तम प्राध्यापकांचे मागयदियनही लाभल.े 

तयांनी निा दिे पाशहला, निी संस्कृती पाशहली, नि ेज्ञान अनुभिले, माणसा-माणसातील संबधंाची जाण 

तयांना आली. आपल्या भारतीय पररशस्थतीिी तुलना करण्यासाठी तयांना नि ेगिसले. भेदभािाची कृशिम 

बंधने नसलेला मुक्त समाज तयांनी पाशहला. नि ेजग पाहून ते भारतात आले. भारतात आल्यािर तयांनी 

सामाशजक समतेसाठी प्रयत्न करण्याचे ठरशिल.े शिक्षणाशििाय तरणोपाय नाही, याची तयांना खािी 

पटली. राज्यिास़्त्ि, अथयिास्त्र, समाजिास्त्र, मानि िंि िास्त्र, कायदा इतयादी शिशिध िास्त्रांचा अभ्यास  
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केललेा ि तया शिषयात पारंगत असललेा शििाय सामाशजक बांशधलकी मानणारा नेता तयािेळी 

दसुरा कोणी नव्हता. तयांना पर्िययन, संस्कृत, फ्रें च आशण जमयन हया परदिेी भाषेचेही  चांगले ज्ञान होते. 

शिक्षणाचे महति ओळखणाऱ्या डॉ. बाबासाहबेांनी 20 जून, 1946 साली मुंबई यथेे शसध्दाथय 

महाशिद्यालय आशण 19 जून, 1950 साली औरंगाबाद येथे शमललंद महाशिद्यालयाची स्थापना केली.  डॉ. 

बाबासाहबेांना कोलंबीया शिद्यापीठातफे 5 जून, 1952 साली डॉक्टर ऑफ लॉज आशण हदै्राबाद, 

उस्माशनया शिद्यापीठातफे 12 जाने. 1953 साली  डॉक्टर ऑफ शलटरेचर पदिी अपयण करण्यात आली.  

तयांचे आयुष्य तीन गुरंनी िडले. ते बधु्द, संत कबीर, महातमा ज्योतीबा फुले, राजषी िाहु 

महाराज यांना आपल े गुर मानत असत. 6 शडसेंबर, 1956 साली ददल्ली येथ े तयांच्या शनिासस्थानी 

महापररशनिायण झाले. या रठकाणी फक्त तयाचं्या िैक्षशणक जीिनपटािर प्रकाि टाकण्यात आला. 

िाचनाच्या संदभायत शिचार, शिद्यार्थयांच्या संदभायत िकै्षशणक शिचार, अध्यापकाच्या संदभायत िैक्षशणक 

शिचार, िसतीगृहाच्या संबंधी शिचार, मागासिगीयांच्या िैक्षशणक तरतूदी, भारतीय संशिधानातील 

सियसमािेिक िकै्षशणक तरतूदी इतयादी स्िरपाच्या डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच्या िकै्षशणक शिचाराचा 

मागोिा या रठकाणी िेता येईल. 

प्राथशमक शिक्षणा शिषयी शिचार- 

केिळ बाराखड्या शिकिणे म्हणजे शिक्षण नव्ह,े तर मुलांची मने ससुंस्कृत करणारे दजेदार शिक्षण 

िाळांनी ददले पाशहजे. इतका सुक्ष्म शिचार बाबासाहबेांनी प्राथशमक शिक्षणाबाबत केला होता. डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरांच्या मते, प्राथशमक शिक्षणाचा प्रसार हा राष्ट्रीयदषृ्या अतयंत महतिाचा प्रश्न आह.े 

प्राथशमक शिक्षणाचा साियशिक प्रसार सिांशगण राष्ट्रीय प्रगतीच्या इमारतीचा पाया आह.े केिळ लोकांच्या 

खुिीिर हा प्रश्न सोपशिल्यास प्राथशमक शिक्षणाचा साियशिक प्रसार होण्यास कैक ितके लागतील. म्हणून 

प्राथशमक शिक्षणाच्या बाबतीत सक्तीचा कायदा करािा लागतो. आिाडीस आलले्या जगातील सिय दिेांनी 

सक्तीचा कायदा करनच लोकांची शनरक्षरता हद्पार केली, असे आपणांस ददसून येते. जे िगय आधीच 

शिक्षणाचा लाभ िेतात. तयांच्यािर शिक्षणासाठी अथायतच सक्ती करािी लागत नाही. ज्यांना शिक्षणाचे 

महति कळत नाही ि जे तया बाबतीत उदासीन असतात. तयांच्या करीताच सक्तीच्या कायद्याची 

आिश्यकता असत.े म्हणनू या दिेात शिक्षणामध्य ेमागासलले ेजे िगय आहते.तयांच्या शजव्हाळयाचा हा प्रश्न 

आह.े प्राथशमक शिक्षणाच्या बाबतीत कायद्याने सक्ती करािी. 
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उच्चशिक्षणाशिषयी शिचार - 

जे व्यक्तीसमुह बौध्दीक दषृ्या उच्च शिक्षणाचा महत्तम लाभ िेण्यास समथय आहते पण आर्थयक 

शस्थती योग्य नाही म्हणून ककंिा अडचणी आहते म्हणून असे िगय या शिक्षणाच्या लाभापासनू िंशचत 

आहते, तयांना उच्च शिक्षणाच्या सुशिधा परुशिण्यासाठी शिद्यापीठ ही प्राथशमक स्िरपाची यंिणा होय, 

असे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना िाटत.े केिळ शलहीण्यािाचण्याचे ज्ञान पुरेस े ठरणार नाही. तर 

शिक्षणाच्या उच्च टोकापयंत पोहचले पाशहजेत, म्हणजे तयांच्याबरोबर िाटचाल करन संपूणय समाजाचा 

दजाय उंचािेल. शमललंद महाशिद्यालयाच्या शिलान्यास प्रकरणी बोलतानंा बाबासाहबे म्हणतात, “लहदं ू

समाजाच्या अगदी खालच्या थरातून आल्यामुळे शिक्षणाचे महत्त्ि दकती आह े ह े मी जाणतो. खालच्या 

समाजाची उन्नती करण्याचा प्रश्न आर्थयक असल्याचे मानण्यात येते. पण ह े चुक आह.े कारण 

लहदंसु्थानातील दशलत समाजाची उन्नती करण े म्हणजे, तयांच्या अन्न, िस़्त्ि, शनिाऱ्याची सोय करन 

पुिीप्रमाणे तयांना उच्च िगायची सेिा करण्यास भाग पाडण ेनव्ह.े खालच्या िगायची प्रगती मारन तयांना 

दसुऱ्याचे गुलाम व्हाि े लागत असल्यामुळे तयांच्यात शनमायण होणारा न्युनगंड नाहीसा करणे, ह े खरे 

शिक्षणाचे ध्येय आह.े आमच्या सिय सामाशजक दखुण्यािर उच्च शिक्षण हचे एकमेि औषध आह.े” 

 

 

शिज्ञान आशण तिंज्ञान शिक्षणाशिषयी शिचार- 

उपयोगी शिक्षण म्हणजे शिज्ञान आशण तंिज्ञान िाखातील उच्च शिक्षण होय. परंतू, हहेी िास्ति 

आह े की, अनुसूशचत जातीतील बहुतांि लोक तयांची शस्थती, तयांच्या जिळ उपलब्ध ससंाधने तयांची 

काययक्षमता यांचा शिचार करता शिज्ञान आशण तंिज्ञान िाखातील उच्च शिक्षण यांना खलुे होणार नाही 

आशण याच कारणास्ति कें द्रीय सरकारने यांना या िाखेतील उच्च शिक्षणाकरीता अथयसहायासाठी पुढ ेयणे े

न्याय्य, योग्य आशण आिश्यक आह.े लहदंसू्थानात शिद्यापीठात ककंिा ततसम शिज्ञान आशण तंिशिक्षण 

संस्थात अनुसूशचत जातीतील शिद्याथी शिज्ञान आशण तंिज्ञान िाखातील उच्च शिक्षण िेत असतील तर 

तयांच्या शिक्षणासाठी शिष्यिृत्ती रपाने लहदंसू्थान सरकारने िार्षयक अनुदान द्यािे इंग्लंड, राष्ट्रकुल राष्ट्र, 

युरोप आशण अमेररका येथील शिद्यापीठातून अनुसूशचत जातीच्या शिद्यार्थयांना शिज्ञान आशण तंिज्ञान 

िाखातील उच्च शिक्षणासाठी लहदंसू्थान सरकारने अनुदान द्यािे. 
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शिद्याशपठाच्या सदंभायत शिचार- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी शिद्यापीठ शिक्षणाचे ध्येय आशण काय,े ितयमान शिद्यापीठ शिक्षण 

यंिणेतील उणीिा, शिशिध जाती. जमातीत सांस्कृशतक आदान- प्रदान ि सलोख्याचे संबंध 

सुधारण्याबाबत शिद्यापीठाची भूशमका, परीक्षानुिती शिद्यापीठाला शिक्षणानुिती शिद्यापीठात कस े

पररितीत करता येईल इ. शिषयी शिचार मांडले. तसेच उच्च शिक्षण ि संिोधन या क्षेिात शिद्यापीठाचे 

योगदान, शिद्यापीठ, आशण समाज, शिद्यापीठ ि िासन यांचे परस्पर संबधं आशण शिशिि जाती जमातीत 

शिद्यापीठ शिक्षणाच्या प्रचार प्रसारासाठी उपाय योजना इ. शिषयी शिचार मांडले. डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरांनी शिद्यापीठाच्या संदभायत खालील मौलीक सूचना केल्या.  

-  गं्रथालयासारख्या महतिाच्या प्रश्नांकड ेशिद्यापीठाने लक्ष द्यािे. 

- खाजगी महाशिद्यालयािर शिद्यापीठाचे शनयंिण असाि े ि शिद्यापीठामाफय तच    खाजगी 

महाशिद्यालयांना अनुदान शमळािे.  

- शिद्यापीठ फक्त पररक्षा िेणारी यंिणा नसािी तर िकै्षशणक कायय करणारी व्यिस्था असािी.  

- पदिीपूणय ि पदवु्यत्तर असे शिक्षणाचे शिभाजन न करता दोन्ही प्रकारच्या शिक्षणाची जबाबदारी 

शिद्यापीठाकड े असािी. शिद्याशपठाच्या प्राध्यापकाबाबत बाबासाहबे म्हणतात की, “प्राध्यापकांनी 

अध्यापन आशण अध्ययनात स्ितःला इतके गंुतिनू घ्याि ेकी, आपल्या िराकडहेी बिण्याची सिड तयांना 

शमळू नय.े ते काम तयांनी तयांच्या पत्नीकड ेसोपिाि.े संिोधन करािे, तयाचप्रमाणे प्राध्यापक नुसता शिद्वान 

असून चालत नाही. तर तो बहुश्रुत असला पाशहजे, उतसाही असला पाशहजे. आपला शिषय अशधकाशधक 

माशहतीपूणय ि मनोरंजक कर िकेल, अिी धमक तयाच्याकड ेअसली पाशहजे.” 

नैशतक शिक्षण, िीलसिंधयन चाररि शनर्मयती शिक्षण- 

शिक्षण ही तलिार आह,े शिक्षण ह ेिस्त्र आह.े जर एखादा मनुष्य यथेे तलिार िेऊन आला तर 

आपण सियजण तयास िाबरन जातो. परंतू, शिद्याचे िस्त्र ह े नेहमी िापरणा-यािर अिलंबनू असत.े 

हतयाराने अबलांचे सरंक्षण मनुष्य कर िकेल. चांगल्या माणसाच्या हातात िस्त्र असण ेउत्तम परंतू िाईट 

माणसाच्या हातात िस्त्र असण ेबरे नाही. शिक्षण िेतलले्या माणसाच्या अंगी िील ि सौजन्य नसेल तर 

तो लहसं्त्र पिुपेक्षाही कु्रर ि भीतीप्रद समजण्यात यािा. 
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केिळ शिक्षणाने योग्यता यतेे अस ेनाही - 

केिळ शिक्षण िेतले म्हणजे योग्यता येते, असे िाटत नाही. मनुष्य शिद्वान झाला की, तो समाजाला 

उपयुक्त होतोच असे नाही. शिद्वान मनुष्य लुच्या, लबाड, उसण्या आणखी िाटेल तया दगुुयणांचा अस ू

िकतो. तेव्हा शिक्षणाबरोबर माणसाच्या अंगी शिल असण ेमहतिाचे आह.े 

स्त्री शिक्षण- 

शस्त्रयांच्या प्रगतीिरच समाजाची प्रगती अिलंबून आह.े शस्त्रयांनी स्िच्छ राहण्यास शिकािे ि सिय 

दगंुुणांपासून मुक्त राहाि.े तुमच्या मुलांना शिक्षण द्या, हळूहळू तयांच्या मनात महतिकांक्षा जागृत करा. ते 

थोर परुष होणार आहते, असे तयांच्या मनािर लबंबिा.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे शस्त्रमुक्तीशिषयक कायय ह े केिळ उपेशक्षत, िंशचत िटकातील शस्त्रयांपुरतेच 

मयायददत नव्हते तर दिेातील सिय शस्त्रिगायच्या उध्दाराचे काययव्रत तयांनी िेतले होते. जाती, िगय शिरहीत 

शस्त्रिगायचा सिांशगण शिकास व्हािा यासाठी  तयांनी िेळोिळी आपल्या शलखणातुन, भाषणातुन ि 

चळिळीतुन शिचार मांडलेल ेआहते. एकूणच भारतीय समाजाच्या सिांशगण शिकासासाठी आपले संपूणय 

आयुष्य खची िालणारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आपल्या आयषु्यात शिद्याथी दिेपासूनच शस्त्रस्िातंत्र्याचे 

पुरस्कते होते. कोलंशबया शिद्यापीठात उच्च शिक्षण िेत असतांना आपल्या िडीलांचे स्नेही सुभेदार 

शििनाक जमेदार यांना न्युयॉकय  िरन 4 ऑगि 1913 रोजी पाठशिलेल्या पिातुन डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरांच्या शस्त्रस्िातंत्र्य ि शस्त्रशिक्षणाबददलचा उदात्त दशृिकोन स्पि होतो. 

या पिात जमेदारांना ते शलहीतात‘‘We must how entirely give up the idia that parents 

give “Janma to the child and not” “Karma” They can mould the destiny of their 
children and if we but follow this principle be sure that we shall soon see batter 
day and our progress will be greathly accelerated if male education is persued 

side by side with female education the fruit of which you can very well see 

verified your own daughter” 

अथायत, आई-बाप आपल्या मलुाला जन्म दतेात, कमय दते नाही, अस ेतयाचें म्हणण ेरठक नाही. आई-

बाप मुलांच्या आयुष्यात िळण लािू िकतात. ही गोि आपल्या लोकाचं्या मनािर लबंबिून जर आपण 

मुलांच्या शिक्षणाबरोबरच मुलीच्याही शिक्षणासाठी धडपड केली, तर आपल्या समाजाची प्रगती 

झपाटयाने होईल. 

  पुढ े तयांनी म्हटल ं होतं ददन दशलतांचं दनै्य संपशिणारा एकमेि मागय म्हणजे तयांचे शिक्षण होय. 

काययकतयायनी शिक्षण प्रसारासाठी झटले पाहीजे. तयांनी या पिात िेक्सशपअरच्या नाटकातील खालील 
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िचन उद्धृत केले होते.  प्रतयेक मनुष्याच्या आयुष्यात जेव्हा संधीची लाट येते, तेव्हा तीचा योग्य प्रकारे 

उपयोग केला तर तया मनुष्यास िभैि प्राप्त होते. डॉ. आंबेडकरांनी सांशगतलेला हा िोषणमकु्तीचा मागय 

जणू समाजिादी ततिज्ञानाचेच नि े रप आह,े यातून मुलांच्या बरोबरीने मलुींनी शिकािे असा तयांचा 

प्रयास ददसतो. 

मुला-मलुींना शिक्षण द्या- 

शस्त्रयांना उद्देिून, तुम्ही मुला-मलुींना शिक्षण द्या. परंपरागत कामात गंुतिू नका तुम्ही जे काम 

करता तया कामात तयांना पडू न दणे्याची खबरदारी घ्या. मुला-मुलींना शिक्षण दणे्यात कसर नका. तुमची 

मुल े शिक्षण िेऊन मोठमोठाल्या पदािर गेली पाशहजे, अिी तुम्ही इच्छा धरली पाशहजे. तुम्ही तुमच्या 

मुलांना शिक्षण दणे्यात कसुर नय.े डॉ.  बाबासाहबे म्हणाले, तुम्ही तुमच्या मलुा-मलुींना शिक्षण द्या. 

तयांना खुप खुप शिकिा, तयांचे शिक्षण पूणय होईपयंत बालपणीच तयांची लग्ने कर नका. कारण शिक्षणच 

प्रगती कर िकते. शिक्षणामुळेच आचार शिचारात बदल होिू िकतो. कारण, शिक्षणातच ती िक्ती आह.े 

शिक्षण हाच सिय सधुारण्याचा पाया आह.े 

प्रोफेसरानंी अध्ययन, अध्यापन आशण सिंोधनाच्या कामी स्ितःला िाहून घ्यािे- 

प्रोफेसरांनी अध्ययनाच्या आशण अध्यापनाच्या कामी स्ितःला इतके िाहून घ्याि े की, आपल्या 

िराकड े बिायला तयांना जास्त िेळ शमळाला नाही पाशहजे. प्रोफेसरांनी भलती काम े अंगािर िेिनू 

आपल्या जबाबदा-यांचे क्षेि उगाच िाढिीत जािे ही गोि  डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांना मान्य नाही. 

अध्यापन ि अध्ययन यामध्ये संिोधनही आलेच. या तीन गोिीखेरीज प्रोफेसरांनी दसुरे कोणतेही काम 

करता कामा नय.े 

िाचना शिषयी शिचार- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर म्हणतात, माझ्या पुस्तकाला बेशलफाने हात लािला तर तयाला गोळी 

िालीन. मी प्रिास करीत असता मजजिळ नेहमी चार पुस्तके ि ितयमानपिे असतात. परंतू, प्रिासात जी 

शिकलेली माणस ेददसतात. तयांच्या हातात पुस्तके, ितयमानपिे यांच्या ऐिजी शसगारेटच्या पयेा ददसनू 

येतात. 
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िसतीगहृयकु्त शिक्षण- 

मागासिगीय मुलामुलींसाठी सरकारने िसतीगृह ेसरु करािी. तयामुळे ज्यांची आर्थयक पररशस्थती 

हलाखीची आह.े तयांच्या शिक्षणाची सोय होईल. तसेच, सुशिशक्षत शस्त्रयांना शिक्षण, नोकरी, उद्योग ि 

राजकीय क्षेिात खास आरक्षण असाि.े  

शिद्याथानंा  शिक्षणाशिषयी उपदिे 

शिद्याथांनी चाळीचाळीत जाऊन जनतेचे अज्ञान आशण खुळया समजूती दरू केल्या पाशहजेत. तरच 

आपल्या शिक्षणाचा जनतेला काही लाभ होईल. ज्ञानाचा उपयोग आपण आपल्या बांधिाची 

सुधारणा,प्रगती करण्याकरीता केला पाशहजे. तरच भारत उन्नतािस्थेला जाईल, शिदे्य शििाय मानिाला 

िांतता नाही आशण माणुसकीही नाही. शिद्याही सिांना अिगत झाली पाशहजे. ती मासागरासारखी आह.े 

अपुरे शिद्याजयन करन काही उपयोगाचे नाही. पररक्षा कोणीही पास होतो. नुसतया परीक्षा पास होउन 

पदव्या शमळशिण्यात काही अथय नाही. शिद्यार्थयांनी रचनातमक कायय करन दाखशिले पाशहजे. 

 

 

शिक्षण संिटना/पररषदा- 

डॉ.बाबासाहबेांच्या शनरीक्षणानुसार शिक्षणाच्या प्रश्नाकड े ककंिा शिद्यार्थयांच्या अडीअडचणीकड े

एकाही पररषदनेे जास्त लक्ष ददल े नाही. शिद्यार्थयांच्या शनरशनराळया संस्था, शनरशनराळया राजकीय 

पक्षांच्या चाकाला बांधलले्या असतात. 

भािी जीिनाची उभारणी शिद्यापीठात होते - 

शिद्याथांनी काय शिकािं ह े शिद्यापीठ ठरशित असलं तरी आपल्या बौध्दीक शिकासाला आपण 

शिकलो ते खरोखरच पोषक ि आिश्यक आह ेकी नाही, हहेी प्रतयेक शिद्यार्थयायने पाशहले पाशहजे. तयांच्या 

भािी जीिनाची उभारणी याच रठकाणी होत असत.े तो राष्ट्राच्या आदिय नागररक होणार की, तयाचे 

जीिन शिफल होणार ह े ही शिक्षणक्रमच ठरशिणार असल्यामुळे शिद्यापीठाच्या प्रतयेक हालचालीिर 

शिद्यार्थयांचे कटाक्षाने लक्ष पाशहजे. शिद्यार्थयायने शिकून नोकरी केली तर तयात काय पाप.  तयाला आयुष्य 

आह.े तयामुळे सरकारी नोक-या शमळशिण्याचा अटोकाट प्रयत्न करा अस ेडॉ.बाबासाहबे आंबेडकर म्हणत. 

शिशक्षत व्हा, चळिळ करा, संिरटत व्हा, आतमशिश्वास बाळगा, कधीही धीर सोडू नका. ही जीिनाची  
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पंचसूिी आह.े शिद्याथी िगायची शिक्षण संपादनाच्या दिृीने पररशस्थती बरीच खालािलेली आह.े परंतू, 

अलीकड ेशिद्याथी शिक्षणापेक्षा राजकारणातच जास्त दगं असलेल ेददसनू येतात. हा सुध्दा िैक्षशणक -हास 

होय. शिद्याथी जीिनाच्या दिृीने अतयंत महतिाच्या असलेल्या प्रश्नांकड ेतयांनी अशधक लक्ष पुरिाि.े  

स्ितःची लायकी शिद्याथी दितेचे िाढिा- 

नशिन हक्क, मोठ्या नोक-या िगैरे शमळाियाच्या तर तयाला स्ितःची लायकी लागत असत.े ती 

लायकी िाढशिण्याचे मुख्य काम शिद्याथी दिेत तुम्ही करीत असतांना तुम्ही इतर कोणतयाही चळिळीत 

पडणे चूकीचे होईल, बधु्दीचा उपयोग भाकर, शिक्षण ि राज्यसत्ता शमळशिण्यासाठी व्हािा. 

शिक्षण प्रसार- 

गुणभेदाचे अंतर नाहीस े झाले पाशहजे. तयासाठी शिक्षणाचा प्रसार झाला पाशहजे आपण फार 

जागृत झाले पाशहजे, संधी प्राप्त होण े आशण ती पदरात पाडून िेणे ह े आपल्याकड े आह.े शिक्षणाच्या 

अभािी ह े सुसाध्य होत नाही. आज समाजास अतयंत शनकडीचे अस े कोणते कायय असले तर ते शिक्षण 

प्रसार ह ेहोय. समाजातील प्रतयेक व्यक्तीने तसचे हर एक संस्थेने शिक्षणाच्या बाबतीत आपल्या तरण 

शपढीचे पाऊल पुढ े कस े पडले हया प्रश्नांकड े आपले लक्ष पुरशिले पाशहजे ि तया अनुरोधाने आपल्या 

कायायची ददिा ठरशिली पाशहजे  

बशहष्कृत शिद्यार्थयाचं्या कतयव्यािरच बशहष्कृतांच ेभशितव्य- 

शिद्यार्थयायनी आपले कतयव्य यथायोग्य पार पाडण्यािर बशहष्कृतांचे भशितव्य अिलंबून आह,े अस े

सांशगतले. तयाचप्रमाण ेबशहष्कृतातील सुशिशक्षत शस्त्रयांनीही आपले िील ि कतयव्य साभंाळून समाजाच्या 

प्रगतीस हातभार लािण्याचा उपदिे केला. 

शसध्दाथय ि शमललदं महाशिद्यालयाची स्थापना- 

जी ध्येय ेगौतमांनी आपल्या शिष्यांपुढ ेठेिली होती आशण हीच ध्येय शसध्दाथय कॉलेज अनुसरणार 

आह.े 1. सतय िोधून काढण ेि 2. जो धमय आपल्याला मानिता शिकशिलं तयाच धमायचे अनुसरण करण.े 

शमललंद महाशिद्यालयातील शिद्यार्थयांमध्य े शिद्या, प्रज्ञा, करणा, िील ि मैिी ही पंचततिे रजशिण,े 

शिकशिणे ह े ध्येय शमलींद महाशिद्यालयाचे आह.े अशलकडील शिक्षण सम्राटांप्रमाणे बाबासाहबेांनी 

आपल्या िकै्षशणक संस्थसे स्ितःचे नाि ददले नाही. तयांचे िडील सभुेदार रामजी आंबेडकर ि तयाचंी आई  
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शभमाई यांचे नािही आपल्या संस्थसे दिे ूिकल ेअसते. पण तयांनी अस े केल ेनाही. तर संस्थेस शपपल्स 

एज्युकेिन सोसायटी ि महाशिद्यालयांना शसध्दाथय, शमललंद ही नािे ददली. औरंगाबादच्या 150 एकर  

 

शमललंद कॉलेजच्या पररसरास नागसेनिन असे नाि ददले आह.े शपपल्स, शसध्दाथय, शमललंद,नागसेन 

ही नािे लोकिाही, शिचारस्िातंि, शचदकतसा ि प्रामाशणक, बौध्दीक िादशििादाची प्रशतके आहते. 

बाबासाहबेांचे िैक्षशणक कायय-कतृयति पाहता शिक्षण क्षेिात आज जी अराजक सदशृ्य शस्थती शनमायण होिून 

गुणित्तेची िसरण होत आह े आशण िकै्षशणक संस्था सामाशजक बांशधलकीच्या जाशणिेतून नव्ह े तर 

नफेखोरीच्या दिृीकोनातून उभारण्यात येत आह.े ते पाहता, बाबासाहबेांच्या मुल्यगभय िकै्षशणक शिचारांचे 

सदोददत मनन-लचंतन होणे गरजेचे आह.े 

टे्रलनगं स्कूल फॉर एन्ट्रन्स टू पॉशलरटक्स- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी मुंबईत जूल ै1956 पासून संसदीय शिक्षण दणेारी एक आदिय संस्था 

टे्रलनंग स्कूल फॉर एन्ट्रन्स टू पॉशलरटक्स स्थापन केली होती. तयात राजकारण,अथयिास्त्र, अंदाजपिक, 

कामगार संिटना, ससंदीय कामकामजशिषयक शनयम आशण परंपरा इतयादी आिश्यक शिषयाबरोबरच 

िकृ्ततिसाधनेला प्राधान्य ददले होते. 

खुद्द डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर या संस्थेचे संचालक होते. शडसेंबर, 1956 मध्य ेिकृ्ततिािर व्याख्याने 

दणे्याचे तयांनी शनशित केले होते. ददुिेाने तयांच्या  अकस्मात पररशनिायणाने एका प्रभािी िक्तयाच्या 

मागयदियनाला ही संस्था आशण शतचे उतसुक शिद्याथी मुकले.  

डॉ.बाबासाहबे आबंडेकरांनी भारताच्या सशंिधानात केलले्या िैक्षशणक तरतदूी- 

28 ,1, नुसार राज्याच्या पैिातून चालिल्या जाणा-या कोणतयाही िकै्षशणक संस्थेत कोणतेही 

धार्मयक शिक्षण ददले जाणार नाही शििशक्षत िैक्षशणक संस्थान धार्मयक शिक्षण अथिा धामीक उपासना 

यांना उपशस्थत राहण्याबाबत स्िातंि आह.े 

29 ,2, राज्याकडून चालशिल्या जाणा-या ककंिा राज्य शनधीतून सहाय शमळत असलेल्या 

कोणतयाही िैक्षशणक ससं्थेत कोणतयाही नागरीकास केिळ धमय, िंि, जात, भाषा या ककंिा यापैकी 

कोणतयाही कारणािरन प्रिेि नाकारला जाणार नाही. 

30 ,1, धमय ककंिा भाषा या शनकषानुसार अल्पसखं्याक असलेल्या सिय िगांना आपल्या पसंतीच्या 

िैक्षशणक संस्था स्थापण्याच्या ि तयांचे प्रिासन करण्याचा हक्क असले. 
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30 ,2, िकै्षशणक संस्थानंा सहाय दतेाना राज्य, एखादी िकै्षशणक संस्थाही, धमय ककंिा भाषा या 

शनकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या िगायच्या व्यिस्थापनाखाली आह.े या कारणािरन शतला 

प्रशतकुल होईल, अिाप्रकारे भेदभाि करणार नाही. 

21 क राज्य ह ेसहा िषायपासून ते चौदा िषायपयंत च्या मलुांना, कायद्याने ठरशिल्यानुसार शिक्षण 

दईेल. 

41- राज्य ह े आपली आर्थयक समता ि शिकास यांच्या मयायदते कामाचा, शिक्षणाचा हक्क आशण 

बेकारी, िाधयक्य, आजार ि शिकलांगता यांनी पीडीत अिा व्यक्तींच्या बाबतीत आशण काहीही अपराध 

नसताना हलाखीचे शजण ेज्यांच्या िाटयाला आल ेआह.े अिा अन्य व्यक्तींच्या बाबतीत लोकसहायाचा हक्क 

उपलब्ध करन दणे्यासाठी पररणामकारक तरतूद 

करील. 

45- राज्य ह े बालकांचे िय सहा िषायचे होईपययतं, तयांचे संगोपन करण्यासाठी आशण तयांच्या 

शिक्षणासाठी तरतूद करील.  

46- राज्य, जनतेतील दबुयल िटक आशण शििेषतः अनुसूशचत जाती, अनुसूशचत जनजाती यांचे 

िैक्षशणक ि आर्थयक शहतसंिंधयन शििेष काळजीपूियक करील, आशण सामाशजक अन्याय ि सिय प्रकारचे 

िोषण यापासून तयांचे रक्षण करील. 

51- जो जन्मदाता असले ककंिा पालक असेल तयाने आपल्या अपतयास अथिा पाल्यास तयाच्या 

ियाच्या सहाव्या िषायपासून ते चैदाव्या िषायपयंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करन दणेे. 

337- आग्ली भारतीय समाजाच्या लाभाकरता िकै्षशणक अनुदानाबाबत शििेष तरतूद 

350 क - प्रतयेक राज्य आशण राज्यातील प्रतयेक स्थाशनक प्राशधकारी भाशषक अल्पसंख्याक 

समाजातील मलुांना शिक्षणाच्या प्राथशमक स्तरािर मातृभाषेतून शिक्षण दणे्याच्या पयायप्त सोयी उपलब्ध 

करन दणे्यासाठी प्रयत्निील राहील आशण अिा सोयी परुिण े िक्य व्हािे, यासाठी राष्ट्रपती स्ितःला 

आिश्यक ककंिा योग्य िाटतील असे शनदिे कोणतयाही राज्याला दिे ूिकेल. 

371 ड - ससंदलेा आंध्रप्रदिे राज्यात कें द्रीय शिद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी 

कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल  

 

 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                          © 2018 IJCRT | Volume 6, Issue 2 April 2018 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT1807230 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 970 
 

 

 

शनष्कषय- 

- सामाशजक ि राष्ट्रीय एकातमता िाढीस लागते. शिद्यार्थयांमध्ये सामाशजक, नैशतक मुल्य े

शिद्यार्थयायत बाणिून तयांचे चाररिसंिधयन करता येते. तसेच या िैक्षशणक शिचाराने लोकिाही बळकट 

करता येते. 

- स्िांति, समता, बंधुता, धमयशनरपेक्षता, अखंडता, न्याय या गोिी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच्या 

शिक्षणाच्या शिचारातून ददसून येतात. 

- शिक्षण हीच ख-या अथायने जीिनाच्या प्रगतीकरीता महतिाची बाब आह.े स्त्री-पुरष समानता ह े

गुण डॉ. बाबासाहबेांच्या िैक्षशणक शिचारातून प्रकषायने जाणितात. तसेच, िैक्षशणक शिकास करणे, ह े

प्रतयेक नागरीकांचे कतयव्य, हक्क आह ेह ेया शिचारातून ददसून येते. तसचे, शिक्षणातील शिषमता, आर्थयक 

शिषमता या शिचारातून कमी होिू िकते. 

सारांि- 

या सिय बाबीिरन स्पिपणे ददसून येते की, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे शिक्षणाशिषयीचा 

दशृिकोन दकती प्रगल्भ होता, ह ेयािरन समजते. िरातील स्त्री शिकली तर संपणूय कुटंूब ह ेसुशिशक्षत होते, 

हा तयांचा तयािेळेचा दिृीकोन आजही िंभर टके्क लागू पडतो.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी फक्त 

एकाच जातीतील स्त्रीचा शिचार केला नाही तर संपूणय जाती धमायतील स्त्रींयाकरीता तयांनी िैक्षशणक 

क्षेिात मोलाचे कायय केल.े संबंध माणिजातीचे कल्याण शिक्षणातच आह ेअसा तयांचा दिृीकोन होता. डॉ. 

आंबेडकरांची भारताच्या भशितव्यािर प्रगाढ शनष्ठा होती. पररशस्थती अनुकूल असले तर या जगातील 

कोणतीही िक्ती भारताला एकातम होण्यापासनु प्रशतबंशधत कर िकणार नाही, असा डॉ.बाबासाहबे 

आंबेडकरांचा दढृशिश्वास होता. यामध्येच डॉ.बाबासाहबेांचे िैक्षशणक शिचार ददसून येतात. 
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