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सारांिः -  

ज्ञान हा मानवी आयुष्याचा पाया आहे. मानवी आयुष्य सतत वृध्ी ींगत होण्यासाठी ज्ञान हा पायाभूत घटक आहे. 

त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रसाराला डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींनी अशिक महत्व श्ले. यासोबतच शवद्यार्थी, शिक्षक, 

शिक्षणसींस्र्था याींना अनमोल असा सल्ला ्ेवून भारतीय राज्यघटनेत िैक्षशणक तरतू्ी करून शिक्षणाच्या 

प्रसारासाठी कायय केले. आज भारतीय शिक्षणव्यवस्रे्थत ब्ल करण्यासाठी अशलकडेच राष्ट्र ीय शिक्षण िोरण 

मींजूर करण्यात आले. या िैक्षशणक िोरणानूसार येणा-या काळात डीजीटल शिक्षणपध्तीचाही अवलींब केला 

जाणार आहे. ज्यातून शडजीटल सािना अभावी गोरगरीब शवद्यार्थी शिक्षण घेऊच िकणार नाही. या राष्ट्र ीय 

िैक्षशणक िोरणात अिा असींख्य गोष्ट्ी आहेत. ज्यामुळे समाजव्यवस्रे्थत शवषमतेचे बुरूज अशिक मजबूत 

होतील. युनोस्कोच्या एजु्यकेिन फॉर ऑल २०१३ च्या अहवालानुसार १९१ ्ेिामधे्य शिक्षणाच्या प्रगतीमधे्य 

भारताचा क्रमाींक १४५ वा आहे. येवू घातलेल्या िैक्षशणक िोरणाचा शवचार केला असताींना भारत ्ेिात उच्च 

िैक्षशणक के्षत्रात मोठी मजल मारेल असे वाटत नाही. त्यामुळे प्रसु्तत िोि शनबींिातून डॉ.बाबासाहेब 

आींबेड्कराच्या शिक्षण शवषयक शवचार व कायायचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

मुळ िब्दः - असृ्पि, शवद्यार्थी, शिक्षण, शवचार, शिलवान,राष्ट्र ीय एकात्मता 

 

I. INTRODUCTION 

 

I. कुठल्याही मानवी समाजाला शवकासपवायकडे नेण्याचे काम शिक्षणामुळेच होत असते.सामाशजक 

न्याययावर आिाररत सामाशजक पररवतयन केवळ शिक्षणाने येऊ िकते. शिक्षण हेच सामाशजक क्राींतीचे 

सािन आहे. शिक्षण नसल्यास माणूस गुलाम होण्यास वेळ लागत नाही. त्यामुळे शिक्षण प्रते्यकाला 
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शमळाले पाशहजे. िासनाने ही जबाब्ारी घेऊन सक्तीचे आशण मोफत शिक्षण श्ले पाशहजे. माणसाला 

माणूस म्हणून जगण्याची जाणीव शिक्षणातून शनमायण होते. शिक्षणाने हीच जाणीव श्ली पाशहजे. या 

मताचा सतत आग्रह डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींनी िरला. 

II. डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींनी शिक्षणाच्या बळावर सींपूणय शवश् वात वेगळी ओळेख शनमायण करून 

भारतीय समाजव्यवस्रे्थत असृ्पश्य समजल्या गेलेल्या समाजाला सन्मानाचा ्जाय प्राप्त करून श्ला. 

शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही ही त्याींची कायम भूशमका राशहली आहे. डॉ. आींबेडकराींनी अशिशक्षत, 

्ुलयशक्षत, ्शलत असृ्पश्य समाजाला शिक्षणाचे महत्त्व पटवून साींशगतले. शिक्षणाच्या अभावामुळे आपला 

्जाय कसा खालावला आहे, याचे भान करून श्ले. गरीब- पद्दशलत समाजातील मुलाींनी - मुली ींनी उच्च 

शिक्षण घ्यावे यासाठी त्याींनी आयुष्यभर िडपड केली. मुींबईत शसद्धार्थय तर औरींगाबा् येरे्थ शमशलीं् 

महाशवद्यालयाची स्र्थापना पीपल्स एजु्यकेिन सोसायटी अींतगयत केली. प्रार्थशमक शिक्षण सक्तीचे व 

मोफत शमळावे यासाठी भारतीय राज्यघटनेत काय्ा केला. शिक्षणाप्रती त्याींच्या प्राणाींशतक लढा होता. 

शिक्षण व शवद्या या गोष्ट्ी ींशिवाय आपला उध्ार होणार नाही असे त्याींचे स्पष्ट् मत होते. त्यामुळेच 

इशतहासकार िनींजय कीर डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींबद्दल म्हणतात, 'या युगातील पशहल्या शे्रणीतील 

अलौशकक पुरुषाींमधे्य डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींचे स्र्थान आहे. जगात आजवर जे प््शलताींचे 

रक्षणकते व कैवारी होऊन गेले त्या सवाांत डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींचे स्र्थान उच्च आहे. 

 

मुळ िब्दः - असृ्पि, शवद्यार्थी, शिक्षण, शवचार, शिलवान,राष्ट्र ीय एकात्मता 

उद्दीषे्ः -  

१. डॉ.बाबासाहेबाींच्या शिक्षण या सींकल्पनेचा अभ्यास करणे. 

२. डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींचे शिक्षण शवषयक शवचार अभ्यास करणे. 

३. डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींनी ्शलताींसाठी केलेल्या शिक्षणाच्या सोयीचा आढावा घेणे. 

४.डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींनी शिक्षणासीं्भायत भारतीय सींशविानात केलेल्या तरतू्ी ींचा िोि घेणे. 

गृहीतकेः - 

१.  शिक्षण हाच जीवनाच्या प्रगतीचा मागय आहे.  

२. मनुष्याच्या जीवनात आमुलाग्र परीवतयन घडवून आणू िकते, यावर डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींचा 

शवश्वास होता. 

३. शिक्षणासाठी पीपल एजु्यकेिन सोसायटीची स्र्थापना करून शसद्धार्थय, शमशलीं् महाशवद्यालये व इतर 

िैक्षशणक  सींस्र्था सुरू केल्या.  

४. डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींनी सींशविानात शिक्षणाचा मुलभूत अशिकाराची तरतू् केली. 
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शिक्षण शिषयक शिचार ि कायय 

डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर एक िैक्षशणक तत्वज्ञानी होते. त्याींच्या िैक्षशणक शसद्धाींताची पाळेमुळे त्याींच्या 

तत्वज्ञानात रूतलेली असल्याचे आपल्याला श्सून येते. त्याींच्या मते शिक्षण म्हणजे प्रज्ञा, करूना, िील, व मैत्री 

याींचे एकीकरण होय.डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींनी शिक्षणाला अन्नाची व िक्तीची उपमा श्ली.अन्नाशिवाय 

मनुष्य जगू िकत नाही.अन्नाशिवाय कोणत्याही िक्तीचा सींचार होत नाही.तसेच शिक्षणाचे आहे. शिक्षणातून मन 

व िरीर सु्ॄढ राहण्यास म्त होते. शिक्षण व मनुष्य याींचा सींबींि त्याच्या जन्मापासून असल्यामुळे शिक्षण हा 

त्याच्या अस्तस्तत्वाचा शवषय ठरतो असे डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर म्हणतात. ‘ज्याप्रमाणे माणूस जगावयाचा 

असल्यास त्याला अन्नाची आवश्यकता असते तिीच शवदे्यची आवश्यकता असते ज्ञानाशिवाय तो काहीच करू 

िकत नाही. माणसाकररता शिक्षण हेच सवय काही असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर मानतात.१ शिक्षणातून 

प्रज्ञा, करुणा, िील, व मैत्री या पींचतत्त्वानुसार व्यक्तीला स्वतः चे चररत्र सींवियन करता आले पाशहजे. शिक्षणाचा 

मूळ उदे्दि िुध् चररत्र्याची शनशमयती असला पाशहजे. जे त्यातून मानवी सभ्यता व सींसृ्कतीचा पाया रचला जातो. 

शिक्षण म्हणजे ज्ञान पररवतयन व अस्तस्तत्वाची ओळख करून ्ेणारे आशण मागासलेपण ्ूर करण्याचे प्रभावी 

सािन इतकेच नाही, तर सामाशजक शवषमता नष्ट् करून सुदृढ समाजव्यवस्रे्थची मुहूतयमेढ होण्याकररता प्रर्थम 

क्राींतीची मिाल बनवून नींतर ते सामाशजकतेला पर्थ्ियक श्पस्तींभ ठरते. 

डॉ.आींबेडकर आपले िैक्षशणक सूत्र शिका, सींघटीत व्हा आशण सींघषय करा या तीन िब्दात माींडतात. 

शिक्षण हे शवकासाचे सरळ व सोपे सािन राहत नसून  ते सामाशजक आशर्थयक व राजकीय अवरोि नष्ट् करून 

आमूलाग्र पररवतयनाकडे घेवून जाणारा महान मागय आहे. जगाची पुनरयचना करण्यासाठी शिक्षण हे आमूलाग्र 

पररवतयनातील एक महान प्रशक्रया आहे. केवळ शिक्षण घेतले म्हणजे ती योग्यता आपणास येते असे त्याींना वाटत 

नव्हते. मनुष्य शवद्वान झाला की तो समाजाला उपयुक्त होतोच असे नाही. शवद्वान मनुष्य  लुच्चा, लबाड, उसण्या, 

लटपट्या आणखी वाटेल त्या ्ुगुयणाींचा असतो. आजच्या पररस्तस्र्थतीत शवद्वान, शिकलेले पुढारलेले हे असृ्पश्याींचे 

कसे वागतात हे आपण पाहतच आहोत. असृ्पश्यता शनवारण्याचे अनेक मागय आहेत.२ त्यासाठी व्यक्तीत ज्ञान 

असले पाशहजे, त्यासाठी शिक्षणाचा प्रसार झाला पाशहजे. असृ्पश्यानी फार जागृत राहून सींिी प्राप्त करून घेणे 

आशण ती प्रात पाडून घेणे आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या अभावी हेतू साध्य होत नाही.३ आज समाजात अत्यींत 

शनकडचे असे कोणते कायय असेल तर ते शिक्षण प्रसार हे होय. प्रसारक समाज तसेच प्रते्यक सींस्रे्थने शिक्षणाच्या 

बाबतीत आपल्या तरुण शपढीचे पाऊल कसे पुढे पडेल या प्रश्ाींकडे आपले लक्ष पुरशवले पाशहजे व त्या श्िेने 

आपल्या कायायची श्िा ठरशवली पाशहजे.४ आपला व्यस्तक्तशवषयक लौशकक वाढशवणे व त्याबरोबरच आपल्या 

समाजाची योग्यता वाढवणे हे केवळ शिक्षणावर अवलींबून आहे.  

आज कायद्याने जरी असृ्पश्य समाजाकररता सरकारी नोकरीत प्रमाण ठरवून श्ले असले तरी योग्य ते 

शिक्षण घेऊन अींगी लायकी प्राप्त करून घेतल्याशिवाय िक्य होणार नाही.५ शवद्यार्थी ्िेत शवद्यार्थ्ाांनी शनरींतर 

ज्ञानाजयन हे एकच धे्यय ठेवावे, शवद्यार्थी्िेतच प्रयत्नाींची पराकाष्ट्ा करून ज्ञान सींपा्न करावे. “ज्ञानाजयन” व 
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“शनरींतर ज्ञानाजयन”  या तत्त्वाींची पूणय जाणीव ठेवून शिक्षण प्राप्ती हेच आपले सध्याचे धे्यय ठेवावे असे त्याींनी 

शवद्यार्थ्ायस मोठ्या कळकळीने साींशगतले. समाजातील तसेच असृ्पश्यता नष्ट् करण्यासाठी ज्या प्रमाणे उच्च वगायचे 

लोक आपल्या मुलाींना शिक्षण ्ेतात, त्याचप्रमाणे आपल्या मुलाींना शिक्षण ्ेण्याची गरज आहे.६ ्ीन्ुबळ्या, 

सृ्पश्य समाजाच्या जुलमाने त्रस्त झालेल्या अडाणी समाजाच्या कायायचा बोजा डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींनी 

शिरावर घेतला होता. त्या कायायमुळे शवद्यार्थ्ाांकडे शजतके लक्ष द्यावयास हवे होते. तेवढे  ्ेता आले नाही. अर्थायत 

त्याचा अर्थय डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर शवद्यार्थ्ाांच्या वृद्ध होते असे नाही. उलट ते घरी राजकारणात समाजकायायत 

पडले असले तरी त्याींनी “ मी आजन्म शवद्यार्थी आहे, तेव्हा शवद्यार्थ्ायला शवद्यार्थ्ाय शवरुद्ध कसे राहता येईल. अडाणी 

आई-वशडलाींच्या पोटी जन्म घेतला म्हणून त्याबद्दल ्ुराशभमान बाळगू नका आपल्या कतयव्याची जाणीव ठेवून 

जपून अभ्यास करा.”७ असा शवद्यार्थाांना सल्ला श्ला.आत्मशवश्वासाचा सारखी ्ुसरे ्ैवत िक्ती नाही शवद्यार्थाांनी 

आत्मशवश्वास गमावता कामा नये. शवद्या बरोबरच शवद्यार्थ्ाांमधे्य िील असले पाशहजे. िीला शिवाय फुकाचे आहे. 

कारण शवद्या एक िास्त्र आहे. एखाद्याजवळ शवदे्यचे िास्त्र असेल व तो िीलवान असेल, तर त्यायोगे एखाद्याचे 

सींरक्षण करील. तर तोच व्यक्ती िील नसेल तर शवदे्यच्या िस्त्राने ्ुसऱयाींचा घात करील. शवद्या ही तलवारीसारखी 

आहे. परीं तु शतचे महत्व शतला िारण करणाऱया वर अवलींबून राहील कारण अडाणी मनुष्य कोणास फसवू िकत 

नाही. फसवावे कसे हेच त्याला समजत नाही. परीं तु शिकल्या सवरलेल्या लोकाींच्या शठकाणी कोणास कसे 

फसवावे व त्या फसशवण्यासाठी लागणारा युस्तक्तवा् असल्याने खऱयाचे खोटे व खोट्याचे खरे भासवू िकतात.८ 

म्हणून शिकल्या सवरलेल्या लोकाींत िीलाची अत्यींत जरुरी आहे. जर शिकलेले सवरलेले लोक शनपजू लागले तर 

त्याींचा शिक्षणातच, समाजाचा व राष्ट्र ाचा नाि आहे.  

डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींनी पीपल्स एजु्यकेिन सोसायटीचे धे्यय िोरण जाहीर करताींना म्हटले की, 

सींस्रे्थचा हेतू केवळ शिक्षण ्ेण्याचाच नाही, तर शवद्यार्थ्ाांना शिक्षण अिा पद्धतीने द्यायचे की, त्यामुळे आपल्या 

्ेिात बौस्तद्धक सामाशजक व नैशतक लोकिाहीचा प्रचार करता येईल. शवद्यार्थ्ाांचा िारीररक शवकास 

होण्यासाठी  खेळ आशण व्यायाम याकडे खास लक्ष, त्यासोबतच िास्त्रीय आशण बौस्तद्धक शवकासाकडे लक्ष, 

औद्योशगक आशण सींिोिन सींस्र्थाींच्या भेटीची व्यवस्र्था, वा्-शववा्, वाडः मय आशण सायन्स अिी मींडळी स्र्थापन 

करून शवद्यार्थ्ाांचा सवाांगीण शवकास सािणे यावर भर श्ला. केवळ शवद्यार्थ्ाांनाच नाही तर जनतेला ही शिक्षण 

्ेण्यावर भर श्ला.९ १५ शडसेंबर १९५२ रोजी एस्तिन््स्टन कॉलेजमधे्य डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींचे भाषण 

झाले त्यात त्याींनी शवद्यार्थ्ाांनी काय शिकावीं हे शवद्यापीठ ठरशवत असले, तरी आपल्या बौस्तद्धक शवकासालाआपण 

शिकतो ते खरोखरच पोषक व आवश्यक आहे की नाही, हे प्रते्यक शवद्यार्थ्ाांनी पाशहले पाशहजे. शवद्यार्थ्ाांच्या भावी 

जीवनाची उभारणी शवद्यापीठीय शिक्षणात होत असते. शवद्यार्थी राष्ट्र ाचा आ्िय नागररक होणार की, त्याचे जीशवत 

शवफल होणार हेही शिक्षणक्रम ठरशवणार असल्यामुळे शवद्यापीठाच्या प्रते्यक हालचालीवर शवद्यार्थ्ाांनी लक्ष ठेवले 

पाशहजे.१० शवद्यार्थ्ाांनी पे्लटो,बेकन, शनते्स, स्तस्पनोझा यासारख्या महाशे्रष्ठ तत्त्वज्ञान्याींच्या तत्त्वज्ञानासींबींिीच्या गोष्ट्ी 

शवद्यार्थ्ाांनी स्वतः  ओळखायला पाशहजे आशण आपल्याला योग्य शिक्षण पाशहजे याचा आग्रह त्याींनी केला पाशहजे. 
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त्यासोबतच भारतीय शवद्यार्थ्ाांनी नवनव्या शनमायण होणाऱया मानवी जीवनातील वैचाररक आशण जीवनमूल्याींची 

्खल घेऊन ती आचरणात आणण्यास शसद्ध राशहले पाशहजे.११ अिा प्रकारचे नवे तत्त्वज्ञान शिक्षणसींस्र्था, 

महाशवद्यालय आपल्या शिक्षणक्रमात घालतात की नाही, याकडेही पाशहले पाशहजे. शवद्यार्थ्ाांनीची बौस्तद्धक पातळी 

का खालावलेली आहे, याचा शवचार करणे गरजेचे आहे. शिक्षणाने नवी दृष्ट्ी येते, या दृष्ट्ीने शवद्यार्थ्ाांनी खऱया 

जीवनमूल्याींचा िोि व बोि घ्यावा. फी वाढीवर  लक्ष ठेवावे या फी  अिाच वाढू लागल्या तर शवद्यार्थ्ाांच्या भावी 

जीवनावर त्याींचा शनशितपणे अशनष्ट् पररणाम होईल. शवद्यार्थी वगायला जर ज्ञानाची कास िरून आपल्या ्ेिाचा 

शवकास आशण उद्धार करून घ्यावयाचा असेल तर त्याींनी शवद्यापीठाच्या कारभारात जरूर लक्ष घालून आपल्या 

हक्कासाठी सतत झटत राशहले पाशहजे. शवद्यापीठाचा कारभार चालवणारी शसनेटमधे्य बसलेली ही शक्रया िून्य 

माणसे गेल्याशिवाय शवद्यापीठाचा कारभार सुिारणार नाही. म्हणून शवद्यार्थ्ाांनी शवद्यापीठाचा कारभार जातीने 

पाशहला पाशहजे व आपले शहत सािले पाशहजे१२असा सल्ला शवद्यार्थ्ाांना श्ला. 

डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींनी ्ारूबीं्ी पेक्षा शिक्षणाचा प्रश् शकती महत्त्वाचा आहे.हे साींगताना गे्रट शिटन, 

आयलांड, कॅनडा, नावे वगैरे ्ेिातील लोकसींख्या व तेर्थील ्ारूच्या उत्पन्नाचे आकडे ्ेऊन मुींबई इलाख्याचा 

्ारूबीं्ीचा प्रश् इतका तातडीचा नाही हे शसद्ध करून ्ाखवले. या प्रश्ाींपेक्षा अशिक महत्त्वाचा असा शिक्षणाचा 

प्रश् जरुरीचा आहे. त्यासाठी त्याींनी मुींबई इलाख्यात साक्षरतेचे प्रमाण शकती कमी प्रतीचे आहे हे आकडे ्ेऊन 

ऊन स्पष्ट् केले. त्यावेळी पुरुष िेकडा १४.३% व  स्तस्त्रया फक्त २.४%  साक्षर होते म्हणजे िेकडा पुरुष ८६ 

व  स्तस्त्रया ९८  असे शनरक्षरतेचे प्रमाण त्याींनी शसद्ध केले. शिक्षणाचे महत्त्व पटवून ्ेत असताना  मुस्तन्सपल 

कामगाराींसाठी त्याींनी “ तुम्ही तुमच्या मुला-मुली ींना शिक्षण ्ेऊन तुम्ही जे काम करता, त्या कामात त्याींना पडू न 

्ेण्याची खबर्ारी घ्यावी.”१४ असा सल्ला श्ला. डॉक्टर बाबासाहेब आींबेडकर उच्च शिक्षणाकडे फार व्यापक 

अींगाणे पाहत असत. मनुष्याच्या जीवनात उच्च शिक्षण आमूलाग्र पररवतयन घडून आणू िकते यावर त्याींचा ठाम 

शवश्वास होता. मुींबई शवद्यापीठ, कोलींशबया शवद्यापीठ, लींडन सू्कल ऑफ इकॉनॉशमक्स यासारख्या या शवद्यापीठातून 

बाबासाहेबाींनी उच्च शिक्षण घेतले असल्यामुळे त्याींना उच्च शिक्षणाच्या सामर्थ्ायची पुरेपुर कल्पना होती. ्ेिाला 

बलवान करायचे असेल तर उच्च शिक्षणाशिवाय पयायय नाही, ही िारणा बाबासाहेबाींची होती.उच्च शिक्षण 

तळागाळापयांत पोहोचले पाशहजे, सवाांना उच्च शिक्षण उपलब्ध झाले पाशहजे याकडे त्याींचा कटाक्ष होता. 

प्राध्यापकाींनी शिक्षण ्ेण्याच्या कायायसोबतच सींिोिनाचे कायय करावे. प्राध्यापकाींनी अध्ययन व अध्यापनाच्या 

कायायसाठी स्वतः ला इतके वाहून घ्यावे की आपल्या घराकडे बघायला मुळीच सवड शमळता कामा नये. घरातील 

सवय जबाब्ारी पत्नीवर सोपवावी. अध्ययन अध्यापन याींबरोबरच सींिोिनाचे कायय हाती प्राध्यापकाींनी घेतले 

पाशहजे१५ असे मत डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींचे होते. मुींबईत जुलै १९५६ पासून सींस्ीय शिक्षण ्ेणारी एक 

आ्िय सींस्र्था टर े शनींग सू्कल फार पॉशलशटक्स ची स्र्थापना केली होती. त्यात राजकारण अर्थयिास्त्र अीं्ाजपत्रक 

कामगार सींघटना सींस्ीय कामकाज शवषयक शनयम आशण परींपरा इत्या्ी आवश्यक शवषयाींबरोबरच वकृ्तत्व 

स्वा् सािनेला प्रािान्य श्ले होते. 
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डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून िैक्षशणक आरक्षणाची सोय केल्यामुळे 

्ेिातील ्शलत पीशडत िोशषत समाज उच्च शिक्षण घेऊ िकला त्यामुळे मोठ्या हुद्यावर तो पोहोचू िकला. 

यासोबतच डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींनी भारतीय राज्यघटने मधे्य काही िैक्षशणक तरतु्ी केल्या. त्यामधे्य कलम 

२८ -१  नुसार कोणत्याही सरकारी शिक्षण सींस्रे्थत िाशमयक शिक्षण श्ले जाणार नाही. कलम २९ -२ नुसार 

त्याचबरोबर सरकारमान्य शकीं वा सरकारी म्त शमळणार या खाजगी सींस्र्थाींतून िाशमयक शिक्षण ्ेता येईल पण 

त्याबाबत िक्ती करता येणार नाही. कलम ३०-१ नुसार िमय शकीं वा भाषा या शनकषानुसार अल्पसींख्याींक असलेल्या 

सवय वगाांना आपल्या पसींतीच्या िैक्षशणक सींस्र्था स्र्थापन करण्याच्या व त्याींचे प्रिासन करण्याचा हक्क असेल. 

कलम ३०-२ नुसार  िैक्षशणक सींस्र्थाींना सहाय्य ्ेताना राज्य, एखा्ी िैक्षशणक सींस्र्था  ही िमय शकीं वा भाषा या 

शनकषानुसार अल्पसींख्याींक असलेल्या एखाद्या वगायच्या व्यवस्र्थापनाखाली आहे या कारणावरून शतला प्रशतकूल 

होईल अिाप्रकारे भे्भाव करणार नाही. कलम २१-क नुसार  राज्य हे सहा वषायपासून १४ वषायपयांत च्या मुलाींना 

कायद्याने ठरशवलेल्यानुसार  शिक्षण ्ेईल. कलम ४१- राज्य हे आपली आशर्थयक समता व शवकास याींच्या मयाय्ेत 

कामाचा शिक्षणाचा हक्क आशण बेकारी वाियक्य आजार व िारीररक अपींगत्वाने पीशडत अिा व्यक्तीच्या बाबतीत 

आशण काही अपराि नसताना हलाखीचे शजणे ज्याींच्या वाट्याला आले आहे अिा अन्य व्यक्ती ींच्या बाबतीत 

लोकसाशहत्याचा हक्क उपलब्ध करून ्ेण्यासाठी पररणामकारक तरतू् करेल. कलम ४५- राज्य , सवय 

बालकाींसाठी , त्याींच्या वयाची सहा वषे पूणय होईपयांत, प्रारीं शभक बाल्यावस्रे्थतील ्ेखभाल आशण शिक्षण याींची 

तरतू् करण्याकररता प्रयत्न करील. कलम ४५- सहा वषायखालील बालकाींचे सींगोपन व त्याींच्या शिक्षणाची तरतू्. 

कलम ४६- अनुसूशचत जाती, अनुसूशचत जमाती आशण इतर ्ुबयल घटक याींचे िैक्षशणक आशण आशर्थयक 

शहतसींवियन सरकार करेल,आशण सामाशजक अन्याय व इतर सवय प्रकारच्या िोषणापासून सींरींक्षण करेल.कलम 

५१-प्रते्यक पालकाींचे कतयव्य असेल की आपले ६ ते १४ वयोगटातील पाल्याींना शिक्षणाची सुशविा उपलब्ध करून 

्ेतील.कलम ३३७ आींग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरता िैक्षशणक अनु्ानाींबाबत शविेष तरतू्.कलम ३५० 

प्रयेक राज्य आशण राज्यातील प्रते्यक स्र्थाशनक प्राशिकारी, भाशषक अल्पसींख्याक समाजातील मुलाींना शिक्षणाच्या 

प्रार्थशमक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण ्ेण्याच्या पयायप्त सोयी उपलब्धीं करून ्ेण्यासाठी प्रयत्निील राहील. 

आशण अिा सोयी पुरवणे िक्य व्हावे. यासाठी राष्ट्र पती स्वत:ला आवश्यक शकीं वा योग्य वाटतील असे शन्ेि 

कोणत्याही राज्याला ्ेऊ िकेल.१६  

शनष्कषय- 

डॉ बाबासाहेब आींबेडकराींच्या िैक्षशणक शवचाराने शवद्यार्थ्ाांमधे्य नैशतक मूल्य, चररत्र सींवियन करून सामाशजक 

समता  व राष्ट्र ीय  एकात्मता  वाढीस लागून लोकिाही बळकट करता येते. त्याींच्या िैक्षशणक शवचारातून मानवी 

मूल्य, मानवी हक्क, स्वातींत्र्य, समता, बींिुता आशण न्याय या गोष्ट्ी श्सून येतात. त्याींच्या िैक्षशणक शवचारातून 

समाजातील आशर्थयक आशण राजकीय शवषमता कमी होऊ िकते. समाजाला गतीमान करण्यासाठी पोषक 

शवचाराींची, शसद्धाींताींची आवश्यकता असते आशण हे पोषक शवचार शसद्धाींत डॉ. आींबेडकराींनी ्शलत समाजातील 
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सवाांना श्ले. त्याींना अशभपे्रत असलेल्या शिक्षण, शिक्षणसींस्र्था, शिक्षण पद्धती, सरकारचे शिक्षणासींबींिी चे कतयव्य 

इत्या्ी बाबीवर डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींनी आपले परखड मत ्ेवून सींशविानात शिक्षणशवषयक तरतू्ी 

केल्या. त्यामुळेच आज ्शलत आश्वासी समाजात क्राींतीकारी परीवतयन होताींना श्सून येते. त्या काळाच्या 

सीं्भायत माींडलेले हे शवचार आजच्या काळातही लागू पडताना आपल्याला श्सतात त्याींनी श्लेले साविशगरीचे 

इिारे आजही आपल्याला सावि करतात यातून त्याींची ्ूरदृष्ट्ी श्सून येते.भारतीय शिक्षण व्यवस्रे्थत आमूलाग्र 

ब्ल करण्यासाठी राष्ट्र ीय शिक्षण िोरण २०२०  मींजूर करण्यात आले. या िोरणामुळे ग्रामीण आश्वासी 

डोींगराळ भागात वास्तव्य करणाऱया शवद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणाचा प्रश् शनमायण होणार आहेत. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब 

आींबेडकराींच्या शिक्षण शवषयक शवचाराची आवश्यकता श्सून येते. 

शनष्कषय- 

डॉ बाबासाहेब आींबेडकराींच्या िैक्षशणक शवचाराने शवद्यार्थ्ाांमधे्य नैशतक मूल्य, चररत्र सींवियन करून सामाशजक 

समता  व राष्ट्र ीय  एकात्मता  वाढीस लागून लोकिाही बळकट करता येते. त्याींच्या िैक्षशणक शवचारातून मानवी 

मूल्य, मानवी हक्क, स्वातींत्र्य, समता, बींिुता आशण न्याय या गोष्ट्ी श्सून येतात. त्याींच्या िैक्षशणक शवचारातून 

समाजातील आशर्थयक आशण राजकीय शवषमता कमी होऊ िकते. समाजाला गतीमान करण्यासाठी पोषक 

शवचाराींची, शसद्धाींताींची आवश्यकता असते आशण हे पोषक शवचार शसद्धाींत डॉ. आींबेडकराींनी ्शलत समाजातील 

सवाांना श्ले. त्याींना अशभपे्रत असलेल्या शिक्षण, शिक्षणसींस्र्था, शिक्षण पद्धती, सरकारचे शिक्षणासींबींिी चे कतयव्य 

इत्या्ी बाबीवर डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींनी आपले परखड मत ्ेवून सींशविानात शिक्षणशवषयक तरतू्ी 

केल्या. त्यामुळेच आज ्शलत आश्वासी समाजात क्राींतीकारी परीवतयन होताींना श्सून येते. त्या काळाच्या 

सीं्भायत माींडलेले हे शवचार आजच्या काळातही लागू पडताना आपल्याला श्सतात त्याींनी श्लेले साविशगरीचे 

इिारे आजही आपल्याला सावि करतात यातून त्याींची ्ूरदृष्ट्ी श्सून येते.भारतीय शिक्षण व्यवस्रे्थत आमूलाग्र 

ब्ल करण्यासाठी राष्ट्र ीय शिक्षण िोरण २०२०  मींजूर करण्यात आले. या िोरणामुळे ग्रामीण आश्वासी 

डोींगराळ भागात वास्तव्य करणाऱया शवद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणाचा प्रश् शनमायण होणार आहेत. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब 

आींबेडकराींच्या शिक्षण शवषयक शवचाराची आवश्यकता श्सून येते. 
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