
 अनुक्रमणिका 

  



 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[किंमत रु. २३·००] 
  



 अनुक्रमणिका 

 
 
 

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चणरत्र 
 
 

खंड १२ वा 
 
 
 
 
 
 

लेखिं 
चांगदेव भवानराव खैरमोडे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्िृंती मंडळ, म ंबई 
  



 अनुक्रमणिका 

प्रथमावृत्ती .. ज लै, १९९२ 
 
 
 

प्रिंाशिं .. सहिव, 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्िृंती मंडळ, 
नवीन प्रशासन भवन, 
म ंबई ४०० ०३२. 
 
 

 © प्रिंाशिंाधीन 
 
 

म द्रिं .. व्यवस्थापिं, 
शासिंीय मध्यवती म द्रिालय, 
म ंबई ४०० ००४. 

  



 अनुक्रमणिका 

 
बह जन हहताय । बह जन स खाय 

  



 अनुक्रमणिका 

 
डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर 

(एम. ए., पीएच्. डी., डी. एससी., एल्. एल्. डी., Bar-At-Law) 
  



 अनुक्रमणिका 

जन्म : १४ एहप्रल १८९१ 

अर्पि र्णत्रका 
चणरत्र नायक 

पहरहनवाि : ६ हडसेंबर १९५६ 

 
 महामानव  
 
 चणरत्र लेखक 

मृत्य ू: १८ नोव्हेंबर १९७१ 
जन्म : १५ ज लै १९०४ 

 
 श्री. चांगदेव भवानराव खैरमोडे 

या दोघानंाही हा बारावा खंड 
भावपूिण अपणि. 

 
संपाहदिंा 

द्वारकाबाई खैरमोडे (गायकवाड) 

 

  



 अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

अध्यक्षांच ेनिवदेि..................................................................................................... 9 

प्रास्तानवक ........................................................................................................... 11 

चनित्रकाि श्री. चां.भ. खैिमोडे यांच ेमिोगत .................................................................. 18 

प्रा. ि. ि. फाटक यांच ेपत्र ........................................................................................ 19 

प्रकिण १ लें  कांही घटिा ........................................................................................ 21 

प्रकिण २ िे  बौद्धधमम दीक्षा ....................................................................................... 40 

प्रकिण ३ िे  बौद्धधमम दीक्षा (पढेु चालू) ......................................................................... 55 

प्रकिण ४ थे  धम्मदीक्षसेबंधंी लोकमत ......................................................................... 76 

प्रकिण ५ व े पनिनिवाण यात्रा(नदल्ली) ........................................................................... 99 

प्रकिण ६ व े पनिनिवाण महायात्रा(मुंबई)..................................................................... 106 

प्रकिण ७ व े जागनतक श्रद्धांजली ............................................................................ 127 

सदंभम सचूी ......................................................................................................... 177 

 

  



 अनुक्रमणिका 

अध्यक्ाचें णनवेदन 
 

श्री. िागंदेव भवानराव ऊर्ण  आबासाहेब खैरमोडे यानंी डॉ. भीमराव रामजी आंबेडिंर यािें हवस्तृत 
िहरत्र हलहहण्यािे १९२३ साली ठरवले. १८ नोव्हेंबर, १९७१ रोजी त्यािें हनधन होण्यापूवी त्यानंी 
िहरत्रलेखन पूिण िेंले होते. खैरमोड्ाचं्या हयातीत त्यानंी हलहहलेल्या आंबेडिंर िहरत्रािे पाि खंड 
प्रिंाहशत झाले होते. त्यानंतरिे खंड प्रिंाहशत िंरण्यािा महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्िृंती मंडळाने 
हनिणय घेतला आहि त्या हनिणयान सार गेल्या दहा व्षांतत मंडळाने रवणहरत खंड प्रहस्ध  िंूनन हा संपूिण ्ंथ 
वाििंानंा रपलब्ध िंूनन हदला आहे. आता प्रिंाहशत होत असलेला हा बारावा खंड या माहलिेंतील 
अखेरिा असून आबासाहेब खैरमोड्ाचं्या हनधनानंतर मंडळातरे् प्रहस्ध  झालेल्या सात खंडािें संपादन 
िंरण्यािे हजहिंरीिे िंाम सेवाहनवृत्त झाल्यानंतरच्या हवश्रातंीच्या िंाळातही पहरश्रमपूवणिं आहि हजद्दीने 
पार पाडल्याबद्दल श्रीमती द्वारिंाबाई खैरमोडे यािंा मराठी वाििं िंायमिा ऋिी राहील. 
 

बॉसवलेने हलहहलेल्या डॉ. जॉनसनच्या िहरत्राच्या धतीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंरािें िहरत्र 
हलहहण्यािा आबासाहेब खैरमोड्ािंा इरादा होता अशी श्रीमती द्वारिंाबाई खैरमोडे यानंी ग्वाही हदली 
आहे. बॉसवेलने वीस व्षांतहून अहधिं िंाळ अिाट रद्योग िंूनन आपल्या हवलक्षि स्मरिशक्तीच्या 
जोरावर डॉ. जॉनसनिी भा्िे रोजच्या रोज क्रमवार हलहून ठेवली. हे रदाहरि समोर असल्याम ळे 
िागंदेवराव खैरमोड्ानंीही बाबासाहेबाचं्या भा्िािें वृत्तपत्रात प्रहस्ध  झालेले वृत्तातं, बाबासाहेबािंी पते्र, 
बाबासाहेबाचं्या ्ंथातून हनवडलेले रतारे, त्याचं्या सहिंाऱयानंी तसेि अन यायानंी हलहहलेली पते्र, संस्थािें 
अहवाल वगैरे हवहवध साधनािें हििंाटीने संिंलन िेंले. त्याम ळे त्यानंी हलहहलेल्या आंबेडिंर-िहरत्रािी 
हवश्वसनीयता वाढली. डॉ. आंबेडिंराचं्या जीवनिंायािी हिहिंत्सा िंरिाऱया प्रत्येिं अभ्यासिंाला 
खैरमोड्ानंा वाट प सत आहि त्यानंी हलहहलेल्या खंडािंा मागोवा घेत लेखन िंराव ेलागले ही वस्त स्स्थती 
आहे. 
 

िंोिताही िहरत्रिंार िहरत्रनायिंािे हित्र रेखाटतो ते त्या त्या व्यक्तीच्या आय ष्ट्यात घडलेल्या 
घटनािंी संगतवार माडंिी िंूनन आहि त्यािंा अन्वयाथण आपल्या िं वतीन सार लावनू झाल्यानंतर 
िहरत्रिंाराने रंगवलेले िहरत्रनायिंािे हित्र म ळाबरह िं म असतेि असे नाही. िहरत्रनायिंाच्या 
हनिंटवतीयानंा ते हमळतेज ळते वाटले तरी ते प रेसे असते. महाप रु्ानंा देव मानून त्यािंी मनोभाव े पूजा 
िंरण्यािी सवय असलेल्या भारतीयाचं्या समाजात महाप रु्ािे िहरत्र हलहहिे हे िहरत्रिंारालाही एिं 
आव्हान वाटत असते. महाप रु्ही अखेर म ळात हजताजागता, हाडामासंािा मािूसि असतो यािे भान 
ठेवनू त्यािे ग िदो् दाखवण्यािा प्रयत्न िंरिे िहरत्रिंारालाही मूर्ततपूजिंाचं्या देशात अवघड होत असते. 
अशा पहरस्स्थतीत िागंदेवराव खैरमोडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंरासंारख्या महाप रु्ािे िहरत्र हलहहण्यास 
रद्य क्त झाले आहि अनेिं व्े ध्यास घेऊन त्यांनी आपला संिंल्प हस्ध ीस नेला तो िेंवळ त्याचं्या 
दीघोद्योगाम ळे हे लक्षात ठेवावयास हव.े ध ंडाळून हमळेल हततिंा प रावाआधी पारखून घ्यावयािा आहि 
मगि त्यािा रपयोग िंरावयािा असे खैरमोड्ाचं्या िहरत्रलेखनामागिे एिं सूत्र हदसते. आपल्याला 
रपलब्ध झालेल्या प राव्याच्या आधारे त्यानंी नोंदहवलेले हनष्ट्िं्ण हे सवण वाििंानंा मान्य होतीलि असे 
नाही. त्यानंी आधाराला घेतलेला प रावा हा िंाही हठिंािी एिंतर्ी वाटण्यािाही संभव आहे. रदाहरिाथण 
या शवेटच्या खंडात डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंराचं्या अखेरच्या हदवसािें विणन िंरताना श्रीमती माईसाहेब 
आंबेडिंराचं्या वागण्याबद्दल खैरमोड्ानंी हलहहलेल्या मजिं रात नापसंतीिा सूर रमटला आहे तो म ख्यतः 
नानिंिदं रत्त,ू सोहनलाल शास्त्री, िें. िृंष्ट्िमूती या माईसाहेबाचं्या टीिंािंारानंी हदलेल्या माहहतीवर ते 



 अनुक्रमणिका 

सवणस्वी हवसंबल्याम ळे. माईसाहेबािंी बाजू नीट समजावनू घेण्यािा प्रयत्न िहरत्रिंाराने िेंला असल्यािी 
प्रहिती या खंडाच्या वाििंाला येत नाही. द दैवाने िहरत्रिंार हदवंगत झाल्यानंतर अनेिं व्षांतनी हा खंड 
प्रिंाहशत होत असल्याने तो मंडळािंडे सादर झाला तसाि प्रहस्ध  िंरण्याखेरीज पयाय नव्हता. त्याम ळे 
िहरत्रिंाराने डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंराहंव्यी तसेि त्याचं्या िं ट ंहबयाहंव्यी व्यक्त िेंलेल्या मताशंी 
महाराष्ट्र शासन आहि या खंडाच्या प्रिंाशनािी जबाबदारी घेिारे महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्िृंती 
मंडळ संपूिणपिे सहमत आहे असे समजण्यािे िंारि नाही. खैरमोड्ानंी हलहहलेले डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडिंरािें िहरत्र या ्ंथाच्या मयादा लक्षात घेऊनही महाराष्ट्राच्या अवािीन इहतहासािे एिं महत्त्वािे 
साधन म्हिून वािले जाईल असा मंडळाला हवश्वास वाटतो. 
 
 य. णद. फडके, 
म ंबई : अध्यक्ष, 
२० मािण १९९२ महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्िृंती मंडळ. 
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प्रास्ताणवक 
 

इ. स. १९२३ साली श्री. िा.ं भ. तथा आबासाहेब खैरमोडे, म ंबईत एस्ल्र्न्स्टन हायस्िूंलमध्ये 
इयत्ता ६ वी (इं्जी) मध्ये श्री. बाळाराम–बाबासाहेबािें थोरले बंधू याचं्या प्रोत्साहनाने दाखल झाले, 
त्यावळेी डॉ. बाबासाहेब न िंतेि, इंग्लंडहून आपला सारा अभ्यासक्रम सन्मानाने पूिण िंूनन म ंबईस परतले 
होते. स रुवातीला त्यानंी “बहहष्ट्िृंत भारत” हे साप्ताहहिं स ून िेंले. त्यािंहरता पोयबावडी, परळ येथे श्री. 
बडंोपतं जाधव यानंी िालहवलेल्या “लेबरसण िंॉम्पेन्सेशन ब्य रो” च्या ऑर्ीसमध्ये भागीदारीत 
बाबासाहेबानंी बहहष्ट्िृंत-भारतािेही ऑर्ीस थाटले. 
 

त्यावळेी कहद स्थानातं तरी डॉ. बाबासाहेब हे एिंटेि, एव्हडे हशिंलेले व पदव्या धारि िंरिारे 
अस्पृश्य वगातील गृहस्थ होते. त्यावळेी सवण भारतात अगदी, हाताच्या बोटावर मोजण्याइतिंीि हवद्यालये 
होती. त्यापैिंी म ंबईिे “एस्ल्र्न्स्टन” हवद्यालय अ्गण्य होते. त्याम ळे महॅरिंपयंत हशक्षि घेिारे 
महाराष्ट्रातील अस्पशृ्य हवद्याथी डॉ. आंबेडिंरािंा आदशण डोळ्यासमोर ठेवनू, हशक्षि घेण्यास म ंबईस येत. 
प्रत्येिंािे िंोिीना िंोिी नातेवाईिं म ंबईत, मीलमधून अगर रेल्व े विंण शॉपमधून नोिंरीस असत. 
त्याचं्यािंडे िंसेतरी थोडे, रदरभरि िंरण्यास अन्न हमळे. मात्र रात्री झोपण्यासाठी व अभ्यासासाठी जागा 
नसत. तेव्हा ंअसे हे महॅरिंपयंत हशिंलेले व िंॉलेजच्या पहहल्या द सऱया व्ाला असिारे अस्पृश्य हवद्याथी 
अगदीि थोडे म्हिजे हाताच्याबोटावर मोजण्याइतिेंि होते. ते हवद्याथी रात्री या ऑर्ीसच्या जागेत रहात 
व अभ्यास िंरीत आहि डॉ. बाबासाहेबाचं्या िंामातही मदत िंरीत. श्री. िा.ं भ. खैरमोडे हे बाबासाहेबाचं्या 
लेखनातं मदत िंरिाऱयातं अ्गण्य होते. 
 

श्री. िा.ं भ. खैरमोडे यािें थोरले बंधू श्री. वतेाळराव भवानराव खैरमोडे हे या समाजातील जे 
स रुवातीिे िारपाि रेंड झालेले प्राथहमिं शाळामास्तर होते, त्यापैिंी श्री. वतेाळराव हे एिं. त्यानंी 
आपल्या बधूंच्या हशक्षिािा िागंला पाया घातला, व मराठी िौथीनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंर, सातारला 
ज्या शाळेंत हशिंले तेथेि इं्जी हशिंायला “सातारा न्य ू इंस्ग्लश स्िूंल” या सरिंारी शाळेत घातले. 
यावळेी सरिंारी शाळातंील वातावरि प ष्ट्िंळसे बदलले होते, तरी अस्पशृ्यता वूननवूनन पाळली जात 
नाही असे दाखहविारे सरिंारी नोिंरीतील हशक्षिं भेदभाव िंरीति होते. त्यािबरोबर इं्जी हशक्षिाने 
अस्पृश्यता पाळण्यासारख्या िंोत्या हविारानंा मूठमाती देिारेही श्री. िृं. हस. देवधरासंारखे हशक्षिं 
खालच्या जातींतील म लािंंडे जास्त लक्ष प रहवत व रते्तजन देत. श्री. खैरमोडे यािंी ह शारी हवद्यार्थ्यषांतत 
गिना होत होती. मराठी व इं्जी भा्ेवर आहि इहतहासावर त्यािें पहहल्यापासून प्रभतू्व हदसून येत 
होते.त्यानंी हायस्िूंलमध्ये असतानंा स्पधेसाठी खादीिे विणन िंरिारी (महती गािारी) िंहवता 
शाद णलहवहक्रहडती वृत्तामध्ये बारा िंडव्यातं िेंली होती. त्या िंहवतेला पहहले पाहरतोह्िं, “केरळ 
कोणकळे”च्या त्यावळेिे संपादिं–नारायिकृष्िाजी अठल्ये याचं्या हस्ते हमळाले होते, प ढे औंधिे 
महाराज, पतं प्रहतहनधी भवानराव यानंी श्री. खैरमोडे यासं आपल्या हवद्यालयातं दाखल िंूनन घेतले. व 
त्या व्ीच्या गिेशोत्सवात या हवद्यार्थ्यषांतच्या माडंीवर गिपती देऊन, गिपती हवसजणनािी हत्तीवूनन 
हमरविूिं िंाढली. असा हा प रोगामी हविारानंा िालना देिारा, हवसाव्या शतिंातील द सऱया दशिंािा 
िंाळ होता. इं्जी हशक्षिाचं्या वाहघिीिे दूध प्यालेले हे वाघ बच्चे समाजाच्या सवण थरातून हनमाि होत 
होते. स्वातंत्र्यािी, समाजस धारिेिी हबजे स हशहक्षताचं्या मनातं रुजून त्यािे अंिूंर र्ोर्ावत होते. 
पाहिमात्य शास्त्रीय हविारसरिीिी दारे सवषांतना ख ली होती. हवद्याथीवगाला इतर िंोित्याही दूव्यणसनापेक्षा 
नव हविाराचं्या वािनािे जबरदस्त व्यसन होते. त्यातूनि ते घडत होते. देश, समाज व 
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व्यस्क्तस्वातंत्र्यासाठी प्रािपिाला लावण्यािी अहमहहमिंा असे, अशा या िंाळात म ंबईत आलेल्या व 
रच्चहवद्याहवभहू्त बाबासाहेबािें साहनध्य लाभलेल्या श्री. खैरमोडे याचं्यावर बाबासाहेबाचं्या हव्ध ते्तिी, 
हविारसरिीिी व िंष्ट िंरण्यािी तळमळ या सवषांतिा मोठा प्रभाव पडला व त्यानंी बाबासाहेबािें िहरत्र 
हलहहण्यािा तेव्हािं मनाशी दृढ हनिय िेंला. अथात रातं्रहदवसाच्या सहवासाम ळे बाबासाहेबाचं्या 
ग िाबरोबर दो्ही हदसू लागले. त्यावेळी, बॉस्वेलने हलहहलेले डॉ. जॉन्सनिे प्रहस्ध  िहरत्र, हे िहरत्र 
लेखनािा आदशण मानले जात होते. त्या प्रिंारिे िहरत्र आपि डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंरािें हलहाव ेअसे 
खैरमोडे यानंी मनाशी ठरवनू बाबासाहेबाचं्या िंायािी, भा्िािंी वतणमानपत्रातूंन येिारी माहहतीिी िंात्रिे 
िंाढून ठेव ू लागले. बाबासाहेब स्वतःि गप्पाचं्या ओघात स्वतःबद्दलही माहहती सागंत व त्याचं्या िहरत्र 
लेखनाच्या संिंल्पाला “तूि नीट माझे िहरत्र हलहू शिंशील” असे म्हिून रते्तजन देत. १९२९ ला श्री. 
खैरमोडे बी.ए. झाले. ते मधून मधून वतणमानपत्रासाठी लेखन िंरीत. िंहवताही प्रहस्ध  होत होत्या. परंत  
त्यावळेी, लेखन हे समाजप्रबोधनासाठी व लेखिंाला स्वतःच्या प्रहतभेिी आि म्हिून हलहहले जात होते. 
त्याने हनवाहािी व्यवस्था होऊ शिंिारी नव्हती. बी. ए. झाल्यावर एम.ए. (समाजशास्त्र), एलएल. बी. या 
पदव्यासंाठी नाव नोंदवनू श्री. खैरमोडे बेिंार बी.ए. म्हिून हदवस िंाढीत असत. प ढे हिहटश सरिंारच्या 
म ंबई सेके्रटहरएटमध्ये त्यानंा नोिंरी लागली. वरच्या ्ेडमध्ये सेके्रटहरएटमध्ये नोिंरी हमळिारी 
अस्पृश्यवगीय ही पहहली व्यक्ती होय. त्यानंाही तेथे जाती व्यवस्थेिा अन्याय खूप सहन िंरावा लागला. या 
अन्यायातून समाजािी स टिंा िंरण्यािे जे समाजस धारिंािें प्रयत्न िालले होते, त्यातं डॉ. बाबासाहेबािें 
शास्त्रश ्ध  पायावर प्रयत्न िालू होते. स्वातंत्र्याच्या िळवळीिेही म. गाधंीम ळे खालच्या थरापयंत लोि 
पोहिले होते. यािंडे स हशहक्षत लोिं ओढले जात व जेवढी शक्य असेल तेवढी मदत िंरीत. सरिंारी 
नोिंरीतील व्यक्तींना ती मदत मागील दाराने िंरावी लागत असे. याम ळे या लोिंावंर िंाही बरे वाईट 
आळही येत असत. पि त्यािें हनवारि िंरिे त्यानंा शक्य होत नसे. 
 

बाबासाहेबानंी स रुवातीला आपल्या समाजाच्या शकै्षहििं आहि स्वच्छतेच्या रन्नतीवर भर हदला. 
त्याचं्यात स्वाहभमान जागृत िेंला. बहहष्ट्िृंत हहतिंारिी सभा स्थापून व बहहष्ट्िृंत भारत हे वतणमानपत्र 
िंाढून देवळे, पािोठे वगैरे सावणजहनिं हठिंािावर इतरापं्रमािे माि सिंीच्या ह्ासंाठी झगडण्यास 
अस्पृश्य समाजास रद्य क्त िेंले. १९२७ ला महाडला िवदारतळ्यािा सत्या्ह िेंला. त्या सत्या्हाबद्दल 
आपले मत स्पष्ट िंरताना डॉ. बाबासाहेबानंी म्हटले आहे िंी, “अस्पृश्य समाज हा सरिंार आहि अस्पृश्य 
वगण या दोन दलाचं्या तावडीत सापडलेला आहे. त्याला दोहोंपैिंी िंोित्यातरी एिंा दलावर मारा िंरिे 
शक्य आहे. दोन्ही दलावर एिंाि वेळी मारा िंरण्याइतिें बळ त्याचं्यात आज नाही, हे िंबलू िंरण्यास 
िंाही लाज वाटण्यािी जरुरी नाही. जेथे स्पृश्य जनता त्यािें मानवी ह् स्वख शीने व सलोख्याने देत 
नाही. तेथे ते हमळहवण्यािंहरता सरिंारशी तहनामा िंरिे हेि अस्पशृ्य लोिंाचं्या हहताच्या दृष्टीने 
शहािपिािे आहे असे आम्हास वाटते” यावूनन सरिंारच्या (हिहटश) िंायद्यािे रल्लंघन न िंरता 
बाबासाहेबानंी आपली माि सिंीच्या ह्ािंी िळवळ स ून िेंली. आहि म्हिून त्यावेळी स्वातंत्र्याच्या 
िळवळीला प्राधान्य देिाऱया लोिंानंी मात्र बाबासाहेबानंा शत्रिूा हमत्र ठरवनू त्यानंा स्वातंत्र्याचा शत्रू 
ठरणवले. अशा माि सिंीच्या ह्ाबद्दल सत्या्ह िेंल्यानंतर १९३० ला ते राऊंड टेबल िंॉन्र्रन्सला गेले. 
१९२४ ते १९२९ या िंाळात बाबासाहेबानंी अस्पशृ्यामध्ये हशक्षि व सामाहजिं समता याबाबत तीव्र जािीव 
रत्पन्न िेंली होती. वैहदिं व पौराहििंिंालापासूनच्या अस्पृश्यतेबद्दलिा आढावा घेऊन िहरत्रिंाराने 
कसहावलोिंनाच्या प्रिंरिातूंन अवािीन न्या. रानडे, ज्यो. र् ले, हव. रा. कशदे, हव. ना. िदंावरिंर वगैरे 
रच्चविीय लोिंाचं्या अस्पृश्यता हनवारिाच्या िंायािा आढावा पहहल्या दोन िहरत्र खंडात घेतलेला आहे. 
हे खंड अन क्रमे १९५२ ला बाबासाहेबाचं्या हयातीत व १९५८ ला त्याचं्या पहरहनवािानंतर प्रहस्ध  झाले. 
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१९३० मध्ये बाबासाहेब राऊंड टेबल िंॉन्र्रन्सला गेले. तेव्हापासून १९५६ सालापयंत 
अस्पृश्यानंा, धार्तमिं व राजिंीय स धारिेच्या लाटावंर नेऊन बसहवले; यािा साध्यंत इहतहास श्री. खैरमोडे 
यानंी हदलेला आहे. ते आपल्या िहरत्र खंड ३ याच्या शवेटी बाबासाहेबाचं्या हव्यी म्हितात िंी, 
“रपरहनर्तदष्ट अल्प िंाळातील िंायण पाहहल्यानंतर िंोिीही िंबूल िंरील िंी, अशा अल्प िंाळात अशी ही 
हवलक्षि समाजक्राहंत झालेली जगाच्या इहतहासातं पहहलीि होय! आहि ती घडवनू आििारे आंबेडिंर हे 
अहद्वतीय प रु्ोत्तम होत !!” 
 

अस्पृश्यानंा न्याय देिारी यंत्रिा म्हिजेि राज्यिंारभारािी अहधिंार सूते्र अस्पृश्याचं्या हाती 
असिे यािी मागिी. म्हिजेि भारतीय घटनेंत त्यािी तरतूद िंरण्यािी मागिी बाबासाहेबानंी िेंली. 
(वत णळ पहर्देत.) हा इहतहास श्री. खैरमोडे यानंी खंड ४ मध्ये “अस्पशृ्याचं्या राजिंीय ह्ािंा खहलता” 
यातं सम् हदलेला आहे. याि खंडात िंाँ्ेस व गाधंीजी याचं्यावर बाबासाहेबानंी “अस्पृश्यािें आरोप पत्र” 
सादर िेंले. नंतर त्याि हव्यावर बाबासाहेब “व्हॉट िंाँ्ेस ॲण्ड गाधंी हॅव डन टू अनटिेबल्स” हे प स्तिं 
हलहहले. हा वृत्तातं आला आहे. 
 

५ व्या खंडात सामाहजिं िळवळीच्या प्रगतीिा इहतहास प िे िंरारापयंत हदलेला आहे. यात 
हस्त्रयानंा न्याय हमळाला पाहहजे या प्रगत मतापयंत (खान पािदीिंरच्या हववाहाहनहमत्त हलहहलेला लेख) 
मजल गाठून आंतरजातीय हववाह झाले तरि जाती भेद नष्ट होतील असेही बाबासाहेबानंी आपले स्पष्ट मत 
हदल्यािे प रावे लेखिंाने हदलेले आहेत. 
 

या खंड ५ पयंतिे लेखन िहरत्रलेखिं श्री. खैरमोडे याचं्या हयातीत प्रहस्ध  झाले. ६ व्या खंडाला 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्िृंती मंडळािे अन दान हमळाले होते. व तो खंड छापखान्यातं छापावयासही 
हदलेला होता. हे खंड प्रहस्ध  िंरण्यासाठी एिं “डॉ. आंबेडिंर एज्य िेंशन सोसायटी” नावािी संस्था 
स्थापन झालेली होती. त्या संस्थेने िंऱहाडाला एिं वसहतगृह िालहवले होते. या खंडाच्या हवक्रीतून येिारे 
रत्पन्न त्या वसहतगृहाच्या खिाला देिगी म्हिून वापरण्यािी संमती िहरत्रिंाराने हदलेली होती. ६ व्या 
खंडािी िंाही प्रिंरिे छापून झाल्यावर हा छापखाना बदं पडला. अन दानािे सवण पैसे त्या “नवभारत 
कप्रकटग पे्रसला” हदलेले होते. म द्रि प्रत व हस्तहलहखत सारेि छापखान्यातं अडिंलेले होते. त्याति 
िहरत्रिंार श्री. िा.ं भ. तथा आबासाहेब खैरमोडे यािंा हृदयहविंाराने मृत्यू ओढवला. प्रिंाशिं मंडळाने 
म द्रि प्रत हमळहवण्यािी खूप खटपट िेंली पि सारे प्रयत्न व्यथण गेले. त्या मंडळािे सभासदही नंतर एिंत्र 
येऊ शिंले नाहीत. प्रा. न. र. र्ाटिंानंी ते प ढील लेखन प्रहस्ध  िंरा असा हनरोप अनेिं वळेा पाठहवला. 
परंत  हे िंाम अंगावर घेण्यास िंोिीि प ढािंार घेईना. प ढच्या १२ खंडापयंतच्या लेखनािी हजारो पाने 
होती. मी (द्वारिंाबाई खैरमोडे) नोिंरी िंरीत असल्याम ळे ते एवढे मोठे बाड रघडून पहाण्यािे, इिंडिी 
प्रिंरिे हतिंडे होण्याच्या भीतीम ळे, धैयण होत नव्हते. १९७७ मध्ये मी नोिंरीतून हनवृत्त झाले. घरच्या 
जबाबदारीतूनही थोडी रसंत हमळाली. तेव्हा मी माझ्या हनवृहत्तवतेन हमळहवण्याच्या खटपटीस लागले. 
आतापयंत घराजवळच्या शाळा व घर यापहलिंडे म ंबईिी मला र्ारशी माहहती नव्हती. हनवृहत्तवतेनाच्या 
खटपटीसाठी एज्य िेंशन हडपाटणमेंटला वळेोवळेी जाव े लागायिे. त्यािबरोबर महाराष्ट्र राज्य साहहत्य 
संस्िृंहत मंडळामध्येही जाऊन प ढील (्ंथाचं्या) खंडाचं्या प्रिंाशनासंबधंी हविारपूस िंून लागले. परंत  ६ 
व्या खंडािी हस्तहलहखत प्रत द र्तमळ झालेली होती. ती हमळहविे हे पहहले िंाम होते. त्यासाठी प्रा. नहलनी 
पहंडत यानंी मला पे्रसमध्ये व पे्रसच्या संबधंात महाराष्ट्र बिेँंच्या शाखातून हर्रण्यास मदत िेंली. त्या 
प्रतीिा िं ठेि पत्ता लागला नाही. तेव्हा हताशपिे घरी पडून राहहलेले ते हजारो पानािें बाड रघडण्यािा 
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धीर िेंला. त्यातं एिंा गठ्ठ्यात ६ व्या खंडािंी प्रस्तावना हलहहलेली आढळली. म्हिून त्यािी प्रिंरिे 
क्रमवार लावनू ठेवली. त्यावळेी मंडळािे अध्यक्ष डॉ. स रेंद्र बारकलगे होते. त्यानंा या लेखनािी हवशे्  
माहहती नव्हती. त्या मंडळाच्या बरािशा सभासदानंा त्या लेखनािी िागंलीि माहहती होती. हे खंड प्रहस्ध  
व्हायलाि पाहहजे असे मत त्यानंी डॉ. स रेंद्र बारकलगे यानंा हदले. याम ळे डॉ. स रेंद्र बारकलगे मला म्हिाले 
िंी, “हे ्ंथ आम्ही प्रहस्ध  िंरतो. त म्ही एिंाएिंा खंडािी म द्रि प्रत िंूनन मंडळािंडे द्या” हे त्यािें 
आश्वासन ऐिूंन रत्साहाने आम्ही त्या सहाव्या खंडािी म द्रि प्रत तयार िंूनन मंडळास हदली. त्यानंी ती 
लागलीि छापावयासही हदली. नंतर त्यािी प्रस्तावना हलहून िंाढतानंा लक्षातं आले िंी जो मजिूंर 
छापावयास (म ंबई बाहेर) हदलेला आहे, तो १९४७ मध्ये नेमलेल्या भारतीय घटनेसंबधंी आहे. व ६ व्या 
खंडािी प्रस्तावना १९३५ च्या धमषांततराच्या घो्िेसंबधंीच्या इहतहासािी आहे. तसे मंडळास मी िंळहवले व 
तो खंड लेखिंाच्या मृत्यनंूतरिा प्रथमि प्रिंाहशत झालेला खंड १९४५ ते १९५० साल पयंतच्या 
बाबासाहेबाचं्या िंायािा इहतहासािा आहे. या ८ व्या खंडात म द्रिािे अनेिं दो् राहहले आहेत. िंारि 
यािी प्र रे् दाखहवली गेलीि नाहीत. नंतर ६ व ७ िे खंड १९३५ ते १९३८ पयंतच्या बाबासाहेबाचं्या िंायािा 
आढावा घेिारे एिंहत्रत असे मंडळाने प्रहस्ध  िेंले. आता आम्हालाही ही प्रिंरिे ज ळवण्यािा सराव 
झालेला होता. हेही प स्तिं मंडळाने म ंबईबाहेर सागंलीच्या छापखान्यात छापावयास हदले. यािी म हद्रते 
तपासावयास मी, श्रीमती मालतीबाई हिंलोस्िंरानंा मंडळाच्या वतीने हवनंती िेंली. प्रा. मालतीबाईंनी 
आपल्या सहिंाऱयािंंडून हे िंाम िंरवनू घेऊन आम्हालंा रपिृंत िेंले. या खंडात १९३६ ते १९३८ 
अखेरपयंतिा बाबासाहेबाचं्या िंायािा आढाव घेतला आहे. ९ वा खंड १९३९ पासून १९४५ पयंतिा आहे. 
यात द सऱया महाय ्ध ाच्या िंाळात बाबासाहेब व्हॉयसरॉयच्या मंहत्रमंडळात मजूर मंत्री होते. लोिंशाहीसाठी 
लढिाऱया हिहटशानंा त्याचं्या साम्राज्याखालील देशानंी मदत िंरिे रहित होते हे जािून बाबासाहेबानंी 
य ्ध साम ्ी बनहवण्यािे िंारखान्यातिंाम हशिंण्याबरोबर वतेन हमळहवण्यास व तरुिानंा सैन्य भरतीस 
मदत िेंली. िंामगार व मालिं या दोघाचं्या हहतासाठी िागंले िंायदे िंरवनू घेतले. 
 

खंड ८ वा, १९४७ पासून १९५२ पयंतच्या भारताला स्वातंत्र्य हमळाल्यानंतरच्या िंालखंडािा आहे. 
बाबासाहेबानंी भारतािी घटना तयार िंरण्यािा इहतहास व घटनेवरील बाबासाहेबानंी िेंलेली भा्िे या 
खंडात आलेली आहेत. बाबासाहेबािंी प्रिृंती बरी नसतानाही कहदू िंोड हबलािी महत्त्वािी िंामहगरी 
बाबासाहेबानंी पार पाडली. परंत  िंाँ्ेसच्या सनातनी कहदू सभासदानंा डॉ. आंबेडिंरानंी–श द्राने–धमण 
संहहतेत ढवळाढवळ िंरिे अप्रशस्त वाटून ते हबल पास िंरवनू घेण्यािे आश्वासन हदलेल्या नेहून 
सरिंारने माघार घेतली. नेहून सरिंारिे परराष्ट्रीय धोरिही बाबासाहेबानंा पसंत पडत नव्हते व मंत्री 
म्हिून त्यािंा हविार न घेता खादीच्या पडद्या आडून योजना आखल्या जात होत्या आहि मंहत्रमंडळ र्क्त 
नामधारी होते; ही गोष्ट डॉ. आंबेडिंरानंा पटत नव्हती. म्हिून त्यानंी मंत्री पदािा राजीनामा हदला. हा सवण 
साद्यतं इहतहास िहरत्रिंाराने या खंडात ्ंहथत िेंला आहे. 
खंड ९ वा १९३९ ते १९४५ (अशी माहहती आलेली आहे). 
 

१० व्या खंडात १९५१ ते १९५२ च्या लोिंसभेच्या हनवडि िंीत िंाँ्ेसने व इतर पक्षानंी डॉ. 
आंबेडिंरानंा हनवडून येऊ न देण्यािी िंशी खेळी खेळली व ज्यांनी भारतािी घटना तयार िेंली, त्याचं्याि 
तोंडाने ती घटना जाळण्यािी भा्ा िंाढण्याइतिें िीड आििारे वतणन िेंले. या साऱया घटनािंा 
बाबासाहेबाचं्या प्रिृंतीवर पहरिाम होत होता व हदवसेंहदवस त्यािंी प्रिृंती ढासळत िालली होती. १९३५ 
साली बाबासाहेबािंी प्रथम पत्नी सौ. रमाबाई तथा आईसाहेब आंबेडिंर यािें हनधन झाले. तेव्हापासून 
बाबासाहेबानंी हवध रावस्थेत, समाजिंारिात व राजिंारिात १९४७ सालापयंत स्वतःला ग रर्टून घेऊन 
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आपल्या प्रिृंतीिंडे त्यानंी लक्ष हदले नाही. स्वातंत्र्यानंतर िंामाच्या व्यापाम ळे हदवसेंहदवस त्यािंी प्रिृंती 
जास्ति ढासळत िालली होती. त्यािी िंाळजी घेण्यासाठी त्यानंी लक्ष्मी िंबीर याचं्याशी लग्न िेंले. त्या 
सौ. सहवता आंबेडिंरानंी त्यािंी िंाही हदवस िंाळजी घेतली प प ढे बाबासाहेबानंा त्याचं्या अन यायापंासून 
अलग िंूनन एिंािंी पाडले. वािन व लेखनावर बाबासाहेबानंी आता जास्त भर हदला व महत्त्वाच्या 
हव्यावंर वािन-लेखन स ून ठेवले. ही माहहती यात आलेली आहे. 
 

खंड ११ वा, यात १९५२ ते १९५४ या िंालखंडातील बाबासाहेबाचं्या िंायािा श्री. खैरमोडे यानंी 
आढावा घेतला आहे. या िंाळातील भारताच्या पहहल्या पालणमेंटमध्ये बाबासाहेबानंा राज्यसभेवर हनवडून 
हदले. राज्यसभेमध्ये आंध्र प्रदेशाच्या हनर्तमतीिे वेळी िंाँ्ेस सरिंारच्या धरसोडीच्या धोरिावर व स संगत 
हविाराचं्या अभावावर त्यानंी टीिंा िेंली. अस्पृश्यतेच्या ग न्याच्या िंायद्याच्या पळवाटा दाखवनू देऊन 
िंायदा नीट राबवावा लागतो यावर भर हदला. या िंालाति १ ली घटना द रुस्ती िंरावी लागली. म्हिून 
घटना हिंतीही िागंली असली तरी ती राबहविारे िागंले असले तरि हतिा र्ायदा होतो, हे त्यानंा 
सरिंारला सागंाव ेलागले. “शडे् ल्ड िंास्टस् व शडे् ल्ड राईब्ज” वरिा पहहला हरपोटण बाबासाहेबाचं्या 
दबावाने प ढे आला. 
 

हा, खंड १२ वा, या खंडात, १९५५ ते ६ हडसेंबर १९५६, बाबासाहेबाचं्या पहरहनवािापयंतच्या 
िंायािा आढावा व नंतर जागहतिं श्र्ध ाजंलीिे िंाही रतारे देण्यात आलेले आहेत. 
 

या िंालात राज्यसभेत महत्त्वाच्या हव्यावंर बाबासाहेबािें सवषांतगीि हविारािंी भा्िे होत असत. 
नेहून सरिंारच्या परराष्ट्रीय धोरिावरही ते आपली अभ्यासपूिण टीिंाहटप्पिी िंरत असत. त्यािें “िंालण  
माक्सण व ब ्ध ” या ्ंथािे लेखन िालू होते त्याि प्रमािे “ब ्ध  ॲण्ड हहज धम्म” यािेही लेखन पूिण िंूनन ते 
त्याच्या प्रहस्ध ीच्या प्रयत्नात होते. ६ हडसेंबरला हा ्ंथ छापावयास देण्यासाठी संपूिण तयार ठेवलेला 
होता. 
 

१४ ऑक्टोबर १९५६ ला दसऱयाला नागपूर येथे बाबासाहेबानंी वयोवृ्ध  पूज्य हभ्ू महास्थवीर 
िदं्रमिी याचं्या हस्ते बौ्ध  धमािा स्वीिंार िेंला. नंतर पाि लाख अन यायानंा, साध्या प्ध तीने िंोित्याही 
हवधीिे अवडंबर न िंरता बौ्ध  धमािी हदक्षा हदली होती. १९५० साली त्यानंी स्थापन िेंलेल्या “भारतीय 
बौ्ध  जनसंघ” या संस्थेिे “भारतीय बौ्ध  महासभा” असे नामातंर िेंले. त्या महासभेतरे्ि हा दीक्षा 
समारंभ नागपूरिंरानंी पार पाडला. बाबासाहेबानंी त्यावळेी एिंवीस प्रहतज्ञा घेतल्या. त्यापंैिंी “बौ्ध  धमण 
हा जगातील सद धमण आहे यािी मला खात्री पटलेली आहे. तो स्वीिंारल्याने माझा नवा जन्म होत आहे.” 
ही एिं प्रहतज्ञा होय. त्यावळेी प्रत्येिंाने आहि एिंातरी व्यक्तीला बौ्ध  दीक्षा द्यावी, असे त्यानंी आपल्या 
नंतरच्या भा्िात जनतेस आवाहन िेंले. त्यािप्रमािे धमणप्रिारिं हवद्वान असावते, धमािी हशिंवि सतत 
लोिंाचं्या िंानावर पडेल अशी हशस्तब्ध  योजना हवी, असेही ते म्हिाले. पूवेिंडील जगतात बौ्ध  धमािा 
प्रसार झालेला असला तरी आजच्या घटिेंला तरुि पीढीच्या मनावर माक्सणवादाचं्या हविारािंा पगडा 
आहे. माक्सणिे आर्तथिं धोरि योग्यि आहे. मात्र रक्तरंहजत क्रातंीने बदल घडवनू तो हिरिंाल हटिंिारा 
नाही. ब ्ध ाच्या प्रज्ञा व िंरुिा या हशिंवि िंीनेि जगाला शांतता लाभेल! असे त्यानंी साहंगतले. नव 
बौ्ध ानंा ब ्ध ािी हशिंवि बव्हंशी-िंटाक्षाने पाळून भारतात नष्ट झालेल्या बौ्ध  धमािा नावलौहिंिं व प्रसार 
वाढहवण्यािे आवाहन िेंले. “त म्ही कहदू धमण िंा सोडता” हा प्रश्न एिंा वाताहराने त्याचं्या एिंा 
स ूनवातीच्या म लाखतीमध्ये हविारला होता. त्यावर बाबासाहेब हिडून म्हिाले, “त म्ही स्वतःलाि हा प्रश्न 
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िंा हविारीत नाही?” आपल्या सवलती जातील म्हिून अस्पृश्याचं्या मनात िलहबिल स ून झाली होती. 
तेव्हा बाबासाहेब म्हिाले, “सवलतीसाठी त म्ही अस्पृश्य म्हिून कहदू धमात राहू निंा. त्यातून बाहेर 
पडल्यासि त मिी त म्ही रन्नती िंूनन घ्याल.” असे त्यानंी आपल्या अन यायानंा साहंगतले. मी राजिंारि 
सोडिार नाही. “समाजात हविारक्रातंी झाली तरि आिार क्रातंी होते” असेही ते म्हिाले. त्याचं्याबरोबर 
न्या. हनयोगी, हप्र. हिटिीस, श्री. ए. आर. िं लिंिी, श्री. िंबीर इत्यादी रच्चविीय लोिंानंीही बौ्ध  
धमािी दीक्षा घेतली. राजिंारिात इतर लोिंािें सहाय्य हव.े जातीयवादी स्वतंत्र पक्ष नसावते. सवषांतिा 
समावशे तत्त्वहनष्ठेन सार होऊन पक्ष बनावा म्हिून त्यानंी ‘णरर्ब्ललकन’पक्ष िंाढण्यािे ठरवनू त्यािी घटना 
तयार िेंली होती. स्वातंत्र्य, समता व बधं त्व हा त्यािा पाया राहील. अशा तऱहेिी सवणसमावेशिं अशी 
घटना असलेला असा हा पक्ष राहील अशी त्यािंी ही योजना होती. 
 

प्रिहलत बौ्ध  धर्तमय देश हसलोन, िह्मदेश, नेपाळ वगैरे देशानंा त्यानंी भेटी देऊन त्याचं्या 
आिारहविारािंी पाहािी िंूनन िंशा तऱहेने धमणप्रिार व प्रसार िंरावा यािी ते योजना िंरत होते. तरुि 
मानसावर माक्सणवादािा जो पगडा बसत िालला आहे तो िंमी होऊन त्यात मानवतेच्या समान ह्ाचं्या 
संबहंधत प्रज्ञा व िंरुिेम ळे नैहतिं पहरवतणन घडवनू आििारा, हिरिंाल हटिंिारा बौ्ध धमण, यािा प्रसार 
व्हावा व जगात शातंता नादंावी अशाआशयािे अत्यंत हवद्वत्तापूिण असे नेपाळ येथील िंाठमाडूंला जागहतिं 
बौ्ध  पहर्देत त्यानंी भा्ि िेंले. तेथे जमलेल्या श्रोतृवगाने त्यािंा “नव ब ्ध ” म्हिून जयजयिंार िेंला. 
 

जैन धमण व बौ्ध  धमािे एिंत्रीिंरि व्हावे अशा तऱहेिी जैनम नींनी त्याचं्यािंडे ििािंूनन त्यावर 
त्यानंी, बाबासाहेबानंा आपले ६ हडसेंबर १९६५ रोजी हविार प्रगट िंरण्यािे आमंत्रि हदले परंत  त्या ६ 
हडसेंबर १९५६च्या सिंाळीि त्यािें पहरहनवाि झाल्याने बौ्ध  व जैनधमाच्या एिंीिंरिािे हविार स्तब्ध 
झाले!! 
 

मृत्यनंूतर व्यक्तीिे र्क्त ग िि आठवतात. हे जरी खरे असले तरी बाबासाहेबाचं्या 
व्यस्क्तमत्वाबद्दल हवद्वतेबद्दल मौन पाळिाऱया पहंडत नेहूंनसारख्या व्यक्तींनी बाबासाहेबाचं्या अनेिं ग िािंा 
व व्यस्क्तमत्वािा मनःपूत गौरव िंूनन श्र्ध ाजंली वाहीली. 
 

या सवण ऐहतहाहसिं घटनािें प राव्याहनशी विणन श्री. िा.ं भ. तथा आबासाहेब खैरमोडे यानंी या 
खंडात िेंले आहे. 
 

अशारीतीने बाबासाहेबािें िहरत्र हलहहण्यािा आपला १९२३ साली िेंलेला संिंल्प त्यानंी आपल्या 
मृत्यपूूवी म्हिजे १९७१ मध्ये पूिण िेंलेला आहे. 
 

िहरत्र लेखिंाच्या हयातीत ५ खंड प्रहस्ध  झाले होते. प ढिे १२ खंडापयंतच्या लेखनािे संपादन 
िंूनन मी, १९८१ ला म्हिजे िहरत्र लेखिंाच्या १८ नोव्हेंबर १९७१ मृत्यनंूतर दहा व्षांतनी स ूनवात िंूनन 
या १९९१ साली ते िंाम पूिण िंरीत आहे. 
 

िहरत्र लेखिंाने आपल्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे िंी, “हे सारे खंड प्रहस्ध  झाल्यावरि मला 
समाधान लाभेल” त्याचं्या हयातीत ते होऊ शिंले नाही परंत  मी हे रवणहरत िंाम माझे िंतणव्य म्हिून पूिण 
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िेंले आहे. ्ंथ प्रहस्ध  िंरण्यािे जोखमीिे िंाम म. रा. सा. सं. मंडळाने अंगावर घेऊन व्यक्तीशः मला व 
वाििंानंा रपिृंत िेंले आहे. 
 

या िहरत्र ्ंथािा १ ला खंड १९५२ ला अते्र कप्रकटग पे्रस मधून हनघाला. त्यावळेेपासून “सामाहजिं 
िळवळीिा इहतहास व डॉ. आंबेडिंरािें िंायण” यािें यथायोग्य विणन िंरिारे लेखन म्हिून, सवणश्री प्रा. न. 
र. र्ाटिं, दत्तो वामन पोतदार, तिंण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी, श्री. भाऊसाहेब नेवाळिंर, डॉ. स रेंद्र 
बारकलगे, डॉ. यशवतं मनोहर, प्रा. य. दी. र्डिें इत्यादी मान्यवरानंी त्यास प्रहस्ध  िंरण्याच्या िंामी 
प्रोत्साहन हदले व हे िंाम पूिणत्वास नेण्यास मदत िेंली. 
 

बाबासाहेबािंा जन्म १८९१ सालिा. त्याचं्या िंायािा आढावा घेिारे लेखन १९२३ पासून १९७१ 
पयंत श्री. िा.ं भ. खैरमोडे यानंी पूिण िेंले. मात्र हे सम् िहरत्र खंड प्रहस्ध  होऊन प्रिंाशात यायला १९९१ 
साल म्हिजे बाबासाहेबाचं्या जन्म शताब्दीिे व्ण रजाडले. सूयणप्रिंाशाचं्या हिंरिांिा, झरोक्यातूंन िंा 
होईना पि त्यािंा प्रिंाश पसरतोि? बाबासाहेबाचं्या प्रखर ब ह्ध मते्तच्या प्रिंाशाने भारतीय जनतेच्या 
मनातंील अंधःिंार दूर िंरण्यािाअिाट प्रयत्न िेंलेला आहे. त्याच्या रजेिा रपयोग व्हावा म्हिून श्री. 
खैरमोडे याचं्या सारख्यानी आपले सवणस्वपिाला लावनू लेखन िंायण िेंले आहे. ते िंायण तडीस नेण्यास 
माझाही हातभार लागला म्हिून मी स्वतःला धन्य समजते आहि माझी त्याचं्याबद्दलिी िृंतज्ञता व्यक्त 
िंरते. 
 

आतापावतेो प्रहस्ध  झालेल्या िहरत्रखंडातून ज्यानंी ज्यानंी या िंामी म द्रि प्रती तयार िंरण्यास 
आहि इतर बाबतींत अमोल मदत िेंली त्यािें स्थल मयादेम ळे नामहनदेश िंरिे अशक्य असल्याम ळे मी 
सवषांतिे एिंहत्रत शतशः आभार मानते. 
 

साहहत्य संस्िृंती मंडळािे सध्यािे माननीय अध्यक्ष प्रा. य. हद. र्डिें, सहिव श्री. प.ं रा. पाटील व 
त्याचं्या िंायालयातील िंमणिारी वगण यािें हे िंाम पूिण िंरण्यास मोलािे सहाय्य हमळाले आहे. त्याबद्दल मी 
स्वतः व डॉ. आंबेडिंराचं्या िंायािा आढावा घेिारा वाििं वगण व िहाते हे सदैव ऋिी राहतील. 
 

हा बारावा खंड सा. सं. मंडळाने शासिंीय म द्रिालयािंडे हदला. तेथील अहधिंारी श्री. प्र. श.ं 
मोरे व त्यािें सहाय्यिं िंमणिारी वगाने, वळेेवर स बिं छपाईहनशी वाििंासं सादर िेंला याबद्दल मी या 
सवषांतिे आभार मानते. 
 
 संपाहदिंा, 
  
 द्वारकाबाई खैरमोडे (गायकवाड). 
१४७-अ, कहद  िंॉलनी, दादर  
म ंबई, हदनािंं १० जानेवारी १९९१.  

☐ ☐ ☐ 
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चणरत्रकार श्री. चां.भ. खैरमोडे याचें मनोगत 
 

¹“जॉजण बनाड शॉच्या ¹इं्ज लोिंाचं्या स्वभावाबद्दलच्या र्ध ारािंा आधार घेऊन (हे विणन) 
थोड्ाबह त प्रमािात कहद समाजातील श्रेष्ठ विीयानंाही लागू िंरता येतील, िंारि धार्तमिं स धारिानंा ते 
हवरोध िंरतात, ते समाजातील ईश्वर हनर्तमत िात बणण्यािे रक्षि िंरण्यासाठी (ह्ासंाठी) भाडंिाऱया 
दहलत प ढाऱयानंा हवरोध िंरतात ते राष्ट्रािी अभगंता स रहक्षत ठेवण्यासाठी, आहि दहलत वगषांतना ते 
परोपरीने छळतात, ते स्वतःच्या वगािी ही छळण्यािी मक्तेदारी भतूिंाळावूनन प ढे भहवष्ट्यिंाळात िालू 
राहावी म्हिून. 
 

बाबासाहेबानंा या पहरस्स्थतीिे िंटू अन भव (त्याचं्या शवेटच्या क्षिापयंत) आले. त्यािे ऐहतहाहसिं 
हित्र वाििंानंा यथायोग्य स्वूनपात पहावयास हमळावे म्हिून “इहतहासात ज्या घटना घडल्या आहि ते 
घडहविाऱयानंी जे हविार माडंले ते जशाच्या तसे लोिंासंमोर ठेविे हे इहतहासािे िंतणव्य आहे. त्यािंी 
सहमक्षा िंूनन त्या त्या वाििंाचं्या िंलावर व ब ्ध ीवर सोपवावे— 
 

(It is the true office of history to represent the events themselves together with the 
councels and to leave the observations and conclusions there upon to the liberty and faculty 
of every man’s judgement) 
 
हे लॉडण बेिंनिे विन डोळ्यासमोर ठेऊन मी या व प ढील खंडात माहहती हदली आहे.” 
 

²“घरादारावर, संसारावर आहि स ख-द ःखावर (स्वतःच्या) त ळशीपत्र ठेऊन सतत हवद्याभ्यास, 
संशोधन, मनन व लेखन िंरिारी, िेंवळ हवशाल ब ्ध ीिी प्रब ्ध  व्यक्ती म्हिून, अगर सामाहजिं क्रातंीिा 
तत्त्ववते्ता व र्ध ता म्हिून अथवा पददहलताचं्या अंतःिंरिात माि सिंीिा रटरटिारा लाव्हा रत्पन्न 
िंरिारा धार्तमिं द्रष्टा म्हिून, ज्यानंा या (महामानव) बाबासाहेबाचं्या िहरत्रािा अभ्यास िंरण्यािी अगर 
त्यावर ्ंथ हलहहण्यािी इच्छा होईल, त्यानंा या सवण िहरत्र खंडातून भरपूर माहहती हमळेल व इतर माहहती 
हमळहवण्यािे मागण सापडतील. माझ्यानंतर जे लेखिं या के्षत्रात रतरतील त्यानंा हे खंड रपय क्त ठरतील; 
यािे समाधान मला बािंीिे रवणहरत खंड प्रहस्ध  होतील तेव्हाि होईल. गेल्या हिंत्येिं व्षांतच्या पहरश्रमािे 
र्ळ िंाय ते एवढेि माझ्या हाती लागेल ?” 
 

(िहरत्र खंड ५ प्रस्ताहविं). 
☐ ☐ ☐ 

  



 अनुक्रमणिका 

प्रा. न. र. फाटक यांचे र्त्र 
 
 नवी भटवाडी, क्रॉसलेन, म ंबई-४ 
 ता. ८–५–१९६५ शहनवार. 
 

श्री. िागंदेव भवानराव खैरमोडे याचं्या एिंसष्टीच्या समारंभािा अध्यक्ष म्हिून आपल्या 
सत्िंारसहमतीने िेंलेल्या पािारिाबद्दल मी माझे आभार प्रथम मनःपूवणिं व्यक्त िंरतो. 
 

हल्लीच्या जीवन िंलहात एखाद्याला साठाव ेव्ण संपून एिंसष्टाव्या व्ात दाखल होण्यािा योग 
लाभावा ही खरोखरीि अहभनंदन िंरण्यासारखी घटना असून त्यािंा जाहीर सत्िंार साजरा िंरिे हे एिं 
समाजािे िंतणव्य आहे. त्यातल्या त्यात श्री. खैरमोडे हे ज्या महाराष्ट्रीय समाजहवभागात जन्मले; त्या 
समाजािी आजतागायतिी द ःस्स्थती हविारात घेतल्यास ते तर एिंसष्टी हनहमत्त जास्ति अहभनंदनीय 
ठरतात. श्री. खैरमोडे यानंी हशक्षि घेतले; हनवाहािा व्यवसाय िेंला, समाजािा प्रत्येिं घटिं हेि िंरतो. 
परंत  त्यानंी डॉ. भीमराव रामजी आंबेडिंर यािें हवस्तीिण िहरत्र हलहहण्यािे िंाम हाती घेतले हा त्याचं्या 
आय ष्ट्यातील महत्त्वािा भाग आहे व त्याच्या योगाने श्री. खैरमोडे यािें नाव महाराष्ट्रात हिरस्मरिीय होऊन 
राहील. त्यानी हलहहलेले िहरत्र हे िेंवळ आंबेडिंर या एिंा व्यक्तीिे िहरत्र नसून अहखल महाराष्ट्राच्या 
अवािीन इहतहासािे एिं नव े अंग स्पष्टपिे जनतेच्या हनदशणनास आििारे ते एिं महत्िंायण आहे. या 
िहरत्र्ंथािे प्रहस्ध  झालेले खंड जो िंोिी आस्थेने दृष्टीखाली घालील त्याला श्री. खैरमोडे याचं्या 
क्लेशिंारिं पहरश्रमािी सहज िंल्पना िंरता येईल. त्यात आलेला पत्रव्यवहार हा िंालातंराने 
महाराष्ट्रातील सामाहजिं समतेच्या इहतहासािे बह मोल साधन समजले जाईल. िहरत्रासाठी जवळिा 
पत्रव्यवहार जतन िंरिे आहि इतरािंा हमळहविे हे िंाम सोपे नाही. र्ार हजिंरीिे-सहनशीलतेिे सत्व 
पहािारे असते. ते िंाम शक्य तेवढे जास्तीतजास्त श्री. खैरमोडे यानंी पार पाडलेले आहे. त्याचं्या िहरत्र 
लेखनाने मराठी िहरत्र साहहत्यातं रत्तम प्रिंारिी भर पडेल यात संशय नाही. 
 

श्री. खैरमोडे याचं्या लेखनिंायािंडे पाहहले म्हिजे संधी हमळाल्यास जो समाज अस्पृश्यतेच्या 
हशके्षने हजारो व् े इतर समाजापासून दूर पडला होता, ज्याला हवदे्यपासून सक्तीने दूर ठेवले होते त्या 
समाजातील व्यस्क्त िंाय िंून शिंतात, यािें डोळ्यात भरण्याजोगे रदाहरि श्री. खैरमोडे यानंी हनमाि 
िेंल्याबद्दल शिंंा राहात नाही. राजिंीय ग लामहगरीहून शिेंडोपरीने द धणर असलेल्या सामाहजिं 
ग लामहगरीने सडत, हपित असलेला देशबाधंवािा समूह आता िं ठे थोडासा त्या भयंिंर ग लामहगरीच्या 
िंाटेरी बधंनातून स टण्याच्या पथंास लागला आहे. ही स टिंा हनरथणिं नाही. अशी स टिंा देशाच्या एिंंदर 
रत्िं्ाला हातभार लावील या भहवतव्यािे एिं प्रसाद हिन्ह म्हिजे श्री. खैरमोडे यािें लेखन. त्यािंी 
एिंसष्टी गौरवपूवणिं साजरी िंरिारे जे तरुि होतिंून असतील त्यानंी श्री. खैरमोडे यािंा हिंत्ता 
हगरहवण्यािा संिंल्प या प्रसंगी िंरावा. येथे हिंत्ता म्हटले तो र्क्त लेखनािा नव्हे. सवण प्रिंारच्या 
लोिंोपयोगी िंायािा हिंत्ता असा या शब्दात अंतभाव आहे. ज्यािा जो हव्य असेल त्याने त्या हव्यािी 
हस्ध ी हमळवनू हतिा लाभ सामान्य जनतेस देण्यािे ध्येय बाळगाव ेहा येथे हिंत्ता हगरहविे या शब्दािंा अथण 
आहे. श्री. खैरमोडे यानंी लेखिीच्या द्वारे लोिंसेवािालहवली आहे. हवद्याथी किंवा हवद्या संपन्नानी हनराळे 
साधन हाती घ्याव.े पि आपल्यावर समाजािे ऋि आहे व ते सामाहजिं हहताच्या रद्योगाने रे्डले पाहहजे 
हे श्री. खैंरमोडे याचं्या िंामहगरीिे तात्पयण आहे. मी श्री. खैरमोडे यानंा आशीवाद देतो िंी, त्यानंा रदंड 
आय ष्ट्य लाभावे, ते आय ष्ट्य स खािे, हनरोगी आहि िंायणक्षम असाव.े त्याचं्या हातून सदैव लोिंसेवा होत 
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राहावी, आशीवाद हदला, याबरोबरि एिं लहानशी सूिना िंरावीशी वाटते िंी, आशीवाद रते्तजन देतो, 
पि िंायािे सार्ल्य हे ज्याचं्या त्याचं्या श्रमावर अवलंबून असते हे हवसून नये. 
 

मला रपस्स्थत राहिे शक्य नाही म्हिून हा लेखनप्रपिं िेंला आहे. “जेथे धमण तेथे जय” या 
न्यायाने जेथे ग िगौरव तेथे मी शरीराने नसलो तरी मनाने रपस्स्थत आहे असे समजावे, सत्िंार सहमतीने 
म ंबई मराठी साहहत्य संघाच्या सहिंायािी अपेक्षा धरली ती या आशीवादाने पूिण िंरावी अशीही एिं या 
आशीवादामागे भावना आहे. 
 

िंळावे, 
 

आर्ला णहताकांक्ी 
 

न. र. फाटक. 
 
 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकरि १ लें  
 

काहंी घटना 
 

आंतरराष्ट्रीय राजिंारिातं भारताने अहलप्तपिािे धोरि स्वीिंारले हे भारताला पहरिामी 
धोिंादायिं ठरेल, असे मत वळेोवेळी प्रगट िंूनन बाबासाहेबानंी सत्ताूनढ पक्षाच्या परराष्ट्रधोरिावर 
िंडिं टीिंा िेंली होती. िंम्य हनस्ट आहि िंम्य हनस्टेतर असे जगातंील सवण देशािे दोन गट हनमाि 
झालेले आहेत; आहि या गटापंैिंी हबगर िंम्य हनस्ट गटातं भारताने सामील व्हाव े हे त्याला सवणस्वी 
हहतावह होईल, असे बाबासाहेबानंी वेळोवळेी मत प्रदर्तशत िेंले होते. िीनिे पतंप्रधान श्री. िाऊ-एन-लाय 
हे भारतात आले तेव्हा ं त्यािंा आदर सत्िंार र्ार मोया प्रमािातं भारत सरिंारने िेंला, तेव्हा ं ‘कहदी-
िीनी’ भाई-भाई या आरोळ्यानंी भारतातील वातावरि भूनन गेले होते. त्यावळेी बाबासाहेबानंी राज्यिंते व 
इतर हविारी राष्ट्रहहतवादी याचं्याप ढें असे हविार प्रदर्तशत िेंले िंी, हे ‘भाई-भाई पिािे’ ढोंग जगाला 
लौिंरि हदसून येईल. बाबासाहेबाचं्या या दूरदशी सडेतोड, सत्य पि हनर्तभड हविार प्रदशणनाने राज्यिंते व 
इतर लोिंही त्याचं्यावर जळर्ळू लागले. जेव्हा ‘कहदी-हिनी भाई’ च्या आरोळ्या भारतात गजणत होत्या 
त्याच्या अगोदरपासूनि िीन भारतावर आक्रमि िंरण्याच्या योजना आखत होता एव्हढेि नव्हे तर या 
आरोळ्या िालू असतानाि िीनने भारतावरील आक्रमि स ून िेंलेले होते; हे खालील माहहतीवूनन हदसून 
येईल. 
 

िीन, भारताला बंध  म्हित असतानंाि तो त्या बंधूिा हवश्वासघात िंरीत होता, ही वस्त स्स्थती 
भारतीय राज्यिंत्यषांतना माहीत नसावी. ती माहीत असली तरी ती जनतेसमोर न माडंता लपवनू ठेऊन 
राज्यिंते त्या हवश्वासघातावर प ढे सारवासारव िंरता येईल म्हिून त्या हवश्वासघाताला महत्त्व देत नव्हते. 
िंसेही असले तरी राज्यिंते िीनच्या र्सव्या बधूंपाशात पूिणपिे अडिंले होते हे हित्र बाबासाहेबानंा स्पष्ट 
हदसले होते. या म द्यावर भरपूर माहहती गोळा िंूनन सवण सत्य पहरस्स्थती जनतेसमोर आहि इतर 
देशासंमोर माडंण्यािे हविार बाबासाहेबािें मनातं १९५५ च्या स ूनवातीपासून घोळत होते. तेव्हा ं त्यानंी 
अनेिं संबहंधत व्यक्तींना पते्र हलहहली. पि िंोिी त्यानंा माहहती प रहवली नाही. बाबासाहेबानंी श्री. एन. 
आर. हपलाई, आय.सी.एस्., सेके्रटरी जनरल, एक्स्टनणल अरे्असण, न्य ूहदल्ली, यानंा ९ हडसेंबर १९५५ ला 
पत्र हलहहले होते. पिंशील या महान तत्त्वाच्या ब रख्याखाली आपले राज्यिंते ब ल्गानीन, क्र िेंव्ह, सौदी 
अरेहबयािें राजे, आहि िीनिे म ख्य प्रधान िाऊ-एन-लाय या िार व्यक्तींच्या आदरसत्िंारासाठी एवढा 
गाजावाजा व पैसा खिण िंरीत आहेत, त्यातून िंाय हनष्ट्पन्न होिार आहे? यासंबंधी मला हविार िंूनन 
िंाहंी सत्य जगाप ढे ठेवायिे आहे. तरी या पंिशीलज्ञ िार परदेशी पाह ण्याचं्याबद्दल सवण ज्ञात माहहती त म्ही 
मला िंळवा अशी हवनंतीबाबासाहेबानंी श्री. हपलाई यानंा िेंली होती पि त्यानंी तशी माहहती बाबासाहेबानंा 
पाठहवली नाही. बाबासाहेबािें सदर पत्र येिे प्रमािे :– 
 

Camp : Milind Mahavidyalaya 
Nag Sen Van, 

Aurangabad (Deccan), 
9th December 1955. 
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My dear Pillai, 
 

I have been separated from you for a long number of years. You have not cared either 
to contact me or to make any enquiry about me. I take it that it is so because you are 
practically living in the other Zone, i.e. the Russian and the Chinese Zone. I am of course an 
old fashioned man and I live in the democratic world to which I am acquaint and familiar. I 
thought that any attempt on my part to make contact with you might be misunderstood but 
circumstances have forced me to address this little letter to you, and I hope that you will not 
disrespect it. Being a Buddhist I am quite acquainted with the Panchshil but I have now been 
hearing a great deal from the mouths of Bulganin, Krushchev and the King of Saudi Arabia 
about their knowledge also of Panchshil. Being a man of very limited intelligence, I have never 
been able to catch what sort of a Panchshil, Bulganin, Krushchev and the King of Saudi 
Arabia observe. I remember to have read Mr. Chou-En-Lai, the Prime Minister of China also 
to give an utterance to Panchshil when he came to India to meet our Prime Minister. I am very 
anxious to collect the text of the Panchshil to which these four notabilities in the world are 
referring to. You must be the custodian all news in the word especially about foreign countries 
and I thought that you were the proper source to whom I send this letter. 
 

I have not been very well for some time but I am recovering slowly. If your letter is 
addressed to my present address as above it will reach me alright. 
 

With kindest regards to my Foreign Friend and his wife. 
 
 Yours sincerely, 
 (Signed) B. R. AMBEDKAR. 
 
Shri. N. R. Pillai, 
I.C.S., 
Secretary General, 
External Affairs, 
Government of India, 
NEW DELHI. 
 

१४ एहप्रल १९४८ ते ५ हडसेंबर १९५६ या जवळजवळ पाऊिे नऊ व्षांतच्या िंाळात बाबासाहेबािें 
हद्वतीय वैवाहहिं जीवन व्यतीत झाले. शारदा तथा-सहवता तथा माईसाहेब या डॉ. मालवििंर 
याचं्याबरोबर पॅ्रक्टीस िंरीत होत्या. बाबासाहेबानंा मध मेह होताि त्यानंा जरा जरी िंाहंी लागून जखम 
झाली तर मध मेहाम ळे ती लविंर बरी होत नसे व ते द खिे लाबंत असे. मध मेहावर बाबासाहेबानंा दररोज 
रीटमेंट घ्यावी लागे. शारदाबाई तथा माईसाहेब डॉ. मालवििंराचं्या सल्ल्याने बाबासाहेबानंा रीटमेंट देत 
होत्या. स ूनवातीिे थोडे हदवस त्यािें बरे गेले, नंतर मात्र त्यािंी प्रिृंती ढासळू लागली. बाबासाहेबानंा 
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भेटण्यास हजारो लोिं येत असत. िंाहंी म्हित “बाबासाहेब त म्ही द सऱया डॉक्टरािंी रीटमेंट िंा घेत 
नाही?” तेव्हा ंते म्हित, “मला िंोिाच्याही रीटमेंटने ग ि यावा म्हिजे झाले, त म्ही िंरा व्यवस्था”, मग 
या भेटीस आलेल्या लोिंानंी डॉक्टर, हिंीम, वैद्य यानंा बगंल्यावर आिाव े तर माईसाहेब व डॉ. 
मालवििंर यानंी त्यानंा बगंल्याबाहेर जाण्यास सागंाव.े बाबासाहेब िंधी िंधी माईसाहेबावंर व डॉ. 
मालवििंरावंर खूप रागवत. तेव्हा डॉ. मालवििंर म्हित “आमिी हरटमेंट आहे म्हिून तरी त मिी 
प्रिृंती बरी आहे,” अशावळेी बाबासाहेब एिंीिंडे व माईसाहेब व डॉ. मालवििंर द सरीिंडे असे दोन तट 
पडत व ते एिंमेिंािंी तोंडे पहाण्यासही राजी नसत. पि इंजेक्शनिी वळे झाली िंी बाबासाहेबानंा 
माईसाहेबािंी अस्वस्थमनाने वाट पहात बसाव ेलागे. 
 

हसस्टर बसॅ्स्टन, ही फ्रें ि िंॉस्स्मिं रेहडयेशन हरटमेंट एक्सपटण, हदल्लीत रे्ि वारी १९५६ मध्ये 
आलेली होती. हतने हदल्लीतील बरेि रोगी बरे िेंले. हे वतणमान बाबासाहेबाचं्या हदल्लीतील प्रम ख अन यायानंा 
समजले तेव्हा ं त्यानंी त्या बाईना भेटून बाबासाहेबाना औ्धोपिार िंरण्यास हवनहवले. त्याही तयार 
झाल्या. सदर लोिंानंी बाबासाहेबािंी संमती हमळहवली. मंगळवार १७ मािण १९५६ ला त्या बाईना 
संध्यािंाळी पािं वाजता, (पोष्ट खात्यातील एिं अस्पशृ्य तरुि) श्री. िें. िृंष्ट्िमूती यानंी बाबासाहेबाचं्या 
बगंल्यात आिले. तेव्हा ंतेथे माईसाहेब नव्हत्या. हसस्टर बसॅ्स्टननी बाबासाहेबािंी प्रिृंती तपासली. त्यानंी 
बाबासाहेबाचं्या रोगाबद्दल द्याव्या लागिाऱया आपल्या हरटमेंटबद्दल, बाबासाहेबानंा सहवस्तर माहहती हदली, 
बाबासाहेबानंी ज्या शिंंा िंाढल्या त्यािे ख लासे त्यानंी िेंले. तेव्हा ंबाबासाहेब म्हिाले, “रद्यापासून त मिी 
हरटमेंट स ून िंरा.” त्यािें सासरे त्यावळेी तेथे हजर होते. त्यानीही हरटमेंटला संमती हदली. त्या फ्रें ि बाई 
६ वाजता परत गेल्या आहि नंतर माईसाहेब आल्या. त्यानंा वहडलािंंडून फ्रें ि बाईच्या हरटमेंटिी माहहती 
हमळाली. त्या वहडलावंरि खूप रखडल्या. आमच्या हरटमेंटमध्ये हे अडथळे िंशाला? त्यािंा त्रागा पाहून 
सवणि हतब ्ध  झाले. बाबासाहेबानंा, अंहगिंारलेले िंाम व लेखन प रे िंरता येिार नाही, यािी जािीव 
प्रिंशाने होऊ लागली; तेव्हा ं ते वेळोवेळी र्ार हनराश होऊं लागले आपल्या नैराश्याबद्दल नानिंिदं 
रत्तिूंडे ते म्हिाले “माझी सवण प स्तिें प्रहस्ध  झालेली मला पहाता येत नाहीत! मला माझी सवण ध्येये 
गाठता येत नाहीत! मी र्ार हदवस जगेन असे मला वाटत नाही? आता स हशहक्षत म्हिहविाऱया स्वाथी 
लोिंानंी मला प रते घेरले आहे. याच्यापेक्षा अहशहक्षत लोिं हिंतीतरी िागंले, ते माझ्या हािेंला ओ देऊन 
धावनू आले. आता ंमात्र मी एिंािंी आहे. असे वाटू लागले आहे!” 
 

१८ मािण १९५६ ला हसस्टर बसॅ्स्टनच्या हिटीिसािा बाबासाहेबानंा र्ोन आला िंी आम्ही हरटमेंट 
देण्यासाठी हिंती वाजता यावे? माईसाहेबानंी र्ोन घेतला व साहंगतले िंी त म्ही येऊं निंा. 
 

हसस्टर बसॅ्स्टनच्या हिटिीसाने बाबासाहेबानंा लाबंलििं पत्र हलहून झालेल्या गोष्टीिा हन्ेध 
िेंला. 
 

माईसाहेबाचं्या या वतणनािा (इतर डॉक्टरािें औ्ध न घेऊ देिे) अगोदरि बोभाटा झालेला होता. 
त्या आल्या-गेल्या लोिंानंाही िागंल्या हरतीने वागवीत नसत. या सवण गोष्टींम ळे बऱयाि लोिंािंा असा 
समज झाला िंी या श्रेष्ठविीय समाजातील हस्त्रया लोिंमान्य प रु्ाचं्या आय ष्ट्यात त्याचं्या लौहिंिंाच्या व 
इस्टेटीच्या वाटेिंरी होण्यासाठीि िेंवळ येतात. अशाप्रिंारिी माईसाहेबाबंद्दलिा लोिंािंा ्ह १९५० 
नंतरच्या िंाळातं दृढ होत गेला व बाबासाहेबानंा, त म्ही पत्नीपासून सावध रहा अशी पते्र येऊ लागली. श्री. 
िें. िृंष्ट्िमूती यानंी २२ मािण व २६ मािण १९५६ ला पते्र हलहहली. त्यांत त्यानंी हीि धोक्यािी सूिना (िंाहंी 



 अनुक्रमणिका 

घटनािंा रल्लेख िंूनन) हदली होती. पि बाबासाहेबानंा व इतरानंाही या बाबतीत िंाहंी िंरता येिे 
अशक्यप्राय होते. 
 
िृंष्ट्िमूतीच्या पत्रािा आशय असा :— 
 

बाबासाहेब त म्ही दीनद बळ्या समाजासाठी जे अत लनीय िंायण िेंलेले आहे, त्याबद्दल रभा समाज 
त मिा ऋिी आहे. त मिी प्रिृंती स धारावी, आहि त मच्या हातून अजून प ष्ट्िंळ िंायण व्हावे, अशी आम्हा 
सवषांतिी इच्छा आहे. त म्ही गेली सात व् ेआय वेदी, ॲलोपथी, होमोपथी, वगैरे औ्धोपिार िेंले. पि 
आपली प्रिृंती स धारत नाही. मडॅम बसॅ्स्टन या फ्रें ि डॉक्टर बाई ‘िंॉस्स्मिं रेहडएशन’ या हरटमेंटच्या 
स्पेशाहलस्ट आहेत. त्यानंा आम्ही भेटून त मिी प्रिृंती तपासण्यास १७ मािणला घेऊन आलो. त म्ही 
त्याचं्याशी बरीि ििा िेंलीत आहि ती हरटमेंट घेण्यािे त म्ही त्यानंा विन हदले. हा सवण प्रिंार त मच्या 
पत्नीच्या अपरोक्ष, त्या हदल्ली शहरात गेल्या असता झाला. त्या परत आल्यावर त्यानंा सारा प्रिंार 
समजला. 
 

मी १९ तारखेला मडॅम बसॅ्स्टन यानंा घेऊन त मच्या बगंल्यावर आलो ते त म्हाला त्यािंी हरटमेंट 
स ून िंरावी म्हिून. आम्हाला पहाताि त मच्या पत्नीने, त मिे हिटिीस नानिंिंद रत्त ूयािें हस्ते आम्हाला 
हनरोप हदला िंी या बाईिी हरटमेंट निंो. िंोिाही बाईने माझ्या पतीजवळ येऊ नये? आम्ही हताश होऊन 
परत गेलो. मॅडम म्हिाल्या, आंबेडिंरसाहेब हनःशक्त झालेले आहेत. आम्हीही हे जाितो पि आम्हाला 
िंाहीि िंरता ंयेत नाही. “मडॅम बसॅ्स्टनच्या हरटमेंटने बाबासाहेबानंा बरे वाटेल” असे आम्हीं, त मिे श्वशूर 
यानंा परोपरीने समजाहवले; त म्ही त मच्या म लीिे मन वळवा म्हिून परोपरीने हवनहवले. पि ते म्हिाले, ती 
माझे ऐिंिार नाही. मी िंाहंी लोिंाचं्याबरोबर तीनदा त म्हाला भेटण्यासाठी आलो, त मिी भेट व्हावी 
म्हिून आम्ही एिं-एिं, दोन-दोन तास थाबंलो पि त मच्या पत्नीने आमिी भेट न होऊ देता, रत्तचू्या हस्ते 
आम्हाला हािंलून हदले. त मच्या पत्नीिे म्हििे असे िंी ती फ्रें ि बाई माझ्या नवऱयाला व त्यािी इस्टेट 
िंाबीज िंरण्यास आलेली आहे आहि आम्ही सवणजि हतिे हस्तिं आहोत. द दैव आमिे िंी आम्हाला 
त मच्या पत्नीबद्दल िंाहंी बोलता येत नाही. तेव्हा ंआमिी त म्हाला हात जोडून हीि हवनंती आहे िंी त म्ही 
त मच्या पत्नीच्या जाळ्यातून बाहेर या. हतला दूर ठेवा नाहीतर वाटेल ते िंरा. पि त मिी प्रिृंती बरी व्हावी 
असे वातावरि रत्पन्न िंरा; नाहीतर त मिी पत्नीि त मिा घात िंरील. 
 

श्री. िृंष्ट्िमूती यािंी ही दोन पते्र अशी :— 
 
 13/23 W.E.A. Karolbagh, 
 New Delhi. 
 22nd March 1956. 
 
Respected Doctor Sahib, 
 

Pardon me for this intrusion into your precious time. I may re-introduce myself as the 
person who came along with Mr. M. R. Bhardwaj of the Home Ministry to see you and seek 
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your kind consent to have yourself examined by a spiritualist who is good at curing many 
chronic ailment without any internal or external administration of medicaments. 
 

On the 17th March, evening, when Mr. Bhardwaj and I met you, you agreed to have 
the examination on that day itself and we too were happy to bring the specialist, Madame 
Bastien of France to get you examined and prescribe necessary course of treatment. 
Madame Bastien has had a long discussion with you over the course of treatment and the 
causes for your present ailment. She was also kind enough to give you a course of treatment 
which was a process of irradiation of cosmic energy on to your physical body in order to tone 
up the degenerated tissues of the legs and spine. As you agreed to continue the treatment 
and give the new method of fair trial, we wanted to meet you again on the 19th. But, 
unfortunately, we (Madame Bastien and myself) were told by your Personal Assistant (Mr. 
Nanak Chand Rattu) that as your Mrs. does not like the method of treatment and as she does 
not want any women come there (to your bungalow) and do any thing with Dr. Sahib, we 
were not advised to attend on you. Madame Bastien felt hurt at these words. In fact, it was 
her conclusion, even at her first visit that the concentrated evil spirit around you is nothing but 
your Mrs. but we refrained from making this known to you as this may obstruct our anxiety to 
get you cured and make your services available to the toiling masses for many years more. 
 

I tried in vain in visiting your bungalow with Mr. Ujgar Ram of the Delhi Scheduled 
Castes Welfare Association and having prolonged discussion with your father-in-law, about 
the efficiency of such a course of treatment which costs nothing and which does not involve 
any oral or parenteral administration of medicines. Though your father-in-law was quite 
convinced, yet he was afraid of his own daughter (your Mrs.) in opening this subject again 
with her. He told me categorically that she did not want any one else other than her family 
Doctor to treat you. 
 

Yesterday, the 21st March, I tried again to contact you in person and request you to 
continue the treatment at least for few weeks and if you find it giving you some relief, you may 
continue it further. 
 

Your Mrs. who saw both Mr. Ujgar Ram and myself sitting in the verandah awaiting an 
interview with you, told Mr. Nanak Chand Rattu that we should not be allowed to sit there and 
should be asked to clear off the bungalow. She even added, insolently, that we had come 
there as the “agents of the French Woman who was attempting to seduce my husband and 
rob his property.” I felt extremely troubled to hear such words. I have had no intention 
excepting to get you cured and thereby ensure your services to the people of India. If this is a 
crime I would gladly plead guilty. In reality, I would be happy to cut off my legs and give them 
to you, so that you may serve the people better than me, who neither possesses the vast 
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knowledge nor the courage and conviction that you have. At least it would give me that 
satisfaction that I have served a great man who has rendered great service to the people of 
India. I am sorry I am engaging you in reading this long rather tense letter. 
 

I once again appeal to you in the interests of community, to give this course of 
treatment a fair trial and I am sure you will be definitely cured. You have tried all other system-
Allopathic, Homeopathic, Ayurvedic, etc., for the last seven years but with no result. I only 
want you to undertake this treatment for seven weeks and you will yourself feel the difference. 
 

I am now fully confirmed and I concur with Madame Bastien that if it all anybody is to 
be held responsible for your premature disability—and God forbid—your earlier death—it will 
be only due to your own indifference to face reality—that it is your Mrs. who is the enemy of 
your welfare. You are thousand times more intelligent than me. You have had very wide 
experience in life. But I am sorry to say—and I may be excused for my impalatable words that 
you are completely ignorant of the reality of the vicious forces around you. 
 

If we are fortunate—which I doubt very much you will realise the gravity of the situation 
early, break of the shades that chain you to the advices of your Mrs. and undertake the 
course of treatment suggested by madame Bastien. 
 

With folded hands and bended knees, I once again appeal to you, at least on receipt 
of this letter, to make arrangements for continuing the treatment. I will be leaving for Bombay 
in about three weeks. Hence I would request you to intimate me through Mr. Nanak Chand 
Rattu. 
 
 Yours sincerely, 
 (Signed) K. KRISHNAMURTHY. 
 
Dr. B. R. Ambedkar, 
26, Alipore Road, 
DELHI. 
 

(One of the Scheduled Caste Government Servants in New Delhi.His letter to 
Ambedkar warning him against Mrs. Ambedkar’s ways and means to prolong his sickness). 
 

——— 
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 13/23 W. E. A., Karolbagh, 
 NEW DELHI 
 Dated 26-3-1956. 
 
K. Krishnamurthy, 
Posts and Telegraphs : Associate of the Asian Trade Union College, 
International Confederation of Free Trade Unions. 
 
My dear Doctor Sahib, 
 

I am pained to write this letter to you, while I am still in Delhi and I can easily come and 
see you in person. Yet, the veritable treatment given by your people to me on three occasions 
prevents me from coming to you unless I get a positive appointment with you. 
 

You may be aware that I took the initiative in bringing Sister Bastein ten days ago to 
examine you and prescribe the course of treatment suitable for you. You were also, I am told 
by Sister Bastein, convinced for the usefulness of such a course of treatment based on the 
principle of Cosmic Radiation. She has also informed you that I would be coming to you for 
continuing thetreatment as she have to leave for Bombay. Accordingly I came over to your 
house on three occasions, and on every occasion I was treated badly by your Mrs., and 
prevented from seeing you in person even for a minute. 
 

Yesterday, I was waiting for you for over one hour. When you arrived at about 9 p.m., 
I sent my visiting card through your Hon. Private Secretary Shri Nanak Chand Rattu. But I was 
told by him that you have asked me to go out. I was again prompted to send a long note to 
you seeking a personal inter¬view for a minute. That too was refused. 
 

I am rather surprised at the way in which I was replied. Is this the courtesy and human 
attitude you want your ardent followers to practise? If you do not like the treatment yourself, 
you could have told Sister Bastien that you did not believe in her way of treatment. In that 
case, I would not have wasted my precious time in writing for you indefinitely. I have the 
greatest reverence for you. My heart bleeds when I see you struggling with your legs. I feel 
whether I would cut off my legs and give them to you. The allopathic doctors have been 
treating you for nine full years and yet could not get even an iota of improvement. 
Unfortunately, to my spiritual reading, it is your own people, especially your own Mrs. who is 
the root cause for this unhappy state of affairs. If this continue like this unchecked, I am 
afraid, you will have shorter life than what we all wish. It is upto you to think of the lakhs of 
Scheduled Castes whose uplift is dearer to you than the pleasures of family life. 
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If you are convinced of the treatment and if you feel like continuing it, you may intimate 
me through your Secretary as to the exact time I can come and attend on you, but there 
should be no interference from your wife. 
 

Soliciting your reply, 
 
 Ever yours, 
 (Signed) K. KRISHNAMURTHY.” 
 (His second letter to A.) 
 

या सवण प्रिंाराम ळे बाबासाहेब हताशपिे हदवस िंंठू लागले. एवढ्या हवमनस्िं अवस्थेतही त्यािें 
लेखन, वािन आहि सवण के्षत्रातील िंायाबद्दल कितन िालूि होते. 
 

१९ एहप्रल १९५६ रोजी ठािे येथे बाबासाहेबािंी जयंती महाराष्ट्र प्रदेश श.े िंा. रे्. िे अध्यक्ष श्री. 
भा. िृं. गायिंवाड याचं्या अध्यक्षतेखाली साजरी झाली. म ख्य वक्ते रे्डरेशनिे सरहिटिीस ब.ॅ खोिागडे 
हे होते. त्यानंी बाबासाहेबाचं्या जन्म हदनािंंाबद्दलिा म द्दा रपस्स्थत िेंला. 
 
“जन्म तारखेतील णवरोध 
 
आपि सवण बाबासाहेबािंा वाढ हदवस साजरा िंरण्यािंहरता जमलो आहोत. हिंत्येिं हठिंािी 
हँडहबल्समध्ये ६४ वा तर हिंत्येिं हठिंािी ६५ वा वाढहदवस असे हलहहलेले आढळते. अशा प्रिंारिी गल्लत 
िंा ंव्हावी िंाहंी िंळत नाही. बाबासाहेबानंीि एिंदा साहंगतले िंीं, माझी जन्म तारीख िंाय आहे हे माहीत 
नाही. त्याम ळेि अशी गल्लत झाली असावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंर यािें इं्जीत धनंजय िंीर यानंी 
िहरत्र हलहहले आहे त्यात बाबािंा जन्म १८९१ मध्ये झाला असे हलहहले आहे. त्याप्रमािे बाबािंा ६५ वा 
वाढहदवस होतो. पि आपि आतापयंत १८९२ हे जन्मसाल समजून जयन्ती िंरतो. डॉ. बाबासाहेबािंी 
स विण जयन्ती १९४२ साली साजरी िंरण्यात आली. त्यावळेी ब.ॅ जयिंर हे अध्यक्ष होते. एस्. एम्. जोशी 
(एन्. एम्.) वगैरेंिी तेथे भा्िे झाली. त्यावळेी बाबासाहेब स्वतः हजर होते त्यावूनन बाबासाहेबािंा ६४ वा 
वाढ हदवस येतो आहि म्हिून बाबािंा जन्म १८९२ सालिाि समजावा. हा वाद र्ार महत्त्वािा नाही, 
म्हिून हा वाद बाजूला ठेवू.ं”(प्रब ्ध  भारत शहनवार, २८ एहप्रल १९५६, पा. १) 
 

आ्ा येथे १७ मािण १९५६ ला रत्तरप्रदेशातंील अस्पशृ्यािंी मोठी पहर्द भरली होती. तींत 
बाबासाहेब प्रम ख वक्ते होते. श्री. राजभोज यानंीं ऑ. इं. हश. िंा. रे्डरेशनच्या हिटिीसपदािा राहजनामा 
हदल्यानंतर श्री. बी. डी. खोिागडे (बहॅरस्टर) यानंा हिटिीस नेमण्यात आले होते. त्यानंी व्णभरात 
हिटिीस म्हिून र्ारशी हालिाल िेंली नाही, म्हिून बाबासाहेबािंा त्यािेंवर बराि राग होताि, परत या 
पहर्देत त्यािंा पहरिय िंूनन द्यावा या हेतूने पहर्देच्या िालिंानंा ब.ॅ खोिागडे यानंा हजर रहाण्यास, 
आमंत्रिािे पत्र पाठहवण्यास साहंगतले. त्यानंी तसे आमंत्रि पाठहवले. प्रवासािा खिण देण्यािेही त्यानंी 
िंबूल िेंले होते. बाबासाहेबानंीही त्यानंा पते्र हलहहली पि ब.ॅ खोिागडे यािेंिंडून रत्तर आले नाही. 
पहर्दवाल्यानंी बहॅरस्टर खोिागडेंना स्मरिाथण तारा व पते्र पाठहवली पि बॅ. खोिागडे याचं्यािंडून रत्तर 
आले नाही. या बेहर्िंीर वतणनाबद्दल बाबासाहेबानंी २२ एहप्रल १९५६ ला पत्र पाठवनू ब.ॅ खोिागडे यािंी 
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िंडिं शब्दातं िंान रघडिी िेंली. अशा वृत्तीने वागिाऱयालोिंाबंद्दल मला र्ार हतरस्िंार येतो, असे 
याप ढे वतणन िंूंन नये असेही बाबासाहेबानंी सदर पत्रात रद गार िंाढले. ते पत्र असे :— 
 

26, Alipur Road, 
Delhi. 

Dated the 22nd April 1956. 
 
Dear Mr. Khobragade, 
 

You were invited for a function where I was to address at Agra on the 17th of last 
month. It was a biggest meeting in Uttar Pradesh and with myself it was an ideal introduction 
of yours to our people in that part. I had instructed them to get you there. I am told they had 
informed you about their willingness to pay your fares. Repeated letters and telegrams were 
sent to you. You haven't the common courtesy to reply to my correspondence. This sort of 
behaviour is not befitting a Secretary of the party. I am thoroughly disgusted with your people. 
Such negligence and lapses I shall not tolerate. It is nearly a year that you are appointed the 
new General Secretary. The elections are coming so near and as yet you have not showed 
your face to the people on this side. I wonder when are you going to acquaint them with the 
resolutions of the Working Committee and similar matters about the party. You haven’t yet 
informed your office address to the office of the Commissioner for Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes who has often some thing or the other to send us. AH their correspondence 
is going to the old Secretary. All press correspondence comes to me, for you have not given 
your address anywhere. In the interest of the organisation, you must not do what I do with 
regard to the press. The P.T.I, and U.P.I, people wherever you go must be informed about 
our meetings, etc. I am sure they will not refuse to print. 
 
 Yours sincerely, 
 (Signed) B. R. AMBEDKAR. 
 
Shri. R. (B) D. Khobragade, 
B.A., Bar-at-Law, 
General Secretary, 
All India Scheduled Castes Federation, 
Gandhi Ward, Chambia (Madhya Pradesh) 
 

“मला बौ्ध  धमण िंा आवडतो?सध्याच्या जागहतिं पहरस्स्थतींत तो हिंती रपय क्त आहे” या 
हव्यावर बाबासाहेबािें भा्ि १२ मे १९५६ रोजी बी.बी.सी. (हिहटश िॉडिंास्टींग िंॉपोरेशन, लंडन) वर 
झाले. त्यािा साराशं असा :— 
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जगातील इतर धमण परमेश्वर, आत्मा आहि मृत्यनंूतरिी मानवािी स्स्थती यासंबंधी हविार वरपदेश 
िंरतात. पि या तीन गोष्टींहशवाय मानवी जीवन स खमय व्हायला जी तत्त्वे िंारिीभतू आहेत ती तत्त्व ेबौ्ध  
धमाने साहंगतली व रपदेहशली. ती तत्त्व ेम्हिजे प्रज्ञा, िंरुिा व समता. मन ष्ट्याने ब ह्ध हनष्ठ (अंध िालीहरती 
व अलौहिंिं घटना यानंा बळी न पडता) रहावे, प्रािीमात्रावर पे्रम िंरावे आहि त्याचं्याशी आप लिंीने व 
समपातळीने वागावे, हा या तीन तत्त्वािंा अथण. या प्रमािे सवण मानव वागू लागले तर जग स्वगणमय होईल. 
ही श्रेष्ठतम तत्त्व ेबौ्ध धमण हशिंवतो म्हिून तो मला आवडतो. हा धमण जगातील सवण समाजानंा स्थैयण आिू 
शिेंल. परमेश्वर व आत्मा याचं्या संबधंीिी हविारसरिी याबाबतींत हनूनपयोगी आहे, अशी माझी श्र्ध ा 
आहे म्हमून मला हा धमण आवडतो. 
 

हनधमी राज्य असिे, हे अहलिंडच्या िंाळातंील एिं खूळ आहे. हनधमी हविारसरिीिी रत्पहत्त, 
िंालण  माक्सणिे हविार आहि साम्यवादी तत्त्वज्ञान यातून झालेली आहे. आहि या दोन्हीनी सवण धमषांतच्या 
पायावंरि प्रहार िंूनन ते रखडून टािंण्यािे प्रयत्न िालहवलेले आहेत. आहि हवशे्  आियािी गोष्ट ही 
िंी, या हविारसरिीच्या जाळ्यातं अग्नेय आहशयातील बौ्ध  धमीय देश सापंडलेले आहेत. या देशानंा हे 
िंळत नाही िंी, हनधमी राज्यव्यवस्था र्ारिंाळ हटिंिारी नाही. राज्यवस्थेतला धार्तमिं भावनािंा आधार 
असला तरि ती हटिूं शिेंल. िंम्य हनझमिे (साम्यवाद) सवण अंग आहि तत्त्वज्ञान बौ्ध  धमात आहे, हे बौ्ध  
धमातील “संघ” ही िंायण व्यवस्था लक्षात घेतली िंी, िंळून येईल. संघातील लोिं स्थावरजंगम इस्टेट 
मानीत नाहीत, सद भावनेने लोिंसेवा िंरतात, हनष्ट्िंािंन अवस्थेत रहातात व मरतात. हे तत्त्वज्ञान 
समाजातं रुजहवण्यासाठी भगवान ब ्ध ाने समाजाच्या मनातं हविारािंी क्रांती प्रथम घडवनू आिली. ही 
क्राती िंाहंी िंाळ हटिंली व नष्ट झाली. पि ते तत्त्वज्ञान आजतागायत अडीि हजार व् ेअस्स्तत्वात आहे. 
रहशयात िंम्य हनस्ट क्रातंी रक्तािे पाट वाहून झाली; बौ्ध  तत्त्वज्ञानाने क्राहंत िेंली ती रक्तािा एिंही थेंब 
साडूं न देता. बौ्ध  तत्त्वज्ञानातं समतेिे संपूिण वातावरि आहे. िंम्य हनस्ट तत्त्वज्ञानाने समतेिा रहशयात 
आहि अग्नेय आहशयात म डदा पाडला, हे सवषांतना माहहत आहे. असे असूनही अग्नेय आहशयातील बौ्ध  
अन यायी िंम्य हनझमिे गोडव ेगातात, हे िंशािे लक्षिआहे? हवनाशािे! हेि त्याला रत्तर. तेव्हा मानवी 
समाजािे समतेिे ह् टािेखाली रगडिाऱया िंम्य हनझमला रसातळात गाडले नाही तर जगात समतेिे 
वारेही रहािार नाही. 
 

साराशं, बौ्ध  धमण हा मानवी रन्नतीला पो्िं असे तत्त्वज्ञान सागंिारा व सामाहजिं समतेिा 
प रस्िंार िंरिारा समाजस धारिं धमण आहे. जगाच्या सध्याच्या पहरस्स्थतीत सवण देशातील लोिंानंा त्यािी 
सध्या जास्त जरुरी आहे. 
 
मूळ इं्जी भा्ि असे :— 
 

TALK FOR THE B. B. C. LONDON 
 

In the short time allotted to me I am asked to answer two questions. First is “why I like 
Buddhism” and the second is“How useful it is to the world in its present circumstances.” 
 

I prefer Buddhism because it gives three principles in combination which no other 
religion does. All other religions are bothering themselves with God and Soul and life after 
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death. Buddhism teaches Prajna (understanding as against superstition and 
supernaturalism). It teaches Karuna (love). It teaches Samata (equality). This is what man 
wants for a good and happy life on earth. These three principles of Buddhism make their 
appeal to me. These three principles should also make an appeal to the world. Neither God 
nor Soul can save Society. 
 

There is a third consideration which should make an appeal to the world and 
particularly the South East Asian part of it. The world has been faced with the onslaught of 
Karl Marx and the Communism of which he is made the father. The challenge is very serious 
one. That Marxism and Communism relate to secular affairs. They have shaken the 
foundation of the religious system of all the countries. This is quite natural for the religious 
system although today is unrelated to the secular system yet is the foundation on which 
everything secular rests when the secular system cannot last very long unless it has got the 
sanction of the religion however remote it may be? 
 

I am greatly surprised at the turn of mind of the Buddhist countries in South East Asia, 
towards communism. It mean that they don’t understand what Buddhism is. I claim that 
Buddhism is a complete answer to Marx and his Communism. Communism of the Russian 
type aims to bring it about by a bloody revolution. The Buddhist Communism brings it about 
by a bloodless mental revolution. Those who are eager to embrace communism may note 
that the Sangh is a Communist organisation. There is no private property. This has not been 
brought about by violence. It is the result of a change of mind and yet it has stood for 2500 
years. It may have deteriorated but ideals are still binding. The Russian Communism must 
answer this question. They must also answer two other questions. One is that why 
communistic system is necessary for all times. They have done the work which it may be 
admitted the Russians could never have been able to do, but when the work is done why the 
people should not have freedom accompanied by love as the Buddhapreached. The South 
East Asian Countries must, therefore, be beware of jumping into the Russian net. They will 
never be able to get out of it. All that is necessary to them is to study the Buddha and what he 
taught, a right and to give political form to his teachings. Poverty there is and there will always 
be. Even in Russia there is poverty but poverty cannot be an excuse for sacrificing human 
freedom. 
 

Unfortunately the Buddha’s teachings have not been properly interpreted and 
understood. That his gospel was a collection of doctrines and social reforms have been 
completely understood. Once it is realized that Buddhism is a social gospel the revival of it 
would be everlasting event for the world will realize why Buddhism makes such a great appeal 
to every one. 
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(Signed) B. R. AMBEDKAR. 
 
26, Alipur Road, 
New Delhi. 
Dated 12th May 1956. 
 

बाबासाहेबानंी द सरे भा्ि २० मे १९५६ ला “व्हाईस ऑर् अमेहरिंा” यावर िेंले. हव्य ‘भारतीय 
लोिंशाहीिे भहवतव्य’ (Prospects). त्यािा आशय असा :— 
 

आमच्या देशात लोिंशाही आहे, आमिे पंतप्रधान महान लोिंशाहीभक्त आहेत, वगैरे गोष्टी 
भारतीय लोिं मोया (अहभमानाने) बोलत असतात, या गोष्टींना परदेशीय लोिंही पाकठबा देतात हे 
आपिा सवषांतच्या दृष्टीप ढे सध्या नेहमीि घडत आहे. आपल्या देशात प्रौढ मतािा अहधिंार जनतेला आहे, 
या अहधिंाराने जनता आपले प्रहतहनधी हनवडून देते, हे प्रहतहनधी आपल्या लोिंसभेत िंायदे िंरतात, ही 
लोिंसभा आपल्या देशािा राज्यिंारभार संसदीय प्ध तीने िंरते, म्हिून आपल्या देशात संपूिण लोिंशाही 
आहे, असे हे सवण लोिं समजतात. पि हे सत्य आहे िंाय? भारतात लोिंशाही आहे किंवा नाही, याबद्दल 
न्ी रत्तर द्यावयािे तर प्रथम आपिाला आपले िंाही गैरसमज दूर िेंले पाहहजेत. लोिंसत्तात्मिं राज्य 
व लोिंशाही या दोन्ही गोष्टी एिंि आहेत हा आपला गैरसमज आहे. लोिंशाहीिे सत्य स्वूनप हे र्ार 
वगेळे आहे. लोिंशाही ही परस्पर हनगडीत व पूरिं अवयवानंी ब्ध  झालेली देहयष्टी आहे. समाजातील 
लोिं सामाहजिं बंधने हिंती दृढपिे अगर हिंती हवस्िंळीतपिे पाळतात या पहरस्स्थतीत लोिंशाहीिी म ळे 
पाहावी लागतात. समाज म्हिजे परस्पर पूरिं अशा मानवािंा संघ होय! ते सवण परस्पराचं्या हहताबद्दल दक्ष 
असतात. सावणजहनिं हहताबद्दल त्याचं्यात समभावना असते, परस्पराचं्या रपयोगी पडिे हे ते िंतणव्यिंमण 
श्रेष्ठ ध्येये भारतीय समाजातं आहेत िंाय? भारतीय समाज हा व्यक्तींनी बनलेला नाही, तर हनरहनराळ्या 
जातींनी बनलेला आहे. या जाती परस्परानंा रच्च व नीि मानतात.या रच्चनीि प्रवृत्तीम ळेि भारतीय 
समाजात रच्च सामाहजिं ध्येये रुजू शिंली नाहीत. आम्ही भारतीय आहोत या भावनेने हनरहनराळ्या 
जातींतील लोिं एिंत्र बसू शिंत नाहीत, जेव ूशिंत नाहीत, हववाह िंून शिंत नाहीत. हे सवण सामाहजिं 
व्यवहार भारतीय लोिं आपल्या जातीच्या सीमेति िंून शिंतात, त्या बाहेर नाही! एवढेि नव्हे तर 
हनवडि िंींत ज्या जातीिे रमेदवार असतात, त्याि जातीिे मतदार त्यानंा मते देतात. या हनवडि िंा 
कजिंण्यािे जे तंत्र आहे त्यातं, या गोष्टीिा (जातीवादािा) प्राम ख्याने समावशे होतो. एिंा तोंडाने जाती 
नष्ट िंरा म्हिावयािे आहि हनवडि िंा कजिंण्यासाठी जातीतील मतदारानंा आपल्या जातीिे रमेदवार 
हनवडून द्या, असा प्रिार िंरिारे जे राजिंीय पक्ष आहेत, त्यातं िंाँ्ेस प्रम ख आहे. औद्योहगिं के्षत्रातही 
हीि घाि पहावयास हमळते. ज्या जातीिा रद्योग आहे त्याि जातीच्या लोिंानंा त्या के्षत्रात प्रथम प्रवशे 
हमळतो आहि मोया पगाराच्या व मानाच्या जागाही त्यानंाि हमळतात. मग इतर जातींिी बाजारभरती 
िंरावयािी! व्यापारी के्षत्रातही हीि तऱहा! दान धमण िंरण्याच्या के्षत्रातही हीि तऱहा! मृत श्रीमंत आपली 
संपत्ती आपल्या जमातीतील लोिंासंाठीि दानधमण िंरावी असे हलहून ठेवतो. पोटापाण्यािे प्रत्येिं जातीिे 
रद्योगधंदे हनराळे. एिंा जातीिे धंदे द सऱया जातीने िंरावयािे नाहीत. या बधंनाम ळे िंोित्याही जातींना 
वहडलोपार्तजत धंदे िंूनन आपली आर्तथिं स्स्थती स स्स्थर िंरता आलेली नाही. या सवण गोष्टींिा हविार 
िेंला तर असे हदसून येते िंी, जातीजातीतील श्रेष्ठ िंहनष्ठ भावनेम ळे भारतीय लोिंानंा स्वच्छ मनाने, 
आनंदाने व रत्साहाने एिंत्र येताि येत नाही आहि ऐक्यही साधता येत नाही. त्याचं्यात जे ऐक्य आहे 
(हदसते) ते बळजबरीने घडवनू आिलेले आहे; आहि म्हिून ते हठसूळ आहि ताडिंन तडे जािारे आहे. 
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म ख्यतः हीि पहरस्स्थती लोिंशाहीिी म ळे िं रतडिारी घूस आहे. म ळे िं रतडल्यानंतर वेली किंवा झाडे 
जशी रसरसलेले हदसत नाहीत, तीि स्स्थती भारतातील तथािंहथत लोिंशाहीिे आहे. 
 

जाहतभेद हे लोिंशाही नष्ट िंरिाऱया अस्ग्नहशखा आहेत, त्या हवझहवल्या तरि लोिंशाही हिरायू 
होईल. पि जाहतभेद नष्ट िंसे िंरावते? जाहतभेदाम ळे भारतीय समाजात वगण हनमाि झाले नाहीत तर 
जातीय गट हनमाि झाले. वगणभेदािे गट असते तर ते संख्येने थोडे असते म्हिून ते नष्ट िंरिे सोपे झाले 
असते. पम जातीय गट हजारोंनी मोजता येतील आहि सवण नष्ट िंरिे महािंहठि िंमण आहे. तथाहप श्रेष्ठ 
प्रतीिे (रत्तम) हशक्षि जनतेला देिे, हा एिं जाहतभेद नष्ट िंरण्यािा रपाय आहे. पि हे हशक्षि श्रेष्ठ 
असलेल्या जातींनाि हदले जाते. आहि हेि स हशहक्षत लोिं आपापल्या जातीिे रच्च स्थान हटिंहवण्यासाठी 
त्या हशक्षिािा रपयोग िंरतात.अमेहरिंा, हिटन वगैरे देशानंी परदेशी हशक्षिासाठी जे द्रव्य सहाय्य िेंले ते 
अशा श्रेष्ठविीयानंाि! त्याम ळे जाहतभेदावर िंाहीही पहरिाम झालेला नाही. रलट अंशी, श्रीमंताला अहधिं 
श्रीमंत िंरा व गहरबाला अहधिं गरीब िंरा या धोरिािाि अवलंब या देशानंी िेंला हे बरे झाले नाही. हीन 
समजल्या जािाऱया जातींतील लोिं जाहतभेद नष्ट िंरण्यासाठी लढत आहेत. अशा लोिंानंा, हिटन, 
अमेहरिंा वगैरे (सधन व प ढारलेल्या) देशानंी द्रव्यसहाय्य देऊन आपल्या देशातून स हशहक्षत िंूनन परत 
पाठहवले तर, हे लोिं जाहतभेदावर प्रहार िंूनन त्या जाहतभेदाला गाडून टािंतील. हे हित्र भारतात हदसू 
लागेलतर भारतीय लोिंशाहीिे भहवतव्य रज्ज्वल आहे. एरवी नाही!! 
 

बाबासाहेबािें मूळ इं्जी भा्ि असे :— 
 

TALK FOR VOICE OF AMERICA ON PROSPECT OF DEMOCRACY IN INDIA 
 

The subject assigned to me is, “What are the prospects of Democracy in India?” 
Most Indians speak with great pride as though their country was already a democracy. The 
foreigners also, when they sit at a dinner table to do diplomatic honour to India, speak of the 
Great Indian Prime Minister and the Great Indian Democracy. 
 

From this it is held without waiting to argue that where there is a Republic there must 
be Democracy. It is also supposed that where there is Parliament which is elected by the 
people on adult sufferage and the laws are made by the People’s representatives in 
Parliament elected after every few years there is democracy. In other words democracy is 
understood to be a political instrument and where this political instrument exists there is 
democracy. 
 

Is there democracy in India or is there no democracy in India? What is the truth? No 
positive answer can be given unless the confusion caused by equating democracy with 
republic and by equating democracy with Parliamentary Government is removed. 
 

Democracy is quite different from a Republic as well as from Parliamentary 
Government. The roots of democracy lie not in the form of Government, Parliamentary or 
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otherwise. A democracy is mode of associated living. The roots of democracy are to be 
searched in the social relationship, in the terms of associated life between the people who 
form a society. 
 

What does the word “Society”connote? To put it briefly when we speak of “Society” 
we conceive of it as one by its very nature. The qualities which accompany this unity are 
praiseworthy, community of purpose and desire for welfare, loyalty to public ends and 
mutuality of sympathy and co-operation. 
 

Are these ideals to be found in Indian Society? The Indian Society does not consist of 
individuals. It consists of an innumerable collection of castes which are exclusive in their life 
and have no common experience to share and have no bond of sympathy. Given this fact it is 
not necessary to argue the point. The existence of the Caste System is a standing denial of 
the existence of those ideals of society and therefore of democracy. 
 

Indian society is so imboded in the Caste System that every thing is organized on the 
basis of casts. Enter Indian Society and you can see caste in its glaring form. An Indian 
cannot eat or marry with and Indian simply because he or she does not belong to his or her 
caste. An Indian cannot touch an Indian because he or she does not belong to his or her 
caste. Go and enter politics and you can see caste reflected therein. How does an Indian vote 
in a election? He votes for a candidate who belongs to his own caste and no other. Even the 
Indian Congress exploits the Caste System for election purposes as no other political party in 
India does. Examine the lists of its candidates in relation to the social composition of the 
constituencies and it will be found that the candidate belongs to the caste which is the largest 
one in that constituency. The Congress as a matter of fact is upholding the Caste System 
against which it is outwardly raising an outery against the existence of caste. 
 

Go into the field of industry. What will you find? You will find that all the topmost men 
drawing the highest salary belong to the caste of the particular industrialist who owns the 
industry. The rest hang on for life on the lowest rungs of the ladder on a pittance. Go into the 
field of commerce and you will see the same picture. The whole commercial house is camp of 
one caste, with no entry board on the door for others. 
 

Go into the filed of charity. With one or two exceptions all charity in India is communal. 
If a Parsi dies, he leaves his money for Parsis. If a Jain dies he leaves his money for Jains. If a 
Marwadi dies he leaves his money for Marwadis. If a Brahmin dies he leaves his money for 
Brahmins. Thus there is no room for the down and the out-in-politics, in industry, in 
commerce and in education. 
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There are other special features of the caste system which have their evil effects and 
which militates against democracy. One such special feature of the caste system lies in its 
being accompanied by what is called “Graded Inequality”. Castes are not equal in their 
status. They are standing above one another. They are jealous of one another. It is an 
ascending scale of hatred and a descending scale of contempt. This feature of the caste 
system has most pernicious consequences. It destroys willing and helpful co-operation. 
 

Caste and class differ in the fact that in the class system there is no complete isolation 
as there is in the caste system. This is the second evil effect in the caste system accompanied 
by inequality. This manifests itself in the fact that the stimulus and response between two 
castes is only one-sided.The higher caste act in one recognized way and the lower caste 
must respond in one recognized way. It means that when there is no equitable opportunity to 
receive the stimulus from and to return the response from different caste, the result is that the 
influences which educate some into masters educate others into slaves. The experience of 
each party loses its meaning when the free interchange of varying modes of life experience is 
arrested. It results into a separation of society into a privileged and a subject class. Such a 
separation prevents social endosmosis. 
 

There is a third characteristics of the caste system which depicts the evil thereof which 
cuts at the very roots of democracy. It is that one caste is bound to one occupation. Society 
is no doubt stably organized when each individual is doing that for which he has apptitude by 
nature in such a way as to be useful to others; and it is the business of society to discover 
these apptitudes and progressively to train them for a social use. But there is in a man an 
indefitute pluralities of capacities and activities which may characterize an individual. A society 
to be democratic should open a way to use all the capacities of the individual. Stratification is 
stunting of the growth of the individual and deliberate stunting is a deliberate denial of 
democracy. 
 

How to put an end to the caste system? The first obstacle lies in the system of graded 
inequality which is the soul of the caste system. Where people are divided into two classes, 
higher and lower, it is easier for the lower to combine to fight the higher for there are no single 
lower class. The class consists of lower and lowerer. The lower cannot combine with the 
lowerer. For the lower is afraid that if he succeeds in raising the lowerer he may well himself 
lose the high position given to him and his caste. 
 

The second obstacle is that the Indian society is disabled by unity in action by not 
being able to know what is to its common good. Plato has said that the organisation of 
society depends ultimately upon knowledge of the end of existence. If we do not know its 
end, if we do not know its good, we shall be at the mercy of accident and caprice. Unless we 
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know the good of their end we have no criterion for rationally deciding that the possibilities are 
which we should promote. Question is, can the Indian Society in its caste-bound state 
achieve what is the ultimate question we come upon the most insuperable obstacle that such 
knowldege is not possible save in a just and harmonious social order. Can there be a 
harmonious social order under the caste system? Everywhere the mind of the Indians is 
distracted and misled by false valuations and false perspectives. A disorganized and factional 
society sets up a numberof different models and standards. Under such conditions it is 
impossible for individual Indian to reach consistency of mind on the question of caste. 
 

Can education destroy caste? The answer is “yes” as well as “No”. If education is 
given as it is today education can have no effect on caste. It will remain as it will be. The 
glaring example of it is the Brahmin caste. Cent percent of it is educated, may majority of it is 
highly educated. Yet not one Brahmin has shown himself to be against caste. In fact an 
educated person belonging to the higher caste is more interested after his education than to 
retain the caste system than was when he was not educated. For education gives him an 
additional interest in the retention of the caste system namely by opening additional 
opportunity of getting a bigger job. 
 

From this point of view education is not helpful as means to dissolve caste. So far is 
the negative side of education. But education may be solvent if it is applied to the lower strata 
of the Indian society. It would raise their spirit of rebellion. In their present state of ignorance 
they are the support of the caste system. Once their eyes are opened they will be ready to 
light the caste system. 
 

The fault of the present policy is that though education being given on a larger scale it 
is not given to the right strata of Indian society. If you give education to that strata of Indian 
society which has a vested interest in maintaining the caste system for the advantages it gives 
them the caste system will be strengthened. On the other hand, if you give education to the 
lower strata of Indian society which is interested in blowing up the caste system, the caste 
system will be blown up. All the moment the indiscriminate help given to education by the 
Indian Government and American Foundations is going to strengthen the caste system. To 
make rich richer and poor poorer is not the way to abolish poverty. The same is true of using 
education as a means to end the caste system. To give education to those who want to keep 
up the caste system is not to improve the prospect of democracy in India but to put 
democracy in India in greater jeopardy. 
 

(Signed) B. R, AMBEDKAR. 
 
26, Alipur Road, 
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New Delhi. 
Dated 20th May 1956. 
 

“ब ्ध  आहि त्यािा धम्म” या ्ंथाच्या प्रिंाशनासाठी भारत सरिंारने साहाय्य िंराव ेअशी हवनंती 
िंरिारे पत्र, बाबासाहेबानंी श्री. जवाहरलाल नेहून यानंा १४ सप्टेंबर १९५६ ला हलहहले. सदर ्ंथ पाि 
व् ेखपून आपि तयार िेंलेला आहे आहि सध्या तो छापला जात आहे. त्यािा एिंंदर खिण स मारे वीस 
हजार रुपये येईल. त्यािे प्रिंाशन सप्टेंबरमध्ये होईल. त्यािे स्वूनप र्ार व्यापिं आहे वगैरे गोष्टींिी 
माहहती सदर पत्रात देऊन, बाबासाहेबानंी प.ं नेहूंनना हवनंती िेंली िंी, ब ्ध  जयंतीसाठी जे परदेशी पहंडत 
हदल्लीला येतील त्यानंा व ्ंथालयानंा भेट देण्यासाठी म्हिून भारत सरिंारने सदर ्ंथाच्या ५०० प्रहत 
हविंत घ्याव्यात. त म्ही बौ्ध  धमावर पे्रम िंरता म्हिून मी हे पत्र हलहहत आहे असे शवेटी, बाबासाहेबानंी 
पत्रात हलहहले. प.ं नेहूननी १५ सप्टेंबरला रत्तर हदले िंी, आम्ही ब ्ध जयंतीसाठी म्हिून जी प्रिंाशने 
प्रहस्ध  िंरण्यािे ठरहवले होते त्यासाठी िंाही र्म मंजूर िेंली होती. पि ती लागलीि संप ष्टात आली. 
त्याम ळे अनेिं लेखिंािें ्ंथ आम्हाला छापता आले नाहीत. तथाहप जयंती सहमतीिे अध्यक्ष डॉ. 
राधािृंष्ट्िन् याचं्यािंडे आपले पत्र हविारासाठी पाठहवतो. ते िंाय म्हितात ते पहा. 
 

ती दोन्ही पते्र अशी :— 
 
My dear Panditji, 
 

I am enclosing herewith two copies of a printed booklet showing the Table of Contents 
of a book on the “Buddha and His Dhamma” which I have just finished. The book is in the 
press. From the table of the contents you will see for yourself how exhaustive the work is. The 
book is expected to be on the Market in September 1956. I have spent five years over it. The 
booklet will speak for the quality of the work. 
 

The cost of printing is very heavy and will come to about Rs. 20,000. This is beyond 
my capacity and I am, therefore, canvassing help from all quarters. 
 

I wonder if the Government of India could purchase about 500 copies for distribution 
among the various libraries and among the many scholars whom it is inviting during the 
course of this year for the celebration of the Buddha’s 2500 years’ anniversary. 
 

I know your interest in Buddhism. That is why I am writing to you. I hope that you will 
render some help in this matter. 
 
 Ours sincerely, 
 (Signed) B. R. AMBEDKAR. 
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Shri Jawaharlal Nehru, 
Prime Minister of India, 
NEW DELHI. 
 

No. 2196-PMH/56. 
NEW DELHI 

September 15, 1956. 
 
My dear Dr. Ambedkar, 
 

Your letter of the 14th September. 
 

I rather doubt if it will be possible for us to buy a large number of copies of your book 
suggested by you. We had set aside a certain sum for publication on the occasion of the 
Buddha Jayanti. That sum has been exhausted and, in fact, exceeded. Some proposals for 
books relating to Buddhism being financed by us had, therefore, to be rejected. I am, 
however, sending your letter to Dr. Radhakrishnan, the Chairman of the Buddha Jayanti 
Committee. 
 

I might suggest that your book might be on sale in Delhi and elsewhere at the time of 
the Buddha Jayanti celebrations when many people will come from abroad. It might find a 
good sale then. 
 
 Yours sincerely, 
 (Signed) JAWAHARLAL NEHRU. 
 
Dr. B. R. Ambedkar, 
26, Alipur Road, Civil Lines, 
DELHI. 
 

डॉ. राधािृंष्ट्िन् यानंी बाबासाहेबानंा र्ोनने िंळहवले िंी आम्हाला िंाही िंरता येत नाही, 
याबद्दल हदलगीर आहोत! 
 

१९५७ च्या हनवडि िंीत डॉ. राममनोहर लोहहया याचं्या सोशाहलस्ट पाटी ऑर् इंहडया, व 
रे्डरेशन यािंा िंरार िंरण्याबद्दल सदर पक्षाच्या प ढाऱयानंी हदल्लीत बाबासाहेबािंी, सप्टेंबर १९५६ च्या 
स ूनवातीला भेट घेऊन बोलिी स ून िेंली. या संबधंात रे्डरेशनिी बठैिं हदल्लीत ३० सप्टेंबरला भरिार 
आहे व त्याच्या अगोदर त म्ही समक्ष भेटा व त मिा िंायणक्रम मला समजावनू द्या व मग आपल्या पक्षािा 
िंरार िंरिे हिंतपत इष्ट आहे, हे आपि ठरव;ू अशा आशयािे पत्र बाबासाहेबानंी डॉ. लोहहया यानंा 
हैद्राबादला (३ जून १९५७, हहमायत नगर) हदल्लीहून २४ सप्टेंबरला पाठहवले त्याला रत्तर (जाविं नं. 
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८८२१) लोहहयानंी १ ऑक्टोबरला पाठहवले िंी सवण िंायणक्रम अगोदर ठरलेला असल्याम ळेहदल्लीस ३० 
सप्टेंबरला येता येिार नाही, ऑक्टोबरमध्ये हदल्लीला अगर म ंबईला येईन तेव्हा भेटेन. या पत्रात डॉ. 
लोहहयानंी बाबासाहेबानंा िंळिंळीने हवनहवले आहे िंी त मिी प्रिृंती र्ार हबघडली आहे, ती 
स धारण्यािंडे जास्त लक्ष द्या. आपल्या नाद रुस्त प्रिृंतीम ळे मी आपिाला “Mankind” या माहसिंासाठी 
लेख द्या म्हिून हवनंहत िंरण्यािा मोह आवरतो आहे, असेही डॉ. लोहहयानंी पत्रातं म्हटले आहे. आपल्या 
देशात ब ह्ध मते्तिा संपूिणपिे नाश झाला आहे अशा वळेी त मच्यासारख्या प्रब ्ध  मािसािंडून देशाला 
मागणदशणन व्हावे, व ते त म्ही हनभणयपिे िंरालि अशी माझी खात्री आहे, असेही शवेटी आपल्या पत्रात डॉ. 
लोहहयानंी, रद गार सदर पत्रात िंाढले आहेत. 
 
(“.....................I only wish to emphasise the utter intellectual collapsethat has undertaken 
our country, I hope only temporarily, and how necessary it is for a man like you to speak 
unreservedly.”). 
 

सोशाहलस्ट पक्ष व श.े िंा. रे्डरेशन याचं्या िंरारािे प्रिंरि शवेटास गेले नाही. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकरि २ रे 
 

बौद्धधमप दीक्ा 
 

बाबासाहेबानंी शीख धमण स्वीिंारण्यािी योजना तयार िेंली होती. त्या योजनेतरे् म ंबईत खालसा 
िंॉलेजही १९३९ साली स ून झाले होते. या योजनेसाठी सवण खिण, ग रुद्वार प्रबधंिं सहमती, अमृतसर ही 
संस्था िंरीत होती. त्या सहमतीिे प्रम ख िंायणिंते आहि बाबासाहेब याचं्यात अनेिं िंारिांम ळे मतभेद 
रत्पन्न झाले आहि शवेटी बाबासाहेबानंा खालसा िंॉलेज आहि शीख धमण स्वीिंारण्यािी योजना या 
गोष्टींशी असलेला आपला संबधं हळूहळू तोडावा लागला. १९४२ च्या अखेरीस हे संबधं पूिणपिे त टले गेले. 
धमषांततरासाठी हविाराधीन असलेला शीखधमण संपूिंपिे बाद झाला. १९४३ ते १९४७ च्या िंाळातं बौ्ध  
धमािंडे त्यािंा िंल वाढू लागला. व १९४९ मध्ये बौ्ध  धमण स्वीिंारण्यािे न्ी िेंले. 
 

बौ्ध धमण स्वीिंारण्यािी आपली भहूमिंा बाबासाहेब खाजगी बठैिंीत बोलू लागले; पि त्यानंी सदर 
भमूीिेंिी वाच्यता जाहीर सभेतून िेंली नाही. सवण धमािा त्यािंा अभ्यास १९३५ पासून जोरात िालू होता. 
१९४९ मध्ये ते बौ्ध  धमािा सागंोपागं व िंसून अभ्यास िंून लागले. त्यासाठी त्यानंी पाली भा्ेिा अभ्यास 
िेंला. पाली भा्ेतील वाङ मय आहि हस्तहलहखते यािंा सं्ह िंरण्यािा त्यानंी सपाटा िालहवला. त्यािंा 
तो सं्ह इतिंा वाढला िंी त्यासाठी त्यानंा दरमहा नवीन मोठी िंपाटे हविंत घ्यावी लागू लागली आहि 
त्यातं या नव्या सं्हािी व्यवस्था िंरावी लागे. बौ्ध  धमािा प्रसार िंरण्यासाठी “भारतीय बौद्ध 
जनसंघ”ही संस्था १९५० मध्ये त्यानंी स्थापन िेंली. या संस्थेत ते अध्यक्ष झाले. या संस्थेतरे् त्यानंी पहहले 
प्रिंाशन “बौ्ध  रपासना पाठ” नोव्हेंबर १९५१ मध्ये प्रहस्ध  िेंले. या पाठािे सं्ाहिं “डॉ. भी. रा. 
आंबेडिंर” आहि प्रिंाश “डॉ. भी. रा. आंबेडिंर, हार्तडज अव्हेन्य,ू नवी हदल्ली” हे होते. म द्रिं :– हव. प . 
भागवत, मौज कप्रकटग ब्यरूो, म ंबई नंबर ४” या ४४ पानाचं्या प स्स्तिेंवर किंमत छापलेली नव्हती. भारतीय 
बौ्ध  जनसंघ यािे रुपातंर “भारतीय बौद्ध महासभा”या नावाने १९५४ मध्ये झाले, बौ्ध  धमािा प्रसार 
िंरण्यासाठी बाबासाहेबानंी “भारतीय बौद्ध महासभा”स्थापन िेंली. पि बौ्ध  धमािी दीक्षा स्वतः घेिे व 
इतरानंा देिे, या बद्दल त्यािें हविारिक्र १९५४–५५ या िंाळातं वगेातं हर्ून लागले. त्यासंबंधीच्या योजना 
ते मनातं न्ी िंरीत होते. ब ्ध ािे िहरत्र, तत्वज्ञान आहि बौ्ध धमािे आिरि यासंबधंी बौ्ध  हभ्ंूनी जे 
स्वाथासाठी अपप्रिंार िेंलेले आहेत ते खोडून िंाढून श ्ध  बौ्ध  धमण प नः िालू िंरिे, हे आपले रहद्दष्ट 
आहे. आहि ते साध्य िंरताना आपिाला हभ्ंूिंडून जो हवरोध व त्रास होईल त्याना आपिाला तोंड द्यावे 
लागेल, असे बाबासाहेब, खाजगीबठैिंीतील संभा्िात, म्हित असत. याबाबतींत त्यानंा अनेिं प्रहस्ध  
बौ्ध धमीयाबंरोबर ििा िंरावी लागे. या ििा िंधी िंधी गरमागरम होत असत. पि बौ्ध धमाच्या मूळ 
स्वूनपाबद्दल बाबासाहेबानंी जे ठोिंताळे व आडाखे बाधूंन ठेवले होते, त्यावंर अशा ििषांतिा िंाहंीही 
पहरिाम झालेला नाही. म्हिजे ििेसाठी जे लोिं त्याचं्यािंडे येत ते बाबासाहेबाचं्या दृहष्टिंोनातं व 
हविारातं र्ारसा र्रिं न पाडता जात असत. (१) घरदार सोडून गौतम अरण्यात आत्मज्ञानाजणनासाठी 
गेला. (२) एिंा शरीरातून द सऱया शरीरात प्रािािा प्रवशे होिे. (३) प नजणन्म होिे. (४) परमेश्वरािे 
अस्स्तत्व नसिे, वगैरे म द्यासंंबधंी जे हविार प्रगट िेंलेले आहेत ते ि िंीिे असून या बाबतीतील सत्य 
िंोिते हे आपि आपल्या “ब ्ध  आहि त्यािा धम्म” या ्ंथात दाखहवले आहे, असे बाबासाहेब या ििेच्या 
प्रसंगी अगर खाजगी संभा्िातून सागंत असत. 
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बौ्ध धमाच्या प्रसाराबद्दलिे आपले हविार बाबासाहेबानंी “महाबोहध सोसायटी ऑर् इंहडया, 
िंलिंत्ता” या संस्थेिे (स्थापना १८०२ इ. स.) जनरल सेके्रटरी श्री. डी. वहलकसह यानंा १६ रे्ि वारी 
१९५५ ला पत्र पाठवनू िंळहवले.ब ्ध  धमात येण्यासाठी हवधी नाही संघात येण्यासाठी आहे. ही रिीव दूर 
िेंली पाहहजे. बौ्ध धमण स्वीिंारलेल्या लोिंानंा, हभ्ू कहद धमातील देवदेवतांिी पूजा िंरावयास लावतात. 
िाह्मि लोिंािें प्राबल्य बौ्ध  धमात झाले तेव्हा ंत्यानंी इतर देवदेवता बौ्ध  धमात हनमाि िेंल्या. हेत  हा िंी 
हा बौ्ध  धमण नष्ट व्हावा. त्या देवदेवतानंा भजिे, हा एिं बौ्ध  धमािा भाग आहे अशी समजूत ूनढ झाली. या 
देवदेवताचं्या थैमानाम ळेंभारतात बौ्ध  धमण लोप पावला. म्हिून हे हव् बौ्ध धमातून नष्ट िंूनन बौ्ध ाना 
र्क्त ब ्ध ािीि पूजा व भक्ती िंरावयास लाविे हा रपाय योजला पाहहजे. हिस्तीधमात बास्प्तस्मा व 
ऑहडनेशन हे अन क्रमे हिस्ती धमणप्रवशे आहि हिस्ती धमणप जारी यासंबधंीिे दोन हवधी आहेत तसे आपलेही 
असले पाहहजेत. याबाबतीत आपि हिस्ती धमािे अन िंरि िंरावे यासाठी मी जो हवधी तयार िेंलेला आहे 
त्याला “धम्म दीक्षा हवधी” म्हिाव.ेसदर पत्र मी येथे देतो.— 
 

“I have been of the opinion that the conversion of the laity is not conversion at all. It is 
only a nominal thing. The so-called Buddhist laity besides worshipping the Buddha also 
continued to worship other Gods and Goddesses which were set up by the Brahmins to 
destroy Buddhism. Buddhism disappeared from India largely of this wavering attitude of the 
laity. If hereafter Buddhism is to be firmly established in India the laity must exclusively be tied 
up to it. This did not happen in the past because in Buddhism there was a ceremoney for 
initiation into the Sangh but there was no such ceremony for initiation into the Dhamma. In 
Christianity there are two ceremonies : (1) Baptism which is initiation into the Christian 
religion, (2) Ordination of the priest. In this respect the new movement for the propagation of 
Buddhism in India must copy Christianity. To remove this dangerous evil in Buddhism I have 
prepared formula which I call Dhamma Diksha. Every one who wishes to be converted to 
Buddhism shall have to undergo through ceremony. Otherwise he will not be regarded as a 
Buddhist.” 
 

(Ambedkar’s letter, dated 16 February 1955 to D. Wali Singh, General Secretary, 
Maha Bodhi Society, Calcutta, explaining how to celebrate conversion ceremony and worship 
Buddha). 
 

बाबासाहेबानंा जे िंायणिंते भेटावयास येत असत त्यािें पाशीं ते बौ्ध -धमण-दीके्षसंबधंी ििा िंरीत 
असत. साधारिपिे दहा लक्ष लोिंानंा दीक्षादेण्यािा समारंभ ररिंता येईल, या दहा लक्ष लोिंाचं्या 
जेविािी व दोन हदवस राहण्यािी सोय– (दर डोई र्क्त एिं रुपया दर घेऊन) ज्या हठिंािी िंरता 
येईल, असे हठिंाि न्ी िंरिे, याबद्दल बाबासाहेबाचं्या दृष्टीप ढे म ंबई, औरंगाबाद, सारनाथ व नागपूर ही 
ठीिंािे होती या हठिंािी व्यवस्था िंरता ंयेईल िंा? या बद्दल ििा होत असत. तारीख ५ ऑगस्ट १९५६ 
ला व्हराडं्ातं बसून बाबासाहेबानंी आलेल्या लोिंाबंरोबर ििा िेंली. या बठैिंीत हदल्लीतील 
अस्पृश्यवगीय िंायणिंते, सोहनलाल शास्त्री यानंी बाबासाहेबानंा अनेिं प्रश्न हविारले व त्या प्रश्नानंा 
बाबासाहेबानंी रत्तरे हदली, ती मी साराशं रुपाने खाली देत आहे. या प्रश्नोत्तरावरुन बाबासाहेबाचं्या मनातं 
धमणदीके्षबद्दलच्या हविारािें िंसे आंदोलन िालले होते हे हदसेल. 
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शास्त्री–बाबासाहेब! बौ्ध  धमापेक्षा हिस्ती किंवा इस्लामी धमण आपिाला जास्त र्ायदेशीर होिार 
नाही िंा? 
 

बाबासाहेब–ते धमण आपिाला र्ायदेशीर िंदाहित होतील, पि ते भारतात हनमाि झालेले धमण 
नाहीत, त्या धमािा आपि स्वीिंार िेंला तर आपिाला इतर देशातूंन, आपल्या लोिंाचं्या भौहतिं 
रन्नतींिंरता ंखूप पैसाही हमळेल. आपिाला भारतीय राजिंारंिातं खूप बळही िंमावता येईल. पि या सवण 
गोष्टी परस्वाधीन होऊन आपिाला िंरता येतील. द सऱयाचं्यां ओंजळीने द सऱयािें पािी हपऊन आपल्या 
सवषांतगीि प्रगतीिी तहान भागहविे हा प रु्ाथण नव्हे. स्वतःच्या कहमतीने, स्वावलंबनाने व स्वाहभमानाने 
आहि स्वदेशी नव्या धमाच्या आश्रयाने आपि आपली प्रगती िेंली तर तो खरा प रु्ाथण ठरेल. आहि 
भारतीय इहतहासात आपला प रु्ाथण सोनेरी अक्षरानंी हलहहला जाईल. णिस्ती अगर इस्लामी धमाने 
आर्ली भारतीय संस्कृणत नष्ट होईल. आहि जाहतवतं संस्िृंहत राखिे हे बौ्ध धमािे रहस्य आहे. ते ज्यानंा 
रमजेल तेि माझ्या धमणदीके्षबद्दल मनातं किंत  बाळगिार नाहीत. बौ्ध  संस्िृंहतिे प नजीवन िंरिे व 
सवणभारत बौ्ध  िंरिे हे माझे रहद्दष्ट आहे. 
 

शास्त्री–हे आम्हालंा मान्य. पि मग आम्हालंा अस्पृश्यसमाज म्हिून हवद्याजणन व नोिंऱया या 
संबधंात ज्या सरिंारी सवलती हमळतात त्या धमषांततरानंतर िालू राहतील िंा? 
 

बाबासाहेब–अलबत! आहि सरिंारने त्या जर बदं िेंल्या तर आम्ही, त्या हमळहवण्यासाठीं झगडत 
राहंू िंारि त्या घटनेत नमूद आहेति. आपल्या समाजातं महार, िाभंार वगैरे जे भेद आहेत ते नष्ट िंूनन 
सवण समाज बौ्ध  धमीय तयारिंरिे व त्याचं्या तरे् ह्ासंाठी झगडत रहािे व इतर समाजातंील लोिंानंा 
बौ्ध  िंूनन आपल्यातं घेिे, असा आपला द हेरी लढा राहील, आहि ते आपल्या ऐक्य शस्क्तने यशस्वी 
होईल. 
 

शास्त्री–बौ्ध  धमाबद्दल आंपल्या लोिंानंा िंाहंी माहहती नाही. आपि आतापयंत तसा प्रिार 
िेंलेला नाही. त्याच्याप ढे एिंाएिंी दीक्षा समारंभ घेतला तर लोिं ब जतील, संभ्रमातपडतील िंदाहित 
लोिंािंा हवरोधही होईल मग मोठा पेिप्रसंग रत्पन्न होईल. 
 

बाबासाहेब–अशी पहरस्स्थती रत्पन्न होिार नाही, यािी मला खात्री आहे. लोिं दीके्षसाठी रत्स िं 
आहेत जे रत्स िं नाहीत ते १०-१५ व्षांतनी दीक्षा घेतील, अशी रते्तजिं पहरस्स्थती रत्पन्न िंून. 
 

शास्त्री–मग दीक्षा समारंभ िंोठे घेिार? 
 

बाबासाहेब–माझ्या दृष्टीसमोर िार हठिंािे आहेत. म ंबई, औरंगाबाद, सारनाथ व नागपूर. स मारे 
दहा लाख लोिंाचं्या जेविािी व राहण्यािी व्यवस्था माम ली आिंार घेऊन हे प्रम ख िंायण िंरण्यास 
जेथील लोिं रत्साहाने प ढे येतील तेथेि दीक्षा समारंभ होईल. पि माझ्या मनािा िंल म्हिाल तर 
नागपूरिंडे जास्त आहे! 
 

शास्त्री–िंा? नागपूरि िंा? 
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बाबासाहेब– त्याला ऐहतहाहसिं िंारिे आहेत. नागपूर हे नावंि सागंते िंी हे नागवशंीय लोिंािें 
शहर होते. हे नागसंस्िृंतीिे िंें द्र होते. ब ्ध  हा नागवशंीय टोळींत जन्मला. आपिही सारे नागवशंीय 
आहोत, आपि हजारो व्ापूवी बौ्ध  होतो. प नः आपि बौ्ध  होिार ते बो्ध -नाग संस्िृंतीच्या िंें द्रात तेथून 
धमण दीके्षिा झेंडा सवण भारतात हर्रेल. 
 

या बठैिंीतील हविारािें पडसाद हदल्ली, नागपूर, औरंगाबाद, म ंबई वगैरे हठिंािी हनघाले. आहि 
तेथील िंायणिंत्यषांतनी हदल्लीला हशष्टमंडळे नेऊन बाबासाहेबानंा या बठैिंीच्या आगोदरि हवनहवले होते िंीं 
त म्ही आमिे हठिंाि पसंत िंरा, आम्ही दीक्षासमारंभािी आपल्या म्हिण्याप्रमािे व्यवस्था िंरतो. ‘भारतीय 
बौ्ध जन सहमती, नागपूर’, हहच्या हशष्टमंडळािी हवनंती बद्दल आपले हविार ठाम िंूनन बाबासाहेबानंी ज लै 
१९५६ च्या स ूनवातीस त्यािंी हवनंती मान्य असल्यािे साहंगतले. नागपूरिे लोिं पैसे गोळा िंरण्यास व 
भव्य मंडप रभारण्यास रातं्रहदवस झटू लागले. पि थोड्ाि हदवसानंतर बाबासाहेबािें हविार बदलले. 
त्यानंा वाटू लागले िंीं म ंबईत दीक्षासमारंभ जसा गाजेल तसा नागपूरला गाजिार नाही. म्हिून त्यानंी 
म ंबई हे स्थळ ठरहवले आहि नागपूरच्या सहमतीिे जनरल सेके्रटरी डब्ल्य . एम. गोडबोले यानंा २३ ज लै 
१९५६ ला पत्र हलहहले िंीं मी, दीक्षासमारंभाला म ंबई हेि स्थळ पसंत िंरतो; तरी पि माझ्या नेतृत्वाखाली 
नागपूर वगैरे हठिंाि दीक्षा समारंभ होईलि; आहि तो म ंबईच्या समारंभानंतर लागलीि. ते पत्र असे:— 
 

There is no other way except to stick to Bombay as the place for conversion. This of 
course does not mean that I shall not come to Nagpur. As a matter of fact I propose to go to 
various centres, wherever there is likely to be a largegathering ready for conversion. I have 
Nagpur in mind. I will let you know the detailed programme later on. I am very pleased with 
your enthusiasm and of your friends in the matter of turning over to Buddhism.” 
 

(Ambedkar’s letter, dated 23rd July 1957 to W. M. Godbole, General Secretary, 
Conversion Committee, Nagpur.) 
 

हे पत्र पाहून नागपूरिंर मंडळी हनराश झाली. त्यानंी लागलीि द सरे हशष्टमंडळ हदल्लीला 
पाठहवले. त्या मंडळाने बाबासाहेबािें प ढे आपली बाजू माडंली. परंत  बाबासाहेबानंी त्यािें म्हििे मानले 
नाही. ते हशष्टमंडळ हनराश होऊन परत गेले. 
 

िंोिते िंें द्र ज्यास्त सोईिे व महत्त्वािे होईल याबद्दल प नः बाबासाहेबानंी त्यावर हविार िेंला व 
त्यानंा सवणतोपरीने नागपूरि योग्य हठिंाि वाटले. लगेि तारीख ८ सप्टेंबरला त्यानंी श्री. गोडबोले यानंा 
पत्र हलहीले िंी, त म्ही दीक्षा समारंभािा िंायणक्रम ठरहवण्यासाठी हदल्लीला या. ते पत्र असे— 
 

“I had written you sometime back in which I had declined to come to Nagpur for my 
conversion. On further consideration I have come to the conclusion that Nagpur would be 
best. I would therefore like you to come to Delhi so that we can discuss what arrangements 
we could make in order to make the ceremony successful.” 
 
(Ambedkar’s letter, dated 8th September1956 to Godbole.) 
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श्री. गोडबोले, सात-आठ मािसे घेऊन हदल्लीला आले. बाबासाहेबानंी त्याचं्याशी हविारहवहनमय 
िंूनन सवण िंायणक्रम हनहित िेंला. आहि दीके्षिी तारीख १४ ऑक्टोबर १९५६ (हवजया दशमी) ही हनहित 
िेंली. २३ सप्टेंबरला बाबासाहेबानंी वृत्तसंस्थानंा हनवेदन पाठहवले िंी, हा समारंभ सिंाळी ९ ते ११ च्या 
दरम्यान होईल. नंतर बाबासाहेबािें जाहीर भा्ि संध्यािंाळी होईल. ते हनवदेन पे्रस रस्ट ऑर् इंहडया या 
वृत्तसंस्थेने प्रहस्ध  िेंले ते असे :— 
 

“The date and place of Dr. Ambedkar’s conversion to Buddhism has now been finally 
fixed. It will take place at Nagpur on the Dussehra day i.e. 14th October 1956. The ceremony 
of conversion will take between 9 and 11 a. m. In the evening of the same day Dr. Ambedkar 
will deliver his address to the gathering. 
 
(Note, dated 23rd September, P256 to P.T.I. by Ambedkar,) 
 
यािा मराठी तज णमा असा— 
 
 “२६, आलेपूर रोड, 
 हदल्ली, २३ सप्टेंबर १९५६. 
 

बौ्ध  धमण स्वीिंारण्यािा हदवस व हठिंाि मी आता हनहित िेंले आहे. दसऱयाच्या हदवशी, तारीख 
१४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूर येथे मी बौ्ध  दीक्षा घेिार आहे. 
 

या हदवशी सिंाळी ९ ते ११ माझा धमणदीक्षा हवधी समारंभ होईल व संध्यािंाळी माझे सवण 
लोिंासंाठी जाहीर व्याख्यान होईल. 
 
 बी. आर. आंबेडिंर, 
 २३-९-५६.” 
 

(प्रब ्ध  भारत : आंबेडिंर बौ्ध  दीक्षा हव्ेशािंं, २७-१०-५६, पा. २९). 
 

दीक्षा देण्यास योग्य असा बौ्ध  धमातील श्रेष्ठतम पहंडत आहि सवात वयोवृ्ध  ब ्ध ान यायी पूज्य 
हभख्ख  चंद्रमिी महास्थवीर यािंी हनवड बाबासाहेबानंी िेंली. पूज्य िदं्रमिी यािंा जन्म १८७३ मध्ये 
िह्मदेशातंील आरािंान प्रातंात झाला. िह्मदेशातील बहूसंख्य लोिं बौ्ध . ते भारतािंडे पहवत्र भावनेने 
पहातात; िंारि तेथे गौतमब ्ध ाने आपला धमण प्रस्थाहपत िेंला व तो जगातील इतर भागात पसरत गेला. 
िह्मदेश हा अशा भागापंैिंी एिं भाग होय. पूज्य िदं्रमिी १६ व्षांतिे असताना (१८८९) भारतात बौ्ध  
तीथणके्षत्राच्या दशणनासाठी आले. ज्या भारतात बौ्ध धमण हनमाि झाला त्या धमाला भारतात बहूसंख्येने 
अन यायी नसावते, हे दृश्य पाहून पूज्य िंद्रमिी यानंा अत्यंत आियण आहि द ःख वाटले. भारतात राहून 
बौ्ध  धमणप्रसारािे िंायण िंरण्यािे त्यानंी ठरहवले, आहि ते १८८९ पासून भारताति राहहले. भगवान ब ्ध  
यािें महाहनवाि ज्या गावाच्या हशवते झाले ते कुणशनगर हे गाव त्यानंी आपल्या िंायािे िंें द्र बनहवले. या 
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हठिंािी त्यानंी बौ्ध  जयंती आहि बौ्ध  धमीयािंी संमेलने भरहवण्यािा पायंडा घातला. आहि त्यानंतर 
भारतातील इतर हठिंािी हे िंायणक्रम होऊ लागले. बौ्ध धमािे रच्च हशक्षि आहि वाङ मय प्रसार या 
िंामासाठी यानंी शिेंडो तरुि-तूनिींना प्रोत्साहन हदले. िंाहंीजिानंा हसलोन, जपान, िह्मदेश वगैरे 
बौ्ध धमीय देशात पाठवनू त्यानंा बौ्ध धमािे रच्चतम हशक्षि घेण्यास लावले. या तरुिापंैिंी दोघानंी बौ्ध  
धमािा स्वीिंार िेंला. त्यानंी अनेिं ्ंथ हलहून आपल्या हवद्वते्तिा र्ायदा जगाला िंूनन हदला. ते दोन 
बौ्ध  पहंडत म्हिजे आनंद कौसल्यायन आहि राहुल सांस्कृतायन. राह ल सासं्िृंतायन यानंी हतबेट मध्ये 
राहून हजारो हस्तहलहखते (ब ्ध धमािी) हमळहवली; आहि ती भारतात दहा बारा गाढवाचं्यावर लादून 
आिली. बौ्ध  धमावरील जगातील अहधिृंत लेखिंाचं्या पंक्तीमध्ये राह ल सासं्िृंतायनिे स्थान र्ार वरिे 
आहे, हे त्याचं्या प्रदीघण अभ्यासाम ळे व प्रयत्नामं ळे पूजनीय िंद्रमहि यानंी िं हशनारा येथे धमणशाळा, 
दवाखाने, स्तूप वगैरे बाधंले. गरीब म लानंा मोर्त हशक्षि देण्यासाठी शाळा िंाढल्या. त्यानंी िं हशनारा येथे 
ज्या इमारती बाधंल्या त्यािंी किंमत िाळीस व्ापूवी सात लाख रुपये होती. पूजनीय िदं्रमिी यानंी िह्मी 
आहि कहदी भा्ेत बो्ध धमावर हवद्वत्ताप्रिूर असे अनेिं ्ंथ हलहहले आहेत. त्यापैिंी धम्मपद, मंगलस क्त, 
भगवान ब ्ध ािे िहरत्र, ब ्ध ाव ेरपदेश, वगैरे ्ंथ प्रम ख आहेत. अशा ऐंशी व्ाच्या आहि महाहवद्वान बौ्ध  
हभक्षचू्या हातून दीक्षा घेण्यािे बाबासाहेबानंी ठरहवले; आहि त्यानंा या बाबतीत पत्र हलहहले ते असे :– 
 
 26, Alipur Road, 
 Delhi 
 the 24th September 1956. 
 
Reverend Bhikku Chandramani, 
Kushenara, Gorakhpur District, 
Uttar Pradesh. 
 
Reverend Bhante, 
 

This is to inform you that I and my wife have decided to embrace Buddhism. The 
ceremony is to take place at Nagur on the 14th of October, 1956. The time of the ceremony is 
fixed in the morning between 9 and 11. It is our great wish that you should officiate at the 
ceremony. You being the oldest Buddhist Monk in India we think it would be appropriate to 
have the ceremony performed by you. 
 

We realise that your physical condition may make it difficult for you to go to Nagpur 
but we can manage to provide the transport from Kushenara to Nagpur either by air or by 
train and all other arrangements for your living in Nagpur. We can send some one to take you 
from Kushenara to Nagpur. Please let us know whether you can accept the invitation of ours. 
 

With kind regards. 
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 Your sincerely, 
 (Signed) B. R. AMBEDKAR. 
 

पूजनीय िदं्रमिी यानंी बाबासाहेबािें आमंत्रि स्वीिंारले. त्यानंतर दीके्षिे स्थळ व वळे ही 
बाबासाहेबानंी म क्रर िेंली. 
 

याि स मारास श्री. िंडणिं, प्राध्यापिं, हस्ध ाथण िंॉलेज, म ंबई यानंी स्वतःिा हववाह हवधी बौ्ध  
प्ध तीने िंरण्यािे ठरहवले; आहि त्या हवधीबद्दलिी माहहती बाबासाहेबानंापत्राद्वारे हविारली. ती माहहती 
बाबासाहेबानंी िंळहवली. ती पते्र मी येथे रद धृत िंरतो. 
 
V. S. Kardak, M.A. 41-2, 3rd Marine Street, 
 Bombay 2. 
 Dated 26th September 1956. 
 
My dear Babasaheb, 
 

I am a full-time tutor of philosophy and logic in our college at Bombay. I am also 
working in Siddharth Night High School as an Assistant Head Master since its inception. I am 
getting married on 9th December 1956 at 5-00 p.m. at Dr. Ambedkar Vidyarthi Ashram at 
Manmad, with the daughter of Shri R. R. Pawar whom you know very well. 
 

On 14th October 1956, my fiance and myself sought refuge in Buddhism along with 
you at Nagpur. Our R. Nos. are 67074 and 67075. Naturally we want to solennise our 
marriage according to Buddhist religion. There is no better authority save you to guide us in 
this respect. 
 

Young educated Buddhists like us should lay down the precept and strengthen our 
movement. Whole of Nasik District will be a witness to this novel marriage ceremony as they 
are curious to see the Buddhist Marriage Ceremony. 
 

I am sure you will guide us, hence this request. 
 

The reply is expected at your earliest. I shall be leaving for Manmad on 8th December 
1956. 
 

Yours sincerely, 
(Signed) V. S. KARDAK. 

26, Alipur Road, 
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Delhi, 
Dated the 4th December1956. 

 
Dear Mr. Kardak, 
 

Please refer to your letter of 12th November. The Buddhist Marriage Ceremony is 
simple. There is no home and there is no saptapadi. The essence of the ceremony lies in 
placing an earthen pot newly made between the bride and the bridegroom on a stool and to 
fill it brimful with water. The bride andthe bridegroom to stand on two sides of the pot. They 
should place a cotton thread in the water pot and each hold one end of the thread in their 
hands. Some one should sing the Mangal Sutta. Both bride and bridegroom should wear 
white clothes. 
 
 Yours sincerely, 
 (Signed) B. R. AMBEDKAR. 
 
Shri. V. S. Kardak, 
41-2, 3rd Marine Street, 
BOMBAY 2. 
 

पूजनीय िदं्रमिी यानंी बाबासाहेबािें आमंत्रि स्वीिंारले. तेव्हा नागपूरच्या िंायणिंत्यषांतना 
दीक्षासमारंभािी व्यवस्था िंरण्यास आदेश हदला. नागपूरिंरानंी ही व्यवस्था समयोहित भव्य प्रमािात 
िेंली. “नागपूर शहराच्या दहक्षिेस जवळजवळ शहराच्या बाहेरि, अंबाझरी नावािा रोड (रस्ता) आहे. या 
रोडला लागून असलेले स मारे १४ एिंर के्षत्रािे हवस्तीिण मदैान बौ्ध  दीक्षा हवधीसाठी म क्रर िंरण्यात आले 
होते. या मदैानास सभोवार तटे्ट मारले होते. सवण मदैानािे सभोवार स मारे २,००० ते ३,००० हवद्य त् दीपािंी 
(बल्बस्) व्यवस्था िेंली होती. हस्त्रयासंाठी अध्या भागात स्वतंत्र व्यवस्था एिंा छोट्या मंडपात िेंलेली 
होती. प रु्ािंंहरता राहहलेले सवण मदैान होते. एरवी तसा नागपूरिा अंबाझरी रोड ओसाडि असतो. पि 
सदर समारंभाम ळे, रोडवर हनरहनराळ्या प्रिंारिी द िंानेि स्थापन झाल्यािे हदसून आले.” (प्रब ्ध  भारत, 
खास अंिं, २७ ऑक्टोबर १९५६, पा. ३३). 
 

नागपूरला जाण्यासाठी बाबासाहेब, माईसाहेब व नानिंिदं रत्त ूहे ग रुवार हदनािंं ११ ऑक्टोबर 
१९५६ ला सिंाळी हदल्लीतील सर्दरजंग हवमान तळावर गेले. त्यािें हवमान ७ वाजता स टले व १२ वाजता 
नागपूरच्या हवमानतळावर रतरले. हवमानतळावर व हवमानतळाच्या आजूबाजूस हजारो लोिं जमलेले 
होते. त्यानंी, बाबासाहेब हवमानातून खाली रतरतानंा टाळ्यािंा िंडिंडाट िंूनन “जय भीम” च्या गजणना 
िेंल्या. िंायणिंत्यषांतनी, बाबासाहेब व माईसाहेब यानंा हारत रे अपणि िेंले. स्त्री, प रु्, म ले यानंी 
बाबासाहेबाचं्या पायावंर मस्तिं ठेवण्यासाठी एिंि धादंल िेंली. िंोिाला त्याचं्या पायानंा हात लावता 
आले, िंोिाला डोिें टेिंवता आले. िंोिाला हे साधले नाही त्यानंी बाबासाहेब ज्या जागेवूनन िालत 
गेले तेथील माती रिलून त्यानंी ती भक्तीभावाने आपल्या िंपाळाला लावली. समता सैहनिं दलाच्या 
स्वयंसेविंानंी बाबासाहेबाचं्या भोवती िंडे िेंले होते. बाबासाहेबािंी मोटार ज्या रस्त्याने शहरािंडे गेली 
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त्याच्या दोन्ही बाजूला हजारो स्त्री-प रु् व म ले ही रभे राहून “जय भीम” च्या गजणना िंरीत होती. 
बाबासाहेबािंी रहावयािी व्यवस्था “शाम”हॉटेलमध्ये िेंलेली होती. तेथेही हजारो लोिं रभे राहहलेले 
होते. बाबासाहेबािें दशणन होताि त्यानंीही टाळ्या वाजवनू “जय भीम”िा जयघो् िेंला. येथे बऱयाि 
लोिंानंा बाबासाहेबाचं्या पायावंर डोिें ठेवनू वदंन िंरता आले. समता सैहनिं दलाच्या स्वयंसेविंानंी 
बाबासाहेबाचं्या भोवती िंडे िंूनन त्यानंा हॉटेलमध्ये नेले. हॉटेलच्या आसपास रभे राहून लोिंानंी त्याचं्या 
नावािा जयघो् िेंला. 
 

श क्रवारी हदनािंं१२ ला बाबासाहेबानंी हवश्रातंी घेतली. हदनािंं १२ ते १४ पयंत, म ंबई, प िे, 
नाहशिं, औरंगाबाद, वगैरे हठिंािाहून हजारो लोिं खास रेल्वगेाडीने नागपूरला आले. नागपूर 
हजल्यातील खेड्ापाड्ातून लाखो लोिं पायी व बैलगाडीने नागपूरला आले. दीक्षा समारंभािे मदैान, 
गावातील शाळा, हायस्िूंलस्, िंॉलेजेस वगैरे हठिंािी लोिंािंी रहाण्यािी व्यवस्था िेंलेली होती. लाखो 
खेड तानंी मदैानाति म ्ाम ठोिंला. तेथेि तीन दगडािंी िूल माडूंन हस्त्रयानंी स्वयंपािं िेंला. हजारोंनी 
तीन-िार हदवस प रेल एवढी हशदोरी बरोबर घूनन आिलेली होती. 
 

शहनवार हदनािंं १३ ला संध्यािंाळी ५ वाजता बाबासाहेबानंी वतणमानपत्राच्या वाताहरानंा 
हॉटेलमध्येि म लाखत हदली. 
 

एिंा वाताहराने बाबासाहेबानंा प्रश्न हविारला “त म्ही कहद धमण िंा सोडता?” त्या वाताहरािंडे 
रागाने व हतरस्िंाराने पहात बाबासाहेब म्हिाले, “हा प्रश्न त म्ही स्वतःलाि िंा हविारीत नाही? हा प्रश्न 
त मच्या बापजाद्यानंा हविारा म्हिजे ते त्यािे रत्तर देतील. त म्ही कहदू लोिं हेि हविारण्यासाठी येथे 
आलात िंाय? या पूवी िंोठे दडून बसला होता?” त म्ही लोिंानंी जन्मभर माझा छळ िेंला, आहि आता 
हविारता; कहद धमण िंा सोडता? अहो! त म्ही कहद लोिं मला खड्डयात लोटण्यासाठी धडपडला. पि मी 
अजून त मच्या हातून न मरता हजवतं राहू शिंलो. मी ब ्ध  धमािा प्रसार अहखल भारतात िंरिार आहे.” 
तो वाताहार ओशाळून दोन पावले दूर झाला. 
 

इतर प्रहतहनधींनी िंाही प्रश्न हविारले. त्यानंा बाबासाहेबानंी रत्तरे देताना धमषांततराच्या एिंंदर 
स्वूनपाबद्दल ख लासा िेंला. त्या म लाखतीिा जो वृत्तातं प्रहस्ध  झाला तो असा :— 
 

“बौ्ध -दीक्षा घेण्याच्या आदले हदवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंर यानंी वृत्तपत्रिंारानंा हदलेली 
म लाखत. 
 
सवलतीसाठी अस्पृश्य रहावे िंाय? 
 

“मी गाधंीजींना असे आश्वासन हदले होते िंी, िंमीतिंमी हानीिंारिं मागण मी स्वीिंारीन. 
तद्न सार आता बौ्ध  धमण स्वीिंाूनन मी कहदू समाजाच्या दृष्टीने एिं रपिंारिं िृंत्यि िंरीत आहे. िंारि 
बौ्ध  धमण हा भारतीय संस्िृंतीिेि अंग आहे.” असे रद्गार डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंरानंी ता. १३ ऑक्टोबर 
१९५६ रोजी सायंिंाळी ‘धमषांततरा’ हव्यी पत्रिंाराशंी बोलताना िंाढले. वृत्तपत्र वाताहराबरोबर डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडिंर यािंी जी म लाखत झाली ती खाली हदलेली आहे : 
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“या धमषांततराम ळे घटनेने अस्पृश्य वगाला ज्या खास सवलती हदल्या आहेत, त्या हव्यी िंाय?” 
असा प्रश्न हविारला असता ते म्हिाले– “सवण सामान्य नागहरिंासाठी ज्या सवलतीच्या तरत दी िेंलेल्या 
आहेत, त्या धमषांततरानंतर आम्हाला हमळतील. पि खास सवलतींिा प्रश्न िंा रपस्स्थत िंरता? त्या हव्यी 
किता िंशाला? घटनेनेहदलेल्या खास सवलतींिा लाभ रठहवता यावा म्हिून आम्ही सदासवणिंाळ 
अस्पृश्यि रहाव,े असे त म्हास वाटते िंाय? आम्ही मन ष्ट्यत्व गाठण्यािा प्रयत्न िंरीत आहोत. घटनेने 
हदलेल्या खास सवलती हमळाव्यात म्हिून िाह्मि अस्पशृ्य होतील िंा?” 
 

एक वाताहर–त्यानंा त्यािंी गरज नाही! 
 

डॉ. आंबेडकर– िंदाहितत्यानंा तशा खास सवलती मागण्यािाही िंाळ येईल. नाही िंोिी 
म्हिावे? पि पूवी जेव्हा आम्ही हवभक्त मतदारसंघािी मागिी िेंली तेव्हा गाधंीजींनी हवरोध िेंला. मग 
आताि खास सवलतीिा म द्दा िंा प ढे िेंला जातो? ब ्ध धमण स्वीिंारताना खास राजिंीय ह्ामध्ये माझे 
हहतसंबधं ग ंतलेले नाहीत. आहि जर हवभक्त मतदार संघ आहेत, त्यािी अवस्था अशी आज िंाय आहे? 
िंाँ्ेसने सवणि जागा बळिंावळ्या आहेत ना? आहि आज अस्पृश्यािें म्हिून जे प्रहतहनधी राखीव मतदार 
संघातून िंाँ्ेसच्या हतहिंटावर हनवडून गेले त्यानंी िंधीतर अस्पृश्यािें हहतािे िंाही िेंले आहे िंाय? 
अशा जागा घेऊन िंरावयािे तरी िंाय? 
 
प्रथम णवचारक्रांती आवश्यक 
 

प्रश्न—आपि धमषांततरािा हनिणय िंा घेतला? 
 

उत्तर—शतिंान शतिें सविण कहदंूनी आहि हवशे् तः िाह्मिानंी आमच्याशी गैर व्यवहार िेंला 
ज्याचं्या नािंाला िंाही घाि (येत) असेल, तो प्रत्येिं जि बौ्ध  होईल. बौ्ध धमण हा हवश्व धमण आहे. सबंध 
भारतात धमणिक्र प्रवतणन घडवनू आिावयािे आहे. मी सागंतो ते हिरिंाल मानावे, असे ब ्ध ाने िंधीही 
साहंगतले नाही. जे मी संहगतले ते िंाळाशी हवसंगत असेल तेव्हा त्यातं पहरवतणन िंरावे, असे सागंून त्याने 
इतिंी मोिंळीिं हदली आहे. प्रथम लोिंाचं्या हविारातं क्रातंी िंरावी लागते; मग आिार क्रातंी होते. 
 

प्रश्न—हविारात आहि आिारात िंाहीि तर्ावत रहािार नाही िंाय? 
 

उत्तर—र्रिं पडतोि. पि धमािे हशक्षिही समाजाला द्याविे लागते; 
 
अस्रृ्श्य वगांतून जाणतभेदाचे उच्चाटन करीन 
 

प्रश्न—पि एिं जाहतभेद सोडला तर त म्ही बौ्ध  आहि कहदू धमात िंाय र्रिं दाखवाल? 
 

उत्तर—प्राि सोडला तर शरीरातं िंाय राहहले, अशा सारखाि हा प्रश्न आहे. हा जाहतभेद त म्हीि 
पाळता ना? जाहतभेद वाढहवला िंोिी? िाह्मिानंी आम्हाला आहि मरायानंा िंधीही मतस्वातंत्र्य हदले 
नाही. 
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प्रश्न—हा जाहतभेद अस्पृश्य वगातही आहे ना? तो बौ्ध धमण स्वीिंारानंतरही िंायम राहिार नाही 
िंशावूनन? 
 

उत्तर—तो आम्ही त मच्यािंडून घेतला ना? पि त्यास आम्ही प्रहतरोध िंून शिंतो. मी शूर आहि 
धीट आहे. मी लोिंानंा िंसे वागावे, यािे आदेश देईन नाहीतर मी एिंटाि ब ्ध  होईन, त्यातं हबघडले 
िंोठे? आहि माझा तर असा प्रश्न आहे िंी, ब ्ध िंालीन िाह्मिानंा बौ्ध धमण िंसा पटला? आहि आताि तो 
िंा पटत नाही? मी हा प्रश्न माझ्या जाहीर भा्िातं हविारिारि आहे. 
 
रजसंन्यास घेिार नाही 
 

प्रश्न—धमषांततरानंतर श.ेिंा.रे्.िे िंाय होिार? 
 

उत्तर—िंदाहित तो िंायम राहील किंवा नवा पक्ष स्थापन होईल. मी मात्र बौ्ध  धमात प्रवशे 
िेंल्यानंतर श.ेिंा. रे्. िा सदस्य रहािार नाही. 
 

प्रश्न—बौ्ध  धमण स्वीिंारल्यानंतर आपि िंाय िंरिार? 
 

उत्तर—मी ‘हमशनरी’ होिार आहे पि राजिंारिािा सन्यास मात्र घेिार नाही. हनवडि िंीलाही 
हनहितपिे रभा राहीन. 
 
नवीन र्क् व्यार्क रहािार 
 

प्रश्न—हरपस्ब्लिंन पाटी स्थापन िंरण्यािे आपि हनहित िेंले आहे िंाय? 
 

उत्तर—हो. ते न्ी ठरले आहे. मी त्या पक्षािी घटनाही तयार िेंली आहे. त्याच्या हप्रअंबलमध्ये 
स्वातंत्र्य, समता आहि बंध त्व या तत्त्वावर हा पक्ष आधारलेला राहील असे स्पष्ट िेंले आहे. पालणमेंटमध्ये 
येिाऱया प्रत्येिं हवधेयिंािी िंसोटी या तीन हनष्ट्िं्ावर पाहहली जाईल. 
 

प्रश्न—पि पक्षािे तत्त्वज्ञान िंोिते राहील? 
 

उत्तर—पक्षासाठी म ख्य गरज असते ती िंिखर नेत्यािी ! 
 

प्रश्न—या पक्षािे स्वूनप व्यापिं राहील िंाय? 
 

उत्तर—हो! या पक्षात सवषांतना प्रवशे हदला जाईल. 
 
णद्वभाणिक मंुबई राज्य मोडून काढीन 
 

प्रश्न—हद्वभाह्िंाहव्यी आपले मत िंाय आहे? ते हटिेंल िंा? 
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उत्तर—ते मोडून िंाढिे हे तर माझे आद्य िंतणव्य आहे. ज्या संस्िृंतीिं सीमा भारतात 
स्वाभाहविंपिे हनमाि झाल्या आहेत, त्या आपि बदलू शिंत नाही.” (खास अंिं पा. २६–२५). 
 

समारंभािी व्यवस्था िंरिारे िंायणिंते आहि दीके्षसाठी आलेल्या लाखो लोिंािंी रीघ याम ळे 
हदनािंं १४ ला नागपूरात रात्रौ दोन वाजल्यापासून प्रिडं रत्साही वातावरि तयार होऊ लागले. 
“समारंभासाठी १४ एिंर के्षत्रािे पटागंि सभोवार तट्या माूनन तयार िेंले होते.मधील मंडप स मारे ४०x 
२०’होता. त्याजवर बौ्ध िंालीन स्मृती दशणहविारा स्तूप रभारण्यात आला होता. या मध्यवती मंडपाति 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंरािंा बौ्ध दीक्षाहवधी िंरण्यात आला. दोन्ही बाजूच्या मंडपापैिंी एिं हस्त्रयािंंहरता 
व द सरा, प्रम ख नागहरिंासंाठी होता. मध्यवती मंडपासमोर वृत्तपत्राचं्या वाताहरािंंहरता खास बसण्यािी 
सोय िेंली होती. स्वदेशी व परदेशी हमळून जवळजवळ ३० वाताहर व र्ोटो्ार्सण हजर होते. 
 

मंडपावर व हवस्तीिण पसरलेल्या मदैानातं हठिंहठिंािी बौ्ध धमी हनशािे र्डिंत होती हनळा, 
ताबंडा, हहरवा असे पटे्ट असलेली ती हनशाि होती.” 

(हिंत्ता पा. ३). 
 

“लाल हार् शटणस घातलेल्या नागपूरच्या” समता सैहनिं दलाने मदैानापासून अहलिंडे िार 
र्लषांतग एवढ्यावर अंबाझरी रोडिा बदंोबस्त ठेवला होता. म ंबईिे समता सैहनिं दलही मदैानातील 
सम दायािी व्यवस्था ठेवीत होते. एवढी प्रिडं गदी पि, मध्य प्रदेशिे पोलीस क्वहित िंोठे त रळिं १०/११ 
पहावयास हमळाले. बािंी शातंता व स व्यवस्था स्वयंसेविंानंीि ठेवली होती.(हिंत्ता, पा. ३३) 
 

रहववारी हदनािंं १४ ऑक्टोबरला श्री. नानिंिदं पहाटेस रठले, त्यानंी आंघोळ िेंली आहि ते 
बाबासाहेबाचं्या खोलीत गेले. बाबासाहेब हबछान्यातं होते. नानिंिंदािा नमस्िंार त्यानंी स्वीिंारला. ते 
म्हिाले, “मला अंघोळीला गरम पािी आिण्यास नोिंरानंा सागं, आहि मंडपािंडे जाऊन सवण व्यवस्था 
नीट िंर, मग तू परत ये”. नानिंिदं मोटारने मंडपािंडे गेले. िंायणिंत्यषांतनी सवण व्यवस्था नीट िेंलेली 
होती. ती पाहून नानिंिदं स मारे ४५ हमहनटानंी परतले. तोपयंत बाबासाहेबानंी न्याहरी िेंली होती. ते 
िंपडे िंूनन मंडपािंडे जाण्याच्या तयारीत होते. नानिंिदंानी बाबासाहेबानंा मंडपातील सवण व्यवस्था 
रत्तम असल्यािे साहंगतले. मग बाबासाहेब, माईसाहेब व नानिंिदं हे मोटारने मंडपािंडे ८–५० वाजता ं
हनघाले, महास्थवीर हभ्ू िदं्रमिी हेहह त्याि स मारास मोटारने आपल्या सहिंाऱयाचं्या बरोबर हनघाले. 
मंडपात महास्थवीर प ढे, मागे बाबासाहेब, रजव्या हातातं दंड घेऊन आहि डावा हात नानिंिदंाच्या 
रजव्याखादं्यावर ठेवनू, रजव्याबाजूला माईसाहेब, अशा स्स्थतीत िालत िालत मंडपात हशरले. 
व्यासपीठावर िढताि त्यानंी दोन्ही हात जोडून रपस्स्थत सम दायास नमस्िंार िेंला व ते आसनस्थ झाले. 
नानिंिदं त्यािें पाय दाबीत बसले. तेव्हा ९–३० वाजले होते. 
 
“५ लाखावर उर्ब्स्थती 
 
......अदमासे ५ ते ६ लक्षापयंत जनसम दाय रपस्स्थत झाला होता. त्यापंैिंी जवळ जवळ ३ ते ४ लक्ष लोिं 
बाहेर गावंिेि होते. 
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त्यावळेी ‘भगवान बुद्ध की जय, बाबासाहेब करे रु्कार, बौद्ध धमपका करो स्वीकार’अशा घो्िानंी 
वातावरि द मद मून गेले. 
 

व्यासपीठावर अ्भागी एिंा मेजावर ब ्ध ािा िाझंिा प तळा ठेवण्यात आला होता व त्यािे दोन्ही 
बाजूला एिं-एिं कसह होता व समोर धूप प्रज्वलीत होत होता. 
 
बाबासाहेबांच्या णर्ताजींच्या रु्ण्यणतथीचे स्मरि 
 
समारंभास िं . इंद ताई वराळे यानंी स्वागतपद गाऊन स ूनवात िेंली. तद नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंर 
यािें हपताजी, िैं. रामजी मालोजी आंबेडिंर यािंी प ण्यहतथी हदनािंं १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजीि (ही 
माहहती ि िंीिी आहे) असल्याम ळे त्याचं्या स्मृतीस अहभवादन िंरियासाठीं सवण पािं लाखावंरील जनता 
िंाही हमहनटे स्तब्ध राहहली. नंतर डॉ. बाबासाहेब व माईसाहेब यानंी पूज्य िदं्रमिी याचं्यासमोर रभे राहून 
भगवान ब ्ध ाच्या मूतीप ढे आपले हात एिंहत्रत जोडून नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस (अथण— 
त्या भगवान ब ्ध ाला माझे नमन असो, िंी जो जीवन मुक्त संपूिण जागृत आहे.) असे पाली भा्ेत लागोपाठ 
तीन वळेा म्हटले”. (हिंत्ता पा. ३). 
 

महास्थवीर िंद्रमिी यानंी बाबासाहेब व माईसाहेब यांच्यािंडून पाली भा्ेतील सरित्रयं (तीन 
अन सरिे) आहि पंिशीलाहन (पािं शीले) म्हिवनू घेतली. (हिंत्ता, पा. ३) त्यानंतर बाबासाहेबानंी घो्िा 
िेंली, “मनुष्य मात्रास नीच मानिाऱ्या हहदुधमाचा मी त्याग करतो”.हे शब्द त्याचं्या तोंडून बाहेर पडले 
तेव्हा ंत्यािंा िंंठ दाटून आला आहि डोळ्यातूंन अश्रू वाहंू लागले (हिंत्ता पा. ३३) 
 
“बुद्धाच्या चरिी 
 

शवेटी रभयतानंी (बाबासाहेब व माईसाहेब), भगवान ब ्ध ाच्या प्रहतमेस स्वच्छ िंमलािंा प ष्ट्पहार 
अपणि िंूनन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंरानंी प्रत्यक्षात आर्ले मस्तक भगवान ब ्ध ाच्या िरिी ठेवनू तीन 
वळेा वदंन िेंले. तदनंतर डॉक्टर साहेब म्हिाले:–“भहगनीनो आहि बंध जनहो, आम्ही दोघानंीं 
त मच्यासमोर हभख्ख  चंद्रमिीयाचं्या हस्ते बौ्ध  धमािा अन ्ह िेंला आहे. चंद्रमिी हे भारतातील सवषांतत 
वयस्िं हभख्ख  आहेत. आता आमिा जो बौ्ध धमण अन ्ह झाला तो पाली भा्ेत झाला. त्या अन ्हािे 
मराठी भा्ातंर िंूनन, प नः अन ्ह घेत आहे. असे म्हिून त्यानंी खालील प्रहतज्ञा घेतल्या. 
 
बौद्धजनांच्या प्रणत्ा 
 

(१) मी िह्मा, हवष्ट्ि , महेश यानंा देव मानिार नाही किंवा त्यािंी रपासना िंरिार नाही. 
 

(२) राम व िृंष्ट्ि यानंा देव मानिार नाहीं किंवा त्यािंी रपासना िंरिार नाही. 
 

(३) गौरी-गिपती इत्याहद कहद धमषांततील िंोित्याहह देवदेवतेस मानिार नाही किंवा त्यािंी 
रपासना िंरिार नाही. 
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(४) देवाने अवतार घेतले, यावर माझा हवश्वास नाही. 
 

(५) ब ्ध  हा हवष्ट्िूिा अवतार होय हा खोटा आहि खोडसाळ प्रिार होय,असे मी मानतो. 
 

(६) मी श्रा्ध पक्ष िंरिार नाही, कपडदान िंरिार नाही. 
 

(७) बौ्ध  धमाच्याहवरु्ध  हवसंगत िंोितेि आिार िंरिार नाही. 
 

(८) िंोितेहह हक्रयािंमण िाह्मिािें हातून िंरवनू घेिार नाही. 
 

(९) सवण मन ष्ट्यमात्र समान आहेत, असे मी मानतो. 
 

(१०) मी समता स्थापन िंरण्यािा प्रयत्न िंरीन. 
 

(११) भगवान ब ्ध ाने साहंगतलेल्या अष्टागं मागािा अवलंब िंरीन. 
 

(१२) भगवतंाने साहंगतलेल्या दहा पारहमता मी पाळीन. 
 

(१३) सवण प्रािीमात्रावर दया िंरीन, त्यािें लालन पालन िंरीन. 
 

(१४) िोरी िंरिार नाही. 
 

(१५) खोटे बोलिार नाही. 
 

(१६) व्यहभिार िंरिार नाही. 
 

(१७) दाून हपिार नाही. 
 

(१८) ज्ञान, शील आहि िंरुिा या बौ्ध धमाच्या तीन तत्त्वािंी सागंड घालून मी माझे जीवन 
िालवीन (व्यतीत िंरीन). 
 

(१९) माझ्या ज न्या मन ष्ट्यमात्राच्या रत्िं्ाला हाहनिंारिं असिाऱया आहि मन ष्ट्यमात्राला 
असमान व नीि मानिाऱया कहद धमािा मी त्याग िंरतो व ब ्ध ाच्या धमािा स्वीिंार िंरतो. 
 

(२०) तोि सद धमण आहे अशी माझी खात्री पटलेली आहे. 
 

(२१) माझा नवा जन्म होत आहे असे मी मानतो. 
 

(२२) इतःपर ब ्ध ाच्या हशिंविीप्रमािे वागेन अशी प्रहतज्ञा िंरतो. 
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हा संपूिण समारंभ स मारे ५० हमहनटे िालू होता. स्वतः बाबासाहेब आंबेडिंर आहि सौ. माईसाहेब 
यािंा दीक्षाहवधी ९-४० ते ९-४५ या पािं हमहनटातं झाला. (हवधी संपतािं बाबासाहेबानंी ब ्ध मूतीप ढे नम्र 
मस्तिं िंूनन तीन वळेा मूतीला नमन िेंले.) नंतर १० वाजता साम दाहयिं दीक्षाहवधी व ‘शरिाच्या हत्रवार 
घो्िेनंतरडॉ.बाबासाहेब आंबेडकर की जय िा हननाद वातावरिात घ मला. 
 

या वळेी अ. भा. महाबोधी सहमतीिे सरहिटिीस श्री. वाली हसन्हा यानंी बाबासाहेबानंा एिं हििंि 
मातीिी ब ्ध  प्रहतमा भेट म्हिून हदली. 
 

या वळेी सारनाथिे थेरो हभख्ख  सध्दाहतसा, हभख्ख  परमशाहंत, सयामचे शंघटत्ना सािंीिे 
पन्नाहतसा, ह बळीिे परमशातंी हभक्ष  पण्िानंदा हे रपस्स्थत होते” (हिंत्ता पा ३–४). 
 

“याि वळेी न्या. भवानी शिंंर हनयोगी, श्री. िं लिंिी (ब ्ध  सहमतीिे हिटिीस), औरंगाबादच्या 
हमकलद िंॉलेजिे हप्रस्न्सपाल श्री. एम्. व्ही. हिटिीस, श्री. बी.एस. िंबीर आहद सविण कहदंूनीही बौ्ध  
धमािी दीक्षा घेतली.” (पा. ३४) दीक्षा समारंभािे र्ोटो व हर्ल्म घेण्यात आली. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकरि ३ रे 
 

बौद्धधमप दीक्ा (रु्ढे चालू) 
 

रहववार हदनािंं १४ ऑक्टोबर हवजया दशमीिा दीक्षाहवधी संपल्यानंतर बाबासाहेबािें अहभनंदन 
आहि अभीष्टकितन िंरिारे संदेश वािून दाखहवण्यात आले. हे संदेश िह्मदेशािे पतंप्रधान यू-बा-स्वे, 
त्याि देशािे माजी पतंप्रधान यू-नू, पूवण-पाहिंस्तान ब ह्ध स्ट िंॉन्र्रन्सिे पूज्य हप्रयदशी हसहाबीर, आंध्र 
ब ह्ध स्ट असोहशयनिे अध्यक्ष पी. बी. सेनग प्ता, बौ्ध  धमषांतिं वर सभेिे (िंलिंत्ता) डॉ. अरकवद बारुआ, 
एम.ए., पीएि.डी., बार-ॲट-लॉ, िंोलंबोिे एच्. डबल्य.ू अमरस रीया, रंगूनिे महाथेरो पन्नलोिं; 
िंोहझखोडे येथील महाबोधी ब ह्ध स्ट हमशनिे हभख्खू धमानंद वगैरे महाप रु्ािंंडून आलेले होते. (प्र. भा. 
खास अंिं पा.२). त्यानंतर बाबासाहेबानंी लाखो रपस्स्थतानंा स्वतः दीक्षा हदली. ती म्हिजे हत्रशरि व 
ब ्ध वदंना रच्च स्वरातं म्हिून व रपस्स्थतानंा त्यािे अन िंरि िंरावयास सांगून म्हिावयास लावले. 
 

सोमवार हदनािंं १५ ऑक्टोबरला सिंाळी १० ते १२ पयंत बाबासाहेबािें बौ्ध धमािा स्वीिंार 
यासंबधंी रद बोधिं, स्रू्र्ततदायिं आहि अत्यंत तळमळीिे, माहहतीपूिण भा्ि, दीक्षामंडपात झाले. लाखो 
लोिं, ते भा्ि रन्हात रभे राहून व जागा हमळेल तसे बसून, एिंा्तेने ऐिंत होते. ते भा्ि असे :— 
 
“सवण बौ्ध जन हो! आहि रपस्स्थत पाह िे मंडळी! 
 

िंाल आहि आज सिंाळी जो बौ्ध दीक्षा घेण्यािा व देण्यािा हवधीसमारंभ या हठिंािी घडून 
आला, त्यािें स्थान हविारवंत लोिंानंा िंदाहित अवघड वाटत असेल. त्याचं्या व माझ्याहह मताने िंालिा 
समारंभ आज व आजिा समारंभ िंाल व्हावसाय पाहहजे होता. आपि हे िंायण अंगावर िंा ंघेतले, त्यािी 
जरुरी िंाय, व त्याने िंाय होईल, यािी छाननी िंूनन घेिें आवश्यिं आहे. ते समजाऊन घेण्यानेि 
आपल्या िंायािा पाया मजबतू होईल. हें समजावनू घेण्यािे िंायण आधी व्हावयास हवें होतें. परंत  िंाहंीं 
गोष्टी अशा अन हित असतात िंीं, त्या आपोआप घडत असतात. आता ंया हवधीबाबत व्हावयािे तसे घडले 
आहे खरें. तथाहप अशी हदवसािंी अदलाबदली झाली तर मोठेंसे िंाहंीं हबघडलेलें  नाहीं. 
 
नागरू्र का णनवडले 
 

प ष्ट्िंळसे लोिं मला असा प्रश्न िंरतात िंी, या िंायािंहरता ंनागपूर शहर हेंि िंा ंठहरवलें? अन्य 
हठिंािीं हें िंायण िंा िेंले नाहीं? िंाहंी लोिं असे म्हितात िंीं, आर. एस. एस. िी (राष्ट्रीय स्वयंसेविं 
संघािी) मोठी पलटन नागपूर येथे असल्याम ळे त्याचं्या ररावरती म्हिूनआम्ही ही सभा या शहरात घेतली 
आहे हें म ळीि खरें नाही. त्यासाठीं नागपूर येथें हे िंायण घेतलेले नाही. आमिें िंायण इतिंें  मोठें आहें िंीं, 
आय ष्ट्यातील एिंएिं हमहनट देखील िंमी पडते. आपले नािं खाजवनू द सऱयाला अपशिूंन िंरण्यासाठीं 
मजजवळ वळे नाहीं. 
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नाग लोकांचे नाग-रू्र 
 

हें हठिंाि हनवडण्यािे िंारि हनराळें  आहे. ज्यानंी बौ्ध  इहतहासािे वािन िेंले असेल,त्यानंा हें 
िंळून येईल िंीं, भारतात बौ्ध  प्रसार िंोिी िेंला असेल तर तो नाग लोिंानंी िेंला, नाग लोिं आयषांतिे 
भयंिंर शत्र ूहोतें. आयण व अनायण याचं्यामध्ये लढाया व त ंबळ य ्ेध  झालीं. आयण लोिंानंी नागानंा जाळून 
टािंल्यािे दाखले प रािातं सापडतात, अगस्स्त म नीनी त्यातून र्क्त एिं नाग मन ष्ट्य वािहवला. त्यािेि 
आपि वशंज आहोत, ज्या नाग लोिंानंा एवढा छळ सोसावा लागला त्यानंा वर येण्यास िंोिीतरी 
महाप रु् हवा होता. त्यानंा तो महाप रु् गौतमब ्ध  भेटला. भगवान ब ्ध ािा रपदेश नाग लोिंानंी सवण 
भारतामध्ये पसरहवला. असें आपि नाग लोिं आहोत. नाग लोिंािंी म ख्य वस्ती नागपूर येथे व आसपास 
होती असें हदसते. म्हिून या शहरास ‘नाग-प र’ म्हिजे नागािें गाव असे म्हितात. स मारे २७ मलैावर 
नहजिंि वहािारी जी नदी आहे ती नाग-नदी आहे. अथाति या नदीिे नावं येथे रहािाऱया लोिंावंूनन 
पडले आहे. हे स्थळ हनवडण्यािें म ख्य िंारि आहे. नागपूर याम ळें  हनवडले आहे. यामध्ये िंोिालाही 
हखजहवण्यािा िंोठेि प्रश्न येत नाही. तशी भावनाहीं नाहीं. आर. एस्. एस्. िें िंारि माझ्या मनाला 
हशवलेही नाहीं. तसा िंोिी त्यािा अथण िंूनन घेऊ नये. 
 
णवरोधकांची नाहक ओरड 
 

इतर िंारिावंूनन िंदाहित् हवरोध वाटू शिेंल. हे हठिंाि हवरोधासाठी पसंत िेंलेले नाहीं हे 
आता ंमी साहंगतलेलेि आहे. मी जे हें िंायण आरंभले आहे त्यासाठीं माझ्यावर अनेिं लोिंानंीं व वृत्तपत्रानंी 
टीिंा िेंलेली आहे. िंाहींिी टीिंा िंडिं आहे. त्याचं्या मते मी माझ्या गरीब हबिाऱया अस्पृश्य लोिंानंा 
भलतीिंडेि नेत आहे. आज जे अस्पशृ्य आहेत ते तसेि अस्पशृ्य रहातील, व जे ह् अस्पृश्यानंा हमळाले 
आहेत ते मात्र नष्ट होतील, असे सागंून आमच्यातंील िंाहंीं लोिंानंा ते बहिंवीत आहेत. आमच्यातील अज्ञ 
लोिंानंा पगदंडीने जा असें ते म्हितात. आमच्यातील िंाहंीं तरुि व वयोवृ्ध  लोिंावंर त्यािा पहरिाम 
होत असेल. याम ळें  लोिंाचं्या मनामध्यें संशय हनमाि झाले असतील तर त्या संशयािी हनवृहत्त िंरिें हें  
आपले िंतणव्य आहे; आहि अशा संशयािी हनवृहत्त िंरिे म्हिजेि आपल्या या िळवळीिा पाया मजबतू 
िंरिे आहे. 
 
केसरी मधील त्या वेळचा प्रचार 
 

मागे आपि लोिंानंी मासं खाऊ नये म्हिून िळवळ िेंली होती. त्याम ळे स्पृश्य लोिंावंर मोठी 
गदा आल्याप्रमािे त्यानंा वाटत होते. त्यानंी हजवतं म्हशीिे दूध प्यावयािे आहि ती म्हैस मेल्यावर मात्र 
आम्ही मृत म्हशीला खादं्यावर घेऊन जावयािे, हा प्रिंार हवहित्रि नव्हे िंाय? आम्ही त्यानंा म्हितो िंी, 
त मिी म्हातारी मेली तर हतला आम्हाला िंा नेऊ देत नाही? त्यानंी मेलेली म्हस द्यावी, तशी म्हातारीही 
द्यावी. त्या वेळी, िंोिी तरी मन ष्ट्य ‘िेंसरी’मधून पत्र व्यवहार िंूनन, अमूिं अमूिं गावी दर व्ाला ५० 
ढोरे मरतात,त्याचं्या िंातड्ािंी, कशगािंी, हाडािंी, मासंािी, शपेटीिी, ख रािी हमळून ५०० रुपये इतिंी 
किंमत होईल व मृतमास सोडल्याम ळे एवढ्या प्राप्तीला हे लोिं म क्तील, असा प्रिार त्यावळेी िेंसरी मधून 
होत असे. त्याच्या प्रिाराला रत्तर द्यायिी आवश्यिंता खरे म्हिजे होती िंाय? पि आमच्या लोिंानंा असे 
वाटे, या गोष्टीला आमिा साहेब रत्तर देत नाही, तर साहेब िंरतो तरी िंाय? 
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मृत जनावराच्या कातड्ांचे, हशगांचे, खुरांचे उत्र्न्न 
 

एिंदा ंमी संगमनेरला सभेला गेलो होतो. सभा झाल्यानंतर संध्यािंाळी जेविािी व्यवस्था िेंली 
होती. त्यावळेी मजिंडे एिं हिठ्ठी िेंसरीच्या बातमीदाराने पाठहवली व मला हविारले “अहो, त म्ही तर 
त मच्या लोिंानंा मेलेली ढोरे ओढू निंा म्हिून सागंता, त्यािंी हलाखी हिंती आहे, त्याचं्या बायिंानंा 
ल गडे िोळी नाही, त्यानंा अन्न नाही, त्यानंा शतेीवाडी नाही, अशी त्यािंी अत्यंत हबिंट पहरस्स्थती असता, 
दर व्ी त्यानंा हमळिारे िंातड्ािे, कशगािे, मासंािे ५०० रुपयािें रत्पन्न रे्िूंन द्या म्हिून सागंता, यात 
त मच्या लोिंािंा तोटाि नाही िंा?” 
 
तुम्ही मेलेली ढोरे ओढा आणि घ्या उत्र्न्न 
 

मी म्हिालो, त म्हाला यािे रत्तर देऊ? ते येथे पडवीत देऊ िंी सभेत देऊ? लोिंाचं्या समोर 
सवालपट्टी झालेली बरी. मी गृहस्थानंा हविारले, त मिे म्हििे एवढेि िंी आिखी िंाहंी आहे? ते गृहस्थ 
म्हिाले, एवढेि म्हििे आहे व तेवढ्यािेि रत्तर द्या. मी त्या गृहस्थास हविारले, त म्हास म ले मािसे हिंती 
आहेत? त्याने साहंगतले, मला पाि म लगे आहेत, भावालाही ५/७ म ले आहेत. मी म्हिालो तर त मिे िं ट ंब 
मोठे आहे, तेव्हा त म्ही व त मच्या नातेवाईिंानंी त्या गाविी मेलेली सवण ढोरे ओढावीत, आहि ५०० रुपयािें 
रत्पन्न घ्याव.े हा र्ायदा त म्ही अवश्य घ्यावा. हशवाय दर व्ी मी स्वतः त म्हाला ५०० रुपये वर देण्यािी 
व्यवस्था िंरतो. माझ्या लोिंािें िंाय होईल, त्यानंा अन्न वस्त्र हमळेल िंी नाही ते माझे मी पाह न घेईन. मग 
एवढी र्ायद्यािी गोष्ट त म्ही िंा सोडून देता? त म्ही िंा हे िंरीत नाही? आम्ही हे िंाम िेंले म्हिजे र्ायदा 
होतो, आहि त म्ही िेंले म्हिजे र्ायदा होत नाही? ओढा ना त म्ही मेलेली ढोरे? 
 
महार बनून राखीव जागा घ्या 
 

िंाल एिं िाह्मिािा म लगा मजिंडे येऊन म्हिाला, “पालणमेंटमध्ये त मच्या लोिंानंा राखीव 
जागा हदल्या आहेत त्या त म्ही िंा सोडता?” मी त्यास म्हिालो, त म्ही महार व्हा व त्या जागा पालणमेंट-
असेंबल्यामध्ये भरा. नोिंरी खाली असली िंी त्या जागा भरतात. त्यासाठी िंोिा िाह्मिािे िंोिा इतरािें 
हिंती अजण येतात; मग नोिंऱयाचं्या जागा भरतात तशा राखीव जागा त म्ही िाह्मि लोिं महार बनून िंा 
भरत नाही? 
 
इज्जत प्यारी, लाभ प्यारा नाही 
 

आमिे न िंसान झाले तर त म्ही रडता िंा, असा माझा त्यानंा सवाल आहे. खरे म्हिजे 
मन ष्ट्यमात्राला इज्जत प्यारी असते; लाभ प्यारा नसतो. सद्ग ािी व सदािारी बाईला व्यहभिारामध्ये हिंती 
र्ायदा असतो हे माहहत नसते. आमच्या म ंबईत व्यहभिारी बायािंी एिं वस्ती आहे. त्या बाया सिंाळी ८ 
वाजता रठल्या िंी न्याहरीसाठी शजेारच्या हॉटेलात वदी देतात आहि म्हितात, (डॉक्टरसाहेबानंी 
यावळेी आवाजात र्रिं िंूनन न्ल िंूनन साहंगतले), “स लेमान, अरे, हखम्यािी प्लेट व पाव रोटी 
घेऊन ये.” तो स लेमान ते घेऊन येतो. हशवाय िहा,पाव, िेंिं, वगैरेही आितो. पि माझ्या दहलत वगीय 
भहगनींना साधी िटिी-भािंरी देखील हमळत नाही; मात्र त्या इज्जतीने राहतात. त्या सदािारानेि राहतात. 
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र्ोरकटर्िा सोडून प्रौढ बना 
 

आम्ही झगडतो आहोत ते इभ्रतीिंहरता! मन ष्ट्यमात्राला पूिावस्थेस नेण्यािंंहरता आम्ही तयारी 
िंरीत आहोत. त्यासाठी वाटेल तो त्याग िंरण्यािी आमिी तयारी आहे. हे वृत्तपत्रािे लेखिं (त्याचं्यािंडे 
वळून) माझ्या मागे गेली ४० व् ेहात ध वनू लागले आहेत. माझ्यावर िेंवढी टीिंा त्यानंी आजवर िेंली! मी 
त्यानंा म्हितो अजून तरी हविार िंरा. आता तरी पोरिंटपिािंी भा्ा सोडून प्रौढ भा्ा वापरा! 
 
हक्क रु्नः णमळवचू 
 

आम्ही बौ्ध  धमीय झालो तरी राजिंीय ह्(मी) हमळवीन यािी मला बालंबाल खात्री आहे (डॉ. 
बाबासाहेब आबेडिंरािंा जयघो् व प्रिंड टाळ्या). मी मेल्यावर िंाय होईल सागंता येिार नाही. या 
िळवळीसाठी र्ार मोठे िंाम िंरावे लागेल. आम्ही बौ्ध  धमण स्वीिंारल्याम ळे िंाय होईल, अडििी 
असल्याि तर त्या िंशा टाळता येतील, त्यासाठी िंाय य स्क्तवाद व खटाटोप िंरावा लागेल, यािा मी पूिण 
हविार िेंला आहे. माझ्या पोतडींत सवण िंाहंी भरलेले आहे. जे भरलेलें  आहे तें िंाय प्रिंारानें भरलेले आहे 
तें मला पूिण माहहत आहें. हे जे ह् हमळहवलें  ते मीि माझ्या लोिंाचं्यासाठीं हमळहवलें . ज्यानंें हें ह् 
हमळहवले ते तों प नः हमळवनू देईलि! हे ह् व सवलती हमळवनू देिारा मीि आहे. आहि मी प नः या 
सवलती हमळवनू देईन अशी मला खात्री आहे. म्हिून सध्या तरी त म्ही माझ्यावर हवश्वास ठेऊन िालले 
पाहहजे. हवरोधी प्रिारात िंाही तर्थ्य नाही हे मी हस्ध  िंूनन देईन. 
 
नरकांतून सुटलों 
 

मला एिंा गोष्टीिे मात्र आियण वाटते. एवढा वादहववाद सवणत्र होतो आहे. पि एिंाही मािसाने 
“मी बौ्ध  धमणि िंा स्वीिंारला?” हा प्रश्न मला हविारला नाही, िंोिताही धमण न स्वीिंारता हाि धमण िंा 
स्वीिंारला, हा िंोित्याही धमषांततराचं्या िळवळीतील म ख्य व महत्त्वािा प्रश्न असतो. धमषांततर िंरताना धमण 
िंोिता व िंा?घ्यावयािा हे तावनूस लाखून पाहहले पाहहजे. आम्ही कहद धमणत्यागािी िळवळ १९३५ पासून 
येवले येथे, एिं ठराव िंूनन हाती घेतली. ‘मी कहद  धमषांतत जन्मलो असलों तरी कहद धमषांतत रहािार नाहीं’ 
अशी प्रहतज्ञा मी मागेि िेंली होती आहि िंाल मी ती खरी िंूनन दाखहवली.मला इतिंा आनंद झाला 
आहे–ह्णवायिू झाला आहे. नरिंातून स टलो असें मला वाटत आहे. बौ्ध  धमण स्वीिंारिारे मला िंोिी 
अंधभक्त निंो आहेत. ज्यानंा बौ्ध  धमात जायिे आहे, त्यानंी जािीवेनें आले पाहहजे. त्यानंा तो धमण पटला 
पाहहजे. 
 
कालप  माक्सपचा रं्थ व आम्ही 
 

मन ष्ट्य मात्राच्या रत्िं्ाला धमण ही अत्यंत आवश्यिं वस्तू (बाब) आहे. मला माहीत आहे िंी, 
िंालण  माक्सणच्या वािनाम ळे एिं पथं हनघाला आहे. त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे धमण म्हिजेिंाहीि नाही. त्यानंा 
धमािे महत्त्व नाही. त्यानंा सिंाळी िेिंर्ास्ट (न्याहरी) हमळाली त्यात पाव, मलई, लोिी, िंोंबडीिी टागं 
वगैरे असले, पोटभर जेवि हमळाले, हनवातं झोप हमळाली, हसनेमा पहावयास हमळाला, िंी सगळे संपले. 
हे त्यािें तत्त्वज्ञान! मी त्या मतािा नाही. माझे वडील गरीब होते, म्हिून मला या प्रिंारिे स ख िंाहंी 
हमळाले नाही. माझ्याइतिें िंष्टमय जीवन िंोिीही आय ष्ट्यात िंाढलेले नाही. म्हिून मािसािे जीवन 
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समाधानाच्या अभावी िंसे िंष्टमय होते यािी मला जािीव आहे. आर्तथिं रन्नतीिी िळवळ आवश्यिं आहे. 
असे मी मानतो. त्या िळवळी हवरु्ध  मी नाही. मािसािी आर्तथिं रन्नती व्हावयास पाहहजेि. 
 
रेडा, बैल व मािूस 
 

पि मी याबाबत एिं महत्त्वािा र्रिं िंरतो. रेडा, बलै व मािूस यांमध्ये र्रिं आहे रेडा व बैल 
यानंा रोज वैरि लागते. मािसासही अन्न लागते मात्र दोहोंत र्रिं हा आहे िंीं रेडा व बैल यानंा मन नाहीं; 
मन ष्ट्याला शरीराबरोबर मनहह आहे, म्हिून दोन्हीिाही हविार िंरावयास हवा. मनािा हविंास झाला 
पाहहजे. मन स संस्िृंत झाले पाहहजे, तें स संस्िृंत बनहवले पाहहजे. ज्या देशातंील लोिं अन्नाहशवाय 
मािसािंा स संस्िृंत मनाशी संबंध नाही, असे म्हितात, त्या देशाशी अगर लोिंाशंी संबंध ठेवण्यािे मला 
िंाहंींि प्रयोजन नाही. जनतेशी संबधं ठेवतानंा मािसािें शरीर जसे हनरोगी पाहहजे, तसे शरीर स दृढ 
होण्याबरोबर मनहह स संस्िृंत झाले पाहहजे. एरवीं मानव जात रदयास आली असे म्हिता येिार नाही. 
 
उत्साहाचे मूळ, सुसंस्कृत मन 
 

मन ष्ट्यािे शरीर अथवा मन हे रोगी िंा असते? त्यािी िंारिे ही िंी, त्यास एिंतर शारीहरिं पीडा 
असते, किंवा मनाला रत्साह नसतो. मनात रत्साह नसेल तर अभ्य दयही नाही. हा रत्साह िंा रहात 
नाही? त्यािे पहहले िंारि हे िंी, मन ष्ट्यास अशा रीतीने ठेवण्यात आले आहे िंी, त्यालावर येण्यािी संधी 
हमळत नाही अगर आशा रहात नाही. त्यावळेी त्यास रत्साह िंोठून असिार? तो रोगीि असतो. ज्या 
मािसाला आपल्या िृंतीिे र्ळ हमळू शिंते, त्यास रत्साह प्राप्त होतो. नाही तर शाळेत असेहशक्षिं म्हिू 
लागला, िंोि रे हा? हा तर महार? आहि हा महारडा पहहल्या वगात पास होिार? त्याला पहहला वगण 
िंशाला पाहहजे? तू आपल्या ४ र्थ्या वगाति रहा. पहहल्या (५ वीं) वगात येिे हे िाह्मिािे िंाम! अशा 
व्यवस्थेत या म लाला िंाय रत्साह हमळिार? त्यािी रन्नत्ती ती िंाय होिार? रत्साह हनमाि िंरण्यािे 
मूळ मनात आहे. ज्यािें शरीर व मनही धडधािंट असेल, जो हहम्मतबाज असेल, मी िंोित्याही 
पहरस्स्थतीतून झगडून बाहेर (येईन) असा ज्यास हवश्वास वाटतो, त्यामध्येि रत्साह हनमाि होतो, व 
त्यािाि रत्िं्ण होतो. कहद  धमात अशी हवलक्षि तत्त्वप्रिाली ्ंहथत िेंलेली आहे िंी, त्यापासून रत्साहि 
वाटत नाही! मािसाला हनरुत्साही िंूनन टािंिारी पहरस्स्थती हजारों व् े हटिंली तर जास्तीत जास्त 
िंारिं नी िंूनन पोट भरिारे लोिं होतील. या पहलिंडे द सरे िंाय होिार? या िंारिं नािें रक्षि 
िंरण्यास मोठा िंारिूंन पाहहजे. 
 
लंगोटी लावनू णशक्ि केलें  
 

मन ष्ट्याच्या रत्साहाला िंाही िंारि असेल तर मन! त म्हाला हमलिे मालिं माहीत आहेत. ते 
हगरण्यावर मॅनेजर नेमतात, व त्याचं्या िंरवी हमलमधील िंाम िंरवनू घेतात. हे हमलिे मालिं िंसल्या ना 
िंसल्या व्यसनातं असतात. त्याचं्या मनािा स संस्िृंत असा हविंास झालेला नसतो. आपल्या मनाला 
रत्साह वाटावा म्हिून आपि िळवळ िेंली. तेव्हा ंिंोठे हशक्षि स ूंन झालें . मी लंगोटी घालून हशक्षिाला 
स रवात िेंली. शाळेमध्ये मला प्यावयास पािी स ्ध ा हमळाले नाहीं. पाण्याहशवाय मी हिंती हदवस िंाढले! 
म ंबईसारख्या एल् हर्न्स्टन िंॉलेजमध्यें देखील अशीि पहरस्स्थती होती. अशी पहरस्स्थती असेल तर द सरी 
िंाय अवस्था हनमाि होिार? िंारिं नीि हनमाि होईल! 
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हहदु, मुसलमान व आम्ही 
 

मी हदल्लीच्या एस्क्झक्य हटव्ह िंौंहसलमध्यें असतानंा लॉडण हलन् हलथगो व्हाईसरॉय होते. मी त्यानंा 
म्हिालो, त म्ही सवणसामान्य खिण तर िंरताि, पि म सलमानािंंहरता ंअहलगड य हनव्हर्तसटीस तीन लाख 
रुपये हशक्षिािंरता ंखिण िंरता. त्याि प्रमािें बनारसच्या कहद हवद्यापीठासही त म्ही तीन लाख रुपये देता.ं 
मात्र आम्ही कहद हह नाही िंीं म सलमानहह नाहीं. आमच्यासाठीं िंाहंीं िंरावयािे म्हटलें  तर त्याचं्या हजारो 
पटीनें जास्त िंरावयास हवें. हनदान, आमच्यासाठीं म सलमाना इतिंें  तरी िंरा. तेव्हा ं हलनहलथगोनें 
साहंगतलें , त ला याबाबत िंाय हलहून आिावयािें तें आि! त्याप्रमािें मी एिं मेमोरडँम हलहहला. ते 
मेमोरडँमिें िोपडे अजून आहे. य रोहपयन लोिं मोठे सहान भतूीिे होते. त्यानंीं माझें म्हििें मान्य िेंलें . पि 
घोडें जें पेंड खाऊ लागले तें हे पैसे िंोित्या गोष्टीवर खिण िंरावयािे त्यावर! त्यानंा वाटत होते 
आमच्यातंील म ली हशिंलेल्या नाहींत, त्यानंा हशक्षि द्यावें, त्यािंी बोर्तडग िंाढावीत व त्यावर ते पैसे खिण 
िंरावते. आमच्यातील म लींना हशिंहवले व स हशहक्षत िेंले तरी त्यानंा वगेवेगळ्या पक्वानंािें पदाथण 
िंरावयास घरीं सामान िंोठें आहे? त्याचं्या हशक्षिािा शवेटी पहरिाम िंाय? इतर गोष्टींवर वरील र्म 
सरिंारनें खिण िेंली व हशक्षिावरील र्म अडवनू ठेवली. 
 
राजवाड्ाच्या टोंकावर बसिारी मािसें 
 

म्हिून एिें हदवशीं मी हलन् हलथगोिंडे गेलों; आहि या हशक्षिावरील खिाबाबत म्हिालों, त म्हाला 
राग येिार नसेल तर एिं प्रश्न हविारतो. मी एिंटा ५० ्ॅज्य एटस्च्या समान आहे िंीं नाहीं? तें त्यानंा 
मान्य िंरावें लागलें , नंतर मी प नः हविारले, यािें िंारि िंाय? ते म्हिालें , ते िंारि आम्हास माहहत 
नाहीं. मी म्हिालों िंीं माझी हवव्दत्ता एवढी मोठी आहे िंीं, मी राजवाड्ाच्या टोंिंावर जाऊन बसंू शिंतो. 
मला अशी मािसें हवीं आहेत. िंारि तेथून सवणत्र टेहळिी िंरता येते. आमच्या लोिंािें संरक्षि िंरावयािें 
असेल तर अशी पारध िंरिारी मािसें हनमाि झाली पाहहजेत. िंारिूंन िंाय िंरिार? त्यासरशी 
हलन् हलथगोस माझे म्हििें पटलें , व त्या व्ी १६ हवद्यार्थ्यषांतना हवलायतेंत रच्च हशक्षि घेण्यास पाठहवण्यातं 
आले. त्या १६ जिापंैिंीं, िंाहंीं मडिंी जशी िंच्ची िंाहंीं प्ी असतात, त्याप्रमािें िंाहंीं िंच्ची िंाहंीं प्ी 
हनघाली, ही, गोष्टी हनराळी! प ढें राजगोर्ालचारी यानंी ही रच्च हशक्षि योजना रद्द िंूनन टािंली. 
 
हजारो विांची णनरुत्साही र्णरब्स्थती 
 

या देशातं, आम्हाला हजारो व् े हनरुत्साही िंूनन ठेवील अशी पहरस्स्थती आहे. ही पहरस्स्थती 
जोपयंत आहे तोपयंत आपल्या रन्नतीबद्दल रत्साह रत्पन्न होिे शक्य नाही. या बाबतींत, या धमात राहून 
आम्ही िंाहंींि िंून शिंत नाही. मन स्मृतींमध्यें िात वणण्यण साहंगतले आहें. िात वणण्यण व्यवस्था ही मन ष्ट्य 
मात्राच्या रत्िं्ाला अत्यंत घात िं आहे. मन स्मृतींत हलहहलें  आहे िंीं, शूद्रानंीं र्क्त सेवािािंरी िंरावी 
त्यानंा हशक्षि िंशाला? िाह्मिानें हशक्षि घ्यावें, क्षहत्रयानें शसे्त्र धारि िंरावीत, वैश्याने व्यापार रदीम 
िंरावा, व शूद्रानें िािंरी िंरावी, ही घडी िंोि रलगडू शिेंल?िाह्मि, क्षहत्रय व वैश्य विषांतच्या लोिंानंा 
िंाहींना िंाहंीं र्ायदा आहे. शूद्रािें िंाय? तीन विण सोडले तर इतर जातींत िंाही रत्साह रत्पन्न होईल. 
िंाय? िात वणण्यािी व्यवस्था िंाहंीं र् िंार् िंी नाही. ही ूनढी नाही. हा धमण आहे. 
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चातुवपण्यप, गांधी व नष्ट धमप 
 

कहद धमामध्ये समता नाहीं. गाधंीना एिंदा ं मी भेटावयास गेलों असता ं ते म्हिाले मी िात वणण्यण 
मानतो. मी म्हिालो त मच्या सारखे महात्मे िात वणण्यण मानतात, पि हें िात वणण्यण िंोिते व िंसे? (हातािा 
पजंा रलट स लट िंूनन दाखवीत) हे िात वणण्यण रलट िंीं स लट?िात वणण्यषांतिी स रुवात िंोिािंडून व 
शवेट िंोिािंडून? गाधंीनीं या प्रश्नािें रत्तर हदले नाहीं. आहि देिार तरी िंाय? आमिा ज्या लोिंानंी 
नाश िेंला. त्यािंा देखील या धमाने नाश होईल, हा मी कहद धमावर रगीि आरोप िंरीत नाही, 
कहद धमाम ळे िंोिािाहह र्ध ार होऊं शिंिार नाही. तो धमणि नष्ट धमण आहे. 
 
आम्हाला शसे्त्र धारि करण्याचा अणधकार असतां तर 
 

आपला देश परिंीयाचं्या ताब्यात िंा ं गेला? य रोपमध्ये १९४५ पयंत लढाया िालू होत्या. जेवढ 
सैन्य मरत असे तेवढे हरकू्रट भरतीम ळे प ढे येत असे. त्यावळेी िंोिीही आम्ही लढाई कजिंली असें म्हटले 
नाही. आमच्या देशािें सगळे िंाहंी हनराळे! क्षहत्रय मेले िंीं आम्ही खलास! आम्हांला जर शसे्त्र धारि 
िंरण्यािा अहधिंार असता ंतर हा देश पारतंत्र्यांत गेला नसता. मग िंोिीही हा देश कजिूं शिंले नसतें. 
 
उत्किप बौद्ध धमानेच होईल 
 

कहद धमामध्ये राहून िंोिािा िंांहींहीं र्ध ार होिार नाहीं. िंाहंींना हहन्द धमण रिनेप्रमािे वहरष्ठ 
विषांतना व जातींना र्ायदे आहेत हे खरे आहे. पि इतरािें िंाय? िाह्मि बाईबाळंतीि झाली िंी हतिी 
नजर हायिंोटण जज्जिी जागा िंोठे हरिंामी आहे त्यािंडे असते आमिी झाडूवालीबाई बाळंतीि झाली तर 
हतिी नजर िंोठे झाडूवाल्यािी जागा हरिंामी आहे हतिंडे असते. अशी हवहित्र रिना कहद  धमाच्या 
विणव्यवस्थेने िेंलेली आहे. यातूंन स धारिा ती िंाय होिार? रत्िं्ण हा र्क्त बौ्ध  धमषांतति होऊ शिेंल. 
 
भगवंताचा समतेचा उर्देश 
 

बौ्ध धमषांतत ७५ ट्े िाह्मि हभख्ख  होते. २५ ट्े शूद्राहद होते. परंत , भगवतंानंी साहंगतले “हे 
हभख्ख  हो! त म्ही हनरहनराळ्या देशातूंन व जातीतून आला आहातं. ज्या प्रमािे आपल्या प्रदेशातूंन नद्या 
वहातात, तेव्हा ं त्या पथृिं पृथिं असतात, मात्र त्या सागरास हमळाल्या िंीं त्या पृथिं रहात नाहींत त्या 
एिंजीव व समान होतात. बौ्ध  संघ हा सागराप्रमािे आहे. या संघांत सवण सारखे समान! सागरातं गेल्यावर 
हे गंगेिे पािी किंवा हे महानदीिे पािी ओळखिे अशक्य असते. त्याप्रमािे बौ्ध  संघात आले म्हिजे 
आपली जात जाते व सवणजि समान असतात.” असें समतेने सागंिारा एिंि महाप रु् आहे, आहि तो 
महाप रु् म्हिजे भगवान ब ्ध  होय. (प्रिंड टाळ्या). 
 
माझ्यावरील प्रचंड जबाबदारी 
 

िंाही लोिं असे म्हितात, त म्ही धमषांततर िंरण्यास इतिंा अवधी िंा ंलावला? इतिें हदवस िंाय 
िंरीत होता? हा प्रश्न महत्त्वािा आहे. धमण पटवनू देिे हें िंाम सोपे नाहीं. तें एिंा मािसािें िंाम नाही. 
धमाबाबत हविार िंरिाऱया िंोित्याही मािसास हे समजून जगता येईल. माझ्यावर जेवढी जबाबदारी 
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आहे तेवढी जबाबदारी जंगलातील िंोित्याही मािसावर नाहीं. मला अहधिं आय ष्ट्य लाभल्यास मी 
योजलेले िंायण पूिण िंरीन! (डॉ. बाबासाहेब हिराय  होवोतच्या घो्िा व हननाद!) 
 
महार बौद्ध म्हिून णहिवू नका 
 

महार बौ्ध  झाले तर िंाय होईल, असे िंाहंी लोिं म्हितील. असें त्यानंी म्हिू नयें, असे माझें 
त्यानंा सागंिेआहे. ते त्यानंा धोिंादायिं होईल. वहरष्ठ व संपहत्तवान वगाला धमािी आवश्यिंता वाटिार 
नाही. त्याचं्यामधील अहधिंारावर असलेल्या साहेब लोिंानंा राहण्यास बंगला आहे. त्यािंी सेवा िंरावयास 
िािंर नोिंर आहेत, त्यानंा धनसंपत्ती आहे. मानमरातब आहे. अशा मािसानंा धमाबद्दल हविार किंवा 
किता िंरण्यािे िंारि नाही. 
 
धमाची आवश्यकता गणरबांना 
 

धमािी आवश्यिंता गहरबानंा आहे. पीहडत लोिंानंा धमािी आवश्यिंता आहे. गहरब मन ष्ट्य जगतों 
तो आशवेर (Hope)! जीवनािे मूळ आशते आहे. ही आशाि नष्ट झाली तर जीवन िंसे होईल! धमण 
आशादायी बनवतो, व पीहडतानंा, गहरबानंा संदेश देतो, “िंाहंी घाबून निंोंस होईल, जीवन आशादायी 
होईल.” म्हिून गरीब व पीहडत मन ष्ट्यमात्र धमाला हििंटून रहातो. 
 
णिस्त धमाचा इणतहास काय सांगतो ? 
 

जेव्हा य रोपमध्ये हिस्ती धमण हशरला त्यावंळेी रोमिी व आसपासच्या देशािंी पहरस्स्थती अहतशय 
हलाखीिी होती. लोिंानंा पोटभर जेविही हमळत नव्हते. त्यावळेी गरीब लोिंानंा हखिडी वाटण्यात येत 
असे. यावेळी हिस्तािें अन यायी िंोि झाले? गरीब पीडलेले लोिंि झाले. य रोपमधील सवण गरीब व 
िंहनष्ठ जनता, हिस्ती बनली. हा हििन धमण भीिं मागिारािंा आहे, असे हगबनने म्हटले होते. हिस्ती धमण 
हा य रोपमध्ये सवषांतिा धमण िंसा झाला, यािे रत्तर द्यावयास हगबन हयात नाही. त्यािे रत्तर त्याला द्यावे 
लागले असते. 
 
जग बुद्धालाच मानते 
 

िंाही लोिं असे म्हितील, हा बौ्ध धमण महारड्ा मागंािंा धमण आहे. िाह्मि लोिं भगवतंाला भो 
गौतम म्हिजे ‘अरे गौतम’ असे म्हित असत. िाह्मि ब ्ध ाला असे हहिवीत, हिडवीत असत. पि राम, 
कृष्ि, शंकर,याचं्या मूती परदेशातं हविंावयास ठेवल्यातर, (घेिारे) हिंती सापडतील ते पहाव.े पि 
ब ्ध ािी मूती ठेवली तर एिंही मूती हशल्लिं रहािार नाही. (टाळ्यािंा िंडिंडाट) आता घरातल्या घरात 
(भारतात) हे प ष्ट्िंळ झाले. बाहेर िंाही दाखवा. जगात नाव जाहीर आहे ते र्क्त बुद्धांचेच! तेव्हा बौ्ध  
धमािा हा प्रसार झाल्याहशवाय िंसा राहील? 
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आमचा मागप बौद्ध मागप 
 

आमच्या वाटेने आम्ही जाऊ; त मच्या वाटेनें त म्ही जाव.े हा आशिेा हदवस आहे. हा अभ्य दयािा, 
रत्िं्ािा मागण आहे. हा मागण िंाही नवीन नाही. हा मागण िंोठून आिलेला नाही. हा मागण येथलाि आहे, 
भारतातीलि आहे. या देशामध्ये २००० व् ेबौ्ध  धमण होता. खरे म्हिजे, या पूवीि आम्ही बौ्ध  धमषांतत िंा 
गेलो नाही, यािीि आम्हाला खंत वाटते. भगवान ब ्ध ाने साहंगतलेली तत्त्व ेअजरामर आहेत. पि ब ्ध ाने 
मात्र तसा दावा िेंलेला नाही. िंालान ूनप बदल िंरण्यािी सोय त्यात आहे. एवढी रदारता िंोित्याही 
धमषांतत नाही. 
 
णमहलद व नागसेन 
 

बौ्ध  धमािा नाश झाला यािे म ख्य िंारि म सलमानाचं्या स्वाऱया हे होय. म सलमानीं स्वाऱयामंध्ये 
मूती र्ोडून टािंल्या गेल्या. त्यािे बौ्ध  धमावर याम ळे पहहले आक्रमि झाले. त्याचं्या स्वाऱयानंा हभऊन 
बौ्ध  हभख्खू नाहीसे झाले. िंोिी हतबेटला गेले! िंोिी िीनला गेले, िंोिी िंोठे गेले! धमािे रक्षि 
िंरण्यासाठी रपासिं लोिं हव े असतात. वायव्य सरहद्द प्रातंात एिं ्ीिं राजा होता, त्यािे नाव 
णमहलद.हा राजा सदोहदत वादहववाद िंरीत असे. वादहववादािी त्यास मोठी आवड होती. तो कहदंूना सागें, 
जो िंोिी वादहववादपट  असेल त्याने येऊन वादहववाद िंरावा. त्याने प ष्ट्िंळानंा हनूनत्तर िेंले होते. एिंदा 
त्याला बौ्ध  लोिंाबंरोबर वादहववाद िंरावा असे वाटले; व वादहववादपट  िंोिी बौ्ध  असल्यास त्यास 
घेऊन याव ेअसे त्याने साहंगतले. तेव्हा बौ्ध  लोिंानंी नागसेनास हवनंती िेंली िंी त म्ही या वादहववादातं 
बौ्ध जनािंी बाजू माडंावी. नागसेन हवद्वान होता. तो िाह्मि होता. नागसेनािा व हमकलदिा जो वादहववाद 
झाला तो प स्तिं ूनपाने जगाला महशूर आहे. त्या प स्तिंािे नाव ‘णमहलद र्न्ह’आहे. हमकलदाने असा प्रश्न 
हविारला िंो, धमास ग्लानी िंा येते? नागसेनाने त्यािे रत्तर देऊन त्यािी तीन िंारिे साहंगतली. 
 
धमपग्लानीची तीन कारिे 
 

(१) पहहले िंारि हे िंीं, एखादा धमणि िंच्चा असतो, त्या धमाच्या मूळ तत्त्वातं गाहंभयण नसते. तो 
िंाहलिं धमण बनतो व िंालान सार असा धमण हटिंतो. 
 

(२) द सरे िंारि हे िंी,धमणप्रिार िंरिारे हवद्वान लोिं नसतील तर धमणग्लानी होते, ज्ञानी 
मािसानंी धमणज्ञान साहंगतले पाहहजे.हवरोधिंाशंी वादहववाद िंरण्यास धमािे प्रिारिं हस्ध  नसतील तर 
धमाला ग्लानी येते. 
 

(३) आहि हतसरे िंारि हें िंीं, धमण व धमािी तत्त्वे हवद्वानासंाठी असतात. प्रािृंत व सामान्य 
लोिंािंंहरता मंहदरे, देवळे असतात. ते तेथे जाऊन आपल्या श्रेष्ठ हवभतूीिे पूजन िंरतात. 
 
एकमेव उदारतेचा धमप 
 

आपि बौ्ध  धमण स्स्विंारताना ही िंारिें लक्षात ठेवली पाहहजेत. बौ्ध  धमािीं तत्त्वे िंाहलिं 
(िंाही िंालाप रती) आहेत असे िंोिासही म्हिता यावयािे नाही. आज २५०० व्ानंतर ही ब ्ध ािी सारी 
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तत्त्व ेसवण जग मानते. अमेहरिेंमध्ये ब ्ध ाच्या २००० संस्था आहेत. इंग्लंडमध्ये ३,००,००० रुपये खिण िंूनन 
बौ्ध  मंहदर बाधंण्यात आलेले आहे. जमणनीतही ३/४ हजार बौ्ध  संस्था आहेत. ब ्ध ािी तत्त्वे अजरामर 
आहेत. तथाहप, ब ्ध ाने असा दावा िेंला नाही िंी, हा धमण ईश्वरािा आहे. ब ्ध ाने साहंगतले माझे वडील 
प्रािृंत होते; माझी आई प्रािृंत बाई होती, हा धमण त म्हाला वाटेल तर घ्यावा. हा धमण त मच्या ब ्ध ीला पटेल 
तेव्हा तो त म्ही स्वीिंारा. एवढी रदारता िंोित्याही धमात साहंगतलेली नाही. 
 
बौद्ध धमाचे कायप गणरबांचे दुःख कमी करिे 
 

बौ्ध  धमािा मूळ पाया िंाय आहे?इतर धमषांतत व बौ्ध  धमषांतत र्ार र्रिं आहे. इतर धमात बदल 
हा घडून यावयािा नाही. िंारि मन ष्ट्य व ईश्वर यािंा संबंध ते धमण सागंतात. इतर धमािे म्हििे असे िंीं, 
ईश्वराने सृष्टी हनमाि िेंली, ईश्वराने आिंाश, वाय , िदं्र, सूयण, सवण िंाही हनमाि िेंले. आम्हाला ईश्वराने 
िंाहीही िंरावयािे हशल्लिं ठेवले नाही. म्हिून ईश्वरास भजाव.े हिस्ती धमाप्रमािें तर मृत्य नंतर एिं 
णनिपयाचा णदवस (Day of Judgement)असतो; व त्या हनिणयाप्रमािें सवण िंाही घडते. 
 

देव व आत्मा यानंा बौ्ध  धमषांतत जागा नाही. भगवान ब ्ध ानंी साहंगतले जगात सवणत्र द ःख आहे; ९० 
ट्े मािसे द ःखाने पीडलेली आहेत. त्या द ःखातूंन पीडलेल्या, गरीब मािसानंा म क्त िंरिे हे बौ्ध  धमािे 
म ख्य िंायण आहे. ब ्ध ापेक्षा िंालं माक्सणने वगेळे िंाय साहंगतले? भगवतंानंी जे साहंगतले ते वेड्ावािंड्ा 
मागाने साहंगतले नाही. 
 
माझ्या बांधवांचे कायप 
 

बधंूंनो!मी सागंावयािे होते ते साहंगतले. हा धमण सवणतोपरी पहरपूिण आहे. त्यास लाछंन िंोठेि 
नाही. कहद धमािी अशी िंाही तत्त्वप्रिाली आहे िंी, त्यामधून रत्साहि हनमाि होऊ शिंत नाही. हजारो 
व्ापासून, परवापयंत आपल्या समाजामधून एिंही मन ष्ट्य ्ॅज्य एट अगर हवद्वान होऊ शिंला नाही. मला 
सागंावयाला हरिंत नाही िंी,माझ्या शाळेंत झाडलोट िंरिारी एिं बाई होती. ती मराठी होती. ती मला 
हशवत नसे. माझी आई मला सागंत असे िंी, मोया मािसास (मामा, दादा, िंािंा वगैरे) म्हित जा. 
पोस्टमनला मी मामा म्हित असे (प्रिडं हशा). लहानपिी शाळेत असताना मला तहान लागली होती. मी 
मास्तरानंा तसें साहंगतलें . मास्तरानंी माझ्या संरक्षिािंरता िपराशाला द सरीिंडून बोलाहवले व याला 
नळावर ने असें साहंगतले. आम्ही नळावर गेलों. िपराशानें मग नळ स ून िेंला व मी पािी प्यालों. मला ६/६ 
हदवस शाळेंत पािी प्यावयास हमळत नसें. प ढें मला हडस्स्रक्ट जज्जािी नोिंरी देऊ िेंली होती. पि ती 
घोरपड मी गळ्यातं बाधूंन घेतली नाही. माझ्या बाधंवािें िंायण िंोि िंरील, असे माझ्या प ढें िंोडें होते. 
म्हिून मी नोिंरीच्या बंधनातं अडिंलो नाहीं. 
 
तुमच्या डोकीवरील उतरंड 
 

मला वैयस्क्तिं हरत्या या देशातील िंोितीही गोष्ट अशक्य नाहीं (टाळ्या). त मच्या डोक्यावर, 
वैश्य, क्षहत्रय, िाह्मि अशी जी रतरंड रिली आहे ती िंशी रलटेल व मोडेल हा खरा (मजप ढें) प्रश्न 
आहे. म्हिून या धमािे ज्ञान सवणप्रिंारे त म्हांला िंूनन देिें हें माझें िंतणव्य आहे. मी प स्तिें हलहून त मच्या 
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शिंंा-िं शिंंा दूर िंरीन व ज्ञानाच्या पूिावस्थेला त म्हास नेण्यािे सवण प्रयत्न िंरीन. आज तरी त म्ही 
माझ्यावर हवश्वास ठेवनू वागले पाहहजे. 
 
आर्ला व जगाचाही उद्धार करू 
 

मात्र त मिीही जबाबदारी मोठी आहे. त मच्या बद्दल इतर लोिंानंा आदर वाटेंल अशी त म्ही िृंती 
िेंली पाहहजे. हा धमण म्हिजे आपि एिं गळ्यातं मढे अडिंवनू घेत आहोंत असें मानंू निंा. बौ्ध  धमाच्या 
दृष्टीने भारतािी भमूी सध्या शून्यवत्  आहे. म्हिून आपि रत्तम रीतीने धमण पाळण्यािा हनधार िेंला पाहहजे. 
नाही तर महार लोिंानंी तो कनदाजनिं स्स्थतीस आिला असे होऊ नये. म्हिून आपि दृढ हनहिय िेंला 
पाहहजे. हे आपिाला साधले तर आपि आपल्याबरोबर देशािा, इतिेंि नव्हें तर जगािाही र्ध ार िंून. 
िंारि बौ्ध  धमाने जगािा र्ध ार होिार आहे. जगातं जोपयंत न्याय हमळत नाहीं; तोपयंत शातंता रहािार 
नाहीं. 
 
प्राप्तीचा २० वा णहस्सा देण्याचा णनश्चय करा 
 

हा नवा मागण जबाबदारीिा आहे. आपि िंाहंीं संिंल्प िेंला आहे, िंाहंीं इस्च्छले आहे, हें तरुिानंी 
लक्षातं घ्याव.े त्यानंीं िेंवळ पोटािे पाईिं बनू नयें. आपल्या प्राप्तीिा हनदान २० वा हहस्सा या िंामी देईन, 
असा हनिय िंरावा. मला सवषांतना बरोबर न्यावयािे आहे. प्रथम तथागताने िंाहंीं व्यक्तींना दीक्षा हदली व 
त्यानंा “या धमािा प्रिार िंरा”असा आदेश हदला. त्याप्रमािे प ढे यश व त्याच्या ४० हमत्रानंी बौ्ध  दीक्षा 
घेतली. यश हा श्रीमंत घराण्यातंील होता. त्यानंा भगवतंानें साहंगतले, हा धमण िंसा आहे? तर 
“बह जनहहताय बह जन स खाय, लोिंान िंंपाय, धम्मं आहद िंल्याि,ं मध्य िंल्याि,ं पयासान िंल्यािं”. 
त्यावळेच्या पहरस्स्थतीप्रमािे तथागताने आपल्या धमाच्याप्रिारािा मागण तयार िेंला. आताआंपल्याला ही 
यंत्रिा तयार िंरावी लागेल. म्हिून समारंभानंतर दरएिंाने दरएिंाला दीक्षा द्यावी. दरएिं बौ्ध  
मािसाला दीक्षा देण्यािा अहधिंार आहे असें मी जाहीर िंरतो”.(हिंत्ता, पाने ५ ते १२ आहि १८). 
 
या नंतरिा िंायणक्रम रे्डरेशनतरे् झाला. त्यािा वृत्तातं खालीलप्रमािे:— 
 

“मध्यप्रदेश दहलत रे्डरेशन शाखेच्या वतीनें, तारीख १५ ऑक्टोबर १९५६ रोजी सायंिंाळी५II 
वाजता ंडॉ. बाबासाहेब आंबेडिंर याचं्या सन्मानाथण, नागपूरमधील श्याम हॉटेल मध्यें छोटीशी िहापाटी 
देण्यातं आली होती. या समारंभास सौ. माईसाहेब होत्या. हशवाय दहलत रे्डरेशनिे पदाहधिंारी व 
िंायणिंत्यापैिंीं ब.ॅ खोबरागडे, श्री. दादासाहेब गायिंवाड, श्री. आवडेबाबू, श्री. मेश्राम, श्री. िं ं भारे, श्री. 
गोंडािे, श्री. जी. टी. परमार (ग जरात), श्री. ए. जी. पवार, श्री.आर. डी. भडंारे व श्री. बी. सी. िंाबंळे 
वगैरे हजर होते. 
 

(प्रथम श्री. आवडेबाब ूयानंीं डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंरानंी हजर राहून रपिृंत िेंल्याबद्दल डॉक्टर 
साहेबािंें आभार मानले. नंतर, दहलत रे्डरेशनच्या िंायणिंयषांतना रदे्दशून मागणदशणनपर दोन शब्द सागंावेत 
म्हिून डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंरानंा हवनंहत िेंली. 
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धमप अणधक प्यारा 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंरानंी या हवनंतीस मान देऊन िंायणिंत्यषांतना रपदेशपर असे भा्ि कहदीत 
िेंले. ते म्हिाले :— 
 

“या हठिंािी मला भा्ि िंराव ेलागेल यािी िंाहंीं िंल्पना नव्हती. तशी िंल्पना असती तर माझे 
हविार संिंहलत िंूनन माडंिे सोईिे झाले असते. 
 

एिंंदर मला असे हदसते िंी, त म्हाला राजिंारि र्ार प्यारे आहे. िंोित्याही गोष्टी पेक्षा ं
राजिंारिािी त म्हाला अहधिं आवड हदसते. माझंें तसें नाहीं. मला धमण प्यारा आहे आहि त्यासाठीि मी 
माझी शक्ती वेििार आहे. 
 
आदशप णवरोध 
 

त म्हालंा िंाही खास अहधिंार हमळवनू देण्यासाठी मी आजवर खूप प्रयत्न िेंले. ते अहधिंार 
हमळवनू देण्यासाठी मी गाधंीशी झगडा िेंला; िंाँ्ेसशी सामना हदला. त्यावळेी प्रथमतः त्या वेळच्या म ंबई 
असेंब्लीत १५/१६ आमिे लोिं हनवडून आले. असेंब्लीत सरिंार हवरोधीपक्ष म्हिून आम्ही िंाम िेंले ते 
एवढे वाखािण्या सारखे होते िंी, असेंब्ली मधील ‘आदशण हवरोध’ म्हिून त्यावेळिे म ख्य मंत्री श्री. खेर 
यानंा रद् गार िंाढाव ेलागले. 
 

त्या िंाळानंतर लढाई आली. लढाईच्या िंाळात वगेळे असे िंाही िंरता आले नाही. 
 
राखीव जागा उर्योग शून्य 
 

आपला देश स्वतंत्र झाल्यावर राज्यघटना घडहवली जातेवळेी आपल्या राखीव जागेिा हविार 
झाला. िंाँ्ेसवाल्यानंा राखीव जागा िंरता स्वतंत्र मतदार संघ मान्य नव्हता. तेव्हा जे वारे वहात होते ते 
संय क्त मतदार संघािे होते, त्यािाही प्रयोग िंूनन पहावा असे प ष्ट्िंळानंा वाटले. िोरािी लंगोटी देखील 
सोडू नये म्हितात. त्याप्रमािे राखीव जागा सोडून न देता त्यािा संय क्त मतदार संघाने प्रयोग िंरावा असे 
वाटले पि आता असा अन भव येऊन ि िंला आहे िंी, िंाँ्ेसच्या हतहिंटावर राखीव जागेवर जी मािसे 
येतात ती आपली तोंडे बदं िंूनन बसतात. अशा तऱहेने संय क्तमतदार संघाम ळे जर गंधे लोिं हनवडून येत 
असतील तर हनवडि िंािंा व जागािंा रपयोग िंाय? त्यािंा िंाही रपयोग होत नाही हे अन भवाने आता 
हस्ध  झाले आहे. 
 
समाजाचे ऐक्य महत्त्वाचे 
 

राखीव जागा निंोत, म्हिून रे्डरेशनने ठराव िेंला आहे. त्या ठरावास मी हििंटून राहू इस्च्छतो. 
त्या ठरावापासून ढळण्यािी माझी इच्छा नाही. राखीव जागा १० व्ासाठी आहेत, त्या जागा आता या 
हनवडि िंानंतर रहािार नाहीत. आपल्या समाजािे ऐक्य ही िंोित्याही गोष्टीपेक्षा अहधिं महत्त्वािी गोष्ट 
आहे. या राखीव जागा गौि आहेत. 
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आर्ली तटबंदी 
 

आपल्या आजपयंतच्या रे्डरेशनच्या िळवळीने स्वाहभमान अवश्य हनमाि िेंला. ही गोष्ट 
रे्डरेशनला भू् िावह आहे. त्याम ळे संघटना झाली. तथाहप, त्याम ळे एिं प्रिंारिी तटबंदीही हनमाि 
झाली. द सरे लोिं आम्हाला मत देत नाहीत व आपि लोिं त्यानंा मत देत नाही, ही एिं प्रिंारिी 
तटबदंीि होय. द दैवाने आपली लोिंसंख्या िंमी आहे. आपििेंवळ अल्पसंख्यांिं आहोत. अशा 
पहरस्स्थतीत रे्डरेशन आहे त्या स्स्थतीत ठेविे िंठीि आहे. 
 
आमचे दुःख जाििारे कोि? 
 

यासाठी, इतर समाजातंील आमिे द ःख जािारे िंोि आहेत हे पाहहले पाहहजे. अशा सवषांतना 
आपि एिंहत्रत िंूनन त्याचं्यासह जाण्यािी आपली हस्ध ता पाहहजे. अशा लोिंानंा एिंहत्रत िंरण्यािा मी 
प्रयत्न िंरीत आहे. तो प्रयत्न यशस्वी झाल्यास आपल्याला नवीन पक्ष स्थापावा लागेल व त्या पक्षातं 
आपल्याहशवाय इतरानंाही दार मोिंळे राहील. 
 
राजकारि धीराचे आहे 
 

त मच्याति नव्हे तर या देशात एिं हवहित्र हविृंहत हदसून येते. ती ही िंी, आज झाड लावले िंी, 
त्यास द सऱया हदवशी र्ळ खावयास आले पाहहजे. राजिंारिातं अशी अपेक्षा धरिे िूिं आहे. 
 

इंग्लंडमधील राजिंारि घ्या. तेथील मजूर पक्षािा इहतहास िंाय सागंतो? १९०० साली त्यािें 
र्क्त दोन लोिं पालणमेंटमध्ये हनवडून आले. १९०६ साली त्यानंा स मारे १४ जागा हमळाल्या. १९२४ पयंत 
त्यानंा हवशे्  यश नव्हते. त्या साली मात्र त्यािें जवळजवळ १२५ लोिं हनवडून तो खरा हवरोधी पक्ष बनला. 
अशा तऱहेने राजिंारि दमािा, धीरािा खेळ आहे. ज्यानंा दम, धीर नाही, त्यानंा राजिंारि िंरता 
यावयािे नाही. 
 

आता इतर समाजाच्या सवण लोिंाबंरोबर िंाम िंरावयास त म्ही हशिंले पाहहजे. त मच्यात त म्ही 
रू्ट ठेंवनू िालिार नाही. माझ्या दबदब्याम ळे अजून िंाही वडेेवािंडे घडत नाही.पि मी त म्हासंाठी 
िंोठपयंत रहािार? आता रमेदवार हनवडण्यािे िंाम लोिंांनीि िेंले पाहहजे. त्याचं्या अडीअडििींना 
त मच्या तािंदीप्रमािे वािा र्ोडली पाहहजे. त्याचं्या स खद ःखाशी समरस होण्यािा त म्ही प्रयत्न िेंला 
पाहहजे. मी भडंाऱयातील हनवडि िंीमध्ये पडलो. त्यािे मला िंधी वाईट वाटले नाही. तरी त्या 
हनवडि िंीत मला बरीि मते पडली. आपली मते सोडली तर इतर समाजाने देखील मला मते हदलेली 
आहेत, ही गोष्ट माझ्या समाधानािी आहे. मी पडलो िंी हनवडून आलो यािा प्रश्न मी हविारात घेत नाही. 
त म्हीही अशाि प्रिंारे िंतणबगार होण्यािा प्रयत्न िंूनन इतर समाजास देखील त म्हास मते द्यावीत असे 
वाटले पाहहजे. माझी खात्री आहे िंी, या गोष्टींिा हविार िंूनन त म्ही त मिे राजिंीय जीवन व िंायणक्रम 
िालवाल, यापेक्षा आता अहधिं िंाही मी सागंत नाही.” 
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शवेटी श्री. आवडे यानंी डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंर यािें हार्तदिं आभार मानले व बाबासाहेबाचं्या 
रपदेशाप्रमािे आम्ही वागू असे आश्वासन त्यानंी व्यक्त िेंले व िहापाटी समाप्त झाली (हिंत्ता, पा. १८–
१९). 
 

१५ ऑक्टोबरला संध्यािंाळी ६ ते ८ च्या दरम्यान नागपूर िंॉपोरेशनने बाबासाहेबानंा मानपत्र 
हदले. मानपत्र समारंभासाठी खास मंडप तयार िंरण्यात आला होता. तो रपस्स्थत लोिंानंी हि्ार भूनन 
गेलेला होता. मंडपाच्या बाहेर िोहोबाजूस लाखो लोिं रभे राहहलेले होते. िंॉपोरेशनिे महापौर यानंी 
बाबासाहेबािें स्वागत िेंले व त्यानंा देण्यासाठी तयार िेंलेले मानपत्र वािून दाखहवले. ते मानपत्र असे:— 
 
भारतीय र्ददणलत जनतेच्या मूक भावनांची साकार मूर्तत– 
 
सन्माननीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 
एम.ए., पीएिडी., डीएस् सी., बार-ॲट-लॉ. 
 

आपल्या सारख्या समाजस धारिं, तत्त्वज्ञ व हवहधज्ञ पहंडतािे स्वागत िंरण्यािी संधी नागपूरच्या 
जनतेस लाभली याबद्दल आम्हाला परम ह्ण होत आहे. 
 

तसे पाहहले तर नागपूर शहराशी आपल्या जीवनािा अत्यंत घहनष्ट संबंध आला आहे. महान 
पहरश्रमाने हवद्यासंपन्न झाल्यानंतर याि नगरीत आपि १९३० साली दहलत जनता पहर्द भरवनू, देशातील 
दहलत समाजाला मागणदशणन िेंले व आपल्या सामाहजिं आहि राजिंीय जीवनाला प्रारंभ िेंला आहे. याि 
नगरीत १९४२ साली अहखल भारतीय शडे् ल्ड िंास्टस्  रे्डरेशनला जन्म देऊन पददहलत समाजाच्या 
राजिंीय आिंाकं्षािंा हननाद आपि साऱया भारतात प्रथम द मद महवला आहे. आहि आज याि नगरीत 
आपल्या रत्तर जीवनात बौ्ध  धमािी दीक्षा घेऊन, आपि आपल्या नवीन जीवनाला आरंभ िंरीत आहातं. 
 

आपल्या अष्टपैलू जीवनािंडे दृहष्टके्षप िेंल्यास असे हदसून येईल िंी, आपला कपड प्रगाढ पहंडतािा 
असला तरी तो न सत्या, तार्तिंिं हववेिनाति ग रर्टून न ठेवता प्रत्यक्ष िंतणव्य सृष्टीत रतरहवला आहे. 
शतिंान शतिें धार्तमिं, सामाहजिं व आर्तथिं अशा सवणि बाबतीत हपळवटून हनघालेल्या अस्पशृ्य 
समाजाच्या मूिं, िंरुि किंिंाळ्यानंी आपल्या हृदयाला पाझर र् टून आपि त्याचं्या सेविेे अहसधाराव्रत 
स्वीिंारले. 
 

महाडच्या “िवदार तळ्यािा सत्या्ह”, नाहशिं येथील “िंाळाराम मंहदर प्रवशे 
सत्या्ह”यासारख्या हिंती तरी सत्त्वपरीक्षानंी आपले जीवन अहधिंि रज्ज्वल िेंले आहे. 
 

‘वन्ही तो िेतवा बारे, िेतहवतािी िेततो; िेंल्याने होत आहे रे आहध िेंलेहि पाहहजे’ या समथण 
रामदासाच्या रक्तीप्रमािे दहलत समाजािा आत्मा आपल्याअहवरत पहरश्रमाने जागृत झाला आहि त्याने 
आपल्या राजिंीय व सामाहजिं ह्ासंाठी आपल्या नेतृत्वाखाली लढा आरंहभला. त्यािाि पहरपािं लंडन 
शहरी भरलेल्या गोलमेज पहर्देत दहलत समाजािे एिंमेव नेते म्हिून आपली हनवड होण्यात झाली. 
गोलमेज पहर्देतील आपली िंामहगरी स्पहृिीय आहे. 
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आपल्या आंगच्या अशा असामान्य ग िाम ळेि १९४२ साली त्या वळेच्या भारत सरिंारने मजूर मंत्री 
म्हिून आपली हनय स्क्त िेंली आहि आपि ती जबाबदारी रत्िृंष्टपिे साभंाळली व श्रमजीवी वगािी आपि 
अपहरहमत सेवा िेंली. 
 

पारतंत्र्याच्या िंाळोख्या रात्रीनंतर भारतीय हक्षहतजावर स्वातंत्र्य सूयािा रदय झाला. या स्वातंत्र्य 
रवीिा प्रिंाश प्रत्येिं भारतीयाच्या जीवनात पडून त्यािे जीवन तेजोमय झाले पाहहजे म्हिून भारतीय 
सावणभौम गिराज्यािी घटना तयार िंरण्यािे ठरले. आपि घटना सहमतीवर हनवडून आलात आहि या 
सहमतीिे अध्यक्षपदी हवराजमान झालात.समता, स्वातंत्र्य व बंध त्व या त्रयींवर रभारल्या गेलेल्या 
सामाहजिं, राजिंीय व आर्तथिं न्याय ह्ाच्या राष्ट्रीय सनदेिा जन्म आपल्या नेतृत्वाखाली झाला. 
भारतीय घटनेिे हशल्पिंार म्हिून िंहलय गातील‘स्मृहतिंार मनू’ अशी साथण पदवी आपिास भारतीयानंी 
हदली. भारतीय राज्यघटना आपली स्मृती भारत व्ात हिरिंाल हटिंवील अशी आम्हाला खात्री आहे. 
तसेि, स्वतंत्र भारत सरिंारिे हवहधमंत्री असताना आपि कहदू िंोड हबलाच्या योगाने भारतीय स्त्री 
जातीच्या ह्ािें जे समथणन िेंले, त्याला द सरी तोड नाही. य गान य गे भारतीय स्त्रीजात आपल्या सेवबेद्दल 
ऋिी राहील. 
 

हशक्षिाहशवाय जीवन पहवत्र व तेजस्वी होत नाही हे ओळखून बहूजन समाजाच्या जीवनात त्यािा 
प्रसार िंरण्यािंरता अनेिं अडििींना तोंड देऊन आपि म ंबई येथे ‘पीपल्स एज्य िेंशन सोसायटी’ नावािी 
संस्था स्थापन िेंली व हतच्या हवद्यमाने म ंबई येथे हस्ध ाथण महाहवद्यालय व औरंगाबाद येथे हमकलद 
महाहवद्यालय िंाढून दहलत समाजािंहरता रच्च हशक्षिािे महाद्वार म क्त िेंले आहे. बाबासाहेब! आपले 
सारे जीवन बहूजन हहताय व बहूजन स खायि खिण झाले आहे. पददहलताचं्या रन्नतीहशवाय राष्ट्र रन्नत 
होिार नाही या मताहव्यी द मत होऊ शिंिार नाही. 
 

आजच्या अशातं य गात शातंी व अकहसेिेि तत्त्व जगाला आशिेा हिंरि दाखवनू पथप्रदशणन िंरील 
अशी प्रत्येिंािी धारिा आहे. शातंी व अकहसेिा भारतात व भावरताबाहेर अडीि हजार व्ापूवी प्रिार 
िेंलेल्या सम्राट अशोिंाच्या अशोिं िक्राला आपल्या राष्ट्रीय ध्वजावर स्थान प्राप्त झाले आहे. त्याि महान 
सम्राटाने स्वीिंारलेल्या ब ्ध धमािी दीक्षा आपि घेत आहात. भारताच्या शातंी व अकहसा नीतीिा प्रिंाश 
आपि साऱया हवश्वात प्रसारीत िंराल अशी आम्हास खात्री आहे. परमेश्वर आपिास दीघाय रारोग्य प्रदान 
िंरो. 
 
 हवनीत 
नागपूर महापौर व सदस्य 
हदनािंं १५ ऑक्टेबर१९५६. नागपूर महापाहलिंा” 
 (हिंत्ता, पा. १६–१७). 
 

मानपत्र वािून झाल्यानंतर महापौरानंी बाबासाहेबानंा हारत रे समपणि िेंले. त्यानंतर बाबासाहेबानंी 
मानपत्राला रत्तर म्हिून भा्ि िेंले ते असे:— 
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“नागपूर िंापोरेशनिे मेयर, िंापोरेटसण आहि रपस्स्थत नागहरिं हो! माझा या नागपूर प्रातंाशी 
हवशे्  संबंध आलेला नाही. माझा राजिंीय संबहंधही हततिंासा नाही. या प्रातंासाठी मी िंाही हवशे्  असे 
िेंलेले नाही. मी म्य हनहसपाहलटीिा िंधी सभासद नव्हतो. (हंशा) त्याम ळे म्य हनहसपल िंारभाराबाबत 
त म्हाला मी रपदेश िंून शिंिार नाही. असे असता ंत म्ही मला हे जे मानपत्र देऊन सत्िंार िंरीत आहातं 
त्यात त मिी रदारताि आहे असे म्हटले पाहहजे. 
 

तेव्हा या प्रसंगी त म्हासं िंोित्या हव्यावर दोन शब्द सागंावते यािा हविार मी िंरीत आहे. हा 
हविार िंरतानंा मला असे वाटते िंी, म्य हनहसपल िंारभार हा िंाही अंशी हभन्न असला तरी, 
म्य हनहसपालटीिा िंारभार व देशािा िंारभार यातं साम्य आहे. म्हिून, या प्रसंगी आपल्या देशाच्या 
िंारभारासंबंधी त म्हास मी दोन शब्द सागंू इस्च्छतो. 
 
‘णदसायला’ एक ‘करायला’ दुसरेच 
 

आपल्या देशािी राज्यघटना अंमलात येऊन ५ व् े झाली. बायातंिंारी तरी असे हदसेल िंी, 
आपली राज्ययंत्रिा व इंग्लंडमधील राज्ययंत्रिा, िंाही भाग सोडला तर बह ताशंीसारखीि आहे.हतिंडे 
प्रौढ मदतदान पद्यतीने हनवडिूिंा होतात;आपल्या देशातही तशाि हनवडिूिंा होतात.त्या देशात पालणमेंट 
आहे. या देशातंही पालणमेंट आहे. त्या देशात पालणमेंट बह मताने, हनिणय घेतात; आपल्या देशातील 
पालणमेंटमध्येही बह मतानेहनिणय घेतात.असे असले तरी त्या देशातील राज्यिंारभारात व आपल्या देशातील 
पालणमेंटमध्येहीबह मताने हनिणय घेतात.असे असले तरी त्या देशातील राज्यिंारभारातव आपल्या देशातील 
राज्यिंारभारात, एिं हवलक्षि र्रिं हदसून येतो. तो हा िंी आपल्या देशाच्या िंारभारात‘हदसायला’ एिं 
व ‘िंरायला’ द सरे असे िंाही हनराळे हित्र हदसते. 
 
“भयानक णचत्र! 
 

त म्ही या गोष्टीबाबत, आपल्या देशािी राज्यघटना िंशी िंाम िंरते व ती िंशी राबहवली जाते 
यािा हविार िंरता िंा नाही, मला माहीत नाही.लोिंानंी आता राज्यिंारभाराबाबत व राज्यघटनेबाबत 
जागूनिं राहहले पाहहजे.मी स्वतः या गोष्टीिा हनत्य हविार िंरतो.िंारि या राज्यघटनेिा मी आद्य िंता 
आहे.आहि हविार िंरताना शवेटी या देशािे होिार तरी िंाय असे भयानिं हित्र माझ्या डोळ्याप ढे रभे 
रहाते. 
 
बॅट सोडून तंबूत न जािारा खेळाडू 
 

मला हनवडि िंीिी आता मोठी आवड नाही. राजिंारिािा रपभोग घेऊन मी पाहहला आहे. 
जातीपातीच्या भेदाम ळें  या देशातंील राजिंारि आता िंाँ्ेस राजवटीत असे बनले आहे िंी, अल्पसंख्य 
असलेल्या जमातींना जीवनासाठी िंाही तरोिपाय राहहलेला नाही.तरीपि मी िंाही राजिंारि सोडिार 
नाही.मी माझे राजिंारि िालूि ठेविार आहे.िंारि, मी िंाही तसा बटॅ सोडून तंबूत जाऊन बसिारा 
खेळाडू नाही (हंशा व टाळ्या). 
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उमेदवार णनवडण्याचा हक्क कोिाचा? 
 

मी त म्हाला, आताि इंग्लंडमधील यंत्रिा व आपल्या देशातील यंत्रिा याबाबत सागंत होतो. या 
दोन देशातील राज्य यंत्रिेत म ख्य र्रिं आहे. तो हा िंी, इंग्लंडमधील मतदारसंघातील मतदारि 
आपल्या रमेदवारािी हनवड िंरतात. त्याचं्या मतदारसंघातील जे मतदार असतात त्यानंा त्याचं्यामधील 
िंोिता रमेदवार िंसा आहे, त्यािे हशक्षि िंाय आहे, त्यािें िहरत्र, िंाय आहे, त्यािी समाजसेविेी वृत्ती 
िंाय आहे, यािी िागंलीिंल्पना असते.व त्यान सार तेथील मतदारि आपला रमेदवार िंोि असावा, हे 
ठहरवतात. 
 
रस्त्यावरील खांबाला मत द्यावयाचे? 
 

आपल्या देशात या बाबतिी तऱहा िंाही हनराळीि आहे.िंोित्या मतदार संघात िंोि रमेदवार 
रभा िंरावा यािे स्वातंत्र्य अजूनही मतदानरानंा नाही.आजिंाँ्ेसिी हनवडि िंीबाबतिी जी प्ध ती िालू 
आहे त्यावूनन त म्हास हे हदसून यईल िंी, िंोित्या मतदार संघात िंोिा मािसाला रभे िंरावे; हे सवप 
णदल्लीला काँगे्रस हायकमांड ठरणवते. त्यािी वास्तपूस्त मतदार संघातील मतदारानंा िंाहीि नसते.िंाँ्ेस 
हायिंमाडंने रभा िेंलेला रमेदवार िंसा आहे, त्यािे िाहरत्र िंाय;त्याने िंाही िंाळाबाजार, अर्रातर्र 
िेंली आहे िंाय, तो समाजाच्या िंल्यािािी बाजू घेऊन पालणमेंट, असेंब्ली मध्ये झगडतो िंाय? याच्याशी 
िंाँ्ेस हायिंमाडंने मतदारानंा िंोितेि िंतणव्य ठेवलेले नाही.आम्ही सागंू त्याला त म्ही मत हदलेि पाहहजे 
असा िंाँ्ेस हायिंमाडंिा दंडिं आहे.असे इं्जी भा्ेत म्हितात िंी, जर रस्त्यावरील खाबंाला (Lamp 
Post) मत द्या असे साहंगतले तरी देखील, िंाँ्ेस हाय िंमाडंच्या ह िंमाप्रमािे त म्ही रस्त्यावरील 
खाबंालास ्ध ा मत हदले पाहहजे.िंाँ्ेस हायिंमाडंिा असा दावा आहे; व तो दावा आिरिातही आिला 
जातो.आहि याला हे िंाँ्ेसिे लोिं “लोकशाही”म्हितात.यास लोिंशाही िंोि म्हिेल? लोिंशाहीवर 
हा श ्ध  घाला आहे. 
 
काँगे्रसी बायकांचे राजकारि 
 

सध्या िंाँ्ेसच्या राजिंरिात हस्त्रयाचं्या सभासदािंी संख्या वाढहवण्यात येत आहे. हस्त्रयाचं्या या 
िंाँ्ेसीराजिंारिािा अथण िंाही समजत नाही.या बायानंी हदवसभर पालणमेंट-असेम्ब्लीमध्ये जावयािे 
आहि संध्यािंाळी परत आल्यावर नवऱयाला हविारावयािे,“आहो मी पालणमेंटमधून आले आहे.झाली आहे 
िंी नाही घरातील सवण व्यवस्था”? या बाया पालणमेंटात जायच्या आहि त्यािंी म ले िंोिी साभंाळायिी? 
एिं मूल रडत आहे, द सऱयाला शेंबडू आहे, हतसरे भलत्या हठिंािी गेले आहे.अशा म लािंी व्यवस्था मग 
ठेविार िंोि? बरे, पालणमेंटमध्ये जाऊन या बाया िंरतात तरी िंाय? त्याबाबत मला तर सागंण्यािी शरम 
वाटते. 
 
बहकलेल्या णस्त्रया 
 

त्याचं्या बाबत सागंाव ेअसा माझा हविार नव्हता, पि सागंतोि.त्याचं्या अंगिीनीहतमत्ता तर सार् 
हनघून िालली आहे.माझ्यािंडे िंाही पते्र आलेली आहेत.या पत्रातील मजिूंर तर पतंप्रधानाबाबतिा 
आहे.अशी पत्र हलहहिारी बाई महाराष्ट्रीयन आहे.हतने पत्रामध्ये तर नेहूंनिा रल्लेख िंूनन आमिे ‘ते’ व 
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आमिे ‘हे’ असे िंरतील हन तसे िंरतील अशा प्रिंारे हलहहले आहे.मला प्रथम वाटले, पतंप्रधानास बदनाम 
िंरण्यासाठी हतने तसे पत्र हलहहले असेल.परंत , त्या पत्रािी जािीव मी पतंप्रधानानंा हदली तर म्हिाले, 
अशी शिेंडो पते्र येतात.याला िंाय म्हिावे? या पालणमेंटमध्ये जािाऱया हस्त्रया अशा बहिंलेल्या असतील, 
त्यानंा तेथे िंाँ्ेसने जाऊ देण्यािे िंाय िंारि आहे? 
 
ही हुकूमशाही नव्हे काय? 
 

िंाँ्ेसच्या राजिंारिातील आता द सरे एिं रदाहरि पहा.आमच्या म ंबई राज्यातील 
मोरारजीभाई देसाई म्हितात, “मला एिंमताने हनवडले पाहहजे आहि एिंदा हनवडल्यावर माझ्या 
(मोरारजींच्या) िंारभारात िंोिीही ढवळाढवळ िंरता िंामा नये.”‘आता या प्रिंारास िंाय म्हिावे ते 
त म्ही पहा.रद्या समजा, मोरारजींना हनवडले आहि त्यानंी त्याचं्या मंहत्रमंडळात त्यािें एखादे िं ते्र नेमले 
तरी देखील त्यामध्ये िंोिी ढवळाढवळ िंून नये असे सागंण्यािा त्यािंा मतलब आहे.ज्या इंग्लंडिी 
राज्यप्ध ती आपल्या राज्यघटनेमध्ये स्वीिंारण्यात आली आहे,तेथे हे िंायण िंसे िेंले जाते? त्या हठिंािी 
सते्तवर बसलेल्या पक्षातंील पहहल्या रागेंत पालणमेंटमध्ये बसलेले जे सभासद असतात, त्याचं्या सवषांतच्या 
अन मतीने या गोष्टी ठरहवल्या जातात.एिंा मािसाला एिंदा िंा हनवडले म्हिजे द सऱया िंोिीही 
ढवळाढवळ िंून नये असे तत्त्व तेथे िंोिीही सागंत नाही.व तसे साहंगतले तर िालिारही नाही.पि 
आमच्या देशातं, मोरारजीभाईसारखे म्हितात िंी, मी म्हिेन तेि झाले पाहहजे. मग यामध्ये आहि 
ह िूंमशाहीमध्ये र्रिं िंाय आहे! जमणनीमध्ये हहटलरिी ह िूंमशाही होती.त्याच्या एिंट्याच्या तंत्राप्रिामे 
त्यास राज्यिंारभार हवा होता.त्यापेक्षा ं मोरारजी िंाही हनराळें  सागंताहेत िंाय? हा अजब प्रिंार या 
देशाति व िंाँ्ेस पक्षामार्ण त िालू शिंतो.त्यािें प ढे िंाय घोर पहरिाम या देशाला भोगाव ेलागतील यािी 
िंल्पना प ष्ट्िंळानंा नाही. 
 
सुएझ कॅनॉल बाबतचे धोरि 
 

िंाँ्ेसच्या िालू राजवटीतील, स एझ िॅंनॉलबाबतिे नेहूंनिे धोरि घ्या.नासेरने त्या िॅंनॉलिे 
राष्ट्रीयिंरि िेंले आहे. नेहून त्यास पाकठबा देऊन एिं प्रिंारे िंिल प्रदशणनि िंरीत आहेत.या बाबतीत 
म ख्य प्रश्न आहे तो हा िंी, जगािा व्यापार रदीम ज्या िॅंनॉलच्या जलमागाच्या रहदारीवर अवलंबनू आहे 
तो िॅंनॉल एिंाि राष्ट्राच्या अखत्यारीखाली असला पाहहजे िंी आंतरराष्ट्रीय हनयंत्रिाखाली असला 
पाहहजे? भारतािा र्ार मोठा व्यापार या िॅंनॉलच्या मागाने होतो.आज नासेर व इणजप्त सरकार 
भारताबरोबर मतै्रीच्या नात्यात आहे.सदासवणिंाळ इहजप्त महैत्रनेि भारताशी राहील असे िंोि म्हिू 
शिेंल? समजा रद्या, इहजप्तिे सरिंार भारताशी मैत्रीने राहहले नाही तर िंाय होईल? जर भारत एखादे 
प्रसंगी य ्ध ात ओढला गेला तर िंोिता प्रसंग ओढवेल? इहजप्त सरिंारने िॅंनॉलमधून भारतािंडे येिारा 
शस्त्रप रवठा थोपवनू धरला, व पाहिंस्तानला अन िूंल धोरि इहजप्तने अंहगिंारले तर या देशािा पराभव 
होण्यास हिंतीसा वळे लागेल? स एझ बाबतिे िंाँ्ेस सरिंारिे धोरि असे शहािपिािे नाही.ते धोिेंबाज 
आहे.नेहूंननाि िंाही याबाबत ब ह्ध  आहे व इतर नागहरिंानंा नाही, असे समजून नेहूंननी िालहवलेले 
धोरि हे बदं झाले पाहहजे. िंाँ्ेस राज्यािा एिं एिं मामला तो असा आहे. 
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बुवाबाजीचे ढोंग 
 

आता, आिखी द सरे एिं रदाहरि भदूानवाले हवनोबा भाव्यािें घ्या! हे गृहस्थ हठिंहठिंािी 
कहडून भदूानासाठी जमीन गोळा िंरीत आहेत.एवढे जर आहे, तर लोिं हवनोबा भाव े यानंाि भारतािा 
पतंप्रधान िंा िंरीत नाहीत? हवनोबा भाव े यानंी पतंप्रधान व्हाव े व देशातील जहमनीिा प्रश्न 
सोडवावा.नाहीतर रगीि हा िोंबडेपिा िंशाला हवा? हे ना धड िंाँ्ेस सरिंारिे िंाम ना धड भाव्यािें 
िंाम असे होऊन बसले आहे.या देशातील ब वाबाजीिे र्ार मोठे खूळ आहे.एखाद्या मािसाने िंाही 
‘हवहित्र’ िेंले तर तो साध  प रु् बनतो.त्याने जर र्ाटिें िंपडे घातले, गटारातील तो पािी प्याला, अगर 
लंगोटी लावली, असे िंाही तरी हवहित्र िेंले िंी, या देशात त्या मािसाला साध  प रु् मानतात.पि 
एखाद्याने स्वच्छ िंपडे वापरले, स्वच्छ पािी पाहहजे असे म्हटले, िंी मोठा ‘हमजासखोर’ आहे असे 
म्हितात.हा देश िंाही हवहक्षप्त हविारसरिीत सापंडलेला आहे.त्यासाठी आता सवषांतनी जागूनिं राहून हे 
प्रिंार बदं िेंले पाहहजेत. 
 
देशाचा नाश होईल 
 

आपि नवीन घटना घेतली आहे.आपल्याला या घटना प्ध तीिा अन भव नाही. ती या देशात 
अत्यंत दक्षतेने राबहवली नाही तर या देशािा नाश होईल.िेंवळ पाढंऱया टोप्यानंी िंाम िालिार 
नाही.सगळ्या राष्ट्राने बसून राजिंरिािा अभ्यास िेंला पाहहजे.एिंट्या जवाहरलालनािं ब ्ध ी हदलेली 
आहे, असेही नाही.जवाहरलालपेक्षा ब ह्ध मान लोिं अनेिं आहेत.मी मंहत्रमंडळात असताना आठवड्ातूंन 
एिं वेळ िॅंहबनेट भरत असे.तेथे मी त्यानंा िागंले तोलून पाहहले आहे.ते िेंवळ पोिंळ भोपळ्या प्रमािे 
आहेत.यापहलिंडे िंाही नाही. ‘पाहहजे म लीला स ंदर नवरा’ असेि म्हिावयािे असेल, तर मात्र ठीिं 
आहे.पि नेत्याला ब ह्ध  पाहहजे.िंिखरपिा पाहहजे.तो देशािा िंायण िंरिारा हवा असेल तर असे लोिं 
सापडतील.पि त म्हाला तोि हवा!हव्यातंर झाले आहि िंाहंींना ते अरुहििंर वाटले तर त्यानंी क्षमा 
िंरावी.पि लोिंानंा त म्ही म खण आहातं हे स्पष्टपिे िं िी तरी सागंायलाि हव.ेत म्ही िंदाहित् मला मते 
देिारे नाही.पि त्यािी मला हर्िंीर नाही. 
 

शवेटी स्थायी सहमतीिे िेअरमन श्री. िौधरीयानंी आभार मानले. आभार मानतानंा श्री. िौधरी 
म्हिाले.“िंाँ्ेसच्या राजिंारिात, पडद्यामागे िंशा गोष्टी िालतात, व िंाँ्ेस राज्य िंसे हूिं मशाहीिंडे 
िालले आहे, यािी खात्री आम्हास डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंराचं्याभा्िावूनन पटली आहे.त्यासाठी आपि 
सवषांतनी जागूनिं राहहले पाहहजे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंर यानंा देशिंायण िंरण्यास दीघाय  लाभो, अशी मी 
िंापोरेशनच्या वतीने प्राथणना िंूनन आभार प्रदशणन संपहवतो.”(हिंत्ता, पा. १३–१५ व १७). 
 

१५ ऑक्टोबरला रात्रौ नऊ वाजण्याच्या स मारास म ंबईतील नवय ग या साप्ताहहिंाच्या 
प्रहतहनधीला बाबासाहेबानंीम लाखत हदली. प्राथहमिं ििा झाल्यानंतर प्रहतहनधीने बाबासाहेबानंा हविारले 
िंी,कहद धमण आहि ब ्ध  धमण यािें देव,प नजणन्म, िंमण, वगैरे प्रश्नासंंबधंी जे हविार आहेत त्यातं िंोिते भेद 
आहेत आहित्यािें इष्टाहनष्ट पहरिाम िंोिते होतात.या प्रश्नानंा रत्तर देण्याच्या ओघातं 
बाबासाहेबम्हिाले,“भगवान ब ्ध ाने जे िंॉन्राहडक्ट िेंलें  ते आम्ही िंॉन्राहडक्ट िंरिारि!िंमण म्हिजे 
िंाय हें त म्ही माझें प स्तिं प्रहस्ध  होइल तें ३२ रुपयास हविंत घेऊन वािा म्हिजे िंळेल.भगवान ब ्ध ानंीं 
साहंगतले आहे िंी देव नाही.िंारि आमच्या भािंऱया भाजण्यास िंाही देव येत नाही. ...... हवश्व िंसे 
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हनमाि झाले याच्या िंोड्ावर देवािें अस्स्तत्व अवलंबनू आहे.हवश्वात िदं्र, तारे, परृ्थ्वी, मानव िंोिी 
हनमाि िेंले असा प्रश्न िेंला जातो.आहि त्या प्रश्नाला धूनन असें िंाहीं जि सागंतात िंीं, यािा 
िंतासवता देवि असला पाहहजे.या बाबत आमच्या भगवान ब ्ध ािे िंाय म्हििे आहे हे त म्हास माहहत आहे 
िंाय? भगवतंाच्या म्हिण्याप्रमािे हवश्वाच्या रत्पतीिे दोन अथण आहेत.एिं अथण हा िंी, हवश्व हे श न्यातून 
हनमाि झाले.श न्यातून हवश्व हनमाि होिे शक्य नाही.अगर द सरा मागण हा िंी, आधीि हवश्वामध्ये िंाही 
तरी म ळाति रत्पन्न झालेले होते. जरम ळातंििंाही रत्पन्न झाले असेल, तर मग देवानें ते रत्पन्न िेंलें  असे 
िंसे म्हिता येईल? भगवान ब ्ध ािंी हविारसरिी अशी शास्त्रोक्त व तिंण श ्ध  आहे त्या भगवतंाच्या मागाने 
आम्ही जात आहोत.” (हिंत्ता, पा. ३४). 
 

िादंा या शहरात दीक्षा समारंभािा िंायणक्रम हदनािंं १६ ऑक्टोबर १९५६ ला बाबासाहेबािें हस्ते 
व्हावा, असा िंायणिंमण ठरलेला होता.त्या िंायणक्रमासाठी बाबासाहेब, माईसाहेब, नानिंिदं व ब.ॅ खोिागडे 
हे मोटारने सिंाळी नागप रहून हनघाले.त्यािंी मोटार रात्री ७ वाजता पोहोिली.दीक्षा मंडपात व बाहेर 
हजारो लोिं रपस्स्थत होते.मोटार आलेलीपहाताि लोिंानंी जय घो्िा स ून िेंल्या.बाबासाहेब 
व्यासपीठावर िढले ते नानिंिदंच्या रजव्या खादं्यावर डावा हात आधारासाठी ठेवनू, त्याचं्या रजव्या 
हातात दंड होता.त्यानंी जनसमूहाला हात जोडून नमस्िंार िेंला.लोिंानंी प्रिडं जयघो् 
िेंले.बाबासाहेबानंी लोिंानंा दीक्षा हदली. पि भा्ि िेंले नाही. तीन हदवसाचं्या पहरश्रमाने ते खूप 
थिंलेले होते.आहि तो थिंवा त्याचं्या मलूल िेहऱयावर हदसत होता. त्यािंी रहाण्यािी व्यवस्था सिंीट 
बगंल्यावर िेंली होती.ते थोडेसे जेवले व झोपले.नानिंिदंानी दररोजच्या िंायणक्रमाप्रमािे त्याचं्या 
डोिंीला तेल लावनू िोळले आहि पायाचं्या पोटऱया १५–२० हमहनटे दाबल्या.हतसरे हदवशी हदनािंं १८ ला 
सिंाळी िादं्याहून हदल्लीला रेल्वनेे जाण्यािी व्यवस्था अगोदरि िेंलेली होती.बाबासाहेबाचं्या स िनेप्रमािे 
ती ग प्तही ठेवली होती. पि बाबासाहेब बगंल्यावूनन स्टेशनिंडे मोटारने गेले तेव्हा लोिं धावति 
स्टेशनिंडे गेले.प्लॅटर्ॉमणवर तोबा गदी झाली.लोिंानंी जयघो् िेंले.बाबासाहेबानंी हखडिंीतून लोिंानंा 
दशणन हदले हे िंरता िंरता त्यानंी नानिंिदंला हविारले िंी, त ला ऑहर्सला िंधी जावे 
लागेल?रत्तरहमळाले, आज.बाबासाहेब त्यानंा जरा िृंत्तिंिंोपाने बोलले, िंी तू हे अगोदरि िंा साहंगतले 
नाहीस!आपि नागप रला रतून, हदल्लीिे रेल्वे-हरझवेशन िॅंन्सल िंून व हवमानाने हदल्लीला जाऊ. आहि 
त्याप्रमािे बाबासाहेब, माईसाहेब व नानिंिदं हे नागप रह न सिंाळी ११–१५ च्या हवमानाने हदल्लीस गेले. 
नानिंिदं ऑहर्सात हजर झाले. हदनािंं १८ ते २१ ऑक्टोबर या हदवशी ते रात्रौ बाबासाहेबाचं्या घरी 
आलेल्या पत्रािंी रत्तरे टाईप िंरण्यासाठी राहीले. 
 

महा थेरो रू्ज्य चंद्रमिी हे म ंबईला आले असता २३ ऑक्टोबरला त्यािंा अहखल भारतीय बौ्ध  
महासभेतरे् भोईवाडा पोलीस स्टेशन समोरील मदैानातं जाहीर सत्िंार िंरण्यात आला. (हिंत्ता पा. २०). 
 

नागप रला १४ ऑक्टोबरला जसा भव्य धमणदीक्षा समारंभ साजरा िेंला तसा हडसेंबर महहन्यातं 
म ंबईत द सरा समारंभ साजरा िंरण्यािा िंायणक्रम बाबासाहेबानंीं ठरहवलेला होता. याबद्दलिी जाहहरात 
प्रब ्ध  भारताच्या ३३ पानावर (हवशे् ािंं) सवणश्री िंा. हव. सावदिंर, बा. िृं. िंबीर आहि भ.स. 
गायिंवाड, हिटिीस अहखल भारतीय बौ्ध  महासभा, म ंबई, याचं्या नावाने प्रहस्ध  झालेली होती. एिं 
रुपया भरुन महासभेिे सभासद व्हा, अशी म ंबईिंरानंा हवनंती िंरण्यात आली होती. पि हा समारंभ 
बाबासाहेबाचं्या हस्ते झाला नाही. 
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बाबासाहेब १८ ऑक्टोबरला आले. त्यानंा खूप दगदग झाल्याम ळें  ते थिंलेले होते. पि 
दीक्षासमारंभ रत्तम झाले म्हिून ते खूप आनंदातही होते. हदनािंं १९ ला रात्रौ ते िंबीरािे दोहे मोयादंा 
म्हित होते. ते म्हिून झाल्यानंतर त्यानंीं स्वरिीत ब ्ध ावरीत अभगं, जे ‘हहज मास्टसण व्हाईस’ ने रेिंॉडण 
िेंलेले होते, ती रेिंॉडणस् बाबासाहेबानंी नानिंिदंला, रेहडओ्ामवर लावण्यास साहंगतले व स्वतः डोळे 
हमटून ते ऐिंत होते. ते त्यावळेी थिंले होते तरी र्ार आनंदात होते. 
 

हदनािंं २० ला सिंाळी श्री. सोहनलाल शास्त्री बाबासाहेबानंा भेटावयास आले असता ं त्यानंा 
बाबासाहेब म्हिाले, “या शास्त्री, त म्ही नागप रला आला नाही? आमिे िंायणक्रम भव्य झाले. त म्हाला र्ोटो 
दाखहवतो. आहि दीक्षासमारंभािे दोन आल्बम्स् त्यानंी शास्त्रींना पहावयास हदले. नंतर बाबासाहेब म्हिाले, 
‘त म्ही आता पजंाब, हदल्ली, रत्तरप्रातं येथे दीक्षा समारंभािे िंायणक्रम ठरवा. मात्र आता आपि एिं गोष्ट 
अगोदर िेंली पाहहजे. जे धमषांततरास तयार होतील त्यािंें नाव व पत्ता, यािंी यादी प्रथम तयार िंरा. 
यावूनन आपिास सवण अंदाज बाधंता येतील.” या हव्यावर पधंरा वीस हमहनटे संभा्ि झाल्यावर शास्त्रींनी 
साहेबािंी रजा घेतली व ते घरी गेले. 
 

☐ ☐ ☐ 
  



 अनुक्रमणिका 

प्रकरि ४ थे 
 

धम्मदीके्संबंधी लोकमत 
 

बाबासाहेबानंी बौ्ध धमािी दीक्षा घेतली, या घटनेला रदे्दशून ‘सकाळ’या पत्राने (पा.२). अ्लेख 
हलहून आपले हविार प्रगट िेंले, ते असे:— 
 
“आंबेडकरांचा नवा अवतार 
 

डॉ. भीमराव आंबेडिंर यानंी, पत्नी सौ. सहवताबाई व एिं लाख अन यायासंह नागपूर येथे िंाल 
बौ्ध  धमािी दीक्षा घेतली.धमषांततरािा हा सोहळा खूपि थाटात पार पाडण्यात आला.एवढ्या मोया 
प्रमािावर ही िृंहत िंरण्यािे िंारि कहदू धमीयानंा या घटनेिा हविार िंरावयास लाविे, हा तर आहेि, 
त्या खेरीज डॉक्टर मजिूंर बरेि हदवस आपि अजून कहदू धमाति आहोत, या हविाराने अस्वस्थ झाले 
होते.धमषांततराखेरीज आपल्या मनाला शातंी हमळिार नाही, अशी त्यािंी प री खात्री झाली होती.याप ढे 
आपले राहहलेले आय ष्ट्य नव्या धमािा प्रिार व प्रसारासाठी विेण्यािा त्यािंा हनधार आहे.कहदू धमािी मूल 
तत्त्व े ज्यानंा खऱया अथाने समजली आहेत असे लोिंतरी आंबेडिंरानंा त्याचं्या नव्या प्रयत्नात यश 
हितण्यात िंसलाही संिंोि बाळगिार नाहीत. 
 

बौ्ध  धमण कहदू धमाहून िंाही वगेळा असे बह संख्य कहद  मानीत नाहीत, आपल्यातीलि एिं शाखा 
अशीि त्यािंी भावना.धमषांततरािा हविार िंरतानंा डॉ. आंबेडिंरानंी बौ्ध  धमािी हनवड िेंली हे पाहून 
अनेिंानंा समाधान झाले असेल.त्यातही िटिंन लक्षात येिारी गोष्ट म्हिजे नव्या धमािी दीक्षा 
घेण्यासाठीही त्यानंी कहद धमातील हवजयादशमीिा स म ह तण हनवडला. धमण प्रिाराच्या नावाने व हवहजगी  ् 
वृत्तीने दसऱयाच्या हदवशी एवढ्या मोया संख्येने धमातहरतािें सीमोल्लंघन यापूवी िंधी झालेले असेल असे 
वाटत नाही.ब ्ध  हनवािास अहडि हजार व् ेझाली म्हिून िालू साली देशभर मोया प्रमािावर जो रत्सव 
साजरा िेंला गेला त्यात ब ्ध ाच्या हशिंवि िंीबाबत स्त हतवाििं शब्दािें धबधबे आसेत हहमािलात ऐिूं येत 
होते.डॉ. आंबेडिंरािंी िृंहत मात्र या रत्सवािी हिरस्थायी आठवि म्हिूनि लक्षात राहण्याजोगी आहे.डॉ. 
आंबेडिंरानंी बौ्ध  धमाप्रिारािे बाधंलेले िंंिंि कहद स्थानाप रतेि मयादीत न रहाता पूवीप्रमािेि शजेारील 
राष्ट्रातील जनतेमध्ये त्या मोहहमेिे लोि, त्यानंी पोहोिवाव ेअशी आमिी अपेक्षा आहे. 
 

डॉ. आंबेडिंर नव्या धमात आपल्या अन यायासंह गेले तरी त्यािंा मूळिा स्थायीभाव बदलिार 
नाही.राजिंारिात तर ते रहािारि आहेत आहि हनवडि िंाही लढहविार आहेत.नव्या अवतारिंायास 
ज न्या राजिंारिािी बाधा निंो म्हिून ते एिं नवीन हरपस्ब्लिंन पक्षही स्थापन िंरिार आहेत.शडे्ूल्ड 
िंास्ट रे्डरेशन ही त्यािंीि एिेंिंाळिी हनर्तमती, पि तीत त्याचं्या मनाजोगे िंायणिंते हमळाले नाहीत 
आहि जे हमळाले त्यानंी रे्डरेशनिा रपयोग स्वतःिी प्रहतष्ठा वाढहवण्यासाठीि िंूनन घेतला.इतर 
िंाहीनी आंबेडिंरावंरि अहप्रय आरेप िेंले.तेव्हा या रे्डरेशनिे लोढिे गळ्यात बाधूंन घेिे बौ्ध  
आंबेडिंरानंा हवसंगत वाटिे सहाहजिं आहे.परंत  राजिंारिािी िंास न सोडता धमण प्रसारािे िंायण ते िंसे 
िंरीत रहािार हा गूढ प्रश्न आहे. 
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धमषांततराने हहरजनािंा प्रश्न स टेल असे मानिे ि िंीिे आहे.त्यािंी मूळ गाऱहािी दूर िंरण्याबाबत 
अशा रपायाने िंसलीही मदत लाभेल अशी खात्री नाही.परिंीय राजवटीत हिस्ती बनण्यामध्ये आर्तथिं 
स्वास्र्थ्यािे प्रलोभन तरी होते, परंत  आता स्वतंत्र कहद स्थानात धमण खाजगी बाब ठरहवली गेल्याने राजिंीय 
व आर्तथिं प्रश्नात त्यास स्थान ररलेले नाही.कहद स्थान सरिंार व हनरहनराळी प्राहंतिं सरिंारे 
अस्पृश्यतेिा डाग ध वनू िंाढण्यासाठी व हहरजनािें जीवन स धारण्यासाठी आपल्या परीने प्रयत्न िंरीत 
आहेति.डॉ. आंबेडिंराचं्या मते, हे सारे प्रयत्न अप रे व वरपागंी आहेत, त्यात त्याना प्रामाहििंपिािा 
अभाव जािवत असावा, म्हिूनि त्यानंी आपल्या अन यायानंा धमषांततरािा आदेश हदला असला पाहहजे.परंत  
अशा बायोपिारानंी!हहरजनािें जीवन आतून बाहेूनन हनमणळ िंसे होईल व जीवनास आवश्यिं गोष्टी 
त्याचं्या आवाक्यात िंशा येऊ शिंतील, हे समजत नाही. 
 

डॉ. आंबेडिंरानंी आपल्या राजिंारिािी िंक्षा प्रथमपासूनि आपल्या ज्ञातीबाधंवापं रती मयाहदत 
ठेवली. त्यातही त्यानंी प्रक्षोभिं िृंहत आहि हवधाने याचं्या सहाय्याने कहदू धमीयानंा सोयीसवडीने हवस्मयािे 
ध्े देण्यावरि आपल्या िंायािी बरीि हभस्त ठेवली.त्यात धमषांततरािी इच्छा अधूनमधून बोलून दाखहविे, 
हे त्यािें एिं हूिंमी शस्त्र होते.तरंत  हहरजनाचं्या बाबतीत िंळिंळीने प्रत्यक्ष िृंहत िंरण्यात ते िंाही 
महात्माजींना मागे टािूं शिंले नाहीत. आपल्या ज्ञाहतबाधंवावंर कहद धमीयािंंडून हजारो व् े होत 
असलेल्या अन्यायाच्या पहरमाजणनासाठी त्यानी म ख्य िृंहत िंाही िेंली असेल, तर या गाऱहाण्यािंा 
राजिंीय साध्यासाठी रपयोग िेंला. त्याचं्या या िृंतीने कहदी स्वातंत्र्य लढ्यात अडथळे आले, पि त्यािी 
त्यानंी पवा िेंली नाही.स्वातंत्र्यानंतरच्या िंाळात तरी त्यानंी आपली राजिंीय भहूमिंा बदलली असती व 
ज्ञातीपलीिंडील हजारो देशबाधंवािें नेतृत्व िंरण्यािे त्यानंी मनावर घेतले असते, तर त्याचं्या या 
बदललेल्या भहूमिेंिे स्वागत िंालच्या धमषांततरापेक्षा हिंती तरी मोया प्रमािावर लोिंानंी िेंलेले आढळले 
असते.आजच्या घडीला तरी िंालिी त्यािंी िृंहत िेंवळ त्याचं्या राजिंारिासक्त मनाने प्रिंट िेंलेली 
कहद धमाबद्दलिी आत्यंहतिं प्रहतहक्रया, एवढेि मानले जाईल, हरपस्ब्लिंन पक्ष स्थापून र्क्त 
हहरजनाबंद्दलि बोलत रहातील तर ते त्याचं्या नव्या अवतार िंायाशी हवसंगत ठरेल.देशाला आज त्याचं्या 
सारख्या हवद्वान, व्यासंगी व िंतणबगार पहंडतािी नेता म्हिून आवश्यिंता आहे.नव्या धमािी दीक्षा घेतानंा 
त्याचं्या हविारािंाही िंायािंल्प होईल व ते ब ्ध ाच्या हशिंविूिंीस साजेसे व्यापिं भमीिेंवूनन प्रिारिंायण 
िंरतील, अशा अपेक्षा लोिंाचं्या मनातं हनमाि झाल्यास त्यात अवास्तव असे िंाही नाही”.(सिंाळ, 
सोमवार, १५ ऑक्टोबर १९५६). 
 

बाबासाहेबानंी नागपूरला बौ्ध धमणदीक्षा घेतली तेव्हा त्यासंबधंी िंाही कहदू लेखिं, प ढारी आहि 
समाजसेविं यानंी आपापल्या दृष्टीिंोनातून जाहीरसभेतून अगर वतणमानपत्रात लेख हलहून आपली मते 
व्यक्त िेंली. श्री. न. र. र्ाटिं यानंी २४ ऑक्टोबर १९५६ च्यानवािंाळ पत्रात लेख हलहून बाबासाहेबाचं्या 
वैयस्क्तिं रहािीवर आहि इतर गोष्टींवर टीिंा िेंली.बाबासाहेबाचं्या या धमषांततराच्या िृंतीम ळे अस्पशृ्य 
समाजािे भले होईल िंी वाईट होईल याबद्दल श्री.र्ाटिंानंी आपले मत व्यक्त िेंले नाही. 
 

३० ऑक्टोबर १९५६ च्या िेंसरीच्या दीपावली अंिंात (प रविी, पा.१७–१८) स्वा. वीर सावरिंर 
यािंा लेख छापला होता.लेखाच्या डाव्या बाजूच्या वरच्या िंोपऱयात ब ्ध  लेण्यािे एिं रेखाहित्र, त्याच्या 
रजव्या बाजूला आद्य शिंंरािायषांतिे रेखाहित्र देऊन आहि लेखाच्या हशरोभागी भडिं अथािे मळिें देऊन 
हा लेख छापण्यात आला.सवण लेख कहद त्ववाद आहि कहद राष्ट्र याचं्या हहतसंरक्षिाच्या तळमळीने 
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हलहहलेला असल्याम ळे त्याचं्या एिंागंीपिािा भपिंारा वाििंानंा ओळीओळीत हदसून येतो.सदर लेख मी 
खाली देतो:— 
 
“डॉ. आंबेडकर यांच्या रं्थांतरावर णवदारक शोध ज्योत बौद्ध आंबेडकर म्हिजेच हहदू आंबेडकर 
सीमोल्लंघन केले र्ि हहदुत्वाच्या सीमाके्त्रातच! गत्यंतर उरले नाही. तेव्हा बुद्ध धमाचा स्वीकार. डॉ. 
आंबेडकरांची हहदुराष्रघातक महत्वाकांक्ा. 
 
लेखक—स्वा. वी. णव. दा. सावरकर, 
 

आकसध कसध पयंता यस्य भारतभहूमिंा l 
हपतृभःू प ण्यभिैूव स वै कहद हरती स्मृतःll 

 
गेल्या हवजयदशमीला नागपूर येथे डॉ. आंबेडिंर यानंी त्याचं्या रण्याप ऱया एिं लक्ष अन यायासंह 

बौ्ध  धमािी दीक्षा घेतली.बौ्ध  धमात जाण्यािी हस्ध ता डॉ. आंबेडिंर यानंी गेली सात आठ व् े तरी 
हवशे् तः महाराष्ट्रातील महारवाड्ातून आहि त्याचं्या अनेिं प्रिारिंािंंडून प्ध तशीरपिे िालहवलेली 
होती.ही वस्त स्स्थती ज्याना माहीत आहे त्यानंा आंबेडिंरािें बौ्ध  धमािी दीक्षा घेण्यासाठी एिंगटी एिं 
लक्ष अन यायी नागपूरला एिंत्र झाले त्याम ळे हततिेंसे आियण वाटिार नाही.इतिेंि िंाय पि िंाही बौ्ध  
धमीय परदेशातून आहि हवशे् तः आज भारतीय शासनाच्या िंाराभरािी सूते्र ज्याचं्या हाती पडलेली आहेत 
त्यातील पतंप्रधान नेहून प्रभहूत िंाही जिािंंडून प्रत्यक्ष हन अप्रत्यक्षपिे धनाहदिं सवण प्रिंरिी सहक्रय 
पाकठबा या बौ्ध  धमण प्रिाराच्या अहभयानास हमळालेला असल्याम ळे आहि हमळिारा असल्याम ळे दोन एिं 
व्षांतच्या आत भारतात दहा लक्ष लोिंही बौ्ध  धमण स्वीिंारतील असे आपिास समजून िाललेले पाहहजे. 
 
हचतनीय र्ि हचताजनक नव्हे 
 

िंाही लाख लोिंानंी कहद धमातील सनातन किंवा वैहदिं सापं्रदाय सोडून बौ्ध  संप्रदायािा 
स्वीिंार िंरावा आहि तोही इतक्या गाजावाजाने हन संघटीतपिे िंरावा ही गोष्ट कितनीय आहेि आहे, 
परंत  त्याम ळे कहदू राष्ट्रावर किंवा समाजावर िंोििा एखादा किताजनिं प्रलय ओढाविार आहे अशी 
िंाहीशी जी भीहत हिंत्येिंानंा आतून वाटते ती मात्र हनराधार आहे.डॉ. आंबेडिंरानंी हिंतीही मोठ मोयाने 
गजूणन साहंगतले िंी ते साऱया भारतातूंन कहदू धमािे आमूला् रच्चाटन िंूनन सवण धमषांतत श्रेष्ठअसा जो ब ्ध  
धमण त्यािी प्रस्थापना िंरिार आहेत तरी त्या त्याचं्या गरजण्याला क्रोधाहवष्ट वल्गनांपेक्षा अहधिं महत्व 
देण्यािे िंाही एिं िंारि नाही.स्वतः ब ्ध  भगवान हे त्यानंी धमण स्थापल्यानंतर िाळीस व् े स्वतःच्या 
धमािा अखंड रपदेश िंरीत गेले असताही जेथे त्यानंा सनातन धमािे रच्चाटन िंरता आले नाही;आहि 
अशोिंासारख्या सम्राटाच्या राजशक्तीने त्या रच्चाटनासाठी सवणस्व पिासलावले असताही शवेटी जेथे 
त्यानंाही थिूंन जाऊन हात टिंावे लागले; तेथे डॉ. आंबेडिंर यािंी िंथा िंाय? परंत  अशा िळवळीत जो 
राष्ट्रीय र् टीरपिा हशरण्यािा प ढेप ढे संभव असतो त्यास आपि प्रथमपासूनि पायबदं मात्र िंटाक्षाने 
घालीत गेले पाहहजे. 
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आंबेडकर णिस्ती वा मुसलमान झाले नाहीत ते काही आमच्यावर उर्कार करण्यासाठी नव्हे 
 

आज डॉ. आंबेडिंर त्याचं्या वृत्तपत्रातूंन हन भा्िातूंन सारखी घो्िा िंरीत आहेत िंी, जगातंील 
सवण धमषांतत बौ्ध  धमण हाि श्रेष्ठ, परंत  याि डॉक्टर महाशयानंी मागे एिंदा म स्स्लम धमािे गोडव ेगाऊन मी 
‘श्रेष्ठ अशा इस्लाम धमास अंहगिंारिार आहे’ असा आपला दृढहनिय प्रिंटहवला नव्हता िंाय? एिंदा ं‘मी 
श्रेष्ठ अशा हिस्ती धमास स्वीिंारिार आहे’ अशीही त्यानंीं प्रहस्ध ी िेंली नव्हती िंाय? त्यानंतर ‘मी शीख 
धमणि स्वीिंारिार आहे’ अशीही हूल त्यानंी रठहवली नव्हती िंाय? त्यावळेीडॉ. आंबेडिंर िंाही शाळेत 
हशक्षि घेिारे एखादे अपक्व वयािे मूल नव्हते.तेव्हाही ते डॉक्टर या पदवीनेि हमरहवत होते.तेव्हा त्यानंा 
बौ्ध -धमण हा जगातील सवण धमात श्रेष्ठ आहे हे िंळले नव्हते िंी िंाय? आहि नव्हते िंळले असे म्हितील 
तर त्याचं्या त्या वळेच्या त्या त्या घो्िा धमाधमषांतच्या गाढ व्यासंगाच्या द्योतिं नसून अपहरपक्व ब ्ध ीच्या 
किंवा हनव्वळ हदशाभ लीच्या घो्िा होत्या हे रघड होत नाही िंाय? म सलमानी धमात वा हिस्ती धमात 
आहि त्याचं्या व्यवहारात म्हिे, अस्पशृ्यता नाही! क्षिभर हे गृहीत धरले तर त्या धमािी न सती तोंडओळख 
असिारानंाही हे ठाऊिं आहे िंी अस्पृश्यतेह नही भयंिंर असिारी दासतेिी, ग लामहगरीिी, मन ष्ट्याला 
जन्मतःि पशूप्रमािे लेखिारी हन वागहविारी प्रथा या दोन्ही धमाच्या संस्थापिंानंी आहि प्रिारिंानंी 
अधम्यण समजलेली नाही. ‘Slaves only your masters’असे बायबलि म्हिते. खरी गोष्ट अशी आहे िंी, 
डॉ. आंबेडिंरानंा वरील अकहद  धमातील ही सवण व्यंगे ठाऊिं आहेत.त्यानंा हेही ठाऊिं होते िंी, त्याचं्या 
आधीि शिेंडो व्षांतपासून शतावहध अस्पशृ्य लोिंानंा स्वचे्छेने वा सस्क्तने हििन हन म स्स्लम धमषांतत बाटवनू 
नेलेले होते.अगदी आमच्या महार बाधंवािंी र् टिंळ गोष्ट घेतली तरी अनेिं महारानंा आंबेडिंराचं्या 
जन्मापूवीपासून हििन आहि म सलमान िंरण्यात येत आहे.पि जे अस्पृश्य असे वाटले गेले त्यािंी 
अस्पृश्यता साम दाहयिं प्रमािात बोलावयािे म्हिजे, हिस्ती आहि म स्स्लम समाजानेही जशीच्या तशीि 
ठेवली.त्रावििंोरमध्येि पहा.शभंर शभंर व्षांतपूवी हिस्ती झालेल्या अस्पशृ्यानंा न सत्या वस्तीतून हन 
शाळातूंनि नव्हे तर हिस्ती प्राथणना मंहदरातूनस ्ध ा इतर हिस्त्यातं एिंत्र बसू देत नाहीत.त्यािंी बािें एिंा 
िंोपऱयात दूर ठेवण्यात येतात आहि त्यानंा प्राथणनाही त्याि अस्पशृ्य िंोपऱयातं िंरावी लागते.अगदी 
महाराष्ट्रात बाटलेल्या महार, िाभंार, मागं, इत्याहद अस्पृश्य हिस्त्यानंा अस्पृश्यि मानले जाते.द सऱया 
हिस्त्यािंंडूनि नव्हे तर ते स्वतः आपापसातही एिंमेिंासं अस्पशृ्य मानतात.त्यािंी लग्ने तर बाटग्या पि 
त्याचं्या त्याचं्या जातींति होतात.म सलमानातं तर बळाने बाटहवलेल्या अस्पृश्यानंा इतिें दडपले जाते िंी 
मागे एिंदा बगंाल हवहधमंडळात ‘अस्पशृ्य म सलमानाचं्या नाव े गाऱहािे िंरण्यात आले होते िंी, 
म सलमानासंाठी ठेवलेल्या राखीव जागा आम्हा अस्पृश्य म सलमानाचं्या वाट्यास स्पशृ्य म सलमान येऊ देत 
नाहीत! हशखात जे अस्पशृ्य गेले त्यािंा वगण ‘महजबी शीख’ म्हिून स्वतंत्रि ठेवण्यात येतो.ही वस्त स्स्थती 
आंबेडिंराचं्या डोळ्याप ढे होती.अशा अनेिं अडििीम ळे आहि इतर िंाही अंतस्थ िंारिामं ळे डॉ. 
आंबेडिंराचं्या त्या त्या धमषांततराहव्यीिा सौदा त्या त्या वळेी पटला नाही.ही अंतस्थ िंारिे ज्यानंा ज्यानंा 
ठाऊिं आहेत ते हे जािून आहेत िंी, कहद समाजािी अहधिंात अहधिं हानी हनमानभगं िंरण्यासाठी 
म स्स्लम किंवा हििन धमषांतत जाण्यािी इच्छा असूनही डॉ. आंबेडिंरानंा ते द ष्ट्िृंत्य िंरवले नाही. िंरताि 
आले नाही. परंत  ही वस्त स्स्थती ध्यानात न आल्याम ळे िंाही सहदच्छ परंत  सवणसाधारि कहद च्याप्रमािेि 
भाबड्ा स्वभावाच्या कहद प ढाऱयानंा वाटते िंी, डॉ. आंबेडिंर जे म सलमान किंवा हििन झाले नाहीत. ते 
कहद वर रपिंार िंरण्यासाठी, त्याचं्या मनात कहद हव्यी िंाही अंतस्थ ओलावा होता म्हिूनि होय! पि 
तसा िंोिताही प्रिंार नाही. डॉ. आंबेडिंरानंा द सरा ‘िंाळा पहाड’ होण्यािी मनासारखी संधीि हमळाली 
नाही. नाही तर ते “सवाई िंाळ पहाड” होण्यास सोडते ना. 
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हहदंूनीच बाटग्यांचे कौतुक करिे हा कोडगेर्िा होय 
 

यािे प्रत्यंतर म्हिजे गेल्या दोन तीन व्षांतत त्यानंी बौ्ध धमािा प्रसार िंरण्याच्या ढालीखाली 
त्याचं्या वृत्तपत्रातून व भा्िातूंन ज्याला ते कहदू धमण म्हितात त्या कहद धमाहवरु्ध  आहि कहद समाजाहवरु्ध  
जी सारखी हशवीगाळ िालहवली आहे हेि होय. त्यािें वृत्तपत्र आम्ही हेत तः वािीत असतो. त्यात ते हन 
त्यािें प्रिारिं कहदंूच्या वदेप रािे इत्यादी धमण्ंथावंर, श्रीरामिृंष्ट्िाहदिं अवतारावंर कहदंूच्या धार्तमिं 
आिारावंर आहि रुढींवर इतिंी बाष्ट्िंळ, अन्यायिंारिं आहि प्रसंगी अगदी हीन भा्ेतही व्ान व् ेहटिंा 
िंरीत आले आहेत िंी, सहहष्ट्ि तेिी व्याधी जडलेल्या कहद समाजावािून िंोित्याही अकहद  समाजाने तशी 
टीिंा ऐिूंन घेतली नसती. म्हिूनि बौ्ध धमािे सवणधमापेक्षा श्रेष्ठत्व पटहवतानाही हे आंबेडिंरी प्रिारिं 
म सलमान किंवा हिस्ती धमण्ंथाहवरु्ध  किंवा रुढीहवरु्ध  मात्र एिं ििंार शब्दही तसल्या भा्ेत 
रच्चारण्यािे धाडस िंरीत नाहीत. िंारि डॉ. आंबेडिंरानंी त्या अकहद  धमण्ंथाहवरु्ध  िही िंाढला असता 
तर त्या अकहद समाजाने डॉ. आंबेडिंरांना द सरा िंन्हय्यालाल म नशी िंूनन टािंला असता. त्याही प ढे 
जाऊन कहद  धमातील हन रुढीतील व्यंगे दाखहवताना त्यानंी बौ्ध  धमातील तशाि व्यंगाहव्यी ििंार 
शब्दस ्ध ा िंधी िंाढलेला नाही. ब ्ध ािी दहा पाि रदात्त विने–जी बह तेिं ब ्ध पूवण सनातन ऋह्म नींनी 
हन साध संतानंी रपदेहशलेल्या संस्िृंत विनािंी िेंवळ पाली भा्ातंरेि िंाय ती आहेत! ती तेवढी 
आंबेडिंरी प्रिारिं सारखी छापीत हन घोळीत असतात; आहि ओरडत असतात हा पाहा ब ्ध  धमण िंसा 
सवषांतत श्रेष्ठ आहे तो! त्यानंा िेंव्हा तरी सिसिीतपिे बजावले पाहहजे िंी, बौ्ध धमात, बौ्ध  प रािात आहि 
नाना देशातील त्याचं्या ूनढ आिारातही भ्रामिं मते,भािंड िंथा, भाबडेपिा, भगंड आिार आहि अनािार 
इत्यादींिा, इतर िंोित्याही जागहतिं धमाप्रमािेि, ब जब जाट झालेला आहे. पि हे ठाऊिं असूनही 
आंबेडिंराचं्या कहद दे्व्ाने अंध झालेल्या डोळ्यानंा ते ख पत नाहीत. ते आता आवजूणन सागंतात िंी, 
लहानपिीि त्याचं्या वािनात एिं ब ्ध िहरत्रािे प स्तिं आले होते. तेव्हापासूनि त्यािंा ब ्ध धमािंडे ओढा 
होता. पि जर त्यानंा लहानपिापासूनि बो्ध धमण आवडत आलेला होता तर मध्यंतरी त्यानंा ब ्ध ास िंार्र 
हन हीदन (Heathen) मानिाऱया म स्लीम धमािा हन हिस्ती धमािा अंगीिंार िंरण्याइतिंा प ळिंा िंसा 
आला! 
 

अथात् बौ्ध  धमास अंगीिंारण्यावािून त्यानंा जेव्हा गत्यंतर ररले नाही तेव्हा त्यानंी तो 
अंगीिंारला. त्यात कहद नींि अशा गृहस्थािे िंोडिंौत िं ते िंाय म्हिून िंरावयािे! 
 
र्ि बौद्ध होताच डॉ. आंबेडकरांची भंगड प्रणत्ा भंग र्ावली 
 

डॉ. आंबेडिंर गेली २०–२५ व् ेप न्हा प न्हा गजणत आले होते िंी, कहद धमात माझा जन्म झाला 
याला माझा रपाय नव्हता. पि मी प्रहतज्ञा िंरतो िंी. मी कहद धमात मरिारमात्र नाही. नागप रास झालेल्या 
समारंभात ब ्ध  धमािी दीक्षा घेतल्यानंतरस ्ध ा कहद दे्व्ाने जळर्ळिाऱया डॉ. आंबेडिंरानंी प न्हा एिंदा 
कहद धमािी कनदा िंरण्यास आहि मी कहदू म्हिून मरिार नाही म्हिून िेंलेल्या वरील भगंड प्रहतजे्ञिी 
प नरुक्ती िंरण्यािे सोडले नाही. पि ते आता अशा पेिात सापंडले आहेत िंी जर याप ढे ते धमषांततरािी 
प न्हा एखादी िंोलाटंी रडी मारिार नसतील व बौ्ध धमाति ररलेले आय ष्ट्य घालहविार असतील तर 
त्यानंा कहद  म्हिूनि मेले पाहहजे! िंारि कहद त्वाच्या के्षत्राबाहेर जाण्यासाठी जी रडी त्यांनी मारली ती 
सवणतोपरी र्सून कहद त्वाच्या सीमाके्षत्राच्या आति पडलेली आहे. कहद त्वाच्या सीमाके्षत्रािी आज बह मान्य 
झालेले, स्वगीय लाला लजपतराय, स्वामी श्र्ध ानंद, रामानंद ितजी, भाई परमानंद प्रभहृत कहद  ध रंधरानंी 
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स्वीिंारलेली, कहद महासभेसारख्या अहखल कहद संस्थेच्या घटनेति गेली वीस व्े समाहवष्ट झालेली आहि 
जी ऐहतहाहसिं दृष्ट्ट्या हजतिंी सत्य हततिंीि प्रत्यक्ष वस्त स्स्थतीिे िंाटेिंोरपिे मोजमाप िंूनन 
अहतव्यास्प्त आहि अव्यास्प्त या दोन्ही दो्ापंासून शक्य तो अहलप्त असलेली अशी जी अनन्य व्याख्या आहे 
ती ही िंी ज्यािी ज्यािी हपतृभःू आहि प ण्यभःू (Holy Land) भरतखंडि आहे तो तो कहद ! डॉ. आंबेडिंर 
जर िंोिी भरत खंडाबाहेरच्या परदेशात जन्मलेले गृहस्थ असते आहि ते बौ्ध  झाले असते तर त्यानंा या 
कहद त्वाच्या व्याख्येतून एिं लहानशी पळवाट िंाढता आली असती. परंत  आंबेडिंर आहि त्यािें नागप रास 
बौ्ध  झालेले सवण महार अन यायी हे आता हनभळे भारतीय बौ्ध  आहेत. अथात् त्यािंी हपतृभहूम, त्याचं्या 
परंपरागत सहस्त्रावहध पूवणजाचं्या हपढ्या जेथे नादंत आल्या अशी हपतृभमूी, आकसध कसध  भारति आहे, हे 
त्यानंा नािंारता येिे शक्य नाही. त्यािप्रमािे त्यानंी स्वीिंारलेल्या बौ्ध  धमािा संस्थापिं जो गौतमब ्ध  
त्यािी जन्मभमूी जी िंमणभमूीही भारतखंडि आहे, हेही िंोिाला नािंारता येिे शक्य नाही म्हिूनि 
जगातील हीनयानी असो किंवा महायानी असो किंवा वज्रयानी असो, यच्चयावत् बौ्ध  भरतखंडालाि 
आपली प ण्यभहूम मानतात. अथात जोवर आंबेडिंर हे भारतीय बौ्ध  आहेत, तोवर त्यािंी हपतृभमूी आहि 
प ण्यभमूीही अपहरहायणपिे आकसध कसध  भारति असल्याम ळे कहद त्वाच्या सीमाके्षत्रात त्यािंा समावेश 
अटळपिे होिारा आहे. ते सीमाके्षत्र रल्लंघन िंरिे हे आंबेडिंर बौ्ध  आहेत तोपयंत तरी त्यानंा शक्यि 
नाही. ईश्वर त्यानंा रदंड आय ष्ट्य देवो! परंत  आपि सगळेि मत्यण आहोत. त्या योगे जेव्हा िेंव्हा 
आंबेडिंरािंा अंतिंाल येईल तेव्हा ते बौ्ध  आहेत त्याम ळेि त्यांना कहदू म्हिूनि मराव ेलागेल! मी कहद  
म्हिून मरिार नाही ही त्यािंी प्रहतज्ञा शवेटी अशी एिं वल्गना िंाय ती ठरिार! त्यानंी बौ्ध  धमण 
स्वीिंारल्याम ळे जो िंाही पालट झाला तो इतिंाि िंी कहदंूतील वैहदिं पथंािा त्याग िंूनन ते कहद त्वाच्या 
िंके्षतीलि जे अवैहदिं पथं आहेत त्यानंा पाहहजे तर धमण म्हिा, त्या धमापैिंी बौ्ध धमािा त्यानंी स्वीिंार 
िेंला आहे इतिेंि िंाय ते. आपली सीमोल्लंघनािी रडी तोिंडी पडून ती कहद त्वाच्या सीमाके्षत्रातंि पडली 
आहे. प्राशं लभ्ये र्ले मोहाद द बाह हरव बामनः ऽअशी आपली स्स्थहत झालेली आहे यािी टोििी डॉ. 
आंबेडिंरानंाही मनातल्या मनात लागलेली आहे यातही िंाही शिंंा नाही. म्हिूनि बौ्ध  धमािा 
परंपरागंत दीक्षाहवधीत नसलेली वाक्ये आंबेडिंरानंी नागपूरच्या दीक्षाहवधीत घ सडून ‘मी कहद धमािा त्याग 
िंरीत आहे, मी हवष्ट्िूला मानीत नाही, ब ्ध  हा हवष्ट्िूिा अवतार नाही, असे प न्हा प न्हा घोळून साहंगतले. 
पि ज्या माताहपतराचं्या पोटी जन्म झाला त्यानंा वैतागाच्या किंवा वायचू्या झटक्यात िंोण्या हेिंट म लाने 
हे माझे माताहपतरि नव्हेत म्हिून नािंारले तरी त्याला त्यािे माताहपतर पालटता येिे जसे अशक्य आहे 
तसेि डॉ. आंबेडिंर कहद दे्व्ाच्या झटक्यात ‘मी कहद  नाही, मी कहद  नाही’असे जरी बरळतराहहले तरी ते 
जोवर भारतीय बौ्ध  आहेत तोवर त्यानंा कहद त्वािे बंधनही तोडू म्हटले तरी तोडता येिे अशक्य आहे. 
 
त्याचप्रमािे केवळ बौद्ध झाल्याने अस्रृ्श्यतेची बेडीही तुटिार नाही 
 

अस्पृश्यतेिी द ष्ट ूनढीि नव्हे पि िेंवळ जन्मावूननि मानला जात असलेला जाहतभेद नष्ट 
िंरण्यासाठीं इतर िंोित्याही त्या मताच्या कहद त्वहहतकितिंाप्रमािे आम्हीही जन्मभर तनमनधनाने िंष्ट 
िंरीत आलों आहो. कहद धमातील सहस्त्रावहध तथािंहथत स्पृश्य अस्पशृ्य संतमहात्म्यापासून तो सामान्य 
नागहरिंापयंत अस्पशृ्यतेिी ूनढी रच्छेदण्यासाठी आजवर जे प्रयत्न झाले आहि त्या प्रयत्नातं 
आंबेडिंरािंाही महत्त्वािा भाग आहे–त्याचं्या योगे आज अस्पृश्यता व्यवहारातही अक्षरशः मून घातलेली 
आहे. आजच्या भारतीय शासनानेही नैबहंधिं दृष्ट्ट्याि जन्मजात अस्पशृ्यता पाळिें हा दंडनीय अपराध 
ठरहवला आहे. आज नगरानगरातून तरी जन्मजात जाहतभेदीय ूनढीिे रच्चाटन बव्हंशी झालेले असून 
रोटीबदंीिी बेडीस ्ध ा त टत आलेली आहे, तथाहप दूरवरच्या खेड्ापाड्ातूंन मात्र, हवशे् तः अहशहक्षत 
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आहि अडािी वगषांतत अस्पृश्यता रच्चाहटली गेली नाहीं, हे खरे आहे; पि हतिे रच्चाटन ज्या मागाने 
नगरानगरातूंन होत आले आहे त्याि मागाने खेड्ातही हनहितपिे होिार आहे. पि िेंवळ “आम्ही 
बौ्ध धमण स्वीिंारला, आता आम्ही अस्पृश्यि राहहलो नाहीं!” अशा शास्ब्दिं घो्िेने खेड्ापाड्ातूंन ती 
अस्पृश्यता ि टिंीसरशी नाहीशी होईल ही गोष्ट असंभाव्य आहे. हे जे लाखों, हवशे् तःआमिे महार बंधू, 
नागप रास बौ्ध धमािी दीक्षा घेते झाले ते त्या समारंभािा गाजावाजा संपताि आपआपल्या खेड्ापाड्ातं 
र् टिंळपिे जेव्हा ंपरततील आहि आपल्या दहा–दहा पाि–पाि झोपड्ातं राहू लागतील तेव्हा ं त्यानंा 
त्या समारंभािा तात्िंाहलिं आवशे रतरतािं आढळून येईल िंी िेंवळ बौ्ध  झाल्याने त्यािंी अस्पशृ्यता 
लवलेशही रिावलेली नाहीं. प्रत्यक्ष ह्ासारख्या ं बौ्ध धमीय सम्राटाच्या िंाळींही बौ्ध लोिंस ्ध ा 
िाडंालाहदिंानंा अस्पृश्यि मानीत होते, त्यानंा गावा बाहेरि राहाव े लागे आहि गावात यायिे तर 
ख ळख ळ्याचं्या िंाया वाजवीत मागाच्या िंडेिंडेने द सऱयास न हशवता िालाव ेलागे. हसलोनसारख्या 
बौ्ध  देशात आजही बौ्ध  लोिं यां–ना–त्या प्रिंारिी अस्पृश्ता खेड्ापाड्ातून पाळतात. जेथे बौ्ध  
धमीयािंी ही मनोवृत्ती आहे तेथे बह संख्य सनातन कहदंूिी वस्ती असलेल्या आमच्या खेड्ापाड्ातूंन हे 
आज नागप रला बौ्ध  झालेले आमिे महार “अस्पृश्य” बधूं जेव्हा ं परततील तेव्हा ं ते बौ्ध  झाले 
एवढ्यासाठीि िंाय ते त्यानंा तात्िंाळ “स्पशृ्य” मानले जाईल हे असंभवनीय आहे. तशा खेडेगावातं हे िार 
दोन बौ्ध  महार हवहहरीवर गेले आहि अस्पशृ्यानंा म्हिाले िंीं, ‘आम्ही आता बौ्ध  झालों आहोंत, आम्ही 
ईश्वर मानीत नाही, आम्ही कहद  नाही, म्हिून आम्हास आता ंया हवहहरीवर पािी भरण्यािा त मच्याइतिंाि 
अहधिंार आहे.!’ तर तेवढ्यासाठी त्या खेड्ातील “स्पशृ्य” लोिं त्यानंा पािी भूंन देतील िंा?रलट 
कहद धमण बंध त्वाच्या ओलाव्याम ळे जे ‘स्पशृ्य’ गावंिंरी पूवी त्या महारािंा िैंवार घेिारे होते ते स ्ध ा तो 
बधं त्वािा ओलावा नष्ट झाल्याम ळे त्या मूठभर बौ्ध  महारानंा परिंीयासंारखे पाहंू लागतील. आर्तथिं 
दृष्ट्ट्याही िेंवळ बौ्ध  झाल्याने त्या बौ्ध  झालेल्या महाराचं्या झोपड्ािें अिंस्मात वाडे झालेले आहेत 
किंवा त्याचं्या अध्या भािंरीिा िमत्िंारासरशी भािंऱयािंा ढीग झालेला आहे असे तत्िंाळ थोडेंि आढळून 
येिार आहे? 
 

या हन इतर अशाि िंारिासंाठी आमिी सवण तथािंहथत अस्पशृ्य धमणबंधंूना अशी िंळिंळीिी 
हवनंती आहे िंी, त्यानंी या धमषांततराच्या खड्ातं बळेि होऊन रडी टािंूं नये.यासाठीि ‘अस्पृश्यािें’ इतर 
मोठे मोठे प ढारी या आंबेडिंर धमषांततराच्या जाळ्यातं सापंडू इस्च्छत नाहीत. श्री. जगजीवनराम, श्री. 
तपासे, श्री. िंाजरोळिंर, श्री. राजभोज प्रभतृी पूवास्पृश्य प ढाऱयानंी या आंबेडिंरी रपद व्यापािा आहधि 
स्पष्टपिे हन्ेध िेंलेला आहे. ररली आहे ती अस्पशृ्यताही या प ढाऱयानंी अवलंहबलेल्या मागानेि अहधिं 
त्वरेने नाहीशी होईल. 
 
एक सावधानतेची सूचना–बौद्धस्थान-णन-नागराज्ये? 
 

डॉ. आंबेडिंरानंी त्याचं्या िंाहंी लाख अन यायासंह जे संप्रदायानंतर, किंवा पाहहजे तर त्यास 
धमषांततर म्हिा, िेंलेले आहे, ते बौ्ध  धमाहव्यी त्याचं्या मनातं प्रगाढभस्क्त रत्पन्न झाली म्हिूनि िंाहंी 
िेंवळ िेंलेले नाही. त्याचं्या मनाच्या एिंा अंधारी िंप्यातं आिखी एिं कहद  राष्ट्रघातिं राजिंीय 
महत्वािंाकं्षा दडून बसलेली आहे. ती हीि िंी त्यानंा स्वतःच्या पीठािायात्वाखाली जर भारतात अवश्य 
हततिें बौ्ध ािें संख्याबळ वाढहवता आले तर झारखंडाहदिं इतर र् टीर प्रवृत्तींच्या समूहाशी हातहमळविी 
िंूनन शक्य होतािं एिं स्वतंत्र बौ्ध  स्थान, एिं स्वतंत्र नागराज्य स्थापन िंरावयािे आहे. या त्याचं्या 
महत्त्वािंाकें्षिी शिंंा येण्यािे िंारि त्यािंीि त्याचं्या अन यायापं ढे हदलेली जी भा्िे त्याचं्या स्वतःच्या 
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संपादिंात्वाखाली प्रहस्ध  झालेली आहेत. त्याचं्यात त्यानंी व्यक्तहवलेले हविार हेि होत. या प्रिंरिीं 
सध्या आम्ही इतिंीि िेताविी आमच्या कहद  राष्ट्रास देऊ इस्च्छतो िंी, या आंबेडिंरी धमषांततरािे िंोिीही 
अंधळे िंौत िं िंूंन नये. प्रथम प्रथम ब.ॅ जीना यानंा राष्ट्रीय म सलमान म्हिून िंाँ्ेसने िंौत िंाने 
िंवटाळले नव्हते िंा? पाहिंस्तानिी योजना पहहल्यादंा प ढे आली तेव्हा याि नेहूंननी हतला (Fantastic 
Nonsense) म्हिून हेटाळली नव्हती िंा? तसल्या बावळटपिाच्या हन आंधळेपिाच्या ि िंा प न्हा तरी घडू 
नयेंत, म्हिून अशा धमषांततरासारख्या िंोित्याही र् टीर िळवळींहव्यी प्रथमपासूनि हढलेपिाच्या संभ्रमें 
राहोंिी नये! संदेहात्मिं संिंट असे समजून हतिा हवरोधि िेंला पाहहजे. त्यातंही जेव्हा ंब ्ध ाच्या अस्स्थ 
रिंूनन िंाढून परदेशाहून आिून िंाहंी राज्यध रंधर लोिंही त्यानंा डोक्यावर घेऊन हमरवू ंलागले आहेत. 
तेंव्हा या वाढत्या ब ्ध प्रस्थािंी धार्तमिं हन राष्ट्रीय दृहष्टनेही आम्हाला हिहिंत्सा िेंलीि पाहहजे. त्यानंीि 
प न्हा रघडलेल्या त्या ब ्ध िंाळाच्या इहतहासास प न्हा एिंदा ंवािले पाहहजे िंीं अगदी यवन, शिं, िं शाि, 
हूिाहदिं परिंीय आक्रमिापासून तो म सलमानाचं्या स्वाऱयापंयंत, िं लागंार जयिदं सारख्या र् टिंळ 
व्यक्तींनी स्वाथाच्या अधम लोभापायी नव्हे तर सम हशः धार्तमिं िंतणव्य समजन भारतीय बौ्ध ानंी त्या 
परिंीय म्लें च्छ व्यक्तींशी हातहमळविी िंरण्यािा हन तीं तीं म्लें च्छ राज्ये भारतात स्थापण्यािा 
कहद राज्यद्रोह प न्हा प न्हा िेंलेला आहे! त्याि त्याचं्या पापाने पेटलेल्या भारतीय क्रोधाच्या प्रिडं यज्ञाग्नीत 
मागच्या ब ्ध प्रस्थािा बळी पडून भारतातूंन ब ्ध  धमण पूवी नामशे्  झाला होता! 
 

प ढे मागे तसे िंाही घडण्यािा संभव आज जरी हनहिताथी हदसत नसला तरी कहद राष्ट्राच्या 
हहतशत्रूंच्या या बौ्ध  रठावाहव्यी अखंड सावधान असाव ेहेंि रत्तम. हव् हपऊन मग त्यािी परीक्षा पहात 
बसण्यापेक्षा तें म ळाति न प्यालेलें  बरे!” 
 

बाबासाहेबानंीं व त्याचं्या अन यायानंीं ब ्ध धमािा स्वीिंार िेंला म्हिून त्यांच्यावर आहि त्या धमावर 
हव्ारी टीिंा िंरिारी भा्िे व लेख ही वतणमानपत्रातून प्रहस्ध  झाली. परंत  त्यािा पहरिाम 
बौ्ध दीहक्षतावंर िंाहंीही झाला नाही. रलट अंशी त्यानंा असे आियण वाटलें  िंीं, भारत देश भगवान ब ्ध ािी 
२५०० वी प ण्यहतथी १९५६ च्या मे महहन्यातं साजरी िंरतोित्या समारंभाला जगातील सवण राष्ट्रानंा 
आमंत्रि देतो आहि अस्पृश्यवगाने त्या समारंभानंतर पािं महहन्यानंी त्या धमािा स्वीिंार िेंला तर त्यातं 
िंोिते पाप त्यानंी िेंले म्हिून कहदू लोिं आम्हाला बौ्ध  म्हिून त च्छतेनें वागहवतात! 
 

भारतािे पतंप्रधान श्री. जवाहरलाल नेहून हे ईश्वरािे अस्स्तत्व मानीत नसले तरी भगवान ब ्ध  व 
बौ्ध  याचं्याबद्दल त्यानंा हनतातं आदर आहे, म्हिूनि त्यानंी २५०० वी प ण्यहतहथिा जंगी समारंभ हदल्लीत 
भरहवला. त्या संबधंात खालील वृतातं महत्त्वािा आहे. 
 

िंला, साहहत्य आहि तत्वज्ञान याचं्यात बौ्ध धमाने हिंती भर टािंली होती, या बद्दलिा 
आंतरराष्ट्रीय स्वूनपािा पहरसंवाद २६ नोव्हेंबर १९५६ ला हदल्ली येथे भरहवण्यात आला होता. त्यािा वृत्तातं 
२७ नोव्हेंबर, १९५६ च्या ‘टाईम्स ऑर् इंहडया’ च्या पत्रात “Buddhism’s Contribution to Art and 
Phylosophy–Mr. Nehru Inaugurates Symposiam in Delhi”. या हश्णिंाखालीं हदलेला होता. त्यातं 
२४ राष्ट्रातूंन आलेले ८५ बौ्ध  पहंडत आहि बौ्ध  धमािे अभ्यासिं यानंी भाग घेतलेला होता. दलाई लामा, 
पिेंनलामा, य ू नू (िह्मदेश, पतंप्रधान), हस्ीमिे महाराज हे प्रम ख पाह िे होते, नेहूंननी पहरसंवादािे 
रद घाटन िेंले. भारत सरिंार धमातील असल्याम ळे िंोित्याही धमाच्या बाबतींत ते ढवळाढवळ िंरीत 
नाही. परंत  य नोस्िंोतरे् हा पहरसंवाद भरहवण्यात आलेला असल्याम ळे मी या परीसंवादािे रद घाटन 
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िंरीत आहे. गौतम ब ्ध  हा माझ्या देशािा श्रेष्ठतम रहहवाशी अडीि हजार व्ापूवी होऊन गेला. त्याने जे 
तत्वज्ञान साहंगतले ते शाश्वत, मंगल आहि हवश्वशातंीला मागणदशणन िंरिारे आहे. त्यािे हित्र बह तेिं सवण 
देशातंील हविारवतं स्त्री-प रु्ाचं्या अंतःिंरिावर िंोरलेले आहे. मग ते स्त्री-प रु् बौ्ध धमािे अन यायी 
असोत अगर नसोत. ब ्ध ाच्या पाहवत्र्याने प नीत झालेल्या या देशातं रहाण्यािे भाग्य आम्हालंा लाभलेले 
आहे. मी जेव्हा ंमाझ्या या श्रेष्ठतम रहहवाश्याबद्दल हविार िंरतो तेव्हा ंमाझे अंतःिंरि त्या महात्म्यािी प्रिंड 
ऊंिी पाहून रिबंळून येते आहि माझ्या डोळ्यातं आनंदाश्रू रभे राहतात. 
 

(“It is our privilege to live in the land which was graced and influenced by the 
presence of the Buddha and whether we call ourselves Buddhists or not, his message 
remains imprinted in our minds and hearts. . . . . . . .This message is so powerful and so 
fragrant and so topical in this troubled world–would continue to guide mankind more and 
more. When I think of this mighty countryman of mine and ponder over the greatness that has 
dominated the minds and feelings of peoples in so many countries my heart is moved and 
tears come to my eyes.”) (Times of India, dated 27th November 1956–Nehru’s speech on 
Buddha’s contribution to Art, etc.–in a Symposium on 26th November 1956 in Delhi). 
 
अशा आशयािे ते नेहूंनिे भा्ि होते. 
 

भगवान ब ्ध , ब ्ध  धमण आहि दीहक्षत नव-बौ्ध  याचं्यािंडे पहाण्यािा कहदंूिा व नेहूंनिा दृष्टीिंोन हे 
जरी दीहक्षत नव-बौ्ध ानंा व इतरानंा िंळून आले तरी त्याचं्याशी कहदंूिे जे हडेलहप्पीिे वागिे दररोजच्या 
व्यवहारात होते ते त्यानंा हतरस्िंारिीय वाटले तर त्यातं वावगे िंाय? 
 

८ ते १५ हडसेंबर १९५६ ला एस्ल्र्न्स्टन िंॉलेज सेंटेनरीिा (शतास्ब्द) समारंभ साजरा िंरण्यात 
आला. तेव्हा िंॉलेजच्या लायिरी हॉलमध्ये पहहला माळा) अनेिं वस्त ंिे प्रदशणन माडंलेले होते. 
िंॉलेजमधून पदवीधर झालेल्या व प ढील आय ष्ट्यातं नाव लौहिंिं िंमावलेल्या प्रहस्ध  प रु्ािंी पते्र तीन 
िंािेच्या िंपाटातं ठेवलेली होती. पहहल्या िंपाटात बाबासाहेबािंी २७ ऑक्टोबर १९५२, २६ नोव्हेंब १९५२ 
व २६ ऑगस्ट १९५६ िी िंॉलेजच्या हप्रस्न्सपॉलला हलहहलेली पते्र ठेवली होती. द सऱया िंपाटातं दादाभाई 
नौरोजी यािंी खाजगी पते्र होती. हतसऱया िंपाटातं दादाभाई नौरोजी, िंाशीनाथ नारायि तेलंग, 
हर्रोजशहा मेहता आहि हिमिलाल सेटलवाड यािंी खाजगी पते्र होती. 
 

एस्ल्र्न्स्टन िंॉलेजच्या हप्रस्न्सपालनी पत्र पाठवनू बाबासाहेबानंा हवनंती िेंली िंी, िंॉलेजच्या 
१९५५ च्या वार्त्िं संमेलनािे सन्माननीय पाह िे म्हिून रपस्स्थत रहा आहि एिं व्याख्यान द्या. ते पत्र 
बाबासाहेबानंा हमळाले तेव्हा ते म ंबईत आजारी होते. त्याचं्यािंडून रत्तर आले नाही. म्हिून प्रा. िंामत 
यानंी बाबासाहेबानंा २१ ऑक्टोबर १९५५ ला परत स्मरि पत्र पाठहवले हदल्लीला गेल्यावर बाबासाहेबानंी 
सदर पत्राला रत्तर प्रा. िंामत यानंा पाठहवले. ते रत्तर त्यानंी स्वहस्ताक्षरात हलहहले होते. ते पत्र असे. 
 

“BHIMRAO R. AMBEDKAR 
M.A., Ph.D., D.Sc., 

Barrister-at-Law. 
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27th October 1955. 
26, Alipore Road, 
Civil Lines, Delhi. 

 
Dear Mr. Kamat, 
 

Please refer to your letter of the 21st October. Your principal’s letter reached me in 
Bombay. It came when I was ailing and just forgot to reply. Will you be so good as to convey 
my apology to your Principal. 
 

I am very grateful for the invitation. I am now so far away that I shall have to make a 
special journey for the occasion which is a difficult thing. I would like therefore to be excused. 
If however you insist on my accepting your invitation I will make it convenient to do so. 
 
 Yours sincerely, 
 (Signed) B. R. AMBEDKAR. 
 

एस्ल्र्न्स्टन िंॉलेजिा शतसावतं्सहरिं समारंभ १९५६ च्या नोव्हेंबर-हडसेंबर मध्ये भरहवण्यात 
आला तेव्हा सदर िंॉलेजमधून जे पदवीधर होऊन अहखल भारतीय व जागहतिं िंीतीिे थोर प रु् होऊन 
गेले, त्यािंी हस्तहलहखते, वगैरे स्मृतीहिन्हे िंॉलेजच्या हदवािखाण्यातंील प्रदशणनातं ठेवलेली होती. एिंा 
िंािेच्या शोिेंसमध्ये बाबासाहेबािें वरील पत्र ठेवलेले होते. त्यातंील शवेटच्या पहरच्छेदाला समासामध्ये 
ताबंड्ा पेस्न्सलीने रभी रेघ ओढून त्याि पेस्न्सलीने पत्राच्या डाव्या िंोपऱयातं Received 29th Octobar 
at 12-10 A.M. असें हलहहलेले होते. शवेटच्या पहरच्छेदातील “I shall have to make a special 
journey” यािा अथण भाहविंानंी असा िेंला होता िंी, बाबासाहेबानंा आपल्या मृत्यिूी िाहूल आगोदरि 
लागली होती. िंारि त्यािंा पार्तथव देह ७ हडसेंबरला स्पेशल हवमानाने म ंबईस आिला गेला होता. पि हा 
त्यािंा प्रवास १९५६ च्या हडसेंबर मधला होता, आहि त्यािें पत्र १९५५ च्या ऑक्टोबर मधले होते, हे 
भाहविंाचं्या द ःखावगेात ध्यानातं आले नाही. 
 

याि पत्राबरोबर बाबासाहेबािंी आिखी दोन पते्र प्रदशणनातील शोिेंसमध्ये ठेवलेली होती. ती 
िंॉलेजच्या वार्त्िं समारंभात सन्माननीय पाह िे म्हिून रपस्स्थत रहाण्याबद्दल आहि शतसावतं्सहरिं 
समारंभात “लोिंशाही म्हिजे िंाय? आहि हतिे भारतातील भहवतव्य” या हव्यावर भा्ि िंरण्याबद्दल 
ती दोन्ही पते्र मी येथे देत आहे. 
 

पहहल्या पत्रात बाबासाहेबानंी आपले डोळे द खत आहेत असा रल्लेख िेंलेला आहे. या आजाराम ळे 
त्यानंा भा्िास रपस्स्थत रहाता आले नाही. हे पत्र टंिंहलहखत होते व द सरे त्याचं्या स्वहस्ताक्षरातं होते. 
त्यात आपि वार्त्िं संम्मेलनास रपस्स्थत रहातो असे आश्वासन हदले होते. ती दोन्ही पते्र अशी :— 
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“B. R. AMBEDKAR, 26, AliporeRoad, 
M.A., Ph.D., LL.D., Civil Lines, Delhi. 
D. Litt., Bar-at-Law, Dated the 26th August 1956. 
Member, Council of State.  
 
Shri. N. R. Ahmad, 
Principal, Elphinstone College Celebrations Committee, 
Elphinstone College. 
BOMBAY I. 
 
Dear Sir, 
 

I am in receipt of your letter of 16th August 1956 inviting me to address the gathering to 
be held in celebration of the Centenary of the Elphinstone College. I am glad to accept your 
invitation. The subject on which I would like to speak is “What is Democracy and what are its 
prospects in India.” I shall send you the text of my paper by the date you have suggested. 
 

I am not sure that I shall be able to address the gathering because of my ill-health. My 
eye-sight is also poor and I am advised by the doctor not to put more strain on my eyes for 
the present. It may be that by the time the date arrives my eyesight may improve, and I may 
be able to attend the function. 
 

Yours faithfully, 
(Signed) B. R. AMBEDKER. 

 
द सरे पत्र हस्तहलहखत होते. त्यातं आपि िंॉलेजच्या वार्त्िं संमेलनास रपस्स्थत राहतो, असे 

आश्वासन हदले होते. ते पत्र असे:— 
 
BHIMRAO R. AMBEDKAR, 26, AliporeRoad, 
M.A., Ph.D., LL.D., Civil Lines, Delhi. 
Barrister-at-Law, 26th November 1956. 
Member, Council of State.  
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Dear Sir, 
 

I got your wire. I could not understand the necessity for it as I had already informed 
Mr. Kamat confirming my acceptance of your invitation to your Annual gathering. That letter 
must not have reached Mr. Kamat. However this is my confirmation. 
 

Yours Sincerely, 
(Signed) B. R. AMBEDKAR. 

 
To 
The Principal, 
Elphinstone College, 
BOMBAY. 
 
या समारंभास बाबासाहेब हदल्लीहून आले व त्यानंी भा्िही िेंले. 
 

१९५७ मध्ये होिाऱया हनवडि िंातं अस्पशृ्य वगण िंाँ्ेसला पाकठबा देईल, िंारि िंाँ्ेस 
समाजवादािा प रस्िंार िंरीत आहे, असा ठराव िंलिंत्ता येथे २९ ऑक्टोबर १९५६ रोजी भरलेल्या बगंाल 
प्रातंीय अस्पशृ्य पहर्देत मंजूर िंरण्यात आला. ऑल इंहडया हशड्ूल्ड िंास्ट रे्डरेशनने हनवडि िंीत 
यश हमळहवण्यासाठी िंम्य हनस्ट पक्षाशी िंरार िेंला याबद्दल हन्ेध, अस्पशृ्य व वन्य जाती यानंा घटनेत जे 
जादा ह् हदलेले आहेत ते आिखी १० व् ेवाढवावते (१९६० नंतर), या जमातींच्या प्रगतीसाठी जादा 
योजना अंमलात आिण्यािी तरतूद िंरण्यासाठीं घटनेत योग्य ती द रुस्ती िंरण्यािी पतंप्रधानानंा हवनंती, 
हे ठराव मंजूर िंरण्यात आले, पहर्देिे अध्यक्ष, श्री. ना. स. िंाजरोळिंर, एम. पी. हे होते (टाइम्स ३१ 
ऑक्टोबर १९५६, पा. १५). 
 

बाबासाहेबानंीं भारतात बौ्ध  धमािे जे िक्रपहरवतणन १४ ऑक्टोबर १९५६ ला स ून िेंले त्याबद्दल 
अहभनंदन िंरिारे व आभार मानिारे पत्र िह्मदेशाच्या स प्रीम िंोटािे न्यायाहधश श्री. िनॅ हतून यानंी 
बाबासाहेबानंा पाठहवले. अहभनंदन व आभार मानण्यास हवलंब लागला, याबद्दल त्यानंीं पत्रातं खेद प्रदर्तशत 
िेंला. त मच्या पावलावर पाऊल ठेवनू आम्हीहह पािं हजार ताहमली अस्पृश्यानंा िह्मदेशातं बौ्ध  धमण दीक्षा 
हदली. त मच्या प्रयत्नाने भारतात बौ्ध  धमािा प्रिंाश पडेल, अशीहह त्यािंी इच्छा प्रदर्तशत िेंली. 
जपानमधील व िह्मदेशातील वजनदार बौ्ध ाचं्या साहाय्याने बौ्ध  धमािा प्रसार िंरण्यासाठी एिं मोठी 
संस्था जपानमध्ये आपि िंाढिार आहोत. बाबासाहेबानंी हलहहलेला The Buddha and His Dhamma हा 
्ंथ प्रिंाहशत िंरण्यासाठी एहशया र्ौंडेशनिंडून (अमेहरिंा) आर्तथिं साहाय्य हमळवनू देण्यािे विन पूवी 
श्री. हतून यानंी बाबासाहेबानंा हदले होते. तेथील त्यांच्या पहरियािा असलेला अहधिंारी बदलला सबब ते 
आर्तथिं साहाय्य हमळिे आता अशक्य आहे, असाही श्री. हतून यानंी त्या पत्रात ख लासा िेंला. बौ्ध  धमण व 
ब ्ध  िहरत्र यािंा अभ्यास हवद्याथी वगात व्हावा व त्यासाठी त्यानंा हनबंध व भा्िे याचं्या स्पधा ठेवनू बहक्षसे 
द्यावी, याबद्दल िह्मदेशािंडून आर्तथिं साहाय्य होईल िंाय, असे बाबासाहेबािें व श्री. हतून यािें संभा्ि 
झालेले होते त्यावळेी माईसाहेबही तेथे होत्या. याबद्दल त मिी िंाय योजना आहे, ते िंळवा, असे श्री. हतून 
यानंी सदर पत्रात हलहहले होते. खाटमाडूं येथे भरिाऱया िौर्थ्या जागहतिं हवश्वबंध  बौ्ध  पहर्देला आपि 
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सहपहरवार येिार व मग हदल्लीत त म्हाला भेटून प ढील योजनेबद्दल ििा िंून, असाही या पत्रात शवेटिा 
म द्दा होता. ते पत्र असे :— 
 

Supreme Court of the Union 
of Burma. 

Dated 22nd November, 1956. 
 
My dear Dr. Ambedkar, 
 

Please accept my heartiest congratulations on the greatest contrubution you have 
made towards the re-establishment of Buddha Sasan in India. The hearts of all the Buddhists 
of Burma go out to you for your memorable achievement in this Jayanti Year. The Buddha 
Sasana Council and Buddhists of Burma are greatly overjoyed to know that millions of the 
country men of the Buddha are now beginning to come back into the light enkindled by the 
Buddha with your leadership we are confident that Buddha Sasan would be re-established in 
all parts of India. 
 

I have, on my part been able, in a small scale, to follow up what have started while in 
Burma during the third WFB Conference on the 28th of last month about 5,000 Tamils formally 
accepted Buddhism in a very impressive ceremony held in the Chatta Sangayana Great cave 
in the presence of Mahatheras. Cabinet Ministers and Buddhist leaders, many more of the 
Tamils in Rangoon and other parts of Burma are being aroused to follow your lead. 
 

I owe you a good deal of explanation and thousands of apologies for not being able to 
write to you earlier. I have been very busy with the Chatta Sangayan work and other activities 
connected with the propagation of Buddhism abroad, particularly in Japan. You would 
perhaps be glad to learn I have been able to get a large number of influential Buddhist leaders 
in Japan to form a society for the establishment of Therawada Buddhism in Japan; there 
centres are going to be set up by May 1957 with about 15 Mahatheras from Burma. Building 
constructions are already underway at Moji and Isoshira. A delegation from the Japanese 
Society is already here and engaged with discussions with me from day-to-day since the 27th 
of last month. 
 

As regards the contribution towards the cost of publication of your work on 
Buddhism, I did write to you earlier as I was not able to get aid from the Asia Foundation 
because of the change of representative. The representative who had a talk with you while 
you were here was soon transferred to Manilla and the new representative does not seem to 
take much interest in matters of this kind. I was hoping that I would be able to do some thing 
about the matter, but I find there is no hope for it for some time to come. 
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As regards the scholarships for students by Essay competition I have been able to get 
the important members of the Buddha Sasana Council to agree to the idea in principle. So I 
would like you or Mrs. Ambedkar to send us a detailed scheme to be put up to the Council. 
 

Nine persons, including U Nu, the Chief Justice U Thein Maung, and myself, are 
coming to join in the Jayanti celebrations at New Delhi on the invitation of the Indian Jayanti 
Celebrations Committee. I am leaving for Khatmandu, leading a delegation of about 10 
persons from Burma, to attend the 4th WFB Conference. My wife will also be accompanying 
me. We shall proceed from Lumbini to New Delhi. We expect to be in New Delhi on or about 
the 22nd of this month. 
 

Please convey my best regards to Mrs. Ambedkar and also to other colleagues of 
yours. 
 
 Yours in the Dhamma, 
 (Signed) CHAN HTOON. 
Dr. B. R. Ambedkar, Judge, Supreme Court, 
M.A., Ph.D., D.Sc., LL.D., D.Litt., Union of Burma, Rangoon. 
Barrister-at-Law,  
Member, Council of States,  
26, Alipur Road, Civil Lines,  
New Delhi, India.  
 

ब ्ध  आहि त्यािा धम्म या ्ंथाच्या प्रिंरिािंी ‘आत्मा नाही’, ‘ईश्वर नाही’ —म हद्रते म ंबईहून 
आलेली होती. बाबासाहेबानंी हदनािंं २२ ऑक्टोबरच्या रात्री ती तपासली आहि नानिंिदंला ती म ंबईस 
पाठहवण्यास साहंगतले. 
 

दी वल्डण रे्लोहशप ऑर् ब ह्ध ष्ट िंॉन्र्रन्सिे िौथे अहधवशेन नेपाळिी राजधानी िंाटमाडूं येथे 
भरहवण्यािे वृत्त याि स मारास प्रहस्ध  झाले होते. या अहधवशेनास आपि हजर रहावे, असे माईसाहेबानंीं 
बाबासाहेबािंंडे बोलिे िंाढले. तेव्हा ते म्हिाले, “मला खूप दगदग झालेली आहे व मला हवश्रातंीिी 
जरुरी आहे. मला माझी अप री राहहलेली प स्तिंें  हलहून प री िंरावयािी आहेत. तेव्हा ं तू िंाटमाडूंला 
जाण्याबाबतींत त्रास देऊ निंोस! मला स्वस्थपिे प स्तिंािंी प्रिंरिें हलहून प री िंूंन देत,” पि 
माईसाहेबानंा नेपाळला जाण्यािी प्रबळ इच्छा होती. त्याचं्या ओळखीिे गृहस्थ श्री. एम्. एच्. ज्योती हे 
िंलिंत्त्यािे रहहवाशी महाबोहध सोसायटीशी संबधंीत होते. माईसाहेबानंी नानिंिदं यानंा साहंगतले िंीं 
श्री. ज्योती यानंा पत्र हलही, आहि त्यानंा सागं िंीं, आंबेडिंर यानंी या अहधवशेनास रपस्स्थत रहािें अत्यंत 
महत्त्वािे आहे, या म द्यावर भर देऊन आंबेडिंरानंा त्यानंीं पत्र पाठवावे, आहि त्यानंी अहधवशेनास 
रपस्स्थत रहाव,े असा आंबेडिंराचं्या मनावर पहरिाम िंरावा. महाबोधी सोसायटीिंडून आंबेडिंरानंा या 
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अहधवशेनािे आमंत्रिही पाठहवण्यािी व्यवस्था िंरावी तसे पत्र नानिंिदंानंी श्री. ज्योतींना हलहहले. 
माईसाहेबानंी डॉ. मालवििंर व बाळ (बधं ) यानंा पते्र पाठहवली िंीं, त म्ही िंाठमाडूंला जाण्याच्या 
तयारींत असा. श्री. ज्योतींिे पत्र बाबासाहेबानंा आले, ते आधी माईसाहेबानंी स्वतः वािले व जेविानंतर 
बाबासाहेबाचं्या प ढे ठेवले. पत्रवािून बाबासाहेब म्हिाले, “नानिंिंद, त्या पत्राला रत्तर दे िंी मला येता ं
येत नाहीं; र्ार हदलगीर आहे,” माईसाहेबानंी एिंातंी नानिंिंदास साहंगतले, थाबं, मी त्यानंा तयार 
िंरते, इतक्यातं पत्र हलहंू निंोस.” माईसाहेबानंी, नेपाळिी हवा, सृष्टीसौंदयण याम ळे बाबासाहेबानंा बरे 
वाटेल, मनावर व प्रिृंतीवर िागंला पहरिाम होईल; आपि जाऊ या. डॉ. मालवििंरानंा बरोबर घेऊ. ते 
त मच्या प्रिृंतीिी िागंली िंाळजी घेतील! या म द्यावर दोघािंी थोडी ििा झाली आहि हो ना िंरता िंरतां 
शवेटी बाबासाहेब तयार झाले. माईसाहेबानंीं लगेि िंलिंत्त्याला पते्र पाठवनू आमंत्रिपहत्रिंा पाठहविें व 
रहाण्यािी व्यवस्था िंरिें या बद्दल हलहून िंळहवले. 
 

हदनािंं १८ नोव्हेंबर १९५६ ला बाबासाहेब, माईसाहेब, डॉ. मालवििंर, बाळू िंबीर आहि श्री. 
वराळे हे हदल्लीच्या सर्दरजंग हवमानतळावूनन िंाटमाडूंस गेले. तेथे जो वळे हमळेल तेवढ्या वेळातं नवीन 
्ंथािंी प्रिंरिे हलहहिें अगर हलहहलेली द रुस्त िंरिे, यासाठी बाबासाहेबानंी (१) रेव्होल्य शन अँड 
िंाऊंटर रेव्होल्य शन इन एन्शटं इंहडया, (२) ब ्ध  अँड िंालण  मािंण स् आहि (३) हरडल्स ऑर् कहद इझम, या 
्ंथािंी िंाहंी प्रिंरिे बरोबर घेतली. 
 

बाबासाहेब खाटमाडूंला िंॉन्र्रन्सला गेले, परंत  प्रिृंती अस्वास्थाम ळे ते पहर्देच्या दैनंहदन 
िंायणक्रमाला हजर राहू शिंले नाहीत. 
 

बाबासाहेब पहर्देला आले यािा थोडार्ार र्ायदा घ्यावा या हेतूने, त्याचं्या बौ्ध  धमावरील 
गाढ्या व्यासंगावर आधाहरत हव्यावर त्यानंी भा्ि िंराव े अशी हवनंती िेंली गेली, तेव्हा ं त्यानंी 
‘बौ्ध धमातील अकहसा’ हा हव्य हनवडला परंत  प ष्ट्िंळ लोिंािंी इच्छा, त्यानंी ‘बौ्ध  धमण आहि 
िंम्य हनझम’ या हव्यावर बोलाव ेअशी हदसली. म्हिून त्यानंी त्या हव्यावर भा्ि िेंले त्यािा आशय 
थोडक्यातं असा होता. ‘बौ्ध धम्म व िंम्य हनझमिे’ मूलभतू तत्त्व ‘द ःख हनवारिे’ हेि आहे. बौ्ध धमण, ते 
शाश्वत हटिंिाऱया पे्रमाच्या मागाने िंरावयास सागंतो. िंम्य हनझम बळजबरीने िंा होईना परंत  ताबडतोब 
पहरवतणन घडहवतो. असे पहरवतणन र्ारिंाळ हटिंिारे नाही. म्हिून बौ्ध  हशिंवििंीिा मागण धरला 
पाहहजे. अशाहरतीने पहरवतणन िंरण्यास हभ्ू व बौ्ध मंहदरे िागंली म्हिजे हिस्ती ििण प्रमािे. बौ्ध धम्मािी 
हशिंवि सतत लोिंाचं्या िंानावर पडावी अशा तऱहेिी सोय झाली पाहहजे. अशा आशयािे ते भा्ि होते. 
 

ते असे :— 
 

Dr. Ambedkar’s speech at the closing session of the Fourth Conference of the World 
Fellowship of Buddhists in the State Gallery Hall in Kathmandu (Nepal), on 20th November 
1956. 
 

Subject :—Buddhism and Communism. 
 

President, Your Reverences, Ladies and Gentlemen! 
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I am sorry that, having come to Nepal to attend the Conference, I have not been able 
to participate in its proceedings in the way in which a delegate ought to participate, but I am 
sure, I am physically a very ill man, and I am quite unable to bear the stress and strain of the 
Conference proceedings. It is, therefore, not out of any disrespect for the Conference that I 
have been usually absent, it is because of my personal condition that I could not do justice to 
the task of the Conference. It is perhaps because of my absence from the Conference that I 
was asked by way of compensation to address you this afternoon. I consented to do that, but 
even here there have been rather surprises flung upon me. I had not enough notice that I was 
to speak here. And when I was asked what subject I would speak on, I mentioned the subject 
of “Ahimsa in Buddhism.” But I find that a large majority of the people attending this 
Conference are desirous that I should speak on “Buddhism and Communism,” a subject to 
which I in a very passing sentence, referred at the general meeting, first General meeting. 
 

The subject, I am quite prepared to agree to the suggestion of the change of subject. 
Although, I must say that I am not quite on the spur of the moment prepared to deal with such 
a large, enormous, and if I may say so, a very massive subject, a subject which has had half 
the world in grips, and I find that it has held also in its grip large number of the student 
population even of the Buddhist countries. I look upon the latter aspect of the matter with 
grave concern.If the younger generation of the Buddhist countries are not able to appreciate 
that Buddhism supplies a way of life which is better than what is supplied by the Communist 
way of life, Buddhism is doomed. It cannot last beyond a generation or two. It is therefore 
quite necessary for those, who believe in Buddhism, to tackle the younger generation, and to 
tell them whether Buddhism can be a substitute for Communism. It is then only that 
Buddhism can hope to survive. We must all remember that to-day a large majority of the 
youngers in Asia look upon Karl Marx as the only prophet who could be worshipped. And they 
regard, I need not say much about it, regard large part of the Buddhist priesthood as nothing 
but the yellow peril. That is an indication which the Bhikkus must take up, must understand, 
must reform themselves in order that they could be compared with Karl Marx. And Buddhism 
could compete with it. Now, with this introduction, I propose to give you a few salient points 
in Buddhism and in Marxism or Communism in order to show you where the similarity of 
ideals lies, where the differences arise between Buddhism and Marxism. And thirdly, whether 
the Buddhist way of life of reaching the goal which communism has is a lasting one, or 
whether the communist way of bringing about the goal is the lasting one. Because, there is 
no use in pursuing a certain path, if that path is not going to be a lasting path, if it is going to 
lead you to jungle, if it is going to lead you to anarchy, assured that the path, that you are 
asked to follow is slow, may be devious, may be there are long detours, but it ultimately 
makes you land on a safe, sound ground, so that the ideals you are pursuing are there to help 
you, to mould your life permanently and for ever, is much better, in my judgement to follow 
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the slower path, and the detourous path rather than to rush up and to take what we call short 
cuts. Short cuts in life are always very dangerous, very dangerous. 
 

Now let me go to the subject. What is the theory of Communism? What does it start 
with? Communism starts with the theory that there is exploitation in the world, that the poor 
are exploited by the rich because of the property that they hold, and they enslave the masses, 
that enslavement results in suffering, in sorrow, in poverty. That is the starting point of Karl 
Marx. He uses the word “exploitation.” What is the remedy that Karl Marx provides? The 
remedy that Karl Marx provides is that in order to prevent poverty, suffering of one class, it is 
necessary to prevent private property. Nobody should possess private property, because it is 
the private owner who appropriates or misappropriates, to use the technical language of Karl 
Marx, the surplus value which the workers produce the worker does not get the surplus value 
which he produces. It is appropriated by the owner. And Marx asked the questionwhy should 
the owner, misappropriate the surplus value which is produced by the efforts of the working 
man? His answer is that the only owner is the State. And it is because of this that Marx 
propounded the theory that there must be the dictetorship of the proletariat. That is the third 
proposition that Marx enunciated that Government must be by the exploited classes and not 
by the exploitating class, which is, what meant by dictetorship of the proletariat. These are 
fundamental propositions of Karl Marx, which have the basis of Communism in Russia. It has 
undoubtedly been expanded, it has been added too, and so on. But these are the 
fundamental propositions. 
 

Now let me, for a moment, go to Buddhism and see what the Buddha has to say 
about the points made out by Karl Marx. As I told you, Karl Marx begins with what is called 
exploitation of the poor. What does the Buddha say? How does he begin? What is the 
foundation on which he has raised the structure of his religion? That Buddha too, 2000 or at 
any rate 2400 years ago, said exactly the same thing. He said ‘There is “Dukkha” in the 
world. ‘He did not use the word “exploitation” but he did lay the foundation of his religion on 
what is called “Dukkha”. There is ‘Dukkha’ in the world. The word ‘Dukkh’ no doubt has 
been interpreted in various ways. It has been interpreted to mean rebirth, the round of life, 
that is “Dukkha”. I do not agree with that. I think there are lot of places in the Buddha 
literature, where the Buddha has used the word ‘Dukkha’ in the sense of poverty. Therefore, 
so far as the foundation is concerned, there is really no difference at all. It is unnecessary for 
the Buddhist people to go to Karl Marx to get that foundation. That foundation is already 
there, well laid, well laid. It is the first proposition with which the Buddha begins his sermon-
the Dharma-Chakra Paribartana Sutta. Therefore, to those who are attracted by Karl Marx, I 
say, study of the Dharma-Chakra Paribartan Sutta and find out what the Buddha says. And 
you will find sufficient satisfaction on this question. The Buddha did not lay the foundation of 
his religion either on god, or on soul, or anything supernatural as to that. He laid his finger on 
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the fact of life-people are living in suffering. Therefore so far as Marxism or Communism is 
concerned Buddhism has enough of it. And the Buddha has said it 2000 years before Marx 
was born. With regard to the question of property, you will again find some very close affinity 
to the doctrine of the Buddha and the doctrine prepeached by Karl Marx. Karl Marx said that 
in order to prevent exploitation, the State must own the instrument of production, that is 
property. Land must belong to the State, industry must belong to the State so that no private 
owner intervens and robs the worker of the profits of his labour. That is what Marx said. 
 

Now let us go to the Sangha, the Buddhist Sangha, and examine the rules of life that 
the Buddha laid down for the monks. What are the rules that the Buddha laid down? Well, 
the Buddha said that no monk shall have private property. Ideally speaking, no monk can own 
property. And although there might be a few lapses here and there, I have noted that in some 
countries the monks own some property. Yet in the large majority of the countries the monks 
have no property-no property at all. In fact the Buddhist rule for the Sangha are far more 
severe than any rule that the communists have made in Russia. I take it, it is a mute subject, 
nobody has yet discussed it and come to any conclusion. What object did the Buddha have in 
forming the Sangha? Why did he do it? Going back a little into the history, when the Buddha 
was engaged in propagating his religion, what we to-day call the ‘Paribarjikas’, they were 
existing there long before the Buddha was there. The word “Paribrajakika” means a 
displaced person, a person who has lost his home. Probably during the Aryan period the 
different tribes of the Aryans were warring against one another as all tribal people do. Some 
broken tribes left lost their moorings and they were wanding about. And it is those wanderers 
that were called Paribrajikas. The great service that the Buddha did to these Parivrajikas was 
to organise them into a body, to give them rules of life what are contained in the 
“Vinayapitaka”. In the rule, the Bhikku is not allowed to have property. The Bhikku is allowed 
to have only seven things–a razor, a lota for getting water, a bhikshapatra, the three 
chibaras, and the needle for sewing things. Well, I want to know if the essence of property of 
Communism is to deny the private property, can there by any greater and more severe rule, 
as regards private property, that is to be found in the “Vinayapitaka” I do not, I do not fiind. 
Therefore, if any people or any youngster are attracted by the rule contained in the communist 
system of rules that there shall be no private property, they can find it here. The only question 
is to what extent can be applied this rule of denial of private property they can find it here. The 
only question is to what extent can be applied this rule of denial of private property to society 
as a whole. But that is a matter of expediency, time, circumstances, development of human 
society. But so far as theory is concerned, whether there is anything wrong in abolishing 
private property of Buddhism will not stand in the way of anybody who wants to do it, 
because it has already made this concession in the organisation of the Buddhist Sangha. 
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Now we come to another aspect of the matter, and that aspect is, what are the ways 
and means which Karl Marx or the Communists wish to adopt in order to bring about 
Communism? That is the important question. This means that the Communists wish to adopt 
in order to bring about communismby which I mean recognition of Dukkha, the abolition of 
private property, the means that they wish to adopt is violence and killing of the opponents. 
There lies the fundamental difference between the Buddha and Karl Marx. The Buddha’s 
means of persuading the people to adopt the principle is by persuation, by moral teaching, by 
love. He wants to conquer his opponents by inculcating in them the doctrine that love can 
conquer anything, and not power. That is where the fundamental difference lies—that the 
Buddha would not allow violence, and the communists do. No doubt the communists get 
quick results because when you adopt the means of annihilating men, he does not remain to 
oppose you. You go on with your ideology, you go on with your ways of doing things. The 
Buddha’s ways, as I said is a long way, perhaps some people may say, a tedious way. But I 
have no doubt about it that it is the surest way. There are two or there questions which I have 
always asked my communist friends to answer. They establish by means of violence what 
they call the dictatorship of the proletariat. They deprive all people who have property of 
political rights. They cannot have representation in the legislation, they cannot have right to 
vote, they must remain what they call second great subjects of the state, ruled, not sharing in 
the ruling authority or power. When I asked them whether you agree that dictatorship is a 
good method of governing people, they say, “No, we don’t; we don’t like dictatorship.” Then 
we say, “How do you allow it?” But they say, “This is an interim period in which dictatorship 
must be there.” You proceed further and ask them “What is the duration of this interim 
period? Twenty years? Forty years? Fifty years? Hundred years?” “No answer.” They only 
repeat that the proletariat dictatorship will vanish, somehow automatically. Very well, let us 
take the thing as it is that dictatorship will vanish. Well, I ask a question “What will happen 
when dictatorship disappears? What will take its place? Will man not need Government of 
some sort?” They have no answer. Then we go back to the Buddha and ask this question in 
relation to his Dhamma. What does he say? The greatest thing that the Buddha has done is 
to tell the world that the world cannot be reformed except by the reformation of the mind of 
the man and the mind of the world. If the mind accepts the communist system and loves it 
loyally and carries it out it is a permanent thing, it does not requrire force, it does not require a 
soldier or a police to keep a man in order. Why? The answer is, “The Buddha has energised 
your conscience to such an extent that your conscience itself is acting as a sentinel in order to 
keep you on your path. There is no trouble when the mind is converted, the thing is 
permanent. The communist system is based on force. Supposing tomorrow the dictatorship 
in Russia fails, and we see signs of it, what would happen? I really liked to know what would 
happen to the communist system. As I see it there would be bloody warfare among the 
Russian people for appropriating the property of the state. That would be the consequence of 
it. Why? Because they have not accepted the communist system voluntarily. They are 
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obeying to it because they are afraid of being hanged. Such a system can take no roots, and 
therefore in my judgement, unless the communists are able to answer these questions, what 
would happen to their system? When force disappears, there is no use persuing it, because if 
the mind is not converted, force will always be necessary, and this is what I want to say, in 
conclusion, that one of the greatest things I find in Buddhism is that his system is a 
democratic system. He told the Vajis when the Prime Minister of Ajat Shatru went to ask the 
Buddha, the Ajat Shatru wants to conquer the Vajis, and he said he won’t be able to do it 
until the Vajis follow their ways of their age old system. It is unfortunate that the Buddha did 
not explain in plain terms what he meant. But there is no doubt about it that what the Buddha 
was referring to was the democratic and the republican form of Government, which the Vajis 
had. He said so long as the Vajis were following their system, they would not be conquered. 
The Buddha, of course, was a great democrat. 
 

Therefore, I say, and I have been, if I may say so, if the President will allow me, I have 
been a student of politics, and I have spent a great deal of time in studying Karl Marx, 
Communism and all that, and I have also spent a good deal of time in studying the Buddha’s 
Dhamma, and after comparing the two I came to the conclusion that Buddha advise with 
regard to the great problem of the world namely that there is Dukkha, that the Dukkha must 
be removed, that the Buddha’s method was the safest and the soundest, and I advise the 
younger generation of the Buddhist countries to pay more attention to the actual teachings of 
the Buddha. If I may say so in conclusion, if any peril arises in the Buddhist country to the 
Dhamma, the blame shall have to be cast upon the Bhikkus, because I personally think that 
they not discharging the duty which devolves on them. Where is the preaching? Who 
preaches the Buddha’s religion to anybody for the matter of God? The Bhikku is living in his 
cloister taking his meal, one meal no doubt, and sitting quietly, probably he is reading, and 
most probably I find them sleeping, and in the evening having little music. That is not the way 
of propagating religion. My friends I want to tell you, I do not want to criticise anybody, but 
religion, if it is to be a moral force for the regeneration of society, you must constantly din it 
into the ears of the people. How many years a child has to spend in school? You do not send 
the child to school on a day to grow into learning, to get child home and expect the child to 
grow into learning, to get education, the child has to go to school every day, sit there for five 
hours and study constantly. It is then andthen alone that the child gets a little saturated with 
what is called knowledge and what is called learning. Here the monastery is not a state. The 
Bhikkus do not call for the people to the monastery on any single day and deliver a sermon to 
them on some subject of moral education. I have never seen it. I went to Ceylon and I told 
some people that I was particularly anxious to sec how the Bhikkus preach. They told me that 
they have got “Bharna”, “Bharna” some word they use, which I subsequently learnt it meant 
“Vanaka”. They took me at 11 O’ clock to one place to a small little square thing as big as 
this, a table and I sat on the ground. A Bhikku was brought in with a cross on his head dress. 
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Several men and women brought water and washed his feet and he came up and sat there. 
He had a “Pankha” with him, you see, God only knows what he said. Of course he must 
have preached in Singhalese. It was not more than two minutes, and after two minutes he 
departed. 
 

You go to a Christian Church. What happens? Every week people assemble there. 
They worship and some priest delivers a sermon on some subject from the Bible in order to 
remind the people what Jesus told them that they should do. You will be probably surprised, 
most of us are, that 90 per cent of Christianity is copied from Buddhism, both in substance 
and form. You go to Rome, see the main Church and you will be reminded of the big temple 
which is known as “Vishwa Karma” at Beirut. 
 

Vishabigne, who wrote a book on Buddhism, he was a missionary in China, had 
expressed his great surprise as to how this similarity occurs between Buddhism and 
Christianity. So far as the outlook, he dared not say that the Buddhists (copied Christianity) 
but he would not admit that Christianity copied Buddhism, copied Buddhism. There is so 
much of it, I think, time has turned and we must now copy some of the ways of the Christians 
in order to propagate religion among the Buddhist people. They must be made aware every 
day and all the time that the Buddha’s Dhamma is there, standing by them as a policeman to 
guard those who go the wrong way. Without that this religion will remain probably in a very 
decadent state. Even now that I find it even in the Buddhist countries its condition is very 
decadent. But its influence is there, no doubt about it. 
 

I wanted to tell you one very interesting epilogue which I went in Burma. I went to 
Burma, I was called for the conference and they took me to show how they were going to 
reconstruct the villages. I was very happy. I went with then and the Committee had planned 
to perform the villages. Their streets as unual were crooked, bent here, and bent there, 
nothing systematic. So the Committee put down iron pillar and lined ropes that this street 
must go thisway. In good many cases I found that the lines drawn by the Committee went 
across a portion of the house of a certain gentleman or it went across a portion of a piece of 
land which was owned by a private individual. When I went and saw and asked them, “How 
are they going to manage? Have you got money?” I said, “to pay for the property that you 
are going to take?” They said, “Nobody wants money”. Everybody said, “If you want it, take 
it.” Why is this? While in my country there would have been bloodshed if you take a little 
piece of land from somebody without giving his compensation. But there it is, why? Why 
were the Burmese so free with their properties, so free? Why did they not care for it? It is 
because the Buddha has taught “Sarliam Anityam.” Everything, you see, is impermanent. 
Why fight for impermanent things? It is alright if you want the land, take it. Now, ladies and 
gentlemen, I do not think I can continue any further nor is necessary for me to continue. 
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I just wanted to give you a point of view from which to look at. Do not be allowed by 
the Communist successes. I am quite confident that if we all become one tenth as 
enlightened as the Buddha was we can bring about the same result by the methods of love, 
of justice and good will. Thank you very much. 
 

बाबासाहेबािें हे भा्ि ऐिूंन अहधवशेनातील पे्रक्षिं व िंायणिंते आनंद व आियण यानंी थ् झाले, 
प्रम ख िंायणिंत्यषांतनी बाबासाहेबािें आभार मानिारी भा्िे िेंली. ‘नवब ्ध  आंबेडिंराचं्या रुपाने भारतात 
आले. आंबेडिंरानंी आता आम्हाला धमणप्रसाराच्या िंायात मागणदशणन िंरावे’, असा त्या भा्िािंा साराशं 
होता. िंाठमाडूंत बाबासाहेबािंी िंीती पसरली. नेपाळच्या राजाने पाह ण्यानंा िहापाटी हदली तेव्हा राजाने 
बाबासाहेबानंा आपल्या रजव्याबाजूस बसहवले होते. ते बाबासाहेबाचं्या बरोबर बोलत होते. तर माईसाहेब 
रािीसाहेबाचं्या बरोबर गप्पा मारीत हसत हखदळत होत्या. हे त्यािें वागिे व बोलिे तेथील लोिंानंा 
िमत्िंाहरिं वाटले. हा सवण प्रिंार पाहून बाबासाहेब हिडले. रात्री माईसाहेबानंा खूप रागाने बोलले. 
माईसाहेबानंीही द रुत्तरे िेंली; त्यावळेेपासून दोघेही अबोल अवस्थेंत वावून लागले! 
 

याि वेळी म ंबईला एिं िेंस िालू होती हतिा हनिंाल बाबासाहेबाचं्या हवरु्ध  लागला. हे त्यािें 
सॉहलहसटर श्री. िंाळे यानंी त्यानंा पत्राने हदल्लीला िंळहवले ते पत्र नानिंिदंने िंाठमाडूंला पाठहवले. 
माईसाहेबाचं्याशी झालेल्या झगड्ाच्या द ःखात यािी भर पडली. त्या िेंसिे असे झाले िंी, हस्ध ाथण 
िंॉलेजसाठी हवद्याथी वसहतगृह नव्हते ते असाव ेअसा म ंबई य हनव्हर्तसटीने तगादा लावला होता पि म ंबईत 
हॉस्टेलसाठी इमारत हमळत नव्हती. शवेटी बाबासाहेबानंी ठरहवले िंी, राजगृहािी – जे स्वतःच्या 
वािनालयासाठीि प्राम ख्याने बाधंले होते त्यािी–द रुस्ती िंरावी आहि तेथे वसहतगृह ठेवाव.े राजगृहावर 
दोन मजले बाधंिे व हवद्यार्थ्यषांतसाठी खोल्या तयार िंरिे, यािे िंाँन्रक्ट इंहजहनअर श्री. पाटििंर यानंा 
हदले. यशवन्त व म िं ं द याचं्यािंरताही रहावयास घरे खारला बाधंण्यािे िंॉन्रॅक्टहीपाटििंरानंाि हदलेले 
होते.ही हतन्ही िंामे व्यवस्स्थत ठरल्याप्रमािे झाली नाहीत;असेम्हिून बाबासाहेबानंीं इंहजहनअर 
पाटििंरानंा िंाही पैसे हदले नाहीत.त्या बाबतीत रभयपक्षी बराि पत्रव्यवहार झाला.शवेटी इंहजहनअर 
पाटििंरानंी बाबासाहेबाचं्यावरिंोटातहर्याद, ऑगस्ट,१९५६ मध्ये िेंली. ही िेंस इंहजहनअर तरे् मेससण 
भावानीअँडिंंपनी, म ंबई या सॉलीहसटर र्मण तरे् िालहवली जात होती.(सूट नंबर 
१२१/१९५६).बाबंासाहेबाचं्यातरे् ॲडव्होिेंट श्री. िें. जे. िंाळे हे िंाम पहात होते.िाळीस हजार रुपये 
िंोटात अनामत र्म म्हिून ताबडतोब ठेवा, अशी सॉहलहसटसणनी नोटीस पाठवली होती. त्या प्रमािे ही 
र्म बाबासाहेबानंीं िंोटात ठेवण्यािी व्यवस्था िेंली होती. ही र्म माईसाहेबानंी हवमानाने येऊनभरली 
होती. ती िेंस बाबासाहेबािें हवरु्ध  लागून त्याचं्या द ःखात भर पडली होती. 
 

बाबासाहेब बरोबरच्या मंडळीसह िंाठमाडूंहून हवमानाने २३ नोव्हेंबर १९५६ ला हनघून 
बनारसलाआले.तेथून ते बनारस, सारनाथ व िं हशनारा येथे गेले. बनारस य हनव्हर्तसटीत त्यािें बौ्ध  
धमावर व्याख्यान झाले.सारनाथला ते गेले तेव्हा ब ्ध ाला ज्या बोधीवृक्षाखाली ‘ज्ञान’ प्राप्त झाले तेथे 
अधातास बाबासाहेब ध्यानस्थ बसले. िं हशनारहून बाबासाहेबानंी नानिंिदंला २९ नोव्हेंबरला तार िेंली 
िंी, आम्ही ३० तारखेला हतसऱया प्रहरी ४ वाजता हदल्लीला हवमानाने पोहोिू (“ONUL KUSHENAGAR-
DAR 29-19 NANAK CHAND CARE DR. AMBEDKAR 26, ALIPORE ROAD, DELHI.REACHING 
TOMORROW 30TH FOUR, AFTERNOON WITH PARTY-AMBEDKAR”). 
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नानिंिदं हवमानतळावर गाडीघेऊन गेले तेव्हा बाबासाहेब र्ारि थिंलेले त्यानंा हदसून 
आले.गाडीत बसल्या बसल्याि आपल्या हॉस्पीटलमध्ये ठेवलेल्या िं त्र्यािी त्यानंी नानिंिदं जवळ 
िौिंशी िेंली.माईसाहेब व बाबासाहेब एिंमेिंाशंी बोलत नाहीत हेही नानिंिदंच्या लक्षातं यायला वेळ 
लागला नाही.बगंल्यात आल्या आल्या बाबासाहेबानंी िहा घेतला व ते हबछान्यातं पडूनराहहले.रात्री 
दोघािेंही जेविेवगेवगेळी झाली.माईसाहेब त्याचं्याजवळ गेल्या नाहीत.ही पहरस्स्थती पाहून नानिंिदं त्या 
रात्री हतथेंि राहहले, आलेल्या पत्रानंा रत्तरे टाईप िंूनन ती बाबासाहेबानंा सहीसाठी हदली. त्या रात्री 
गोळ्या देिेवगैरे औ्धोपिार नानिंिदंनीि िेंला. 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकरि ५ वे 
 

र्णरणनवाि यात्रा(णदल्ली) 
 

हदनािंं १ हडसेंबरला बाबासाहेब सिंाळी सात वाजता हबछान्यातून रठून बसले व नोिंरास िहा 
आिावयास साहंगतले, िहा घेतल्यावर त्यानंा ताजेतवाने वाटू लागले.नोिंराच्या सहाय्याने हनत्य िंमे 
आटोपून वऱहाडं्ातील आरामखूिीवर पडून वतणमान पते्र वािू लागले.नेहमी प्रमािे जेवि वगैरे 
आटोपल्यावर द पारी नानिंिदं यास र्ोन िंूनन“ऑर्ीस स टल्यावर परस्पर, मथूरा रोडवर ब ्ध ीष्ट 
आटणस एक्झीबीशन भरहवण्यात आले आहे. ते पहाण्यास मी जात आहे तेथे तू ये;” असे त्यानंी 
साहंगतले.नानिंिदं ऑर्ीस स टावयाच्या आधीि तेथे गेले.तेव्हां बाबासाहेब आपल्या गाडीत बसून प स्तिं 
वािीत आहेत असे हदसले.इतक्यात समोूनन सोहनशास्त्रीही येतानंा हदसले. ते दोघेही हमळून 
बाबासाहेबािंंडे येऊन िंाहंी क्षि रभे राहहले.बाबासाहेब वािनामध्ये गिंण  झालेले होते. सोहनशास्त्री 
मोयानेरद् गारले,“जय भीम!” बाबासाहेबानंी प स्तिंातून तोंड बाहेर िंाढले व हसून म्हिाले, “वहावा 
शास्त्री! िंाय पाहहले प्रदशणनात?” ते म्हिाले,“बाबासाहेब सवण प्रदशणन पाहहले व ते मला आवडलेही! पि 
बाबासाहेबब ्ध ािे प तळे अनेिं आहेत आहि प्रत्येिंातं ब ्ध ािे अवयव हनरहनराळ्या आिंारािे हे िंोडे मला 
रलगडत नाही.” बाबासाहेब थोडे हसून म्हिाले, “हे िंोडे आहे खरे! पि ते र्ारसे िंठीि नाहीं.ब ्ध ाच्या 
पहरहनवािानंतर स मारेसहाश े व्षांतनी ब ्ध ािे प तळे बनहवण्यािीप्रथा स ून झाली.श्रेष्ठतम प रु्ाचं्या 
अवयवािंी जी विणने आहेत त्यातं मोया आिंारािे िंान, अजान बाहू, िं रळे िेंस, गोल िेहरा, भव्य 
िंपाळ, इत्याहदिंािंा समावेश होतो.ही विणने परंपरेने लोिं ऐिंत आले आहि हित्रिंार, हशल्पिंार यानंी 
त्या विणनावरहूिूंम पि स्वतःच्या प्रहतभेिी जोड देऊन अशा श्रेष्ठतम प रु्ािंी हिते्र व हशल्पेतयार िंून 
लागले, िंलावतंानंी ब ्ध ािे अवयव भारतीय प्ध तीने िंाढले. हिनी, जपानी, हसलोनी, हतबेटी वगैरे 
िंलावतंानंी त्याचं्यात्याचं्या देशातंील प रु्श्रेष्ठािें अवयव त्या ब ्ध ाला हदले. याम ळे ब ्ध ािी हिते्र व 
त्यािेंप तळे यातं अवयवािें हनराळेपि पे्रक्षिंानंा ठळिं हदसून येते.हस्ध ाथण गौतम हा अत्यंत देखिा होता ते 
देखिेपि जसेच्या तसे िंोित्याही िंलावतंाला रेखाटता येिे अशक्य आहे.याबद्दल द ःख िंरण्यािे िंारि 
नाही.कहद  हिस्ती वगैरेधमातील देव व संत यािंी हिते्र व प तळे याबद्दलही हीि अवस्था आहे.आपि ब ्ध ािी 
हिते्र व प तळे यािंंडे लक्ष नदेता,ं त्यािी तत्व े व हशिंवि यािंंडे सवण लक्ष िंें द्रीत िेंले 
पाहहजे”.बाबासाहेबािंा हा ख लासा ऐिूंन सोहनशास्त्री खू् झाले. थोडावळे इिंडच्या हतिंडच्या गप्पा 
झाल्यावर तेथून, मोटार बाहेर िंाढावयास सागंून िॅंनॉटप्लेस रोडवरील ब िं डेपोिंडे नेण्यास 
बाबासाहेबानंी ड्रायव्हरला साहंगतले. ब िंडेपोत १५–२० हमहनटे नव े ्ंथ पहाण्यातं व ५–७ ्ंथ हविंत 
घेण्यात वळे घालवनू बाबासाहेब नानिंिंदाला बरोबर घेऊन बगंल्यावर परत आले. 
 

रहववार २ हडसेंबरला नानिंिदं सिंाळी नेहमीप्रमािे सव्वासातला आले, तेव्हा ं बाबासाहेब 
हबछान्यातं पडून राहहले होते, त्यालापहातािं बाबासाहेब म्हिाले, “आलास वळेेवर! आज आपल्याला खूप 
िंाम िंरावयािे आहे”. ते हबछान्यातूंन रठले, िहा घेतला व िंालणमाक्सणिे‘दास िॅंहपटल’ या ्ंथातील, 
संदभीत मजिूंर परत डोळ्याखंालून घालून, ब ्ध  ॲड िंालणमािंण स’ या आपल्या ्ंथाच्या लेखनासाठी 
बसले.हलहहलेल्या मजिूंरािी पाने ते नानिंिदंला टाईप िंरायला देत होते. अिंरा नंतर, स्नान जेवि व 
थोडी हवश्रातंी यातं तीन तास घालवनू परत हलहावयास बसले, व हलहहलेला मजिूंर टाईप िंरवनू घेत 
होते. संध्यािंाळपयंत हे िंाम िालले होते. 



 अनुक्रमणिका 

संध्यािंाळी हतबेटिे दलाई लामा याचं्या सत्िंारािे त्यानंा आमंत्रि होते. हदल्ली नागहरिंातंरे् हा 
सत्िंार समारंभ अशोिंहवहार महरौली येथे होिार होता तेथे ते गेले. र्क्त नानािंिदं बरोबर गेले 
माईसाहेब गेल्या नाहीत. समारंभाला हदल्लीतील अस्पृश्य लोिं हजारोंच्या संख्येने रपस्स्थत होते. 
समारंभानंतर बरेि लोिं बाबासाहेबानंा भेटावयास त्याचं्या बगंल्यावर आले. वऱहाडं्ात ख च्या माडंल्या 
होत्या. भेटावयास आलेले लोिं आपापसातं ििा िंरीत होते. ििेिा म ख्य स्त्रोत होता ‘ब ्ध धमाच्या 
प्रसारासाठी िंाय िंाय िेंले पाहहजे’ यावर सवण लोिं रात्री आठ वाजेपयंत गप्पा िंूनन आपापल्या घरी 
गेले बाबासाहेबानंीही तेथेि थोडे हलिें जेवि घेतले.“माझ्या हयातींत हे माझे ्ंथ प्रिंाहशत होतील 
िंा?बौ्ध धमािा प्रिार जोरात िालेल िंा?” या हव्यावर नानिंिदंबरोबर अंतरीच्यातळमळीने बोलत 
राहहले.साडेदहाच्या स मारास ते झोपी गेले तेव्हा ंनानिंिदं आपल्या घरी गेले. 
 

द सरे हदवशीनेहमीप्रमािे आपली दैनंहदन िंामे ररिूंन संध्यािंाळी नानिंिदंिंडून हलहहलेल्या 
मजिूंरािी पाने टाईप िंरवनू घेतली.संध्यािंाळी बाबासाहेबानंी त्याचं्या आजारी म्हाताऱया माळ्यािी 
िौिंशी िेंली.परंत  िंोिािंडूनही रत्तर आले नाही. माळी वयस्िंर होता. त्याला िंामािा ररिंही नव्हता, 
म्हिून, माईसाहेब त्याला िंाढून द सरा तरुि माळी ठेवायला सागंत होत्या.बाबासाहेब त्यानंा सागंत होते 
िंी म्हातारा आहे, आता त्याला द सरे िंोि नोिंरीस ठेवील?असंू दे आपल्यािंडे! त्याला तू औ्धोपिार 
िंर.परंत  माईसाहेबानंी त्याला औ्धोपिार िेंले नाहीत िंी िौिंशीही िेंली नाही.बाबासाहेब 
नानिंिदंला घेऊन माळ्याच्या खोलीवर गेले.माळी बाजल्यावर पडला होता.अंगात ताप होता व 
खोिंल्याने तो हैराि झालेला होता.त्यािी वृ्ध पत्नी जवळि होती.बाबासाहेबानंा पहाताि माळी रठण्यािा 
प्रयत्न िंून लागला. बाबासाहेबानंी त्याला रठू हदले नाही.त्यानंी त्याच्या िंपाळाला हात लावनू 
पाहहला.तेव्हा ंमाळी, डोळ्यात अश्रू आिून गहहवरुन म्हिाला ‘आज प्रत्यक्ष भगवान माझ्या झोपडीत आला’ 
असे म्हिून त्याने आपल्या दोन्ही हातानंी बाबासाहेबािंा हात पिंडून िंपाळाला लावला आहि रडू 
लागला.त्यािी पत्नीही रडू लागली.बाबासाहेब म्हिाले ‘असे िंशाला रडायिे?’ माळी म्हिाला“भगवान, 
मी आता एिं दोन हदवसािंा सोबती आहे.”मला मृत्यचू्याअगोदर भगवानािे दशणन झाले, हे माझे महाभाग्य 
आहे.’बाबासाहेब म्हिाले ‘अरे रडू निंा! औ्धोपिार िंरा! मी औ्ध पाठवनू देतो.मृत्य ूटाळता येत नाही 
पि औ्धोपिाराने थोडा आराम हमळतो व िंाहंी िंाळ तो प ढेहीढिंलला जातो.मृत्यलूा िंा एव्हढे 
हभतोस? अरे सवषांतना िंधीतरी मरायिेि आहे.मलाही मरायिे आहे!मरि िंोिाला ि िंवता येत नाही.तू 
शातं हो व मी पाठवतो ते औ्ध घे’.असे थोडासा हदलासा देिारे बोलून बाबासाहेब तेथून परतले व 
माळ्याला लागिारी औ्धे िेंहमस्टिंडून आिवनू माळ्यािंडे पोहिती िेंली. 
 

हदनािंं १६ हडसेंबरला म ंबईत हदक्षा समारंभ भरहवण्यािा िंायणक्रम बाबासाहेबानंी ठरहवला; आहि 
त्याप्रमािे त्यानंी म ंबईतील िंायणिंत्यषांतना िंळहवले होते.त्या समारंभासाठी रेल्वनेे जाण्यासाठी 
र्स्टणक्लासिी िार हतहिंटे हरझव्हण िंरावयास साहंगतली होती.तरी ती हमळत नसल्याने तारीख ३ 
हडसेंबरला नानिंिदंाने साहंगतले.त्यावर माईसाहेबानंी, त्या व बाबासाहेब हे दोघे िौदा हडसेंबरला 
हवमानाने व बािंीिे लोिं जमेल तसे रेल्वनेे जावते असे स िहवले.तशी व्यवस्था िंरण्यास नानिंिदंला 
सागंण्यात आले. 
 

लॉनवरच्या ख च्यषांतवर, माईसाहेबािें वडील, बधूं व डॉ. मालवििंर बसले होते.बाबासाहेबािंा 
मूडही िागंला होता.तेव्हा त्याचं्या मेव्ह ण्याने हनरहनराळ्या िंोनातूंन र्ोटे िंाढले. 
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१६ हडसेंबरिा जो हदक्षा समारंभ म ंबईत होिार होता, तो बाबासाहेबािें हस्ते. त्यासाठी त्यािंा 
म ्ाम िं मारसेन समथण, ब.ॅ समथण यािें ि लत ि लते, याचं्यािंडे िंरावा असे बाबासाहेबानंी ठरहवले होते. 
ते जमत नसेल तर बाबासाहेबाचं्या म ंबईतील िार हदवसाचं्या रहाण्यािी सोय ब.ॅ समथण याचं्या घरी िंरावी 
असे पत्र बाबासाहेबानंी नानिंिदं यास टाईप िंरायला साहंगतले व त्यावर स्वाक्षरी िंूनन ते सिंाळी 
पोस्टात टािंण्यास साहंगतले. ते पत्र असे : 
 

‘Last time when Doctor Ambedkarwas in Bombay you had promised to arrange for his 
stay with Mr. Kumar Samarth.Doctor Saheb is leaving Delhi on the 14thfor his conversion 
programme inBombay on the 16th December.If Mr. Kumar’s place is availablehe will prolong 
his stay in Bombay.Otherwise he will have to cut short his stay.In that case he will stay in 
Bombay for three-four days, in which case you will have to oblige us by accommodating him 
at your residence.So please let us know that arrangments are possible.”(Letter of Rattu to 
Barrister Samarth to make arrangments for A’s stay in Bombay when he comes in Bombay for 
conversion ceremony). 
 

‘ब ्ध  अँड िंालण  माक्सण’ या ्ंथािा बरािसा मजिूंर व आलेल्या पत्रानंा द्यावयािी रत्तरे, यािंा 
मजिूंर नानिंिदं टाईप िंरीत बसले. माईसाहेबािें वडील, बधं  व शामराव जाधव अशा हतघानंी म ंबईस, 
त्याि हदवशी रात्रीच्या गाडीने जायिे ठरले व ते लोिं स्टेशनवर गेले. बाबासाहेब झोपी गेल्यावरस ्ध ा 
नानिंिदंने हातातील िंाम पूिण िंूनन सवण टाईप िेंलेले िंागद टेबलावर नीट ठेऊन ते रात्रौ एिं वाजता 
तेथेि बगंल्यावर झोपले. 
 

द सरे हदवशी हदनािंं ४ ला बाबासाहेब स मारे ८–४५ ला रठले. नानिंिदंने, रात्री टाईप िेंलेली 
पते्र बाबासाहेबाचं्या प ढे िंूनन सया घेतल्या व पोस्ट िंरण्यासाठीबरोबर घेऊन ते १० वाजता बगंल्याच्या 
बाहेर पडले व बाहेरि जेवि िंूनन ऑहर्सला गेले. सिंाळी स मारे ११वाजता बाबासाहेबानंा भेटायला 
जैन धमािे िंाही लोिं आले. त्यांनी जैन व बौ्ध  धमातील तत्त्वांिी सम व हव्म स्थळे यावर त्याचं्याशी 
ििा िेंली. या बाबतीत जास्त हविारहवहनमयिंरावा व दोन्ही धमातील लोिंािंा हमलार् िंरावा, यासाठी 
योजना आखावी अशी त्यानंी बाबासाहेबानंा हवनंती िेंली. बाबासाहेब म्हिाले, ‘या संबधंी आपि रद्या रात्री 
८–३० च्या नंतर जास्त ििा िंून.’ जैन मंडळी हदनािंं ५ ला रात्री परत येतो असे आश्वासन देऊन परत 
गेली. त्या संध्यािंाळी डॉ. बाबासाहेबानंी िंाही पते्र स्वतःही हलहहली. त्यापैिंी एिं आिायण अते्र यानंा व 
द सरे श्री. एस. एम. जोशी यानंा होते. हशवाय ‘हरपस्ब्लिंन’ पक्षािे ध्येय, धोरि, िंायणक्रम वगैरे म द्यासंबधंी 
माहहती देिारा १०–१२ पानािंा इं्जी मजिूंर; िह्मदेशाच्या सरिंारने भारतात बौ्ध  धमािा प्रसार 
िंरण्यासाठी सहाय्य िंराव े अशा अथािे त्या सरिंारास पत्र–असे सवण हलखाि बाबासाहेबानंी तयार 
िंूनन ते टाईप िंरण्यासाठी नानिंिंदिंडे सोपहवले आहि वरील तारीख १६ च्या व्यवस्थेसंबंधीिे पत्रही 
हलहायला साहंगतले. 
 

हदनािंं ५ हडसेंबर १९५६ ला संध्यािंाळी ५–३० ला ऑहर्स स टल्याबरोबर नानिंिदं साहेबाचं्या 
बगंल्यावर आले.तसा साहेबािंा नोिंर स दाम याने त्यानंा र्ोन िेंला होता.द पारी दोन वाजता माईसाहेब व 
डॉ. मालवििंर बाबासाहेबानंा इंजेक्शन देऊन बाहेर गेले होते. बाबासाहेबानंा झोप लागत नव्हती.ते 
अस्वस्थ होते.ते माईसाहेबानंा बोलावीत होते.परंत  त्या घरी नव्हत्या.स दामाला त्यानंी खडसावनू हविारले 
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तेव्हा त्याने, त्या बाजारात जातो म्हिून द पारीि गेल्या आहेत; परंत  िंाहंी सागंू निंोस म्हिाल्या 
आहेत.म्हिून मी िंाही बोललो नाही असे साहंगतले.अशा मनःस्स्थतीत मधूनमधून बाबासाहेब ‘ब ्ध  अँड 
िंालण  माक्सण’ या ्ंथािा मजिूंर हलहीत; त्याम ळे त्याचं्या हातूनतीन-िारि िंागद हलहून झाले 
होते.नानिंिंद ५–३० ला आले.त्यावेळी बाबासाहेबािंा िेहरा म्लान झालेला व ते अस्वस्थ असलेले 
त्याला हदसले.त्यानंी नानिंिदंला हलहहलेले िंागद टाईप िंरण्यास हदले.संध्यािंाळी माईसाहेब आल्या, 
स दामने त्यानंा बाबासाहेब द पारपासून बोलाहवतहोते हे साहंगतले.माईसाहेब िंाही वळे डायकनग 
टेबलाजवळि बसून होत्या.नंतर त्या साहेबाचं्या रुममध्येगेल्या. थोड्ावळेाने माईसाहेब बाहेर येऊन 
नानिंिदंला, डॉ. मालवििंरानंा हवमानाने–आताच्या–र्ोनने हरझवेशन िंूनन म ंबईला पाठवनू द्यायला 
साहंगतले.मोटारने हवमानतळावर पोहोिहवण्यािीही व्यवस्था िंरावयास साहंगतली. 
 

बाबासाहेब संतापलेल्या मनःस्स्थतीत अस्वस्थपिे हबछान्यावर जाऊन पडले.अगोदर ठरल्याप्रमािे 
थोड्ाि वळेाने ते जैन गृहस्थ, बौ्ध  व जैन धमािे ऐक्य संपादन िंरता येिे हिंतपत शक्य आहे या संबंधी 
ििा िंरण्यास आले.त्यानंी नानिंिदंजवळ भेटण्यास आल्यािा बाबासाहेबानंा हनरोप हदला.‘मी र्ार 
थिंलो आहे, त्यानंा रद्या बोलाव’ असे ते म्हिाले व नानिंिदंिी पाठ हर्रते न हर्रते तोि,‘मी एिं पािं 
दहा हमहनटाने यतो, त्यानंा बसायला सागं’ असे साहंगतले.थोड्ा वळेाने ते नानिंिदंिा आधार घेऊन 
बाहेर वऱहाडं्ातं पाह ण्याशंी बोलावयास येऊन बसले.त्या दोघा जैनानंी, बाबासाहेबानंा रत्थापन देऊन 
नमस्िंार िेंला.द सरे हदवशी हदनािंं ६ हडसेंबरला जे जैनािें संमेलन भरिारआहे, त्यातंील जैन 
म नींबरोबर बौ्ध धमण वजैनधमण यािें ऐक्य याबद्दल, बाबासाहेबानंी ििा िंरावी अशी त्यानंी इच्छा प्रदर्तशत 
िेंली;आहि ‘श्रमिसंस्िृंहत िंी दो धारिें :–जैन और बौ्ध -म हन श्री नथमलजी–प्रिंाशिं—आदशण 
साहहत्य संघ सरदार शहर (राजस्थान) संवत २०१३–मूल्य १२ आ.’ही प स्स्तिंा हदली. बाबासाहेब ती 
पहात असताना, डॉ. मालवििंर हवमानतळावर जाण्यास हनघाले.ते साहेबाशंी ििंारशब्द बोलले नाहीत. 
‘रद्याच्या ििेसंबधंी न्ी वेळ ठरव ूया’ या जैन गृहस्थाचं्या बोलण्यावर साहेबानंी त्यानंा हिटिीसानंा र्ोन 
िंूनन शक्य तो संध्यािंाळीिी वळे घ्यायला साहंगतली िंारि सिंाळी त्यानंा जमिार नव्हते.ते गृहस्थ 
बाबासाहेबानंा नमस्िंार िंूनन रठून गेले.बाबासाहेब तेथेि थोडा वळे डोळे हमटून बसून राहहले.आहि हळू 
आवाजात ‘ब ्ंध  शरि ंगच्छामी’ हत्रशरि म्हिू लागले.नंतर त्यानंी नानिंिदंला ‘ब ्ध  भस्क्तगीते’ ही रेिंॉडण 
लावायला साहंगतली व त्या गीताबंरोबर आपिही ग िग िू लागले.नोिंराने जेविास यायला साहंगतले 
तेव्हा, ‘जेविािी इच्छा नाही’ म्हिाले.नानिंिदंच्या आ्हाने नंतर जेवावयास रठले.डायकनग हॉलिा 
मागण ड्राइंग हॉलमधून होता.त्या हॉलच्या दोन्ही बाजूला कभतीच्या िंडेने ्ंथािंी िंपाटे ओळीनी लावलेली 
होती.ती िंपाटे ्ंथानंी खच्चनू भरलेली होती.्ंथाने भरलेले स्टँडस् ही होते, त्यातील एिं ्ंथ घेऊन 
बाबासाहेबानंी तो रघडला. तो ठेवनू द सरीअलमारी रघडून त्यात जी अत्यंत द मीळ प स्तिें होती. 
त्यातील िंाही ्ंथ िंाढून नानिंिदंच्या हाती हदले. त्या अलमारीच्या बाजूच्या अलमारीत िंायद्यािी 
प स्तिें, त्या प ढच्या अलमारीत समाजशास्त्रािी, त्याच्या बाजूच्यात तत्त्वज्ञानािी, एिंा अलमारीत 
अथणशास्त्रािी तर द सरीत राजिंारिािी, त्याच्या बाजूच्या अलमारीत रत्तम िहरत्र ्ंथ होते. हे सवण आपले 
अद्यावत ्ंथभाडंार पाहून एिं दीघण हनश्वास सोडला; आहि हळूहळू िालत डायकनग टेबलापाशी गेले. 
इच्छा नसतानाही दोन घास खाले्ल, व परत हॉलमध्ये येऊन बसले. नानिंिदानंा डोिंीला तेल लाऊन 
मसाज िंरायला साहंगतले. मसाज संपल्यावर ते िंाठीच्या सहाय्याने रभे राहीले आहि एिंदम मोयादंा 
म्हिाले, “िल रिल िंबीरा तेरा भवसागर डेर” परत हॉलमधून येताना आपल्या वािनालयातील 
्ंथािंंडे पहात पहात ते हबछान्यािंडे आले व त्यावर आडव े झाले. नेहमीप्रमािे नानिंिदं पाय िोळू 
लागले, त्यावेळी बाबासाहेब न िंतीि नानिंिदंाजवळ हदलेली प स्तिें बाजूच्या टेबलावर होती ती िाळून 
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पाहू लागले. त्या टेबलावर या प स्तिंाहंशवाय िंाही ्ंथािी हटपिे, हलहहलेली प्रिंरिे, टाईप िेंलेला 
मजिूंर यािंा ढीग पडलेला होता. त्यावळेी ते र्ार थिंलेले हदसत होते, िेहराही एिंदम हनस्तेज झाला 
होता. त्यानंा झोप येऊ लागली तेव्हा नानिंिदंाने जाण्यािी परवानगी माहगतली, तेव्हा ते म्हिाले “जा 
आता पि रद्या सिंाळी लविंर ये, हलहहलेला मजिूंर टाईप िंरावयािा आहे.” नानिंिदं हदनािंं ५ ला 
रात्रौ घरी हनघाले तेव्हा रात्रीिे ११–१५ झाले होते; इतक्यात स दामने त्यानंा परत बोलावले व साहंगतले 
‘साहेब त म्हाला बोलावताहेत’. ते परत येऊन साहेबानंा म्हिाले ‘साहेब िंशाला बोलावलेत?’ ते म्हिाले 
“अरे ती, अते्र आहि एस. एम. जोशींना हलहहलेली पते्र आहि ‘ब ्ध  अँड हहज धम्म’ हे सवण इथे मजजवळ ठेव 
यावूनन मला दृष्टी हर्रवायिी आहे.” नानिंिदंने त्याप्रमािे िेंले व ते जायला हनघाले तेव्हा ११–३५ 
झाले होते. घरी जातानंा थोड्ा अंतरावरि त्यािंी सायिंल पंक्िर झाली. आहि सवण द िंानेही बंद 
झालेली! त्यानंा तसेि रखडत पायी जाव ेलागले. घरी जाईतो, मध्यरात्र रलटली होती. झोपायला त्यानंा 
एिं वाजून गेला होता. 
 

हदनािंं ६ ला नानिंिदं सिंाळी नेहमीपेक्षा रशीराि रठले.तेव्हा त्याचं्या लक्षात आले िंी, 
साहेबानंी सिंाळी लविंर बोलावले आहे.ते तसेि आपली सिंाळिी िंामे भरभर आटपावीत म्हिून 
दाढीिे सामान बाहेर िंाढतात न िंाढतात तोि स दामा त्याचं्या प ढे रभा राहहला आहि म्हिाला, 
‘माईसाहेबानंी त म्हाला लागलीि बोलावले आहे.मला गाडी घेऊनि पाठहवले आहे, असाल तसे 
िला!’नानिंिदं तसेि स दामाबरोबर बंगल्यावर गेले.माईसाहेब वऱहाडं्ाति होत्या.त्यानंा नानिंिदंने 
हविारले, “एवढ्या घाईने िंा बोलावलेत?”माईसाहेबानंी त्यानंा बाबासाहेबाचं्या हबछान्याजवळ 
नेले.नानिंिंदन, “बाबासाहेब मी आलो आहे!” असे भाबंावनू मोयादंा ओरडले! साहेबाचं्या अंगाला 
त्यानंी हात लावला;त्यानंा ते गरम असल्यािा भास झाला म्हिून ते छातीला मसाज िंून लागले. 
माईसाहेबानंीही एिं िमिा िडँी घेऊन साहेबाचं्या तोंडात घातली, ती सवण तशीि बाहेर आली; मग त्यानंी 
नानिंिदंला ऑक्सीजनिे हसलेंडर रघडायला साहंगतले व साहेबानंा ऑस्क्सजन देण्यािा प्रयत्न िेंला. हे 
सवण प्रयत्न हनष्ट्र्ळ होते. तेव्हा िंळून ि िंले िंी, बाबासाहेबाचं्या जीवनािा प्रिडं ्ंथ आटोपलेला आहे. 
साहेबाचं्या जवळच्या टेबलावर एिं हसकरज व औ्धे पडलेली होती. प स्तिें व टाईप िेंलेले िंागदही 
अस्ताव्यस्त खाली पडलेले होते.नानिंिदंने हविारलेहे िंधी झाले? ते िंधी व िंसे झाले हे माईसाहेब 
िंाहीि सागंू शिंत नव्हत्या.बाबासाहेबाचं्या अन यायािें माईसाहेबाबंद्दल प ष्ट्िंळ गैरसमज झालेले होते. 
त्याम ळे या अिानिं झालेल्या मृत्यमू ळे त्या भय्स्त झालेल्या होत्या.म्हिून त्या नानिंिदंला, ‘रात्रौ 
बगंल्यावरि झोपलो होतो’ असे सागंण्यास सागंत होत्या. तसे सागंिे नानिंिदंने नािंारले!िंारि ते रात्रौ 
रशीरा घरी जाऊन झोपले असता असे खोटे सागंिे िंशासाठी िंरायिे?माईसाहेब म्हिाल्या, ‘ही एवढी 
मोठी लायिरी. ही त्यािंी इस्टेट याबद्दल ते माझ्याजवळ िंाहीि बोलले नाहीत, आता हे सवण िंसे 
हनस्तरायिे!त मिे लोिं माझ्यावर वाटेल ते आरोप िंरतील? या त्याचं्या बोलण्यािंडे नानिंिंदिे र्ारसे 
लक्ष नव्हते ते बाबा गेल्यािे पाहून मोयादंा रडू लागले, बगंल्यातील माळी, स दामा वगैरे सवण लोिं गोळा 
झाले. माळ्याने बाबाचं्या पायावर लोळि घेतली, व ‘माझा भगवान गेला’ म्हिून तो मोयादंा रडू लागला. 
 

माईसाहेबानंी ही बातमी सवषांतना िंळवावयास व प ढिी व्यवस्था िंशी िंरायिी हे पहाण्यास 
नानिंिदं यास साहंगतले. नानिंिदंाने स मारे ९ वाजता र्ोन िंरण्यास स रवात िेंली.सवणश्री भारद्वाज, 
टी. बी. भोसले, शिंंरानंद शास्त्री, सोहनलाल शास्त्री यानंा र्ोन िेंले; पि िंोिीि प्रत्यक्ष र्ोनवर भेटले 
नाहीत; म्हिून बाबासाहेबाचं्या बगंल्यावर त्यानंा ताबडतोब पाठवा असा हनरोप प्रत्येिंाच्या घरी ठेवला. हे 
सवण लोिं दहा, सव्वादहाच्या स मारास आले. सवषांतिे ‘बाबा’ गेले होते! िंोिाला द ःखावगे आवरिार? 
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हदल्लीतील हनिंटवतीयानंा र्ोन िेंल्यानंतर म ंबईला हस्ध ाथण िंॉलेजवर श्री. तळवटिंरानंा व 
औरंगाबादच्या ‘हमकलद’ िंॉलेजवर श्री. वराळे यानंा र्ोन िंूनन ही द ःखद बातमी िंळहवली व त्याि 
बरोबर बाबािंा पाथीव देह म ंबईस आिीत आहोत तरी त म्ही िंोिी हदल्लीस येऊ नये हेही साहंगतले. 
 

सवणश्री टी. बी. भोसले, शिंंरानंद शास्त्री, सोहनलाल शास्त्री, प रििदं भारद्वाज वगैरे मंडळी, 
बाबािंा पार्तथव देह म ंबईला िाटणडण प्लेनने न्यायिा व त्यासाठी लागिाऱया पैशािी व्यवस्था िंरण्यािे 
ठरहोत होते; इतक्यात माईसाहेब तेथे आल्या व म्हिाल्या िंी, शवम ंबईला न नेता सारनाथला न्यावे व 
त्यासाठी लागिारे पैसे त म्ही जमवा, मजजवळ िंाही नाही! हे ऐिूंन सवण लोिं संतापले.अहलिंडे 
बाबासाहेबािंंडे, त्याचं्या अन यायानंा येण्यािा माईसाहेबानंी मज्जाव िेंला होता. बाबासाहेबाचं्या 
इच्छेहवरु्ध ही त्या वागत होत्या असा बोलबाला झालेला होता. त्याम ळे हे सवण बाबासाहेबािें िहाते 
अन यायी यानंी त्यानंा या द ःखद पहरस्स्थतीतही तोंड न घालण्यािी समज हदली!आहि ते सवणजि हविार 
िंूनन शव म ंबईस नेण्याच्या व्यवस्थेस लागले. लागलीि पैसा रभा िंरायिा तर श्री. टी. बी. भोसले 
म्हिाले माझी गाडी हविंा आिखीन जादा पैसे लागले तर िंोिािंडून तरी िंजण घेऊ या. 
 

ही ििा िालली असता सवणश्री जगजीवनराम, गोकवदवल्लभ पतं, सविणकसग आहि इतर मंत्री व 
लोिंसभेिे व लोिं पहर्देिे सभासद बाबासाहेबानंा आदराजंली वहाण्यास आले.द ःखावगेाने सवषांतच्या 
डोळ्यात अश्रू आले. श्री. जगजीवनराम तर स्र् ं दून स्र् ं दून रडत होते.ते िंाँ्ेसवाले असले 
तरीडॉ.आंबेडिंराचं्याबद्दल हनतातं आदर होता. बाबासाहेबािंी अस्पशृो्ध ारािी व पयायाने भारतािे 
जगातील स्थान रंिावण्यािी त्यािंी तळमळ िंोिीही नािंाून शिंत नव्हते.जगजीवनराम म्हिाले, 
“आमिा स्वातंत्र्यदाता गेला.” थोड्ा वळेाने ते माईसाहेबाजंवळ जाऊन बसले.सातं्वनपर दोन शब्द 
बोलल्यावर त्यानंी माईसाहेबानंा हविारले, हे िंधी झाले?माईसाहेब म्हिाल्या, “माहीत नाही. रात्री 
त्याचं्याजवळ िंोिीि झोपलेले नव्हते.” हे ऐिूंन जगजीवनरामना आियािा ध्ाि बसला व ते रद्वीग्न 
होऊन म्हिाले, ‘सात िंोटी अस्पृश्याचं्या अनहभह्क्त राजाच्या शवेटच्या क्षिी िंोिीही, नसाव,े हे आियण 
आहे!!”सवणश्री टी. बी. भोसले, शिंंरानंद शास्त्री, सोहनलाल शास्त्री, नानिंिदं हे सवणि आपिाला, 
त्याचं्या शवेटच्या क्षिी िंा राहता आले नाही याबद्दल हळहळत होते. या लोिंानंी जगजीवनरामना शव 
म ंबईस नेण्यासाठी हनम्म्या खिात सरिंारिंडून हवमान हमळेल िंा? म्हिून िौिंशी िेंली. तशी व्यवस्था 
िंरण्यािे जगजीवनरामने मान्य िेंले.इतक्यात प.ं जवाहरलाल नेहून बाबासाहेबानंा श्र्ध ाजंली वाहण्यास 
आले.थोडावेळ ते बाबाचं्या पार्तथव देहािंडे रोखून पहात होते.त्या गाढ्या हवद्वानाला मूिं मानवदंना देऊन 
ते माईसाहेबािंंडे हॉलमध्ये येऊन बसले. स मारे वीस हमहनटे तेथे बसले.सभोवारिी बाबासाहेबािंी 
लायिरी पाहहली आहि रद्गार िंाढले िंी धन्य धन्य या प रु्ोत्तमािी!भारताच्या आिंाशातला एिं हदव्य 
तारा हनखळला! शवाजवळ, नेहून व वरील सवणमंडळीआहि माईसाहेब असताना पे्रसच्या व अनेिं खाजगी 
र्ोटो्ार्ण स् नीअनेिं र्ोटो घेतले. नंतर माईसाहेब, पं. नेहूनना म्हिाल्या, “डॉ. आंबेडिंराचं्या पार्तथव 
देहािे दहन सारनाथला व्हाव ेअशी माझी इच्छा आहे, त्यािें अन यायी म ंबईला नेण्यािे बोलताहेत. शव 
नेण्यािी सरिंारतरे् व्यवस्था व्हावी.” प.ं नेहून म्हिाले, डॉ, आंबेडिंरािंा पार्तथव देह नेण्यासाठी 
हवमानािी व्यवस्था िेंली जाईल, पि सारनाथला नेिे र्ार अवघड आहे.रस्ते िागंले नाहीत.व्यवस्था 
िागंली होिार नाही.म ंबईत सवण व्यवस्था ठीिं होईल. प.ं नेहून परतल्यावर त्याचं्या खाजगी हिटिीसािंा 
र्ोन आला िंी शव हवमानतळावर नेले िंी मला र्ोन िंरा मी हार घालायला येतो. 
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शव लोिंाचं्या दशणनासाठी बाहेर ठेवले.लाखो लोिंानंी रागेंतून येऊन शवािे दशणन अश्रूपूिण 
डोळ्यानंी घेतले.िंाहंींनी शवाच्या पायावर डोिें ठेवनू टाहो र्ोडला.िंाहंींनी द ःखाहत्याने आपले अंग 
जहमनीवर टािंले व “बाबा” असा टाहो र्ोडला.लाखो लोिंानंी िंाळ्या हर्ती दंडावर व छातीवर 
लावल्या. 
 

एिंा रिंवर प्लॅटर्ामण तयार िेंला. त्यावर र् लािंी शजे िेंली.त्यावर बाबासाहेबािंा पार्तथव देह 
िार वाजता ठेवण्यात आला.रिं साडेिारला बगंल्याच्या बाहेर पडला, तेव्हा “बाबासाहेब कझदाबाद! 
बाबासाहेबअमर रहे!” अशा अश्र पूिण नेत्रानंी लोिंानंी रत्स्रू्तण घो्िा िेंल्या.सारे असमंत द ःखाने व्यापून 
गेले.रिं व त्या समवतेिा लोिंसम दाय िंाहश्मरी दरवाजा, िादंिी िौिं, नई सराई, िौरी बाझार, 
हौसखस, अजाहंमरी दरवाजा, िॅंनॉट प्लेस, िंझणन रस्ता, इंहडया गेट, शहाजान रस्ता, परृ्थ्वीराज रस्ता या 
भागातून सर्दरजंग हवमान तळावर गेले तेव्हा रात्रौ नऊ वाजले होते.शव आिताना रस्त्याच्या दोन्ही 
बाजूला लाखो लोिं रडत शवेटच्या दशणनास रभे होते.प.ं जवाहरलाल नेहून व अनेिं इतर मान्यवरािें 
हार हवमानतळावर आले होते.ते शवास वाहहले व शव हवमानात नेले, तेव्हा लोिंानंी बाबासाहेबाचं्या 
नावािा प्रिडं जयघो् िेंला. बरोबर रात्रौ ९–३० ला हवमान हदल्लीहून हनघाले.सिंाळपासून गोळा 
झालेली हनिंटवती मंडळी, शास्त्रीद्वय, पूरििदं नानिंिदं, टी.बी. भोसले वगैरे व माईसाहेब हवमानात 
बसले.ते हवमान मध्येि नागपूरला रतरहवले गेले.तेथील असंख्य अन यायानंी साश्र नयनानंी, भावपूिण 
श्र्ध ाजंली वाहहल्यावर ते रात्रौ १-५० ला सातंाक्र झ हवमानतळावर रतरले.प्रथम ६ हडसेंबरला हदल्लीत असे 
ठरहवले होते िंी, तारीख ७ ला सिंाळी १०–३० च्या स मारास शवाला अग्नीसंस्िंार िंरावा.परंत  हदल्लीहून 
हनघायलाि वेळ लागला, हशवाय नागपूरलाही थाबंावे लागले.तोपयंत बाबासाहेबाचं्या मृत्यूिी बातमी सवण 
देशभर पसरली.ताबडतोब लोिं हमळेल त्या वहानाने व गाड्ातूंन जागा न हमळाल्यास टपावर बसूनस ्ध ा 
लोिं बाबासाहेबाचं्या अंत्यदशणनाला येऊ लागले.सातंाकू्रस हवमानतळावरही प्रिडं लोिंसम दाय हजर 
होता.तेथून तो बाबासाहेबािंा पार्तथव देह दादरच्या त्याचं्या लाडक्या राजगृहात आिला.राजगृहािंडे िोहो 
हदशानंी लोिं दशणनास येत होते.सवाना त्यािें अंत्यदशणन घेता याव ेम्हिून बगंल्याच्या पोिणमध्ये म ख्य प्रवेश 
दाराशी तो पार्तथव देह ठेवला होता. दशणनाथी लोिंािंी रागं एवढी लाबं होती िंी संबधं हहद िंॉलनीला वढेा 
पडला होता.दशणनासाठी म ंगीच्या पावलानंी लोिं प ढे सरिंत होते. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकरि ६ वे 
 

र्णरणनवाि महायात्रा(मंुबई) 
 

श क्रवार हदनािंं ६ हडसेंबर१९५६ रोजी, मी ओल्डसेके्रटहरएट हबस्ल्डंगमध्ये नेहमीच्या ऑहर्सच्या 
वळेेला पोहिलो व ऑहर्सच्या िंामाला स रवात िेंली. स मारे १२ वाजता डायरेक्टर ऑर् इन्र्ममेंशनच्या 
िंिेरीतील एिं िंमणिारी श्री.सावंत हे माझ्यािंडे आले व व्यहथत अंतःिंरिाने डोळ्यातं अश्रू आिून मला 
त्यानंी साहंगतले, “घात झाला! बाबासाहेब गेले!! मी टेलीकप्रटरवरिी बातमी वािली!!!” त्याचं्या 
बोलण्यावर माझा हवश्वास बसला नाही.‘मी लागलीि हसध्दाथण िंॉलेजिंडे गेलो.तेथे दरवाजावर इं्जी 
माहहती पत्रिं लावले होते, हस्ध ाथण िंॉलेजिे जनिं डॉ. भी. रा. आंबेडिंर याचं्या मृत्य हनहमत्त िंॉलेज 
बदं’ मीद ःहखत अंतःिंरिाने माझ्या ऑहर्समध्ये परतलो व इतरानंा ही बातमी साहंगतली. 
 

द ःखाने भारावलेल्या अंतःिंरिाने व शून्य मनाने सवणव्यवहार ररिूंन मी घरी येत असतानाि 
राजगृहात हशरलो िंारि राजगृह माझ्या घराच्या थोडेसे आधीि म ख्य रस्ता–न. प . रोडवर 
आहे.राजगृहासमोर लोिंािें थवचे्या थवे, अश्रूनंी डबडबलेल्या डोळ्यानंी व द ःखाने म्लान झालेल्या 
िेहऱयानंी रभे राहहले होते.िंाही बसले होते. िंाही म ंबई व रपनगर याचं्या िारी हदशातूंन येत होते.हस्त्रया 
व म ले तर हमहमसून रडत होती. सवषांतिे बाबासाहेब गेले होते!! 
 

मी आहि श्री. भास्िंर िंदे्रिंर ज न्या आठविी िंाढून सायंिंाळी सात ते पहाटेस साडेतीन 
वाजेपयंत, राजगृहाच्या एिंा खोलीत बोलत बसलो होतो.बाबािंा पाथीव देह म ंबईला आििार, िंी हदल्ली 
अगर नागपूर येथे त्यािें अंत्य हवधी होिार, याबद्दल लोिंातं अनेिं प्रिंारच्या बातम्या पसरलेल्या 
होत्या.बाबानंा मृत्यू आला तो नैसर्तगिं हिं अनैसर्तगिं या संबंधीही लोिंामंध्ये अनेिं प्रिंारच्या बातम्या 
पसरलेल्या होत्या.िंारि बाबासाहेब, मध मेहाम ळे व बैया िंामाम ळे शरीराने गलीतगात्र झाले होते तरी 
त्यािें बौह्ध िं िंाम अखंड िालू होते.आजारी आहेत अशी िंाही बातमी नसतानंा हे अिानिं िंसे घडले! 
यावर अनेिं तिंण हवतिंण  िालले होते. 
 

पहाटे बाबासाहेबािंा पार्तथव देह राजगृहावर आिला गेला.त्यानंतर, सोहनलाल शास्त्री, शिंंरानंद 
शास्त्री, नानिंिदं व मी असे राजगृहाप ढील महापाहलिेंच्या बागेत बोलत बसलो.नानािंिंद, हदनािंं ५ 
हडसेंबरच्या रात्री साडे अिंरानंतर बगंला सोडून गेल्यानंतरआहि द सरे हदवशी सिंाळी स दामाच्या बरोबर 
गाडीतून बगंल्यावर आले. या दरम्यान ज्या घटना नानिंिदंानी नोिंरािंडून ऐिंल्या त्या त्यानंी मला 
साहंगतल्या त्यािा साराशं असा: 
 

औ्धोपिार िंरावयास माईसाहेब, बाबासाहेबाचं्या खोलीत गेल्या तेव्हा साहेब खूप मोयादंा 
बोलत होते. त्यानी इंजेक्शन निंो तू जा, असे माईसाहेबानंा रदे्दशून रद गार िंाढले होते, असे तािंािा 
ग्लास, नेहमीप्रमािे नेऊन ठेविाऱया नोिंराने ऐिंले व तो ग्लास ठेवनू बाहेर आला.बाबासाहेबानंी तािं 
घेतले व १२ च्या स मारास, हलहहलेल्या प्रस्तावनेच्या मजिं रावूनन शवेटिा हात हर्रवावा म्हिून बसले. 
१२–१५ वाजेपयंत त्यानंी ते िंाम पूिण िेंले, आहि झोपण्यासाठी हबछान्यावर पडले. 
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त्यािंी खोली पहहल्या मजल्यावर होती.तेथेि त्यािंा पलंग होता.बाजूच्या खोलीत ्ंथािंी िंपाटे 
होती. माईसाहेब दररोज त्याचं्या खोलीत शजेारच्या पलंगावर झोपत.त्या रात्री त्या तळमजल्यावरच्या 
एिंा खोलीत झोपलेल्या होत्या.त्या द सऱया हदवशी पहाटेस रठल्या व बाबासाहेबाचं्या खोलीत 
गेल्या.नोिंरािंंडून िंॉर्ी िंरवनू घेतली व ती हपऊन त्या प न्हा हबछान्यावर (तळमजल्याच्या) 
पडल्या.बाबासाहेबानंा िहा घेऊन जा म्हिून त्यानंी स दामाला साहंगतले.स दामा िहा घेऊन वर गेला व 
भीतीने तसाि धावत परत आला व म्हिाला, ‘साहेब हवहित्रपिे झोपलेले हदसले!’ माईसाहेबानंी त्याला 
साहंगतले, ‘तू नानिंिदं, शास्त्री आहि इंहजहनअर भोसले यानंा आठ वाजता र्ोन िंूनन सागं िंी साहेब 
र्ार सीिं आहेत, लौिंर या.’ र्ोन िंरण्यािे रद्द िंूनन माईसाहेबानंी स दामाला मोटारीने नानिंिदंािंडे 
पाठहवले. नानिंिदंानी , बाबासाहेबानंा हबछान्यात झोपलेल्या अवस्थेत पाहहले, आहि त्यानंी हंबरडा 
र्ोडला.नंतर त्यानंी सवषांतना र्ोन िंूनन हे द ःखद वृत्त िंळहवले.बािंी सवण लोिंानंी त्यानंा हबछान्यावर 
झोपलेल्या अवस्थेत पाहहले.हेि सवण विणन स दामा नोिंरािंडूनही ऐिंावयास हमळाले. 
 

बाबासाहेबाचं्या अिंस्मात मृत्यिूी बातमी रभ्या कहद स्थानात आहि सवणजगभर द पारपयंत 
पोहोिली.भारतातील दहलत वगातील लहान थोर लोिं द ःखाने व्यािूंळ झाले. नागपूर, हवदभण, 
मराठवाडा, िंनाटिं, पजंाब वगैरे लाबंच्या पल्यावरिे लोिं म ंबईला बाबासाहेबािें शवेटिे दशणन 
घेण्यािंरता रेल्वनेे आले.म ंबईच्या आसपासच्या हजल्यातील लोिंही मोया प्रमािात आले.र्ार थोड्ा 
लोिंानंी रेल्वेिी हतहिंटे िंाढली होती.बह तेिंानंी मृत्यूिी बातमी िंळताि भाबंावलेल्या स्स्थतीत स्टेशन 
गाठले व हमळेल त्या गाडीने, हमळेल त्या डब्यात, र् टबोडणवर रभे राहून, डब्याचं्या वरिे भागावर 
(टपावर) बसून म ंबईला येऊ लागले. रेल्वे स्टेशनवरील प्रिंड जनसम दाय पाहून रेल्व े अहधिंाऱयांनी 
बाबासाहेबाचं्या अन यायानंा प्रवासात शक्य तेवढे सहाय्य िेंले. नागपूर, मनमाड, हमरज, वगैरे स्टेशनातूंन 
स्पेशल रेल्व ेगाड्ा सोडल्या.म ंबईच्या दादर स्टेशनवर रतूनन लोिंाचं्या झ ंडी हदनािंं ६ते ९ एिंसारख्या 
राजगृहािंडे येत होत्या. 
 

बाबासाहेबािंा पार्तथव देह म ंबईस हवमानाने येत आहे ही बातमी म ंबईतील लोिंानंा िंळली तेव्हा 
लोिंािें थवचे्या थव ेहवमानतळािंडे जाऊ लागले. हदल्लीहून, बाबासाहेबािंा पार्तथव देह घेऊन जे हवमान 
हनघाले ते नागपूर येथील लोिंानंी ९ ते १२ (रात्रौ) असे तीन तास बाबासाहेबानंा मूिं वदंना साश्र नयनानंी 
व भारावलेल्या अंतःिंरिानंी हदली.हवमान तेथून हनघून सातंाकू्रस हवमानतळावर रात्रौ १–५५ हदनािंं ७ 
ला रतरले. राजगृहाच्या गच्चीवर लाऊड स्पीिंर लावनू लोिंानंा आदेश देण्यात येत होते.हवमानातील 
लोिंापंैिंी शिंंरानंद शास्त्री वगैरे िंाही जि राजगृहावर सरळ अगोदर आले व लाऊड स्पीिंरवूनन 
हत्रशरिािंा घो् स ून िेंला.हवमानतळावर २५–३० हजार लोिं जमा झाले होते.देह ॲब्य लन्समध्ये 
ठेवण्यात आला.ॲम्ब्य लन्स २-२५ वाजता ं हवमानतळावूनन राजगृहािंडे जाण्यास हनघाली.हजारो लोिं 
थंडीत िं डिं डत रस्त्याच्या दोन्ही बाजंूना हातात हार घेऊन व डोळ्यातूंन अश्रूंना वाट िंूनन देत रभे 
होते.िंाहींनी हातात िंंदील आिले होते.िंाहीनी गसॅबत्या तर िंाहींनी रॉिेंलच्या हदवट्या आिल्या 
होत्या. लोिंािंी वदंना घेत घेतॲब्य लन्स हळूहळू िालत राजगृहाला४-३५ वाजता आली.तेव्हा 
राजगृहाप ढे जमलेल्या लाखो लोिंाचं्या तोंडून एिंि आतण स्वर हनघाला “बाबा!!” आहि ते असायपिे रडू 
लागले. 
 

बाबासाहेबािंा पार्तथव देह िंोठे ठेवावा याबद्दल प ढाऱयातं ििा स ून झाली.तेव्हा मी श्री. भाऊराव 
गायिंवाड व शिंंरानंद शास्त्रीना स िहवले िंी, पोिणमध्ये ठेवले जाव े म्हिजे एवढ्या अर्ाट सम दायाला 
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त्यािें नीट दशणन घेता येईल. श.ं शास्त्रींनी स िहवले िंी, आधी घरात ठेवा व मग बाहेर.देहाला राजगृहात 
आितानंा माईसाहेब प्रथम आत रडत आल्या.हदल्लीहून बरोबर आलेले लोिं त्यािें रडे पाहून त च्छतेने 
टोिून बोलत होते.ते मी स्वतः ऐिंले.म िंंद व यशवतं तबिंात मेिबत्या घेऊन मागून आले.श क्रवारच्या 
सिंाळी पोिणमध्ये रच्चासनावर पहिमेस पाय व पूवेस डोिें िंूनन बाबासाहेबािंा पार्तथव देह 
लोिंदशणनासाठी ठेवला.त्याचं्या एिंा बाजूला माईसाहेब व यशवतं आहि म िं ं द बसले. डोक्याच्या मागे 
ब ्ध ािी मूती ठेवली होती. मग लोिंाचं्या दशणनाला स रुवात झाली.यशवतं व म िं ं दिी लहान म ले माझ्याि 
घरी होती.औरंगाबादेहून आलेले वराळे, हप्र. हिटिीस वगैरे मंडळीनी हातातले सामान माझ्या घरी ठेऊन 
ते राजगृहावर आले.मी स्वतःहीराजगृहावरि रात्रभर होतो. 
 

समता सैहनिं दलािे स्वयंसेविं व अहधिंारी; यानंी जमलेल्या लाखो लोिंािंी व्यवस्था 
िंरण्यासाठी जीवािे रान िेंले. दोन दोन प रु्ाचं्या व दोन दोन हस्त्रयाचं्या अशा रागंा नप्पू रोड व खारेघाट 
रोड यावंर िेंल्या होत्या.नप्पू रोडवरच्या रागंा राजगृहापासून दहक्षिेला र्ाळिें रोडवर गेल्या होत्या तर 
खारेघाट रोडच्या रागंा किंगजॉजण स्िूंलच्या बाजूने माझ्या घराप ढूननप्प रोडवूनन किंगजॉजण हायस्िूंलला 
वळसा घालून दशणनासाठी प ढे सरिंत होत्या. लोिं हमहनट अधे हमहनट रभे राहून दशणन घेत व त्यानंा प ढे 
सरिंावे लागे. 
 

बाबासाहेबाचं्या पार्तथव देहाला अनेिं संस्थािें व त्याचं्या िाहत्यािें हजारो हार अपणि िंरण्यात 
आले.एवढे हार आले िंी, पहहले हार िंाढून बाजूस ठेवले जात. त्या ढीगावरि लोिंानंा रभे राहून द सरे 
हार घालावे लागत.ही व्यवस्था िंरण्यास सात आठ लोिं आळीपाळीने सिंाळी सात ते द पारी एिं 
वाजेपयंत रभे होते; त्यापंैिंी मीही एिं होतो.यावळेी मला िंाही दृश्ये अत्यंत हृदयद्राविं हदसली.म ंबईिे 
महापौर श्री. हमरजिंर आहि डॉ.रा. बा. मोरे हे िंम्य हनस्ट पक्षातरे् हार घेऊन सिंळी ८-२० ला 
आले.हार अपणि िंूनन हमरजिंर गहहवूनन ओरडले “बाबासाहेब! दहलतािें राज्य स्थापन्याच्या 
आगोदरि हनघून गेलात!” रावबहादूर सीताराम िेंशव बोले हे हार अपणि िंरण्यास ८-२५ ला आले.हार 
बाबासाहेबाचं्यािरिावर ठेवनू त्या ८५ व्षांतच्या वृ्ध  सहिंाऱयाने बाबासाहेबाचं्या देहाला हमठी मारली व ते 
मोयादंा रडू लागले.त्याचं्या दंडाला धूनन मी त्यानंा बाजूला खूिीवर नेऊन बसहवले.प्रा. जोशी यानंी हार 
अपणि िंूनन बाबासाहेबाचं्या पायानंा हमठी माूनन ते ओक्साबोिंशी रडू लागले. 
 

दहलत हस्त्रयािंा आक्रोश तर हविारायलाि निंो!मातानंी आपली म ले बाबाचं्यािरिावंर 
घातली.िंाहीनी भींतीवर डोिंी आपटली, हिंते्तिंजिी म छीत पडल्या;त्यानंा स्वयंसेविंानंी 
प्रथमोपिारिेंले व बागेत नेऊन बसहवले. 
 

माईसाहेब, त्यािंी नातलग मंडळी, ब.ॅ समथण व त्याचं्या पत्नी नमणदाबाई, श्री. देवराव नाईिं वगैरे 
मंडळी एिंा बाजूस बसली होती.डॉ. जी.टी. मेहताही पार्तथव देहािी योग्य ती िंाळजी घेत तेथेि बसले 
होते. 
 

राजगृहाच्या सभोवती जमा झालेले लोिं, लाऊड स्पीिंरमधून प्रसारीत होिाऱया हत्रशरिाच्या 
घो्िेला िंंपायमान आवाजाने साथ देत होते. 
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कहदू िंॉलनीतील सविण कहदूना बाबासाहेबाचं्या पार्तथव देहािे दशणन घेण्यासाठी रागेंत तीन िार 
तास रभे रहाव े लागले.कहदू िंॉलनीतील लोिंानंी,‘आमच्या वसतींतील ज्ञाहनयािंा राजा गेला! 
आमच्याकहदू िंॉलनीिे भू् ि हरवले!!’असे रद्गार िंाढले. 
 

या सवणहवराट दृश्यािंीछायाहिते्र घेण्यास वतणमान पत्रािें छायाहित्रिंार वरच्या मजल्यावूनन, 
िंोिाच्या खादं्यावर रभे राहून, झाडावर िढून, शजेारच्या इमारतीच्या सज्जावूनन छायाहिते्र घेण्यास 
धडपडत होते. 
 

श क्रवार हदनािंं ७ ला द पारी स मारे १ वाजता बाबासाहेबािंा पार्तथव देह शृगंारलेल्या रिंवर रंि 
आसनावर ठेवला.त्यानंा हदल्लीहून ज्या स टात आिलेले होते, त्याि पो्ाखात रिंवरच्या रच्चासनावर 
ठेवण्यात आले, गळ्याभोवती मर्लरही तसाि ग ंडाळलेला होता.रिं १-१५ वाजता राजगृहाप ढून 
हालला! महायाते्रला आरंभ झाला.त्या पे्रत याते्रतप ढे व मागे हमळून स मारे दहा लाख लोिं अश्रू गाळीत 
आहि बौ्ध  धमािे हत्रशरि ह ंदिें देत म्हित िालले होते.पोलीस खात्याने स मारे पािश े पोलीस 
व्यवस्थेसाठी ठेवले होते.समता सैहनिं दलािे हजारो सैहनिं, लोिंानंा पािी देिे, प्रथमोपिार िंरिे यािी 
व्यवस्था िंरीत होते. रजगृहापासून ही यात्रा हनघून रामनारायि रुइया िंॉलेज समोूनन मी रहातो त्याच्या 
प ढील मदैानावूनन स्व्हन्सेन्ट रोड (आतांिे डॉ. आंबेडिंर रोड) ला हमळाली, ही अभतूपूवण हनघालेली 
स्मशानयात्रा आहि पे्रतदहन संस्िंार, इत्यादी संबधंी हनरहनराळ्या वतणमान पत्रातूंन जे सहवस्तर वृत्तातं 
प्रहस्ध  झाले होते, ते मी वाििंाचं्या माहहतीसाठी सम् येथे देत आहे :— 
 

(१) राजगृहातून बाबासाहेबाचं्या पार्तथव देहािी प्रिडं हमरविूिं श क्रवारी ७ हडसेंबर १९५६ 
िंाढली आहि ती हशवाजी पािंण ला नेली तेव्हािें छायाहित्र ‘फ्री पे्रस जनणलने’ शहनवार तारीख ८ हडसेंबरला 
१ ल्या पानावर प्रहस्ध  िेंले होते, आहि बाजूला हलहहले होते ते असे:—“A view of the vast sea of 
humanity that accompanied the last remains of Dr. Ambedkar on the last journey.The left, the 
right half of the picture shows the crowd in front of ‘Raj Grita’ (Ambedkar’s residence) and 
half shows the scene at Shivaji Park for crimatorium, where the body was cremated” (The 
Free Press Journal, of 8th December 1956)या हमरवि िंीिा आहि अस्ग्नसंस्िंाराच्या हवधीिा वृत्तातं 
सदर पत्राने पान १ आहि ५ यावंरहदलेला होता तो आहि त्याि अंिंाच्या पहहल्या पानावर लाखो-लोिंािंा 
बौ्ध  धमािा स्वीिंार िेंल्यािाही वृत्तातं होता. ते सवण जसेच्या तसे प ढे देत आहे:— 
 
“Moving Scenes at Funeral Ceremony of Dr. Ambedkar.Bombay Friday. 
 
.........Mangala Gour and Ganesh Puja (The Free Press Journal, 8th, 12th 1956 P.I.) 
 

(२) लोिंसत्ता.—या पत्राने ८ हडसेंबर १९५६ च्या अंिंात बाबासाहेबािें शव हदल्लीहून म ंबईस 
आिले व ते द सरे हदवशी दहन िंरण्यास स्मशान भमूीवर नेले, यासंबधंी १व२ पानावंर दोन हनराळे, 
विणनात्मिं वृत्तातं प्रहस्ध  िेंले.पहहल्या पानावर तीन र्ोटोही हदले होते.“श क्रवारी द पारी डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडिंर याचं्या पार्तथव देहािी महायात्रा दादर येथील त्याचं्या पूवीच्या राजगृह या हनवासस्थानापासून 
िंाढण्यात आली. डावीिंडील छायाहित्रात डॉ. आंबेडिंर यािें शव वाहून नेिारा रिं प ष्ट्पहारानंी खच्चनू 
भरलेला हदसत आहे. तर रजवीिंडील हित्र महायाते्रत सामील झालेल्या जनसागरािे आहे.” असे त्या 
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दोन र्ोटोंिे विणन आहे. “दादर िौपाटीवर श क्रवारी सायंिंाळी डॉ. आंबेडिंराचं्या अंत्यहवहधसाठी 
जमलेल्या लक्षावधी लोिंानंी हात वर िंूनन बौ्ध  धमण स्वीिंारण्यािा हनिय जाहीर िेंला. त्या प्रसंगी 
घेतलेले छायाहित्र”. पहहला विणनात्मिं वृत्तातं येिेप्रमािे:— 
 

(1)MOVING SCENES AT FUNERAL CEREMONY OFDR. AMBEDKAR 
 

Bombay Friday 
 

The mortal remains of Dr. B. R. Ambedkar were cremated to-day at the Shivaji Park 
Hindu Crematorium, amidst touching scenes of grief, as lakhs of people paid their homage to 
the departed leader. 
 

More than half a million people witnessed the last rites which were performed 
according to Buddhist scriptures by Bhikku Bhadant Anand Kausalayan. 
 

The funeral pyre, placed on a raised platform of sand, was made entirely of 
sandalwood and was lit by Shri Yeshwantrao Ambedkar (Dr. Ambedkar’s only son) at 7 p.m. 
while many sobbed quietly. 
 

The remains were earlier taken to the crematorium in a mammoth procession the 
biggest of its kind in living memory.The procession started from “Raj Griha”, the former 
residence of Dr. Ambedkar at Hindu Colony, Dadar, at 1-30 p.m. and passed through 
Vincent Road, Poibawadi, Parel, Elphinstone Bridge, Sayami Road Gokhale Road, to Shivaji 
Park. 
 

As theprocession (a recritable sea of humanity) wended its way along the five-mile 
route, moving literally at a snail’s pace, people showered flowers on the body of Dr. 
Ambedkar which was lying on a motor van.Several organisations and individuals in the city 
paid their floral homage, prominent among whom wereShri G.D. Tapase Minister for 
Backward Classes, Government of Bombay Shri N.M. Naik-Nimbalkar, Minister for Public 
Works and Shri K.K. Shah, Vice-President of the Bombay Provincial Congress Committee. 
 

This was the first instance in the history of Bombay when thousands of women 
belonging to the poorer classes joined a funeral procession. 
 

At the crematorium hundreds of perople, who had come from the neighbouring 
districts, were waiting since early afternoon to have the last glimpse of the leader. 
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The body was placed on a table at the crematorium facing the sea so that lakhs of 
people who had assembled on the shore could have the last “darshan” of the leader. 
 

Four Buddhist Bhikkus, led by Bhadant Anand Kausalayan, chanted “mantras” in 
Pali, and the whole assembly repeated the mantras after them.The whole atmosphere was 
filled with “Buddham Sharanam Gachhami! Dhammam Sharanam Gachhami! Sangham 
Sharanam Gachhami!” 
 

TRIBUTES PAID : HOMAGE TO AMBEDKAR 
 

Addressing the gathering in Hindi, the Bhadanta Anand Kausalayan paid glowing 
tributes to the late Dr. Ambedkar.Two other Bhikkus, coming from Malaya and Ceylon also 
paid tributes to the departed leader. 
 

Shri. P.K. Atre, noted Marathi writer, speaking on the occasion, said that Dr. 
Ambedkar has suffered and struggled for the rights for the seven crores of the depressed 
classes of India.With his death had closed the last chapter of a great book, he added. 
 

At the crematorium, the Chief Secretary to the Bombay Government, placed wreath 
on the body on behalf of the Chief Minister. The body was profusely garlanded by several 
organisations at the at the funeral grounds. 
 

As the mortal remains were consigned to flames, the mourners burst into tears.The 
wife of Dr. Ambedkar, who was present at the funeral, was beside herself with grief when the 
funeral pyre was lit. 
 

“LAST POST” 
 

The city police honoured the departed leader by sounding the “last post,” an honour 
given for the first time in Bombay to a non-official person.Hundreds of policemen were posted 
at the crematorium to maintain order and the top police officers in city personally supervised 
the police arrangement.Among those who were present were Shri. S. L. Silam, Speaker of 
the Bombay Legislative Assembly, Shri. M. Harris, Shri M. V. Donde, Shri. B. C. Kamble, 
Shri B. S. (K) Kaikwad and Naushir Bharucha. 
 

Earlier in the day, one and a half lakhs of the city’s industrial workers stayed away 
from work in the biggest spontaneous demonstrations of public sorrow seen in Bombay, 
since the passing away of Mahatma Gandhi. 
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Since the early hours of the morning, thousands of industrial workers and labour 
trekked to Raj Griha where Dr. Ambedkar’s body was kept on the porch. 
 

Every approach to the Chowk in the Hindu Colony, near Raj Griha, was completely 
jamned by large crowds and repeated attempts made by the police to keep the crowds 
proved of no avail. 
 

While every suburban train, bus and tram moving to Dadar brought a fresh load of 
mourners, hundreds of others trecked long distances on foot to have one last“darshan”of the 
late Dr. Ambedkar.From early in the afternoon, every street and lane on the route to Shivaji 
Park crematorium was lined with crowds of men, women and children who braved the hot 
sun to wait in patience for the funerral procession. 
 

The arrival of the bier at the crematorium was herelded by six lighted candles which 
were carried in by Shri Yeshwantrao Ambedkar and Smt. Ambedkar.Humans extolling Lord 
Buddha were chanted by the Bhikkus as the lighted candles were placed round and image of 
Buddha, before the actual funeralceremonies commenced. 
 
Police Arrangements 
 

The police arrangements to control the vast sea of humanity at the Shivaji Park sea-
face were almost perfect and repeated attempts made by a section of the crowd to break the 
cordon failed as a result of the prompt attention given by the constables and officers on 
duty.Among top police officers present on the occasion to attend to the arrangements 
personally were Deputy Commissioner of Police,Shri Pant, Deputy Commissioner of Police, 
Shri W. K. Patil and Deputy Commissioner of Police, Shri Lobo. 
 

The entire shore opposite the Shivaji Park crematorium was so overflowing with 
crowds that many stood knee-deep in the sea despite the gathering darkness and the winter 
cold. 
 

Every ceremony was followed in rapt attention by the silent crowds surcharged with 
emotion when the conversionceremony started. 
 

Shri Atre’s 15 minute address moved the crowds to sobbing openly as the Marathi 
literature in a thundering voice enumerated the work done by the Late“Babasaheb” during his 
life-time and asked in a voice choked with emotion. “Why is it that out of this vast 
conglomeration, death has come to only such a man the like of whom will never be seen 
again by us.” 
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(The Free Press Journal, 8th December 1956, Pages 1 and 5). 
 
“A Special Journey” 
 

Bombay, Friday;A letter written by Dr. B. R. Ambedkar, accepting the invitation sent 
by the Elphinstone College to attend its centenary celebration, was the centre of attraction at 
an exhibition of rare books and manuscripts opened in the college hall this evening. 
 

The letter sent from Delhi on October 27, expressing Dr. Ambedkar’s desire to attend 
the celebrations, says : “I am so far away that I shall have to make a special journey for the 
occasion.” 
 

Dr. Ambedkar’s body was specially flown down to Bombay last night, about the same 
time that the centenary celebrations of his “alma mater began.” 
 

(The Free Press Journal, dated 8th December 1956, page 1) 
 

“OVER A LAKH EMBRACE BUDDHISM BOMBAY, FRIDAY” 
 

At least a lakh of eager, downhoasted members of the Scheduled Castes embraced 
Buddhism to-day, as the last remains of Dr. B. R. Ambedkar awaited to be consigned to the 
flamesat the Shivaji Park crematorium. 
 

It was the most spontaneous demonstration of loyalty to a leader ever witnessed in 
Bombay and probably in the country, and provided an unusual climax to the last journey of 
the Rebel against untouchability. 
 

The mass conversion was conducted by a Buddhist monk, Bhikku BhadantAnand 
Kausalayana, after a section of the vast sea of mourners had expressed a desire to be 
initiated into the faith of their leader. 
 

No accurate estimate of the number of converts was possible as the oath was taken 
on the spur of the moment and simultaneously by the entire congregation.But thousands of 
people, including large numbers of women present at the funeral, indicated by a show of 
hands their willingness to embrace Buddhism when Dadasaheb Gaikwad, President of the 
Maharashtra Pradesh Scheduled Castes Federation, asked them on the microphone if they 
desired to be admitted to Buddhism. 
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He said that Dr. Ambedkar was to have presided over the conversion ceremony on 
December 16 in Bombay, when ten lakhs of people from all over the State were to join the 
Buddhist fold.But, he added, unfortunately, Dr. Ambedkar passed away prematurely.“You 
can now fulfill his last desire before his mortal remains are consigned to flames,”Dadasaheb 
Gaikwad said and asked them to indicate their desire by a show of hands. 
 

Immediately, thousands of hands shot up and Bhikku Anand Kausalayan administered 
in Pali language “Diksha” by making the congregation recite the sacred hymns of Buddhism, 
the“Shri Sharanam” and the “Panchshila”. 
 

The neo-Buddhists were thereafter given a code of conduct in Hindi which stressed, 
among other things the following :— 
 

(1) “We swear–we shall not recognise any Hindu God or deity”, 
 

(2) “We swear–we shall not worship any Hindu God or Goddess in any manner”, 
 

(3) “We denounce the worship of any Hindu God like Rama, Krishna, Ganesh, 
Mahadev and Satyanarayana”, and 
 

(4) “Weswear–we shall not perform any Hindu ceremonies like Satyanarayan puja, 
Mangala Gaur and Ganesh Puja”.(The Free Press Journal, 8th December 1956, Page 1). 
 

(२) “डॉ. आंबेडकर यांच्या अंत्यदशपनासाठी २ लाखांचा जमाव अत्यंत णशस्तबद्ध वागिुकीमुळे 
गांभीयांत भर. 
 

मंुबई,शुक्रवार.––डॉ. आंबेडिंर यािें शव आज पहाटे ५–३० वाजता ंराजगृहातं आिण्यातं आले 
तेव्हा पासून आज द पारीं १-०० वाजेपयंत स मारे दोन लक्ष लोिंानंीं त्यािंें अंत्यदशणन घेतलें . परंत  एवढ्या 
गडबडींत एिंदाहंह िंोिािी गैरहशस्त वागिूिं झाली नाही. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंर यािंें शव हदल्लीहून हवमानानें रात्रौ दोन वाजता ंसांताकू्रझ हवमानतळावर 
आिण्यात आलें . िंाल सायंिंाळीं ४ वाजल्यापासून तेथे हजारों लोिं अंत्यदशणनासंाठी गदी िंूनन रभे 
होते. या गदीम ळें  तेथील नोिंरवगास आपली नेहमीिी िंामे िंरिेंहह म ष्ट्िंील झालें  होतें. 
 
रस्त्यावरणह दुतफा गदी 
 

हवमानतळावूनन रात्रौ २-२० वाजता ंडॉ. आंबेडिंर यािें शव दादर येथील त्यांच्या हनवासस्थानी 
नेण्यासाठीं हलहवण्यातं आले. त्या शवाबरोबर हजारो लोिं पायीं येत होते. त्यािप्रमािें मागषांततही हजारो 
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आबालवृ्ध  पेरोमकॅ्सच्या बत्त्या लावन भर थंडीत रात्रभर रभे होते. हे शव दादर येथील राजगृहातं 
आिण्यासाठीं ३ तास लागले. तेथेही हजारों लोिं अंत्यदशणनासाठीं रात्रभर ताटिंळत रभे होते. 
 

सिंाळीं १० वाजेपयंत डॉ. आंबेडिंर यािें हनिंटवती लोिं अंत्यदणशन घेऊन गेले.सिंाळपासून 
शहराच्या हनरहनराळ्या भागातूंन हजारो लोिं हमळेल त्या वाहनानें दादरला लोटत होते.१० वाजता ंदादर 
भागातं अंत्यदशणनासाठीं लक्षावधी लोिं जमा झाले होते, दादर स्टेशन (मध्य रेल्व)े ते माट ंगा रेल्वे स्टेशन 
यानंा जोडिारा मागण मािसानंीं इतिंा खच्चनू भरला होता िंीं तेथें म ंगीलाही हशरता आले नसतें.जिू िंाय 
तेथें आज मानवी महासागरि अवतरला होता असें वाटत होते.त्यािप्रमािें कहदू िंॉलनीच्या गल्ल्या व 
खोदादाद सिंण ल या भागातंही रात्री र्ार गदी झाली िंीं, त्याम ळें  िंाहंींिंाळ बस व रामच्या वहात िंीस 
अडथळा हनमाि झाला.एिंा हठिंािींगदी पागंहवण्यासाठी पोहलसानंा सौम्य लाठीहल्ला िंरावा लागला. 
 
णशस्तणप्रय जमाव 
 

एवढी जरी गदी तेथें जमली होती तरी लोिं अत्यंत हशस्तीनें अंत्यदशणनासाठीं रभे होते.बह संख्य 
लोिंानंीं दंडावर शोिंप्रदशणन अशा िंाळ्या हर्ती धारि िेंल्या होत्या.सवणजि द ःखभार असय झाल्यानें 
अक्षरशः रडत होते.या लोिंानंा अंत्यदशणन घेिें स लभ व्हावें म्हिून श.े िंा. रे्डरेशनिे हनळा गिवशे 
घातलेले शेंिंडो स्वयंसेविं मागणदशणन िंरीत होते. 
 
धार्तमक णवणध 
 

शव राजगृहातं आिण्यातं आल्यानंतर बौ्ध  हभक्षूंनीं िंाहंीं धार्तमिं हवहध पार पाडला. हा हवहध 
अत्यंत साधा होता व नतर डॉ. आंबेडिंर याचं्या शवावर पाहवत्र्य हनदशणिं अशीश भ वस्त्रें िढहवण्यातं आलीं. 
शवाजवळ असंख्य मेिबत्त्या लावण्यातं आल्या होत्या.त्याचं्या रशाशीं माईसाहेब आंबेडिंर बसून होत्या. 
रडून रडून त्यािें डोळे स जले होते. 
 

राजगृहाबाहेर ५ रू्ट रंिीच्या एिंा भव्य मंििंावरडॉ. आंबेडिंरािंा मृत देह ठेवण्यातं 
आला.त्याचं्या रशाला ब ्ध ािी एिं मूतीं होती.द पारी १ वाजेपयंत स मारें २ लक्ष लोिंानंी त्यािंें अंत्यदशणन 
घेतलें .शवासं वाहण्यातं आलेल्या हारािंा तेथे प्रिडं ढीग जमा झाला होता. 
 

अंत्यदशणनासाठीं आज प िें, सातारा, नागपूर अशा लाबंच्या हठिंािंाहूनहह हजारों लोिं आले. 
अंत्यदशणन घेण्यासाठीं अनेिंानंीं आपलीं पादत्रािें िंाढून ठेवली होती.त्यािा प्रिडं ढीग रस्त्यावर हदसत 
होता.रात्रभर जागरि झालेले व तासन तास ताटिंळत रभे असलेले हजारो वृ्ध  लोिं, डॉ. आंबेडिंरािंी 
पे्रतयात्रा राजगृहातूंन बाहेर पडतािं रस्त्याच्या िंडेला जागा हमळेल तेथें हवश्रातंीसाठीं आडव ेझाले. 
 
शहरातील हरताळ 
 

बाबासाहेबाचं्या द ःखद हनधनाहनहमत्त स मारें २ लक्ष िंामगारानंीं आज हरताळ पाळला.त्याम ळें  २५ 
िंापड हगरण्या पूिणपिें बदं होत्या.५ हगरण्या अंशतः िालंू होत्या.रेशमाच्या बह संख्य हगरण्या बंद होत्या 
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परळ व माट ंगा येथील रेल्व े विंण शॉप संपूिणतया बदं होते.सरिंारी नोिंरापंैिंी ित थण श्रेिींत असलेले 
बह संख्य नोिंर आज िंामावर गेले नाहींत. 
 

रत्तर म बईंत आज अनेिंानंींआपलीं द िंानेंस्वयंस्रू्तीनें बदं िेंलीं होतीं.बह संख्य शाळा 
िंॉलेजातंील हवद्यार्थ्यषांतनींहह हरताळातं भाग घेतला होता. पािीप रवठाहव्यिं खाती त्यािप्रमािें 
शहरातंील िंाहंीं प्रम ख इंहजहनअकरग िंारखानेहह बदं होते. लालबाग, हडलाईल रोड भागातंील 
दगडरे्िंींिे िंाहंीं त रळिं प्रिंार सोडले तर हरताळ शातंपिे पार पडला. िंोिताहह अन हित प्रिंार 
घडला नाहीं. 
 

डॉ. आंबेडिंर यानंा श्र्ध ाजंली वाहण्यासाठीं म्हिून बाँबे पोटण रस्टच्या गोदींतील स मारें २५ हजार 
िंामगारानंीं अंतयातं्रेंत भाग घेण्यासाठीं द पारी १ वाजल्यापासून िंाम बदं िेंलें  होतें. गोदींतील हदवसािीं 
अधीपाळी व रात्रीच्या दोन पाळ्यातंील िंामगार या स्वयंस्रू्तण हरताळातं सामील झाले.रद्यापंासून 
गोदींताल व्यवहार नेहमींप्रमािें स ूंनहोतील. 
 

शहरातंील हवहवध राजिंीय पक्षािें प ढारी आज माईसाहेब आंबेडिंरांिें सातं्वन िंरण्यासाठीं आलें  
होते.भारत सरिंारिे १० अहधिंारी खास हवमानानें येथें आले. म ख्यमंत्री श्री. यशवंतराव िव्हाि व हंगामी 
राज्यपाल श्री. छगला यानंीहहशोिं प्रदर्तशत िंरिारे संदेश पाठहवले. 
 
हायकोटांतील श्रद्धांजली 
 

आज म ंबई हायिंोटषांतत म ंबई राज्यािे हंगामी प्रम ख न्यायमूती श्री. एन्. एच्. सी. िंोयाजी यानंी 
डॉ. आंबेडिंर यानंा श्र्ध ाजंली अपणि िेंली.त्यािप्रमािेंऔद्योहगिं न्यायालयातं पे्रहसडेंट श्री. एम. आर. 
मेहेर यानंी श्र्ध ाजंली अपणि िेंली.” 
 

सदर पत्राच्या पहहल्या पानावर खालील बातमी िौिंटींत हदली होतीं :— 
 
“नागरू्र येथे समाधी 
 

नागपूर, ता. ७ :—गेल्या १४ ऑक्टोबरला डॉ. आंबेडिंर यानंीं ज्या हठिंािीं पत्नी व इतर 
अन यायासंह बौ्ध  धमािा स्वीिंार िेंला त्या हठिंािीं समाहध बाधंण्यािा हनिणय ब ्ध जन सहमतीनें घेतला 
आहे.सदर स्मारिंासाठीं नोिंरी िंरिारा प्रत्येंिं बौ्ध  एिं हदवसािें वतेन देिार आहे. आमदार हहरभाऊ 
आवळे म ंबईहून बाबासाहेबाचं्या अस्स्थ येथें आििार आहेत.या अस्स्थ समाधीच्या िौथऱयातं ठेवण्यातं 
येतील.नागपूर शहरातं आजहह संपूिणतया हरताळ पाळण्यातं आला.िंस्त रिदं पािंण मध्यें जमलेल्या १ लक्ष 
जनसम दायानें दोन हमहनटें स्तब्धता पाळली व बौ्ध  मंत्रािा रच्चार िेंला.” 
 

द सऱया पानावर खालील बातमी प्रहस्ध  झाली होती:— 
 

डॉ. आंबेडिंर याचं्या आिंस्स्मिं हनधनाम ळें  भारताच्या सावणजहनिं जीवनातंली एिं थोर व्यक्ती 
नाहींशी झालेली आहे असे रद्गार राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यानंीं श्रीमती आंबेडिंर यानंा पाठहवलेल्या 
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द खवट्याच्या संदेशातं िंाढले आहेत.भारताच्या घटनेिे ते हशल्पिंार होते, असेंहह राष्ट्रपतींनीं या संदेशातं 
म्हटलें  आहे.” 
 

बाबासाहेबाचं्या अंत्यहवधीिे विणन िंरिारा द सरा मजिूंर लोिंसत्ता पत्राच्या ८ हडसेंबर १९५६ 
च्या अंिंातं, पानें १ आहि २, खालीलप्रमािें प्रहस्ध  झालेला होता :— 
 

“आंबेडकरांच्या अंत्यणवधीप्रसंगीं दोन लक्ांचे धमांतर, चौर्ाटीवरील शांत व गंभीर वातावरिांत 
बौद्ध धमाचा स्वीकार केला. 
 

हिता पेटतािं लाखों डोळ्यातूंन अखंड अश्र धारा वाहंू लागल्या.म ंबई, श क्रवार.—भारतातंील सात 
िंोटी दहलत जनतेिे िैंवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंर याचं्या पार्तथव देहाला साक्षी ठवनू आज 
सायंिंाळींदादरच्या िौपाटीवर अत्यंत शातं व गंभीर वातावरिातं स मारें २ लक्ष लोिंानंीं ब ्ध  धमािा 
स्वीिंार िेंला व त्यानंतर ब ्ध  हभक्षूंच्या मागणदशणनाखालीं िदंनाच्या हितेवर बाबाचं्या देहाला अस्ग्न देण्यातं 
आला तेव्हा तेथें जमलेल्या पािं लक्ष लोिंानंा शोिंावेग सहन न होऊन ते ह ंदिें देऊं लागले. 
 

डॉ. बाबासाहेबािंी म ंबई ही िंमणभहूम असल्याम ळें  त्याचं्या अंत्ययाते्रसाठी लाखों लोिं कहदू 
िंॉलनींतील ‘राजगृह’ या त्याचं्या पूवींच्या हनवासस्थानाजवळ जमले होते.द पारीं ३ वाजता ंअंत्ययाते्रला 
प्रारंभ होिार असल्यािें जाहीर झालें  होतें.परंत  आज सिंाळीं एिं पत्रिं िंाढून पहरहनवाि महायात्रा 
द पारीं२ वाजता ंहनघेल व ती खोदादाद सिंण ल, परळ राम नािंा, एलहर्न्स्टन हिज, गोखले रोड व रानडे 
रोड या मागानी हशवाजी पािंण जवळील िौपाटीवर जाईल असे जाहीर िंरण्यातं आले.तथाहप द पारीं १-३० 
वाजतािं महायाते्रला प्रारंभ झाला.प्रारंभापासून स मारें दोन लक्ष लोिं अंत्ययात्रेंत सामील झाले होते. 
हजारो पोलीस, शेंिंडो पोलीस अहधिंारी व समता सैहनिं दलािे शेंिंडो स्वयंसेविं यानंीं साखंळ्या 
िंूनन हमरवि िंींिा बदंोबस्त र्ारि रत्िृंष्ट ठेवला होता. 
 
लक्ावणध लोकांनीं घेतलेले दशपन 
 

एिंा शृगंारलेल्या रिंवर प ष्ट्पहाराखंाली झािंंलेला बाबासाहेबािंा पार्तथव देह ठेवण्यातं आला 
होता. त्या मागें भगवान ब ्ध ािी मूतीहह ठेवण्यातं आली होती.त्या शजेारीि त्याचं्या पत्नी माईसाहेब, प त्र 
श्री. यशवतंराव व प तिे श्री. म िं ं दराव बसले होते.हमरवि िंीिी लाबंी स मारें दीड ते दोन मलै तरी असावी. 
हिंमान दहा लाख लोिंानंीं भारताच्या या बडंखोर स प त्रािे अंहतम दशणन घेण्यासाठी महायाते्रच्या मागावर 
द तर्ा गदी िेंली होती.एवढी मोठी प्रिंड गदी! पि बेहशस्त वतणनािा एिंहह प्रिंार िं ठेंहह घडला नाहीं. 
 

वाटेंत अनेिं हठिंािीं डॉक्टरसाहेबाचं्या शवावर प ष्ट्पवृहष्ट झाली.हजारों प ष्ट्पहार त्यानंा समपणि 
िंरण्यातं आले.हवशे्  म्हिजे हार घेऊन येिाऱया प्रत्येिं स्त्री-प रु्ाला मोटारीपयंत वाट िंूनन हदली जात 
होती.परळ नाक्यापासून हमरविूिं एलहर्न्स्टन रोडिंडे हनघाली तेव्हा ं हजिंडे हतिंडे मािसाहंशवाय 
द सरें िंाहंींि हदसत नव्हतें. 
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मंत्री सामील झाले 
 

हमरविूिं सयानी रोड व गोखले रोड याचं्या नाक्यावर आली तेव्हा ं स्थाहनिं स्वराज्य व 
मागासलेल्या वगाच्या खात्यािे मंत्री श्री. ग. दे. तपासे, सौ. तपासे, बाधंिंाम मंत्री श्री. नाईिं-कनबाळिंर, 
रपमंत्री श्री. भ. दा. देशम खव म ंबई सरिंारिे म ख्य हिटिीस श्री. एम. डी. भन्साळी हमरवि िंीत सामील 
झाले. श्री. तपासे व श्री. नाईिं-कनबाळिंर यानंी स्वतः डॉक्टरसाहेबाचं्या शवावर प ष्ट्पहार घातले.आहि 
याते्रत सामील झाले.श्री. बा. ि.ं िंाबंळे. आर. डी. भाडंारे, श्री. भाऊराव गायिंवाड, श्री. वडवळिंर, श्री. 
जाधव, श्री. िेंळशीिंर, वइतर शेंिंडों श.े िंा. रे्डरेशनिे (िंायणिंते) व प्रा. टोपे, श्री. दोंदे, श्री. नौशरे 
भूनिा, श्री. मध  दंडवते, श्री. अ. स. हभडे, श्री. हॅरीस, श्री. मध िंर महाजन वगैरे सवण पक्षीय नेते सामील 
झाले होते. 
 
चौर्ाटीवरील अरू्वप जनसंमदप 
 

बरोबर ५-१५ वाजता ं महायात्रा दादरच्या िौपाटीवर आली. डॉ. बाबासाहेबाचं्या शवाला अस्ग्न 
देण्यासाठी भागेश्वर स्मशानभमूींति सम द्राच्या बाजूच्या कभतीलगत एिं वाळंूिा प्रिडं िौथरा तयार 
िंरण्यातं आला होता.स्मशानभमूींत र्क्त हस्त्रयानंा व म लानंा प्रवेश देण्यात आला होता.स मारे ५०,००० 
महहला तरी त्या आवारातं असाव्यात.मोटारींतून ‘बाबा’ं िें शव खालीं घेण्यातं आल्यावर मेिबत्त्यािंीं तबिें 
घेतलेले ४ बौ्ध  हभक्षू प ढें  व त्यामागोमाग डॉक्टरािें हनिंट आप्त व त्यामागें डॉक्टरािंें शव दादरच्या 
िौपाटीवर स्मशानभमूीनजीिं आिण्यातं आलें .द सऱया एिंा लािंडी मेजावर बसून श्रीमती माईसाहेब 
आंबेडिंर यानीं हातातं भगवान ब ्ध ािी मूती घेऊन हभक्षूंनीं साहगतल्याप्रमािें प्राथणना म्हटली व त्यानंतर 
डॉक्टरािंें शव सवषांतना हदसेल अशाप्रिंारेंद सऱया एिंा रंि व्यासपीठावर ठेवण्यातं आलें . 
 

म ंबई सरिंारतरे् तेथेहह डॉक्टराचं्या शवाला प ष्ट्पहार अपणि िंरण्यात आला.स्मशानभमूीवर 
हवधानसभेिे सभापहत श्री. स. ल. हसलम, श्री. अ. ह. गदे्र, प ण्यािे राजाभाऊभोळे, श्री. िृंष्ट्िराव गागं डे, 
डॉ. बाबासाहेबाचं्या शवाबरोबर हदल्लीहून आलेले श्री. मोहनलाल शास्त्री, िंॉमे्रड हमरजिंर, श्री. बापूराव 
जगताप, श्री. नाना पटील, रा. ब. सी. िें. बोले, श्री. डी.जी. दळवी, प्रा. व्ही. जी. राव व म ंबईतील व 
बाहेरगावंिी अनेिं प्रम ख मंडळी रपस्स्थत होती. 
 
तेंकरुि दृश्य! 
 

डॉक्टरािंें शव व्यासपीठावर ठेवल्यानंतर त्यािें डोक्याजवळ त्यािें प त्र यशवंतराव मध्यें हातंातं 
ब ्ध ािी प्रहतमा घेऊन श्रीमती माईसाहेब व प तिे श्री. म िं ं दराव हातातं जळत्या मेिबत्त्याचं्या थाळ्या घेऊन 
रभे राहहले व ब ्ध  हभक्षूंनीं धार्तमिं हवधीस प्रारंभ िेंला. तें िंरुि दृश्य पाहातानंा अनेिंाचं्या डोळ्यातूंन अश्रू 
वाहत होते.बौ्ध  धमािी दीक्षा घेतलेले डॉ. आंबेडिंर यािंा दजा हभक्ष किंवा पहरव्राजिं असा नसून 
रपासिंअसा असल्यानें. त्याप्रमािें हा हवहध हभक्ष ू आनंद िंौसल्यायन याचं्या मागणदशणनाखालीं स ून 
झाला.त्यानंीं ब ्ध ािा संदेश साहंगतल्यावर व डॉक्टरसाहेबानंा श्र्ध ाजंली अपणि िेंल्यावर हभक्ष ू धम्मानंद 
(भारत), हभ्ू एन्. पत्रािंारा (हसलोन) व हभिूं िें. धमानंद (हसलोन)यांनींकह डॉ. बाबासाहेबानंा 
आदराजंली अपणि िेंली.या ब ्ध  हभ्ंूनीं ‘नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मो संब धस्स’ ही प्राथणना, ब ्ंध  सरिं 
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गस्साहम,धम्मं सरिं गस्साहम व संघं सरिं गस्साहम हे मंत्र व पिंशील (वतणनािे हनयम) असा हवहध 
साहंगतला व जमावाने अत्यंत गंभीर वातावरिातं त्यािंा प नरुच्चार िेंला. 
 

यानंतर हभ्ू आनंद यानंीं श्री. भाऊराव गायिंवाड यानंा दोन शब्द बोलण्यािी आज्ञा िेंल्यावर 
श्री. गायिंवाड यानंीं येत्या १६तारखेस म ंबईस लाखो लोिंानंा ब ्ध  धमािी दीक्षा देण्यासाठी १४ तारखेस 
बाबासाहेब येथें येिार होते यािी आठवि िंूनन हदली व त्यानंतर पार्तथव देहासमोर लाखो अस्पशृ्य 
धमषांततर िंरण्यािा हनिय िंरीत आहेत, असे साहंगतलें .यानंतर तो हवहध आता ं आजि बाबाचं्या नश्वर 
देहाला साक्षी ठेवनू आपि पार पाडंू या. आपि तयार आहातं ना? असें त्यानीं हविारतािं लाखो हात वर 
झाले, त्यानंतर हभ्ू आनंद यानंा त्यानंीं धमषांततर दीक्षाहवहध पार पाडण्यािी हवनंती िेंली. 
 

यानंतर सवण हभ्ंूनीं ध्वहनके्षपिंावूनन ‘नमो भगवतो’ ही प्राथणना, तीन सरि व पिंशील यािंा 
जमावािंडून संध्यासमयींच्या त्या प्रशातं वातावरिातं रच्चार िंूनन घेतला तेव्हा ंअहधिंि गाभंीयण हनमाि 
झाले.पिंशीलमध्यें असत्य बोलिार नाहीं, परस्त्रीगमन िंरिार नाहीं, दाून, तंबाखू वगैरे अंमली पदाथािे 
सेवन िंरिार नाहीं, ब ्ध ाला हवष्ट्िूिा अवतार मानिार नाही, कहदू देवतािंी पूजा िंरिार नाहीं, िाम्हिानंा 
दान देिार नाहीं, इत्यादी हनयम आहेत.यानंतर श्रीमती माईसाहेब व श्री. यशवंतराव-म िं ं दराव यानंीं 
अध्यणदान िेंले. 
 
आचायप अते्र यांचें भािि 
 

यानंतर हभ्ू आनंद यानीं आिायण प्र. िें. अते्र यानंा भा्ि िंरण्यािी आज्ञा िेंली.आिायण अते्र 
याचं्या भा्िािे वेळीं लाखो लोिंाचं्या हृदयािा बाधं र् टला व ते मोठमोयानें ह ंदिें देऊं लागले.िंाहंीं 
पोलीस व एिं दोन पोलीस अहधिंारीहह आपला शोिंावगे आवूंनशिंले नाहींत. आिायण अते्र म्हिाले, 
“मराठी पत्रिंार व लेखिं याचं्या वतींने भारतातंील एिंा महान् हवभतूीला श्र्ध ाजंली अपणि िंरण्यासाठीं 
मी रभा आहे. या महान नेत्याचं्या मृत्यनूें मृत्यिूीि िंींव वाटू लागली आहे. मरिानेंि आज आपलें  हंसंू 
िंूंनन घेतलें  आहे. मृत्यलूा िंाय द सरी मािसें हदसलीं नाहींत? मग त्यानें इहतहास हनमाि िंरिाऱया या 
नरप गंवावर, एिंा महान जीवनाच्या या ्ंथावर, इहतहासाच्या एिंा पवावरि िंा ं झडप घातली? 
महाप रु्ािंें जीवन पाहंू नये असें म्हितात. पि त्यािें मरि पाहण्यािें भाग्य आपल्याला लाभलें . 
आिंाशातंील देवानंाहह हेवा वाटावा असें भाग्य त्यानंा लाभलें . भारताला महाप रु्ािी वाि िंधीं पडली 
नाहीं. परंत  असा य गप रु् शतिंाशतिंातं तरीहोिार नाहीं. झंझावाताला मागें सारिारा, महासागराच्या 
लाटासंारखाअवखळ स्वभाव त्यािंा होता. जन्मभर त्यानीं बडं िेंलें . आंबेडिंर म्हिजे बडं, असा बडंखोर, 
शूरवीर, बहाद्दर प रु् आज मृत्यचू्या हिरहनदे्रच्या माडंीवर िंायमिा हवसावा घेत आहे. त्यािें विणन 
िंरण्यास शब्द नाहींत. 
 
बंडमय जीवन 
 

अशी एिंगोष्ट नाही िंीं ज्याहवरु्ध  ‘बाबा’नींबडं प िंारलें  नाहीं.अन्याय, ज लूम,जबरदस्ती, 
हव्मता जेथें हदसली तेथें या वीरानें आपली गदा रगारली.ब ्ध  धमण स्वीिंाूनन कहदू धमावर सूड घ्यावा 
अशी त्यािंी इच्छा नव्हती.त्याचं्या इच्छेप्रमािें लौिंसभेनें कहदू िंोड हबल मंजूर िेंलें  असतें तर त्यानंीं 
धमषांततर िेंलेंि नसतें.कहदू धमण स धारण्यासाठींि त्यानंीं हा क्राहंतिंारिं हनिणय घेतला.सूड घेण्यासाठीं नव्हे. 
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महात्मा गांधींना वाचणवले 
 

बाबासाहेब अंतःिंरिािे िंसे मृद  होते यािें विणन िंरतानंा आिायं अते्र म्हिाले, “महात्मा गाधंीना 
वािंहवण्यासाठींआपल्या लाखो अस्पशृ बाधंवािें िंायमिे न िंसान िंूननहह, त्यानंीं प िें िंरारावर सही 
िेंली.ते िंच्च्या ग ूनिे िेले नव्हते.ब ्ध , िंबीर व र् ले हे त्यािें ग रु होते.अस्पशृ्यता जाळा, जातीभेद 
जाळा, मन स्मृहत जाळा असें म्हििारा हा प रु् स्वतंत्र भारताच्या घटनेिा हशल्पिंार बनला.त्यानंा आम्ही 
छळलं–सरिंारनं छळलं–अशा वळेीं िं ठं जाव.ंत्यानंीं.शवेटीं भगवान् ब ्ध ाला ते शरि गेले व त्यानें त्यानंा 
िंायमिा आश्रय हदला.(या वळेीं सारा जनसम दाय ओक्साबोक्सी रडंू लागला).७ िंोटी लोिंाचं्या 
र्ध ारासाठींि त्यानंीं ब ्ध ाला िंवटाळलें . 
 

अशा पहरस्स्थतींत मी कहदू म्हिून जन्मलों तरी मरताना कहदू म्हिून मरिार नाहीं; असे जे 
बोलले.ते बोलले ते िंाय रागाऊन बोलले? कहदू धमािे तेि खरे र्ध ारिंते होते, हें प ढें िंळून येईल.बाबा 
अत्यंत आिीबािीच्या वेळीं आम्हालंा सोडून गेले.संय क्त महाराष्ट्रािा पाळिा त्यानीं हलहवला.म ंबई 
परमेश्वरानें महाराष्ट्राला हदली ती िं िाच्या बापाला महाराष्ट्रापासून हहरावनू घेता ं येिार नाहीं.असे ते 
म्हिाले.आता ं म ंबईिा लढा आम्ही िं िाच्या नेतृत्वाखाली लढावयािा? शोिं िंरिें त्यानंा आवडिार 
नाहीं.आज त्यािंा प्राि त्याचं्या िं डींतून बाहेर पडून सात िंोटी अस्पृश्याचं्या शरीरातं हशरला आहे.त्यािंें 
िहरत्र, हनभणयपिा व द सरे ग ि अंगीं बािवनू, आपि त्यािें िंायण प रें िेंलें  पाहहजे.” 
 
र्ोणलसांची मानवंदना 
 

यानंतर िदंनाच्या हितेवर िढहवलेल्या डॉ. बाबासाहेबाचं्या शवाला सशस्त्र पोलीस दलानें हत्रसर 
बदं िंीिे बार िंाढून मानवंदना हदली व हबग लाच्या गंभीर स्वरातं त्याचं्या देहाला श्री.यशवंतराव याचं्या 
हस्तें संध्यािंाळी ७-१५ वाजता ंअस्ग्न देण्यातं आला.अ. भा. नभोवािींनें या अंत्यसंस्िंारािें धावतें विणन 
ध्वहनके्षहपत िेंलें  व ती िंामहगरी श्री. प .ल. देशपाडें पार पाडीत होते.डॉक्टराचं्या शवाला अस्ग्न देतािं 
त्यािें आप्त व स्विंीय यानंा संयम आवरता ंआला नाहीं.ते कितेिंडे धावंले.ओक्साबोक्सी रडंू लागलें  व 
त्यानंींप नः एिंवार ‘बाबा’ं िें शवेटिें दशणन घेतलें . हितेवर िंापूर व तूप घालण्यातं आल्याम ळें  ज्वाला 
रर्ाळल्या व बाबासाहेबािंा पार्तथव देह िंायमिा अनंतांत हवलीन झाला. 
 

गदीत िेंगरल्याम ळें  अनेिंानंा मूच्छा आली तर अनेिं म लें  हरवली. 
 

शहनवार, ८ हडसेंबर १९५६ च्या नवशस्क्त पत्राच्या पहहल्यापानावर दोन छायाहित्रें प्रहस्ध  िेंलीं 
होतीं. पहहल्या छायाहित्रािें “श क्रवारीं सिंाळीं राजगृहापाशीं पूज्य बाबासाहेबाचं्या अंत्यदशणनासाठीं 
रसळलेल्या जनसागरािें एिं दृश्य” असें विणन िेंलेलें  होतें.द सऱयािें “राजगृह या िैं.बाबासाहेबाचं्या 
हनवासस्थानीं त्यािंा पार्तथव देह अंत्यदशणनासाठी ठेवला होता आहि दशणन घेण्यासाठी रात्रीपासून 
‘राजगृहा’पाशीं प्रिडं लाबंीच्या रागंा लागल्या होत्या.”असें विणन िेंलेलें  होतें. 
 

हदल्लीहून बाबासाहेबािंें शव म ंबईत आिलें  व त्यानंतर त्याचं्या अंत्यदशणनासाठीं म ंबईतील आहि 
म ंबई बाहेरील लोिंािें थवचे्या थवे द ःहखत अंतःिंरिानें राजगृहािंडे एिंसारखे येत होते,याबद्दलिें विणन 
नवशक्तीनें पहहल्या व सहाव्या पानावर हदलेलें  होतें. पहहल्या पानावरिा िंाहंीं भाग मी खालीं देत आहे:— 
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अंत्यदशपनाला ‘राजगृहा’ कडे अभूतरू्वप रीघ 
र्ार्तथव देहाला अक्रशः अश्रूंचें स्नान 
 

मंुबई, शुक्रवार.—शहरातंील लक्षावहध शोिंािं ल नागहरिंानंीं आज सिंाळीं डॉ. आंबेडिंरांिे 
अंत्यदशणन घेतलें . त्याचं्या दशणनासाठीं लागलेलीं रीघ आहि हजारों अस्पशृ्याचं्या डोळ्यातंले अश्रूं हें दृश्य 
अभतूपूवण व िंोिािेहह मन हेलाविारें असें होतें. 
 

डॉ. आंबेडिंरािंा पार्तथव देह घेऊन येिारे हवमान ग रुवार-श क्रवारच्या मध्य रात्रीनंतर १ वाजता ं
येथें येऊन पोंिलें . हवमानतळावूनन त्यािें पार्तथव देह दादर कहदू िंॉलनीतील राजगृह या त्याचं्या 
हनवासस्थानीं आिण्यातं आला यावेळी लाखो लोिं व्यहथत अंतःिंरिानें या झ ंजार नेत्यािें त्याच्या घरी 
अखेरिें दशणन घेऊन जात होतें. 
 
अंत्यदशपन 
 

राजगृहाच्या पोिणमध्ये र् ले व प ष्ट्पहार घातलेला त्यािंा पार्तथव देह अंत्यदशणनासाठी ठेवलेला 
होता. ज्या बौ्ध  धमािा त्यानंीं अगदी अलीिंडेि अंहगिंार िेंला होता, त्या धमािे प्रिेते भगवान गौतम 
ब ्ध  यािंी प्रहतमा त्याचं्या हशरोभागीं होती. 
 

सारी म ंबई शोिंसागरातं ब डाल्यािें आजच्यासारखे दृश्य िेंवळ महात्माजींच्या हनवािप्रसंगीि 
हदसलें  होतें. 
 

बाबासाहेबािें अंत्यदशणन घेण्यासाठी पहाटेंपासूनि लोिंािंी राजगृहािंडे रीघ लागली होती. 
राजगृहाबरोबर तर, सवणत्र जनसागरि पसरलेला होता. प्रत्येिं जि हनःशब्द होता व हवनम्रतेने 
बाबासाहेबािंें अंत्यदशणन घेऊन प ढे सरिंत होता,......”. 
 

बाबासाहेबाचं्या अंत्य संस्िंारासंबंधी नवशस्क्तने पहहल्या पानावर जो मजिूंर हदलेला होता तो 
येिेप्रमािे :– 
 
“आंबेडकरांच्या णचतेला साक् ठेवनू हजारोंचें धमांतर....... 
दादर चौर्ाटीवर १२ लाखांचा समुदाय, बौद्ध र्द्धतीनें अंत्यसंस्कार. 
 
मंुबई, शुक्रवार.–आंबेडकरांच्या हजारों अनुयायांनीं आज संध्याकाळीं दादर चौर्ाटीवर त्यांच्यार्ार्तथव 
देहाला साक् ठेवनू बौद्ध धमाचा स्वीकार केला व नंतरच बाबासाहेबांच्या देहाला बौद्ध र्द्धतीनें 
अंत्यसंस्कार करण्यांत आला. 
 

अंत्यसंस्िंारासाठी हदल्लीहून म द्दाम आलेले बौ्ध  हभक्ष ू आनंद िंौसल्यायन यानंींि या सगळ्या 
लोिंानंा साम दाहयिं रीतीने बौ्ध  धमािी दीक्षा हदली. 
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या प्रसंगी भा्ि िंरतानंा बौ्ध  हभक्ष ूआनंद िंौसल्यायन म्हिाले, “बाबासाहेब आंबेडिंर यानंी 
आपले अहलिंडील आय ष्ट्य बौ्ध  धमाच्या प्रिारास वाहून घेतले होते.” 
 

नंतर प ढील दीक्षा या प्रसंगी देण्यातं आल्या. त्याचं्या इतर अन यायानंीहह कहदू धमण सोडून बौ्ध  
धमािा स्वीिंार िेंला, या प्रसंगी त्यानंी बौ्ध  धमािा स्वीिंार िेंलेल्यानंा बौ्ध  धमािे पिंशीलही सागंण्यात 
आले. 
 

बौ्ध  धमण स्वीिंारलेल्यानंी आता कहदू धमण सोडला आहे, असा या पिंशीलेिा थोडक्यात अथण आहे. 
 
या रु्ढची त्यांची णनष्ठा 
 

याप ढे आपि एिं देव मानला पाहहजे. तो म्हिजे ब ्ध . आपि सत्य नारायिािी पूजा िंरिार 
नाहीं, इत्यादी शपथा प्रहतज्ञापूवणिं िंरण्यातं आल्यावर तेथें हजर असलेल्या हहरजनानंा हात वर िंरण्यास 
सागंण्यात आलें  व त्यानंी तसें िेंल्यावर ते बौ्ध  धमीय झाल्यािें जाहीर िंरण्यात आलें . 
 

अंतीम याते्रस स मारे २ लाख लोिं हजर होते. द पारी १-३० वाजता दादर कहदू िंॉलनी येथील 
त्यािें हनवासस्थान राजगृह येथून त्यािंी स्मशानयात्रा हनघाली. त्यािंा जड देह मोटार गाडींत ठेवण्यातं 
आला होता. हमरवि िंीच्या अ्भागी आिायण अते्र, मा. वा. दोंदे, बा. ि.ं िंाबंळे, आर. डी. भडंारे, साथी 
हॅहरस, नौशरे भूनिा, आहद मंडळी होती. 
 

तसेि नगरहपते व आमदारहह या यात्रेंत होते. यात्रा दादर, कहदू िंॉलनी, परळ, एस्ल्र्न्स्टन हिज, 
सयानी रोड, गोखले रोड या मागाने हशवाजी पािंण च्या स्मशान भमूींत संध्यािंाळी ६–३० वाजताच्या 
स मारास पोंिली, रस्त्याच्या दोनहह बाजंूस व घरातं असंख्य नागहरिं ही महायात्रा पहात स्तब्ध रभे होते. 
 
लक्ावधी डोळे अश्रूंनीं डबडबले, णमरविुकीला अलोट गदी 
 

हठिंहठिंािीं वाटेंत शवास असंख्य प ष्ट्पहार घालण्यातं आलें . सयानी रोडवरील एिंा घराच्या 
गलॅरीतून एिंा तरुिींने अंत्ययाते्रिे छायाहित्रहह घेतलें .वाटेत गोखले रोडवर म ंबईिे स्थाहनिं स्वराज्य 
मंत्री श्री. तपासे व बाधंिंाम मंत्री कनबाळिंर यानंी शवास प ष्ट्पहार अपूणन श्र्ध ाजंली वाहहली.याि हठिंािी 
म ंबई सरिंारतरे् म ख्य हिटिीस श्री. एम. डी.भन्साली यानंी शवास प ष्ट्पहारं घातला-स्मशान याते्रला 
एवढी अलोट गदी लोटली होती िंीं, द पारीं परळ भागातं म ंगीला पाऊल ठेवण्याला अक्षरशः जागा 
नव्हती.हगरण्यानंा हरताळ असल्याम ळे संबधं हगरिगाव जवळजवळ त्या हठिंािी लोटला होता, असे 
म्हटल्यास िूिं होिार नाहीं.बस व मोटार यािंी वहात िं स मारे तीन तास या भागातं स्थहगति होती.नंतर 
म ंबई प्रदेश िंाँ्ेस, संय क्त महाराष्ट्र सहमती, कहद राज्य, प्र . सो. पक्ष व िंम्य हनस्ट पक्ष आहद 
अनेिंसंस्थातंरे् त्याचं्या शवास प ष्ट्पहार अपणि िंरण्यातं आलें . 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

सलामी 
 

नंतर हशवाजी पािंण वरील स्मशान भमूींत सभापहत श्री. हसलम यानीही शवास प ष्ट्पहार अपणि 
िेंला.आंबेडिंराचं्या सन्मानाथण पोलीस पथिंानें याि हठिंािी त्यानंा सलामी हदली.स्मशानातंहह हजारो 
नागहरिं रपस्स्थत होते.िदंनािी हिता रिण्यातं आली होती. 
 
श्रद्धांजली 
 

आिायण अते्र त्यानंा श्र्ध ाजंली वाहतानंा म्हिाले, हहरजनावंरील अन्यायासाठी ते सबधं आय ष्ट्यभर 
झगडले.तसेंि ते संय क्त महाराष्ट्रवाहदहह होते व त्यानंीं म ंबई महाराष्ट्रािी असल्यािे लोिंसभेंत ठासून 
साहंगतले.त्यािें कहद िंोड कहदू धमाला लागूं झाले असते तर त्यानंी हहरजनानंा ं बौ्ध  धमण स्वीिंारण्यास 
साहंगतलेहह नसते.तत्पूवी श्री. भाऊसाहेब गायिंवाड यािंें त्यानंा श्र्ध ाजंली अपणि िंरिारें भा्ि 
झालें .त्यानंी आपल्या भा्िातं डॉ. बाबासाहेब यािें हस्तेंयेत्या १६ तारखेला होिारे बौ्ध  धमषांततर ज्यािंी 
इच्छा असेल त्यानंा आजि हात वर िंूनन सागंण्यास साहंगतले व त्याप्रमािे अनेिं महीला व प रु् यानंी 
हात वर िंूनन बौ्ध  धमण स्वीिंारल्यािें जाहीर िेंलें .नंतर त्याचं्या शवास त्यािें हिरंजीव श्री. यशवतंराव 
यािें हस्ते७-३० वाजता ंअस्ग्न देण्यात आला.नंतर सवण लोिं मोया द ःखी अंतःिंरिाने घरी परतलें . 
 
बौद्ध धमानुसार मंत्र 
 

अंत्यसंस्िंारािे मंत्र बौ्ध  धमाप्रमािें म्हटले गेले आहि डॉ. आंबेडिंराचं्या इच्छेप्रमािे त्यानंा कहदू 
प्ध तीप्रमािे अस्ग्नसंस्िंार हदला गेला.” 
 

पहहल्या पानावरील मजिं राखाली “प्रजा समाजवादी पक्षािे,हिटिीस र्रीद अनसारी यानंीं 
आंबेडिंराचं्या हनधनाबद्दल द खवटा व्यक्त िंरिारा संदेश म ंबईतून श क्रवारी प्रहस्ध  िेंला आहे”अशी 
बातमी प्रहस्ध  िेंली होती. शवेटच्या स्तंभात द सरी बातमी िौिंटींत प्रहस्ध  िेंली होती ती अशी:— 
 

“तें हृदयस्र्शीदृश्य 
 

(आमच्या प्रहतहनधीिंडून) 
 

मंुबई, शुक्रवार.—डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंर याचं्या अस्ग्नसंस्िंार प्रसंगी ज्यानंा ब ्ध  धमण 
स्वीिंारावयािा असेल त्यानंी हात जोडाव ेव मंत्र म्हिाव ेअसे सागंण्यात आलें  होते. त्यावळेीं तेथें हजर 
असलेले आिायण अते्र हेहह त्या हवधीत हात जोडून मंत्र म्हित असलेले हदसत होते.” 
 

पहहल्या स्तंभात खालील दोन मजिूंर प्रहस्ध  झाले होते. पहहला मजिूंर िौिंटींत होता. तो 
असा:— 
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“आंबेडकरांचे अखेरचे र्त्र 
 

मंुबई, शुक्रवार.—एस्ल्र्न्स्टन िंॉलेजच्या शताब्दीच्या रत्सवातं आज त्या िंॉलेजातं द र्तमळ 
प स्तिें व हस्तहलहखते यािें एिं प्रदशणन माडंण्यातं आले होतें.त्यातंील एिंा पत्रािंडे पे्रक्षिंािें लक्ष हवशे्  
वधेले जात होते.हें पत्र डॉ. आंबेडिंरािंें असून िंदाहित त्याचं्या हातिें हें अखेरिें पत्र असू 
शिेंल.शताब्दीच्या रत्सवािे आमंत्रि बाबासाहेबानंा गेलें  होते.त्या वरींल त्याचं्या रत्तरािें हे पत्र 
आहे.म द्दाम इतक्या लाबं येिें मला शक्य होिार नाहीं, असे आंबेडिंरानंी या पत्रातं िंळहवले होते.” 
 

द सरा मजिूंर येिेप्रमािे :— 
 

“मंुबई हायकोटाची श्रद्धांजली 
 

मंुबई, शुक्रवार.—डॉ. आंबेडिंरािंें जीवन ध्येयवादी होतें आहि अखेरपयंत ज ल माखाली 
िेंगरलेल्याचं्या र्ध ारासाठी त्यानंी ते खिण िेंलें , असे रद्गार म ंबई हायिंोटािे हंगामी सर न्यायाधीश श्री. 
िंोयाजी यानंी िंाढले. 
 

म ंबई हायिंोटात डॉ. आंबेडिंर याचं्या स्मृतीस आज ॲडव्होिेंट-जनरल श्री. अमीन, सरिंारी 
विंील श्री. िोिंसी वगैरे लोिंानींहह सर न्यायाहधशानंी व्यक्त िेंलेल्या भावनेशी आपि सहभागी असल्यािे 
साहंगतले.” 
 

प ण्याच्या प्रभात पत्राने हदनािंं ९ हडसेंबर १९५६ च्या अंिंात पहहल्या पानावर “सहा लाख 
नागहरिंानंी घेतलेले अंत्यदशणन हजारो हहरजनानंी दीक्षा घेतली–मरिानेंि आपले हंसें िंूनन घेतले.” 
असे मथळे देऊन अंत्यहवधीिा वृतं्तातं प्रहस्ध  िेंलेला होता. 
 

हदनािंं ६ ते ९ म ंबईत बाहेूनन दोन तीन लाख लोिं बाबासाहेबाचं्या शवेटच्या दशणनाला आलेले 
होते.त्याचं्या जेवण्यािी सोय बाबासाहेबाचं्या अन यायानंी नायगावं, परळ, भायखळा, लालबाग, वरळी, 
हडलाईल रोड, िं लाबा, बादं्रा, खार, िं ला, वगैरे हठिंािी िेंली.लाखो लोिं तीन हदवस िहा अगर पािी 
हपऊन म ंबईत राहहले होते.ते राजगृहाच्या आसपासच्या रू्टपाथवर आहि रुईया िंॉलेजच्या शजेारच्या 
हवस्तीिण पटागंिावर झोपले होते.लाखो लोिं बाबासाहेबािंें दहन झालें  त्याच्या समोरील वाळंूच्या हवस्तीिण 
जागेंत झोपले.त्यानंा बाबासाहेबािें दशणन घेता आले नाहीं असे म ंबईतील आहि बाहेूनन आलेले लाखो 
लोिं बाबासाहेबाचं्या खोलीत व पोिणमध्ये ठेवलेले होते त्या जागािंें दशणन घेत होते. 
 

हदल्ली, औरंगाबाद वगैरे लाबंनू आलेल्या लोिंानंी आपले सामान माझ्या घरात आिून ठेवले.ते 
द ःखाने इतिें ि र झाले होते िंी, त्यानंा आपले सामान िंोठे आहे.यािी श ्ध ही राहहली 
नव्हती.औरंगाबादिे हप्रस्न्सपॉल श्री. हिटिीस हे आपले सामान माझ्या घरी आहे िंा ंहे हविारावयास आले, 
आहि त्यानंी सामान शोधून नेले.अशीि स्स्थती बह तेिंािंी झाली.या ४०–५० पाह ण्यानंा िहा 
देण्यापलीिंडे आम्हाला िंाही िंरता आले नाही.यशवतंराव व शिंंर मामा याचं्या िं ट ंबातील सवण मंडळी 
आमच्यािंडे दोन हदवस राहहली.लहान म लानंा पाव िहा व क्वहित भात हपठले हदले.पूिण स्वयंपािं िंूनन 
लहान थोर मंडळींना जेवि देण्याच्या मनःस्स्थतीत आम्ही िंोिीहह नव्हतो.आम्हालंा तीन हदवस भिं, 
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तहान व झोप यािंा हवसर पडलेला होता.शिंंरानंद शास्त्री, नानिंिंद, वराळे व त्यािंी पत्नी वगैरे लोिं 
बाबासाहेबाचं्या आठविी िंाढून एिंसारखे रडत होते.आमच्या द ःखी वातावरिािी हतव्रता ७–८ हदवसानंी 
िंमी होऊ लागली. 
 

रहववार, हदनािंं ९ ला सिंाळी ८ वाजता दादर िौपाटीवरच्या हवस्तीिण वाळूच्या पटागंिातं जाहीर 
शोिंसभा झाली.अध्यक्ष भदंत आनंद िंौसलायन हे होते.िंाही वक्ते आहि श्रीमती सख बाई मोहहते यानंी 
सभेत बोलताना असे म दे्द रपस्स्थत िेंले िंी, बाबानंा एिंाएिंी मृत्य ूआला तो िंसा? व त्याला जबाबदार 
िंोि? त्यािें हे म दे्द ऐिंन पे्रक्षिंातं हवलक्षि खळबळ रत्पन्न झाली.त्यािंी मने खेद, संताप, आियण, संशय 
आहि तिंण -हवतिंण  यानंी भारावनू गेली. या म द्यावंर सभेत प ढे िंोिाला बोलू हदले नाही.पि प ढील िंाळात 
अनेिंानंी या म द्यावंर वावटळे रठहवली व स्वतःिे स्वाथी हेत  साधवनू घेतले.या म द्यातूंन इष्ट र्ळ िंाहंीि 
हमळाले नाही. 
 

रहववार हदनािंं ९ ला बाबासाहेबािंी रक्षा एिंा मोया िंलशात घालून तो िंलश यशवतंरावानंीं 
डोक्यावूनन रिंपयंत नेला.ती रक्षा घेऊन रिं मोया समारंभाने िौपाटीवरील सभा संपल्यानंतर 
साडेबारा वाजता ंहनघाली.ज्या रस्त्यावंूनन बाबासाहेबािंा पार्तथव देह राजगृहापासूंन िौपाटीवर नेला होता 
त्यािं रस्त्यानंी त्यािंी रक्षा घेऊन रिं िौपाटीपासून राजगृहापयंत िार वाजता परत आिला.रक्षा 
हमरवि िंींत लाखो लोिं हत्रशरिािा घो् िंरीत होते.राजगृहातंील खोलींत जेथें बाबासाहेबािंा पार्तथव 
देह ठेवण्यात आला होता तेथें थोडा वळे रके्षिा िंलश ठेवण्यातं आला.त्यानंतर मी स िहवल्याप्रमािें तो 
िंलश जेथें आईसाहेब रमाबाई यािें देहावसान झालें  होतें त्या हठिंािीं तो हार घालून लोिंाचं्या 
दशणनासंाठीं ठेवण्यातं आला.त्या िंलशासमोर माईसाहेबानंीं ग डघे टेिूंन ब ्ध  धमषांततील प्राथणना 
म्हटली.प्राथणना संपल्यानंतर त्या रडंू लागल्या.त्याचं्या नातलग हस्त्रयानंी त्यािंें सातं्वनिेंलें .लोिं रके्षिें 
दशणन घेण्यास बाहेर रभे राहहले होते.परंत  माईसाहेबानीं सवण हखडक्या व दरवाजे बदं िंरण्यािा 
हॉस्टेलच्या हशपायानंा आदेश हदला.आहि रके्षिा िंलश िं ल पातं ठेवला गेला.हे दृश्य पाहून लोिंानंा 
हवस्मय व द ःख वाटलें .संध्यािंाळीं खोलींिें िं लूप िंाढून तो िंलश हस्ध ाथणिंॉलेजच्या सेर्मध्ये ठेवण्यािा 
समारंभ ८ ते ९ वाजेपयंत िंरण्यात आला.त्यातं माईसाहेब नव्हत्या.रके्षिे भाग कहद स्थानातंील 
हनरहनराळ्या बौ्ध ाचं्या पहवत्र स्थळीं समारंभानें ठेवण्यातं यावते, आहि नवदीहक्षत बौ्ध  जेथें जेथें स्तूप व 
हवहार तयार िंरतील तेथें तेथें रके्षिे भाग ठेवावते, अशी माईसाहेब व त्याचं्या मजीतील लोिंािंी इच्छा 
होती व ती त्यानंीं बोलून दाखहवली होती.रके्षिे पहवत्र भाग हवभागण्यािे ह् माईसाहेबािंडे आहेत व ते 
त्या बजाविार आहेत, अशा वदंता रक्षा राजगृहातं आिल्यानंतर पसरल्या, तेव्हा ंम ंबईतील आहिबाहेरील 
प्रम ख लोिंानंीं रके्षिा िंलश िंॉलेजच्या हतजोरींत नेऊन ठेवला.ब ्ध ाच्या रक्षाहवतरिाच्या बाबतींत 
ब ्ध ाच्या हशष्ट्यात जसें िंडाक्यािे भाडंि झालें  त्यािी छोटी आवृत्ती बाबासाहेबाचं्या रक्षाहवतरिाच्या 
बाबतींत घडली.यारक्षा हवतरिाच्या िंलशातं माईसाहेबानंा रघडपिे हालिाल िंरता ंआली नाही.यािे 
म ख्य िंारि म्हिजे त्यानंीं बाबासाहेबानंा मारले, अशी अर्वा ६ हडसेंबर १९५६ पासून लोिंातं पसरली व 
समशरे, झ ंजार, भीमय ग, वगैरे वतणमानपत्रानंी या अर्वलेा रिलून धूनन त्याि हदवशीं अनेिं भडिं लेख 
हलहून जनतेंत क्षोभािी भावना वाढहवली.या लोिंक्षोभाप ढे माईसाहेबानंा डोिंें  वर िंरता ंआले नाहीं.या 
पहरस्स्थतींत रक्षाहवतरिािें िंायण तेव्हा ंिंरता ंआले नाही.बाबासाहेबाचं्या साहन्नध्यात राहून िंाहंी लोिंानंी 
िंाहंी द ष्ट्िृंत्त्ये समाजसेवचे्या नावाखाली िेंली.त्यापैिंी िंाहंी लोिं या रक्षाहवतरिाच्या िंायाला अडथळे 
हनमाि िंरीत होते.बाबासाहेबाचं्या मृत्यनंूतरच्या लागलीि, स्वाथषांतध लोिंाचं्या द ष्ट्िृंत्याचं्या वाढत्या 
साखळींतील हा पहहला द वा होय असे समजले पाहहजे.असे समजण्यािे िंारि हे िंीं, या 
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रक्षाहवतरििंायषांतत िंाहंी जिानंा आपल्या प ढारीपिावरील िढलेला गंज िंाढून टािंण्यािी खात्री वाटत 
होती, िंाहंी जिानंा स्वतःिे रखळ पाढंरे िंूनन घेण्यािे भहवष्ट्य हदसत होते, िंाहंी जिानंा आपल्याला 
प ढारीपिािी नवी माळ हमळेल, असे स्वप्न हदसत होते! 
 

सूयण मावळल्यावर िंाजव्यािें साम्राज्य स ून होते; अगदी तशींि स्स्थती लागलीि हनमाि झाली. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकरि ७ वे 
 

जागणतक श्रद्धाजंली 
 

बाबासाहेबाचं्या मृत्यिूें वतणमान जगातंील बह तेिं सवण प्रम ख वतणमान पते्र आहि माहसिें यातं प्रहस्ध  
झाले होते. िंाहंींनी त्यासंबंधी आपल्या भावना प्रगट िेंल्या होत्या, लोिंसभा व राज्यसभा यातं सरिंार व 
लोिंप्रहतहनधी यानंींही आपल्या भावना व्यक्त िेंल्या होत्या त्यातील िंाहंी महत्त्वािे भाग मी येथे देत आहे. 
 

ग रुवार हदनािंं ६ हडसेंबर १९५६ ला लोिंसभेिी बठैिं द पारी १२ वाजता स ून झाली. पि तींत 
हव्यान क्रमाप्रमािें िंाम स ून िंरण्याच्या अगोदर म ख्यमंत्री आहि लोिंसभेिे नेते श्री. जवाहरलाल नेहून 
यानंी बाबासाहेबाचं्या अनपेहक्षत मृत्यबूद्दल माहहती सागंून लोिंसभेंत त्यानंा श्र्ध ाजंली वाहहली. हतिा 
साराशं असा.–डॉ. बाबासाहेब हे भारतीय राजिंारिातील न रिंलंू शिंिारें एिं अजब िंोडे होते ते 
हयातभर अन्यायाहवरु्ध  झगडले; आहि ज्या अन्यायंाहवरु्ध  त्यानंी रभ्या भारतात बडंािे थैमान घातले 
तसे थैमान आपिहह घालिे आवश्य व इष्ट होते. ते र्ार खोििं व िंडवट बोलत असत. त्याम ळे वरिे 
लोिं घायाळ होत असत. त्यािें खरे िंतृणत्व कहदू समाजातील पददहलत लोिंातं िैतन्य ओतण्यात हदसून 
आले. राज्यघटना तयार िंरण्यात त्यािंा र्ार मोठा भाग होता. राज्यघटना व कहदू िंायद्यािंी संहहता 
तयार िंरण्यात त्या िंतृणत्वावर त्यानंी िंळस िढहवला. या दोन िंामाबद्दल भारतातं त्यािंी स्मृहत हिरंतन 
राहील. डॉ. आंबेडिंर लोिंसभेिे सध्या सभासद नाहीत. आहि या सभेच्या हनयमाप्रमािे माजी सभासद 
हदवगंत झाले तर त्या सभासदाचं्या सन्मानाथण सभेिे िंामिंाज स्थहगत िंरता येत नाही. तथाहप, डॉ. 
आंबेडिंराबंद्दल या सभेला अत्यंत आदर आहे, या सभेने आपले िंामिंाज आज बदं ठेवावे, असे मी 
स िहवतो.ही सूिना मान्य िंरिे वा न िंरिे हे सभा व सभासद याचं्या इच्छेवर अवलंबून आहे. तथाहप, ही 
सभा आंबेडिंराचं्या िं ट ंहबयावंर िंोसळलेल्या या द ःखद घटनेबद्दल र्ार द ःखी आहे असा ठराव मंजूर 
िंूनन तो पाठवील, अशी मी आशा िंरतो. श्री. नेहूंनिे सम् भा्ि येिे प्रमािे :— 
 

“DEATH OF DR. AMBEDKAR 
 

The Prime Minister and Leader of the House (Shri Jawaharlal Nehru):—Mr. Speaker, 
Sir, I have to convey to the House the sad news of the death of Dr. Ambedkar. Only two days 
ago, I believe, the day before yesterday, he waspresent in the other House of which he was a 
Member. The news, therefore, of his death to-day came as a shock to all of us who had no 
inkling of such a thing happining so soon. 
 

Dr. Ambedkar, as every Member of this House knows, played a very important part in 
the making of the Constitution of India, subsequently in the Legislative Part of the Constituent 
Assembly and later in the Provisional Parliament. After that, he was not a Member of 
Parliament for some time. Then he came back to the Rajya Sabha of which he was a sitting 
Member. 
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He is often spoken of as one of the architects of our Constitution. There is no doubt 
that no one took greater care and trouble over Constitution making than Dr. Ambedkar. He 
will be remembered also for the great interest he took and the trouble he took over the 
question of Hindu Law reform. I am happy that he saw that reform in a very large measure 
carried out, perhaps not in the form of that monumental to me that he had himself drafted, 
but in separate bits. But, I imagine that the way he will be remembered most will be as a 
symbol of the revolt against all the oppressive features of Hindu society. He used language 
sometimes which hurt people. He sometimes said things which were perhaps not wholly 
justified. But, let us forget that. The main thing was that he rebelled against some thing 
against which all ought to rebell and we have, in fact, rebelled in various degrees. This 
Parliament itself represents in the legislation which it framed, its repudiation of those customs 
or legacies from the past which kept down a large section of our people from enjoying their 
normal rights. 
 

When I think of Dr. Ambedkar, many things come to my mind, because he was a 
highly controversial figure. He was not a person of soft speech. But behind ail that was this 
powerful reaction and an act of rebellion against something that represented our society for 
so long. Fortunately, that rebellion had the support, not perhaps in the exact way he wanted 
it. but in a large measure, the principle underlying that rebellion had the support of 
Parliament, and, I believe, every group and party represented here. Both in our public 
activities and in our legislative activities, we did our utmost to remove that stigma on Hindu 
society. One cannot remove it completely by law, because custom is more deep-rooted and, 
I am afraid, it still continues in many parts of the country even though it may be considered 
illegal. That is true. But, I have no doubt that it is something that its last stages and many take 
a little time to vanish away. When both law and public opinion become more and 
moredetermined to put up an end to state of affairs, it cannot last long. Any how, Dr. 
Ambedkar, as I said, became prominent in his own way and most prominent symbol of that 
rebellion. I have no doubt that, whether we agree with him or not in matters, that 
perseverance, the persistence and that, if I may use the word, sometime virulence of his 
opposition to all this did keep the peoples mind awake and did not allow them to become 
component about matters which could not be forgotten, and helped in rousing up those 
groups in our country which had suffered for so long in the past. It is, therefore, sad that such 
a prominent champion of the oppressed and depressed in India and one who took such an 
important part in our activities, has passed away. 
 

As the House knows, he was a Minister, a member of our Cabinet, for many years, 
and I had the privilege of co-operating with him in our Governmental work. I had heard of him 
and, of course, met him previously on various occasions. But, I had not come into any 
intimate contact with him. It was at the time of Constituent Assembly that I got to know him a 
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little better. I invited him to join the Government. Some people were surprised that I should do 
so, because, it was thought that his normal activities were of opposition type rather than of 
the Governmental type. Nevertheless, I felt at that time that he had played an important and 
very constructive role in the making of the Constitution and that he could continue to play a 
constructive role in Governmental activities. Indeed, he did. In spite of some minor 
differences here and there, chiefly, if I say so, not due to any matters of principle, but rather 
linguistic matters and language used, we co-operated in the Government for several years to 
our mutual advantage, I think. Anyhow, a very leading and prominent personality, who has 
left his mark in our public affairs and on the Indian scene, has passed away, a personality who 
was known to nearly all of us here, I suppose, and I feel sure that all of us feel very sad. We 
know him well. He had been unwell for a long time. Nevertheless, the passing of a person is 
painful. I am sure that you, Sir, and the House will be pleased to convey our deep 
condolences and sympathy to his family. 
 

There are various rules laid down in our Rules of Procedure in regard to such 
occurrences, in regard to adjournment of the House. Normally speaking, those rules apply to 
Members of the House. Dr. Ambedkar was not a Member of this House. He was a Member of 
the Rajya Sabha. He was an ex-Member of this House. The rule says that in such cases.a 
reference may be made inthe House, but there may be adjournment unless he comes in the 
category of outstanding personalities, in which case, total adjournment may be made. There 
can be no doubt that he comes under the category of outstanding personalities. According to 
the strict rule, it says, token adjournment may be made. I submit that, without doing any 
voilence to this rule or to the spirit underlying this rule, the present case deserves for some 
reasons which I have mentioned and others which I have not mentioned, that the House do 
adjourn for the day. That is subject to your wishes and the wishes of the House.” 
 

(Lok Sabha Debates, Volume 10, Part 2, December 1956, pages 2059-62) (Nehru’s 
Condolence speech, 6th December 1956). 
 

Shrimati Renu Chakravarty (Basir-hat).—Sir, I join the Leader of the House in 
requesting you to convey to the members of the family of Dr. Ambedkar the condolences of 
our party and our colleagues. 
 

We, Younger Members, never has the privilage of working with him. We had also our 
difference. But, today, we all of us cannot forget how he brought to the forefront of our 
people’s conscience the disabilities suffered by a section of our people owing to our 
oppressive social system. Personally I feel that, although we have passed the Hindu Code Bill 
in parts, the principles which Dr. Ambedkar had embodied in his original draft were wiser in 
many aspects. We also pay our tribute to his outstanding intellect which rose against social 
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inequality and narrow prejudices, and he became one of those who were known as the 
architects of our Constitution, and I am sure the country will remember him embodied in that 
Constitution. I also join with the leader of the House in requesting you to adjourn this House 
as a mark of respect to his memory.” 
 

(Volume 10, Part 2, December 1956, ibid pages 2062-63). 
 
“Shri Ashoka Mehta (Bhandara).—I wish to associate myself with the tribute that has been 
paid to Dr. Ambedkar. 
 

I was privileged to be associated with him on more than one occasion, and in his 
remarkable and tacinating carrier, there were many facts. We who come from Bombay 
remember him as a teacher, we remember him as an economist, we remember him as a 
labour leader, we remember him as political leader. Apart from the great work that he did in 
this House and a Member of the Government, as far as my part of the country is concerned, 
he brought a new awakening. It was because of him that large sections of people on our side 
were given a sense of social significance, they were given a sense of confidence. I believe if 
he had not been there, perhaps my part of the country would not have been what it is to-day. 
 

I am sure in paying our respect to his memory and in trying to do honour to him by 
adjourning to-day, we only pay the great debt that many of us owe to him for the great 
services that he has rendered to our society.” 
 

(Volume 10,Part 2, December 1956, page 2063). 
 

“I would like to associate the Independent Group with the sentiments that have fallen 
from the Leader of the House. 
 

It has been my privilege to know Dr. Ambedkar for many years, and I feel that no 
adequate tribute can be paid to him in the course of few minutes. He was a versatile mind. He 
was not only a deep, but a profound scholar, and, as the Leader of the House said, he was a 
controversial figure. But what I believe was the dominent characteristic of the comples 
personality was the characteristic of being an indomitable fighter, and it was that indomitable 
spirit which enabled him to triumple over personal disabilities which perhaps would have 
crushed persons of less tenacious character. 
 

We may not have agreed with his politics. Parhaps we did not agree sometimes with 
the way that things were said by him, but having heard from him the bitter personal disabilities 
with which he was confronted from his earliest life. I would not presume to judge the fact that 
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perhaps in some respects the iron had entered his soul and his bitterness to that extent, if not 
justified, at least was understandable. There is no doubt that Dr. Ambedkar started from the 
humblest beginning, but his name will be write large on the scroll of Indian history, and I 
believe not only his community, but that the country has reason to be proud of a very great 
son. I would ask you to convey over condolences to his family.” 
 
(Ibid page 2065) 
 

श्री. नेहूंनच्या भा्िानंतर श्रीमती रेि  िक्रवती यानंी भा्ि िेंले. आम्हा तरुि सभासदानंा डॉ. 
आंबेडिंर याचं्या साहन्नध्यात रहाण्यािा अगर िंाम िंरण्यािा स योग हमळाला नाही. डॉ. आंबेडिंर यानंी 
राज्यघटना व कहदू िंायद्यािी संहहता जी मूळ तयार िेंली होती ती रत्िृंष्ट होती. तीत रे्रर्ार होऊन 
नंतर ती घटना व संहहता मंजूर िंरण्यातआली. या दोन िृंती जोपयंत भारतात अस्स्तत्वात रहातील 
तोपयंत आंबेडिंराचं्या अहद्वतीय ब ह्ध मते्तिा व िंतृत्वािा स्मृहतदीप भारतात तेवत राहील. कहदू 
समाजातील पीहडत व दलीत लोिंानंा त्यानंी ज्ञानािी संजीवनी पाजून हजवतं िेंले आहि आपल्या मानवी 
ह्ासाठी लढण्यास रभे िेंले. त्यािप्रमािे त्यानंी पददहलताबंद्दलिी वहरष्ट वगािी दृहष्ट बदलून टािंली. 
हे त्यािें अन पमेय, थोर राष्ट्र िंायण होय. द खवट्यािा ठराव त्यािंा िं ट ंहबयािंडे पाठवावा आहि त्या थोर 
नेत्याच्या स्मृतीसाठी लोिंसभा आज बंद ठेवावी, अस मी स िहवतो. असा श्रीमती िक्रवतींच्या भा्िािा 
साराशं होता. 
 

यानंतर प्रजासोशहलस्ट पक्षािे प ढारी श्री. अशोिं मेहता यानंी भा्ि िेंले. आंबेडिंराचं्या 
साहन्नध्यात रहाण्यािे व त्याचं्याबरोबर िंाम िंरण्यािे स दैव मला लाभले होते. आम्हा म ंबईिंडच्या 
लोिंानंा आंबेडिंराचं्या मनोरंजिं जीवनातील अनेिंहवध पैलंूिे दशणन झालेले आहे. 
हशक्षिं,प्राध्यापिं,अथणशास्त्रहवशारद, मजूर प ढारी, महान राजिंीय दृष्टा, वगैरे त्याचं्या जीवनातील पैलंूिे 
आम्हाला दशणन झालेले आहे. त्यानंी भारताच्या ऐहतहाहसिं जीवन ओघात नवीन दृहष्ट आिहवली व नवीन 
भर टािंली. त्यािें आपिावर व देशावर र्ार मोठे रपिंार आहेत. त्याचं्या स्मृतीसाठी लोिंसभा बदं 
ठेवावी असा श्री. मेहताचं्या भा्िािा साराशं होतो. 
 

यानंतर कहदू महासभेिे नेते श्री. हव. घ. देशपाडें यािें भा्ि झाले. ते असे :—“अध्यक्ष महोदय, मैं 
समझता हंू िंी डा.अम्बेडिंर िें हनधन समािार से िेंवल संसद में ही नहीं बस्ल्िं सम िे राष्ट्रभर में एिं 
द ःख िंी लहर रै्ल जाएगी. डा. अम्बेडिंर ने भारत िंा हवधान बनाया था और योग्यता िंा पहरिय हिंया. 
इसिें अहतहरक्त डा. अम्बेडिंर हहन्दू समाज िें एिं महान नेता थे हालाहंिं डा. अम्बेडिंर ने हहन्दू समाज 
पर बडे प्रहार हिंये. तीखे और िंडव ेप्रहार हिंये, लेहिंन मैं समझता हंू हिं रसिंा भी एिं िंारि था और 
यह था हिं डा. अम्बेडिंर िंा जन्म हजस जाती में ह आ था रसिें प्रहत सविण हहन्द ओं ने बह त पाप हिंये हैं 
और रन पापों िंो देखने िें पिात डा. अम्बेडिंर िंा िंभी प्रहार इतना तीक्ष्ि होता समझ में आ सिंता है 
और यह भी हमारे पापों िंा र्ल हैं ऐसा मैं मानता हंू. 
 

डा. अम्बेडिंर िंी योग्यता और पाहंडत्य इतना ऊंिा था और इतना महान था हिं मैं समझता हंू हिं 
दूसरे हिंसी िंारि से नहीं तो इसहलए हिं रनिंा व्यस्क्तत्व इतना महान था हिं हजस िंो लेिंर रन्होने 
अस्पृश्यता िें हवरु्ध  इतना घोर सं्ाम हिंया. डा. अम्बेडिंर िंो मान देना अत्यावश्यिंथा. डा. 
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अम्बेडिंरने अस्पृश्यता हनवारि िें हलये जो जीवन पयंत प्रयास हिंये वह िंभी भ लाये नहीं जा सिंते और 
हालाहंिं रनिें पहले से अस्पशृ्यता हनवारि िंा आन्दोलन हिंसी न हिंसी ूनप में इस देश में िलता आया 
है. पर अस्पृश्य लोगों िंो एिं मन ष्ट्य िें नाते खडे होिंर लडने औरझगडने िंा िंाम हिंसी ने हसखाया तो 
यह डा. अम्बेडिंर ने हसखाया और रन्होंने कहन्दू समाजिें इस पददहलत वगण िंो रठाया और रनिंो 
बताया हिं व ेभी दूसरों िंी तरह इन्सान है और इस नाते अस्पशृ्यलोगों िें प्रहत िंी गई रनिंी सेवाओ ंिंो 
देश िंभी नहीं भ ला सिेंगा. आज हमारे बीि से एिं महान नेता रठ गया है. और मैं समझता हंू हिं रनिंी 
मृत्य ूसे जो स्थान हरक्त ह आ है रसिंी पूती हनिंट भहवष्ट्य में होती म हश्िंल नजर आती है. सदन िें नेता ने 
जो रनिंी मृत्य ूपर द ःख प्रदर्तशत हिंया है रसमें मैं पूरी तरह रनिंा साथ देता हंू. 
 

यानंतर अँग्लोइंहडयन जनतेिे आहि लोिंसभेतील इंहडपेडेंट  ्पिे प ढारी श्री. फँ्रिं ॲन्थनी 
(Nominated Anglo Indian) यानंी भा्ि िेंले. डॉ. आंबेडिंर हे अंत्यत थोर दजािे हवद्वान व अहद्वतीय 
हविारवंत पंडीत होते. त्याचं्याशी माझा िागंला पहरिय होता. त्यानंा लहानपिापासून ज्या कहदू 
समाजातील अहनष्ट व अमान ् िालीरीतीम ळे छळ व अन्याय सहन िंरावे लागले त्याम ळे त्याचं्या 
जीवनातील िंडवटपिा रत्पन्न झालेला होता. हे छळ व अन्याय त्यािंा मगरहमठीतून सोडहवण्यािे िंािंंि 
आंबेडिंरानंी हातात बाधंले आहि कहदू लोिंावंर ते बेडरपिे त टून पडले. त्याचं्या राजिंीय व सामाहजिं 
हालिाली आपिा सवषांतना सवणस्वी मान्य नव्हत्या; पि त्यात आंबेडिंराचं्या अंतःिंरिािी तळमळ 
हवलक्षिपिे प्रगट होत असे हे सवणि मान्य िंरतील. त्यािें सारे जीवन म्हिजे एिं िमत्िंार होता. ते न 
स टिारे िंोडे होते. अशा नरश्रेष्ठाला त्यािंी जाति नव्हे तर सवण देश म िंला, हे द दैव होय. त्यािंी िंीती 
अजरामर राहील व त्यािें नाव भारताच्या इहतहासात ठळिं स विण अक्षरात यावत् िदं्रहदवािंरौ झळिंत 
राहहले. त्याचं्या मृत्य च्या द ःखवट्यािा ठराव लोिंसभेने त्याचं्या िं ं टूहबयानंा पाठवावा, अशी मी कवनती 
िंरतो. अशा आशयािे श्री. अँथनींिे भा्ि होते. 
 

यानंतरिे भा्ि श्री. िंाजरोळिंर यािें ते असे :— 
 

“श्री िंाजरोळिंर (बम्बई नगर रत्तर-रहक्षत-अन सूहित जातीया)ं : अध्यक्ष महोदय, आज िंा हदन 
सम्पूिण भारत िें हलये और हवशे्  िंरिें हम हहरजनों िें हलये बडा द ःखद और अंधिंार िंा हदन है. डा. 
बाबासाहब अम्बेडिंर भारत िें बडे महाने्नता थे और रन्होंने देश िंी िंई ूनपो में सेवा िंी है. देश िें वे 
महान नेता थे ही लेहिंन हम हहरजनों िें तो वे प्राि ही थे और हहरजन सदा रनिें ऋिी रहेंगे. रन्होंने 
हजन्दगी भर हहरजनों िंो रपर रठाने िें हलए प्रयत्न हिंया और आज िें हदन हहरजनों िंी जो अवस्था में 
स धार ह आ है और हम िं छ ऊपर रठे है, रसिंा म ख्य श्रेय बाबासाहब िंो ही है. बाबासाहब िंा जन्म एिं 
गरीब अछूत घराने में ह आ था और रनिंो अपने जीवन मे अनेिं िंहठनाइयोंिंा सामना िंरना पडा लेहिंन 
रन्होंने हहम्मत नही हारी और रन्होंने सर्लता पूवणिं सारी िंहठनाइयोंिंा सामना हिंया और रन पर 
हवजय पाई. रन्होंने जीवन भर इस अस्पृश्यता िें िंलंिं िंो कहदू जाती िें माथे पर से हटाने िंा प्रयत्न 
हिंया और अस्पशृ्यता हनवारि िें हलये धोरि सं्ाम हिंया. आहखर रन्होंने यह हनिय हिंया हिं मेरा जन्म 
तो इस हहन्दू धमण में ह आ लेहिंन मैं ऐसे कहदू धमण िंो जो अस्पशृ्यता िंो मानता है, अपना धमण नही मानंूगा 
और हमने देखा हिं रन्होंने अपनी यह प्रहतज्ञा पूरी भी िंी. भगवानसे मेरी प्राथणना है हिं रनिंी आत्मा िंो 
शास्न्त हमले और मै समझता हंू हिं रनिंी आत्मा िंो सच्ची और वास्तहविं शास्न्त तभी हमलेगी जब हिं यह 
अस्पृश्यता िंा िंलंिं हहन्दू जाहत से हमट जायेगा. (Ibid pp 2065-66) 
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यानंतरिे भा्ि श्री. गाडगीळ (न. हव.) (Poona Control) यािें झाले. डॉ. आंबेडिंराशंी आपली 
३५ व्षांतिी मैत्री होती. त्यानंी अस्पशृ्यािंा स्वाहभमान जागृत िेंला. अस्पृश्य लोिंानंा आता खास सवलती 
निंोत. त्यानंी इतर भारतीय नागहरिंापं्रमािे आपल्यावरील अन्याय दूर िंरण्यासाठी झगडत रहावे, असे 
आंबेडिंरानंी माझ्याशी बोलताना रद्गार िंाढले. त्यानंी अहलिंडे जातीय दृहष्ट सोडून हदलेली होती. 
आपल्यावरहोिाऱया अन्यायाहवरु्ध  बोलताना ते कहदूना िंडवट भा्िानंी हैराि िंरीत होते. तथाहप ते 
अंतःिंरिािे थोर व रदार होते. त्यािें दो् आपिाला माहहत होते. परंत  दो्ापेंक्षा त्यािंा सद्ग ि सम च्चय 
भारी मोलािा व तोलािा होता. राज्य घटनेिे त्यािें िंायण सवषांतना महशूर आहेि. ते एिं थोर भारतीय होते. 
त्याचं्याबद्दल सवण भारतीयानंा आदर होता पि त्यापेक्षा दसपट ते आम्हा महाराष्ट्रीयानंा आदरिीय वाटत 
होते. त्याचं्या मृत्यचू्या द खवट्यािा ठराव त्याचं्या िं ट ंहबयािंंडे पाठवा, अशी मी हवनंती िंरतो. 
श्री.िंािंासाहेब गाडगीळ याचं्या भा्िािा साराशं याप्रमािे होता. त्यािें मूळ भा्ि असे :— 
 

“Normally after the Leader of the House and my party has spoken, there is no 
justification for me to speak, but I plead this justification that I had the privilege of Dr. 
Ambedkar’s friendship for over 35 years. He was ten times dearer to us Maharashtrianas than 
what he was to India as a whole. It was he who created a sense of self-respect and 
importance in the most down-trodden community in our area. Undoubtedly he was very bitter 
in histongue, but his heart was sweat. His faults we all know, but his virtues outweighted 
them. 
 

What he did in the matter of framing our Constitution is sufficiently well known. But, 
essentially, he was a rebel against the injustice in the status quo whether the sphere was 
social or economic. 
 

Lastly, he was thinking on such more progressive lines. Very recently, I had some 
discussion with him, and he said, no more privileges to the Schedule Castes. Now, they must 
come into their own and fight against the injustice that is still there, along with the rest of the 
members of the whole Indian community. Such a man has passed away; but, everything in 
this word must pass away. 
 

Let us, therefore, remember what good he did and deserve by what he did and 
progressively achieved the objects for which he stood. 
 

I associate myself with the sentiments expressed by other Members of this House. 
 

(Ibid, pages 266-67),V.V. Gadgil’s Condolence speech. 
 

यानंतर लोिंसभेच्या अध्यक्षानंी बाबासाहेबाचं्याबद्दल गौरवपर भा्ि िेंले आहि लोिंसभेिे िंाम 
स्थहगत िंरावे, अशीत्यानंी घो्िा िेंली. लोिंसभेत द खवट्यािा ठराव सवण सभासदानंी रठून शातंपिे 
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एिं हमहनट रभे राहून मंजूर िेंला. लोिंसभा द पारी १२-२३ ला बदं िंरण्यात आली. याबाबतींतला 
संबहंधत मजिूंर येिें प्रमािे:— 
 

“MR. SPEAKER.— I fully associate myself with all the sentiments expressed on the 
floor of the House by the Leader of the House and the leaders of various groups, and I am 
sure the House will equally associate itself with those sentiments. 
 

Dr. Ambedkar was a great and dynamic personality. He rose from humble beginnings 
and became a leader of the Scheduled Castes. He was a great scholar and writer, and, more 
than all, he was a powerful speaker. 
 

He piloted our Constitution. In the field of social reform, he initiated many wholesome 
measures. In his death, India has lost one of her great sons. I shall convey the sentiments of 
this House and the condolences to the members of the bereaved family. 
 

As a mark of respect, I am sure the House would like to adjourn to-day. In sorrow, we 
shall stand for a minute in silence. 
 

The Members then stood in silence for a minute 
 

MR. SPEAKER.—The House will now stand adjourned as a mark of respect to him, 
and meet again at 11 a.m. tomorrow. 
 
12-23 hours” (Ibid pages 2066-68) 
 

६ हडसेंबर १९५६ िी राज्यसभेिी बठैिं सिंाळी ११ वाजता स ून झाली. हव्यान क्रमाप्रमािे 
बठैिंीिे िंामिंाज स ून असताना प्रधान मंत्री श्री. नेहून हे लोिंसभेिी बठैिं बदं झाल्याबरोबर राज्यसभेत 
आले. त्यानंी द खवट्यािा ठराव माडंला. ठरावावर बोलतानंा त्यानंी आंबेडिंरावंर गौरवपूिण रद गार 
िंाढले, आहि राज्यपहर्देिी िालू बठैिं बदं ठेवण्यािी त्यानंी हवनंती िेंली; पि हे सवणस्वी सभासदाचं्या 
इच्छेवर ठेवले. डेप्य टी िेअरमन (रपाध्यक्ष), राज्यसभा, यानींही आंबेडिंर याचं्याबद्दल गौरवपर रद गार 
िंाढले. ते मंगळवारच्या (हदनािंं ४ हडसेंबर) बठैिंीत हजर होते व त्याचं्या नेहमीच्या स्वभावाप्रमािे ते 
सभासद हमत्राबंरोबर गप्पा मारताना िेष्टा व हवनोद िंरीत हासत होते, अशीत्यानंी आठवि साहंगतली. सवण 
सभासद रठून दोन हमहनटे स्तब्ध राहहले. व त्यानंतर बठैिं बदं िंरण्यात आली. याबद्दलिा संबहंधत 
मजिूंर प ढीलप्रमािे :— 
 

“Obituary Reference —Demise of Dr. B. R. Ambedkar. 
 

The Prime Minister (Shri. Jawaharlal Nehru) 
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Mr. Deputy Chairman, I deeply regret to inform the House that a Member of this 
House who had played a very leading part in many matters passed away a short time ago. I 
refer to Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar for many, many years has been a very controversial 
figure in Indian public affairs, but there can be no doubt about his outstanding quality, his 
scholarship, and the intensity with which he pursued his convictions, sometimes rather with 
greater intensity than perhaps required by the particular subject, which sometimes reacted in 
a contrary way. But he was the symbol of that intense feeling which we must always 
remember, the intense feeling of the suppressed classes in India who have suffered for ages 
past under our previous social systems, and it is as well that we recognise this burden that all 
of us should carry and should always remember. It may be that some of us thought, as I have 
just said, that he overdid the expression of that feeling, but I do not think that, apart from the 
manner of utterance or language, anybody should challenge the rightness of the intensity of 
his feeling in that matter which should be felt by all of us and perhaps even more so by those 
who have not in themselves or in their groups or classes had to suffer from that. He was that. 
Therefore he become this symbol. But we in Parliament remember him for many other things 
and more particularly for the very prominent part he played in the making of our Constitution, 
and perhaps that fact will be remembered even longer than his other activities. I am quite sure 
that every Member of this House will want us to send our deep condolences and message of 
sympathy to his family and to express our deep sorrow at his demise. 
 

It is the custom of this House. I believe, Sir, that when a Member dies in Delhi, the 
House adjourns for the rest of the day. I leave it to you, Sir, and to the House, but I would 
suggest that it is right and proper for us to follow that custom. 
 

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I would like to associate myself with the sentiments 
expressed by the Prime Minister. I am sure every Member of this House shares the same 
sentiments. We have all heard with profound sorrow and a sense of shock of the sudden 
death of Dr. Ambedkar. He was present inthe House only the day before yesterday and was 
in his usual mood, talking and joking with his friends. Many may not agree with him and his 
political philosophy but he was one of our prominent Members and he was always listened to 
with respect. His speeches were marked by scholarship, erudition and deep study. He will, 
however, be remembered as one of the great architects of our Constitution. He was also very 
anxious to see that the Hindu Iaw was enacted and most of it has been enacted. It is a great 
loss to this House particularly, and, as a mark of respect, I request the House to stand up for 
two minutes. 
 

(The House stand in silence for two minutes) 
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MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.” 
(Parliamentary Debates, Rajya Sabha, Valume XV-A, November–December 1956, pages 
1769-70). 
 

श्री. नेहून याचं्या भा्िानंा रदे्दशून टाइम्स ऑर् इंहडयाने ७ हडसेंबर १९५६ च्या अंिंात ६ पानावर 
खालील स्र् ट हलहहले :— 
 

DR. AMBEDKAR 
 

Mr. Nehru was right in describing the late Dr. Ambedkar as “a symbol of revolt against 
all the oppressive features of Hindu Society” and the Prime Minister’s declaration that “he 
rebelled against something against which we all should“rebel” will be widely echoed and 
endorsed. Environment does much to condition a man’s character and the more controversial 
aspects of Dr. Ambedkar’s career obviously stemmed from his background. Yet there have 
been few men who, while controversial, have also been so combative and courageous. Dr. 
Ambedkar fought valiantly for the cause of his oppressed fellowmen even if the vigour and 
forthrightness of his verbal attacks concentrated hostile attention on himself. He was an able, 
gifted and versatile man who in different circumstances might have renders even greater 
services to his country and community. Erudite, painstaking and learned he had the attributes 
not only of a politician but of a scholar and a discreving lawyer. As the Prime Minister 
acknowledged, Dr. Ambedkar was one of the chief architects of our constitution, and he will 
be remembered as such by his countrymen as he will also be remembered by his community 
for the battle he waged on their behalf with such intensity and persistence.” 
 

(The Times of India, 7 December 1956, page 6, on Nehru’s condolence speech). 
 

(Manchester Guardian, dated the 7th December 1956) 
 

DR. AMBEDKAR 
 

Dr. Ambedkar, the leader of the Indian Untouchables, who died yesterday, was one of 
the few non-Moslem Indian who never passed under the spell of Mahatma Gandi. He 
believed that Gandhi’s influence might lead to the perpetuation of the caste system, and had 
no confidence that the future of the Untouchables was safe in Hindu hands, however 
enlightened and benevolent the hands might temporarily be. Hence came his insistence that 
the Untouchables should have separate electorates. To oppose that after it had been 
conceded by Mr. Ramsay MacDonald’s communal award, Mr. Gandhi undertook one of his 
most celebrated and desperate fasts. Dr. Ambedkar came under strong pressure from Mr. 
Gandhi’s friends in this country to give way and save the Mahatma’s life. Dr. Ambedkar’s 
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distrust of the caste Hindus continued to the end, and during this last year he and several 
thousand of his followers became Buddhists. The conversion was more for political reasons 
than on account of theology. Dr. Ambedkar had once thought of asking to be received as a 
Sikh. After India became independent, Congress retained him in the cabinet at the centre as 
Minister of Law, and it was his pride that an Untouchable played the main part in carrying 
through Parliament the bill which was to regulate the political institutions of caste Hindus. It is 
ironical that, at the time of his death, opinion is about equally divided on whether 
Untouchability is dying out or whether the caste system is still rigid, though it may take rather 
new forms. But there can be no doubt that Dr. Ambedkar, by his own success gave new 
confidence to the more enterprising members of the depressed castes. He strengthened the 
public opinion which has secured an amelioration of life for the Untouchables, and even 
preferential treatment for those among them who could enter universities or public service. 
Much remains to be done, and the Untouchables will be happier if, without exaggerating their 
separateness from the main body of Hindus, they can produce more leaders of their own to 
carry on Dr. Ambedkar’s. 
 

(The Manchester Guardian, Dated 7th December 1956, Editorial) 
 

OBITUARY 
 

DR. B. R. AMBEDKAR 
 

The death occurred suddenly yesterday, at his home in New Delhi of Dr. B. R. 
Ambedkar, champion of the depressed castes of India. 
 

Bhimrao Ramji Ambedkar was born in 1893, the son of a man who, though of very low 
caste, was an under-officer in the Indian Sapper Regiment. He was educated at Elphinstone 
College, Bombay, Columbia University, and the London School of Economics. He became a 
barrister of Gray’s Inn. Like other outstanding young men in India of this generation he 
received encouragment and support from the great Maharajah Gaekwad of Baroda. 
Returning to India he practised in the Bombay High Court and became a member of the 
Bombay Legislative Assembly. He devoted himself to trade union organisation and to the 
cause of the lowest classes of the rigid Hindu social hierarchy. A thinly disguised portrait of 
him in this period of his life appears in an American novel about Baroda which was once 
widely read, “The Rains Came”. 
 

Ambedkar was a delegate to the Round Table Conference on the Indian Constitution. 
He came into conflict with Gandhi by demanding that the Untouchables and the depressed 
castes should be given separate representation in the assemblies. He argued that this was 
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the only way in which they could defend their interests. But in the eyes of Gandhi the demand 
was a blow at India’s unity. The Congress dogma–which was challengeable–was that it was 
separate parliamentary representation for the Moslems which had started the great Hindu-
Moslem rift. If the Untouchables also were given separate constituencies, the Hindu 
community itself would become similarly divided. So deeply did Gandhi feel that when the 
British Government accepted Dr. Ambedkar’s demand, Gandhi began one of his major fasts, 
which brought him nearer to death than any other of these ordeals. The pressure brought on 
Ambedkar was immense, and though at first he was resolute against yielding, he ended by 
accepting a compromise system. Seats were to be reserved for Untouchables, but these 
were to be elected by general constituencies which included high-caste Hindus. 
 

In 1941 Ambedkar became a member of the Governor-General’s Council and 
continued in office throughout the war and after the transfer of power by the British. In spite of 
his continous struggle with the more conservative parts of Congress the Congress leaders 
knew the value of having in their Cabinet the undisputed leader of the Untouchables. Though 
he was retained for these political reasons he contributed his full share in administration. As 
Law Minister he piloted the Constitution through the Constituent Assembly. One of the 
paradoxes of modern India is that at low caste Hindu played so great a part in determining its 
fundamental law. 
 

Ambedkar retired from the Central Cabinet in 1951, and his last years were politically 
less eventful. But during the last year he, together with severalthousand of his followers, 
became Buddhists though the Buddhists are now a very small sect in India. By this means he 
emphasised that he remained an irreconcilable critic of Hindu Society. 
 

Ambedkar was an attractive personality. In appearance he looked remarkably like the 
Chinese politician T.V. Soong. His work in breaking down caste divisions was symbolised by 
his own marriage in 1948 to a Brahmin, an eminent woman doctor. 
 

(The Times, Dated 7th December 1956, Editorial) 
 

DR. B. R. AMBEDKAR 
 

CHAMPION OF INDIAN DEPRESSED CLASSES 
 

Dr. Ambedkar, the champion of the outcastes of India and their outstanding figure, 
died at his home in New Delhi yesterday, our correspondent there reports. He was 63. His 
name will figure prominently in any history of the Sociopolitical evolution of India in the closing 
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years of British rule. On the attainment of independence in 1947 Mr. Nehru selected him as 
Law Minister, and this position he retained until he resigned in 1951. 
 

Bhimrao Ramji Ambedkar, Ph.D., D.Sc., M.A., Barrister-at-law was born on April 11, 
1893, in a small Ratnagiri village on the Konkan coast of Bombay. His father was an Army 
pensioner “passing rich” on Rs. 50 (£3 15s.) a month, and thus better off than many of the 
caste Hindus by whom, following the custom of centuries, he was spurned as an outcaste. 
The boy was made to feel the bitterness of “Birth’s invidious bar” by being relegated with the 
children of sweepers outside the village school house on the chance of hearing the tuition 
given within to caste children, and this experience was repeated when his father moved to 
Satara. 
 

In spite of these and many later handicaps and humiliation arising from the Hindu 
caste system, Bhimrao carved his way to distinction and leadership, and was both physically 
and mentally. The determination and caurage of this thick-set, spectacled man were writ 
large upon his features; but he gave little evidence in manner and address of the wide 
scholarship gained by assiduous study in three continents, for he failed to acquire polish. 
From the Elphinstone College, Poona he went to Baroda and attracted the attention of the 
farsighted and liberal Maharaja Sayaji Rao III who granted a scholarship enablingBhimrao in 
1917 to enter the Columbia University, New York, to read Economics and Sociology. He also 
studied at the Bonn University, and in London took course at the School of Economics, did 
research work in the India Office Library, and kept terms at Gray’s Inn being called to the Bar 
in 1923. A teetotaller and non-smoker, he lived with a frugality that a promising poor scots 
student could not surpass. When with his doctorates and his M.A. he returned to India he 
could do so only by part working his passage and a loan from a British friend repaid in later 
years. 
 

The Maharaja Gaekwad gave orders for his entry into the Finance Department of the 
State but he was completely ostracized by caste colleagues and was refused living 
accommodation suitable to his status so he had to resort to the insanitary and poverty-
stricken quarters of the sweepers and other menial workers. He then took up law practice in 
Bombay, was appointed to the Chair of Economics at the Sydenham College of Commerce 
there, was made a fellow of the University and an examiner in Economics and Law. 
 
Independent Party 
 

All this time he was preparing to be a Moses to lead his people, variously known as 
the untouchables, the Depressed Classes, the Scheduled Castes, and (Mr. Gandhi’s 
selection) the Harijans (sons of God) from the degradation of their centuries of abasement 



 अनुक्रमणिका 

under Brahmanical teaching and example. He established a weekly paper in their interests, 
and rejecting Congress claims to promote the needed reforms and “change of heart” he 
organized an Independent Labour Party composed largely of this unfortunate section of the 
people. He was nominated to the Bombay Legislative Assembly in thier interests. 
 

It was inevitable that he should represent these 50 million or 60 million at the three 
sessions of the Indian Round Table Conference in London in the early thirties and should 
serve with the Joint Parliamentary Committee which was the prelude to the 1935 India Act. His 
insistence on the needs for separate electorates for these people was strenuously opposed 
by Mr. Gandhi, but figured in the Communal Award made “in the absence of agreement of 
the parties” by the Prime Minister, Mr. Ramsay MacDonald. On his return to India Mr. Gandhi 
led a civil disobedience campaign and was interned. His essa al to“fast unto death” unless 
the Depressed Classes were brought into the general (Hindu) electorates aroused intense 
excitement in Indian political circles and tremendous pressure was brought to bear upon 
Ambedkar, to give way, since the award could not be modified save at the instance of the 
parties directly concerned. 
 

So there came into existence the Poona Pact whereby candidates chosen by the 
Scheduled Classes at a primary election later ran the gauntlet of the general constituencies for 
the seats specifically reserved for this section of the public. Though a compensatory provision 
was for a substantial increase in the number of seats allotted to his people 148 instead of 78 
Ambdekar never ceased to regret the terms of settlement. 
 
Economic Writings 
 

The whole story is told in much detail in Ambedkar’s largely autobiographical ‘What 
Congress and Gandhi have done to the Untouchables (1940)’. Among other products of his 
busy hand and brain was a favourable exposition of the Pakistan plan in an India not suited for 
democracy on the strictly western model and works on economic subjects so varied as small 
holdings, the problem of the rupee, and the evolution of finance in British India. 
 

When Lord Linlithgow further Indianized his executive council in July, 1942, Ambedkar 
was appointed and given the portfolio of Labour. He condemned in no uncertain language the 
resort soon after of the Congress Party to what Mr. Gandhi himself described as “open 
rebellion” when the Japanese enemy was at the gate of India. Ambedkar was an efficient and 
purposeful departmental head. 
 



 अनुक्रमणिका 

The setting up of an interim National Government at New Delhi in the following 
September, 1946, left him free to pay a visit to this country to press his views with intensity of 
conviction on leading public man. 
 

He was appointed Law Minister in 1947, and in that capacity had a leading part to play 
in the framing of the voluminous constitution. Though given to outbursts of ill-humour, he 
piloted the measure through with great skill. 
 

He resigned in October 1951. He had for some time been unhappy about recent 
developments in Indian affairs and, in particular, took strong exception to the Hindu Code 
measure promoted by the Cabinet because he felt that it did not sufficient safeguard the full 
rights of citizenship of the Depressed Classes. 
 

He maintained his activity until his death, one of his last gestures having been to 
attend the world Buddhist conference at Katmandu last month, a few weeks after publicly 
embracing that religion together with some thousands of his followers. 
 

Dr. Ambedkar married in 1948 as his second wife Laxmi Kabir, a Brahmin, of Bombay. 
 
THE NEW YORK TIMES 
Saturday, December 8, 1956. 
 

(International Edition Editorial page 4 column 2) 
 

Dr. B. R. AMBEDKAR 
 

Dr. Ambedkar, who died on Thursday in India, was known and honoured throughout 
the world chiefly as a champion of the “untouchables.” This was the social group from which 
he himself came and he afforded a striking illustration of what such a gifted and dedicated 
person could do to surmount what looked like an insuperable obstacle. He won academic 
distinction, some of it in the United States, and served with high merit in Cabinets both under 
the British and later under the Indians. 
 

That he was a great leader of the “untouchables” goes without saying, although he 
did not agree with Mohandas K. Gandhi on the best methods through which their problems 
could be solved. He was always inclined toward a more legalistic approach than was Gandhi, 
although the last great gesture of his life was to lead some 2,00,000 of these “untouchables” 
into the Buddhist faith. 
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What is perhaps not so well known is that he put a profound impress upon India’s 
major legal structures. As Minister of Law in Mr. Nehru’s Cabinet he was one of the real 
authors of the Indian Constitution. More than that. he was the principal draftsman of the 
statutory “Hindu Code,” whose purpose was to change, under Law, some of the basic 
framework of the Indian Society and to move it into more liberal and humanistic patterns. 
 

Dr. Ambedkar was an intensely vita! human being who tried to find the best way in 
which to work with the materials that were at hand. He did not agree with Gandhi, and he left 
Mr. Nehru’s Cabinet after a sharp denunciation of “neutralism.” He set his own standards 
and lived upto them. He could not live to see the accomplishment of much that he set out to 
do. Some of it will take more time. But his impact has been profound. India is wise to do him 
honour. 
 

णद. ८ णडसेंबरच्या फ्री पे्रस जनपलने ता. ५ वर खालील मजकूर (श्रद्धांजली) प्रणसद्ध केला 
होता:— 
 

“CHIEF JUSTICE PAYS TRIBUTE 
 

Bombay, Friday : Glouring tribute was paid to the memory of Dr. B. R. Ambedkar at 
the Bombay High Court to-day. 
 

The acting Chief Justice, Shri N. H. C. Coyajee, said that Dr. Ambedkar was a brilliant 
scholar and after winning the esteem of hisprofessors in London, he returned to India in 1923. 
Here he was be set with difficulties, but he met them with indomitable courage. 
 

He had imbibed deeply the constitutional law and administration and he placed all at 
the disposal of the country when the Constitution was being made. India’s Constitution bore 
the skill and industry of Dr.Ambedkar. 
 

Dr. Ambedkar led a purposeful life and held high his mission in life to support the 
oppressed and that mission in life he carried out to the end. 
 

The Advocate-General, ShriM. P. Amin, the Government Pleader, shri H. M. Choksi, 
and Shri N. Sethna of the Incorporated Law Society associated themselves with the 
sentiments expressed by the Chief Justice.” 
 

(The free press Journal, 8th December 1956, page 5). 
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लोिंसते्तिा ८ कडसेबर १९५६ च्या अंिंात द सऱया पानावर बाबासाहेबाचं्यावर एिं स नीत त्याचं्या 
हित्रासह िौिंटीत प्रहस्ध  झाले होते ते असे :— 
 
“तो तेजोमय भव दीर् णवझला. . . . . .” 

(शा.हव.) 
 

द भागी दहलत प्रब ्ध  िंरण्या जो सवदंा तेवला। 
तो तेजोमय भव्य दीप हवझला,–हनवाििी पावला। 
त्या योगे जनसागरास भरतें ये हखन्नतेिे महा । 
त्याच्या अंहतम दशणनेि रडतो िंा नील कसधूहह हा? 
ज्यानंा नीि म्हिोहनया त डहवले पायतळी, शोह्ले,। 
ज्यानंा हनत्य पशू–समान गि नी खाईमध्ये लोहटले । 
त्यानंा दीघण पहरश्रमे रठहव जो अज्ञान–हनदे्रत नी। 
तो देवाह हन वंद्य त्यासं गमला झ ंजार, हवद्वन्मिी । 
“घेता ते ‘रपिंार’ व्यथण िंसले? कमधेपिा िंासया? 
जािोनी अहधिंार सवण अप ले, व्हा हस्ध  ते कजिंण्या!” 
ऐसे गज णनी ‘भीम’बडं रभवी जो मूतीच्या भजंना 
(त्यािी सवण मते पटो न पटो) त्याला असो वंदना! 
अन्याया–प्रहतिंाहरिी, बलवती, अज्ञान हवध्वहंसनी 
आता या दहलता िंवि हो देईल िेताविी? 
 

—हवद्याधर गोखले 
 

हप्रस्न्सपॉल मो.वा.दोंदे यािें म ंबईत नभोवािीवर बाबासाहेबाचं्यावर भा्ि झाले. ते नवशस्क्तच्या 
८ हडसेंबर १९५६ च्या अंिंात द सऱया पानावर प्रहस्ध  झाले होते. ते असे– 
 
“कै.डॉ. आंबेडकर यांना नभोवािीवरून श्रद्धांजली.” 
 

हप्र. मो.वा. दोंदे यानंी ग रुवारी रात्री नभोवािीच्या म ंबई िंें द्रावूनन िैं.डॉ. आंबेडिंर यानंा 
श्र्ध ाजंली वाहिारे भा्ि िेंले ते नभोवािीच्या सौजन्याने खाली हदले आहे. 
 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडिंरािें हदल्लीमध्ये हनधन झाले. अहखल भारताला जबर ध्ा बसला. पाि 
िंोटी अस्पशृ्यावंर आिंाशािी िं ऱहाड िंोसळली.डॉ.बाबासाहेब हनवािाप्रत गेले. भगवान ब ्ध  अडीि 
हजार व्षांतपूवी हनवािाप्रत गेले. सवण जग आज त्यानंा वदंन िंरीत आहे. अडीि हजार व्षांतनी आपल्या 
असंख्य अन यायानंा बरोबर घेऊन, त्यानंा ब ्ध  धमािी दीक्षा देऊन, डॉ. बाबासाहेब ब ्ध िरिी हवलीन 
झाले. याि व्ािी आक्टोबरिी १४ तारीख बाबासाहेबानंी ब ्ध  धमािी दीक्षा घेतली. बाबासाहेब जन्मले 
कहदू धमात, अस्पृश्य महार समाजात अत्यंत दाहरद्र्यात हदवस िंाढले. अंगात एिं-िंपडा घालून, 
इराण्यानंी हदलेल्या पाव व िंपभर िहावर आपला रदरहनवाह िंूनन डॉक्टर साहेबानंी म ंबईच्या 
एस्ल्र्न्स्टन िंॉलेजात हशक्षि घेतले. िेंळ सिंर मास्तराचं्या ओळखीने सयाजीराव महाराज गायिंवाड 
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याचं्यािंडे गेले. महाराजानंी त्यानंा हवलायतेस पाठहवले. बाबासाहेब लंडन हवश्वहवद्यालयािे एम.ए. झाले. 
पी.एि.डी. झाले. डी.एससी.िी पदवी घेतली. महान अथणशास्त्रज्ञािंंडून वाहवा िंूनन घेतली. नंतर 
अमेरीिेंला गेले. तेथेही पदव्या हमळाल्या. अहलिंडेि या भू् िभतू असलेल्या हवद्यार्थ्याला िंोलंहबया 
हवश्वहवद्यालयाने एल.एल.डी.िी पदवी देऊन सन्मान िेंला. जागहतिं िंीतीिा हवद्वान हा महान सन्मान 
पदरी बाधूंन भारतामध्ये आला. या हवद्वानाला अनंत हाल सोसाव ेलागले. खेड्ापाड्ात बहॅरस्टरिे िंाम 
िंरायला हनघाले तर प्रवासात पािी िंोिी द्यावयािे नाही, टागेंवाला टागं्यामध्ये घ्यावयािा नाही. स्पृश्य 
समाजापैिंी एिंादद सराि क्लाएंट त्यानंा लाभायिा. एलहर्न्स्टन हायस्िूंल सारख्या सरिंारी शाळेमध्ये 
प्रवशे हमळेना. हमळाला तर वगाच्या दारात या महाराचं्या पोरासंाठी हनराळा बािं, शास्त्रीबोवानंी या 
अस्पृश्याला संस्िृंत हशिंवायि नािंारले. बाबानंा पर्तशयन हशिंावेलागले. लहानपिी अस्पशृ्य म्हिून हाल 
अपेष्टा, हवदे्यमध्ये अस्पशृ्यतेिा अडथळा, सरिंारी नोिंरीत स्पृश्य हशपायािंंडून अपमान! हवद्यासंपन्न झाले 
तरी अस्पशृ्यता हििंटलेलीि ते भतू िंाही सोडीना. माझ्या गेल्या ३५ व्षांतच्या सहवासातं या प्रत्यक्ष 
पाहहलेल्या गोष्टी मी! कहदू धमािा र्ध ार व्हावा, तर ही सामाहजिं हव्मता नाहीशी झाली पाहहजे, यािी 
प ष्ट्िंळ तळमळ. त्यानंी महाडच्या िवदार तळ्यावर सत्या्ह िेंला, नाहशिंच्या िंाळ्यारामासमोर 
सत्या्ह िेंला. प ण्याच्या पवणतीवर सत्या्ह िेंला. मागण ख ंटले सवणिंडून! माझ्या सात िंोटी अस्पशृ्य 
बाधंवािंी अस्पशृ्यता िंशी नाहीशी होिार! त्यानंा समता िंधी लाभिार! माि सिंीिे हजिे, माि सिंीिे 
ह् त्यानंा िंधी लाभिार! बाबा रातं्रहदवस तळमळत होते. कहदू राहून आम्हाला समानता हमळेल िंा? 
वीस व्षांतपूवी त्यानंी धमषांततरािी घो्िा िेंली. वीस व्षांतिा िंालावधी हदला. भारताला स्वातंत्र्य लाभले, 
प्रजासत्तािं राज्यािी घटना झाली तेि त्यािें हशल्पिंार अस्पृश्यता पाळिारा ग न्हेगार ठरहवण्यात आला. 
पािव् ेझाली. अस्पशृ्यता िंमी झाली, अस्पृश्यता िंमी झाली, परंत  गेली नाही. बाबासाहेब ब ्ध  धमीय 
झाले. ब ्ध धमात तरी अस्पृश्यता नाही. ब ्ध ाच्या तत्त्वज्ञानाप्रमािे मी सवषांतवर पे्रम िंरीन, माझे अस्पशृ्य 
बाधंव, आम्ही पे्रम िंून. आता तरी आम्हाला पे्रमाने वागवा. समानतेने वागवा. त्यातअस्पृश्यािें हीत आहे. 
भारतािे स ्ध ा हीत आहे, असे त्यानंा वाटले. 
 
र्ददणलतांना णदव्य संदेश 
 

३१ मे १९३६ रोजी म ंबईमध्ये अस्पृश्याचं्या पहर्देमध्ये, “म स्क्त िंा पथ” (खरे शी्णिं “म स्क्त िंोन 
पथे?”) या हव्यावर हे ऐहतहाहसिं भा्ि िेंले. सामाहजिं क्राहंतिंारिे जळजळीत भा्ि ते त्यामध्ये 
त्याचं्या धमषांततराच्या तत्वज्ञानािी त्यानंी साधिं-बाधिं हविारानंी ििा िेंली. ऐहहिं आहि अध्यास्त्मिं 
दृहष्टिंोनामधून छाननी िेंलेली आहे. आपल्या अस्पृश्य बाधंवानंा त्यानंी रपदेश िेंला. भगवान ब ्ध ाने 
हनवािसमयी आपल्या हभक्ष  संघाला जो रपदेश िेंला, तसाि तो रपदेश होता. त म्ही हदव्याप्रमािे 
स्वयंप्रिंाहशत व्हा, परृ्थ्वीप्रमािे परप्रिंाशातं राहू निंा. स्वतःवरि हवश्वास ठेवा. द सऱया िंोिाच्या अंहिंत 
होऊ निंा. सत्याला धूनन राहा व द सऱया िंोिाला शरि जाऊ निंा. त म्हीि आपले आधार व्हा. स्वतःच्या 
ब ्ध ीला शरि जा. द सऱया िंोिािाही रपदेश ऐिूं निंा. द सऱया िंोिालाही वश होऊ निंा. सत्यािा 
आधार घ्या. सत्यालाि शरि जा. अस्पशृ्यानंा हा रपदेश िंा बरे? अहखल भारताला स ्ध ा हा संदेश! 
अहखल मानवजातीला हाि संदेश!! 
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खरेखुरे देशभक्त 
 
डॉ. बाबासाहेब खरे खरे देशभक्त होते. घटना सहमतीमधील त्यािंी भा्िे, गोलमेज पहर्देमधील त्यािंी 
भा्िे त्याचं्या देशभक्तीिी साक्ष देत आहेत. घटनेवरील त्यािें शवेटिे भा्ि....स्वातंत्र्याम ळे आपल्याला 
हनःसंशय आनंद झाला आहे. पि स्वातंत्र्याने आपल्यावर र्ार मोठमोया जबाबदाऱया टािंल्या आहेत हे 
आपि हवसरता िंामा नये. देशात िंाहीही हबघडले, िंी हिहटशामं ळे असे झाले अशी सबब याप ढे 
आपल्याला सागंता येिार नाही. आता जर िंाही घोटाळा झाला तर त्यािी जबाबदारी सवणस्वी 
आपल्यावरि येिार आहे. सवण जगामध्ये आहि या देशामध्येही नवीन हविारािंा रदय होत आहे. ‘लोिंानंी 
राज्य िंरावे’ या िंल्पनेिा लोिंानंा आता िंंटाळा येऊ लागला आहे. लोिंासंाठी राज्य असले म्हिजे 
झाले. मग ते लोिंािें आहि लोिंानंी िेंलेले राज्य असो वा नसो अशी लोिंाचं्या मनािी आता तयारी होऊ 
लागली आहे. राज्य हे लोिंािें लोिंासंाठी आहि लोिंानंी िेंलेले असाव.े या तत्त्वावर आपि ही घटना 
रभारली आहे. ती जर हटिंावी अशी आपली इच्छा असेल तर लोिंानंी िेंलेल्या राज्यापेक्षा लोिंासंाठी 
िेंलेले राज्य बरे असे ज्या घातूिं पहरस्स्थतीम ळे जनतेला वाटू लागले आहे, त्या पहरस्स्थतीिंडे लक्ष 
देण्याच्या िंामी आपि हदरंगाई िंरता िंामा नये. एवढेि नव्हे, तर ती पहरस्स्थती नष्ट िंरण्याच्या िंामी 
आपि धैयाने प ढे पाऊल टािंले पाहहजे. देशािी सेवा िंरण्यािा हा एिंि मागण आहे. यापेक्षा अहधिं 
िागंला मागण मला तरी माहीत नाही. एिें हठिंािी त्यानंी तूनिानंा संदेश पाठवला ‘We must be 
determined to defend our Independence with the last drop of our blood.’ 
 

भारतातील महान व्यक्ती आज हनजधामास गेली, ब ्ध ूनप झाली. भारत शोिंािूंल झाला. 
अस्पृश्य समाज, सवण पददहलत समाज शोिं सागरात ब डून गेला. िंोिा िंोिािी समजूत घालायिी 
 

डॉ.आंबेडिंर रागीट होते. परंत  तिंण तीथण लक्ष्मिशास्त्री म्हितात, आंबेडिंरािंा संताप रास्त होता 
त्याबद्दल न्यायी मन ष्ट्य त्यानंा दो् देऊ शिंत नाही. बाबासाहेब म्हिजे, महान िाहरत्र्यवान व्यक्ती, 
अथणशास्त्रज्ञ, शासनशास्त्रज्ञ, धमणशास्त्रज्ञ, इहतहासािा हवद्वान अभ्यासिं,ब ह्ध मान िंायदेपहंडत, आध हनिं 
स्मृहतिंार, अनेिं भा्ावंर प्रभ त्व असलेला प्रभावी वक्ता, संशोधिं ्ंथिंार, हनधड्ा छातीिा व 
मनोधैयािा समाज मागणदशणिं, र् ले, रानडे, आगरिंर, हटळिं, भाडंारिंर, गोखले या परंपरेला त्यागी, 
ब ह्ध मान, िहरत्र्यवान लोिंनेता हनवािप्रत गेला. हवनम्र भाव ेया भगवान ब ्ध ािे अवतारिंायािा संदेश सवण 
जगातं पसरहविारा व पददहलतािें स्रू्र्तत आहि आशास्थान असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंरानंा हवनम्र 
भाव ेही आम्हा सवषांतिी श्र्ध ाजंली.” 
 

(श्री.दोंदे यानंी बाबासाहेबाचं्या सहवासात ३५ व्ण घालहवली तरी त्यानंा बाबासाहेबाचं्या हवद्याथी 
दशतेली अिूिं माहहती देता आली नाही, हे वाििंाचं्या नजरेस आले असेलि. ती साधार माहहती िहरत्र 
खंड १ यात पहावी. अस्पृश्यािंी लोिंसंख्या एिंदा पाि िंोटी व द सऱयादंा सात िंोटी हप्रस्न्सपॉल दोंदे 
यानंी हदलेली आहे. हेही त्याचं्या हठसूळ माहहतीिे हनदशणिं होय.) 
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Dr. AMBEDKAR’s bellicosity was more an affectation than a dimersion of character 
and therefore, even though it might have lost him many friends it made him very few enemies. 
It had become almost a convention in the public life of the country to weigh his vast 
scholarship against the searing anger of his opinions and to overlook his transcient irritations 
as a price that must be paid if the virtue of his knowledge had to be secured. 
 

When the constitution of free India began to be discussed, Ambedkar was a natural 
choice in spite of what he loudly complained what Congress and Gandhi had done to him. He 
had that inevitable weakness of sharp intellectualism, a fear of the obligations of organisation. 
Becauseof it he could never make the Scheduled Castes Federation any kind of political 
force. As ageand ill health gave notice of the parinirvana that overtakes even the least of the 
enlightened, he fled from narrow organisations into a Sangham that was only a faith. Many 
made light of his elaborate conversion; but the ritual must have been for his over-educated, 
over-refined mind that humble act of sublimation of rationalism necessary for many individuals 
in our century. 
 

Without the enervating demands that outcaste-dom made on his brilliant mind, he 
may have evolved into statesman of truly tremendous six, for, free of his political 
cantankerousness he was a mountain of information. That even he had topay the price of 
Harijan origin and, because of the price he paid, to become somewhat of an opportunist is a 
judgment not of his geniousbut of the society that cooped up and perverted one who 
couldhave been a great law maker into a complaining politician. 
 

BHIMRAO AMBEDKAR’S was a great personality, straitejacketed in a piddling 
tradition. His effort throughout sixty-three years of his strenuous life was to smash that 
tradition. That it is not yet wholly smashed is a matter shame to all Indians who have been his 
contemporaries. 
 

(१०) रहववार, हदनािंं ९ हडसेंबर १९५६ च्या िेंसरीने ६ पानावर “शोिं्स्त महाराष्ट्रािी 
आंबेडिंरानंा श्र्ध ाजंली” या मथळ्याखाली हठिंहठिंािी झालेल्या शोिंसभािें वृत्तातं प्रहस्ध  िेंले होते. 
सागंली येथील ‘रोटरी क्लब’ श्रीरामपूर आहि हमरज येथील रहहवाशी यानंी या सभा भरहवलेल्या होत्या. 
सोलापूर येथे र्ॉरेस्ट हवभागात हबनाहशरस्त्रािाच्या आठ हजार लोिंानंी मूिं हमरविूिं िंाढली होता. 
 

िेंसरीने याि अंिंात बाबासाहेबाचं्यावर स मारे िार स्तंभी अ्लेख हलहला तो असा :— 
 
“स्वतंत्र प्र्ेचा थोर नेता” 
 

डॉ. आंबेडिंर यािें आिंस्स्मिं हनधन. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडिंर याचं्यावर गेल्या ग रुवारी 
िंालाने अिानिं झडप घालून, अनेिंागंानंी िमिंलेले हे भारतािे रत्न हहरावनू नेले. हवद्वान व व्यासंगी 
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िंायदेपहंडत, अथणशास्त्रज्ञ, स्वतंत्र्य भारताच्या राज्यघटनेिे िं शल हशल्पिंार, राजिंीय प ढारी आहि 
दहलत वगािे आधारस्तंभ या नात्याने भारताच्या अहलिंडील इहतहासात त्यािंी िंामहगरी रच्च श्रेिािी व 
हिरस्मरिीय अशीि आहे. त्याचं्यावर हनस्सीम श्र्ध ा ठेविाऱया अस्पषृ्ट वगावर तर त्याचं्या हनधनाने 
आिंाशािी िं ऱहाडि िंोसळली आहे. स्वतंत्र अभ्यासाने ठरलेले आपले हविार िंोिािीही भीहत अथवा 
भीड न ठेवता छाहतठोिंपिे ्ंथातून व भा्िातूंन माडंण्यािी त्यािंी बेडर वृहत्त असामान्य होती. आपल्या 
हवहवध ग िाचं्या जोरावर त्यानंी भारतीय राजिंीय जीवनात अनेिं मोठी जबाबदारीिी के्षते्र आक्रहमली. या 
रच्च स्थानावंर ते खंबीर आत्महवश्वासाने रभे राहत; पि त्या स्थानाचं्या बधंनात ते िंधी अडिूंन पडले 
नाहीत. “हनःस्पहृस्य तृि ंजगत्” अशा वृत्तीने रच्च स्थाने सोडावीशी वाटल्यास त्वहरत सोडून देत व त्यािी 
िंधी खंत बाळगीत नसत. 
 
णशक्िातील चढते यश 
 

डॉ.आंबेडिंरािंा जन्म १४ एहप्रल १८९१ रोजी महू येथे (झाला) त्यािें वडील रामजी यानंा सैहनिंी 
खात्यामध्ये नोिंरी होती. प ढे ते पेन्शन घेऊन म ंबईस आले. तेथे एस्ल्र्न्स्टन हायस्िूंलमधून १९०७ मध्ये 
डॉ. आंबेडिंर महॅरिंिी परीक्षा पास झाले. एस्ल्र्न्स्टन िंॉलेजमधून १९१२ साली ते बी.ए. रत्तीिण झाले. 
अस्पषृ्ट समाजातंील या अभ्यासी व ह शार पदवीधराला प ढील रच्चहशक्षिासाठी श्रीमंत सयाजीराव 
गायिंवाड यानंी रदारपिे साय हदले. त्यायोगे अमेहरिेंत जाऊन िंोंलहबया हवद्यापीठामध्ये तीन-िार व् े
त्यानंी रच्च पदवी परीक्षािंा अभ्यास िेंला. अथणशास्त्रामध्ये ते एम.ए. झाले. व मानसशास्त्र हा हव्य घेऊन 
त्यानंी त्याि हवद्यापीठािी पीएच्. डी. ही पदवी हमळहवली.(बाबासाहेब अमेरीिेंत १९१३–१६ या िंाळात 
होते. त्यानंी पी.एच्.डी. पदवी आर्तथिं हव्यावर प्रबंध हलहून हमळहवली. िहरत्र खंड १ पहा.) अमेरीिेंतून 
परत आल्यावर त्यानंा बडोदे संस्थानात मोया ह द्यािी जागा श्रीमंत सयाजीराव गायिंवाड यानंी हदली. 
प ढे १९२० मध्ये म ंबईस येऊन हसडनहॅम िंॉलेजमध्ये त्यानंी अथणशास्त्रािे प्राध्यापिं म्हिून िंाही हदवस िंाम 
िेंले. 
 
जीवन कायाचा कें द्रहबदू 
 

डॉ. आंबेडिंरािंी तैल ब ह्ध मत्ता आहि स्वतंत्र बािा यामं ळे त्यानंा नोिंरीच्या रौप्यशृखंलेत 
अडिूंन जन्म घालहविे ही गोष्ट पसंत पडिे शक्य नव्हते. िंोल्हापूरच्या महाराजानंी यावळेी त्यानंा साय 
िेंल्याम ळे इंग्लंडला जाऊन त्यानंी बहॅरस्टरीिी परीक्षा हदली आहि अथणशास्त्रावर हनबधं हलहून लंडन 
हवद्याहपठािी डी. एस्सी. ही रच्चतम पदवी संपादन िेंली. (िंोल्हापूरच्या महाराजानंी लंडनला जाण्यास 
बाबासाहेबानंा आर्तथिं साहाय्य िेंले नव्हते. ते स्वतःच्या पैशाने लंडनला गेले होते.) तेथून परत आल्यावर 
त्यानंी १९३७ पयंत प नः म बंईच्या हसडनहॅम िंॉलेजात प्राध्यापिं म्हिून िंाम िेंले. (ही माहहती ि िंीिी 
आहे. बाबासाहेब लंडनहून म ंबईस १९२३ च्या एहप्रलमध्ये आले. त्यानंतर सरिंारी नोिंर म्हिून लॉ 
िंॉलेजमध्ये प्रोरे्सर आहि हप्रस्न्सपॉल म्हिून त्यानंी १९२८ ते १९३४ च्या दरम्यान िंाम िेंले.) प ढे तेही 
िंाम सोडून त्यानंी स्वतंत्रपिे बहॅरस्टरी िालू िेंली.(बाबासाहेबानंी हायिंोटािी सनद १९२३ च्या ज लैमध्ये 
घेतली होती व तेव्हापासून ते पॅ्रस्क्टस िंरीत होते). अस्पशृ्य वगािी कहदू समाजािंडून होिारी अवहेलना 
आहि त्यािें हनिृंष्ट व अपमानास्पद जीवन याचं्याम ळे त्याचं्या मनात द दणम्य बडंखोरीिी वृहत्त सतत जागृत 
होती. तोि त्यानंी आपल्या जीवनिंायािा िंें द्र कबदूमानला. आपली सवण सखोल ब ध्दी आहि हवद्वत्ता, 
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संशोधन आहि व्यासंग याचं्या योगाने त्यानंी आपल्या देशािे हहत साधलेि; पि सवषांतिे प ण्य आपल्या 
अस्पृश्य बाधंवाचं्या र्ध ाराथण िंारिी लावण्यासाठी ते अहर्तनश झटले. 
 
अस्रृ्श्य वगात जागती 
 

१९२५ ते १९३५ या िंालात त्यानंी देवळे, पािवठे इत्यादी सावणजहनिं हठिंािी अस्पशृ्यानंा इतर 
कहदंूच्या बरोबरीने आहि समतेने अहधिंार हमळावते यासाठी िळवळी िेंल्या. “मूिंनायिं”, “बहहष्ट्िृंत 
भारत”,“जनता” इत्यादी वृत्तपत्राचं्याद्वारे आपल्या लेखानंी स्पशृ्यास्पशृ्यातं जागृहत हनमाि िेंली. पवणती 
सत्या्ह, नाहसिं राममंहदर सत्या्ह, व महाडच्या िवदार तळ्यावरील सत्या्ह हे याि िंालात घडले. 
न्यायालयात िवदार तळ्यािा प्रश्न जाऊन तेथे अस्पृश्यानंा त्या तळ्यािा इतरापं्रमािे रपयोग िंरण्यािा 
अहधिंार मान्य झाला. हिटीश सरिंार, सयाजीराव गायिंवाड किंवा िंोल्हपूरिे छत्रपहत याचं्यासारखे 
स धारिं कहदू राजे, समाज स धारिावादी हवद्वान हवठ्ठल रामजी कशदे, ग रुवयण िंवे, प्रा. माटे, इत्यादींसारखे 
समाजसूधारिं, महात्मा गाधंी, वीर सावरिंर याचं्यासारखे राजिंीय प ढारी या सवषांतनी अस्पशृ्यतेिा नाश 
आहि अस्पषृ्टािंा र्ध ार या िंामी जागृहत व प्रयत्न आपआपल्या परीने िेंले, पि त्यायोगे होिाऱया प्रगतीिा 
मंदपिा डॉ. आंबेडिंरािें िंधीि समाधान िंून शिंला नाही. त्याचं्या महान आिंाकं्षा अतृप्ति राहहल्या. 
 
धमांतराचा णनिपय 
 

१९३१–३२ मध्ये हिहटश राज्यिंत्यषांतनी जमवलेल्या गोलमेज पहर्देत यानंी अस्पृश्यांच्यासाठी 
स्वतंत्र मतदार संघािी मागिी प ढे िंूनन ती संमत िंूनन घेतली. पूढे गाधंीजींनी प्रािाहंतिं रपो्ि 
िेंल्याम ळे अस्पशृ्याचं्या राखीव जागा पि संहमश्र मतदार संघांतून हनवडिूिं असा पयाय त्यानंी िंाही िंाल 
अहनच्छेने स्वीिंारला. पि रपासाच्या हटवादी रपायानंी घडवून आिलेला प िे–िंरार त्यानंी प ढे मानला 
नाही. (१९३७ व १९४६ च्या हनवडि िंा या िंराराप्रमािे झाल्या. बाबासाहेबािें म्हििे असे होते िंी, 
िंरारात योग्य तो रे्रबद्दल िंरिे जूनर आहे. पि िंरारावर सया िंरिाऱया लोिंानंी बाबासाहेबाचं्या या 
मागिीिा सहानूभहूतपूवणिं िंधीही हविार िेंला नाही.) १९३६–३७ साली स्वतंत्र मजूर पक्षािी स्थापना 
िंूनन त्याच्यावतीने ते म ंबई िंौस्न्सलात हनवडून आले. गेल्या महाय ्ध ाच्या िंाळात व्हाईसरॉयाचं्या 
िंायणिंाहरिीत मजूरमंत्री म्हिून त्यािंी नेमिूिं झाली.प ढे भारताच्या स्वराज्य-प्राप्तीनंतर भारतीय राज्य 
घटनेिी घडि घटना सहमतीमध्ये त्यानंी िेंली. पहहल्या कहदू िंोडािी रिना स्वतंत्र भारतािे पहहले िंायदे 
मंत्री या नात्याने त्यानंी िेंली. १९३७ नंतर त्यानंी कहदू राहून समान अहधिंारासाठी झगडण्यािा हपपीहलिंा 
मागण त्याज्य ठरवनू, कहदू धमणि सोडण्याचं्या हवहंगम मागािा प रस्िंार िेंला. तेव्हा कहदू लोिंामंध्ये खूपि 
खळबळ झाली. कहदू धमण सोडून िंोित्या धमािा स्वीिंार िंरावयािा हे त्यानंी बरीि व्े म ग्ध ठेवल्याम ळे 
कहदू समाजाला िेंवळ ध्ा देण्याप रता या िंल्पनेिा ते वापर िंरीत असावेत असेही प ष्ट्िंळानंा वाटले. पि 
प ढे त्यानंी बौ्ध  धमािा स्वीिंार िंरण्यािा हनिणय प्रिंट िेंला आहि त्या धमाच्या वाङ्मयािा अभ्यासही 
िालवला. याम ळे त्यािंा धमषांततरािा हनिणय िेंवळ बोलण्याप रता नव्हता हे स्पष्ट झाले. 
 
बौद्ध धमाचा रु्रस्कार 
 

बौ्ध  धमण स्वीिंारल्यानंतर त्यानंी गेल्याि महहन्यात नेपाळच्या राजधानीत भरलेल्या ब ्ध जयंतीच्या 
सोहळ्यात रत्साहाने भाग घेतला. व बौ्ध धमण स्वीिंारािी आपली िंारिे त्यानंी आपल्या भा्िात 
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सहवस्तरपिे माडंली. त्यानंतर त्यानंी ब ्ध गया व सारनाथ या बौ्ध  धमण स्वीिंारािा िंायणक्रम आखण्यात 
आला होता. त्याचं्या हनधानाम ळे या िंायणक्रमावर खेदािी दाट छाया पसरली होती. डॉ.आंबेडिंर हे मोठे 
िंायदेपहंडत होते व कहद साठी हवहशष्ट म्हिून िेंलेल्या अनेिं ज न्यानव्या िंायद्यातं बौ्ध ािंा कहद मध्येि 
अंतणभाविेंलेला आहे. हे त्यानंा तरी अज्ञात असण्यािा संभव नाही. कहद ंिी धमणतत्त्वे, धार्तमिं आिार व 
सामाहजिं रुढी या हतन्ही गोष्टी संिंीिण असून त्यािंी इतिंी सरहमसळ झालेली आहे िंी, धार्तमिं कहद त्व 
िंोठे संपते व सामाहजिं िंोठे स ून होते यािी स्पष्ट सीमा आखिे द रापास्त आहे. राष्ट्रीय अथाने कहद त्वािी 
मयादा त्यापेक्षाही थोडी हवस्तृत मानावी लागिार आहे. या दृष्टीने पाहहले तर आंबेडिंराचं्या बौ्ध  
अन यायानंा समाजातंर किंवा राष्ट्रांतर िेंले असे म्हिता येिार नाही, म्हिूनि इतर िंोित्या धमषांतत प्रवशे 
िंरण्यापेक्षा ते बौ्ध  होिार हे प्रिंट झाल्यापासून त्याचं्या कहदू बाधंवानंा त्यातल्यात्यात हवरंग ळा वाटला. 
 
दणलतवगाचे सवपसामान्य रु्ढारी 
 

गेल्या व्ी व िालू व्ी भगवान ब ्ध ािी अडीि हजार व्षांतिी जयंती भारतामध्ये सरिंारी 
पाकठब्याने साजरी झाली. या दोन समारंभांच्या संहधिंालाति गेल्या हवजयादशमीलानागपूरला त्यानंी 
आपल्या दोन लक्ष अन यायासंह बौ्ध  धमणप्रवशेािा अपूवण समारंभ घडवनू आिला. गेल्या िंाही व्ात त्यानंी 
िेंलेल्या बौ्ध  धमाच्या अभ्यासािे र्ळ ्ंथूनपाने ते लोिंापं ढे माडंिार होते. त्या ्ंथािें हलखाि त्यानंी 
न िंतेि प रे िेंले होते, असे समजते. बौ्ध  धमाच्या स्वीिंारामागे त्याचं्या मनात असलेली सवण हविारसरिी 
व मतप्रिाली त्याचं्या प्रहस्ध ीनंतर स्पष्ट होईल. राज्यघटनेमध्ये अस्पशृ्य समाजािे स्थान आहि अहधिंार 
याचं्या संबधंाने िंाही ठरवावयािे झाले तर ते डॉ.आंबेडिंराचं्या संमतीनेि व्हावयास पाहहजे ही गोष्ट 
हिहटश राज्यिंत्यषांतनी तर मान्य िेंलीि, पि भारताच्या राजिंीय प ढाऱयानंीही ती मान्य िेंली. म्हिूनि 
हिटीशानंी बोलावलेल्या गोलमेज पहर्देत अस्पृश्य समाजाच्या वतीने त्यानंाि पािारि िंरण्यात आले. 
तसेि गाधंीजीनीही अस्पशृ्य हे कहद ंपासून वगेळे नाहीत म्हिून त्यानंा वगेळे मतदार संघ निंोत असा 
आपला आ्ह डॉ. आंबेडिंराचं्या गळी रतरवण्यासाठी प्रािाहंतिं रपो्ि आरंहभले. डॉ. आंबेडिंर यानंी 
गाधंीजींिा संय क्त मतदारसंघािा आ्ह मानला पि त्यासाठी अस्पृश्यानंा त्याचं्या संख्याप्रमािापेक्षा 
अहधिं जागा हमळवनू हदल्या. “शडे्ूल्ड िंास्ट रे्डरेशन” या दहलत वगाच्या राजिंीय संघटनेिी स्थापना 
व नेतृत्व िंूनन त्या वगाला राजिंीय सते्तच्या भागीदारीत त्यानंी स्थान हमळवनू हदले. 
 
गाढ णवद्वत्ता 
 

पि दहलत वगािे प ढारी एवढ्याप रतीि त्यािंी भारतीय मान्यता मयाहदत नव्हती. भारतीय 
स्वराज्यातंील पहहले िंायदे मंहत्रपद त्यानंा देण्यात आले आहि इतर मतभेद असूनही त्यानंी ते स्वीिंारले. 
िंायद्यािा आहि घटनाशास्त्रािा त्यािंा गाढ अभ्यास हा त्याचं्या जीवनािा एिं स्वतंत्र्य पैलू होता.म्हिूनि 
राज्यघटनेिा आराखडा हनमाि िंरण्यािे आहि कहद ंसाठी म्हिून नव्या सवणिं् ‘कहद िंोंडा’िी रिना 
िंरण्यािे िंायण त्याचं्यािंडे हनःशिंंपिे सोपहवण्यात आले. इहतहास, अथणशास्त्र, धमणशास्त्र इत्यादी हव्यािें 
त्यािें वािन अखंड िालू असे म ंबईतील त्याचं्या ‘राजगृह’ या हनवासस्थानात या व इतर अनेिं 
हव्यावंरील ्ंथािंा त्यानंी िेंलेला सं्ह भरगच्च आहे. अनेिं िळवळीच्या व्यापामध्ये त्यानंी अव्याहत 
िालू ठेवलेल्या हवद्याव्यासंगािी िंल्पना त्यावूनन येते. घटनेिा मस दा तयार िंरण्यात त्यािें जसे िंौशल्य 
हदसून आले तसेि घटना-सहमतीप ढे तो मस दा आल्यानंतर झालेल्या ििेमध्येही ते हदसून आले. “श द्र 
िंोि होते?”“भारतातील जाहतसंस्था” इत्यादी सामाहजिं हव्यावंरील त्याचं्या ्ंथांमध्ये त्यािें 
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समाजशास्त्रहव्यिं वािन आहि संशोधन यािंा प्रत्यय येतो. त्यािप्रमािे“पाहिंस्तानावरील हविार” हा 
त्यािंा ्ंथ खळबळ रडहविारा व एिंप्रिंारे अिूिं भहवष्ट्यवादी ठरला. 
 
भारताला भूििभूत व्यब्क्त 
 

िंमणधमणसंयोग असा िंी, त्याचं्या अिंस्ल्पत हनधनाच्या आदल्या हदवशीि म ंबईस एस्ल्र्न्स्टन 
िंॉलेजच्या शतसावंत्सहरिं महोत्सवाला प्रारंभ झाला. या िंॉलेजातून बाहेर पडून भारतीय जीवनास 
भू् िभतू झालेल्या व हदवंगत झालेल्या १४ थोर व्यस्क्तंिी नावे खोदलेल्या हशलेिे अनावरि त्यावळेी 
िंरण्यात आले. त्या नामावलीत दादाभाई नौरोजी, डॉ. रामिृंष्ट्ि गोपाल भाडंारिंर, जमशटेजी टाटा, 
हदनशा वाच्छा, िंाहशनाथ पतं तेलंग, बद्र हदन तैय्यबजी, रे्रोजशहा मेहता, लो.हटळिं, ना.गोखले, 
हिमिलाल सेटलवाड, भ लाभाई देसाई, इत्यादी ठळिं नाव ेआहेत. ही नररत्ने त्या िंॉलेजलाि नव्हे तर 
सवण भारताला भू् िभतू झाली.द सऱयाि हदवशी याि श्रेिीत बसिाऱया त्याि िंॉलेजमधून हशक्षि 
घेतलेल्या, आिखी एिं नररत्नािे नाव िंोरण्यािी वेळ येिार आहे, यािी या समारंभाच्या योजिंानंा आहि 
वक्त्यानंा व श्रोत्यानंाही िंल्पना झाली नसेल. डॉ. आंबेडिंर हे एस्ल्र्न्स्टन िंॉलेजिेि पदवीधर होते व 
त्याला भू् िभतू झालेल्या आजवरच्या हदवगंताचं्या नामावलीत शोभण्यासारखीि अहखल भारतीय िंीती 
त्यानंी संपादन िेंली होती. 
 
अरु्ऱ्या राणहलेल्या आकांक्ा 
 

त्यानंा मृत्य ूआला त्याच्या आदल्या हदवशी रात्री ते “भगवान ब ्ध  व त्यािा धमण” या त्याचं्या नव्या 
्ंथािी प्रस्तावना हलहीत बसले होते असे समजते. यावूनन आपल्या नव्या धमणस्वीिंाराला आधारभतू असा 
हा ्ंथही त्यानंी प रा िेंला होता असे हदसते. त्यािी प्रहस्ध ी पाहण्यास मात्र ते ररले नाहीत. बौ्ध  धमािे ते 
हमशनरी बनिार होते. पि राजिंारि सोडण्यािा मात्र त्यािंा हविार नव्हता. स्वातंत्र्य, समता व बधं ता या 
तत्त्वावंर अहधहष्ठत असा नवा ‘हरपस्ब्लिंन पक्ष’ स्थापन िंरण्यािा त्यानंी हविार ठरहवला होता व त्यािी 
घटनाही हलहून िंाढली होती! तो पक्ष िेंवळ अस्पशृ्य वगाप रता मयाहदत नसून सवषांतना मोिंळा ठेवण्यात 
येिार होता. हद्वभाह्िं म ंबई राज्याहवरु्ध  त्यािें मत प्रहस्ध  होते व ‘हे हद्वभाह्िं मोडून िंाढिे हेि माझे मी 
िंतणव्य समजतो’ असे नागपूरला बौ्ध दीक्षा समारंभाच्या प्रसंगी त्यानंी साहंगतले होते. आपि धमषांततर िेंले 
तरी भारताला िंमीत िंमी हाहनिंारिं असाि मागण पत्िंरण्यािे त्यानंी गाधंीजींना विन हदले होते. 
नागपूरच्या हनवेदनात त्यानंी या विनािी आठवि िंूनन हदली. ते म्हिाले “आता बौ्ध  धमण स्वीिंाूनन मी 
कहद समाजाच्या दृष्टीने एिं रपिंारिं िृंत्यि िंरीत आहे, िंारि बौ्ध  धमण हा भारतीय संस्िृंतीिेि अंग 
आहे.” 
 
सवप समाजाची खेद भावना 
 

डॉ. आंबेडिंरािंा प्रथम हववाह ज न्या िंाळाच्या रीतीप्रमािे लहानपिीि झाला होता. त्याचं्या 
प्रथम पत्नी सौ. रमाबाई १९३७ मध्येि (आईसाहेबािंा मृत्यू हदनािंं २४ मे १९३५) हनवतणल्या. त्याचं्या 
अपत्यापंैिंी आज र्क्त थोरले हिरंजीव यशवतंराव हे हयात असून ते म ंबईस ब ्ध भू् ि छापखाना व प्रब ्ध  
भारत हे हनयतिंाहलिं िालवतात. १९४८ मध्ये सारस्वत िाम्हि ज्ञातीतील डॉ. िं . लक्ष्मीबाई याच्याशंी 



 अनुक्रमणिका 

त्यािंा द सरा हववाह झाला. त्याचं्यासह त्यानंी नागपूरला बौ्ध  धमािी दीक्षा घेतली. त्याचं्या आहि इतर 
जवळच्या आप्तेष्टाचं्या द ःखात सवण दहलत समाज आहि भारतीय जनता सहभागी आहे.” 
 

म ंबईतील ‘दी िंरंट’ या साप्ताहहिंाच्या ब धवार हदनािंं १२ कडसेबर १९५६ च्या अंिंात 
बाबासाहेबाचं्यावर दोन लेख प्रहस्ध  झाले होते. ते मी खाली देत आहे. 
 

(1) ‘BUDDHA CLAIMS INDIAN’S GREATEST ‘UNTOUCHABLE’ 
 

Ambedkar : Great end toa great fight 
 

By N. S. Muthanna 
 

There is an element of predestimation in the manner death came to Dr. Bhimrao Ramji 
Ambedkar, 62, Leader of India’s 60 million “untouchables” 
 

Fate did not give this life-long rebel a chance to pitch a last battle against the 
irrevocable finality of death, for death overtook him in his sleep. The gallant fighter against the 
2,000 year old laws of Manu (the Hindu law-giver) was not even aware of the hovering 
presence of death when he retired to bed last Thusrday night. 
 

As if out of “fairness”, destiny allowed him to forsake the shackless of 
“untouchability” only a month ago by letting him “surrender” himself to the Buddha. 
 

That was my predominant feeling as I allowed myself to be properlled by a surging 
crowd towards the porch of Raj Griha, Ambedkar’s residence in Hindu Colony, Dadar, 
Bombay. 
 

It was here that his last remains lay in state. And the intonation of the shlokas–
Buddham Sharanam Gachame (I surrender to the Buddha), Dhammam Sharanam Gachame 
(I surrender to religion) and Sangham Sharanam Gachame (I surrender to the community)’–
over the loud–speaker confirmed my feeling about the “fairness” of destiny. 
 

Babasaheb (as he was popularly known) did not die as a Manu ordained 
“untouchable” but as a follower of the Buddha. That death should have come to him during 
the period when the country was ceebrating the “Mahaparinirvan of the Enlightened one 
2,500 years ago is significant at in a mystic way. 
 

Out on the porch of Raj Griha, surrounded by a mountain of flowers, lay, internal 
repose, the hero of the “untouchables”. Draped in saffron-yellow robes of a Buddhist 
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bhikku, with a little figurine of the Buddha behind his head, the valient fighter’s face appeared 
calm and peaceful. 
 

Through the haze of incense smoke, it appeared as if Death had drained away all 
bitterness of his life. The marks of tension he had worn on his face all these years had 
disappeared. Ambedkar was at peace with his Maker. 
 

A sprinkling of Buddhist bhikkus in saffron–yellow chanted their hymns. Ambedkar’s 
wife, a Brahmin once, stood by sobbing. Yeshwantrao, his only son (by his first wife), fed 
the smouldering embers with incense. 
 

For a brief moment I thought I saw the look of enlightenment on the lifeless ace. 
 

Soon I was out, squeezed out by wave upon wave of human beings, simmering with 
emotion. Everybody wanted to have a darshan of the man who had led the “untouchables” 
fight against the brutal dogmas of a pernicious caste system. 
 
The Mourners 
 

The mourners were mainly people from the same stock as he. They were humble 
people. They personified poverty, but they were sensitive. Their emotions were genuine, but 
the way they released themselves varied. Some of them, seeing Ambedkar’s face, clapped 
their hands and wept. Some of them stood rooted to the ground, looking stunned. Others 
stretched out their hands as if to touch his feet in a last salutation. 
 

The most touching scene was the tribute two Mahar Regiment boys paid their hero. 
They took their rifle-green berets off, stood with half-shut eyes for a moment, and broke out 
with “Jai Bhim” and “Babasaheb amar rahe.” They filed out weeping like children. 
 

Until I came out of the porch of Raj Griha, I had not realised what a crowd had 
gathered there. The crowd that came to pay homage to Ambedkar was the largest mass at 
any funeral I have seen. 
 

It was a furlong’s walk before I could not pay my own humble homage to this great 
leader. Walking the last furlong took me about an hour. 
 

The funeral procession began, slow and dignified—a procession of workers from the 
city factories. It was not quite orderly. Not because the mourners were disorderly, but 
because the streets were two narrow to hold so many participants. 
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Behind the flower-leaden cortege, one could not avoid trampling on flowers all the 
way. The route of the procession was carpetted with them. 
 

Thousands of people showered the cortege with flowere. With the cortege rode 
Shrimati Ambedkar, Yeshwantrao and a nephew. They appeared to be overwhelmed by the 
realisation of the greatness of Babasaheb. They had not been used to such public adulation 
of him in recent times. At least not since he resigned his Law Ministership. 
 
The Crusader 
 

Ambekdar’s death is an end which rivals in magnitude only Gandhi’s in India and 
Jinnah’s in Pakistan. 
 

Gandhi died after he freed 360 million Indians from foreign domination. 
 

Jinnah died after he accomplished his ambition of creating Pakistan. 
 

And Ambedkar died after he renounced Hinduism which showed his people the only 
ultimate release from “untouchability”. 
 

Renouncement of Hinduism was not his mission. He rebelled against its oppressive 
features. He succeeded only through “surrendering” himself to the Buddha. 
 

Ambedkar mounted his attack on Manu for the same reasons as the Mahatma had. 
But there was one essential difference in their individual tactics. 
 

While Gandhi ordained that “untouchability” be conqucrredthrough love, through 
social education and by the intermingling of castes and communities (for which purpose he 
called the “untouchables” Harijans-children of God) Ambedkar fought the social inequalities 
of caste with bitterness and anger. 
 

He did not fight them under the Harijan banner, but under the colours of his own 
caste. 
 

He wore his people’s “lowliness” proudly, flaunted himself as an “oppressed” victim 
of caste Hindus, and directed all his energies against the “upper” class Hindus. 
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To him his life was a crusade—a crusade not only for the impliment of the “depressed 
“classes, but also against caste Hinduism with all its Vedic trappings and Brahaminical 
“Superiority.” 
 

All these centiments were sharply etehed out for the processionists through the loud-
speaker system all the way from Raj Griha to the burning ghat at Shivaji Park. 
 
A Million People 
 

By the time the procession reached the ghat it had swollen to over a million. People on 
the way joined it, and I found myself pushed further back into the procession. The cortege 
was almost two miles ahead of me. 
 

The burning ghat was one seething mass of humanity. Heads bobbed up and down as 
far as the eye could see. 
 

A little before the sandal-wood pyre was set aflame, thousands of “untouchables” 
“surrendered” themselves to the Buddha. 
 

It was a simple conversion. Their leader had attained Nirvan………The Buddha had 
claimed the Manu-ordeained “untouchable”.There was only one last tribute they could pay 
their departed leader. That was to follow in his footsteps spiritually. 
 

“Buddham Sharanam Gachame, Dhammam Sharanam Gachame, Sangham 
Sharanam Gachame.” 
 

(The Courrent, 12th December 1956, pages 1 and 3) 
 

(2) “Ambedkar”: Symbol of Revolt. He Warned that hero-worship in politics would 
lead to dictatorship. 
 

By H. V. Kamath, M.P.–Member of the Lok Sabha. 
 

New Delhi—With all his faults he was a “mighty man, a self-made man” a man who 
could not be “ignored”. 
 

This was the almost universal comment in the lobbies soon after Parliament adjourned 
at noon last Thursday as a mark of respect to the memory of Dr. Ambedkar. 
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One important Congress member of the Lok Sabha went to the length of saying that in 
1947 there was no one in the Congress ranks in the Constituent Assembly who could have 
piloted the Constitution Bill with as much pertinacity and verve. And so he is rightly regarded 
as the Chief architect of our Constitution. 
 

No Prime Minister, I felt as I listened to Pandit Nehru, could have paid a finer tribute to 
one of his harshest political opponents. He spoke with’ visible’ feeling, and I heard the ring of 
true sincerity when he said. 
 

“He was a symbol of revolt, he had rebelled against something we shouldall rebel 
against.” 
 

We shall not hear his booming voice again. I believe that, as an orator in the 
Constituent Assembly and later in the Provisional Parliament, he stoodin the very front rank. 
Dr. Shyama Prasad Mookerjee excelled him after he joined the Opposition. 
 

There is no doubt that his double defect, in the General Election, 1952 (from 
Bombay), and again in a bye-election 1954 (Bhandara, then in Madhya Pradesh, had 
embittered him and he became an unsparing, relentless and even scathing critic of the 
Congress Party and of Pandit Nehru. 
 

That his Hindu Code Bill, on which he had laboured so hard could not be put through 
in his time also contrubuted to the rage in his soul. 
 

I knew him fairly well outside Parliament too. I have often sat with him in his chamber 
in Parliament, on the verandah of his ministerial residence in Hardinge Avenue, and again in 
the drawing-room of his house on Alipur Road after he became a member of the Rajya 
Sabha. His manner was always stimulating, often caustic, but rarely cynical. He had a 
genuine regard, bordering on devotion, for the Buddha, whom he looked upon as perhaps 
the greatest thinker the world has produced, and definitely the biggest fighter for social 
equality in India. 
 

When I once asked him whether the grand Upanishadic teaching was not more 
satisfying than the rather agnostic teaching of the Buddha, he impatiently retorted : What 
have the Rishi’s of the Upnishads done towards the eradication of social evils? 
 

My answer failed to convince the dogged Doctor. 
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He was, as far as I am aware, the only Minister who walked out of the House. When 
the then Deputy Speaker, Ananthasayanam Ayyangar. raised some technical objection to his 
reading the statement on his resignation in October 1951 he walked out in protest, and 
handed copies of his statement to Pressmen outside. 
 

That incident gave more colour and importance to his resignation than it might 
otherwise have got. 
 

I had lunch with him at Alipur Road, Delhi, on the day he decided to contest the bye-
election to the Lok Sabha in 1954 from the double-member constituency of Bhandara. His 
running mate was Asoka Mehta (P.S.P.). He was in fine fettle at the time, though in 
indifferent health. 
 

It was a disappointment for all of us when he lost the bye-election. 
 

I cannot help recalling what he said with so much vigour and clarity in his last speech 
in the Constituent Assembly, just before the Constitution Bill was passed. 
 

“It is quite possible in a country like India where democracy from long disuse must be 
regarded as something quite new there is danger of democracy giving place to dictatorship. It 
is quite possible for this new-born democracy to retain its from but give place to dictatorship 
in fact..... 
 

“In India, Bhakti or what may be called the path of devotion or hero worship, plays a 
part in its politics unequalled in magnitude by the part of it plays in the politics of any other 
country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But in 
politics, Bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual 
dictatorship...... 
 

“If we wish to preserve the Constitution in which we have sought to enshrine the 
principle of Government of the people, for the people and by the people, let us resolve not to 
be tardy in the recognition of the evils of that lie across our path and which induce simple to 
prefer Government for the people to Government by the people, or to be weak in our initiative 
to remove them. 
 

“This is the only way to serve our country—I know of none better.” 
 



 अनुक्रमणिका 

His revolt against the stratified caste system of Hindu Society was so violent that he 
used to say : “I was born a Hindu, but I will not die one.” He embraced Buddhism a couple of 
months ago, and death summoned him during the Buddha Jayanti celebrations in India.” 
 

(The Current, 12th December 1956, pages 20 and 19). 
 

रहववार हदनािंं १६ हडसेंबर १९५६ च्या दी टाइम्स ऑर् इंहडयाच्या अंिंात ‘The Indian Political 
Surveyed by Ithurial’ या शी्णिंाखाली बाबासाहेबाचं्या संबधंी प ढील मजिूंर प्रहस्ध झालेला होता. 
 

THE INDIAN POLITICAL SURVEYED BY ITHURIEL 
 

“NIL NISI BONUM was a useful warning not to continue speaking ill of a man after his 
death. But it has degenerated in our time into an excuse for insincerity and meaningless 
phrase-wearing. 
 

Most of the persons who indulged in this conventional practice on the death of Dr. B. 
R. Ambedkar, had suffered from the Doctor’s biting lash. Manywere not able to keep out of 
their tribute the bitterness of past memories. For Ambedkar was no respector of persons, and 
as a class the Indian politician is unaccustomed to rough-handling. 
 

The demands of convention and the feel of old sears combined to obstruct a fair 
evaluation of Dr. Ambedkar’s contribution. This is regrettable. Dr. Ambedkar, from what I 
knew of him, was basically a lonely man. I believe he would have been surprised by the strong 
emotions of his followers at his funeral and amused at the compliments of his political 
contemporaries. 
 

The fear of being swallowed up by the system restrained him from giving of his 
intellectual best; the awareness that he was far ahead of others in the political field, pulled him 
back from devoting himself fully to the cause of the under-privileged and the discriminated 
against. 
 
RARE OPPORTUNITY 
 

He was a realist and it must have been a sad thought that somewhere he had held the 
clue in his hand but failed to use it. No one else had his opportunity plus the capacity to turn it 
to effect. 
 

He was, in a sense, bound by the spell of his own propaganda. Among Hindu 
reformers, he alone was of the depressed classes. It was his strength which, had he but 
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worked constructively, would, have hastened the pacc of change a hundredfold. The other 
reformers were aware of the weaknesses in the Hindu community-inertia, unimaginativeness 
and ignorance. 
 

It was their failure that they could not convince Dr. Ambedkar of this. Briefly, they 
were afraid to go too far lest the whole fabric of Indian society collapse; and Dr. Ambedkar 
feared that gradual progress would end in reaction. His toying for nearly three decades with 
the idea of leading a man exodus to another faith prevented healthy development on well 
thought-out lines. 
 

Yet, these forerunness have all contributed to taking the Hindu community and Indian 
society where it is to-day. The time is now ripe for the next logical step-the abandonment of 
the habit of looking to cartain hereditary groups in the community for performing unpleasant 
and unsavoury tasks. We cannot continue much longer along the old traditional lines. 
 

It is not inspired leadership that is require but clear thinking, organised effort and 
social awareness. Dr. Ambedkar’s great contribution lies in havingthought the underprivileged 
not to be content with small reforms, and having communicated to the privileged that a 
patronising attitude is not enough.” 
 

(The Times of India, 16th December 1956, “The IndianPolitical Survey,” by Ithuriel). 
 

आिायण अते्र यानंी आपल्या नवय ग साप्ताहहिंािा “आंबेडिंर श्र्ध ाजंली” हवशे् ािंं २० पानािंा 
(वषे्टनासहहत) १६ हडसेंबर १९५६ ला िंाढला. मागे ब ्ध ािा प तळा त्याच्याप ढे बाबासाहेब हातात दंड 
घेऊन रभे आहेत आहि त्याचं्या डाव्या बाजूला माईसाहेब अशा पोजिे हृदयंगम हित्र खास अंिंाच्या 
पहहल्या पषृ्ठावर हदलेले होते. आहि त्या हित्राखाली िंलात्मिंतेने र् लािें लंब वत णळ िंाढून त्यात “ब ्ंध  
सरिम् गच्छाहम । धम्मं सरिम् गच्छाहम । संघं सरिम् गच्छाहम ।” हे हत्रशरि हदलेले होते. आत 
बाबासाहेबािें हनरहनराळ्या पोजमधील आहि पो्ाखातील पाि स ंदर र्ोटो हदले होते. अंत्ययाते्रिेही िंाही 
र्ोटो हदले होते. याम ळे हवशे् ािंं वाििंाचं्या नजरेत भरेल असाि होता. या हवशे् ािंंात िंॉ. श्रीपाद अमृत 
डागें आहि धनजंय िंीर यािें खास लेख होते. “अते्र उवाच – भारताचा उद्धारकता महात्मा”यात आिायण 
अते्र यानंी वाहहलेली श्र्ध ाजंली होती.ती अशी :– 
 

“महात्मा र् ले, महात्मा िंबीर आहि महात्मा ब ्ध  या तीन महात्म्यािें महान् हशष्ट्य डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडिंर यािें महापहरहनवाि एवढ्या आिंस्स्मिं रीतीने होईल अशी िंोिाला िंल्पना होती? पाि 
हडसेंबर रोजी सायंिंाळी भगवान सूयणनारायि जेव्हा अस्तंगत झाला तेव्हा त्याला तरी िंोठे माहीत होते 
िंी, रद्या सिंाळी आपि हदल्ली शहराच्या हक्षहतजावर जेव्हा रगव ूतेव्हा तेथे तो महात्मा आपली जीवनयात्रा 
संपवनू मृत्यचू्या माडंीवर अखेरिी हनद्रा घेत पह डलेला आपल्याला हदसेल! सात िंोटी अस्पृश्यानंी पाि 
हजार व् ेनरिंयातना भोगल्यानंतर त्याचं्या र्ध ारासाठी अखेर ज्या महात्म्यािा अवतार झाला त्याच्या 
अवतारिंायािे साथणिं िं ठे होते न होते तोि त्याजवर अशी एिंदम झडप घालून स्वतःच्या बदनामीखेरीज 
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मृत्यनेू तरी िंाय हमळहवले? ज न्या मराठी शाहहराच्या िंहवतेत थोडासा बदल िंूनन मृत्यलूा असे हविारता 
येईल िंी, “िंमी नव्हते परृ्थ्वीत अवातंर प्रािी न्यायाला, सोडूहन त्यानंा घातलास ‘बाबा’ वर घाला?” 
खरोखरि, भारत हा मोठा द दैवी देश आहे. अगोदर येथे महाप रु् शतिंाशतिंातून एिंादाि जन्माला 
येतो आहि तो जन्माला आला तरी या देशातले िंोट्यावहध मूखण लोिं त्यािे मोठेपि त्याच्या हयातीत म ळी 
ओळखति नाहीत. हजवतंपिी त्यािा ते अन्वहनत छळ िंरतात. आहि मग तो मेला म्हिजे ऊर बडवनू 
आहि गळा िंाढून त्याच्यासाठी शोिं िंरीत असतात. सगळ्या महाप रु्ािंा इहतहास अगदी सारखा आहे. 
हिस्त, ब ्ध , िंबीर, ज्ञानेश्वर, त िंाराम, गाधंी या सवषांतिा त्याचं्या देशबाधंवानंी अमान ् छळ िेंलेला आहे. 
पि आंबेडिंर हा या जगात एिंि असा ‘महात्मा’ होऊन गेला िंी यमयातनेच्या ज्या भयंिंर 
अस्ग्नहदव्यातूंन त्याला सारा जन्म जाव ेलागेल, तसे जगातल्या द सऱया िंोिाही महाप रु्ाला जाव ेलागले 
नसेल! या पृर्थ्वीतलावर एिंट्या भारताखेरीज ‘अस्पृश्य’ समजली जािारी अगोदर मािसेि नाहीत. 
आहि समाजािा िंसलाही अपराध िेंला नसता अस्पृश्यतेिी राक्षसी हशक्षा शतिंान शतिेंभोगत असलेल्या 
अशा द दैवी समाजात एिंही महाप रु् आतापयंत िंधी जन्माला आलेला नाही. जगातल्या इतर 
महाप रु्ाचं्या समाजाने हिंतीही छळ िेंला असला तरी त्याच्या छळािा प्रारंभ िंाही त्याचं्या जन्मापासून 
झाला नसेल. पि आंबेडिंरानंा आईच्या स्तनातंील दूध प्राशन िंरण्याच्या अगोदरि हाल अपेष्टेच्या 
हलाहलािा प्याला तोंडाला लावावा लागला. सारा समाज ज्याला हशवायलाि म ळी तयार नाही असली 
हवटंबना जगातल्या िंोिा महाप रु्ाला िंधी सहन िंरावी लागली आहे िंाय? साऱया समाजाने ज्याला 
जन्मापासून लाथाडले, पे्रमािा हात साऱया आय ष्ट्यात एिंदा देखील ज्याच्या पाठीवूनन समाजाने िंधी 
हर्रहवला नाही, ज्याच्या हवद्वतेबद्दल किंवा िंतृणत्वाबद्दल िंौत िंाने एिं अक्षरस ्ध ा िंधी समाजाने रच्चारले 
नाही, रलट ज्याच्या डोक्यावर राष्ट्रद्रोही, इं्जािा हस्तिं, कहदू धमािा शत्र  अशा एिंाहून एिं भयंिंर 
हशव्यािंी आग समाजाने एिंसारखी रधळली, त्याने त्या समाजाच्या रागालोभािी परवा (पवा) तर िंधी 
िेंलीि नाही, रलट त्या समाजाहवरु्ध  सतत पिंवीस व्े बंडािा झेंडा रभाूनन देशाच्या राजिंीय आहि 
सावणजहनिं जीवनातले परमोच्च स्थान पटिंावले, असा अलौहिंिं ग िािा व सामर्थ्यािा प रु् जगाच्या 
इहतहासात िं ठे होऊन गेला आहे िंाय? आम्हाला तरी माहीत नाही. दीडश े व् ेया देशात प्रस्थाहपत 
झालेली इं्जािंी सत्ता रलथवनू टािंण्यासाठी ज्यानंी ज्यानंी आपले सवणस्व पिला लावले त्यािंी नावे 
देशाच्या इहतहासात स विाक्षरामध्ये हलहहली जातील. पि धार्तमिं आहि सामाहजिं पारतंत्र्याच्या नरिंात 
पाि हजार व् ेसडत पडलेल्या सात िंोटी ग लामाना स्वतंत्र्य िंरण्यासाठी तळहातावर शीर घेऊन जो 
नरवीर साऱया देशाशी आय ष्ट्यभर एिंटा लढला त्यािे नाव देखील िंदाहित् या देशाच्या इहतहासात 
हलहहले जािार नाही. ही या महाप रु्ाच्या जीवनािी सवात मोठी शोिंिंथा ठरिार आहे. 
 

परिंीयाशंी जो लढतो तो ‘देशभक्त’ ठरतो आहि स्विंीयाशंी जो लढतो तो ‘देशद्रोही’ ठरतो असा 
या देशामधल्या राजिंीय नीहतशास्त्रािा हस्ध ातं आहे. आहि आंबेडिंरािें द दैव असे िंी, या देशामधल्या 
या शतिंातंल्या सवात मोया प ून्ाशी म्हिजे महात्मा गाधंींशी आहि देशामधील सवात बलाढ्य राजिंीय 
संस्था जी िंाँ्ेस हतच्याशी जन्मभर झगडाव ेलागले. महात्मा गाधंींना किंवा िंाँ्ेसला ज्यानंी ज्यानंी हवरोध 
िेंला ती ती मंडळी या देशाच्या सावणजहनिं आहि राजिंीय जीवनातून सपशले रठली. त्यािंी नावहनशािी 
देखील मागे राहहली नाही. आंबेडिंरानंा हे माहीत िंा नव्हते? पि त्यानंी जािूनब जून हा धोिंा पत्िंरला. 
त्यानंा तो धोिंा पत्िंरल्यावािून गत्यंतरि नव्हते. ‘हिहटशािें हस्तिं आहि देशद्रोही’ हे जे भयंिंर आहेर 
टीिंािंारािंंडून त्यानंी हमळहवले त्यािे िंारि गाधंी आहि िंाँ्ेस हे देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हिहटशाशी 
ज्या वळेी झगडत होते, त्याि वळेी सात िंोटी अस्पृश्याचं्या स्वातंत्र्यासाठी आंबेडिंरानंा गाधंीशीं आहि 
िंाँ्ेसशी झगडाव ेलागले. आंबेडिंर जर हिहटशािें हस्तिं आहि देशद्रोही असते तर त्यांना रघडपिे 
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हिहटश सरिंारिी नोिंरी पत्िंूनन परमोच्य सन्मानािे पद हमळवता आले असते! त्याचं्यासारख्या 
अलौहिंिं ब ्ध ीच्या आहि हवद्वते्तच्या मािसाला हिहटशाचं्या राज्यात द ष्ट्प्राप्य असे िंाय होते? बरे 
िंाँ्ेसमध्ये प्रवशे िंूनन महात्मा गाधंींिी िृंपा संपादन िंरण्यािे त्यानंी मनात आिले असते तर तीही गोष्ट 
त्यानंा िंाही अवघड नव्हती. िंाँ्ेसमध्ये त्यानंी पहंडत नेहूंनच्या बरोबरीने सारे सन्मान हमळहवले असते. 
त्याचं्या हवद्वते्तच्या आहि सामर्थ्यािा एिंही मािूस आज िंाँ्ेसमध्ये नाही. पि हिहटशािंी सेवावसे्त्र त्यानंी 
अंगावर धारि िेंली नाहीत, किंवा िंाँ्ेसच्या ‘देशभक्तीिा’ गिवे् ही अंगावर त्यानंी िढहवला नाही!सात 
िंोटी अस्पृश्याचं्या र्ध ारासाठी त्यानंी सवण स खािा, सन्मानािंा आहि लोिंहप्रयतेिा त्याग िंूनन 
सवषांतगावर िंाटेरीवसे्त्र िढहवली आहि आपले जीवन रक्तबबंाळ िंूनन घेतले. अस्पशृ्ता हनवारिािे महात्मा 
गाधंीिे आहि िंाँ्ेसिे मागण त्यानंा सवणस्वी अमान्य होते. अस्पशृ्यािंंडे पहाण्यािी स्पृश्य समाजािी दृष्टी 
बदलली आहि त्यािे हृदयपहरवतणन झाले तरि देशातील अस्पशृ्यता जाईल ही महात्माजींिी भहूमिंा 
होती. आंबेडिंरानंा स्पृश्य समाजािी दया, सहान भहूत आहि भीिं निंो होती. अस्पृश्यता िंायद्याने गेली 
पाहहजे आहि अस्पृश्यानंा िंायद्यािे संरक्षि हमळाले पाहहजे असा आंबेडिंरािंा आ्ह होता. एवढ्यासाठी 
त्यानंा इतर जातीप्रमािे अस्पशृ्यानंा देशाच्या राज्यिंारभारात त्याचं्या संख्येप्रमािे वाटा हमळावयाला हवा 
होता. आंबेडिंराचं्या पूवी अस्पृश्यता हनवारिािे अनेिंानंी प्रयत्न िेंले. नाही असे नाही. पि या सवण 
प्रयत्नािे स्वूनप सामाहजिं स धारिेिे होते. आंबेडिंरानंी अस्पृश्यताहनवारिाच्या िळवळीला राजिंीय 
स्वूनप देऊन हतच्यात आमूला् क्राहंत घडवनू आिली. ही त्यािंी िंामहगरी अभतूपूवण आहे. पाि हजार व् े
सात िंोटी अस्पशृ्य जनावरापेक्षा हीन हजिे जगत होते. मेलेल्या म डद्यािे मासं खाऊन आहि समाजाच्या 
घािीिे रहिंरडे रपसून त्यािंी मने आहि शरीरे सडून गेली होती. मेल्याहून मेली होती. या सात िंोटी 
म डद्यानंा जागे िंूनन त्याचं्यामध्ये तेजािी आहि स्वाहभमानािी ज्योत यानंी पेटवली आहि आपल्या ह्ािा 
लढा लढण्यासाठी ज लमी समाजाहवरु्ध  हातात बंडािा झेंडा घेऊन त्यानंा रभे िेंले ते आंबेडिंर सात 
िंोटी दहलतानंा परमेश्वरासारखे वाटले तर त्यात िंाय आश्ययण? 
 
सात कोणट दणलतांचा महात्मा गेला 
 

अस्पृश्यािंा र्ध ार िंसा िंरावयािा आहि िंोिी िंरावयािा हाि महात्मा गाधंी आहि आंबेडिंर 
याचं्या मधल्या वादािा म ख्य म द्दा होता. आपि अस्पशृ्यािें एिंमेव पालिं आहोत म्हिून त्यािे प्रहतहनहधत्व 
िंरण्यािा िेंवळ आपल्याला आहि िंाँ्ेसलाि अहधिंार आहे हा महात्माजींिा दावा होता. तो 
आंबेडिंरानंा स तराम मान्य नव्हता. भारतातील साऱया अस्पृश्य वगािे प ढारी आपि आहोत आहि 
त्याचं्यावतीने बोलण्यािा आपल्याखेरीज िंोिालाही अहधिंार नाही असे आंबेडिंरािें म्हििे होते. 
अस्पृश्य समाज हा सामाहजिं आहि धार्तमिं दृष्ट्ट्या ज्याप्रमािे कहद समाजािा एिं अहभन्न भाग आहे 
त्याप्रमािे राजिंीय दृष्ट्ट्यास ्ध ा त्यािा समावशे बह संख्य कहदू समाजामधेि व्हावयाला पाहहजे, याबाबत 
महात्माजींिा मोठा िंटाक्ष होता. आंबेडिंराचं्या या गोष्टीला िंट्टर हवरोध होता. त्यानंी महात्माजींना 
त्याचं्या तोंडावर साहंगतले िंी, “ज्या देशात आहि धमात मला िं त्र्यामाजंरापेक्षा देखील हीन तऱहेने 
वागहवले जाते, एवढेि नव्हे पि मला पािीस ्ध ा प्यायला हमळत नाही, त्या देशाबद्दल आहि धमाबद्दल मला 
िंाय म्हिून पे्रम वाटावे? मला जेथे रहायला घर नाही तो देश माझा िंसा? ज्या देशाने शतिंान शतिें 
आमच्यावर अन्याय िेंला आहे, आमिा राक्षसी छळ िेंला आहे, त्या देशाशी आम्हाला इमान राखता आले 
नाही तर त्यािी जबाबदारी आमच्यावर नसून त्या देशावर आहे. लोिं मला देशद्रोही म्हितात. ठीिं आहे 
मला त्याबद्दल म ळीि वाईट वाटत नाही. या देशाबद्दल मला पे्रम वाटावे अशी एिंही गोष्ट माझ्या 
देशबाधंवानंी िेंलेली नाही. इतिेंही असून या देशािी जर िंाही सेवा माझ्या हातून घडली असेल तर ती 
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माझ्या देशभक्तीम ळे घडलेली नसून माझ्या सद सहद्ववेिंब ध्दीम ळे घडलेली आहे.” अस्पृश्यासंाठी जेव्हा 
आंबेडिंरानंी स्वतंत्र मतदार संघािी मागिी िेंली तेव्हा त्याला महात्माजींनी हवरोध िेंला. ते म्हिाले, 
“अस्पृश्य धमषांततर िंूनन म सलमान किंवाहिस्ती झाले तरी मला िालतील. पि अस्पशृ्यानंा स्वतंत्र 
मतदारसंघ हमळाल्याने कहदू समाजात जी द र्ळी पडेल ती मी िंदाहप सहन िंरिार नाही. मग या 
गोष्टीला हवरोध िंरताना माझे प्राि खिी पडले तरी मलात्यािी परवा (पवा) नाही.” आंबेडिंर त्यानंा 
म्हिाले, “म सलमान आहि शीख हे आर्तथिं आहि राजिंीय दृष्ट्ट्या अस्पृश्यापेंक्षा प ढारलेले असताना त म्ही 
त्यािें स्वतंत्र राजिंीय अस्स्तत्व मान्य िंरता आहि अस्पशृ्याचं्या स्वतंत्र मतदार संघाला मात्र हवरोध िंरता 
हे िंसे?” या प्रश्नाला गाधंीजींजवळ रत्तर नव्हते. हवलायतेमध्ये ‘वत णळ पहर्देच्या वळेी हे रभयतािें 
भाडंि परािंाष्टेिे हविंोपाला गेले. अस्पृश्यानंा स्वतंत्र मतदारसंघ हमळू नयेत म्हिून गाधंीजींनी 
म सलमानाशंीस ्ध ा संगनमत िेंले. आंबेडिंरानंी तर गाधंीजींच्या भोवतालिे महात्मेपिािे वलयि र्ोडून 
टािंण्यािा प्रयत्न िेंला. आंबेडिंर हे मूर्ततभजंिं होते. गाधंीजींच्या ‘महात्म्या’िी त्यानंा िंाय परवा? 
(पवा) त्यानंी त्यानंा सरळ तोंडावर साहंगतले िंी, “माझ्या या देशातल्या ‘महात्म्या’वर हवश्वास नाही. 
महात्मे लोिं न सती आपल्या भोवती धूळ रडवतात पि समाजािी पातळी रंिावीत नाहीत, असा 
इहतहासािा दाखला आहे!” हिहटश पतंप्रधानािंडून आंबेडिंरानंी अस्पृश्यासंाठी स्वतंत्र मतदार संघ 
हमळहवले. आंबेडिंरािंा जय झाला. तेव्हा त्यानंा नेस्तनाबदू िंरण्यासाठी अखेर महात्मा गाधंींनी प्रािाहंतिं 
रपो्िािे ‘िह्मास्त्र’ बाहेर िंाढले. त्याम ळे ‘महात्म्या’िे प्राि वािहवण्यासाठी आंबेडिंरानंा अखेर ‘प िे 
िंरारा’वर सही िंरिे भाग पडले. ही सही िंरताना आंबेडिंरानंी िंाँ्ेसवर जो हवश्वास ठेवला त्या 
हवश्वासािा घात िंूनन िंाँ्ेसने आंबेडिंरानंा आहि त्याचं्या पक्षाला देशाच्या राजिंीय जीवनामधून 
रठवनू लावले! 
 

जो कहदू समाज आपल्याला आत्मीयत्वाने, सहान भतूीने, पे्रमाने आहि माि सिंीने वागवीत नाही 
त्या समाजामध्ये आपि हनष्ट्िंारि रहाण्यात िंाय अथण आहे हा हविार वीस व्ापासून आंबेडिंराचं्या 
डोक्यात खेळत होता. त्यािी धमषांततरािी घो्िा त्यातूनि हनमाि झाली. धमषांततरािा त्यानंी ऐहहिं आहि 
आध्यास्त्मिं अशा दोन्ही दृष्टीनी हविार िेंला. भारतात अनेिं अल्पसंख्यािंं असताना त्यािंा छळ होत 
नाही. आहि अस्पृश्यािंाि तेवढा छळ िंा होतो? खेडेगावात दोनि म सलमानािंी घरे असतात. पि 
त्याचं्या वाटेला गाव जात नाही. आहि अस्पशृ्यावंर सारखा ज लूम होतो, यािे िंारि त्या दोन 
म सलमानाच्या घरामागे साऱया कहद स्थानातंील म सलमान समाजािी शस्क्त व सामर्थ्यण रभे आहे यािी कहदू 
लोिंानंा जािीव असते. अस्पृश्याचं्या मदतीसाठी िंोिीही धावनू येिार नाही हे त्यानंा माहीत असते. 
अस्पृश्यानंा पैशािा पाकठबा हमळत नाही. अहधिंाऱयािें संरक्षि हमळत नाही. या त्यांच्या असहायपिाम ळे 
त्याचं्यावर होिाऱया ज ल मािा प्रहतिंार िंरण्यािे सामर्थ्यण त्याचं्या अंगी असत नाही. हे सामर्थ्यण अस्पशृ्यानंी 
बाहेूनन िंोठून तरी हमळहवले पाहहजे असे आंबेडिंरानंा वाटू लागले. आध्यास्त्मिंदृष्ट्ट्या कहदू धमात अनेिं 
दो् आहेत यािीही तीव्र जािीव त्यांना होतीि. सवात मोठा दो् म्हिजे िात वणण्य. एिंाने हवद्या हशिंावी, 
द सऱयाने शस्त्र धरावे, हतसऱयाने व्यापार िंरावा आहि िौर्थ्याने न सती सेवा िंरावी ही व्यवस्था व्यक्तीच्या 
आत्मोन्नतीला म ळीि पो्िं नाही, असे आंबेडिंरािें ठाम मत होते. कहदू धमात व्यक्तीला प्राधान्य नाही. 
हविारस्वातंत्र्य नाही. त्याम ळे सवणि कहदू बौह्ध िं ग लामहगरीत सापडलेले असले तरी त्या ग लामहगरीच्या 
हलाहलािा अिंण  र्क्त अस्पशृ्याचं्या वाट्याल आलेला आहे. जाहतभेद आहि अस्पृश्यता ही कहदू धमािी 
हशिंवि आहे. कहदू धमषांतत राहून जाहतभेद नष्ट िंून असे म्हििे म्हिजे हव्ािे अमृत िंून असे 
म्हिण्यासारखे आहे. जोपयंत जाहतभेद आहे तोपयंत अस्पशृ्यता रहािारि. म्हिून धमषांततरावािून 
अस्पृश्यानंा द सरा मागण नाही. असा आंबेडिंरािंा य स्क्तवाद होता. धमषांततराम ळे आहे त्या पहरस्स्थतीत 
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िंाहीि र्रिं पडिार नाही. आजही कहदू समाजािा आहि अस्पृश्यािंा िंाडीमात्र संबधं नाही. 
धमषांततरानंतरही तो तसाि राहिार आहे. तथाहप, सगळ्यात आंबेडिंरािंा हबनतोड म द्दा हा होता. ते 
म्हिाले, “आज अस्पृश्यािें ‘नामातंर’ िंराव ेही गोष्ट सवषांतना पटली आहे. महार लोिं स्वतःला ‘िोखामेळा’ 
म्हिहवतात. िंाँ्ेसवाले त्यानंा ‘हहरजन’ म्हितात. अस्पशृ्यानंी ‘नामातंर’ िेंले तर िालते. मग त्यानंी 
‘धमषांततर’ िेंले तर िंाय हबघडले?” धमषांततरािा हविार वैर्ल्याच्या भावनेमधून हनमाि झाला अशी अनेिं 
लोिं आंबेडिंराचं्यावर टीिंा िंरतात. पि ही टीिंा खरी नाही. आंबेडिंरािंा कपड हा धमणहनष्ठािा कपड 
आहे. ते नेहमी म्हित िंी, “ज्या मन ष्ट्यािा देवावर हवश्वास नाही, धमावर हवश्वास नाही त्या मन ष्ट्यावर मी 
तरी हवश्वास ठेविार नाही!” वीस व्षांतपूवी धमषांततरािी घो्िा िंरताना ते म्हिाले, “माझ्या धमषांततराच्या 
म ळाशी आध्यास्त्मिं भावनेहशवाय द सरी िंसलीही भावना नाही.” सवण धमािा तौलहनिं अभ्यास 
िेंल्यानंतर ब ्ध ािा धमण हा सवणश्रेष्ठ धमण आहे अशी त्यािंी खात्री झाली म्हिूनि त्यानंी तो धमण 
स्वीिंारावयािे ठरहवले. ते म्हिाले, “ब ्ध ािा धमण हा खरा मानवी धमण आहे. मानवाच्या संपूिण हविंासासाठी 
तो हनमाि िेंलेला आहे. तो प्रत्येिं आध हनिं आहि ब ह्ध वादी मािसाला पटण्यासारखा आहे. ब ्ध ािी 
हशिंवि अगदी साधी आहि सोपी आहे. त्या धमामध्ये मन ष्ट्याला पूिण वैिाहरिं स्वातंत्र्य हदलेले आहे. 
मानवतेला आहि सद सहद्वविेंब ्ध ीला ज्या गोष्टी पटतील त्याि त्या धमाने ्ाय मानलेल्या आहेत.” 
महात्मा गाधंींनी अस्पृश्यानंा ‘हहरजन’ बनवनू ते स्पशृ्याचं्या दयेिा आहि सहान भतूीिा हव्य बनवले. पि 
आंबेडिंारानंी लक्षावहध अस्पशृ्यानंा ‘ब ्ध जन’ बनवनू त्याचं्या म क्तीिा आहि आत्मो्ध ारािा हिरंतन 
दीपस्तंभ त्याचं्यासमोर बाधूंन ठेवला. 
 

कहदू धमावर सूड घेण्यासाठी आंबेडिंरानंी आहि त्याचं्या लक्षावधी अन यायानंी ब ्ध  धमण 
स्वीिंारला, ही गोष्ट खोटी आहे. कहदू धमावर त्यानंा सूडि घ्यावयािा असता तर त्यानंी इस्लामिा किंवा 
हिस्ती धमािा स्वीिंार िेंला असता. पि “भारताच्या इहतहासात देशािा आहि धमािा हवध्वंसिं म्हिून 
माझे नाव रहाव ेअशी माझी इच्छा नाही!” असे ते नेहमी म्हित. भारताच्या अखंडत्वावर त्यािंी गाढ श्र्ध ा 
होती. घटना सहमतीच्या पहहल्याि बठैिंीत “कहद स्थान हा िंाही झाले तरी अखंडि राहीला पाहहजे. 
म स्लीम लीगिे पाहिंस्तानिे धोरि िूिं आहे!”अशी घो्िा िंूनन आपल्या प्रखर राष्ट्रीय बाण्याने 
आपल्या सवण हवरोधिंािें डोळेि हदपवनू टािंले होते. ‘पाहिंस्तान’ वर एिं प्रिडं ्ंथ हलहून देशािे 
र्ाळिी िंरताना िंोित्या गोष्टीिी सावधहगरी घेतली पाहहजे यािे त्यांनी हनःसंहदग्ध मागणदशणन िेंले होते. 
पि घमेंडखोर िंाँ्ेसनेत्यानंी त्याचं्या त्या ्ंथािंडे द लणक्ष िंूनन अशा रीतीने देशािी र्ाळिी िेंली िंी, 
ज्याम ळे लक्षावहध लोिंाचं्या घरादाराचं्या आहि प्रािाचं्या होळ्या झाल्या. भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त होताि 
िंाँ्ेस पक्षाशी आपले पूवीिे सवण मतभेद हवसूनन ते मध्यवती सरिंारात प्रहवष्ट झाले. आहि स्वतंत्र 
भारतािी घटना घडहवण्यािी सवण जबाबदारी त्यानंी पत्िंरली. ते कहदू समाजािे दे्वष्टे असते तर ‘कहदू िंोड 
हबल’ आिून त्यानंी कहदू समाजात आमूला् स धारिा घडवनू आिण्यािा िंधीि प्रयत्न िेंला नसता. पि 
त्याच्या त्या महान् क्राहंतिंायाला प्रहतगामी िंाँ्ेसने स ूंनग लावल्याम ळे त्यानंा मोया द ःखाने आहि 
हनराशनेे मध्यवर्तत सरिंारमधून बाहेर पडाव ेलागले. कहदू धमण आहि कहदू समाज स धारण्यािा त्यािंा तो 
अखेरिा प्रयत्न होता. तो अयशस्वी झाल्यानंतरि त्यानंा भगवान् ब ्ध ाला शरि जाण्यावािून द सरे 
गत्यंतरि ररले नाही. दोन महहन्यापूवी ब ्ध  धमािी दीक्षा घेताना ते म्हिाले, “माझ्या या धमषांततराने 
भारतीय संस्िृंतीिा आहि इहतहासाच्या परंपरेला ध्ा न लागेल अशीि मी िंाळजी घेतलेली आहे.” बौ्ध  
धमण हा सवणस्वी भारतीय धमण आहे. सनातन कहदू धमण तर भगवान् ब ्ध ाला अवतारि मानतो. प्रत्येिं धार्तमिं 
संिंल्पात ‘गोदावयाः’ दहक्षिे तीरे बौ्ध ावतारे’ असा कहदू लोिं ब ्ध ाच्या नावािा रच्चार िंरतात म्हिून 
आंबेडिंरानंी आहि त्याचं्या लक्षावधी अन यायानंी बौ्ध  धमािी दीक्षा घेतल्याम ळे कहदू समाजाला द ःख 
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किंवा वै्म्य वाटण्यािे म ळीि िंारि नाही. भगवान ब ्ध  हा भारतािा नव्हे जगािा र्ध ारिंता आहे. 
पिंवीसश ेव्षांतिी त्यािी जयंती साऱया राष्ट्राने न िंतीि साजरी िेंली आहे. स्वतंत्र भारतािे राज्ययंत्रही 
आज भगवान ब ्ध ाच्याि नावाने िालते. त्यािे धमणिक्र आज आमच्या राष्ट्रध्वजावर आलेले आहे. सम्राट 
अशोिंािी कसहम द्रा आमिी राष्ट्रम द्रा आहे. ब ्ध ािे पंिशील हा हवश्वशाहंत प्रस्थाहपत िंरण्यािा एिंमेव 
मागण आम्ही ता स्वीिंारलेला आहे. आज जगाप ढेही दोनि मागण आहेत एिं ब ्ध ािा आहि द सरा य ्ध ािा 
राजिंारिात भारतव्ण जर आज ब ्ध ािा अन यायी झालेला आहे, तर धमण िंारिात त्यािे अनयाहयत्व 
आंबेडिंर आहि त्यािें िंोट्यावधी बाधंव यानंी पत्िंरले तर त्याबद्दल द ःख मानण्यािे िंारि आहे? 
हजवतंपिी आंबेडिंर जेवढे मोठे होते, त्याच्या शतपटीने आज मृत्यूनंतर ते मोठे झाले आहेत. भारतात 
आजपयंत प ष्ट्िंळ महाप रु् मरि पावले असतील. पि ज्याचं्या मृत्यूने िंोट्यावहध अंतःिंरिे रक्तबंबाळ 
झाली आहि िंोट्यावधी नेत्रातूंन अश्रूंच्या धारा वाहहल्या असे महान मरि आंबेडिंरावंािून िंोिाच्याही 
वाट्याला आलेले नाही. आंबेडिंराचं्या मोठेपिाबद्दल आहि योग्यतेबद्दल हिंत्येिं लोिंानंा आतापयंत 
संशय वाटत होता. पि त्याचं्या महाहनवािािे हवराट दृश्य पाहहल्यानंतर त्यािें जन्मजन्मातंरींिे शत्रू 
देखील त्यािें भक्त होतील. आंबेडिंर हे िेंवळ सात िंोटी अस्पशृ्यािें िंल्याििंते नव्हते. तर पिंवीस 
िंोटी स्पृश्यािें ते र्ध ारिंते होते. हवभहूतपूजा आहि ढोंग याने साऱया कहदू समाजािा अधःपात झालेला 
होता. म्हिून त्या हवभहूतपूजेवर आहि ढोंगावर घिािे घाव घालून त्या खोट्या मूर्तत आंबेडिंरानंी र्ोडून 
टािंल्या आहि ‘ब ्ध ीिी हन मानवतेिी पूजा िंरा’ अशी देशाला हशिंवि हदली. “मी मूर्ततपूजिं नाही. मी 
मूर्ततभजंिं आहे. गाधंी मला आवडत नसत. िंारि भारतावर माझे अहधिं पे्रम होते!” या त्याचं्या 
वैहशष्ट्ट्यपूिण वािीत त्याचं्या अमर जीवनािे रहस्य साठहवलेले आहे. भारताच्या धार्तमिं, सामाहजिं आहि 
राजिंीय जीवनात क्रातंी घडवनू आिण्यासाठी सारा जन्म ज्यानंी ज लूम, असत्य आहि ढोंग याचं्याशी 
हनिंराने झ ंज हदली असा लोिंोत्तर धैयािा, वज्रिंठोर छातीिा आहि िं स मिंोमल हृदयािा महात्मा 
म्हिून डॉ. भीमराव रामजी आंबेडिंर यािें नाव भारताच्या इहतहासात हनरंतर प्रिंाहशत राहील! 
 

–प्रल्हाद िेंशव अते्र (पा. ३, ६ व १५) 
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(AN EXTRACT FROM’ TIME’ dated 17th December 1956 page 55) 
 

Feature.—MILESSTONES 
 

Died.—Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, 63, round-faced, tempestuous champion of 
India’s 60 million untouchables and principal author of India’s constitution (adopted in 1949, 
which makes discrimination against untouchables a crime; in New Delhi Himself an 
untouchable (and thus so repuggnant to some highcaste Hindus that his shadow was 
considered pollution) Dr. Ambedkar warred with Gandhi over the Mahatma’s gradualism in 
righting caste discrimination, entered Prime Minister Jawaharlal Nehru’s Cabinet as Minister 
of Law in 1947, resigned four years later in protest over delay in anti-caste legislation. Two 
months ago Hindu Ambedkar renonced his caste-perpetuating religion, claimed stood for 
“inquality and oppression, led 3,00,000 followers in a mass conversion to Buddhism. 
 
THE DAUGHTY DOCTOR 
 
Thus here’s an obituary I make of Dr. Ambedkar. 
 

A man who could well give and take and an able Administrator! 
 

A lawyer of no small repute. He took a Leading hand. In framing what did constitute. 
The Government of this land; 
 

Though some may doubt his politics.His love for his fellow men. Was such a caused 
acrobatics, in spite of his legal acumen! 
 

A buily man with a sturdy frame.With all a lawyer’s skill. He staked his life, he staked 
for the untouchables’ his fame and weal! 
 

The daughty doctor is now past. Beyond all distinction.His row for us to bravely 
blast.The evil to its extinction!” 
 

S. G. BHAT, Advocate. 
 

The Maratha, dated 4th January 1957 (Friday) page 8. 
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“THE INSPIRING MASSAGE OF LORD NAVA BUDHA” 
 

DR. B. R. AMBEDKAR 
 

‘SERVICE, SINCERITY AND SACRIFICE’ 
 

The greatest need of the modern world is for men and women of ability and goodwill 
to sacrifice and also to serve the community sincerely without hope of any reward. The most 
satisfactory thing in all this earthly life is to be able to serve our fellow beings. To be of service 
is a solid foundation for contentment in this world. 
 

‘If we were only wise enough to choose, 
The path of service everyday we live 
We’d learn the truth that what we keep we loose! 
And gather what we give.’ 

 
We render fine service by little and seemingly insignificant deeds if only they are done 

in the right spirit and with a worthy motive. We must now wake up and spend the time and 
energy to serve the worthy cause to preserve the unique spirit of our objectives inorder to 
better the lot of our whole community and also to strengthen the backbone of the natioal 
prosperity. We must create the order of ideals to maintain not only the order of societies but 
also to build up the nation as an ideal one. Because the greatness of nation or of society 
depends not only upon population, nor acreage, nor wealth nor the strength of the armed 
forces and battleships, nor upon scientific achievements; but also upon its moral elevation, 
the purity of its ideals, the intensity of its devotion to reality, sincerity, service and sacrifice 
towards the good of all beings. 
 

We must no forget those great careers of mankind and mark the lives that have 
counted most in human history, they have not been those who were seeking material 
rewards. They have been generally, persons with a great vision of service to their fellow men 
and towards the welfare of the humanity. 
 

Mr. Emerson aptly says, “SERVE AND THOU SHALT BE SERVED.” If we love and 
serve men, one cannot, by any hiding or stratagem escape the remuneration. No the New Era 
has began. This is the era of Atomic Age. This is the world of new thoughts and new ideas. 
The whirlwind growth of the civilization has changed the order of all the old ideas. Everybody 
think in a democratic notions to establish truth, happiness and prosperity by their ownway. 
Let all the intellectuals, thinkers and social workers, in order to strengthen the phenomenon 
of our constructive notions and ideas to serve the purpose of our community at large! Let us 
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come, into one fold, under one banne banner which may inspire us to do good of all with true 
spirit of service sincerity and sacrifice on the basis of co-operation, mutual understanding, 
exchange of thoughts and ideas towards the development of our wel-beings. 
 

Let us now cultivate the spirit of SELF-HELP, and follow the teachings of our Great 
Lord, ‘Nava-Buddha’ who has given us a new vision a brightinspiration, a true notions of 
understanding each other. The individual rifts, misunderstandings, differences are to be burnt 
down into ashes. Let us follow the path of noble silence which will lead us unto the light of 
peace, prosperity and progress. The time has now come that everybody must realise the 
importance of unity, the importance of oneness. The coordination of all our activities into one 
fold is an essential factor. It is the foremost duty, an obligatory duty in order to create the 
inspiration of selfhelp, the leaders, workers and also the people belonging to the Backward 
Classes keeping aside their differences, individual rifts, minds of groupism, must come 
forward with a unique spirit to serve the cause of people. They should render selfless service 
to improve the lot of our masses. If we avoid sympathy and wrap ourselves around in a 
coldchain armour of selfishness, we exclude ourselves from the sympathy of many. 
 

It is my sincere APPEAL to all the youngsters, students, close-associates and also the 
members of the public to co-ordinates, co-operate and also to unite in one single banner of 
Noble Silence. This is the great path in the world which has been shown by our Great 
“NAVA-BUDDHA”—Dr. B. R. Ambedkar. 
 

For the immortal work done by Him, for the prosperity of our nation, for the cause of 
the people for creation of a new thought in this world of ours re-orientation of a Human 
Religion, we bow down to great teachings. And also his memory has been incribed into our 
hearts, into our actions throughout the ages also throughout the generation unto the last of 
this world. 
 

Let us contribute our mite to strengthen his memory into reality. 
 

We pay humble homage—for his attainment of The Maha Pari Nirvana 
 

(Sd /–). 
H. KHOBRAGADE. 
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रहववार, हदनािंं १३ जानेवारी १९५७ च्या मौज साप्ताहहिंाच्या अंिंात (पा. ९-१०) 
बाबासाहेबाचं्या जीवनिंायासंबधंी लेख प्रहस्ध  झाला होता. तो मी खाली देत आहे. 
 

“िैं. डॉ. आंबेडिंर आपल्या जीवन िंायात यशस्वी झाले िंाय? 
 

लेखिं – ‘हिहिंत्सिं’. 
 
डॉ. आंबेडिंराचं्या हनधनाला आता िार आठवडे होतील. त्याचं्यासारख्या थोर प रु्ाला साजेशीि 

श्र्ध ाजंली देशाने त्यानंा वाहहली. किंबह ना ते श्रेय त्यानंा त्याचं्या जीवनात लाभले नाही ते मृत्यूनंतर 
श्र्ध ाजंली बरोबर त्याचं्या िरिी वहाण्यात आले. आंबेडिंरािंी एिंंदर हवद्वत्ता, अथणशास्त्रनैप ण्य किंवा 
घटनािंायद्यािा व्यासंग सवणश्र त तसा सवणमान्यही होता. परंत  अस्पृश्यो्ध ारािे जे िंायण आज झालेले हदसते 
त्यािे सारे श्रेय परवापयंत तरी िं िी आंबेडिंरांना हदले नव्हते; त्यािा र्ारि मोठा वाटा गाधंीजींिंडे 
देण्यात येत असे. परवा मात्र अहधिंारारुढ पक्षातंील मंडळींनीस ्ध ा गाधंीजींना हवसूनन आंबेडिंरानंा ते 
श्रेय हदले. (मािूस मृत्यू पावल्यानंतर त्यािी अर्ाट स्त हत िंरण्यािे नाहीतरी आपल्याला वडेि आहे. मागे 
स्टॅहलन मृत्यू पावला तेव्हा प.ं नेहून लोिंसभेत रद गारले, “He was a man of peace!” – प ढे िंाय 
झाले ते वाििंानंा माहीत आहेि.) 
 
सत्यान्वेििाची आवश्यकता 
 

पि मोठी मािसे हा राष्ट्रािा अमोल ठेवा असतो, ही मािसे इहतहास घडवीत असतात, मानवाने 
मानवत्व साथण िंरीत असतात. त्याचं्या जीवनापासून स्रू्र्तत घेऊन सामान्य मािसाला आपल्या ख ज्या 
जीवनािी ऊंिी िंाही इंिानंी वाढली तर वाढवायिी असते; हमळाला तर थोडा प्रिंाश हमळवायिा असतो, 
आहि म ख्य म्हिजे भतूिंालीन इहतहासािा मागोवा घेत भहवष्ट्य घडहवण्यासाठी वतणमान िंालात वाटिाल 
िंरावयािी असते. पि हे आपि िंरीति नाही. िंरता येत नाही असे नव्हे; भीहत अशी असते िंी, 
सत्यान्वे् िाला तिंण द ष्टता म्हटले जाईल, दो्हदग्दशणनाला कनदाप राि मानण्यातं येईल, व्यापिं 
समाजहहताच्या दृष्टीने मात्र सत्यान्वे् िािी जूनर पडल्यास दो्हदग्दशणनािंीही गरज असते. 
 

आंबेडिंराचं्या एिंंदर िहरत्रािे मूल्यमापन अहधिंारी प रु्ानंीि िेंले पाहहजे. येथे र्क्त 
आंबेडिंराचं्या यथापयशािी–माझ्या मते अपयशािीि–थोडीर्ार मीमासंा िंरता आली तर िंरावी 
एवढाि हेत  आहे. प ढील हवविेनात मला आंबेडिंर हे म ख्यतः राजिंारिी आहि अस्पृश्यो्ध ारिं (व िंाही 
प्रमािात घटनािंार) म्हिूनि अहभपे्रत आहेत. त्यातही असे आढळले िंी राजिंारिी आंबेडिंराचं्या 
अपयशाच्या मीमासेंतूनि आपि अस्पशृ्यो्ध ारिं आंबेडिंराचं्या अपयशाशी येऊन ठेपतो. 
 
तत्व्ान नाही; कायपक्रम नाही! 
 

डॉ. आंबेडिंर राजिंीय प ढारी होते िंा आहि असल्यास त्यािें राजिंीय तत्त्वज्ञान िंोिते, या 
प्रश्नािंा हविार िेंल्यास, आंबेडिंरानंा राजिंारि खेळण्यािी मनी्ा होती असेमला तरी वाटत नाही 
अस्पृश्यानंा वहरष्ठ वगािंडून हमळिारी अमान ् वागिूिं पाहून त्यािें मन व्यहथत झाले. त्यानंा स्वतःला 
वहरष्ठ वगाच्या सोवळेपिािे िटिें बसले तेव्हा त्यािें मन बंड िंूनन ऊठले. या बडंाने त्यािें आय ष्ट्य 
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अखेरपयंत व्यापले, अन्ययाहवरु्ध िा अखंड झगडा यादृष्टीने त्याचं्या जीवनिंथेिे महत्त्व अनन्यसाधारि 
ठून शिेंल. पि त्याम ळे राजिंीय के्षत्रातील त्यािें स्थान हवशे्  बळिंट ठरते असे नाही. िंारि ते िंायण 
म ख्यत्वे सामाहजिं स्वरुपािे आहे. ते राजिंारंिात खेिले गेले, हहरजनाचं्या प्रश्नावंर त्यानंी 
गाधंीजीहवरु्ध  घेतलेल्या भहूमिेंम ळे. एिंदा राजिंारिात खेिले गेल्यावर देखील आपले असे एिं खास 
हवश्व त्यानंा हनमाि िंरता आले नाही; िंारि त्याचं्याप ढे िंोितेही हनहित तत्वज्ञान नव्हते, िंायणक्रम 
नव्हता. 
 

यािे पहरिाम अनेिं झाले. एिं तर राजिंीय संघटना त्यानंा रभारता आली नाही. द सरे असे िंी, 
राजिंारिामध्ये ठाम अशी िंोितीही भहूमिंा त्यानंी घेतली नाही. राष्ट्रीय पक्षाहवरु्ध  हवहधमंडळे त्यानंी 
गाजहवली. राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी देश प्रािपिाने लढत असता व्हाइसरॉयच्या िंौस्न्सलातं ते जाऊन 
बसले. आहि स्वातंत्र्योतर िंालातं भारताच्या पहहल्या मंहत्रमंडळातं ते मंहत्रपदावर आरुढ झाले. एिं 
हवहशष्ट राजिंीय ध्येयवाद असलेला मािूस एिं तर व्हाइसरॉयच्या िंौस्न्सलातं जािार नाही किंवा 
नेहूंनच्या मंहत्रमंडळात जािार नाही. घटना बनहवण्यािे िंाम त्यानंी हमशनऱयाच्या श्र्ेध ने िेंले, पि 
त्यानंतर पािं व्षांतनी ते घटनेिी होळी िंरायला हनघाले. टीिंािंारानंी छेडले तर त्यािें रत्तर असे िंी, ‘मी 
स्वतंत्र नव्हतो, मला राबवनू घेतले.’ पि त्यावळेी तर आंबेडिंरानंी िंसलीि िं रिं र िेंलेली नव्हती; 
आपि राबवले जात आहोत ही जािीव त्यावळेी त्यानंा नव्हती िंाय? 
 
लोकशाहीवर अस्र्ष्ट श्रद्धा 
 

येथे महत्त्वािा म द्दा आहे तो हा िंी, त्यािें राजिंीय धोरि ठाम तत्वज्ञानावर आधारलेले 
असण्याऐवजी तात्िंाहलिं पहरस्स्थतीलर अवलंबनू होते. आपल्याला िंाय निंो हे त्यानंा िागंले माहीत 
होते; परंत  िंाय हव ेआहे हे िंाटेिंोरपिे ते िंधीि सागंू शिंले नाहीत. िंम्य हनझमला त्यािंा तीव्र हवरोध 
होता. येथील दहलत समाज िंम्य हनस्टाचं्या आहारी गेला नाही यािे हे एिं िंारि आहे. गाधंीजींना 
िंम्य हनझम अमान्य होता, त्यानंी आपला पयाय प ढे ठेवला; जयप्रिंाश िंम्य हनझम हवरोधी आहेत. यानंी 
लोिंशाही समाजवादािे तत्त्वज्ञान प्रहतपादले. आंबेडिंरानंी असा पयाय प ढे ठेवला नाही, त्यािंी 
लोिंशाहीवर हनष्ठा होती, पि ती त्याचं्या पक्षात िंधी नव्हती आहि मनात होती ती िेंवळ लोिंशाहीिी 
िौिंट. गाधंीजींच्या नेतृत्वाखाली ज्या देशाने स्वातंत्र्य हमळहवले त्या देशाच्या घटनेवर गाधंीजींच्या 
व्यस्क्तत्वािा ठसा असिे अपहरहायण नाही िंाय? पि ही घटना अखेरच्या मंज रीसाठी लोिंसभेप ढे ठेवताना 
आंबेडिंरानंी असे स्पष्टपिे साहंगतले िंी, लोिंशाहीमध्ये सत्या्हाला स्थान नाही. नेहून सिंट गाधंीजींिे 
तथािंहथत सवण वारसस ्ध ा आता असे बोलतात, हे खरे पि त्यातं राजिंीय स्वाथण असतो. आंबेडिंरानंा 
असा स्वाथण नव्हता. तरीस ्ध ा ते तसे बोलतात यािा अथण असा िंी, त्यािंी लोिंशाहीहव्यिं िंल्पना 
स स्पष्ट नाहीि पि ‘सत्या्ह म्हिजे िेंवळ संन्यासमागी साध त्वि नव्हे तर ते एिं अहतश्रेष्ठ प्रिंारिे 
राजिंारि आहे.’ व त्याच्या साहाय्याहवना भारतीय लोिंशाही अपूिण राहील हे त्यानंा नीटसे आिंलन 
झालेले नव्हते. 
 
आंबेडकर णनष्ठेचा बाजार 
 

अशा अहनहित मनोवृत्तीिी व्यस्क्त राजिंीयप ढारी म्हिून नावाूनपाला येिेि अशक्य आहे. 
तरीस ्ध ा आंबेडिंर राजिंारिातं अखेरपयंत वावरले यािे िंारि त्याचं्या जमातीिी त्याचं्यावरील 
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अव्यहभिारी हनष्ठा. डॉ. आंबेडिंर हहरजन समाजाला, हवशे् तः महार जमातीला, ईश्वरासमान वाटत 
आलेले आहेत. डॉक्टरानंी िंाहीही सागंाव ेआहि त्याचं्या जमातीने ते हशरसावदं्य मानावे,–वस्त तः एवढे 
एिंहनष्ठ अन यायी लाभिे आजच्या िंाळात द लणभि. ते डॉक्टरानंा लाभाव े हे त्यािें भाग्य. पि देशािे 
द भाग्य असे िंी, या शक्तीिा त्यानंी सद पयोग िेंला नाही. रलट त्याचं्या सहिंाऱयानंी हहरजनाचं्या 
आंबेडिंरहनष्ठेिा बाजार माडंला. आंबेडिंराचं्या िेल्यानंी हहरजनाचं्या मतािंा सौदा िेंल्यािे प्रिंार िंाय 
थोडे आहेत? खेड्ापाड्ातंील हहरजन समाज बह ताशंी हनरक्षर, बाबासाहेबािंा र्ोटो छापून िंोितीही 
गोष्ट त्यानंा िंरण्यास सागंाव!े िंाँ्ेसमध्ये आज लािखाऊपिा हिंतीही बोिंाळला असला तरी या 
बाबतीतले ‘रेिंॉडण’ श.े िंा. रे्. िंडेि आहे. आंबेडिंराचं्या राजिंीय भहवतव्याला खरा स रंुग िं िी 
लावला असेल तर तो हहरजन समाज व डॉ. आंबेडिंर यांच्यामध्ये वावरिाऱया या तथािंहथत द य्यम 
प ढाऱयानंी. ज्या देशाला िंाही सासं्िृंहतिं, नैहतिं परंपरा आहेत. तेथे इतिें भ्रष्ट राजिंारि िालू शिंत 
नाही. िंम्य हनष्टािंी म ले या देशात जोर धून लागली नाहीत यािेही िंारि हेि होय. 
 
तृतीय श्रेिीचे कोंडाळे 
 

येथे आपि आंबेडिंराचं्या राजिंीय अपयशाच्या हतसऱया िंारिाशी येऊन ठेपतो. वैयस्क्तिं 
दृष्ट्ट्या मािूस हिंतीही मोठा असला तरी राजिंारिातं तो एिंट्याने िंाहीही िमत्िंार घडवनू आिू शिंत 
नाही. िंळस एिं असला तरी खालच्या इमारतीिा डोलारा अनेिं स्तंभावर रभा राहात असतो. हे स्तंभ 
मजबतू हवते, हनिंोप हवेत, गाधंीजींनी राजिंीय व हबनराजिंीय के्षत्रातं हनष्ठेने िंाम िंरिारी अव्वल 
दजािी इतिंी मािसे सभोवार गोळा िेंली िंी आपले हविार ते आिारात आिू शिंले; इतिेंि नव्हे तर 
गाधंीजी गेले तरी गाधंीजींिी िंाये िालू आहेति, िालू रहातील. द दैवाने आंबेडिंराचं्या भोवती 
सहिंाऱयािें असे वत णळ आढळत नाही. हप्र. दोंदे यािंा एिंमेव अपवाद सोडला तर आंबेडिंरानंा लाभलेले 
सहिंारी अत्यंत सामान्य िंतृणत्वािे किंवा संशयास्पद िाहरत्र्यािे होते. राजिंीय संघटना रभाूनन हतच्या 
नेतृत्वािी ध रा वाहण्यािी पात्रता त्या सहिंाऱयाचं्या ठायीं अभावानेि होती. अठराव्या शतिंापयंतच्या 
इहतहासातं असे आढळते िंी, िंें द्रीय सते्तच्या पडत्या िंाळीं ठराहविं िंरभार बादशहाला हदला िंी मग 
िंाहीही िंरायला सरदार-दरिंदार मोिंळे, तसे आंबेडिंरािें हठिंहठिंाििे प्रम ख िंायणिंते िंरीत 
असत. आंबेडिंराचं्या हे ध्यानी आले नसेल असे िंसे म्हिावे? पि तरीस ्ध ा ही पहरस्स्थती पालटण्यािा 
प्रयत्न त्यानंी िेंल्यािे ऐहिंवात नाही. योग्य सहिंारी हनवडण्यातं अशाप्रिंारे ते अयशस्वी ठरले व 
पहरिामतः तृतीय श्रेिीच्यालोिंाचं्या िंोंडाळ्यात अडिंले. या सवण िंारिपरंपरेिा पहरिाम म्हिून 
राजिंीय प ढारी या नात्याने आंबेडिंरािें स्मरि भावी हपढ्यानंा होिार नाही. 
 
अस्रृ्श्योद्धाराचा मागप 
 

अस्पृश्यो्ध ारिं आंबेडिंरािंी िंथा जवळजवळ अशीि आहे, अस्पृश्यतेिे िटिें खात ते वर आले. 
ज्ञान, हवद्वत्ता या दृष्टीने िाह्मिाचं्या पातळीवर येऊनही कहदू समाजने त्यािंी अवहेलना िेंली. वहरष्ठ कहदू 
समाजाला, गंजून गेलेल्या जाहतसंस्थेला त्यानंी आव्हान हदले नसते तरि आियण मानाव ेलागले असते. 
शतिंान शतिें अस्पृश्यािंी एवढी अवहेलना कहदू समाजाने िेंली होती िंी, आंबेडिंरासंारखा नेता 
लाभल्यावर सारा समाज आशनेे त्याचं्या नेतृत्वाखाली गोळा होिे साहहजिंि होते; तसा तो झाला. 
गाधंीजींनी हहरजनसेविेे व्रत आमरि घेतले तरी त्यानंा हहरजनािंी एवढी भस्क्त िंधी लाभली नाही. 
एवढ्या संघहटत समाजाच्यावतीने आंबेडिंरानंी कहद त्वाला जे आव्हान हदले त्याम ळे कहदू समाजािे डोळे 
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रघडायला पाहहजे होते हे खरे; पि कहदू समाजाने आढ्याताखोरपिाने ते आव्हान रपेहक्षले, हा त्यािा 
िंरंटेपिा आहे. पि अस्पृश्यो्ध ाराच्या िळवळींत आंबेडिंरािंी भहूमिंा नेहमीि ि िंली, हे सत्य नाही 
िंा? िात वणण्यावर आधारलेली समाजिौिंट बदलली पाहीजे. जन्मावर जात ठरता िंामा नये, तर मानव 
द सऱयाला अस्पशृ्य वाटण्याईतिंी अस्पशृ्यता असता ंनये ही त्यािंी मागिी रास्त होती. पि ही रहद्दष्टे साध्य 
िंरण्यासाठी त्यानंी िंोिते मागण अवलंहबले? 
 
अढी कायम राणहली 
 

अस्पृश्यो्ध ाराच्या प्रश्नाला दोन बाजू होत्या : (१) समाजामध्ये वैिाहरिं जागृहत घडवनू आिून 
अस्पृश्यतेहवून्ध  लोिंमत तयार िंरिे आहि (२) अस्पशृ्यािा आर्तथिं प्रश्न सोडवनू त्यािें जीवनसार 
ऊंिाहविे. पि अस्पशृ्यतेहवून्ध  आंबेडिंरािंी प्रहतहक्रया एवढी प्रबळ होती िंी, हे हवधायिं हविार त्यानंा 
स िलेि नाहीत. अस्पृश्यािंंडे पाहण्यािा वहरष्ठ वगािा दृहष्टिंोन गाधंीजींनी बदलला. रलट आंबेडिंरानंी 
धमषांततरािी भा्ा इतक्यावळेा वापरली िंी, त्यानंा धमषांततराला प्रवृत्त िंरिाऱया अन्यायाच्या हिडीिे गाभंीयण 
नाहीसे झाले. शतिंान शतिें समाजाच्या रोमरोमातं हभनलेले हव् क्षिाधात नाहीसे िंसे होईल? त्यासाठी 
हििंाटीने सतत प्रयत्न िेंले पाहहजेत व हे प्रयत्न वहरष्ठ वगािी मने बदलिारी असले पाहहजेत. 
गाधंीजींच्या प्रयत्नािंी हदशा ही होती, तर आंबेडिंर हविारीत होते, “What the Congress and Gandhi 
have done for Untouchables?”(या इं्जी नावातं मूळ ्ंथातं “the”, नाही आहि “for” याच्या 
हठिंािी “to”आहे.) हा हवरोध नजरेत भरिारा आहे. यािा पहरिाम असा झाला िंी, अस्पशृ्यतेहव्यीच्या 
िंमणठ हट्ट कहदू समाजाने सवणसामान्यपिे सोडला तरी आंबेडिंराहंव्यीिी अढी िंायमि राहहली. 
 
हणरजन होते तेथेच आहेत 
 

कहदू समाजािा अस्पशृ्यताहव्यिं दृहष्टिंोन बदलला असला तरी अस्पशृ्यता गेलेली नाही, यािे 
िंारि िंाय? एिं िंारि असे आहे िंी, समाज ब ्ध ीने अस्पृश्यताहवरोधी बनला तरी तसा आिार िंरायला 
अजून मने तयार नाहीत. पि हहरजनािंी मागासलेली राहिी हे ही त्यािें एिं प्रम ख िंारि आहे हे 
द लण हक्षता येिार नाही. राहिी स धारण्यासाठी आर्तथिं ऊर्तजतावस्था व नवे संस्िंार अवश्य होते. आर्तथिं 
रर्तजतावस्थेिा प्रश्न आंबेडिंराचं्या िंके्षबाहेरिा होता. पि स्वजातींिे हशक्षि िंूनन हतच्यावर संस्िंार 
िंरिे त्यानंा शक्य होते. पि ते त्यानंी िंधीही िेंले नाही. अहलिंडे त्यानंी िंाढलेल्या हशक्षिसंस्थािंा मला 
हवसर पडलेला नाही. अनेिं हहरजन तूनिानंा रच्च हशक्षिािी संहध रपलब्ध झाली. हहरजनामंध्ये एिं नवी 
हशहक्षत हपढी तयार होत आहे; परंत  येथे असा प्रश्न रपस्स्थत िंरिे प्रस्त त ठरेल िंी, हशहक्षत हहरजनामं ळे 
हहरजन समाज रंिावला आहे िंा? स धारला आहे िंा? वस्त स्स्थती अशी आहे िंी, हशहक्षत हहरजन व 
सवणसाधारि हहरजन समाज याचं्यातं एिंकभत रभी राहहली आहे. ते एिंमेिंाशंी हमसळू शिंत नाहीत. 
नवहशहक्षताचं्या हशक्षिािा रपयोग त्यािंी वैयस्क्तिं राहिी रंिावल्यास होतो, समाजाला नाही. त्याम ळे 
हहरजन समाज होता हतथेि आहे, आंबेडिंराचं्या सामाहजिं व राजिंीय जीवनािी शोिंाहंतिंा झाली असे 
मला म्हिावयािे आहे ते यािसाठी. ज्या प रु्ाला इहतहास हनमाि िंरावयािा असतो त्याला आपल्या 
ध्येयासाठी आय ष्ट्य वहायला तयार असलेली मंडळी सभोवार गोळा िंरावी लागते व आपल्याइतिंीि प्रखर 
ध्येयहनष्ठा त्याचं्या ठायी हनमाि िंरावी लागते. आंबेडिंरानंा अशी मंडळी लाभली नाही; त्यानंा ती गोळा 
िंरता आली नसेल; आहि स्वतःच्या जमातीवर ते असा संस्िंारही घडव ूशिंले नाहीत िंी, ज्याम ळे हतिा 
तोंडावळा बदलेल. स्वतःच्या हशक्षिसंस्थातूंन पदवीधर होऊन बाहेर पडलेल्या तरुिाचं्या ठायीस ्ध ा 
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स्वजमातीच्या रत्िं्ासाठी झटण्यािा ध्येयवाद आंबेडिंरानंा हनमाि िंरता आला नाही हे त्यािें सवात 
मोठे अपयश होय. त्यािंी वैयस्क्तिं लायिंी र्ार मोठी असूनसू्ध ा त्यानंा हे जमले नाही हे खरे द दैव. 
 

िंधी साध्यािी स्पष्ट जािीव नाही, तर िंधी साधनािंा हविार नाही, याम ळे भारतािा हा थोर स प त्र 
आपल्या जीवन-िंायात अयशस्वी ठरला. साध्य-साधन-हवविें हा ध्येयहस्ध ीतला एिं महत्त्वािा घटिं 
आहे. आंबेडिंरानंी तो द लण हक्षला हे त्यािंी जीवनिंथा सागंत आहे. पि परवा त्यानंी िेंलेले धमषांततरस ्ध ा 
हेि सागंते. त्यानंी बौ्ध  धमण स्वीिंारला याबद्दल तक्रार असू नये. परंत  अस्पशृ्यताहनवारिािा एिं मागण 
म्हिून जेव्हा ंबौ्ध  धमािा स्वीिंार ते िंरतात तेव्हा हे नमूद िेंले पाहहजे िंी, धमषांततराने अस्पृश्यता संपत 
नाही. जोपयंत अस्पशृ्य समाजािी आर्तथिं, शकै्षहििं व सासं्िृंहतिं रन्नती एिंसाथ होत नाही तोपयंत 
अस्पृश्यता समूळ नष्ट होिार नाही; आहि धमषांततरामध्ये ही हतहेरी रन्नती साधण्यािे सामर्थ्यण नाही. 
 

या सवण हिहिंत्सेनंतर एिंा गोष्टीिे श्रेय आंबेडिंरानंा द्याव ेलागते व ती गोष्ट म्हिजे “अस्पशृ्य 
वगािा स्वाहभमान त्यानंी जागृत िेंला. हे त्यािें यश, आहि त्या पहलिंडे ते जाऊ शिंले नाहीत, हे त्यािें 
अपयश!” 
 

प्रब ्ध  भारतािा “डॉ. आंबेडिंर महापहरहनवाि हवशे् ािंं” २९ हडसेंबर १९५६ आहि २६ जानेवारी 
१९५७ अशा तारखा देऊन प्रहस्ध  िेंला. पाने ७४ किंमत दोन रुपये वषे्टन पानावर ब ्ध  आहि बाबासाहेबािंा 
मृतावस्थेतील पार्तथव देह यािें मनोहर हित्र हदलेले होते. नऊ पानावर या पार्तथव देहािा जो र्ोटो 
घेतलेला होता तो हदलेला होता. तो पाहून पा्ािहृदयी मािसाच्याही डोळ्यात अश्रू रभे िंरिारा होता. 
अंत्ययात्रा, अस्स्थ गोळा िंरिे, वगैरे बद्दलिी हृदय हेलाविारी दृष्ट्ये यािें र्ोटो या अंिंात हदलेले 
होते.सात पानावर “बाबािें संहक्षप्त जीवनसार” या सदरात जी माहहती हदलेली होती ती बह  अंशाने 
ि िंीिी आहे. त्यातंील िंाही नम ने मी येथे म द्दाम देतो. हेत  हा िंी बाबासाहेबाचं्या खास व श्रेष्ठ दजाच्या 
अन यायी लेखिंानंा बाबासाहेबाचं्या जीवन वृत्तातंािी खरी व अिूिं माहहती न हमळहवताही जनतेच्या 
बोिंाडंी ते आपली खोटी माहहती “ठोिूंन देतो ऐसाजे” म्हिून िंसे मारीत आलेले आहेत, यािे ज्ञान 
वाििंानंा व्हाव:े— 
 

“१९१७ साली िंोलंहबया हवश्वहवद्यालयात संशोधन.Evolution of Promincial Finance in British 
India हा हनबधं हलहहला.” 
 

१९१७ प ढील अभ्यासासाठी इंग्लंडास प्रयाि. लंडन येथील स्िूंल ऑर् इिंॉहनहमक्स येथे प्रवशेव 
संशोधन. त्यािप्रमािे बहॅरस्टर होण्यासाठी ‘्ेड इन’ येथे प्रवशे. १९१८ ‘रुपयािंा प्रश्न’ हा डी.एस.सी. िा 
प्रबधं हलहहला. पदवी हमळाली. 
 

१९१८ “रुपयािंा प्रश्न” या प्रबधंािे प्रहस्ध ीिंरि लंडन येथील पी.एस. किंग आहि िंंपनीिंडून, 
हा ्ंथ त्याना पसंत पडल्याम ळे त्यानंी अमेहरिंें त हलहहलेला प्रबंध १९१९ “Evolution of Promincial 
Finance in British India” छापून प्रहस्ध  िेंला. त्याम ळे ठरावाप्रमािे िंोलंहबया हवश्वहवद्यालयाला शभंर 
प्रहत पाठहवल्याम ळे तेथील पीएि.डी. ही पदवी हमळाली. १९२० साली कहद स्थानास प्रयाि व हसडनेहम 
(हसडनहॅम) िंॉलेजातील अथणशास्त्रािे प्राध्यापिं. 
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१९२३ साली नोिंरी सोडून प नः इंग्लंडास प्रयाि. 
 

१९२३–२४ एिं सेमेस्टर (तीन महहने) जमणनी येथील वॉन् हवश्वहवद्यालयात अभ्यास. 
 

१९२४ ऑक्टोबर ‘्ेज इन’ मध्ये बहॅरस्टरिी परीक्षा. 
 

खरी माहहती िंागदोपत्री प राव्याहनशी मी (िहरत्रिंारानी) िहरत्र खंड १ व २ यात हदलेली आहे. 
ती थोडक्यात अशी :— 
 

(१) अमेहरिेंतील िंोलंहबया य हनव्हर्तसटीत एम.ए. आहि पी.एिडी. या पहरके्षसाठी ज लै १९१३ ते 
मे १९१६, वास्तव्य. बडोद्याच्या हशष्ट्यवृत्तीिी म दत जून १९१३ ते जून १९१६–तीन व्.े 
 

(२) लंडनमध्ये ज लै १९१६ ते ज लै १९१७. 
 

(३) बडोदे–नोिंरी, ऑगस्ट ते ऑक्टोबर १९१७. 
 

(४) १० नोव्हेंबर १९१८ ते ११ मािण १९२० हसडेनहॅम िंॉलेजमध्ये प्रोरे्सर. 
 

(५) ५ ज लै १९२० ते मािण १९२३ लंडनमध्ये. लंडनहून म ंबईला आगमन, ३ एहप्रल, १९२३ ला. या 
िंाळात डी.एस.सी. आहि बार ॲट-लॉ या पदव्या हमळहवल्या. 
 

(६) दी प्रॉब्लेम ऑर् दी ूनपी–हडसेंबर १९२३ प्रहस्ध . 
 

(७) The Evolution of Promincial Finance. १९२५ मध्ये प्रहस्ध  
 

(८) ज लै १९२४, म ंबई हायिंोटात वहिंलीला स रुवात. 
 

हप्रहसहडयमिी प्रस्थापना, वहिंंग िंहमटीने िेंलेले महत्त्वपूिण ११ ठराव, १९५७ च्या 
हनवडि िंीसाठी रभे िेंलेले रमेदवार यािंी यादी, वगैरे माहहती या हवशे् ािंंात होती. (पाने ५१ ते ५३) 
ठराव नं. ७ बाबासाहेबाचं्या अिंस्मात हनधनािी िौिंशी सरिंारने िंरावी, असा होता. या ठरावानंतरच्या 
िंाळात िौिंशी बद्दलच्या मागिीिा प्रिडं प्रिार झाला. भारत सरिंारनें खास अहधिंारी नेमला. या 
अहधिंाऱयासमोर मी ही तोंडी व लेखी साक्ष हदली होती. पि अनेिंसाक्षीदाराचं्या साक्षी घेऊन सरिंारने 
ठरहवले िंी, बाबासाहेबािंा मृत्य  नैसर्तगिं होता. खास अहधिंाऱयािंा अहवाल प्रहस्ध  िंरण्यािे सरिंारने 
नािंारले. या सवण घटना १९५७–५८ सालात झाल्या. 
 

प्रब ्ध  भारतािा हवशे् ािंं र्ार रहशरा हनघाला. आहि तो िटिंदार स्वरुपात नव्हता त्याम ळे 
नवय गाच्या खास अंिंाप्रमािे तो मोया प्रमािात खपला नाही. िंारि, त्याच्या हवक्रीसाठी जाहहरात दोन 
तीन व् ेप्रब ्ध  भारतात येत होती. 
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WHO AND WHERE 
 

At Home in the World 
 

By—Santha Rama Rau (Mr. Faubion Bowers) 
 

“The first and to my mind the most important thing to say about caste in India is that it 
is dying out. Its dealt will probably be a long and slow one, but at least its hold on the Indian 
people is growing steadily weaker. In this as in so much else in Indian life, Mahatma Gandhi 
was a major contributor. In the emotional battle of the untouchables for acceptance he was 
their Champion and leader. He changed their name from untouchables to Harijans- the 
chosen, or Loved Ones of God-and insisted that they have access to Hindu temples, from 
which they had previously been excluded. Their legal battles were fought for them by one of 
the most brilliant and controversial figures of “Indian politics, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar—
himself a harijan. A bitter, honest and difficult crusoder, he is largely responsible for the fact 
that harijans have full equality before the law. What remains is the tedious process of 
evolution that will someday bring them social acceptance. 
 

Just why or how caste began is something that Indian scholars still wrangle about. In 
the Vedas, the earliest, most sacred and authoritative, of Hindu religious writings, the 
references to caste are so vague as to leave room for endles interpretations. As a result some 
people claim that caste is a recent (for India) corruption with no real theological authority. 
 

Certainly it is not until the writing of the great “lawgiver” Manue, near the beginning of 
the Christian era, that caste is codified into the four major divisions that “Indians know to-
day..........” 
 

(Holiday, page 40, October 1957, N.Y.) 
 

“Nehru-The Years of Power” by Vincent Sheen (1960) 
 

“When I think of the critics I am most constantly reminded of the late Dr. B.R. 
Ambedkar, who was Minister of Law from 1947 to 1951. Ambedkar was an untouchable-
aggressively so-and perhaps for this reason, perhaps by temperament, was an inveterate 
critic of all Indian society. I think I may be entitled to say that he was my friend. I always saw 
him when I went to India in just those years when he was Law Minister, and we had long 
talks—or rather, he had long talks and I had long listenings. He was bristling with barbed wire 
from the inside out, was no respecter of persons and at times used sweeping terms to 
describe what he disliked. On one occasion we journeyed together on a train to Sanchi and 
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back to Delhi-a long journey and spent our days at the Buddhist shrine down there, the great 
stupa where the relies of the disciples now lie. Even then (1950) Ambedkar knew a great deal 
about Buddhism and lectured me upon it at inexhaustible length; in the end he himself 
became .a Buddhist. 
 

A big, brusque fellow with a most belligerent manner, he delighted me by his utter 
difference from any other Hindu of my acquaintance. It is a form of genius to be so individual, 
and it is not much use explaining it by untouchability— I have known a fair number of other 
untouchables, but nobody at all like Ambedkar. He enjoyed attacking me for what be 
considered my undue affection for India. 
 

“If you like our Brahmin Government so much, Sheen, why don’t you pack it up and 
carry it off to America? We don’t need it and may be you do.” 
 

“We have Brahmins of our own, Sir, “I would tell him. 
 

“Ah, but not like ours.........” 
 

And off he would go on one of his hour long diatribes about Brahminism and the caste 
system and all the evils therein involved. He was perfectly capable of talking for three years at 
a stretch on this and related subjects. He was highly irrelevent about Mahatma Gandhi, to 
whom I believe he was (underneath this irreverence) genuinely attached. He was so 
obsessed by the caste system, and untouchability in particular, that he could not possibly be 
fair to the Government of India, of which he formed a part. His diatribes were a healthy 
corrective, just the same, and there was always something in what he said no matter how 
much he exaggerated. Few cabinet ministers I have ever seen could distribute such tongue 
lashings to his own associates. 
 

Ambedkar put into his biography in Who’s Who the starting phrase, “Untouchable by 
caste.” Indians whose biographies appear in that study volume never mention caste, but 
Ambedkar would have no misunderstanding about it. He then mentions his marriage, in 1948, 
to Dr. Sharda Kabir of Bombay, and says she is “Brahmin by caste.” 
 

Dr. Sharda Kabir, a charming woman of great intelligence, had disregarded her own 
caste rules by becoming a doctor of medicine; she cared for Ambedkar through a serious 
illess and then married him. It was my impression, especially during that long journey to 
Sanchi and back, that she loved and revered him inordinately, and I have no doubt she 
thought him a very great man indeed. Nothing alse could account for her humour and 
patience while he went on and on, hour after hour, about the misdeeds of the Brahmins 
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throughout history. When I asked her how she could, she laughed happily “I do not listen 
after a while”, she confessed. The whole government turned out for their wedding-Brahmins 
included, and headed by the Brahmin Nehru-but nothing ever seemed to soften the edge of 
Ambedkar’s resentments. 
 

This extraordinary man claimed to be the one acknowledged head of all Indian 
untouchables—a point in great dispute-but when they gathered along the way stations 
between Delhi and Sanchi, waiting for a glimpse of him, if he happened to be asleep or 
resting he did not appear. It was his Brahmin wife who stood dutifully on the platform of their 
private car, bowing with folded hands before the poor people outside. I saw this happen 
often, and at the most in convenient hours. In his robust way Ambedkar would probably have 
called this sentiment, but I greatly admired her for it. 
 

He was prodigously educated, that man. He had degrees from Columbia University 
and the University London, had studied at the Sorbonne and was a barrist of Greys Inn. His 
degrees were M.A.,Ph.D., D.Sc., and LLD. Degrees do not mean so much, perhaps, but in 
the torrential flood of his talk there came up great chunks and whirling avatars of learning. He 
may not have been the greatest of Sanskrit scholars but he could plaster a text with dozens of 
references to early Hindu authorities. His treatise on The Origin of Untouchability was thus 
embellished with Sanskrit erudition, but its central theme was a rather daring theory, and one 
which, I imagine, could never be proved. He thought that untouchability arose through the 
breaking up of tribes in the ancient wars; when a tribe no longer had enough members to be a 
tribe, it remmants were “broken men” and were compelled to live outside the walls of the 
town or village, doing unclean work and enduring the insults of theunbroken. This hypothesis 
reposes upon analogy chiefly; broken men” from such shattered tribes did exist in ancient 
times in Wales and perhaps elsewhere. Ambedkar never convinced me, in print or in talk, that 
such was the case in India. 
 

Perhaps I make him sound unsympathetic, but I assure you he was the best possible 
company for anybody who was really interested in these subjects. He had no Inhibitions 
whatever; he would say anything that came into his head; if you discounted his unfairness to 
the Brahmin caste and the government of India—discounted it pretty heavily—there was 
verve and acumen in everything he had to say. He could not criticize the Constitution of India 
because he was in fact its principal author or, as he said, its “architect”. As Minister of Law 
he supervised the entire work, borrowing at will from the constitutions of the United States, 
England, France and Switzerland; he wrote the actual text in many passages and he had to 
see it through parliament to its adoption. He told me that the doctrine of the separation of 
powers, as expressed in the Constitution of the United States (and entitling the August 
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independence of a Supereme Court for constitutional debate), was one of his main 
contributions to the Indian Constitution. I have understood elsewhere that he made many. 
 

But Ambedkar is no more, and critics of his caliber, so brilliant and merciless, are not 
to be found in public life to-day. Few politicians can possibly harp on the evils of the caste 
system as he did, because the sober fact is that an overwhelming proportion of them belong 
to the higher castes. Many are indeed Brahmins. Even E.M.S. Namboodripad, Chief Minister 
of Kerala and a very leader for the Communists all over India, is a Brahmin. If the caste 
system is the chief hindrance to progress, as Ambedkar believed, it badly needs another 
inveterate enemy of low caste or untouchable origin who can fight it with all the unquenchable 
bitterness of personal experience. 
 

Nehru had long acquaintance with Ambedkar’s thorns; so had Gandhi as long ago as 
1932 Gandhi felt obliged, under the compulsion of his inner voice, to begin a fast unto death 
so as to prevent the untouchables of india being made into a separate electorate, as Ramsay 
MacDonald wished That fast aroused India and the world, Ambedkar as head of the 
untouchables came to an agreement with Gandhi in prison, the fast ended and the separate 
electorate was abandoned but on terms which were a victory for Ambedkar. Nehru had been 
aghast at all this, particularly at the implication that it was being done by the express 
instructions of God. When the solution came Nehru sent Gandhi a famour telegram, the last 
phrases of which were “An unable to judge from religious viewpoint Danger your methods 
being exploided by others but how can I presume to advise a magician. Love Jawahar.” 
 

Both for Nehru and for Gandhi there was the same quizzical, often scornful and 
skeptical, but somehow affectionate, attitude on the part of Ambedkar. That same remark he 
made to me about “our Bhahmin government” was made on another occasion, also in 
private, about Gandhi. 
 

“You Americans all love Gandhi” he said. “I never have understood why you don’t 
import him to America long ago so that we should have been rid of him.” 
 

He never could see any resemblance or connection between Gandhi and Buddha, at 
least in our prolonged conversations. He ended as a Buddhist and perhaps in his last days he 
understood more than his combative nature had permitted while he was in the thick of the 
battle.” (pages 234-38). 
 

☐ ☐ ☐ 
  



 अनुक्रमणिका 

संदभप सूची 
इंग्रजी 

 
1.The Current 
 
2.Free Press Journal 
 
3.Holiday 
 
4.Lok Sabha Debates, Vol. 10, part 2, December 1956. 
 
5.The Manchester Gardian 
 
6.Parliamentary Debates, Rajya Sabha Vol. XV-A, November December 1956. 
 
7.Shankar’s Weekly 
 
8.Times of India 
 
9.Talk for Voice of America (As) 
 
10.Talk for the B.B.C., London (As) 
 
Books:— 
 
Nehru—The Years of Power-by-Vincent Sheen (1950) 
 

मराठी 
 
(१)आिंाशवािी, म ंबई. 
 
(२)िेंसरी 
 
(३)प्रब ्ध  भारत 
 
(४)मराठी 
 
(५)लोिंसत्ता 
  



 अनुक्रमणिका 

चणरत्र लेखकाचा अल्र्र्णरचय 
 

 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंरािें िहरत्रिंार श्री. िा.ं भ. तथा आबासाहेब खैरमोडे यािंा जन्म पािवड, 

ता. खटाव, हज. सातारा येथे १५ ज लै १९०४ मध्ये झाला. १९२९ मध्ये बी. ए. झाले. एम्. ए., एल् एल् बी. 
च्या टम्सण भरल्या परंत  सेके्रटरीएटमध्ये नोिंरी हमळाल्याने परीके्षस बसले नाहीत. त्यािें सामाहजिं 
िळवळीवरील लेख व िंहवता १९२३ ते १९६४ या िंाळात अनेिं हनयतिंाहलिंातूंन प्रहस्ध  झाल्या. १९२९ 
साली त्यािें ‘अमृतनािं’ हे खंडिंाव्य प्रहस्ध  झाले. य हनव्हर्तसटी ऑर् ब स्िंानसन (अमेहरिंा) येथील 
रॉबटण हमलर यािंा “Button Button.. Great Tradition Little Tradition Whose Tradition?” या 
हश्णिंाखाली ॲन्रापॉलॉहजिंल क्वाररणली व्हॉ. नं. ३० जानेवारी १९६६ ला लेख प्रहस्ध  झालेला आहे. 
त्यातं ‘अमृतनािं’ बद्दल गौरवपर रद गार िंाढले आहेत. 
 

बाबासाहेबाचं्या ‘शूद्र पूवी िंोि होते’, ‘कहद  हस्त्रयािंी रन्नती व अवनती’ यािें अन वाद श्री. खैरमोडे 
यानंी िेंले ते प्रहस्ध  झाले. श्री. आबासाहेब खैरमोडे यानंी डॉ. बाबासाहेब आंबेडिंराचं्या सहवासात 
आल्यापासून त्यािें िहरत्र हलहहण्याच्या दृष्टीने प्रिडं साम ्ी जमा िंूनन िहरत्रािे अठरा खंड प्रहस्ध  
िंरण्यािा संिंल्प िेंलेला होता. १९५२ ते १९६८ पयंत ५ खंड प्रहस्ध  झाले. ६ वा खंड छापत असतानाि 
म्हिजे १८ नोव्हेंबर १९७१ ला त्यािंा मृत्य ूझाला. 
 

१९८३ पासून प ढील खंडािें िंाम म. रा. साहहत्य आहि संस्िृंती मंडळाने हाती घेऊन ६, ७, ८, ९, 
१० व ११ हे खंड प्रहस्ध  झाले. हा १२ वा खंड आता प्रहस्ध  होत आहे. 
 

पूवी प्रहस्ध  झालेल्या िहरत्र खंडावरील िंाही अहभप्राय खंड १ (हद्वतीय आवृत्ती) व खंड ५ यांत 
हदलेले आहेत. यावूनन श्री. खैरमोडे याचं्या िंतृणत्वािी, अिूिं व साधार हलहहण्याच्या प्रवृत्तीिी साक्ष पटते. 


