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डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आ ण बौ द धम 

 
__________________________________________ 
डॉ. माने ए. एस. 
इितहास वभाग मुख  

ी संत दामाजी महा व ालय, मंगळवेढा, ज. सोलापूर. 

आंबेडकरां या स कार समारंभात यांनी वतः िलहलेले बो  

च र ावरचे पु तक बाबासाहेबांना दले. हे ब ीस 

बाबासाहेबां या जीवनातील अमू य, अतु य असे ब ीस ठरले. 

हे पु तक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मन लावून वाचले. 

यां या जीबनात अ यंत भावशाली हे पु तक ठरले. 
 

उ :े 

1. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची बौ द धमा वषयी ज ासा 
जाणून घेणे. 

2. बो धमाची आचार त वे समजावून घेण.े 

3. ब धम, मानवधम संक पना प  करण.े 
 

१) बाबासाहेबांचा धम वषयक अ यास 

 बौ  धमाचा वाडमयाचा संपूण अ यास ते परदेशी 
िशकत असतानाच यांनी केला. यावेळ  यां या असे ल ात 

आले क , बो  धम हाच खरा मानव धम आहे. तो कोणतीह  

कमकांडे, जाितभेद, पृ य-अ पृ यब लचा भेदभाव मानत 

नाह . यामुळे बो  धम हाच मानवा या उ ाराला यो य धम 

आहे असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत झाले. 

 जे हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर इं लंडला अ यासासाठ  

गेले ते हा यांनी अहोरा  अ पृ य समाजासाठ  झगडत २१ 
तास अ यास केला आ ण हंद ूधम व बौ द धम यातील फरक 

समजून घेतले यांनी हंद ू धमाची रचना कशा कारे आहे. 

यासवबाचा अ यास केला. हंद ू धमाम ये सव े  ा ण 

यानंतर य मग वै य आ ण सवात िन कृ दजाचे हणज े 

 
तावना 

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे बड ल अ यंत 

धािमक वृ ीचे होते. यांनी बाबासाहेबांना अ यंत धािमक 

िश त लाबली होती. ते च थीची पर ा पास झाले यावेळ  

यां या समाजबांधवांनी बाबासाहेबांचा कौतुका पद 

स कार समारंभ ठेवला परंतु रामजींनी या सवाना नकार 

दला. दादासाहेब केळुसकरांनी समजूत काढ यानंतर ते 

तयार झाले. दादासाहेब केळुसकरांनी या काय माचे 

अ य थान भूष वले. यावेळ  यांनी डॉ.बाबासाहेब  
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शू  हणजेच अ पृ य. इतर समाजाकडून यांना कोण या कारची वागणूक दली जात होती याब ल यांना 
अ यंत दुःख वाटत होते. इतर धमायां माण े हंद ू धमाम ये चार वण होते. या वणभेदाब ल डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकरांनी अ यास केला. हंद ूधमा माण े यांनी बो  धमाचा सु ा अ यास केला यावेळ  यां या ल ात आले 
क , हंद ू धमा माण े बौ  धमाम ये कमकांड, मूितपूजा, वणभेद या सवापे ा मानवता या मू यास अ यंत 
अन यसाधारण मह व आहे. बो  धमाम ये फ  मानवजातीचे क याण कशा कारे करावे या त वावर संपूण 
ववेचन केलेले आहे. 

 

२) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांबर ल गोतम बु ां या त वांचा भाव 
 बु मागाची या या गोतम बु ांनी िश यांना सांिगतली, बहुजन हताय, बहुजन सुखाय, लोकनुकंपाय, 
हताय सुखायं, देवमनु सानम,् आ दक याणम,् अंितक याणम ् बु धम हाच बहुजन लोकां या हताक रता, 
सुखाक रता, यां यावर ेम कर याक रता आहे. हा धम नुस या माणसांनीच वीका न चालणार नाह  तर तो 
संपूण सृ ीनेच वीकारला पा हज.े या माण ेऊस हा मुळातह  मधुर असतो, म येह  गोड असतो, श याकडेह  
गोडच असतो. याच माण ेबु धम सु वातीलाह  मानवजाती या क याणासाठ च आहे, म येह  क याणच आहे व 
पोषकच आहे. डतर धमाम ये आ मा काय, तो कोठे बसला आहे, देव कोठे आहे यासवाना समानता आढळून 
येईल. बु  धमात देव, आ मा यांचा वचार न करता माणसाने मानसाशी कशा कारे वागले पा हजे याचा वचार 
केलेला आढळतो. या धमात नीतीचे संबंध सांिगतले आहेत. हा सधम आहे.  
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात क , “भगवान बु ांचा अंत होऊन २५००0 वष लोटली पण अजूनह  हा 
धम जोमाने फोफावला आहे. याला कुणी शा ता नाह  क  सवािधकार  नाह .' अंतकाळ  भगवताला या या 
िश याने वचारले, भगवंता, तु ह  मे यानंतर तुम या पशच्ात या धमाचे काय होणार? याला कुणीतर  शा ता 
देणार ते हा भगवंतांनी उ र दले क , 'मा या गेरहजेर त धम हाच तुमचा शा ता आहे, तो जर तु ह  पाळ त 
नसाल तर याचा काय उपयोग.' भगवान गोतम बु ांना या मानव जाती या क याणाक रताच यांनी आप या 
संपूण रा यकारभाराचा हणज ेएका राजाचे शु ोधन राजाचे राजपु  िस ाथ होते. यांना दुःख हणजेच काह  
माह त न हते. यामुळे एका नद या प या या पा याव न यांनी संपूण बेभवाचे आप या मुलाचे राहुलचे आ ण 
आईचे यशोदाचे हणजेच यांची प ी या सवासह यांनी गृह याग केला. यांनी सात वष गया येथे आ म ान 
ा ीसाठ  ते यान थ बसले. यामुळे यांनी गया येथे पंपळा या वृ ाखाली ान ा ी केली. यामुळे या 
वृ ाला बोधीवृ  हणतात. भगवान बु ांना सु वातीला पाच िश य िमळाले. यानंतर बु धमाचा चार सव  होऊ 
लागला.  
 बु ांची िशकवण आ हसा क  नका, चोर  क  नये या माण ेपशुह या या सवाब ल बु  िशकवणीचे 
उदाहरण हणज ेस ाट अशोक यांनी किलंग या यु ानंतर याला र पात पा ह यामुळे याचे मन अ व थ झाले. 
या या मनाची घालमेल झाली ते हा याने बु  धमाचा वीकार केला व सव मानवजातीचे क याण बु  धम 
आहे. जगाला यु - ांती नकोय तर बु ांची शांती हवी अशी िशकवण बु  धमाम ये सांग यात आली आहे.  
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 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बु  धमाचा अ यास क न आप या अ पृ य समाजावर ल अ याय 
थांब व यासाठ  हंद ूधम ता  शकत नाह  तर हा हंद ूधम अ पृ यां या जवावर उठलेला आहे. यामुळे यांनी 
नािशक येथील येवले येथे मु कामाला असताना १९३५ म ये १३ आ टोबर रोजी धमातराची िसंहगजना केली. 
यावेळ  बाबासाहेबांना इतर धम यांनी सोने, नाणी, वेभव, नावलो कक इ याद च आिमष दाखवून आप या धमाकडे 
ये यासाठ  आक षत केले. परंतु डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या सवाना बळ  न पडता, नाग नद काठ  वसलेले नाग 
लोकांचे शहर हणज ेनागपूर या ठकाणी यांनी आपली दुसर प ी शारदा कुबेर ऊफ माडसाहेब सावंत तसे 
आपले ५ लाख सहका यांसोबत यांनी िभ  ू चं मणी महा थवीर यांचेकडून ऑ टोबर १९५६ रोजी द ाभूमीत 
बौ द धमाची द ा घेतली. शरण, पंचशील हे सव बो  धमाची त वे आ मसात केली आ ण बु  धम हा 
सव े ठ धम आहे असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांिगतले. यावर यांनी तथागत भगवान गोतम बु  आ ण 
यांचा ध म हे पु तक िलहले आहे. बाबासाहेबांनी बौ द धमावर जो काह  अ यास केला याम ये यांना गोतम 
बु ांना सव थम गया येथील बोधी वृ ाखाली ान ा ी झाली. यानंतर धम सारासाठ  ते िनघाले ते हा यांना 
पाच िश य िमळाले. यांना पंचवग य िभ  ूअसे हणतात. एकंदर ४0 िश य झा यानंतर बु ांना बाटले क  आपण 
िश यांना अनु ा करावी व धम चारासाठ  दूरदूर पाठवावे. यावेळ  बु धमाची या या ग तम बु ांनी िश यास 
सांिगतली, बहुजन हताय, बहुजन सुखाय, लोकनुकंपाय, हताय सुखायं, देवमनु सानम,् आ दक याणम,् 
अंितक याणम ् बु धम हा लोकक या याकर ता बहुजन सुखाक रता, यां यावर ेम कर याक रता हा धम आहे. 
धम नुस या माणसांनीच नाह  तर तो संपूण सृ ीनेच वीकारला पा हजे. या माण ेऊस हा मुळातह  गोड; 
म येह  गोड असतो, श याकडे गोडच असतो. याच माण ेबु धमाम ये सु वातीला क याण, म येह  क याण व 
शेवट ह  क याणच आहे. हाधम येक मनु य ा याला समान लेखतो. तो असा नाह  क , हंद ूधमात ा ण 
आ ण यच फ  े  बाक या लोकांना दु यम ब हंसक वागणूक दली जाते. याच माणे बो  धमाम ये 
भेदभाव नाह . बु  धमाम ये देव, आ मा या गो ींचा मुळ च वचार केला जात नाह . याम ये फ  माणसाने 
माणसानी कशा कारे वागले पा हजे याचा वचार केलेला आढळतो. या धमात नीतीचे संबंध सांिगतले आहेत. हा 
सधम आहे. बाक चे धम झुट आहेत. ा ण आ ण पुजा यांनी हा हंद ू धम बन वला आहे. बु धमात मो  
िमळवून दे यासाठ  शच्न लोकासारखे पा  नाह त ब आ यास स ती देणारे, पूजा वधी व य याज करणारे 
ा ण तर मुळ च नाह त.  

 जो धम फ  मानव जाती या क याणाक रता बनला आहे. तो फ  िन फ  बु  धमच आहे. भगवान 
बु ांचा अंत होऊन २५०० वष लोटली. जो धम अजूनह  फोफावत आहे. याला कुणी शा ता नाह  क  सवािधकार  
नाह . ग तम बु ां या िश यांनी यांना वचारले, भगवंता, तु ह  मे यानंतर तुम या धमाचे काय होणार? याला 
कुणीतर  शा ता ठेवा? यावर गोतम बु ांनी उ र दले क , मा या गरेहजेर त धम हाच तुमचा शा ता असेल, 
वशु  मनाने घेतलेला धम हाच तुमचा सा च अशी आहे भगवान बु ांची िशकवण आहे. डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकरांनी बु धमाचा अ यंत खोलवर अ यास केला. आ ण यांनी अ यंत तुलना मक या हंद ूधमामधील जे 
काह  खोटारडेपणा व बु  धमच मानवजातीचे क याण क  शकतो. याचे सखोल ान यांनी िमळवले.  
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 नािशक येथील येवले मु कामी असताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक िसंहगजना केली. १९३५ साली 
यांनी सवासमवेत सांिगतले, मी हंद ू हणून ज मास आलो पण हंद ू हणून मरणार नाह . अशी धमातराची 
घोषणा बाबासाहेबांनी केली. यावेळची प र थती, यावेळचे जे काह  धम होते. यांनी बाबासाहेबांना काह  आिमषे 
दाखवून आप या धमात ये या [सट  संप ी, धन, ित ेची वाह  दली. पण या सवाना न जुमानता 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १४ ऑ टोबर १९५६ साली नागपूर येथील नाग लोकां यात बु  ध माची दो ा घेतली. 
 

िन कष: 
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी हंद ूधमातील आ याचे अ त व नाकारले. िशवाय कमकांडात ब य याग या 
ऐवजी जाणीव जगताना म यम मागाचा अवलंब कर याचे अवाहन केले. तसेच समाजातील जाती था, अिन था 
ब यांना वरोध केला. डॉ.बाबासाहेबां या व बौ द धमा या अ यासाव न असे दसून येते क  वण यव था, 
ज मावर आधार त नसून कमावर आधार त आहे हे यांनी दाखवून दले.  
 या त वाचा बो  धमाने केलेला सार ब त कालीन सामा जक प र थती यामुळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
यांनी बौ द धमाचा भाव अिधक अस याचे आपणास दसून येते. याची प रणीती पुढ ल काळात यांनी बौ द 
धमाचा वीकार केला. 
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