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डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांचे राष्ट्र बाांधणीसाठी योगदान 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

साराांश - 

          डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे कततृ्व पाहता कोणताही सदस्द ्वववेक बदु्धीचा माणसू त्यांना अविवादन 

करेल. स्वतंत्र होणार् या िारताचा सवाांगान ेअखंड,सशक्त व बलशाली व्हावा यासाठी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 

एकाच वेळी िातीिेद, र्मािेद, वणािेद, वलंगिेद, वगािेद,गररबी,अन्याय,अंर्श्रद्धा,अवशवित व असरुवितता या 

समािववघातक प्रवतृ्ती ववरुद्ध वनकराने लढत होते. त्याच वेळी विवटशांच्या अन्याय,अत्याचाराच्या शासन व्यवस्था 

सोबतही ते लढत होते. या दशेातील शोवषत, पीवडत, दबुाल व मागास घटकातील समािात मानवी हक्क 

अवर्काराची िाणीव करून देत होते.त्यासाठी येथील पारंपररक व्यवस्थेवर तसेच विवटशांच्या साम्राज्यवादाच्या 

अन्यायकारी र्ोरणांवर वैचाररक प्रहार करीत होते. म्हणनूच महात्मा गांर्ींनी अस ेम्हटले होते की, 'डॉक्टर तमु्ही 

दशेिक्तीचे खणखणीत नाणे आहात, तमु्ही सच्चे दशेिक्त आहात.' पढु ेडॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी या दशेाला 

िारतीय संववर्ानाच्या रूपात एक अनमोल अस े तत्वज्ञान वदले की,ज्यात सवा िात,र्मा,पंथ,िाषा,प्रदशे या 

ववववर्तेला एकसूत्रात बांर्ण्याचे व एक अखंड आवण सशक्त राष्ट्र वनवमातेचे काया केले. 

मूळ शब्द - 

       दशेिक्त, खणखणीत, राष्ट्रीयबाना, वहराकुड, दामोदर सांसदीय लोकशाही. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रस्तावना - 

          आर्वुनक िारताची राष्ट्र म्हणनू िडणघडण 1920 ते 1950 च्या दरम्यान झाली. नेमके याच कालखंडात 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे सामाविक रािकीय नेततृ्व िारतीय व्यवस्थेत वदसनू येते. या कालखंडात िारतीय 

स्वातंत्र्याची चळवळ सदु्धा िारताच्या िडणघडणीसाठी आकार दते होती. पण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची 

राष्ट्र बांर्णीची पद्धती व उपाय िारतातील समकालीन नेत्यांपेिा वेगळी होती.तळागळातील शोवषत,पीवडत, 

मागास लोकांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणल्यावशवाय िारत एक सशक्त राष्ट्र बन ू शकणार नाही, याची िाण डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरांना होती. म्हणनूच इगं्रिांच्या गुलामवगरीतनू मकु्त होण्याआर्ी िारतातील पारंपाररक 

व्यवस्थेतनू मकु्त होण ेगरिेचे आह ेयावर त्यांनी अवर्क िर वदलेला होता. वपढ्यानवपढ्या गलुामीत असलेल्या 

शोवषत वंवचतांचा लढा राष्ट्रउिारणीसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी उिारला. सामाविक संवाद व सहिाग 

यावशवाय राष्ट्रीय एकोपा वनमााण होऊ शकणार नाही.यासाठी त्यांनी ववर्ीमंडळ, न्यायालय व प्रत्यि रस्त्यावर 

उतरून तीन्ही स्तरावरून रािकीय स्वातंत्र्याला बळकट करण्यासाठी सामाविक लढे उिे केले. 

 

डॉ. तक्षशील एन.सुटे 

सहयोगी प्राध्यापक 

राज्यशास्त्र वविाग 

आनंद वनकेतन महाववद्यालय, वरोर वि.चंद्रपरू 

मो.नं. 8806609134 

takshashilsutey@gmail.com 
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स्त्री-शुद्राततशूद्राांसाठी कायभ - 

           िारतात वपढ्यानवपढ्या लोक सामाविक व मानवसक गुलामवगरी िगत होते. िात,र्मा,वणा िेदाला र्ावमाक 

अवर्ष्ठान दऊेन या दशेातील बहुसंख्य लोकांवर स्पशा बंदी ज्ञान बंदी लादली होती. डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी 

आपल्या सखोल वैचाररक मांडणीतनू या िेदिावाला छेद वदला. त्यासाठी मोठे सामाविक लढे उिे केले. माणसाला 

माणसापासनू दरू करणारे ह ेववषमतेचे थोतांड आपल्या यवुक्तवादाने उघडे पाडले. िगाने नोंद घ्यावी अशी समग्र 

मानव मकु्तीची चळवळ उिी केली. पाहता-पाहता महाड क्ांती चळवळ,काळाराम मंवदर चळवळ, या सामाविक 

लढ्यापासनू ते कामगार,शेतकरी, वस्त्रया,बेरोिगार इत्यादीसाठी व्यापक प्रमाणात यशस्वीपणे लढे उिे केले. येथील 

र्माव्यवस्थेने वनमााण केलेले घाण साफ करत वस्त्रयांसाठी 'वहदं ूकोड वबल'तयार करून वस्त्रयांच्या गलुाम मकु्तीचा 

दस्तावेि संसदते मांडला.माणसामाणसातील सवा िेद अमान्य करून सामाविक समतेचे तत्व रुिववले.त्याला 

घटनात्मक आर्ार दऊेन राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे मोलाचे काया केले. िारतीय संववर्ानात स्त्री हक्क 

मागासवगीयांच्या हक्क कलमबद्ध केले.आि देशातील वस्त्रया त्या उच्चवणीय असोत की मागासवगीय त्यांच्यात 

झालेला आमलूाग्र बदल नोंद घेण्यासारखा आह ेआवण याचे श्रेय डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या तत्वज्ञानात 

आवण हक्काची सनद असलेल्या िारतीय संववर्ानात वदसनू येत.े 

तितटश धोरणाांना तवरोध – 

 3 फेिवुारी 1928 ला िारतात सायमन कवमशन आल.े या कवमशनला मदत करण्यासाठी सरकारने एक 

सवमती नेमली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या सवमतीचे एक सदस्य होते. त्यामुळे दशेातील अनेक नेत्यांनी डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरांवर टीका केली. वतृ्तपत्राने वनंदा करून विवटशांचे हस्तक म्हणनू डॉक्टर आंबेडकरांनाही 

वहनवल.ेपण सायमन कवमशन पढुे साि दऊेन, एक वनवेदन डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी सादर केले.त्यामध्ये त्यांनी 

शब्दाशब्दातनू राष्ट्रवहताची मांडणी आवण आपल्या िहाल शब्दातनू स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. पढुे डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरांच ेह ेवनवेदन स्ततुी पणूा शब्दांमध्ये वतामानपत्रातनू झळकू लागले. ववरोर् करणारे व ववरोर्ी 

वलखाण करणारे प्रशंसा करू लागले. 

         अशीच दसुरी महत्त्वाची घटना म्हणिे िी इवतहासात नोंदववली आह,े पण वतचा उल्लेख फार होत नाही. 

महात्मा गांर्ींनी इगं्रिांववरुद्ध असहकाराचे आंदोलन उिारले 1930 मध्य ेपनवेल िवळ वचरनेर नावाचे छोटे खेडे.या 

गावात असहकाराचे आंदोलन शांततेकडून वहसंक वळण घेऊ लागले. यातच एक सरकारी मामलेदार ठार झाला. 

सरकार िडकल.ेवकत्येकांना पकडून कैद केले. कोटाात खटला सरुू झाला.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दशेिक्त 

आंदोलकांची बाि ू घेऊन सरकारी सािीदारांची कोटाात उलटतपासणी केली. आपल्या वैचाररक चातयुापणूा 

यवुक्तवादातनू उलटतपासणीनंतर आरोपी ठरववलेल्या अनेक आंदोलकांना आरोपातनू मकु्त केले. तेव्हा वतृ्तपत्रांच े

अनेक रकाने डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच्या राष्ट्रप्रेमाची साि दते होते. 

         1930 च्या गोलमेि पररषदते,आपल्या राष्ट्रवहताची साि देत इगं्रिांच्या िमूीत इगं्रिांची कानउघाडणी 

करणारे िाषण डॉक्टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी केले.'कोणत्याही राष्ट्राला दसुर् या राष्ट्रावर राज्य करण्याचा काहीच 

अवर्कार नाही, इगं्रिांचे साम्राज्य िाऊन त्या िागी िारतीय लोक-प्रशासन प्रस्थावपत व्हावे' ,अशी मदु्दसेदू मांडणी 

गोलमेि पररषदते त्यांनी केली.महात्मा गांर्ींनी या िाषणाचा वतृ्तांत नंतर वतामानपत्रातून वाचला आवण डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरा ंप्रवत महात्मा गांर्ी म्हणाल ेकी, 'डॉक्टर,तमु्ही दशेिक्तीचे खणखणीत नाण ेआहात, तमु्ही 

सच्चे दशेिक्त आहात.' 
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           1942 मध्य ेिारतात 'चलेिाव आंदोलन' तीव्र झाल.ेत्यात सरकारने अनेक आंदोलकांना पकडल.ेपंवडत 

नेहरू, महात्मा गांर्ी अस ेमोठमोठ्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या नेत्यांना कैदते घेतल.े तेव्हा अट्टल गनु्हगेारी कैद्याप्रमाणे 

या आंदोलक कैद्यांना ठेव ू नय,े ते रािकीय कैदी म्हणनू फरक  करण्यात यावा,असा राष्ट्रीय बाणी इशारा डॉ. 

आंबेडकरांनी व्हाइसरॉयच्या मंवत्रमंडळात मंत्री असनूही सरकारला वदलेला होता. 

        डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे पदवीसाठी केलेले संशोर्नपर वलखाण सदु्धा दशेिक्ती व दशेप्रेमयकु्त वदसनू 

येत.े एम.ए चा प्रबंर् वलवहताना 'ऍडवमवनस्रेशन अँड फायनान्स ऑफ वद ईस्ट इवंडया कंपनी'  पी.एच.डी चा प्रबंर् 

वलवहतांना ,'वद इव्हलॅ्यएुशन ऑफ फायनान्स इन विटीश इवंडया' आवण डी.एस.सी.चा प्रबंर् वलवहतांना 'द प्रॉब्लेम 

ऑफ रुपी, इट्स ओररविन ऍडं सोल्युशन' अस े विवटश र्ोरणावर टीका व विवटश सरकारचे मलू्यमापन करणारे 

प्रबंर् वनिीडपणे वलवहल ेहोते. त्यांच्या वलखाणाला राष्ट्रीय वकनार होती अस ेम्हणाव ेलागेल. 

आवथाक ववकासाचे आर्वुनक र्ोरण - 

          1942 ते 46 दरम्यान डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर विवटश मंवत्रमंडळात मिरू मंत्री होते.सोबतच त्यांच्याकडे 

बांर्काम खातेसदु्धा होते.कामगारांचे िीवन िवळून पावहल्यामळेु गरीब मिरू कामगारांबद्दल त्यांना फार आत्मीयता 

होती.मंवत्रपदाच्या त्या चार वषााच्या काळात या दशेाचे कामगार र्ोरण कसे असाव ेयासंबंर्ीची त्यांनी आखणी  

केलेली होती. आठ तासाचे काम, मध्यान्न सटु्टी, कामगार नकुसान िरपाई, ित्ता, प्रसतूीरिा, कमाचारी वेतन आयोग, 

एम््लॉयमेंट एक्सचेंि सेवा आयोग ही कामगार व कमाचार्यांना वदलेली त्यांची दणेगी आहे. ववशेष म्हणिे पाणी 

आवण वीि यांच्या ववकासाचेह ेर्ोरण त्यांनी आखल ेहोते.कें द्रीय िल आयोग व कें द्रीय वीि प्रावर्करण या कायारत 

असलेल्या यंत्रणांची सरुुवात डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी आपल्या वैचाररक दृवष्टिेपातनू केली होती. दामोदर 

प्रकल्प, वहराकुड प्रकल्प, सोन नदी र्रण,िाक्ा-नांगल बहुउद्दशेीय प्रकल्प वनवमाती त्यांच्या मंत्रीपदाच्या काळातच 

सरुू झालेल े होते. तसेच िारतातील प्रमुख ववमानतळ सुद्धा त्यांच्याच काळात झालेले वदसनू येतात.आवथाक 

ववकासाची नीटपण ेघडी बसववणारे, चालना दणेारे आवण आर्वुनक िारताची बांर्णी करणारे आवथाक वनयोिन 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी वदले होते. 

साांसदीय लोकशाही - 

          दशेा-ववदशेातील घटनांचा व शासन पद्धतीचा अभ्यास करून सवाांना सामावनू घेणारे संववर्ान वलवहल.ेया 

संववर्ानात समान मलू्य या तत्त्वाला प्रमाण माननू 'एक व्यक्ती, एक मत' या वनयमान ेदेशातील श्रीमंत-गरीब, उच्च-

कवनष्ठ,शहरी-ग्रामीण या सवाांना रािकीय समता बहाल केली. सोबतच रािकीय लोकशाही यशस्वी करायची 

असेल तर सामाविक व आवथाक पातळयांवर सवाांना समता व स्वातंत्र्य हव ेअशी ठणठणीत मांडणी केली. येथील 

रािकीय लोकशाहीचे स्वरूप िातीय आह,े म्हणनू रािकीय लोकशाहीला एकूणच िारताला बळकट करण्यासाठी 

डॉ.आंबेडकरांनी सामाविक व आवथाक लोकशाहीवर िर वदलेला होता.'कोणत्याही रक्त-पातावशवाय क्ांवतकारक 

बदल घडवनू आणणारी शासन पद्धती म्हणिे लोकशाही',अस ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे मत होते. िमाव व 

झुंडीच्या रािकारणात डॉक्टर बाबासाहबे आंबेडकरांचे लोकशाही बद्दलचे ह ेमत एक बहुमोलाची वशकवण आह.े 

बुद्धधम्माचा स्वीकार – 

वहदं ूर्मा ववषमतेवर आर्ाररत आह.े त्यामळेु माणसा माणसात िेदिाव करून माणसाचीच छळवणकू 

करतो. यात सरु्ारणा करण्याचा डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी खपू प्रयत्न केला.अनेक वहदं ू नेत्यांशी चचाा 

केली,सरु्ारणा सचुववल्या, त्यासाठी सत्याग्रह केले,अनेक प्रकारचे वलखाण केले, वतृ्तपत्र चालवनू प्रबोर्न 
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करण्याचे काया केले, संववर्ान वलवहताना सवाांना सामावनू घेणारे हक्क व तरतदुी केल्या.तरीही वहदंरू्मा व्यवस्थेवर 

फारसा फरक पडला नाही.म्हणूनच शेवटचा उपाय म्हणनू िारताच्या कुशीत वाढलेला तथागत बदु्धाचा र्म्म त्यांनी 

स्वीकारला. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आकसाने बुद्धर्म्माच्या प्रवेश केलेला नव्हता, तर 1950 ला 

लोकशाहीवर आर्ाररत िारतीय संववर्ान स्वीकारलेल ेहोते. या संववर्ान तीन महत्त्वाच्या तत्वावर आर्ाररत आह.े 

ही तीन तत्व ेम्हणिे स्वातंत्र्य, समता,बंर्तुा ही होय. ही वतनेही तत्व मी फ्रान्सच्या राज्य क्ांतीतनू स्वीकारलेली 

नाही तर माझ ेगरुु तथागत गौतम बदु्ध यांच्या तत्त्वज्ञानातनू स्वीकारलेली आह,े असे त्यांनी संववर्ान सवमतीमध्ये 

स्पष्टपणे नमदू केलेले होते.  म्हणनूच िारताच्या लोकशाहीला िारताच्या र्मावनरपेितेला  आर्वुनक िारताला 

घडववणार् या व्यवस्थेला यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी बदु्ध र्म्मााचा स्वीकार केलेला होता.या र्म्म स्वीकारण्यातही 

त्यांचा अिेद राष्ट्रबाणा वदसनू येतो. 

समारोप - 

        िारत एक सशक्त राष्ट्र व्हावे या दृष्टीने इतके मोठे योगदान हा खरं तर मोठा सहयोग आह.ेउच्च कोटीची 

दशेिक्ती, राष्ट्रप्रेम, आत्मीयता व आपलुकी असल्यावशवाय इतके मोठे योगदान दणे ेशक्य नाही. दशेातील सार् या 

शोवषत-वंवचत लोकांना हक्क व अवर्कार याची तरतदू करताना सोबतच दशेवहत लिात घेऊन आर्वुनक िारत 

घडववण्यासाठी आपल्या वैचाररक उंचीचा पररचय दते डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी वनष्ठेने व प्रामावणकपण ेया 

दशेाच्या िववतव्याची बांर्णी केली.म्हणनूच डॉक्टर बाबासाहबे आंबेडकर ह ेदशेिक्तीचे खणखणीत नाण ेआहेत. 
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