े कर
डॉ. बाबासाहेब आंबड
१४ एिप्रल – डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकरांची जयंती. आपण आज
बाबासाहेबां या मृतीला नम्र अिभवादन क न आज या आ हानांना पेल यासाठी
यां या िवचारांम ये वाट शोधयू ा. बाबासाहेब हे फक्त अनसु िू चत जातींचे नेते नाहीत.
या देशा या सवर् पीिडत–शोिषतां या मक्त
ु ीसाठी जी जी लढाई गरजेची होती, ती प्र येक
लढाई ते लढले. ते फक्त देशा या सिं वधानाचे िश पकार न हते तर देश कसा घडावा
याचा दरू ीने िवचार करणारे नेते होते. राजकीय लोकशाही िटकवायची असेल तर
सामािजक आिण आिथर्क िवषमता न के लीच पािहजे असं यांचं ठाम मत होत.ं

बाबासाहेबांची सामािजक क्रांती आिण आजचं वा तव
चवदार त याचा स याग्रह, मनु मृती दहन व काळाराम मंिदर स याग्रहाने ‘आ ही सद्ध
ु ा माणसं
आहोत’ ही घोषणा देत या कमर्ठ सं कृ तीवर प्रहार के ला होता. बाबासाहेबांनी सिं वधानाम ये कायद्याने
अ पृ यता न क न व अनसु िू चत जाती–जमातींना राखीव जागा देऊन आपली प्रगतीची वाट मोकळी के ली.
पण ते तेवढ्यावर थांबले नाहीत. िहदं ू ि यां या उ नतीसाठी बाबासाहेबांनी ‘िहदं ू कोड िबल’ मांडलं आिण ते
पािरत कर यासाठी िज ीने लढले. मिहलांना सपं ीचा अिधकार, वारसा हक्क, िवधवा पनु िवर्वाहाला मा यता,
आतं रजातीय लग्नाला कायदेशीर मा यता अशा अनेक तरतदू ी यात हो या. वेद–मनु मृती–परु ाणां या
आधारावर उ या कमर्ठ धमर्स से ाठी आिण अहक
ं ारी िपतृस से ाठी हा कायदा एक सु ं ग होता. सनात यांनी–
कट्टरवाद्यांनी तर याचा कडवा िवरोध के लाच, पण ससं देतील नेते आिण कॅ िबनेट मत्रं ी यांनीदेखील के ला
आिण ते पािरत होऊ शकलं नाही. यावेळी कायदेमत्रं ीपदाचा रािजनामा देताना बाबासाहेब हणाले: “िहंदू
समाजात जो वगर्भेद आिण ी–पु ष असमानता आहे, यांना धक्काही न लावता अिथर्क
िवकासाची धोरणं राबवणं हणजे आप या रा यघटनेची िख ली उडव यासारखं आहे व शेणा या
िढगावर महाल बांध यासारखं आहे.”
आज आप या देशात िवकास होतोय असं सांिगतलं जातं, पण समाजातली िवषमता तर तशीच आहे.
जाती या नावावर भेदभाव, अ याय, अ याचार आिण मिहलांवरील अ याचार वाढत चालले आहेत. मग
आजचा िवकासही बाबासाहेबांनी सांिगत याप्रमाणे ‘शेणा या िढगावरचा महाल’ नाही का?

बाबासाहेबांची अथर्नीती आिण आजचं िवकासाचं मॉडेल
बाबासाहेबांचं हणणं होतं: “ब्रा हणशाही आिण भांडवलशाही हे या देशात या क कर्यांचे
दोन प्रमुख शत्रू आहेत.” या दो ही शत्रंश
ू ी आप याला एकत्र लढावं लागेल. हणनू यांनी ‘ वतंत्र मजरू
पक्ष’ थापन के ला. १९३७ साली होऊ घातलेला ‘औद्योिगक तंटा कायदा’ कामगारांचे वतः या हक्कांसाठी
लढ याचे अिधकार िहसकावनू घेणार होता, उदा. सपं करण.ं या कायद्या या िवरोधात हजारो कामगारां या
मो यार्चे नेतृ व बाबासाहेबांनी के ले. शेतमजरु ांची िपळवणक
ू करणार्या ‘खोती’ प्रथेिव द्ध एक जबरद त

आदं ोलन पक
ु ारलं, याम ये हजारो शेतमजरू ांनी भाग घेतला. वातं यानंतर बाबासाहेबांनी कायदा क न ती
प्रथा सपं वली. पढु े ममत्रं ी हणनू , बाबासाहेबांनी कामगारां या बाजनू े अनेक कायदे के ले, यांचा आजही
आपण उपभोग घेतो.
बाबासाहेबांनी यां या रा य आिण अ पसख्ं यक या पु तकात अिथर्क िवषमता न कर यासाठी
कोणती धोरणं राबवली पािहजेत याब ल मतं मांडली, उदा. शेतजमीन ही सरकारी मालकीची असावी आिण
शेतमजरू ांना ती सहकारी शेतीसाठी बहाल करावी, तसचं सवर् उद्योग धदं ,े बँका, िवमा कंप या हे सरकारी
मालकीचे असावेत आिण सवाना रोजगाराची हमी असावी. पढु े घटना सिमतीम ये पिह याच भाषणात ते
हणाले: “ या सरकारला भिव यकाळात भारतीय जनतेला सामािजक, आिथर्क आिण राजकीय
याय दे याची इ छा आहे, या सरकारने समाजवादी अथर् यव थेचा वीकार के यािशवाय ते
सरकार जनतेला सामािजक, आिथर्क आिण राजकीय याय देऊ शके ल असं मला वाटत नाही.”
सरकारने जर घटनेतील मागर्दशर्क त वांना लागू के लं तर बाबासाहेबां या व नातली अथर् यव था वा तवात
उभी राहू शकते.
पण गे या २५-३० वषाम ये िनवडून आले या प्र येक सरकारचं धोरण बड्या कंप यां या
नफे खोरीसाठीच चालू आहे. कंत्राटी कामगार पद्धतीला प्रो साहन िदले जात आहे. मोदी सरकार तर ‘मेक इन
इिं डया’ या ग डस नावाखाली बाबासाहेबांनी के लेले सवर् कामगार कायदे सपं व या या मागार्वर आहे.
शाळा, दवाखाने, शेती, रोजगार हमी, मिहला–बालक व अनसु िू चत जाती–जमातींसाठी या
क याणकारी योजना यां यावर होणारा सरकारी खचर् दर वषीर् कमी के ला जात आहे. तर दसु रीकडे खाजगी
शाळा, कॉलेज, दवाखाने यांना नफे खोरीसाठी मोकळं रान िदलं जात आहे. दर वषीर् उद्योगपतींना ५ लाख कोटी
पयांपक्ष
े ा जा त करमाफी िदली जात आहे. यामळ
ु े गरीब– ीमतं ाची दरी वाढत चालली आहे, देशाची अधीर्
सपं ी फक्त १% लोकां या हातात एकवटली आहे! बाबासाहेबांचे समतेचे व न आजही पणू र् झालेले नाही.
लोकहो, बाबासाहेब हे काही अवतार घेऊन आले न हते, तर एका गरीब–शोिषत कुटुंबातनू आलेल,े
आप यातलेच एक माणसू होते. मानवमक्त
ु ीची जबरद त आकाक्ष
ं ा आिण यासाठी आयु यभर के लेली लढाई
– यांमधनू ते घडले. बाबासहेबांचे व न पणू र् कर याची जबाबदारी आता आपली आहे. यासाठी आप याला
रोज या जीवना या रहाट-गाडग्यातनू थोडा वेळ काढावा लागेल व आज या सम यांचा अ यास क न
यां या मळ
ु ाशी जावं लागेल. इतरांनाही यां याब ल जागृत करावे लागेल. पण हे काम एकट्या-दक
ु ट्याचे
नाही, तर सघं िटत होऊन कर याचे आहे. आ ही यासाठीच प्रय न करतोय. तु हीही यात सामील हा!
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