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         आजच्या घडीला आपण ज्या राजकीय, सामाजजक आणण आर्थिक जथथतीत   पुढे जात आहोत 

त्या जथथतीचा ववचार करता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'लोकशाही' या संकल्प ेतील आशय 

आपण कसा गमावत आहोत, याचा सहज प्रत्यय येतो. 
 

         डॉ. आंबेडकरां ा या देशात राजकीय लोकशाहीत   सामाजजक व आर्थिक लोकशाहीची प्रथथाप ा 
करावयाची होती. म्हण  च ते आपल्या राजकीय लोकशाहीच ेसामाजजक लोकशाहीत पररवति  व्हाव,े 

यासाठी आग्रही होते. म्हणजेच लोकशाही प्रणालीत   त्यां ा या देशातील लोकांच्या जीव ात 

सामाजजक व आर्थिक थतरावर आम लाग्र पररवति  घडव   आणायच ेहोते. केवळ न वडणुकीत लोकां ा 
मतार्िकार प्राप्त झाला म्हण   तेवढ्या ेच यशथवी लोकशाही साकार होईल, असा भाबडा आशावाद 

त्यांच्या म ात किीच  व्हता. कारण या देशात अगदी प्राची  काळापास   जे एक सामाजजक वाथतव 

अजथतत्वात आहे त े लोकशाही तत्त्वां ा अत्यतं मारक आहे याची त्यां ा जाणीव होती. याच 

पार्शविभ मीवर लोकशाहीचा ववचार करता ा त्यां ी लोकशाहीसंबंिीच ेअत्यंत म लभ त थवरुपाचे र्चतं  

लोकांसमोर वेळोवेळी प्रकट केले आहे. 

 

            २७ जा ेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो कममटीसमोर साक्ष देता ा केलेल्या न वेद ात डॉ. 
आंबेडकरां ी थपष्टच म्हटले होते की, 'भारतीय लोक अ ेक जातीत व संप्रदायात ववभागलेले 

असल्यामुळे मतदा प्रक्रियेवर त्याचा पररणाम होतो. कोणत्याही प्रादेमशक मतदारसंघात जेव्हा ववववि 
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वगाांतील लोकांत न वडण क होते तेव्हा मतदार हे आपल्याच वगाितील उमेदवारासोबत सहा ुभ ती 
व्यक्त करू  त्यां ाच मतदा  करतात. त्यामुळे ज्या वगाितील मतदारांची संख्या जाथत असते त्याच 

वगाितील उमेदवार न वड   येतात. अस ेउमेदवार इतर वगाितील लोकांचा ववचार करू शकत  ाहीत. 

त्यामुळेच आज आपल्या देशात जे प्रभावी राजकीय पक्ष आहेत त्यांच ेवारसदार थवत:ला या देशाच े

मालक समज   इतरां ा आपले गुलाम समजतात.'*१ म्हण  च डॉ. आंबेडकरां ा या देशात 

लोकशाहीची प्रथथाप ा करता ा 'िमि-पंथ' आणण 'जानतसम ह' या गोष्टी लोकशाही थथाप ेतील फार 

मोठी िोंड वाटतात. या सवाांच्या पलीकड ेजाऊ  आपण आपले एक भारतीय मा स घडले पाहहज;े 

आणण त्यात   देशहहताच्या दृष्टी े उपकारक ठरू शकतील अस ेन णिय लोकशाही प्रक्रियेत लोकांकड   

घेतले गेले पाहहज,े ही त्यांची भ ममका होती.  
 

          १९२७ साली डॉ. आंबेडकरां ी सायम  कममश समोर एक साक्ष हदली होती. ती साक्ष  देता ा 
आपल्या न वेद ात त ेम्हणतात- 'आज जर राष्रास कोणत्या गोष्टीची गरज असेल तर ती ज तेच्या 
म ात एकराष्रीयत्वाची भाव ा न मािण करणे ही होय. 'आपण प्रथम भारतीय अस    तंर हहदं , 
मुसलमा , मसिंी वा का डी आहोत' अशी भाव ा न मािण करण्यापेक्षा 'आपण प्रथम भारतीय व 

 ंतरही भारतीयच आहोत' अशी भाव ा न मािण केली पाहहजे!'*२ याहठकाणी डॉ. आंबेडकर हे आपल्या 
ववघट वादी शक्तीचा ववरोि करू  भारताच्या एकात्मतेची बाज  मांडता ा हदसतात. आपले राजकीय 

लोक मात्र आपल्या राजकीय मतलबासाठी देशाच्या एकात्मतेला आवर्शयक असलेले 'िमिन रपेक्षत'ेच े

तत्त्व अव्हेरू  'जमातवादी' राजकारणाचा पुरथकार करता ा हदसतात.  

 

      'िमि' आणण 'जातसम ह' यां ा राजकारणाच े 'भांडवल' मा    समाजात ध्रवुीकरणाची प्रक्रिया 
घडव   आणणारे; आणण नतला गनतमा  करणारे लोक आपली एकात्म भाव ा खडंीत करण्याच ेकृत्य 

करत आहेत, हे राजकारणातील आत्यंनतक व आंिळ्या भजक्तभावामुळे लोकांच्या लक्षातही येत  ाही. 
उलट,  पक्षन ष्ठेच्या भ ममकेत   ते त्यासंबंिीचा प्रचंड अमभन वेश म ात बाळग   असतात. त्यामळेु 

लोकशाही प्रक्रिया राबवता ा राजकीय पक्षां ी त्यांच्या थवाथािसाठी िमािचा क्रकंवा जातसम हाचा वापर 

करणे हे कस ेगैर आहे, त ेलोकां ा उमगतच  ाही. यात   जे मा स लोकांच्या मा मसकतेत आकाराला 
आलेले असते ते लोकशाहीच्या व राष्रहहताच्या दृष्टी े अत्यंत हान कारक व भयंकर असते!  
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        देशहहताच्या व लोकशाही म ल्यांची ब ज राखण्याच्या दृष्टी े म्हण  च प्रत्येक राजकीय पक्षाकड े

लोककल्याणाचा आणण देश व राज्याचा ववकासाचा एक न जर्शचत कृनतआराखडा असला पाहहजे. 
त्याआिारे एक ज मा स घडवले गेले पाहहज;े आणण सत्तेत   तो कृनतकायििम राबवला गेला पाहहजे. 
परंतु अस ेहोता ा हदसत  ाही. कारण राजकीय पक्षांसह आपले व्यापक ज मा स त्याप्रकारच े ाही. 
म्हण  च 'प्रजासत्ताक शास ासाठी प्रजासत्ताक समाजाच े असणे अत्यंत आवर्शयक आहे. 

प्रजातंत्राच्या औपचाररक सांगाड्याला काहीही महत्त्व  ाही. हे वाथतव डॉ. आंबेडकरां ी त्यांच्या १८ 

जा ेवारी १९४३ रोजीच्या 'रा ड,े गांिी आणण जज ा'*३ या ववषयावरील व्याख्या ात अिोरेणखत केले 

होते. 
 

         ंतरच्या काळात त्यां ी भारतात सांसदीय लोकशाही प्रणाली कशी हटक   राहील? या संबंिा े 
'लोकशाही' या ववषयावर अ ेक व्याख्या े हदलीत. त्या व्याख्या ांतील काही न वडक अशं जरी आपण 

लक्षात घेतले तरी लोकशाही प्रणालीला आज कस ेशबल केले जाते आहे, ऱ्हासमा  अवथथेकड ेकसे 
पोहोचवले जाते आहे, हे सहजच आपल्या ध्या ात येईल.  

 

      भारतात मोठ्या प्रमाणात राजकीय न रक्षरता आहे. येथील ज तेला लोकशाहीच ेकोणतेही मोल 

 ाही, महत्त्व  ाही. त्याबाबत त े गंभीरही  ाहीत. त्यामुळे लोकशाहीच्या यशजथवतेसाठी अ ेक 

अडचणी व समथया उभ्या राहतात. हे वाथतव लक्षात घेऊ  डॉ. आंबेडकरां ी जुलै १९५६ साली ग्रंथपाल 

शा. शं. रेगे यांच्या देखरेखीखाली 'राजकीय प्रमशक्षण प्रशाला' (Training School of Politics)*४ सुरू 

केले होते. त्यात   ज तेला लोकशाहीचे महत्त्व कळावे. लायक, तज्ञ व प्रमशक्षक्षत लोकप्रनतन िी 
न मािण व्हावेत. आणण लोकप्रनतन िी व राजकीय पक्षां ा त्यांच्या हक्क व कतिव्याची जाणीव व्हावी. हे 

त्या प्रशालेमागील उदे्दश होते. कारण डॉ. आंबेडकरां ा लोकशाही प्रणालीत   लोकांच्या आर्थिक व 

सामाजजक जीव ात रक्तववरहहत मागाां ी िांनतकारक बदल घडव   आणावयाचा होता. हीच त्यांची 
लोकशाहीववषयीची िारणा होती. आणण, हा बदल राज्यघट ेतील 'राज्यशामसत समाजवादा'च्या 
मसद्धतेत   त्या ंा समाजात मसद्ध करावयाचा होता.  
 

       परंत ुअलीकडच्या काळातील आपल्या राजकीय पक्षांची वाटचाल आपण लक्षात घेतली तर ती डॉ. 
आंबेडकरांच्या लोकशाहीववषयक एक णच िारणां ा छेद देणारी आहे, हे आपल्या सहजच ध्या ात येते. 
आज आपण 'भांडवलदारी अथिव्यवथथे'ला बळकटी देण्यासाठी 'लोककल्याणकारी राज्य' ही संकल्प ा 
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मोडीत काढण्यासाठी तत्पर आहोत. भांडवलवादी व्यवथथेला प रक ठरतील अशी िोरणे न जर्शचत 

करता ा त्या िोरणांच्या आड कुणीही येऊ  ये, यासाठी लोकशाही शास व्यवथथेत अत्यंत महत्त्वाच े

थथा  असलेला ववरोिीपक्षच वेगवेगळ्या मागाि े  ष्ट करण्याच्या क्लपृ्त्या आख   तशी मसद्धता 
तयार केली जात आहे. खरेतर, लोकशाहीत  एक सत्तारूढ पक्ष व दसुरा ववरोिी पक्ष अशा दो  पक्षांची 
न तांत आवर्शयकता असते. कारण सत्तारूढ पक्ष चकुीच्या मागाि े जात असेल तर ते दाखवण्यासाठी 
ववरोिी पक्षाची भ ममका महत्त्वाची असते. हे खरे असले तरी, आजममतीला देशात सत्तारूढ पक्षाला 
ववरोिी पक्षच  सावा यासाठी सत्तारूढ पक्षाकड    वेगवेगळे प्रयोग केले जातात, हे ख पच िोकादायक 

आहे. त े लोकशाही शास प्रणालीला अत्यंत मारक आहे. तसेच, लोकशाही प्रणालीला बळकटी 
आणणाऱ्या ज्या थवायत्त संथथा आपण न मािण केलेल्या आहेत त्यांची थवायत्तताही संपुष्टात 

आणण्यासाठी सत्तािारी वगािकड   अ ेक प्रयास चालवले जातात, ते वाथतवही भयंकर आहे. 

सत्तारूढ पक्षाच्या कह्यात असलेल्या व्यक्तीच अशा संथथांच्या कें द्रथथा ी आरूढ केल्या जाणे; आणण 

थवयंसत्ताक भ ममके े लोकसत्ताकाची न णिय-प्रक्रिया राबवणे हे सवि बाह्यतः लोकशाहीचा डोलारा 
उभा राख   त्यातील चतैन्य  ष्ट करू  लोकशाहीप्रणाली संपुष्टात आणणारी कारथथा े आहेत. ती 
रोख   िरण्याची गरज आहे.  

 

         म्हण  च, या देशात लोकशाही हटकव   ठेवायची असेल तर त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकरां ी २५  ोव्हेंबर  १९४९ रोजी संवविा  सभेत अखेरच ेभाषण करता ा जे िोक्याच े इशारे 

अिोरेणखत केले होते, ते पहहल्यांदा आपल्याला गांभीयाि े समज   घ्यावे लागतील. ते म्हणतात- 

'राजकीय पक्षां ी देशापेक्षा थवत:च्या तत्त्वप्रणालीला मोठे मा    ये!'*५ आज देशात 'िमिवाद' ऊफि  
'जमातवाद' ववरूद्ध 'िमिन रपेक्षता' असा संघषि उभा केला जात असता ा आणण तसे ज मा स घडवले 

जात असता ा हा इशारा खर्चतच गंभीरपणे लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण आजममतीला प्रत्येक 

राजकीय पक्ष आपली तत्त्वप्रणाली ही देशापेक्षा मोठी आहे असाच व्यवहार करता ा हदसतो. त्यात   

डॉ. आंबेडकरां ीच म्हटल्याप्रमाणे- 'देशात लोकशाही आपले बाह्यरूप सांभाळेल; परंत ुप्रत्यक्षात ती 
मात्र हुक मशाहीला थथा  देईल! आणण, एखाद्या पक्षाला जर प्रचडं बहुमत असेल तर दसुरी शक्यता 
वाथतवात येण्याचा िोका अर्िक मोठा आहे.' हे वाथतव आज बऱ्याच अशंी लोकांच्या प्रत्ययास येत 

आहे. याच भाषणात- लोकशाही अजथतत्वात येण्यासाठी डॉ. आंबेडकरां ी सांर्गतलेल्या :  
१) सामाजजक-आर्थिक उहद्दष्टांच्या प तीसाठी आपण संवैिान क मागािची कास िरली पाहहजे.  
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२) व्यजक्तप जा व भजक्तभाव वज्यि केला पाहहजे. 
३) केवळ राजकीय लोकशाहीवर समािा  मा ता कामा  ये. 

या गोष्टी जशा महत्त्वाच्या आहेत, अगदी तशाच लोकशाहीच्या यशजथवतेसाठी : 
१) समता,  
२) ववरोिी पक्षाची आवर्शयकता,  
३) वैिान क व कारभारववषयक समता, 
४) संवविा ात्मक  ीतीच ेपाल ,  

५) अल्पसंख्याकांची सुरक्षा,   
६)  ीनतमा  समाजव्यवथथेची आवर्शयकता; आणण  

७) ववचारी लोकमत.  

या सात बाबींचीही न तांत गरज आहे.  

 

        म्हण  च, संवविा  सभेतील त्यांच्या भाषणाबरोबरच २२ डडसेंबर १९५२ रोजी Pune District 

Law Library*६ मध्ये त्या ंी लोकशाहीच्या यशजथवतेसाठी सांर्गतलेल्या :  
१) समाजात भया क ववषमता अस   ये. 

२)  कारार्िकाराच ेमहत्त्व  

३) कायदा व प्रशास ातील समा ता 
४) संवविान क  ैनतकता  
५) बहुमतवाल्यांचा वववेक 

६)  ैजष्ठक अर्िष्ठा ; आणण  

७) लोकन ष्ठा  
याही गोष्टीं ा अत्यंत महत्त्व आहे. ही जाणीव आपल्या राजकीय लोकां ी ठेवणे गरजेच ेआहे.  

 

       अलीकडच्या काळातील आपल्या राजकीय पक्षांच े वति  आपण लक्षात घेतले तर त्या 
वति ासंबंिी आपल्याला अतंमुिख होऊ  ववचार करण्याची गरज आहे, हे न जर्शचतच जाणवल्यावाच   

राहत  ाही! म्हण  च, डॉ. आंबेडकरां ी लोकशाही संबिंी लोकां ा उदे्दश   जे सांर्गतले ते फार मोलाच े

आहे. त ेम्हणतात- 'आम्ही जे काही करू त्यात   लोकशाहीच्या शत्र  ंा थवातंत्र्य, समता व बंितुा या 
तत्त्वांच ेउच्चाट  करण्याच्या कामी आमची मुळीच मदत होता कामा  ये.'*७ डॉ. आंबेडकरांच्या या 
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वविा ाची आजच्या घडीला प्रत्येक भारतीय  ागररका े  ोंद घेणे जरुरीच ेआहे. अन्यथा, लोकशाहीचा 
पोकळ डोलारा येथे उभा राहील; आणण प्रत्यक्षात नतच्या अतंरंगातले चतैन्य मात्र हरवलेले असेल! 
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