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सारांश :- 

भारतीय राजकारर्ातील सिामत भीषर् प्रश्न हा काश्र्ीरचा आह.े भारताचे नंदनिन असलेल्या काश्र्ीरची 

आता यदु्ध िन झाली आह ेस्िातंत्र्यापासनू तयाचे पररर्ार् संपरू्म दशेाला भोगािे लागत आहते. स्िातंत्र्यापासनू अनेक 

सत्तांतरे झालीत परंत ु हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कोर्ीही धाडस केले नाही. दरिषी या प्रश्नािर चचाम केली जाते,. 

तयानंतर जसैे थे या अिस्थेतच हा प्रश्न असतो अरंुधती अरंुधती रायलेवखकेने कावश्र्र हा भारताचा भाग नाही अस े

म्हर्नू िचैाररक िेिात एक बॉम्ब सोडला तयार्ळेु संपरू्म र्ीवडया शिे हादरून गले.े अर्रेरकेचे राष्राध्यि बराक 

ओबार्ा भारत भटेीत या प्रश्नासंबंधी विशेष काही बोलतील अशी राजकीय िेिातील विद्वत जनांची अपेिा होती 

परंत ुतयांनी ही भारत आवर् पावकस्तान या दोन दशेात यािर तोडगा काढािा असा सल्ला दऊेन आपले अगं काढून 

घतेले.काश्र्ीरचा प्रश्न सोडिण्यासाठी अनेक नेतयांनी प्रयतन केलेले आहते परंतु तयाची सोडिर्कू होत नाही या 

प्रश्नाच्या सोडिर्कुीसाठी डॉक्टर बाबासाहबे आबेंडकरांनी जो उपाय सांवगतला होता तो जर तया काळच्या नेतयांनी 

ऐकला असता तर आज कावश्र्रचा प्रश्न नसता काश्र्ीरचा प्रश्न सर्जनू घणे्यासाठी बाबासाहबे आबेंडकरांनी 

भारताच्या स्िातंत्र्यासाठी केलेले प्रयतन, संस्थावनकांच्या प्रश्नासाठी केलेले प्रयतन, भाषािार प्रांतरचना, भारतीय 

संविधान, भारतीय संविधानाच्या वनवर्मतीच्या िळेी केलेली भाषर्े, राज्यसभतेील भाषर्े याचा अभ्यास करून या प्रश्न 

र्ागची र्ानवसकता लिात घ्यािी लागले.  

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांना काश्र्ीरचा प्रश्न अनेकांगी र्हतिाचा िाटत होता म्हर्नू तयांनी िळेोिळेी या 

प्रश्नािर चचाम केली काही वलवखत स्िरूपात तर काही र्ौवखक स्िरूपात भारताच्या फाळर्ीचा संदभामत डॉक्टर 

आबेंडकरांनी थॉट्स ऑन पावकस्तान हा र्ौवलक ग्रंथ वलहून भारतीय स्िातंत्र्याची वदशा दाखविली, तसा प्रयतन 

तयांनी काश्र्ीर संदभामत केलेला नाही भारतीय स्िातंत्र्याचा इवतहास हा तीन ज्येष्ठ नेतयांनी भोिती वफरतो ,र्हातर्ा 

गांधी, बॅररस्टर जीना आवर् आबेंडकर ह ेवतघहेी बॅररस्टर होते तयांची भारतीय स्िातंत्र्य संबंधी एकच वनष्ठा होती परंतु 

या दशेाच्या स्िातंत्र्यानंतर या दशेाच्या सत्तते आपला काय िाटा राहील या प्रश्नािर वतन्ही नेतयांचे र्तभदे झाले 

बाबासाहबे आबेंडकरांनी 11 ऑक्टोबर 1951 रोजी विधी र्वंिपदाचा राजीनार्ा दतेाना परराष्रीय धोरर् आवर् 

काश्र्ीर प्रश्नी जी भवूर्का विशद केली होती ती काश्र्ीर प्रश्नाच्या सोडिर्कुीसाठी अवतशय र्ागमदशमक स्िरूपाची 

आह े तयांच्या र्ते काश्र्ीरची फाळर्ी करािी आवर् वहदं ू बौद्ध भाग भारताला जोडािा आवर् र्सु्लीर् भाग 

पावकस्तानला जोडािा काश्र्ीरच्या संरिर्ासाठी सैन्यािर खचम करर् े भारताला परिडण्यासारखे नाही ह े तयांनी 

राज्यकतयाांच्या वनदशमनास आर्नू वदले होतेयािरून डॉक्टर बाबासाहबे आबेंडकरांनी 370 व्या कलर्ाचा िर 
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प्रतयिात भाष्य केले नसल े तरी तयांचा 370 व्या कलर्ाला विरोध असािा असे िाटते काश्र्ीरचा प्रश्न हा वहदं ू

र्वुस्लर्ांचा संघषम असल्याचे वचि उभे केले जाते. काश्र्ीर र्ध्य ेएक वतसरी शक्ती आह ेह ेबाबासाहबे आबेंडकरांनी 

उद्धतृ केल.े काश्र्ीरची जनताही भारताला आपला दशे सर्जत नाही तयांना काश्र्ीर हा स्ितुःचा दशे िाटतो 

काश्र्ीरचा प्रश्न हा बहुतांशी राजकीय गुतंागुतंीचा असल्यार्ळेु भारत आवर् पावकस्तान या दोन्ही दशेाचे असीर् 

नकुसान होत आह ेभारत आवर् पावकस्तान या दोन्ही दशेांच्या अथमव्यिस्थेत गले्या 50 िषामपासनू विपरीत पररर्ार् 

होत आहते याचा विचार करून र्ोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारतीय राज्यघटनेतील कलर् 370 आवर् 35 

अ रि करून जम्र् ू काश्र्ीर आवर् लडाख अशा दोन प्रांताच े रूपांतर कें द्रशावसत प्रदशेांर्ध्ये केल्यानंतर केिळ 

भारतात नव्ह ेतर संपरू्म विश्वातच खळबळ उडाली होती. कें द्र सरकारच्या या वनर्मयाचे पडसाद केिळ भारतभरातनू 

नव्ह ेतर जगभरातनू आजही विविध र्ाध्यर्ातनू उर्टत आहते. भारताच्या स्िातंत्र्यापासनू म्हर्ज े1947 पासनू गलेी 

बहात्तर िषे अधांतरी लटकत रावहलेला काश्र्ीरचा प्रश्न कें द्र सरकारने आपल्या प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या 

जोरािर तडकाफडकी वनर्मय घऊेन र्ागी लािला.                        

प्रस्तािना: – 

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर म्हर्जे र्ानिी कल्यार्ाच्या विचाराचा र्हा ग्रंथच ते जागवतक कीतीचे राजकीय 

ततिज्ञ होते. भारतीय स्िातंत्र्याचा इवतहास काही र्ोजक्या व्यक्तींना सर्ोर ठेिनू वलवहण्यात आला आवर् डॉ. 

आबेंडकरांची व्यवक्तरेखा तयार्ध्ये राष्रद्रोही स्िरूपाची वचवित करण्यात आली. तयार्ळेु तयांच्या राजकीय 

विचारांकडे अनेकांचे दलुमि झालेले वदसते. काही लोक डॉ. आबेंडकरांना सर्ाज सधुारक म्हर्नू आवध 

र्ान्य  करण्याचा प्रयतन करतात आवर् तयांच्या क्रांती दशी राजकीय ततिज्ञानाला अधंारात दडपनू टाकण्याचा प्रयतन 

करतात . डॉ. आबेंडकरांच े जीिन कायम आवर् तयांच्या तत्त्िज्ञानाचा वनरपेि दृवष्टकोनातनू विचार केल्या तयांचे 

राजकीय वितीज आवर् ततिज्ञानाचा विश्वातर्क दजाम इवतहासालाही र्ान्य करािा लागले डॉ. आबेंडकरांचे राजकीय 

आकाशच राष्रीय ततिांनी व्यापलेले होते. तयार्ध्ये कुठेही संकुवचत विचारांना स्थान नाही. प्रतयेक प्रश्नाचा विचार 

तयांनी जागवतक स्तर आवर् राष्रीय र्लू्यांच्या र्ात ृकोषातूनच केला आह.े तयांची विचार भरू्ी ही राष्रीयच आह े . 

राष्रीयतेच्या परीघात एकूर्च तयांच्या प्रतयेक विचारांची वनवर्मती झाली. र्ग तो विचार सार्ावजक असो, धावर्मक 

असो, आवथमक िा राजकीय असो आवथमक िा राजकीय असो प्रतयेक विचाराचा रंग तयांनी राष्रीयतेचाच धारर् 

केलेला वदसतो तयांच्या राजकीय विचारािर जागवतक कीतीच्या जॉन लॉक, जफेरसन, जॉन डी ि,े एडर्डं बकम , 

आवर् पवश्चर्ी उदारर्तिादी विचारितंांच्या राजकीय आवर् सार्ावजक वसद्धांताचा गडद प्रभाि असला तरी आपल्या 

प्रज्ञा शक्तीन ेया विचाराच्या रस्तयातनू तयांनी स्ितंि राजकीय तत्त्िज्ञानाची वनवर्मती केली हहेी वततकेच सतय म्हर्नू 

तयांच ेराजकीय ततिज्ञान या दशेातील राजकारर्ाचा सिुर् पाया ठरािा.  

आतंरराष्रीय राजकारर्ात विदशे नीवत र्हत्त्िपरू्म असते कोर्तया दशेासोबत कसे संबंध असले पावहजते ह े

विदशे नीती ठरित े1945 ला दसुरे र्हायदु्ध संपले आवर् िगेिगेळे दशे दोन गटात विभागल ेगलेे एक गट अर्रेरकेचा 

आवर् दसुरा गट रवशयाचा 1947 ला इगं्रज वनघनू गलेे आवर् भारताची सत्ता कााँग्रेसच्या हातार्ध्ये आली, पंवडत 

नेहरू यांनी दोन्ही गटात न जाता अवलप्ततािाद स्िीकारला यालाच अवलप्तिादी धोरर् म्हटले गलेे, परंत ुबाबासाहबे 

आबेंडकर अवलप्त राहण्याच्या विरोधात होते, तयांनी म्हटली की जर उद्या चींनने आपल्यािर आक्रर्र् केले तर 

रवशया र्दतीला येर्ार नाही कारर् तो तया गटाचा भाग आह े आवर् अर्रेरका सदु्धा र्दतीला येर्ार नाही कारर् 
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आपर् तया गटात नाहीत. आवर् बाबासाहबे आबेंडकरांचे राजकीय भविष्य खरे ठरले, नंतर खरंच चीनन ेभारतािर 

आक्रर्र् केले आवर् आपल्या दशेाचा काही भाग वगळंकृत केला. आपल्या बाजनूे रवशया, अर्रेरका कोर्ताच दशे 

आला नाही. 

काश्र्ीर प्रश्नाची पाश्वमभरू्ी :-                      

इगं्रजांनी भारत सोडून जाताना संस्थावनकांसाठी (राजे, रजिाडे) तीन पयामय ठेिले होते.             

  (१) ते भारत दशेात सहभागी होऊ शकतात.  

  (२) ते पावकस्तान दशेात सहभागी होऊ शकतात.    

  (३) ते स्ितंि दशे म्हर्नू सदु्धा राहू शकतात        

हदैराबाद संस्थान अथामत वनजार् आवर् कश्र्ीर चा राजा हररवसंग िगळता सिम संस्थावनक भारत वकंिा 

पावकस्तान दशेात सहभागी झाले होते. तया काळातील कााँग्रेस सरकारने हदैराबाद संस्थान पोलीस ऍक्शन च्या 

नािाखाली अथामत वर्ल्री पाठिनू हदैराबाद संस्थान ताब्यात घतेले आवर् सर्थमन अस ेकेले की हदैराबाद संस्थान 

र्ध्य ेप्रजा वहदं ूआह ेआवर् राजा र्सुलर्ान आह ेआवर् प्रजचेी र्ागर्ी आह ेकी तयांना भारत दशेात सहभागी व्हायचे 

आह.े पावकस्तानने सदु्धा कश्र्ीर िर हल्ला केला आवर् हाच तकम  वदला की कश्र्ीर ची जनता र्सुलर्ान आह ेआवर् 

राजा वहदं ूआह ेर्सुलर्ान लोकांची र्ागर्ी आह ेकी तयांना पावकस्तान र्ध्य ेसहभागी व्हायचे आह ेकाश्र्ीरचा राजा 

हररवसंग कश्र्ीर स्ितंि दशे ठेि ूइवच्छत होता ठेि ूइवच्छत होता तयार्ळेु तो भारत वकंिा पावकस्तान र्ध्य ेसहभागी 

झाला नव्हता.   पावकस्तान कडून पराभि होऊ शकतो म्हर्नू र्जबरुी र्ध्य े तयान े भारताची र्दत र्ावगतली परंत ु

पंवडत नेहरंूनी अट घातली  तमु्ही भारतात जर सहभागी होत असाल तर आम्ही र्दत करू आवर् राजा हररवसंग 

यासाठी तयार झाले आवर् आवर् संविधानातील आवटमकल 370 बनले.       .     

गरज ि र्हत्त्ि :-           

डॉ.बाबासाहबे आबेंडकरांची काश्र्ीर प्रश्नाविषयी ची दृष्टी अगदी स्िच्छ होती. ऑस्रीया, झकेो 

स्लोव्हावकया इतयादी दशेात ज ेघडले तयाची पनुराितृ्ती या दशेात होऊ नये यासाठी र्सुलर्ानांना तयांच्या इच्छेविरुद्ध 

एखाद्या राज्यात उंबथाम येर्ार नाही ह ेडॉ. आबेंडकरांचे भावकत खरे ठरले. सिम र्सुलर्ान पावकस्तान साठी झगडेले 

आवर् तयांनी आपले स्ितंि राष्र वनर्ामर् केले. तयाच फाळर्ीचा काश्र्ीर हा अखरेचा भाग आह,े असे परखडपर् ेडॉ. 

आबेंडकरांनी आपल ेर्त व्यक्त केले होते. काश्र्ीरचा प्रश्न कसा सोडिािा यासाठी तयांनी िळेोिेळी सचूना वदल्या 

परंत ुतयाकडे सत्तांध आवर् धर्ाांध नेतयांनी सहतेकु दलुमि केले काश्र्ीरच्या प्रश्नाला गभंीर िळर् वदले. आजही हा 

प्रश्न तसाच धगधगत आह ेआवर् काश्र्ीर च ेनंदनिन अवतरेक्यांचे यदु्ध िन झाले आह.े              

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी काश्र्ीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेकदा अनेक ससंुगत उपाय सचुविले. परंत ु

नेहरू सरकारने तयाकडे दलुमि करून हा प्रश्न अवधकच गुतंागुतंीचा केला. 1947 र्ध्ये टोळीिाल्यांच्या र्दतीन े

पावकस्तानने जवे्हा जम्र्-ूकाश्र्ीरिर भारतात सवम्र्वलत करण्याची डॉ. आबेंडकरांची योजना होती. परंत ु तेथेही 

नेहरंूनी आडकाठी आर्ली आवर् यदु्ध विरार् वदला. तयार्ळेु अधाम काश्र्ीर चा भाग पावकस्तानच्या घशात पडदा. 

भारताने हा प्रश्न यनुोत नेऊ नय ेअशी सचूना डॉ. आबेंडकरांनी पंतप्रधान नेहरंूना केली होती तयाकडे दलुमि करून 

नेहरू हा प्रश्न यनूोत घऊेन गले ेआवर् तो अवधक जवटल झाला यनुोत भारत आपली बाज ूर्ांडत होता तयािळेी डॉ. 

आबेंडकरांनी काश्र्ीरच्या फाळर्ीची र्हत्त्िपरू्म सचूना केली होती तयािरही अनेकांनी वटकेचा प्रहार केला यनुो कडून 
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कडून हा प्रश्न सटुर्ार नाही उलट तो अवधक गुतंागुंतीचा होईल असे डॉ . आबेंडकरांनी भाकीत केले होते ते खरेच 

ठरले जम्र् ू काश्र्ीर भारताचा अविभाज्य भाग आह े आवर् काश्र्ीरच्या र्हाराजांनी ऐन आर्ीबार्ीच्या िळेी 

भारताकडे सार्ील नाम्याच्या आश्वासनािर र्दत र्ावगतली होती आवर् भारताने र्दत दऊेन काश्र्ीरच्या स्िातंत्र्याचे 

रिर् केलेले आह ेकाश्र्ीर प्रांताच्या सार्ील नाम्याचा प्रश्न सरळ आवर् सलुभ असताना आर्च्या सरकारने यनुोकडे 

तक्रार घऊेन जाऊ नय े पावकस्तानने तशी तक्रार केली तरी चालेल असा स्पष्ट इशारा डॉ आबेंडकरांनी आपल्या 

र्वंिर्ंडळातील सहकायाांना वदला होता तरीही पंतप्रधान पंवडत जिाहरलाल नेहरंूनी तो प्रश्न यनुोकडे नेलाच. तयािेळी 

योग्य सल्ला न ऐकल्यार्ळेु आजही जम्र्-ूकाश्र्ीरच्या प्रश्नाचे घोंगडे वभजत पडले आह ेकाश्र्ीरच्या प्रश्नाचा विचार 

करताना आपर्ा स्पष्टपर् ेवदसेल की, नेहरंूचा बौवद्धक पलायनिाद आवर् बौवद्धक कसरती र्ळेु काश्र्ीरच्या प्रश्नाचा 

बट््टयाबोळ झाला आह े 1947 पासनू तर आत्तापयांत कोट्यिधी रुपयांचा चरुाडा संरिर्ाच्या नािािर भारत करीत 

आह.े डॉ. आबेंडकरांचा सल्ला नेहरू सरकारने तयािळेी र्ान्य केला असता तर काश्र्ीरचा प्रश्न कधीचाच सटुला 

असता आवर् दरिषी आरिर्ाच्या नािािर होर्ारा कोट्यािधी रुपयांचा खचम कल्यार्कारी योजनेत लािता आला 

असता . 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारतीय राज्य घटनेतील कलर् 370 आवर् 35 (अ) रि करून जम्र् ूि काश्र्ीर 

आवर् लडाख अश्या दोन प्रांताचे रूपांतर कें द्रशावसत प्रदशेांर्ध्ये केल्यानंतर केिळ भारतात नव्ह ेतर संपरू्म विश्वातच 

खळबळ उडाली होती कें द्र सरकारच्या या वनर्मयाचे पडसाद केिळ भारतभरातनू नव्ह ेतर जगभरातून आजही विविध 

र्ाध्यर्ातनू होत आहते भारताच्या स्िातंत्र्यापासनू म्हर्जे1947 पासनू गलेी बहात्तर िषे अधांतरी लटकत रावहलेला 

काश्र्ीरचा प्रश्न कें द्र सरकारने आपल्या प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरािर तडकाफडकी वनर्मय घऊेन र्ागी 

लािला 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी जम्र् ूआवर् कश्र्ीर ि लडाख या दोन स्ितंि प्रदशेांना कें द्रशावसत प्रदशेाचा दजाम 

वदला आवर् कलर् 370 आवर् काश्र्ीर यांचा ऋर्ानबंुध कायर्चा इवतहासात जर्ा केला.      

संशोधनाची उविष्ट े:- 

1. डॉ. आबेंडकरांची राष्र संकल्पनेची भवूर्का सर्जािनू घेर्े.  

2. काश्र्ीरच्या संस्थावनकांची भवूर्का विचारात घरे्े.   

3. डॉ. आबेंडकरांच्या र्ते र्सु्लीर् र्ानवसकतेचे आकलन सर्जनू घरे्े.  

4. काश्र्ीर येथील राज्यकतयाांची भवूर्का विचारात घरे्े.    

5. काश्र्ीरच्या स्िायत्त ते बाबतची र्ते जार्नू घरे्े.  

6. पंवडत जिाहरलाल नेहरू च्या परराष्रीय धोरर्ाचा अभ्यास करर्.े 

7. डॉ. आबेंडकरांनी सचुविलेल्या उपाययोजनांची पररर्ार्कारकता अभ्यासर्े.     

संकल्पनातर्क व्याख्या      

राष्र या शब्दाचा ढोबळ अथम --एका भभूागािर राहर्ाऱ्या ि संयकु्त सरकार असर्ाऱ्या व्यक्तींचा र्ोठा सर्हू 

असा होतो.                 

राष्र म्हर्जे सार्ावजक , सांस्कृवतक आवर् राजकीय अवस्तति असलेल्या आवर् तयायोग ेआपली िगेळी 

ओळख वनर्ामर् करर्ाऱ्या लोकांचा एक सर्दुाय.  जन्र्ाने वकंिा िशंाने एक असलेला जनसर्हू म्हर्जे राष्र.  
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डॉ. बाबासाहबे आबेंडकराचंी राष्र संकल्पनचेी व्याख्या –  

राष्र म्हर्जे अनेक िगामचा सर्हू नव्ह.े राष्रीय स्ितंि तेला िास्तविक रूप द्यायचे असेल तर, तया दशेातील 

विवभन्न िगामचे स्िातंत्र्य ठेिर् े आिश्यक आह.े र्खु्यतुः आज ज े लोक वनधमन, पीवडत, अस्पशृ्य आहते तयांच्या 

स्िातंत्र्याला अग्रक्रर् वदला पावहजे. डॉक्टर आबेंडकरांनी राष्र संकल्पनेचा केिळ तत्त्िज्ञानातर्क पातळीिरच विचार 

केला नाही ,तर सार्ावजक पातळीिरही वततकाच विचार केला आह ेतयार्ळेु भारत दशे एक राष्र आह ेया म्हर्ण्याला 

तयांनी ततितुः हा विरोध केला तावतिक पातळीिर भारताला एक राष्र र्ानता येईल परंत ु सार्ावजक दृष्टीने असा 

विचार करता येर्े शक्य नाही असा तयांनी विचार वदला.  संशोधन पद्धती- प्रस्ततु संशोधनाकररता िर्मनातर्क सििेर् 

पद्धती चा उपयोग केला आह.े     .                  

संशोधनाची साधन-े 

र्तािली, छापील सावहतय वनयतकावलक, ितमर्ानपि, पसु्तके, इटंरनेट इतयादी.             

डॉ. आबेंडकराचंी राष्र संकल्पना - 

  डॉ. आबेंडकरांच्या राजकारर्ाला राष्र संकल्पनेचा र्ौवलक आधार आह े तयांचा राष्रिाद वसडने ,ब्रकु्स, 

नॉर्मन इजंील वकंिा रोबटमसन यांनी जस े राष्रिादाला र्ानिीय शि ु संबोधले तशा प्रकारचा नव्हता तर र्ानिी 

कल्यार्ासाठी राष्रिाद उपयुक्त शक्ती असल्याची र्ान्यता डॉक्टर आबेंडकर यांनी वदली . धर्ाांधतेिर अवधवष्ठत वहदं ू

वकंिा र्वुस्लर् राष्रिाद तयांना अवजबात र्ान्य नव्हता. वब्रटीशांचा साम्राज्यिाद ही तयांना र्ान्य नव्हता. अशा धर्ाांध 

आवर् साम्राज्यिादी राष्रिादाला तयांनी स्पष्ट नकार वदला. राजकीय विचारांच्या आधारे राष्रिादासाठी तयांनी 

र्खु्यतुः दोन गोष्टीचे प्रवतपादन केले एक  राष्रिादाचा र्ौवलकआधार सार्ावजक एकतेची दृढ भािना असाियास 

पावहज.े  दोन  आतंरराष्रीय िेिात राष्रिादाचा आधार र्ानिी प्रगती आवर् र्ानिी कल्यार् असाियास पावहज.े       

कोर्तयाही राष्रातील लोकांच्या अतंररक एकतचे े दशमन हाच राष्रिाद असल्याचे बाबासाहबे आबेंडकर 

र्ान्य करतात दभुामग्याने भारतात राष्रिादाचा वसद्धांत अशाप्रकारे तयार करण्यात आला की बहुसंख्यांक लोकांना 

शासन करण्याचा दिैी अवधकार प्राप्त झाला आह ेते आपल्या इच्छेनसुार राष्रीय भािनेचे वनर्मय घते असतात आवर् 

बहुसंख्यांक लोकांद्वारे ााजकीय वकंिा सरकारी शक्तीचा एकावधकार करर् े यालाच ते राष्रिाद म्हर्तात 

आबेंडकरांचा राष्रिादी विचार बहुसंख्यांक अल्पसंख्यांक या संकुवचत विचारापेिा अगदी िरच्या थराचा आह ेहा 

राष्रिाद वनसंदहे र्ानिी सर्ाज संलग्न आह ेततिता अध्यावतर्क सर्रूप होर्ारा आह ेराजकीय स्ितंिता, सांस्कृवतक 

एकता आवर् सार्ावजक दृढता यािर आधाररत यांची राष्र संकल्पना आह े तयांच्या राष्र संकल्पनेत व्यक्ती पजूलेा 

स्थान नाही भाषा प्रदशेाच े बंधन नाही तयांचा राष्रिाद िजै्ञावनक ि बवुद्धवनष्ठा आह े तयात भारताच्या प्राचीन 

इवतहासाची केिळ पनुराितृ्ती नाही तर नव्या र्लू्यांिर अवधवष्ठत विचारांचा स्िीकार करण्याचीही सोय आह े

बाबासाहबे आबेंडकरांच्या राष्रीय संकल्पनेत स्ितंि तेला अवधक र्हत्त्ि आह े कोर्तयाही दशेात राहर्ाऱ्या 

जनतेच्या स्ितंिते वशिाय स्ितंिते वशिाय तया दशेाचे स्िातंत्र्य अपरू्म आह ेअसे तयांचे र्त होते दशेाच्या स्िातंत्र्य 

सोबत दशेाची एकता सदु्धा वततकीच र्हत्त्िपरू्म असल्याचे बाबासाहबेांनी प्रवतपादन केले आह े 17 वडसेंबर 1946 

रोजी  संविधान सभते डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर म्हर्तात -र्ला या दशेाच्या भािी सार्ावजक, राजकीय आवथमक 

विकासाच्या रचनेने संबंधी वकंवचतही शकंा नाही र्ला र्ावहत आह ेकी, आपर् राजकीय, सार्ावजक आवर् आवथमक 

दृष्टीने विभावजत आहोत आपर् पथृक पथृक घटकात असलो आवर् र्ी सदु्धा एक पथृक घटकात असलो तरी र्ला 
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परू्म विश्वास आह ेकी योग्य िेळ योग्य पररवस्थती आल्यास हा दशे एक होण्यास जगातील कोर्तीही शक्ती पराितृ्त 

करू शकर्ार नाही आपर् विवभन्न धर्म आवर् जातीचे असलो तरी आपर् एक वदिस वनवश्चतच संघवटत होऊन अस े

म्हर्ण्यास र्ला अवजबात संकोच िाटत नाही डॉक्टर बाबासाहबे आबेंडकरांनी प्रवतपादन केलेली राष्र संकल्पना ही 

विज्ञानवनष्ठ आवर् लोकशाही वसद्धांताचे पररपोषर् करर्ारी आह े याच संकल्पनेच्या आधारे काश्र्ीरच्या प्रश्नाचा 

विचार करण्याची आज गरज आह ेकाश्र्ीर र्ध्य े विविध संप्रदायाच ेलोक राहतात तयार्ळेु काश्र्ीर ला बाबासाहबे 

आबेंडकरांच्या विचारानसुार राष्र संबोधने ही चकू आह े काश्र्ीर र्कु्ती संबंधी तेथील िास्तविक वनिासी फारशी 

र्ागर्ी करताना वदसत नाही पावकस्तान आवर् भारत यांच्या राजकीय सत्तास्पधेत हा प्रश्न वदिसेंवदिस अवधकावधक 

वचघला जात आह ेकाश्र्ीर र्कु्ती संबंधी धर्मवनरपेि दृवष्टकोनातनू विचार झाला असता तर एकदाचे र्ान्य करता आले 

असत.े 

काश्र्ीरच्या प्रश्नाची र्ळेु भारतीय संस्थावनकांच्या इवतहासात दडलेली आहते  1765 र्ध्ये रॉबटम क्लाइव्ह 

च्या नेततृिाखाली ईस्ट इवंडया कंपनीची सत्ता भारतात दृढर्लू झाली. कंपनीच्या राज्य विस्ताराच्या धोरर्ातनू 1858 

पयांत जी ऐतदवेशय राज्य ेबचािली , तयांना भारतीय संस्थान ेअस ेम्हर्तात. एकोवर्साव्या शतकात िारेन हवेस्टंग्ज, 

रीचडम िलेस्ली , जमे्स डबल हाऊवसंग या गव्हनमर जनरल चा कंपनीच्या कायामत र्खु्य भाग होता तह ि करार नार्े 

सरुुिातीला कंपनीने वर्िति आवर् सर्ानता या भवूर्केतनू केले, पर् एकोवर्साव्या शतकापासनू तयाजागी वब्रवटश 

सािमभौर्तिाने जागा घतेली. तयाला कायद्याचा कोर्ताच आधार नव्हता. भारत हा वब्रवटश साम्राज्याचा एक भाग 

बनला अठराशे सत्तािनचा उठािा नंतर संस्थावनकांची नांगी र्ोडून तयांचा योग्य िापर करण्याचा प्रयतन वब्रवटशांनी 

केला कंपनीच ेि वब्रवटश सरकारचे अनेक गव्हनमर आवर् गव्हनमर जनरल ह ेउर्राि आवर् र्ोठ्या घराण्यातील अच ्

असल्यार्ळेु भारतातील अनेक संस्थावनका ं बिल तयांना हाथि े चा िाटत होती. अठराश े सत्तािनचा उठािानंतर 

वब्रवटशांनी संस्थावनकांना विवशष्ट दजाम दणे्याचा प्रयतन केला. रार्ी वव्हक्टोररया ने 1858 च्या जाहीरनाम्यात यापढुे 

राज्यविस्तार न करण्याचे कंपनीने केलेले सिम तरर्ार्े करारनार् े पाळण्याचे आवर् संस्थावनकांचे सिम हक्क कायर् 

ठेिण्याचे िचन वदले. तांविक दृष््टया अवनयंवित राज्यसत्ता हचे सिम संस्थानांच े िवैशष््टय होते प्रतयिात वब्रवटश 

सरकारच्या अवधकाऱ्यांचे तयािर वनयंिर् अस ेह ेवनयंिर् करण्याचे कायम वब्रवटश राजकीय विभाग ठरिी. १८५८ नंतर 

राज्य विस्तार थांबला. भारतातील स्िातंत्र्याची चळिळ विसाव्या शतकात जोर धरू लागली तशी संस्थानी प्रजलेा 

सदु्धा स्ितुःच्या हक्काची जार्ीि होऊ लागली तयाबरोबर वब्रवटश धोरर्ही बदल ू लागल े इगं्रजांनी संस्थावनकांचा 

उपयोग वब्रवटश भारतातील स्िातंत्र्याची चळिळ दडपण्यासाठी सरुू केला िठेवबगार, स्थावनक जलुरू् ि अन्याय 

याविरुद्ध काही संस्थानातनू चळिळींना प्रारंभ झाला. परंत ुसंस्थावनकांनी तया चळिळींना दडपण्याचा प्रयतन केला. 3 

जनू 1947 रोजी व्हॉइस राय लॉडम लईु र्ाऊंटबॅटने इगं्रज भारत सोडर्ार ह े जाहीर केले. संस्थानाचा एकुर्च प्रश्न 

सोडविण्यासाठी र्ध्यिती सरकारचे गहृर्िंी सरदार िल्लभ भाई पटेल यांच्या हाताखाली संस्थानी खाते वनर्ामर् 

झाले. र्हाराजा हररवसंग तयाकाळी काश्र्ीरचा संस्थावनक होता तो अवतशय जातीय प्रितृ्तीचा कडिा संस्थावनक 

म्हर्नू गाजला. तयाने केलेल्या अतयाचाराची वशकार बहुसंख्य र्सुलर्ान तर होतेच परंत ुकावश्र्री पंवडतांना ही तयांनी 

सोडले नाही तयांच्या डोग्रा योजनेनसुार तयांनी राजपतू लोकांनाच प्रशासनात 60 टक्के जागा वदल्या. डॉक्टर 

आबेंडकरांनी वदलेल्या राजीनार्ा पिात परराष्रीय धोरर् आवर् काश्र्ीरच्या प्रश्नांसंबंधी जी भवूर्का र्ांडली होती ती 

अवतशय र्हत्त्िपरू्म आह ेआबेंडकर म्हर्तात ज्या वतसऱ्या गोष्टीबिल र्ला केिळ सर्ाधान िाटते ती गोष्ट म्हर्ज े

परराष्रीय धोरर् 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आर्चे िाईट वचतंर्ारा एकही दशे नव्हता आता चार िषामनंतर आर्चे 
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सगळे वर्ि आम्हाला सोडून गलेे आहते आम्हाला कोर्ीच वर्ि उरलेला नाही आर्च्या 350 कोटी उतपन्नापैकी 

180 कोटी रुपये सैन्यासाठी खचम होतात आर्च्या परराष्रीय धोरर्ाचे ह े फळ आह े आम्हाला संरिर्ासाठी 

आर्च्याच पायािर उभे राहाि े लागते कारर् आर्ीबार्ीच्या प्रसंगी ज्याच्यािर विसंबता येईल असा वर्िच 

आम्हाला नाही भारत-पाक संस्थाबिल डॉक्टर आबेंडकर म्हर्ाले की काश्र्ीर ि पिूम बंगालर्धील आपल्या 

लोकांची वस्थती यार्ळेु ह े संबंध वबघडलेले आहते र्ला िाटते पिूम बंगाल बिल आपर् अवधक काळजी घतेली 

पावहज े सिम ितृ्तपिांिर होऊन तेथील आपल्या लोकांची पररवस्थती असह्य आह े असे म्हर्ािे लागते. नेहरंूच्या 

परराष्रीय धोरर्ात भोंगळपर्ा आह ेअव्यिहायम ि स्िप्नाळू तत्त्िवनष्ठा आह,े दशेाच्या आजच्या प्राथवर्क अिस्थेला 

न र्ानिर्ारे ि अनेक शि ू वनर्ामर् करर्ारे ते धोरर् आह.े नेहरंूना स्ितंि ितृ्तीने िागाियास तेव्हाच वर्ळेल की 

ज्यािळेी हा दशे सार्थ्यमिान ि स्िािलंबी होईल आबेंडकरांच्या व्यिहारी बदु्धीला ह ेधोरर् पटू नय ेयात आश्चयम 

िाटण्यासारखे र्ळुीच नाही . नेहरंूचे भारत-पाक संबंधात असलेले धोरर् असेच कर्जोर ि तत्त्िशनू्य आह े

काश्र्ीरचा प्रश्न हा यनुो कडे नेण्यात जी भयंकर चकू झाली तयाचे पररर्ार् आज दशेातील प्रतयेक नागररकाला 

आवथमक दृष््टया भोगािे लागत आहते. काश्र्ीर र्ध्य ेआर्खी काही आठिर्ी यदु्ध चाल ू ठेिले असत ेतर तो सिम 

प्रदशे ताब्यात आला असता. काश्र्ीर ची फाळर्ी करर् ेहा एकच उपाय काश्र्ीरचा प्रश्न सोडि ूशकेल असे तया 

जाहीरनाम्यात सचुिलेले आह े काश्र्ीरच्या प्रश्नार्ळेु भारताला दरसाल 20 कोटी रुपये खचामिे लागतात हा प्रश्न 

अवस्ततिात नसता तर ही र्ोठी रक्कर् सर्ाज प्रगतीच्या कायामसाठी खचम करता आली असती पंवडत नेहरंूनी विवचि 

परराष्रीय धोरर् स्िीकारून भारताचे प्रदशे वर्ि दरू लोटले. बाबासाहबेांच्या र्ते काश्र्ीर हा संघराज्य नसनू ते एक 

संवर्श्र राज्य आह ेतयार्ध्ये वहदं,ू बौद्ध आवर् र्वुस्लर्ांचा अतंभामि आह े   

काश्र्ीर प्रश्नाच ेपररर्ार् :- 

1. लाहोर करारार्ळेु र्वुस्लर् र्ानवसकतेत बदल झाला.  

2. काश्र्ीर प्रश्न गुतंागुतंीचा असल्याने भारत आवर् पाक दोन्ही दशेाचे अतोनात नकुसान होत आह.े    

3. भारत आवर् पाक दोन्ही दशेाच्या अथमव्यिस्थेिर गलेी 45 िषे विपररत पररर्ार् होत आह.े  

4. पावकस्तानचा 30 टक्के ि भारताचा अठरा टक्के खचम संरिर्ािर होत आह.े  

5. हजारो वनष्पाप नागररकांचा बळी जात आह.े   

6. हजारो सरुिारिकांना जीि गर्िािा लागला आह.े 

7. दहशतीखाली जीिन जगािे लागत आह.े  

8. िचैाररक स्िातंत्र्य नाही.  

9. उद्योगधंदे स्थापन करण्याची परिानगी नाही. 

10.  स्थलांतर करण्याची परिानगी नाही.   

11.  रोजगार वनवर्मती िर्ता असनू दखेील रोजगार वनर्ामर् करण्यास बंदी.  

12.  जर्ीन खरेदी विक्री बंदी.  

13.  पंवडत नेहरंूच्या भोंगळ राष्रीय धोरर्ार्ळेु प्रश्न अवधकच जवटल झाला. 

14.  संस्थावनकांच्या कडव्या विरोधा र्ळेु प्रश्न अनेक वदिस वभजत रावहला आह.े  

15. 1988 पासनू पाक प्रवशवित बंडखोरांनी अनेक घातपात घडिनू आर्ले आहते .              
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वनष्कषम :-    

1. काश्र्ीर प्रश्न सटुण्यासाठी वहदं-ूर्सु्लीर् दवलत बौद्ध यांच्या एकतेची गरज आह.े   

2. बाबासाहबे आबेंडकरांच्या र्ताप्रर्ार्े लोकसंख्येची शांततापिूमक अदलाबदल झाली नाही.    

3. संरिर् खचम कर्ी करून कल्यार्कारी योजना राबिता आली नाही.    

4. वसर्ला करार आवर् प्रश्नांची सोडिर्कू झाली असती.    

5. र्हार सैवनकांनी घडिलेल्या इवतहासाची नव्यान ेर्ांडर्ी करर् ेआिश्यक आह.े      

6. काश्र्ीर ची फाळर्ी इगं्रजांच्या नीतीर्ळेु झाली नसनू वहदं ूसांप्रदावयक नीतीर्ळेु झाली आह.े   

7. काश्र्ीर खोऱ्यातील तरुर्ांचे पनुिमसन कराि.े  

8. काश्र्ीर प्रांतातील र्वुस्लर् र्ानवसकतेत बदल घडिनू आर्र्.े  

9. भारत अखडं रावहला असता तर वहदंूनंा र्सुलर्ानाच्या दयेिर जगािे लागले असते.      

   उपाय योजना :-  

1. काश्र्ीर र्धील भारतविरोधी कारिायांचा कठोरतेने वबर्ोड करर्.े  

2. घटनेचे 370 कलर् रि करर्.े  

3. काश्र्ीरचे विभाजन करर्े .    

4. सीर्लेगतच्या भागात सेिावनितृ्त सैवनकांना प्रयतनपिूमक बसविर्े    

5. दशेाच्या अन्य भागात सरुु असलेल्या दशेद्रोही कारस्थानांचा नायनाट करर्े.    

6. दशेातील र्सुलर्ानांना योग्य सर्ज दरे्.े   

7. राजकीय प्रवक्रया सरुू करण्याबरोबर कावश्र्रात र्ानिी हक्काचे संगोपन करर्े.     

8. अवतरेक्यांना वर्ळर्ारे विदशेी सर्थमन परू्म पर् ेथांबविर्े.        

9. काश्र्ीरर्धील सरुिा दलाची संख्या िाढविर्े.  

10. सरुिा दलाकडून र्ानिी हक्काची पायर्ल्ली होर्ार नाही तयासाठी वनयंिर् ठेिले पावहज.े 
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