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डॉ. बाबासाहबे आबेंडकराचं ेराष्रिादासंबंधी विचार- एक तवतहावसक अध्ययन 

डॉ. प्रकाि पिार  

इवतहास विभाग प्रर्खु  

अरविदं बाब ू दिेर्खु र्हाविद्यालय 

भारवसंगी ता. नरखेड वि. नागपरू  

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

सारांि :- 

भारतीय राज्यघटनेचे विल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर ह े प्रज्ञाितं यगुप्रितमक विद्वान 

म्हिनू िगाच्या इवतहासात अिरार्र आह.े आधवुनक भारताच्या िडिघडिीत त्यांचे योगदान अतलुनीय असून 

आपल्या अथक पररश्रर्ातनू त्यांनी सर्ता वधष्टीत निभारताची उभारिी केली. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत 

स्िातंर्य,य सर्ता ि बंधतुा या तत्ित्रयींना सिमश्रेष्ठ स्थान वदले. डॉ. आबेंडकरांना सर्ाििास्त्रज्ञ ि रािकीय 

विचारितं म्हिनू िगात ओळखले िाते. विविध के्षत्रात त्यांनी आपले विचार व्यि केले आह.े ‘प्रथर् र्ी 

भारतीय आह ेआवि नंतरही र्ी भारतीय आह’े ही  राष्रिादाची प्रखर भवूर्का घऊेन या दिेातील उपेवक्षत ि 

पददवलत लोकांकररता कायम करिारे डॉ. आबेंडकर विश्वभषूि आहते.  

प्रस्तािना :- 

यगुपरुुष डॉ. भीर्राि रार्िी आबेंडकर यांचे कायम उत्तुंग आह.े अज्ञान, दाररद््रय आवि सार्ाविक अन्याय 

यांनी ग्रासलेले िीिन िगिाऱ्या दवलतांचे दयनीय िीिन उिळण्याचे तवतहावसक कायम र्हार्ानि डॉ. बाबासाहबे 

आबेंडकर यांनी केले. असार्ान्य बवुद्धर्त्ता, अभ्यासाचा प्रचंड व्यासंग, अचकू दरूदृष्टी, र्ानिा विषयी असलेली 

किि यार्ळेु ते विसाव्या ितकातील यगुपरुुष ठरतात. भारतीय संविधानाचे विल्पकार, प्रख्यात कायदपेंवडत, 

सर्ाििास्त्रज्ञ, नार्ितं विक्षि तज्ञ, उत्कृष्ट संसदपटू, संपादक, सर्ाि क्ांवतकारक, अथमिास्त्रज्ञ, स्ितंत्र भारताचे 

पवहले कायदरे्तं्री, उत्कृष्ट लेखक ि वचंतक अिा वकतीतरी रूपात डॉ. आबेंडकरांचे कायमकतुमत्ि सिमश्रेष्ठ  ठरले 

आहते. सार्ाविक, आवथमक, धावर्मक आवि रािकीय घटक हा आबेंडकरांच्या विचारांचा र्खु्य कें द्रवबंद ूहोता. 

बौवद्धक प्रार्ान्यिाद हा डॉ. आबेंडकर यांच्या राष्रिादी विचारांचा र्लूाधार होता. 

बीििब्द - डॉ. आबेंडकर, राष्रिाद 

िोधवनबंधाच ेउवद्दष्ट   

 डॉ. आबेंडकरांचे राष्रिाद यासंबंधी विचार सर्िनू घेि े 

 डॉ. आबेंडकर यांच्या राष्रिादी विचारांची वचवकत्सा करि े 

 डॉ. आबेंडकर यांच्या राष्रिादी विचारांिर प्रकाि टाकि.े 
संिोधन पद्धती ि साधन े:- 

प्रस्ततु िोधवनबंधात कररता तवतहावसक संिोधन पद्धतीचा अिलंब करण्यात आलेला असनू प्राथवर्क 

ि दयु्यर् साधनांचा िापर करून हा िोधवनबंध पिूमत्िास आिलेला आह.े 
विषयाच ेर्हत्त्ि :- 



RESEARCH HUB 
International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary E-Journal 

Website : www.researchhub.org.in/research-hub                     !!                        Email : researchhubjournal@gmail.com 

Published In Collaboration With 

                               Department of History, Yashoda Girls’ Arts & Commerce College, Nagpur  Page-87 

Volume-2 (2021) 
Special Issue-1 

 

 

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर ह े राष्रिादाच े परुस्कते होते. भारतातील सार्ाविक, आवथमक ि धावर्मक 

पररवस्थती राष्रउभारिीच्या दृष्टीने प्रवतकूल ि असर्ाधान कारक आह ेअसे त्यांचे स्पष्ट र्त होते. ‘स्टेटस अडँ 

र्ायनॉररटी थॉट्स ऑन पावकस्तान’ या ग्रंथातनू डॉ. आबेंडकरांचे राष्रिाद या संबंधी विचार व्यि झाले आह.े 

डॉ. आबेंडकरानंी राष्रिादासंबंधी विविष्ट असा कोिताही वसद्धांत र्ांडला नाही, तर भारताच्या विविष्ट 

सार्ाविक, सांस्कृवतक पररवस्थतीतनू डॉ. आबेंडकरांचे राष्रिाद या संबंधी विचार पढुे आलेले आहते.  

िवे्हा आपि एक आहोत आवि एकतेच्या भािनेने बांधलेले राहू अिी िबर प्रेरिा लोकांच्या र्नात 

वनर्ामि होते तेव्हा त्या सर्ािाचे राष्र बनते असे डॉ. आबेंडकर यांना िाटे. त्यांच्या र्ते, िगातील कुठल्याही 

राष्राचा पाया हा एकतेची भािनाच आह.े त्यावििाय राष्र उभ े राहू िकत नाही. राष्रिाद एक उदात्त आवि 

नैवतक ििी आह.े राष्रिाद वनर्ामि होण्यासाठी सर्ान उद्देशय, सर्ान इवतहास, सर्ान परंपरा, सर्ान संस्कृती 

आवि सर्ान वहतसंबंधची आिशयकता असते. डॉ. आबेंडकरांचा राष्रिादाला सार्ाविक अथम आह.े 

परकीयिचमस्ि प्रर्ाि े अतंगमत छळाच्या विरुद्ध दखेील त्यांनी आिाि उठविला. दिेाला स्िातंर्य,य वर्ळालेच 

पावहि े पि त्याचबरोबर तेथील िनतेला स्िातंर्य,याचा उपभोग घणे्याची संधी प्रात क व्हायला पावहि.े भारतीय 

लोकांच्या तकयाच्या संदभामत िातीयता हा फार र्ोठा अडथळा असल्याचे डॉ. आबेंडकर बिाितात. सार्ाविक 

प्रगतीत आवि रािकीय स्थैयम दोन्ही त्यार्ळेु धोक यात येऊ िकतात म्हिनूच त्यांनी िातीयिाद, प्रांतिाद, 

सर्ाििाद, भाषािाद इत्यादी फुटीर ितृ्तींना  विरोध केला.  

डॉ. आबेंडकर यांना राष्रिादात केिळ रािकीय स्िरूपाचे तकय अवभप्रेत नव्हते तर त्यांचा सार्ाविक 

आवि आवत्र्क स्िरूपाच्या तकयािर भर होता. बंधतु्िाच्या प्रखर  भािनेने प्रेररत झालेला सर्दुाय अिी त्यांनी 

राष्राची व्याख्या केली आह.े सिम र्तभदेांिर र्ात करण्याची ििी तकयाच्या भािनेत असते यािर त्यांचा 

विश िास असनू आक्र्क आवि िलुर्ी राष्रिाद त्यांना र्ान्य नव्हता. भारत हा विविधतेने नटलेला दिे आह.े या 

दिेात भावषक विविधता आह े त्यार्ळेु त्यांच्या र्ागामत बाधा येऊ िकते म्हिनूच त्यांनी सर्ान भाषचेा आग्रह 

धरला. दिेात तकयाची भािना दृढर्लू होण्यासाठी वहदंी राष्रभाषा असािी असे डॉ. आबेंडकरांचे स्पष्ट र्त होते. 

सर्ान भाषेतनू सर्ान संस्कृती आवि त्यातनू राष्रिादाची भािना र्िबतू होण्यास र्दत होईल असा त्यांना 

विश्वास िाटत होता. डॉ. आंबेडकर खऱ्या अथामने धर्मवनरपेक्ष होते त्यांच्या राष्रिादाला धर्मवनरपेक्षतेचा आधार 

होता. राष्रिादाच्या नािाखाली आधंळेपिाने सांस्कृवतक पनुरूज्िीिन करण्याला त्यांचा विरोध होता. असवहष्ि ू

राष्रिाद त्यांना र्ान्य नव्हता. त्याचप्रर्ाि े वहदं ू र्वुस्लर् राष्रिाद त्यांना अर्ान्य होता. राष्रिादाची त्यांची 

संकल्पना संकुवचत नव्हती. डॉ. आबेंडकर म्हितात, िवे्हा अल्पसंख्यांक आपले अवधकार र्ागतात तेव्हा त्याला 

िातीयिादाच्या नािाखाली दोष द्यायचा आवि िवे्हा बहुसंख्यांच्या र्ागिीचा प्रश् येतो तेव्हा त्याला राष्रिाद 

म्हिायचे या गोष्टी त्यांना र्ान्य नव्हत्या. सिमधर्मसर्भािाची कल्पना रूढ करण्याच्या आिशयकतेिर  डॉ. 

आबेंडकर यांनी भर वदला. र्नषु्याच्या िीिनात धर्ामचे स्थान र्हत्त्िाचे असले तरी धर्म हा राष्रिादात अडथळा 

बन ूनये अिी त्यांची इच्छा होती. त्यासाठीच त्यांनी वहदं ूर्वुस्लर् राष्रिादाला विरोध केला. त्यांची राष्रिादाची 

कल्पना धर्ामतीत आह.े 

वनष्कषम :- 

डॉ. आबेंडकरांची राष्रिादाची कल्पना पारंपररक स्िरूपाची नव्हती. िाती, पंथ, ििंभदे नष्ट 

झाल्यानंतरच खऱ्या अथामने राष्रिादाची उभारिी करता येते यािर त्यांचा भर होता. डॉ. आबेंडकरांनी व्यविगत 
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िीिनात धर्म र्ान्य केला असला तरी राष्रीय िीिनात र्ात्र धर्मवनरपेक्षता असली पावहि ेअसे त्यांचे र्त होते. 

बौवद्धक  प्रार्ाण्यिाद हा त्यांच्या राष्रिादी विचाराचा आधार आह.े आतंरराष्रिाद आवि िांततेिर आधाररत 

असलेल्या राष्रिादाचे डॉ. आबेंडकर सर्थमक होते. राष्रभािनेतनू केिळ रािकीय तकय डॉ. आबेंडकरांना 

अवभप्रेत नव्हते तर र्ानवसक, सार्ाविक ि सांस्कृवतक तकय अवभप्रेत होते. 

संदभम ग्रथं सचूी :-  

१. र्ोरे, प्रा. वदनेि - आधवुनक र्हाराष्रातील पररितमनाचा इवतहास, कैलास पवब्लकेिन औरंगाबाद 2006 

२. आचायम डॉ. धनंिय - आधवुनक भारत, श्री साईनाथ प्रकािन नागपरू 2011 

३.  र्ठुाळ, प्रा. रार्   -  भारतीय आवि पाविर्ात्य रािकीय विचार, अिंलु पवब्लकेिन नागपरु 1998  

४. गायकिाड, प्रा. यादि  - भारतरत्न डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर िीिन आवि कायम ,कैलाि पवब्लकेिन 

औरंगाबाद 2007  

५. हािर् िखे आवि इतर -  भारतीय आवि पाविर्ात्य रािकीय विचारितं, विश्व पवब्लकेिन्स नागपरु 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


