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आंबेडकरांना आपण भारतीय घटनेचे िश कार, इितहास
दिलत चळवळीचे नेते, कायदेत , प कार या भूिमकेम े

ां ा या िवचारांबरोबरच भारताची होऊ घातलेली
रा  यािवषयी ांचे िवचार समजून घेणे अ ंत मह ाचे

मािहती आहे. परंतु तं  भारत कसा असावा? ांचे
समतापूण समाज हा कसा असेल? हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 

िवचारांम े मांडलेला आहेत. 
आंबेडकरांनी ांचे पािक ान िवषय िवचार मांडताना 
कािशत केला या ंथाम े पािक ान िवषयीचे िवचार ांनी

संपूण देशात अ थरता होती. या ंथाने या सम ेचे
मह ाची भूिमका बजावली. या ंथाची दुसरी आवृ ी 

ंथ कािशत कर ात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे
 सदर शोधिनबंधाचे हेतू आहे. 

 पा भूमीचा अ ास करणे. 
आंबेडकर यां ा ीकोनातून पािक ान या नवीन रा ाची

आंबेडकरांचे पािक ान िनिमती िवषय िवचारांचे आकलन
आंबेडकर िल खत पािक ान िवषयक ंथाचे आकलन करणे
बाबासाहेब आंबेडकरां ा पािक ान िवषयक िवचारांची

िवरोधी धोरणामुळे आिण फूट िनतीमुळे पािक ान िनिमतीचा
मनात िनमाण झाला. 

िनिमतीसाठी डॉ. बाबासाहेबांनी िहंदु रा  या संक नेला िवरोध
 देशातील सम े ा सोडवणुकी ा ि कोनातून 

आहेत. 
पािक ान तणाव, क ीर सम ा, दहशतवाद यासार ा

ब आंबेडकरां ा िवचारांचे मह  ल ात येते. 
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यांचे िवचार 

इितहास लेखक, धमिचंतन, 
भूिमकेम े ांचे िवचार 

घातलेली फाळणी व तं पणे 
मह ाचे आहे. भारत तं  

ांचे पुढे भिवत  काय 
ब आंबेडकरांनी ां ा 

 1940 म े 'Thoughts 
ांनी  केलेले आहेत. 

सम ेचे यो  समाधान ुत 
 1945 ला 'Pakistan or 
आंबेडकरांचे पािक ान 

रा ाची संक ना समजून 

आकलन करणे. 
करणे. 

िवचारांची उपयु ता पडताळणे. 

िनिमतीचा िवचार  

िवरोध केलेला आहे. 
 डॉ. बाबासाहेबांची 

यासार ा सम ा पाहता 
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पािक ान िनिमतीची पा भूमी
 इितहास काळात िहंदू 
स ेची थापना हो ापूव  मु म
ि रा वादा ा आधारे मु मांसाठी
मु मिवषयक धोरण कारणीभूत
कडक धोरणाचा अवलंब केला
रा वादी िवचारांना चालना िमळाली
ि िटशांनी मु ीमांबाबत धोरण
िबजे पेर ास सु वात केली. 
िहताचाच िवचार करणार आिण
केली. या भावनेने सर स द अहमद
ि िटश धािजणे बनवले. 
 मु मां ा जातीवादा ा

माण अ  होते. बु वादी म म
काही ाथ  ने ां ा हातचे बा ले

ामुळे दो ी धमातील जातीयवा ांनी
अिव ासाचे वातावरण िनमाण
भेदिनती कारणीभूत झाली होती
िहंदूधम य ब मता ा जोरावर
रा  असणे गरजेचे आहेत; असे
अ ीय भाषणात मोह द इकबाल
लंडनम े िशकणा या भारतीय
मांडली. पािक ान हा श  पंजाब
तयार झाला. ाचा अथ 'पिव  
 सन 1937 नंतर पािक ान ा
अिधवेशनात पािक ान ा मागणीचा
ि िटश सरकारिव  'चले जाव
ि िटश सरकारला पािठंबा िदला
कृती िदन' घोिषत केला. या िदवसापासून
िनरपराध िहंदु-मु म मारले गेले
14 ऑग  1947 ला ' तं  पािक ानची
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा 
 मु म लीगने माच 1940 
के ानंतर नऊ मिह ातच डॉ

ंथाचे दुसरी आवृ ी 1945 म े
ध ा िदला. हा ंथ मु मांनी
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पा भूमी - 
िहंदू व मु म यां ात अलगतेची भावना िनमाण 
मु म जातीयवादाचा उदय झाला न ता. भारतातील

मु मांसाठी तं  रा ाची मागणी केली. पािक ान
कारणीभूत अस ाचे िदसून येते. सन 1857 नंतर ि िटशांनी

ला. सन 1885 म े "भारतीय रा ीय काँ ेस"
िमळाली. भारतीय रा ीय सभेत िहंदू धम यांची सं ा

धोरण बदलून मु मांना जवळ केले. मु मां ा मनात
. भारतीय रा ीय काँ ेस िहंदंुची संघटना अस ामुळे

आिण मु मांवर अ ाय करतील. अशी भावना मु मां ा
अहमद खान ही बळी पडले आिण ांनी िहंदू िवरोधी

जातीवादा ा उदयाची पा भूमी पाहता िहंदू ा तुलनेत 
म म वगाचे नेतृ  न  झा ाने अिशि त असं

बा ले बनले. या िवचारांनेच सन 1906 ला "मु म
जातीयवा ांनी आ हाची भूिमका घेतली. दो ी धम यांम े

िनमाण होऊन पुढील काळात ते वाढतच गेले. याला
होती. धम व सं ृ ती या दो ी बाबतीत मुसलमान

जोरावर मु मांवर अ ाय करेल. णून ि िटश गे ावर
असे मत सन 1930 म े मु म लीग ा अलाहाबाद

इकबाल यांनी मांडले. तर सन 1933 म े चौधरी
भारतीय िव ा ाने सव थम 'पािक ान' ही तं  मु ीम

पंजाब, अफगािण ान (सरह  ांत), क ीर, िसंध
 भूमी' असा होतो. 

पािक ान ा मागणीला जोर चढू लागला. सन 1940 
मागणीचा ठराव अिधकृत र ा संमत कर ात 
जाव आंदोलन' सु  असतानाच बॅ. जीनाने आडमुठे

िदला. तटजोडीचे सव य  हाणून पाडून िद. 16 ऑग
िदवसापासून चंड िहंसाचार व दंगलीनंा सु वात
गेले. या अराजकते ा पा भूमीवर शांततेचे सव य
पािक ानची िनिमती' झाली. 

आंबेडकरांचा पािक ान िवषयी िवचार ंथ - 
1940 म े लाहोर अिधवेशनात पािक ान ा 

डॉ. बाबासाहेबांनी 'पािक ान िवषयक िवचार' ंथ
म े कािशत केली. हा ंथ जे ा कािशत झाला

मु मांनी ीकारला नाही आिण िहंदंूनी तर नाकारलाच
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 झालेली न ती. ि िटश 
भारतातील काही मु म ने ांनी 
पािक ान िनिमतीस ि िटशांचे 

ि िटशांनी मु मांबाबत 
"ची थापना झा ानंतर 
सं ा जा  होती. ते ा 

मनात िहंदू िवषयी कटूतेची 
अस ामुळे िहंदू धम यां ा 

मु मां ा मनात िनमाण 
िवरोधी भूिमका घेतली व 

 मु मांम े िश णाचे 
असं  मु म िहतसंबंधी 

मु म लीग"ची थापना झाली. 
धम यांम े पर रांिवषयी 

याला ि टीश रा क ाची 
मुसलमान िहंदंूपे ा वेगळे आहेत. 

गे ावर मु मांसाठी वेगळे 
अलाहाबाद येथील अिधवेशनात 

चौधरी मोह द अली या 
मु ीम रा  िवषय संक ना 
िसंध व बलुिच थान यापासून 

1940 म े मु म िलग ा 
 आला. सन 1942 म े 

आडमुठे धोरण का न 
ऑग  1942 ला '  

सु वात झाली. याम े अनेक 
य  अयश ी ठ न िद. 

 मागणीचा ठराव मंजूर 
ंथ कािशत क न या 

झाला ते ा ाने अनेकांना 
नाकारलाच. डॉ. बाबासाहेब 
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आंबेडकर या ंथांम े णतात
क नाच ामक आ ाचे मत 
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
दाखवून देताना सां दाियकता
Partition of India' या ंथात
सोडिव ास ाधा  देतात. पािक ानचा
शकतो असे ते णतात. भारतातील
दाखवून िदले.  बाबासाहेबांनी या
डॉ. बाबासाहेब सांगतात की, कॅनडा
सं ृ ती असून फाळणी झाली 
िवरोध देखील केला आहेत. डॉ
French and the Italian in Switzerland, the question that arise are, why should it be 
otherwise in India?" डॉ. बाबासाहेबांनी
की िहंदू बरोबर रािहलो तर दडपले

ा ंथांमधून सांगतात.  
 
पािक ान िनिमतीबाबत डॉ. 
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 
मोपला िव ोह झाला ात िहंदू
मोहरम सेिल ेशनम ेही िहंदू 
संबंध ते  करतात 1920 ते
असलेला एकीचा अभाव 
आहेत. जर ते सा  केले तर 
वासरामुळे ते उपटून जाईल. केवळ
नसते. रा  नसलेले असे रा  अ ा ा
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
आ मकतेस िततकासा नाही, 
गेला आहे आिण ा ा इ े िव

ानात घेऊ नये. परंतु हे देखील
य आण ासाठी आिण तःसाठी

िस  होते", णजेच बाबासाहेबांनी
िनमाण ावा ही असेल तर ांची
 सन 1955 म े फाळणीनंतर
वेगळा झाला याचा मला आनंद
समथन केले ते यासाठी की फाळणीमुळे
भारत अखंड रािहला असता तर
नसती तर अखंड भारतात एकाच
रा ांपैकी मुसलमान ही िनि तच
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णतात फाळणी एका रा ाची होते. पण िहंदु ान
  करतात. 

आंबेडकर आप ा 'Thoughts on Pakistan' या ंथात
सां दाियकता व ातून िनमाण होणारी िहंसा ही दाखवून

ंथात बाबासाहेब भारताचे संिवधान तयार कर ाआधी
पािक ानचा  सुट ावरच आपण एक श शाली

भारतातील मुसलमान एकक ीय शासनाला िवरोध
या ंथामधून भारत िवभाजनाला पूणपणे काँ ेसला
कॅनडा, झरलँडमधील तसेच दि ण आि का
 नाही ा कारे भारतात फाळणी का? या कारे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की, "Give the experience of the 
French and the Italian in Switzerland, the question that arise are, why should it be 

बाबासाहेबांनी असा  उप थत केला. मु म ने ांना
दडपले जाऊ आपली सं ृ ती न  होते की काय हा

. बाबासाहेब आंबेडकरांचे िवचार - 
आंबेडकरांनी पािक ान िनिमतीचे िवचार मांडताना णतात

िहंदू-मु म दंगल घडून आली. 1922 म े पि म
 मु म दंगल झाली. 1924 ते 26 म े देखील 
ते 40 पयतचा दंगल  इितहास दाखवून बाबासाहे
 करतात. सामािजक संघटनािशवाय राजकीय 

 उ ा ा ा रोपटे माणे ते अिनि त असेल परंतु
केवळ राजकीय ऐ ामुळे भारत रा  असेल मा
अ ा ा संघष िटकून राह ाची श ता कमी

आंबेडकर णतात की, "िम  आिण संयु  रा ासाठी
, िजतका देशा ा अंतगत पुन ानाम े जो खंिडत

इ े िव  आहे. ांनी पािक ानला िवरोध केला
देखील ल ात घेतले पािहजे की दडप ा गेले ा रा ीयते ा

तःसाठी तं  घर, िमळव ा ा या य ाचा िनषेध
बाबासाहेबांनी -इ े ला मह  िदले. ब सं  मु मांची

ांची इ ा पूण करावी असे ते  करतात.  
फाळणीनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर णाले होते, "
आनंद झाला होता. तसे पाहता मीच पािक ानचा त

फाळणीमुळे केवळ िहंदू तं च न े तर मु  होऊ
तर िहंदंूना मु मां ा दयेवर जगावे लागणार होते

एकाच देशात दोन रा ाचे सरकार अ ात आले
िनि तच शासनकत  जमात बनली असती." 
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िहंदु ान हे एक रा  आहे, ही 

ंथात फाळणीचे दु रणाम 
दाखवून देतात. 'Pakistan or 

कर ाआधी पािक ान ा ाला 
श शाली संिवधान बनवू 

िवरोध करत आहेत हे ांनी 
काँ ेसला जबाबदार धरले आहे. 
आि का या िठकाणी िभ  वग, 

कारे ांनी वेग ा प तीने 
, "Give the experience of the 

French and the Italian in Switzerland, the question that arise are, why should it be 
ने ांना भीती वाटत आहे 

हा म ां ात आहे असे 

णतात, सन 1920 साली  
पि म बंगाल, पंजाब येथील 

 िहंदू-मु ीमात ताणलेले 
बाबासाहेब िहंदू-मु माम े 

 एकता िमळणे अवघड 
 परंतु ितकूल वा या ा 

मा  एक रा  णजे रा  
कमी असते.  

रा ासाठी धोका बा  
खंिडत मोिहत व धडकला 

केला ांनी फ  हा धोका 
रा ीयते ा संिम  रा ात 
िनषेध करणे त ातून िच  

मु मांची इ ा ही पािक ान 

, "पािक ान पासून भारत 
त  होतो. मी फाळणीचे 

होऊ शकणार होते. जर 
होते. जर फाळणी झाली 

आले असते आिण या दोन 
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िन ष -  
 देशा ा सुरि तते ा
डॉ.बाबासाहेबांनी दाखवून िदली
सम ा राहतील हे देखील ांनी
लीगने पािक ान ा िनिमतीचा
होती. मु मांची िहंदू ती असलेली
इ ा असेल तर बाबासाहेबांनी
िहतासाठी व सुरि ततेसाठी 
फाळणीनंतर येथील सव मु ीम
आंबेडकरांनी िलिहले ा 'Thoughts on Pakistan' 

ांचे पािक ान िवषयक िवचार
संबंध पाहता ां ातील तनाव
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां ा 
मागदशन होते. 
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सुरि तते ा ीने फाळणी झाली तर ते भारता ा िहताचे
िदली आहे. फाळणी झाली तर भारत व पािक ान

ांनी  केले. डॉ. बाबासाहेब णतात की, लाहोर
िनिमतीचा ठराव मा  केला ते ाच ांची पािक ान िनिमतीची

असलेली भीती ही ामु ाने फाळणीला कारणीभूत
बाबासाहेबांनी पािक ान ांना देऊन टाकावा हेदेखील सुचिवले

 ांनी फाळणीची गो  मा  केली.  डॉ. बाबासाहेब 
मु ीम ितकडे व ितथ ा िहंदंूना इकडे येणे यावर भर
'Thoughts on Pakistan' आिण 'Pakistan or Partition of India' 
िवचार समजून घे ासाठी उपयु  आहेत. स थतीम े

तनाव, ज ू क ीर सम ा, दहशतवाद यासार ा सम ां ा
आंबेडकरां ा िवचारांना प र थतीची वा िवकता आिण पयायाची

"Thoughts on Pakistan", Thacker and Company Limited, 

"Pakistan or The Partition of India", Thacker P
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िहताचे आहेत ही बाब 
पािक ान या रा ा समोर नवीन 

लाहोर अिधवेशनात मु म 
िनिमतीची संक ना  

कारणीभूत आहे. मुसलमानांची 
सुचिवले आहेत. देशा ा 
बाबासाहेब आंबेडकरांनी 
भर िदला. डॉ. बाबासाहेब 

'Pakistan or Partition of India' हे ंथ 
स थतीम े भारत-पािक ान 

सम ां ा पाश्वभूमीवर 
पयायाची उपल ता याचे 
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