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मु य वाही इितहासलेखन व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक समी ा  

 
वीण बोरकर 

सहा यक ा यापक, इितहास िवभाग, आर. के. तलरेजा महािव ालय, उ हासनगर, मुंबई िव ापीठ, मुंबई.  
 
िवषय ओळख: 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुिनक भारतातील सुप रिचत िव ान यि म व, 
राजकारणी, समाजकारणी, कायदेपं िडत, मानववंश शा , समाजसुधारक, याय ह कांचे 
पुर कत, भारतीय संिवधानाचे िश पकार होते. आजघडीला डॉ. आंबेडकरांची सां िगतली 
जाणारी ही ओळख मह वाची तर आहचे पण यासोबतच डॉ. आंबेडकर हे उ च तीचे 
अथशा  व इितहासकार होते ही ओळखही मह वाची आह.ेपरंत ु ही ओळख जनमानसात 
जलेली नाही. भारता यामु य वाही अकादािमक े ातील अथशा  व इितहासा या 

पु तकातून व िव ापीठीय अ यास मातून एक अथशा  व इितहासकार वा इितहासाचे भा यकार हणूनही यां या िवचारांचा व 
लेखनाचा अंतभाव फारसा केलेला िदसत नाही. असे न करणे हणजे एका रा पु षा यािवचारांशी केलेली ती तारणा तर आहेच, सोबतच 
करोडो भारतीयांना डॉ. आंबेडकरां या िवचारांपासून अिल  ठेव याचा य न देिखल आह.े  

 
उ ेश : 

यालेखा या मा यमातून भारतीयइितहास लेखनातील मु य वाहांनी आंबेडकरां या वा तवदश  इितहास लेखनाला कसे द ू र 
सारले ह ेसांग याचा य न केलेलाअसून याची कारणमीमांसा केलेली आह.े 

 
मु य श द :  

डॉ. आंबेडकर, रा वादी, मा सवादी,सबा टन, जात, धम, वण, इितहास लेखन वाह, दिलत टडीस, अ ा णी, 
मूलिनवासीइ यादी. 

 
समी ा: 

भारतात इितहास लेखनाचे अनेक वाह आजघडीला अि त वात आहेत. यापैक  रा वादी, मा सवादीवसबा टन हे वाह 
सवािधक चिलत वाहआहेत. यातील येक वाहाची वैचा रक बैठक व इितहास िव ेषणाचीठरािवक अशी प त आह.े या ठरािवक 
प तीनुसार या वाहातील लेखक इितहासाची मांडणी करीत असतात.ि टीश इितहासकारांनी ामु याने‘जे स िमलन’े या या ‘History 
of British India’मधूनिहंदू या सं कृतीला कमी लेख याचा जो कार केला, याची िति या व आ मस मान जागृत कर याचा य न, 
िहंद ू सं कृतीचा अिभमान हणून रा वादी इितहास लेखनाचा वाह पु ढे आला. १९५० नंतर या काळात भारतात मा सवादी इितहास 
लेखनाला गती िमळाली. ा वाहा या इितहासकारांनी इितहासा या उपल ध साधन व मािहतीचे मा सवादी ीकोनातून लेखन व 
िव ेषण करायला ारंभ केला. िवसा या शतका या शेवटी इितहास लेखनाचा सबा टन वाह अि त वात आला. तळागळातीललोकांची 
व समहूाचीमािहती क न घेत यािशवाय त कालीन इितहासाचे नीट आकलन होणार नाही या ीकोनातून यांनी इितहास लेखनाला ारंभ 
केला. असे असले तरी उपरो  इितहास लेखन प त नी भारता या ‘जात’ वा तवतेकडे दुल  के यानेव इितहासलेखनातदिलत 
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बहजनां या कतृ वाचेमह वमापन न के याने भारतीय इितहासात एक मोठी दरी िनमाण झाली. या पा भूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच े
इितहास िवषयकलेखन मह वाचे ठरत.े 

रा वादीचौकटीत िलिहणारे इितहास लेखक भारतीय इितहासाचे ‘िहंदुकरण’ कर यावर भर देतात. भारताचा इितहास हा कसा 
िहंदू  इितहास होता. िकती गौरवशाली सं कृती होती, यावर मु ि लमांनी व पु ढे ि िटशांनी आिधप य िमळवून कसा ितचा अध:पात केला हे 
सांग यावर व िहं दु वाचे े व व अिभमान बाळग यावर या लेखकांचा भर असतो.‘जात’, ‘अ पृ यता’ ‘भेदभाव’ ह े यां या ीने 
मह वाचे िवषय नाहीत. वीण च हाण यां या मत,े “मु यत: िहंद ूआिण उ र भारत यावरच या इितहासाने ल  कि त केल.े ह े िलखाण 

ा णी आिण पु ष धान चौकटीतच अडकल.े फुल,े आंबेडकर, मतुआ पंथ, नामशु  चळवळ, वािभमान चळवळ यासार या बाब चा 
वेध यांनी घेतला नाही. एकूणच १९५० पयत या रँके या (No Document No History) चा भाव या इितहासावर रािहला.१मा सवादी 
इितहासकार सु ा जाती या ाकडे दुल  करतात. यांना जातीपे ा वग मह वाचा वाटतो. ा णी च यातून यांनी भारता या 
इितहासाकडे बिघतले आह.े आनंद तेलतुंबडे यां या मते, “सा यवा ांची भारतािवषयीची समज दोन टोकांम ये झुलत आलेली िदसते. 
याच े एक टोक हणजे पाि मा याकंडून उसनवारीवर घेतलेले भारतािवषयीची ान आिण दुसरे टोक हणजे मुलतः ा णी च यातून 

भारताचा झालेला इितहासाचा अ वयाथ. ा णी च यालाया देशातील जाित यव थेब ल काहीही वाईट वाटलेलं  नाही; जाती यव थेच े
याने धािमक आधारापासून ते आिथक आधारापयत( म िवभागणी) समथनच केलेले आह.ेह ेदो ही कारचे समज दिलतां या ीकोनाला 

मारक ठरतात, यां या मु या मह वाकां ेला हीन लेखतात.”२वं िचतांचा समजला जाणारा सबा टन इितहास वाह सु ा यापे ा िनराळा 
नाही. डॉ. उमेश बगाडे यां या मते, “सबा टन इितहासकारांनी जाती या सं था मक बाजूकडे पाठ िफरवून जातजािणवे या काही फुट 
पैलूचंेच िव ेषण कर यावर समाधान मानलेले िदसत.े ल णीय हणज,े िव ोहासाठी ऐ य घडवणारा व िव ोहाचा सार घडवून आणणारा 
घटक हणून जातीचा अ यास सबा टन इितहासकारांनी जसा केला तसा शोिषत-अं िकत जात चा िव ोह यां या अ यासाचा िवषय बनला 
नाही.”३ 

डॉ. आं बेडकर हे पारंपा रक अथाने यावसाियक इितहासकार नसले तरी यांनी िलिहलेली अनेक पु तके यांना आधुिनक 
तकाधा रत बु ि वादी इितहासकार हणून थािपत कर यात व पुरेशी आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी िलिहले याइितहास िवषयक पु तकांमधून 
या प तीची मांडणी यांनी केली, ती त कालीन मांडणीपे ा िनि तच वेगळी असूनउ च दजाचे संशोधन कसे असावे याचा आदश घालून 

देणारी आह.ेडॉ. आं बेडकरांनीबुि वादी ीने लेखनकेलेल ेआह.े यांनीधम, वण, जात, सं कृती, अ पृ यता, गुलामी, धमशा ,े िवषमता, 
यांची परखड िचिक सा क न‘मानवी ित ा’ थािपत कर याचा य न केला आह.ेअसेअसले तरी यांना व यां या लेखनाला यो य 
थान िमळू शकले नाही.गेल आ वेट अगदी यो य िलिहतात क , “अपनी आिथक तथा सां कृितक िव ेषण क  मता के कारण अबेंडकर 

को पहली पं ि  के लोग  क क़तार म खड़ा होना चािहए था िज ह ने अपने िवचार  से देश का िनमाण िकया । लेिकन उ ह  वह थान शायद 
ही िमल सका ।”४डॉ. आं बेडकरांनीबु , कबीरव महा मा फु यांना गु थानी मानून, यां यावैचा रक परंपरेला यांनी 
खंबीरपणेपु ढेनेल.े यांचेसमकालीनअनेक इितहासकार रा वादा या नावाखाली इितहासाचे‘िहंदुकरण’ व मा सवादा या नावाखाली 
इितहासाचे ‘मा सवादीकरण’ कर यात गुं तली असतांना डॉ. आं बेडकर मा  बु ि वादी ीने भारता या इितहासाकडे िवशेषतः ‘ ाचीन 
इितहासाकडे’ बघतात, व याचे पनुलखन व नवी मांडणी क न ाचीन भारता या इितहासाला एक नवा आयाम देतात. अस ेअसले तरी 
डॉ. आंबेडकरां या लेखनाबाबत मु य वाही इितहास लेखनानेदखल घेतलेलीिदसतनाही.डॉ. आं बेडकरां या लेखनाचा अंतभाव 
िव ापीठीय व महािव ालयां या इितहासा या अ यास मात केलेला आढळत नाही. इितहासलेखनशा ा या पु तकांम येही डॉ. 
आं बेडकरां या लेखनाचा साधा नामो लेखही होतनाही.अ ं धती रॉय यां या मत,े “इितहास आंबेडकरां या बाबतीत िनदयी रािहला आह.े 
आधी यांना दाबून टाक याचा य न झाला आिण नंतर यांच ं गौरवीकरण कर यात आल.ं इितहासानं  यांना अ पृ यांचा नेता बनवल.ं 
याच ंलेखन लपवलं  गेल.ं यांची प रवतनवादी बुि म ा व त  उमटपणा दू र ठेव यात आला.इितहासा या अनेक िवषयासंंदभात मूलगामी 

संशोधन क न सु ा असे का घडावे हा मह वाचा  आह.े”५ 
भारतीय समाज हा ामु याने अनेक जात म ये िवभागलेला आह.े येथील समाजजीवनाचेमह वाचे ल ण हणजे ‘जात’ होय. 

भारतीय इितहासाची मांडणी वा लेखन करीत असतांना जात या घटकालािवस नचालणार नाही. मा भारतीय इितहासा या िव ेषण 
करणा या रा वादी, मा सवादी व सबा टन या इितहास प त नी जात या घटकाकडे सोयी करपणे दुल  केले. यामुळे भारतीय 
इितहासाचे स यक आकलन होत नाही. भारतातीलअ ग य यावसाियक इितहासकारांनी डॉ. आंबेडकरां या इितहास लेखन व यां या 

ीकोणाचा िवचार केलेलािदसत नाही. डॉ. अिन  देशपांडे यां या मत,े १९५० पासून ते १९७० पयत इितहास लेखना या े ात 
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मा सवाद व रा वादाचे वच व अस यान,े आंबेडकरांवर िवशेष ल  िदलेनाही. रा वादी लोकांसाठी ‘रा ’ तर मा सवादी लोकांसाठी 
‘वग’ मह वाचाहोता. मा सवादी व रा वा ांनाभारतीय इितहासात जात ची भू िमका व अं यज जात या सम यांकडे बघ याची सवड 
न हती. १९८० या दशकात भारतीय समाजवै ािनकांचा एक भावशाली समूह यात इितहासकारांचाही समावेशहोता, तेभाषा, सं कृती व 
ि यां या ात गुं तून पडले. यामुळेही डॉ. आं बेडकरांना इितहासकार हणून गंभीरतेन ेघेतले गे याचे िदसत नाही.६ 

डॉ. आं बेडकरांनीऐितहािसक ीन ेमह वपूण अशा अनेक िवषयांवर िलखाण केल.े उदा.Annihilation of Caste, Ranade, 
Gandhi and Jinnah, Philosophy of Hinduism, Revolution and Counter Revolution, Who were the 
Sudras?Pakistan or the Partition of India, The Buddha and his Dhamma, The Untouchable: who were they and 
why they become Untouchablesइ यादी. अस ेअसले तरी मु य वाही इितहासलेखन प ती या इितहासकारांनी डॉ. आंबेडकरां या 
लेखन व यां या िवचारांना फारसे मह व िदललेेिदसत नाही. िद ली िव ािपठातील सहयोगी ा यापक असलेले डॉ. अिन  देशपांडे 
यां या मते, “मुझ ेयाद नह  है िक सन१९८० के दशक म, जब म िद ली के जवाहरलाल नेह  िव िव ालय के इितहास अ ययन क -जो 
िक, देश म इितहास म शोध का सव े  माना जाता ह-ै मै पढ़ रहा था, तब मेरे िकसी भी स मािनत मा सवादी ोफेसर नेआबंेडकर का 
इितहासिवद के प म कभी हवाला िदया हो. और ना ही मने कभी भारत के िकसी कॉलेज या िव िव ालय म आबंेडकर को जवाहरलाल 
नेह  क  तरह इितहासिवद के प म याद िकये जाते देखा है । िद ली िव िव ालय के इितहास िवभाग, जहाँ सन २००९ से म इितहास के 
नातको र और शोधरत िव ािथय  को पढ़ाता आ रहा ह,ं म भी इितहासिवद के प म आबंेडकर को कोई मा यता नह  दी जाती । यह इस 

त य के बावजूद िक भारतीय जाित यव था के इितहास क  उनक  िववेचना अनूठी है ।”७अस े का घडावे हा मह वाचा  आह.े डॉ. 
आं बेडकर हे अ पृ य समाजातून पु ढे आले होते. यांनी संपूण आयु यभर सामािजक यायासाठी संघष केला, मा  यां या लेखनाला मु य 
वाही इितहासकारांनी यायिदलेला नाही.बाळ गंगाधर िटळक, महा मा गांधी, जवाहरलाल नेह  या ने यां या लेखनाचा या माणे 

इितहास िव ेषणात िवचार केला जातो, तसा िवचार डॉ. आं बेडकरां या लेखनाचा होतांना िदसत नाही. यां या सािह याबाबही असेच 
घडले आह.े अ ं धती रॉय यां या मत,े “आंबेडकरांनी िवपुल लेखन केल.ं दु दवानं  गांधी, नेह  िकंवा िववेकानंद यां या 
सािह या माणेआं बेडकरांचसािह य ंथालयांमधील िकंवा पु तक-दुकानांमधील कपाटांम ये सहज िदसत नाही.८ या िवषमता त 
समाजातील भेदभावा या िवरोधात आंबेडकरांनी जीवनभर संघष केला यांचे लेखन याच कार या भेदभावाला बळी पडलेले िदसत.े 

या माणे गांधीज या ‘The Story of My Experiments with Truth’ यापु तकाला, नेह ं या ‘Discovery of India’ 
या पु तकाला तर िटळकां या ‘GeetaRahasya’ व‘The Arctic Home In The Vedas’ या पु तकांना इितहासाम ये संदभ ंथ वा 
मह वपूण पु तके हणून थान िमळाले तसे थान मा  डॉ. आंबेडकरां यापु तकांबाबत झालेले िदसत नाही.ऐ ं शी या दशकात महारा  
सरकारने डॉ. आं बेडकरां या लेखनाचे खंड कािशत क न मोठे काय केल.ेयानंतर या काळात अकादािमक े ात आंबेडकरी िवचार व 
लेखनावर मोठे काय झाल.ेअस े असूनही मु य वाही इितहास व समाजिव ान े ात पािहजेतशी मा यता यां या लेखनाला िमळाली 
नाही.रामनारायण रावत व के. स यनारायण यां या मत,े “Since the 1990s Ambedkar has attracted considerable academic 
attention, but his theoretical contribution have not yet been sufficiently appreciated in the mainstream social 
science disciplines.”९डॉ. आंबेडकरां या ऐितहािसक िलखाणाबरोबर यांचे अथशा ीय लेखनाचीही तीच गत झाली. 

डॉ. आं बेडकरांनीधम ंथांची िचिक सा केली, या था व परंपरांना व गैरसमजुतना त कालीन िहंदू  समाज बळी पडला होता 
याची कटू समी ा क न‘वैचा रक ांती’घडवून आणली. सं कृती महा य, ंथ ामा य, धम गौरव व भूतकाळाचे उदा ीकरण कर यात 

गुंतले या इितहास लेखकापंे ा डॉ. आंबेडकरां चे लेखन िनि तच वेगळे होत.े भूतकालीनइितहासा या ेमात असले या, 
जातीनेवरचढअसले यालेखकांनीडॉ. आंबेडकरकृत इितहास समी ा व याची बुि वादी िचिक सा नाकारली. डॉ. निलनी पं िडत यां या 
मतानुसार, “एकोिणसा या शतकात, भारता या ाचीन इितहासा या संशोधनाला जे हा ारंभ झाला ते हा पिह या िपढीतील संशोधक 
उ चवण यहोते, ाचीन धम ंथाबं ल यां यामनात आदर व भि भाव होता. िशवाय या सव ंथाचे कत ा णच होत.े या ंथामं ये 
उ चविणयां यािहतसंबंधांचे समथन केलेले होते; आिण वण यव थमेुळे िमळाले या िवशेषािधकारांचा याग कर याची यां या मनाची 
तयारी न हती. साहिजकच, उ चविणयां यासंशोधनावर मयादा पड या. धम ंथाम य े अ या त असले या सामािजक 
त व ानाचीआधुिनक ीकोनातून िन पृहपणे यांनी िचिक सा केली नाही.१०यामुळेचडॉ. आंबेडकरां या लेखनाला भारतीयअिभजनवग य 
इितहासलेखकांनीथारा िद याचे िदसत नाही. 
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आधुिनकभारता याइितहासा या पु तकातून डॉ. आंबेडकरां या नावाची चचा ‘दिलत सुधारणा’, अ पृ यांची चळवळ’, 
‘पुणेकरार’ व‘घटने या मसुदा सिमतीचे अ य ’ एवढीच मयािदत राहत.ेगोलमेज प रषदांचे वणन करतांना पिह या गोलमेज प रषदवेरजे हा 
गांधीजीवकाँ ेस बिह कार टाकतात व जा याचे टाळतात, ते हा डॉ. आं बेडकरमा  गोलमेज प रषदेला कशी हजेरी लावतात याचे वणन 
पु तकातनू केले जात.ेभारताचे िवभाजन वा फाळणी यावर िलिहतांना जवळपास सवच लेखक, गांधी, नेह ं ची भू िमका मांडतात. 
परंतुयासं बंधातडॉ. आं बेडकरांनी‘Thoughts on Pakistan’ हा मह वाचा ंथ िलिहलेला असूनही यां चे मत वा यांची भू िमका याचा 
नामो लेखही करीत नाही, ही अितशय दुदवी बाब आह.ेरा यघटना िनिमतीची ि या प करतांना आंबेडकर कसे फ  मसुदा सिमतीचे 
अ य  होते याचीच चचा येते. यांनी भारताची घटना िलिहतांना कसेअहोरा  प र म घेतले याची चचा केली जात 
नाही.आधुिनकभारता या पु तकातून गांध नासवागान े पुढे आण यात इितहासकार ध यता मानतात.अ ं धती रॉय यां या मत,े “इितहास 
गांध या बाबतीत दयाळू रािहला आह.े यां या जीवनकाळात लाख  लोकांनी यांना देवाच ं थान िदल ंहोत.ं गांध च ंदेव व आता वैि क 
बनलं आहे आिण आता हा एक अनाहत प रणाम अस यासारखं  भासतं आहे. ... ओबामांना गांधी ि य आहेत आिण ‘ऑ युपाय’ 
आंदोलनालाही गांधी ि य आहेत. अरा यवा ांना ि य आहेत आिण थािपत यव थेलाही ते ि य आहेत. नर  मोद ना ते ि य आहेत 
आिण राहल गांधीनाहंी ते ि य आहेत. ग रबांना ते ि य आहेत आिण ीमंताहंी त ेि य आहेत.”११ 

इितहासा या पु तकाची शीषकबरीच बोलक  आहेत. यात गांधी आिण नेह ं या नावाचा कसा उ लेख होतो हे िदसून येते.  
उदा.‘India After Gandhi; The History of the largest Democracy’, आिण‘India After Nehru; The History of the 
largest Democracy’ हेरामचं  गुहा िलिखत आधुिनक भारतावरील ंथ. आधुिनक भारता या इितहासात १९०५ ते १९२० या 
काळालाजहालवाद अथवा ‘िटळक काळ’, १९२० ते १९४७ या काळाला ‘गांधीयुग’, तर १९४७ नंतर या काळाला ‘नेह  काळ’ अस े
संबोधले जात.ेने यां या नावाव न कालखंडाला ही नाव े िदलेली आहते.यात कुठेही डॉ. आंबेडकरां चे नाव िदसून येत नाही.डॉ. 
आं बेडकरमु य वाही इितहास लेखनातील मुख घटक न ठरता, उपघटकातील उपघटक ठरतांना िदसतात.काही वषापूव  आयबीन या 
मा यम समूहाने ‘गांधी नंतरचा महान भारतीय कोण’ यावर एक देश यापी सव ण केले होत.े यातबहसं य मतां या आधारे ‘डॉ. 
आं बेडकर’ ह ेगांधीनंतरच ेमहान भारतीय ठरले होत.ेइथेआयबीएन समूहाला गांधी नंतरचा महान य  शोधायचा होता. हणज ेगांध या 
समकालीनांपैक कुणीही‘महान’ या ेणीत बसत नाहीत हेच यांना सांगायचे होते. 

आं बेडकरी िवचारांची बां िधलक  मानणा या अ यासकांम य े व बु ीजीवी वगाम ये एकसू ता नस याने व आंबेडकरवादा या 
जोडीला मा सवादाची फोडणी दे याचा व सांध याचा कार अस याने, दिलत सािह य व ‘दिलत अ यासप ती’(Dalit Studies) हा  
िवचारसु , ‘मूलिनवासी’ (‘बामसेफ’ नामक अनसुुिचत जाती, जमाती, इतर मागास वग, धािमक अ पसं याकंांच े संघटन असले या 
संघटनेने मांडलेली संक पना) िवचारसु , ‘अ ा णी’ (हा िवचार ा णेतर चळवळी या काळात महारा ात पुढे आला कॉ. शरद पाटील 
यांनी याला बळकटी िदली)िवचारसू व यासारखे इतर त सम िवचारसू  अि त वात अस याने व यात सवाना आंबेडकरी िवचार 
थोड्याफार फरकाने मा य असला तरी पर परांम येअंतिवरोध अस याने आंबेडकरीप तीशा  िवकिसत झा याचे िदसत नाही. 

डॉ. आं बेडकरांवरील लेखना या संदभात मह वाची बाब हणजेआजघडीलादिलत वगाने िश णात गती केली असली तरी 
अकादिमक े ात अजूनही यांना फार काही जम बसिवता आला नाही.यासाठी उ च ूं याकॉलेजमधील आढळणारे दिलतांचे नग य 

माण, इं जी भाषेचा जाणवणारा अभाव ा बाबीही कारणीभूत आहेत. यावररामनारायण रावत व के. स यनारायण यांचे ‘Dalit Studies’ 
या पु तकातील िनरी ण मह वाचे आह.े यां या मत,े “The emergence of a new generation of scholars- both Dalit and 
non-Dalit-who do not belong to the traditional elite of India. They do not study at elite colleges in India such as 
the St. Stephen’s, the Lady Shri Ram, or the Presidency, and they do not have PhDs from English institutions 
such as Oxford and Cambridge, which is characteristic of Indian academia. Another crucial feature of this group 
is that for the majority of them English is not their first language; they learned it in college.”१२डॉ. आंबेडकरांवर 
लेखन करणारेवसंत मून, गेल आ वेट, एलीनार झेिलयट, कांचा इलाया, सुखदेव थोरात, भालचं  मुणगेकर, नर  जाधव, शिमला रेगे, 
अ ंधती रॉय, असे काही स माननीयअपवाद वगळता आजही दजदार लेखनाची गरज आह.े डॉ. आंबेडकरांवरील अिधकािधक लेखनातून 
मु य वाही इितहास लेखनात आंबेडकरां या अंतभावाची श यता िनमाण होत.े 
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िन कष: 
एकंदरीत डॉ. आंबेडकरांनी जात, धम, वण, अ पृ यता, ीदा य, धमशा , िहं द ू धम य ढीपरंपरांचीबु ि वादीिचिक सा 

के यान,े कटू आलोचना के यान े यां या लेखनाकडे पूव हदु िषत भावनेने बिघलेले गेल,े जातीय दंभ असले या लोकांनी आंबेडकरां या 
लेखनाला ‘िहंदु िवरोधी’ ठरिवल,े उ चजातीयअिभजनवगाची एकािधकारशाही अकादिमक े ात अस याने यानंी डॉ. आं बेडकरां या 
लेखनाचा िवचार केला नाही.आंबेडकरां या यि म वाला ‘राजक य’ रंग देवून याचा वापर फ  राजकारणासाठी व मतांसाठी के याने 
यां या इितहास िवषयक लेखनाकडे दुल  कर यात आल.े आंबेडकरां या लेखनाचा िवचारन करता यांचे गौरवीकरण क न य पूजा, 

पुतळे, मारके बांध यातच मोठी ध यता मान यात आली. िहंदूं या‘रामरा या’ पे ा(गांधीज ची रामरा याची संक पना व रा ीय 
वयंसेवक संघाची रामरा याची संक पना यात तफावत आहे.) आंबेडकरांना‘काय ाचे रा य’ (भारतीय संिवधानावर आधा रत)जा त 

मह वाचे वाटत होते, आजही अिभजनवग यिहंदनूा‘भारतीय संिवधानािवषयी’ आपुलक  वाटत नाही.यामुळेही आंबेडकराचंे लेखन 
मु य वाही इितहास लेखनाचा िचंतनाचा िवषय झालेला िदसत नाही. 

डॉ. आंबेडकरांनी िवपुल माणात लेखन केल.े यांनी भारतीय इितहासाची नवी मांडणी केली, िकंबहना भारतीय इितहासालानवा 
अथ देणारे प तीशा  िवकिसत केल.े या प तीला ‘आंबेडकरी प तीशा ’ (Ambedkarait Methodology) 
अथवा(AmbedkaraitHistoriography) ‘आंबेडकरी इितहासलेखन शा ) असेही हणता येईल. भारतीय इितहासलेखनाचा िवचार 
करतांना डॉ. आं बेडकरांना अ हे न चालणार नाही. यांचयेा े ातील काय मोलाच े असून यावर वारंवारचचा, पुनलखन, 
िवचारिविनमयक न यां या िवचारसु ाला कदीभूत मानून इितहासाचे लेखन, िव ेषण,फेरमांडणी व भा य कर याची गरज आह.े 
या ारेभारतीयइितहासाची एक मोठी क डीफोड यास मदत िमळेल. 
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