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गोषिारा:- 

स्िातंत्र्यपूिव ि स्िातंत्र्योत्तर भारतातील राज्यव्यिस्था, ऄथवव्यिस्था, समाजव्यिस्था 

अडण परराष्ट्र धोरणािर प्रभाि टाकणारे ऄग्रगण्य व्यडिमत्ि म्हणून पंडडत नहेरंचा 

ईल्लेख केला जातो. स्िातंत्र्यपूिव काळात भारताच्या स्िातंत्र्य अंदोलनाला ऄडधक व्यापक 

बनिण्यात त्यांच े महत्त्िपूणव योगदान राडहलेले अह.े त्यांनी निभारत घडडिण्याचे कायव 

धमवडनरपेक्ष राज्य, लोकशाही समाजिाद, राष्ट्रिाद, डमश्र ऄथवव्यिस्था, पंचिार्षषक योजना 

अडण ईद्योगधंद्याचं्या डनर्षमतीिर भर आत्यादी द्वारे पूणवत्िास नेण्याचा प्रयत्न केला. या 

सोबतच पंडडत नेहरंनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया घालण्याचे महत्त्िपूणव कायव 

केले. 

मळू शब्द:- 

परराष्ट्र धोरण, ऄडलप्ततािादी धोरण, साम्राज्यिाद ि िसाहतिादाला डिरोध, जागडतक शांतता  ि  

पंचशील डसद्ांत आत्यादी. 

 प्रस्तािना :- 

 स्िातंत्र्यपूिव काळात म्हणज े परराष्ट्र डिभागाच्या स्थापनेपासून ते स्िातंत्र्योत्तर काळात म्हणज े

1964 पयंत परराष्ट्र डिभाग हा त्याचं्या  नेतृत्िाखाली होता. म्हणज ेजिळपास चार दशके परराष्ट्र डिभाग 

त्यांच्याकड ेहोता. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणािर पंडडत नेहरंचा प्रभाि ऄडधक ददसून येतो. पंडडत 

नेहर परराष्ट्र धोरणाकड ेभारताच ेऄडस्तत्ि जगामध्ये दाखिून दणे्याचे एक साधन म्हणून पाहत. परराष्ट्र 

धोरणाची अखणी करताना अिश्यक ऄसणारा व्यासंग, राष्ट्रडहताची ि अंतरराष्ट्रीय पररडस्थतीची जाणीि 

  अडण दरूदषृ्टी यासारखे गुण त्यांच्याकड े होते. अंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या कायम अिडीचा डिषय 

होता. पररणामी स्िातंत्र्य पूिीपासूनच जागडतक पररषदा, संमेलने अडण बैठकीत सहभाग घेण्याबरोबरच 

त्यािर अपल्या व्यडिमत्त्िाचा ि डिचाराचंा प्रभाि टाकण्यात ते यशस्िी होत ऄसत. यासोबतच 

कााँग्रेसच्या ऄडधिेशनात परराष्ट्र धोरणडिषयक ठराि मांडण्यात त्यांच्या पुढाकार राहत ऄसत. म्हणूनच 

त्यांना सुरिातीपासूनच अतंरराष्ट्रीय संबंधाचा धोरणकताव ि परराष्ट्र धोरणाचा प्रडतपादक म्हणून स्थान 

प्राप्त झाले होते. याबाबत एका डिशे्लषकानंी मत मांडताना म्हटल ेअह ेकी, "नेहरंची धोरणं ही भारताची 

धोरणं होती अडण भारताची धोरणं ही नेहरंची धोरणं होती." (थरूर & सोनळणे , २०१५, p. १४६) पंडडत 

नेहरंनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला डनडित ददशा दणे्याचा प्रयत्न केला. ह ेप्रयत्न करीत ऄसताना परराष्ट्र 

धोरणाचे अधारभतू तत्त्िे अडण ईदिष्ट े डनधावररत केली. याकररता भारताचा गौरिशाली आडतहास, 

भूराजकीयदषृ्ट्या महत्त्िपूणव ऄसलेले स्थान, िैडिक राजकारणातील स्थान अडण यणेाऱ्या काळात घ्याव्या 

लागणाऱ्या संभाव्य भूडमका याबाबत त्यांना ऄसलेल्या जाडणिा पणास लािल्याचे ददसून येते. पंडडत 

नेहरंनी 7 सप्टेंबर 1946 साली अकाशिाणीिरन ददलेल्या भाषणातून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची 

ददशा स्पष्ट करणारी तत्िे मांडली. ती तत्िे म्हणजे, "भारताच्या परराष्ट्र धोरण अखण्याचे स्िातंत्र्य ऄसािे. 

जागडतक शांतता ि स्िातंत्र्यासाठी भारताने आतर दशेांशी संबंध प्रस्थाडपत करािे. भारताने महासत्तेच्या 

सत्ता स्पधेपासून ऄडलप्त राहािे. भारताने िंशिाद ि िसाहतिाद संपिण्यासाठी संघषव करािा… अडण 

भारताने जागडतक एकात्मता साधण्यासाठी प्रयत्न केले पाडहजे." (किऴोर बेडकिहाल, २०१५, p. २०४) 
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एकंदरीत पंडडत नेहरंनी 'िसुदिै  कुटुम्बकम' या भारतीय धोरणाला ि प्रडतमेला ऄनुरप परराष्ट्र 

धोरणाच्या डसद्ातंाची पायाभरणी केली. त्यानंी ऄडलप्ततािादी धोरणाच्या माध्यमातून साम्राज्यिाद ि 

िसाहतिादाला डिरोध, जागडतक शांतता, डनशस्त्रीकरण, परस्पर सहकायव, संयुि राष्ट्राचे समथवन, पंचशील 

अडण डतसऱ्या  जगाची बांधणी आत्यादी मूलभूत डसद्ांताची मांडणी केली.  त्यांनी मांडलेल्या या 

डसद्ांताचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणािर अडण अंतरराष्ट्रीय राजकारणािर प्रभाि पडल्याचे ददसून येते. 

सशंोधनाची ईदिष्ट:े- 

1. पंडडत नेहरंच्या परराष्ट्र धोरणाच्या मूलभूत तत्िाचा ऄभ्यास करणे. 

2. पंडडत नेहरंचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणािर अडण अंतरराष्ट्रीय राजकारणािर पडलेल्या प्रभािाचे 

ऄध्ययन करणे. 

 सशंोधनाची गहृीतकृत्य:े- 

1. पंडडत नेहरंच े परराष्ट्र धोरण ऄडलप्ततािाद, पंचशील, जागडतक शांतता, िसाहतिाद 

ि साम्राज्यिादाला डिरोध आ.तत्िािर अधाररत होते. 

2. पंडडत नेहरंचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणािर अडण अंतरराष्ट्रीय राजकारणािर प्रभाि पडला 

अह.े 

ऄध्ययन पद्ती:-  प्रस्तुत शोधडनबंधासाठी दयु्यम तथ्य संकलन तंत्राच्या अधारािर तथ्यांचे संकलन 

करण्यात अली अह.े पंडडत नेहरंच्या परराष्ट्र धोरणाचा ऄभ्यास करण्यासाठी डिशे्लषणात्मक, तुलनात्मक 

अडण गुणात्मक ऄध्ययन पद्तीचा िापर करण्यात अला अह.े 

तथ्याच ेडिश्लषेणात्मक डनिवचन:- 

परराष्ट्र धोरण म्हणज ेकाय? 

        अधुडनक काळात डिदशेडनतीला  ऄनन्यसाधारण महत्ि प्राप्त झाले अह.े कारण जागडतकीकरणामुळे 

अंतरराष्ट्रीय व्यिस्था ही सिव दशेांना एकमेकाच्या संपकावत येण्यास ककिा एकमेकांशी संबंध ठेिण्यास भाग 

पाडत अह.े म्हणून प्रत्येक राष्ट्राला अपले आतर राष्ट्रांशी येणाऱ्या संबंधाचे स्िरप कसे ऄसािे? ह ेडनडश् चत 

करणे अिश् यक ठरते. यामुळेच परराष्ट्र धोरण डनधावरणाचे कायव ह ेअधुडनक राज्याचे एक महत्त्िपूणव कायव 

बनले अह.े परराष्ट्र धोरणाच्या डनधावरणात राष्ट्रीय हीताची सकंल्पना ही ऄत्यंत महत्त्िाची मानली जाते. 

कारण राष्ट्रीय डहत ह ेप्रत्येक दशेाच्या परराष्ट्र धोरणाचा मूळ  ईिशे ककिा साध्य  ऄसते.  परराष्ट्र धोरणाची 

व्याख्या करण्याचा प्रयत्न डिडिध ऄभ्यासकानंी  केला अह.े जॉजव  मॉडले्स्की व्याख्या करताना म्हणतात की, 

"परराष्ट्र धोरण म्हणजे राज्याच्या व्यिहाराची ऄशी डिकडसत पद्ती की, ज्याद्वारे एक राज्य दसुऱ्या 

राज्यास अपल्या आच्छेनुसार व्यिहार करण्यास सांगत ऄसत े ककिा अपल्या व्यिहाराची जुळिणी 

अंतरराष्ट्रीय पद्तीनुसार करन घते ऄसते." (रायपूरिर, १९९४, p. १४८) म्हणजचे प्रत्येक दशेाकडून 

अपल्या राष्ट्रीय डहताची सरुक्षा करणे अडण त्यात िदृ्ी  करणे. त्यासाठी जागडतक स्तरािरील आतर 

दशेाच्या ितवनात पररितवन घडिून अणण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे  घडिून अणलेले पररितवन अपल्याला 

ऄनुकूल होइल याची दक्षता घेतली जात.े थोडक्यात परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत ऄसे म्हणता येइल की, 

दशेाने अपले राष्ट्रीय डहत साध्य करण्यासाठी डनडित केलेली तत्त्िे, कायवक्रम, ईदिष्ट े ि साधनपद्ती 

याडिषयीची स्िीकारलेली  भूडमका म्हणज ेपरराष्ट्र धोरण होय. 

पंडडत नहेरंच्या परराष्ट्र धोरणाच ेप्रमखु तत्ि ेअडण त्याचंा अतंरराष्ट्रीय राजकारणािरील प्रभाि:- 

ऄडलप्ततािाद:- 

      पंडडत नहेरंनी परराष्ट्र धोरणाबाबत मांडलेला महत्त्िपूणव डसद्ांत म्हणज े ऄडलप्ततािादाचा डसद्ांत 

होय. दसुऱ्या महायुद्ानतंर महासत्तांच्या गटा-तटाच्या राजकारणामुळे डनमावण झालेले शीतयुद् अडण 

नव्यान े स्ितंत्र झालेल्या दशेांच्या राष्ट्रीय डहताच्या रक्षणासाठी पंडडत नहेरंनी ऄडलप्ततािादी धोरणाचा 

स्िीकार केला अडण ऄडलप्तता या शब्दाचा सिवप्रथम प्रयोग जॉजव डलस्का यांनी केला. ऄडलप्ततािादाची 

व्याख्या करताना ऄप्पादोराय म्हणतात की, "कोणत्याही राष्ट्रांसोबत लष्ट्करी करार न करणे. डिशेषत: 

साम्यिादी ककिा पाडिमात्य गटातील कोणत्याही राष्ट्रांसोबत लष्ट्करी करारात सामील न होणे म्हणज े
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ऄडलप्ततािाद होय." (मिश्रा, २०१२ , p. ७९ ) पंडडत नेहरंनी ऄडलप्ततािादाचा ऄथव स्पष्ट करताना ऄशी 

भूडमका मांडली होती की, गुटडनरपेक्षता म्हणजे तटस्थता नाही ककिा अतंरराष्ट्रीय पातळीिरचा डतसरा 

गटही नाही तर तो शांततचे्या गट अह.े पंडडत नेहरंनी शांतता रक्षणाला  परराष्ट्र धोरणाच्या ईदिष्टात 

मध्यिती स्थान ददले होते. या ईिशेाच्या पूतवतेसाठी ऄडलप्ततािादाचा मागव स्िीकारला होता. म्हणज े

दसुर् या महायुद्ानतंर महासत्तातील शीतयुद्ामुळे डतसऱ्या महायुद्ाचा भडका ईडू नये, महासत्तातील 

सत्तासंघषावला खीळ बसािी या ईिशेान े या धोरणाचा स्िीकार करण्यात अला होता. यासोबतच 

भारतासारख्या निस्ितंत्र राष्ट्राला अपला अर्षथक, औद्योडगक डिकास साध्य करण्यासाठी दोन्ही 

महासत्ताकडून मदत घेणे अिश्यक होते. यात पंडडत नेहरंनी ऄडलप्ततािादी धोरणाचा स्िीकार करन 

दोन्ही महासत्ताकडून अिश्यक ते सहकायव घेण्यात यशस्िी ठरले होते. 

           पंडडत नेहरंच्या ऄडलप्ततािादी धोरणाच्या जागडतक राजकारणािरील प्रभाि बाबत ऄसे म्हटले 

जाते की, दसुऱ्या महायुद्ानतंर अंतरराष्ट्रीय राजकारणाला प्रभाडित करणारी एक महत्त्िपूणव घटना अह.े 

कारण डद्वतीय महायुद्ानतंर अडशया, अदिका ि लॅरटन ऄमेररका खंडातील निस्ितंत्र राष्ट्रान े

ऄडलप्ततािादी धोरणाचा स्िीकार केला होता. यासोबतच पंडडत नेहरंच्या या धोरणामुळे निस्ितंत्र राष्ट्रांच े

नेतृत्ि भारताकड े अल े होत.े तसेच पंडडत नहेरंनी शीत युद्कालीन महासत्तांच्या दोन ध्रुिीय जागडतक 

रचनते डतसऱ्या जगाची ऄडलप्ततािादाच्या रपात एक स्ितंत्र डििरचना डनमावण केली होती. ज्याची दखल 

ऄमेररका ि सोडहहएत रडशया या महासत्तांना  घ्यािी लागली होती. िरील डििेचनािरन ऄसे म्हणता यते े

की, पंडडत नेहरंनी स्िीकारलेल्या ऄडलप्ततािादी धोरणाचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबरोबरच 

अंतरराष्ट्रीय राजकारणािरही प्रभाि पडल्याचे ददसनू येते. या धोरणािर काही अक्षेप घेतल े जातात. 

डिशेषतः 1962 साली भारतािर चीनने अक्रमण केले. त्यािेळी या धोरणािर मोठ्या प्रमाणात टीका 

करण्यात अली होती. ऄसे ऄसले तरी निस्ितंत्र ऄसणाऱ्या भारताबरोबरच डतसऱ्या जगातील दशेांचे 

राष्ट्रीय डहत रक्षणाच्या अिश्यकतेतनू या धोरणाचा स्िीकार करण्यात अला, ऄसे अपणास म्हणता येइल. 

पचंशील:- 

               पंडडत नेहरंनी डििशांतीचा पुरस्कार करताना संपूणव जगाला पंचशीलाचा डसद्ांत ददला. या 

पंचशीलाला भारतीय परराष्ट्र धोरणाच े प्रमुख अधारभतू तत्त्िांपैकी एक तत्त्ि मानले जात.े या तत्िात  

भारताचा आडतहास, भारताचे तत्िज्ञान अडण संस्कृतीच्या िारशाचे प्रडतबबब ददसत.े पंचशीलाचा डसद्ांत 

म्हणजे गौतम बुद्ाचे तत्िज्ञान, महात्मा गांधीजींचा ऄबहसािाद, रिींद्रनाथ टागोराचंा अंतरराष्ट्रीयिाद  

ऄरबिद घोषणांचा ऄध्यात्मिाद अडण पंडडत नेहरंच्या लोकशाही समाजिादाचा सार होय. एकंदरीत 

पंचशीलाचा डसद्ांत हा भारतीय परराष्ट्र धोरणाला एक तत्त्िज्ञानात्मक अधार दतेो. भारत-चीन या ईभय 

दशेांत 1954 सली करार करन पाच तत्त्िांना मान्यता दणे्यात अली. ही तत्ि म्हणजे, " एक, एकमेकांच्या 

भूप्रदशेाच्या ऄखंडत्त्िाचा ि सािवभौमत्िाचा अदर करणे; दोन, एकमेकांिर अक्रमण न करणे; तीन, 

एकमेकांच्या ऄंतगवत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे; चार, समानता ि परस्पर डहतसबंंधांची जपणूक अडण 

पाच, शांततापूणव सहजीिन." (गोडबोऱे, जळाहरऱाऱ नेहरूूं च ेनेततृ्ळ : एि मसूंहाळऱोिन, २०१४ , p. 

१८२ ) या पंचशीलात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या ऄनेक ईदिष्टांचा समािेश ऄसल्याचे ददसून येतो. 

तसेच जागडतक राजकारणातील भारताची भूडमका स्पष्ट करणारी ही तत्िे अहते. 1962 साली भारतािर 

चीनन े अक्रमण केल्यानंतर पंडडत नेहरंच्या परराष्ट्र धोरणािर ि पंचशील डसद्ांतािर टीका करण्यात 

अली. ऄस े ऄसले तरी पंचशील डसद्ांतातील तत्िाचंा भारताच्या परराष्ट्र धोरणािर ि अंतरराष्ट्रीय 

राजकारणािर प्रभाि पडल्याचे ददसून येते. स्ितंत्र परराष्ट्र धोरणाचा ऄडधकार, अंतरराष्ट्रीय शांतता, 

परस्पर सहकायव, चचेतून समस्या सोडडिणे, राष्ट्रांचा समान दजाव अडण हस्तक्षेप डनतीचा डिरोध आत्यादी 

तत्िांना भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या ईदिष्टात स्थान दणे्यात अली, जी पंचशील डसद्ांतातील तत्त्िे 

अहते. याबरोबर या तत्िांचा अंतरराष्ट्रीय राजकारणािरही प्रभाि पडल्याचे ददसून येतो. युगोस्लोडहहया, 

ब्रह्मदशे, चीन, लाओस, नेपाळ ि कंबोडडया आत्यादी दशेांनी 1955 पयंत या तत्त्िांना मान्यता ददली होती. 
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जागडतक संघटना ऄसणाऱ्या संयुि राष्ट्राच्या 1959 च्या अमसभेत या पंचशील तत्त्िांना मान्यता दणे्यात 

अली. 

जागडतक शातंता:- 

            जागडतक शांतता की  शांततेचे धोरण ह े भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच े महत्त्िपूणव तत्ि अह े

भारताची जागडतक स्तरािर शांतताडप्रय तथा शांततािादी राष्ट्र ऄशी प्रडतमा राडहली अह.े यात महत्िपूणव 

योगदान महात्मा गांधी ि पंडडत नेहरंचे  राडहले अह.े पंडडत नेहरंनी परराष्ट्र धोरणाचे डनधावरण करताना 

शांततेच्या तत्त्िाला सिावडधक महत्त्ि ददले. पंडडत नेहरंनी सातत्याने जागडतक शांततेला बाधक ठरणारे 

युद्, संघषव, शस्त्रास्त्र स्पधाव अडण लष्ट्करी संघटनचेा सातत्याने डिरोध केला. याईलट जागडतक शांतता, 

सौहादव, सहकायव अडण शांततामय जीिनाचा पुरस्कार केला. त्यांनी राष्ट्रीय अडण अंतरराष्ट्रीय 

पातळीिरील व्यासपीठािरन अपली शांतताडिषयक भूडमका सातत्यान े मांडली. भारताच्या तत्कालीन 

नेतृत्िाने ऄडतशय जाणीिपूिवक अडण राष्ट्रीय डहताला धरन जागडतक शांततचेा पुरस्कार केला. कारण 

पंडडत नेहर अडण तत्कालीन नेतृत्िाची ऄशी भूडमका होती की, भारताच्या अर्षथक डिकासासाठी शांततेता 

अिश्यक अह.े म्हणजेच युद् अडण संघषावमुळे भारताच्या राजकीय ि अर्षथक डिकासाला खीळ बसू शकत.े 

यासंबंधी पंडडत नेहर म्हणतात की, "अमचे परराष्ट्र धोरण अखताना अम्ही दोन मुि ेसातत्यान ेलक्षात 

ठेिले. एक म्हणजे कुठल्याही दशेाची बदनामी टाळायची अडण दसुरी म्हणजे अपली तत्िे सांभाळून 

शांततेसाठी काम करीत राहायचे." (सूंपा.राजगोपाऱ & अनु., २०१६, p. १४९) 

          िरील दडृष्टकोनातून पंडडत नेहरंनी शेजारील दशेांशी मैत्रीपूणव संबंध प्रस्थाडपत करण्याचा अडण 

समस्यांची शांततेच्या मागावने सोडिणूक करण्याच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. त्यांच्या या धोरणाचा 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणािर प्रभाि पडल्याचे ददसून येते. म्हणजेच पंडडत नेहरंच्या नंतर सत्तेिर अलेल्या 

पंतप्रधानांनी भारताची जागडतक स्तरािरील शांततािादी प्रडतमा जपली अह.े याचाच एक भाग म्हणज े

भारताने अडण्िक  चाचण्या केल्यानंतर ऄशी घोषणा केली होती की, भारताकडून अडण्िक ऄस्त्र शिीचा 

िापर युद्ासाठी केला जाणार नाही.  पंडडत नेहरंच्या शातंता डिषयक धोरणाचा अतंरराष्ट्रीय 

राजकारणािरही प्रभाि पडल्याचे ददसून येत.े शीतयुद्ाच्या काळात दोन महासत्ता मधील संिादाऄभािी 

अडण महासत्तांच्या सत्तासघंषावमुळे प्रादडेशक प्रश्न डचघळे होते. ऄशा पररडस्थतीत या दोन्ही महासत्तात 

संिाद डनमावण करण्याचे कायव पंडडत नेहरंनी केल.े कोररया प्रश्न, डहहयतनाम प्रश्न आत्यादी प्रश्नांचा ईल्लेख 

करता येइल. कोररया प्रश्नाबाबत ऄमेररकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री एका मुलाखतीत (11जानेिारी 1956) 

म्हणतात की,  "1953 ि 1954 मध्ये तीन िेळा ऄणुयुद् होता होता टाळले, कारण  कम्युडनस्टांच्या 

कोररया, आंडोचायना ि फामोसा येथील कारिाया थांबल्या नाहीत, तर जरर िाटल्यास ऄमेररका 

ऄण्िस्त्राचाही िापर करेल, ऄसे सूडचत केले होते… जर चीनने िाटाघाटी मोडल्या, तर ऄमेररका कोररयन 

युद्ाला  नव्याने सुरिात करेल अडण मांचूररयािर हिाइ हल्ले केले जातील, तसेच ऄण्िस्त्राचाही ईपयोग 

केला जाइल." (गोडबोऱे, जळाहरऱाऱ नेहरूूं च ेनेततृ्ळ : एि मसूंहाळऱोिन, २०१४ , p. १८१ ) यािरन 

कोररयन प्रश्नाची दाहकता लक्षात येते. ऄशा प्रसंगी पंडडत नेहरंचे शांततेिर अधाररत ऄसलेल्या परराष्ट्र 

धोरणाचे महत्त्ि लक्षात येते. 

साम्राज्यिाद िसाहतिादाचा डिरोध:- 

                       साम्राज्यिाद िसाहतिादाचा डिरोध ह े भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या मूलभतू 

डसद्ांतापैकी एक अह.े पंडडत नेहरंनी सुरिातीपासनूच साम्राज्यिाद ि िसाहतिादडिरोधी भूडमका घेतली 

होती. कारण भारत 150 िषव डब्ररटशांच्या िसाहताखाली होता. भारताने िसाहतिादाचे ि साम्राज्यिादाचे 

दषु्ट्पररणाम भोगले होते. यासंबंधी 1927 साली ब्रुसेल्स येथे पार पडलेल्या संमेलनात बोलताना पंडडत 

नेहर म्हणतात, "साम्राज्यिादाचा पररणाम काय होतो, याचा ईत्तम नमुना बहदसु्ताना डशिाय दसुरा डमळू 

शकणार नाही…साम्राज्यिादाच्या कोणत्याही ऄंगाचे दशवन बहदसु्तानात डमळू शकेल." (एस. & ळिाा , 

१९७४, p. २५७) पंडडत नेहरंनी या भाषणात डब्ररटश साम्राज्यिादामुळे भारताचे झालेले अर्षथक शोषण, 

गरीबी, ईपासमारी, ईद्योगीकरण ि डशक्षणप्रणालीचा झालेला नाश अडण आंग्रजाकंडून होत ऄसलेल्या 
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भारतीय सडैनकाचंा गैरिापर आत्यादी दषु्ट्पररणामांचा ईल्लेख केला होता. थोडक्यात पंडडत नेहरंनी राष्ट्रीय 

ि अंतरराष्ट्रीय व्यासपीठािरन िेळोिेळी िसाहतिाद अडण साम्राज्यिाद डिरोधी भूडमका मांडली होती. 

त्यामुळे भारत अडशयातील पाडिमात्यांच्या साम्राज्यिादाचा ि िसाहतिादाचा डिरोध करण्यासाठी 

िचनबद् होता. स्िातंत्र्योत्तर काळात भारतान ेजागडतक शांततेच्या स्थापनेला परराष्ट्र धोरणाच्या ईदिष्टात 

ऄग्रस्थान ददले अह.े जागडतक शांतता स्थापन कायावत साम्राज्यिाद िसाहतिादाचा ऄडथळा होता. म्हणून 

भारताने जागडतक स्तरािरील राष्ट्रीय अंदोलनास पाठठबा ददला. त्यात डलडबया, युडनडशया, मलाया ि 

ऄल्जेररया आत्यादी दशेातील राष्ट्रीय अंदोलनाच ेसमथवन  केले होते. िरील डििेचनािरन ऄस ेस्पष्ट होत ेकी 

पंडडत नेहरंच्या साम्राज्यिाद ि िसाहतिादडिरोधी भूडमकेचा भारतीय परराष्ट्र धोरणाबरोबरच 

अंतरराष्ट्रीय राजकारणािरही प्रभाि पडल्याचे ददसून येते. त्यांच्या या भूडमकेमुळे साम्राज्यिाद 

िसाहतिादाच्या शंृखलेत ऄडकलेली राष्ट्र े त्यांच्याकड ेअशेचा दकरण म्हणून पाहत होती. पंडडत नहेरंच्या 

प्रयत्नातून िसाहतिाद, साम्राज्यिाद अडण िंशिादडिरोधी चळिळींना िैडिक रप प्राप्त झाले. या प्रिृत्तीचे 

डनमूवलन करणे ह ेभारतासोबत युनो अडण ऄडलप्ततािादी या संघटनांच्या ईदिष्टाचा भाग बनला. 

  समारोप:- 

             पंडडत नेहरंचा स्िातंत्र्यपूिव काळापासून जागडतक पररषदा, संमेलनातील सहभाग अडण 

कााँग्रेसच्या डिडिध ऄडधिेशन तथा पररषदांमधून परराष्ट्र धोरण डिषयक ठराि मांडण्यात पुढाकार राडहला 

अह.े त्यामुळे सुरिातीपासनूच त्यानंा अतंरराष्ट्रीय संबधंाचा धोरणकताव ि परराष्ट्र धोरणाचा प्रडतपादक 

म्हणून स्थान प्राप्त झाले. स्िातंत्र्यपूिव अडण स्िातंत्र्योत्तर काळात पंडडत नहेरंनी डिडिध भाषणातून 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची ददशा स्पष्ट करणारी तत्िे मांडली. प्रामुख्याने ऄडलप्ततािाद, पंचशील, 

जागडतक शांतता अडण िसाहतिाद ि साम्राज्यिादाला डिरोध आत्यादी तत्िानंा भारतीय परराष्ट्र 

धोरणाच्या ईदिष्टात स्थान ददले. पंडडत नेहर अडण त्यांच्या नंतरच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र 

धोरणाची  िाटचाल िरील तत्त्िानुसार राडहली ऄसल्याचे म्हणता येइल. यासोबतच डतसऱ्या जगातील 

राष्ट्रांनी ऄडलप्ततािादाचा स्िीकार केला. तत्कालीन दोन्ही महासत्तानी ऄडलप्ततािादाच्या तत्त्िाला मान्यता 

ददली. यािरन ऄसे डसद् होते की, या तत्िांचा तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय राजकारणािर प्रभाि पडल्याचे 

ददसून येते.                       

डनष्ट्कषव:-  

1. पंडडत नेहरंनी 'िसुदिै कुटुम्बकम' या व्यापक तत्त्िाला ऄनुसरन परराष्ट्र धोरणाच्या डसद्ांताची 

अखणी केली. 

2. ऄडलप्ततािादी धोरणाने जागडतक राजकारणाला प्रभाडित केले अह ेम्हणून दसुऱ्या महायुद्ानंतर 

चे महत्त्िपूणव घटना ऄसा त्याचा ईल्लेख केला जातो. 

3. पंडडत नेहरंनी स्िीकारलेल्या पंचशील डसद्ांत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचं्या ऄनके ईदिष्टांचा 

समािेश होतो. 

4. पंडडत नेहरंनी स्िीकारलेल्या जागडतक शांततचे्या धोरणाचे त्यांच्यानंतर सत्तिेर अलेल्या 

शासकांनी ही पालन केल ेअह े  

5. पंडडत नेहरंनी ऄडलप्ततािादी धोरणाच्या माध्यमातनू साम्राज्यिाद ि िसाहतिादाला डिरोध, 

जागडतक शांतता, डनशस्त्रीकरण, परस्पर सहकायव, संयुि राष्ट्राचे समथवन, पंचशील अडण 

डतसऱ्या जगाची बांधणी आत्यादी मूलभूत डसद्ातंाचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बरोबरच 

जागडतक राजकारणािर ही प्रभाि पडला अहे 
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