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मुबंई विद्यापीठयाची महयाजयालयािरील आतंरविद्याशयाखीय तज्ज्ञपरीवषित 
संशोधनपवरिकया (Peer-Reviewed Research Journal)

डॉ. बयाबयासयाहबे आबेंडकर ययंाचयया १२९वयया जयंतीच े (१४ एवरिल 
२०२०) औवचतय सयाधनू अवधष्यातया, मयानवयविद्याशयाखया, मुबंई विद्यापीठ 
ययंाचयया कलपनेतनू ‘संभयाषण’ यया वविभयावषक (इगं्रजी आवण मरयाठी) ऑनलयाईन 
संशोधनपवरिकेचया जनम झयालया. विवभनन विद्याशयाखयंामधये समकयालीन 
रिशयंाबयाबतचयया वचवकतसक चचचेलया गवतमयान करण े आवण विचयारमथंनयावियारे 
संियाद रिसथयावपत करण ेयया भवूमकेच ेअवधष्यान ‘संभयाषण’ संशोधनपवरिकेचयया 
मळुयाशी कयाय्यरत असलेले वदसते. 

‘कोरोनया’ हया विषय कें द्रसथयानी असलेले ‘संभयाषण’च ेतीन अकं रिकयावशत 
झयाले आहते. तसेच अणणया भयाऊ सयाठे जनमशतयाबदी िषया्यच ेऔवचतय सयाधनू 
‘संभयाषण’चया ऑगस्ट मवहनययाचया अकं ‘अणणया भयाऊ सयाठे विशषेयंाक’ महणनू 
रिकयावशत करणययात आलया आह.े केिळ महयारयाष्ट्यातनूच नवह ेतर संपणू्य दशेयातनू 
यया विशषेयंाकयाच े भरभरून सियागत झयाले. तसेच विविध अभययासशयाखतेील 
अभययासकयंानीही सदर विशषेयंाकयाच ेसंदभ्यमलूय मयानय केले, ही अतयंत आश्यासक 
बयाब आह.े 

‘संभयाषण’चयया मयाधयमयातनू इगं्रजी आवण मरयाठी असया वविभयावषक 
संशोधनपवरिकेचया एकवरित सरुू झयालेलया रिियास अतयंत आनंददयायी  
आवण रेिरणयादयायी होतया. मयारि कयाही तयंावरिक कयारणयंासयाठी मरयाठी आवण 
इगं्रजी भयाषतेील संशोधनपवरिकया सितंरिपण ेरिकयावशत होण ेअपररहयाय्य ठरले. 
तसेच मुबंई विद्यापीठ ह े महयारयाष्ट्यातील सिया्यत जनेु विद्यापीठ असलययामळेु 
रयाज्यभयाषतेनू ज्ञयानवयिहयार आवण संशोधनवयिहयारयालया चयालनया दणेययाचया मदु्याही 
अग्रक्रमयाने पढेु आलया. ययालया अनसुरूनच मरयाठी भयाषतेील आतंरविद्याशयाखीय 
संशोधनपवरिकया सितंरिपण ेरिकयावशत वहयािी असया रिसतयाि विद्यापीठयाने ठेिलया. 
हया रिसतयाि अनेक अथयाांनी महत्ियाचया असलययामळेु सप्टेंबर २०२०पयासनू 
‘संभयावषत’ यया नयाियाने मरयाठी संशोधनपवरिकेची सितंरि िया्टचयाल सरुू झयाली 
आह.े
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‘सभंाषित’ची रूपरिेा 

सयामयावजक, सयंासककृ वतक, रयाजकीय, आवथ्यक, शषैिवणक अशया विविध 
सतरयंातील महत्िपणू्य रिश आवण घडयामोडींविषयी आतंरज्ञयानशयाखीय 
दृवटिकोणयातनू वसद्ध होणयारी मयंाडणी पढेु येणययासयाठी अभययासक/ संशोधकयंानया 
खलुया मचं उपलबध करून दणे ेही ‘संभयावषत’ची मलूभतू भवूमकया आह.े

संशोधन आवण संशोधनयातमक लेखन ह े अवंतमत: समयाजयासयाठीच 
आह.े तययामळेु यया लेखनयाचया एक गकृहीत पैल ूहया सयामयावजकतया आह,े यया 
बयंावधलकीतनू सैद्धयंावतक आवण ककृ वतशील अशया दोनही सतरयंािर कयाम 
करणयाऱयया अभययासक / संशोधकयंाच ेलेखन समयाजयाचयया विविध सतरयापयांत 
पोहोचविणययाचया हया रियतन आह.े तसेच विविध सयामयावजक सतरयंामधील 
ियाचकयाची अवभरुची आवण िैचयाररक जडणघडण सकस होणययासयाठी 
आिशयक असणयारया अिकयाश वसद्ध करणययाची रेिरणया ‘संभयावषत’चयया 
मळुयाशी ककृ वतशील आह.े

भयारतयाचयया बरोबरीने भयारतयाबयाहरेील मरयाठी भयावषक अभययासक /  
संशोधकयाचयया पररदृटिीतनू जयागवतक आवण भयारतीय अिकयाशयातील विविध 
रिशयंाविषयीची विशे्षक मयंाडणी समयाविटि करून घणेययासयाठी रियतन करण,े 
ह े‘संभयावषत’च ेमहत्ियाच ेउवद्टि आह.े 

संशोधनपर, भयाष्यपर आवण पसुतक परीषिणपर असे तीन विभयाग 
‘संभयावषत’मधये अतंभू्यत आहते. यया विभयागयंात समयाविटि होणयारे लेख 
सयामयावजक, सयंासककृ वतक, रयाजकीय, आवथ्यक, शषैिवणक इतययादी विविध 
षिेरियंाशी संबंवधत असलययामळेु ही संशोधनपवरिकया समयाजयाचयया विविध 
सतरयंाशी आपलया िैचयाररक अनिय जोडेल, असया विश्यास आह.े

मयानवयविद्याशयाखतेील विविध अभययासविषययंाशी वनगवडत सैद्धयंावतक 
वििेचन करणयाऱयया लेखयंाचयया बरोबरीने समयाजजीिनयातील अनेकसतरीय 
संदभयाांच े अभययासपणू्य विशे्षण करणयाऱयया लेखयंाचयाही समयािेश 
सदर संशोधनपवरिकेत केलया जयाणयार आह.े सियाभयाविकच, विविध 
अभययासविषययंाशी संबंवधत निनिी वसद्धयंातने मरयाठी भयाषतेनू पढेु आणणयारया 
हया अवतशय महत्ियाचया अकयादवमक मचं ठरू शकेल. 



वष�  ०१ � अकं  ०४ � िडस�बर २०२०  � वष�  ०१ � अकं  ०४ � िडस�बर २०२०  � वष�  ०१ � अकं  ०४ � िडस�बर २०२०  4

शोधषिबधंासंदंभाभातील मारभादशभाक सूचिा

लेख सितंरि संशोधनयािर आधयाररत असयािेत.

लेखयंाची शबदमयया्यदया सयाधयारण पढुीलरिमयाण ेअसेल.
शोधवनबंध - ३५००-४००० शबद
भयाष्य - १५००-२००० शबद
ग्रंथपरीषिण - १०००-१२०० शबद

शोधवनबंध दिेनयागरी वलपीमधये यवुनकोड फॉन्टमधये असयािेत. 
फॉन्टचया आकयार सयाधयारणपण े१२ ते १४ वबंदमूधये (point) असयािया.

संदभ्य दणेययाविषयीचयया मयाग्यदश्यक सचूनया अकंयाचयया शिे्टी नोंदविलयया 
आहते. लेखयात संदभ्य दतेयानया यया सचूनयंाच ेपयालन करण ेआिशयक 
आह.े 

संशोधनपर लेख विषयतज्ज्ञयंाचयया सकयारयातमक अवभरियाययानंतरच अकंयात 
समयाविटि केले जयातयात.

लेख editorinchief.sambhashit@mu.ac.in ि 
editor.sambhashit@mu.ac.in यया दोनही मलेिर पयाठियािेत. 
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प्रकाशक

अधिष्ठातठा, मठानव्यधिद्ठाशठाखठा ्यठंाचे कठा्यठायाल्य, मंुबई धिद्ठापीठ, आंबेडकर 
भिन, कधलनठा कॅमपस, धिद्ठानगरी, मंुबई – ४०००९८.

ही संशोधनपवरिकया समयाजविज्ञयान, मयानवयविद्याशयाखया आवण विधी यया विद्याशयाखयंामधील  
सद्:कयालीन रिशयंानया आतंरविद्याशयाखीय दृवटिकोणयातनू वभडणयाऱयया अवभनि आवण 
्टीकयातमक वनबंधयंाचया सिीकयार करते. 
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यया अकंयात वयक्त झयालेलयया मतयंाशी मुबंई विद्यापीठ, संपयादक, संपयादकीय मडंळ सहमत असेलच असे नयाही.
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सयंासककृ वतक सत्याकें द्र मयानिी ित्यन, भयाषया, कलयावयिहयार इतययादींचयया 
आशय आवण आककृ वतबंधयाची रिमयावणत संकेतचौक्ट वसद्ध करीत 
असतयात. सत्यासथयानी असलेलयया समहूयाचयया वहतसंबंधयंाचे रषिण करणे, 
संिध्यन करणे, ह े यया संकेतचौक्टीचे गयाभयाभतू उवद्टि असते. तययामळेु 
दनंैवदन वयिहयार ते कलया, संसककृ ती असया दीघ्य अिकयाश यया रिभतुिियादी 
रयाजकयारणयाने वययापलेलया असतो. अशया रिमयावणत संदभ्यचौक्टीत घडणयारे 
सयामयावजक, सयंासककृ वतक, भयावषक वयिहयार एकया बयाजलूया सत्यासंबंधयंाचयया 
अनेकसतरीय संरचनयंानया आतनूबयाहरेून बळक्टी आणत असतयात, 
तर दसुऱयया बयाजलूया कें द्रयापयासनू दरू असणयाऱयया समहूयाचयया दमनयाचयया, 
शोषणयाचयया पयायिया्टयाही रचत असतयात. अवधसत्या यया रिमयाणकयंाचे आवण 
तययातनू घडणयाऱयया ित्यनवयिहयारयाचे सियाभयाविकीकरण करून शोवषतयंानया 
शोषणयाचयया हमरसतययािर आणनू सोडत असते, तसेच यया सिीकयारयाच े
समथ्यन करणयारे रिवतमयानही उभे करीत असते. 

यया पयाश््यभमूीिर, विवशटि धयेयधोरणयातनू आवण दीघ्य सयामयावजक 
रिवक्रयेतनू वनमया्यण झयालेलयया सयंासककृ वतक धरुीणतियात आमलूयाग्र बदल 
घडिनू आणणे अतयंत अिघड असते. मयारि ययाच सयामयावजक गवतकीचया 
एक अपररहयाय्य ्टपपया महणनू रिमयाणीकरणयाचयया रिवक्रयेलया रिशयंावकत 
करणयारे विरोधयाचे दबके आियाज मळू धरू लयागतयात; हळूहळू ह े
विरोधयाचे, नकयारयाचे आियाज अवधक सपटि आवण जोरकस होत जयातयात. 
ह ेबंडखोर आियाज अथया्यतच सि्यहयारया समहूयंाचे असतयात. ते शेतकऱययंाचे, 
मजरुयंाचे, वस्त्रययंाचे, भ्टकयया विमकु्तयंाचे, आवदियासींचे, सथलयंातररतयंाचे, 
िेगळी लैंवगक ओळख असणयाऱययंाचे... अशया अनेकयानेक पीवडतयंाच े
असतयात. सत्याधयाऱययंाचयया तखतयाखयालील जमीन हयादरविणययाची वहमंत 
यया आियाजयात असते. आतमभयान, आतमसनमयान आवण सिहककयासयाठीची 
ही लढयाई रिवतधरुीणतियाचयया रिवक्रयेतनू आकयार घेत असते. ही लढयाई 
एकया बयाजलूया सत्याधयारी समहूयाचयया रिमयावणत सयामयावजक, सयंासककृ वतक 
वचनहयंामधील रयाजकीय आशय खणनू कयाढत असते, तर दसुऱयया बयाजलूया 
ती पयया्ययी संभयावषतयाचयया रयाजकीय वचनहयंाची रुजिुयातही करीत असते. 

जीिनयाचे कोणतेही षिेरि, अगदी दनंैवदन जीिनवयिहयार ते 
सयावहतय, नया्टक, वचरिप्ट ययापैकी कयाहीही ययालया अपियाद असत 
नयाही. दीघ्य कयाळ विवशटि वलंग, जयात, िगया्यचयया हयाती असलेलयया 
कलयामयाधयमयाचयया सयंासककृ वतक अिकयाशयात पररघयािरील समहूयंानी रििेश 
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करून, सितःचया आशय सितःचयया आककृ वतबंधयंातनू मयंाडयायलया केलेली 
सरुुियात हया ययाच रिवक्रयेतील एक महत्ियाचया ्टपपया आह.े पररघयािरील 
समहूयंाकडून सरुू झयालेलयया यया हसतषिेपयामळेु विविध कलयामयाधयमयंातील 
लेखकयंाचया/ कलयािंतयंाचया सयामयावजक भगूोल बदलतोय, सयावहतय, नया्टक, 
वचरिप्टयातील protagonistचे सयामयावजक चरररि बदलतेय, कथयानकयातनू 
सयाकयारणयारया सयामयावजक आशय बदलतोय, सथलयािकयाशयाचे संदभ्य 
बदलतयाहते, पयारियंाची भयाषया बदलतेय, रिमयावणत सौंदय्यकलपनेचया अननुय 
्टयाळणयाऱयया अवभनेतया-अवभनेरिींचयया ियािरयामळेु कलयािकयाशयाचया ‘पोत’ 
आवण ‘रंग’ही बदलतोय... 

मयाणसयाचे मयाणसूपण नयाकयारणयाऱयया वकंिया भ्रटि करणयाऱयया जयात - 
िग्य - परुुषसत्याक वयिसथयंानया रिशयंावकत करणयाऱयया कलयावनवम्यतीचे रिमयाण 
ियाढू लयागले आह.े जयातउतरंडीत तळयाचयया सथयानी असणयाऱयया समयाजयाचे, 
भ्टकयया-विमकु्त समयाजयाचे, आवदियासींचे, विविध जयातिगया्यतील वस्त्रययंाच े
आवण समकयालीन ग्रयामीण रिशयंाचया िेध घेणयारे सयावहतय आज अवधक 
रिमयाणयात वलवहले जयात आह.े विविध रियादवेशक भयाषया आवण वहदंी 
भयाषेतील वचरिप्टयंामधनूही ‘मयाणसू’ महणनू सितःलया, सितःचयया आवण 
इतरयंाचयया नजरेत उभं करणयारी सयामयावजक रिवक्रयया सयाकयार होत आह.े 
फँड्री, ख्वाडवा, कवालवा, असरुन, पररयेरुम पेरुमल, आर ट्िकल १५, रपंक, 
छपवाक, थपपड, सर, द ग्े् इरंडअन रकचन, ट्वानस, जललरीकट्टू, अममवाचरी 
येम्वा नेनवाप,ू नगरकीरटिन इतययादी वचरिप्ट यया रिवक्रयेचे मतू्य रूप महणनू 
अधोरेवखत करतया येतील. मयाणसयंाचे शोवषत जगणे ‘शोवषत िया्ूट नये’ 
असे भयासविणयाऱयया ककृ वतशील वचनहवयिसथयंानया विविध रिकयारचयया 
कलयावनवम्यतीमधनू कधी संयत पण ठयामपणे, तर कधी आक्रमक आवण 
आियाजी पद्धतीने आवहयान दणेययाचे सषिम रियतन सरुू आहते.

सयंासककृ वतक धरुीणतियाचयया रयाजकीय अिकयाशयात कलयावनवम्यती-
इतकयाच कलेचयया सिीकयारयाचया मदु्याही अतयंत गुंतयागुंतीचया आह.े ‘मखुय 
रिियाहया’तील कलेचे मलूय अधोरेवखत करणययास उपयकु्त आवण परूक 
ठरणयाऱयया कलयासौंदयया्यचयया रिसथयावपत कलपनया आवण वनकष ह े यया 
गुंतयागुंतीमयागील मखुय कयारण आह.े तययंानी तसे असणे ह ेएकूण सयंासककृ वतक 
रयाजकयारणयाचयया दृटिीने सियाभयाविकही आह.े मयारि तययामळेु िंवचतयंाचया 
कलयावनवम्यतीचयया पयातळीिरील अवसततिरिसथयापनेचया रिियास ‘मखुयधयारया’ 
आसियाद - विशे्षणयातनू बऱययाचदया उपेवषित रयाहतो, बेदखल रयाहतो, ही 
िसतवुसथती आह.े रिसथयावपतयंाचयया आशय-आविष्कयारयालया मलूययातमक 
विरोध करणयाऱयया यया कलेचे सौंदयया्यतम ि सयामयावजक मलूय पकृष्पयातळीिर 
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आणणययासयाठी पयया्ययी कलया मलूयवनकषयंाची, पयया्ययी सयावहतयशयास्त्रयाची 
आवण पयया्ययी सौंदय्यशयास्त्रयाची उभयारणी करणे अपररहयाय्य ठरते. 
विशे्षणयाचयया यया पयया्ययी संभयावषतयंामळेु वनवम्यती आवण संशोधनयाचयया 
अपयारंपररक वदशया खलुयया होत असतयात.

पकृष्पयातळीिर स्ुटस्ुटीत वदसणयारी ही धरुीणति-रिवतधरुीणतियाची 
लढयाई एकरेषीय नसते हया ययासंदभया्यतील कळीचया मदु्या आह.े जयात, िग्य, 
वलंग यया को्टींमधील अंतग्यत सतरभेदयकु्त गुंतयागुंतीचे सत्यासंबंध कें द्र 
आवण पररघयाची जनुी-निी समीकरणं घडित असतयात, बदलित असतयात. 
तययामळेु जीिनयाचयया विविध पयातळययंािरील बहुमखुी अवधसत्यंाविरुद्धची 
लढयाई वनरंतर सरुू ठेियािी लयागते. सयामयावजक नययाययाचयया दृवटिवबंदतूनू 
शोषणमलूक वयिसथेलया सयामोरे जयातयानया रिसथयावपत वयिसथेचे कें द्र 
पनुःपनुहया विरवचत करयािे लयागते. तसेच ‘सि’ आवण ‘पर’वचवकतसेच े
रिबोधनयातम, कलयातम आवण बौवद्धक पयातळीिरील ककृ वतशील रियारूप 
घडित रयाहणययाचयया अपयया्ययी ियासतियाशीही मैरि जोडयािे लयागते. 

 
- डॉ. शीतल पयािसकर-भोसले 
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लेखसार
‘्लिरल स्टडीज’, म्िजथेि सांस क्ृ ति् अभ्ास ्ा ज्ानशाखथेिा 

तव्ास ्ी गथेल्ा अर्थशि्ाि मानव्तवद्ांमध थ्े झालथेल्ा बदलांिील सवा्थि 
म्त्वािी घ्टना म्ििा थ्ेईल. मारस्थवादाच्ा तित्तसथेिनू अतसितवाि 
आलथेल्ा ्ा आंिरशाखी् अभ्ासक्थेत्ानथे सांस क्ृ ति् राज्ारिािथे 
अनथे्तवर पैल ूसमोर आिलथे आ्थेि. तवतवर ्लातवष्ारांिा सामातज्-
राज्ी् पररप्थेक््ाि अभ्ास ्रिाना ्ा क्थेत्ािील अभ्ास्ांनी त्ांिा 
सत्ा आति श्थेतिबद्धिा ्ांच्ाशी असलथेला गुंिागुंिीिा संबंर उघड थ्े ला 
आ्थे. अरा्थि सात्त्ाभ्ास आति समाजशास्तथे ्ा दो्ोंि्ी मलूभिू 
सं्लपनातम् बदल घडवनू आििाऱ्ा ्ा क्थेत्ासमोर ्ा्ी म्त्वािथे 
पथेि्ी उभथे आ्थेि. ्ा्ी बाबिींि मानव्वादाशी घथेिलथेली फार्ि, 
मलू्तविाराबरोबरि आिाप य्ंिच्ा ‘म्ान’ ्लापरंपरांना तदलथेला न्ार 
आति अभ्ापद्धिींबद्दलिी अतनतचिििा ्थे त्ािील ्ळीिथे प्श्न म्ििा 

थ्ेिील. ्ा पथेिांिनू सांस क्ृ ति् अभ्ास ्सा माग्थ ्ाढिथे ्ावर त्ािथे प्दीघ्थ 
कांिी (ज्ाला रथेमंड तवल्मस long revolution म्ििो) घडवनू आिण्ाि 
आति सव्थसमावथेश् संस क्ृ िीच्ा (ज्ाला रथेमंड तवल्मस common 
culture म्ििो) तनतम्थिीि ्ा् ्ोगदान असथेल िथे ठरिार आ्थे. 

कें द्रवर्ती संज्ा: सांस क्ृ ति् अभ्ास, मारस्थवाद, सत्ा, श्थेतिबद्धिा, 
मानव्वाद१, सव्थसमावथेश् संस क्ृ िी

‘्लिरल स्टडीज’ म्िनू ओळखलथे जािारथे िलुनथेनथे नवथे अभ्ासक्थेत् 
आिा बऱ्ापै्ी तसररावलथेलथे तदसिथे. १९६०च्ा दश्ाि सात्त्ाभ्ासाला 
परू् म्िनू इगंलंडमध थ्े सरुू झालथेला ्ा अभ्ास उत्रोत्र व्ाप् ्ोि गथेला 
आति प्ा्थ्ानथे जगभराि त्ािथे सविंत् तवद्ापीठी् तवभाग आति पदवी 
अभ्ासकम अतसितवाि आलथे. भारिािील तवद्ापीठांमध थ्े्ी, तवशथेषिः 
इगं्रजी तवभागांि, ्ा तवष्ाशी संबंतरि ए् िरी अभ्ासपतत््ा अभ्ासाला 
असिथे. नववदोत्र ्ाळाि सरापन झालथेल्ा आंिरशाखी् अभ्ास े्ं दांमध थ्े 
्ातवष्ीिथे संशोरन प््लप्ी ्ािी घथेिलथे जािाि. ्ा साठोत्री पाचिात्् 
अरा्थनथे ‘्लिरल स्टडीज’बद्दल मराठी सात्त्ाभ्ासाि फारसथे तलत्लथे-
बोललथे गथेल्ािथे तदसि ना्ी. ज्ा प्मािाि इगं्रजीिील रूपवाद, नव-समीक्ा, 
मनोतवश्थेषि-आतदबंरातम् समीक्ा, मारस्थवाद, स्तीवाद, शैलीतवज्ान आति  
संरिनावाद मराठीि अविरलथे त्ा िलुनथेि ‘्लिरल स्टडीज’ दलु्थतक्ि 
रात्ल्ािथे तदसिथे.
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मानव्तवद्ांच्ा अभ्ासाि गथेलथे अर्थशि् गाजविाऱ्ा ्ा 
अभ्ासक्थेत्ाच्ा प्वासािा राविा आढावा घथेिथे आति त्ाच्ा े्ं दसरानी 
असलथेली गक्ृ ीि थ्े  आति प्श्न ्ांिथे आ्लन ्रून घथेिथे ्ा ्ा लथेखािा मखु् 
उद्दथेश आ्थे. ‘सांस क्ृ ति् अभ्ास’ ्ा सं्लपनथेच्ा मांडिीपासनू सरुुवाि 
्रिाना ्लिरल स्टडीजच्ा ऐति्ातस् मळुां्डथे ए् दृतटिक्थेप ्टा्ला 
आ्थे. त्ानंिर रथेमंड तवल्मसच्ा सांस क्ृ ति् भौति्िावादाि (्लिरल 
म्टीरर्तलझम) अंिभू्थि असलथेल्ा सात्त्ाभ्ासाच्ा पद्धिीिी रोड््ा 
तवसिारानथे मांडिी थ्े ली आ्थे. सांस क्ृ ति् अभ्ासािा जगभर ्सा प्सार 
झाला ् ािा त्ो्ट् आलथेख मांडिाना त्ाच्ा भारिािील प्वासािी्ी दखल 
घथेिली आ्थे. लथेखाच्ा उत्रारा्थि सांस क्ृ ति् अभ्ासाच्ा वैतशट्ि्ांिा 
ऊ्ापो् ्रून ्ा क्थेत्ाच्ा ्ामतगरीिथे म्त्व िसथेि त्ासमोरील पथेिांिा 
तविार थ्े ला आ्थे. प्िंड तवसिार आति मिमिांिरथे असलथेल्ा ्ा 
सम्ालीन अभ्ासक्थेत्ािा तविार ्रिाना अरा्थिि तनवड ्रिथे भाग 
्ोिथे. प्ा्थ्ानथे ्ा लथेखा्डथे सांस क्ृ ति् अभ्ासािा सव्थसमावथेश् आढावा 
म्िनू न पा्िा त्ातवष्ीच्ा ििचेिी सरुुवाि म्िनू थ्े लथेला ए् म्ा्थतदि 
पररि् ्ा दृटिीनथे पा्िथे जासि ्ोग् ठरथेल. 

सांसककृ नर्क अभ्ासाची संकलपिा
 प्रम ्लिरल स्टडीजसाठी इरथे ्ोजलथेल्ा ‘सांस क्ृ ति् अभ्ास’ 

्ा संज्थेतवष्ी रोडथेसथे. ‘संस क्ृ िी अभ्ास’ अरवा ‘संस क्ृ िी अध््न’ ्ा 
संज्ा ‘संस क्ृ िीिा’ अभ्ास असा अर्थ सतूिि ्रीि असल्ानथे त्ा अपऱु्ा 
वा्टिाि. ‘सांस क्ृ ति् समीक्ा’ ्ा संज्थेिनू ्लिरल स्टडीजमरील समीक्थेिथे 
सरान अरोरथेतखि ्ोि असलथे िरी त्ाि समातवटि असलथेल्ा संसरातम् 
व्व्ारांच्ा अभ्ासािा तनदचेश ्ोि ना्ी. ‘्लिरल स्टडीज’ ्ोित्ा 
अरा्थनथे ‘्लिरल’ आ्थे िथे पढुथे थ्ेईलि. त्ा अरा्थच्ा जवळ जािारी  
सांस क्ृ ति् अभ्ास’ ्ी संज्ा ्ा अभ्ासक्थेत्ासाठी जासि ्ोग् 
वा्टिथे. त्ािनू ‘संस क्ृ िी’ ्ा ्ा क्थेत्ािा अभ्ासतवष् नसनू िो त्ािा 
दृतटि्ोन (orientation) असल्ािथे सतूिि ्ोिथे. 

 ‘सव्थ प््ारिथे संसरातम् व्व्ार आति उतपादनथे (प्रॉडर्ट) 
्ांिी तनतम्थिी, उप्ोग आति सांस क्ृ ति् म्त्व ्ांिा अभ्ास ्रिारा 
आंिरशाखी् प््लप’ अशी सांस क्ृ ति् अभ्ासािी व्ाप् व्ाख्ा 
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अब्ामस-्फ्थ म ्रिाि (अब्ामस-्फ्थ म २०१५ : ७५). ्ांि सात्त्, 
तित्प्ट आदी ्लांिा त्ांच्ा सामातज् पररप्थेक््ाच्ा संदभा्थि अभ्ास 
अपथेतक्ि आ्थे. ए्ी्डथे सांस क्ृ ति् अभ्ास ए् अ्ादतम् क्थेत् म्िनू 
प्सरातपि ्ोि असिाना दसुरी्डथे ए्ूिि समाजशास्ती् अभ्ासािथे 
सांस क्ृ ति्रि ्ोि ्ोिथे. म्िजथेि राज्ारि, अर्थ्ारि आति सामातज् 
संसरा ्ांिा सांस क्ृ ति् तिन्व्वसरथेच्ा संदभा्थि अभ्ास ्रिथे म्त्वािथे 
ठरि ्ोिथे. नथेम्ा ्ाि ्ाळ उत्रआरतुन्िावादी आति उत्रसंरिनावादी 
तसद्धांिांच्ा प्सारािा ्ाळ ्ोिा. ्ोित्ा्ी घ्ट्ािथे ए्ि ए् 
‘शास्ती्’ दृतटि्ोनािनू तवश्थेषि ्रिाऱ्ा ए्सत्ववादी (essentialist) 
आरतुन् तसद्धांिांना - म्ा्रनांना (metanarratives) तवरोर ्रून 
त्ा घ्ट्ांिी अनथे्ार्थिा आति अर्थब्ुलिा ्ांवर उत्रआरतुन्िावाद 
आति उत्रसंरिनावाद ्ांिा भर ्ोिा. भातष् तिन्ांमरील भथेदांपासनू सरुू 
्ोिारा उत्रसंरिनावादी तविार सांस क्ृ ति् भथेदांप य्ंि (difference) गथेला. 
पररिामसवरूप सांस क्ृ ति् अध््नाि वंश, वग्थ, राषट्र, तलंग इत्ादींच्ा 
आरारथे थ्े ल्ा जािाऱ्ा भथेदांवर भर तदला गथेला आति ए् वथेगळथेि 
अतसमिांवर आराररि राज्ारि (identity politics) अतसितवाि आलथे. 

आज सांस क्ृ ति् अभ्ासािा पसारा प्िंड वाढला असनू ए्ूिि 
मानव्तवद्ाशाखांमध थ्े त्ाला म्त्वािथे सरान प्ाप्त झालथे आ्थे. त्ाबरोबरि 
पत््ाररिा आति प्सारमाध्मांच्ा अभ्ासाि्ी सांस क्ृ ति् अभ्ासािा 
दृतटि्ोन आवश्् ठरला आ्थे.

सांस क्ृ ति् अभ्ास म्िजथे ्ा् ्थे समजनू घथेण्ापवूवी िथे काय नाही ्थे 
लक्ाि घथेिथे आवश्् आ्थे. १९६०च्ा दश्ाि सरुू झालथेल्ा ् ा वैिारर्-
समीक्ातम् प््लपािा जगािील वथेगवथेगळ्ा ‘संस क्ृ िीं’च्ा अभ्ासाशी 
्ा्ीए् संबंर ना्ी. सांस क्ृ ति् अभ्ास म्िजथे तवतशटि संस क्ृ िीिील 
वथेषभषूा, खाद्संस क्ृ िी, सिवार ्ांिा अभ्ास नव्थे. ्ा अभ्ास समाजशास्त 
आति मानववंशशास्ताि नथे्मीि थ्े ला गथेलथेला आ्थे. संस क्ृ िींिी िलुना 
्रून त्ांिी श्थेष्ाश्थेष्िा ठरविथे ्थे िर दरुानव्ानथे्ी सांस क्ृ ति् अभ्ासािथे 
्ाम ना्ी. ्ा ज्ानशाखथेिा अर्थ समजनू घथेण्ासाठी आपल्ाला खरथेिर 
तििा उगम ्सा झाला ्थे पा्ावथे लागथेल. तिच्ा ऐति्ातस् मळुां्डथे दलु्थक् 

थ्े ल्ास pop psychologyच्ा रिवीवर pop cultural studies च्ा 
तदशथेनथे सांस क्ृ ति् अभ्ासािा प्वास ्ोऊ श्िो.
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पनिली पा्री - बनमिंगिॅम
 सांस क्ृ ति् अभ्ासािी सरुुवाि डाव्ा तविारसरिीच्ा िसथेि तनमन-

मध्मवग्थ, ्ामगारवग्थ आति तबगर-गौरविवी् समाजाि मळुथे असलथेल्ा 
प्ाध्ाप्-तविारवंिांनी थ्े ली. इगंलंडच्ा औद्ोतग् इति्ासाि म्त्वािथे 
सरान असलथेल्ा बतमयंग्मॅ श्राि १९६४ साली झालथेली ‘सें्टर फरॉर 
्ं्टथेमपररी ्लिरल स्टडीज’िी सरापना ्थे सांस क्ृ ति् अभ्ासािील पत्लथे 
पाऊल मानलथे जािथे (सांस क्ृ ति् अभ्ासाच्ा क्थेत्ािील आजिथे म्त्वािथे 
िथे्रथे ्ाि अभ्ास े्ं दािथे तवद्ारवी ्ोिथे. २००० साली ्थे े्ं द अिान् बंद 

थ्े लथे गथेल्ानथे बराि वाद झाला.). ्ाि बतमयंग्मॅ तवद्ापीठािील ररिड्थ ् ोगा्ट्थ 
आति स््ट्अु्ट्थ ्रॉल ्ांिा प्त्क् स्भाग ्ोिा िर े्ं तब्ज तवद्ापीठािील 
रथेमंड तवल्मसनथे आपल्ा मांडिीिनू ्ा प््लपािी वैिारर् वा्ट मो्ळी 
्रण्ािथे ्ाम आरीि थ्े लथेलथे ्ोिथे. ्ा मंडळींवर मारस्थवादी तविारांिा 
प्भाव ्ोिा, पि ्म्थठ मारस्थवाद्ांनी थ्े लथेली समाजािल्ा ऐति्ातस् 
तसरत्ंिराच्ा प्तक थ्ेिी अतिसलुभ मांडिी त्ांना मान् नव्िी. प्त थ्े् 
गोटिीिा आतर्थ् पा्ाशी सरळसरळ संबंर जोडू पा्िाऱ्ा ्ा तविारांशी 
(ज्ांना dialectical/historical materialism म््टलथे गथेलथे) अस्मिी 
दश्थतवण्ासाठी ्ोगा्ट्थ-्रॉल आदींनी सांस क्ृ ति् इमल्ािील गुंिागुंिी्डथे 
लक् वथेरलथे. ्ा तवतशटि (तित्तस्) मारस्थवादी अरा्थनथे त्ांच्ा अभ्ासाला 
‘सांस क्ृ ति्’ अभ्ास म््टलथे गथेलथे.

ररिड्थ ्ोगा्ट्थनथे The Uses of Literacy ्ा पसुि्ाि अससल 
लो्तप्् सात्त् आति त्ावर झालथेलथे बाजारव्वसराप्िीि लो्तप्् 
सात्त्ािथे आकमि अशी मांडिी थ्े ली. ्ािील दसुऱ्ा प््ारिथे सात्त् 
्ारखानदारी - मास प्रॉडरशन - पद्धिीनथे तनमा्थि झालथेलथे असिथे. ्ोगा्ट्थनथे 
दनंैतदन जीवन, श्रांिा बदलिा िथे्रा ्ांसारख्ा तवष्ांवर समाजवादा्डथे 
झु् लथेल्ा परंि ु पारंपरर् मानव्वादाशी (liberal humanism) नाळ 
्ा्म राखिाऱ्ा दृतटि्ोनािनू लथेखन थ्े लथे. सात्त् आति संस क्ृ िीतवष्् 
तसद्धांिनाच्ा क्थेत्ाि ्ोि असलथेलथे कांति्ारी बदल आति खदु्द सांस क्ृ ति् 
अभ्ासािथे ्ोि असलथेलथे राजत््ी्रि सवी्ारिाना त्ािा पतवत्ा 
सावर अभ्ास्ािा ्ोिा. पढुथे त्ानथे तब््टनमरील आ््ट्थस ्ौतनसलपासनू 
्नुथेस्ोप य्ंि ्ाम थ्े लथे. ्ोगा्ट्थप्मािथेि रथेमंड तवल्मसनथे्ी मानव्वादाशी 
पिू्थपिथे नािथे न िोडिा सांस क्ृ ति् वि्थसवासाठीच्ा संघषा्थि (struggle 
for hegemony) अपारंपरर् तविार ्सथे नजरथेआड थ्े लथे जािाि अरवा 
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सामावनू घथेिलथे जािाि ्ाबद्दलच्ा मांडिीपासनू सरुुवाि थ्े ली. इ. 
पी. ररॉमसननथे म््टल्ाप्मािथे तवल्मसनथे लक्ाि आिनू तदलथे ्ी ‘सांस क्ृ ति् 
प्तक्ा समजनू घथेिाना सात्त् समीक््ािी ्ौशल थ्े अत्ावश्् आ्थेि. 
(ज्ा्डथे पारंपरर् समाजशास्तांनी दलु्थक् थ्े लथेलथे ्ोिथे)’. मात् त्ाि वथेळी 
संस क्ृ िी्डथे ‘ए् जीवनपद्धिी (way of life)’ ्ा मानववंशशास्ता्डथे 
झु् िाऱ्ा दृतटि्ोनािनू पा्िथे गोंरळ तनमा्थि ्रील असथे्ी ररॉमसन 
म्ििो (ररॉमसन १९६१ : ३२). तमलनर आति ब्ोतव्ट ्ांच्ा म्िण्ानसुार 
सांस क्ृ ति् भथेदांिा अर्थ समजनू घथेिाना समाजशास्ती् अभ्ास आति 
सात्त्समीक्ा ् ांिथे ए्त् ् थेिथे आवश्् आ्थे, ् ारि ् ा भथेदांिील ‘मानवी’ 
साम् पात्ल्ानंिरि सव्थसमावथेश् संस क्ृ िीिी मांडिी ्रिा थ्ेईल (तमलनर 
आति ब्ोतव्ट २००३ : २२२). 

बतमयंग्मॅ थ्ेरील े्ं दाि स््ट्अु्ट्थ ्रॉलच्ा माग्थदश्थनाखाली लो्तप्् 
सात्त्, िरुिांमध थ्े लो्तप्् असलथेलथे (जमै्न रथेगथे अरवा अमथेरर्न 
ररॉ् अँनड रोल) संगीि ्ांबरोबरि तित्प्टांवर आराररि संशोरन प््लप 
्ािी घथेिलथे गथेलथे. पारंपरर् मारस्थवाद्ांनी अशी मांडिी थ्े लथेली ्ोिी ्ी, 
बाजारी्रिामळुथे आजच्ा ् ाळािील लो्तप्् संस क्ृ िी सामान् जनांसाठी 
अफूिी गोळी ठरिथे आ्थे. बतमयंग्मॅ थ्ेरील संशोरनािनू असथे मांडलथे गथेलथे ्ी, 
लो्तप्् संस क्ृ िीिा ग्रा्् ्ा ्ला क्ृ िींमरनू प्््ट झालथेली मलू थ्े त्ंवा 
दृतटि्ोन तनतषक्पिथे ग्र्ि ्रि ना्ी िर आपल्ा वगवी् पररप्थेक््ािनू 
त्ांिा असा अर्थ लाविो ज्ा्ोगथे वि्थसव गाजविाऱ्ा मलू्व्वसरथेला छथेद 
तदला जाईल. ् ालाि पढुथे सांस क्ृ ति् प्ति्ार (cultural resistance) असथे 
म््टलथे गथेलथे. स््ट्अु्ट्थ ्रॉल म्ििो, “लो्तप्् संस क्ृ िी ्थे प्सरातपिांच्ा 
संस क्ृ िीशी ्टर्र घथेण्ािथे म्त्वािथे सारन असिथे. ्ा रिभमूीवर स्मिी 
तवरुद्ध प्ति्ार असा संघष्थ ् ोिो आति इरथेि सांस क्ृ ति् वि्थसव तनमा्थि ् ोिथे, 
पर थ्े  ्ोिथे. समाजवादासारख्ा (सव्थसमावथेश्) व्वसरथेच्ा जडिघडिीिी 
सरुुवाि इरथेि ्ोऊ श्िथे आति म्िनू लो्तप्् संस क्ृ िी म्त्वािी 
ठरिथे. अन्रा तिला म्त्व दथेण्ािथे ्ा्ीि ्ारि ना्ी.” (्रॉल १९८१ :  
२३९). 

्ािा अर्थ असा, ्ी पारंपरर् ्लासमीक्थेि ्ला क्ृ िी म्त्वािी 
असिथे िर लो्तप्् संस क्ृ िीच्ा अभ्ासाि त्ा ्ला क्ृ िीशी जोडून घथेिारथे 
लो् म्त्वािथे असिाि. ्थे लो् त्ा ्ला क्ृ िींशी ्सथे जोडून घथेिाि, 
त्ांच्ा संदभा्थि ्ा क्ृ िींिा सामातज्-राज्ी् अनव्ार्थ ्ा् असिो ्थे 
समजनू घथेण्ासाठी लो्तप्् ् लथेिा अभ्ास ् रा्िा असिो. ् ा अभ्ासाि 
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लो्तप्् ्ला क्ृ िींिी संरिना सामातज् संदभा्थि समजनू घथेिथे आति त्ा 
्ला क्ृ िींिा तवतशटि वाि्वगा्थसाठीिा राज्ी्-सामातज् अनव्ार्थ 
शोरिथे आवश्् ठरिथे. थ्े वळ त्ांिी रंजनप्रानिा त्ंवा बाळबोर आति 
पनुरावकृत् ्ोिारा सािा ्ांवर लक् े्ं तदि ्रिथे अपरुथे ठरिथे. 

मारस्सवादाची नचनकतसा - सांसककृ नर्क अभ्ासाचे दोि पैलू
सांस क्ृ ति् अभ्ासािील नव्ा तविारवंिांना मारस्थिी मांडिी 

अंतिमिः मान् असली िरी तविारप्िाली (ideology) आतर्थ् 
त्िसंबंरािथे सरळसरळ प्तितबंब असिथे ्थे गक्ृ ीि् त्ांना मान् नव्िथे. 
ग्रामिीनथे मांडलथेल्ा सांस क्ृ ति् वि्थसवाच्ा सं्लपनथेिा त्ांनी पढुथे तवसिार 

थ्े ला. सांस क्ृ ति् तिन्व्वसरा (संस क्ृ िीिी प्िी्ातमिा) ए्ा सिरावर 
मलूभिू मानवी संवथेदना आति आ्ांक्ांिथे प्््टी्रि असिथे. मात् सत्ारारी 
वग्थ ए्ा तवतशटि प्््टी्रिाला साव्थतत्् (universal) म्िनू पढुथे 
आििो आति प्ा्थ्ानथे प्ितलि सत्ासंबंरांिथे प्िी्ांमरनू समर्थन ्रिो 
असथे तवल्मस cultural materialism सारख्ा संज्थेद्ारथे सतूिि ्रिो. 
(सत्ारारी वगा्थला आपलथे पढुारीपि संसरातम् ्ा्ा्थिनू्ी तसद्ध ्रावथे 
लागिथे.) त्ांनी उिलनू ररलथेली मलू थ्े आति तन्ष अप्त्क्पिथे त्ांच्ा 
सत्ासरानी असण्ािथे समर्थन ्रीि असिाि. अरा्थि सत्ारारी वगा्थला 
तवरोरी मलू्ांिी्ी दखल घ्ावी लागिथे - ्री ्ा मलू्ांना अनलुलथेखानथे 
मारलथे जािथे, ्री त्ांना ना्ारि रा्ून तनषप्भ थ्े लथे जािथे, िर ्री त्ांना 
म्ा्थतदि प्मािाि सामावनू घथेि ्ी मलू थ्े आपलीि आ्थेि असा पतवत्ा 
घथेिला जािो. सांस क्ृ ति् वि्थसवािी ्ी सं्लपना ‘तविारप्िालीद्ारथे थ्े ल्ा 
जािाऱ्ा तन्ंत्िाच्ा’ (manipulation) सं्लपनथेपथेक्ा लविी् आ्थे. 
प्त्क् राज्ी् तवरोर ्रिथे नथे्मीि शर् ्ोिथे असथे ना्ी, मात् सांस क्ृ ति् 
तिन्व्वसरथेला तवरोरी मलू्ांशी वा्टाघा्टी ्रा्ला लावनू सव्थि वग्थ 
आपापला सांस क्ृ ति् संघष्थ सिि सरुू ठथेविाि. ्ला आति सात्त्ाि ्ा 
संघष्थ सपटिपिथे पा्िा थ्ेिो. 

सांस क्ृ ति् अभ्ासाि दोन बाबी अंिभू्थि असिाि - 
(१)  ्ला क्ृ िी ज्ांिा भाग असिथे िथे संसरातम् व्व्ार आति
(२)  ्ला क्ृ िीिी रिना, अर्थतनि्थ्न आति तवतशटि श्ोिकृवगा्थसाठीिा/

वाि्वगा्थसाठीिा राज्ी् अनव्ार्थ.
संसरातम् व्व्ारांि सर्ारिथे संस क्ृ िी तवभाग, शाळा, तवद्ापीठथे , 

प््ाशनसंसरा, प्सारमाध्मथे, वसिसुंग्र्ाल थ्े, परुस्ार इत्ादींिा 
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समावथेश ्ोिो. अली्डच्ा ्ाळाि ए्ी्डथे प्सारमाध्मांिी भतूम्ा 
तवसिारि गथेल्ािथे तदसिथे िर दसुरी्डथे सव्थ पािळ्ांवर बाजारव्वसरथेिा 
पगडा बसल्ािथे तदसिथे. फथे सबु् , व्रॉ््टसअपसारख्ा समाजमाध्मांनी 
िर ्ा संसरातम् गुंिा आिखीि वाढवलथेला आ्थे. ्लिरल 
म्टीरर्तलझम ्ा सं्लपनथेिी संसराम् बाज ूध्ानाि घथेऊन वथेस्टतमनस्टर 
तवद्ापीठािील तन्ोलस गान्थ्मॅसारख्ा अभ्ास्ांनी १९७९ साली 
प्सारमाध्मांच्ा अभ्ासािी (मीतड्ा स्टडीज) सरुुवाि थ्े ली. Media, 
Culture and Society ्ा तन्ि्ातल्ाच्ा माध्मािनू गान्थ्मॅ 
आति त्ाच्ा स््ाऱ्ांनी प्सारमाध्मांच्ा ्ा्ा्थवर लक् े्ं तदि 

थ्े ल्ािथे तदसिथे. ्ासंदभा्थि त्ािी Emancipation, the Media and 
Modernity (2000) आति Political Economy of the Information 
Society (2004) ्ी पसुि थ्े  उललथेखनी् आ्थेि. मीतड्ा स्टडीज ए् 
सविंत् क्थेत् असलथे िरी त्ािील अनथे् अभ्ास् सांस क्ृ ति् अभ्ासाच्ा 
दृतटि्ोनािनू प्सारमाध्मांिी तित्तसा ्रिाना तदसिाि.

 सांस क्ृ ति् अभ्ासांिग्थि ्ला क्ृ िीिी रिना, अर्थतनि्थ्न आति 
राज्ी् अनव्ारा्थिा अभ्ास ्रिाना ्ोित्ा ्ला क्ृ िी अभ्ासासाठी 
घ्ा्च्ा आति ्ा अभ्ास ्रिाना ्शावर लक् े्ं तदि ्रा्िथे 
्ांि मलूभिू बदल अपथेतक्ि आ्थेि. पत्ली बाब म्िजथे प्ितलि श्थेष् 
्ला क्ृ िींच्ा ्ादीि (canon) मोठा बदल ्रिथे आवश्् असल्ािा 
आग्र् ्ांि आ्थे. ्ा्ी अभ्ास्ांनी िर ्ा ्ादीमागिी मलू्सं्लपनाि 
सत्थेिी तनदश्थ् म्िनू बाद ठरवल्ािथे तदसिथे. सांस क्ृ ति् तिन्व्वसरथेिील 
संघष्थ समजनू घथेण्ासाठी ्ोििी्ी ्ला क्ृ िी परुथेशी आ्थे असथे िथे मानिाि. 
दसुरी म्त्वािी गोटि म्िजथे ्ला क्ृ िीिा अभ्ास ्रिाना सौंद ््थतविाराला 
म्त्व न दथेिा ्ला क्ृ िीच्ा रिनथेि ( थ्े वळ आश् नव्थे) प्््ट ्ोिाऱ्ा 
सामातज् संदभायंना, तन्षांना म्त्व तदलथे जािथे. तिसरी बाब अशी ्ी 

थ्े वळ सात्त्ि नव्थे िर सव्थ प््ारच्ा ्ला क्ृ िी सांस क्ृ ति् अभ्ासािा 
तवष् ्ोऊ श्िाि. सात्त् क्ृ िीच्ा अर्थतनि्थ्नाि त्ंवा तिच्ा रिनथेिा 
अभ्ास ्रिाना उप्कु्त ठरलथेली ित्वथे आति पद्धिी सव्थि प््ारच्ा 
्ला क्ृ िी समजनू घथेण्ासाठी वापरली जािाि. पारंपरर् अरा्थनथे ् ला क्ृ िीि 
नव्थे िर तमर थ्े , वथेषभषूथेिील फॅशनस, जात्रािी त्ंवा मरॉलिी रिना ्ांिा 
अभ्ासदथेखील ्ा प््ारथे थ्े ला जाऊ श्िो. 
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 रेमंड नवल्मस - सांसककृ नर्क भौनर्कर्ावाद (cultural materialism)
सामातज् पररप्थेक््ाि ्ला क्ृ िीच्ा रिनथेिा अभ्ास ्रण्ािी 

ए् पद्धिी रथेमंड तवल्मसनथे तव्तसि थ्े ल्ािथे तदसिथे. मारस्थवादी असली 
िरी ्ी पद्धि प्त थ्े् गोटिीिा आतर्थ् पा्ाशी रथे्ट संबंर जोडीि ना्ी. 
तवल्मसच्ा मार्क स्िझम अँड रिटरेचर ्ा पसुि्ाि मांडलथेल्ा ्ा 
पद्धिीच्ा े्ं दसरानी आ्थे सात्त्तनतम्थिीिथे (त्ंब्ुना सात्त्ानभुवाच्ा 
तनतम्थिीिथे) ए् मरॉडथेल. सात्त् तनमा्थि ्ोिथे, अर्थपिू्थ ्ोिथे िथे त्ासंबंरी 
प्ितलि असलथेल्ा सं थ्े िांमळुथे. संरिनावाद्ांनी ्ा्डथे आरीि लक् वथेरलथे 
्ोिथे, परंि ु ्ा व्वसरथेला (सोस्रुच्ा भाषाभ्ासाच्ा मरॉडथेलनसुार) लांग 
आति परोल असिारी सं थ्े िप्िाली (्ोड) मानल्ामळुथे त्ामागच्ा 
सामातज् प्तक्ा समजनू घथेण्ािा फारसा प््तन झाला ना्ी. तवल्मसनथे 
्ा प्तक्ा े्ं दसरानी ठथेवल्ा. त्ाच्ा मांडिीनसुार सात्त् क्ृ िीच्ा 
अतसितवास ्ारि ठरिाऱ्ा सं थ्े िांिथे ्ा्ी सव्थसारारि प््ार असिाि. 
्थे सं थ्े ि वापरिाना लथेख्ा्डून ्री जािीवपवू्थ् िर ्री न्ळि ्ा्ी 
प्ा्थ् तनवडलथे जािाि. सांस क्ृ ति् वि्थसवाद्ारथे साव्थतत्् म्िनू पढुथे आिलथे 
गथेलथेलथे तन्ष आति मलू्ांसंदभा्थि लथेख्ानथे घथेिलथेला पतवत्ा (stance) ्ा 
तनवडीमागथे असिो. ्ा पतवत्ा त्ाच्ा सामातज् उिरंडीिील सरानावर, 
तवशथेषिः वगा्थवर अवलंबनू असिो. (्ोगा्ट्थ आति तवल्मस ्ांिा वगा्थवर 
आति ्ा्ी अंशी प्ादथेतश्िथेवर भर ्ोिा. ्रॉल आति त्ाच्ा तशष्ांनी 
्ाि वंश, तलंग, व्ोग्ट, राषट्री्तव ्ांसारखथे अनथे् घ्ट् समातवटि थ्े लथे.)

्ला क्ृ िीच्ा तनतम्थिीि ्ोित्ा सं थ्े िांिा ्शा प््ारथे वापर 
्ोिो ्थे समजनू घथेिाना ्लिरल म्टीरर्तलस्ट समीक्् ्ला क्ृ िीच्ा 
तनतम्थिी्ाळािील सांस क्ृ ति् तिन्व्वसरथेि सरुू असलथेला (प्सरातपि आति 
तवरोरी मलू थ्े/तन्षांमरला) वि्थसवासाठीिा लढा उ्लनू दाखविो. ए्ा 
पािळीवर सात्त् क्ृ िीच्ा रूपाबद्दलच्ा वा्टि असलथेल्ा तनवडी दसुऱ्ा 
पािळीवर ् ा संघषा्थिा भाग असिाि. आपल्ा Country and the City ्ा 
पसुि्ाि तवल्मस इगं्रजी सात्त्ािील पॅस्टोरल (तनसग्थसातननध्ािील 
मकु्त जीवनाबद्दलिथे) ्ाव्, रोमँत्ट् (्लपनारम्) ्ाव्, तड्नससारख्ा 
लथेख्ांच्ा वासिववादी ्ादबंऱ्ा इत्ादींिथे ्ा प््ारथे तवश्थेषि ्रिो. ्ाि 
्ला क्ृ िीिा सात्त्प््ार (genre) म्त्वािी भतूम्ा पार पाडि असिो. 
्ारि सात्त्प््ारािी तनतम्थिीि सं थ्े ि-ग्टांच्ा माध्मािनू ्ोि असिथे. 
्थे सात्त्प््ारतवष्् सं थ्े ि लथेख् आति वाि्ांमरील दवुा असिाि. 
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उदा. ्थेर्रा वाििाना वाि् तवतशटि सं थ्े िावली गक्ृ ीि ररून िालिो 
आति लथेख् ्ी सं थ्े िावली पाळून अरवा तवतशटि प््ारथे तिला छथेद दथेऊन 
आपला पररिाम सारि असिो. ्ा सव्थ प्तक थ्ेमागथे असलथेलथे सामातज् 
संदभ्थ शथेव्टी तिन्व्वसरथेिील (प्सरातपि आति तवरोरी घ्ट्ांमरल्ा) 
सांस क्ृ ति् वि्थसवासाठीच्ा लढ््ाशी जोडलथेलथे असिाि.

सात्त्तनतम्थिीिथे सं थ्े ि वापरून घ्टनांिा आ क्ृ तिबंर आति 
पात्ांिी घडि अशा प््ारथे थ्े ली जािथे जथेिथे्रून वाि्ाला िथे तवश्वसनी्, 
्ळण्ाजोगथे वा्टावथेि. तवल्मसनथे मानलथेलथे सं थ्े िसंिांिथे प््ार पढुील 
बाबिीि ्ला क्ृ िीला आ्ार दथेि असिाि : ्रनािा पतवत्ा (narrative 
stance), तनवड आति पररघाबा्थेर ठथेवण्ािथे सं थ्े ि (selection and 
exclusion), वि्थनािी अपिू्थिा-पररपिू्थिा ठरतविारथे सं थ्े ि (wholeness 
of an account), संबंतरि परुाव्ािथे तन्ष (criteria of relevant 
evidence), ्ारिथे आति पररिाम ्ाबद्दलिी गक्ृ ीि थ्े  (assumptions of 
causation and consequence), सरलवि्थनािथे सं थ्े ि (मािसांिथे सरळांशी 
असिाऱ्ा नात्ाबद्दलिथे सं थ्े ि (presentation of place)), क्ृ िींिथे वि्थन 
्रण्ाबद्दलिथे सं थ्े ि (description of action ) आति ्ालानकुमाशी 
संबंतरि सं थ्े ि (temporal sequence) (तवल्मस १९७७ :  १७६-१७७).

्ा सं थ्े िांच्ा माध्मािनू म्त्वािथे ्ोि आति तबनिथे्ऱ्ािथे ्ोि 
्थे ठरिथे. थ्े वळ म्त्वाच्ा पात्ांि ‘मानवी’ वैतशटि थ्े पररपिू्थिथे्डथे जािाना 
दाखवली जािाि. ए्ा पािळीवर ्थे सं थ्े ि त्ा त्ा सात्त् क्ृ िीि ्ा् 
सांगण्ासारखथे ना्ी ( the ‘not said’ of the text) ठरतवि असिाि 
आति प्ा्थ्ानथे ज्ाला फ्थे डरर् जथेमसन ‘राज्ी् नथेिीव’ (political 
unconscious) म्ििो त्ा्डथे तनदचेश ्रिाि. सात्त् क्ृ िी अतसितवाि 
आििारथे ्थे सं थ्े ि उ्लनू दाखतविारी सांस क्ृ ति् भौति्िावादी समीक्ा 
तवतशटि वगा्थिी आति संसरांिी गक्ृ ीि थ्े  उघड ्रिथे (ित्ैव,  पकृ. १७३).

पारंपरर् मानव्वादाशी पिू्थपिथे िोडून न घथेिा त्ाला समाजवादी 
तदशा आति सव्थसमावथेश्िा दथेण्ािा तवल्मसिा प््तन ्ोिा. ग्रामिी 
आति आलरसुर ्ांिी मांडिी म्ा्थतदि सवरूपाि आति रोडी बदलनू 
सवी्ारा्ला त्ािा तवरोर नव्िा. मात् उत्रआरतुन्िा, उत्रसंरिनावाद, 
तवरिना, ला्ांप्िीि नवा मनोतवश्थेषिवाद, नवा स्तीवाद इत्ादींबद्दल 
िो साशं् आति सावर ्ोिा. ्ा नवीन तविारांिा मकु्त सवी्ार थ्े ला 
िो स्ट्अु्ट्थ ्रॉल आति बतमयंग्मॅ े्ं दाच्ा मशुीि ि्ार झालथेल्ा अनथे् 
अमथेरर्न आति ऑसट्रथेतल्न अभ्ास्ांनी. 
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 सांस क्ृ ति् भौति्िावादािा संबंर बऱ्ािदा रथेमंड तवल्मसच्ा 
सखोल आति सावर मांडिीपथेक्ा अॅलन तसनतफलड आति जोनारन 
डरॉलीमोर ्ांनी थ्े लथेल्ा (रोड््ा वथेगळ्ा) मांडिीशी जोडला जािो. 
त्ांच्ा Political Shakespeare: New Essays in Cultural 
Materialism ्ा पसुि्ाि शथेरसतपअरच्ा ्ला क्ृ िींिथे तनरं्ुश 
राजथेशा्ी आति त्ातवरोरािील सामान्ांिथे आवाज ्ासंदभा्थि राज्ी् 
तवश्थेषि थ्े लथेलथे आ्थे. तसनतफलड आति डरॉलीमोर ्ांच्ा ए्ूि लथेखनाि 
तवल्मसच्ा वग्थतवष्् मांडिीबरोबरि (बऱ्ािदा त्ा मांडिीमागिथे 
आतर्थ् संदभ्थ बाजलूा सारून) वंश आति तलंग ्ा ्ो्टी ठथेवलथेल्ा आ्थेि. 
्ा दृतटि्ोन तवल्मसिा सांस क्ृ ति् भौति्िावाद आति अमथेरर्न नव-
इति्ासवाद ्ांि वापरल्ा जािाऱ्ा तवश्थेषिपद्धिींिथे तमश्ि असल्ािथे 
तदसिथे. नव-इति्ासवादी प्मथे्ांिा, तवशथेषिः फू्ोच्ा तविारांिा अमथेरर्न 
सांस क्ृ ति् अभ्ासावर खपूि प्भाव पडलथेला आ्थे. इरथे नव-इति्ासवादािी 
िपशीलवार ििा्थ ्रिथे असरानी ठरथेल. मात् एवढी नोंद घथेिथे आवश्् 
आ्थे, ्ी उत्रसंरिनावादी तविारांिा सवी्ार थ्े ल्ामळुथे नव-इति्ासवाद 
व्क्तीिी आति व्तक्तगि अनभुवािी (lived experience) सं्लपनाि 
प्श्नांत्ि ्रिो आति भोविालच्ा संभातषिांना म्त्व दथेिो. ्ाउल्ट 
तवल्मसिा सांस क्ृ ति् भौति्िावाद मािसथे आपल्ा तनि्थ्ािनू इति्ास 
घडतवि असिाि ्ाला म्त्व दथेिो. नव-इति्ासवादाि ्ला क्ृ िी तिच्ा 
तनतम्थिी्ालािील इिर सव्थ प््ारच्ा संभातषिांच्ा संदभा्थि अभ्ासली 
जािथे िर सांस क्ृ ति् भौति्िावादाि तििा ऐति्ातस् तविार आजच्ा 
संदभायंशी जोडलथेला असिो. सांस क्ृ ति् अभ्ासाि ब्ुिथे्दा सम्ालीन 
्लातम्-वैिारर् आतवष्ार े्ं दसरानी ठथेवलथेला असिो. 

 जगभरार्ील सांसककृ नर्क अभ्ास - अमेररका, ऑसटे्नल्ा, भारर् 
लरॉरथेनस ग्ररॉसबग्थ, जरॉन तफस् आति िान्ा मरॉडलथेस्ी ्ांसारख्ा 

अभ्ास्ांनी अमथेरर्न ्लिरल स्टडीजच्ा तव्ासाि मोठीि भतूम्ा 
बजावलथेली आ्थे. तिरल्ा सांस क्ृ ति् अभ्ासाला आ्ार दथेण्ाि 
अ्ादतम् न् ूलथेफ्ट, उदारमिवाद आति स्ीवाद ्ांिी म्त्वािी भतूम्ा 
आ्थे. मात् तब््टनमरील सांस क्ृ ति् अभ्ासाला जसा ्ामगार िळवळीिा 
पा्ा ् ोिा िसा अमथेरर थ्े िील सांस क्ृ ति् अभ्ासाला नव्िा. मारस्थवादापथेक्ा 
उत्रसंरिनावादी सं्लपना त्ाि जासि प्भावी ठरलथेल्ा तदसिाि. अमथेरर्न 
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्लिरल स्टडीजमध थ्े लो्तप्् सात्त्, तसनथेमा, ्टीव्ी मातल्ा, ररॉ् आति 
रॅपसारखथे संगीिप््ार इत्ादींिा अभ्ास ् रिाना ‘व्क्तीिी ओळख तनमा्थि 
्रण्ाि लो्तप्् संस क्ृ िी ्ा् भतूम्ा पार पाडिथे’ ्ावर लक् तदलथे आ्थे. 
स््ट्अु्ट्थ ् रॉलनथे तब््टनमध थ्े सरुू ् थे लथेला िरुिांच्ा उपसंस क्ृ िींिा (सब्लिर) 
अभ्ास तड् ्थेबडीजसारख्ांनी अमथेरर थ्े ि सरुू ठथेवला. तवशथेषिः ररॉ् 
म्तुझ्नंिर आलथेलथे नवथे संगीिप््ार, पं् संस क्ृ िी िसथेि एखाद्ा खथेळाच्ा 
िा्त्ांिथे तवतशटि आिार, तवरी आति भाषा ्ांिा अभ्ास ्ाि थ्े ला 
गथेला. ्ािनू िरुि वग्थ प्सरातपि सत्ाव्वसरथेिी मलू थ्े ना्ारून वथेगळी मलू थ्े 
जगण्ािा ्सा प््तन ्रिो ्ािी मांडिी थ्े ली आ्थे. मरॉडलथेस्ी ्ांनी 
्लपनारम् (रोमानस) ्ादबंऱ्ा आति ्टीव्ी मातल्ा ्ांसारख्ा सािथेबद्ध 
्ला क्ृ िींपासनू स्तीप्थेक्् तवतशटि अंिर राखनू सविंत् प्तिसाद दथेिाि असथे 
प्तिपादन थ्े लथे. ्ा वाि्-प्थेक्् तनतषक् (passive) वा्टला िरी त्ांच्ा 
अबोर मनाि तनमा्थि झालथेली पात्ांतवष्ीिी स्संवथेदना म्त्वािी असिथे. 

ऑसट्रथेतल्ािील सांस क्ृ ति् अभ्ासाि मथेगन मरॉरीस आति ्टोनी बथेनथे्ट 
्ांिी म्त्वािी भतूम्ा आ्थे. मरॉररस ्ांनी स्तीवादी अंगानथे सांस क्ृ ति् 
तनतम्थिी्डथे पात्लथे आति लो्तप्् संस क्ृ िी अतसमिांच्ा जडिघडिीशी 
्शी जोडलथेली असिथे ् थे मांडण्ािा प््तन ् थे ला. बथेनथे्टिी भतूम्ा आलरझुर, 
फु्ो िथे बोडवी् ूअशी तव्तसि ्ोि गथेली, ज्ािनू पढुथे ‘सांस क्ृ ति् रोरि 
अभ्ास’ (cultural policy studies) ्ा उपशाखथेिी तनतम्थिी झाल्ािथे 
तदसिथे.

इगंलंडमरील ्ल्ाि्ारी राज्ाच्ा रिवीवर नथे्रू्गुाि 
भारिाि्ी सर्ारतनतम्थि वथेगवथेगळ्ा सांस क्ृ ति् अ्ादमी अतसितवाि 
आल्ा. पढुथे ना्ट् आति तित्प्ट क्थेत्ाि म्त्वािी भतूम्ा 
बजाविाऱ्ा NSD आति FTII ्ासारख्ा संसरा्ी उभ्ा रात्ल्ा. मात् 
सांस क्ृ ति् अभ्ासाच्ा दृतटि्ोनािनू लो्तप्् संस क्ृ िीच्ा अभ्ासाला 
१९८०च्ा दश्ाि सरुुवाि झाली िी मखु् प्वा्ािील (ज्ाला 
नंिर ‘बरॉतलवडु’ असथे नाव तदलथे गथेलथे) तित्प्टांपासनू. ्ाि अप्त्क्पिथे 
परुोगामी अतभजनवादातवरुद्ध प्तितक्ा उम्टल्ािथे लक्ाि थ्ेिथे. भारिी् 
तित्प्टांिा अभ्ास ्रिाना रवी वासदुथेवन, िथेजतसवनी तनरंजना आति 
आतशष राजाध्क् ्ांनी भारिािील लो्तप्् संस क्ृ िीि म्त्वािथे ठरलथेलथे 
घ्ट् समोर आिलथे. ्ांि तित्प्ट आति राषट्रवाद (‘भारिी्’ ्ी ओळख), 
लो्परंपरांमरनू आलथेला शैलीदार अतभन्, रातम्थ् तवरींप्मािथे पनुरावकृत् 
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्ोिाऱ्ा घ्टना, परंपरा तवरुद्ध आरतुन्िा ्ा संघष्थ, भारिी् स्तीिी 
सं्लपना इत्ादींिा समावथेश ्ोिो. सरुुवािीला तित्प्टांिा अभ्ास ्ा 
सात्तत्् संत्िथेच्ा अभ्ासाप्मािथेि झाला, मात् अली्डच्ा ्ाळाि 
तित्प्ट माध्मािी वैतशट्ि थ्े आति िांतत्् बाज ूध्ानाि घथेऊन ्ा अभ्ास 
पढुथे गथेलथेला तदसिो. तित्प्टाइि थ्े ि म्त्वािथे दृ्-श्ाव् माध्म असलथेल्ा 
दरूतित्वािीच्ा अभ्ासाि मात् संत्िातनष् तवश्थेषिापथेक्ा वथेगवथेगळ्ा 
प्थेक््वगा्थवर ्ोिाऱ्ा पररिामां्डथे, त्ा पररिामांच्ा आतर्थ्-राज्ी् 
अनव्ारा्थ्डथे जासि लक् तदलथे गथेलथे असथे भास्र मखुोपाध्ा् लक्ाि आिनू 
दथेिाि (मखुोपाध्ा् २००६ : २८३). अली्डच्ा ्ाळाि प्मोद ना्र 
्ांच्ासारख्ा अभ्ास्ांनी आतर्थ् उदारी्रिानंिर तनमा्थि झालथेल्ा 
बाजार संस क्ृ िी (जात्रािी आति सव्थि प््ारच्ा क्वसिूंिथे पॅ थ्े तजंग) 
आति सा्बर संस क्ृ िी ्ांिथे तवश्थेषि थ्े लथे आ्थे.

भारिािील सात्त्क्थेत्ाि सांस क्ृ ति् अध््नाच्ा दृतटि्ोिािा 
प्वथेश उत्र वसा्िवादी तविारांबरोबर झाला. एडवड्थ सैद ् ांिी पवूचेबद्दलच्ा 
संभातषिािी (ओररएं्ॅटतलतस्ट तडस्ोस्थ) सं्लपना, ्ोमी भाभा ्ांिी इगं्रजी 
आति भारिी् भाषा-संस क्ृ िी ्ांच्ासंदभा्थिील ‘सं्र’ (hybridization) 
्ी सं्लपना आति ्ांतवरुद्ध एजाज अ्मद ्ांनी थ्े लथेली इति्ासतनष् 
(historicist) मारस्थवादी मांडिी ्ी ्ािील ्ा्ी म्त्वािी वळिथे ्ोिी. 
तब्त्टश साम्ाज्वादामळुथे भारिी् संस क्ृ िीला तमळालथेलथे तवतशटि वळि 
आति इगं्रजीच्ा प्भावाखाली सात्त्तनतम्थिीि आलथेलथे दभुंगलथेपि ्थे मदु्दथे 
उत्रवसा्िवादी तवश्थेषिाि अग्रसरानी रात्लथे. ए्ी्डथे इगं्रजी अतभजनवाद 
िर दसुरी्डथे आरतुन् भारिी् भाषांिील लो्तप्् सात्त् अशी मांडिी 
्रण्ािा्ी प््तन झाला. इगं्रजी अंमलािा साम्ाज्वादी प्भाव आति 
खंडप्ा् भारिािील भाषा-संस क्ृ िींिथे वैतवध् ्ांमळुथे ‘भारिी्तव’ म्िजथे 
्ा् ्ा प्श्न म्त्वािा ठरला. ्ाबद्दलिी (इगं्रजी अतभजनवाद झगुारू 
पा्िारी) नवी भतूम्ा ‘दथेशीवादा’सारख्ा तविाररारथेिनू ऐशंीच्ा दश्ाि 
पढुथे आली. गिथेश दथेवी, भालिंद नथेमाडथे ् ांच्ा मांडिीनंिर सात्त्तवश्थेषिाि 
पारंपरर् समीक्थेिील ्ो्टींपथेक्ा दथेशीवादािनू मांडलथे गथेलथेलथे सांस क्ृ ति् मदु्दथे 
जासि प्भावी ठरलथे. ्ाि ्ाळाि तनमा्थि झालथेल्ा ‘सबाल्टन्थ स्टडीज’च्ा 
प्वा्ािा भारिािील सांस क्ृ ति् अभ्ासावर खोलवर प्भाव पडला. 
ब्ुजनांना मखु् सांस क्ृ ति् प्वा्ाच्ा पररघावर ठथेवण्ामागील ्ारिथे िथे 
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लो्संस क्ृ िीिील बंडखोर प्वकृत्ी असा ्ा अभ्ासािा प्वास झाल्ािथे 
तदसिथे. ्ािा पररिाम म्िनू दतलि आति आतदवासी ्लापरंपरांिा 
गंभीरपिथे तविार थ्े ला गथेला. मात् ्ा परंपरांिा सांस क्ृ ति् अभ्ासाच्ा 
अंगानथे तवसिकृि अभ्ास झालथेला आ्थे असथे म्ििा थ्ेि ना्ी. ्ासंदभा्थि 
अससल लो्संस क्ृ िीवर बाजारी क्ृ ि लो्तप्् संस क्ृ िीच्ा झालथेल्ा 
पररिामांिा तविार आवश्् ठरिो.

भारिािील सांस क्ृ ति् अभ्ासािा स्तीवादी तविारांशी अतिश् 
जवळिा संबंर रात्लथेला आ्थे. राजथेश्वरी सुंदरराजन ्ांनी म््टल्ाप्मािथे 
स्तीवादी तवश्थेषिाि ‘संस क्ृ िी’ ्ी ् ो्टी सवायंि म्त्वािी ठरिथे, ् ारि स्तीच्ा 
समाजािील सरानािी मांडिी सांस क्ृ ति् तिन्ांच्ा माध्मािनूि ्ोि 
असिथे. प्ा्थ्ानथे िथेजतसवनी तनरंजना ्ांनी दाखवनू तदल्ाप्मािथे भारिािील 
सांस क्ृ ति् अभ्ासाच्ा जडिघडिीि स्तीवादािी भतूम्ा मलूभिू 
सवरूपािी ठरली, जथे इगंलंडमरील सांस क्ृ ति् अभ्ासाबाबि म्ििा थ्ेि 
ना्ी. (सुंदरराजन २००८ : ६९). भारिािील सांस क्ृ ति् अभ्ासाि राषट्रवाद 
आति स्तीप्तिमा ्ांच्ािील परसपरसंबंर िसथेि प्सारमाध्मांमरील स्तीिथे 
तित्ि ्ा दोन गोटिी म्त्वाच्ा ठरलथेल्ा आ्थेि. लो्तप्् तित्प्टांिा 
अभ्ास स्तीवादी दृतटि्ोिािनू ्रिाना ्ी गोटि पनुःपनु्ा अरोरथेतखि ्ोिथे.

तगरीश ्ाना्थड ्ांनी आपल्ा भाषिांमरनू सांस क्ृ ति् अभ्ासाच्ा 
दृतटि्ोिािनू भारिी् ्लाक्थेत्ाच्ा तव्ासािी मांडिी थ्े लथेली आढळिथे. 
आरतुन् भारिी् संस क्ृ िीबद्दल बोलिाना त्ांनी तब्त्टश्ाळाि जनमलथेल्ा 
व्ावसात्् ना््ट्सकृटिीमळुथे घडून आलथेल्ा बदलांिा मातम्थ् आढावा 
घथेिलथेला आ्थे (्ाना्थड २०१५). त्ांच्ा मांडिीनसुार व्ावसात्् ना्ट्ाि 
उचिविवी् लथेख् सतक् झालथे आति त्ापवूवीच्ा सािशथे वषायंि ना््ट््ला 
तवतवर लो्माध्मांिनू तजवंि ठथेविारथे तनमनजािी् मखु् प्वा्ापासनू दरू 
सारलथे गथेलथे. नव्ानथे उद्ाला थ्ेि असलथेल्ा मध्मवगा्थनथे ्ी ना््ट्परंपरा 
आपल्ा पद्धिीनथे पढुथे नथेली. संगीि, नकृत्, तित््ला ्ांच्ा बाबिीि्ी 
्मीअतर् प्मािाि असथेि घडलथे. तित््लथेच्ा बाबिीि तब्त्टशांनी 
भारिी्ांना तशतक्ि ्रण्ािा जािीवपवू्थ् प््तन थ्े ल्ानथे तित््लथेिील 
एत्द्दथेशी् परंपरा जवळजवळ लोप पावल्ािथे ्ाना्थड सांगिाि. दसुरी्डथे 
तब्त्टशांनी संगीि ्लथेि फारशी ढवळाढवळ न थ्े ल्ानथे संगीिािी शास्ती् 
परंपरा मध्मवगा्थनथे उभारलथेल्ा संसरांच्ा माध्मािनू पढुथे गथेली. तवसाव्ा 
शि्ाि तित्प्ट लो्तप्् ् ोण्ाि संगीि आति नकृत् ् ांिी भतूम्ा तनिा्थ्् 
ठरल्ािथे ्ाना्थड मानिाि.
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 मराठी सात्त् आति म्ाराषट्रािील सात्त्थेिर ्ला ्ांच्ा 
अभ्ासाि वर सांतगिलथेल्ा पाचिात्् अरा्थनथे सांस क्ृ ति् अभ्ासािा 
दृतटि्ोन तिि्ासा रुजल्ािथे तदसि ना्ी. लो्परंपरांिा सांगोपांग व्ासंग 
असलथेलथे अभ्ास् िसथेि तवदो्ी सात्त्ािा सामातज् वासिवाच्ा 
संदभा्थि अभ्ास ्रिारथे अभ्ास् ्ांिी मोठी परंपरा म्ाराषट्राि आ्थे ्थे 
खरथेि. मात् नववदोत्र ्ाळािील बाजारव्वसरा, श्री्रि, माध्मांिा 
वाढिा प्भाव आति तडतज्टल संस क्ृ िी ्ांसंदभा्थि वर सांतगिलथेल्ा अरा्थनथे 
सांस क्ृ ति् अभ्ास ्ोिथे आवश्् वा्टिथे.

सांसककृ नर्क अभ्ासाची सव्ससाधारण वैनशष्ट ्े 
जगाच्ा तवतवर भागांि वथेगवथेगळ्ा प््ारथे तव्तसि झालथेल्ा 

सांस क्ृ ति् अभ्ासाच्ा क्थेत्ाि ्ा्ी समान सतू्थे सापडिाि ज्ांिी मांडिी 
अमथेरर थ्े िील अभ्ास् तगलब्ट्थ ररॉडमन (२०१७) ्ांनी नथेम थ्े पिानथे थ्े लथेली 
आ्थे. त्ांच्ा मिथे, सांस क्ृ ति् अभ्ास पारंपरर् ज्ानशाखांपथेक्ा वथेगळा 
असा आंिरशाखी् वैिारर् प््लप आ्थे. त्ाला ्ोििा्ी तनतचिि 
अभ्ासतवष् ना्ी िसथेि सविःिी तवतशटि अभ्ासपद्धिी्ी ना्ी. त्ािथे 
पत्लथे म्त्वािथे वैतशट्ि् म्िजथे ्ा अभ्ास मलूिः राज्ी् सवरूपािा 
असनू त्ािा उगम डाव्ा पररवि्थनवादी तविारािनू झाला आ्थे. सत्ा आति 
समाजािी श्थेतिबद्धिा ्ांिा सांस क्ृ ति् जीवनाि ्ोिारा आतवष्ार त्ाि 
म्त्वािा मानला आ्थे. राज्ी् दृतटि्ोनाि रोडाब्ुि फर् शर् असला 
िरी ्ी मांडिी नथे्मीि पररघावर असलथेल्ा ब्ुजनांच्ा संदभा्थि थ्े लथेली 
असिथे. ्ोििथे्ी ज्ान ्री्ी ि्टसर त्ंवा वसितुनष् नसिथे असथे त्ाि 
गक्ृ ीिि ररलथेलथे असिथे. अभ्ासतवष्ािी तनवड आति मांडिी सामातज् 
न्ा्, समिा आति लो्शा्ी मलू्ांच्ा संदभा्थि ्रिथे ्थे िर सांस क्ृ ति् 
अभ्ासािथे व्वचछथेद् लक्ि म्ििा थ्ेईल.

सांस क्ृ ति् अभ्ासािथे दसुरथे वैतशट्ि् म्िजथे त्ाि सांस क्ृ ति् 
तनतम्थिीिा अभ्ास ्ा्ी ए्ा ‘संदभा्सर्’ (context) थ्े ला जािो. ्ा संदभ्थ 
ऐति्ातस् अस ूश्िो, ्ा्ी समू् तवशथेषांिा अस ूश्िो त्ंवा एखाद्ा 
ज्ानशाखथेिा अस ू श्िो. खरथे िर अभ्ासतवष्ासाठी ्ोग् असा संदभ्थ 
‘तनमा्थि’ (construct) थ्े ला जािो, ्ारि सव्थमान् ज्ानाला प्श्न तविारून 
त्ािी नव्ानथे मांडिी ्रिथे ्थे सांस क्ृ ति् अभ्ासािथे म्त्वािथे उतद्दटि असिथे. 
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त्ािथे तिसरथे वैतशट्ि् असथे ्ी ्ा अभ्ास मळुािि आंर्रशाखी् असिो. 
अभ्ास् पारंपरर् तवद्ाशाखथेिला असला िरी तवष्ािी मांडिी ्रिाना 
िो ्री्ी सविःला आपल्ा तवतशटि शाखथेच्ा म्ा्थदांमध थ्े (तवशथेषिः 
संशोरन पद्धिीि) बांरनू ठथेवि ना्ी. सांस क्ृ ति् अभ्ासािी ठाम रारिा 
आ्थे ्ी ज्ानशाखांिी तवभागिी ्ा्ी तवतशटि प्श्न राज्ी् अंगानथे 
उपतसरिि ्रू दथेि ना्ी अरवा त्ांिी म्त्वािी बाज ूलक्ाि घथेि ना्ी. 

ररॉडमननसुार सांस क्ृ ति् अभ्ासािथे िौरथे वैतशट्ि् असथे ् ी ् ा अभ्ास 
सामातज् व्व्ाराला आ्ार दथेिाऱ्ा तवतवर प््ारच्ा घ्ट्ांमरील 
परसपरसंबंरांच्ा मांडिीवर (articulations) लक् े्ं तदि ्रिो. ्ाि 
प्ा्थ्ानथे त्ा संबंरांिी नव्ानथे मांडिी ्रण्ािा्ी प््तन असिो. 
सांस क्ृ ति् तनतम्थिीिा अभ्ास ्रिाना पारंपरर् ज्ानािील ए्सत्वी्रि 
(essentialism) ्टाळून सामातज् वासिव घडतविाऱ्ा घ्ट्ांमरील 
अनथे्पदरी परसपरसंबंर उ्लनू दाखतवलथे जािाि. प्ितलि ज्ानव्वसरथेि 
गक्ृ ीि ररलथेलथे परसपरसंबंर ् सथे तनमा्थि झालथे त्ंवा ् थे लथे गथेलथे ् थे उलगडण्ािा 
प््तन्ी सांस क्ृ ति् अभ्ासाि थ्े ला जािो. अशा प््ारच्ा उत्म 
संशोरनप््लपांिी ररॉडमननथे तदलथेली ्ा्ी उदा्रिथे पढुीलप्मािथे:  
१. स््ट्अु्ट्थ ्रॉल आति त्ाच्ा स््ाऱ्ांनी रॅिरवादाच्ा उद््ाळािील 
राज्ी् पररतसरिीिा थ्े लथेला Policing the Crisis (1978) ्ा अभ्ास 
२. ्रॉनस्टनस पथेनली ्ांनी स्तीवादी मनोतवश्थेषिातम् िंत्ानथे थ्े लथेला ए्ा 
िा्त्ा वगा्थिा NASA / TREK (1997) ्ा अभ्ास ३. ्ातनस रॅडवथे 
्ांिा A Feeling for Books (1997) ्ा ऐति्ातस् पद्धिीनथे थ्े लथेला 
अभ्ास.

 गथेल्ा पननास वषायंि तित्प्ट, दरूतित्वािी आति इ्ंटरनथे्ट ्ांच्ा 
प्सारामळुथे दृ्-श्ाव् माध्मांिील सांस क्ृ ति् तनतम्थिी प्िंड प्मािाि 
वाढलथेली आ्थे. ्ा माध्मांिी लो्तप््िा पा्िा सांस क्ृ ति् अभ्ासाि 
त्ांिा समावथेश ्ोिथे कमप्ाप्ति ्ोिथे. तफलम स्टडीज, ्टथेतलतव्जन स्टडीज 
आति तडतज्टल तमतड्ा स्टडीज ्ांच्ा माध्मािनू सांस क्ृ ति् अभ्ासािी 
वा्टिाल तलतखि सात्त्ा्डून दृ्-श्ाव् माध्मां्डथे झालथेली आ्थे. आज 
्ोित्ा्ी मानव्तवद्ाशाखथेिा अभ्ास ्रिाना ्ा नवीन माध्मांद्ारथे 
मात्िी आति मलू्ांिी मांडिी ्शाप््ारथे थ्े ली जािथे, त्ांिा प्सार ्सा 
्ोिो आति त्ामागिथे संसरातम् व्व्ार ्ा् आ्थेि ्थे लक्ाि घथेिथे 
आवश्् झालथेलथे आ्थे.
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सांसककृ नर्क अभ्ासािे मारलेली मजल आनण त्ासमोरील पेच
सांस क्ृ ति् अभ्ासािा सवा्थि मोठा दृश् पररिाम म्िजथे त्ामळुथे 

लो्तप्् ् ला आति सात्त् ् ांच्ा अभ्ासाला मोठ््ा प्मािावर िालना 
तमळालथेली आ्थे. एफ. आर. लथेतवसप्िीि ्लथेिील ‘म्ान परंपरथे’च्ा 
सं्लपनथेला इरथे छथेद तदलथेला तदसिो. अशा प्सरातपि म्ान परंपरा मळुाि 
संख थ्ेनथे ल्ान असलथेल्ा अतभजन वगा्थिी तनतम्थिी असिथे असथे सांस क्ृ ति् 
अभ्ासानथे दाखवनू तदलथेलथे आ्थे आति आपलथे लक् ब्ुसंख् ज्ा संस क्ृ िीशी 
सविःला जोडून घथेिाि तिच्ा्डथे वळवलथेलथे आ्थे. लो्तप्् ्ला क्ृ िींिी 
तनतम्थिी, रिना, तविरि आति त्ांिथे श्ोत्ांच्ा दृतटि्ोनािनू अर्थतनि्थ्न 
्ा सवायंिा तविार ्ा अभ्ासाि म्त्वािा ठरिो. ्ा ्ला क्ृ िी अंतिमिः 
प्ितलि दृतटि्ोनािी पाठराखि ् रीि असल्ा िरी त्ांिील ् ा्ी घ्ट्ांच्ा 
अर्थतनि्थ्नावर आपला ्र् सांगि (appropriation) ब्ुजनवगा्थिील 
वाि्-प्थेक्् त्ा दृतटि्ोनाला प्श्न तविारिो. सांस क्ृ ति् वि्थसवाच्ा 
प्तक थ्ेिील संघष्थ (hegemony against counter-hegemony) ्ािनू 
पा्िा थ्ेिो.

्ािी पढुिी पा्री म्िजथे सात्त्समीक्थेच्ा पद्धिींिा वापर ्रून 
तसनथेमा, दरूतित्वािी आति इ्ंटरनथे्टवरील ्ला ्ा सवायंिा अभ्ास ्रिथे. 
अरा्थि अभ्ासतवष् असलथेल्ा माध्माच्ा सवरूपानसुार ्ा पद्धिींि 
्ोग् िथे बदल्ी थ्े लथे गथेलथेलथे आ्थेि. तिसरी म्त्वािी बाब म्िजथे ्लथेिी 
राज्ी् प्िाराि ्ा् भतूम्ा असिथे ्ावर सांस क्ृ ति् अभ्ास प््ाश 
्टा्ू श्िो. सांस क्ृ ति् अभ्ासािा पवू्थसरुी मानला गथेलथेल्ा जरॉज्थ ऑवचेलनथे 
्ाबद्दल बरथेि तलत्लथेलथे आ्थे. मात् अशी भतूम्ा घथेिथे ्ा क्थेत्ािील सव्थि 
अभ्ास्ांना मान् ना्ी. ्ारि त्ांच्ा मिथे ‘ब्ुसंख् ्थे प्िारािथे बळी 
असिाि’ ्थे ए् तमर् असनू सव्थसामान् मािसथे आपल्ाला ्वा िसा 
अर्थ लावनू ए्ा पािळीवर प्िार अमान् ्रीि असिाि. ्ािथे राज्ी् 

क्ृ िीि प्तितबंब उम्टिथेि असथे ना्ी, ्ारि त्ासाठी इिर अनथे् गोटिी जळूुन 
्ाव्ा लागिाि.

सात्त्, ्ला आति ए्ूिि सामातज् अभ्ासाि मलूभिू बदल 
घडतविाऱ्ा, घडव ू पा्िाऱ्ा सांस क्ृ ति् अभ्ासासमोर ्ा्ी म्त्वािथे 
पथेि्ी उभथे आ्थेि. मलू्ातम्िथेला पिू्थपिथे तन्ालाि ्ाढिथे शर् आ्थे ्ा 
आति असथे तन्ालाि ्ाढलथे िर त्ािथे ्ा् पररिाम ्ोिाि ्थे पा्ा्ला 
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्वथे. ्ोििी्ी ्ला क्ृ िी इिर ्ोित्ा्ी ्ला क्ृ िीइि्ीि अभ्ासाला 
्ोग् म्ििाना रिनासौंद ््थ आति ए्ा ्लावंिानथे दसुऱ्ापथेक्ा त्ासाठी 

थ्े लथेलथे तवशथेष प््तन पिू्थपिथे ना्ारलथे जािाि. समजा ्थे ्ोग् मानलथे िरी 
मालशथे-जोशींनी दाखवनू तदल्ाप्मािथे एखादी ्ला क्ृ िी अभ्ासाला 
घथेण्ािी तक्ाि त्ा ् ला क्ृ िीला ए् मलू्ातम्िा प्ाप्त ् रून दथेिथे (मालशथे  
व जोशी २००७ : ३११). तशवा् इिर ्ोििथे्ी तन्ष नसिील िर थ्े वळ 
्ला क्ृ िींना बाजाराि तमळिारथे ्श ्ाि त्ा अभ्ास्ोग् ठरण्ािा तन्ष 
्ोऊ श्िो. जरॉन तफस्सारख्ांनी असथे उघडपिथे मान््ी थ्े ल्ािथे तदसिथे 
(तफस् १९८७ : ५४४). ्ला क्ृ िीच्ा राज्ी् अनव्ारा्थला म्त्व दथेऊन 
तिच्ा सौंद्ा्थतम्ििथे अतसितवि ना्ारिथे त्ंवा प्सरातपि परंपरा पिू्थपिथे 
ना्ारिथे ्ािथे दरूगामी पररिाम ्ोिाि. ्ासंदभा्थि तलऑन ट्ररॉ््टस्ीिथे म्ििथे 
क्िभर तविार ्रा्ला लाविारथे ठरथेल.

ट्ररॉ््टस्ी म्ििो ् ी ् लथेिथे अतसितवि मळुाि दोन पािळ्ांवर असिथे- 
ए्ी्डथे िी (रिनासौंद्ा्थच्ा) सवा्त् पािळीवर जाण्ाच्ा प््तनाि असिथे 
िर दसुरी्डथे िी ऐति्ातस् (राज्ी्-सामातज्) पररप्थेक््ाशी जोडलथेली 
असिथे. इ्टातल्न ्वी दानिथेच्ा रडवाईन कॉमेडीिथे उदा्रि दथेऊन ट्ररॉ््टस्ी 
म्ििो ्ी ्ी ्ला क्ृ िी आपल्ाला तवतशटि ्ाळािील तवतशटि वगा्थच्ा 
मनोवसरथेिी जािीव ्रून दथेिथे ्थे खरथे, मात् िी फक्त िथेवढथेि ्रिथे असथे 
म्ििथे तिला थ्े वळ ए् ऐति्ातस् दसिऐवज बनवनू ्टा्िथे. असथे ्रिाना 
आपि तििथे ्ला क्ृ िी म्िनू असलथेलथे अतसितव - तििथे रिनासौंद ््थ, 
ज्ा्ोगथे िी वाि्ाच्ा भावना आति मनोवसरथेवर म्त्वािा पररिाम 
सारिथे - पिू्थपिथे ना्ारून ्टा्ि असिो. ए् संशोर् म्िनू ्ला क्ृ िीच्ा 
ऐति्ातस् पािळी्डथे लक् दथेिथे कमप्ाप्त असलथे िरी त्ामळुथे तिच्ा दसुऱ्ा 
(रिनासौंद्ा्थच्ा) पािळीिथे अतसितव नटि ्ोि ना्ी. (ईगल्टन १९७६  
:१६९). म्ान ्ला क्ृ िींच्ा प्सरातपि परंपरथेबद्दल (canon) ट्ररॉ््टस्ी 
म्ििो ्ी ्ी परंपरा ना्ारिथे खरथेिर (संवथेदना आति अतभरुिी) अशमीभिू 
झालथेल्ा बजूवा्थ वगा्थसाठी आवश्् असिथे, श्तम्वगा्थनथे असथे ्रिथे घाि् 
असिथे. प्सरातपि परंपरथेपासनू िोडून घथेिथे श्तम्वगा्थला खरथेिर अशर् 
असिथे, ्ारि त्ांच्ावर ्ा परंपरथेिा पगडाि मळुाि बसलथेला नसिो. 
्ा परंपरथेपासनू दरू ठथेवलथे गथेलथेलथे असल्ानथे त्ांनी तिच्ाशी संवाद सारिथे 
बा्ी असिथे. त्ांनी ्ा ्ला क्ृ िी समजनू घ्ा्च्ा असिाि, आतमसाि 
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्रा्च्ा असिाि, त्ानंिरि िथे ्ा बजूवा्थ परंपरथेवर तवज् तमळव ूश्िाि. 
(“The working class does not have to, and cannot, break 
away with literary ‘tradition’, because it is not in the grip of 
such tradition. It does not know the old literature, it still has 
to commune with it, it still has to master Pushkin, to absorb 
him, and so overcome him”) (Slaughter 1980 : 92).

उत्रआरतुन्, उत्रसंरिनावादी तविारांिनू घथेिलथेली अर्थब्ुलिथेिी 
सं्लपना आति ए्सत्वी्रि तवरोर (anti-essentialism) ् ी दरुारी शस्तथे 
आ्थेि. सांस क्ृ ति् वि्थसवािा प्ति्ार (cultural resistance) ् रिारा अर्थ 
्ाढिथे जसथे शर् आ्थे िसथेि ् ा वि्थसवाला रातज्थिा अर्थ ् ाढिथे्ी शर् आ्थे 
असथे ्ी अर्थब्ुलिथेिी सं्लपनाि सिुविथे. िसथेि संस क्ृ िीिा ्ाना्ोपरा 
राज्ी् असिो, सांस क्ृ ति् व्व्ाराि राज्ारिमकु्त असथे ्ा्ी्ी ना्ी 
्थे सांस क्ृ ति् अभ्ासािथे गक्ृ ीि् ए्ा पािळीवरिथे ए्सत्वी्रिि 
ठरि ना्ी ्ा?  बऱ्ािदा सांस क्ृ ति् अभ्ासाच्ा अभ्ास्ांनी ्ा 
प््लप म्िजथे ‘वथेगळ्ा मागा्थनथे थ्े लथेलथे राज्ारि’ (politics by other 
means) असल्ािथे म््टलथे आ्थे. मात् ए्ा बाजनूथे ्ा प््लप सांस क्ृ ति्-
प्िी्ातम प्ति्ारा्डथे लक् दथेि असल्ानथे त्ािी प्त्क् राज्ारिापासनू 
फार्िि असिथे (जरी तविारवंि-अभ्ास्ांनी सतक् ्ा ््थ्िा्थ ्ोण्ािा 
त्ांिा आग्र् असला िरी), त्ामळुथे तििा दृश् पररिाम पा्िथे ्ठीि ्ोिथे. 
िर दसुऱ्ा बाजनूथे तवद्ापीठासारख्ा अ्ादतम् संसरांमध थ्े, तवशथेषिः 
मानव्तवद्ाशाखांि, अभ्ासकम तनवडीपासनू मलू्मापनाप य्ंि सव्थि 
पािळ्ांवर राज्ी् दृतटि्ोिािा तशर्ाव ्ोिो. ्ािा पररिाम म्िनू 
उजवथे तविारवंि तवद्ापीठांमध थ्े डाव्ा तविारांिा पगडा असल्ािी, सव्थि 
तवद्ाशाखांमध थ्े वसितुनष्-सवा्त् ज्ान संपटुिाि आल्ािी िकार ्रू 
लागिाि. प्ा्थ्ानथे िथे आपल्ा उजव्ा सांस क्ृ ति्-प्िी्ातम राज्ारिािथे 
‘पररघावरील बंड’ म्िनू समर्थन ्रू लागिाि. उजव्ा तविारांिथे लथेख्-
्लावंि सांस क्ृ ति् अध््नािी भाषा - वंतििांिा आवाज (marginalized 
voices), तस्त्ांना बरोबरीिथे सरान - अतभतनवथेशपिू्थ पद्धिीनथे (posing) 
वापरून तििी रार बोर्ट ्रीि (incorporation) असिाि. नववदोत्र 
्ाळाि उजव्ा तविारवंिांिी आति राज्ारिािी आगथे्ूि अशाि प््ारथे 
झाल्ािथे ्ा्ी तवश्थेष्ांिथे म्ििथे आ्थे (स्टार ्१९९५).
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सांसककृ नर्क अभ्ास - वैचाररक संवादाची िवी पार्ळी?
लरॉरथेनस ग्ररॉसबग्थसारख्ा आघाडीच्ा सांस क्ृ ति् अभ्ास्ांनी 

आपलथे ्ाम बतुद्धजीवींिथे/ तविारवंिांिथे (intellectual) असल्ािथे वारंवार 
म््टलथेलथे आ्थे. (cultural studies believes that intellectual work 
matters, even if its effects cannot be seen or felt immediately.) 
(Grossberg 1998 : 67, 68) साव्थजतन् जीवनाि (public sphere) 
झालथेली तविारवंिांच्ा प्भावािी तपछथे्ा्ट आति त्ािनू आलथेली 
तिंिाग्रसििा (anxiety) ्ा प्तिपादनामागथे असल्ािथे जािविथे. ्ा्ीवथेळा 
असथे्ी म््टलथे गथेलथे आ्थे ्ी, सांस क्ृ ति् अभ्ासािा उद् १९६८मरील 
बंडखोरीच्ा पराभवािनू झालथेला आ्थे. १९६८ साली फ्ानसमध्थे झालथेली 
्ामगार आति तवद्ार्ायंिी आंदोलनथे, अमथेरर थ्े िील तव्ए्टनाम ्दु्धतवरोरी 
आंदोलनथे आति जगभर त्ांिथे उम्टलथेलथे पडसाद ्ांिनू पाचिात्् जगिािील 
सांस क्ृ ति् जीवनावर दरूगामी पररिाम झाला, पि त्ािनू राज्ी् 
पािळीवर फारसा फर् पडला ना्ी. (उल्ट १९७०नंिर बाजारव्वसरथेच्ा 
समर्थ्ांनी जागति् अर्थव्वसरथेिी त्ांना ्वी िशी पनुबायंरिी रडार्ाि 
सरुू थ्े ली). ्थेन्ी तजरो ्ा तवश्थेष्ानथे म््टल्ाप्मािथे डाव्ा तविारांनी अशा 
ए्ा सैद्धांति् तवश्वाि माघार घथेिलथेली आ्थे तजरथे त्ांना ्टी्ा ्रण्ािथे 
जथेवढथे सवािंत्् आ्थे िथेवढथेि िथे साव्थजतन् जीवनािील राज्ी् संवादाि 
प्भाव्ीन आ्थेि (तजरो २००५ : ६८).

्ांिनू ए् वथेगळाि प्श्न तनमा्थि ्ोिो - ज्ा सव्थसामान् ब्ुसंख् 
लो्ांच्ा दृतटि्ोनािनू सांस क्ृ ति् राज्ारिािथे तवश्थेषि थ्े लथे जािथे 
त्ा ब्ुसंख् लो्ांप य्ंि ्थे तवश्थेषि जाण्ािी त्िपि आवश््िा 
आ्थे? असथेल िर िथे खरोखर ्ोिथे आ्थे ्ा्? बऱ्ािदा पारंपरर् 
अभ्ास्ि ्ा् परंि ु सांस क्ृ ति् अभ्ास्ांना्ी ्ा प््लपाि मांडलथे 
गथेलथेलथे गुंिागुंिीिथे मदु्दथे, तवशथेषिः त्ांिी भाषा, ्ळण्ासाठी प््तन ्रावथे 
लागिाि. ् ामागथे ् ु ठथेिरी सांस क्ृ ति् अभ्ासानथे सवी्ारलथेली उत्रआरतुन् 
आति उत्रसंरिनावादी सं्लपनांिी परंपरा आ्थे असथे वा्टिथे. ्थे avant 
garde तसद्धांिन वादग्रसि िर आ्थेि, तशवा् त्ाि वापरली जािारी भाषा 
आति ्तुक्तवादािी पद्धि गोंरळवनू ्टा्िारी आ्थे. खदु्द ग्ररॉसबग्थसारख्ा 
अभ्ास्ाला्ी जािीव आ्थे ्ी, “आपि तनमा्थि ्रीि असलथेलथे ज्ान 
आपल्ाला मा्ीि असलथेल्ा गोटिीि पनु्ा शोरिथे आ्थे” (ग्ररॉसबग्थ १९९८ 
: ६६)  इि थ्े ि नव्थे, िर “बऱ्ािदा आपि थ्े लथेल्ा संघषायंमळुथे (तवशथेषिः 
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िो ्रण्ाच्ा पद्धिीमळुथे) आपि ज्ासाठी लढि आ्ोि त्ा संसराि 
्म्ुवि झालथेल्ा आ्थेि” (ित्ैव, पकृ. ६९). ग्ररॉसबग्थ असथे्ी म्ििो, 
्ी आजिी “जागति्ी्रि झालथेली संस क्ृ िी ्ोित्ा्ी ए्ा भातष् 
परंपरथेशी जोडलथेली नसनू तििथे संपिू्थिः अर्थव्व्ारांि रूपांिर झालथेलथे आ्थे. 
अशा पररतसरिीि अतसमिांवर आराररि राज्ारिाच्ा म्ा्थदा्ी आपि 
ओळखा्ला ्व्ाि.” (ित्ैव,  पकृ. ६७). 

सांस क्ृ ति् अभ्ासाि अभ्ासपद्धिीिथे्ी अनथे् प्श्न आ्थेि. ्ारि 
खदु्द ्ा प््लपािील अभ्ास्ांच्ा म्िण्ाप्मािथे ्ा अभ्ासक्थेत्ािी 
सविःिी अशी ्ोििीि अभ्ासपद्धिी त्ंवा अभ्ासतवष् ना्ी. 
अभ्ासतवष् आति पद्धिी ्ा दोन्ी बाबिीि इि्ा खलुथेपिा ठथेवल्ानथे 
त्ांि थ्ेिारी असपटििा (vagueness) पारंपरर् मानव्वादी (liberal 
humanism) अभ्ासािील अतनतचिििथेशी बरोबरी ्रिथे असथे म्ििा थ्ेिथे. 
तनदान पारंपरर् अभ्ासाि ्ला क्ृ िीच्ा रिनासौंद्ा्थला (सवा्त्िथेला) 
िसथेि ् लथेिनू व्क्त ् ोिाऱ्ा सव्थसारारि मानवी नैति्िथेला म्त्व तदल्ामळुथे 
त्ा अभ्ासािथे उतद्दटिि म्ा्थतदि ्ोिथे. प्ा्थ्ानथे त्ािील अतनतचिििा त्ा 
प््लपाला िथेवढी बार् नव्िी. वैिारर्दृट्ि्ा परुथेसा संितुलि नसलथेला 
आति पररवि्थनवादी तविारांशी बांतरल्ी नसिारा अभ्ास् सांस क्ृ ति् 
अभ्ासािा प््लप भलत्ाि तदशथेनथे नथेऊ श्िो.

अरा्थि ् ोित्ा्ी नव्ा आति व्ाप् अभ्ासक्थेत्ाि असथे प्श्न आति 
पथेि तनमा्थि ् ोिथे अपथेतक्िि असिथे. ् ा प्श्नांमळुथे सांस क्ृ ति् अभ्ासानथे घडवनू 
आिलथेल्ा दृतटि्ोनािील बदलािथे म्त्व ्मी ्ोि ना्ी. ्ा बदलािनू 
्ला आति समाज ् ांच्ािील परसपरसंबंर वथेगवथेगळ्ा संदभा्थि समजनू घथेिथे 
शर् झालथे आ्थे. ्ा प््लपािनू समोर आलथेली तनरीक्िथे समाजाच्ा सव्थ 
सिरांिील वाि्-श्ोत्ांप य्ंि पो्ोििील अशा प््ारिा संवाद साव्थजतन् 
जीवनाि ्ोिथे आवश्् आ्थे.
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टीप: 
१. मराठीिील ‘मानविावाद’ ् ा शबद इगं्रजीिील humanitarianism ् ा शबदाला 

्ोग् प्ा्थ् ठरिो. जसथे, ‘मानविावादी दृतटि्ोन’ इगं्रजीिील humanitarian 

point of view साठी समप्थ् प्ा्थ् आ्थे. ् ा शबद स्ानभुिूीच्ा स्ारातम् 

अरा्थशी जोडलथेला आ्थे. ् ाउल्ट इगं्रजी humanism साठी ‘मानव्वाद’ जासि 

समप्थ् प्ा्थ् वा्टिो. Humanitiesसाठी ‘मानव्तवद्ा’ ्ाि शबद वापरला 

जािो. ्रुोपािील तवद्थेच्ा पनुरुजजीवनाच्ा ्ाळाि अतसितवाि आलथेला 

Humanism िा मळू अर्थ ईश्वर े्ं दी दृतटि्ोनाएवजी मानव े्ं दी दृतटि्ोनािा 

परुस्ार असा असनू त्ािनू प्ािीन ग्री् आति रोमन संस क्ृ िीिील तवद्ांिा 

तनदचेश ्ोिो.
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तवसाव्ा शि्ािील आरतुन् भारिी् राज्ी् तविारांच्ा 
जडिघडिीि सवािंत््, समिा, साव्थभौमतव आति प्ािीन भारिी् 
सांस क्ृ ति् मलू्ांिा वा्टा आति प्भाव ठळ् ्ोिा. ्ा मलू्ांना फक्त 
राज्ी् अनषुंगानथेि नव्थे िर सामातज् अनषुंगानथेपि भारिी्ांच्ा 
जीवनाि उिरवण्ािा प््तन भारिी् तविारवंिा्डून व सरुार्ां्डून 
झाला. ्ा प््तनाि डरॉ. बाबासा्थेब आंबथेड्रांच्ा तविारांिा्ी मोठा वा्टा 
्ोिा. ्ा आंबथेड्री राज्ी् तविार तवसाव्ा शि्ाच्ा उत्रारा्थिील 
शथेव्टच्ा दोन दश्ाि ठामपिथे पढुथे आला व मान् ्रण्ाि थ्ेऊ लागला 
आति ए्तवसाव्ा शि्ाि भारिी् राज्ी् तविारािा अतवभाज् अंग 
म्िनू उभा रात्ला. ्ा उभारिीि आंबथेड्रांिा राज्ी् तविार फक्त 
सामातज् न्ा्ाच्ा अनषुंगानथे अभ्ासला गथेला व िथेवढ््ापरुिाि सीतमि 
रात्ला. पढुथे पढुथे िो आतर्थ्, सांस क्ृ ति्, मानसशास्ती् व इिर अनषुंगानथे 
पढुथे थ्ेि रात्ला. मात् नीतिशात्ी् दृतटि्ोिािनू बाबासा्थेबांच्ा राज्ी् 
तविारांिी मांडिी नगण् प्मािािि झाली. ्ा लथेखाि राज्ी् तविार 
आति नीतिशास्त ्ा िौ््टीिनू बाबासा्थेब आंबथेड्र ्ांच्ा राज्ी् 
तविारांिा अभ्ास ्रण्ािा प््तन थ्े ला आ्थे. तवशथेषि: आंबथेड्रांच्ा 
राज्ी् दृतटिक्थेपािील नैति् सं्लपनथेिा मागोवा इरथे घथेिला आ्थे.

 
िैनर्क आनण िीर्ी िरककी का्?

भारिी् लथेखनाि पाचिात्् तविारािील मोरातल्टी (morality) आति 
एतररस (ethics) ्ांिा अनवुाद ्रिाना गोंरळ ्ोऊ श्िो. ्री ्री 
दोन्ी सं्लपनािी सरतमसळ ्ोऊन जािथे. त्ाला ्ारि्ी िसथेि आ्थे. 
ए्ंदर पाचिात्् तविाराि आति आजच्ा आरतुन् ्गुाि मोरातल्टी आति 
एतररस ्ा परर्लपनांिी सरतमसळ ्ोिाना तदसिथे, त्ा परसपरपरू् अशा 
पद्धिीनथेि वापरल्ा जािाि. िरी्ी त्ाि सकू्म असा भथेद आ्थे िो म्िजथे 
त्ांच्ा परर्लपनथेिील व्ाप्िा आति तवतशटििा. मराठी तलखािाि 
मोरातल्टीसाठी ‘नैति्िा’ ्ा शबद उप्ोतजला जािो िर एतररससाठी नीिी 
त्ंवा नीतिशास्त ह्ा शबदांिा उप्ोग थ्े ला जािो. भारिी् परंपरथेि ‘नैति्’ 
आति ‘नीिी’ ्ा दोन्ी परर्लपना ए्मथे्ांपासनू तभनन पा्िा थ्ेिाि. 
िरी्ी त्ा ए्मथे्ांस परू् अशाि सवरूपाि वापरल्ा जािाि. नैति्िा 
(मोरातल्टी) ्ी प्ामखु्ानथे आदश्थ (नरॉम्थत्टव्) आति व्ाप् सं्लपना 
आ्थे. िी ित्ालीन सामातज्, रातम्थ् रूढी, परंपरा आति संस क्ृ िी ्ांच्ा 
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प्भावािनू पढुथे पढुथे थ्ेि रा्िथे. त्ामळुथे िी तसरतिशील रा्ि ना्ी िर उतकांि 
्ोि जािथे आति ्ाळाबरोबर बदलिसदु्धा जािथे. ए. जथे. एअर ्ांच्ामिथे, 
“नैति् सं्लपना तसरर असिाि, फक्त ज्ा वसिूंना, अनभुवांना, क्ृ त्ांना, 
उद्दथेशनू त्ा वापरल्ा जािाि त्ा बदलि जािाि, असथे नव्थे; िर सामातज् 
पररतसरिी्ी बदलि जािथे त्ाप्मािथे ह्ा सं्लपनांिा, त्ांिा अर्थ बदलि 
जािो (रथेगथे २००३:०४). नीिीिी सं्लपनासदु्धा उतकांि ्ोिि आली आ्थे. 
पाचिात्् तविाराि िी इररॉस (ethos) ्ा शबदापासनू उतपनन झाली आ्थे. 
तजिा अर्थ व्क्तीच्ा िररत्ाशी (character) जोडला जािो. ्ािा दसुरा 
रागा लॅत्टन भाषथेिील ्स्टम (रूढी) ्ा शबदाशी जोडलथेला आ्थे (मॅ े्ं झी 
१९०७: ०१). प्ा. जथेमस इ. मरू आपल्ा ररिर््रिया एरिका (१९५४) ्ा 
ग्रंराि नीिी त्ंवा नीतिशास्ताला ित्वज्ानाच्ा अनषुंगानथे न पा्िा – ‘सि’् 
्ा् आ्थे, ्ािा शोर घथेण्ासाठीच्ा ‘तित्तस्’ (inquiry) अनषुंगानथे 
पा्िाि. मॅत्ं्टीअर ् ांच्ामिथे सद्िु ् थे नैति्िथेिी आति नैति्िा प्ा्थ्ानथे- 
िांगलथे ्ा् आ्थे, ्ािी मांडिी व बांरिी ्रि असिाि. सद्िु ्थे असथे 
मानवी गिु असिाि ्ी जथे िांगल्ा व्व्ारािनू तव्तसि ्ोिाि. व्व्ार 
्थे िांगल्ा परंपरथेिनू उतकांि ्ोिाि आति आतमसाि थ्े लथे जािाि. त्ामळुथे 
नैति् सदगिु ्थे िांगल्ा परंपरथेला जोडलथेलथे असिाि, ्ी ज्ा मानवी 
तववथे्ाला अनसुरून आलथेल्ा असिाि (मॅत्ं्टीएर २००७ (१९८१) :  
१८७-१९१).

ए्ंदर, नीिीिथे दोन पैल ूआपल्ासमोर थ्ेिाि. म्िजथे ‘समाजशास्ती् 
िौ्शी’ आति दसुरा पैल ू म्िजथे ‘िातत्व् तवश्थेषि’ ्ा दोन्ी पैलूंना 
ए्मथे्ांपासनू वथेगळथे पा्िा थ्ेि ना्ी. ्ोििथे सामातज् व्व्ार उतिि 
आ्थेि, ्ा् सत् आ्थे - म्िजथे िांगलथे आ्थे, ्थे ठरवण्ाच्ा बरोबरि 
्ालसापथेक् नैति् सं्लपनांिा आढावा घथेिथे व त्ा सं्लपनांिी सत्ित्वावर 
्सो्टी ्रिथे. इरप य्ंि नीिीिा व्ाप वाढि जािो आति िो न्ा्ाच्ा 
ित्वावर रांबिो (रथेगथे २००३: ०७). नीिी आति नैति्िा ् ा सं्लपना ए्ि 
नसल्ा िरी ए्मथे्ींशी ससुंगि ठरिाि. त्ा ए्मथे्ींच्ा तवरुद्ध नर्ीि 
उभ्ा रा्ि ना्ीि. नैति् सं्लपना ्ी जथेवढी व्ाप् ्ोि जािथे िथेवढी 
व्ाप्िा नीिी ्ा परर्लपनथेि तदसनू थ्ेि ना्ी. मात् िी आपली तवतशटििा 
बाळगनू रा्िथे. भारिी् परंपरथेिील ‘दडंनीिी’ ्ी सं्लपना तवतशटििा दश्थविथे 
िर ‘राज्ी् नैति्िा’ आपल्ा व्ाप्िथेिा पररि् दथेिथे.



वष�  ०१ � अकं  ०४ � िडस�बर २०२०  41

आपि जथेव्ा डरॉ. बाबासा्थेब आंबथेड्र ्ांच्ा राज्ी् तविारांिील 
नैति्िथेिा शोर घथेिो त्ावथेळथेस त्ािील व्ाप्िा ध्ानाि घथेिथे आवश्् 
ठरिथे. त्ािबरोबर नीिीिा आढावा घथेि असिाना त्ािील ‘तवतशटििा’ 
लक्ाि घथेिथे म्त्वािथे ठरिथे. ् ाि म्त्वािी नमदू ् थे लथेली बाब म्िजथे ् ा दोन्ी 
गोटिी ए्मथे्ींशी वाद घालि ना्ी िर त्ा ए्मथे्ींशी परू् ठरिाि. त्ामळुथे 
आंबथेड्रांच्ा राज्ी् तविारांिील नैति्िा त्ंवा नीिीिी सं्लपना सपटि 
्रिाना जासि गोंरळ ्ोिार ना्ी.

आंबेडकरांची राजकारण व िीनर्नवष्क संकलपिा
बना्थड्थ तक् ्ा राज्ारिािी व्ाख्ा आति सििुी ्रिाना तलत्िो- 

‘राज्ारि ्ा मळुाि व्क्तींिा आपापसािील नैति् तववथे्ारीन व्व्ार 
आ्थे. ्थे राज्ारि परुािमिवादी (्रॉनझरवथेत्टव्) असिथे. त्ािबरोबर िथे 
उदारमिवादी (तलबरल) असिथे. िथे सवािंत्् आति स्नशीलिथेतवष्ी बोलिथे. 
िसथेि िथे समिातरतष्ि समाजवादी्ी असिथे. िसथेि िथे घ्टनातम्वादािथे 
(constitutionalism) अंग म्िनू्ी ् थेिथे. राज्ारि ् ी ए् प््ारिी नैति् 
प्तक्ा आ्थे. तििथे सवरूप ‘न्ोशी अशी आवश्् गोटि’ असथे नसनू, िी 
वसििु: ए् िांगली तनतम्थिी आ्थे. जरी तिनथे वसा्िवाद, अतिरथे्ी राषट्रवाद, 
राज्ािी असत्षििुा व दमन्ारी वकृत्ी, ्ु्ूमशा्ी अनभुवली असली 
िरी राज्ारि ्ी सज्थनशील समाजािी तनतम्थिी ्रिारी प्तक्ा आ्थे. ्ा 
प्तक थ्ेि नीतिमत्थेिा वावर जासि असनू िी ठासनू भरलथेली आ्थे. त्ामुळथे 
िी संस क्ृ िीिी तनतम्थिी ्रिथे.’ (बना्थड्थ २०१३ (१९६२) : १२७-१३७). 
आंबथेड्रांिी राज्ारिािी व्ाख्ा पि व्ाप् आति तव्ासातम् 
आ्थे. राज्ारिाला िथे ए् सामातज् आति राज्ी् प्तक्ा म्िनू 
पा्िाि. तिला फक्त सत्ाप्ाप्तीिी प्तक्ा म्िनू सीतमि ठरवि ना्ीि. िर 
समाजासाठी स्भागातम् पद्धिीनथे तनि्थ् घथेऊन ए् आदश्थ समाज तनमा्थि 
्रण्ािी प्तक्ा म्िनू पा्िाि. आंबथेड्र म्ििाि, “मािसू ्ा राज्ी् 
आति रातम्थ् असण्ापथेक्ा सामातज् जासि असिो. एखाद्ा वथेळथेस त्ाला 
रमा्थिी गरज भास ूश्िार ना्ी त्ंवा िो राज्ारिातशवा््ी जग ूश थ्े ल 
मात् िो समाजातशवा् जग ू श्िार ना्ी” (आंबथेड्र १९४६ : १३०). 
आंबथेड्रांसाठी राज्ारि ् ी म्त्वािी गोटि आ्थे. पि िी ध थ्े्प्ाप्तीिथे सारन 
आ्थे आति िथे ध थ्े् म्िजथे आदश्थ समाजसंरिनथेिथे आ्थे. आदश्थ राज्ी् 
समाजतनतम्थिीसाठीिी सारनशतुििा ्ी आदश्थ व्ावी, िी नीतिमत्थेवर 
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आराररि असावी, असा आंबथेड्रांिा आग्र् आ्थे. आंबथेड्रांिी राज्ी् 
नीतिमत्ा ्ी आरतुन् राज्ी् मलू् आति आदश्थ तववथे्ारीन परंपरथेला 
ररून थ्ेिथे. िथे आरतुन् आदश्थ राज्ी् समाज तनमा्थि ्रण्ाच्ा राज्ी् 
प्तक थ्ेि समिथेच्ा ित्वाला नीिीिा दजा्थ दथेिाि. आंबथेड्र म्ििाि, “समिा 
्थे साव्थजतन् नीिीिथे ए् मखु् ित्व आ्थे. राज्ी्, रातम्थ्, सामातज् व 
आतर्थ्बाबिीि समिथेिथे ित्व लाग ू ्रिथे म्िजथेि समाजरिना नीिीच्ा 
पा्ावर ्रिथे ्ो् (आंबथेड्र १९२९ :१३४(४)).

आंबेडकरांच्ा राजककी् नवचारार्ील िीर्ीचे प्र्ोजि
आंबथेड्रांिा असा तवश्वास ्ोिा ्ी ्ा्ा्थिा पा्ा ्ा ‘सि’्वर 

आराररि असथेल िर िथे ्ा ््थ ्शसवी ्ोण्ास तिंिा ्रण्ािथे ्ारि रा्ि 
ना्ी. त्ांच्ामिथे ्ोित्ा्ी ्ा्ा्थिी तसद्धी ्ी ्ा्ा्थच्ा सारनसामग्रीच्ा 
प्मािाबरोबरि त्ांच्ा नैति् सवरूपावर पि अवलंबनू असिथे (आंबथेड्र 
१९२९ : १२७(७)). समाजव्वसरा जर समिथेच्ा पा्ावर उभी असथेल 
िर िी समाजव्वसरा आदश्थ व्वसरथेप य्ंि पो्ोििथे शर् आ्थे. ्ारि 
समिातरतष्ि व्वसरथेिि मानवी नैसतग्थ् गिुांिा तव्ास ्ोिो. मानवी 
गिुांिा तव्ास ् रिथे ् थेि समिातरतष्ि नीिीिथे ध थ्े् आ्थे. ् ा ध थ्े्प्ाप्तीसाठी 
त्ांनी सिुवलथेली तदशा अशी ्ी - “समिावाद्ांिथे ध थ्े् सवायंना समिथेनथे 
वागतविथे ्थे नसनू समिा प्सरातपि ्रिथे ्थे आ्थे. ्थे ध थ्े् सारिाना सवायंना 
समिथेनथे वागवनू िालिथे शर् ना्ी. जथेरथे सव्थ व्क्ती समान आ्थेि िथेरथे ्ा्ी 
व्क्तींना असमानिथेनथे वागतवल्ास तवषमिा उतपनन ्ोईल. पि जथेरथे व्क्ती 
असमान आ्थेि िथेरथे त्ांना सारख्ा लथेखनू िालिथे म्िजथे समिा प्सरापनथेच्ा 
ध थ्े्ाला तवरोर ्रिथे ्ो्.” (आंबथेड्र १९२९ : १२७(७)). त्ामळुथे ्ा 
भतूम थ्े नसुार मळुाि समान असलथेल्ांना समानिथेनथे वागविथे आति शारीरर्, 
मानतस्, सामातज्, आतर्थ् ्ाबाबिीि असमान असलथेल्ांना असमान 
वागवनू समिा प्सरातपि ्रिथे, ्ा नीिीिा सवी्ार उतिि ठरिो. 

समाजािील मानवी वि्थन, व्व्ार आति प्रा ह्ा िो समाज 
सज्थनशील असल्ािी खरी ओळख दाखतविाि. आंबथेड्रांच्ा सज्थनशील 
समाजव्वसरथेिा पा्ा समिथेबरोबरि नैति् ‘सव’वर आराररि आ्थे. 
‘सव’ ्ा िाररत््संपनन आति शीलवान असला पात्जथे. “शीलवान 
नागरर्ांतशवा् आदश्थ समाजव्वसरा व राषट्र उद्ास थ्ेऊ श्ि ना्ी. 
समाजािील नागरर्ांच्ा नैति्िथेिा, सद्िुांिा ऱ्ास ्ोिथे म्िजथे त्ा 
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समाजव्वसरथेिा आति प्ा्थ्ानथे राषट्रािा्ी ऱ्ास सरुू ् ोिथे ् ो्” (आंबथेड्र  
१९२०:४०१). ‘सव’च्ा नैति्-अनैति् ् कृ त्ािी फळथे सव्ी्ांना प्ा्थ्ानथे  
समाजव्वसरथेला भोगावी लागिाि. ्ाि बौद्धरमा्थिील ्म्थतसद्धांि 
डो्ाविो - ्ािाि अर्थ समाजािील नैति् व अनैति् क्ृ त्ांिा िांगला 
त्ंवा वाई्ट पररिाम ्ोिो. 

आंबथेड्रांच्ामिथे समाजरिना म्िजथे मािसा-मािसांिील संबंर, 
व्क्ती-व्क्तींमरील वि्थन त्ंवा ए्ा व्तक्तसमू् ािा दसुऱ्ा व्तक्तसमू् ाशी 
असलथेला व्व्ार ् ो्. असथे व्व्ार, ् कृ िी त्ंवा वि्थन ् थे तन्मांनी घडिाि. 
्थे तन्म म्िजथे अनभुवजन् ित्वािनू उगम पावलथेल्ा रूढी, परंपरा, रम्थ 
व संस क्ृ िी ्ांच्ा प्भावािनू तनमा्थि झालथेलथे तन्ष ्ो्. त्ालाि आपि 
मलू् म्िनू्ी संबोरिो. ्ाि प्मािमलू्ाच्ा आरारथे व्क्तीिथे व्व्ार, 
सामातज् वि्थन अरवा क्ृ िी िांगली ्ी वाई्ट, िू्  ्ी बरोबर ्थे ठरवलथे 
जािथे. असथे तन्ष, मलू थ्े ्ी नीिीिथे आरार बनिाि. ्ा आरारमलू्ाि 
आति तन्षाि बदल ्ोण्ािा संभव शर् आ्थे. िो बदल समाजाच्ा 
ध थ्े्ानसुार आति सं््ट्ाळी मानवी प्ज्थेला अनसुरून ्ोिाि. ए्ंदर िथे 
तववथे्ारीन सज्थनशील बदु्धीिी तनतम्थिी असिाि. तनतम्थिी आति बदल ्ी 
ए् तनरंिर प्तक्ा आ्थे. जसा जसा समाज प्गि बनिो व त्ािथे मलू्ारार 
बदलि जािाि. सारारिि: तन्षांिथे दोन प््ारथे वगवी्रि थ्े लथे जािथे. ए् 
तिरसरा्ी मलू्ाराररि तन्ष, दोन- ्ालसरा्ी प्मािमलू्. आंबथेड्र 
आदश्थ समाजरिना ्ी तिरसरा्ी प्मािमलू्ाच्ा आरारथे अपथेतक्ि ्रिाि. 
सरा्ीमलू् म्िजथे- सवािंत््, समिा व बंरिुा. आदश्थ राज्ी् समाजािी 
नीिी ्ी ्ाि मलू्ांच्ा आरारथे असावी, असथे िथे गक्ृ ीि ररिाि. ्ा मलू्ांिी 
रारिा समाजाि ्ोिथे म्िजथेि समाजरिना नीिीच्ा पा्ावर उभी ्रिथे 
असथे िथे संबोरिाि (गा््वाड १९९९:१२०). ् ा रारिथेच्ा पाठीमागथे नीिीिथे 
‘मानवी ् ल्ािाशी संबंर असिथे’ ् थे ् ारि ् ोिथे. ् ामळुथे आंबथेड्र नीिीच्ा 
समर्थनाि ठामपिथे भतूम्ा घथेिाि आति तवश्वास व्क्त ्रिाि ्ी, ए्ूिि 
मानवी ्ल्ािाच्ा ्ा नैति् प्थेरिथेिनूि नीतिमान मािसािथे म्िजथेि 
सविःिथे्ी ् ल्ाि सामावलथेलथे आ्थे (गोखलथे १९९९:२४८). आंबथेड्रांच्ा 
राज्ी् तविाराि नीिीिथे प््ोजन ्थे समाजाि न्ा् प्सरातपि ्रण्ासाठी 
आ्थे. सवािंत््, समिा आति बंरिुा ्ा ित्वांना आरतुन् समाजाि नीिीिथे 
सरान दथेिाि आति ्ाि त््ीच्ा संगमािनू न्ा्ािी सरापना ्ोण्ािा 
तवश्वास व्क्त ्रिाि. ्ा त््ीिा म्िजथेि सवािंत््, समिा आति बंरिुा 
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्ांिा उत्म समिोल ्ा फक्त लो्शा्ी समाजािि सारला जाऊ श्िो, 
असा आंबथेड्रांना तवश्वास ्ोिा. 

लोकशािी आनण िीर्ी
आंबथेड्र लो्शा्ीिी व्ाख्ा ्रिाना म्ििाि ्ी, “लो्ांच्ा 

राज्ी् आति सामातज् जीवनाि रक्तािा ए््ी रेंब न गाळिा कांति्ार् 
बदल ्रिारी व्वसरा म्िजथेि लो्शा्ी ्ो्”. (खैरमोडथे १९९०:२१). 
लो्शा्ीिा ्ारभार ज्ांच्ा ्ािाि आ्थे अशांनी आपली राज््ारभार 
्रण्ािी नैति् जबाबदारी पार पाडि समाजाि आतर्थ् आति सामातज् 
समिा प्सरातपि ्रिथे, ्थे आंबथेड्रांना अपथेतक्ि ्ोिथे. समाजाि लो्शा्ी 
त्ट्वा्िी असथेल िर समाजािील श्थेष् व ् तनष् ् ा भथेद प्रमि: तम्टला पात्जथे. 
असा भथेद ् थे समाजािथे नैति् पिन िर घडविोि पि समाजािी शक्ती तवभागनू 
त्ाला तन:सतव ्रिो. त्ामळुथे लो्शा्ी त्ट्वा्िी असथेल िर सामातज् 
समिा ्ी प्रमि: प्सरातपि झालीि पात्जथे. त्ािबरोबर ्ा्द्ासमोरिी 
समानिा, संसदी् नीतिमत्ा आति समाजािी सारासारतविार ्रण्ािी 
क्मिा ्ा गोटिीपि म्त्वाच्ा ठरिाि. राज्ी् आति आतर्थ् संसारनांिथे 
वा्टप ्ोिाना ्ा्द्ासमोरिी समानिा, ्ा ित्वािथे पालन झालथे पात्जथे. 
अन्रा समाजाि भ्रटिािार, लािखोरी, पंतक्तप्पंि सरुू ्ोईल व बथेदखली 
माजथेल, अशी भीिी िथे व्क्त ्रिाि. त्ामळुथे राज््त्ायंनी ्ा्द्ाच्ा 
समान ित्वािी अंमलबजाविी ्ा्टथे्ोरपिथे ्रिथे आति संसदी् नीतिमत्ा 
बाळगिथे, ्थे रासि ठरिथे. राज््त्ा्थ ब्ुसंख् पक्ानथे अलपसंख् अरवा 
तवरोरी पक्ाशी ्रोतिि व्व्ार बाळगावा िसथेि त्ांच्ा मिांिी आति 
तविारांिी दखल घथेिली पात्जथे, ्ी नीिी संसदी् लो्शा्ीला पोष् ठरिथे. 
त्ािबरोबर समाजाि नैति् मलू्ांिी रारिा ्ोईल व िथे त्ट्ून रा्िील, 
असथे वािावरि अतसितवाि असिथे ्थे आवश्् आ्थे. असथे वािावरि ि्ार 
्ोण्ासाठी समाजाजवळ सारासारतविार ्रण्ािी तविारशक्ती असली 
पात्जथे. ्ा् सि ्आ्थे? ्ा् असि ्आ्थे? त्ंवा न्ा्-अन्ा्, नैति्-
अनैति् ्ांिी खरी ओळख ्रण्ािी ्ुवि व त्ाला अनसुरून समाजािथे 
वि्थन असावथे. अशा नीतिसंपनन वािावरिामळुथेि समाज्ारिाि आति 
राज्ारिाि अतनटि प्वकृत्ीिा प्वथेश ्ोिार ना्ी व खऱ्ा अरा्थनथे समाजाि 
लो्शा्ी रुजथेल आति िी त्ट थ्े ल, असथे आंबथेड्रांिथे ठाम मि आ्थे (खैरमोडथे 
१९९०: २०-२५). 
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आंबथेड्र लो्शा्ीला फक्त ए् शासनव्वसरा म्िनू म्ा्थतदि 
सवरूपाि पा्ि ना्ीि िर तिला सामातज् स्जीवनािा (associated life) 
समग्र अनभुव म्िनू पा्िाि (मैत्ा २०१२:२०३). ् ाबाबिीि आंबथेड्रांवर 
त्ांिथे तवश्वतवद्ाल्ीन तशक््- प्ाध्ाप् जरॉन ड््ईु ् ांिा प्भाव तदसनू ् थेिो 
व त्ांच्ा लो्शा्ीच्ा सं्लपनथेिनू, तविारािनू िो प्भाव प्िीि ्ोिो. 
प्ा. जरॉन ड््ईु ्ांच्ामिथे लो्शा्ी आति मानवाच्ा नैति् आदश्थवादी 
जीवनािा परमोचि जवळजवळ ए्ि आ्थे. ्थे लो्शा्ीपिू्थ जीवन म्िजथे 
नैति् आति आध्ाततम् स्जीवनािा ए् प््ार आ्थे. ्ा स्जीवनाि 
व्क्ती आपलथे सवतव त्ट्वनू आति ्ि्थव् व जबाबदारीबरोबरि आपला 
पररपिू्थ तव्ास घडवनू आि ू श्िथे. ्ािि लो्शा्ी जीवनािथे मम्थ 
सामावलथेलथे आ्थे. ्ा स्जीवनाि व्क्ती आपल्ा क्ृ िीिा आति बौतद्ध् 
्ा ््थक्मिथेिा सुंदर तमलाफ घडवनू आि ूश्िथे. सामातज् स्जीवन अतर् 
प्थेरिादा्ी ्ोण्ासाठी लो्शा्ीिथे मलू् - मकु्तपिा, लविी्िा, आपली 
अपररपिू्थिा समजनू घथेण्ािी ्ुवि, तविारतवतनम्िा आति परसपरस््ा ््थ 
्थे म्त्वािथे ठरिाि. ्ािनू ए् मकु्त स्जीवनािा प्वास िर घडिोि, परंि ु
मानवी जीवन आदश्थवि बनण्ासाठी प्थेरिा्ी तमळिथे (ड््ईु १९२७:१४३-
१४८). लो्शा्ी स्जीवनाि आंबथेड्र व्क्ती आति समाज त्ािबरोबर 
व्क्ती, समाज आति राज् ्ांिा मध्तबंद ूशोर ूइतचछिाि. 

त्ांिी राज्ारिािील नीिी ्ी राज्ाला दमन्ारी राज्व्वसरा 
्ोण्ापासनू परावकृत् ्रिथे आति समाजाला अराज्िथे्डथे जाण्ापासनू 
रोखनू ठथेविथे. व्क्ती आति समाजाच्ा तव्ासाि राज्ािा स्भाग ्ा 
अपरर्ा ््थ आ्थे. त्ामळुथे आंबथेड्र ्थे राज्संसरथे्डथे स्ारातम् आति 
सामातज् जीवनाच्ा तव्ासािील म्त्वािी घडी म्िनू पा्िाि. िसथेि 
राज्ाच्ा दमन्ारी सवरूपाबद्दल जागकृि असल्ा्ारिानथे आंबथेड्र 
राज्ाच्ा घ्टनातम् भतूम थ्े वर ठामपिथे उभथे रा्िाि व ए्ा अरा्थनथे 
समाजािील अराज्िा माजण्ाला पिू्थतवराम दथेिाि. आंबथेड्र राज्ाच्ा 
दमन्ारी शक्तीपथेक्ा समाजािी दमन्ारी शक्ती ्ी जासि आ्थे ्थे ओळखनू 
्ोिथे. त्ामळुथे राज्-समाज आति प्ा्थ्ानथे व्क्ती ्ांनी नागरी सद्िुांिी 
जोपासना ्रावी त्ंवा व्ावी अरवा आतमसाि ्रावी अशी भतूम्ा 
मांडिाि. राज््त्ा्थिा ्ल जथेवढा शासना्डथे असिो तिि्ाि िो 
संस क्ृ िी्डथे्ी असिो. दथेशािी प्गिी जासिीि जासि ्शी ्ोईल, ्ािा माग्थ 
आखिथे त्ासाठी सवायंना सारख्ा प्मािाि संसारनांिी उपलबरी ्रून 
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दथेिथे ्ा राज्ािा ्थेि ू असिो. समाजाि आतर्थ् संसारनांिथे समानिापिू्थ 
वा्टप ्रण्ासाठी राज् ्ी िर आवश्् बाब आ्थे. पि घ्टनातम् 
लो्शा्ीच्ा आरारथे राज्व्वसरथेिी, सवराज्ािी आति सशुासनािी 
भतूम्ा अरोरथेतखि ्ोिथे. “शासन ्रिथे म्िजथे तशसि त्ंवा शांिी प्सरातपि 
्रिथे ् ो्. शांििथेतशवा् जीवन रोर्ाि ् थेिथे. राज्ानथे शांििथेच्ा नावाखाली 
दमन्ारी ् ोिथे उतिि ना्ी. अशा वथेळथेस व्क्तीिथे सवािंत्् अबातरि ठथेविथे व 
िथे सवािंत्् व्क्तीच्ा सवचछंदाि परावति्थि ् ोऊ न थ्े, ् ािी नैति् जबाबदारी 
राज्ािी असिथे. आंबथेड्रांच्ामिथे बऱ्ाि प्संगी सवािंत््ािा उचछकृ ंखलपिा 
मोडण्ासाठी सवािंत््ावरि गदा थ्ेिथे. सवािंत्् नटि झालथे असिा शांििा 
रा्िथे. पि व्तक्ततव्ास ्ोि ना्ी. ्ािी जबाबदारी शासन्त्ा्थनथे घथेिली 
पात्जथे” (आंबथेड्र १९२०: ३४९(१)-३५०(२)). घ्टनातम् लो्शा्ीिी 
शासनव्वसरा म्िजथे लो्शा्ी समाज उतकांिीिा उत्रोत्र भाग आ्थे. 
्ािाि अर्थ लो्शा्ी ्ी लो्शा्ीपिू्थ समाजव्वसरथेिि त्ट्ू श्िथे. 
अन्रा िी लव्रि नटि ्ोऊन जाईल. सद्िुांच्ा जोपासनथेबरोबरि शासन 
्रिाऱ्ांिीं नैति् जबाबदारी्ी राज्ी् लो्शा्ीि म्त्वािी ठरिथे. 
शासन्त्ायंनी आजनम शासन्िचे रा्ू न थ्े िर शातसि ्ोिाऱ्ांनीसदु्धा 
आजनम शातसि रा्ू न थ्े. दोघांच्ा भतूम थ्े िी अदलाबदल झाली पात्जथे, 
्ी शासन ्रिाऱ्ांिीं आति शातसिांिी नैति् जबाबदारी आ्थे. ना्ीिर 
शासन्िचे ्थे समाजािथे मखु् प्श्न आति समस्ांपासनू तभनन रा्िाि आति 
त्ांिा प्वास ् ा अतर्ातर् दमन्ारी आति उपभोगी ित्वां्डथे सरुू ् ोिो. 
प्ा्थ्ानथे शातसिां्डून बंड अरवा उठाव ्ासारख्ा अघ्टनातम् प्वकृत्ींिा 
तशर्ाव ्ोऊन शासनव्वसरा ्ोलमडून जािथे (मनू १९७९:१२१). 

समाजािी घडी तवस््टण्ाि समाजािील तवषमिा्ी ्ारिीभिू 
ठरिथे. व्क्तीच्ा तव्ासास पोष् वािावरि नसथेल िर समाजव्वसरा 
आपल्ा तनतम्थिीच्ा ्थेिपूासनू दरुावलथेली असिथे. समाजानथे व्क्तीच्ा 
सवािंत््ािी गळिथेपी ्रिथे म्िजथे व्क्तीच्ा तव्ासाि अडरळथे तनमा्थि 
्रिथे ्ो्. सवािंत््ािी गळिथेपी आति आतर्थ् तवषमिा ्ामळुथे व्क्तीिी 
प्तिष्ा आति साव्थभौमतव ना्ारलथे जािथे. आंबथेड्र फक्त राषट्र-राज्ािथेि 
(nation state) नव्थे िर समाजािथे आति प्ा्थ्ानथे व्क्तीिथे साव्थभौमतव 
मंजरू ्रिाि. व्तक्तवादािा आति समाजवादािा सरुथेख संगम ्ा आंबथेड्र 
्ांच्ा तविाराि आढळिो. ए्ा व्क्तीनथे त्ंवा ए्ा व्तक्तसमू् ानथे दसुऱ्ा 
व्क्तीच्ा त्ंवा व्तक्तसमू् ाच्ा सवािंत््ािी गळिथेपी ्रिथे िथे अमान् 
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्रिाि. त्ािबरोबर व्क्तीच्ा साव्थभौमतवावर गदा आििाऱ्ा सामातज् 
प्रा, रूढी, आतर्थ् गोटिी तम्टतवण्ािी भतूम्ा मांडिाि. समानिथेसाठी 
सत्ािा आग्र् पि ररिाि. सत्ाग्र्ािी व्ाख्ा ्रिाना आंबथेड्र 
रोडर्ाि सांगिाि ्ी, “ज्ा ्ा्ा्थपासनू लो्संग्र्ािथे ्ा ््थ घडिथे िथे 
्ा ््थ सत्ा ््थ व त्ासाठी थ्े लथेला आग्र् म्िजथे सत्ाग्र् ्ो्” (आंबथेड्र 
१९२७: १२९(३)). सत्ाग्र्ािी ्सो्टी ्ी त्ा ्ा्ा्थच्ा तसद्धीसाठी 
्ोजलथेल्ा सारनसामग्रीवर अवलंबनू नसिथे िर त्ा ्ा्ा्थच्ा नैति् 
सवरूपावर अवलंबनू असिथे. त्संा त्ंवा अत्संा ्ी थ्े वळ सत्ाग्र्ाच्ा 
तसद्धीिी सारनथे आ्थेि. आंबथेड्र सत्ाग्र्ासाठी त्संथेिथे समर्थन नर्ीि 
्रि ना्ीि. परंि ु अत्संथेिी व्ाव्ारर्िा िपासनू पा्िाि आति िी 
िपासण्ासाठी आतमसंरक्िार्थ ्राव्ा लागलथेल्ा त्संथेिथे उदा्रि दथेिाि. 
अमथेरर थ्े िील तनग्रोंच्ा गलुामतगरीच्ा तनगमनार्थ ्राव्ा लागलथेल्ा 
त्संथेमळुथे गलुामतगरी उचिा्टन ्रण्ाच्ा नैति् ्ा्ा्थला अनैति् ठरविा 

थ्ेि ना्ी, ् ा बाबीच्ा आरारथे अतिरथे्ी अत्संथेच्ा व्ाव्ारर्िथेवरिी िथे प्श्न 
उपतसरि ् रिाि. ् दु्धभमूीवर उभ्ा रात्लथेल्ा अजु्थनाला आपल्ा ् र्ाच्ा 
राज्सत्थेसाठी श्ी क्ृ षिानथे थ्े लथेला त्संथेिा उपदथेश जर अनैति् ठरि नसथेल िर 
सत्ाग्र्ाच्ा ्ा्ा्थिथे नैति् सवरूप ्थे त्ाच्ा सारनशतुििथेवर अवलंबनू 
असिथे, असथे म्ििथे म्िजथे शदु्ध भंप्पिा ठरिो. पढुथे िथे म्ििाि, “तन:शस्त 
समाजाि त्संथेिथे समर्थन अरवा प््ोजन ् रिथे ् थे अमान् आ्थे.” आति ् ावर 
िथे भर दथेिाि (आंबथेड्र १९२७: १२९(३)-१३०(४)). व्लॅथेरर्ान ररॉतरिगस 
्ांच्ामिथे आंबथेड्रांच्ा तलखािाि आति राज्ी् तविाराि मानवी समिा 
्थे मखु् ित्व आढळून ् थेिथे. िथे मानवी समिथेच्ा नीिीिथे संरक्ि ् रिाि आति 
तिच्ा समर्थनासाठी िथे उत क्ृ टि वादतववादसदु्धा ्रिाि. नीिीच्ा ित्वामळुथे 
जनमाराररि, वंशाराररि, तलंगाराररि भथेदाभथेद गौि ्ोऊन जािाि. ्ा गौि 
बाबी सोडून तविार ् थे ल्ास समसि मानवजािीि ् ा्ी गोटिी अंिभू्थि असिाि. 
त्ा म्िजथे - ए्मथे्ांतवष्ी असलथेल्ा िांगल्ा भावना, द्ा, प्थेमभाव, 
तववथे् - प्ज्ा, आपि ए् असल्ािी भावना, आपल्ा ्ि्थव्ािथे व सि-् 
असि ् क्ृ त्ांिथे समाजाप्िी असलथेलथे दात्तव ्ो् (ररॉतरिगस २०१७:०३). 
 
व्नतिवाद - समाज आनण धम्स

व्तक्तवाद आति समाज ्ांच्ाि दवुा सारिाना आंबथेड्र रमा्थिी 
भतूम्ा म्त्वािी मानिाि. रम्थ ् ी ए् साव्थजतन्, ऐति्ातस् - सांस क्ृ ति् 
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ओळख ि्ार ्रिारी िसथेि सौंद ््थपिू्थ सामातज् अनबंुर ि्ार ्रिारी, 
व्क्तीच्ा सवािंत््ािी व मलू्ांिी रारिा ्रिारी गोटि आ्थे (तदब्ी्टो 
१९९०:११). आरतुन्वादािथे परुस्िचे असलथेलथे आंबथेड्र रमा्थ्डून मोठ््ा 
अपथेक्ा ् रिाि. त्ांच्ा रम्थसं्लपनथेि व्क्तीला ् ें द माननू; सवािंत््, समिा 
व बंरिुा ्ा मलू्ांिी जोपासना व्ावी ्थे अपथेतक्ि आ्थे. आंबथेड्र नागरी 
समाजािी रारिा फक्त ‘तववथे्’ ्ा मलू्ावर आराररि ्रू इतचछि ना्ीि. 
त्ांिा पिू्थ तवश्वास ्ोिा ्ी आदश्थ समाजाच्ा तनतम्थिीि तववथे्ाबरोबरि 
समाजाला नीतिमत्थेिी गरज आ्थे आति ्ी गरज ‘रम्थ’ ्ी संसरा पिू्थ ्रू 
श्िथे. आंबथेड्रांिी रम्थ ् ी सं्लपना वथेगळी िर आ्थेि, त्ािबरोबर िथे ‘सव्थ 
रम्थ सारखथे आ्थेि आति सव्थ रमा्थिी ित्वथे ए्ि आ्थेि’, अशा बाळबोर 
वार्ांवर तबल्ुल तवश्वास ठथेवि ना्ीि. रमा्थिा अभ्ास िथे समाजशास्ती् 
िौ््टीिनू ्रिाि आति रमा्थला लो्ांच्ा राज्ी् - सामातज् संघ्टनथेिथे 
सारन िसथेि व्क्तीव्क्तींमरील सामातज् व्व्ारािी नीिी म्िनू पा्िाि 
(जाफरीलोि २००५:११९-१२१).

आंबथेड्र रमा्थिथे उप्कु्तिावादी मलू््ी मान् ्रिाि. त्ािबरोबर 
समाजाच्ा नैति् मलू्ांिा आति नीिीिा स्तोि म्िनू्ी पा्िाि. 
लो्ांच्ा जीवनािील रमा्थिथे म्त्व ् थे आंबथेड्र अव्थेलनू जाि ना्ीि. रम्थ 
्ा मानवाच्ा वा्टिालीिील ए् ऐति्ातस् ्टपपा आ्थे. त्ािी ्लपना ्ी 
दवैी सशुासन म्िनू थ्े ली, ्थे आंबथेड्र जाििाि व रम्थ ह्ा सामातज् 
संसरथेि समाजाि बदल घडवण्ािी, समाजािी मानतस्िा बदलण्ािी 
प्िंड िा्द आ्थे, ्थ्े ी दलु्थतक्ि ्रि ना्ीि (मनू १९८७:२३-२४). िथे 
रमा्थला जसथेच्ा िसथे सवी्ारि ना्ीि. समाजशास्ती् िौ्शीच्ा िौ््टीिनू 
आति सवािंत््, समिा, बंरिुा ्ा मलू्ांच्ा आरारथे िाििी ्रिाि. ्ाि 
्ारिासिव िथे त्दंरुमा्थिा त्ाग ्रिाि आति बौद्धरममाच्ा सामातज् 
नीिीिा सवी्ार ् रिाि. फ्ातनसस तदब्ी्टो ् ांनी रमा्थिी भतूम्ा ् ोग् शबदाि 
मांडलथेली तदसिथे. िथे म्ििाि “मकु्तीिथे माध्म असलथेला रम्थ जथेव्ा शोषिािथे 
सारन बनिो. न्ा्ािी प्तिष्ापना ्रण्ाऐवजी िो अन्ा्ी समाजरिनथेिथे 
समर्थन ्रू लागिो आति पररवि्थनाच्ा प्तक थ्ेला िालना दथेण्ाऐवजी िो 
परंपरथेच्ा पजूथेि गाडून घथेिो िथेव्ा िो बासनाि गुंडाळून ठथेवण्ाच्ा ्ोग्िथेिा 
ठरिो” (तदब्ी्टो १९९०: ११). आंबथेड्रांच्ा मिानसुार “रम्थ ्थे साव्थजतन् 
ित्वज्ानािथे प्ारूप आ्थे आति समिा ्ी रमा्थिी नीिी असली पात्जथे.” असथे 
िथे सांगिाि (आंबथेड्र १९२७ ; १४).
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डरॉ. आंबथेड्र रमा्थ्डथे ‘समाजाला माग्थदश्थन ्रिारी नीिी’ 
म्िनू पा्िाि. परंि ु ्ी नीिी सवािंत््, समिा, बंरभुाव आति मैत्ीवर 
आराररि असावी अशी भतूम्ा मांडिाि. ‘नीतिशदु्ध आिरि ठथेवण्ाच्ा 
जबाबदारीच्ा दृटिीनथे रमा्थसाठी मािसू आ्थे. आति ए्ंदर समाजाच्ा त्िािा 
प्श्न जथेव्ा उपतसरि ्ोिो िथेव्ा्ी रमा्थसाठी मािसू आ्थे असथे म्ििा थ्ेईल. 
परंि ुरमा्थच्ा नावावर खपिाऱ्ा अरमा्थसाठी, तवतशटि वगा्थच्ा गलुामतगरीि 
खपण्ासाठी, तपढ््ान ् तपढ््ा अन्ा् व जलुमू सोसण्ासाठी मािसािा 
जनम आ्थे त्ंवा एखाद्ा वगा्थिथे अतसितव आ्थे, असथे मात् थ्े व्ा्ी म्ििा 

थ्ेिार ना्ी. मािसासाठी रम्थ आ्थे, म्िजथे प्त थ्े् मनषु्ाला आपली ऐत्् 
उननिी नीतिमागा्थनथे संपादण्ाला रमा्थिथे सा्ाय् झालथे पात्जथे. ्ोित्ा्ी 
मािसाच्ा ‘अभ्दु्ा’ ला त्ािा जनम अमु्  ए्ा ्ुळाि झाला म्िनू 
रमा्थच्ा नावावर आड्ाठी थ्ेिा ्ामा न थ्े’ (ित्ैव, पकृ. ७४(४)-७५(५)).

प्ा. एलवडू ् ांच्ामिथे “रमा्थिथे खरथे सवरूप ् थे त्ाच्ा वासितव् ् ा्ा्थि 
आ्थे िथे म्िजथे रम्थ ्ा ्ा्दा आति शासनासारखाि तन्ंत्ि्ारी आ्थे. 
्ािाि अर्थ असा ्ी, जसथे राज् ्ा्द्ाच्ा आरारथे व्क्तीच्ा व्व्ारावर 
तन्ंत्ि ठथेवि असिथे िसथेि समाज्ी रमा्थच्ा आरारथे व्क्तीवर आपलथे 
तन्ंत्ि प्सरातपि ्रि असिो. जरी ्थे उघडउघडपिथे तदसि नसलथे िरी 
सत् ्थेि आ्थे ्ी ‘रम्थ’ ्ा व्क्तीच्ा सामातज् व्व्ारावर, वि्थिु् ीवर 
तन्ंत्ि ठथेवण्ािथे सारन आ्थे (मनू १९८९:४१०). आंबथेड्रांना्ी ्थेि 
तनरीक्ि आढळलथे ्ी जथेवढा ्ा्दा ्ा लो्ांवर समाजव्वसरा आति 
सवु्वसरा त्ट्ून ठथेवण्ासाठी तन्ंत्ि ठथेव ूश्ि ना्ी िथेवढा रम्थ ् ा अतर् 
तन्ंत्ि ठथेविो. त्ांच्ामिथे रमा्थच्ा सा्ाय्ातशवा् सर्ार आति ्ा्दा 
्थे समाजावर सवु्वसरथेसाठी तन्ंत्ि ठथेवण्ाि अपिू्थ पडिाि.

आंबथेड्र आरतुन् समाजाला प्ािीन समाजापासनू तवभक्त ्रिाना 
त्ािील ए्ा तवतभननिथेिा दाखला दथेिाि िो म्िजथे दोघांच्ा रम्थतवष्् 
रारिा. प्ािीन समाज रातम्थ् मलू्ांच्ा आरारथे आदश्थ व्वसरथेिथे ध थ्े् 
ठरविो िर आरतुन् समाज ्ा रातम्थ् मलू्ांिनू व्क्तीिी उननिी ्थेि ध थ्े् 
ठरविो. प्ािीन समाजाि, ् ा् िांगलथे आ्थे? ् ा् वाई्ट आ्थे? ् थे ठरवण्ाि 
‘उप्कु्तिा’ ्ा मलू्ारार तन्ष म्िनू वापरला जाि ्ोिा िर आरतुन् 
समाजाि, ्ा् िांगलथे आ्थे? ्ा् वाई्ट आ्थे? ्थे ठरवण्ाि ‘न्ा्’ ्ा 
तन्ष आ्थे, असथे आंबथेड्र सांगिाि. प्ािीन समाजाि मानवी वि्थन व 
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क्ृ त् बरोबर आ्थे ्ी िू्  ्थे ‘उप्कु्तिा’ ्ा मलू्ाच्ा आरारथे असिथे व 
आरतुन् समाजाि ्थे वि्थन त्ंवा क्ृ िी ्ोग् ्ी अ्ोग् ठरवण्ाि न्ा् ्ा 
मलू्ांच्ा आरारथे घथेिथे ्थे त्ांच्ा परीनथे उतिि आति ्ोग्ि आ्थे. आरतुन् 
समाजािील नीिीिी सं्लपना ्ी ‘न्ा्’ ्ा ित्वाला अनसुरून थ्ेिथे असथे 
म्िावथे लागिथे (मनू १९८७: २१-२२). आंबथेड्रांच्ा ‘रम्थ’ सं्लपनथेि 
व्क्तीिा तव्ास ् थेि ध थ्े् आति मखु् ित्व आ्थे. व्क्तीच्ा आतमोननिीला 
पोष् असथे वािावरि उतपनन ् रिथे, ् ी रमा्थिी मलूभिू ् लपना आ्थे. समिा, 
सवािंत्् आति बंरिुा ्ा मलू्ांवर आराररि असलथेला रम्थ ्ाि खरा रम्थ 
आ्थे (पंतडि १९९९: २३१-२३२). ्ाि अनषुंगानथे आंबथेड्र त्दंरुमा्थिी 
व इिर रमा्थिी तित्तसा ्रून बौद्धरमा्थला तवज्ानवादी मानिाि आति 
त्ािील नीतिमत्थेच्ा ित्वामळुथे सवी्ारिाि. बौद्धरमा्थला ‘रमम’ म्िनू 
इिर रमा्थपासनू वथेगळथे पा्िाि व सामातज् नीिी म्िनू सवी्ार ्रिाि. 
्ी रममनीिी िी त्ांच्ा राज्ी् तविारास व घ्टनातम् लो्शा्ीस परू् 
ठरिथे ्ारि दोघांिथे प््ोजन ्थे न्ा्व्वसरा प्सरातपि ्रिथे ्थेि आ्थे. 
अशी न्ा्व्वसरा ्ी तजरथे प्त थ्े्ाला सवािंत््ािा, समानिथेिा अतर्ार 
िर तमळालथेि पि बंरिुा, मैत्ीबरोबर आपली प्तिष्ा्ी जोपासिा थ्ेईल.

डरॉ. आंबथेड्रांच्ा राज्ी् तविारािील नीिीिी सं्लपना न्ा्ाच्ा 
ित्वाला अनसुरून थ्ेिथे ्थे इरथे सपटि ्ोिथे. िथे सवािंत््, समिा, बंरिुा, मैत्ी 
आति ्रुिा ्ा तिरसरा्ी मलू्ांना राज्ी् नीिीच्ा सवरूपाि पा्िाि. 
्ा नीिीिथे प््ोजन सांगिाना िथे अनभुवतनष् तवज्ानवादी, व्ाव्ारर् 
आति ऐति्ातस् दृतटि्ोि सवी्ारिाि. मकु्त आति नीतिसंपनन न्ाय् 
समाजाच्ा प्सरापनथेि घ्टनातम् लो्शा्ी, नागरी सद्गिु, व्क्तीच्ा 
व्तक्ततवािी जोपासना ्रिारी मलू थ्े आति ‘सव’िथे शीलवान असिथे ्थे 
आवश्् असल्ािथे प्तिपादन ्रिाि. तशवा् समिथेिी नीिी, समाजािी 
सारासारतविार ्रण्ािी क्मिा, तववथे्, व्क्तीच्ा तव्ासाला सार 
्रिारा रम्थ, ्ा्दा व सशुासन ्ा सारनमलू्ांिथे म्त्व अरोरथेतखि  
्रिाि. 
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भारिी् समाज अनथे् प््ारच्ा जातिजमािी, रमायंनी व्ापलथेला 
आ्थे. भारिी् समाजव्वसरथेि जातिव्वसरा े्ं दसरानी आ्थे. समाजािील 
वग्थव्वसरा भाषथेिनू्ी प्््ट ्ोिथे. भारिाि जातिव्वसरथेनसुार भाषाभथेद 
आढळून थ्ेिाि. जािीिी प्तिष्ा आति भाषथेिी प्तिष्ा ए्ाि मापानथे 
मोजल्ा जािाि. जािी् सलोखा आति भातष् ए्ातमिा नांदावी म्िनू  
डरॉ. श्ी. व्ं. थ्े ि्र ्ांनी पढुारलथेल्ा जािीच्ा लो्ांनी मागासलथेल्ा 
जनजािीिील व्क्तींशी उघडपिथे तववा् लावण्ािी सिूना थ्े ली ्ोिी. 
त्ािबरोबर भ्टातभक्ु् ांना हरररवजय, रामायि,महाभारत वगैरथे गोंडाप य्ंि 
जाऊन प्सार ्रण्ािथे परुािोक्त ्म्थ लावनू तदलथे पात्जथे अशी उपा््ोजना 
सिुतवली ्ोिी. भाषा आति जातिव्वसरथेिील समाज, संस क्ृ िी 
आंिरसंबंरांिा सविंत्पिथे अभ्ास ्ोऊ श्िो. त्ािील भंडारी समाजाच्ा 
अंत्तवरीमध थ्े वापरल्ा जािाऱ्ा भाषथेिा अभ्ास ्ा लथेखाि थ्े ला आ्थे. 
प्रम भंडारी जमािीतवष्ी समजनू घथेऊ. 

भंडारी समाज
्ी ्ो्ि त्नारपट्ीिली ए् जाि आ्थे. ्ांना ‘भावगिु’ असथे्ी 

म्ििाि. ‘भंडारी’ ्ा शबद संस क्ृ िमरील ‘मंरार्’ म्िजथे दारू गाळिारा 
्ा शबदावरून तनघाला असल्ािथे ए् मि आ्थे. सविः िथे लो् मात् 
्ा शबद भंडार म्िजथे खतजना ्ावरून तनघाल्ािथे सांगिाि. पवूवी ्ांिी 
खतजन्ावर संरक्् म्िनू नथेमिू्  थ्े ली गथेली ्ोिी. त्ाबाबि भंडारी लो् 
असथे सांगिाि, ् ी पवूवी ए थ्े  तदवशी म्ादथेवाच्ा घामापासनू उतपनन झालथेल्ा 
‘भावगिु’ नाम् परुुषावर प्सनन ्ोऊन म्ादथेवांनी त्ाला अल्ाविीच्ा 
भांडारावर अतर्ारी थ्े लथे. िथेव्ापासनू लो् त्ाला भंडारी म्ि ूलागलथे. 
िाडी-माडी ्ाढिथे ्ा ्ांिा परंपरागि व्वसा् आ्थे. त्ातशवा् िथे शथेिी, 
मजरुी, सिुार्ाम, गवंडी्ाम, नावा िालविथे इत्ादी ्ामथे्ी ्रिाि. 
आजच्ा ्ाळाि मासथेमारी ्रिारी भंडारी ्ी ्ो्ि त्नारपट्ीिील 
ए् म्त्वािी जाि आ्थे. (जोशी २००५ :३४५,३४६) भंडारी ्ा जािीला 
‘भ्ान् भंडारी’ म्िवनू घथेण्ाि ्ौिु्  वा्टिथे. ्ा समाजाला ब्ुजन 
समाज भांडखोर समजिो. ्ा समाज प्थेमळ तिि्ाि उम्थ्ट. ्ा समाज 
अतिश् मथे्निी असिो. 

समाजभाषावैज्ानिकदृष्ट्ा भंडारी समाजार्ील अंत्नवधी
भंडारी समाजाि एखाद्ा घराि ्ोिी व्क्ती मकृि पावली िर सव्थप्रम 

त्ि पडिथे. ‘त्ि पडिथे’ म्िजथे त्ा घरािील व्क्ती तवशथेषिः तस्त्ा 
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मोठमोठ््ानथे रडून आकोश ्रिाि. त्ामळुथे आजबूाजचू्ांना त्ा घराि 
दःुखद घ्टना घडली आ्थे ्ािी जािीव ्ोिथे. त्ानंिर शथेजारीपाजारी 
जमल्ावर प्थेिाला खिुवीवर बसवलथे जािथे आति त्ाला तिर्ाम्टीनथे बांरलथे 
जािथे. ‘तिर्ाम्टी’ म्िजथेि तिव्ािी ्ाम्टी त्ंवा ओल्ा बांबिूी साल. 
त्दं ूरमा्थमध थ्े प्थेिाला शथेव्टिी अंघोळ घालण्ािी जी िाल आ्थे, तिला 
भंडारी भाषथेि ‘माख ूघालिथे’असथे म्ििाि. तवरवा झालथेल्ा स्तीिी नारळ व 
िांदळानथे ओ्टी भरली जािथे. तििथे अलं्ार उिरवलथे जािाि, बांगड््ा फोडल्ा 
जािाि व तििथे ्ंु्ू पसुलथे जािथे. ्ाला ‘बोड्ी ्ोिथे’म्ििाि. दोन बांबूंना 
‘झाप’ म्िजथेि नारळािी ्ोवळी झावळी बांरनू ‘त्रडी’/‘्ीडतमडी’ 
म्िजथेि तिरडी ि्ार थ्े ली जािथे. त्रडीला बांरलथेला ्पनीिा (्फनािा) 
िु् डा मकृिाच्ा अंगावर घालिाि व प्थेि बांरिाि. जमलथेल्ा व्क्ती प्थेिाला 
प्दतक्िा घालनू प्थेिाजवळ उभ्ा असलथेल्ा मािसाच्ा ्ािािील पािी 
िीरा्थप्मािथे प्ाशन ्रिाि. त्ानंिर ए् तवरवा स्ती मकृिाच्ा पतनीिथे सगळथे 
दातगनथे तिच्ा्डून प्थेिाच्ा पा्ाशी ठथेवनू घथेिथे. त्ाला ‘आ्दान’असथे 
म्ििाि. ्थे सवाषि तस्त्ांनी पा्ू न थ्े, असा समज रूढ आ्थे. त्ानंिर 
प्थेि घराबा्थेर ्ाढलथे जािथे. भंडारी समाजाि प्ामखु्ानथे भािथे खांदथे दथेिाि. 
भािथे नसलथे िर जावई त्ंवा अन् व्क्ती खांदा दथेिाि. प्थेि नथेिाना वा्टथेि 
पढुच्ा बाजनूथे प्थेिाला खांदा दथेिारी मंडळी ्ा्ी वथेळानथे मागच्ा बाजलूा 

थ्ेिाि, त्ाला ‘खांदथे बदलिथे’ असथे म्ििाि. ्थे िार्ी जि वा्टथेिील 
एखादा खड््ाला पा् लावनू खांदथे बदलिाि, त्ा खड््ाला ‘जीवखडा’ 
असथे म्ििाि. ्ा्ी जि ‘सारी भरिथे’ तक थ्ेनंिर नदीवरून मकृिाम्ािा ए् 
खडा आििाि, त्ाला्ी ‘जीवखडा’ असथे म्ििाि. िसथेि प्थेि्ात्थेमध थ्े 
पैसथे उरळण्ािी िाल्ी भंडारी समाजाि आ्थे. त्ाला ‘रन पथेरिथे’ असथे 
म्ििाि. जर प्थेि्ात्ा नथेण्ासाठी वथेळ असथेल त्ंवा बा्थेरगावा्ून ्ोिी 
मंडळी प्थेि्ात्थेसाठी थ्ेिार असिील आति मध थ्े खपू वथेळ असथेल, िर त्ा 
्ाळाि त्ा घरािील परुुषमंडळी भजन ्रिाि. त्ाला ‘भावबंद्ी भजन’ 
असथे म्ििाि. प्थेि नथेिाना पढुील प््ारिी गािी म््टली जािाि :

१)  “ना्ी ्ुिािा ्ुिी, िझुा नवथे रथे ्ुिी,
 अंिी जाशील ए्ला प्ाण्ा, माझथे माझथे म्िनुी.” 
२)  “दथेवा िझु्ा दरबारी रथे आ्थे ्ा न्ा्ररि, 
 जथे जथे िलुा आळतविी दथेवा त्ांिथे ्रीसी वा्टोळथे.” 
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प्त्क् समशानभमूीि गथेल्ावर ब्ाह्मिां्रवी इिर रातम्थ् तवरी ्रून 
झालथे ्ी ‘झावळािी िडू’ म्िजथेि ‘नारळािी झावळी’ पथे्टवली जािथे. िी 
मागच्ा बाजलूा प्डून प्थेिाला िीन वथेळा प्दतक्िा घालनू अगनी तदला 
जािो. त्ानंिर इिर सव्थ तवरी ्ोिाि. वा्टथेि घथेिलथेला ‘जीवखडा’ सव्थ तवरी 
्ोईप य्ंि अगनी दथेिाऱ्ाच्ा गळ्ाि ् पनाच्ा (्फनाच्ा) िु् ड््ाि बांरनू 
ठथेवला जािो. पथे्टलथेल्ा अगनीवरून ्त्ारथे (ला्डं िोडण्ासाठी ्ुऱ्ाड, 
्ो्िी, फरशी-छो्टी ् ु ऱ्ाड) इ्डून ति्डथे उल्ट-सलु्ट फथे ्ली जािाि. ् ा 
सगळ्ाला ‘्त्ारथे उल्ट-सलु्ट ् रिं’ असथे म्ििाि. मडर्ाच्ा िीन फथे ऱ्ा 
मारून मड्ं पाठीमागथे ्टा्ून बोंब मारली जािथे. सव्थ तवरी झाल्ावर, प्थेिागनी 
्मी झाल्ावर जमलथेली मंडळी प्थेिाच्ा बाजिूी मािी प्थेिावर लो्टिाि, 
त्ाला ‘मठूमािी दथेिथे’ असथे म्ििाि. िसथेि ्ा सव्थ तवरींमध थ्ेि ‘तशंपल्ा 
भरिथे’ ्ा्ी तवरी असिो. संध्ा्ाळच्ा वथेळी मकृिाच्ा घराि तवषम अं्ी 
(पाि, साि, नऊ इ.) तशंपल्ांमध थ्े मकृिाच्ा आवडीिथे पदार्थ भरलथे जािाि 
व ज्ा पदारा्थला मुंगी प्रम सपश्थ ्रथेल, त्ािी ‘वाडी’ बारा तदवस ठथेवली 
जािथे. ‘वाडी ठथेविथे’ म्िजथे तपिरांसाठी नैवथेद् दाखविथे. ्ी वाडी मगुडाळ व 
िांदळू न रिुा, न ढवळिा तनववळ पाण्ाि तशजवनू थ्े ली जािथे. मकृिाच्ा घरी 
बारा तदवस जथेवि बनवलथे जाि ना्ी. त्ांना शथेजाऱ्ां्डून जथेवि तमळिथे. 
अगनी दथेिारी व्क्ती ्पनीिा िु् डा रोज ओला ्रिथे व त्ाि ‘जीवखडा’ 
बांरनू िो घराच्ा आढ््ाला बांरनू ठथेवला जािो. िसथेि प्थेि्ात्थेि उरळलथेलथे 
पैसथे्ी घराच्ा उंबऱ्ाला ठो्ून ठथेवलथे जािाि, त्ाला ‘रन मारून ठथेविथे’ 
असथे म्ििाि. व्क्ती मकृि झाल्ापासनू पढुील बारा तदवस घरामध थ्े ए् 
समई अखंड िथेवि ठथेवली जािथे. प्थेिाला अगनी तदल्ानंिर दसुऱ्ा तदवशी 
घरािल्ा बा््ा त्ा समईसमोर बसनू मकृिाच्ा आठविीनथे रडिाि. त्ाला 
‘वै्ंुठ गाजविथे’ असथे म्ििाि. मकृिाच्ा ्ु्ंुटबी्ांना भथे्टा्ला जािथे म्िजथे 
‘्ा् मारिथे’ ्ो्.

भंडारी समाजाच्ा अंत्नवधीर्ील भानषक नवशेष
१)  त्ि पडिथे = व्क्ती मकृि पावली आ्थे, ्थे ्ळल्ावर घरािील 

लो्ांनी तवशथेषिः तस्त्ांनी थ्े लथेला आकोश. 
२)  तिर्ाम्टी = बांबिूी साल.
३)  माख ूघालिथे = प्थेिाला शथेव्टिी अंघोळ घालिथे.
४)  बोड्ी ्ोिथे = तवरवा ्ोिथे.
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५)  झाप = नारळािी झावळी.
६)  त्रडी/्ीडतमडी = तिरडी.
७)  ्पनी = ्फन.
८)  आ्दान = मकृि व्क्तीच्ा पतनीिथे सव्थ दातगनथे प्थेिाच्ा पा्ावर 

ठथेविथे.
९)  खांदथे बदलिथे = प्थेिाला खांदथे दथेिाऱ्ांिी जागा अदलाबदली 

्रिथे.
१०)  जीवखडा = वा्टथेि उिललथेला खडा. जो बारावं ्ोइप य्ंि घराि 

तपिर म्िनू ्टांगनू ठथेविाि.
११)  रन पथेरिथे= प्थेि्ात्थेि पैसथे उरळिथे.
१२)  भावबंद्ी भजन = प्थेि समशानभमूीि नथेण्ापवूवी घरािील 

परुुषांनी थ्े लथेलथे भजन.
१३)  झावळािी िडू = नारळाच्ा झावळीिा मागिा भाग.
१२)  ्त्ारथे उल्टसलु्ट ्रिथे = सरिावरील प्थेिावरून ्त्ारथे इ्डून 

ति्डथे ्टा्िथे.
१३) मठूमािी दथेिथे = प्थेिागनी तवझल्ावर जमलथेल्ांनी आजबूाजिूी 

मािी तििथेवर ्टा्िथे.
१४)  तशंपल्ा भरिथे = मकृिाच्ा आवडीिथे पदार्थ तशंपल्ांमध थ्े भरिथे.
१५)  वाडी ठथेविथे = तपिरांसाठी व मकृिासाठी १२ तदवस थ्े ला जािारा 

नैवथेद्.
१६)  रन मारून ठथेविथे = प्थेि्ात्थेि उरळलथेलथे पैसथे उंबरठ््ावर ठो्ून 

ठथेविथे.
१७)  वै्ंुठ गाजविथे. = तििथेला अगनी तदल्ावर दसुऱ्ा तदवशी 

घरािील तस्त्ा १२ तदवसांसाठी अखंड िथेवि रा्िाऱ्ा 
समईसमोर बसनू मकृिािी आठवि ्ाढि रडिाि.

्ािील शबदांिा सामातज्, भौगोतल् आति सांस क्ृ ति् आंिरसंबंर 
िपासिा थ्ेिो. भंडारी समाजािील लो् समदु त्नारी रा्िाि. म्िनूि 
‘तशंपल्ा भरिथे’ ्ासारखा तवरी त्ामध थ्े थ्ेिो. जथे आसपास उपलबर आ्थे 
त्ा भौगोतल् गोटिी तवरींमध थ्े ् थेिाि. ‘झावळािी िडू’ म्िजथेि ‘नारळािी 
झावळी’ पथे्टवली जािथे, ्ारि नारळ थ्ेरथे स्ज उपलबर ्ोिारा आ्थे.

्ो्िामध थ्े तवतवर प््ारिी भिूथे आ्थेि असथे मानलथे जािथे. ्ा 
भिुाखथेिांच्ा गोटिी मनाि घर ् रून रात्लथेल्ा असल्ामळुथे रन उंबऱ्ावरिी 
पथेरून ठथेवलथेलथे असथेल, तिरथे भिू-तपशाचि थ्ेि ना्ी अशी रारिा असिथे. 
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्ो्िाि तवशथेषिः तस्त्ांिी भिुथे जासि आ्थेि. त्ामळुथे सवाषि स्ती गथेली िर 
पवूवी घराच्ा उंबऱ्ावरिी अशी नािी ठो्ून ठथेवली जाि.

अंत्तवरीि्ी ‘मानपान’ असिाि. प्थेिाला खांदा दथेण्ािा अतर्ार 
भाच्ािा असिो. िो स्ज इिर ्ुिाला तदला जाि ना्ी. बाराव्ा तदवशी 
तपंडाला प्रम पािी पाजण्ािा मान भाच्ािा असिो. “भाच्ान लारथेन 
जरी पािी उडवलान िरी पावन ्ोिो” अशी म्ि त्ािनू प्िाराि आली 
आ्थे. ‘खांद उिरिी’ असा प््ार िथेराव्ा तदवशी असिो. त्ामध थ्े तिरडी 
उिलिाऱ्ा खांदथ्े ऱ्ांच्ा खांद्ाला नागवथेलीच्ा पानांिथे िथेल लावा्िथे 
असिथे आति त्ांिा मान ्रा्िा असिो, आभार माना्िथे असिाि. 
समाजाि रा्िाना ्ा ऋितनदचेश म्त्वािा असिो. जािीिा उचिनीिपिा 
भारिी् जनमानसाि घसुलथेला आ्थे ्थे ्ा लो्ांशी ििा्थ थ्े ल्ावर जािविथे. 
्म्थ तक थ्ेसाठी ्ोिाला बोलाविा असा प्श्न तविारल्ावर “जािीिथे भंडारी 
आ्ोि, आम्ी ्ंुभार आति गोसाव्ा्डथे तक्ा ्रून घथेि ना्ी आम्ाला 
बामिि लागिो” असथे ए्ा भंडारी व्क्तीनथे सांतगिलथे. ् थे ऐ्ल्ावर “जािीिी 
िांभारीि आ्थे न्ाव्ाघरिं खािार ना्ी” ्ा राम नगर्र ्ांच्ा रामनगरी 
्ा आतमिररत्ािील संवाद आठवला. आम्ी सव्थ तक्ा शास्तानसुार 
्रिो ्थे सांगण्ाि ए् अतभमान्ी दडलथेला तदसिो. मात् अनथे्ांशी ििा्थ 

थ्े ल्ावर ‘डाग घालिथे’ ्ा ए् प््ार असिो ्थे समजलथे. भंडारी समाजािथे 
लो् द्ा्थवदवी असल्ामळुथे जर गलबि बडुालथे आति पातर्थव तमळालथे ना्ी 
िर ्ंुभाराला बोलावलथे जािथे. माळ बांरिथे ्ा ए् तवरी असथे. घरािल्ा 
सवायंना बोलावनू समोर उभथे थ्े लथे जािथे. ्ंुभार तवतशटि प््ारिथे वाद् वाजविो. 
ज्ािथे नाव डाग असिथे. मकृिातम्ाच्ा आवडीच्ा मािसाच्ा अंगाि िो 
आतमा थ्ेिो असथे समजिाि. िो आवडिा मािसू िी माळ प्डिो, त्ाच्ा 
अंगाि मकृिातमा थ्ेिो असथे समजलथे जािथे. ्ंुभार त्ाला अनथे् प्श्न तविारिो 
आति शथेव्टिा प्श्न “िझुं बारवं घाला्िं ्ा?” ्ावर िी व्क्ती उत्र दथेईल 
िो तनि्थ् समजला जािो. ्ानंिरिी तक्ा मात् ब्ाह्मि ्रिो. अमकृिा प्ीिम 
्ी ्वत्त्ी ज्ाप्मािथे म्ििथे ्ी ‘्ा दथेशाि ए्ाि वथेळी अनथे् शि थ्े  सरुू 
असिाि’ ्ािा्ी प्त्् अंत्तवरीतवष्ी संशोरन ्रिाना आला. 

 भंडारी समाजािी सामातज् घडि व जीवन समजिुींिा प्भाव 
त्ांच्ा भाषथेवरिी पडलथेला असिो. त्ामळुथे भाषा आति सामातज् वासिव 
्ािील परसपर अनव्ािा व आंिरर् नात्ािा संदभ्थ परुावा अंत्तवरीच्ा 
भाषथेमध थ्े्ी सापडिो.
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कें द्र सरकारने शेतकऱ्ांच्ा निताचे मिणनू तीन का्द े अन्तत्ात 
आणले आिते. त्ािध्े १) कृषी उत्ादन व्ा्ार आनण ्ानणज् 
(प्ोतसािन आनण सािाय्) का्दा २०२० (िळू का्दा २००४),  
२) शेतकरी (सबलीकरण आनण संरक्षण) ििीभा् करार आनण कृषीसे्ा 
का्दा २०२० आनण ३) अत्ा्श्क सनु्धा (सधुारणा) का्दा २०२० 
(िळू का्दा १९५५) ्ा तीन का्दांचा सिा्ेश आि.े कें द्र सरकारने  
५ िनू २०२०ला अध्ादशे काढून सप्टेंबर २०२०िधील अनध्ेशनात िान्ता 
घेतली, ्ा का्दाचा अध्ादशे काढत असताना ् िान्ता घेत असताना 
शेतकरी ्रा्यची िते घेतली रेली नािीत. दशेात कोरोनाची ्ररन्थिती रंभीर 
असताना सदर का्द ेशेतकऱ्ांना न्चारात न घेता रोंधळािध्े सभारिृात 
िंिरू करून घेतले रेलेले आिते. दशेात िोठ््ा प्िाणात ्ा का्दाला 
शेतकऱ्ांकडून न्रोध िोत आि.े ् ंिाब आनण िर्ाणा ्  आिबूािचू्ा इतर 
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राज्ात ्ा आंदोलनाची तीव्रता िोठी आि.े ्ा शेतकरीन्रोधी का्दाच्ा 
न्रोधात कािी िंत्ांनी आ्ल्ा िंत्ी्दाचे रािीनािे नदले आिते. तर ्ा 
शेतकरीन्रोधी कृतीचा न्रोध मिणनू अनेकांनी आ्ले ्रु्कार ्रत केले 
आिते. ्ंिाब आनण केरळ सरकारांनी कें द्राच्ा कृषी का्दाच्ा न्रोधात 
न्धानसभेत प््ता् ्ाररत केले आिते. शेतकरी ्रा्यसोबतच दशेातील इतर 
रािकी् ्क्ष, शेतकरी संघ्टना, ्ा का्दाच्ा न्रोधात आिते. रेल्ा ३५ 
ते ४० नद्सां्ासनू ि ेआंदोलन दशेाच्ा रािधानीच्ा सीिे्र आि.े लाखो 
लोक आ्ल्ा कु्ंुटबासि्ेत ्ा आंदोलनात सिभारी झाले आिते. सरकार 
आनण आंदोलक ्ांच्ािध्े कािी चचा्य िरी झाल्ा असल्ा तरी ्ा 
आंदोलना्रती िार्य ननघालेला नािी. िा का्दा शेती आनण शेतकरीन्रोधी 
असल्ाने तो रद्द करा्ा ्ासाठी शेतकरी आंदोलक ठाि आिते. 

आतिननभ्यर भारत, कृषी सधुारणा, उत्ादन्ाढ ्ा रोष्टींचा ऊिा्ोि 
िरी ्ा का्दािध्े केला असला तरी ्ा का्दािळेु शेती आनण 
शेतकऱ्ांचा फा्दा िोईल का? िा प्श्न का्ि आि.े ्ा का्दाच्ा 
तरतदुीिध्े मि्टले आि ेकी शेतकरी आनण व्ा्ाऱ्ांना न्क्ी आनण खरेदीच े
््ातंत् रािील, शेतकरी आ्ला िाल कोठेिी न्क्ी करू शकतील, ्ा 
व्््थेििळेु शेतकऱ्ांना कोणतािी अनधभार दा्ा लारणार नािी, कंत्ा्टी 
्द्धतीिळेु शेतकऱ्ांना प्नक््ा उदोर, न्के्ते ्ांच्ा सोबत करार करता 
्ेईल. शेती िालाच्ा नकिती नननचित करता ् ेतील, बािारातील अन्थिरतेची 
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िोखीि शेतकऱ्ा्र रािणार नािी, कडधान्े, डाळी, तेलनब्ा, कांद,े ब्टा्ेट 
्ांसारख्ा ््त ूअत्ा्श्क से्ेच्ा ्ादीतनू ्रळण्ात आल्ाने ्ाचा 
फा्दा शेतकऱ्ांना िोणार आि.े अशा अनेक रोष्ी ्ा का्दात असल्ा 
तरी दशेात ्ा का्दाला िोठ््ा प्िाणात न्रोध िोत आि.े कृषी बािार 
नष् झाला तर नकिान ििीभा् शेतकऱ्ांना निळेल का? कृषी बािार िा 
राज्सचूीचा न्ष् आि.े िात् राज्ाचे अनधकार डा्लनू सरकार िा का्दा 
का करत आि?े शेतीिालाची नकंित नननचित करण्ाची कोणतीिी ्ंत्णा 
अन्तत्ात नसल्ाने खािरी कं्न्ांकडून शेतकऱ्ांची न्ळ्णकू िोऊ 
शकते. धान्, डाळी, तेलनब्ा ् अन् ््त ू अत्ा्श्क से्ा ्ादीतनू 
्रळल्ाने साठेबािी िोठ््ा प्िाणात िोऊन अननसरुक्षेचा प्श्न ननिा्यण िोऊ 
शकतो. ्ा का्दािळेु राज्ाच्ा उत्ननाचे स्तोत किी िोऊ शकतील अशा 
अनेक कारणाने ्ा का्दाला िोठा न्रोध िोत आि.े 
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का्यदे पास करून घेण्याची पद्धत 
भारती् राज्घ्टनेनसुार कोणतेिी का्द े् ास करण्ाची प्नक््ा नननचित 

केली रेली आि.े िात् िा का्दा संित करताना त्ा प्नक््ा झालेल्ा नदसत 
नािीत. रत्षषी कोन्ड-१९ च्ा ििािारीने िरभरात थैििान घातले िोते. 
दशेात िाने्ारी २०२० ्ासनूच कोरोना रुगण नदसा्ला सरुु्ात झाली अन ्
िाच्यअखेर्ासनू लॉकडाऊन सरुू झाले. संचारबंदी, ििा्बंदी सरुू झाली. 
उदोर-व््सा्, दळण्ळण, कािधंदा बंद झाले. लोकांिध्े कोरोनाची 
दिशत ्सरली. शिरात आलेले ििरू रा्ाकडे ्रत िात िोते. उ्ासिारीने 
िािाकार िािला िोता. ् ््ंसे्ी सं्थिांनी ् ढुाकार घेऊन ररीब ररिूंना िदत 
करण्ाचे का ््य सरुू केले. ्ात िनू, िलैु उिाडला नेिकी िीच संधी सरकारने 
िरेली आनण ््टिुकूि काढून शेतीन्ष्क तीन का्द े अंिलात आणले. 
त्ानंतर सप्टेंबरिध्े संसदचेे अनध्ेशन बोला्नू लोकसभा ् राज्सभा 
्ांिध्े ि ेका्द े् ास करून घेतले. राज्सभेत झालेला िरंािा आनण नन्िांची 
झालेली ्ा्िलली िी साऱ्ा िराने ्ानिली आि.े का्द ेआणण्ाअरोदर 
कोणतीिी चचा्य शेतकरीसंघ्टना नकं्ा न्रोधी ्क्षाबरोबर सरकारने केली 
नािी. शेतकऱ्ांिध्े िा असंतोष िोता. ्ण कोरोनाच्ा भीतीिळेु लोक 
संघषा्यसाठी बािरे ्डत नविते ्ाच ्ररन्थितीिध्े िध्प्दशेिधील सत्ांतर 
् नबिारच्ा नन्डणकुा ्ार ्डल्ा. तेथेििी ििािारी आड्ी आली नािी. 
्ण शेतकरी आंदोलनास उतरल्ानंतर ्ा ििािारी्रून सरकारने आंदोलक 
शेतकऱ्ां्र आक्षे् घेतले. नदललीच्ा रािलीला िैदाना्र आंदोलन 
करण्ास िनाई केली. ्ंिाब िर्ाणातनू ्ेणाऱ्ा शेतकऱ्ांच्ा िारा्यत 
अडथिळे ननिा्यण केले. र्त्ात िोठे-िोठे खड्डे त्ार करणे, थंिड ्ाण्ाच े
फ्ारे आंदोलकां्र िारणे अशा अनेक रोष्ी झाल्ा. तरीिी अनेक प्कारची 
संक्ेट ्ेऊनिी सदर आंदोलन नदललीच्ा बॉड्यर्र ्ोिोचले.

आंदोलनकर्याया प्रशंसनी्य शांतता व सं्यम 
शेतकऱ्ांचे आंदोलन सरुू झाल्ा्ासनू आि् य्ंत मिणिे ३५-४० 

नद्स शेतकऱ्ांनी आंदोलनात शांतता ् सं्ि ठे्ला आि.े तो सं्णू्य 
िराने ्ानिला आि,े मिणनूच न्न्ध दशेातील संघ्टनांनी ् सरकारने ्ा 
आंदोलनास ्ानठंबा दश्यन्ला आि.े ि ेआंदोलन नचघळा्े मिणनू अनेक 
सत्ाधारी रािकी् नेत्ांनी त्ा्र आक्षे् घेतले. ‘ि ेआंदोलन ्ंिाबिधील 
खनल्तान्ादी शक्ीचे आि.े आंदोलन करणारे शेतकरी दशेद्रोिी आिते. 
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त्ांना ्ानक्तान ् चीनचा ्ानठंबा आि.े आंदोलनात अनतरेकी घसुले 
आिते. तकुडे रँरचे ि े आंदोलन आि,े’ अशा ्टीका करूनिी आंदोलक 
शेतकरी ्ांनी त्ा्र प्नतनक््ा न दतेा, न नचडता ि ेआंदोलन शांतताि् 
िारायंनी चाल ूठे्ले आि.े शेतकरी आ्ल्ा िारण्ां्र ठाि रानिले. त्ांनी 
आ्ला सं्ि ढळू नदला नािी. िोदी, िीनड्ाने खो््ट्ा बातम्ा दऊेनिी 
त्ांच्ा्र कािी ्ररणाि झाला नािी. िनिला ् ्ु् क का ््यकत्ायंचा 
िोठा सिभार आंदोलनात नदसत आि.े िर्ाणा ्ंिाबिध्े शेतकऱ्ांना 
रसद ्रु्ण्ासाठी िनिलांचा िोठा ्ढुाकार नदसनू ्ेत आि.े तसेच अनेक 
कलाक्षेत्ातील कला्ंतांनी, भारती् लषकरातील नन्तृ् अनधकाऱ्ांनी 
आंदोलनात सिभारी िोऊन ्ानठंबा नदला ् शेतकऱ्ांचे िनोबल ्ाढन्ले 
आि.े
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शेतकरी आंदोलनाच्या मागण्या 
१.  सरकारने ्ाररत केलेले तीनिी का्द े शेतकऱ्ांच्ा निताचे नािीत. 

्ा्तन्क ते कािी कॉ्पोरे्ट घराण्ांसाठी केले आिते मिणनू ि ेतीनिी 
का्द ेसरकारने िारे घ्ा्ेत.

२.  सरकारने ््ानिनाथिन कनि्टीने सचु्ल्ाप्िाणे उत्ादनखचा्यच्ा 
दीड््ट ििीभा् दणेारा नकिान ििीभा् (एिएस्ी) चा का्दा 
करा्ा. 

३.  ्राली िाळणे का्दाने रनुिा आि.े रनुिा करणाऱ्ा शेतकऱ्ास १० 
्षायंची नशक्षा ् १ को्टी रु््े दडं आकारण्ाची तरतदू आि.े ्ा 
का्दातनू शेतकऱ्ांना ्रळा्े. 

४.  न्िेसंबंधी ्ेऊ घातलेल्ा का्दािळेु शेतकऱ्ांना न्िेसाठी िा्त 
्ैसे िोिा्े लारणार आिते. त्ािळेु िा का्दा शेतकरीन्रोधी आि े
तो आण ून्े. 
्रील प्कारच्ा प्िखु िारण्ा शेतकरी आंदोलकांच्ा आिते. 

सरकार ्रालीसंबंधीच्ा ् ्ेऊ ्ािणाऱ्ा न्िेच्ा का्दासंबंधी िाघार 
घेण्ास त्ार असल्ाचे कृनषिंत्ी नरेंद्र नसंर तोिर ्ांनी िािीर केले आि.े 
नकिान ििीभा् (एिएस्ी) संबंधी कृनषिंत्ां्ासनू ते ्ंतप्धान नरेंद्र िोदी 
्ांच्ा् य्ंत नकिान ििीभा् (एिएस्ी) सरुू रािील ्ाची तोंडी आश्ासने 
न्न्ध िाध्िांद्ारे िािीर करत आिते. शेतकऱ्ांना ्ा तोंडी आश्ासना्र 
न्श्ास नािी. तशा प्कारचा का्दा करण्ाचे लेखी आश्ासन शेतकरी िारत 
आिते. कारण सरकारने स्पोचच न्ा्ाल्ात नकिान ििीभा् (एिएस्ी) 
दतेा ्ेणार नािी अशा प्कारचे नलनखत प्नतज्ा्त् नदले आि.े अशा रोष्ी ् 
खो्टी आश्ासने दऊेन दशेातील शेतकऱ्ांची नदशाभलू िाणी््ू् ्यक केली 
िात आि.े शेतकरी आंदोलकांची प्िखु िित््ाची िारणी तीनिी का्द ेरद्द 
करण्ाची आि.े त्ा्र सरकार आनण आंदोलकांिध्े िित््ाचा ्ेच ननिा्यण 
झालेला आि.े 

का्यद्ाचे भलवष्यात होणारे पररणाम -:
१.  भारती् खाद ननरििाफ्य त सरकार धान्ाची खरेदी शेतकऱ्ांकडून 

करते ् ते धान् सा ््यिननक न्तरण व्््थेििाफ्य त ररीब, ररि ू
लोकांना ‘रेशन’ ्द्धतीने नदले िाते. शेतकऱ्ांना नकिान ििीभा्ा 
(एिएस्ी) प्िाणे सरकार िोबदला दतेे ् रररबांना ्््त दरात धान् 
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दतेे. ् ा का्दािळेु अन्तत्ात असलेली सा ््यिननक न्तरण व्््थिा 
बंद करून धान् न दतेा रररबांना धान् खरेदीसाठी रोख रककि दऊेन 
िळूिळू िी सा ््यिननक धान् न्तरणव्््थिा सं्नू िाईल. रररबांना 
खलु्ा बािारातनू धान् खरेदी करा्े लारेल ् त्ासाठी िा्तीची 
नकंित िोिा्ी लारेल. 

२.  िोठ््ा कं्न्ांनी खरेदी केलेले धान् ते त्ांच्ा रोडाऊनिध्े 
साठ्नू ठे्तील ् त्ाचे बािारभा् ्ाढ्नू िर ते खलु्ा बािारात 
आणतील त्ािळेु आि िनतेला िी ििाराई सिन करा्ी लारेल 
त्ाचा शेतकऱ्ांना कािीिी फा्दा िोणार नािी तर नफा फक् िोठ््ा 
कं्न्ांचा िोईल. 

३.  बाजार सलमर्या (मंडी) : दशेात शेतिाल न्क्ीसाठी कृषीउत्नन 
बािार सनित्ा ् खलु्ा बािार्ेठा अन्तत्ात आिते. आिघडीला 
कािी प्िाणात शेतकरी आ्ला शेतिाल बािार सनितीिध्े न्क्ीसाठी 
नेतो, नश्ा् बािरेच्ा बािारातिी त्ांना अनधक भा् निळाला तर 
तो बािरेिी न्कतो. िर बािार सनितीची व्््थिा िळूिळू सं्ली तर 
शेतकऱ्ां्र खािरी कं्न्ा दतेील तोच भा् ््ीकारण्ाची ्ेळ 
्ेईल. 
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शेतकरी कोण ?
‘प्त्क्ष शेता्र काि करून घाि राळणारा तो शेतकरी,’ असे 

्ा्टत असले तरी प्त्क्ष िनिनीची िालकी असणारा तोच शेतकरी रिृीत 
धरला िातो, िी ्ा्तन्कता आि.े अनेक शासकी् ्ोिना ् धोरण े
ििीनधारक शेतकऱ्ांसाठीच आखलेल्ा आिते. नैसनर्यक आ्त्टींिध्े 
निळणारी नकुसानभर्ाई िी ििीनधारकास निळते. ती ब्टाईदारास ् 
अन् शेतििरुांना निळत नािी. तसेच ‘्ंतप्धान शेतकरी सनिान ्ोिने’च े
दर्षषी निळणारे ६००० रु््े ि े ििीनधारक शेतकऱ्ांना सरकार दतेे. 
शेतििरू नकं्ा कारानररांचा त्ात सिा्ेश नािी. आ्ल्ा दशेात २०११ 
च्ा िनरणनेनसुार ३१% लोक भनूििीन शेतििरू आिते. ्ात ७०% लोक 
असरुनक्षत िाती ्  ििातटींिधील आिते. त्ांना कोणत्ािी धोरणांचा अथि्ा 
शासकी् ्ोिनेचा लाभ निळत नािी. अल्भधूारकांनािी ्ा ्ोिनेचा लाभ 
निळत नािी. 

‘शेतकरी’ िा एकच ्र्य नािी. त्ात ्ेर्ेरळे ्तर आिते. आ्ल्ा 
दशेातील रािकी् ्क्ष आनण शेतकरीसंघ्टना नरदी न्के घेणाऱ्ा 
उदािरणाथि्य- ऊस, का्सू, कांदा न्क्णाऱ्ा शेतकऱ्ांच्ा भो्तीच 
आिते. दशेातील लोकसंख्ेच्ा ६८% लोकसंख्ा शेती्र अ्लंबनू आि.े 
दोन एकर्ेक्षा किी शेती असणारा शेतकरी्र्य िोठा आि.े ज्ारी, बािरी, 
िका, कडधान् न्क्णारी कोरड्ािू शेती, नेििी दषुकाळाच्ा छा्ेत 
असणारा शेतकरी, ब्टाईने शेती करणारा शेतकरी-शेतििरू ्ांसारखे अनेक 
्र्य आिते. दषुकाळी भारातील अल्भधूारक शेतकरी थिोडे नद्स आ्ल्ा 
शेती्र काि करतो तर ्षा्यतील सात ते आठ िनिने ऊस तोडीसाठी िातो, 
रा्ातील बिुसंख् शेतििरू ि ेअल्भधूारक ् भनूििीन आिते. बिुसंख् 
शेतकरी आ्ल्ा कु्ंुटबाच्ा उ्िीन्केसाठी शेती करतात. त्ाचबरोबर 
त्ांनी ्ाळलेल्ा शेळ्ा, िेंढ््ा नकं्ा राई, मिसै ्ांच्ा खादासाठी शेती 
करतात. त्ांना नकिान आधारभतू नकंितीची ररि लारत नािी. िात् त्ांच े
प्श्न दषुकाळ, नान्की, अनत्षृ्ी, ्ाता्रणातील बदल नकं्ा िशारतीसाठी 
अनतररक् खच्य ि ेआिते. ि ेशेतकरी आंदोलनािध्े ्ढेु ्ेत नािीत. 

 
 लकमान आधारभूत लकमती (एमएसपी) ची व्याप्ी 

कें द्रसरकारने नकिान आधारभतू नकंितीिध्े २३ न्कांचा सिा्ेश 
केला आि.े त्ात प्ािखु्ाने रिू, तांदळू, िका, का्सू, ज्ारी, बािरी, 
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तरू ् कडधान््रषी् न्कांचा सिा्ेश आि.े िी व्ाप्ी ्ाढ्नू प्त्ेक 
न्कासाठी नननचित करणे अत्ा्श्क आि.े भािी्ाला ् फळे ्ांचािी 
सिा्ेश नकिान आधारभतू नकंितीिध्े केला ्ानििे. ििाराषट्ात डानळंब, 
बोर, द्राक्ष, आंबा, नलंब,ू काि,ू सीताफळ, नचकू, ्ेरू इत्ादी फळबारांच े
क्षेत् िोठे आि.े त्ांचािी ििीभा् नननचित झाला ्ानििे. बािारात फळांच्ा 
नकितीिध्े सतत चढ-उतार िोत असल्ाने शेतकरी्रा्यचे िोठे नकुसान 
िोत आि.े 

िोदीसरकारने सत्ेत ्ेण्ाअरोदर शेतकऱ्ांना शेती िाल उत्ादन-
खचा्यच्ा दीड््ट ििीभा् दणे्ाचे आश्ासन नदले िोते ्रंत ु स्पोचच 
न्ा्ाल्ात ‘नकिान आधारभतू नकंिती’ची खात्ी दणे्ास सरकारने नकार 
नदला आि.े त्ािळेु शेतकरी आंदोलक आताच्ा सरकार्र न्श्ास 
ठे्ा्ला त्ार नािीत.

सरकारी धोरण 
भारती् राज्घ्टनेने कें द्रसरकार ् राज्सरकार ्ांच्ा कािाच्ा 

न्भारणीसाठी तीन सचूी त्ार केल्ा आिते. राज्सरकार ज्ा न्ष्ात 
का्दा करतील ् कारभार करतील ती राज्सचूी, कें द्राच्ा अखत्ारीत 
्ेणारी कें द्रसचूी आनण दोघांचा सिा्ेश असलेली सािाईकसचूी आि.े 
त्ात शेती िा न्ष् राज्सचूीतील आि.े ि े तीन का्द े करताना कें द्राने 
राज्सरकारचे अनधकार ्णू्य्णे डा्लले आिते, असे कािी घ्टना तजज्ांच े
ित आि.े अशा ि्तक्षे्ािळेु राज्ाच्ा अनधकारा्र ि्ा्यदा ्ेईल आनण 
‘संघराज् ्द्धती’ला ्ढेु धोका ननिा्यण िोईल. भारत ््तंत् झाल्ानंतर 
्ंनडत ि्ािरलाल नेिरू ्ांच्ा नेततृ्ाखाली अथि्यव्््थेिला सिाि्ादी 
््रू् दणे्ात आले. कािी उदोर ् से्ा सरकारने सरुू केल्ा तर कािी क्षेत् 
उदोर्तटींना िकु् करण्ात आले. इनंदरा रांधी ्ांनी खािरी क्षेत्ातील बँका 
सरकारी क्षेत्ात आणल्ा. िनता ्क्षाच्ा राि््टीत ततकालीन उदोरिंत्ी 
िॉि्य फनायंडीस ्ांनी बड््ा उदोरांचे क्षेत् आनण लघउुदोरांचे क्षेत् नननचित 
करून सीिांकन केले िोते. न्कें नद्रत आनथि्यक सत्ा ननिा्यण करण्ाकडे 
कल िोता. ्रंत ु १९९२ नंतरच्ा िारनतकीकरणाच्ा रे््ट्ाने सा ््यिननक 
क्षेत्ातील उदोर से्ा ्ांचे खािरीकरण सरुू झाले आनण रेल्ा ५ ते ६ 
्षायं्ासनू ि्ळ-ि्ळ स ््य क्षेते् खािरी िालकीची िोऊ लारली आिते. 
नैसनर्यक संसाधना्र लोकांचा िकक असला ्ानििे िी संकल्ना िारे ्डत 
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िी्नाधारांची स ््यच साधने आता कॉ्पोरे्ट घराण्ाकडे ििा आिते. आनथि्यक 
प्रतीचे आकडे दाख्ले िात आिते. ्रंत ुएकूण दशेातील ८५% सं्त्ी 
१-२% लोकांच्ाकडे िात आि.े त्ातनू आनथि्यक ् सािानिक न्षिता 
प्चंड िोठ््ा प्िाणात ्ाढत आि.े

आता ििीन, िंरल, ्ाणी ्ां्रची सत्ा निळ्ण्ासाठी कॉ्पोरे्ट 
घराणी सरकारला िाताशी धरून ्ढेु सरसा्ली आिते. प्शासन आनण 
रािकी् ्क्षांना आता ्ाचा फा्दा िोत आि.े त्ांची सत्ा न्टकून 
रािण्ासाठीची आनथि्यक व्््थिा िी ‘कॉ्पोरे्ट घराणी’ करत आिते. आता 
सरकारने आणलेले कृषीन्ष्क तीन का्द े ि े त्ाचाच एक भार आि.े 
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भारती् खाद ननरिची व्््थिा तो््ट्ात चालली मिणनू ती खािरी 
क्षेत्ाच्ा िातात नदली िात आि.े

शेतकरी्रा्यच्ा न्कासाच्ा अनषुंराने कािी तरतदू िरी का्दात 
असली तरी इथिला अल्भधूारक, शेतििरू इत्ादी ्रायंचे अनेक प्श्न 
आिते. ्ंनचत सििूांना िनिनीची आ्श्कता िी्नाधारासाठी आि,े 
नन्ाऱ्ासाठी आि,े तसेच ििारो रा्ात अंनति सं्कार करण्ासाठी आि.े 
ििाराषट्ात १२.५ लाख लोक घराच्ा प्तीक्षेत आिते. घरकुलाच्ा स ््य 
्ोिनेिध्े ज्ांच्ा ना्ा्र िनिनी आिते त्ांनाच घरासाठी अनदुान 
निळते. ज्ांना ििीन नािी त्ांना घरासाठीचे अनदुान निळत नािी. अशा 
लोकांना रा्ातील रा्रान, रा्ठाण, िनिनी नन्ाऱ्ासाठी शासनाने 
उ्लबध करून नदल्ा ्ानििेत. ज्ा रा्ात ्िशानभिूीची व्््थिा 
नािी नतथेि ्िशानभिूी अथि्ा दफनभिूीसाठी िारा उ्लबध करून नदली 
्ानििे. ििाराषट्ात रेल्ा चाळीस ्षायं्ासनू सरुू असलेल्ा ‘रोिरार ििी 
्ोिने’िळेु अनेक रा्े र्त्ाने िोडली रेलेली आिते. रा्े एकिेकांशी 
िोडल्ाने दळण्ळण सरुू झाले आि.े रा् नतथेि ‘राज् ्रर्िन’ची बस 
सरुू झालेली आि.े अनेक िलेु, िलुी, िाध्निक, उचच िाध्निक नशक्षण 
घेऊ लारलेली आिते. १०० ्टकके फलोत्ादन ्ोिनेिळेु डानळंब, द्राक्ष, 
आंबा, ्ेरू, काि ूइत्ादी फळबारा ्ाढल्ा आिते. शेतीिालांतनू शेतकरी 
थिोडाफार न्कनसत झाला आि.े िात् ४० ्षायं्ू् षी काि करणारा ििरू तो 
आनण त्ाची ्ढुची न्ढीदखेील ििरूच रानिली आि.े ्ा ्रा्यला आ्ल्ा 
िनिनी्रच काि करून न्कास करण्ाची संधी नदली तर अल्भधूारक 
शेतकरी, शेतििरू ्ांचा आनथि्यक ्तर नककीच बदल ूशकतो. 
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(परीमषित पभुसतक : नऊ चाळीसची लोकल, लेमिका : मशलपा कांबळे,  
प्रकाशक : शबद पमबलकेशन, बोरीवली, िभुंबई, प्रकाशन वर्व : मिसेंबर २०१८, 
पषेृ् : १२४,िलूय : रु. १८०)

मशलपा कांबळे ह े िराठी ्भारेतील लषिवेधी नाव. स्तीवादी व 
आंबेिकरवादी मलिाणािभुळे तयांची निळ्या डोळ्याांची मलुगी ही पमहलीच 
कादबंरी आमण गोिांस बंदीनंतर लगेच आलेले नि्यायाणी ह े नाटक मवशेर 
गाजले. या दोन सामहतयकृतींनंतर आलेला िऊ चयाळीसची लोकल हा तयांचा 
कथासंग्रह अपेषिा उंचावणारा ठरला आह,े ह ेमनमचित!

 पॉवरलेस लोकांची कहाणी पॉवरफभु ल पद्धतीने सांगणे ह ेमशलपा कांबळे 
यांचया लेिनाचे सतू्र आह.े तयांचया लेिनाचा प्रारं्भच िभुळी िराठीसह 
महदंी व इगं्रजी ्भारेतील स्तीवादी सामहतयाचया वाचनानंतर जाणवलेलया 
मवरोधा्भासातनू झाला आह.े तयांचया वाचनातील स्तीसिाज व तयांचे जग 
आमण लेमिकेचया प्रतयषि अनभु्भवमवश्ातील जग, तयातील मस्तयांचे जीवन 
यांत िहदअ्ंतर असलयाचे तयांना जाणवत गेले. ह े अंतर मिटवणयासाठी 
आपणच दमलत-शोमरत मस्तयांचे आयभुषय मलहून काढावे ही प्रबळ जाणीव 
तयांना मलमहते करू लागली. महणनूच “मलमहणयापासनू पळता येत नाही. 
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मलमहते राहावेच लागते... ही मशषिा असते... कारण मलमहणयातनूच िभुक्ती 
मिळणार असते” (िनोगत, प.ृ ४ ) असे तया महणतात.

िऊ चयाळीसची लोकल ह्ा तयांचया कथासंग्रहात एकूण अकरा कथांचा 
सिावेश आह.े यातील सव्वच कथांिधये अद्भुतता व वासतव यांची सरमिसळ 
आह.े तयांची रससीिेच वाचकांचे लषि वेधनू घेते.

कथासंग्रहाचे शीर्वक असलेली िऊ चयाळीसची लोकल ही कथा 
अनभुक्रिानभुसार मतसरी आह.े यातील प्रिभुि पात्र नऊ चाळीसची लोकल 
पकिून ‘ठाणे ते सीएसटी’ असा रोज प्रवास करते. हा िभुंबईलोकल प्रवासाचा 
अनभु्भव मकती दिवणारा असतो ह्ाची जाणीव असणाऱया वाचकाचया 
िनात मतचया या प्रवासात काय घिते यामवरयी कभु तहूल जागे होते. हा 
िायरेकट प्रवास मतचयासाठी सभुिदायी आह.े या पात्राला नाव नाही, असंखय 
प्रवास करणाऱयांपैकती ती एक. िात्र मतचे वेगळेपण हचे कती मतला जीवनात 
मसथरावायचे आह,े अभयास करून प्रिोशन घयायचे आह.े आपलया जीवनाचा 
आलेि उननत करायचा आह.े या लोकलचया प्रवासात एकदा एका सहप्रवासी 
लेमिकेचया वहीत मलमहलेलया िजकभु राने मतचे लषि वेधनू घेतले जाते. तया 
िजकभु राचया वाचनािभुळे मतला ‘िनभुषयाने शरीरावर कपिे चढवनू आपले जीवन 
दांम्भक बनमवले असनू िरे तर नगनता ह ेपाप नाहीच,’ असे वाटू लागते. तया 
िजकभु रातील गरोदर स्तीला सवत:चया अंगावर कपिे ठेव ूनयेत, िोकळेपणाने 
वावरावे असे वाटते. तसे ती करतेही. तया स्तीला िभुलाचया जनिापासनू घरी 
नगनतेने वावरणयाची लागलेली सवय िभुलाचया लगनानंतर िोिावी का असा 
प्रश्न पितो. कारण सनू सिमवचारी नाही आमण तया स्तीचा नवरा शरीराचे वस्त 
टाकून केवहाच बभुद्धवासी झाला आह.े यािभुळे मतला एकटीला असं नागिं 
राहणं जि जाऊ लागतं. यामठकाणी लोकांपेषिा वेगळा मवचार केला तर लोक 
तभुमहाला वाळीत टाकतात, अशी मतला जाणीव होते. कथेचया अंत:सतरातनू 
वयक् होणारे ह े जीवनमवरयक ्भान िहत्वाचे आह.े तयािभुळे िजकभु रातील 
स्तीप्रिाणेच िजकभु राचे वाचन करणारे प्रवासीपात्र आमण कथावाचक यांनाही 
वेगळी दृष्ी प्राप्त होते. कथेचया शेवटी प्रवासी पात्राचे लगन होते, मतला मदवस 
राहतात आमण शरीरावर कपिाच ठेव ूनये असे िोहाळे लागतात. ह ेिोहाळे 
्भंपक आमण दांम्भक जगणयाचा तयाग करून अमधकामधक नैसमग्वक, अससल 
अमसततवाचया उ्भारणीचे असतात तयािभुळे जीवनाकिे बघणयाची एक सवच्छ 
दृष्ी ही कथा दतेे.
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मशलपा कांबळे यांचया कथा शोमरतांचे जगणे मचतारतात. या 
शोमरतांिधये दमलत मस्तया आहतेच पण तयाचबरोबर जागमतकतीकरणािभुळे 
मपिलेला कािगारवग्व, अिानभुर ्छळ सोसणारे बालकािगार, बलातकाररत-
पीमित यभुवती, वयसनांचया आहारी गेलेली िाणसे, ्भरगचच लोकलिधनू 
प्रवास करणारे असंखय िभुंबईकर अशा सवाांचा सिावेश होतो. शोमरत दमलत 
स्ती ही ‘आय लव य.ू.. मकटी’, ‘मबया्वणी’, ‘आजीची गोष्’, ‘िांजरीनाही 
घर असतं’ अशा कथांिधनू सािोरी येते. ‘आय लव य.ू.. मकटी’ िधये 
्भीिनगरिधील दोन िैमत्रणींची कथा सांमगतली आह.े या दोघी मजवा्भावाचया 
िैमत्रणी आमण एकिेकींचया शेजारी असतात. बीएिसीचया वसाहतीचे, 
मनमनसतरीय जीवनाचे ठळक मचत्रण या कथेत येते. काळया रंगाची, कभु रळया 
केसांची, अभयासात फारशी गती नसलेली, तसेच सवयंपाक करणयात सभुगरण 
नसलेलया मबटू्ची ही कहाणी मतचया िैमत्रणीने सांमगतली आह.े या मबटू्च े
दरूचया नातयातील दिेणया िभुलाशी, राजाशी पे्रिलगन होते. परंतभु या लगनानंतर 
मतचे मतचया जीवनाशी संबंमधत, िाहरेचयांशी संबंमधत असे मनण्वय घेणयाच े
सवातंत्य संपते. राजा जे सांगेल ते मतला ऐकावेच लागते. मनवय्वसनी राजाला 
मबटू्चया िाहरेचे चभुकतीचे वाटतात. यासाठी तो मतचे िाहरेी जाणे बंद करतो. 
प्रसंगी िारहाणही करतो. मबटू्किे लहानपणापासनूची ‘मकटी’ नावाची बाहुली 
असते. ही बाहुली मतचया िनाचे मवरेचन करते. कथेचया शेवटी मवसकटलेलया 
आयभुषयातले सभुिाचे प्रसंग, दभु:िाचे प्रसंग या सवाांतनू अमलप्त होणारी मबटू् 
िनाचया कोपऱयात रेंगाळत राहते. 

‘िांजरीनांही घरं असतं’ या कथेचे वैमशष््य असे कती यातील पात्रांना 
मवशेर नाि नाही. िी, िमिी, पपपा, काका, िावशी असाच तयांचा नािमनददेश 
होतो. तयािभुळे ते कोणीही अस ूशकतात. तयाचवेळेस िांजरींना िात्र मिनी, 
कतररना, मप्रयंका अशी मवशेर नावं आहते. या ‘िी’ चया िनात सवत:चया 
षिभुद्रतवाची जाणीव घट् आह े परंतभु िांजरी पाळणयातनू, तयांचयासाठी टेरेस 
फललॅट घेणयाचे सवपन पाहणयातनू वाचकिनात मतचे वेगळेपण अधोरेमित होत 
राहते. ह ेपात्र वयाची मतशी ओलांिून गेलयावर लगन न करता काका या लगन 
झालेलया वयक्तीसोबत राहते. या एका अपारंपररक आशयासह िभुंबईत जागेचा 
मबकट प्रश्न, वग्व्भेदाचे ्भान, अमसततवाची लढाई ही सतेू्र प्रिरपणे वयक् 
होतात. नोटबंदी या घटनेिभुळे मवसकटलेलया आमथ्वक घिीचा वासतव संद्भ्व 
काका व िीचया एकत्र राहणयाला आह.े ही कथा एकाच वेळेस ‘िी’ चे अगदी 
्छोट्याशा िोलीत जगणे, तयातील अिी-अिचणींचा सािना करताना पभुनहा 
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िांजरीही पाळणे, तयांचा वाढमदवस साजरा करणे, लोकांचे येणे-जाणे किी 
असलयाने आपले पे्रि, वातसलय या िांजरींवरच उधळणे या परसपरमवसंगत 
वाटावयात अशा जीवनाचया तभुकि्यांना एकत्र बांधते. इथे ‘िांजरं पाळणारी 
िभुलगी’ िधील ही ‘िी’, ‘नऊ चाळीसची लोकल’ िधील ‘प्रवासी िभुलगी’, 
‘आय लव य.ू..मकटी’ िधील ‘मबटू्’ या िभुळात सव्वसािानयांप्रिाणे नगणय 
ठरणाऱया वयमक्रेिा आहते पण तयांचे जगणयातील वेगळेपण कथानकांना 
लषिवेधक करते. 

सभुरुवातीला महटलयाप्रिाणे या सव्वच कथांिधये वासतव आमण 
अद्भुतता यांचे मिश्रण आह.े तयादृष्ीने ‘तपास’ ही एक मवलषिण कथा आह.े 
कथामनवेदक एक मसमनयर पीआय आह.े कथेत बमबताला हसमवणयासाठी 
मतचा नवरा एकनाथ हा एका ‘बबल’ू नावाचया असवलाला घरी आणतो. 
तयांना एकिेकांचा लळा लागतो. पण सोसायटीला अथा्वत सिाजाला 
ह े िानवासारिे वागणारे, मवचार करणारे असवल आवित नाही. तयािभुळे 
सोसायटी-सदसय तयाला सोसायटीत राहणयास िजजाव करतात. अथा्वत ह े
बमबता- एकनाथ दोघांनाही िानय होत नाही. तयािभुळे सोसायटी(सिाज) 
आमण तयांचया मवरोधात ह ेदोघे असा संघर्व सभुरू होतो. मशवाय या दोघांचया 
बाजनेू असतो तो तयांना सिजावणारा हा कथेचा मनवेदक. हा तपास पभुढे 
अमधक गभुंतागभुंतीचा होतो. असवल बमबताबरोबर राहू शकत नाही महणनू 
संवेदनशील िाणसाप्रिाणे ते पंखयाला लटकून आतिहतया करते. इथे िेि 
अशी कती ‘एकनाथाला’ हसता येत नाही आमण ‘बबल’ू असवल अतयंत 
संवेदनशील असते. हा सव्भावमवरोध िानव आमण प्राणी यांचया सािामजक 
जगणयाकिे लषि वेधतो. िाणसा- िाणसांतले संबंध तयाचया हसणयाने िोकळे 
होतात पण एकनाथ व बमबता, एकनाथ, बमबता व सिाज यांचे संबंध िात्र 
तणावग्रसत ठरतात, तयाला कथामनवेदक मसमनयर पीआय साषिीदार असतो जो 
ररटायर होऊन आिगावी मनवांत आयभुषय जग ूइमच्छतो. या कथेत मनवेदकाच े
आताचे मनवांत आयभुषय आमण ्भतूकालीन बबल ूसंबंमधत तपासाचे आयभुषय 
ही काळाची सरमिसळही नामवनयपणू्व ठरते.

‘मबया्वणी’ कथेत ‘कभु रिभुरी’ व ‘सकतीना’ या दोघी दमलत िभुमसलि 
सिाजातील मस्तया आहते. कभु रिभुरीचे ‘घभुली’ या िंमदरातील गायीसोबतच े
आयभुषय येथे मचमत्रत केले आह.े सकतीनाकिे कभु रूिभुरी मतचया ‘घभुली’ नािक 
गायीसोबत ्भाि्याने राहायला येते. सहा मिसेंबरला सकतीना आपलया एकभु लतया 
एक िभुलीचया िभुलाचा वाढमदवस साजरा करून िभुलीचया सासरचयांना िशू 
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करणार असते. या कािात कभु रिभुरी मतला बरीच िदत करते. परंतभु कभु रिभुरी रागाने 
घभुली गायीला बरोबर घेऊन चार मिसेंबरला सकतीनाचया घरातनू बाहरे पिते 
आमण सकतीनाला वेगळयाच आरोपाला सािोरे जावे लागते. सहा मिसेंबर या 
तारिेची दहशत, बाबरी िमसजद पािलयाने उसळलेली जातीय दगंल, मतचे न 
पभुसले जाणारे पिसाद हा मवसताररत अनभु्भव कथेला जोिला गेला असलयाने 
सकतीना, मतची िभुलगी शबबो, मतचया सासरची असंतभुष् िंिळी, कभु रिभुरीच े
परत येणे यातील नाट्यियता यांत वाचक गभुंतत जातो. कथेचया ्छोट्याशा 
अवकाशात वयापक संद्भ्व आणणे, ह ेलेमिकेचे कौशलय महणावे लागेल. ही 
तयांची लेिनशैली वाचकांचया लषिात राहते.

सामहतयकृतीचे लेिन पणू्व झालयानंतर लेिकाचे अमसततव पभुसले जाते. 
तसेच घिावे ही सािानय अपेषिा असते. ‘दोघी’, ‘मबया्वणी’ या कथांिधनू 
िात्र ती पणू्व होत नाही. या कथा वाचकाला एक चकवा मनमचित दतेात. 
‘मबया्वणी’ या कथेिधील ‘कभु रिभुरी’ ह े पात्र ‘िाझया सांगणयाप्रिाणे वागत 
नाही,’ असे लेिक असणाऱया मनवेदकाने सभुरुवातीलाच सांगनू टाकले आह.े 
पभुढे ‘कभु रिभुरी’ ह ेपात्र बंििोर असलयाने ती मतला हवे तसेच वागते. प्रतयषि  
मतचा नवराही मतला रोि ूशकत नाही. कथेचया शेवटी ही कभु रिभुरी जर मलहू-
वाच ूशकत असती तर िरे काय घिले ते नेिकेपणाने कळले असते अशी 
्भमूिका मनवेदक -लेिकाने घेतली आह.े इथे कभु रिभुरी ही शोमरत वगा्वच े
प्रमतमनमधतव करणारी, शोरणामवरोधात बंि करणारी नामयका महणनू प्रतययास 
येते.

 ‘दोघी’ या कथेत किला (१) व किला (२), सटवी (सिी), केके 
(लेमिका) अशी चार पात्रं आहते. किला (१) ही जंगलातील िाओवादी 
तर किला (२) ही मसद्धहसत लेिक तेंिभुलकरांची िानसकनया. सटवी 
लहान िभुलांचे ्भमवषय मलमहणारी, तर केके मवजय तेंिभुलकरांचया सामहतयावर 
पीएचिी करणारी प्राधयामपका. किला (२) ला मतचया अमसततवाबद्दल प्रश्न 
पितात तर किला (१) आपलया हककांसाठी ्भांिणारी अशी आह.े तर अनंत 
काळापासनू दवेाचया आजे्नभुसार सवाांचे ्भमवषय मलमहणारी सटवीसभुद्धा दवेाने 
सांमगतले तसे ्भमवषय मलमहणयास नकार दतेे व दवेाची िपपािजजी ओढवनू घेते. 
यािधील केके ही लेमिका वाङ्मयचोर आह,े प्रमसद्धीसाठी हपापलेली आह.े 
केकेचा अपवाद करता बाकती तीनही वयमक्रेिा आपापलया ितांशी ठाि 
आहते. किला (१) या पात्राद्ारे स्ती मतचयावरील पाशवी अतयाचारानंतरही 
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मचवटपणे जगत राहते, ह ेसमूचत केले जाते. वासतव आमण कलपना यांची एक 
सभुरेि िांिणी या कथेत आढळते.

मशलपा कांबळे यांची लेमिका महणनू अनभु्भवांची वयाप्ती िपू िोठी 
आह.े शोमरत, पीमित सिाजदश्वनासोबत तयांचया कथांिधनू मलंगजामणवाही 
िभुक्पणे वयक् होतात. ‘मबया्वणी’, ‘आजीची गोष्’, ‘तपास’ या कथांिधये 
वयक् होणारा ग्रािीण पररसर, ‘नऊ चाळीसची लोकल’, ‘दोघी’, ‘आय 
लव य ू मकटी...’, ‘प्रवास’, या कथांिधील िभुंबई पररसर, ‘बटू्’ कथेतील 
पंजाबिधील िेिे, आमण िभुंबई पररसर यांचे वयापक व प्रतययकारी दश्वन 
घिते.या संग्रहातील कथारचनेिधये प्रयोगशीलता आह.े ‘मबयर व िजरू 
केक’ आमण ‘प्रवास’ या कथांिधये वेगवेगळया घटनांची िामलका आह.े 
िात्र तयातही एक सतू्र पाळणयाचा प्रयतन मदसनू येतो. ‘मबयर व िजरू केक’ 
यािधये दहा वेगवेगळया घटना आढळतात. मबयर व िजरू केक ही िळू कथा 
पती-पतनी यांचया मबघितया वैवामहक संबंधांवर आधाररत आह.े तयािधये 
शाळेत न जाणाऱया िभुलाची गोष् घभुसवली जाते. आजचया जागमतकतीकरणात 
झटपट यशाचया िागे धावणयाचया प्रवतृ्ीचे पिसाद कथेत उिटतात. ‘प्रवास’ 
कथेिधये िभुंबईचया जीवघेणया लोकल प्रवासावर ्भाषय आह.े ह े्भाषय आठ 
सवतंत्र घटनारूप ्ेछदकांतनू येत राहते. 

कथेत पात्रिभुिी ्भारा सथळ-काळाप्रिाणे, पात्रांचया रचनेप्रिाण े
बदलणारी आह.े ‘दोघी’ कथेतील चारही वयमक्रेिा वेगवेगळया पाश््व्भिूीशी 
संबंमधत आहते. ‘सटवी’ची ्भारा ग्रािीण तिक-फिक, ‘केके’ एक 
वयावसामयक, सभुपररमचत लेिक महणनू मतची िास लेिकासारिी ्भारा, 
‘किला (१)’ बसतरचया जंगलातील बंििोर महणनू मतची महदंीमिमश्रत, 
आक्रिक ्भारा तर ‘किला (२)’ ही मवजय तेंिभुलकर या मसद्धहसत लेिकाची 
िानसकनया असलयाने तयांस साजेशी मतची सामहमतयक ्भारा अनभु्भवास येते. 
थोिकयात ्भारा, पररसर, अनभु्भव यािधये वैमवधय असलयाने आमण िभुखय 
महणजे वासतव व अद्भुतता यांची सरमिसळ असलयाने या कथा वाचकाला 
वाचनात गभुंतवतात, मवचारांचा ्भभुंगा लावतात आमण जीवनाकिे गां्भीया्वने 
पाहणयाची एक प्रगल्भ दृष्ी दतेात, हचे तयांचे यश आह.े

80



वष�  ०१ � अकं  ०४ � िडस�बर २०२०  

आंबेिकरी चळवळीचया इमतहासलेिनासाठी 
िहत्वाचा दसतावेज : िानदशेातील म्भलल 
आमदवासी व आंबेिकरी चळवळ

लक्ष्मण औचरष्मल

लेिक व मनवतृ् प्राधयापक
इमतहास मव्भाग
आर. के. तलरेजा िहामवद्ालय, उलहासनगर 
aucharmally@gmail.com

81



वष�  ०१ � अकं  ०४ � िडस�बर २०२०  

(परीमषित पभुसतक: िानदशेातील म्भलल आमदवासी व आंबेिकरी चळवळ, 
लेमिका : सभुनीता सावरकर, प्रकाशक: लोकवाङ्मय गहृ, िभुंबई, प्रकाशन  
वर्व: सपटेंबर २०२०, पषेृ् : ३५, िलूय : रु.३०)

सभुनीता सावरकरमलमित खयािदशेयातील निलल आनदवयासी व आांिेडकरी 
चळवळ ही पभुमसतका लेमिकेची पमहलीच मनमि्वती आह.े िानदशेातील 
आमदवासी म्भलल जिातीिधये आंबेिकरी मवचारधारा कशाप्रकारे प्रसाररत 
झाली आमण तयांनी आपलया िभुक्तीकररता आंबेिकरी चळवळ कशी उपकारक 
िानली, याचे समवसतर वण्वन येथे केले आह.े मवद्भा्वतील आंबेिकरी 
चळवळ, िराठवाि्यातील दमलत चळवळ, मनझािकालीन दमलत चळवळ 
तसेच ्भारतातील वेगवेगळया प्रांतांतील आंबेिकरी चळवळी असे अभयास 
सिोर येत असताना आंबेिकरी चळवळीचया इमतहासलेिनाचयादृष्ीने 
खयािदशेयातील निलल आनदवयासी व आांिेडकरी चळवळ ही पभुमसतका 
िहत्वाचा दसतावेज ठरावी, इतके मतचे िोल मनमचित आह.े िॉ.बाबासाहबे 
आंबेिकर यांचया िानविभुक्तीचया लढ्याचे वयापकतव सिजनू घेणयास आमण 
आंबेिकरी मवचारधारेला मवमशष् सिहूांचया पभुढे नेणयास पे्रररत करणारे ह े
लेिन काळाची गरज आह.े १९२० ते २०२० ह े आंबेिकरी चळवळीच े
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शतकवर्व आमण २०२० ह ेशताबदीपतूजीचे वर्व असे औमचतय लषिात घेता 
याकाळात प्रसतभुत संद्भ्वसामहतय उपलबध होत आह,े हहेी मवशेर आह.े 

्भारतीय सािामजक वयवसथेत िहार, िांग, चां्भार, म्भलल, विार, िांग, 
गारुिी, कैकािी, लोहार वगैरे जाती-जिाती या गावकभु साबाहरेचया िानवी 
वसाहती होतया. यांचा गावाशी असणारा संबंध हा शोरणामधमष्त होता. 
एिाद्ा ्भाकरीवर अखिं रान सां्भाळणयाचं काि म्भलल, जागलया, रािोळी 
अशा आमदवासी जिाती करत असत. िात्र आंबेिकरी चळवळीिभुळे या 
अंधारलेलया वसतयांिधये पररवत्वन घिले. तया पररवत्वनाचया कहाणीचे आमण 
म्भलल सिाजाचया उननतीचया चळवळीचे साषिीपभुरावे सादर करणारी ही 
्छोटेिानी पभुमसतका आह.े 

आंबेिकरी चळवळ महणजे मवसावया शतकातील ‘िानमसक आमण 
बौमद्धक क्रांती’ होती. सव्व दमलत, दभुल्वमषित, असपशृय, बमहषकृत, असवीकृत 
सिाजघटकांपयांत या िानमसक क्रांतीचा प्रसार होत गेला. िॉ. बाबासाहबे 
आंबेिकर यांनी आपलया हयातीिधये संपणू्व ्भारतात आमण ्भारताबाहरे 
वण्ववयवसथा, जामतवयवसथा, असपशृयता, बमहषकृत आमण असवीकृत जाती-
जिाती यांचया संद्भा्वतील ्भारतीय मवरितामधमष्त सिाजवासतव उजेिात 
आणले. लोकशाही, धि्वमनरपेषिता, िानवतावाद, सवातंत्य आमण सतयता 
यांची ओळि करून दते सितामधमष्त िभुमक्िाग्व दािमवला. तयािभुळे 
आंबेिकरी चळवळीची सभुरुवात जरी असपशृय सिाजाचया नेततृवापासनू 
झाली असली तरी शोरणाचया सव्व वयवसथांना सवांकर मवरोध करणारी ती 
वयापक जनचळवळ बनली. 

िहाराषट्ात हनभुिंत उपरेकाका यांनी ओबीसी बांधवांनी बौद्ध धि्व 
सवीकारावा यासाठी िोठी चळवळ राबवली. ‘उपरा’कार लक्िण िाने 
यांनीसभुद्धा म्भनन जाती-जिातींनी बौद्ध धमि सवीकारावा महणनू जनजागतृी 
केली. हा जरी आंबेिकरी चळवळीचा अलीकिचा कालिंि असला तरी 
ती इमतहासाची किी महणनू बघणे आवशयक आह.े परंतभु या काय्वक्रिाची 
सभुरुवात िानदशेातील म्भलल आमदवासी सिाजापासनू झालेली आह,े ह ेया 
लेिनािभुळे लषिात येते. 

लेमिकेने ्भारतातील आमदवासी सिहू, िहाराषट्ातील आमदवासी 
सिहू, आमदवासी जिातीची मव्भागणी, िानदशेातील म्भलल आमदवासी 
जिातीची मसथतयंतरे, तयांचे पेशवेकालीन व मरिमटशकालीन सहसंबंध व 
संघर्व यांचा संशोधनपर लेिाजोिा ताकदीने िांिलेला आह.े
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आमदवासींचया िलू्भतू हककांसाठी िॉ.बाबासाहबे आंबेिकरांनी मतहरेी 
्भमूिका बजावली. बॉमबे कौमनसल िेंबर आमण सटाट्व समितीचे सदसय महणनू 
कायदशेीर घटनातिक उपाययोजना तयांनी सभुचमवलया. दभुसरे महणजे साततयाने 
वतृ्पत्रांचया िाधयिातनू आमदवासींचया हककांसाठी प्रबोधनकारी सािामजक 
जागतृीपर लेिन केले. मतसरे महणजे आमदवासींचया सिाजसभुधारणेसाठी 
प्रतयषिात अमधवेशन घेऊन तयात आमदवासींना सह्भागी करून घेतले आमण 
सिाजप्रबोधनाची चळवळ अमधक गमतिान केली. सरकारने ्भारतातील 
असपशृय व आमदवासी वगाांचया शैषिमणक व आमथ्वक पररमसथतीची सव्व बाजूंनी 
चौकशी करून ती पररमसथती सभुधारणयासाठी कोणते उपाय करावेत याचा 
आराििा तयार करणयासाठी जी कमिटी नेिली तया कमिटीचे िॉ. बाबासाहबे 
आंबेिकर ह ेसदसय होते. ५ नोवहेंबर १९२८ रोजी मिसटर ओ. एच. बी. सटाट्व 
या आयसीएस अमधकाऱयाचया अधयषितेिाली १० सदसय असलेली ही 
कमिटी नेिली गेली होती. िॉ. बाबासाहबे आंबेिकर यांनी म्भलल आमदवासी 
सिाजाचया मवकासाचया योजना तयार करणयासाठी या आमदवासींचया प्रतयषि 
िभुलािती घेतलया. पाहणी करून तयांनी आमथ्वक, सािामजक आमण शैषिमणक 
सवरूपाचया योजना सभुचमवलया.१९३० िधये या कमिटीने आपला अहवाल 
सादर केला. तयाआधारे पभुढे १९३२ िधये ‘िागासवगजीय सिाज कलयाण 
मव्भाग’ सथापन करणयात आला. या मव्भागािाफ्व त म्भलल आमदवासी 
िभुलांसाठी शाळा, वसमतगहृ सभुरू करणयात आले. आमथ्वक मवकासासाठी 
फंि उ्भा करणयात आला. १९४७ िधये याच िागासवगजीय कलयाण 
मव्भागाचा ‘सिाज कलयाण’ नावाचा मव्भाग प्रशासनात सभुरू करणयात 
आला. आमदवासी जिातींिधये शैषिमणक मवकास झालयामशवाय मवकास 
होणे शकय नसलयािभुळे तयासाठी शाळा, िहामवद्ालय, वसमतगहृ सभुरू केले. 
िभुंबई आमण औरंगाबादचया िहामवद्ालयात अनेक आमदवासी िभुलांना प्रवेश 
दणेयात आला. आंबेिकरांनी केलेलया मशफारशीनभुसार तयार झालेले ‘सिाज 
कलयाण मव्भाग’ ह ेिाते ्भटकया जाती- जिाती व िागासवगजीय सिहूासाठी 
मकती िहत्वाचे ठरते, ते आपलयाला आजही पटते.

िानदशेात म्भलल हा एक िोठा दभुल्वमषित सिहू आह.े िॉ. बाबासाहबे 
आंबेिकर यांचया काळात मविभुरलेला हा सिाज दभुषकाळ, रोगराई, उपासिार, 
अंधश्रदे्धचया मवळखयात अिकला होता. िॉ.बाबासाहबे आंबेिकरांनी 
‘जनता’ या वतृ्पत्राचया िाधयिातनू म्भलल सिाजाचया प्रश्नाकिे गां्भीया्वने 
लषि वेधलेले आपणास मदसनू येते. तयांनी म्भलल जिातीला आपलया 
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चळवळीत सिामवष् करणयासाठी जाणीवपवू्वक प्रयतन केले. मदनांक १० 
नोवहेंबर १९४० रोजी तळोद ेयेथे दमलत परररदचेे दभुसरे अमधवेशन ्भरले. या 
अमधवेशनात म्भलल सिाजातील बांधव िोठ्या संखयेने सह्भागी झाले होते. 
या परररदते िी.जी. जाधव यांचयासह पभुणाजी लमळंगकर यांचया नेततृवािाली 
सभुिारे १०,००० म्भललसिभुदाय उपमसथत होता, अशी ऐमतहामसक दभुिजीळ नोंद 
लेमिकेने या पभुमसतकेचया िाधयिातनू पमहलयांदाच पभुढे आणलेली आह.े

 िॉ. आंबेिकर यांचया िाग्वदश्वनािाली िानदशेातील म्भलल 
जिातीचे ततकालीन नेततृव संपत सभुरका पाटील यांनी केले. तयामशवाय या 
तळोद ेपरररदनेे िॉ. बाबासाहबे आंबेिकरांचया चळवळीचा मवचार गमतिान 
करणयाचे काय्व साधले. यामनमित्ाने म्भलल िमहलांनी सवतःचया कष्ाने जिा 
केलेली ‘एक रुपयाची’ आमथ्वक िदत आंबेिकरी चळवळीमवरयीचया मनषे्च े
प्रतीक महणावे लागेल. या आमदवासी िमहला आंबेिकरी मवचार सवतः 
जगत व जागवत होतया. आपलया गाणयांतनू-घोरणांिधनू इतरांना या काया्वत 
सह्भागी होणयाचे आवाहन करत होतया. 

 “आघािी चले म्भिराजा...
मप्छािी दमलतों कती फोजा !.......”
ही घोरणा तया काळात आंबेिकरी चळवळीचा िलूिंत्र ठरली.
म्भलल सिहूाने ततकालीन आंबेिकरी मवचारांचे लोकप्रमतमनधी 

िी.जी. जाधव यांना िोठा आधार मदला. यामनमित्ाने आमदवासी जिातींना 
आंबेिकरी नेततृव सवीकारणयाची संधी मिळाली आमण म्भलल आमदवासी 
सिभुदायाचे प्रश्न साततयाने ‘जितया’, ‘दनलत ियारत’ (िानदशेातनू प्रमसद्ध 
होणारे आंबेिकरी मवचारांचे मनयतकामलक: संपा. धनाजी मबऱहािे) यातनू 
िांिले जाऊ लागले. तयांत प्रमसद्ध झालेले अणणा नेतकर यांचे मनवेदन या 
पभुमसतकेत मदले आह.े आंबेिकरी चळवळीने आमदवासी म्भलल सिाजाचया 
िलू्भतू प्रश्नांना हात घातला, िभुलांना मशषिण मिळावे महणनू वसमतगहृ सभुरू 
करणयाची िागणी केली व आमदवासींचया सिसया सोिवणयासाठी लोकित 
जागतृ केले हा इमतहासही येथे वाचावयास मिळतो.

िजरू पषिाचे आिदार िी.जी. जाधव तसेच आंबेिकरी चळवळीच े
िानदशेातील काय्वकतदे धनाजी मबऱहािे, िेढे गभुरुजी यांनी नंतरचया काळात 
आंबेिकरी मवचारप्रवाहात म्भलल सिाजास सािावनू घेतलेले मदसते. पभुढेही 
िॉ. बाबासाहबे आंबेिकर यांचया िहामनवा्वणापयांत म्भलल बांधवांचया 
हककासाठी संघर्व कायि रामहला आमण नेटाने आंबेिकरी चळवळ गमतिान 
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झाली. मशषिण,आरोगय व रोजगाराचया बाबतीत म्भलल जिातीसाठी सभुमवधा 
मिळवनू दऊेन जनजागतृी करणयाचा प्रयतन आंबेिकरी चळवळीतील 
िंिळींनी िोठ्या प्रिाणात केला. िॉ.बाबासाहबे आंबेिकरांचे मवचार व 
आंबेिकरी चळवळ ही केवळ दमलतांचीच नवह ेतर सव्व शोमरतांचया िभुक्तीची 
चळवळ आह.े तो मवचार ठासनू सांगणयासाठी सभुनीता सावरकरांची ही 
पभुमसतका उपयभुक् ठरेल. 

 परंतभु पभुसतकाचया शेवटचया प्रकरणात सिकालीन आंबेिकरी चळवळ 
आमण आमदवासी सिहूाचया चळवळीची सद्:मसथती यामवरयीचे मववेचन 
यायला हवे होते, असे वाटते. 

संशोधक सभुनीता सावरकर यांनी आपलया मवरयाला अमधकृतता प्राप्त 
करून दणेयासाठी मवश्सनीय संद्भ्व वापरले आहते. गोमवंद गारे, के. के. 
चौधरी, िहाजन, बोकतील, िैरिोिे, य. मद. फिके यांचयासारखया िानयवरांच े
ग्रंथ दभुययि साधने महणनू उपयोगात आणली आहते तर िळू साधने महणनू 
िॉ. पी. जी. सोळंकती यांनी तयार केलेला म्भललांसंबंधी पाहणीचा अहवाल, 
सटाट्व कमिटीचा अहवाल, पभुणाजी लमळंगकर यांचा लेि, िेढे गभुरुजी, धनाजी 
मबऱहािे यांची पत्रके असे मवश्सनीय आमण िहत्वाचे संद्भ्व वापरले आहते. 
ही पभुमसतका सवाांसाठी महणजे काय्वकतदे, अभयासक, आंबेिकरी चळवळीच े
ला्भाथजी, राजकतीय पभुढारी, संशोधक आमण आमदवासींचया हककांसाठी पभुढे 
येणाऱया सवाांसाठीच िाग्वदश्वक ठरणारी आह.े 

अलीकिे िानदशेातील म्भलल जिातींचया धामि्वक- सांसकृमतक आदी 
उद्धाराचया नावावर अनेक संसथा व संघटना प्रचंि मनधी उकळत आहते. अशा 
काळात म्भलल व इतर आमदवासी सिहूांना आंबेिकरी चळवळीने केलेलया 
िाग्वदश्वनाचे ्भान नवयाने करून दणेारी सभुनीता सावरकर यांनी मलमहलेली ही 
पभुमसतका मवशेर संद्भ्विलूय प्राप्त असणारी आह,े यात शंका नाही. 
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(परीमषित पभुसतक: वहाय आय एि नॉट अ महदं ू वभुिन (Why I am not 
a Hindu woman?), लेमिका : वंदना सोनाळकर, प्रकाशक : वभुिेन 
अनमलमिटेि, नय ूमदलली, प्रकाशन वर्व: २०२०, पषेृ् : १६८, िलूय: रु. ३५०) 

वंदना सोनाळकर यांचे Why I am not a Hindu Woman? 
ह े पभुसतक वाचत असताना याच शीर्वकाचे काही मनबंध/ पभुमसतका/पभुसतके 
िाझयासिोर उ्भी रामहली. Why I am not a Christian? हा बट्ा्वनि रसेल 
(Bertrand Russel, १८७२-१९७०) यांचा, ६ िाच्व १९२७ रोजी प्रमसद्ध 
झालेला एक प्रदीघ्व मनबंध आह.े यािधये रसेल मरिचिलॅमनटीबद्दल संशय वयक् 
करतात. दवे, ईश्र आमण अिरतव यावर तयांचा मवश्ास नाही, ह ेसपष् करतात. 
येशमूरिसत यांचयािधये असलेली मवद्त्ा आमण िानवतावादी िलूये याबद्दल 
प्रचंि आदर वयक् करून दवेाचया अमसततवाबद्दल आमण मरिचिलॅमनटी नावाची 
जी मथऑलॉजी धि्विातांिांनी नंतर मनिा्वण केली तयाबद्दल आषिेप घेत, रसेल 
िामव्वन यांचया तत्वानभुसार आपली िांिणी करतात. जगातील सव्वच धि्व ह े
िानवात असलेलया आमदि ‘्भीती’ चा आधार घेत सव्वसािानय िाणसाच े
शोरण करणयाचे हतयार महणनू मवकमसत होत गेले आमण महणनूच िभुळात 
धिा्वचया नैमतकतेबद्दलच या मनबंधात तयांनी िलू्भतू सवरूपाचे प्रश्न उपमसथत 
केले आहते. 
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कांचा इललया शेफि्व (Kancha Ilaiah Shepherd, १९५२), यांच े
Why I am not a Hindu? ह े पभुसतकही याच सवरूपाचे आह.े महदंभुतव 
या मवचारप्रणालीबद्दल इललया यांनी आषिेप घेतले आहते. १९९६ साली 
प्रमसद्ध झालेलया या पभुसतकात तत्वज्ान, ्भारतीय संसकृती आमण पॉमलमटकल 
इकॉनॉिीचया दृमष्कोनातनू महदं ू आमण महदंभुतव या संकलपनांची मचमकतसा 
केलेली आह.े दमलत, इतर िागासवगजीय आमण बहुजनसिाज यांचयावर 
साततयाने रिामहणवादाचा पगिा कसा हलता ठेवला गेला, यांचे सांसकृमतक 
राजकारण कसे केले गेले, याची मचमकतसा या पभुसतकात आह.े अशाच 
शीर्वकाचे Why I am a Hindu? (Aleph Book Company, 2018) 
ह ेअजनू एक पभुसतक शशी थरूर यांचे आह.े इमतहासाचया धाऱयात महदंभुतवाचा 
मवकास कसा होत गेला? याचा एक सािामजक, राजकतीय आमण सांसकृमतक 
धांिोळा थरूर यांनी या पभुसतकात घेतला आह.े १९३० साली प्रमसद्ध 
झालेले क्रांमतकारक ्भगत मसंग यांचे Why I am an Atheist? ह ेपभुसतक 
दवे, ईश्र यांचया अमसततवाबद्दल प्रश्न उपमसथत करणारे िहत्वाचे पभुसतक आह.े

वर उललेिलेलया प्रतयेक पभुसतकाचे लेिक ह े पभुरुर आहते. असा 
प्रश्न कभु ठलयाही स्तीने आजपयांत उपमसथत केला असावा असे वाटत नाही. 
पभुरुराला ही luxury परविणारी मदसते. वंदना सोनाळकर यांचे विीलही 
नामसतक होते. आपलया दशेात अशाप्रकारचया सांसकृमतक आमण राजकतीय 
सं्भामरतात जाहीरपणे सह्भागी होणयास स्तीला फारसा अवकाश कधीच 
नवहता (मवशेरतः आधभुमनकपवू्व काळापयांत). आपलया दशेातच का? सेंट 
जोनस महने (यभुरोमपयन िधययभुगीन कालिंिात) जेवहा असे प्रश्न उपमसथत 
केले, तेवहा मतला ततकालीन राजवटीने मजवंत जाळले होते. जॉज्व बना्वि्व शॉ 
यांनी सेंट जोनसचया ह्ा राजकतीय कृतीवर नाटक मलमहले आह.े िधययभुगीन 
काळात धि्वसंसथेवर पभुरुरसत्ा होती (आजही तयांचीच आह;े फारसा फरक 
नाही) आमण सेंट जोनस या स्तीने या सत्ेमवरुद्ध बंि पभुकारले. स्ती-पभुरुर हा 
सत्ासंघर्व या नाटकात कें द्रसथानी आह.े स्तीकिे ‘अबला’महणनू पाहणयाचा 
दृमष्कोन पभुरुरसत्ेचा नेहिी रामहला आह.े यातनूच पभुरुराचा स्तीचया संद्भा्वतील 
वयवहार दभुययितवाचा रामहलेला आह.े महणनूच, साव्वजमनक वयवहारात 
सह्भागी होणयासाठी स्तीला फारशी िभु्भा मदली गेली नाही. आजही ही 
पररमसथती फारशी बदललेली आह,े असे महणता येणार नाही. गेलया दोन 
दशकात अशाप्रकारचया मवचारात, प्रतयषि चळवळीत, राजकारणात, 
सं्भामरतात सह्भागी झालेलया मस्तयांचे अतयंत हीन पातळीवर जाऊन ट्ोमलंग 
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केले गेले आह,े ्भयंकर अशा सवरूपाचा महसंाचार घिवला गेला आह.े आज 
तर मस्तयांनी (अथा्वत पभुरुरांनीही) काही बोलायचेच नाही, अशाप्रकारचा 
राजकतीय िाहोल आह.े या पाश््व्भिूीवर वंदना सोनाळकर यांचे ह ेपभुसतक िपू 
िहत्वाचे आह,े असे वाटते.

मलंग्भेद आमण जातजामणवेचे राजकारण (politics of gender 
difference and caste consciousness) हा मवरय वंदना सोनाळकर 
यांचया Why I am not a Hindu Woman? या पभुसतकाचया कें द्रसथानी 
आह;े हाच या पभुसतकाचा गा्भा आह.े

‘‘िी महदं ूस्ती नाही’’ असे मवधान सोनाळकर अतयंत सपष्पणे करतात. 
महदंभुतव ही एक राजकतीय मवचारप्रणाली आह;े इतर धामि्वक श्रद्धांचा द्रे आमण 
जातवच्वसवाची उतरंि यावर आधारलेली ही मवचारसरणी आह.े जामत्भेद 
आमण सततचा मपतसृत्ेचा लोंबकळत असणारा िोकयावरील लंबक हाच एक 
गा्भा मकंवा हचे एक अथ्वमववरण महदं ूधि्वश्रदे्धचया संद्भा्वत करता येते. महदं ू
स्ती ‘असणे’ मकंवा ‘नसणे’ महणजे काय? ‘So what does it mean, to be 
or not to be, a Hindu woman?’ असा एक प्रश्न मवचारून सोनाळकर 
यांनी तयाची चचा्व केली आह े(प.ृ ९). िरे पाहता सव्वच धिाांनी स्तीला गौण 
लेिले आह.े मपतसृत्ेचया घट् बांधणीला याचा अथा्वतच फायदा झाला आह.े 
स्तीला सतत अद्ातद्ा बोलत राहणे, मतचयावर िेकसत राहणे, अनयाय-जभुलिू 
करणे, मतचा द्रे करणे (misogyny), जेवढे काही मतचयावर अतयाचार 
करता येतील तेवढे करत राहणे... ही िभु्भा पभुरुराला धिा्वकिून सहजपणे प्राप्त 
झाली आह.े महणजे धिा्वचया िाधयिातनू सत्ा ही पभुरुराचया हाती असते; 
स्ती ही या सत्ेचया ्भषिसथानी असते. िग तो धि्व कोणताही असो मरिचिन, 
इसलाि मकंवा महदं.ू स्तीचे शोरण ह ेिधयवतजी असते; तयाची रूपे आमण प्रकार 
ह ेवेगवेगळे अस ूशकतात. थोिकयात, आशय (content) तोच िात्र, तयाची 
रूपे (forms) मवमवध अस ूशकतात.

लेमिकेचया िते महदंधूि्व मवचारप्रणालीची कभु ठलीही एक प्रिाण संमहता 
नाही. इतर धमि्वयांचया कभु ठलयाही सांसकृमतक गोष्ीला सतत मवरोध करत  
राहणे, हा या मवचारसरणीचा एक कें द्रीय काय्वक्रि आह;े िग ते गोिांस 
्भषिण असो मकंवा िभुलगा- िभुलगी यांचे एकत्र येणे असो, िैत्री असो, महिंणे-
मफरणे असो, मकंवा मस्तयांचे पब हाऊसिधये मकंवा इतरत्र िद्पान करण े
असो या सवाांना जोरदारपणे आषिेप घेत राहणे, याबद्दल अतयंत तीव्रपण े
मनरेध मकंवा मतटकारा वयक् करत राहणे; ह ेसाधारणपणे ग्रािीण, मनिग्रािीण 
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मकंवा मनिशहरी प्रदशेातून आपणाला सरा्वस पाहायला मिळते 
या महदंभुधिजीय िहत्वाचया घटकािभुळेदिेील जातवासतव ही गोष् मटकून 
रामहलेली असावी असे लेमिकेला वाटते. जातवासतव मटकून राहणयाच े
अजनू एक िहत्वाचे कारण महणजे मपतसृत्ा. जातीचया उतरंिीिधये असलेली 
जातवयवसथा आमण तयातून मनिा्वण झालेली उचचभ् ूसिाजाची जातवयवसथा 
या दोनहीही मस्तयांना लक्य करतात. या वयवसथांकिून होणारी ही महसंा 
रोजचया जीवनात तर घितेच घिते, मशवाय ती अतयंत महसं्र रूप धारण करते. 
मरिचिन, िभुसलीि, शीि या अशा अलपसंखयाक जिातींिधये आमण िालचया 
जातीतलया सिाजातदिेील मस्तयांवर होणारी महसंा ही लादलेलीच असते.

एक महदं ूस्ती महणनू औरंगाबाद आमण िभुंबई या िहानगरात असताना 
जातवासतवाची प्रिर जाणीव झालयाचा अनभु्भव लेमिका कथन करते. या 
िहानगरात मबलिस्व िंिळी तयांना आश्ासकररतीने पटवनू दऊे पाहतात 
कती, या अपाट्विेंटिधये कोणतेही िभुसलीि तभुमहाला शेजारी महणनू ला्भणार 
नाहीत. ह े जात/वग्व वासतव आमण धामि्वक अलगतावाद मनिा्वण करणारी 
जाणीव कभु ठपयांत पोचलेली आह,े याची अशा अनभु्भवातनू प्रमचती येते. 
िॉ. बाबासाहबे आंबेिकरांनी दमलतांना ‘िेिी सोिून शहराकिे चला,’ 
असे सांमगतले. तयािागे शहरी अवकाशात जातीय बंध मनिळतात, ही एक 
धारणा होती. िात्र जातीय िनाचा तळठाव िाहीत असलेला आमण जाती 
मजवंत राहावयात यासाठी प्रयतनशील असणारा असा हा मबलिरसिहू िभुंबई-
पभुणयासारखया नगरांिधये आपलयालाही ्भेटत असतो. पया्वयाने लेमिकेचया 
्भमूिकेतील तथय पदोपदी जाणवत राहते. 

लेमिकेचे पती, जयेष् कवी तभुळसी परब िभुंबईतील इराणी चाळ 
संसकृतीत घिले-वाढले. येथे मकिान तया काळात तरी जात, धि्व या बाबींना 
फारसे िहत्व नवहते. लालकृषण अिवाणी यांचया नेततृवािाली १९८०पासनू 
रथयात्रेचया िाधयिातनू जिातवादी ्भावना आपलया दशेात पद्धतशीरपण े
राबवणयाचे आमण सिाजाची िानमसकता बदलवणयाचे मवशेरतः िभुसलीि 
सिाजामवरुद्ध ्भावना ्भिकवणयाचे काि सभुरू झाले होते. या सगळयाचा 
पररणाि बाबरी िशीद पािणयात झाला. तयातनूच पभुढे िभुंबईत जया दगंली 
उसळलया तया साऱया अतयंत ऑग्वनाईजि अशाच होतया; हा सव्व इमतहास 
आह.े ियािरी मन्जद २५ वरयायािांतर (संपा. सिीना दलवाई, राि ू रािनाथन, 
इरफान इमंजमनयर; २०१७) या पभुसतकात सिामवष् असलेला शिा दलवाई 
यांचा िभुंबई दगंलीवरचा लेि यासंद्भा्वत पाहणयासारिा आह.े पोलीस, 
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दिनयंत्रणा, महदं ू सिाज हा सारा या दगंलीत िभुसलीि सिाजामवरुद्ध कसा 
सािील झाला होता? याचे अतयंत ्भेदक आमण मवदारक मचत्रण या लेिात 
येते.

एक उचचभ् ूसिाजातील महदं ूस्ती आपलया जीवनचररत्राचा जात आमण 
मलंग्भेद या पररपे्रक्यातनू आपलया ्भोवतालचया वासतवाचा वेध घेताना या 
पभुसतकात मदसते. महदं ूकभु टभु ंबात (मकंवा तसे पामहले तर कोणतयाही धिा्वचया 
कभु टभु ंबात) जात आमण धि्व या गोष्ींची पेरणी वयक्तीचया जामणवेत कशी केली 
जाते / होते याची उकल The Hindu Family या प्रकरणात येते. िनभुसितृी, 
पभुराणे यासारखया संमहतांची अवतरणे, वमिलांची मसंगापरू येथील नोकरी, 
मतथे ‘S’ या मवधवेशी (सारसवत रिाह्मण) लेमिकेचया वमिलांचा वाढता 
संपक्व  आमण तयातनू तया स्तीबरोबरच तयांचे राहणे (सभुरुवातीला सवतःचया 
घरात नंतर तया स्तीचया फललॅटिधये) याची चचा्व येते. तयातनू मनिा्वण झालेली 
घरातील कोंिी आमण आईवर होणारा अनयाय, या मसथतीचे घरातील तरुण 
्भाऊ-बहीण आमण सवतः लेमिकेवर झालेले मवपरीत पररणाि यांचेही 
मववेचन येते. या सव्व पररमसथतीचया पाश््व्भिूीवर लेमिकेने शरणकभु िार 
मलंबाळे यांचया अककरमयाशी या आतिकथनाचा उललेि केला आह.े पण 
वासतमवक पाहता, जात, वग्व आमण मलंग्भेद (लेमिका आमण मलंबाळे यांचया 
आईवर अनयाय झाला आह,े ह ेएक सामय सोिले तर) यांचा मवचार करता, 
शरणकभु िार मलंबाळे यांची पररमसथती आमण लेमिकेची पररमसथती ही अतयंत 
म्भनन आह.े तेवहा या तभुलनेचे नेिके प्रयोजन काय आह?े ह ेसिजत नाही.  
महदंभुतव, महदंभुराषट् आमण यभुद्ध उनिाद या पररपे्रक्यातनू राषट्वादाचा 
(Nationalism) मवचार या पभुसतकात आला आह.े २०१४ पासनू ्भाजपच े
राजय प्रसथामपत झाले आमण आपलया दशेात उजवया शक्ींचा अजेंिा 
काया्वमनवत होऊ लागला. या पाश््व्भिूीवर द्रेाचे राजकारण पसरवले गेले. 
तयासाठी िीमिया मवकत घेतला गेला. िभुमसलि सिाजाला अंतग्वत शत्र ूठरवनू 
तयाला, ‘‘पामकसतानला जा’’ अशा प्रकारची उनिादक आवाहने करणयात 
आली. नेहरंूसारखया काँग्रेसचया द्रष््या नेतयाने या दशेाला सत्र वराांत नष् 
करणयाचा प्रयतन केला अशाप्रकारचा अपप्रचार पद्धतशीरपणे राबमवणयात 
आला. ‘‘वंद ेिातरि’’ आमण ‘‘्भारत िाता कती जय’’ या अशा उनिादक 
घोरणाबाजीत राषट्वादाला कैद केले गेले. पामकसतान आमण चीन या शेजारी 
दशेांशी कशा प्रकारचे संबंध मवकृतपणे मवकमसत होत गेले, याची तपशीलवार 
चचा्व लेमिकेने केली आह.े महदंभुतव, राषट्वाद मवरुद्ध धि्वमनरपेषितावाद, आमण 
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महदंभुतव, महदंभुतववाद आमण यभुद्ध यासंबंधीची मवसततृ चचा्वही या पभुसतकात 
आली आह.े लेमिकेने महदं ू आमण इतर धिजीय लोकांशी आलेले संपक्व  
यातनू धि्व्भावना, जात्भावना, मपतसृत्ेचा अंकभु श या संकलपनांवर प्रकाश 
टाकणयाचा प्रयतन केला आह.े मशिला यामठकाणी शालेय मशषिण घेत 
असताना आलेले अनभु्भव या अनभुरंगाने येत राहतात. महदं,ू मरिचिन आमण 
इसलाि या सव्व धि्वश्रद्धांिधये मपतसृत्ा कशाप्रकारची ्भमूिका बजावते याच े
मववेचन या पभुसतकात आले आह.े आज जगािधये मरिचिन मवरुद्ध इसलाि 
मकंवा इसलाि मवरुद्ध मरिचिन असा सनातनयांचा आमण उजवया कॉपपोरेट 
्भांिवली शक्ींचा संघर्व सभुरू आह.े यात सव्वसािानय, श्रमिक, कष्करी 
आमण शोमरत जनतेला प्रचंि झळ सोसावी लागत आह.े महदं,ू मरिचिन मकंवा 
इसलाि अशी कोणतीही धि्वश्रद्धा असो, इतर धिजीय लोकांचा ्छळ आमण 
तयांचयावर अतयाचार करणे कती गोष् मनरेधाह्व आह.े तयािभुळे ह ेपभुसतक महणजे 
वंदना सोनाळकर यांनी सवतःचया चररत्राला िधयवतजी ठेवनू ्भोवतालचया 
सािामजक-धामि्वक सांसकृमतक-राजकतीय पररमसथतीवर केलेले परिि ्भाषय 
आह.े आपले महदंभुपण मवसमज्वत करत ‘वहाय आय अलॅि नॉट अ महदं ूवभुिन’ या 
प्रश्नाचे उत्र दते वयवसथेत केलेला हसतषिेप आह,े असे महणता येते. 
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मनोज पाथिकि
मनोज पाथरकर ठाणे येथील जोशी-बेडेकर महाविद्ालयात साहाययक प्ाधयापक 
महणनू काय्यरत आहते. मुंबई विद्ापीठातनू इगं्रजी विषयात एम. ए. झालयानंतर ते गेली 
िीस िषषे महाविद्ालयीन (कला, िावणजय आवण अवियांवरिकी) पातळीिर ‘इगं्रजी 
सावहतय’ आवण ‘संिादकौशलये’ या विषयांचे अधयापन करीत आहते. यटुोपीयन 
सावहतय, सावहतयवसदांत आवण लोकवप्य कादबंरी ह ेतयांचया विशेष अभयासाचे विषय 
असनू तयांनी आय. आय. टी. मुंबई येथे प्ा. वमवलंद मालशे यांचया माग्यदश्यनाखाली 
पीएच.डी.चा अभयास केलेला आह.े तयांचया प्बंधाचा विषय ‘हकसले, ऑिषेल आवण 
गोवलडंग यांचया वडसटोपीयन कादबंऱयांचा रेमंड विलयमसचया समीक्ापदतीने अभयास’ 
हा होता. इगं्रजी शोधवनबंधांबरोबरच तयांनी नवभारतसारखया वनयतकावलकात आवण 
आंतरविद्ाशाखीय चचा्यसरिांत माकस्यिाद, समाजिाद, जॉज्य ऑिषेल, िारतीय आधवुनक 
इगं्रजी कावय अशा विषयांिर मांडणी केलेली आह.े जॉज्य ऑिषेलचया वनबंधांचे िाषांतर 
आवण तयांिरील िाषय असलेली तयांची लेखमाला दनैनक लोकसत्ामधये ऑववेलची 
प्रकाशवाणी या सदराअंतग्यत बकुमाक्य  पानािर (२०१८) प्वसद झालेली आह.े 
Guardians of Meru ही तयांची ऐवतहावसक-वमथकाधाररत वरिलर महणता येईल 
अशी इगं्रजी कादबंरी अमेझॉनिर वकंडल ई-बकुरूपात प्वसद झालेली आह.े 

मममलंद धावािे
वमवलंद धािारे ह े राजयशास्त्र या विषयात जिाहरलाल नेहरू विश्वविद्ालय, निी 
वदलली येथनू पीएच.डी. करत आहते. राजयशास्त्र विषयात तयांना आय.सी.एस.एस.
आर.ची डॉकटोरोल फेलोशीप; य.ुजी.सी.ची जवुनयर ररसच्य फेलोवशप वमळाली आह.े 
तर इरसमसु मुंडासंची इटंरनॅशनल मोवबवलटी ग्रांट प्ाप्त झालेली आह.े डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांचे राजकीय विचार ि दवलत राजकारण यािर ते लेखन करतात. तसेच ते 
विद्ाथथी आवण दवलतचळिळीचे काय्यकतषे आहते.

मनधी पटवध्धन
वनधी पटिध्यन या गोगटे जोगळेकर महाविद्ालय, रतनावगरी येथे प्ाधयावपका आहते. 
१८ िषषे तया अधयापनके्रिात आहते. तया मुंबई विद्ापीठांतग्यत मराठी विषयाचया 
पीएच.डी. माग्यदश्यक आहते. तयांचया निंटी या कथासंग्रहाचा सिामी रामानंद तीथ्य 
मराठिाडा विद्ापीठ, नांदडे, (एम.ए.-िाग १ या िगा्यसाठी) ‘बालकुमारसावहतय’ 
या अभयासपवरिकेअंतग्यत समािेश झाला होता. सधया निंटी हा कथासंग्रह एम. एस. 
यवुनवहवस्यटी, बडोदा येथे ववितीय िषा्यचया अभयासक्रमात समाविष्ट आह.े तसेच तयांचा 
नचंतनफुले हा लवलतलेखसंग्रह सपश्य प्काशन, राजापरू येथनू प्कावशत झाला आह.े 
तयांनी झोपडपट्ी िाट्ये येथे ‘उघड्यािरचे वबनविंतींचे ग्रंथालय’ काही काळ चालिले. 
‘मराठी िाषासुंदरी’ या संगीतमय काय्यक्रमाचे लेखन ि वनिेदन तया करतात.



वष�  ०१ � अकं  ०४ � िडस�बर २०२०  96

लमलत बाबि
लवलत बाबर ह े जयेष्ठ सामावजक काय्यकतषे आहते. गेली पननास िषषें विविध जन 
आंदोलनात सवक्रय असनू तयांनी विद्ाथथीदशेत ‘एक गाि एक पाणिठा’ चळिळ 
ि ‘डॉ. आंबेडकर शेतीविकास ि संशोधनसंसथे’चे संसथापक महणनू काय्य केले. 
या संसथेमाफ्य त दषुकाळ, महापरू इतयादी नैसवग्यक आपत्ीचया काळात शेतकऱयांना 
मदत ि सरकारचया धोरणात सकारातमक बदल करणयाचे कामही केले. लवलत 
बाबर यांनी १८ िषषे ‘सटेट बँक ऑफ इवंडया’मधये नोकरी केली. जनता दल पक्ात 
‘मुंबई प्दशे अधयक्,’ ‘महाराषट्र राजय उपाधयक्’ ि ‘राषट्रीय काय्यकाररणीचे सदसय,’ 
महणनूही काम पावहले. १९७८ साली पंढरपरू मतदारसंघातनू लोकसिेची वनिडणकू 
लढविली. राषट्रीय सतरािर अनसुवूचत जाती ि जमातीचया जमीन ि वनिारा प्शांिर 
१६ राजयांतील संसथांचे संघटन करून कें द्रसरकारसोबत जनतेचया प्शांची जनिकालत 
करणयाचे काम केले. तसेच मधय ि पवचिम रेलिेचया ‘ररकु्रटमेंट बोडा्य’चे सदसय महणनू 
आवण ‘महाराषट्र राजय कामगार कलयाण मंडळा’िर संचालकसदसय महणनूही काय्यिार 
सांिाळला. लवलत बाबर ‘राषट्रीय फेडरेशन दवलत जमीन अवधकार आंदोलन’ या 
संघटनेचे सरवचटणीस आहते. गेली चाळीस िषषे इनामी जवमनीचया प्शािर काम करीत 
असनू तयांनी जवमनी उतपावदत करणयासाठी पथदशथी प्योगही केले आहते.

िंमजता मििीश वीिकि
रंवजता वगरीश िीरकर ह्ा सहयोगी प्ाधयापक असनू शंकर नारायण कला ि िावणजय 
महाविद्ालय, िाईदंर(पिू्य) येथे काय्यरत आहते. तयांनी मुंबई विद्ापीठातनू ‘जयंत 
नारळीकरांचया विज्ानकथा’ या विषयािर एम.वफल. केले आह ेआवण सधया तयांच े
माधरुी शानिाग यांचया िाङ्मयािर पीएच.डी.चे काम सरुू आह.े

लक्मण औचिमल 
प्ा. डॉ. लक्मण औचरमल ह ेएक इवतहासतजज् असनू ते उलहासनगर येथील आर. के. 
तलरेजा महाविद्ालयाचया इवतहास वििागामधनू वनितृ् झालेले प्ाधयापक आहते. ते 
‘आंबेडकरवादी इनतहास लेखनशास्त्र’ या विषयाचे गाढे अभयासक आहते. सामावजक 
इवतहास, आंबेडकरी चळिळ, वनजामकालीन मराठिाड्यातील समाजरचना आवण 
असपशृयता इतयादी विषयांिर सहा पसुतकांचे तयांनी लेखन केले आह.े तसेच एम.वफल 
ि पीएच.डी.चया बारा विद्ारयाांना माग्यदश्यन केले आह.े मुंबई विद्ापीठाचया इवतहास 
ि प्ाचीन िारतीय संसकृती या विषयासाठी असणाऱया बोड्य ऑफ सटडीजचेही ते 
सदसय होते. यगुंधर या डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर जनमशताबदी विशेषांकाचे संपादक 
मंडळसदसय तसेच संघटक या रैिमावसकाचे ते संपादकही आहते. यावशिाय ते 
यशिंतराि चवहाण मकु्त विद्ापीठाचे मानद प्ाधयापक आवण पीएच.डी. माग्यदश्यकही 
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आहते. तसेच ते सामावजक, सांसकृवतक, शैक्वणक संघटनांशी वनयवमतपणे संबंवधत 
असतात.

दीपक बोििावे
दीपक बोरगािे ह े१९७१ पासनू इगं्रजी सावहतय आवण िाषाविषयाचे महाविद्ालयीन 
ि पदवयतु्र अधयापन करीत आहते. महातमा फुले महाविद्ालय, वपंपरी (पणुे) येथनू ते 
वनितृ् झाले आहते. ‘िाषांतर आवण संसकृती’ या अभयासक्ेरिात तयांनी पीएच.डी. प्ाप्त 
केली असनू तयांनी पॅररस आवण इगंलंड येथील विद्ापीठांत संशोधनवनबंध सादर केले 
आहते. िाषांतर, उत्रिसाहवतक, उत्रआधवुनक सावहतय, िारतीय इगं्रजी सावहतय, 
संसकृती अभयास, िारतीय िाषांतनू इगं्रजीत झालेली िाषांतरे, िाषांतरसमीक्ा अशा 
विविध विषयांिर तयांनी संशोधनातमक लेखन केले आह.े ब-बळीचा (राजन गिस), 
खाली जमीन वर आकाश (सवुनलकुमार लिटे), कुमारांचे कम्मवीर (द. ता. िोसले), 
झोत (रािसाहबे कसबे) इगं्रजीत अनिुाद आवण गजुरात फाईलस (राणा अययबू), 
औरंगजेब (अलेकस रदरफोड्य) मराठीत अनिुाद. तयांचया कवितांचा वहदंीत अनिुाद 
झाला आह ेआवण मराठीतील दोन कवितासंग्रह प्काशनाचया मागा्यिर आहते.
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सदंर्भ देण्याविष्ीच्या मयार्भदर्भक सचूनया

‘संभाषण’ माससकासाठी शोधसिबंध सिसितािा शोधसिबंधकारािे In Text 

parenthetical Author-Date citation या संदभ्भ पद्धतीचा अविंब करण े

असिवाय्भ आि.े 

In Text parenthetical Author-Date Citation िी संदभ्भ दणेयाची असधक 

सटुसटुीत पद्धत आि.े या पद्धतीिसुार प्रतयक्ष िेखातीि मजकुरामधये वा सववेचिामधये 

संदभाांच ेआधार दणे ेअसभपे्रत असते. या पद्धतीिे संदभ्भ दतेािा िेखकाच ेआडिाव, 

संदभ्भग्ंथाच ेप्रकाशिवष्भ आसण उद्धधृत संदभा्भचा पधृष्ठ क्रमांक िोंदसवण ेआवशयक असते. 

उदािरणाथ्भ,

(रेगे २००४ : ७५) 

सदर संदभ्भग्ंथासवषयीच ेअनय तपशीि िेखाचया शवेटी जोडिेलया संदभाांचया यादीमधये 

समासवष्ट केिे जातात. 

उदािरणाथ्भ,

रेगे, म.े पुं. (२००४) : वििेकिाद, विज्ान आवि श्रद्ा, िोकवाङ्मय गधृि, मुबंई. 

शोधसिबंधाचया शवेटी संदभ्भसाधिे िमदू करतािा मराठी आसण इगं्जी भाषतेीि 

संदभाांची सवतंत्र िोंद करावी. तसेच िी मासिती दतेािा ग्ंथ (सवतंत्र, संपासदत 

इतयादी), सियतकासिक, वत्भमािपत्र, अप्रकासशत प्रबंध, प्रबंसधका, संकेतसथळ आसण 

समाजमाधयम िा क्रम पाळावा. 

सदंर्भ देतयानया गं्थकयारयाच्या,/सपंयादकयाच्या आडनयाियाने प्यारंर करून 

आडनयाियानुक्रमे नोंद करणे आिश्क आहे. 

उदािरणाथ्भ, 

मतकरी, रतिाकर (१९८३) : स्पर्श अमतृाचा, मजॅेससटक बकु सटटॉि, मुबंई. 

मिोिर, शयाम (१९८३) : ह ेईश्वरराि...ह े्परुुषोत्तमराि..., पटॉपयिुर प्रकाशि, मुबंई. 

एकयाच लेखकयाच्या एकयाहून अविक पुसतकयंाचे सदंर्भ ् ेत असतील तर िषया्भनुक्रम 

पयाळयािया. 

उदािरणाथ्भ, 

िेमाडे, भािचदं्र (१९८७) : सावहत्ाची भाषा, साकेत प्रकाशि, औरंगाबाद .

िेमाडे, भािचदं्र (१९९०) : टीकासि्ंिर, साकेत प्रकाशि, औरंगाबाद. 
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एकया लेखकयाच्या एकयाच िषया्भतील एकयाहून अविक गं्थयंाचया, लेखयंाचया सदंर्भ ्ेत 

असेल तर पुढीलप्मयाणे वलहयािे.

उदािरणाथ्भ, 

पाटीि, गंगाधर (१९९१ अ) : ‘सचनिमीमांसा’, अनषु्टुभ, माच्भ –एसप्रि, पधृ. ३-६. 

पाटीि, गंगाधर (१९९१ आ) : ‘कथिमीमांसा’, अनषु्टुभ, सदवाळी अकं, पधृ. ८६ -१२७. 

एकाच साधिाचा संदभ्भ िागोपाठ येतो तेविा ‘तत्ररैव’ शबद वापरूि पधृष्ठ क्रमांक द्ावा. 

उदािरणाथ्भ, िेखात एखाद्ा पसुतकाचा संदभ्भ पसिलयांदा येत असेि तर तो (मसुतिबोध 

१९९७ : ३१) अशा पद्धतीिे िोंदवावा. िाच संदभ्भ सिग आलयास (तत्ररैव, पधृ. ४९) 

असे सििावे. 

लेखयाच्या रेिटी देण्यात ्ेणयाऱ्या विविि प्कयारच्या सदंर्भसयािनयंाच्या नोंदींची 

प्यावतवनविक उदयाहरणे पुढीलप्मयाणे आहेत. ही उदयाहरणे देत असतयानया IN- 

TEXT-CITATION पद्धतीनुसयार प्त्क्ष वििेचनयात सदंर्भ कसे द्या्चे 

्यासबंंिीचे नमुनेही देण्यात आले आहेत.

ग्ंथ (book)
एक लेखक

रेगे, म.े पुं. (२००४) : वििेकिाद, विज्ान आवि श्रद्ा, िोकवाङ्मय गधृि, मुबंई. 

IN- TEXT-CITATION 

(रेगे २००४ : २५)

दोन लेखक

मािश,े समसिंद व जोशी अशोक (२००७) : आधवुनक समीक्ा वसद्ांत, मराठी सवभाग, 

मुबंई सवद्ापीठ व मौज प्रकाशि गधृि, मुबंई.

IN- TEXT-CITATION 

(मािश ेव जोशी २००७ : ७८)
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सपंयादक (एक)

जोशी, मिादवेशास्ती (संपा.) (१९६२) : भारती् संसकृवतकोर- खडं १, भारतीय 

संसकधृ सतकोश मडंळ, पणु.े

IN-TEXT-CITATION 

(जोशी १९६२ : ६०)

सपंयादक (दोन)

भोळे, भा. ि. व बेडसकिाळ सकशोर (संपा.) (२००३) : बदलता महाराष्ट्र, डटॉ. 

बाबासािबे आबेंडकर अकादमी, सातारा.

IN-TEXT-CITATION 

(भोळे व बेडसकिाळ २००३ : ३६)

सपंयादक (दोनयापेक्षया अविक असल्यास)

िाईक, राजीव व इतर (संपा.) (१९८८) : रंङ्गना्क, आसवषकार प्रकाशि, मुबंई. 

 

IN-TEXT-CITATION 

(िाईक व इतर १९८८ : ५९)

सपंयावदत गं्थयातील लेखयाचया सदंर्भ 

केळकर, अशोक (१९८१) : ‘भाषावरैज्ासिक संशोधिाचया िवया सदशा’, भाषा ि 

सावहत् : संरोधन, वसंत जोशी (संपा.) , मिाराषट्र सासितय पररषद, पणु,े पधृ. ४७-६८. 

IN-TEXT-CITATION 

(केळकर १९८१ : ५०) 

अनुियावदत 

आबेंडकर, बाबासािबे (२००५) : द.ु आ., जावतव्िस्ेच े विधिंसन, गौतम सशदं े

(अि.ु), सगुावा प्रकाशि, पणु.े

IN-TEXT-CITATION 

(आबेंडकर २००५ : ३८) 
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सपंयावदत आवण अनुियावदत गं्थ

बापट, प.ु सव. (संपा.) (२००१) : धमम्पद, प.ु म.ं िाड (अि.ु), मिाराषट्र राजय सासितय 

आसण संसकधृ ती मडंळ, मुबंई. 

 

IN-TEXT-CITATION 

(बापट २००१ : १५) 

सियतकासिकातीि िेख 
चौसाळकर, अशोक (२०१९) : ‘सचिी क्रांतीची ७० वषषे’, समाज प्रबोधन ्पवरिका, 

ऑकटोबर-सडसेंबर, पधृ. ३-११. 

पळशीकर, सिुास (२०२०) : ‘िागररकतवसवषयक दरुुसतीच े वासतव’, ्पररित्शनाचा 

िाटसरू, १६ ते २९ फेब्वुारी, पधृ. १८ -२४. 

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(चौसाळकर २०१९ : ७)

(पळशीकर २०२० : २१)

ित्भमयानपत्यातील लेख
िाडकणणी, कमिाकर (२०२०) : ‘िोय, बािरंगभमूीिी ‘प्रायोसगक’ िोती!’, 

लोकसत्ता, २४ म,े पधृ. १२.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(िाडकणणी २०२० : १२)

गं्थपररच् 
फडके, अिंत (२०२०) : ‘सवकासिीतीची कठोर सचसकतसा (पवूा्भध्भ)’ अचयतु गोडबोिे 

यांचया अनि ््श -विकासनीती : सि्शनाराच्ा उंबरठ््ािर? या पसुतकाच े परीक्षण, 

्पररित्शनाचा िाटसरू, १६ ते २९ फेब्वुारी, पधृ. ४६-४९.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.
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IN-TEXT-CITATION 

(फडके २०२० : ४८) 

मुलयाखत
केतकर, कुमार (२०१७) : ‘माकस्भ : प्रभाव आसण पररणाम’ शखेर दशेमखु (मिुाखतकार), 

साधना, म,े पधृ. २२-२३.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(केतकर २०१७ : २२)

रयाषण 
दरेकर, प्रसवण (२०१४) : ‘चांगलया शरैक्षसणक धोरणाची राजयािा आवशयकता आि!े’, 

विवधमडंळातील राजगज्शना, िवता प्रकाशि, मुबंई, पधृ. ५४-५७.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(दरेकर २०१४ : ५५)

 
अप्कयावरत प्बंि आवण प्बंविकया 
िाईक, कधृ षणा बाबिी (२०१६) : ‘रतिाकर मतकरींचया गढूकथा : सवरूप आसण 

अभयास’, अप्रकासशत प्रबंध, मुबंई सवद्ापीठ.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(िाईक २०१६ : ८७)



वष�  ०१ � अकं  ०४ � िडस�बर २०२०  103

िेबसयाईट सदंर्भ 
सकेंतसथळयािरील परीक्षण 

आळवेकर, एकिाथ (२०१८) : ‘ररंगाण : उतक्रांतीची िवी सदशा दणेारी कादबंरी’, 

पीडीएफ.

http://vivekresearchjournal.org/current_issue.html

(संकेतसथळािा भटे २७ फेब्वुारी २०१९) 

IN-TEXT-CITATION 

(आळवेकर २०१८)

सकेंतसथळयािरील लेख 

कुिकणणी, िरंेब (२०२०) : ‘सशक्षणाची कक्षा आसण कक्षेच ेसशक्षण’

http://herambkulkarniarticles.blogspot.com/2020/01/blog-

post_4html?m=1 

(संकेतसथळािा भटे २८ म े२०२०) 

IN-TEXT-CITATION 

(कुिकणणी २०२०)

सकेंतसथळयािरील पुसतक 

मिोिर, यशवंत (२०१२) : विचारसत्ता, यगुसाक्षी प्रकाशि, िागपरू.

http://yashwantmanohar.com/pdf/Bauddha%20Sanskruti%20

Ani%20Sah 

itya.pdf 

(संकेतसथळािा भटे १५ म े२०२०)

IN-TEXT-CITATION 

(मिोिर २०१२)

सकेंतसथळयािरील ित्भमयानपत्

िमेाडे, श्ीसिवास (२०२०) : ‘परीक्षा - सवद्ारयाांची आसण अससततवाची’

https:// www.esakal.com/sampadakiy/shrinivas-hemade-article-

about-student-299349 

(संकेतसथळािा भटे ३० म े२०२०)
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IN-TEXT-CITATION 

(िमेाडे २०२०)

समयाजमयाध्म 
बोरगावे, दीपक (२०२०) : ‘रोमाि याकोबसि आसण भाषांतर अभयास’

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=18731



वष�  ०१ � अकं  ०४ � िडस�बर २०२०  105

अधिष्ठातठा, मठानव्यधिद्ठाशठाखठा ्यठांचे कठा्यठायाल्य, 
मुंबई धिद्ठापीठ, आबेंडकर भिन, कधलनठा कॅमपस, 
धिद्ठानगरी, मुंबई – ४०००९८.

© ‘सभंाषित’ या तज्ज्ञपरीषषित सशंोधन-
पषरिकेतील (Peer-Reviewed Research 
Journal) कोणतयाही मजकुराचे पुनमुमुद्रण 
पूरमुपररानगीषशराय करता येणार नाही.

लेख पुढील ई-पत्यारर (Email) पाठरारेत.
editorinchief.sambhashit@mu.ac.in with a cc to  

editor.sambhashit@mu.ac.in
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