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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. 
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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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‘‘मानसिक स्ातंत्र्य कोणाला आह े अिे महणता 
येईल? जो आपली बदु्धी जागृत ठे्ून आपले हकक 
काय, आपले अधिकार काय ् आपले कत्तवय काय 
यांची जाणी् करून घेतो त्ाला मी स्तंत्र महणतो. 
जो पररससथितीचा दाि झाला नाही, जो पररससथितीला 
आपलया कह्ात आणणयाि सिद् अितो, तो माणूि 
स्तंत्र आह,े अिे मी महणतो. जो रूढधीचया स्ािीन झाला 
नाही, जो गतानगुततक बनला नाही,ज्ाचया त्चाराची 
ज्ोत त्झली नाही तो स्तंत्र आह,े अिे मी महणतो. जो 
परािीन झाला नाही, जो दुिऱयाचया सिक्णीने ्ागत 
नाही, जो काय्तकारणभा् धयानात घेतलयासि्ाय 
किा्र त्श्ाि ठेत्त नाही, जो आपलया हककाां चा 
अपहार केला अिता, त्ाचया रक्षणाथि्त दक्ष अितो, जो 
प्रततकूल लोकमताला घाबरून जात नाही, दुिऱयाचया 
हातचे बाहुले न होणयाइतकी बदु्धी, स्ाधभमान ज्ाला 
आह ेतोच माणूि स्तंत्र आह,े अिे मी िमजतो. जो 
आपलया आयषुयाचे धयेय ् आपलया आयषुयाचा वयय 
दुिऱयाने घालून तदलेलया आज्ेप्रमाणे ठरत्त नाही, 
जो आपलया बदु्धीनिुार आपलया आयषुयाचे धयेय 
काय अिा्े ् आपले आयषुय कोणत्ा काया्तत ् 
किारीतीने वयतीत करा्े ह ेआपले आपण ठरत्तो, 
िारांि जो ि््तस्ी स्ािीन आह,े तोच माणूि स्तंत्र 
आह,ेअिे मी िमजतो.’’ 

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
(डॉ. बयाबयासयाहबे आंबेडकर लेखन आवण भयाषणे खंड १८,भयाग १, पकृ. ५०६) 

 

6



वष�  ०१ � अकं  ०८ � एि�ल २०२१� वष�  ०१ � अकं  ०८ � एि�ल २०२१ 7

सपंादकीय मडंळ

मुबंई विद्यापीठयाच ेमया. कुलगरुू रिया. सहुयास पेडणकेर आवण रि-कुलगरुू रिया. रविंद्र कुलकणणी 
ययंाचया ‘           ’ ई- वनयतकयावलकयालया असलेलया आश्यासक पयावठंबया आवण सहकयाय्य  
ययासयाठी आमही आदरपिू्यक आभयार मयानतो.

मुख्य सपंादक  :   डॉ. राजेश खरात 
 अवधष्यातया, मयानवयविद्या शयाखया 
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 सहयोगी रियाधययापक ि मरयाठी विभयागरिमखु 
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 मुबंई विद्यापीठ, मुबंई.

  डॉ. प्ततभा टेंबे 
 अभययागत वययाखययातया ि मकु्त संशोधन-अभययासक 
 बदलयापरू, वज. ठयाण.े

  डॉ. माधुरी पाथरकर 
 सहयोगी रियाधययापक, मरयाठी विभयाग 
 सतीश रिधयान ज्ञयानसयाधनया महयाविद्यालय, ठयाण.े

  डॉ. ्ता पांचाळ
 अभययागत वययाखययातया ि मकु्त संशोधन-अभययासक 
 कलययाण, वज. ठयाण.े

  प्ा. सजं्य इगंो्े 
 सहयोगी रियाधययापक ि मरयाठी विभयागरिमखु 
 एल.जी.एम. महयाविद्यालय, मडंणगड, वज. रतनयावगरी.

  डॉ. सनुी् अतभमान अवचार 
 सयाहयाययक रियाधययापक, मरयाठी विभयाग 
 मुबंई विद्यापीठ, मुबंई.

    डॉ. सोना्ी वाखरडे
 सयाहयाययक रियाधययापक, समयाजशयास्त्र विभयाग 
 मुबंई विद्यापीठ, मुबंई.

  प्ा. तववेक कुडू 
 सयाहयाययक रियाधययापक ि मरयाठी विभयागरिमखु 
 सोनोपंत दयंाडेकर कलया महयाविद्यालय, पयालघर

रेखया्टने :  डॉ. सनुी् अतभमान अवचार

मयंाडणी ि सजयाि्ट :  प्शांत पांचाळ  
 ग्रयावफक वडजयायनर, कलययाण, वज. ठयाण.े

तयंावरिक सयाहयायय :  डॉ. ्ता पांचाळ 

यया अकंयात वयक्त झयालेलयया मतयंाशी मुबंई विद्यापीठ, संपयादक, संपयादकीय मडंळ सहमत असेलच असे नयाही.
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विद्ेविनया मती गेली ।
मतीविनया नीती गेली ।।
नीतीविनया गती गेली ।
गतीविनया वित्त गेले ।।
वित्तविनया शदू्र खचले ।
एिढे अनथ्य एकया अविद्ेने केले ।।

- जोतीराव फु्े

वरि्टीशपूि्यकयाळयात भयारतयातील वशषिणपद्धती ही िेद, धम्यशयास्त्र 
आवण तक्य शयास्त्र अशया पयारंपररक विषययंानया रियाधयानय देणयारी होती. पण 
ती समयाजयातील सि्य िगयाांनया उपलबध नवहती. वरि्टीशकयाळयात मयारि 
वशषिणयासंबंधीचे विचयार आवण पद्धती ययंाचयया बदलयास रियारंभ झयालया. 
सयामयावजक सुधयारणेचयया िैचयाररक रिियाहयात वशषिण हया सयाि्यवरिक हकक 
मयानलया गेलया आवण तो तळयागयाळयापयांत पोहोचिणययासयाठी ककृ वतशील 
पयािले उचलली गेली. विशेषत: जोतीरयाि फुले आवण डॉ. बयाबयासयाहबे 
आंबेडकर ययंानी आपलयया विचयार ि जीिनकयायया्यतून समयाजयालया वशषिणयाच े
महत्ि प्टिनू वदले आवण वशषिण हयाच खरया मकु्तीचया मयाग्य आह,े ह े
दयाखिनू वदले. ‘संभयावषत’चे संपयादकीय मंडळ यया दोनही महयामयानियंाचयया 
कयायया्यस तययंाचयया जयंतीवनवमत्त विनम्र अवभियादन करते. 

जोतीरयाि फुले ययंानी समयाजयालया गुलयामवगरीतून मकु्त होणययासयाठी 
सियाांगीण समतया, मयानितया आवण वििेकियाद हया मयाग्य सयंावगतलया. 
विद्यारययाांचयया मनयािर नैवतकतेचे संसकयार करणयारी वशषिणपद्धती तययंानया 
अपेवषित होती. तसेच वशषिणयाचे सिरूप ह े सि्यसयाधयारण जीिनयातील 
गरजया भयागविणययाचयया दृटिीने उपयुक्त ठरणयारे आवण वययािहयाररक 
असयािे, असे तययंाचे मत होते. जोतीरयाि फुले आवण डॉ. बयाबयासयाहबे 
आंबेडकर ययंाचयया सियातंत्य, समतया, बंधतुया आवण नययायकें द्री विचयारयंानी 
समयाजजयागकृती झयाली. पण समकयालीन पररवसथतीत यया मलूययंाचे भयान 
जयागते रयाखणे, ह ेमोठे आवहयान आह.े 

आपण यया आधवुनक मलूययंानया केिळ िैयवक्तक नयागरी हकक 
महणनू पयाहतो. परंतु सयामयावजक ित्यनरिवक्रयेत ययाकडे विशेष लषि देत 
नयाही. लेखकयाचे लेखन हयाही सयामयावजक ित्यनरिवक्रयेचया एक महत्ियाचया 
भयाग आह.े आधवुनक मलूययंानया कयायदेशीर मयानयतया आह.े पण समयाजयाचयया 
ित्यनरिवक्रयेत ते सुरवषित नयाहीत. तययामळेु वयक्तीचयया वलखयाणयातून 
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ज्ञयानयाचे असे रियारूप सयाकयारले पयावहजे की, ज्ययावियारे निवनवम्यतीबरोबरच 
आधवुनक मलूययंाचेही भयान वयक्त होईल, तययात ‘नययाय’ हया एक मयापदंड 
असेल आवण तो विचयारयंानया आधवुनकतेकडे घेऊन जयाणयारया असेल. 

मनुष्य आपलयया आयुष्ययात सितःहून खपू कमी वशकत असतो. 
मयानियाचयया वशकणययाचयया रिवक्रयेत समयाजयाचे मोठे योगदयान असते आवण 
लेखन ि ियाचन ह े तययात भर घयालत असते. वयक्तीचे लेखन केिळ 
मयानियाचयया षिमतयंाचया विकयास करत नयाही तर वयक्तीने समयाजयारिती 
कोणतयया रिकयारचया रिवतसयाद द्यायचया आह,े ययासयाठीही ते वयक्तीलया तययार 
करते. महणनू लेखन ह ेसयामयावजक पररित्यनयासयाठी पुढयाकयार घेणयारे तसेच 
वयक्तीचयया मनयात आधवुनक मलूययंाचयया जयावणिया वनमया्यण करणयारे आवण 
समयाज उपयुक्ततयाियादी विचयार मयंाडणयारे असयािे.

 ज्ञयानरिवक्रयेचया वयिहयार हया दहुरेी आह,े ज्ञयान मयानियालया आकयार 
देते आवण ज्ञयानयालया आकयार मयानि देत असतो. ययासयाठी मयानि सयाततययाने 
‘कया’ आवण ‘कसे’ यया रिशयंाचया शोध घेत असतो. मयानियाचयया मनयातील 
शंकया हचे ज्ञयानवनवम्यतीचे मखुय स्ोत आह.े मयानियालया ‘कया’ ि ‘कसे’ 
ययंाचयया शोधयात जी उत्तरे सयापडतयात तययालया ज्ञयान महणतया येते. यया 
रिवक्रयेत सयाततयपूण्य वचवकतसया होत असलययाने वकतयेकिेळया ज्ञयानयाची 
पुनमयाांडणीदेखील होत असते. मयानियाची एखयादी ककृ ती चकू आह े की 
बरोबर, योगय की अयोगय ह े केिळ तययंाचयया पररणयामयािरून ठरते. 
मयानियाचयया सियंरेिरणया आवण ज्ञयानेंवद्रययंाचयया जयावणिया यया विचयारयंानया 
आकयार देत असतयात. रितयेक वयक्ती ि समदूयाय आपले जगणे समजून 
घेणययासयाठी आपलयया अनुभियािरून आवण अवसततियाचयया वसथतीिरून 
जगणययाचे अथ्य लयाित असतयात. मयानियालया जगणययाचयया विवशटि 
पररवसथतीत आकलन झयालेलयया विचयारयातून िेगिेगळे ज्ञयान उदययास येत 
असते. पण जेवहया ज्ञयानयाचयया उतपत्तीची ही नैसवग्यक रिवक्रयया मोडीत कयाढून 
रिसथयावपत वयिसथेचे तत्िज्ञयान ज्ञयानजगतयात सत्तया गयाजिते तेवहया इतरयंाचयया 
अवसततियाची वसथती, जगणययाची पररवसथती आवण जीिनयानुभियातून 
येणयारे ज्ञयान दबले जयाते. 

 आज मयानियाची विविध षिेरियात रिचंड रिगती झयालेली वदसते. 
पण कुठलेही तत्िज्ञयान, विकयास वकंिया रिगती समयाजयातील भेदभयाियाची 
भयािनया नटि करू शकलेले नयाही. मयानियाचे तत्िज्ञयान, समकृद्ध जीिन आवण 
विकयास जर मयानियालया एकरि बयंाध ूशकत नसतील तर आपण ‘कयाय’ 
सयाधय केले, हया रिश पडतो. 
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ज्ञयानवनवम्यतीतून जीिन जगणययाचे आदश्य तत्िज्ञयान सयंागणययापेषिया 
मयानियाचयया जगणययाचे िेगिेगळे अथ्य समजणययासयाठी बहुविध ज्ञयान 
वनमया्यण होणे आिशयक आह.े तययासयाठी अितीभिती घडणयाऱयया 
घ्टनया, वक्रयया आवण वयिहयार ययंाची वचवकतसया करयािी लयागते. मयानि 
आपलयया कलपनयाशक्ती ि अनुभियंाचया आधयार घेत वययािहयाररक ककृ तीतून 
जगणययासंबंधीचे सि्यसयामयानय आकलन करत असतो. तसेच आपलयया 
विविध कलपनया, श्द्धया, रीती, परंपरया, विचयारधयारया, मलूय, रिमयाणके, 
ित्यन-वयिहयार ययातून आपले सयामयानय ज्ञयान मयंाडत असतो. लोकयंाचयया 
विचयारपद्धतीतून आवण अनुभियातून आलेलयया यया ज्ञयानयालया आपण 
सयामयानय ज्ञयान वकंिया वययािहयाररक ज्ञयान मयानतो. इथे रितयेकिेळी तक्य पूण्य 
मयंाडणी नसते. यया सियाांची जेवहया विज्ञयानवनष् अशी वचवकतसया होते तेवहया 
खरे ज्ञयान (ज्ययालया शयास्त्रीय ज्ञयान महणतया येते असे ज्ञयान) समोर येते. 
लोकयंाची विचयारपद्धती आवण शयास्त्रीय ज्ञयान ययात फरक आह.े शयास्त्रीय 
ज्ञयान ह े पुरयािे, तक्य , कयारणमीमयंासया, सखोल तपयास, सियाांगीण विचयार, 
सुसंगततया, वचवकतसया, वनरीषिण, पडतयाळणी, रियायोवगक तत्ि ययंािर 
आधयाररत वनष्कष्य ययािर अिलंबून असते. असे शयास्त्रीय सिरूपयाच े
आवण लोकवयिहयारयाचे ज्ञयान आकलन करून घेणययासयाठी आवण 
मयानियाचयया एकूणच जीिनविषयक ज्ञयानयाची िकृद्धी करणययासयाठी लेखन 
सयाहयाययभतू ठरते. महणनू लेखन ह े जबयाबदयारीने आवण जयाणीिपूि्यक 
घडणे आिशयक ठरते. 

वनरषिर मयाणसे सयाषिरयंाकडे मोठ्यया आशेने पयाहतयात. तययंाची अशी 
एक भयािनया असते की, आपलययालया जयासत कयाही कळत नयाही, वशवषित 
लोकयंाकडे खपू ज्ञयान असते आवण ते जे सयंागतील ते खरे असते. ययामळेु 
वशवषितयंािर विशेषतः लेखन करणयाऱययंािर ही खपू मोठी जबयाबदयारी आह े
की तययंानी जगयापुढे ियासति मयंाडयािे. मयानितयाियादी, विज्ञयानियादी आवण 
ियासतिियादी विचयार मयंाडयािेत. ‘नीतीविनया मती’ ही अनथ्य घडि ूशकते. 
नययायतत्ियाची नीती जर विवियानयंाचयया अंगी नसेल तर अविद्ेपेषिया विद्ेनेच 
जयासत अनथ्य घडू शकतो. आज आपलययालया चयंागलयया समयाजयापेषिया 
नययायय समयाजयाची जयासत गरज आह,े ह े समजून घेणययाची सिया्यवधक 
वनकड आह.े 

- सोना्ी वाखरडे
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भहारतहातील नशक्षण आनण सहामहानिक संरचिहा
आधणुनक काळात णशक्षि ह े सपधा्थतमक णहतसंबंधांचे क्षेत्र आह.े 

कोित्ाही समाजातील णशक्षिव्िसरा ही सोपानातमक व्िसरा 
असिाऱ्ा सामाणजक संरचनेचा अणिभाज् भाग असते. प्राचीन भारतातील 
णशक्षिव्िसरा ही ततकालीन समाजातील सत्ारचनेला अनुरूप अशी 
होती. प्राचीन भारतात णशक्षि ह ेसि्थ घटकांना समानपिे उपलबध नवहते. 
भारतातील िि्थग्रसत प्राचीन धमा्थत णशक्षिासंबंधीच्ा आदेशांमळेु शदू्र िि्थ 
आणि ण्रि्ांना णशकण्ाची परिानगी नवहती. णशक्षिाचा आश्ही िि्थ 
आणि जाणतव्िसरेशी सुसंगत होता. कोित्ाही समाजात शाले् णशक्षि 
हा संपूि्थ समाजाचा (समाजातील सि्थ घटकांचा) सेंणद्र् भाग कधीच नवहता. 

िासाहणतक काळातील णशक्षिव्िसरेत अंशतः िसाहतपूि्थ 
णशक्षिव्िसरेचे सातत् होते. जातीच्ा जुन्ा पूि्थग्रहांचा िसाहतिादी 
राजिटीिर काहीही पररिाम झाला नाही, असे नाही. िसाहतिादी भारतातील 
सत्ाधारी िगा्थत णरिणटश राज्कतते आणि सराणनक णविज जातींचा समािेश 
होता. गेल ऑमिेट ्ांच्ा भाषेत सांगा्चे तर िसाहतिाद हा राज्कत्ा्थ 
िगा्थचा बाह्यतम घटक होता आणि जात हा सत्ेचा आंतररक घटक होता. 

िासाहणतक सत्ेचा कल आधणुनक-पूि्थ सामाणजक संरचनेला सहका ््थ 
करण्ाकडे होता. भारतात िसाहतिादी सत्ाधारी िगा्थने उचचििणी्ांना 
सहका ््थ केले. िसाहतिादी राज्कत्ाांनी ‘सिाांना णशक्षि’ ह े आपले 
रिीदिाक् आह,े असे कधीही जाहीर केले नवहते. िासाहणतक काळातील 
शैक्षणिक ्ोजना प्रामखु्ाने िसाहतिादी शासक आणि सराणनक उचचभ् ू
्ांच्ात मध्सरी करू शकिाऱ्ा सुणशणक्षत मळू रणहिाशांचा एक िग्थ 
णनमा्थि करण्ाच्ा उद्ेशाने पे्रररत होत्ा, ह ेसि्थश्तु आह.े जोतीराि फुले 
(१८२७-१८९०) ्ांनी ‘राष्ट्ी् णशक्षि आ्ोगा’ला (१८८२) (ज्ाला 
‘हटंर कणमशन’ असेही महितात) णदलेल्ा साक्षीकडे अजूनही पुरेसे लक्ष 
देण्ात आलेले नाही. 

एकोणिसाव्ा शतकाच्ा मधोमध इगंलंडमध्े उचचिगणी्ांसाठी 
उतककृ ष्ट णशक्षिव्िसरा असली तरी मोफत आणि सक्तीचे णशक्षि सुरू 
करताना पणचिम ्ुरोप आणि अमेररकेतील अनेक देशांच्ा तुलनेत इगंलंड 
सित: मागे होता, हहेी लक्षात ठेिले पाणहजे. 
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सहामंतशहा्ी, औद्ोनिक कहंाती आनण नशक्षण
पूिणीच्ा सामंतशाही व्िसरेचा ऱहास घडिनू आििे, ही ् ुरोपमधील 

लोकशाही कांतीच्ा घटनेसाठी एक प्रकारची पूि्थअट होती. भांडिलदारी 
िळिाचं औद्ोणगकतीकरि ह ेठळक िैणशष्ट्ट् असलेला निा समाज हा तीन 
परसपरसंबंणधत पि िेगिेगळ्ा सांसककृ णतक चळिळींचा रेट पररिाम होता 
- धम्थसुधारिा, प्रबोधन आणि पुनज्थनन. 

मध््ुगीन सामंतशाहीची जुनी सामाणजक व्िसरा णिसकळीत होत 
असताना व्ापारी, बँकस्थ आणि व्ािसाण्क णहतसंबंध ्ांचा समािेश 
असलेला उद्ोनमखु मध्मिग्थ जुन्ा उचचभ् ू िगा्थला आवहान देण्ास 
सुरुिात करू लागला होता. पंधराव्ा ते अठराव्ा शतकातील प्रबोधन्ुगाने 
नव्ा लोकशाही कांतीसाठी ्ुरोपी् समाजाची त्ारी केली होती. अशा 
सांसककृ णतक चळिळीच्ा पार््थभमूीिर सामंतशाही व्िसरेत उतपादन आणि 
उतपादनसंबंधांच्ा पातळीिर कांती घडिनू आिता आली.

रूसो (१७१२-१७७८) आणि वहोलटेअर (१६९४-१७७८) ्ांनीही 
ततकालीन सामंतशाही व्िसरेला दरू करण्ाचा प्र्तन केला. कोपणन्थकस 
(१४७३-१५४३), गॅणलणलओ (१५६४-१६४२), न्ूटन (१६४२-१७२७), 
िासको द गामा (१४६०/६९-१५२४) आणि णरिसतोफर कोलंबस 
(१४५१-१५०६) ्ांनी भांडिलदारी णिकासाच्ा िाटा प्रशसत केल्ा. ्ा 
पररित्थनादरम्ान चच्थचे िच्थसि, राजाचा दैिी हकक आणि जमीनदारीिर 
आधारलेली सामंती व्िसरा ्ांना उद्ोनमखु भांडिलदारांनी आवहान 
णदले.

प्रबोधनाच्ा काळात साणहत्, णचत्रकला, संगीत इत्ादी क्षेत्रांत 
मोठा बदल (मेटामॉफ्थ णसस) झाला. धाणम्थक सुधारिािादाने णिशेषतः रोमन 
कॅरणलक चच्थला त्ाच्ा जुलमी सिरूपामळेु लक्् केले आणि प्रबोधनामळेु 
बौणधिक क्षेत्रात कांती घडून आली. ्ा काळात फ्ाणनसस बेकन (१५६१-
१६२६) आणि रेने डेकाट्थ (१५९६-१६५०) ह ेदोन महत्िाचे तत्ििेत्े होते. 
बेकनने सि्थ प्रकारच्ा णचणकतसेला िैज्ाणनक आधार देण्ाचा प्र्तन केला, तर 
नैसणग्थक णिज्ान णिकणसत करण्ासाठी तका्थच्ा िापरािर भर देिारे डेकाट्थ 
ह ेपणहले णिचारिंत मानले गेले. समकालीन धाणम्थक व्िसरा त्ांना मान् 
नवहती. त्ांच्ा प्रभािाखालील डेणनस णडडेरो (१७१३ -१७८४) ्ा फ्ें च 
तत्ििेत््ाने विश्वकोशाचे १७ खंड प्रकाणशत केले आणि प्रकाशनानंतरच्ा 
पणहल्ा तेिीस िषाांत ४३ आिकृत््ा प्रकाणशत करण्ात आल्ा. ्ा ग्रंराच े
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सुरुिातीला २८ खंड होते, ज्ात ७१,८१८ लेख आणि ३,१२९ दाखले 
होते. णडडेरोची इच्ा होती कती, विश्वकोशाचा उप्ोग ‘सामान् मािसांची 
णिचार बदलण्ाची (करण्ाची) पधिती बदलण्ासाठी’ केला जािा. 
त्ाचा विश्वकोश हा ‘व्ापक आणि णचणकतसक’ अशा सिरूपाचा होता. 
प्रबोधनाच्ा ्ा काळात णडडेरोला विश्वकोशाविारे सि्थ लोकांना त्ांचे ज्ान 
िकृणधंिगत करण्ाची क्षमता बहाल करा्ची होती आणि प्रत्ेक व्क्तीला 
जगाबद्ल कोितेही ज्ान उपलबध करून द्ा्चे होते. फ्ानसच्ा राज्कत्ा्थ 
िगा्थला धोका महिनू त्ाच्ा विश्वकोशाकडे पाणहले जात होते.

जुन्ा सामंतशाही व्िसरेच्ा पतनात ज्ान आणि णशक्षिाची भणूमका 
अणतश् महत्िाची होती. सिाांना णशक्षि ही त्ा िेळच्ा मागास आणि 
श्मप्रधान अशा जुन्ा सामंतशाही व्िसरेतील उतपादनव्िसरेची गरज 
नवहती. अशी मागास उतपादनप्रिाली णकमान कौशल्ाने चालू राहू शकत 
असे. तराणप, जुनी सामंतशाही व्िसरा जेवहा तीव्र अशा संकटात सापडली 
तेवहा उतपादनाची निी तंत्रे शोधिे, निीन िसाहतींचा शोध लाििे आणि 
त्ांचा ताबा घेिे, नव्ा व्ापारी मागाांचा शोध घेिे, उतपादनात िाढ होिे, 
्ासाठी नव्ा िैज्ाणनक ज्ानाची गरज होती. आधणुनक णशक्षि आणि ज्ानाच े
प्रारणमक का ््थ ह ेजनतेची मनोभणूमका, ही निी भांडिलदारी मलू्े आणि 
जीिनशैली ्ांना सिीकारण्ासाठी त्ार करिे, ह ेहोते. 

्ुरोपी् संदभा्थत, सिाांसाठी णशक्षिाची मागिी करण्ाचे श्े् जम्थन 
धाणम्थक सुधारक माणट्थन ल्ूरर (१४८३-१५४६) ् ांना जाते. तराणप, त्ांच्ा 
दृष्टीने णशक्षिाचे प्रारणमक प्र्ोजन ह े धाणम्थक होते, धम्थणनरपेक्ष नवहते 
(Anagol, n.d. : 1). १५२४ मध्े जम्थन नगरपाणलकांना पत्र पाठिनू त्ांनी 
असा ्ुणक्िाद केला कती, शाले् णशक्षिाची सो् करिे, ह ेनगरपाणलकांच े
कत्थव् आह;े तर आपल्ा मलुांना णशक्षि देिे, ह ेपालकांचे कत्थव् आह े
(Weiner 1991:79). 

तराणप, सुणशणक्षत आणि कुशल कामगार िग्थ नव्ा औद्ोणगक 
व्िसरेची गरज बनेप ा्ंत सिाांना णशक्षि, ्ा धोरिाची तादृश आिश्कता 
नवहती. औद्ोणगक कांतीच्ा आसपास इगंलंडमधील णशक्षिाच्ा राजकती् 
इणतहासािरून असे णदसून ्ेते कती, सत्ाधारी िग्थ आधणुनक णशक्षिामळेु 
शक् होिाऱ्ा पररिामांना खारीज करण्ासाठी धमा्थचा िापर करत राणहला. 
इगंलंडमध्े नव्ाने उद्ास आलेल्ा भांडिलदार िगा्थमळेु अठराव्ा 
शतकाच्ा उत्राधा्थत णशक्षि अणधकाणधक धमा्थत अडकून पडले. प्रणशणक्षत 
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मनुष््बळ आणि नव्ा बाजारपेठेसाठी ग्राहकांचा एक िग्थ ्ा गरजेपोटी 
आधणुनक भांडिलशाहीने णशक्षिाच्ा संकलपनेला प्रोतसाहन णदले आणि 
१८७० मध्े णशक्षिाचा का्दा करण्ात आला. ्ा का्द्ानुसार पुढील 
दहा िषाांप ा्ंत णशक्षिाचे साि्थणत्रक ्श साध् करा्चे होते. १८७० ते 
१८८० ्ा कालािधीत ३,००० ते ४,००० शाळा सुरू करण्ात आल्ा 
णकंिा शाळा मंडळांनी ताब्ात घेतल्ा. पोतु्थगाल, फ्ानस, सपेन, डेनमाक्थ , 
ऑणसट््ा, हगंेरी, सिीडन, नॉिते, णसितझरलँड अशा बहुतेक णिकणसत देशांनी 
एकोणिसाव्ा शतकाच्ा अखेरीस णशक्षि अणनिा ््थ करण्ासाठी का्द े
केले. ्ुरोपमध्े, एकापाठोपाठ एक देश—सकॉटलंड, प्रणश्ा, ऑणसट््ा 
आणि सिीडन; फ्ानस, इगंलंड आणि इटली ्ांनी नंतर णशक्षि अणनिा ््थ 
केले. एकोणिसाव्ा शतकाच्ा अखेरीस प्रारणमक शाले् णशक्षि अणनिा ््थ 
करिारा जपान पणहला गैर-पाणचिमात् देश ठरला. 

िहात आनण नतची संस्हातमक निरक्षरतेशी असलेली अतूटतहा
भारतात रिाह्मिी धमा्थने जातीिर आधाररत णशक्षिव्िसरेच े

संसरीकरि केले होते आणि णशक्षिव्िसरेने खालच्ा जातीच्ा कोट्ट्िधी 
लोकांना सित:कडे असलेले ज्ान आणि जीिनाच्ा अनुभिाचे संसरीकरि 
करण्ापासून िंणचत ठेिले होते. जोतीराि फुले ्ांनीच रिाह्मिी धम्थ 
आणि संसककृ तीिर हलला चढिला. अॅणटोणन्ो ग्रामशीने (१८९१-१९३७) 
प्रभतुिाची  संकलपना मांडण्ापूिणी फुले ्ांना समजले होते कती, भारतातील 
उचचििणी्ांनी बळ आणि संमती ्ा दोनहींचा िापर करून आपले िच्थसि 
प्रसराणपत केले आह.े त्ांच्ामते कणनष्ठ जातींिर िच्थसि णनमा्थि करण्ासाठी 
आणि अशा प्रकारे गुलामणगरी साध् करण्ासाठी उचचििणी्ांनी िैचाररक 
श्रिाचा अणधक सूक्मपिे िापर केला. 

फँ्तज फेनॉन (१९२५-६१) ्ांनी ‘बुणधिजीिी’ ्ा संकलपनेसाठी 
िापरलेल्ा ‘सामान् संधीसाध’ू ( Fanon 1974 : 38) ्ा संकलपनेप्रमाि े
फुले ्ांनी उचचजाती् बुणधिजीिी ह े िासाहणतक सत्ेचा लाभ कसा घेत 
होते, ह े मांडले आह.े गुलामवगरी ह े पुसतक णलणहण्ामागे त्ांचे एक 
उणद्ष्ट होते, ‘सरकारचे डोळे उघडिे’ आणि णरिणटशांना रिाह्मिांपासून 
सािध करण्ाणिष्ी सलला देिे.1 ‘हटंर कणमशन’ महिनू ओळखल्ा 
जािाऱ्ा पणहल्ा भारती् णशक्षि आ्ोगाकडे सादर केलेल्ा सक्तीच्ा 
प्रारणमक णशक्षिाचे त्ांचे प्रसताि आजही प्रासंणगक आहते: १) ण्रि्ांच्ा 
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णशक्षिाचा प्रसार मोठ्ट ्ा प्रमािािर २) असपकृश् िगा्थमध्े णशक्षिाचा प्रसार 
३) मणुसलमांसारख्ा अलपसंख्ाकांमध्े णशक्षिाचा प्रसार ४) ग्रामीि 
भागात णशक्षिाचा प्रसार.

लोकशाही कांतीत णशक्षिाचे महत्ि सि्थप्ररम फुले ्ांनी ओळखले. 
महिनूच त्ांनी णशक्षिाच्ा साि्थणत्रकतीकरिािर — णिशेषतः ्रिी, शदू्र आणि 
अणतशदू्र जातींसाठी—णशक्षिाच्ा साि्थणत्रकतीकरिािर भर णदला होता. 
जातीिर आधाररत णशक्षिव्िसरेची जागा िसाहतिादी राजिटीत भारतात 
सुरू करण्ात आलेल्ा तुलनेने अणधक प्रगणतशील आणि उदारमतिादी 
णशक्षिव्िसरेने घ्ािी, अशी त्ांची इच्ा होती. तराणप, भारतातील 
िसाहतिादी राज्ाने केलेल्ा प्रगतीच्ा म्ा्थदाही त्ांना जाििल्ा होत्ा. 
त्ांनी आपल्ा णलखािात ‘िसाहतिाद ही शोषिाणधणष्ठत व्िसरा’ महिनू 
त्ािर टीका केली होती. ज्ाप्रमािे िसाहतिादाच्ा आणर्थक पररिामांची 
फुले ्ांना जािीि होती त्ाचप्रमािे िासाहणतक सत्ेचे सिा्थणधक लाभारणी 
ह े कणनष्ठ जाती नवह;े तर उचच जाती होत्ा, हदेेखील ते पुरेपूर जािनू 
होते. जात ही एक अंतग्थत िासाहणतक सत्ा आणि िसाहतिाद ही एक 
बाह्य िासाहणतक सत्ा ्ांच्ामधील एकतिाची आणि घणनष्ठ संबंधांची 
तीव्र जािीि असल्ामळेु त्ांनी उचचजाती् समहूाच्ा इच्ांना बळी 
पडल्ाबद्ल णरिणटशांिर जोरदार हलला चढिला. 
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डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ्ांनी त्ांचे गुरू असलेल्ा जोतीराि फुले 
्ांनी सुरू केलेल्ा लोकशाही कांतीचे अपूि्थ का ््थ पुढे नेले. नव्ाने उद्ास 
आलेला भारती् भांडिलदार िग्थ जुनी जात-सामंतशाही व्िसरा उद्टधिसत 
करण्ाची ऐणतहाणसक जबाबदारी पार पाडण्ास त्ार नवहता आणि त्ासाठी 
पात्रदेखील नवहता. ्ुरोपमध्े लोकशाही कांतीदरम्ान प्रदीघ्थ संघषा्थनंतर 
जणमनीचे पुनणि्थतरि करण्ात आले; जमीनदारी व्िसरा कोसळली आणि 
भदूासांना सित:च्ा जणमनी कसण्ासाठी देण्ात आल्ा. अठराव्ा 
शतकाच्ा अखेरीस इगंलंड ‘भदूासांची भमूी’ बनला होता (Cooper 
1967 :419). तराणप, भारती् भांडिलदार जमीनसुधारिांच्ा कलपनेच्ा 
णिरोधात राणहले तसेच फुले ्ांनी सुरू केलेल्ा आणि आंबेडकरांनी पुढे 
सुरू ठेिलेल्ा सामाणजक कांतीचे सिा्थत मोठे णिरोधक महिनूही उद्ास 
आले. भारती् भांडिलािर जातीआधाररत मालकती राखिे, धमा्थचे िच्थसि 
णटकिनू ठेििे आणि भारतातील व्ापक णनरक्षरता णटकिनू ठेििे ्ामध्े 
्ा िगा्थचे सिा्थत मोठे णहत होते.

 प्रबोधन ही सि्थ प्रकारच्ा कांणतकारी बदलांची पूि्थअट आह,े असा 
्ुणक्िाद करताना आंबेडकरांनी १९३६ साली णलणहले:

The religious Reformation started by Luther was the 
precursor of the political emancipation of the European 
people. In England Puritanism led to the establishment of 
political liberty. Puritanism founded the new world. It was 
Puritanism which won the war of American Independence 
and Puritanism was a religious movement. The same is true 
of the Muslim Empire. Before the Arabs became a political 
power they had undergone a thorough religious revolution 
started by the Prophet Mohammad. Even Indian History 
supports the same conclusion. The political revolution led 
by Chandragupta was preceded by the religious and social 
revolution of Buddha. The political revolution led by Shivaji 
was preceded by the religious and social reform brought about 
by the saints of Maharashtra. The political revolution of the 
Sikhs was preceded by the religious and social revolution led 
by Guru Nanak. It is unnecessary to add more illustrations. 



वष�  ०१ � अकं  ०८ � एि�ल २०२१ 22

These will suffice to show that the emancipation of the 
mind and the soul is a necessary preliminary for the political 
expansion of the people (Ambedkar 2019: 44).

सामंतिादी णिचारधारा, मलू्े, संसककृ ती इत्ादींचा णनषेध करण्ासाठी 
लोकांना त्ार करिे, ही कोित्ाही समाजातील प्रबोधनाची ऐणतहाणसक 
भणूमका आह.े ्ामळेु लोकांना निी भांडिलशाही मलू्े आणि जीिनशैली 
सिीकारण्ाची त्ारीही होते. तराणप, भारती् राष्ट्ी् काँग्रेसने सिाांना 
णशक्षि आणि सामाणजक प्रबोधन ्ा संकलपनांना णिरोध केला. फुले 
आणि आंबेडकरांनी िि्थ आणि जातीिर जोरदार हलला चढिला त्ािेळी 
बाळ गंगाधर णटळक (Rao 2010), मोहनदास क. गांधी (Mani:2005), 
सि्थपलली राधाककृ ष्िन्ट (Minor 1997 : 386-400) आदी नेते जाती आणि 
ििा्थणधणष्ठत णिचारसरिीचे कट्टरपंरी् राणहले. 

डॉ. आंबेडकर : वसहा्तवहािी नशक्षणधोरणहावर कठोर टीकहा
िसाहतिादी शैक्षणिक धोरि तुलनेने अणधक उदारमतिादी असले 

आणि णरिणटश राजिटीत णशक्षि तत्ित: सिाांना खलेु असले तरी खालच्ा 
जातींना णशक्षि देण्ात णरिणटशांना कमीत कमी रस होता. रिाह्मि उचचभ् ू
आणि िासाहणतक राज्ाच्ा समहूणहतािर आंबेडकरांनी जोरदार टीका 
केली. ‘बणहष्ककृ त णहतकाररिी सभे’च्ा ितीने ‘भारती् िैधाणनक 
आ्ोगा’ला सादर केलेल्ा बॉमबे पे्रणसडेनसीमधील बणहष्ककृ त िगा्थच्ा 
णशक्षिाच्ा णसरतीसंदभा्थत आंबेडकरांनी आपल्ा णनिेदनात िसाहतिादी 
राज्ािर जोरदार टीका केली. एकोणिसाव्ा शतकाच्ा सुरुिातीला 
झालेल्ा िसाहतिादी पत्रव्िहाराचा हिाला देत त्ांनी िसाहतिादी 
णशक्षि धोरिाचा उचचििणी्ांना कसा फा्दा झाला, ह े णसधि करण्ाचा 
प्र्तन केला. णशक्षिाबाबतचे णरिणटश धोरि  उचचििणी् समर्थक आह,े ह े
णसधि करण्ासाठी आंबेडकरांनी मुंबई प्रांताचे माजी गवहन्थर माउंट सटुअट्थ 
एणलफनसटन (१७७९-१८५९) ्ांच्ा लेखनाचा हिाला णदला :

It is observed that the missionaries find the lowest castes 
the best pupils. But we must be careful how we offer any 
special encouragement to men of that description. They are 
not only the most deprived, but among the least numerous 
of the great divisions of society; and it is to be feared that 
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if our system of education first root among them, it would 
never spread further, and that we might find ourselves at the 
head of a new class superior to the rest in useful knowledge, 
but hated and despised by the castes to whom these new 
attainments would always induce us to prefer them. Such a 
state of things would be desirable, of we were contended to 
rest our power on our army or on the attachment of a part 
of the population, but is inconsistent with every attempt to 
found it on a more extended basis (Forrest,  1884: 105 ) 
(गा्किाड २००८ : १०८-१०९).

िसाहतिादी राज् प्रारणमक णशक्षिाकडे दलु्थक्ष करत असल्ाची टीका 
डॉ. आंबेडकरांनी केली. िसाहतिादी राजिटीच्ा सुरुिातीच्ा काळापासून 
प्रारणमक णशक्षिाकडे सराणनक सरकारचे कत्थव् महिनू पाणहले जात होते. 
उदाहरिार्थ, माउंट सटुअट्थ एणलफनसटन ् ांनी णशक्षिाची एक ् ोजना आखली 
होती. त्ानुसार उचचणशक्षि राज् संरक्षिासाठी पात्र मानले जात होते 
आणि प्रारणमक णशक्षिाची काळजी सराणनक पंचा्तीकडून घेतली जािार 
होती, प्रारणमक णशक्षिािरील खच्थ ग्रामखचा्थमधनू केला जािार होता. 
१९२३ साली णरिणटश सरकारने प्रारणमक णशक्षिाची जबाबदारी सराणनक 
णजलहा शाळा मंडळाकडे सोपिण्ाचा का्दा मंजूर केला होता. मुंबईत ही 
जबाबदारी मुंबई महानगरपाणलकेकडे सोपिण्ात ् ेिार होती. आंबेडकरांनी 
्ा णनि्थ्ात लाखो कणनष्ठ जातींच्ा मलुांना णशक्षिापासून रोखण्ाची एक 
दषु्ट ्ोजना महिनू पाणहले. गािे आणि णिणिध सराणनक सिराज् संसरा 
जाती्-सामंतशाहीच्ा मानणसकतेत अडकल्ा आहते आणि त्ामळेु 
प्रारणमक णशक्षि णबघडेल, असा ्ुणक्िाद त्ांनी केला. त्ांनी ्ा णनि्थ्ाच े
िि्थन ‘कूर’ आणि ‘प्रणत-कांणतकारी’ असे केले. त्ांनी बरोबर सांणगतले कती, 
सराणनक सिराज् संसरांमध्े उतपननाचा पुरेसा स्ोत नवहता आणि णशिा् 
णिणिध प्रादेणशक राज्ांमध्े णिणिध प्रमािात आणर्थक पररणसरती आणि 
उतपननाचे स्ोत होते. प्रारणमक णशक्षिाच्ा साि्थणत्रकतीकरिाच्ा गरजा पूि्थ 
करण्ासाठी अनेक णजलहासतरी् सराणनक मंडळांकडे पुरेसा णनधी नवहता. 
सराणनकतीकरिाविारे णशक्षिाचा प्रश्न सुटू शकत नाही, असा ्ुणक्िाद त्ांनी 
केला. त्ाऐिजी णशक्षि कें द्र सरकारच्ा णन्ंत्रिाखाली असले पाणहजे. 
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रसते बांधिे णकंिा गटार सिच् करिे, ्ापेक्षा णशक्षि देिे िेगळे असल्ाच े
त्ांनी सपष्ट केले. जेवहा दणलतांनी शाळेत जा्ला सुरुिात केली तेवहा 
गािात त्ांना सोसाव्ा लागलेल्ा हालअपेष्टांची अनेक उदाहरिे त्ांनी 
सादर केली. प्रारणमक णशक्षिाच्ा अशा प्रकारच्ा क्षुललक कारिामळेु 
शेिटी णशक्षिाची अिसरा णनराशाजनक झाली.

णरिणटशांनी जे धोरि आखले आह,े ज्ामळेु केिळ रिाह्मि िगा्थलाच 
फा्दा होिार होता, अशी टीका आंबेडकरांनी णरिणटशांिर केली. उतपादन 
शलुक महसुलाच्ा माध्मातून खच्थ झालेली एकूि रककम णशक्षिासाठी 
िापरण्ात ्ािी, असे त्ांनी सांणगतले. सरकारने णशक्षिािर प्रणत व्क्ती 
केलेला खच्थ केिळ १४ आिे होता, मात्र सरकारने उतपादन शलुक 
महसुलाच्ा सिरूपात िसूल केलेली रककम २ ते २.९ रुप्े (२.१७ रुप्े) 
होती, ्ाकडे त्ांनी लक्ष िेधले.

प्रारणमक णशक्षिाबाबतचे त्ांचे मत णरिणटश आणि भारती् उचचभ् ू
लोकांपेक्षा िेगळे होते. प्रारणमक पातळीिरच मोठ्ट ्ा संख्ेने णिद्ारणी 
णशक्षिाबाहरे पडले, असा ्ुणक्िाद करण्ासाठी त्ांनी डोळे उघडिारी 
आकडेिारी सादर केली. प्रारणमक शाळेत प्रिेश घेतलेल्ा दर शंभर 
मलुांपैकती केिळ अठरा मलेु चौरीप ा्ंत पोहोचत असत, ्ाकडे त्ांनी 
लक्ष िेधले. उि्थररत १०० पैकती ८२ जि णनरक्षरच राणहले (Ambedkar 
2014 A: 40). त्ामळेु प्रारणमक णशक्षिािर अणधक पैसे खच्थ करण्ासाठी 
त्ांनी णशक्षिमंत्ांना आिाहन केले.2  एका रूपकाचा उप्ोग करून असा 
्ुणक्िाद केला कती, जर एखाद्ा मलुाने चौथ्ा इ्त्ेनंतर शाळा सोडली तर 
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त्ािर खच्थ होिारा पैसा िा्ा जातो आणि ते मलू पुनहा णनरक्षरतेच्ा गततेत 
ढकलले जाते. 

Sir, this argument is not very different from the 
argument that was urged from the official benches in the 
matter of Back Bay reclamation. We were urged to spend 
more money on Back Bay because we were told that if we 
do not spend more money on Back Bay what we have spent 
will be an utter loss. I think the same argument might be 
utilised in this case, as well, and we can say that unless we 
spend a sufficient amount of money, to see that every child 
that enters a school reaches the fourth standard, what we 
have already spent upon him is of no purpose whatsoever 
(Ibid: p. 40 ). 

डॉ. आंबेडकरांनी शैक्षणिक धोरिािर हलला चढिला आणि असाही 
्ुणक्िाद केला कती, जासत शलुक आकारल्ाने केिळ णशक्षिाचे व्ापारीकरि 
होईल आणि ्ामळेु कणनष्ठ िग्थ णशक्षिापासून िंणचत राहील.3 त्ांच्ा 
दृष्टीने णशक्षिाच्ा संधी उपलबध करून देण्ाची प्रारणमक जबाबदारी ही 
सरकारची असून सरकार कररूपाने जेिढा णनधी गोळा करते, णकमान तेिढा 
णनधी सरकारने णशक्षिािर खच्थ केला पाणहजे.4  

उचच णशक्षिाचे महत्ि ओळखनू आंबेडकरांनी मुंबईतील णसधिार्थ 
महाणिद्ाल् आणि औरंगाबादमध्े णमणलंद महाणिद्ाल्ाची सरापना 
केली. मुंबई णिद्ापीठ का्दा दरुुसती णिधे्कािरील आपल्ा एका 
भाषिात त्ांनी असा ्ुणक्िाद केला कती, िासतणिक  णशक्षिामळेु कणनष्ठ 
िगा्थला सिा्थणधक महत्िाचा असिारा असा भौणतक फा्दा होत  असतो. 
तरीही उचच णशक्षिासाठी सि्थ प्रकारचे भौणतक लाभ सोडून देण्ास ते  त्ार 
आहते.

िासाहणतक सत्ेने भारती्ांना णिज्ान आणि तंत्रज्ानाचे णशक्षि देण्ात 
पुढाकार घेतला नवहता. भारताची एक िसाहत महिनू शोषि करण्ासाठी 
असे णशक्षिधोरि िसाहतिाद्ांना अनुकूल होते. िासाहणतक सत्ेला 
अनुकूल अशा मलू्ांची पेरिी करण्ासाठी भारती्ांसाठी कला शाखेच े
णशक्षि णरिणटशांना आिश्क िाटले. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेसित: कला 
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शाखेचे णिद्ारणी असले तरी णिज्ान आणि तंत्रज्ानाच्ा णशक्षिाचे महत्ि 
त्ांनी नाकारले नाही : 

Education in Arts and Law cannot be of much value 
to the Scheduled Castes either to the graduates themselves 
or to the people. It has not been of very high value even to 
Hindus. What will help the Scheduled Castes is education 
of an advanced type in Science and Technology. But it is 
obvious that education in Science and Technology is beyond 
the means of the Scheduled Castes and this is why so many 
of them send their children to take up courses in Arts and 
Law. Without Government assistance, the field of Advanced 
Education in Science and Technology will never become 
open to the Scheduled Castes, and it is only just and proper 
that the Central Government should come forward to aid 
them in this connection (Ambedkar 2014 B: 426-427).

ततकालीन राष्ट्िादी पुढाऱ्ांचा कल हा णरिणटश सरकारिर दबाि 
णनमा्थि करून सिणहतासाठी णशक्षिाचा म्ा्थणदत णिकास घडिनू आिि े
्ाकडे होता. ्ाउलट, बाबासाहबे आंबेडकरांचा कल हा णशक्षिाच े
साि्थणत्रकतीकरि करण्ाकडे होता. 

डॉ. आंबेडकर आनण उचच नशक्षणहातील ‘िुणवत्हा’ नवरुद्ध ‘संख्हा’
जागणतकतीकरिाच्ा ्ुगात गुिित्ा हा चचतेचा णिष् बनला आह.े 

नव्ा णित् भांडिलाच्ा नािाखाली त्ार होिाऱ्ा नव्ा जागणतक 
व्िसरेने गुिित्ेच्ा जुन्ा संकलपनेला निसंजीिनी णदली आह.े 
गुिित्ेच्ा ्ा पुनरुजजीणित संकलपनेमळेु आज उचच णशक्षिाच्ा क्षेत्रात 
सणक् असलेली निी िगळििकुतीची धोरिे आणि पधिती उद्ास आल्ा 
आहते. ्ाच ्ुगात कॉपपोरेट जगतापुरती म्ा्थणदत असलेली गुिित्ेची 
कलपना नॅक (National Assessment and Accreditation Council) 
्ा संसरेच्ा माध्मातून उचच णशक्षिासाठी लागू होऊ लागली. नव्ा 
साम्ाज्िादी व्िसरेला अनुरूप अशा रीतीने उचच णशक्षिाची पुनर्थचना 
करिे, ह ेआता निे ध्े् आह.े 
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अलीकडच्ा काळात जनतेत उचच णशक्षिाचा जो म्ा्थणदत प्रसार 
झालेला आह ेत्ाला काही णशक्षितजज् ‘सिसत लोकणप्र्ता’ असे संबोधत 
आहते. ‘णिद्ापीठ अनुदान आ्ोगा’चे माजी अध्क्ष अरुि णनगिेकर ्ांनी 
पररणसरतीचा चकुतीचा अर्थ लािला: भारताच्ा उचच णशक्षि व्िसरेत 
लक्षिी् िाढ झाली आह ेह ेखरे आह,े पि हा णन्ोणजत णनरोगी णिकास 
नाही. कारि आंधळ्ा सामाणजक-राजकती् का ््थक्षमतेमळेु हा णिकास 
झाला आह.े हहेी खरे आह ेकती जिळजिळ पननास िषाांच्ा कालािधीत 
अशा अभतूपूि्थ णिसतारामळेु सामान् लोकांना व्िसरेत प्रिेश करण्ाची 
परिानगी णमळाली आह ेआणि िै्णक्क प्रगती ि गौरिासाठी त्ाचा िापर 
करण्ाखेरीज कोितीही बांणधलकती नसलेल्ा व्क्ींकडून ्ा प्रिालीच े
व्िसरापन केले जात आह े(Nigavekar 2001:12). ्ािरून ह े णदसून 
्ेते कती णशक्षिाच्ा ‘शधुितेचे’ आणि ‘पाणित्ाचे’ संरक्षि करण्ाची गरज 
आह,े असा उचचभ् ूलोकांचा अजूनही णिर्ास आह.े उचचििणी् उचचभ् ू
लोक णशक्षिाच्ा जुन्ा धाणम्थक संकलपनेला गोंजारत आहते. उचच णशक्षि 
आणि संशोधन क्षेत्रातील तराकणरत ‘अणनमंणत्रत’ आणि ‘अनणभज्’ कणनष्ठ 
जातींच्ा आगमनाचा त्ांना सिा्थणधक णतरसकार िाटतो. कारि ्ा प्रणक्ेत 
आपि ज्ाला उतपादनाचे बौणधिक साधन महि ूशकतो त्ािरील सित:च्ा 
िच्थसिाला धोका आह,े असे त्ांना िाटते. 

णशक्षिािर चचा्थ करताना गुिित्ेच्ा णिरोधात संख्ा असा भ्ांत 
तक्थ  णिकणसत करण्ाकडे णिविानांचा तीव्र कल आह.े त्ांनी असे गकृहीत 
धरले आह ेकती, संख्ा ही गुिित्ेच्ा णिरोधी आह ेआणि संख्ातमक िाढ 
ही आपोआपच गुिित्ा खालािण्ाचे कारि ठरते. संख्ा आणि गुिित्ा 
ह्या कलपना परसपरांना िगळिाऱ्ा आहते कती त्ा परसपरांची घडििकू 
करिाऱ्ा आहते? अणधकाणधक लोकांना णिकासाची संधी उपलबध करूनच 
समाजाची एकंदर गुिित्ा िधारता ्ेते, ह ेभांडिली देशांच्ा णिकासािरून 
णसधि झालेले आह.े 

एकोणिसाव्ा शतकाच्ा सुरुिातीला भारतात णशक्षिाच्ा गुिित्ेची 
चचा्थ सुरू झाली, पि एका िेगळ्ा संदभा्थत. िसाहतिादी राज्कत्ाांनी 
भारतातील णशक्षिाच्ा गुिित्ेबद्ल िारंिार शंका व्क् केली होती. 
गुिित्ेचा अभाि असलेली जातीपातीची णशक्षिव्िसरा बदलण्ासाठी 
त्ांना कसोशीने प्र्तन करािे लागले. त्ांना बराच णिरोध झाला; डेककन 
कॉलेजमधील रिाह्मि णशक्षकांनी मराठी भाषेचे महान णिविान मेजर कॅनडी ् ांना 
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अधीक्षक पदािरून काढून टाकण्ाचा कट रचला होता (Maharashtra 
State Archives: 77-71).

िसाहतिादी राज्कत्ाांनी सामाईक आणि समान परीक्षाप्रिाली 
सुरू केली होती. त्ांची णशक्षिव्िसरा पूिणीच्ा व्िसरेत झालेल्ा 
पूि्थग्रहांपासून मकु् आह,े ्ा कलपनेचा प्रसार करण्ाचा िसाहतिादी 
राज्कत्ाांचा उद्ेश सामाईक आणि समान परीक्षाप्रिालीच्ा माध्मातून 
आपोआपच साध् होिार होता. तराणप, िसाहतिादी नोकरशाहीच्ा 
गरजेनुसार सुणशणक्षतांची संख्ा णन्ंणत्रत करण्ासाठी त्ांनी परीक्षा पधित 
अत्ंत कठोर बनिली. णिष्िशुा्रिी णचपळूिकर (१८५०-८२), धोंडो 
केशि किते (१८५८-१९६२), गोपाळ गिेश आगरकर (१८५६-९५), 
बंकतीमचंद्र चटजणी (१८३८-९४) आदी राष्ट्िादी णिविान णिद्ापीठाच्ा 
परीक्षेत अनुत्ीि्थ झाल्ामळेु राष्ट्िादी नेत्ांनी परीक्षा व्िसरेच्ा ्ा 
अत्ंत प्रणतकूल सिरूपाच्ा णिरोधात आिाज उठिला होता. सििगा्थच्ा 
तरुिांना णरिणटशकालीन परीक्षा जड िाटा्च्ा महिनू त्ांनी परीक्षेचे णनकष 
णशणरल करण्ाणिष्ी मागिी केली होती. 

डॉ. आंबेडकरांनी मुंबई णिधानसभेतील एका भाषिात ्ा मदु्टद्ािर 
्ोग् णटपपिी केली. गुिित्ा सुणनणचित करण्ाच्ा सबबीखाली परीक्षा्ंत्रिा 
अणधक कठोर करण्ाच्ा मुंबई णिद्ापीठाच्ा णनि्थ्ािर त्ांनी तका्थणधणष्ठत 
टीका केली. परीक्षा अणधक कठोर बनिनू णशक्षिाचा दजा्थ सुधारता 
्ेिार नाही, असा ्ुणक्िाद त्ांनी केला आणि त्ात सुधारिा करून 
णशक्षिव्िसरेतील मलूभतू दोष णनिारण्ाच्ा गरजेबद्लही ्ुणक्िाद 
केला. ते महिाले : 

There is no doubt about it in my mind and I do not think 
that those who represent the University will deny the fact 
that our system of examination is the severest possible that 
exists in India to-day. This is no doubt justified by certain 
educationalists in India who believe that raising of the 
standard of examination is equivalent to the raising of the 
standard of education. I beg respectfully to differ from them. 
Examination is something quite different from education, 
but in the name of raising the standard of education, they 
are making the examinations impossible and so severe that 
the backward communities which have hitherto not had the 
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chance to entering the portals of the University are absolutely 
kept out (Ambedkar 2014 A: 50).

णिद्ापीठ प्रशासनाने घेतलेल्ा ्ा णनि्थ्ात त्ांना खालच्ा जातींना 
णशक्षिक्षेत्रापासून दरू ठेिण्ाची ्ोजना णदसली.

णशक्षिात गुिित्ेचा अभाि ही एक अत्ंत खेदजनक जुनी करा आह े
आणि देशभरात अनेक िषाांपासून गुिित्ेच्ा मदु्टद्ािर ओरड होत आह.े 
णदलली णिद्ापीठात दणक्षि आणश्ाई णशक्षि पररषदेत अमत ््थ सेन महिाले, 

‘‘University education in India is in a state of crisis. It is 
not a crisis of lack of resources. It is a deterioration of quality. 
When it comes to higher education, there is no escape from 
seeking the highest quality we can get” (Ambroso 2000:iii).

त्ामळेु भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रात ‘सि्थ काही चांगले होते’, असे 
गकृहीत धरण्ात धोका आह.े संख्ेने अलप असलेला उचचििणी् उचचभ् ूिग्थ; 
त्ांची मके्दारी णनमा्थि केलेल्ा आणि अनेक अपप्रिकृत्ींच्ा असलेल्ा 
णशक्षिाच्ा क्षेत्रात गुिित्ापूि्थ णशक्षि णनमा्थि करू शकला नाही, ्ा 
िसतुणसरतीचा उललेख आज गुिित्ेच्ा नािे टाहो फोडिारे करत नाहीत. 

भारतातील संशोधनाच्ा गुिित्ेचा प्रश्न शैक्षणिक ितु्थळात अत्ंत 
दलु्थणक्षत राणहला आह.े तसेच भारतातील अनेक णिद्ापीठांचे कॅमपस लैंणगक 
्ळाचे णठकाि बनले आहते. भारतासारख्ा देशात ही समस्ा अणधक 
गंभीर असली पाणहजे; त्ाबद्ल बोलूच न्े ् ासाठी णनमा्थि केलेले अडरळे/ 
्ंत्रिा अणधक प्रभािी आह.े लैंणगक ्ळाचे खटले रोखण्ासाठी आणि 
णशक्षा देण्ासाठी णिद्ापीठांना सणमत्ा सरापन करण्ाचे आदेश सिपोचच 
न्ा्ाल्ाने णदल्ानंतरही ह ेआदेश दलु्थणक्षले गेले आहते.

उचच णशक्षिाचा संपूि्थ सरकारी प्रा्ोणजत प्रकलप सिातंत्ोत्र 
काळात उचचिणि्थ्ांनी हा्जॅक केला होता. उचच णशक्षि ह े ऊधि्थगामी 
सामाणजक गणतशीलतेची शार्ती देत असल्ामळेु उचच णशक्षिाचे लाभ 
णमळणिण्ासाठी उचचजाती् ह ेआिेशाने पुढे आले होते आणि हचे लाभ 
कणनष्ठ जातींना णमळिार नाहीत, ्ाची तजिीज त्ांनी केली होती. 

भारती् उचच णशक्षिाचा दजा्थ अणतश् णनराशाजनक आह,े ही 
एक सुसराणपत िसतुणसरती आह.े आंतरराष्ट्ी् णन्तकाणलकांमधील 
मलूभतू संशोधनात भारती् संशोधकांचे ्ोगदान केिळ दोन टकके आह.े 
जगातील सिपोत्म ५०० णिद्ापीठांमध्े केिळ ३ भारती् णिज्ान आणि 
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तंत्रज्ान णिद्ापीठांचा समािेश करण्ात आला आह.े भारतातील णिज्ान 
आणि तंत्रज्ानाच्ा बहुतांश सिपोचच संसरांमध्े उचचििणी् बुणधििंतांच े
िच्थसि आह,े ही िसतुणसरती आह.े उचच णशक्षिाची अिसरा द्नी् झाली 
आह.े कारि समाजाचा मोठा णहससा असिाऱ्ा कणनष्ठ जातीतील जनतेला 
जािीिपूि्थक णशक्षिाच्ा कक्षेबाहरे ठेिण्ात आले आह.े 

सवतंत्र भहारत : निशहा्ीि नशक्षण
भारतातील िसाहतिादानंतरचे शैक्षणिक धोरि ह ेकेिळ िसाहतिादी 

शैक्षणिक धोरिाचा णिसतार होता. डॉ. राधाककृ ष्िन्ट ्ांच्ा नेतकृतिाखाली 
१९४७ साली सरापन झालेला पणहला णशक्षि आ्ोग णिद्ापीठी् 
णशक्षिािर होता. सामाणजक, आणर्थक आणि इतर मतभेद कोितेही असले 
तरी णशक्षि सि्थ मलुांसाठी खलेु असेल आणि पुरेसे मापदंड राखले जातील, 
अशी कलपना ‘कोठारी आ्ोगा’ने (१९६४) मांडली होती. आ्ोगाने ड्ॉप 
आऊटच्ा समस्ेकडेही लक्ष णदले होते आणि काही णशफारशी सुचिल्ा 
होत्ा. तराणप, अनेक आ्ोग आणि अनेक आर्ासने देऊनही भारत आणि 
महाराष्ट्ात ड्ॉप आऊटची समस्ा ५० टकक्ांपेक्षा जासत असल्ाचा 
अंदाज आह.े जात आणि णपतकृसत्ा ह ेभारतात ड्ॉप आऊटचे दोन महत्िाच े
णनधा्थरक आहते. 

णिणिध िगाांच्ा गरजा पूि्थ करिे आणि जाणतग्रसत भारती् 
समाजात असमान भांडिलदारी णिकास घडिनू आििे, ह्या गरजा 
भारतातील बहुसतरी् णशक्षिव्िसरेविारा पूि्थ होत होत्ा. अमेररका आणि 
अमेररकेसारख्ा णिकणसत देशांमध्ेही सि्थसमािेशक शाले् प्रिाली 
(ज्ाला सामान् शाले् प्रिाली णकंिा एकसंध शाले् प्रिाली असेही 
महितात.) प्रचणलत आह,े ह े लक्षात घेतले पाणहजे. त्ामळेु भारताच्ा 
संदभा्थत णिचार करता  णशक्षिाचा दजा्थ सुधारण्ात पूि्थपिे अप्श आले 
आह.े ‘प्रोब अहिाला’ने (बेणसक एज्ुकेशनचा पणबलक ररपोट्थ-१९९९) 
प्रारणमक णशक्षिातील गुिित्ेच्ा णमरकाचा सफोट झाला आह.े भारती् 
शाले् व्िसरेत का ््थरत असलेल्ा सामाणजक भेदभािाचे प्रकार उघडकतीस 
आल्ाचे तपासात नमदू करण्ात आले आह.े भारतात सि्थश्ेष्ठ समजल्ा 
जािाऱ्ा भारती् प्रौद्ोणगकती संसरा, खडगपूर संसरेतही णशक्षक णिद्ाथ्ाांना 
जाती्िादी िागिकू देतात (Singh 2021). भारतातील इणंजणनअररंग 
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महाणिद्ाल्ांतील जाती्िादाणिष्ी अजंता सुरिमणि्म ्ांचा अभ्ास 
उद्ोधक आह े(Subramaniam 2019). 

भारती् संणिधानात गौरणिलेली शैक्षणिक उणद्ष्ट े साध् करण्ात 
भारतातील जाती्-िगणी्-लैंणगक णिषमता हा आजही एक मोठा अडरळा 
आह.े भारतात प्रचणलत असलेल्ा णिलक्षि प्रकारच्ा णिषमतेकडे दलु्थक्ष 
करिारा सुधारिािाद णशक्षिव्िसरेत बदल करण्ाचे धाडस करू शकत 
नाही. ‘सि्थ णशक्षा अणभ्ाना’तील णनधा्थररत आदश्थिाद ड्ॉप आऊटच्ा 
समस्ेला रोख ू शकला नाही, असे ्ा अभ्ासात आढळून आले आह.े 
भारतात ्ुनेसकोची (२००६) आकडेिारी दाखिते :

१.  २००२ मध्े शाळेत जािाऱ्ा मलुांचा णनविळ नोंदिी दर ८८ 
टकक्ांिर पोहोचला.

२.  ि्ाच्ा १० व्ा िषा्थप ा्ंत फक् ६१ टकके मलेु शाळेत णटकून 
राणहली.

३.  ड्ॉप आऊट रेट ३९ टकके एिढा आह.े
राज्ांमध्े आणि सामाणजक गटांमध्े प्रचंड फरक आह,े अनुसूणचत 

जाती आणि अनुसूणचत जमातीसारख्ा सामाणजकदृष्ट्ट्ा िंणचत गटांमध्े 
नािनोंदिीचे प्रमाि अत्ंत कमी आह.े अनुसूणचत जातींची ५० टकके आणि 
अनुसूणचत जमातींची ५६ टकके एिढ्ा मलुांची नािनोंदिी झाली होती. 

ड्ॉप आऊटची सध्ाची समस्ा एखाद्ा पोकळीत णनमा्थि झालेली 
नाही. जात, िग्थ आणि णपतकृसत्ा ्ांचा व्ापक प्रसार ्ा समस्ेच्ा िाढत्ा 
सिरूपाला प्रामखु्ाने जबाबदार आह.े जात, िग्थ आणि णपतकृसत्ेशी व्ापक 
संबंधाच्ा संदभा्थत अभ्ास केल्ाणशिा् ्ा समस्ेचे ्ोग् आकलन 
करता ्ेिार नाही.

‘सि्थ णशक्षा अणभ्ान’ (प्रारणमक णशक्षिाच्ा साि्थणत्रकतीकरिाचा 
का ््थकम) ह े२०००-०१ मध्े सुरू करण्ात आले. दपुारचे जेिि, मोफत 
पाठ्ट ्पुसतके, हजेरी भत्ा, सटा्पेंड, णशक्षक प्रणशक्षि असे अनेक पे्ररिादा्ी 
का ््थकम सुरू करण्ात आले. मात्र, ् ा सि्थ प्र्तनांमळेु ड्ॉप आऊटचे प्रमाि 
आणि सतत खालाित चाललेली गुिित्ा रांबिण्ात अप्श आले.

अध््न-अध्ापनाच्ा पधितीत क्षुललक बदल घडिनू आिण्ात 
‘सि्थ णशक्षा अणभ्ाना’ला ्श आल्ाचे आढळून आले आह.े सि्थ णशक्षा 
अणभ्ानाच्ा अंमलबजाििीनंतरही णशक्षिाची मलूभतू रचना का्म 
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आह.े जोप ा्ंत आपि णशक्षिाला ‘मसल-मनी-पे्रसटीज’ ् ापासून िेगळे करत 
नाही, तोप ा्ंत ‘सिातंत्-सि्ंपूि्थता-संधी’ ् ा तत्िांिर णशक्षिाला अणधणष्ठत 
करण्ाची आशा करिे कठीि आह.े सि्थ मलुीमलुांना णशक्षिाची समान 
संधी णनमा्थि करिे आणि त्ांनी त्ांच्ा ्ुप्ा क्षमतांचे मकु् प्रकटीकरि 
करिे गरजेचे आह.े

िर उललेख केलेल्ा णनष्कषाांिरून असे णदसून ्ेते कती, ग्रामीि 
भागातील शाळांमध्े जात आणि णपतकृसत्ा ह ेप्रमखु णनधा्थरक आहते. जात, 
िग्थ आणि लैंणगक भेदभाि ्ांच्ा व्ापक अणसततिामळेु सामान् जनतेच े
जीिन अणधक असह्य होत आह.े ग्रामीि भागात मलूभतू सुणिधा आणि 
उपजीणिकेच्ा साधनांचा अभाि असल्ाने पालकांना जगण्ासाठी संघष्थ 
करािा लागतो. णकमान गरजांची पूत्थता करण्ासाठी त्ांना णदिसाचे १६ ते 
१८ तास काम करािे लागते. आई-िणडलांसोबत मलुांनाही कष्टांची काम े
करािी लागतात. अशी णनराशाजनक पररणसरती बदलल्ाणशिा् ‘ड्ॉप 
आऊट’ची समस्ा रांबण्ाची अपेक्षा आपि करू शकत नाही. 

अध्ापन-अध््नाच्ा पधितीत केिळ क्षुललक बदल घडिनू 
आिण्ात सि्थ णशक्षि अणभ्ानाला ्श आल्ाचे आढळून आले 
आह.े भारती् संणिधानात उललेणखलेली शैक्षणिक उणद्ष्ट ेसाध् करण्ात 
भारतातील जाती्-िग्थ-णलंगणिषमता हा आजही एक मोठा अडरळा आह.े 
गेल्ा काही दशकांत भारताच्ा औपचाररक णशक्षिव्िसरेचा प्रचंड णिसतार 
झाला असला तरी ६ ते १४ ि्ोगटातील सुमारे ५० ते ६० दशलक्ष मलेु 
णकंिा प्रारणमक णशक्षिाला अनुकूल ि्ोगटातील एकूि मलुांच्ा संख्ेच्ा 
सुमारे पंचिीस टकके मलेु णशक्षिापासून िंणचत असण्ाची शक्ता आह.े 
२०११-च्ा जनगिनेनुसार भारतात पाच ते सतरा ्ा ि्ोगटातील एकूि 
८.४ कोटी मलेु शाळेबाहरे आहते (Dubey 2018). 

भारताला सिातंत् णमळून ७४ िषते उलटून गेली असली तरी बहुतेक 
अभ्ासक ह ेभारताचे णशक्षि अभ्ासक णदिंगत जे. पी. नाईक ् ांच्ा “the 
goal of universal primary education remains as elusive as 
ever before.” (साि्थणत्रक प्रारणमक णशक्षिाचे ध्े् पूिणीइतकेच आजही 
अप्राप् राणहलेले आह)े ्ा मताशी सहमत असतील. भारत सरकारच्ा 
मते, १९७९मध्े सहा ते चौदा ि्ोगटातील ४.२ कोटी मलेु होती   — 
णकंिा बत्ीस टकके मलेु — शाळेत नवहती, पि भारती् जनगिनेच्ा 
ड्ॉप आऊटसंबंधीच्ा आकडेिारीनुसार अनुपणसरत णिद्ाथ्ाांचे प्रमाि 
जिळजिळ दपुपट झाले होते (Weiner 1991: 6).
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भारताचा साक्षरता दर जगातील सिा्थत अणिकणसत प्रदेश असलेल्ा 
सब-सहारन आणफ्केच्ा मागे आह,े ्ाकडे अमत ््थ सेन ्ांनी लक्ष िेधले 
आह े:

Literacy rates in India are much lower than in China, 
lower than literacy rates in many east and south-east Asian 
countries at the time of their rapid economic expansion thirty 
years or so ago. They are lower than the average literacy rates 
for ‘low-income countries’ other than China and India, and 
also no higher than estimated literacy rates in sub-Saharan 
Africa (Mani 2005 : 412).

अनेक दशकांपासून एकूि बालकांच्ा संख्ेहून णनममी मलेु 
महिजे  सुमारे आठ कोटी मलेु आणि चाळीस कोटी प्रौढ  अणशणक्षत 
णकंिा अध्थणशणक्षत आहते. इतक्ा मोठ्ट ्ा संख्ेने अणशणक्षत; भारतातील 
श्मपे्रररत उतपादन प्रिाली आणि बाजारपेठेत श्माची गरज पूि्थ करतात. 
्ातून आिखी एक राजकती् का ््थ साध् होते : कणनष्ठ जाती आणि जमाती 
ह्या आपोआपच जाणतव्िसराक तुरंुगात बंणदसत राहतात. आंबेडकरांच े
अनुसरि न केल्ामळेु भारती् उचचभ् ूजनतेने भारती् सि्थसामान् जनतेला 
मोठी णकंमत मोजा्ला लािलेली आह.े  

णटपा आणि संदभ्थ :  

1. ‘The Government should stop all grants to the Education 

Department as they do not serve any useful purpose and 

divert them instead to the collectorate and compel each 

European collector, unlike George Jervis, to impartially select 

intelligent students from all castes, open schools for them near 

the collector’s bunglow, provide them with simple food and 

clothing....’ (Deshpande 2002: 81).

2. ‘The object of primary education is to see that every child 

that enters the portals of a primary school does leave it only 

at a stage when it becomes literate and continues to be literate 

throughout the rest of his life…. I therefore request the 
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Honourable the Education Minister to spend more money on 

primary education, if for nothing else at least for the purpose 

of seeing that what he spends bears some fruit ultimately.’ 

(Ambedkar 2014 A : 40).

3. ‘Going over the figures which give us information as to the 

manner by which we finance education in this presidency I 

find that out of the total expenditure which we incur on arts 

colleges, something like 36 per cent is financed from fees; out 

of the expenditure that we incur on high schools, something like 

31 per cent is financed from fees; out of the expenditure that we 

incur on middle schools, something like 26 per cent. is derived 

from fees. Now, Sir, I submit that this is commercialisation of 

education. Education is something, which ought to be brought 

within the reach of every one. The Education Department is 

not a department, which can be treated on the basis of quid 

pro quo. Education ought to be cheapened in all possible ways 

and to the greatest possible extent. I urge this plea because I 

feel that we are arriving at a stage when the lower orders of 

society are just getting into the high schools, middle schools 

and colleges, and the policy of this department therefore ought 

to be to make higher education as cheap to the lower classes as 

it can possibly be made.’( Ambedkar 2014 A: 40-41).

4. ‘I may say so, in the reverse direction. Sir, I think that it is 

not asking too much if I plead that we should at least spend 

on education the same amount that we take from the people 

in the form the amount of money that we recover in the form 

of excise revenue is Rs. 9-2-2 (Rs. 2.17), I think it is only fair 

that our educational expenditure should be so adjusted that 

we should spend on the education of the people as much as 

we take from them in the form of excise. of excise revenue. 

The amount of expenditure that we incur per individual in this 

presidency on education is only 14 annas, but the amount of 
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money that we recover in the form of excise revenue is Rs. 
9-2-2 (Rs. 2.17), I think it is only fair that our educational 
expenditure should be so adjusted that we should spend on the 
education of the people as much as we take from them in the 
form of excise.’ ( Ambedkar 2014 A: 39- 40).

5. ‘This is not the view held in India. Primary education in India 
is not compulsory, nor is child labor illegal. The result is 
that less than half of India’s children between ages six and 
fourteen—82.2 million—are not in school. They stay at home 
to care for cattle, tend younger children, collect firewood, and 
work in the fields. They find employment in cottage industries, 
tea stalls, restaurants, or as household workers in middle-class 
homes. They become prostitutes or live as street children, 
begging or picking rags and bottles from trash for resale. 
Many are bonded laborers, tending cattle and working as 
agricultural laborers for local landowners. “The government,” 
a senior education official told me, “should not force poor 
parents to send their children to school when it cannot provide 
employment for all adults. Children are an economic asset to 
the poor. The income they bring in and the work they do may 
be small, but parents close to subsistence need their help.’ 
(Weiner 1991:3)
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‘नामा महिे गं्रर श्ेष्ठ ज्ानदेिी। एक तरी ओिी अनुभिािी।।’ 
ज्ानेश्वरी हा मराठी साणहत्ात अजोड मानला जािारा ग्रंर. गेली 

अनेक िषते ्ा ग्रंराची अनेक रूपे जनमानसात णसरर झालेली आहते. 
िारकरी संप्रदा्ाचा पा्ाभतू ग्रंर आणि एक अप्रणतम कलाककृ ती ्ा दोनही 
अंगांनी ती िाचकांसमोर ्ेते. सि्थसामान् लोकांना भगिद्ीता कळािी, 
्ासाठी ज्ानेर्रांनी णलणहलेला हा ग्रंर एक सुंदर काव्ककृ ती महिनू िाचक-
अभ्ासकांसमोर ्ेतो. त्ामळेु संपूि्थ गीता ही ज्ानेश्वरीत सुबोध तर होतेच, 
णशिा् एक अजोड साणहत्ककृ ती महिनू उमटते, ्ाचे कारि संत ज्ानेर्रांची 
काव्ातमकता, रणसकता आणि सौंद ््थिकृत्ी हो्. 

ज्ानेर्र ह े अणतश् प्रणतभािंत किी महिनू ज्ानेश्वरीत जागोजागी 
जािितात. ज्ानदेिांचा गीतासंिाद ्ा पुसतकात डॉ. णि. रा. करंदीकर 
महितात, ‘ज्ानदेिांच्ा प्रणतभेला सफुरि ्ेण्ास ्ोटेसे णनणमत् पुरते. 
तातकाळ त्ांची िािी समोर ्ेिाऱ्ा णिष्ाशी मन तनम् होऊन 
काव्सौंद्ा्थचे मनोहर रूप घेऊन उभी राहते; ्ाची प्रणचती ज्ानेर्रीत 
जागोजाग णमळते’ (करंदीकर २०१३ : १८). 

गीतेचा अठरािा अध्ा् महिजे एकाध्ा्ी गीता (ज्ानेर्री १९९८ : 
ओिी. क. १८.८४ : ७४२). ज्ानेर्र महितात, ‘अजु्थनाचा आतमतत्िाणिष्ी 
णनचि् झाला, असे सांणगतले तर आता श्ीककृ ष्ि काही बोलिार नाही महिनू 
त्ाला बोलता करून संिादसुख भोगण्ासाठी अजु्थनाने प्रश्न णिचारला; 
आणि जि ूगीता परतिनू आिली’ (ततै्रि, ओिी. क. १८.८५, पकृ. ७४२). 
गुरुणशष्् नात्ातला संिादाचा गोडिा अनुभिण्ासाठी हा अठरािा अध्ा् 
आह,े ही ज्ानेर्रांची संगती. 

रिह्मरूप होण्ासाठीचा प्रिास पुनहा एकदा गीतेच्ा १८.५० ते 
१८.५६ ह्या श्ोकांतून सांणगतला जातो. गीतेच्ा ह्या श्ोकांिर णनरूपि 
करताना, णशष्् गुरुरूप महिजेच रिह्मरूप होतो; त्ा प्रसंगाचे िि्थन ज्ानेर्र 
अनेक दृष्टांतांना गुंफत णिसताराने करतात.

  
‘णसधिी प्राप्ो ्रा रिह्म तरापनोती णनबोध मे, समासेनैि णनष्ठा ज्ानस् 

्ा परा’ (गो्दनका २०१७ : १८:५०, ४४८) गीतेमधील ्ा श्ोकािरील 
ज्ानेश्वरीतील त्ांच्ा ओव्ा िाचताना ‘कम’ हा शबद लक्ष िेधनू घेतो. 
कम्थ, उपासना आणि ज्ान ह्यांचे सांगोपांग णििरि करून झाल्ािर ग्रंर 
समाप्ीच्ा िेळी ज्ानप्राप्ीसाठीच्ा पा्ऱ्ा पुनहा अधोरेणखत केल्ा 



वष�  ०१ � अकं  ०८ � एि�ल २०२१ 42

आहते. हा कम्ोग आणि कम्ोगी ह्यांचे िि्थन भगिद्ीतेच्ा ५० ते ५५ 
्ा श्ोकांिरील ज्ानेश्वरीतील णनरुपिात आले आह.े कम्ोग सपष्ट करून 
सांगताना ज्ानेर्र अनेक उपमा-दृष्टांत देतात. अनुभिाच्ा कक्षेबाहरेील 
णिष् तसेच तत्िज्ानातील गहन णसधिांत सामान् मािसाला आकलनाजोगे 
करिे, ह े ्ा उपमा-दृष्टांताचे का ््थ. असे दृष्टांत देिे हा ज्ानेर्रांचा णिशेष 
आह.े 

कम्थ्ोग ही संज्ा अनेकिेळा िाचनात ्ेते, कम्ोि ही संज्ा प्ररमच 
समोर ्ेते आणि त्ामळेुच कदाणचत उतसुकता णनमा्थि होते कती कम्ोग 
महिजे का्?  

१. ‘कम’ ्ा शबदाचा िाच्ारा्थने जो अर्थ प्रतीत होतो तोच अर्थ, 
कम महिजे ओळ णकंिा पा्ऱ्ा ्ा अरणी आणि ‘्ोग’ ्ा 
शबदाची णनणम्थती ‘्ुज्ट’ धातूपासून झालेली असून ‘जुळिी’ ्ा 
अरा्थने हा शबद िापरला जातो. रोडक्ात, कम्ोग महिजे 
पा्री-पा्रीने, कमाकमाने जीि आणि परमातमा ्ांची जुळिी 
णकंिा ऐक् होिे. हा कम्ोग ज्ानेश्वरीमध्े संत ज्ानेर्रांनी 
णिसतारपूि्थक सांणगतला आह.े 

२.  ज्ानेर्र, ज्ानेश्वरीतील णतसऱ्ा अध्ा्ात एक दृष्टांत देतात, 
पक्षी उडता ्ेत असल्ाने सहज फळाप ा्ंत जाऊन पोहोचतो 
तसा ज्ानमागा्थचा आश्् करून ज्ानी त्ा क्षिीच मोक्ष आपल्ा 
सिाधीन करून घेतात. दसुरे जे त्ांच्ाइतके ज्ानी नाहीत, ते 
कम्थ्ोगाच्ा आश््ाने िेदात सांणगतलेला आपला आचारच 
पाळून काही काळाने पूि्थतेस पोहोचतात. प्रत्ेकाची ध्े्ाप ा्ंत 
पोहोचण्ाची पात्रता िेगळी असली तरी आपापल्ा कुितीनुसार 
पा्ऱ्ा-पा्ऱ्ानी माग्थकमि करत आपल्ा ध्े्ाप ा्ंत नककती 
पोहोचता ्ेते, ह ेज्ानेर्र सहज सांगून जातात. इरे कम्ोगाचा 
सपष्ट उललेख नाही. कम्ोग असा सपष्ट उललेख ज्ानेश्वरीतील 
अठराव्ा अध्ा्ात णदसून ्ेतो.  

३. भगिद्ीतेच्ा अठराव्ा अध्ा्ातील पननासाव्ा श्ोकाच े
ज्ानेश्वरीत णनरूपि करताना ज्ानेर्र महितात, ‘ज्ानाची 
अखेरची म्ा्थदा असे जे रिह्म, ते णसधिी पािलेला अणधकारी 
पुरुष, कोित्ा कमाने णमळितो, ते संक्षेपाने माझ्ापासून श्िि 
कर.’ ्ा णठकािी ज्ानेर्र सांगतात कती नैष्कम ््थणसरती प्राप् 
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होऊन पररिह्मपद प्राप् होण्ाची परमोचच णसरती णकंिा अिसरा 
एकदम आतमसात होत नाही. ती पा्री-पा्रीने प्राप् करािी 
लागते. साधकाने ज्ानाच्ा ज्ा उतकषा्थने आतमसाक्षातकार 
होईल, ते सि्थ प्र्तनपूि्थक प्राप् केले. गुरंूनी ज्ानोपदेश केला 
तरीही रिह्मपद लगेच णमळत नाही. रोडक्ात, िैराग्ाची प्राप्ी 
होऊन गुरुपदेश झाला, अंतःकरिात णनत् - अणनत् णिचार 
अंकुरला. त्ामळेु रिह्म ह ेएकमेि सत् आह,े बाकती सारी भ्ांती 
आह,े असा अनुभि दृढ झाला. परंतु जे सिा्थतमक ि सिा्थत 
उत्म आह,े तेच पररिह्म. त्ा मोक्षाचेही प्र्ोजन ज्ा रिह्माच्ा 
अनुभिात नाहीसे होते, जे ज्ान आपल्ा पोटात जागकृती, सिपन ि 
सुषपु्ी ्ा णतनही अिसरा नाहीशा करते, त्ा ज्ानालाही नाहीसे 
करिारी जी िसतू– ‘ऐक्ाचें एकपि सरे। जेर आनंद्टकिहुी 
णिरे। कांहींणच नुरोणन उरे। जें कांहीं गा।। णत्े रिह्मीं ऐक्पिें। 
रिह्मणच होऊन असिें। ते कमेंणच करून तेिें। पाणिजे पैं।। (ततै्रि, 
पकृ. ८१२, ओिी क.१८:१००५-६) - महिजेच ऐक्ाचे एकपि 
ज्ा णठकािी संपते ि आतमदश्थनात प्ररम होिारा आनंदकि 
तोही ज्ा रिह्मसिरूपात णिरून जातो ि काही न उरता जे 
णशललक असते, त्ा रिह्माच्ा णठकािी रिह्मच होऊन ऐक्ाने 
असिे, त्ा साधकाकडून कमाने णमळिले जाते. 

४. ज्ान प्राप् होऊन रिह्माशी एकरूप होण्ासाठी ज्ा ज्ा साधनांचा 
अिलंब करािा लागतो त्ांचा उललेख ज्ानेर्र पुढच्ा काही 
ओव्ांमध्े करतात. गुरूने दाखिलेल्ा मागा्थिर चालताना 
साधकाने आपल्ा बुधिीचा मळ काढून टाकून आपली बुधिी 
शधुि करिे, इणंद्र् णन्मन करून शबदाणदक पंच णिष्ांचा 
णनरास करिे ि िासनांसह णिष्ांचा त्ाग करिे, शधुिीकारक 
प्रा्णचित्े करून शधुि केलेली इणंद्र्े मनासह साणत्िक धै्ा्थच्ा 
जोरािर ्ोगधारिेला लाििे, मनातील अणभलाषा, प्रीती, 
विेष ह े सि्थ सोडून देऊन एकांती दरू डोंगरात णकंिा अरण्ात 
राहिे, मौन धारि करून केिळ शरीर जगिण्ाइतकेच अनन 
खािे, आळस सोडून देऊन केिळ देहाचा णनिा्थह होण्ाइतकेच 
हातपा् हलििे इत्ादी. रोडक्ात, आपल्ा िकृत्ीला संकलप-
णिकलप करू न देता शरीर, िािी आणि मन णजंकून साधक 
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केिळ ध्ान करतो. ध्ान, ध्े् ि ध्ाता ् ा णतहींची एकरूपता 
होईप ा्ंत ते ध्ान केले असता तो साधक आतमज्ानाची प्राप्ी 
करून घेण्ाइतका ततपर झाला. ्ाणशिा् कंुडणलनी जागकृती, 
सुषमुना नाडीचा णिकास, आधारचकापासून ते आज्ाचकाप ा्ंत 
चकांचे भेदन इत्ादी ्ोगाभ्ास (अष्टांग्ोग) चांगला दृढ 
करून रिह्मसिरूपाचे ध्ान णसधि केले. महिजेच तो साधक 
िैराग्ाबरोबरच ज्ानाभ्ास करून आतमप्राप्ीला ्ोग् होतो. 
अहकंार, बल, दप्थ, काम, कोध ि पररग्रह ह े सि्थ टाकून 
ममतिबुधिीणिरणहत ि शांत झालेला असा साधक रिह्मरूप 
होण्ाला ्ोग् होतो. 

५. आतमसिरूपाचे ऐर् ््थ भोगािे इतक्ा ्ोग्तेची णसधिी ज्ाने 
प्र्तनपूि्थक णमळिली आह ेतो साधक, आतमिसतूशी एकरूप 
होऊन जाण्ाच्ा अलीकडच्ा पा्रीिर उभा असतो, ह े
सांगताना ज्ानेर्र महितात, ‘सांगरींही पािी िेगें। संचरें तें रूप 
गंगे। ्ेर णनचिळ जें उगें। तें समदुु्र जैसा।। रिह्मा आणि रिह्महोणत्े। 
्ोग्तें तैसा पाडु आह।े तेणच शांतीचेणन लिलाहें। हो् तो गा।। 
(ततै्रि, ओिी क. १८:१० ८८-८९, पकृ. ८१८)  आतमज्ानाच्ा 
लाभामळेु णचत् प्रसनन झालेले असते, दःुख, शोक, मा्ा णकंिा 
कोितीही िासना मागे पडलेली असते आणि संपूि्थ णिर् ्ा 
ज्ानी साधकाला समान होऊन गेलेले असते. ‘तेिीं उठणत्ा 
आतमप्ररा। ह े भतूभेदव्िसरा। मोडीत मोडीत पारा्थ। िास 
पाह े तो।।’ (ततै्रि, ओिी क.१८:१०९८, पकृ. ८२०) महिजेच 
आतमानुभिाचा उद् होताक्षिीच ही प्राणिमात्रांच्ा भेदाची 
रचना नाहीशी करीत करीत, तो णजकडे णतकडे आपल्ा 
सिरूपाला पाहत जातो. इणंद्र्गोचर णिर् पाहिे, त्ांचे भान 
असिे, ही अिसरा मागे टाकून त्ाला प्राप् झालेल्ा ज्ानाच्ा 
बळािर तो आतमिसतूच्ा णठकािीच प्रिेश करतो. ‘तैसा 
बोध्जात णगणळतु। बोध ु बोधें ्े मज आंतु। णमसळला तेर 
साद्ंतु। अबोध ु गेला।।’ (ततै्रि, ओिी क. १८.११०६, पकृ. 
८२०) पदार्थमात्र नाहीसे करिारे जे ज्ान, त्ा ज्ानाने तो माझ्ा 
सिरूपी ्ेतो ि माझ्ा सिरूपात तो ऐक्ाला पािला असता 
साद्ंत अज्ान नाहीसे होते. बोध महिजे ज्ान. अबोध ्ा अरा्थने 
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अज्ान. सि्थव्ापक आतमिसतू ज्ानसिरूप आह.े महिजेच 
अविैतानुभिाच्ा अंणतम पा्रीशी ्ेऊन पोहोचलेला साधक 
तत्ितः ज्ानसिरूप आह.े त्ाला अविैताचा अनुभि ्ेिे महिजे 
बोधाने बोधाच्ा साहाय्ाने बोधाच्ा णठकािी प्रिेश करि े
हो्, असे ज्ानेर्र सांगतात. 

६. ‘हेंही असो चेइल्ा। तें सिपन नाहीं जाणल्ा। मग आपिणच 
आपि्ां। उररजे जैसे।। तैसा मी एकिांचणून कांहीं। त्ा 
त्ाहीसकट नाहीं। ह ेचौरी भणक् पाहीं। माझी तो लाह।े। (ततै्रि, 
ओिी क. १८.१११०-११, पकृ. ८२०) महिजेच पूि्थ जागे 
होऊन सिपन नाहीसे झाल्ािर आपिच आपल्ाला जसे उरतो 
त्ाप्रमािे त्ा ज्ानी पुरुषाच्ा दृष्टीने तो त्ाच्ासह नाहीसा 
होऊन जातो ि एक पररिह्माणशिा् तेरे काहीच िेगळेपिाने 
उरत नाही. ही अनुभतूी णकंिा अिसरा महिजेच चौरी भक्ती 
हो्.       

गीता-ज्ानेश्वरीच्ा सातव्ा अध्ा्ात आत्थ, णजज्ासू, अरा्थरणी, आणि 
ज्ानी असे भक्ांचे चार प्रकार सांणगतले आहते. (भगिद्ीता : २०१७ :१९९ 
: ७:१६) त्ातील ज्ानी भक्ती ती ही चौरी भक्ती आह.े ‘एऱहिीं णतजी ना 
चौरी। ह े पणहली ना सरती। पै माणझ्े सहजणसरती। भणक् नांि।।’ (ततै्रि, 
ओिी क. १८.१११३, पकृ. ८२०) महिजेच ही भक्ती ना णतसरी ना चौरी, ना 
पणहली ना शेिटची कारि ही माझी सहज-सिरूप णसरती आह,े णजचे नाि 
भक्ती आह.े ‘समः सितेष ुभतेूष ुमद्भणकं् लभते पराम्ट।।’ (भगिद्ीता : २०१७ 
: ४५१ : १८:५४) ्ा भगिान श्ीककृ ष्िांच्ा उद्ारालाच ज्ानेर्र चौरी 
महिजेच ‘परा’ भक्ती महितात. णहचे सिरूप सपष्ट करताना ‘सिपनाचें णदसिें 
न णदसिें। जैसे आपलेणन असलेपिें। णिर्ींचें आह ेनाहीं जेिें। प्रकाशे तैसें।। 
ऐसा हा सहज माझा। प्रकाश ुजो कणपधिजा। तो भणक् ्ा िोजा। बोणलजे 
गा।।’ (ततै्रि, ओिी क. १८.१११६-१७, पकृ. ८२०) महिजेच सिपन पडि े
णकंिा न पडिे ह ेपाहिाऱ्ाच्ा अणसततिािर अिलंबून असते. सिपन पडते 
तेवहा आपि असतो आणि जेवहा ते पडत नाही तेवहा आपि नसतो, असे 
महिता ्ेत नाही. त्ाप्रमािे णिर् असिे णकंिा नसिे, ्ा विंविाच्ा पलीकडे 
जाऊन आतम्ाचे ‘असलेपि’ महिजेच माझा सहज प्रकाश आह,े असे 
ज्ानेर्र सांगतात. त्ामळेुच णिर् प्रकाणशत करिारा आतमतत्िाचा प्रकाश 
्ा भक्तीच्ा रूपाने असल्ामळेु आत्थ भक्ाच्ा णठकािी असिारी उतकट 
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इच्ा, णजज्ासू भक्ाच्ा णठकािी असिारी आतमप्राप्ीणिष्ीची णजज्ासा 
णकंिा अरा्थरणी भक्ाच्ा णठकािी असिारी प्रार्थना, ह े सारे ्ा चौथ्ा 
भक्तीचेच रूप आह.े ‘तैसा सि्थत्र मीणच णम्ां। घेपतसें भणक् इ्ा। परी दृश्ति 
हें िा्ां। अज्ानिशें।। तें अज्ान आतां णफटलें। माझें दृष्टति मज भेटलें। 
णनजणबंबीं एकिटलें। प्रणतणबंब जैसें।। (ततै्रि, ओिी क. १८.११२३-२४, पकृ. 
८२०-८२१) महिजेच आरशात प्रणतणबंब णदसते. परंतु मखु ह ेमळू सिरूपात 
एकच असते. आरशामळेु ते णबंब ि प्रणतणबंब ् ा विैत सिरूपात णदसते. आरसा 
बाजूला गेल्ािर दृश् सिरूपात णदसिारे प्रणतणबंब नाहीसे होते, त्ाप्रमाि े
अज्ानामळेु आभासरूपी दृश्ति नाहीसे होते, दृष्टा ि दृश् ह े विैत नाहीसे 
होऊन आतमा आपल्ा सहजणसरतीला महिजेच ज्ानसिरूपाला प्राप् होतो. 
महिनू ज्ानेर्र महितात कती, चौरी महिजे ज्ानी पुरुषाला लाभिारी परा 
भक्ती ही दृश्रूप मागा्थच्ा पलीकडे नेिारी आह.े ही उत्म भक्ती असून ज्ानी 
्ा चौथ्ा भक्तीला ‘सिसंणिती’ महितात, शैि णहला शक्ती महितात, आणि 
आमही परम भक्ती महितो. (ततै्रि, ओिी क. १८:११३३, पकृ. ८२१) ही 
भक्ती प्राप् झाल्ािर तो कम्ोगी आतमतत्िाशी एकरूप होऊन जातो आणि 
साध् ि साधन ्ांच्ापलीकडील शधुि आतमतत्ि भोगतो. ्ाहीपुढे जाऊन 
ज्ानेर्र महितात, ही भक्ती कमा्थतीत आह.े अविैतानुभािाशी पोहोचल्ानंतर 
घडिारी ही भक्ती आह.े त्ामळेु हा कम्ोगी परमातमसिरूपाने पूि्थ भरून 
जाऊन सि्थ बाजूंनी मलाच प्राप् होतो, माझ्ाशी ऐक् पाितो. 

ज्ञानेश्वरीतील भहाषहासौंि ््य  
िरील प्रकारे ज्ानेर्र कम्ोगाचे णििेचन करत असताना ज्ा 

अनेकणिध उपमा, दृष्टांत आणि रूपकांचा िापर करतात, ते िाचत असताना 
त्ांच्ा काव्-प्रणतभेची श्ीमंती जागोजागी णदसून ्ेते. उदाहरिार्थ, 
गुरुिाक्ाबरोबर रिह्मसिरूप होिे कसे असते, ह ेसपष्ट करताना ते महितात, 
‘उद्जताणच णदनकरु। प्रकाशणुच आते आंधारु। का दीपसंगे कापुरु। णदपुणच 
हो्।। त्ा लििाची कणिका। णमळतखेिो उदका। उदकणच होऊणन देखा। 
ठाके जेिी।।’ (ततै्रि,ओिी क.१८:९८५-८६,पकृ. ८१२) सू ््थ उगिला कती 
अंधार नाहीसा वहािा, णदव्ाच्ा संगतीत कापूर णदिाच होतो, णमठाचा 
खडा पाण्ात णमळाला कती पािीच होतो.     

साधक कमाकमाने आतमसिरूप होत जातो, ह ेसांगताना ज्ानेर्र एकच 
दृष्टांत णिणिध दृणष्टकोनांतून कसा देतात ते पाहण्ाजोगे आह.े उदाहरिार्थ, 
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आतमसिरूपाचा गुप् ठेिा साधकाला उघडा होतो, ह ेसांगताना ते महितात, 
‘भकेुणल्ापासीं। िोगररलें षड्सीं। तो तकृणप् प्रणतग्रासीं। लाह ेजेिीं।। (ततै्रि, 
ओिी क. १८.१००७, पकृ. ८१२) रिह्मसिरूप होण्ाची पात्रता पात्र झालेला 
पुरुष रिह्मरूपाने प्राप् झालेल्ा आतमानुभिाच्ा प्रसननतेच्ा पदािर बसतो, 
ह ेसांगताना ते महितात, ‘जेिें णनपजे रससो्। तो तापुही जैं जा्। तैं ते कां 
हो्। प्रसनन जैसी।। (ततै्रि, ओिी क. १८.१०९२, पकृ. ८१८) आता साधनेच े
श्म संपले, ह ेणकती सहजतेने सूणचत करतात आणि जसा बोध िाढत जातो 
तसे ‘अज्ान नाहीसे होत जात पूि्थबोधात ते अज्ान संपूि्थ नाहीसे होते, 
ह े सांगताना ते महितात, ‘जैसी भोजनाच्ा व्ापारीं। क्षुधा णजरती जा् 
अिधारीं। तकृप्ीचां अिसरीं। नाहींच हो्’।। (ततै्रि, ओिी क. १८.११०२, पकृ. 
८२०) प्रत्ेक घासाबरोबर भकू भागत तकृप्ीच्ा िेळी नाहीशी होऊन जाते. 

ज्ानेर्रांची शैली सुबोध ि रसाळ तर आहचे पि काही िेळा ते दोन 
शबदांत एक दृष्टांत, आणि एका ओिीत दोन-तीन दृष्टांत सहजपिे सांगून 
जातात, ्ेरे त्ांचे अलपाक्षरति णदसून ्ेते. उदाहरिार्थ, साधक भगिंताशी 
एकरूप कसा असतो, ह ेसांगताना ते महितात, ‘उदकीं कललोळु। कापुरीं 
पररमळु। रतनीं उजाळु। अनन्ु जैसा।। णकंबहुना तंतुसीं पटु। कां मकृणत्केसी 
घटु। तैसा तो एकिटु। मजसी माझा।।’ (ततै्रि, ओिी क.१८.११८३-८४, पकृ. 
८२६) णकंिा ‘अगा िसुधेचां पोटीं। णनधान णसधि णकरीटी। िणनह णसधि काष्ठीं। 
िोहां दधू।।’ (ततै्रि, ओिी क. १८.१२२७, पकृ. ८२८ ) 

सू्ा्थच्ा दृष्टानतातील त्ांची णिणिधता तर लक्षिी् आह.े ‘सू ््थ’ ह े
उपमान त्ांनी णिणिध पधितीने मांडले आह.े ‘उद्जतांणच णदनकरु। प्रकाशणुच 
आते आंधारु’ णकंिा ‘का उद्जतांणच णदिो। मध्ानह हो्।। तसेच उद्ा 
्ेतां गभसती। नाना नक्षत्रव्क्ती। हारिीजती दीप्ी। आंणगका जेिीं।। (ततै्रि, 
ओिी क. १८.१०९७, पकृ. ८२०) णकंिा ‘रणि आंधारु प्रकाणशता। नुरेणच जेिीं 
प्रकाश्ता’ (ततै्रि, ओिी क.१८.११६२, पकृ. ८२४).                      

रिह्मसिरूप झाल्ानंतर कम्थ संभित नाही, महिजेच भक्तीत णक्ा 
संभित नाही. तरी पि चौरी भक्ती ही अविैतात घडिारी भक्ती आह ेआणि 
ही फक् अनुभिण्ासारखीच गोष्ट आह,े ह े सांगताना ज्ानेर्र महितात, 
‘्ालागीं तो कम्ोगी। मी जालाणच मातें भोगी। तारुण् कां तरुिांगी। 
णज्ापरी।। तरंगी सिाांगी तो् चुंबी। प्रभा सि्थत्र णिलसे णबंबीं। नाना अिकाश 
नभीं। लुंठतु जैसा।। (ततै्रि, ओिी क. १८.११४७-४८, पकृ. ८२२ ).
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रोडक्ात, ज्ानेर्रांनी कम्ोगाचे णशखर महिजे ज्ानोत्रभक्ती, ह्या 
सहजणसरतीचे िि्थन करताना साधना आणि भक्तीचे तत्िज्ान, दृष्टांतांच्ा 
माध्मातून सपष्ट केले आह.े जि ू सहाव्ा अध्ा्ाच्ा णनरुपिािेळी 
केलेली, ‘बोली अरुपाचे रूप दािीन, अतींणद्र् परर भोगिीन, इणंद्र्ांकरिी’ 
(ततै्रि, ओिी क. ६:३६, पकृ. २२८), ही प्रणतज्ा ते पूि्थ करतात. ्ासाठीच 
जि ूअसंख् उपमा-दृष्टांत आणि रूपकांनी नटलेली त्ांची भाषा अरा्थच े
णिणिध पदर उलगडत जाते.

 
संिभ्य : 

१. करंदीकर, णि. रा. (२०१३) : ज्ानदेिांचा गीतासंिाद, सनेहल प्रकाशन, पुिे. 

२. गो्दनका, ज्द्ाल (२०१७) : श्ीमद्भगिद्ीता, गीतापे्रस, गोरखपूर. 

३. दांडेकर, शं. िा. आिकृत्ी ११ िी (१९९८) : सार्थ श्ीज्ानेश्वरी, िारकरी णशक्षि 

संसरा, आळंदी. 
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(परीशषित पुसतक : जुगाड, लयेखक : शकरण गुरव, प्कािक : द्ाया प्काि्, 
पुणये, प्काि् वरया : २०१८, पषृ्ये : २४७, ्मलू् : रु. ३००) 

कथाकार शकरण गुरव ्ांची जुगाड (२०१८) ही पशहलीच कादंबरी. 
जुगाड प्शिद्ध होण्ापूववी त्ांचये राखीव सावल्ाांचा खेळ, श्ीलिपी आलि 
बाळूच्ा अवस्ाांतराची डा्री हये ती् कथािंग्रह प्काशित आहयेत. तर 
जुगाड्ंतर क्ुधाशाांती भवुन हा त्ांचा चौथा कथािंग्रह ्ुकताच प्काशित 
झाला. जुगाडला ्महाराष्ट्र िाि्ाच्ा ‘ह. ्ा. आपटये पुरसकारा’िह काही 
्महत्वाचये पुरसकार प्ाप्त झालये. अ य्ेक वैशिष््ां्मळुये शकरण गुरव ्ांची कथा 
्मराठी िाशहत्ात लषिवयेधी ठरली. त्ां्ी चाकोरीबद्ध कथालयेख्ाचा ्मागया 
अवहयेरू् कालावकािािह दीरया पलल्ाची ्वी कथा शलशहली. ्मराठी 
कथयेला ्वये परर्माण श्मळवू्  दयेण्ात अलीकडच्ा काळातील चारदो् 
कथाकारां्मध य्े शकरण गुरव ्ांचये ्ाव अग्रसथा्ी आहये. बहुतांि ्मराठी कथा 
ही लरकुथाच होती. शिवा् ती िाचयेबद्धही होती. शतच्ात एक प्कारचये 
िाचलयेपण आलये होतये. तये अलीकडच्ा काही वराांत ज्ंत पवार, शकरण गुरव, 
आिारा्म लो्मटये, ि्मर खडि ्ा कथाकारां्ी रालवलये. ्ा कथाकारां्ी 
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्मराठी कथयेच्ा ध्मन्ा रंुद कये ल्ा. ्ववदी्ंतर ्महा्गरांिह गावखयेड््ात 
्व्ा य्े परीरावर फये कल्ा गयेलयेल्ा ्माणिांची कथा ्ां्ी शलशहली. हा ्वा 
वगया आज गाविहराच्ा वळचणीला पराकोटीचयेजीव् जगता्ा शदितो. 
्ा वगायाचा शवचार जाशतध्मायाच्ा पररप्येषिात करू् चालत ्ाही. कारण 
अिा पद्धती य्े जीव् जगणारा एक ्वाच वगया अलीकडये उद्ाला आला 
आहये. महणू्  ्ा वगायाचा शवचार जाशतध्मायापलीकडये करावा लागतो. तो ्ा 
पद्धती य्े परीराबाहयेर फये कला जाण्ात जागशतकीकरणा्ंतरचये आ्मलूाग्र 
बदल कारणीभतू आहयेत. दयेिातील खपू ्मोठ््ा वगायाचये जागशतकीकरणा्ंतर 
रोजगार गयेलये, जश्म्ी गयेल्ा, ररं गयेली, पारंपररक व्विा् बंद पडलये, 
शिषिण रयेऊ्ही बयेकारी आली, अिा िा्मान् ्माणिाचये भीरण वासतव ्ा 
कथाकारां्ी ि्मोर आणलये. आि्ाबरोबरच रच्ाबंधाच्ा दृषी य्े ्मराठी 
कथा पुढये य्ेली. 

शकरण गुरव ्ां्ी िा्मान् ्माणिाबरोबरच गावखयेड््ातील श्रि्ा, 
िुशिशषित तरुणांचये वतया्मा् कथयेच्ा कें द्रसथा्ी आणलये. ग्रा्मीण जीव्ाची 
पार्याभ्ूमी अिलयेली ्मराठी कथा तर एक रडीव िाचाच ब्ली होती. गुरव 
्ां्ी शतचये िाचलयेपण दरू करण्ात ्महत्वाची भशू्मका बजावली. आि्, 
भारा आशण श्वयेद्ाच्ा ्ावीन्पूणया पद्धतीबरोबरच िूक््म श्रीषिणातू् 
तपिील भारीत करण्ाची ्वी हातोटी शकरण गुरव ्ां्ा िाध् झाली आहये. 
ती त्ांच्ा ‘जुगाड’ ्ा कादंबरीतही प्त््ाला य्ेतये. 

वतया्मा् वासतवाचा शवचार करता, जुगाड ही ि्मकालाची प्ाशतश्शधक 
कहाणी आहये. शिषिणाचा िवयादरू झालयेला प्िार, आत्मउन्््ािाठी शिषिण 
आवश्क अिल्ाचये आलयेलये भा्, िुशिशषितांचा त्ार झालयेला ्मोठा वगया 
िवयादरू शदितो. अगदी अशभ्ांशरिकीिारख्ा िाखयेत शिषिण रयेतलयेल्ा 
तरुणांची ्मोठी िंख्ा गावखयेड््ाप ा्ंत पाहा्ला श्मळतये. परंतु ्ोकरी 
व्विा्ाच्ा पुरयेिा िंधी उपलबध होत ्िल्ा य्े त्ांच्ा प्गतीचये ्मागया 
खुंटलये. एक प्कारये शिषिणा य्ेच ्ा तरुणांची कुचंबणा कये ली. उद्ोग षियेरिातील 
्मंदीच्ा पररणा्मा्मळुये अशभ्ांशरिकी िाखयेत शिषिण रयेतलयेलये बयेकार शफरू 
लागलये. सपधाया वाढली. त्ातू् शपळवणकू वाढली. शिशषितांची वाढती 
िंख्ा आशण ्मंदी ्ा्मळुये ्वये प्श्न उभये राशहलये. ्मंदीच्ा लाटयेत शपढीच्ा 
शपढी होरपळू् श्राली. त्ात भरीि भर िवयाच षियेरिात वशिलयेबाजी, 
आत्मकें द्रीतता, बाजारीकरण, राजकारण शिरलये. राजकारण, शिषिण, 
व्ापार-उद्ोगािह िवयाच षियेरिात ही् प्वतृ्ी शिरल्ा. त्ां्ी अ य्ेक तरुणांचये 
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जीव् अंध:कार्म् कये लये. ्ाबद्दलचये एक भीरण वासतव जुगाड ्मखुर करू 
पाहतये. 

दयेिातील बहुिंख् ि्माज आपल्ा जीव्ात उद्ा काही बरये रडयेल, 
्ा आियेवरच जगतो. जुगाड्मधील ििा अिा ि्माजाचा प्शतश्धी आहये. 
तो खयेड््ातील गरीब ररात पररशसथतीिी दो् हात करीत अशभ्ांशरिकीचये 
शिषिण रयेतलयेला उ्मदा तरुण आहये. त्ाचये जीव्ावर, आपल्ा का्मावर 
श्सिी्म प्ये्म आहये. त्ाला ्मागच्ा पररशसथतीची जाण आहये. त्ा्मळुयेच 
रयेतलयेल्ा शिषिणाच्ा बळावर तो आपलये जीव् रडवण्ािाठी धडपडता्ा 
शदितो. जीव्ािी, काळािी िंररयारत होतो. महणू्  जुगाड ही ििाच्ा 
िंररायाची कथा आहये. लयेखका य्े कादंबरी दो् भागात शवभागली आहये. त्ातू् 
िहर आशण गाव अिये दोनहीकडचये वतया्मा् ि्मोर आणलये आहये. पशहल्ा 
भागात पुण्ािारख्ा िहरात गावखयेड््ातू् गयेलयेलये ्वशिशषित तरुण किये 
झगडतात, ्ाचये वासतव य्ेतये. ्ाश्श्मत्ा य्े िहरातील उद्ोगव्विा्ांचये 
वतया्मा् ही कादंबरी पुढये आणतये. तर दिुऱ्ा भागात ग्रा्मीण भागात िुरू 
झालयेल्ा उद्ोगव्विा्ाचये वासतव शचरि रयेखाटलये आहये. गावाकडये बहुतांि 
उद्ोगव्विा् िहकारातू् िुरू झालये. अलीकडये खाजगी कारखा य्ेही ्मोठ््ा 
प््माणात शदिू लागलये आहयेत. हये उद्ोग िुरू करण्ा्मागये उदात् हयेतू कवशचतच 
शदितो. कधी सवत:चये राजकारण चालवण्ािाठी, तर कधी सवत:ची तुंबडी 
भरण्ािाठी हये उद्ोग सथापलये जातात. तये सथाप् करता्ा िा्मान्ांचा शवचार 
जवळजवळ ्ितोच. अिा उद्ोग सथाप् करण्ा्मागचा कुटील डाव ही 
कादंबरी उरड करतये. उद्ोग सथाप् करण्ा्मागचये बाह्यरूप आशण अंत:सथ 
हयेतू ्ा्मागचये वासतव चयेअर्म् ियेळणोलीकर चवहाणांिारख्ा इरिाल 
पुढाऱ्ांच्ा श्श्मत्ा य्े लयेखक िांगू पाहतो्. चयेअर्म्िारख्ा व्क्तींचये 
सवकें द्री राजकारण ् व्ा शपढीचा, ि्मदृ्ध प्ायावरणाचा किा ् ाि करतये आहये, 
्ाचये वतया्मा् ही कादंबरी ि्मोर आणतये. िहरात खपू धडपडू्दयेखील ज्म 
् बिलयेला ििा ्मोठ््ा अपयेषिये य्े गावाकडये होऊ रातलयेल्ा ्व्ा कंप्ीत 
रुजू होतो. िहराप््माणयेच य्ेथयेही त्ाच्ा सवप्ांचा किा चरुाडा होतो, हये 
हृद् शपळवटू् टाकणारये वासतव ही कादंबरी िांगतये. त्ाचा िंररया आशण 
होणारी हयेटाळणी तरुणांच्ा ्मा्शिक बदलाला किी कारणीभतू ठरतये, ्ाचये 
हये बोलकये  वासतव आहये. जगात भारत तरुणांचा दयेि महणू्  ओळखला जातो. 
व् वरषे तीिच्ा आतील तरुणांची िंख्ा य्ेथये िवायाशधक आहये. परंतु, त्ांची 
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उजाया, सवप य्े आशण कलप्ांचा हा दयेि किा खयेळखंडोबा करतो, हये जुगाड 
ि्मोर आणतये.

ििािारखये तरुण कोण आहयेत, ्ा प्श्नांचा गांभी य्ापूवयाक िोध 
रयेतल्ा्ंतर कादंबरी य्े उपशसथत कये लयेलये प्श्न अशधक भ्ावह वाटतात. 
्ा प्श्नांचये गह् गशहरयेपण ठळक होतये. ििाची चौकिी करता्ा िी्मा 
तुझ्ा ररी कोण कोण आहये, अिा िाधा प्श्न करतये. ्ा प्श्नाचये उत्र दयेता्ा 
तो जये िांगतो, तये फार बोलकये  आहये. तो महणतो, ‘एक आई आशण दिुरी 
शच्मी. आ्मची महिै. ्ा दोरतीं्ी खरं तर ्मला शवंज य्ेर कये लं आहये. तीही 
आजच्ा एवढी फी त्ावयेळी ्वहती महणू् .’ हये उत्र ििाची पार्याभ्ूमी 
य्े्मकये पणा य्े िूशचत करतये. तो पररशसथती य्े िा्मान् आहये. झगडत शिषिण 

पूणया कये लयेला तरुण आहये. ियेत्मजूरी करणाऱ्ा आईच्ा कषांवर आशण शत य्े 
पाळलयेल्ा महिैीच्ा दधुातू् श्मळणाऱ्ा तुटपुंज्ा पैिांवर त्ा य्े शिषिण 
रयेतलये आहये. अिये झगडत शिकल्ा्मळुये गावात त्ाला प्शतष्ा आहये. ही 
प्शतष्ा त्ाला सवकषा य्े श्मळाली आहये. गावखयेड््ात िवाांची आशथयाक 
पररशसथती क्मीजासत ििािारखीच अितये. त्ा्मळुये अिये पररशसथतीिी 
झगडत, सवत:च्ा शह्मतीवर शिषिण रयेतलयेलये तरुण गावात प्शतशष्त होतात. 
ििा त्ातील एक आहये. कारण गाव अिा तरुणां्ा इतरांि्मोर आदिया 
महणू्  उभये करतये. कादंबरीचा श्वयेदक महणतो तिये, ‘ििाच्ा एवढ््ािा 
गावात त्ाची इजजत फार आहये. िाळयेत शबळयेत तो अगदी सककॉलर होता. 
त्ात ्मयेरीटवर इशंजश्अररंगला गयेलयेला. त्ा्मळंु गावात जाईल शतथं ििाच ं
आगत सवागत.’ हये आगतसवागत त्ाच्ापयेषिा त्ा य्े कतृयातवा य्े श्मळवलयेल्ा 
शिषिणाचये होतये. अिा कतृयातवा य्े श्मळवलयेल्ा शिषिणाची य्ेथील व्वसथा 
का् शकं्मत करतये, हयेही कादंबरी पटलावर आणतये. 

िा्मान् कुटंुबात जन्म, पररशसथतीिी दो् हात करत रयेतलयेलये शिषिण, 
आई आशण गावातील लोकांच्ा अपयेषिा ्ा िाऱ्ाचा ििावर भ्ंकर दाब 
आहये. जीव्ाकडू् त्ाच्ा फार ्मोठ््ा अपयेषिा ्ाहीत. परंतु आपण एका 
आवतायातू् बाहयेर ् ावये, आपलये दाररद््र् िंपावये, आपल्ालाही बरये जगता ् ावये, 
हीच त्ाची ्माफक अपयेषिा आहये. त्ािाठी श्मळवलयेली ्ोकरी शटकावी, 
आपण कुठयेतरी प्मया्ंट वहावये, अिये त्ाला वाटतये. त्ा्मळुये पतकरलयेली ्ोकरी 
शटकये ल की ्ाही, ्ोकरी करीत अिलयेल्ा कंप्ीचये भशवतव् का्, अिये 
अ य्ेक प्श्न त्ाला बैचये् करीत राहतात. राधा्माईचये का्म अ य्ेक शदवि ठपप 
राहतये. का्म कये लयेल्ा शदविांचा ्मागू्ही पगार श्मळत ् ाही. तयेथील परप्ांती् 
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का्मगार िाईट िोडू् ्व्ा का्माच्ा िोधात बाहयेर पडतात. हये िारये  पाहू् 
आलयेली उदािी रालवण्ािाठी ििा गावी जातो. ररी गयेल्ावर तो आईची 
्जर टाळतो. कारण गावशिवारात, ियेताभातात आई य्े क्मावलयेल्ा 
अ्ुभवा्मळुये ती ििाच्ा ्म्ाची उलराल हयेरतये. त्ाची उदािी शतच्ा 
्जरयेतू् िुटत ्ाही. महणू् च रारिी अंथरुणावर पाठ टयेकल्ा्ंतर अंधाराचा 
आधार रयेत ती त्ाचं ्म् वाचतये. त्ाला महणतये, ‘तुझं का् बाबा कळं्ा 
आता. आपु् का् ध्दांडगं ् ाही. ररदार हये अिं. ियेतभात हा् का् आशण 
्ाही का्. ्मला आता हुई्ा लयेका. तुझं एकदा रांकला लागलं िगळं की 
्मी ्मरा्ला ्मोकळी झालो रं. तुझं अजू् बाळा ल् हु्ाचं, जा्ाचं. तुझ ं
लगी् वऱहाड आपलं वयेळंिारी वहावं. तुझा वयेलशवसतार वाढावा. ्ोकरीत 
कुठंतरी आपला शटकू् रहा. कुठंबी रहा खरं शटकू् रहा...’ (प.ृ क्र. २२७) हये 
शतचं िांगणं कोल्मडलयेल्ा ििाच्ा ्म्ाला पुनहा उभारी दयेतये. तो िकाळी 
उठू् ्व्ा जो्मा य्े परत िाईटवर य्ेऊ् रुजू होतो. वासतशवक कादंबरीच्ा 
ियेवटाकडये ििाला आलयेली उदािी, त्ाच्ा आईचये वरील बोल कादंबरीभर 
चालू अिलयेल्ा ििाच्ा धडपडीला एक परर्माण दयेतात. 

सवत:च्ा बळावर, गरीबीला तोंड दयेत शिषिण रयेतलयेली ििािारखी 
हजारो ्मलंु ्ोकरीिाठी िहरांची वाट धरतात. त्ां्ा िहरांकडू् खपू 
अपयेषिा अितात. शतथये गयेल्ा्ंतर वयेगवयेगळ्ा कंपन्ांचये ्वये जग त्ां्ा 
खणुाव ू लागतये. आधी आलयेल्ा श्मरिांकडू् कंपन्ांतील िो्ीिुशवधा, 
तयेथील कँटी्, पगार, भत्ये ् ाबद्दल का्ावर पडलयेलये अ्ुभव आशण कंपन्ांचये 
भारावू्  टाकणारये बाह्य वातावरण ्ा्मळुये त्ांच्ा अभावग्रसत जगण्ाला 
्वी पालवी फुटतये. ्ुश्फकॉ्मया, कंप्ीचये बूट, कँटी््मधील दधूफळांिह शदलये 
जाणारये जयेवण, तयेथील चकचकीत सवच्छता, हये िारयेच ्ा ्मलुां्ा सवप्वत 
वाटतये. अभावात शदवि काढलयेल्ा प्त य्ेकाला हये जग ्मोह्म्ी वाटतये. 
त्ा्मळुयेच आपण एखाद्ा चांगल्ा कंप्ीत का््म वहावये आशण हये िवया 
आपल्ाला का््मचये लाभावये, अिये त्ां्ा होऊ् जातये. त्ा्मळुयेच ही ्मलंु 
पुण्ािारख्ा िहराची वाट धरतात. तयेथील कुबट वािा य्े लदलदलयेल्ा 
आशण डािढयेकणां्ी बजबजलयेल्ा श्ी लकॉजचये जगणये पतकरतात. उ्मयेदवारीचये 
शदवि अिा कोंदट जागयेत पुढच्ा आियेवर रालवतात. गावखयेड््ातल्ा 
्मोकळ्ा हवयेत वाढलयेली ही ्मलंु अिा जागयेत, तयेथील प्श्नां्ा तोंड दयेत, 
झगडत ्ोकरीचा िोध रयेत वणवण भटकतात. िहरा य्े कये लयेलये अ य्ेक 
अप्मा् पोटात रालतात. 
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वर िांशगतल्ाप््माणये कादंबरीच्ा पशहल्ा भागात ् ोकरीिाठी पुण्ात 
दाखल झालयेल्ा काऱ्ा तरुणांचये भावशवर् य्ेतये. खाजगी कंप्ी्मधील 
्ोकऱ्ांिाठी धडपडणाऱ्ा शिशषित काऱ्ा तरुणांचये भावशवर् ्मराठी 
कादंबरीत ्ाश्श्मत्ा य्े प्थ्मच आलये आहये. य्ेथील ्ा तरुणांचये जगणये शकरण 
गुरव ्ां्ी सवत:च्ा शवलषिण श्वयेद्िैलीत िांशगतलये आहये. त्ांच्ा 
श्वयेद्ाच्ा भारयेला अिलयेली श्मशशकल शक्ार वाचकांच्ा गालावर शस्मत 
आणतये. वासतशवक त्ांच्ा श्मशशकल िैलीत क्मालीचा उपरोध दडलयेला 
अितो. तो हयेरला तर ्मारि वाचक गंभीर होत जातो. कषा य्े, ध्ािपूवयाक 
शिषिण रयेणाऱ्ा तरुणांच्ा वाट््ाला का् य्ेतये, हये उ्मजू लागतये. त्ाच्ा 
उ्मयेदीच्ा शदविां्ा य्ेणारी अवकळा अशधक ठिठिीत वाटू लागतये. 
िंवयेद्िील वाचकाला अंत्मुयाख करतये. श्ी लकॉजिारख्ा शठकाणी राहणये, 
हये कये वळ ्ाइलाजाचये जगणये अितये आशण तये अ य्ेकां्ा जगावये लागतये. 
महणू् च ‘बशहरी ििाण्ाची ्जर’ अिलयेला लकॉज ्मालक शितोळये य्ेथील 
्मेंबरांिी उद्धट बोलतो. य्ेथील गैरिो्तींकडये ्मलुां्ी दलुयाषि करावये, ्ािाठी 
तो आपल्ाकडये ्मोठी वयेशटंग शलसट अिल्ाचये वारंवार िांगतो. ही वयेशटंग 
शलसट ििािारख्ा तरुणांचीच आहये, हये ्ा िहराचये उरड ित् आहये. ही 
शलसट आशण य्ेथये राहणारये िारये  तरुण खरिूड ्मालकािह य्ेथील गशलच्छता, 
डािढयेकणांिोबतचये कोंदट जगणये का सवीकारताहयेत? ्ाचये उत्र ही कादंबरी 
दयेतये. ्ा ्मलुां्ा अिा िहरात चांगलये पोटभर जयेवण दयेणारी ्मयेिही श्मळणये 
्मशुशकल अितये. महणू् च पुरप्ाच्ा ्म्ािी शजद्द होती की, ‘्ा िहरात एक 
्ा एक शदवि रुचकर आशण पोटभर जयेवण दयेणारी ्मयेि हुडकी्ंच हुडकी्.’ 
तर ्ा तरुणांची पार्याभ्ूमी पाहता, अिा िहरात राहणये ही अपररहा य्ाता 
अितये. त्ां्ा िहरात सवत:चा आिरा अिण्ाची िक्ता जवळजवळ 
्ितये. त्ा्मळुये ्मागची पररशसथती त्ां्ा हये जगणये सवीकारा्ला भाग पाडतये. 
हये शदवि बदलतील, ्ा आियेवर हये तरुण हये जगणं सवीकारतात आशण शदवि 
अषिरि: धकवतात.

य्ेथये चार गावचये चार तरुण एकरि आल्ा्ंतर सवाभाशवक जगण्ाचा 
भाग महणू्  तये थोडी ्मौज्मसतीही करू पाहतात. आ्ंदाच्ा काही वाटा िोध ू
पाहतात. परंतु, त्ांचा आ्ंद दीरयाकाळ शटकत ्ाही. िहरातील अश्वा य्ा 
िंररया त्ांचा उतिाह रालवू्  टाकतो. ्ोकरीत कुठयेतरी का््म होण्ाच्ा 
कुतरओढी य्े त्ांची ्म य्े काळवंडू् जातात. आपण कधी आशण किये का््म 
होऊ, आपल्ा सपधयाकांवर ्मात करीत एखादी चांगली कंप्ी किी श्मळव,ू 
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हयेच त्ांच्ाि्मोरचये प्श्न आहयेत. ्ात कये वळ शटकू् राहण्ाची आि आहये. 
य्ेथील कंपन्ा व्वहारी हयेतू य्े तरुणांचा पुरयेपूर वापर करू् रयेतात. का््म 

करण्ाच्ा आियेवर ठयेवू्  त्ांच्ाकडू् पुरयेपूर का्म करू् रयेतात. गरज ू
आशण होतकरू ्मलुांचा वापर करू् रयेता ्ावा, ्ािाठी ‘टेंपररी’ भरत्ा 
िुरू ठयेवतात. ‘टेंपररी’ ्मलंु शिकाऊ महणू्  पडयेल तये का्म करतात. गावाकडू् 
आलयेली ििािारखी िगळी ्मलंु पुढये का््म होऊ, ्ा आिये य्े शिकाऊ 
का्मगार महणू्  भरती होतात. कंपन्ांिाठी राबराब राबतात. वररष्ांची ्मजवी 
िांभाळत ‘प्मया्ंट’ होण्ाच्ा सवप्ाखातर डबबलशटबबल पाळ्ा करतात. 
हगंा्मी पोरांपुढये ्ा काळात का्म हाच दयेव अितो. कंपन्ाही त्ां्ा का्माचा 
प्चंड दाब दयेतात. हा दाब व्क् करता्ा लयेखक शलशहतो, ‘प्कॉडकि्चा दयेव 
त्ाला ररजयेकि्चा भयेव. कवाशलटीचा दयेव त्ाला पाशिंगचा भयेव. ्मेंट्निचा 
दयेव त्ाला ब्येकडाऊ्चा भयेव.’ हा ‘भयेव’ ्ा ्मलुांची पुरती द्म्छाक करतो. 
कंपन्ां्मधील प्मया्ंट झालयेलये लोक ् ा ्मलुांची कंप्ीच्ा ्मालकापयेषिा जासत 
शपळवणकू करतात. कंप्ीत य्ेताजाता कंप्ीच्ा बि्मध य्ेही हगंा्मी य्े उभये 
राहा्चये आशण प्मया्ंट का्मगारा य्े बिा्चये, अिा अशलशखत श्््म झालयेला 
आहये. त्ा्मळुये  ् ा ्मलुां्ा प्मया्ंट होणये, हयेच जीव्ाचये भागध य्े् वाटतये. ् येथील 
वाट्येल तये कष उपिण्ा्मागये त्ांचये हयेच ध य्े् अितये. 

त्ांच्ा प्मया्ंट होण्ाच्ा आियेला ्ुिती पालवी फुटू दयेऊ् 
बऱ्ाचवयेळा कंप्ी का्मावरू् क्मी करतये. जुन्ा तरुणां्ा काढू् ्व्ा 
तरुणां्ा रयेतये. खरये तर हये कंपन्ां्ी आरंभलयेलये दषुचक्र आहये. अिा चक्रात 
अडकलयेला ििा पुण्ात ्ोकरीिाठी झगडता्ा ्मंदीची लाट य्ेतये. त्ाची 
हातची ्ोकरी जातये. तो बयेकार होतो. अगदी िाध्ा वकया िकॉप्मध य्ेही त्ाला 
्ोकरीची िंधी श्मळणये ्मशुशकल होतये. ्ोकरीच्ा जाशहराती बरणये, ्ोकरी 
श्मळवू्  दयेणाऱ्ा एजनितींकडू् ्व्वये ककॉल श्मळवणये, तये पाठवतील तयेथये 
्मलुाखतीला जाणये, अिा उद्ोगाला तो लागतो. अिाच एका ्मलुाखतीिाठी 
तो िािवडच्ा ्व्ा ए्मआ्डीिीत जातो. वासतशवक ती कंप्ी महणजये 
्छोटा वकया िकॉप अितये. य्ेथये ्ोकरी िोधा्ला आलयेला ििा अस्मा्ी 
िुलता्ी िंकटात ढकलला जातो. य्ेथील प्िंगा्ंतर त्ाची जगण्ाची 
िगळी आिाच िंपतये. दो्ती् शदवि तापा य्े फणफणत बयेिदु्धावसथयेत तो 
लकॉजच्ा खोलीत पडू् राहतो. हये त्ाचये पडू् राहणये बयेकारीचये भीरणतव 
प्शतधव्ीत करतये. 
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उद्ोगशवर्ात दो् लाटा य्ेत-जात अितात. तयेजीची आशण ्मंदीची. 
्मंदीच्ा लाटयेत ििािारखये ियेकडोजण होरपळू् जातात. तर तयेजीच्ा 
शदविात का्मगारां्ा शदविाचये चोवीि ताि क्मी पडतात. अिा शदविात 
एखाद्ा का्मगाराचये सवत:चये लग् अिलये तरी, आपण त्ा लग्ात हजर 
अिू की ्ाही, ्ाबद्दल िार्ती दयेता य्ेत ्ाही. ्ा शदविात रजयेवर िोडाच 
लरवी, िंडािलाही िोडण्ाची ्मारा्मार. त्ा्मळुये य्ेथील प्त य्ेक शदवि 
वयेगळा. य्ेथयेही ्माणिांच्ा शवशवध प्वतृ्ी का य्ारत. ज्ाचये लग् उद्ा 
आहये, त्ाला आज िंध्ाकाळप ा्ंत रजा ्मंजूर ् करणारये पांडविारखये 
शवकृत लोकही कंप्ीचये वासतव अितये. कादंबरीत श्वयेदकाला अिा रजा 
्ाकारलयेल्ा ्वरदयेवाचये लग् कंप्ीतच उरकू् उरड््ा चाशिि्मधू्  
वधवूरांची वरात काढा्ची कलप्ा िुचतये. इतकये च ्ाही, रजा ्ाकारणाऱ्ा 
पांडव िाहयेबाला वरातीत चाशििपुढये डानि करा्ला लावावा अिये वाटतये. हये 
वाटणये य्ेथये होणाऱ्ा शपळवणकुीबद्दलचा उद्येग आहये. य्ेथील टेंपररी ्मलुांची 
तयेजीत शपळवणकू आशण ्मंदीत िियेहोलपट अिी पररशसथती आहये. ििाची 
टेंपररी ्ोकरी जाण्ाअगोदर श्वयेदक महणतो तिये, ‘्मंदीच्ा वाताया िगळ्ा 
िहरभर दगुांधीिारख्ा झटक् पिरल्ा य्े टेंपररी लोकां्ी बुजबुजलयेली 
हकॉटयेलं आशण लकॉज, ्मयेि शकंवा खा्ावळी ्ावर एक ्मलूल हवा आपिूक 
पडली.’ ्ावयेळी िाहयेब लोकांची चाटुशगरी करणारा ्माळवीिारखा टेंपररीही 
हवालशदल होतो. कारण प्मया्ंट करतील अिी अपयेषिा ठयेवलयेल्ा िाहयेबांकडू् 
त्ाला श्रोपाचा ्ारळ आशण ्मंदी उठताच पुनहा बोलावण्ाचं कये वळ 
आर्ाि् श्मळतये. तो ्मग शव्म्सकपणये आपल्ा करर्रलाच कुणाचीतरी 
्जर लागली महणत ्माथयेशफरूिारखा शफरू लागतो. ्ा ्मलुां्ा रोजचये 
वतया्मा्परिही जाशहराततींिाठीच वाचा्चये अितये. त्ा्मळुये ‘आज काही 
पयेपरला ्ोकरीशवर्क जाशहराती ्ितात. त्ा्मळुये त्ात इटंरयेसट रयेऊ् 
वाचण्ािारखं काही शदित ्ाही.’ अिये पुरप्ाचये महणणये बोलकये  आहये. 

िंररायाचये भ्ंकर शदवि िह् करणारा आशण िािवड्मधील कंप्ीच्ा 
्मलुाखतीच्ा अ्ुभवा्ंतर ििा ् व्ा य्े होऊ रातलयेल्ा राधा्माई बकॉकिाइट 
कॅशलि य्ेि् फॅकटरीत इशंजश्अर होण्ािाठी गावी परततो. ििाच्ा 
श्श्मत्ा य्े पुण्ातील कंप्ीशवर्, तयेथील तरुणांचा ् ोकरी श्मळशवण्ािाठीचा 
जीवरयेणा िंररया, ्मालकांची ्मा्शिकता, ्ा तरुणांचा वापर करू् रयेणारी 
िंवयेद्ाही् व्वसथा िारयेच शचंत्प्वतृ् करणारये आहये. य्ेथील िंररायातू् 
हाती काही ् लागलयेला ििा आपलये भशवष्् रडवा्ला गावी य्ेतो. परंत ु
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तयेथील अ्ुभवही पुण्ापयेषिा वयेगळा ्ितो. राधा्माईचये चयेअर्म् कोणत्ाही 
उदात् हयेतूिाठी ही कंप्ी उभये करीत ्ितात. त्ां्ा िी्मा, ििािारख्ा 
आपल्ाच गावातील ्मलुांच्ा भशवष्् आशण जीव्ाबद्दल काही पडलयेलये 
्ितये. ्ा िाईटवर का्म करणाऱ्ा हकॉल्माकया िारख्ा कंप्ीचये क्मयाचारी, 
त्ांची ही कंप्ी उभी करू् उतपाद् िुरू करू् दयेण्ाची शजद्द ्ाच्ािीही 
त्ांचये काही दयेणयेरयेणये ्ाही. वरू् रांगडा, गावपातळीवरचा पुढारी अिये रूप 
अिलयेला चयेअर्म् अंतसथ ्मोठा चतूर आहये. त्ाचा हयेतू कंप्ी उभी करू् 
ज्कल्ाण करावये, हा ्िू् त्ाची धडपड फुकटचये ्मौल्वा् बकॉकिाईट 
लुटू् गडगंज होण्ािाठी चालली आहये. 

ििी िाईटवरचये िुसतावलयेलये का्म आशण रखडलयेला आपला पगार 
्मागण्ािाठी चयेअर्म्च्ा ररी जातो. ्ावयेळी चयेअर्म् त्ाचा अप्मा् 
करतो. ्ावयेळी चयेअर्म् ्ियेत बोलतो तये ऐकू् ििाच्ा सवप्ांची ्माती 
होतये. तो दारूच्ा ्ियेत आपला हयेतू उरड करतो. महणतो, ‘खरं तर 
खाणीिाठी ह्या पलँट टाकला. कारखा्ा बरू्  तरी खाणीला परवा्गी 
दयेऊ दये िरकार महणू् . ्ाहीतर ह्या पलँटात का् हा्, वह् का् हा्? 
वहू ं महणू्  पैिा आधी वता्चा आशण ्माग्ं त्ा आडव्ा ्ळ्ात्ं 
कुथू् कुथू् भाईर काढा्चा. ह्यो का् धंदा हा्? धंदा ्मदाया खाणीत हा्. 
भपूाळवाडीचा िगळा डोंगर आपल्ा ्मालकीचा झाला्. िँपल िवषे 
झाला्. आजूबाजूच्ा डोंगरािारखं शतथंबी बकॉकिाईट ्मावं्ा. ्ुिता डोंगर 
उकरा्चा. ट्रकात राला्चा ्ी लांब य्ेऊ् शवका्चा. ्मातीचा पैिा’ 
(प.ृ क्र. २१७). हये कंप्ीचये खरये वासतव ऐकू् तो हवालशदल होतो. महणजये 
ििाची य्ेथयेही रोर श्रािा होतये. श्रािाच ्ाही, फिवणकू होतये. ्मोठ््ा 
कषा य्े रयेतलयेलये शिषिण आशण पाशहलयेली सवप य्े धळुीला श्मळत अिलयेली 
पाहू् ििा ्मा्शिकदृष््ा खचतो. 

ििाची का्मावरची श्ष्ा, तळ्मळ राधा्माईच्ा उभारणीच्ा 
प्शक्र य्ेत प्त््ाला य्ेतये. ििा य्े आपलये भशवतव् पणाला लावलयेल्ा ्ा 
िाईटवर त्ाच्ािह अ य्ेक परप्ांती् का्मगार, हकॉल्माकया चा सटाफ िवयाच 
श्राि झालये आहयेत. हये िवया कंप्ीच्ा भशवष््ाबद्दल िािंक आहयेत. य्ेथये 
हाताला फारिये का्म राशहलये ्िल्ाच्ा शचंतयेत आहयेत. त्ा्मळुये ििा िोडू् 
िवयाजण बाहयेर पडण्ाच्ा त्ारीत आहयेत. अिा शसथतीत टेंपररी ्ोकरीला 
वैतागलयेला श्ी लकॉजवरील ििाचा िहकारी श्मरि गोप्ा िाईटवर य्ेतो. 
वासतशवक तो रुरल इशंजश्अररंग ककॉलयेजच्ा लॅब अशिसटंटच्ा जागयेिाठी 
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्मलुाखत द्ा्ला आलयेला अितो. ्मलुाखतीतली वशिलयेबाजी, ्मलुाखत 
दयेणाऱ्ांची ्महापूर गदवी, त्ा्मळुये आलयेलये जरियेचये सवरूप बरू्  तो य्ेथील 
आपलये भशवतव् ओळखतो. शक्मा् आलोच आहये, तर ििाच्ा कंप्ीत 
काही लहा््मोठी ्ोकरी श्मळतये का, हये पाहा्ला वाट वाकडी करतो. 
अचा्क ििाच्ा िाईटवर धडकतो. तयेथील ठपप पडलयेली कंप्ी बरू् , 
‘हये आिं ्ा्मवालं प्मया्ंट राहण्ापयेषिा शतकडं पुण्ात टेंपररी राहणं का् 
वाईट हा् बये?’ अिये ििाला महणतो. एवढयेच ्ाही, ‘आमहाला वाटलं 
ल् भारी आिं् बये तुझं िगळं शहकडं.’ अियेच आमहाला वाटत अिल्ाचये 
ििाला िांगू् टाकतो. ििाही त्ाच्ापािू् काही लपवत ्ाही. त्ाला 
पलँट दाखवता्ा, ‘्मी ्ा पलँटचा इशंजश्अर क्मी आशण टुररसट गाईड जासत 
झालो् आजकाल.’ अिये कंप्ीतलये आपलये वासतव कथ् करतो. कारण 
िध्ा तो चयेअर्म्च्ा पैपाहुण्ां्ा पलँट दाखवण्ाचये आशण इकडयेशतकडये 
पडलयेली ्मशि्री राखा्चये एक्मयेव का्म करतो.

राधा्माईचा िवया कारभार ििाला श्राियेच्ा खाईत लोटणाराच 
आहये. कंप्ीचये का्म पूणयात: बंद पडलये आहये. य्ेथील परप्ांती् का्मगार 
गावी जात आहयेत. तये य्ेथील का््म क्मयाचारी ्िू्दयेखील कंप्ी बंद पडत 
अिल्ाचये पाहू् ्म्ापािू् द:ुखी होतात. तयेही आपण पशहलये उतपाद् 
काढू् दयेऊ िकत ्िल्ाचये िल् ििाजवळ बोलू् दाखवतात. अिाही 
शसथतीत ििा िाईटवर भकाि शदवि काढत बिलयेला अितो. अिात 
चयेअर्म् ्मुंबईहू् गयेसट हाऊििाठी चांगलये ्ळ, िकॉवर आणतात. त्ाचये 
ित्र हजाराचये शबल ििाला ्ोंदवू्  घ्ा्ला लावतात. हये िा्मा् बरू् , 
‘किाला आणलं् हो हये? पलँट वर पडला् अधयावट त्ाचं कुणाला का् 
्ाही. हये गयेसट हाऊि िजवण्ाची एवढी राई का? किाला पैिा रालवा्चा 
ह्या फालतू कारणािाठी?’ अिा प्श्न तो करतो. ्ा प्श्नावर तयेथील डयेप्ुटी 
‘तु्मी आ्मी हुक्माचं ताबयेदार. िाहयेबा्ी ध ूमहटलं की धवुा्चं. बाकीची 
लांबट किाला?’ अिा प्शतप्श्न उपशसथत करतो. तयेवहा ििाला य्ेथील 
भशवतव्ाचये िूच् होतये. 

पुण्ातील टेंपररी ्ोकऱ्ां्ा वैतागलयेला आशण तयेथये बसता् बियेल, 
्ाची आिा िोडू् शदलयेला ििा ्मोठ््ा अपयेषिये य्े गावाकडच्ा ्ा कंप्ीत 
रुजू आलयेला अितो. तर य्ेथयेही त्ाच्ा पदरी श्रािाच य्ेतये. िाईटवर 
त्ाच्ा अगोदरपािू् का्म करणाऱ्ा िी्मा ्ा शिशवहल इशंजश्अर ्मलुीिी 

य्ेथये य्ेऊ् तो थोडा िंवादी होतो. त्ाला शतच्ा िहवािात काहीएक 
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आ्ंद वाटू लागतो. दोरयेही एक्मयेकांच्ा जवळ य्ेतात. परंतु ्ांचये जवळ 
य्ेणये िी्माच्ा वशडलां्ा जाचतये. ििा इशंजश्अर अिू्ही िी्माचये वडील 

्ा िंबंधां्ा शवरोध करतात. िी्माला ्ोकरीवर पाठवा्चये बंद करतात. 
लांब शतच्ा बशहणीकडये पाठवू्  पीडबल्ूडीत इशंजश्अर अिलयेल्ा 
व्क्ीबरोबर शतचये लग् ठरवू्  टाकतात. अिये एक एक आरात ििावर 
होतात. तो िी्माच्ा जातीचा अिू्ही त्ाच्ा अिा ्ोकरी्मळुयेच शतचा 
बाप िंबंधां्ा शवरोध करतो. हये त्ाला कळू् चकुतये. जीव्ाची िवया गशणतये 
अिी ्ोकरीजवळ य्ेऊ् थांबत अिल्ा य्े ििा हरैाण होतो. तो झोपयेत, 
‘तु्मच्ा िगळ्ांच्ा आ्ला लावतो गाढव..’ अिये बडबडत उठतो. काही 
वयेळा य्े भा्ावर य्ेतो. भा्ावर आलयेल्ा ििाला, ‘आपल्ा ्ोकरीचं काही 
खरं ्ाही. आपल्ा ्ोकरीचं काही खरं ्ाही..श्मम्ा व्ाचये होत आलो 
तरी आपल्ा ्ोकरीचा जुगाड कुठं होत ्ाही. आपला जुगाड कुठं होत 
्ाही. कुठं िोधावी ्वी् ्ोकरी आता? िहरात? खयेड््ात? पदशवकये च ं
झापड आपण सवत:हू् डोळ्ाला लावू्  रयेतलं आशण त्ा पलीकडच्ा 
दशु् य्ेला पारखये झालो’ (प.ृ क्र. २२१). अिये शवचार ्म्ात ्ा्ला लागतात. 
सवत:पुरत्ा का अिये्ा, परंतु अिोिी य्े तो ्ा िाईटला शभडला होता. 

य्ेथील का्म, का्मगार त्ांची अिोिी ्ाबद्दल ििा अंत्मुयाख होऊ् शवचार 
करू लागतो. ्ा िवया शवचारातू् आता आपल्ा ्ोकरीचं काही खरं शदित 
्ाही, हये ििाला कळू् चकुतये. तो वैफल्ग्रसत होतो. 

ििा अिा भशवतव्ाच्ा तंद्रीत ्म्ो्म् पलँटला श्द्धांजली वाहतो. 
आत भकंूप वहावा तिी त्ाच्ा ्म्ात प्चंड उलथापालथ होतये. वैफल्ग्रसत 
होऊ् काही कळा्च्ा आत तो पलँटवरू् उडी ्मारतो. ्ा उडीत त्ाचा 
जीव जात ्ाही. परंतु, तो पा् अध ूकरू् रयेतो. जख्मी पा् ओढत अवयेळी 
गावी जा्ला श्रतो. ‘्मग आता पुढं जाऊ् तरी का् उप्ोग? का् 
पुढं गावणार ्ाही महणता्. ज्ा प्वािाचं, ्ात्ांचं, सथळाचं पुढं जाऊ् 
काही होयेणार ्ाही, त्ांचा उप्ोग तरी का्?’ अिये अिंबंध भ्रश्मषािारखये 
बडबडत गावी जाणारी ियेवटची गाडी अिता्ाही एका पुलावर अचा्क 
एि. टी. थांबवा्ला लावतो. पुलावरू् उडी टाकण्ाचा शवचार करत 
अिता्ा एिटीतला कडंकटर त्ाला दो् खडये बोल िु्ावतो. त्ाला 
महणतो, ‘तु्मच्ािारख्ा शिकलयेल्ा ्माणिांचं एक अित्ं. तु्मचं जये 
का् अितं्, तयेचा िगळा उप्ोग, िगळा फा्दा तु्माला िोताला पा्जये 
अितो्. अहो एकांडावती ्मी महणतो तु्माला जरी ्ाही उप्ोग झाला, 

61



वष�  ०१ � अकं  ०८ � एि�ल २०२१

तरी दिुऱ्ा कुणाला तरी हुईल. ररादाराला हुईल आशण कुणाला तरी हुईल. 
तये तु्मचं का् ्ितं्. ्ुितं ्मी आशण ्माझं..बिा बर ूगप खाली.’ अिये 
महटल्ावर ििा शकंशचत िर्मतो. तो अंत्मुयाख होऊ् ्वा शवचार करतो. 
‘िरीर धड तर िगळं धड. बाकी िगळं ठीक करण्ाचाही श्दा् तुझ्ापुरता 
तरी तोच एक्मयेव जुगाड आहये. िरीर हाच तुझ्ा अिण्ाचा आशण अषिरि: 
्िण्ाचाही एक्मयेव, अंशत्म आशण अपररहा य्ा जुगाड आहये, तयेवहा शटकू् 
रहा.’ अिये सवत:ला बजावतो आशण िावरतो. आत्महत य्ेच्ा शवचारापािू् 
परावतृ् होतो.

अिा पद्धती य्े जुगाड ििाच्ा रूपा य्े शिशषित तरुणांच्ा वैफल्ग्रसत 
होण्ाची कथा िांगतये. ही कादंबरी अशभ्ांशरिकीचये शिषिण रयेऊ् एका 
चक्रव्ूहात फिलयेल्ा तरुणाचये वतया्मा् वासतव आहये. अिाही पररशसथतीत 
शटकू् राहण्ाचा िंररया आहये. जुगाडची चचाया अ य्ेक अंगा य्े करता य्ेईल. 
कादंबरीचये बलसथा् अिलयेली भारा, श्वयेद्िैली ्ाबद्दलही शवसतारा य्े 
चचाया करता य्ेईल. कारण शकरण गुरव हये भारयेवर हुकू्मत अिलयेलये आजचये 
्महत्वाचये लयेखक आहयेत. त्ां्ा भारा वि झाली आहये. कोलहापूर-गारगोटी 
पररिरातील भारयेचा िजयाक वापर करत तये आपलये श्वयेद् ि्मदृ्ध करतात. 
खयेडूतांच्ा बोलण्ात अिलयेली िहज श्मशशकल िैली तये कौिल्ा य्े 
उप्ोजतात. बोलीतलये िबद चपखलपणये वापरण्ाची शिद्धी त्ां्ा प्ाप्त 
झाली आहये. इतकये च ्ाही सवत:च्ा िैलीगत अथायािाठी बरयेच िबद 
तये ्व्ा य्े रडवता्ा शदितात. ्ािंदभायात कादंबरीत त्ां्ी वापरलयेलये 
लकॉजगुण, परलग्प्वयेििारखये िबद पाहता य्ेतील. शिवा् बोलीतील 
उत््मोत््म प्शत्मा, प्तीकये  तये कौिल्पूवयाक वापरतात. एखाद्ाच्ा 
वतया्ाबद्दल ‘बशहरी ििाण्ािारखी ्जर’िारखी प्शत्मा वापरल्ा्ंतर 
फार बोलावये लागत ्ाही. कंप्ीतल्ा िहा ्मशहन्ाच्ा टेंपररी ्ोकरीचये 
वतया्मा् ‘पदरी पडलं आशण िहा ्मशह य्े पशवरि झालं.’ ्ािारख्ा वाक्ात तये 
िांगू् जातात. ‘िुवाशि्ी्ं कुकवाला आशण ििािारख्ा्ं बा्ोडाटाला 
कधीही ्ाही महण ू ् य्े.’ हये िुशिशषित बयेकाराची द््ी् शसथती िांगणारये 
वाक् त्ां्ाच िुच ूिकतये. आपल्ा श्वयेद्ात तये श्मशशकली य्े अ य्ेक वाक्ं 
पयेरतात. ‘आपल्ा ब्िवर ििाची टूथपयेसट ह्या कडंस् त्ा कडयेप ा्ंत दोसती 
खात्ात शपळू् रयेतली.’, ‘िंडािात टाईमि वाचू्  आपलं इगं्रजी बिल्ा 
बैठकीला पककं कये लं पाशहजये.’, ‘आता िािवडही झालं की ्ा िहराचा 
शदशगवज् तरी पूणया होईल.’, कोलहापुरातल्ा दोनही ए्मआ्डीिी आशण 
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उद््म्गर ती्-चार वरया आळीपाळी्ं धोपटू् रयेतलं.’, ‘श्म्रिी्ुगाचा अंत’, 
‘्मलुाखतीला श्:िबद श्द्धांजली शदली’, ‘शब्का्माच्ा िुसतीचा वयेढा 
हळूहळू िाईटभोवती वाढू लागला.’, ‘िगळा पलँट शचरिािारखा ठपप.’ ही 
त्ांच्ा श्वयेद्ातील काही श्वडक वाक्ं. ही वाक य्े शकरण गुरव ्ांच्ा 
भारावापराची िैली महणू्  अभ्ािता य्ेतील. ्ा वाक्ांची रच्ा खाि 
गुरव ्ांची आहये. ्ा िैलीव्शतररक् िभोवतालचये िूक््म श्रीषिण करू् 
तपिील भरण्ाची त्ांची सवत:ची एक पद्धत आहये. ज्ातू् ्माणिांचये, 
काळाचये िूक््म पदर उलगडत जातात. प्सतुत कादंबरीत ्ा िवाांबरोबरच 
खाजगी कंपन्ांची का य्ापद्धती, तयेथील ्ंरििंसकृती आशण त्ािंबंशधत 
भारयेचये िूक््म तपिील य्ेतात. शिवा् उद्ोगभारयेिह परप्ांती्ांची बोली 
त्ां्ी बारकाव्ाश्िी वापरली आहये. श्रीषिणाच्ा बळावर शहदंी भाशरक 
का्मगारांच्ा भारयेचा चपखल वापर, हा ्ा कादंबरीच्ा भारयेचा एक शवियेर 
आहये. त्ा्मळुये ही कादंबरी कये वळ िरळिोट कथा्क वाटत ्ाही. अिा 
वैशवध्पूणया भारावापरा्मळुये, प्शत्मा, प्तीकांच्ा भारये्मळुये आशण उपरोशधक 
िैली्मळुये कादंबरीची पररणा्मकारकता अ य्ेक पटी य्े वाढली आहये. 

एकूणच ही कादंबरी वतया्मा् पररशसथतीिी झगडणाऱ्ा तरुणांची 
िोकात्म कथा आहये. ििािारख्ा का्मावर श्ष्ा अिलयेल्ा, तळ्मळी य्े 
कंप्ीिाठी काही करू पाहणाऱ्ा तरुणाची िोकांशतका आहये. लयेखका य्े 
अशति् कलपकतये य्े ्ा कादंबरीत दो् भाग कये लये आहयेत. पशहल्ा भागात 
िहरी भांडवलदारी व्वसथयेचये रूप उरडये पाडलये आहये. तयेथील अथयाव्वसथयेवर 
्मक्ये दारी अिलयेल्ा खाजगी कंपन्ांिी तरुणांचये झगडणये ्ा भागात य्ेतये. तर 
दिुऱ्ा भागात गावखयेड््ात ही् प्वतृ्ीचये य्ेततृवही तरुणांच्ा जीव्ािी 
किये खयेळतये, ्ाचये वतया्मा् य्ेतये. िहरा य्े ्ाकारलयेलये तरुण आपल्ाच गावात 
फिवलये जातात, हये भ्ाण वासतव य्ेथये य्ेतये. गावये बदलली महणजये य्े्मकये  
का् बदललये्, हयेच ्ाश्श्मत्ा य्े पटलावर य्ेतये. गावाला आधार वाटत 
अिलयेल्ा य्ेततृवातच झालयेला ्मलू्ऱहाि ्ाश्श्मत्ा य्े अ्ुभवता य्ेतो. 
्ैिशगयाक िाध्िंपत्ीवर डोळा ठयेवू्  चाललयेल्ा ग्रा्मशवकािाचये खरये रूप 
ही कादंबरी उरड करतये. सवत: ्मातबबर आशण दयेि उजाड करत चाललयेल्ा 
ित्ाधाऱ्ांचये खरये रूप ती ि्मोर आणतये. ग्रा्मीण भागाच्ा शवकािाचये ्ाटक 
करणाऱ्ा रांगड््ा चयेअर्म्ला आपण शकती श्ष्पाप जीवांिी आशण 
प्ायावरणािी खयेळतो्, ्ाचये जराही भा् ्ाही. महणू् च ही िंवयेद्ाही् 
काळाची कहाणी आहये. दयेिात बहुिंख् अिलयेल्ा तरुणांचये आज भशवष्् 
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का्, हा प्श्न ती उपशसथत करतये. जो दयेि आपल्ा तरुणांच्ा सवप्ांची थट्ा 
करतो आशण त्ां्ा त्ांच्ा प्ाक््ावर िोडू् दयेतो, त्ा दयेिाचये भशवतव् 
उरड आहये. राजकारणी लोकांचये डावपयेच, िहरातील कंपन्ांची ध य्े्धोरणये, 
त्ांची दडपिाही आशण त्ांचा आत्मकें द्री दृशषको् अिा तरुणांची पुरती 
वाट लावतो. ्ा िवाांबद्दलचये एक भीरण वासतव महणू्  जुगाड ही कादंबरी 
्महत्वाची वाटतये. हा काळ अिा िंवयेद्ाही् लोकांकडू् िा्मान्ांची 
फिवणकू करणारा आहये. ्ािाठीच जुगाड आजच्ा काळाचये कथ् आहये. 
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(परीशषित पुसतक : शबजापूर डा्री [्छत्ीिगढ्मधील अ्ुभव एका 
्रिीरोगतजज्ाच्ा ्जरयेतू्], लयेखक : डकॉ. ऐर््ाया रयेवडकर, प्कािक : 
िाध्ा प्काि्, पुणये, प्काि् वरया : १ जा य्ेवारी २०१९ पषृ्ये : १८३,  
्मलू् : रु. २००)

्महाराष्ट्र राज् िाशहत् आशण िंसकृती ्मंडळाच्ा वती य्े २०१९ 
िालािाठी ‘लशलतगद्’ ्ा िाशहत्प्काराि शदला जाणारा ‘ताराबाई 
शिंदये पुरसकार’ डकॉ. ऐर््ाया रयेवडकरशलशखत लबजापूर डा्री ्ा पुसतकाि 
श्मळाला आहये. ्छत्ीिगढ्मधील दगुया्म आशण आशदवािीबहुल शबजापूर 
शजलह्यातील िरकारी दवाखान्ात ि् २०१७ पािू् लयेशखका ह्या 
्रिीरोगतजज् महणू्  का य्ारत आहयेत. शतथल्ा वासतव्ादरम्ा् आशदवािी 
श्रि्ांच्ा आरोग्शवर्क ि्मस्ांचये श्वारण करीत अिता्ा, सथाश्क 
लोकांिी िंवाद िाधत शवशवध िा्माशजक प्श्नांच्ा ्मळुािी जाण्ाचा 
्िसवी प््त् लयेशखकये य्े कये ला आहये. ि्माजातील वंशचत रटकांशवर्ी 
आजोबांपािू् श्मळालयेल्ा िषि्म वारिाला अशधक व्ापक करता्ा 
रंजल्ा, गांजलयेल्ांच्ा द:ुखावर फंुकर रालण्ाचये ्म्ोभावये प््त् 
त्ां्ी कये लयेलये आहयेत. लयेशखका जरी ्रिीरोगतजज् अिल्ा तरी, िा्माशजक 
बांशधलकीचये व्ापक आत्मभा् जोपाित आपलये उत्रदाश्तव ि्मजू् 
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त्ाप््माणये का य्ा करता्ाच, आपल्ािारखयेच ि्मा् ध य्े् बाळगू् ् ा भागात 
का य्ारत अिणाऱ्ा त्ागी, श्:सपहृ व्शक््मत्वांचा पररच्ही लयेशखकये य्े ्ा 
पुसतकात करू् शदलयेला आहये. आरोग्ाच्ा ्मदुद््ापािू् िुरू होणारा ्ा 
पुसतकाचा प्वाि व्ापक प्येरक िा्माशजक का्ायाचा उतकृष पॅ्ोर्मा आपल्ा 
डोळ्ांि्मोर उभा करीत जातो.

्छत्ीिगढ्मध य्े ्रिीरोगतजज् महणू्  का्म करत अिता्ा आलयेल्ा 
अ्ुभवांच्ा ्ोंदतींचये हये िाषियेपी िंकल् आहये. िाध्ा िाप्ताशहकातू् ्ापूववी 
प्काशित झालयेल्ा आशण इतर अिा एकूण पंचवीि लयेखांच्ा ् ा पुसतकातू् 
आरोग्, शिषिण, िंसकृती, श्रि्ांचये क्मालीचये िोशिक जग ्ाबरोबरच 
्षिलवाद, प्िाि्, राजकारण आशण भोवतालचा श्िगया ्ांच्ाशवर्ीच्ा 
िखोल ्ोंदी आलयेल्ा आहयेत.

्ऊ ्मशहन्ांची गभयावती अिणारी ‘बयेचचो’ ही आशदवािी ्रिी कळा 
रयेत अिता्ा ियेकोटीिाठी लावलयेल्ा आगीवर कोिळतये. क्मरयेपािू् 
पा्ाप ा्ंत ४५% भाजलयेल्ा अवसथयेत आशण पोटात ्मतृ बाळ रयेऊ् ती 
शबजापूरच्ा िरकारी रुगणाल्ातील ्रिीरोगतजज्ापुढये ्मदतीच्ा अपयेषिये य्े 
उभी राहतये. अथक पररश््मा्ंतर शतचा जीव वाचशवण्ात डकॉकटरां्ा ्ि य्ेतये. 
एखाद्ा शचरिपटात िोभावा, अिा हा प्िंग आपल्ा डोळ्ांि्मोर िाषिात 
उभा राहतो. डकॉकटर आशण रुगण ्ांच्ा ्ात्ाची रट् वीण आपण डकॉ. ऐर््ाया 
रयेवडकर ्ांच्ा लबजापूर डा्री ्ा पुसतका्मध य्े अ्ुभवतो. 

शबजापूर्मधील आरोग् व्वसथयेचा एक भाग महणू्  का य्ा करीत 
अिता्ा, आपल्ा का्माच्ा पलीकडये जाऊ् डकॉ. ऐर््ाया ्ां्ी ्ा 
पुसतकात िा्माशजक आशण िांसकृशतक रटकांची शचशकतिाही कये लयेली शदिू् 

य्ेतये. श््श्मतपणये रुगणतपािणीचये का्म करता्ा त्ांच्ा आरोग्शवर्क 
अ्ासथांच्ा कारणांचा िोधही त्ां्ी ्ाश्श्मत्ा य्े रयेतला आहये. 
कुटंुबश््ोज्ाची ि्रिशक्र्ा करू् रयेण्ािाठी राबरणारी आशण त्ातू् 
दहा-दहा बाळंतपणाला िा्मोरये  जाणारी िुकली, दवाखान्ात ् य्ेता ररीच 
दाईच्ा ्मदती य्े प्िूती करू् रयेता्ा गभायाि् पोटातच फुटल्ा य्े आपलये 
्मलू ग्मावणारी राणी ्ािारख्ा शकतीतरी श्रि्ा आपणाि इथये भयेटतात. 
अशिशषितपणा, अंधश्द्धा ्ां्ी वयेढलयेल्ा ्ा ि्माजात आरोग्ाशवर्क 
आत्मभा् जागतृ करण्ाचये प्ा्माशणक प््त् डकॉ. ऐर््ाया ्ांच्ाकडू् 
होता्ा शदितात. रुगणांच्ा गंभीर ि्मस्ां्ी असवसथ होणाऱ्ा आशण 
त्ा ि्मस्ां्ा िोडशवण्ािाठी धडपडणाऱ्ा ्रिीरोगतजज्ाची ही डा्री 
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त्ा प्दयेिाच्ा आरोग्शवर्क ि्मस्ांची गंभीर शचशकतिा ्ाश्श्मत्ा य्े 
आपणांि्मोर ्मांडतये. 

रुगणाल्ात य्ेणाऱ्ा रुगणांच्ा अ्ारोग्ापाठी्मागये वयेगवयेगळये 
िा्माशजक प्श्नही दडलयेलये अितात. आशदवािी भागात तर हये प्श्न अशधक 
गंभीर अितात. गंभीर आजारी अिल्ाशिवा् रुगणाल्ाप ा्ंत जाण्ािाठी 
टाळाटाळ करणये, दळणवळणाची िाध य्े ् िणये, पाविाळ्ात ् द्ा ओलांडता 
् य्ेणये, ्षिलवादी लोकां्ी श्बांशधत कये लयेल्ा गावातू् बाहयेर पडता ् य्ेणये, 
्ा आशण अिा अ य्ेक कारणां्ी रुगण दवाखान्ाप ा्ंत पोहोचतच ्ाहीत. 
त्ातही ती जर ्रिी अियेल तर शतच्ा ि्मस्ांकडये कुणाला बरा्ला वयेळही 
्ितो. त्ातू्च पाच वराांपािू् आपलये गभायाि् बाहयेर लोंबत अिू्ही 
दवाखान्ात जाण्ाचये टाळणाऱ्ा गंगालूर गावातील ्रिीचा शवदारक अ्ुभव 
लयेशखका आपल्ाि्मोर ्मांडतये, तयेवहा आपणही त्ा अ्ुभवा य्े िहारू् 
जातो. श्रि्ांच्ा आरोग्शवर्क प्श्नांची गंभीर ्मांडणी ्ा पुसतकातील 
बऱ्ाच लयेखांतू् आपणाि वाचा्ला श्मळतये.

रक्ाची क्मतरता हा आशदवािी भागातील श्रि्ां्मध य्े आढळणारा 
एक गंभीर आजार आहये. एक-दीड गॅ्र्मप ा्ंत खालावलयेली रक्ातील 
शह्मोगलोशब्ची पातळी ही इथली श्त्ाची बाब आहये. श्रि्ांच्ा 
प्िूतीदरम्ा् होणाऱ्ा रक्स्ावा्मळुये अ य्ेकजणी बळी पडतात. ्ा 
भागात श्रि्ांचये का््म िोरण आशण कुपोरण होतये. गंभीर आजारांत जीव 
वाचशवण्ािाठी बऱ्ाचदा रक् द्ावये लागतये. आशदवािी ि्माजातील लोक 
रक् द्ा्ला फारिये उतिुक ्ितात. आपल्ा पत्ीलािुद्धा रक् द्ाव्ाि 
्ाकारणारये पुरुर आपणांि इथये भयेटतात. त्ा्मळुये रक्ािाठी दाता िोधण्ाचये 
अवरड का्म ् येथील डकॉकटरांवर ् येतये. कधीकधी तो िहज उपलबध होतो. परंत ु
बहुतांिवयेळा त्ाच्ािाठी धावाधाव करावी लागतये. ्मकरंद दीशषितिारखी 
्माझ्ा िरीरातील हवं तयेवढं रक् काढू् घ्ा महणणारी व्क्ी आपणांला 
इथये भयेटतये. दिुऱ्ांप्ती कळवळा अिणारी ्मकरंदिारखी शकतीतरी ्माणिये 
आपणांला ्ा पुसतकात भयेटत राहतात.

्षिलवादी आशण प्िाि् ्ांच्ातील िंररायाचा इथल्ा िा्माशजक 
जीव्ावर झालयेला खोलवरचा पररणा्मही हये पुसतक अत्ंत िं्तपणये 
आपल्ाि्मोर ्मांडतये. ्छत्ीिगढ्मधील दंतयेवाडा, शबजापूर, बसतर, िुक्मा 
हये शजलहये का््म ्षिली चळवळतींच्ा कें द्रसथा्ी अितात. इथलये िा्मान् 
लोक ्ा दो् रटकांच्ा्मध य्े शव्ाकारणच भरडलये जातात. प्िाि्ाि 
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िहका य्ा कये लये तर ्षिलवादी रिाि दयेतात. आतलये आशण बाहयेरचये ्ा द्ंद्ातच 
अ य्ेकां्ा आपली गावये िोडावी लागलयेली आहयेत, प्ाण ग्मवावये लागलये 
आहयेत. ्ा पररिरातील लोकांची दोनही पातळीवरील व्वसथांिी लढाई 
िुरू अितये. प्िाि्ाि ्मदत कये ली, तर ्षिलवादी लोक त्ा लोकांचये 
जीव् उदध्वसत करू् टाकतात. बािागुडािारखी अखखी गावयेच्ा गावये 
इथये ्षिलवाद्ां्ी उदध्वसत कये ली आहयेत. प्िाि्ाच्ा कोणत्ाच ्ोज्ा 
त्ा्मळुये इथये गंभीरतापूवयाक राबवता य्ेत ्ाहीत. इथल्ा बऱ्ाच लोकांकडये 
आधार काडया ्ाहीत. ज्ांच्ाकडये होती ती ्षिलवाद्ां्ी जाळू् टाकलयेली 
आहयेत. त्ा्मळुये िाि्ाच्ा ्ोज्ांची गरज अिू्ही इथल्ा बऱ्ाच 
लोकां्ा त्ाचा लाभ रयेता य्ेत ्ाही. लयेशखका ही िारी गुंतागुंत अत्ंत 
िं्तपणये आपल्ाि्मोर ्मांडतये. 

आशदवािी श्रि्ांची कणखर, ििक्, कोणत्ाही प्िंगाला हार ् 
्मा्णारी अिंख् रूपये आपणांला ्ा पुसतकात भयेटत राहतात. िाधी िुई 
टोचली तरी टचक् डोळ्ांत पाणी आणणारी आ्मची िहरी ्रिी एकीकडये 
आशण गंभीर ि्रिशक्र य्े्ंतरही वयेद य्ेला आिपाि शफरकू ् दयेणारी आशदवािी 
्रिी एकीकडये आहये. त्ांच्ा िोशिकपणा य्े थकक होऊ् डकॉ. ऐर््ाया एकये  
शठकाणी शलशहतात, “्मला बयेचचोच्ा शजद्दीचये, िा्मर्ायाचये, िह्िक्ीचये प्चंड 
आश्च य्ा वाटत होतये. ्ा िगळ्ात एकदाही ती रडली ्ाही शकंवा एकदाही 
‘्मला दखुतये आहये’ अिी तक्रार शत य्े कये ली ्ाही. किाच्ा ब्लयेल्ा आहयेत 
्ा आशदवािी श्रि्ा? आपल्ाला एक िुई टोचली तर रडू य्ेतये आशण ही 
भाजलयेल्ा खोल जख्मा रयेऊ्, ्मतृ बाळािोबत गभायाि् काढण्ाची ्मोठी 
ि्रिशक्र्ा होऊ्ही दो् शदविांत शजद्दी य्े उभी राहतये, चालतये. इतकी िक्ी 
कुठू् य्ेतये ्ांच्ा अंगात” (प.ृ क्र.२७-२८). ्मळुातच श्रि्ांकडये िोशिकता 
अंगभतू अितये. आशदवािी ्रिीकडये ती थोडी अशधक अितये. भोवतालचा 
अंत पाहणारा श्िगया, अशसततव जपण्ािाठी शदविरारि करावा लागणारा 
िंररया, रूढी-परंपरांचये ् टाकता य्ेणारये  ओझये, पुरुरित्ाक कुटंुबपद्धती्मळुये 
श््मटूपणये िह् करावये लागणारये अन्ा्-अत्ाचार, ्ा िवाांतू् आपिूकच 
आशदवािी श्रि्ा तगू् राहण्ािाठी धडपडत अितात. बयेचचोिारख्ा 
शकतीतरी श्रि्ांची असवसथ करणारी रूपये ्ा डा्रीत ्ोंदशवली गयेली 
आहयेत. ्ा अ्ुभवां्ी िंवयेद्िील वाचक बऱ्ाचदा िुन् होऊ् जातो. 
्ा दयेिातील श्रि्ा अजू्ही ्माणिूपण श्मळण्ािाठी प्तीषियेत आहयेत, ्ा 
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शवचारां्ी िदया होऊ् जातो. डकॉ. ऐर््ाया ्ां्ी क्मालीच्ा ताकदी य्े श्रि्ांची 
ही व्शक्शचरिये शजवंत कये लयेली आहयेत.

‘िलवा जुडू्म’ ्ा गोंडी िबदाचा अथया ‘िांती अशभ्ा्’ अिा आहये. 
ि् २००५ ्मध य्े कुटरू, करकये ली ्ा गावांतू् कये . ्मधकुर राव ्ा शिषिका य्े 
्षिलवादी चळवळीला आशण त्ां्ी कये लयेल्ा अन्ा्ाला प्शतकार 
करण्ािाठी ही चळवळ िुरू कये ली होती. िुरुवातीला काही गावांपुरतये 
्म्ायाशदत अिणारये हये अशभ्ा् शबजापूर शजलह्यात िवयारि पिरलये. लोकांचा 
आशण काही सथाश्क लोकप्शतश्धतींचा ्ाला उतसफूतया पाशठंबा श्मळाला. 
िुरुवातीला िांतता्म् ्मागाया य्े िुरू अिलयेल्ा ्ा अशभ्ा्ाला ्मारि 
्ंतर रक्रंशजत वळण लागलये. ्ा अशभ्ा्ात िा्मील झालयेल्ा शकत य्ेक 
आशदवाितीं्ा ्ंतर ्ाहक प्ाणां्ा ्मकुावये लागलये. आजही काही लोक 
त्ा अशभ्ा्ाच्ा दहितीखाली जगत अिल्ाच्ा ्ोंदी आपणांला ्ा 
पुसतकात जागोजाग शवखरुलयेल्ा शदितात. ्छत्ीिगढ जगाच्ा ्कािावर 
ठळक होण्ा्मागये ‘िलवा जुडू्म’ हये आंदोल् बऱ्ापैकी कारणभतू आहये. 
्छत्ीिगढ महटलये की लोकां्ा आजही ‘िलवा जुडू्म’ हये िबद आठवतात. 
्ा आंदोल्ात ्मतृ्ु्मखुी पडलयेल्ा लोकांच्ा ्ातयेवाईकां्ी गावये िोडली. 
अ्ाथ झालयेल्ा ्मलुां्ा रयेऊ् कये . ्मधकुर राव ्ां्ी पंचिील ्ावाचा 
आश््म िुरू कये ला. आजही त्ा आंदोल्ा य्े श््मायाण कये लयेल्ा जख्मा इथल्ा 
लोकांच्ा जगण्ात ठळकपणये जाणवतात. अपररहा य्ापणये त्ा जख्मां्ा 
िोबत रयेऊ्च ही ्माणिये श््मटूपणये आपलये जगणये जगत राहतात.

ि्माजािाठी काहीतरी चांगलये करा्चये, ्ा हयेतू य्े आपल्ा रूढ अथाया य्े 
ि्मदृ्ध आ्ुष््ाचा त्ाग करू्, िंररया्म् आ्ुष्् सवीकारू् खऱ्ा अथाया य्े 
ि्मदृ्ध जीव् जगणारये अ य्ेक दयेवदतू आपणाला ्ा पुसतकात भयेटतात. बारिूर 

य्ेथये गयेल्ा तीि वराांपािू् आशदवाितींिाठी दवाखा्ा चालशवणारये डकॉ. रा्मचंद्र 
आशण िुश्ता गोडबोलये हये दामपत्, शबजापूरचये ततकाली् शजलहाशधकारी 
डकॉ. अय्ाज तांबोळी, आशदवािी ्मलुांिाठी िहलतींचये आ्ोज् करणारये, 
्षिलग्रसत भागात पशहल्ांदा ्मॅरयेथकॉ् सपधाया रयेणारये  आ्पीएि अशधकारी 
शदव्ांग पटयेल, पुण्ातील इशंजश््रची चांगल्ा पगाराची ्ोकरी िोडू् 
शवशवध भागांतील ्मलुा्मलुतीं्ा ओररगा्मी, हसतकला शिकवणारा ्मकरंद 
दीशषित, शबजापूर य्ेथील ्मलुां्ी आंतरराष्ट्री् पातळीवरील खयेळांत िहभाग 
्ोंदवावा महणू्  प््त् करणारये क्रीडा प्शिषिक भवु् ्ागये आशण िोपा् 
कणषेवार, ‘बचप् ब्ाओ’चये प्णीत शिनहा आशण त्ांची टी्म, दहितीच्ा 
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्छा य्ेतही आपल्ातील परिकार शजवंत ठयेवणारा ्मकुये ि चंद्राकार, ‘शबट्ि 
शपला्ी’ िंसथयेतू् इशंजश्अर होऊ् बाहयेर पडलयेला आशण ‘जैशवक कॅफये ’ 
चालवणारा आकाि बडवये, बसतरला जागशतक प य्ाट् कें द्र ब्व ूपाहणारा 
जीतशिंह आचा य्ा अिा अ य्ेक शदिांहू् आलयेल्ा आशण आशदवाितींचये 
कल्ाण हा ि्मा् उद्दयेि अिणाऱ्ा त्ागी लोकांचये प्येरणादा्ी का य्ा 
आपणांला ्ा पुसतकात वाचा्ला श्मळतये. 

्छत्ीिगढच्ा श्िगायाची ्मोहक रूपयेही अधू् ्मधू्  आपणांला ्ा 
पुसतकात वाचा्ला श्मळतात. वयेगवयेगळ्ा प्कारची झाडये, फुलये, फळये, प्ाणी 
्ां्ी ि्मदृ्ध अिणारा हा प्दयेि लोकांच्ा जगण्ातही शततकीच ्ैिशगयाकता 
जोपािणारा आहये. जीव्ाशवर्ीची ्माफक अपयेषिा ठयेवू्  जगणारी इथली 
्माणिये महणू् च आ्ंदी आहयेत. ्छोट््ा-्छोट््ा गोषीत आ्ंद ्मा्णारी 
आहयेत. बाहयेरच्ा जगातील ्माणिये त्ां्ा बदलण्ािाठी खपू उतिुक आहयेत, 
परंतु ही ्माणिये ्मारि आपलये ्ैिशगयाकपण अजू्ही शटकवू्  आहयेत. आपलये 
िांसकृशतक वयेगळयेपण शटकवू्  ठयेवण्ािाठी ही ्माणिये अजू्ही प््त्िील 
आहयेत. इथलये िण-ि्मारंभ, शववाह-िोहळये, जरिा ्ाश्श्मत्ा य्े महटली 
जाणारी गाणी, कये लये जाणारये ्तृ् त्ां्ा अजू्ही पुढारलयेलये ्मा्लयेल्ा 
जगापािू् वयेगळये ठरवतात आशण कदाशचत त्ातच त्ांची खाशि्त आहये, 
अिये श्रीषिण लयेशखका ्ोंदशवतये.

िहज, प्वाही श्वयेद्, शचरि्म् वणया्, अ्ुभवांची दृश्ात्मक ्मांडणी 
अिी काही भाशरक वैशिष् य्े ् ा पुसतकात आढळतात. गोंडी भारयेतील काही 
वैशिष््पूणया िबदांचा वापर लयेशखकये य्े अत्ंत खबूी य्े कये लयेला आहये. जिये 
की, श्मता्ी् (्मैरिीण), बंजयेर (जीभ), अबुझ्माड (अज्ात पहाड), भ्ूमगादी 
(आशदवािी लोकांचा िण), चापडा (्मुंग्ांची चटणी), कोिा (रयेिी्म 
शकड््ांपािू् ब्वलयेलये खाद्), कुशच्ा (शवकत रयेणारा), शतकुर (कंद्मळू) 
इत्ादी आशदवािी लोकजीव्ािी िंबंशधत अिणाऱ्ा ्ाशवन्पूणया 
िबदांची ओळख आपणांि ्ाश्श्मत्ा य्े रडू् य्ेतये. एक वैशिष््पूणया ल् 
्ा िगळ्ा लयेख्ाला आहये. ्षिलवाद आशण आशदवािी ि्माज ्ांच्ा 
पलीकडये ्छत्ीिगढची फारिी ओळख ् िलयेल्ा लोकां्ा हये पुसतक ् ककीच 
शतथल्ा अ्ोख्ा शवर्ाची आश्च य्ाचशकत करा्ला लावणारी ओळख 
रडवू्  आणयेल. तियेच खाजगी आ्ुष््ातील ्मोहां्ा टाळू्, ऐरारा्मी 
जीव् जगण्ाची िंधी ्ाकारू्, िुखाच्ा रूढ िंकये तां्ा शतलांजली 
दयेऊ् दिुऱ्ाचये तये द:ुख आपलये द:ुख ्मा्ू् आ्ुष््ाचा उभरता काळ 
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कये वळ वंशचतांच्ा, रंजल्ा-गांजलयेल्ांच्ा िुखािाठी उधळू् दयेणाऱ्ा, 
्वभारताच्ा उभारणीिाठी प््त्िील अिणाऱ्ा अ्ोख्ा ्माणिांच्ा 
का्ायाची ओळख रडवू्  आणण्ाच्ा प्वािाला रयेऊ् जाणारी ही लबजापूर 
डा्री प्त य्ेका य्े शवियेरतः जग बदलू पाहणाऱ्ा तरुणां्ी आवजूया् वाचावी 
अिीच आहये.
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(परीशषित पसुतक : रा्लिांग द फसि्ट पस्टन : लििरेचर, लिसिरी, 
अॅणड ऑिोबा्ोग्ाफी इन मॉडन्ट केरि, लयेखक : उद् कु्मार, प्कािक : 
प्मया्ंट बलॅक, रा्ीखयेत, प्काि् वरया : २०१६, पषृ्ये : ११+३२४, ्मलू् :  
रु. ८९५) 

गयेल्ा काही वराांत भारती् आधशु्कतयेच्ा प्ांतशवशिष आवतृ््ांचा  
िखोल आशण व्ापक अभ्ाि होता्ा शदितो. शवियेरतः एकोशणिाव्ा-
शविाव्ा ितकातील वतया्मा्परंि-श््तकाशलकं आशण त्ांच्ा आश््ा्ं 
शवकशित झालयेली शवशिष िा्मदुाश्क जाणीव ही ह्या अभ्ािात प्ाधान्ा्ं 
शदितये. बंगालशवर्क ्मबुलक शलखाण य्ेह्मीच उपलबध होतं. पण 
आता अन् भारां्मधील लयेख्ही उपलबध होत आहये. शहदंीच्ा िंदभायात 
विधुा दालश्म्ा, फांशिसका ऑशिया्ी, बद्री ्ारा्ण आशण इतर अ य्ेकांच ं
लयेख् तिंच तश्मळबद्दलचं ए आर वेंकटचलपथी, डयेशवड िलु्म् आशण 
जये.बी.पी. ्मोरये ह्यांचं लयेख् तर िशचचदा्ंद ्मोहतंी ्ांचं आधशु्क  
उशड्ातील शपं्टशवर्क शवश्येरण; अिा अ य्ेक ्व्ा-जनु्ा लयेखकांचा 
उललयेख करा्ला हवा.
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 श्रश्राळ्ा भारती् प्ांतांच्ा आधशु्कतयेचये िांसकृशतक आशण 
राजकी् आकार-उकार हये सथळ-िापयेषि अिलये तरीही त्ातू् आधशु्कतयेच्ा 
भारतव्ापी आकल्ाची िरूिये हाती लागतात. कये रळच्ा िंदभायात जये. दयेशवका, 
िश्मयाला श्ीकु्मार अिा ्रिीवादी अभ्ािकां्ी कये रळी आधशु्कतयेचा 
आलयेख रयेखाटण्ाचा उत््म प््त् कये लयेला आहये आशण जयेए्््ूमधील इगं्रजी 
िाशहत्ाचये प्ाध्ापक  उद् कु्मार ्ांचं रा्लिांग द फसि्ट पस्टन हये पसुतक 
ह्याच वाटये्ं आणखी पढुये जाणारं आहये. 

 उद् कु्मार कये रळ्मधल्ा आधशु्क ‘सव’च्ा श्श्मयातीची प्शक्र्ा, 
ह्या ‘सव’चये श्रश्राळ्ा वाङ्म्ी् सवरूपातील आशवष्कार आशण ह्या सव-
भा्ातू् प्कटणारी िा्माशजक जाणीव ह्या शतनही परसपरिंबद्ध प्शक्र्ांच ं
ऐशतहाशिक आशण वाङ्म्ी् शवश्येरण करतात. 

एकोशणिाव्ा ितकात वािाहशतक राज्व्वसथा, इगं्रजी शिषिण, 
आशण ्मदु्रण-प्काि्-शवतरण ह्या गोषतीं्मळुये एक ्व्ा ‘सव’ची श्श्मयाती 
झाली, व्क्ीला ि्माजापािू्  सवतंरि ्वं आत्मभा् आलं आशण शवशवध 
िा्मशूहक जाती्-धाश्मयाक अशस्मतांची शचशकतिा िक् झाली. आधशु्क 
काळातल्ा ह्या अशभ्व आशण िवयासवी ्व्ा बदलांची ्ोंद आपल्ाला 
सव-शवर्क शलखाणात आढळतये. ह्यात आत्मचरररि, लशलत श्बंध, सफुट 
लयेख, कशवता, कथा, कादबंरी अिा शवशवध प्कारच्ा शलखाणाचा ि्मावयेि 
आहये, ज्ा्मधू्  ्व्ा आत्मभा्ाची, बदलत्ा िा्माशजकतयेची आशण 
्मलू्व्वसथांची जाणीव व्क् होतये. एकीकडये, भारती् िा्माशजक व्वसथयेत 
आलयेल्ा ्व्ा लवशचकतये्मळुयेच हये आत्मभा् श््मायाण झालये, तर दिुरीकडये, 
ह्या आत्मभा्ाचा आशवष्कार सवतःच्ाच शचशकतियेतू् (ियेलफ-शक्रटीक) 
व्क् झाला. सव-जाशणवयेची ही गुंतागुंत उद् कु्मार ह्या ि्ुमारये िाडये-ती्िये 
पा्ांच्ा आशण प्ासताशवक व िहा प्करणांच्ा पसुतकात तपिीलवारपणये 
उलगडण्ाचा प््त् करतात.

पसुतकाचं ्मखु् िरूि आधशु्क कये रळातील ‘सव’चये शवशवध आशवष्कार 
हये आहये, पण तये वाङ्म्ी् इशतहाि, िा्माशजक इशतहाि, कये रळची परुोगा्मी सव-
प्शत्मा आशण काळाचये बदलतये पदर अिा एक्मयेकांत गुंफलयेल्ा धाग्ां्मधू्  
शवकशित झालं आहये. पशहल्ा प्करणात उद् कु्मार ह्या शवशवध धाग्ांच ं
शवसतारा्ं शववयेच् करता्ाच सव-कथ्ाच्ा अभ्ािाची िैद्धांशतक चचाया 
करतात.
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 िा्माशजक सथा् व्क् करणारी जात ही य्ेह्मीच ‘िारीर’ होती आशण 
प्त य्ेक व्क्ी जाती् रच य्ेिी िरीरा य्े जखडलयेली अिये, हये उद् कु्मार 
दाखवू्  दयेतात. पयेहराव, पागोटं, दाग-दाशग य्े, दाढी-श्मश्ा राखण्ाच्ा पद्धती 
वगैरये  जाती-जाती्ुिार बदलत अित आशण त्ातू् त्ा जातीचा िा्माशजक 
सतर श्शश्चत होत अिये. (ह्या िंदभायात, एि. हरीि ह्यांची ्मळू ्मल्ाळ्म 
भारयेतील आशण ्ुकतीच इगं्रजीत अ्ुवाशदत झालयेली ‘्मसुताि’ ही कादबंरी 
आवजूया् पाहण्ािारखी आहये.) आधशु्कपवूया काळातल्ा जात-शपतिृत्ा-
शलंगभावाची रच्ा व्क्ीच्ा िारीर अशसततवाला जखडू् अिल्ा्मळुये, 
आधशु्कतयेतली क्र्माक्र्मा य्े वाढत गयेलयेली ्मोकळीक ह्या ्व्ा ‘सव’च्ा 
जडणरडणीत ्मोलाची ठरली. परंपरयेच्ा अिा िारीर बंध्ातू् ्मोकळं 
होण्ाच्ा प्शक्र य्ेत कुठये  शहिंा रडली; आपल्ाहू् खालच्ा जातीच्ा 
लोकां्ी दाशग य्े वापरलये महणू्  जाती् दगंली रडल्ा  तर कुठये  ् वी् कशलपत 
इशतहािाची ्मांडणी झाली अिये अ य्ेक टपपये उद् कु्मार ्ोंदवतात. ह्यातू्च 
‘श्ी्ारा्ण ध्मया पररपाल्’ ही प्ा्मखु्ा य्े इळावा जातीतल्ा ्मंडळतींची 
चळवळ, ्ा्रांचा ‘्ा्र ि्माज्म’, ब्ाह्मणांची ‘्मबुद्री ्ोगषिये्म िभा’ 
अिा ्व्ा जातजाशणवांची श्श्मयाती करणाऱ्ा िभा अथवा चळवळी उभ्ा 
राशहल्ा आशण ि्मदुा्, जात, इशतहाि, अिा कोटीक्र्मांशवर्ी ्व्ा चचाया 
प्ितृ झाल्ा. वािाहशतक राज्ित्ा आशण पौवायात्वाद हये ्ा बदलांच्ा 
्मळुािी होतयेच पण त्ा्मळुये जातशवर्क आशण व्क्ी व ि्मदुा्शवर्क 
अिये एक ्वये िंभाशरत (शडसकोिया) खलुये झालये. हये िंभाशरत   काही प््माणात 
जनु्ा ध्मयािा्रिी् आधारांचा वापर करत अिलये तरी आता िा्माशजक 
ि्मता, व्क्ीचये वैशर्क हकक आशण ्व्ा वािाहशतक धोरणां्मळुये िंख य्ेला 
आलयेलं राजकी् ्महत्व ्ा आधारांचीही  त्ात भर पडली होती. ्व्ा-
जनु्ा प््माणांची काहीिी िरश्मिळ ह्यात होत होती. (डकॉ. पी. पळप ु ह्या 
इळावा जातीतल्ा शवचारवंतां्ी परुाणांचं ् वं वाच् करण्ाचा प््त् कये ला, 
व्तुपत्ीचये अशभ्व शिद्धांत ्मांडलये. ्मारि हये ्मखु्त: शवतंडवादी (पोलयेश्मकल) 
िंभाशरत अिल्ा्ं अ य्ेक अ्ैशतहाशिक शवधा्ंही शब्शदककतपणये कये ली 
जात. उदाहरणाथया, व्तुपशत्िा्रिाच्ा आधारये डकॉ. पळप ु ची्वर कये रळी 
िंसकृतीचा प्भाव होता, अिी ्मांडणीही करतात.) 

ह्या िगळ्ा व्ापक पार्याभ्ूमीवर कये रळी आत्मभा्ाची चचाया करता्ा, 
उद् कु्मार ्मखु्त: दो् िैद्धांशतक ्मदु्दये ्मांडतात. एक महणजये आधशु्क 
सव-शवर्क शलखाण हये वै्शक्क भावजीव्ाचये पडिाद महणू्  ् पाहता, 
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तये ्व्ा िा्माशजकतयेचा आशण राजकी्तयेचा दसतऐवज महणू्  वाचा्ला 
हवं आशण दिुरा अिा की ह्या शलखाणातू् व्क् होणारी ्वी भारािैली, 
्वी दृश््मा्ता आशण शलशहणाऱ्ाचं िा्माशजक सथा् ्ांचा परसपरिंबंध 
तपािा्ला हवा.

्ा पसुतकातील प्ासताशवकाखयेरीजची िहाही प्करणं एक्मयेकांिी 
रश्ष्पणये िंबद्ध आहयेत. उद् कु्मार ्ां्ा ‘िाईट्ि ऑफ पलरूला्झयेि्’ 
महणतात. अथायात एखाद्ा लयेखकाचा शकंवा पसुतकाचा शवचार करता्ा 
शवशवध प्कारच्ा कोटीक्र्मांचये फाटये फुटू् हये शववयेच् बहुशवध शदिये य्े 
्मागयाक्र्मण करू लागणये, हो्. 

दिुऱ्ा प्करणात श्ी्ारा्ण गरुु ह्या इळावा जातीतील शवख्ात 
ध्मयािधुारकाच्ा आत्मचरररिाची अशति् रोचक चचाया य्ेतये. ्ारा्णगरंुूच्ा 
ताशत्वक, ि्माजिा्रिी्, आध्ाशत्मक अिा शवशवध सवरूपाच्ा 
शलखाणाची चचाया करता्ा; उद् कु्मार त्ांच्ा एकंदर ्मांडणीतील ‘िरीर’ 
ह्या कोटीक्र्माची  वासतव आशण रूपक अिा दोनही अथाां्ी  शचशकतिा 
करतात. इथये, उद् कु्मार आधशु्क ्मल्ाळ्म्मधील िारीरतयेशवर्क 
िंभाशरतांचा इशतहाि तपाि ूपाहतात. ् ारा्ण गरंुूच्ा प्भावा्मळुये, वै्शक्क 
आशण िा्माशजक पातळीवर ‘भयेद’ शकंवा ‘शभन्ता’ ह्या िंकलप य्ेची ्मांडणी 
िारीरतयेच्ा आधारये होऊ लागली, अिं तये प्शतपाद् करतात. 

शतिऱ्ा प्करणात उद् कु्मार ्ारा्ण गरंुूचये एक शिष्् कु्मार् 
आि् ह्यांच्ा कशवतयेचा शवचार करतात. आि् ्ांच्ा कशवतयेत बहुतयेकदा 
्रिी श्वयेदक अिू्  ह्या कशवतां्ी आधशु्क ्मल्ाळ्म्मध य्े सव-परीषिणाची 
्वी् शवचारभारा आकाराला आणली. ह्या कशवतयेत एकाच ‘सव’ची बहुशवध 
रूपये परसपरिंवादी आहयेत आशण त्ां्मधू्   िारीरता धिूर होत भाव्ा/शवचार 
प्धा् होतात.  ्ारा्ण गरंुूच्ा शलखाणांत, जाशतबद्धतयेपािू्  िारीरता ्मकु् 
होऊ पाहतये तर, कु्मार् आि् ्ांच्ा कशवतयेत व्क्ीचं अंतजवीव् आशण 
शतच्ा इच्छा ्ांच्ािी भारयेचं थयेट ्ातं प्सथाशपत करण्ाचा प््त् शदितो. 

ह्या्ंतरच्ा दो् प्करणांतू्, आधशु्क ्मल्ाळ्म कादबंरीच्ा 
ऐशतहाशिक शवकािाची चचाया य्ेतये. ्मल्ाळ्म कादबंरी जनु्ा भारती् 
परंपरयेतल्ा आख्ा्ापयेषिा श्राळा फकॉ्मया शवकशित करू पाहत होती तरीही 
ह्या प््त्ांतू् इगं्रजी कादबंरीतली पारिं आशण िंसकृत काव्ाचा अवकाि 
अिलयेलं काहीिं अशसथर आशण गुंतागुंतीचं शवर् उभं राशहलं. ह्या ्व्ा 
कादबंऱ्ांिोबतच त्ांचा वाचकवगयाही रडत होता, त्ांचं ्म्ोरंज् 
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आशण प्बोध् हये ‘कादबंरी’ ह्या कशलपताच्ा ्व्ा फकॉ्मयाचं ध य्े् होतं. 
्मल्ाळ्म्मधल्ा अगदी िरुुवातीच्ा कादबंऱ्ां्मध य्े वसतुजगत, वासतव 
आशण अवकाि किा आकाराला आला आशण त्ाचं ्व्ा वाचकवगायािी 
कुठलं ्ातं होतं हा प्श्न, ह्या चचषेच्ा कें द्रसथा्ी आहये. 

िवयािाधारणपणये ्मल्ाळ्म वाङ्म्ी् इशतहािात कादबंरीच्ा 
ऐशतहाशिक शवकािाच्ा ती् प््मखु िरूिांची  महणजये प्बोध्वादी कादबंरी, 
ऐशतहाशिक/अदु्तरम् कादबंरी आशण ध्माांतराच्ा अ्ुभवांतू् िाकारलयेली 
कादबंरी; ् ांची चचाया टाळू्, उद् कु्मार िरुुवातीच्ा ्मल्ाळ्म कादबंऱ्ांत 
उभये राशहलयेलये दृश्ात्मकतयेचये अ्ुभव प्धा् ्मा्तात. त्ांच्ा शववयेच्ाचा 
थोडक्ात िारांि अिा की आधशु्क ्मल्ाळ्म कादबंरीतील पारंि, 
अवकाि, वासतव आशण कादबंरीबाहयेरचा वाचक ्ांच्ा दरम्ा् एक ्वं 
पररदृश् (फीलड) िाकारलं जाऊ् त्ाद्ारये िारीरता, िा्माशजक वासतव 
आशण कशलपत ्ांच्ा परसपरिंबंधांचं ्वं प्ारूप शवकशित झालं. 

ियेवटचं, आठवण (्मये्मरी) आशण आत्मभा् ्ांच्ा परसपरिंबंधांच्ा 
शववयेच्ाचं ि्ुमारये  ्ववद पा्ांचं दीरया प्करण हये ्मळुातू्च वाचण्ािारख ं
आहये. ्मल्ाळ्म्मध य्े िधुारणावादी दृषी्ं शलशहलयेल्ा आत्मकथा/आठवणी 
्ांचं वारये्माप पीक आल्ाची ्ोंद रयेऊ्, ह्यातू् व्क्ीच्ा आंतररक 
पररवतया्ातू् काळाची ्वी जाणीव किी व्क् होतये ्ाचं शववयेच् उद् 
कु्मार करतात. (्मराठीची तुल्ा इथये प्सतुत ठरयेल.) 

   एकंदर, कये रळी (भारती्) आधशु्कतयेतल्ा वाङ्म्, इशतहाि 
आशण स्मतृी ्ांच्ा परसपरिंबंधांचं िखोल, िैद्धांशतक आशण तरीही तरल 
शवश्येरण करणारं हये पसुतक आवजूया् वाचा्ला हवं. शवियेरत: ्महाराष्ट्राच्ा 
िंदभायात, िाशहत्-इशतहाि आशण स्मतृतींच्ा धाग्ांचा उलगडा अिा व्ापक 
िैद्धांशतक पररप्येक््ात पाहणं अशति् रोचक आशण उद्ोधक ठरयेल. िा्माशजक 
आशण वाङ्म्ी् इशतहाि एक्मयेकांत गुंफलयेलये अिू्  त्ांचं एकशरित पररिील् 
आवश्क अितं, अिी दृषी उद् कु्मारांच्ा अभ्ािातू् य्ेऊ िकये ल.

 

78



वष�  ०१ � अकं  ०८ � एि�ल २०२१� वष�  ०१ � अकं  ०८ � एि�ल २०२१ 79

लेखक परिचय



वष�  ०१ � अकं  ०८ � एि�ल २०२१ 80

दिलीप चव्हाण
दिलीप चव्हाण ् े स्हामी रहामहानंितीर्थ मरहाठ्हाडहा द्द्हापीठ येरे इगं्रजी द्षयहाच े
प्हाधयहापक आ्ते. म्हारहाष्ट्हाचयहा सहामहादजक- सहंासककृ दतक जडणघडणीचे सहाक्ेपी 
अभयहासक ् द्चहार्ंत म्णनू तयहंानहा अनेक भहारतीय द्द्हापीठहंात दनबंध्हाचक आदण 
महानय्र ्के् म्णनू आमंदरित केले जहाते. संसककृ ती अभयहास, स्तीदिक्ण, जहातदपतकृसत्हा, 
सहाम्हाजय्हाि, भहाषेचे रहाजकहारण, दिक्ण ् ेतयहंाचयहा संिोधनहाचे द्षय आ्ते. दिलीप 
चव्हाण यहंाची फुले शाहू आंबेडकर आणि जाणिव्यवस्ाअंि (स्लेखन १९९८ ् 
२००३ (पनुमु्थद्रण), णशक्षि : जािवर्गी्य वासिव आणि समिावादी प्याया्य ( १९९८), 
स्ती णशक्षिाचा संघरया (२००३ ् २००७ (सधुहाररत आ्कृत्ी)), डॉ. आंबेडकर आणि 
भारिी्य णशक्षिािील जािी संघरया (२००३), साम्ाज्यवाद आणि संसककृ िी (२००५), 
साम्ाज्यवाद: भारा आणि संसककृ िी (२०१० सधुहाररत आ्कृत्ी), समकालीन भारि: 
जाणिअंिाची णदशा (२०१९ ) ् ी मरहाठी पसुतके तसेच साम्ाज्यवाद : भारा और संसककृ िी 
् ेद्िंी आदण Language Politics under Colonialism: Caste, Class and 
Language Pedagogy in Western India ् ेइगं्रजी पसुतक प्दसद्ध आ्.े 

महानसी वहादिंबे 
महानसी ्हादिंबे यहा श्ी. बनसीधर अग्र्हाल जदुनअर कॉलेज, ्डहािहा येरे गेलयहा आठ 
्षहाांपहासनू कहाय्थरत आ्ते. तयहा २०११ पहासनू मरहाठी भहाषहाद्षयहाचे अधयहापन करीत 
असनू तयहंानी C.H.M म्हाद्द्हालय, उल्हासनगर येरे बी.ए. ् एम.ए.सहाठी अधयहापन 
केलेले आ्.े १९९५ मधये तयहंानी एस.एन.डी.टी. द्द्हापीठहातनू ‘केि्सतु आदण 
मर्ढेकर यहंाचयहा कद्तेतील संसककृ तीभेि’ यहा द्षयहात एम.दिल पि्ीसहाठी संिोधन 
केले आ्.े सधयहा तयहंाचे ‘द्सहावयहा ितकहातील मरहाठीतील गीतहाभहाष्ये : ् हाङ्मयीन आदण 
्ैचहाररक अभयहास’ यहा द्षयहा्र पीएच.डी. पि्ीसहाठीचे संिोधन कहाय्थ सरुू आ्.े 

नंिकुमहाि दवषणणू मोिे
नंिकुमहार द्ष्ण ूमोरे ् ेदि्हाजी द्द्हापीठ, कोल्हापरू येरे मरहाठी द्भहागहात प्हाधयहापक 
म्णनू कहाय्थरत आ्ते. तयहाचबरोबर दि्हाजी द्द्हापीठहाचे ‘संत तकुहारहाम अधयहासन’ 
आदण ‘रहाजषषी िहा्ू लोकद्द्हा आदण लोकसंसककृ ती अभयहास कें द्र’ यहंाचे समन्यक 
म्णनू सक्रीय आ्ते. तयहंानी ‘मरहाठी कहािबंरीची समहाजभहाषहा्ैज्हादनक दचदकतसहा’ 
यहा द्षयहा्र पीएच.डी. पि्ी प्हाप्त केली असनू द्द्ध रहाष्ट्ीय, रहाजयसतरीय आदण 
द्द्हापीठीय चचहा्थसरिहंामधनू चहािीस्ून अदधक िोधदनबंध सहािर केले आ्ते. नंिकुमहार 
मोरे यहंानी ‘चंिगडी बोली : इदत्हास आदण भगूोल’ (द्द्हापीठ अनिुहान आयोग, न्ी 
दिलली), ‘कोल्हापरू दजलह्हातील पहारंपररक वयहा्सहादयक, बलतेुिहारहंाचयहा संसककृ तीचहा, 
लोकसहाद्तयहाचहा आदण बोलीभहाषहंाचहा अभयहास’ (आयसीएसएसआर, दिलली), 
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‘मरहाठी संसरहानहंाचहा इदत्हास’ (म्हारहाष्ट् रहाजय सहाद्तय आदण संसककृ ती मंडि, मुंबई) 
आदण ‘चंिगडी बोलीचहा समहाजभहाषहा्ैज्हादनक अभयहास (रहाजय मरहाठी द्कहास संसरहा, 
मुंबई) ् ेसंिोधन प्कलप पणू्थ केले आ्ते. डॉ. गणेि िे् ी यहंाचयहा ‘भहारतीय भहाषहंाच े
लोकस ढ्ेक्ण’ यहा प्कलपहामधये ‘चंिगडी बोली’ यहा द्षयहा्र लेखन्ी केले आ्.े 
नंिकुमहार मोरे यहंाची समाजाभाराणवज्ान आणि मराठी कादबंरी (२०१२ ), भारासंवाद 
(२०१३, स्लेखन ), समीक्षापद्धिी:णसद्धांि आणि उप्योजन ( २०११, स्संपहािन) ् ी 
पसुतके प्दसद्ध असनू तयहंानहा म्हारहाष्ट् िहासनहाचयहा उतककृ ष्ट ्हाङ्मयदनदम्थतीसहाठी (२०११-
१२) दिलयहा जहाणहाऱयहा ‘नर्र कुरंिकर रहाजय परुसकहारहा’ने गौरद्णयहात आलेले आ्.े

िदवकहंात दिंिे 
रद्कहंात दिंि े् ेश्ी दि्हाजी म्हाद्द्हालय, बहािषी, दज. सोलहापरू येरे मरहाठी द्षयहाच े
सहा्हाययक प्हाधयहापक म्णनू गेलयहा ि्हा ्षहाांपहासनू कहाय्थरत आ्ते. तयहंानी ‘जी. ए. 
कुलकणषी आदण भहारत सहासणे यहंाचयहा गरू्करहंाचहा तलुनहातमक अभयहास’ यहा द्षयहात 
पणुयश्ोक अद्लयहािे् ी ्ोिकर सोलहापरू द्द्हापीठ, सोलहापरू येरनू पीएच.डी. 
संपहादित केली आ्.े रद्कहंात दिंि ेयहंानी ‘यजुीसी, न्ी दिलली’ येरे सहािर केलेलयहा 
‘नव्िोत्र मरहाठी करेचहा रूपबंध’ यहा द्षयहा्रील लघ ु िोधप्बंधहास एक लहाख 
पननहास ्जहार रपयहंाचे अनिुहान प्हाप्त झहाले ्ोते. ग्ामीि साणहत्याचा इणिहास यहा रहामचंद्र 
कहािंुखे संपहादित ग्रंरहात तयहंाचहा ‘नव्िोत्र मरहाठी ग्रहामीण करहा’ यहा द्षयहा्रील लेख 
प्कहादित झहालहा आ्.े 

िहा्ुल सिवटे
रहा्ुल सर्टे ् े इदत्हासकहार असनू ते सधयहा अ्मिहाबहाि द्द्हापीठहात सहा्हाययक 
प्हाधयहापक म्णनू कहाय्थरत आ्ते. तयहंानी कोलंदबयहा यदुनव्दस्थटी, नय ू यॉक्थ  येरनू 
इदत्हासहात पीएच.डी. पि्ी प्हाप्त केली आ्.े तयहंाचे ‘द्सहावयहा ितकहातलयहा 
म्हारहाष्ट्हाचहा ्ैचहाररक इदत्हास’ यहा द्षयहंा्रील लेखन कहाय्थ सरुू आ्.े आधदुनक 
भहारतीय भहाषहंामधील कहािबंरी आदण स ््थ प्कहारचहा िदक्णी दसनेमहा ्  ेतयहंाचयहा आ्डीच े
द्षय आ्ते. 
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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)
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िे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  ०८ � एि�ल २०२१ 89

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.
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