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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) 
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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.
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 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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भ्य इथ्े संपत नाही…..

वडसेंबर २०१९ ने एकया अवतवचमकुलयया विषयाणनेू सयारे जग 
िेठीलया धरले, आजही तयया विषयाणचूयया वमठीतून सु्टकया झयालेली नयाही, 
ही वसथती भययािह आह.े तसे पयावहले तर जगयालया आजिर सयाडेचयार 
हजयारचयया आसपयास विषयाण ू सयापडले आहते आवण तययंापैकी जेमतेम 
पयाच-सहया विषयाणूंिर औषध िया रिवतबंधक लस उपलबध झयालेली 
आह.े ह े सयारे विषयाण ू नैसवग्यकररतयया जनमयालया आलेले आहते, पण 
मयाणसयाने रियोगशयाळेत जनमयालया घयातलेलयया विषयाणूंपैकी रियोगशयाळेचयया 
नजरेतून वनस्टलेलया हया विषयाण ू भययानक आह.े मयानिी विज्ञयानयाचयया 
रिगतीलया लगडलेलयया अनेक अपयशयंापैकी सिया्यत ठसठशीत आवण 
मयानिी संसककृ तीलया ग्रयासून नटि करू पयाहणयारे अपयश महणजे कोविड-
१९चया विषयाण.ू तययाने घडविलेलया विनयाश हया मयानिी संककृ तीचयया ज्ञयात 
इवतहयासयातील सिया्यत संहयारक असया विनयाश आह.े

ययानंतर मयानि जयातीचया जो इवतहयास वलवहलया जयाणयार आह े तो 
कोविडपूि्य आवण कोविडोत्तर कयालखंड अशया विभयागणीतून वलवहलया 
जयाणयार आह.े एकविसयावयया शतकयातील दसुऱयया दशकयाचया समयारोप होत 
असतयानयाच यया विषयाणनेू आपलयया समग्र कयालखंडयालया गदयागदया हलिले 
आह.े तययाने मयानि जयातीलया आपलयया सि्य जीिनधयारणया नवययाने तपयासून 
घेणययासयाठी आवण तययंाची पुनमयाांडणी करणययासयाठी भयाग पयाडले आह.े 
रयाजकयारण, समयाजकयारण, तत्िज्ञयान, कलया, वशषिण, उद्ोगधंदया, वययापयार, 
भयाषया, सयावहतय, विज्ञयान, तंरिज्ञयान, िैद्कशयास्त्र आवण अनय सि्यच 
षिेरियंाचयया अवसततियाचया नवययाने विचयार करणययाची गरज आज वनमया्यण 
झयालेली आह.े कोविडोत्तर कयाळयात भयाषेचे सिरूप कसे असू शकेल, 
यया रिशयाचया आतया विचयार करणे आिशयक ठरत आह.े येथे एक वनरीषिण 
नोंदिले पयावहजे ते महणजे, कोविडचयया सफो्टयामळेु मयानिी आयुष्ययात 
घसुू पयाहयात असलेलयया, पण मयागे पडलेलयया कयाही अतययाधवुनक 
संकलपनया झपया््टययाने पुढे आलयया आवण तयया दैनंवदन जीिनयात रुळलयया. 
शयासन, रिशयासन, सयामयावजक संसथया आवण शैषिवणक संसथया ययंामधये 
वडवज्टल मयाधयमयंानया सथयान वमळयाले. ‘िक्य  फ्ॉम होम’ हया शबद एखयाद्या 
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मंरियासयारखया रुळलया. ‘गूगल केलं’, ह्या मयागील दहया िषयाांत रुजलेलयया 
ियाक्रियोगयानंतर मी ‘लेक्चर झमू केलं’, ‘िेबेक्स केलं’, ‘आपण 
गूगलिर भे्ूट यया’ असे निे ियाक्रिचयार रूढ झयाले. ‘िेवबनयार’सयारखयया 
संकलपनया कयाही मवहनययंाचयया अिधीत जगभरयात सि्यमयानय झयालयया. 
ययाचया एक अदृशय पररणयाम जगयालया भोगयािया लयागणयार आह,े तो महणजे 
रिशयासकीय इमयारती, तययंाचयया देखभयालीसयाठी लयागणयारे कम्यचयारी, 
कलया-ियावणज्य-वयिसथयापन अशया षिेरियंातील िग्य अधययापन (क्लयासरूम 
्टीवचंग) यया संकलपनया आतया मयागे पडतील. िगयाांमधये सयावहतय, कलया 
विषय वशकितयानयाही पयारंपररक भयाषेबरोबरच तंरिज्ञयानयाने वययापलेली 
भयाषया ियापरयायलया रियारंभ होईल. मोठ्यया आसथयापनयंािरील खच्य कमी 
करणययाकडे भयंाडिलियादी अथ्यवयिसथेचया कल असतो, तययाचया अिलंब 
करून नजीकचयया भविष्यकयाळयात रिशयासनयाचे, सयामयावजक संसथयंाच े
आवण वशषिणयाचे संपूण्य सिरूप बदलते आह.े ययामळेु कलययाणकयारी 
रयाज्यसंकलपनेलया मोठया धक्कया बसत आह,े ही िसतुवसथती सिीकयारण े
अपररहयाय्य ठरले आह.े पररणयामी आज ह्या संसथयंाचे पुनसथया्यपन, जतन 
आवण संिध्यन करणे अतयंत वनकडीचे ठरले आह.े ह ेकयाय्य हयाती घेणे ह े
अपररहयाय्यपणे समयाजयातील बुवद्धियादी िगया्यसमोरील निे आवहयान आह.े 

-नीततन आरेकर
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भाषांतर, भाषांतरणीयता आणण झाक देररदा या दोन्ी गोष्ी एकच 
मािलया जात असलया तरी, तया एक िा्ीत. जे भाषांतरणीय आ् ेतयाच े
भाषांतर तर ् ोऊ शकतेच आणण जे भाषांतरणीय िा्ी तयाचे्ी भाषांतर ् ोऊ 
शकते. म्णजे भाषांतरणीयता ्ी दोि भाषांमधये आणण दोि संसकृतीमधये 
सतत घडू शकली िा्ी, तरी ती घडू पा्णारी आणण म्णिू ती साततयािे 
घडणारी केिळ भाणषकच िव् ेतर सिावारावािे एक माििी घणित असते. चीि 
आणण जपाि इरे भारतातूि बौद्ध साण्तयाचा प्सार झाला. यात केिळ 
भाषांतर आणण भाषांतरणीयता एिढ्याच गोष्ी िव्तया. पाली आणण 
संसकृत भाषांतूि ्ी भाषांतरे भारतीय लोकांिीच केली, िंतर ती चीि आणण 
जपािमधलया लोकांिीदेखील केली. ् े ्ोत असतािा णचन्,े िस्त्र, रंग, 
प्िचिे, णिणिध मतूती, जीििवयि्ार, पौिावातय जीििशैली आणण तत्िज्ाि 
(केिळ भाषेतूि संक्रणमत झालेले िव्,े तर अिेक माधयमातूि अणभसररत 
्ोणारे), सत्ता, राजकारण अशा गोष्ी घडत असतािा ततकालीि संसकृतीची 
चौकि, लोकांची जीििदृष्ी, तयांचया गरजा या ि अशा अगणणत गोष्ी अिेक 
शतके सुरू ्ोतया, तयातूि ्ा बुद्धधमवा चीिमधये आणण जपािमधये संक्रणमत 
झाला, तो णतरे बऱयापैकी रुजलासुद्धा. ्ी प्ाचीि भारतीय धमवा-संसकृती (जी 
आज भारतात अणसततिात िा्ी) दसुऱया परकीय संसकृतीमधये रुजणयासाठी 
कोणकोणतया गोष्ी घडलया ् े सिवा तपासणे, ्ा भाषांतर अभयासातील 
संशोधिाचा एक मोठा णिषय ्ोऊ शकतो. इरे भाषांतर अभयासाची साधिे 
भाषेचया पलीकडे जाणारी आ्ते. म्णिू भाषांतर ्ी गोष् केिळ भाषेशी 
णिगणडत िसते, ती िे्मीच भाषेचया सिवा कक्षा ओलांडणारी असते. केिळ 
धििी (sound/speech) आणण णचन् े (signs/symbols/ writing) 
म्णजे भाषा िव्,े ्ी िापरणारी माणसे, ती जया कृती करत आ्ते तयांचा्ी 
संसकृतीमधये समािेश ्ोतो. रोडकयात, संसकृती भाषाि्ि करत असते. 
आपण भाषेबद्दल जेव्ा बोलतो तेव्ा खरे तर आपण संसकृतीबद्दल बोलत 
असतो.

इणत्ास, संसकृती, इतर देशांशी असलेले राजकीय संबंध, भौगोणलक 
पररणसरती, पयावािरण, भाषांचे णिणिध प्कार (varieties), प्रा-परंपरा/
रूढी, णिचार करणयाचया पद्धती, स्त्री-पुरुषसंबंध, णििा्संसरा, लैंणगक प्श्न, 
श्रद्धा/अंधश्रद्धा, णमरके, लोककरा, पुराणकरा, लोकांमधये रूढ असलेले 
समज/अपसमज, या ि अशा अिेक भाषांतरबाह्य घिकांचा ्सतक्षेप 
भाणषक अणभसरणातूि ्ोत असतो. समतुलयता (equivalence) प्ाप्त करत 
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असतािा भाषांतरकारासमोर ् ेसिवा घिक अडरळे म्णिू उभे रा्ू शकतात. 
या अरावािे भाषांतराभयास ्ा अणििायवापणे समग्र माििी संसकृतीचा आणण 
माििी वयि्ाराचा अभयास ठरतो. म्णिूच सिवा माििी इणत्ास ्ा 
भाषांतरणाचा इणत्ास आ्,े असे म्णणे भाग पडते.

कधी कधी णकंिा बऱयाचदा भाषांतररत केलया जाणाऱया संण्तेमधये 
अणभपे्त असलेला अरवा तया संण्तेत ि सापडता, तो संण्तेचया असतो.

एक उदा्रण घयायचे झालयास, मराठीतील ् ेिाकय पा्ा : ‘तयािे 
डोकयािर घर घेतले’ याचे इगं्रजीत समतुलयि साधतािा, ‘He took the 
entire home on his head’ असे करता येईल का? ‘तयािे डोकयािर घर 
घेतले’ या मराठी संण्तेचा अरवा प्तयक्षात या संण्तेत िसूि, तो संण्तेचया 
बा्रे आ्.े ‘तयािे डोकयािर घर घेतले’ म्णजे ‘तयािे एकूणच घरात भयंकर 
अशा प्कारची पररणसरती णिमावाण केली आ्;े तो जे करत आ्,े ते तयाला 
का्ीच समजत िा्ी; एकूणच या माणसाचे अिघडच आ्;े काय करािं 
या अशा माणसाचं?’ अशी अिेक अरवाणििरणे िरील इगं्रजी िाकयाची 
्ोऊ शकतात. He produced a terrible situation in the home 
णकंिा ‘He made a mess of himself’ असे का्ीतरी या िाकयाच े
सरािांतरण ्ोऊ शकते. (अरावात, ्चे बरोबर आ्,े असे्ी म्णता येत 
िा्ी. म्णिू भाषांतरात अंणतम गोष् ठरिता येत िसते.) साधारणपणे ् े
एक असे अरवाणििरण ्ोऊ शकेल, अजूि्ी अिेक अरवाणििरणे सांगता येऊ 
शकतात. अरावात, ् ेिाकय कोणतया भाणषक, सांसकृणतक आणण संण्तातमक 
चौकिीमधये (textual context) िापरले गेले आ्,े यािरूि तयाचे णििरण 
ठरते णकंिा भाषांतरबाह्य घिकांचा सांगोपांग णिचार करूि णतरे का्ी णिणवाय 
घयािे लागतात. प्तयेक भाषांतरकाराचया क्षमतेिुसार या अरवाणििरणात 
अिेक फारकती (differences/shifts) णिमावाण ्ोऊ शकतात. अशा 
पररणसरतीत समतुलयतेबद्दल चचावा ्ोऊ शकते. यातील कुठला्ी एक पयावाय 
्ा अंणतम आ्,े असे म्णिूच म्णता येत िा्ी.

एखाद्ा संण्तेचा कालपणिक णकंिा ्ोऊ घातलेला अरवा 
(hypothetical) आणण प्तयक्ष णिरीक्षणातूि उतरलेला अरवा या 
शकयतांिा रूपणिष्ठ सामय णकंिा सामयता (formal correspondence) 
आणण संण्ताणिष्ठ सामय णकंिा सामयता (textual/contextual 
correspondence) असे म्िले जाते. साधारणपणे यंत्ाणधणष्ठत भाषांतरात 
रूपणिष्ठ सामय अणधक असते. ्ी िेकिनॉलनॉजी आज णिकासाचया मागावािर 
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आ्.े यंत् उत्तम प्कारची समतुलयता साध ू शकेल का? याबद्दल आज्ी 
शंका आ्.े गुगलिर णकंिा फेसबुकिर आपणाला ह्याचा िारंिार अिुभि 
येत असतो. उदा्रणारवा, यंत्ाला णलंगभेद कळत िा्ी. एखादी िसतू पुणललंगी 
णकंिा स्त्रीणलंगी असेल तयाप्माणे मराठीत णक्रयापदाचे रूप बदलते, (्ी गोष् 
संसकृणतसापेक्ष [culture specific] असते.) पण ्ी गोष् यंत्ाला समजत 
िा्ी. म्णिू बऱयाचदा यंत्ाणधणष्ठत भाषांतरात समतुलयता ्ासयासपद ्ोते.

संसकृणतसापेक्षतेची एक-दोि उदा्रणे पाण्लयास ् ेआपणाला समज ू
शकते. युरोणपयि संसकृतीमधये साधारणतः कोणतया्ी माििी वयि्ारात 
‘Thank you’ म्णणयाची पद्धती आ्.े म्णजे उदा्रणारवा, बायकोिे 
ििऱयाला च्ा करूि णदला, तरी ििऱयािे बायकोला ‘Thank you’ 
असे म्णायचे असते. असे म्िले िा्ी तर या संसकृतीत या वयक्ीचे ितवाि 
असभय आणण उद्घिपणाचे आ्,े असे मािले जाते. ्चे उदा्रण आपण 
भारतीय म्णजेच पौिावातय संसकृतीचया पररपे्क्यात पाण्लयास बायकोिे 
ििऱयाला च्ा णदलयास आणण या कृतीला ििऱयािे ‘Thank you’असे 
म्िलयास, ते ्ासयासपद ्ोऊ शकते.

राई (Thai) संसकृतीमधये आपण जसे कोणी भेिलयािंतर िमसकार 
(greetings) करतो, तसेच ‘आपले जेिण झाले का?’ असा णशष्ाचार 
प्चणलत आ्.े आता इरे संबोणधत करणाऱयाला दसुऱया वयक्ीचे जेिण 
झाले आ् ेका? ् ेअरावातच णिचारायचे िसते. सांसकृणतक अरावािे (आणण 
अरावातच भाणषक अंगािेसुद्धा) greetings ह्या बाबी णिररवाक (phatic) 
असतात. याला का्ी अरवा असेलच तर, तो दोि वयक्तींमधील ्ोणाऱया 
संभाषणाची ती एक केिळ सुरुिात असते. णिलास सारंग यांचया एन्कीच्या 
रयाज्यात (१९८३) या कादंबरीतील िायक (प्मोद िेंगुललेकर) आपलया 
अमेररकि मैणत्णीसोबत एका रसतयाकडेचया छोि्या Food Court येरे 
बा्रेच खाणयासाठी रांबतो. तयाची मैत्ीण का्ी खाणयासाठी घेऊि येते 
आणण ती िायकाचया शेजारी बसूि सिसर णििांत खात बसते. आपलया 
णमत्ाला तयातील का्ी खाऊ द्ािा, ्ा णिचार णतला अणजबात णशित 
िा्ी. याचे िायकाला अरावातच आश्चयवा िािते. पण यात आश्चयवा असे का्ीच 
िा्ी, कारण ्ी अमेररकि आणण पाश्चात्य मािणसकता आ्.े पौिावातय 
संसकृतीमधये ्ी गोष् घडणे/ घडणयाची संभावयता कमी आ्.े सामाणजक 
सा्चयवा (social corporation) िािाची जी गोष् आ्,े ती पौिावातय 
संसकृतीमधये पाणश्चमातय संसकृतीपेक्षा अणधक प्माणात उपणसरत णदसते/
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आ्.े आज्ी या गोष्ी पौिावातय संसकृतीमधये आ्ते (गेलया दोि दशकांमधये 
मात्, पणश्चमी संसकृतीचया प्भािामळेु आणण अंधािुकरणामळेु म्ािगरीय 
सांसकृणतक पररपे्क्य ्ा बऱयापैकी बदललेला णदसतो आ्)े. आपलयाकडे 
आपण का्ी खात असतािा, तो खाद्पदारवा शेअर करणयाची ितृ्ती स्ज 
णदसूि येते. (म्ािगरातदेखील गािाकडची माणसे अशाच पद्धतीिे िागत 
असतात, असाच माझा सितःचा्ी वयणक्गत अिुभि आ्)े. असे ितवाि 
पाश्चात्य संसकृतीमधये संपूणवातः अिुपणसरत णदसते. िोकाचा वयणक्िाद आणण 
वयणक्िादी सिातंत्य याला णतकडे अणधक आदरभाि आणण अणधष्ठाि आ्.े 
स्त्री-पुरुषसमतेचया प्श्नाची झालरदेखील याला जोडलेली आ्.े आपण स्त्री-
पुरुषसमतेचया गोष्ी बोलतो (स्त्रीमकु्ी चळिळीतूि या गोष्ी आपलयाकडे 
आलेलया आ्ते), पण तया प्तयक्ष वयि्ारात जिळपास कधीच उतरत 
िा्ीत, णपतसृत्तेचे ् े िासति/जोखड आपलयाला मानय करािे लागेल. 
अलीकडचया काळात का्ी प्माणात स्त्री-पुरुषणलंगभेदाचया गोष्तींिा 
अणधक म्त्ि प्ाप्त ्ोत चालले आ्.े जीििाची प्ागणतक जाणीि आणण 
णस्त्रयांचया अिुतपादक श्रमाचा आदर या गोष्ी जबाबदार आ्ते. पण याच े
प्माण अतयलप आ्.े असे पररितवाि (म्ातमा जोतीबा फुले यांिी यासाठी 
एकोणणसावया शतकात का्ी बीजे पेरली ्ोती.) ्ोणयासाठी अशा प्कारची 
भौणतक सांसकृणतकता/सांसकृणतक भौणतकतािाद (cultural materialism) 
णिमावाण व्ािा लागेल; ते खपू कठीण णदसते. या अशा अिेक भेदाचया गोष्ी 
सांसकृणतक पररपे्क्यात आपणाला आढळतात. यालाच संसकृणतसापेक्षता 
असे म्णता येईल. भाषांतर आणण भाषांतरणीयता यामधये ्ा एक मोठा 
अडरळा असतो.

भाषांतर आणण भाषांतरणीयता यामधये एक िणवािातमक संज्ा म्णिू्ी 
समतुलयतेचा णिचार करता येतो. दोि भाषांमधील मतूवा िसतूंिा संबोणधत 
करतािा (Referential णकंिा Denotative) बोलले गेलेले णकंिा णलण्ले 
गेलेले शबद, यांची समतुलयता स्ज साधता येते. समतुलयता साधणयासाठी 
्ी एक अतयंत वयाि्ाररक पद्धती म्णता येईल. पण यात बऱयाचदा णविधा 
पररणसरती डोकाित रा्ते. उदा्रणारवा, ‘तयाला जरा डोके कमी आ्’े याची 
समतुलयता साधतािा, इगं्रजीत ‘He has less/small head’ असे अरावातच 
करूि चालणार िा्ी. ‘He is a blockhead’ णकंिा ‘He doesn’t 
understand much’ असे का्ीतरी करािे लागेल. भाषांतर अभयासात 
अशा समतुलयतेला कायावातमक (Functional Equivalence) णकंिा 
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वयाि्ाररक उपयोग लक्षात घेऊि प्ाप्त केलेली समतुलयता असे म्णािे 
लागेल.

भाषांतराचया माधयमातूि जगाचया इणत्ासात का्ी अभतूपूिवा गोष्ी 
घडलया. एक उदा्रण घेऊ या. इसलाणमक संसकृतीिे णकंिा तया्ी पूितीचया 
अरेणबक संसकृतीिे युरोणपयि संसकृतीिर मोठा प्भाि िाकला ् ोता. आठवया 
शतकापासूि ते तेरावया शतकापययंत इसलाम णसणव्लायझेशि (संसकृती/
सभयता) ्ी उचच आणण अढळपदािर ्ोती. 

संसकृती ्ा शबद इगं्रजीतील culture आणण civilization या 
दोन्ी्ी शबदांसाठी समािारती म्णिू िापरला जातो. खरं तर culture 
या शबदाचा अिुिाद ‘सभयता’ असाच करायला ्िा. ‘संसकृती’ ्ा शबद 
‘संसकृत’ या उचचिणतीय भाषेिरूि आलेला आ्.े तो भारतीय इणत्ासात 
रूढ झाला. ्ा एक सांसकृणतक राजकारणाचा िेगळा णिषय आ्.े

civilization साठी ‘म्ा’सभयता, ‘म्ा’संसकृती ् े शबददेखील 
या क्षेत्ातील अभयासकांिी िापरलेले आ्ते. ‘संसकृती’ ्ी एका णिणशष् 
भौगोणलक पररसरात रा्णाऱया लोकांची असते. याउलि, civilization मधये 
अिेक संसकृती िांदत असतात. ‘इसलाम/इसलाणमक संसकृती असा 
जेव्ा आपण उललेख करतो तेव्ा, आपणाला पठाण, णसया, सुनिी पंर, 
अरब, पणशवायि, यांचया सरणमसळ भेसळीतूि णिमावाण झालेलीदेखील एक 
इसलाणमक संसकृती आ् ेअसे आढळते. अशा अिेक संसकृततींचा समचुचय 
्ा एका civilization मधये येतो. ण्दं ूसंसकृती असे जेव्ा आपण म्णतो 
तेव्ादेखील ्ाच अरवा अणभपे्त असतो. िाग, दसयू, मग/मघ/मागधी, आयवा, 
अिायवा, यिि, मणुसलम, म्ार, मांग... फार मोठी यादी आ्.े णि. का. राजिाडे 
यांिी तयासंदभावात णलण्ले आ्.े या अशा अिेक संसकृतीचया समचुचयातूि 
ण्दं/ूण्दंसुतािी civilization णिमावाण ् ोते. याला पाश्चात्य आणण इसलाणमक 
अभयासकांिी ‘सोिेरी युग’ (Golden Age) असे संबोधले आ्.े बिवाड 
लेणिस (१९९४) यांिी माििी संसकृती, ज्ािप्ाप्ती आणण ज्ािसंपदा या क्षेत्ांत 
का्ी शतके इसलाम णसणव्लायझेशि आघाडीिर राण्ली असे म्िले 
आ्.े णिज्ाि, गणणत, संखयाशास्त्र, भणूमती, खगोलशास्त्र, ्िामािशास्त्र 
(मानसूि या िैसणगवाक घणितांचा अभयास सिवाप्रम इसलाणमक अभयासकांिी 
केला ्ोता.), िैद्कशास्त्र, रसायिशास्त्र, पदारवाणिज्ािशास्त्र, दारूगोळा 
आणण युद्धशस्त्रे, दगड, पाषाण जणमिीत कसे तयार ्ोतात  (भगूभवाशास्त्र), 
पिवातणशखरांचया णिणमवातीचा अभयास, पाणी णितरणाचे शास्त्र (जणमिीखालूि 
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पाणयाचे पाि तयार करूि पाणयाचे णितरण करणे) या पद्धतीचा पररचय 
सिवाप्रम अरेणबक संसकृतीिे करूि णदला. औरंगाबादमधये आज्ी याच े
अिशेष णशललक आ्ते. शा्ू म्ाराजांिी ्ीच पद्धती कोल्ापूरमधये 
अिलंबली ्ोती (आज याला कोल्ापूरमधये ‘पाणयाचा खणजिा’ या 
िािािे ओळखले जाते), प्तयेक णसणव्लायझेशििे इणत्ासिाचि आणण 
लेखिशास्त्र, िासतुकला, ्सतकला, संगीत... इतयादीसंबंधी माििी ज्ािात 
भर िाकली आ्.े मग ती लॅणिि अमेररकि संसकृती असो, िा आणरिकि 
णकंिा जापिीज. युद्धशास्त्र आणण प्िास यामधये इसलामी लोकांचे योगदाि 
फार मोठे आ्.े इसलामी लोकांिी जगभर प्िास करूि मसालयाचे पदारवा, 
कापूस, यंत्तंत्ांचा प्सार केला. भारतातील गणणतक्षेत्ातील शनूयाचा शोध  
्ा इसलामी प्िाशांिीच युरोपमधये िेला आणण तयामळेु गणणती अभयासक्षेत्ात 
क्रांणतकारक पररितवािे झाली.

युरोपिे ग्रीकांचया अणभजात साण्तयातूि बरेच ज्ाि प्ाप्त केले ्ोते, 
पण तया्ीपेक्षा अणधक ज्ाि पाश्चात्यांिी इसलाणमक णसणव्लायझेशिकडूि 
णमळिले. अरब-ॲणडॅलुणशयनस (Arab-Andalusians) या अरेणबक 
संसकृतीिे णिमावाण झालेलया ज्ाििारशािे युरोपला अंधारयुगातूि (Dark 
Ages) बा्रे काढले. यादरमयाि बऱयाच अरेणबक संण्ता इगं्रजीत भाषांतररत 
झालया ्ोतया. तत्िज्ािाचा णिकास आणण आधणुिक णिज्ािाला धमवासंसरा, 
जादिूोणा, अणिष् प्रापरंपरांचया णिळखयातूि मकु् करणयाचे धाडस 
युरोपला या अरेणबक संण्तांचया भाषांतरांतूि लाभले, असे अभयासकांिी 
म्िले आ् े (पण ददुदैिािे असे म्णािेसे िािते की, या णिळखयात आज 
इसलाम परत अडकला आ्,े असे िािािे इतकी अशांतीची णचन् ेतयाला 
णचकिलेली आ्ते). रेिेसां (सोळािे शतक) जयाला युरोपमधये प्बोधियुग, 
ज्ािणिज्ाि-माण्ती, मािवयज्ािक्षेत्ातील क्रांती असे म्िले जाते, या 
पाठीमागे युरोणपयि अभयासक, तत्ििेत्ते आणण णिचारिंत यांचा इसलामी 
संण्तांचा अभयास ्ोता, असे डेणव्ड णलंडबागवा (२००७ युिुस मो्ममद 
यांिी उद्धतृ केलयाप्माणे) यांिी म्िले आ्.े*

 पाश्चात्यांिी अिेक गोष्ी इसलामी लोकांकडूि भाषांतराचया माधयमातूि 
उचललया आणण तयाचा प्योग करूि आपलया णसणव्लायझेशिचा णिकास 
केला, अशी णिरीक्षणे अिेक इणत्ास अभयासकांिी सप्माण णसद्ध केली 
आ्ते.
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आधणुिक णिज्ािामधये अरेणबक शबद मोठ्या प्माणात इगं्रजीत आले 
आ्ते, ्ा एक तयाचा पुरािा आ्.े उदा्रणारवा, Algebra, Alchemy, 
Alkali. Nadir, Zenith, Hemistry, Alcohol, Admiral, Lute, 
Amber, Garble, Lemon, Orange, Coffee, Cafe, Guitar, 
Traffic, Sugar, Tambourine, Giraffe आणण अजूि बरेच... ् े
सारे शबद मळू अरेणबक आ्ते, असे इणत्ासाचे गाढे अभयासक (Jim, 
A.K. (2010)) यांिी म्िले आ्.े यु. म. पठाण यांिी तर फयारसी-मरयाठी 
व्युत्पत्ति्ोश (२००८) तयार केला आ्.े यामधये तर अरबी/फारसी भाषेतूि 
मराठीत आलेलया ्जारो शबदांची िोंद आ्.े आपलयाला णिश्ास िािणार 
िा्ी, असे ् ेअिेक शबद मराठीत इतके रूढ झाले आ्ते की, ते आपणांस 
अससल मराठीच िाितात. उदा्रणारवा रजा, णकरकोळ, बफवा , लंगडा, 
लाचार, श्र, खाजगी, णजनिस, भरिसा, ऐिजी, अखेर, मलुुख, आिारा, 
णकिारा, तोफ, दप्तर, बुदु्क (जुिे गाि, फारसीमधये बुजुगवा), ् लकि, ् रामखोर 
यासारखया णशवया्ी अरबी आणण फारसी भाषेतूि आलेलया आ्ते.

या गोष्ी प्तयेक णसणव्लायझेशिमधये घडलया आ्ते, मग ती चायिीज 
णसणव्लायझेशि असो णकंिा जापिीज. बुद्धाचे तत्िज्ाि ् े मळू भारतीय 
आ्,े पण तयाचा प्सार आणण णिसतार चीि आणण जपाि या संसकृततींमधये 
झाला. ् े सारे अरावातच भाषांतराचया माधयमातूि झाले. अलौणककिादी 
उपणिषदांिा प्णतणक्रया म्णिू बुद्ध उदयास आला. अलौणककिादातूि 
लौणककिाद, माणसाचया जनम आणण मतृयू यामधलया अिकाशातच 
माििी अणसतति असते, माििी जीििातला अणितयिाद या का्ी गोष्तींचा 
णिकास बुद्धांिी मांडलेलया तत्िज्ािात णदसूि येतो. एकेश्रिाद ्ी संकलपिा 
अरेणबक, पणशवायि आणण णरिश्चि या धमावातसुद्धा उपणिषदांकडूि संक्रणमत 
झालेली आ्,े असे का्ी इणत्ासकारांचे म्णणे आ्.े साडेचार ्जार 
िषायंपूिती णसंध ूसंसकृतीतील णलपी/ठसे/णचते् आणण का्ी िसतूंचा जो वयापार 
्ोत असे तयातूि ्ी णचन् ेआजचया इराण या प्देशात जात असत. अरेणबक 
ि पणशवायि या ततकालीि भाषेत जी णचन् ेिापरली जात तयाचा याचयाशी 
णिणश्चतच संबंध लािता येतो. येरील उमििलेले ठसे णतकडे उलि्या रूपात 
जात असत, तयामळेु अशा प्कारचया णचन्ांचा िापर तयांिी तयांचया णलपीतूि 
केला असािा अशी णिरीक्षणे का्ी अभयासकांची आ्ते. प्ाचीि भारतीय 
संसकृतीचा या अंगािे अिेक इणत्ासतजज्ांिी अभयास केला आ्.े प्ाचीि 
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भारतीय संसकृतीचा अशा णचन्ांतराचया (भाषांतर/अिुिाद) माधयमातूि 
प्ाचीि काळात असा प्िास झाला असािा.१

ज्ािाचया कक्षा रंुदािणयाचे म्त्िाचे कायवा भाषांतरांतूि ्ोत असते. 
संसकृतीचया आदाि-प्दािाला भाषांतरािे िे्मी सार णदली आ्.े या अशा 
अिेकणिध दृणष्कोिांतूि भाषांतराकडे पा्ािे लागेल. म्णजे भाषांतरे का 
्ोतात? तयांचे उद्देश काय असतात? ् ेकळू शकते. रोडकयात, भाषांतराची 
वयाप्ती ्ी ब्ुणिध सिरूपाची असते, तयामधये दोि संसकृतीचे (णकंिा 
दोिपेक्षा अणधक) ण्तसंबंध (आणरवाक आणण राजकीय) गुंतलेले असतात, 
सत्तासंघषावाची बीजे तयात रुतलेली असतात, ् ेलक्षात येत जाते.

झाक देररदा (१९३०-२००४) यांचा प्भाि ्ा गेलया का्ी दशकांत 
मोठ्या प्माणािर सिवा ज्ािक्षेत्ांिर पडलेला आ्.े अगदी माकसवासारखाच 
अिेक प्कारचया लेखिात तयांचा्ी उललेख ्ोतो. मराठी अभयासकांमधये 
देररदा यांचयाबद्दल फारशी कलपिा िा्ी, पण तयांचा साण्तय, कला, समीक्षा 
आणण तत्िज्ाि या ज्ािक्षेत्ांमधये िेमका कुठलया कारणांमळेु उललेख 
्ोत असतो, याचे आकलि ्ोत िा्ी. अशी संभ्रमािसरा अिेक िवया 
अभयासकांमधये आणण संशोधकांमधये असू शकते, असे माझे आकलि 
आ्.े

देररदा यांचया साण्तयािर गंगाधर पािील, णमणलंद मालशे, ्ररशं्चद् 
रोरात यांिी अकादमीय पद्धतीिे लेखि केले आ्.े णिलास सारंग आणण 
भालचंद् िेमाडे यांचया लेखिातूि देररदाबद्दलचे संदभवा आलेले आ्ते, 
मराठीमधये अिेक संशोधिातमक आणण इतर्ी लेखिातूि देररदा यांचा 
उललेख ्ोत असतो.

जनॉिस् ्नॉपणकनस (Johns Hopkins University, Baltimore, 
Maryland, US) या युणिव्णसवािीमधये १९६६ साली देररदा यांचे एक 
सादरीकरण झाले; तयाचा णिषय ्ोता, ‘Structure, Sign and Play 
in the Discourse of the Human Sciences’. देररदांचया या 
सादरीकरणामळेु साऱया अमेररकि अकादमीय णिश्ात खळबळ उडाली. 
तयांचया या वयाखयािामळेु अिेक शंकाकुशंका णिमावाण झालया. आपले 
(पाश्चात्य) तत्िज्ाि, आपले सारे जुिे तत्ििेत्ते परत एकदा तपासूि पाण्ले 
पाण्जेत, ्ी जाणीि प्तयेकांत णिमावाण झाली. 

्ी एक िाचिाची ििीि पद्धत ्ोती ; प्सराणपत संण्तांच े
(authoritarian texts) णकंिा कोणतया्ी संण्तांचे पुन्ा पुन्ा अगदी 
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उलिदेखील अरवाणिणवायि (interpretation) करता येऊ शकते, अशा 
प्कारची ् ी एक ििीि िाचिपद्धती देररदा यांिी मांडली. याच िाचिपद्धतीला 
‘णिरचिािाद’ (deconstructionism) अशी संज्ा िंतर रूढ झाली. या 
सिायंमळेु पाश्चात्य तत्िज्ािाचा पुिणिवाचार केला गेला. ् े सारे का्ी ्िके 
आणण िेगळे असे ्ोते; अगदी अपारंपररक आणण िादग्रसत, पारंपररक 
दृणष्कोिाचा पाठपुरािा करणाऱया ि तयाला अिुसरूि ितवाि करणाऱया 
लोकांिा ् े धकका देणारे ्ोते. पाश्चात्य तत्िज्ाि, धमवासंसरा, साण्तय, 
कला, भाषा आणण इतर अिेक माधयमातूि म्णजे एकूणच माििी णिचार 
करणयाचया पद्धतीला प्श्नांणकत करणयाचे काम देररदा यांिी केले. ् ेअसे 
यापूिती कधी्ी झाले िव्ते. ्ी एक अभतूपूिवा अशी िाचिपद्धती आणण 
संण्तेला अरवा/अिरावाचया भोिऱयात अडकिणारी आणण तयातूि णतला 
बा्रे काढणारी आणण परत तयात अडकिणारी अशी ्ोती. याचमळेु रिें च 
बुणद्धिादाचा एक ििा आणण णिलक्षण असा अितार म्णिू देररदा यांचा 
णिचार ्ोऊ लागला. ्नॉपणकनस णिद्ापीठातील सादरीकरणािे अमेररकेतील 
णिचारणिश्ामधये िादळ णिमावाण झाले. साऱया पाश्चात्य ताणत्िक दृणष्कोिाला, 
णिचारणिश्ाला देररदा यांिी उलिेपालिे करूि िाकले. या घििेिंतर १९६७ 
मधये तयांिी एकापाठोपाठ एक अशी तीि पुसतके णलण्ली; पण ती िंतर 
िेगिेगळया साली प्णसद्ध झाली- Speech and Phenomenon (1973), 
Of Grammatology (1976) आणण Writing and Difference 
(1978).

आज ‘णिरचिािाद’ (deconstructionism) ्ी एक म्त्िाची 
चळिळ बिली आ् े णकंिा िा्ी, यापेक्षा या तत्िज्ािािे एक ििीि 
िाचिपद्धती रूढ केलयामळेु सिवाच संण्ता संशयािे पा्णयाचे एक ििे तंत् 
तयांिी आज उपलबध करूि णदले आ्.े णिचारिंत कसे णिचार करतात, 
याबद्दलचे मोठे पररितवाि देररदा यांचया णिरचिािाद या ताणत्िक णिचारामळेु 
झाले.

देररदा यांचया णिरचिािादी िाचिपद्धतीचा (mode of 
deconstructive reading, जो तयांचया प्मखु णसद्धांताचा भाग आ्)े 
णिचार आपलयाला येरे कराियाचा िा्ी. भाषांतर या णिषयािर देररदा यांच े
फारसे साण्तय उपलबध िा्ी. देररदा यांचे तीि ते चार स्त्रोत मला उपलबध 
झाले, पण या प्तयेक स्त्रोतािर णिचार करायचा झालयास, तयािर सितंत्पण े
णल्ािे लागेल इतका दीघवा आणण वयापक असा तयाचा गुंता आ्.े या णिबंधात 
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भाषांतरासंदभावात देररदा यांचया What Is a ‘Relevant’ Translation? 
(2001) या लेखाचा प्ामखुयािे णिचार केला आ्.े तया अिुषंगािे इरे 
का्ी णििेचि करणयाचा प्यति करणार आ्.े भाषेचया अिुषंगािे तयांिी 
केलेले णसद्धांति आणण तयाचे भाषांतर आणण भाषांतरणीयता यासंदभावात 
िोंदणिलेली णिरीक्षणे, याची चचावा प्ामखुयािे येरे कराियाची आ्.े

सिवा ज्ाि म्णजे उदा्रणारवा, इणत्ास, मािििंशशास्त्र, िाङ्मय, 
मािसशास्त्र, तत्िज्ाि, णिज्ाि याकडे उत्तरसंरचिािादी ‘संण्ता’ (text/
textual) म्णिू पा्तात. सिवा ज्ाि ् े संकलपिांिी बित िसते, तर ते 
संण्तांतूि, णचन्ांतूि णकंिा शबदांतूि बिते. म्णजे ज्ािात संकलपिा 
िसतात, तर शबद असतात, असे यांचे म्णणे आ्.े संण्तेतूि णिमावाण 
्ोणाऱया या ज्ािाचे आकलि, अरवाणिणवायि आणण अरायंतरण सतत बदलत 
असते. ते कधी्ी बंणदसत (fixed) िसते. फणिद॔ां द ्सॅसयूर (१८५७-१९१३) 
यांिी मांडलेलया संरचिातमक भाषाणिज्ािात (Structural Linguistics) 
्सतक्षेप करत देररदा यांिी अिेक आक्षेप घेतले. ्ाच उत्तरसंरचिािादाचा 
आरंभ ्ोय. पुढे संरचिातमक भाषाणिज्ाि या ज्ािशाखेचा उपयोग ्ा 
साण्तय, िाङ्मय, णचन्शास्त्र (Semiotics), लोकसाण्तय (Folklore), 
मािििंशशास्त्र (Anthropology) अशा अिेक ज्ािशाखांत ्ोऊ लागला. 
जगातलया सिवा भाषांमधये एक अमतूवा संरचिा (abstract structure) असते 
आणण भाषेचे यादृणचछक (arbitrariness) िैणशष््य सॅसयूर यांिी आपलया 
णििेचिात अधोरेणखत केले आ्,े ्ीच गोष् देररदा यांिी भाषेचया या 
िैणशष््याला धरूि आपले का्ी णसद्धांति केले आ् े(अरावात, यात बराच 
तपशील आणण गुंता आ् ेतो आपला णिषय िसलयामळेु तयाची चचावा येरे 
अणभपे्त िा्ी). णकंब्ुिा, का्ी म्त्िाची णिरीक्षणे िोंदणिणे आिशयक 
आ्ते. ‘यादृणचछक’ म्णजे भाषेतील अिेक प्श्नांची उत्तरे आपणाला देता 
ि येणे. णचन् े(उदा. /क/ /ळ/, signifiers) आणण णचणन्त (/काळ/ ्ा शबद 
याला का्ी मराठी भाषेमधये अरवा आ्,े signifieds) यांचयामधये ताणकवा क 
संबंध आणण तयातूि तयाचे आकलि करता येत िा्ी. मराठी भाषेत /क/ 
णकंिा /ळ/ ्ी णचन् ेएका णिणशष् पद्धतीिेच का णलण्ली जातात? याला 
का्ी उत्तर िा्ी. जर असलेच, तर ्ा एक सामाणजक संकेत म्णािा लागेल 
णकंिा मराठी भाषा बोलणाऱया/िापरणाऱया सिवा समू् ािे ्ा ठरिलेला एक 
संकेत णकंिा सामणू्क करार आ्,े असे म्णािे लागेल. म्णिू भाषेतूि 
वयक् ्ोणाऱया अरायंतरणाचया/ अरवाणििरणाचया समसया जणिल ्ोतात. 
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म्णजे एकाच भाषेतील अरायंतरणाचे प्श्न जर इतके जणिल असतील, तर 
ते दसुऱया भाषेत अणभसररत/सरािांतररत करतािा (भाषांतररत करतािा) 
कोणती पररणसरती णिमावाण ्ोऊ शकेल/शकते? याबद्दल केिळ कलपिाच 
केलेली बरी. देररदा यांचे याबद्दलचे काय णििेचि आ्,े ते सारांशरूपािे येरे 
पा्ू या.

अरायंतरण णकंिा अरवाबोधि (Interpretation) ् ी मलूतः एक भाषांतर 
कृती (an act of translation) आ्/ेअसते, कारण भाषांतर करतािा आपण 
दसुऱया संण्तेत णकंिा तया भाषेतील इतर कुठलया माधयमात (संसकृती) णकंिा 
ज्ािातमक संज्ांचया (cognitive terms) आधारे ती घेऊि जात असतो. 
् े ्ोत असतािा का्ी िैणशष््यपूणवा अडरळे, प्णतरोध ् े भाषांतरणीयतेत 
(translatability) ्ोत रा्तात. भाषांतरणीयतेचया प्श्नांबद्दल िर जी 
का्ी चचावा आली आ्,े यातूि एक गोष् सपष् ्ोते की, भाषांतर ् ेकेिळ 
शबदांचयाच माधयमातूि ्ोणारी कृती िसते. अशा पररणसरतीमधये भाषांतर 
्ी एक अरवाबोधि कृती म्णिू णकतपत सा्ाययकारी ठरू शकते? णिशेषतः 
non-textual म्णजे जे शबदातूि वयक् झाले िा्ी/्ोत िा्ी, णकंिा जे 
संण्तातमक िा्ी, अशा घिकांिा भाषांतराचया माधयमातूि आपण घेऊि 
जाऊ शकतो का? भाषांतराचया आणण भाषांतरणीयतेचया प्श्नाबद्दल इरे 
आपण काय करू शकतो? ्ा एक णतढा आ्.े इतर का्ी मागावािे ्ा प्श्न 
सोडिता येतो का? १९९६ मधये िलशगि (Wolfgang) येरे Symposia 
“On Translatability” या णिषयािर एक गोलमेज पररषद आयोणजत 
करणयात आली ्ोती. या पररषदेत देररदा धरूि बारा तजज्ांिी२ या णिषयािर 
चचावा केली. तयाचा अ्िाल सरफेत्सज (Surfaces, Wolfgang,1996) 
या णियतकाणलकात प्णसद्ध झाला आ्.े देररदा यांिी आपलया का्ी 
स्काऱयांबरोबर केलेली चचावा आणण तयाचे संणक्षप्त णििेचि या णठकाणी 
केलयास, देररदा यांची भाषांतर आणण भाषांतरणीयता याबद्दलची मतमतांतरे 
समजू शकतील.

संण्तेचे अरवाबोधि ्ोत असतािा का्ी पूिवागणृ्तके णकंिा संण्तेची 
णसरणतगती कायवारत असते. भाषांतर ्ी मलूतः अरायंतरण/अरवाणिणवायि 
णकंिा अरवाबोधिाची (interpretation) कृती असते. ् े्ोत असतािा ्ी 
कृती जया भाषेत सरािांतररत ्ोत असते णतरे अरवाणिणवायिाची चचावा ्ोण े
अणधक म्त्िाचे असते. मग ् े ्ोत असतािा अरवाणिणवायिाची अिसरा 
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(conditions) काय आ्/ेअसते? ्ा प्श्न देररदा यांिा कळीचा (central 
question) िाितो.

अरवाणिणवायिाचीदेखील एक मयावादा असू शकते. ् े णिशेषतः 
उदा्रणारवा, एखादी भारतीय संण्ता परकीय भाषेत घेऊि जात असतािा 
् ेघडू शकते. राजि गिस यांची ब, बळीचया (२०१३) ्ी कादंबरी इगं्रजीत 
अिुिाणदत करत असतािा असे णिदशवािास आले की यात ‘चयायला’ ्ी 
णशिी जिळपास पनिास ते साठ िेळा आली आ्.े प्तयेकिेळा ‘चयायला’च े
संदभवा (contexts) बदलतात. या संण्तेचा अरवा अिेकदा संण्तेचया बा्रे 
जातो. म्णजे, ‘चयायला’ = एक खणखणीत णशिी, संताप, क्रोध वयक् 
करणारी भाििा, तगमग, असिसरता वयक् करणारी तळमळ, आिंद आणण 
्षवाभाि वयक् करणारी अणभवयक्ी, णकंिा कुठलाच अरवा णकंिा भाि वयक् 
ि करणारी (empty meaning)... अशी अिेक अरवाणिणवायिाची माणलका 
या णिणशष् शबदामधये (‘चयायला’ abuse, swear word) मला जाणिली. 
कुठले एकच एक णिणश्चत (fixed) असे अरवाणिणवायि यामधये करता येत 
िा्ी. याच कादंबरीतील णकंिा गिस यांचयाच तण्ट (१९९९) या्ी 
कादंबरीतील अशी अिेक उदा्रणे देता येतील. मग अशा िैणशष््यपूणवा 
पररणसरतीत काय करािे, असा एक पेच णिमावाण ्ोतो. यासाठी िलशगि 
ईझर (णरिणिश उचचार, Wolfgang Iser) या जमवाि भाषांतर समीक्षकािे 
‘recursive looping’ ्ी एक उपाययोजिा सांणगतली आ्;े ‘recursive 
looping’ (Wolfgang Iser 1996 : 5-6) याचा अरवा म्णजे परत परत 
्ोय. (recursive पुिराितृ्त) परत परत एकात एक फास अडकित एखादी 
साखळी आपण तयार करत जातो, तशा प्कारचे ् ेजोडकाम आ्,े असे 
म्णता येईल. णशंपयािे अिेक कपड्यांचया तुकड्यांिा एक-एक असे तुकडे 
जोडत णिणमवाती करत जाणयासारखे ् ेआ्.े

देररदा यांिा भाषांतर आणण अरवाणिणवायि यामधये एक तणाि णदसतो. 
णिज्ािक्षेत्ातील संण्ता उदा्रणारवा, भौणतकशास्त्र भाषांतररत करत असतािा 
असे घडते का? ्ा ताण णतरे जाणितो का? असा एक प्श्न तयांिी उपणसरत 
केला आ्.े माििी संसकृतीमधये असणाऱया अिेक श्रेणी (hierarchies 
in culture; इरे कुठलयातरी संसकृतीचे दसुऱया संसकृतीिर असणारे 
िचवासिदेखील आपण गृ् ीत धरू शकतो), उघडपणे वयक् ि ्ोणारे, पण 
संबंणधत लोकांिा मा्ीत असलेले, सूणचत आणण गणभवात असे संघषवा असतात, 
युद्धजनय पररणसरती असते, तयांची दा्कता ्ी भाषांतरामळेु मयावाणदत करता 
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येते. म्णजे भाषांतर आणण भाषांतरणीयता या दोन्ी्ी गोष्ी ्ा संसकृती 
दा् आणण संघषवा कमी करणयाचे कायवा (a pacifying function) करत 
असतात, असे देररदा यांिी या गोलमेज पररषदेत म्िले आ् े(Derrida, 
Jacques 1996 : 5-6). यामळेु संसकृती-संसकृततींमधये असलेला ्ा भेद 
कमी ्ोणयास सा्ायय ्ोते. एका अरावािे भाषांतराचे ् ेम्तकायवाच देररदा 
यांिी येरे अधोरेणखत केले आ्.े

परकया णकंिा अपररणचत संसकृतीमधील इतरति/ परतिाचे (otherness) 
अरवाणिणवायि करत असतािा ते संपूणवातः करता येत िा्ी, तयाची का्ी सदृशय 
णकंिा बाह्य लक्षणे, णचन्,े णकंिा खणुा यांचा णिचार करूि अरवाणिणवायि 
करािे लागते. संसकृतीतील इतरति णकंिा ‘पर’ची आपणास जी सदृशय 
आणण बाह्य रूपे णदसतात, ती खरे तर प्तयक्षात अरवाणिणवायि करत असतािाच 
लपली जातात, लपलेली असतात णकंिा लपिली जातात. अशा िेळी मग 
आपण काय करतो णकंिा करायला ्िे? ्ा प्श्न खपू म्त्िाचा ठरतो. 
अरवाणिणवायिातूि ्ाती लागलेली सदृशय णकंिा बाह्य लक्षणे, णचन्,े णकंिा 
खणुा यांचया सा्ाययािे अजूि एक णतसरे अंग आपलया ्ाती लागू शकते. 
रोडकयात, भाषांतराचे भाषांतर (translation of translation) णकंिा 
अरवाणिणवायिाचे अरवाणिणवायि (interpretation of interpretation) असे 
्ोणे शकय असते. भाषांतराला एक संण्तांचा ढीग म्णिू्ी ओळखता येते. 
पण ती केिळ संण्ता (text) िसते. म्णिूच सिवा िाङ्मयांचे स्ोत ्  ेभाषांतरण 
कृतीमधये दडलेले असतात आणण ते परत परत भाषांतराचया कृतीमधिू वयक् 
्ोत रा्तात. भाषांतरांतूि अिेक अरवा साततयािे णिमावाण केले जातात/्ोत 
रा्तात. तया अरायंचे णितरण सामाणजक आणण सांसकृणतक पयावािरणातूि 
सतत ्ोत असते. ते िेगिेगळया रूपांतूि आपलयापययंत पोचतात. म्णिूच, 
भाषांतर ्ी केिळ एक संण्तातमक सरािांतरणाची गोष् रा्त िा्ी. तयाचया 
मयावादा ओलांडूि ती अिेकणिध अशा प्कारचया रूपातूि वयक् ्ोत रा्ते 
आणण तयाचे पडसाद ् ेकायम उमित रा्तात.

जे. णमलर ण्ल यांिी भाषांतर ् ेएक शाश्त ्द्दपारीमधील संण्तेच े
भिके अणसतति असते. (Translation is ‘the wandering existence 
of text in a perpetual exile’, as quoted by Ganesh Devy, 1999, 
pp. 182-88). या णठकाणी पाश्चात्य मॅिाणफणजकसचया दृणष्कोिातूि पाप-
पुणयाचया संकलपिा आणण ‘मळू’ (Original) ती ‘खरी संण्ता’ आणण 
भाषांतर ्ी तयाची िककल (म्णजे Fall) अशा का्ी गोष्ी यात अिुसयूत 
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आ्ते असे णदसते. ् ा प्श्न आपण रोडासा बाजूला ठेि ूया. पण भाषांतराचया 
माधयमातूि माििी संसकृतीमधील भेद, श्रेणी, संघषवा, युद्धजनय पररणसरती 
कमी कशी करता येईल, ्ा मखुय प्श्न आ्/ेअसला पाण्जे, असे देररदा 
यांचे म्णणे आ्.े यासंदभावात देररदा यांिी ‘युद्ध’ आणण ‘शांती’ (war and 
peace) ह्या प्णतमा िापरलया आ्ते. युद्धजनय पररणसरती ्ी भाषांतराचया 
माधयमातूि शांतीकडे घेऊि जाता येते. सामाणजक, सांसकृणतक, राजकीय 
आशयाचया माधयमातूि माििी जीििाचा एक सामंजसयाचा मेळ णिमावाण 
करता येतो णकंिा णिकिता्ी येतो.

२००१ साली प्काणशत झालेलया त्श्यागो जर्नलमधये “What is 
a Relevant Translation?” या िािाचा देररदा यांचा एक लेख आ्.े 
खरे तर, ् ेतयांचे उतसफूतवा असे भाषण आ् ेआणण ते लेखाचया रूपात िंतर 
णलपयंतर करणयात आले आ्.े अिुिादशास्त्रातील आपण तजज् िा्ी ्  ेकबूल 
करूि, देररदा भाषेत असलेलया अिेकणिध गुंतयांबद्दल (multiplicity 
of complexes) बोलत रा्तात. ‘Relevant’ या एकाच शबदाचया 
अिुषंगािे तयांिी िोंदणिलेली णिरीक्षणे पा्णयासारखी आ्ते. What is 
most often called “relevant”? Well, whatever feels right, 
whatever seems pertinent, apropos, welcome, appropriate, 
opportune, justified, well-suited or adjusted, coming right 
at the moment when you expect it-or corresponding as is 
necessary to the object to which the socalled relevant action 
relates: the relevant discourse, the relevant proposition, 
the relevant decision, the relevant translation. A relevant 
translation would therefore be, quite simply, a “good” 
translation, a translation that does what one expects of it, 
in short, a version that performs its mission, honors its debt 
and does its job or its duty while inscribing in the receiving 
language the most relevant equivalent for an original, the 
language that is the most right, appropriate, pertinent, 
adequate, opportune, pointed, univocal, idiomatic, and so on 
(Derrida 2001 : 177).

‘Relevant’ या एका णिशेषणासाठी right, pertinent, apropos, 
welcome, appropriate, opportune, justified, well-suited 
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or adjusted ्ी अिेकणिध समािारती णिशेषणे तयांिी णदली आ्ते. 
रोडकयात, तयांचया दृणष्कोिातूि ‘Relevant translation’ ्ा चांगलया 
प्कारचा अिुिाद म्णायला ्िा, जया भाषेत तो जात आ्,े णतरे तयािे 
तयाचे काम वयिणसरत बजािले आ् े का आणण तो ‘मळू’ संण्तेचया 
जिळ जाणारा आ् े णकंिा समािता (equivalence) प्ाप्त करणारा 
आ् ेका? ् ेपा्ायला ्िे. पुढे ते म्णतात, ‘As a matter of fact, I 
don’t believe that anything can ever be untranslatable-or, 
moreover, translatable’ (Derrida 2001 : 178). अभाषांतरणीयता 
(untranslatability) ्ी गोष् अशकयप्ाय िसते; प्तयेकाचे भाषांतर ् े
्ोऊ शकते. दोि भाषा, दोि संसकृती, दोि सामाणजक आणण ऐणत्ाणसक 
सांसकृणतक समरणांचे (cultural memories) ज्ाि आणण या ज्ािाचा 
आधार भाषांतरकाराकडे असेल तर तो या दोि संसकृतीतील ज्ािाचे ि्ि 
आणण आदािप्दाि स्जरीतया अिुिादाचया माधयमातूि करू शकतो. 
शबदारायंचया अिुषंगािे वयक् ्ोणारा आशय (semantic content) 
अशा अिुिादकाला स्जरीतया जया भाषेत अिुिाद पो्ोचिायचा आ् े
(लक्यभाषा संसकृती) तया िाचकांपययंत तो पो्ोचि ूशकतो.

प्रमतः भाषांतर ्ा शबद आ्;े पण शबदशः भाषांतराला भाषांतर 
म्णता येणार िा्ी. देररदा ्ी गोष् अमानय करतात. भाषांतरात शबदासाठी-
शबद (word-for-word) यापेक्षा दसुऱया पद्धती (converting, turning) 
िापरणे अणधक पररणामकारक ठरू शकते. शबदशः भाषांतर पद्धतीचा 
(literal translation) प्ारंभ ्ाच अंत असू शकतो. याचबरोबर एखाद्ा 
शबदाचे, संकलपिेचे णकंिा भाषांतररत ि ्ोणाऱया घिकाचे glossing 
करणे म्णजे तयाचा अरवा तळिीप िाकूि सपष् करणे, तयाबद्दलचे णििरण 
करणे, ्ादेखील भाषांतराचा अंतच आ्.े भाषांतरामधये तळिीपा देणयापेक्षा 
स्त्रोत संण्तेचा अरवा, तयामधये असलेलया अिेक घािांचे आणण रूपांच े
पररणामकारक अणभसरण िाचकांपययंत पो्ोचिणे, ् ेrelevant भाषांतराच े
लक्षण आ्.े While indicating that the meaning and formal 
effects of the text haven’t escaped the translator and can 
therefore be brought to the reader’s attention, the translator’s 
note breaks with what I call the economic law of the word, 
which defines the essence of translation in the strict sense, 
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the normal, normalized, pertinent, or relevant translation 
(Derrida 2001 : 181).

भाषांतरातील पारंपररक संकलपिा आणण णिचार लक्षात घेत 
असतािाच, या सादरीकरणामधये खास देररदीयि म्णता येईल, अशा प्कारच े
णििेचि या णिबंधात प्णतणबंणबत झाले आ्.े ् े लक्षात घेता, भाषांतरात 
्ी प्णक्रया णकती वयापक आणण पुिराितृ्तीची असते, ती िंश, िंशजाणीि, 
धमवा, तत्िज्ाि, िगवा, राजकारण, आणरवाक प्श्न, संसकृती, समाजकारण...असे 
अिेकणिध माििी पेच यामधये कशी गुंतलेली असते, याबद्दलची फारशी 
कलपिा पारंपररक मीमांसेत (discourse) येत िा्ी याबद्दलची धककादायक, 
आगळी आणण अगदी िवया प्कारची णिरीक्षणे आपलया समोर येत जातात 
आणण relevant भाषांतर म्णजे काय, याणिषयी अतयंत अपारंपररक मते 
देररदा मांडतात.

To know what a relevant translation can mean and be, 
it is necessary to know what the essence of translation, its 
mission, its ultimate goal, its vocation is (Derrida 2001 : 
182).

यासाठी देररदा यांिी णिलयम शेकसणपअर यांचया The Merchant of 
Venice (1951) या िािकातील का्ी अितरणे घेऊि भाषांतराचे मलूतत्ि 
काय आ् े (the essence of translation), तयाचे मलूभतू सिरूपाच े
असे कोणते कायवा आ् े (its mission), आणण तयाचे अंणतम लक्य (its 
ultimate goal) काय आ्/ेअसते, याचे सणिसतर असे णििेचि केले आ्.े 
तयाबद्दलची चचावा रोडकयात करू या. या िािकातील एका प्संगािर देररदा 
यांिी आपले लक्ष कें णद्त केले आ्.े शनॉयलनॉक ्ा ‘जयूईश’३ वयापारी आ्.े 
तयािे अँिोणिओबरोबर एक कायदेशीर करार केला आ्.े जर अँिोणिओिे 
तयाला णदलेले पैसे िेळेत परत केले िा्ीत तर तयाचया हृदयाजिळचे एक 
पाउंड मांस (अरावातच, तयाला जखमी करूि) शनॉयलनॉक कापूि घेईल. 
्ा जिळपास एक प्कारचा अँिोणिओचा खिू आ्/ेमतृयूच आ्.े या 
नयायालयात पुरुषाचया रूपात िेषांतर केलेली प्तयक्षातील पोणशवाया४ ्ी स्त्री, 
अँिोणिओची िकील म्णिू ् जर ् ोते. िेषांतर ् देेखील एक भाषांतरच आ् े
का? मखुय अरावाखेरीज इतर शबदांचा आधार घेऊि दसुरा णकंिा सूणचत िा 
स्चारी शबद िापरूि भाषांतर करता येते का? कायद्ाची भाषा ्ी अिेक 
अंतणिवारोधामळेु कायद्ाचया पलीकडे जाते (मराठीत ‘कायदा गाढि आ्’े 
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असे का्ीतरी म्िले जाते, ते याच संदभावात असािे का?), अशकयप्ाय अशा 
प्कारचे कायद्ाचे एक समरवाि पुरुषाचया रूपात िेषांतररत स्त्रीिे केलेले, 
्देेखील भाषांतरच? का अभाषांतरणीय (untranslatability) म्णता 
येईल? का ्  ेभाषांतराचे भाषांतर आ्?े म्णजे अजूि एक प्कारचे भाषांतर? 
भाषांतर ् ेजेिढे आिशयक असते, तेिढेच ते अशकय्ी ्ोऊि जाते. एक 
अशकयप्ाय गोष्, ि करता येणयासारखी, कजवा ि फेडता येणयासारखी, एक 
पाउंड मांस शरीरातूि तुम्ी कसे काय काढूि देणार? ्ा खिू/मतृयूच िा्ी 
का? मग भाषांतर ्ा मतृयू असतो का? असला तर कुणाचा मतृयू ्ोतो? 
आणण कुणाचा पुिजवानम? ि भाषांतररत ्ोणयासारखे ् ेअसे या िािकातील 
दृशय आ्.े

देररदा यांिी यासंदभावात चार णिरीक्षणे िोंदणिली आ्ते. 
१. इरे एक शपर आ्;े ि णिकणारी आणण पूणवा ्ोऊ ि शकणारी, एका 

खोि्या साक्षीचा धोका पतकरूि. ि णफिू शकणारे कजवा, म्णजे ् े
एक कारसराि णकंिा ्ी एक चाल आ्.े भाषांतराचा णिचार ्ा 
यासंदभावामधये (context) करता येतो का? भाषांतर ् ेएक ि फेडता 
येणारे कजवा असते? का मळू संण्तेशी प्ामाणणक रा्णयाची एक 
शपर (an oath of fidelity) असते का? ्ा एक कनॉनटॅ्कि, एक 
बंध, णदला गेलेला शबद (promise) असतो का? ् ेसारे अंतणिवारोध 
कायद्ात असतात तसेच आ्ते. शबद ि पाळता येणयासारखी ्ी 
सामयता (correspondence), ्ामवािी, समतुलयता (equivalence) 
[भाषांतराचया संदभावात दोि भाषा आणण दोि संसकृती] अणभसररत ि 
्ोऊ शकणारी आणण म्णिू ्ी शपर ि पाळता येणयासारखी असते. 
अशा प्कारची शपर घेणे णकंिा शबद पाळणयाचे िचि देणे, ् ेखरे 
तर, नयायालयात खोिी साक्ष देणयासारखे िा्ी का? 

२. भाषांतरामधये शबदांचया कािेकोरपणाला (economy as the law 
of translation) खपू म्त्िाचे सराि असते/आ्.े 

३. एक पाउंड िजिाचे मांस णकंिा कजवा म्णिू फेडायचे पैसे (आता 
शनॉयलनॉक पैसे्ी घयायला तयार िा्ी, तयाला अँिोणिओचया शरीराच े
एक पाउंड िजिाचे मांसच ्िे आ्)े ्ी आिशयक असणारी बाब 
जरी असली, तरी ती शबदशः पाळायची आणण ि णफिणाऱया पैशाचा 
अवयि्ारी अशा प्कारचा वयि्ार करायचा (भाषांतर ्ादेखील एक 
कजावाचा वयि्ार असतो का?) यादृष्ीिे भाषांतर ् ेएक वयि्ाराच े
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णचन् (sign) आ्.े रोडकयात, भाषांतर ् े एक कजवा असते णकंिा 
णदलेले िचि पूणवा करणयासाठीचे बंधि असते, णकंिा कतवावय ि दाणयति 
असते. 

४. या दृशयामधील संिाद (संिाद ्देेखील एक भाषांतराचे रूप आ्,े 
Cicero णससरो यांिी म्िलयाप्माणे, as quoted by Derrida) 
म्णजे ‘मळू’ (the source text or original) खरोखरीचे रक्मांस 
(literal flesh) आणण पैशाचा जो करार झाला तो (monetary 
sign), यामधील ् ेएक अशकयप्ाय असे भाषांतर आ्.े शनॉयलनॉक 
्ा ‘जयूईश’ (‘जयू’ ्ा शबद अप्णतणष्ठत णकंिा माि्ाणिकारक 
[derogatory] मािला जातो तयापेक्षा अणधक योगय शबद ‘जयूईश’ 
्ा आ्)े आ् े (देररदा ्देेखील ‘जयूईश’ आ्ते). शनॉयलनॉकच े
‘जयूईश’ असणे आणण इतर सिवाजण णरिश्चि असणे यात देररदा यांिा 
इरे एक धमवाविंवि णदसते आ्.े ्ा नयायालयातील िाद एक प्कारचा 
शनॉयलनॉकचे सक्ीिे णरिश्चि धमावात धमायंतर करणयाचा प्यति आ्,े 
असे एक णिरीक्षण या णििेचिात आ् े (भाषांतर ् े एक धमायंतर 
म्णिूदेखील पा्ता येते?). पारंपररक अरावािे ‘जयूईश’ असणे, ् ी एक 
बाह्य (म्णजे शरीर आणण अक्षर, णचन् या अरावािे, the body and 
the letter) बाजू आ्;े म्णजे एका णिधीची पूतवाता (compliance 
of a ritual) आणण णरिश्चि असणे, ् ेआतमा णकंिा शदु्ध आंतररक 
चैतनय (spirit) णकंिा ज्ािेंणद्य (sense) म्णजे रोडकयात, णरिश्चि 
धमवा माणसाचया आंतररक आधयाणतमकतेला अणधक म्त्ि देणारा, 
याउलि, ्ी गोष् ‘जयूईश’मधये अिुपणसरत आ्,े म्णिू धमायंतराची 
आिशयकता. म्णजे भाषांतरवयि्ार ्ा जयूईश आणण णरिश्चि 
तयांचयामधील जण ूका्ी अरि्ाणमक िसतू असािी असे ् ेप्करण 
आ्.े इरेच relevance णकंिा relevant translation बद्दलचा 
आपला मदु्दा देररदा जोरकसपणे मांडतात.
मळू करारामधील जे शबद णलण्लेले ्ोते (IOU मधये) [५] तयाचा 

शपरेिर शनॉयलनॉकिे सिीकार केलेला आ्.े या करारातील मळू शबदाबर्ुकूम 
(literally, शबदशः) णिचार केलयास शनॉयलनॉकला सितःचया शरीरातील 
एक पाउंड मांस अँिोणिओ देणे लागतो. पोणशवाया (िेषांतररत पुरुष रूपातील 
िकील) या एक पाउंड मांसाचया बदलयात करार झालेलया रकमेचया तीि 
पि अणधक पैसे णदले जािेत, असा युणक्िाद करते. ्ा युणक्िाद शनॉयलनॉक 
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िाकारतो. मळू करारातील शबदांशी अप्ामाणणक (खोिी साक्ष णदलयासारखी) 
राण्लयासारखा ्ा वयि्ार ्ोईल (मळू शबदांशी अप्ामाणणक रा्णयाचा 
वयि्ार म्णजे भाषांतर ्ोऊ शकते का?) असे म्णिू तो उद्ारतो : 

An oath, an oath, I have an oath in heaven, 
Shall I lay perjury upon my soul? No not for Venice (MV 
4.1. 224-26).

या उद्ारामळेु पोणशवाया मळू करार (IOU) ् ा खोिा आ्,े असा अिुमाि 
काढलयाचे सोंग आणते आणण तयामधील जे का्ी परत करायचे राण्लेले पैसे 
(due) अँिोणिओ देणे लागतो, ते्ी आता तो देणे लागत िा्ी, असा युणक्िाद 
करूि शनॉयलनॉकला वयापाऱयाचया हृदयाजिळचे एक पाउंड मांस कापूि 
घेणयाचा कायदेशीर ्कक आ् ेअसे म्णते. Why this bond is forfeit, 
And lawfully by this the Jew may claim A pound of flesh, to 
be by him cut off Nearest the merchant’s heart. (226-29) पण ्  े
करणयापेक्षा शनॉयलनॉकिे तीि पिीत णदली जाणारी रककम घयािी, वयापाऱयािर 
दया करािी, (Take Be merciful, and take thrice the money, 
bid me tear the bond) अशी ती णििितेसुद्धा. पण शनॉयलनॉक याला परत 
िकार देतो.

शपर ्ी माििी भाषेमधयेच घेतली जात असली तरी, ्ी शपर 
भाषेचया पलीकडे जाते. ‘मी णदलेलया िचिाला/शबदाला जागणारा माणसू 
आ् ेआणण माझेच शबद मी णफरिणार िा्ी’, असे शनॉयलनॉक म्णत आ्.े 
खोिी साक्ष देते ्ी गंभीर पापकृती आ्.े भाषांतरामधये याला ‘मळू शबदांशी 
एकणिष्ठ रा्णे’ (fidelity/faithful to the source text) असे म्िले 
जाते. ्ी भाषांतराची ‘शपर’ (oath) आ् े णकंिा भाषांतरामधील ्ा 
‘करार’ (bond) आ्.े शेकसणपअर यांचे ् ेिािक म्णजे या ‘शपर’ णकंिा 
‘करारा’ची अणिश्सिीय िािािी अशी करा आ्.े या अपूिवा करारातील 
णिणिमय मलूयांचे (exchange-values) भाषांतर ् ोऊ शकत िा्ी. म्णजे, 
शनॉयलनॉकला ‘पैशाचे’ सरािांतरण/रूपांतरण ‘एक पाउंड मांस’मधये करता 
येत िा्ी. भाषांतरामधये ् े णिणिमय मलूय फार म्त्िाचे असते. कशाचया 
तरी बदलयात का्ीतरी प्ाप्त ्ोऊ शकते; म्णजे प्तीकातमक अरावािे, या 
णठकाणी शनॉयलनॉकला ‘पैशाचया’ णठकाणी अँिोणिओचे ‘एक पाउंड मांस’ 
णमळणे दरुापासत आ्.े म्णिू, भाषांतर ्ी एक अशकयप्ायच गोष् असते. 
दोि भाषांमधील ्ोणारा ्ा वयि्ार केिळ भाणषक िसलयामळेु आणण तो 
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सांसकृणतक ि बऱयाच अंगािे जात असलयामळेु, तो जिळपास अशकय 
्ोतो. तरी्ी भाषांतरे ्ोऊ शकतात; करार/शपर/िचि (स्त्रोत भाषा) 
्ी पाळूि णकंिा ि पाळतादेखील ् े भाणषक वयि्ार पूणवा करता येतात/ 
केले जातात. देररदा यांचे या अरावािे, ‘भाषांतर’ ्ी गोष् ‘अशकय’ आणण 
तयाचबरोबर ‘शकय’ ्ी असू शकते. म्णजेच, भाषांतरांचया ‘णिणिमय 
मलूयां’ चे णिणिमय/आदाि प्दाि/देिघेि ्ोणे जसे ्ोऊ शकत िा्ी, तसेच 
ते ्ोणयाचया शकयता दमुतीळ असतात, असे्ी म्णता येत िा्ी.

सुरुिातीला, पोणशवाया करारामधये असलेलया या सिवा गोष्ी अँिोणिओला 
मानय करायला लािते; तो ते सारे मानय करतो. जी गोष् तो िाकारत असतो, 
ती तो इरे मानय करतो, ्  ेलक्षणीय आ्.े आरशात असलेली वयक्ी आपणच 
असतो. खरे तर भाषांतरात साधारणपणे ्चे तत्ि िापरले जाते. मग पोणशवाया 
अँिोणिओचया कबुलीिंतर शनॉयलनॉकला दया दाखिणयाचा/माफ करणयाचा 
आदेश देते (Then must the Jew be merciful.) इरे सिवासाधारणपण े
जयू/जूई्श समाजाला उद्देशिू ् ेसिवािाम म्णिू आले आ्.े इरे णरिश्चि सत्ता 
आणण णरिश्चि राजय (the Christian power and the Christian State) 
आणण जयू/जयूईश यांचयातील धमवायुद्धाचया खणूा आ्ते. संपूणवा जयूईश आणण 
पाश्चात्य यांचयातला ‘क्षमा/याचिेचा ताणत्िक इणत्ास’ समोर उभा रा्तो... 
आणरवाक, श्रममलूय, वयापारी, पोिारती, बाजारू ितृ्ती, माफी, क्षमा, बणक्षसे, 
प्लोभिे, वयिसरा, िरिरचया बाह्य शबदांतूि, णचन्ांतूि वयक् झालेले अरवा 
आणण तयाचबरोबर उदात्तता, गुणित्ता, श्रेष्ठता िगैरे अरवा्ी उभे रा्तात. 
िासतणिक पा्ता, ्ा भाषांतराचाच इणत्ास आ्.े जयू/जयूईश यांिी क्षमा/
याचिा करायला ्िी; णरिश्चिािे िा्ी. ्ा अरवा इरे अणभपे्त आ्.े णरिश्चि 
णकंिा कॅरॅणलकसिे िे्मी क्षमा का मागािी? या जगात सगळीकडे पाप भरूि 
राण्ले आ्,े असेच येश ूणरिसताला िधसतंभािर प्ाण सोडत असतािा िािले 
्ोते. शनॉयलनॉकला पोणशवायाचे म्णणे समजत िा्ी आणण तो आपला आग्र् 
कायम ठेितो : In virtue of what obligation, what constraint, 
what law must I be merciful?

दया/क्षमा या गोष्तीं श्रेष्ठ आ्ते, असे पोणशवाया म्णते. तयाचे िैणश्क 
म्त्ि, माििी जगामधये असलेले अणिश्सिीय णकंिा दैिी सराि, तयाच े
सािवाभौमति... सिवा माििी मलूयांचा पराभि करणारे आ् ेिगैरे गोष्ी ती सांगते. 
या िािकातील पोणशवायाचे ् ेिक्वय दीघवा आणण केिळ गँ्रणड आ्.े दया/क्षमा 
्ी अ्तेुक आ्/ेअसते; ि माणगतलेली आ्/ेअसते. ती एक सािवाभौमसत्ता 
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आ्;े कदाणचत सािवाभौमसत्तेचया्ी िर आ्.े ती अिुभिातीत असते; 
अलौणकक असते; दैिी असते, णकंिा ती माििात िसणारी अणतमाििीय 
ताकद असते. दया/क्षमेचया या वयि्ाराला म्णिूच कोणाचया्ी मानयतेची 
आिशयकता िसते.

एक भाणषक वयि्ार म्णिू, ्ी दोि संभाणषते (discourses) 
एकमेकांिा प्णतणबंणबत करतात. एक संभाणषत शनॉयलनॉकचे आणण दसुरे 
पोणशवायाचे; एक जयुईश/जयू आणण दसुरे णरिश्चि. दोघे्ी आपापली बाज ू
मांडतात. मात्, पोणशवायाचया कायदा-संभाणषतात णरिश्चि धमावाची अणसमता 
दडलेली आ्.े शपर/क्षमा (the oath, forgiveness) या गोष्ी माििी 
भाषांचया पलीकडे जाणाऱया आ्ते. कायद्ामधये अनयुसयूत असलेले 
माििी ्कक आणण कतवावये, ्े् ी शपर/क्षमा यांचया पलीकडे असतात. 
म्णिू पोणशवाया म्णते की, ‘क्षमा’ ् ेकायदा/नयायय (just) याचया पलीकडे 
जाणारे आ्.े रोडकयात, दया/क्षमा याची ताकद भाषेचया आणण कायद्ाचया 
पलीकडची आ्.े ् ेसारे एखाद्ा प्ारवािेसारखे (prayer) आ्.े प्ारवािेचा 
गाभा ्ा दया/क्षमा यांचयाशी संबंणधत आ्;े कायदा आणण सत्ता याचयाशी 
िा्ी. प्ारवािा आणण क्षमा यांचे सार आणण मळू एकच आ्ते. 

मग भाषांतराचे ‘शकय’ आणण ‘अशकय’ संभाणषत काय असू शकेल? 
याला प्ारवािेचे संभाणषत म्णणे शकय आ्?े का प्ारवािेिर आधारलेली 
दसुरी एक प्ारवािा? क्षमा ्ी प्ारवािा आ् ेआणण ती आशीिावादातमक आ्.े 
याचया दोि बाजू आ्ते; एक, जो यासाठी णििंती करतो (शनॉयलनॉक/जयू) 
आणण दसुरी, जो याला मानयता देतो (णरिशॅ्चणििी).

पण प्तयक्षात ् ेमात्, सारे शनॉयलनॉकला घाबरिणयाचे ढोंग/फसिेणगरी 
असते; युक्ी आणण ्ुशारीिे केलेलया या योजिा आणण डािपेच असतात. 
शनॉयलनॉकला दररद्ी बिित असतािा, तयाचया आिाकयातील सिवा संपत्ती 
काढूि घेतली जात असतािा, तयाला ्ी उदात्त क्षमेची दैिी करा तयाचे लक्ष 
णिचणलत करणयासाठी सांणगतली जाते. तयाचे लक्ष दसुरीकडे िेधले जािे 
म्णिू ्ा डाि रचला जातो आणण पररणामी, तयाला कू्रर णशक्षा ठोकता 
यािी, ्ा इरादा या पाठीमागे असतो.

शनॉयलनॉक याचा णिषेध करतो, तक्रार करतो, मला नयाय णमळाला 
पाण्जे म्णिू कुरकुरतो. शनॉयलनॉक आपले म्णणे मागे घेत िा्ी. मग 
पोणशवाया शनॉयलनॉकची मागणी मानय करते, पण.... you know it well: the 
challenge to cut flesh without shedding one drop of blood... 
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रक्ाचा एक रेंब्ी ि पडता तुला ् े एक पाउंड मांस घेता येईल. आणण 
‘भाषांतराचया या वयि्ारात’ (translation of transaction) शनॉयलनॉक 
सिवा का्ी ् रििू बसतो. तयाचा पैसाअडका, एक पाउंड िजिाचे मांस आणण 
तयाचा धमवा्ी तो ्रििू बसतो.

That thou shalt see the difference of our spirit
I pardon thee thy life before thou ask it:
For half thy wealth, it is Antonio’s,
The other half comes to the general state,
Which humbleness may drive unto a fine.
[MV 4.1.264-69]
णरिशॅ्चणििी, णरिश्चि भाषा या ‘भाषांतररत वयि्ारात’ शनॉयलनॉकला 

अडकिले जाते. म्णजे, ‘जयू’ शनॉयलनॉकचे णरिश्चि ्ोणे असे ् े प्करण 
आ्.े ् ेएक सक्ीचे धमायंतर आ्.े

कायद्ात असलेला ् ा करार शनॉयलनॉकला पूणवा करता येत िा्ी, म्णिू 
तयाला जबर णशक्षा देणयाचे संपूणवा सिातंत्य नयायालयाकडे असतािासुद्धा, 
तयाचयािर दया दाखििू तयाला क्षमा केली जाते. [शनॉयलनॉक आपलयाला 
णशक्षा ्ोत असेल तर नयायालयािे आपलयािर दया दाखि ूिये, क्षमा करू 
िये असे म्णतो]. यातूि अजूि एक ढोंग समोर येते. शनॉयलनॉकला संपूणवातः 
णिधवाि आणण णभकारी बिििू तयाची सिवा संपत्ती पैसा-अडका जप्त करूि, जय ू
समाज आणण लोकांबद्दल णरिश्चि धमवा ्ा णकती उदात्त आणण उदारमतिादी 
आ्,े याचे ् े प्दशवाि. दया/क्षमा/शांती, सािवाभौमति या संभाणषताची/
भाणषक (म्णजेच भाषांतराची) वयि्ाराची ्ी चाल, ्ा एक लबाडीचा 
खेळ खेळला जातो.

अशा या भयािक अिसरेत णजरे णजिंतपणी मरणाचया यातिा 
भोगणयापेक्षा प्तयक्ष मरणे, ् ेशनॉयलनॉक अणधक पसंत करतो : 

You take my house, when you do take the prop That 
doth sustain my house: you take my life When you do take 
the means whereby I live (MV 4.1.270-73).

आणण मग रंगमंचािरूि जयू अदृशय ्ोतो; जयू णशललक रा्त िा्ीत. 
तयांचे धमायंतर ्ोते; ते सारे णरिश्चि ्ोतात.

या िािकातील िंतरचया एका अितरणािर देररदा आपले लक्ष कें णद्त 
करूि भाषांतर, आणण relevant भाषांतर या समसयांिरील णििेचि करूि 
का्ी णिषकषावापययंत येऊि पो्चतात. खालील अितरण प्ा :
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It is enthroned in the hearts of kings, It is an attribute to 
God himself; And earthly power doth then show likest God’s 
When mercy seasons justice. यातील, “When mercy seasons 
justice” या िाकयांशाला धरूि तयांिी का्ी णिरीक्षणे िोंदिली आ्ते. 
शाश्त शक्ी णकंिा सत्ता (earthly power) ्ी ईश्रासमाि असते आणण 
याचाच अरवा ‘mercy seasons justice’. णव्किर ह्यगुो यांिी ‘seasons’ 
या शबदाचे भाषांतर ‘tempers’ असे केले आ्.े ्ी णििड फार का्ी योगय 
म्णता येणार िा्ी, असे देररदा यांिा िािते. ‘seasons’ म्णजे एकमेकांत 
णमसळणे, परािणतवात व्ायला मदत करणे, एखादी गोष् रोडीशी बदलणे, 
णकरकोळ बदल णकंिा दरुुसती व्ायला मदत करणे, सियंपाक घरातील 
रेणसपी, खाद् पदारायंिा चि आणणयासाठी का्ी मसाले िगैरे णमसळणे, 
िगैरे िगैरे.

णव्किर ह्यगुो यांचे भाषांतर ‘tempers’ ् ेअमानय करत (तरीदेखील, 
ते फार का्ी िाईि भाषांतर िा्ी असे गृ् ीत धरूि) ते relevant भाषांतर 
िा्ी, असे ते म्णतात आणण ‘seasons’ या शबदाचे ‘releve’ असे 
भाषांतर पसंत करतात. जेव्ा दयेला (mercy) उंचािले जाते, िको तेिढे 
म्त्ि णदले जाते णकंिा आणतमक णकंिा ‘सि’ पातळीिर िेले जाते तेव्ा 
नयाय (justice or the law) ्ी गोष् णिकणिणयाचया प्यतिात ती िाकारली 
जाते. म्णजे रोडकयात, दयेचे माधयम नयाय ्ी गोष् िष् करते. 

देररदा यांिी यासंदभावात तीि समरवािे णदलेली आ्ते. 
१. Relever या शबदातूि रेणसपी आणण पाकशास्त्रातील अरवा वयक् 

्ोतो. एखाद्ा खाद्पदारायंला मसाले िगैरे घालूि चि आणणे, 
पण्लया चिीला रोडेसे बदलूि ििीि चि णिमावाण करणे. म्णजे ् े
्ोत असतािा जे का्ी एतद्देशीय ्ोते, तयाची तीव्रता कमी करूि 
एका ििीि लागिडीची (cultivation) चि उतपनि करणे. दया 
(mercy) नयायाची चि बदलत असतािा ती णिकििू ठेिते. मग दया 
आणण नयाय यांचयात फारसा फरक रा्त िा्ी. यांचयात जिळपास 
सामयता (correspondence) णिमावाण ्ोऊ लागते. दरुुसतीचया 
आणण उनितीचया माधयमातूि, धमायंतररत ्ोऊिदेखील, ् ेधमायंतररत 
ि ्ोणयासारखे असते. नयाय आपला आशय (चि) कायम णिकििू 
ठेित असतो. यात मकु्ी िसते. 
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२. सत्ता, राजा, शाश्त शक्ी िगैरे या पलीकडे Relever ् ा शबद उनिती, 
उंचािले जाणे अशा अरावाचे भाि पररणामकारकरीतया वयक् करतो. 
सामाणजक, सांसकृणतक अरावािे दया ्ी ‘नयाया’ला उदात्तीकरणाकडे 
णकंिा तयाचे अणसतति अगदी णफकि करते, िा्ीसे करते. 

३. राजकीय आणण धाणमवाक संघषवा असेदेखील कंगोरे या णठकाणी आ्ते. 
ईश्राचया जिळपास जाणारे राजाचे सािवाभौमति. णरिसती धमावाप्माण े
राजिंश आणण उदात्तता, पथृिीिरील शाश्त जग आणण सिगवा अिेक 
गोष्ी यामधये येऊ शकतात. णरिसती धमावाचा युणक्िाद णकंिा कपि 
किकारसराि म्णिू शनॉयलनॉक एक पाउंड मांसाचा आग्र् कायम 
ठेितो, ्ी शायलनॉकची कृती देररदा यांिा कौतुकासपद िािते (देररदा 
् े जयू आ्ते, ् े येरे लक्षात ठेिले पाण्जे). याचे एक कारण असे 
असािे की, आपले मळू (एतद्देशीयता, blood and flesh) णिकिािी, 
असे शनॉयलनॉकला िािते. िनॉलिर बेंजणमि (१८९२-१९४०) यांिी 
भाषांतराचया माधयमातूि संण्तेला दीघवा आयुषय लाभते, ती जगत 
रा्ते, एिढेच िव् े तर णतचया मतृयूिंतर्ी णतला मतृयोत्तर (life 
after death णकंिा after-life) जीिि प्ाप्त ्ोते, असे म्िले आ् े
(Benjamin 2009).
भाषांतरात अरावाचे ि्ि कसे ्ोते/कसे केले जाते, याचबरोबर कसे 

्ोत िा्ी/कसे केले जात िा्ी यािरूि भाषांतराचे सराि, णकंमत, सतयाच े
जति, अरावाचा अनिय या ि अशा गोष्तींचा relevance ठरत जातो. अरवा 
घडिणयाचे काम भाषांतर करत असते, ्ी गोष् अरावातच अतयंत उघड आ्.े 
अरवा ् ेएक मलूय म्णिू, एक संकलपिा म्णिू सिीकारले तर... म्णजे एका 
अरावाचा अजूि एक दसुरा अरवा; ‘अरावाचा अरवा’ (meaning of meaning), 
्ा जपूि ठेिलेला, जति केलेला अरवा भाषांतराचया शोकातम अिुभिातूि 
जनम घेत असतो. भाषांतर ् े एक शोकातम आणण एकणिष्ठ समरण आ् े
(mournful and faithful memory), या अिुभिाची ती शकयता आ्.े 
पण कशापासूि काय मकु् केले जात आ्?े अरावाला शरीर प्ाप्त करूि देणे, 
् ेभाषांतराचेच प्मखु कायवा असायला ्िे.

िर केलेली सिवा चचावा भाषांतर या संभाणषताबद्दल, एकूणच माििी 
भाषावयि्ाराबद्दल एक िेगळाच आणण अपारंपररक दृणष्कोि देणारी आ्.े 
देररदा यांिा Relevant (योगय, समपवाक, प्संगोणचत) भाषांतर याबद्दल िेमके 
काय म्णायचे आ्?े Relevant भाषांतर ् ोणयाचया शकयता असतात का? 
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असे भाषांतर ्ोऊ शकते का? याचे उत्तर ‘्ोय’ आणण ‘िा्ी’ असे दोन्ी 
पद्धतीिे द्ािे लागेल. ्ी परत एक ‘खास देररदीयि’ पद्धत म्णता येईल. 
लबाडी, धतूवापणा, भ्रष्ाचार, फसिणकू, िाडलेपणा, ण्तसंबंध, सिारवा, 
िचवासि, सत्तेचे राजकारण, ण्संा, लढाया, युद्ध, धमायंधता, अज्ाि, दाररद््य, 
मागासलेपणा, अतयाचार; आपलयाकडचया गोष्ी लक्षात घेता जात, 
जातीमधलया जाती आणण उपजाती, िणवा, श्रेणी, जातीय/जमातीय दंगली, 
सामणू्क बलातकार, णिणशष् जाती/धमावाचया लोकांिा लक्य बिििू केलेला 
भयंकर सं्ार, जीिघेणया धमकया... अशा णकतीतरी गोष्ी Relevant भाषांतर 
्ोणयासाठी अडरळे म्णिू उभया रा्तात, तयाचबरोबर या अडचणतींिर 
आणण समसयांिर मात करणयाची क्षमता असणारे भाषांतरकार्ी असतात. 
तरी्ी, या अशा संघषावातूि का्ी भाषांतरे फसतात आणण का्ी यशसिी 
म्णिू्ी उभी रा्तात. भाषांतराचे वयि्ार म्णिू माििी इणत्ासात 
म्त्िाचे ठरलेले आ्ते.

कोण कसली भाषांतरे करत असतात? ती कोण प्णसद्ध करतात? 
तयांिा फंणडंग कोणाचे असते? ती Relevant भाषांतरे असतात/्ोतात, का 
केिळ लोंबकळत ठेिली जातात? गेलया दशकभरात आपलयाकडे धाणमवाक 
साण्तयाची फार मोठ्या प्माणात भारतीय भाषांमधये भाषांतरे सुरू आ्ते. 
णचत्पि, िेणलणव्जि, णसररयलस, मणलिमीणडया, संकेतसरळे, गुगलसारखया 
अिेक संकेतसरळांिर िेगिेगळया सिरूपाचया माण्तीिजा आणण ज्ाििजा 
्जारो संण्ता रोज णलण्लया जातात, ्जारो लाखो व्ाि्सअप ग्रूपिर रोज 
धमुाकूळ सुरू असतो... ् े सिवा का ्ोत आ्?े याला कोणाचा िरद्सत 
आ् े का? राजकीय-सांसकृणतक राजकारण यात ्सतक्षेप करत असते 
का? ् ेलक्षात आलयािंतर इरे Relevant भाषांतराचा प्श्न आपोआपच 
आकळायला लागतो.

भाषा ्ी मळुातच िा्ती, सतत बदलणारी, पररितवािशील, िे्मी 
िेगिेगळया अरायंिा कििाळणारी असते. शबदांचे णढगािर ढीग असतात, 
इतकया ्जारो िषायंपासूि ् े शबद आपण िापरत आलो आ्ोत, तयाच े
िेगिेगळे अरवा, अरायंतरणे, अरवाणििरणे... खरे तर, िापरूि िापरूि ् ेशबद 
चोरा झालेले असतात, णिररवाक; उसातील सिवा रस काढूि घेतलेला आणण 
उरलेला चोरा िािािा असे. पुन्ा पुन्ा या शबदांिा िापरणयाचे, पुिराितृ्तीचे, 
तयांिा सतत ििे अरवा णिमावाण ्ोणयाचे / प्ाप्त ्ोणयाचे ् ेलक्षण खास भाषेच े
आ्.े पुििावाचिातूि म्णिूच या िापरलेलया शबदांतूि पुन्ा पुन्ा ििे अरवा 



वष�  ०१ � अकं  ०९ � मे २०२१ 40

प्ाप्त ्ोतात. यालाच देररदा यांिी णिरणचत िाचिपद्धती (deconstructive 
reading) असे म्िले आ्.े असे असले तरी, भाषा समाजातील सियंकष 
माििी वयि्ाराला णचणन्त करत असते. एका संसकृतीतील ् ेअिेकपदरी 
भाि दसुऱया संसकृतीला समजणयापलीकडचे असतात, णतरे ते घेऊि जात 
असतािा (म्णजे भाषांतर) Relevant भाषांतर कसे करायचे/ ् े कसे 
्ोते? म्णजे दोन्ी संसकृतीतील तत्िज्ाि, इणत्ास, धमवाकारण, अरवाकारण, 
समाजकारण, राजकारण, मािििंश, मािसशास्त्र, मिोिैज्ाणिक दृणष्कोि, 
कला, संगीत, गीत, णचत्, अशा णकतीतरी माििी णचणन्त (अरवा) गोष्तींिा 
लक्षात घेऊि, उत्तम भाषांतर करता येते, असा एक णदलासा देररदा देतात 
असे िािते.

भाषांतर ् े प्ाचीि काळापासूि सतत घडत आलेले एक माििी 
संसकृतीतील घणित आ्.े अिेक श्रेणी (hierarchies in culture) उघडपण े
वयक् ि ्ोणारे, पण संबंणधत लोकांिा मा्ीत असलेले, सूणचत आणण 
गणभवात असे संघषवा असतात, युद्धजनय पररणसरती असते, तयांची दा्कता ्ी 
भाषांतरामळेु मयावाणदत करता येते. म्णजे भाषांतर आणण भाषांतरणीयता 
या दोन्ी्ी गोष्ी ्ा संसकृणतदा् आणण संघषवा कमी करणयाचे कायवा (a 
pacifying function) करत असतात. एका अरावािे भाषांतराचे ्  ेम्तकायवा 
आ्.े

शेकसणपअरचया एका िािकातील दृशयािरूि माििी वयि्ारांच े
णकती णकलष् आणण खोलिर आकलि करूि घेता येते. माििी वयि्ार ् े
सरळ साधे िसतात, तयात अिेक गोष्ी सामािलेलया/गमािलेलया असतात; 
अगदी फसिणकुीपासूि धमायंतरापययंत. योगय भाषांतरासाठी यातील समयक 
गोष्तींचे आकलि करूि घेणे आिशयक असते, असा एक णिषकषवा यािरूि 
काढता येईल, असे िािते.

टीपा 

१. इणत्ास संशोधक आणण अभयासक रितींद् इगंळे चािरेकर यांचयाशी जया चचावा 

झालया तयातूि उमगलेली ्ी णिरीक्षणे आ्ते.

२. Wolfgang Iser, Hazard Adams, Ernst Behler, Hendrick Birus, 

Jacques Derrida, Murray Krieger, Hillis Miller, Ludwig 

Pfeiffer, Bill Readings, Ching-hsien and Wang Pauline Yu 
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participated in this Roundtable Discussion. The discussion 

was held on, “On Translatability”. 

३. ‘जयूईश’ धमवा म्णिू जुडाईझम, ॲरि्णमक, मो्ममदीयि अशी याची अिेक 

रूपे आ्ते. ‘जयूईश’ लोकांिी णरिश्चि धमावामधये धमायंतर केलयाचा मोठा 

इणत्ास आ्.े िासतणिक, बायबल ्ा धमवागं्रर मळुात ‘ण्रि’ू या भाषेत 

णलण्ला गेला आणण िंतर तयाची अिेक भाषांतरे जगातलया जिळपास सिवा 

प्मखु भाषांमधये झालेली आ्.े ्ी भाषा ‘जयूईश’ लोकांची आ् ेआणण याच 

लोकांिी मोठ्या प्माणात णरिश्चि धमावामधये जाणे ्ा मोठा णिरोधाभास आ्.े 

तयाला बरीच राजकीय कारणे आ्ते. जयूईश लोक ् ेमलूतः भिके राण्ले. 

प्ामखुयािे णमडलईसि, युरेणशया आणण िंतर युरोप आणण अमेररका या देशांमधये 

ते सरलांतररत झाले. ् े सिवा सांगणयाचे कारण म्णजे, इरे शायलनॉकचया 

धमायंतराचा उललेख देररदा यांिी केला आ्.े भाषांतर ् ेएक धमायंतर म्णिू 

येरे पा्ता येते.

४. Portia and Nerissa go to Venice disguised as a lawyer and 

clerk. In the courtroom, the Duke asks Shylock to show 

some compassion and Bassanio offers 6000 ducats to repay 

Antonio’s loan. Portia appears, disguised as Balthazar. He 

(she) speaks about mercy and tries to persuade Shylock to 

drop the case but he refuses.

५. An IOU, a phonetic acronym of the words “I owe you,” is a 

document that acknowledges the existence of a debt. An IOU 

is often viewed as an informal written agreement rather than a 

legally binding commitment.

 

*  या संदभावाला कोणता्ी पषृ्ठ क्रमांक िा्ी. ्ा लेख णल्ीत असतािा डनॉ. श्रद्धा 

कंुभोजकर, इणत्ास णिभाग प्मखु, साणित्ीबाई फुले पुणे णिद्ापीठ, यांिी 

तयांचया मागवादशवािाखाली मो्ममद युिूस यांचे ‘Muslim Contributions 

to Science’ ् ेअप्काणशत णडझरिेशि मला उपलबध करूि णदले. डनॉ. श्रद्धा 

कंुभोजकर यांचे मिापासूि आभार.
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प्रसताविा
आणदिासतींिा मळूणििासी, आणदम जाती, िनयजाती ि णगरीजि अशा 

िेगिेगळया िािांिी ओळखले जाते. भौगोणलकदृष््या णिलग अशा भभूागात 
िासतवय करणारे, सित:ची िेगळी अशी जीििशैली, णिणशष् संसकृती, भाषा 
ि इतर समदुायांचया सामाणजक ि आणरवाक वयिसरेपासूि अणलप्त िासतवय 
करणाऱया समदुायांिा आणदिासी असे संबोधले जाते. राजयघििेचया कलम 
३४२ िुसार भारतात ७०३ आणदिासी जमाती णिणश्चत केलया आ्ते. 
म्ाराषट्ात ४५ आणदिासी जमाती असूि कोलाम, गोंड ि कातकरी यांिा 
आणदम जमाती म्णिू घोणषत करणयात आले आ्.े २०११ चया जिगणिा 
अ्िालािुसार अिुसूणचत जमाततींची लोकसंखया १,०५,१०,२१३ असूि 
ती राजयाचया लोकसंखयेचया ९.३५ िकके इतकी आ्.े 

आणदिासी समू् ांचा उदरणििावा् प्ामखुयािे पारंपररक पद्धतीिे असरायी 
सिरूपाची शेती तसेच ििउपजांिर आ्.े मात् णिणिध णिकास प्कलपांमळेु 
रोजगाराचे बदलते सिरूप तसेच शेती क्षेत्ाची अणिणश्चतता यामळेु मोठ्या 
प्माणात आणदिासतींचे सरलांतर ्ोत आ्.े पररणामी, आणदिासतींचया 
उदरणििावा्ाचया साधिांमधये्ी बदल झालयािे तयांिा परातमतेला सामोरे 
जािे लागते, अशी मांडणी मनुशी करतात (Munshi 2012 : 1-22). 
आणदिासी समू्  रोजगारासाठी श्रांिा प्ाधानय देत आ्ते. मात् तेरे 
तयांिा असंघणित क्षेत्ािर अिलंबूि रा्ािे लागत आ्.े यािर प्भािी उपाय 
म्णिू आणदिासतींचया जीििमािाचा दजावा सुधारणयासाठी णशक्षण, आरोगय 
ि आणदिासीब्ुल प्ांतात उपजीणिकेचया संधी णिमावाण ्ोतील, अशा 
धोरणांची आिशयकता आ्.े 

प्सतुत लेखात आणदिासी समू् ांसाठीचया णशक्षणणिषयक धोरणातमक 
तरतुदतींचा ऊ्ापो् केला आ्.े या आधारे आणदिासतींचया णशक्षणाचया 
सद्:णसरतीची मांडणी केली आ्.े शेििचया भागामधये धोरणातमक 
तरतुदतींचया आधारे णशफारशी सुचििू समारोप केला आ्.े   

    
आनदवासी समूहांचया कलयाणासाठीची धोरणे

भारतासारखया णिकसिशील देशामधील धोरणणिणमवातीची ऐणत्ाणसक 
पाश्वाभमूी अभयासता असे लक्षात येते की, िसा्तकाळात ततकालीि 
धोरणकतयायंिी भारतीय समाजातील जातीय सतरीकरण ि गुंतागुंत िेमकेपणािे 
समजूि ि घेता आखलेलया धोरणांमळेु अणधकाणधक समदुायाला कमीत 
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कमी लाभ णमळाला. अशा प्कारचया धोरण रणिीतीत आणरवाक सेिांिा 
अणधक प्ाधानय णदले गेले. पररणामी, सामाणजक सेिांचा लाभ सिवा 
सतरातील समदुायांिा समनयायी तत्िािर ्ोऊ ि शकलयािे धोरणांिा 
अधोगामी सिरूप प्ाप्त झाले. अशी रणिीती पुढे का्ी प्माणात कायम 
राण्लयािे णिणिध भौगोणलक क्षेत्ांतील आणदिासी समू् ांचया णिकासासाठी 
ब्ुणिध आव्ािांचा सामिा करािा लागत आ्.े यासाठी आणदिासतींचया 
कलयाणासाठी धोरणे ि कृणतकायवाक्रम ठरणितािा एकच संदभवाणबंद ूिापरण े
इष् ठरत िा्ी. कारण आणदिासतींची समू् परतिे तसेच भौगोणलक प्देशािुसार 
समसयांची तीव्रता कमीअणधक असलयािे आणदिासतींचा सिायंगीण णिकास 
साधणयासाठी गरजांिर आधाररत धोरणणिणमवाती आिशयक आ्.े

सिातंत्योत्तर भारतािे कलयाणकारी राजयवयिसरेचा सिीकार केला 
असला तरी परंपरेिुसार समू् ांची प्तीकातमक ओळख याआधारे सामाणजक 
ि राजकीय संघषावातूि सामाणजक िणजवाततेची प्णक्रया घडते. सामणू्क 
पातळीिर एक समू्  दसुऱया समू् ांिा सेिा, णलंगभाि, िांणशकता तसेच 
धाणमवाकतेचया आधारािर अडरळे णिमावाण करतो (Ambagudia, 2011 : 
33-43). प्तयेक समदुायात प्ामखुयािे णलंगभाि, कुळ, िणवा, शारीररक 
णिकलांगता, िगवा तसेच धाणमवाक या आधारािर िणजवातता आढळते. अिुसूणचत 
जातसमू् ांमधये आढळणारी िणजवातता ् ी प्ामखुयािे कमवा (Deeds) ि कतवावय 
(Duties) यािर आधाररत असलयाचे कुमार यांिी प्णतपादि केले आ् े
(Kumar 2014 : 57-74). मात् आणदिासतींचया िणजवाततेची कारणे यापेक्षा 
िेगळी आ्ते. यामधये प्ामखुयािे आणदिासतींची संसकृती, धाणमवाक परंपरा, 
भाषा आणण जीििपद्धती यांचा समािेश ् ोतो. तसेच णिलग अशा भौगोणलक 
णसरतीमळेु आणदिासी समदुाय णिकणसत समाजापेक्षा आणरवाक, सामाणजक, 
राजकीय आणण शैक्षणणक क्षेत्ात मागे रा्णयास कारणीभतू ठरत आ्ते 
(राि २०१६). राजयघििेत िेळोिेळी झालेलया सुधारणांतूि आणदिासी 
लोकसंखया आधारािर झालेली राजयणिणमवाती िगळता आणदिासतींचया 
सांसकृणतक, भाणषक समािेशिासाठी फारसे प्यति ्ोतािा णदसत िा्ीत. 
णशक्षणासारखया सामाणजक पररितवािाचया घिकात आणदिासतींिा मखुय 
प्िा्ी संसकृतीचया णिमि सतरािर रा्ूि तडजोड करािी लागत आ्.े

आणदिासतींचा णिकास साधणयासाठी १९७५-७६ मधये भारत 
सरकारचया णिदलेशािुसार ५० िककयांपेक्षा अणधक आणदिासतींची लोकसंखया 
असलेलया गािांचा समािेश एकाणतमक आणदिासी णिकास प्कलपांमधये 
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करणयात आला. जयाविारे आणदिासीब्ुल प्ांतांमधये णशक्षण, आरोगय ि 
उपजीणिकेचया संधी ि सुणिधा णिमावाण करणे सुलभ ्ोईल, अशी अपेक्षा 
ठेिणयात आली. आणदिासतींचे णिलग अशा भपू्देशातील िासतवय 
णिचारात घेऊि धोरणणिणमवातीत प्ारंभीचया कालखंडात णिलगतेचे धोरण, 
धमवातत्िज्ािािर आधाररत दृणष्कोिाचा प्भाि ्ोता. सिातंत्योत्तर काळात 
समू् कें द्ी, कलयाणकारी दृणष्कोिाचया आधारे गरीबी णिमूवालिाला 
प्ाधानय देतािा संणमलीकरण ि आणदिासी उप-योजिा दृणष्कोिाचया 
आधारे धोरणणिणमवाती करणयात आली. आणदिासतींचा सिायंगीण णिकास 
साधणयासाठी प्ामखुयािे दसुऱया, णतसऱया आणण चौथया पंचिाणषवाक 
योजिांचया कालखंडात एकाणतमक दृणष्कोि समोर ठेििू तयादृष्ीिे धोरण े
ठरणिणयात आली. एकाणतमक सिरूपाची धोरणे ठरणितािा णिकास ि माििी 
कलयाणाबरोबरच णशक्षण या घिकाकडे लक्ष िेधणयाचा प्यति केला आ्.े 
कारण, णशक्षणामळेु माििी मलूये, ज्ाि ि कौशलये णिकणसत ्ोणयास मदत 
्ोते. 

आनदवासींचया नशक्षणासाठी धोरणातमक तरतुदी व वासतवता 
  घििेतील कलम ४६ आणदिासतींिा णशक्षणाचा ्कक प्दाि करतो. 

यािुसार समाि संधी ि सुणिधांचा पुरसकार केला आ्.े ‘िांद्ेकर सणमती’चया 
णशफारशीिुसार, १९४७ पासूि आश्रमशाळा समू्  योजिेचया माधयमातूि 
आणदिासी णिद्ाथयायंिा णशक्षणाचया संधी णिमावाण झालया आ्ते. यािुसार 
आणदिासतींिा णशक्षणाचया प्िा्ात आणणयासाठी सुरुिातीचया काळात 
राजयसंसरेिे उतपे्रकाची भणूमका घेऊि १९५३-५४ मधये जिजाती 
णशक्षणाचया क्षेत्ामधये ऐणचछक प्यति ि सराणिक साधिसंपत्तीिर भर, 
्ा दृणष्कोि समोर ठेििू कायवा करणाऱया सियंसेिी संसरांचया माधयमातूि 
आश्रमशाळा सुरू करणयास मानयता देणयात आली (अणधक माण्तीसाठी: 
आश्रमशाळा संण्ता २००५). आजणमतीला म्ाराषट्ात एकूण ११०९ 
इतकया आश्रमशाळा आणदिासी णिकास णिभागामाफवा त चालणिलया जात 
आ्ते. याविारे आणदिासी णिद्ाथयायंिा शाळेत येणे स्ज शकय ्ोत आ्.े 

मात् जिगणिा अ्िालािुसार, एकूण साक्षरता ि आणदिासतींचया 
साक्षरतेतील तफाितीत फारशी सुधारणा झालेली िा्ी. आणदिासतींचया 
कलयाणासाठीचया धोरणातमक तरतुदी अभयासता, पाचवया पंचिाणषवाक 
योजिेत घोणषत केलेलया आणदिासी जिजातीय उप-योजिा क्षेत्ामळेु (TSP) 
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आणदिासतींचया सिायंगीण णिकासाचया योजिा प्ाधानयािे राबणिणयासाठी 
अणधकचया णिधीतरतुदीला प्ाधानय देणयात आले आ्.े प्सतुत लेख 
णशक्षणाणिषयी भाषय करणारा असलयामळेु एकूणच सिवा धोरणातमक 
तरतुदतींचा ऊ्ापो् करणयाऐिजी णशक्षणकें द्ी तरतुदतींचा ऊ्ापो् केला 
आ्.े यािुसार, चौथया ि स्ावया पंचिाणषवाक योजिेत वयािसाणयक 
णशक्षण तसेच कौशलयणिकासाविारे गुणातमक णशक्षणाकडे णिशेष लक्ष 
द्ािे, असे सुचणिणयात आले आ्.े तसेच सातवया पंचिाणषवाक योजिेत 
माििी संसाधिाचया क्षमताणिकासाचे साधि म्णिू णशक्षणाची म्त्िाची 
भणूमका असलयाचे सूतोिाच केले आ्.े १९८६चया णशक्षण धोरणात 
क्षमताणिकासािर भर णदला आ्.े णिद्ाथयायंचा क्षमताणिकास ्ोणयाचया 
दृष्ीिे णशक्षकांिा संपे्षणाचया प्भािी पद्धततींचया िापराविारे णिणिध उपक्रम 
राबणिणयास मोकळीक असािी, असे सुचणिले आ्.े आणदिासतींिा तयांचया 
सभोितालचया िातािरणाचया आधारे णशक्षणाचया प्िा्ात आणणयासाठी 
ताराबाई मोडक, अिुताई िाघ यांचे णदशादशवाक पाऊल असलयाचे सिवाज्ात 
आ्.े यासाठी आणदिासी भागात उपक्रमशील णशक्षकांची आिशयकता 
आ्.े 

णशक्षणाचे िाढते म्त्ि णिचारात घेऊि अकरावया पंचिाणषवाक योजिेत 
(२००७ - १२) णशक्षणाकडे ‘समािेशक णशक्षण’ म्णिू पा्तािा डोंगराळ, 
दगुवाम, सीमाितती ि मागास भागात रा्णाऱया आणदिासी समदुायांिा णशक्षण 
णमळणयासाठी संसरातमक सा्ायय देणयाची तरतूद करणयात आली. तराणप, 
अयोगय पद्धतीिे मागवाक्रमण झालयािे आणदिासी भागातील शाळांचया 
पायाभतू सुणिधांची णसरती णचंताजिक असलयाबाबतचे णिरीक्षण बारावया 
पंचिाणषवाक योजिेत िोंदणिणयात आले आ्.े भौगोणलक णिलगता, पायाभतू 
सुणिधांचा अभाि ि डोंगराळ भाग यामळेु औपचाररक णशक्षणाचे जाळे या 
भागात पसरणयास अिेक अडरळयांिा आज्ी सामोरे जािे लागत आ्.े 
आणदिासी णिद्ारती असे अडरळे पार करूि शाळेत पो्चतात. मात् 
णशक्षणाचा दजावा, पोषक शालेय िातािरण ् ेप्श्न आज्ी अिुत्तरीत आ्ते. 

राजयसंसरेची धोरणे ि कृणतकायवाक्रमांिुसार आणदिासी भागात 
शाळांची संखया िाढत आ्.े मात् िाढतया संखयेिुसार णशक्षणातील 
गुणित्ता, दजावा, ि समाितेचा पुरसकार करणे आिशयक आ्.े णशक्षण घेणे ि 
तयातूि सिायंसाठी संधतींची उपलबधता ्ी गुंतागुंतीची प्णक्रया झाली आ्.े 
णशक्षण उपलबधीत सामाणजक सतरणि्ाय तफािततींमळेु का्ी गिांिाच संधी 
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णमळतात. यािर मात करणयासाठी धोरणप्णक्रया ि अंमलबजािणी दरमयाि 
णिणिध सतरािरील कतयायंची (िोकरश्ा) भणूमका म्त्िाची आ्.े 

आनदवासींचया नशक्षणातीि आवहािे 
णशक्षणप्णक्रयेत असणाऱया णिद्ाथयायंिा दजलेदार णशक्षण ि सुणिधा 

णमळत िा्ीत. तयामळेु ्ोणारे समािेशि आणदिासतींचया दृष्ीिे िकारातमक 
ठरलयािे िणजवाततेला सामोरे जािे लागते. पण एका बाजूिे राजयसंसरा 
प्णतपादि करते की, भौणतक पातळयांिर शाळांची उपलबधता म्णजे 
आणदिासी णिद्ाथयायंचे समािेशि झाले. मात् कसाकसांचया मते, आणदिासी 
णिद्ाथयायंचे ् ोणारे समािेशि तयांचया िजरेतूि प्णतकूल समािेशि (Adverse 
Inclusion) ठरते (Xaxa 2011 : 1-34). यासंदभावातील अणधकची 
मांडणी कराियाची झालयास सिातंत्योत्तर काळापासूि आणदिासीब्ुल 
णजलह्यांतील कोणतया्ी शाळा म्ाणिद्ालयांमधये अधयापिाची भाषा 
म्णिू आणदिासतींचया भाषेचा िापर झाला िा्ी. यामळेु आणदिासी 
णिद्ाथयायंची णशक्षणात समरसता िाढणिणयास अिेक आव्ािांिा सामोरे 
जािे लागत आ्.े आणदिासतींिा णदलया    जाणाऱया णशक्षणाणिषयी कसाकसा 
प्णतपादि करतािा पुढे म्णतात की, आणदिासी मलुांचया दृष्ीिे अयोगय 
अधयापिपद्धतीमळेु तयांिा णशकिलया जाणाऱया पाठ्यक्रमाशी ते समरस 
्ोत िा्ीत (Dev & Xaxa 2012 : 23-35). आणदिासी प्भागातील 
शाळांमधये णशकणिलया जाणाऱया पाठ्यक्रमांमधिू आणदिासतींचे िेगळेपण 
दशवाणिणयासाठी तयांची संसकृती, रूढी, परंपरांचा दाखला देणे आिशयक 
आ्.े आणदिासतींचया णशक्षणाचा दजावा सुधारणयासाठी धोरणणिणमवातीत 
तसेच अंमलबजािणीचया पातळीिर सुधारणा आिशयक असूि तयादृष्ीिे 
णशफारशी सुचणिणयात आलया आ्ते.

नशफारशी
आणदिासतींचया सामाणजक ि शैक्षणणक णिकासासाठीचया उपाययोजिा 

धोरणातमक रणिीती अंमलबजािणी तसेच प्शासकीय सुधारणा णिचारात 
घेऊि मांडलया आ्ते.

 ● म्ाराषट् लोकसेिा ्कक अणधणियम २०१५ मधील कलम ३ अनिये 
सिवा शासकीय प्ाणधकरणांबरोबर शासकीय अरवासा्ायय घेणाऱया 
सियंसेिी संसरांचया सेिा अणधसूणचत करणयाबाबत सूणचत केले आ्.े 
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यािुसार राजयांतील शासकीय तसेच अिुदाणित शाळांिी आश्रमशाळा 
संण्ता २००५ ि २०१९ मधील तरतुदतींचया आधारे णशक्षणासंदभावात 
सेिा अणधसूणचत करणे अपेणक्षत आ्.े यामळेु आणदिासी णिद्ाथयायंिा 
दजलेदार णशक्षणाबरोबर िेळेत शैक्षणणक सुणिधा उपलबध ्ोतील. 
याकररता पुरेशा प्माणात प्चारप्णसद्धी आणदिासी णिकास णिभाग 
तसेच आणदिासी संशोधि ि प्णशक्षण संसरेमाफवा त करणे आिशयक 
आ्.े

 ● अिुदाि णितरणप्णक्रयेत अिुदाणित आश्रमशाळांतील पिसंखया 
णिणश्चतीकामी णिद्ाथयायंचे आधारकाडवा िापरास प्ाधानय देणयात यािे. 

 ● ििीि णशक्षण धोरण २०१९ मधये ‘सकूल कनॉमपलेकस’ ्ी संकलपिा 
मांडली आ्.े याविारे शैक्षणणक सुणिधांचया एकत्ीकरणाला प्ाधानय 
णदले आ्.े मात् ब्ुतांशी आश्रमशाळा दगुवाम ि पायाभतू सोणयसुणिधांचा 
अभाि असलेलया णठकाणी आ्ते. अशािेळी यासारखया तरतुदतींचया 
अंमलबजािणीसाठी णिद्ारतीकें द्ी णिणवाय अपेणक्षत आ्.े

 ● आश्रमशाळा संण्तेचया णिकषांिुसार सुसजज प्योगशाळा, ग्रंरालय, 
सिचछतेसंदभावातील सोणयसुणिधा यांची खातरजमा करािी. अिुदाणित 
आश्रमशाळांिा अिुदाि णमळणिणयासाठी शाळेमधये णिद्ारती संखया 
ि णिकषािुसार शैक्षणणक ि भौणतक सुणिधा उपलबध आ्ते, 
अशा आशयाचे प्णतज्ापत् सादर करािे लागते. या प्णतज्ापत्ांची 
त्यसर अणभकरणांमाफवा त मत्ता तपासणी करािी. सदरील त्यसर 
अणभकरणाचया अ्िालािुसार णिकषपूतती केलेलया आश्रमशाळांिा 
अिुदाि णितरणाची कायवािा्ी करािी. 

 ● आणदिासी णिद्ाथयायंिा णशक्षणाचया प्िा्ात आणणे, ्ा मखुय उद्देश 
ठेििू शैक्षणणक तसेच पायाभतू सोणयसुणिधांबाबत अिुदाणित तसेच 
शासकीय आश्रमशाळा, अशी तफाित कमी करािी.

 ● णशक्षणप्णक्रयेत समू् स्भाग असािा अशी धोरणातमक तरतूद 
आ्.े यािुसार, आश्रमशाळा संण्ता २०१९ िुसार आश्रमशाळांतील 
घडामोडी तसेच तेरील रचिातमक आणण गुणातमक णसरती समजूि 
घेऊि आश्रमशाळांमधील समसया दरू करणयासाठी तसेच प्गतीसाठी 
वयिसरापि, णिद्ारती आणण समाजातील इतर घिकांिी पुढाकार 
घयािा, यासाठी ‘सामाणजक अंकेक्षण’ सुचणिले आ्.े सदर तरतुदीचया 
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प्तयक्ष अंमलबजािणीसाठी प्णशक्षणांविारे आिशयक प्चारप्णसद्धी 
गरजेची आ्.े

 ● आश्रमशाळा णिभाग ि िसणतगृ्  णिभाग सितंत्पणे कायवारत असािा.
 ● आणदिासतींची सांसकृणतक मलूये अबाणधत राखणयासाठी ब्ुभाणषक 

तसेच पाठ्यक्रमाधाररत शबदकोशणिणमवाती तसेच ब्ुशाखीय 
संशोधिांिा चालिा णमळािी, यासाठी आणदिासी संशोधि संसरांचया 
सक्षमीकरणाला णिशेष म्त्ि द्ािे. 

 ● District Institute of Education and Training (DIET) 
यांचया प्णशक्षणात आणदिासी संसकृती, लोकरूढी, परंपरा यांणिषयी 
आशय असािा. तयािुसार आश्रमशाळांतील णशक्षकांिा प्णशक्षण 
द्ािे.

 ● िाचि-लेखि ् मी योजिा, ज्ािरचिािाद यांची सुयोगय अंमलबजािणी 
करतािा प्ारणमक सतरािर सराणिक भाषा अिगत असणाऱया 
णशक्षकांची णियुक्ी करणयाला प्ाधानय द्ािे. याबरोबर आणदिासतींचया 
णशक्षणासाठी म्त्िपूणवा योगदाि देणाऱया ताराबाई मोडक, अिुताई 
िाघ, यांिी जयापद्धतीिे सराणिक संदभवा िापरूि मलुांचे मि शाळेशी 
जुळििू घेणयासाठी प्यति केला तयािुसार अधयापिपद्धतीत सराणिक 
पररणसरतीिुरूप बदल करािेत ि तयासाठी प्ोतसा्ि द्ािे. 

 ● आणदम जमाततींचया णिकासासाठी अणधकाणधक संशोधिांबरोबर 
जमातीणि्ाय सितंत् कक्ष सरापि करािा.

 ● आणदिासी णिभागाकडे णशक्षणासंदभावात Domain Knowledge 
चा अभाि असलयाचे णिणिध अ्िाल ि संशोधिांतूि मांडले गेले  
आ्.े याकररता आणदिासी णिकास णिभागांतगवात कायवारत णशक्षण 
णिभाग ि राजयाचया शालेय णशक्षण णिभागामधये परसपरसमनिय ि 
सुसंिाद असणे आिशयक आ्.े णशक्षणासंदभावात धोरणातमक णिणवाय 
ि कायवापद्धती ठरणिणयासाठी शालेय णशक्षण णिभागामाफवा त णिगवाणमत 
करणयात येणारे शासिणिणवाय ि शासि पररपत्कात आणदिासी णिकास 
णिभागाचा अंतभावाि असािा.
धोरणातमक तसेच अंमलबजािणीचया पातळीिरील िर उललेखलेलया 

णशफारशी णिचारात घेता आणदिासतींचया णशक्षणातील समसयांचया 
णिराकरणासाठी मागवादशवाक उपाययोजिा म्णिू णिणश्चतच फलदायी ठरतील. 
मात् आणदिासी समू् ांिा दजलेदार णशक्षणाबरोबर श्रमबाजारात उपलबध 
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संधतींमधये समाितेचा पुरसकार करणाऱया णशक्षणाची आिशयकता आ्.े 
परंतु णशक्षणाचया ितुवाळात संधीमधील असमािता ि सामाणजक, आणरवाक 
पररणसरतीमळेु आणदिासी समू्  िणजवातता अिुभितात. िणजवातता प्ामखुयािे 
सामाणजक, आणरवाक ि राजकीय प्णक्रयांमधिू तया-तया समू् ांचया िाि्याला 
येत असली तरी ती ब्ुतांशी मिुषयणिणमवात असते, याला का्ी अंशी 
धोरणातमक कृणतकायवाक्रम जबाबदार ठरतात. मात्, धोरणांची प्ामाणणकपण े
आणण णिष्ठापूिवाक अंमलबजािणी झालयास आणदिासतींचा सामाणजक 
ि आणरवाक दजावा बदलणयास मदत ्ोईल. याबरोबरच शैक्षणणक स्भाग 
अणधक पररणामकारक ्ोणयास मदत ्ोईल.

संदर्भसूची

इगं्रजी

1. Ambagudia, Jagannath (2011) : ‘Scheduled tribes and the 

politics of inclusion in india’, Asian Social Work and Policy 

review-5. Blackwell publishing Asia Pvt Ltd. 

2. Dev and Xaxa Virginius (eds.) (2012) : ‘Tribes and Development 

Retrospect and Prospect’, in Nathan, Social Exclusion and 

Adverse Inclusion Development and Deprivation of Adivasis 

in India. OXFORD University Press, New Delhi. 

3. Kumar, Vivek (2014) : ‘Situating Social Exclusion in the 

Context of Caste: A Case of Dalit in India’, in Judge. Paramjit 

(ed.): Mapping Social Exclusion in India Caste, Religion and 

Borderlands, CAMBRIDEGE University Press, Delhi.

4. Munshi, Indra (ed.) (2012) : The Adivasi Question Issues of 

Land, Forest and Livelihood, Orient Blackswan Pvt. Ltd., 

Hyderabad.

1. National Policy on Education 1986 - Retrieved from http://

mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/

NPE86-mod92.pdf, Date,19.04.21.

5. Xaxa, Virginius (2011) : ‘The Status of Tribal Children in India: 



वष�  ०१ � अकं  ०९ � मे २०२१ 53

A historical Perspective’, UNICEF Working Paper Series, 

Paper No-7, UNICEF: Institute of Human Development, India.

मराठी

१.  आश्रमशाळा संण्ता, २००६. म्ाराषट् शासि, आणदिासी णिकास णिभाग.

२.  आश्रमशाळा संण्ता, २०१९. म्ाराषट् शासि, आणदिासी णिकास णिभाग.

३.  राि, श्रीणििास (२०१६) : ‘िंणचतांचे णशक्षण: मदु्दे, आव्ािे आणण पुढे 

जाणयाचा मागवा’, योजिा, अंक ३, जािेिारी २०१६, भारत सरकार, माण्ती ि 

प्सारण मंत्ालय, ििी णदलली.



वष�  ०१ � अकं  ०९ � मे २०२१� वष�  ०१ � अकं  ०९ � मे २०२१� वष�  ०१ � अकं  ०९ � मे २०२१

पुस्तक परीक्षण

54



वष�  ०१ � अकं  ०९ � मे २०२१

आत्मनिर्भरतेचा प्रवास : 
नवरंगी ्मी! नव्मकु्त ्मी!

मानसी गानू 

प्ररारी प्राचार्भ
श्ी्मती राज्मती िे्मगोंडा पाटील कनरा्महानवद्ालर, सांगली.

mansi.ganu1@gmail.com

55



वष�  ०१ � अकं  ०९ � मे २०२१

(परीनषित पुसतक : नवरंगी ्मी! नव्मकु्त ्मी! लेखक : अंजली जोशी, 
प्रकाशक : शब्द पनबलकेशि, बोररवली, ्मुंबई, प्रकाशि वर्भ : जूि २०१६,  
पषेृ् : ३३६, ्मलूर : ३८० रुपरे)

विरंगी मी! विमकु्त मी! ही अंजली जोशीनलनखत का्दंबरी लैंनगकतेवर 
निरभीड राषर करते. लेनखकेिे का्दंबरीचरा अप्भणपनरिकेत ‘आत्मनिर्भरतेचा 
प्रवास करणाऱरा सवाांसाठी’, असे नलनहले आह.े १९२९ ्मधरे कॅनसस 
शहरातलरा नवनचटा गावात जन्मलेली एक नचरिकार व लेनखका बेटी नहचरा 
जीविावर आधारलेली ही का्दंबरी एक सवतंरि सज्भिशील निन्म्भती आह.े 
का्दंबरीची िानरका बेटी नहचा आत्मनिर्भर होणरापरांतचा प्रवास आनण 
सवतःबरोबर इतरांिा आत्मनिर्भर करणराचे नतचे धाडसी प्ररति वाचकांिा 
चनकत करतात.

अकरा वराांचरा सवपि पाहणाऱरा बेटीला अचािक लहाि रावाचरा 
बालगीत महणणरािे जाग रेते, इथूि का्दंबरीची सुरुवात होते. शालेर वरात 
बेटीला नचरिकलेत रस असतो. कार ड्ारन्हगंचं आकर्भण असतं. रोिालड 
िावाचरा ्माणसाचरा गॅरेज्मधरे गाडी नवकत घेणरासाठी गेलेली असतािा, 
तो नतचराशी शारीररक लगट करतो. स्ती महणिू ती सावध होते. ‘अिेकन’ 
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वत्भ्मािपरिातलरा जानहरातीचे का्म करतािा तरांची खाद्प्दाथाांची सपधा्भ 
नजंकलरा्मळेु बेटीला पुरसकार महणिू नरूरॉक्भ ची ट्ीप करारला न्मळते. नतथे  
ती ‘िॅशिल अकॅड्मी ऑफ नडझाईि’ रा संसथेत कला नशषिणासाठी प्रवेश  
घेते. नतथलरा उत्त्म का्मनगरी्मळेु उचच नशषिणाकररता ‘आट्भ सटुडनट 
लीग’्मधरे नतला प्रवेश न्मळतो. पररपूण्भ नचरि काढता रावे, रा उद्ेशािे िगि 
नचरिांसाठी ्मॉडेल महणिू जारला ती सुरुवात करते. एका आट्भ गॅलरी्मधरे 
अनससटंट असतािा, डाररेकटर ्मानट्भिपासूि नतला न्दवस जातात. 
्मानट्भििे जबाब्दारी िाकारलरािे, एका बेकार्देशीर सेंटर्मधिू ती गर्भपात 
करूि घेते. कालांतरािे ्माकके नटंग नडपाट्भ्मेंटचरा फे्डशी लगि करते. नतच ं
सटुनडओचं सवपि पूण्भ होतं. पुढे तरांचा घटसफोट होतो आनण बेटी ्दारूचरा 
आहारी जाते. ्रसि्मकु्तती कें द्ाची सरास्द झालरावर तरातूि बाहरेही रेते. 
‘सीआर ग्ूप’चरा स्तीवा्दी चळवळीचरा कार्भक्र्मांिा जारला लागते. पुढे 
पोिनोग्ाफतीचरा प्रचाराचरा ्म्ुद्दद्ावर ्मतरे्द झालरािे बेटी चळवळीतूि बाहरे 
पडते. नतिे लावलेलरा लैंनगक सवािुरवाचरा नचरिप्र्दश्भिाला लोकांचा 
अरतूपूव्भ प्रनतसा्द न्मळतो. पण सरकार तरावर बं्दी घालते. ् हनज्भनिराबरोबर 
बेटी स्मनलंगी संबंध ठेवते. हसत्मैथुिावर पुसतक नलनहते. स्माज नतची 
अवहलेिा करतो. उव्भररत आरुषरात नतचरा कार्भशाळा बं्द पडतात. नचरिे 
नवकली जात िाहीत. नतला आनथ्भक चणचण जाणव ू लागते. राकाळात 
लॉि सवच्छ करणरापासूि ते बलरू नफल्मचं नडझाईि ्मेनकंग करणरापरांतची 
सगळी का्मे बेटी करते. पुढे एका संसथेकडूि नतला ्माि्द पीएच.डी. न्मळते. 
८० वरके पार केलरािंतर कॅलरीि िावाची एक स्ती बेटीचे नशषरतव पतकरूि 
नतचरा नवचारांचा प्रसार करारचं ठरवते. आपले महणणे कधी तरी लोकांिा 
स्मजेल, रा नवचारािे बेटी डोळे न्मटूि घेते. इथे का्दंबरी संपते.

 प्रसताविेत लेनखकेिे नलनहलेले एक नवधाि अनतशर ्महत्वाचे आह,े 
ते महणजे, “पनिास वराांपूवभी ती नस्तरांचरा लैंनगकतेबद्ल जे राषर करत 
होती ते आजचरा स्माजातलरा नस्तरांिाही नततकेच लागू आह.े...” (पषृ् ७) 
रावरूि का्दंबरीचरा नवरराचे ्महत्व अधोरेनखत होते. काळािुसार स्माजात 
सव्भ सतरांवर ब्दल होत असतात. तरीही पनिास वराांिंतरही का्दंबरीचा 
नवरर स्मकालीि ठरणं, ही गोष्ट स्माजाची ्मािनसकता उघड करणारी आह.े 
एकूणच ‘लैंनगकता’ हा का्दंबरीचा नवरर आजचरा स्माजातही नततकाच 
्महत्वाचा ठरतो. 
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हा नवरर जरा कथािकाचराद्ारे आपलरास्मोर रेतो तरा कथािकाची 
काही वैनशष्ट्दरे सांगता रेतात. का्दंबरीचे कथािक िाट्दरपूण्भ रीतीिे उलगडत 
जाते. बेटीला पडलेलरा सवपिवण्भिापासूि ते शेवटी रतूकाळातील  
आरुषरावर बेटीिे टाकलेलरा िजरेपरांत पुढे कार घडणार, राची उतकंठा 
वाचकाला लागते. नतचरा आरुषरातील घटिांचे वण्भि करता करता नतचरा 
्मािनसक आं्दोलिांचीही नचरिे लेनखका वेळोवेळी रेखाटते. बेटीचरा 
आरुषराबद्ल वाचता वाचता आपण नतचरा वैचाररक- ्मािनसक नसथतीत 
ओढले जातो. अिेक अिुरवांिंतर बेटीची रकक्म झालेली वैचाररक 
बैठक, लैंनगकतेनवररी सुसपष्ट जाणीव आनण दृढ होत गेलेलरा धारणा, रा 
सगळराचे वाचक महणिू आपण साषिी बितो. नतचरा आरुषरातील घटिांच े
वण्भि करता करता जे संवा्द रेतात, ते वाचकाला गुंतविू ठेवतात. नतचरा 
आरुषरातील चांगलरा- वाईट अिुरवांचे वण्भि वाचतािा प्रतरेक वेळी 
नतचरा ्रनक्त्मत्वा्मधरे होत गेलेला ब्दल, कटू अिुरव पचवणराची नतची 
षि्मता आनण रा सगळरा्मळेु कणखर बिलेले नतचे ् रनक्त्मत्व आनण नतचरा 
नवचारांिा आलेली स्मदृ्ी लषिात आलरानशवार राहत िाही. कथािक 
केवळ घटिा आनण संवा्द रा्मळेु िाट्दरपूण्भ होत िाही तर पररनसथतीप्र्माणेच 
बेटीचरा आरुषरात आनण वैचाररक जानणवेत झालेला ब्दल प्रकरा्भिे 
लषिात राहतो. कथािक अनतशर नचरि्दशभी आह.े बेटीसारखरा जाणकार 
नचरिकाराचरा आरुषरात नचरिकलेला ्महत्वाचे सथाि िसले तरच िवल! 
संपूण्भ का्दंबरीत बेटीचे आरुषर आनण नतची नचरिकला स्मांतरपणे जातािा 
न्दसतात. स्मांतर रा अथभी कती, ्दोनही नवरर तेवढेच ्महत्वाचे. तरीही 
नचरिकला बेटीचरा आरुषरात न्मसळूि गेली आह.े नतचरा आरुषरघडणीत 
नचरिकलेचा फार ्मोठा वाटा आह.े लेनखकेचा नचरिकलेनवररीचा अभरास 
कौतुकासप्द आह.े शाळेत असलरापासूि बेटी नचरिकलेचरा तासाची वाट 
पाहारची. पुढे िगिनचरिांसाठी ्मॉडेल महणिू जाणे, िगि नचरिांचे प्र्दश्भि 
ररनवणे, िूरॉक्भ ्मधरे असतािा ्मोठ्मोठ्द रा मरुनझर्मला रेटी ्देणे, नतथली 
नचरिे अभरासणे आनण लैंनगकता रा आपलरा अभरास नवरराकररता 
नचरिकलेचा वापर करूि, तो नवरर सोपा करूि स्माजापरांत पोहोचवण े
रावरूि नचरिकलेप्रती असणारे बेटीचे पे्र्म कळूि रेते. नचरिकलेचा अभरास 
नतिे केवळ कला महणिू केला िाही तर ्माणसू स्मजूि घेणरासाठी नतिे तराचा 
उपरोग केला. ्मारकल अँजेलोची नचरिं बघिू नतला वाटते, “कपड्दरांिा एक 
फार ्मोठं सा्मानजक अंग आह.े सा्मानजक सथाि उचच- िीचता, उपाधरा, 
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नशषिण अशा अिेक नबरु्दावलरा ते वाहत असतात. ते काढले कती, आत 
असतो तो खराखरुा िैसनग्भक ्माणसू.” (प.ृ ६७) एवढा नवचार करूि ती 
थांबत िाही तर आपलराला सवतःची ‘ओळख’ आह ेआनण ती नि्वळ स्ती 
नकंवा पुरुर असणराचरा पलीकडची आह.े तरा ‘ओळखी’वरच आता लषि 
कें नद्त करारचं. हा निश्चर पुढे जाऊि ती करते. नतचराशी संबंध आलेलरा 
पुरुरांबरोबरचे िाते जे्हा जे्हा आिं्द्दारी ठरत िाही ते्हा ते्हा ती ते 
निकरािे तोडतािा न्दसते आनण निराशेचरा सावटाखालूि प्रतरेक वेळी 
नह्ंमतीिे बाहरे पडते. का्दंबरी्मधरे रेणारी नचरिवण्भिे, निसगा्भची वण्भिे, 
बेटीचरा ्मािनसक आं्दोलिांची वण्भिेही नचरि्दशभी आहते. बेटीबरोबर 
वाचक तरात रंगूि जातो. कारण एखा्दे नचरि उरे करणराचे सा्मरर्भ रा 
वण्भिां्मधरे आह.े उ्दाहरणाथ्भ, “रंु्द प्रवेशद्ारावरची नपतळी कोरीव अषिरं 
तरांचे सवागत करत होती. प्रवेशद्ारातूि आत आलरावर कलबचा र्र 
पररसर नतचरा िजरेस आला...... प्रवेशद्ारापासूि थेट आतपरांत रसतराचरा 
्दोनही बाजूंिी चेरीचे व ओकचे लाल नपवळरा व केशरी फुलांिी लगडलेले 
वषृि एक्मेकांिा नबलगूि उरे होते” (प.ृ ६१). ‘एंजलवडू फतीलड कलब’च े
केलेले ह ेवण्भि पुरेसे बोलके आह.े

 का्दंबरीतील ्महत्वाची ्रनक्तरेखा महणजे बेटी. नतचरारोवती संपूण्भ 
का्दंबरीचे कथािक गुंफले गेले आह.े असे असले तरी नतचे आई-वडील, 
राऊ, काका, नतचरा आरुषरात नतला प्रतरेक वळणावर रेटलेले पुरुर, नतच े
सहकारी, ्मैनरिणी रा प्रतरेकाचा, तरांचरा वागणराचा नतचरा आरुषराचरा 
घडणीत वाटा आह.े कारण नतला रा सवाांकडूि न्मळालेलरा क्मी-अनधक 
पे्र्माबरोबर ्मोठ्द रा प्र्माणावर कटुताही आह ेआनण नतिे ती पचवली आह.े 

‘लैंनगकता’ रा नवरराचा नतिे आरुषररर अभरास केला. बेटीिे 
का्दंबरी्मधरे ्मांडलेला आत्मनिर्भरतेचा ्मदु्ा अनतशर ्महत्वाचा आह.े 
‘लैंनगक सवातंत्र हा स्ती्मकु्ततीचा पारा आह’े, असे नतचे ्मत होते. तरासाठी 
हसत्मैथुिाचा प्रसार नतिे केला. ग्ँटबरोबर रा नवररासं्दरा्भत कार्भशाळा 
घेतलरा. नस्तरांिी का्मपूतभीसाठी पुरुरावर अवलंबूि राहणराची गरज िाही 
असे नतला वाटे. तरा्मळेु आपलरा कार्भशाळां्मधिू ती नस्तरांिा हसत्मैथुिाची 
प्रातरनषिके ्दाखवीत असे. ्मळुात आपलराला ह्रा असलेलरा लैंनगक 
सुखाची जोडी्दाराकडे ्मागणी करणे; ते आपलराला हवे तसे न्मळत िसेल 
तर तसे बोलूि ्दाखवणे, एखाद्ा पुरुरािे नतला हवे असलेले ्देणराचे िाकारले 
नकंवा ्मिासारखे संबंध जुळले िाहीत तर तराचरापासूि नवरक्त होणे, 
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हसत्मैथुिाद्ारे लैंनगक सवावलंबिाचा अवलंब करणे. इतकरा धाडसी गोष्टी 
बेटीिे आरुषररर केलेलरा न्दसतात. पाप-पुणराचरा, परंपरेचरा कोणतराही 
आडकाठ्द रा नतिे ्मािलरा िाहीत. ्मोकळेपणािे िगि नचरिे काढता रावीत, 
रासाठी सवतः िगि नचरिांची ्मॉडेल महणिू नतिे का्म केले. हसत्मैथुिासंबंधी 
ग्ँटशी जसे ती ्मोकळेपणािे बोलते नततकराच ्मोकळेपणािे सवतःचरा 
आईशीही चचा्भ करते व ्हनज्भनिरासारखरा ्मैनरिणीशी स्मनलंगी संबंध 
ठेवते. बेटीचा हा धाडसी प्रवास वाचकाला अचंनबत करतो. “्मग अग्दी 
आपलरा ्मिातलरा गोष्टटींचंसुद्ा नचरि काढता रेईल?” (प.ृ १३) असे 
आपलरा वनडलांिा नवचारणारी बेटी आरुषरातील अिेकनवध अिुरवांिी 
स्मदृ् होत जाते. बेटीला सोडूि गेलरावर ग्ँटचे एक पुसतक प्रकानशत होते. 
तरा पुसतकाचरा अप्भणपनरिकेत तो नलनहतो, “सवाांग सुं्दर पे्र्माचा पररससपश्भ 
करूि स्ती-पुरुर संबंधांचं ्रापक राि ्देणाऱरा ्माझरा नप्रर ्मैनरिणीस, 
पे्र्मपूव्भक अप्भण” (प.ृ ३१०). रावरूि बेटीचरा स्मदृ् जगणराची कलपिा 
आपलराला रेते. का्दंबरीचरा शेवटी पूवा्भरुषराबद्ल सवतःचरा ्मिाशी 
बोलतािा न्दसते. ते्हा ती महणते, “्मिःपूव्भक जगलो. सवतःचा शोध घेतला. 
आपला शोध सवतःपुरता ठेवला िाही. सवतः सुखी झालो आनण इतरांिाही 
सुखी करणराचा प्ररति केला” (प.ृ ३३६). रावरूि नतचरा आत्मनिर्भरतेचरा 
प्रवासाचे ्महत्व वाचकाला पटलरावाचिू राहत िाही. 

प्रसतुत का्दंबरी १९२९्मधील बेटी डॉडसि रा नचरिकार स्तीचरा 
चरररिानवररीची का्दंबरी आह.े नरूरॉक्भ ्मधरे घडलेली नतची नचरिकलेची 
कारकती्द्भ, िगि नचरिांचे प्र्दश्भि, लैंनगक प्रनशषिणाचरा नतिे घेतलेलरा 
कार्भशाळा, हसत्मैथुिावर नलनहलेली पुसतके, स्तीवा्दी चळवळीतील 
नतचे का्म, रा नतचरा आरुषरातील ्महत्वाचरा घटिा सोडलरा तर संपूण्भ 
का्दंबरी कलपिेचरा आधारािे रंगवली आह,े असे लेनखका महणते. 
िानरकेची वैचाररक व रावनिक वाटचाल ही संपूण्भतः कालपनिक आह.े 
ती सवतंरि सज्भिशील निन्म्भती आह,े असे प्रसताविेत अंजली जोशी रांिी 
ि्म्ूद केले आह.े चरररिात्मक तरीही सवतंरि, अशा रा का्दंबरीचे आ्हाि 
लेनखकेिे स्मथ्भपणे पेलले आह.े बेटीचा प्रवास वाचलरावर लषिात रेते 
कती, आरुषरातील िािानवध प्रसंगािे ती स्मदृ् आनण प्रगलर झाली. नतचरा 
आरुषरातील केवळ ्महत्वाचरा घटिांचे वण्भि महणजे ही का्दंबरी ि्ह े
तर नतचरा आरुषरारोवती लेनखकेिे कालपनिकररतरा जरा घटिा गुंफलरा 
आहते, तरा वाचतािा कुठेही अनतशरोक्ततीपूण्भ वाटत िाहीत; कारण तरा 
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सगळरा घटिां्मधिू प्रगलर होत जाणारे बेटीचे ्रनक्त्मत्व सतत जाणवत 
राहते. बेटीचे असा्मानर धैर्भ, प्रतरेक अिुरवाचा सवीकार, नतची नचरिकला, 
सपष्टवके्तपणा, नवशे्रक वतृ्ती रा सव्भ गोष्टी लषिात घेऊि केलेली का्दंबरीची 
्मांडणी कनलपत असूिही वाचकाचरा ्मिावर शेवटपरांत पकड कार्म 
ठेवते. का्दंबरीतील वातावरण ह ेतराकाळचरा अ्मेररकि संसकृतीचे आह.े 
तेथील सा्मानजक चालीरीती, स्ती-पुरुरसंबंध, अनररुची आपलरापेषिा 
वेगळे असले तरी कुठेही आसवा्दाचरा आड रेत िाहीत. वाचक तराचराशी 
एकरूप होतो. ्महत्वाचे कारण महणजे लैंनगकता आनण तरासाठी असणारे 
स्तीचे पुरुर परावलंनबतव. आरुषररर बेटी जरा आत्मनिर्भरतेसाठी लढली, 
तो नवरर कोणतराही सा्मानजक संसकृतीतील स्तीसाठी ्महत्वाचा ठरतो. 
का्दंबरीत बेटीिे एके नठकाणी केलेले नवधाि नतचे ्माणसूपण अधोरेनखत 
करते. ती महणते, “लैंनगक सवातंत्राचा अथ्भ हा जासत ्रापक आह.े लैंनगक 
सवातंत्र महणजे शरीरासह ्मिालाही प्रगलर पातळीवर िेणारं पे्र्म करणराच ं
सवातंत्र. असं सवातंत्र प्रतरेक स्ती- पुरुरांिा न्मळालं तर स्माज सुखी होईल” 
(प.ृ २०८). बेटीचे ह ेनवचार स्ती-पुरुरांिा कोणतराही काळात ्माणसूपणाकडे 
िेणारे आहते. रारेचरा पातळीवर नवचार करता असे लषिात रेते कती, ्मळुात 
बेटीचे आरुषर नचरिकलेिे ्रापलेले होते. नचरिकला नतचरा आरुषरातूि 
वेगळी निघ ूशकत िाही. नतची कलानररुची उचच ्दजा्भची आह.े तरा्मळेु 
नतची राराही सौं्दर्भपूण्भ आनण कलात्मक आह.े का्दंबरीचा प्रवास बेटीचरा 
सा्मानर आरुषरापासूि सुरू होऊि नतचरा एका प्रगलर ्माणसू होणरापरांत 
जातो. तरा्मळेु का्दंबरीची रारा ही एका पातळीवर कलात्मक आनण ्दसुऱरा 
पातळीवर तानत्वक बिली आह.े एक संपूण्भ वेगळी संसकृती आपलरा रारेत 
आणतािा लेनखकेिे ही रारा कुठेही बोजड केलेली िाही. 

 बेटीिे इसवी सि १९६० ते १९८० रा काळात स्तीवा्दी चळवळीत 
प्रतरषि का्म केले होते. संसकृती वेगळी असली तरी नस्तरांिा न्दली जाणारी 
नवर्मतेची वागणकू, तरांची होणारी लैंनगक घसु्मट, तरा काळातले 
पुरुरधानज्भणे कार्दे रा गोष्टी आपलराकडेही होतरा. आजचरा काळातही 
लैंनगकतेकडे पाहणराची संकुनचत वतृ्ती ्मोठ्द रा प्र्माणात स्माजात नटकूि 
आह.े तरा्मळेु स्ती- पुरुरसंबंध आजही निरकेळ ्मोकळे िाहीत. कुठलीतरी 
अढी, बंधिे आहतेच. अशा वेळी बेटीिे ्मांडलेली आत्मनिर्भरतेची संकलपिा 
अनतशर ्महत्वाची ठरते. नतिे ्मांडलेलरा हसत्मैथुिाचरा ्म्ुद्दद्ाची कोणी 
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उघड चचा्भ करीत िसले तरी लैंनगक सवावलंबिाचा तो एक ्माग्भ आह,े ह े
िाकारता रेणार िाही. 

 बेटीचे आरुषर चनकत करणारे िककतीच आह.े लैंनगक सवातंत्राचरा 
बाबतीत नतिे ्मांडलेले ्मदु्े क्दानचत धाडसी वाटू शकतात. नतिे केलेला 
हसत्मैथुिाचा प्रसार, िगिनचरिांचे प्र्दश्भि राबाबतीतही ह ेआपलरा संसकृतीत 
बसणारे िाही, असे वाटू शकते. परंतु रा सगळराचरा शेवटाकडे जातािा 
बेटीला जे वाटते ते ्महत्वाचे आह.े ती महणते, “तरा रंगांिी आपलराला 
तरांचराही पलीकडे िेलं. नवरंगी केलं, नव्मकु्त केलं. ्मिाला पडलेलरा बेड्दरा 
तरािे तोडूि टाकलरा. आपलराला सांनगतलं तरांिी कती तुला जे वाटतं िा 
तेच कर, बाकती कशाचीही पवा्भ करू िकोस” (प.ृ ३३५). बेटीिे ह ेआरुषररर 
पाळले. सतत कुठलरातरी बंधिात जगणाऱरा आपलरासारखरा ्माणसांिा, 
बेटीची आत्मनिर्भरता सवपिवत वाटली तरी अंनत्मत: ती ्माणसूपणाकडे 
िेणारी आह.े एक्मेकां्मधील रे्द संपवणारी आनण सवावलंबी बिवणारी 
आह.े प्रसथानपत िीनतनिर्मांशी टककर ्देत, बेटीिे केलेला प्रवास निनश्चतच 
अंत्मु्भख करणारा आह.े
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(परीनषित पुसतक : थेरीगाथा : िवे आकलि, संपा्दक : ्देवेंद् उबाळे, 
प्रकाशक : डॉ. आंबेडकर वाङ्मरीि अभरास्मंडळ, िानशक, प्रकाशि वर्भ : 
२०२१, पषेृ् : १६०, ्मलूर : ३०० रुपरे) 

जागनतक तत्वज्ािा्मधरे रारताचं रोग्दाि लषिात घेता अिेक 
तानत्वक नवचार ्दाखवता रेतील. तरां्मधरे सवा्भनधक प्ररावी नवचार महणजे 
गौत्म बुद्ांचं तत्वज्ाि. ्मािवाचरा ्द:ुख्मकु्ततीची आवशरकता रुजवणाऱरा 
रा नवचारांचा उ्दर इसवी सिपूव्भ पाच्रा शतका्मधरे झाला. तरा काळी 
प्रचनलत असलेलरा सिाति ध्म्भनवचारांनवरुद् प्रतरेक बाबतीत नवद्ोह करत 
गौत्म बुद्ांिी आपले नवचार स्माजाचरा सव्भ सतरांत पोचवले. नवनशष्ट 
जात, ध्म्भ, नलंगराव, प्र्देश, रारा रांचं प्ररतुव िाकारलं. “अत्त्दीपा नवहरथ 
अत्तसरणा अिञ्ञसरणा” (्महापररनिबबाि सुत्त, २.२६) महणजे ‘कुणी 
्दसुरा ्माग्भ ्दाखवेल, रा आशेवर राहाणं सोडूि द्ा. एखाद्ा द्ीप महणजे 
बेटासारखे निलकेप राहूि आपला ्माग्भ आपण शोधा.’ असा जगरहाटीचरा 
प्रवाहात राहूिही सवत:ला अनलप्त ठेवणराची नशकवण ्देणारा हा नवद्ोही 
नवचार पुढे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांिा पे्ररक वाटला आनण तरांिी 
बौद् धम्माचरा सथापिेिंतर अडीच हजार वराांिीही आधनुिक नवचारांच ं
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अनधष्ाि ठेवणराइतकती वैचाररक ्मोकळीक ्देणाऱरा रा धम्माची ्दीषिा 
घेतली. तरांचरा अिुरारांचरा, एकूणच आंबेडकरी चळवळीचरा दृष्टीिं 
बौद् तत्वज्ािाचा अभरास आनण पुिशनोध हा ् रक्ततीचरा आनण स्मष्टीचराही 
्द:ुख्मकु्ततीसाठीचरा प्ररतिांचा अनवराजर राग रानहलेला आह.े रा बौद् 
तत्वनवचारांचरा प्राचीित्म संग्हां्मधील सुत्तविटकातील खदु्कनिकारा्मधरे 
असणाऱरा थेरीगाथांचं सथाि अिनर आह.े तत्ववान्दिी नस्तरांची कथिं 
रारतीर वाङ्मरात थेरीगाथेपूवभी्देखील आली आहते. परंतु जरा प्रगलरतेिं 
थेरी महणजे गौत्म बुद्ांचरा तत्वज्ािाचरा अिुरारी झालेलरा आ्दरणीर 
नस्तरांिी आपले अिुरव आनण नवचार गाथां्मधिू शब्दांनकत केले आहते, 
तशी अनर्रक्तती अनद्तीरच महणावी लागेल. 

अशा रा थेरीगाथांचे वेगवेगळे आरा्म अभरासूि आजचरा 
जगणराशी तरांचा कुठेकुठे संबंध रेतो, ह ेतपासणराचा प्ररति ्देवेंद् उबाळे 
रांिी संपान्दत केलेलरा थेरीगाथा: निे आकलन रा पुसतकाद्ारे केला आह.े 
आंबेडकरी चळवळीचरा पररपे्रक्रा्मधिू आजचरा सा्मानजक वासतवाला 
नरडतािा थेरीगाथांचा प्रराव कोणकोणतरा षिेरिां्मधरे जाणवतो अथवा 
कसे, राची एक तपासणी रा प्रकाशिाचरा निन्मत्तािे ‘डॉ. आंबेडकर 
वाङ्मरीि अभरास्मंडळ’ रा संसथेिे केलेली आह.े प्रखर आत्मटीका आनण 
आत्मपरीषिण ह े आंबेडकरी चळवळीचं अनतशर ्मौनलक असं वैनशष्ट्दर 
रा निन्मत्तािं अधोरेनखत ्हावं, असं वाटतं. लाल विव्ाच्ा गाडीला हा्े 
कुनाचं ्ोगिान? अशा लोकनप्रर कलाकृती असोत, अथवा रा पुसतकाचरा 
निन्मत्तािं ्मांडलेला आंबेडकरी चळवळ आनण बौद्नवचार रां्मधलरा 
अंत:संबंधांचा ताळेबं्द असो – आत्मपरीषिण करणं, ही रा चळवळीच ं
सकस असं अंत:सतव ्दाखविू ्देणारी अनर्रक्तती आह ेअसं वाटतं.

ज्ािेश्वर पवार, शरा्मल गरूड, सुिील हतेकर, सनचि गरूड, ्मोतीरा्म 
कटारे आनण उन्म्भला पवार रा अभरासकांिी ्मािसशास्त, आंबेडकरी 
नस्तरांची आत्मकथिे, संत नस्तरांची आत्मकथिे, स्ती्मकु्ततीचा इनतहास, 
सौं्दर्भनवचार आनण थेरीगाथेचरा कालजरी ्महत्वावर लेख नलनहले आहते. 
ज्ािेश्वर पवार रांिी ्मािसशास्तासारखरा आधनुिक नवज्ािाचरा ्माधर्मातूि 
थेरीगाथेची नचनकतसा करणराचा प्ररति केला आह.े तर ्मोतीरा्म कटारे 
रांिी प्रा. रा. ग. जाधव रांिी बौद् सौं्दर्भशास्त उरे करता रेईल कार, अशी 
जी अपेषिा वनळी वषिविजे्मधिू ्रक्त केली होती, नतचरा न्दशेिे पाऊल 
टाकत थेरीगाथेतील सौं्दर्भनवचारानवररी ्मांडणी केली आह.े उन्म्भला पवार 
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रांिी आपलरा अिुरवनसद् लेखा्मधिू आजचरा स्तीपुरुरांिी थेरीगाथेतूि 
लखलखीतपणे प्रकाशणाऱरा स्मतेचरा सं्देशाकडे डोळसपणे पाहणराची 
गरज अधोरेनखत केली आह.े आंबेडकरी नस्तरांिी बंडखोर थेरटींचा वारसा 
जपावा आनण आत्मसन्मािाचं शस्त उगारतािा तराची ्मळंु थेरीगाथेत 
शोधावी, अशी अपेषिा शरा्मल गरूड रांिी ्रक्त केलेली आह.े सनचि 
गरूड रांचरा लेखातूि थेरीगाथेचं एक अलनषित वैनशष्ट्दर स्मोर रेतं, कती 
स्तीला ्मोषि न्मळवारचा तर कोणतरा तरी ्मागा्भिे नलंगब्दल होणराची पूव्भअट 
थेरीगाथापूव्भ नवचारां्मधरे अनरपे्रत होती. परंतु ‘बुद्ांिी नरषिुणीसंघाद्ारे 
रौनतक व आधरानत्मक ्मकु्ततीचा आ्दश्भ उरा करूि वण्भजातस्ती्दासरपूरक 
पुिज्भन्मवा्दाचा व तजजनर नलंगब्दलवा्दाचा परारव केला.’ (प.ृ १०८) 
रातील रारेची ्दबुनोधता सोडलरास बाईला ्मोषि न्मळवारचा तर बाईपण 
सोडावं लागणराची गरज िाही, ह ेथेरटींचरा ्माधर्मातूि गौत्म बुद्ांिी नसद् 
केलं, ह े्महत्वाचं प्रनतपा्दि आह.े 

सुिील हतेकर रांचरा लेखा्मधरे तरांिी थेरीगाथा आनण ्महाराषट्ीर 
संत नस्तरांची आत्मचरररिे रांचरा्मधील सामरसथळे आनण नवसंगती जाणिू 
घेणराचा लषिणीर प्ररास केलेला आह.े ‘ओरसा धीता बुद्सस’ – महणजे 
‘आमही बुद्ाचरा वारस्दार, तराचरा लेकती’ आहोत हा आत्मनवश्वास 
असणाऱरा थेरटींिी बुद्ांचा ्द:ुखषिालिाचा ्माग्भ सवीकारत निबबाणप्राप्ती 
केली. तसंच ्महाराषट्ीर संत नस्तरांिाही पुरुर संतां्मळेु ्मकु्ततीची द्ारे खलुी 
झाली, ह े सामर तरांिी अधोरेनखत केले आह.े श्ीचक्रधरांिी ‘ध्मा्भनचरा 
चाडा एथ बाइरा का िसा्रा? तु्मचे काई जीव आि्द तरांचरा जीऊनलरा’ 
असं महणिू अनधकारवाणीिे स्तीपुरुरांचरा स्मतेचा नवचार सांनगतला. 
परंतु प्रतरषिात ्मारि ्मह्दाइसा, ्मकु्ताबाई, जिाबाई, बनहणाबाई रांिा 
तरांचरा काळाचरा धारणेपलीकडे पोचणे अवघड होते. तरांिा सा्मानजक 
्रवहाराची चौकट ि ब्दलता आलरािे ध्म्भषिेरिा्मधरे स्मता ्मांडत 
असतािाच जगणराचरा कुरुषिेरिात – महणजे ् रवहारात ्मारि वणा्भश््मध्मा्भचरा 
नवर्मतेचरा ्दावणीला बांधलेलं जगणं असं नद्धा नसथतीचं अचकू निरीषिण 
हतेकर रांिी ्मांडलेलं आह.े रा ्मांडणीला पुढे नरारचं झालं तर ततकालीि 
रौनतक वासतवाचाही पारा नवचारात घेणं उपरुक्त ठरेल असं वाटतं. रक्तती 
ही राविाच सा्मंतशाहीचरा रौनतक वासतवाची जोडी्दार असलरािे 
्रक्ततीिे आपलरा सकल निष्ा रा श्ेष् ्मािलेलरा ्रक्तती अथवा संकलपिेस 
वानहलेलरा असणेच रक्तती्मधरे अनरपे्रत होते. तरा्मळेु रा ्मागा्भिे नकतीही 
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प्रवास केला तरी तो प्रतरषि स्मतेचरा ्मकुका्मी पोचणं शकर ि्हतं आनण 
िाही, ह ेअनधक सपष्ट होऊ शकतं.

प्रा. आशालता कांबळे आनण अरनवं्द सुरवाडे रांचे लेख ह ेथेरीगाथा 
आनण आंबेडकरवा्दी नवचार रांचरा सहसंबंधांचं नवशे्रण करतात. 
सुरुवातीला महटलराप्र्माणे आत्मपरीषिण ह ेरा नवचारांिा कस्दार बिवणारं 
वैनशष्ट्दर रा ्दोि लेखां्मधिू नवशेरतवािं प्रतीत होतं. प्रा. कांबळे रांचा 
लेख आंबेडकरी नस्तरांचरा लेखिावर थेरीगाथांचा नकतपत प्रराव पडला, 
राची साधकबाधक चचा्भ करतो. तरात स्तीतवाचा अनर्माि अथवा रीती ि 
बाळगता सवत:कडे ्माणसू महणिू पाहारचं आनण कतृ्भतव, आंतररक सा्मरर्भ 
नवकनसत करारचं, असा थेरीगाथेचा इतरथ्भ ्मांडला आह.े ‘बुद्कनरा’ 
हा आपला वारसा आह ेअसे रेथील ‘री्मकनरा’ महणजे आंबेडकरवा्दी 
नवचारांचरा पाईक असणाऱरा लेनखका महण ूलागलरा, असं सागूि तरांिी 
नहरा बिसोडे, आशालता कांबळे, गाथा सोिावणे, रूपा कुलकणभी ‘बोधी’, 
सुशीला ्मलू-जाधव, प्रज्ा पवार, ्छारा कोरेगांवकर, धम्मसंनगिी र्मा गोरख, 
उन्म्भला पवार आनण ्मीिाषिी ्मिू अशा नवसततृ पटावरील लेनखकांचरा 
कलाकृतटींचा आनण संशोधिाचा आढावा घेतला आह.े प्रतरषि थेरटींवर 
नलनहणे आनण थेरटींिी सवीकारलेली बंडखोरीची ्मािव ्मनुक्तवा्दी ्मलूरे 
प्र्माण ्मािूि सानहतरनिन्म्भती करणे, अशा ्दोिही प्रनक्ररांचा सजग धांडोळा 
प्रा. कांबळे रांिी घेतला आह.े तो घेतािा काही लेनखकांिी राबडेपणािे 
केलेलरा नचरिणाकडे लषि वेधिू तरांिी अनधक गांरीरा्भिे लेखि करणराची 
गरजही तरा नचनकतसकपणे िों्दवतात. 

अरनवं्द सुरवाडे रांचा लेख थेरीगाथांचरा आंबेडकरवा्दी सानहतरा-
वरील प्ररावाची चचा्भ करतािाच एकूणच रा चळवळीचरा ्मलूररािाची, 
अनधष्ािाची स्मीषिा करतो. धम्मचक्रप्रवत्भिािंतर बुद् तत्वज्ाि आनण डॉ. 
आंबेडकरांिा अनरपे्रत असणारी सवातंत्र, स्मता, बंधतुा, नरार रा ्मलूरांिा 
सानहतरनिन्म्भतीत सथाि ्देणे क्र्मप्राप्त असतािा आक्रोशाला अनधक ्महत्व 
न्दले गेले आनण पनहलरा नपढीतील आंबेडकरवा्दी सानहनतरकांिी डॉ. 
आंबेडकरांिी स्मोर ठेवलेलरा परा्भरी ्रवसथेची अपररहार्भता जोरकसपण े
अनर्रक्त केली िाही, अशी खंत लेखक ्रक्त करतात. सुनशनषित आनण 
उचचनशनषित असतािाही रा सानहनतरकांिी ‘बौद् आरडेंनटटी’ऐवजी 
‘्दनलत आरडेंनटटी’ सवीकारलरािे बौद् संसकृतीतील ्मलूरकलपिांवर 
सानहतरनिन्म्भती होऊ शकली िाही, अशी तरांचरासारखरा जुनराजाणतरा 
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अभरासक कार्भकतरा्भिे ्मांडलेली कारण्मी्मांसा नवचाराह्भ आह.े तरा्मािािे 
आताचरा काळात अनधक सजगपणे ही उणीव ररूि काढली जात असलराच े
निरीषिणही ते िों्दवतात. पे्र्मािं्द गजवी, अरुण न्मरजकर, अशोक हांडोरे, 
रोगीराज वाघ्मारे, प्रा. गौत्मीपुरि कांबळे, ्देवेंद् उबाळे, संजर डोंगरे, नसद्ाथ्भ 
्देवधेकर अशा ि्रा-जुनरा सानहनतरकांिी केलेला बौद् तत्वज्ाि आनण 
न्मथकांचा वापर ते अधोरेनखत करतात. बुद् तत्वज्ािातूि प्रसवणारा ्मािवी 
कलराणाचा अंत:प्रवाह वाहता ठेविू स्मकालीि जगणराला नरडणाऱरा 
कलाकृतटींची निन्म्भती होणे गरजेचे आह,े अशी अपेषिा ते ्रक्त करतात. 

रा सव्भ लेखांिा संपा्दक ्देवेंद् उबाळे रांिी आपलरा प्रसताविेचरा 
सूरिा्मधिू रथोनचत सं्दराांसह सा्दर केले आह.े तसेच कौतुकासप्द गोष्ट 
महणजे संपा्दकािे बहुतेक सव्भ लेखां्मधरे गरज लागेल तसतशा ससं्दर्भ 
तळटीपां्मधिू ्रक्तती नकंवा ग्ंथांची रोगर ती पूरक ्मानहती न्दली आह.े 
्मखुपषृ्ावर न्दसणारा कापलेलरा प्राचीि वषृिाचरा खोडा्मधिू वाढू पाहणारा 
नहरवागार ध्ुमारा अनवथ्भक आनण सुं्दर आह.े संशोधिाचरा पद्नतशास्ताचरा 
दृष्टीिे जाणवणारी एकच उणीव महणजे अिेक सानहनतरकांचे आनण तरांचरा 
कलाकृतटींचे उललेख लेखां्मधिू आले तरी तरा प्रतरेकाचरा कलाकृतटींचा 
तपशील टीपां्मधिू अथवा सं्दराां्मधिू न्मळत िाही. उ्दाहरणाथ्भ, 
बनहणाबाई, चक्रधर, अशोक हांडोरे, गौत्मीपुरि कांबळे. परंतु ही नजज्ासा 
जागतृ करणाऱरा रा पुसतकाचरा ्मलूराला तरािे ्मोठा धकका लागत िाही. 
थेरीगाथा आनण तरांचरा अिुरंगािे आजचरा जगणराचं आकलि ि्रािे 
तपासणाऱरा, आत्मपरीषिण करणाऱरा रा ग्ंथाचं प्रतरेक वाचकािं सवागत 
करारला हवं. 

 

68



वष�  ०१ � अकं  ०९ � मे २०२१

बाँबे नबफोर ्मुंबई : 
एसेज इि ऑिर ऑफ नज्म ्मॅसेलॉस

विद्ा प्रभू

इनतहास नवरागप्र्मखु
सतीश प्रधाि ज्ािसाधिा ्महानवद्ालर, ठाणे. 

vdyprabhu@yahoo.com 

69



वष�  ०१ � अकं  ०९ � मे २०२१

(परीनषित पुसतक : बाँबे नबफोर ्मुंबई : एसेज इि ऑिर ऑफ नज्म ्मॅसेलॉस 
(Bombay Before Mumbai : Essays in Honour of Jim Masselos, 
संपा्दक : प्रशांत नक्दंबी, ्मंनजरी का्मत, रेचेल ड्दवारर, प्रकाशक : पेंनगवि 
वारनकंग, रारत, प्रकाशि वर्भ : २०१९, पषेृ् : ४२८, ्मलूर : ९९९ रुपरे) 

 
वसाहतकालीि बाँबे ते आजचरा वत्भ्मािातील ्मुंबईनवररी 

इनतहासकार, स्माजशास्तज्, संशोधक, कलावंत, नसिेजगत रा सवाांिा 
िेह्मीच कुतूहल व आकर्भण रानहले आह.े बाँबे वबफोर मुंबई : एसेज इन 
ऑनर ऑफ वजम मॅसेलॉस ह्ा पुसतकाचरा शीर्भकावरूि लषिात रेते कती 
ह ेपुसतक बाँबे ते ्मुंबईपरांतचरा रा शहराचरा वाटचालीचा धांडोळा घेणारे 
आह.े 

्मुंबई नवद्ापीठ, लेसटर नवद्ापीठ व लंडि नवद्ापीठातील सकूल 
ऑफ ओररएंटल अँड आनफ्कि सटडीज रा तीि नवद्ापीठांिी संरुक्तपण े
डॉ. नज्म ्मॅसेलॉस रांचरा सन्मािाथ्भ जािेवारी २०१७ ्मधरे आंतरराषट्ीर 
इनतहास पररर्द आरोनजत केली होती. रा पररर्दे्मधरे आंतरराषट्ीर 
कतीतभीचरा संशोधकांिी ्मुंबईचरा इनतहासावर शोधनिबंध सा्दर केले. लेसटर 
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नवद्ापीठाचे डॉ. प्रशांत नक्दंबी, ्मुंबई नवद्ापीठाचरा ्माजी इनतहास नवराग 
प्र्मखु, प्रोफेसर ्मंनजरी का्मत, लंडि नवद्ापीठ (SOAS) चरा प्रोफेसर 
रेचेल ड्दवारर रांिी ह्ा शोधनिबंधांचे संपा्दि प्रसतुत पुसतकात केले आह.े 

डॉ. प्रशांत नक्दंबी रांिी पुसतकाचा पररचर करूि ्देतािा डॉ. नज्म 
्मॅसेलॉस रांचरा ्मुंबईवरील संशोधिाचा व तरांिी उलगडलेलरा इनतहासाचरा 
ि्रा पैलूंचा आढावा घेतला आह.े डॉ. नज्म ्मॅसेलॉस रांिी एकोणीसा्रा 
शतकातील रेथील राषट्वा्दी चळवळीचा अभरास केला. १९७० व १९८० 
चरा ्दशकात तरांिी ्मुंबईचरा इनतहासाची िवीि ्दालिे आपलरा अभरासािे 
उजेडात आणली. ्मुंबईतील वसतरा, ्मोहलले, तेथील ज्माव आनण लोकनप्रर 
संसकृती रांची रा शहराचरा जडणघडणीतील रनू्मका, अंत:सथ संबंध, 
ताणतणाव रांचे नवशे्रण डॉ. नज्म ्मॅसेलॉस रांिी केले आह.े १९८० िंतर 
्मॅसेलॉस रांिी ्महारुद्ांचरा अंतरकाळात काँग्ेसचरा िेततृवाखाली झालेलरा 
चळवळीतील सा्मानरांचा सहराग व तरांची रनू्मका ्मांडली आह.े ्मुंबईचा 
इनतहास ्मांडतािा तरांिी तळागाळातील लोकांचरा सहरागाचीही ्दखल 
घेतली व तरांचा ्दलु्भनषित इनतहास ्मांडला. 

डॉ. नज्म ्मॅसेलॉस रांचे संशोधि प्रा्मखुरािे शहरातील नवनवध 
स्म्ुदार, शहरातील जागा (space) व वसतरा, नवनवध सतर व गटांकडे 
असणारी ताक्द (power) आनण राषट्वा्द असलरािे रा चार नवररांतग्भत 
लेखांची ्मांडणी करणरात आली आह.े 

पुसतकातील पनहला लेख ्मुंबईचे सथानिक इनतहासकार ्मरुली रंगिाथि 
रांिी ्महुम्म्द अली रोगे रांचरावर नलनहला आह.े एकोणीसा्रा शतकातील 
्मुंबईतील अग्गणर ्रापारी ्महुम्म्द अली रोगे ह ेकोंकणी ्मसुली्म होते. 
प्रनसद् उद्ोजक व ्रापारी सर ज्मसेटजी जीजीबवॉर रांचराशी तरांची 
्रवसार रागी्दारी होती. चीिबरोबरचरा ्रापारा्मधरे तरांिी अपार संपत्ती 
प्राप्त केली. ्महुम्म्द अली रोगे रांचरा साव्भजनिक जीविावर लेखकािे 
प्रकाश टाकला आह.े १८३४ ्मधरे ्मुंबईचे पनहले रारतीर जसटीस ऑफ 
पीस होणराचा ्माि तरांिा न्मळाला. नशषिण, वैद्कतीर कारा्भसाठी नवशेरत: 
ग्ॅणट ्मेनडकल कॉलेज, कॉलरा साथीचरा इनसपतळाला न्दलेलरा ्देणगीचा 
आढावा ्महत्वाचा आह.े तरांिी कोंकणी ्मसुली्म स्माजाचे िेततृव केले 
असले तरी ते आज फार ज्ात िाहीत. कोंकणी ्मसुली्म स्माजावर पुढे 
संशोधि ्हावे, असे रंगिाथि रांिी सूनचत केले आह.े

जेसी पालसेनटरा रांिी “पारनसज अँड बाँबे नसटी : कमरुनिटी अँड 
आरडेंनटटी इि न्द िाईिनटि सेंचरुरी” रा लेखा्मधरे ्मुंबईचरा साव्भजनिक 
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जीविाला आकार ्देणरात पारशी स्म्ुदाराचरा रनू्मकेचे व नहतसंबंधांच े
नवशे्रण केले आह.े एकोणीसा्रा शतकात, चीिबरोबरचरा ्रापारात 
्मोठ्द रा प्र्माणात िफा प्राप्त झालरािंतर पारशी उद्ोजकांिी ्मुंबई शहराचरा 
नवकासा्मधरे रोग्दाि ्देऊि साव्भजनिक जीविात आपला ठसा उ्मटवला. 
ह े साधर करत असतािा आपली सा्मानजक प्रनतष्ा वाढनवणे व नरिटीश 
शासि्रवसथेत प्रराव वाढवणे, ह ेअंत:सथ हतेू ्मानर केले तरी शहराला 
कॉस्मोपोनलटीरि सवरूप प्राप्त करूि ्देणरात व कॉस्मोपोनलटीरि िागररक 
तरार करणरात पारशी स्माजाची ्महत्वाची रनू्मका असलराचा रुनक्तवा्द 
लेखकािे केला आह.े 

नस्मीि पटेल रांिी “न्द ग्ेट पनश्भरि फॅन्मि ऑफ १८७१, पारसी 
रेफरुनजस अँड न्द ्मेनकंग ऑफ इराणी आरडेंनटटी इि बाँबे” रा लेखाद्ारे 
्मुंबईतील पारशी स्म्ुदारािे पनश्भरा्मधिू सथलांतररत होऊि आलेलरा 
्दषुकाळग्सतांचे ्मुंबईत केलेले पुिव्भसि नवश्द केले आह.े रा वगा्भला पारशी 
स्माजािे सा्माविू घेतले असले तरी सा्मानजक चौकटीत ‘गरीब पारशी’ 
महणिू खालचा ्दजा्भ प्राप्त होता. रा कारणासतव नवसा्रा शतकाचरा 
पूवा्भधात सथलांतररत पारशी लोकांिी ‘इराणी’ ही सवतंरि ओळख कशी 
नि्मा्भण केली, राचे लेनखकेिे उत्त्म नवशे्रण केले आह.े ्मुंबईत आलेलरा 
प्रतरेक सथलांतररतािे आपली जागा (space) व ओळख नि्मा्भण करणराचरा 
प्ररतिांचे ह ेएक उ्दाहरण महणता रेईल. 

डगलस हेनस रांचा बाँबेज “रुरोनपरि कमरुनिटी ड्दरुररंग न्द इटंरवॉर 
नपरररड” हा लेख ्मुंबईतील रुरोनपरि स्म्ुदाराचरा नवशेरत: १९३० चरा 
्दशकातील ्मुंबईतील वासत्रावर प्रकाश टाकतो. ्मुंबईतील रुरोनपरि 
स्माज, वग्भ व नरनि राषट्ीरतवा्मधरे नवराजीत होता. अिेक्दा तातपुरते, 
क्मी काळाचरा वासत्रा्मळेु अनिनश्चतता व अनसथरता असे. १९३० 
चरा ्दशकात रुरोनपरि लोकसंखरेत घट झाली; रारतातील राजकतीर 
आनण आनथ्भक पररनसथती ब्दलली होती. रा पाश्व्भर्ूमीवर सवतःचे वांनशक 
श्ेष्तव ्दश्भनवणरासाठी व वेगळेपण नटकवणरासाठी कलब, क्रतीडा, पाटभी 
आरोजिांद्ारे आपली वेगळी ओळख अबानधत ठेवणरासाठी केलेलरा 
रुरोनपरिांचरा प्ररतिांचे लेखकािे उत्त्म नवशे्रण केले आह.े 

एरीका वॉलड रांिी “ररनडंग सपेशल सपेसेस: न्द लाईफ ऑफ न्द बाँबे 
नथएटर, १७७०-१८४३” रा निबंधात १७७० साली सथापि झालेलरा बाँबे 
नथएटरची ्मिोरंजि व सा्मानजकतीकरणातील रनू्मका ्मांडली आह.े फोट्भ रा 
रुरोनपरि वच्भसव असलेलरा रागात, रा कला संसथेचा आसवा्द रुरोनपरि 
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घेत असले तरी संसथेचे आश्र्दाते श्ी्मंत रारतीर असलरािे वांनशक सी्मा 
िककती ओलांडलरा जात असा्रात. १८४३ ्मधरे ह ेनथएटर बं्द पडले. १८५३ 
्मधरे बहुसंखर रारतीर निवासी असलेलरा ग्ॅणट रोड रागात नथएटरची 
सथापिा झाली. प्रारंर इगं्जी िाटकांिी झाला असला तरी लवकरच पारशी 
नथएटरची सुरुवात झाली. रारतीरांिी रुरोनपरि आश्रानशवार ्मिोरंजिाच े
आपले अनरषिेरि कसे नि्मा्भण केले, राचे परीषिण रा लेखात केले गेले आह.े

अनबगेल ्मॅकगोवेि रांिी “सेनलंग हो्म : ्माकके नटंग हो्म फनि्भनशंगज 
इि लेट कलोनिरल बाँबे”्मधरे ्महारुद्ांचरा अंतरकाळात ्मुंबईतील 
फनि्भचर ररटेल बाजारपेठेत घडूि आलेलरा ब्दलांचा धांडोळा घेतला आह.े 
्मुंबईतील नवनशष्ट बाजारपेठा ह्ा रा शहराची खास ओळख होती. नवनशष्ट 
राग ह े नवनशष्ट बाजारपेठांसाठी प्रनसद् होते. अग्दी घरोघरी नफरणाऱरा 
फेरीवालराकडूि सव्भ वसतूंची नवक्रती होत असे. १८९० ्मधरे उचचभ् ू व 
नवशरत: रुरोनपरि वगा्भसाठी वसतू पर्देशातूि आरात केलरा जाऊ लागलरा. 
्महारुद्ांचरा अंतरकाळात ्मुंबईत सथापि झालेली शोरूमस, नडपाट्भ्मेंटल 
सटोअस्भ, ररटेल नवके्रतरांिी फनि्भचर, शोनरवंत वसतूंची नवक्रती करतािा िवीि 
कलपिा रुजनवलरा. ग्ाहकाला आकनर्भत करणाऱरा जानहराती व ्छापील 
्मानहतीबरोबर शोरू्मचरा र्र ्दालिातील वसतूंची ्मांडणी करूि घरांची 
प्रनत्मा व कलपिा कशा ब्दलू लागलरा होतरा, राचे सुं्दर नवशे्रण रात 
न्दले आह.े तराकाळातील आ्मभी अँड िे्ही, का्म्दार, गो्दरेज, बाँबे सव्देशी 
रा नडपाट्भ्मेंटल सटोअस्भची ्मानहती रा लेखात न्मळते. 

अनश्विी तांबे रांिी “सोशल जरोग्नफज ऑफ बाँबेज सेकस टे्ड, 
१८८०-१९२०” रा लेखात ्मुंबई शहरातील ‘रेड लाईट’ महणिू ओळखलरा 
जाणाऱरा का्माठीपुरा वसतीतील सतरीकरण ्मांडले आह.े शहराचरा रा 
रागात असलेलरा कंुटणखानरां्मळेु रा वसतीतील सा्मानजक अनरार, संघर्भ, 
शोरण व सा्मानजक सतरीकरण रांचे नव्दारक वण्भि लेनखकेिे केले आह.े 
शहरातील रा रागात रुरोनपरि व रारतीर नस्तरा शरीरनवक्रती करत असलरा 
तरी तरांचरा्मधरे सा्मानजक अंतर व वांनशक रे्दराव ्मोठ्द रा प्र्माणावर 
होता. पोलीस रंरिणेकडूि ्दोनही वगा्भला न्मळणाऱरा वेगळरा वागणकुतीच े
तरांिी परीषिण करूि रारतीर नस्तरांची अवहलेिा ि्म्ूद केली आह.े

नप्रती चोप्रा रांिी “व्दभी ऑबजेकट्दस ऑफ चॅररटी : ग्हि्भ्मेंट, 
कमरुनिटीज अँड चॅररटेबल इननसटट्दरुशनस इि कलोनिरल बाँबे” रा लेखात 
नरिटीश राजवटीतील ्दािध्म्भ व परोपकारी कारा्भचा आढावा घेतला आह.े 
रारतात ्दािध्म्भ करणराची प्रथा पुराति काळापासूि होती. नरिटीश राजवटीत 
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धनिकांिी शाळा, इनसपतळांिा ्देणगरा न्दलरा. ्दािध्मा्भचे सवरूप धान्म्भक 
नकंवा आपलरा ज्ातीचरा लोकांपुरते ्मरा्भन्दत असे. परोपकारी का्मे सरकार 
व ्दािशरू िागररकांचरा सहकारा्भतूि झाली. लेनखकेिे नरिनटशांचे, रुरोनपरि 
व रारतीरांशी संबंनधत असणाऱरा नरनि िीतीचे परीषिण केले आह.े 

निल ग्ीनस रांिी “प्रोलेटेरररि बॉडीज अँड ्मसुली्म फेनसटवलस : 
नडनसनपलनिंग पलेजर इि कलोनिरल बाँबे” ्मधरे ्मसुली्म सुफती संत हबीब अली 
शहा रांचरा ्मुंबईतील ्मसुली्म गो्दी का्मगार आनण न्मल का्मगारांवरील 
प्ररावाचे नवशे्रण केले आह.े का्मगारांिी धान्म्भक सण व उतसवा्दरमराि 
आत्मसंर्म पाळावा, ्मद्पाि करू िरे, असा उप्देश संत हबीब अली शहा 
करत असत. निल ग्ीनस रांचरा्मते सरकार्रनतररक्त स्माजातील धान्म्भक 
शक्तती, ि्रािे उ्दराला रेत असलेलरा का्मगार वगा्भ्मधरे नशसतबद्ता व 
तरांिा निरंनरित ठेवणरासाठी कार्भरत होतरा. का्मगारांवरील आत्मसंर्माची 
नशकवण पुढील का्मगार चळवळीवर न्दसूि रेते. होळी व ्मोहर्म्दरमराि 
्दारूनवक्रतीची ्दकुािें बं्द ठेवणराची ्मागणी का्मगारांिी केली होती.

 वेिेसा कारू रांिी “अ पॉवरफुल वेपि फॉर न्द एमपलॉरस्भ? वक्भ स्भ हौनसंग 
अँड सोशल कंट्ोल इि इटंरवॉर बाँबे” ्मधरे नरिटीश सरकार व उद्ोजकांिी 
पनहलरा ्महारुद्ािंतर का्मगार वगा्भवर आपली पकड आनण निरंरिण 
ठेवणरासाठी बाँबे डे्हलप्मेंट नडपाट्भ्मेंट्माफ्भ त केलेलरा प्ररतिांचे परीषिण 
केले आह.े सरकार व न्मल ्मालकांचे नहतसंबंध, का्मगारांची आक्र्मकता व 
वाढतरा राषट्वा्दाचरा पाश्व्भर्ूमीवर का्मगारांसाठी घरे बांधणराचरा BDD 
रोजिेला न्मळालेलरा रशापरशाचे ्मलूर्मापि लेनखकेिे केले आह.े

पुसतकातील शेवटचे तीि लेख ‘राषट्वा्द’ रा थी्मखाली ्मुंबई 
शहरातील राषट्वा्दी प्रवाहाचे नवशे्रण करणारे आहते. 

न्दिरार पटेल रांिी “न्द ट्ानसिॅशिल कररअर ऑफ ‘न्द इनंडरि 
एनडसि’ शंकर आबाजी नरसे अँड न्द िॅशिनलसट प्र्मोशि ऑफ 
सारंनटनफक टॅलेंट” हा निबंध शंकर आबाजी नरसे रांचे वैज्ानिक प्ररास व 
तरांचरा्मधरे असणारी राषट्ीरता व उद्ोजकता ्दश्भवणारा आह.े नरसे रांिी 
अिेक िावीनरपूण्भ उपकरणे व रंरिे तरार केली. नवशेर महणजे तरांिी तरार 
केलेलरा टाईप कानसटंग ्मनशििे नपं्रनटंग उद्ोगा्मधरे आ्मलूाग् ब्दल घडविू 
आणला. तरांचरा कारा्भत ्दा्दाराई िौरोजी, न्दिशा वाच्छा, गोपाळ कृषण 
गोखले रांिी तरांिा केलेले साह् व राषट्ीर चळवळीशी असलेलरा संबंधांच े
्मलूरांकि लेखकािे केले आह.े
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रॉबट्भ रह्माि र्मि रांिी “नसनवल नडसओनबनडरनस अँड न्द नसटी : 
काँग्ेस अँड न्द वनकां ग कलासेस इि बाँबे, १९३०-३२” रा लेखात ्मुंबई 
शहरातील ‘सनविर चळवळी’चा आढावा घेतला आह.े ्महात्मा गांधटींचरा 
प्ररावा्मळेु सुरुवातीचरा काळात, का्मगार वगा्भवर काँग्ेसचा प्रराव वाढला 
होता. गांधी - आरनव्भि करारािंतर काँग्ेसचरा ब्दललेलरा कार्भपद्तीचा, 
का्मगार सहरागावरील पररणा्म व ्मसुली्म स्म्ुदाराचरा ब्दलतरा 
प्रनतसा्दाचे परीषिण लेखकािे केले आह.े

्दानिश खाि रांिी “न्द पॉनलनटकस ऑफ नबझिेस: न्द काँग्ेस न्मनिसट्ी 
अँड न्द ्मसुली्म लीग इि बाँबे, १९३७-३९” रा निबंधात १९३७ ्मधील 
्मुंबई प्रांतातील निवडणकुतीत काँग्ेस पषिाला न्मळालेलरा नवजरािंतर 
नि्मा्भण झालेलरा पररनसथतीचे नवशे्रण केले आह.े प्रांतीर सरकारिे शहरी 
्माल्मत्तेवर कर लावणराचरा निण्भराला पारशी व ्मसुली्म स्म्ुदारािे नवरोध 
केला. वग्भसंघरा्भचे रूपांतर सा्म्ुदानरक संघरा्भत होऊि ्मसुली्म लीगला 
राजकतीर फार्दा न्मळाला व तराचे ्द्ुददैवी पररणा्म रनवषरात झाले, असा 
रुनक्तवा्द लेखकािे केला आह.े

पुसतकाचरा अखेरीस ‘आफटरवड्भ’्मधरे “रर्मेमबररंग बाँबे : पे्रझेंट 
्मे्मरीज, पासट नहसटरीज” रात डॉ. नज्म ्मॅसेलॉस रांिी एक नजज्ास ू
व इनतहासाचे अभरासक महणिू ्मुंबई तरांिा कशी उ्मगली, राचा 
धांडोळा घेतला आह.े १९६१ ्मधरे डॉ. नज्म ्मॅसेलॉस रांिा कॉ्मि 
वेलथ नशषरवतृ्ती न्मळाली व ते डॉकटरेट करणरासाठी ऑसटे्नलरातूि 
रारतात आले. ्मुंबई नवद्ापीठाचरा सेंट झेनवरस्भ ्महानवद्ालरात तरांिी  
पीएच.डी.साठी रनजसटे्शि करूि वसाहतकालीि ्मुंबईवर संशोधि सुरू 
केले. िुकतीच ्महाराषट् राजराची सथापिा झाली होती. वसाहतकालीि बाँबे 
ते ्महाराषट्ाची राजधािी महणिू झालेली शहराची वाटचाल व ब्दल तरांचरा 
लषिात रेऊ लागले. पुरानरलेखागारातील ऐनतहानसक साधिांचा अभरास 
करत असतािाच आपलरा सहाधरारी न्मरिांबरोबर शहरात रटकंती करतािा 
नवनवध सथळे, वसतरा, तेथील स्म्ुदार, बाजारपेठा रांचरा निरीषिणातूि 
शहराची वेगळी ओळख तरांिा झाली.नवनशष्ट राग व वसतरांची असणारी 
नरनि ओळख, तसेच सण, उतसव, आं्दोलिप्रसंगी ज्माव महणिू असणाऱरा 
िागररकांची ्मिोवतृ्ती, लोकसंसकृती, तरांचरा नजज्ासेचे नवरर बिले 
व तरातूि तरांचरा संशोधिाला चालिा न्मळाली. कधीही ि थांबणाऱरा 
आनण झपाट्दरािे नवकनसत होणाऱरा ्मुंबई शहराचा सा्मानजक इनतहास व 
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लोकनप्रर संसकृतीवर संशोधि करणरास व अंतरदृष्टी नि्मा्भण करणरास बराच 
वाव िवसंशोधकांिा आह ेअसे ते ि्म्ूद करतात.

पुसतकातील प्रतरेक संशोधिात्मक लेखाची ्मांडणी डॉ. नज्म 
्मॅसेलॉस रांचरा संशोधिाचरा धागराला पकडूि आह.े संशोधकांिी 
िावीनरपूण्भ व कुतूहल नि्मा्भण करणारे नवरर ्मांडले आहते. स्दर लेख 
्मुंबईचरा शहरीकरणाचरा प्रनक्ररेतील नवनवध स्म्ुदारांची रनू्मका, संघर्भ 
व नहतसंबंधांवर प्रकाश टाकतात. रा नवनवध स्म्ुदारांची सवत:ची ओळख 
व सथाि नि्मा्भण करणराची आंतररक ओढ नवश्द करणरात आली आह.े 
हा प्रवास प्रतरेक स्म्ुदारासाठी कशा प्रकारे वेगळा अिुरव ्देणारा होता, 
राची उकल रा ग्ंथात होते. सथलांतररत इराणी, पारशी, रुरोनपरि स्माजाच े
नरनि अिुरव रेखाटले आहते. वेळोवेळी शक्ततीचे प्र्दश्भि व वच्भसव नि्मा्भण 
करणराचरा प्ररतिांचे ्दश्भि रा लेखां्मधरे होते. तसेच वासाहतीक सरकारचा 
नवनवध स्म्ुदारांबाबत असलेलरा नरनि दृनष्टकोिाचे व धोरणाचे नवशे्रण 
आह.े रा पुसतका्मधरे ्दोि ्महारुद्ांचरा अंतरकाळातील ्मुंबईचरा 
राजकतीर, सा्मानजक व आनथ्भक जीविात झालेलरा ब्दलाचे उत्त्म नचरिण 
करणारे ह े संशोधिात्मक लेख आहते. पारशी नथएटरची निन्म्भती, ररटेल 
फनि्भचर शोरू्मचा सांसकृनतक प्रराव, तसेच शंकर आबाजी नरसे रांचरा 
पारतंत्रकाळातील वैज्ानिक प्ररास ह ेनवरर िवीि ्मानहती ्देणारे व रंजक 
आहते. का्मगार, शरीरनवक्रती करणाऱरा नस्तरांवरील लेख बहुआरा्मी 
दृनष्टकोिातूि नलनहले आहते. एकं्दरीत पुसतकातील लेख नवनवध नवरर, 
िवीि दृनष्टकोि ्देणारे असलरािे एक ्महत्वाचे ऐनतहानसक व सा्मानजक 
्दसतऐवज आह.े डॉ. नज्म ्मॅसेलॉस रांिी महटलराप्र्माणे ्मुंबई शहराचरा 
इनतहासाचे अिेक कपपे अजूि उलगडारचे आहते. रा पुसतकािे हा प्ररति 
रशसवी केला आह.े रनवषरात ि्रािे संशोधि करणाऱरांिा रा पुसतकाच े
वाचि आवजू्भि करावे लागेल.

पुसतकात उपरुक्त िकाशे आनण नचरिे रंजक आहते. पुसतकाचरा शेवटी 
नवसततृ सं्दर्भसूची न्दली असली तरी रारतीर रारेतील पुसतकांचरा सूचीचा 
अराव जाणवतो. ह ेपुसतक फक्त इनतहासाचे अभरासक, नवद्ाथभीच ि्ह ेतर 
्मुंबईबद्ल कुतूहल असलेलरा सा्मानर ्माणसािेही वाचणराजोगे व संग्ही 
ठेवावे असे आह.े 
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दीपक बोिगावे
दीपक बोरगावे १९७१ पासून इगं्रजी साहित्य आहि भाषा हवष्याचे मिाहवद्ाल्यीन 
व पदव्ययुत्तर स्तरावरील अध्यापन करी्त आि्ेत. मिातमा फयु ले मिाहवद्ाल्य, हपंपरी 
(पयुिे) ्ेयथून ्ेत हनवतृ्त झाले आि्ेत. भाषां्तर आहि संसकृ्ती ्या अभ्यासक्ेत्ा्त 
त्यांनी पीएच.डी. प्ाप्त केली असून त्यांनी पॅररस आहि इगंलंड ्ेयथील हवद्ापीठां्त 
संशोधनहनबंध सादर केले आि्ेत. भाषां्तर, उत्तरवासािह्तक, उत्तरआधयुहनक साहित्य, 
भार्ती्य इगं्रजी साहित्य, संसकृ्ती अभ्यास ्तसेच भार्ती्य भाषां्तून इगं्रजी्त झालेली 
भाषां्तरे, भाषां्तरसमीक्ा अशा हवहवध हवष्यांवर त्यांनी संशोधनातमक लेखन केले 
आि.े ब-बळीचा (राजन गवस), खाली जमीन वर आकाश (सयुहनलकयु मार लवटे) 
कयु मारांचे कम्मवीर (द. ्ता. भोसले), झो्त (रावसािबे कसबे), इगं्रजी्त अनयुवाद आहि 
गयुजरा्त फाईलस (रािा अय्यूब), औरंगजेब (अलेकस रदरफोड्म) मराठी्त अनयुवाद ्यावर 
त्यांचे लेखन असून त्यांच्या कहव्तांचा हिदंी्तील अनयुवाद असे हवपयुल लेखन प्हसद्ध 
आि.े ्याहशवा्य त्यांचे मराठी्तील दोन कहव्तासंग्रि प्काशनाच्या मागा्मवर आि्ेत.

ववजय गायकवाड 
हवज्य गा्यकवाड ्यांनी साहवत्ीबाई फयु ले पयुिे हवद्ापीठ, पयुिे ्ेयथून एम.हफल., 
पीएच.डी. पदवी प्ाप्त केली आि े्तसेच समाजशास्त्र ्या हवष्या्तून सेट परीक्ा उत्तीि्म 
केली आि.े नंदयुरबार हजलह्ा्तील अह्तदयुग्मम धडगाव ्तालयुक्या्त २०१२ ्ेत २०१७ 
्या कालावधी्त त्यांनी ‘सामाहजक वहज्म्त्ता व आहदवासींचे माध्यहमक हशक्ि’ ्या 
हवष्यावर संशोधनका्य्म केले आि.े सदर संशोधनासाठी त्यांना जानेवारी २०१८ मध्ेय 
पीएच.डी. पदवी प्ाप्त झाली आि.े ्याबरोबरच ग्रामीि हवकास, आहदवासी हवकास 
्यासंदभा्म्तील कें द्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारर्तील हवहवध संशोधन प्कलप, 
प्हशक्ि व क्म्ता बांधिी ्तसेच सहन्ंयत्ि व मलू्यमापन ्या प्हरि्येमध्ेय मागील दिा 
वषाांपासून का्य्मर्त आि्ेत. ्यादरम्यान त्यांनी मिाराष्ट्र शासनाची प्हथ्त्यश संसथा 
‘्यशदा’, पयुिे, ‘वसयुंधरा पािलोट हवकास ्ंयत्िा’, मिाराष्ट्र शासन ्तसेच आहदवासी 
संशोधन व प्हशक्ि संसथे्त वररष्ठ संशोधन अहधकारी ्या पदावर काम केले आि.े 
्तसेच ‘्यशदा’, पयुिे ्ेयथे बाह् व्याख्या्ता मििनू आहदवासी समिूांच्या कल्यािाची 
धोरिे व वास्तव्ता, संशोधन पद्ध्ती व ्तथ्य संकलन ्ंतत्े ्या हवष्यांवर व्याख्याने हदली 
आि्ेत. ्याहशवा्य गाव, हजलिा व राज्य ्या स्तरांवर ग्रामीि उपजीहवका, पािलोट 
व्यवसथापन व ग्रामीि हवकास, लोकसेवा िकक अहधहन्यम - २०१५ ्या हवष्यांवर 
आधारर्त व्याख्याने हदली आि्ेत. त्यांचे माहसके, व्त्ममानपत् ्यांमध्ेय २२ लेख 
प्हसद्ध आि्ेत. सध्या ्ेत नंदयुरबार हजलह्ा्तील धडगाव ्ेयथील ‘्यािामोगी आहदवासी 
बिुउद्ेशी्य हवकास संसथे’्त सललागार मििनू का्य्मर्त आि्ेत. ्याबरोबरच ‘अश्वरूढ 
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फाऊंडेशन’, अिमदनगर ्या संसथेच्या माध्यमा्तून हशक्ि, ग्रामीि हवकासाशी 
संबंहध्त हवहवध सामाहजक उपरिम ्तसेच प्हशक्ि का्य्मरिम राबव्त आि्ेत. त्यांच्या 
्या का्या्मचा गौरव मििनू त्यांना भार्ती्य लोकप्शासन संसथा, मिाराष्ट्र हवभागी्य 
शाखा, मंत्ाल्य, मयुंबई ्यांचेमाफ्म ्त दोन वेळा राज्यस्तरी्य पयुरसकार हमळाला आि.े 

मानसी गानू
मानसी गानू ह्ा श्ीम्ती राजम्ती नेमगोंडा पाटील कन्या मिाहवद्ाल्य, सांगली ्ेयथे 
प्भारी प्ाचा्या्म असून त्यांनी एम.ए. पीएच.डी. (मराठी) सेट, नेट पूि्म केले आि.े त्या 
वररष्ठ मिाहवद्ाल्या्त गेली अठरा वषषे अध्यापन करी्त आि्ेत. त्या हटळक मिाराष्ट्र 
हवद्ापीठ, पयुिे ्यांचे ‘सव्ंय अध्य्यन’ साहित्याचे लेखन व अध्यापन करी्त आि्ेत. 
‘मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संसकृ्ती मंडळ’ ्यांच्या मराठी वाङ्मयकोश खंड -३ मध्ेय 
त्यांचे नोंदीलेखनाचे काम सयुरू आि.े साप्ाहिक हववेक, मयुंबई ्यांच्या नाट््यकोशा्त 
नोंदीलेखनाचे कामिी त्यांनी केले आि.े हमळून साऱयाजणी, हशक्षणहववेक, हनवेहिता 
पाहक्षक, रुची इत्यादी हन्य्तकाहलकांमध्ेय त्यांनी लहल्त लेखन केले आि.े ्तसेच 
आकाशवािी, सांगली ्ेयथे हवहवध का्य्मरिमां्तून सिभाग घे्तला आि.े नाटक, 
कहव्ता, शास्त्री्य संगी्त गा्यन, अहभवाचन ्यामध्ेय त्यांना हवशेष रुची आि.े

श्रद्ा कंुभोजकि
श्द्धा कयुं भोजकर ्या साहवत्ीबाई फयु ले पयुिे हवद्ापीठा्त इह्तिास हवभागप्मयुख आि्ेत. 
इह्तिास आहि संसकृ्त ्या हवष्यां्त एम.ए.च्या दोन पदव्या प्ाप्त केल्यानं्तर त्यांनी 
‘मिाराष्ट्रा्तील राष्ट्रवादी नेत्यांनी प्ाचीन ग्रंथांचा नव्याने अनव्याथ्म कसा लावला’ 
्या हवष्यावर संशोधन करून पीएच.डी. पदवी प्ाप्त केली. त्यानं्तर त्यांनी आधयुहनक 
मिाराष्ट्र, सत्यशोधक व आंबेडकरी चळवळ, मराठी साहित्य व रंगभमूी, रिहमक 
पयुस्तके, जमा्तवाद, सम्ृती आहि हडहजटल इह्तिास अशा क्ेत्ां्त संशोधनपर हलखाि 
करून ्ेत ्ययुरोप, ऑसटे्रहल्या, जपान आहि अमेररके्तील हवद्ापीठां्त सादर केले 
आि.े २०१९ मध्ेय त्यांना जम्मनी्तील ग्योहटंगेन आहि सपेनमधील द्ूस्तो हवद्ापीठां्त 
भार्ती्य इह्तिासाच्या ‘अह्तथी प्ाध्यापक’ मििनू हवद्ावतृ्ती प्दान केली गेली िो्ती. 
सध्या त्या आ्यसीएचआर, आ्यसीएसएसआर आहि रूसा अनयुदाना्तून ्तीन संशोधन 
प्कलपांचे काम कर्त आि्ेत. इगं्रजी, मराठी्तून त्या संशोधनपर हलखाि कर्ता्त. 
लोकसत्ा दैहनका्त च्तयुःसूत् ्या सदरा्तून त्यांनी २०२० मध्ेय इह्तिासहवष्यक 
हलखाि केले. त्यांनी फांझ काफका ्यांच्या कथांचा मळू जम्मनमधनू अनयुवाद केला 
आि.े ्तो कथासंग्रि रूपांतर ्या नावाने २०२० मध्ेय प्काहश्त झाला आि.े
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ववद्ा प्रभू 
हवद्ा प्भ ू्या स्तीश प्धान ज्ानसाधना मिाहवद्ाल्य, ठािे ्ेयथे ३४ वषषे इह्तिास 
हवष्याचे अध्यापन कर्त असून त्या इह्तिास हवभागप्मयुख मििनू का्य्मर्त आि्ेत. 
त्यांनी ‘कॉलरा इन बॉमबे पे्हसडेंसी, सी. १८५०-१९४७’ ह्ा हवष्यावर मयुंबई 
हवद्ापीठा्तून पीएच.डी. प्ाप्त केली आि.े ्याबरोबरच त्यांनी अनेक शोधहनबंध 
प्हसद्ध केले असून लघयुशोध प्बंधाचे कामिी पूि्म केले आि.े हवद्ापीठ पा्तळीवरील 
बी.ए. व एम. ए. परीक्ांच्या सहम्तीच्या का्या्मध्यक् ्तसेच हन्ंयत्क मििनू काम पाहिले 
आि.े त्याचबरोबर बी.ए., एम.ए. ्या पदवी अभ्यासरिम सहम्ती सदस्य मििनूिी त्या 
सहरि्य िोत्या. सध्या हवद्ा प्भ ू्या ‘कोकि इह्तिास पररषदे’च्या सहचव आि्ेत.
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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
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अधिष्ठातठा, मठानव्यधिद्ठाशठाखठा ्यठांचे कठा्यठायाल्य, 
मुंबई धिद्ठापीठ, आबेंडकर भिन, कधलनठा कॅमपस, 
धिद्ठानगरी, मुंबई – ४०००९८.

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

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

editor.sambhashit@mu.ac.in
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