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MA EDUCATION
SEMESTER I

CORE COURSE 1
ADVANCED PHILOSOPHY OF EDUCATION

Theory: 60 , Internals: 40
Total Marks =100 Total Credits = 6

Course Objectives

1. To develop an understanding of Philosophy and Education
2. To critically evaluate the Indian philosophies
3. To develop an understanding of Philosophical Perspectives of

Education
4. To critically analyze the thoughts of Indian thinkers and thoughts of

Education
5. To understand postmodernism and education

Module 1: Understanding Philosophy & Education
Credits: 2

Unit 1: Philosophy and Education

a) Branches of Philosophy- Epistemology (Theory of Knowledge),
Metaphysics, Axiology, Ontology

b) Nature, Scope & Functions of Philosophy of Education
c) Relationship between Philosophy and Education (Aims, Curriculum,

Teaching Learning Process, Evaluation)

Unit 2: Indian Philosophies

a) Educational Implications of the following Conventional Schools of
Indian Philosophy

i) Vedic
ii) Yoga

b) Educational Implications of the following Heterodox Schools Of Indian
Philosophy

i) Buddhism
ii) Jainism

c) Educational implications of Islamic and Christianity Thoughts

Unit 3: Philosophical perspectives of Education
a) Essentialism & Perennialism
b) Pragmatism & Naturalism
c) Humanism & Existentialism



Module 2: Educational Thinkers and Thoughts on Education
Credits: 2
Unit 4: Educational Implications from the contribution of the
Eastern Thinkers

a) Dr. Zakir Hussain
b) Sri Aurobindo Gosh
c) Jiddu Krishnamurthy

Unit 5: Educational Implications from the contribution of the
Western Thinkers

a) Plato
b) Karl Jaspers
c) Paulo Freire

Unit 6: Postmodernism & Education:

a) Concept of Postmodernism
b) Education in the Postmodern era (Regarding postmodernism, the aims

of education are teaching critical thinking, production of knowledge,
development of individual and social identity, self-creation.)

c) Educational Challenges in post-modern era

Module 3: Internal Assignment Credits: 2

Sr. No. Particulars Marks

1. Assignments (2*10) 30

2. Case study/Projects/Posters and exhibits /Seminar/
Workshop/ Cooperative Learning /Blended
Learning/Construction/ Nai-Talim- Experiential
Learning /Open Book Assignment/ Class test

10
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त�व�ान आिण िश�ण 

 
�करणाची रचना: 
१.०  उ�ेश 
१.१  प�रचय 
१.२  त�व�ानाचा अथ�  
१.३  त�व�ाना�या शाखा  
१.४  िश�णाचा अथ�  
१.५  िश�णाचे त�व�ान  
 १.५.१ �व�प  
 १.५.२ �या�ी  
 १.५.३ काय� 
१.६  त�व�ान व िश�णामधील संबंध  
१.७  सारांश  
१.८  िवभागवार अ�यास  
१.९  संदभ� 
 

१.० उ�ेश  
 
या िवभागाचा अ�यास के�यावर िव�ा�या�ना पढुील बाबी श�य होतील :  
१)  त�व�ान व िश�णाचा अथा�वर चचा�  करणे.  
२) िश�णा�या त�व�ानाचा अथ� �प� करणे.  
३) िश�णा�या त�व�ानाचे �व�प �प� करणे.  
४) िश�णा�या त�व�ाना�या िविवध काया�ची यादी करणे.  
५) त�व�ान व िश�णामधील संबंधाचे वण� करणे.  
 

१.१ प�रचय  
 
त�व�ान �हणजे म�ुय�वेक�न अटकळ बांध�यापे�ा िनरी�णा�या साधनां�ारे म�ुये व 
वा�तिवकते�या सव�साधारण आकलनाचा शोध होय.  मानवामधील �यांना �वत: व  
�या जगात राहतात, वावरतात व �या जगात �यांचे अि�त�व आहे �या  जाणून घे�याची 
नैसिग�क व आव�यक अशी उ�कट इ�छा दश�िवते. पा�ा�य त�व�ान  स�याचा मलुत: 
बौि�क शोध घे�यातील त�व�ाना�या �य�ुप�ीशा�ीय  कमी अिधक �माणात बांधील 
रािहलेले आहे.  िहदंू त�व�ान अितशय आ�याि�मक आहे आिण �याने नेहमीच स�याची 
व�ततु: �ा�ी कर�या�या िनवडीवर जोर िदलेला आहे. त�व�ान मानवी �वभाव व 
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आप�या वा�तवाचं �व�प यां�या िवषयी असले�या  क�पनांची  सव�समावेशक प�त 
आहे. त�व�ान जीवनाचे माग�दश�क आहे कारण मूलभूत व �यापक 
सम�या संबोिधत करते व �या�ार ेआपण �वीकारत असलेला जीवनमाग� व आपण कसे 
वागतो हे ठरिवले जाते. �हणूनच आपण असू �हणू शकतो क� मानवी जीवनाची सव�  अंगे 
त�व�ानिवषयक िवचारा�ारे �भािवत होतात व �या�ार े�दान केली जातात. अ�यासाचे 
�े� �हणून त�व�ान सवा�त ज�ुया िव�ाशाखांपैक� एक शाखा आहे. ितला सव� शा�ांची 
जननी समजले जाते. व�ततु: �हणजे सव� जगाचे �ानाचे मूळ आहे. िश�णाने �याचे 
सािह�य िविवध त�व�ानिवषयक पायातून िमळवलेले आहे. 
 
त�व�ाना�या िविवध �े�ांचा िश�णा�या िविवध पैलूंवर जसे शै�िणक �ि�या, अनबु� 
ि�या, धोरणे, योजना आिण �यांची अंमलबजावणी यावर सै�ांितक तसेच �ा�यि�क 
अशा दो�ही ��ीने खाऊचा �भाव पडलेला आहे. 
 
मानवी सं�कृतीची �गती �हणजे िश�णाचे फिलत आहे. परतंु ��येक शै�िणक ��ाचे 
उ�र हेच सरतेशेवटी आप�या जीवना�या त�व�ानाने �भािवत झालेले आहे. त�व�ान 
आप�याला जीवनातील मू�यांशी प�रिचत क�न देते आिण हीच म�ुये कशी �ा� 
करायची हेच िश�ण आप�याला सांगते. अशा �कार े त�व�ान व िश�ण हे पर�परांशी 
घ�पणे िनगडीत आहे. �हणूनच हा पाठ त�व�ानाचे काही पैलू, �यांना िश�णाचा पाया 
�हणून संबोिधले जाऊ शकते, �यावर �काशझोत टाक�यासाठी समिप�त आहे. 
 

१.२ त�व�ानाचा अथ�  
 
वेगवेग�या त�व�ानांनी त�व�ाना�या वेगवेग�या �या�या िदले�या आहेत हे बघून 
त�व�ानाचा अ�यासक सु�वातीला ग�धळून जातो. काही त�व�ानी मानसशा�ीय 
त�यावर जोर देतात तर इतर जीवनमू�यांना अिधक मह�व देतात. जॉन देवे 
यां�यानसुार, “जे�हा जे�हा त�व�ानाला अिधक गंभीरतेने �वीकारले गेले, ते�हा असे 
नेहमीच मानले गेले आहे क� ते शहाणपण �ा� करणे दश�िवते जे जीवन जग�या�या 
प�तीवर �भाव टाकेल.” दसु�या बाजूने बघता िवंडेलबडँ यां�यानसुार त�व�ान �हणजे 
“वैि�क म�ु�नाचे टीका�मक शा� आहे.” 
 
त�व�ान (िफलॉसॉफ� Philosophy) या श�दाचा श�दश: अथ� आहे. शहाणपणा�ती �ेम: 
हा श�द ‘Phileo’ (�ेम) आिण ‘Sophia’ (शहाणपण) या दोन �ीक श�दांपासून तयार केला 
गेला आहे.  
भारतीय व पा�ा�य �या�यांम�ये खूपच फरक असला तरी आप�याला पा�ा�य 
त�व�ानांनी िदले�या खूपच वेगवेग�या �या�या आढळून येतात. या �या�यांपैक� काही 
त�व�ाना�या टीका�मक बाजूवर जोर देतात तर काही �या�या कृि�म पालुंवर भर देतात. 
त�व�ाना�या या दोन �कार�या �या�यांची काही उदाहरणे खाली िदली आहेत :  
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अ) त�व�ान हे अनुभवां�या जवळ जा�याची टीका�मक प�त आहे. या �कार�या 
काही �या�या पढुील�माणे :  

 “त�व�ान �हणजे अनभुवािवषयी�या िन�कषा�चा म�ुय भाग अस�यापे�ा ते मलुत: 
अनभुवां�या जवळ जा�याचे चैत�य िकंवा प�त आहे.” – एडगर एस. �ाईटमन.  

 ते �हणजे िन�कषा��या िविश� समािव� बाबी न�हेत तर �यां�या�ार ेते �ा� केले 
जाता अशा प�ती आिण चैत�य आहेत, जे �यांना त�व�ानिवषयक �हणून वण�न 
कर�याचा ह�क देतात....” – ि�लफोड� बॅरट. 

 “या ��ा�या उ�रासाठी मला जर एकाच ओळीत िसिमत राहायाचे असेल तर ती 
�हणेल क� त�व�ान �हणजे टीकाकरणाचा सव�साधारण िस�ांत होय” – 
सी.जे.�यकुास.  

 
आ) त�व�ान हे सव�समावेशक कृि�म शा� आहे – त�व�ाना�या पढुील �या�या �ा 
�या�या कृि�म पैलूवर जोर देतात :  

 “िव�ाना�माणे त�व�ान हे प�तशीर िचंतनाचा प�रणाम �हणून �ा� केले�या 
अंत���ी�या िस�ांतांना सामावते.” – जोसेफ ए. लीटन.  

 “एक वैि�क िव�ान �हणून त�व�ान हे ��येक बाबीशी संबिंधत आहे.” – हब�ट� 
�पे�सर. 

 आपला िवषय हा िव�ानाचा सं�ह आहे, जसे क� �ान, तक� शा�, िव�उ�प�ी 
शा�, नैितकता व स�दय�शा� यांचे िस�ांत तसेच तो एक एकि�त सव��ण 
आहे.” – रॉय वुड सेलस�. 

 
त�व�ाना�या वरील �या�या दश�िवतात क� काही त�ववे�े हे म�ुय�वेक�न टीका�मक 
त�व�ानावर भर देतात तर इतर �या�ी एक कृि�म िव�ाशाखा �हणून �या�या करतात. 
व�ततुः हे दो�ही ��ीकोन एकांगी आहेत. त�व�ानाचा श�दशः अथ� दश�िवतो क� 
त�व�ानी हा सतत व सव�  िठकाणी स�या�या शोधात गुंतलेला असतो. तो अंितम 
िन�कषा�वर पोहच�यािवषयी जा�त िचंता करत नाही आिण जीवनभर स�या�या शोधाचा 
पाठपरुावा करतो. �याचे �येय �हणजे स�याचे �वािम�व िमळिवणे नसून स�याचा शोध 
घेणे आहे. जे �वासाचा आनंद लटुतात ते अंितम ल�यािवषयी जा�त काळजी करत 
नाहीत तसेच ते सतत�या दीघ� �वासाने अंितम ल�य जरी ��ीतून हरवले तरीही 
अ�व�थ होत नाहीत. त�व�ाना�या �या�या कर�या�या �य�नात एखादा अशा 
अडचणीत सापडतो क� याबाबतीत तेथे ना वग� आहे ना िभ�नता आहे. एखा�ा 
िव�ानाची �या�या करताना एक �य�� वग� िव�ानाकडे तसेच िविश� िव�ाना�या 
िविश� �े�ाकडे, जे �याला इतरांपासून वेगळे ठरिवते, िनद�श करते.  
 
तथािप ही गो� त�व�ाना�या बाबतीत श�य नाही कारण त�व�ान अनेक नसून एक 
आहे. �हणूनच त�व�ाना�या अथा�पय�त पोहोच�यासाठी त�ुहाला �या�या सम�या, 
��ीकोन, प�ती, �ि�या, िन�कष� व प�रणामावर चचा�  करावी लागेल. थोड�यात �हणजे 
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त�व�ान �हणजे वैिश�्यपूण� िन�कष� व प�रणामांवर ये�यासाठी वैिश�्यपूण� ��ीकोनातून 
वैिश�्यपूण� प�त��ार ेकाही वैिश�्यपूण� सम�या सोडिव�याची त�व�ानिवषयक �ि�या 
आहे. काही जनांना ही �या�या अितशय संिद�ध व अपूण� वाटू शकते.  
 
तर मग काय संिद� व अपरु ेआहे? �हणजेच �हणायचे आहे क� त�व�ान समज�यासाठी 
एखा�ाने ��ीकोन, सम�या समजून �यायलाच हवे. यामुळे त�व�ान व िव�ानामधील 
भेदस्�ुा �प� होईल जो ब�याच त�वा�ानी जनांकडून दलु� ि�ला गेला आहे.  
 

१.३ त�व�ाना�या शाखा  
 

जे�हा आपण एखा�ा त�व�ानी त�व�ानिवषयक िवचारांचा अ�यास करतो, ते�हा आपण 
�याची िवचारसरणी ही त�व�ाना�या िविवध शाखेत अ�यासतो.  
 
त�व�ाना�या या शाखा पढुील�माणे आहेत :  
       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
आकृती १.३.१) 

 

 �ानशा� / �ानमीमांसा  -  त�व�ान �हणजे �ानाचा शोध होय. हा शोध 
सािम�रणा�मक आहे. �हणनुच त�व�ांनी जनासमोर येणारी पिहली सम�या ही 
�ानाचे �व�प व �या�या मया�द�िवषयी असते. याचमळेु �ानशा� ही त�व�ानाची 
मलुभूत शाखा आहे. ते त�व�ानिवषयक ��ीकोनातूनस�यता, �ानाची वैधता, 
�ाना�या मया�दा व �ानाचे �व�प, जाणकार व जाण इ. ची चचा�  करते.  

उदा. आदश�वाद, िनसग�वाद, �यावहा�रकता इ.  

 आिधभौितकशा� / त�वमीमांसा – यात अि�त�व, वा�तिवकता िकंवा 
मूलत�वाचा अ�यास आहे. या�या �मखु शाखा पढुील�माणे : 

त�व�ान 

�ानशा� म�ुयशा� आिधभौितकशा� 

आदश�वाद 
िनसग�वाद 

�यावहा�रकता 

आचारशा� 
स�दय�शा� 
राजकारण 

वा�तववाद िव�उ�प�ी शा� 

िनवडक
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१) जगदु�प�ीिवचार – यात िनिम�तीचा अ�यास समािव� आहे. जग िनमा�ण केले 
आहे क� अनािद आहे? जगाची िनिम�ती कशी झाली? �याची िनिम�ती का झाली? 
जगाची िनिम�ती कोणी केली? या िनिम�तीमागील हेतू काय? जगद�ुप�ीिवचारा�या 
या सव�  सम�या आहेत.  

२) िव�उ�प�ीशा� – िव�उ�प�ीशा�ाची �मखु सम�या �हणजे जग एक आहे 
का अनेक आहेत का ते एक आिण अनेक असे दो�ही आहेत?  

३) वा�तववाद – वा�तववाद �हणजे ख�याख�ुया वा�तिवकतेचा अ�यास आहे. 
वा�तिवकता एक आहे िकंवा अनेक आहेत िकंवा �या एक आिण अनेक अशा 
दो�ही आहेत? जर वा�तिवकता अनेक असतील तर या अनेक घटकांमधील 
संबधं काय? हे सव� वा�तववादाचे �� आहेत.  

४) �वत�व�ान – हे म�ुय�वेक�न �वत:�या त�व�ानिवषयक िव�ेषणाशी संबिंधत 
आहे. मी �वत: कोन आहे? �याचे शरीराशी काय नाते आहे? तो म�ु आहे क� 
शरीरावर अवलंबून आहे? तो एक आहे क� अनेक आहे? या सव�  �वत�व�ाना�या 
सम�या आहेत. 

५) म�ृयुनतंरचे शा� – म�ृयनंुतर आ��याची ि�थती, दसु�या जगाचे (म�ृयनंुतर�या) 
�व�प इ. िवषयीची चचा�  ही त�व�ाना�या या शाखेचे िवषय सािह�य बनते. 

 म�ूयशा� /म�ूयमीमांसा  – त�व�ानाची ही शाखा जीवनम�ुयांचा 
त�व�ानिवषयक अ�यास करते. ितचे खालील शाखात िवभागण केले गेले आहे :  

i. आचारशा� – आचारशा� हे यो�य व चांगले यां�या िनकषा�या चचा�  करते.  

ii. स�दय�शा� – स�दय�शा� हे स�दया�चे �व�प आिण िनकष यांची चचा�  करते.  

iii. राजकारण – ही शाखा रा�यकारभार करतांना जपावी लागणारी म�ुये, िनतीम�ुये 
यांची चचा�  करते.  

 

शाखा वण�न म�ुय �� 

१) आिधभौ
ितकशा� / 
त�वमीमांसा 

वा�तव काय 
आहे हे 
ठरिव�याचा 
एक �य�न  

 जीवनाचा अथ� काय आहे?  

 जीवनाला एखादा उ�ेश आहे का?  

 लोक चांगले िकंवा वाईट ज�मतात का?  

 िव�ाला एक आराखडा िकंवा हेतू आहे का?  
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२) �ानशा� 
/ �ानमीमांसा   

�ान जाण�या- 
िवषयीचे ��  

 �ाना�या मया�दा कोण�या? 

 �ानाचे �ोत आप�याला कोठे आढळतात? 

 आपण �ान कसे संपादन करावे? 

 �ानाची वैधता ठरिव�याचे माग� आहेत का?  

 स�य काय आहे? 

३) तक� शा� य�ु�वादा�या 
�ि�या �या 
लोकांना वैध 
िन�कषा�कडे 
जाणतात.  

 क�पनांची वैधता काय आहे आिण काय कसे 
ठरिवले जाऊ शकते?  

 आप�या �वत:शी िवरोधाभासी न होता आपण 
इतरांशी कसे संवाद साधू शकतो? 

 आप�या य�ु�वादाचा अथ� काय? 

४) म�ुयशा
� / 
म�ूयमीमांसा 

आचारशा�ीय 
व 
स�दय�शा�ीय 
मू�यां�या 
�व�पािवषयी 
जाणकार होणे  

आचारशा�ीय : 

 म�ुये काय आहेत आिण ती मह�वाची का 
आहेत? 

 आपण आपले जीवन कसे जगायला हवे? 

 काय यो�य आहे व काय अयो�य आहे? 
स�दय�शा�ीय : 

 आपण जे बघतो, �पश�तो, ऐकतो �याचे 
अनमुान कसे करावे? 

 स�दय� �हणजे काय? 

(आकृती १.३.२) 
 

१.४ िश�णाचा अथ�  
  
इितहास दश�िवतो क� सवा�त आिदम जमात�नी िश�णाला सामािजक एकता व 
एकसमानता �ा� कर�याचे साधन �हणून बिघतले. याक�रता जमातीतील ‘शहा�या 
माणसां�या’ माग�दश�नाखाली मलुांवर िविश� अ�यासातील सूचना लाद�या गे�या. 
म�ययगुीन काळात िश�णाचा वापर राजक�य व धािम�क हेतू सा�य कर�यासाठी केला 
गेला. िव�े�या पनु��जीवानाने जीवना�या पूण� ��ीकोनात बदल घडून आला आिण 
िश�णाला �वतं� �यि�गत सं�कृती आिण �यि�गत िवकासासाठीचे साधन समजले 
जाऊ लागले.  स�ुवातीला सधुारणा �ा िव�े�या पनु��जीवना�या सव��कृ� शै�िणक 
�भावाचे सात�य �हणून हो�या. परतंु ब�याच पथं व सं�दायांमळेु शै�िणक सरावाम�ये 
एक नवीन औपचा�रकता सरपटत आली जी म�ययगुीन िव��ेपे�ा जराशी वेगळी होती. 
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सतरा�या शतकातील वा�तववादी �व�ृीसह आप�याला िश�णात मानसशा�ीय, 
वै�ािनक व समाजशा�ीय चळवळ�ची सु�वात आढळते. �या आज �यांची िशखर े
गाठायचा �य�न करत आहेत. 
 

िश�णाचा �यु�प�ीिवषयक अथ� : 
लॅटीन श�द ‘ए�यकेुटम’ (‘Eduvatum’) �हणजे �िशि�त करणे. ‘E’ �हणजे आतून आिण 
‘Duco’ �हणजे बाहेर काढणे िकंवा वाढिवणे. या दोघां�या एकि�करणातून education 

श�द बनला �याचा अथ� आतील बाहेर काढणे. िश�ण ही एक �ि�या आहे जी आतील 
गो�ी बाहेर काढते. ��येक मूल हे काही ज�मजात �वृ�ी, �मता आिण अनवुांिशक 
ताकदीसह ज�माला येते. िश�ण मानवा�या आतील श��ना बाहेर काढते आिण �यांना 
पूण� िवकिसत करते. लॅटीन श�द ‘Educare’ आिण ‘Educere’ �हणजे वाढिवणे, बाहेर 
काढणे आिण िवकिसत करणे. अशा �कार ेeducation (िश�ण) या श�दाचा अथ� �हणजे 
एखा�ा मळु�या ज�मजात गणुांचा पूण� िवकास करणे. अशा �कार े िश�ण (education) 

ही िवकासाची एक �ि�या आहे. ितचे �व�प व �गतीचा दर जाण�यासाठी एखा�ास 
िश�णाची साम�ी जाणणे अ�याव�यक आहे.  
 

िश�णाचा सकुंिचत अथ� :  
संकुिचत ��ीने शालेय िशकवणीला िश�ण �हटले जाते. या �ि�येत समाजातील �ौढ 
�य�� अ�यापना�या �थािपत प�त��ार ेमलुांना �ाना�या प�ु�चीत िनवडक गो�ी �दान 
क�न िविश� कालावधीत पूव�िनधा� �रत ल�य सा�य कर�याचा आटोकाट �य�न 
करतात. याचा उ�ेश �हणजे शाळेत �वेश घेणा�या मलुांचा बौि�क िवकास �ा� करणे. 
या �ि�येत िश�क हा सवा�त मह�वाचा घटक आहे आिण िव�ा�या�ला एक द�ुयम 
भूिमका िदली गेली. यात िव�ा�या��या मनात �ानाचे तयार डोस घोटत बसिवणे हे 
िश�काकडून अपेि�त असते. यामळेु ते मूल �या�या �यि�म�वाचा पूण� िवकास साधू 
शकत नाही. असे �ान मळु�या नैसिग�क िवकासाचा गळा घोटते आिण �हणूनच असे 
�ान हे �या�या ख�याख�ुया भावी जीवनासाठी काहीही उपयोगाचे नाही. असे असूनसु�ा 
शालेय िश�णाचे �वत:चे असे काही फायदे आहे. जॉन �ट्यूअट� िमल यां�या श�दांत – 
“��येक िपढी ही �या�या उ�रािधका�याना हेतपूुव�क अशी सं�कृती देते जेणेक�न ते 
उ�रािधकारी जीवनात िकमान िटकून राह�यास प� होतील. आिण श�य झा�यास 
जीवनात िकमान िटकून राह�यास प� होतील. आिण श�य झा�यास िवकासाची जी 
पातळी �ा� केलेली आहे ती वाढेल.”  
 

काही िश�णत�ांची खालील मते ही िश�णा�या संकुिचत अथ� दश�िवतात. 
अ) “संकुिचत��्या िश�णाचा अथ� �हणजे आपली श�� िवकासासाठी व 

�जिव�यासाठी केलेला कोणताही जाणीवपूव�क िदशािनद�िशत �य�न असा घेतला 
जाऊ शकतो” – एस.एस. मॅक� झी. 

आ) “िश�ण ही अशी �ि�या आहे �यात आिण �या�ार ेलहानांचे �ान, च�र� व वत�न 
यांना आकार िदला जातो व �याला साचेब� केले जाते” – �ो. �ेवर. 

 
 



  

 

िश�णाच े �गत त�व�ान 

 

8 

िश�णाचा �यापक अथ� :  
�यापक अथा� ने िश�ण �हणजे िश�का�ारा मािहतीची आदान�दान करणे न�हे िकंवा 
मलुा�ारा �ान संपादन करणे न�हे तर �य��म�वाचा पूण� िवकास साधने होय. िश�णात 
असे सव�  अनुभव सामावतात, जे �य��वर ज�मापासून मृ�यूपय�त प�रणाम घडिवतात. 
अशा �कार ेिश�ण ही अशी �ि�या आहे, �या�ार ेएक �य�� ित�या �वभावानसुार एका 
म�ु आिण अिनयंि�त वातावरणात ित�या �व चा िवकास म�ुपणे करते . ही वाढ व 
िवकासाची एक आजीवन दीघ� �ि�या आहे. ती �थळ, काळ व �य���या मया�देपय�त 
िसमीत नाही. कोणतीही �य�� जी मलुाला एक नवीन अनभुव देते ती िश�क असते 
आिण असे कोणतेही िठकाण जेथे ही देवाणघेवाण घडून येते �याला शाळा संबोधले 
जाऊ शकते , अशा �कारे िश�ण ही मलुत: वाढ व िवकासाची एक �ि�या आहे जी 
जीवनभर चालू राहते. �सो यांनी �यां�या िनस�वा�दाचे त�व�ान िश�णा�या या �यापक 
आशयाला �यां�या ��ीकोनात ठेवून िवकिसत केले. पढुील ��यात िव�ान िश�णाचे 
�प�ीकरण �यापक �व�पात करतात.  
 

अ) “�यापक �व�पात ही एक अशी �ि�या आहे जी ज�मभर चालू राहते आिण जी 
जीवनातील जवळजवळ ��येक अनुभवाने वाढिवली जाते.” – एस.एस.मकॅ� सी. 

आ) “मा�या ��ीने िश�ण �हणजे मूल आिण माणसा�या शरीर मन व आ�मा यातून 
सव��कृ� असे सवा�िगकपणे बाहेर काढणे होय.” एम.के.गांधी. 

इ) “�यापक ��ीने िश�णात असे सव�  �भाव सामावतात जे �य���या पाळ�यापासून 
ते कबरीपय�त�या �वासात �य��वर काय�  करतात.” – ड्युम िवले. 

 

िश�णाचा िव�ेषणा�मक अथ� : 

अ) शाळेतील मलेु – याचा काय��म ज�मापासून म�ृयूपय�त चालू असतो. ��येक जग 
जीवनभरात िविवध अनभुव व कृत��ार े काहीना काही िशकत असतो. हे सव�  
िश�ण आहे.  

आ) मलुां�या ज�मजात श��चा िवकास �हणून िश�ण – िश�ण �हणजे , मलुा�या 
मनात बाहे�न काहीतरी क�ब�याऐवजी मलुा�या मूळ देणगीचा िवकास करणे 
होय. ॲडीसनने अगदी अचूक वत�िवले आहे, “िश�ण जे�हा एका उदा� मनावर 
काय� करते ते�हा ते ��येक अ�य� गणु व प�रपूण�ता ��ो�प�ीस ये�यासाठी बाहेर 
काढते जे अ�यथा अशा मदतीिशवाय ��गो�चर होणे कधीही श�य न�हते.” 

इ) एक गितमान �ि�या �हणून िश�ण – िश�ण ही एक ि�थर �ि�या नसून 
अितमान �ि�या आहे जी मलुाला बदल�या प�रि�थती व काळानसुार िवकिसत 
करते. ही एक हेतपूुण� कृती असून ती सतत जीवना�या िविश� उि��ां�या 
पाठपरुावा कसे �यासाठी �य�� �वत:ला पूण�पणे समिप�त करतो.  

ई) एक ि��ुवीय �ि�या �हणून िश�ण - ॲडम यांनी �यांचे प�ुतक ‘Evolution of 

Educational Theory’ म�ये िश�णाचे एक ि��वुीय �ि�या �हणून �प�ीकरण 
िदले आहे.  
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१) “ही एक ि��वुीय �ि�या आहे, �यात एक �यि�म�व दसु�या �यि�म�वा�या 
िवकासात सुधारणा कर�यासाठी दसु�यावर काय� करते.”  

२) “ही अशी �ि�या फ� जाणीवपूव�क नाही तर एक ब�ुीपरु�सर सु�ा आहे. 
िश�काचा िव�ा�या��या िवकासात सधुारणा घडवून आण�याचा �प� जाणलेला 
उ�ेश असतो.” 

३) “िव�ा�या�चा िवकास �या�ारे सधुारला जाईल अशी साधने दपुदरी असतात :  

४) िश�णदा�या�या (िश�क) �यि�म�वाचे िश�ण�ाही�या (िव�ाथ�) �य��म�वाशी 
��य� उपयोजन आिण,  

५) िविवध �व�पात �ानाचा वापर.”  
 

ॲड�सनसुार ि��वुीय िश�णाचे दोन �वु असतात. एकज टोकाला िश�क तर दसु�या 
टोकाला मलु असते. िश�णात दो�हीही सारखेच मह�वाचे आहेत. जर िश�क सचुिवतात 
तर मलु अनुसरते. जर िश�क देतात तर मलु �हण करतात. अशा �कार े िश�ण 
�ि�येत िश�क व मूल यां�यात पर�पर देवाणघेवाण होते. िश�क मळु�या 
�य��मतवाला आकार दे�याचा व सधुा�रत कर�याचा �य�न करतात. जेणेक�न मलुाचे 
�यि�म�व पूण�पणे िवकिसत होईल. िश�क व मळु�या स��य सहकाया�ने िश�णाची 
�ि�या ही सहजतेने व काय��म�र�या घडते.  
 

उ) एक ि��ुवीय �ि�या �हणून िश�ण - ॲड�स�माणेच जॉन देवेसु�ा िश�णाला 
िवकासाची �ि�या मानतात. परतंु मानसशा�ीय �ि�कोनाचा ि�वकार करताना ॲड�स 
हे िश�क व मलुा�या महा�वावर जोर देतात, तर जॉन देवे हे सामािजक �ि�कोनावर जोर 
देतात. �हणूनच जॉन देवे यां�यानसुार िश�णाचे दोन आशय आहेत – मानसशा�ीय व 
समाजशा�ीय. 
 

ते हा वाद ि�वकारतात क� िश�ण हे �या�या मूळ देनागीनसुार असायला हवे. ते पढेु 
�ितपादन करतात क� मलुाचा िवकास हा िनवा�तात घडून येत नाही. िश�क हे दो�हीही, 
�या समाजात राहतात �या समाजात व �या समाजा�ार ेतो घडून येतो. हा तो समाज 
असतो, जो िश�णाचा हेतू, साम�ी व प�ती ठरवेल.  
 

या �कारे िश�णाची �ि�या ही तीन �वु सामावते. (१) िश�क,  (२) मूल,  (३) समाज. 
हे तीनही घटक िश�ण ���ये�या काय��म व यश�वी काय��णालीत सि�यतेने सहकाय�  
करतात.  
 

पा�ा�येकडील िश�णाचा अथ�  
�ाना�या ��येक शाखा�माणेच �ाचीन �ीक त�ववे�याचंा त�व�ानिवषयक 
िवचारिविनमयात शै�िणक िवचारसरणी स�ु झाली. अशा �कारे पा�ा�य जगात िश�ांचा 
अथ� हा स�ुवातीला �लेटो�याकाया�त आढळून येतो. हे नमूद करणे मजेशीर आहे क� 
�लेटोने िदले�या हजारो वषा� पूव�चा िश�णाचा अथ� हा आजस�ुा पा�ा�य जगात थोड्या 
फार फरकाने अनुसरला जात आहे. �लेटोने िश�णाला आजीवन �ि�या �हणून 
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प�रभािषत केले िजची स�ुवात बालपणा�या पािह�या वषा�पासून होऊन ती जीवना�या 
अंतापय�त िटकते.” �यांनी िश�णही सं�ा अितशय िव�ततृ अथा� ने वापरली, “जी 
मानवाला नाग�रक�वा�या आदश� प�रपूण�ते�या पाठपरुा�यासाठी उ�सदु बनिवते आिण 
सयुो�य करभार कसा करावा व आ�ापालन कसे करावे हे िशकिवते.” िश�ण फ� �ान 
व कौश�येच �दान करत नाही तर जीवनमू�ये, अंत:�ेरणेचे �िश�ण, यो�य �व�ृी व 
सवय�ची वाढ स�ुा �जिवते.  
 

Republic म�ये �लेटो िनदश�नास आणतात क�, “ख�याखु�या िश�णाची, मग ते कसेही 
असो, माणसांना �यां�या एकमेकांतील संबंधात व जे �यां�या छायाछ�ेखाली आहेत, 
�यां�या संबधंात स�य कर�याची ही िश�णाची मानवतावादी �या�या पा�ा�य जगात 
आजस�ुा िश�णाचा अितशय मोठ्या �माणावर ि�वकृत अथ� आहे. सव�दूर िश�णाला 
जीवनमू�ये �जवणारी �ि�या �हणून बिघतले जाते. �लेटोनी सांिगत�या�माणे, “आता 
मला �हणायचे आहे क� िश�ण �हणजे असे �िश�ण जे मलुांमधील मू�यां�या �थम 
अंत:�ेरणेला सुयो�य सवय��ार ेिदले जाते.” �लेटोचे हे ��ीकोन पा�ा�य तसेच पौवा��य 
जगात सवा�नमुते ि�वकृत झालेले आहेत. आदश�वादी, �यवहारवादी, िनसग�वादी व 
वा�तववादी त�ववे�यां�ारे िश�णाची प�रभाषा ही वेगवेग�या �कार े केली गेली आहे. 
तथािप, �याचा अथ� हा सव�साधारणपणे आदश�वादी रािहलेला कुठ�याही  �कार�या  
आदश�वादािशवाय  िश�ण  या  श�दाला  काहीही  अथ�  असू  शकत नाही.  
 

रॉबट�  आर. र�क यां�या श�दात, “आपण िश�णाचे उि�� �हणजे �यि�म�वाची 
सधुारणा िकंवा सम�ृी �हणून �वीका� शकतो �याचे िभ�नता दश�िवणारे वैिश�्य �हणजे 
वैि�क मू�यांना मूत�  �प देणे होय.” पा�ा�य शै�िणक त�ववे�यांनी सव�साधारणत: मा�य 
केले आहे क� मानवी मलुाची वाढ �हणजे िश�णाचे सार आहे. ए.जी.�जेुस यां�या 
श�दात, “िव�ाशाखेचे सार �हणजे ितर�कृत अ�याचा�या�या इ�छेपढेु बळजबरीची 
अधीनता न�हे तर �शंसनीय व�र�ां�या उदाहरणापढेु शरणागती होय.”  
 

म�ययगुात कॉमेिजअसने अशी एक �ि�या घोिषत केले क� �या�ार ेएक �य�� ही धम�  , 
�ान आिण नैितकता यां�याशी संबिंधत गुण िवकिसत करते आिण �या�ार े�याला माणूस 
�हणून घे�याचा अिधकार �थािपत करते. �ॉयेएबेस नुसार “िश�णाचे मलुभूत त�व 
�हणजे सूचना देणे व अ�यापन हे अिधकृत ह�कुमदश�क व ह�त�ेप करणार े नसून ते 
िनि��य व संर�णा�मक असायला हवे.”  
 

�सो �ारा िद�या गेले�या िश�णा�या �या�येत �वातं�याचे त�व हे सवा�त �भावी 
अिभ�य�� �हणून आढळते जे�हा ते �हणतात “आपण िनसगा��या हाकेचे पालन क� या. 
आपण हे बघायाला हवे क� ितचे जोखड हे सोपे आहे आिण जे�हा आपण तीचा आवाज 
ल�पूव�क ऐकू ते�हा आप�याला एक चांग�या सदसदिववेक�या उ�रात आनंद 
आढळेल.” इतरांनी िश�णा�या सामािजक अथा�वर जोर िदलेला आहे, �या�ार े �याचा 
उदेदश् �य��ला समाजात सुयो�य बनिवणे हा आहे. ॲ�डॉस ह�झले यांनी याच अथा� ने 
�हटले आहे, “एक प�रपूण� िश�ण ते अमतृ असते जे ��येक मानवाला तो िकंवा ती 
सामािजक पदान�ुमात �यापात असले�या �थानात चपखल बसिव�यासाठी �िशि�त 
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करते परतं ुया �ि�येत �यािवना �याची िकंवा ितची ओळख पसुली जाते.”  वरील सव� 
�या�या कथन करतात क� िश�ण ही िवकासाची �ि�या आहे. �हणूनच या िवकासात 
काय सुचिवलेले आहे, हे शोधणे अ�याव�यक बनते. जरी िशक�याची  �मता ही 
िवकासावर अवलंबून असली तरीही िवकास हा िश�णाशी समानाथ� नाही. िवकास 
�हणजे शरीर व मनाची �मा�माने होणारी व सात�यपूण� �गती होय.  
 

या िवकासातून मलुाला पढुील घटक �ा� होतात :  
१) �या�या आजूबाजू�या प�रसराचे �ान.  
२) �या�या �यि�गत गरजां�या प�रपूत� तेसाठी आव�यक �ेरक िनयं�ण. 
३) संवाद साध�यासाठी समथ� कर�याक�रता भािषक �मता. 
४) वैयि�क व एकि�त संबंधाचे काही �ान. 
या सव�  घटकांचा िवकास हा घरीच स�ु होतो.  
 

िश�काचे काय�  �हणजे �ि�या चालू ठेवणे आिण ितला मूल शाळेत असताना उ�ेजन 
देणे. व�तूत: िवकासाची ही �ि�या �य���या पूण� जीव�भारात चालूच राहते. प�रणामत: 
असे मानले आहे क� सव�साधारणपणे िश�ण हे माणसा�या नैसिग�क जीवनकालभर 
चालूच राहते. एक यश�वी िश�ण िकंवा िश�णदाता हा �वत:स�ुा �या�या जीवनभर 
एक िव�ाथ�च राहतो. एका बाजूला तो काहीलोकांना िविश� गो�ी िशकिवतो परतंु �याच 
वेळेस तो �या�यापासून काहीतरी िशकत असतो. सव�च यश�वी िश�णकत� अनुभवतात 
क� �यांचे िवचार, �यि�म�व आिण �मता अंतग�त झालेला िवकास हा अ�यथा अश�य 
झाला असता. अगदी अशाच �कारे िश�णकत� (िश�क) �यित�र� इतर लोकही वेळेस 
अ�यापन व अ�ययन करतात.  
 

भारतातील िश�णाचा अथ� : 
भारतीय �ि�कोनाकडे वळता आ�याि�मक पैलूंचा स�ुा समावेश करणे आव�यक बनते. 
कारण अ�या�माला िश�णाने िवकासाचा भाग �हणून �वीकारले आहे. व�तूत: बारतीय 
िवचारक�या�नी यावर िवशेष जोर िदला आहे. या�व�कंचे मत आहे क� िश�ण फ� तेच 
असते जे �य��ला अ�सल चा�र�य देते व �याला जगासाठी उपय�ु बनवते. 
शंकराचाया�नी �हटले आहे क� िश�ण तेच जे मु��कडे घेऊन जाते. अगदी अलीकडील 
िश�णत�ांनी स�ुा आ�याि�मक पैळू�या मह�वावर जोर िदलेला आहे. ए.एस.अ�टेकर 
यां�या श�दात, “भारतात िश�णाला नेहमीच �काश व श��चा �ोत �हणून मानले गेले 
आहे जे आप�या �वभावाला आप�या शारी�रक, मानिसक, बौि�दक व आ�याि�मक 
श�� व भागां�या �गतीशील व सुसंवादी िवकासा�ारे �पांतरीत करतात व उदा� 
बनिवतात.” ही आ�याि�मक परपंरा िश�णा�या समकालीन भारतीय त�ववे�यांनसुार 
�यां�या संपूण� ��तीकोनात, आदश�वाद व �यावहा�रक��्या एक�करणात, तािक� कता व 
मानवता एकतेतील िविवधता आिण �य�� व समाजातील समरसता यात चालूच ठेवली 
गेली आहे.  
 

िश�णा�या आ�याि�मक अथा�वरील या जोरामळेुच िववेकांनद �हणाले, “धम� हा 
िश�णाचा सवा�त आंत�रक गाभा आहे.” �ी अरिवंद घोष यां�या श�दांत, “मलुाचे िश�ण 



  

 

िश�णाच े �गत त�व�ान 

 

12 

हे जे सव��कृ�, सवा�त शि�शाली, सवा�त िज�हा�याचे आहे, �यातून लहरायला हवे 
आिण �या�या �व�पात जगतांना तो साचा �यात माणसा�या कृती व िवकास �हायला 
हवे तो �हणजे �या�या मूळ गुण व श��चा हवा, �याने नवीन गो�ी संपािदत करायलाच 
ह�यात, परतं ु�याने नवीन गो�ी प�रपूण�तेने �याचा �वत:चा िवकिसत �कार व ज�मजात 
श�� �या आधारावरच संपािदत करावयास ह�या.”  
 

िश�णाची �या�या करताना महा�मा गांध�नी हीच क�पना �य� केली, ते �हणाले, 
“मा�या मते िश�ण �हणजे व मूल व माणसा�या शरीर, मन व आ�मा यातून सव��कृ� हे 
सवा�िगणपणे बाहेर काढणे. सा�रता �हणजे ना िश�णाचा अंत आहे ना सु�वात आहे. 
प�ुष आिण ि�यांना �या�ारे िशि�त केले जाऊ शकते अशा साधनांपैक� ते एक आहे.”  
 

िश�णाची आधुिनक संक�पना :  
िश�णाची आधिुनक संक�पना समज�यासाठी एखा�ाला परुातन व आधिुनक 
संक�पनांचा तलुना�मक अ�यास करायला हवा.  
परुातन व आधिुनक संक�पनांमधील फरक पढुील�माणे :- 

 िश�णाचा अथ�  
िश�ण (education) हा श�द लॅिटन श�द ‘Education’ बनवला गेला आहे. �याचा अथ� 
बाहेर काढणे, वाढीस चालना देणे आिण िवकिसत करणे असा होतो. �हणून िश�णाचा 
आधिुनक संक�पना ही सामािजक वातावरणात मलुा�या अनवुांिशक �मता िवकिसत 
कर�या�या �य�न करते. परुातन संक�पनेत िश�ण �हणजे अशी एक �ि�या जी मलुाचे 
मन �हणजे एक �रकामे भांडे असून �यात �ाना�या िनवडक तयार गो�ी क�बते, �या 
परुातन संक�पनेचा मानसशा�ीय संशोधन आिण लोकाशी मू�यां�या दबावाखाली 
�फोट झाला. मन �हणजे एक गितमान �वजळुणी करणारे व �वयंअ�ययन करणारे बाल 
असून �याला प�रपूण� वाढ व िवकासासाठी सयुो�य माग�दश�नाची गरज असते. आधिुनक 
िश�ण हे मनाला �या�या �वत:�या अनवुांिशक �मतानसुार एका सामािजक 
वातावरणात िवकिसत कर�याचा �यतन करते.  

 िश�णाचे उि�� 
�ाचीन िश�ण हे �गाढ �ान आिण मानिसक िवकासावर भर देते. ते �यि�म�वा�या इतर 
पैलूं�ती तट�थ वृ�ी ठेवते. अिधकािधक �ान संपादन करणे हे �याचे �मखु उि�� 
समजले जायचे. याउलट आधिुनक िश�णत� हे िवकासाचे इतर पैलू जसे शा�ररीक, 
मानिसक, भाविनक आिण सामािजक यावर स�ुा तेवढाच जोर देतात. अशा�कार े
आधिुनक िश�णाचा उ�ेश �हणजे �यि�म�वाचा प�रपूण� िवकास करणे आिण सामािजक 
काय��मता व गितशीलता �ा� करणे. 

 अ�यास�म  
परुातन अ�यास�मात फ� मानिसक िवकासाला चालना देणारे िवषय समािव� केले 
गेले व �यावरच जोर िदला गेला. अशा �कार ेपरुातन अ�यास�म हा कठोर व �थरीकृत 
होता. तो फ� बह�धा वगा�कृती आिण अनुभवापय�तचा िसिमत होता. आधिुनक 
अ�यास�म हा या अथा� ने लविचक, वैिव�यपूण� आिण �गतीशील आहे क� तो 
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िवकसनशील मलुा�या गरजा तसेच सतत बदल�या आधिुनक समाजा�या माग�या पूण� 
कर�याचा �य�न करतो.  

 अ�यापना�या प�ती  
परुातन प�ती घोकंप�ीवर जोर देणा�या आिण पाठांतराला कंटाळवाणी व उदास�ि�या 
होती. आधिुनक प�ती या पाठांतराचा िध�कार करतात आिण खेळातून िश�ण, 
कृती�ारे अ�ययन, अनभुवा�ार े अ�ययन इ�यादी �कार�या िजवंत व प�रणामकारक 
प�त�ना �ो�साहन देतात व �वीकारतात, या प�ती �ेरणा, आवड आिण अवधान यांना 
उ�ेिजत करतात.  

 िश�त  
िश�ती�या ज�ुया संक�पनेचे मलुांम�ये आ�ाधारकपणा व िश�ती�या 
अंमलबजावणीसाठी छडीचा वापर व िश�ेवर जोर िदला. दडपशाही�ारा लादलेली 
िश�तीची ही संक�पना आता टाकून दे�यात आली आहे. आधिुनक संक�पना ही 
�वयंिश�तीची असून ती नैसिग�क आ�ाधरकातेकडे घेऊन जाते. 

 परी�ा  
िनबधं �व�पा�या परी�ां�या ज�ुया प�तीने घोकंप�ी व पाठांतराला उ�ेजन िदले. 
आधिुनक तं� हे मू�यमापन तसेच प�र�णकत� याम�ये व�तिुन� चाच�या, �गती 
अहवाल, संचयी न�दी, मलुाखती आिण �ा�यि�क कामिगरी यांचा समावेश होतो.   

 शै�िणक स�ंथा  
ज�ुया मत�वाहानुसार मलुां�या िश�णासाठी शाळा ही एकमेव सं�था होती. नवीन 
�ि�कोनानुसार िश�णा�या काया�साठी सव�  औपचा�रक आिण अनौपचा�रक सं�थांचा 
वापर केला जातो.  

 िश�क 
जनुी िश�ण प�ती िश�काला िश�ण �ि�येचा सव��च �थानी ठेवायची. आधिुनक 
काळात िश�काला एक िम�, त�व�ानी सनी एक माग�दश�क �हणून संबोधले जाते.  

 मलु  
ज�ुया संक�पनेनसुार मलु �हणजे िश�क जे काय िशकवायचे �याचा केवळ एक िनि��य 
�हणकता� होते. आधिुनक िश�ण हे मलु क� ि�त. संपूण� िश�ण �ि�या ही �या�या गरजा 
परुिवते आिण �या�या �वभावानसुार �याचा िवकास करते. �याला प�रणाम�म अ�ययन 
�ा�ीसाठी िश�ण व �याचे वग�िम� यां�यासोबत स��यपणे संवाद साधने ज�री आहे. 
�या�ार े�याचा �वत:चा िवकास आिण तो �या समाजाचा अिवभा�य घटक आहे, �या 
समाजा�या िवकासाला चालना िमळते. 

 शाळा  
ज�ुया संक�पनेनसुार शाळेने �ानिव��चे दकुान �हणून सेवा िदली. ��येक गो� 
आधीपासूनच पूव�िनयोिजत होती. िश�क हे दे�यासंबंधी अिधक िचंतातूर होते आिण 
िन�प�ी बाबत �विचत िचंता करायचे. आधिुनक शाळेची संक�पना ही शाळेला 
समाजाचे लघ�ुप �हणून समजते आिण दे�या�या तलुनेत फलिन�प�ीवर अिधक जोर 
देते.  
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 एक िव�ाशाखा �हणून िश�ण  
�ाचीन काळी िश�ण �हणजे काही िविश� �येयासाठी कशाचे तरी फ� �िश�ण देणे 
असे होते. आधिुनक िश�ण हे सखोल अ�यास, पूण� चौकशी आिण संशोशानाची एक 
�वतं� शाखा आहे. मानवी िवकासाची एक खूपच मह�वाची �ि�या आहे. ितचे �वत:चे 
िविश� ठळक वैिश�्ये व घटक आहेत. जे ितला मह�वपूण� िनिम�तीस �ि�या �हणून  
चालना देतात.  
 

�या�या : 

 िनरोगी श�ररात स�ुढ मनाची िनिम�ती �हणजे िश�ण. ते मानवाची नैसिग�क श��, 
िवशेषत: �याचे मन िवकिसत करते. जेणेक�न ती �य�� परस�य, चांगलुपणा 
आिण स�दया��या िचंतनाचा आनंद लटु�यास समथ� बनू शकेल.  

-ॲ�र�टॉटल 

 िश�ण �हणजे िवकिसत पावणा�या आ��याला �या�या �वत:म�ये असलेले बाहेर 
काढ�यास मदत करणे.  

-अरिबदंो 

 िश�ण �हणजे मळुात काय दडलेले आहे ते उलगडणे ही अशी �ि�या आहे, 
�यात मूल हे आत�याला बाहेरचे बनवते. 

-�ोईबेल  

 िश�ण �हणजे �य���या वत�ना�या सवयी िकंवा िवचार आिण �वृ�ीत 
कायम�व�पी बदल घडवून आण�या�या उ�ेशाने �य���या वातावरणातील 
�भाव होय.  

-जी.एच.था�ँपसन 

 िश�ण �हणजे चांग�या नैितक चा�र�याचा िवकास होय.  
-जे.एफ.हब�ट 

 िश�ण �हणजे जीवनासाठीची तयारी न�हे तर ते �हणजे जगणे होय. िश�ण ही 
अनभुवा�या एक सात�यपूण� पनुर�चने�ारे जीवनाची �ि�या आहे. ती �हणजे 
�य��मधील �यासव� �मतांचा िवकास होय. �या �याला �या�या पया�वरणावर 
िनयं�ण ठेवणे आिण �या�या श�यता पूण� करणे श�य करते.  

-जॉन देवे  

 िश�ण �हणजे देशासाठी व रा��ासाठी �िश�ण होय. 
-कौिट�य 

 मानवी िश�ण �हणजे िनसगा�पासून एखा�ाला िमळणार े�िश�ण होय.  
पािणनी  

 िश�ण �हणजे भौितक, बौि�क आिण नािटक अशा मानवा�या सव�  ज�मजात 
श�� आिण �मतांचा समांगी व �गतीशील िवकास होय.  

पे�टालोझी 
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 िश�ण हे िव�ा�या��या शरीर व आ��यात ते मूल समथ� असले�या सव� स�दय� व 
सव� प�रपूण�तेचा िवकास करते.  

�लेटो 

 सव��च िश�ण तेच आहे जे आप�याला फ� मािहती देत नाही तर आपले जीवन 
सव� अि�त�वासोबत समरस बनवते.  

रव��नाथ टागोर 

 भारतीय परपंरनेुसार िश�खन �हणजे फ� जीवन च�रताथा�चे साधन नाही िकंवा 
ती िवचारांची एक रोपवाटीका नाही, िकंवा नाग�रक�वाची एक शाळा नाही. ते 
�हणजे स�या�या शोधात आिण मू�यां�या सरावात मानवी आ��याचे �िश�ण 
आिण चैत�या�या जीवनातील स�ुवात आहे.  

राधाकृ�णन 

 िश�ण हे असे काही आहे जे माणसाला �वावलंबी व िन�वाथ� बनवते.  
ऋ�वेद 

 िश�ण हे लोकांचे जीवन, गरजा आिण आकां�ाशी संबिंधत असायला अहावे, 
जेणेक�न ते सामािजक, आिथ�क आिण सां�कृितक �पांतरणाचे एक श��शाली 
साधन असेल.  

-िश�ण आयोग (१९६४-६६) 
 

१.५ िश�णाचे त�व�ान  
 
१.५.१ �व�प  
िश�णाचे त�व�ान ही �यावहा�रक त�व�ानाची शाखा असून ती िश�णाचे �व�प तसेच 
शै�िणक िस�ांत व सरावातून उ�प�न होऊ शकणा�या त�व�ानिवषयक सम�यांची 
िनगडीत आहे. िश�णाचे �मुख त�व�ान हे तीन म�ुय �कारात िवभागले जाऊ शकते : 
िश�कक� ि�त त�व�ान, िव�ाथ� क� ि�त त�व�ान आिण समाज क� ि�त त�व�ान.  
 

िश�णाचे त�व�ान हे िश�णाची �येये, �कार, प�ती व अथ� यां�या परी�ांचा संदभ� देते, 
ही सं�ा या िवषयां�या मलुभूत त�व�ानिवषयक िव�ेषणा�या आिण �यावहा�रक 
शै�िणक ��ीकोना�या िव�ेषणा�या वण�नासाठी वापरली जाऊ शकते. याम�ये मलुभूत 
त�व�ान िवषयक जसे िश�णाचे �व�प जे अ�ययन व अ�ययना�या यो�यातेचे आहे 
आिण  शै�िणक �यायाची ि�थती  तसेच �यावहा�रक शै�िणक धोरणे आिण सरावाशी 
संबिंधत सम�या जसे शालेय िनधीची �मािणत चाचणी िकंवा सामािजक, आिथ�क आिण 
कायदेशीर प�रणाम या दोघांचा समावेश होतो.  
 

िश�णाचे त�व�ान हे िश�णाला िदशा �दान कर�यात तसेच िश�णावर काम 
कर�यासाठी�या �ानाची मीमांसा दे�यात एक मह�वाची भूिमका बजावते. िश�णाचे 
त�व�ान ही िन�कषा��या म�ुय भाग अस�यापे�ा िश�िणक अनभुवला सामोरे जा�याची 
एक मलुभूत प�ती आहे. ही एक वैिश�्यपूण� प�ती आहे जी ितला त�व�ानिवषयक 
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बनवते आिण त�व�ानिवषयक प�ती ही टीका�मक, सव�समावेशक आिण सं�ेषणा�मक 
असते. �हणून  
 

 िश�णाचे त�व�ान �हणजे िश�णा�या सव�साधारण िस�ांताचे समी�ण आहे.  

 याम�ये समी�ा�मक मू�यमापन आिण सव�साधारण िस�ांतावरील प�तशीर 
िचंतन सामावते.  

 ते �हणजे शै�िणक व�तिु�थतीचे शै�िणक मू�यांशी असलेले संयोगीकरण आहे.  
 
आिधभौितक शा� आिण िश�ण : 
ऐितहािसक िकंवा समकालीन समाजा�या सरसकट अ�यासस�ुा आिध 
भौितकशा�ा�या वैि�क, धम�शा�ीय, मानववंशशा�ीय व वा�तववादी पैलूंचा �यां�या 
सामािजक, राजक�य, आिथ�क आिण वै�ािनक ��ा व सरावावरील प�रणाम उघड 
करले. सव� िठकाणाचे लोक हे अशा ��ां�या उ�रांना घ� पकडून ठेवतात. आिण 
गिृहतकांना अनसु�न �यांचे दैनंिदन जीवन जगतात. आिधभौितकशा�ीय िनण�यांपासून 
सटुका नाही. जरी एखा�ाने ठरिवले क� कशातही रस न घेता नसुतेच जगायचे तरीही हा 
पया�य मानवतेचे �व�प व काया� िवषयीचा आधीभौतीक िनण�य ठरले. इतर मानवी 
कृती�माणेच िश�णसु�ा आिधभौितकशा�ा�या �े�ाबाहेर काय� क� शकत नाही. 
आिधभौितकशा� िकंवा अंितम वा�तवा�या सम�या या शै�िणक संक�पने�या 
क� ��थानी आहे कारण शालेय (िकंवा कौटंुिबक िकंवा चच�चे) शै�िणक काय��म हे 
क�पना, भपकेपणा, भरुी िकंवा आभासापे� वा�तव बाबी व वा�तिवकता यावर 
आधा�रत असणे मह�वाचे आहे. बदलते आिधभौितक वा�तव हे वेगवेग�या शै�िणक 
�ि�कोनाकडे आिण िश�णा�या अलगसलग प�तीकडेसु�ा घेऊन जातात. साहसी व 
इतर ि��तीधम� हे साव�जिनक िश�ण प�ती मोठ्या �माणावर उपल�ध असताना 
दरवष� िश�णा�या खाजगी ल�ावधी डॉलस� का �हणून खच� करतात? याला कारण 
�हणजे �यां�या अंितम वा��वाचे �व�प, परमे�राचे अि�त�व, मानवी �करणात 
परमे�राची भूिमका मलेु �हणून मानवाचे �व�प व भूिमका संबिंधत आिधभौितकशा�ीय 
िव�ास होय. गहन पातळीवर प�ुष व ि�या या आिधभौितकशा�ीय िव�ासाने �े�रत 
के�या जातात. इितहास दश�िवतो क� लोक हे अशा समजांसाठी एकमेकांना मारायला 
तयार असतात आिण ते असे शै�िणक वातावरण िनिम�त कर�यास उ�सुक असतात, 
�यात �यांचे बह�तांश मलुभूत िव�ास हे �यां�या मलुांना िशकवले जातील. 
आिधभौितकशा�ाचा मानववंशशा�ीय पैलू हा िश�णक�या�साठी िवशेष मह�वाचा आहे. 
काही झाले तरी ते आकार दे�याजोगा मानवांशी �यां�या जीवना�या एका अंितम 
�भावशाली ट��यावर �यवहार करत आहेत. िव�ा�या�चे �व�प व �मता या िवषयीचे 
��ीकोन हे ��येक शै�िणक �ि�येचा पाया ठरते. सव� त�व�ानातील िश�णाचा नेमका 
उ�ेश हा या ��ीकोनांशी घिन�पणे िनगडीत आहे.  
 
अशा �कार ेमानववंशशा�ीय िवचार हे िश�णा�या �येयाशी अितशय जवळचे आहेत. 
त�ववे�े डी.ए�टन ��लड हे समप�कपणे �य� करताना �हणतात, “माणूस काय आहे हे 
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जोपय�त आपण �प� करीत नाहीत तोपय�त आपण इतर ब�याच बाबतीत �प� होऊ 
शकत नाहीत.”  एका मलुाला त�ुही डे�मंड मॉरीस�या ‘उघड्या माकडा�माण’े िकंवा 
परमे�राचे एक मूल �हणून बघतात. यामळेु खूप फरक पडतो. �याच�माणे हे समाजाने 
मह�वाचे आहे क� मूले ही ज�मजात रा�सी (वाईट) असतात िकंवा मूल:त चांगली 
असतात िकंवा चांगली परतंु पापा�या प�रणामामळेु मलु:त िफरवली गेलेली असतात. 
मानववंशशा�ीय �थानातील बदल हा शै�िणक �ि�ये�या ठळकपणे वेग�या 
��ीकोनाला िनमा�ण करेल. आिधभौितकशा� हे ताि�वक आहे आिण ते 
काय�कारणप�रणाम संबंधा�या �व�पासार�या सम�येवर �काश टाकते. ते अ�यापनाशी 
शै�िणक उि��्ये, सयुो�य साम�ीची िनवड या िवषयी�या आिण िव�ा�या��या 
सव�साधारण �वभावा�ती शै�िणक �येये व वृ�ी या िवषयी�या िवचारांसंदभा�त संबिंधत 
आहे.  
 

�ानशा� व िश�ण  
�ानशा� व िश�ण हे श�दात �य� न होणारे (�विनत) साथीदार आहेत. कारण 
दो�हीही �ाम�ुयाने जाण�या�या कृती आहेत. �ानशा� हे एका अथा�ने िश�णाचे चिल� 
आहे, कारण ते शै�िणक �ि�येला गती देते. जे काम शै�िणक िस�ांत व सराव एखादी 
�य�� अंमलात आणते ते �या�या िकंवा ित�या �ानशा�ा�या िस�ांत व सरावाशी 
ससंुगत असतील. �ानशा�ाचा िश�णावर �णो�णी ��य� प�रणाम आहे. उदा. 
�ाना�या िविवध �ोतां�या मह�वािवषयीची गहृीतके ही न�क�च अ�यास�मातील भारत 
व अ�यापन काय�प�तीत �तीत होतील. कारण ि��ती िश�क हे वैध �ानाचा �ोत 
�हणून सकारा�मक िव�ास ठेवतात व �यामळेु ते िन:संकोचपणे असा अ�यास�म 
िनवडतील. �यात बायबलची भूिमका असेल जी �यात िव�ास न ठेवणा�यां�या 
अ�यास�म िनवडीपे�ा खूपच वेगळी असेल. व�ततुः �यां�या ���ेया त�व�ानिवषयक 
जागितक ��ीकोन हा ते िशकवीत असले�या ��येक मदु�्ा�यासादरीकरणाला आकार 
देईल. आिण अथा�तच ही गो� ��येक ताि�वक मत�वाहा�या िश�कासाठी स�य आहे 
आिण अशा �कार े साहसी त�णांना साहसी शाळेत िशि�त कर�यासाठी मह�वाचा 
यिु�वाद �थापते. 
 

म�ुयशा� व िश�ण  
आपले स�याचे यगु हे अितशय धावपळीचे व गडबड ग�धळाचे यगु आहे. य�ुे व संघष� 
िनिव�वादपणे चालू आहेत. आिण दहशतवाद, िवनाश, जाळपोळ. अपहरण, खून, मादक 
पदाथा�चा गैरवापर, म�पान, ल�िगक अनैितकता, कुटंुब तुटणे, अ�याय, ��ाचार, 
दडपशाही, कटकार�थाने व िन�दानाला�ती अशा असं�य िचंताजनक व द:ुखदायक 
घटना जगभरात घडत आहेत. या हो�धाला�या भोव�यात मानवाचा सवा�त मौ�यवान 
ठेवा हा जवळजवळ न� झाला आहे. याचा संदभ� �यि�गत मानवी �ित�ेचा नाश, वेळेचा 
स�मान कर�या�या परपंरेचा �हास, जीवन�ित�ेचा �हास, लोकांमधील पर�पर 
िव�ासाचा �हास, पालक व िश�कां�या अिधकाराचा �हास यां�याशी असून ही यादी 
वाढतच जाणारी आहे. या संदभा�त िश�ण हे अ�यास�मा�ार े म�ुये (जसे स�य, 
सौ�दा�म�  चांगलुपणा, इ.) �जिव�यात आिण ते एका िपढीपासून दसु�या िपढीपय�त 
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ने�यात मह�वाची भूिमका बजावते. हे अगदी यो�यच कथन केले गेले आहे. क� सं�कृती 
ही पूण� इितहासभारत िनिम�त झाले�या म�ुयांची सम�ता आहे आिण िश�ण हे सं�कृती 
सादर कर�याचे साधन आहे.  
 

�हणूनच मू�यशा�ाला मह�वा�या शै�िणक आयामांची गरज आहे. या आयामांचे गतक 
कोणते? पिहले �हणजे म�ुयशा� हे एक मू�यप�तीला ��ेिपत क�न म�ुयशा� 
िवषयक उ�ेश व आदशा��या �व�पाअंतग�त शै�िणक उ�ेश सचुिवते. दसुर े �हणजे 
म�ुयशा� हे एका िनि�त समाजास सव�साधारण मानवी िकंवा वैि�क म�ुये आिण 
िविश� म�ुये या दोघांना �मावते व �या�ार े �याला �यि�म�व देते. िश�ण हे मू�यांचे 
जतन करते आिण �यांना �सा�रत करते. जे मानवी समाजा�या सां�कृितक ओळखीची 
हमी देते. ितसरे �हणजे मू�या�ंया कामिगरीला �ान व अनभुवाची गरज असते. �याचा 
अथ� िश�णा�या या �ि�येत याचा समावेश दोन पर�पर संबधंी पातळीवर आहे. 
आकलन िवषयक आिण भाविनक शेवटी म�ुयशा� हे मानवी सृजनशीलते�या 
�कटीकरणाचे ि�ितज अस�याने �यि�गत आिण मानवी समाजा�या सजृनशील श�� 
�जव�याचे काय� हे िश�णा�या पायाभूत काया� पैक� आहे.दसु�या�कार े �य� करायचे 
�हट�यास �यि�गत वहा जरी सव� म�ुयांचा �ीत असला तरी तो ज�माला येत नसतो 
तर िश�णाने िवकिसत होतो. �हणूनच आजकाल आपण अंदाज करतो क� िश�ण हे 
भावी सामािजक िवकासासाठी एक पायाभूत �ोत असला तरी तो ज�माला येत नसतो 
तर िश�णाने िवकिसत होतो. �हणूनच आजकाल आपण अंदाज करतो क� िश�ण हे 
भावी सामािजक िवकासासाठी एक पायाभूत �ोत आहे. म�ुयशा�ा�या शै�िणक 
आयामा�या साम�ी बनवणा�या घटकां�या या संि�� सादरीकरणा�ार ेतेथे एक मह�वाचा 
िन�कष� प�रणत होतो : िश�णािशवाय म�ुयाशा� हे िजवंत बाळापासून वंिचत राहील 
आिण म�ुयशा�ा�या �कारािशवाय िश�ण हे अंधारात चाचपडत राहील.    
 

१.५.२ �या�ी  
िश�णा�या त�व�ानाची �या�ी �हणजे शाळे�या िकंवा त�व�ाना�या अशा सव� म�ुयांचा 
अ�यास जे शालेय ��ीकोनातून मह�वाचे आहेत. अशा ते �हणजे िश�णा�या �े�ातील 
त�व�ान आहे.\ 
 
िश�णा�या त�व�ानाची �या�ी ही िश�णा�या सम�यांशी संबिंधत आहे. या सम�येत 
म�ुय�वेक�न पढुील बाबी सामावतात. 

 मानवी �वभाव, जग व िव� आिण �यांचे मानवाशी सामाबं�यांचा अथ� लावणे.  

 िश�णाची उि��ये व आदश� यांचा अथ� लावणे.  

 िश�णा�या प�ती�या िविवध घटकांचा संबधं  

 िश�ण व रा��ीय जीवनाची िविवध �े� (अथ��यव�था, राजक�य , सामािजक 
�गती, सां�कृितक पनुमा�डणी इ.यांचा संबधं) 

 शै�िणक म�ुये ,�ानाचा िस�ांत व �याचा िश�णाशी संबधं  
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वर िनद�श केले�या सम�या िश�णा�या त�व�ानाची �या�ी घडिवतात व �याचे �व�प 
�प� करतात अशा �कारे िश�ां�या त�व�ानाची �या�ी पढुील गो�ी सामावते : 
 

अ) िश�णाचे उ�ेश व आदश� – 
िश�ण कत� हे िश�णाचे वेगवेगळे उ�ेश आिण आदश� यांचे बारकाईने मू�यमापन 
करतात. हे उ�ेश व आदश� वेगवेग�या काळात िविवध त�ववे�यां�ारा सचुवले गेले आहे. 
ते �हणजे चा�र�य बांधणी, खरीखरुी मानविनिम�ती, समरस मानव िवकास, �ौढ 
जीवनासाठीची तयारी, नाग�रक�वाचा िवकास �रकामा वेळेचा वापर, नागरी 
जीवनासाठीचे �िश�ण आंतररा��ीय राहणीमानासाठीचे �िश�ण, सामािजक व रा��ीय 
ऐ�य�ा�ी वै�ािनक व तं��ानिवषयक िवकास सवा�साठी िश�ण िश�ां�या समान संधी 
लोकशाही राजक�य �यव�थेचे सबलीकरण व मानवी �ोत िवकास. वेगवेग�या काळात 
शै�िणक िवचारवंता�ारा सादर केले�या वरील व िश�णा�या इतर उ�ेशांची छाननी व 
मू�यमापन केले जाते. एखा�ा िश�ण संबिंधत प�रि�थती व सम�यां�या �ानाबाबत 
अभाव असेल तर तो/ ती िश�णा�या उि��ांवर पोहच�यास असहाय असते. अशा �कार े
िश�णाचे त�व�ान हे िनरिनराळे उ�ेश व आदश� यां�या पय�त पोहच�यासाठी �यांचे 
बारकाईने मू�यमापन करते.  
 

ब) मानवी �वभावाचा अथ� लावणे –  
मानवी �वभावाचे त�व�ानिवषयक िच� �हणजे सव� मानवी शा�ातून उचलले�या 
व�तिु�थतीचे वेगवेग�या नमुनेदर शा�ातील म�ुयांसोबत�या संयोगीकरणाचा प�रणाम 
आहे. �हणूनच जीवशा�, समाजशा�, मानसशा�, अथ�शा� व मानववंश शा� आिण 
इतर मानवी श�े यां�या�ारा काढ�या गेले�या मानवा�या िच�ां�या तलुनेत त�व�ान 
िवषय िच� हे अिधक िव�तृत आह.े  
 

क) शै�िणक म�ुये –  
जीवनमू�ये ही वैिश�्यपूण��र�या एक त�व�ान िवषयक िवषय आहे. कारण तो अिधक 
अमूत�, प�रपूण� व साव�ि�क आहे. िश�ांचे त�व�ान हे मू�यांचे फ� समी�णा�मक�र�या 
मू�यमापनाच करत नाही. तर �यांना एका पदान�ुमात �यवि�थत�र�या ठेवते. शै�िणक 
म�ुये ही त�व�ानिवषयक म�ुयां�ारा ठरवली जातात. वेगवेग�या त�ववे�यां�ारा सचुवली 
गेलेली िश�िणक मू�य ही �यांचे �वत:चे जग, मत आिण मानवी जीवना�या हेतवुरील 
�यांचा बघ�याचा ��ीकोन यापासून िमळवली गेली आहे. �हणूनच जागितक मते, 
��ीकोन िव�ास यांची छाननी हे त�व�ानाचे िविश� काय� आहे. आिण मू�यां�या 
त�व�ानिवषयक उपचारासाठी ते गरजेचे आहे.  
 

ड) �ानाचा िस�ांत  
िश�ण हे �ानाशी संबिंधत आहे. ते �ानाचा �ोत, मया�दा, िनकष आिण साधनां�ारा 
ठरिवले जाते. या सव� गो��ची चचा�  ही त�व�ानांची एक शाखा असले�या �ानशा�ा�या 
अिधकार �े�ात येते, �हणून िश�णा�या त�व�ाना�या काया�चे एक मह�वाचे �े� हे 
�ाना�या िस�ांताशी संबिंधत आहे.  
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इ ) िश�ण आिण रा��ीय जीवनाची िविवध �े�े आिण िश�ण प�ती�या िविवध 
घटकांचा सबंंध –  
िश�णा�या कारणाशी िश�णा�या त�व�ानाने िदलेले एक सवा�त मह�वाचे योगदान 
�हणजे रा�� व िश�ण, अथ��यव�था व िश�ण, अ�यास�म, शालेय संघटना व 
�यव�थापन िश�त, िश�क िव�ाथ� संबधं अ�यापना�या प�ती पाठ्यप�ुतक इ�याद�चा 
संबधं ठरव�यासाठी�या िनकषांची सोय होय. या सम�या िश�णा�या वेगवेग�या 
त�व�ाना�या म�ुयमापनाकडे घेऊन गेले आ�. सव�च िठकाणी िनण�याचे िनकष हे 
त�वा�ा�ार े ठरिवले जातात �हणून िश�णाचे त�व�ान हे या �े�ातील समी�णा�मक 
मू�यमापन व िनण�यासाठीचे िनकष परुवते.  
 

१.५.३ काय�  
िश�णाचे त�व�ान िविवध काय� पार पाडते. �यांची चचा�  खालील �माणे :  
 

अ) िश�णाचे पैलू ठरवणे :  
िश�णाचे त�व�ान हे िश�णाचे सव� पैलू िवशेषतः शै�िणक उ�ेश, अ�यापनाची प�त, 
अ�यास�म, िश�क, िव�ाथ� इ�याद�शी संबिंधत मूळ क�पना परुवते. असे ही �हटंले 
जाते क� शै�िणक त�व�ान हे िविवध ��ीकोन देते. परतंु ही ि�थती अपायकारक नाही. 
उलट यामळेु समाजा�या गरजेनसुार िश�ण �दान कर�यात मदत होते. िश�णा�या 
त�व�ाना�या �ि�कोनातील फरक हा मानवी मानवी जीवनाची बह�लता आिण िविवधता 
�कट करतो. (उदा. िनसग�वाद अंतग�त िश�णाचे �येय हे �वअिभ�य�� हे आहे. तर 
आदश�वादात हे �वजाणीव आहे आिण �यावहा�रकतेम�ये सामािजक काय��मता आहे. 
िश�णाचे त�व�ान हे िश�णा�या �ि�येला जीवना�या िविवधतेपासून सयुो�य �येय 
सचुवून आिण �यानुसार साधनाची िनवड क�न माग�दिश�त करते.  
 

ब) िश�णा�या �े�ात जु�या व नवीन परपंरांचा सुसवंाद साधणे : 
सामािजक िवकासा�या �ि�येत जु�या परपंरा �ा लोकांसाठी कालबाहय ठरतात. �यांची 
जागा नवीन परपंरा घेतात. परतंु बदलीची ही �ि�या नेहमीच सुरळीत असत नाही. 
ितला समाजा�या िविश� �ढीि�य िवभागाकडून िवरोधाचा सामना करावा लागतो. �याच 
वेळेस हे ल�ात �यावयास हवे क� ��येक ‘जून’ हे कालबा� नसते आिण ��येक ‘नवीन’ 
हे प�रपूण� नसते. �हणून या दोगांमधील सुसंवाद िटकिव�यासाठी दोघांम�ये सम�वय 
साधने गरजेचे आहे. हे काय� िश�णा�या त�व�ानाने पार पडले जाऊ शकते. 
(उदा.भारतीय सं�कृती – Indian NOTES 28 आिण आ�ँलीफन यां�यातला पेच �संग 
�हणजेच पूव�  व पि�म) हे आप�याला देशाची सां�कृितक परपंरा कशी िटकवावी ते 
िशकवते.  
 

क)शै�िणक िवकास साध�यासाठी शै�िणक योजना करते, �शासक आिण 
िश�कांना �गतीशील ��ीकोन पुरवणे –  
�प�सर यांनी अगदी अचूक दश�िवले आहे, क� एक खराखरुा त�ववे�ाच िश�णाला 
�यावहा�रक आकार देवू शकतो. िश�णाचे त�व�ान हे शै�िणक योजना करते, �शासक 
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आिण िश�कांना यो�य दूर��ी परुिवते जी �यांना शै�िणक �येये काय��मतेने �ा� 
कर�यास माग�दश�न करते. हे शै�िणक �यावसाय�साठी �यां�या काया�साठी आिण 
जीवना�या सव�साधारण योजनेतील या काया��या �थानासाठी खूपच उपयोगी आहे. 
िश�णाचे त�व�ान िश�क, �शासक िकंवा िव�ा�या�ना संपािदत सै�ांितक �ानाशी 
�यां�या �यावसाियक अनभुवाचा अथ� लाव�यास व याउलट स�ुा मदत करते. शै�िणक 
त�व�ानाचे काय�  �हणजे �य��ला यो�य गो� यो�य िठकाणीच स�ुयवि�थत बसव�यास 
मदत करते. ते �याला शै�िणक त�व व सरावावरील संक�पना�मक चौकट आकलन 
कर�यास मदत करते, तसेच ते एखा�ा�या अपेि�त �येय गाठ�यास �वत:ला 
बदलािव�यात िकंवा �वत:�या कृती �पांतरीत कर�यास मदत करते.  
 

ड) आधुिनक काळा�या आ�हानांना  त�ड दे�यासाठी त�ण िपढीला तयार करणे – 
समाज हा ि�थर नाही; तो वेळोवेळी म�ुये, परपंरा, �ढी, सं�कृती इ�यादी बदलािवतो. 
सामािजक भा�यकारांनी इितहासा�या स�या�या काळाला ब�रच िब�दे िचकटवली आहे. 
काह�साठी हे मािहती यगु आहे तर इतरांसाठी आधिुनको�र, नंतरची आधिुनकता, उ�च 
आधिुनकता िकंवा अि�थरतेचे यगु आहे. या यादीतील अिधकची भर �हणजे भारतात 
१९९० म�ये आिथ�क पटलावर आले�या घटनेनसुार ‘स�याचे यगु’ हे जागितक�करणाचे 
यगु आहे. या परवली�या श�दाचे देशा�या सामािजक, राजक�य, आिथ�क जा�यावर, 
�याचा िश�ण हा एक भाग आहे. प�रणाम झाले आहे. िश�णाचे त�व�ान हे एक 
माग�दश�क, िदशादश�क आिण म�ुतादश�क बळ  आहे जे त�ण िपढीला आिण मोठ्या 
�माणावर समाजाला आधिुनक काळा�या आ�हानांना त�ड दे�यासाठी सडत करते. ते 
�य��ला �याचे �येय आिण दैनंिदन कामकाज यातील संबधं समज�यास आिण 
वैिव�यपूण� समाजात जीवन�णाली समी�णा�मक �वृ�ी िवकिसत हो�यास मदत करते.  
 

१.६ त�व�ान व िश�णातील सबंधं  
 
पढुील कारणा�तव िश�ण हे त�व�ानावर अवलंबून आहे.  
१) िश�णाने कोण�या अिंतम ल�ाकडे जावे हे त�व�ान ठरिवते -   
िश�ण ही एक जाणीवपूव�क गितमान �ि�या आहे, िजला यो�य माग�दश�न व देखरखेीची 
गरज आहे. यो�य माग�दश�न व देखरखेीिशवाय ते �याचे �येय �ा� क� शकत नाही. 
त�व�ान हे जीवनाचे �येय ठरिवते व तसेच ते �येय �ा� कर�यासाठी िश�णाला सयुो�य 
व परीना��म माग�दश�न व देखरखे परुिवते. त�ववे�या�या मदतीिशवाय िश�ण ही िवकास 
व उपल�धीची यश�वी �ि�या होऊ शकत नाही. �प�सर यांनी अगदी अचूक �हटले आहे 
–“खरखेरु ेिश�ण हे ख�याख�ुया त�व�ाना�ारचे �यवहाय� असते.”    
 

२) त�व�ान ह ेिश�णाचे िविवध पैलू ठरिवते –  
काही िव�ान मानतात क� त�व�ानाचा संबधं हा फ� अमूत� बाबी आिण संक�पनांशी 
आहे आिण �यावेळेस िश�ण हे �यवहाय� , मूत�  गो�ी आिण �ि�यांशी संबिंधत आहे, 
�हणून हे दो�ही वेगवेगळे आहे आिण �यां�यामधले काही संबधं नाही. परतं ुही चकु�ची 
धारणा आहे. त�व�ान व िश�ण हे दो�ही घिन�पणे व अिवभा�यपणे एकमेकांशी 
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जळुलेले आहे. कुठ�याही �कार ेया दोघांना वेगळे केले जाऊ शकत नाही. आप�याला हे 
मािहत असायलाच हवे हे ते त�व�ानाच आहे जे िश�णा�या सव�  पैलूंवर अगदी 
स�ुवातीपासूनच �भाव टाकत आले आहे आिण येणा�या सव�  काळात ते िश�णावर 
�भाव टाकत राहील. रॉस यांचे �हणणे प�ुहा एकदा आठवणे अिधक चांगले राहील –
“त�व�ान व िश�ण �ा एकाच ना�या�या दोन बाजूं�माणेच आहे. �या एकाच गो�ीचे 
वेगवेगळे ��ीकोन सादर करतात आिण एक�ारा दसुरी सचुवली जाते.  
 

३) थोर त�ववे�े ह ेथोर िश�णत� सु�ा होते –  
इितहास याची सा� आहे क� थोर त�ववे�े हे �या�या काळात थोर िश�ण त� �हणून 
स�ुा रािहलेले आहे. �लेटो, सॉ�ेिटस, लोके, कोमेिनअस, �सो, �ो�बेल, दवेे, गांधी, 
टागोर, अरिवंद घोष आिण इतर जे �यां�या काळातील थोर त�ववे�े होते. ते 
िश�णािवषयी ही बोललेले आहे. �यांचे त�व�ानिवषयक �ंथ जगभरातील मलुांसाठी 
शै�िणक योजना आख�यासाठी व शै�िणक �येये ठरिव�यासाठी मह�वाची माग�दश�क 
प�ुतके रािहलेली आहे. दसु�या श�दात सांगायचे �हणजे सव� थोर त�ववे�यांनी लोकांना 
अनसुर�यासाठी व �वत: िवकिसत हो�यासाठी िश�णाला �या�या त�व�ानिवषयक 
क�पना �यवहारात उतरव�यासाठीचे साधन �हणून योिजलेले आहे.  
 

पुढील कारणा�तव त�व�ान ह ेिश�णावर अवलबूंन आह े: 
१) िश�ण ही त�व�ानाची गितमान बाजू आह े – एखादे काय� पूण� कर�यासाठी 
दोन गो�ी आव�यक असतात – अ) िवचार िकंवा योजना ब) उपयोजन िकंवा 
�यवहाय�ता. त�व�ान ही वैचा�रक िकंवा योजनेची बाजू आहे आिण िश�ण ही 
उपाययोजना िकंवा �यवहाय�तेची बाजू आहे. त�व�ान हे जीवनाचे �येय ठरिवते. आिण 
िनि�त केले�या �येयांना �ा� कर�यासाठी अनुसर�या जाणा�या त�वांना िव�ेषणा�ार े
मांडते. िश�ण हे या त�व व क�पनांचे �यवहारात �पांतरण करते कारण िश�णाचा 
उ�ेश �हणजे मानवी वत�नाला आकार देणे हा आहे. अशा �कार े ॲअस यांनी अचूक 
�हटले आहे-“िश�ण ही त�व�ानाची गितमान बाजू आहे.”  
 

२) िश�ण हे �येय सपंादन कर�याचे साधन आह-े वर सांिगत�या�माणे त�व�ान 
हे जीवनाचे �येय ठरिवते. िव�ेषण व वग�करणातून िश�णा�या �ि�ये�ार े�ा� के�या 
जाणा�या �येयांम�ये ती िवभागली जातात. हब�ट�  याचं स�ुा तेच मत आहे. – “सव� 
त�व�ान िवषयक ��ांचे पूण�पणे िनराकरणे होईपय�त िश�णाला स�ुी �यायला वेळ 
नाही.” काही वेळेस िश�ण त�व व िश�ण हे त�ववे�यापढेु अशा सम�या ठेवतात, �यांना 
त�ड �ावे लागते आिण �यांचे उपाय �यांना आ�हान देतात. �ा �कारे िश�ण हे नवीन 
िवचारसारणीत योगदान देते आिण या िवचारसरणी व िव�ेषणातून नवीन त�व�ान 
ज�माला येवू शकते. त�व�ान व िश�ण हे दो�हीही इत�या घिन�पणे िनगडीत आहेत 
क� �यां�या संबधंाची चचा�  अिधक तपिशलवार पणे जसे त�व�ान आिण िश�णाची 
�येये, त�व�ान आिण अ�यास�म, त�व�ान आिण अ�यापना�या प�ती, त�व�ान 
आिण िश�त, त�व�ान आिण पाठ्यप�ुतके आिण असेच इतर करणे अिधक चांगले 
होईल.  



 

 

त�व�ान आिण िश�ण 
 

23 

त�व�ान आिण िश�णाची �येये : 
��येक शै�िणक ��ांचे उ�र हे अंितमत: आप�या जीवना�या त�व�ानाने �भािवत 
होते. जरी काही जन ते सू�ब� करीत असले तरीही िश�णा�या �यव�थेला एखादे �येय 
असायलाच हवे व िश�णाचे �येय जीवना�या �येयाशी सापे� असते. जीवनाचा शेवट 
असावा असे त�व�ान जे मानते सू�ब� करते आिण हा शेवट कसा �ा� करावा हे 
िश�ण आप�याला सुचिवते. त�व�ा�न आप�याला जीवनातील मू�यांशी प�रिचत करते 
आिण ही म�ुये कशी िमळवली हे िश�ण आप�याला सांगते. �हणूनच शालेय अ�यासाचे 
�व�प, शालेय िश�तीची प�त, सूचनांची तं�े व शालेय संघटन यांचा िवचार करताना 
जीवनातील म�ुयांवर खूप सारा जोर िदला गेला आहे. ही मु�ये �हणजे दसुरे ितसरे काही 
नसून िश�णाचे त�व�ान आहे जे अंितम िव�ेषणात जीवनाचे त�व�ान आहे. त�व�ान 
हे सव� शै�िणक �ि�येत जे काय केले जाते �याला एक अथ� �दान करते. त�व�ान हे 
मह�वाचे माग�दश�क आहे. �याकडे आप�याला शै�िणक �य�नातील िवरोधा�या 
मदु�्ांकडे पहावे लागते. वेगवेग�या शै�िणक �य�नांना िदशा दे�यासाठी आप�याजवळ 
िश�ांचे एखादे असायलाच हवे. िश�णाचे �येय हे जीवना�या �येयाशी संबिंधत आहे 
आिण जीवनाचे �येय हे नेहमीच �या �य��जवळ �या िविश� वेळी असले�या 
त�व�ानावर अवलंबून असते. अशा �कारे आपण िश�णा�या एका त�व�ानिवषयक 
पायािशवाय राह� शकत नाही.  
 

पढुील ओळीत इितहासा�ारा झाले�या या घिन� संबंधावर �काश टाकलेला आहे.  
 

�ाचीन काळ –सव��थम आपण �ाचीन �ीसमधील �पाटा�  रा�याचे उदाहरण घेऊ या. हे 
ल�ात �या क� �पाटा�  हे श�ू�या सतत�या ह��यांनी बेजार होते. �हणून �या रा�याला 
�याचे �वातं�य व ऐ�य िटकिव�यासाठी �ढ सेनापती व शूर सैिनकांची गरज होती. 
�हणून श�ू�या िवरोधात सतत लढणे हे �ाचीन �पाटा��या त�व�ानाचे �येय बनले. हे 
�येय �ा� कर�यासाठी िश�णप�तीने मलुांम�ये देशभ��, धैय�, िनभ�डपणा, शारी�रक 
ताकद, कठोर िश�त आिण देशा�या आवाहाना�ती आ�मसमप�णाची भावना हे गणु 
�जवायचा �य�न केला. शारी�रक कमजोरीची िनभ��सना केली गेली. (दगुु�ण �हणून) 
आिण देशसेवेसाठी बिलदानाला सव��च मू�य मानले गेले. �पाटा� नंतर आपण रोमकडे 
वळूया. तसेच भारत व अथे�सकडेही पाह� या. रोमन हे �यांचे अिधकार व कत��ये 
याबाबत खूपच जाग�क होते आिण �हणून रोमन िश�णाने मानवी कृत��या सव� �े�ात 
मलुां�या प�रपूण� िवकासा�या गरजा परुिव�या. अथे�सम�ये जीवनाचे �येय हे शारी�रक 
स�दय�, चा�र�याचे स�दय�  असणे व स�दय�वान व�तू�ती कौतकुाची भावना असणे होते. 
�हणून िश�णाचा उ�ेश हा संपूण� चा�र�याचा िवकास करणे आिण असे गणु जे मलुांना 
�यांचे जीवन आरामदायक�र�या जगू शक�यास समथ� करतील ते �जिवणे होते. अशा 
�कारे मलुांना शारी�रक��्या, मानिसक��्या व भाविनक��्या �वत: िवकिसत 
हो�यासाठी पूण� �वातं�य आिण िवपलु संधी िद�या गे�या. आपण येथे हे ल�ात घेऊ 
शकतो क� अथे�समधील िश�णाचे उि�� हे जीवना�या त�व�ानातील बदलणे रोम 
आिण �पाटा� पे�ा खूपच वेगळे होते. �ाचीन भारतात धम� हा अ�याव�यक समाजाला 
जायचा. जीवनाचे �येय �हणजे सव� सांसारीक कत��ये पार पडायची व तदनंतर 
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पनुज��मा�या ऐिहक बधंापासून म�ु� �ा� करायची. �हणून �या काळातील िश�ण हे 
आनंद, क�याण, परमानंद व शेवटी म�ु� िमळिव�यासाठी संघिटत केले गेले.  
 

म�ययगुीन काळ-जीवना�या त�व�ानाने म�ययगुीन काळात खूपच चढउतार पिहले. 
जीवनाची �येये ही वेळोवेळी बदलली आिण �याच�माणे िश�ांची �येयेस�ुा बदलली. या 
काळात इ�लाम व ि��न धम� हे धमा�तरा�या काया�त खूपच आ�मकपणे गुंतलेले होते. 
�हणून धम� हे धमा�तरा�या काया�त खूपच आ�मकपणे गुंतलेले होते. �हणून धम� हा 
िश�णा�या ह�ीतसु�ा �वेश करता झाला. भारतातील मु�लीम िश�णाची �मखु �येये  
पढुील�माणे : 

 इ�लामचा �सार, 

 मसुलमानांम�ये िश�णाचा �सार, 

 इ�लािमक रा�यांचा िव�तार, 

 नैितकतेचा िवकास,  

 भौितक क�याणाची �ा�ी, 

 श�रयत�या �सार आिण  

 चा�र�याची बांधणी  
 

यरुोपम�ये सधुारणा व नवजागरणाचे कॅथािलक अचूकतेवर टीका केली. लोकांनी स�य 
�वत: जाणून घे�याचा ह�क �तीपादला आिण िवधी व समारभंात आंधळेपणाने िव�ास 
ठेवणे थांबिवले. अशा �कारे िश�णाचे �येय प�ुहा बदलले. िश�णाला सव�  िव�ास व 
कृत��ार ेतािक� कता व समी�णा�मक अंतदु��ी िवकिसत करायची होती, सव�  अंधिव�ास 
व यांि�क िवधी न� करणे िश�णाकडून अपेि�त होते.  
 

आधिुनक काळ – जीवनाचे त�व�ान हे आधिुनक काळात प�ुहा बदलले. याचाच 
प�रणाम �हणून सुधारणावादी बदलांनी िश�णालासु�ा �पांतरीत करणे सु� केले. 
लोकेचे त�व�ान आपटले गेले आिण असे मत पढेु झाले क� िश�णाने ज�मजात गणु, 
कौश�ये व मलुां�या �मता िवकिसत करायला ह�यात. मानसशा�ीय �वू�ीने 
िश�णावर खूपच ताकदीने �भार टाकायला स�ुवात केली. िश�ण हे मूल क� ि�त बनले 
आिण �िस� िश�णत�� पे�टालोझी यां�यानसुार िश�णाचे �येय हे मलुाचे �यि�म�व 
पूण� �मतेने िवकास करणे असे जाहीर केले गेले . हब�ट�  यांनी िश�णाचे �येय �हणजे 
चा�र�याची िनिम�ती असे सुचिवले. जसजसा वेळ गेला तसतसे जीवनाची �येये बदलली. 
�हणून �यावसाियक काय��मतेचा िवकास हे िश�णाचे एक �येय �हणून आघाडीवर 
आले.  
 

स�ि�थतीत जगातील सव� देश हे �यां�या िश�णप�त�ना �यां�या गरजा व 
िवचारधारांनसुार संघिटत करत आहेत. असे देश जेथे लोकशाहीची संवेदनशीलता 
मजबूत आहे तेथे िश�णाचे �येय हे लोकशाही म�ुये �जिवणे आिण लोकशाही त�वांची 
वाढ करणे हे आहे. याउलट असे देश जेथे सा�यवाद, रा��वाद िकंवा ह�कुमशाहीसारखा 
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इतर �कार राजक�य िवचारधारा �हणून �बळ आहे जेथे िश�ण हे मू�यांम�ये पूण� पूण� 
आ�ापालन, अंध िव�ास व कठोर िश�त वाढव�यासाठी संघिटत केले जाते.  
 

त�व�ान आिण अ�यास�म : 
िश�णाचे त�व�ानावरील अवलंिब�व हे अ�यास�मा�या ��ािशवाय इतर कोठेही 
अिधक �प�पणे िदसत नाही. �पे�सर हे िश�णावरील �यां�या काया��या पािह�या 
पाठात �ितपादन करतात क� “अ�यास�म ठरिवतांना आपली पिहली पायरी �हणजे 
मानवी जीवन बनिवणा�या अ�ग�य �कार�या कृत�चे �यां�या मह�वानसुार वग�करण 
करणे हीच असावयास हवी.” या त�वाला फारच थोडी हरकत घेतली जाऊ शकते. परतं ु
जसे आपण �यां�या मह�व�मानसुार वग�करण कर�यासाठी िवषयांचे सापे� मू�य 
ठरवायला जातो. �याचवेळी उ�ेश व त�व�ानातील फरक समोर येतो. व सम�येला 
ग�धळात टाकतो. ि�मथ, �टॅ�ले आिण शॉस� हे अ�यास�म बांधणीचा एक �मखु 
माग�दश�क �हणून नैितक अिधकारािवषयी बोलतात. ते �हणतात क� ‘नैितक अिधकार हा 
चांगला आिण वाईटा�या मुलभूत त�वातून घेतलेला आहे. उघडपणे ही सम�या 
त�व�ानिवषयक आहे. �पे�सर यां�यानसुार अ�यास�माची बांधणी ही म�ुय मानवी 
कृतीवर आधा�रत असायला हवी. ते िवषयाचे सापे� म�ुय हे �यां�या मह�व�मानुसार 
ठरिवतात. उदा. �वजतनाशी संबिधत िवषयाला ते �थम �थान देतात.  
 

िनसग�वा�ांनसुार स�या�या अनभुव, आवड व कृती हे माग�दश�क घटक असायला हवेत. 
आदश�वादी जनांसाठी मळु�या आज�या व भावी करती या अ�यास�म रचनेत अिजबात 
मह�वा�या नाहीत. िव�ान व मानवतेतील �तीका�मक असे मानव जाती�या अनभुवांनी 
अ�यास�म ठरिवतांना �ाथिमक अ�यास परुवायला हवा. आदश�वादी हे दसु�या 
िवषया�या तलुनेत एखा�ा िवषयावर जोर देत नाहीत. व�ततुः ते �य���या थोरिव�या 
यगुांना अितशय मह�व देतात जे काही िवषयात मबुलक �माणात आढळतात. 
आदशा�वािदचंा ��ीकोन हा केवळ व�तिुन� म�ुां�या िवरोधी �य��िन� असतो.  
 

�यवहारवादीजन हे अ�यास�माचे �व�प ठरिव�यासाठी म�ुय िनकष �हणून 
उपयोिगते�या त�वावर जोर देतात. लोडगे हे ‘िश�णाचे त�व�ान’ म�ये िलिहतात : 
“अ�यास�मावरील सव� िवषय हे प�तशीर साम�ी�या अचूक िनिम�तीसाठी स�म 
असले�या �मरणश��ला �िशि�त कर�याऐवजी नवीन सम�या सोडिव�या�या उ�ेशाने 
तं��ानावरील �भ�ुव िवकिसत कर�यासाठी वापरले जायला हवेत.” वा�तववादी िवचार 
करतात क� प�ुतक�, अमूत�  िकंवा अ�याधिुनक अ�यास�म हा िन�पयोगी आहे. �यांना 
जीवना�या वा�तिवकतेवर ल� क� ि�त करावेसे वाटते. नैसिग�क िव�ाना�या प��यात 
येणा�या िवषयां�या मह�वावर जोर देतात. अ�यास�मा�या सम�येतील अलीकडेच 
�कट झालेली आ�य�कारक आिण �वागताह� आवड व कृती ही त�व�ानिवषयक 
िनकषां�या अभावामळेु थांबवली गेली आहे. बोडे हे ‘आधिुनक शै�िणक िस�ांत’ यात 
नमूद करतात क� जर आप�याजवळ उ�ेश ठरिव�यासाठी काही �कारचे माग�दश�क 
त�व�ान नसेल तर आपण कोठेही पोहोचू शकत नाहीत. अ�यास�म सम�येवर चचा�  
करतांना ि��ज �हणतात: “अगदी हाच तो ट�पा आहे जेथे िश�णाला खरोखरीच ने�यांची 



  

 

िश�णाच े �गत त�व�ान 

 

26 

गरज असते – असे नेते �यां�याजवळ एक ठोस सव�समावेशक त�व�ान आहे जे ते 
दसु�याला पटवून देवू शकतात आिण जे सुयो�य अ�यास�मा�या सुसू�ीकरणासाठी 
�याचे ससंुगत उपयोजन िद�दिश�त क� शकतात.”  
 

दसु�या बाजूने बघता त�व�ानी हे आदश�वादी ��ीकोनातून जीवनाकडे बघताना 
मानतात क� काया�चे मानवीकरण केले हौ शकते व ते �हायला हवे, तसेच मानवा�या 
�या�या �मात समाधान िमळायला हवे, व “आप�याला सव��च दजा��या नस�या तरीही 
न�क�च एक असला अ�याि�मक मू�यां�या �ा�ीसाठी तेथे एक रगंमंच कसेही क�न 
शोधावा लागेल.” दसु�या बाजूने बघता िश�णत�ांनी ‘भरवाई’ चे त�व गहृीत धरले आहे. 
हे महा�वािशवाय न�क�च नाही. शाळेतील �ा�यि�क कामासाठी सतत केली जाणारी 
जवळजवळ सव��म सबळ ही शै�िणक त�ववे�यांपैक� एक सवा�त आदश�वादी असलेले 
�ोबेल यां�या�ार े िलिहली गेली आहे. वरील चचा� दश�िवते क� अ�यास�म रचनेची 
सम�या ही लोकां�या एका गटा�ारा मान�या गेले�या त�व�ानिवषयक िव�ासा�या 
संदभा�त त�व�ानिवषयक आहे. हीच गो� पाठ्यप�ुतकासाठी लागू होते.  
 

त�व�ान आिण पाठ्यपु�तके : 
सयुो�य पाठ्यप�ुतकाचा �वीकार हा अ�यास�मा�या ��ाची घिन�्पणे िनगडीत आहे. 
ि��ज यांनी ‘अ�यास�म सम�या (Curriculum Problems) म�ये अलीकडेच 
जाण�यानुसार याम�ये स�ुा त�व�ानाचा समावेश होतो. ते �हणतात: “पाठ्यप�ुतकांची 
िनवड कशी केली जाते �या �कारांशी प�रिचत असले�या ��येकाने आदश� आिण 
�माणीकरणा�या गरजांची खा�ी पटवायलाच हवी, ते तयार केले गेलेले गेलेले नाहीत 
आिण सरावात �वीकारले गेले नाहीत याचे कारण �हणजे अ�यास�म पनुरावृ�ीतील 
धी�या �गतीसाठीचे जे आहे तेच आहे: िश�णा�या संपूण� व सुसंगत त�व�ानाने ते 
अधोरिेखत �हायलाच हवे.” 
 

सयुो�य पाठ्यप�ुतकाची िनवड त�व�ानाला सामावते. आप�याजवळ पाठ्यप�ुतका�या 
िनवडीत आप�या माग�दश�नासाठी काही आदश� व �मािणत गो�ी असायलाच ह�यात. हे 
पाठ्यप�ुतकच असते �यातील साम�ी ही िश�णा�या हेतूशी अनु�प �दान केली जाते. 
िनवडले�या अ�या��माचे काय� हे पाठ्यप�ुतकावर अवलंबून असते. “पाठ्यप�ुतक हे 
मानके �ितिबिंबत करतात व �थािपत करतात ते िश�कांना काय जाणून �यायचे आहे 
आिण िव�ा�या�ना काय िशकायचे आहे हे कदािचत खूपच वारवंारपणे दश�िवतात...... ते 
�प�पणे प�त�वर प�रणाम करतात व िव��ेची वाढती मानके �ितिबिंबत करतात.” हे 
खर े आहे क� काही आधिुनक शै�िणक िवचारवंतांनी �यां�या �क�प िकंवा काया��या 
ठोस गटा�या �व�पात पाठ्यप�ुतका�या तथाकिथत जलुुमािव�� बडंाळी केली आहे. 
परतंु प�ुतकापासून दूर जाने �हणजे काही कमी मूख�पणा नाही आिण �या�या वापरा�या 
िवरोधात वाद चालू थावाने �हणजे एक शै�िणक �म आहे. व�तुतः पाठ्यप�ुतक �हणजे 
एक सं�था आहे जी न� केली जाऊ शकत नाही. ही सं�था िनरामय व सेवायो�य 
ठेव�यासाठी �याचे �व�प व साम�ी ठरिव�या�या हेतूने एक त�व�ान असायलाच हवे. 
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�हणूनच िश�णा�या त�व�ानिवषयक पायासाठी�या गरजेवर जा�त जोर िदला जाऊ 
शकत नाही.  
 

त�व�ान आिण अ�यापन अ�ययन �ि�या : 

 िश�क  
िवचारसरणी व वत�न या दो�ही �े�ात त�व�ानाचा िश�कावर खूपच �भाव आहे. खर े
सांगायचे �हणजे एक िश�क �हणजे फ� एक िश�क नसतो. तो एक त�व�ानीस�ुा 
असतो. दसु�या श�दात �हणजे एक िश�काजवळ �याचे �वत:चे असे त�व�ान असते 
आिण तो �यानसुार िव�ा�या�ना �भािवत करत असतो. �याचे त�व�ान असे असावयास 
हवे क� जे मलुांचे �यि�म�व पूण�पणे बहरास आणेल. याक�रता िश�काला मलुां�या 
गरजा व समाजा�या माग�या चांग�या �कारे �ात ह�यात व �यानंतर �या�या 
अ�यापना�या प�त�ची योजना करावी. ��याने हे �मरणात ठेवायला हवे क� �याचे 
�वत:चे िव�ास आदश� त�वे व वागणकु�ची त�वे यांचा मलुां�या िवकासावर जबरद�त 
�भाव असतो. �हणून �या�याजवळ जीवना�या सव� त�व�ानांची एक चांगली जाण 
असायला हवी आिण �याने �याचे �वत:चे त�व�ान तयार कर�याक�रता �यातून चांगले 
व प�रपूण� घटक िनवडायला हवेत. अजून �हणजे तो �हणजे उ�च आदश� िबबंवलेला 
माणूस असायलाच हवा व �या�याजवळ नैितक व अ�याि�मक म�ुये असायलाच हवीत 
जे �याचे चा�र�य बनवेल व �या�या वत�नाला आकार देईल. तसेच तो सव�च �े�ातील 
रा��ीय गरजांबाबत सुजन असायलाच हवा आिण �या गरजा पूण� कर�यासाठी �याने 
अ�यापन कृत�ची योजना करायला हवी. उ�च आदश�, नैितक व अ�याि�मक म�ुये 
िबबंवलेळे आिण रा��ीय �गती स�मानासाठी रा��ीय जबाबदारीची भावना असलेले 
रा��ीय जबाबदारीची भावना असलेले केवळ असेच िश�क हे रा��ीय सेवा आिण 
आंतररा��ीय क�याणाला समिप�त असे देशभ�, स��य, य�ु�बाज व उ�ोगी नाग�रक 
िनमा�ण क� शकतो.  
 

 अ�यापनाची प�त  
जसे अ�यास�मासोबत तसेच प�तीसोबत स�या�या काळात शै�िणक प�तीतील 
िवशेष सम�या �हणजे िश�काने शै�िणक �ि�येत िकती �माणात ह�त�ेप करावा 
आिण यामळेु त�व�ानिवषयक सम�या उ�वते. दोन ब�याच वेगळया कारणांसाठी 
ह�त�ेप न कर�याचे समथ�न केले जाते.  एकतर िव�ा�या��या देणगी�या �व�पामळेु 
�या�या वातावरणामळेु �सो, िफ�टे व �ोएवेझ हे सव� मानतात क� मलुाचा �वभाव हा 
चांगला असतो आिण कुठ�याही �कारचा ह�त�ेप हा प�रणामत: अपायकारक असतो. 
�हणूनच �सोचे ‘नकारा�मक’ िकंवा ‘�ितबधंा�मक’ िश�ण आिण �ोएबेझचे ‘िनि��य’ 
िश�ण. मॉ�टेसर�नी पया�वरणवादी ��ीकोन �वीकारला आिण मानले क� उपदेशा�मक 
सािह�याचा समावेश असलेले वातावरण जे �यांनी मलुांसाठी तयार केले होते. ते मलुाचा 
फ� यो�य �कारचा �ितसाद आिण चांग�या आवेगा�या िनिम�तीसाठी आदश� व 
अचूकपणे जलुावणार े आहे. िश�काचा ह�त�ेप अनाव�यक व असमथ�नीय आहे. 
अ�यापना�या प�तीची िनवड ही त�व�ानावर अवलंबून असते. िकल पॅ�ीकनी 
वापरलेली सं�ा ‘प�तीचे त�व�ान’ दश�िवते क� शै�िणक प�त व त�व�ानात घिन� 
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संबधं आहे. प�त ही एक साधन आहे. �या�ार े िव�ाथ� व िवषय सािह�यादर�यान 
संपक�  ��थािपत केला जातो. परतं ु िश�णा�या िनि�त उ�ेशा�या अभावी िकंवा एका 
जीवना�या अप�ुया त�व�ानाने िश�का�ारा योिजलेली अ�यापनाची प�त िव�ा�या�ना 
िवषयापासून �ितकिष�त क� शकते. जे िश�क �यां�या अ�यापना�या प�तीला 
अप�रणामकारक बनिवतात. कारण �या�ारे िव�ाथ� हे �याचे जीवनआदश� आिण ते जे 
काय वाचत आहे, �या दर�यान असणारा संबंध बघ�यास असमथ� ठरतात. �प� 
सांगायचे �हणजे तेथे िश�णा�या त�व�ान िवषयक पायाची गरज आहे. जे िश�क 
समजतात क� ते त�व�ानाला दलु��ून क� शकतात. �यांना �यां�या बेपवा�ईची िकंमत 
चकुवावी लागते. कारण सम�वय त�वा�या अभावी �यांचे �य�न अप�रणाम�म बनवले 
जातात.  
 

 िश�त  
एखादी �य�� िकंवा यगुाचा त�व�ानिवषयक ओढा हा इतर कुठ�याही शालेय 
काया��याित�र� िश�ती�ारा अिधक ��य�पणे �ितिबंिबत होतो. आपण आधीच 
सखुवादी नैितकता आिण िनसग�वादी अिधभौितकता यावरील नैसिग�क प�रणामाने 
िश�ेचे अवलंिब�वाचे उदाहरण िदले आहे. आिण िश�णावरील �वातं�य हे आदश�वादी 
त�व�ान दश�िवते. यातील सव� साधारण संबधं हा �पे�सर�ारा िश�णावरील पढुील 
प�र�छेदात चपखलपणे �य� केला गेला आहे: “िश�णा�या सलग प�ती आिण सलग 
सामािजक रा�ये �यासोबत ते सहअि�त�वात होते. �यामधील संबधं अयश�वी होवू 
शकत नाही. नैसिग�क मनात एक सामाियक आरभं अस�याने ��येक यगुा�या सं�था मग 
�यांचे िवशेष काय� काहीही असो, �यां�यात कौटंुिबक समानता असायलाच हवी. 
आदेशात कठोर, दहशती�या जोरावर रा�य करणा�या �ु�लक अपराधाव�न देहदडं 
देणा�या आिण अिव�ासूचा बदला घे�यासाठी िनद�शाला छळणा�या राजक�य, 
ह�कुमशाहीतच अप�रहाय�पणे तशीच कठोर एक शै�िणक िश�त वाढली - गिुणत 
आदेशाची आिण �या आदेशां�या ��येक उ�लंघनासाठी वार करणारी िश�त –छडी, 
प�ी�या सहा�याने अिसमीत िनरकुंरता कायम ठेवली होती. 
 

याउलट राजक�य �वातं�याची वाढ, वैयि�क कृत�ना अटकाव करणा�या काय�ाचे 
िनमु�लन आिण ग�ुहेगारी सा�हीताची सुधारणा यां�यासोबत िवनाजबरद�ती िश�णा�ती 
समान �गती घडून आली: िव�ा�या�ला फारच कमी �तीबधंा�ार ेअडथळा येतो. आिण 
�याला शासन कर�यासाठी िश�ेिशवाय इतर मागा�चा वापर केला जातो. अशा �कारे 
त�डी क�रता वाद, कठोर िश�त, बह�िवध, �ितबंध, किथत तप�वी वाद यांमधील 
सारखेपणामळेु जनेु शै�िणक शासन �याकाळी असले�या सामािजक प�ती�या ना�याचे 
आिण या वैिश�्यां�या िवपरीत आप�या आधिुनक सं�कृतीची त�हा ही आप�या अिधक 
उदा�, धािम�क आिण राजक�य सं�थांशी साध�य�  ठेवते.” 
 

िश�णा�या त�व�ानिवषयक पायाची गरज ही जे�हा िश�ती�या सम�येकडे बघतो ते�हा 
अिधक �प� होते. खर े पाहता िश�तीचे �व�प हे नेहमीच एखा�ाजवळ असले�या 
त�व�ाना�ारे िदले जाते. िनसग�वाद हा मलुांसाठी िवनाअडथळा �वातं�या�या बाजूने 
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आहे. तो सामािजक सहकाया��या िवरोधी �य���या ठाम मतावर जोर देतो. 
वा�तववादाला मलुांना व�तूिन�ेत िश�त लावािवशी वाटते. िश�णाचे त�व�ान 
philosophy of Education) म�ये लोडगे िलिहतात: “व�तूिन�तेचा पथं हा �या�या 
�वतःसाठी िश�ती�या मूलत�वाशी समान आहे; आिण आप�याजवळ जोपय�त 
वा�तववादी मनाचे िश�क आहे. तोपय�त तेथे कठोर गणुां�या घटीची ि�थती कर�याची 
गरज नाही.” आदश�वाद हा िव�ा�या��या परीने �य��िन� ताकद �जिव�या�या हेतूसाठी 
िश�त िटकिव�याक�रता ब�याच �माणात िश�का�या �यि�म�वावर अवलंबून असतो. 
अशा िश�ती�या मदतीने आदश�वाद हा जे केवळ भौितक वा�तिवकते�या बाळापासून 
म�ु आहे अशा अलौिकक स�वा�या िवकासाची वक�ली करतो. �यावहा�रकता ही 
शालेय काया��या कामिगरीसाठीचे साधन �हणून बा� िश�ती�या उपयोगात िव�ास ठेवत 
नाही. ती मलुाला पूण� �वातं�य देते आिण आवडी�या शै�िणक मू�यावर भर देते जे 
मलुांम�ये अनभुवज�य, जैिवक आिण सामािजक �व�पाचे आहे. अशा �कार े आपण 
बा�घातो क� िश�तीची सम�या ही त�व�ानाशी घिन�पणे िनगडीत आहे आिण िश�क व 
शै�िणक �यव�थे�ारा योज�या जाणा�या िश�ती�या योजना या नेहमीच �यां�या िव�ास 
असणा�या त�व�ानाने �भािवत राहतील.  
 

 त�व�ान आिण म�ूयमापन 
प�रणाम�म मू�यमापनासाठी शै�िणक �येयाचे �प� �ान व िनि�त शै�िणक उि��्ये 
गरजेची आहेत. मू�यमापन ही आधीच िनि�त केले�या शै�िणक �येया�या �काशात 
शै�िणक कामिगरी�या मापनाची सततची �ि�या आहे आिण शै�िणक ही जीवना�या 
त�व�ाना�ार ेठरिवली जातात.  
 

मू�यमापन हे त�व�ानावर आधा�रत आहे. �याम�ये िशक�याची �मता ही सव�साधारण 
लोकसं�येत या�ि�छकपणे िवतरीत केली जाते, याचाच अथ� क� एखा�ा वगा�ला काही 
अ�ययनाचे काय�  िदले जाते आिण �यानंतर �यां�या कामिगरी�या अ�यासासाठी चाचणी 
घेतली जाते.  
 

१.७ साराशं  
 

 त�व�ान ही जगा�या वा�तिवकतेची तक� शु� चौकशी आहे , जे �ान�ा�ीसाठी 
स�याचा शोध घे�याचे �येय ठेवते.  

 त�व�ाना�या तीन शाखा आहेत – आिधभौितकशा�, �ानशा� व मू�यशा�  

 आिधभौितकशा� हे वा�तिवकातेशी, �ानशा� हे �ानाशी आिण म�ुयशा� हे 
मू�याशी संबिंधत आहे.  

 आिधभौितकशा�ीय �� हे चार उ�संचात िवभागले गेले आहेत: 
िव�उ�प�ीशा�ीय,  धम�शा�ीय, मानववंशशा�ीय आिण वा�तववादिवषयक 
पैलू. 



  

 

िश�णाच े �गत त�व�ान 

 

30 

 िव�उ�प�ीशा� हे िव�ाशी संबिंधत �� िवचारते, धम�शा� हे धम� िकंवा 
परमे�राशी संबिंधत �� िवचारते, मानववंशशा�ीय �� हे मानववंशाशी संबिंधत 
आहेत. आिण वा�तववाद हा अि�त�वा�या �व�पािवशायीचा अ�यास आहे.  

 �ानशा� हे मानवी �ाना�या �ोतांशी संबिंधत आहे जे चार �ेणीत िवभागले गेले 
आहे: अनुभवज�य (संवेदाना�ार े िमळिवलेले �ान व �याचा पडताळा घेतला 
जाऊ शकतो), �कटीकरण (��वेर आधा�रत) अिधका�रय (त�ां�या मतावर 
आधा�रत िकंवा परपंरा �हणून काळा�या ओघात पिव� केले), तक� श�ु (काही 
गो�ी जाण�यासाठी तक� , िवचार िकंवा यिु�वादाचा वापर) आिण ता�कािलक 
�ान (िनि�ततेची त�काळ जाण). 

 म�ुयशा�ा�या दोन म�ुय शाखा आहेत: आचारशा� आिण स�दय�शा�  

 अचाषा�� �हणजे नैितक म�ुये व वत�नाचा अ�यास व सौदय�शा� हे स�दय� व 
कलेशी संबिंधत आहे. 

 िश�ण ही एक सामािजक �ि�या आहे, �या�ार ेसमाज हा हेतूपरु�सरपामे �याचे 
संिचत �ान, कौश�ये व म�ुये ही एका िपढीपासून दसु�या िपढीकडे ह�तांत�रत 
करतो.  

 संकुिचत अथा�ने िश�णात एखा�ा सं�थेत एखादा अ�यास�म पूण� के�यावर 
फ� पदवी/ पदिवका/ �माणप� �ा� करणे सामावते परतंु िव�ततृ अथा� ने ती एक 
जीवनभराची �ि�या दश�िवते.  

 िविवध शै�िणक सम�या सोडिव�यासाठी िश�ण �े�ात त�व�ान िवषयक त�वांचे 
उपयोजन कर�याला शै�िणक त�व�ान समजले जाते. त�व�ान आिण िश�ण हे 
एकमेकांशी या अथा�ने पूरक आहेत. क� दो�हीही मानवा�या �वभावाशी संबिंधत 
आहे. त�व�ान हे िश�णाचे िविवध पैलू ठरिवते जसे �येये, अ�यास�म, 
अ�यापना�या प�ती, िश�काची भूिमका, इ. 

 त�व�ान हे िश�णाला सै�ांितक माग�दश�न परुिवते तर िश�ण हे �याला सरावात 
उतरवते.  

 

१.८ िवभागवार अ�यास  
 

१) त�व�ान व िश�णा�या अथा�ची चचा�  करा. 
२) आिधभौितकशा�, �ानशा� व म�ुयशा� यातील फरक सांगा.  
३) एका िश�काने िश�णा�या त�व�ानाचा अ�यास का करावयास हवा? 
४) िश�णा�या त�व�ानाची काय� यािद�पात िलहा. 
५) “िश�णा�या त�व�ानाची �या�ी असीिमत आहे” या िवधानाचे समी�णा�मक 

मू�यमापन करा.  
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२ अ 

पौवा��य िश�णाचे त�व�ान 

�करणाची रचना: 

२ अ.०   उि��्ये 

२ अ.१   ��तावना 

२ अ.२   वेदांचे त�व�ान 

२ अ.३   वेद कालीन िश�ण 

२ अ.४   वेदांचे शै�िणक उपयोजन/मह�व 

२ अ.५   ता�पय�  

२ अ.६   सरावासाठी �� 

२ अ.७   योग त�व�ान (प�रचय) 

२ अ.८   'योग' संक�पना 

२ अ.९   योग शा�ाचे शै�िणक उपयोजन 

२ अ.१०   सारांश 

२ अ.११   ��ावली 

२ अ.०   उि��्ये  

 या घटकांचा अ�यास के�यानंतर त�ुहास पढुील गो�ीचा अ�यास कर�यास मदत 
होईल. 

 पौवा��य िश�ण प�तीचे त�व�ान संबंधीचे �ान िमळेल. 

 वेद व यो�य िव�ा �ाबाबत �ान �ा� हो�यास मदत होईल. 

 िश�ण �े�ावर वेद व योगशा�ाचा �भाव अ�यास�यास मदत होईल. 

 वेद व योग यांचा िश�णाशी असलेला संबंध जाणून �याल. 
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२ अ.१ ��तावना  

 भारतीय त�व�ाना�या शाखा दोन भागात िवभागलेले आहेत : 

१)  आि�तक 

२)  नाि�तक 

आि�तक गट वेदांना मानणारे आिण नाि�तक गट वेदांना न मानणारे आि�तक 
�णालीम�ये मीमांसा, वेदा�त, सां�य, योग, �याय आिण वैशेिषक शाखा आहेत आिण 
नाि�तक गटाम�ये चावा�क, ब�ु आिण जैना �ा शाखा आहेत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सनातन पौवा��य शालेय िश�णाचे त�व�ान : 

भारतीय िश�ण �णाली कोणती असो, सनातनवादी (orthodox) िकंवा नवमतवादी 
(Heterodox) या दोघ�नी मानवीय जीवनात सात�याने येणा�या अडचणीवर व �संगाला 
कसे त�ड �ावे हे िशकिव�याचा �य�न �ाम�ुयाने िदसून येतो. �हणून आपणास ठामपणे 
जाणवेल क� भारतीय िश�ण �णाली ही जीवनाला माग�दश�क व जीवन �कािशत करणारे 
त�व�ान आहे. 

भारतीय त�व�ाना�या बाबतची ठळक ल�ात येणा�या बाबीचा िवचार क�. 

१) भारतीय त�व�ाना�या शाखांम�ये जा�त संयु� ��ीकोन िवकिसत झालेला िदसून 
येतो.  त�वमीमांसा (स�याची उपप�ी) आिण मू�यमीमांसा �ा शाखांम�ये �वतं� 

नाि�तक पाखंडी/ 
अ�ा�ावन शाखा 

आि�तक ��ावान 
शाखा 

वेदां�या वचानांवर 
आधा�रत 

िवचारा�मक 
�व�पावर भर 

कम�प�ती�या �व�पावर 
भर (मीमांसा) 

�वतं� त�वांवर 
आधा�रत सां�य, योग, 

�याय, वैशेिषक 

भारतीय 
त�व�ाना�या शाखा 
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असा भेद िदसून येत नाही काही शाखा �ानासाठी, अ�या�मशा�ीय म�ुांवर तर 
काही तक� शा�ीय मागा�वर भर देतात. 

२) भारतीय त�व�ानात �मवार व �यवि�थत अशी िवचारांची मांडणी आहे. 

३) बह�तेक त�व�ाना�या शाखा अ�या�म पािव�य व नैितकते�या बाबतीत एकसार�या 
आहेत कदािचत चावा�क त�व�ान व भौितक त�व�ान यांचा अपवाद असू शकेल. 

४) हे त�व�ान आप�याला आपले जीवन कशा �कार े �यिथत करावे. हे समज�यास 
मदत करते. मानवीय जीवनाचे प�ुषाथ� �हणजे धम�, अथ�, काम व मो� आहे हे सगळे 
ब�ुीवादापे�ा फार वेगळे आहेत. 

५) भारतीय त�व�ानाची सु�वात नैरा�यवादी �प�ीकरणातून जरी होत असेल तरी 
�यामधनु सफल व सकारा�मक ��ीकोण िनमा�ण होतो �यामळेु �यि�ला अथ�पूण� 
जीवनमान जग�याचे साम�य� �ा� होते. 

६) कम� व कत��याची त�व �णाली िव�ासा�या भ�कम पायावर आधा�रत आहे. 

वैिदक धम�, बौ� धम� व जैनधम� त�व �णालीत ज�म व म�ृयू �ाबाबत बरीचशी 
वैचा�रक समानता िदसून येते. 

७) 'पर��ह' एक उ�च कोटीची व अलौिकक �ानबोध होणारी उ�च �ेणीची श�� �ा� 
क�न घेता येते. �य��गत अ�याि�मक श��कडे नेणारा माग� पर��हातून जातो. 

८) बधंन आिण मिु� �ा श�दांचे वण�न केलेले िदसून येते. बंधन �हणजेच ज�म व 
मरणाचे च� होय आिण मिु� �हणजेच �ा च�ापासून सूटका िमळवणे. 

९) िचंतन, मनन व योग िव�े�या सतत अ�यासाने एका�ता, �विनयं�ण व िवचारावर 
िनयं�ण क�न अ�याि�मक पिव� श�� �ा� क�न घेणे आव�यक असते. 

१०) जीवनाचे उ�च �येय ‘मो�’ िकंवा ‘िनवा�ण’ आहेत, �ांचा अथ� सकारा�मक 
�हणजेच मिु� िमळवून िद�य ि�थती �ा� होणे व नकारा�मक �हणजेच द:ुख व 
भोगांचा नाश करणे होय. 

२ अ.२ वेदाचें त�व�ान   

अित�ाचीन काळी वेद िनमा�ण झाले. वेद सं�कृत भाषेत �व�पात चार �कारे िलिहलेली 
आहेत 'िवद' �हणजे �ान. 

ग�ु, ऋषी, मूनी यांनी िश�या�या �ेणीनसुार आकलन हो�यासाठी वेदांवर आधा�रत 
उपिनषदे तयार झालीत.  पढेु जाऊन पूराण व महाका�ये तयार झालीत. 
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'िवद' �हणजे, 

 ई�र, आ�मा, मन, स�ृी (�कृती) जाणणे. 

 ई�र त�वात पोहचणे. 

 म�ु� व शांती मागा�चा शोध घेणे. 

 ई�र व मानव ना�याचा संबधंी िवचार करणे. 

 ई�र त�वात िवलीन होणे. 

 ई�रीय वैभव व भ�यतेची जाणीव होणे. 

 िव�ा�या ग�ु रह�यांचे मनन करणे. 

वेद खालील बाब�वर िव�ास ठेवतात - 

 जग व िव� िनिम�ती मागे एकच ई�र आहे. 

 सव�� ई�र एकच आहे तो सव��व श��मान असून सव��यापी आहे. 

 सव� वेदाचा �याप तीन गो�ीत सामावलेला आहे. 

१) ई�र, २) आ�मा, ३) भौितक व�तू (चेतन व अचेतन) 

 जीवन जग�याचे साथ�क �हणजे मो� िमळिवणे व ई�रीय त�वात िवलीन पावणे. 

 वेदात कम� हेच मह�वाचे आहे. कमा�ला फळ हे असतेच. कमा�नसुार पढुील जीवनात 
सखु द:ुखात प�रवत�न होते. ‘कम� िस�दांत’ ही वेदांची मह�वाची िशकवणूक होय. 

 हे चराचर िव� व अवकाश ही ई�रीय िनिम�ती आहे. 

 आ�मा अमर असून शरीर व चराचर व�तू �ा प�रवत�नीय आहेत.  ज�म व म�ृयू �ा 
मागा� तून जावे लागते. पनुज��माचा िस�दांत, जीवा��याची अवनीती यावर वेदांचा 
िव�ास आहे. 

 स�ृी व जग हे स�य आहे.  िव�बधं�ुव िनमा�ण कर�याची आव�यकता असते.  ती वेद 
िशकवूणक��ारा �ाचीन काळापासून चालू आहे. 

 स�याची जाणीव हो�यासाठी प�र�माची आव�यकता असते.  स�याचा शोध घेऊन 
स�याचा बोध �हावा लागतो. अशा वेळी भीती व संशय राहत नाही. (स�याचे �ान 
झा�याने) 

 सव� जीवास (�ाणीमा�ास) �याय हा केला जातो. आपण शांततेने व ऐ�य भाषाने 
जीवन जगले पािहजे. 
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 ��येक वेदाचे तीन भाग क�न ग�ु - िश�या�या परपंरेत अ�यासाचा माग� सलुभ 
होतो. 

१.मं� 

२.��णक् 

३.अर�यके 

१)  म�ं :-  (ई�रीय �तवन) 

िनसग� िनिम�त भ�यता नवलपूण�, घटना, चम�कार व आनंदमय ��ये, सयु� , चं�, प�ृवी, 
सागर यांचा प�रवत�नीय कालमापनाचा अ�यास िनतीिनयमाचे �ान मं� �व�पात 
मांड�यात आलेले आहेत.  �ाचीन काली लेखन �कार अि�त�वात न�हता ते�हा मं� 
रचना पठण कर�यास यो�य ठरवून मौखीक प�तीने ग�ु - िश�यात िश�णाचे काय�  होत 
असे. 

२)  �ा�ण�थं:-  (�ो�े, ि�याकम� �ाथ�ना) 

�ा�ण�थं हा ि�यावाचक श�द आहे.  '�' �हणजे उ�चारण, �वण प�तीम�ये (वदन) 
मखुाने उ�चारण कर�यासाठी �या �ंथाची उपयु�ता असते.  ते ��णक �ंथ होय.  ग�ु 
परपंरेत उपयु� अनेक �ंथ आहेत. 

३)  अर�यके :- 

श�ु वेद चार �कारचे आहेत.  ग�ुनी िश�यासाठी जटील वेद रचना समज�यासाठी 
उपिनषदे िलिहली आहेत. उपिनषदे �हणजे (अनाकलनीय िकंवा रह�यमयंता 
समज�यासाठी) वेदातील रह�यमयता उलगड�यासाठी वेदा�या जवळपास आशयानसुार 
समज�यासाठी केलेली �ंथ रचना. उपिनषदा�या �व�पात िशकव�या यो�य कर�यात 
आली आहे. जटील वेद रचने�या जवळपास राह�न रह�ये उलगडून सांगणारे �ंथ या 
�कारात येतात. उपिनषद हा श�द सद ् या श�दापासून तयार झाला सद ् �हणजे 
�थानाप�न होणे, बधंनातून मु� होणे, अ�ानाचा नाश करणे इ. 

वैिदक �ानाचा साठा िकंवा भंडार �मतृी या �ंथात आढळून येतो.  हे �ंथ अथ�शा� 
राजशा�, धम�शा�, िनतीशा�, �यायशा� या �कारात अनेक िवधी िवषयावर �काश 
टाकतात.  �तुी - �मतृी, ग�ु - िश�य परपंरेतील उपयु� �ंथ भंडार आहे.  ते पाठांतर 
प�तीने पढुील िपढीला �ान देत आहेत. 

वैिदक सािह�यात खालील �मखु गो��चा समावेश होतो. 

१)  चारवेद :- 

१)  ऋ�वेद 

 २)  अथव�वेद 

 ३)  यजुवु�द 

 ४)  सामवेद 
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२)  वेदांगे :- (सहा वेदांगे) 

म�ुय वेद समज�यासाठी आव�यक श�द रचना, उ�चारण प�ती व �याकरण सारांश व 
तपशील गोषवारा इ. बाबतचे �ंथरचना �हणजे वेदांग:- 

१)  िश�ा  (उ�चारशा�) 

२)  छंद व मा�ा (वृ�, अन�ु� भ छंद इ.) 

३)  �याकरण 

४)  िन�� - ग�रचना (उ�प�ीशा�) 

५)  खगोलशा� (जोितषशा�) 

६)  क�प (धािम�क िवधी - सं�कार) (य�, होम, पूजन) 

३)  उपवेद :- 

या िठकाणी चार �कारचे उपवेद आहेत.  चार िवषयाचा ते �वतं�पणे अ�यास 
कर�यासाठी आहेत ते या�माणे :- 

I. अयवु�द    - आरो�य शा� (औषधीशा�) 

II. धनवु�द    - ल�करी शा� / सैिनक� शा� 

III. गंधव�वेद  - गायन, संगीतशा� 

IV. िश�पवेद - �थाप�य बांधकामशा� (िश�प व कलाशा�) 

४)  ��ण�थं :- 

��णक् �ंथ रचना, संदभ� व पूरक �ंथ �हणून कर�यात आलेली आहे.  �यासाठी ग� 
सा�या व सो�या भाषेचा वापर केलेला आहे. िवषयानुसार या �ंथाची रचना केलेली आहे.  
�यातील काही पढुील नावाने ओळखले जातात. 

१) शतपथ ��ण 

२) गोपथ ��ण 

३) साम ��ण 

४) एतैरेय ��ण 

वरील �ंथा�ार े धािम�क ि�याकम� �त, वैक�प, भूगोिलक �ान, इितहास दश�न व 
त�व�ान ई�र िचंतन, मनन �ा िवषयासंबंधी �ंथ रचना केलेली आहे. 

५)  उपिनषदे :- 

भौितक व�तचेु एकमेकांशी संबधं आ�मा, व ई�र या संदभा�त एकूण १०८ उपिनषेधाची 
िनिम�ती कर�यात आलेली आहे. �यापैक� खालील जा�त मह�वाची मानलेली आहेत. 
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१. ईश उपिनषद् 

२. केन् उपिनषद् 

३. कठ उपिनषद ्

४. मुंडक उपिनषद् 

५. मांडु�य उपिनषद् 

६. छंदो�य उपिनषद ्

७. बहृदअ्र�यक उपिनषद ्

१. ईश-उपिनषद ्:-  �ा �ंथात आ�याि�मक श�ुता �हणजे पिव� यािवषयी �ान 
देणारा संदभ��ंथ. 

२. केन-्उपिनषद ् :-  िनसग�श�� व गढुतेचा अ�यास, वौि�क उजा� बाबत �ंथ 
रचना. 

३. कठ उपिनषद ् :-  यम (ग�ु) व निचकेत (िश�य) दोघातील ��ो�र प�तीने 
ज�म व मरणाचे गूढ जाणून घे�याचा �य�न या �ंथात आहे. 

४. मुडंक उपिनषद ्:-  �ानाची वग�वारी उ�च व िन�न �तरीय �ानाचे �प�ीकरण. 

५. मांडु�य उपिनषद ्:-  या �ंथात स�य व मानावा�या ‘�व’ संबिंधत �ान. 

६. छंदो�य उपिनषद ् :- �य��ला अ�याि�मक व पिव� श��चे मह�व िशकिवणे 
संबधंीचे माग�दश�न, मानवा�या आ�याि�मक िश�णाचा लेखाजोखा. 

७. बृहदअ्र�यक उपिनषद ् :-  भिव�याचा वेध, भावी �ान तसेच माणसातील 
देव�वा�या �व�पाचे �प�ीकरण. 

६)  सहा दश�नशा�े- 

I. �याय :- (शा�ांचे शा�, यात �ानावर भर िदला आहे) 

 �ान �ा� हो�याचे चार माग� : 

 (१)  ��य� 

 (२)  अनमुान 

 (३)  उपमा 

 (४)  श�द (परुा�याने िस� िवधाने) 

II. सां�य - महष� कपील मूनीचे पदाथ� िव�ान व रसायनशा� या अ�यासावर 
आधा�रत �ंथ. 
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III. वैशेिषक -महिष� कणाद मनुी यांनी अणूरचना व पदाथा��या सू�म कणांसंबधीचे 
भािकत यात सांगीतले आहे. 

IV. योग -महष� पतंजली यांनी या �ंथात वैयि�क आ�मबल, िनरामय जीवन व 
आ�मीक श�� िमळिव�यासाठी चे त�व�ान यात मांडले आहे.योगा�या 
मा�यमातून �विनयं�ण कसे करावे याबाबतची मािहती या �थातून िमळते. 

V. पूव� मीमांसा :-मानव जीवन काळ दोन िवभागात िवचार क�न बालपण, 
स�ुयव�था �य�ना�या काळात �ान �ा�ीचे �येय कसे सा�य केले जाते. या 
िवषयीचे माग�दश�क �ंथ रचना जेमानी ऋषीनी तयार केलेली आहे. ग�ु कुलात 
कुमार अव�थे�या िश�याना िविश� िनयम व �ान संपदा यावरील िममांसा �हणजे 
शंका िनरसन करणारे �ंथ ते आज�या शै�िणक प�तीत स�ुा उपयु� ठरणारे 
आहेत. 

VI. उ�र मीमांसा :- मानवी जीवनाचा उ�र काळ �हणजे �ह�थ काल, संसा�रक 
जीवन अव�थेचा ट��यावर साहचय� जीवन �यतीत कर�याबाबत माग�दश�क व 
खोलकर �प�ीकरण क�न �ात �काश टाकणारे �ंथ रचना महष� - ऋषी 
वा�सायन याची �ंथ रचना आज�या �गत समाज �यव�थेला स�ुा माग�दश�क 
ठरते. 

VII. �ीम�गव�ीता :- भागवत िगता हा �ंथ ३००० वषा� पूव� �ी. �यास मूनी रचीत 
�ाचीन �ंथका�य आहे �ीकृ�ण व अजू�न यां�या संवाद �पात िगतेचा �ंथ 
आजसू�ा माग�दश�क आहे. सांस�रक नाते संबधं व राजक�य कत��य याबाबत 
साशंक ि�थतीत अजु�नाचे मत प�रवत�न क�न कत��याला मह�व आहे. व ते �ेय 
श��मान परमे�राकडे जाते.  

७)  सू�े :- 

 तीन �कारे स�ुाचा अ�यास केला जातो. 

I. अ�ा�यायी :- याम�ये एकूण १४ स�ुावर आधा�रत �ी पानीनी मूनी नी 
�याकरणावर �ंथ रचना केलेली आहे. 

II. धम�सू� :- �ान िमळणे व �ान देणे हे गु� व िश�य परपंरेतील कत��यासंबंध�त 
िनयमांना धम�स�ु असे �हणतात. िशकणे व िशकिवणे यात वैिश�्ये पूण� िनयम 
आहेत. �यांना सं�कृतम�ये 'मम�' असे �हणतात. ग�ु व िश�य यांनी धारण केलेले 
मम� यांना 'धम� ' �हणजे िविश� िनयमावली �या बधंनात �ान देणे व �ान िमळिवणे 
यांना धम�सू�े �हणतात. ते ग�ु व िश�याना बंधनकारक आहेत. 
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III. गृहसू�े :- गहृ�थी अव�था �हणजे घर संसार व समाज अव�थेतील िनती-
िनयमाचा िवशेष अ�यास हा िनयमा�या �व�पात बधंनकारक आहेत आनंदीमय 
जीवन जग�या�या कलेचा अ�यास या स�ुा�ार ेमाग�दश�क ठरतो. 

वेदांचे गुणिवशेष त�वे :- 

१. वेदाम�ये भारतीय समाज व सं�कृतीचे दश�न घडते. (अन�य सामािजक अथ� 
�यव�था व समान नागरी ह�क ि�-प�ुष समानता) 

२. वेद कालीन जीवनमान श�ुद िवचार सारणीचे व साधेपण �यतीत करणार ेहोते. 

३. एकच देवता आहे, काही �ानवान लोकांची बह� असे वण�न केले आहे. िनसग�धमा�त 
मानवाला क� ��थानी ठेवला आहे. 

४. वैदीक िवचार हे दरुदश� व आशावादी सकारा�मक होते. 

५. जीवनाब�ल वैिदक ��ीकोण �प� होतो. 

६. वैदीक कालीन िशकवणूक व वागणूक यां�यात आदश� व िनतीम�ा होती. �यात छळ 
व कपट यांना �थान न�हते. 

७. वैदीक कालीन जनसामा�य हे धािम�कवृ�ीचे, अ�याि�मक सरळ व िनतीमान जीवन 
जगणार ेहोते. 

८. िश�या�या �मतेचा आवडीचा बौधीक �ग�भतेचा, वय व सामािजक दजा� व कला, 
आवड यां�या सखोलपणे मािहती घेऊन 'ग�ु' िश�यांना िश�ण दे�याचे काय�  ग�ु 
कुळात करत होते हा �भाव आज �गत शै�िणक प�तीत स�ुा िदसून येतो. 

२ अ.३  वेद कालीन िश�णप�ती  

वैदीक कालखंडात ग�ु �या सािन�यात राह�न �ान �ा� केले जात असे. वैदीक �ान हा 
�य��चा ितसरा डोळा होतो. �यामळेु �ान �काशाचे उजळून जाई वैदीक काळात ग�ु व 
िश�य �ा�यासाठी खास िनयम बधंनकारक होते. �या बंधनात राह�नच ग�ुकूल व आ�म 
सं�थेचे काय�  चालत असे ते िनयम कडक िश�तीचे व न मोडता पालन कर�यावर कटा� 
असे. 

वैदीक कालखंडातील िश�णाचे उ�ेश :- 

१)  िच�, वृ�ी, िनयमन :- 

भौितक व शारीरीक सखुां�या पलीकडे जाऊन िच� व�ृी संयमीत क�न अथ�पूण� जीवन 
जग�याचे िश�ण देणे हे मह�वाचे होते.  (�य��चे सवलीकरण) 
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२)  मनाने सुस�ंकृत करणे :- 

सं�कार व सुसं�कृती �या सोबत उ�पादकता व ि�यशीलता या गो�ीचा पाठपरुावा 
वैदीक िश�णात �ाम�ुयाने िदसून येतो. 

३)  जीवन जग�यास यो�य व लायक बनिवणे :- 

वैदीक िश�णामळेु िश�याची �ानासोबत �याची यो�यता उपय�ुता या त�वासंबंधीत 
बाबतीत प�रपूण�ता येईल यांची �मता घेतली जाईल. 

४)  तमसो मा �योतीग�मय :- 

अ�ान अंधकार शंकरवेोर मन�णाली दूर कर�याचे काय�  वैदीक िश�णाचा मू�य भाग 
आहे. 

अ�ान अंधकारातून �ानमय – तेजोमय �काशाकडे नेणारा माग�दश�क �हणून वैदीक 
�ानाचे मह�व आहे. 

५)  धमा�चे म�यवत� �थान व मह�व :- 

वैदीक काळात िश�ण व धम� हे एक दसुया�शी बांधील होते.  धम� हा सव� �े�ात वरचढ 
होता.  देश राजकारण समाज व शै�िणक �थानके (ग�ुकुल व आ�म) हे धम�िन� होते ते 
धमा�बाहेर जावू शकत न�हते. 

६)  �यि�गत – क� ि�त :- 

वैदीक िश�ण �य��चे सवा�गीण �गतीकडे क� ि�त होते. िश�ण ��येक �यि� साठी आहे 
�ाची म�ुय काळजी घेत असत. 

७)  िनसग� - सािन�य :- 

गजबले�या वसाहतीपासून व  कोलाहल गजबज यापासून दूर िनसग� र�य िठकाणी 
ग�ुकुल व आ�माची �यव�था केली जात आहे. ग�ुकुल व आ�म �व�मतेवर 
�ानदानाचे काय� करीत असे. �यात भेदभाव न�हता सव� िश�य एकाच पातळीवर राह�न 
िश�ण �हण करीत नाहीत. 

ग�ु िश�या�या गरजा आ�म �यव�थेतून पूण�पणे भागिव�या जात कोण�याही �कार 
जाचक बधंने न�हती �विनण�य आधा�रत �यव�था ग�ु व िश�य सं�दाय ठरिवत असत. 

शै�िणक प�त :- 

�ाथिमक िश�ण :- 

वया�या ५ वषा�पय�त माता व िप�या�या छ�छायेत घरीच �ाथिमक िश�ण िदले जात 
होते. 
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घरी आई-वडील बालकास उ�चारण शा� वैिदक मनोउ�चारण श�दशंधीचे �ान 
�ाथिमक �याकरण व �ाथिमक गिणत सु�ा िशकत असत. 

वया�या ७ ते ८ वषा�नंतर िव�ारभं समारभं िकंवा �तबधंन समारभं क�न पढुील 
िश�णासाठी �याला ग�ुकुलातील पाठव�यात येत असे तेथे वया�या �याला १४ ते १५ 
पय�त वेदाचा �ाथिमक अ�यास झा�यानंतर �या�या आधा�रत ऋषी-मूनी�या आ�मात 
उ�च पातळीचे वेदाचा अ�यास व �रती�रवाज व कम�कांड याचे िश�ण िदले जाई. 

अ�यास�म :- 

कथोउपिनशद आधारे सांगता येईल क� िवषयाचे दोन भागात िवभागणी केली जात असे. 

१. परा िव�ा (अ�याि�मक िश�ण) 

२. अपारा िव�ा (भौितक / संसा�रक) 

१)  परा िव�ा :- 

या िश�णात चारवेद, व वेदागामधील उपिनषीधे, पूराण िवतलृोक िव�ा, वको वा�य, 
त�व�ान िनितशा�, तक� शा� उ�चारण व सादरीकरण शा� इ. िवषयाचे सखोल �ान 
देणा�या �ंथाचे िश�ण. 

२)  अपारा िव�ा :- 

�ा �कार�या िश�णात इितहास, आरो�यासाठी आयवु�द, अथ�शा�, खगोलशा�, 
भौितक रसायन, �ाणीशा�, राशी व अकंशा� (गिणत), भूत िव�ा, जारण मारण िव�ा, 
जादू वशीकरण िव�ा इ. य�ुशा� राजिनती इ. 

िशकिव�या�या प�ित :- 

वैदीक काळात िशकिव�या�या दोन प�ती हो�या. 

१. मखुो�त करणे. 

२. अ�याि�मक िचंतन व मनन. 

१)  मखुो�त प�त :- 

घरकुल �हणजे माता-िपता कडून ५-६ वषा�पय�त पाठांतर प�तीने �ाथिमक उ�चारण 
�रती�रवाज याचे �ान िदले जाईनंतर पूढील काळात ग�ुकुलात याच प�तीने िश�ण 
िदले जात असे. पढेु जाऊन �वण व मनन एका�ता या गो�ीचे सरावाने �ान िमळिवणे 
�ात असे. 
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आ�मात िनधी�यास �यान आराधनात एका�ता िचंतन मनन �ा मागा� ने संपािदत केले 
जात असे. उ�च �ान िमळ�यासाठी ग�ु सािन�यात राह�न अनभूुती व अनभुवातून �ान 
िदले जाई �वा�याय ही िश�णाची उ�चतम पायरी होय. �ा �ार े िश�य पढुील काळात 
आपण �वबळावर �ान वाढिव�यास समथ� होत असे. 

िश�त :- 

 खालील िनयम िश�य व ग�ु यांना दोघाना काटेकोर पणे पाळावे लागत होते. 

 ग�ु स�मान िश�यानी पाळलाच पािहजे असा ग�ुकुलात िनयमावली असे. 

 िव�ाथ� वगा�साठी कडक िश�त व िनयमांचे पालन करावे लागते. 

 िव�ाथ� िकंवा िश�य या�यासाठी पोशाखािवषयी खास िनयम पाळावे लागत असे. 

 अ�ययन काळात अिववािहत राह�याचा िनयम बधंनकारक होता. 

गु� :- 

वैदीक काळात िश�य व समाज यांना उ�च �ानाचा बह�मानाचा दजा�  देत असत.  ग�ु 
िशवाय आ�म िश�ण ही क�पनाच क� शकत नाही गु� नाही �हणजे िश�ण नाही.  
राजापे�ा ही ग�ु�थान मानाचे होते. राजा सु�ा ग�ुला बह�मानाचे �थान देत असत.  
वेळोवेळी स�ला मसलत सु�ा घेत असे. ग�ुश�द �माण मानला जात असे. 

२ अ.४ वेदाचें शै�िणक उपयोजन/ मह�व 

१)  सुस�ंकृती व स�ंकृतीचा अिभमान :- 

आज आपण �वत:ला पढुालेले समजणाया�  कालखंडात रहात आहोत. तरी आ�हाला 
�ाचीन सं�कृतीचा व पूव�जांचा अिभमान वाटतो. आजसू�ा आ�ही च�र� व अ�या�म 
त�व�ानाला �ाधा�य देतो. पैसा, स�ा, अ�याचार, �यवहार चातयु�  �ाना आ�ही आज 
स�ुा गौण मानतो. �याचे कारण आम�या पूव�जाननी वैदीक काळापासून अनवुंशीतने 
आलले, आ�याि�मक त�व�ानाचा वारसा आज�या मॉडन� िश�ण प�तीवर वैचा�रक 
�भाव ठेवून आहे. 

२)  गु� - िश�य नातेसबंंध व िश�त :- 

वैदीक काळात ग�ु व िश�य यां�याम�ये सलो�याचे व आदर यु� िश�तीचे सव� जगाला 
मािहत आहे. 

३)  अ�यासाचे िवषय :- 

मानवतावादी, िव�बधं�ुव जागितक शांती हे वैदीक िश�णा�या अ�यास�म व 
सािह�यातील अिव�य भाग आहेत. 
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४)  अ�यापन प�ती :- 

वैदीक कालीन िशकिव�याचे काही अ�यापन प�ती आज�या शै�िणक वगा�त स�ुा 
फलदायी ठरतात. 

५)  बालकाचा सव�कण / सवा�िगण िवकास :- 

�पु िश�णात बालकाचा िवकास साध�यासाठी आजचे िश�ण फारसे फलदायी िदसून 
येत नाही वैदीक कालीन �यि�गत िश�णाची आव�यकता आज स�ुा आव�यक ठरत 
आहे. 

६)  िशक�यासाठी समान संधी :- 

�याकाळी िश�ण घे�यासाठी ग�ुजनांकडे भेदभाव केला जात न�हता सव� जाती सं�दाय 
वण� व समदुाय यांना म�ु व समान संधी िमळत असे. आज�या आधिुनक काळात स�ुा 
शै�िणक समानता वर आधा�रत िश�ण देतात. 

७)  िश�णाची वैयि�क उपयु�ता :- 

ब�ुीम�ा व �ान या िव�े�र� िश�णाची दसुरी बाजू कला कौश�य व �ा�यि�के या�या 
िवचार े �ाम�ुयाने ल�पूव�क िश�ण �यव�थेत आंतरभूत केलेला िश�ण िव�ा�या�ना 
�वत:�या �यि�गत उ�नमीस उपय�ु ठरत आहे. �यावसाियक िश�ण शेती व 
कारखानेसाठी उपयु� अ�यास�म सु� क�न िव�ा�या�ना �वत:�या पायावर िनभ�र 
होणे श�य झाले आहे. 

८)  �यावसाियक िश�ण व वैदीक अकंगिणत (अकंशा�) :- 

वैिदक काळातील म�ुय वैिश� �हणजे �यापर िश�ण आिण गिणत िश�ण �यापार व 
�यव�थापन (माक� ट�ग) वािण�य िशक�याकडे कळ वाढीस लाग�याचे िदसून येतो. 
देशिवदेश व भौगोिलक �े�ातील िविवध भाषा �ान व व�तू िविनमयासाठी अंकशा�ीय 
वैदीक गिणता�या अ�यासाकडे कल वाढीस लाग�याचे िदसून येतो. 

स�या�या काळात वैिदक गिणत �िस�द होऊ लागले आहे अिधकािधक पालकांना 
वैिदक गिणतािवषयी�या जाणीव जागतृीत वाढ झालेली आहे �यामळेु ते आप�या 
पा�यांम�ये वैिदक गिणताकडे अिभ�ची िनमा�ण क� लागले आहेत तसेच �यांना संधीही 
िनमा�ण होत आहे. 

२ अ.५ ता�पय�  

�ान, जागतृी िवनयशीलता न�ता िश�याम�ये िनमा�ण होणे हा �मखु वैिश�्ये वैिदक 
िश�णाची आहे. िश�णामळेु �य�� िवकास होतो. वेद हा श�द िवद् या श�दापासून 
िनमा�ण झाला आहे. 
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िवद �हणजे सं�कृतम�ये �ान �ा अथ� वापरलेला श�द आहे.  सायनाचाया��या मते, 
चार ही वेद १) ऋगवेद, २) अथव�वेद,३) यजु� वेद, ४) सामवेद या�या अ�ययनामळेु �ान 
संप�नता येते.  �याच सोबत अभ� िवचार व पापब�ुी ह�पार होऊन मंगलमय व 
अ�याि�मक ब�ुी िनमा�ण होते.  �मतृी व �तुी �ा�या अ�यासात �ंथामळेु वैदीक काळात 
समाज व देश रा��े चा�र� संप�न िनतीमान व धािम�क सं�काराचे बनत असे. 

२ अ.६ सरावासाठी �� 

१) वैदीक िश�णाचे ठळक वैिश�्याचे वण�न करा. 

२) आज�या काळातील िश�णावर वैदीक कालीन िश�णाचा �भाव कसा िदसून येतो.  
थोड�यात िलहा. 

३) वैदीक िश�णाचे शै�िणक फिलताथ� िलहा. 

४) यो�य उ�र ेशोधा. 

१. वैिदक िश�णातील अ�यापन प�दती ............... आहे. 

१) �वण २) मनन ३) िनधी�यास ४) वरील सव� �कार 

२. वैदीक प�ती�या िश�णाचा �म�ुय उ�े�य 

  अ)  िच�य वृ�ी िनरोप 

  ब)  तम सो मा �योितग�मय 

  क)  मानिसक व अ�याि�मक उ�नती 

  ड)  या�या ही पलीकडील अजून काही उि��े 

 ३)  वैदीक िश�णाचे �मखु िवषय 

  १)  देव िव�ा 

  २)  ��िव�ा 

  ३)  राशीशा� 

  ४)  हे सव�  िवषय 

उ�र े१(ड) २(ड) ३(d). 

२ अ.७  योग त�व�ान (प�रचय)  

�ाचीन काळी योग शा� फारच थोड्या �य�� पय�त मया� िदत होते. नंतर�या काळात 
स�ु व परीप�व �य��नी रीती �रवाजात बदल घडवून योगाला शा�ाचा दजा� �ा� क�न 
िदला. 
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सत�कता व जागकृता िनमा�ण करणारे शा� �हणून जगाला ओळख झाली.  आधिुनक 
जीवनातील खडतर सम�यांचा सामना कर�यासाठी समथ�वान बनिव�याची �मता 
असलेले शा� सामा�यांपय�त पोहचले आहे. 

आज�या आधिुनक काळातील िश�णाचा दजा� वाढिव�यासाठी योग िश�णाकडे ल� 
देणे आव�यक आहे. �हणून आधिुनक िश�णत�� िश�णाचा दजा� वाढिव�यासाठी योग 
िश�णात �िच घेत आहेत. �ाव�न गंभीरपणे वाटते क�, िव�ा�या�म�ये रा��ीय बलाचे 
िवकास आिण वै�ािनक �वभाववैिच�य या िशवाय िश�णाचा �येय मन व आ�मांची मिु� 
स�ुा झाली पािहजे. 

२ अ.८  ‘योग’ सकं�पना :- 

�ाचीन काळी असले�या सहा त�व�ानांम�ये �याय, वै�, िश�त, िममांसा, वेदांत, सां�य 
व योग यांचा अ�यास केला जात असे. 

शरीर व मन यांना एका िविश� ि�थती�या पातळीवर ने�याचा अ�यास �हणजे योग िव�ा 
होय. मानवाचे मानिसक व शारीरीक बल वाढून सव��े��व �ा� क� शकतो मानवाला 
उपसग� मानव �हणून बदल कर�याकरीता �या�या ��येक �तराम�ये (शा�ररीक, बौि�क 
व अ�याि�मक) समतोल आिण �वरसंवादात आणणे आव�यक आहे. 

योगाचे �कार :- 

१. भि� योग 

२. �ान योग 

३. कम� योग 

४. मं� योग 

५. लय योग 

शा�ररीक नैितक, मानिसक आिण अ�याि�मक पूण��व �ा� कर�यासाठी खालील आठ 
माग� योग साधनेसाठी सुचवले जातात. �यामळेु शारीरीक बल (श��) व मानिसक 
साम�य� �ा� होतो. 

१. यम 
२. िनयम 
३. आसन 
४. �ाणायाम 
५. ��याहार 
६. धारणा 
७. �यान 
८. समािध 
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१)  यम :- मनोिवकार, वासना, पैसे िमळव�याची लालसा स�य नाकारणे या सवा�पासून 
आ�मसंयमन करणे.  �वत:�या भावना, इ�छांना आवर घालून दसु�यांना द:ुख पोहचणार 
नाही.  या �कार�या िश�तीला (वाग�याला) 'यम' असे �हणतात. 

२)  िनयम :- �वत:ला समाधानी व सखुी हो�यासाठी आपण �वत:साठी चांग�या सवयी 
लाग�यासाठी करा�या लागणा�या गो�ी �हणजे 'िनयम' होय. 

३)  आसने :- शरीरा�या िविश� योगीक अव�था �ा� कर�यासाठी शरीराला क� िकंवा 
ताण पडू न देता व �सनावर िनयं�ण कर�यास 'आसन' असे �हणतात. �यामळेु मनाची 
ि�थरता येवून उ�साह वाढतो. शरीराला व �नायुंना आकार व बळकटी येते. 

४)  �ाणायम :-  �ास घे�याची ि�या िनयिमत करणे �हणजे �ाणवायू आत घेणे, 
आत ठेवणे व बाहेर सोडून देणे यामळेु शारीरीक बल वाढीस लागून एका�ता व 
आ�मश�� वाढीस लागते. 

५)  ��याहार :-  आपणास लागणा�या व�तूचा �याग कर�याचा व �यािशवाय 
नग�याचा िवचार व ि�थती याला '��याहार' �हणतात. 

६)  धारणा :- एखादी व�तू िकंवा काय�  याकडे एका�ता व आ�मीकतेचा बाबत िव�ास 
िनमा�ण हो�या�या ि�थतीला 'धारणा' असे �हणतात. 

७)  �यान :- आप�या मनाची एका�ता यासाठी खोल िवचार व िचंतन क�न आपण 
आप�या �वत:चा शोध घे�याची ि�या �हणजे '�यान' होय. 

८)  समाधी :- या अव�थेत शरीरा�या व मना�या ि�थतीची अलगता जाणवणे ते 
एकमेकांस अिल� होणे. �यात फ� �वत: �हणजे मी िश�लक असतो. ती एक �कारची 
त�लीनता असते. 

जगातील मानवी जीवनाचा अंितम ट�पा �हणजे 'समाधी' अव�था �ा� करणे हा 
होय.�यासाठी वरील पाच ट�पे हे शारीरीक बा�ा�कारी मागा� ने समािध अव�थेकडे 
जा�यासाठी उपयोगी ठरतात. पढुील ट�पे आंतरबा� 'समाधी' अव�थेपय�त नेतात. 

वैदीक �ंथ कठोपिनशीधात योगाब�ल �प�पणे िलिहले आहे. 'योग शा�' हे श�ु च�र� व 
�य�� िवकासासाठी योग साधना ही अटळ आहे. 

'भगवतगीता' �ंथ रचना करणार ेमहामनुी वेद-�यास यांनी जीवनात ��य� योगाचे िकती 
मह�व आहे, हे �यांनी सुंदर प�तीने �प� क�न दाखिवलेले आहे.  आधिुनक काळातील 
िश�णात योग हा शा� �हणून �वीकार क�न ते �य�� िवकास हो�यासोबत देहभान व 
सत�कता या गणुांची जोपासना होते व �यायोगे मानवीय जीवनास प�रपूण��व �ा� होते. 

"शारीरीक, मानिसक, बौि�क तसेच अ�याि�मक त�वाची व �ानाची वाढ हो�यासाठी 
इतकेच न�हे तर �य��गत यो�यतेची क�ा वाढिव�यास व अपूण��वाची वाढ कर�यासाठी 
यो�य �य�न योगा�ार ेकरणे हा उ�म माग� आहे." 



  

 

िश�णाच े �गत त�व�ान 

 

48 

योग व �ाकृितक �वा��य यांचा फार जवळचा संबंध आहे. याबाबत आजचे शा��, 
डॉ�टर, मानसोपचार तर�, िश�ण तर�, यांचे जागितक पातळीवर एकमत झालेले 
आहे. 

२ अ.९ योग शा�ाचे शै�िणक �व�यथ� / सबंधं  

योग िश�ण ही सं�ा साधारणपणे िशकणे व िशकिवणे या समांतर होणा�या ि�येसाठी 
आहे योगीक साधनांमळेु  िशकिव�याचे काय�  उ�म प�तीने व सहजतेने पार पडते. 
�यायोगे िश�त व सामािजक योग साधना�ारे िश�ण ही एक पायाभुत गरज आहे.  या 
प�तीने सव� िश�ण �े�ात झपाट्याने वाढ होत आहे. आधिुनक िश�ण प�ती सु�ा योग 
�ार े िश�ण दे�या�या प�तीवर भर देत आहे.  िश�ण काया�त योगामळेु �य�� – 
�य��मधील सामंज�य वाढीस लागते. सव�  �कार ेवत�णूक सधुारते. आपापसात �ेमभाव 
िनमा�ण होतो. 

भारतीय िश�णा�या ��ी�ेपात नवीन आ�हानांना त�ड देणे आव�यक आहे.  िश�णा�ारे 
म�ुय�वे शारीरीक, मानिसक, बधंभुाव व स�त�न या गो�ी वाढीस लागणे आव�यक आहे. 
आधिुनक िश�ण प�तीला हे सु�ा ल�ात घेणे आव�यक आहे क� िश�णामळेु 
सामािजक व लोकतांि�क रा�यासाठी घटना�मक अ�यासाची ओळख �हावी, यािशवाय 
�य��गत िवचारसरणी वाढीस लागून रा��ीय�वाची भावना िनमा�ण करणे हा म�ुय उ�ेश 
िश�णाचा असावा. मन व आ�मा यांना िश�णामळेु मु�ता �ा� होऊन देशाचे च�र� 
वाढीस लागून शा�ीय ��ीकोन िनमा�ण होईल हेच िश�णाचे अंितम �येय आहे. आचाय�  
िवनोबा भावे आिण महा�मा गांधी यांनी सांिगतलेले आहे क�, भारतीय जनतेला अशा 
िश�णाची आव�यकता आहे क� �यामळेु अ�याि�मक श�� वाढीस लागेल. उ�ोग 
िनमा�ण होऊ शकेल व सहयोगी जीवनाची �ेरणा िमळेल. 

गांधीज�नी िश�णाचे तीन मूळ ट�पे सांिगतले आहेत. 

१. योग - आदश� �िश�ण 

२. उ�ोग - �यवसाियक �िश�ण 

३. सहयोग - सामािजक �िश�ण 

शै�िणक प�ती मधील योगाचे काय��े� :- 

िश�ण �े�ात असे िदसून आलेले आहे क�, �या िठकाणी योगीक सराव असेल तर 
सकारा�म बदल होऊन शै�िणक काय�  पार पडेल. 

शारीरीक अडचण�वर उपयोगी पडते. तसेच मानिसक �वा�थ वाढीस लागून ताण 
तणावापासून म�ु� िमळव�यास मदत होते. भाविनक िनयं�ण येवून काय�कुशलता वाढीस 
लागते. 
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'योग' चा सकारा�मक ��ी�ेप /बाजू :- 

१. इ�छा श��ची वाढ. 

२. काया�साठी �येयम�नता वाढीस लागणे. 

३. िश�ण व �िश�णाने आ�मश�� वाढवणे. 

४. स�ु श�� जागतृ करणे. 

५. कौश�य व एका�ता वाढीस लागणे. 

िश�णाचे �येय :- 

 मानवी �यि�म�वाचा सव�कष िवकास. 

 शारीरीक, मानिसक तसेच अलौिकक िवप�ी पासून िव�ा�या�ना म�ु करणे. 

 शारीरीक, मानिसक, बौि�क व अ�याि�मक वाढ होणे. 

 िव�ा�या�ना नैितकतेसाठी तयार करणे. 

 मानवी �वभाव समजणे. 

 वै�ािनक वृ�ी, तक�  व बौिधक शाखांचा िवकास करणे. 

िश�क :- 

 िश�काचे अ�यंत मह�वाचे �थान असे. 

 िश�कांनी फ� शा�दीक सादरीकरण न करता, �ा�यि�क क�न दाखवावे. 

 िव�ा�या�सोबत योगीक �ा�यि�के सादर करावी (शा�ीय प�तीने). 

 िश�क हा �ान श��, इ�छा श�� व काय�श��ने िनपूण असे. 

 िश�काची आज�या काळातली शा��ाची भूिमका असावी. 

िव�ाथ� :- 

 िव�ा�या�ने िव�ासपवु�क िश�कांकडे समिप�त हावे �यामळेु संपूण� उपाय िमळतील. 

 िश�कािशवाय िव�ा�या�ना काहीही �ान �ा� होऊ शकत नाही. 

अ�यास�म :- 

 ही �णाली मानवीय, बालकांक�रता मानिसक मनो – शारीरीक �िश�णासाठी आहे. 

 िव�ा�या��या नैितक जीवनासाठी सािह�य परुवते. �या कारणे िव�ा�या�म�ये 
उ�सकुता िनमा�ण होते. 
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 वैिदकशा�, िचक��सालय, मानसशा�, सामािजक िव�ान अशा िविश� िव�ानांचा 
समावेश आहे. 

 मानवी शरीर िकंवा िव�ान, वा�तव मानवीय �वभाव आिण िनसगा�तील रह�यांशी 
संबिंधत िवषय �वीकारले. 

 प�रपूण�. 

 �य�� आिण समाजा�या उ��ांती वादासाठी सवा�त जा�त यो�य. 

िश�णा�या प�ती :- 

 िच� व�ृी िनरोध – (चांगली व वाईट िवचारसरणी ओळख�याची वृ�ी, 
क�पनाशि�, �मरणश��) 

 िच�ैकाय सवा�त जा�त मह�वाची प�ती. 

 वै�ािनक ��ीकोन िवकिसत कर�याची प�ती. 

 योगा वै�ािनक ��ीकोन �वीकारते, पण �मा�माणे देखील �वीकारते. 

 ही �णाली �ान िमळिव�यासाठी प�ती िव�ास असे. 

 िश�णात संयोगाचे िनयम, योग शा�ात मह�वाचे होते. 

िश�त :- 

 िश�ण व िश�त हे दो�ही एक�प आहेत. 

 योग शा�ाचा मूळ उ�ेशच िश�त िनमा�ण करणे हा आहे. 

 ��येकाला शारीरीक, मानिसक, बौि�क िश�त लागणे आव�यक असते.  तो िश�क 
असो या िव�ाथ� (िशकणारा असो वा िशकिवणारा असो). 

 शरीर व मनाला िश�त लावणे उ�च िश�णाचा गाभा (क� ��थान) आहे. 

भारतातच न�हे तर आधिुनक जागितक�करणा�या काळात योग शा�ाची मदत घेणे 
आव�यक ठरत आहे. �हणून आता गंभीरतेने ल� देवून अ�यास �मांत योग िश�णाचा 
अंतभा�व (समावेश) क�न, यो�य वेळ व यो�य िदशा ठरवून पढुील िपढी सश� तसेच 
�ानी बनतील. 

'�व' – िश�ण :- 

'�व' �हणजे �वत:ला �वत:ची ओळख क�न देणार ेिश�ण �हणजेच योग िश�ण होय. 
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योग िश�णा�ार े �वत:ची जाणीव होऊन, सू� व समंज�य वृ�ी ठेव�यास िशकिवले 
जाते. िश�ण काया�त �ांभीय� येवून नेम�तपणा व िश�तिशरपणा अंगी येतो.  स�य 
घटनांचे �ान होऊन गूण व अवगूणाची पारख कर�याचे �ान �ा� होते. 

मानवीय मन (आ�मा) ची अलौिकक (�े�) दजा� �ा� हो�यासाठी पाठ पुरावा :- 

योग शा�ाचे सव��च �येय �हणजे आ�मा व मनाला अलौिकक दजा� �ा� क�न 
घे�यासाठी पाठ परुावा करणे. �ाचीन योग िश�णात 'िनधा��यास' ही एक ि�थती आहे.  
या�ार े�सन िनयंि�त कर�याचा सराव केला जातो व �यातून पढेु 'समािध' अव�था �ा� 
करणे सलुभ होते. �यापूव� िचंताम�ु� होऊन आनंदमय व�ृी व �ानमयव�ृी कायम 
�व�पी सरुि�तपणे िटकून ठेव�याचा अ�यास करीत रािह�याने 'समािध' अव�था सहज 
�ा� करता येते.  'समािध' अव�था �ा� कर�यासाठी सराव करणे आव�यक असते.  गूढ 
िचंतनामळेु �ानमय अव�था �ा� होऊन, िव�ातील चराचर स�ृीला आकलन श��चे 
�ान �ा� होते. 

आज�या काळातील िव�ा�या��या मन व ब�ुी साठी �लासेस चालतात.  �याम�ये 
उथळपणा िदसून येतो बह�सं�य िव�ा�या�म�ये गुंतागुंत व मानिसक तणाव िनमा�ण 
झालेला िदसतो. बह�सं�य िव�ाथ� तणावपूव�  प�रि�थतीत वाहत आहेत.  ह�ली�या 
िश�ण प�तीम�ये शांतीपूव�क जीवन कसे जगावे याबाबत उणीवा आहेत.  गुंतागुंती�या 
जीवना�या शैलीम�ये िश�ण हे िव�ा�या�म�ये तणावपूव�  वाटणार नाही.  याची द�ता 
घे�याची वेळ आली आहे. 

सामा�य जाणीव वाढीस लागणे :- 

शारीरीक, मानिसक व अ�याि�मक �ान �कट (उघड) करणे, �हणजे �य�� िवकास 
घडणे, याही पलीकडे जावून मनात सामािजकतेची जाणीव होऊन सभोवताल�या जीव 
स�ृीची जाण व भान मनाम�ये ठसिव�याचे काय�  योग शा�ामळेु �य��म�ये केले जाते. 

योग शा� हे मनातील िवचार व भावना यासाठी जा�त मह�व (िवशेष जोर) देते.  
िवचारातील भले बरु ेपणाची जाणीव िनमा�ण होऊन यो�य िवचारां�या म�ये ��ीकोन व 
एका�ता येणे. 

सवा�था�ने जािणवेची जोपासना वाढीस लागणे :- 

योगा�यासामळेु �य��ची शारीरीक, मानिसक व अ�याि�मक �ानाची पातळी �कट 
हो�यासोबत �या�या मनात सभोवताल�या जीवस�ृीची व सामािजक ��ीकोनाची 
जाणीव िनमा�ण कर�यावर जा�त मह�व देते. �यायोगे �य���या बा� वातावरणासोबत 
आंत�रक वातावरण खोलवर प�रणाम कारक यो�य िवचाराची िदशा दाखिव�यास सहा�य 
करते. मनाची �ीघा अव�थेवर खोलवर तसेच आंतरबा� प�रणाम होऊन मनास 
एका�ता व एकिच�वृ�ी (संयमता) िनमा�ण होऊन सुलभता �ा� होते. 
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सामा�य �य�� कोण�याही िवचाराम�ये गुंतून जाऊ शकतात ती एक �कार ेचंचल वृ�ीचे 
अस�याने भौितक सखुाकडे �याचा कल असतो. �यांना चांग�या वाईट गो�ी चटकन 
ल�ात येत नाहीत. �याचा होणारा प�रणाम चांगला िकंवा वाईट हे ते ठरवू शकत नाहीत. 
यो�य जाणीव हो�यासाठी योग शा� जाणून घेत�यास हळूहळू अनुभवाअंती सखुाची 
जाणीव होऊन कालांतराने शांतता अनभुवणे बा�वातावरणाचा बदल मा�य होऊ 
लागतो. सृ�ीचे स�य �प कळ�यानंतर खोलवर �ढिव�ास िनमा�ण होणे हाच मूळ योग 
शा�ाचा आ�मा आहे. 

इ�छा श��ची वाढ करणे व जतन करणे :- 

सव� काया��या स�ुवातीला 'इ�छा श��ची' आव�यकता आहे. तसेच काया��या 
शेवटापय�त इ�छाश�� िटकिवणे फार आव�यक आहे. 

गणुा�मक काय� व िस�ी �हणजे सफलता ती �ा� हो�यासाठी इ�छा श�� िहच मह�वाची 
ठरते. 

मानिसक आरो�य सिु�थतीत ठेव�यासाठी अ�ांग योग िस�ी तं�ाचा वापर कसा करावा 
हे 'पतंजली - योग' या �ंथात सिव�तर वण�न केलेले आहे. िच�, व�ृी ि�थर कर�यासाठी 
'यम' व 'िनयम' ने सु�वात करावी लागते. 'यम' अनाव�यक गो��चा �याग करणे, िनयम 
�हणजे सतत करा�या लागणाया�  यो�य सवयी आ�मसात करणे. 

�यानंतर शरीरा�या कुवतीनुसार आसनांचा अ�यास करणे, �यापूव� �ाणायम �हणजे 
�सन ि�येवर िनयं�णाचे शा� जाणून घेणे आव�यक असते. आंतरमनावर व बा� 
मनावर िनयं�ण येणे हा �ाणायमाचा मळु उ�ेश आहे. आसना�या सरावाने शारीरीक 
बदल होऊन आतनु �ितकारश�� िनमा�ण झा�याने शरीर तंद�ु�त राह�न मानिसक बल 
वाढते. 

वैचा�रक ि�थरता �ा� हो�यासाठी आधिुनक डॉ�टर योग व �ाणायम या मागा� ने 
जा�याचा स�ला देतात. 

उपिनषदा�या नंतर�या काळात योग शा�ाचा उपयोग शरीरबांधा सुधारणे यासाठी व 
मानिसक, नैितक �वा�थ राख�यासाठी केला जात असे. शारीरीक वेदना व इतर 
अडचण�वर उपाय �हणून योग शा�ाचा वापर होत असे. 

ताण तणाव व �ाकृितक िबघाड यावर उपाय योजना :- 

योग िचिक�सेने ताण तणाव िनयंि�त करता येतात. योग साधनेमळेु �वत: रोगम�ु� 
िमळिवली जाते. व आ�य�कारक �रतीने िचंता, काळजी व अ�व�थता व र�दाब 
यापासून म�ु� िमळिवता येते. 
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२ अ.१०  साराशं  

िश�ण औपचा�रक असो वा अनौपचा�रक असो ते काळा�या ओघात अनभुवावर 
आधा�रत असते. �या िश�णाने शा�त सखु �ा� होते. ते दैवी िकंवा अलौिकक �े� 
असेच असते. मानवीय शरीर व नैितकता या आधाराने योग िश�ण आमलात येणे श�य 
होते. �य��चा सहभाग अस�यािशवाय योग िश�ण श�य होणार नाही. 

योग शा�ा�या ��ीकोनातून सामािजक गरजा मह�वा�या ठरतात.  योगशा� 'यम', 
'िनयम', आसने आिण �ाणायम या चार गो��वर भर देतात. यामळेु िश�णाचे सामािजक 
मह�व ठरते. कारण स�य, अिहसंा चोरी न करणे, संसारीक मोह टाळणे (ल�न न करणे) 
आव�यक आहे. योग िश�णा�या ��ीकोनातून िश�णा�ार े�य��चे �य��म�व बह��या�ी 
िव�ता�रत होऊन एका�ता वाढीस लावणे शै�िणक ��ीने बह�मोलाचे आहे. 

शारीरीक व मानिसक िश�त हा िश�णाचा म�ुय क� �िबंदू आहे. �यािशवाय िश�णाचे 
मह�व �ा� होऊ शकत नाही. आधिुनक काळात िश�क िकंवा िव�ाथ� यांनी िश�त व 
िश�तीची अप�रहाय�ता जाणणे आव�यक आहे. 

जर िव�ाथ� िकंवा िश�क िश�त जाणत नसतील िकंवा एका�ता होत नसेल तर िवषय 
समजणे व िशकवणे कठीण होते. 

आज�या शै�िणक प�तीम�ये जो िश�क व िव�ाथ� आ�मिव�ासाने व आंतरीक 
अनभूुतीने िव�ा�या�ला ��येक िवषयावर िशकवू शकेल. योग शा�ांशी संबिंधत व िशकणे 
�ा दो�ही ि�या एकाच वेळी दोघा�या िठकाणी प�रणामकारी होणार मग िश�ण झाले 
नाही असे होणे श�यच नाही. 

ही प�त एक आ�हान आहे, क� जे िश�क िशकिव�यापे�ा प�ुतकांतील सैधांितक िवषय 
मलुांना खडू व फ�या�या व नोट्स�या मा�यमातून मलुां�या वहीम�ये परावत�त 
करतात. 

२ अ.११ ��ावली  

१. योग शा�ा�या आठ अंगांची नावे �मवार िलहा. 

२. िश�णाचे उ�ेश, अ�यास�म व िश�काची िशकिव�याची प�त व िश�काचा 
सहभाग याबाबत योगशा�ा�या ��ी�ेपातून चचा�  करा. 

३. िश�ण व योग शा� यां�या संबधंाबाबत सिव�तर चचा�  करा. 

४. िश�णात योग शा�ाची काय भूिमका आहे सिव�तर िलहा. 
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२ ब 

नाि�तक पूरोगामी िवचारसरणीचे भारतीय त�व�ान 
 

�करणाची रचना: 

२ ब.०  उि��्ये 

२ ब.१  ��तावना 

२ ब.२ बौ�द त�व�ान 

२ ब.३ बौ� कालीन शै�िणक �व�यथ� / संबधं 

२ ब.४ ब�ु त�व�ानाचे शै�िणक �व�यथ� / संबधं 

२ ब.५ जैन त�व�ान 

२ ब.६ जैनकालीन शै�िणक फिलताथ� 

२ ब.७ सारांश 

२ ब.८ ��ावली 
 

२ ब.०  उि��्ये  
 
या घटकाचा अ�यास के�यानंतर त�ुही खालील गो�ी सा�य क� शकाल. 

 भारतीय त�व�ानातील नाि�तक �हणजे वेद शा� न मानणारे शाखांचे �ान �ा� 
करणार. 

 जैन व ब�ु शै�िणक त�व�ान समजणार. 

 जैन व ब�ु शै�िणक त�व�ानातील वैिश�्ये ओळखणार. 

 िश�ण�े�ातील �यांचे योगदान समजणार. 
 

२ ब.१ ��तावना  
 
भारतीय �रती�रवाजा�या त�व�ानाला एकाच अ�छादनाखाली आणणे, यो�य ठरणार 
नाही.  वैिदक त�व�ान भारतात अिधक अंशाने मानणार ेआहे.  हा मोठा िव�तीण� भाग 
सोडून देणे श�य नाही. 
 
�या शाळा वैदीक त�वांना मानत नाही �यांना नाि�तकवादी त�व�ान या �या�येत 
ओळखले जाते.  �ा पढुील त�व�ाने समािव� आहेत : 
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चाव�क त�व�ान :- 
�ाचे गणुिवशेष �हणजे भौितक व व�तिुन�, स�दय� , आनंदमयी वातावरण, िवचाराचे 
जीवन स�य�विस� करणे. 
 

बौ� त�व�ान :- 
गौतम ब�ुां�या िशकवणूक�वर आधारलेले आहे. ई�र आहे िकंवा नाही हा वाद बाजूला 
ठेवून जीवनातील आप�ी, भोग, म�ु� िमळव�याचे माग�दश�न करणारे त�व�ान. 
 

जैन त�व�ान :- 
भगवान महावीर २४ वे तीथ�कार यांनी ७ दशके बी. सी. (ि��त पूव�) जैनधम� 
पून��थािपत केला. 
 

२ ब.२ बौ�द त�व�ान  
 
भारतीय िवचारधार�ेया िवकासातील बौ� त�व�ान ल�ात घे�यासारखे आहे. वैदीक 
िवचार धारेतून बाजूला जाऊन भारतीय त�व�ानाची ही एक शाखा आहे.  सनातन 
धमा��या काही आचरण पोहचिव�यासाठी ब�ु त�व�ान उदययास आले. बह�त अंशी 
िहदंू�वाशी सांगड आहे तसे कम� चांग�या व वाईट कमा�चे प�रणाम होत असतात.  आता 
जे भोग आहेत ते केले�या कमा�चे आहेत व जे चांगले कम� कराल याचा उपयोग चांगलाच 
राहील. तसेच ज�म मरणाची साखळी, द:ुखापासून म�ु� �हणजे मो� िकंवा िनवा�ण 
�ाबाबत समानता िदसून येते. 
 

२०० BC – २०० AC �ा काळात गौतम ब�ुांनी जी िशकवण िदली.  ती एक �कार े
िनतीशा�ाची िशकवण िदली.  इ�रीय अि�त�वाला मह�व न देता जीवनाशी संबधं 
असतो.  ता�वीक बाब��या िवचाराला �ाधा�य िदले.  सामा�याचे जीवनातील भोग, 
यातना याबाबत सटुका कशी होईल याचे माग�दश�न �यांनी केले.  सामा�यांना ब�ुवादी, 
िनरथ�क, चच�पासून लाभ होणार न�हता. �यांना �यां�या सतावणाया�  संसारीक ��ापासून 
मू�ता होऊ शकते.  हे स�य �यांनी दाखिवले. 
 

चार आय�स�य -  
१. या िठकाणी द:ुख आहे. 
२. या द:ुखाला कारणे आहे. 
३. द:ुखाला िनरोध आहे. 
४. द:ुख िनवार�याचे माग�पण आहे. 
 

जीवनातील द:ुखापासून म�ु होऊन िनवा�ण मागा�कडे जा�यासाठी आठ पायया�नी जावे 
लागते. 
 

अ�ांग माग� - 
१) स�यक ��ी 
२) स�यक संक�प 
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३) स�यक वाचा 
४) स�यक कमा��त 
५) स�यक आजीव 
६) स�यक �यायाम 
७) स�यक �मतृी 
८) स�यक समाधी 
 

२ ब.३  बौ� - शै�िणक त�व�ान  
 

सवा�साठी िश�ण �ा म�ुय म�ुावर ब�ुांनी शै�िणक कोणताही भेदभाव न ठेवता 
सवा�साठी  िश�ण हे �येय ठेवून शै�िणक सं�थानांची वाढ केली �या काळात नालंदा, 
त�शीला, िव�मशीला, बलूभी, औदतंापूरी, अमरावती, नागह�ला, सारनाथ इ. िश�ण 
देणार े िव�ापीठ भारतात �िस� होते. देशिवदेशातील िव�ाथ� या िव�ापीठात िश�ण 
घे�यासाठी येतात. या िठकाणी िवहार व संघ िव�ता�रत �माणात होते व सवा�ना 
िश�णासाठी �वेश िदला जात असे. 
 

िश�णाचा �येय :- 
ब�ुकालीन िश�णप�तीने �ानाचा िव�तारावर िवरोध भर िदलेला होता.  सामािजक 
सधुारणा �यावसाियक िश�ण धमा�चा �सार, च�र�वान �यि�म�वाची वाढ हे मूळ हेतू 
होते. 
 

१. ब�ु धमा��या त�वाचे आचरण करणे. 

२. सदवत�न व अिहसेंचे पालन करणे. 

३. शेवटी िनवा�ण चे हेतू सा�य करणे. 

४. ब�ु धमा�चा �चार करणे. 

५. वेदांचे कम�कांड व �रती�रवाज बदलणे. 

६. जातीभेद न� करणे. 

७. सव� लोकांपय�त बौ� िशकवण पोहोचवणे. 

८. �ान िमळिव�यासाठी य� व बली �ि�या सोडून देणे. 

९. िश�ण हे बह�जन व �थािनक भाषेतून देणे. 

१०. �यि�गत �गतीपे�ा सामािजक �गती हो�या�या ��ीकोनातून िश�ण देणे. 

११. ब�ुांने िदले�या नवीन �णाली �माणे िश�ण देणे. 
 

िश�णाची त�वे :- 

१. 'अिव�ा' �हणजे अ�ान हे सव� द:ुखाचे मूळ असते ते न� �हावे या कारणासाठी 
िश�ण देणे आव�यक आहे. 

२. िश�ण हे शांत वातावरणात िदले जावे. �यासाठी ग�ुकुल ऐवजी व शै�िणक सं�था 
�थाप�यात या�यात. 
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३. िव�ा�या�ना लोकतं� वातावरणात िश�ण िदले जावे. 

४. िव�ा�या�ना सव� सखुसोई�या गरजांपासून दूर ठेवावे. 

५. साधवी/��रका (नवीन �वेशाथ�चे िश�ण) सु� हो�यापूव� 'पब�जा िवधी' करणे 
आव�यक असे.  �यासाठी दहा िनयम पाळावे लागतात.  १२ वष� पय�तच िश�ण 
काळ होता. 

६. वया�या २० वषा�नंतर 'उपसंपदा' ही िवधी केली जात असे. यानंतर पढुील िव�ाथ� 
उ�च िश�ण घे�यास पा� होत असे. 

 

िश�ण �णाली :- (ि�-िवभागीय प�त) 
१. सव�सामा�य �ाथिमक िश�ण 
२. उ�च िश�ण 
 

�ाथिमक िश�ण :- 
सव�सामा�य �ाथिमक िश�ण हे वया�या १२ वष� पय�त िदले जात असे. हे िश�ण धािम�क 
प�तीचे असे. या काळात वाचनाचे िनयम, िलखाण व गिणत सराव, धािम�क �ान यांचा 
समावेश असे. 
 

१) हेतू िव�ा, २) �याय िव�ा, ३) अ�या�म िव�ा व �याकरण, िश�प �थान व तं��ान 
हे िवषय िशकवले जात. 
 

उ�च िश�ण :- 
�ा�यि�क व सै�ांितक प�तीने उ�च िश�ण फ� बौ� धम� �चारक व �रती�रवाजाचे 
माग�दश�क �हणून काय� करणाया�  िभ�खूंना िश�ण दे�यात येई. 
 

उ�च िश�णाचा अ�यास�म :- 
ब�ु धम� , िहदंूधम� व जैन धम� यांचा तौलिनक अ�यास इ�र शोध शा� त�व�ान, 
तक� शा�, सं�कृत पाली खगोलशा�, �हगोलशा�, वैदकशा�, कायदा, 
रा�यकारभारशा�, तं�िव�ानशा�. 
 

िश�णा�या प�ती :- 
१. �ाम�ुयाने मौिखक 
२. ��ो�र चचा� वाद, संवाद 
३. आ�, िश�य �णाली.  (िनरी�क �णाली) 
४. िनसग� अ�यास व �वास 
५. प�ुतकातून �ान िमळिवणे 
६. सभा व वादिववाद 
७. िश�णाची भाषा पाली वापरत असे. परतूं �थािनक भाषेतून िश�ण दे�याची �था 

स�ुा होती. 
 

िश�क, िव�ाथ� यां�यातील सबंंध :- 
१. �ेमाचे, सलगीचे व शु� �व�पाने नाते असे. 
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२. िश�क, नामांिकत िव�ान तर असलेच पािहजे �यािशवाय �वत:म�ये �ेरणा�मक 
�े�ता स�ुा असावी. 

३. िव�ा�या�सोबत िश�कांचे जीवनमान साधे, सतत अ�यास करणारे, अिववािहत 
जीवन जगणार,े च�र�वान असे िश�क िव�ा�या�नसोबत मठात रहात असत. 

४. िश�क व िव�ाथ� हे दोघे िमळवून िवचारशि� घे�याचे आिण अनभुवाचे अिधकारी 
असणे गरजेचे होत. 

५. िव�ा�या�ना �वातं�य िवचारांचा उपयोग करणे आव�यक होते व �याकडे ल� िदले 
जात असे. 

६. वत�न व िनतीम�ा यांची िश�त पाळणे बधंनकारक असे. 

७. �वत: आ�मसंयमी जीवन जग�याची �मता िमळिवणे आव�यक होते. 
 

२ ब.४  बु� त�व�ानाचे शै�िणक �व�यथ� 
 
१. बह�जन िहताय :- ब�ुकालीन िश�ण �यव�थेम�ये जात, धम�, पथं, वण� व देश �ा 

गो��ना थारा जात नसे सवा�ना िश�णाची समान संधी िमळत असे. 
 

२. सपूंण� �यि�म�वाचा िवकास :- ब�ुकालीन िश�ण प�तीम�ये नविशकावू 
िव�ा�या�चे मानिसक, बौि�क व अ�याि�मक िवकासावर जोर, �ा गो�ीला मह�व 
िदले जात होते, आज सु�ा िश�णाचे �येय �यि�म�वाचे एका�मतेला जा�त मह�व 
आहे. 

 

३. शारीरीक िश�ेला मनाई :-  ब�ुकालीन िश�णप�तीम�ये कोणालाही शारीरीक 
िश�ा कर�यास बदंी होते.  आज�या िश�णा�या वातावरणात स�ुा ही गो� 
आढळते. 

 

४. सकारा�मक िवचारांचा ��ीकोन :-  शा�श�ु व तक� श�ु िवचारांची िशकवण 
होती. 

 

५. िनतीशा�ीय :-  िनवा�णाकडे जा�याचा अ�ांगमाग� जगमा�य आ�हान आहे. 
 

६. िश�णात लोकतं� वातावरण :- िव�ा�या�ना िश�ण �हण करताना चौकशी 
कर�यासाठी, �वतं� वातावरण देत होते. लोकस�क व �जास�क �ि�या ल�ात 
ठेवून शै�िणक सं�था चालत असे. 

 

७. सदवत�नाचा िवकास :- बौ� िशकवणूक ही �य���या सवा�गण गणुांची वाढ कशी 
होईल, �ा तं�ानसुार माग�दश�न देत ही गो� आज�या िश�णात स�ुा मह�वाची 
आहे. 
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८. नैितक िश�त :-  नैितक िश�तीसाठी बौ� िभ�खूंना �ित�ा �यावी लागत असे.  
िनसकांचन अव�थेत िश�ण काय� करावे लागत असे.  चा�र�य, नैितक िश�तीचा 
मूळ त�व मानले जात. 

 

९. �वावलबंना�मक / �वावलबंी जीवन :- �वावलंबी जीवन जग�यासाठी ह�तकला, 
कौश�य, िवणकाम, सतुकाम, इ. िवषय िशकिव�याला मह�व िदले जात असे. 

 

१०. �यवहा�रकता :- कोण�याही गो�ीत बदल केला जात असे बदलणाया�  
प�रि�थतीतील यो�य बदल करणे व जगातील बदलानुसार िश�ण व �यवहार केला 
जात असे जागितक पातळीवर िश�ण िदले जात असे. आज�या जागतीक�करण 
यगुात सु�ा �यवहारवादी ��ीकोन असणे आव�यक आहे. 

 

११. िशकिव�याची प�त :-  बौ� कालखंडात त�डी अ�यापन पाठांतर या प�तीने 
�िश�ण िदले जात असे.  उ�च�तरीय िश�णासाठी चचा� , वादिववाद, संवाद, 
��ो�रे, िव�ान �या�याने, सभा, �वास, �े�भेटी आयोिजत के�या जात असे. 

 

१२. आतंररा��ीय �भाव :-  भारताबाहेरील देशात बौ�कालीन िश�णाचा मोठा 
�भाव होता. पूव�कडील देशांमधून येऊन लोक येथील मठात व यिुन�ह�सीटीम�ये 
अ�यासाक�रता येत असत. �यामळेु देशोदेशी�या सं�कृतीचा देवाणघेवाण हो�यास 
स�ुवात झाली. 

 

१३. म�ूय िश�ण आिण चा�र�य िवकास :- चा�र�संवध�न व नैितकता जप�यासाठी 
गौतमब�ुांनी अ�ांगमाग� सांिगतला �यासाठी �यानधारणा व समाधी अशा भ�य भाग�  
�ा� होते. �यानसुारच �यि��या चा�र�याचा तसेच नैितकतेचा िवकास िश�णा�या 
मा�यमातून करणे बौ�कालीन िश�णाचे �येय होते. 

 

१४. अ�यास�म :-  अ�यास�माम�ये �ापिंचक आिण धािम�क िवषयांचा समावेश 
होता. 

 

१५. िव�ापीठाची रचना व सघंटन :-  बौ�कालीन िनमा�ण झालेले िव�ापीठे आज 
स�ुा काय�रत आहेत आिण माग�दश�क ठरणारे आहेत. नालंदा आिण व�लभी 
िव�ापीठांची रचना खूप �गत होती. जे आजपय�त वेगवेग�या िव�ापीठां�या रचना व 
संघटनासाठी प�रणामकारक ठरत आहेत. उ�च िश�णासाठी मया� िदत वय, िनयम 
आिण पूव� �वेश चाचणी. 

 

१६. िश�ण �हणजे सामािजक स�ंथा :-  िश�ण हे सामािजक सं�था हे अि�त�व 
बौ� िश�ण �णालीचा प�रणाम आहे. 

 

 आजस�ुा �ा बाब�साठी सहा�यभूत ठरत आहे. 

 �ा�यि�क िवषयांम�ये िश�ण �दान :- बौ� िश�ण कालातले मह�वाचे योगदान 
�हणजेच �ा�यि�क िवषयांम�ये िश�ण �दान करणे ही �था आज स�ुा िदसून येते. 
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 सामदुाियक अ�यापन प�ती :-  एकही सं�थेत अनेक िश�कांची ��ततुी व 
सामदुाियक अ�यापन प�ती �ा काळापासूनच मांडली गेली आहे. 

 

२ ब.५  जैन त�व�ान  
 

जैन त�व�ान हे �वतं� िवचारधारांवर आधा�रत व अनेक ��ीकोन असलेला 
ब�ुधमा� पे�ा �वतं�य िवचाराचा धम� आहे. ‘जी’ �हणजे िजंकणे. �यांनी आपले मनोिवकार 
वर ताबा िमळवलेला आहे, अशी �यि� �वत:ला िनयंि�त करीत असते. 
 

जैन धमा��या इितहासात एकूण २४ तीथ�कार आहेत.  शेवट २४ वा महावीर वध�मान हे 
ितथ�कार मानले जातात. �याचा काळ गौतम ब�ुा�या समकालीन मानले जात.  जैन 
धमा�चा �चार हा बाहेरील देशांत कमी आहे.  पण भारतात हा धम��कार आहे. 
 

जैन त�व�ान आिण �याचे सं�कृतीचे �भाव सां�कृितक, ताि�वक आिण राजक�य �े�ात 
अिशया खंडात�या सं�कृती�या सु�वात झा�या पासून आहे.  जैनाचे िव�ास देवताचे 
अि�त�वातर नसून आ�माचे अनेकतेवर आहे, �यां�या त�वात जेवळी �ाणीमा�ांची 
सं�या तेवढीच आ�मा असतात, �ाणी व झाडांम�ये स�ुा आ�माचे अि�त�व आहे फ� 
�यांची सावध राह�याची पा�ता िभ�न �तरावर असते.  ��येक आ�माकडे अपार सावध 
हो�याची, शि� अस�याची व आनंिदत राह�याची �मता असते.  अपार िव�ास, अपार 
शि�, अपार कृपाछाया �हणजेच मिु� �ा� हो�याची अव�था. 
 

जैन त�व�ाना�या मते मिु� अव�था तीन र�नांमळेु होते.  १) यो�य त�व २) यो�य �ान 
३) यो�य सदाचार.  यो�य सदाचारात खालील ५ बंधने असत. 
 

१) खोटे बोलू नये, २) चोरी क� नये, ३) सखु, िवलास व संपि�ची लालसापासून 
अिल� रहावे, ४) िनद�यतेने वागू नये, ५) �ाणी-मन�ुय यांची, ह�या क� नय.  जैन 
त�व�ानाचा म�ुय त�व 'अिहंसा' आिण 'स�य' चे अनेक पैलू आहेत. 
 

�ाना�या उ�प�ीम�ये जैन त�व�ानाम�ये स�य व सा�त �ान िमळव�यासाठी तीन माग� 
�वीकारले आहेत.  १) �हण, २) िनण�य, ३) सा�. 
 

जैन धमा�ची �यावहा�रक िशकवणूक :- 

१. तीन र�ने िकंवा तीन िहरे �हणजे मौ�यवान जीवनाचे ह�क सू�े आहेत. 

२. पाच�ते िकंवा �ित�ा �ा सव�सामा�य जीवन जग�यास करतात. 

३. अिहसंा हे भारतीय िशकवणूक�मधील उ�च पातळीचे आहे.  पण जैन धमा�म�ये 
अिहसेंला �प� अथ� आिण खोलात समजले गेले आहे.  ते �हणजे श�द, िवचार 
आिण ��येक काया�म�ये अिहंसा. 

४. �यि�गत �व�पावर जोर जैनाचे अंितम �येय �हणजेच �यि�म�वाचे िवकास. जैन 
िशकवण सामािजक आिण सहनशीलतेचा �तीक आहे.  सव�च सखुी �ा मतावर 
िव�ास करणार ेआहेत. 
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५. जैनमूनीसाठी �त कौक�य अिधक कडक िनयम व िश�तीचे असतात. 
सामा�यासाठी िनयम व िश�त दसु�या �कारची असतात. 

६. म�ु�:-आ�मकमा�मळेु बिंद�त होतो.  आ�माला कमा�पासून सोडव�यासाठी �य�न 
�ाला मू� कर�याचा माग� जैनधमा�ने जगाला दाखवला आहे. 

७. मो� :-  �हणजे आ�मा व भौितक देह यांची भािगदरीतून सोडवणूक करणे व प�ुहा 
एका आदश� जीवा�मा�या िनिम�तीसाठी भागीदारी करणे. 

८. �ा जगा�या कोण एक िनमा�ता आहे (देव) असे �हणणे बरोबर नाही.  जैन धमा��या 
मते, मानवी देहातील जीव आ��याचा िवकास पूण��वाकडे ने�यास तोच 
�वत:देव�वरला जावून पोहचतो. 

९. जैन मत अथा�त आिण अनेकत�व आहेत कारण ते जीव आिण व�तिुन� िवषय 
दो�ही गो�ी कबूल करत. 

१०. जैनाचे �ाथिमक �येय िव�ाचे िव�ेषण नसून आ�माचे �ािव�यािस�ी आहे, 
�यामळेु अ�या�मशा�ा�या सम�यां�या अंितम उ�र शोध�यात असफल ठरतात. 

 

जैन िश�णाची उि�� े:- 

१. स�य हे सापे� व बह�अथ� �ान मानले तर �यातून अनेक अथ� िनघतात. 
कायम�व�पी काहीच नसते. 

२. िद�य �ान व िद�य ��ी यामळेु दो�ही भोगही सखुापासून आ�माला अिल� कर�याचे 
िश�ण जैन त�व �ानात आहे. 

३. िश�णा�ार े �वं �काश आले पािहजे आिण 'जीवक' ची संपूण� शि� पनु:�थािपत 
झाली पािहजे. 

४. �यि�गत - �यि�िवकास घडवणे या एका त�वावर भर दे�यात येणे. 

५. 'जीवा' ला सहा�य कर�यासाठी आव�यक �ान आिण तप�या�  अ�यापनाने िदले 
पािहजे. 

६. मानवीय देहातील आ�मा हा उ�नतीला जातो व परत दसु�या जगात अि�त�व �ा� 
करतो.  �याचा पूण� तयारीचा माग� दाखिवणार ेजैन िशकबाणू होय. 

७. यो�य मानाची िशकवण व �ायि��ामळेु 'जीव आ�माला' मदत होते. 
 

अ�यास�म :- 

 पाप-प�ुय यां�या ता�वीक दोन बाजू आहेत. �हणून िश�णा�ारे �यामधील भेद 
जाणून घेणे जैनधमा�चा शै�िणक उ�े�य आहे. 

 िश�णाम�ये तीन र�नाचा समावेश �ाम�ुयाने केला आहे.  जीवनाचे ते मूळ त�व 
आहेत.  �यामळेु सखु व वा�स�य (�ेम) याची सु�वात �वरीत होते. 
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 जैन िशकवणूकम�ये अिहंसा �ा स�णुाचा मनावर ठसा िनमा�ण करतो. ती फ� 
इ�छा राहत नाही. तशी समाजास हवीशी वाटणारी िशकवणूक आहे. 

 आ��याला भौितक जोखंडातून सोडिव�यासाठी नऊ त�वा�या ९ वगा�तून िशकवले 
जात. 

अ�यापन प�ती :- 

१. �ान�ि�यांमाफ� त िचंतन व �यानधारणा क�न �ान �ा�ी करणे, अ�यापनाने हा भाग 
िवकिसत करावी. 

२. सामािजकता, सहनशीलता व सवा�ना आनंद देणार ेअ�यापन झाले पािहजे. 

३. जीव या त�वात कमा�ने बांधील आहे. �हणून िश�ण हे �ा�यि�कावर आधा�रत व 
�येयक� ि�त असावे. 

िश�त :- 

१. �वयंम् िश�त व मेहनत यांना अितशय मह�व आहे. 

२. �यावहा�रक व संसारी िश�ती�या बधंनातून म�ु�चा माग� (घर संसारी �यि�ंना) 
शोधणे आव�यक आहे. 

३. माणूस नैितक म�य�त राह�न िवचारपूव�क �यवहार के�यास शा�त सूख व सम�ृी 
�ा� क� शकतो. 

 

२ ब.६  जैनकालीन शै�िणक �व�यथ�  
 

१. जैना योगदान :- कालखंडाचे कला, �थाप�य व सािह�यात मोठे योगदान आहे.  
जैन त�व�ान आिण सं�कृतीचा सां�कृितक, ताि�वक आिण राजक�य �े�ात भ�य 
�भाव आिशया खंडा�या सु�वाती पासून िदसून येतो. 

२. अिंहसेवर िवशेष जोर :- जैन त�व�ानाचे �ाम�ुयाचे वैिश�्ये �हणजे �यांचा 
अिहसेंवर, नैितकेवर, स�याचे अनेक पैलूंवर िवशेष जोर. 

३. एकाि�मकता :- जैन त�व�ानाचे योगदान भारतीय त�व�ाना�या िवकासात 
मह�वाचे �थान आहे.  जैन त�व�ाना�या काही संक�पना उदाहरणाथ� अिहसंा, कम�, 
मो�, संसार इ�यादी. इतर भारतीय धम�, त�व�ान आिण िश�ण �ा पैलूंना वेगळे 
करणे अश�य आहे. 

४. अनुकंपाची सकं�पना :- बौ� व जैना त�व�ानात सव� �ािणमा�ावर दयाची भावना 
असावी हे मत दो�ही त�व�ानात �प� िदसून येतो. 

५. शांतीवादातला योगदान :- सव�  �ाणीमा�ावर िन:संशय आदर असावे �याच�माणे 
कुकमा�चा अवरोध कर�यासाठी सवा�त उ�म माग� अिहसंा आहे. �ा गो��वर जैना 
आिण बौ� त�व�ानाचा अ�यंत जोर होता. 
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६. कमा�चे िनयम (कारण व प�रणाम) :- सव�  िव�ाचे एकच नैितक िनयम आहे, ते 
वाईट व पाप क�या�ना सजा देतो व स�धम� व चांग�या काया�ना चांगले फळ देतो, 
असा िव�ास आहे क� माणसाचे सत् कम�च �वग� िनमा�ण करते व वाईट कम� नरक 
िनमा�ण करते, आपले चा�र�य �वग� िकंवा नरक ठरवतो. सव�  त�व�ानाचा 
शाखांम�ये ही मह�वाची बाबी �प� िदसून येते. 

७. िश�णाचे �येये :- भारतीय त�व�ाना�या िश�णात नमूद केलेले काही ताि�वक व 
धािम�क उि��े ठेवून, िश�णातील �येये नेहमी �या�माणे तयार केली जात आहेत. 

८. �ानाचा उ�च दजा� :- �ानाचा सवा�त दजा� �हणजे अंत�ा�न माणसाला िव� 
एका�मतेची जाणीव �ा� होते. जवळजवळ सव�च भारतीय त�व�ाना�या 
��ीकोनाचा मूलत�व �ा म�ुांवर आहे. 

 

२ ब.७  साराशं  
 

िश�ण हे अिधक �यापक बनिवले पािहजे व जीवनाकरीता असणा�या अनेक बाबी 
शै�िणक सं�थांनी �य��ला िदले पािहजे याची जाणीव या कालखंडात िदसून येते.  
�यावहा�रक िवषयांम�ये िश�ण �दान करणे �ा कालखंडाचे मह�वाचे योगदान आहे. सव� 
सामािजक �तरापय�त िश�ण उपयोगी झाले जसे आजचे सव� िश�ण अिभयान जैना 
िश�ण काळाचा खंडा�या सारांशाने िवचार के�यास आपणास िदसून येईल क� जैन 
त�व�ान हे अिहसंा या त�वावर अितशय मह�व देत. तसेच स�याचा अनेक पैलं◌ूचा 
िवचार कर�याचे िशकवते. नैितकता व िनितशासन ही धािम�क उि��्ये, िहदंूधम� , बौ�, 
जैन धमा�त समािव� असलेले आहेत. 
 

२ ब.८ ��ावली  
 
१. बौ� िश�णाची वैिश�्ये िलहा. 
२. खालील परपंर े- बाबत टीका करा. 

१. प�ब�जा 
२. उपसं�पदा 
३. उ�च िश�ण 

३. बौ� िश�णात िश�णाची �येये, आिण िश�का�या भूिमकेची चचा�  करा. 
४. बौ� िश�णात िश�णाची �येये, अ�यास�म, अ�यापन प�ती आिण िश�काची 

भूिमकेची चचा�  करा. 
५. बौ� िश�णाचे शै�िणक फिलताथा�ची सिव�तर चचा�  करा. 
६. जैनाचा िश�णा�या िविवध घटकांवर होणारा �भाव �प� करा. 
७. जैना िश�णाचे शै�िणक फिलताथा�ची सिव�तर चचा�  करा. 
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२ क  
शै�िणक त�व�ान  

इ�लािमक आिण ि��न िवचारधारा  
 

�करणाची रचना : 

२ क.० उि��्ये 

२ क.१ ��तावना 

२ क.२ इ�लामातील िव� ��ीचे मूलभूत िस�ांत 

२ क.३ इ�लामची वैिश�्ये 

२ क.४ इ�लाम िश�ण आिण िश�णाचे िविवध घटक 

२ क.५ इ�लाम िवचारांचे शै�िणक फिलताथ� / �व�यथ� 

२ क.६ सारांश 

२ क.७ ि��न िश�णाचा प�रचय 

२ क.८  ि��न िश�णाचे त�व�ान 

२ क.९  अ�यापन अ�ययन ���येसाठीचा िनहीताह� 

२ क.१०  ि��न िश�णा�या त�व�ानातील �यावहा�रक अ�यापनाचे �थान 

२ क.११  सारांश 

२ क.१२   ��ावली 

२ क.० उि��्ये  

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर त�ुही खालील गो�ी सा�य क� शकाल. 

 इ�लाम�या मूलभूत िस�ांताची �या�या देऊ शकाल. 

 इ�लामचे म�ुय वैिश�्ये ओळखाल. 

 इ�लाम िश�णा�या िश�ण संबधंीचे घटक समजाल. 

 इ�लाम िवचारांचे शै�िणक फिलताथ� समजाल. 

 ि��न िश�णाचे त�व�ान �प� कराल 
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 ि��न िश�ण त�व�ानात िश�काची भूिमका �प� कराल 

 ि��न त�व�ाना�या िश�णात अ�ययन अ�यापनाची  �ि�या �प� कराल 

२ क.१ ��तावना  

इ�लाम धम� सव� मन�ुयजातीसाठी आहे. अ�याि�मक आिण �ापिंजक आय�ुयाशी 
ससंुबिंधत आहे. इ�लाम जात, पथं, संप�ी, भाषा, वंश भाग इ�यादी म�ये असमानता 
ओळखत नाही. इ�लाम त�व�माणे आय�ुया�या काया�म�ये आिथ�क यं�णा समतोल 
सामािजक यं�णा, नागरी त�व�णाली गु�हेगारी कायदे आंतररा��ीय काय�ाची संिहता 
आिण ताि�वक �ि�कोन समािव� आहे. 

इ�लाम �ाम�ुयाने खोल, धािम�क जीवनासाठी आहे.  आिण तसेच मन�ुयजातीला चांगले 
जीवन जग�याचा िनि�त अथ� देतो. 

२ क.२ इ�लाम िव���ी चे मूलभूत िस�ातं  

१. मन�ुय देवाची िनिम�ती आहे जो आपले/ �वत:चे धमा� िचकारिद�ा चे अन�ुप 
ठरिवतो. 

२. मन�ुयाला बिु�म�ा, �ढ इ�छा व भाषणवाणी आहे पण मन�ुय दबु�ळ आिण िवसराळू 
स�ुा आहे. आिव�करणा�या माग�दश�नाने, मन�ुय �य�नां�ार ेआपले अपूण��व जेरीस 
आणू शकतो. 

३. देवा�या इ�छेशी अन�ुपता अस�यावर मानवाचा या जीवनाची व पढुील जीवनाची 
िनयती िनि�त होईल. 

४. िजवंत राह�याचा यो�य माग� देवा�या इ�छेनसुारच असावा याची उघड 
भिव�यसूचकांनी केलेली आहे. 

५. इ�लामम�ये देव मन�ुयास काय सांगत आहे.  मानव �हणजे िव�ासाचा संच आहे. 

६. इ�लामम�ये ��येक जीवना�या �ातांचे कायदे नेमलेले आहेत. 

७. इ�लामने एक हजार वषा� पे�ा अिधक �चंड सं�कृतीसाठी सामािजक रचनेचा परुवठा 
केलेला आहे. 

८. मिु�लम जग हे एकच घटक आहे. 

९. इ�लाम हे नूसते कळिवणे नसून तर �याची संरचना, सं�था आिण इितहासाठी 
देखील काळजीपूव�क प�रचय क�न देणे आहेत तसेच �ढ िव�ासूना या गो��चा अथ� 
समजवून देणे आहे. 
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२ क.३ इ�लामची वैिश�्ये  

१. इ�लाम साव�ि�क आह े:- इ�लाम �णाली ही अशी आहे जी सव�  माणसांचा एकच 
समाज बनवते.  आिण भाषा, वंश, रगं, सं�कृती िकंवा इितहासात असमानता मानत 
नाही. 

२. इ�लाम बह�समावेशक आह े :- इ�लाम जग�याचे पूण� आचारसंिहतेची तरतूद 
करतो. 

३. इ�लाम हे सनातन आह े:- िव�ा�या सु�वातीपासून इ�लामच एकमेव धम� रािहला 
आहे.  इ�लाम हा नूतन धम� नाही �याचा �चार चार शतकापूव� अरिेबयाम�ये �िकट 
महमदांनी केला होता.  इ�लाम धमा�ची ओळख देवा माफ� त झाली, जे�हा मन�ुय 
पिह�यांदा प�ृवीत आला. 

४. इ�लाम शि�शाली आह े :- इ�लाम धम� अचल नाही �याचे कोणतेही त�व एका 
सिव�तर इितहासातील कालांश िकवा सिव�तर प�रि�थतीतील जमाव न�हे.  
इ�लामचे त�व कधीही कालबा� होऊ शकत नाही. �या�यात आधूिनक काळाची 
मागणी पूण� कर�याची �मता आहे. 

५. इ�लाम तक� िन� आह े :- पिव� कुराणाम�ये बरचे उ�त केलेले कडवे आिण 
भिव�यसूचकांची �हणी, �प�पणे मन�ुयाला िनरी�ण िव�ेषण आिण परी�ण 
करावयास सांगते. या सग�या गो�ी बिु�िन� कारणमीमांसा व तक� िन� �ाचे िच�ह 
आहेत. 

६. इ�लाम वा�तववादी आह े:- 

१. इ�लाम हा असा धम� आहे जो उपप�ी आिण ��य�ाम�ये असमानता करत 
नाही.  मा� अशी ि�या �ितबंध करतात जी अवघड असते.  इ�लामला मन�ुय 
जाती�या वैिश�्ये आिण �व�पाची मािहती आहे. 

२. इ�लाम रगंाम�ये भेदभाव करत नाही. इ�लाम सव�  मन�ुयजातीला समान 
पायावर मानते आिण रगंाम�ये असमानता करीत नाही. 

३. इ�लाम �यि� आिण समाज, ��ा व िव�ान, ��य व अ�याि�मक �ांम�ये 
ससंुवािद�मक �ो�सािहत करतो. 

७. इ�लाम समजलेला नाही :- िविवध धमा�ना व �या�या भ�ांना इ�लाम धम� 
समजलेला नाही. हे इ�लामचे दभुा� �य आहे. गैरसमज�याचा कारण �हणजे 
िसिझहादचे अयो�य अथा��तरण. इ�लामचा िव�तार करताना तलवारीचा वापर 
िझिजयाची स��, बह�पित�व, घट�फोट इ�यादी जर मुि�लम नसणाया�नी जर 
कशा�कारे �ा बाबी संबिंधत आशंका िनमा�ण झाली हे समज�यास �य�न केला तर 
ते�हाच इ�लाम बरोबर रीतीने समजेल. 
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२ क.४  इ�लाम िश�ण आिण िश�णाचे िविवध घटक  

िश�ण �णाली �ाम�ुयाने धािम�क होती. मिु�लम स�ाधारी िश�णाला आधार देत होते. 
मिु�लम िश�णाचे एकमेव �येय इ�लामाचा िव�तार, मिु�लम सं�कृतीचा िचर�थायी�व 
आिण संर�ण असे होते, मिु�लम स�ाधारांनी व िहतािधकारांनी 'म�ाब' आिण 
'मदरसाह' �थािपत केले िजथे पिव� कुरानचा अ�यास एक ल�णीय वैिश�्य होता. 

मिु�लम िश�णाचा हतूे :- 

लौिककतेचा यश व सामािजक उ�कृ�तेची �ा�ी हेच मिु�लम िश�णाचा हेतू होता. 

िश�णाचे म�ुय �येय �हणजेच पिव� कुराणाम�ये सांिगत�या�माणे माणसाचे देवाशी 
असणारा संबधं समजून घेणे. 

�येये आिण उि�� े:- 

१. िश�णाची पिहली पायरी �हणजेच पिव� कुराण�या िशकवणीची तरतूद करणे. 

२. इ�लाम�या मलुत�वाआधारे अनभुवायची तरतूद करणे. 

३. अनभुवाचे �ान आिण कौश�या�या �पात तरतूद करणे. समाजातील बदल 
िवचारात घेऊन अनुभवात अपेि�त बदल होतो हे �प�पणे समजून देणे. 

४. �ान ��ा व धमा��या पायािशवाय िश�ण अपूण� आहे.  ही जाणीव िनमा�ण करणे. 

५. धम� व धम��ंथाम�ये नमदु केलेले पायाभूत म�ुयांवर िन�ा िनमा�ण करणे. 

६. परमे�र िनिम�ती�या बाबत आपली जबाबदारीची जाणीव िनमा�ण करणे माणूस 
आपले जीवन एकिन� नोकरा�माणे जगू शकेल हे समजह�न देणे. 

७. िपढी �यवसाय आिण सामािजक वग� याम�ये असमानता न करता आंतररा��ीय 
बधं�ुव �ो�सािहत करणे. 

८. िव�ाम�ये ई�रीय उपि�थतीची मह�वाची जाणीव जोपासण.े 

९. मन�ुयाला जवळून देव समज�यासाठी नेणे व आपले संबंध िनमा�ता बरोबर काय 
आहे हे जाण�यासाठी जवळून देवाला समजणे. 

१०. भ�ांम�ये ई�रिन�ा आिण ��ा िनमा�ण करणे अ�याि�मक िवकासात ��ा आिण 
�ान असेल असा मन�ुय घडिवणे. 

११. चांग�या माणसाचे जे वैि�क पातळीवर समाज जातीने ि�वकृत केलेले व धम�िन� 
��ा असणार ेगणु िनमा�ण करणे. 
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�ाथिमक व उ�च िश�णाचे �व�प :- 

म�ाब आिण �ाथिमक िश�ण :- 

म�ाब हा श�द अरेिबयाम�ये ‘िलिह�याचे �थान’ असे �हणतात; �हणून �या �थानात 
िश�य वाचन व लेखन िशकतात �या �थानास म�ुाब असे �हणतात. 

इथे िश�यांना अयात व कुरानचे कडवे िशकवत. �या�माणे वेद िश�णाम�ये उपयायना 
आिण बौ� िश�णाम�ये प�बा�जा असे �याच�माणे इ�लाम िश�णांम�ये िबसिम�लाह 
िविध होत असे. ते�हा बालक चार वष� व चार मिहने आिण चार िदवसांचा होत असे ते�हा 
िबसिम�लाल िविध करत होते. 

अ�यास�म :- 

उदु�, प रिशयन व अरिेबक भाषांचे अ�र मालाचे अ�र िशकवत असे. 

कुराणचे धडे व स�ुाचे पठण, मिु�लम फक�रां�या गो�ी आिण परिशयन कव�ची किवता 
स�ुा िशकवत. चा�र�य िनमा�णासाठी शेकसा�ीनी िलहलेली प�ुतके गिुल�तान आिण 
बो�टोन िशकवीत होते. 

�याकरण, सािह�य, इ�लाम काय�ाचा इितहास, तक� , �याकरण, सािह�य, तक�  
त�व�ान, कायदाकानून, �योितष, इितहास, भूगोल, शेती, उनानी �णालीचे वै�शा� 
इतर िवषय समािव� होते. 

अ�यापन प�ती :- 

पठण, कलमाचे अ�ययन आिण समुह पनुरावृ�ी लेखन, वाचन आिण मौिखक प�ती व 
वग�नायक प�ती. 

मदरशा आिण उ�च िश�ण :- 

मदरशा श�द हा अरिेबयामधून ‘दर’ (‘Dars’) या श�दातून िमळिवलेला आहे.  �याचे 
अथ� �या�यान असा आहे.  मदरशा �हणजे �या�यान दे�याचे �थान.  िजथे िव�ाचे 
िश�ण देत असत व उ�च िश�णाचे अ�ययन होत असे. 

म�बचे िश�ण पूण� के�यास िव�ाथ� मदरशाम�ये �वेश होत असे. 

१. �या�यान प�ती बरोबर चचा�  प�ती सु�ा जोडत असत. 

२. मदरशा िश�णाची मदुत १० ते २० वष� पय�तच असे. 

३. अ�यास�मक दोन भागात �वग� केलेला होता. 
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धािम�क िश�ण व धम�िनरपे� िश�ण 

धािम�क िश�ण :- धािम�क अ�यास�माचे घटकाम�ये कुराणचे बारकाईने व िचिक�सक 
िव�ेषण, इ�लाम काय�ाचा, सफु�वाद आिण मोह�मद साहेबां�या सं�कृतीचा वारसाचे 
बारकाईने अ�यास. 

धम�िनरपे� िश�ण :- 

धम�िनरपे� िश�णाम�ये भावा, अरिेबया व परिशयातील सािह�य तक� , इितहास, भूगोल, 
खगोल शा�, �योितषशा�, नीितत�व, त�व�ान �ा िवषयांचे अ�यापन होत असे. 

अ�यापन प�ती :- 

�या�यान प�ती �व अ�यास, संगीत आिण वा�तूिव�ा, ��य� प�ती. 

अनुशासन (िश�त):- 

िश�ण मानसशा�ीय आधारानसुार देत न�हते. िव�ा�या�ना जबरद�तीने कडकिश�त 
राखवून �यांना कठोर शारीरीक िश�ा देत. उनाड आिण ग�ुहेगाराना तळहातात कठोरपणे 
छडी मा�न िश�ा करीत. चांग�या व बिु�मान िव�ा�या�ना�  बि�स देतं असे. 

अ�यापक - िश�य सबंंध :- 

वेद आिण बौ� काळा सारखे मिु�लम काळात सु�ा िश�क आिण िव�ा�याचे संबंध 
मै�ीपूव�क आिण हािद�क होते.  िश�क आिण िव�ाथ�यां�यात घिन� संबंध होते. 

२ क.५ इ�लाम िश�णाचे शै�िणक फिलताथ�  

��य� आिण उपयोगी िश�ण :- इ�लाम िश�ण �ा�यि�क जीवना�या तयारीसाठी 
आहे.  िश�णाची जा�त �माणांत ��य�ता साधली. 

�यि�गत सपंक�  :- िश�ण वैयि�क �ि�या मानली जात असे, िश�कां�या राह�याची 
�यव�था िव�ा�या�बरोबर हाती. 

मोफत िश�ण :- म�ाब आिण मदरशा�माणे िश�ण सव� मिु�लम बालकांना �ाथिमक 
�तर पय�त स��चा होता.  मदरशाम�ये िनवास�थाने आिण व�तीगृहाची सोयसु�ा 
मोफत होती. 

वग�नायक �णाली :- वग�नायक �णालीचा वापर सव�साधारणपणे होत असे. 

िश�काचे �थान :- िश�काचे �थान खूप उ�च होते.  समाजात �यांचा आदर केला जात 
असे.  िश�काचे नैितक च�र� उ�च पातळीवर होते. 
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िश�णाला रा�य �तरांचा आ�य लाभला होता. जवळजवळ सगÈया मिु�लम 
स�ाधारानी म�ाब आिण मदरशाची �थापना केली.  आिण आप�या िश�णासंदभा�त 
पािठंबा आिण �ेम दाखिवला. 

िव�ान लोक, सािहि�यक लोक, कवी इ�यादीसु�ा �ांना �ो�साहन आिण आ�य रा�य 
व राजघरा�यातील कुटंुबाकडून िमळत असे. 

सां�कृितक�या एक�चे �ो�साहन :- 

१) म�ाब आिण मदरशाम�ये �वेश घे�यासाठी जात आिण धमा�ची अट न�हती. 

सािह�य आिण इितहासाचा िवकास :- 

इितहास आिण इितहासातील लेखनाम�ये कले�या िवकासावर खास काळजी घेतली 
जात असे. साधारणपणे पािहजे, तर इितहास लेखन परपंरेचा मूळ �ा कालखंडात झाला 
होता.िविवध �कार�या सािह�याची िवशेष स�ुा वाढ झाली. 

२ क.६ साराशं  

इ�लाम िश�णाचे �वाह भारतात जवळजवळ ५०० वषा�पय�त वाहत रािहला.  िश�णाची 
�णाली िक�येक स�ाधारां�या हाताखाली पढेु गेली.  �ा �णालीने अटळपणे भारतीय 
जीवनास खोडून टाक�यास अश�य खूण सोडली. 

या काळात लौिककता िकंवा जडवादी आिण धािम�क िश�णाचे सम�वयाची सु�वात 
झाली आिण �यामळेु �यावसाियक िवकासाची �वृ�ी िदसू लागली.  या काळात 
इितहासाचा िवकास िलिह�या�या कलाम�ये जा�त काळजी घे�यात आली. 

२ क. ७ ि��न िश�णाचा प�रचय 

ि��न िश�ण ही सं�ा जरी बायबलम�ये आढळत नसली तरी बायबलम�ये 
सव�साधारणपणे आि�तका�या आिण िवशेषत: मलुां�या नैितक व अ�याि�मक सूचना 
सांिगतले�या आहे. ते परमे�रा�या आिण �या�या काया��या अशा दोह��या �ानावर 
उ�च मू�य ठेवते. ते या �ाना�या नैितक व अ�याि�मक फळाचे वण�न करते. व �याचा 
अंितम हेतू पा�रभािषक करते.  

स�याची ि��ती  शालेय चळवळ ही ि��ती िश�णा�या एकूण �य�नाचा केवळ एक 
भाग �हणून समजली जाऊ शकते. खरोखरच आज�या काळात एक अ�यंत मह�वाचा व 
आव�यक भाग या चळवळी�या पूण� आकलनासाठी �या आधारावर �याचा शै�िणक 
िस�ांत व सराव िटकतो. �हणजेच �या�या िश�णाचे त�व�ान- �याची परी�ा गरजेची 
आहे.  
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ि��न िश�णासाठी बायबल सबंंधी पाया  

 परमे�राचे �कटीकरण हा सव�  स�याचा पाया आहे.  

 पालकांची जबाबदारी ही �ाधा�य िनयं�ण आहे.  

 आधी�या ि��नांचे उदाहरण  

 िश�का�या जीवनातील पिव� आ��याचे मह�व  

 ि��ती िश�ण हे पूण� मानवासाठीचे िश�ण आहे.  

 परमे�राचे िश�ण हे नेहमीच मानवा�या िश�णाशी िवरोधी आहे.  

 बायबल संबंधी िश�णाला ि��ता�या �भ�ुवासाठी सव� ब�ुी आिण इ�छेची 
शरणागती गरजेची आहे.  

२ क. ८  ि��न िश�णाचे त�व�ान 

िश�णा�या ि��न त�व�ानापासून िवचार व कृती िमळव�या जाऊ शकतात, अमलात 
आण�या जाऊ शकतात आिण �यांचा बचाव केला जाऊ शकतो. िश�णा�या ि��ती 
त�व�ाना�या व िवकासात ल�ात घेत�या जाणा�या घटकांचा प�ला हा धम�शा�ीय व 
सै�ांितक पासून सामािजक व शै�िणक पय�त आहे. पिहली पायरी �हणजे बायबल 
िवषयक पायाचा िवकास होय. येथे बायबल हा ढाचा बनतो. �यावर आप�या त�व�ानाचे 
�यावहा�रक उपयोजन योजले जाऊ शकते.  

ि��ती शाळेचे शै�िणक त�व�ान हे बायबल संबंधी पाया, शाळे�या अ�यापन-अ�ययन 
�ि�येसाठीचे प�रणाम, िश�काची भूिमका आिण िशकणा�याची भूिमका हे असायला हवे.  

िश�णा�या ठोस बायबल संबंधी त�व�ान अस�या�या मह�वावर जा�त जोर िदला जाऊ 
शकत नाही. ठळकपणे एक ि��ती त�व�ान िवकिसत कर�या�या मह�वा�या संदभा�त 
अिधक ि��ती िश�कांना जाणवायला सु�वात झाली, क� खरखेरु ेि��न अस�यासाठी 
अ�यास�मा�या िस�ांत व सु�वात बायबलचा समावेश �हावा. या�ारे बायबल हे 
सै�ांितक माग�दश�न व सव�  सामा�यीकरण यापे�ा अिधक �दान करले. तो �हणजे 
अ�यास�मा�या साम�ीचा एक अ�याव�यक भाग असायला हवा आिण सव� िवषय 
सािह�यासोबत �याचे एक�करण केले जावे, बायबल हे एक�करण घटक �हायला हवा �या 
भोवती इतर सव�  िवषय सािह�य स�सा�बिंधत केले जावे व योजले जावे आिण �याचे 
इतर सव� िवषय सािह�याला �या�ार े�याय िदला जाईल तो िनकष परुवायला हवा.  

एक परमे�र क� ि�त िश�णाचा नमनुा हा मागणी करतो क� ि��न िश�काने 
अ�यास�मा�या संपूण� रचनेत समािव� �ि�या �प�पणे िलहायला ह�यात. याचाच अथ� 
सव� ि�या आिण �ि�या या �ाना�या एका िनि�त िस�ांतावर आधा�रत असायलाच 
ह�या. िश�णा�या �ाथिमक संबंध �ाना�या संवादशी अस�याने स�या�या �ानाची 
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�या�या करणे मह�वाचे बनते. स�याचे आकलन िकंवा एक पूण� जन अशी �ानाची 
�या�या केली जाऊ शकते. �ानाचा बायबल िवषयक ��ीकोन हा सव� �ाना�या 
�ोतांना गहृीत धरतो. कारण �ान हे स�यावर अवलंबून आहे आिण स�य हे परमे�रावर 
अवलंबून आहे. �ानाचे सव�  माग� हे परमे�रापासून उ�वतात. परमे�र �वत: स�य आहे 
आिण परमे�राने �वत:ला �कट कर�यासाठी नैसिग�क �कटीकरण आिण िवशेष 
�कटीकरण िनवडले आहे.  

िश�णा�या त�व�ानासाठी पाया �हणून �ानाचा परमे�रक� ि�त िस�ांत अस�याचे 
प�रणाम �प� आहे. परमे�र हा सव� स�याचा �ोत अस�याने सव� स�य हे परमे�राचे 
स�य आहे.  

ि��नांसाठी �यानंतर मग स�याची बैठक �हणजे परमे�राचे �कटीकरण होय. जे 
�ाथिमक�र�या �ेतीत वचनांम�ये सामावलेले आहे. परतूं िनिम�तीस स�ुा �कट होतात 
आिण हे स�य जरी ���ेया अ�य�ुप पातळीवर �ा� केले जात असले तरी पिव� 
आ��याने �ब�ु केले�या आप�या कारणमीमांसे�ारा स�ुा �ान केले जाऊ शकते. 
�हणूनच ि��न िश�णासाठी कुठ�याही परुेशा पायाने िनिम�तीतील परमे�राचे 
�कटीकरण तसेच परमे�रा�या िलिखत वचनातील परमे�राचे �कटीकरण यांचा 
समावेश करावा. िनसगा��या प�ुतकाचे आपले मानवी आकलन याला दसुर े प�ुतक 
बायबल�या ि�वकाराचा िनयम बनवायलाच नको. तथािप सदासव�दा स�याचा खराखरुा 
िनकष हा �कटीकरण वाचनात, बायबलम�ये आढळतो.  

िव�ात परमे�र हा म�यवत� अस�याने आिण सव� स�यांचा �ोत अस�याने हे ओघानेच 
येते क� सव�  िवषय सािह�य हे परमे�राशी संबिंधत आहे. अशा�कार े परमे�राचे 
�कटीकरण हे िवषयसािह�य अ�यास�मा�या म�यवत� बनायलाच हवे.  

�वत: बायबल हे शालेय अ�यास�मातील म�यवत� िवषय बनते. शाळेम�ये जो काय सव� 
िवचार केला जातो व जे काय सव� िशकिवले जाते �यात माणसासाठी परमे�राचे 
�ाथिमक �कटीकरण हा एक�करण व स�संबधंी घटक बनायलाच हवा. हाच तो पाया 
आहे. �या�ारे �ानाचे इतर मागा�चे मू�यमापन केले जाते आिण �यांना वापरले जाते. 
बायबल�ार ेइतर सव�  िवषय आिण स�य यामधील अंतरसंबधं श�य केला जातो.  

�हणून याव�न आपण अनमुान काढू शकतो क� िवषय सािह�य अ�यास�मात बायबलचे 
काय�  हे ि��तरीय आहे. पिहले �हणजे ते �वत:ची अशी साम�ुी परुिवते. दसुरे �हणजे ते 
इतर िवषयांना सेवा काय� परुिवते. बायबलसंबधंी स�याची त�वे ही इतर िवषयांना आिण 
�या सव�  िवषयांम�ये लागू करायला हवी. स�या�या दा�याची परमे�रा�या वचनां�या 
त�व�ानिवषयक व धम� शासक�य स�या�ारा पडताळणी व मू�यमापन केले जायला हवे.  

परमे�रा�या ि��न शाळा या आधारावर उभार�या जातात क� सव�  स�य हे परमे�राचे 
स�य आहे. आिण परमे�राचे वचन हे �ाना�या संवादातील म�ुय घटक असायला हवा. 
हे ल�ात घेणे मह�वाचे आहे क� कोणतेही आिण सव� िश�ण आपण ि�वकारतो �याचा 
पाया परमे�राचे वचन असायला हवा याचा अथ� असा क� बायबल कोणतीही गो� ��येक 
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गो�ीवरील पाठ्यप�ुतक आहे; परतंु �याऐवजी बायबल हा संदभा�चा क� � असायला हवा. 
�यापासून आपण इतर सव�  �े�े आिण �ाना�या �ोतांचे मू�यमापन क� शकतो. 
एखादी �य�� परमे�रा�या नैसिग�क �कटीकरणातून जे काय िशकते ते परमे�राने 
�या�या वाचनात जे �कट केले आहे �या�याशी ससंुगत असायलाच हवे. परमे�र हा 
दो�ही �कटीकरणांचा लेखक अस�याने हे तक� संगत आहे क� ते दो�ही एकमेकां�या 
िवरोधी नको.  

२ क. ९ अ�यापन अ�ययन ���येसाठीचा िनहीताह�  

शै�िणक �ि�येसाठी ठोस बायबलिवषयक पाया अस�याचे �विनताह� बरेच आहेत. 
शै�िणक �ि�या ही अशी �ि�या आहे �या�ारे मलुभूत स�याचा संवाद साधला जातो. 
दसु�या श�दात �हणजे ही अशी �ि�या आहे, �या�ारे िश�णाचे ि��न त�व�ान हे 
वगा�त अमलात आणले जाते.  

एक ठोस बायबलिवषयक पाया नस�याचा एक �प� धोका हा काही ि��ती धमा�वर 
आधारलेला अ�यापनात जीवन, श�� आिण वा�तिवकते�या अभावाने िनद�िशत केला 
जातो. आपण परमे�रा�या प�तीऐवजी िश�णा�या मानविनिम�त प�ती 
�वीकार�याबाबत समाधानी असतो. धम�िनरपे� िश�क हे परमे�रा�या वचना�या 
एकमेव �कटीकरणाला म�यवत� �थान देत नाही. आपले िविश� समाधान हे िविश� 
उपचाराला साद घालते. शाळेचा पाया हे परमे�राचे वचन हे ख�याख�ुया ि��न 
िश�णाची वैिश�्ये जसे हेतू, प�त आिण प�रणाम उघड करतात. याचा हेतू �हणजे 
आि�तकाला परमे�र, माणूस; तो �वत: आिण �याचा प�रसर यां�याशी यो�य संबंधात 
ठेवणे ती प�त �हणजे पिव� आ�या�या मदतीने आि�तका�या जीवनाशी 
बायबलिवषयक स�याचा िविनयोग होय. आिण प�रणाम �हणजे एक प�रप�व होणारा 
आि�तक जो �याचे जीवन परमे�वरा�या वचनासोबत अन�ुपतेने जग�यास समथ� 
होईल. सार �पात �हणजे ि��न िश�ण हे माग�दिश�त अ�ययनाची �ि�या आहे जेथे 
िश�क आिण पिव� आ�मा एकि�तपणे िशकणाया�ला अ�याि�मक ��ीने वाढणे व 
प�रप�व होणे व ि��ता�या �ितमेशी अिधकािधक एक�पता साधने क�रता मदत 
करतात.  

ि��न िश�णाची �या�ी िकंवा �े� हे जरी बायबल िवषयक स�या�ारा माग�दिश�त असले 
तरी ते बायबलिवषयक िसिमत नाही. एक ि��न शाळा ही अ�ययनक�या�ला एक 
जागितक ��ीकोन िवकिसत कर�याचा �य�न करते, एक असा ��ीकोन जो �याला 
परमे�राने �याला �या जगात ठेवले आहे, �यात एक ि��ती जीवन समज�यास �याचे 
गुं�हण कर�यास व जग�यास समथ� करतो. शालेय िश�णाने आशादायक�र�या �य��ला 
फ� बायबल िशकवण त�व�णालीतच न�हे तर �या�या दैनंिदन जीवनातील व�तिु�थती 
आिण सम�यांम�ये स�ुा चुकांपासून स�य वेगळे कर�याची �मता िवकिसत करायला 
मदत करायला हवी.  
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िश�काची भूिमका  

एक ि��न िश�णकता� िकंवा िश�ण हा अ�ययनाचा अवभूत अनभुवत एक माग�दश�क 
िकंवा संसाधन �य�� असायला हवा. तो अ�ययना�या सिुवधा देणारा असावा. �या�या 
िव�ा�या�ना मािहत असायला हवे क� तो �यां�यािवषयी काळजी करतो. तो िश�क जे 
काय िशकव�याचा �य�न करत आहे �याची वा�तिवकता �याने अनुभवलेली असायला 
च हवी. अ�यथा तो �हणजे आंध�या माणसांचे नेत�ृव करणारा आंधळा माणूस असेल.  

“�हणूनच ती शाळा िकंवा कॉलेज जी एक ि��त क� ि�त आिण बायबल िवषयक पाया 
असलेला काय��म िवकिसत क� इि�छते. ितने �या शाळे�या डोलकाठीवर पढुील 
मानक फडकवायलाच हवे. (�ीदवा�य) : ‘ि��न िश�कािशवाय कुठ�याही ि��न 
िश�णाने’ कुठ�याही प�रि�थतीत व कधीही �याला अवकळा आणता कामा नये. या 
मदु�्ाशी तडजोड के�यास �या सं�थेची नेहमीच �मा�माने अि��तीकरणात प�रणती 
होते.”  

अ�ययन �ि�येचे �व�प आप�याला िश�का�या काया� िवषयी काही सूचक गो�ी देते. 
एक िश�काने ि��न आिण िश�णकता�  असे दो�ही असायलाच हवे. एक ि��न �हणून 
�या�याजवळ परमे�रा�या स�या�या वा�तिवकतेचा अनभुव असेल आिण �याला व 
�या�या अ�यापनाला बळ दे�यासाठी �या�याजवळ परमे�राचा आ�मा असेल. एक 
िश�क �हणून तो परमे�राजवळ अनमुतीनुसार पफा�मे�रा�या वाचनात सामावले�या 
शै�िणक त�वांशी अन�ुप िशकव�याचे काय�  करतो. िशि�त करणे �हणजेच एखा�ाचे 
वत�न बदलवणे.  

१ को�र�थीयंस या प�ुतकात पॉल जसे ि��ताचे अनयुायी आहे. तसे वाचकांनी �याचे 
अनयुायी �हावे असे आ�हाने बजावतात. हे िश�कांसाठी सु�ा लागू पडते. कारण नेत�ृव 
करणारे �हणून ते जे काय िशकवत आहे ते �यांनी सोदाहरण दाखवायलाच हवे. �यांनी 
परमे�राची चैत�य भरलेली माणसे असायलाच हवे.  

चैत�य भरले�या िश�का�या सहा पा�ता पुढील�माणे : 

१) िश�क हा स�याचा संवादक्ता�  आहे, �याने म�ुपणे आिण िनिभ�डपणे एक ि��न 
असायलाच हवे.  

२) ��येक िश�काला बायबल जाणणे आव�यक आहे, कारण परमे�राचे वचन हे सव�  
िवषयांशी संबिंधत आहे.  

३) ि��न िश�काने �या�या जीवन व काया��या ��येक पैलूत, �या�या सवा�था� ने 
स�याशी वचनब� असायलाच हवे.  

४) िश�काने उ�कृ�ता शोशायालाच हवी. बौि�क उ�कृ�तेनंतर हा परमे�रा�या 
वैभवाचा शोध आहे. आिण एक ि��न िश�काने या �े�ातील सव��चतेपे�ा कमीवर 
समाधानी असता कामा नये.  
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५) ि��न िश�काने �या�या िव�ा�या�वर खरोखरच �ेम करायला हवे. आिण काही 
वेळेस माग� कठीण असले तरी �यां�या सव��च चांगलुपणाचा शोध �यायलाच हवा. 
�याने िव�ा�या�वर फ� �ेमच क� नये तर �याला ते मनापासून आवडायला हवेत 
आिण �याने �याला समजून �यायला हवे.  

६) शेवटी ��येक ि��न िश�काने एक थोर िश�का�ती पूण� समप�ण ठेवायलाच हवे. 
��येक िश�काने �या�या धा�ांसाठी परमे�र आिण पिव� आ��याचे ऐकायलाच हवे. 
आिण �याने असा िवचार कधीही क� नये क� �याला परमे�राकडून गरज नाही. 

िव�ाथ� भूिमका 

िशकणारा (िव�ाथ�) ि��न शै�िणक �ि�येत आवाहन दश�िवणे ��येक आि�तक वगा�त 
गरजा, इ�छा आिण �येयांचा एक वैयि�क संच आणतो. ��येकजण हा �या�या 
�वत:�या वैयि�क आिण अ�याि�मक जीवनातील वाढ आिण प�रपूण�तेसाठी शोध घेत 
असतो. ��येक िवदत्ाथ� हा �या�या �वत:�या मूलभूत गरजांसह स�ुवात करतो. �हणून 
िश�काने परमे�रा�या तरतदुी �या�या जीवनात शोध�यासाठी व योज�यासाठी 
िव�ा�या�ला �ो�सािहत करायलाच हवे. ि��न िश�णात खरखेरु ेअ�ययन ते�हा घडते 
जे�हा िव�ाथ� हास परमे�रा�या स�याचा चम�कार �या�या जीवनात लाभ�याचे 
अनभुवतो.  

अ) �वृ�ी, इ�छा, �ान, कौश�ये इ�याद�सह �यि�म�व  

 परमे�रा�या �ितमेत िनमा�ण केले.  

 मानिसक, शा�ररीक, अ�याि�मक, सामािजक आवडीिनवडीने सशुोिभत केले.  

ब) िशकणारा, अनुयायी, िश�य पुढील बाब�नी सपं�न असतो.  

१. समोर आले�या स�याला शोधणे, समाजाने, जाण�यासाठी मन  

२. रस�हणासाठी �दय, स�य आकष�क बनिवले.  

३. स�य आिण संधीला �ितसाद दे�यासाठी इ�छाश��   

एक िव�ा�या�ला एक �य��, एक मौ�यवान �य��, जसे परमे�र आप�याला �य�� 
�हणून पाहतात तसे समजले जायला अ�ययन गटाचा एक जबाबदार सद�य असून 
�याला कशाचे तरी योगदान �ायचे आहे व काहीतरी िशकायचे आहे. तो िशकलेला आहे 
हे स�य सरतेशेवटी बाहे�न लादलेले नको. तर ते िव�ा�या�कडून िश�क व पिव� 
आ��या�या माग�दश�न व नेत�ृवाखाली शोधले जायला हवे.  

२क.१० ि��न िश�णा�या त�व�ानातील �यावहा�रक अ�यापनाचे 
�थान  

ह�परी�या काळानंतर आपले ल�ात आले क� गिणत, �योितषशा� यां�या धम�िनरपे� 
अ�यासासोबत तोराहाचाअ�यास याम�ये ��य� सामा�तारता होती. ते पर�परपूरक 
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होते. ते वेगळे नसून एक�कृत होते. याव�न एक नवीन शै�िणक त�व उदयास येते. 
धम�िनरपे� स�य हे परमे�राचे स�य आहे आिण �याचे एक�करण केले जावे आिण �याला 
एकसंध संपूण� �हणून बिघतले जावे. ि��न धम� त�वावर िन�ा असणा�या �य���या 
गराड्यात स�ुा बायबल आिण दैनंिदन जीवनामधील जी एक मोठी दारी ब�याचदा 
आढळते ती स�ुा उघड आहे. एक िवभाजन घडून आले. व बौि�क िव�मरणासह असा 
प�रणाम झाला क� उ�ोग, साय�स व राजकारण हे जवळजवळ पूण�पणे धम��ंथाशी 
असंबिंधत बनले. �वीफर ने अगदी न�दिवले आहे :-  

“आज आप�यात िवषयांमधील नैसिग�क सहसंबधं समजून घे�या�या अपयशातील 
आप�या शै�िणक �ि�येतील कमकुवतपणा आहे. आपण आपले सव�  िवषय असंबिंधत 
समांतर रषेेत अ�यासायचा �य�न करतो. ही बाब ि��न व धम�िनरपे� िश�ण या 
दोघांबाबत स�य आहे. हे एक कारण आहे क� आप�या िपढीम�ये जो जबरद�त बदल 
घडून आला �याचा ि��न ध�ता��वा�, िन�ा असणा�या ि��नांना आ�या�चा ध�का का 
बसला.” 

हे एक�करण पूण� करणे हे काही सोपे काय� नाही. परतं ु ि��नांना हे समाजाने गरजेचे 
आहे क� सव�  स�य हे मह�वाचे आहे आिण ि��न िश�णाने जीवनाचे एक एकि�त 
त�व�ान सादर करणे गरजेचे आहे.  

१अ) अ�यापना�या �ि�येची प�त    

१. प�रचय : तपासात रस िनमा�ण करतो.  

२. �या�या : �ाताकडून अ�ाताकडे अशा चौकटीत प�रभािषत करते.  

३. पर�पर संवाद : सहभाग वाढव�यास �ो�साहन देते.  

४. एक�करण : वाढले�या जीवनात नवीन स�य आ�मसात करते.  

१ब) िशकव�याची प�त अशी :  

१) सांग�या िकंवा दाखव�यापे�ा अिधक, सहभागात गुंतवणे. 

२) ब�याच वेळेस �य�न असजगपणे असतात तसेच सजगपणेपण  

३. बह�िवध कृती जसे �ाथ�ना, िशबीर, खेळ इ�यादीत सहभाग  

काही देऊन, समपुदेशाने, चच�ने, जग�याने �कट करणे.  

२) अनुभवा�ार े 

अ) िश�णात िश�क-िव�ाथ�-िवषय सबंंध सामावतो. 

१. िश�क प�रचय क�न देतात, आवड िनमा�ण करतात, �प� करतात, �ो�साहन 
देतात.  

२. िव�ाथ� शोध घेतो, रस�हण करतो, आ�मसात करतो, कृती करतो. 

३. िवषय हे ते स�य आहे, �या�याभोवती पर�पर संवाद िफरतो.  
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ब) िश�ण ते�हाच घडून येते जे�हा स�य ह े: 

१. केवळ मानिसक संमती िकंवा पनुरावृ�ी नसून मनात समजले जाते. 

अ.  पूव��या अनुभवाशी िनगडीत िकं�वा खंडीत 

ब. जीवन प�रि�थतीशी संबिंधत िकंवा अनैसिग�क  

२. �दयात िव�ासाने घेतले जाते (सवा�था� ने)  

३. जीवनात वा�तिवक उतरिवले जाते (इ�छे�ारा �वीकारले गेले)  

३) स�यासबंंधी  

अ) सव� स�य हे परमे�राचे स�य आहे परतं ुते खंडात िमळते.  

१) िनसग�, दूरदश�पणा, धम��ंथ, ि��त याम�ये �य� केलेले  

२) अंत�ा�न, अनुभव, अिधकार कारणभाव आिण ��ा �ा� केलेलं. 

ब) उ�कृ� तक� संगत स�य �दान क�न पिव� आ�मा �कािशत करते.  

४) जीवनात  

अ) कृपा व स�याचा हेतू अनु�प आहे.  

ब) ि��त हे फ� स�य नसून जीवनच आहे.  

क) स�याची तरतूद पूण� आहे.  

१) प�रप�वते�या मापनाचे मानक ि��त आहे.  

२) धम��ंथातील सूचना या परुेशा आहेत.  

३) येशू ि��ता�या िशकवणकु�त ताकद �दान केली जाते.  

ड) जे�हा परमे�राला बहाल आिण �या�यासारखे बाणाल ते�हाच पूण� होईल.  

अ�यास�माची साम�ी  

 तो सुधा�रत त�वानसुार मू�य आधा�रत असायला हवा.  

 �याने एक सम� एकाि�मक परतं ुसमावेशक ��ीकोनस�ुा �ितिबिंबत करायला हवा.  

 तो िन�प�यआधा�रत त�वानुसार िलहला जायला हवा जेथे �भावी िन�प�ी ही ठळक 
असायला हवी.  

 तो धम��चारक �व�पाचा असायला हवा आिण असहारा आि�कनमधील संबिंधत 
आिण अिधक िवशेषता मोझांिवक संदभा�तील असायला हवा.  

 तो उ�च िवचारसरणी कौश�या�या वाढ व िवकासावरील िवशेष जोरासः उ�च 
शै�िणक मानकाशी अनु�प असायला हवा.  
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 जरी हा अ�यास�म सधुा�रत ि��न ��ीकोनांपासून िवकिसत केला गेला असला 
तरीही तेथेही पूव�  अट नाही क� ते उमेदवार ि��न असावे. 

िश�णा�या स�ंथा  

चच�  

चच� हा �या �य��चा  गट आहे �यांची एक तारणहार �हणून िजझस �ाई�ट मधील 
���ेारे पिव� आ��याकडून अ�याि�मक उ�नती झाली आहे आिण �यांची ही ��ा 
उघडपणे काबलु केली आहे. अशा �कार े चचा�  ही काही एक इमारत नाही क� एक 
सं�दाय सु�ा नाही. ते �हणजे प�टीकॉ�ट पासून (यह�दी लोकांचा एक सण) ते ि��ता�या 
पनु�आगमनापय�त लॉड�  िजझस �ाई�टवरील ��येक ख�याख�ुया िव�ासू लोकांनी 
बनिवले. ि��ताचे मंडळ आहे. जरी ख�या आि�तकांना धम��ंथाने �थािनक चच�म�ये 
एक� ये�याची आ�ा केलेली असली तरीही ख�याख�ुया चच�चा भाग असणे �हणजे 
केवळ धािम�क सभेचा भाग असणे न�हे. ते फ� धािम�क असणे नाही िकंवा धािम�क 
गटाशी जळुलेले असणे न�हे, ते �हणजे आ��यास परमे�राचे जीवन बाळगणे होय. 
आि�थकाला दैवी िनसगा�चा सहभाग घेणारा बनवले जाते.  

िश�ण  

मूल ज�माला आले�या �णापासून �या�या िवकासावर प�रणाम करणारे काही िविश� 
बले असतात. जशा �या�या ज�मजात श�� आिण �वृ�ी या बाहेर येतात आिण �या�या 
आजूबाजूचे वातावरण आिण �या�या इ�छा �या�याशी संवाद साधतात. तसा तो �या�या 
�ौढाव�थेची गणुवैिश�्ये धारण करतो. तथािप मानवी वाढ ही शा�ररीक प�रप�वतेसह 
संपत नाही. �यि�म�वा�या काही काय��मता या वृ�ापकाळात �सरण पाव�यास आिण 
श�ु हो�यास समथ� असतात. िश�ण मग ते मलुाचे असो क� व�ृाचे, हे िवकासा�या या 
सव� चालू असले�या �ि�येचे िविश� हेतूकडे िद�दश�न आहे.  

हतूे  

ि��न िश�णाचा हेतू �हणजे मानवी िवकासा�या �ि�येचे मानवा�ती परमे�राचा हेतू : 
गणु व कृतीचे दैवीपण याकडे िद�दश�न होय. तो �याचे �य�न शेवटी वळिवतो. क� 
परमे�राचा माणूस हा सव� चांग�या कामांसाठी पूण�पणे ससु�ज असा प�रपूण� असू 
शकतो.  

दैवीपणाचे हे �येय आ�याि�मक उ�नतीचा अनभुव प�ु�� िहत धरते. जसे िश�ण हे 
सव�साधारणता शारी�रक ज�मापासून सु� होते तसे ि��न िश�ण हे व�तुत: 
अ�याि�मक पनुज��मासह, जे�हा परमे�राचे जीवन हे आ��याशी संवाद साधते ते�हा स�ु 
होते. ि��न िश�ण हे व�ततु: नवीन ज�मासः स�ु होते. असे �हणणे �हणजे जे 
आ�याि�मक उ�नती�या आिध अथ�हीन आहे असे न�हे. िव�ा�या�ला परमे�राची 
आव�यक जन आिण परमे�रा�या वचनांचे �तीआड परुिवले जावू शकतात जेणे क�न 
जे�हा पिव� आ�मा पापाची खा�ी पटवेल ते�हा तो ि��ताला �याचा तारणहार �हणून 
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सहजासहजी आिण पूण� आकलनाने �वीकारले. ितमोशीला बालपणापासून �ात होते. 
पिव� धम��ंथ हे िजझस �ाई�ट मधील ���ेार ेशहा�याला मो�ापय�त घेऊन जा�यास 
समथ� आहे. मलेु आिण अ�याि�मक उ�नती न केलेले �ौढ स�ुा यांना मो�ापय�त शहाणे 
बनवते; हे आज�या ि��न िश�णाचे काही कमी कायदेशीर काय�  नाही.  

ि��न शाळा   

ि��नांना �यांची घरे आिण �यां�या चच�म�ये िशि�त कर�याची बायबलकडून अनमुती 
आहे. या सं�थां�या शै�िणक मं�ालया�या सबळीकरणासाठी िकंवा या मं�ालयांना 
धम�िनरपे� अडथा�यांपासून संर�ण दे�यासाठी ि��ती पालक िकंवा चच�चे सद�त हे 
�य��श: िकंवा एकि�तपणे काय� क�न एक ि��न शाळा बनिव�याची िनवड क� 
शकतात. असे करताना ते धािम�क खा�ीने कृती करत असतात. �यांना ि��न 
िश�णा�या बायबलिवषयक अनमुती पार पाडा�यात �यांची साधनांची िनवड नाकारणे 
�हजें �यांना �यां�या धािम�क खा�ीचा �य�न नाकारणे ठरेल.  

असे ल�ात येते क� मलुांचे िश�ण हे रा�याचा िवशेषािधकार नसून तो पालक िकंवा चच� 
सद�यांचा िवशेषािधकार आहे. �यामळेु रा�याला ि��न िश�णाची मानके व �ि�या 
यावर ह�कुमतीची परवानगी देणे �हणजे पालक िकंवा चच� सद�यांची �यांचा शै�िणक 
िवशेषािधकार चालिव�याची व �यां�या मलुां�या िश�णा�ती �यांची परमे�रा�ती 
जबाबदारी पार पड�याची �मता धो�यात घालणे होय. ि��न शाळेची रा�या�या 
िनयं�णाखाली िकंवा दसु�या कुठ�याही धम�िनरपे� सं�थेशी असलेली अधीनता �हणजे 
प�रणामत: ि��ती घरे व चचा�ही धम�िनरपे� वचा��वाशी असलेली अधीनता होय. ही एक 
धािम�क अधीनता आहे िजला एक दगुु�ण �हणून समजले जाते. कारण धम�िनरपे� िनयं�ण 
(जरी ते सौ�य भासत असले तरी) हे अ�याि�मक मंडळा�या  �येयाशी िवसंगत आहे.  

२ क. ११ साराशं  

समाजातील बदल घडवून आण�याचे �य�न हे त�ण मुलांवर क� ि�त असायला हवेत, 
कारण ते भिव�याचे नेते असतात. अ�ाहम �वीपर यांना ि��न उ�च िश�णाचे जनक 
मानले जाते. �यांची खा�ी होती क� ��येक गो� ही ि��ताची आहे. ि��न िश�ण 
िवकिसत �हायला हवे आिण �याने एक उ�र-आधिुनक  बह�सवादी समाजातील ि��न 
�यावसाियक बन�यासाठी िव�ा�या�ना आव�यक अशा अ�यास�मातील सव� िवषयांवर 
एक ि��न ��ीकोन आिण एक एक�कृत असायला हवा.  

ि��ती उ�च िश�णातून िव�ा�या�चा िव�ास आिण िश�ण हे अशा �कारे एक�कृत केले 
जावे क� ते �यां�या �यवसायात लायक बनतील. परतंु �यां�या खंडा�या अ�याि�मक व 
भौितक प�रि�थतीला सामोरे जा�यास �यांची लायक� वापर�यास वचनब� असतील. 
एकदाचे ते नैितक��्या �पांतरीत झाले क� ते �या समाजात राहतात. �या समाजा�या 
�प�तारानास िवधाया���या योगदान दे�यास �यांना सुस�ज केले जाते. या �ि�येला 
अ�यास�मात ि��ती नैितकता, ि��ती म�ुये व ि��ती जागितक ��ीकोन यांचा 
समावेश क�न गती िदली जाऊ शकते. याला अजून गती दे�यासाठी शै�िणक �य�नात 
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यो�य काय�प�ती उपाययोजना हवी. तीन मोझि�बक िव�ा�या��या कथा या ि��न उ�च 
िश�णाचा �यांचे जीवन, �यांची कुटंुबे, �यांचे �यावसाियक जीवन आिण ते �या िठकाणी 
राहतात तो समाज यां�यावरील �भावाची सा� देतात.  

२ क. १२  ��ावली  

१) इ�लािमक िश�णा�या िविवध ठळक वैिश�्यांवर चचा�  करा.  

२) इ�लािमक िश�णा�या संघटनेवर चचा�  करा.  

३) इ�लािमक िश�णाची �येये, अ�यास�म, अ�यापनाची प�त आिण िश�काची 
भूिमका यां�या िवशेष संदभा�त इ�लािमक िश�णाची चचा�  करा.  

४) ि��न िश�णासाठी बायबलिवषयक पायाची चचा�  करा.  

५) ि��न िश�णात िश�काची भूिमका �प� करा आिण िश�का�या गणुवैिश�्यांची 
यादी करा.  

६) िश�णा�या त�व�ानाला अन�ुप ि��न िश�णाची अ�यास�म साम�ी कशी 
असायला हवी.   
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३ अ 
आव�यकतावाद आिण �थािय�ववाद 

�करणाची रचना: 

३ अ.० उि��े 

३ अ.१ ��तावना 

३ अ.२ पारपंा�रक त�व�ानातील धारणा (Beliefs) 

३ अ.३ परुोगामी त�व�ानातील धारणा (Beliefs) 

३ अ.४ आव�यकतावाद 

३ अ.५ आव�यकतावादाची मूलभूत त�वे 

३ अ.६ आव�यकतावादाची शै�िणक फिलताथ�  

३ अ.७  सारांश 

३ अ.८  �गती तपासा  

३ अ.९  �थािय�ववाद त�व�ानाची संक�पना  

३ अ.१०  �थािय�ववादाचे शै�िणक प�रणाम  

३ अ.११ अ) �थािय�ववादाची श���थळे  

३ अ.११ ब) �थािय�ववादा�या कमतरता आिण िटका 

३ अ.१२  �थािय�ववाद – सदाहरीत क�पना  

३ अ.१३  सारांश  

३ अ.१४  �गती तपासा  

३ अ.१५  संदभ�    

३ अ.०  उि�� े

हा िवभाग वाच�यानंतर त�ुहाला पढुील गो� श�य होते: 

१) पारपंा�रक त�व�ाना�या ��ा आिण �गतीशील त�व�ाना�या ��ा यातील फरक 
सांगणे.  

२) आव�यकतावादाची त�व�ान िवषयक त�वे �प� करणे. 

३) आव�यकतावादा�या शै�िणक प�रणामाची चचा�  करणे.  

४) �थािय�ववाद त�व�ानाची संक�पना वण�न करणे.  
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५) �थािय�ववादाचे शै�िणक प�रणाम �प� करणे.  

६) �थािय�ववादाची श���थळे आिण का�जोर�ची यादी करणे.  

७) आव�यकतावाद आिण �थािय�ववादा�या त�वा�ानामधील फरक सांगणे 

३ अ.१  ��तावना 

त�व�ान आिण िश�ण हे दो�ही सं�कृती�या धा�यात गुंफले गेले आहेत.  त�व�ाना�ार े
हे श�य होते कारण ��येक सं�कृती, िशि�त वा िशि�त असो, िविश� अशा धारणांचे 
(Beliefs), समजतु��या �वीकाराचे �तीक असते.  िश�णातूनही हे घडते.  कारण 
��येक सं�कृती ही �या �या सं�कृती�या लोकांना औपचा�रक आिण अनौपचा�रक िच�हे 
बहाल करते �यायोगे �या सं�कृतीचे त�व�ान, �या �याि�ंचा ��ीकोन, सवयी आिण 
कौश�ये याम�ये िमसळून जातो.  जर त�व�ान सं�कृतीचे िव�ास (Beliefs) अिभ�य� 
करते तर िश�णा�ार ेते ��य�ात उतरते. 

�ा दोन संघषा��मक त�व�ानांचे �ान असणे आव�यक आहे.  �यांना पारपंा�रक आिण 
परुोगामी त�व�ान असे �हणतात.  इथे हे ल�ात घेतले पािहजे क� पारपंा�रक 
त�व�ानाचे परु�कत� �हणजे परुाणमतवादी न�हेत.  पारपंा�रक आिण परुोगामी 
त�व�ाना�या धारणा (Beliefs) पढुील�माणे आहेत. 

३ अ.२ पारपंा�रक त�व�ानातील धारणा  (Beliefs) 

१) िश�ण हे तािक� कत: अिधकारय�ु आिण �ेणीब�द आहे. 

२) अ�यास�म हा िवषयक� �ीआहे. 

३) आशय आिण �िकयेवर भर असतो. 

४) �ान आिण अचूकता अ�याव�यक ओहत. 

५) बिु�दिन�ता आिण प�रि�थतीज�य परुावे मह�वपूण� असले पािहजेत. 

६) यो�य आिण अयो�याची पारख. 

७) उ�पािदत िनमा�ण झाले पािहजे. 

८) उ�पािदत िकंवा आशया�या �ानाची व�तिुन� चाचणी िकंवा मोजमाप झाले पािहजे. 

९) �याि�ंग�त �मतांचा पूण� िवकास साध�यासाठी िविवध अ�यास आिण/ िकंवा िविवध 
�कार�या शाळांचे पया�य उपल�ध असले पािहजेत. 

३ अ.३ पुरोगामी त�व�ानातील धारणा (Beliefs) 

१) िश�ण हेच समतावादी आहे. 

२) ते बालक� �ी आिण समप�क आहे. 

३) कौश�यांवर भर �ावा. 
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४) अनभुव, �योग आिण आकलन मह�वाचे आहेत. 

५) सज�नशीलता आिण भावना �ा यथाथ�तेपे�ा मह�वा�या आहेत. 

६) �यि�िन� मू�यांकनांसाठी काया� िधि�त कौश�ये िकंवा िनकष हे संरचना परुिवतात. 

७) सहकाय� हे सवा� िधक मह�वाचे. 

८) सवा�साठी उपल�धता अस�यामळेु िनवड िकंवा भेद यांना वाव राहात नाही.  
संधी�या समानतेचा उपयोग िवकासाची समानता िनमा�ण कर�यासाठी वापरता 
येतो. 

पारपंा�रक िकंवा परपंरागत िवचारमतवा�ांचा मते िश�ण �हणजे (यथाथ� (Factual) 
आिण सां�कृितक दो�ही) �ानाचे भावी िपढ्यांकडे सं�मण. 

�गरशील िवचारमतवा�ां�या मते िश�णाचे हेतू हे अिभव�ृी आिण मू�यांम�ये बदल 
घडिवणे, राजक�य��्या यो�य, धम�िनरपे� आिण समाजवादी समाजरचनेची िनिम�ती 
करणे होय. �गतशील िवचारमतवादी हे इं�जी, इितहास, संशोधन यांकडे िवशेष ल� 
देतात. कारण �ा िवषयांना �चंड सां�कृितक मह�व आहे. 

३ अ.४ आव�यकतावाद 

शै�िणक आव�यकतावाद �ा उपप�ीनसुार बालकांनी पारपंा�रक मूलभूत िवषयांचे 
�यापक आिण सखोल अ�ययन केले पािहजे. 

आव�यकतावादा�या काय��म हा कमी ि�ल� कौश�यांपासून ि�ल� कामांकडे जातो. 

िव�यम बेगले (१८७४-१९४६) हा आव�यकतावाद चळवळीचा परु�कता� होय. 

आव�यकतावाद ही सं�ा शै�िणक त�व�ानात अमे�रकन शै�िणक त�ववे�े िव�यम 
बेगले यांनी लोकि�य केली. 

बेगले यांनी �यांची डॉ�टरटे १९०० साली पूण� क�न नंतरचे शै�िणक वष� िकचनस��या 
�योगशाळेत सहा�यक �हणून �यतीत केले. १९०८ म�ये बेगले यांनी इिलनोइस 
िव�ापीठाची नोकरी �वीकारली. इिलनोईस येथे �यांनी िश�ण�े�ात उ�म कामिगरी 
क�न िश�ण िवभागाला रा��ीय िकत� �ा� क�न िदली. 

िव�यम बेगले यांनी १९३८ साली आव�यकता वादाचा पाया घातला. 

 िवसा�या शतका�या �ारभंी आवµयकतावाद हा िव�ा�या�ना �ौढ जीवन 
जग�यासाठी तयार क� शकत नाही कारण �यात लविचकता नाही अशी टीका 
कर�यात आली. 

 परतंु १९५७ साली �पटुिनकमळेु आव�यकतावादाचे पनु��जीवन झाले. 
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 िश�णाचे ��थािपत, �ढ उपागम हे अपूरे आिण अश� आहेत हा बेगल यां�या 
आव�यकतावादाचा मूळ आधार होता. 

 �यांना ते �ढ उपागम हे सबळ िकंवा सकारा�मक, सश� अशा उपागमांनी बदलून 
टाकायचे होते. 

 बेगल टीका करत असले�या �चिलत �ढ उपागमांना �यांना पूण�पणे उ�व�त 
करायचे न�हते. 

 संपूण� आय�ुयभर �यांनी शै�िणक शाखा आिण �गतशील त�व�ानाची मूलभूत अंगे 
यांना मह�व िदले. 

आव�यकतावाद हे १९३०-४० दर�यान उदयास आलेले पूण�त: अमे�रकन असे 
त�व�ान असून बालकक� �ी िश�णप�दती आिण शाळामंधून बालकांना समप�क �ान 
िमळत नाही या दोन बाब�मळेु िनमा�ण झालेली ती एक �िति�या आहे. 

�गतीशील त�व�ाना�या आधी जरी आव�यकतावाद प�रपूण� झाला असला तरी 
�ाम�ुयाने तो �या�या स�या�या �पामळेु जा�त प�रिचत आहे. 

त�व�ानाचे बह�तेक सव�  अ�ग�य परु�कत� हे दोन म�ुय ताि�वक िवचारधारा - आदश�वाद 
आिण वा�तवतावादाचे पूर�कत� आहेत. या िवचारधारा पनु��जीवनवादात 
(Renaissance) िमसळून गे�या आिण १९ �या शतका�या �ारभंीस प�रप�व होऊन 
�यांना �यां�या मूळ �पापासून अ�यंत िभ�न �व�प �ा� झाले. आव�यकतावादात 
आदश�वाद आिण वा�तवतावाद हे दो�हीही �वाह सामील असून �यातील अनेक घटक 
आवµयकतावादात समािव� आहेत. 

आदश�वाद आिण वा�तववादी त�व�ानात िकतीही िभ�नता असली तरीही ते स�य, �ान 
आिण मू�यांशी संबिंधत आहे. 

आव�यकतावादी हा िशि�त माणसात मूलभूत मािहती आिण कौश�यांचे �ान आवµयक 
आहे असे मानतो. 

३ अ.५ आव�यकतावादाची मूलभूत त�वे 

बेगले यांनी आव�यकतावादी �यासपीठा�या मा�यमातून १९३८ �या एि�लम�ये 
िश�णाची अनेक त�वे सांिगतली. 

 सवा�त �थम �यांनी िव�ा�या�चा, ससंु�कृत, उ�चिव�ािवभूिषत आिण काUजी 
घेणाया�  िश�कांचा ह�क मांडला. 

 दसुर,े �ांनी �भावी लोकशाहीसाठी सुयो�य लोकशाही सां�कृितक वातावरणाची 
आव�यकता सांिगतली.  अशा वातावरणात िश�क सामािजक आदशा�च� पढुील 
पीढीला उ�म�रतीने सं�मण क� शकतात. 
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 ितसर,े �यांनी िव�ा�या�साठी अशा अ�यास�माची मांडणी केली �यात पारगंतता, 
अचूकता, सात�य आिण उ�म कामिगरी अपेि�त असेल. 

आव�यकतावादाचे ताि�वक आधार 

 आव�यकतावादाचे मूळ हे पारपंा�रक त�व�ानात आहे क� �याने अमे�रकन 
समाजाची सामािजक, राजक�य आिण आिथ�क संरचना �वीकारली आहे. 

 ते असे �ितपादन करतात क�, शाळांनी समाजात आमलुा� बदल क�न पनुर�चना 
कर�याचा �य�न क� नये.  �याऐवजी, शाळांनी पारपंा�रक नैितक मू�ये आिण 
बौि�दक �ान देऊन िव�ा�या�ना आदश� नाग�रक बनवावे. 

 आव�यकतावा�ांना िव�ास आहे क� शाळांनी पारपंा�रक आचरण उदा. स�ेिवषयी 
आदर, सिह�णतुा, कत��यिन�ता, स�दयता आिण �या�हा�रकता �जिवली पािहजे. 

आव�यकतावाद हा पारपंा�रक/ परुाणमतवादी अमे�रकन समाजातील घटकांशी संबिंधत 
पारपंा�रक त�व�ान परावित�त करतो. 

त�वमीमांसा 

१) आव�यकता, ही सवा�त मह�वाची. 

२) व�तूिन� त�ये आिण मापनावर तो अवलंबून नसून अनभुविस�द आकलनाची 
�याला मया�दा नाही. 

३) इतर कोणतेही �दैत िकंवा �वत:पिलकडे जाऊन तो एकसंघ �ोत �प� करतो. 

�ानमीमांसा 

१) अिभजात आिण आधिुनक िव�ानात स�य अि�त�वात असते. 

२) िव�ा�या�नी �ि�या आिण आशय हे दो�हीही िशकले पािहजे. 

३) अनभुव आिण तािक� क िवचारांतील देवाणघेवाणीतनु �ान�ा�ी होते. 

म�ूयमीमांसा 

१) ही व�तंू�या िनसग��मानुसार ठरते. 

२) सं�कृतीतील उ�म�वात मू�ये अि�त�वात असतात. 

३) अवगामी आिण उ�ामी िवचारांतून तािक� कतेचा िवकास होतो. 

३ अ.६ आव�यकतावादाची शै�िणक फिलताथ� 

 िश�णाची �येये 

१) सामािजक योगदान आिण उ�पादनशीलतेसाठी िव�ा�या�ना तयार करणे. 

२) आधिुनक जगात उ�म�रतीने जग�यासाठी आवµयक गो�ी िशकिवणे. 
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 अ�यास�म 

आव�यकतावाद हा सां�कृितक सा�रता चळवळीशी संबिंधत आहे, क� �याअंतग�त 
संपूण� समाजाला समान असले�या मूलभूत संचाचा पूर�कार करतात. 

�ाथिमक शाळामंधून मूलभूत कौश�यांवर भर िदला जाईल. मा�यिमक �तरावर �ान 
आिण शै�िणक संपादनावर भर असेल. 

तं��ानिवषयक सा�रतेवर भर देताना आव�यकतावादी 'ए नेशन ॲट �र�क' �ा 
अहवालानुसार शालेय िव�ा�या�नी िकमान एका सेिम�टरम�ये संगणक श�ाचा 
अ�यास�म पूण� करावा असे सांिगतले. 

आव�यकतावाद हा 'पारपंा�रक' िकंवा 'मूलभूत बाब�कडे परत' या त�वाशी संबिंधत आहे. 

आव�यकतावाद हा िव�ा�या�म�ये अ�यंत आव�यक असे मूलभूत शै�िणक �ान, 
कौश�ये आिण चा�र�यसंवध�नाची �जवणूक कर�याचा �य�न करतो. 

या वादाला आव�यकतावाद �हणतात कारण �ा वादा�ार े 'आव�यक' असे शै�िणक 
�ान आिण चा�र�यसंवध�नाबाबत िव�ाथ� �य�नशील राहातो.  आव�यकतावादी 
अ�यास�माची बैठक ही पारपंा�रक अशा गिणत, नैसिग�क िव�ान, इितहास, परक�य 
भाषा आिण सािह�य अशा िवषयांवर आधा�रत आहे. 

�यावसाियक अ�यास�मावर आव�यकतावाद टीका करतो.  आव�यकतावादी 
�णालीनुसार िव�ा�या�ना वर�या �ेणीम�ये जा�यापूव� िविश� अशी मािहती आिण 
मूलभूत तं�े आ�मसात करणे आव�यक असते. 

यथावकाश आशय हा जा�त गुंतागुंतीची कौश�ये आिण िव�ततृ �ानाकडे जातो. 

 अ�यापनप�दती 

आव�यकतावादी त�व�ान हे कालिस�द भ�कम अशा अ�यापन प�दत�वर ल� क� ि�त 
करते. 

िव�ाथ� हे बाकावर बसून िनि��यपणे िश�काचे बोलणे ऐकतात.  आव�यकतावादी 
प�दतीचे उदाहरण �हणजे, िव�ापीठांतून �या�यान प�दतीने घेतले जाणारे उ�ोधनवग�. 
शंभरा�यावर िव�ाथ� वगा�त बसून नोट्स घेत असतात.  आशयासी प�रचय क�न 
घे�यासाठी ते प�रचयपर स�ास येतात. एक अ�यास�म पूण� झा�यानंतर ते पढुील 
वगा�त �वेश घेऊन आधी िशकले�या बाब�चे उपयोजन करतात. 

 �ाथिमकचे िव�ाथ� हे लेखन, वाचन, मापन आिण संगणकाचे िश�ण घेतात. 

 सज�नशीलता, कला व संगीताशी संबिंधत िवषयांचे िश�णही िदले जाते. 

 िव�ा�या�नी सो�याकडून किठणाकडे जात कौश�ये आिण सखोल �ान यांवर �भू�व 
�ा� करावयाचे असते. 
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 िविश� इय�ेतील अ�यास�मावर �भ�ुव �ा� के�यािशवाय पढुील वगा�स �वेश 
िमळत नाही. 

डयईुला जे शाळामं�ये अपेि�त आहे �यापे�ा आव�यकतावाद वेगळे सांगतो. िव�ाथ� 
रागांम�ये बसून एकि�त�र�या अ�ययन करतील. 

 आव�यकतावादानुसार वग� 

आव�यकतावादी िव�ा�या�ना मूलभूत शै�िणक कौश�ये आिण �ान दे�याचे आवाहन 
करतात. 

अमे�रकन समाजाला घडिवणा�या �य��, घटना, क�पना आिण सं�थाभोवती 
आव�यकतावादी वग�  उभारलेला आहे.  �यां�या मते, शाळा सोडतना िव�ा�या�कडे फ� 
मूलभूत �ान आिण कौश�ये नसतील तर शाळेत िशकले�या बाब�चे ��य� जगात 
उपयोजन कर�यासाठी आव�यक असलेली �योगशील वृ�ी आिण िश�त �ा गो�ीही 
�या�याकडे असतील. 

आव�यकतावादी वगा�त िव�ा�या�ना 'सां�कृितक��्या सा�र' केले जाते. 

आव�यकतावादी काय��म हे शै�िणक��्या �गत आिण अ�गत अशा दो�ही �कार�या 
िव�ा�या�साठी काटेकोरपणे केलेले असतात.   

 सवा�त पिहले �हणजे, अवधान िवचलन कमी अस�यास िव�ाथ� चांग�या�कार ेल� 
क� �ीत क� शकतात, गटकाय� क� शकतात. 

 दसुर ेअसे क� कमी िवचलन अस�यास िश�कही चांगले अ�यापन क� शकतात. 

 िव�ा�या�ला �या�या चुक�ची िश�ा झाली पािहजे. 

 िश�काची भूिमका 

आव�यकतावा�ांचे असे �हणणे आहे क� बौि�दक आिण नैितक आदशा�चे �माण 
असणार�या िश�काला धािज�णा असा वग� असला पािहजे. 

 िश�क िकंवा �शासक हे िव�ा�या�साठी सवा� िधक मह�वाचे काय आहे ते ठरिवतात 
आिण िव�ा�या�चे अिभ�चीला िवशेषक�न �या अिभ�ची शै�िणक 
अ�यास�मा�या आड येत असतील तर कमी मह�व देतात. 

 �गतीचे मू�यमापन हे परी�ेतील संपादनानसुार आव�यकतावादी िश�क करतात. 

आव�यकतावादी त�व�ानानुसार िश�कांनी पारपंा�रक नैितक मू�ये, स�ूण - जसे 
स�े�ती आदर, िचकाटी, कत��यिन�ता, इतरां�ती आ�था आिण बौि�दक व कृतीज�य 
�ान �ा आदश� नाग�रक बन�यासाठी आव�यक बाबी िव�ा�या�म�ये �जा�यात �ासाठी 
�वत:म�ये बाणिव�या पािहजेत. 
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 िश�त 

 'ए नेशन ॲट �र�क' �ा अहवालानसुार कडक िश�तीवर भर आहे. 

 जा�त गाभाघटक, जा�त कालावधीची शाळा, मोठे शै�िणक वष� आिण 
आ�हाना�मक पाठ्यप�ुतके �यांना अपेि�त आहे. 

३ अ.७ साराशं 

आधिुनक इितहासा�या �ाथिमक कालखंडात आवµयकतावाद गितमान त�व होते; 
�यानंतर सं�कृतीचा जतनकता� �हणनु पढुील ि�थ�यंतरा�या काळात ते ि�थर झाले. 

३ अ. ८ �गती तपासा 

खालील ��ांची उ�र ेिलहा. 

१) परपंरावादी आिण परुोगामी त�व�ाना�या िव�ासातील (Beliefs) फरक �प� करा. 

२) आव�यकतावादी त�व�ानाची त�वे �प� करा. 

३) आव�यकतावादा�या शै�िणक फिलताथा�ची चचा�  करा. 

३ अ. ९  �थािय�ववाद त�व�ानाची सकं�पना 

�थािय�व �हणजे ‘कायम िटकणार’े जसे ‘एक बारमाही फूल वषा�नवुष� येतच राहते’. 
�थािय�ववाद त�व�ानाला िनओ थॉिमझाम, परपंरावाद, तािक� क मानवतावाद इ. नावांनी 
संबोधले जाते. नाव काहीही असो, अंितम प�रणाम हा मुळत: तोच िवकास असतो क� 
काही साव�ि�क स�ये िकंवा क�पना या सदासव�काळ अि�त�वात असतात आिण 
अि�त�वाची ती पातळी जी माणूस �ा� करतो ती या बा� त�वांशी असले�या 
अवधानाने िकंवा अवधानात ठरिवली जाते.  

 �थािय�ववादी �यां�या त�व�ाना�या पायाचा भाग काढत �लेटो व ॲ�र�टॉटल�या 
क�पनां�या सुधा�रत आकलना�या ऑग�टीन व थॉमस ॲि�वनास�या �प�ीकरणासह 
�लेटो व ॲ�र�टॉटलपय�त मागे जातात.  

एक �थािय�ववादी ही अशी ‘एक �य�� असते जी िव�ास ठेवते क� िश�णातील व 
िश�णािवषयीची काही �थािय�व स�ये ही अगदी स�ुवातीपासून अि�त�वात आहेत 
आिण �यांचे अि�त�व व वैधता हे पिहले त�व �हणून चालूच आहेत जे सव� सुयो�य 
िवचारसरणीची माणसे ि�वकारतील’. बह�वािष�कवाद हा त�व�ानिवषयक व सािह�य 
िस�ांत आहे जो साव�ि�क स�या�या अि�त�वासाठी वाद घालतो. ही एक कलाकारांची 
चळवळस�ुा आहे जी १९ �या शतकात लोकि�य होती. या िस�ांताची क�पना अशी 
क� जीवन िवषयक काही स�ये ही संपूण� इितहासात वेगवेग�या सं�कृती�या 
अवलोकना�ार े सापडली जाऊ शकतात. �थािय�ववाद कले�या त�व�ानातील 
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िवचारांची एक शाळा आहे. हा िस�ांत सुचिवतो क� काही काया�ची शैली काहीही असले 
तरीही �यांची साव�ि�क व िटकाऊ (शा�त) म�ुये असतात.  

िश�णाचे �थािय�ववाद त�व�ान  

िश�णाचे हे त�व�ान जे अ�यापनावर क� ि�त आहे ते एक �कार े �य���या �गतीवर 
क� ि�त आहे. िश�णाचे हे त�व�ान या िव�ासावर आधा�रत आहे क� िश�काचे काय�  
�हणजे गटावर क� ि�त न होता �य��वर क� ि�त होणे आहे.  

िव�ाथ� हा गटाम�ये सामा�यपे�ाही खाली असला तरी काही फरक पडत नाही: 
जोपय�त ते �यां�या �येयापय�त �गती करत आहेत तोपय�त ते उ�कृ� आहेत.  

हे त�व�ान मत मांडते क� मुलांना काळा�या ओघात यश�वी हो�यासाठी गरजेचे �ान व 
कौश�ये �दान कर�यासाठी िशि�त करायला हवे. �थािय�ववाद िश�ण हे िव�ा�या�ना 
आज उपयोगी पडणारी व भिव�यातही उपयोगी पडणारी संबिंधत कौश�ये �दान 
कर�यासाठी रिचत आहे.  

शै�िणक �थािय�ववाद त�व�ान  

शै�िणक �थािय�ववाद हे असे त�व�ान आहे जे ‘िश�णािशवाय अ�ययन’ या क�पनेवर 
उभे राहते. ते आजीवन अ�ययन आिण एक िश�ण प�ती जी सतत िवकास पावत आहे. 
�यांना चालना देते.  

हे त�व�ान १९७५ म�ये डॉ. जे�स बॅटसन�ारे �थम प�रिचत केले गेले जे मानणारे होते 
क� िश�ण हे ��येक िव�ा�या��या गरजेनसुार अन�ुप �हायला हवे.  

�थािय�ववादी मानतात क� िव�ा�या�जवळ �या�ंया जीवनभर शै�िणक संधीचे खूप सारे 
िविवध माग� असायला हवेत.    

३अ.१० �थािय�ववादाचे शै�िणक प�रणाम  

 िश�णाची उि��्ये  

�थािय�ववाद �ानाची जी िकंमत करतो ती काळा�या अतीत आहे. हे एक िवषय क� ि�त 
त�व�ान आहे. �थािय�ववादी िनद�शकाचे �येय �हणजे िव�ा�या�ना ताक�कपणे िवचार 
करणे आिण �यांचे मन टीका�मक�र�या िवचार क� शकेल असे िवकिसत करणे.  

एक �थािय�ववादी वगा�चा उ�ेश �हणजे एक ल�पूव�क आयोिजत आिण िश�तब� 
वातावरण िनिम�ती जी िव�ा�या�म�ये स�यासाठी एक आजीवन िज�ासा व शोध 
िवकिसत करते.  

ते मानतात क� िश�णाने या क�पना िव�ा�या�ना उपल�ध क�न दे�यासाठी आिण थोर 
काया�चे आकलन व रसा�वादा�ती �यां�या िवचार �ि�यांना माग�दश�न कर�यासाठी 
िनयोिजत �य�नांचे वण�न करायला हवे.  
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�थािय�ववादी ही �ाथिमक�र�या सामा�ीवरील �भ�ुव आिण तािक� क कौश�यां�या 
िवकास यां�या मह�वाशी संबिंधत आहेत. 

१) िव�ा�या�चे बौि�क व नैितक गणुधम� िवकिसत कर�या�या उ�ेशाने आहे.  

२) ते जोर देतात क� िव�ा�या�ला अशी मािहती िशकिवली जाऊ नये जी लवकरच 
कालबाहय होऊ शकते िकंवा चकु�ची आढळून येऊ शकते.  

३) वग� हे िश�कावर क� ि�त असावे. 

४) िव�ाथ� पा�ा�य सं�कृती�या थोर क�पनांिवषयीची समाज �ा� कर�याची ते खा�ी 
देते.  

५) ते संक�पना िशकिवते आिण द�्यान व �ाना�या अथा�वर ल� क� ि�त करते.  

६) �य��चे �वातं�य, मानवी अिधकार आिण जबाबदा�या या िनसगा��ारा सुरि�त 
होतील , िव�ा�या�चे िवचार कर�याचे माग� िशकिव�या�या उ�ेशासह आहे. 

िश�क-क� ि�त का �हटले जाते? 

१) �ान, मािहती व कौश�ये ही जु�या िपढीपासून नवीन िपढीकडे ह�तांत�रत 
कर�या�या मह�वावर जोर देते.  

२) िव�ा�या��या आवडीिवषयी िश�क िचंतीत नसतो.  

३) अ�यास�म व नैसिग�क गरजावर अिधक ल�. 

४) िश�क अ�यास�मावर आधा�रत सव�काही �यवि�थत मांडतात.  

िश�क क� ि�त त�व�ान  

१) अ�यास�मावरील जोर  

 साव�ि�क व न बदलणार ेस�य  

 �यि�गत िवकास आिण आंत�रक �पांतरण यांना जोडीदार बनवणे. 

 साव�ि�क व अप�रवत�नीय स�यावर आधारले�या िवषयांचा शोध घेणे व �यांचा �सार 
करणे.  

 इितहास, िव�ान, भाषा, गिणत, धम�  

२) नमनुा व�कृ� ती (िव�ान अनुभव)  

३) िश�कांची भूिमका  

 अिधकार, िचकाटी, कत��य, िवचार आिण �यवहाय�ता यां�यासाथीचा आदर मनावर 
िबबंवणे. 

 बौि�क �ितसादकाचा िनद�शक व �िश�क �हणून वागतो.  



 

 

आव�यकतावाद आिण �थािय�ववाद 

 

91 

 �प� �या�याने �ायलाच हवी.  

 िटका�मक िवचारसरणी कौश�यातील �िश�ण  

४) िव�ा�या�साठी �येये 

 िव�ा�या�ची बौि�क आिण नैितक िवकासाला �िश�ण देते.  

 �यांना �वत:ला िश�त लाव�यास स�म  

 तािक� क श���या पूण� प��यांचा िवकास कर�याची �मता �ा� करले.  

५) शै�िणक नेते  

१. रॉबट�  मेनाड�  हटची�स 

२. मॉटं�मर जे. ॲडलर 

३. जॅक�स मॉटं�न 

 अ�यास�म 

�थािय�ववादी अ�यास�म ही एक अ�यापन प�त आहे जी काळातील िवषया�या 
अ�यासावर ल� क� ि�त करते. औपचा�रक िश�णाचा हा एक िस�ांत असून तो सचुवतो 
क� सव�  प�तशीर �ान चार �कारात िवभागले जाऊ शकते.  

१) कला  

२)  िव�ान  

३) त�व�ान  

४) गिणत 

�थािय�ववादी िवचारवंत सामा�यतः यावर िव�ास ठेव�ा कारण ते िवचार करतात क� 
िनसगा�चे िनयम हे वैि�क आहेत. �हणजेच जर त�ुही एखा�ा �कारचे �ान िकंवा 
कौश�य कुठ�याही एका स�चापासून िशकले तर त�ुहाला इतर तीन �कार जाणणे गरजेचे 
असेल. 

३ अ.११अ)  �थािय�ववादाची श���थळे  

१) �थािय�ववाद हा एक इितहास  िस�ांत आहे. जो मानतो क� सारखेच मलुभूत नमनेु 
आिण संरचना या सव�  सं�कृतीत काय� करत असतात.  

२) वेगवेग�या सं�कृतीमधील समानता �प� कर�याची बारमाही वादाची �मता आिण 
�गतीसार�या िविश�य मू�यां�या मह�वावरील �याह जोर या गो�ी बारमाही 
वादा�या ताकातीत सामावतात.  

३) ते �वयंपूण�तेला चालना देते आिण एखा�ा�या परावलंिब�वाला नाउमेद करते. 

४) जग आिण जीवनाला समजून घे�याचा हा एक सम� ��ीकोन आहे.   
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३अ.११ब) �थािय�ववादा�या कमतरता आिण िटका 

१) तो िनधा�रवादी �हणून बिघतल जाऊ शकतो कारण तो काळा�या ओघातील िकंवा 
सां�कृितक फरकांना िवचारात घेतात. 

२) काही िव�ानां�या मते तेथे साव�ि�क िकंवा वैि�क मू�य असे काही नाही.  

३) हा एक पया�वरणीय िनधा�रवादाचा �कार आहे. टीकाकार �हणतात क� तो मानवी 
वत�न आिण सामािजक बदलां�या �ली�तेला िवचारात घेत नाही.  

४) तो मानतो क� मानव हे ज�मजात चांगले असतात परतंु टीकाकार या वावतीत 
असहमत आहेत.  

५) हा काही एक अितशय मजबूत िस�ांत नाही तो ��येक वेळी होणा�या बदलांना 
िवचारात घेत नाही.  

६) हा एक इितहास िस�ांत आहे. जो मानतो क� भूतकाळ वत�मानकाळ आिण 
भिव�यकाळ हे सव�  जोडलेले आहेत.  

७) टीकाकार मतभेद �य� करतांना �हणतात क�, हा िस�ांत काळा�या ओघात 
समाजातील बदलांची श�यता िवचारात घेत नाही. वेगवेग�या सं�कृत�ना �यांचा 
�वत:�या एकमेव द�्तीतीय इितहास आहे. हे ही तो दलु� ि�त करतो.  

३ अ. १२ �थािय�ववाद– सदाहरीत क�पना 

�थािय�ववाद कथन करतो क� शाळेत िशकव�या जाणा�या क�पना �ा सदाहरीत आिण 
कायम िटकणा�या असायला ह�या. �थािय�ववादा�या आधाराचा शोध घेणे, सदाहरीत 
क�पनांचा �भाव शोधणे, थोर संभाषणांचे म�ुयांकन करणे आिण �यावहा�रक अ�यापन 
उदाहरणांचे पनुरावलोकन. 

उदाहरण  

ती एक िशि�का आहे आिण ित�या �ाचाया�नी ितला शाळे�या पढुील वषा�साठी शाळे�या 
अ�यास�माची योजना करायला नकुतेच सांिगतले आहे. हा खरोखर एक स�मान आहे; 
याव�न िदसते क� ित�या �ाचाया�ना िव�ास आहे क� काय िशकवावे याची सीताला जन 
आहे. परतंु िसताने अ�यास�मासाठी नेमके काय िनवडावे? काही लोक मानतात क� 
शाळेने अिभजात वाड्मय जसे शे�सिपअरआिण डािव�न िशकवायला हवे.इतर िवचार 
करतात क� नवीन कमी अिभजात वाड्मय असले�या गो��कडे पाहणे आिण �या�या 
कडून िशकणे मह�वाचे आहे. 

िश�णातील �थािय�ववाद ही क�पना शाळे�या अ�यास�माने काय कायम�व�पी 
आहे, �यावर जोर दे�याची आहे. �थािय�ववाद िकंवा बह�बािष�क वाद हा श�द बारमाही 
िकंवा बह�वािष�क �हणजे खूप वषा�साठी िटकणार े याव�न त�ुही ल�ात घेऊ शकतात. 
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अशा �कारे �थािय�ववाद हा �या गो�ीवर �काश टाकतो, �या िक�येक वषा�पासून 
िटकून रािहले�या आहे. �थािय�ववादाचा एक पायाभरणीचा दगड �हणजे सदाहरीत 
क�पनांचा आशय िकंवा जे त�व�ान खूप िपढ्यांपय�त िटकते. जु�या जािहराती�या 
यगुाचा िवचार करा, �ेम आिण यु�ात सव� काही माफ असते. हे स�य आहे क� नाही हे 
त�ुही  माना क� नको माना परतं ु ते दीघ�काळ पासून आहे आिण ब�याच लोकांनी ते 
वेगवेग�या मागा�नी शोधले आहे.                                                                                                                 

बह�वािष�क अ�यास�म  तयार कर�यासाठी सीताला सदाहरीत क�पनांवर ल� क� ि�त 
करावेसे वाटेल आिण छंिद� व इतर नवीन क�पना टाळा�या लागतील. दसु�या श�दात 
�या�यावर �य�न झाला आहे आिण जे स�य आहे �यावर ितला िचटकून रहावे लागेल. 
सदाहरीत गो� �यामागा� ने पूण� वष�भर (खूप खूप वषा�साठी) िटकते. �याच�माणे 
सदाहरीत क�पना या दीघ�काळ िटकतात आिण ब�याच िपढ्यांमधील खूप लोकांना �या 
लागू पडतात.  

उदा. सामािजक अ�यासात सीताला लोकशाही�या मोठ्या सदाहरीत क�पनेवर ल� 
क� ि�त करावेसे वाटू शकते. लोकशाही �हणजे मानवी ह�क मतदारांचे िश�ण आिण 
अशाच काही गो�ी मतदान यं�े आिण �ोणस या नवीन सम�यांना मानव आज त�ड देऊ 
शकतो परतं ु�या �याचे आदशा�वर पारख�या गे�या आहेत. �यांना आपले आजोबा आिण 
पणजोबांनी त�ड िदलेले आहे. रा��ीय सरु�ा िव�� गोपनीयता सार�या गो�ी िकंवा 
सवा�साठी मतदान अिधकार अशा गो�ी �हणून िसताने सामािजक अ�यासात �ोणिवषयी 
बोल�याऐवजी ितला सं�थापक जनकांनी मानवी अिधकारांचा रा��ीय सरु�ेसोबत कसा 
समतोल साधला याकडे शाळेने ल� �ावेसे असे वाटेल.  

�थािय�ववाद हा सदाहरीत क�पनांवर इतका क� ि�त अस�यामळेु िसताने तीचा बह�तांश 
अ�यास�म हा सदाहरीत क�पनांिवषयी बनवावा, �या�कार े िव�ाथ� हे �यांचे आजी 
आजोबा काय िशकले ते िशकतील. या मागचा िव�ास �हणजे �या क�पना काळा�या 
कसोटीस ख�या उतरले�या आहे, �या खरोखर अ�यास कर�या�या यो�यते�या आहेत. 
नवीन त�हे�या क�पना �ा अ�यास�मात काहीतरी नवीन भर चालू शकतात. परतं ु�या 
खर ेकाय� क� शकणार नाही. सीताला मािहत आहे, काय काय� करते. फ� �या�याशीच 
का िचटकून राह� नये कारण �याने पूव��या िपढ्यांसाठी काय� केलेले आहे.  

३अ.१३ साराशं  

�थािय�ववादी मानतात क� िश�णाचा �काशझोत हा �या क�पना शतकांपासून िटकून 
आहेत, �यावर असायला हवा. ते मानातातक� या क�पना जे�हा �या िलिह�या गे�या 
तेवढ्याच आजस�ुा ससंुगत व अथ�पूण� आहेत. ते सचुिवतात क� िव�ा�या�नी 
इितहासा�या सव��कृ� िवचारवंत व लेखकां�या काया� चे वचन क�न व िव�ेषण क�न 
िशकावे.  

आव�यकवादी मानतात क� जे�हा िव�ाथ� या काय� व क�पनांचा अ�यास करतात ते�हा 
ते िशक�याचा आ�वाद घेतील. बारमाही वादा�माणेच आव�यकवादी हे िव�ा�या�चे 
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बौि�क व नैितक गणुधम� िवकास कर�याचा उ�ेश ठेवते. बारमाहीवादी वग� हे स�ुा या 
�येयां�या पूत� तेसाठी िश�कांवर क� ि�त आहेत. िव�ा�या�ची आवड िकंवा अनभुवािवषयी 
िश�क हे जा�त िचंतीत नसतात. ते वापर�या गेले�या व ख�याख�ुया अ�यापन प�ती व 
तं�े वापरतात �या िव�ा�या��या मनाला िश�त लाव�यास सवा�त फायदेशीर मानले 
जाते. बह�वािष�क अ�यास�म हा साव�ि�क आहे आिण तो सव�  मानव हे सारखाच 
आव�यक �वभाव �वभाव बाळगून असतात या मतावर आधा�रत आहे. �थािय�ववादी 
िवचार करतात क� �य��ने सखोलपणे, िव�ेषणा�यित�र�, लविचकपणे व क�पकपणे 
िवचार करणे मह�वाचे आहे. ते जोर देतात क� िव�ा�या�ला अशी मािहती िशकिवली 
जाऊ नये जी लवकरच कालबाहय होईल व चकु�ची आढळेल. बारमाहीवादी अशा 
िश�कांना नापसंत करतात जे समजतात क� िव�ा�या�ने खूप सारी असंबिंधत मािहती 
�हण करणे ज�रीचे आहे. ते सचुिवतात क� शाळेने संक�पना व �या िव�ा�या�साठी 
अथ�पूण� आहे हे �प� कर�यािवषयी�या िशकिव�यावर वेळ खच� करायला हवा.  

�थािय�ववादी मानतात क� एखा�ाने अशा गो�ी िशकवायला ह�यात, �या एखादा 
समजतो क� �या सव� लोकांसाठी ��येक िठकाणी कायम�व�पी मह�वा�या असतील. ते 
मानतात क� सरावात मह�वाचे िवषय हे �य��चा िवकास करतात. तथािप व�तिु�थतीचा 
तपशील सतत बदलत अस�याने �या सवा�त मह�वा�या असू शकत नाहीत. �हणून 
एखा�ाने त�वे िशकवावी, व�तिु�थती न�हे. लोक मानव अस�याने एखा�ाने �थम 
मानवािवषयी िशकवावे, यं�े िकंवा तं�ािवषयी न�हे. लोक �थमत: लोक आहेत व 
असलेच तर कामकरी नंतर आहे , �हणून एखा�ाने �थम म�ु, उदारमतवादी िवषय 
िशकवावे, �यावसाियक न�हे, �काशझोत हा म�ुय�वेक�न व�तिु�थतीऐवजी तािक� कता 
व शहाणपण �यावसाियक �िश�णाऐवजी उदारमतवादी असा िशकिव�यावर आहे.  

३अ.१४ तुमची �गती तपासा 

१) �थािय�ववाद (बह�वािष�कवाद) याची संक�पना तमु�या श�दात �प� करा.  

२) �थािय�ववाद त�व�ान त�व�ान हे िश�कक� ि�त का आहे?  

३) �थािय�ववादाची श���थळे व कमकुवतपणांची यादी करा.  

३अ.१५ सदंभ�  

1) The philosophical concepts of perennialism retrieved from website : 

http://www.ttgst.ac.kr/ upload/ttgst – resources 13/2023-176.pdf 

2) University of Luzon Graduate school perennialism reporter 
kothleen Lat Encarnacion retrieved from website : slideshare.net  
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३ ब  
�यवहारवाद आिण िनसग�वाद 

�करणाची रचना: 

३ब.० उ�ेश  

३ब.१ �यवहारवाद - एक आधिुनक िवचारधारेची शाळा 

३ब.२ �यवहारवादाची मलुभूत त�वे  

३ब.३ �यवहारवादातील नेते  

३ब.४ �यवहारवादाचे �कार  

३ब.५ �यवहा�रकातेची म�ुय प�ुीकरणे 

३ब.६ �यवहारवादाचे मलुभूत िनयम   

३ब.७ �यवहारवादाचे शै�िणक प�नाम  

३ब.८ सारांश  

३ब.९  तमुची �गती तपासा 

३ब.१०िनसग�वादाचा प�रचय  

३ब.११ िनसग�वादाचे शै�िणक प�रणाम  

३ब.१२  सारांश  

३ब.१३  तमुची �गती तपासा  

३ब.१४  संदभ�   

३ब.०  उि�� े

हा िवभाग वाच�यानंतर त�ुहाला पढुील गो�ी श�य होतील :  

 �यवहारवादाची म�ुय प�ुीकरणे �प� करणे. 

 िनसग�वाद त�व�ाना�या तलुनेत �यवहारवादा�या शै�िणक प�रणामांची चचा�  करणे. 

 िनसग�वादा�या अथा� चे वण�न करा. 

 �यवहारवाद व िनसग�वादा�या ने�यांची यादी करा.  
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३ब.१ �यवहारवाद - एक आधुिनक िवचारधारचेी शाळा 

�यवहारवाद ही िचंतनाची आधिुनक शाखा असून िश�ण �णालीत मह�वाची भूिमका 
बजावते. �यवहारवाद हे मानवतावादी त�व�ान असून या िवचारानसुार रॉस असे 
मानतात क� मानव काय�  करीत असताना आपली �वत:ची म�ुये िनमा�ण करतो. तसेच 
वा�तव हे अजून �ि�ये�या �व�पात असते व भिव�यात पूण� �हायची वाट बघते असेही 
ते मानतात. 

�यवहारवाद ही मनाची अिभविृ� असून या अ�वयाथा� ने वा�तव ही सतत बदलती 
प�रि�थती आहे.  ती सतत चालत राहणारी �ि�या असून या �ि�येत घडणे व िबघडणे 
या ि�या होत असतात. मानवा�या अनभुवानुसार �या�या गरजा व माग�या यानसुार 
काय�  बनतात आिण �या�या �गितनसुार ही काय� आपले �व�प बदलत असतात. 
अशा�कारे वा�तव वत�मान काळात घड�या�या �ि�येत असते व ते भिव�य पूण� 
हो�या�या अपे�ेत असते. 

अशा�कारे �यवहारवाद ही सहचारी उपपि�ंपासून बनलेली एक चUवU आहे. 

३ब.२ �यवहारवादाची मलूभूत त�वे 

�यवहारवाद �ा श�दाची उ�प�ी �ीक श�द ‘�ॅ�मा’ पासून झाली असून �याचा अथ� कृती 
िकंवा काय�  असा होतो. यापासून सराव, आचार, �ा�यि�क �यवहार आिद श�द �चारात 
आले. हे एक त�व�ान या ��ीने २० �या शतकात अमे�रकेत िवकिसत झाले. �ी चा�स� 
िपअरस यांनी याचा प�रचय १८७८ साली क�न िदला. �यावष��या जानेवारी�या 
�िस� िव�ान या मािसकात �यांनी 'हाऊ टु मेक अवर आयिडयाज् ि�लअर' या लेखात 
असे �ितपादन केले क�, आप�या मा�यता या आप�या कृितचे िनयम असतात. आप�या 
िवचारांना अथ� लावतांना आप�याला कोण�या कृित�ारे ते िवचार िनमा�ण झाले याची 
िनि�ती करायची असते.  ही कृितच यासाठी मह�वपूण� असते.  या मागील िस�ांत 
खालील�माणे िद�या गेले आहेत : 

 वा�तव जगात फ� स�यच काम करते. 

 आपण ऐि�छक सा�य मनात ठेवायला हवे. 

 सामािजक सम�या व इतर क�पनांचा वापर सम�या समाधानासाठी करायला हवा. 

 क�पना हे ह�यार असून कृित वा�तव आहे. 

 मानव कृितशील �ाणी आहे. 

 जीवनात कोणतीही म�ुये िनखालस िकंवा िनि�त नसतात. 

 िव�ास ही सम�या समाधानाची मानवी �मता आहे. वै�ािनक प�त��या 
ताक�कते�ार ेमानव या �मतेचा उपयोग क� शकतो. 
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३ब.३  �यवहारवादाचे नेतृ�व 

१) चा�स� डािव�न (१८०९-१८८२) :-  �यां�या मते, वा�तव हे अि�त�वापे�ा 
बन�या�या �ि�येत िदसून येते. वा�तवाला िनि�त अंत नसून ते सतत बन�या�या 
�ि�येत असते. 

२) चा�स� सडँस� िपअस� (१८३९-१९१४) :-  हा अमे�रकन �यवहारवादी असून याला 
�यवहारवादाचे �णेता समज�यात येते.  �यांचा 'हाऊ टु मेक अवर आयिडयाज् 
ि�लअर' हा लेख �यवहारवदाचा पाया मान�यात येतो. �यांनी असा िस�दांत मांडला 
क� कुठ�याही गो�ीचे खर े�ान हे आप�या अनभुवातील क�पनां�या पडताÈयावर 
अवलंबून असते. 

३) जॉन ड्युई (१८५९-१९५२) :-  यांचे �यवहारवादा�या त�व�ाना�या िवकासात 
मोठे योगदान आहे.  �यांनी मांडलेले खालील िस�ांत �यवहारवादा�या आव�यक 
त�वांम�ये समािव� आहेत. 

वा�तव जीवनातील सम�या के��ीभूत करायला ह�यात.  या सम�यांचे �यावहा�रकच 
समाधान शोधायला हवे.  िचंतना�या खालील पाय�या आहेत.  (�ि�या) 

 जाणवलेली सम�या 

 सम�येची �या�या 

 �वीकाय�  उकलीची मांडणी 

 �वीकाय�  उकलीची तपासणी आिण म�ुयमापन 

 �वीकाय�  उकलीचा ि�वकार िकंवा अि�वकार 

३ब. ४ �यवहारवादाचे िवभाग / �कार 

मानवतावादी �यवहारवाद :-  

�ा �कारचा �यवहारवाद फ� मानवजातीचा �यात िवकास आहे अशाच मानवी गरजा, 
आव�यकता, अपे�ा आिण �येयांची पूत� करणा�या गो�ी िकंवा त�वांचाच िवचार करतो. 

�ायोिगक �यवहारवाद :- या त�व�ाना�या मा�यते अनसुार �या गो�ी िकंवा त�वे 
�योगा�ार ेिस� करता येऊ शकतात �याच ख�या असतात. �यामळेु कोण�याही �ि�येचे 
फलीत हीच िस�ता असते. 

जीवशा�ीय �यवहारवाद :- या �कारा�या �यवहारवादानसुार एखा�ाला समायोजन 
कर�यात, पया�वरणाशी जळुवून घे�यात, िकंवा वातावरणात बदल घडवून आण�यात 
�याचीही मदत होते ते मह�वपूण� व िकंमती असते. �यामुळे स�य हे जीवशा�ीय ��ीने 
उपयोगी ठरते. या �कार�या �यवहारवादाला साधनवादही �हणतात, कारण क�पना �ा 
साधन िकंवा उपकरण समज�यात येतात �या�ारे �यावहारीक �ान �ा� के�या जाते.  
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या मा�यते�माणे िचंतक हा धारक नसून फेरफार करणारा असतो व िवचार िकंवा 
क�पना �याची �यावहा�रक बाब�वर �वत:ला तपास�याची �या�ी वाढवतात. 

३ब.५ �यवहारवादाचे �मखु जाहीरनामे  

१) परपंरावाद आिण िनरकुंशवादा िव�� उठाव :- �यवहारवाद सतत�या बदलावर 
िव�ास करतो. मानवा�या जडणघडणात वा�तव वसलेलं असतं �हणून वा�तव 
सतत बदलत असते. 

२) िचतंन ह े कृितचा दु�यम सहचर आह े :- �यवहारवाद िवचारांपे�ा ��य� कृितला 
जा�त मह�व देतो. जरी क�पना िकंवा िवचार कृितचे साधन असले तरी ते 
स�ुाव�थेत असतात. 

३) अिंतम म�ुयांचा अि�वकार :-  म�ुये मानविनिम�त असतात जी कृिततून व 
अनभुवातून िनमा�ण होतात. �यामळेु ही मू�ये सात�याने कालान�ुप, 
प�रि�थती�माणे व गरजेनुसार बदलत असतात. �हणून �यवहारवाद अंितम 
म�ुयांवर िव�ास करीत नाही. 

४) �यवहारवाद हा साधनवाद आह े:-  ड्यईु�या नुसार, "मानवी जीवाला पया�वरणाशी 
जळुवून घे�या�या िचंतन काया�त चाचणी दडलेली असते." �यामळेु �यवहारवाद 
पया�वरणाशी ससंुवाद व समायोजन सा�य कर�यातील सम�यां�या िनराकरणासाठी 
मानवी िचंतनाला साधन मानतो. 

५) �यवहारवाद हा �ायोिगकरणवाद आह े:-  �यवहारवाद ��येक िवधानाची चाचणी 
िकंवा तपासणी �या�या �यवहारातील फिलतांसाठी करतो. जी गो� तपासा�या 
�ि�येतून जाते ती यो�य असते असं हे त�व�ान मानते. 

६) �यवहारवाद हा मानवतावाद आह े :-  �यवहारवाद मानवी श��, �मता तसेच 
�या�या उप�मशीलतेवर पूण� िव�ास करतो व मानतो क�, मानवात �वत:�या तसेच 
समाजा�या फाय�ासाठी प�रि�थतीला यो�य आकार दे�याची �मता असते. तो 
पया�वरणाचा िनमा�ता असून �या�यात अिनयंि�त उप�मशीलता असते. 

७) लोकशाहीवरील िव�ास :- लोकशाही �ारचे �यि� आपले �यि�म�व पूण�पणे फुलवू 
शकतो. कारण लोकशाही �यि�िवकास तसेच सामािजक िवकासाला सारखेच मह�व 
देते.  प�रणामत: देशाचाही संपूण� िवकास होतो असे �यवहारवाद मानतो. 

३ब. ६ �यवहारवादाचे आधारभूत िनयम  

१) वा�तवाचे �व�प बदलते आहे. यश�वी उपयोजन आिण िस�ता यातच वा�तव 
असते. 

२) स�यासाठी सम�या �ेरणा�प ठरते. 
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३) सामािजक आंतरि�येत िव�ास मह�वाचा घटक आहे. 

४) उपयोजन हे त�व वा�तवा�या अंितम �पाकडे नेतो. 

५) म�ुय व क�पना िनि�त नसतात. 

६) मानवी उप�मशीलता पया�वरणाशी समायोजन साध�यास मदत करते. 

७) कृित ही स�य शोधनात �मखु क� �ी असते. 

८) �यवहारवाद हा नवीन िवचार असणारा िकंवा परुोगामी आहे. 

९) अनेकतावाद आिण लविचकता �यवहारवादाचे आव�यक त�व आहेत. 

१०) स�य िकंवा वा�तव हे पूण� नसून कायम घड�या�या �ि�येत असते. 

३ब. ७ �यवहारवादाचे शै�िणक फिलताथ�  

�यवहारवादाचे उपयोजन िश�ण �े�ात करतांना �याची खालील आव�यक त�वे 
आधारभूत ठरतात. 

१) बालक कृित�या म�यक� �ी असतो. 

२) िश�ण हे जीवन यो�य �कार ेजग�यासाठी तयार करते. 

३) सम�या िनराकरण मह�वपूण� आहे �यामळेु वा�तव जीवनाची प�रि�थतीचा यासाठी 
उपयोग करणे यो�य ठरते. 

४) अ�यापन प�ित लविचक आिण िविवध असा�यात. 

५) िश�ण हे कृित�धान हवे. 

६) िश�णात िव�ा�या��या गरजा व अिभ�ची �यानात ठेवायला ह�यात. 

७) अ�यापनात �क�प अिभगम यो�य ठरतो. 

८) अ�यास�म वैिव�यपूण� असावा. 

९) �थूल अ�यास�म अिधक यो�य आहे. 

िश�णाचे �येय :- 

�यवहारवादी कोणतीही �येये िकंवा म�ुये आगाऊ िनि�त कर�यात मानत नाही.  ही 
�येये िकंवा मू�ये अनुभवां�या पनुबा�धणी�या �ि�येत उदय पावतात.  �याच�माणे, 
िश�ण �दान कर�याचा कुठलाही माग� िनि�त असू श�यता नाही असे हे �यवहारवादी 
मानतात �यामळेु िश�णाची �येये ही उदय पावलेली असातता व काळा�माणे बदलत 
असतात. 
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�येये :- 

१. सामािजक काय��मतेचा िवकास 

२. जा�तीत जा�त िश�ण आिण सात�यपूण� वाढ 

३. पया�वरणाशी समायोजन 

४. समतोल िवकास 

अ�यास�म :- 

�यवहारवादी त�व�ानानुसार अ�यास�माची वैिश�्ये :- 

 अनभुवािधि�त अ�यास�म, वग�वार अ�यास�म – (कृित अ�यास�म) 

 उपय�ुवादी अ�यास�म – कारक�द� िनि�त कर�या�या ��ीने उपय�ुता �मखु 
चाल मान�या जाते. 

 बालका�या अिभ�चीला यो�य �थान 

 सम�या समाधान �धान कृित काय��म 

 संकलीत िवषय – िवषयांचा आशय अचल न राहता काळानसुार, गरजेनसुार, 
लविचक �यात सामािजकरणाचा तसेच उि��पूण� व िनमा�णा�मक कृित काय��मांचा 
अंतभा�व.  (संकलीत अ�यास�म) 

 शारीरीक तालीम, �व�छता, समाज शा�, गिणत, िव�ान या िवषयांवर 
अ�यास�मात भर. 

अशा�कारे �यवहारवादी कृितय�ु, लविचक, उपयोजना�मक आिण अितशय �ेरणादायी 
अ�यास�मावर भर देतात. 

अ�यापन प�ित :- 

१. अ�ययन – अ�यापन �ि�येत सजृना�मक कृितंना मह�व (�वयं�े�रत, उि��पूण� व 
समाजशील कृित) 

२. काया��ार ेअ�ययन :- 

 �क�प प�ित :-  ही प�ित �यवहारवादात �ाम�ुयाने मा�यता पावली आहे ती 
�या�या खालील त�वां�या व वैिश�्यां�या आधारे :- 

o ही प�ित जीवनािभमखु आहे. 

o ही प�ित सम�या�धान आहे �याचे िनि�त उि�� असते. 

o �क�प प�ित ही कृित�धान असून ह�तचलीत िकंवा काया��मक आहे. 
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�क�प प�तीचे �कार :- 

१. िनमा�णा�मक 

२. �ाहका�मक 

३. सम�या�मक 

४. अ�यासा�मक 

िश�काची भूिमका :- 

 िव�ा�या�ना वा�तव जीवना�या प�रि�थतीत ठेवून �यातील सम�यांचे आकलन 
क�न �यांचे िनराकरण कर�यास �ेरणा देणे. 

 माग�दश�क, मदतगार 

 अ�ययन सलुभीकरण कता�  

 िव�ा�या�ना रचना�मक व�ृी िवकिसत कर�यास �ो�साहन देणे – िव�ाथ� 
�वयं�े�रत होऊन, �वयंिचलतन �वयंकृित�ार े अ�ययन �ा� करतील यासाठी 
प�रि�थती िनमा�ण करणे. 

 सम�या – िनराकरण वृ��चा िवकास कर�यात िव�ा�या�ना मदत करणे. 
 

३ब. ८ साराशं  

�यवहारवाद 'सामािजक िश�त' या संक�पनेत िव�ास करतात.  �क�प प�ित अशी 
िश�त िव�ा�या�त िवकिसत कर�यास मदत करते.  खेळ व काया�ची यो�य सांगड 
मानिसक अिभविृ� िवकिसत करतात.  उदा.िश�त �वयंिश�त बा� दबावा�ार े िकंवा 
अिधकाराने जोपासता येत नाही. अशी िश�त उ�े�यपूण� तसेच सहयोग कृितंमधून 
वाढीस लागते. 

�यवहारवाद हा मनाची अिभविृ� आिण जीवन माग� असून जो सफुलते�या शोधात 
परपंरावादाचा िवरोध करतो. �यवहारवाद हा नािव�यपूण�, िनसग�वादी, �योगशील आिण 
सम�या िनराकरणाचा अिभगम जीवनात व िश�णात वापरतो. अशा�कारे हे त�व�ान 
�वत:चे जग �वत: िनमा�ण करते. 

३ब. ९ तमुची �गती तपासा 

खालील ��ांची उ�र ेिलहा: 

१) उदारमतवादी त�व�ानाची ऐितहािसक पा��भूमी �प� करा. 

२) उदारमतवादी त�व�ानाची मूलभूत वैिश�्ये �प� करा. 

३) उदारमतवादाची मूलभूत वैिश�्ये आिण �मखु जाहीरनामे �प� करा. 

४) �यवहारवादा�या शै�िणक फिलता�या�ची चचा�  करा. 
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३ब. १० िनसग�वादाचा प�रचय  

िनसग�वाद हा ‘नैसिग�क �व’ िकंवा ‘वा�तिवक �व’ िश संबिंधत आहे. िनसग�वादी 
�हणतात क� भौितक जग हे वा�तिवक जग आहे. िनसग�वादी व�तू अशा आहेत तशा 
बघतात. �यांना “वा�तिवकता ही �या�या �वत:�या �व�पात समजायला हवी आहे. 
वा�तिवकते�ारा �भािवत झाले�या �वत:चा �यांना िवकास करावा वाटतो. अ�याि�मक 
म�ुये िकंवा िनरपे� स�ये अशा काही गो�ी आहेत यावर �यांचा िव�ास नाही. माणसा�या 
आ�याि�मक �वभावा�या िवरोधी िनसग�वादी अंत:�ेरणा उ��ांती व सारांश �पाने 
िसंहावलोकन अशा संक�पनांचा आधार घेतात. ते �हणतात क� अंत:�ेरणा  या आप�या 
सव� कृती-जैिवक, मानिसक िकंवा सामािजक यां�यासाठी जबाबदार आहेत. ती एक 
�ि�या आहे जी �य��चे �वातं�य वाढिव�यास मदत करते. माणसाला क�पनेची देणगी 
लाभलेली अस�याने तो उ��ांतीतून जात आहे. िसंहावलोकनाचे त�व हे मलुाचे िश�ण 
हे ऐितहािसक��्या िवचारात घेतले�या मानवजाती�या िश�णाशी रीत व �यव�था या 
दो�ही बाबतीत जळुते असायलाच हवे या क�पनेला मदत करते.  

सव�च िनसग�वादी जसे �सो, लोके, िक�टे व का�ट मानतात क� माणूस हा ज�मत: वाईट 
नसतो. माणसा�या अंगभूत चांगलुपणािवषयी िनस�वा��ांनी अितशय झळाळ�या श�दात 
माणसाला मूित�मंत देव बनिवले आहे. �यातील काही पढुील�माणे : 

“परमे�र सव�  गो�ी चांग�या बनिवतो, माणूस �यां�यासोबत ह�त�ेप करतो आिण �ा 
वाईट बनतात.”  

“माणसाचा िववेक हा तािक� कतेचा आवाज आहे व िनसगा�चा आवाज आहे.”  

“माणसाम�ये मरणाधीनतेसाठी ज�मजात �मता आहे.”  

“माणूस हा ज�मत:च तक� संगत आहे.” 

िनसग�वादी �हणतात क� ते ��थािपत स�ये आिण जीवनमू�ये याम�ये िव�ास ठेवत 
नाही. �यां�या �हण�यानसुार जीवनाची म�ुये ही जीवना�या गरजेनसुार िनमा�ण झाली 
आहे. माणूस जे�हा पया�वरणाला �ितसाद देतो िकंवा पया�वरणाशी संवाद साधतो ते�हा 
तो �यांना िनमा�ण करतो. �याने पया�वरणाशी �वत:ला जुळवून �यायलाच हवे. �यांना 
अशा �ानाची बांधणी करायची आहे. जे भौितक शा�ा�या अ�यापनाशी अनुकूल असेल 
�यांना व�तिुन� �हावेसे वाटते, अपवाद फ� मानसशा�ा�या अ�यासाचा �याचा 
अ�यास वत�निवषयक ��ीकोनातून केला जातो. िनसग�वा�ांनसुार िनसगा�जवळ �वत:चे 
असे कः िनयम असून तो �वत:म�ये प�रपूण� आहे आिण �हणूनच िनसगा�ला जाणून 
घे�यासाठी आप�याजवळ अंत���ी िकंवा अंत�ा�न अस�याची गरज नाही.  

िनसग�वा�ांची ३ अ�यासक� �े  

शै�िणक ��ीकोनातून िनसग�वादी �यांना �वत:ला तीन गटात ठेवतात.  

१) अंत:�ेरानावादी आिण भौितक िनसग�वादी  

२) डािव�नवादी आिण जीवशा�ीय िनसग�वादी  

३) �ायोिगक िनसग�वादी  
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१) अतं:�रेानावादी आिण भौितक िनसग�वादी  

िवचारां�या या अ�यासक� �ाला मलुांचा िवकास हा हवा आहे. अंत:�ेरणांना �यांचे �वत:चे 
माग� असतातच मलुाचा िवकास हा आतून �हायला हवा, बाहे�न न�हे. मलुाला �याला 
�वत:ला िनसगा��या कुशीत िशकू �ा. जगातील सव� पाठ्यप�ुतकांम�ये िनसगा�चे प�ुतक 
हे सव��कृ� आहे. मलुांची अिभ�ची आिण आवडीने शै�िणक काय��म ठरवायला हवे.  

�सो�या इमाईलला समाजापासून दूर िनसग�िनयमानुसार िशकवायला हवे होते. �यांची 
इ�छा होती क� मलुांना �ान दे�यासाठी संवेदी अनुभवांचा पूण� वापर केला पािहजे. 
��येक मळु�या दोन मलुभूत उ�कट इ�छा असतात. अिभ�य�� आिण कृती दोघांमधील 
पूण� �वातं�य हे मळु�या �य��म�वाचा िवकास करले. िश�का�या वतीने होणारा 
ह�त�ेप हा कमीत कमी करायला हवा �यां�या �वत:�या अनभुवांनी �यांना िशकू �ा, 
चकुा क� �ा आिण �या चकुांपासून िशकू �ा.  

२) डािव�नवादी आिण जीवशा�ीय िनसग�वादी  

िनस�वा��ांचे डािव�नवादी अ�यासक� � हे ब�ुीम�ेवर खूप जोर देते. जी �यां�यानसुार 
जीवनातील अनभुवांशी �यवहार करताना, �यांचे िनयं�ण करतांना आिण �यांना एक 
िविश� िदशा देतांना खूप फायदेशीर आहे. बिु�दम�ा ही जीवना�या सव� �े�ात – नैितक, 
सामािजक, अथ�शा� म�ये खूप मदतगार आहे. ती जीवना�या सम�या सोडव�यात 
आिण पया�वरणाशी �य��ला जळुवून घे�यास मदत करते.  

३) �योिगक िनसग�वादी  

हे अ�यासक� � मानते क� मानवजाती�या सव� कृती आिण अनभुव हे वैयि�क अधीन 
केले पािहजे व �यानानातर स�य �थािपत करायला हवे. ते पूण� जीवनासाठी संपूण� 
मानवा�या एकूण िश�णात िव�ास ठेवतात.  

३ब. ११ िनसग�वादाचे शै�िणक प�रणाम  

 िश�णाचे उ�ेश  

१) त�व�ाना�या िनसग�वादी शाळेअंतग�त िश�णाचा उ�ेश �हणजे �व अिभ�य�� होय.  

२) असे िनसग�वादी जे मानवाला एक यं� समजतात ते �हणतात क� िश�णाचा उ�ेश 
�हणजे, “मानवी यं�ाला �या�या रचनेकडे जातीने ल� दऊेन �याला िव�ततृ क�न 
आिण �याला अिधकािधक गुंतागुंतीचे काय� कर�यास स�म क�न श�य िततके 
चांगले यं� बनिवणे. 

३) काही िनसग�वा�ांनसुार िश�णाचा उ�ेश �हणजे अंत�ेरणांचा सम�वय अशा मागा� ने 
हवा क� माणसाने ती �येये �यांना �यि�गत आिण सामािजक म�ुये आहेत ती सा�य 
करायला हवी.  
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४) एकूणच �हणजे िनसग�वादी मानतात क� मलुाचे एका आनंदी तक� संगत, सुसंवादीपणे 
समतोल, उपयोगी आिण नैसिग�क मलुांत िवकास हो�याची �ि�या आहे. 

५) “जे�हा िनसगा��या श�� आिण मलुाचा कास यांना कमीत कमी माग�दश�नात म�ुपणे 
िवकिसत कर�याची परवानगी िदली जाते ते�हा ते खर े िश�ण असते.” िनसग�वादी 
अशा �यि��वा�या िवकासाला सव��च शै�िणक �येय समजतात परतं ु�यि��वाचा 
िवकासाचा अथ� असा न�हे क� �या �य��ने �व�ितपादन, कोण�याही अिधकाराला 
मा�य करायचे नाही िकंवा �वत:�या �य��म�वाचा बढाई मारायची आिण शेजा�यांची 
पवा�  करायची नाही अशा �वृ�ी िवकिसत करा�यात.  

६) िव�ा�या�ला िशकवायलाच हवे क� “�यांनी फ� �वत:चाच िवचार क� नये तर इतर 
लोकांचासु�ा िवचार करावा. फ� �ाणीच हे �वत:साठी िवचार करतात.” अ�डोस 
हव�ले यां�या श�दांत �यि�म�व �हणजे िनरपे� �वतं� अि�त�व  न�हे; �य�� �ा 
एक मोठ्या सा�परुणाचा पर�परावलंबी भाग आहेत.  

 अ�यास�म  

१) िनसग�वादी भौितकशा�, रसायनशा�, वन�पतीशा�, �ाणीशा� इ. िनसगा�शी 
संबिंधत असणा�या िव�ाना�या अ�यासावर जोर देतात. �यांना गिणत व भाषा 
तेवढीच हवी आहे, जेवढी ते िवषय समजायला गरजेची आहेत.  

२) पाठ्यप�ुतके, प�ती वा िश�क �यांची संपूण� क�पना ही िव�ा�या�ने िव�ानाऐवजी 
का�य व सािह�यात झोकून दे�यासाठी �याला तयार करणे आहे. ती िनसग�वा�ां�या 
नजरते संपूण� शालेय प�तीची सवा�त मोठी चूक आहे. िनसग�वा�ांना वाटते क� 
पाठ्य िवषय व अ�यापन हे पूण�पणे िव�ान व वै�ािनकां�या ��ीकोनातून झुकलेली 
हवी व �यासोबतच साधेपणा आिण व�तिुन�ता हे िनरी�णाचे श�द असायला हवेत. 
आिण संबिंधत त�यांचे �ान हे एकमेव िनयंि�त �येय हवे,  

३) ते वत�मानाचा आरभं �प� करतात आिण भिव�यात डोकावून बघ�यासाठी मदत 
करतात. �यांना अ�यास�मात इितहासाचा समावेश करावासा वाटतो जेणेक�न 
िव�ा�या�ना इितहासाची नैितकता उपल�ध होईल. ही नैितकता �यांना वत�मानात 
नवीन सामािजक स�ुयव�था आण�यास व तसेच भावी कृत�ची योजना कर�यास 
मदत क� शकते.  

४) अ�यास�मात परमे�र व धमा� िवषयी िशकिव�यासाठी काहीही �थान नाही. ते 
मानतात क� कोण�याही मलुाला म�ु असताना धम� आचरावासा वाटत नाही आिण 
असेही काही आढळत नाही क� मलुांम�ये पजुा, आराधना ही एक नैसिग�क गो� 
आहे.  

५) तािक� क श�� ही कमाल मया�देपय�त िवकिसत �हायला हवी. िनसग�वा�ांनुसार 
मलुांना शा�ीय संगीत िकंवा शा�ीय िच�कारी आवडत नाही. �हणून हे िवषय 
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मलुांना शा�ीय संगीत िकंवा शा�ीय िच�कारी आवडत नाही. �हणून हे िवषय 
िशकिवले जाऊ नये.  

६) �पे�सर यां�यानुसार, ‘िव�ानाधी�ीतअ�यास�म कर�या�या कृत�ना �ाधा�य 
देतात. अशा �कारे ते अ�यास�मावर ‘जीवनाचे िनयम आिण  शरीरिव�ानाची त�वे’ 
यांची जागा ठेवतात.  

 अ�यापना�या प�ती  

१) िनसग�वा�ाचें िश�ण हे मूल क� ि�त आहे. यात मलुाला एक म�यवत� �थान आहे. 
मलुाचा िवकास का �या�यावरच सोपवायला  हवा.  

२) िनसग�वाद हा पारपंा�रक िश�ण प�ती�या िहसंक िनंदेसाठी जबाबदार ठरला आहे. 
�याने सव� �कारची नकारा�मक तं�े व घोकंप�ीवरील जोर यांना िवरोध केला. 

३) अनभुवज�य अस�याने �याने मलुाला जे काय िशकायचे आहे ते सव� �याला 
वा�तिवक अनुभवा�ार ेिदले जाऊन िशकिवणे पसंत केले.  

४) लोकांनी मानले क� मलुां�या िश�णात �ाने�ीयांचे �िश�ण िकंवा संवेदी �िश�ण ही 
पिहली पायरी असायला हवी.  

५) ‘करा व िशका’ हे त�व �यांनी मांडले.  

६) ��य� अनभुवावर खूपच जोर िदला गेला आहे. तका�वर सु�ा जोर िदला आहे. जसे 
भूिमती ही िदले�या का�पिनक सम�या अ�यास�यापे�ा ��य� व�तू व जागे�या 
मोजमापा�ार े अिधक चांग�या �कारे समजली जाते तसेच िव�ानाचे िशकिवणे हे 
�योगशाळेत �ा�यि�का�ार ेअिधक प�रणामकारक होऊ शकते.  

७) भूगोल हा नकाशे िकंवा त��यांपे�ा भौगोिलक �वा��य असले�या िठकाणां�या 
सहली�ारे अिधक चांग�या �कार ेिशकिवला जाऊ शकतो.  

िनसग�वादी िवचारवतं िश�णा�या पुढील प�ती सुचिवतात:  

१) सकारा�मक प�त – या प�तीत िनद�शक हा मलुाला िविवध िवषयांिवषयी मािहती 
दे�याचा �य�न करतो. ही पारपंा�रक प�त आहे िजला िनसग�वा�ांकडून एक ज�ुया 
रीतीची व अप�रणाम�म �हणून नाकारले जाते.  

२) नकारा�मक प�त – या प�तीत मलुाचे मन मािहती�या तकुडे-तकुड्यांनी 
भर�याऐवजी �याला �याचे संवेदी अवयव व �ेरक अवयव यांचा वापर कर�याचे 
�िश�ण दे�याचा समावेश होतो. �या�या ता�यातील िविवध शारी�रक श��चा वापर 
क�न ते मूल �वत:साठी खूप सारे �ान िनमा�ण करले.  

खेळ�या�या मागा� ने िशक�याची प�त ही िनसग�वा�ांम�ये खूपच लोकि�य आहे. 
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 िश�क  

१) िनसग�वाद�्ना�या अनसुार िनद�शक हा  केवळ  अट�वरच �वीकार�यायो�य आहे. ते 
मानतात क� िनद�शाकां�या यो�य ह�त�ेपामळेु मलुाचा गौरव िफका होतो. �हणूनच हे 
अ�याव�यक आहे क� िश�काने मलुाला समजून  �यायलाच हवे आिण अनाव�यक 
ह�त�ेप क� नये. काय करायचे नाही हे जाण�याची �वृ�ी ही असयाला हवी आिण 
�ेमाची सकारा�मक �वृ�ी आिण �यां�या�ती पसंती ही �यां�या परीने �ामािणक 
पणाची  खा�ी देऊ शकते. मलुावर �ेम कर�यासाठी आिण �यां�या�ती पसंती 
दश�िव�यासाठी �यांना मोठे हो�याची बालपण िमळव�याची शोकांितका टाळून �यांनी 
एक लहानमलुांसारखेच �वत: रहायला हवे.  

२) िनद�शाकाचा उ�ेश �हणजे िव�ानाचा �प�, वेगळा, प�तशीर आिण पूण�पणे �य�� 
िनरपे� आवाज �हायला हवा. �याला स�य आिण व�तिु�थती सव��च आदर 
असायला हवा. आिण �याने �या�या िव�ा�या�ना स�य आिण व�तिु�थती 
समज�यासाठी फ� सहकाय� करायला हवे. िनद�शाकाचे �थान हे पड�ा�या 
पाठीमागे आहे; तो मलुाचा मािहती, क�पना, आदश� आिण इ�छाश�� �दान 
करतात िकंवा चा�र�य घडिवणारा अस�याऐवजी मळु�या िवकासाचा एक िनरी�ण 
कवी असतो.  

३) िश�काला फ� मंचाची मांडणी करणे, सािह�य परुिवणे, संधी परुिवणे, एक आदश� 
वातावरण परुवणे आिण नैसिग�क िवकासासाठी पोषक प�रि�थती िनमा�ण करणे 
एवढेच करायचे आहे. िश�काची अशी भूिमका ही अ�यापन �क�प प�ती�या सव�  
आधिुनक प�तीत सुचवलेली आहे.  

 िश�त  

१) अ�यास�म व शै�िणक प�तीत अस�यामळेु िनसग�वादी त�व�ानी हा िश�ती�या 
पारपं�रक संक�पनेला दसु�या कोणापे�ाही अिधक िवरोध करतो. ते शारी�रक 
िश�े�या प�तीला िवरोध करतात कारण ते मानतात क� यामळेु मलुाम�ये अिन� 
संघष� िनमा�ण होवो.  

२) �स�नी िलिहलेले आहे, “मलुांनी कधीही िश�ा �वीका� नये तर �वातं�य ही सवा�त 
चांगली बाब आहे.” जर मलुाने काही चूक केली तर �याला ख�ु िनसगा�कडून परतावा 
िमळेल आिण अशा�कार ेतो �या�या �वत:�या कृत��या प�रणामातून बरोबर व चूक 
मधील फरक करायला िशकेल. या कारणा�तव मलुाला अगदी �वातं�य िदले 
जायला हवे. 

३) िनसग�वा�ांसाठी �वातं�याचा अथ� दसु�यां�या कृतीम�ये लुडबडु कर�याचे �वातं�य 
न�हे. या ��ीने ते मूल कधीही �वावलंबी बनू शकत नाही. कारण ते मूल ब�याच 
िनयम व काय�ां�ार े िनयंि�त केले जाते. जे �या�या मनात काळात नकळत ि�या 
करत असतात. फ� बा� आिण सु�प� िश�त दूर केली जायला हवी.  
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४) मलुां�या मनाम�ये नैसिग�क प�रणामातून िश�तीचा आदर �थािपत करायचा �य�न 
केला जातो. ब�ीस व िश�ेची प�त ही सव� िठकाणी प�रणामकारक आढळून आली 
आहे. परतं ु हे ल�ात ठेवायलाच हवे क� िनसग�वा�ां�या संक�पनेचे मू�य यात 
दडलेले आहे क� ते अित�र� बा� िश�ती�या उिणवा सूिचत करते. असे असले क� 
स�ुा �यात शंकाच नाही क� हा िस�ांत न�क�च एकांगी आहे.  

३ब. १२ साराशं  

िश�णात िनसग�वादाचे योगदान कुणीही �यायपणे आका� शकत नाही. कारण �याने 
�या�या सव�  �े�ात – िश�णाचा उ�ेश, प�ती, अ�यास�म, िश�त, िश�क इ�यादीत 
�भाव दाखिवला आहे.  

मळु�या िश�णाला मलुाचे मानसशा� व िवकास मानसशा� या त�वा�या मू�यावर उभे 
क�न �याने िश�णा�या पारपंा�रक व क�र संक�पनेला पूण� छेद िदला आहे.  

�ायोिगक अ�यापनावर िदलेला जोर हा जरी �याय होता. तरी �याने लवकरच 
उ��ांतीवादी �भावाचा माग� िदला आहे. िनसग�वादाने मानवी �वभावाला एक 
जीवशा�ीय बाबीपे�ा अिधक मोठे नाही असे समजून �या�या �व�पाची �या�या ही 
एका अितशय सं�कृतीत �े�ात िसिमत केलेली आहे. 

अगदी अलीकडील वषा�त एखा�ाला आढळते क� िनसग�वादामधील �रकामी जागा ही 
जलद गतीने भरत आहे. आधिुनक िनसग�वाद हा अिधक सव�समावेशक आहे. कारण 
�याने श�ु जीवशा�ीय �प�ीकरण लागलेले आहे आिण तो आदश�वादी धारणे�या जवळ 
येऊन ठेपलेला आहे.   

३ब. १३ तुमची �गती तपासा  

१) िनसग�वाद त�व�ानाची संक�पना �प� करा.  

२) िश�णाचे उ�ेश आिण िनसग�वा�ांचे तीन अ�यासक� � यावर चचा�  करा.  

३) टीपा िलहा.  

 िनसग�वाद आिण अ�यास�म  

 िनसग�वाद आिण िश�क  

 िनसग�वाद आिण िशकव�याची प�त  
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िवभाग रचना 

३क.०  उ�ेश 

३क.१  मानवतावाद त�व�ानाचा प�रचय  

३क.२  मानवतावादाचा अथ�  

३क.३  मानवतावादाचे शै�िणक प�रणाम  

३क.४  सारांश  

३क.५  तमुची �गती तपासा  

३क.६  अि�त�ववादाचा प�रचय 

३क.७  मलुभूत संशोधन  

३क.८  अि�त�ववादाचे म�ुय �वत�क  

३क.९  अि�त�ववादातील कथानके  

३क.१०  अि�त�ववादाचे शै�िणक त�व�ान  

३क.११  िटका�मक मू�यमापन 

३क.१२  सारांश  

३क.१३  तमुची �गती तपासा  

३क. ०  उि�� े 

�या घटका�या वाचनानंतर तु�ही पढुील बाबी क� शकाल. 

 अि�त�ववादा�या संक�पनेचे आकलन. 

 अि�त�ववादा�या वैिश�्यांचे �प�ीकरण. 

 अि�त�ववादा�या परु�क�या�ची ओळख व �यांचे �ि�कोन. 

 अि�त�ववादा�या काही िवषयांवर िवचार करणे. 

 अि�त�ववादा�या शै�िणक त�व�ानाचे वण�न करणे. 

 मानवतावादाचा अथ� �प� करणे. 

 मानवतावाद व अि�त�ववाद यां�या शै�िणक त�व�ानाचे वण�न करणे. 
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३क.१ मानवतावाद त�व�ानाचा प�रचय  

१) मानवतावाद हे ते त�व�ान आहे �या�यानसुार माणूस हा व�तंू�या योजनेत 
क� ��थानी आहे. माणूस हाच फ� �ानाची मौ�यवान व�तू आहे. मानवी जीवनात 
उ�वणारे िवरोधाभास सोडिव�याचा िनकष मानवतावाद आहे. मानवाम�ये तका�चा 
उदय हो�यापासूनच िवचारवंत लोक हे मानवी जीवनात उ�वणा�या िवरोधाभासांना 
सोडिव�यासाठी वा�तिवकते�या काही एक िकंवा इतर िनकषांचा शोध घेत रािहलेले 
आहेत. असे �य�न सॉ�ेटीस, �लेटो, ॲ�र�तॉटल व इतर �ाचीन �ीक त�ववे�यांनी 
केलेले आहेत.  

२) �ाचीन काळात सव�च िठकाणी त�व�ानिवषयक िवचारसरणी ही धािम�क 
िवचारांपासून वेगळी न�हती. परतंु हळूहळू त�ववे�यांनी �यांना �वत:ला धािम�क 
क�र त�वापासून बाहेर काढले आिण त�व�ान िवषयक िवचारसरणीला �वतं� 
आधारांवर �थािपत केले. असे हे ब�ुीवादी, अनुभववादी, वा�तिवकवादी, 
आदश�वादी व इतर आधिुनक त�व�ानी होते.  

३) त�व�ानाचा समकालीन जगात, त�व�ानिवषयक िवचार हे भौितक व सामािजक 
िव�ानातील िवकासा�ार े खूपच �भािवत होते. याचाच प�रणाम �हणून 
वा�तिवकतेचे नवीन िनकष हे त�ववे�यां�ारे ि�वकारले गेले. वाहतूक व 
दळणवळणा�या साधनातील अभूतपूव� �गतीने जगाला खूप लहान केले आहे. व 
मानवाला एकमेकां�या खूप जवळ जाणले आहे. �हणून सव� गंभीर िवचारसरणीत 
मानवी सम�या या क� ��थानी बन�या आहेत. याने मानवतावादा�या उदयासाठी 
अनकूुल वातावरण िनमा�ण केले आहे.  

४) इतर िवचारसरणी�या कला�माणेच मानवतावादा�या मुळाचा भाग हा जनेु �ीक 
त�व�ान आिण भारता�या �ाचीन िवचारात शोधला जाऊ शकतो. पि�मेत �ीस�या 
नायकांनी घोिषत केले क� मन�ुय हा सव� गो��चे मोजमाप आहे. या नायकानंतर 
मानवतावादाची क�पना ही िवतंडवादी त�वा�ानांचे िवचार, �लेटो व सॉ�ेटीस�या 
क�पनांम�ये िदसून येऊ शकते. परतंु �ा मानवतावादा�या कला कमाल �ो�साहन 
हे िनसग�वादीभौितक त�व�ानाने िदले.  

५) चा�स� डॉिव�न�या उ��ांतीवादा�या िस�ांताचे �थािपत केले क� िनसगा�त मन�ुय व 
�ा�याम�ये खोल दरी नाही. डािव�ननंतर उ��ांतीची क�पना ही मानवी 
िवचारसरणी�या जवळजवळ ��येक �े�ात उपयोगात आणली गेली आिण खूप सारे 
िस�ांत हे �थािपत केले गेले. आज हे साम�यात: ि�वकारले जाते क� �ाणी व 
माणूस हे उ��ांती�या एकाच �ि�येतील दोन वेगवेगळे ट�पे आहेत.  
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३क.२  मानवतावादाचा अथ�  

�मॅुिनझम (मानवतावाद) हा इं�जी श�द लॅिटन सं�ा ‘होमो’ पासून आलेला आहे. 
�याचा अथ� मानव असा होतो. �हणजेच श�दशः मानवतावाद हे त�व�ान आहे, �यात 
माणूस हा क� ��थान �हण करतो.  

तथािप एखा�ा सं�ेचा �य�ुप�ीशा�ीय अथ� �हणजे परुसेा अथ� नाही; �यात ऐितहािसक 
वापर सु�ा समािव� आहे. ऐितहािसक परपंरेत सं�ेचा वापर हा �या�या अथा�चे वेगवेगळे 
पैलू उघड करतो. अशा �कार े मानवतावाद या सं�ेचा पूण� अथ� समज�यासाठी 
एखा�ाला �याची ऐितहािसक उ��ांतीस�ुा िवचारात �यायलाच हवी.  

या ऐितहािसक उ��ांतीसु�ा मानव क�याणासाठी जे काय उपयोगी �हणून आढळून येते 
�याला मानवतावादा�या संक�पनेशी जोडले जाते, जसे सामािजक क�याणाची क�पना, 
वै�ािनक क�पना, वै�ािनक व�ृी, लोकशाही सं�थांची �गती, इ.  

मानवतावादातील नेते 

१) अ�ाहम मॅ�लो 

२) काल� रॉजस� 

३) मा�कोम नो�स  

मानवतावाद ही मानवाला िव�ात एक सयुो�य ओळख �ा� हो�यासाठी आयोिजलेली 
एक चळवळ आहे. मानवतावादातील शै�िणक िवचार हे गमावले�या मू�यां�या 
पनु�था�पनेशी संबिंधत आहे. मानवतावादात  एक माणूस हा अंितम ल� आहे; एक 
साधन न�हे. तो एक म�ु �ितिनधी आहे.  

मानवतावाद दोन त�वावंर काय� करतो :  

१) रा��ाने राखलेली म�ुये इितहासावर प�रणाम करतात. जे�हा रा��ाची म�ुये ही 
सव��च �तीची असतात ते�हा चांगले घडून येते. आधिुनक माणसाने 
इितहासापासून िशकायलाच हवे.  

२) थोर सािह�य हे माणसाला तकुड्यांपे�ा एकसंध हो�या�या मू�यावर जोर देते. 
मानवतावादात अ�ययन हे िव�ाथ� क� ि�त आहे व वैयि�ककृत आहे आिण 
िनद�शकाची भूिमका ही एका सिुवधा देणा�याची आहे. भाविनक व सं�ा�मक गरजा 
आिण �येय �हणजे सहकार, आ�ासक वातावरणात �वयं-वा�तिवक लोक िवकिसत 
करणे हे आहे: 

३क.३ मानवतावादाचे शै�िणक प�रणाम  

१) मानवतावादी शाळे�या िवचाराधारनेसुार शै�िणक काय��मांनी �ाचीन सं�कृती�ित 
�शंसा व �ेम वाढवायला हवे. हे मानवी स�यते�या वाढीसाठी मह�वाचा �ोत 
�हणून काय� करते. 
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२) त�ण िपढीने िव�ानां�या शहाणपणाचा आदर िशकायला हवे कारण ते मानवी 
मू�यां�या �े�ाशी िनगडीत आहे.  

३) ब�ुीवादी लोक हे �यां�या �चंड �ान व बौि�क ��ते�ार े समाजासाठी �येय 
�थािपत कर�यास अनुकूल ि�थतीत असतात.  

४) िव�ा�या�म�ये भाषे�ती आदर �जवायला हवा. िश�णाने श�द संपदे�या सुयो�य व 
अचूक वापरावर आिण �याकरणाचे िनयम अनसुरा�यावर जोर �ायलाच हवा.  

मानवतावादाची त�वे  

मानवतावादी िश�णाची त�वे पुढील�माणे : 

१) िव�ा�या�ना ‘जे काय िशकायचे आहे ते िनवड�यास ते स�म असायला हवे. 
मानवतावादी िश�क मानतात क� जर िव�ा�या�ना काही गरज असेल िकंवा �यांना 
काही जा�याची इ�छा असेल तर �यांना िवषय िशक�यासाठी �े�रत केले जावे.  

२) िश�णाचे �येय �हणजे िशक�यासाठी िव�ा�या��या इ�छेचे संगोपन करणे आिण ते 
कसे िशकावे हे �यांना िशकवावे हे होय. िव�ाथ� �यां�या अ�यासात �वयं�े�रत 
असायला हवे आिण िशक�यासाठी �यांची �वत:ची इ�छा असायला हवी.  

३) मानवतावादी िनद�शक मानतात क� �ेणी �ा असंबिंधत आहेत आिण फ� �व 
उ��ांती ही अथ�पूण� आहे. �ेणी ही िव�ा�या�ला �यि�गत साधनाऐवजी �ेणीसाठी 
काय� कर�यास �ो�सािहत करते.  

४) मानवतावादी िनद�शक हे व�तिुन� चाचणी�या िवरोधी आहे, कारण �या 
िव�ा�या��या �मरणश���या �मतेची कसोटी करतात आिण िश�क व िव�ा�या�ना 
परुसेा शै�िणक अिभ�ाय �दान करत नाहीत.  

५) मानवतावादी िनद�शक मानतात क� भावना व �ान हे दो�ही अ�ययन �ि�येसाठी 
मह�वाचे आहे. पारपंा�रक िनद�शाकां�या िवपरीत मानवतावादी िश�क हे भाविनक व 
सं�ाना�मक �े�े वेगळी करत नाहीत.  

६) मानवतावादी िनद�शक जोर देतात क� शाळेने िव�ा�या�ना एक सरुि�त वातावरण 
�दान कर�याची गरज आहे. जेणेक�न �यांना अ�ययनासाठी सुरि�त वाटेल/ 
एकदा का िव�ा�या�ना सरुि�ततेची जाणीव झाली क� अिधक सोपे व अिधक 
अथ�पूण� बनते. ते ��येका�या िशक�या�या नैसिग�क इ�छेवर जोर देतात, जेणेक�न 
िश�क हे खूप सा�या अिधकाराचा �याग करतात आिण एक सिुवच देणारा �हणून 
बनतात. 
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सूचनांचे प�रणाम  

१) सूचना �ा बा� अस�यापे�ा आंत�रक असायला ह�या (िव�ाथ� क� ि�त)  

२) िव�ा�या�नी �वत:चा शोध व �वािभमान याचा भाग �हणून �यां�या सां�कृितक 
वारशािवषयी िशकायला हवे.  

३) अ�यास�माने �ा�यि�क आिण शोध म�ु ि�याकलाप यांना चालना �ायला हवी.  

४) िव�ा�या�ना वैयि�क �ान आिण अनभुव �ा� कर�यासाठी अ�यास�माची रचना 
असावी हे दाखिवते क� ते एका सरुि�त व सहभागी शै�िणक वातावरणात बह�मोल 
योगदान आहे.  

५) िशकलेले �ान हे िव�ा�या��या त�काळ गरजा, �येये आिण मू�य यांना उपयोिगत 
आिण सुयो�य असायला हवे.  

६) िव�ाथ� हे �यां�या आ�मवा�तिवकतेसाठी अ�ययनाचे मू�य िनि�त कर�यातील 
उ��ांती �ि�येचा भाग असायला हवे.  

७) िनद�शा�मक आराखड्याने शोध�ारा अ�ययन सलुभ करायला हवे. उि��ांची रचना 
अशी करायला हवी जेणेक�न िव�ा�या�नी िशकले�या क�पनांना िकंमत �ायला 
हवी.  

८) ब�याच पया�यी अ�ययन अनुभवाची रचना क�न �य��गत अ�ययन शैली, गरज 
आिण आवडीला िवचारात �यायला हवी.  

९) अ�यास�मातील ब�याच उपल�ध पया�यांपैक� सयुो�य अ�ययन िनवड�यासाठी 
िव�ा�या�ना �वातं�य �ायला हवे.  

१०) सूचनांनी �य��गत वाढ सलुभ �हायला हवी.  

िव�ा�या�ची भूिमका  

१) अ�ययनात पढुाकार घेऊन िव�ा�या�ने जबाबदारी �वीकारायलाच हवी. िव�ा�या�नी 
अ�ययनाला मू�य �ायलाच हवे.  

२) िशकणारे हे अ�ययनासाठीचा अनभुव सि�यपणे िनवडतात. 

३) िटका�मक आ�ममनना�ार े�वत:ची वा�तिवकता आिण �वआदश� याम�ये पोकळी 
शोधून काढा.  

४) एखा�ाची �वत:ची म�ुये, �वृ�ी आिण भावना यां�याबाबत �ामािणक रहा व �यांचे 
मू�य ि�वकारा. 

५) एखा�ाचे आंतरवैयि�क संवादकौश�य सुधारा.  

६) इतरां�ती िचंता व इतरां�या गरजा �ाब�ल सहानभूुती पूव�क बना.  

७) गटातील इतर सद�यां�या मतांची मग ते िवरोधी असले तरी िकंमत करावी.  
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८) एखा�ाची म�ुये आिण िव�ास हे एका सामािजक भूिमकेत चपखल कसे बसतील 
याचा शोध �या.  

९) वेगवेग�या ��ीकोनांना म�ुपणे सामोरे जा.  

िश�कांची भूिमका  

१) सिुवधा दाता बना आिण गटाचा एक सहभागी सद�य बना. 

२) समाजाचा �यवहाय� सद�य �हणून िव�ा�या�ना ि�वकारा व �यांची िकंमत करा.  

३) �याची म�ुये व िव�ास ि�वकारा. 

४) अ�ययनाला िव�ाथ� क� ि�त बनवा. 

५) िव�ा�या�ना �ववा�तिवकता व आदश� यामधील दरी शोध�यास माग�दश�न करा.  

६) ही दरी भ�न काढ�यासाठी िव�ा�या�ला सिुवधा �ा.  

७) वैयि�कृत सूचना काढ�यासाठी िव�ा�या�ला सिुवधा �ा.  

८) �वतं� अ�ययन सलुभ कर�यासाठी िव�ा�या�ना �यांचे �वत:ह�न अ�ययन 
कर�याची संधी �ा. आिण म�ुिश�ण व शोषला चालना �ा.  

९) सजृनशीलता िकंवा आंतर��ी पढुाकाराला चालना �ा.  

३क.४ साराशं  

त�व�ाना�या मानवतावादी संक�पनेपासून आपण �याचा आशय िकंवा अथ� यािवषयी 
�या�या शै�िणक प�रणामांसह िशकलो. मानवतावादाची त�वे अ�यास�म, िश�क व 
िव�ा�या��या भूिमका �ा शै�िणक �ि�येचा ��ीकोन अ�यासताना मह�वाचा आशय 
�दान करतात. याचा उ�ेश �हणजे मानवा�या �य��म�वाचा पूण� िवकास करणे होय. 
यामळेु मानवाला वैयि�क व सामािजक सम�या सोडिवणे श�य होते. याचा हेतू �हणजे 
मानवाची काय��मता व आनंद वाढवणे.   

३क.५ तुमची �गती तपासा  

१) मानवतावाद �हणजे काय? तुम�या श�दांत �याचे वण�न करा.  

२) िटपा िलहा.  

१. मानवतावादात िश�काची भूिमका  

२. मानवतावादात िव�ा�या�ची भूिमका  

३) मानवतावादाचे त�व�ान हे आज�या शै�िणक प�तीवर कसा प�रणाम करले/ 
प�तीत कसे अमलात येईल? �प� करा.  
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३क.६ अि�त�ववादाचा प�रचय 

अि�त�ववाद हा त�व�ानाचा असा माग�  आहे, जो �वीकारणा�यास जग व मानवी 
जीवनिवषयक वेगळा �ढ िव�ास देतो. 

अि�त�ववाद हे एक यरुोपीय त�व�ान आहे �याचा उगम िवसा�या शतका�या �ारभंापूव� 
झाला, परतं ुते �िस�द झाले जागितक महाय�ुद २ (१९३९-४५) नंतर. 

अि�त�ववादाची बीजे त�व�ाना�या इितहासात अगदी सु�वातीपासूनच िदसून येतात. 
अठरा�या शतकाम�ये तक�  आिण िनसग� यांना बरचे मह�व िदले गेले, व�तिुन�तेवर भर 
होता, �याचा प�रणाम औ�ोिगक आिण तं��ाना�मक िवकासात झाला व िव�ानास 
अ�यािधक मह�व िदले जाऊ लागले. शा�ीय �ि�कोनातून मानवाचा एक व�तू �हणून 
िवचार केला जाऊ लागला. िवकसनशील औ�ोिगक समाजाम�ये मानव यं�ांचा गलुाम 
बनला. �ा प�रि�थती�या िवरोधात अि�त�ववाद समाजा िवरोधात �ितकार �हणून 
उदयास आला आिण �याने मानवा�या �वतं� अि�त�वाचे �ितपादन केले. अि�त�ववादी 
त�व�ानाचा कोणी एक िनमा�ता नाही. अि�त�ववादी िलखाण अनेक त�व�ान��या 
काया�म�ये िवखरुलेले िदसते, �यापैक� मह�वपूण� असे �हणजे; �ेडरीच िनट्सच, सोरने 
िकक� गाड� , गॅ�ीएल मास�ल, माट�न िहडेगर, जीन पॉल साट�, काल� या�पस�, अ�बागनॅमो, 
बािड�एव, अ�बट�  कॅमस इ. 

अमे�रकन िश�णशा�ाम�ये मॅि�सन �ीन, जॉज� ि�लनर, वॅन �लेव मो�रस हे काही 
�िस�द अि�त�ववादी आहेत जे �वतं� अि�त�व आिण वैयि�क पूत� वर भर देतात. 

३क. ७ अि�त�ववादाची ठळक वैिश�्ये 

१) अि�त�व अ��माने �धान ल�ण : -  

हे त�व�ान मानवापासून सु� होते.परतं ु मानव एक िविश� �व�प िकंवा िवचार कता�  
�हणून नाही तर मानव एक अि�त�व �हणून. �थम मानव अि�त�वात येतो, नंतर िस�द 
करतो. मानव मू�ये िकंवा त�व/ ल�णांनी िनि�त हो�यापूव� अि�त�व येते.  कारण 
स�ुवातीला मानव काहीच नसतो, �याची ल�णे नसतात, जे तो �वत:स बनिवल ते तो 
बनतो. मानव �वत:�या �यि�िन�तेने �वत:स िस�द करतो आिण िनवडीची संधी, 
�वातं�य आिण अि�त�व यांत भरकटत राहतो. िचंता, भीती, म�ृयूची जाणीव �वातं�य 
यां�याशी अि�त�ववादाचे नेहमी साहचय� आढळते. 

२)  �यि�िन�तेचे मह�व: -  

डच त�ववे�ा एस. िकक� गाड� ने �हटले आहे क� स�य �यि�िन� आहे, स�य �यि�िन�ता 
आहे: व�तिुन�ता आिण अमूत�ता �म आहेत. अि�त�ववाद हे �यि�िन�ते�या 
गा�याम�ये चाचपून पािहल तर �याला �वत:ब�लचे स�य कळेल आिण �याची 
जीवनातील खरी भूिमका जाणवेल. ही एक सज�नशील �ि�या आहे जी नवीन मम���ी 
देते. 
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३) मानवाचे �वातं�य : -   

मानवी �य��चे �मखु वैिश�्य आहे �याचे �वातं�य: बंधनरिहत व अिनयंि�त. 
आदश�वादी व इतर त�ववे�यांनी मान�या�माणे मानव हा समाज आिण सामािजक 
सं�थासाठी नसून, �या मानवासाठी आहेत. येथे 'सव�साधारण इ�छा' नाही �यावर 
’�यि�गत इ�छा“ अवलंबून असेल. 

४) आदश�वादाचे गुणावगुणिववेचन :-  

आदश�वादा िवरोधात एक �िति�या �हणून अि�त�ववादाचा उगम आिण िवकास झाला. 
अि�त�ववादी त�ववे�े आदश�वाद व संक�पनावादा�ित अ�यंत िचिक�सक आहेत. 
वैि�क त�वे व सवा�चे भले तर ��येक मानवाचे भले या आदश�वाद��या मदु�्ाबाबत 
अि�त�ववादी त�ववे�े सिटक िचिक�सा करतात.  �यां�यामते त�वांचा / ल�णांचा शोध 
एक चुक�चा माग� आहे व �यां�यानसुार त�व / ल�णे वा�तव नसून अि�त�व वा�तव 
आहे. 

५) िनसग�वादाचे गुणावगुण िववेचन : -  

अि�त�ववादी त�ववे�े िनसग�वादी त�व�ाना�ित देखील िचिक�सक आहेत. 
िनसग�वाद��या अनसुार जीवन हे भौितक – जीव – रासायिनक िनयमांवर आधा�रत 
आहे, जे िनयम कारणा�या वि�क िनयमावर अवलंबून आहेत.  �ा�यां�माणेच मानवा�या 
कृती देखील यांि�क आहेत. हा अि�त�ववा�ांसाठी शाप स�श आहे आिण ते मानवा�या 
�वातं�याचा �खर परु�कार करतात. जे. पी. सारट्ेर नुसार, मानव इतका �वतं� आहे 
क� �याला �या�या �वातं�याचीच भीती वाटते. 

६) वै�ािनक स�ंकृतीचे गुणावगुण िववेचन: -  

िव�ान व तं��ाना�या �चंड �गतीमळेु जलद औ�ोिगकरण आिण शहरीकरण घडून 
आले आहे. �ाचा परीणाम �हणजे गद�ने भरलेली गावे �यांत �य�� हरवून गेली आहे. जे 
सव� घडते ते मोठ्या �माणात आिण सव� वैयि�क मू�ये, �यि�गत आवडी व नावडी 
पूण�पणे ��ीआड झा�या आहेत. आज �य�� �याचा अंत िनवडत नाही; तर सव� िनण�य 
संगणक िकंवा सं�याशा�ीय िनयम व मािहती घेतात. �हणजेच िव�ानाने मानवाचे मोल 
नग�य ठरिवले आहे. �हणूनच अि�त�ववादी वै�ािनक त�व�ान व सं�कृतीचा िवरोध 
करतात. 

७) मानवी दौब��य आिण सुर�ा यांवर अवधान: -  

आज�या िव�ान यगुात, मानव दडपण, िचंता, वैफ�य, िनराशा, भय आिण अपराधी 
भावना यासह जीवन �यतीत करीत आहे. �या�या �वतं� अि�त�वास सतत धोका 
िनमा�ण होतो आहे. �हणूनच �या�या �वतं� अि�त�वा�या सरु�ेसाठी �याला एक 
िचंताम�ु, तणावमु� पया�वरण िमळणे आव�यक आहे. 
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�हणजेच, अि�त�ववाद ही एक त�व�ानिवषयक चळवळ आहे जी अि�त�वाचा अथ� 
आिण �वतं� अि�त�व असले�या �य���या मू�याचा शोध घेणारा अ�यास आहे.  
त�व�ाना�या इतर �े�ा�माणे अि�त�ववाद �य��स एक संक�पना न मानता, �य���या 
�यि�िन�तेस व�तिुन�तेपे�ा अिधक म�ुयवान समजतो. प�रणामत:,कोण�याही 
वै�ािनक िकंवा त�व�ान िवषयक अ�यासापे�ा जीवना�या अथा�शी िनगिडत �µन 
आिण �यि�िन� अनभुव अिधक मह�वपूण� मानले जातात. 

तुमची �गती तपासा : 

१. अि�त�ववाद �हणजे काय? 

२. औ�ोिगक िवकासाचे प�रणाम काय होते? 

३. आदश�वाद आिण िनसग�वादा�या िवरोधातील अि�त�ववादाची िचिक�सक बाजू 
मांडा. 

४. �यि�िन�ता आिण मानवी �वातं�य यां�या मह�वाची अि�त�ववादा�या संदभा�त 
चचा�  करा. 

५. अि�त�व अ��माने �धान ल�ण त�ुहालामा�य आहे का?  तमु�या उ�राचे समथ�न 
करा. 

३क. ८ अि�त�ववादाचे �मखु पुर�कत� 

सोरने िकक� गाड�  (१८१३-१८५५) यांस आधिुनक अि�त�ववादाचा जनक मानले जाते. 
तो पिहला यरुोपीयन त�व�ानी आहे. �यास अि�त�ववादी हे िब�द िचकटले आहे. 
�या�या मते, �यि�िन�ता आिण ती�ता हे स�य व खरेपणाचे िनकष मानले पािहजेत. 
अि�त�वा�या �खर �णांत, िवशेषत: द:ुखमय िनण�यां�या �संगी आपण वा�तवास �पश� 
करतो. �ा �णांचे वैिश�्य �हणजे गाढी िचंता, आिण अशा �णांतच जीवनाचे खरे सार 
समजते आिण फ� क�पनांची एक �णाली �हणून ितला आपण �हणू शकत नाही. 

�ेड�रच िनट्झच (१९४४-१९००) अि�त�ववादा�या उदयात एक �मखु �य��. 
�या�या नुसार अितशय बिु�दमान मानवाचे त�व, �हणजेच अि�तीय मानव, �वीका�न 
ि��ती धमा�वर िवजय िमळिवणे. 

मािट�न िहडेगर (१८८९-१९७६) ने �या�या 'अि�त�व आिण काळ' �ा प�ुतकाम�ये 
मानवी अि�त�वाचे �भावी िव�ेषण िदले आहे, �याम�ये काळजी, िचंता, अपराधी 
भावना व सवा�त जा�त म�ृयू �ा अि�त�ववादा�या �मखु व मह�वपूण� िवषयांवर िववेचन 
केले आहे. 
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जीन पॉल साट� �हणतो क� मानवा�या अि�त�वास �या�या ल�णांपे�ा अ�मान आहे. 
’मानव दसुर ेकाही नसून �याचे हेतू आहेत, तो जोपय�त �वत:चे स�य�व�प ओळखतो 
तोपय�त अि�त�वात राहतो, �हणून तो �या�या कृत�ची गोळा बेरीज आहे, दूसर े ितसरे 
काही नसून मानव �हणजे �याचे जीवन.“ 

३क. ९ अि�त�ववादातील काही पुन��वी िवषय 

सव� अि�त�ववादी त�ववे�यांम�ये �वातं�य, िनण�य आिण जबाबदारी हे �मखु िवषय 
आहेत.  हे सव� वैयि�क अि�त�वाचा गाभा आहेत.  �वातं�याचा उपयोग आिण 
भिव�याला आकार दे�याची �मता मानवाला प�ृवीवरील इतर सव�  �ाणीमा�ांपे�ा वेगळा 
ठरिवते. म�ु आिण जबाबदार िनण�यांमळेु मानव �वत:ची स�यता िस�द करतो.  
अि�त�ववादी िवषयांचा आणखी एक पनु��वी गट, अपराधी भावना, िवर��, िनराळा, 
मन:ि�थती, बदल�या भावना, भावनाजीवन व म�ृयू यांसार�या िवषयांचा समावेश 
करतो. यांवरील चचा�चा पारपंा�रक त�व�ानाम�ये �ामु�याने उ�लेख नाही परतंु 
अि�त�ववादाम�ये �यांवर सिव�तर चचा�  घडते. अि�त�ववादीसाठी मानव हा िव�ा�या 
पसाया�तील िन�वळ एक अंश नसून द:ुखद संघषा�ची श�यता असले�या तणावपूण� 
संबधंा�या वेळी �यासाठी उभा राहणारा आहे. 

तुमची �गती तपासुन पहा: - 

१. काही अि�त�वावाद�ची नावे िलहा. 

२. सा�े आिण िनएट्झच ची मते �प� करा. 

३. अि�त�ववादाचे नेहमी पनुरावृ�ी होणार ेिवषय कोणते आहेत? 

४. अि�त�ववादी त�व�ानािवषयी तमु�या श�दांत दहा वा�ये िलहा. 

३क. १० अि�त�ववादाचे शै�िणक त�व�ान 

मानवाला स�याचे ऐ�य �दान करणे हा िश�णाचा उ�ेश आहे.  िश�ण �े�ाम�ये 
अि�त�ववादाचे योगदान पढुील �माणे आहे.  

 िश�णाचे �येय   

सवा�त मह�वपूण� �कारचे �ान �हणजे मानवा�या िनवडीचे व प�रि�थतीचे �ान असे 
अि�त�ववाद मानतो. िश�ण �हणजे िनवडी�या �वातं�या�ित जाग�कता िवकिसत 
कर�याची �ि�या, आिण �वत:�या िनवडीची जबाबदारी याचा अथ�.आिण �हणून गट 
�माणके, अिधकार आिण सामािजक, राजक�य, त�व�ानिवषयक, धािम�क अशा 
�थािपत �यव�थांची क�पना धडुकावून लावते. अि�त�ववादी मूलभूत स�य िकंवा 
परपंरां�या काही �रवाजांची, �माणाची जाण ठेवतो. या संदभा�त अि�त�ववाद, 
आदश�वाद व वा�तववादा�या क�पनां�या िवरोधात जातो. 
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सपूंण� िवकास :-  

िश�णातून संपूण� �यि�म�वाचा िवकास हे अि�त�ववादाचे �येय आहे.  प�रपूण� मानव हे 
िश�णाचे �येय असावे. चा�र�य सवंध�न आिण आ�म-�िचती यां�या पूत�तेसाठी िश�णाचे 
�येय असावे. अि�त�ववादी वगा�म�ये िवषयव�तूस द�ुयम �थान असते. �यां�या 
िवचारांची, भावनांची आिण कृत�ची पूण� जबाबदारी घेणारी एकमेवाि�तीय �य�� अशी 
�वत:ची ओळख समजून घे�यास व �वत:ची �शंसा कर�यास िश�ण िव�ा�या�याला 
सहा�य करते. िनण�य घे�या�या �ि�येम�ये तका�  बरोबरच भावनांचाही समावेश असतो 
�हणून अि�त�ववाद फ� बिु�द न�हे तर पूण� �य���या िश�णाची मागणी करतो. 

�यि�िन� �ान : -  

स� वै�ािनक यगुाने व�तिुन� �ानाचे एवढे अवडंबर माजिवले आहे क� ही सं�ा अ�यंत 
अवा�तव, अग�य, आिण असंबिंधत वाटू लागली आहे.  अि�त�ववादी दश�वून देतात क� 
व�तिुन� �ानापे�ा �यि�िन� �ान अिधक मह�वाचे आहे. �यां�या मते स�य �हणजे 
�यि�िन�ता हे मानवी मू�य आहे आिण मानवी मू�ये कधीही त�ये असू शकत नाहीत. 
मू�यांची त�यांम�ये झालेली अवनती मू�यांवरील ��देचा �हास करणारी ठरली आहे. 
�हणूनच िश�णा�या ��येक �तरावर िव�ान व गिणत िशकिव�याबरोबरच मान�य िवषय, 
कला, सािह�य यांनाही अ�यास�माम�ये यो�य �थान िदले जावे. अित-व�तिुन� 
व�ृीमळेु आधिुनक माणसास अनेक सम�या येत आहेत. अि�त�ववादी क�पनां�या 
�काशात �ासाठी �यि�िन� द�ु�ती आवµयक आहे. 

पया�वरणाचे मह�व : -  

स� औ�ोिगक, आिथ�क, राजक�य आिण सामािजक पया�वरण मू�यहीन आहे. �यामळेु 
ते सं�म, ��ाचार, तणाव आिण संघषा�स सहा�य करते.  आ�म-िवकास आिण आ�म-
जाग�कता यांस पोषक असे पया�वरण �दान कर�याचा �य�न अि�त�ववाद करतो.  
शाळेतील �ा पया�वरणास मान�य िवषय, कला, सािह�य यां�या योगदानाची गरज आहे. 
�यामळेु अ�ययनाथ��या �वतं�य �यि�म�वाचा िवकास होईल आिण तो सामािजक 
च�ातील दाता बनून राहणार नाही. �याचा एका आ�म-जाग�क व संवेदनशील 
�य��म�ये िवकास होईल. 

बालक-क� ि�त िश�ण : -  

अि�त�ववादी िश�ण बालक क� ि�त आहे. ते बालकास पूण� �वातं�य देते.  �वत:स 
ओळख�यासाठी आिण �वत:चे अि�त�व जाण�यासाठी िश�काने बालकास सहा�य 
करावयाचे आहे. नैसिग�क िवकासासाठी �वातं�याची आव�यकता असते.  िश�णाने 
अपूणा�व�थेचे पूणा�व�थेत �पांतर करावयाचे आहे. �य���या गरजा व बालका�या �मता 
यांनसुार िश�ण असावे. बालकाचा �वयंशी असलेला संबधं �ढ कर�याचे काम 
िश�णा�ारे झाले पािहजे. 
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 अ�यास�म 

काय अ�यासायचे याची िनवड कर�याचे �वातं�य िव�ा�या�स अि�त�ववाद देतो तसेच 
स�य �हणजे काय व स�य ठरिव�याचा िनकष िनि�त कर�याचेही �वातं�य देतो. 
प�दतशीर �ान व रचना�मक िश�त अ�यास�म टाळतो व अनेक अ�ययन 
प�रि�थतीतून िनवड कर�यास िव�ा�या�ला मभुा देतो. कोणते �ान �हण करावयाचे 
आहे हे अ�ययनाथ� ठरिवतो. मान�य िवषयांना साधारणत: भरपूर मह�व िदले जाते.  
िव�ा�या��या सज�नशीलतेस व आ�मअिभ�य��स वाव दे�यासाठी एक माग� �हणून 
अ��य� अनभुव �दान कर�यासाठी या िवषयांचा भरपूर उपयोग केला जातो. उदा. 
ऐितहािसक घटकांवर भर दे�यापे�ा अि�त�ववादी ऐितहािसक �य���या कृतीवर 
�काशझोत टाकतो, कारण या �य�� िव�ा�या��या वत�नास वळण लावणार ेआदश� बनू 
शकतात. 

िश�णाचा अि�त�ववादी उपागम वा�तववादी उपागमा�या बरोबर उलटा आहे.  
अ�यास�मा�या �े�ात वा�तववादी िव�ानावर िवशेष भर देतात, तर अि�त�ववादामते 
िव�ान व व�तिुन� िश�ण आपले �वत:शी असलेले संबधं तोडून टाकते. िव�ान 
आंत�रक �िचती व शांती िमळिव�यास सहा�य करीत नाही. परतंु याचा अथ� असा नाही 
क� िव�ानाचे िश�ण दलु� ि�त रहावे.  �ाचा अथ� असा क� िव�ानासह वा�य िवषय, 
नीितशा� आिण धम�शा� यांचाही समावेश असावा. या मताशी सहमत काही 
अिभयांि�क� महािव�ालयांनी त�व�ान, नीितशा� आिण समाजशा� यांचा 
अ�यास�मात समावेश केला आहे. �ा सं�ेषणा�मक उपागमािशवाय िश�णाची चा�र�य 
संवध�न व �यि�म�व िवकास ही �येये सा�य होणार नाहीत. 

 अ�ययन अनुभव   

त�व�ानिवषयक संवाद आिण िनवड कर�या�या कृती उपल�ध क�न देणार ेअनभुव व 
िवषय अि�त�ववादी अ�यास�माम�ये असतात. वैयि�क व �यि�िन� िनवडीमळेु 
भाविनक, सौदया��मक आिण त�व�ानिवषयक िवषय यो�य ठरतात.  सािह�य, नाट्य, 
िच�पटिनिम�ती, कला इ. मह�वाचे मानले जातात. कारण �यातून मानवी प�रि�थतीचे व 
िनवड कर�या�या प�रि�थतीचे �ितिबबं िदसते.  �वयं-अिभ�य��, �योग यांवर भर 
असतो.  भावना, मन:ि�थती व मम��ि� यांचा मा�यम �हणून समावेश होतो. 

�वयं अिभ�य��स वाव देणाया�  सािह�याने संप�न असे वग�  आिण शाळा �हणजे िश�क व 
िव�ा�या��या जीवनिवषयक संवादास, चच�स वाव देणार े�थान. 

 िश�क 

अि�त�वावादानुसार, िव�ाथ� '�व' शी संपक�  साधू शकेल, �याब�ल जाग�क बनेल व 
आ�म-�िचती सा�य करील यासाठी शै�िणक प�रि�थत�ची िनिम�ती िश�क करतो. 
यासाठी �वत: िश�काम�येही अि�त�ववादी व�ृी असणे आव�यक आहे.  �याला 
�वत:ला आ�म-�िचतीचा अनभुव असावा �हणजे तो िव�ा�या�ना �ा �ि�येम�ये 
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माग�दश�न क� शकेल.  जीवनात अंिगकारायचे िविवध माग� उघड क�न आिण �याम�ये 
�यांना �यांचा माग� �वतं�पणे िनवडावयाचा आहे असे पया�वरण िनमा�ण क�न 
िव�ा�या�ना �वत:चे त�व, ल�ण ठरिव�यास सहा�य करणे, ही िश�काची भूिमका 
असते. 

अि�त�ववादी प�दती �यि�वर क� �ीत असतात. अ�ययन �व-गतीने, �वयं-िनद�िशत 
असते आिण ��येक िव�ा�या�शी म�ु आिण �ामािणकपणे आंतरि�या साधणा�या 
िश�काशी �य��चा मोठ्या �माणावर संपक�  असतो. 

 िव�ाथ�  

'�व' ची �िचती ये�यासाठी िव�ा�या�ला पूण�पणे म�ु वाटले पािहजे. िश�का�या 
माग�दश�नाखाली, अंतरािभमु�खते�ार ेआ�म-�िचती साध�याचा �य�न िव�ा�या�ने केला 
पािहजे. िश�का�ार े नेमून िदलेली िश�त िव�ाथ� पाळतो, तो बेजबाबदार बनत नाही.  
�या�या �यि��वाचा पूण� िवकास घडवून आणणे हा �याला िदले�या �वातं�याचा हेतू 
असतो. 

 धािम�क व नैितक िश�ण  

अि�त�ववादी िवशेष क�न धािम�क व नैितक िश�णावर भर देतात. धम� �य��ला 
िवकिसत हो�याची मभुा देतो. िव�ातील �या�या अि�त�वाचे आकलन �य��ला धािम�क 
िश�णामळेु होते. आ�म-�िचतीचा धािम�क माग� हे िश�ण दाखिवते.  नैितक िश�ण हे 
धािम�क िश�णाशी अ�यंत जवळून संबिंधत आहे. िनि�तातून अिनि�ताची �िचती 
ये�यासाठी धािम�क व नैितक िश�ण अंतआ��या�चा िवकास करतात. 

३क. ११ िचिक�सक मू�यमापन 

 आपला समाज आिण बह�तेक आधिुनक समाजांम�ये िश�ण �हणजे, सं�थीय अ�ययन 
व सामािजकरण �यासाठी गट अ�यापन, �यि�गत वत�नावर बधंने आिण नोकरशाही 
संघटनांची आवµयकता असते. �यामळेु काही समी�कां�या (�ाम�ुयाने परपंरावादी) 
मते अि�त�ववादी त�व�ानाचे शालेय उपयोजन मया� िदत आहे.  अशी �ि�या आहे जी 
िव�ा�या��या �वातं�यास मया�दा घालते. शाळेतील �वातं�य हे �ौढ अिधकार आिण 
बह�सं�यांकांचे �माण िकंवा िव�ास िकंवा समान सां�कृितक पायावर आधा�रत असते. 
अि�त�ववादी �य�� जी �वत:�या इ�छेनसुार व िनवडीनसुार वत�न कर�याचा �य�न 
करील ितला शाळेम�ये व त�सम इतर मोठ्या औपचा�रक संघटनांम�ये अडचण�ना 
सामोर ेजावे लागेल. 

३क. १२ साराशं 

त�व�ान आिण िश�ण �ा एकाच ना�या�या दोन बाजू आहेत, �हणजेच िविवध 
त�व�ाने िश�णाचे िविवध पैलू मांडतात आिण िश�ण मानवाचे व �या�या जीवनाचे 
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त�व�ान बदलू शकते. एक त�व�ान िवषयक क�पना �हणून अि�त�ववाद �ांतीकारी, 
गतीमान व �खर होता, �याने िवचार�ि�येत बदल घडवून आणला व �य��चा िवचार 
पढेु आणला. �याची िश�णावरील मते नाट्यमय वाटत असली तरी यो�य अथा�ने आिण 
माफक �माणात �वीकारली तर आज�या भौितकवादी समाजाम�ये आव�यक आहेत. 

�ा घटकाम�ये आपण अि�त�ववादी त�व�ान अ�यासले, त�कालीन क�र 
�णालीवरील �याची िचिक�सा पािहली. अि�त�ववादी त�व�ानाने मानव, �याचे 
अि�त�व �या�या भावना व �यि�िन�तेस पढेु आणले, ते �य��वादाचे व मानवा�या 
एकमेवाि�तीय�वाचे परु�कत� होते. 

अि�त�ववादा�या िविवध परु�क�या�ची मते आिण �यांनी मांडलेले िवषय �यांचे त�व�ान 
समज�यास सहा�य करतात. 

अि�त�ववादाचे शै�िणक त�व�ान �येये, अ�यास�म, िश�काची भूिमका, अ�यापन 
प�दती, अ�ययन अनभुव, धािम�क व नैितक िश�ण यांवर भा�य करते. 

३क.१३ तुमची �गती तपासा  

१. अि�त�ववादा नसुार िश�क व िव�ा�या�ची भूिमका काय आहे? 

२. अ�यापन-अ�ययन �ि�येम�ये अ�ययन अनभुवांचे मह�व मांडा. 

३. अि�त�व वादानसुार िश�णाचे �येय काय आहे? 

४. अि�त�ववादी कोण�या �कार�या अ�यास�माची िशफारस करतो? 

५. आज�या िश�ण �णालीम�ये अि�त�ववादाचे मह�व मांडा. तमुचे उ�र सोदाहरण 
�प� करा. 

६. अि�त�ववादाचा सामा�य व शै�िणक त�व�ानाचे िचिक�सक मू�यमापन करा. 
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४ अ  
डॉ. झािकर ह�सैन 

(१८९७- १९६९) 

�करणाची रचना : 

४ अ.० उि��्ये  

४ अ.१ ��तावना  

४ अ.२ जीवनवतृांत  

४ अ.३ डॉ. झािकर ह�सैन यांचे त�व�ान  

४ अ.४ डॉ. झािकर ह�सैन यांचे िश�णिवषयक िवचार  

४ अ.५ चार अ�याव�यक मू�ये  

४ अ.६ शैक�िणक��या उ�पादनशील काय�   

४ अ.७ �वातं�य, िश�त आिण अिधकार  

४ अ.८ िश�काची भूिमका  

४ अ.९ मू�यांचा र�णकता�  �हणून िश�क  

४ अ.१० िश�ण आिण सं�कृती  

४ अ.११ आदश� शाळेची वैिश�ये  

४ अ.१२ डॉ. झािकर ह�सैन यांचे शै�िणक योगदान  

४ अ.१३ सारांश  

४ अ.१४ ��ावली  

४ अ.० उि��्ये  

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर त�ुही खालील गो�ी सा�य क� शकाल.  

 डॉ. झािकर ह�सैन यां�या सव�साधारण त�व�ानाचे िविवध पैलू �प� करता येतील.  

 �यांचे शै�िणक त�व�ान समजेल  

 उ�म शाळेकडून असले�या �यां�या अपे�ा �प� करता येतील.  

 �यां�या शै�िणक योगदानाला दाद देता येईल.  
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४ अ.१  ��तावना  

धम�िनरपे�, �वतं� आिण ससंु�कृत भारताचे डॉ. ह�सैन हे अ�यंत संवेदनशील, 
चैत�यदायी, �योगशील असे िश�णत� व सिुव� असे �ितिनधी होत. �यांची 
िश�णा�ती िन�ा आिण �याग सव��ूत असून मलुो�ोगी िश�णाचे ते म�ुय परु�कत� होत. 
भारतीय जनतेचे हे मह�ा�य होय क� �यांना दोन मह�वाचे िश�णत�; डॉ. राधाकृ�णन 
आिण डॉ. झािकर ह�सैन हे रा��पती �हणून लाभले. �यांनी रा��पती पद भूषिव�यामळेु 
िश�क� �यवसायाला �ित�ा �ा� झाली तसेच रा��ीय पातळीवर नेत�ृव आिण शै�िणक 
�थांना वेगळी िदशा िमळाली.  

४ अ.२  जीवनवृतातं  

डॉ. झािकर ह�सैन यांचा ज�म है�ाबाद येथे ८ फे�वुारी १८९७ रोजी झाला.  ते अवघे ८ 
वषा�चे असताना �यां�या वडीलांचा म�ृय ुझाला आिण ते उ�र �दशे येथील कैमगजं या 
गावी वडीलोपािज�त घरी राहावयास आले. इटावा येथे �यांचे िश�ण झा�यानंतर अलीगढ 
येथील मोह�मदन अ�ँलो इंिडयन महािव�ालयात �यांनी �वेश घेतला. एम.ए. चा अ�यास 
करत असताना �यांनी गांधीज�नी ि�िटशांिव��द असहकार चळवळीसाठी केलेले 
कळकळीचे आवाहन ऐकले आिण महािव�ालय सोडून असहकार चळवळीस वाह�न 
घेतले. �यांनी जािमया िमिलया इ�लािमया (रा��ीय मिु�लम िव�ापीठ) या िव�ापीठाची 
१९२० साली अिलगढ येथे �थापना केली. �वतःची उ�च िश�णाची भूक 
भागिव�यासाठी ते बिल�न िव�ापीठात दाखल झाले आिण अथ�शा�ातील पी.एच.डी. 
�ा� केली. १९२६ म�ये भारतात परत आ�यानंतर जािमया िमिलया इ�लािमया, 
िद�ली या िव�ापीठाचे ते कुलग�ु �हणून वया�या २९ �या वष� अिधभार �वीकारला. 
१९४८ साली अिलगढ मिु�लम िव�ापीठाचे �-कुलग�ु �हणून �यांची िनवड कर�यात 
आली. १९५२ साली �यांना रा�यसभेचे सभासद�व बहाल कर�यात आले. १९५७ 
साली ते िबहारचे रा�यपाल झाले. १९६२ साली भारता�या उपरा��पदी �यांची िनवड 
झाली तर १९६७ साली भारता�या रा��पतीपदासाठी �यांची िनवड होऊन १९६९ 
साली �यां�या म�ृयपुय�त �यांनी ते पद भूषिवले. रा��पती �हणून पदो�नती झा�यानंतर 
ते �हणाले, ''हया पदासाठी माझी िनवड हो�यामागे कारण �हणजे माझा जनते�या 
िश�णाशी असलेला संबंध होय. ४७ वष� एका िश�काने �या�या आय�ुयातील सव��म 
वष� रा��ीय िश�णाशी संबिंधत अस�याचा हा रा��ाने केलेला बह�मान आहे''.  

४ अ.३  डॉ. झािकर ह�सैन याचें त�व�ान  

डॉ. ह�सैन हे आदशवा�दी होते. �यांनी �लेटो�या ‘�रपि�लक’ चा अ�यंत उ�साहाने उदु�त 
केलेला अनवुाद हा �याचा सबळ परुावा होय. ते �हणतात, ''कमकुवत िव�ासाची जागा 
िनरोगी सवय�नी, अयो�य सं�थांची जागा �गतशील सं�थांनी घेतली पािहजे. आपणांस 
िमळणार ेमाग�दश�न हे बिु�द�या संधी�काशातून न येता िव�ासा�या �व�छ  



  

 

िश�णाच े �गत त�व�ान 

 

124 

सूय��काशाकडून िमळाले पािहजे . 

ते हाडाचे धम�िनरपे�, मानवतावादी आिण दूरदशीर ् होते. �यांनी इ�लामी त�वे आिण 
�यांचे रा��ीय�व यांना �ु� चाकोरीत जाऊ िदले नाही तर पूव�  आिण पि�म, मिु�लम 
आिण मिु�लमेतर, �ाचीन आिण आधिुनकतेला आनंददायी ��यय �ा� क�न िदला. 

मोराइस यां�या श�दात ''�यांचे भारतावर �ेम होते. �यांचे जगावर �ेम होते   ते स�य, �याय 
आिण मानवतेवर �ेम करणारे होते. �यांनी �यां�या जीवना�या सु�वाती�या काळापासून 
मानवतावादी िश�णाचा परु�कार केला.  

वा�तवतेबाबत ते �हणतात, क� जग हे वा�तव आहे. भौितक आिण आ�याि�मक अशी 
दोन जगे अि�त�वात असून भौितक जग हे इंि�यज�य आहे. �याचा संबधं जगातील 
व�तंूशी येतो. आ�याि�मक जगाचा संबधं आ�मा आिण आ�मनाशी येतो; �हणून 
जगातील आनंद हा द�ुयम समजला समजला जातो. आ�याि�मक जग हे मानिसक 
पातळीवर क�पनां�या �ारे �� क�न �यावयाचे असते.  

�यां�या शै�िणक त�व�ानात ते मानवाला सव��च �थान देतात, आिण मानवा�या 
�मतांचा सवा� िधक िवकास कर�यास पढेु सरसावतात. �यांची मानवावर ��दा होती 
आिण ती �यां�या त�व�ानातून आिण शै�िणक िवचारांतून �प�पणे िदसून येते.  

४ अ.४  डॉ. ह�सैन याचें शै�िणक िवचार  

डॉ. ह�सैन यां�या मते हया देशातील िश�ण हे ददु�वाने अपगं झाले आहे. �यां�या मते 
िश�ण हे सुसं�कृत समाजासाठी जीवनाव�यक असा रस आहे. िश�ण हे स�ि�थतीला 
पोहोच�यास पढुील गो�ी कारणीभूत आहेत :  

१) एखा�ा वगा�त तासनतास िन���य होऊन बसून राहणे; क� जे बालकां�या मूलभूत 
व�ृीशी न जळुणार े आहे. अशा �यव�थेम�ये बालकाकडे एकेकाळी असलेली 
नैसिग�क उ�कटता न� क�न बालकाला िन��साही, नीरस बनिवले जाते.  

२) चांग�या िश�कांचा तटुवडा �चिलत �यव�थेतील उपल�ध िश�क हे �ूर िन�� र 
आिण ल�करी खा�याचे आहेत.  

३) बोजड आिण अथ�िहन अ�यास�म हा िव�ा�या�ना अिववेक� �म कर�यास भाग 
पडतो.  

४) िश�ण �हणजे अ�ययनक�या�ला िनयोिजत प�दतीने तयार शै�िणक आदश� आिण 
िविहत आशयानसुार घडिवणे हया चुक��या समजूतीला �चिलत िश�ण�यव�था 
आिण लोकशाही मू�यांवर ��दा असलेला अ�यापक रददबादल ठरिवतो. �ा 
अ�यापकांचा िव�ास आहे क� िश�ण ही िव�ाथ� घडिव�याची �ि�या नसून 
अ�ययनक�या�तील एकमेवाि�तीय आिण िविश� अशा �यि��वाला मोकळीक देऊन 
�वतं�पणे वाढ दे�याची �ि�या आहे. भारतीय िश�णाचे यश लोकशाही 
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जीवनप�दती वाढीस लाव�यासाठी �वतं� �यि�म�वाचा िवकास कर�यास िकतपत 
मदत क� शकते, तसेच हया �वतं� सुसंवादी �यि��वाचा सामािजक गरजा 
भागिव�यासाठी िकतपत उपयोग क�न घेते आिण िनः�वाथ�पणा कशा�कारे 
जोपासते हयावर अवलंबून आहे.  

डॉ. झािकर ह�सैन यां�या मते लोकशाहीतील िश�णाचे �मखु त�व हे बालकातील 
�यि��वाचा आदर करणे हे होय; असे बालक क� जे बिु�द�ार े �वे�छेने शै�िणक 
�ि�येत सहभागी होऊन चांगला नागरीक बनेल. कारण लोकशाही �हणजे ��येक 
नागरीकाने �वतः�ती आिण समाज�ती असले�या कत��याचे पालन करणे होय. जे�हा 
िश�णा�ारे �मतांचा शोध घेऊन िवकास केला जाईल ते�हाच हे श�य होईल.  

िश�ण�ि�येची तलुना ते मानवी शरीरा�या िवकासाशी करतात. �या�माणे िपडंापासून 
पूण� िवकिसत माणूस हा यो�य खा�याजोगे अ�न, हालचाल आिण �यायाम या�ारे 
शारी�रक आिण रासायिनक िनयमांचे पालन के�यामळेु तयार होतो, �याच�माणे मन हे 
स�ुवाती�या अव�थेपासून मानिसक खा� आिण �यायाम यां�ारे पूण� उ��ांतीत होते. 
�यि��या मनाचा िवकास हा शैशवाव�थेपासून झाला पािहजे. �यां�यामते िश�णाची 
�ि�या ही सात�यपूण� असून, मू�कामापे�ा �वासाला जा�त मह�व आहे. 

बया�दचा साधन हीच सा�य बनतात याबाबतही डॉ. ह�सैन खंत �य� करतात. �यां�या 
मते शाळा ही सैतानी मनाची िनिम�ती आहे, नाही तर आता शाळा जे करत आहे ते �या 
करत नस�या. ते �हणतात, ''शाळेत जाणे �हणजे तीन” बाबत िशकणे नसून जीवनाची 

�रिंभक तयारी आहे  . �यांना शाळा हया समाजािभमखु, कुटंुब आिण �यि�िभमखु ह�या 
हो�या.  

कृतीयु� �ान िमळवून �याचेच संवध�न केले पािहजे हया िवधानाचे समथ�न ते इंि�लश 
त�वते�या श�दात करतात, ''समाजात �ान हे िविश� गटा�या खाजगी ता�यात असेल 

तर ते �ान िनि��य असते.   �यां�या मते बदल�या जगात िश�णाने �भावी नेत�ृव िदले 
पािहजे. डॉ. ह�सैन यां�यामते, (िश�णाचे) �ाथिमक उि�� हे समदुायाला नेत�ृव देणे हे 
असून शै�िणक बाब�चा तो जीवनाधार आहे.  

िव�ापीठीय िश�णाबाबत �यांची मते अ�यंत स�ुप� आहेत. िश�णाचे मूलभूत आयधु 
�म हे आहे. िश�ण हे िनरतंर असले पािहजे असे �यांना वाटते. �य�� �या समाजात 
राहाते �या समाजाला �भावी नेत�ृव दे�याची �मता आिण समप�कताही िश�णात हवी. 
जे�हा �माला ि�त�ा �� होईल ते�हाच िव�ापीठ सामािजक ऋण फेडू शकतील. हया 
संदभा�त राम�वामी अ�यर �हणतात क� िव�ापीठीय िश�णाचा �मखु हेतू हा �य��ला 
देशा�या िविभ�न अशा वै�ािनक आिण तांि�क गरजांची पूत�ता कर�यासाठी पा� बनिवणे 
हा होय.  
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 सम�या सोडिव�याऐवजी टाळाटाळ कर�याची भारतीय व�ृी �यांना आवडत नाही. 
कोणतीही सम�या न टाळता ितचा सामना केला पािहजे, असे ते �हणतात. दा�र�य, 
घाण, रोगराई, अकाय��मता यांबाबत सहनशील असले�या लोकांचा �यांना राग येई ते 

�हणतात, ''सहनशीलतेची क�ाळूपणाशी सांगड न घालणे हा ग�ुहा आहे.   जर 
िव�ापीठाने आपली कत��ये �यवि�थतपणे पार पाडली तर डॉ. ह�सैन यांनी उ�कटतेने 
आिण मनःपूव�क नवीन जगाची पािहलेली �व�ने ��य�ात न ये�याचे कोणतेही कारण 
नाही. 

'िव�ान  आिण 'मान�य  यांबाबत दीघ�काळ स�ु असणा�या िववादाबददलही डॉ. ह�सैन 
यांची �प� मते होती. �यांचा िव�ास होता क� अलीकड�या काळात आधिुनक जगाने 
केलेली �गती ही केवळ मानवापढुील सामािजक आिण राजक�य सम�यांसाठी केले�या 
वै�ािनक �ाना�या वापरामळेु आहे. तं��ाना�या ��येक �े�ात िवशेष �े�े 
(Specialization) इतक� वाढली आहेत क� �या �या िविश� �े�ातील भाषा इतर 
�े�ातील तं��ांना समजणे कठीण झाले आहे. सी.पी.�नो यांनी हया घटनेचे वण�न 
अ�यंत समप�करी�या पढुील श�दात केले आहे. ते �हणतात, ''एका शाखेचे �ान दसु�या 
शाखेपासून इतके िविभ�न कधीच न�हते आिण एका शाखेचा िवकास हा दसु�या शाखेची 

िकंमत मोजून आज�या इतका कधीच केला जात न�हता.   डॉ. ह�सैन �हणतात क� मान�य 
आिण िव�ान हया पर�परिवरोधी नसून पर�परपूरक आहेत. ��येकाने हे ल�ात घेतले 
पािहजे क� िव�ान हे मू�यरिहत िवशेषतः नैितक आिण नीितिवषयक मू�यांिशवाय असूच 
शकत नाही. ते दाखवून देतात क� िव�ान हे नीितरिहत त�व�ानाची एक �णाली आहे. 
नीितरिहत िव�ान हे लगेचच सवा�शी मै�ी करते; चांग�या व वाईटश�देखील;  आिण 
जगाचे �पांतर एका वा�तिवक नरकात कर�यास सहा�यीभूत होते.  

भारताचे रा��पती झा�यानंतर शपथिवधीनंतर�या भाषणात ते िश�णाचे मह�व 
सांगतात, िश�ण हे रा��ीय हेतंू�या पूत�तेचे �मखु साधन असून रा��ाचा दजा�  हा �या�या 
शै�िणक दजा�वर अवलंबून असतो.  

डॉ. ह�सैन यानंी िश�णा�या पढुील �येयावंर भर िदला-  

१) िश�णातून एकसमान रा��ीय सं�कृतीचा िवकास झाला पािहजे.  

२) िश�णाने उ�चतम जीवनिवषयक मू�ये िवकिसत केली पािहजेत.  

३) िश�णा�ारे नाग�रक�वासाठी आव�यक अशा गणुांचा िवकास घडला पािहजे.  

४) िश�णाने पारपं�रक �ान आिण ��य� कामातून �फूत� घेतली पािहजे.  

५) िश�णातून सकारा�क �ि�कोन घडला पािहजे.  

६) िश�णाने सामािजक जाबाबदारीची भावना िवकिसत केली पािहजे.  

७) �यावसाियक काय��मतेचा िवकास िश�णातून घडला पािहजे.  
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िश�ण हे मालक आिण राजकारण �याचा नोकर आहे असे िश�ण व राजकारणाबाबत 
�यांचे मत होते. िश�ण आिण नैितकतेबाबत ते �हणतात क� स�ा ही नैितकता आिण 
िव�ान व तं��ानाशी साधली गेली पािहजे. िश�ण, िव�ान आिण तं��ानाबाबत �यांची 
मते अगदी स�ुप� आहेत. वै�ािनकांनी आिण तं��ांनी समाजिहत डोळयासमोर ठेवले 
पािहजे. िश�णाने बालकाचा संपूण� िवकास केला पािहजे. भारतीय िश�णातील पढुील 
�टु�बाबत ते खेद �य� करतात. (१) भारतीय िश�ण हे काही काळापासून साचले�या 
पा�यासारखे झाले आहे. (२) भारतीय िश�ण हे नवीन क�पना आिण िश�णिवषयक 
नािव�यपूण� िवचारांकडे दूल�� करते. 

आपली �गती तपासून पहा.  

१) डॉ. झािकर ह�सैन यांचे समजुत�बाबत (Belief) काय मत होते?  

२) डॉ. झािकर ह�सैन यांना मानवतावादी का समजले जाते?  

३) वा�तवतेबाबत �यांचे काय मत आहे?  

४) �यां�या शै�िणक त�व�ानात ते कशास सवा� िधक मह�व देतात?  

५) भारतीय िश�ण हे पगूं आहे असे ते का �हणतात? 

६) िश�ण आिण समाजातील पर�परसंबधंात �यांचे काय मत आहे? 

४ अ.५  चार अ�याव�यक (मह�वाची) मू�ये  

पदवीदान सोहळयातील भाषणात �यांनी त�णांसाठी अ�यंत �वाभािवक अशी चार मू�ये 
िदली. ती �हणजे आरो�य, ताकद, स�दय� आिण �व�छता. हया अ�यंत सा�या गो�ी 
समजावून घे�याचा �य�न के�यास �यांची �यापकता ल�ात येते. जे�हा एखादा �य�� 
आरो�याचा पाठपूरावा करतो, ते�हा तो िनरोगी मन, िनरोगी शरीर आिण चा�र�यसंप�नेची 
जोपासना करतो. ताकदवान शरीर हे ��येकाला बलवान, जाग�क, िश�तब�द मन 
आिण उ�म चा�र�य देते. अशी �य�� ठाम, काय�कुशल, सा�य�यपूण� असे �यि�म�व 
धारण करते. सौदय�  हे आंत�रक आिण बाहय सौदया�शी तसेच आजूबाजू�या जगातील 
सौदया�शी संबिंधत आहे. �व�छ शरीरात िनरोगी मन वास करते आिण �यामळेु जीवनही 
�व�थ होते.  

४ अ.६  शै�िणक��या उ�पादनशील काय�  

डॉ. ह�सैन यांनी अ�यंत समप�क श�दांत िश�णातील उ�पादन काया�चा अथ� सांिगतला 
आहे. काया�ला �यांनी ि�त�ा आिण पूजे�या पातळीवर नेऊन ठेवले आहे. काया� िवषयीची 
�यांची क�पना ही प�ुतक� �ानातून न येता समिप�तता आिण अनुभवातून आली आहे. 
ते �हणतात, ''या िवषयावरील मा�या वषा�नवुषा��या िचंतनातून माझी धारणा झाली आहे 
क�, काय� हेच िश�णाचे �भावी मा�यम आहे. कधीतरी ते हातांनी करावयाचे काय� असते 
तर कधी ब�ुदीने. जरी काया�म�ये िश�ण दे�याची �मता असली तरी मी िनरी�ण आिण 
अनभुवा�ारे अशाही मताला पोहोचलो आहे क� सव�च �कारचे काम �यि�ला िशि�त 
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करत नाही.   फ� मू�यािधि�त कामातच िशि�त कर�याची पा�ता आहे. अशा�कार�या 
कामाला ते 'शै�िणक��या उ�पादन काय� ’; ‘मनाला सुसं�कृत करणार े काय� ’ असे 
�हणतात.  

�यांची िश�णाबाबत इतर मते अशी आहेत :  

१) उ�पादन काया�चा मानिसक काया�शी संबंध जोडला गेला पािहजे.  

२) काया�नभुव िश�णाचा �म हा 'िवचार आिण कृती, आिण 'कृती आिण िवचार  असा 
असला पािहजे. शाळेचे खरे काम हे बालकांना कोणताही उप�म घे�यापूव� िवचार 
कर�याचे �िश�ण देणे हे आहे. काय� कर�यापूव� िनयोजन केले पािहजे यावर ते भर 
देतात. �याबाबत 'काय? आिण 'कसे? यांचा सारासार िवचार केला पािहजे. काय� 
िहच पूजा यावर �यांची िनतांत ��दा होती.  

४ अ.७  �वात�ंय, िश�त आिण अिधकार  

�वातं�य आिण अिधकार हे पर�परिवरोधी नाहीत. याचा ते पून��चार करतात. 
आंत�रक �वातं�यािशवाय िश�णात अिधकारवाणी नाही. सज�नशील कामािशवाय आिण 
सूरिचत वातावरणािशवाय �वातं�य असू शकत नाही. शाळा बालकाला काही ट�पे पार 
कर�यास मदत करते. स�ुवातीला िश�कांचा अिधकार हा अनुभव आिण प�रप�वतेतून 
आलेला असतो. अंितमतः मा� बालकात िवकिसत झाले�या मू�यांवर तो आधा�रत 
असतो. जबाबदारी, �वातं�य आिण िश�त हया हातात हात घालून चालतात आिण 
िश�णाने िव�ा�या�त यातील ��येकाचा िवकास केला पािहजे.  

४ अ.८  िश�काची भूिमका  

िश�काने िव�ा�या�ना जीवनिवषयक उ�च मू�यां�या ��ीसाठी संपूण� मदत केली 
पािहजे. हे �याने वैयि�क वागणूक आिण चा�र�यातून केले पािहजे. िश�क हा ह�कूम 
दे�यासाठी िकंवा वच��व गाजिव�यासाठी नसून िव�ा�या�ची सेवा कर�यासाठी, �यांना 
मदत कर�यासाठी आहे. िव�ा�या�ना �वतःचे �यि�म�व असते आिण �या �यि�म�वाची 
िनगराणी आिण जोपासना आपण केली पािहजे हे िश�काला समजले पािहजे. बालकाशी 
वागताना िश�क हा �ेम आिण सहनशीलतेचे मूत�मंत �प असला पािहजे.  

४ अ.९  मू�याचंा र�णकता� �हणून िश�क  

कोण�या �कारचा माणूस हा आदश� िश�क बनू शकतो? डॉ. ह�सैन यां�याकडे याबाबत 
�प� ��ी आहे. �यासाठी �यांनी काही िविश� त�वां�या आधार ेमानवाचे वग�करण केले 
आहे. केवळ सै�दांितक िकंवा ताि�वक माणसाचे म�ुय त�व हे स�य असते, माणसाचे 
क�पक सौदय� , माणसाची आिथ�क िमळकत, माणसाची धािम�क म�ु�, माणसाची 
राजक�य स�ा आिण माणसाचे सामािजक �ेम. �यि�ंचा एकदम टोकाचा; श�ुद �कार 
सापडणे कठीण असते परतं ु��येकात एखादे �भावी त�व असते. डॉ. ह�सैन यां�या मते 
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सामािजक �कारातील माणूस हा उ�कृ� िश�क बनू शकतो. सामािजक �कारातील 
िश�काकडे इतरां�ती �ेम, एकतेची भावना आिण बांधवताख् मदत कर�याची वृ�ी 
असते आिण �यांना इतरांसाठी �याग के�यामळेु आनंद िमळतो. िश�क हा िव�ा�या�वर 
ह�कूम िकंवा वच��व गाजिव�यासाठी नसून �यांना मदत व �यांची सेवा कर�यासाठी 
असून िव�ास आिण �ेमाने �यांना घडिव�यासाठी आहे. समाजाने जतन केले�या 
सव��च मू�यांचा िश�क हा राखणदार आहे. �वतः�या मनोहारी �यि��म�वा�ार े हया 
मू�यांचे सं�मण करणे हे �याचे भािवक कत��य आहे.  

४ अ.१० िश�ण आिण स�ंकृती  

इितहासात आप�या भूतकाळा�या न�दी तसेच वार�याची मूळे असतात. �याची खोली 
आिण �या�ी ही खूपच �यापक आहे. आपले वत�मान हे भूतकाळातील अनभुवां�या 
पायावर स�ि�थतीचा िवचार क�न उ�वल भिव�यासाठी असले पािहजे. आपला 
इितहास हा िविवध सं�कृती आिण स�यतांनी, जागितक धमा�नी आिण �े� त�व�ांनी 
सम�ृद आहे. िश�णाने हया सम�ृद वारशाची नीट छाननी क�न भावी िपढयां�या नैितक 
आिण आ�याि�मक व�ृदीसाठी तो उपल�ध क�न िदला पािहजे. डॉ. ह�सैन �हणतात, 
िश�णाला उपयोगी आिण िन�पयोगी वारसा तसेच दबुळे करणाया�  आिण बळकटी 
आणणा�या परपंराम�ये फरक करता आला पािहजे.  

४ अ.११  आदश� शाळेची वैिश�ये  

 मॉड�न �कूल, �य िद�ली येथे शाळा �थापने�या समारभंात भाषण करताना �यांनी 
चांग�या शाळेची वैिश�ये पढुील�माणे सांिगतली.  

१)  बालकातील �यि��वाचे �ान :- ��येक बालका�या �यि��वाचे यो�य ते आकलन 
होणे ही शाळा आिण िश�का�या ��ीने सवा�त मह�वाची काळजी असली पािहजे. 
बालक हे िविवध सामािजक आिण कौटंुिबक पा��भूमीतून येत असते, �यां�याकडे 
िविभ�न �मता आिण �ची, िभ�न आवडीिनवडी आिण िभ�न �यि�म�व असते. 
शाळा आिण िश�काने हे समजून घे�यासाठी �मािणक �य�न क�न शालेय 
उप�मातून िव�ा�या�चा पूरपूेर लाभ क�न िदला पािहजे.  

२) िवकासाचे ट�पे समजून घेणे :- शाळेची दसुरी काळजी �हणजे िव�ा�या��या 
िवकासाशी ससंुगत अशा शालेय काय��मांची आखणी करणे.  

३) सवा�गीण िवकास :- चांग�या शाळेचे एक वैिश�य �हणजे िव�ा�या�तील तीन 'प ् 
�या िवकासासाठी वाह�न घेणे.  

४)  सहतूेक उप�म :- िश�ण ही सहेतूक कृती आहे आिण शालेय काय��म हे 
शै�िणक��या उ�पादनशील काया�कडे नेणारे असावेत.  
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५) सामािजक आिण �यि�गत िवकास :- �यि�गत िवकासाबरोबरच सामािजक 
जबाबदारीची जाणीव हे शाळेचे �येय असले पािहजे.  

६)  �वयिंश�ण :- िव�ा�या�चे �वअ�ययन उंचाव�यासाठी शाळेने पढुाकार घेतला 
पािहजे. िकंबह�ना िशकव�याचा सवा�त चांगला माग� �हणजे कसे िशकायचे हे 
िव�ा�या�ना िशकिवणे.  

४ अ.१२  डॉ. झािकर ह�सैन याचें शै�िणक योगदान  

डॉ. ह�सैन यांचे िश�णातील योगदान हे दखल घे�यासारखे आहे. �यापैक� काही बाबी 
खाली िद�या आहेत :  

१. जािमया िमलीया इ�लािमयाची �थापना  

२. वधा�  योजना िकंवा मूलो�ोगी िश�णयोजनेची आखणी.  

१९३७ साली गांधीज�नी सा�रता �हणजे िश�ण न�हे असे मत �य� केले. बालकांना 
ह�तो�ोग िशकवून उ�पादनशील क�न िश�ण �ावे असे �यांना वाटत होते.  

गांधीज��या अ�य�तेखाली �याच वष� रा��ीय काय�क�या�ची वधा�  येथे एक प�रषद 
आयोिजत कर�यात आली. प�रषदेत िव�ततृ अ�यास�म तयार कर�यासाठी डॉ. ह�सैन 
यां�या अ�य�तेखाली एक सिमती �थापन कर�यात आली. हया सिमतीचा अहवाल हा 
पढेु 'वधा�  िश�ण योजना' �हणून �िस�द झाला. डॉ. ह�सैन यांनी हा अहवाल तयार 
कर�यात अ�यंत मह�वपूण� भूिमका बजावली. सिमतीने सूचिवलेली मूलो�ोगी िश�णाची 
वैिश�ये : 

१. अ�यास�माचा कालावधी हा सात वषा�चा असावा.  

२. िदले�या पया�यातून िव�ा�या�ला �या�या आवडीची एक ह�तकला िनवडयाचे 
�वातं�य राहील.  

 कताई आिण िवणकाम.  

 सतुारकाम  

 शेती  

 बागकाम (फळे आिणा् भा�या)  

 िविश� भौगोिलक प�रि�थतीनसुार श�य असलेली कोणतीही ह�तकला.                   
उदा. बांबूकाम, काथा वळणे, ह�तकाम इ. 

 

३. अ�यासवगा�तील इतर िवषय :- (१) सामािजक अ�यास, (२) सामा�य िव�ान (३) 
िच�कला (४) संगीत (५) िहदं�ुतानी  
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४. िश�णाचे मा�यम मातृभाषा रािहल.  

५. अ�यास�माचा कालावधी दर िदवशी पाच तास तीस िमनटे असेल.  

६. दरवष� कामाचे एकूण िदवस २२८ असतील  

७. शाळा ही िनवासी असली पािहजे. 

आपली �गती तपासा 

यो�य पया�य िनवडून �र� �थानकांची पूता� r करा.  

१. डॉ. ह�सैन यां�या मते शै�िणक��या उ�पादन काय�  �हणजे -  

a)  जे �ानाची जोपसना कर�यास मदत करते ते.  

b)  �यात समिप�तता आिण अनुभव आहे.  

c)  जे स�मान आिण पूजे�या पातळीवर आहे.  

d)  जे समाजाची सेवा करते, ते.  

२) िश�काने िव�ा�या�ना____________आिण ___________िश�ण िदले पािहजे.  

a)  जबाबदारी आिण अिधकार  

b)  �वातं�य आिण िश�त  

c)  िश�त आिण सज�नशीलता 

d)  अिधकार आिण प�रप�वता  

३) झािकर ह�सैन यां�या मते चांगला िश�क घडवणरे मह�वाचे त�व �हणजे -  

a)  सै�दांितक मानवाचे स�य  

b)  सामािजक मानवातील �ेम  

c)  क�पनार�य मानवातील सौदय� 

d)  आिथ�क मानवातील िमळकत.  

४ अ.१३  साराशं  

िश�णाने अथ�त�, �यवसायाने िश�णत�, व�ृीने मानवतावादी; डॉ. ह�सैन हे 
भारतमातेचे अ�यंत सज�नशील आिण ��यात सपु�ु होत. िश�णाची उि��्ये आिण 
आशय विृ�दगंत क�न प�दती आिण तं�ाबाबत �योगशील राह�न िश�णाचे फ� 
समाजाशीच नाही तर मानवा�या वारµयाशी असलेले खरे नाते ��थािपत कर�यातील ते 
एक मह�वाचा दूवा होते. एका बाजूला �यांनी �यां�या (िश�णा�या) सामािजक आिण 
मानिसक पायाबददल् संवेदनशीलता दाखिवली तर दसु�या बाजूला �या�या नैितक 
आिण आ�याि�मक गिभ�ताथा�त ते रगूंन गेले. �यांचे काय� आिण िश�णाबाबतचे िवचार 
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�फिटकाइतके �प� आहेत. �यांचे शै�िणक योगदान कोण�याही मोजप�ीने मोज�यास 
इतर िश�णत�ांपे�ा कणभंरही उणे पडणार नाही.  

४ अ.१४  ��ावली  

१) डॉ. ह�सैन यांचे ताि�वक िवचार आिण िश�णाची �येये �प� करा.  

पढुील ��ावंर थोड�यात िलहा.  

१) डॉ. झािकर ह�सैन यांचे िव�ापीठ िश�णाबाबत िवचार.  

२) त�ण पीढीसाठी चार अ�याव�यक मू�ये.  

३) डॉ. ह�सैन यांची काया�ची संक�पना.  

४) �वातं�य, िश�त आिण अिधकार यांतील पर�पर संबधं. 

५) डॉ. ह�सैन यां�यामते िश�काची भूिमका.  

६) िश�ण आिण सं�कृतीचा पर�परसंबधं.  

७) मूलो�ोगी िश�णाची सव�साधारण वैिश�ये.  

८) चांग�या शाळेची वैिश�ये.  

९) डॉ. ह�सैन यांचे मह�वाचे शै�िणक योगदान.  

 

 

 

 

 

 



  133 

४ ब  
�ी. अरिवदं घोष  

(१८७२-१९५०) 
�करणाची रचना: 

४ ब.०   उि��्ये  

४ ब.१   संि�� जीवनवृतांत  

४ ब.२   �ी. अरिवंद; एक त�ववे�े  

४ ब.३    दोन अभाव 

४ ब.४    अरिवंदांचे वा�तवतेबाबत िवचार  

४ ब.५    'मन/मानस' यावर अरिवंद 

४ ब.६    िश�णाची काय�  

४ ब.७    एका�म िश�ण  

४ ब. ७.१   िश�णाची �येये 

४ ब. ७.२   एका�म अ�यास�म  

४ ब. ७.३   अ�ययन प�दती 

४ ब. ७.४   अ�ययन-अ�यापनाची त�वे  

४ ब. ७.५   िश�क  

४ ब. ८   रा��ीय िश�ण प�दती  

४ ब. ९   सारांश  

४ ब. १० ��ावली  

४ ब.०  उि��्ये  

हा घटक वाच�यानंतर  

 भौितक आिण सनातनी िवचारांतील मतभेदांबाबत �ी. अरिवंदां�या िवचारांचे 
आकलन होईल.  

 �ी अरिवंदानी ताि�वक दि�कोनातून वा�तवाचा लावलेला अथ� समजावून घेऊ 
शकाल.  

 मनाचे िविवध �तर आिण �याची काय� समजून घेऊ शकाल.  
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 एका�म िश�णाची संक�पना समजून घेऊ शकाल.  

 िश�णाची �येये, अ�यास�म, िश�णाची भूिमका आिण िश�णा�या प�दती समजून 
घेऊ शकाल.  

४ ब.१  जीवनवृतातं  

�ी. अरिवंदांचा ज�म एका म�यमवगीय कुटंुबात १५ ऑग�ट १८७२ रोजी कलक�ा 
येथे झाला. वया�या सात�या वष� ते इं�लंडला गेले आिण १४ वष� ितथेच वा�त�य केले. 
क� ि�ज िव�ापीठात �यांचे िश�ण झा�यानंतर वया�या १८ �या वष� भारतीय िस�हील 
सिव�स ची �वेश परी�ा ते पास झाले. इं�जी भाषे�यित�र� लॅिटन आिण �ीकवर �यांनी 
�भ�ुव �ा� केले आिण �� च, जम�न आिण �पॅिनशही आ�मसात केले.  

१८९३ साली इं�लंडह�न परत आ�यावर ते गजुरातमधील बडोदा या िठकाणी इं�जीचे 
��यापक �हणून �जू झाले. इथे असताना सां�कृितक आिण वा�यीन काय��म 
कर�याबरोबरच �यांनी बगंाली, गजुराथी, मराठी आिण सं�कृतवर �भ�ुव �ा� केले.  

भारतीय रा��ीय का�ेँसचे सभासद�व घेऊन ते �वातं�य सेनानी �हणून स��य झाले. ते 
�ांितकारी मनाचे हेाते आिण भारतीय रा��ीय का�ेँसमधील मवाळांवर नाराज होते. 
�ांितकारी िवचारांचा �सार कर�यासाठी �यांनी बगंालीमधून 'यगुांतर' आिण इं�जीतून 
'वंदे मातरम'् ही दैिनके स�ु केली. ि�िटश सरकार�या मते ते अ�यंत धोकादायक असे 
नेते होते. �ािंतकारी �वातं�य सेनानीपासून ते एक त�व� व ��े �य�� बनले. १९०८ 
म�ये अलीपूर बॉबह�या�करणी �यांना कारागहृात ठेव�यात आले. हया कालावधीत ते 
योग, �यानधारणा आिण धािम�क, ताि�वक आिण अ�याि�मक सािह�या�या वाचनाकडे 
वळले. या वाचनामळेु �यां�यात खूपच बदल घडून आले. �यानंतर पािँडचेरीला जाऊन 
४० वष� �यांनी ितथेच आ�मात �यतीत केली. �यांनी �वतःला बदलले आिण िविवध 
शै�िणक आिण सामािजक काय��मात गुंतवून घेतले. भारतीय गरजांची पूत�ता क� 
शकतील अशा शै�िणक उपप�ी �यांनी मांड�या. तसेच शै�िणक आिण सामािजक 
उप�मांसाठी आंतररा��ीय क� �, आंतररा��ीय आ�म इ. ची �थापना केली. मानवी 
एकतेसाठीचे शहर -'ऑरोिवल' हा अिभनव �योगही �यांनी स�ु केला.   

४ ब.२  �ी अरिवंद : एक त�ववे�े : 

�ी अरिवंदांनी �यां�या ि�िटश िश�णातून आिण नंतर�या वाचनातून जरी पाि�मा�य 
ताि�वक आ�मसात के�या अस�या तरी �यांना पाि�मा�य त�ववे�े �हणता येणार नाही. 
भारतीय परपंरेनसुार �यांना 'संत' देिखल �हणणे चूक आहे कारण अवघा भारत �यांना 
'िस�दयोगी' न मानता नवीन यगुातील अवतार मानतात. आप�याला �यां�यात ताि�वक-
धािम�क बाब�चे एका�मीकरण िदसत नाही तर एक वेग�या तह�चा िवचारवंत, �या�या 
प�दती हया भारतीय परपंरेतून ज�मले�या आ�याि�मक चौकसब�ुदीवर आधा�रत 
असून आधिुनक िव�ानाला नवीन बौि�दक संदभ�  चौकट व धम� आिण भौितकता यातील 
वाद हे परपंरा आिण आधिुनकता यां�यापलीकडे नेले. �यांना 'िहदंू िवचारवंत' समजणे 
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देिखल चूक आहे कारण िहदं�ुवाने फ� अनािद िनयम सनातन धमा�ची कास धरली जी 
भारतीयांची म�ेदारी नाही.  

�यांचा आ�याि�मक शोध हा आ�याि�मक त�ृणा आिण काय�कारी इहवाद यांतील 
त�कालीन िवचारसरणीतील दोष िनवारणासाठी होता. �यांनी मानवाचा �या�या नैसिग�क 
पया�वरणाशी असलेला संबंध आिण अि�त�वाचे भौितक पैलू यातील पर�परसंबधंाकडे 
पाह�याची नवीन ��ी िदली. महा�मा गांधी आिण टागोरांपे�ा ते िनिव�वादपणे सुसंरिचत 
िवचार करत असत.  

जे कृ�णमूत��ंमाणेच, आपण जे धािम�क �हणतो ते िस�दांत िकंवा �माणवचनांची बाब 
नसून अनुभवायची गो� आहे असे �ी अरिवंद मानत असत. धािम�क अंतः�ेरणांना 
�यांची आ�याि�मक अिध�माणता िस�द् करते असे ते �हणतात. तसेच हया अंतः�ेरणा 
कुणाचा �ि�कोन िकंवा िपढयाि�पढया चालत आले�या िवचारांचा ठेवा नसून ��येकाचा 
वैयि�क अनभुव आहे. वैयि�क धािम�क अनुभवांनी आधिुनक जगातील धािम�क 
िवµलेषणयु� तक� श�ुदतेशी जोडणारे साधन शोधणे श�य आहे का, असा �� 
अरिवंदांना पडत असे.  

आपली �गती तपासा 

�र� �थानकांची यो�य पया�यासह पूत� करा.  

१. अरिवंदांनी एका ________नावा�या  न�या �योगाचा �ारभं केला.  

अ) वंदे मातरम्   ब) ऑरोिवल  क) योग   ड) भौितकवाद 

२. अरिवंदांना _______�हणून  संबोधता येईल्.  

अ) िहदंू िवचारवंत   ब) पाि�मा�य िवचारवंत  

क) भारतीय सं�यासी             ड) वेग�या तह�चा िवचारवंत  

३.अरिवंदांचा आ�याि�मक शोध हा ______मधील वाद सोडिव�यासाठी होता.  

अ)  धािम�क अिध�माणतेचा अनभुव  

ब)  आ�याि�मक त�ृणा आिण काय�रत भौितकवाद  

क)  िहदंू िवचार आिण इ�लामचे िवचार  

ड)  सनातन धम� आिण अ�य िनयम  

४ ब.३ दोन अभाव  

अरिवंदां�या जीवनािवषयक ��ीकोनातील एक मह�वाची बाब �हणजे �यांची 'दोन 
अभावांची' संक�पना. ते �हणतात क� बौ�द धमा��या �सारानंतर आदश� सं�य�ताचा 
�सार हो�याचे कारण �हणजे जगापासून दूर जा�या�या भावनेचे �ब�य; यालाच ते 
पदाथा� िव��द आ��याने केलेले बडं �हणतात. हयामुळे नैसिग�क जगापिलकडील 
वा�तवावर अवा�तव भर िदला जाऊन ��य� जगाला हीन लेखले गेले. हीच भावना पढेु 
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नव�या शतकात शंकर सं�दायाने बळकट केली. �यांनी असे मांडले क� वा�तव हे 
आ�याि�मक असते आिण भौितक जग हे केवळ वा�तवाचे �व�प असते. िहदंू धमा�तील 
�बळ अशा हया �मामळेु भौितक �गतीबाबत सामािजक उदासीनता िनमा�ण होऊन 
आ�याि�मक आिण भौितक बाब�तील समतोल ढळला. �यामळेु हा उपखंड पा�ा�य 
जगा�या तलुनेने भौितक �गतीत मागे रािहला.  

दसुरी अभावा�मक बाब �हणजे भौितकतावाद. भौितकवाद हा आ��याचे अि�त�व 
नाका�न तो एक �म िकंवा वैयि�क क�पनेची भरारी अस�याचे सांगतो. हे दो�ही 
अभाव हे संपूण� स�य नसून �या�या अंशाचा िवपया�स आहे.  �यां�या 'लाईफ िड�हाईन' 
या प�ुतकात अरिवंद िलिहतात, दो�ही अभाव हे एकाच चूक�चे दोन िव��द �ूव आहेत.  

४ ब.४  अरिवदंाचें वा�तवतेबाबत िवचार  

भारतातील भौितकवादाचा अभाव आिण यरुोपमधून सं�यस�वाला िमळालेला नकार हया 
बाबी अंितम स�य अस�याने जीवनािवषयक संक�पनांवर ह�कूमत गाजवू लागले. 
भारतात हयामळेु 'आ��याची' संक�पना विृ�दगंत झाली तर यरुोपात नेमके हया�या 
िव��द होऊन संप�ीचे आिण अिधकाराचे संचयन होऊन आ�मािवषयक बाब�चे िदवाळे 
िनघाले.  

आपण चूक�कडून स�याकडे �वास करत नसून कमी स�याकडून पूण� स�याकडे जात 
असतो असे अरिवंद �हणतात ते�हा ते िववेकानंदाशंी पूण�तः सहमत असतात. 
अरिवंदां�या वैचा�रक प�दतीचे हे वैिश�य आहे क� ते सव�साधारण िव��द बाबीतील 
साध�य�  टाळतात परतंु जे िवसंगत वाटते ते ��य�ात यो�य असून �याच गुंतागुंती�या 
सू�म वा�तवाचा दसुरा पैलू अस�याचा पूरेसा आधार देतात. आ�मा आिण पदाथा�ना 
िव�ाना�या िव�ेषणा�मक चाच�या देणे िकंवा धमा�ने आ��याचे आकलन क�न घेणे हे 
लोकांचे समाधान क� शकत नाही. धम� िकंवा िव�ेषणा�मक वै�ािनक चाच�यां�ार े
आ�मा व पदाथा�चे आकलन न झा�यामळेु लोकांचे समाधान झालेले नाही. �यां�यामते, 
भौितक जग आिण आ�याि�मक जग एकाच पातळीवर आणून ठेवले पािहजे.   

अरिवंद �हणतात क� जगाने धमा�चे ल� वेधून घेतले पािहजे कारण आ��या�ार े बदल 
होऊ शकणा�या िव�ाचा जग हे एक भाग आहे. �यि�ने दू��वाचा �याग क�न, चांग�या 
वागणूक�चे  ब�ीस �हणून आ��याचा उ�ार होतो हे मत ते पूण�पणे नाकारतात. �यां�या 
िवरोध हा वरील गो�ी आ�याि�मक ��या चूक��या आहेत �हणून न�हता तर स�य हे 
अंशतः असते �हणून होता. चूक� ही पूण�तः चूक नसते तर स�या�या अनेक अंशांनी 
िमळून बनले�या गो�ीला अंितम स�य समज�याचा तो प�रणाम आहे. ते िलिहतात, 
'मानवाची �वग���ी ही काही ग�ुिक�ली न�हे, ग�ुिक�ली �हणजे खर े तर माणसाची 
आ�मो�नती आिण आ��याने भूतलावरील दैनंिदन मानवी जीवनात सामावून जा�यात 
आहे.  

अरिवंदां�या िवचारांचा दूसरा िवशेष �हणजे आपणांस मानवी जगा�या पलीकडे वगैरे 
जाऊन काही सा�य करावयाचे नसून ते हयाच जगात सा�य करायचे आहे. ते ठामपणे 
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सांगतात क� �या�माणे मानवाची उ��ांती एकपेशीय जीवनापासून गुंतागुंती�या 
जीवापय�त झाली �याच�कारे मानवाला सात�याने आ�याि�मक उ�नती करता येणे श�य 
आहे. जड जीव इथे आहे आिण आ�मा ितथे आहे; म�ृयचुी सीमारषेा पार के�यावर उ�च 
दजा�चे अि�त�व �� होते, या त�कालीन समजाला ते अिजबात प�ुी देत नसत. 
�यां�यामते, �वाथा�धपणा दूर सा�न तसेच उ�च दजा� चे आ�मभान �� के�यावर हयाच 
जगात दो�ही गो�ी सा�य करणे श�य आहे.  

अरिवंदां�या िवचारांचे मूलत�व हे, मानव िकंवा देवाबाबत एकाच ��ीकोनातून िवचार 
के�यास अ�य�स�य िमळते, हे होय. �हणून �यांचे लेखन मानवी चैत�या�या तरल आिण 
गुंतागुंती�या िविवध पात�यांतील फरक आिण  ���चे  िविविध पैलू यांनी भ�न गेले 
आहे. सभोवतालचे जग हे सव�समावेशक िव��दापे�ा वेगळे नाही यावर �यांचा ठाम 
िव�ास होता. 

 िद�य�व जर सगळीकडे आहे तर ते न�क�चे मानवातही आहे. कदािचत काही अशंी 
अ�यासाने आ��यावरील अहंकाराचे आवरण दूर करता येते. अरिवंदां�या िवचारातील 
नािव�य असे क� मानवा�या आ�याि�मक उ�नतीचा नवीन ट�पा गाठ�यासाठी नवीन 
आ�याि�मक मागा�ची गरज आहे असे ते सांगतात. मानावतील िद�य�वाची ��ी ही 'योग' 
आ�याि�क मागा� ने श�य आहे असे ते सांगतात. मा� �याचा शोध घेणे, िवकास करणे 
आिण उपयोग करणे आव�यक आहे. योगिवषयक �यांची संक�पना ही जीवन परागमखु 
सं�याशाची नाही. योग ही आ�याि�मक �ानशाखा आहे. �यात मानिसक अंत�ा�न ही 
आिव�काराची केवळ पिहली पायरी समजली जाते. ते अनूभविस�द होऊन �मािणत 
झाले पािहजे. हया आ�याि�मक �ानशाखेतील अडथळा �हणजेच सभोवताल�या 
जगा�या ऐिहक मया�दा नसून उ�च चैत�य�व�प असले�या आप�या आंत�रक '�व' ला 
शोध�यातील असमथ�ता होय. अरिवंद िलिहतात, ''मानव हा �या�या बाहया�कारी मनात 
गुंतून पड�यामळेु तो �वतःत राह�यास न िशक�यामळेु �याला हया '�व' चे अि�त�व 
कळत नाही. योग हा सामा�य माणसांसाठी असून दैनंिदन �यवहार चालू असताना �याचे 
पालन करावयाचे आहे. एखादा �यापारी योगमागा�चा अवलंब क� इि�छतो तर तो 
�या�या कामाला िद�य समजतो; तो पैसा िमळव�यासाठी अनैितक मागा�चा अवलंब करत 
नाही. िव�ा�या�ला जर उ�च मू�ये हवी असतील, तर �याने ��चया�चे पालन केले 
पािहजे.  

आपली �गती तपासा 

१) आ��याने पदाथा� िव��द बडं के�याचा कोणता प�रणाम झाला?  

२) भौितक �गतीम�ये पा�ा�य जगा�या तलुनेने भारत मागे का पडला?  

३) अरिवंदां�या मते, योग या आ�याि�मक �ानशाखे�या मागा�त कोणता अडथळा 
आहे? 

४) अरिवंदां�या संदशेातील मूलभूत बाब कोणती ?  
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४ ब.५ अरिवदंाचें मानस  (Mind) बाबत िवचार   

मानस िकंवा मनाबददल्ची �यांची संक�पना इतरांपे�ा िभ�न होती. �यां�या मते 
मानवातील आिव�काराचे मानस हे एक �थिमक साधन आहे. मानस ही व�तू नाही. 
ितची बरोबरी बिु�दशी क� नये. ते एक काय� िकंवा �ि�या आहे. मानस हे भावना, 
अवधान, �मरण इ. उ�च मानिसक �ि�या�ारा �वतःचे काय� करते. �यां�या लेखनात ते 
'मानस'�या िविवध पात�या सांगतात. �या अशा - (१) मन िकंवा मानस (२) �े� मन 
(३) उ�ािसत मन (४) सा�ीभूत मन (५) अिधमानस (६) अितमानस. मन हे तीन 
भागात िवभागले आहे - िवचार करणारे मन, गितशील मन आिण बाहया�कारी मन. पिहले 
हे �ान आिण क�पनांशी िनगडीत, दसुर े�या क�पनांना साकार कर�याशी आिण ितसर े
जीवनािव�काराशी संबिंधत असते. अरिवंद हे वैचा�रक मन आिण चैत�य ही मनाची काय� 
आहेत असेही िलिहतात. वैचा�रक मनाचे काय� हे संशय घेणे, �� उपि�थत करणे, वाद 
घालणे, अयो�य अस�यास एवादी गो� नाकारणे आिण हया �ि�या वारवंार करत असते.  

एकाि�मक स�याची ��ी कर�यासाठी माणसाचे मन हे दोषय�ु साधन आहे. अरिवंदां�या 
मते मनाने केले�या चूका अितमानसा�ार े दूर के�या गे�या पािहजेत. अितमानस हे 
सि�चदानंद आिण िव� �ान आिण अ�ान यातील दूवा आहे.  

अितमानस हे िद�य �ानी असते. ते जगाची िनिम�ती करते, जगाचे पालन करते, जग 
चालिवते आिण र�णही करते. ते सव�श��मान सव��ानी व सव��यापी आहे. ते आतली 
श�� आहे. �यात �ानी िकंवा अ�ानी असा भेद नाही.  

आपली �गती तपासा 

१) मनाचे काय� कोणते ?  

२) मनाचे िविवध �तर कोणते ? 

३) अरिवंदा�या मते अितमानस �� के�यानंतर काय केले पािहजे? 

४) सव�साधारण मन हे अितमानस कशा�कारे बनू शकते? 

४ ब.६  िश�णाची काय�  

 िश�णाची काय� पढुील�माणे सारभूत करता येतील.  

१) ��येकातील मन�ुय�वाला बाहेर आणणे/वाव देणे.  

२) मानवी मन आिण आ��याची श�� संविध�त करणे �हणजे �ान, चा�र�य, सं�कृती इ. 
जागतृ करणे.  

३) �यि�ला भूत, वत�मान आिण भिव�यातील �वािह�व पाह�यास समथ� करणे.  

४) �यि�ला �वतःबरोबर आिण बाहयजगाशी सुयो�य संबधं ��थािपत कर�यासाठी 
समथ� बनिवणे.  
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४ ब.७  एका�म िश�ण  

�ी अरिवंदां�या मते खरे िश�ण हे फ� आ�याि�मक नसून तक� श�ुद, चैत�यमय आिण 
शारी�रकही असते. यालाच दूसर े नाव एका�म िश�ण आहे. �ी अरिवंदांची सवा�त 
जवळची अनयुायी 'मदर' यांनी एका�म िश�णाची संक�पना पढुील�माणे �प� केली 
आहे. ''िश�ण पूण��वास जा�यासाठी मानवा�या पाच �मखु कृत�शी �याचा मेळ घातला 
गेला पािहजे. �याबाबी अशा - शारी�रक, चैत�यमय, मानिसक, मानसशा�ीय आिण 
अ�याि�मक होत. अशा�कारे िदलेले िश�ण हे पूण� असून, पर�परपूरक आिण आजीवन 
असेल. अरिवंदांची िश�ण योजना दोन अथा�नी एका�म आहे. पिह�या अथा�ने �यि�त 
पाचही पैलूंची �जवणूक असते. दसुर े फ� उ��ांती�या अथा�ने �याचे एका�म िश�ण 
नसते, तर रा�� आिण एकंदरीत मानवजातीची ती उ��ांती असते. िश�णाचे अंितम 
�येय हे संपूण� मान�याची उ��ांती हे आहे. हया उ��ांती�या रचनेत वाढीचे त�व �हणजे 
अनेकतेतील एकता हे आहे. ही एकता प�ुहा वैिव�यपूण� एकता राख�यासाठी मदत करते.  

एका�म शाळा - िश�णाचे अंितम �येय मन�ुय घडिवणे हे आहे. अ�ययनक�या�स ते 
�थमतः माणूस बन�यास मदत करते, �यानंतर रा��ाचा नागरीक आिण शेवटी �य�� 
�हणून घडिवते. नैितक जबाबदा�या आिण िन�ा हया मोठयाकडून छोटया च�ाकडे 
आिण उलट अशा िफरत असतात. मानवाला सव��थम माणूस, नंतर नागरीक आिण 
�यानंतर �य�� �हणून िवकास करावयाचा असतो. स�या आजूबाजूला असलेला 
साव�ि�क ग�धळ हा वरील �म उलटा झा�यामळेु आहे.  

जे िश�ण नैसिग�क�र�या, सहज, �भावी आिण ताणरिहत असते �यास एका�म िश�ण 
�हणतात- एका�म िश�ण हे पूण� िश�ण आहे.  

एका�म िश�णाचे मह�वाचे पैलू पढुील�माणे :- 

१) मानिसक आिण शारी�रक पैलूंचे संवध�न  

२) पाच म�ुय पैलूंचे संपादन - शारी�रक, चैत�य, मानिसक, मनोशा�ीय आिण 
आ�याि�मक. हया पाचही पैलूंचा एकि�त िवकास केला पािहजे.  

३) स�या�या पढुील चार पैलूंचा िवकास-�ेम, �ान, अिधकार आिण स�दय�.  

४) स�य वहनासाठी पढुील मागा�चा िवकास-�ेमासाठी मानिसक, �ानासाठी मानस, 
अिधकारासाठी चैत�य, शारी�रक स�दया��या अिव�कारासाठी शरीर.  

�ी अरिवंदांचा �यि��व, सामा�य�व आिण आवµयकता या अंितम त�वांवर िव�ास 
आहे. दसु�या श�दात हेच अ�ययनकता� , समाज आिण मानवता होय. �यां�यामते एका�म 
िश�णात या ित�ह��या उ��ांतीचा समावेश केला पािहजे. �यांचा एकि�त िवकास झाला 
पािहजे. शाळेचा हाच हेतू आहे. बडोदा येथील �यां�या �या�यानांतूनही �यांनी सूिचत 
केले क� महािव�ालये आिण िव�ापीठे यांनी �यां�या शै�िणक आिण सामािजक 
काय��मातून िश�ण िदले पािहजे. शाळा ही समाजापासून अिल� राह� शकत नाही. 
अिल� राह�न संपूण� िश�ण देता येणार नाही. शाळेतील िशकवण शाळाबाहेरील समाजात 
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वापरता आली पािहजे. एका�म शाळेत िविवध उप�मांसाठी चार �कार�या खो�या 
अस�या पािहजेत.  

१) मौन क�                                २) देवाणघेवाणीसाठी क�  

३) स�लामसलतीसाठी क�            ४) �या�यान क�  

शाळा हया चार उप�मांची मौन, देवघेव, स�ला, �या�यान आखणी करेल. �यात खेळ, 
कृती, शोध, नवोप�म असून अ�ययन क�या�चे शरीर, मन आिण आ��याचा िवकास 
साधला जाईल. थोड�यात, एका�म िश�णा�ार े एकाि�मक िवकासा�या संधी िद�या 
जातील. िकंबह�ना एका�म िश�णातील हया संक�पनांवरच �येये, अ�यास�म, अ�यापन 
प�दती आधा�रत असतील.  

आपली �गती तपासा  

खालील िवधाने चूक क� बरोबर ते सांगा. चूक�ची िवधाने द�ु�त करा. 

१) �ी अरिवंदां�या मते, िश�णाचे एक मह�वाचे काय� �हणजे भूत, वत�मान आिण 
भिव�याशी यो�य पर�परसंबंध साधणे.  

२) मदर �या मते मानवा�या पाच म�ुय उप�माशंी  िनगडीत असले�या पाच पैलूंचा 
समावेश  पूण� िश�णात असला पािहजे.  

३) एका�म िश�ण हे फ� �य��साठी आहे.  

४) शाळेचा हेतू हा अ�ययनकता�  समाज आिण मानवतेचा एकाच वेळी िवकास करणे हा 
आहे.  

४ ब. ७.१ एका�म िश�णा�या ��ीने िश�णाची �येये  

१) आ��याचे पूण��व - िश�णाचा �मखु हेतू हा आ��यातील उ�म�वाचा िवकास क�न 
उदा� कारणांसाठी �याला प�रपूण� करणे हा आहे.  

२) आ�मिव�कार - िश�णाने ��येकाला िव�ा��याचा भाग असले�या आ��याचा 
अनभुव आला पािहजे. फ� �वतःशी संबिंधत न राहाता देशबांधव तसेच जागितक 
समाजाशी �याला यो�य संबधं जोडता आले पािहजेत.  

३) शारी�रक िवकास - बालकाचा शारी�रक िवकास हे एक िश�णाचे मह�वाचे �येय 
आहे. �यां�या शारी�रक िवकास उ�म झालेला असतो ते मानिसक ��या दबु�ल 
असतात असे �हणणे िदशाभूल करणारे होईल. शारी�रक िवकासािशवाय दसुरा 
कोणताच िवकास संभवत नाही.  

४) नैितकतेचा िवकास - भौितक आिण भाविनक िवकासािशवाय झालेला मानिसक 
िवकास हा �यि��या �गतीस बाधक ठरतो. बालका�या नैितक िवकासासाठी 
आव�यक असलेले तीन घटक �हणजे भावना, मनःपटलावरील ठसे िकंवा सवयी 
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आिण �वभावधम�. �हणून िश�काचे आदश� हे इतके उंच/�ग�भ असले पािहजेत क� 
केवळ अनकुरणाने बालक अ�य�ुच ट�पे गाठू शकेल.  

५) इंि�यांचा िवकास - िश�णाने इंि�यांना वळण लावले पािहजे. �यां�यामते मानस, 
िच� आिण नसा (हीन) हे जे�हा श�ुद असतात ते�हाच इंि�यांना वळण लावता येते.  

६) सावधानतेचा (Consciousness) िवकास - सावधानतेचा िवकास हे िश�णाचे 
आणखी एक मह�वाचे �येय आहे. �यां�या मते �या�या चार पात�या आहेत. (१) 
िच�, (२) मानस, (३) बिु�द, (४) �ान. िश�काने या चारही पात�यांचा 
ससंुवादीपणे िवकास केला पािहजे. यामळेु सावधानतेचे संवध�न होईल.  

७) �यि� आिण समहुातील सुसवंाद - बह�तेक सामािजक-राजक�य िवचारवंतांनी 
�य�� िकंवा समाजावर भर िदलेला आहे. परतंु अरिवंद मा� �य��-�य�� आिण 
रा��ांमधील ससंुवादावर ल� क� ि�त करतात. �हणून �यांची िश�णाची सरचंना ही 
ख�या अथा� ने वैि�क आहे. अरिवंदां�या या रचनेबददल् बोलताना मदर �हणतात, 
''सव�  जागितक संघटना हया वा�तवपूण� अस�यासाठी आिण िजवंत राह�यासाठी 
पर�परां�ती आदर आिण रा��ा-रा��ातील व �य��-�यि�ंमधील सांमज�यावर 
आधा�रत अस�या पािहजेत. सामदुाियक िश�त आिण संघटन; पर�परांबददल् 
चांगूलपणा यांतील सहभागावर मानव आता �या �ासदायक गत�त पडला आहे, 
�यातून �याचे उ�थान होऊ शकेल. हयाच �येयाने आिण हयाच मनोवृ�ीने मानवी 
सम�यांचा अ�यास िव�ापीठातील क� �ात होईल आिण �याचे समाधान अरिवंदां�या 
अित-मानस �ाना�ारे केले जाईल.  

८) म�ूयांची �जवणूक - स�या�या मानवी जीवनातील संघषा�चे मूळ मू�यां�या 
ग�धळामळेु आहे. ज�ुया मू�यांना नवीन मू�ये नीट �ज�यापूव� आ�हान दे�यात येते. 
चा�र�यसंवध�न हे मू�यािधि�त असते. �ी अरिवंदां�या मते सुसंवाद हे सव��च मू�य 
आहे. इतर मह�वाची मू�ये �हणजे आ�याि�मकता, िद�य�व, उ��ांती, उ�नती, 
बदल इ. होत. �गतीसाठी सवा�त मह�वाचे मू�य �हणजे �मािणकपणा, स�चेपणा 
होय. �याचा िवकास झा�यास इतर सव�  आपोआपच होते.  

४ ब. ७.२ एका�म अ�यास�म  

बालका�या अंतग�त श��चा पूण� िवकास कर�यासाठी मोकळे व पोषक वातावरण असावे 
आिण बालकां�या आवडी�या िवषयांचा उप�मांचा अ�यास�मात समावेश करावा असे 
�ी. अरिवंदांनी सांिगतले.  

१) संपूण� जीवन हेच िश�ण होय. �हणून अ�यास�म हा काही पाठयप�ुतके िकंवा 
पाठय�मापरुता मया� िदत नाही.  

२) �यात मानिसक आिण आ�याि�मक िवकासास पोषक अशा सव� िवषयांचा समावेश 
असावा.  
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३) ते एक सा�यापय�त पोहोच�याचे साधन आहे. अंितम सा�य न�हे. अंितम ल�य हे 
एका�म �यि��म�वाचा िवकास हे होय.  

४) फुरसदी�या वेळे�या उपयोगाबाबत �यात माग�दश�न असावे.  

५) ��येक �य���या गरजांची पूत�ता �यातून करता यावी. 

६) अ�यास�मात समािव� असले�या िवषयातून िव�ा�या�ना �ेरणा िमळावी.  

७) अ�यास�मात जीवनस��य सज�नशीलता आिण िवधायक अशा उप�मांचा 
समावेश असावा. 

८) अ�यास�म हा रजंक असावा.  

वरील त�वांवर आधा�रत असे पढुील िवषय अरिवंदांनी अ�यास�मात सूचिवले.  

१) �ाथिमक �तर : मातृभाषा, इं�जी, रा��ाचा इितहास, कला, रसायनशा�, भौितक, 
वन�पतीशा�, सामािजक शा�े, शरीर िव�ान, आरो�य िश�ण.  

२) मा�यिमक �तर : मातभृाषा, इं�जी, फ� च, अंकगिणत, कला, रसायनशा�, 
भौितकशा�, वन�पतीशा�, सामािजक शा�े, शरीरिव�ान, आरो�य िश�ण.  

३) िव�ापीठ �तर : भारतीय आिण पाि�मा�य त�व�ान, स�यतेचा इितहास, इं�जी, 
सािह�य, �� च, समाजशा�, मानसशा�, िव�ानाचा इितहास, रसायन शा�, 
भौितकशा�, वन�पतीशा�, आंतररा��ीय संबंध आिण एका�मता.  

४) �यावसाियक िश�ण : कला, िच�कला, छायािच�ण, िशवण, िश�प, िच�, 
टंकलेखन, शॉट� हॅ�ड, कोलाज उदयोगधदंे, सतुारकाम, निस�ग, मेकॅिनकल आिण 
इलेि��कल इंिजिनअर�ग, भारतीय आिण यरुोिपयन संगीत आिण नाटयीकरण.  

आपली �गती तपासून पहा 

थोड�यात सोडवा / िलहा. 

१) एका�म िश�णा�या �येयांची यादी करा.  

२) िश�णाने वैि�क भान कशा�कार ेयेते?  

३) अरिवंदां�या मते, संवेदनांि�यांना पूण�तः �िशि�त के�हा करता येईल? 

४) स�या�या ग�धळस��य ि�थतीतून माणसाला बाहेर काढ�यासाठी अरिवंद कोणती 
सूचना करतात?  

५) अरिवंदां�या मते सावधाने�या (Conciousness) िविवध पात�या कोण�या ?  

६) अरिवंदां�या िवचारांनुसार सव��च मू�य कोणते? 
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७) अ�यास�म हा पाठय�मापूरता मया� िदत का नसावा?  

८) अ�यास�म हे अंितम सा�य नाही असे अरिवंद का �हणतात? 

९) अरिवंदांनी अ�यास�मात कला, िच�कला, संगीत, इ.चा समावेश कर�यामागील 
भूिमका काय आहे? 

४ ब. ७.३ अ�ययन प�दती  

�ी अरिवंदांनी अ�ययनप�दत्��या खालील त�वांचा पूर�कार केला.  

१. बालकासाठी �ेम आिण सहानभूती 

२. मातभृाषेतून िश�ण  

३. बालका�या आवडीनसुार िश�ण  

४. �वानभुवातून िश�ण  

५. 'करा आिण िशका' वर भर.  

६. िश�क आिण िव�ा�या�तील सहकाया�वर आधा�रत शै�िणक �िकया.  

७. बालका�या वृ�ी�माणे िश�ण-इथे बालकातील िद�य�व आिण उपजत मानिसक 
आिण आि�मक बाब�चा िवचार केला जाईल.  

८. बालकाचे �वातं�य-�व�य�नाने �ानसंवध�नासाठी म�ु वातावरण.  

४ ब. ७.४ अ�ययन-अ�यापनाची त�वे  

१) सवा�त पिहले त�व �हणजे, ''कोणतीही गो� िशकवली जाऊ शकत नाही, परतंु सव�  
काही िशकता येते.'' िश�क हा अनदुेशक िकंवा काम क�न घेणारा मकुादम नसून 
मदतनीस, माग�दश�क आहे. तो �ान देत नाही तर िव�ा�या�त आधीच अि�त�वात 
असलेले �ान िमळिव�याचे माग� दाखिवतो.  

२)  दसुर े त�व असे क�, मनाचा िवकास करताना मनाशी स�लामसलत केली गेली 
पािहजे. पालक िकंवा िश�कां�या आवडीनसुार बालकाला घडिवणे चूक असून 
बालकातील िद�य�वास ते न� करते. बालाकाचा �वधम�च न� झा�यास �याला 
कायम�व�पी इजा होते असे अरिवंद �हणतात.  

३)  अ�यापनाचे ितसर े त�व �हणजे, अ�यापन हे �ातापासून अ�ाताकडे, 
समीपतेपासून दूर असले�याकडे नेणार े असावे. अ�यापन हे बालका�या 
�व�ृ��माणे असावे. �यां�यामते मानवी वत�न हे आ��याचा भूतकाळ, �याचा अनवुंश 
आिण पया�वरणानसुार घडत असते. भूतकाळ हा पाया असून वत�मान हे साधन आहे 
आिण भिव�य हे �येय/ ल�य आहे. यातील ��येकाला रा��ीय िश�ण �णालीम�ये 
आपली जागा सापडली पािहजे.   
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४ ब. ७.५  िश�क  

�ी अरिवंद यांनी िश�काला खूप मह�वाचे �थान िदले. मा� पारपंा�रक भारतीय िश�ण 
�यव�थे�माणे �यांनी �याला क� ��थानी ठेवले नाही. िश�क हा त�व� आिण माग�दश�क 
आहे. ग�ुला अंितम अिधकार नाहीत. �याने अनयुायाची नजर �वतःतील देव�वाकडे 
वळवायची आहे. िकंबह�ना अ�ययनक�या�तच खरा िश�क आहे. तोच परमे�र आहे. तोच 
अंितम माग�दश�वाही आहे आिण तरीही अ�ययनक�या�ला �वतःतील देव�व 
ओळख�यासाठी िश�क मह�वपूण� भूिमका पार पडतात. �याने �वतःची मते िव�ा�या�वर 
लादू नयेत िकंवा िव�ा�या�कडून िनि��य शरणागतीची अपे�ा ठेऊ नये. �ी अरिवंदांनी 
िश�काची तलुना मा�याशी केली आहे. अ�ययनकता� आिण अ�यापकातील आंत�रक 
पर�परसंबधंावर �यांनी भर िदला आहे. िश�काचे वण�न करताना मदरनी पढुील पा�ता 
सांिगत�या आहेत.  

 उ�म िश�क हो�यासाठी �य�� ही संत�वाला पोहोचलेली आिणा् पूजनीय असली 
पािहजे.  

 चांगला िश�क हा चांगला योगी असला पािहजे.  

 तो अं�यत िश�तब�द आिण एकाि�मक �यि�म�वाचा असला पािहजे.  

 �या�याकडे असीम शातंता नाही, सहनश�� नाही, आिण जो आ�मवंचना करतो 
असा िश�क कुठेच पोहोचू शकत नाही.  

 �वतः�या अहकंारा�या �याग क�न आप�या मनावर �भ�ुव �ा� क�न �याला 
मानवी वत�णूक�संबंधी मम��ी िवकिसत करता आली पािहजे.  

 िव�ा�या�बराेबर �याचा �वतःचाही िवकास झाला पािहजे.  

 मदर �हणतात, ''िश�काचा जर स�मान �हायचा असेल तर तो स�मानपा� असला 
पािहजे.'' 

४ ब. ८  िश�णाची रा��ीय �णाली  

अरिवंदांनी रा��ीय िश�ण�णालीसाठी जोरदार �य�न केले. �यासाठी �यांनी पढुील 
बाबी मांड�या.  

१) िश�ण�यव�थेला 'रा��ीय' श�द जोड�यामळेु िश�ण रा��ीय होत नाही.  

२) िश�णाने �याग, �गती आिण �ान व�ृदीगंत कर�याकडे परुेसे ल� िदले पािहजे.  

३) केवळ िव�ाना�या �ानाने आपण ख�या  अथा�ने िशि�त होत नाही तर मानवी मन 
आिण आ��या�या श��शी ते जोडले गेले पािहजे.  
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४) रा��ीय आिण आंतररा��ीय संबधंाचे वैि�क संबंधाबाबत संतिुलत आकलन असले 
पािहजे.  

आपली �गती तपासून पहा 

खालील िवधाने चूक क� बरोबर ते िलहा. चक�ची िवधाने द�ु�त करा.  

१) �ी अरिवंद अनुभवा�ार ेिश�ण सूचिवतात.  

२) म�ु वातावरणात बालक �व�य�नाने �ान�ा�ी क� शकते.  

३) बालका�या िवकासात िश�काची कोणतीही भूिमका नसते.  

४) संत हा चांगला िश�क असतो.  

५) िश�काकडे मानवी वत�णूक�बाबत मम���ी असलीच पािहजे.  

६) 'रा��ीय' श�द िश�ण�णालीला जोडून िश�ण रा��ीय होत नाही.  

७) �ान-िव�ान हे जर मनःश�� आिण आ��याशी जोडले गेले तरच ते खया� अथा�ने 
िश�ण होय.  

८) िश�कातील सवा�त मह�वाची बाब �हणजे अिभवृ�ी होय.  

९) िश�णाने �ानाकडे ल� न देता �याग आिण �गतीकडे पूरेसे ल� िदले पािहजे.  

४ ब. ९   सारांश  

अरिवंदां�या �े� त�व�ानाचे एका वा�यात सार पढुील�माणे सांगता येईल. ''उदा� 
स�याची �िचती जी जीवनािवषयक सम� �ि�तून जी, �े� मानव आिण �ानी मानव, 
िद�य श��चे आरोहण, अंत�ा�न, योग आिण अितमानस या�ारे होते. अरिवंदांनी 
तक� संगत िवचारापे�ा अंत�ा�नावर भर िदला, आिण 'अंता��ान आिण अंत�ा�न आिण 
अिधकािधक िनद�ष अंत�ा�नाची िशकवण िदली. �यांची योगिवषयक क�पना ही 
मानवातील िद�य�व पूण��वास ने�याशी संबिंधत होती आिण यासाठी �यांनी मना�या 
िश�णाचा उपदेश केला.  

अरिवंदां�या मते खर े िश�ण ते क� जे �यि�ला �वतःतील सू� श��चा िवकास 
कर�यास मदत करले आिण �याला मन, देशजीवन, मानवता आिण एकंदरीत जीवनाशी 
यो�य संबधं ��थािपत कर�यास सबळ करले. मािहती ही ब�ुीचा पाया असू शकत नाही; 
परतं ु�ानधारणेसाठी ती मदत क� शकते, तसेच नवीन �ानाची िनिम�ती आिण शोधाचा 
आरभंिबदंू असू शकते. जे िश�ण फ� �ानदानाशी संबिंधत आहे ते खर े िश�ण न�हे. 
िश�ण हे बालमानसशा�ावर आधा�रत असले पािहजे. पालक आिण िश�कांनी 
बालकाला आ�मिश�णासाठी, तसेच �वतः�या �योगशील, बौि�क, नैितक आिण 
स�दया��मक �मतांचा िवकास साधून एक सजीव �हणून �वतःचा िवकास साध�यास 
िशकवले पािहजे.  
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४ ब. १० ��ावली  

१) एक त�ववे�ा �हणून �ी अरिवंदाबाबत कोणकोणती िभ�न मते आहेत? आपले मत 
काय आहे?  

२) दोन अभाव �प� करा. आपण कशाशी सहमत आहात?  

३) अरिवंदां�या िवचारांनसुार भौितकतावाद आिण आ�याि�मकतावाद यात काय वाद 
आहे? �यावरील उपाय कोणता? 

४) अरिवंदां�या मते िश�णाची �मखु काय� कोणती? 

५) एका�म िश�णाची संक�पना �प� क�न �ी अरिवंदांनी सांिगतलेली �याची �येये 
िलहा.  

६) खालील ��ांवर थोड�यात िलहा.  

१. एका�म िश�णाचा अ�यास�म 

२. अरिवंदां�या मते अ�यापनप�दत्ी  

३. अ�ययन-अ�यापनाची त�वे  

४. एका�म िश�णातील िश�णाची भूिमका 

५. �ी अरिवंदांचे रा��ीय िश�ण�णालीवरील भा�य  
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४ क  
िजड्डू कृ�णमूत�  

(१८९५ – १९८६) 
  

�करणाची रचना 

४ क.०  उि��े 

४ क.१   थोड�यात जीवन इितहास 

४ क.२   कृ�णमूत�चें जीवनिवषयक त�व�ान 

४ क.३  �वण आिण अ�ययन यांतील फरक 

४ क.४  “�व “ ची संक�पना 

४ क.५  कृ�णमूत�चंा धािम�क �ि�कोन 

 ४ क.६. १   िश�णाची �येये 

 ४ क. ६. २   �चिलत िश�ण �णाली�या मया�दा 

 ४ क. ६. ३   संपूण� अ�ययनाची वैिश�्ये 

 ४ क. ६. ४   कृ�णमूत�अंनसुार अ�यापना�या प�दती 

 ४ क. ६. ५   िश�काची भूिमका 

 ४ क. ६. ६    खरा िश�क 

४ क. ७   िजड्डू कृ�णमूत�ची आदश� िव�ालयाची संक�पना 

४ क. ८  कृ�णमूत�चे िश�णाम�ये योगदान 

४ क. ९  सारांश 

४ क. १०  ��ावली 

४ क.० उि�� े

�ा घटका�या वाचनानंतर त�ुही 

 कृ�णमूत��ंया जीवनिवषयक त�व�ानाची चचा�  क� शकाल. 

 �यांचे धािम�क �ि�कोन �प� क� शकाल. 

 जे कृ�णमूत� अनसुार �चिलत िश�ण �णाली�या मया�दा िलह� शकाल. 
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 'संपूण� अ�ययनाची' वैिश�्ये �प� क� शकाल. 

 कृ�णमूत��ंया िश�ण योजना व आदश� शाळा संक�पने अनसुार िश�काची भूिमका 
�प� क� शकाल. 

४ क.१ थोड�यात जीवन इितहास  

िजड्डू कृ�णमूत�चे कुटंुब तेलग ु दसेम् मधून �थलांत�रत होऊन तािमळनाडूतील 
मदनप�ली येथे �थाियक झाले.  �यांचे सततचे आजारपण आिण विडलांची सतत 
होणारी बदली यामळेु �यां�या शालेय िश�णात �य�यय आला.  रिवं�नाथ टागोरां�माणेच 
�यांनाही प�ुतक� अ�ययन आिण शालेय वातावरणाचा ितटकारा होता.  मा� ते ती�ण 
िनरी�क होते.  �यां�या आठवण�म�ये ते िलिहतात, ’मी शाळेत फारसा खशु न�हतो 
कारण िश�क फारसे दयाळू न�हते आिण मला खपुच अवघड अ�यास देत असत.“ 
मॅि��यलेुशनची परी�ा उ�ीण� हो�याचे �यांनी तीन असफल �य�न केले. 

१९११ म�ये, वया�या १५ �या वष� कृ�णमूत� कु. अनँी बेझ�ट यां�यासह इ�लंडला गेले.  
�यां�या विडलां�माणे ते ही ��हिव�ा समाज चे सद�य बनले.  १९१२ म�ये �यांनी 
'िश�ण एक सेवा' हे प�ुतक िलिहले, �यांत �यांनी एका आदश� शाळेचे वण�न केले जेथे 
�ेमाचे रा�य आहे, जेथे �ेम �ेरणा देते, जेथे �यवसाया�ित महान ��दा असले�या 
िश�कां�या िनगराणी खाली िव�ाथ� उमदे कुमार बनतात. 

४ क.२ कृ�णमूत�चें जीवन िवषयक त�व�ान  

कृ�णमूत�नंी कोणताही अिधकार िकंवा धम�वीर ह�क सांिगतला नाही.  �यांनी कोण�याही 
नवीन धम� -��देची िकंवा समाज सधुारणेची सु�वात केली नाही.  जगातील संघष� आिण 
द:ुख यांवर उपाय �हणून �य��चे संपूण� प�रवत�न या �यित�र� �यांनी दसुरे काहीही 
सचुिवले नाही. भूत आिण भिव�यातील ओझी झगुा�न देऊन मनाला भयमु� 
कर�यासाठी ती� भावना िनमा�ण �हा�या यासाठी �वत: िवचार करा असे ते �यां�या 
�ो�यांना सुचिवत. सम�त मानवजातीसाठी �यांचा संदेश होता, ’सव��थम आप�या 
अि�त�वाचा, आप�या जीवनाचा हेतू समजून �या, आपण कशासाठी िवकिसत होत 
आहोत ते समजून �या. नंतर मजबूत बन�यासाठी �याचा उपयोग करा.“  

त�ुहाला न�क� काय करावयास आवडते हे शोधून काढणे अ�यंत अवघड आहे.  तो 
िश�णाचा भाग आहे.  (कृ�णमूत� १९७४) (भाग १, �करण ८). 

'असणे' आिण 'करणे' यांतील संबधंाचे वण�न कृ�णमूत�नी वेळोवेळी केले आहे.  'करणे 
�हणजे असणे' नाही तर 'असणे �हणजे करणे.'  िजड्डू कृ�णमूत�साठी 'असणे' तून 
'करणे' ची �य�ुप�ी होते 'करणे' तून 'असणे' ची नाही – जे पारपंा�रक िवचारा�या िव��द 
आहे. 'असणे' आिण 'करणे' यांची भूिमका बदल�याचा प�रणामांब�ल अजून बरेच काही 
बोलणे आव�यक आहे.  'तू कोण आहेस?' ('असणे' ब�लचा ��) �ा �ढ ��ांचे 
िनरी�ण करा.  �याचे उ�र 'मी वक�ल आहे,' मी इंिजिनयर आहे. (करणे ब�ल िवधान) 
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असे िदले जाते. �ाचा परीणाम �हणजे उ�च िवकिसत 'करणे' (जो सा�य करणे सलुभ 
आहे) व अिवकिसत 'असणे.' �ा असंतलुनाची िन�प�ी �हणजे अकाय��मता, असे 
कृ�णमूत�चें मत आहे. 

�वातं�य – 

�वातं�य आरभंी असते, ते अंितम सा�य न�हे.  (कृ�णमूत� १९५३म)् (�करण ६). 
जबरद�ती अंती �वातं�य नसते; स��ची िन�प�ी स��च असते.  (कृ�णमूत� 
१९५३c). िकतीही आदश� आराखड्याम�ये बालकाला बसिव�याची स�� केली िकंवा 
�या�यावर स�ा गाजिवली तर तो अंती �वतं� असेल का? आप�याला िश�णाम�ये 
खरीच �ांती घडवून आणायची असेल तर आरभंापासूनच �वातं�य असणे आव�यक 
आहे, �यासाठी पालकांनी व िश�कांनी बालकाला काय बनायचे यासाठी सहा�य न 
करता �या�या �वातं�याची जाण ठेवली पािहजे.  (कृ�णमूत� १९५३b). 

मनाची जाण ठेवा –  

जीवनातील म�ुयांपासून पळून जा�यापे�ा �यांचा पूणा�शाने सामना कर�यासाठी चांगले 
मन िवकिसत कर�यासाठी �ो�साहन दयावे असे �यांचे �हणणे होते. �यासाठी ��येकाला 
आपली ि�थती, �ेरक आिण जीवनाचा हेतू यांची जाणीव असली पािहजे.  �हणजे �ान 
फ� मना�या विृ�दसाठी आव�यक आहे आिण ते एक सा�य नाही. 

जे�टा�ट मानसशा��ां�माणे कृ�णमूत� अवबोधा�या संपूण�तेम�ये िव�ास ठेवतात.  
सामा�यत: आपण सव� गो�ी तटुकपणे पहातो, आपण रा��ाचे नाग�रक, एक �य��, एक 
कॅथॉिलक, िहदंू, मसुलमान, जम�न, रिशयन, �� च इ. �हणून काय�रत असतो.  आपण सव� 
गो�ी तटुकपणे पहातो �यामळेु आपण मानवास एक पूण� �हणून पहा�यास अपयशी ठरतो. 

�ा तटुकपणातून मनाची म�ु� होणे आव�यक आहे. जे�हा तटुकपणा येतो ते�हा मनाची 
ऊजा� खच� पडते. जे�हा आपण एखादा िस�दांत �वीकारतो िकंवा अनुसरतो ते�हा 
आपण तटुकपणा�या अिधकाराम�ये अडकतो.  स�य �या पिलकडे आहे.  आिण 
पूण��वाम�ये आहे. मन तकुड्याम�ये, अपूणा�म�ये ग�धळलेले असते. गोधळंलेले मन 
ग�धळलेलेच रािहल आिण संकट ि�थती आणील आिण पढेु जाऊन िन���यता आणील. 

आपण �वत: आपले िम�, आपली प�नी यां�या �ितमा आप�या मनात इत�या ती� 
असतात क� �ा �ितमांशीच संबधं असतात, ��य� संबंध मा� नसतो. ��य� संबधं 
��थािपत कर�यासाठी मनाला �ा �ितमांपासून म�ु केले पािहजे. 

सखुा�ित नापसंती दश�वू नये. �याची चांगली समज आली पािहजे. सखु आिण वेदना 
समज�यािशवाय कोणीही भयापासून म�ु होऊ शकत नाही. भयम�ु नसलेले मन संघष� 
आिण ग�धळले�या ि�थतीत रहाते. सखु�ा�ीसाठी आिण भयम�ु हो�यासाठी �य��ला 
�व ची जाणीव असली पािहजे, �याने �वत:स आहे तसे �वीकारले पािहजे.  वा�तवासह 
आपण जगले पािहजे. जेथे भय आहे तेथे �ेम नाही, आपण जरी शारी�रक��्या सरुि�त 
असलो तरी मानसशा�ीय��्या असुरि�त अस�याची श�यता असते. �य���या 
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अ�ानातच अप�रप�वता वसते. येथे कृ�णमूत� आप�या िवचार�ि�येम�ये �ांती घडवून 
आणू पहातात. 

खरा म�ुा आप�या मनाची गुणव�ा आहे; मनाचे �ान नाही तर मनाची खोली जी �ानास 
िमळते.  मन अमया�द आहे.  ते िव�ा�माणे आहे.  �याला �याची �वत:ची �चंड ऊजा�  
आहे.  ते िचरकाल म�ु आहे.  म�दू हा �ानाचा गलुाम आहे आिण �हणून तो मया� िदत, 
अपूण� आहे. जे�हा म�दू �वत:ला �ा प�रि�थतीतून मू� करील ते�हा तो अमया�द बनेल व 
म�दू आिण मन यांत कोणतीही सीमा असणार नाही.  िश�ण ते�हा �ा सव�  ि�थत�तून 
म�ु असेल. िव�ालयीन शाखांचे आप�या जीवनातील यो�य �थान �यामळेु अ�वीकार 
होत नाही.  (कृ�णमूत� १९८५) 

पारपंा�रक िश�णामधील �ि�कोनापे�ा, कृ�णमूत�नंा वाटते क� ��येक �य��ने �वत:चा 
शोध �यावा, �व ला �वत: उघड करावे. हा काही नवीन �ि�कोन नाही व �सो, 
पे�टॉलॉजी, �ोबेल आिण माटेँसरी यां�या शै�िणक उपप�यांशी िमळता-जळुता आहे.  
दररोज आपण आप�या मन �दय आिण कृत�वर िचंतन केले पािहजे. शाळांत िकंवा 
�यवि�थत अस�यासाठी आप�याकडे उ�ा नाही. आपण तसे या �णी असणे आवµयक 
आहे. 

कृ�य: भूत, वत�मान आिण भिव�य 

कृ�य �हणजे आपली वत�मान कृती असा बोध होत असला तरी ��य�ात मा� ते गत 
�ान आिण अनुभव यांची िन�प�ी असते. भूतकालीन क�पना आिण सू�े आपण फ� 
कृतीम�ये उतरिवतो. जे�हा आपण आप�या �मतृी अनसुार कृ�य करतो, िन:शंक आपण 
वत�मानात कृती क�न भिव�य िनिम��याचा दावा करतो परतं ु व�तुत: असा कृतीशील 
वत�मान असतच नाही.  येथे कृ�य मतृ गो�ीवर आधा�रत आहे (गत क�पना व अनुभव). 
फ� �मतृी�माणे कृ�य �हणजे कृ�य नाही. मतृ गो��वर आधा�रत कृ�य भिव�यासही मतृ 
बनिवते. 

भूतकाळातील आिण वत�मानकाळातील य�ुदांना आपणच जबाबदार आहोत.  शांतीयु� 
जीवन �हणजे दररोज शांतीने जगणे.  दररोज शांतीपूण� जीवन जगायचे तर आप�याला 
इतर रा��े, धम�, अिधकारी �ां�या �ित घृणा िवकिसत क�न चालणार नाही.  शांती 
�हणजे �ेम करणे, दया करणे. 

४ क.३ �वण आिण अ�ययन यातंील फरक 

सं�ेषणाचा अथ� जाणून घे�यावर िजड्डू कृ�णमूत� भर देतात.  �ाचा अथ�, जे सांिगतले 
जात आहे �याचे मौिखक भाषण समजणे.  पण त�य हे आहे क� आकलन फ� बौि�दक 
�तरावरच होते.  कृ�णमूत� अनसुार ही संक�पना �वण आिण अ�ययन दोह�चा समावेश 
करते.  �ा दोह�तील भेद समजून घेणे िश�कांसाठी अ�यंत उपयु� आहे. 

 



 

 

िजड्डू कृ�णमूत�  
(१८९५ – १९८६) 

 

151 

�वणाम�ये सवा�त मह�वाचे �हणजे 'कसे' ऐकले? िकंवा �वणाचा माग� वा प�दती. 
साधारणत:, जे�हा आपण ऐकतो ते�हा आप�या �वत:�या भूतकाळाचे, मतांचे, 
क�पनांचे आिण पूव��हांचे ��ेपण �याम�ये करतो.  जे�हा आपण ऐकतो ते�हा आप�या 
�ितमा आिण पा��भूमी नसुार ऐकतो.  �हणजे, आपण अिजबात ऐकत नसतो िकंवा �वण 
करीत नसतो. 

�वण घडते जे�हा शातंता/ �त�धता असते.  �ा थोर िश�काने �त�धतेचे/ शांततेचे 
मह�व दश�वून िदले आहे. शांततेम�ये मन एका� होते.  खरोखर सं�ेषण घडून येते 
शांततेम�ये. अ�ययन �हणजे क�पनांचा सं�ह न�हे. जे�हा संपूण� मन आिण �दय सं�ेषण 
�ि�यम�ये सहभागी असते अशा सं�ेषणातून अ�ययन घडते. कोण�याही �कारची पूव�  
�ितमा िकंवा हेतू न ठेवता �वण घडले तरच अ�ययन घडते. काय स�य आिण काय 
अस�य िकंवा चुक�चे �ाची �वणक�या�स आिण अ�ययनक�या�स समज होते. जर स�य 
तर ता�काळ कृ�य घडते आिण चुक�चे असेल तर कृ�य घडत नाही. 

तुमची �गती तपासा 

पढुील िवधाने चूक क� बरोबर ते िलहा.  चकु�ची िवधाने बरोबर क�न िलहा. 

१. �य��ला खरोखर काय कर�यास आवडते हे िश�णा�या क�ेम�ये येत नाही. 

२. आपण काय करतो आहोत याचे �ान असेल तर आप�या �व�वाची संक�पना 
समजता येईल. 

३. �ारभंापासून �वातं�य असेल तरच िश�णाम�ये �ांती घडू शकेल. 

४. पूण� आिण अशं दोह�म�ये एकाचवेळी स�याचा शोध घेतला पािहजे. 

५. िव�ा�या �व�पाम�ये मन अमया�द आहे आिण िचरकाल मु� आहे. 

६. कृ�णमूत� अनसुार िश�णाचे �मखु काय� आहे दसुया��ारे बालकाला आकार देणे. 

७. भूतकाळातील �ितमा आिण आपली पा��भूमी यांसह आपण ऐकतो ते�हाच खरे 
�वण घडते. 

४ क.४ “�व” ची सकं�पना 

अनेक बचावा�मक आिण �यापक �िति�यां�या मािलकांनी �व बनलेला असतो. 
आनंददायी ओळख आिण �याची �वत:ची ��ेपणे यांत �याची प�रपूण�ता असते.  मी, 
माझे, �वत: अशा अह�ंया �पात �व ने अनुभव �पांत�रत केला नाही आिण �या�या 
�िति�यांपासून �व ला दूर ठेवले तर कोणताही अनभुव संघष�म�ु, ग�धळम�ु आिण 
वेदनाम�ु असेल. जे�हा �य�� �व चे माग� समजते ते�हाच म�ुता येते. जे�हा �व 
�या�याकडे असले�या अनुभवां�या सं�हाने �िति�यांना �भािवत करीत नाही ते�हा 
अनभुवांना वेगळाच अथ� �ा� होतो आिण नविनिम�ती होते. 
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संपूण�तया प�रपूण� जगणे मानवासाठी आव�यक आहे. आप�या संपूण� �व�पा�या 
कोण�याही एका अंशावर अवाजवी भर जीवनाचे अपूण� आिण िवकृत �µय दश�िवतो. ही 
िव�पताच आप�या अनेक सम�यांचे मूळ आहे. आप�या शरीरा�या कोण�याही एखा�ा 
भागाची अनैसिग�क वाढ न�क�च सततची अ�व�थता आिण िचंता िनमा�ण करील. तसेच 
बौि�दक िवकास जो आप�या �व�पाचे फ� एक अंग आहे �या�या बाबतीतही घडेल. 
�याच�माणे आप�या �वभावाचा अशंत: िवकासही आप�या �वत:साठी आिण 
समाजासाठी घातकच ठरेल. �हणून आपण आप�या सम�यांचा सम� संपूण� 
�ि�कोनातून सामना करणे मह�वाचे ठरते. 

एक संपूण� मानव बन�यासाठी �य��ला �या�या �वत:�या जागतृाव�थेची पूण� समज 
असली पािहजे. बौि�दक पैलूस अवाजवी मह�व िद�यास ते श�य नाही.  बौि�दकतेतच 
जगणे �हणजे पथृक जगणे, अपूण�ता. 

िजड्डू कृ�णमूत�चे बह�तांश जीवन, �यां�या भा�यांमळेु व िलखाणांमळेु रोचक आिण 
वाद��त होते. �यांची धमा�वरील, रा��वादावरील, �ढी परपंरांवरील, संघटनांवरील 
आिण संबंधांवरील िनरी�णे नेहमीच त�कालीन संकेतां�या िवरोधात असत. ते नेहमीच 
काळा�या पढेु होते. परतं ु�यांचे िश�णावरील िवचार अजूनही सधुारणावादी आहेत आिण 
ब�याचवेळेला गैरसमज होऊन अ�यवहारी �हणून ते नापसंत केले जातात. �ाचे कारण 
�हणजे कृ�णमूत� िश�ण एक धािम�क कृ�य समजतात तर बह�तेक लोक िश�ण �हणजे 
धम�िनरपे� जगाम�ये यश�वी हो�यासाठीची तयारी मानतात. 

यगुानयुगेु ऋषीमनु�नी आप�याला सिुचत केले आहे क� आपण जे पहातो ते स�य न�हे, 
जरी ते तसे वाटले तरीही आप�याला जसे िशकिवले आहे िकंवा आपण जसे पहावे िकंवा 
ऐकावे अशी अपे�ा आहे �या�माणे आपण गो�ीकडे पहातो. स�य िकंवा पिव� यांपे�ा 
आप�याला प�रिचत व अिधक आवडी�या गो�ी िनवड�याकडे आपला कल असतो. 
उदा. �यू समाजा�या ��थािपत परपंरांपे�ा ि�ा�तांचे िवचार आिण िशकवण वेगळी 
अस�यामळेु बायबलम�ये �यू लोकांनी ि��ताऐवजी ग�ुहेगार व खनुी बारा�बसची िनवड 
केली.  हेच िश�णा�या बाबत देिखल खर ेआहे.   

जीवनातील मूलभूत आ�हानांचा सामना कर�यासाठी लोकांची तयारी करणे िकंवा 
जगा�या सम�या सोडिवणे यांसाठी आधिुनक िश�ण अपयशी ठरते. समाजा�या 
आकां�ा प�ुया कर�यातही ते कमी पडते. कृ�णमूत� �हणतात, ’�ा सम�यांवर मात 
कर�यासाठी आप�याला शै�िणक मम���ीची आव�यकता आहे जी पािव�य आिण 
धम�िनरपे�ता यां�याशी यतुी साधेल.“ कृ�णमूत�चे िवचार सुधारणावादी आहेत. खोल 
�तरावर जीवन जग�याची आ�हाने पूण� कर�यास ते सहा�य करतात. 

४ क.५ धमा�सबंधंी कृ�णमूत�चें िवचार  

कृ�णमूत�चंा धािम�कतेचा उपागम धम�म�ु आहे. जे पिव� आिण खरोखर धािम�क आहे ते 
सशत�, सं�कृित-ब�द िकंवा कालब�द असू शकत नाही, असा कृ�णमूत�चंा गाढ िवµवास 
होता. ते �हणत, जे धािम�क आहे ते कोण�याही त�व, �ढी, �रती�रवाज, िवµवास िकंवा 
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अिधकारांनी बिंधत होऊ शकत नाही. पिव�ाचा त�व, अिधकार िकंवा िच�ह यां�याशी 
संबधं जोडला नाही तर मानव पािव�याशी संपक�  कसा साधेल? असा �� िवचारला 
जाऊ शकतो. ते �प�ीकरण देतात, धम�िनरपे�तेकडून पािव�याकडे जाणारा पूल �हणजे 
िविश� जागृताव�था, अशी जागतृाव�था जी अह ं िकंवा �व �या पिलकडे जाते; अशी 
जागतृाव�था जी क�णा व िन�वाथ� �ेम जाणते; अशी जागतृाव�था जी शांतता जाणते, 
स�दय� पहाते आिण आनंद जगते; अशी जागतृाव�था जी िवचारां�या क�ांतून य�ु आहे. 

कृ�णमूत��या मते पािव�य सव� गो���या मळुाशी आहे, सव� गो��चे उगम�थान आहे 
आिण �हणून आणखी मूलभूत घटकांम�ये �याचे िवभाजन करणे श�य नाही. ते �हणतात 
सव� गो�ी एका संपूणा�चा भाग आहेत आिण हे ऐ�य पािव�य आहे. 

तुमची �गती तपासा - 

यो�य पया�य िनवडून �रका�या जागा भरा: - 

अ) एक संपूण� मानव अस�यासाठी, �य��ला �वत:�या ______ ची पूण� �ि�या 
समजली पािहजे. 

१) शरीराची वाढ  २) बिु�द  ३) जागतृाव�था  ४) ग�धळ ि�थती 

ब) आधिुनक िश�ण जगा�या सम�या सोडिव�यात अपयशी ठरते कारण ________. 

१) �ढ�पासून िवचलन           २) पािव�य आिण धम�िनरपे� यांसंबंधी मम���ीचा अभाव   

३) मूलसधुारणावादी मम��ि�   ४)  समाजा�या आकां�ा. 

क) जे खरोखर पिव� िकंवा धािम�क आहे ते ––––असू शकत नाही. 

१) दरुा�ही   २) धम�म�ु   ३) िबनाशत�  ४)  िन�वाथ� �ेम. 

४ क.६.१   िश�णाची �येये 

कृ�णमूत�साठी िश�ण �हणजे -  

पूण� �य��ला िशि�त करणे. 

�य��ला एक पूण� �हणून िशि�त करणे (वेगवेगळे भाग �हणून नाही). 

एका पूणा�म�ये �य��ला िशि�त करणे (समाज, मानवता, िनसग� इ. यांचा भाग �हणून) 

�यां�या मते, संपूण� जीवनासाठी तयारी �हणजे िश�ण, फ� जीवना�या काही अंगासाठी 
(काय�) तयारी नाही.   
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�यांचे भा�य ��य�ात साकार�यासाठी िजड्डू कृ�णमूत�नी देिखल रिवं�नाथ टागोर, 
महा�मा गांधी, �वामी िववेकानंद आिण इतरां�माणे �वत:�या शै�िणक सं�थांची 
�थापना केली. �यां�या धािम�कते िवषयक मत�णाली �माणे बालकांना धािम�क मानव 
बनिव�यासाठी �यां�या सं�थांम�ये यो�य िश�ण दे�याचा �यांचा आ�ह असे. अचूक 
कृ�याची समज, संबंधाची खोली आिण धािम�क जीवनाचे पािव�य यांवर आधा�रत 
जीवनाचे माग� िशक�याची क� �े �यां�या सं�था असा�या असे �यांना वाटे. हया सं�था/ 
िठकाणे फ� ससंु�कृतासाठी असली पािहजेत. �वयं अिभ�य��चे समाधान 
िमळिव�यासाठी िश�ण नाही तर �याम�ये �व जागतृी कर�याची �मता असली पािहजे.  
यो�य िश�ण कोण�याही पायाभूत िस�दांताशी संबिंधत नाही जरी ते िकतीही 
भिव�यकालीन सखु�थान �दान करीत असले तरीही. ते कोण�याही �णालीवर 
आधा�रत नाही, तसेच �य��ला िविश� �कार ेअिभसंिधत कर�याचा तो माग�ही नाही. 

�य��ला प�रप�व व म�ु बन�यास �ेम आिण चांगलुपणाम�ये फुल�यास सहा�य करणे 
�हणजे ख�या अथा�ने िश�ण.  आप�याला �ा िश�णात �िच असली पािहजे, एखा�ा 
आदश�वादी आराखड्यानुसार बालकाला आकार दे�याम�ये नाही. �ा महान िश�का 
अनसुार िश�णाचे म�ुय �येय आहे बालकाला अशा �कार े मानिसक��या िवकिसत 
करणे क� तो �वत:स ओळखू शकेल. �य��ला मनाने म�ु हो�यास व भयम�ु हो�यास 
िश�णाने सहा�य करावे. कृ�णमूत�साठी, आंत�रक प�रवत�न आिण म�ुता हे िश�णाचे 
म�ुय हेतू असावे आिण �या�ार ेसमाज प�रवत�न �हावे.  लोकांना ख�या अथा� ने धािम�क 
बन�यासाठी सहा�य करणे िश�णाचा हेतू आहे.  हे हेतू फ� सखुद आदश� नसावे. हे 
धािम�क हेतू एखा�ा अंितम �येयासाठी नसून शै�िणक क� �ातील �णो�णी�या 
जीवनासाठी आहे. बालपणापासूनच दसु�याचे अनकुरण न करता �व ची जाणीव 
ठेव�यास सहा�य करणे िश�णाचे काय� आहे. आपण कोण आहोत हे समज�याम�ये 
म�ुता आहे. आपले िश�ण आप�याला काहीतरी बन�यास �े�रत करते. 

�वत:स ओळखणे �हणजेच जीवनाची समज, तोच िश�णाचा �ारभं आिण अंत.  
कृ�णमूत�नंा वाटे क�, �य���या �व�पाचे आिण गहन पैलूंचे अनावरण करणे एवढेच 
परुसेे नाही, तर ��येक �य�� मधील एकमेवाि�तीय यो�यता शोधणे आव�यक आहे, 
�य��ला काय कर�यास आवडते ते शोधून �याचा पाठपरुावा करणे आव�यक आहे.  
फ� यशासाठी िकंवा इतर कोण�याही सां�कृितक आकां�ेसाठी यासवा�पासून �य��ला 
वंिचत ठेवणे �हणजे सवा�त हीन दजा�ची वंचना.  ��येक िव�ा�या��या नैसिग�क यो�यतेचा 
शोध आिण िव�ा�या�ची �या�या आवडी ब�लची समज पालकां�या िकंवा समाजा�या 
योजनेम�ये बसलेच असे नाही, परतं ुहा �वत:स समज�याचा मह�वाचा भाग आहे आिण 
�हणूनच िश�णाचा देिखल. 

आधिुनक िश�ण आप�याला िवचारहीन अि�त�वात �पांतरीत करीत आहे, ते 
आप�याला वैयि�क यो�यतेचा शोध घे�यास अगदीच कमी सहा�य करते. (कृ�णमूत� ं
१९६४) (�करण ३). आप�याला काम करणे खरोखरच आवडते हे शोधून काढणे 
फारच अवघड असते. हा िश�णाचा भाग आहे. (कृ�णमूत� ं१९७४) (भाग १, �करण 
८).  त�ुहाला मनापासून काम कर�यास आवडते हे शोधून काढ�यास सहा�य करते ते 
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खर ेिश�ण. काय कर�यास आवडते हे मह�वाचे नाही, �वैपाक क� बागकाम! पण असे 
काही �यात तमुचे मन आहे (कृ�णमूत� ं१९७४) (भाग १, �करण ८). 

४ क. ६.२ �चिलत िश�ण �णाली�या मया�दा  

भारतीय िश�णा�या पढुील मया�दा कृ�णमूत�नंा जाणव�या.  परपंरागत िश�ण - 

१. �वतं� िवचार अ�यंत अवघड बनिवते. 

२. उ��फुत�तेचा गळा घोटते. 

३. िफकट व िन�तेज मन घडिवते. 

४. ��थािपत �माणाकांपासून िवचिलत हो�यास मनात भीती िनमा�ण करते. 

५. जीवनाचे उ�च व �यापक मह�व �य��स समजाव�यास अपयशी ठरते. 

६. िवचार आिण भावनांची पूण�ता एक�करण साध�यास अपयशी ठरते. 

७. एकक�ली असून �य���या सवा�गीण वाढीसाठी उपयु� नाही. 

८. वैयि�क लाभ आिण सरु�ा िमळिव�यासाठी आिण �वत:साठी लढ�याचे �िश�ण 
देते. 

९. परी�ा आिण पद�या हा बिु�दम�ेचा िनकष आहे असे मानते. 

१०. मनास धूत� बन�याचे व आवµयक मानवी मदु�्ांवर िवचार कर�याचे �िश�ण देते. 

११. �य��ला दसु�या�या तं�ाने वागणारा यांि�क आिण िवचारहीन बनिव�यास 
सहा�य करते. 

१२. बौि�दक��्या जागतृ बनिवत असले तरी अकाय��म व असज�नशीलच ठेवते. 

४ क. ६.३ सपूंण� अ�ययनाची वैिश�्ये  

सपूंण� अ�ययन अ�ययनाथ�स पुढीलसाठी स�ज करते: 

१. आ�हानांचा सामना कर�यासाठी �मतांचा िवकास - 

जीवनातील सम�यांना, गुंतागुंतीना, रह�यांना आिण अचानक आले�या अपे�ांना 
नेटाने ट�कर दे�यासाठी िवचारां�या िविश� उपप�ी आिण नमु�यांपासून �य�� 
म�ु असली पािहजे. 

२. �वय ं�ानाचा िवकास - 

�य��ला िन:प�पाती संशोधनातून येणा�या ख�या मू�यांचा शोध घे�यासाठी आिण 
आ�मक व मह�वाकां�ी संघषा�सह ठाम मत�ितपादनाची �वयं अिभ�य�� 
कर�यास िश�णाने सहा�य केले पािहजे. कृ�णमूत�संाठी �य�� �थम मह�वाची 
आहे. �णाली नाही; आिण जोपय�त �य�� �वत:ची पूण� �ि�या जाणत नाही तोपय�त 
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जगाम�ये कोणतीही �णाली �यव�था आिण शांती आणू शकत नाही. �य���या पूण� 
मानसशा�ीय �ि�येची जाण �हणजे �वयं�ानातून आलेली समज. िश�ण �हणजे 
�वत:ची समज कारण आपणा ��येकाम�ये संपूण� अि�त�व एक� आलेले आहे. 

३. सकंिलत अनुभव - 

कृ�णमूत� ं �हणतात, ’अ�यंत मह�वाची अशी संपूण� जीवनाची �ि�या 
अनभुव�यासाठी मानवाला सहा�य करणारे तं� िवकिसत कर�यासाठी �े�रत करणे 
�हणजे ख�या अथा� ने िश�ण हे अनुभव �मता आिण तं� यांना �यांचे यो�य �थान 
देतील. 

४. तयार / आय�या क�पनांपासून म�ुता - 

कृ�णमूत� ं अनसुार क�पनांना िश�णाम�ये �थान नाही कारण �या वत�मानाचे 
आकलन टाळतात. भिव�याम�ये पलायन �य��ला पढेु काय �ाची जाण देऊ शकत 
नाही.  क�पना मनाची स�ुती आिण वत�मान टाळ�याची इ�छा दश�िवतात.   

आय�या आदश� सखु�थानाचा शोध �हणजे �य���या �वातं�यास व संपूण�तेस 
नकार आहे. आप�याला गरज आहे बिु�दमान व �वतं� मानवाची, आदश�वादी 
अि�त�वाची िकंवा यांि�क मनांची नाही. 

५. म�ु आिण प�रप�व मानवाचा िवकास – 

िजड्डू कृ�णमूत�संाठी, खर े िश�ण पायाभूत िस�दांत आिण सशत�तेपासून म�ु 
आहे.  �य��ला �ेम आिण चांगूलपणाम�ये िवकिसत हो�यासाठी, �वतं� व प�रप�व 
बन�यासाठी सहा�य करते ते खर े िश�ण. िविश� राजक�य िकंवा धािम�क 
क�पनांम�ये बालका�या मनास अिभसंिधत कर�यामळेु मानवा मानवाम�ये �ेष 
िनमा�ण होतो आिण समाजात प�रवत�न व बधंभुाव आण�यास ही प�रि�थती सहा�य 
करीत नाही.  भारतीय प�रि�थती बंधभुाव आिण सामंज�या�या अभावाचे बोलके 
उदाहरण आहे. 

६. पुनिश��ण - 

आप�या �वत:तील प�रवत�नाने खर ेिश�ण घडते. आपण दयाळू, समाधानी असले 
पािहजे आिण उ�चतमा साठी पोहोचले पािहजे, तरच मानवजातीची खरी म�ु� 
असेल. 

७. पया�वरणा�ित यो�य आकलनाचा िवकास - 

आपण पया�वरणाने बिंधत नाही, आपणच पया�वरण आहोत याची जाणीव झाली पािहजे. 
आपण कधीच पहात नाही क� आपणच संपूण� पया�वरण आहोत कारण आप�याम�ये 
अनेक अि�त�वे ि�थत आहेत, जी सव�  'मी' भोवती िफरतात. �व �ा अनेक अि�त�वांचा 
बनलेला आहे, जी ��य�ात इ�छांची िविवध �पे आहेत.  �ा सव� इ�छां�या 
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एक�करणातून एक क� �ीय आकृती उगवते, एक िवचारवंत, 'मी' व 'माझे' ची �ढ इ�छा. 
अशा�कारे �व व �व �यित�र�, मी आिण पया�वरण �हणजे समाज यात िवभाजन होते.  
अंतग�त व बा� संघषा�ची ही स�ुवात असते. 

८. शहाणपण आिण �ानाज�न करणे �ांचा िवकास - 

अिधकािधक �ानाज�न कर�या�या नादात आपण �ेम, स�दया� िभ�िच आिण 
कौया��ित संवेदनशीलता गमावून बसलो आहोत. जे�हा आपण अिधकािधक त� 
बनतो ते�हा संपूण�ता कमी-कमी होऊ लागते. शहाणपणाची जागा �ान घेऊ शकत 
नाही आिण अनेक त�यांचा / मािहतीचा सं�ह मानवाची द:ुखे कमी क� शकत नाही. 
आपले िश�ण आप�याला अिधकािधक उथळ बनिवते आहे आिण आप�या 
अि�त�वाचा गहन अथ� समज�यास सहा�य करीत नाही. आपले जीवन अथ�हीन, 
असमतोल व �र� बनू लागले आहे. 

त�यांचे �ान जरी िन�य विृ�दगंत होत असले तरी ते �या�या �व�पामळेु मया� िदतच 
आहे, शहाणपण मा� अमया�द आहे.  कारण �याम�ये �ान आिण कृ�याचा माग� 
दोह�चा समावेश आहे. साधारणत:आपण संपूण� व�ृ समजून एखादी शाखा पकडतो. 
भूतकाळा�या �ानातून आप�याला कधीही संपूणा�चा आनंद िमळणार नाही. 
ह�ी�या िविवध अवयवांना �पश� क�न ह�ीचे वण�न कर�याचा �य�न करणा�या 
अंध माणसां�माणे आपण आहोत. बिु�द कधीही पूण� ��ी देऊ शकत नाही कारण 
ती पूणा�चा एक अंश आहे.  

९. इतरां�ित �मे भावनेचा िवकास – 

फ� खर े �ेम आिण यो�य िवचार �य��म�ये �ांती घडवून आणतील. पण ते 
का�पिनक िकंवा मन:कि�पत �ेमाचा शोध घेऊन सा�य होणार नाही. �वत:ला �ेष, 
हाव, शोषण, असूया आिण अह ंयांपासून दूर ठेवले तरच ते श�य आहे. 

१०. यो�य सबंंधाचा िवकास - 

�य�� व समाजाम�ये यो�य संबधं संविध�त कर�यासाठी िश�णाने �य��ला सहा�य 
केले पािहजे आिण ते ते�हाच श�य होईल जे�हा �य�� �वत:ची मानसशा�ीय 
�ि�या समजेल. �वत:स समजणे, �वत:�या पिलकडे जाणे यांतच खरी बिु�दम��ा 
आहे. 

११. �वातं�य आिण सपूंण�तेचा िवकास - 

बालकाला िशि�त करणे �हणजे �याला �वातं�य आिण संपूण�तेचे आकलन हो�यास 
सहा�य करणे.  �वातं�य अस�यासाठी �यव�था हवी आिण फ� स�ुणांतूनच 
�यव�था श�य आहे.  साधेपणातून संपूण�ता सा�य होते - आपले आंत�रक जीवन 
आिण बा� गरजा यांतील साधेपणा. 
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१२. सज�नशील बुि�दम�ेचा िवकास -  

सात�यपूण� प�ृछा आिण स� �णालीतील अ�व�थता सज�नशील बिु�दम�ेस वाव 
देते.  ही वृ�ी जागतृ ठेवणे अ�यंत कठीण काम आहे. ब�याच लोकांना मलुांम�ये 
अशा �कारची बिु�दमता नकोशी वाटते कारण ��थािपत मू�यांवर उठिवले�या 
��ांनी  िनमा�ण होणा�या अ�व�थेचा �यांना करावा लागणारा सामना. 

१३. आतंररा��ीय सामजं�याचा िवकास - 

जोपय�त आप�या समाजाम�ये �ीमंत आिण गरीब, शोषण करणारा आिण शोिषत, 
�बळ आिण दबु�ळ अशी �प� िवषमता असेल व रा��ीय�व, धम�, जात, वंश अशा 
िवभाजक िन�ा �चिलत आहेत; मानवा-मानवाम�ये बंधभुाव ��थािपत करणे श�य 
नाही. 

जर आप�याला वत�मान मानवी संबधंाम�ये आमलुा� बदल घडवून आणायचा 
असेल तर �वयं-�ानातून �वत:स बदलावे हे आपले ता�काळ व एकमेव काय� असले 
पािहजे. �हणजे आपण प�ुहा क� �ीय मदु�्ाकडे येतो, तो �हणजे '�वत:' साधारणत: 
आपण �ा म�ुयाकडे दलु�� करतो आिण �वत: जबाबदारी �वीकार�या ऐवजी 
सरकार, धािम�कता आिण पायाभूत क�पनांना दोषी ठरिवतो.  सरकार �हणजे 
आपणच, धािम�कता आिण पायाभूत क�पना आपलेच ��ेपण आहे.  जोपय�त आपण 
�वत:स मूलभूत�र�या बदलत नाही तोपय�त यो�य िश�णही नसेल आिण शांतीपूण� 
जगही नसेल. 

१४. पायाभूत िस�दांतांपासून म�ुता - 

िजड्डू कृ�णमूत� �हणतात, एखा�ा िविश� राजक�य िकंवा धािम�क पायाभूत 
क�पनेम�ये बालकाचे मन अिभसंिधत के�यामळेु मानवांम�ये श��ुव भावना ज�म 
घेते.  �पधा��मक समाजाम�ये बंधभुाव असणे श�य नसते. 

१५. �वातं�य आिण िश�त - 

�ेम आिण चांगलुपणाचा िवकास वैयि�क �वातं�याम�येच होऊ शकतो. फ� यो�य 
�कारचे िश�णच �वातं�य देऊ शकते. �वातं�याचा एक धोका �हणजे ही �णाली 
मानवापे�ा मह�वाची बनू शकते. येथे िश�त �ेमाची जागा घेते. आपली �दये �र� 
असतात �हणून आपण िश�तीस कवटाळतो. िश�तीतून �वातं�य, म�ुता कधीही 
सा�य होऊ शकणार नाही. �वातं�य हा काही सा�य करावयाचा अंत िकंवा �येय 
नाही. �वातं�य हा �ारभं आहे अंत नाही. �ामािणक िश�क बालकांचे संर�ण क�न 
�यांना यो�य �कार�या �वातं�याकडे जा�यास सहा�य करील. यासाठी तो �वत: 
पायाभूत क�पना आिण ठाम मतांपासून म�ु असला पािहजे. 

 

 



 

 

िजड्डू कृ�णमूत�  
(१८९५ – १९८६) 

 

159 

१६. ब�ीसे आिण िश�ा - 

अिनवाय�तेतून कधीही संवेदनशीलतेची जागतृी होत नाही. अिनवाय�तेमळेु िवरोध 
आिण भयाचा ज�म होतो. कोण�याही �व�पातील ब�ीसे आिण िश�ा मनाला 
दसुया��या तं�ाने वागणार े व िन�तेज बनिवतात. िश�त हा बालकाला िनयं�णात 
ठेव�याचा माग� असेलही पण तो �याला जीवनातील सम�यांची समज देत नाही. 
बालक जर अ�यवि�थत िकंवा अवाजवी म�तीखोर असेल तर िश�काने �याचे 
कारण शोध�याचा �य�न केला पािहजे. चुक�चा आहार, िव�ांतीचा अभाव, 
कौटंुिबक कुरबरुी िकंवा काही ग�ु भीती अशा वत�नांची कारणे असू शकतात. 

१७. आ�याि�मक �िश�ण, धािम�क िश�ण नाही -  

कृ�णमूत�साठी ठाम मते, रह�ये आिण कम�कांड आ�याि�मक जीवनासाठी पोषक 
नाहीत. ख�या अथा�ने धािम�क िश�ण �हणजे बालकाला �याचा लोकाशंी व�तंूशी व 
िनसगा�शी असलेला संबधं समज�यासाठी �े�रत करणे. संबधंािशवाय अि�त�व 
नाही. हे बालकाला �प� करणे तसे अश�यच आहे.  परतं ु िश�क आिण पालक 
�ाचे मह�व समजून आिण आ�याि�मकतेचा अथ� समजून घेऊन �यां�या व�ृीतून, 
वत�नातून आिण भाषणातून बालकापय�त तो पोहचवू शकतील. जर यवुा िपढीम�ये 
प�ृछेची आिण स�य शोधनाची व�ृी असेल तरच अिधक चांग�या जगाची आशा 
आहे. 

४ क. ६.४ कृ�णमूत�अंनुसार अ�यापना�या प�दती  

 आपण िव�ा�या�ला 'काय िवचार करावयाचा' आिण 'कसा िवचार करावयाचा' हे 
िशकवू नये.  �याला �वत:चा िवचार �वत: क� देत. 

 बालकाचा तपशीलवार अ�यास क�न �या�यासाठी पोषक प�दत�चा अवलंब करा. 

 िव�ा�या�ला समान भागीदारासारखे वागिवले पािहजे. 

 सम�या िनराकरण आिण शोधन प�दत�ना �ो�साहन �ावे. 

 पनुरावृ�ी बालका�या मनास िन�तेज बनिवते. 

४ क. ६.५    िश�काची भूिमका  

१) बालकाला समजणे - 

कृ�णमूत�नुसार तो काय असावा असा आदश�वत िवचार �या�यावर थोप�यापे�ा तो 
बालक काय आहे हे समजून घेणे �ातच यो�य िश�ण आहे. आपण बालकाला 
जाण�याम�ये व बालकाने �वत:ला जाण�याम�ये आदश� हे खरोखरीचे अडथळे 
असतात. 
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खरा िश�क एखा�ा िविश� प�दतीवर अवलंबून राहत नाही. तो ��येक बालकाचे 
जवळून िनरी�ण करतो.  िव�ाथ� हे ठसा उमट�याजोगे अि�थर, संवेदनशील, �ेमळ व 
ब�याचदा िभ�े सजीव अि�त�व असतात �ाची �याला पूण� जाणीव असते.  �याला 
मािहत असते क� अशा िव�ा�या�शी संबधं साधताना खूप सहनशीलता व �ेम आवµयक 
असते. �ा गणुांचा अभाव िश�काला �या�या व�ृीम�ये यांि�क बनिवतो आिण 
�यवसाया�या मागणी �ित टाळाटाळ करिवतो. 

२) ती�ण िनरी�क - 

बालकाला समज�याचा उ�म माग� �हणजे िश�काने �याचे खेळताना, काम करताना व 
िविवध मन:ि�थत�म�ये िनरी�ण करणे, �वत:चे पूव��ह, आशा व भय िव�ा�या�वर 
��ेिपत कर�याचा �य�न िश�काने क� नये.  �वत:ला समाधान देणा�या वैयि�क 
�वभाव, पूव��ह व क�पना �माणे िव�ा�या�ला आकार दे�याचा �य�न आदश� िश�क 
कधीही करणार नाही. 

३) प�रपूण� िश�क - 

�वत: जळ�यािशवाय िदवा दसुया�  िद�यांना ��विलत क� शकत नाही.  जर िश�काचे 
�यि�म�व प�रपूण� नसेल तर तो िव�ा�या�ना प�रपूण� �यि�म�व िवकिसत कर�यास 
सहा�य क� शकणार नाही. 

४ क. ६.६    खरा िश�क  

कृ�णमूत��या अनसुार, खरा िश�क फ� मािहती देयक नसतो तर शहाणपण व स�य 
यांचा माग� दश�िवणारा असतो.  �वत: िश�कापे�ा स�य अिधक मह�वाचे असते.  
स�याचा शोध �हणजे धम�.  स�य कोण�याही एका रा��ास िकंवा वंशास मया� िदत नसते.  
ते एखा�ा मंिदरात, चच�म�ये िकंवा मिशदीम�ये सापडत नसते. स�याचा शोधा िवना 
समाजाची अवनती होईल. नवीन समाजा�या िनिम�तीसाठी आपण ��येकाने एक खरा 
िश�क बनले पािहजे.  �हणजेच आपण िव�ाथ� आिण िश�क दो�ही बनले पािहजे. 

जर नवीन समाज �यव�था ��थािपत करावयाची असेल तर आप�याला असे िश�क 
हवे जे फ� मानधनासाठी काम करीत नाही.  िश�ण काय� हे उपिजिवकेचे साधन 
समजणे �हणजे िव�ा�या�चे �वत:�या �वाथा�साठी शोषण के�यासारखे असेल. खरा 
िश�क राजकारणी लोकां�या ह�कूमा�माणे चालणारा नसतो, तो आदशा�नी जखडलेला 
नसतो आिण अिधकाराचा भुकेला नसतो. �या�याकडे आंत�रक �ीमंती असते आिण तो 
समाजा�या अिनवाय�ते पिलकडे असतो. 

िश�कवग� आिण िव�ाथ� �ां�याम�ये खया� अथा� ने कोणतीही �ेणी रचना असू शकत 
नाही.  अनभुव आिण जबाबदाया�  संदभा�त न�क�च भेद असेल, पण िश�णासाठी 
मह�वाचे �हणजे िश�कवग� व िव�ाथ� एकाच बोटीत असतील, िश�कवगा�स शालेय 
िवषय, बागकाम, �शासन याब�ल अिधक मािहती असू शकते �हणून �यांना �ा 
�े�ाम�ये अिधकार असेल, परतं ुहे काही िश�णाचे क� �ीय िवषय नाहीत.  आंत�रक म�ु� 
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हा जो िश�णाचा क� �ीय िवषय आहे �यांत िव�ाथ� व िश�क दोघेही अ�ययनाथ� आहेत 
आिण �हणून समान आहेत.  यावर काया��मक अिधकाराचा अंमल नाही. 

�ानासंबधंी अिधकाराचे एक �थान आहे, परतं ु कोण�याही प�रि�थतीत आ�याि�मक 
अिधकार असू शकत नाही. �हणजेच, अिधकार �वातं�याचा नाश करते परतं ुडॉ�टर, 
गिणत िश�काचा अिधकार िकंवा तो कसा िशकिवतो यांमळेु �वातं�याचा नाश होत 
नाही.  (कृ�णमूत� १९७५) 

�हणजेच िव�ा�या�ला �वातं�याकडे घेऊन जाताना िश�क �वत:�या मू�यांम�ये देिखल 
बदल करतो, तोही 'मी' आिण 'माझे' सोडून �ेम आिण चांगलुपणाम�ये बहरतो. ही 
अ�यो�य िश�ण �ि�या िश�क व िव�ा�या�म�ये पूण�त: वेग�या संबंधाची िनिम�ती करते. 

चांग�या िश�काकडे चांगला आचार असला पािहजे. चांग�या आचाराचे सहा म�ेु पढुील 
�माणे िदले आहेत - 

१. मनासाठी आ�मिनयं�ण  

२. कृ�याम�ये आ�मिनयं�ण 

३. सिह�णतुा  

४. आनंदीव�ृी 

५. एक माग�पणा 

६. आ�मिव�ास. 

१) मनासाठी आ�मिनयं�ण - 

�ाचा अथ� �ोधावर िनयं�ण, �हणजे आप�याला मनाम�ये राग िकंवा उतावीळपणाची 
भावना येणार नाही, िवचार नेहमी शांत व अ��ुध असतील. शांत मन �हणजे धैय� आिण 
�थैय� , �यामळेु आप�याला मागा�तील अडथळे आिण अडचण�चा भयमु� सामना करता 
येईल. �यामळेु आप�याला जीवनातील अडचणी हल�या वाटतील आिण सतत�या 
िचंतेतून मु�� िमळेल. आपला �वामी िशकिवतो क� मानवाला बा� बाबी जसे क� द:ुख, 
�ास, आजार, हानी याब�ल िचंता वाटू नये, �याने �या�या मनाची शांती �यासाठी ढळू 
देऊ नये. हे सव� भूतकालीन कृ�याचे प�रणाम असतात �हणून जे�हा ते येतील ते�हा 
�यांचा आनंदीवृ�ीने सामना केला पािहजे, ल�ात ठेवले पािहजे क� सव� वाईट हे �िणक 
असते. आपली जबाबदारी आहे िन�य आनंदी व शांत राहणे. 'भूत िकंवा भिव�यापे�ा 
त�ुही आता काय करीत आहात �याचा िवचार करा.'  �वत:स द:ुखी िकंवा उदासीन बनू 
देऊ नका.  िख�नता, उदासीनता चुक�ची भावना आहे कारण �यामळेु दसु�यांवर 
प�रणाम होतो, व �यांचे जीवन क�मय बनते. �हणून कधीही िख�नता आली तरी �यावर 
िनयं�ण ठेवून आपण आप�या िवचारांना भरकटू देऊ नये. 
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आढ्यता अ�ानामळेु येते �हणून ितला मागे खेचले पािहजे. जो अ�ानी आहे, �वत:स 
महान समजतो; �ानी माणूस जाणतो क� देव महान आहे आिण ही सव� चांगली काय� 
�यां�या�ार ेकेली जातात. 

२) कृ�यांम�ये आ�मसयंम - 

जर तमुचे िवचार यो�य असतील तर त�ुहाला कृ�याम�येही फार कमी अडचणी येतील. 
मा� ल�ात ठेवा, मानवजातीसाठी उपयोगी पडायचे असेल तर िवचारांचे �पांतर 
कृ�याम�ये झाले पािहजे. आळस नको, चांग�या कामाची सात�यपूण� कृती हवी.  ��येक 
�य��ला ित�या मागा� ने काम कर�याची मभुा �ा, गरज असेल तर सहा�य कर�याची 
तयारी दश�वा, परतंु दसुया��या कामात कधीही ढवळाढवळ क� नका.  ब�याच लोकांना 
ढवळाढवळ न करता �व�थ बसणे फार अवघड जाते, पण तेच आपण करणे आव�यक 
आहे. जे�हा आपण उ�च�तरीय काम �वीकारतो ते�हा आप�या सामा�य जबाबदा�या 
िवसरता कामा नये, कारण �या पूण� झा�यािशवाय आपण दसु�या सेवा दे�यासाठी मु� 
नाही. 

३) सिह�णुता िकंवा सहनशीलता - 

�वत:�या धमा��माणेच इतर धमा��ित सिह�णतुा वाटणे व �यां�या िवµवासांम�ये 
मनापासून �िच वाटणे आव�यक आहे. अशा�कारची पूण� सिह�णतुा ये�यासाठी �य��स 
हटवादीपणा व अंधिव�ास यांपासून म�ु �हावे लागेल. आपण समजून घेतले पािहजे क� 
�रती�रवाज आव�यक नाही. पण �हणून जे �रती�रवाजांना ध�न आहेत �यांचा �ेष क� 
नका. �यांना ते क� दे फ� आपण �यावर मात केली आहे अशा गो�ी �यांनी 
आप�यावर थोपवू नये. सवा�साठी मा�यता दश�वा; सवा��ित क�णा दश�वा. आता आपले 
डाळे उघडले आहेत तर आपले िव�ास, रीती�रवाज आप�याला हा�या�पद वाटतील, ते 
खरोखरच तसे असू शकतात. तरीही �यां�यासाठी ते अजूनही मह�वपूण� आहेत, �यांचा 
आदर करा.  अशा िव�ासांचेही एक �थान आहे, एक उपयोग आहे. आपण म�ुपणे व 
चांगले िलिह�यास िशकेपय�त आप�याला सरळ व समान अ�रे काढ�यासाठी मदत 
करणा�या दहेुरी रेषां�माणे ते आहेत. असाही काळ होता क� आप�याला �यांची गरज 
होती पण आता आपण �या�या पढेु गेलो आहोत. 

एका महान िश�काने िलिहले आहे, ’जे�हा मी बालक होतो मी बालकासारखे बोललो, 
बालकासारखेच समजलो, बालकासारखाच िवचार केला; पण जे�हा मी �ौढ झालो मी 
सव� बालीशपणा मागे सोडला.“  �या तरीही जो आपले बालपण िवस�न गेला आहे, 
�याला बालकांब�ल सहानुभतुी नाही तो �यांना िशकवू शकणार नाही, सहा�य क� 
शकणार नाही. �हणून सवा�वर क�णेने, सौ�यपणे, सिह�णूतेने पहा.  सार�या ��ीने पहा, 
मग तो बौ�द असो वा िहदंू, जैन असो वा �यू, ि��ती असो वा मसुलमान. 

४) आनदंीवृ�ी - 

'द:ुख आले तरी तो माझा बह�मान आहे असे समजून आपले कम�, मग ते कोणतेही असो, 
आनंदीव�ृीने केले पािहजे. िकतीही अवघड असले तरी �यापे�ा खराब नाही �हणनु 
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आभार मानले पािहजेत. जोपय�त तमुचे वाईट कम� भोगून �यातून त�ुही मु� होत नाही 
�या �वामीसाठी त�ुही उपयोगी नाही. त�ुही सव� मालक�ह�का�या भावनांचा �याग केला 
पािहजे. तमुचे कम� तमु�या अ�यंत आवडी�या व�तू वा �य�� तमु�याकडून दूर नेईल. 
तरीही त�ुही आनंदी रािहले पािहजे - कोण�याही गो�ीचा व सव��वाचा �याग कर�याची 
तयारी दश�वून ब�याच वेळेला तो �वामी �या�या सेवका�ारे �याची श�� दसुया�वर वषा�व 
करतो; जर सेवकच उदास असेल तर तो ते क� शकत नाही.  �हणून आनंदीव�ृी हा 
िनयम आहे.' 

५) एकमाग� कृ�य - 

आप�या �वामीच काय� करणे हे एक �येय आपण ठरिवले पािहजे. सव�  िन�वाथ�, 
सहा�यक काय�  हे �या �वामीचं काय� आहे,  �यामळेु अशा काया�त कोणतेही अडथळे 
येणार नाही. ��येक छोट्या काया�ला मह�व देऊन ते अ�य�ुम कर�याचा आपण �य�न 
केला पािहजे. तेच िश�क िलिहतात, 'त�ुही जे काही करता ते मनापासून करा, देवासाठी 
करा माणसांसाठी नको.' एकमाग� कृ�य �हणजे �या मागा�वर त�ुही �वेश केला आहे 
�यापासून एका �णासाठीही त�ुहाला कोणी िवचिलत क� शकणार नाही. ऐिहक मोह, 
ऐिहक सखेु, ऐिहक �ेम त�ुहाला �या मागा�व�न ढळू देणार नाही. �यासाठी त�ुही �या 
मागा�बरोबर एक होणे आवµयक आहे, तो तमु�या �व�पाचा असा अंश बनला पािहजे क� 
त�ुही अजाणताही �याच मागा�चा अवलंब कराल. 

६) आ�मिव�ास - 

पूण� िव�ासािशवाय �ेम व �ाब�याचा पूण� ओघ असू शकत नाही. आपण �वत:म�ये 
िव�ास ठेवला पािहजे. जरी आपण �हटले क� आ�ही �वत:स चांगले जाणतो तरीही 
आपण �वत:स ओळखत असू असे नाही, फ� बा� �व�पाची जाण आप�याला 
असेल. आपण देवा�या अ�नीची एक िठणगी आहोत आिण �हणून आपली �ढ इ�छा 
असेल तर अशी कोणतीही गो� नाही जी आपण क� शकणार नाही. �वत:स संबोधा, 'मी 
हे क� शकतो, आिण मी ते करणारच.'  आपण �ा मागा�वर चालणार असू तर आपली 
�ढ इ�छा �माणशीर पोलादासारखी असली पािहजे. 

४ क. ७  कृ�णमूत�ची आदश� िव�ालयाची सकं�पना  

बह�जन अ�यापन संपूण� �यि�म�वाचा िवकास कर�यास सहा�यक ठरत नाही �हणून 
कृ�णमूत� अनसुार आदश� िव�ालयाम�ये िव�ाथ� सं�या मया� िदत असावी.  
िव�ालयाम�ये समिप�त, िवचारी व जाग�क िश�क असावे. िव�ा�या��या �मता व 
मया�दा समज�यासाठी िव�ालयाम�ये काळजीपूव�क अ�यास झाला पािहजे.  
आ�म�यागा�या भावनेतून आदश� िव�ालय चालावे. 

�यां�या �व�नांतील आदश� िव�ालय कोण�याही पायाभूत क�पनां�या �भावािशवाय 
काय�रत असेल. �यां�या िव�ालयाम�ये एक�ीत जबाबदारीचे वातावरण असते. सव� 
िश�कांम�ये �ामािणक सहकाय�  असते. संपूण� गटा�या क�याणासाठी  �यांसबधंी 
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म�ुयांवर चचा�  कर�यासाठी िव�ाथ� मंडळाची िनिम�ती केली जाते.  िव�ाथ� �वत:स 
ओळखू शकेल आिण �या�या अिभ�ची जाणू शकेल असे वातावरण िव�ालयांत असते. 
सवा�ना यो�य माग�दश�न िमळ�याची सोय असते. िव�ालयाम�ये आ�मिव�ासाचे व 
सहकाया�चे वातावरण असते. 

तुमची �गती तपासा - 

िदले�या िवधानास यो�य पया�य अधोरिेखत करा. 

अ) यो�य �कार�या िश�कास जाणीव असते क� िव�ाथ� एक सजीव अि�त�व आहेत जे         
१) संवेदनशील              २) िभ�े       

३) सहनशील                ४) ठसा उमट�याजोगे असतात. 

ब) खरा िश�क तो असतो  

१. जो फ� मानधनासाठी काम करीत नाही  

२. जो राजकार�यांचा ह�कूम मानतो  

३. जो रा��ा�या आदशा�नी बिंधत असतो  

४. �याचे कृ�याम�ये आ�म िनयं�ण नसते. 

क) िजड्डू कृ�णमूत� अनसुार  

१. िव�ाथ� व िश�क समान नसतात  

२. िश�क व िव�ाथ� अ�ययनाथ� असतात.  

३. िश�कवग� व िव�ाथ� �ांत �ेणी रचना नसते.   

४. अ�यो�य िश�ण िव�ाथ� व िश�कात वेगळे संबंध ��थािपत करते. 

ड) कृ�णमूत�चें आदश� िव�ालयाम�ये  

१. मया� िदत िव�ाथ� सं�या असते  

२. एक�ीत जबाबदारीचे वातावरण असते  

३. समिप�त, िवचारी व जाग�क िश�क असतात  

४. आ�याि�मक �यागातून चालिवले जाते. 

४ क. ८ कृ�णमूत�चें िश�णा�ित योगदान  

िश�ण नेहमीच कृ�णमूत��ंया �दय�थ होते. �यां�या क�पनांना मूत�  �प दे�यासाठी 
�यांनी भारतात व परदेशात जवळजवळ डझनभर सहिश�ण िव�ालये सु� केली. �ा 
सं�थांतील दहा ट�के जागा िवनामू�य �वेश घेणा�या िव�ा�या�साठी राखीव असत. 
िव�ाथ� व िश�कांबरोबर चचा�  कर�यासाठी ते दरवष� �ा सं�थांना भेटी देत असत. 
जरी �ा िव�ालयांम�ये सव�सामा�य अ�यास�म िशकिवला जात असला तरी �ा 
िव�ालयाची सु�वात कर�यामागील उि�� होते, दोन �य��म�ये अडथळा िनमा�ण क�न 
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िहसंाचारास ज�म देणाया�  रा��ीय, वांिशक वग� आिण सां�कृितक पूव��हांपासून �वतं� 
वाढ हो�यासाठी िव�ा�या�ना परुशेी संधी उपल�ध क�न देणे. कृ�णमूत�चें अ�यापना�या 
प�दती, शालेय �यव�थापन व िश�का�या भूिमकेवरील िवचार परुोगामी होते. संपूण� 
िश�णा�ार े प�रपूण� �यि�म�वाचा िवकास कर�यावरील कृ�णमूत��ंया िवचारांची 
जवळजवळ सव�च िवचारवंतांनी �शंसा केली आहे. 

४ क. ९ साराशं 

कृ�णमूत� काही धािम�क अिधकार न�हते क� समाज सुधारक पण �यांचे िश�णा�ित 
योगदान एकमेवाि�तीय आहे. जगातील संघष� आिण द:ुख यांवर ईलाज �हणून �यांनी 
लोकांना बदल�याचे आवाहन केले. �याचा एक भाग �हणून �य��ने जीवनाचा हेतू 
समजावा आिण ते �ान सव�  काही सा�य कर�यासाठी वापरावे.  �य��ला काय कर�यास 
आवडते हे ओळखणे �हणजे िश�ण.  ते �हणतात 'करणे �हणजे असणे' नाही तर 'असणे 
�हणजे करणे.' 

दसु�यांनी �यां�या क�पना बालकावर थोपिव�यापे�ा �याला काय बनायचे आहे ते 
िनवड�यास �वातं�य �ावे असा �यांचा दावा होता. आपण सव� गो�ी पूण��वाने पहा�या 
अंश नाही. स�य अंशाम�ये नाही तर पूणा�म�ये शोधावे. �यां�या मते िश�ण �हणजे 
अिभसंिधत हो�यापासून मु�ता. मानवाने िवभाजना पिलकडे जाऊन शातंीने जगले 
पािहजे. 

जे�हा पूण� मन व �दय सहभाग घेते ते�हाच खरे सं�ेषण होते. आप�यासाठी एक संपूण� 
�य�� असणे आवµयक आहे. संपूण� �य�� बन�यासाठी �य��ला �याची जागतृाव�थेची 
�ि�या समजली पािहजे. बिु�दवरील अवाजवी भर �य��ला िवभाजीत बनिवल. 
जीवनाची समज �हणजे �वत:ची ओळख. 

धमा�ब�ल ते �हणतात क� धमा�त शत� नसते.  �यांनी म�ु धमा�म�ये िव�ास ठेवला. परतं ु
�यांची धमा�ची समज वेगळी आहे. ती कोण�याही िनि�तच मतास, सं�कृतीस िकंवा 
काळास बांिधत नाही.  �यांनी वत�मान िश�ण �णालीचे दोष जाणले व संपूण� िश�ण 
सचुिवले. संपूण� िश�ण सुचिवले. संपूण� िश�ण आिण संपूण� मानव िश�णाचा क� �ीय 
िवषय आहे आंत�रक म�ु�. िश�क आिण िव�ाथ� दोघेही अ�ययनाथ� �हणून समान. 
��येक बालक एकमेवाि�तीय िनिम�ती आहे �याला �या�या �मता व िशकवणीनसुार वाढू 
देत. परतंु हा पैलू दलु� ि�तच रािहला आहे. �याने ख�या िश�काचे गणु िवचार केले 
आहेत. िश�क हा �ान देणारा नसावा तर शहाणपण व स�याचा माग� दश�क असावा. 
िश�कापे�ा स�य अिधक मह�वपूण� आहे. स�याचा शोध �हणजे धम�. स�या�या 
शोधािवना समाजाचा �हास होईल. नवीन समाज िनमा�ण कर�यासाठी आपणा ��येकाने 
िश�क बनले पािहजे. चांग�या िश�काम�ये मनाचा व कृ�याचा आ�म-संयम, दज�दार 
सिह�णतुा, आ�मिव�ास व आनंदीव�ृी असली पािहजे. 
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४ क. १० ��ावली  

१. िजड्डू कृ�णमूत�अंनसुार धमा�ची संक�पना �प� करा. 

२. कृ�णमूत� ंअनसुार िश�णाची काय� कोणती आहेत? 

३. कृ�णमूत� �िणत संपूण� िश�ण �हणजे काय आहे? 

४. वत�मान िश�ण �णाली�या मया�दा िलहा. 

५. िजड्डू कृ�णमूत�नंी सूचिव�या�माणे खया�  िश�काचे वण�न करा. 

६. िटपा िलहा: - 

१) �व संक�पना  

२) �वण व अ�ययन  

३) 'असणे आिण करणे'  

४) कृ�णमूत�अंनसुार आप�या संबधंाचे �व�प 
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५ अ  
�लटेोचे शै�िणक त�व�ान 

�करणाची रचना: 

५ अ.०  उि��्ये 

५ अ.१   ��तावना 

५ अ.२ �लेटोची अकादमी 

५ अ.३  िश�णाशी संबिंधत काय�  

५ अ. ३.१   �लेटोची त�वमीमांसा 

५ अ. ३.२   �लेटोची �ानमीमांसा 

५ अ. ४   समाजरचना 

५ अ. ४.१    वग�रचनेनुसार िश�ण / वगा�नसुारी िश�ण 

५ अ. ५  िश�ण �यव�था 

५ अ. ५.१     संघटन आिण अ�यास�म 

५ अ. ५.२     अ�यापन प�दती 

५ अ. ५.३     िश�णाची उि��े आिण काय� 

५ अ. ५.४     िश�काची भूिमका 

५ अ. ५.५     �ी िश�ण 

५ अ. ५.६     िश�ण: रा�याचे काय�  

५ अ. ६  �लेटो�या शै�िणक त�व�ानाचे मू�यमापन 

५ अ. ७  ��ावली 

५ अ.० उि��्ये 

हा घटक वाच�यानंतर त�ुही, 

१) �लेटो�या त�व�ानाची ऐितहािसक पा��भूमी �प� क� शकाल. 

२) �लेटो�या त�व�ानातील वैिशट्यपूण� तांि�क श�द ओळखू शकाल. 

३) �लेटो�या शै�िणक उपप�ीचे ताि�वक अिध�ान �प� क� शकाल. 

४) �लेटो�या शै�िणक उपप�ीचे सामािजक अिध�ान �प� क� शकाल. 

५) �लेटो�या �ाथिमक िश�णाची योजना सांगू शकाल. 
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६) पढुील बाब�बर �लेटो�या त�व�ाना�या झाले�या प�रणामाची चचा�  क� शकाल. 

a. िश�णाची �येये 

b. अ�यास�म आिण िवषय 

c. अ�यापकाची भूिमका 

d. िश�त 

७) �लेटो�या त�व�ानाचे िचिक�सक मू�यमापन क� शकाल. 

८) जात, वग� आिण िलंगभेद अ�यासा�या संदभा�त आज�या भारतीय िश�णप�दतीची 
�लेटो�या त�व�ानाशी तलुना क� शकाल. 

९) आज�या िश�ण �यव�थेवर �लेटो�या त�व�ानाचा असलेला �भाव सांगू शकाल. 

५ अ.१ �लेटो : ��तावना 

�लेटोचा ज�म अथे�सम�ये ४२७ बी. सी. म�ये एका अ�यंत सधन कुटंुबात झाला. 
सॉ�ेिटसचा िश�य �हणून �याने नाव कमिवले. आप�या गु��या म�ृयनंुतर �याने इिज� 
आिण इटली येथे �मण केले, पायथागोरस�या िव�ा�या�बरोबर अ�ययन केले आिण 
अनेक वष� िसरॅकस�या राजघरा�याचा स�लागार �हणून �यतीत केली. यथावकाश तो 
अथे�सला परतला आिण �वत:चे त�व�ान सांगणारी अकादमी �थापन केली. 

३८७ बी.सी. �या दर�यान देव�व�प (demigod) असले�या ॲकॅडेमसला ि�य 
असले�या पिव� अशा उपवनात 'ॲकॅडेमी' नावाची शाळा �थापन केली.  (�याव�न 
इं�जीमधील ॲकॅडेिम�स श�द तयार आला.) 

५ अ.२ �लेटोची अकादमी 

एका अथा�ने भौितक िव�ाने, खगोल, गिणत आिण त�व�ानाचे हे िव�ापीठच होते. 
�लेटोने �ा अकादमीचे �मुखपद भूषिवताना अनेक �या�यानेही घेतली जी कधीही 
�िस�द झाली नाहीत. अथीना आिण इतर अम�या�साठी ऑिल�ह�या उपवनात वसलेली 
ही अकादमी अ�यंत पिव� होती. �या िठकाणी �लेटोची �वत:ची अशी बाग होती िजथे 
�या�याकडून िश�ण घेऊ इि�छणा�या �यि�ंची �याने सोय केली. अकादमीबाबत 
फारशी मािहती उपल�ध नाही परतंु �या�याने, चचा�  आिण प�रचच��ारे अ�यापन केले 
जात असावे. 

५ अ.३ िश�णाशी सबंिंधत काय� 

उ�म समाजिनिम�तीसाठी कशा�कारचे िश�ण आवµयक आहे याची चचा�  '�रपि�लक' 
म�ये आहे. हे वेगळया �कारचे िश�ण आहे; �याला तो 'पायडेइया' (Paideia) असे 
संबोधतो. �चिलत भाषेत पायडेइयासाठी समप�क श�दच सापडणे किठण आहे. 
�यि��या शारी�रक, मानिसक आिण आ�याि�मक िवकासाला िजथे आ�यंितक मह�व 
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िदले जाते अशी �ि�या �हणजे पायडेइया होय. संपूण� �यि��वाचे िश�ण �हणजे 
पायडेइया. 

इ.स.पू. ३८५ त िलिहले�या 'द �रपि�लक' या �ंथात आिण अंितम काळातील अपूण� 
रािहले�या 'लॉ' (Laws) या �ंथात तो �ाथिमक िश�णाब�ल िलिहतो. 

५ अ. ३.१ �लेटोची त�वमीमासंा 

�लेटोने िहरीरीने मांडले क� वा�तवाचे �ान हे केवळ मन:च��ुारचे होऊ शकते.  
आप�या इंि�यांनी अनभुवत येईल असे एक अलौिकक जग अि�त�वात आहे. इंि�य 
आप�याला फसवू शकतात, �हणून एक अलौिकक जग अि�त�वात असणे, क�पना 
िकंवा आकृतीबधंाचे जग - क� जे अिन�य, साव�कािलक आहे. दूस�या श�दात लौिकक 
जगातील सुंदर, चांग�या िकंवा �यायी वाटणाया�  व�तंूबाबत �लेटो �हणतो क�, �ा 
पिलकडे पारलौिकक जगात �ा सवा�चे अखंड स�य जग आहे. िश�णाने �ा वैि�क 
मानकां- सोबत रािहले पािहजे. व�त�ुया रचनेचे आकलन होणे �हणजे वैि�क स�याचे 
आकलन होणे होय. 

५ अ. ३.२ �लेटोची �ानमीमासंा 

�लेटो �ान�ि�यांनी दाखवले�या स�य, ��य, �पश�, चव, नाद आिण गंध - आिण रचनेचे 
यथाथ� यात फरक करतो.  दूस�या श�दात स�य हे बदलणार े आहे.  स�याचे �ान हे 
�यि�िन� आहे, ते िविश� आहे; �यि�पूरते ते �ान आहे, ते वैि�क नाही. 

�ान�ा�ीचे तीन �ोत (माग�) 

 �ान�ि�या�ार े �ा� केलेले �ान उदा. व�तंूबाबतचे �ान, रगं, चव, �पश� इ. �लेटो 
�ाला �ान �हणत नाही. 

 कोण�याही व�तूबाबतचे मत. पण �ा �ानावर िव�ास ठेवता येत नाही कारण 
िविश� व�तूबाबत ��येक �यि�ची मते िभ�न असू शकतात. 

 ��े�ारे �ान. ही �ानाची सव��च पातळी होय; �यात स�य, चांगूलपणा आिण 
स�दय� �ा स�णुांचा समावेश असतो. हे �ान आदशवा�दी असते आिण मूलभूत 
िवचारावर आधारलेले असते. �ा �ानाचे वैिश�्य असे क� ते वैि�क स�याम�ये 
आढळते. 

�लेटो�या मते िश�णाचे सव��य �येय हे उ�म�वाचे �ान �ा� करणे; माणसातील 
मन�ुय�वाचे जतन करणे होय. नुसताच आनंद िकंवा फाय�ाबाबत जाग�कता आणणे 
न�हे. 
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५ अ. ४ समाजरचना 

समाजरचना ही िविश� हेतूपूत�साठी असते असे �लेटो �हणतो. एकटे राह�न �य�� 
जीवनाव�यक गो�ी �ा� क� शकत नाही. �ा सम�येवर मात कर�यासाठी समान 
�येयासाठी सवा�नी एक� आले पािहजे. असे एकि�त आ�यामळेु सवा�चेच िहत साधले 
जाते कारण ��येकातील िविश� गणुाचा उपयोग होतो. एखादी �य�� सवा�साठी बूट बनवू 
शकते, एखादी भाजीपाला उगवू शकते तर एखादी सुतारकाम क� शकते. 

५ अ. ४.१   वगा�नुसारी िश�ण 

�याि�ंची वग�िवभागणी करावया�या सम�येवर उपाय �हणून �लेटोने वयानसुारी चाच�या 
सूचिव�या.   

 वय वष� ७-२० पय�त सवा�ना �ाथिमक िश�ण िदले जाईल.  �यानंतर सवा�ना एक 
चाचणी �ावी लागेल. �ा चाचणीत अनु�ीण� झालेले लोक हे िविवध उ�ोगधदंे 
आिण उ�पादनकाया�त सहभागी होतील. 

 उ�ीण� िव�ाथ� पढुील दहा वष� ल�करी �िश�णासाठी जातील. �यानंतर प�ुहा 
चाचणी घेतली जाईल. �ात अन�ुीण� झालेले िव�ाथ� ल�करातच राहतील. उ�ीण� 
झालेले िव�ाथ� शासनकत� बन�यासाठी पाठिवले जातील. 

 �ा शासनक�या�  वगा�ला पढेु िव�ानाचे िश�ण िदले जाईल �यानंतर िनवडणूक 
होऊन एकजण 'त�व� �शासक' बनेल. �याचे काम हे रा�याचे िश�ण व शासन 
सांभाळणे हे असेल. 

 ही �य�� रा�या�या सव��च �थानी असेल आिण �याचा श�द �माण असेल. �ा 
सव��च �थानी असले�या �यि� �यित�र� इतर �याि�ंचे िश�ण आजीवन चालू 
राहील आिण �यात �ाम�ुयाने ताि�वक िश�णाचा समावेश असेल. �ाव�न असे 
िदसते क� �लेटोला हे सव��च �थान िमळाले होते. 

आपली �गती तपासून पहा. 

१) शासन�यव�था ही जर िविश�ांची म�ेदारी असेल तर '�वत:पूरते पहा' (Minding 
one’s own business) �ा वा�य�योगात परुाणमतवादी सूिचताथ�  दडलेला आहे. 
'िवशेष कसबानसुार काय� ' हा सामािजक जीवनाचा आधार आहे का? चचा�  करा. 

२) a. �लेटोची त�वमीमांसा 

b. �लेटोची ख�या �ानाची संक�पना 

c. वगा�नसुारी िश�ण. 

३) �लेटोचे वगा�नसुारी िश�ण आिण भारतीय वण��यव�था यांची तलुना करा. 
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५ अ. ५ िश�ण �यव�था 

मलुांना वया�या ६�या वष� शाळेत �वेश घेत�यानंतर सव��थम तीन 'R' चे िश�ण 
(Reading, Writing and Counting) िदले जाई.  �यानंतर संगीत व ��डेचे िश�ण 
असे. �लेटोचे त�व� पालक ५० �या वषा�पय�त शै�िणक माग� अनसुरत.  वया�या १८ 
�या वष� ते शारी�रक आिण ल�करी �िश�ण घेत; वया�या २१ �या वष� ते उ�च 
िश�णात �वेश घेत असत; वया�या ३० �या वष� ते त�व�ानाचा अ�यास क�न ल�कर 
िकंवा �शासनात सेवा देत असत. प�नासा�या वष� ते शासनकत� �हणून �िशि�त असत.  
�ा प�दतीलाच आपण आजकाल िनरतंर िकंवा आजीवन िश�ण �हणतो. (१९ �या 
शतकातील काही जम�न लेखकांनी �ा प�दतीस ॲ��ॉगॉगी – असे संबोधले आहे.)  
'अ�ययनशील समाजाचेही' हे आदश� उदाहरण आहे - राजकारण हे िशि�त समाजा�ारे 
सांभाळले जाते. जे�हा अशातह�ने िशि�त नाग�रक शासनकत� असतात ते�हाच �याचे 
अि�त�व हे तक� श�ुद असते. 

 �यामळेु �लेटो�या िश�णप�दतीचे उि�� हे नैितक आिण राजक�य आहे.  फ� 
एखादी गो� जाणून घे�यासाठी केलेली ती उमेदवारी नसून जीवनाव�यक 
कौश�याचे ते िश�ण आहे. 

 मन व शरीर दोह�चे आरो�य आिण सौदयं�  हे �लेटो�या िश�णाचे �येय अस�यामळेु 
(पहा, लॉज् ७८८०), �ीक प�दतीनसुार िश�ण दोन भागात िवभागले आहे. 
िजमनॅ�टी�स आिण संगीत. (�हणजे सं�कृती) 

 शारी�रक िश�ण ज�मापूव�च सु� होई. गरोदर ि�यांना भरपूर चाल�यास व 
हालचाली कर�यास सांिगतले जाई. 

शाळांमधील �लेटोिनक िश�ण �णाली 

वय शाळा िवशेष िवकास िकंवा अ�यास 

ज�म ते ३ वष�  िशश ु शारी�रक वाढ, इंि�यांचा िवकास, भीतीचा 
अभाव, आनंद व वेदनेला बालकाचा �ितसाद  

४ ते ६ वष�  नस�री  खेळ, परीकथा, िशशगुीते, पौरािणक कथा, 
�वत:�या इ�छेचा �याग कर�यास िशकणे. 

६ ते १३ वष�  �ाथिमक िश�ण  खेळ, किवता, वचन, लेखन, गायन, न�ृय, धम�, 
िश�ाचार, अंक, भूिमती. 

१३ ते १६ वष�  वा�संगीत  िसतारवादन, धािम�क मं�, का�यपठन 
(िवशेषत: धािम�क आिण रा��भ��पर), 
अंकगिणत (उपप�ी)  
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१६ ते २० वष�  िजमनॅि�ट�स 
आिण ल�करी  

औपचा�रक िजमनॅि�ट�स आिण ल�करी 
�िश�ण. कोणतेही बौि�क िश�ण नाही.  

२० ते ३० वष�  िव�ान  तक�  आिण सवय�चा सम�वय, भौितक 
शा�ांचा मेळ 

३० ते ३५ वष�  भािषक  त�व�ान, मानसशा�, समाजशा�, शासन 
कायदाम िश�ण  

३५ ते 50 वष�  देशदेवा   

५० ते शेवटपय�त  त�व�  उ�चतर त�व�ान  

 

५ अ. ५.१ सघंटना आिण अ�यास�म  

a. �ाथिमक - सव�  मलेु आिण मुल�चे एकि�त िश�ण होईल. ते गिणत, सािह�य, का�य 
आिण संगीताचे �िश�ण वया�या १८ �या वषा�पय�त घेतील. 

b. ल�करी �िश�ण - त�णांची पढुील दोन वष� फ� शारी�रक िश�णासाठी असतील.  
�यातील सव��म त�णांची िनवड उ�च िश�णासाठी केली जाईल, �यात रा�याचे 
भावी पालनकत� बन�याचे िश�ण असेल. 

c. उ�च िश�ण - वया�या २०-३५ दर�यान रा�याचे भावी पालक उ�च िश�ण 
घेतील �यायोगे ते शासनकत� �हणून �िशि�त होतील. �यां�या िश�णात गिणत, 
संगीत आिण सािह�याचा समावेश असेल. वया�या ३० �या वष� �या�याकडे 
त�व�ाना�या अ�यासासठी आव�यक प�रप�वताही असेल. ३५ �या वष� �याचे 
औपचा�रक िश�ण थांबेल आिण एखा�ा उ�चपद�थ कारभार सांभाळ�यापूव� तो 
एखा�ा छोट्याशा �शासक�य पदावर �जू होईल. 

५ अ. ५.२ अ�यापन प�दती 

�ाथिमक �तरावर �याने ��डनप�दती / खेळ प�दती सूचिवली. िव�ाथ� हा कृती�ारे 
िशकला पािहजे. ती िकंवा तो जे�हा िश�णा�या उ�च�तरापय�त जाईल, तोपय�त �याचा 
तक�  हा िवचार आिण अमूत�ते�या संदभा�त �वीण झालेला असेल. 

�लेटोला अ�ययनात �ेरणा आिण अिभ�ची अपेि�त होती. िश�णाम�ये जोरजबरद�ती 
कर�या�या तो िवरोधात होता. �ान जर जबरद�तीने िदले गेले तर �याचा मनावर 
प�रणाम होत नाही असे �याचे मत होते. 
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�लेटो�या मते, ’त�णांना स�� िकंवा कठोरतेने िशकवू नका तर �या�या मनाला आनंद 
देईल अशा तह�ने िशि�त करा, �यायोगे त�ुहाला �यां�या मनाचा कल समजून ��येकाचे 
वैिश�्य ल�ात येईल.” 

�लेटोला एक अशी जागा अिभ�ेत होती क� िजथे जायला मलुांना आवडेल.  ितथे राह�न, 
खेळातून मलेु िश�ण घेतील. �लेटोने नस�री िश�णाला खूप मह�व िदले कारण �ाच 
�तरावर बालकाचे नैितक चा�र�य आिण मनाची जडणघडण होत असते.  ’िश�णातील 
सवा�त मह�वाचा भाग �हणजे नस�रीत िमळणारे यो�य �िश�ण होय.” 

सॉकेि�क प�दत ही �ीक त�व� सॉकेि�स या�या नावे �िस�द असलेली अ�यापनाची 
एक प�दत आहे �यात िश�क िव�ा�या�ला ��ा�ार े िवचार�वण क�न �यांना मािहती 
असेल�या बाबी �यां�याकडून काढून घेतात आिण माहीत नसले�या गो��वर िवचार 
कर�यास भाग पडतात. ��ो�र स�ांमळेु बौि�दक खा� िमळते, िव�ाथ� काय��वण 
राहातो आिण नवन�या क�पनांचा ज�म होतो. 

उपदेशवजा (Didartic) आिण �द�ंदां�मक (dialectie) अशा दो�ही प�दती ब�याचदा 
िव�ा�या�ना िविश� गो� मािहती क�न दे�यासाठी, ‘सांगणे' हा एकमेव माग� असतो. परतंु 
हे ��प�ती/�द�ंद 'िव�ाथ� आंतरि�येसाठी' तसेच 'अ�ययन�ि�येत आपणही सामील 
आहोत' यासाठी आव�यक आहे. �द�ंदा�मक (dialectie) प�दतीमळेु एखा�ा सम�येवर 
वादिववादाची संधी िमळते, क�पनांची पडताळणी करता येते आिण उ�च दजा�ची 
वैचा�रक कौश�ये वापरता येतात. अ�ययनाचे उि�� हे समजून घेऊन �ाना�या आधार े
िनण�य घेणे अस�यामळेु, ही प�दत �ानव�ृदी�या ��ीने खूप मह�वाची आहे. 

�लेटोनुसार, �ा प�दतीपे�ा चांगली प�दत सापडणे कठीण आहे कारण इत�या 
शतकां�या अनभुवावर ती आधारलेली आहे. थोड�यात ित�याब�ल असे �हणता येईल 
क� शरीरासाठी जशी कसरत (िजमनॅ�टी�स) आिण आ��यासाठी जसे संगीत. हयाच 
कारणासाठी संगीत िश�ण अ�याव�यक; लय आिण ताल आप�या आ��याला स�दयाने 
भ�न टाकतात आिण मानवाचे मन सुंदर बनवतात. 

�लेटोचे वरील उ�ार हे �याचा िश�णिवषयक �ि�कोन दशिव�तात. �याला हर�य�नाने 
मानवाचे मन, शरीर आिण आ��याचा िवकास अिभ�ेत होता. 

कथाकथन आिण सािह�य : �लेटो�या मते कथाकथन हे चा�र�यिनिम�तीचे �मुख 
साधन आहे. मलुांसाठी िलिहले�या कथा, ख�या िकंवा का�पिनक असोत, दतंकथा 
िकंवा आ�याियका असोत, खूप काळजीपूव�क िलिह�या पािहजेत. माता िकंवा दायांनी 
बालकांना रा�सां�या, शोका�या िकंवा नरकाब�ल�या भयकथा सांगून �यांना भेकड 
बनवू नये.  (�रपि�लक bk २, ३७७-३८३).   

खेळ / ��डा : खेळा�ारे बालकाचे चा�र�य घडेल. िश�तीचा वापर ज�र करावा परतं ु
बालकाचा अपमान कर�यासाठी न�हे.  फ� सखु�ा�ी आिण वेदना पूण�त: टाळ�याकडे 
बालक िकंवा गरोदर ि�यांचा कल नसावा. (लॉज, bk 7, 792).  ऐषोआराम बालकाला 
ितरसट, तापट आिण िचडके बनवतो, अनाठायी दडपणाखाली मलेु अितन� बनतात 
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आिण जगात वेगळे पडतात. मलेु आिण �ौढांनी नाटक करतान िकंवा खेळताना हल�या 
पा�ांचे अनकुरण क� नये. यातून तशाच सवयी लाग�याची श�यता असते. 

चांगूलपणाची कास धरणे आव�यक का आहे हे समज�याची प�रप�वता जोपय�त 
िशकणाया��यात येत नाही तोप�त वाईट िवचार आिण कृत�ना �ितबंध केला पिहजे. �यांना 
जे�हा चांगूलपणाब�ल कळेल ते�हा ते लाचलूचपतीला आपोआपच िनिष�द मानतील. 

�लेटो�यामते �वयं - िश�त ही मह�वाची आहे.  ित�यामळेु �य�� संयमी राह�न �वत:वर 
जय िमळवते, �वत:चा आनंद िकंवा उ�कटतेची �वामी बनते. 

िश�कांनी िविवध उ�ोदध�ंातील साधनांची लहान �ितकृती बालकांना उपल�ध क�न 
िदली पािहजे. अशा तह��या खेळातून बालकां�या अंगभूत इ�छा व गुणांना �यातून भावी 
काळात करावय�या कामाचे वळण लागेल. 

बालकांना खेळासाठी एक� आणले पािहजे.  वया�या ६० �या वषा�पासून मलेु व मलुी 
वेगवेगळे खेळतील. परतंु मलु�ना देिखल घोडेसवारी, ितरदंाजी आिण इतर सव� 
मलुां�माणेच असतील. �याच�माणे, मलेु व मलुी न�ृय (�यातून डौलदारपणा येईल) 
आिण कु�ती (ताकद आिण सहनशीलतेसाठी) िशकतील.  �लेटोने बालकां�या खेळाला 
खूप मह�व िदले. ’रा�यात कुणा�याही हे ल�ात येत नाही क� बालकांचे खेळ हे इतके 
मह�वाचे आहेत क� �यायोगे त�ुही पा�रत केलेले कायदे िटकतील क� नाही हे ठरते.” 

काही अिन� गो��मधील बदल वगळता बदल ही एक धोकादायक गो� आहे - अगदी 
लहान लहान बालकां�या खेळातील बदलस�ुदा (लॉज bk ७, 795-797). 

शारी�रक िश�ण : “शारी�रक िश�ण २-३ वष� चालेल �याकाळात इतर काही केले 
जाऊ नये, कारण थकवा आिण झोप हे अ�यासासाठी अयो�य आहेत. �याचबरोबर 
�यायामामळेुही चा�र�यिनिम�तीस मदत होईल.” (�रपि�लक, bk 7, 537). जी बालके शूर 
आहेत �यांनी य�ुद बघ�यासाठी जावे. �वत:चा �यवि�थत बचाव क�न, सरुि�त राह�न 
�यांनी भावी जीवनात �यांना सामोर े जावे लागणाया�  लढाईचा अनुभव �यावा.  
(�रपि�लक, bk 5, 466; bk 7 537).  मलु�नीदेिखल घोडेसवारी, मैदानी खेळ आिण 
िचलखती �िश�ण िदले जावे कारण य�ुद �संगी �यांना मागे रािहलेली बालके व इतर 
जनतेचे संर�ण करावे लागेल.  (लॉज bk 7, 804 -805, 813). 

वाचन आिण लेखन, संगीत, अंकगिणत: �लेटो�या िश�ण�यव�थेत वया�या दहा�या 
वषा�पासून बालक ३ वष� वाचन, लेखन आिण आणखी तीन वष� लायर (तंतुवा�) िशकेल, 
आिण वया�या १७-१८ वषा�पय�त �ाथिमक अंकगिणत िशकेल. हे सव� कमीतकमी 
स��ने आिण ’लढाईसाठी परुसेे, घर चालवता येईल इतपत आिण �शासनापयोगी“ 
असेल. (�रपि�लक, bk 7, 535-541).  स���या �यायामाने शारी�रक �ास होत नाही 
परतंु स��चे अ�यन मनावर ठसत नाही. (लॉज bk 7, 536). �यानंतर �याने 
िव�ा�या�ला त�व�ानासाठी तयार करणाया�  चार िवशेष िवषयांवर भर िदला - अंकगिणत, 
भूिमती, खगोल आिण ससंुवाद हे िवषय आ��याला ि�थरतेकडे नेतील. 
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आपली �गती तपासून पहा. 

खालील ��ांची उ�र े�ा. 

१) �लेटोने सूचिवले�या अ�यास�माचे मू�यमापन करा. 

२) “�लेटोने शारी�रक िश�ण आिण खेळाला िदलेले मह�व �याची दूर��ी दशिव�ते.” 
चचा� करा. 

३) सॉ�ेिटक प�दत आिण उपदेशवजा प�दतीत काय फरक आहे? 

४) �लेटो�या िश�ण�णालीतील कथाकथनाचे �थान �प� करा. 

५) “�लेटोची अ�यास�म रचना ही आधिुनक िश�ण शा�ाचे समाधान करते.” तू�ही 
सहमत आहात का?  तमु�या उ�राचे समथ�न करा. 

५ अ. ५.३ िश�णाची उि�� ेआिण काय� 

१) पिहले उि�� हे रा�याची एका�मता 

िश�णाचे पिहले उि�� हे सामदुाियक जीवनाची भावना िवकिसत करणे हे होय, 
कारण देश हा �यि�पे�ा �े� आहे. ��येक नाग�रकाने �यि�गत आवडिनवड दूर 
सा�न देशासाठी वाह�न घेतले पािहजे. सव� नाग�रक हे आदश� नाग�रक असले 
पािहजेत. 

२) दसुर ेउि�� �हणजे सदाचरण िकंवा नागरी काय��मतेचा िवकास. 

िश�णा�ारे सिह�णतुा, धैय� , ल�करी कौश�यांची �जवणूक त�णांम�ये झाली 
पािहजे. �लेटो त�णांना शासन आिण स�याचे तंतोतंत �ान देऊन नागरी 
जीवनातील मोठ्या जबाबदा�या आिण सामािजक जीवनासाठी तयार क� इि�छत 
होता. िश�णाने �यि�ला �याची कत��ये आिण नाग�रक�वा�या ह�कांसाठी तयार 
केले पािहजे. 

३) पढुील उि�� हे बालका�या जीवनात तका� चे मह�व ठरिवणे हे आहे. 

४) स�दया��मक संवेदनांचा िवकास हे पढुील काय� होय.  िश�णाने स�य, सौदय� आिण 
चांगूलपणा�ती �ेम िनमा�ण केले पािहजे. बालकाला चांग�या वातावरणात ठेवले 
पािहजे. �े� आ��याने ��य�ापे�ा आदशा�ला, अि�थरतेपे�ा ि�थरतेला, 
�िणकापे�ा िनरतंरतेला मह�व दे�यास िशकले पािहजे. आदश� स�याबाबत आस�� 
असले�या माणसात बालकाचे �पांतर झाले पािहजे. 

५) बालकांना सुसंवाद साध�यास िशकिवणे हे िश�णाचे आणखी एक काय� होय.  शाळा 
ही सामािजकरण आिण मानवीकरण करणारी सवा�त मोठी सं�था असली पािहजे. 

६) िश�णाचे उि�� हे मानवातील सव��कृ�ता �ा� करणे हे होय. यासाठी 
चा�रि�यश�ण आिण नैितक��्या प�रप�वतेची आव�यकता असते. दूस�या श�दात 
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यालाच मूलभूत नीतीम�ा असे �हणतात.  यात चा�र�यिश�णाचा  समावेश आहे.  
�याचा उ�ेश हा चांग�याकडे आकिष�ले जाणारे आिण द�ुकमा�चा ितर�कार करणारे 
लोक घडिवणे हा होय. 

िश�णाचे उि�� हे अंतरा��यातील �काशाकडे नजर वळवणे हे आहे.  िश�णाचे काय�  
�हणजे आ��याला �ानी बनिवणे नसून उ�म�वाचा िवकास करणे हे आहे.  िश�णाचे 
काम हे तो िवकास यो�य वातावरणात करणे हा आहे.  हेच त�व�ानाचे मम���ी �ितमान 
होय. 

५ अ. ५.४ िश�काची भुिमका 

�लेटो�या िश�णात िश�काला सवा� िधक मह�व होते. अंधा�या गहेुतून �काशाचा माग� 
एखा�ा �यि�ला दाखवणा�या टॉच�धारकासारखा तो आहे.  िव�ा�या�साठी तो सदोिदत 
माग�दशक�  आहे. िश�काकडे उ�च दजा�ची अखंडता आिण उ�च दजा�चे �वयं मू�य 
असले पािहजे.  �या�याकडे आनंदी �यि�म�व, सखोल �ान, आिण �यावसाियक 
�िश�ण असले पािहजेत. तो �यवसायिन�, जबाबदारीने वागणारा आिण आदशाच� खर े
�तीक असला पािहजे. िश�काचे नैितक जीवन चांगले असले पािहजे. �याने 
बोल�या�माणे वागले पािहजे. 

५ अ. ५.५ �ी िश�ण 

�लेटोने �ी िश�णावर भर िदला. ि�यांनाही शारी�रक आिण शै�िणक िश�ण िदले 
पािहजे. �यांना य�ुदकला अवगत असली पािहजे. िश�णाचा म�ुय हेतू हा समाजातील 
��येक घटकाने आपली जबाबदारी उचलणे हा होता. 

सॉ�िटस�या मते आदशर ् समाजात �ी आिण प�ुष हे समान उि��ांसाठी उपयोगी 
पडतील. “आपण प�ुषांना बौि�दक आिण शारी�रक िश�ण िदले; ि�यांसाठीही 
आप�याला तेच करावे लागेल, आिण �यांना य�ुदाचे �िश�णही �ावे लागेल, आिण 
वागणूकही समानच असेल.” 

�लेटो�या मते काही ि�या �ा प�ुषांपे�ा लहान आिण अश� अस�या तरी काही ि�या 
प�ुषां�माणेच असतात; ि�या �ा प�ुषां�या बरोबरी�याच असतात. �या ि�या 
शारी�रक��्या सबळ असतात �यांना प�ुषां�माणेच सव� कौश�ये िशक�याची संधी 
िदली पािहजे. �या�या �रपि�लक या �ंथात तो �ी आिण प�ुषांना कशा�कारे समान 
िश�ण िदले पािहजे या�या वण�नाबरोबरच सामािजक कत��येही प�ुषां�माणेच िदली 
पािहजेत असे �ितपादन करतो. �रपि�लकनसुार आदशर ् समाजाचे नेत�ृव त�व�ांकडे 
असेल, तेच �याचे राजे असतील. दसु�या श�दांत, �यांना समाजाचे, मानवाचे िहत 
समजेल आिण ते �यां�या �ानावर आधा�रत िहतकारक िनण�य घेतील. 
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आपली �गती तपासून पहा. 

खालील ��ांची उ��र े�ा. 

१) �लेटो�या �ीिवषयक मताब�ल आपणास काय वाटते? 

२) �लेटो�या मते िश�णाची काय� आिण उि��े कोणती आहेत? 

३) िश�णाचे उि�� हे बालकांचा सवा�गीण िवकास साधणे हे होय.  तमु�या मते हे उि�� 
सा�य होते का ? चचा�  करा. 

४) �लेटो�या मते िश�काची भूिमका काय आहे? 

५) त�व�ानाचे मम���ी �ितमान काय आहे? 

५ अ. ५.६ रा�याचे काय� �हणून िश�ण 

�लेटो�या मते िश�ण हे म�ुय�वे रा�याचे काय�  आहे. �हणून शासना�या कोण�याही 
चच�म�ये शै�िणक त�व�ान हे असतेच. द �रपि�लक आिण लॉ म�ये �लेटोने सांिगतले 
क� िश�ण हे पूण�पणे रा�या�या अख�या�रत असले पािहजे.  रा�याने िश�क, इमारती, 
देऊन अ�यास�म व प�दत�वर िनयं�ण ठेवले पािहजे. 

अथे�समधील जुनी िश�ण�यव�था अपयशी ठर�याचे कारण �हणजे बालकांम�ये स�णु 
�जव�यात पालकांना आलेले अपयश. कोव�या भावना आिण कुटंुब जीवनात �यि�गत 
बाब�ना मह�व दे�याचा �लेटो अगदी िव��द होता. �या�या �हण�यानुसार कुटंुबात 
िमळालेले �िश�ण िव�ासाह� नाही.  रा�याने बालकांची िनपज, वाढ आिण �िश�णाकडे 
�यवि�थत ल� िदले पािहजे. 

थोड�यात, �लेटोचे पोिलस (Polis/रा�य) हा शै�िणक वग�  आहे. 

 िश�णातून �याची िनिम�ती होते.  नाग�रकांना तक� िन� राजक�य िनण�य घे�याचे 
िश�ण िमळते या अटीवर ते �जते. 

 रा�याला एकसंघ ठेवून अपायकारक गो��पासून �याचा बचाव करणे हे िश�णाचे 
काम आहे. 

 �यि�गत िवकास हे िश�णाचे �येय नसून रा�याला सेवा देणे होय; कारण रा�यावर 
नाग�रकांना आनंिदत ठेव�याची जबाबदारी असून ते �यायाचेही �तीक आहेत. 

असे रा�य हे फ� गणुव�ा�धान असून नाग�रकांची िवभागणी (�याला सव�सामा�यत: 
पण चूक�ने वग�  (Classes) �हणतात) ही उ�पादक, सहा�यक (अंतग�त आिण बा� 
सरु�ा �यव�थेचे अिधकारी), आिण त�व�ांम�ये केलेली आहे; शेवट�या दोह�ना िमळून 
पालनकत� (Gurdians) असे �हणतात. 

 �रपि�लक हे पालनक�या��या िश�णाशी संबिंधत आहे पण द लॉम�ये �लेटो 
रा�यासाठीचे कायदेकानू सांगतो आिण जवळपास �मतांनसुार सवा�नाच सारखे 
िश�ण �ावे असे सांगतो. 
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�या�यामते, बालकांचे िश�ण ही रा�याची जबाबदारी आहे.  (Republic, bk                   
2,376) 

 िश�ण हे सवा�ना स��चे असले पािहजे. रा�याने िजमखाना, �िश�क, अिधकारवग� , 
िश�ण िनरी�कांचा (सां�कृितक आिण शारी�रक) आिथ�क भार उचलला पािहजे. 

५ अ. ५. ७   �लेटो�या शै�िणक त�व�ानाचे मू�यमापन  

१) उ�पादन काया�त सहभागी असले�यांसाठी कमी िश�ण. 

�लेटो�या िश�ण�यव�थेत उ�पादनवगा�ला फ� �ाथिमक िश�ण िदले जाते, 
�हणजेच उ�च िश�ण हे फ� सैिनक आिण शासनक�या�साठी आहे.  मजरुांना 
अशा�कार�या िश�णाची आव�यकता नाही. 

२) �यि�िभ�नतेचा अभाव 

समाजातील सव� �यि�ंसाठी एकसार�या अ�यास�मा�ार ेसवा�ना एकसमान िश�ण 
�लेटाने सूचिवले.  �ामळेु वैिव�यता जाऊन एकसमान नाग�रक तयार होतील. 

३) सािह�या�या िश�णाकडे दलु�� 

गिणताचे मह�व िवशद करताना �याने सािह�या�या अ�यासाकडे दलु�� केले. 

४) त�व�ानावर भर 

काहीना असे वाटते क� �लेटोचा त�व�ानावरील भर अनाठायी आहे कारण �यामळेु 
��य� काम करणाया�  �य��पे�ा वैचा�रक ��्या सजग �यि�ंची सं�या वाढेल.  परतंु हे 
ल�ात घेतले पािहजे क� �लेटोने शारी�रक आिण बौि�दक अशा दो�ही िवकासाकडे ल� 
िदले आहे आिण दोह�चा चांगला सवुण�म�य गाठला आहे. 

वरील सव� दोष गहृीत ध�नही �लेटोची िश�णाची संक�पना सव�  काळात �भावशाली 
ठरली आहे. आदशवा�दी त�व�ानावर ितचा सवा�त जा�त �भाव िदसून येतो.  बरचे 
उ�म िश�क हे अजुनही �लेटोला आपला ग�ु मानतात. 

५ अ. ७   ��ावली 

खालील ��ांची उ�र ेिलहा. 

१) ’कुटंुबातील िश�ण हे िव�ासाह� नसते हा �लेटोचा िन�कष� होता.“  तमु�या उ�राचे 
समथ�न क�न मू�यमापन करा. 

२) �लेटोचे शै�िणक योगदान �प� करा. 
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५ ब 
काल� ज�ॅपस�  

(१८८३-१९६९) 
�करणाची रचना: 

५ ब.०    उि��्ये 

५ ब.१     ��तावना 

५ ब.२     एक अि�त�ववादी �हणून जॅ�पस� 

५ ब.३     िश�णावर जॅ�पस� 

५ ब.३.१    िश�णाची �येये 

५ ब.३.२    िश�कांची भूिमका 

५ ब.३.३    िश�ण व शाळा 

५ ब.३.४    िश�ण व िव�ापीठ 

५ ब.३.५    िश�ण व लोकशाही 

५ ब.३.६    िश�ण व परपंरा 

५ ब. ३.७   िश�ण व कुटंुब 

५ ब. ४       सारांश 

५ ब. ५       ��ावली 

५ ब.० उि��्ये 

�ा घटका�या अ�यासानंतर त�ुही पढुील गो�ी क� शकाल. 

१. जॅ�पस��या शै�िणक त�व�ाना�या पा��भूमीचे आकलन होणे. 

२. अि�त�ववादी �हणून या�पस�चे समथ�न करणे. 

३. या�पस��या त�व�ानाचे शै�िणक पैलू �प� करणे. 

४. या�पस��या िश�णा�या त�व�ानातील िव�ापीठा�या भूिमकेचे मू�यमापन. 

५. िश�णाचा लोकशाही, परपंरा आिण कुटंुबाशी संबधं साधणे. 

६. या�पस��या िश�णा�या त�व�ानाचे िचिक�सक मू�यमापन करणे. 
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५ ब.१  ��तावना 

काल� जॅ�पस� यांचा ज�म २३ फे�वुारी १८८३ रोजी, ओ�डेनबग�, जम�नी येथे झाला. 

मानसोपचार त� �हणून ि�श�ण घेऊन मानसोपचारत� �हणून काम केले.  �यानंतर 
या�पस� त�व�ानिवषयक प�ृछे कडे वळला व �याने नािव�यपूण� त�व�ानिवषयक 
�णाली शोध�याचा �य�न केला. जम�नीतील अि�त�ववादाचा एक �मखु परु�कता�  
�हणून �या�याकडे पािहले जाते. मानिसक ��णांम�ये, मानसशा� आिण त�व�ान 
यांतील सांगड घाल�याची स�ुवात जॅ�पस�ने केली. त�ववे�ा जीन-पॉल सा�े आिण 
िव�ेषक ि�ह�टोर �ँकल व रोलो मे यां�या कामातही मनोिव�ेषण व अि�त�ववाद यांची 
सांगड घातलेली िदसून येते. लोक �यां�या िनवडीतून व कृतीतून जीवनाला अथ� देतात 
असे �ितपादन काल� जॅ�पस�ने केले. अि�त�ववादाम�ये काल� या�पस�ची भूिमका ब�याच 
वेळेला दलु� ि�त राहते; पण �याने अि�त�ववादा�ित मह�वपूण� योगदान िदले आहे. �याने 
’अि�त�वत�व�ान“ ही सं�ा तयार केली, जी अि�त�ववाद �ा सं�ेचे पूव�  िच�ह होते. 
याव�नच �याचे योगदान िकतीतरी मह�वपूण� ठरते. जॅ�पस�ने �या�या त�व�ानाकडे 
नेहमीच ि�याशील व प�रवत�नशील �हणून पािहले. 

ज�ॅपस�चे �मखु काय� तीन पु�तकांतून: - 

 त�व�ान (१९३२), त�व�ाना�या इितहासाब�लचे �याचे �ि�कोन देते व �या�या 
म�ुय िवषयांचा प�रचय देते.  या�पस�ने त�व�ानाची त�व�ान िवषयक िवचारांशीच 
ओळख िदली, दसु�या कोण�या िविश� िन�कषा�शी नाही. अनुभवां�या क�ा व 
मया�दांचा शोध घेऊन �यांचे वण�न कर�याचा �य�न �याचे त�व�ान करते.  �याने 
'दास उम�ेइफे�डे' (घे�न ठेवणारा) ही सं�ा वापरली �या�ार े �याने अि�त�वा�या 
अंितम मया�दांचा संदभ�  िदला आहे, अमया�द ि�तीज �याम�ये सव� �यि�िन� व 
व�तिुन� अनभुव श�य आहेत पण �याचे तक� िन� आकलन कधीही श�य नाही. 

 दसुर े मह�वपूण� काय�  �हणजे ’अि�त�वत�व�ान“ (१९३८; त�व�ान आिण 
अि�त�व, १९७१). अि�त�व ही सं�ा �वातं�याचा अवण�नीय अनभुव देते आिण 
�य���या खया� अि�त�वाची श�यता �य� करते. असे अि�त�व �याम�ये �य��स 
म�ृयू, अपराधी भावना, संघष�, द:ुख, संधी यांसार�या मया�दा – प�रि�थत�चा 
सामान क�न घे�न रािह�याची जाणीव होते. आधिुनक िव�ान आिण आधिुनक 
आिथ�क व राजक�य सं�थांपासून मानवी �वातं�यास असले�या धो�याब�ल 
या�पस�ने िव�ताराने िलिहले आहे. 

 �या�या राजक�य कामांपैक� एक 'जम�न अपराधीपणाचा �� (१९४६,भाषांतर 
१९४७) 
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मानवा�या िमती िकंवा बाज:ू - 

मानवा�या िविवध िमत�ची िकंवा बाजूंची संक�पना�मक �या�या �हणजे, �व�व, श�ुद 
जागतृाव�था, बिु�द आिण �या�या आवµयक ऐ�यावरची ��ी ढळू न देता अि�त�वाची 
श�यता.  

श�ुद जागतृाव�था �हणून मानव: एक जीवीत �ाणी �हणून �य��ला �या�या जागतृाव�थे 
पिलकडे जा�याची एकमेवाि�तीय श�यता �ा सं�ेतून दश�िवली आहे.  ही जागृताव�था 
'यथाथ� िवचारांचे क� �' आहे, जे फ� मानवाला श�य आहे. 

बिु�द �हणून मानव: �हणजे इ�छेनसुार िव�तार करता येईल अशा िवषम �ाना�या 
ग�धळ िनमा�ण करणा�या िवपलुतेम�ये �यवि�थतपणा आण�यासाठी क�पना िनिम�ती 
कर�याची �मता असलेला मानव, ही �मता �यि�गत घटकांतील संबधंावर �काशझोत 
टाकते आिण घटनां�या वैिव�यातील ऐ�य ��थािपत कर�याचे �याचे �येय असते. 

अि�त�व �हणून मानव: �हणजे, �व ची �िचती ये�यासाठी मानवाचा िबनाशथ� संक�प 
िकंवा िन�य.  अि�त�व हे असे िच�ह आहे क� �व�व, श�ुद जागतृाव�था आिण मन 
वेगवेगळे समजणे अवघड आहे.  आिण �यांचा �वत:चा असा काही तक� ही नाही, क� 
मानव �वाभािवकतेस मया� िदत नाही तर तो आव�यक�र�या अलौिककतेवर अवलंबून 
आहे. 

मा� �व�व, श�ुद जागतृाव�था आिण मन यांिशवाय अि�त�व श�य नाही.  जर 
अि�त�वास �या�या �व म�ये यायचे असेल आिण वा�तव बनायचे असेल तर �ा 
आव�यक अटी आहेत. ’ते �व�वाम�ये अंतभु�त असते, श�ुद जागतृाव�थेने �प� होते, 
आिण �याचा आशय मनाम�ये उघड होतो.“ 

५ ब.२ एक अि�त�ववादी - ज�ॅपस� 

�य���या ख�या �व�वाची श�यता आिण म�ु अव�था यांचे वण�न कर�यासाठी 
या�पस�ने 'अि�त�व' ही सं�ा वापरली. अशी �य�� जी 'घे�न टाकणे' या ि�थतीशी 
जाणीवपूव�क प�रिचत आहे आिण जी म�ृयू, संघष�, अपराधीपणा यांसार�या मानवी 
जाrवनातील सीमा घालून देणाया�  प�रि�थत�चा सामना करते. जीवनाम�ये व�तूब�ल 
िवचार कर�यावर तका�मळेु मया�दा येतात, परतंु वैयि�क िवषय जो मनन करतो �यावर 
िवचार कर�यासाठी अि�त�व सीमा आखते. 

’अलौिकक�व हा श�ुद वैयि�क अनुभव“ आहे, �याची आप�याला जाणीव होते, 
जसजसे आपण आप�या िनि�त �व�पास जाणू लागतो. अलौिकक�वाची जाणीव 
��येक �य��म�ये मूला� �वातं�याची जाणीव िनमा�ण करते – िनवडीचे �वातं�य, 
िन�याचे �वातं�य आिण सवा�त मह�वाचे �हणजे �वत:स एखा�ा िविश� काया�साठी 
समिप�त कर�याचे �वातं�य �यामळेु जीवनास एक हेतू व अथ� �ा� होईल. 
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येथे, जॅ�पस��या िवचारांम�ये िकक� गाड��या क�पनांचा �ित�वनी उमटलेला िदसतो. 
तक� िन�, व�तिुन� मा�यतां�या पिलकडे जाणा�या '��दे�या विृ�द' �या मह�वावर तो 
भर देतो. व�तिुन� परुा�या अभावी िकंवा यो�य िनवड कर�यासाठी आव�यक 
�ानाअभावी �य��ला िनण�य घेताना हो क� नाही प�रि�थतीस त�ड �ावे लागते या 
मदु�्ावर दोघेही सहमत आहेत. 

तुमची �गती तपासा 

१. जॅ�पस� अि�त�ववादी शाखेशी िनगिडत आहे असे का �हटले आहे? 

२. 'घे�न टाकणे' ची उदाहरणे �ा. 

३. जॅ�पस� अनुसार मानवा�या िविवध िमती कोण�या आहेत? 

५ ब.३ िश�णावर ज�ॅपस� 

बनिवणे, आकार देणे, पाळणे आिण स�ा गाजिवणे यांपे�ा वेगळे असे िश�णाचे िवशेष 
�व�प या�पस�ने शोधले. 

 बनिव�या�या �ि�येतून, सािह�यापासून काहीतरी उपयु� बनिवले जाते. 

 तक� िन� िवचार; आकार दे�या�या �ि�येतून मानव अशी िनिम�ती करतो िजचा 
आकार अमया�द व पूव� िवचार अश�य असलेला असतो.  आप�या आधिुनक तांि�क 
जगाम�ये, पाळणे िकंवा पोषण करणे यांना 'बनिवणे' चे भेसूर सा�य लाभले आहे, 
तरीही ते तरच यश�वी होतील जर ते सजीवाचा आवाज ऐकतील जो अग�य �ाणी 
आहे.   

 स�ा गाजिव�याची �ि�या �हणजे �य�� िकंवा िनसग� यांना बा� हेतू िकंवा 
इ�छेनसुार वागिवणे. 

काल� जॅ�पस�  िश�णा�या िनणा�यक िमतीस �पशर ् क�न िश�णाची �या�या करतो, 
'�वतं�य व�ृीने/ चैत�याने �य��स �व म�ये ये�यासाठी सहा�य करणे, एखा�ा ि�शि�त 
�ा�या�माणे नाही.' 

'जे�हा आशय म�ुपणे �हण केला जातो ते�हा िश�ण होते परतंु हकुमशाही वृ�ीमळेु 
�यात अपयश येते.' 

�हणजेच, अगदी बालवयापासूनच बालकांना �यां�या 'म�ु इ�छेनसुार कृती कर�यास 
मभुा असली पािहजे; फ� आ�ाधारकतेने िशक�यापे�ा �यांनी �यां�या वैयि�क 
मम���ीतून अ�ययनाची गरज जाणून िशकले पािहजे.' 

स��या िश�णाचा �ोत �हणून खरा अिधकार आिण जोरदार बल �हणून �ेम यांवर 
भा�य करताना जॅ�पस�चे िश�णावरील िचंतनाचे �व�प एकदम �प� होते.  हे दो�ही 
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घटक पर�पर वेगळे आहेत असे तो मानीत नाही.  ते वेगळे न करता ये�यासारखे आहेत. 
वच��वाची इ�छा आिण िव�ा�या�ना िनि�त हेतूसाठी आकार देणे यांपासून िश�णाचे 
संर�ण करते �ेम; आिण िश�णाला एक वैयि�क आंतरि�या बनिवते.  '�य��तील 
�ेमळ सं�ेषण व�तंू�या, जगा�या व देवा�या �ेमास गवसणी घालते.' 

िश�णा�या िविवध छटा: - 

िश�ण ही एकसमान �ि�या नाही.  इितहासा�या ओघात ती बदलते आिण िविवध 
समाजांम�ये िविवध आकार घेते.  पनु��वी असे मूलभूत तीन �कार या�पस� मानतो. 

िव�ालयीन िश�ण जसे म�य यगुाम�ये �चिलत होते आिण िनि�त िवषय व�त�ुया 
�ेषणापय�तच मया� िदत होते, सू�ांम�ये बिंद�त व परुक भा�यासह िदले जात असे. 

िश�का�ारा िश�ण हा एक वेगळा �कार �याम�ये वच��व दशक�  �यि�म�वास 
िव�ा�या�कडून िन�कलंक अिधकार �हणून आदर िदला जातो.  हे िव�ाथ� �यास पूण�त: 
अधीन असतात. 

सॉ�ेिटक िश�ण याम�ये खोलवर अथ� दडलेला आहे कारण �यांत 'िनि�त िशकवण 
नसून, अमया�द �� आिण िनरकुंश अ�ानता' (१९४७, P 85). क�पनां�या संदभा�त 
िश�क व िव�ाथ� एकाच �तरावर असता. 

जॅ�पस� अनुसार, िश�ण िव�ा�या��या उपजत गणुांना �प� जागतृाव�थेत आण�यास 
सहा�य करते; �या�याम�ये असले�या �मतांना उि�पन देते, परतं ु �या�यावर बाहे�न 
काहीही जबरद�ती केली जात नाही.  येथे िश�णाचा अथ� असा क� 'आंतर�य�� 
संपका� तून स�य उघड क�न �य�� �या�या �व म�ये येते.'  �हणजेच िश�ण हे 
संक�पना िनिम�तीची एक तक� िन� प�दती आहे. 

तुमची �गती तपासा 

१. बनिवणे, आकार देणे, पाळणे व स�ा गाजिवणे यांपे�ा या�पस�ची िश�णांची 
संक�पना वेगळी कशी आहे? 

२. िव�ालयीन िश�ण व सॉ�ेिटक िश�ण यांतील फरक काय आहे? 

३. संक�पना िनिम�तीची एक तक� िन� प�दती�हणून िश�णाचे काय� �प� करा. 

५ ब. ३.१ िश�णाची �येय े

प�रपूण� मानव : प�रपूण� मानव बन�यासाठीचे सहा�यक साधन �हणून िश�ण पूण� 
मानवा�या अि�त�वास संधी देते. मानव एक �व�व, मानव एक श�ुद जागृताव�था, 
मानव एक बिु�द आिण मानव एक अि�त�वाची श�यता या संक�पनां�या संधीकरणातून 
िनिम�त िविवध मागा��ार ेिश�ण एका पूण� मानवा�या िदशेने िनद�श करते. संक�पना�मक 
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ऐ�याम�ये �ानाचे िविश� घटक एक� आणले पािहजेत. �व�व सा�य कर�यासाठी 
मानवाला सहा�य करणे हे िश�णाचे अ�तम काय�  आहे. 

�यां�या �वाभािवक मया�दांसह िश�णाची इतर �येये या काया�म�ये समि�वत केली 
पािहजेत. या उ�चतम �येयापासून सु�वात क�न, �यि�गत अव�थांचे अप�रहाय�  
�व�प �यांचा संबिंधत अिधकारांतून व �यां�या �वाभािवक मया� िदत िनयमांतून �ितत 
होते. 

जर मानव एक �व�व �हणून समजला, तर िश�ण �हणजे वाढणा�या जीवनाचे �याचा 
िवकास करावयाचा आहे, जे विृ�दगंत करावयाचे आहे व प�रप�व बनवायचे आहे �याचे 
संर�ण. शारी�रक बळ आिण मानिसक आरो�याची सांगड घाल�याचा �यास िश�ण 
करते. ते �पध�तून आव�यक ऊज�ची विृ�द करते, �यि�ला कधी नाही अशा उ�चतम 
�तरावर जा�यास �ो�साहन देते, सौदया�म�ये आ�वाद घे�यास �े�रत करते, नैसिग�क 
जीवनाचा आनंद घे�यासाठी चौकट िनि�त करते. ते दबु�लाची काळजी घेते आिण 
आजाराची शु�षुा क�न आिण आजार बरा करते.  पण िश�ण फ� जोपासना, विृ�द 
आिण जीवनश��चे संर�ण यापरुते मया� िदत नाही. फ� जीवशा�ीय पालनपोषणापे�ा 
ते खूपच जा�त आहे. 

जर मानव एक श�ुद जागतृाव�था मानला, तर िश�ण �हणजे �प� अवबोधापय�त नेणे, 
उपय�ु असे �ान देणे, आवµयक िवचार �ि�येचे ि�श�ण देणे, िश�त लावणे. �या�या 
िविवध �कटीकरणांत जगाचे संबोधा�मक नैप�ुय िमळिव�यासाठी िश�ण अनेक 
िवचारांचे माग� िनमा�ण करते. संयिमत भा�य, �प� तक� श�ुद िवचार, अचकु िनण�य आिण 
ती�ण िन�कष� यांचा ते शोध घेते. 

िश�णाचे सामािजक �येय 

मानव एक �व�व �हणून नेहमी इतर �व�वांबरोबर राहत अस�यामळेु, िश�णाम�ये �कार 
आिण रचनां�या �ि�यांचा सम�वय अंतभु�त होतो तसेच समाजातील समहु व सं�थांचा 
देखील सामािजक रचनेशी एका�मता साधून �वतं� अि�त�वाचे संवध�न केले जाते. 
सामािजक पर�परसंबधं, नैितकता आिण रीती�रवाज, िनयम आिण कायदे या सव�  
�कारांचा प�रचय िश�ण देते. �ितकारा�या धैया�बरोबर अनकुुलन साध�या�या �मतेचे 
साहचय� िश�ण �थािपत करते. �यवसाय आिण राजकारण यांम�ये ��येक नाग�रकास 
संर�ण िमळवून दे�याचे काम िश�ण करते, परतंु ते साव�जिनक वत�ना�या �कारांचा 
प�रचय दे�यापरुते, �यावसाियक �ािव�य िमळिव�यापरुते आिण राजकारणाब�ल समज 
िनमा�ण कर�यापरुते मया� िदत नसते.  समाजाम�ये एका�मता साध�या पिलकडे 
िश�णाचा िव�तार आहे. व�तिुन� कृती हो�यासाठी कौश�यपूण� व िव�सनीय  प�दती 
वापर�यासाठी िचिक�सक िवचारांस चालना िश�ण देते.  ते भेद जाण�याची �मता 
ती�ण करते आिण �यि�गत समावेशास �ितबंध न करता व�तिुन�तेसाठी �मता 
िनमा�ण करते. िश�ण �हणजे, तक� िन��र�या वत�न कर�या�या �मतेपिलकडे काहीतरी 
िनमा�ण करणे. 
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५ ब. ३.२ िश�कांची भूिमका 

आजीवन �वयं-िश�ण आिण ि�श�ण यांतून जनतेस िश�ण दे�याचे काय�  करणाया�  
िश�कां�या गणुव�ेशी शाळेचे मू�य ��य� संबिंधत आहे �ा त�याब�ल या�पस��या 
मनात जराही शंका न�हती. 'सं�ेषणा�ारे �वयं-िश�णा�या �ि�येम�ये कायमचा �य� 
तोच खरा िश�क. िश�ण तरच बरोबर असेल जर �याला ते �ायचे आहे �या�याम�ये 
कडक आिण िन�ही अ�ययनाने �वत:स िशि�त कर�याची �मता िवकिसत करता 
येईल.'  शा�� असो वा िव�ान दोघांनाही स�, �चिलत अ�यावत गो��ची िचंता 
नसते; �यां�या प�दती अचूक आहेत क� नाही हे दूसया�ना ते ठरवू देत नाही; ते �वत:�या 
बिु�दम�ेवर िव�ास  ठेवतात. फ� संशोधन देऊ शकते अशा 'ता�पया�साठी अ�यापन' 
याची गरज �यां�या िशकवणीतून िदसून येते. येथे या�पस� िलिहतो क�, 'जो �वत: 
संशोधन करतो तोच खया�अथा�ने अ�यापन क� शकतो.' 

५ ब. ३.३ िश�ण आिण शाळा 

�यांचा कल आिण �मता यांनसुार बालकांचे िश�ण झाले पािहजे.  (पान �. ३२) 
'अ�यापन शा�ीय आधार आिण िनण�य' �हणून मानसशा� एक शा� मानावे यास 
या�पस� हरकत घेतो.  तथा, तो मानतो क�, िश�का�या माग�दशक�  हाताखाली �याला 
द�ुयम भूिमका आहे.   

समदुाया�या उपय�ु घटक बन�या�या ��ीने बालकाला �िश�ण  दे�या�या शाळे�या 
आव�यक भूिमकेला दोन फिलताथ� आहेत. (पान ३३). 'समदुाया�या ऐितहािसक वृ��ना 
आिण �या समदुाया�या िच�हातून जीवनाला उ�ेजन' हे �थम काय�  या�पस� िलिहतो. 
(पान ३३). समदुाया�या अगोदरचा इितहास आिण यवुा जनता आिण �यांचे िश�क 
यां�या संपका��ारे हे साधता येईल, जरी हे �येय बिु�दपवु�क व तक� श�ुद उ�ेश नसेल. 
दसुर े काय�  आहे, काम व �यवसायासाठी आव�यक सव� काही अ�ययन करावयाचे व 
�याचा सराव करावयाचा (पान ३३). ही बिु�दपवु�क िनयोजन करावयाची गो� आहे. 
दो�ही काय� अप�रहाय�  आहेत.  संपूण� जनसं�येसाठी नैितक, बौि�दक आिण राजक�य 
आधार घालून दे�याम�ये �ाथिमक शाळे�या भूिमकेवर या�पस� जोर देतो.  बह�तांश 
लोकसं�या आिण शासनकत� यांनी आव�यक आिथ�क संसाधनांचे समथ�न करायचे तर 
िश�कांनी �दान केलेले बौि�दक नतुनीकरण हा िनणा�यक घटक आहे.  मानवी मना�या 
िवशाल परपंरांवर आधा�रत िश�णा�या आशयास िनण�या�मक मह�व आहे. सव�  
अ�यापनात नैितक आशयाची आवµयकता या�पस� मांडतो; वाचन व लेखन फ� 
तांि�क सा�य न राहता, आ�याि�मक कृती बनतील एक चम�कार. 

जे�हा ते चैत�य, व�ृी जीवीत असेल, �य�न आिण क�, सराव आिण पनुरावृ�ी जे नेहमी 
एक भार �हणून अनभुवास येतात, �यांना नवीन अथ� �ा� होईल आिण �यांतून खरा 
आनंद िमळेल. मा�यिमक शाळांनी �यां�या िविवध �कारांतून �ा �येयाचा पाठपरुावा  
करायलाच हवा. 
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५ ब. ३.४ िश�ण आिण िव�ापीठ 

जॅ�पस��या िव�ापीठाम�ये जेथे संशोधन हा �मखु हेतू आहे, शोध आिण संशोधन 
अिवभाजनीय पूण� आहे आिण �या पूणा�शी असले�या संबंधावर िव��ा अवलंबून असते. 
'एखा�ा यगुाचा बौि�दक सदस्ि�वेक' �हणून िव�ापीठाने काय� करावे आिण ती अनेक 
संदभा�त 'िविवध �ान शाखांची व जागितक �ि�कोनांची भेट�याची जागा आहे' असे 
या�पस� िलिहतो. 

िव�ान आिण िव��ा, जॅ�पस��या �ि�कोनांतून ते�हाच अथ�पूण� असतात जे�हा ते 
सव�कष बौि�दक जीवनाचा अंश असतात. असे बौि�दक जीवन जो िव�ापीठाचा 
जीवनरस आहे. 

संशोधन, िश�ण आिण अ�यापन ही िव�ापीठाची उि��े आहेत; ही उि��े सा�य 
कर�यासाठी िव�ानांनी पर�परांशी व िव�ा�या�शी सं�ेषण साधणे व िव�ा�या�नी 
पर�परांशी सं�ेषण साधणे अ�यंत आवµयक आहे. 

िव�ापीठाचे काय� फ� अ�यापन नाही �ा �या�या क�पनेशी या�पस� आय�ुयभर 
समिप�त रािहला; 'वैयि�क संशोधनाम�ये �य� राहणे िव�ा�या�ने आप�या 
�ा�यापकांकडून िशकले पािहजे आिण �यासाठी िवचारांचा शा�ीय माग� अंिगकारला 
पािहजे जो �या�या संपूण� अिस�वास रगं देईल.' 

या�पस� िव�ापीठा�या काया�चा खूप मोठा रगंपट रगंिवतो, संशोधन, अ�यापन आािण 
िश�ण; ि�श�ण; सं�ेषण; िव�ान जग.  

जॅ�पस�ने केले�या अनेक िवधानांतून हा अंतग�त िमलाफ �प� होतो. 

१. िव�ाना�ारे स�याचा शोध �या �माणात िव�ापीठ घेते, संशोधन �याचे मूलभूत काय�  
आहे.  कारण हे काय�  �ानाचे वहन गहृीत धरते, संशोधन हे अ�यापनासह सांधलेले 
असते.  अ�यापन �हणजे िव�ा�या�ना संशोधन �ि�येम�ये भाग घे�याची संधी देणे. 

२. संपूण��वा�या बौि�दक ि�श�ण �ित �ानदानाची अचूक प�दती आिण कौश�ये 
योगदान देतात. 

३. �ा काया�चे कृ�य िवचारी �य���या सं�ेषणाशी बांधलेले आहे �हणजेच, 
संशोधकांमधील, िश�क व िव�ा�या�मधील, आिण काही प�रि�थतीम�ये या 
सवा�मधील. 

४. िव�ान हा आव�यक�र�या एक पूण� आहे. िव�ापीठाची रचना अशी असली पािहजे 
क� सव�  वेगवेग�या शा�ांचे �ितिनिध�व होईल (१९२३; १९६१, PP ६४-६५). 

�यावसाियक ि�श�णाचे �येय '�वयिसं�द �ान देणे नसून ि�श�ण व िवचारांचे वै�ािनक 
माग� िवकिसत करणे' असेल तर �यासाठी िव�ापीठ पूव�ि�थती व पाया िनिम�ती करते. 
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�� तं�ाचा सराव झाला पािहजे. एखा�ा �ानशाखेम�ये प�का पाया तयार झाला 
पािहजे, परतंु परी�ांसाठी िविश� त�यांचे पाठांतर कर�याची काहीही आव�यकता  
नाही.' संशोधना�ारे िमळिवले�या िनण�य वृ�ीवर भर असावा, ते दैनंिदन �यवसायाचे 
मू�य िस�द करते, �ान िमळिव�याजो�या गो��वर ��ी वळिवते आिण िवि�तण� 
ि�तीजांची �ार े उघडते. िव�ा�या�ची जबाबदारीची वृ�ी व �वातं�य उपयोगात येत 
अस�यामळेु िव�ापीठीय िश�ण हे 'सॉ�ेिटक �व�पाचे' (पान ८६) आहे,  यांवर या�पस� 
भर देतो. '�ानासाठीची मूलभूत आस अनभुव�यासाठी व िमळिव�यासाठी �वातं�याची 
गरज असते आिण �हणून मानवी �वातं�य ही देवाची देणगी आहे व देवाशी बांधलेली 
आहे' (पान ८६).  अ�ययना�या �वातं�याची दसुरी बाजू आहे अ�यापनाचे �वातं�य. 

जे�हा दसुर ेसव� त�व�ाना�या अ�यासाम�ये गुंतलेले होते, जॅ�पस� �या�या िव�ा�या�ना 
'त�वा�वेषणा�या' कृतीम�ये गुंतनु राह�यास �े�रत करीत असे.  भूतकाळात काय िलिहले 
गेले आहे िकंवा ताि�वक �तरावर दोन �िस�द �य�� काय �हणताहेत याचे िव�ेषण 
कर�यापे�ा चचा�  आिण वादिववाद या�पस�ला अिधक मह�वपूण� होते.  संशोधकाशी 
सं�ेषण आिण संशोधन �ि�येम�ये सहभाग िव�ा�या�म�ये वै�ािनक �ि�कोनास 
उ�ेजन देतो �याला या�पस� वैिश�्यपूण� �र�या 'व�तिुन�ता, िवषया�ित आ�था, 
तक� िन� संतलुन, पर�परिभ�न श�यतांचा शोध, �वयं िचिक�सा' असे संबोधतो.  
हेतूपरु�सर उ�ेशािवना िकंवा िनयोजनािवना जे घडते ते 'तका� म�ये िश�ण.' 

५ ब. ३.५ िश�ण आिण लोकशाही 

पूण�पणे औपचा�रक लोकशाही संपूण� वच��वास ज�म देऊ शकते. �हणून तो आप�याला 
वेळोवेळी आठवण क�न देतो क� लोकामंधील िवµवास आव�यक आहे व �वयं संविध�त 
होईल अशी लोकांची तक� िन� व�ृी ही लोकशाहीची पूव�क�पना आहे.  लोकांना आदश� 
मानणे िकंवा दसु�या टोकास �यांना बदनाम करणे यांसाठी या�पस�ची संमती नाही. 
साव�भौम�वासाठी �वयं-िश�णाची गरज असलेले साव�भौम लोक असे तो लोकांब�ल 
मानतो.  राजक�य ��्या सि�य बनून व मूत� सम�या िनरसनाची जबाबदारी �वीका�न 
लोक लोकशाहीसाठी प�व बनतात.  लोकशाही सव�  लोकां�या िश�णाची मागणी करते 
हेच �वयं�प� आहे असे जॅ�पस� मानतो. 

'लोकशाही, �वातं�य आिण तक�  हे सव� िश�णावर अवलंबून आहेत.  अशा िश�णातूनच 
आप�या अि�त�वा�या ऐितहािसक आशयाची जोपासना करणे श�य आहे आिण 
आज�या नवीन जगाम�ये आप�या जीवनावर ��दा िनमा�ण करणार ेबल �हणून िव�तृत 
करणे श�य आहे.' (१९५८, पान ४४४). 

'अ�प�तेची झडुपे िवरळ क�न' �वयं िश�णाची सु�वात होते हे थोडे आµचय�कारक 
वाटेल. संिवधाना�मक घटना नाग�रकां�या �दयांम�ये खंबीरपणे �जिव�याचा �यास ते 
करते. या सवा�म�ये, �य��म�ये तो �वत:साठी �वत: जबाबदार अस�याची जाणीव 
िनमा�ण कर�याची अ�यावµयक गरज आहे’. (पान ५२). 
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५ ब. ३.६ िश�ण आिण परपंरा 

जॅ�पस�ला �वत:ला �या�या मॅ�स वेबर सह वैयि�क संपका�मळेु परपंर�ेया अि�त�ववादी 
िवनीयोगासाठी शा�त �ेरणा िमळाली, �यामळेु प�रणामत: भूतकाळाची मूलभूत भूिमका 
व �याचे िश�णावरील प�रणाम तो मानू लागला. 

�य��ला �या�या �वत:�या अि�त�वाचा पनुशोध� घे�यासाठी संधी �दान करणे हा महान 
�य���या अ�यासाचा हेतू िश�ण ठेवते, �यां�या�ार ेफल�पु हो�यासाठी सहा�य करते. 
दसु�या �य��शी गिृहतका�मक ओळख सांग�याची गरज न ठेवता व�तिुन�ता बाणवणे व 
िनण�य घेणे यांतून मानव खरा व नवीन बनतो. जॅ�पस� साठी �ा सू�ाची िनि�ती नेहमी 
झालेली आहे- 'जो महानता पाहतो, तो �वत:ही महान बन�याची इ�छा बाळगतो.' 

५ ब. ३.७ िश�ण आिण कुटंुब 

�वानभुवातून आिण ��देतून, जॅ�पस� कुटंुबाला सव�  िश�णासाठीचे पायाभूत काय�  
कर�याची जबाबदारी सोपिवतो. पालकां�या �ेमातून आिण बालकां�या भ�यासाठी 
असले�या सतत�या काळजीतून �यांना मानवतेचा अनभुव िमळतो. दैनंिदन जीवनातील 
अडचण�वर मात करणे, भिव�यात जबाबदार जीवन जग�याचे धैय�  िवकिसत कर�याचे 
सहा�य िमळते. येथे बालकांना �ढ ऐ�य आिण पािव�य ��दा आिण पर�परावलंबन 
�यांत सव� एकमेकांस आधार देतात, असे अनभुव िमळतात. येथे वाढणा�या मलुांना 
�या�या जीवनाला आकार देणारे धडे िमळतात, असे धडे जे बधंनकारक नसतात तर 
��येकाला �वातं�य बहाल करतात. 

५ ब.४   साराशं 

अि�त�व सा�य कर�यासाठी िश�ण �हणजे िन�वळ एक गो�: �वत:ची �िचती 
ये�यासाठी�या श�यता लपवून न ठेवणे, अि�त�वाकडे जाणारा माग� न चकुणे, ह�शारी 
आिण �वा��य यांना बळीपडून मानवाचे उ�चतम �येय गाठ�याची गरज दलु� ि�त न 
ठेवणे. मानव �या�या �व�वा म�ये िकती �माणात �ािव�य िमळवील हे भािकत वत�िवणे 
अश�य होते. 

५ ब. ५   ��ावली  

१. काल� जॅ�पस�चे शै�िणक त�व�ान �प� करा. 

२. िश�ण व लोकशाही, िश�ण व परपंरा आिण िश�ण व कुटंुब यांतील संबंधाची चचा�  
करा. 
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५ क  
पावलो �ेअर े

(१९२१-१९९७) 
�करणाची रचना: 

५ क.०  उि�� े

५ क.१  ��तावना 

५ क.२  पावलो �ेअरेची िश�णाची संक�पना 

५ क. २.१     राजक�य व अ�यापनशा�ीय त�वे 

५ क. २.२     बकँ�ग िश�ण 

५ क. २.३     सम�या िवचाराथ� मांडणे �ितमान 

५ क. २.४     अ�ययन वतु�ळे 

५ क. २.५     अ�यापन सािह�य 

५ क. २.६     संवाद 

५ क. २.७     रा��ीय सा�रता काय��म 

५ क. २.८     पावलो �ेअरचेी प�दती 

५ क. ३  सारांश 

५ क. ४ ��ावली 

५ क.० उि�� े

�ा घटका�या वाचना नंतर तु�ही – 

१. �ेअर�ेया शै�िणक त�व�ाना�या पा��भूमीब�ल आकलन क� शकाल. 

२. �चिलत िश�ण �णालीवरील पावलो�या समी�ेचे समथ�न क� शकाल. 

३. �ेअर�ेया त�व�ानाचे शै�िणक पैलू �प� क� शकाल. 

४. बकँ�ग िश�णाचे मू�यमापन क� शकाल. 

५. अ�यापन शा�ीय व राजक�य त�वांचा संबधं दशवू�  शकाल. 

६. सांकेितक�करणाचे आकलन क� शकाल. 

७. अ�ययन वतु�ळांचे मू�यमापन क� शकाल. 

८. �ेअर�ेया सा�रता काय��माची काय��णाली समजू शकाल. 

९. �ेअर�ेया िश�णा�या त�व�ानाचे िचिक�सक मू�यमापन क� शकाल. 
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५ क.१ ��तावना  

२० �या शतका�या उ�राधा�तील बह�तांश �भावशाली िवचारवंतांपैक� �झीलीयन 
िश�णत� पावलो �ेअरे एक होय. �याचा ज�म १९ स�ट�बर १९२१ रोजी रसेीफे, 
�झील येथे झाला व २ मे १९९७ म�ये �दयिवकारा�या झट�याने �याला साओ 
पावलो, �झील येथे म�ृयू आला. वक�ली�या छोट्याशा कारक�द�नंतर �याने १९४१-
१९४७ दर�यान मा�यिमक शाळेम�ये पोतु�गीझचे अ�यापन केले. �यानंतर तो �ौढ 
िश�णाम�ये व कामगार ि�श�णाम�ये स��य सहभागी झाला. १९६१ – १९६४ 
दर�यान तो रिेसफे िवदयापीठा�या सां�कृितक िव�तार िवभागाचा संचालक बनला.   

ईशा�य �झीलमधील �या�या सा�रता ि�श�ण अनुभवांमळेु �ेअरलेा लवकरच 
आंतररा��ीय ओळख िमळाली. िमिलटरी राजवटीमळेु १९६४ म�ये �याला नवीन 
सरकारकडून त�ंुगवास भोगावा लागला व पढेु पंधरा वष� राजक�य वनवासात काढावी 
लागली.   

१९६९ म�ये तो हाव�ड�  िवदयापीठाम�ये अ�यागत िव�ान होता व पढेु जेनेवा, �वी�झलडँ 
येथे व�ड� का�ेँस ऑफ चच�सचा िवशेष शै�िणक स�लागार बनला.  १९७९ म�ये तो 
�झीलला परतला.  शेवटी १९८८ म�ये तो साओ पावलोसाठी िश�णमं�ी बनला (रजे 
आिण होप: पावलो �ेअरे, n.d.) �ा �थानामळेु जवळपास संपूण� �झीलम�ये शै�िणक 
सधुारणा घडवून आणणे �याला श�य झाले. 

५ क.२ पावलो �ेअरचेी िश�णाची सकं�पना  

पावलोचे सवा�त प�रिचत काम आहे 'दडपणाचे अ�यापनशा�' (१९७०). �ा व इतर 
प�ुतकांमधून तो अशा िश�ण �णालीची बाजू मांडतो �याम�ये एक सां�कृितक व 
�वातं�याचे कृ�य �हणजे िश�ण यांवर भर िदलेला आहे. �ेअर े हा आदशवा�दी िकंवा 
वा�तववादी िकंवा यं�वादी न�हता. मानव अमूत� , एकाक�, �वतं� व जगापासून अिल� 
आहे �ा मताचा �याने अ�वीकार केला. मानवापासून िभ�न असे जगाचे अि�त�व 
मान�यासही �याने नकार िदला. �या�या मते जागतृाव�था आिण जग एकसमान आहेत.  
आदश�वाद��या िवचारसरणी�माणे जगा�या आधी जागतृाव�था नाही व आिधभौितक 
वाद��या �माणे जगा�या नंतर जागतृाव�था नाही असे पावलोचे मत होते. �याचे मत 
अि�त�ववादा�या जवळपास होते, मानव �या�या �बळ इ�छा श���या आधार े जग 
बदलू शकतो हा तो िव�ास. �हणजे मानवाची जगातील एक कता�  �हणून भूिमका. 

�ेअरचेे काम �ाम�ुयाने सा�रतेशी संबधंीत होते व �ीप�ुषास �व बळावर �यां�या 
�भावहीनतेवर मात कर�यास सहा�य करणे.  �यांना �याने दडपणाखालील असे 
संबोधले, �या�या मते हे लोक वा�तवाचा िचिक�सक िवचार क�न व कृती क�न 
जीवनाची प�रि�थती बदलू शकतील. �या�या मते दडपण िटकवून ठेव�याम�ये िश�ण 
�णाली क� �ीय भूिमका िनभावते �हणून दडपणाखालील लोकांसाठी गो�ी बदलाय�या 
असतील तर �थम िश�ण �णालीम�ये सुधारणा आली पािहजे. 
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�ान ही अलग घटना नाही.  ती कृती व िचंतन दोह�चे आकलन करते.  �या�या श�दांत 
मािहत अस�याची कृती तक� िव�ा हालचाल�चा समावेश करते जी कृतीकडून िचंतनाकडे 
जाते व िचंतनाकडून नवीन कृतीकडे. 

५ क. २.१ राजक�य व अ�यापनशा�ीय त�वाचंा सचं  

राजक�य त�वांचा सचं – 

 आप�या समाजातील �ाब�य संबंधाम�ये बदल घडवून आण�या�या िश�णा�या 
�िस�द �येयाचे त�व. 

 समाजातील सव� संरचनांवर एक�ीत �ाब�याची यं�णा िनमा�ण कर�याचे उि��. 

 हे �येय सा�य कर�याचे माग� अंितम उि��ा�या िव��द नसावे – खरोखरचा 
लोकशाही समाज िनमा�ण कर�यासाठी ह�कूमशाही प�दती वाप�न चालणार नाही. 

 राजक�य �ि�येम�ये वापरलेले �क�प, धोरणे व �लु��या �वत: सहभागी �य��नी 
एक�ीत�र�या तयार करावे. 

अ�यापनशा�ीय त�वांचा सचं – 

 अ�ययनाथ� हे अ�ययन �ि�येतील व�तू नसून, ते कत� असतात; �ा �ि�येतून ते 
समाजाचे कत� बनू शकतात. 

 अ�ययन �ि�येम�ये िश�क व अ�ययनाथ� समान सहभागी असतात; सव� �ानाची 
िन�प�ी असतात. 

 िश�क व अ�ययनाथ�तील सतत�या संवादाने अ�ययन �ि�या िवकिसत होते. 

 सहभागी �य��ना बा� व आंत�रक दडपणांतून म�ु करणे हे अ�ययन �ि�येचे 
उि�� असते; ते राहत असले�या समाज, �यांचे जीवन व वा�तव बदल�यासाठी 
�यांना स�म बनिवणे. 

तुमची �गती तपासा –  

पढुील ��ांची उ�रे िलहा  

१. दडपणाखाली असले�यां�या अ�यापन शा�ा�या ऐितहािसक संदभा� चे वण�न करा. 

२. �ेअर ेएक अि�त�ववादी का मानला जातो? 

३. राजक�य व अ�यापनशा�ीय त�वांची चचा�  करा. 

 

 

 



  

 

िश�णाच े �गत त�व�ान 

 

192 

५ क. २.२ बकँ�ग िश�ण  

   

�ा �कार�या िश�णा�या �काराम�ये, बकेँ�या �र� खा�याम�ये �या�माणे आपण 
धनराशी जमा करतो �या�माणे अ�ययनाथ��या �र� व अ�ानी मनाम�ये मािहती व 
�ान जमा करणे हे िश�काचे काम आहे. �हणून �याला �ेअरनेे ‘बकँ�ग िश�ण' नाव 
िदले. 

�ा �ितमानाम�ये अ�ययनाथ� िश�काने �यावर काय� करावयाचे आहे अशी िन���य 
व�तू ठरतो, �हणून �ेअरे �या �ितमानावर िटका�मक समी�ा करतो. 

�बळ सं�कृतीची सां�कृितक, सामािजक, राजक�य ि�थती �वीका�न लोकांनी 
अि�त�वातील श��स अिभसंिधत �हावे व �यामळेु �यांचे िवभाजन �हावे हा बकँ�ग 
िश�णाचा हेतू आहे असे मत �ेअर ेमांडतो. 

िव�ा�या�स िसमांत, अ�ानी व साधन हीन अ�ययनाथ� मानून �याला िश�क �ानाची/ 
िश�णाची भेट देतो असा �ि�कोन बकँ�ग िश�ण �ितमानाम�ये िदसून येतो.  �ेअर े
�हणतो ही �ाब�य गटाकडून (दडपण देणारा गट) दाखिवलेली खोटी उदारता आहे. 
�वत:चे �वाथ�  साध�यासाठी लोकांना िनयं�णाखाली ठेवून �यां�यावर �ाब�य 
गाजिव�याचा हा माग� आहे. 

बकँ�ग िश�णासारखे ह�कूमशाही िश�ण �कार अ�ययनाथ�स जगाची ओळख 
हो�यापासून वंिचत ठेवतात आिण �या म�ये बदल घडू शकतो ही जाणीव होऊ देत 
नाही. ह�कूमशाही �कारचे िश�ण दडपले�यां�या म�ु� व �वातं�यास बाधा आणते.  
पढुील व�ृी आिण �थां�या मा�यमांतून बकँ�ग िश�ण िवसंगती िटकिवते व �यास 
उ�ेजनही देते, �ातून दडपले�या समाजाचे �ितिबबं िदसून येते: 

अ) िश�क िशकिवतो आिण िव�ा�या�ना िशकिवले जाते; 

ब) िश�क सव�� आहे आिण िव�ाथ� अ�ानी आहेत; 

क) िश�क िवचार करतो आिण िव�ा�या�चा िवचार केला जातो; 

ड) िश�क बोलतो आिण िव�ाथ� न�तेने ऐकतात; 

इ) िश�क िश�त लावतो आिण िव�ा�या�ना िश�त लावली जाते; 
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ई) िश�क �याची िनवड करतो व िव�ा�या�वर लादतो, िव�ाथ� �वीकार करतात; 

फ) िश�क कृती करतो व िव�ाथ� िश�का�या कृ�या�ार े�वत: कृती करीत अस�याची     
क�पना करतो; 

ग) िश�क काय��माचा आशय िनवडतो आिण िव�ाथ� (�यांना मत िवचारलेले नाही) तो 
�वीकारतात. 

ह) �ानावरील �भ�ुवाचा िश�क �या�या �यावसाियक अिधकाराशी ग�धळ करतो आिण 
ते िव�ा�या��या �वातं�या�या िवरोधात वापरतो. 

ज) िश�क अ�ययन �ि�येचा कता�  आहे, िव�ाथ� फ�/ िन�वळ व�तू िकंवा कम�. 

बकँ�ग िश�ण मन�ुयाला अनुकुलन�म, क�ात ठेव�याजोगे अि�त�व मानते �ात काही 
आ�य� नाही. सोपिवले�या मािहतीची (जमा) साठवणूक कर�या�या कामात िव�ाथ� 
जेवढा गुंतून राहील तेवढी �याची िचिक�सक जागतृाव�था कमी िवकिसत होईल जी 
जगाशी साधले�या आंतरि�येतून िन�प�न होत असते. जेवढी िन���य भूिमका ते 
�वीकारतील तेवढे ते जग आहे तसे �वीकारतील. 

�ेअर े मत मांडतो क�, संवाद आिण िचंतना�या �ि�येतून बदल घडू शकतो �याचा 
प�रणाम �हणजे कृ�यातून िकंवा ह�त�ेपातून राजक�य बदल िदसेल.  �ा �ि�येला 
�ेअर े'�ॅ�सीस' �हणतो. 

५ क. २.३ सम�या िवचाराथ� माडंण े�ितमान 

 
बकँ�ग िश�ण �ितमानास आ�हान दे�यासाठी �ेअरने सम�या िवचाराथ� मांडणे �ितमान 
सूचिवले. �ा �ितमानाम�ये, िश�क आिण अ�ययनकता� �यांचे अनभुव, भावना व 
जगाचे �ान एक� िव�ेषण करतात व चचा�  करतात. िश�क व अ�ययनकता� �ां�या 
प�रि�थती �ा जगाम�ये िनि�त आहेत �ा बकँ�ग �ितमाना�या सूचनेऐवजी सम�या 
िवचाराथ� मांडणे �ितमान सम�या व लोकां�या वा�तवांचा बदल घडिव�या�या ��ीने 
शोध घेते. 

पावलो �ेअर�ेया मानव व �ाणी �ातील भेदावर आधा�रत 'सं�कृतीची मानवशा�ीय 
संक�पना' वर आधा�रत पावलोची 'सम�या िवचाराथ�  मांडणे िश�णाची संक�पना' आहे.  
�ेअर े�हणतो, ’मानव एकच असा �ाणी आहे जो �वत:�या कृ�यांवर व �व वर िचतंन 
करतो, जे इतर �ा�यांना श�य नाही.“ 
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�ाणी फ� एक अि�त�व असतात जे अऐितहािसक व फ� उ�ेिजत असते.  
�यां�याम�ये समप�णाची भावना नसते.   

पावलो �ेअरचेी 'सं�कृतीची मानवशा�ीय संक�पना' अशी आहे – 

सम�येची उ�रे परुिवणे हे िश�काचे काम नाही, तर िचिक�सक िवचार क�न उ�रे 
शोध�यासाठी आवµयक �मता िवकिसत कर�यास िव�ा�या�ला सहा�य करणे (�याला 
�ेअर ेसि�वेकब�ुदीकरण (Conscientization) असे संबोधतो). 

जग िकंवा समाज ि�थर नाही आिण बदलास खलुी आहे यावर िव�ास ठेवणे �यामळेु 
श�य होते. नवीन व वेग�या वा�तवाची क�पना करणे श�य होते. दडपण झगुा�न 
दे�यासाठी िव�ाथ� �थम िचिक�सक िवचार क� लागले पािहजेत. 

बकँ�ग िश�ण आराखड्याम�ये िचिक�सक िवचार श�य नाही असा �ेअरचेा िवµवास 
आहे, ते फ� सम�या िवचाराथ� माडंणे शै�िणक आराखड्यातच श�य आहे.  बकँ�ग 
िश�ण �णालीम�ये, िव�ाथ� बह�तांश वेळा अथ�हीन त�ये �मरणात ठेवतो आिण प�ुहा 
��तुत करतो; सम�या िवचाराथ� मांडणे आराखड्याम�ये िव�ा�या�ला िचिक�सक 
िवचाराची कौश�ये वाप�न जगातील िविवध सम�यांचा शोध घे�यास सांिगतले जाते. 

�ेअरनेे �ा दोन शै�िणक आराखड्यांतील फरक POTO (Pedagogy of the 
Oppressed) म�ये िदले आहे. 

बकँ�ग िश�ण सज�नशील �मतांना अटकाव करते. 

 सम�या िवचाराथ�  मांडणे िश�ण सतत वा�तवावरील पडदा दूर करते. 

सम�या िश�ण जागतृाव�थेचे िनम�जन करते. 

 सम�या िवचाराथ� मांडणे िश�ण जागतृाव�थेचा उदय कर�याचा �य�न करते आिण 
वा�तवाम�ये िचिक�सक ह�त�ेपास �ो�साहन देते. 

�ा आराखड्याअंतग�त िव�ाथ� सम�या िवचाराथ�  मांडतात आिण नंतर �या सम�या का 
अि�त�वात आहेत �ाचा शोध घेतात. (उदा. िव�ाथ� िवचा� शकतात: यनुायटेड 
�टेटस् म�ये गरीबी का आहे? �ेअरचेा िव�ास आहे क� सम�या िवचाराथ� मांडणे िश�ण 
िव�ा�या�ना िचिक�सक िवचारवंतच बनवणार नाही तर जग सतत बदलत आहे हे ही 
��यमान करील. 

’सम�या िवचाराथ�  मांडणे िश�णाम�ये सम�येकडे िचिक�सक ��ीने पहा�याची श�� 
लोकांम�ये िवकिसत होईल. ही �ि�या यश�वी�र�या पार पाड�यासाठी लोकांनी �यांचे 
�वत:चे �ाब�य गटाब�लचे अवबोध तपासून पािहले पािहजेत. �ेअर े �हणतो क� 
दडपणाखालील लोक �वत:ला कमी लेखतात िकंवा �वत:म�ये काही कमी आहे असे 
समजतात. �बळ गटांचे वत�न व �था प�रपूण� व अचूक आहे असे मान�याची लोकांना 
सवय झालेली असते असे �ेअर े सचुिवतो. आपणही संपूण� व अचूक बन�यासाठी ते 
�बळ गटां�या �थांचे अनकुरण करतात. �ाचा िवरोध करायचा �हणजे अ�ययनाथ�ला 
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�बळ सं�कृती�या �थांपासून असहमत हो�या�या �ि�यम�ये गुंतिवणे आिण �वत:�या 
तक� बिु�द अनुसार नवीन जीवनाची, नवीन अि�त�वाची क�पना करणेस सहा�य करणे.“ 

५ क. २.४ अ�ययन वतु�ळे  

अ�ययन वतु�ळ �हणजे अ�ेणीब�द 'वग� ' �ितमान, जेथे �यां�या जीवनात मह�वपूण� 
असणाया�  उ�पादक िवषयांवर सहभागी �य�� चचा�  करतात. जेथे ��येकाला समान 
अिधकार आहे अशा लोकतांि�क वातावरणाची िनिम�ती याम�ये अंतभु�त आहे.  अशी 
प�रि�थती हेतू परु�सर िनमा�ण करावी लागते कारण ती नेहमीच नैसिग�क �र�या िनमा�ण 
होत नाही. �ाचा अथ� सां�कृितक, िलंग व दजा�  संबधंी �ाब�य संबधं आिण 
�तरीकरणास आ�हान देणे. 

हा 'िचिक�सक व मु��दायी सवांद' �याला 'सं�कृती वतु� ळे' असेही �हणतात, �ेअर�ेया 
अ�यापनशा�ा�या क� ��थ आहे. �ा वतु�ळाम�ये जवळपास १२ ते २५ िव�ाथ� आिण 
काही िश�क, सव� संवादाम�ये भाग घेतात. �ा नागरी िश�णाम�ये लोकांम�ये/ 
िव�ा�या�म�ये िमसळून संवादाम�ये सहभाग घे�याची 'िश�कांची' भूिमका असते. 
'�ांतीकारी नेत�ृवासाठी अचूक प�दती �हणजे' म�ुतेचा �चार न�हे. तसेच फ� नेत�ृव 
दडपले�या लोकांम�ये �वातं�याची भावना व िवµवास �जवू शकत नाही. यो�य प�दती 
आहे 'संवाद.' 

उ�पादक िवषय आिण सांकेितक�करण  

�ेअर े िअशि�त �ौढ शेतक�यांबरोबर काय�  करीत अस�याने, �याचा आ�ह असे क� 
अ�ययन वतु�ळाम�ये बोल�याचे व समजून घे�याचे माग� �ा शेतक�यां�माणे असावेत.  
�ा वतु�ळाम�ये अ�ययनाथ� �यां�या सम�या ओळखून �यांची गट संवादा�ार े उ�रे 
शोध�याचा �य�न करतात. �ेअर े�याला 'सांकेितक�करण' �हणतो, जे अ�ययनाथ��या 
दैनंिदन प�रि�थतीचे �ितिनिध�व करीत, �यावर संवाद क� ि�त असे.  �यां�या �िचनुसार 
सहभागी �य�� उ�पादक िवषयांचा शोध घेत. उ�पादक िवषय �हणजे एखा�ा 
सां�कृितक िकंवा राजक�य िवषय जो सहभागीसाठी अ�यंत िचंतेचा िकंवा मह�वाचा 
असेल व �यातून चच�ची िनिम�ती होईल. �ा उ�पादक िवषयांची नंतर 
सांकेितक�करणा�या �व�पात मांडणी होई (श�द िकंवा श�दसमूह िकंवा �क् 
�ितिनिध�व – िच� िकंवा छायािच�).  �यानंतर सहभागी �यां�या क�पनांचे िचिक�सक 
शोध घेत, �यांचा व�तिुन�पणे िवचार करीत. समाजाम�ये ह�त�ेप क�न बदल घडवून 
आण�यास �यामळेु श�य होत असे.   

�ेअर ेस�ुवातीला सा�रता अ�ययनाशी संबंधीत रािहला.  सांकेितक�करणामळेु चालना 
िमळालेले श�द, श�दसमूह, चचा�  अ�ययनाथ� कौश�यांचा िवकास कर�यासाठी वापरत.   

अथ�पूण� चच�तून िनिम�त सांकेितक�करणातून सा�रता अ�ययन प�दती खूपच यश�वी 
झाली.  तरीही �ेअर े आ�ह धरतो क� ही �ि�या िन�वळ यांि�कपणे वाप� नये तर 
अ�ययनाथ�ची जागतृाव�था सज�नशील�र�या जागतृ करावी. सांकेितक�करण �हणजे 
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एखादा श�द, किवता, िच� वा छायािच� असेल. सांकेितक�करणामळैु दैनंिदन 
प�रि�थती�या अमूत�तेचे �ितिनिध�व होते.  उदा. ऊसा�या µ◌ोताम�ये काम करणाया�  
कामगारांचे छायािच� कामगारांना �यां�या कामाचे वा�तव व कामाची प�रि�थती यांवर 
भा�य कर�यास संधी देते. अिधक अमूत�  ि�थतीतून सहभागी �य���या िविश� 
प�रि�थतीचे आकलन हो�यासाठी संवाद �या िदµ◌ोने वळिवता येतो.  िश�क व 
अ�ययनाथ� दोघेही शेतक�यानंी ओळखले�या सम�यांचे आकलन हो�यासाठी एक� 
काम करीत, �ेअर े �ा �ि�येला 'संकेताचे �पांतरण' असे संबोधतो आिण सम�यांचे 
िनराकरण कर�यासाठी कृ�य सचुिवत.  �ा वतु�ळांना चार मूलभूत अंगे आहेत – 

१) सम�या िवचाराथ� मांडणे  २) िचिक�सक संवाद  ३) सम�येची उकल िवचाराथ�  
मांडणे   ४) कृ�याची योजना. 

�मखु �येय सम�या िनराकरण असले तरी, �यां�या वैयि�क व समूह जीवनातील 
दडपशाही दूर कर�यासाठी जागतृी करणे हे देिखल उि�� असे. 

५ क. २.५ अ�यापन सािह�य  

अ�ययनाथ��या मतांचा िकंवा �ानाब�ल कोणताही िवचार न करता िकंवा �यांना गृहीत 
ध�न चालणारा अ�यास�म, पाठ्य�म िकंवा पाठ्यप�ुतक साधने �हणून बकँ�ग िश�ण 
�ितमान वाप� शकते. �ेअर े �ा पूव� िनधा� �रत योजनांना िकंवा पाठ्यप�ुतकांना 
'�ाथिमक प�ुतक' असे संबोधतो. पावलो �ेअरलेा परपंरागत �ाथिमक प�ुतके 
िन�पयोगी वाटतात. 'इवाने �ा� पािहले' �ा िवधानाची पनुराव�ृी �य��ला कशी 
लाभदायक आहे? �ा िवधानाचा वा�तवाशी अिजबात संबंध नाही. �ेअर े�हणतो, जर 
िव�ाथ� व�तशुी िविश� संबंध ��थािपत क� शकला नाही तर अ�ययन घडणार नाही. 

�ाचा प�रणाम �हणजे, �ातंीकारी समाज बांधणीसाठी १९५० म�ये �ेअरनेे 
सां�कृितक �ाथिमक प�ुतके िलिहली.  �ाथिमक प�ुतके िलिह�याचा �याचा मूळ हेतू 
होता �पांतर कर�यासाठी मूत� वा�तव ��तुत करणे.  आशय आहे तसा �वीकार�यापे�ा 
�यावर हळू हळू िनयं�ण िमळिव�यास िव�ा�या�ला संधी िमळेल अशा तह�ने काय��माचा 
आशय ��ततु झाला पािहजे. अ�यापन सािह�य �ांतीय िकंवा कधी कधी �थािनक 
पातळीवर िलिहले जावे. वाचनासाठी अ�यापन सािह�याचे साव�ि�क�करण ही 
शा�ीय��्या हा�या�पद व राजक�य अिधकारव�ृी आहे.  (गोडो�ी, १९९४).   

�ेअ�रअन सां�कृितक वतु�ळे पोलडंव�न आयात केले�या �लाइड ��ेपकांचा उपयोग 
करीत असत. ते �ेअर�ेया सा�रता अ�ययन ि�श�णाचे क� �ीय आकष�ण होते कारण 
�यां�यामळेु अ�ययन वातावरण िनमा�ण होत असे  आिण िचंतनांचा ट�पा िव�तृत करीत 
असे. (सेयस� आिण �ाऊन, १९९३, PP ३२-३३). �लाईड्स साठी �ेअरनेे �िस�द 
िच�कार �ॉि�स�को �ेना�डला नेमले. तो सांकेितक िच�े बनवीत असे �याम�ये गरीब 
शेतक�याना आकृ�यां�ारे �यां�या जीवनाची वा�तवता पहा�यास सहा�य केले जाई. 
सां�कृितक िनमा�ण �मता म�ये १० प�रि�थतीची रचना केलेली होती �यांचा हेतू 
शेतक�याचे जीवन कसे सां�कृितक आहे व नैसिग�क नाही �यामळेु ते मन�ुय आहेत 



 

 

पावलो �ेअर े
(१९२१-१९९७) 

 

197 

जनावर ेनाही हे उघड कर�याचा �य�न केला. �ेअर�ेया िफ�म �लाइड्स शेतक�या�या 
घरां�या िभंतीवर �िदशत� केले�या हो�या, �यांचे िव�ेषण क�न संवाद घडत �यांतून 
अनेक िच�ा�मक घटकांचे िव�ेषण होई. िच�ांतून पूव� आधूिनक व आधूिनक तं��ानाची 
मािलका व सां�कृितक कलाव�तू दशिव�ले�या असत. 

�ेअर�ेया �लाइड्स शेतक�या�या घरां�या िभंतीवर �दिश�त केले�या असत, �यांतून 
घडणा�या संवांदाम�ये मानवा�या आंत�रक उ�पादन�मतेब�ल व सं�ेषण �मतांब�ल 
तसेच आधिुनक त�ं�ान वापर�या�या श�यतांब�ल िचिक�सक िव�ेषण होई. 

५ क. २.६ सवंाद  

पावलो �ेअरेचा क� �ीय िवषय आहे संवाद. संवाद हा मानवी �वृ�ीचा भाग आहे. 
शोधासाठी आप�याला एकमेकांची गरज आहे आिण शोध ही सामािजक �ि�या आहे व 
चचा�  �यातील िसंमेट. �याला वाटे संवादाचा �ण �हणजे प�रवत�नाचा �ण.  लोकांचा 
संवाद लंब�प असतो हे �ेअरने पािहले. �याने �यास 'बकँ�ग अ�यापनशा�' असे नाव 
िदले. िश�क �ान जमा करीत असताना अ�ययन करणा�या �य��स फ� ऐकायचे 
असते. हा िश�णाचा कथना�मक �कार �ानी व अ�ानी यांम�ये िवभाजन करतो. �ेम, 
आदर आिण सिह�णूता यांवर आधा�रत ि�ितज समांतर संबंध �हणजे संवाद. �हणजे 
बकँ�ग िश�ण आिण सम�या�मक िश�ण �ा दोन िव��द प�दती आहेत.  �ेअर े
�हणतो, ’खरा संवाद अि�त�वात येऊच शकत नाही जोपय�त संवादक िचिक�सक िवचार 
करीत नाही ...... असा िवचार �यांत वा�तव एक �ि�या आहे, एक प�रवत�न आहे, 
ि�थर कृती नाही.“ (Ibid, 92) 

�ेअरसेाठी खरा संवाद �हणजे नागरी िश�ण. जर नागरी िश�णाम�ये �याचा समावेश 
नसेल तर दडपले�यांसाठी भिव�यात फारच थोडी आशा असेल, फ� वत�मानाची 
अखंडता. ‘अ�सल, खर ेिश�ण ‘अ’ ने ‘ब’ साठी िकंवा 'अ' ने 'ब' ब�ल नसून 'अ' ने 'ब' 
बरोबर असते...”  

अशा िश�णासाठी िव�ा�या�चे अनुभव आवµयक असतात, मग �यांचे वय व प�रि�थती 
कोणतीही असो. 

’तक� यु� हालचाल जी कृ�याकडून िचंतनाकडे व िचंतनाकडून कृ�याकडे जाते �यांत 
नवीन कृ�य असते, ही �ानाची कृती असते.“ (�ेअर े१९७२). 

’जर िलिहणे व वाचणे िशकणे �हणजे �ानाचा भाग असेल तर �ारभांपासूनच 
अ�ययनाथ�स सज�नशील क�या�ची भूिमका �वीकारावी लागेल. िदलेली मळुा�रे, श�द 
िकंवा श�दसमूह पाठ क�न �यांची पनुराव�ृी करणे �हणजे िश�ण न�हे तर वाचन व 
िलिहणे �ि�येवर िचिक�सक िचंतन करणे व भाषे�या �चंड मह�वावर िचंतन करणे.“  
(�ेअर े १९८५). �वत:स दडपणापासून म�ु कर�यासाठी ही श�� वापरणे. दडपण 
झगुा�न दे�यासाठी हे अ�यापनशा�, �ेअर े�हणतो, ’लोकांबरोबर घ� बसिवले पािहजे, 
लोकांसाठी नाही.” (१९७०, ८८) ते बालक असो क� �ौढ.  �ेअरेचे बह�तेक काय� 
दि�ण अमे�रकेतील �ौढ शेतक�यासह होते पण �याची उपय�ुता शाळा व शालेय 
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वया�या बालकांसाठीही आहे. हे अ�यापन शा� सवा�साठी आहे, �ेअर े दडपलेले व 
दडपणार ेदोह�चा समावेश करतो. 

काही �था व नीतीत�वांवर �� उठवतानाच �यां�या सं�कृतीचे मू�य रा��ा�या यवुकांनी 
जाणावे मग ते िव�ाथ� असो वा �ौढ शेतकरी असे �ेअरेला वाटे. �ेअरनेे �यास 'श�द 
वाचणे' असे संबोधले – सा�रतेचा अंतकर�यातील आिण 'जग वाचणे' – िवशेषत: 
मया� िदत लोकां�या जीवनातील संध�वर �भाव करणाया�  सामािजक व राजक�य 
प�रि�थत�चे िव�ेषण कर�याची �मता. �ेअरेसाठी फ� �� परुसेे नाही लोकांनी कृ�य 
करणेही आव�यक आहे. 

म�ुता, �हणजे ‘Praxis.  पण �यात फ� कृ�य असू शकत नाही, �यास �ेअरे 
'कृतीवाद' संबोधतो. कृ�य गंभीर िचंतनासह सांगड घालून असावे (Ibid, 79,65). जे सव� 
एकाच जाणीवे�या व कृ�या�या �थानावर असतात �यां�याम�ये संवाद घडताना िचंतन 
िकंवा िचंतना�मक सहभाग घडून येतो. 

�हणून दडपणातील लोक जुलमुावर मात कर�यासाठी �यांचे �वत:चे अनुभव उपयोगात 
आणतात.  �वत:ची दडपणातील ि�थती �प� कर�यासाठी ते कोणावरच, िश�कावर 
देिखल अवलंबून रहात नाही. ’संवादामळेु िव�ा�या�चा िश�क आिण िश�काचे िव�ाथ� 
असे अि�त�व संप�ुात येते आिण नवीन सं�ेचा उदय होतो, िश�क – िव�ाथ� िव�ाथ�-
िश�कांबरोबर.“ भूिमकांचा पर�पर संबंध �हणजे जसे िश�क िव�ा�या�ना िशकिवतात 
तसे िव�ाथ� िश�कांना िशकिवतात. संवाद ��येकाला िशकिव�यास व एक� िनिम�ती 
कर�यास �ो�सािहत करतो. 

तुमची �गती तपासा –  

पढुील ��ांची उ�रे िलहा: - 

१. बकँ�ग िश�ण �हणजे काय? 

२. िटपा िलहा: - 

अ) अ�ययन वतु�ळे 

आ) संवाद 

इ) सम�या िवचाराथ�  मांडणे �ितमान 

ई) सांकेितिककरण 

३. कारणे िलहा: - 

अ) जलूुम स�ु ठेव�याम�ये शै�िणक �णालीने क� �ीय भूिमका िनभावली असे 
�ेअरलेा वाटते. 

आ) बकँ�ग िश�ण आराखड्याम�ये िचिक�सक िवचार श�य नाही. 

इ)   पावलो �ेअरसे परपंरागत �ाथिमक प�ुतकांचा उपयोग वाटला नाही. 

ई)  ि�तीज समांतर व लंब�प संवादात फरक आहे. 

उ) �ेअर�ेया सां�कृितक वतु�ळांम�ये �लाइड ��ेपक वापरला जाई. 
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५ क. २.७ रा��ीय सा�रता काय��माचे नेतृ�व  

१९६२ म�ये, रिेसफे�या महापौरांनी �ेअरेला शहरातील �ौढ सा�रता काय��माचा 
�मखु नेमले.  �या�या पिह�या �योगाम�ये �ेअरेने ४५ िदवसांम�ये ३०० �ौढांना 
िलहायला व वाचायला िशकिवले. हा काय��म इतका यश�वी झाला क� पढु�याच वष� 
�झील�या अ�य�ांनी �ेअरेला रा��ीय सा�रता काय��मांचे नेत�ृव बहाल केले. १९६४ 
म�ये दोन दशल� �वेशांसह हा काय��म देिखल यशा�या वाटेवर होता.  परतंु 
�झील�या संिवधाना नुसार िअशि�तांना मतदानाचा अिधकार न�हता. ओ �लोब �ा 
�भावी परपंरावादी वृ�प�ाने �ेअर�ेया सा�रता प�दती लोकांम�ये असंतोष िनमा�ण 
करीत आहेत, �यांना समाज प�रवत�नास व िव�वंसास �ो�साहन देत आहेत असे जाहीर 
केले. १९६४ म�ये, ल�कराने सरकारचा पाडाव केला आिण �ेअरलेा ७० िदवस कैद 
झाली, व पढेु पाच वष� बोिलिवया व िचलीम�ये ह�पारी झाली. 

पावलो आिण �या�या िश�कां�या गटास दहेुरी काम होते: �ौढांसाठी �भावी सा�रता 
प�दती िवकिसत करणे आिण �झीिलयन कामगारांची जागतृाव�था विृ�दगंत करणे. 
�यां�या ल�ात आले क� कामगार �ार�धवादी होते, समाजातील �यां�या प�रि�थती�ित 
उदासीन होते व समजत क� ही प�रि�थती बदलणे अश�य आहे. 

िचलीम�ये राजक�य ह�पारी दर�यान १९६९ म�ये पावलो �ेअरनेे 'दडपले�यांचे 
अ�यापनशा�' �ा प�ुतकात �या�या प�दतीब�ल िलिहले. �ा व इतर प�ुतकांम�ये, 
�ेअरनेे �या�या प�दतीचा िस�दांत लोकि�य िश�क �हणून मांडला.  काया�चे त�व�ान 
संक�पना, सव�साधारण िनदशक�  �ा ब�ल �ा प�ुतकांत िलिहले आहे, वगा�तील 
प�दती, �करणे, उप�म याब�ल नाही. कारण ��येक अ�ययनाथ��या गटाबरोबरचा 
�ा�यि�क अनुभव वेगळा असतो. 

  पावलो �ेअरचेी प�दती काय�वाहीत आण�यासाठी आयती तयार सू�े नस�यामळेु 
अनेक िश�कांसाठी ती मोठी अडचण ठरते. फ� िश�क �ानदाता, �ानाचा �वाह 
आिण िव�ाथ� �ान �हण करणारा �ा शै�िणक �ि�यां�या परपंरागत �ि�यांतून �यांनी 
�वत:ला म�ु करावयास हवे, आिण हे िशक�याचा एकच माग� �हणजे सराव. 

िश�कांनी �ेअर�ेया प�दत�चा उपयोग केला तरच �यावर �भ�ुव िमळिवता येईल.  
िस�दांत व आचरण वेगळे करता येत नाही: िस�दांत हा सरावाचाच �ण आहे; 
आचरणातूनच िस�दांत ज�म घेतो, चालरीत बदलणे व पनु:मांडणी करणे िस�दांत 
करतो. 

�ा प�दतीचा सवा�त मह�वाचा िनयम आह:े - 

अ�ययन �ि�येम�ये अ�ययनाथ� कता�  आहे आिण एखादी व�तू िकंवा कम� नाही – 
कारण �यांना �यां�या �ार�धाचे कता�  असणे आव�यक आहे. 

अ�ययन �ि�येम�ये िश�क आिण अ�ययनाथ� समान सहभागी असतात. िश�क आिण 
अ�ययनाथ� �ातील सतत�या संवादा�ार ेही �ि�या िवकिसत होते. 
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५ क.  २.८ पावलो �ेअरचेी प�दती  

 सहभागी �य�� जगत असलेली प�रि�थती  पहाणे. 

 �ा प�रि�थतीचे िवµलेषण करणे, मूळ कारणांचे िवµलेषण (सामािजक – आिथ�क, 
राजक�य, सां�कृितक इ�यादी) 

 सामािजक �यायाचे िनयम पाळून ही प�रि�थती बदल�यासाठी कृती करणे. 

पावलो �ेअरचेी सिव�तर प�दती: - 

’सम�याकरण“ 

सम�या शोधन (उ�पादक िवषय) 

 सहभागी �य��चे संशोधन – सहभागीब�ल, �यां�या कामाब�ल व जीवनाब�ल 
प�रचय 

 �यांना �भािवत करणाया�  मदु�्ािवषयी त�ये व पा��भूमी िमळिवण.े 

 �या जगात आपण एक� राहतो �याची समज / वाचन. 

सकेंत तयार करणे (सांकेितक�करण) 

 उ�पादक िवषय पकड�यासाठी �ाितिनिधक सािह�य िनिम�ती (िच�, िविडओ, 
छायािच�, कठपतुळीबाह��यांचा खेळ, �विनम�ुण इ.) 

 बह�तेक िकंवा सव�  उ�पादक िवषयांचा समावेश असलेले नाटय�योग िनिम�ती 

 तमु�या क�पना काय आहेत? 

तीन पायया�ची उ�ामी िवचार �ि�या : - 

अ)  सहभागी �य�� जशी अनुभवतात तशी प�रि�थती पहाणे 

 संकेताम�ये दशिव�ले�या प�रि�थतीचे वण�न करा. 

 �या प�रि�थतीतील सम�यांची �या�या करा. 

 सहभागी �य�� व सम�या यांम�ये सांगड घाला. 

ब) प�रि�थतीचे िव�ेषण (सम�या वृ�) 

 असे का घडले? 

 हे कशा�कार ेिचर�थायी होईल? 

 �ा सम�येची मूळ कारणे व ता�काळ प�रणाम काय आहेत? 

(सामािजक – आिथ�क, राजक�य, सां�कृितक) 
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क)  प�रि�थती बदल�यासाठी कृती करणे 

 निजक�या काळातील कृती (पढुील ३ िदवस, ३ मिहने: सम�या वृ�ा�या एखा�ा 
पणा�स �भािवत करणारी) 

 दूरगामी कृती (पढुील ३ मिहने, ३ वष�: सम�या वृ�ा�या एखा�ा �ोतमूळास 
�भािवत करणारी) 

�ा प�दती�या तीन मूलभूत पायया�  आहेत: 

पहाणे, िवµलेषण करणे, कृती करणे. 

सहभागी �य���या प�रि�थतीतील बदलां�या अनभुवांचा आढावा घेऊन �ांची 
पनुरावृ�ी केली जाते. 

५ क. ३   साराशं 

पावलो �ेअरसे बया�चदा मानवतावादी �हणून संबोधले जाते. मूत�  संदभा�तच िश�णाची 
उकल सापडते असा िव�ास असलेला तो एक लढाऊ िश�क होता.  िव�ा�या�ना 
िवचारायला हवे क� �यांना काय िशकायचे आहे. सहकाय�, यतुी, ऐ�य व सां�कृितक 
सं�ेषण असणे आव�यक आहे. िश�काने िव�ा�या�त अवाजवी ह�त�ेप क� नये व 
�यास �या�या नशीबावरही सोडू नये. �याने िव�ा�या�ना काम व अ�यास देऊन 
माग�दशन� करावे, िव�ा�या�ना आ�ा देऊ नये. तो िव�ास ठेवता क� म�ु�दायी िश�क 
िव�ा�या�ना िवचार कर�यास �वृ� करतो. �यामळेु िव�ा�या�ना �यांचे जग बदल�याची 
संधी िमळते व ते चांगले मानव बनतात. मािहती संक�ण� असली तरीही सं�ेषण सहज 
सलुभ असावे. सुलभीकरणामुळे िव�ा�या�ना समजणे सुसा�य होते. 

५ क. ४   ��ावली 

पढुील ��ांची उ�रे िलहा – 

१. �ेअर�ेया प�दतीचे वण�न करा. 

२. �ेअर�ेया िश�क गटास दहेुरी काम का असे? 

३. लोकि�य िश�क �हणजे काय? 

४. �ेअर�ेया िश�णा�या त�व�ानाचे िचिक�सक मू�यमापन करा. 
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हा िवभाग वाच�यानंतर िव�ा�या�ला पढुील गो�ी श�य होतील.  

१) उ�र आधिुनक�करणाची संक�पना �प� करणे.  

२) आधिुनक िश�ण व उ�र आधिुनक िश�ण यामधील फरक �प� करणे. 

३) उ�र आधिुनक िश�णाचे शै�िणक प�रणाम वण�न करणे.  

४) उ�र आधिुनक यगुा�या शै�िणक आ�हानांची यादी करणे.  

६.१ उ�र आधुिनक�करणाचा प�रचय  

आधिुनक काळ हा साधारणत: इसवी सणा�या १६ �या शतकापासून ते २० �या 
शतका�या म�यापय�तचा �हणजेच साधारणत: मागील ४०० वषा�चा काळ आहे. हा काळ 
वै�ािनक कारणातील �ढ आ�मिव�ासाने अधोरिेखत झाला आहे. वै�ािनक प�तीतून 
िमळवलेले �ान हे �ाना�या इतर �व�पांपे�ा अिधक िव�सनीय आिण उ�च मानले गेले 
आहे. 

उ�र आधिुनक िवचारवंतां�ारा आधिुनक काळ हा पढुील वैिश�्यांनी अधोरिेखत झाला 
आहे. तक� श�ुता, �ैतवाद, पूण� �ानासाठीचा शोध, �गतीशील िव�ास, िव�ानाला 
िद�या गेले�या �थानाचा अिभमान, सं�कृती व देशांचे क� �- परीघ िवभाजन.  

उ�र आधिुनकता वाद �हणजे ��थािपत आधिुनकतावादाची क�र त�वे व प�त��या 
�िति�या �हणून िकंवा नकार �हणून १९७० �या दशकात िवकिसत झाले�या कला व 
सािह�यातील खूप सा�या �ढी िकंवा चळवळी िवशेषत: �थाप�यशा�ातील चळवळ 
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आिण आंतररा��ीयशैलीचा �भाव आपण ऐितहािसक औपाि�क शैली व ब�याचदा 
खेळकर �म आिण सजावट व जिटलता यापासून�या घटकां�या वापरला उ�ेजन देणे 
होय.  

उ�र आधिुनकतावाद ही एक संक�पना आहे जी साधारणत: १९८० �या दशका�या 
म�या�या आसपास शै�िणक अभा�साचे �े� �हणून उ�वले ही एक िव�ततृ अशी 
वैिव�यपूण� संक�पना आहे. �यात �थाप�य शा�, संगीत सािह�य, फॅशन, तं��ान, 
िच�पट इ�याद�चा समावेश होतो.१९८० �या दशकात राजक�य वातावरण बदलले या 
काळात उ�र आधिुनकतावादात सं�कृती, �य���व, इितहास आिण भाषा आधिुनक 
समाजाचा मलुागणी पनुअ�दाज सामावतो. तो काळे िकंवा गोर,े सरळ िकंवा समिलंगी, 
प�ुष िकंवा �ी  इ�याद�सार�या वग�करणा�या अथा�वर ह�ला करतो.  

उ�र आधिुनकतावाद  हा वा�तकुलेसह स�ु झाला. ते आदश� प�रपूण�ता �व�प व 
काया�चा ससंुवाद व दािग�यांचे पनुरागमन यावर क� ि�त होते. आधिुनकतावादी चळवळ�चे 
काया��मक व औपचा�रक आकार यांचा जागा स�दय�  िवषयक, खेळकरपणा, असामा�य 
प�ृभाग व िदखाऊ शैलीने घेतली.  

उ�र आधिुनकतावाद वाद ही आज वेगवेग�या िवषयातील खूप वापरली गेलेली व अित 
वापरली गेलेली सु�ा अशी सं�ा ितची �या�या करणे कठीण आहे. कारण ती काही 
खरोखर एक िश�ण नाही. परतं ुएक िविश� �कारची संवेदना आहे, व�तंूकडे बघ�याचा 
एक माग� आहे, �याने सािह�य, कला, �थाप�यकला, धािम�क िलखाण आिण नैितक व 
सामािजक सराव व �ाधा�य यातील शैल�ना �भािवत केले आहे.  

जरा ग�धळात टाकणा�या या ि�थती�या �प�ीकरणासाठी हे समजीन घेणे फायदेशीर 
होईल क� उ�र आधिुनकता वाद हा समकालीन िलखाणात ४ िभ�न अथा�नी वापरला 
जातो.  

१) समाजातील घडामोड�ची ि�थती �हणजेच एक िविश� समाज हा व�ततु: कसा आहे 
व तो कसा काय� करतो.  

२) कलेतील शैली जसे जे�हा आपण एक उ�रआधिुनक इमारत िकंवा िच�ािवषयी 
बोलतो.  

३) आधिुनक काळातील समाज कसा होता �यापे�ा वेगळा असा आज�या समाजाचा 
कोणताही पैलू दश�िव�यासाठी वरचेवर वापरली जाणारी सं�ा.  

४) अशा क�पना आिण िस�ांत जे समाजाची ही नवीन ि�थती आिण व�तू�या 
संघटनाचे ितचे माग� समज�यासाठी िकंवा �प� कर�यासाठी �य�न करतात.  

काही लोक उ�र आधिुनकता या सं�ेचा वापर आज�या समाजाची ि�थती 
दश�िव�याकरता करतात आिण उ�र आधिुनकतावाद या श�दाचा वापर आजची 
वैिश�यपूण� अशी िवचारसरणी िकंवा त�व�ान �हणून करतात. इतर लोक उ�र 
आधिुनकता वाद या सं�ेचा वापर दो�ही अथा�ने करतात.  
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६.२ उ�र आधुिनक युगातील िश�ण  

िश�णाचा उ�ेश  

१) िश�णाने िव�ा�या�ना �यां�या सं�कृती�या संदभा�त वैिव�यपूण�व �य��म�व 
उपयोगी मू�यां�या बांधणीत मदत करायला हवी.  

२) िश�णाने �य��ला बह�आयामी ओळख दश�िवणा�या प��तीत �वातं� व 
उ�पादन�म नाग�रक बन�यास सहकाय� करायला हवे.  

३) िश�ण हे �य��ला �याची ओळख शोध�याऐवजी ती िनमा�ण कर�यास मदत करते.  

४) िश�णाचे �येय �हणजे लोकांना �यांचे इि�छत �येये �ा� कर�यास स�म करणे 
आहे आिण तदनंतरच �य��ची व समाजाची �गती श�य आहे.  

५) िश�ण हे गत व �य��ना िटकिवणा�या जीवना�या वेगवेग�या सां�कृितक 
�व�पा�या मूलगामी िविवधता आिण संभा�य अतुलनीयता यां�या वाढ�या 
जाग�कतेचे �येय ठेवते.  

अ�यास�म  

१) िव�ाथ� व िश�क या दोह��ारा एक ‘�य�न�साद’ ��ीकोण हा अ�ययन के�या 
जाणा�या साम�ी�या तसेच अ�ययन घडून येत असले�या संदभा��या सतत�या 
पनु�य�व�थापन खा�ी देतो.  

२) एक अ�यास�म जो एखा�ा िविश� नमु�याकडे नेत नाही.  

३) �याम�ये िशकिव�याची मह�वाची म�ुये समािव� आहेत जी पढुील�माणे :  

 वैिव�यतेसाठी �य�नशील – याचा अथ� असा न�हे क� िव�ाथ� कुठलीही �� 
के�यािवना सां�कृितक कृती आंधळेपणाने ि�वकारतील.  

 सिह�णुता – इतर लोकां�या िभ�न �ि�कोनांचा मतांचा �वीकार आिण ही िभ�न 
मते असणा�या लोकां�ती िन�प�ता.  

 �वातं�य – िश�क (वगा�तील �थािनक ि�या) आिण िव�ाथ� (�यां�या िनण�य 
घे�या�या संदभा�त) या दोघांना परुशेी �वाय�ता िदली जाते.  

 सृजनशीलता – नवनवीन व असला क�पना व व�तंू�या िवकासासाठी 
क�पनाश���या वापराची �मता.  

 भावना – एखा�ा िविश� व�तू�ती ��य�पणे एक ती� भावना �य� करणे 
�यासोबत श�ररात त�व�ानिवषयक बदल घडून येतात.  

 अतं�ा�न – ता�काळ अनुभूती िकंवा एक जाणीव जी �य��ला एका िविश� मागा� ने, 
�या मागा�चे पूण� आकलन झा�यािवना, कृती कर�यास माग�दश�न करते.  
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डॉलची �ितकृती : वैिश�्ये  

 ही परावत�न (िचंतन) संक�पनेवर जोर देते.  

 अ�ययन व आकलन हे संवाद व िचंतन-मनन�ार ेहोते.  

 अ�यास�म ही काय �ात आहे ते ह�तांत�रत कर�याची �ि�या असून काय अ�ात 
आहे �याचा शोध घे�याची �ि�या आहे. 

 �वसंघटन व अथा��या नविनिम�तीवर जोर देते.  

 �याम�ये सम�ृी, पनुरावृ�ी, संबधं आिण अिवचलता असावयास हवी.  

१. सम�ृी – ही अ�यास�माची खोली (�हनता), �याचे बनिव�याचे �तर व �या�या 
बह�िवध श�यता िकंवा अथ� यां�याशी संबिंधत आहे.  

२. पुनरावृ�ी – याचा संबधं एखा�ा क�पने�या पनुरावृ�ीशी परतंु उ�च व नवीन 
पातळीशी आहे. उदाहरण – च�ाकार अ�यास�म. 

३. सबंंध – यात एखादी �य�� �या�या पाठाचा �या�या �वत:�या अ�यापनशा� व 
सं�कृतीशी कसा संबंध जोडू शकते याचा संदभ� आहे.  

४. अिवचलता – एखादी गो� कर�यातील अचूक क कडक माणकांचे उपयोजन �हणजे 
अिवचलता. 

उ�र आधुिनक शै�िणक �येये आिण सुजाि�शलातेशी �यांचा सबंंध  

उ��र आधिुनक शै�िणक �येये ही िनि�त केली जात नाहीत आिण ती शै�िणक 
�ि�येत �कट होतात. ही �येये अ�ययन वातावरणातून िनमा�ण होतात आिण 
ट��याट��यांनी तयार केली जातात. या प�रचयासह आपण उ�रआधिुनक िश�णासाठी 
या �येयांना मानू शकतो.  

िटका�मक िवचार िशकवणे  

िवचार करणे व टीका करणे यावरील जोराचा खूप जनुा इितहास असला तरी उ�र 
आधिुनक िचकाटी�या स�या�या िश�णावर गहन �भाव आहे. कार (१९९८:२०४) 
िलिहतात : 

“िवचार करणे िशकवणे हे �लेटोपासून सवा�त मह�वा�या शै�िणक धेयांपैक� एक रािहलेले 
आहे. का�ँट, देवे, शेफलर यासार�या िविवध त�ववे�यांनी �यावर जोर िदलेला आहे. 
परतंु अलीकडील दोन दशकात िटका�मक (समी�रणा�मक) िवचारसरणी�ती िवशेष 
ल� आपण बघू शकतो. िटका�मक िवचारसरणी �हणजे िव�ेषण व समथ�न िवचार�याची 
व उ�र दे�याची �ि�या. अशा �कार ेती परपंरा व साव�जिनक िवचारसरणीला आ�हान 
देऊ शकते.” िगरॉ�स �ितपादन करतात क� गतकाळात शाळेची भूिमका ही फ� 
असमी�णा�मक मानिसकता िशकिव�याची व जे समाजात आहे ते प�ुहा िनिम�त 
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कर�याची होती. परतं ुिगरॉ�स िवचार करतात क� �ान �या मागा� ने तयार झाले व �कट 
झाले �यािवषयी समी�णा�मक�र�या िवचार करणे आप�यासाठी आव�यक आहे. आपण 
फ� ब�याची भूिमका घेणे िगरॉ�स यांना मा�य नाही. �यां�या क�पना �ा िटका�मक 
एक �कार आहे. �या कृत�ना ल�ात घेतात : हॉफनफेल २००५  

�याम�ये तो क� �िबदंू आहे �याम�ये �याने मूळ �जवले आहे. जे प�त�ची वैिश�्ये आिण 
उ�रआधिुनकतावाद नेत�ृव �ितकृत��या सै�ांितक आधारावर क� ि�त आहे. 
अनौपचा�रक तक� शा� िकंवा िटका�मक िवचारसरणी ही �प�ीकरण आिण 
अ�यापनशा�ीय धोरणे बाहेर काढते जे तकुा��या पारपंा�रक भूिमकेपासून वाढ करतात 
आिण �याचा उ�ेश �हणजे अथ�पूण� िवचार �ि�येला आधार दे�यासाठीचे एक तं� असा 
आहे. शै�िणक ने�यांसाठी सं�ाना�मक (आकलना�मक) उपाय आिण बौि�क तयारी ने 
िश�ण �या �माने िव�तार पावत आहे �याला �ितसाद �ायला हवा. िश�णातील 
िविवध कलांवर िवचार करता �याम�ये औपचा�रक आिण अनौपचा�रक तका��या 
घटकांिशवाय िवकासा�मक व सं�ाना�मक मानसशा�, अ�यास�म िस�ांत, सम�या 
िनराकरण आिण साधनांचा वापर कर�या�या अनभुवांचा अंतभा�व असणा�या प�ती 
यातील काळ सु�ा सामावतात, याची प�रणती स�याचे िवषय सािह�य िवशेषत: के.जी. 
ते बारा वषा�पय�त�या शाळा तसेच अ�यापन व अ�ययना�या सव� समावेशक शोधाचे 
�ान यां�या एक�करणासाठी यो�य असले�या कमीत कमी पा�ता शै�िणक ने�यांम�ये 
झाली आहे. िटका�मक िवचारसरणी ही शै�िणक सधुारणांची अपणु�तेशी समान धरली 
जाऊ शकते. अ�यापनकृती, धोरणे आिण प�ती तसेच नेत�ृव हे सव�साधारणपणे तयारी 
काय��म, नेत�ृव त�व�ान, अ�यापन त�व�ान, संवाद िकंवा लेखन यां�याम�येच 
अडकून रािहलेले आहे; आिण साधारणत: ते स�म शै�िणक नेते व िश�कां�या संदभा�त 
िश�तब� िश�णाची अभे�ता नस�यास राजक�य अखंडतेला िचकटते.  

�ानाची िनिम�ती  

लीओटाड� आधिुनक सं�थांवर टीका करतात आिण मानतात क� िव�ान व �ाना�या 
�गतीसाठी आपण नवीन िनयम शोधून काढ�यासाठी नवीन �या�याने व नवीन चचा�चा 
वापर करायला हवा. या मागा� ने सज�नशीलता �कट होईल. �यां�या मते 
सज�नशीलतेसाठी आपण िनधा� �रत संभाषणे थांबवायला हवी. 

�यां�यानसुार भािषक खेळाचे �व�प व िविश� िनयम मागणी करतात क� लोक हे �वत: 
�ान िनमा�ण करायचा व नवीन गो�ी शोधायचा �य�न करतात. ते मानतात क� याची 
भूिमका �हणजे फ� �ान िनमा�ण करणे. �ानाची व नवीन िवचारां�या िनिम�तीला ते भर 
देतात. या लेखा�या आधी�या भागात या िवषयािवषयी चचा�  झाली आहे. �लाई�ह बेक 
िवचार करतात क� वगा�तील िश�णाचे �येय �हणजे �ानाची िनिम�ती आहे. �हणून 
वै�ािनक प�ती आिण संशोधनाला सज�नशील �ानाचा भाग बनवले गेले आहे.  
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वैयि�क आिण सामािजक ओळखीचा िवकास   

िगरॉ�स (२००३) मानतात क� ��येक िवचार आिण त�व�ान जे मानवी, सामािजक 
आिण सां�कृितक सम�यांची काळजी करत नाही, ते अपयशी ठरतात. तसेच ते सीमा 
अ�यापनशा� याचा उ�लेख करतात. िगरॉ�स �यांचे प�ुतक ‘उ�र आधिुनक िश�ण 
याम�ये सीमा अ�यापन शा�ाची सखोल तपासणी करतात. ते या संक�पनेची इतर 
िशष�कांसह असे ‘�ित, मजकूर’ ;�ित �मरणश��’ आिण ‘मतभेदाचे राजकारण’ चचा�  
करतात. या संक�पनांचा अथ� �हणजे सीमा अ�यापनशा� हे िव�ा�या�ना सं�कृती 
आिण संदभ� िकंवा वेगवेगळे मजकूर यां�याशी प�रिचत कर�यास आिण �यां�याकडे 
समी�णा�मक प�तीने बघ�यास स�म करतात. िव�ा�या�नी �यांचा �वत:चा इितहास 
आिण कथा बनवायचा �य�न करायला हवा आिण �यांनी �वत:ला एका िविश� संदभा�त 
िसिमत क� नये. �यां�या पवु�जांपासून िटकून रािहले�या सव� गो�ी �यांनी �वीका� नये 
आिण श�� संबंधाचा शोध �यावा. �ये �ान आिण श��मधील संबंधावर टीका करतात 
आिण �यां�या सीमा �प� कर�याचा �य�न करतात. (िगरॉ�स, १९९१ पण नं ११८ ते 
१३२) िहष� (१९६८) म�ुय काय�  असायला हवे. आप�याजवळ सं�कृतीचा 
अिशि�तपणा आहे कारण आपण तं��ान आिण �यवसाया�या उ�च पातळीत आहोत 
परतंु आपण अजूनसु�ा समाजा�या  सां�कृितक मदु�्ांशी अप�रिचत आहोत.  

रोट� (१९८९) मानतात क� िश�णा�या उ�च �थरावर �विनिम�ती ही अिधक 
�यावहा�रक आहे कारण लोक हे सामाजीकतेकडून वैयि�कपणा कडे जात आहेत. या 
पातळीवर �यि�गत िव�ास हा नवीन िनिम�तीसाठी जाग�क आिण ते िवचार करतात क� 
��येक गो� जी वा�तिवकता आहे ती बदलली जाऊ शकते व प�ुहा नवीन बनवली जाऊ 
शकते. या�कार ेते �वत:चे वण�न प�ुहा करतात आिण �विनिम�ती सु� करतात. याउलट 
िडली�हस �या क�पनेतील ‘बनव�याची’ संक�पना जी ‘रायझोम’ (द�ुयम मूळ) शी 
िनगडीत आहे. ती पेिशिनिम�तीचे िच�ह आहे. रायझोम �हणजे द�ुयम मळेु आिण म�ुय 
मळुां�माणे �यांना िनि�त व �प� माग� नसतो. ते िवचार करतात क� झाड हे ‘अस�याचे’ 
िच�ह आहे आिण ‘रायझोम’ हे बन�याचे िच�ह आहे. (सेमेट्स क� २००५) रायझोम ही 
अशी �यव�था दश�िवते जी िनि�त िनयम पाळत नाही. ही प�त मु� नैकरषेीय आहे. 
रायझोम हे बह�लता वादाचे िनद�शक आहे आिण ते कुठलीही ि�थरता �वीकारत नाही. 
‘बनणे’ हे खूप मह�वाचे आहे आिण िडली�हस �ितपादन करतात क� यािशवाय िवचार 
करणे अश�य आहे. �यां�या मते िवचार करणे हा इतरांपे�ा वेगळे अस�याचा प�रणाम 
आहे.  

व�ततु: दसु�या कशात �पांतरीत होणे हे िवचार कर�याचे कारण आहे. काही बनव�याची 
�मता नसले�या अि�त�वांजवळ खर े पाहता िवचार कर�याची �मता नसते. उदा. 
वन�पती, �ाणी व�तू या िवचार क� शकत नाहीत आिण नेहमीच रेषीय मागा� ने 
चालतात. �हणून ‘दसुर े काहीतरी बनणे’ ही िवचार कर�याची �ाथिमक अट आहे. 
(िग�सो – २००७) िडली�हस मानतात क� िवचार करणे हे सजुानशीलतेत अ�यंत 
मह�वाचे आहे. ते सव�  अ�यास�म व �े�ात िव�ास ठेवतात क� िवचार कर�याने आपण 
सजृनशील बनू शकतो. �यांचा त�व�ाना�ित िवशेष ��ीकोण आहे, कारण �यां�या मते 
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त�व�ान हे बौि�क �ान आहे. िडली�हससाठी संक�पना �ा त�व�ानाची म�ुय साधने 
आहे आिण त�व�ान हे व�तुत: िनिम�त शोध आिण संक�पना वापर�याची कलाआहे. �ा 
�यां�या �वत:�या पनुिन�िमतीकडे ल� देत नाहीत, �यांचे वेगवेगळे �कार, �व�पे आहेत. 
त�व�ान हे जगाशी संबधंातील संक�पना बनिवतात; या �कार े ते सजृनशीलता 
वापरतात. सव� संक�पना �ा सम�यांशी िनगडीत असतात आिण �या �यां�या 
िशवायसु�ा राह� शकतात. तसेच �या एकमेकांशी सतत�या संबंधात असतात. काही 
संक�पना �ा जगाचे अिधक चांगले �प�ीकरण देणारे अस�याने इतरांपे�ा उ�कृ� 
असतात.  

अ�यापना�या �ि�येतील िश�काची भूिमका  

अ�ययन आिण सज�नशील अ�यापन-अ�ययन �ि�येतील �वेश हे शै�िणक प�तीतील 
सवा�त मह�वा�या काया�पैक� एक आहे. या �ि�येत अ�यापन व अ�ययना�या प�ती या 
म�ुय चच��या बाबी आहेत. उ�र आधिुनकतावादाचा या �ि�येशी िवशेष ��ीकोण आहे. 
िगरॉ�स (२००२) मानतात क� मािहती बकँांपासून िव�ा�या��या जाणीवेतील संबिंधत 
वाढीमळेु िश�काची भूिमका ‘कसे िशकवावे’ ही असायला हवी. हो�सस (१९९५) हे 
अ�यापन �ि�येत िश�क िव�ा�या�मधील संबंध सधुार�यातील म�ुय अट �हणजे 
िव�ा�या�सोबत समी�रणा�मक भाषणे. �ाना�या ह�तांतरणाऐवजी िश�काचा जोर हा 
िव�ेषण व समथ�नावर असतो.  

िगरॉ�स िलिहतात : “जर िश�कांना ते �यािवषयी िशकवीत आहे �यािवषयी गंभीर �� 
उपि�थत कर�यात स��य भूिमका �यायची इ�छा असेल तर ते कसे िशकवतील आिण 
ते �यासाठी �य�नशील आहे असे मोठी �येये कसे �ा� करतील. याचाच अथ� �यांनी 
�यां�या काया�चे �व�प प�रभािषत कर�यासाठी तसेच ते �या प�रि�थतीत काय� करत 
आहेत �याला आकार दे�यात एक अिधक िनणा�यक व राजक�य भूिमका वाढवायलाच 
हवी. आपण मानतो क� िश�कांनी �वत:ला िवचारवंत �हणून बघ�याची गरज आहे. जे 
क�पना आिण अंमलबजावणी, िवचार व कृती यांना म�ु� व �याया�या सं�कृतीसाठी�या 
संघषा�वर आधा�रत राजक�य �क�पाशी एकि�त करतात.  

पिहले �हणजे ते अशा अ�यापनशा�ा�या �व�पावर संदिभ�त टीका �दान करतात जे 
ि�थर �हणून वागिवतात आिण िव�ा�या�ना �यांचा �वत:चा इितहास व अिभ�य��बाबत 
�� िवचार�याची संधी नाकारतात. दसुरे �हणजे साव�जिनक िवचारवंतांची क�पना ही 
िश�कांना ते व िव�ाथ� यां�यामधील समी�णा�मक संवादात गुंता�यासाठी एक 
सै�ांितक व राजक�य पाया परुािवये जेणेक�न ते फ� मनाचे जीवन सधुार�यासोबतच 
जाचक, वाद��त व सं�था�मक सीमांशी लढ�या�या व �यां�या �पांतरणा�या हेत�ुतव 
�यांना आव�यक असले�या प�रि�थत�साठी व इतरांना �यां�या काया�त सहभागी 
कर�यासाठी लढतील. ितसरे �हणजे ही �ेणी िश�कांना एक शै�िणक नेते �हणून �यांची 
भूिमका पनु�या� िखत कर�याची गरज सूिचत करते जेणेक�न ते असे काय��म िनिम�त 
करतील जे �यांना व �यां�या िव�ा�या�ना सामािजक समी�णाची भाषा हाती घे�यास, 
नैितक धैय�  दश�िव�यास आिण आज�या सवा�त जबरद�त सम�या व संध�पासून �यांना 
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अलग ठेव�याऐवजी �यां�याशी जळु�यास परवानगी देतील.” (िगरॉ�स १९९१, पण नं. 
१०८-१०९).  

उ�र आधुिनकतावादाने नमदू केले�या अ�यापन प�ती :  

१) सहकारी अ�ययन प�त – गटाम�ये घेत�या जाणा�या या प�तीत िव�ाथ� 
िनवडणे व ठरिवणे. िशक�यासाठी एकमेकांना मदत करतात. एकमेकांचे ऐकणे, 
िवरोधी मते ऐकून घे�याची �मता वाढिवणे, समी�णाची �मता मजबूत करणे हे या 
प�तीचे प�रणाम आहेत.  

२) �वतं� अ�ययन प�त – उ�र आधिुनकतावादात सहकारी प�ती�या 
मह�वािशवाय �यि�गत प�रि�थतीसु�ा िवचारात घेतली जाते. डेरीड (२००१) 
िवचार करतात क� तेथे िवचार कर�याची आिण िश�णाची प�त नाही. �हणून 
ि�थती व प�रि�थती ही नेहमीच सव��कृ� प�त आहे. या मदु�्ांनसुार, आपण 
�ितपादन क� शकतो क� अ�ययन-अ�यापन �ि�येत �वतं� व सहकारी अ�ययन 
यातील समतोल अ�यंत मह�वाचा आहे.  

३) बोलीभािषय प�त – ही एक पर�परसंवादी प�त आहे जी अ�यायानािवषयी�या 
वेगवेग�या घटकांकडे ल� देते. बेक (१९९३) मानतात क� िश�क व िव�ा�या�ने 
मािहती संसाधने पाहायला हवीत व �यां�याजवळ संभाषण�ित परुशेी जाणीव 
असावयास हवी. अशा �कार े �यां�याजवळ �वत: �यां�याकडूनच िवधायक 
मू�यमापन असेल. 

४) समी�णा�मक प�त – िटका�मक संभाषणे, वचन व लेखन हे या प�तीचे �कार 
आहेत. या प�तीत िव�ा�या�नी वेगवेग�या अ�यास के�यानंतर �यांना �प�ीकरण 
दे�यास व टीका कर�यास �े�रत केले जाते. िगरॉ�स (२००३) समजतात क� 
अ�ययनातील समी�णा�मक िवचारसरणी ही िवचार करणे व कृतीमधील �यि�गत 
�वातं�य हे �वीकृती�या िवरोधातील अडथळा आहे आिण तक� श�ु �प�ीकरण हे 
क�पनािनिम�तीचे कारण आहे.  

५) शाि�दक प�त – उ�र आधिुनकतावादाचे इतर वैि�क सं�कृती व संभाषण 
यांकडील ल� हे भाषेचे मह�व दश�िवते. उ�रआधिुनकतावाद कारणाची जागा भाषेने 
घेतली आहे कारण िवचारसरणी ही भाषेने वण�न केली जाते. (बधेरी, १९९६) 
उ�रआधिुनकतावाद हा िश�क व िव�ा�या�चा एक नवीन चेहरा दश�िवतो. 
उ�रआधिुनकातावादातील प�रपूण� िश�ण �हणजे असे िश�ण �यात इतरांचे 
�हणणे ऐकून घेतले जाते. िश�क एक उदारमतवादी �य�� आहे. जो िव�ा�या�ना 
िवचार कर�यास माग�दश�न करतो. तसेच िव�ाथ� �प�ीकरण व समी�णासाठी 
�मता वापरतात. बायोकाड� चे भािषक खेळ दश�िवतात क� �या�याने ही ि�थर 
नाहीत आिण �या�याने बनिव�यासःती तेथे िविश� चौकट नाही. जे तेथे काहीही 
िनयम नसतील तर तेथे कोणतेही भािषक खेळ असणार नाहीत. संभाषणांना या 
खेळां�या चळवळी �हणून समजले जाते. �हणून ते आप�याला सांगायचा �य�न 
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करतात क� मानव वेगवेग�या भािषक खेळांम�ये भाग घेतो व या खेळां�या 
िनयमांनसुार �यां�याजवळ नवीन िनयम असतील.  

साम�ी आिण अ�यास�मातील सृजनशीलता  

शै�िणक अ�यास�म आिण साम�ीचा पाया सम�या िनराकरण असायला हवा. कारण 
स�या�या जगात िव�ा�या�ची �मखु गरज �हणजे सम�या सोडिव�याची �मता असणे 
होय. उ�र आधिुनक अ�यास�माने िव�ा�या�ला बन�या�या �ि�येत ठेव�याचा �य�न 
केला आहे. या �ि�येत िश�क आिण िव�ाथ� व�तंूचा शोध घे�यासाठी एका शोध 
मोिहमेत भाग घेतात. तसेच पया�वरण िवषयक, सामािजक आिण भौितक �ा उ�र 
आधिुनक अ�यास�मा�या सूचना आहेत. (िपनार १९९६ फामा�हीन पान १३८) पा�मेर 
(२०००) हे र� करणारी रचना आिण िविश� चौकटीसह उ�र आधिुनक िश�ण व 
अ�यास�माचे वण�न करतात आिण दैनंिदन अनभुव, �मृती यां�यापासून उ�वणा�या 
�ाना�या िनिम�तीसाठी नवीन �मता शोध�या�या �य�न करतात. सरतेशेवटी आपण 
मानतो क� उ�र आधिुनक अ�यास�म जो लविचक, चल आिण बह�लतावादी आहे 
आिण बह�लतावादी आहे आिण जीवना�या त�या�मक सम�यांशी िनगडीत आहे. तो 
सजृनशील आिण नािव�या�या शोधासाठी सुयो�य सयुो�य संधी बनू शकतो.  

�विनिम�ती  

या बदल�या उ�र आधिुनक वातावरणात �विनिम�तीची क�पना ही फाय�ाची आहे. या 
खंिडत, बह�कथा�मक समाजात �य�� �यांची ओळख कशी तयार क� शकतात. हा 
ना�क�च असा म�ुा आहे जो समाजशा�ीय मह�वात वाढणे चालूच आहे. कारण 
आप�या ओळखी�या िनिम�तीशी संबिंधत घटक व प�रि�थती या बदल�या आहेत, 
वैिव�यपूण� झा�या आहेत, पसर�या आहेत आिण या उ�र आधिुनक जगात अिधक 
गितशील झा�या आहे.  

�विनिम�ती ही अशी �ि�या आहे, �या�ारे एखादी �य�� ही इतर लोकांपे�ा िभ�न 
�यि�म�व िवकिसत करते. ही �ि�या �य��ला फ� इतरांसाठीच न�हे तर �या�या 
�वत:साठी सु�ा प�रभािषत कर�याचे काय�  करते. (लेवीन २००२) ही �या�या 
कशा�कारे िटकवली जाते �या भाषेत ती ओळख एकमेव ि�तीय अस�या�या 
िवकासा�या �ि�येतून काया� ि�वत होते आिण सलगता व संल�ननेतून ितला मजबतुी 
िदली जाते. (लेवीन २००२) �विनिम�तीची ही �ि�या शेवटी �वत:�या ओळखी�या 
क�पनेकडे घेऊन जाते. जेथे ओळख ही �य��गतता आिण एखा�ा�या �वत:�या 
�वक�पने�या जग�या�ार ेसुलाखून िनघते. (लेवीन २००२)  

उ�र आधिुनक जगात बोलाख �हणजे काय आहे “ब�याच जनासाठी ओळख �हणजे 
आता एक �वाही संक�पना, एक म�ु ��. एक बांधणी आहे. जी एखादा �या�या 
वातावरणानसुार, आवडीिनवडीनसुार आिण पर�परसंवादानसुार, मग या भौितक असो 
क� आभासी, चलन वळण करतो. �या�माणे बांधली जाते. उ�रआधिुनकते�या ��ीने 
�व हे बदलेते व �वाही आहे िकंवा बझ���क� यां�या मता�माणे ओळख ही गितशील, 



 

 

उ�र आधुिनक�करण आिण िश�ण 
 

211 

गणुा�मक, सापे�वादी, संदभ�  वैिश�्यपूण� आिण खंिडत आहे. (बझ���क� २००५) यापढेु 
(बझ���क� २००५) सांगतात क� अहं ओळख हा असा माग� होऊ शकतो क� �यात 
�य�� या खंडीत उ�र आधिुनक जगात वैयि�क ��ीकोनातून पोहचतात.  

डन १९९९ मतभेद �य� करतांना �हणतात क� उ�र आधिुनकता वादाने 
�विनिम�तीसाठी�या पायातील बदलाकडे नेले आहे. जे �वत: उ�र आधिुनक यगुावर 
ठसा उमटिवते. लेऑनने (२०००) अगदी व�ृ�व�र�या मांडलेले आहे. “.....आपण 
�वत:साठी खरदेी व मनोरजंनाचे �ा�करते आहोत.” (लेऑन २००० पान ७५) मािहती 
तं��ानातील िवकास आिण कुठेही, के�हाही खरदेी कर�या�या �मतेने वेळ व जागेची 
बचत केली आहे. याचाच अथ� असा क� आपण आता मािहती �णात �ा� कर�या�या 
�मतेची मागणी करत आहोत.  

लोक २४ तास ७ िदवस मागणी करतात. जे आपण जगात आप�या �वत:ला आिण 
आप�या िठकाणाला कसे बघतो �या�या पनुर�चनेकडे घेऊन जाते. आपण अशा जगात 
आहोत �याला आपण अिधक चांग�या जाणतो असे आप�याला वाटते, असे जग जे 
मागणीनसुार एक बटणा�या �पशा�वर िकंवा माउस�या �लीकवर) आभािसरी�या 
उपल�ध आहे. आप�याला ह�या असले�या कोण�याही गो�ीव�न मािहती ता�काळ 
सापडू शकते. या म�ु, ता�काळ �ि�ये�ारे आप�याला जाणवते क� आपण पूव��या 
दीघ�काळापासून �थािपत, �थािनक सं�कृतीपे�ा एक खूप मोठ्या सं�कृतीचे भाग 
आहेत. 

लेऑनसाठी (२०००), �यांचे प�ुतक जीझस इन डीसेनलडँ : उ�र आधिुनक 
काळातील धम� ही एक जटील सामािजक प�रि�थती आहे. याम�ये आधिुनकतेपासून 
आलेली गितशीलता पारशाने आलेली आहे आिण याम�ये काही हे ओळखी�या पिलकडे 
अ�ता�य�त झाले आहे. लेऑनसाठी (२००२) उ�र आधिुनकतेची �या�या मािहती 
तं��ान आिण सामािजक जा�याचा िवकास आिण उपभोग वादाचा उदय अशी केली 
गेली. मािहती तं��ानाचे जगाला लहान बनवले आहे. ओळखीला अिधक खंिडत केले 
आहे आिण उपभोग वादाने आप�याला पूव� कधीही नाही अशा �कार े अिभ�य� 
करायला परवानगी िदली आहे.  

ही �ि�या �य��ला पूव� कधीही नाही इत�या अिधक लोक, मािहती आिण िठकाणांशी 
जोडत असतानाच आपण �हणू शकतो क� लोक वा�तवात – शारी�रक, िज�हा�याने, 
समोरासमोर, संबधं कमी �माणात जोडले जाऊ लागले आहे. जे सामािजक 
अलागीकारानाकडे नेते. मॅकफस�न (२००१) ने उदाहरणादाखल दाखवले क� अमे�रकन 
लोकांचे दोन दशकापूव� जेवढे िम� होते �या तलुनेने आता कमी िम� आहेत. �याचा 
प�रणाम �हणून सामािजक अलगीकरण वाढत आहे.  

तथािप मॅकफस�न आिण ि�मथ लोवीन (१९८७) यांचा होमोिफली (समआवड) चा 
िस�ांत – िम� हे च�र� व ओळखीत सारखे असतात – हा आभासी िम�ांसाठीस�ुा लागू 
पडतो. उदा. ऑनलाईन मंचाचे सभासद जे सायबर �पेस �ारे जवळ आलेले आहेत : 
सारखे लोक हे नेहमीच एक� बांधले जातील, लोकांचे वैयि�क जाळे (नेटवक� ) हे ब�याच 
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सामािजक लोकसं�याशा�ीय घटक व औ�ोिगक वैिश�्यां�या संदभा�त एकिजनसी 
असते. (मॅकफस�न  २००१) 

बॉब डेलॅन ने गायले आहे “ड टाइ�स दे आर अ च�िजंग” (ते बदलत अस�याची वेळ आहे) 
आिण हे आता इतके कधीही स�य न�हते. जेथे मलेु �यां�या ipodम�ये गुंतलेले आहेत. 
�या�या इ�छेनसुार संगीत download करत आहेत, जशी आिण जे�हा इ�छा होईल 
तशी इंटरनेटव�न मािहती िमळवत आहे. तमु�या इ�छेनुसार जगाला �वतं� गटाम�ये 
िवभागले जाणे आता श�य आहे. 

तं��ानाने �य��ला ipod सह �यां�या सहका�यांसोबत �यांनी के�हा व कसा संवाद 
साधायचा, इतरांपासून दूर राहायचे ipod �ारेच सायबर िम�ांसोबत सामाईक संगीत 
आवड सहभागी क�न �यायची, �यांची इ�छा असेल तर ऑनलाईन मंचात जोडले 
जा�याचे पया�य िदलेले आहेत. पया�य सव�� आहेत. पया�याला या िपढीचा मलुभूत 
अिधकार �हणून अपेि�ले जाते.  

पया�या�ारे आजूबाजूला असले�या अिभ�य���या �वातं�या�ार,े �लॉ�झ�ार े इंटरनेट 
साईटपासून जवळजवळ कुठ�याही वैिश�्यपूण� आवडीसाठी उपल�ध असले�या 
ऑनलाईन मंचा�ार े जसे यट्ुयुब आिण माय�पेस, �य�� �यांना कोणाशी संवाद 
साधायचा आहे आिण �यांना के�हा संवाद साधायचा आहे हे िनवडू शकतात. ब�याच 
त�ण �य��साठी हे ‘कृि�म’ , ‘सायबर �लाईफ’ �यांचे जीवन आहे. हे �यां�या आजी 
आजोबां�ारा ओळखले जाणार े िकंवा �यां�या पालाकां�ारे समजले जाणारे नसू शकते 
परतंु ती �यांची वा�तिवकता आहे. ते तसेच जीवन िनवडतात व �यांनी संवाद 
साध�यासाठी सि�यपणे िनवडले�या �य��सोबत बह�आयामी कथा िटकवतात.  

िव�ाथ� िशकत असले�या व िश�क िशकवत असले�या �कारांवर उ�र आधिुनकता 
वादाचा प�रणाम उ�र आधिुनक जीवन हे अंदाज करणे यो�य नाही. सतत बदल�या 
प�रि�थतीशी जळुवून घे�यासाठी आपण �णातच जगायला हवे. कुठले धोरण आखायचे 
या�या िवषयी आप�याला अिधक आकलना�मक धोरणांची गरज आहे. यापे�ा अिधक 
चांगले �हणजे आप�याला हे जाण�या�या मागा�ची गरज आहे क� आप�या िविवध 
संदभा�त अ�ययन गरजांना �ितसाद दे�यासाठी नवीन धोरणे कशी िनमा�ण करायची 
आिण �यांना अन�ुप कसे करायचे हे जाणणे िनणा�यक आहे क� संधी�धतापूण� आिण 
िनिव�वाद िवकासासाठी म�ु असले�या एका म�ु प�तीत कसे जगावे व कसे िशकावे.  

उ�र आधिुनक समाज हा मािहतीने खचून भरलेला आहे. एकिवसा�या शतकात 
मािहतीची रलेचेल असून ती म�ु बनली आहे. आता मािहती ही पूण�पणे �ा� करता येऊ 
शकते. आपण आपण िडिजटल पर�पर असले�या एका लोकशाही �दान समाजात 
राहतो. उ�र आधिुनक िव�ा�या�ना सांि�यक� साम�ी, मािहती आिण �ान यामधील 
फरक जाणणे, स��चे आहे. िव�ा�या�नी मािहती सा�रता कौश�ये आिण �यां�या 
�वत:�या िनवड प�पाताची जाण िवकिसत करायलाच हवी. उ�र आधिुनक िश�काने 
�या�या िव�ा�या�सोबत सांिखक� साम�ुी आिण मािहती�ार े�या िदशेकडे जायला समथ� 
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�हायला हवे जे अ�यास�मा�या हेतूसह आिण ��येक िव�ा�या��या जीवनाशी संबिंधत 
अथा�सह समािव� आहे.  

आधिुनक िवचारसरणी ही काय�कारी म�दू वापरते. काय�कारी म�दू हा तक� यु� आहे आिण 
िनयं�णाचे काय� पार पडतो. जीवन हे संरिचत, �मीत आिण पदान�ुिमत आहे. जीवनात 
��येक गो�ीसाठी यो�य िठकाण व यो�य काय� आहे. जर ते �मागत िकंवा त�यु�� नसेल 
तर ते आपण शोधून काढू या. अन�ुमिणक, वै�ािनक िवचार जे या जगात �चिलत आहे 
ते जाणले जाऊ शकतात. काय�कारी म�दू हा संवाद व कृत�वर िनयं�ण ठेवतो आधिुनक 
िव�ाथ� हे तािक� कते�या या �कारावर आिण ठाम मत�णालीवर िवसंबून असतात. 
�यांना जे सांिगतले तसे जाते �या िशक�यावर ते िवसंबून असतात. कारण ते पार पडत 
असले�या भूिमके�या ते सवा�त जा�त िहताचे असते. आधिुनक शै�िणक िस�ांत 
अ�ययनाला वग�कृत अ�ययनाला वग�कृत कर�याचा व िवभाग�याचा �य�न करतो. 
जगाला वेगळे घेतले जाते, िव�ाशाखांम�ये िवभागले जाते, व�तिुन� केले जाते, 
�माणब� केले जाते आिण �यानंतर िशकणा�या�या हेतुनुसार एक अ�यास�म �हणून 
�याची पनुबा�धणी केली जाते. ही �ितकृती अ�ययन क�या�ला मािहती पाठव�यासाठी 
‘मंचावर कृषी’ वर िवसंबून आहे. िव�ाथ� अ�ययन सुधार�यासाठी डावपेच वाप� 
शकतात. ही िश�काने िनि�त केलेली �येये िव�ा�या�ने िकती �माणात सा�य केली 
आहे. �यावर आधा�रत एक �ेणी �यांना िदली जाते.  

उ�र आधिुनक जीवन हे काही फ� जलद व सळसळ�या बदलांिवषयीच नाही तर ते 
ज�ुया प�ती अपे�ा यां�या खंिडभवनािवषयी स�ुा आहे. तेथे सततचे �य�यय आहेत. 
कुठलेही एका मू�यां�या गटाची िकंवा कुठ�याही एका नम�ुयाची गणना करणे कठीण 
आहे. ज�ुया नमु�या�या खंिडभवनाला त�ड देताना उ�र आधिुनक िव�ाथ� हे अ�ययन 
वातावरणाची �यां�या �वत:ची गो� आिण अनभुव याचे उपयोजन करतात; ते �या�या 
�वत:�या तक� संगत �ि�येवरच (म�दू�या) �ी �ंटल सॉट��स या भागात �ाम�ुयाने 
असते) िव�ास करणे िशकत नाहीत तर �यां�या अपवादा�मक�र�या भेट िमळाले�या 
अंत�ा�नावर (�यां�या खूप जंत, मोठ्या आिण अिधक प�रप�व िलं�बीक म�दूत �ाम�ुयाने 
असतात.) सु�ा िव�ास ठेवणे िशकतात. (लेहरर २००९) एका कौतुका�पद 
��ीकोनापासनु�या िव�ा�या�सोबत गुंतलेला एक उ�र आधिुनक िश�क हा �या 
�य��ला ते �हणजे एक जनेु सामान आहे जे शै�िणक अनुभवातून दूर सारले जायला हवे 
असे बघ�या�या ऐवजी �या अ�यास�म िकंवा काय��माची िदशा �या�या �यि�गत 
अनभुवांशी जोड�यास �ो�सािहत करतात. िश�क आिण िव�ाथ� नवीन अ�ययन आिण 
आकलन �या �णी सहिनिम�त करतात.  

उ�र आधिुनक अ�ययन ही सजृना�मक कृती आहे. �याम�ये सतत बदलणा�या 
वातावरण आिण अ�ययन �यव�थांचा समावेश होतो. जेथे िशकणारा हा एकस��य 
सहभागी असतो ितथे �य��गत योजना िनमा�ण के�या जाऊ शकतात. उ�र आधिुनक 
िश�क आिण प�रप�व िव�ाथ� हे समकालीन संदभा�त �ाना�या अ�ययनात भागीदार 
असतात. इतर प�ती टाकून िद�या जात नाही तर �या हाताशी असले�या प�रि�थतीशी 
अन�ुप वापर�या जातात, �पांतरीत के�या जातात आिण पनुिन�िम�त के�या जातात. 
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उ��र आधिुनक �िश�क हा एक ‘बाजूकडील माग�दश�क’ असतो, �याची भूिमका 
अथ�पूण� हेतु�ती अ�ययन अनभुव अिधक सकुर कर�याची असते. पया�यी ��ीकोण 
आिण साम�ी एकि�करण यांना उ�ेजन िदले जाते. जगाला जाण�याचे नवीन माग� तयार 
कर�याकरता एक सम� ��ीकोनातून क�पनांना एक� आणले जाते. नवीन अ�ययन 
संबधं आिण �ान िनिम�ती�मता वाढिव�या जातात आिण तो उ�र आधिुनक वगा�चा एक 
रोमांचक पैलू बनतो.  

�ौढ िश�णासाठी उ�र आधुिनक प�रि�थतीचे प�रणाम  

एक उ�र आधिुनक िश�ण �ौढांना दे�यासाठी िनद�शकांनी कोण�या �वृ�ी, �ि�या व 
रचना देणे गरजेचे आहे?  

उ�र आधुिनक जगातील अ�यापन व अ�ययन पुढील मुद�्ांना सबंोिधत करते.  

 कुठले धोरण  लावायचे या�यािवषयीचे िवचारसरणीचे माग� (मेटा-��ॅटेलीझ); 
आप�या िविवध संदभा�त अ�ययन गरजांना �ितसाद दे�यासाठी नवीन धोरणे कशी 
िनमा�ण करायची आिण �यांना अन�ुप कसे करायचे हे जाण�याचे माग� ;  

 परुशेी संिद�धता आिण िनिव�वाद िवकास असले�या एका म�ु प�तीत जगायचे व 
िशकायचे कसे �या मागा�िवषयीचे �ान ; 

 िव�ा�या�साठी मािहती सा�रता कौश�ये आिण �यां�या �वत:�या िनवड प�पाताची 
िव�ा�या��ार े जाण; उ�र आधिुनक िनद�शाकाने �यां�या िव�ा�या�ना सांि�यक� 
साम�ी व मािहती�ार े�या �ानाकडे घेऊन घेऊन जायला हवे जे अ�यास�मा�या 
हेतूसह आिण ��येक िव�ा�या��या जीवनाशी संबिंधत अथा�सह समािव� आहे;  

 अ�यास�म आिण काय��मा�या िदशा आिण �य��चा वैयि�क अनुभव यांमधील 
संबधं; नवीन अ�ययन व आकलन हे �णात सह-िनिम�ले जाते;  

 �यि�गत योजनांची िनिम�ती �यात िशकणारा हा स��य सहभागी असतो; 
समकालीन संदभा�त �ाना�या अ�ययनात िश�क व िव�ा�या�म�ये भागीदारी 
िनमा�ण होते;  

 अथ�पूण� हेतु�ती अ�ययन अनभुवांचा ‘बाजूकडील माग�दश�क’-िश�क �िश�क व 
गो�ी सकुर करणारा – �हणून िनद�शाका�या भूिमकेची िनिम�ती. 

 जगाला जाण�याचे नवीन माग� तयार कर�याक�रता एक सम� ��ीकोनातून 
क�पनांना एक� आणले जाते; नवीन अ�ययन संबधं आिण �ान िनिम�ती�मता 
वाढिव�या जातात आिण �या उ�र आधिुनक वगा�चा एक रोमांचक पैलू बनतात :  

 मेटा-��ॅटेलीझ िकंवा कॉि�नटी�ह ��ॅटेलीझ – अिधक अनसुरणा�मक धोरणे गरजेची 
आहेत;  कसे िशकावे हे िव�ाथ� िशकतात;  



 

 

उ�र आधुिनक�करण आिण िश�ण 
 

215 

 अ�ययनातून �य��गत अथ� काढ�यासाठी िव�ा�या�ना �ो�सािहत केले जाते. कारण 
िश�काला अिधकाराचा मुखवटा टाकून दे�यास आिण आधिुनकतावादा�या 
आजीवन अ�ययन मू�याचे आदश� होऊन �वत: तसे अिधकािधक बन�यास 
परवानगी असते; आिण  

 िव�ा�या�ला (उ�रआधिुनक जगात जगणारा) �यांची �वत:ची एक �प� ि�थर व 
िटकाऊ �ितमा िनमा�ण कर�यासाठी �ो�सािहत केले जाते.  

उ�र आधुिनक नेतृ�वाची ठळक वैिश�्ये  

१) कोठूनही उ�वते -  

उ�र आधिुनक नेत�ृव हे काही �कारचे �ान िकंवा अंत���ीवर आधा�रत आहे, �यात 
�य�� िकंवा गट हा एकतर उदाहरणा�ारे नेत�ृव कर�यास पिह�यांदा समायोजन करतो 
िकंवा दसु�यांना स�ला देतो. नेत�ृव हे नेहमीच ताकदीवर आधा�रत रािहलेले आहे. आता 
ते पत िकंवा �य��म�वाऐवजी �ानाची ताकद आहे. ती एक �भाव �ि�या आहे जेथे 
काय �भािवत केले जाते ते �हणजे कामिगरीतील सुधारणा आव�यक नसून िदशेतील 
बदल आहे.  

२) �वतं� नेतृ�व काय� करते, भूिमका न�ह े– 

नेत�ृव जे एक आहे, ती एक �वतं� घटना आहे आिण ना क� एक बिुमका आहे. ही अशीच 
बाब असायला हवी जी अनुसरण करणा�या गटात काहीही भूिमका नसणा�या बाहेरील 
�य���ारे दाखिवली जाऊ शकते. जे�हा गटाचे नेत�ृव हे उदाहरण ��थािपत क�न 
दसु�या गटा�ारे केले जाते, जसे बाजार नेत�ृव , ते�हा दसुरा गत हा न�क�च पािह�या 
गटाचा मालक असतो. हे काही असामा�य नाही. �भात हा सव�साधारणपणे एक �वतं� 
घटना आहे. असे नेत�ृव हे अनपेि�त िदशेपासून उ�वू शकते. उदा. एखा�ा सभेम�ये 
एक सामा�यत: शांत असंघ सद�याला एखा�ा िवषयावर बोल�यािवषयी आिण चच�तील 
मदु�्ांवर दसु�यांचे मन वळिव�यासाठी परुेशी तळमळ जाणवू शकते. परतं ु लाजाळू 
अस�याने ती �य�� �या गटाचा ताबा घे�यास िकंवा भूिमका आधा�रत ��ीकोनातून 
�याचा अनौपचा�रक नेतास�ुा समजला जा�यास उ�सुक नसते िकंवा ह�शार असते.  

३) एकदा अनुयायांनी कृती केली क� नेतृ�व सपंते –  

एक कारचा िव�� �ितिनधी एकदा का त�ुही खरदेी फॉम�वर सही केली क� त�ुहाला कार 
िव�� चालू ठेवत नाही. तसेच एकदा का तमु�या मलुांनी भाजीपाला खायला स�ुवात 
केली क� त�ुही �यांना भाजीपाला खा�यासाठी �भाव टाक�त बसत नाहीत. याच�माणे 
एक म�ुय काय�कारी अिधकारी (CEO) एकदा का एखादा नवीन ��ीकोण �वीकारला 
गेला व �यावर कृती केली गेली क� �याला वाढ देणे चालू ठेवत नाही. मॉडेल T 
नेत�ृवाखाली कामिगरीची मानके िटकिव�यासाठी कम�चा�यांना सतत �े�रत कर�या�या 
गरजेसः �भाव चालू आहे. मॉडेल A नेत�ृवात बदलावरील �या�या क� �ासह, �या 
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�यव�थापकाला तो बदल पूण�पणे अंमलात येईपय�त गती िटकिव�यासाठी �वतं� कृत�ची 
मािलका �हणून नेत�ृव दाखिवणे गरजेचे असू शकते. 

४) लोकांना �यव�थािपत करत नाही िकंवा �यां�यासाठी िनण�य घेत नाही – 

जे�हा मािट�न �यथुर िकंग �यिुनयर यांनी बसेसवरील पथृ�करण बेकायदेशीर 
कर�यासाठी युएस स�ुीम कोट�वर �भाव टाकला ते�हा कोण�याही गो�ी�या 
अंमलबजावणीत �यांचा सहभाग न�हता. बदलां�या संमतीसाठी �यांनी संसद 
सद�यां�या गटाला बोलावले नाही, याउलट ते ��य�पणे लोकांशी बोलले, �याच�माणे 
जे�हा सोनी कंपनीचे कम�चारी कम�चारी �ले �टेशन िवकिसत कर�यास सोनी 
�यव�थापनाचे मन वळव�यात यश�वी झाले, ते�हा �यांना अंमलबजावणी कर�यासाठी 
काही देणे घेणे असू शकत न�हते. बरचे �ान कम�चारी जे तळागाळातील नेत�ृव 
दश�िवतात. �यां�याजवळ पारपंा�रक ि�थितवादी नेता अस�याची एक तर �ेरणा िकंवा 
बिु�दम�ा नसू शकते. आप�याला �यव�थापनाची �ेणी सुधार�यासाठी �याला 
अंमलबजावणीची काळजी घे�यासाठी सहा�यक, सिुवधा देणार ेकाय�  बनव�याची गरज 
आहे.  

जर नेत�ृव हा शु� �भाव असेल आिण बाहेर�या �य��कडून दाखिवले जाऊ शकत 
असेल तर ते �या�या अनयुायांसाठी िनण�य घेऊ शकत नाही, याचाच अथ� असा क� तेथे 
िनरकुंश नेत�ृव अशी काही गो� नाही. मालकांमधील केवळ एखादी �य��च ही 
ह�कुमशाही �वृ�ीची असू शकते. परतंु ती �य�� एक �यव�थापक असेल नेता नसेल. 
�यव�थापक अधूनमधून नेत�ृव दाखवू शकतात, परतं ुतेथे नेत�ृव भूिमका नसते.  

५) गटा�ार ेदाखिवले जाऊ शकते – 

ि�थितवादी नेत�ृव हे पदान�ुमात उ�च जागा �यापणा�या �य��िवषयी आहे परतं ुकंपनी 
खेळाचे संघ यासारखे गत उदाहरणा�ारे �यां�या �पध�काचे नेत�ृव करतात. ते �यां�यावर 
िदशा बदल�यासाठी िकंवा कामिगरी�या उ�च पातळीसाठी झगड�यासाठी �भाव 
टाकतात. �ीमपीस�या पया�वरण पूरक कृती सुचवून समदुायावर नेत�ृव �भाव असू 
शकतो.गट कुठेतरी पिह�यांदा जाऊन नेत�ृव क� शकतात व अशा �कार ेइतर गटांना 
अनसुरण कर�यास �यांचे नेत�ृव क� शकतात िकंवा एक चांगला माग� सचुवून नेत�ृव 
क� शकतात.   

अशा ‘गट’ नेत�ृवाचे िच� वेधक फायदे आहेत :  

१) नेत�ृव ही काही फ� �य��गत बाबा नाही याची खा�ी देणे.  

२) एक बाहेर�या �य���ारे नेत�ृव दाखवले जाऊ शकते. या दा�याला मजबतुी �दान 
करणे.  

३) एखा�ा गटाचा �मखु असणे �हणजे नेत�ृवाची एक फ� िवशेष बाब आहे ती काही 
एक पूण� गो� न�हे. अजून �हणजे �ित�पध� गटामधील नेत�ृव हे एक संयु� �येय 
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�ा� कर�यासाठी एक सहयोगी �य�न न�क�च न�हे आिण हेतूपरु�कार स�ुा नाही. 
पेटंटस हे �ित�प�या�ना खूप जवळून अनसुरण कर�यापासून अटकाव कर�याचे 
साधन आहे.  

६) �वाहीपणा  

एक �य�� एखा�ा गटावर श�य असेल तोपय�त वच��व गाजवते �हणजे पारपंा�रक 
नेत�ृव होय. परतं ुआज�या �ानाने चालणा�या जगात कुठ�याही �य��ची चांग�या 
क�पनांवर एकािधकारशाही असू शकत नाही. एका िवचारमंथन संघात नेत�ृव हे 
चच�दर�यान शेकडो वेळा बदलवू शकते आिण �याची �या�ी �या गटा�या अखेर�या 
िनण�यावर अगदी छो��पासून ते खूप मोठ्या �भावापय�त असू शकते. असा 
�वाहीपणा �हणजे उ�र आधिुनक नेत�ृवाचा ठेवा �हणून साजरा केला जातो. कारण 
तो अिधक लोकांना �यांचे मत �कट कर�याची संधी देतो. ते िपतसृ�ाक �माणे 
नाही, व ते कम�चा�यां�या क�पनांना ‘ख�या ने�याने’ िनण�य घे�यासाठीचे ‘सूचना 
पेटी’ साम�ी �हणून िवन�पणे िश�का मारत नाहीत. कुठलीही सूचना �या गटाला 
अगदी थोडे का होईना पण पढेु सरकवते ती �हणजे एक �वतं� कृती असते.  

६.३ उ�र आधुिनक युगातील शै�िणक आ�हाने 

उ�र आधिुनकतावादाचा कुणी सं�थापक नसला िकंवा �याची एक िनि�त त�व�णाली 
नसली तरी बह�तांश उ�र आधिुनकतावादी िवचारवंत व कलाकार आधिुनक िवचारां�या 
टीकेचे खालील �कार उचलून धरतात िकंवा �यांना �याब�ल आ�मीयता असते.  

सवा�त �भावी आ�मीयता यु��या (मेटा) – कथांची िटका जीन फॅ�वाईस िलओटाड� , 
उ�र आधिुनकतावादाशी सवा�त जा�त जळुलेले �ान; हे उ�र आधिुनकतेची �या�या 
मेटा कता�  �ती अिव�ास अशी करतो, “�यां�या अशा �हण�याचा अथ� काय? िलओटाड� 
हे �ाना�या कोण�याही शाखेला �ानाची केवळ एक शाखा �हणून बघतात. व�ततु: ते 
�हणतात वै�ािनक �ान हे एक �कारचे �या�यान आहे. ते िव�ानाला मलुत: इतरांपे�ा 
�े� �हणून बघत नाही. एखा�ाची ि�थती िकंवा त�व�णाली ही �े� आहे िकंवा 
सवा�साठी सव�� वैध आहे.हे सादर कर�यासाठी एखा�ाला कशाची गरज असेल तर ते 
�हणजे िलओटाड� �हणत असले�या ‘मेटाफ�या’ �यां�यानसुार मेटाकथा �हणजेच 
सव�साधारण िस�ांत िकंवा न तपासलेले जागितक ��ीकोण जे एखा�ा िविश� ि�थतीचे 
समथ�न करतील, अशा�कारे मला जर िव�ानाला सव��कृ� �कारचे �ान �हणून बढती 
�ायची असेल तर मला अशा एका मेटाकथाची गरज भासेल जे मला सांगेल क� 
वै�ािनक स�य हे सामा�य �यवहार �ानापे�ा �े� आहेत िकंवा सव� वै�ािनक काय� हे 
मानवा�या भ�यासाठी केले जाते. िकंवा जे�हा काल� मॉ�ंस� यांनी १९�या शतकातील 
खाण आिण कारखा�यातील कम�चारी व मलुां�या शोषणाब�ल िलिहले ते�हा एक 
व�तिु�थती कथन करत होते. जे�हा �यांनी सव�� आढळणा�या आिथ�क शोषणासाठीचा 
उपाय �हणून मा�स�वाद सुचिवला ते�हा ते एक साव�ि�क वैध िस�ांत एक िनदान व 
उपचार अस�याचा दावा करत होते, जो सव� �यव�थांम�ये काय� करले. उ�र 
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आधिुनकतेसाठी ही एक मेटाकथा ठरेल आिण �हणूनच ती संशया�या भोव�यात येईल. 
सामा�यत: उ�र आधिुनक संवेदनशीलता ही कुठलीही त�व�णाली िकंवा ��ीकोण जो 
�याला �वत:ला िटके�या वर ठेवतो आिण िनरपे� दावा करतो, �या�या संशय घे�यात 
आिण तसेच मोठ्या िस�ांतामागे दडले�या लहान कथा ऐक�यात दडलेली आहे. यामुळे 
आपण उ�र आधिुनकता वादाशी संबिंधत दसुरी मह�वाची चळवळ, िवखंडनापाशी 
येऊन ठेवतो.  

िवखंडन 

ही सं�ा तसेच ती दश�वत असलेली बौि�क चळवळ ही �� च जाक�स डेरीडा यां�याशी 
संबिंधत आहे. डेरीडां�या क�पना �ा समज�यास िकंवा सारांश कर�यास 
�हणी�माणेकठीण आहे. थोड्या श�दात सांगायचे �हणजे िवखंडन हे एखा�ा िवषया�या 
िटका�मक अ�यासाशी, िलखाणात वापरलेली भाषा आिण �यात समािव� गृहीतकां�या 
तपासणीशी संबिंधत आहे. एख�ा मजकुराचे िवखंडन करायचे �हणजे �याला 
घडिवणा�या घटकांम�ये वेगळे करणे आिण मग बघायचे क� मजकूर �वत: �यात 
असले�या त�व�णालीला कसा ढासळून टाकतो. आप�याला श�दांचा वापर करावा 
लागतो कारण आप�याजवळ क�पनां�या देवाणघेवाणीसाठी दसुरा माग� नाही; 
�याचवेळेस आप�याला जे �य� करायचे आहे, �यासाठी वापरले जाणार ेश�द हे अपरुे 
आहेत या ��ीने श�द हे बरोबर व चूक असे दो�ही आहेत. �यांना वापरले जाने ज�री 
आहे तसेच �याचवेळेस �यांना न वापरणे (आपण जे िलिहतो ते पसूुन टाक�या�या 
गरजेिवषयी ते बरेच �हणाले) गरजेचे आहे.  

�वाय� िवषय, इितहास आिण पूण� स�याचा अतं  

उ�र आधिुनकतावादाशी संबिंधत ही अजून एक �िस� घोषणा आहे. याचा अथ� उ�र 
आधिुनकतेनसुार इितहासाचा अंत ‘�हणजे तीन गो�ी; ते या समजािवषयी �� करतात 
क� माणूस हा �वत:�या िकंवा समाजा�या सतत�या अिधक चांग�या ि�थतीकडे �गती 
करत चाललेला आहे. इितहासाचा ट�पा हा आधी�या ट��यापे�ा अिधक वाईट असू 
शकतो. दसुरे �हणजे ते इितहास लेखनाकडे िटका�मक�र�या पाहतात. आप�याजवळ 
काही क�चा इितहास नाही आहे तर िविश� देश िकंवा �य�� िकंवा सं�कृती�ारा केले 
गेलेले इितहास लेखन आहे. आप�याजवळ इितहास आण�याचा िकंवा िलिह�याचा 
कोणताही एक हेतू नाही आहे. अशा �कार ेभारतातील ि�टीश काळाचा इितहास हा एका 
इं�जी इितहास काराने िलिहला गे�यावर वेगळा भासेल----िवशेषत: अशी �य�� जी 
ि�टीश सं�कृती�या वच��वात िव�ास ठेवते िकंवा जी िवजया�या बाजूने आहे. एखा�ा 
भारतीया�ारा िलिह�या गेले�या इितहास �या �य��ला वसाहतीकरण हे अनैितक 
भासते. ितसर े �हणजे उ�र आधिुनकतावादी हे इितहासाला िदशा िकंवा एक� असते 
यात िव�ास ठेवत नाही. याउलट ते िवचार करतात क� इितहास बनवणा�या घटना �ा 
इत�या वेगवेग�या �कार�या असतात क� �या एका सुसंगत संपूण�त चपखल बसू शकत 
नाही.  
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अलगाव िवषयाचा अंत असा जे�हा ते उ�लेख करतात, ते�हा �यां�या �हण�याचा काय 
अथ� आहे. उदाहरणाथ� िडकाट�सम�ये आप�याजवळ एक त�व�ानी आहे जो िवचार 
िवषयाचे �व�प ओळख�याचा दावा करतो. िडकाट�सचा दावा असेल क� �याचे िन�कष� 
हे सव� मानवजातीसाठी सव�� वैध ठरतील हीच गो� का�ट सार�या इतर त�ववे�यां�या 
बाबतीत स�य आहे. या (आिण इतर िवचारवंत) आप�याला कुठेही व कोण�याही 
मानवािवषयी वा�य बनव�याचा �य�न िदसतो. एक िविश� त�व�ानी �या अमूत�  
िन�कषा�पाशी येऊन ठेपतो �यांना सव�  मानवांसाठी सव�� धरले जाते. उ�र आधिुनक 
िवचारवंता�ारा हा ��ीकोण मोठ्या �माणावर टाकून दे�यात आलेला आहे.  

पूण� स�या�या अतंािवषयी का बोलायचे? 

याला सु�ा कारण �हणजे उ�र आधिुनकतावादी हे िविश� ि�थती आिण प�रि�थती या 
अंतग�त तथाकिथत स�य िवकिसत केले जाते, �यांना सामा�यतः अिधक संवेदनशील 
आहेत. हा िवचार कर�यास ते आधिुनक काळातील लोकांपे�ा अिधक नाखूष असतात 
क� कुणीही �य�� साव�ि�करी�या वैध अमूत�  स�य सुचवू शकतो. �यांना आ�हान िदले 
जाऊ शकत नाही िकंवा जी बदलली जाऊ शकत नाही आिण जी �ा प�रि�थती वर 
अवलंबून नाही �या अंतग�त ती शोधली गेली िकंवा �यांना सुचवले गेले.  

भािषक खेळ    

‘भािषक खेळ’ ही क�पना वीट जे�सटील सार�या �यातनाम त�व�ानांनी त�ववे�या�ारा 
िदली गेलेली आहे व ितचा आधी उ�लेख आलेला आहे. या िठकाणी मु�ा असा आहे. 
�ाना�या ��येक शाखेचे �वतःचे असे काही िनयम असतात. आपण �ायोिगक 
िव�ानाला �ानाचा सव��च �कार �हणून बघू शकत नाही िकंवा िव�ाना�या िनकषा�ार े
अ�ययना�या इतर �े�ाचे प�र�ण क� शकत नाही. अशा �कार े भौितकशा� िकंवा 
खगोलशा�ा�या तलुनेत संगीत िकंवा धािम�क िलखाण िकंवा वा�तकुलाशा� हे 
वेगवेग�या िनयमां�ार ेचालतात. ही क�पना ��येक िव�ाशाखेला �याची �वत:ची भाषा 
आिण िनयम अनसुर�यास म�ु करते. िव�ानाला आता सव��च िव�ाशाखा �हणून 
िकंवा स�याचा म�य�थ �हणून बिघतले जात नाही. अशा �कार ेआपण कला आिण गूढ 
वा�याचे स�य याचे प�र�ण कसे करतो हे वै�ािनक वा�याची स�यता िकंवा वैधता याचे 
प�र�ण कसे करतो यापे�ा वेगळे असेल.  

परीघ आिण क� �  

आधिुनक आिण वसाहतिवषयक  यगुाचे क� � आिण परीघाने �यांचा अथ� ब�याच �माणात 
गमावला आहे. एक वेळेस जो परीघ होता तो क� � बनू शकतो. (उदा. य.ुके.�या तलुनेत 
य.ुएस.) िकंवा जगाला एकाच आिथ�क िकंवा राजक�य िकंवा सां�कृितक क� � 
अस�याऐवजी श�� व �भावाची अनेक क� �े असू शकतात. हा ‘पेिकंग ऑड�र’ मधील 
बदल आिण �या अनुषगंाने येणारा आंतररा��ीय संबधंातील बदल आिण सं�कृती व 
लोकांची जाण यांचे पूव�चे अ�याचा�रतव बिह�कृत गटांचे स�मीकरण �हणून िकंवा 
पूव��या उ�च पदान�ुमापासून (मग ते वंश िकंवा देश िकंवा जात िकंवा इतर काही 
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पदान�ुम असू देत) लाभ झाले�या गटांचे धमकावणे आिण अि�थर करणे �वागत केले 
जाई. 

स�ंकृतीचा अनेक त�ववाद  

कुठलीही सं�कृती ही �वत:ला एक �मािणत नमनुा िकंवा मलुत: उ�कृ� �हणून सुचवू 
शकत नाही. अलीकडेच ऑ��ेिलया सरकारने �या खंडाचा मूळ रिहवाशां�ती केले�या 
भयावह अ�यायाची माफ� मािगतली. असा पिव� पूव� िवचार कर�याजोगा न�हता. 
आधिुनक काळात गोर े �थाियक हे खंडाचा ताबा घेणे, आिदवास�चे (�यां�या �यांनी 
किन� �हणून ितर�कार केला) शोषण करणे या गो��ना �यांचा अिधकार �हणून बघत. 
आज जगाम�ये सवा��या मानव अिधकारा�या �वीकृतीसह वेगवेग�या सं�कृती�या 
सम�ृीब�ल खूपच जाण आली आहे. 

 ब�याच स�यांचे ऐितहािसक �व�प    

साव�ि�क वैध स�या�या बांधणी�या िडकाट�स िकंवा का�ट िकंवा हेगेल यां�या शोधा�या 
िवपरीत, उ�र आधिुनकता वादी हे ब�याच स�यां�या ऐितहािसक ि�थतीशी संवेदनशील 
आहे. �हणून एखा�ा त�व�णाली िवषयी िवचारला जाणारा �� �हणजे फ� ‘स�य काय 
आहे?’ असा नसावा. आप�याला हे स�ुा िवचार�याची गरज असेल क�; “कुठ�या 
प�रि�थतीत हे बोलले गेले? ते का बोलले गेले? ते मा�या/ आम�या ि�थतीसाठी वैध 
असेल का?”  

उ�र आधुिनकतावादाचे योगदान  

आपण प�ुहा प�ुहा सांिगत�या�माणे उ�र आधिुनकतावाद ही एक प�ती नाही क� 
त�व�णालीचा ससंुगत संच नाही. �हणूनच तो सादर केला जाऊ शकत नाही िकंवा 
�याचा बचाव केला जाऊ शकत नाही िकंवा �याला नाकारले जाऊ शकत नाही. �याला 
चळवळ�चा एक नवीन संच �हणून बघ�याची गरज आहे. जो वेगवेग�या �े�ात �वतं�पणे 
उदयास आला आिण �याने ��येक दसु�याला �भािवत केले. िवचार कर�या�या या 
नवीन मागा�ना पढुील गणु िकंवा िवचार आिण सं�कृती�या जगा�ती योगदानाचे �ेय िदले 
जाऊ शकते.  

िवसरले�या लघुकथा ऐकणे.  

उ�र आधिुनकतावा�ां�या मेटाकथांचा (ब�याच िविश� त�व�णाली आिण सरावांना 
पाठ�बा देणा�या तपासणी न केले�या िस�ांताचा ि�वकार) संशय सामा�य लोक छोटे 
देश, कमी शि�वान सं�कृती यां�या ब�याच िव�मतृीत गेले�या गो�ी ऐक�यासाठी मदत 
क� शकतो. उदा. वसाहतीने यरुोपीयन सां�कृितक �े��व आिण वसाहतीतील लोकांना 
स�य कर�या�या दा�या�या मेटाकथांनी �वत:चे समथ�न केले. या �ि�येत िजंकलेले 
लोकांचे �हणणे ऐकले गेले नाही. १९४२ मधील अमे�रके�या तथाकिथत शोधाचा अथ� 
�हणजे िवजयी यरुोिपयन �थािनकांसाठी आिण �यांनी �यांची सव�  जमीन गमावली आहे. 
अशा मूळ अमे�रकनांसाठी वेग�या गो�ी आहेत. हीच गो� मोठे धारण बांधून भारताने 
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केले�या �गतीसाठी �हटले जाऊ शकते; या �ि�येत �यांनी �यांची घर ेआिण जिमनी 
गमावले आहे अशा ल�ावधी लोकांचे �हणणे आपण सामा�यतः ऐकून घेत नाही.  

वेगवेग�या �े�ाचे वेगळेपण व �वातं�य : उ�र आधिुनकतावाद हा ��येक िव�ाशाखेला 
�योगीज िव�ानाशी तुलना करणे आिण �याला किन� समजले जाने �या�या ऐवजी 
�वतं� �हणून मु� करतो. अशा �कार े कालीदासाचे िलखाण िकंवा अिजंठा वे�ळ 
येथील िच�कारी िकंवा भगवतगीता िकंवा बायबल यांचे िव�ाना�या त�वानुसार प�र�ण 
केले जाऊ शकता नाही. ��येक �े� हे अि�तीय आिण �वतं� आहे. (आिण �याला 
अि�त�वात अस�याचा ह�क आहे, अट एकच क� �याने इतर मानवां�या अिधकारांचे 
उ�लंघन करायला नको)  

क� �-परीघ जगापासून बह�क� �ीय जगाकडे : कुठलीही सं�कृती (उदा. यरुोिपयन) िकंवा 
वंश (उदा.गोरा) िकंवा जात (उदा. �ा�हण) यांना �वतःला �े� �हण�याचा िकंवा इतरांचे 
प�र�ण कर�यासाठी िनयम कर�याचा अिधकार नाही. कोण �े� आहे हे कोण ठरवणार 
आिण कोण�या िनकषावर? अशी उ�च नीचता आपण का बाळगावी? माणसे इतर 
माणसांना माणूस �हणून वत�णकु�त देऊन जगू शकत नाही का; मह ती माणसे काही 
�कारे वेगळी असोत (वंश िकंवा िलंगात, िदस�यात िकंवा भाषेत िकंवा चाली�रतीत) परतं ु
�ित�ा व मू�यात मा� समान?  

अतक� सगंतचा �भाव 

कारणाला, आधिुनकतेतील राणी, स�यापय�त पोहच�याचा मागा�पैक� फ� एक माग� 
�हणून बिघतले जाते. उ�र आधिुनकता वाद हा अताक�कते�या भूिमकेला मह�वाचे 
�थान �दान करतो, हे अंशत: या भयावह स�यामळेु असावे क� खूप बिु�मान लोक 
य�ुादर�यान िकंवा आंतरवांिशक भांडणादर�यान िकंवा आंतरधािम�क झगड्यादर�यान 
काही भयानक गो�ी इतरां�ती करतात. मानवी सम�या दर�यान एकटे कारण हे एक 
िव�सनीय माग�दश�क आिण िश�क �हणून भासत आप�याला इतर �े�े जसे आप�या 
भावना; आपली स�दय�िवषयक संवेदना, आप�या परपंरा आपली �व�ने यांचेही ज�री 
आहे.  

भाषेचे िव�ेषण  

भाषेचा वापर आिण गैरवापर केला जातो ते िटका�मक�र�या तपासणे ज�री आहे. श�द 
क�पना अिभ�य� करतात; तसेच श�द हे �या क�पनांना दश�िव�याचादावा करतात 
�यांचा िव�ासघातही करतात. भाषा हे संवादाचे केवळ एक म�यम नाही; तर ती 
सं�कृतीचे वाहक आिण िविश� म�ुयांची बचावकता� स�ुा आहे. श�द हे मानवी अनभुव 
तंतोतंतपणे कधीही अिभ�य� क� शकत नाही. 

 

 



  

 

िश�णाच े �गत त�व�ान 

 

222 

कला, �थाप�यकला आिण इतर �े�ातील सृजनशीलता  

आधिुनकतेची त�वे अंधपणे अनसुरायचे आका�न उ�र आधिुनक िवचारवंत, कलाकार 
वा�तकुलाकर िश�पकार आिण लेखक हे नवीन कथानक आिण नवीन शैली नवीन 
मागा� ने शोध घेऊन अ�चिलत मागा�व�न चालिवणे आहे.  

उ�र आधुिनकतावादा�या मया�दा  

उ�र आधिुनकतावादाचे �बळ �शंसक व ठाम िटकाकार असे दो�ही आहेत. उ�र 
आधिुनकतावादा�या काही कमजोरी पढेु िद�या आहेत.  

िस�ांताची सै�ांितक िटका 

ही त�व�ानातील फार जनुी सम�या आहे. एका सै�ांितक ि�थतीवर िटका कर�यासाठी 
त�ुहाला दसुर े सै�ांितक गृहीतके वापरावी लागतात. उदा. आपण सव� मेटाकथांना 
नाकारायला हवे असे �हणणे �हणजे �वत: एक मेटाकथा आहे. माणूस हा काही थोर 
िस�ांतािशवाय बोलू िकंवा जगू शकत नाही. मग ते िस�ांत धािम�क िकंवा सामािजक 
िकंवा आिथ�क असू देत. तका��याित�र� तेथे स�याचे इतर माग� आहेत असे सांगणे स�ुा 
�वत: एक तािक� क सै�ांितक वा�य आहे. आपण तका��या वापरला टाळू शकत नाही. ते 
िस� क� शकते �यापे�ा अिधकच दावा करते. 

उ�र आधुिनकतावादाचा दावा 

उ�र आधिुनकतावादाचा दावा क� आपण एक अितशय वेग�या �कार�या यगुात जगतो 
हे िस� केले जाऊ शकत नाही. काही लोक उ�र आधिुनकता वादाला आधिुनकतेपे�ा 
काहीतरी वेगळे अस�याऐवजी आधिुनकतेचाच ए�साला�पणा �हणून बघतात. (तािक� क 
टीकेचा इतर �कार �हणून) इितहासा�या काळादर�यान आिण सं�कृती�या दर�यान 
ितथे फरक आहे हे असे िस� करत नाही क� एका शतकापासून दसु�यापय�त िकंवा 
�यव�थेपासून दसु�यापय�त मानवाम�ये जे काही सामाईक आहे ते �यां�यातील 
फाराकापे�ा कमी आहे. ितस�या िकंवा दसु�या िकंवा अठरा�या शतकात राहणारी एक 
�य�� आिण आपण �यां�याम�ये असले�या फरकापे�ा �यामधील सामाईक बाबी 
अिधक आहेत.  

अ�याव�यक आिण कायम �व�पाकडे दुल��  

लोक जुनी धािम�क प�ुतके का वाचतात िकंवा दसु�या सं�कृतीतील एखादी कादंबरी 
िकंवा िच�पटाला �ितसाद का देतात याचे कारण �हणजे तेथे असे काहीतरी 
अ�याव�यक आिण कायम�व�पी आहे जे आपण सव� सहभागी करतो, आप�यापैक� 
��येकजण काही एकमेव ि�तीय नाही क� इतरांपासून पूण�पणे वेगळा आहे. हा 
अ�याव�यक व कायम �व�पी घटक उ�र आधिुनक िवचारवंता�ारा मोठ्या �माणावर 
दलु� ि�ला जातो िकंवा नाकारला जातो.  
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आधुिनकते�या योगादानाकडे कानाडोळा करणे  

जरी आधिुनकतेत बरचे दोष होते, तरी �याचे िनिव�वाद यश होते. उदा. मानिसक��्या 
आजारी असले�या रो�याला मतृ िपशा�चांनी पछाडलेले आहे असे समाजाने आिण 
�यांना कर िश�ा देणे यापे�ा �यां�यावर मानसोपचार त�ां�ारा उपचार करणे ही न�क�च 
सधुारणा आहे. याच�माणे आपली �वासाची आधिुनक साधने, आपले मोबाईल फोन 
आिण कं�युटस�, प�ुतकांचा �सार, ब�याच उपल�ध वै�क�य उपचार प�ती ही 
मानवजातीने तका��या भेटीचा वापर क�न केलेली �गती आहे. मानवी अिधकारांची 
साव�ि�क घोषणा एक फारमोठे यश आहे. एखा�ाचे धािम�क ��ा (िकंवा तीचा अभाव) 
काहीही असो, लोकांजवळ मानव �हणून िविश� अिवभा�य अिधकार आहे. आप�या 
तका��ारा पिहला जाणारा आपला मानवी �वभाव हा सामाईक पाया आहे. पूव�  आधिुनक 
�यव�थेत राहणा�या बह�तांश लोकांसाठी आधिुनकता हा खूपच फायदेशीर आिण म�ु 
करणारा बदल होता. आप�यापैक� कोणाला पूव� आधिुनक यगुात परत जावे असे 
आवडेल का?  

सामािजक सुधारणांना नाकारणे  

भारतातील सती �था करणे असो क� पि�मेतील गलुामिगरी बदं करणे असो, जे�हा 
एखा�ाचा धािम�क िव�ास हा एखा�ाचा �ेरक श�� होता ते�हा अ�यायािव��चा खरा 
वाद हा तका��या आवाहनावर आधा�रत होता. अ�प�ृयतेिव��ची लढाई िकंवा आि�क� 
लोकां�या गलुामिगरी�या िवरोधातील राजक�य कृती िकंवा ि�यांना चांगली वागणूक 
दे�यासाठी िकंवा बह�धािम�क समाजात वेगवेग�या धमा��या लोकांना िदला जाणारा आदर 
यांचा िवचार करा. असे बदल घडवून आण�यातील एक म�ुय घटक हा आधिुनक, 
तािक� क ��ीकोण होता. देवाणघेवाणीसाठी एक सामाईक तािक� क मंच अस�यािशवाय 
एका समाजाचे िनण�य हे कशावर आधा�रत असू शकतात? आपण सव�काही �य�� िकंवा 
छोट्या गटांचा �ाधा�य�मावर सोडून देऊ शकत नाही.  

नैितक सापे�तावाद  

खूप सार ेलोक उ�र आधिुनकतावादाचा अ�यास करतात ते �यात काही मजबूत नैितक 
त�वे नाहीत आिण ��येक गो�ीला खाजगी मताची बाब बनिव�याचा �यावर आरोप 
करतात. आपण हे िवसरता कामा नये क� ‘��येक गो� सापे� आहे’ ही ि�थती �वत: 
�विवरोधाभासी वा�य आहे कोणीही याला �वत: िवरोधाभास के�यािशवाय तािक� क 
��्या पकडू शकत नाही. आप�याला सं�कृतीचा आदर करायची गरज आहे आिण 
आपले सव�  अ�ययन हे इितहास व �यव�थे�ारा अंगवळणी पडलेले आहे असे �हणणे ही 
एक गो� आहे. याव�न या िन�कषा�वर उडी मारणे क� ��येक गो� सापे� आहे आिण 
तेथे साव�ि�क ��्या वैध स�ये नाहीत, ही एक अतािक� क पायरी आहे. उ�र 
आधिुनकतावाद ही चूक करतांना िदसतो.  
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अनाव�यकपणे िकचपट वा अ�प� भाषा 

भाषे�या वापराचा अ�यास करतांना आिण �या�या मया�दा दश�िवताना बरेच उ�र 
आधिुनक लेखक हे �ली� श�दजालाचा अितरके� वापर कर�यासाठी आिण एखा�ा 
िशकले�या �य��ला अनसुर�यास िकंवा एखा�ा वाचकाला म�ेु काढ�यास स�ुा कठीण 
असले�या मागा� ने िलिह�यासाठी कुिव�यात आहेत.  

६.४ साराशं  

हे बघू सादरीकरण उ�रआधिुनकतावाद �हट�या जाणा�या मह�वाची समकालीन 
सां�कृितक घडले�या प�रचया�मक, अ�यांितक �व�पाकडे उ�ेशून आहे. 
उ�रआधिुनकतावादािवषयी �याम�ये आधी खूप �चंड सािह�य आहे. एक चांगले 
वाचनालय िकंवा इंटरनेट िव�ा�या�ना अिधक सािह�यासोबत जोडून ठेऊ शकतो.  

उ�रआधिुनकतावाद हा िशकवण िकंवा संगठन िकंवा कहर त�वे अस�यापे�ा मनाची 
अव�था िकंवा संवेदनशीलता अिधक आहे. एखा�ाची जीवनशैली, �ाधा�य म�ुये, 
जवळचे सहकारी आिण ��ीकोण यावर अवलंबून �याला �गती िकंवा पीछेहाट �हणून 
बिघतले जाऊ शकते. काही लेखक याला आधिुनकते�या आिध�याची कडक टीका 
�हणून बघतात; इतर �याला पूव� आधिुनकतेचे पनुरागमन �हणून बघतात; अजून काही 
�याला आधिुनकतेचा िव�तार �हणून िकंवा आधिुनकतेतील वैध असले�या ब�याच 
गो��चा दोषपूण� �याग �हणून स�ुा बघतात.  

त�ुहाला कशावर जोर �ायचा आहे यावर अवलंबून माणूस हा सव�  िठकाणी सदासव�दा 
सारखाच आहे िकंवा खूपच वेगळा आहे असे �हटले जाऊ शकते. हीच बाब लोकांमधील 
सारखेपणा आिण वेगळेपणािवषयी �हटले जाऊ शकते. उ�रआधिुनकतावाद हा 
आधिुनकतावादाशी सारखेपणा िकंवा सात�यापे�ा फरकावर अिधक जोर देतो.  

मोठ्या आवाजांनी (मेटा-कथा) लहान आवाजांना दाबून टाकू नये िकंवा �वशैली क� �ांनी 
(यरुोप िकंवा य.ुएस. िकंवा पा�ा�य सं�कृती िकंवा तथाकिथत उ�च जात) कमी 
श��वानांची �ित�ा व आवाजाकडे दलु�� कर�यास परवानगी देऊ नये याचे एक 
आवाहन �हणून हा एक धा�र�्यपूण� आिण आ�हाना�मक टीका�मक आवाज आहे.  

िवचार कर�याचे, जग�याचे आिण जगाकडे पाह�याचे हे माग� िकती �माणात िव�तारले 
आहे आिण मतदार कोण आहेत हे मूळ �� आहेत. आप�या �वतः�या देशात पूव� 
आधिुनक यगुात राहणारे लोक (देवी सार�या रोगाचे धािम�क �प�ीकरण शोषणार ेलोक 
िकंवा खेड्यातील भूत-िपशा�च िनराकरणासाठी ि�यांचा चेटक�ण �हणून खून करणार े
लोक) आधिुनकतेत राहणारे (उदा. आपला गिणत व िव�ाना�या अ�यास, फोन, 
संगणक, र�ेवे, िवमानांचा आपला वापर, लसीकरणासाठीची आपली संधी, र� तपासणी 
व �दय श�ि�याची संधी) उ�र आधिुनक �यव�था (सामा�यतः कॉलेज प�रसरात 
आिण संशोधनात आढळणारे छोटे छोटे गट) यात राहणारे लोक आहेत. कुणीही �य�� 
िकंवा देश िकंवा सं�कृती ही पूण�पणे पूव�  आधिुनक िकंवा आधिुनक िकंवा उ�र आधिुनक 
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नाही. परतंु �यानंतर याच तका�ला अनुअस�न उ�रआधिुनकतावादाचे �वतःचे िवचार 
कर�याचे माग� �मािणत केले जाऊ शकत नाही िकंवा �यांचा बचाव केला जाऊ शकत 
नाही. �हणून त�व� �रचड� टना�स उ�रआधिुनकतावादािवषयी �हणता, “जे सरतेशेवटी 
�वतः�या त�वाने �वतःला उ�र आधिुनक मानाने �यां�या िवरोधात �वतःला 
प�रभािषत केले आहे. �या िविवध आिधभौितक िवहगंावलोकनापे�ा अजून आिथ�क 
परीि�त क� शकत नाही.”  

समारोप करता, जसे उ�र आधिुनकतावाद हा आप�याला आधिुनकतेकडे 
टीका�मक�र�या  बघ�यास उदय�ु करतो तसेच सामा�य �यवहारात वा मानवी 
शहाणपण आप�याला �वत: उ�रआधिुनकतावादाकडे, �याची श���थळे बघून व 
�या�या कमकुवतपणाला न नाकारता, टीका�मक �शंसेसह बघ�याची आठवण क�न 
देतो.  

६.५ तुमची �गती तपासा: 

१) ‘मेटा कथा’ �हणजे त�ुहाला काय समजले? 

२) ‘प�रघ व क� �’ यावर एक टीप िलहा. 

३) उ�रआधिुनकतावादाची संक�पना �प� करा.  

४) सजृनशीलतेचे  उ�रआधिुनकतावादाशी असले�या संबंधाचे वण�न करा.  

५) उ�र आधिुनकतावादातील िश�कां�या भूिमकांची यादी करा.  
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