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भूमिका 

पुंणेविद्यळापीठाच्यापीएच’ डी. पदयीसादीशिक्षणशास्त्र’शाखेत १९८८ साली 
मीएकप्रबंधसादरवेलाप्नबंधाचाविषयहोता. 

‘ १९५० पूर्वंमराठीवैचारिक-निबंध-वाड्मयप्तीलशिक्षणविचल्लाचिक्लिक 
अभ्यास.‘ 

॰ १८७४साळीनिबंधमालाप्रसिद्धझखीआणिमरष्ठीनिबंधवाड्रमयाच्यासक्या 

आणि सरस अशा निबंधलेखनप्रकारात मोलाचीमर पडली. निबंधमालेनेवैचारिक 
साहिव्याचेदालनसुरुवेक्के. १९५० पर्यंतअनेकनिबंधकारांनीनिबंघलेखन्क्का 

,हेदालनसमृद्धकैस्पाणसंशोधनासाढीसर्वनिबंघकरांव्यळानिबंधसाहिव्याचा 
विचारकाणेयोग्यनल्हतेम्रस्तुतसंशोधनसत्म्यग्रीमरखीनिबंधवाड्रमयहीचअसली 

तरीसंशोधनक्षेत्रशिक्षणविचारहेहोतेयम्युष्टीनेसंशोधनालाविशिष्टदिशाप्राप्तव्हावी 
म्हणून आणि संशोधन सखोल व्हावे म्हणुज्ञ ज्या निबंधकारा'चे निबंध निवडायचे 

शिक्षक':लोकर्शिक्षक:ठेखक 

ज्याळेखकर्लीस्वत:शिक्षक,प्राघ्यापकम्हणुज्ञनिदानकम्हीवर्षेप्नत्यक्ष 

नोंदविले,जेशिक्षक-ळेखकस्वत:संपादक-वृत्तपत्रकारहोते,अशाचनिबंघलेखकांचे 

म.जोशीहेतेनिबंधकारहोत. 
यासातहीनिबंधकारांचेवैशिष्टचअसेकीहेसर्वनिबंधकारस्क्त: शिक्षक 

होते.त्यांनीशिक्षणसंस्थठेंमर्थ्यप्नव्यक्षअघ्यापनाचेकार्यकेलेहोते. 
दुसरेवैशिष्टट्यम्हणजेहेनिबंधकरिंठ्यातनामळेखकहोतेअथलिचशिक्षक, 

लोकशिक्षक व लेखकया त्रिगुणांसांहेत असळेलेत्यचिळेखन आपल्यावैचारिक 
वेगळेपणासहवॉशैष्टचर्ड्सअसळेपाहिजेअसेत्यचिकाहीळेखवाचतग्वाआढळून 
आले. 
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यांचेकाळातीलनिवङकनिबंध,वा.म.जोशीयांचेविश्ववृत्तमधीललेख, अच्युत 
वळ्वंतकोल्हटकायचिसंदेशमधीललेख,अशालेखचियथाकग्लसंग्रहप्रकगंशेत 

' पीएच.डी.पदवीस्राठीजेसशोधनकेलेव्यावरआधारितहाग्रंथअसला 

तरीपीएच.डी.चाप्नबंधजसाव्यातसामात्रयाग्रंथातउतरविलेलानाही,मूळ 
विषयप्तीळचिंतनाचीसामग्रीवेगळ्यापद्धतीनेमांडूनहाग्रंथसिद्धहेल्लाआहे. 

साहित्यआणिशिक्षणविचार 

_’ शिक्षक, पर्यंवेक्षक, परीक्षक, प्राध्यापक, संशोधनमार्गदर्शक अशावियिधमूमिका 
वठक्तिर्नोनावव्यासंबंधीवाचनकांतानाअसेध्यानातआलेकीशिक्षणाचाइतिहास, 

शैक्षणिकतत्त्वज्ञान,शैक्षणिकमानसशास्त्रइ.विषयखीनांङणीकाणान्याग्रंथांतृनच 
शिक्षणविचारअसतोअसेनाहीतरललितसाहित्यअथवालक्तितरवैचारिकसाहित्य 
यांतृज्ञहीशिक्षणविचारप्रकषनिजाणवतो.फाकएवढाचकीअसेसाहित्यशिक्षणबिचार 
सांगण्यत्साठीलिहिलेलेनसते. 

कै.ग.दि॰माडगूळकायांचीएककविताअशीआहे. 
क्विर्मिर्तांचीशाळांट्वथळी 
लाखोइथलेनुरु 
झाडेवेर्लीफ्शुपाखरे 

क्योंक्कांव’रू. 
हीकविताम्हणजेअनौपचारिकशिक्षणत्वाअनौपचारिकपाठचहोय. समर्थ 

रामदासांव्यादासबोघातलेखनक्कांवाचनअक्षरज्ञानमहतीयासारखेयिवींतरीशैक्षणिक 
घटकयेतात. अशाअसंऐत्र्यउदहिंरणांवक्काएकगोष्टप्रकषनिजष्णवतेतीअशी 

क्रीसाहित्य,शिक्षणआणिजीवनयांचाअन्योव्यसंबंधआहे. 

विज्ञान,कला,साहित्यवशिक्षणअशीअष्टग्निसंरवृवींहेत्याव्याराष्ट्र|चे,समाजाचे 
त्याच्या महनीयतेचे व्य’वच्क्विक लक्षण समजले जाते. यातील सर्व अंगांव्या 

कालानुरूप या अंष्टांगांपैकी एखाद्या किंवा एकाहून अधिक अंगावर विचारवंत 

वसंरवृक्कीच्यासहस्त्रधारटुनव्याजोमानेस्रवूलागतात. , 
. \ 

४प्पत्रकप्रांचाशि'क्षणक्विचार॰ 

॰ ,9



याअष्टांगांपैकीसाहित्यवशिक्षणहीदोनअत्यंतमहत्वाचीअंगेमानलीजातात. 
साहिव्यात आपल्या संस्कृतीचे दर्शन घडते आणि ही संस्कृती निर्माण करण्याचे 
कार्यशिक्षणामुळेप्रमावीपणेहोते. 

शिक्षणसंस्थेचेमहत्त्व 

मळानवीसंस्वृर्ताव्याइतिहासातशिक्षणयासंस्थेलाअसाधारणमहत्त्यआहे. 

मूल्यांची जपणूक, मूल्यसंवर्धन, मूल्यसंगोपन ही कार्थेशिक्षणसंरद्येद्वारळाच आजवर 
घङतअखीआहेत.ज्यामूल्यविचारासाठीवैचारिकांचीधङपङअसतेतोमूलाविचार 

जीवनदर्शनाब्या अंगानेसाहित्यातसांगितलेलाअसतो. साहित्याचाजीवनमूत्यांशी 
वसंरवृप्तीशीनिक्ल्टचासंबंधअसतोआणिजीवनमृल्याचीरग्जक्याहेतरशिक्षणसंस्थेचे 
उदात्तकार्यअसते. 

वैचास्किपुनरुत्त्थान 

प्रस्तुतग्रंथातज्यासाहित्यिक-पत्रकार-शिक्षकांव्यालेखनाचाक्विग्रवेल्प 
आहेतेसर्वमहाराष्ट्रग्तीलवैचारिकपुनस्त्त्थानाव्याचळवळीचेसंवर्धकहोते.स्वातंत्र्यपूर्बं 
काळात,भारतातईस्टइंडियाकंपनीचाकारभारसंपुंष्टातयेतअसतानाचसशस्त्र 

म्क्रांतीव्यामागनिस्वातंत्र्यमिळयिण्याचेजहालमर्म्यकझीनींअवळंबिलेपणत्याच 

जागृतीघङवूनसनदशीरमार्गानेप्रयलकरणारानवाबुद्धिमंतवर्गनिमणिझस्का. 
बंगालचेराजाराममोहनरॉयआणिमहाराट्राचेमहादेवगोर्विदरानडेहेयावैचारिक 
पुनस्त्त्थलाचेअग्रदूतहोतेन्यावैचारिकपुनरुत्थानाचाठळकविशेंषम्हणजेआघुनिक 

भारताच्याघङणीतशिक्षणालाक्टिरिमहत्वाचेस्थळानआहेयाचीक्विळारवंतांनाझालेळी 
जाणीवहोय. 

लोकचिळाकोणत्याप्नकारचेशिक्षणद्यबियावरब्रिटिशअमदानीतखूपउलटसुलट 

चर्चाझाल्या.एकोक्सिळाव्याशतकाव्याउत्तराधलियाचर्चावन्याचहोत.प्राचीनपौररत्त्य 
पद्धतीचेशिक्षणद्यावेकीआघुनिकपाश्चात्यपद्धतीचेशिक्षणद्यावेयाचर्चेचाकौळ 
पळाश्चळात्यशिक्षणाच्याबनूनेलप्नाला.पणहावेचळ्क्षेत्रबदलाचळाविचारनव्हता. 
स्वत्त्यजम्युतीचाविचारहोतापिद्यादानाचेकार्यप्नामुख्यानेखिस्तीमिंशनरीमंडळींच्या 
हातीएक्च्चाटूवघतहोते. 

शैक्षणिकक्षेत्रातएतद्देशीयांच्याहातीशिक्षणाचीसूत्रैअसळीपाहिजेतअसा 
विचारजोमानेपुढेआताव्यातृनचराट्रीयशिक्षणाचीचळवळउदयालाअखी. 

म्क्लिपुलेमहर्षीविठ्ठलरामजीपिंदियर्लीएकीकडेबंक्तिट्वच्या 
शिक्षणासाठीकृतिशीलवेचारिकपस्वितंनाचीचळवळसुरूवेक्कीचहोतीस्पाणप्रस्थापित 
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नव्यावैचारिकपुनरत्त्थग्वाच्याप्रक्रिग्रेतूननिमणिझळालेळीराष्ट्रवादीशैक्षणिकजप्यस्कि 

हेयापुनर’त्त्थानाचेयशहोव 

शैक्षणिकजागरण 

याकाळखंडातीलमराठीनिबंधकारांचीवैचारिकभूमिकाकोणतीयाचाविचार 
वेल्पतरअसेदिसतेकीपारतंत्र्यळाच्याजखङबंदीतूनबाहेरयेण्यासाठीनवशिक्षित 
लोकमर्नाशोधतहोते.शिक्षणप्नसारहेयासर्वळोकांनीपरिस्थितीवरउत्तरशोघून 
काढलेहाशिक्षणप्रसारवेन्यळमाध्यमिकशाळावकॉलेजेस्थापनकाण्यापुरताच 
मर्यादितनल्हता. समाजमनाचेशिक्षणत्यातआंभेप्रेतहोते. सामुदायिकमनावरसंरकार 

काण्यावेव्यापकधोरणयासंकल्यातअभिप्रेतहोतेळोकांचीमरगळलेलीमनेटवटवीत 
व्खीतआणित्यांनाभोवतालच्याजगातचालेलेलेअन्यायतीवतेनेजाणवखेतअशी 

एकनवीप्रेस्पाउत्पन्नक्यावयप्सदृवीहोती.वृत्तपत्रे,नियतकालिकेआणिव्यासपीठे 
यांचाआश्रयक्का,शब्दांचेहव्यारअधिकाघिकधारदारबनवून,समाजत्म्यळा 

सामुदायिकमनावरसंरकारकाण्याचाघटनात्मकसनदशीरणांआचरण्याशिवाय 

गत्यंतरनल्हते.(मराठीवाङ्मयाचाइतिहासरा.श्री.जोग१९७३) 
शैक्षणिकनवजागरणामुळेराट्रीयशिक्षणाचाजोनवाजोमदारस्रोतनिमणि 

झालाल्याचेप्नत्यक्षवृत्र्तिशीलअनुयायीम्हणजेविष्णुशारत्रीचिपळूण्फ्राणोपाळगणेश 
… आगरकाआणिलोकमान्यटिळ्क;न्यूइंग्लिशस्कृल(डे.ए.सोसायटी)हेत्यांच्या 

वैचळारिकमूमिकेचेप्नतीकहंप्य. 

तिघेआहेतच. उर्वरितचौघेहीयाचविचारधारॅचावसाघेतलेले असेहोते. 
लोकहितवादीनीआपल्याशतपत्रांतूनज्याप्नकारचेसमग्जप्रबोधनवेग्लेव्याच 

कोणती याचे विवेचनकरताना अज्ञान आणि विद्यासंपादनाविषयीउदासीनताही 

प्रस्तुतग्रंथलेखनासाठीसामग्रीम्हणुननिबंधवाङ्मयचकानिवङलेअसाप्नश्न 

उपस्थित होणे शक्य आहे. निबंध हा याप्पिं ष्टांलिरां असला तरी «थाप! आत्मा 

प्रबोधनहोतनाहीअसेहीनाही.पणनिबंधासात्ख्यावैचळारिकवाड्मयप्चीनिर्मिती 

हीनिबंधकारखीमूमिंकाअसते.तेसांगितलेचपाहिजेअसेव्यालाक्टतअसते… 

द्द्प्फाकप्रांचाझिंक्षणविंचार 

 



हीप्रेरणाउद्बोघनाचीप्रेरणाआहे.विचारप्नधानता,तर्कसंगती,खंङनमंडनहीनिबंधाची 
वैशिष्टयेअसतप्त.क्विंधक्काबहुश्रुतअसतो.जेसस्पाक्याचेत्यखीमडिणीतोसम्यार 
करतोआणिवाचकालाएखळादौगोष्टप्रभावीपणेफ्टवूनदेतो.शिक्षणाचेहौकार्यंहेच 
असते. मनपस्विर्तन,मतपरिवर्तनआणिपययि|नेजीवनपरिवतंनहीएकशैक्षणिक 

विकासयांचाअंतभविप्नामुण्यानेशैक्षणिकतत्त्वज्ञानातम्हणजेचशिक्षणबिचारात 

असतोशिक्षणविचाराचीव्याप्तीमोठीआहेशिक्षणक्षेत्रातीलआचारवविचारया 

संदमतिमूत,वर्लमान,भबिप्ययाकाळांचाविचारक्काराट्रीय,सामाजिक,सरिकृतिक 
वशैक्षणिकदृष्टिकोणातूनवेकोलायिचरिंम्हणजेशिक्षणविचझिंयाविचाराचाशोथ 
याग्रंथातघेण्यपिंळाप्रयल्ळाक्कांआहे. 

मनातळेजनात 

आतामनातलेश्ळाब्दजनात!याग्रंथाच्यायूकीयारौसाठीमीखूपवाघनकरीत 
होतो.पु२त्तकांचापसारामोठाहोता.माझ्यावग्डेपुरेशीजणानव्हती.यथाकालेपत्रकार 
नगरमधीलशरयूतीरीहायज्ञमीक्याशकतोत्याचंफलितपायसदानन्हृणजेहा 

ग्रंथ.महाबिद्य1लयीनविद्याथंदिशेतके,डॉ.पु.ग.सहस्त्रबुद्धे,डॉ.व.दि.दुल्लाकर्णी, 
डॉ.सरोजिनीवैद्ययांनीजेवैचारिकवळणलावलेत्यामुळेयाविषयाचामीशिस्तीने 
विचारकात्र्शक्कां.हाग्रंथज्यावरआधास्तिव्याप्नबंधाचेमाझेमाग्दिश्किडॉ, 
रा.सो.सराफयचिसौजन्यशीलप्रोत्साहननेहमींचमिळतराहिले.डॉ.नो.ह. 

पिंपळखरे,न.का.गोखले,माझेग्रंथपप्तमित्रश.द.भावेयांचीनावेअपरिहार्य! 
पुणेविद्यापीठ,टिळकशिक्षणमहाविद्यालेय,स.प.महाविद्यालय,शासकीय 

ग्रंथालय,म.रा.शैक्षणिकसंशोधनसंस्था,क्यतृत्त्वोत्तेजकस्थाइत्यादीसंस्था॰चा 

मीऋणीआहे.पुस्तकेयासंस्थर्लीचउपलब्धक्कादिळी॰ 
‘सक्कापेर्क्सट्रस्ट’नेप्रकाशनाचीवाटखुळीक्कादिली.सकाळ्पेपर्स 

ट्रस्टचेसर्वसंचालकवविशेषत:चं.ह॰जोशी,डॉ.शरदश्चंद्रगोखलेयांचेआमार! 

म्हणुनहेसाहसमलाकरताआलेणुद्रणजुळणींकरणारेअक्षरवेलचेश्रीश्मिवण, 
चित्रकार भारताल यांचाही ग्रंथसिद्धीत मोलाचा वाटा आहे. मी वेचलेले 

…न.म.जोशी 

भूपिकांप्७
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प्रकाणऱ्१ 

विष्णुशास्वीचिपळूण्फ्रा 
  

चरिंत्ररेखा 

निबंधमालेज्यारूपानेमराठीतखन्याअथनिवैचारिकलळितनिबंधाचा 
पायाघालणरिंविष्णुशास्वीचिपच्छाकायांचेअवघेबत्तीसक्योंचेजीवनक्र्तृत्वमय 
घटनांनीभरलेलेअसेआहे. 

संस्वृप्तवमराठळीभाषाउत्तमजाणतहोते.तरीइंप्रजीयेतनाहीहोखंतत्यांनळा 

त्याभापेतपारंग्ग्ततापिळविली.एवढेचनव्हेतरपुढेत्यांनी‘रासेलस’याग्रंथ1चे 
मराठीभाषांतरवेभ्ळे.‘विचल्लाहरीं’यापन्नाचेतेसंपादकहोते.प्रेघकू॥चाही 

वारसामिंळालाहोता. 
२०मे१८५० रोजीपुणेयेधेविंष्णुशास्व्या’चाजन्मझाला. ‘फूप्ळाहायखूल'मध्ये 

त्यांचेइंग्रजीशिक्षणझग्ले.१८६५सालीमॅट्रिक्योंपरींक्षाउत्तीर्णझाळेआणि 

उच्चशिक्षणसुरूझाळे.इंग्रजी,संरबृक्त,इतिहासहेविषयत्यांनी_उत्तमरीतीने 
,तयारवेग्ले.त्यांनादोनशिष्यवृत्याहीमिंळाल्या॰पणितहाविषयनावडताअसल्याने 
त्यांनळापरीक्षेतएक्याअपयशआळे१८६८पाथूग्डेक्काकल्फिनव्याजणेत, 
येस्वडट्यप्सगेळेझ्यातेधेचिपळूणकरगेळेतेधेहीत्यांनीखुप्तअध्ययनकेळेर्टिप्राचींन 

॰ हिंदूळोकचिज्ञप्त’याविक्यम्बात्यप्तीक्विंधलिहिलावतोकॉलेजव्याक्याभेत 
.वाचला. 

विष्गुश्ळाखीचिपळूणकाप्९



अवांतरवाचनातबराचवेळघालविंल्यामुळेऽथिमविष्णुशास्त्र्यांनाबीणूव्या 
णीक्षेतअपयश्ळाआले १८७१मध्येतेबी..एझाळे॰ ` ` 

पदवीफ्रीक्षेचाअभ्यत्ससुरूअसतलाचविष्णुशक्काट्वनीएकाखासगीशळित 
शिक्षकप्चीनोकरींपत्वास्कोहोती.अथूप्मधूनतेलेखनहीक्ररींतहोते.शालापत्रक 
मासिकातूंऱ्ळात्यांचे संस्कृतकविपंचक’ क्राक्रानेयेऊलागळे. १८७३पासुंज्ञ 
तेफूप्ळाहायऱकूलमध्येशिक्षकावेकामकरूलापले. हीसस्कारींनोकरीहोती. 
त्यांनासरकारीनोकरींउत्तरोत्तरतापदायकवाटतगेळी. ‘ 

_ यावेळेफ्र्यंत‘ शालापत्रक ’मासिकबंदपडलेहोते.९८७३ज्यानाताळज्या 
सुटीतविष्णुशास्वीपिबांबरोबरआळंदीसगेळेहोते.तेधेएख1देनवीनपासिक 
काढण्याविषयीचर्चाझालीआणिविष्गुशाठ्यांनीहीगोष्टमनम्बाघेतळी.१८७४ 

पायाघातला. 
विष्णुशखीचिपळूण्त्कायांज्याचौफेय्र्क्सबगाग्रेचावजीवनाचाआलेख 

थोडक्यातअसा- 
१८७४ निबंघमल्लासुरूक्तींसातक्योंतचौन्यज्ञीअंक, 
१८७८ काव्येतिहाससंप्रहनावाचेमासिकसुरूबेग्ले. ’ 

चित्रशाळा छापखाना सुरू कै. देवदेवता,साघुसत ,ऐतिहासिक 
महत्वाच्याव्यक्तींयांचीवित्रेछापली. रामपंचायतनळिचत्राच्या२०००’ 
प्नतीएकामहिन्यातखपल्या. 

१८७९ किताबखानानग्वाचेपुस्तकाचेदुकानसुरूवेग्ले. 
१८८० १जानेवारीस‘न्यूइंग्लिश२कूल’शाळामुरूक्तीं. 
१८८१ जानेवारीमहिन्यातकेप्तरीवमराठाहौवृत्तपवेसुरूवेक्तीं. 
१८८२ १७मार्चरोजीनिधन. 

प्रक्याज्याकार्याचीउभारणीकशीवेण्लीतेलक्षातयेतेसघेचएकसरकारीसंक्ट 
वएककौटुंबिकसंक्यआळेहोते. निबंधमाळेतविष्णुशासीज्यापद्धतीनेलेखन 
करीत असत त्यामुळे रागाकूप्, त्याबद्दल शिक्षा म्हणा विष्णुशारुज्यांची बदली 
रलळागिरीस१८७७व्याअखेंरींसक्यायातआली. त्यांचेवग्ग्निक्षकचिमणखी 
महप्देवयांनीसांगितळेहोतेकींजेविद्यार्थीमला`डेझर्टेडव्हिलेज’सर्वबिनवृकुं 
म्हण्हुय्क्कातीलत्यांनामीहातरुमालबक्षीसदेईनाचिपळूग्फ्राटेंनीगोल्डस्मिथचे 
तेक्राव्यधडाधडाम्हणूनदाखविळेआणिपारितोषिकमिंळविले. 

विष्गुशात्र्यांचेवडीलकॄष्णशास्रोहेपंडितट्युध्यापकवसार्बजनिककर्म्यक्र्ते 

१०प्पत्रकारांचाशिक्षणविचार



होते.यिपकूत्काफेच्याघरीसततविविधक्षेन्नातीललोकांचाराबताअसे. १८५९ 
साळींकृष्णशखीदक्षिणाप्राइजकमिटीचेसेब्रेल्टरीझाले.अनेकनवीनग्रंथव 

मिळत. १८६१ते१८७५पर्यंतचाल्ग्लेल्याशालापत्रकयामासिकाचेकॄष्णशखी 
संपादकहोते.शालापत्रकहेफूग्षिणेशिक्षणाच्याव्यवसायल्पवाहिलेळेमासिक, 
होते.त्यांमुळेशिक्षण,ग्रंथ,वप्ड्मय,सार्वजनिककार्य,संपादनयाविंषयीचेसर्व 

प्रिन्सिर्पोलवर्डस्वर्थ,अनंतशास्रोपेंढात्का,डॉ.कीलहॉर्नआणिकेरॅभ्नाना 
छ्हेंयांव्यासहवासप्तविष्णुशाखीशिक्षणाच्चप्निमित्तमेआळेआणियासवल्सि 
त्यांच्यावरउत्तमसंस्कारझल्प घरआणिघराबाहेर,दोन्हीठिकाणीअसलेल्या 
ऐतिहासिकवातावण्यातचिपळूण्फ्राष्टेच्याअस्मितेचाविकासझाला. त्यांचीप्रतिभा 
पांरँमुष्टहोतगेली त्यांज्यासांस्कृतिकजीवनाचाट्याआणिघडणहीअत्सल 
स्वदेशीहोती. त्यचिळादेशळाभिंमप्तफुल्तगेला. तोस्वयंभूवस्वयंदीप्तहोता. भारतीय 
सॅस्कृज्ञीव्याश्रेष्ठतेवरत्यांचीअढळ्श्रद्धाहोती 

यास्वयंप्रज्ञ,स्वयंविकसितबिचारवंतानेदीर्पोद्योगवपरिश्रमक्काअनैक 
संस्थानाक्काळालाअळाणल्या. डेक्काएज्युकेशनसोसायटीहौत्यातळीएक 

महाराष्ट्रप्तीलराष्ट्रवादीशिक्षणाचापायाघल्लाण्यावेश्रेयडेक्काएव्युकेशनसोसप्यटीने 
मिळविले. दिपळूहुगकरहेयाश्रेयावेमानकरीं. अशाएकासाहित्यसेक्काचा, 
संपादंकाचा,शिक्षकाचा,शिक्षण्क्सिकोंणताहैक्काघेणेमहत्वाचेआहे. 

विष्णुशास्रोचिपळूणकरयांनीआपल्यालेखनाप्त १८६८पासृड्रुळासुत्वात 
केलो.शालापत्रकयाप्रामुख्यानेशिक्षणविषयालावाहिलेल्यामासिकाचींजबाबदारीं 
१८७३ पाकूप्चत्यांज्यावरआली. १८७५ मध्येशालापत्रकबंदपडंले. कविता, 
प्रवास, समुद्र,काळींदास, भवभ्खो, दंडीइ. लेखशालाफ्त्रकातचआळेआहेत. 
शालापत्रकातीलहेसंस्कृप्ळाकविपंचकांवरोललेखखूग्पाजळे १८७६मध्येसंस्कृत 
कविपंचकाचीस्वतंत्रआवृत्तीकाढण्यातआली. तिलाप्नस्तावनाहींघिपळूणकरांबोच 

निबंधच. निबंधमाला हेनिबंधांचे मासिकस्वरुपाचेपुस्तकचिफ्ळूगफाकाढत 
असत. २५जानेवारी१८७४रोजीनिबंधमालेचाफ्हिलाअंकबाहेरपडला. 
निबंधमाळेचेएवंब्दर८४अंकनियाले.या८४अंकातसुमारेअडीचहजारपानांवर 
मजकूरदेण्यातआला. . 

विष्णुशळास्रोत्तिपळूणकाप्श्श्



निबंधपग्लेज्याप्रत्येकअंकप्तनिबंध,नंतरसुभापिते,विंनोदमहदाख्यायिका 
व निबंधासंबंधीचा पत्रव्यवसहार अशी सदरे असत. सुंभाषित-संग्रह आणि 
विनोदमहदाख्यायिकाहीपुस्तकेनंतरवेगळ्यास्वरूपातनिघखी.`आमज्यादेशाची 
स्थिती’आणि`इतिहास'यादोननिबंधांचीपुस्तकेहीस्वतंत्रफ्णेछापण्यातआळी. 

`आमव्यादेशखीस्थिती'यानिबंधावरसर्क्सज्ञप्तीआणू-ळाबंदीघातली 
होती.‘निबंधमाला'ग्रंथस्वरूपातप्रश्यदोनदावनंतरचित्रशाळेनेएक्काछापली. 
१९१७मध्येचित्रशाळेनेप्रसिद्धवेर्लोळीनिबंधमग्लेचीग्रंथरूपआवृत्तींहींव्यवस्थित 
संपादितकेळेळीआवृत्तीहोती. 

विष्णुशास्रोचिफ्ळूणकरांच्यानावावरभारंभारपुंस्तकांचीयादीनाही. पण 

शिंक्षणविषयकळेखं 

प्रत्यक्षशिक्षणावरविष्णुशास्त्रयांनोलेखनवेग्लेळेनाहीसणत्यांज्याअन्य 
विषयांवरीलकाहीलेखा’कूग्त्यांचीशिक्षणविषयकमतेअजमावतायेतात. 

शालापत्रकातबिष्णुशास्त्र्यर्रनी‘शिक्षकाचेक्का’याविषयावरएकनिबंध 
लिहिलाहोता.यानिवंधातएकूणशिक्षणपद्धतीत्नशिक्षणखात्यावरसडेतोडटीका 

होती.पणहानिबंधकोण्ट्याहीग्रंथातसमाविष्टबेग्लेलानाही.याळेखामुळेच 
विष्गुशास्त्र्यांवर शिक्षण खाल्यातील अघिकात्यांची गेरमजीं झाली होती. 
‘शालापत्रकशृंबंदहोण्यासतेहौएकक्याणहोतेअत्यक्षशिक्षणक्षेत्रावरलिहिळेला 
एवढाएक्तलेखसोडल्यासचिंफ्ळूणक्यानीनिखळशिंक्षणविषयग्वाअसाएक्को 

ळेखलिहिलेलानाहीभात्रनिबंधमालेतीलज्यालेखा'मध्येशैक्षणिकमूप्न्यांचीचर्चा 
पययिग्नेकाहोईंना,पणकेळेलीआहेअसेनिबंधख1ळीलप्रमाणे- 

आमव्यादेशाचींस्थिती-जप्तीआळेलानिबंध,पाश्चात्यबिद्या,प्राचीन 
भम्तीयचिद्या,पाश्चात्यविद्येचेफ्रिणामयासंबंधीविंवेचन. 

मराठीभाषेचीसांप्नतचीस्थिती- विद्वानांचीमराठीभाषेविषयीमते, 
भाषाभिवृद्धीचीक्या,भाषाउत्वाषचिखरेउंपाय, यासंबंधीखुलासेवारवर्चां. 

निबंधमालेचाउद्देश्ळा- मराठीभाषेच्याद्वारेसामत्म्यलोकांसज्ञानदेणे, 
ग्रंथाभिरभ्चीचीवृद्धीकाणेश्याड् 

इतिहास(तीन लेख) -झ्तिहासाचेउंपयोग, जिज्ञासांतृप्ती, सदुपदेश्ळा, 
मनाचीप्रसन्नतावउन्नती, मनाचेपोषणयांविषयींचर्चा, नींतिज्ञानहाबिशेषउपयोग्ळा. 

विद्वत्त्वआंणिकविंत्व-विद्वत्वम्हणजेकप्य,कवित्वम्हणजेकाय, 
का’पनेचाविकासआणिबुद्धीचाविकास,तत्वज्ञकोंण,तर्कशास्त्रआणिकक्सि 
यांचीचर्चा. 
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भाषापद्धती-याविषांयी४लेख.इंग्रजीभाषा,तिचेफ्क्सिम,वर्णशुद्धी, 
वाक्यशुद्धी,इंग्रजांच्याअनु_करणानेमुरूझालेलीपद्धतीयाविषयींविवेचन. 

वाचन- वाचनाचेलाभ,ज्ञानवमनोरंजन,मराठीतौलग्रंथसंप्रह,वाचनाचा 
प्रघात,वाचनाची॰खरीरोतयाविषयीचर्चा. 

वक्तृत्व (६ लेख)… वक्तृत्वकलेघा इतिहास, वक्तृत्वक्कोत निष्णात 
असलेल्यांचीउदप्हरणे,दळिक्षणाप्नाइजकमिटीवशिक्षणक्रम(इंग्रजी)यांचेवैपल्प, 
वक्त्याचेगुण,मनाचाशुद्धपणा,वक्तृत्वापासूनउपयोगयाविषयींविवेचन. 

ईग्नजीभाषा(४लेख) …इंग्रजींचीउत्पत्ती,तिचेघटकाक्यव,इंग्रजीतौल 
ग्रंथसंग्रहइ.विषयावासम्यकचर्चा॰ 

याशिवायडॉक्टरजॉन्सनयांच्यावरित्रकायदिरील८लेख, मोरोपंतांच्या 
कवितेसंबंधीं१३लेखआणिलोकहितवादीयांच्यासंबंधी१२लेखअसेअन्य 
लेखनिबंधमालेतआहेत. यासर्वलेखांदूनअप्नत्त्यक्षपणेकाहीशैक्षणिकल्फि 
व्यक्तहोतात.चरिंत्रात्मकनिबंघातचरित्रविषयळ्याअनुषंपापेहेशिक्षणविचाय् 
येतातत्यांचळाआतासामग्रयप्नेक्विप्रकगक्यग्चाआहेलोकभ्रम,गर्वइ. 

अल्लादेशाचींस्थिती 

विपळूहु’र्क्सचाअत्यंतगाजलेला, निवंधमालेतलिहिलेला, पणनंतरजप्त 
झाळेलाहानिबंध-निबंधमल्पग्रंथरुपांतचित्रशाळेनेप्नकाशितकेळीतेव्हातिच्या 
आवृत्तीतयेऊशक्कांनाही.परंतु१९४८मध्येस्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरहालेखपुस्तकरूपात 
चित्रशाळेनेप्नकाक्सिवेल्टगूयानिबंधातशाखीबुवांनीहिंदुस्थानच्यास्थितीचेबेग्लेले 
क्योंनंएकोंणिसख्याशतकाच्याशेवठ्याकाळातलेहोतेत्याणज्यातन्हेनेक्यों 
क्केआहेतेपाहताहानिबंधसार्बंकाळिकमहत्वाचाठरेल.यानिवंधातप्रामुख्याने 
तौनमुद्यांबाबतचर्चाआहे- 

इंग्रजीराज्यापप्सूळंप्फप्यदे,इंप्रजीसज्यप्पप्थू[तोंटेआणिराज्यक्कार्किं 
देशासबंघीचीकर्तव्थे. 

यातीनमुद्यांचीचर्चाकस्तानाइंप्रजीविद्या, तिचाप्नभाव, तिच्यापासून 
फायदेतोंटेयांचास्वाभाविंकपणेचघिचारआलाअळाहे हेमुद्देसारांश्ळारूपानेअसे- 

इंग्रजीतज्यप्पामूनयादेशग्सफप्यदे- सोळाव्याशतकापर्यंतहिंदुस्थानवे 
वइंप्नजा'चेकोंणतेहीनातेनव्ते. पणतदनंतरइंग्रजराज्यवर्तेबनलेआणित्यांचा 
हिंदुस्थानच्याप्नजेशीसजावप्नजायानात्यानेसंफ्र्कयेऊक्का राज्यवर्तेया 
देशास'बंघीकोणतीबुद्धीमनातक्काताततेमहत्वावे. - 
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कीसुधारणाकायतीअप्सच्याखंडप्तसेशियातलेलोकगैय्सुधस्लेलेन्हीचकल्पना 
`इंप्रजीलोकांचीएतद्देशियांविषयीचीआहे.त्यांचीहीसमजूतअयोग्यअसलीतरी 

’ युरोपियनलोकांक्ङ्आपल्यळालापुष्यत्र्ळपोष्टीघेण्यासारख्याअहितहेखरेआहे. 
`विद्वानमाणसाशीसमागमघडलाअसताअविद्वानमाणसाचाजसाफायदाहोतो 

तसायुरोपियनाल्ला -इग्रजाक्का॰` -आपणासहोतआहे. 

छापखाना,आग्णाडी,आग्1वोट,तारायंत्र,गिस्पाँइ.सान्यासुधश्यायाइंप्रजांमुळेच 

आल्यामुळेआमचीमोठीसोयझाळीआहे. 
इंग्रजीविद्येपासृज्ञतिसरालाभम्हणजेमप्तसिकउन्नती.देशाभिमान 

जात्याभिमान,स्वल्फि,स्वातंत्र्यभिलाषइ.पोष्टींइंग्रजीविद्येपाथू[मिळट्या. 
विद्येचासंझ्याहासम्यान्यपणेवरींलउन्नतीसक्याणीभूतहोतोन्यूरोपखंडअनेक 
शतकेगढअज्ञाननिद्रेतघोरतहोते.त्याचीजप्यतीग्रीकवरोमनयांच्याप्राचीन 
विंद्येमुळेझखी.इंप्रजीविंद्येचाप्रसप्रहोतजाईळतौतोसुध1रणा,स्वातंत्र्य,सुख 

हें' मानसिकस्वातंत्र्यहायाकप्लातझग्लेलासवतिमोठालाभ.म1नसिक 
स्वातंत्र्यम्हणजेह्रवातसाविचारकरण्याचीवतोवाणी-आणिळेखणीयाद्वारा 
व्यक्तकाण्याचींमोवळांक. ' 

ईग्रजीराज्यापाथूळाआमचेनुकसान-इंग्रजीराज्यवइंग्रजीविद्या 
यांच्यापामू’घ्आमच्यादेशात्रेकाहींफप्यदेझाळेतसेचआमचेकाहीनुकसानही 
झाळे.तेकोंणल्याप्रकारचेझाळेतेसारांशरूपानेखालीलप्रमाणे- 

स्वळातंत्र्यनाश्ळाहींइंग्नजीराज्यापाथूग्फ्हिलीहानी.पास्तंत्र्यळातविवींहीसुखे 
असलीतरीस्वातंत्र्यप्चेदु:खसुद्धात्यांसुखपिक्षामोठेअसते.यास्वातंत्र्यनाशाच्या 
पायीआमच्यादेशाचेअस्तित्वचनप्हौसेंझाल्यासारखेंआहे. 

`इंग्रजीविंद्येपामून्प्आम्हासफायदेझाळेअसले,तरीत्यावाचूनआम्हास 
गत्यंतरनव्तेअसेनाही.यादेशातअसेअनेकप्रसंगआलेकीये॰थीलसमस्यळा 
येथल्याचलोकांनीस्वत:च्याअक्कोनेसोडविंल्या.क्याक्वाळीपेशानेक्याणल्गा 
तप्ळखीपंतप्नेदिर्ल्सअटकेपर्यंतनजरपोचविळी.हेकस्तलायापेशव्यानेअळापळी 

`राज्यकव्यनिळीअसाआवआणलाअहि,कीतुम्हीनेण्र्लीलेकोंआहात, 
क्कांतुम्हफ्रासज्ञानकरूयैधेयेण्याच्याप्खांचीस्थितीम्हणजेवेव्रळअज्ञलाची 
वरानटीपणाचीहोती.हासर्वनिखळभ्रमआहे.इंग्रजइकडेआलेनसतेतर 
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ल्यामुळेआमचेअहितनहोताहितवझालेअसते’ 
पारतंत्र्यप्पाशूय्होणारीमोठीहानीम्हणजेमानसिकउन्नतीनंष्टहोतेवपावश्स्ता 

अंगवळणीपडते. मानधनता, लेजा, धैर्यइ. सदगुणासदेशपारखाहोतो. मूळ 
स्थितीपामूनदेशभ्रष्टहोतजप्ती. .… 

देशातविद्येचाफैलावझालाआहे नाहीअसेनाही पणविद्येच्यायोगाने 
जेवास्तबिकज्ञानव्हावेवमनाचीथोरवीक्कावी, त्यप्तलेअनू'रकाहीचट्टष्टीस 
पडूलागलेनाहौत्त्यग्कूण्इंग्रजीविद्याहींतरवस्तुतापाहतावाघिणीच्यादुधासारखी 
आहे. वळाघिणीच्यादुधावरजोपोसलातोलेचापेचाकधीचनिपजूनये. उत्साह, 
धैर्य, अश्लाव्यकर्षाचातिररकप्र, स्वावठ्याइ उदात्तगुणवरोलभाषेतीलग्रंथा'च्या 
अध्ययनापासृन उत्पन्न होंणरि आहेत पण आजपर्यंत असलेल्या तन्हेवाईंक 
शिक्षणपद्धतीनेम्हणाअगरतितकासंस्कृप्रअद्यापआमचेठायीबिंबलानसंल्यामुळे 
म्हणा, वरीलगुणांचाउदयझालेलाननाही. 

राज्यक्कार्किंर्क्सज्ये- इंग्रजसरकारनेदेशासाठीकायवेळेयाचाविंचार 
तीनपातळ्यांवरहोतो- १) सरकारचीख्रिस्वीधर्पविषयकभूपिका, २) नीती, 
३) सामान्यव्यवहार. 

इंग्रजसरकारस्वतऱ्लाखिस्तीधर्मानुयळायींम्हणवते,पणयेशूखिस्तव 
स्कोस्थापलेलाधर्मयाविषयीवाचकांनाफारचथोडीमाहितीआहेइंग्रजीशाळांतून 
वविद्यालयांदूं'ळायाविषयीनळावहीकाढीतनाहीत. एतद्देशीयभाषांकूळावरीलविण्यावर 
म्हण्ण्यासारखाग्रंथझालानाही. आमचेसंरकारअळापणासख्रिस्तीम्हणवतेपण 
धमप्रिमाणेसरकारचेआचरणनाही. 

राज्यक्कारॅ'चीनींतीम्हणजेत्यांचान्यायीपणा, संस्तपणा. याबाबतक्विळार 

करायचातरराज्यवग्त्त्यचिआचरणग्रजाहितदक्षआहेअसेवाटतनाही.. 
यादेशाच्याव्यवहाराकडेराज्यकर्वेछ्येळव्यावहास्किट्टष्टीनेब्रघतात.या 

देशातुननिघेलतितकापैसाकातूनआपल्यादेशातस्किओततात. 

फायदे, तोंटे व संज्यर्क्स आपले कर्तव्य व्यवस्थित रीतीने बजावत आहेत काय 

याचाक्विळारक्कांआहे. 
यासर्वविवेचनाच्यामुळाशीयादेशातौललोकांवेअज्ञप्नवकम्हीफुंभर 

आं'लदिद्याघिभूषितांचाराज्यक्काच्चिळालापूचस्काप्चाहव्यासयागोंष्ठीआहेतयामुळे 

.राजेरजवाढ्यप्चीस्थिती- इंग्रजीराज्यातअनेकसंस्थानिकवसंजेरजवाडे 
लींन होते. त्यांच्या बाबतीत इंग्रज सरकारने…एक गोष्ट केलीहोतो 
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कीबहुतेकांनाशिक्षणदेण्यासझीकाहीनाकाहीव्यवस्थाक्कांहोती. ‘ 
‘आंमच्यादेशातआमच्यादयाळूसरकारनेइतरजशीशेकडोसोंपेउभी 

क्कोआहेतत्याप्रमाणेड्रैकसजारजवाढ्यळाच्यापणेविंद्याभ्यासाचेएकशुक्त्रकाष्ट 

लाकूदिलेलेआहे. मोठमोठ्यासंस्थानिकापाथूघ्तोछोटेखानीजहणीरदारप्पर्यंत 
एकेकाअँरिस्टॉटलचीयोजनाक्कादिलेलीआढळतेसणइतक्यांज्यळाहाकूप्अद्यापी 

विद्येचाप्रचारवग्रसारयाथूरीतअयोग्यवातावरणातझाला. पाश्चात्यविद्या 

ग्रहणकरप्यलातशीसोपीर्नाझी. शिवप्यतीसंहजोपलब्धवसहजसाध्यनाही. 
आतापर्यंतराजेरजवाड्यांचीमनस्थितीसुखोपभोगातलोळणारीसगक्लिहळीकर्तबगार 
कूरठेवलाल्याकूण्परिंणामपग्क्तदोनन- 

यजमानाससंररवतीचालाभजितक्यासतिक्का. 
ट्यूटरसाहेबांनालक्ष्सीचायोगउतप. ॰ 
पाश्चात्यशिक्षकांनींयेथीलसंस्थानिकांनाजेशिक्षणदिलेतेअगदौचतुटपुंजे 

होते. शिवायत्यातव्यावहारिकट्टष्टिकोंननव्तळा.संस्थानिकांनाइतिहास,भूगेल, 
व्याकरण,पदार्थविंज्ञानहेसर्वभारल्डशिवत्त्वण्याचाउंपयोगनाहीअसेंचिपळूमकर 
सांगतातउंलटसंस्थानिकांनाकोणतेशिक्षणद्यायलाहवेयाविषयीचिपळूणकाखी 
स्पष्टपतेआहेततेम्हणतात- 

‘घोड्यावरवसणे,भालामारणे,निशाणरोवणे,क्कांकचाइतयापोष्ठी 
ल्फिल्यातरअधिकउपयोगनाहीकाहोंणारऱर्किंवान्यायमनसुबाकसळाकसवा, 
जमाबंदीचीव्यवस्थाक्कोठेवावी,यागोष्टींचीमाहितीअ1मज्याहोतकरूसजबिंड्यांस 
जरकरूनदिलीतरतीत्यांज्यप्फायद्याचीनाहींकाहोणाच्पणतेकरणार 
नाहीत. आमचेसंरकारसंवग्निनिऱ्श्ळात्नकसनटक्कात्यांसपुंरतेमीठहीखाऊ 
देतनाहळीत.‘ 

इंग्रजांनी अशाप्रकारवेशिक्षणदेण्याचेहेवुत: टाळले हेविष्गुशास्त्र्यर्नोना 
यादेशातीलस'स्थानिकांच्याउदाहरणावरूनसंग्निळाक्यावेआहे. 

विद्यावक्कायासंबंथानेस्थिती … यादेशाचीस्थितीविद्यावक्का 
यासंदर्भातशोचनीयआहे,असेविष्गुशास्रोसांगतात.त्यांच्याचशब्दळातसांगप्यचे 
तर… 

‘बिद्या,क्काकौरैच्यासबंधानेभारतखंड्यासीलोकांतवश्वेतदौपीयराष्ट्र1॰त 
कितौसेअ'तरआहेहेपाहिलेतरतेग्कूय्चअ'तरअहिहेस्पष्टआहे.’ 

यापुढील विवेचनात चिपळूगकरांनीं पाश्चात्यांनी वेग्लेलो प्रगती कोणत्या 

१६ प् पत्रकप्रांचाशिक्षणविंचार



प्रकारचींआहेहेसोदाहरणस्पष्टकैआहे.अमेंरिंकेतप्रतिवर्षीनवीनविंद्यात 
क्याउंदयळासयेतआहेतअसेतेसांगतात. आवातधरूं’ळाठेवण्याचीयुक्तीअमेक्विं 
शोधू’प् काढल्याबद्दल ते लिहितात पाश्चात्या’च्या बुद्धिसण्याचे एकेक तरंग 
पेघमंङळावरक्काआदळताहेतसणभारतातनव्याविद्यावक्काराहोचजुन्या 
विद्यांचीस्थितीहीसमाधानकारकनाही.हज|रोवर्षेज्यांचीवस्तीयादेश1तआहे॰ 
त्याविद्याविगलितअवस्धेतआहेत.‘मँचेरटरच्यायंत्रातयेथीलवाणिज्याचाबुसडा 
झल्प.एबंब्दरविद्यावक्काळुप्तहोठ्याइंग्रजीबादशाहीचीमगरमिंठीआम्हास 
पक्कीबसण्याचासमयदिसतआहे.’ 

नाही.क्सिसुधस्लेल्याराट्रांतहक्तींजीप्रमुखहोठ्याक्सळीआहेत,त्यासं 
ज्यासोयीअसतातत्याहीआम्हासनाहीत.आम्हीधडनाविद्वाननाअविद्वान. 
नासनटीनासुधस्लेले,नास्वतंत्रनापरतंत्र.’ 

अशातन्हेनेभारताचीअवस्थात्रिशंकूणाखीआहेअसेचिपळूणकरांचे 
प्रतिपादनआहे. हीदैन्यावस्धाचनाहीतरनिव्यळसंभ्रमावस्थाआहेअसे 

त्यांनामहत्वाचेदोनमुद्देमांडावयाचेआहेतअसेलक्षातयेते- 
०पळाश्चात्यराट्रेविद्यावक्कायासंबंध1तङ्मचप्नग्प्तझखी. निरनिराळेवैज्ञानिक 

शोधलोपू’प्त्यांचीसर्वक्षेत्रांतफ्रातीझझी. 
०भास्त1तइंग्रजीविद्याआलीपणइंग्रजीविद्येच्यासंपकनिविचारापलीकडेकोंणतीच 
॰क्रुवींआलीनाही.सुधारणाआल्यापणत्याअगदीचमंदगतीने.याशिवाय 
भक्कतप्तीलएतद्देशौयविंद्यांनाकाळचांगलानव्तात्याळोपपाक्तचालल्या 
होत्या. 

`विद्यावैकला’हेशब्दवापरतप्नाचिपळूण्त्कातिग्ज्ञान,ज्ञान|र्जन,ज्ञानप्नसार, 
शिक्षण,शिक्षणानेहौणारीप्रगतीयासर्वगोष्ठीअभिप्रेतअसंलेल्याक्सितात. 

छ्येट्टाक्यात्नर्तीक्तसुटण्याचेक्यों-ल्फित्काठ्यांफोअत्मच्या 
देशालाकाहीएकझाळेळेनाही.देशाचीन।डीठणठणीतआहे.कालगतीमुळे 
आजची दुरवस्था आली आहे. सांप्नत्तच्या (त्यावेळच्या) दैन्याची कारणे 
चिपव्झाकरांच्चळामतेअशी- 

परकीअंमल- पक्कीअंमलामुळेकोणताहीदेश्ळासुखीहोंतनाहीक्को 
'अंमलनाहीसाकरणेहाग्रमुखउपाय. पणहाअंमललढूनघालविणेतितकेसोपे 

नाहीम्हणुज्ञसलोख्यानेकार्यवेग्लेपाहिजे. 
आत्मस्थितीचे अज्ञान… राष्ट्रप्च्या सुधारणेचा प्रमुख पाया म्हणजे 
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पाहिजे. 
, विद्वानांचीठदासीनता- क्कांहुद्देपिळवृनपाश्चात्यभाषेतचआपले ’ 
संर्वकामकसक्यावेहेसोङ्मदेशाचीओळखक्काघेतलीपाहिजे. 

ज्ञळानसंपन्नतेचाअभाव- देश्ळास्थितीमुधारण्यग्वाराजमान्यर्क्सम्हणजे 
लोकांसंज्ञानसंपन्नकरणे. ज्ञानसंपन्नतासाधभ्यावीदोनसाधने- फ्हिलीरसनाव 
दुसरीळेखणी.पहि'ल्यासंट्र।तशाळावव्याख्यानेयेतप्त.दुसन्याखळाळीर्क्समानपत्रे, 
मासिके,ग्रंथयेतात.आतापर्यंतसंरकांरनेयुनिव्हर्सिटी,विद्यालये,शाळाकाद्वा 
याक्षेत्रातथोडेबहुतकर्म्यवेभ्लेआहेसंणआम्हीत्यापामूनघ्यावेंतेवढेफायदे 
घेतलेलेनाहीत. 

हादेशसंपन्नआहे. येथीललोकसंख्याखूपआहे, लोकांचीबुद्धीप्रखर 
आहे. येथेअर्थंसंचयहीविपुलआहे. पणवल्पवृक्षाखालीउपवासंयान्यायाने 
यादेशासउन्नतीनाही. 

आंमच्यादेश्मचीस्थितीहानिबंधचिपळूणकानिळीवप्स्त्रवदश्निळासंष्ठीलिहिला 
होता. पारतंत्र्यप्ज्यग्काळातकितीहीवाह्यसुखेंमिळखीतरीस्वातंत्र्यळाशिवायप्रगती 
नाही. आणिज्ञानाशिवप्यस्वातंत्र्यनाही.शिक्षणल्फिज्ञाननाही,अशीही॰, 

वशिक्षणहेत्यावर‘उतारा'आहेतअसेसुचविलेआहे. 
भारताच्याप्राचीनज्ञानाचाचिपळूगकरांनासंळार्थंअभिमानअळाहेसणत्यांच 

वेळीतेनव्याचास्वीकारकरप्क्यप्ससांगतात. आंग्लविद्येनेदिलेल्यळाविज्ञानाचे 

मराठीभाषेचीसांप्रतचीस्थिर्ती 

चिपळूणकरांचाहानिबंघमरष्ठीभम्याघिषयकअसलातरींशिक्षणविचण्यात 
यालेखाचासंमावेशकरप्वयप्सहवाकळारणशिक्षणविचारवाशिक्षणशास्त्रयाचे 
जेअनेकघटकआहेतत्यांमध्येभाषाथ्यासंआषाज्ञाताभाषेचेअघ्यापनयाघटकांचा 

संमावेश्ळाअसंतो.मातृभाषाहेव्यक्लिमत्त्वविंकासाचेसर्वोतममाध्यममानलेजाते. 
म्हाक्कायानिबंधाचाविचारअभिप्रेतआहे.शैक्षणिकट्टष्टिकोणातूनयानिबंघात 
विपळूहुग्फ्रापेंनीसांगितलेलेमुद्देसार्राशरूपानेअसें- 

किल्वेकशिक्षकइंग्रजीतौलअर्थंमराठोतसंमजूनदेतमानिरुपायहोका 

मरष्ठीभाषेचीबरीचहानीहोतअसंल्यानेतिच्याअभिवृदृध्यर्थंअनेकउंपाय 
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सुचविळेजस्ताततेउपायअसे... 
युनिव्हर्सिटीज्यावरच्यापरींक्षांतपसठीचासमावेशकसवा. 
मॅट्रिवघुलेशनच्यापरींक्षेसंमसठीभाषाआवश्यकक्यावी चिपळूणकरांच्या 

मतेवरोलसंर्वउंपायवरवरचेआहेत कारणमराठीभाषाविद्यापीठातहोती. तेव्हाही 
तिच्याप्रगतीसाठीफारकोणींकाहीकेलेनाही. 

फारशीवअरवीभाषांचाआणिमराठोचापुफासंबंधआहेसगइंग्रजींचीच . 
एवढीभीतीकांच्त्याचेउत्तरअसेकीफारशीभाषाशिकण्याचात्यावेळच्या 
लोकांचाउद्देशवरींतआणिइंग्रजीमिंग्कण्याचाउद्देशवरींतयति-अंक्यअहि.› 
फारशीपरभाषाशिकण्याचाउद्देशकेवळव्यावहारिकहोता. पणइंग्रजीचेतसें 
नाही.इंग्रजीच्यासं।र्वंत्रिकप्रसारानेमृठुऽचीभाषालोपपावतआहे॰कारणक्विप्र, 
कत्पनायांचींठत्पत्तीज्यामनापासूनतेचइंग्रजीवनल्यावरफुंच्याभाषेचींप्नधप्तता 

॰ कोठेराहिलीच्इंग्रजीच्याफाढ्यळामुळेमसठीचेवैभवफीचाविकासथंडावलाआहे. 
इंग्रजीचाद्वेषनकोपणमराठीच्याविकासासतीपूरकझालीपाहिजे. 
मराठीभाषेच्याउक्कर्षालासरकारनेहीहातभारलावला. द्क्षिणाप्राइजच 

कमिंटीसारख्यासंस्थाप्रोत्सग्हनपरकामकरींतआहेत. पणलोकांमध्येइं‘ग्रजीचे 
आकर्षणखूपआहे. 

इंग्रजीभाषेत्तीलग्रथांवीखूग्चपोडीआपल्याक्टोलविंद्वमांसल्गाखीआणि 
इंग्रजीग्रंथांचीभाषांतोमसंठीतकेली. पणयापुळेमूळपराठीचेवैभववाढलेनाही 

वर्तमानपत्रे, मासिके, पुस्तके, इतरग्रंथपुफावाढल्यानेवमुख्यत: इंग्रजी 
भाषेच्या अभ्यासाच्या योगाने साधारण गोष्टींचे ज्ञान पुष्यग्ळ वाढून लोकांच्या 
समजुतौत्तहीपुष्कळफेरपङतचालला. पणइंग्रजलोकांच्यासहक्याप्मुळेज्ञानप्रसार 
करप्यळाचींजीत्यांचीउस्कृष्टसाधनेआपणासंअनुक्रूझखीआहेतत्यांच्यापप्नाने 
पाहतावरझाळेतेकाहीचझालेनाहीअसेम्हटलेपाहिजे. , . सुरू हू ..र्किं .क्रु हू. दु 

एकांअंकातविस्तृतपणेसांगताना` ,मराठीभाषेचीस्थितीकशीहोती,आहेयाचे 

जवळचाअसंल्न्याचेस्नागितळे` आहे. 

› पुस्तकांचीवृद्धीहौणेदेश्ग्सुशापोसआवश्यक- जनजागृतीचेव 

लोकशिक्षणाचेकत्म्यज्याप्रमाणातवर्तमानपत्रांनीक्केत्याप्रमाणातग्रंथकत्यर्किं 
केलेनाहीअसेविष्णुशांस्वीनमृटुकरतात मासिकपुस्तकांचासंळारप्इंतिहासंविशद 
क्कामासिकेवर्तमानपत्रेयांचीवाढदेशसुधारणेसंअत्यावश्यकअसल्याचेतेसांझ्यात 
आणियापाश्र्वभूमीवरनिबंधमालालिहिण्याचाहैतूकोणतातेविष्गुशास्रोअगदी 
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थोडक्यातपणस्पष्टपणेलिहितात- . 
‘ज्यास विद्यालयातीलशिक्षणाचावगैरेलाभनघङल्यनिज्ञानाचामर्मा 

खुलानज्ञीत्यांसअनेकपोष्टींवेज्ञानल्हावेहाएकतेलिहिण्यम्याउद्देशआहे. 
संस्कृत्तवइं'ग्रजीभापेतजेआगधज्ञानभरलेआहेत्याचापाटफोड्राजरआपप्न्या 

उस्कृष्टअसल्यणुळेतेथीलमजुरसिजेज्ञप्तअसेलतेयालोकपिकीं(आपल्या) 
मोठेशहाणेम्हणविणाससनाहीं.’ 

ग्रंथांपाकूळाअळाणखीकज्ञीफायदेविष्णुशास्त्रयांनीविशदकेलेअहित- 
सदषिखोचाप्रसारवग्रंथवाचण्याचीगोडीलागते. ’ 
भषिचेपुनरुजौवनहोतेचेभववाढीसलागते. 
एकप्द्यग्भषिचेवैभववप्ढणे,तिचाउत्कर्षहोणे॰त्याभषिच्याव1चकप्तिध्ये 

वाचनाचीआवडनिर्माणहोक्तत्याद्वाससंदमिरुचींचाप्रसारहोणेयासर्वपोष्ठी 

हेदेशाच्याज्ञानसंपन्नतेचेआणिबौद्धिकप्रगतीचेलक्षणअसते. 

वाचन-विचार 

निबंधमालेतीलअनेकविषयांवरीललेखस्तजीविविधताआढळतेतीलक्षणीय 
आहे.उदा,वाचनहानिबंध. 

यानिबंधातत्यांनीप्नथमचमयदिळास्पष्टकेत्याआहेत. वाचनकरण्याची 
क्कायाविषयीहानिबंधनहिळी. याचाचअर्धउस्कृष्टवाचनाचेनियम,त्यांचा 
उंपयोगयाविषयीचीचर्चायानिबंधातनाही. यानिबंधातग्रंथवाचणेहितावह 
क्रसें,आपल्याकडेत्यासंबंघीकांयपरिस्थितीआहे,वाचावयाचेग्रंथकसेंअस्नावेत, 
तेग्रंथकसेंवाचाबेतइं. संबंधीचर्चाआहे. यानिबंधातीलवाचनविषयकमुद्दे 
संळासंशरूपानेअसे- 
०क्काशब्दांचौव्युप्तत्ती-संस्कृतवद्याधातृष्ठासृवु...वाचनम्हणजेबोलावणे,पुंस्तक 

वठ्यम्हणजेपुस्तकप्सबोलाव,छापण्याचीक्कांज्याकाळातनव्हतीत्याकांळात 
वृक्षत्वचा(झाडांच्यासंखी)वापस्कालेखनकरींतवत्यावग्जहाशब्दआला 

०वाचनापासूनलाभदोन : मनोरंजनवज्ञान. 
०लहानमुळांनाअक्षरेमाहीतझाळीकीवाचतायेऊलाग्ळाते.आपल्यालाकाहीत्तरी 

नवेयेतेत्याचळाउत्संळाहवाटतो.उंमेदव1ढते.हीउमेदपुढेज्ञानसंपादनालाफारच 
उपयुक्तठरते. बालवयप्संज्ञानवमनोरंजनहातप्तहातयाळुज्ञगांदतप्त.पुढे 
मोठेपणीविद्याप्रियलोकांनासंत्ततवाचनाची आवडचनिर्माणहोते. वाचनाचे 
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वेडयाविषयीश्ळाखीबुवांनीपेट्रार्वब्बोंपोष्टचयाठिकाणीसांगितळीआहे. 
०खरेविद्यासुखजुन्यापद्धतीच्यालोकनिग्मुळींचमाहींतनाही. मराठीतवावण्याचे 

ग्रंथफारथोडेहोते. शिवायळोकशिंक्षणाचामुळीचप्रघातनसल्यामुळेलोकांत 

पणत्याबरोबरइंतरकामणुकींच्यासाधनांचींआबश्यकतासहातनाही. 
॰ग्रंथवाचनहेज्ञानंसंपडिंनळाचेमोठेसाधनआहे.सिसेरोनेएकेठिकष्णींम्हटळेआहेकी॰ 
लेखक्कानसतीतरकूगांभीचीजीक्याचीस्थितीहोतीतिजपेक्षापुढेपाठ्या 
पडतेचना.पृहॅच्चि[परंपरेतफूव्अभ्यासाचाजोविषयअसेलत्यावरग्रंथ, 
उपग्रंथ,टीकावाकू[मुखोदगतक्कामगचतोविषयपूर्णहोईं. 

॰वाचनासाठीग्रंथहवेत.ग्रथसंग्रहालयेहवीत.मराठीतग्रंथसंग्रहतुलनेनेकमीच॰ 
संग्रहालयेहीकमी.हौस्थितीकशामुळे?लोकांचेदुर्लक्षम्हशूळादेशभाषेतचार 
शब्दलिहिण्यासवाबोलण्याससुशिक्षितांनासंक्टवाटते. 

० केवळभळाविंकपणळानेकेलेलेवप्चनविद्येच्याट्टष्टीनेनिरर्थकआहे.त्य।तहीमुख्यवप्चन 

वंसुधळारलेल्याशहराततशीम्युनिसिंपालिटीअसतेट्युभागृह्युनाटकगृहअसतेतोंसेच 
तेधेपुंस्तकालयहीहवेमुस्तकालयातउपयुक्तपनोरंजकपुंस्तकेठेबूनतीलोकांनी 

उमेदयावी. 
०त्याचप्रमाणेपुस्तकालय|तकेवळवर्तमानपन्नवाचनाचाअसलेलाप्नघातमोड्न 

०वपिंलेल्याग्रंथचिळाआणिविद्वत्तेचामेळघल्लाणेहेनेहमीकोबस्त्रअसंतेअसानेम- ' 
नाही. ज्यानेद्हाचग्रंथवाचलेपणमननघूब्लॅकशोधकबुद्धीनेवाचलेत्याचे 
ज्ञानआणिज्यानेशेकडोंभराभरवाचूनफेक्कादिलेल्याचेज्ञानयादोहोत 
कम्हीचस्नाम्यधस्तळायेणारनाही. 

आपल्यायानिबंधळ्याशेवटीआंग्लकबीपोपआणिभर्तृइंरीयांचीवचने 
ल्फिविष्णुशास्शांनीत्याचाशेवटवेल्पआंहेयावचनांचापथितार्थअसाकी 

नये. , 
शैक्षणिकट्टष्टचाविष्णुशाठ्यांच्यायानिबंधातीलवियारांचेमोलमोठेआहे. 

`दिसामखीकाहीतरीतेलिहावे,प्रसंगीअखंडीतवाचौतजावे’यारामदत्सांच्या 
उक्तीप्नमाणेवाचनाचाजीवनाज्यग्सांर्थक्कोलामोठाचउपयोगहोतोचाचनाचाखन्या 
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अथनिज्ञानग्रहणत्साठळीउंपयोगक्का, वाचलेल्याज्ञानाचाव्यक्तिंत्वविकासासाठी 
उपयोगव्हावाअसेवाटतअसेलतरवाचनहेअर्थर्ट्सअसबिअसेविष्णुशाली 
सांगतात. छ्येअक्षर-ओळखप्ह्माजेवाचननव्हेसुट्याअक्षसंनातसळाकाहीच 
अर्यनसंतो. अक्षोएक्तयेक्काभाषेतीलत्यांचाशब्दबनलाकींत्यालाअर्थ 
येतो. 

‘वाकाम्हणजेक्सिनिळाध्वनिरूपदेऊअर्धबोधहोणे,शब्दनिळावोलावणे’. 

क्विरिंकस्ताचिपकूल्लारांनीक्याळाचेजेहेदूसक्लिआहेततेचहेतूशिक्षण-क्षेत्रनिही 

‘ग्रंथम्हणजेज्ञानभांडार.पिढ्यापिढ्या॰चेअनुभव,विचार,ज्ञान,त्यातग्रथित 
केलेले असतात. वाचनात कौशल्य प्राप्तझालैकीयाज्ञानभांडाराची विर्ल्सच 
आपल्याहातीयेते. वप्चनप्नेप्राप्तक्काघ्यळायचेज्ञप्नकोठेही,केव्हाहीसंवडीर्ने 
वआपल्या'ळारजेप्रमाणेक्काघेतायेते.’ 

‘वाचनाचादुसंराहेवूआनंदप्राप्ती. नुक्तींचअक्षरओळखझालेलो, र, ट, 

_फ,कर।यलालागलेलीमुलेपहा. आपणकायवाचतोयाचेत्यांनाज्ञळानझालेले 
नसते. पणतीवाचनातएवढीक्कांनझालेळींअसंतातकीप्नसंपींतहानभ्ङ 

…विसस्तात. मोढीमाणसेआपल्याआवडीप्नमाणेकांव्य,कथा,नाटकवाचतात॰ 

त्यालाब्ररेवाईंटक्कण्याचौपात्रतायेते.’ 

`संदमिल्चींचेवर्धन’ असेम्हटलेआहे,वरींलउताम्यातसुसंस्कृतताअसाशब्द 

` वाचनविषयकक्विळारांमध्येचिपळूगकरांनीअसेम्हटलेआहेकीकेवळभाविंकपणे 

शब्दांच्यावरोबरोनेअर्थंसंमजलापाहिजे. 
शिक्षणशास्रातहीनिर्साकवाचनाला, पोपटपंची’लामुळींचस्थाननाही. 

म्हकूऱ‘पाठांतर’याअभ्यासंघटकाबावतशिक्षणशास्त्रज्ञांनीफेरविचारछ्येआहे. 
जुन्याकाळीशिक्षणपद्धतीतपाठांतरस्काखूग्चमहत्त्वहोते. उतारे, कविता,अवतरणे 
विद्याध्र्यांनीपाठ करावीतव धडाधड म्हणून दाखवावीत, असाविद्यार्धीहुशार 
संमजलाजातअसे.नवीशिक्षणपद्धतीपाठांतरवाघोकंपट्टीमानतनाही. आपल्यळा 
अध्यापनपद्धतीतग्रमुखदोष असेलतरवोहाचकींस्वतंत्रविचारशक्तीचीवाढ 
विद्याथ्यतिहोतनाहीचामुळेपष्ठांतरवाघोकंपट्टीहीएकांअथनिनिरर्थकबंङवडव. 
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त्याचप्रमाणेअर्थनक्कातावाचणे,क्सिछ्येळभक्तिभावानेअक्षरे,वाक्ये,ओळी, 

ओव्यावाचणेहीशब्दांचीनिरश्किझटाफ्टअसेविष्णुशास्त्र्यांचेमतआहे. ते 

शैक्षपिक्कट्यळाअत्यंतयुक्तस्वरूपाचेआणिशिक्षणप्रक्रियेतील वाचन’ या 

घटकाबाबतयोग्यमाग्दिश्निकरणरिअसेअसे 

इंग्रजीभाषा-विचार 

येऊलागले.सद्य:स्थितीचाविचारकरताआपणशालेयअ`म्यासक्रमातइंग्रजीचा 

दुसरी भाषा म्हणून समावेश ल्फि आहे शिवाय महाविद्यालयीन व 
विश्वबिद्यालयीनस्तरावरइंग्रजीच्याअध्ययन-अघ्यापनाचींसोयअळाहे.गेल्यापंचवीस 
वषतिइंग्रजीमाध्यमअसंलेल्याक्लितरीशाळा विद्यक्रिन’ धर्तीवरमहाराष्ट्रग्त 

तरींआजहीमहाराष्ट्रग्च्यावभळारतळ्याहीजीवनातइंग्रजीभाषेलापुरेसैमहत्वाचे 

सळातवर्षाच्याऐवजीचारवर्षेइंग्रजीस्किविण्याचाग्रयोगझाला.आठवीपानून 

इंग्रजीचेअघ्यापेनहोऊलागलेसणअनेकांच्याट्टष्टीनेहानिण्यिघेण्यातमुंवईं 

सरकारचीघोङचूक्त्रझखी.आणिपुन्हासांतवर्षेइं`ग्रजील्फिण्यासंसुत्वातकरूंन 

याचुकीचीदुरुस्तीकरण्यातआली. 
अभ्यासक्रम,परीक्षा,दैनंदिनजीवन,लोकमानसयाट्टष्टीनेक्विरुंरकरता 

`इंग्रजी’लाआपणस्वीकस्लेळेआहे.मानानेस्वीकांरळेआहेअसेदिसंते.या 

भाषेबाबतचिपळूणकग्रंचेकायविचारआहेततेसंणाघेणेइष्टठरेलवत्यणा 

काहीशैक्षणिकमूल्वेहातीलापतीलयाउद्देशानेचिपळूणकरांच्यानिबंधमालेतील 

‘इंग्रजीभाषा’याचारलेखांचाविचारकरप्वयाचाआहे.चिपळूप्त्काहेस्वराष्ट्र, 
स्वभाषायाचेक्टोरअभिमानीहोतेयापाश्र्वझ्यावरत्यांचेविच्यामहत्वाचेठस्तील. 

`इं`ग्रजीभाषाउत्तरोत्तरकशी3त्वार्षपाक्तपेली,तीतग्रंथसंग्रहकोणत्या 

ग्रकमचाआहेवतोकसंकसंळावप्ढतपेला,वगैरेगोष्टींवेज्ञानएतद्देशीयलोकांसं 
चागलेहोणेआवश्यकआहे. तेअसेकीत्याच्यायोपनिदेशभाषासुधारण्याचा 

जोथोडपिंहुतयलचोहीर्ल्डसुरूझालाआहेतोसंफ्ल्लाहोण्यासकांयवेग्लेपाहिजे, 
भाषासुधारतजातेतीकोणत्याक्रमानेमुधारतजाते, वन्नेरिपोष्टी’चेज्ञानयानिरूपणाने 
त्यासहोईल. शिवायहामाहितीचावपनोरजनाचाविषयअसंल्यानेसामान्यत: 

` संर्वा'सझ्ष्टवाटण्यासंप्रखाआहे." 
‘ याप्रमाणेचिपव्ठूहुगकरांनीहेचारलेखांकइंग्रजीभाषेविषयीळिहिण्यामट्या 
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……रँर्दुनळाहिंतीकोणत्याप्रकारचीदिलीआहेतेआताअभ्न्यासंणेआवश्यकआहे. ` 

इंग्रजीचीढ्यात्ती-इंग्रजीहीअँग्लोसॅक्सनभाषाआहेइंग्ळंडमव्यैपूळचे 
राहणरिब्रिटनलोक,त्यांचीभाषासेंल्टिकहीहोती. तिचामागमूसहीप्तिल्लाक 

गेल्यासंहाशेवषतिइंग्रजीतरबृपचफेरफारझालेर्सेग्चवजर्मनयाभाषांचा 

निपजले. या ठिकाणी विष्णुशास्वी भाषाविंकासक्रमाबाबत एक महत्वाचे तत्त्व 

‘भाषेतगद्यग्रंथांचाग्रचारसुरूहोणेहेलोकसुणाणुकीचेएकमोठेचिल्ह 

केवळ मनोरंजन करणान्याविषयांहूंन अधिकयोप्यतेच्या विषयांकडे त्यांची मने 

प्रवृत्तझालेलीअसतळात. 
याठिकष्णींड्रायडंन,र्टेपल,डॉ.जॉन्सनयांचीउदाहरणेआपल्याविधानाच्या 

पुष्टयर्यविंष्णुशारत्र्यर्लीदिळीआहेत. क्कांचाहीतेगौरवकरतातइंग्रजीभाषेत 

गद्याचळाग्रसारजसजसाहोतगेलातसत्तसातोउत्तरोत्तरसंर्वमान्यहोठ्यानानाप्नकांरज्या 

विषयत्म्यळारूपानेइंग्रजीप्रकटझाली निबंध, इंतिहास,शास्वीयग्रंथअशीया 

‘मेकॉलेचीवाक्येलहान,खुबोदार,शब्दसोपेवनिवडंकआणित्याचीविषय 

निरूपणाचीशैलीअत्यंतसुबोधवसरळ.अशीशैळीग्रंथकारासतशीचउत्तम 

शिंक्षकप्स आवश्यक असंते.’ शिक्षकाची विषय-निरूपण-शैलीं उत्तम असणे 

अगत्याचेआहे. 

इंग्रजीभाषेतीलग्रंधांचीवैशिष्टघे-प्राचीनग्रीकवरोमनविद्येचेवुरोपप्त 

पुनरुक्तींवनझालेइंतिहप्सरचनेचीसर्वराष्ट्रप्तमाहितीझालोतशीतीइंग्लडमधील 

विद्वाननिग्हीझझीत्त्यळामुळेचइंग्रजीतीलइतिहासविंषयकग्रंथबंरेचझालेत्त्यण्वप्नमाणे 

अन्यशाखांवरीलचांगलेग्रंथइंग्रजीभाषेतप्रसिद्धझाळेअर्वाचींनयुरोपियनसष्ट्रप्चा 
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इक्सिट्याग्रीकवरौमनलोकांचाइतिहासइंअग्निलेग्रंथइंग्रजीतझालेअर्नोल्ड 
याप्रसिद्धझ्तिहत्साकारखीमाहितीत्तीशिक्षकहोता’हेसांगिंतल्यल्फिर्झा 
होणानाहीअनॅल्डिंनेशाळाफ्रातावस्थेसनेळीत्पग्चेशिप्यत्याच्यावरप्रेमकरींत. 
त्यानेश्ळाळालानियमनाविषयीक्टियेकउस्कृष्टलेखलिहिलेआहेत. 

अकैडनेशालानियमनविषयककोणतेलेखलिहिळेवातेकोणत्याठिकाणी 
अळाहेतयाबंद्दलमात्रविष्णुशास्वीयांनीकाहीचसांगितलेलनाहीत. 

यापुढेचिपळूप्क्रासींपाश्चात्यांच्याइतिहासंलेखनप्तीलकाहीदोषस्थळे 
दाखविलीआहेत. युरोपियनलोकभारताचाइंतिहासलिहिताततेक्सिपतयोप्य 
आहे?यादेशाशीयुरोपीयनांचेकायनातेआहे? 

`.कोणत्याहीदेशाचेज्ञानहोण्याचीदोनमोठखीसाधनेअसतात एकम्हणजे 
भाषाज्ञानआणिद्रुसरेम्हणजेलोकपरिचय.’ 

पाश्चयप्त्यांचीयाण्ष्ट्रण्विषयीप्रतिक्रूभावनालक्षातघेतावरीलगोंष्टींचा 
-अभावआढळतो. त्यामुळेत्यांनीलिहिलेल्याइंतिहासग्रंथातत्यखीयथार्थबुद्धी 
असतेचअसेनाही,क्विहुनानसतेच. 

मेकॉळेयांचीकामगिरीं … मेकॉलेसाहेबं१८३४सं1लीहिंदुस्थानातआले. 
त्यांनीयादेशाच्यादोनमोठ्याकामगिन्याबंजावल्या.आमच्यादेशाकरताकायद्याचे 
नवेकोंड,(नियम)तयारक्केआणिसंथ्याचोहोकडेचनूअसलेलीशिक्षणपड्यां 
मुरूकरण्याचीशिफारसकेली.त्यांवेळेसशिक्षणपद्धतीवाबंतविशेषचर्चाहोती 
_तीक्कांकीं,प्राचीनभाषांचेअध्ययनसुरूआहेतेतसेठेवावे.इंग्रजीचेकारण 
नप्ही.कप्हीलोकचिम्हणणेअसेकीजुनेभप्रूङअप्तळानको.जिकडेतिकडे… 
इंग्रजीचसुरूकसंवेद्रोन्हीपक्षांवण्डेनामांक्सिविद्वानहोते. 

विविंधइतिहळासंक्कांचेइंग्रजींतीलग्रंथ-यानंतरच्यासर्वविंवेचनात 

विष्णुशाखीयांनीविविधइंतिहासकळांनीइंग्रजीतजेग्रंथलिहिळेत्यांचाविस्तृत 
आढप्वळाघेतलाअव्हे.अरबंस्थान,इंसंण्ळा,हिंदुस्थानयाविषयीविंख्यप्तइंतिहप्सकारांनी 
लिहिलेळेइतिहासहेइंग्रजीभाषेचेवैभवआहे टॉड, डपूत्र्,मालकम, मेकॉले, 
माउ’च्स्टुअर्टएक्सिन, फिलिपप्रेडोजटेलरइं. इंतिहासकारांनीलिहिलेल्या 
ग्रंथांचेसंमळालोचनविष्णुशास्वीयलीवेग्लेआहे 

`इंग्रजीभाषा’ अशाशीर्षकल्वेचारनिबंधलिद्द्यविष्णुशखीयांनींत्या 
’भाषेच्यावैभवाचापांरेंचयक्कादिंलाआहे. पणप्रामुख्यानेसर्बभागइंतिहासकारांचा 
परिचयक्कादेण्यासंखर्चीटाक्काआहे. प्रारंभीच्याभळागळातभापेच्याउप्तत्तीविषांयी 
काहीसिद्धांतमांडूंनत्याघीचर्चादेक्तींआहे.पणइंग्रजीभाषा,तिचेघटक, 
तिचेभारतातीलस्थान,याविषयीचर्चायानिबंधातनाहीं.शिक्षणविचाराव्य[ 
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ट्टष्टिकोणाकूप्बिचारकाताइंग्रजीचेअध्यापन,इं`ग्रजीचाभारतळातीलग्रस1रयाशिवाय 
कोणतीचचर्चायानिबंधातूननाही.भारतळातजेइंग्रजीअघिकारोआळेक्सि 
त्यांनीभारतातजेविशेषकांर्यवेब्लेत्याचम्हीउल्लेखयानिबंधातनाहीमेकॉलेच्या, 
शिक्षण्त्कायबिळाबंतएकदोनओळीचलिद्द्यविंष्णुशास्रोथांबंतात. 

मात्रहेनिबंधइंतिहासाच्याअभ्यासकांनाअघिकउंपयुवतवाटतीलकारण 
इंतिहासविषयाचेपरिचयात्मकट्र्शनविष्णुशास्त्रयांनीयानिबंधांक्तघडविलेआहे. 
तळटीपांमव्यै प्रत्यक्ष काही हकीक्तीं, घटना वा संपादकांचा अभिप्राय या’द्वारा 
वाचकल्लाइंतिहासविषयाच्याआणखीक्राहीपैलूंचीमाहितीहोईल. 

इंग्रजी भाषेविषयो विचार करायला सुरुवात क्का शेवटी इंग्रजीतील 
इंतिहप्सकासंनीलिहिलेल्याग्रंथांचापस्तियअसेयानिबंधचिस्वरूपवदलतगेलेले 
क्सिते.प्नत्पक्षशिक्षणविच्यायानिबंघांतअभावानेचआहे. 

, शेवटच्यादोननिबंधांना`इंग्रजीभाषप्तीलइत्तिहप्सग्रंथ’असेनर्पिहवे 
होते. 

वव्तृत्व 
वक्तृत्वक्काहीशिक्षणक्षेत्रप्तशिक्षणक्विळारांच्याट्टष्टीनेमहत्वाचीमानली 

जाते.आपल्यालाजेम्हणाक्याचेतेपरिंणामकांरकरीतीनेमांडतायेणेअत्यंतपहत्वाचे 
अहि.विविधशैक्षणिकउंपक्रमांत`ववतृत्वा’चासमावेशकेलेलाअसंतो.अभ्यसिंतर 
उपक्रमांतस्पर्धा,शिबिरे,विशेषउत्संवयाप्रसंगीविद्याध्यच्चिळावक्तृत्त्व-वग्लेला 

म्हणजेभाषण-कौशत्याचींजोपासंनाविचारकरणेवतोप्रभावीपणेमांडणेयासंळाठी 
वक्तृत्ववग्लेचळीअर्पिश्यक्काआहे.शिक्षकस्कातरयाक्कोचीक्सितिअपिंश्यक्का 

आहे शिक्षणविचारातवक्तृत्वक्कोलापहत्वाचेस्थानअसल्यामुळेविष्णुशळाठ्यांनी 
निबंधमालेतजेवक्तृत्वावरलेखलिहिळेत्यांचाआताक्विप्रकरू निबंधमालेत 
`वक्तृत्वावर ’एकूणसंहालेखआहेतवसात्तवालेखवक्तृत्त्वयानिबंधावरअग्लेल्या 
पत्रालाउत्तरम्हणूनछापलाआहे 

' वक्तृत्व : व्याख्या - वक्तृत्व शब्दांचा मूळ अर्थबोलप्याची शक्तीं 

व्याख्याक्तींतीअशी- 
‘जेभाषणऐकताचश्रोत्य’ळाचींचित्तवृत्तीतटस्थहोक्रातीबोलणाराकडे 

श्रोत्याचीवित्तवृत्तीतटस्थहोतेअनातआधीचअसलेलेजेविचारतेनाहीसे 
होळावक्त्याचेभाषणऐकण्यासअनुक्रूलपाश्र्वथूगैतयारहोते. 
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वोलणप्सकडेहींचित्तवृत्तीवेधळीजाते.चित्तवृत्तीनुसतीतटस्थहोकांभागणार 
नाही,तरतीतटस्थझाल्यावरहेबंताटस्थवेधक्कोतरूपांतरितझालेपाहिजे. 
प्रथमताटस्थनिर्मितीवनंतरवेधक्काअसेलतरतेवक्तृत्वहेखरेववतृच्चहोय. 

वक्तृत्त्वगुणाचीउत्त्पत्तीवत्याचापैस्काव-जेथेजेधेलोकसत्तात्मक 
राज्येहोतीतेधेतेधेवरीलगुणांचेवास्तव्यहोते.ग्रीसंवअधेन्सयेथेनणांक्सि 
वक्तेनिपजले.स्पर्टा,धीक्का,र्मेसिडनयाराज्यातलोकसत्ताकपद्धतीनसंल्याने॰ 

खंडातववतेअथवावक्तृत्वयांचीपरंपसंदिसतनाही.अशोअनेकउदाहरणे 
छ्येचिपळूणकरशेक्टोअशानिकाप्रितयेतप्तकी‘वक्नृत्वशक्तींचाउंदयहोण्यास 
देशळातीलराज्यरीतीएकांविशेषप्रकारचीअस्नावयासहवीहाविशेषप्नक्याम्हणजे 
लोकसत्तात्मकराज्यहोय.’ 

लोकशाहीराज्यपद्धतौचाआणिवक्तृत्वगुणाचासंबंधइंतिहासाधरिजो 
दर्शविण्यासअळालाआहेतोउघितचआहे. 

ज्यादेश्ळाळातलोकशाहीराज्यपद्धतीहोतीत्याचदेशातववतृत्वगुणाचाविकप्स 
काझल्लाअसावायाचीमीमांसाआवश्यकआहे. 

लोकशळाहीत'जनताहीसंत्तेचेवेंद्धअसते.जनताचसार्वभौमअसते. 
व्यक्लिमात्राच्याप्रतिष्ठेवरलोकशाहीतश्रद्घाअसंते.व्यक्तीच्यासंर्वसुप्तसंळामश्र्यांचा’ 
विकासंलोकशाहीतझालापाहिजेअसेलोकसत्ताकराज्यपद्धतीलावाटतअसते. 
व्यक्तींअविकसितराहिलीतरसंर्वचसंमाजाचेअहितआहेअशीव्यापकविचारसरणी 
लोकशाहीतअसते.संधीचीसम1नता,व्यवसंळायाचेस्वातंत्र्यअळाणिजाति-वर्मभेदाच्या 

अधिकअसते. व्यवतीच्याकर्तृत्वावग्जत्तिचीप्रतिष्ठानिस्वितहोतअसते. 
व्यक्तिस्वातंत्र्य, समतेची जोपासना, विकासाला वाव आणि राज्यसत्तेची 

_ ळोक्काळाणकारीभूमिंकाहीलोक्रसत्ताकराज्यपद्धतीचीग्रमुखवैशिष्टद्येआहेत. 
लोकशाहीव्यक्लिविकासालास्वातंत्र्यदेते.वक्तृत्वक्काम्हणजेस्वत:चे 

विचारपरिंणामकमकरीतीनेक्यागैद्वाराप्रपच्क्ररणारीक्या.विचारस्कातंत्र्यहा 
लोकशाहीचाआत्माअसल्यानेस्कागविकपणेचलोकसंत्तक्कासज्यपद्धतीतविंच्या 
व्यक्तकरण्यावर,बोलण्यावरबंघननसते.आपोअळापचयासंबंधीच्याकलेला 
वावमिळुज्ञक्कोचीवृद्धीवक्कांतांचीनिपजहोते.म्हणूनकोंणाहीव्यक्तींच्या 
अंगीवक्तृत्वशक्तीक्लिहीउस्कृष्टअसलीतरीतिच्याविकासासंवावमिळेल 
तरचतीवाढणार.ळोकशाहीव्यतिखितअन्यसज्यपद्धतीतहेशक्यनसते. 

वक्तृत्ववग्लेलावावमिळण्यत्सारखोपरिस्थितीअसलीतरीस्वताच्याप्नयलाने 
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त्याकलेचीजोपप्सनाकरक्तआपलेकौशल्यवाढवावेल्गाप्तेहेडिमॉस्थेनिसच्या 
ठदाहरणावस्काविष्णुशास्त्र्यग्रेनीपटकूळादिळेआहेयासाठीडिमॉस्थेक्सिचीएककथाच 
त्यांनीसांपितलीआहे (निबंधमालापृ. २४७) 

निबंधाच्यायापहिल्याभागप्तववतृत्वक्कोच्याइंतिहप्सप्तीलग्रुरोमीयदेशांचे 

वचतृत्वकलेव्याअभिवृद्धीचेआणखीएककांरण-वक्तृत्वर्क्सचे 
वास्तव्यअगदीप्राचीनकाळाण्यायाजगातअस्तित्वातअसलेपाहिजेअसे 
म्हणण्याइतकेमुरविउपलब्धअग्हेतअसेविष्णुशळास्वीळिहितप्त.वक्तृत्वक्ग्लेच्या 
अभिवृद्धीचेअग्यखोएकमहत्वाचेकारणअसेकी‘इंतरक्कार्गेच्यातुलनेनेवक्तृत्वक्का 
हीसंततउजळरप्हण्याचीसोयअसते.’ 

काव्यरचना, चित्रकला, मल्लाविद्या, नाटट्य,युद्धकोशल्ययासंर्वक्कघेच्या 
तुलनेनेवक्तृत्वक्कोचासंरावकरणे,तिचापरिपाठठेवणेहेफारसोपेअसते,`ते 
संहजसाध्यअसंतेइंतरक्का’ळाचाअभ्यासश्रमदायकअसतोतसांयावग्लेचानाही. 

वक्तृत्वक्कोचाएकप्नकार:कीर्नन…विष्णुशखीचिपळूगकरयांनी 

वक्त्याज्यप्व्याख्यानासआधारझ्याअसंलेल्याअनेकविषयांपैक्रीधर्महाएकविषय 

‘यशाचींवर्णनाकरणे'असा॰अ1हे.कथाहाशब्द`केव्हावकसांरक्त्रझल्प 
हेसांगतायेतनळाहीअणकीर्तनहाग्रकरिंअगदीअळींवव्हेसुरूझालाअसंला 
पाहिजेयातशंकांनाही 

नावघेण्यासारखेकींर्तनकार- विष्णुशर्क्सयापुढेपहासष्ट्रप्तीलकाही 
विख्यातकीर्तनकारांच्याकामगिरीचाणामर्शघेतलाआहे. ज्याकीर्वनकांरांची 
लोकशिक्षकम्हप्स्तत्यांनीसंभावनाकेलीआहे. (लोकशिक्षकहाशब्दमात्रत्यांनी 
वापरलेलानाही)त्यांचीनावेअशी- 
तुकारळाम-अमृतराय-रामजोशी-अनंतफंदी-माक्कीवर. 

कीर्तनकारांचेकार्प-मराढ्यरोंज्यळाशौयचिपुद्दीपनकरण्यासआणिहिंदू 
धर्माचेउजौवनक्कात्याचाग्रसारकरण्यासंकीर्तनाचाउपयोगझाला.त्याकाळात 
संध्याप्रमाणेसंर्वत्रशाळा-शिक्षणाचाक्रमचालूनव्हता.क्सिग्रंथवाचनाच्यासोयी 
आताप्रमाणे नव्हत्या. त्यामुळे व्यवहारचातुर्य, रसिक्या, बंहुश्रुतपणा, संपादन 
करण्याच्याकोणत्याचसोयीउपलव्धनव्ह्रत्या. अशावेळेसकीर्वनाचाउपयोग 
मोठाझाला. 
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मरठींभाषेसकथाप्रवृत्तोपासृज्ञङ्मचफप्यदाझालासराठीमषितीलकविता 
कीर्वनामुळेवाचलीगेळी.कीर्वननसतेतरकबिताबुडाळीअसती.अशातन्हेने 
कवींच्याक्सिप्चेसंरक्षकहेहरिदासंझालेहेरिदासांनीसंरवृंक्तचाअथ्यासंवेल्प 
वमराठीतसंस्वृक्तप्तीलपुक्याशब्दअस्लेतेणेक्कामराठीप्रौढझखीतिशिष्ट 
प्रसंगीकथा, विनोदयांचंसाह्यकीर्तनातकीर्तनकारघेतअसत.त्यामुळेभाषेची 
विनोदात्मकसंस्पाँक्रमाक्राप्नेतयारझार्लीवमराठीभाषार्पोखुष्टझखी 

‘कीर्तनसंप्रदम्यापाथूप्एवंब्दरराष्ट्रग्सवदेशभाषेसंपुक्तउपयोगझाला 
आहेयातसंदेहनाहीं.’.असेविष्णुशाखीम्हणतात 

विष्णुशास्रोकीर्वनहावक्तृत्वाचाचएकप्रकांरमानतातम्हण्ष्ठत्यांनी 
"ववतृत्व यानिबंधातचकीर्तनाविषयीवर्चाकेलीआहे. कीर्तनकासंचावया 
संप्रदायत्यांमहाराष्ट्र'वरक्विंप्रभावहोतावल्यानेसर्वस्नामान्यलोकांनाज्ञानदेण्याचे 
कांर्यकसेकेळेयाविंषांषीशास्रोबुवप्तीविस्तारानेळिहिळेआहेहेसांगतप्नाशिवाजीने 
अळापल्यावावपटुत्वाच्याजोरावरचमावळ्यांनाजवळवेब्लेयाचीअनेकउदाहरणे 

, याचासंबंधजवळचाआहे ’ 
‘ निबंधमालाकालीनववतृत्व- पाश्चाल्यांच्याप्रभावामुळेनिबंधमाला- 
काळी(॰१८७५नंतर)वक्तृत्वक्काववक्तेयांच्यास्वरुपातबंरप्चफरकपङला 
देशपसांत्रहोतामणबंऱ्याचलोकांनात्याचीविशेषजाणीवनल्हतीअसेविण्गुशास्वी. 
सांगतात.याबाबंतत्यांचेविचारअसे… 

“ राजदरबारक्सिदेवालयहीचवक्तृत्वक्कोचाप्रकांशहोण्याचीदोनमुख्य 
स्थानेहोती.यांपैकीसजदरवारहापस्कोयलोकांचा.मग्ळाववतृत्वाचाउदयवा 
विकासकसळाव्हावाअसाप्रश्नविष्णुशखीविचारतातइंग्रजीविद्येचाफेलावहोठ्या 
नव्याज्ञानाचावक्कानत्यांग्रसारवोहोऊंहोतगेल्यनिखिंस्तीधमच्चिग्निरनिराळ्या 
शाखा,शिवाय ब्रह्मसमाज, प्रार्थनासमाज, अळार्यसमाज, सत्यशोधक समाज, 
देवशोधकसंमाज(थीइरट)अशाशेकडोनव्यापंथांनीलोकांच्यापनाचेशतश: 
विदारणझालेत्यामुळेववतुत्वाच्याअभिवृद्धीसधर्मवादेवालयहीजीसाधने 
तीउपयोगासयेईनात. 

कोणतेहीकामआपणहातीघेतलेतरीत्यातदुपग्ळीं,क्तिंडवादहोता. 
यागोष्ठीवक्तृत्वक्कोसमारकहोत्या. खासंगीशाळाघातल्यातरत्यांतकपाळींची 
अदाघुदी.वक्तृत्वळोत्तेजकसभेचासंमारंभचारवर्षेसुरळींतचालतोपणपाचव्या 
वर्षीत्यालाट्टष्टलमाते.आपणफारचआरंभशृंझ्आहोत.,कोंतीबुद्धीकमनिश्ययीपणीं 

विष्णुशांस्रोत्तिपळूणवग्रप्शा,



यांमुळे आपल्या संस्थाजीवनात विघटन झाले. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे 
वक्तृत्वकलेचीदेशातबाल्यावस्थाचराहिळीन्यूणोचाळीसवर्षापूर्वीमेकॉलेनेजी 
नवींपद्धतसुरूत्रेक्तींत्यामुळेयादेशाचाकाहीफायदाझालाकांयाचेविवेचन 
विष्णुशास्वीकरताततेअसे- 

`एत्तद्देशीयशाळांविषयीवविद्यालयांविषयीसस्कारचा,इंग्रजीलोकांचंग् . 
वआपलाबोभाटवरचेवरऐकूयेतोतोहाकींलोकशिक्षणाकडेदेशाचेइंतके 
उत्पन्नखर्चहोतअसंतांनात्याचेम्हणण्यासारखेचोजकाहीचहोतनप्तीशिक्षणाच्या 
संर्वसोयीकत्काठेकूप्क्रुणाक्कासरकारनेदहा-बारावर्षेअभ्यासकरविलात्यातृज्ञ 
क्लिकांसपदरज्यप्क्तड्याहीखचवियासनलागतळानेमणुका,पगारीजणावगैरे 
क्काछ्येविद्यासंपादनकरूनदेण्याचीसंवडंदिळीपणपुहेहेचलोकसुखवानू 
झालेवसंर्वक्सिरले. 

यावस्काचिपळूणकरांनाअसेमूचितकरावयाचेआहेकीज्यानवशिंक्षितांसाठी 
एवढापैसाघातलात्यांनीदेशालात्याचाकाहीचफायदाकक्ष्मदिलानाही. 

मेकॉलेसाहेबांनाखूपआशाहोतीकीशिक्षणप्रसंण्यामुळेवआपल्यानव्या 
पद्धतीमुळेजेलोकशिक्षितहोतौलतेसंगळ्यादेशभरज्ञानप्रसारकरण्याच्याकामी 

हजापेदेशबांधवांसाठीहेनवशिक्षितलोकदुभाष्येंर्डिटखोटर )म्हाफूळाकामकरतील 
अशीआशामेकॉलेयांनाहोती. पणहादुभाष्येपणायालोकांनीफारचथोड्या 
ग्रमाणातवेल्ला. 

इंग्रजी विद्येचा फायदा आपल्या देशबांधवांस करून देण्याचा उद्देश 
नवशिक्षितांच्याउदासीनवृत्तीमुळे, स्वाथद्विळेसाव्यझल्लानाहोअसेचिपकूक्का 
ग्रूवैतकसक्याचेआहे 

ववतृत्वळाचाउत्वार्षहोज्यप्चींसाधने-उत्तमभाषाहेवक्तृत्वाचाक्कां 

होण्याचेपहिलेसाधनआहेखक्त्यानेआपलीभाषामुधमण्याचाप्रयलकेला 
पळाहिजे.आपल्यादेशातचांगलावक्ताव्हायचाअसेलतरत्यानेजनभाषेचाअम्यास 

अध्यप्सलीचपाहिंजे.तरलोकसंपर्कचांगलाहोईल.विद्वत्वआणिबंहुश्रुतताहे 
वक्तृत्वाचेदुसरेपहत्वाचेसाधनआहेचक्तृत्वक्कांहीअन्यअनेकक्यागेंप्रमाणे 
जन्मजातअसप्वीलल्गातेअसेकाहींचेमतअळाहे.पणवक्तृत्वकलेलाप्रयलहवेत. 
डिमॉस्थेनिसवसिसेरोयाख्यातनामवक्त्या’नम्हीआपान्याभाषणाचींपृर्झतयारीं 
कल्मयावेलागतअसे. 

‘मनुथ्याच्याअंगीकसंलाहीगुणअसलातरीपरिश्रमाखेरीजवअभ्यासाखेरीज 
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अंगीवसणळारीकलाहीशिक्षणाखेरीजफूम्त्विप्नेकधीक्काहोतनसतेतन्मसिद्ध 

वक्तृत्वहीविद्वतेखेंरींज~र्झाल्फिक्कोहींद्यावय|चे-नाही.ज्यल्लाबिद्वानवरसिक 
लोकांनाआपल्याभाषणानेसंतुष्टक्यावयाचेआहे, त्यानेभाषाशुद्धता, अर्थसंगती, 
सुंदरवप्रौढक्विमसांध्यकेलेपाहिजेत अर्थांतचयासाठीव्याकरण, तर्क, अलंकार 

याशाखांचाअभ्यासकरूंनशिवप्यमोठमोठ्यानणांक्सिकठ्यांचेवाचनआटकांचे, 
इंतिहासाचेज्ञानकरूंनवेतलेपाहिजे. याखेरीजइंतरअनेकविषयच'ग्गल्याववत्याला 
माहीतअसलेपाहिजेत.`ववतृत्ववृद्धीच्छूलोकांनीवक्टयांचेवर्गवगैरेस्थापण्यळ्या 
भरीसनपडताप्रत्यक्षववतृत्वक्कोलाउपकारकपोष्टींचाअवलंबंकसवा. असे 

विष्णुशास्रोसग्नितात. 

तेम्हणजेअनुकाण. कोंणताहीगुणसाध्यक्काघेण्यासंअनुकरणासमखाउत्तम 
’मर्मांनाही.अनुकाणालाएकमोठेशैक्षणिकमृल्यआहे. विद्यार्थीशिक्षकाच्या 
अमुकाणानेशिकतो. लहानफुंआईच्याअनुकाणानेशिवजे. आचार्पविनोबा 
भप्वेयटॅनीणामातृमुखेनशिक्षण्प्म्असेशिक्षणाचेवर्णनवैलेआहेचांगलावक्ता 
अनुकरणानेतयारहोऊशकै.याठिकष्णींविपळूण्स्कारांनीएकसूचनावेर्लोआहे 
तीअशळीकी-`प्राचीनतअर्वाचीनकाळीउदयासंआलेट्यानामांक्सिवक्ल्यांवी 

याशिवायवक्तृत्वालाआवश्यकगुणम्हणजेअंग्ळाविक्षेप,स्वरइं.पणया 
गुणांनाविष्णुशास्रोगौणमानतात.वरीलतीनपोष्ठीमहत्वाच्या.त्यांच्याजोडीला 
अंगविक्षेप, स्वरअसतौलतरसोन्याक्रूप्पिवळेअसेतेम्हागतात. 
ववत्याचेगुण- मनाचाक्काळाळाहावक्त्याचाफ्हिलापुणआहे.जेबोलायचे 
तेपनळापासृनवमनाचींपूर्गखात्रीहोड्याचबोललेपाहिजेबंभ्चींवववताद्घोघांचाही 

गुणहवेअसंतात.मोठाभेदएवढाचकींवक्त्यालातर्कशास्त्रअघिकअम्यासावे 
वसंम्यावेलमाते.ववत्य|चळादुसंरागुणविद्वत्त्वहोय.ज्याविषांयींबोलाक्याचेत्या 
विषयळाचींसर्वसाधक्याधकमाहितीवक्त्यालाआवश्यकअसतेयाळिश्म्बायववत्याज्यळा 
अंगीसंहृदयता,ताल्फि,विषयजुळ्वण्याचीशैलों,अर्थंविशदत्वइं.गुणअवश्य 
असंलेपाहिजेत. हेसर्वगुणसळाध्यकांण्याचेउपायम्हणजेप्राचीनवअर्वाचीन, 
महपिंक्त्यगेंचीभप्षणेलक्षफूर्मंकवाकूप्त्यांचेमननक्यावे 

वचतृत्वक्कोचाउपयोग- वक्तृत्वक्कोचाउपयोगदोनट्टष्टींनीआहे एक 
व्यक्तींट्टढ्यावदुसंरालोवभ्दृष्टट्यळा. 

विष्णुशारत्रीचिपळूणकरप्इग्ट्व



वक्तृत्वक्काज्यळ्यापाशींअसंते,त्याचासंहवासंकरण्यासंलोकनेहमीच 
उत्सुकअसतात.आपल्यळाभाषणांच्यामोहिनीनेतोसवनिप्वशक्काघेतो.वक्याला 
व्यक्तिट्टष्टट्यळाहाअलंकप्रम्हणूनहीउपयोगीपडतो.कोणत्यप्हींश्रमघ्शिवप्यवनिर्भयपणे 
हाअलंकारधारणकरतळायेतो. वक्तृत्वक्काअसेलतरप्रतिपक्षाचेलोकभिऊन 
वागतात. देश्स्पितीलाववतृत्ववग्लेचाउपयोगहोंतोतक्तृत्वाचाखूग्मोठाप्रभाव 
जाणवण्यासअजूनखुमुकाळजावालगिलअसेचिपळूणकरसांगतातएकमात्र 
खरेकीं‘लोक्कायण्याचेविग्व्यैकउद्योगचक्रूग्डेसुरूझालेआहेत,त्यांचीवृद्धी 
कस्पयग्सष्ठीतिचाक्सचउपयोग्ळाहोईल.’असेतेलिहितात॰ … 

ववतृत्वाचेशैक्षणिकमहत्त्व - वक्तृत्वयानिबंधाच्यासर्वलेखांकांच्या 
द्वारिंविणुशखीचिपळूणकरयांनीवक्तृत्वक्ग्लेचाइंतिहासंट्युक्त्यांचीचरिंत्रैट्युक्तृत्व 
क्कोचाउपयोगट्युक्तृत्वसाधनेवेमर्माइंणोष्टींचीविशेषचर्चाक्कोआहे. 

शिक्षणक्षेत्रातीलविशेषउपक्राघेतवक्तृत्वाचानेहमीचअंतभविवेल्पजातो. 

पहाविद्यालयीनवआंत्तरश्ळाग्लेयस्पर्धा'वङ्ममयचर्चामंडळस्पर्धा,बेळपाव,हिवाळे 

वक्तृत्वस्पर्धानगर,फियेदियाकांङकस्पर्धा,पुणेइं.ख्यातनामववतृत्वस्पधमिथूऽ 
उद्याचेवक्तेभागघेतअसतात. 

क्कावक्त्त्यर्क्समण्दिश्किम्हण्स्तहानिबंधवयातील आशयफारच 
उपयुक्तठरेल. प्रत्यक्षवक्तृत्व-स्पधतिभागघेण्याअखीयानिबंधाचाअभ्यासं 

केल्प्रतरपाश्र्वभूमीचांगळीतयम्रहोईंलशिवायप्रत्यक्षववतृत्वाचीमाहितीम्हप्स्तडी 
यातीलअनेकउवहिरणे,ट्टष्टांतयांचाउपयोगअवश्यहोईंल.`वक्तृत्व’यानिबंधाचा 
अभ्यासंशालेयवमहाविद्यालयीनपातळींवरअवश्यव्हायलाहवा, एवढेत्याचे 

शैक्षणिकमहत्त्वआहेवत्यालाउपयोजनात्मकमृह्मआहे. 

डॉक्टरजॉन्सन 

डॉक्टरजॉन्सनयाविख्यातइंग्रजीमहापंडिताबद्दलविष्णुश्प्ग्स्वीविपळूप्त्का 

लिहितानाचिपळूणकसंच्यालेखणीचाआविंकाविशेषत्वानेप्रकटहोतो. 
देशाभिमानआणिसट्रीयस्वळातत्र्यहेइंग्रजांचेदोनस्वभावविशेषचिपळूणकर 

जॉन्सनहात्यांनीआद्र्शग्रंथकारमानलाहोता. 
डॉक्टरजॉन्सनहेनिबंधकांर,कोशकारवव्युत्पन्नमहापंडितम्हण्ष्ठइंग्रजी 

पंडिताच्याजीवनचरित्रम्बाविष्णुश्ळाखीचिपळूणकरयांच्यासारख्याविमश्किनिजे 
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लेखलिहिलेत्यातकाहीशिक्षण-क्विग्रयेणारहेस्वाभाविकहोते.शिक्षणविचासच्या 
दुष्टींनेहीहानिबंधमहत्वाचाआहे. . 

“ जॉन्सनऱ्इंग्लिशलोकांच्यास्वभावविशेषाचा प्रतिनिधी-इंग्लिश 
लोकांच्याठायीखालींलगुणविशेषत्वानेदिसंतात. 

निश्यचऱ्अभिमानऱ्सदयत्वऱ्घेर्यर्ट्सप्नसिकवशारीरिंकन्स्वकीय 

वस्वदेशयांविषयीप्रेम’: 

इंग्लिशलोकांज्यळाठायीखाळींलदोषदिमूनयेतात- 
तुसडेपणावतुटकपणाऱ्दुसग्रह 
जॉन्सनच्यावेळीइंग्लडंमव्यैजीस्थितीहोतीतिचेसाम्ययादेशाच्यास्थितीशी 

बरैचसेजुळतेआहेअसेचिपळूणकाम्हणतातविद्याआणिलोकस्थितीयासंबंधाचे 
हेसाट्टश्यअहि.शंभरवर्षापूर्वंच्चि[इंग्रजीभाषेतवहल्लीच्यामराठीभाषेतजे 
साट्टश्यदाखविलेत्यावस्काएकपोष्टध्यानातयेतेतीअशीकीं‘इंग्रजीग्रंथकारांच्या 
परिश्नमांनीतीभाषाइतक्यानावारूपालाअझीतरआमच्याळोकांनीजरतसाच 
उद्योगकेलातरनिदानत्यांच्याखाळोखालतरीआमच्याश्रमांसयश्ळाकांयेणार‘ 
नझी’असाप्रश्नचिपच्छाकाविचारतात. 

जॉन्सनच्याचरित्रावरूंनविशेषवोधप्रिथवग्त्त्यसिळाठी) -जॉन्सनने 
अत्यंतविपत्तीतदिवसंकाढले.पणएवब्दळाधरलेलामळार्पसोडंलानाही.अळापत्या 
देशातग्रंथरचनेपळाथूळाफ्ग्लनिष्पत्तीकितपतहोईलयाचळाविच्यानकरतादेशहितबुद्धीने 
कळामकसवे. 

जॉन्सनलालोकमान्यतावक्रीर्तीहीकिंतींदीर्घकालानेप्राप्तझखीहेलक्षात 
घेक्तआपणहीलोकमान्यतावाकीर्तीहीखडकाळडोंगराचीवाटआहेअसे 
संमकूग्कांमकसंबेजळोन्सननेब्याप्रमाणेटीकाकारांचींपर्वाकेलीनाह्यांकूकांचे 
आक्षेपसंहनवेग्लेत्याप्रमाणेआपल्यादेशातीलग्रंथक्कानिळीझ्कांचेआक्षेपसहिन 
करण्याचीतयारींदाखविलींपाहिजे.आपलेकामआपणनिष्ठापूर्वकसुरूठेवावे. 

जॉन्सननेपोठीग्रंथरचनाकेळीइंग्रजोभाषेचाकोशभोक्सपीयरचीआवृत्ती, 
रँबंलर,कविचस्किइं.ग्रंथलिहिळे.पणएवढाप्रचंङलेखनसंभारत्यानेवेच्चळ 

वक्षिस’असाप्रकारत्याच्याबाबतनजरेसंपडतनाही. (ग्रंथकत्यनिस्वळावलबी 

असलेपाहिजे,कोणाच्याकृपेचीवाटनपाहतात्यानेआपलेकार्यकेलेपाहिजे 
हेचयाठिकाणीचिपळूप्र्क्सनामूघितकरळावयाचेअहि.) 

आपल्या देशातील परिस्थितीचे संप्दृश्य-जॉन्सनने इंग्लंडच्या 
राजघराण्याच्यातीनकारक्रिर्दीपाहिल्यळा.त्याच्यावेळचीपरिस्थितीवआपल्या 
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देशाचीआत1ची(निबंधमालाकाळीन)परिस्थितीजवळजवळसारखोचआहे. 
‘पाश्चात्यविद्येचासंस्कृप्रर्क्सललोकांसंघङ्मतोंनमुनाजसाइंकडे 

उतरतचाललाआहे. त्याप्रमाणेत्याच्याबंरोंबर-वर्बमानपत्रांचा फैलाव, लौक्सि 
प्रकरणांचीचर्चासार्वजनिकसंभावगैरेग्रकारहीसंहजचसुरूझग्लेअहितचरींल 
विद्येचेअध्ययनस्कोसर्वत्रचालूझालेआहेवआजवीसवर्षेयुनिव्र्सिटीतल्या 
मोठमोठ्यापरीक्षांतूंनपसारझालेलीमंडळीचोहोंऊंपसस्कोआहेचेव्हाया 
कारणापासूनवरींलकार्यउद्नवत्वेहेसंहजवआहे.’ 

जॉन्सनहास्वतंत्रबुद्धीचाविचारवतअथूग्हीत्यानेराजपक्षाचेमंडनकरण्याचा 
आणिप्रतिपक्षाचेखउनकरण्याचाप्रयलचालविलाहोतातव्न्सनच्यास्वाभाविक 
संत्यनिष्ठेवरराजनिष्ठेचावदुसग्रहम्बापगडाबंमूनतोकसांभत्कालाहेलक्षात 
येते. हीच परिस्थिती आपल्यावक्कील पाश्चात्य विद्याविभूषितांची होती असे 
चिपळुटुगकरम्हणतात. ’ 

जॉन्सनव्याचरिंत्राचींशैक्षणिकमहती-जॉन्सननेज्यापरिस्थितीत 
शिक्षणघेतलेत्यावग्जएकमहत्वाचीगोष्टघ्यानातयेतेतीअशीकीं- 

`पनुव्याने विद्येत क्सि कोणत्याही गुणात निपुणत्व पावणेहे त्याच्या 
स्वप्नयस्माधीनजितकेआहेतितकेत्यांत्र्यळाशिक्षकांच्याज्ञानावरक्सिश्रमावरनाही. 
आजपर्यतमोठमोठेविद्वानग्रंथर्क्सजेयापृथ्वीच्यापाठीवरहोक्कापेलेत्यांचा 
गुरुपासूनप्रामझालेल्याज्ञानाचाअ'शवपुढेत्याच्यापरिंश्रमानेतेजितकेवाढले 
तितकाअंशयांचीजरपरस्परतुलनावेर्लोतरफ्हिलोदुसन्यापुढेकाहीचनाही 
असेनेहमीदिसूनयेइंल. यास्तवज्यासज्ञानप्राप्तीचीइच्छाअसेलत्यानेस्वत: 

जॉन्सननेस्वतट्यजास्तपरिश्नमघेक्काज्ञानमिळवलेयासंदर्भांतविष्णुशाठ्यां 
नीशिक्षकाचेकामदिग्दर्शनावेआहेअसेम्हटलेआहे. शिक्षण-विचार'तहेच 
सांगित्तलेआहे. शिक्षकहाकेवळमार्गदश्किअसवो. विद्यार्धीस्वताचशिक्त 
असंतोशिकविण्यापेक्षाशिकण्याचीप्रक्रियाअध्यापनप्रक्रियेतमहत्वाचीआहे. 

भमतीयतत्त्वज्ञमाप्रमाणेशिक्षकालावेदामध्ये‘पस्तुक्सि’म्हणजेमर्णशोफू 
काढणाराअसेम्ड्टळेआहे. गातुम्हणजेगमनमर्मांआणिविंत्म्हणजेशोधृज्ञ 
काढणास. शिक्षकानेमर्मांदाखवावा,विद्याध्यनिघित्कावे. शिक्षणप्रक्रियेतयाला 
अधिकमहत्त्वआहे. 

ज्ञळानप्राप्तीसाठीज्ञानेच्छूव्यक्तीनेस्वतऱ्परिंश्रमकरणेआवश्यकआहेअसे 
जेयाठिकांणीसूचितकेळेआहेतेहीशिक्षणशास्रट्टझ्याउचितचआहेचाचविण्याचे 
मुढेविवेचनकरतांनाविष्णुशास्वीळिहितात- 
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‘मुद्रणवब्लेच्याप्रसारामुळेमुस्त्रकेअगदीअल्पर्किमतीतपिळूल्गात्म्यणुळे 
वतीसंर्वविषयांवरवसंवसिसंहजसंमजतीलअशाप्रकारचीअसल्यामुळे 
शिक्षकाचीहौगरजबहुतेकअंशीनाहीशीझखीआहे.यामुळेशेक्टोमोठमोठे 
ग्रंथकारअसेनिपजलेकीत्यांसशिकविण्यासंकोणाचीचगाजलमाळीनम्ही. 
त्यांचेसंर्वज्ञानत्यांसरवत:सिद्धचप्राप्तझाले॰’ 

,अशातऱ्हेचेशिक्षणप्रक्रियेतीलशिक्षकप्चेस्थान,ज्ञ।नग्र्जनाचीमहतीव 
ज्ञअहुंर्जनप्रद्रिज्येतपरिश्नमांचेमहत्त्वहीत्रिझांयाठिकष्णींचिपक्याकरांनीसांगितली 

जॉन्सनचे गुण : वल्पनाशक्तीं व तर्कशक्तीं … डॉक्टर जॉन्सन या 

बुद्धिमत्तेचेविश्लेषणववर्णनशैक्षक्सिट्टट्यप्महत्वाचेआहे. 
`जॉन्सनजोएवढ्याविख्यातीसचढलातोकशामुळे,कोणत्यामानसिक 

शक्तींत्याचेठायीग्रबंळहोत्यायाविषयीनिरुपणकराक्याचे. 
मानसिकशक्तींतदोनगोष्टीप्रधानभूतआहेतग्रकतर्कम्हणजेविवेचनशवती 

वदुसरीक्भ्ल्पनाशक्तीं. पहिलीच्यायोगानेमनुष्याससंत्यासत्याचेविवेचनकरता 
येतेववादकरण्याचेसामर्थ्यप्राप्तहोतेदुसरीच्यायोगानेअट्टष्ट,किंबंहुनाअवास्तव 
पदाथघिळीहीयथास्थितभावनामनोमयकरतायेतेवत्यामुळेयथावतवर्णनकरण्याची 
शक्तींप्राप्तहोतेपहिल्याशक्तींचाउत्वार्षतत्वज्ञान्याचेठायीआढळतो. 

दुसरीचाववींचेठायीदिक्रूयेतो.‘ 
जॉन्सनच्यागुर्णाबाबंतविवेचनकातानाविष्गुशास्त्रयांनीज्यादोनमानसिक 

शक्तींचाउल्लेखकेलाआहेत्यादोम्हीमानसिकशक्तींशिक्षणशास्रट्टट्यळामहत्वाज्यग् 
आहेत.शैक्षणिकम|नसशास्नानेयादोन्हीशवतींचेमहत्त्वमान्यकेलेआहे. 

पद्धतीनेकेलीतरतीक्ल्पनाहोते.” 
वल्पनाशक्तींमध्येरचनात्मकक्काना,अनुकरणात्मकक्काना,मृजनात्मक 

क्का,व्यावहारिकवग्ल्पना,सौनूदर्यनिष्ठकल्पनाआणिरवैरक्कानाइंतकेउपभेद 
येऊशक्तप्त.यळापैकीसाहित्यळालामृजनप्त्मकक्ल्पनेचीजास्तअळावश्यक्तळाअसंते. 
जॉन्सननेएकनाटक, एककादंबंरींअळाणिकाहीकवितारचल्या. त्यावस्कात्याचे 
ठायीक्कानाशक्तींहोतीहेदिमूनयेते. 

शिक्षणातरवैरवल्पनेलाफारमहत्वदेऊनये. मुलेदिवास्वग्नेपाहणारी 
झाळीतरतौक्ल्पनेच्यासाम्रल्लातचरममाणहोतील. म्हणूनअन्यप्रकांरच्या 

विष्गुशास्वीचिपळूणकाप्३५



वल्पनाशक्र्तीचाविकांसत्यांचेठिकाणीकरम्बा.शिक्षणक्रमातअशाकल्पनाशक्तींचा 
विकप्सव्यक्तिविकत्साच्याट्टष्टीनेउपयुक्तठस्ती. 

कल्पनाशक्तीलाजीवनातफारमहत्वाचेस्थानआहे. ‘कल्पनाशक्तींचा 
उपयोगक्काचवैज्ञानिक,स्थापत्यशास्त्रज्ञ,क्वीं,लेखकयांनीनव्याविचारांना 

यामुळेचनानाविधऐहिकसाधनेजन्मालाअखीआनवीसंरबृर्ताचाविकप्स 
झाला. धरणे, पूल, आगगाड्या, विमाने,अवकांशयानहीसंर्वंकल्पनेचीचअपतये 
होत.जॉन्सच्याचरिंत्रवाचनानेयाकल्पकतेचाप्रत्यययेईंल. 

जॉन्सनच्याठिकाणीतर्कशक्तीक्विंप्विच्याशवतीप्रखरस्वस्मातहोती. 
याशवतीचेहीशिक्षणातफारमहत्वावेस्थानआहे. अप्पल्याएबंद्भरजीवनातच 
विचारळालावरचेस्थानआहे. कोणतीहींगोंष्टआपणक्विग्रपूर्घकक्तींतरती 
यशस्वीहोण्याचीअघिकशक्यताअसतेतर्कक्सिअनुमानहैवठ्यापातळीवरील 
विचग्जक्रियेचेअंपअसते.यामानसिकप्रक्रियेतदिलेल्यागोष्टीतीलसंबंधलक्षात 
घेऊननिष्कर्षकाढलेजातात. विचारप्रक्रियेचेशैक्षणिकमहत्त्वफारमोठेआहे. 
विद्याध्यच्चिप्विचारश्स्त्रतीचावतर्कशक्तींचाविकासकरणेहेशिंक्षणाचेमहत्वन्नि 
उद्दिष्टआहे. समस्यांनिर्माणहोताचविचारप्रक्रियासुरूहोते. क्विळासंवरभावना 
वपूर्बग्रहयांचामोठापगडाअसतोतीक्विग्रपुबंकदृद्रुकसबालागतो. 

जॉन्सनच्याचरिंत्रातयातर्वन्नाक्तींचेक्सिविचारशक्तींचेरूपअनुभवाक्यास 
मिळतेजॉन्सनचीबुद्धीजात्याचपरमसूक्ष्महोतीमहिल्यापासृत्रुसतततत्त्वशोधाकडे 
त्याचीप्नवृत्तीहोती. संत्यासत्वविवेवनाविषयींत्यालापटुत्वप्राप्तझाळेहोते. 
बॉसंवेलच्याग्रंथातजॉन्सनचींतर्कशवतीप्रखरस्वरूपातग्रक्यझखीआहे. 

जॉन्सनच्यावरित्राभ्यासानेयादोनशक्तींचांविकप्सअभ्यासाक्यासमिळतो 
हेयाचरिन्नाय्यत्साचेवैशिट्य. 

जन्सिनच्याच'रित्रापासूनबोध-जॉन्सनच्याचख्यिपांतृवुवाचककोण्ट्या 
गोष्टींचाबोधप्राप्तकरूशकतोयाचीवर्चांचिपकूत्काट्वनीवेर्लोआहेचातकाही 
शैक्षणिक महत्वाचेमुद्दे आले आहेत. जॉन्सनहाएकामुस्तक्तप्ल्याचामुलपा 
असूहहीपुढेएवढ्यायोप्यतेलाचढलातेत्यळ्याबुद्धीचेफ्ग्ळतरआहेचट्याण 
बुद्धीपेक्षानिश्चयाचेबंळत्यालाउपयोगीपडले. जॉन्सननेचकोठेसेम्हटलेआहे 
की,मोव्मोठीकामेजीउठताततीकेवळबुद्धिसामध्यविरउठतनमूनसततोद्योप 
वनिर्धारयांच्चप्वळावरतीउठतात. 

शिक्षणप्रक्रियेतव्यक्लिविकासाज्यळाट्टष्टीनेविचारकरताबुद्धीआणिपरिश्रम 
यांनाद्ग्रूग्चमहत्वदिळेआहे. १०टक्केबुद्धीआणि९०य्क्केपरिश्रमयांच्या 
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योगानेनवनिर्मितीहोतेअसेशिक्षणशास्त्रज्ञसंग्निताततव्न्सनच्याअंमीपरिश्नमाचा 
खटाटोपवट्टढनिश्चयखूपहोता.जग1तल्याअनेकमान्यवसंनींजॉन्सनलायाबंळाबंत 

सत्येदिकूळायेतीलतेवढीमीजगाच्याचप्न्हाट्यावरमाडेनवहेकार्यकरताना 
डॉ.जॉन्सनयांचाट्टढनिश्चयमीडोळ्यापुढेआदर्शम्हण्क्काठेवीन.’ 

याशिवाय जॉन्सनच्या ज्ञाननिष्ठेविषयी विवेचन करताना चिपळूप्क्रा 
लिहितात… 

`पंखफुटलेल्यापक्षासंअत्काशक्रमणजसेमुढेचकरपिंयाचेअसतेत्याप्रमाणेच 
विद्यालयप्च्याबंधातूनजोसुटला‘तोविद्यासमुद्रावरसफरकरण्यासंनुक्तळाचतयार 
झाळेलाअसतोतरहीवळास्तविकस्थितीमनातआणुवुआमच्याहोतक्कलोकांनी 
अल्पविद्येतसंतोषनमानताववृथागवनिक्कानजाताजन्सिनचींज्ञानप्राप्तीक्वियी 
जशीपराकाष्ठेचीउत्वळांहोतीवतोरवतऱ्मोठमोठ्याग्रंथक्यागेंसंवंद्यअसताहौ 
शेवटपर्यंतत्याचेअध्ययनजसेसुटळेनाहीतसांचत्यांनीक्रमठेवलापाहिजे.’ 

शालेयशिक्षणअथवाविद्यालयीनशिक्षणहीज्ञानमर्णाचीनुसतीसुरुचात 
अहि॰तोशेवटनव्हेअसेचयाठिकाणीचिपळूण्क्रायांनासुचवावयाचेआहे. 
त्यासाठीत्यर्लीजॉन्सनच्यावरित्राचाआधारघेतलाआहे.चिपळूणकानीजी 
तीनमहत्वाचीतल्वेसांगितलींआहेततीअशी- 

अल्यविद्येतसंतोषमानूनये. 
वृथांगवनिफुपूनजळाऊनये. 
ज्ञानप्राप्तीविषयीपराकाष्ठेचील्लाअसावी,संततअसावी. 
शिक्षण संपल्यावर नोकरी करून चरिंतार्थ चालविणान्यळा लोकांच्या 

विद्या-साधनेविषयीच्याक्कानेवरटीकांकरतानाचिपळूग्फ्राम्हणतात- 
‘परीक्षांच्यातडाख्यातूंनसुटूनआपलाचरिंतार्थव्हावयालालागलाम्हणजे 

आपणक्वाप्वृल्पझालोवइंतअरकोणतीहीकर्तेव्यैउरलीनाहीतहौकोतीसमङ्म 
वरींलमंडळीनेसोड्रादिलीपाहिजे.विद्येच्यासंबंधानेवरजसेसांगितलेकींजे 
तीरत्यांसपळींक्तचेवस्टलेतेवरतुतऱ्पाहताअलोकडंचेआहेजेधेर्क्सव्यतेची 
त्यांच्यावुद्धीसंमाप्तीझस्कोतेथेचखरोखरीपाहिलेअसंतातिचानुसताआरंभ 
आहेहेत्यांनींसंमजावे.’ 

जॉन्सनज्याचारिंत्र्याचापरिणाम-जॉन्सनच्यावळाइ’मयापेक्षात्याच्या 
चळारित्र्यप्चाचपरिणामविष्णुशाखांवरअघिकघडंलाआहेत्त्यग्चाक्कादेशाभिमान, 
नि:संपृहस्वभाव,निफांकशींल,यात्याच्यागुणांनीवत्यानेवेग्लेल्यानिरसीम 
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भाषासेवेनेघिपव्छाकाभारलेगेलेशास्रोयसंशोधनात्पकवसुधारणेच्यायुपातही 
अढळराहिलेलीजॉन्सनचीधर्पनिष्ठात्यांनाआदर्शमूतवाटतेत्याच्याचरित्रापासृज्ञ 

जॉन्सनच्याचरित्राचेशैक्षणिकमहत्त्वयाट्टष्टीनेचआहेकीजॉन्सनयांचे 
जेचरित्रचिपळूणकरांनीलिहिलेत्याद्वारानव्यापिढोलाबौद्धिकपरिंग्रमांचीओळख 

बुद्धीअसंलीतरीपरिंश्नमकरणेआवश्यक 
परींक्षेनंतरज्ञानग्रहणथांबदूनये. 
विद्येचाउपयोगचरिताथ्सिळाधनापलोक्कोहीबंराचअहि. 
विपत्तीतहीज्ञानसांधनाथांबंवूनयेआंवविण्याचेकांरणनाही. 
स्वदेशप्रेमवस्वभाषाप्रेमयांचौओळख,त्यांचाग्रभाव. 

इंग्रजीसंफ्रांवइंग्रजीवाङ्मययांचीओळख 
जॉन्सनचेचरित्रहाचिपळुटुगकरांच्याविषय-निरुपणशैलोचाउत्तमपरिपाक 

आहे.विपळूणकसंच्याव्यक्तिंमत्वाशीजॉन्सनचेव्यक्तिमत्वअधिकास्किजुळते 
असल्यानेत्यांनीतेमोठ्यासळाक्षेपानेलिहिलेआहे.यानिबंधाचाशेवटकरताना 

`जॉन्सनचेचरित्रएतद्देशींयवाचकांससमग्रकथनकेलेअसतामुक्काळ 
तन्हेचाफायदाहोण्यासंमखाआहे.आमचामूळसंकल्पक्सिपतसिद्धीसगेला 
हेआमच्यानेस'ळागवतनाहीहेचरिंत्रवाकूछ्येळमराठीजाणणाससंचखिनायकाचे 
वत्याच्याराष्ट्रग्चेबंरेचस्वरूपघ्यानातयेक्कामहत्त्वप्राप्तहोण्यासंकोणकोणते 
अमोलिकगुणआरींअसावेलागतातहेजरस्पष्टपणीदिमूनयेइंलतरयेवढेसंविस्तर 
चरिंत्रलिहिण्याज्यग्श्नमांचेपुफासाफल्यझाळेअसेआम्हीसमवू’ 

गर्व 

चिपकूग्कसंनीलिहिलेल्याअनेकक्विपैकी‘गर्व’याविण्यावरत्यांनीं 
लिहिलेला निबंध मानसंशास्रोय बैठक असलेला असा आहे. शिक्षणविचासंत 
मानसशास्नाला महत्वाचे स्थान असल्याने, क्विहुना शिक्षण विचारप्ला 
मानसशास्नाचीचबैठकअसल्यामुळे,तीवरआधळारितयाविषयाचाविचारयेधे 
वेल्लाआहेयानिबंधाच्यापरिशीलनानेशैक्षणिकमानसंशास्राचेकाहीपैलूथ्यानात 
येतात. 

सुस्वप्तीलाचचिपळूणकरसंग्नितातकीहाविषयमानसंशास्नाचाआहेते 
म्हणतात,"मानसशास्त्रम्हणजेमनुम्याच्यामनाच्यावहृदयाज्यप्ज्यानानाविध 
वृत्तीआहेतत्यांचेविवरणज्यातवेग्लेलेअसंतेतेहोय.” 
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क्यातौलविविधमानसंशास्रज्ञांनीमानसंशास्नाचींव्यख्याकरण्यम्बाग्रयल 
वेल्पआहेअरिरटॉटलने‘तेआत्म्याचेशास्त्रअप्हे’असेम्हटळेतरजर्मनशास्त्रज्ञ 
बुंड्टनेमप्नसंशास्त्रहेबोधप्वस्थैचेशप्स्त्रआहेअसेम्हटले.मळानसश1स्नाचीअप्तळा 
सर्वमान्यव्याख्यळाअशी- 

‘विकसितप्राण्याच्याआंतरिकतसेनवाह्यवर्तनाचेआणित्यावर्तनामागील 
मप्तसिकप्रक्रियांचेअनुभवळाश्रितपद्धतीनेववरनुनिष्ठपणेअम्यासकरणरिंनैसंर्पिक, 

_ वण्निप्त्मकववास्तववादीशास्त्रम्हणजेमानसशास्त्र.’ 
चिपळूणकाट्वचीमप्तसशास्त्रळाचींव्याख्याइंतकीव्याप्तवशासशुद्धनसंली 

तरींत्यांनीथोडक्यातवसोन्याशब्दांतयामनोव्यापार-शास्नाचेवण्निवेलेआहे. 
यानंतरचिपळूणकरांनीसांगितलेआहेकीं‘गर्व’यानिबंधातमनोवृत्तींचेक्विरण 
शास्त्ररीत्यानाहीं, तरफक्तव्यवहाररींत्याचक्याक्यळाचेआहे. तेव्हाव्यस्त्रहारिक 
ट्टझ्या,गर्वयाविण्यावर,मानसंशास्राचीबैठकअसलेलेकोणतेविचारचिपळुणकरांनी 
व्यक्तवेग्लेआहेततेअम्यासणेआवश्यकआहे. 

जुन्यातत्त्वज्ञांनीषइविकग्र(षड्ख्रि)सांगितलेआहेत.त्यांत`पर्वं’म्हणजे 

`मद’यत्यांअंतभविवेल्पआहे. 

हेम्डणणेएकदेशींयअहिअसेत्यांनावाटतेअर्वविकारजगातूननष्टझाळेतर 
जपाचीअवस्थाकांयहोईलअसाप्रश्नउपस्थितकरूनतेम्हझ्यात- 

‘षड्ररिपूहेजगाचेवेन्नळशत्रूज्ञआहेतअसेनाहीतरतेजगचिंहितवर्ते 
वमित्रआहेतअसेहीम्हणतळायेईंल.त्यांचाबंरेवाझेपणामनुय्याच्याबंरेवाईटपणावर 

यहांताचिपकूळाकरांनीविद्येमुळेज्यांनागर्वझल्पआहेअशांचेविवेचन 
एकाठिकाणीक्केआहेरूपवसंपत्तीयाप्रमाणेचविद्येनेहीमाणसालागर्वहोतो. ’ 

‘मनुम्यात्र्यळामनातज्ञानाचाप्रवेश्ळाहोऊलागलाअसताप्रथमत: गर्वादि 
दुर्विकारत्यासंजङतात.’असेन्यिपद्माकरसांग्स्तात. 

यानंतरगर्वविवेचनकखांनानिपळूणकरम्हणतात, कीमनुष्यजसजसा 
अधिकाधिकज्ञानसंपविनक्कलप्नातोतसतसाज्ञानाचाग्रदेशअधिकविस्तृतहोत 
जाईलसंळात्यालादिसतोंत्याप्रमाणेहोताहोताज्ञमाचींसीमाआकांशाज्यळासीमेप्रमाणे 
संरतेशेवटीआळादीअनंतहोयअशीत्यांचीखात्रीहोते.यासंदभतितळटीपांमध्ये 
त्यांनीवामनपंडितांचळाएकश्लोकउद्धृतकेलाआहे.श्लोकअसाअप्हे- 

`जघीकाहीकाहीहरिंकविअसेशब्दशिकलों 
तधीमीसंर्बज्ञद्विपसममदेयाचभरलो॰ 
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जधीकाहींनेंणेम्हणीवदळेर्पडितमला 
तदामाझापर्बज्वरसक्कहीहाउतरला.’ 

यासंदर्भातचिपक्याकरांनीमांडलेलेविचारसंक्षेपानेअसे- 
पनुष्यब्वेज्ञानसापेक्षआहे,ज्ञानअनंतआहे,अज्ञानीलोकांनाचपर्वंअघिक 

होतो,ज्ञमानेगर्वनाहीसाहोतो.यथायोग्यगर्वहाभूषणावहवअसतो.क्रुलापिंस्मान, 
नात्याभिमान,देशल्फिइं.गंवचिअदोषरूपविस्लेकप्रकारआहेत॰यथायोग्य› 
गवबिळामाणसालाउपयोगआहेमाहीतरमत्सरींवद्वेषीमाणसांच्यानिर्भत्सनेखझी 
माणूसंकैव्हाबंखथूप्क्कात्याच्याअंगचेखरेगुणहीक्याचितलोफूप्जातील. 

‘गर्व’ याविण्याविषयीविष्गुशासीयांचेविचारहेअसेआहेत. त्यात 
वरउद्धृतकेलेलेदोन-तीनमुद्देचशैक्षणिकट्टट्यग्महत्त्वचिआहेत.मळात्र`गर्व 
असलापाहिजे’,`अस्मिताअसलीपाहिजे’हात्यांचामुद्दासंदास्वीकार्यआहे. 

लोकभ्रम … 

चिंपळूहुगकरांच्या‘लोकभ्रम’यानिबंधातत्यांनीआपल्यासंमाजप्तीलवेडगळ 
संमजुती,रुढीप॰स्परायांच्याविषयीआपलेविचांरमांडलेआहेत.यासंर्वसपजुतीना 
ते…“खुळे’ म्हणतात. ही खुळे म्हणजे भुते-खेते, शवुन, मंत्र, ग्रहांचेशुभाशुभ 
योग, देव, नवस, क्सिया,रपलइंत्यादी.होत. यामुळेकांळाचा, श्रमाचा,पैशळावा 
व्ययहोतो.यानिबंधातीलविवेचना`चासासंशअसा. 

लोकभ्रमअथवाअंधश्नद्धाज्याज्यावाबतीतअसंतातत्याबाबीअशा- , 

भुते॰खेते’ शक्वा (श्यागोष्टीवेस्का)’ विंघवाक्सि' क्कां 

मृलइ.,ज्योतिषवग्रहदशा. 
भुते-खेते,शक्वाअपशवुनया_वरआपणविश्वासंठेवतोआणिआपल्याच 

जीवनातअडधळेनिर्माणकस्वीयासंर्वपोष्टींच्यामुळाशीछ्येज्ञान’हामहत्वाचा 
घटकअसंतो.कोंणत्याहीगोष्टीच्याखरेपणाविपयीखत्रोहौण्यासंतीनघटकआवश्यक 
असतात.त्यापोष्टीचीसंभाव्यता,प्रत्यक्षग्रमप्ण,विश्वासपात्रमनुष्यळाचेभाषण. 

'श्प्क्रुनम्हणजेशुभक्सिअशुभयाविषयीमूचनाभ्पणहाशुद्धप्रांतीचा 
प्रकारआहे. ‘ 

अशातन्हेनेविष्णुशळास्त्रगंनी‘लोकभ्रम’याविण्याचीचिविंल्लाळाक्तींआहे. 
तीकरतानात्यांनीअनेकउदाहरणांद्वासंआपलेम्हणणेस्पष्टकेलेआहे. 

. ळोकभ्रम हा विषय एका अथनितत्त्वज्ञानाच्या व दुसंन्या अथनि 
संमाजशास्नाच्याक्षेत्रातीलआहे. पणशिक्षणशट्याचाआणियाविषयाचासंबंथ, 
मानसशास्त्र आणिलोकसंख्याशिक्षणशास्त्रया बाबतीतयेतो. भ्रम, प्रांत, श्रद्धा, 
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विश्यप्संहेसर्वफाग्चेखेळ;मन|चीस्मिस्ती,मनातहोणप्त्र्यळाउलथत्परलथी,फाप्तील 
विचार, त्याविचारांमुळेआचासंवरहोणग्यपरिणाम, हेसर्वमुद्देमानसशास्नाच्या 
क्षेत्रातयेतात, 

लोकसंख्याशिक्षण' हाएकआग्दीअत्याघुनिकघटकशैक्षणिकप्रक्रियेत/ 
महत्वाचामानलागेलाआहे. 

लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळेच जगभर प्रदूषण, आर्थिक असमतोल, 
दळणवळण,जंगलतोड,पयविरण,बेकारीं,दाक्विझ्-अनेकसमस्यांनिर्माण 
होत आहेत. हा धोका ओळखून लोकसंख्येची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी 
लोकसंख्या-शिक्षणहाविषय'संध्याप्रामुख्यानेशिक्षकांच्याशिक्षणक्रमातअंतर्भूत 
वेल्पआहे. 

याविषयांतर्गतचर्चेतअमेसांगितलेलेआहेकीलोकसंख्यावाढअधिक 
होणेक्सिलोकसंख्येचीरचनाअसंवुलितहोणेयासाठीजेअनेकघटकक्याणीमूत 
होक्कात्यातएकामहत्त्वप्चळाघटकम्हणजेअंधश्रद्घावक्तींयांचेमानवीजीवनात 

असललेप्राबल्य. 
विवग्हप्चेवयरवृमुकमीअसणे,मुलगाचहवा,मुलगीनको,अशाप्रकारची 

विचारसरणीअसंणे,फू’घ्जन्सल्यानंतरत्याच्याजन्यादेळीघङलेल्याघटनांवरून 
पायगुणठरविणेइं.घातकसंमजुती॰मुळेसंमाजाचेस्वाध्यबिघडते.एवढेचनव्हे 

येतात.`लोकभ्रम’हेहीयावाबंतीतअशादुष्परिंणामांनाकारणीभूतअसतात. 
विधवाहीअपशवुनीसंमजणे,मूलमुळावरआल्याबंद्दलनापसंतीव्यक्त 

करणे,मुलोचाजन्मझालाकींनाराजीअसंणे,घराण्यालावशाचादिवाहवायासाठी 
मुलगाचहवाअसासंमजअसणेहेसारेलोकभ्रमआहेत. 

विष्णुशास्रोचिपळूमकरांनीअशालोकभ्रमांवरटीकांर्क्सआहेसंमाजाच्या 
प्राप्तीलाखीळघाढ्यारिहेलोकभ्रमताबडतोबदृरुहोक्तसंमाजाच्याफ्रातीचा 
वेंगबाढलापाहिजेहेत्यांनीमूचितकेलेआहे. 

उपसंहार 

येथवर चिपळूणकरांच्या लेखनातील शिक्षणविचासचा परामर्श घेतला. 

आणित्यचिकार्यहेदोन्हीहीएकमेकांसंपरस्पर-पूरकआहेत. 
१८७४मध्येचिपकू|कसंनीनिबंधमालासुरूक्तींतीराट्रीयअस्मिता 

जागृतकसवीयाउद्देशाने.चिपळूगकार्लीशाळाकांढळी,न्यूइंग्लिशरकूल.तीही 
याचउद्देशग्नेचिपकूफ्रापेचेशैक्षणिककार्यआण्खीएकांस्वरुपाचेआहेते 
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मालेच्याउपस’ह्माप्ततेम्हणतात- 
‘गेल्याअप्ठक्यतिसदरीलपुंस्तकप्चळाजोअळाम्हीअव्याहतउद्योगकेला 

त्यालाआमच्याचदेशातकायपणपाश्चात्यदेशातहीतोंडसापडणारनाहीअसे 
म्हटलेअसतागर्वोक्तील्फिदोषमाधीयेईंलअसेअप्म्हप्संवम्टतनाही. 
मासिकक्सित्रैमासिकपुस्तकाचीस्थितीपाहिलोंतरींयेक्याडोंलाराकोणीएकट्यानेच 
शिरींवागवलाआहेअसेआम्हासतरअद्यापकोठेअढळलेनाही.कोणापाशीं 
एकछदामकि'वाएकओळहीनमापताहेहमहासंत्रसंपवूनअग्जअवभृथस्मानाला 
मोकळेहोणारहीचविशेषपोष्ट.’ 

महाराष्ट्रप्चे सार्वजनिक जीवन आणि मराठी वाड्मय यांचा विकळासं 

अठराव्याशतकांच्याउत्तरार्धातइंग्रजीसांम्राज्य-सत्तेच्याशोषकनोतीची 

जाणीवझाल्यामुळेजापृतझाल्फिजनत्तेचीजीक्षोभ्क्कांजणुतझाळीहोती 
तीहळूह्ळूनिरनिराळ्यळानिमित्तानेवळघेक्तआकारासंअखी. त्याशक्तीचेच 
एकरूपनिबंधमालाहेहोयसारतव्याबरोबरपाश्चात्यसंस्कृत्तीचापहिलाआघात 
झालातोंभारतीयसंरबृर्तावरवधमविरहेकेवळधमविरीलआक्रमणनम्हते. 
तीजीवनप्रणाळींवरचालहोती. 

स्वजनामध्येजेदोषहोतेत्यादोषांचाउपयोगखिंस्तीमिशनन्यानीकेला. 

स्वळाभिमानाचेनिशाणयेऊननिबंधमालाउभीसहिळी. 

आपल्यालेखनातजोवैचारिककसंआविष्वृत्तवेल्पत्यानेमुढेविक्कीतरीकाळपर्यत 
मराठीसाहित्यालाप्रेरणामिंळालीं. 

चिपळूग्क्रार्लीमांडलेल्यावैचारिकआशयातशिक्षण-विचप्नाच्याट्टष्ठीने 
महत्वाच्यापोष्ठीअशा- 

इंग्रजीभषिबद्दलचिपळूग्र्क्सचाट्टष्टिकोणक्काबाबूनेआदराचातरद्रुसन्या 
बाजूने आत्मपरीक्षणाचा होता. इंग्रजीलात्यांनी वायिणीचेदृध म्हटले पण ते 
पचविग्यत्वळीताक्तआपल्याअषीनाहीअसेआत्मपरींक्षणक्कामसठीचेसामर्थ्य 
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वाढविग्यखीनिक्तप्रस्थापितवेग्लों. इंग्रजीभाषेच्याबरोबरोनेआमच्यासंर्वच 
सष्ट्रळीयजीवनल्पजेपरावल्विनआलेहोते,त्यात्त्हुग्पस्दास्थाचीभावनाजोपासली 
जातहोती.हीपखुप्टतावेत्त्वळभाषाबासांहिंत्यकिंवासंजकीयक्षेत्रएवढ्यामुरत्रीच 
पयग्वितनव्ती,तरअळात्यांहरवलेलासंमप्जइं`ग्रजीच्यासंस्वक्सनेनिमणिहोऊ 
पहप्तहोताअळात्मापातमुन्हामिळविणेहेकामचिपकूप्क्तसंनीकेलेआत्मशोधाचे 
हेकार्यलक्षणीयआहे. 

स्वातंत्र्य हे सर्वश्रेष्ठ मूल्य आहे. त्यांच्या अनुषंगाने स्वदेशाभिमान, 
स्वभ्गषग्भिमप्तहीमूल्यजोपप्सणेअप्वश्यकआहेहेत्यांनीसांगितले. 

`गर्वं’ यासारख्याविषयावरनिबंधलिहूंनत्याचेमानसशाखीयप्रयोजन 
थोडक्यातसांगितले.यथायोप्यपर्वमनुम्याच्याप्रगतीसाठीआवश्यवच्चआहेअसे 
त्यांनीसांगिंतले.डॉ.जॉन्सनयाप्रकांडर्पडिताचेचरित्रनिबंधमालेतविस्तृतरूपाने 
देआज्ञक्तसळाधनेचापरिश्रमशीलमर्णकसळाअसग्वायाचेउतममार्मंदर्शनवेग्ले. 
त्याचप्रमाणेजॉन्सनच्याव्यासंगाचे,विपत्तीचेवज्ञानाचेयथार्थवर्णनक्काविद्वत्तेच्या 

क्षेत्रातीलआपत्तीमयमर्णांतृत्रुहींयशमिळवितायेतेयाचेउत्तमउदाहरणलोकांसंमोर 
ठेवले. `वक्तृत्व'यासारखेंनिबंध-लेखांकलिहूंनव्यक्तिंमत्त्वविकासळ्याट्टष्टीने 
आवश्यकअसणरिएकशैक्षणिकअंपक्विप्रभावीअसते, असावयासंपाहिजे 

रीतीनेक्कादिला॰इंग्रजलोकयैचेगुण,राष्ट्रनिष्ठा,अस्मितायांचीहींओळखया 

संमाजस्थितीचेयोग्यदश्निघडविलेसंमाजातीलउदळासीनढ्यामरगळाअज्ञानहे 
सर्वझटक्काब्रिटिर्शाप्रमाणेबंत्र्यरकसूवुकामालालमालेपाहिजेहेजाताजाता 
आग्रहापेसांगितले. 

चिपकूत्कागेनीआपल्यालेखनाच्याद्वारिलोकप्रभुत्त्वळातपरिणतहोणान्या 
पारतंत्र्यनिरपेक्षविशुद्धलोकशाहीस्वातंव्याचापुंररकारवेलावत्याचीशिक्का 

निबंथांट्वरिदिली.शिक्षणविचारातलोकशाहीवस्वातंत्र्ययांनामोलाचे,महत्वाचे 
स्थानअसते. खऱ्यालोकशाहीशिवायखरेशिक्षणनाहीआणित्याच्याशिवाय 
संमाजविकासवासष्ट्रविकासनाही. पाश्चात्यसंष्ट्रगेंत, फारप्राचीनकाळापासून 
विकप्सपावलेलीलोक्याप्हीसज्यपद्धतीची(डेमॉक्रसी)चिंपळूगकरांनीभलावण 

वेक्कीआहे. त्याकूप्चत्यांचाराष्ट्रवविविकप्सपावतोवत्याकूरत्यांच्यासष्ट्रळीय 
शिक्षणविषयकसंका’पनेचीनिर्मितीहोतेअशीसंक्यानामुसतीक्काचिपळूण्क्रा 
थांबंलेनाहीत,तरतीग्रत्यक्षातआणण्यासाठीत्यांनीशाळास्थापनबेर्ता. ज्ञानग्रसप्नार्थ 
क्सिविखप्नासुरूक्कां-चित्रशाळासुंरूक्तीं. 

विष्णुशास्रोचिपळूणकर [:] ४३



यार्कागोष्टींवस्काचिपकूफ्राहेअल्लार्पिवअत्वरिधर्मीक्कांहोते 
असेम्हणावेलागते. याआचार-धर्मामुळेचत्यांच्याशिक्षणविचारातएकप्रकारचा 
आग्रह,हट्टवट्टढताअक्कीआहे.तत्त्वज्ञाचीउ`चीगाठलेलाविचारआणिकर्पयोम्याचे 
कर्मंयांचासंयोगत्यांच्याशिक्षणविचारातदिसूनयेतो. पुस्तकीशिक्षणाबंरोबरच 
व्यक्लिविकास-निदर्शकअसंलेलेप्रभावशालीव्यक्तिमत्वाचेव्यवच्छेदकलक्षणअसे 

चिपळूण्त्कावि विचार कोणत्या तन्हेने उपयुक्त ठरतील व त्यातील आघुनिक्तळा 
आजहीकशीस्वीकर्म्यआहे,याचाविचारसंम|लोचनाच्याप्रकरणातयेणाचआहे. 

.. 
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गोपाळगणेशआगरका 
  

गोंपाळगणेशआगरकरयांचळाजन्म१४जुले१८५६रोजीक्का1डयेधे 
त्यांच्याआजोळीझालार्टेभूहेअमारकरांचेमूळगावकन्हाडपासृनजवळचआहे. 
अण्ळारकरांचेशालेयशिक्षणवल्लाङलाचझाले. शालेयआयुय्यातअणत्काप्ज्यळा 

`बुद्धिमत्तेचीचमकअनेकवेळादिसृहुंळाआलो. त्याचेशिक्षकनासयणमनोहररोंघे 
आणित्यावेळीक्काङलामुन्सफपदावरअसलेलेनागरपृदुकरनावाचेविद्याप्रेमी 

दररविवळारींमुलनिळाएक्तबोलावूनत्यांनानिबंधाचेविषयद्यायचेवनिबंध 
लिहूनघेड्यागुणवत्तेनुसारत्यानाप्रत्येकीदोनरुपयेपारितोषिकदेण्याचाप्रघात 

बंक्षिसेपिळविलीहोती. 
इंग्रजीक्सिरीनंतरअत्यंतकष्टानेरत्वागिरीवअकोलायेधेआगरकाट्वनी 

आपलेशिक्षणघेतलेमर्थ्यतरींच्याकाळप्तवग्न्हाडलाचकपौडेरचींनोकरींकेली 
अकोल्यात्त्यग्शळाळेतवि. मो.महाजनीत्या॰चेशिक्षकहोते.त्या॰चीचशिफरिस 
वमदतघेआंआगरकापुण्यालाडेक्काकॉलेजमध्येशिक्षणासंळाठीदाखलझाले. 
तिधेचटिळकांचीभेटझालीवरनेहवाढला. 

शिष्यवृत्ती,फ्रेलोशिपआणिवक्तृत्त्वप्तवलेखनातमिळणारीपारितोषिके 
यांच्यासंहाव्यानेआगरकरअळापलेशिक्षणर्शाकरींतहोतेपणसंततचीदगवप, 
र्ट्सचीआबाळ,यांमुळेवी.ए.च्यावर्गांतअसतानाचत्यांनळादम्याचीव्यथा 
जडली. तरीहीत्यांनीअळापलानिधरिकांयमठेवलालठ्ठपगासचीनोकरींमी 
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करणानाही,हेत्याचवेळीत्यांनीआपल्याआईला.कळदूनटावब्लेहोते.त्यांचे 
गुरुवि.मळो॰महाजनीलिहितात. 

ट्रेविद्यार्थीदशेतसततगरींबीशीझुंजदेऊनअलोक्सियशसंपाद्नुवींळामरण 
गरीवीतअम्युप्यव'ष्ठण्याचेठरवृवुअघ्यापनवृत्तीचेपुरम्याऋर्षीचेअनुकरणकरून 
तीसउग्जलकरण्याचेव्रतचगोपाळचेहोतर्डिक्कनकॉलेजमध्येअसतानाचकमीत 
कमीखर्चांतदेशपोषकशिक्षणदेणारींशाळाकष्ठावीअतेटिळकआगरकसंनी 
व्रविंलेहोतेअहादेवगोर्विदसनडेयांनाएकपत्रलिहूनआपलाहाविचारत्वर्ली 
क्ळबिलाहोता.र।नडेयांनाहाविचारपटलावत्यांनीप्रोत्स1हनदिले॰हिंद्रुस्थानज्या 
उद्घारप्लाण्ष्टीयशिक्षण, राट्रीयवृत्तपत्रवतट्रीयधर्मंप्रणखी (॥…श्र्प्ब्णाधां 
पुपेंप्प्क्ष्प्ब्लॅणा, ]ळुक्षांप्प्क्ष्] }ग्रथ्ऽऽ, ळूप्क्षांआर्थ्य (:!ग्णदांम्) यांची आवश्यक्तग् आहे 

अमेन्या.रानडेयांनीस्पष्टम्हटले.याचवेळीपुण्यातचिपळूणार्क्सच्यामनातही 
शाळाकाढावीअतेहोतेअमविचळारींतिघेभेटलेआणिविंपळूणकसुअमात्का, 
टिळकयांनीरजानेवारी१८८०रोजीन्यूइं’ग्लिशस्कूलयानावानेशाळासुरू 
तेली. आगरकरांनाएम. ए. परीक्षेतयाचवेळीअपयशआलेहोते. पणमुन्हा 
परींक्षेसंबंसृनत्यांनीयशमिळवले. 

शाळेचीभरभसंटचांगलीझखी. आतायाचलोकांच्यामनातवृतपत्र 
.काढण्याचेआले. २जानेवारीं१८८१रोजीमर|ठाआणि४जानेवारीं१८८१ 

रोंजींकेसंरींहीवृत्तपत्रेयांनीसुरूक्तींअथमकेसरीचेसंपादकअमारकरचहोते. 
टिळकआणिअल्गारकरयादोपांनाहीचारमहिनेडोंणोच्यातुस्पातजावेलस्ले 
होते.याशिक्षेमुळेदोघांविषयीसंमाजातआदरवाढलाहोता. ' 

याच्याहीमुढेजाऊनयाचमंइळींनी२बानेवारी१८८५रोजीफार्मुसन 
कॉलेजसुरूवेग्ले.याकॉलेजनेवांगलेनावकमावले.काँलेजचीमातृसंस्थाडेक्का 
एज्युकेशनसोसायटी.यासोसायटीतपतभेदहोकाटिळकप्तीसंजीनामादिला. 

आगकसंनास्वतन्चीमतेठामपणेमांडण्यासाठीएखादेमतपत्रहवेहोते. 

१८८८च्यादसंन्यासअप्गरकरांनी‘सुधारक’सुरूवेलेसुधारकातसुघाक्की 

आणिप्रशप्संनहीसंर्वक्कोसुरूहोतीपिंप्नक्वारिहवीक्योंसाथदेतनव्हतीत्यांचा 
मूळवादम्यत्वाविकरिअधिक्तबळाक्तचप्लला. फार्मुसंनकोंलेजआतास्वतन्च्या 
इमारतीतभरतहोते. खालविहेल्पप्प्रवृप्तीजीसामनादेतआगरकरकामकरींत 
होते. 

४६प्पक्कारांचाक्लिक्सि



१८९५च्याउन्हाळ्यातअळागरकरखीप्रवृवींआण्खीबिघडलीदमाजास्त 
झाला.सोमवारदिनांकसंतसंकूळा१८९५रोजीसकाळीउजाडतळावआगरकरांचे 
निधनझाले. अमारकसनाअवयेएकौणचाळीसंवर्षाचेअत्युष्यलाभले. शिक्षक, 
प्नाघ्यापकवपत्रकांरयानात्यनिएवढ्याअल्पकट्याहीअणाकरांनीआपला 
ठसाउमटविलाहोता. - 

आगरकरांचेलेखन 

अएरिर्क्सचेबहुसंख्यतैखनफ्रामतऱ्केसरोतअष्णिनंतरमुधमकफाप्त 
झाले.आगरकरांच्यानावळावरआतापर्यतखालीलग्रंथप्रसिद्धआहेत. 

‘ विविधविषयसंग्रह-आगकसंनीरवतऱ्च्यालेखांचासंपादितवेग्लेला 
संग्रह. 

विकारविलप्तित-शेक्सपीयरच्याहॅग्लेटचापराठीअनुवाद. (रूपांतर) 
आमचे डोंगरीतील १०१ दिवस - डोंगरीव्या त'स्पातील अउभवांवर 

आधारितपुंस्तक. 
वाक्यषीपांसा-व्याकरणविषयकलहानसानिबंध. 
यांशिवायमाधवदामोदरआळतेकरयांनीसंर्झाअणत्काअसेठ् खंड 

विविधविषयसंग्रहातकेसंरी- सुधारकाकूग्आगरकसंनीवेळोवेळीलिहिलेल्गा 
ललितनिबंघांचेसंक्तनअसुनहेचनिबंधनंतरआळतेकरसंपादितखडातसमाविष्ट 
वेग्लेआहेत. 

शेक्सपीयरयाविंख्यातन्मटककारच्याहँग्लेप्टयागाजलेल्यानाट्यवृवींचे 
रूपांतरआगरकसंनीविकारविलसितयानावानेकेलेआहेविकरिविलसिताचेप्रयोग 
त्याकांळातचांगलेगप्जले. 

कोल्हापूरप्रकरण्प्प्तशिक्षळाझाल्यावरटिळकअप्गरकर१०१दिवसंडोंग्ळारींच्या 
तुरुंगातहोते. तुरुंगवम्याचेहेअमुभवआगरकारांनी‘ आमचेडोंगरींतील१०१दिवस’ 

`यापुस्तकातळिहिलेआहेत. बु॰ल्गातीलव्यवस्था, तुल्गातीलवैवींयांसंबंधीया 
पुस्तकातबरीचचर्चाआहे. तुरुंगातयेणरिगुन्हेपारहेगुन्हेगारकाहोतातयाची 
मीमांसाक्कात्यासामाजिकप्रश्नार्ल्ड'आगकसंनीलोकांचेलक्षवेधले. 

वाक्यप्तीमांसाहालहानसंळाव्याकणविषयकनिबंधआहे. ' 
आगस्काग्रॅच्यायासाहित्यसंपदेंवरूनएकगोंष्टघ्यानप्तयेतेकींत्यांच्या 

संणांअण्क्का-संपादकमादाअळाळतेकायापुंस्तकाचाचक्विप्रविवेचनासाठी 
करणेयुक्तआहेड्रंकैसरी-सुधळारकातीलयालेखांचापरामर्शयेधूनपुढेघेतलाअहि. 
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शिक्षणविषयकळेख 

आळ्तेकासंपादित‘संर्झाअमारकर’खंड१ते३यानिबंधसंग्रहातील 
निबंधांचापरामर्शघेतल्यावरअल्लाघेचेप्रत्यक्षशिक्षणविषयकलेखखालीलप्रमाणे 
आढळतात… 

खंड१ … क्कासुशिक्षितसिविज्ञाझ्या,स्नियनिळाचरिंतार्थसंपस्वकशिक्षण 
देण्याचीआवश्यकतप्शिक्षणप्बंद्दलसंक्तीकसवीकांकांप्राथमिकशिक्षणसंरकारचे 
अवश्यर्क्सव्यआहे,मुलांइतकीचमुळींच्याशिक्षणाचीआवश्यक्का,खियांसवरिष्ठ 
प्रतीचेशिक्षणद्यावेकिंवानाही, स्वी-पुरुषांनाएक्तशिक्षणद्यावेवतेहोएक्त्र 
द्यावे. 

खंड२-लोकशिक्षणावरगदा. 

खडइ-अनाथाचळावालीकोंणनाही. 

आगरकसंच्याप्रत्यंक्षशिक्षणविषयकलेखांचीयादीअगदीचत्रोटकक्सित 
असंलीतरी अन्य अनेकलेखांमध्येपययिग्नेत्यांनीशिक्षणविचारतत्त्वज्ञानळ्या 
स्वरूपातमांडलाआहे.‘ज्यालेखांमक्काअसाविचारअल्लाआहे,त्यांचीनावे 
अशी… 

खंड१ … आमचेकायहौणार? सामाजिकसुधारणेसंअत्यंतअनुक्रू 
काळ(ळेखांक १ व२), आपचेदोषआम्हळासंकधीदिसूलागतील? आमचे 

खंडइ-खुळेरेखुळे!अथवाबंहिक्काराचेशुष्यत्र्अवडंबर. मराठीत 
चांगलेग्रंथकांहोतनाहीत?सिव्हिलसंविर्हसेससाठीसंमकांलींनपरींक्षा. 

डोंगरीतौल१०१दिवसयापुंस्त्रकाततु`ल्गातीलअवस्थेचेचित्रणआलेले 
आहेगुहेगारीप्रवृत्तीसंबंधीकाहीविचारत्यातमांडलेलेअसल्यामुळेशैक्षणिक 
मानसंशास्राच्याकाहीतत्त्वरंचाविंचारत्यातयेतो. 

आताआगरकरांच्यालेखनाचेशिक्षणविचासंच्याट्टष्टिकोणातूंनविवरणव 
विश्लेषणकसंक्यळाचेआहे. 

सुप्तिक्विंचीर्क्सव्ये 

आगरका हे संमाजमनस्क लेखक होते. समाज सुधारणाहात्यांज्यळा 
वैचारिक्कोचापायाहोताइंग्रजीशिक्षणघेतलेल्यातरुणसुशिक्षितांनीकोण्खीर्क्सव्ये 
णापडिलीपाहिजेतयम्बाबतअप्नरिकरपेंचळीकाहौविशेषमतेत्यांच्यानिबंधांतूंन 

४८ [:] .पक्कारांचाशिक्षणविचार



दिसतात.`इं`ग्रजीशिक्षण’म्हणजे`पाश्चप्त्यपद्धतीचेशिक्षण’असेत्यांनाअमिप्रेत 

स्वातंत्र्यपूर्वकांळातजुनेआणिनवेयांचासततझगडाहोतराहिलाहोता. 
अमास्कार्वेनात्यांतत्र्यप्राप्तीचाखरळामार्मंनव्यावाटेनेयेईलअसेवाटतहोतेआणि 
त्यांचीसारीभिस्ततरुणसुशिक्षितवर्गावरआहेम्हण्ष्ठते‘तरुणमुशिक्षितांना 
विज्ञापना’याआपल्यानिबंधातसुशिक्षितांसंत्यांच्याखन्यार्क्सव्याचींजाणीव 
करूनदेतआहेतहोर्क्सव्येसंळार'ळाशरूपानेअशी- 

स्वतंत्रवप्रजासंत्ताकदेशातीलशिक्षकवशिप्यहेपूर्बसंप्नदप्यप्रियअसतात. 
त्यांनाजुनेतेचसोंनेअसेवाटतअसते.जेचालूआहे,त्याचेसंरक्षणक्यावे 
अशीत्यांचीस्थितीप्रियवृत्तीबनते.त्यांनास्तिमिततायेते॰ज्यादेशातरळाजकीय, 
धार्मिक,स1माजिकअसमताअसते,अज्ञानवअन्याययांपासून्ळाज्यादेशांतपराकाष्ठेचा 
त्रळासहोतो,अशादेशग्तौलविद्यायीठांतवविद्यापीठांतीलशिक्षकांतइतरदेशातील 
विद्यापीठेवशिक्षकयाक्रूळाथोडीअस्किचळवळअसलीतरतीत्वाभाविक्य 
आहे.क्विळारकरणे,सुखदु:खाचाअनुभवघेणेवक्रियाकरणेयातीनपोष्ठीपैकी 
कोणत्यातरीपोष्टीतमाणुसवृझ्होऊनजातो. 

विवारकरणरिछ्येळग्रंथवाचनवाग्रंथलेखनक्कात्यातनिमप्रअसंतात 
वाह्यसुखांचाउपयोगयांनाफारनकोंअसंतो हाएकवर्प दुसंरावर्गमुखाभिलाषी 
लोकांनायांनामानसिकसुखापेक्षाशारीरिकसुखाचीअपेक्षाअघिकअसंतेअविद्या 
आणिवित्तयांचासंयोगअशळालोकांच्याठिकाणीआढळतो तिसंरावर्पक्रियाप्रवृत 
लोकांचा. हेलोककष्टकरतात, सांधनेनिर्मांणकरताववरीलदोनवर्गयांचा 
फायदाघेतात एकाट्टष्टीनेहेसंळामाजाचेआधारसांभआहे 

हळूह्ळूसर्वचव्यक्तीं'नीविचार, उपभोगआणिकामसंमप्रमाणातकसवे 
लागणारअसृज्ञजोजोहेप्रपाणेसंमतेबावतवाढतजर्हलतोतोखरीउन्नती 
झखीअसेंम्हणतायेईल.यासाठीसुशिक्षितांनीप्रथमहेकेलेपाहिजेकीदेशाच्या 
बुद्धीचानीतीचावशरीरसामाध्यल्सिजोन्हासंहोतचाललाआहेतोथांबंवून 
त्यांबावतआपलीस्थितीकशीसुधरिलयाचेप्रयत्महवेत. 

यासर्वपोष्टींआपोआपहोणळारनाहीत,तरत्याघडूनयेण्यास1ठीबुद्धिपृर्झक 
प्रयलहवेत. 

बंदहोण्यासाठीपुढाकप्रघेतलापाहिजे.वालक्वि1हाचींचालबंदझझी,तरपुढोल 
पोष्टीघङ्मयेतीलतरुणांनाज्ञानार्जनवविद्यासंपादनालाअधिककाळमिळेल. 
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विवाहापूर्वीमिळाल्यानेत्यांचेसंसारअघिकवग्निलेचालविग्यप्सग्ठीत्यासंक्षम 
होतील. . 

आगाकरांनींकाहीसंस्थांचीनावेमुचविलीआहेतात्याअशाऱ्डेक्काकॉलेज, 
फग्र्मुसनकॉलेज,सायन्सकॉलेजपुणे,एक्सिनकॉलेज,फ्रीचर्चकॉलेज,मुंबईं. 
यार्फासंस्थमिधीलसुजष्ण,सुविर्क्सवप्रौढविद्याध्यणिबंलिविवल्हग्रतिबंक्क‘ 
अशासंष्ट्रहितकरकार्यांतपुढारौंपणघ्यावेम्हणजेअन्यलोकत्यांचेअनुकरणक्का 
देशहिताच्याकार्यांलावेग्ळायेईल. 

वरीलसंर्वउदाहरणांवरूनअसेदिसुनयेईंलकीआगरकसंचीचुशिक्षित’ 
शब्दांचीव्याख्याव्यापकहोती.सुशिक्षितमाणूसंहासंमाजाचाएकजबाबदार 
घटकअसेलआणिसंमाजाचेसारध्यत्यानेक्यावेअसेअमारकापेनावाटतेसढिक 

अपेक्षितआहे. 
`यन्क्रियावानसंपंडितऱ्'अशीआगरकसंचीसुशिक्षितांबाबतविचारधल्ला 

आहेसुशिक्षित्तग्नेछ्येळविचळारकरस्मिक्कांउपभोगघेणेक्सिवेत्त्वळकाबाडकष्ट 

तरुणसुशिक्षितांकडूनआगरकरांच्याअपेक्षाआहेतत्याअशाकीत्यांनीघेतलेल्या 
शिक्षणामुळेसमाजातखरेखुरेपरिवर्तनघड्रायावे. 

‘जुन्यामतांच्यालोकांचीसुयारणाव्हावी, कालबाह्यझालेल्याअनिष्टव 
तापदायकरूढीचात्यांनीआपणहोक्तत्पणकसवाअसेवाटतअसेलतरज्या 
शिक्षणणुळेवपरिस्थितीमुळेआपलेविचारपरिवर्तनपङलेतेशिक्षणवतीपरिस्थिती 

तरुणमुशिक्षितांनाआक्काआवाहनकाताततेव्हात्यांनळा,बालविवाहाला 
प्रतिबंध करून खियांनी व पुंरुषांनीही खन्या अथनि विद्यार्जन करून आपल्या 
अत्युव्याचीघडीनीटक्सविण्यासंमदतकसवीवसंमाजम्यास्थपुंयेगसींपद्धतीनेच 
चालविंण्यप्ससंहप्य्यक्यावेहौअपेक्षळाआहे. 

स्रोशिक्षण 

सुधारणग्वादीआणिसुंधरिकाग्रणीआगरकरहेस्वीशिक्षणाचेपुरस्वर्तेहोते. 
खियांचेशिक्षणझाल्याशिवायआपल्यासंमग्जप्चीस्थितीमुधारणारनाहोअशी 
त्यांचीखात्रीहोतो. आपल्यासामाजिकविचारत्वाएकमहत्वाचापैलूम्हणून 
अण्ळारकाठेंनीस्वीशिक्षणाचासततमुरस्कारकेला त्यांच्यास्वीशिक्षणविषयक 
निबंधामध्येखालीलविषयांचीचर्चाआहे. 
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स्वीशिक्षणवींआवश्यक्तळा;स्नियांनाउच्चशिक्षणद्यावेक्सिनाही;स्नियनिळा 
चरितार्थंसंपादनप्साठीशिक्षणद्यविकिंवानाहौ;सहशिक्षण. 

यासंर्वविषयांच्याअनुषंगानेआगरकरांनीस्रोशिक्षणविषयककाहीक्का 
विचरिमडिलेअहित.अल्गारकरांचामुरोगामीट्टष्टिकोणहाकेवळस्रोशिक्षणापुंस्ताच 
मर्यादितनम्हता,तरलीशिक्षणहेसंर्झासमाजाच्याप्रगतीच्यासंदभतिअत्यंत 
पहत्त्वप्चेवउपयुक्तसंळाधनआहेइंतक्याव्यापकतेनेत्यांनीस्रोशिक्षणाचाविचार 
केलाआहे. 

स्निर्याव्या शिक्षणाची आवश्यकता…सक्तींच्या शिक्षणासंबंधात 
आगरकरांनीलेखलिहिले,तेव्हात्यानंतरज्यळाएकालेखात…मुळांइंतकीचमुळींच्या 
शिक्षणाचीआवश्यकाप्ळा-आगस्कालिहितात- 

`लहानमुलांच्याशिक्षणाबंद्दलसस्कारनेजितकीसंक्तींवेग्लीपाहिजेतितकी 

अघिकवेक्कीपाहिंजे.’यालेखातअ1गकरांनीमांडलेलेमुद्देसासंशरूपानेअसे… 
मुलांपेक्षम्ही मुलींना शिक्षण विशेष आवश्यक आहे. ज्या स्रोवर 

अपत्यंसंगोंपनाचेजबाबदारीचेक्काआपणसोपविंतो,तिलाअक्षरशत्रूअसूदेणे 

देतात.प्राथमिकशिक्षणझाळेलेवप्राथमिकशिक्षणनझालेलेयादोघांनाहीक्यायतीचे 
शिक्षणदिलेतरज्यांचेप्राथमिकशिक्षणझालेअहि,तेलोकअधिकच1॰ग्खी 
क्तळायतकरतात.व्यवस्थितरीतीनेहातपायहलविण्याच्याकामातप्राथमिकशिक्षण 
एवढेपरिणामकारकठरते, तरअपत्यसंगोपनाबाबततेअधिकपरिणापकरिकव 

अधिकहितकांरकहोईल. , 
स्वीशिक्षणाचेविरोधकप्रत्यक्षपरिणामांचींखात्रीक्काघेऊनबोलतनाहीत. 

तेअनुमानांवरआधारितविरोधकरतातग्रत्वेकमुलींसवमुलासचौदाव्यावषपिर्यत 
कोणावड्रातरीअमुकज्ञानप्राप्तझालेआहे,हेपाहग्यप्चळीजवप्बदप्तीसरक्याने 
वसंस्थांनीउचलावी. 

सार्वजनिकशिक्षणखीक्कानाहीअपदीअलोवङचीअसंल्यामुळेकोणत्याहीं 
जुन्यारळाष्ट्रप्तखियांच्याशिक्षण्र्क्सलोकांचेमनगेलेनाही.प्राचीनकांळातील 
काहींउल्लेखांवग्जभरतखंडातस्वीशिक्षणाचापरिपष्ठहोताअसेम्हणणेम्हणजे 
र्झाशीच्यासणीच्याउदहिस्पाप्वरूनहिंदुस्थानातल्यासंर्वखियालढाऊहोत्याअसे 
म्हणणेआहे.संर्वदेशांतीलसंळामान्यलोकांज्यळाखियाअशिक्षितअसत.अपवाद 
फक्तस्पप्र्टनलोकांचाश्वाग्टमिध्येहरेकप्रक्याचेशिक्षणदेण्याचापरिपाठहोता. 

आपल्याहातीसंत्ताअथूळाअज्ञानीनसहणेआणिस्नियांससज्ञानहोऊ 
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ट्वरिंआजनाउद्याखुलीक्काद्यावीलागणार. ` 

मुळांच्याशिक्षणाप्रमाणेचमुलोंच्याशिक्षणाबाबतहीसंक्तीच्याप्राथमिकशिक्षणाचा 

घातलेआहे,हीवरनुस्थितीआगाकानिदर्शनासंआणतात. 
यानिबंधातआगरकर‘प्नीस्रोशिक्षणाचीपरपराक्षूतिहासंवत्याचीआधुनिक 

स्रोलाशिक्षणाचीसंधीफमचथोडीउपलब्धहोतीअसेम्हटलेआहेमणवैदिक 
वाङ्मयातअध्ययनाचेवाबंतीतखियावपुरुषअसाभेदभावकेलेलाआढळून 
येतनाहींअथर्वबेदातब्रह्मचर्यववेदाश्ययनयांच्यासंहाव्यानेमुलगीअनुरूप 
पतीप्राप्तकस्काघेतअसल्याचामहल्पर्ट्सउलोखआहेअयतिचआगस्वरांच्या 
म्हणण्याप्रमाणेअशाखियांचेप्रमाणअत्यंतअल्पअसेलतरत्याचाफरिसंळाविचार 
करण्याचेकारणनाही.त्यानंतरस्वीजीवनाच्यासण्याजिकदजस्लिउतस्तीक्का 
लागलळीआणिमध्ययुपाततरस्वीजीवनविलक्षणहलखीचेबनलेएकोणीसाव्या 
'शतकापर्यंतसतीचींचाल,बालक्विळाह,जरठबालाविवाह,टेव्यावपनइं.घातक 
रूंढीचग्निल्याचआकाक्काआल्याहोत्या.आणित्यांनीखियांच्याशिक्षणाची 
दरिबंदकेळीहोती.अलोक्तच्याकांळातस्वीशिक्षणाचामुरज्यातीचाग्रयल 
अमेरिकामिशनन्यगेंनीकेलामुलीसंग्ठीपहिलीभारतीयशाळास्थिढ्यमध्येत्यांनी 
मुवईंतसुरुक्तीं.इंडियनएव्युल्फिनकमिशनने१८८२-८३मधीलसमाजजीवनाचा 
आढावळाघेक्काअसेसांगितलेकीत्याकाळातहीस्रोशिक्षणाचीअवस्थाफारच 
मस्पासलेलीहोती.स्वीशिक्षणबाल्यावस्धेतहोते.स्वीशिक्षणग्वाबतदुजाभाव 
दाखविलाहोता. 

स्रोशिक्षणाचीवाटचालअशीसंथगतीसुरूहोतीयापाश्र्वथूमेवरआगस्कारांचे 
विचारहेप्रेरणादायीआहेत. 

स्रोमुरुषांनाएकचक्सिणवएक्त्रप्तिक्षण … स्नियांनावपुरुषांनाएक्त्र 
शिक्षणद्यावेकाआणिएक्त्रशिक्षण(संहशिक्षण)द्यावेका?अशळादोनप्रश्नांची 
चर्चायानिबंधातकेळीआहे. 

स्रोमुरुषांनाएकत्रशिक्षणदिल्यणुळेक्टियेकमुरुषांनाघरीबसृनुस्नियांची 
म्हफूळासंमजलीजाणारीकांमे..धुणींभांडीघस्कामबाँरिकरप्वीलागतीलही 
संमजूत्ळाचुकीचीआहेअशाप्रकारचीकमिंखियांनीचक्यावीतहाईंश्वरीनियम 
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जोमुलेहोताततीत्यांच्यासंतोंषानेहोतातअसेनाही.विवाहाच्याकामीस्वी 
पुरुषांचीसंमतीजितकींअळावश्यकक्सिकीचतीक्विग्हाच्याअंमलातहीट्टष्टीसंपडळी 
पाहिजे.पणयासं।ठी..॰खियांवरीलसांततिकविपत्तीटाळण्यासाठीज्याप्रकारचे 
शिक्षणपुरुषांनामिळतेत्याचप्रकरिचेपुबंलकशिक्षणखियांनामिळालेपाहिजे. 

स्नियांनाकोणतेशिक्षणद्यावेयाबाबतमतभेदपुफाअहित. लिहिणे, 
वाचणेवहिशेबकरणेयातीनगोष्ठीसांमान्यमुलांप्रमाणेसान्याचमुलोनाशिकविणे 
आवश्यकआहे.खियांनाप्राथमिकशिक्षणामुढेशिक्षणनदेताप्रपंचविज्ञानासउपयोगी 
पडेलअसेचशिक्षणद्यावेअशाप्रकारचाज्यांचाआग्रहअसतोत्यांचेतेमत‘ 
आगरकरांनामान्यनाही. 

स्नियांचीवपुरुषांचीकामेवेगवेगळीआहेतम्हप्ष्ठत्या'नावेगळेशिक्षण 
द्यावे,बेगळाअ`म्यासक्रमअसावाहेमतआगरकसंनामान्यनाही.मेंदूसवनि1च 
आहे. कोशल्येखियक्सिचआहेतवपुंरुषर्क्सनाहीतअसेहोतनाहौमुला'ना 
वमुलींनाहव्यात्याशाळेतजाक्तहव्यात्याप्रक्याचेशिक्षणघेऊदेणेअत्यंत 
आवश्यकआहे. 

स्रोमुरुषांच्याशिक्षणासंबंधींबंरीचमतमतांतीआहेतआगरकर’प्च्यावेळेसं, 
अमारकरांच्यासंमकाळीनांनीअशीमतेमांडलीआहेतच. १९४६संप्ळीभरलेल्या 
अखिलभारतीयमहिलापरिषदेनेस्नियांच्यावेगळ्याशिक्षणाबाबतकाहीशिफारसीं 
वेग्ल्याहोत्या. 

ज्यावेळीअसेम्हणतातकीस्रोपुरुषनिळाएक्त्रचशिक्षणद्यावेतेव्हाअमारकर 
यासंवच्चिप्हीपुढेमेंलेआहेतअसेध्यानातयेते.अर्थांतमुलीनावेगळ्याप्रक्याचे 
शिक्षणदेण्याम्त्यांच्यासाठीवेगळाअभ्यासंक्रमउपलव्धक्कादेण्यासआगरकरांचा 
विरोंधनाही. आगरकरांचीली-शिक्षणविषयकक्ल्पनाथोडक्यातमांडावयाची 
झाल्यळासंअशीमांङतायेईंल… 

खियावपुरुषयांज्यळासाठीएक्यअभ्यासक्रमअसावा.स्नियांसाठीवेगळा 
आयासंक्रमअसंळायलाह्ररकतनाही. पणत्याचवेळींखासखियांसाठीअसलेला 

तेम्हणतात- 
`खियांच्या संबंधानेपुरुषांसपटिशियन्स"^ आणिपुरुषाच्या` संबंधळानेखियांस 
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लिबियन्सम्हणण्यासंकाहीहरकतनाहीसणज्याप्रमाणेजुन्यासेमनलोकांतील 
हाविंलक्षणस्वाभी-सेवकसंबंधहळूहळूलयासपेलात्याप्नमाणेस्रोपुरुषांतील 

म्हणजेउच्चकुळातीलळोककरीतअसंतसघ्याबायकांसजीकांमेकसबीक्कात 
तीतेथीलदासवर्गकरीतअसे." 

रोमनलोकांचीप्रग्धपिकस्थितीसुधारलीतेजसजसेउन्नतावस्थेलाजाऊ 
लागलेतसत्तसाहास्वामीसेवकसंबंधकमीहोतजाक्तअखेरीसबुथ्वीने,अनुभवप्ने 
वकर्तबपारीनेजेश्रेष्ठठरलेत्यांनायोग्यतेप्रमाणेअधिकरिपुढेमिळूलागले.ग्लिवियन्स 
वपँट्रिशियन्सहाभेदमुढेनष्टझाला.त्याचप्रमाणेस्वीपुरुषांसहीज्याच्यात्यळ्या 
योग्यतेप्रपाणेअघिकारप्राप्तहोऊलागतौलअसेआगत्काप्चेमतआहे. यासंर्व 
विवेचनावरूनअसेघ्यानातयेईलकी `शिक्षणाबाबतसंधोचीसंमानता’ हा 
आगरकरांच्याविचासचापायाआहे. 

प्तहशिक्षण… स्वी पुरुषांना एकच शिक्षण द्यावे या मतावरोबरव 
सहशिक्षणाविषयी,एक्तशिक्षणाविपयींआगरकरआपलेविचारमांडतात. 

स्वीपुरुषांचामिश्रसमाजअनेककरिणांमुळेआपल्यालानापसंतवाटतो. 
पणहास्किळदुसंग्रहआहेम्हरिपुत्वा'चेपाक्कक्कोनपडणेयातसमाजाचे 
हितआहे.पण.त्यासाठीवायकांनामागीलदारीकोंडूनयालण्याचीआवश्यक्का 
नाही.स्नियांचासंहवासजितकाअघिकघडेलतित्तक्याअसंभ्यपण्ट्याखोडी 
कमीहोतील.आणिसंभ्यताअधिकवाढोसलापेल.ज्याअर्थीस्वीपुरुषांचा' 
अत्युष्यक्रमआग्दीवेगळाआहेत्यांअर्थीत्यंनिळाक्किशिक्षणक्सिस्थळोदिले 
गेलेपाहिजेहाकेवळद्गुसंग्रहआहे. 

एकत्रशिक्षणाचेशत्रूमुढीलतीनमुद्य'प्वरभांडतात- 
स्रोपुंरुषांतीलनैसर्गिकभेद,मुळांच्यादांडय्यावर्तन1चामुलींच्यामयदिशील 

वर्तनावरहोणप्सपरिणाम,अल्पवयातमुलेवमुलीएकत्रअखीतरत्यांचीविषयवासंना 
लौकरजागृतहोईंल. 

' एकत्रशिक्षणाचे,संहशिक्षणाचेभोक्तेम्हणतात… . 
मुलनिळावमुलोंनाएक्तघिग्कविल्यळानेमुळांनाधाकलप्वणेफरिसोपेजप्ते, 

मुलांचाहट्टीपणा,दांडगेपणा,उध्दटपणामुलींच्यासान्निघ्यामुळेकमीहोतो,मुलगें 
वमुलीएक्तवागल्यानेत्यांच्याविषयवासनेवरअपायकारकपरिणामनघडता 

उलटत्याशांतवगंभीरहोतात. 

शिक्षणदेण्यानेमुलेवमुलीयांच्याविकासातकोणताहौअडथळायेणारनाही. 
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उलट एका वागत्यामुळे व वाढल्यामुळे त्यांचळा मानसिक विकास होईल असे 
आगरकरांचेमतआहे. 

पाश्चात्यक्विरिबंतांमध्येग्लेटोयाविख्याततळ्वबेल्यानेसहशिक्षणावाव 
एकत्रितअभ्यासंक्रमाचापुरस्कारवेल्पआहेहीप्रथमदश्र्किआश्चर्यवाटग्यप्सळारखी 
पोष्टअसंळीतरींग्लेटोच्याजीवनविषयकआणिशिक्षणविपयकतप्त्त्क्ज्ञप्नाशींती 
सुसंफाआहे.शिक्षणाच्याबाबतीतग्लेटोनेमुलेवमुलळीअसांभेदनकरतासारखाच 
अभ्यासक्रमनेथूप्दिलाहोता.इं॰सं.पू५व्याशतकप्तग्लेटोनेशैक्षपि1कक्कातीत 
सीपुरुषांतसमानतामानलीहोती. आगरकरअशासंमानशिक्षणपद्धतीचेमुरस्वर्ते 
आहेत. 

आपल्याविवेचनातआगरकरांनीसहशिक्षणाचेविरोंधकवसंहशिक्षणाचे 
पुरत्त्वर्तेयादोघांचाही परामर्शघेतला आहे. सहशिक्षणाच्याविरोधकांचेम्हणणे 
आगरकरांनामान्यनज्ञी.स्नियांनाअळाणिमुरुषांनावेगवेगळेठेवण्यानेववेगळेवावरू 
देण्यानेचअनपेक्षितअशाविकृतीनिर्माणहोतीलअसेआगरकरांचेस्पष्टमतआहे. 
यासाठीतेअमेरिकालोकांचाहवालादेतातएक्काशिक्षणदेण्यानेचांगलापरिणाम 
घडेलअसायुरोपियनलोकांचाहवप्लादेतातएक्तशिक्षणदेण्यानेचांगलापरिणाम 
घडेलअशीयुरोपियनळोकांनाखात्रीनल्हतीअमेरिकनलोकांनाहीहौशंकाबरीच 
वर्षेहोती. पणप्रप्यक्षअनुभवावस्त्र अमेरिकालोकांज्यळाशंवेजापरिह्माझाला 

बैठकआहेवत्यांच्यासमग्जसुधारणाविषयकवस्वीशिक्षणविषयकअन्यमतांशी 
त्यांचेहेमतफूर्पपणेमुसंगतआहे. 

स्नियाआणिउच्चशिक्षण - ज्याकाळातएकूणचशिक्षणापासूनखिया 
बंचितहोत्यात्याकाळातस्नियांच्याउच्चशिक्षणाचाप्रश्नहीउद्य्वतनम्हता. 
उच्चशिक्षणाचीमिरप्सदारीकेवळमुरुषांचीच,अशीसमनूतहोती. `खियांसवरिंष्ठ 
प्रतौचेशिक्षणद्यावेक्सिनाही’याप्रश्नाचीआगरकांनीचर्चावेग्लीआहे. 

संपत्ती,अघिकारवविद्याहीज्यांनाप्राप्तहोतातत्यांनातीआपणचबळकाकूळा 
क्सप्वेअसेवाटूलागते. सुधस्लेल्यासंष्ट्रफ्रँनाअसेवाटूलप्यलेआहेकीझडून 
सान्यास्वी-पुरुष-मुलांनाआणिमुलींनज्ञीप्राथमिकशिक्षणमिळालेलेअसवि. 
आपल्या देशात मात्र अजून तसे वाटावयाचे आहे. ब्राह्मणेतरजातीच्याप्रत्येक 
माणसालाशिक्षणमिळणेआवश्यकआहेतेहोण्यासंबंराचकाळलोटेलत्यानंत्तर 
सीशिक्षणाचाविचारअवश्ययेतो. मुळींनाशिक्षणदिलेपाहिजेयाबाबतहळुळू 
लोकमततयारझाळेआहे. पणमध्यमप्रतीचेववींरष्ठशिक्षण(उच्चशिक्षण) 
स्नियांसंद्यावेक्सिनाहौयाबाबंतचर्चांनिघालीकीविरोघहोतो.खियांनीव 
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मुरुषांनीपाहिजेतोघंदास्वतंत्रपणेकसवा,पाहिजेतितकीविद्यासंपादावी,पाहिजे 
त्यापरीक्षाद्याव्या.पदव्यामिळवाव्या,पाहिजेतेम्हळालप्नकरूनहवातसांसंसार 

वरिष्ठग्रतीचेशिक्षणस्नियांनादेप्यर्ट्सविवाहकालातवविवाहपध्दतीत 
बराचफरकहोणेआवश्यकआहे.कारणखियासंसार,अपत्य-संगोपनयाचक्रात 

उच्चप्रतीचेशिक्षणसुलभतेनेघेणेशक्यहोणारनाहीं. ` 
खियांसवरिष्ठप्रतीचेशिक्षणद्यावेक्सिनाहीयाप्रश्नाचेउत्तरदेप्यर्ट्स 

आपणत्यांचाक्विग्हकालवग्ढविण्यासतयारहोणारचिंत्वानाहीयाप्रश्नाचेउत्तर 
देणेआवश्यकआहे. “ 

अण्ळारकरांनीस्नियांच्याउच्चशिक्षणाविंषयीव्यक्तवेग्लेल्यायाविचारांत 
आपणालाअणाकरांचीपूट्टष्ठीवत्यांचास्वीशिक्षणविषयकआशावादअनुभवासं 
येतो. याचबेळीस्मियांनाउच्चशिक्षणदेण्यातज्याअडवणीउद्नावतातत्यांचा 
समाजशास्रोयक्सिप्रआगरकरकरतातअसेदिमूनयेते. 

त्रलुप्राप्तीहोग्यझंचिस्वीचाविवाहझालापाहिजेआणित्रस्तुप्रसींहोताच 
प्रजननालासुठ्यातझालळीपाहिजेयापरपरागतरूंढसंमजुतौमुळेप्राथमिकशिक्षण 
घेतायेतनाही. कारणतीसंसार, बाळंतपणे, अपत्य-संगोपन, अन्यप्रापंचिक 
जबाबदान्यायाचक्रातइंतकीगुंतृनराहतेकीतिलायाकूप्बाहेरपडण्यासकघितच 
बेळमिळतो.यासर्वपरिस्थितीवरआगरकाएवच्चातोडगासुचक्सिप्त.तोम्हणजे 

हाक्विग्रएकाअथमिअत्यंतक्रांतिकारकविचारहोता. क्कसंमजुर्तीना 
धक्कादेणारळाहोता. पणयाठोसउपम्याशिवायखियांनाउच्चशिक्षणालाफुरसंद 
मिळणारनव्हतीम्हण्क्तआगरकाहाउपायसुचवितात. ’ 

खियावपुरुषयांनाउच्चशिक्षणाबाबतसंमानसंघीमिळावीअसेवाटत 
असेलतरस्नियांचाशिक्षणकाळवाढविणे,म्हणजेचत्यांचाविवाहकाळहीवाढविणे 
होय. 

स्नियांसाठीचरितार्थ-संपादक-शिक्षण-मुंबईंच्याकाहीवृत्तपत्रांतत्या 
काळीएकबातमीअखी.बातमीअशीहोती:मुंबईसकोणीएकमाणूसमेला 
तेव्हादु:खअसह्यहोट्यात्यंळ्यापक्तींनेजीवदिला.याबप्तमीवाटींकक्सिणी. 
करतळानळाखरीसाथ्वीकोण,कमीपतिव्रताकोणउनासेप्रश्नकाहीपंडितनिळीउभे 
वेग्ले.याचर्चेचापरामर्शघेतांनाआगरकाम्हणतातकी… 
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हेक्विहीप्रशंसंनीयअसलेतरीएकल्पदुसंऱ्यपिंद्दलकोणत्याहीकारणानेमगवे 
लागणेकिंवामसंवेसेवाटणेयातकाहीतरीउणेपणाआहेअसेविचरिप्तीक्तळूल 

' हीस्थितीअविर्शनाहीअशीटीकाआगरकरकरतातएकानेदुसन्याकरिता 

संहजमरणेइंष्टअसेलतरसळीपेत्यानंतरपुंत्षानेहीतिच्याबद्दलप्राणसोडावा 
हेइष्टअसेआगरकरसांगतात. 

मुरुषनिधनानंतरस्वीसंहगमनकरते, पणस्रोनिधनानंतरमुरुषसंहगमन 
करीतअसंल्याचेउदाहरणनाहीअशीटीकांआगरकाकरताततेव्हाखियांच्यासंबंधी 
संमाजाचाएकांपीट्टष्टिकोणत्यांनादाखवायाचाअसतो. याचेकारणमुळाशीक्का 
शोधण्याचाआगरकरप्रयलकरतळातहौक्कीकोंणत्याकारणानेआलीअसावी, 

तीउत्पन्नहोण्यामकोंणतेसामाजिकघटककरिणीझ्याझग्लेअसावेतयाचाआगरकर 
शोधयेताततेव्हात्यांनादोनकांरणेसांपडतात- 

खियांचेपरावलबित्व. स्वचरितार्थंहटक्काचालवितायेईंलअशळाप्रकारचा 
कोण्प्तळाहौप्रश्ग्स्तधंदात्यांसनयेणे 

हेर्दोन्हीहीघटकपरस्परपूरकआहेत. खियास्वावलबीझाल्यापाहिजेत. 

तसेव्हावेअसेवाटतअसेलतररचतऱ्चाचरितार्थचलिविण्याचाएखम्बाधंदा 
त्यांनाआलापाहिजे.शिवायतोघंदाप्रश्ळास्तहवाअसेआगरकासांगतात. 

हेसुचविंतानाअक्कांनीखियांचीसामाजिकस्थितीट्युगेंचीप्रकृतींस्रभाव 
त्यांनाज्यासमस्यांनासांमोरेजावेलगिलत्यांचेस्वरूपयासंर्वघटकांचासवर्णिण 

क्लिल्फिक्कोझांतेक्काधंद्याचींल्फिकस्तस्त. 
संहगमनाचीदुष्टचालबंदम्हप्यचीअसेलतर‘खियांचेशिक्षण’हाच 

त्यावरक्काउपायआहे.चरितार्थ-संपादनाचेशिक्षणहौएकआवश्यकबाबं 
अहिअसेअक्कासांक्तप्त. 

यानिबंधातचरिंतार्थसंपादनाचेकोणत्याप्रकारचेशिक्षणद्यावेअसेमात्र 
अळागरकाग्रॅनीसुचविलेलेनाहौ. शिक्षिका, परिचारिका, सेंविका,कारक्काअसा 

उपायांबाबतहीएवग्चत्रुटीवाटते. याउपायाचेअधिकस्पष्टीकाणत्यांनीकेले 
असतेतरतेसमाजालाअघिकमर्णदश्किझालेअसते.केवळ`प्रश्ळास्तधंदा’ 
हवाएवढेचम्हप्ष्ठथांबतात.या`प्रशस्त’पणाचेविश्लेषणक्काअधिकखुलासां 

झालाअसंतातरअप्गत्काद्वेच्यायाविचासलाअधिकघाटदाररुवरूपप्राप्तझाले 
असते. 
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… शिंश्याबद्दलसक्तीं-इंग्रजीराज्ययादेशातमुस्थिरझाल्यानंतरविविध 

‘संक्तीचेशिक्षण'हाहोय. संमाजाचीवासष्ट्रग्चीप्रगतीव्यक्तींच्यावसमाजाच्या 
शिक्षणावरचअवलवृनअसते. याट्टष्ठीनेकमोतकमी,क्सि।नपातळीपर्यंतशिक्षण 
संक्तींचेकरणेआवश्यकअसते.“शिक्षणाबद्दलसंक्तीक्यावीकांय?”याआपल्या 
निबंधातजेविचारअणाकरांनीव्यक्तवेस्केआहेततेअकै 

१८४७सालीहौसंऑफकॉपन्ससंभेतलॉर्डमेकालेयांनीलोकशिक्षणावर 
जेभाषणकेले'त्यातत्यांनीअनेकलोकांचाहवल्पक्कांलोकांनाशिक्षणद्या 
असेसांगितले.याचवेळींइंग्लडमध्येप्राथपिकशिक्षणसंक्तींचेक्यावेकाययावद्द्ल 
वादसुरुहोते. मेकॉलेहेअस्तिपक्षाचेहोते. लोकांनाक्रिमानशिक्षणसंक्तींचे 

, करणेहेसंरकारचेर्क्सव्यचआहेअसेमेकॉलेयांचेमतहोते. युरोपातीलबहुतेक 
देशांनीलोकशिक्षणहेसंस्कृरिचेकर्तव्यमापूनतेअमलातआणण्यासाठीनिरनिराळ्या 
प्रकरिचेकप्यदेवेग्लेआहेतरशियाचाअपवादवगळतामुसलमानीतुर्कस्तानप्तसुद्धा 

आंमच्यादेशातसांन्याविद्येचामक्ताब्राह्मणजातवळकावूनवसल्यामुळे 
याप्रश्नाइंतकादुसंगमहत्वाचाप्रश्ननाही. लोकशिक्षणांशिवप्यआमच्यादेशाची 
स्थितीसुधारणारनाही. ‘ 

लहानापाथूग्थोरांसवगरीबापाथूग्श्रीमंतासनित्याच्याव्यवहारालाउपयोगीपडणरि 
शिक्षणलोकशिक्षणाचासंबंधकोंणत्याहीधर्ममताशीनाहीक्सिलोकशिक्षणापासुंन 
कोंणत्याहीधंद्याचेज्ञानप्राप्तहोतनाही. लोकशिक्षणाविषयींसक्तींकरणेम्हणजे 
नेमकेकाय? अमुकएकशिक्षणअमुकएकवयाच्याआतप्रत्येकमुलीसव 
मुलासमिळण्याचीखबरदप्तीत्याच्याआईवापांनीवपालकांनीघेतळींचपाहिजे, 
नघेतल्यप्सतेअमुकएकदंडासपात्रहोतीलअसाकायदाकरणे.स्पार्टनव 

सर्वप्रतीच्यालोकांसप्राथमिकशिक्षणपिळण्याबद्दलफारवळाखाणण्यासारख्यासोयी 
वेल्याहोत्याअळामच्यापूवेंसआणिपस्पिमेसंज्ञानखोकमीअधिकतेजानेप्रकाशू 
लागलाअसूनआम्हीमात्रअज्ञानळ्यागाढतिमिरातचाचपडतआहोत. यासाठी 
शिक्षणसंवतीचेकरणेआवश्यकआहे. 

संक्तींच्याशिक्षणाबाबतअणाकाषेनीऐतिहासिकदाखलेदेऊनआपलेविचरि 
व्यक्तकेलेआहेतएकाविशिष्टमयदिपर्यंतवपातळीपर्यंतशिक्षणसंक्तीचेकरून 
इंष्टतोपरिणामसांधणेहेचविकसंनशींलसष्टांच्याट्टष्टीनेहितकाअसंते. 
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शिक्षणाबाबतसंक्तीकरणेहेखरेतरशैक्षणिकतत्त्वज्ञमालामान्यनाही. 
बट्रडि रसेल संक्तींच्या शिक्षणाबाबत विवेचन करताना म्हणतात- 

“ ठ्याणछ्येप् र्टाढिष्प् 0£ ८0…[ग्णांऽग्रॅ0प् 11] थ्पेंप्ष्क्षांणा ग्रॅऽ [}181 

॥ पेंथ्ऽण्थ्याऽ 01नंष्टां1181फ्रँप्)‘ क्षाप्म् 1प्16116८प्प्81 हुप्प्थ्ऱथ्ऽप्. ” 

ज्यालाशिक्षणाचीइंच्छानाहीत्यालाशिकण्याचीसंक्तीक्कात्याचेविपरीत 

परिणामघडतीलअसेरमेलसांगतप्त.पणसमाजमुशिक्षितव्हायलाह्रवाअसेल 
अळाणित्यातीलघटकांनानैसर्गिकरीत्याशिक्षण घेतायेतनसेलतरसक्तींच्या 

शिक्षणपद्धतीनेचह्रवातोपरिणामसाधम्बालगिल.वर्गातीलउपस्थिती॰आवश्यक 

आगरकरांचे मत रमेल यांच्या या मताशी जुळणरिअहि. संक्तींच्या 
शिक्षणाबावतआगरकरअळाग्रहधरताततेव्हाकोणतेहीउच्चशिक्षण,कोणतेही 
व्यावसायिकशिक्षणत्यांनाअभिप्रेतनाही.त्यांनाअभिप्रेतआहेतेक्सिळानशिक्षण. 

वाचतायेणे,लिहितायेणे,हिशेबकातायेणे,हेक्सि1नशिक्षणाचेतीन 
घटकअळाहेत. 

व्यक्तींलात्याच्याभोवतालच्यापरिस्थितीशीजुळतेघेतायावे,त्यालाकिमान 
पोष्टींचेज्ञानव्हावे,व्यवहारातत्याचेक्रुठेअडूनयेयासाठीआवश्यकअसलेले 
शिक्षणलोकशिक्षणट्ववतेवढेचशिक्षणसक्तीचेकसंवेअसेआगरकासांगतात. 

लोकशिक्षणाघिग्वायसामाजिकवसंट्रीयप्रग्प्तीसाधण्यासअन्यकोणताहीपर्याय 
नाहीअसेआगरकरांचेमतहोते. 

लोकशिक्षण-प्राथमिंक शिक्षण-संक्तींचेकसवेअसेनुसतेसांगृज्ञआगरका 
थांबलेलेनाहीत.ळोकशिक्षणहीसंरकरिचीचजबाबदारीआहे,क्सिहुनासंरकरिचे 
तेकर्तव्यआहेअसेअळागरकरसांगतात. 

आगरकरांनीज्याकाळातहालेखलिहिलातोकाळपारतंत्र्यातलाहोता. 
संरकांरकोंणत्याहीरचरुपाचेअसलेआणिसत्ताकोणाचीहीअसलीतरीकिमान 
शिक्षणम्बाक्त्रत्यासस्वारिनेजवविदग्रीउचलप्यलाहवी.कमणश1ळळाहीसंस्था 

“ श्याछ्येप्ढ्याथ [}16 पिढ्या 0£ (}ढ्याथ्प्नाऱप्क्षाप्, त्रुप्ऽ 6556…181 [ऱ्णाधांआ 

र्ण पेंथ्दांऽकुंआ \णो] [)घंप्टु पिऱग्प्र्था धांप्ष्क्षांणा ॥प्पेंथ्ऱ त्रुप्ऽ ]प्प्रांऽर्धीक्षांप्प् 

पिर [116 ऽप्रेप्प्रांथ् [6350प् [}181 क्षांप्ष्शांणा 15 गुंप्ऽअंक्रु 8 50८181 द्वैप्क्षांप्णांआ 

ग्रर्धेथ्प्प्धां ठे)’ क्षापें र्थांठिष्प्गुंप्हु 811 0प्116ऱ तुंऱम्ऽप्त्रुप्प्प्ट्टेथ्याऽ.” 

’ शिक्षणतज्ञब्राउडीयांच्यावरीलवचनाप्रमाणेकोणत्याहीशासनाची,संरकारची 
हीजबाबदारोचआहे.त्यांचाहेतूकोणताहीअसेल,पणशिक्षणस्वत:च्या 
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अधिकाराखालीआणिसंक्तींचेकरूंनइंष्टतोपरिणामसाधणेआबंश्यकआहे. 

विचारउदधृतवेग्लेआहेत- 

पेनसित्वानिया प्रांताचा प्रस्थापक छ्ये विल्यम्मेन, अमेरिकेस स्वातंत्र्य 

देणाराजॉर्जवॉक्सिट्युळाणिअमेस्किलोकसताकसज्याचापजबृतपायाघालणारा 
जेफरसनयातिघांनीहीआपल्याकार्याचेमार्गविशदकरतानार्लोकशिक्षण’ही 
अत्यंतआवश्यकवाबंअसल्याचेम्हटलेहोतेतीसंदर्भक्कांआगरकरशिक्षणाबंद्दल 
संक्तींअसावीअसेमतआग्रहानेमांडतात. 

प्राथमिक शिक्षण : सरकारचे र्क्सव्य … लोकशिक्षणाबाबंत विवेचन 
करतानळाते‘सरकारचेर्क्सव्य’ असेआगरकरसांगतातआणित्यासांठोत्यर्ली 

एकस्वतंत्रलेखलिहिलाआहे.`प्राथमिकशिक्षणसस्कारचेअवश्यर्क्सव्यआहे.’ 
यासंबंघीत्यांचेविवेचनअसे- 

संरकरिनेकग्यकरळावेआणिकप्यकरूनयेयाविषयीयुगैपातमुफामतभेद 
असंलेतरीं‘सजाकालस्यकांरणम्’यातत्वाचेआशियाख'डातीललोकपरमभक्त 

॰’ आहेत.त्यामुळेरळाजानेलोकांसंप्राथमिकशिक्षणअवश्यदिलेपाहिजेअसेप्रतिपादणे 
› याकल्पनेलाधरूनयोग्यचहोईललोकांच्यामालमत्तेचेआणिजीविताचेसंरक्षण 

करणेहेसंरकारचेआद्यर्क्सव्यअसेलतरहींगोष्टघडवृज्ञआणण्यास 
लोकशिक्षणासारखेंप्रशस्तसाधननाही. 

पाश्मिमात्त्य अथवळापौर्वात्व, दोन्हीप्रकारच्यळालोकांच्यासमजुतीप्रमाणे 

लोकांसंथोडेबहुतशिक्षणदेण्याचीजबाबंदारीकोण्ट्याहीशारत्यासंवाजवींरींतीने 
टाळतायेणारनाहीनिरनिराळ्याप्रकारच्याविपत्तीआणिअज्ञानयांचेमुळेलोक्कोवन 
संक्टग्रस्तझालेलेअसतेतेकाअज्ञत्साचानाशक्कालोक्तण्गृतीहोणेहाचत्यावर 
उपप्य.अशीलोक्तळागृतीलोकशिक्षणानेचहोते. 

आक्षेपकांचेआक्षेप-शिक्षणापासूनकिंवळाज्ञमाज्निग्पाथूय्हटक्काचांगले 
परिणामहोतातअसेम्हणतायेणारनाहीअसेपरिणापचांगलेझालेतरीतेशिक्षण 

आगरकरांचेआक्षेपकांनाउत्तर-शिक्षणाचेमहत्त्वलोकांनापटलेअसेल, 
त्याचापरिणळामचांगलाहोतोहेज्ञातअसेलतरत्याचाआपोआपप्रसारव्हायला 
हवाहोता.तसांतोझालळानाहीं.म्हणूनसंक्तींकरप्वीलागणारआहे.सक्तींच्या 
शिक्षणाचाकप्ळसहातेचौदाक्विळाआठतेचौदावयाच्यादरम्यानअसग्वा. 
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प्राथमिंकशिक्षणलोकांनीदिलेतरठीकचपणदिलेनाहीतरसस्कारनेतीजबाबदारी 
स्वीकारलीचपाहिजे. 

जोशिक्षणसंपादितनाहीतोस्वत:अशिक्षितर|हतो,एवढेचनव्हेतर 
त्याच्याअशिक्षणापामूनइंतरांनाफारत्रांसंहोतो.शिक्षणापासूननीतीवाढतअसेल 
किंवानसेल.पणशिक्षणापाकूप्जेद्रुसरेअनेकफायदेहोताततेमिंळविण्यासांठी 
शिक्षणदेणेआवश्यकआहे. 

मानसशास्त्रविशारदांचासिद्धांतअसाआहेकीज्याचीदुगचरणाकडेप्रवृत्ती 
आहेत्यालासुशिक्षणमिळालेतरत्याच्याहातृबुथोडादुसंचारघडेल. ज्याला 
संदाचरणाचीनैसर्गिकआवडआहेत्याचीतीआवडसुशिक्षणानेदुप्पटहोईल. 
मानसिकवशारीरिकक्षीणता,दाखिट्य,पारतंत्र्य,धर्मसंबंधानेवेड्याखुळ्यासमजुती, 
जातिभेदासारखेंहजारोपिढ्याचालतआलेलेजबंरदस्तनिबंथइंत्यादिकांनीगांजूंन, 
मिळून अथवाचिङ् क्का मरणोन्मुख झालेल्यादेशासं शिक्षणावाचून दुसरा 
तरणोपायनाही. यानिबंधातआगाकरांनींप्राथमिकशिक्षणहेसंस्कारचेर्क्सव्य 
आहेयाआपल्यामताचेमंडनकरतानातौनपातळ्यांवरविचारछ्येआहे- 

… प्राथमिकशिक्षण-संरकारचेर्क्सव्य 
,… प्राथमिकशिक्षणाबाबतसक्ती 
… शिक्षणाचेफायदेतोंटे 

यापैक्रीसक्तींच्यामुद्याबावतयापृहींहीएकांनिबंधातहेविचारप्नवल्ट 
झळालेआहेत.पणयानिबंधातएकमहत्वाचामुद्दाआगरकामांडतात.तोअसा 
कीनशिकणारामाणूसंक्कास्वतट्यअशिळिक्षतरळाहतोअसेनातीत्याज्यळा 
अघिल्फिप्नचळात्यंळाच्याभोवतालच्यासमाजावरअनिष्टपरिणामहोतो.त्याच्या 
संबंधळातीलइंतरव्यक्तींनात्याच्याअशिक्षितपणाचात्रासहोतो.शिक्षणाचीजी 
अनेकध्येयेमानलीआहेतत्यातनवसंमाजनिर्मितीहेमहत्वाचेध्येयमानलेगेले 
आहे.अशिक्षितमाणूसंहायानवसमाजनिर्मितीच्याघ्येयमार्गावरीलअडथळाच 
असतो. 

शिक्षणाने नीती वाढते काय या प्रश्नाचाही आगरकरांनी शैक्षणिक 
मानसशास्नाच्याट्टष्टिकोनाकूम्विचारकेलाआहे.शिक्षणअळाणिनीतीयांचासंबंध 
निश्मितचआहे.शिक्षणघेतलेलीकाहीमाणसेचगिलीदुरांचारीआढळतील.पण 
शिक्षणनघेतलेल्यामाण्त्सांपेक्षात्यांचेप्रमाणकमीअसेल. 

सुधस्लेल्याराष्ट्ररंचीउदाहरणेक्लिआगस्काआपल्यारांष्ट्रप्चीस्थिती 
सुधारण्याचाएकमेवउपायशिक्षण’हेचसांगतात. 
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॰शिक्षणावरकर।वयाचाखर्च 

शिक्षणहाएकाअथनिअनुत्यादकअसाकर्म्यक्रमअसतोतरद्रुसंन्याअथनि 
तोंचपोठाउत्यादकअसतो.शिक्षणावरक्केलाखर्चहाखर्चनसतोतरतेघातलेले 

आगरकरांच्या काळी याबाबत सरकारी धोरणात काही बदल होताच 

`लोकशिक्षणावरगदा’यालेखाच्चग्रूपानेअणाकरांनीआपल्याप्रतिक्सिव्यक्त 

अन्यथाशाळळाबंदवेर्लाजाइंल.”अशाअथचिळीपत्रेतत्कालोनशिक्षणाधिकल्यांनी 

शाळांनापळाठवलीहीएकप्रकरिलोकशिक्षणावरगदाहोतीयासंदर्भातआगरकरांनी 
क्विग्रव्यक्तकेले. ’ 

लोकशिक्षणाच्या खर्चाचा .वोजा सरकार (ब्रिटिश) लोकांवरच, 
शिक्षणसंस्थांवरचलादतआहेहीगोष्टउचितनाही.शिक्षणाचाप्रसारहोण्यासाठीं 
विद्यालये, पहाविंद्यालयेस्थाफूप्संस्कारनेलोकांनागोडीलावळींतोचसस्कारने 
असेअंगकाद्वापेणेशिक्षणप्रसांराच्याट्टष्टीनेयुक्तनाही. 

ब्रह्मदेशातचाळूअसंलेल्यालढाईंमुळेसैन्यावरीलखर्चवाढला.आणित्या 
`रवचचिळीमिळवणीकरण्यासाठीशिक्षणावरीलबोजावाढविलाहीपोष्टदेशाच्या 

ग्रगतीच्याट्टष्टीनेअयोग्यआहे. काट्यासरकरांवयाचीअसेलतरतीकोणत्याही 
खात्यातकसंवी. शाळाखट्यातेकरूनये.तसेवेल्पनिलोकांचेवसरकारचे 

अव्याहतलावलापाहिजे. 

यानिबंधातआगरकरांनीशिक्षणासंबंधीतीनमहत्वाचेमुद्देमांडलेआहेत- 
…शिक्षणावरछ्येजाणप्यखर्चयोग्यकींअयोप्य? 

…शिक्षणाबाबतसंरकारचेर्क्सव्य 

…शिक्षणावरवेण्ल्याजण्यान्याखचतिकपातल्फिहोणारीहानी. 
सज्यवसंज्यशासंन (313७) हीसंमाजविकांसासाठीअत्यतआवश्यक 

असंलेलीबाबंआहे.लोकसंमुदायकिंवालोकसंख्याहेकोंणत्याहीरांज्याचेमुख्य 
घटकअसंतातवत्यांच्याक्कयाणळाचीजबाबंदारीराज्यावरअसंतेनाज्यआपल्या 
संस्थेमार्फत,अंमलबजावणींकरणान्यायंत्रणेमार्फतलोक्कांयाणम्याठी,विकासंखी 
कामेकरते. 

प्राचीनकाळी भारतातसज्यसंस्थाशिक्षणालापदतकरींतअसत; पण 
शिक्षणाचाप्रमुखखर्चगुरूंदक्षिणेच्यास्वरूपातजमाहोण्ट्याद्रव्यातूज्ञवेलाजात 
असे. धनिकवग्ल्फिहीशिक्षणासाठीअर्थंव्यबस्थाउपलब्धक्कादिलीजात 
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असे. त्याकाळातशिक्षणहेसार्वंत्रिकस्वरूपाचेनम्हते. जीवनातगुंतागुंतनव्ती. 
जीवनसंरळमार्गीसाधेअसेहोते. शिक्षणअनिवयिअसंल्यामुळेरांज्यसंस्धेलाशिक्षणात 

औद्योपीकाणसुरूझालेआणिउपजिविकेसांठीअन्यान्यव्यक्सम्या’चेशिक्षणघेणे 
भागपडूलागले. 

अशापरिस्थितीतसंमाजळाचाविकप्स,संमाजाचेसंवर्घनव्हावेअसेवप्टत 

असेलतरसज्यसंस्थैलाशिक्षणविषयकजबाबदारीउचलावीवलागते. शैक्षणिक 
विकासहेलोक्कायाणकप्रीरप्ज्याचेअत्यंतमहत्वाचेअसेर्क्सव्यमानण्यातयेते. 

र्क्सव्यआणिशैक्षणिकर्क्सव्यअशीरांब्याचीशिक्षणविषयकर्क्सव्यैदोनअसंतात. 
प्रत्येकव्यक्तीलाशिक्षणक्कांत्यालाविक्रासाचीसंघीप्राप्तकरूनदेणेहे 
राज्याचे-शासनाचेर्क्सव्यचआहेम्हण्क्तशिक्षणावरहौणागरवर्चकरणेहेही 
सज्यशासनाचेर्क्सव्यआहेअप्गरकरहीहाचविचारयानिबंघातप्रामुख्यानेमांडतात. 
शिक्षणसंस्थानीस्वतऱ्चस्वताच्याखचर्किंजबाबंदारीउचलाबीअन्यथाशाळा 

बंदवेल्याजातीलअशाप्रकरिशिक्षणखात्याचळाफतवाआल्यावर,हाफ्क्तवा 
म्हणजे लोकशिक्षणावर गदा आहे असेआगत्कालिहितात. आगरकरयासाठो 
अन्यदेशांचीउदाहरणेदेतात.ज्याज्यार|ष्टांनीआपलळीप्रगतीकरूनघेतलोल्यांनी× 
शिक्षणावरयोप्यतोखर्चवेग्लेलाअसल्यामुळेतीतट्रेआपलीप्राप्तीवरूशकली. 

हेसर्वसमितानाअळागत्कापेंनीआपल्यादेशाचीपरिस्थितीवपिलिळीआहे. 
तीविशेषलक्षातघेण्यासळारखीअग्हे.वेड्याखुळ्यासमजुती,अज्ञान,दाखिचया' 
घटकांमुळेसमाजपिघूनगेलाआहेआणिसष्ट्रमस्पोन्मुखझळिआहेअसेते 
म्हणतात.यामरणोन्मुखअवस्थेतूद्रुळातारणाराएवच्चाउपायम्हणजेशिक्षण. शिक्षण 
हातरणोपायआहेम्हग्रूळालोकशिक्षणावरगदाआणूनयेअसेतेम्हणतात. 

मराठीभाषळाआणिग्रंथनिर्मिती 

शिक्षणविषयकविचळांमघ्येभाषाआणिभाषांतीलग्रंथ’ध्चीनिर्मितीयांचा 
विचारअवश्यवेल्पजातो. आगस्कारांनींमराठोतचांगलेग्रंथहोतनाहीत’ या 
शीर्षकम्बाएकलेखलिहू-ळाआपळीकांहीमतेमांडलीआहेत. 

हानिबंघलिहिप्यल्लाएकनिमित्तघडले. “रिपोर्टरआँफदिनेटिवप्रेस” 
याप्रकारचेएकअधिकारीहोते. त्यांचेनावसाठे. त्यांनीआपल्याअहवालात 

याशिवायसाठेयांनीअसेमतव्यक्तक्केकी- 
“धर्म,कांमवकचनयाहृननेटिवलोकांसंतिसराविषयहातीधरता॰ 
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येतनाही.वरिष्ठगणित,रसायन,यंत्रविद्या,व्यापारइं.उपयुक्तक्विळागहनविषयावर 

(संस्कारीअन्यत्म्यखात्याचाबंरांचमोठाखर्चचालविण्यासंष्ठीनिरनिराळे 

आहे.) 
या निबंधाची आगरकरांची लेखनशैली काहीशी उपहासात्मक आणि 

टोलाप्रतिटोलायास्वरुपखीआहे.त्यामुळेकोणताहीमूलपामीक्वि1रयानिबंधात 
आलेलानाही.एक्च्चमुद्दाआग्ळारकसंनीसुचविलेलाअळाहेतोअसा- ’ 

युनिव्र्सिटीतदेशीभाषांचळापुन:प्रवेश्ळाझाल्याखेरीजमराठीग्रंथनिर्मितीला 
सुदशळाप्राप्तहौणारनाही. 

कोणत्याही भाषेला उन्नत अवस्था यावयाची असेल तर तिचा समावेश 
शिक्षणाच्यासर्वअभ्यासंक्रमातसर्वपातळ्यांवरन्हायलाहवा. पणआगरकरांनी 
ज्याकाळातहालेखलिहिलात्याकांळातमुंबईंविद्यापीठातमरांठीभाषेलाअसे 
स्थाननम्हते. क्विहुनाकोणतेचस्थाननव्हते. माध्यमइंग्रजी; पराठीचाम्हणजेच 
देशीभाषेचाअभ्न्यासनाही. अश्गअवस्थैतदेश्मेभाषेचाविकप्सक्काकसा? 
ग्रंथनिर्मितीसठींआवश्यकअसणारैवग्वावरणमुंबंईंविद्यापीठातीलअभ्यासक्रमात 
बाअन्यपातळीवरहीमरळाठीच्याबाबंतमुळीचनम्हते. म्हणूनआगत्का'नीहेमत 
प्रतिपादलेकीदेशीभाषांचाग्रवेशयुनिवइंर्सिटीतव्हावा. 

यानिबंधातअमारकरांनीमराठोतचांगलीग्रंथनिर्मितीकाहोतनाहीअसा 
प्रश्नउपस्थितकेलाआहे पणत्याचेसंवर्णिणविचारक्काउत्तरदिलेलेनाही 
श्री साठे यांच्या अहवालातील मुद्द्यांचे ख'डन एवढाच या निबंधलेरवनाचा हेतू 
असावा. कारणशवटायाप्रश्नाक्रूळाचअस्पखीकाहीप्रश्नउपस्थितकरवनअणाकरांनी 
निबंधाचाशेवटकेलाआहुं 

“स्वतंत्ररीष्ट्ररंचईंविन्हेकांयग्विमहप्सष्ट्रग्त, देशाततीआहेतकीनाहीत? 
जोयाप्रश्नाचीउत्तरेबरोबरदेऊशकैत्यल्पमहातष्ट्रदेशक्तचग्निलेग्रंथका 
होऊशक्तनाहीतहेसंहजसमजणारआहे.” _ 

शासकांनीमातृभाषांच्याअभ्यासालाप्रोत्सप्हनदिलेपाहिजेहेत्यानंतम्ही, 

"58८11 [थ्हुत्रुणाश्रु] ]क्षाहुप्ग्रहुथ् छ्येऽ १0 [)6 पं6ग्र610प्नक्षां क्षापें 
ग्रॅप्ऽ प्प्क्षढप्प्ऱथ् क्षाळाबुंओआं 50 85 ट्रॅप् [0 ७6८0…6 & ग्रि \र्फाग्रंणंथ् क्षाप्] 

प्णो ऽप्प्ऱथ्- }]0५563 र्ण ]धाप्र्णाक्षांटुथ् र्ण 81] [(प्नातुंऽ. [[ 15 [116 पेंप्प्)’ 

र्ण [छ्ये हुधा/थ्प्नाप्तग्क्षार [0 116५) क्षापें थ्प्ष्प्प्ऱक्ष्हुथ् [}115 (]6\’ 610प्नळाप्आप्.’ 

डॉ.रांजेंद्रप्रसादयांनींआपत्याएकाभाषणातव्यक्तक्कीलेहेविचार 
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भाषा-शिक्षणहेकेवळभाषाशिक्षणचंनसंते. भाषेबरोबरसंस्कृतीजीवन, 
व्यवहारयांचेहीशिक्षणआपोआपचयेते. अळाणिग्रंथनिर्मितीहाभाषाशिक्षणाचा 
अंतिमपरिपाकआहेअन्यदेशांच्याइंतिहासाचेदाखलेदेऊनआगत्कायानिबंधात 
एवढाएक्तमुद्दाव्यक्तकरतात. मळात्रयामुद्याचेसखोलस्पष्टींकाणत्यानीकेलेले 
नाहीहेहीध्यानातयेते. 

पण्विमप्त्यशिक्षणआणि धर्म…निरनिराळ्यासंप्सळाजिकरग्ढो’च्या 
प्रतिपालनासांठीवसंमाजसुधारणांसंविरोधकरण्यासाठीस्थितीवादीसंमाजनिरनिराळी 

`बंहिष्यक्सचेशुक्काअवडंबंर'यानावाचाएकनिबंधलिहिला.वाळीतटाकणे 
अथवाबंहिस्कारघालणेहेनापसंतीचेवतीदर्शविण्यचिंएकसाधनआहेयात 
श’कानाही. पणबंहिम्बारहासंमग्जसुधारणांविंरोंधीअसेलतरत्याचाविचारअन्य 
संदर्भातवेग्लापाहिजे 

हिंदूधर्मासउतस्वीक्कालागण्याचीजीअनेककारणेआहेतत्यापैकी 
एकमहत्वाचेकांरणम्हणजेपाश्मिमात्यशिक्षणआहेअसेअल्गास्कासांगतात. 
याशिक्षणानेजिक्डेतिकडेअश्रद्घाचक्कासोडंलीआहेहेआगरकरांनामान्य 
आहे. 

ढवळाढवळनकाण्याचेधोरणहोतेपणतेजेव्यावहारिकशिक्षणदेतहोतेत्यामुळे 
आपल्याधर्मश्रद्धांचीसखरांगोळीहोतहोती.अथतिचमगअसेहेधर्म-विर्ध्वसंक 
पाश्मिमात्यशिक्षणबंदम्हप्यलाहवेमणतसेतरशक्यनाहीअगधर्मश्रद्घाळू 
लोकबंहिक्याच्यामागेलमालेआणित्यांनीस्वतऱ्च्याचपायावरधोंडापड्रा 
घेतलायागोष्टीचासंमाचारघेण्यासाठीआणिसुधारणेच्यास्वाभाविकओघाला 
जेलोकविरोधकरीतहोतेत्यांचाहीसमाचरिघेण्यासाठीआगरकरांनीहालेख 
लिहिला. 

वास्तविकयालेखातअमारकरांनापात्विमात्यशिक्षणाचावविशेषत:त्यंकूळा 
जेव्यखहारिकशिक्षणमिळतहोतेत्यांचागौरवचक्यावयाचाआहे. कारणया 
शिक्षणानेसमाजसुधमणाविषयककप्यल्फिमदतचझाली. आंग्लविद्येच्यापरिचयाने 
नवेप्रबोधनझाळे 

इंग्रजर्लीयादेश्गचीसळूत्रेह्रप्तीघेतल्यलंताल्यचिजेअनेकअक्सिग्रीयेधे 
कारभारपाहूंलमालेत्यातएल्पिन्स्टनचेनावअग्रभणीव्यावेलागेलएल्फिन्रटनच्या 
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शैक्षणिकधोरणातत्याचीदृदुट्टष्ठीप्रत्ययस्कायेते. लोकांनाशिक्षणस्किआपल्या 
देशाच्याकारभारातभणघ्यायलात्यांनळाहळूहळूपात्रकरप्वेअसेएल्पिन्स्टनचे 
प्रांजळमतहोते. तरीनवे'पाश्चात्यशिक्षणदेतांनाजुन्याधार्मिकपरंपरेचाधापा 
तुटताकामानयेअसाहीत्याचाआग्रंहहोता. एल्फिन्रटनचेहेधोरणयथत्काल 
राबंविलेगेले.’पणपास्पिमात्यशिक्षणाचाव्हायचातोचपरिणामझाला.बुद्धिवादाला, 
बुद्धिप्रामाण्यवादाला, नवमताला हळूहळूअक्सर मिळूलागला. आणि त्यामुळे 

.… आगरकाहेस्वातंत्र्यवादीट्याष्ट्रवादीहोतेमणसमाजसुधारणेबाबंतकोणत्याही 
इष्टगोष्टीचास्वीकांरकसयलातेतयारहोतेयाश्मिमात्यशिक्षणानेनिमणिहोणप्स' 

पाण्विमात्यशिक्षणस्वळीकारण्यासतेतयारहोते. 
नवेपास्पिमात्त्यशिक्षणबिज्ञप्नाचीओळखक्कादेतहोतेत्त्य'मुळेधर्मश्रद्धा, 

डळमळींतझाल्न्याअसेकाहीलोकांचेम्हणणेहोतेअग्गरकरांनीहीतेम्हणणेमान्य 
वेळे. पणतीधर्मश्रद्धाम्हणजेअ'धश्रद्घाहोय. मुळातधर्मआणिविज्ञानयांचे 
क्कोनाही. पणदोहोंचेअंतिमउद्दिष्टकोणते? धर्मआणिविज्ञळानदोघांनाही 

व्यायलाचमदतकरते.त्यामुळेविंज्ञानावरअट्यारितपास्विमात्यशिक्षणाचापुरस्कार 
अमारकाकस्ताततेम्हातोत्यांच्याबुद्धिवादीविचारसरणीशीसुसंगतअसाचअसतो. 

ण्विणआणिसंमाजसुधारणा-आगरकरांनींप्नत्यक्षपणेशिक्षणाविषयी 
लिहिलेल्यालेखातत्यांनीकोणत्याप्रकारचाविचारमांडलाहेआतापर्यंतआपण 

विचारसरणीचाअप्ढावाघेत्तलातरत्यांचेक्सिळारतीनप्रकारचेआहेतअसेप्रामुख्याने 

आगाक्याच्याशिक्षणेतरविषयांवरीलनिबंधाद्वाहीत्यांनीशिक्षणल्पमहत्त्व 
दिल्याचेआढळतेझ्याविषयसमग्जसुधारणेचाअसोपेहरग्वाचाअसोनाहीतरकलाविमर्श 
असो,आगरकरशिक्षणालामहत्वाचेस्थानदेतातअसेत्यांच्यासमग्रभूपिक्कां 
अप्ढळतेझ्यायासप्ठीकाहीठळकउदाहरणेखाळीलप्रमाणेहीउदाहरणेबंहुश: 
अमारकरांज्यप्संमाजसुधारणळाविषयकलेखातीलआहेत.आगरकरलिहितात- . 

"आमचीशिलावस्थाआम्हरंसंपास्विमात्यशिक्षणमिळूलागल्यापामून 
'॰बदळूलागलीआहे.आजमिंतीसयाशिक्षणाच्याटाकीचेआघातफारचथोडंचांवर 
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घडतआहेत.पणदिवमेदिक्सतेअघिकाधिकांवरघटूलमातीलअसाअजमास 
क्सितआहे.येधेएवढेचसांगितलेपाहिजेकीमूळप्रट्रांरीम्हणजेभारतीयआर्थंत्व 
नसोडतायापास्विमात्यनवीनशिक्षणाचावत्याजवरोबंरज्यानवीनवल्पना 
येतआहेतत्यांचाआम्हीयोग्यरीतीनेआरीकारकरीतगेलोतरचआमचानिभाव 
लागणारआहे”(निवधसग्रह१पृ ५) 

“ज्याप्रमाणेअंधारातसगळ्यारगांचालोपहोतोत्याप्रमाणेफारदृरच्या 
भविष्यकांलाविषयीविब्दांनआणिअविव्यानयांचेसारखेचअज्ञानअसते.तथापि 
ज्यळाप्रमाणेदुर्विणीवाल्यासत्यायंत्राच्यासहण्यामुळेढूस्थतारकासमूहाविषयींदुसरे 
काहौसमजलेनाहीतरीत्याच्याअनंतत्वाविषयीखात्रीहोतेत्याग्रमाणेविद्यारूप 
दुर्बिणज्याविद्वल्गासप्राप्तझखीआहेत्यळ्याज्ञानचधूंसंझ्याझुचीमनुव्यावस्था 
नीटरीतीनेन्याहळताआलीनाहीतरींतिच्याउन्नतीलासोमानाहीयेवढेपक्के 
दिसुनुयेते.”(निबंधसंग्रह१,पृ.१२) , 

"शिक्षणासारखीगृहव्याघीवरदुसंरीजाळीममम्बानझी.तिच्यायोगाने 
पाहिजेतीसुधारणाधोंड्याविलबानेकाहोईनापणकोणतेहीमुकसप्तहोऊन 
देताकरतायेणारआहेतरशिक्षणाचींजबंरमात्रळातुम्हीगृहव्याधीसाठीचसखून 
काठेवता?लोकांसंज्ञानप्राप्तझाले,चग्निलेवाईंटक्ळूलागलेम्हणजेत्यांच्या 
वर्तनातआपोआपचसुधारणाहोतजाणारआहेअणसंघ्यायादेशातअक्का 
वअंमलयांचाकाडीमोडझल्पआहे.”’(निबंधसंग्रह१,पृ.१०९) ‘ 

"सांफ्राकाळीप|स्तिमल्पशिक्षणामुळेयेधेनवीनधर्पक्कानच्चिळा,नवीन 
सज्यकल्पनाचावनवीनसामाजिकक्कानांचाप्रढुभविझालाआहेनवीनपिढ्यपिक्री 
कप्हीलोकयाक्कानचिकट्टेभोक्तेबनलेअहित.ज्यांनापास्विमत्म्यशिक्षणाचा 
संपर्कलणलेलानाहीअसेदोनतटझाळेआहेत.ज्यांच्यापासृज्ञलोकांसंहेपाश्मिमात्य 
शिक्षणमिळतअहित्यारांज्यवल्पन्तिहिंझ्याधमघिस्पफ्रावसत्साजिकअत्यांरात 
सहसाहातघालायचानाहीअसासंक्ल्पकेलाआहेहेमुधारकहेत्यांवेवड्रा 
मिंळतअसंलेल्याशिक्षणाचेचफ्’ळआहे."(निबंधसंग्रहभाग१,पृ॰ १४४) 

"कोणतण्हीनवीनप्रघप्तरढहोण्यार्झाल्यालातीनपहात्यांतूनजावेल्गा1ते. 
पहिलापहारामनाचा,द्रुसंर[वाणीचाआणिक्सिराआचरणाचा.यापैकीग्रत्येक 
पहान्यातृज्ञजातअसतात्यालामज्यावझाल्याखेरीजसहातनाहीओंड्यानव्याण्याव 
लोकांसनवीनकल्पनासुचतनाहीवमुचलीतरीतिलाडोक्यातथाराद्यावा 
असेत्यासंवाटतनाही.”(निबंधसंग्रहभाग१,पृ.१९१) . 

म्हणजेत्यांमध्येधर्मआणिराज्ययासंस्थाचीस्थापनाहोणेहोय.”(निबंधसंग्रह 
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भाग.,२पृ.२०) 
“आपल्यासुशिक्षितमंडंळीसआपलोसुधारणाल्हावीहीपोष्टजरइंष्ट 

असेलतरआमच्यामतेत्यांनीकायद्याच्याआडयेण्याचेकांरणनाही.” (निबंधसंग्रह 

भाग२,पृ८५) 
“आजकांलसामाजिकगोष्टीतजीजागृतीट्टष्टीसपडूंलागलीआहेतीत 

सुशिक्षितलोकांचेअंगकितळीआहे?स्वीशिक्षणासाठोमुलींचीहायरकूलेघालणे 
वांगलेनसेल, पणया"मित सुधारकर्लीआपल्याचपद्धतीनेकांहोईंनापणयत्सांठी 
कायवेलेआहे?”(निबंधसंहभाग२, पृ ८८) 

व्यक्तर्क्सआहेतअग्गरकरांचासमाजसुधारणावादहास्वयंप्रेरणेवरआधारलेला 

अधिकगरजनव्याकाळालाआहेअसेअमारकरांनावाटतेअण्णिहेसंरिशिक्षणाच्या 
प्रसार'मुळेचहोईल,मनुप्यविचप्रकरूलगिलवत्याविंचळार|नुस1रत्यप्चळाआचरि 

॰घडलातरहेसंहजशक्यआहेअसेआगरकरांचेठापमतआहे.यासाठीआपल्या 
लेखनातूंनत्यांनीशिक्षणाचेमहत्त्वविशदकेलेआहे. 

उपसंहार- आगरकसंच्या लेखनात प्रतिविंक्सि होत असलेल्या 

शिक्षणविचाराचेस्वरूपसमाजचिंतनात्मकअहि. आगरकाहेनवप्रबोधनवादीलेखक 

होतेआगरकसंच्यापूर्वीयासंमत्वाचीस्थितीक्कोहोतीहेपाहणेआगरकरांच्या 
शिक्षण्क्सिदेच्यासंदभतिमहत्वाचेठरेल. 

आगरकरांना ज्या कालखडाचा वारसा लागला होता त्या 

कालखंडात… एकोणिसाव्याशतकांच्याअखेरीस… हिंदुस्थानातीलस्थितीशीलव 
निवृत्तिप्रधानविचारपरपरेलाधक्कादेण्याच्याकामीइंग्रजीशिक्षणहेसवतिप्रभावी 
सांधनठरलेळंप्रथमतइंरटइं'डियाकपनीच्याअधिकान्यरंनाइंग्रजीशिक्षणावरविशेष 
भरदेण्याचीगरजभासंलीनाही. पणमुढेरळाज्यकारभारचालविण्यासष्ठीइंग्रजी 
भाषा जाणणारांची उणीव भासू लागली. मग सत्कारने वरिष्ठ वर्गाच्या 

शिक्षणप्चीं-विशेषतन्इंग्रजीशिक्षणाची-तरतृटु क्कोहेघोरणव्रक्सिगेनाछ्येळ 

आपल्याशासनाचेशिक्षणविषयकधोरणकायअसावेयाचीसाधक्याधकचर्चा 
क्काचइंग्रजांनीआपलेशिक्षणविषयकघोरणनिण्वितवेग्लेहोते. 

इंग्रजीशिक्षणाकूळाआलेलानवविचळारआपल्यावद्धेप्रसृतझालाखरा,पण 
खन्याअथमिहानवक्विग्रसमाजाच्याखल्लाच्याथरापर्यंतक्कापोचलानव्हता. 
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सजकीयगुळामगिरीवरोवरचआधीच्याशेकडोंवपचिळीबौद्धिकगुलामक्सियासंमत्वात 
होती.यासर्वपाश्र्वथूरीवरअणरकरांचीविचारसरणीपडलीहोती. 

आगस्काकुनीव्यक्तवेग्लेल्याशिक्षणक्सिप्राचासामग्रयानेविचारकरताना 
जेपैलूद्रुष्टीसपडताततेअसे० 

समाजसुधारक आगरकर-रूढी, अज्ञान. प'रपरा या सर्वांबद्दल 

आगरकर’लाचीडहोती. ग्रत्यंक्षशिक्षणविचारांवरनसलेलेतरीहीयारूंढीविरद्ध 
असंलेलेअनेकलेखअण्र्क्सलिहिले.विशेषत:संमतीक्य1च्याकायद्य|व1वत 
आगस्कारांनीफारतळमळींनेलिहिलेआहे.जीर्णमतालाचिवट्राराहतांनाआपण 

पुरुषांच्या पेहरावा’बर ते त्याच तळमळीने लिहितात. बालविवाहाचा विरोध 
मुधारकाच्याल्फिलिहितात. 

महरिप्ष्ट्रप्तीलसुशिक्षितहापदवीधारक,आ॰ग्लविद्याविभूषितवआपल्याच 
शिक्षणाच्याबडिवळारांतरममाणहोणारानसंप्वळा,त्य|चेसमप्जाशीनातेअसळावे, 

त्याची सामाजिकजाणीव सचेतन असावी, त्याची समाजाशीबांघिलकीअसाबी 

असेआगरकरांनावाटतहोते.आणिम्हणूंनचआपल्यालेखनाज्यळाब्दरिंमहप्नाष्ट्रग्तील 

प्नयलहोता.त्यांचेशिक्षणासंबंधीविचारहीयाचट्टष्टीनेमोलाचेआहेत 
शिक्षणाच्याअनेकध्येयांपैक्रीएकअसेसांगितलेगेलेआहेकीशिक्षणाने 

सामाजिकता,नागरिकत्ववरांष्ट्र१यत्वयांचाविकासझालापाहिजे.प्रत्येकव्यक्तींला 
स्वतंत्रव्यक्तिमत्त्वअसलेतरीसष्ट्रग्चावसमाजाचाएकजबाबंदारघटकयानात्यानेच 
व्यक्तींलाआपल्याजबाबंदान्यापारपाडाव्यालागतात. कोणतीहीसंमाजव्यवस्था 

हीनेहमीचप्रगमनशीलअसंलीपाहिजे. स्थितिशीलसमाजाचीप्रगतोलवकाहोऊ 
शकणारनाही.यासाठीसमाजहापरिवर्तनशीलअसायलाहवा.संमाजपरिवर्तनशील 
असळाबळाअसेवाटतअसेलतरतोसुशिक्षित,सुसंरबृक्तवनवविचारांचेस्वप्गत 
करणाराअसायलाहबा. 

आगरकरां'च्या शिक्षणविषयक विचारांचे मूळ त्यांच्या संमाजसुधारणावादी 
विचारांमध्येआहे. स्नियांचेशिक्षण,सुशिक्षितांचीर्क्सव्यै,सवतीचेप्राथमिकशिक्षण 
इ. विषयांवरअप्नारकरलिहिताततेव्हात्यांनानिव्यळशिक्षणावरलेखनक्यावयाचे 
नकूप्प्रगमनशीलसमाजासंबंधीलिहाक्याचेअसते. आगरकरांचाशिक्षणक्विग्रहा 
विकासवादीशिक्षणविचारआहे. 
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होता. ‘ सामाजिकमुधारणेसअत्यंतअक्काकाळ ' याआपल्यालेखाततेलिहितात- 

`मजा,मांसंपेशी,स्माघू,क्सि,नाढ्यप्असांभेदनसंतो.सारळापिंडएकाद्र्व्यप्चा 

गोळाअसतो.पुढेत्यातआकारहोतजाऊनमेंदू,काळींज,कोठाअसेशरीराच्या 

आतल्याभागातअसणरिअवयवअस्तित्वातयेतातएकरूपताआणिएकधर्मता 
यांचाक्रमाक्रमानेलोपहोतक्काबहुरुपताआणिबहुधर्मताप्राप्तहोतजाणेहा 
जसावनस्पर्तीच्यावप्राण्यांच्याश्ळारीराचाअनादिसिद्धनियमआहेत्याप्रमाणेच 
समाजदेहसुद्धायाचनियमानेबांधलेलाआहे.’ 

…मृष्टीतीलवमानवीजीवनातीलक्कोरवास्तवर्क्सउघड्याडोळ्यांनीव 

स्थिरपणेपाहण्याचीसंवयआपणवेर्लोपाहिजेहेस्मेन्सरयांचेमतहोतेअग्गरकरांचेही 
मततसेचहोते.‘जीवनार्थंक्याहवसुध|रण्ळाळा’याआपल्यालेखातत्या’नीहे 

जीवनक्याह,त्यातीलनिवृंणता,सवळांचीजीतनिनिर्बळांचीहार,याशिवप्यया 

जीवनसंघषतिजेटिकूनसहतातत्यांचीशारीरिकवमानसिकशवतीआणिया 
शवर्तीचाविकासयासवचिसांमग्न्यानेविवेवनआगरकरकरतात. 

हेमौलिकविवेचनकरतांनाअएक्करांनासंमाजपरिवर्तनआणिसंमाजसुधरिणा 
अभिप्रेतआहे.सं_ळामाजिकसुघारणेचेजेविविधमार्पआहेतत्यातआगरका 
लोकशिक्षणालाप्राधान्यदेतातसमाजसुधरिणेतीलजेबदलस्वयंप्रेरणेनेवविचारपूर्बक 

सुधारणाहोऊशक्तप्त.म्हणुहुळाआगरकरांनीलोकशिक्षणाच्यामार्गावरअधिकभर 
दिलाआहे.अन्यमर्णजेअसतीलतेअनुसरण्यासहरक्रतनाही.पणहेसंर्व 
मर्मांलोकशिक्षणाच्याकायलिळापृरकहोठ्यात्यामुळेसमाजसुघारणाघङ्मयावी 
असेत्या'चेमतआहे. 

राष्ट्रनिष्ठ आगरकर-आगरकरांनी संमाजसुधारणेला आपल्या 
विचारसरणीतप्राधान्यदिलेअसंलेतरीतेरांष्ट्रपेंयवृत्तीचेविचारवंतहोतेमणसट्रीय 
सुधारणेच्यावास्वातंत्र्यग्च्याचळवळीतसांमाजिकसुधारणेलाहीस्थानअसलेपाहिजे 
असेत्यांचेमतहोते. 

आगरकरांचेबंहुतेकलेखनकेसंरीतवसुधास्कातझाले.आगरकरहेखरे 

त्याकाळातसजकीयकीसांमाजिकस्वातंत्र्य,आधीराजकीयकीआधीसांपाजिक 

अशाप्रकारचेवादसुरूहोते.आगत्कासुधारणावादीअसूनहीरांष्ट्र१यहोते. 
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सष्ट्रवादाचाउगमहापारतंत्र्यप्विषयीचीडनिमणिहोतेत्यातूंनहोतो.पण 

आपल्याराष्ट्रप्चेसंर्वदोषओळवूनअसतो. तथापित्याचेरांष्ट्रप्वरप्रेमअसंते. 
त्याचीदेशभक्तीम्हणजेउन्नतिप्रवणआहेशजकीयस्वप्तंत्र्यमिंळालेतरीहीसामाजिक 
विषमताअसेलतरसांमाजिकमुलामगिरीदेशातराहीलच. अळाणिखन्याअथोने 
देशाचीप्रगतीहोणारनाही. आगरकरांचासष्ट्रवादहाखालीलघटकांवरआधारित 
आहे. 

पाश्चात्यंशिक्षणम्बारबीकार; कारणपाश्चात्यशिक्षणानेज्ञानाचीब्दरि 

पाश्चात्यशिक्षणाचाप्रभावमान्यअसलातरीत्याशिक्षणाचीवाविंचाराचीं 
पुलामगिरींआगरकरांनामान्यनाही. 

स्वत्त्वटिकवूनपरक्यपेंचेइंष्टतेस्वळीकार्यअसावेअसाआगस्कारांचाविचारमर्मा 
होता. 

समाजसुणाणेच्यारस्तयावस्कारांष्ट्रस्वजंव्यार्ल्डजळातळायेईंलआणिसमाज 
सुधारणेचामार्पहालोकशिक्षणावळामर्मांहोय. 

क्के.त्यावरूनत्यांचीस्वभाषाप्रोती,स्व1भिमान,त्यांचीस्वत्त्वजोपासण्याचीट्टष्ठी ` 

दिमू’ळायैते. असेकाहौशब्द: लोकशिक्षणांप्नर्धाधींष् 6(]॥(:8[111], पृताक्षांघिथ्क्षां 

]61161)क्षीरपथं (छ्ये11]()’झ्या8))क्रियाप्रवृत्ती (1॥€611[1\/8)अमानुष (ऽण्प्नक्ष 

11प्111811)उंत्क्रांती ( 6\/01।.1[1011) 

एकाबानूनेइंग्रजीशिक्षणाचाआपल्यादेशावरहोणाससुपरिणामवत्याचवेळी 
दुसऱ्या बाज्ट्टो उच्चधूलोकांमध्ये येणारी स्वसंतुष्टतेची भावना यांमुळे देशाचे व 
समाजाचे नुकसान होत आहे याची सतत जाणीव आगरकर देतात. त्यामुळे 
आगस्कारांच्या निबंधद्गा कधी उपहासात्मक पद्धतीने तर कधी प्रत्यक्ष, इंग्रजी 
रळाज्यकायांवरटीकाआलेलीआहे. पणइंग्रजीरांज्यकत्त्यपिक्षाआगरकरांचाखरा 
आक्षेपस्वकीयांवरवअधिकआहेस्वकीयांनीडोळेउघङ्मअ'तर्मुखहोकांपाहिले 
पाहिजेअसात्यांचाअळाग्रहआहे. _ 

मोफतप्राधपिकशिक्षणाचेफ्हिलेपुरस्कॉ- गोपाळकृष्णगोखले 
आणिगोपाळगणेशआगरकायादोघांनीहीकाहीकाळसुघारकपत्रएक्त्रचालविले. 
गोपळिकॄष्णपोखलेहेवरिष्ठकायदेकौन्सिलाचेसंभासंदहोते.त्यांनीचपुढेमोंपक्त 
प्राथमिकशिक्षणाचेक्लिमंङळामुढेमांडले.संरक|रनेयाबिलालाविरोधवेला. 
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पोखलेयांनीहेबिलपुढेआणतानाफारचमेहनतघेतलीहोती. याप्राथमिक 
शिक्षणाच्यापुरस्वल्पमिध्येपहिलेनावअणाकरांचेघेतलेपाहिजे. 

व्यक्तीला योग्य व्यक्तिमत्त्वयेण्यासाठो शिक्षण मिळाले पाहिजे. क्सिग्न 
शिक्षणतरीमिळालेचपाहिजेअशिक्षितालाअज्ञानातकाळक्काबालागतोसमाजात 
गरीबंलोकांचीसंख्याफारपोठ्याप्रमाणावरआहे. त्यांच्याशिक्षणाचीव्यवस्था 
संस्कारनेवेर्लोचपाहिजे,असाआग्रहीविच1रअ1गरकरांनीमांडला. 

प्राथमिकशिक्षणसक्तींचेअसावे, सार्वत्रिक असविअळाणिपोफाअसंवि 
यामूवाचाउंपदेशहिंदुस्थानातअळागरकरांनीप्रथमक्कांपाश्चात्यसष्ट्रर्केच्यार्शिक्षणाचा 
इतिहासपाहिलातरत्यांनळीप्राथपिकशिक्षणहेसंरकरिचेर्क्सव्यमनूनएकोणिसाव्या 
शतकप्तववाटचालसुरुकेळीहोती. 

शिक्षणाचळारळाष्ट्रपेंयसेवेसाठीउपयोगव्हावा.शिक्षणानेआक्कोखरीउद्दिष्टे 
गद्वासंमाजोन्नतीव्हावीअसेवाटतअसेलतरशिक्षणहेआपलेप्राथमिकर्क्सव्य 
आहे असे संस्कारने मानले पाहिजे असे पाश्चात्यांप्रमाणेच आगरकरांनाही वाटत 
होते.म्हणुनुचत्यांनोआपल्यालेखनातसंक्तींचेशिक्षणअसावेअसाआग्रहधस्का. 

स्वीशिक्षणाचेपुरस्वर्ते-स्रोसुधरिणा, स्नियांचेसमाजातीलस्थान, 
खियांनामिळणारीवणा,त्यांचीत्रैयक्तिक,सांमाजिकप्रतिष्ठळाहेअप्नात्कापेंच्या 
प्रेमाचेविषयहोते.त्यांच्यासर्वलेखनळाकूळात्यांनीस्रोशिक्षणाचाहिरीरीनेपुरस्कारछ्ये. 

स्वीशिक्षणग्जर्बितहिंदुस्थग्नप्तवमहम्याष्ट्रप्तफारचशोचनीयस्थितीहोती. 
१८५४साल्’च्यासस्कारोखलित्यालाअनुलथू1(डिस्पॅच)स्वीशिक्षणालाप्रोत्साहन 
देण्यासाठीविविधयोजनासरकारनेआरवल्या. पण१८६४-६५मघ्येसरकारी 
शाळातूनफ्ग्चत६३९मुळी( (सर्वहिंदुस्थानात) )शिक्षणघेतहोत्याअसेंक्सिळे. 
हळूहळूरत्रीशिक्षणालावावमिळूलागला. इंग्लंडच्याप्रख्यातसंमाजसुधारक 
कार्यकत्र्याक्रु मेरींकापेंटरयाभारतातआल्याआणित्यं'प्तीस्वीशिक्षणाचाग्रश्न 
अग्रक्रमानेहाताळला.त्यामुळे१८७०मध्येपुण्यालाआणि१८७१मध्येअहमदाबादला 

स्वीशिक्षणाचीअशीवाटचालसुरूअसलीतरीहीएकंदरलोकसंख्येच्या 
मानानेख्रियांच्याशिक्षणाचळीप्रगतीअगदीचमंदहोत्ती आगरकरांनीरत्रीशिक्षणाचा 
पुरस्कारवेल्पतोखियांत्त्यप्सत्म्यळाजिकस्थितीच्यापाश्र्वभ्क्कीवर. 

हिंदुस्थानातवालविवाहाचीप्रथारूढहोती. बालक्सिहांनीरनी-पुरुषांच्या 
प्रकृतीवरअनिष्टपरिणामहोत हेटाळावयाचेअसेलतरप्रौढविवाहसुरुवेलें 
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हलाखीचीस्थितीहामहत्वाचादुष्परिणामहोता.अकझीवैधव्य,हेवैधव्य 
जपण्यासाठीकेशवपनइंअनैकक्तींनावालविंवाहचकारणीभृतहोतेस्नियांना 
शिक्षणदिलेतरत्यंचिळाविवाहकालवाढेलवबालक्विम्हालाआपोआपपायबंद 
बसेलअसेअण्क्कासंछ्येळातसंहशिक्षणातस्वी-पुरुषांनीएक्तयेणेहितावहअसते. 
त्याट्टष्टीनेआगरकासंहशिक्षणल्पमान्यतादेतात.मात्रसहशिक्षणचहवेअसा 

घेण्यासवात्यांचीइंच्छग्असेलतरपुरुषांच्याबरोबंरीनेशिक्षणघेण्यासमुभाअसावी 
असेआक्काप्नावाटते. याठिकाणीआगरकरांचीपुरोगामीवव्यक्तिस्वातंत्र्यवादी 

भ्एमिंकाट्टष्टीगयेते 
विवेकनिष्ठ आगरकर-आगरकरांच्या तत्त्वविंचारांचा व त्यांच्या 

शिक्षणविचाराचामणोवाघेतलातरखालोलपोष्टीघ्यानातयेतप्त- 
विंवेकनिष्ठा स्रोस्वातंत्र्य 

अंधश्नद्धाविरोध स्वदेशप्रेम 
ग्रगमनशौलविचारसरणी बुद्धिवाद 

अप्गरकरांचीधामिंकवानैतिकविचारसंरणीहीविवेकनिष्ठेवरआधारितआहे. 
म्हणूनच `स्नियांनाचांरेंतार्थाचेशिक्षणद्यावेकाय’ याप्रश्नाचेमहत्त्वत्यांनाजास्त 

वलोकांनीशक्यतितके-स्वायत्तअसावे.’असेप्रतिपादणरेंआगरकरसामाजिक 
सुधश्याघङकूळाअग्यत्म्यप्च्याकांमीवास्वीशिक्षणाज्यळावळोकशिक्षणाच्याकामी 
संरकारचीमदत-तीहीपस्कोआणिपरधर्मीसरकारचीमदत-घ्यायलातयार 

होते.हीगोष्टक्द्राचितत्यांच्यातत्त्वज्ञानासविरोघीवाटेल.पणआगरकरांचेहे 
धोरणत्यांच्यातात्विकविवेचनालाधरूंनचआहे. 

ग्रभाकरपाध्येवश्री.स.क्सियांनीवरीलविधानातम्हटल्याप्रमाणे 
आगरर्क्सचीरांष्ट्रनिष्टाहीविवेकनिष्ठेवरचआधारलेलीहोतीतीआंधळीदेशभक्तीं 
नव्हतीम्हणुनतेपस्कोसंस्कारचास्वीकांरमयम्पितवाबंतीतकरणारहोते. 

अशातन्हेनेअप्नळारकरांनीआपल्याविचारांच्याद्वाल्लाडोळसंव्हाट्युढीपरपरा 
सोडा,त्याज्यतेत्याज्यच,वेचळजुनेतेसोनेहेखरेनाही,असेस॰ळागितले. 
पाश्चात्यज्ञानरवीउगवलातरीअजूनमहांररष्ट्रळीयांचेडोळेकाउघडतनाहीतअसा 
प्रश्नल्फिग्रत्यंक्षसुधारणाहोप्यप्सप्ठीउपायमुचविलेडोंगरीच्यातुरूंपातील 

कासधक्कीत्याज्यळासाठीमित्रप्रेमाचाहीत्यप्नावैला. 
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लोकसंख्या…शिक्षणहीसंघ्याकाळाचीगरजहोकाबंसळीआहे. लोकसंख्येला 
आळाघालण्यासाठीक्विप्हाचेवयवाढविणेहाएकउपायपहत्वाचामानलाजळातो. 

' आणित्यांनीपतिपलोसंबंधाचेवयवाढविण्याच्याबाज्ट्टोवैचारिकलढतदिली. 
संमाजसुधारणाहीवेच्चळघोषणेमुरतीनकरताप्रत्यंक्षआचरणातआणलीकी 
तिचेअनेकफायदेहोतात. लोकसंख्येचीगुणवत्तावाढते. हाविंचळारअळागरकरांनी, 
त्यांच्याकाळातसमाजाचाविरोधपत्करूनमांडला. 

.. 
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प्रकरण:३ 

बाळगंगाधरटिळक 
  

चरित्ररेखा 

रलागिरीजिल्हाळातील,दापोलीत|लुक्यातीलचिखलगावयाखेड्यात,बुधवार 
दि.२३जुलै१८५६रोजीटिळकांचाजन्मझाला.टिळकांचेवडीलगंगळाधरपंत 
हेशिक्षणखात्यातचशिक्ष्क्काम्हण्ष्ठनोकरीकरताकरताशेवटीअँसिस्टंटडेघ्मुटी 
इंरपेक्टरझाले.गंगाधरपंतस्वत:विट्व|नहोते.त्यांनीइंग्लंडचाइतिहास,व्यत्काण, 
अंकगपिप्तइं.शालोपयोगीपुस्तकेलिहिळीहोती.बाळगंगळाधरटिळकयांनाही 
त्यानीबाळपणापाथूग्विविधविषयांचेज्ञानदेण्यासंसुक्काक्तींहोती१८६४ 
संळालापर्यंतट्युगॅक-अपृणक्विंपर्यतचेगणितट्युपावलीट्युमासंचंक्रानिम्याअमस्कोश 
आणिब्रह्मकर्मांचाबहुतेकभागटिळकांनीपाठकेलाहोता. 

१८७३ सखीटिळकांनीपुग्यल्पडेक्कनकॉलेजमध्येग्रवेशघेतला. १८७६ 
सालीबी. ए. परिक्षापहिल्यावर्गातउतीर्णझालेमुढे१८७९सांलीतेएलएल. 
बी..पासझाले , 

१८७४सखीविष्णुशास्वीचिपळूणकरयांची‘ निबंधमाला’ सुरूझाली 
निबंधमालेने वाचन त्या पिढीतील सर्व सुशिक्षित आवर्जुन करीत असत 
टिळक-अप्नाक्कारहीनिबंधमालेनेभारनूनगेंलेहोते. संरकारीनोकरीच्यामापेन 
लागताकाहीतरीस्वतंत्रपणेकैपाहिजेअसेत्यांनावाटतहोते टिळकांच्यामनात 
शिक्षण-विषयकविचारअगदीतरूणक्यापामूनघरक्काहोतेहेटिळकआस्का 

हासविस्तरसंवादटिळकचरित्रातआलाआहेअशाविचारांच्यादेवाणघेवाणीतूंन 
नवीशप्ळप्कांढण्यप्चळासंक्कार्ट्सझल्प.१ज1नेवळारी१८८०रोजी`॰न्यूइंग्लिश 
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क्का’चीस्थापनाझखी.येधूनपुढेएकदशक॰र८८०ते१८९०-टिळकांनी 
न्यूइंग्लिशरकूल डेक्काएज्युके’शनसोसायटी, फ'र्मुसंनकॉलेजयासंस्थानादिले. 
यासंस्थांमध्येत्यावेळळीसुरक्यातीपाकूळाजीपंडळीकांमकरतहोतीत्यातचिपळूस्का, 
टिळक, नामजोशौ, आगरकावआपटेयांचासंमावेशहोता. यापाचजणांना 
त्यावेळी` प्राल्वेटपंचायतन’ म्हणूनओळखलेजायचे. 

चिपळूगक्या'नी१८८१मध्येकेसंरीपत्रसुरूवेग्ले. ‘मसठा’हेइंग्रजी 
साप्तग्हिक्तींसुरूकैझ्याल्याचेसंपादकटिळकहोते १८८८स|लीअ1गरक्या`नी 

आपल्याहातीघेतला.केसंरीपत्र1तीललेखनावद्दल१८९७सालीटिळकांनादीड 
वर्षाचीशिक्षाझझी.मुन्हा१९०७मध्येतरसहावषविळीशिक्षाझखी."संरकांरचे 

अशळाप्रकारचेजळजळीतअग्रलेखलिहूनटिळकांनीसंरकांरचीनारळाजोओढकूप्ना 
घेतलीहोती. 

तुरूंगवप्ससंपल्यानंतरप्रवृण्त्तीखस्कावळीतरीॐळकांनी‘पुनश्चहरिओम्' 
अशाअग्रलेखळानेचआपल्यालेखनालासुस्तातकेली. यावेळीआपल्याचरितार्थांसांठी 
टिळकांनीलॉक्लप्सचालविलाळंहोता तोंहीबंदवेल्प. मगकेसंरीअळाणिसंमाजसेवा 
वरळाष्ट्रसेवाहेचटिळकांचेकर्म्यक्षेत्रराहिळे. 

टिळकनीपरदेशालाहीभेटदिलीआणितेथींलवास्तव्यप्तजनमतआपल्या 
बाजूलाकक्काघेण्यासांठीविशेषप्रयत्मवेग्ले. 

एकऑगरट१९२०रोजीमुंबईलाटिळकांचेदेहावसानझाले.चीसष्टवषच्चिळा 
आयुम्यातबालपण, आजारपणवतुरूंग्ग्वासवगळल्यासटिळकनिळीपन्नासवर्षे 
आपली कारकीर्द परिश्नपांनी भरून टाकली होती. स्वतंत्र विचारशवती आणि 
आत्मविश्वळासंहीटिळकांचीवैशिस्टचेहोती. अळायुष्यभरतेज्ञानोपासंक्यरांहिले. 
त्यांनाशिष्यवृत्तीकांपिळालीनाहीअसेत्यांच्याचुलल्यांनीविचारलेतेव्हाटिळक 
म्हणाळे,“स्कॉलरशिपमिळण्यामअवघ्याविद्वत्तेचीगरजआहेहीजीलोकांची 
समजूंतआहेतीपुफाअशीक्कोचीआहे.स्कॉलरशिपसाठोविद्यानाही,विद्येसष्ठी 
स्कॉलरश्मिआहे.असेजोपर्यतहोतनाहीतोपर्यतमीघनपाठोआहे,जटापाठी 
आहे,असेघरोंघरसांगतफिरूनपैसेमागणान्याभिक्षुकाप्रमाणेमीकघीकरणारनाही.” 

टिळकांचीस्वयंप्रज्ञवतेजस्वळीजीवनधासवरीलएकाचप्रसंगानेहीसंपजूनयेते. 

टिळकाचेलेखन 
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नंतरदोनवेळाप्रसिद्धझाले.टिळकांचेलेखनख1लोलप्रमाणे… 
०ऱ्० ळोक्यान्यटिळकचिकेप्तरीतौलळेख … खंड१ते४ _ 

,ऱ्’वेदकांलनिर्णय - मूळ‘ओरायन’याइंग्रजीग्रंथाचाओगलेक्कासंक्षेप 
॰न्॰ आर्यलोकांचेमूलस्थान … मूळ“आक्टिकहोमइंनदवेदाज’…’याइंग्रजीग्रंथाचा 

औगलेक्काअनुवाद 
गीतारहरय ' 

त्यांचीनावेअशी- 
॰ऱ्॰' खाल्डिंयनवभारतीयवेद,सांडलेलीसांख्यकांरिका,वेदग्निज्योतिष 

प्रत्त्यक्षलेखनाबंरोबंरचभविष्यातकोण्स्कोणत्याविषयांवरलेखनकरांवयाचे 

विचारांतघेण्यासारखेआहेत. `वेदकालनिर्णय’ व‘आर्यंलोकांचेमूलस्थान’ हे 

शिक्षणविषयकलेख 

केसरीप्रकम्यानसंस्घेनेरक्किद्दमध्ये‘समग्रंलोकमान्यटिळक’हेटिळकांच्या 
लेखांचेनव्यानेमुद्रितवेग्लेलेसंग्रहप्रकाशितवेग्लेचप्आघीक्ष्यस्रमध्येप्रकाशित 

नकरतात्यांचीविषयवारविभागणीकरूनलेखपुनर्मुद्रितवैलेआहेत.याखंडपिकी 
`रांजकीयलेखसंग्रह’याक्सिन्याखंडातशिक्षणविषयकलेखमुद्रितवेलेंआहेत. . 

याखडातक्रमांक२१ते५१असेएकूण३१लेखशिक्षणविषयकलेख 

म्हण्क्तमुक्सिकेळेआहेतयालेखांचीशीर्षकेअशी- 
लष्यत्र्रीशिक्षणाचीशाळा;नेटीवव्हाईसचान्सलरांचेपहिलेभाषण;देशी 

भाषांसउत्तेजनदेण्यासंयुनिव्र्सिटीनेकायकेलेपाहिजेथुदेशीभाषांचीदैना; 
. खरेविद्यापीव्कोणते?;युनिव्इंर्सिठ्याउर्फ-संरकांरीहम1लखाने;युनिम्हर्सिटीबिल; 

जुन्याविद्यापीठांचीआरतीफ्रँर्शाकोणआणिफसलाकोणध्रुखाजगीशिक्षणावरील 

संरकारचीकरडीनजर;नामदारज1इ<न्ससं|हेवय1॰चेरांजद्रोह।चेपिसे;नामदारजाइला 
यांचीमुवताफ्भ्ळे;नामदारजाइंल्संसाहेबंयांचीओवाळणी;मि.मलबारी;ना.मि. 

जाइल्सवसंरकप्र;हिंदुस्थानातीलशिक्षणाचीदशळा;शिक्षणप्चीऱ्ग्ण्द्दिष्टे;सुंशिश्वितांचळी 
र्क्सव्यै;ब्रिटिशसंस्कारवलोकशिक्षण;धंदेशिक्षणआणिसंरकार;दहाचस्कॉलरशिपा; 
हिदुस्थानसंस्कारचाशिक्षणावरीलनवाठ्याव;कृषिशिक्षणवधंदेशिक्षण;राष्टींय 
नीतिमत्ताआणिबादशाहीओंरप्वी;हेअत्म्यचेगुरूचनव्हेत(तीनलेख);संट्रीय 
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शिक्षणवखासंगीशाळांचीजबळाबंदारी(तीनलेख);`दुमजळीइंमारतीचापुंडावळा; 
चतकोरभाकरीचीगुलामगिंरी. शिक्षणविषयकलेखांमध्येज्यालेखांचासंमावेश 
केलेलानाहीपरतुज्यालेखा’मध्येशिक्षणविषयकक्विग्रअन्यविचारांच्याबंरोबरीने 
पणप्रभावीपणेआलेलाआहेअसेअनेकलेखआहेतअसेवर्गीकरणवत्यातील 
लेखखप्लीलप्रमाणेआहेत- 
०६० समाज-परिवर्तन 

आमचेआघुनिकविद्वानअकालीकामस्तातछ्येग्मच्यावुद्धीसखरोखरउतस्ती 
कळालागळीआहेकांय? 

०.० स्वीवर्गांचीसुधारणा 
फीमेलहायरकूलप्तीलशिक्षणक्रम- लेखांक१ते४; स्रोशिक्षणाचीदशा 

॰॰॰० धक्सि 

,;० भाषाशास्त्र 

शाळांसाठीपुस्तकमाला. 
०ऱ्॰,वाड’मयसमीक्षा . 

ब्राह्मणआणित्यांचीविद्यालेखांकष्ट्रते७. 
०६. व्यक्तिचित्रे(विविधव्यक्तींवरीललेख) 

॰_ टिळकांच्यासर्वलेखांचेसंकलन-संपादनकरूनसंयोजकश्री. भा. कृ. 
वेळंकरयांनीविषयवमपयूद्धतीनेत्यांचीमांडणीवेक्कीवकेसरीप्रकाशनानेतेलेख … 
पुनर्मुद्रितवेग्लेत्त्वरीलयादीपाहिलीतरअसेआढळतेकीटिळककोणत्याही 
विचारक्षेत्रातौलविचारमांडतअसोत,त्यांचाशिक्षणविचप्यशी,शैक्षणिकमूल्यांशी 
कुंठेनावुष्ठेसंबंधयेतोंच.याट्टष्टिकोनातूंनटिळ्कांचेलेखविचारांतघेतलेतर 
त्यालेखांतशिक्षणविचारकोंणत्यास्वरूपातयेतोयाचेसूत्रसाफ्डते. 

ण्ड्रीयशिक्षण 
डेक्काकॉलेजमध्येअसतानाचटिळकांनीनिश्मितपणेअसेठरविलेहोतेकीं 

शिक्षणप्रसांराचे कार्य करून देशबांधवात संट्रीय जागृती निर्माण क्यावयाची. 
शिक्षणाच्याद्वारादेश्ळासेवाकरण्याचात्यांचानिश्चयपक्काझालाहोता. 

_ “देशबांधवांच्याहीनदीनअवस्थेचेविचारमनातआलेकीत्यानेआमचे 
मस्तकभणाणूनजाईंआणिप्रदीर्घचिंतनान'तरअण्याचेअसेठाममतबनलेकी 
देशबांधवांच्याउद्घाराचाएकघेवपर्मांम्हणजेशिक्षणप्रसांरहोय.”हेटिळकांचे 
विचारत्यांचीशिक्षणविंषयकभूमिकास्पष्टकरणरिआहेत. इंग्रजीविंद्येच्याप्रसारांने 
भारतातज्ञानप्रसांरहोऊलागलातरील्याद्वारारांट्रीयत्वाचीजोपासंनानहोताउलट 

७८,-प् पत्रकारांचाशिक्षणविंचार 
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तट्रीयत्वासंहप्तीपोचूल्याप्लीएकनवाचकास्कारोंचावर्मसुशिक्षितांतनिर्माण 
झाला. 

१९०६सालीक्याक्कालाभरलेल्यारांट्रीयसंभेच्याअघिवेशनातरांष्ट्र१य 
अ1दोलनम्याचटु:मूग्ळीकर्म्यक्रमअळाखलागेलावतोस्वीकरिण्यातआला.स्वदेश्री, 
स्वराज्य,परदेशीमालावरबंहिव्या,सष्ट्रळीयशिक्षण…हीतीचतु:फूगैहोय.अशा 
रांट्रीयशिक्षणाचेवरिंवाहूल्याळालेहोते.टिळकांनीआपल्यालेखाद्दारळाष्ट्रळीय 

शिक्षणासंबंधीअप्पलेस्पष्टविचरिप्रक्टक्के- 
राष्टीयशिक्षणाचीव्याख्या- १८५४संळालच्याखळित्यानेहिंदुस्थमातील 

पुढेआणले. तेथपातृत्रुतष्ट्रळीयशिक्षणाबद्दलपुन्हाचळवळसुरूझखी. टिळक 
स्वत: शिक्षक, संपादक,लेखकहोते. सट्रीयशिक्षणाबद्दलकेसरीच्यामाध्येमाकूळा 
त्यांनीआपलेक्विरिप्रकटकरतानासष्ट्रळीयशिक्षणाचीव्याख्याकरण्याचीजरूरी 
नाहीअसेसांगितलेतरीहीपुढेत्यांनीजेविवेचनवेग्लेतेव्याख्यास्वरूपवहोते. 

"प्रत्येकस्वतंत्रदेशातीलसंस्कारआपल्याप्रजेलाजेशिक्षणदेतेवित्वा 
देऊइंच्छितेतेराट्रीयचअसते.देशातीलतरूणपिढीदेशावेराजकीयऔद्योगिक 
आणिसामाजिकवैभवसंखण्यासक्सिवाढविण्यासंसंमर्थंहोईंलअशाप्रकरि 
त्यासशिक्षणदेणेहेदेशातीलवि’द्याखात्याचेकर्तव्यआहे. आणित्यासचरळाट्रीय 
शिक्षणअसेम्हणतात.” 

टिळकांच्यायाव्याख्यास्वरूपविधाना’चेविश्लेषणवेग्लेतरअसेघ्यानात 
येतेकीसष्ट्रळीयशिक्षणम्हणजेकोणत्याहीएकाविशिष्टग्रकारचेशिक्षणदेणेएवढेव 

अर्थअसाकीपारतंत्र्यातअसंलेलादेशयोग्यरीतीनेशिक्षणदेऊशकणारनाही. 
त्याचप्रमाणेटिळकांचेलक्ष‘तरूणपिढोवर’ अधिकर्केद्रितझालेलेआहे. तरुण 
पिढोचदेशावेभवितव्यघडविण्याच्याकामीप्रामुख्यानेउपयोगासंयेतेदेशवैभवशाली 
व्हावयाचाअसेलतरसंजकीयवैभव,औद्योमिकवैभव,सामाजिकवैभवअशळा 
तीनग्रक्रारांनीहेवैभवसंखणेववाढविणेआवश्यक. हेतीनहीवैभव-प्रकार 
परस्यरावलंबीवपरस्परपूरकआहेत.स्व1तंत्र्याचेतसेचआहे.स्वातंव्यावद्दलविचार 
करतानाटिळकम्हणताता 

`.`…ह्याआपल्यासंसारातपारतंत्र्यअनेकप्रकारचेआहे संजकीयपारतंत्र्य, 
धार्मिकपारतंत्र्य, विचारपारतंत्र्य, औद्योगिकपारतंत्र्यआणिसांमाजिकपारतंत्र्य 
असेस्घूलमानानेयापारतंत्र्यळाचेभेदकरतायेतील.” 
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रांजकीयस्वग्तंत्र्यअसल्याशिवाययावाकीच्यास्वातंत्र्यळाबाबतयोग्यदिशेने 
प्रगतीहोणारनाही.वैभववाढणारनाही.यासाठीतरूणपिढीलाआवश्यकते 
शिक्षणयेमेम्हणजे‘रळाट्रीयशिक्षण’देणेअशीटिळकांचीवल्पनाआहेअसे 
शिक्षणघेड्यातरूणपिढीसमर्थबक्तींपाहिजेहाअर्थत्यातअभिप्रेतआहे. 
याप्रक्विकू'चआवश्यकतोबदलघडकूग्अष्णणेशक्यआहेदुर्बलतेचेरूपांतर 
संबंलतेत,असमर्थतेचेरूपांतरसांमध्य1त,दाखियाचेरूपांतरसधनतेतकरणेशवय 

व्हावयाचेअसेलतरस्वतंत्रराष्ट्रप्लातट्रीयशिक्षणाशिवप्यगत्यंत्तरनाहीअसेस'ळाक्तळात. 

क्कांशाळच्चिळीजबाबदारी-टिळकांच्यारांष्टीयशिक्ष्श्यावाबंतच्या 
तीनहीलेखांतवअन्यठिकखोहीत्यांनीएकगोष्टआवज्हिसांगितलीआहेकीं 
सट्रीयशिक्षणप्बाबंतखासगीशिक्षणसंस्थानीचअधिकाक्सिजबाबदारीउचलावयाची 
आहेजोदेशस्वतंत्रअसंतोत्यादेशातीलसंस्कारवअशाप्रकमचीजवावदारी 
घेते.पणहिंदुस्थान(त्यालेखांच्याकाळात)परतंत्रअसल्यानेसंरकारचीभूमिकाच 
अशीआहेकीशिक्षणळाद्वारादप्स,सेवक,कारकू1निर्मांणकरांवयाचे.आपल्या 

एवंभ्दरड्लेखांमध्येटिळकांनीखासगीशाळांचीजबाबंदारीकोणतीयाबाबतजे 

विवेचनकेलेआहेत्याचासारांश्ळापुढीलप्रमाणे- 
इंग्रजीसंस्काठ्याविंद्याखात्यानेजोअभ्यासक्रापुररबृक्तक्कांतोयादेशाव्या 

विकासासाठीउपयुक्तनाही. औद्योगिकवसांपत्तिकबाबतीतआपलादेशमापे 
पदूनयेम्हणूय्धंदेशिक्षणदेण्यप्ससुरूवातक्कोपाहिजे.शिक्षणम्हणजेकेवळ 
लिहीतावाचतायेणेनव्हेजर्मनीजपानहीदोनराट्रेइंग्लडच्यामानानेकमीप्रगत 
होती. त्यांचळीझपट्यग्नेप्रग्प्तीझझी. पणइ'ग्लंडसुधारलेलेसंष्ट्रअभूनहीत्याचा 
फायदा हिंदुस्थानला हवा तसा झालेला नाही. एका ठराविक इंयत्तेपलीकडे 

लोकांचेशिक्षणजावेअसेइंग्रजसंरकांरलावाटतनाही. यादेशात 
मोठेइंजिनियर, मोठेडॉक्टर, मोठेशास्रज्ञनिर्माणहोढ्यनयेतअसेइंग्रजसंरकारला 
वाटते. या प्रकारचे सर्व लोक विलायतेतूंन हिंदुस्थानात आणावयाचे. येथील 
सुशिक्षितांनामात्रनिस्कृष्टदजचि...सेवक,दासं,काक्रा…कामद्यावयाचेअसा 
ट्टष्टिकोनआहे.क्लि|यतेतूंनमोठेकामगळारयेथेआलेअसतात्यांच्याहाताखाली 
कामकरणरिनोकरहवेअसतीलतरतेवढचापुरतेशिक्षणज्याशाळांतृनमिळेल 
अशाशाळाहिंदुस्थानप्तआहेतहीपरिस्थितीओळखुनुखासंगीशाळांनीआपल्या ' 
शिक्षणाचेस्वरूपर्ट्सपणेबंदललेपाहिजे.पृर्झबंगळालमध्येविंट्व|नलोकांनीस्वतंत्र 
खाजगीशाळासुरूकरूनखन्यारांट्रीयशिक्षणाससुत्त्वळातवेर्लो.तोंप्रयोगसंर्वत्र 
पोचलापाहिंजे.शिक्षणक्रम,शिश्यासंस्थासंचालन,शिक्षणप्रक्रियायावाबत 
खासंगीशिक्षणसंस्थांनीस्वतंत्रवृत्तीनेचविचारकसयलाहवा. 
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राष्टीय शिक्षणाबाबत टिळकांचा व्यापक दृष्टिकोन… राष्ट्रळीय 
शिक्षणाबाबतचेआपलेविचारमांडतानाटिळकांचाट्टष्टिकोनव्यापकआणिविशाल 
असंळाचहोर्तां टिळकहेराजक्रीयविचरिवंतअसलेतरीत्यांचीशैक्षणिकट्टष्ठी 
स्वच्छआणिविशालहोती. प्रत्येकस्वतंत्रसंष्ट्रनिशेजारच्याराष्ट्रळातीलशेक्षणिक 
प्रगतीबद्दलसंदैवक्काराहिलेपाहिंजे.’॰कोणत्याक्षेत्रातशेजारचीसंष्टेआपल्याला 
मागेंटक्कीतआहेतवआपलेमहत्त्वकमीकरण्याचेकोणतेप्रयलतेशिक्षणाच्या 
द्वाराकरीतआहेतयाचाशोधछ्येआपल्याराष्ट्रपेयशिक्षणातआवश्यकत्यां 
सुधळारणाकरणे,त्यातीलदोषकाढूनटाकणेवत्यातभरघ…प्लणेआवश्यकआहे 
असेटिळकांनीप्रतिपादलेआहे. 

जमातिकस्यर्धेतआपलेराष्ट्रटिक्काराहण्यासाठीइतरराष्ट्र'प्च्याबरीबरोने 
याक्याचेअसंल्यासशिक्षणहाचएकमेवमर्णआहेअसेटिळकांचेआग्रहांचेसग्निणे 

सर्वच देशात शिक्षणातील "राट्रीयत्व जोपासंण्याची आवश्यक्तळा 
प्रतिपादिलेलीअसते. पणहे` राष्ट्रपेंयत्व’ जतनकरणेम्हणजेअन्यराट्रांनाकमी 
लेखन, त्यांचा इंतिहासं व त्यांच्या परंपरा यांचा अवमान क्का, त्यांच्या 
श्रद्घास्थानांविषयीअनादरनिमणिक्काआपलेराट्रीयत्वजतनकरणे,विद्यत्म्यमिध्ये 
राट्रीयत्वखीजोपप्सनाकरणेनव्हे. टिळकांनीइंग्रजसरकारच्याविद्याखात्यावरटीका 
वेग्लेलीअसलीतरीत्यांनीपाण्विमात्यविद्यविरक्सिक्काखात्यावरटीकांदेग्लेली 
नाही. 

`राट्रीयत्व’याक्कानेबाबतकोणताविचारआहेहेपाहणेआवश्यकआहे. 

बट्रॉडरसेलयांचाराट्रीयत्वाबाबतदृष्टिकोन … बट्रॉडरसेलयापाश्चात्य 
क्विरिवंताचेशैक्षस्किविचारप्रसिद्धआहेत. देशभक्तीआणिशिक्षणयाविषयी 
विचळारकरतानारसेलयांनीराट्रीयत्वाचाम्राप्पोहवेल्पआहे. अळाणिराट्रीयत्वाबाबत 
कोणतेआक्षेपयेऊशक्तग्तयाचळाक्सिमकरतमातेम्हप्स्तात - 

’1`11616 15 [116 01)]॰6८[1011 [11६1 [116 [६8८11111हु 01 118118८1, झ्या111८11 

15 21 118८65581’)’ [)क्षां 01 & 112111011811511९ 8<111८311011 15 111 115611 

3 118८1111111६. 13111 0761 2111८1 8110भ्/6 ६111 [11686, [11616 15 [116 [)11161)’ 

11116116८11181 0516८11011 [1181 [116 [68८111118 01’ 118110118118111 1111’011/65 

[116 [68८111'113 01 18136 प्न109051110115. 

राष्ट्रपेंयत्वाचेशिक्षण, राट्रीयशिक्षणहेस्वभावतऱ्चइंतरांचामत्संरकाण्यास 
शिकवितेअसाश्री. रसेलयांचाट्टष्टिकोंनआहे. अनेकउदाहरणांद्वारात्यांनीहे 
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पटवूनदेण्याचाप्रयलकेलळाआहेकीराट्रीयअभिमानहाअत्पखीकोणाविषयीतरी 
'द्वेषनिर्माणकरतो. आपलाइंतिहासंचांगलातरदुसंत्यांचातुलनेनेवाईंटअसलाच 

पाहिजे. आपलीभाषाश्रेष्ठतरइंतरांचीकनिष्ठअसळींचपाहिजे,असाट्टष्टिकोन 
अळापोआपतयारहोतोअसेरसेलयांचेम्हणणेआहे.एकामर्यांदितअथर्निव 
विशिष्टपरिस्थितीतरसेलयांचेम्हणणेयोग्यवाटलेतरीटिळकांनाअभिप्रेतअसंलेले 
राट्रीयशिक्षणहेअशाप्रकारच्यामत्सरयुक्तअभिमानावरआधारलेलेमुळीचनव्हते. 
टिळकांचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक आणि म्हणुनच अधिक व्यवहार्य, अधिक 
स्वीकार्यअसाआहे. इंग्रजीविद्येमुळेजेसुपरिणामघडूनयेतातत्यांचीहीचर्चा 

कोंणाहीविद्याध्यचिमनविकसितक्कात्याच्याअंगातवमनप्तहुरूपद्धेशाभिमान 
वर्मेरसंव्युणउत्पन्नकरण्यासलप्यकआहेतयाबद्दलवादनाहीखुद्धीचीकुंशाग्रता 
वाढविण्यात, हिंद्रुस्थानप्तीलन्यायव्याकरणादिप्राचीनश्ळाब्वेक्टिरिजरीउपयोगी 
असंलीतरीदेशारिस्मानरांज्यव्यवस्था,राजनीती,देशाचीनैतिकअष्णिसांपत्तिक 
अभिवृद्धी, राष्ट्र|राष्ट्र1चळा परस्परसंबंध वगैरे देशाचा उत्वार्ष होण्यास ज्याविषयांचे 
ज्ञानलागतेत्याविषयांचेशिक्षणयाआमच्याजुन्याशान्दिकशाखांपासूनहोतनाही.” 

पस्कोयदेश, पस्कोयवाड्मय, पस्कोयइंतिहासंयांबद्दलटिळकांनायोग्य 
तोआदरचहोता. एवढेचनव्हेतरयाअभ्यासानेमनविशालबंनेलअसेचत्यांना 

घेण्याचेकरिणनाही.कप्रणटिळकांनाअभिप्रेतअसलेलेराड्रीयशिक्षणहेद्वेषमूलक 
नमूनस्वाभिमानवर्धकआहे. परक्यांचीविद्याश्रेष्ठखरीपणतीपचवृनमगचतिचा 

मुद्याचा विचार केला आहे. सामान्यपणेअविकसितदेशात भांडवलाचेदेश दोन 
प्रकरेंयेऊइंच्छितअसतळात;त्यादेशांक्डेबघण्याचीवृत्तीबाजारपेठम्हणू1आणि 
कच्च्यामालाचापुरवठाकरणारादेशम्हप्गृमअशींचअसंते. यापाकूळाअविंकसित 
देशांचाराष्ट्रवादनिर्माणहोतो. 

"1116 1121[10118118111 01[116 श्याथ्ग्रयूक्ष 118[10115153(1६1611८६ 3६81113[ ‘ 

[1181 01 [118 [)1’6८18101’)’ 118[10115.’ ’ 

रांष्ट्रळीयत्वनिमणिहोते, असेरसेलयांचेमतआहे. टिळकांचाराष्ट्रवादवरांट्रीय 
शिक्षणाबाबतचीत्यांचीसंकल्पना यामुद्द्याशीमिंळतीजुळतीआहे. लॉर्डक्रर्झन 

८२प्पत्रकारांचाशिक्षणविंचार



यांनीशिक्षणखात्यालावेठीसधरूंनशिक्षणातीलस्वग्तंत्र्यग्चासंकोचकरण्याचा 
घाटघातलाहोता.इंग्रजीशिक्षणाचीसुंरुवातयादेशातझालो.लोकांचेडोळे 
उघडूंल्गा1ले.इंग्रजीराज्यव्यवस्थैचीवाढझाली.पणयादेशातीलसंर्वव्यापार, 
संपत्ती,आणिक्र्तृत्त्वयांचाएकवेगळाचपरिणामघङ्मआला.“ज्यापाश्मिमात्यं 
विद्येच्यायोगानेह्यापोष्टींआम्हासंथोड्याबंहुतक्ळूलागल्यातिचीफूवप्संवग्ल्पाप्रमाणे 
वाढकरण्याचेसोङ्मक्काहेवाघिणीचेदृधपप्तचटबनवतायेईंलयाउद्योगासं 
लॉर्डकर्झनसरिखेंपुढळारीलागलेलेआहेत.”असेस्पष्टपणेटिळकांनीसांगितले 
आहे. 

आहे.आणिस्वभाविकपणेचहील्ष्ट्रथांबावीम्हण्ष्ठआपलेवैभबंआपणचवाढविले 
पाहिजे,आपली.संपत्तीआपणराखलीपाहिजेआणिहेसंर्वकाण्यासाठीर|ड्रीय 
शिक्षणाचीनितांतआवश्यक्तळाआहेअसेटिळकांचेप्रतिपादनआहेराष्ट्रपेंयशिक्षणच 
भारतळासारख्यापरतंत्रदेशालायाऔद्योगिंकवआर्भिकघसरण्ल्फिवाचदूशकै 

हामुद्दामांडतानाटिळकांना“राष्ट्र१यशिक्षणाद्वाराराट्रीयत्वनिर्मिती”हीच 
गौष्टअभिप्रेतआहेअसेत्यांच्यासंर्वंविचमांवरूनक्सिते. 

राट्रीयत्वाच्याकान्यनेमुळेराष्ट्रळालाएकचेहरामोहरामिळतो.कण्यालादिशा 
’ मिळते.संमृहुंजीवनासाठी,संहजीवनासाठीएकधणातयारहोतो.हाधणाजात, 

धर्म,भाषा,प्रांत,संजसंत्ता॰क्विळाभौगोलिकनिक्ततळायांवरचअवलंबृनुअसे 

नाहीतर‘ राष्ट्रपेंयत्व' हेयासंर्वांपलीक्कोपोचलेलेआहे ॰ 
टिळकांचीराष्ट्रळीयत्वाची, आणितदनुषंयानेराट्रीयशिक्षणाचीक्कानाव्यापक 

अप्हेछ्येत्याचेक्षेत्रविशालआहे 
टिळकांची राट्रीय शिक्षणाबावतची व्यापक क्काना सृहबंद्ध स्वरूपात 

खालीलप्रमाणेमांडतायेइंल… 
केवळभारतीयविद्यांच्याशब्दज्ञानानेतरूणपिढीराट्रोद्घाराच्याकप्यर्सि 

संमर्थंहोऊशकणारनाही.नवेपाश्चात्यशोध,नवीश1स्नेयांचळास्वळीकारराट्रीय 
शिक्षणातवेल्पचपाहिजेतरचट्टष्टीउ’चावेलवसामर्थ्यवाहेलमात्रयापाश्चात्य 
विद्याफूग्पिणेपचविल्यापाहिजेततळाघिणीचेकूग्पचबूंनआपलेसामर्थ्यवाढविले 
पाहिजे॰संरकांरीविद्याख1तेवत्यांनीदिलेलीअनुदानेयांवरअवलंकू1नराहता 
खासगीशिक्षणसंस्थानीउद्यट्याभमतासष्ठीआजस्वतऱ्चनवेशिक्षणक्रमसुरू 
करावेतराट्रीयशिक्षणम्हणजेकोणत्याहीप्रकारचे’संक्रुघितशिक्षणनकूग्व्यक्तींच्या, 
समाजाच्यावरप्ष्ट्रठ्याविकांसासाठीउपयुक्तअसलेलेशिक्षणहोयरांट्रीयशिक्षण 
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अस्मितेवरआघारलेलेआहेसंणइंतरांच्याअनादरल्पराट्रीयशिक्षणप्रणालीतस्थान 
नाही. 

‘टिळकांनीजेसंट्रीयशिक्षणाबाबंतविचरिमांडलेतेकोणल्याहीकाळासाठीउपयुक्तच 
आहेत.त्यांचीव्यापकप्रयोजक्काकालातीतआहे 

`शिक्षण’कोणाच्याहातातअसलेपाहिजेयामुद्याचासंविस्तरविचळार 
टिळकांनीकेलाआहे.“शिक्षणराष्ट्र१यहोण्यासतेराट्रीतीललोकांच्याचहातात 
असलेपाहिजे.”याचापुनल्लाटिळकांनीकेलाआहे. 

लॉर्ड `र' किंवा सर जेम्स फग्र्मुसन यांच्यासारख्या तत्कालीन बंड्या 
अधिकाल्यांनाहीहेतत्वमंजूरहोते. १८८१-८२च्याएज्युकेशनकमिशननेहीआपल्या 

अहवालातअसेलिहिलेआहेकीस्वळार्थत्यागक्काकाहीमुशिक्षितलोकपुढे 
आलेतरशिक्षागाचेकामसंर्वंस्वळीत्यांच्याहप्तीदेण्याससंस्कृप्रतयरिहोइंल. 
पणत्याकाळच्याबंन्याचएतटद्वेशियपुढाल्यांनीखस्कोशाळांच्याताव्यातसंर्ब 
शिक्षणदेण्यासनाखुषीदर्शविली. 

याबाबंतचाटिळकांचाहाअग्रलेख४डिसे`बंर१९०६चाआहे.डेक्का 

तरीहीमहप्सष्टातवपययिप्नेदेशातखासंगीशिक्षणसंस्था'बाबतस्थितीफारशळी 
संमाधानकारकनव्हतीअसेयावस्कादिसतेजहुसंख्यशिक्षणसंस्थासरकारीअनुदान 
घेक्तसंस्कारीविद्याखात्यानेआखूनदिलेलाशिक्षणक्रमसंवविण्यातगुतल्याहोत्या. 
स्वत:च्यापम्यावरउभेराहृनस्वत्वाचेशिक्षणदेण्याचीत्यांच्यातवुचतनव्हती, 

टिळकांत्त्यळाराष्ट्रळीयशिक्षणाबाबंतच्याविचारांचापाठपुरावाकख्नत्याप्रमणिकर्म्यवाही 
करतीलअशाशिक्षणसंस्थामहाराष्ट्रप्ततरीफारचथोड्याहोत्याशष्ट्रळीयशिक्षणाची 
टिळकांचीक्कानामोठ्याप्रमण्यावरयाभूमीतरूंजलीनाहीत्याचेकरिणमूळ 
याअनास्धेमध्येवअनिच्छेमध्येआहे. 

त्नी-शिक्षण ॰ 
स्नियांचेशिक्षणहाहिदुस्थानस्तमध्ययुगापामूनएक‘प्रश्न’चहोक्राक्सलेला 

होता.पारतंत्र्याच्याकाळातही,इंग्रजीविद्येचाप्रसारहोड्यानवेजागरणझालेतरी 
खोशिक्षणावाबंतफारशळीआस्थादिथूघ्येतनव्हतीएकांबाव्ट्टोस्रोचेकार्यक्षेत्र 
“चूलवमूल’हेचआहेअसेआग्रह्मनेसांगणरिकर्मठसंनातनीतरदुसंच्या 
क्कोपुरुषांच्याबरोबरोनेस्नियांनाशिक्षणदिलेपाहिजेअसेंसंक्विरिमुधारक 
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प्राचीनकाळाततरस्रोलापुरुषांच्याबरोबरीनेमुसंतेशिक्षणमिंळतनल्हते 

असत. किशोरावस्धेपर्यंतज्यांनाशिक्षणघेतायेईंत्याखियांना‘संद्योद्वाहा’असे 
म्हणत.आणिआयुष्यभरविद्यासंपादनाचेक|र्यकरणारीस्वीही`ब्रह्मवादिनी'असे. 

मध्यकुल्लाहीपस्परामोङळी;आणिस्वीचेक्षेत्रमयम्पितझग्ले.णाठीराज्यप्त, 

झखीनाही.इंग्रजांनीमुलीच्यासाठीकाहीखासशाळाउघडल्या. तरीसांमाजिक 
ट्टष्टट्यळास्रोशिक्षणाबाबतलोकजणुतझालेनम्हते. म. फुलेयांनीपुण्यातपहिळी 
शाळाखासंमुली'च्यासष्ठीसुरूकेली. त्यांच्यापप्नीसांवित्रीबाईंक्कोयांनीस्वत: 
प्रथमल्फिमगशाळेतशिकवण्याचेकांर्यकेले 

ब्रिटीशांज्यळाकांळप्तस्वीशिक्षणाबाबतखालोलमुद्देनेहपीचर्बिलेजात- 
खियांनाशिक्षणद्यावेकिंवादेऊनये?खियांनाशिक्षणद्याक्यळाचेझाल्यासं 

कोणत्याप्रकारचेद्यप्वे? खियांच्याशिक्षणाचीउद्दिष्टेकोणतीअसावीत? खियांसाठी 
स्वतंत्रशाळाअसांव्यातकीत्यांनापुल्यांच्याबरोबंरीनेसहशिक्षणद्यावे? 

यासंर्वंपुद्द्यांचीचर्चातत्वाखीनविचारबंतांनीक्तींआहेच.टिळकांनीही 

स्रोशिक्षांफ्राग्बतदोनपक्षवटिळकांचीमते-खियांसाठीस्वतंत्र 
शाळा-फीमेलहायक्कास्थापनझाल्यानंतरत्याशाळांचेअम्यासंक्रम,संचालन, 

विचारमांडतानाळिहिले- 
“स्वीशिक्षणज्यांसखरीखरीचअवश्यवाटतेआहेअमेआजपुक्यलोक 

आहेत. परंतुतेशिक्षणआपल्यासंमळाजाचींसद्यस्थितीमनातआणताकोणत्या 
तन्हेचेअसावेयाविषयीमात्रबराचमतभेदआह 

टिळकस्वत:हीस्नियांनाशिक्षणदिलेपाहिजेअशाविचारांचेहोते परंतु 
त्याचबरोबरखियांनापुरुषांसारखेच, पुरुषांइंतछ्येशिक्षणदिलेपाहिजेअसेमात्र 

.त्यांनावाटतनल्हते 
” “”फीमेलहायरव्ल्लातीलशिक्षणक्रम याआपल्याचारलेखगेकांतटिळकांनळी 

जेक्सिळारव्यक्तकेलेआहेततेसूत्रबंद्धपणेखालीलप्रमाणे- 
… खियनिळाशिक्षणद्यप्वेअसेपुक्कांनावटितअसलेतरीअप्मच्यासंमर्क्स 
स्थितीमनातआणूनतेकोणत्याप्रकांरचेदिलेअसंतालोकमान्यहोईलयाचा 

‘ विचारत्याकांमातपडणान्यानीप्रथमवेल्लापाहिजे.स्रोवपुरुषयांचीआमच्या ' 
संमाजातीलर्क्सव्येमनातआणलीतरअसल्याशिक्षणापासूनखियांसंफायदान 
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`होता,त्यांसंतसेशिक्षणजुलुमानेदिल्याससंमाजाचेअहितमात्रहोणारआहे. 
खियसिशिक्षणदिलेअसतात्याआक्कोर्क्सज्येकस्पयप्सअधिकयोग्यहोतील 
यातशंकानाहीसरंतुआपल्यासमाजाततीर्क्सव्यैकोणतीवआपल्यासंमाजाची 
बंधनेमनातआणतातीर्क्सव्येकरण्यासकोंणत्याग्रकारच्याशिक्षणाचीआवश्यकता 
आहेवतेकोणत्याप्रकरिदेतायेईलयाचाविचारव्हावाअळापल्यासंमाजस्थितीस 
अनुसंरूनखियांसजेशिक्षणद्याक्याचेतेस्वतंत्रधंदाकरतायावाम्हण्ष्ठनव्हे, 
तरसंसांरातजीत्यांचीकर्तव्येआहेततीचत्यांसंचांगलीकरतायावीयप्सप्ठी 
द्यावयाचे.ज्यांसआपल्याधर्मांचावगृहवृण्त्यांचावंळांळाआलेलानाही,अशाच 
पणथोडेसेलिहितावाचतायेणान्यास्नियाआजमितीसपाहिजेआहेत. खियांस 
पुरुषांप्रमाणेकाखुजीचाकिवाग्रंथकारांचाधंदार्क्सव्यअसेलतरसध्यर्गांव्या 
काळी.)असंलेलाशिक्षणक्रमयोग्यआहे कारागीसंसज्याप्रमाणेधंदामुख्यव 
शिक्षणहेउपांगअसंतेत्याचप्रमाणेबायकांसहीसाधारणत: गृहक्कामुख्यवशिक्षण 
अझुषंगिकआहे. 

टिळकांचीहीमतेनव्याव्यक्टिस्वातंत्र्यवखीयुगातफरिशीपचणारीनाहीत. 
आधुनिककांळळातखियांनावेगळाशिक्षणक्रमहवाअसेलतरतोमिंळूशकत्तो. 
पणपुरुषांज्यळाशिक्षणपद्धतीतत्यनिळाप्रवेशचनाहीअसेहोतनाही. 

इ.स. १८१४मध्येअमेक्सिआलेल्यामिशनन्य1नीमुलीसाठोवेगळ्या 
शाळाकाढल्यापणत्यांनात्यासाठीबराचत्राससोसावालागलाराजाराममोहनरॉय, 
नानाशंकरशेठ,लोकहितवादी,बाळशास्वीजांभेकरइ.विचारवंतस्वीशिक्षणाज्यळा 
बळानूनेउभेराहिलेहोते. इ.स. १८५१मध्येज्योतिबाक्कोयांनीमुली`साठीपुण्यात 
पहिलीशाळासुंरूक्तीं.रत्रीशिक्षणल्लाउपकारकअसेवातावरणमहप्नाष्ट्रप्त 
वदेशातनिर्माणहोते.टिळक्कोशिक्षणाज्य1वाबंतीतस्वीविरीधीहोतेअसेदिसत 
नळीपण‘हुंजुरपागा'हायस्काच्यानिमिंत्तानेत्यांनीजेविचारवेग्लेत्यांचासारांश 
असाकीयाशाळेतज्याप्रक्रारचेशिक्षणदिलेजातआहेतेसमाजालाहितकारक 
ठरणारनाही. ४आँक्टोवर१८८७रोजी‘ स्वीशिक्षणावरशेवटचेदोनशब्द” 
यानस्कोलिहिलेल्याअग्रलेखाततेम्हाप्तप्त- 

“आपलेविवाहप्रौढपणीहोऊलागले. आपलीअविभवतपुटुंबसंस्था 
मोङ्मपेली.आपलीधर्मवनीतीयांची-बंधनेशिथिलझालीवआपल्याक्कोल 
मध्यमस्थितीतीलगृहस्थलोकदोनपैसेसंग्रहीराखूनराहूलागले,म्हणजेतुमच्या 

` इंग्रजीशिकलेल्या, पियानोवरसुस्वरगळाणाऱ्यावक्टिरगळार्टनडान्सनाचणाऱ्या 
वसीता, अहिल्याबाइंप्यांत्त्यप्ऐवजीग्रेसडार्लिंगवएलिझल्वेथयांच्यागोष्ठीसांगणल्गा, 
स्रोहायक्काप्तृज्ञनिघालेल्यानुळीसक्सितयेईंल.” 
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टिळकांचेस्रोशिक्षणाबाबतचेहेविचारबरैचसेएकणी, परंपराप्रियव 

केलेआहेच.पणआधुनिककाळातीलविचारवंतांनीहीटिळकांबद्दलफूर्मंआदर 
राखूनयाविचारांचाविरोधचवेल्पआहे. 

संहशिक्षणआणिबेगळेशिक्षण-स्रोपुरुषांत्त्यग्शिक्षणाबावतटिळक 
सहशिक्षणाच्याबाजूनेउभेराहळातनाहोतसंहशिक्षणामुळेमुलेअधिकसभ्यआणि 
सुसंस्तृक्तहोतातवमुलीअधिकधीटआणिखवीरमनट्याहोतातअसेत्या 
काळातहीअनेकांचेमतहोतेटिळकांनासंहशिक्षणतरमान्यनव्हतेचपणकेवळ 
वेगळ्याठिकाणीशिक्षणछ्येपुरुषांप्रमाणेचस्नियत्साहीशिक्षणदेणेटिळकांना 
मान्यनव्तेपुरुषांप्नमाणेस्नियांनाशिक्षणदेण्याचीप्रथायुरोपीयदेशांद्माआली. 
पणभारतीयसंमाजरचना,परंपरा,संस्कृतीवत्यानव्यामुधारणापचविण्याची 
त्यासंमाजाचीताकदयासवचिळाविचारकरतळामुलीनावेगळेशिक्षण-"नुसते 
वेगळ्याठिकाणीशिक्षणनव्हे- देणेआवश्यकआहेअसेटिळकांनीप्रतिपादले. 

स्रोशिक्षणाचाप्रश्नअनेकांनीस्रो-पुरुषसंमानताआणिस्वीस्वप्तंत्र्यव 
पुरुषदत्म्यमुक्तीयादोनपोष्टींशीनिगडीतक्कांहोताअळाबाबतटिळकर्लीस्पष्ट 
लिहिलेआहे- 

होऊनयेअसेआम्हीबिलवुल्लाम्हणतनाहीतथापीहावर्षशतकांचाक्विळासहखांचा 
प्रश्नआहे.स्नियांनाप्राथमिकशिक्षणदिलेपाहिजे. 

त्यासुशिक्षितझट्यापाहिजेत,त्यानिरक्षरराहताकामळानयेतयाबाबत 
टिळकांचेदुमतनम्हतेटिळकांचेम्हणणेअसेकीहायरकूलचेशिक्षणहावेत्र्यळ 
प्रप्यमरीशिक्षणाचाउतरभागअसताकांमानयेग्रप्थमिकशिक्षणाबावतस्वीआणि 
पुरुषअसाभेदल्फिनाहीतरीचालण्यासांरखेआहे. पणउच्चशिक्षण-हायस्कूलचे-मात्र 
खियांसाठळीतरीवेगळ्याचपद्धतीनेदिलेपाहिजे, पाश्चात्त्यदेशांचीसंमाजरचना 
वसंमाजस्थितीस्रोपुरुषसहशिक्षणालाक्विळासमानअभ्यासंक्रमल्पअनुक्रूवाटत 
असंलीतरीभारतीयवातावरणातस्रोलाआपलेअस्तित्ववेगळ्याचस्वरूपात 
प्रक्टकरावेलागते.अगदीच`चूलवमूल’यास्वरूपातनसंतील,पणस्रोला 
कौटुंबिककाठियेवप्रामुख्यनिपारपाडावीलागताततीपारपाडण्यासस्रोसंमर्थ 
होईलअशातन्हेचेचशिक्षणस्रोलादेणेअपिंश्यकअहिअसेटिळकचिठ्या 
प्रतिपादनआहे. 

स्रोशिक्षणाचेहेतूक्विळपुरुषदास्यमुक्तींवस्वातत्र्यप्राप्तीहेअसताकामा 
नयेतअसाटिळकांच्याविबेचनाचानिक्कार्षआहे. 
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रविंद्रनाथट्यागेरयांनीशुद्धज्ञानअळाणिउपयुक्तज्ञानअसेदोनज्ञानबिभाग 

ज्ञानजरूरमिळवावेपणव्यावहारिंकज्ञानाच्याट्टष्ठीनेस्नियांनापुरुषांपेक्षावेगळे 
शिक्षणकाहीअंशीमिळणेअगत्याचेआहेअसेटागोरांचेमतआहे. 

विबेकानंदांच्यामतेधर्मंर्भिक्का,शास्र,गृहरचनास्वयंपाक,,शिवण 
अळारोग्यशास्त्र,इं.बंद्दलचेमहत्वाचेतेवढेवजरूरीपुस्लॅशिक्षणस्नियांनादिलेजावे. 

त्यांनीललितसाहित्यासआळारकांदंबंऱ्यांसस्पर्शहीकरणेबरैनव्हे. 
टिळकांचीमतेविवेकानंद,टणोरय1च्यामत1शीबंरीचशीजुळणळारीअ1हेत. 

टस्पोरांचीभूमिकाअधिकव्यापकआहेपणस्वीशिक्षणविषयकमतांबाबंतटापोर 

विषयकभ्र्गुप्रेकोंदोनपदरआहेत. 
०६० स्नियांनालिहितावाचताआलेपाहिजे. 
’;, शिक्षणामुळेखियांनागृहवृभ्त्त्येवसांसारिकर्क्सव्येउत्तमरीतीनेपरिपाडताआली 

पाहिजेत. 
हाट्टष्टिकोनव्यक्तकरतानाटिळकांसंमोरसामान्यपणेमध्यमवर्गातीलस्वी 

आहे. उच्च धनवान बुक्कप्तील अथवा तळागाळातल्या वर्गातील खियांज्यळा 
शिक्षणाबावतटिळकांनीफारसाविचारवेग्लेलानाही.थोडवयातसप्यकृपणेसर्व 
स्रोसंपाजडोळ्यापुढेठेदूंनस्वीशिक्षणाचाविचारकरण्यापेक्षातस्कालीनमव्यमवर्गीय 

एवढ्यासमाजापुरतेतेविंचारसुसंगतवटिलेतरीस्रोशिक्षणाचाप्रश्नत्यामुळे 
मोठ्याप्रमाणावरसुटेलअसेत्याविवेचनावरूनवाटतनाही. 

आपल्याविचप्रांच्यापुष्टयर्थटिळकांनीएर्डिबर्गरिव्यूयाप्रसिद्धत्रैमासिकांतील 
विचारांचाहवल्पदिलाआहे.त्याचप्रमाणे‘नाइंटिथसेच्युरी’यानावाज्यळा 
नियतकालिकांतक्सिसिव्हलेयानग्वाच्याबाईंचाएकनिबंधअल्पहोतात्याचाही 
हवालाटिळकदेतात. 

सिव्ह्रलेयांच्यामतेलहानपणीमुलामुलीतकाहीभेदनजोसयेतनाहीत. 
पणमुलेजरामोठीझप्लीकीअतरट्टष्टीसपडतेमुलगाधीट्रावांडवगडबड्या 
होतो.त्यालाघराबाहेरपडप्यचेअसते.मुलगीस्वभावत:चगरीबंअसते.तिचे 
मनहळुलूभातुकान्यावहेंरिखेळर्क्सजाऊलागतेमुढेजसंजशीजास्तवर्षे 
होतातत्यामानानेहाभेदबंळप्वतजातोविशळाभित्रहोतातदिशाभिन्नझाल्या 
कीकार्याचाहीभेदहोतो. 

सिव्लेबाईनीहानिबंधइंग्लंडमधीलवस्तुस्थितीलाधरूनलिहिलाहोता. 

८८प्पत्रकारांचाशिक्षणविचळार



इंग्लंडमध्येभरिताच्याममानेल्याकाळीप्रौढविवाहअधिकहोतबहुतेकखिया 
२०-२१व्यावर्षीविवाहितहोत. (हालेख६म1र्च१८८८चळाआहे)हिंदुस्थानात 
त्याकाळीत्र’ब्रुप्राप्तीपूर्वीचमुळींचीलप्रेहोत. हौगोष्टटिळकांनीलक्षातघेतली 
वसिम्हले यांच्या निबंधाचा आधारघेतला वरत्रीशिक्षणाबाबत सूचना वेक्की 
तीअशी… 

“मुलीच्याअहितत्याशळ्मुधल्लाव्यवस्थानीटकेल्यप्स१०-११ 
वर्षापर्यंत, म्हणजेसाधारणरीत्याविवाहापूर्वीमुलीसंलेखन-वाचनंसाधारणनीट 

शिकवितायेईल. अळातळापुढोलशिक्षणाचीतजवीजकराक्याचीतीमुलषीसासरीं 
पेल्यावर,घरचेथोडेबहुतकामसंभाकू1,राहिल्यावेळाततिलाउपयुक्तविषयांची 

करूंनअकरावाजल्यापासूनपाचवाजेपर्यंतत्यंच्चिप्कद्वाघोक'पट्टीकरवूनष्टिग्वाय 
राहिल्याबेळप्तत्यांनीशाळेतीलधडेकरप्वेहेत्य'रच्यापुढीलकर्तव्यासआग्दी 

हिंदुस्थानातील स्वीशिक्षणहे संरसंक्टशिक्षणाच्याप्रक्विप्नमाणेनदेता 
देशकालपरिंस्थितीपाहृहुचदिलेपाहिजे,त्याबावतकोणताहीहट्टाग्रहअसताकामा 
नयेयाटिळकांच्याविचारांशीकोणीहीसंहमतहोईंल. 

स्वीशिक्षणआणिसांमाजिंकसुधारणा-टिळकअन्नारकरांच्याकाळी 
‘सामाजिककीराजकीय’हावादखूपचरंगलाहोनाकेसरीराजकीयसुधारणांचा 
पुरस्वर्तातरमुधारकसत्साजिकसुधारणांचळापुरस्वर्ताटिळकांनासत्साजिंकसुधारणा 
नकोहीत्याअसेनव्हतेतरत्यावरूनलादलेल्यानसाव्यातअसेत्यांचेमतहोते. 
सामाजिकसुधारणायासंमाजानेहळुहळूपचविल्यापाहिजेत.त्यांचेअभिनिवेशनि 
अवडंबरमाजविताकांमानयेअसेटिळकांनावाटतआलेहोते.वयाचमतप्चा 
त्यांनीसातत्यानेपुरस्कारवेल्ला. 

स्रोशिक्षणआणिसामाजिकसुधारणायांचाविचारटिळकसंमांतररीतीनेच 
करतात. हीदोनक्षेत्रेवेगळीआहेत, त्यांच्यावेगळ्यावाटाआहेतअसेत्यांना 
वाटतनव्तेर्टि’सुधारकपत्रसुरूझालेआणिकेसंरीतकाहीअठिंवड्यांनीसंपादकीय 
लेखआले.त्यांतटिळकम्हणतात… , 

अगरराजाश्रयणाहोणानाहीतविद्यादानम्हणजेसोपपत्तिकविचारकरण्याची 

विद्याप्रसारआणिसामाजिकसुधारणायापरस्परावलबीआहेतअसेटिळकांचे 
मतआहे. पणएकपोष्टमात्रयासंर्वविवेचनावरूंनथ्यानातयेतेतीअशीकी 
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सामाजिक मुधारणांतर्गत ज्या अनेक बाबी येतात त्यातील मद्यपानबंदी एवढ्या 
एकाचसामाजिकमुणाणेचाटिळकमोक्कोपणानेपुरस्कृरिकरतातचेत्र्शवपनबंदी, ॰ 
बालविवाहबंदी,विधवाविवाह,स्वीशिक्षणवगैरेसुधारणावेग्ल्याजाऊनयेतअसे 
त्यांनीम्हटलेलेनाही.पणयासुधारणा॰बळाबततेनेहमीच‘संश्ळातं’होते॰यासुधारणा 
कराव्यातअसेम्हणतानातेअनेकशर्तींघालत. 

स्रोशिक्षणविषयकसुधारणांबाबंतटिळकांनीकोण्स्कोण्त्म्यळाक्तींघातल्या 
याचीक्कानार्ताच्याविवेचनातदिलेलीआहेचटिळकहेस्वीशिक्षणाचामुक्तपणे 
पुरस्वन्रिकरूइंच्छितनव्हते.स्रोशिक्षणहेसंसारस्वास्घ्यासंअनुक्रूठरेलएवढ्याच 
मयदिपर्यंतद्यावेअसेत्यांचेमतहोतेसणाजिकसुधारणांच्यासंदर्भांतस्वीशिक्षणाचा 

शिक्षक 

शिक्षणप्रक्रियेतीलअत्यंतमहत्त्वत्यांघटकम्हणजेशिक्षक.शिक्षकचांगला 
तरशिक्षणचांगले. जसाशिक्षकतसेशिक्षण. प्राचीनभारतीयसंरबृर्तानेगुरू 

हाचब्रह्मा,गुरूहाचविष्णु,गुरूम्हणजेसाक्षातूंपरब्रह्मअशीगुरूपदाचीसभावना 
केलीआहे.पाश्चात्यतत्त्वज्ञांनीहीजींवनाच्याघडणीतशिक्षकाचेफारमोठेस्थान 
असल्याचेमान्यकेलेआहे. 

शिक्षकहेविद्यप्ध्यपिक्षाअधिकअनुभवीअसतातअविंष्यकाळाततेअधिक 
फूसपणेपाहूशकतात.मात्रसर्वचव्यक्र्तीनाशिक्षकाचीभूमिकापारपाडतायेणार 
नाही. अषिर्क्सवप्रशिक्षणयादोनगोष्टींवाशिक्षकाचीयश्प्स्विताअवलंकू 
आहे. शिक्षकांच्याप्रशिक्षणासवत्यालाशास्वीयबैठकप्राप्तकरूंनदेण्यासखरी 
सुरत्वातपाश्चात्यंशिक्षणशास्त्रज्ञहर्बर्टयानेक्को. 

टिळकांनी आपल्या काहीनिबंधातशिक्षकांविषयी आपलेविचारव्यक्त 
केळेआहेत. १७व२४ऑक्टोवरआणि७नोर्व्हबर१९०५यादिवशीटिळकांनी 

"हेआमचेगुरूंयनव्हेत" 
हेअग्रलेखलिहिण्यासंएकनिमितघडलेडेक्कनकॉलेजचेतत्कालीनप्राचार्थ 

श्री. सेक्तींयांनीत्यांच्याएकांजुन्याविद्याध्यस्लिपाठवलेलेएकपत्रतेक्का 

इंदुप्रकाशयापत्रातप्रसिद्धझाले. सेक्तींयनिळीलिहिलेल्यापत्रातजेविचारहोते, 
त्यांवरवनटिळकांनळायापत्राचादोनमुद्यांबाबंतसंमाचारघ्यायचाहोता. 

,म्. स्वदेशीचळवळीतपडणरिविद्याथीं 
०६. खासगीवसंस्कारीशळाळांतीलअशळाविद्याथ्यचिळागुरूशिष्यसंबंध. 

९०’ [:] पत्रकारांचाशिक्षणविचरिं



त्याकाळातस्वदेशीचळवळीतभागघेणान्याविद्याध्यन्सिसंमज, दंड, 
निक्कीतक्कोअथवासंस्धेतूंनहाकळूग्देणेट्युशाप्रकांरच्याशिक्षनिळातोंडद्यावे 
लागतअसे. शिक्षणसंस्थांनीस्वदेशींचळवळीतभागघेणाऱ्याविद्याध्यत्मिबत 
अशीभूपिकांघ्यक्कीहेटिळकनिळापसंतनव्ते.टिळकांनीजेधेशिक्षकम्हणून 
कामकेलेत्याफग्र्मुसनकॉलेजमध्येहीअसाप्रकरिझालातेव्हात्याचीजाहीर 
चर्चाकरणेटिळकांनाआवश्यकवटिले.‘शिक्षक’याभृमिकेबिषयीटिळकांच्या 
क्कानास्वतंत्रहोत्या.त्यांचेवडिलशिक्षकहोते.तेस्वत:तरशिक्षकहोतेच. 
त्यामुळे‘गुरू’यापदाविषयीटिळकांनीविषेशअळास्थैनेपणचिकित्संकवुद्धीने 
आपलेविचारमांडलेआहेत. 

प्राचीन काळातील गुरू… शिक्षकाविपयीं’ चर्चा करताना टिळकांनी 

नि:स्वळार्थी,ज्ञानपिपासू,संततोद्योगी,नि:रमृहअळाणिचिंतनशींलअसंत.त्यांचानिवास 

प्रामुख्यानेनिसगच्चिळासान्निध्यातअसे.प्राचीनभारतीय‘गुरू’चीहीवैभवशळाली 
परंपरामुंद्दामसांगण्याचाटिळकांचाउद्देशअसाहोताकीविद्यमानशिक्षकाची 
प्रतिमात्यापाश्र्वभूमीवरकशीदिसंतेयाचेचित्रआपोआपस्पष्टव्हावे. 

आश्रमोयशिक्षकएकनिष्ठेनेकामकरणारेअसंतस्वळाध्यायवनिरपेक्षअध्यापन 
यातत्यांचीनिष्ठार्केद्रितझालेलीअसे.गुरूवढक,क्लिप्रिय,मेहनतीपणप्रेमळ 

अशागुक्काद्दलस्वग्भाविंकपणेक्कांउत्पन्नहोतअसेगुरूंच्याआश्नमातशांतपणे, 
स्वतंत्रबृत्तीने,समबुद्धीने,निर्लीभीपणानेखखीलपोष्टींचाविचारहोईं- 

कामेक्कासामाजिकव्यवस्थाद्रुढठेवावी.धर्म-अधर्मवनीती-अनीतीविचळार, 
सजाचेधर्म,प्रजेचेधर्म;राजाउन्डूद्रे›खलझालातरप्रजेनेकायकरग्वे,प्रजा 
र्क्सव्यपराड्मुखझाळीतरराजानेकायकरांवे. 

टिळकांनी प्राचीन काळातील गुरळूचळी र्क्सव्ये व त्याचे स्थान याबाबत 
तपशीलवारविवेचनकरळूनआघुनिककाळातगुठ्यांस्थितीक्कोआहेयाचे 

आधुनिककांळात(ब्रिटीशकाळात)गुरल्वेस्थानकोंणत्यास्वरूपाचे 
आहे,तेकसेअसलेपाहिजे,विद्यागुस्कोमहत्वकोणतेयाबाबंतटिळकांनीवेग्लेल्या 
चर्चेचापोषवाराअसां- 
०६० धर्मशास्रातपित्यापेक्षाअधिकमानगुरूसंद्यावाअसेसांगितलेआहेतेअशांज्यप् 

बाबतीतकीजेगुरूज्ञानसंपन्न,नि:रमृहवनिर्मंळअसतात. 
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देशळातकोणतीहीसार्वजनिकचळवळजेव्हाउत्पन्नहोतेतेव्ग्स्वतंत्रदेशळातील 

क्कातअष्णित्यांनाजीपोष्टराष्ट्रहितखीवटिलतीचक्सित्म्यच्चिळाझ्यावा 
ठसंक्सिग्तअसेगुरूहेचखरेगुरू. 
राजाचानोकरम्हणूळा-संत्तेचाअकितम्हण्ख-लोभानेबांधलागेलेलाअथवा 
त्यालोभाचाअनेकवर्षेमनावरपरिणामहोऊनविचारवमनसंक्रुचितझालेला 
गुरूहाखराशिक्षकनव्हे. 
पाश्चात्यंदेशांतीलविद्यापीठांतूंनराष्ट्रहितढ्याचर्चाकरण्याचीमुभाशिक्षकनिळा 

संस्कारीशिक्षणसंस्थांतीलशिक्षकांवडून-तेसत्तेचेअंक्सिअसंल्यामुळे-राट्रीय 

विद्यार्णांनीचळवळीतपडूनयेअशाप्नकारचाआदेशशिक्षणखळात्यांनेकांढला. 

खासगीशिक्षणसंस्थामध्येहीअशाप्रकरिचेसंरकारधार्जिणेधोरणरावविण्यप्तयेत 
असेलतरत्यासंस्थाचामृळउद्देशनष्टहोतोविद्यार्णांनीसांर्वजनिकचळवळींत 
पडूनये अशा संबबीवर स्वदेशी मालाच्या चळवळीपासृनुही त्यांना अलिप्त 
राखण्याचाजेप्रयलकरतातत्यांस‘गुरू’म्हणण्यापेक्षापोटभरूम्हणावे. 
सत्ताधीशांच्याआज्ञारावविण्यनिगुरूहेखरेशिक्षकक्विंळामास्तरनथूग्निव्वळ 
‘टारक-मास्तर’आहेत. 
संरकारीवखळासंगीशाळातीलशिक्षकहेशेक्सपियर,मिल्टन,बेकनइं. 
शिकविण्याइंतकेपंडितआहेत. तसेतेशिकवितातयाबद्दलत्यांनामानदिला 
पाहिजे. पणसंस्माजिकवधार्मिकबाबंतीतविद्याध्यनिळाजागरूककरण्याज्यप् 
कांमीतेउपयोगीपडतनाहीत. 
काम,क्रोध,भय,लोभ,मोंहक्सिबुद्धिभ्रंशयांज्यळातडळाख्यातसापङ्मगुरूराजकीय 
बाबतीतसंरकारचेप्रत्यक्षक्सिअप्रत्यक्षनोकरझाल्यनिविद्याध्यसिसार्वजनिक 
चळवळोपासृहुंळापराड्मुखकरण्यासप्रवृतहोताततेव्हातेखरागुरूशिष्यधर्म 
पाळतनाहीत. 

शिक्षक : तत्वज्ञ,मार्गदर्शकवमित्र - भारतीयवपाश्चात्यशैक्षणिक 
तत्त्वज्ञानानुसं'रशिक्षकहानिव्यळधडेशिकविणप्स,शब्दशिकविणाराअथवा 

ज्ञानघटकदेणप्सनसतोतरतोविद्याध्यल्सिमित्र,मार्गदश्किअसतो.हेमाग्दिर्शन 
शिक्षकएकाविशिष्टतत्त्वज्ञानानुसारकरतो.म्हणूनतोतत्त्वज्ञ.तत्वालाजाणतो 
तो‘तत्त्व-ज्ञ’.विद्याध्यचि,संमाजाचे,राट्रांचेहितकशातअळाहेतेतत्त्वखरा 
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शिक्षकजाणतो. 
_याट्टष्टीकोनाकूप्टिळकनिळीज्याकाळातहेलेखलिहिलेत्याकाळातील 

गुरूची तपासणी कैळी असंताटिळकांना जे आढळलेत्यावरकात्यानी आपले 
विचार"हेआमचेपुग्जनव्हेत”यातीनलेखांकांतमाडले. ॰ 

गुरूकोणालाम्हणावे? -हिंदुस्थानच्याप्राचीनइंतिहासातएकदाकाळ 
असाहोताकीचातुर्वंण्यप्तीलतरूणपिढीलानीती,ज्ञळान,विनय,शौर्यर्वांरिगुणांनी 
संपन्नकरूनरांष्ट्रग्चेकामअव्याहतजारीनेमुरूठेवण्याचीज्यालोकांवरजबाबदारी 
होतीतेव्यावहारिकलोभापनूनअलिप्त, शांत, ज्ञानसंपन्न, जितेद्रिय, नि:संपृहआणि 
सत्त्वशीलअसंत. असेजेअसंतीलत्यांनागुरूम्हणावे 

शिक्षकाचेस्वप्तंत्र्य- शिक्षक हास्वतंत्रबुद्धीचा, स्वयंप्नज्ञेने आचरण 
करणाराअसंलापाहिजे.त्यानेसंजसत्तेचाअंक्सिम्हणूनवावरताकामानये.प्रस’गी 
राजालाहीखडसावणारळा,आणिस्वत:च्यामतळाशीएकनिष्ठअसंणप्सअसेलतोंच 
खराशिक्षकहोंय. ’ 

शिक्षकांचे र्क्सव्य- तरूण पिढीस रांष्ट्रहिताच्या गोष्ठी सांगणे आणि 
तरूणपणापङ्मचतदनुक्रूआचरणकरण्याचीतरुणांच्यामनाचीप्रवृत्तीकरणेहेच 
खन्याविद्यळागुरूचेकर्तव्यहोय.शिक्षकहाछ्येळशेक्सपियर,स्घेन्सरशिक्तणारा, 
शब्दांर्थ सांगणारा असा नाही तरत्याने विद्याध्र्याज्यप्संफूर्म घडणीसाठीग्रयत्न 
करणेआवश्यकआहे. 

` गुरू-क्सिसंबंथ-गुरू-शिप्यळाचेसंबंधउदात्तस्वरूपाचेअसतात. 
संरकारीधोरणेराबंविणरिनिव्यळ‘टक्क-मास्तर’म्हण्ष्ठशिक्षकांचीभूपिकाअसेल 
तरतोवेढ्यळएकभाडोत्रीअंमलदारम्हणावालागेल. 

परकी गुरूआणि स्वतंत्र गुरू… पस्कोय अमलाखालील, पस्कोय 

पस्कोगुरूकितीहीविद्वानअभ्म्बासंभावितअसलेतरीविद्यार्णांच्यामनातरांट्रीय 

होत. यामुद्याच्यापुष्टयर्थटिळकजपानचेठदाहरंणदेतात. जपानच्यालोकांनी 
विद्याशिकविण्याकरितापरदेशातलेगुरूअष्णलेपणविद्याशिक्काविरत्यागुरूंना 
स्वदेशीरवप्नळावेलेटोपो,इटोंइ.श्हूंपुरुषांनीजपानहेराष्ट्रवरअळाणले.विद्या 
शिकविण्यासांठीतेपरदेशीगेलेहोतेसणत्यांचीजपानबद्दलचीनिष्ठळायटिकंचितही 
कमीझालेलोनकती. 

अळापल्यायामुद्यचिंस्पष्टींकाणकरण्यासाठीटिळकक्काआणिशुक्राचर्म्य 
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यांचेउदाहरणदेतातदैत्यगुरूशुक्राचार्यआणिदेवठ्ठग्ळीतळाक्तहेदोनवेग्ळ्याच 
मळागतिले.पणविशिष्टविद्याशिकण्या-शिक्तण्यापुरतेतेएक्काझाले.वज्यासंविशिष्ट 
विद्याशिक्त्रण्यापुरतेचशुक्राचार्यगुरूझालेरयाप्नमाणेचपरकीगुरूहेविशिष्ट 
विद्याशिक्यण्यप्पुरतेच-बेकन,शेक्सपीयरआदिशिकवण्यापुरतेच-यादेशात 

हिरप्यकश्यपृहुग्ळामुलगळाप्रल्हादछ्येल्हादालाआपल्यामताप्रमाणेशिक्षणदेण्यासष्ठी 
हिंरप्यकश्यपृहैंअनेकगुरूनेमलेहोतेपणग्रल्हादाचीखरीभक्तींएकाविष्प्ह्र 
असल्मम्युळेयागुरंज्या'काहीहीउपयोगझल्पनाही प्रल्हादालाकृष्णभक्ती 
शिकविण्याच्याकामीहिरण्यकश्यपृहेनेमलेलेगुरूजितकेनिरूपयोगीठरलेतितकेच 
नवीनपिढोलाराष्ट्रभक्तीशिकविण्याच्याकामीसंर्क्सकॉलेजातसंरकारनेनेमलेले 
गुरूनिरूपयोगीठरतआहेतअसेटिळकांनीसांगितलेआहे. याठिकाणीएक 
गोष्टस्पष्टवेर्तापाहिजेकींटिळकांचाआक्षेपवेत्त्वळतेपरकीयगुरूआहेतयावर 
नाही. हेपस्कोयगुरूइंतरांचेस्वप्तंत्र्यहिंसवूनघेक्का, विद्याश्र्याच्यामनात 
दास्थवृत्तीचीचबोपासनाक्कोहोईलयाचीकाळजीघेतातराट्रीयवृत्तीचाअंक्वा 
वाढतअसेलतरतोलगेचछाटूनटाक्तप्त. पस्कोगुल्लायागुरूपदालान 
शोभणान्यावृत्तीलाटिळकांचाअळाक्षेपआहे. 

शिक्षकांसंबंथींटिळकांच्याविचारांचीचिंकित्सळा-शिक्षणशासट्टष्टट्यळा’ 
पाश्चात्यवाभारतीयविचारवंतांनी‘शिक्षक’यासंक्कानेविपयींजेविचममांडले- 
आहेतत्यांच्याशीटिळकांच्याविचारांचींतुलनाकरताअसेदिसतेकीटिळकनिळी 
शिक्षकाच्यार्क्सव्यासंबंघीआपलीभूमिकाव्यापकअसल्याचेमांडलेआहे.पण 
एकाविशिष्टनिमित्तानेत्यांनीआपलेविचारस्पष्टकेलेलेअसल्यामुळेयाव्यापक 
भ्गुंमेकेवातपशौलमात्रत्यांनीदिलेलानाही. 

रविंद्रनप्थट्यामेरयांच्यामतेशिक्षकानेस्वतझ्याविद्यसींअसलेपाहिजेत्याचे 
मनअत्यंतसंस्कारक्षमवनवनवीनअनुभववज्ञानग्रहणकरण्यासतत्परअसले 

विवेकानंदानीशिक्षकांच्याभूपिकेविषयीक्विग्रकरतानाम्हटलेआहे… 
"विद्याध्यच्चिळाज्ञानाचीपातळीओळखूनत्यालाउच्चप्रतीचेज्ञानवउपयुक्त 
शैक्षक्सिअनुभवअत्यंतसुलभपद्धतीनेदेण्याचीक्कात्यालाअवगतअसली 
पाहिजेक्सिप्ध्यचिळीजीश्रद्धास्थानेआहेतत्यांनाक्विलितकरण्याचाप्रयलशिक्षकांनी 
कधीहीकरूनये.य|तीलउत्तराधबि1_बंतटिळकांचीभूमिकासुसंगतवाटते.मात्र 

असविकीटिळकांचेहेलेखनप्रासंगिकअहि. 
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पाश्चात्यशिक्षणशास्त्रज्ञरूसोयानेशिक्षकाव्याभूमिवेल्वेविशदीकाणकस्ताना 
म्हटळेआहे… “शिक्षकालामुलांच्चग्सहजप्रवृत्तींवेवविकप्सळाच्यानिरक्सिळ्या 
अवस्थांव्यावैशिड्यांचेसंर्झाज्ञानहवेंशिक्षकाचीखरींभूमिंकामाग्दिश्क्विची 
आहे.त्यानेआपळेज्ञानवअनुभवविद्याध्यदिरलादण्याचाप्रयलकरूनये. 

रूसो काय किंवा हर्बार्ट काय, पाश्चात्य विचारवंतांचा शिक्षकाचा, 
विद्यार्थ्यचा, मानसशास्वीयबिचारटिळकांज्या ‘शिक्षक-विचप्ना'तयेतनाही. 

टिळकांचीशिक्षणाक्डेपळाहण्यप्चीट्टष्ठी,एकूणचशिक्षण-व्यवहारावडेपाहण्याची 
दृष्टी, प्रामुख्यानेराजकीयस्वरूपाचींवआनुषंक्सिसळामाजिकस्वरूपाचीहोती. 
अथतिचप्राचीनपरंपरेचेदाखळेदेक्राआपळीभूपिकाविंशदकाण्याइतकेटिळकांचे 
‘शिक्षक’यासंबंधातविवेचनश्यण्वितस्वरूपल्वेआहे.फ्रंबिलोशिक्षकाला 
माळ्याचीभूपिकादेऊवेर्लोअहितररविंद्रनाथांज्यातत्त्वज्ञमाप्रमाणेशिक्षकाला 
केवळपिल्याचीचनव्हेतरस्कोचीहीभ्गुंपैकाक्यावीलणतेटिळकांव्याविवेचनात 
शिक्षकालापित्यापेक्षामहत्वाचेस्थानआहेअसेउल्ळेखआहेत.पणटिळक 

तिचामानसशास्रोयतपशीलत्यांनीकोणत्याचस्वरूपातदिलेलानाही. 

विद्यापीठ 

प्राचीनभास्तातनाळंदावतक्षशिलाहीवैभवशाळीविद्यापीठेअस्तित्वात 
होतीअसेइतिहाप्तसग्नितो.याविद्याषीठांतूनबहुस`ख्पविद्यर्लीआश्रमीयपद्धतीने 
गुरूसत्रिधराछूळाबिद्यार्जनकरीतअसत.वळाङ्मय,तत्त्वज्ञान,इ॰वरोबरचवैद्यकशास्त्र, 
युद्धशास्त्र,न्याय,इ.अनेकविद्याशास्नाचेप्नगतअभ्यासक्रमयाविद्यापौठांकूप्वालविळे 
जातअसत.कालग्स्तीनुणाहौविद्यापीठेसंफ्ली.मध्ययुगांतधर्मसंस्यांज्याआश्रयाने 
वाढणारीशिक्षणपद्धतीअस्तित्वातआली.आणिनंतरब्रिटींश्ळाअमदानीत१८५७ 
सखीमुंबईं,क्कावमद्र्प्सयाविद्यापीठांचींस्थापनाझझी.हीविद्यापीठे 
प्रथमतऱ्स्वायत्तदजच्चिग्स्वरूपातचचालविलीजातअसतमणहळुहळूविद्यापीठांवर 
यानात्याप्रकारेसरकारचेनियंत्रणयेऊलमाळे.आणिबिद्यापीठहीसरकारब्या 
मजींनुसारचालविलेळीशिक्षणसंस्थाअसेतिचेअप्नत्त्यक्षरीत्यारूपांतरहोऊलाफ्ळे. 

आणले. याविघेयकाचावस्वरचळाहेतूविद्यापीठांचीसुधश्याकस्पयम्याअसला 
तरीप्नमुखहेतू-अंतस्थपणे-दोनहोते... 
०६० युनिव्र्सिटीज्या सेनेटची व सिंडीवेल्टची व्यवस्था प्रामुख्याने सस्कारी 

’द्व. सस्कारीकॉलेजांवरक्विशेषतऱ्खाजाऐकॉलेजांवरसेनेटनेअघिकनजरठेवावी. 
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यायुनिव्र्सिटीबिलाच्याट्वरिक्कारीतीनेविद्यापीठांवरअप्नत्त्यक्षसस्कारी 

विचारकांहींलेखांमधूनमांडळेआहेतटिळकांनीमांडंलेळेमुद्देखालीलप्रमाणे- 
शाखांचाअभ्याससततक्कामननकरणरिंपुफाविद्वानज्याठिकाणी 

स्काराहतातवत्यांचीकीर्तीऐकूनपूद्द्रुचेशेक्टोविद्यार्थीविद्याजनकिस्ताजेव्हा 
त्यछ्येणामेयेतप्ततेव्हाएखग्द्यळास्थळप्सविद्यापीठ, विद्याम'दिरअथवाविद्याश्रम 
हीसंज्ञळाप्राप्तहोंते. लोकांनीतणाकेलेल्याविंद्यळाश्र्यांचीपरीक्षाघेक्काआपळे 

उत्तरोत्तरवाढतजावावप्रज्येकशास्रातकाहींतरींनवीनशोधव्हावायाहेतूहैं 
त्यास्थापनझाळेल्याअसतात.अशाप्रकांस्चीविश्वघिद्याळयेअमेरिका,फ्रान्स, 
जर्मनीकौरैदेशातआहेतवत्यांचेचअनुकाणक्कासस्कारनेयादेशातयुनिव्हर्सिट्या 
स्थापनकेल्याअंहित. युनिव्र्सिटीबिलआणण्याचाइरादाउदात्तअसलातरीं 
त्यामुळेयुनिल्हर्सिटीहीसस्कारीहमालखान्यामाय्खीहोईंल ज्यायुनिव्हंर्सिठ्यांचा 
गळासस्कारीगवसण्क्लिगेंलात्यप्तीलविद्यार्थीस्वतंत्रमतचिं, सत्यप्रियआणि 
करारीहोणारनाहीत.खन्याविद्यापीठातराजकीय,सामाजिक,शास्रोय,औद्योक्सि 

पाहिजेत. 
वुनिव्र्सिटीब्याद्वारिउच्चप्रतींचेजेशिक्षणहिंद्रुस्थानातीललोकांनाद्याक्याचे 

तेल्यांनाविंद्वत्तेज्याशिखरावरपोचविण्याकातादिळेजातर्नासृवुस्त्ररकांरलाखालज्या 
प्नतीज्याजागाभरण्याकाताजशाप्रकारचेनोक्राल्गाप्तातठ्याप्रकाल्वेनोका 
तयारक्राण्याकातातेदिळेजातेहेबरोबरनाहींहिंदुस्थानाततरूणवमुक्का 
विद्यार्थंविर्पअकूप्हीत्यालायोप्यतेवळणदेण्याव्याक्रसींयुनिव्हर्सिटीकांर्यकरू 
शक्तनाही. 

टिळकांज्यळाविद्यापीठविषयकविचारांचीचि'क्टिसा-टिळकांनीं 
विद्यापीठसिंबंधीजेळेखांकळिहिळेत्यातप्रम्युख्यानेठ्यांलविषयांचीचर्चाक्को 

लॉर्डकर्झनयर्गेनळीमांडंलेळेग्रुनिव्हर्सिटीबिल;युनिव्र्सिटीसेनेटवकारभप्ती 
मंडळ; युनिल्हर्सिटीची स्वायत्तता; सरकार आणि युनिव्र्सिटी यांचा संबंध; 
युनिव्र्सिटीचेकार्यवहेक्रूग्रुनिव्हर्सिटीवेविद्याथीं,शिक्षक;ण्ट्रीयसंदार्मत 
युनिव्हर्सिटीचेप्रयोजन. 

पग्श्चात्त्यवाभारतीयक्विळास्वंतसींविद्यापीठांचेकार्य,प्रयोजन,यांविषयीं 
विचरिंकरतमाविंद्यापौठांर्चेव्यापकांस्वायतस्वरूपमान्यवेग्लेआहे. 

९६ प् पत्रकारांचाभिक्षणविचार



"’]गृम्थ् प्प्रांण्ध्रअंथा \भ्’प्प्प्रिं [36 द्रुभांप्नाक्षप्ष्ट्र 8 [)[र्णथ्ऽऽत्रुणार्था 5८1100] 

गांधी ७0… & ऱथ्ऽथ्क्षओ क्षापें [थ्मुप्छ्येहु प्रिप्प्प्नुणा.” (पु. 3. }3[0।.।(1)’) 

याबिधानातवपिकियाप्रमाणेविद्यापीठातअघ्यापनवसंशोधनाचेकर्म्यहोणे 
आवश्यक आहे. विद्यापीठे ही शिक्षणाच्या विकसित संस्थांच्या स्वरूपात प्रथम 
युरोपातअस्तित्वातआली. युनिव्हर्सिटीहीप्राथमिकस्वरूपातशिक्षकवविद्यस्पाँ 

"ग्रेम्थ् `॥प्रां\/6[51[गुंथ्ऽ' ग्रे] [116 0घंष्टां118] प्नाथ्क्षाग्रेम्हु र्ण [116 श्याप्र्णां 

साक्षर: ऽत्रुऱप्ष्टां)’ ऽ0दांक्षां€ऽ (0ऱ ६11८15) र्ण प्राय्ऽप्क्षऽ क्षापें ऽप्णांक्षाप्ऽ पिप्नाम्क्षां 

पिम्" [}16 प्नप्प्प्नप्ऽक्ष् 01’ ॥]प्प्प्ब्भ्] 116५) क्षापें प्नाप्प्थ्प्प्हुआ.” (श्यागुंप्तुंथ्या ]30)/॰(1) 

काळकोणताहीअसो, विद्यापीठांचाहेतूशिक्षकवविद्यळाथ्र्यानीएक्तयेणे 
हाच प्रामुख्याने होता व आहे. कालानुरूप विद्यापीठांच्या या स्वरूपाला अधिक 
बंदिस्तपणा, अधिकशिस्तयेक्तत्यातबिशिष्टप्नकाल्वेप्नशासनआळे. सेनेट 
आणि कार्यकारी मंडळ आले. विद्यापीठे चालविण्यासाठी लागणारा पैसा सरकाय् 
तर्फेवअन्यधनिकांवङ्मपुस्वलाजाऊलागला. स्वाभाविकपणेचत्यांचेअप्रत्यक्ष 

विद्यापीठांच्या या स्वरूपावर टिळकांचा मुख्य आक्षेप आहे. विद्यापीठाने 
’परीक्षाघेऊनपदव्यावाटण्याचेचकामवेक्कळवेग्लेतरतरींविद्यापीठेकसली? 

याबाबतटिळकम्हणतात - 
"युनिव्र्सिटीतफ्रिक्षाघेकाबी. ए.,एम.ए.,वेळिश्क्किठोकण्यापलीकडे 

दुसरेकाहौकामचालतनाही. चान्सेंलस्पणासिंडिवेऱपर्यंतजोतौआपल्या 

य्जिरंटरझाळेलीकंपनीम्हटलेतरीचग्लेल.” 
परीक्षा घेऊन पदव्या वाटण्याच्या ठेकेदारी स्वरूपाच्या कार्यावर हा आक्षेप 

आहे. ९८५७सालीहिंदुस्थानातफ्हिळीतौनविद्यापीठे(मुंबई,क्का,मद्रास) 
स्थापनझखीतेव्हाल्यांचेहेतूफारचमयरींदेतस्वरूपाचेठेवण्यातआळेहोंते. 
विद्यापीठेअध्याफ्नसुद्धाकरींतनव्हती,मगसंशोधनाचेनावहीनको. 

विद्यापीठकांयद्याचाहेतुत्याच्याप्रस्तातनेतसांगितलेलाहोतातोअसा - 
"वाड्मय,विंज्ञानआणिक्ल्गायाक्षेत्रातज्यांनीपारंगततामिळवलीअसेल 

अशाव्यक्तींब्याफ्रींक्षाविद्याषीठानेघ्याव्यावपारंगततेलाअनुरूपअशानिरनिरळ्या 

अर्थातचविद्यापीठेहौविंद्वानांचीमंडळेनशूग्तीकारभाचांचीमंडळेहोती. 

बाळगंगाधरटिळक प् ९७



शिकविण्या'व्या कांमापेक्षा उमेदवारांची परीक्षा घेण्यावेच त्यांचे काम होते. 
क्सिय्यल्सझीकसोटीणीक्षठ्यांद्वारांलावत्म्यखीखढ्यत्यांचाविद्यत्म्यत्सांशी 
वविद्येशीस'बंधहोता १९१७सझीसॅडलरकमिशननेआपल्याअहवालातयाच 
गोष्टींचा विचार करू’ळा विद्यापीठाच्या स्वरूपात बदल करण्याची आक्श्यक्तळा 
प्रतिपादली. 

टिळकांनीसॅडलाज्याआघीच, १८९६व्याअत्पल्यालेखक्रिप्तहीगोष्ट 
केव्हाचसांगूनटावग्लीहोती. पाश्यत्म्यसींक्सिखीव्सिबंधीनेजेअथिप्रप्यव्यक्त 
वेब्ले(संशोधनवअध्यप्पन)त्यांव्याशीटिळकांचेक्विप्रनेमकेजुळतात. १९०४ 

विद्यापीठांनास्वताव्याव्यवस्थैखाळीअघ्यापनवसंशोधनकस्पयाचाअधिक्या 
मिळाला.टिळकांनीहीगोष्टआघीचसुचविलोहोती.विद्यापीठविषयकप्नशांचा 
सखोलअभ्यास,ऐतिहासिकतपशीलांचीपाश्र्वफूगै,तस्किनव्हेपणतर्वर्ल्सगत 
विवेचन, भारतीयपरिस्थितीवेअक्कज्ञानयांव्याद्वारांटिळकांनीफ्टवूनदिले 
आहेकीविद्यापीठेहींसऱकारीहमालखानेक्सिपदव्याक्कांठेकेनहोता 
रांट्रोद्धारांसझी भरीव कार्य करणारी अव्ययन-अघ्यापन-संशोघन मंदिरे झाली 
पाहिजेत. 

शिंक्षणखीउद्दिष्टे-श्री॰मठ्यारींयप्ती`ईस्टअँडवेष्ट’यानावचि 
एक नियतकालिक मासिक स्वरूपात चालविले होते. या नियतकालिकात 
हिंदुस्थानातीलमस्पासळेल्याजातींचेशिक्षणयानग्वाचाएकळेखबडोद्याचेसयाजींरांव 
गायक्तळाडमह्मराजयांनीलिहिलाहोता.यालेखातसयखीरांवांनीमागासलेल्या 
जार्तीच्याशिक्षणम्बाबतअडचणी,कर्तव्ये,मार्पयांसंबंधीविवेचनवेब्लेहोते.या 
लेखाचीचिविग्त्सळाकाण्यासाठीटिळकांनीरठ्सटेंबरक्ष्यभंरोजीकेसरीद्वाएक 
णुग्च्लिहिळे. 

सयप्तीरांवांनीआझ्याळेखातयाप्नश्नासंबंधीफ्क्कततात्विकविवेचनवेग्ले 
आहेअसेटिळकम्हणतप्त. आपल्यामूळमुद्यावेविवेवनकातप्नाटिळकांनी 

हिंदुस्थानातशिक्षणाचीआवश्यक्याळामानण्यातयेतअसेतौवेन्नळआय्यल्फि 
उन्नतीसाठीच.प्राचीनकांळापाथूग्अशाशिक्षणाचाओघअव्याहतपणेसुरूअसला 
तरींसवच्चिळावाढ्यल्पहेशिक्षणयेतनसे. पुढेआघिभौतिकउत्रतीव्याकामी 
शिक्षणाचीआवश्यक्तळाभासूलागळो.हाधागांघेऊनटिळकांनीशिक्षणाव्या‘ 
उद्दिष्टांविंषयीविवेचनकेलेअहिटिळकट्याविवेचनाचासारांशअसा- 

आध्यल्फिउत्रतौब्याबरोबरआधिभौतिकउन्नतीच्याकामौहीशिक्षणत्वा 

९८ ।] पत्रकारांचाशिक्षणविचार



उपयोगझालापाहिजे.देशल्लामुस्थितीदेण्यासाठीसर्वलोकांमध्येशिक्षणचिळाप्रसार` 

झालापाहिजेहीगोष्टनिर्विवादआहे.म्हणूळूऱभौतिकउन्नतीसक्याणीभ्खहोणाऱ्या 

शिक्षणाक्ग्डेकोंणीहीण्याग्रिंकिट्टष्टीनेफ्ल्हण्याचेकांरणनाही. - 

सयाजीरावगप्यत्रत्वाडयांज्यळामतेशिक्षक्कांळोकस्वार्थाच्याट्टष्टींनेपाहतप्त 

हेखरेअसळेतरींहिंद्रुस्थानातीललोकांचेशिक्षणावरवेत्र्यळधार्मिकर्क्सव्याप्रमाणे 
अहेतुकप्रेमआहेयातशंकानाही.टिळकांनीसयाजीरांवगायक्त्रप्डयांचाहा 

मुद्दामान्यकेलाआहे. 
सयाजीरावमहारांजांनीआपल्याळेखातअसेलिहिळेहोतेकी,"कित्येक 

सुशिळिक्षतळोकअसंतोषामुळेक्विळात्यांनापिळणान्याशिक्षणामुळेआग्वळणी 
पडलेल्याभाषणफ्द्धर्तीमुळेल्फिअथवास्वातंत्र्यवादीम्हण्ष्ठपुंढेयेतातहे 

ळोकआफ्लीतल्वेप्नथमसत्साजिकबखीसलादूल्गाप्ळेतरत्यांज्यारांजकीय 

बाबीतीलभाषणप्रवाहातस्वाथचिअथवापंडितवादावेस्वरूपकधीहीयेणानाही. 

सयाजीरांवमहारांजांनीवेच्छेळेहेविघानमागासवपींयजमप्तीव्याप्नबोधनड्या 

स्वातंत्र्यळाचापुंक्कश्यकेलापाहिजेअसेत्यांचेमतआहे.ल्यामताज्यप्पुष्टयर्थ 
त्यांनीरांजकीयकळार्यकऱणळात्यांनळाचारशब्दसुनत्त्वलेअव्हेत.महारांजांवेहेमत 

टिळकांनीखोडू-ग्काढलेआहे. 
राजकीयक्षेत्रातल्यालोकांनीमागासवर्गीयांसशिक्षणदेऊनकाअसेकधीही 

आवश्यक्कोवरभरदिलेलाचआहे.ज्याकांळातटिळकांनीहालेखलिहिलात्या 
काळातवेदपठणाचाअधिक्यावैव्रळब्राह्मणत्वाचअहिकाययाविषयीअज्ष्ठ 

वादसुरूहोतासणभौतिकशिक्षणसवनिप्चदेण्याविषयीक्रुणावेचभांङणनाही 

रांजकीयक्षेत्रातीललोकशिक्षणाबाबतजेविचारव्यक्तकरीतआहेतते 

छ्येळएखह्माक्यल्जिक्विगटल्लाशिक्षणमिळळाबेम्हण्क्कानल्हेआबाक्तटिळकांनी 

एकचांपळेउदाहरणदिळेअहि- . 

"मिठावरचाकाकमीकरप्यासाठीसुशिक्षितळोकजीओरडकातात 

तीत्यांनाफुंऱ्तेंमीठमिळतनाहीम्हण्क्कानव्हेतरपुढेगेलेल्यावणाप्नसळेल्या 
सर्वजार्तीकस्ताचहोय.” 

,टिळकांनायाठिकाणीहेचसुचवायचेआहेकीसामाजिकरील्याक्वि 

अळाचारविचासंनीभरळेल्यायादेशातरांजकीयट्टट्यळाऐक्यहोणेआवश्यकआहे॰ 
वयाऐक्यळासाठीशिक्षणआवश्यकआहे. 

बाळगंगाधरटिळक प् ९९



अशातन्हेनेया-निमित्तानेदेशाचेसामाजिकवरांजकीयऐक्यहेशिंक्षणाचे 
उद्दिष्ट असल्याचे टिळकांनी सांगितले आहे. यावरून टिळकांची शिक्षणाच्या 
उद्दिष्टांबाबतविर्ताव्यापकभूमिकाहोतीहेदिथूघ्येईंळ 

शिक्षणाच्या उद्दिष्टांबाबत विचार कस्ताना टिळकांनी त्याचा निखळ 
शिक्षणशास्रट्टट्यळाविचारक्कीलानसलातरीशिक्षणानेक्काकरावे शिक्षणाने 
काय घडावे याबाबत टिळकांची भुमिका स्पष्ट दिसते निरनिराळ्या भारतीय व 
पाश्चात्यशिक्षणशास्त्रज्ञांनीशिक्षणाचीअनेकउद्दिष्टेसांगितलेळोअसलीतरीं- 

“’]गृ16 टु00र्घ र्पिथ्' 15 [}16 11181'11 8111] 01" ०८111८811011." 
' याशिक्षणाच्याउद्दिष्टष्ट्यमाणेटिळकांनींशिक्षणावेव्यापकउद्दिष्टसांक्तिलेळे 

आहे, कीशिक्षणामुळेआध्यात्मिकवआधिभौतिकउन्नतीव्हावी. याउद्दिष्टाचे 
स्पष्ठीकरणटिळकांनीआपल्याअन्यलेखांकांमध्येपणबेगळ्यासंदभतिदिळेअव्हे. 
व्यक्तीं,सप्नाजवरळाष्ट्रयांव्याउन्नतीसाठीशिक्षणाचीनितांतआवश्यकताआहे. 

शिक्षणाव्याउ'द्दिष्टांचाविच्याकोण्ट्यास्वरूपातवेल्लाहोतातेदिसते... 
@ देशातीलशाळांद्माजेशिक्षणद्यखयाचेतेकांहीमोंक्षप्राप्तीकस्तादेतनाहीत. 

मोक्षप्राप्तीचामर्णज्यांतस्वीकारांवयम्बाअसेलत्यांच्याशाळाद्गुसन्याचठिकष्णीं 
ठेवल्यापाहिजेत.देशातीलशिक्षणबास्तविकम्हटलेम्हणजेदेशातीललोकांची 
उन्नतीहोण्यासाठोचआहे. 

ढ, जेणेक्कादेशातीललोकांचेउद्योगधंद्यावेज्ञानवाढूनत्यांज्यानिवहिखीसोयहोईल, 
ल्यांचीनीतीवदेशाभिमानवाढेल,स्वतंत्ररीतौनेवझ्भ्रतीनेदिवसकांढता 
येतीलआणिराजकीयवसामाजिकबाबतीतहितकांरककल्पनांचाप्रसार 
होऊनलोकांसआपलीस्थितीसुधाऱण्यासविंत्वाजास्तसुखक्याककस्पयास 
सप्पडेलअशाप्नकस्लेशिक्षणदेश्मतीलसर्वलोकसिमिळणेजरूरींचेअहि. 
स्वधर्मंवस्वदेश्ळायांव्याशिक्षणानेएकप्रकखोआस्थावल्लालोकांच्या 
मनातउत्पन्नझालीपाहिजे. 

०८० जेणेक्काराष्ट्रप्तीलपुरुषवखियावपुंलेअघिकाधिकज्ञानसंफाहोस्कारांजकीय, 
सामाजिक, धार्मिक व औद्योगिकॄट्यग् रांष्ट्रग्ची एवब्रुटीने उन्नती करण्यास 
प्नवृतहौतीलतेंखरेशिक्षणहोय. (समप्रलोकमान्यटिळकखंड३: केसरी 
प्रकाशनपुणे३०: ९९७६: पू१८८- १८९) 

टिळकांनीर्माङलेल्याशिक्षणविषयकउद्दिष्टप्तिध्येप्राचीनभारतीयशिक्षणाची 
उद्दिष्टेवध्येयेआणिआघुनिककाळातीलशिक्षणाचीउद्दिष्टेवध्येयेयांचासमन्यय 
दिथूग्येतो. 
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प्राचीनशातौयशिंक्षणाचाअघ्यात्मविंद्येवरविशेषभरअसल्यानेल्यावेळी 
मोक्षसाधनवधर्मंपालनहीशिक्षणाचीप्रमुखउद्दिष्टेमानलीक्काशीलसवर्धनाचे 

उद्दिष्टल्यातचसामावलेलेअसे. . 

आहेच.पणटिळकांचीअघ्यात्मिकउन्नतीचीक्कानापोक्षसाधनेपर्यतजप्तनाही. 

राष्ट्रहितहाचटिळकांज्याट्टष्टीनेमोक्षआहे.म्हण्ष्ठटिळकपुन्हाआधिभौतिक 
उन्नतीकडेंहींवळतात. 

शिक्षणाच्याअनेक्रउद्दिष्टांपैकी‘भाकरींसाठीशिक्षण’हेएकउंद्दिष्टसांगितले 

व्यक्तींलाभाकरींमिळदू-प्द्यावीयातकाहीचशंकानाही.पणभाकरीपेक्षाअधिक 

अनेकगोंष्ठीशिक्षणानेसाध्यकरांवयाज्याअसतातयाचेभानठेवूनटिळकांनी 

’व्यक्तिमत्त्वविकासहेएकशिक्षणाचेमहत्वावेउद्दिष्टमांडलेजाते.टिळक 

विकप्सहासमाजाव्यावरांष्ट्रट्यासंदभतिचझालापाहिजे.व्यक्तींनेस्वत:पुस्तेच 

विकसितहोआचालणारनाहीं.व्यक्तींज्याविकासाचासमाजळ्याविकासाला 

आणिरांष्ट्रविकन्सालाहीउपयोगझस्कापाहिजेअसेटिळकांचेमतआहे.थ|बप्बतीत 

टिळकांचेमतइतरअनेकसमाजनिष्ठशिक्षणतज्ञांच्याभूमिकेप्नमाणेचमणांधीयांज्या 

भूप्रिकेशीमिळतेबुळतेअप्हे.म.फौव्यक्तिमत्वालामहत्त्वदेतआणिशिक्षणाने 

व्यक्तिविकासझालापाहिजेहेतत्वत्यांनळामान्यहोते.फ्णत्यांज्यामतेव्यक्लिमत्त्व 

समग्जनिष्ठअसतेविकासालापोषकअशाबार्बीचापुरवठासमाजाकूचहोतअसतो 
आणिसमाजातरांहिस्न्यानेचव्यक्तींलाप्रतिष्ठायेते.म्हथूळाशिक्षणानेसमाजाविक्यों 

आत्मीयता आणि सामाजिक विवेक निर्माण होणे आवश्यक आहे. आदर्श 
व्यक्तिंमत्त्वम्बाएकमहत्वाचागुणम्हाप्जेसमाजोऱ्मुखताटिळकांनाशिंक्षितमनुष्य 

हासमाजोम्युखअसलापाहिजेअसेमणांधीप्रमाणेचवाटते. 

कृषिशिक्षणवधंदेशिंक्षण 

आध्यात्मिक उत्रतीबरोबरच व्यक्तींची, समाजाची व रांष्ट्र।ची आधिभौतिक 
उत्रतीझालीपाहिजेहेटिळकांनीसांगितलेलेचआहे.अळाधिभोतिकउन्नतीहीक|रखाने, 
व्यवसायाबिविधप्रकांल्वेघंदे, कृषिउत्यादन, गिरण्या, इ-पोष्टींवरअवलंब्रूनअसते॰ 
हीप्रगतौव्हावयाचीअसेलतरव्यक्तीलाव्यवसम्याचेशिक्षणमिळणेकॄग्त्यंतआवश्यक 
आहे. नुसत्यापुंस्तकीशिक्षणापे, वाड्मयीनशिक्षणानेकिंयासांस्कृतिकशिक्षणाने 

-व्यक्तींव्यामनाचाविकासहोण्यासमदतहोईल. पांतुआर्थिकसमृद्धीयेण्यासाठी, 
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औद्योगिकभरभरांटहोंण्यासाठीविविधघंदेविक्यककौशल्यांचेशिक्षणआवश्यक 
असते 

लॉर्डकर्झनयांनीधंदेशिक्षणविषयककाहीनवेधोरणआखूननव्यायोजना 
कप्यल्फिकस्पयाचाघाटघातलाहोता ल्यासअनुलक्काआपलेविंचारव्यक्त 
करताना टिळकांनी धंदेशिंक्षण, व्यवसायशिंक्षण, कृषिशिक्षण इ. क्षेत्रातकोंणती 
घोरणेक्सवींत,त्यझीकक्विम्हीक्कोकाखी,फलनिष्यत्तीकोंक्तींइ.मुद्देळास्थित 
केले आहेत. धंदेशिक्षण आणि सरकार (२६ जानेवारी १९०४), कृषिशिक्षण व 
धंदेशिक्षण(७नून१९०४)हेदोनलेखवात्यर्लीप्रत्त्यक्षयाक्वियावेविवेचन 
करण्यासाठीचळिहिले.याशिवाय‘१०चस्कॉलाशिपा’यानावाचालेखलिहिला. 
यालेखातसऱकारनेधंदेशिक्षणाविषयीज्यास्कॉलरशिप्सदेऊवेल्पळाहोत्यात्यांचीं 
योजना,विद्यार्णांचीनिवड,पात्रता,फ्रिणामइ॰बार्बीचाक्विळारटिळकांनीवेत्ता 
आहे. याशिवाय अन्य विषयांवरील ळेखांकांतूंळंप्च हिंदुस्थानातील विद्याथ्र्या‘ना 
धंदेशिक्षणदेण्याचीनितांतआवश्यक्तळाआहेहेटिळकांनीआवऽहिसांगितलेआहे. 

लॉर्डकंझेंनयांज्याकारकिर्दीतहिंदुस्थप्तसस्कारनेधंदेशिक्षणावरएकक्सव 
प्रसिद्धकेलाहोता. हिंदुस्थानातत्याकाळातधंदेशिक्षणाकरिंताज्याशाळाअस्तित्वात 
होत्या ॰त्या तशा असाव्यात किंवा त्यात आमूलाग्र सुधारणा व्हाव्यात याबाबत 

’;. धंदेशिक्षणाच्यासरकांरीशाळांकूप्कोणत्याप्रकांरचेशिक्षणमिळते? 
’ऱ्’ मिंळालेल्याशिक्षणाचाठपयोयविशिष्टधंद्यवींउभखोकाण्यासहोताका? 
॰;॰ याशिक्षणातउणीवाअसतीलतरल्याकोणत्या? 
०६० याउणीवादृरुक्काविद्यार्भांनाविशिष्टघंदेशिक्षणाव्याक्षेत्रातअक्किवाक्तगार 

कसेबनवितायेईंल? . 
’;. सामान्यधंदेशिक्षणवविशिष्टध'देशिक्षणयाबाबतकोणत्यासुधश्याक्काव्या? 

यासमितीच्याअहवप्लासंदर्भातटिळकांनीकेसरीद्दालेखलिहिलेवत्यांद्वाप्स 
घंदेशिक्षणाबाबतआपलोमतेव्यक्तकेळी. 

सामान्यकप्सक्सिनाहीउदारशिक्षणाच्याक्षेत्रातीललिहितावाचतायेण्याएवढे 
शिक्षणकेगेअत्यंत'आवश्यकआहेअसेटिळकम्हणतात.सुतळार-लोहारकीवेसामप्न्य 
ज्ञानहीकाक्योंरांनाअसलेपाहिजे. पणएवढ्यादोनपोष्टींनीचऔद्योगिकविकास 
वधंद्याचीवाढहोईलअसेनाही.र्फालक्लिबर्नयांनीदेग्लेल्याठरम्बालापुष्ठी 
देतानाटिळकांनीअसेसांगितलेकी- 

मोट्रेभांडवलवयंत्रप्तम्युप्रीलापणरिकांक्कानेआणिछोटेउद्योगघंदेयांची 
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धंदेशिक्षणाच्याशाळांतृत्रुमोठमोठ्याकारखान्यत्सांठीवरच्याप्रतीवेकासांक्सि, 

मुकादमवकारांगोरांवरदेखरेखकरणरिछ्येद्याचीतल्वेसमजणारेसुपरिटेंर्डेटय'ण्चा 

पुरवठाहोईलसणयाबावतहीचांगलेनियोजनकेळेपाहिजेअसेटिळकसांगतात. 

उंदा॰पुंबईसकांपडाज्यागिरण्याआहेत.पुंबईव्याधंदेशिक्षण-शाळलू1काप्नड- 

उद्योगप्तीलकांरणीरतयारझालेपाहिजेत.कानपृदुलालोकरींचेकापडतयारहोते॰ 

तेथोलधंदेशिक्षण-श्ळाड्यांनीत्याचप्नकारचेशिक्षणद्यावे. 

थोड्याभांडवलातनिरनिराळ्याठिकाणीचालूशक्तींलअशाप्रकांरचेजे 

धंदेआहेतत्यांवेशिक्षणअनेकठिकाणीदेण्याचीव्यवस्थाकरणेआवश्यकआहे 

असेटिळकसग्नितग्त.ठ्ठरूपे,अ|गकाड्या,बटणे,छव्या,चष्पे,चाकू,साबण, 

व्हॉरनिसे,तेले,चामडेकमविणे,॰रग्ळादेणेइ.लहानसहानधंद्यप्चेशिक्षणदेण्याच्या 

सोयीवाढविणेआवश्यकआहे. 
आणिलोक्कांर्डयांनीकाहीठिकष्णींटेक्सिकळ्स्कृल्प्त 

काढूनअसेशिक्षणदेण्याचीव्यवस्थावेण्लीहोतीअणशाळांतथोडेसेट्रॉइंगव 

थोडेसेमुतारकामएवढेवशिकविलेजातेहेखरेथंदेशिक्षणनव्हेअशीटींकाटिप्पणी 

स्किकक्कास्त.क्काक्काटेस्निक्तशट्याक्विहीकाढ्याझीखोधंदेशिंझ्या 

मिळणारनाहीअसेतेसांगतात. 
कोण्प्तळाधंदाशिंकक्सिप्रीश्ळाग्ळाकोठेकांढावीयाबाक्तपूर्वअम्यासझल्ला 

पाहिजे.देशातीलकच्चामालबाहेरक्टिगैवकोणल्याप्रकारचाजातोआणितिऊं 

ल्याचेकोणत्वाप्नकारचेरूपांतरहोऊनतोआपल्यादेशातपरतयेतोयाचाअभ्यास 

असेटिळकसुचवितात. 

' "लहानलहान धंदे शिकविण्यस्कॉरॅता ज्या शाळा कांढावयाच्या त्यात“ 

धंद्यासंबंधानेनुसतेशिंक्षणदेऊनउपर्यंणीनाहीतरतोधंदाफायदेशीररींतीनेकम्रा 

चप्लवप्वळाहेव्यापळारीशिक्षणहीपिळालेपाहिजे.”हीक्लिब्रर्नकमिंटीचीसुह्ना 

नुसतीस्वीकारूनटिळकथांबलेलेनाहीततरतेयापुढेभरघालुहम्हणतातकी 

नवेधंदेलोंकांनाल्फिल्यानंतरत्यांज्यापैकीजेळोककांरखानेकांढतीलत्यांचे 

तेकांरखानेआणिघंदेशिक्षणप्ज्याशाळायखीपरस्परजोडहोणेझ्ष्टआहेहिंद्रुस्थान 

ठेवण्याचेवासुधत्म्यचिंक्काकोणतेचनल्हतेयालेखांकातटिळकांनीसाकारच्या 

`धंदेशिक्षणधोरणाचेस्वरूपसांगितलेआहेकीयातशब्दपांडित्याचीबरीचरेलवेल 

आहे,वृवींसंबंधानेफारथोडे. 
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परदेशातविद्याध्र्यांनापाठविण्याचेठरविले. त्यासंदर्भात `दहाचस्कॉलरशिपा’ 
यानावाचाएकलेखळिहूनहिंद्गुरथमातीलधंदे-शिक्षणवऔद्योगिकस्थिती 
सुधत्म्यप्सप्ठीयादहाचस्कॉलाशिपाकशाअपुन्याआहेतहेटिळकांनीदाखकूग् 

शिफारसहोती.यादहांमध्येवाटणींहोतीतीअशळी… 
दोनमद्रासइलाख्याकरता,दोनबंगालकरता,दोनमुंबईकरता,शा.अन्य 

प्रांतांसाठीयास्कॉळरशिपांबाबतटिळकांनीव्यक्तकेलेल्यामतांचासासंशअसाध् 
'सर्वहिंद्रुस्थक्तकरताफक्तदहाशिष्यवृट्यादिल्याआहेतहीक्काअहि. 

करणेहेमोठेकामआहेस्त्रयप्सळाठीपैसानसेलतरपोक्सिरंचींसुघारणाकरण्यत्साठी 

याशिष्यवृल्लादेऊनजेविद्यार्थीफ्रदेशीपाठवावयावेत्यांचीपात्रतातपाथूप् 
घेत्तलीपाहिजे. क्विळदोनवर्षांचीहौशिष्यवृत्तीआहे. शिष्यवृत्तीदेतानावय 
क्लिअसप्वेहेठालेलेनव्हते,परींक्षाघेऊनशिष्यवृत्तीदिळीज्ञ1वीहेहीठरविले 
नव्हतेअटएवढीचहोतीकीविद्याध्यल्जिइंग्रजीयेतअसावे;ज्यादेशातपाठ्यावयावे 
तेथीलभांषायेतअसावीवघंद्याचेसामान्यशिक्षणवमाहितीमिळग्लेलीअसणे 
आवश्यकआहे. जोविद्यार्थीपरदेशीपाठवाक्यळाचात्यानेतिक्काआल्यानंतर 
यादेशाततशाप्रकारचाधंदाकाद्वाइतत्साहीतोधंदाल्फिअशीअट 
हवी.फ्ष्ठविलेलेसर्वचविद्यार्थीत्यात्याधंद्यातवक्काहोतीलअसेसमजण्याचे 
कारणनाही.ज्याधंद्यप्करतासरकांरशिष्यवृत्तीदेणारतेधंदेपरदेशातआमज्या 
विद्याध्र्यांनाचगिलेशिकविलेजातीलयाचीव्यवस्थासस्कारांकूप्केलीजाणेआवश्यक 
आहे. आमव्यातरूणांमध्येबुद्धीचेवशरीरावेसामर्थ्यआहे. त्याचायोग्यउपयोग्ळा 
क्काघेतला, योप्यनिवडकेलीवयोग्यनियोजनकेलेतरचवरीलशिष्यवृल्ला 
देण्याचाउपयोगहोईंल. 

धंदेशिक्षणहासार्वत्रिकचर्चेचाविषय-७नून१९०४रोजीळिहिलेल्या 
अप्रलेखातटिळकम्हणतातकीज्यालाज्यालाम्हण्खुदेशहिताचीचर्चाकरण्याची 
संधीमिळतेत्यासर्वांच्याडोक्यातवभाषणातघंदेशिक्षणहाचविषयअसतो. 

हालेखलिहिण्यासनिमिंत्तअसेघडलेकींअकटिजिल्ह्मातरांणीपेठया 

याश्र्क्सजिल्हाळाचींस्थाभस्कोहोती.यादोन्हीसभप्तिध्क्काधंदेशिक्षणम्बाविपय 
चर्चिलागेला. 
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ण्ट्रीयसमा,प्रांतिकस्था,जिल्हासभा_यासर्वंपातळ्यांवरदेशहिताज्यळा 

रांट्रीयचळक्ळीतरांजकीयहक्कांचेघोडेपुढेढक्यालेक्काधंदेशिक्षण 
वकृषिशिक्षणहेविषयमागेपडलेअशीटीकाटिळकांनीक्तींआहे. 

रांजकीयहक्कांचीश्यारिकोण्ट्याहीचळवळीतआधीपुढेयेतेहेस्वाभाविक 

आहे. पणतुलनेनेरांजकीयहक्कहेसहजप्राप्तहोग्यप्सळारखेनसतात. त्यामानाने‘ 
अन्यलामांचीर्क्सकेलीतरत्यांचाविचारसत्ताधाऱ्य’ळाक्ड्रावेल्पजातोहे 

‘रांजकीयपुढप्ऱ्यलोंओळरबृठघंदेशिक्षण,कृषिशिक्षण,औद्योगिकप्नगतीयाबाबत 
त्याकांळीसर्वत्रचर्चासुरूठेवलीहोनीयाशिवायरांड्रीयसभेच्याअधिवेशनाला 
जोड्राऔद्योक्सिप्नदश्निभरविळीजातहीगोष्टरचुत्यआहेअसेटिळकसछ्येळात 

कृपिशिक्षणवधंदेशिक्षण : क्लिक्विंधं-हिंदुस्थानातऐशीय्क्के 
लोकशेतीच्याउद्योगावरजगतात. टिळकांनीयाठिकाणीशेतीचाअर्थंव्यवहार, 

शेतकचांचींस्थितीआबाबतहीमूलाप्ळापीविचारकेलाआहेसरकांरज्यागोमजळीचा 
मुख्य घटक म्हणजे शेतक्न्य`1चा पैसा. मग शेतक्ज्यखी स्थिती सुधारण्यास 

कृषिशिक्षणाचाहेदूहातीअसेलतेवढ्याजमिंनीतचांगलेवपुक्यधान्य 
कमेपिवत्वावेहाआहेतरधंदेशिक्षणम्बाहेतूदेशातीलउद्योगधंदेवाढवूझ्शेतकीच्या 
ओघातसापड्रादुर्दशेकडेवाहातजाणाऱ्यालोकांसवाचविणेहाआहेशेतीव 
अन्यघंदेहेफ्रस्परावल्खी' आहेत,परस्परफू.कआहेतहेतत्त्वयाठिकाणीटिळकानी॰ 
सागितळे’ आहे.त्यामुळेचकृषिशिक्षणवधंदेशिक्षणयाबावतचाआग्रहटिळक 
व्यक्तकस्तात. ’ 

अमेरिकेचे उदाहरण-कृषिशिक्षणाबाबत खासगी शिक्षणसंस्थांना 

व्हायलाहवेतअमेरिंकेसारख्याप्रगतरांष्ट्रप्तहीकॄषिशिक्षणाबाबतमोठावाटाउचलावा 
लागला आहे. आपल्या मुद्याव्या पृष्टयर्य टिळकांनी अमेरिकेत केले जाणारे 
कृषिशिक्षणावेकार्यकोंणत्यास्वरूपावेआहेहेविस्तप्यनेसांगितलेआहेअमेरिकेतौल 
लोकमुख्यत:घंदेवाईकअकूळा,हिंदुस्थप्नातीललोकांइतकेतेशेतीवरअवळंकूग् 
नाहीतहिंदुस्थानातशेतक्त्रग्जवळखूपजभीननसतेअमेल्फितीअसतेम्हण्ष्ठ 
टिळकांचामुख्यमुद्दाअसाकींथोडीजमीन,नापीकजमौनयांच्चण्अग्धळारप्वरच 
हिंदुस्थानातल्याशेतकन्यल्पआपलाचस्तिप्र्थचालवाक्याचाअसल्यनिअशाच 

- परिस्थितौतजास्तीतजास्तउत्पत्रकसेंकांढतायेईंलयाचेशिक्षणयेथींलशेतकन्यल्प 
देणेजरूरींचेआहे. 
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हिंदुस्थानातीलशेतवस्यांचीस्थितीकासुघारतनाहीयाचीजीकाहीक्याणे 
दिलीजातातत्यातप्रामुख्यानेशेतक्ज्यांचाभांडवुन्द्रळ,व्यसनी,खर्चिकस्वभाव 

हेकारणदिलेजाते.हास्वभावसुधारलातरशेतीमुघरिल.टिळकांज्यामते 
शेतकरींवगचिळास्वभांवसुधारण्यापेक्षाओंतकरींवर्गाव्याघंद्यासउपयोगीअसैशिक्षण 
ल्यासदेणेसहजशक्यवसुलभआहे. 

शेतवज्यगेचास्वभावसुंधारण्यासाठीशाळळाकाद्माफस्लेकाहीहातीलागेंल 

असेतेसांग्प्तप्त.हातीअसलेलेळह1नसेक्षेत्रकोणते,खतक्लिघ1लावे,मशागत 

कशीकरांवी,पिकाचीनिगाकशीकरावी,हातीअसलेलीजमीनविमुलफ्ग्लदायी 
कशोहोईंल,हेज्ञानदेणेआवश्यकआहे. 

टिळकमताचीचिकिप्सळा-टिळकहेउदारशिक्षणाचेषुरस्वर्तेअग्रूप्ही 
त्यांनीकृषिशिक्षणवधंदेशिक्षणयांचापुरस्कारिंत्यांव्यारांट्रीयट्टष्टीमुळेचछ्ये 
आहे.हिदुस्थानलास्वातंत्र्ययिळवायचेवटिक्तप्वयावेअसेलतरप्खाँशिक्षण्र्क्सबंधी 
जीपूद्द्न्येआपणमानतआळोत्यातकाहीबदलक्कानवीऔद्योगिकफूये 

पाश्चात्यविचारवंतांनोहीहीचपोष्टओळखुज्ञव्यवसायशिक्षणस्कावेब्लाचप्राधान्य 
द्यायलासुरुवातवेभ्लीहोती. 

जॉनडयुईयांनीहाताव्याकामापेक्षाआपणमनळ्याकामासाठोचशिक्षणाचा 
जास्तउपयोपकातोअसेसांगितलेआहेन्यूणल्याचवेळीजीनवीसंर्ट्सउक्याला 
येतआहेतिचास्वीकारकरप्वळाचलागेलअसेतेसांगतस्तानव्याऔद्योगिकयुगात 
कामगार जगताचा प्रभाव अधिक पडतो आहे.’आपल्या अर्थशास्वीय आणि 
शिक्षणविंषयकमूल्यकल्पनांमध्येबदळकरांवाचलागेलअसेतेसांगतात. 

टिळकांनीहीहाचधणाघेठ्याआपलेविचारव्यक्तवेग्लेआहेतओंतक्का 
स्वभावमुधारण्यापेक्षात्यांवेव्यावसायिककौशज्यवाढोसलावलेपाहिजेअसे ` 
टिळकांचेमतआहे. 

म गांघीया'नीप्रवर्तितकेलेल्यावर्धाशिक्षणयोजनेतहातांनीकामकरून 
शिक्षण घेण्याचा आग्रह आहे. महात्माजींना आर्थिक क्षेत्रामध्ये उद्योगधंद्यांचे 

त्यांनीसांगितलेआणिवाढग्यम्याठीशेतकरींवक्कागीरयांनाव्यक्सस्थांचेप्रशिक्षण 

वर्धाशिक्षणयोजनेव्याद्मामृलतत्त्वर्पिक्रीशिक्षणहेउल्यादकउद्योगांट्वप्स 
द्यावयाचेहेएकमहत्वाचेतत्त्वआहे.टिळकांनीहींयातत्वाशीवरेचमिळतेजुळते 

१०६ [3 पत्रकारांचाप्तिक्षणविचार



असेविचारव्यक्तक्केआहेतश्रत्यक्षउद्योगांद्वाराशिक्षणद्यावेंअसेटिळकांनी 
म्हटलेलेनाहीयणप्रत्यक्षधंद्याच्याक्योंअनुभवघेतलापाहिजेहेसांगितळेआहे. 

१८५३सखीमुंबईतकांपडाचीगिरणींनिघखीत्यानंतरमहाराष्ट्रप्तकांपड 
गिरण्याहासवतिमोठाउद्योगभरभराटीसअल्पपाळाशिवायछोटेमोढेमहाराष्ट्रनैय 
कारखानदारउदयाला आले. पणशेतवज्याची स्थिती तशीच राहिली. सामान्य 
माणूस औद्योगिकक्रांतीनेही सामान्यच राहिला. कारणब्रिटिशांनाहिंदुस्थानही 
बाजारपेठबनवावयाचीहोती. 

ब्रिटिशांनीहिंदुस्थानजिंक्कातोत्यांज्यळाव्यापाराचीआणिउद्योगाचींभरभरांट 
ल्हावीम्हणून, हिंदुस्थानचींभरभराटव्हावीम्हथूळानव्हेर्ध्वटिळकनिळीओळखले 
होतेम्हथूप्चशेतक्यात्काज्ञानीकरणेत्यांनळाआवश्यकवाटूल्याळाले,शेतीशिक्षण 
वघंदेशिक्षणयांज्यळामुळेशेतकरींस्वावळंबीझल्ला,सामान्यकखीग्चेपोटउत्तम 
रीतीनेभरूलागले. म्हणजेरांजकीयहक्कमळागण्यासाठोहीअक्सिबळयेईलहे 

आहेतौपर्यतहिंदुस्थानातक्सिरींहीदुक्काळपडलेतरींहक्कोव्याशिक्षणपद्धतीत 
काहीसुधाऱणाहोणानाहीं.शिक्षणाचीकोणतीहीशाखाव्या,तिज्यातनवखेपणा 
क्विंळाविशिष्टत्वकोठेचआढळतनाही.र्शिपी,माळी,सोनार,ब्राह्मणयासवसिच 

सारखीए.वी.सीं.घोकावीलाफ्ते.” 
वरीलविधग्वातटिळकांनाहेचमुचवायचेआहेकींसस्पोफ्टअभ्यासक्रम 

ठेवल्यानेत्याचापस्मिप्नमअळार्थिकवऔद्यागिकगतौकुंठितहोण्यातहोतोंतत्काळींन 
सस्कारलातेचअपेक्षितहोतेम्हण्ष्ठसवक्वित्यांनीए.बी.सी.चीघोक`पट्टी 
करांयलालावळी.र्शिपीशिंपीकामल्फि,माळ्यालामाळ्याचेकामयेईना.शिक्षण 
हेव्यवसायाभिमुखअसलेपाहिजेतरचतेखन्याअथनिजीवनाभिमुखहोईंळअसा 

सुप्तिक्षिनांचीर्क्सव्यें 

माणूप्तसुशिक्षितझल्पअसेआपणम्हण्प्तीतेव्हात्यल्लाळिहितावाचता 
येऊक्को,त्यानेचारचांगल्याग्रंथांचेअध्ययनवेग्लेआहे,त्यखीविचारशक्तीं 
उत्तमपैकीजागृतझालीआहेइ.अर्थअभिप्रेतअसतात.पणइंप्रजीरांज्यातइंग्रजी 

विद्येमुळेजेलोकसुशिक्षितबनतहोतेतेआपलीर्क्सज्येकोयंप्तीयम्बाबतखन्या 
अथमिक्कानव्ते.य1संदभतिटिळकांनीकझीविचप्रम1`डलेआहेत.तेअसे- 

॰ इंप्रजसरकप्रनेजेशिक्षणआम्हासदिंलेवदेतअग्हे,इंग्रजीभाषेच्याद्वारि’ 

युरोपीयनराट्रांचाजोइतिहासएतद्देघिल्यांच्याअवलोक्यातयेतआहेत्यामुळेहिंदुस्थात 
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निष्क्रुष्टदशेसकाआलाइ.गोष्ठी,त्यांसरांट्रीयत्वाचीवपुढाऱ्याचीउंणीवका 
भासलीयापोष्ठीएतद्देशिय'ळासकळूलागल्या.पाश्मिमात्यशिक्षणानेस्वत्वाबाबत 
जागृतीचनिर्माणवेर्ताआहे. आपल्याबुद्धिमत्तेसवकर्तबगारोसइंग्रजीरांज्यप्त 
जोआळापडलाआहेतोअन्यायाचाआहेवसरकारनेआपणासयोग्यसवलत 

शकूअशाप्रकखोबुद्धीसुशिक्षितवर्गातउत्पन्नझखीआहेमात्रकरांरीव 
वाणेदारस्वभाववनण्यासजसेशिक्षणपाहिजेतसेंहद्द्न्ळीज्याश्ळाठ्यांतृज्ञमिळत 
नाही.इंप्रजीशिक्षणानेमनसुसंस्वृभ्तहोतअसेलपणतेकरांरीवबाणेदार,निश्चयी 
होतनाही.सुशिक्षितांचेखरेर्क्सव्यहेवकींजेशिक्षणमिळतआहेत्याचायोग्य 
उपयोगक्काआपलेखरेकर्तव्यकोणतेयाचेज्ञानक्काघेणे. आपलाहक्क 
आपणसंपादनक्काघेणे,तोहक्कसंपादनक्काघेण्यासाठीलापणप्सनिश्चय 
वस्वार्धत्यागअंगीपूग्पिणेबाणवणेहेसुशिक्षितांचेख्रेर्क्सव्यहोय. 

जेसामर्थ्यआहेत्याचास्वीकारत्यांनीमोक्कोपणानेटेल्लाआहेपणमिळालेल्या 
सामध्यल्सिउपयोगसुशिक्षितांनीवेन्नळस्वाथस्तिठीकरांवयाचाक्सिस्वाभिमान 
जमावण्यासाठीकरांवयाचाहापययित्यर्लीखुशिक्षितांपुढेठेवलाआहेहेसमजाकूय् 

“आमच्याघरळातघुथूय्आमचीसर्वमिंष्टात्रेखाणान्यामंडळींचेउच्छिष्ट 
खाणेक्सित्यांचीउष्टीकाढणेहेआपलेकप्सनव्हेतरत्यांज्यावरोबऱचव 
त्यांनीघेतलेल्यातष्टांपैकीवएकताटआपणओद्वाघेड्यायधेच्छभोजनकरण्याचा 
आपलाहक्कआहेहेसुशिक्षितनिळीओळखलेपाहिजे." 

स्वत्त्वजाफ्रण, हक्कसंपादनहीखन्यासुशिक्षितांचीर्क्सव्यआहेतअसे 

होक्त्रहीकायमअसेलतरसुशिक्षितयाशव्दालाअर्थनाहोंशिक्षणानेमनुष्य’ 
स्वतंत्रझालापाहिजे. 

‘साविद्यायाविमुक्तये’यावचनाप्रमाणे‘ मुवतकरतेतीविद्या’हेयाठिंकाणी 
टिळकनिळाअभिप्रेतआहे. 

आतापर्यंतटिळकांच्याप्रमुखशैक्षणिकक्विळारचिअस्कोडनकेळे. आता 

लष्वनीशिक्षण 

डक्कऑफकागॅटयांनी१८९० सालीपुण्याहूनगेलेल्याशिष्टमंडळाला 
भेटदेऊनक्कांशिक्षणाचीशट्याकढण्याबाबत,त्याशाळेलानावदेण्याबाबत 
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… संमतीदिळी. यानिमित्तनिटिळकांनीलिहिलेल्यालेखकिप्त(१८म1र्व१८९०) 
क्कांशिंक्षणत्वाबतआपलेविच्याप्रक्टक्केआहेत. 

“परकीयसत्तेनेआपल्याप्रजेसलर्क्सशिक्षणदेणेम्हणजेआपल्याहाताने 
आपल्याअपकषचिळापम्याघालणेहीसमजूतचुकीचीआहे. हिंदुस्थानच्याएक्या 
सैन्यापैकीदोनतृतौयशिलोकयादेश्क्तलेचअहित.एकतृतीर्याशवुपेपिकाअहित. 
पणलष्यन्रीशिक्षणमिळण्याचीचांग्खीसोयवुहेचनाही. तीअसलीपाहिजे. 
जुन्या कसासउतरलेल्याघराण्यावरविश्वासटाकून, त्यांच्याकरांपतौचाउपयोग 
सरकारनेकरूनघेतलापाहिजे. ज्यालोकांनीं पृर्तोच्याअंमलातुज्ञमोव्मोठीकांमे 

ठेवू-[त्यांच्याबंशपरंपरमातआलेल्यादजचिग्’ अधिकारांचा, इतमामाचळा,॰शौयविळा 

वहुक्रुमतीचादेशहिताच्याकसींउपयोगकरूनघेतलापाहिजे.” 
लष्करी शिक्षणाच्या शाळेसबंघी असलेला हा लेख प्रासंगिक स्वरूपाचा 

होता. अथतिचल्यातोंलविचारहीप्रासंगिकआहेत.क्कांशिक्षण-शाळेच्या 
निमित्त1नेअम्यासक्रम,लष्करीशिक्षणाचीआवश्यक्तप्, इ. कोणत्पर्पिमुद्यच्चिग् 

विचारनकस्ताक्कातीलनेपणुकायाविषयावरवटिळकांनीआपलेलक्षर्केद्रित 
केलेआहे. त्यामुळेयालेखस्तीलक्सिळारहेशैक्षस्किविचारम्हणूनध्यानातघेण्यासारखे 
नाहीत.‘ … 

देशीभार्षांचेप्रश्न 

१८५७सालौहिंदुस्थानातविद्यापीठांचीस्थापनाहोकाउच्चशिक्षणठ्या 
कायल्जिसुस्ग्वातझखीसणअध्ययनअध्यापनाचेमाध्यमपुढेकित्येकवर्षेइंप्रजींच 

- राहिलेइंग्रजीभळाषेच्यायाअतिखितप्रभम्बामुळेहिंदुस्थानातीलदेशीभाषांचीदैना 
झखीखरेतरशिक्षणहेमातृभाषेच्यामत्म्यमाकूळादिल्याप्तअक्विप्रभांवीहोते 

असे शिक्षणतज्ञ सांगतात. पण विद्यापीठ पातळीवरील शिक्षणकम इंग्रजीच्या 

टिळकांचेविचारअसे- 
विद्यापीक्कादेशीभळाषर्सेचळाप्नवेशहोकॉंइंग्रजी, संस्कृतवर्गेरप्नगल्भभाषांच्या 

बरोबरीनेत्यांचाउत्वार्षहोक्काएकस्कोभाषोत्कषबिरोबरदेशोन्नतीहोणाआहे. 
पास्पिमात्त्यज्ञानछ्येलज्ञानापेक्षासर्वाशांनेश्रेष्ठआहेअसेणालेतरीतेज्ञान 

'.पडतचालल्याआहेतदेशीभाषांतकोणीउत्तमग्रंथलिहीतनाही. व्याख्याने 

भ्देतनाही॰कोणतीहीभाषाप्रग्1त्भदशेसपोचण्यासतिचाबाजारात,न्यायसभेत, 

क्कात,वझॅरिसर्वठिकष्णींअप्नतिहतपणे॰संचारअसलापाहिजे.इंग्रजीमाध्यमात 
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शिकूनपदवीघेणान्यापेक्षादेशीभाषेतल्फिपदवीघेण्त्म्यळालाकमीलेखतात 
तेचूकआहे. इंग्रजीभाषेचेज्ञानव्याकारणानेअपरिहार्यवाटतेत्याचकाल्गाने 
संस्वृजादिजुन्याभाषांचेज्ञळानहीआवश्यकआहेसरांठोतीलजुनेवळाङ्मयअभ्यासृन 
उत्कर्षहोणारनाही. निरनिरांळयळाशास्वीयविषयांचाअभ्यासमरांठीमाध्यमाकूळा 

झालापाहिजे. यासाठीआधुनिकविद्वानांनीहेंशीभाषेतग्रथलिहिणेआवश्यक 

देशीभाषांचाविकप्सआपोआपहोईल,त्यासाठीमुद्दामखटपटकरण्याचेकारण 
नाहौअसेम्हणणाऱ्याप्रारव्धवादौलोकांचेमतलक्षातघेऊनयेचेशीभाषांचा 

लोवग्व्यवहारांवरपल्फिमघडूलागलाआहे. देशीभांषांनाउत्तेजनदेणेम्हणजे 

तरूणपिढोच्याशिक्षणल्पभलतेववळणलागूनकोवळ्यामनावरदुष्टपरिणाम 
होतआहे. अलीकडेशिक्षणाचेओझेंअसह्यवाटूलापलेआहे. त्यालाकारण 
विषयदुबोंधआहेतकिंवाखूपआहेतहेनसुनइंग्रजीसारख्यापस्कोभाषेतते 
विषयशिकविण्याचीपद्धतीमुख्यकारणांआहे. देशोभांषेचाविद्यापीठातशिरकांव 
होण्यासयातीनप्रकारव्यालोकांकड्राअडथळायेतो. 

इंग्रजीभक्तयुपेपियनलोक देशस्वभाषाविपलितणाशीं,अभ्यासम्चेओझे 
क्तदूनयेअसेम्हणणारास्वतंत्रपक्ष. 

टिळकांव्याविचमांतीलमौळिक्का-देशीभोषांवाबतटिळकांनीजे 
विचारव्यक्तवेलेंआहेतत्यातीलंशैक्षणिकमहत्त्ववत्यांचीमौलिक्कामोठी 
आहे. 

.देशीभांषाअसाशब्दप्रयोग्ळाटिळकज्याज्यावेळीकरताततेव्हातेव्हा 
भल्लातीलदेशीभाषा-प्रांतीयभाषा...तळामीळ,तेलगू,कन्नड,मल्याळपृ,पंजाबी, 
सिंधी,मरांठी….अशाचभाषाअभिप्रेतआहेत 

भारतप्तीलल्याल्याप्रांतातीलळोकांचीतीमातृभाषाआहेतेव्हाटिळकांच्या 

देशीभांषायाशब्दप्रयोगाचाअर्थंमातुश्याअसाचअमिप्रेतआहे. 
कोंणत्यझीपक्कीभांषेच्यामाध्यमाकूग्ज्ञानग्रह्रणकरणेहेछ्येहीमातुभापेट्वप्स 

ज्ञानग्रहणकरण्यापेक्षाअवघडचअसते.पातृभाषेच्याद्वाराही॰प्रक्रियास्वप्भाविक 
होऊशक्यों.अध्ययन-अघ्यापनाचीप्रक्रियानेसर्गिकस्वरूपातव्हावयाचीअसैळ 
तरपातृभाषेचाचआधारहवा.शिक्षणशास्त्रट्टक्याहीमातृभाषाहेचशिक्षणाचेप्रभावी 
माध्यमठरते. 

मातृभाषेतूंळंप्शिक्षणमिळणेहाबालकाचानैसर्गिकहक्कआहे आणिउच्च 
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शिक्षणप्तहीमग्तृभाषाहेचमाध्यमअसावेयम्बाबतशिंक्षणशास्रज्ञांचेदुमतनाही. 
टिळकांनी१८९४सालीचहेक्वि1रमांडलेयावरूनटिळकांचीमातृभाषाविषयक 

द्रुष्टीद्दुचीहोतीहेद्दिसृज्ञयेतेथाशिवायटिळकांनीमातृभाषामाध्यमग्वाजोपुरस्कार 
केलाआहेतौनिव्यळशैक्षणिकट्टष्टीद्मानाहो.त्पस्काएकव्यापकराट्रीयअर्थं 
आहे.स्वभाषेच्याअनुषंगानेस्वस्व,स्वक्सि,स्वर[ष्ट्रप्रेमझ्.सान्या`स्व’ची 
जोपासनाहोते. अस्मितेचेपोषणहोतेआणिविद्याध्यमिध्येण्ष्टीयट्टष्टीवाढीस 
लावण्यासस्वभाषेचाअभ्न्यास,स्वभाषेच्यामाध्यमम्यावापरउपयुक्तठस्वी. 

परभाषेबद्दलप्रेमअसणेनिराळेर्लीरभाषेचाभाषाम्हण्ऱ्प्अम्यासकरणेनिरांळे 
आणिपरभाषेचेदास्यस्वळीकारणेनिरांळेटिळकांनाहीदास्ववल्पनामंकूनाही. 
म्हणूनतेदेशीभाषांच्याविकासावापाव्पुंसवाकातात.यारांड्रीयट्टष्टीमध्येएक 
निखळव्यवहारट्टष्टीआहे.भाषेचाविकासहाकेवळल्याभाषेतीलपुस्तकांनी 
कपटिभरूंनहोतनाहीतररोजेच्यारोजदैनंदिन-व्यवहाराततीभाषावापस्को 
जातेतेम्ऱ्हाहोतो. 

समाजातलोक्यळाप्हीवळणवढूलागलेम्हणजेभाषेचेमहत्त्वआपोअत्पच 

पोतदारविविंधदश्नि(१९३९)याग्रंथातअसेप्रतिपादनवैलेआहेकीं 
जन्मभाषाअसेलतौतृनुचलोकांचेमतवळविणेसोपेजाते.आणिजन्मभाषाही 
बोक्यबोक्यवलिहूनलिङ्ळावाढते,वलिष्ठहोते.याग्रंथातअसेसांगितलेआहे 
कीबळिष्ठइंग्रजीनेमरांठोलापापेसस्लेआहे.यासाठीचभाषावळारप्रांतरचनाव 
भाषावारविद्यापीठेअसखीतअशीमूचनाकेलीआहेटिळकांनीअप्रत्यक्षरील्या 
याचपोष्ठीचाषुररकारदेग्लेलाक्सितो. देशीभाषांज्यळावृद्धीसाठळी, रांट्रोयत्वाच्या 
जोपासनेसाठीटिळकांचेहेविचारमौलिकआहेत. 

`महण्याष्ट्रभाषेचीवाढळेखा`क१ते३’ (खंड३)यांमध्येटिळकांनी 

विकप्सहामराठीच्याव्यवहारानेचअधिकहोणारआहेअसेंतेसांगतात."समाजाचा 
व्यवहार,समाजाचाक्विग्र,समाजाचाव्यापआणिसमाजाचीभाषायांच्यामधील 
संबंधइतकानिक्टआणिनित्यआहेकीएकब्वेप्रतिक्विदुसन्यातउमटल्याखेरीज 
राहातनाहौ.एकाचीवृद्धीतरदुसन्याचीबृद्धीआणिएकाचाक्षयतरदुसन्याचा 

वत्यांचेपरस्परावलबित्त्वक्सिरिनिक्टचेआहेहेघ्यानातयेते.“कोंण्त्म्यप्हीरांष्टातला 
विद्वत्सामूहदेशभाषांखेरींजइतरभाषेतबाळपणापक्कादीर्घकाळवाढलेलाअसेल 
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वल्याद्वाराचल्यानेज्ञानसंपादनकेलेलेअसेलतरदेशभाषेच्याट्टष्टीनेल्यारांष्ट्रल्वे 
तेदुर्दैवअहिनाष्ट्रविंकासस्तीलतोअडथळाआहे." 

कोण्प्तीहीभाषाहेप्राथमिकस्तरावरएककौशान्यअसते.भाषेविश्यळीमाहिती 
मिळकूग्हेकौश्त्म्यसंपाद्नकस्तायेतनाही.त्याकरितातीभाषावापस्काचतिचे 
कौशल्यआत्त्मसातकरतायेते.याकौशल्यानंतरचभाषेत्त्यग्अभिवृद्धीचीसुढ्यात 

मरांठीभाषेचाअभ्युदयअसेटिळकम्हणतप्त. कारणकोणतीहींभाषावोलणारे 

असतो.यादिशेनेकाहीविशेषप्रयत्मकरांवयाचेझल्पळासतेअसे… 

स्वभाषेच्याद्वारिस्किविणे,केवळएखाद्याग्रंथाचा(मरष्ठी) अभ्यासकरण्यापेक्षा 
सर्वअप्म्यासक्रममराठीतूं’ळाशिकविणे, मराठीभाषाबोलणारांचाव्यापवव्यवहार 
वाढविणे,कृत्रिमउपाया॰नीअगातीलउष्णताटिकविण्याचाप्नयलकरण्यापेक्षानैसर्गिक 
उंपायांनीतिचीशक्तीवाढवणे. 

_मरांठीभाषेच्याविकासप्सप्ठीटिळकांचेहेक्विप्रशैक्षस्किट्टट्यटामोलाचे 
आहेत. 

'ब्राह्मणआणित्यांचीविद्या 

महादेवशिक्समपोळेयांच्या‘ब्राह्मणआणित्यांचीविद्या’याग्रंथांज्यळा 
परीक्षणार्थटिळकांनीकेसरीकूप्सातलेखांकलिहिले. यामध्येटिळकांचेकाही 
शिक्षणविषयकविचारव्यक्तझालेअहित,त्यांचासारांशखाळींलप्नमाणे- 

पाश्चात्यज्ञानपाश्चात्यभापेद्वाराद्यप्यचेआहेहौगोष्टर्क्सळशिक्षणक्रम 
ठरवितानाघेतलीनाहीज्ञर्मंनीइंग्लंडअमेरिकांवगैरेदेशांकूग्ज्यानव्याशिक्षणपद्धती 

छ्येळशिक्षणकमामुळेब्राह्मणांचान्हासझस्काअसेनथूग्परवशतेच्यावरवंट्यामुळे 
जीएकसार्वत्रिकउत्साहशूयताआलीआहेतीमुळेझाला.प्रि.गोळेयट्या 
क्ल्पनेतौळएखाद्वीचआदर्शशाळानिघाळीवतीतपाचदहाविद्यार्थीतयारझाले- 
तरक्लिशिक्षणक्रमबदललातरहेओदासिन्यकमीहोईलअसेनाही.ब्राह्मणांनी 
स्किळसरकारीनोकरीक्विळासार्वजनिकचळवळयांतनपडताइतरव्यवसायात 
पडावेम्हाजित्यांचीउन्नतीअघिकहोईल. 

गोळे यांचा मृळप्नबंधकेबळब्राह्मणांच्यासंद्र्भांतअसल्यानेटिळकांनी 
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ब्राह्मणांच्यान्हासाच्याकांरणांचीजीमीमांसागोळेयांनीक्कोआहेल्यापैकीं 
अभ्यासक्रमवदलाचामुद्दाटिळकांनामान्यनाही. क्काछ्येशिक्षक्कावा 
अभ्यासक्रमबदलुज्ञमट्युवृत्तींतीलवदलथडणेशक्यनाहीअसेटिळकप्तीसम्यार 
फ्टथूळादिलेआहे. परवशवृत्तीवएकाविशिष्टपद्धतौनेचजीवनजगण्याचीवृत्ती 
हौब्राह्मणांच्यान्हासाचीखरींशाणेआहेतहेटिळकांनीदाखकूग्दिलेआहे. - 

शिक्षणक्रमातआवश्यकत्यासुधश्याकरणेटिळकस्वीकार्यमानतातपण 
मृळवृत्तीचबदललोपाहिजेवतशाप्रकारचेशिक्षणमिळालेपाहिजेअसेसांमतात. 
सारांशब्राह्मणांनीआतापर्यंतफ्’क्तउदारशिक्षणाचाअवल्'म्बाकेलावतेनोकापेशात 

राहिले. आतायापुढेत्यांनीव्यवसायशिक्षणवधंदेशिक्षणघेक्कास्वतंत्रपणेउभे 
राहिळेपाहिजेअसेयापरीक्षणाच्यानिमित्तानेटिळकसांगतात. 

खासगीशिक्षणर्सस्थाआणिसरकार 

खासगीशिक्षणसंस्थायास्वतंत्रअसतातवसरकारत्यांनाग्रँट-इन-एड 
यास्वरूपातमदतदेतेसणयामदतीचेवर्वस्वकोणत्यामयदिपर्य'तअसावेंयाबाबत 

टिळकांनी १४नोर्व्हबर१८९९रोजीकेसरीतळिहिलेल्याअग्रलेखातप्रतिपादन 
वेब्लेआहे. 

मद्रासइलाख्यातल्यावेळीयाबाबतबरीचचळवळझ्ग्खीहोती. खासगी 
शाळांतीलशिक्षकांसरांजकारणाचीमोकळीक असावीक्विंळानाहीअशाप्नकरि 

वादहोतहोता.मद्राससरकारनेअसाफ्ग्त्तवाकाढलाहोतीकी"कोणाहौसस्कारी 
मदतमिंळणाऱ्या शाळेतील मास्तरानेडायरैक्टळ्या परवानाखेरीज प्रत्यक्ष क्सि 
अप्रत्यक्षरीलीनेरांजकीयवळवळीतसामीलहोऊनये.” 

महाराष्ट्रग्तटिळकांनीचस्थापनकेलेलीडेक्काएज्युक्कांसोसग्यटीहीखासगी 
प्रयत्वानेभरभराटीसआलेलीसंस्थाहोती. 

शिक्षणसंस्थांवरमदतीच्यारूपानेजेसरकारीवर्चस्वयेतहोंतेवतेवर्चेस्व 
मान्यकरण्यातशिक्षणसेंस्थाजोपुढाकारघेतहोत्यात्यावरटिळकांनीटीकाकेलो 
आहे.हेक्कनएत्युकेशनसोसायटीनेसरकारीवर्वस्वग्पुढेमानतुट्यूनयेअसेटिळकांचे 
आग्रहोमतहोते.याबाबतटिळकम्हणतात- 

"खासगीशाळांससस्कास्वीमदतमिळतेएवढ्याकातात्यातीलशिक्षकांनी 

अळापलेस्वम्तंत्र्यसरकारांसविकावयल्वेअसेलतरखासगीशाळेतनोकरींनकरता 
सरकारीशाळेत्तचक्केलीकांयवाईट?" 

हाप्नश्न उपस्थितझाला तोविद्यार्थीवशिक्षकांनी रांजकीयचळवळोत 
भाग्ळाघेण्याच्यासंदर्भांत. तरूणपिढीचेशिक्षणआणिरांजकीयचळवळयांचा 
संबंधअसणेइष्टनझीअसाएकतत्त्ववजास्किर्षकाढूनन्यूइंग्लिशस्तूंरूमघील 
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दोन आजीव सेवकांना स्कोन वर्षे एकांतवासाची सजा देण्यात आली होती 
त्यांत्त्यक्काकाहौशर्तीक्काक्काघेण्यातआल्याहोत्यायाघटनेक्कासोसायटीचे 
आजीवसेवकहेसरकारचेदासनव्हेतरदासानुदासझालेआहेतअशीटीका 
टिळकांनीकैळीआहे. यानिमित्तनिक्कावशिक्षर्क्सस्थायचिसंबंधकसेअसले 
पाहिजेत,सस्कारचीमदत,संस्यांचेस्वप्तंत्र्ययम्बाबतटिळकांनीकम्हीप्रश्नउपस्थित 
केलेआहेत. 

सघ्यासुरूअसलेलीशिक्षणपद्धतीअस्तित्वातआ’लीतेव्हानोकाशाहीचा 
कारभार सुरू होता. शिक्षणाचा कारभारही ब्रिटिश नोकरशाहीच्या प्रभावाखाली 
चाले.शाळातपासणींकाणारेअधिकांरीहिंदीअसत.पणशिक्षणसंचालकमात्र 
बहुतेक युतेपियन असत. अधिकन्यांनीसत्तागाजवावी आणिशिक्षणसंस्थांनी 
निमुटुपणेतीमान्यकरांवीअशीस्थितीहोती. यास्थितीलाटिळकांनीआक्षेप 
घेतलाआणिशिक्षणसंस्थांनीआपलेस्वष्टांत्र्यअवाघितरांखलेपाहिजेअसेसांगितले. 
सस्कारचा अंकुश शिक्षणसंस्थावर असता कामा नये आणि वेग्लेल्या मदतीच्या 
मोबदल्यातहाअंकुंश्ळासततटोचणप्रांअसेलतरग्रँटइनएड(मदत)मुद्धान 
घेतास्वतंत्रपणेशिक्षणसंस्थांनीकांमकरांवेअसेसूवितकेलेअहि. 

पाश्चात्यदेशातइ. स.पू. ५००-६००वषल्फिरांज्यसंस्थैच्यातत्म्यत्म्य- 
शिक्षणहोते.आधुनिककांळातलोक्याप्हीचास्वीकांरबन्याचशादेशांतृज्ञझाल्यावर 
शिक्षणाचेहीलोकशाहीकरणझाले. 

टिळकांच्याकांळातपारतंव्यामुळेब्रिटिशा'च्याहातातशिक्षणव्यवस्थामेली 
होतीतरीटिळकस्वरांज्यपक्षाचेअसल्यानेल्यांनीशैक्षणिकस्वप्तंत्र्यग्चीमणणी 
क्कोआणिशिक्षणसंस्थावत्यातीललोकस्वतन्चंस्वप्तंत्र्यग्ळामावूनक्सणारअसतील 

,शासनाच्याशिक्षणावाबतकाहीजबाबदान्याअसतात.त्याशासनानेयोग्य 
तन्हेनेणापाडाव्यातहेखरे.पणशासनआवश्यकत्याबाबतीतउद|सीनताधारण 
करतेतरकधीअनाठायीहस्तक्षेपकरते.शिक्षणाचेक्षेत्रहेस्वतंत्रआहे.रांष्ट्रउभास्पोच्या 
विकासाज्यळाकांमातशिक्षणानेयोग्यतोवष्टाउचलावयाचाअसेलतरशिक्षण 
क्षेत्राला स्वतंत्र कामकरू द्यायला हवे. लोकशाही समाजजीवनाचीती मूलभूत 
गरजआहे. सर्बिजनिकचळवळीतभणघेतलाम्हणूनएखाद्याशिक्षकालावा 
विद्यार्थ्यलाशासनहोणारअसेलतरतेस्माजाभिमुखशिक्षणपद्धतीव्याविठ्या 
आहे. अशाशिक्षणक्रमाचा,संस्धेचावाझापडलाक्केयाशिक्षणाचासमाजाला 
काहीही उपयोग होणारनाही. टिळकांचेहे विचारआजच्याहीकांळात उपयुक्त 
आहेत. आजच्या शासन-शिक्षणसंस्था संबंधाला ते लागूआहेत. 

११४ [:] पत्रकारांचाप्तिक्षणविंचार



आधुनिकविद्वानअकाळीकामस्तात 

प्नत्त्यक्षशेक्षणिकविषयांवरनसलेतरीटिळकांचेकाहीनिबंधशिक्षण-विषयक 
काहौघटकांचापरामर्शघेणरिपणसमाजशास्वीयविवेचनाज्यळाअंगानेअसेळिहिळेळे 
आहेत.त्यपिको‘आघुनिकविद्वानअकखीकामस्तात'अशाशींर्षकांचाएक 
अग्रलेख२१ जानेवारी१८९६रोजींटिळकांनीलिहिला. भांडारकाअळाणिम. 
गो.रांनडेयांनीयासंदर्भातजेविवेचनक्केहोतेल्यासंबंघीटिळकआपलेविचार 
व्यक्तकरतात. 

ग्रॅत्युएटळोकअकखीमरणपावण्याचीविविधकारणेआहेत. त्यापैकी 
दाखिय, दारिद्रयाच्यातुलनेनेअघिककष्ट, क्रुपोषणअळाणिप्रतिकूलवातावरण 
यागोंष्ठीमहत्वाच्या. अकालीघङणान्यामृज्यूंघीजीकांरणेअसतीलतीजेणे 

काहीउपायहीसुचविलेआहेतहेउपायअसे... 
गरीबविद्यार्थ्यसण्यारीवनादारीविद्याथ्र्यांज्यळाजागाहोईलतितक्याकमी 

देण्याचाठरावल्फिहोतातोबदलूंय्जागळावाढविणेभुनिव्हर्सिटीचाशिक्षणक्रप 
हल्लींपेक्षाअघिकसोपाकाणे. 

हेउपायसुचक्सिप्नाविशेषतऱ्दुसन्याप्रकारच्याउपायांचीचर्चाकरताना 
टिळकांनीपरीक्षापद्धतीच्यासंदभतिकाहीटीका-टिप्पणीवेक्कीआहे. परीक्षा 

सर्वविषयपरीक्षापप्सहोतेवेळीचविद्याथ्र्यानाअवगतअसलेपाहिजेत 
अशासमजुतीनेपरीक्षाक्टोणकरण्यातयेऊनयेतउदार्दुपरीक्षेसदहाविषय 
असतौलआणित्यपिकीविद्यळाध्यल्सिपाचचांपले,च1रमध्यम,आणिएकबेताचा 
येतअसेलतरत्याएकाविश्यक्कात्पल्पअनुत्तीर्णक्कावारकरीबनवूनये. 
पदवीपरीक्षाहीविद्वत्तेचीसींमानव्हे.कोणत्याहीएकाविशिष्टविण्याचाअभ्यास 

,क्कात्यातळोक्सिमिळविणेपुढीलकामआहेसणयापुढोलसखोलअभ्यासाचा 
सामान्यपरीक्षेशीकाहीसंबंधअसूनये. शिक्षणक्रमसुध्रळारलातरील्याबरोबरच 

आधुनिककालखंडातपरीक्षेचीजीसेपिस्टरपद्धतीनिघखी,क्सिविद्याथ्यनिळा 
ए.टी.के.टी.देण्याचेधोरणविद्यापोठांनीअवलंबिलेत्याबाबतटिळकांनीहेविचार 
झीसांगितलेआहेत. 

त्याचप्रमाणेविशिष्टविषयाचाअभ्यासआणिसांमान्यज्ञानाचाअम्यास 
याततफावतअसलीपाहिजे.पदवीपरीक्षाहीविद्वतेचीसीमानव्हेहेटिळकांचे 
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विचारलक्षणीयआहेत.पदवीहेविंशिष्टज्ञळानसंप।दनवेल्लाचेनिदर्शकलक्षण 
म्हणाहोऊशवेल्लापणज्ञानहोसततचालणारीप्रक्रियाअसल्यामुळेआणि 
परीक्षाफ्द्धतीतीलदोषांमुळे`पदवी’हेज्ञळानलक्षणव्रूनयेअसेटिळकांनीमुचविलेले 
आहे. अभ्यासक्रमातलापुंस्त्रकीपणा, पढिकपांडित्य आणिपदवीच्याहेतृहें 
मिळविलेलेज्ञप्नयाबाबतफेरविच्याकरूनपरीक्षापद्धतीव्रविलीपाहिजेअसे 

करतप्नाटिळकांनीअगदीसहजपणेअभ्यासक्रमवपरीक्षापद्धतीयांचीउवित 
चिल्फिवेर्लाआहे. 

पाठट्यपुस्त्रके 

पाढ्यपुस्तकहेशिक्षणक्रारांतीलएकमहत्वाचेसाधनमानण्यातयेतेविद्यसीं 
व शिक्षकांसपोर अभ्यासक्रमाचे मूर्त स्वरूप पाढ्यपुंस्तकांट्वरि येत असते. 
पाढ्यपुस्वकप्त-विशेषत:भाषेच्या-ल्यात्यादेशाज्यळा,समाजाच्या,अंतरंगाचे, 
भावभावनांचेवआकांक्षांचेप्रतिबिंवअसते.स्वळाभाविकपणेचविद्याध्यच्चिग्घडणीत 
पठ्यपुस्त्रकम्याभागमहत्वाचाअसतो.त्यात्तहीभाषाविषयांचीपाढ्यपुंस्तकेहा 

महत्वाचे. 
विसाव्याशतकाच्यासुक्काम्तौलाचमहाराष्ट्रप्तीलप्राथमिकशाळांतृज्ञमरांठी, 

गुजरखी,कानडी,वसिंधीभाषेचीअसलेळीपाढ्यपुस्तकेबदलून,त्यातनवी 
भरटाक्कातीउपयुक्त,वोधप्रदवमनोरंजकबनविण्याचेसरकारनेठरविले.पण 
त्याचवेळीहीपाढ्यपुंस्त्रकेछापण्यचिकामइंग्लंडमधीलमॅकमिलनकपनीर्क्सदिळे. 
भांषाविषयाच्यावाचन-पुंस्तकांप्नमाणेवअन्यविषयांवरहीनवीनवाचनपुंस्तके 
तयारकेलीगेळी. यासंबंधीटिळकांनीकेसरीतक्ष्ङ्म१९०५रोजीएक्त्र्णुन्ट 
लिहूतकाहीमुद्देउपस्थितक्केआहेत. 

"परदेशातछळापृनआलेल्यापुस्त्रकांमुळेविद्याथ्र्याचीमनेतयारहोण्याज्यग् 
प्रक्वितहौपुंस्त्रकेकितपतउपयोगीपडतीलयाबाबतशंकाआहे जपानचेएक 
उदाहरणटिळकदेतात. जपानच्याशाळेतसुरूअसलेल्यापुस्तकातनाग्ळारिंकांच्या 
आरीआवश्यकअसणान्यागुणांचळीयादीअसे. त्यातरांजनिष्ठाहागुणफ्हिला 
होता.पणजपानच्याबादशहाज्यळाचहुक्रुमावस्त्रयागुणाचाफ्हिलानबरकाढुप्त 
तोस्वदेशाभिमानयागुणासदेग्यग्तआलाहिंदुस्थानातीलप्नजग्जनांच्याहातातले 
हत्यारइंप्रजसरकारनेकाढ्तघेतलेसनात्तलेहल्यारहीकाढूनघेण्याचाविद्याखात्याचा 
प्रयत्नआहे.” 

वरीलविवेचनातटिळकांनीपाढ्यपुंस्तकेवत्यांचीरचनापद्धतीयाबाबत 
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मोठेतपशोलवारविवेचनवेब्लेनसलेतरीएकमहत्वाचामुद्दात्यांनीउपस्थित 
क्कांआहेतोअसाकींपाढ्यपुंस्त्रकांमुळेआवश्यकत्यासंस्वाप्रांचेकार्यव्हावे. 
तेहोतनसेळतरतीपाढ्यषुस्तकेनिरूपयोगीअहितमाढ्यपुस्तकांच्याद्वारास्वाभिमान, 
स्वस्व, रळाट्रीयट्टष्टी, इ. फूयांचापरिचयहोकातोमूल्येओरीबाण्खीपाहिजेत 
नाहीतरपरभृतवृतीचीचअघिकजोपप्सनाहोईल 

मराठोभांषेचीलेखनपद्धतीमुधारण्याबाबतच्याकाहीमूपनामराठीक्रमिक 
पुंस्वकेसुधारण्याबाबतनेमलेल्याबुककमिंटीनेत्याकांळीकेल्याहोत्या. त्या 
सुधारणांच्यासंदभतिविवेचनकरतप्नाटिळकळिहितात- 

"मरष्ठीक्रमिकपुस्तकांतमसठीलेखनपद्धतोसुधारण्याबाबतचानिण्यि 
हीगोष्टविद्याखात्यानेबहुमतानेठरविण्यासमखीनाहीभांषेचीलेखनपद्धतीक्को 
असावीहौगोष्टवैम्याकरणांनीवलोकांनीठखाक्याचीआहे.” 

पाठेट्यपुस्तकांचीस्वनाहीतज्ञांनीकरांवीवतीकरतप्नालोकभाबनेचाआदर 
करांवाहीदोनसृहेंटिळकांनींयाठिकाणीसांगिंतळीआहेत. केवळबहुमतवा 
क्विळसत्तायाजोरपिंरपछापुस्तकांचीरचनाझाळीतरतीपुस्त्रकेशैक्षणिक 
ट्टष्टट्यळायोग्यठरणारनाहीतअसेटिळकांनायातूनसुचवावयावेअहि. 

आधुनिक…शिक्षण’शा’स्नातपाढ्यपुस्तकेहेशिक्षणप्रक्सितमहत्वाचेसाधन 
…(ट्टकसाधन)म्हण्क्कामानलेजाते.यासंदभतिटिळक्रांचेहेविचारत्रोटकअसले 
तरीमहत्वाचेआहेत.॰ 

बुद्धीचाऱ्हुंप्स 

"हक्कोचाशिक्षणक्रम याविषयावरमुंबईयेथीलग्रँज्युएटअसोसिए’शन 
पुढेएकनिबंधवाचलागेला. त्यामध्येअसाएकमुद्दामांडण्यातआलाहोता 
कीहल्ळीच्याविद्याथ्र्यांच्याबुद्धीचान्हासहोतआहे. याविषयाचासमाचारघेण्यासाठी 
टिळकांनी२१एप्रिल१८९६रोजीकेसरीतअग्रलेखलिहिला. 

तरूण,कॉलेजमधीलविद्यार्थीवर्गयठ्यांबुद्धीसआपळीउतस्तीक्काक्कां 
आहेहेविधानसिद्धकरण्यासाठीनिबंधकत्त्यमिअसाप्रश्नक्कांकीं... 

“मंडलीक, दुंष्टे, परमानंद, तेलं'ळा, रांनडे, भांडात्का, मेथायांच्यासारखें 
पुरुषअलोक्तच्याविद्याथींमंडळातकाट्टष्टीसपडतनाहीत?” ’ 

`यापद्धतीलाटिळकांनीआक्षेपघेतलाआहे. निबंधकार्यांच्यायाप्रश्नावर 
टिळक्यप्नश्नकरतात- 

“एक्द्रोनठळकपुरुषदिसलेम्डणजेखंच्चिळालोकांचीबुद्धिमत्तामोवी 
होतीअसेम्हणणेहेन्यायासअनुसरूननाही. कारणसर्वपिढीतएखादाबुद्धिमान 

॰॰ पुरुषनिघतअसतो. परंतुत्याचबरोबरलक्षावधीर्शखशिरोमणीअसतात. त्याचा 
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क्विग्रकोणीकरतनाही.” 
जुनेवनवेविद्यार्थीयांच्यातवुलनाकरतानाक्विळात्याच्याबुद्धिमत्तेचा 

निकषठरवितानाबदलत्यापरिस्थितीचाविचारअवश्यकरांयलाहवाअसेटिळक 
सांगतातजुन्याविद्याघ्यघिळाअभ्न्यासक्रमवेगळाहोता,ल्यांनाआलेलेप्नसंगनिराळे 

होतेत्यांचीरांहणीहीवेगळीहोती.हाविचारकरूनचहक्तींच्याविद्याथ्यचिळी 

असेटिळकसांगतात. 
` अलीकडीलविद्यळाश्यच्चिळाबुद्धीचान्हासहोंतचअसेलतरत्याचीकारणे 

टिळकांच्यामते'ळूअशी 
विद्योध्यप्तिअपुरेअन्न,नि:सस्वअन्न;शरीराचीवाढयोप्यतन्हेनेहोत 

नाही;संसारांचीसुक्काप्त,बिक्टअभ्यासआणिपरीक्षांचीकांळजी;साधारण 
बुद्धीच्याविद्यार्थ्यसनपेलेलअसाअम्यासक्रम. 

न पेल्ण्याऱ्या’अभ्यासंक्रमाचे उदाहरण म्हणुज्ञ वी॰ए॰ च्या परीक्षेला ५००० 

याठिकसींवुद्धीम्हणजेनेमकेकाययत्वाविचारवेल्पपाहिजेजुद्धीम्हणजे 
पुस्तकीविद्याग्रहणकरण्याचीपात्रताअसेसमजलेजातअसेअणथॉर्नडाईंक 
याशास्त्रज्ञानेबुद्घोचेतीनप्रकारमानलेआहेत. 

अमूर्त पातळीवर विचार करण्याची पात्रता क्सि पुस्तकी 
शिक्षण-ग्रहण-पात्रता. प्रत्यक्षवरतूहाताळूननवनिर्मितीकरग्यखीपात्रता. माणसांशी 
क्यायाची,यशस्वळीसमाजजीवनजगण्याचीपात्रता. 

यावग्क्सिळाज्यळापाश्र्वफूरीवरपाहिलेतरटिळकांनीअथवानिबंधकत्यां 
पोखल्यानीअलीक्तींलविद्यार्णांच्याबुद्धीवाड्याहोण्याचीकांरणेशोधतला 
फ्वतपहिल्याग्रकारांचाचविचारकेलेलादिसतोमूस्तकीशिक्षणाच्याग्रहणाची 
फाताविद्याध्यमिध्येकमीझळाल्यासारखीवाटलीतरीअन्यबाबतीततीपात्रता 
वाढळीआहेक्विळाकमीझखीआहेयाबाबतकोंणतेवदि'दर्शनयाविवेचनप्त 
मिळतनाही.बुद्धीहीअनेकक्षेत्रातआपलाप्नभावदाखवूक्को.एखह्माक्षेत्रात 
तिनेआपलाप्रभावनाहीदाखवलातरीदुसन्याएखाद्याक्षेत्रातनिश्मित्तचक्कां 
शक्यआहे. 

यावरूनअसेअनुमानकाढतायेईंलकीपारतंत्र्याच्याकाळातअनेक 

‘सुट्टढशरीरांतसुट्टहबुद्धी’यान्यायनित्यांच्यानिर्बलेशरीरप्तनिर्बलबुद्धीच 
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राहिली. तिच्याविकासालासंधीप्राप्तझखीनाहीसुस्तकीविद्याग्रहणकरण्याच्या 

क्षमतेबावतहीस्थितीहोती. यश्प्स्वळीसमाजजीवनक्यणेहेजरबुद्धिमत्तेचेलक्षण 

मानलेतरत्याहींकाळीअनेकलोकबुद्धिमानहोतेअसाल्फिर्पकाढतायेईंल. 

कीर्तनसस्था 

भारतातवविशेषतप्महाराष्ट्रप्तकीर्तनाचीपरपराजुनीआहे.महार|ष्ट्र।त्त्यळा 

ग्रामीण भागातकीर्तनाशिवायआजहीदुसरीमोठीकरमणुकम्हणजेतमाशा. 
कीर्तनकप्रांनीमहारळाष्ट्रग्च्यासामाजिकप्रवोधनप्तफारमोठावाटाउचललाआहे. 

अध्यात्मखीशिवभ्वणकीर्तनळ्यामाध्यमातृज्ञदेतादेता, गोंष्ठी,गाणी, अभंग, 

हेकीर्तनकाराचेवैशिट्य. 
समाजजीवनातखोलवरग्जलेल्याअशायाकीर्तनसंस्धेविषयीटिळकांनी 

एकानियत्तकालासाठी‘द्वादशसृड्रुप्ती’यानावम्बालेखलिहिला.हालेखनिबंध 

यास्वरूपातनमृनवेच्चाळमुद्देयास्वरूपातटिळकांनीलिहिलाआहे.पणया 
टिपणवजामुद्यांमधृनटिळकांनीकीर्तन-संस्थेच्यानाडीवरअचूकपणेहातठेवलेला 

भारतातकीर्तनसंस्थाफारपुरांणकाळापाथूळानावारूपप्लाआहेनारद 

हेयासंस्धेचेआद्यप्नवर्तकअसेपुरांणेसांक्तळातमहप्सष्ट्रळीयसंतपिकींनामदेबांची 
कीत्मिप्नख्यातआहेत.नामदेबांनीतर`नाचूकीर्तनाचेस्पाँ,ज्ञानदीफ्लादूक्यों' 

अशाप्रकारचेआपलेजीवितकांर्यमस्लेहोते. याचाचअर्थकीर्तनाच्यारगाने 

ज्ञानदौपलावतायेतो.कीर्तनाच्यामाध्यमाकूळाज्ञानप्रसारकरतायेतो.ज्ञानम्रसारांचे 
उस्कृष्टमाध्यम-विशेषतऱ्प्रामीणवअविकसितभागाज्यळाट्टष्टीनेकीर्तनहेच 

होतेवआहे.टिळकांनीअत्यंतसूत्रबद्धरीतौनेकीर्तनसंस्थैचेशैक्षणिकमहत्त्व 

सांगितलेआहे. तेविच्यासांफाप्नाटिळकविळीक्कोल्फिशैक्षस्किट्टष्ठीदिसृज्ञ 
येते. 

`पिनलकोड’हेगुन्हेगारांलाशासनकरते.कायकरूनयेवकायक्के 
असताकोणतीशिक्षाहोईलहेपिनलकोडमध्येसांगितलेलेअसते.ल्यामुळेपिनल 

कोडहेमारक्यामास्तरष्ट्यमाणेशिक्षाकरणरि,भीतीदाखवणरिअसतेतरकीर्तनकांर 

हासळामोपचप्सनेशिकविणारागुरूअसेटिळकसग्नितात. शिक्षणाच्याप्रक्रियेत 
सापोपचारांलामहत्वाचेस्थानआहेसुरूशिम्यालासमजळाकूळादेतोतेसामोपचारांने. 

साम, दाम,द॰ड,भेदयळानीतीमध्येसामनीतीलाअग्रक्रमआहेतोयामुळेच. 

,कीर्तनकमहासामनीतीअवळंबणारागुरूअसेटिळकसांगताततेत्यामुळेच. 

शाळेतीलशिक्षकर्किवावृत्तपत्रकारयांज्यप्पेक्षाकीर्तनकाराचेशैक्षस्किमहत्त्व 
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टिळकांनाअघिकवाटते. शाळेतीलशिक्षकाचेशैक्षणिककांर्यआपल्यासमोर 
' विद्यार्थ्यपुरतेचमर्यादितअसतेयाग्ळेचीचौक्टहेत्याचेकर्म्यक्षेत्रअष्णिसमोरचे 

विद्यार्थीहेचत्याचेशिप्यसणकीर्तनकारहळासान्यासमाजाचाशिक्षकआहे. 
शाळेतीलशिक्षकार्ल्डशप्ळेतयेणप्रेविद्यार्थीयेतनूपणकीर्तनक्याहाआपल्या 
विद्याध्र्यांपर्यंतजातो.वप्ती,झोपडी,गाव,पेव्,क्का,वाडी,यासर्वठिकखी 
कीर्तनक'रजाऊशक्कोयाअथनिकीर्तनकारहीएकशिक्षणसंस्थाचआहेवृतपब्रकार 
हाआपल्यावृत्तपत्रातूऱ्रसमग्जशिक्षणाचेकामकरील. पणत्याज्यळाक्षमतेलाहीं 
मयदिळाआहे.वृत्तपत्रेलोकवाचतीलतेव्हाचत्यांचेशिक्षणहोणार.पणकीर्तनकार 
हास्वतप्क्कासमक्षग्रबोधनकरतो. 

शिक्षणप्रक्रियेतसमक्षतेलामहत्वाचेस्थप्नअसते.प्र|चीनकांळीसर्वशिक्षण 
गुरूमुखातूंन्प्व्प्यचेगुरूमुखहेशिक्षणाचेमहत्वाचेमाध्यमगुरूष्टित्म्यर्लीसमोरासमोर 
बसृनुक्कीळीसंवब्दक्रियाम्हणजेमहत्वाचीशिक्षण-प्रक्रियाचहोती.कीर्तनकार 
हासमोरज्यप्श्रोत्यांशीअसासंवादसाधूनत्याचेप्रबोधनकरीतअसतो. 

टिळकांनी‘कींर्तनाट्वप्सशिक्षण’यामुद्याबाबतसागतलेलीमहत्वाचौबाब 
म्हफोकीर्तनकारांनीआपक्ष्यर्मक्कातरीइंग्रजीभाषेचेअध्ययनकतवेंट्युत्यातील 

ज्ञानभांडारश्रोतृवगसिमोररवुलेकरांवेहेसांगतानाटिळकांचीज्ञानट्टष्टीकितीविशाल 
होतीयाचाप्रत्यययेतो. 

कीर्तनकप्सचेमुख्यर्क्सव्यसमाजशिक्षणहेआहेअसेटिळकर्लीलिहिळे 
आहे. सामान्यपणेकीर्तनकांरवेत्र्यळआध्यात्मसमजावूनदेणारांएकक्का 
एवढ्याचअपेक्षेनेबहुसंख्यसमाजत्यर्क्सपाहतो.पणकीर्तनकप्रानेसमाजस्का 
शिक्षणद्यविअसेटिळकम्हणताततेव्हात्यांनासमाजजीवनाचीविविधअ'पेअभिप्रेत 
असतात.रांहणी,विचार,आचार,स्वभाव,वेषझ्या,इंतिहास,पुस्पा,जीवनाच्या 
सर्वअंगांनळास्पर्शकरणरिशिक्षणकीर्तनकप्रप्नेद्यप्वे.म्हणूंहुप्चसमाज्ञजेधेप|लटला 
तेधेविंत्वासमाजालाप्ररतुतकाळीज्यळाप्रमाणेशिक्षणमिळतआहेत्यल्पधस्का 
कीर्तनकारांनेआपल्याकींर्तनाचारगउठवलापाहिजेअसेंटिळकम्हणतप्ततेव्हा 
`समाजपांरॅवर्तन’ त्यांना अपेक्षित असते. या समाजपरिवर्तनासाठी कीर्तनाच्यळा 
शैळींतहीपस्किर्वनअपेक्षितआहे. 

सर्वांतशेवटयाआणिमहत्त्वत्वामुद्दाटिळकांनीसांगितलाआहे,तोम्हणजे 
पदवीधरांचेकींर्तनसंस्थैर्क्सलक्षगेलेतरइष्टत्यासुधारणालेवकरघङ्मयेतील. 
हेसांगतळानाटिळकांचेदोनक्सिप्रदिसतात- _ 

पदवीधरांचासमाजपरिवर्वनाज्यळावप्रबोधनाच्याकामप्तभमा;कीर्तनसंस्धेकडे



पदवीक्यनेवेव्रळशाळेंतशिंक्षकीपेशांक्सिकप्यख्यिप्तकर्ट्स, क्सि 
त्याहून अधिक तर एखादी अधिकारांची जागा भूषविण्यापेक्षा पदवीधरांनी 
समाजपरिवर्तनाच्याकांमातकीर्तनसंस्थैच्यामाव्यमाकूग्आपलावाटाठवलम्बाअसे 
टिळकांनासूवितकरांक्याचेआहेयाशिवायएकमहत्वाचीगोष्टअशीकीकीर्तनकार 
कुणीन्हावेब्आपल्यासमाजातअशोएकसमजूतहोतीकींज्यानेआघुनिक 
शिक्षणघेतलेलेनाही,ज्यानेफक्तपारंपारिंकशिक्षणघेतलेलेआहेत्यानेकीर्तनकार 
व्हावे.पणटिळकपदवीधारां॰नम्हीकीर्तनसंस्धेकडेलक्षद्यप्यलासांगताततेव्हा 

सुचवायचेअसते. 
आपल्याकीर्तनपरंपरेतहरिदासींकीर्तनकारआणिनंतरउदयासआलेले 

रांड्रीयकीर्तनकारअसाजोउवितबदळझालात्याचेसूत्रटिळकांच्यायाविचारात 
सापडतेकीर्तनासळारख्यामाध्यमानेहीरांट्रीयवसामाजिकट्टष्टीजोपासलीपाहिजे 

असेचहेविचारआहेत. 

लोकसंख्याशिक्षण 

लोकसंख्याशिक्षणशास्राचा समावेश गेल्या काही वर्षात शैक्षणिक 
अभ्यासक्रमातवेभ्लागेलाअहेलोकसंख्येच्याविस्कोटामुळेनिमणिहोणान्यासमस्यां, 
त्यविरीलउपाय,समाजम्यास1स्कृत्तिकस्तर,निसर्मंसंतुलन,पयविरणइ.विषयांचा 
अभ्यासलोकसंख्याशिक्षणशास्नातअभिप्रेतअसतो. 

टिळकांच्याकाळीहारत्तरविषयम्हथूग्पुढेआलेलानव्ताटिळकांचे 
याविषयीचेविचारस्धृठुत्र्वत्रोटकस्वरूपातदिद्मायेतातविशेपतर्ध्वमतीवयत्वा 
कप्यदापासकरम्बायाविषयीजीवैचारिकचळवळमहप्सष्ट्रप्तझाळीत्यासवधी" 
टिळकांची भूपिकासमन्ययाचीहोती. 

उपसंहार 

टिळकांच्यालेखसंप्रहापैकीज्यालेखांतूनशैक्षणिकविचारप्रक्ऱझाळेआहेत 
त्यांचेआलोडनक्कात्यांच्याशिक्षणविचारांचेपृथक्राणात्मकविवेचनअस्तापर्यंत 
दिलेआहे.टिळकांच्यानिबंधांचेविषांय,त्यांचीमांडणीं,त्यखीलपुद्दे,उपमुद्दे 
यासर्वांचापरामर्शघेतानाअसेदिसतेकीं,कोणल्याहीविषयावरचेलेखनअसो, 
तेलेखनकरतानापत्रकारटिळकवशिक्षकटिळकसततजागढ्याअसतात. 

कोणताहीमुद्दामांडतानात्याचेसप्रमाणविवेचनल्फिशिवायटिळकपुढे 
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विवेचनकेलेआहे. उदा. बी.ए.च्यापरीक्षेलाजास्तअभ्यासआहेहेसांगताना 

विवेचनातौलअवृह्क्कावनेमकेपणाप्नत्ण्यासयेतो. 
टिळकांचेवडीलशिक्षकहोते. टिळकस्वत:शिक्षकहोते.पत्रकांरांच्या 

भूमिवेनूनत्यांनीसमग्जशिक्षकाचेकार्यंहींअविरतक्केष्णकख्यातनामशिक्षणसंस्था 
उभारण्यातत्यांचावाटामोठाहोतास्वामिकपणेचल्यांचेशिक्षणविण्यावरीलप्रेम, 
त्यांचेशिक्षणविषयकचिंतनआणित्यांचींशिक्षणविपयकट्टष्टील्यढ्याअनुभवातूंन 
मुरूनआलेलींवाटते. 

स्वत: संस्कृतचे अभ्यासक वगणिताचे पंडितअसल्यामुळेकोणत्याही 
विण्याचीमांडणीकरतप्नाटिळकशुद्धतार्किकपद्धतीनेचकातात. खंङनमंडन, 
विषयप्रवेश,विषयविवेचनआदीसर्ववैशिष्टचांसहत्यांचानिबंधमगतोनिव्यळ 
लेखस्वरूपातअसलातरीआकारांसयेतो. आणिटिळकांच्याप्रतिपादनासमवेत 
वाचकांचेप्रबोधनहोतजातेहीप्रक्रियाशैक्षणिकविषय'ग्वरीलनिबंधांबाबत 
जाणवते. ॰ 
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प्रक्तण'४ 

शिवराममहादेवपरांजपे 
  

चरित्ररेखा 

शिक्यममहादेवपरजिपेयांचाजन्मकोकणातमहाडयेथेररभ्जुज्ञ१८६४ 
रोजीझाला.शिवरांमपतयांच्यावडिलनिळात्याकाळाततीनरुपयेपगारहोता 
त्यांनीउत्तरअप्युव्यातवक्विचाआयासकेलाहोता.चित्रक्कावमृर्गिक्या 

गेलेअसलेतरीउत्तरआयुय्यसंपन्नहोतेशिवरांमपंतपरांजपेयांनाबालपणीबाहेरच्या 

प्राथमिकशाळेचाअभ्यासमहप्डलाझळाला.इंग्रजीशिक्षणळाचींसोयनव्हती. 
पर’ग्जपेशाळेतहूडहोते.ल्यांनानाटकाचानादहोता. परांजपेयांचेपुढीलशिक्षण 
रत्पळागिरीसझाले. तेंथेविष्गुशाखीचिपळूप्त्वारत्यांचेशिक्षकहोते. त्यांचाप्नभांव 
शिवरामपंतांवरपडलाआणित्यांच्यामनातक्रप्तीझाली. चिपळूण्क्राप्नी१८७९ 
च्यामेंमहिन्यातरलक्सिसोडली. त्यांनीपुण्यालळाशाळाकाढली. आणिरत्पळागिरीच्या 
बन्याचविद्याध्यनिळीपुण्यालायेण्याचानिश्चयकेला.१८८२मध्येपर॰प्जपेपुण्यस्का 
आले. १८८३ मध्येतेमॅट्रिकणीक्षेतअनुत्तीर्णझळि. १८८४मध्येउत्तीर्णझाले. 

ग्रथमफार्मुसनकॉलेजमध्येवनंतरडेक्काक्रॉलेजमध्येशिक्षकहोक्तत्यांनी 
एम.ए.चाअग्यप्सर्ट्सक्कांत्पप्च्चकाळातत्यांनीन्यूइंग्लिशस्कूत्तमध्येशिक्षकाची 
नोकरी केली. १८९५ साली ते एम.ए. झाले. त्यांना ‘झाला बेदान्स’ 
पारितोषिकमिंळाले. 

१८९६साळीतेमहाराष्ट्रकॉलेजमध्येप्राध्यापकम्हण्क्काकामकरूलागले. 
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टिळकांनीसुरूकेलेलेगणेशोत्सवआणिरांयगडावरीलशिवज्ञीउत्सवयातपरांजपे 
भाग घेऊ लागले. सार्वजनिकसभेतर्फेदुक्काळी जनतेलामदत करण्यासाठोहौते 

२५मार्घ ९८९८रोजीपाडव्याच्यामुहूर्तावर `कांळ’ पत्राचापहिलाअ'क 
निघाला. प्रारंभी"काळ चेवर्पणीदार६०० होते. तेसहावर्षात१२,००० झाले 
आणि१९०८सालीहाअट्या२२हजारांवरपेला. 

१९१०सालीकाळपत्रसस्कारनेबंदपाडले. 
१९०८सखीशिवरांमपंतांनारांजद्रोहाच्याअप्रोपाखखीअटकझखी.त्याना 

१९महित्यांचीसक्तमजुरीचीशिक्षाठोठम्बाय1तअझी. १९०९सालीतेतुरुंगढून 

परांजपेयांचेवक्नृस्वआणिलेखनयादोहोंमुळेमहाराष्ट्रभरत्यांचीख्यप्ती 
झखीहोती.नट्यसंमेलन,शारदोपप्सकसंमैलन,इ.सभा,अन्यान्यअनेकपरिषदा 
यांचेतेअध्यक्षझाले.१९२९सालोबेळगावयेथेभरलेल्यासाहित्यसंपेलनाच्या. 
अध्यक्षपदाचामानत्यांनामिळाला.१९२०साळीपरांजपेयांनी‘स्वरांज्य’नावाचे 
सामाहिकमुरूवेब्ले. १९२२ सखीमुळशींसत्याग्रहातभप्नाघेतल्यामुळेत्यांना 
पुन्हासहामहिनेकारांवासाचीशिक्षाझाली. ’ 

१९१०ते१९२०यादहावषच्चिळाकांळातपरांजपेयांनीखूपपुस्तकेलिहिलो. 

मरांठीप्रपाणेपरांजपेइंग्रजीहीउत्तमबोलतअसत.पणमरांठीवरत्यांचेविशेष 
प्रेमहोते.बेळग1वच्यासाहिव्यसंमेल्मळातकांनडी-मरांठीवादवगिलाचगाजला. 
यासंबंधीचाजोव्रांवहोता,त्याबाबतबेळग1वचेनेतेगोगधररांवदेशपाडेयांनी 
वेक्ककापेसारख्यामाणसालाअक्काकरूनघेतले. पणपरांजपेवधलेनाहीत.परांजपे 
यांनीतोठरांवमरांठीलायोग्यअशाप्रकरिचकरवूनमगचणाक्काघेतला. ` 

साहित्यसंमेलनप्रसंगीहीपरांजपेयांचीप्रक्रुतौफारशीचांगळीनव्हती तरी 
त्यांचाउत्त्साहचग्निलाहोता. त्यांनात्यापूर्वीअनेकदिवसमधुप्रेहाचीव्यथाजडळी 
होती.त्यांनळाएकनवेचदुरवणेत्रासदेऊलमालेहोते.कांनदुखीनेतेहैरांणझाले 
होते.सग्टेंबर१९२९अखेरपर्यंतत्यांचीप्रकृतीअस्वस्थअथू|हीफारविघडलेली 

बुधवारदि. २५-९-२९ रोजीसकांळपासूनचपरांजपेयांनाअस्वस्थवाटू 
लागले. तौनदिवसतेबेशुद्धहोते. शुक्कादि. २७-९-२९ रोजीसकाळीसातचे 

१२४ [] पत्रकांरांचाशिक्षणविचार



` चारचदिक्सअखी,‘मिरांबाई’नाटकाचा,पहिल्याअंकाचादुसरांप्रवेश 
त्यांनीलिद्द्यकाढलाहोता.उत्तमववते,लेखक,समाजकांर्यकर्ते,विद्योपासक, 

प्राध्यापक,संपादकअशाअनेकभूमिकांमुळेपरांजपेमहारांष्ट्रल्पसुपरिचितआहेत. 

परांजपेयांचेसाहित्त्य 
शिवरांममहादेवपरांजपेयांनीनिंबध, कादंबरी, काव्य, इतिहास स्फुट 

इ विविधप्रकारचेलेरवनवेभ्लेआहे त्यांचेबहुतेकसर्वगद्यलेखन‘ काळ' 
व‘ स्वरांज्य ’यापत्रांमध्क्तझालेत्यांचेग्रंथरूपसाहित्त्यखालोलप्रमाणे- 

निबंध-काळप्तीलनिवडकनिबंधऱ्भग्ग्ळा१ते१० 
साहित्यसंग्रह - १ते३,स्वरांज्यातीलनिवडकनिबंध. 

मीराबाईं-नाटके संगीतकादंबरी, मानाजीरांव, रामदेवराव, भीमराव, पहिलापांडव, 

मीराबाईंथिर्झा) 
कांदबरी- पोविदाचीपोष्ट,विंघ्याचल. . 
संकीर्ण- तर्कभाषा, तर्कसंग्रहअर्थसंग्रह. (मरांठीरूपांतर.) 
काव्य- अहल्याजार. 
स्फुटइतिहास- मराठ्यांच्यालठ्यांचाझ्तिहास : रांमायण,काक्सिस, 

शऱ्'क्वाल. (स्फुट) ~ 
परजिपेयांच्यासाहित्य-संपदेवरूनएकपोष्टघ्यानातयेतेतीअशीकीं, 

परांजपेयांचेलेरवनचौर्फेरआहे.क्या,कांदबरी,काव्य,नाटक,निबंधइ.साहित्याव्या 
सर्वप्रांतातत्यांचासंचारआहे.पणपरांजपेखरेरमताततेनिबंधातच. 

परांजपेहेउत्तमवक्तेम्हण्ष्टख्यातीपावलेहोते.भांषणाप्रमाणेवलेखनातही 
त्यांनीवक्रोक्तीचाखूपचउपयोगक्काघेतला. त्यांच्यावक्रोक्तीं-कौशल्यामुळे 
तक्कालोनवृत्तपत्रीयलेखनालाएकवेगळाचरगआलाहोतास्वधमीस्वदेश 

निबंधलेखनाचेस्वरूपत्यांनीपालटलेउपदेशकाची,भाष्यकारांचीभूमिका 
बदलूननर्मसंचिवाचीकिंवामर्मभेदकुशलवविल्पचीभूपिकात्पनिळीरब्दवेर्लो. 
परांजपेयांचेशिंक्षणविषयकलेखन 

परांजपेयांनीएक्तीनिबंधवाएक्म्हीलेखस्वतत्रपणेशिक्षणयाविण्यावर 
लिहिलेलानाही.मात्रचौफेरलेरवनकाणरिपरांजपेजाताजाताकाहीशैक्षणिक 
घटकांवरलेखनकरतात.त्यांच्याज्यालेखा`मध्येशिक्षणाशीप्नत्यक्षवाअप्रत्यक्ष 
संबंधअसलेलेविषयआलेलेआहेततेलेखअसे- 

साहित्यसंग्नह- … . 
मनाचीमीर्मासळा - मानसशास्त्र(१),श्रद्धा … मप्नसशास्त्र`(२),शब्दांच्या , 
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वाढीचाइतिहास-भाषाविचार,साहित्यस`मेलनअध्यक्षीयभाषण-शिक्षण 
प्रसारववाङ्मययांचीचर्चा. 

काळातीलनिवडकनिबंध्र-(कंसातीलअर्क्सख’डाचेआहे) 
हिंदुस्थानचेदाखिचअष्णित्याचीकरणे-धंदेशिक्षणवत्यांचीवाढ(४), 

स्थानिक स्वराज्य-स्थानिक स्वराज्याचे शिक्षण (४), गरिबांची 
उपप्समप्र-उपाशीपोटीशिक्षण(१),रांज्यकशानेमोडकळीसयेते(१ते 
४) … अज्ञान (१),‘वर्तमानपत्रांचा प्रसार … लोकशिक्षण (१), नीतिशिक्षणाची 
शाळा-नीतिशिक्षण(२),विद्येचाउपयोग-हिंदुस्थानातीललोकांनाद्यावयावे 
शिक्षण(२),डेक्काकाँलेजलापाहूनकेशवरांवांच्यामनातआलेले 
विचार-शिक्षणाची फ्ल्लाश्रुती (३), हिंदुस्थानातील प्रतिनिधी'च्या 
महत्वाकांक्षा-शाळांनासुटी(५),शिपाईंहानल्गारिंकआहे-शिपाईंसज्ञान 
असावा(५),उपसंहार-शिक्षणआणिस्वतंत्रता,शिक्षणआणिशास्त्र(५), 
आपलेसुखकायझाले-धंदेशिक्षणाचेतोटे,शिक्षणाचेतोंटे(६),संगळेच 
नरयू-सुशिक्षितसुधारकांचीस्मिखी(६),आमच्याजुन्यामश्ग्निगन्स-नवे` 
यंत्रशग्स्त्रवजुनेयंत्रश्मस्त्र(७),जसेंलोकतसेत्यचिदेव - विचारांच्याफूमतेक्का 
देवांचेरूप(८),आपणकायपेरांवे-देशाच्याउद्घारासाठीकोणत्यापोष्टीपेरांव्या 
(८),दासबोध - रप्मदासांचेप्रबोघनकार्य(८). 

वरीलसंर्वलेखांतीलशिक्षणविचारकोंणाता,त्यालेखांतकोणकोणती 
शैक्षणिकमूल्येआहेत,कोणत्याशैक्षणिकघटकांचीचर्चाक्केळीआहेयाचा 
सविस्तरविचारयापुढेकरांक्याचाआहे. 

मनाचीमींर्मासा 

मनखीस्थिती,मनोव्यापार,मनाचीशवतीयासंबंधीविवेचनकरणांऱ्या 

यालेखातपरांजपेयांनीसाहित्यिकशैलींनेवेग्लेलेविवेचनहेनुसंतेचवाचनीय 
नाहीतरमननीयआहे.मानसशास्नानेमनोव्यळापारांसंबंधींज्यागोष्टींचीचर्चाकैळी 
आहेत्यातीलकाहीचाविचारयालेखातझालेलादिसतो. 

’ पंचज्ञानेंद्रियांव्यतिरिक्तमनहेसहावेज्ञार्नेद्रियआहे.विश्वाज्यग्स्वनेतव 
कार्यपद्धतीतज्याप्रमाणेबदलहोतअसताततसेचमनाच्याकार्यपद्धतीतबदल 
झालेअसावेत.पूर्वीमनहेमननकरीतअसलेले,विचारकरीतआलेलेर्किवा 
विक्काकरीतअसलेलेप्रत्यक्षपहाक्यत्सासापडतअसेसणकांलातरांनेमनपुफा 
आवरणांज्यळाखखीखूपदंडफूग्गेले.`मनस्थैकंवचस्थेकं’यावचनातसृपित 
छ्येप्नमाणेपूर्वीमनआणिवाणीयांच्यातभेदनल्हता. 
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.अळींक्डे“उथळमन’व`खोल्मन’हेशब्दप्रयोगरूंढझ1लेअग्हेत. 
वरीलमहत्वाच्यामुद्याचाआधारघेऊनणांजपेयांनीजेविवेचनकेलेआहेते 
मात्रसत्य-असत्य,पाप-पुग्य,वांगलेवाईटयासंबंधीआहे.म्हणजेचत्यातबरांचसा 
नीतिविचारआहे. तरीपणवरीलमुद्देविचम्यातघेताअसेदिसतेकींशैक्षणिक 
मानसंशास्नातज्यागोंष्टींचीचर्चावेर्ताजातेत्यप्तीलकाहीघटकांचासमक्सि 
वरीलमुद्यांतआहे. 

मनहेएकइंद्रियआहेअसेपरांजपेम्हण्स्ताततेव्ळाभारतीयमानसशास्रज्ञांनी 
मनाविषयीकोण्खीउपपत्तीमांडलीआहेम्याचाविवारकरांवालागेल. 

"मनहीअतिझ्मबाबआहेअसेवण्निउपनिषदातआहेअनकेवळ 
शरीर-इंद्रियनरनुत्रुपाचज्ञार्नेद्रियेवकर्मेद्रियेयांवरनियंत्रणठेवणरिंवत्यांनामाग्दिश्नि 
काणोमध्यवर्तीवअंतातिइंद्रियअप्हे. ज्ञनिद्रियांचेकांर्यमनावरअवळंबृनुअसंते.” 

यातीलज्ञार्नेद्रियेवकमेंद्रियेयावाबत्तचाबिचारपरांजपेयांनीसांगितलाच 
आहे.तेम्हणतात- 

असंतात्यातमनुम्यालादहाइंद्रियेअव्हेतम्हण्क्कासांगण्यातयेते.त्यादहांपैकीं 
हस्तपादादिकपप्चकर्मेंद्रियेहोतवघ्रण्याचक्षु, श्रोत्र,जिव्हाआणिस्वकृही 
पाचज्ञानेद्रियेहोत.” 

`उथळमन’आणि`खोलमन’असेमनाचेदोनप्रकारपसंजपेयांनी 
सांगितलेआहेतध्यात्यालाहीमानसशास्रोयआधारआहे मनपुक्यआवरणांच्या 
खझीदडपृनगेलेलेअसतेआणित्यामुळेत्यामनखीलविचारकघीकघीवेग्क्का 
स्वरूपातबाहेरयेतात. 

सिग्मंडफ्रांइडहामानसशास्रज्ञमनोविश्लेषणशास्त्रम्याजनकहोय. त्याने 
मनाच्याअबोधावस्धेचीउपपत्तीमांडलीआहेहेतुफूर्यंकट्वेंग्लेल्याक्रियाआपल्यस्का 
माहीतअसतात. ण्याकाहीक्रियचिहेतूआपल्यल्पमप्हीतक्सतप्त.घडलेली 
क्रियाहीनिर्हेतुकहोतीवतीसंहजघडळीअसेआपणम्हणतो. पणसिग्मंड 
फ्रांइडयांच्यामतेसहजघडणांन्याक्रियांत्त्यळापाठीमापेअवोघावस्थैतीलप्रेरकअसतो. 

फ्रांइडनेसबोधवअबोधमनाचेदोनप्रमुखभागमानलेआहेत. संबोध 
मनाचापरिस्थितौशीवपरिंस्थितीच्यावारत्तवतेशीसंबंधअसतो. अबोधमनाचा 

मांडलाआहे. खोलमनातअनेकविचारदडलेलेअसंतातवमाणसाचीक्वारि 

त्याप्रमाणेहोऊशकते. पणहामाणूसअसाकावागलायाचेउत्तरवरच्यावागण्यावरच्च 
देतायेणारनाही. 
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परांजपे यांच्या विचारसरणीत शळास्वीयट्टष्टघा एक्त गोष्ट चिकित्सा 
करण्यासारखीआहेतीम्हणजेत्यांनी‘मनप्तक्का'तोझझीआहे’असेम्हटले 
आहे.';र्झामनहेउघडेहोते,आतातसेनाही.मनाच्याअवस्थेतहाजोबदल 

झालातोछ्येळकालबदलनाही.लोकांचीमनेफाँहीउथळवखोलअसली 
पाहिजेतपणअशाप्रकरिमानसशास्नाचाअभ्यासंपृहींल्फिगेलानव्तानव्या 
कांळप्तमानसंशास्राचाअम्यासखूपचग्रगतझल्ला.फ्रा॰इड,पुंगयासारखेपाश्चाव्य 

कझीनवेसिद्धांतनिर्माणझळाले.परांजपेम्हणतळातत्याप्रमाणेमनबदळलेलेनाही, 
_तरमग्नसशट्याचळाअभ्यासप्रगतझप्ला.म्:हथू[मन1तक्कांतीझप्लीअसेन 

म्हणतामनिसशास्नाच्याअम्यासातउत्क्रांतीझझीअसेम्हणावेलागेल. 

श्रद्धा 

`श्नद्घा’हाविषयप्रामुख्यानेतत्त्वज्ञानाच्याक्षेत्रातीलआहेपणमानसिक 
प्रक्रियेशीचयाविषयाचासंबंधअसल्यामुळेश्रद्धेचाअंतर्भावमानसशास्नाच्याक्षेत्रात 

आणिपर्यायानेशिक्षणाच्याक्षेत्रातहोऊशक्तीं. 
परांजपेयांच्यालेखातभौत्तिकवव्यळावहारिकक्यातआणिअध्यस्मागस्नात 

श्नद्धेचेस्थानकोणतेयाविषयीचप्रामुख्यानेत्यांनीविवेचनवेभ्लेअसंलेतरीश्रद्धेमुळे 

तेधेआपोआपवकेलेगेलेआहे. 

"श्रद्धाहाशब्दव्यापकअथमिमानसिकस्वीकॄती,विश्वास,अशाअर्थी 
वापरलाजातो.अघिकनिश्चितपणेम्हणाक्यावेझाल्यासश्रद्धाम्हण्जिज्याबद्दलचे 

वैचारिंकप्रमाणविंग्वाबौद्धिकप्रमाणआणिआबश्यकतानिस्वितस्वरूपातसंमजलेली 

नाहीअशाएकाविधानल्पवि’न्नाविंधानसमूहल्पबौद्धिकसंमतीदेणे.” 

परांजपेयांनी‘ श्रद्धा ’यानिबंधातव्यक्तकेलेल्यामतांचासारांश- 

मनुव्याच्यामनाचेजेअनेकधर्मआहेतत्यांपैकीश्नद्धाहाएकमहत्वाचा 

धर्मआहे.श्रद्धेच्याउल्प्टमनाचाधर्मम्हणजेसंश्ळाय,श्रद्धाआणिसंशयहीमहान 

बैऱ्यांवीजोडीआहे. संश्ळायइहलोकीच्याप्नपंचालाफळायदेशोरअकूसंशयहा 
मनाचापहिलाधर्मआहेआणिश्नद्धाहाद्रुसंरांधर्मंआहेसशयाचेखरेमारक 

म्हणजेप्रत्यक्षज्ञानसणअध्यात्मशास्नातप्रत्यक्षप्रमाणालाअवकाशनाहीमानवी 

देहाचीअल्पज्ञानग्रहणशक्तींपाक्रूप्तिलाजोडदेण्याकरिताश्रद्धेचीयोजनाकरण्यात 
अखीआहेसनुम्यखीपाचज्ञार्नेद्रियेआहेतसणअर्तीद्रियज्ञानार्जनल्पसाधनीभूत 

सहावेइंद्रियम्हणजेश्नद्धा.आधींपुय्यआणिमगफ्›लहाजसावृक्षांचाक्रम 

आहे,त्याप्रमाणेआधीसंशयआणिमगश्रद्धाहामनाच्याधमल्सिक्रमहोय. 
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पुहैंक्ल्डींलशास्नेआणिपश्चिमेक्कोलशास्नेयांमध्येजमौनवअस्मानइतका 
फरकआहे.रांसायनिकपिश्रणेवपृथक्करणे,विद्युक्कांचेधर्म,उष्णतेचेपरिणाम, 
लोहचुंबकाचेनियम,परमाणूंक्रुयाक्रियाइ.अनेकजडंसाधनांच्यादिव्यळ्याप्रकाशाने 
जेवढेदिसेलतेवढेपहिण्याचापश्चिमेकडेप्नयलअसतोसणभौतिकपोष्टीपलीकडे 
अर्तीद्रियपोष्टींविपयींज्ञानकरूनदेणळारांयोगमस्पोत्याचीतिकडीललोकांनाक्कानाही 
नाही.मनहेउत्क्रांतीच्यातत्त्वपिंरनेहमीचाललेलेअसतेतेमृळचेसंशयीवृत्तीचे 
असलेतरीजगातीलसंत्यसिद्धाजांविंषयीत्यामनामध्येजेव्हाजेव्हासंशयउत्पत्र 
होईलछ्येतेसंत्यपडताळूनपाहण्याविक्योंप्नयत्मकरते. › 

परांजपेयांचेहेविचारअघ्यात्मिकक्षेत्रासंबंघीप्रामुख्यानेअसलेतरीयातील 

ज्ञानप्राप्तीसाठीसंशयवेब्लाहीउपयुक्तहोतो.‘संशय‘याशब्दांचाअर्य 
`जिज्ञत्सा’असाक्काघेतल्यासअधिकउपयुक्तहोईंल.तत्त्वज्ञमाच्याक्षेत्रात 
संशयाचीव्यख्याक्कोकेलीआहे- 

`जेव्हाएखाद्याज्ञेयासंबंघीहेकीतेअसेनिश्चितकरतायेतनाही,तेव्हा 
त्याअनिश्चितज्ञग्वावस्धेससंशयअसेम्हणाति.” 

संशयवादालाइंग्रजीत `स्केष्टिसिर्झम’ म्हणतात. स्केष्टिकॉसयाग्रीक 
शब्दांपासृनहाव्युत्पन्नझाला. त्याचामूळअर्थशोधकक्सिचिक्टिसकअसा 
अहिशैक्षणिकप्रक्रियेतशोधनबुद्धीक्सिचिक्टिसाबुद्धीअत्यंतमहत्वाचीमानली 
जळाते.त्याशिवायअव्ययनप्रक्रियेलागतीयेणारनाही.विद्यार्थ्यला,लहानमुलल्प 
सततहेकांय,तेकांयअसेविचारांवेसेवाटते.त्याचीहीचौकसबुद्धी,त्याची 
जिज्ञत्सायांचाउपयोगशिक्षणप्रक्वितमहत्वाचाठलो. _ 

द्रुसंरांमहत्वाचाभाग... संशयान'तरश्नद्धा शिक्षण-प्रक्रियेत ज्ञानसळाधनेसाठी, 
अव्ययनासाठी‘आप्तवाक्यटिस्टिमनील्फिहण्ष्ठउंपयोगीव्रतेअर्ववपोष्टीस्वत: 
पारखूनघेतायेणारनाहीत.पाढ्यपुंस्तके,शिक्षक,आईंवडीलयांनीसांगितलेले 
विचारगृहितधरलेतरचशिक्षणसुलभहोईलग्रत्यक्षप्रमाणानेसर्वचगोष्टीपारख्नु 
घेतायेणेअशक्यआहे.‘अळाप्तवाक्य’प्नमाणमानणेहाश्रद्धेचाचएकभागआहे. 
अशळातन्हेनेसंशयनिवृत्ती,श्रद्घायासंर्वघटकांचाउपयोगशिक्षणप्रक्रियेतमहत्वाचळा 
ठरतो. 

शब्दांच्यास्नाढीचाइ'तिहास 

_ याक्विंधप्तपसंजपेयांनीर्क्सक्कात्तीक्कोझालीत्यखीक्तक्को 
झाली, यासंबधी विवेचन वेग्ले. हा भाषाशास्रविषयक निबंध असल्याने भाषा 
शिक्षकांनात्याचाचांगलाउपयोगहोऊशस्लि.त्याचाथोडक्यातसारांश्ळाअसा- 
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असंख्यजडवरतूंनाव्यवहारांसाठीनिरनिरांळीनविदेण्याचीआवश्यकता 
माणसालाभासूलागलीआणिआपल्याबुद्धीच्या पगदुरांम्रमाणेतोनवीनशब्द 
निमणिकरूलागला.घुद्धिऱ्पत्तावगरजळायांनुस1रशब्दसंख्यावप्ढतचप्ललो.रांनटी 
लोकांचीशब्द'सख्याकमी,कारणगरजाकमीं.शब्दांचेउत्पत्तिस्थानजिव्हा.शब्द 
नसतीलतरमाणूसजिव्हेऐवजीहातांनीवपायांनीबोलूलागतो. (खुणा) 

रानटी अवस्थेतील माणूस पदार्धवाचक शब्द प्रथम निर्माण करील मग 
धातुदावक. प्नथमकाहीखुणा,मगसांकेतिकध्वनीवमगशब्दहात्याचाक्रम 
असतीस्किग्नेशब्दांचासंकितिकअर्थंठस्कातरीतोंशब्दउच्चारग्यट्याक्रियेत 
अनेकनैसर्गिकवस्थायिककास्थांमुळेफाद्कफ्डतों 

वाढहोते. मनुष्याचासाधितशब्दसंग्रहफारमोठाआहे. त्याचप्रमाणेसामासिक 
शब्दहीख्हुग्आहेत. 

संस्कृतभाषेतएकेकाशब्दांलाअनेकप्रतिशब्दआहेत.उदा.-रवर्ग-९, 
देव-२६,इंद्र-२५,मूर्मं-३७,अप्री-३३,जल-२७.इंग्रजीभाषेतसंद्बृ'भ्त्तव्यामानाने 

भाषेतजारतआहे. 
शब्दांच्यावाढीचाझ्तिहप्सहाअसाअहि. यातशब्दांच्याअभावापासून 

तोंशब्दांच्याउघळपट्टीपर्यतशब्दांचींवाढमनुव्यानेक्काक्योंनेकशीकेळीआहे, 
याचाआढावळाआलाआहे. 

या निबंधातलेहे विचार भाषेचेअध्ययन व अध्यापन करतानाउपयुक्त 
ठरणारेअसेचआहेतविशेपतप्मातृभाषेवेअध्यापनवपरभाषेचेअध्यापनकरतमा 
यामिवधातील` शब्दांचळाइतिहासंवत्यप्तीलघटक-विषययासबधी॰॰ व्यक्तवेब्लेले 
विंचारमननीयआहेत. , 

अध्यापनशास्नात‘भाषणकौशल्याचा’विकासमहत्वाचामानण्यातयैतों 
भाषणकौशल्यासाठळीशब्दवैभववाढविणेहेहीभाषेच्याअध्यापनातमहत्वावेउद्दिष्ट 
मानण्यातयेते. त्यासंबंधीपरांजपेयनीजेविचारमांडलेआहेततसेचविचार 
भाषेच्याअध्यापनत्वाबतमांडण्यातयेतात- ‘ 

"शब्दसंपत्तीवाढणेहाभाषिकविकांसातीलएकमहत्वाचाभागआहे, 
आपणजेनवीनशब्द शिबत्तो तेकोणत्या नाकोणत्याजाणवणाऱ्यागरजेच्या 

प्यूप्प्ल्फिव्ष्ळीअसतातआणिप्नत्यंक्षवानिर्मितअनुभवाशीतेशब्दनिगडितअसतात. 
आई,बाबा,दुट्टग्इ.शब्दळहानमुलेलवकरकाशिकतात?त्यांच्याअत्यंत 
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निकडीच्या गरजांशीतेशब्द निगडित असतात. प्रत्यक्ष अनुभवघेत असताना 
मुलालाशब्दसंमजतात. वैज्ञळानिकयुपातवावरणारीपुलेजेशब्दबापरतातते 
संष्ठ-संत्तरवर्षाखंक्रुच्यात्याचवयाच्यामुलांनामाहीतअसंण्याचीशक्यताकमी.” 

शब्दांच्याद्वारेहोणान्याअर्धच्चटांचामागोवाघेण्याचावआपल्यामनप्तील 
आशयाच्याअभिव्यक्तीसाठीअधिकाधिकयोग्यशब्दनिवडण्याचाछ्येविद्यत्म्यन्सि 

शिक्षकांनाअधिकउंपयुक्तठस्तील. 
त्याचप्रमाणे संरवृप्त भाषेच्या वैभवळाचा परिचय या लेखातील विचारांद्वारि 

उत्तमहोतो. संस्वृजातीलशव्दवैभवखी जीउदाहरणेदिलीआहेततीलक्षणीय 
आहेत. इंग्रजीभाषाहाआपल्याशालेयअभ्यासक्रमातौलएकमहत्वाचाविषय. 
याभाषेतीलशब्दवैभवासंबंधीपसंजपेयांनीव्यक्तकेलेलेविचारहीलक्षातघेण्यासारखे 
आहेत. संस्कृतवइंग्रजीयांचीतुलनात्यांनीव्यापकप्रमाणावरर्क्सलीनाही. 

हेत्यांनीसूवितदेग्लेआहे. 

भाषाभिवृद्धीचेसाधन : शिक्षणप्रसार 

१९२९सालीबेळगावयेधेचौदाव्यामहप्सष्ट्रसाहित्यसंमेलेनाच्याअय्यक्षीय 

भाषाभिवृद्धीच्यासाधनांबाबतचर्चावेक्तींआहे. 
वाढतीलोकसंख्याहेभण्याभिवृद्धीचेएकसाधनअसतेअसेसांगतातएखादी 

विशिष्टभाषाबोलणारांचीसंख्याक्तिंयावरत्याभाषेचीप्रगतीकाहीप्रमाणात 

भाषाजितलोकआत्मसातकरतात. यासाठीमराठीझ्तिहासाचाचआधारघेऊन 
परांजपेयांनीविवेचनकेलेआहे. फ्ग्क्तमहारांट्रीयअसंलेलीहीभाषामरांठेजेधे 

मरप्ठीभाषाभिवृद्धीसाठीज्याज्यापोष्टींचीआवश्यक्काअसंतेत्याअशा- 
भांषाबोलणाद्यांचीलोकसंख्या, रांजसत्ता, शिक्षणप्रसंळार, नाड्मयनिर्मितो, 

(नागरी)लिपीचाप्रचार. 
१९२९ सालच्या याभाषणाततत्काळीनपरिस्थितीला अनुसंरूनपरांजपे 

यांनीभाषाअष्णिशिक्षणप्रसारयांबाबतविवेचनकेलेआहे. 
त्यावेळोपुंबईइलाख्यातएबंब्दरपावणेतीनकोटींलोकसंख्येपैकीएककोटी 

मराठीभापिकहोतेत्यातलेसुशिक्षितक्सिसाक्षरशे. आठवळोकहोते.हे 
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सांगितले. त्याबद्दलचेसंर्वअधिकारम्युनिसिपाल्टिळीवलोक्याबोर्डयनिळादेण्यात 
येतहोतेतेयोग्यचहोते.याकामालावेगप्राप्तहोण्यासाठीस्वीशिक्षणांचाप्रश्नही 
वेगानेहातीघेणेआवश्यकअसंल्याचेतेसांगतातस्रोशिक्षणांचीहोतअसंलेळी 
प्राप्तीमराठीभाषेच्याक्काल्जिउपकारकठरेलअसेत्यांनीलिहिलेआहे.मरांठी 
भापेचाविकास, सक्तींचेशिक्षणआणिखियांचेशिक्षणयांचा‘जोपरस्परसंबंध 
परांजपेयनिळीदाखविलाआहेप्तीचयालेखातीलमहत्वाचाशिक्षणविंचारहोय. 

गरिंबांचेशिक्षण 

गरीबजनतेचेशिक्षणहाजगम्तसंर्वत्रसंतप्वणप्स,भेडसावणळारांप्रश्नआहे. 

उपासंमारआणित्यापाश्र्वभूप्तीवरजगातश्रीमंतीवढण्याचींआक्डेक्तींयादोन 
पोष्ठीपरस्परविरोधीआहेत. पणअसेघडते. याचसंबंघीपरांजपेयानीउपरोक्त 
लेखलिहिला.यालेखातउपासमारीसंबंधीविवेचनकरतानाशिक्षणविषयककाही 
पुद्देआलेआहेत.त्यांचळासारांश्ळाअसा- 

धर्मश्रद्घावाढलीआहेअसेप्रत्तिपादनकरण्यातयेते. पणभोवतीहजारोंलोक 
उपाशीमरतअसतातेरांष्ट्रधार्मिकआहेअसेम्हणतायेणारनाही. 

मानसिक शिक्षण नमिळाल्यानेगरीब लोकांच्याहप्तून अन्यायघडतो. 
दुर्बर्तनहोते.शिक्षणाच्याअभावामुळे,अन्यायाचापरिणांमवाईटअसतो,हेत्यांच्या 
मनावरबिंबलेलेनसंतेअळाणिमगभुवेक्तयावेळीपोटशांतकरण्यासाठीतेकोणत्याही 
मार्गांचाअवल्स्किकरतळातणुन्हाकरांयलालावृज्ञशिक्षादेण्यापेक्षागुन्हानहोऊ 
देणेअधिकचांगले. 

काहीदेशांतूनसंरकऱमार्पस्तगरिंबांसझीशाळाघालण्यातआल्याआहेत 

हेरवरे, पणनुसत्याशाळाघाकूप्हीउपयोगनाही. शरीरांचेपोषणकरणांरेअन्न 
त्यांनामिळाल्याशिवायमनाचेपोषणकरणांरीविद्यात्यांनाकशीगोंडलागेल? 
बराचपैसारवर्च करकांशाळेच्याइमारतीबांधल्यातरीलोकउपाशीअसंतील 
तरकसेंशिकतीलब्तेव्हाखैढ्यळाखैड्यातूं-[शाळाबांधण्यर्ट्सतिथलेलोकउपाशी 
मरतनाहीतनाहेबघणेआवश्यकआहे. 

प्रामीणझ्याप्तीलळोकांच्चळाआष्टिकिपरिंस्थितीवरनेमकेबोटठेकूण्परांजपे 
यांनीविवेचनवेग्लेअहिश्नामीणभागातशिक्षणाचासंर्वस्तरांवरीलप्रसारझपाट्याने 

झालापाहिजेहेखरेआहे.पणत्याचवेळीतेथीलअळार्थिकवभौगोलिकपरिंस्थिती 
ध्यानातघेणेआवश्यकआहे. 
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यानिबंधचिलेखनस्वातंत्र्यपृर्हकाळातवेग्लेआहे.त्याकांळातभारतातील 
ग्रामीणविभागफारमोठ्याप्रमाणावरदुर्लक्षितहोता. खेडचातीलसामाजिकव 
आर्थिक, सांस्कृतिक घडीविरकळितहोक्तहो अवनतीउतरीत्तरवाढतहोती 
वदैन्यवदाखिचयांचेविद्माकट्टश्यखेढ्यप्तदिसूह्माप्लेहोते. शिक्षणाची 
फारमोठीआबाळहोती. 

यापाश्र्वभूपीवरपरांजपेयांचेहेविचारमोळविआहेतओमंतसीगरिबांच्या 
शिक्षणाचीजबाबदंप्तीघेतलीपाहिजेवत्याखचक्तिंलवष्टाउचललापाहिजेहा 

नाही,शिक्षणप्रसारहोणारनाहीहेयोग्यचआहे. खेड्यांचाविकांसघडवाक्याचा 
असेलतरएकांचवेळीआरिकिनौक्षणिकवसांस्कृतिकआघाड्यांवरजारीनेप्रयल 
व्हायलाहवेत. 

अज्ञानानेरांज्यमोडकळीसयेते 

रांज्यकशानेमोडक्कांसंयेतेयासंबंधीपरांजपेयांनी४लेखांकलिहिले 
त्यातरांज्यमोडक्ळांसयेण्याचीजीविविधक्याणेसांगितलीआहेतत्यापैकी 

सारांश्ळाअसा- 
मृत्युलोकोकोंणतीचपोष्टशाश्वतनाही. मगरांज्येतरीशाश्क्तकशीअसंणारक्रू 

रांज्यमोडक्कोसयेण्याच्याअनैककांरणांपैकीविशेषकारणअसेकीज्ञमाचा 
प्रभावआणिअथतिचअज्ञानाचाअभावहोवलाखोलोकांनाआवश्यकज्ञप्त 

क्तियानसंत्या. 
लोकांचेअज्ञानवरांजाचेज्ञानहाचहाखेळआहेपाजेलोकलोकांना 

विद्यादेण्यप्सप्ठीलाखोरुपयेखर्चकस्तात,विद्यालयेवपाठशाळाबांधतात. 
ज्ञानप्राप्तीचीसाधनेलोकांच्याआटोक्यळातआग्राठेवतनूअसेअकूग्होरांजल्प 
ज्ञानदानाच्याबाबतीतनविठेवणेबरोबरनाहीअसेवाटतअसेलतरतेनूक 
आहे.कारणधृर्तुरळाजेज्ञानदानाचाआवअघिकअणाम्त. 

बेकानेअसेम्हय्लेआहेकीअडाणीलोकांपेक्षासज्ञप्तलोकांवररांज्य 
काणेसोपे.बेकाचेहेम्हणणेतात्विकट्टप्ट्यळाखरेअसलेतरीव्यवहार्यनाही. 
लोकांचेअज्ञानहेजररांज्याच्याउत्वाषल्फिकारणीभूतहोतेतरलोकांवेज्ञानहें 
रांज्यमोडक्कोसआणण्यासजबरदस्तकारणअसलेपाहिजेजप्नाचाप्रसारहे 
रांज्यप्च्यानाशाचेजबरदस्तकारणं,हेठीकअ1हे.पणज्ञानाचळाप्रसप्रअघिक 
झालाम्हणजेज्ञानीलोकांचेज्ञानविविधरूपानेकप्र्यक्कलागते.तेहीथक्का 
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होय. ज्ञानामुळेनिरनिराळेविकल्मनिर्माणहोतात. सदसद्विवेकवुद्धीहाविचार 
ज्ञप्नामुळेचप्रसारपावतोववेग्लेलेकायदेसद्संदूविबेकबुष्द्वीच्ग्ग्ळावन्स्रोटींवरभांसू‘ळा 
पाहूनतेकायदेनपाळण्याचीप्रवृत्तीज्ञानामुळेहोते ‘ ' ' 

यानिबंधातक्काप्रसारांमुळेनिमणिहोणान्याइष्टवअनिष्टप्रवृत्तींचापरामर्श 
परांजपेयांनीघेतलाआहे. 

शैक्षणिकट्टश्यारांजसंत्तावशिक्षणयांचापरस्परसंबंधजवळचाअसतो. 
परट्वजपेयगेंनीपिंरांजाहाशब्दवापस्तानात्यांच्याडोंळ्यासंमोरजुनीरांजसत्ताअसावी. 
एकतत्रीरांजसंत्ताडोळ्यासमोरठेबूं-[त्यांनीहेविवेचनकेलेअहित्यांचेमुद्देखरे 

आहेत.पणआपणलोकशाहौरांज्यपद्धतीस्वीकारलेलीआहे.लोक्याग्हीरांज्यपद्धतीत 
`शिक्षणानेव्यक्तींस्वतत्रव्हावी,त्यातचतिचानैतिकविकासआहे’असेमानले 
जाते. . 

लोकशाहीरांज्यपद्धतीहीलोक्काष्णकारीरांज्यपद्धतीअसतेत्यापद्धतीत 
लोकांनळाशिक्षणक्कांज्ञानीबनविणेहेत्यापद्धतीचेर्क्सव्यचआहेअर्थातच 
लोकमिंळालेल्याज्ञानाचावस्वप्तंत्र्यळाचादुरुपयोगक्काहीव्यवस्थाखिळखिळी 
करूशकतात.पणत्यावरहीउपायज्ञानवाशिक्षणहाचआहे.ज्ञानाचासंदुपयोग 
वाद्रुरूपयोगहाअखेरल्याव्यक्तींलावासंक्कालाज्याप्रभावीपणेवज्याफ्द्धतौने 

शिक्षणमिळालेअसेलत्यावरअवलंकूळाअहिपरांजपेयांचेविच्यायाट्टष्टीने 
तपाकूम्घेणेआवश्यकआहे. 

वर्तपा'नपत्रांचाप्रसार : लोकशिक्षण 

नव्याकाळातवर्नमानपत्रांच्याप्रसारानेलोकशिक्षणाचेकामअधिकसुकर 
झालेआहे.याबाबतविवेचनकरतानापरांजपेयांनीशिक्षणाचीतक्कालीनस्पिप्ती, 
शिक्षणाचीपस्पिगमकांरकसाधने,लोकशिक्षणइ.विषयांचीवर्चावेण्लीआहे. 

सरकारलाआलेलेअपयश-इंग्रजांनीयादेशातआपल्यारांज्याचीघडी 
व्यवस्थितक्सविंलीआणिनंतरहिंद्रुस्थानस्तीललोकांनाशिक्षणदेण्याचाकारखमा 
काढला.याबावतपसंजपेम्हणतात… 

"वळिवाच्यापाक्सष्ट्यमाणेह्याविद्यादानानेवरवरचीजमोनकोंठेकोठेभिजली ' 
आहेब्राकीआतासंर्वकोरहेआहे.” 

संरकारनेप्राथमिकशिक्षणदेण्याचेठरविलेइमखीउभ्यारांहिल्याभास्तर 
नेमले,रिंपोर्टतयारझाले.पणसंरकारचीदिशाचुक्को. इंग्रजीयेथेयेण्यापूर्बी 
तात्यापंतोजीमुळांनाशिक्षणदेततरीत्यावेळीस्थितीफारशीवाईटनव्हती. 

शारत्रीवहरिदप्सयांचेलोकशिंक्षणाचेकांर्य - प्रत्त्यक्षशाळावातात्या 
पंतोंजीप्रकारचेशिक्षणयांच्याव्यतिरिंक्तशास्रो,कीर्तनकार,पुरांणीकयांनीया 
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संमाजातलोकशिक्षणाचेकार्यवेब्लेआहे. लहान-मोठे, गरीब-श्रीमंत, स्रो-पुरुष, 
सर्वप्रकारचेलोकयालोकशिक्षणांच्याशाळेतयेतअसत. 

याप्रकारचेशिक्षकहेनावप्च्याभपक्यावाचूनशिक्षणाचेकर्म्यकरीतहोते. 
पणनवीशिक्षणपद्धतीअखीआणिहकूळूहीलोकशिक्षणाचींसाधनेहींअरतंगत 
होतचालली. ’ 

श्ळाक्विप्हेरचेशिक्षण … “ज्यालोकांनाशाळेतबसूनपावपाचतासंपर्यंत 
वेळदवडग्यल्पसवडस्सेलत्यांनाचावडीवर,ववाठ्यावरक्विंळादेवळातशिक्षण 
मिंळळिपप्हिजेचेचळपुस्तकेवानूनशिक्षणमिंळेलअसेनाहीतरज्ञानमनुव्याच्या 

साठवूनठेवतातज्ञानसंपादनाच्याकामातडोळेआणिकानहीदोन्हीइंद्रियेमनुव्यल्प 
पुष्यभ्ळमदतकांतात.लोकशिक्षणाच्याकामीसौंवेहरिदास,पुरष्णींक,पोवाडे 
पाणरि,तमळासगीर,भजनी,उपदेशकरणरिगुरूयासान्य1चाउपयोगआपणक्का 
घेतलापाहिजे. 

वर्तमानपत्रे … शिक्षणाच्या अनेक जुन्या साधनात नव्या साधनांची भर 
पडलीआहे.वर्तमानपब्रेआणिव्याख्यानेहीतीननीसाधनेहोत.पणलिहितावाचता 
आल्याशिवायआणिवर्तमानपन्नातीलमजक्रुरांवेआकलनझाल्यल्फिर्क्समानपत्रचि 
लोकशिक्षणाचेकार्ययशस्वीहोणारनाही.यासाठीज्यांनावर्तमानपत्रेबाचतायेत 
नाहीतत्यांनातीवप्वृत्रुदाखविणरिकोणीतरीअसलेपाहिजेत. 

शाळेतील शिक्षकांनीही लोकांना वर्तमानपत्रे वाचून दाखकूळा लोकशिक्षण 
कायतिसंहभणीव्हायलाहवे,देवळे,णावठे,नदीकाठ,अशागर्दीच्याठिंकाणीं 
वर्तमानपत्रांच्यावस्वनाचाअहुळाझालापाहिजे. 

वर्तमानपत्रांप्रमाणेचअन्यप्रकरिळोकशिक्षणप्चेकामकरणरिशिक्षक,हरिंदं|स, 
पुरांणिक,उपदेशक,बाळसंतोंष,बहुरुपी,तमासगीर,गारडी,गाणीम्हणणरिं 

भिक्षेकरी,कानफाटेगौसंळावी,मनाचेश्लोकम्हणणोवास्वारीरांमदासीं,अभंग 
म्हणणरिवारकरीहेलोकहेवकार्पचांगलेकरूशकतील. 

यानिबंधावेशींर्षक‘वर्तमानपत्रांचाप्रसार’असेअसलेतरीपरांजपेयांनी 
लोकशिक्षणळ्याकप्यतिज्याज्याघटकांचाउपयोगहोऊशवेल्लात्यासवचिळा 
क्विप्रयानिबंधातकेलाआहे. 

डोंठ्यांपेक्षाकमांनीज्ञानग्रहणअधिकर्चाग्त्म्यप्रक्योंहोऊशकंतेहापयंजपेयम्बा 
मुद्दाविचारांतघेण्यासारखाआहे. 

यानिबंधातएकमहत्वायाभमाआहेतोम्हणवे अनीफ्चारिंकशिक्षण’. 
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शाळेतील शिक्षणापेक्षा शाळेबाहेरचे शिक्षण अधिक प्रभावी आहे असे परांजपे 
संरिस्तात.यासाठीत्यांनीसंस्कारलाप्राधमिकशिक्षणाबावतजेअपयशआलेत्यम्या 

आधारघेऊन ग्रामीण भणातहरिदासं प्रवचनकार-कीर्तनकारजेप्रबोधन करतात 

त्याबाबतचांगलेविवेचनवेग्लेआहे 
अनौपचारिक शिक्षणव लोकशिक्षण याबाबतवर्तमानपत्रेहीचांगले काम 

कसेंकरूनशक्तींलयाचेविवेचनयानिबंधातआहे 

नीतिशिक्षण 

शिक्षणप्रक्वितनैतिकशिक्षणहीएकआवश्यकबाबसंमजलीजाते. 
अथतिचअसेशिक्षणप्रत्यक्षनदेताअन्यविषयांच्याअनुषंगानेआपोआपचदिले 
जावेअशीअपेक्षाअसंते. 

परांजपेयांनी‘ नीळितशिक्षणाचीशाळा’ यानावाचाएकनिबंधळिहिला 
आहे. यामिबंधप्तत्यांच्यानेहमीच्याउपहप्सात्मकवकाव्यात्मकशैलीतूत्रुत्यांनी ' 
"नीती याविषयासंबंधीवतत्संबंधीच्याशिक्षणांविषयीविचारमांडलेआहेत. 
त्यांचासारांशअसा- 

नीतिशिक्षणाचींशाळास्थापनकरांवयाचीवअसेलतरतीशाळळास्थापन 
करणाराचपहिलाविंद्यार्थीहोईलदुसंन्ययैनाशिकविण्यासाढीपुक्तशाळाकाढल्या 
जात›।त.पणस्वत:लाशिकविण्यासाठीअशीशाळाकाढणेहेविशेष.अशाशाळेत 

संदगुणांकडेचप्रवृत्तीअसंते.क्यातीलआवश्यक्याववाईंटउदाहरणांचेअनुकरण 
यांमुळेमाणसेबिघडतात,अनीतिमानहोतात.मोठ्यामाणसांनाआपणनीतीनेच. 
वप्नप्वोअसेवटिते.आपल्याहाकूग्काहीवृकघडंतअळाहेअसेव्यगेंनळावप्टत 
नाहीअशाशाळेतयेण्यालाक्टिक्लिरीळोकपात्रआहेतसणअशाशाळेतलोक 
येणारमात्रनाहीत.गरीबळोकांपेक्षाश्रीमतांनाच(पैसेवाल्यनिळा)अशाशाळेतघालणे 
आवश्यकआहे.नीतीआणिन्याययांचासंबंधफारजवळचाआहे.म्हण्ष्ठ 
न्यायखात्यातल्यासंर्वलहान-मोठ्याअधिकाद्यांनीयाशग्लेतयावेतीतिशिक्षणाच्या 
शाळेतशिकविणांरांशिक्षकनुसंताचबुद्धिवानअसूनचालणारनाहीतोचारित्र्यवान 
हवा.(पणअसाशिक्षकपिळणेअवघडआहे)नीतिशिक्षणाच्याशाळेतकोणीही 
मोठीमळाणसेंयेण्यत्सातयारनाहीतवींहानमुलेमात्रतयारआहेत. 

यालेखातपरांजपेयांनीव्यक्तवेग्लेलेविचारशैक्षक्सिट्टट्यप्हीमोलाचे 
आहेतशिक्षणाच्याअनेकउद्दिष्टांपैकीनेतिक्यानिर्माणकरणेहेमहत्वाचेउद्दिष्ट 
मानण्यातयेतेइतरसंर्वबाजूंनीविद्याध्यल्सिविकासझालातरीनीत्मित्ताहिणकप्त 
असेलतरव्यक्लिमत्वाचासारांडोलारांचकोसक्रूपडेल. 
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`विद्याध्यतिसद्विचार, संदाचार,सत्प्रवृ॰त्तीनिर्माणकरणे, याभावनांचे 
प्रवर्तनकरणे,नेतिकवअध्यात्मिकफूत्यांचेसंस्का[रकरणे,त्यांचेचारित्र्यघडविणे 

हेशिक्षणाचेसंर्वश्रेष्ठध्येयठरते.” 
कोठारी आयोगानेनैतिक व आध्यात्मिक मूल्यांचेसंस्कारकरणे, त्यांचे 

चारित्र्यघडविणेहेशिक्षणाचेसंर्वश्रेष्ठध्येयमानलेआहे. 

असेसूचितक्काअशीशाळळाकांढल्यासतिचीआवश्यक्काकोणालावींबाबत 
प्रतिक्रियाकोणत्या,याचींचर्चावेण्लीआहे. ’ 

विद्येचाव्पयोग 

स्वातंत्र्यमूर्वकाळात,ब्रिटिशअमदानीत,विशेषत:एकोणिसाव्याशतकाच्या 

उत्तरार्धात,हिंदुस्थानातीललोकांनाकोणतेशिक्षणद्यावे,शिक्षणद्यावेक्विळानाही, 
याविषयीबरीचचर्चाहोतअसे.यासंबंधीपरांजपेयांनी‘विद्येचेउपयोग’या 
नावाचाएकलेखलिहिलायालेखाचासंळारांशअसा- 

इ.स. १८३८सालीसंरचार्लसट्रॅव्हेलियनयांनीअसेलिहिलेआहेकीं 
हिंदुस्थानातीललोकांनाशिक्षणदेणेहेआपलेर्क्सव्यआहे. हिंदुस्थानीललोक 
सुशिक्षितझाळेम्हणजेत्यांनाआपलीर्डिग्रजांचीश्यारजउरणारनाहीवतेणेक्का 
रांज्यालाचधोकानिर्माणहोईलअसेकाहींचेम्हणणेआहे.पणआपल्यल्परांज्य 
करांवयाचेचअसेलतरतेहिंदुस्थानातौललोकांच्याल्लाणांसाठीकेलेपाहिजे. 
हिंदुलोकांनाइंग्रजीचेशिक्षणदिलेपाहिजेतरचत्यांचेवइंग्रजांचेसंबंधट्टतहोतील. 

दिशाप्राप्तक्काद्यायचीअसेलतरयुरोपीयशिक्षणवद्यायलाहवे.त्यांनाज्ञान 
मिंळालेकीइंग्रजांविंषयीदुरांवात्यांज्यग्मनातउरणारनाहीइंग्रजांनीरांज्यक्यारांरांचे 
घोरणकघेहीठेवलेतरीवेल्हातरीनेटिवलोकआपलेस्वातंत्र्यपरतमिळवणार. 

रांज्यक्रांतीचामार्पअघोरआहे. सुधारणेच्यामागनिदोघांमघीलसंख्यवप्ढेलनेटिवांना 
शिक्षणदिलेकीआकस्मिकरांज्यक्रांतीचीभीतीउरणारनाहीशांतपणेवक्रमक्कां 
त्यांच्चप्विचारांचींदिशाबदळलीकीइंग्रजवनेटिवयांच्याततंटाउत्पन्नहोणा 
नाही. सुखआणिस्वातंत्र्ययांचेशिक्षणनेटिवांनादिले, विद्याआणिरांजकीय 
संस्थायांचेशिक्षणदिलेतरस्वग्तंत्र्यहीइंप्रजांज्यापरोपकारबुद्धीचीसाक्षहोका 
राहील. यापद्धतौतदोनफांयदेआहेत. यादेशावरइंग्रजांचेरांज्यपुफावर्षे 
टिवेल्ला.आणिजेव्हळाअपरिहार्यपणेस्वातंत्र्यद्याबेचलगिलतेव्हायादेशातलेळोक 
स्वग्तंत्र्यसंपादनासपात्रझालेलेअसतील. 
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यानिबंधळातपरांजपेयांनीआपलेक्विळारस्वतंत्रपणेमांडलेलेनप्हीत.तर 

विद्यासंपादनामुळेहीसंत्तांतरघडूशकों,स्वातंत्र्यम्चीआकांक्षाफूर्गहोऊ 
शक्कोअळाणिरांज्यकत्यमिहीकर्वव्यबुद्धीनेआपल्याप्रजेलाशिक्षणद्यावेहेमहत्वावे 

शिक्षणाचीपल्लाश्रुती 
“डेकाकॉलेजलापाहृनकेशवरांवांत्त्यप्मनातआलेलेविचार’यानावाचा 

डेक्काकॉलेमव्यैशिकलेलेकेशवरांवनावग्चेगृहस्थावीस-र्पचवीसंवषल्सि 
अवधीमध्येगेला.केशवरांवएक्याफिरांयलाझ्याल्याबाल्लापेले.एका 
स्वच्छकातळावरक्सिप्वाघेण्यासाठीबसंले.सूवरूनडेक्कनकॉंलेजचींशिखरे 
दिसतहोती.मधेएकलहानसाओढावाहातहोंता.पलीवद्धेएकगुरांखीबासरी 
वाजवतहोता.हागुरांखीकितीआनंदीआहेअसेविचारकेशवठ्यांच्यामनात 
आले.आपणशिक्षणघेतलेनसतेतरयागुरांख्यासाररवेअज्ञानम्बाआर्नदंक्यावीत 

आपल्यादेश्गतल्याळोकच्चिळादुऱ्स्थितीबक्यल्फिकष्टीहोते. पण 
तोगुरांखी,त्यालळाकाहीचज्ञानऱ्|सल्यापुळे,सुखीहोता.डेकनकॉलेजनेजेज्ञान 
दिलेत्यप्मुळेवेमाक्यवांनावक्तवग्चेज्ञप्तझालेइतिहग्सग्तल्यालढण्यापंक्कपिग्चुरी, 
यशापयशयांचेज्ञातझाले.पणयाज्ञानामुळेववेयाक्सवकष्ठीझाले.कारणहे 
ज्ञानर्पगुआहेवेत्र्शवरांवम्हणतात- 

"डेकनकॉलेजनेमलाधडयातीरांवरयागुरांख्यासारखेंअलगुजवाजवत 
आणिगप्ईचारीतवसूदिलेनाही,आणिधडपलीवण्डच्यातीरांवरहौह्याजगातील 
रमृहणीयवउत्रतस्थितीचाअनुभवघेण्यासमलानेलेनाही." 

केशवरांवांचीख'तआहेतीयांचीकीज्ञानमिंळालेपणआपल्याअज्ञानाची, 

दाखिचाची,परिंस्थितीचींजष्णींवहोण्यापुस्तीच.त्यातूनप्रत्यक्षनिर्षितीनाही. 
हेविचारपरांजपेयांनी केशवरांव’ यापात्रांव्यातोंड्रावदविंलेअसले 

तरीतप्काळीनसंर्वसामत्म्यसुशिक्षितल्प- जोस्वातंत्र्यप्रेमीआहे, स्वत्वप्रेनीआहे 
त्याला… असेचवाटतअसंप्वेअशींपरिंस्थितीहोती. 

या लेखातच त्यांनी टँर्टेलसं रांजाचे उदाहरण दिले आहे. टँर्टेलसंला 
अपरांधाबद्दलकाहीशिक्षादेण्यातआलीहोनीतीशिक्षाअशीहोतीकीत्यल्ला - , 
हनुक्टोपर्यंतपाण्यातबुडकूळाटेफ्राण्यातआलेहोतेअणतहानल्याखीतरीत्याला 
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अशीचस्थितीत्याकाळातअप्पल्यादेशातल्यासुशिक्षितांचींहोती.इंग्रजीविद्येमुळे 
तरूणांनाज्ञानमिंळाले.पणते`बोळयानेकूग्’असेचत्याचेस्वरूपहोते.देश 

तेदडपलेगेले.पणतीसंरवृप्ती,तेबैभव,आत्मसातकरूनत्यावळापैल्पवकरण्याचा 
मर्णम्हणजेस्वप्तंत्र्यतेतरनव्तेचळुल्यामुळेदुसंन्याचेवैभवनुसतेवघतबसणे 
एवढेचत्यावेळच्यासुशिक्षितांनाकरतायेतहोते. 

यानिबंधप्तवपिळिलाअलगुजवग्जवणग्रांगुरखीहाअल्मज्ञानप्तवअज्ञप्नप्त 
आनंदमानणान्या'चाप्रतिनिधीआहेतरकेशवरांबहेहातीसंत्तानसलेलेज्ञानबंत 
आहेत. 

र्धदेशिक्षणवशिक्षण 

ब्रिटिशअमदानीतऔद्योगिंकक्रांतीचीबोजेभारतातरोवळीगेलीआणि 
व्यक्सग्यशिक्षणवाधंदेशिक्षणयांचीअधिकगरजभामूक्कां.नवीसुखसाधने, 
यंत्रेयांनीमाणसाच्याजीवनातक्रप्तीवेर्लोमणयागोष्ठीचादोन्हीअंगांनीविचार 
करणेआवश्यकझालेसुखाचीसाधनेहीखरीखरसुखाचींकींकुखाचीअसा 

॰ प्रश्नपडण्यप्सरिंखोपरिंस्थितीनिमणिझालीआहेअसेपरांजपेयांचेमतआहे. 
आपल्यळाउपहासगर्मशैलीतळिहिलेल्यानिबंधातत्यांनीधंदेशिक्षण,शिक्षण 

यांचीभुतेक्सिणिझालोआहेतअसेल्लापुढेविवेचनकेलेअहि.यासष्ठी 

जगातसुखशांत्ततानांदतअसतमासैतानालाकाहीचकामनव्तेपण 
सैत1ननिरांशझालानव्ता.एकदिवससैतान|लासुवर्तासंमजली.जगातील 

॰- घंदेशिक्षणाचेभूत-थोड्यावेळातताबडतोवनिरूपयोगीहोणान्यावस्तूं 
शोधूनकाढल्या. 

श्रमविभागणीचेभूत- मनुष्यर्नोनळावेव्रळयंत्राप्रमाणेक्काठेवले. 
आगगाडीचेमूत- आण्याजेधेअप्होततेधेचसुथण्याकाखीहेतत्त्व 

लोकविसरलेवप्रवासातचभूषणमादूलागले. 
मुद्रणक्कोचेभूत- जगप्तीलमूषुबंपणाच्या, वेद्याळपणाच्यापोष्ठीलोकांना 

क्कातीलअशीव्यवस्थावेर्ता. 
ओषधाचेथूळा- शरीरांबद्दलखूपक्काक्ळनिमणिकेलीवआत्म्यर्क्स 

दुर्लक्षकरविले. 
सुधारणेचेभूत- `मीसंर्वश्रेष्ठभूप्ळाआहे.आधुनि_क्कोचेसंर्वविचारमी 
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लोकांच्यामनातभरबूनृदिलेआहेत.” 
शिक्षणाचेभूत- “:स्वतवर्हटअसुनुहीदुसंचांनासुशिक्षणदेण्याचीकला 

मीजगातप्रचलितघेर्लो 
कायदावरांज्यव्यवस्थायांचेभूत-दरोडेवखूनुरयांचेरांज्यमीबदलले 

आहे. 
हीसर्वभुतेअप्पल्यार्क्सबगारीबद्दलजेसांगताततीआधुनिकसुधारणांवर 

टीकाआहे.शिक्षणानेवधंदेशिक्षणानेमाणूससुखीहोण्याऐवजीदु:खीचजास्त 
झालाआहेहेपरांजपेयांनासांगप्वयाचेआहे. 

अर्वाचीनकाळातपदार्थंविज्ञानशास्त्रवयंत्रशास्त्रयातजीप्रगतीझालीआहे 
तीलक्षणीयआहेहैमान्यकरकाहीपृहींयाचप्रकारचेशास्त्रप्रगतहोतेयाबद्दल 
अथर्ववेदातीलउल्लेखांचा-आधारघेकापरांजपेयांनीविवेचनवेळेआहे 

आमच्याजुन्यामशींनगन्सछ्ये. नि. नि. भाग७)यानिबंधातत्यांनी 
योगशास्रळ्याअम्यासाचेवर्णनवेळेआहे. 

योगश्ळाट्यालाआधुनिकशिक्षणपद्धतीतमान्यतायिळालीआहे.यावरून 
योपाचेमहत्त्वकितीआहेहेस्पष्टहोतेमनुव्याचीशारीरिकवमानसिकउन्नती 
योगामुळेहोऊश्ळाक्तींहेआतासिद्धझाळेआहे.॰ 

पणप्नाचीनयोगशासाचानव्यासंदर्भातविचारवेलापाहिजेअसेतेकेवळसूवित 
करतात. 

ल्फिआणिप्रबोथ 

`ग्रीसदेशस्वतंत्रकसाझाला.’ याआपल्याएकानिबंधातपरांजपेयांनी 
ग्रीसच्यास्वातंत्र्यसंपादनाचेप्रयलकतेझालेयाचेवर्णनवेळेआहे. त्याततेम्हणतात- 

“ग्रीसच्यास्वतंत्रतेचेपहिलेशिपाईंम्हटलेम्हणजेग्रीसमधीलशिक्षकहोत. 
ग्रीसमधीलक्सियेकलोकविद्यासंपादनासाठीप्रघमव्हेनिसमध्येगेलेसणतेदुसंन्या 

अथेन्समध्येशट्याकाढल्या.याशिक्षकांच्याशाळाहोत्या.इकडीलट्रेर्निगकॉलेज 
वर्गेरेसंस्थांप्रमाणेयाशाळांकूम्शिक्षकतयारहोऊनसंर्वदेशभरपसंरलेबत्यांनी 
आद्द्ल्यादेशबांधवांनास्वतंत्रतेचाउपदेशकरण्यातसुस्वातक्तीं.” 

’ देशल्पस्वातंत्र्यमिंळण्याच्याकांमीग्रीसंमध्येशिक्षकांनींजेप्रबोधनार्वेकांर्य 
/वेळेत्याबद्दलेचेपरांजपेयांचेहेविवेचनशैक्षणिकट्टष्ट्यामोलाचेआहे. ' ' 
’_’आपणकायपेरांवे’याएकानिबंधातपेरणीचाहंपामजवळअल्ला, 
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यांनीयादेशातसुखसमृद्धीसाठीज्यापोष्टींचीआवश्यक्काआहेअशाचगोष्टी 
पेरल्यापाहिजेतअसेसूचितक्केआहे. ‘ 

पास्पिमात्यलोकांनीयादेशातक्याहाचेबीपेरलेआणिआपलीस्वतत्रता 
आपणघालकूग्बसलो.शिक्षणाबाबततेम्हणतात- 

"शिक्षणाचेबीयेथेपेरलेजातआहेवत्याच्यावेलीजोरांनेजमिंनीतूंन 
'वरयेतआहेत.पणत्यावेलींनावरचढण्यालाकाहीआश्रयनसल्यामुळेत्या 

› खखीपहृज्ञत्यांच्चग्मानामोद्वाजातअहित.” 
परांजपेयांनायाठिकाणीअसेसृवितकरांवयाचेअहिकीइंग्रजांनीयादेशात 

नव्याशिक्षणांचेबीस्जवले.पणयामातीतत्यालाआधारनसल्यामुळेहेबी 
क्काहीत्यावेलीवाढणारनाहीत.त्यांनाभक्कमआधारदिलापाहिजे.हाआधार 
अर्थातचआर्थिकवमानसिकस्वरूपाचाअसतो. 

यानिबंधाचाउपसंहारपरांजपेयांनीसर्वसामान्यनिष्यत्र्षत्मिकविधानक्का 
केलाआहेतेम्हणतात- 

"आपणआपल्यादेशाच्याशेतामध्येअसेबीपेरांवेकींज्याच्यापाकू 
त्याच्यामध्येआपल्यादेशाचेखरेसुखउगवेळ.” , 

`दासबोध’यानावाचाएकलेखपर'प्जपेयांनीळिहिलायालेखातरांमदासांनी 
जेप्रवोधनकार्यंकेले, दास्यमुक्तौसाठीमहारांट्रालाजीउभारीप्राप्तकरूनदिली 
त्यासंबंघीत्या’नीविवेचनवेळेआहे. 

“दत्सबोधळाचळाअर्थंआपणअसाघेतलापाहिजेकीदासम्हणजेगुलाम 
झालेलेजेलोकआहेतत्यांनावेळेलावोध.” 

॰ज्याकाळातपरांजपेयांनीहानिबंधलिहिलाल्याकाळालाअनुलशूग् 
त्यांनी‘दप्सबोध’यासामासिकशब्दांचाजोविग्रहवेल्पआहेतोयोग्यवाटतो. 

रामदासांनीळिहिलेल्यासामान्यदासंबोधाच्याअंतर्गतएकविशेषअसा 
दासंबोथआहेअसेपरांजपेळिहितात- › 

“प्रत्येकरांष्ट्रप्तीललोकांच्यामनावरकालक्तींनेएकप्रकमचेअज्ञानपटल 
येतअसते. तेदृद्रुकरण्यालाज्ञानबंतसाधूला’गतअसंतात. त्यांनीतेछूवेळे 
म्हणजेरांष्ट्रप्तीललोकपाहिजेतेकरण्यालातयारहोतातरांखव्क्काटर्क्स 
म्हणजेत्यग्लाभाकूप्काढण्याकातातयारअसतोवरांमदासस्वामींनीहीरांख 
फुंक्काटाक्ती.” 

रांमदासांनीशिवकांलातमहारांष्ट्रप्तजेप्रबोध्रनक्केत्याचेचहेवर्णनआहे. 
रांमदासांनीलोकशिक्षणांतूंनर्लक्राळागृतीघडविली. रांखफुंवूनटाक्कोम्हणजे 
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अज्ञानाचेपटलछूवेळे. 
महंते“महंतकरांवे।युक्लिबुद्धीनेभरांवे|जाणतेकरूंनविखरांवे।नाना 

देशी॥” 
हारांमदासाच्या प्रबोधनकांर्याचाम'त्रहोता. 
परांजपेयांनीरांमदासांच्या याप्रबोधनकायचिमहत्त्वओळरवृज्ञघुळ्याचे 

श्री.केयलीप्रसिद्धवेळेल्या‘दासंबोध’आवृत्तीच्यानिमित्तानेहालेखलिहिला. 

लोकसंख्याशिक्षण-विचार ' 

लोकसंख्याशिक्षणआग्दीअळीऊंप्रचलितझग्लेलानवाविषयआहे. 
जागतीललोकसंख्येच्याविस्फोटामुळेनिर्मांणझग्लेलेविविधप्रश्नविचळारांतछ्ये 
लोकसंख्याशिक्षणाचीयोजनाशैक्षस्किअभ्न्यासंक्रमातक्तींआहे. 

परांजपेयांच्यालेखातयासंदर्भातकोण्स्कोणतेविचारयेतातहेअभ्यासंणे 
आवश्यकआहे. 

“दुक्काळाला कारण कोण?” (का. नि. नि. भाग ३) या निबंधात 
साधनसामुग्रीचीविभणणीअघिकलोकसंख्येतझाळीकीस्वाभाविकपणेसाधनांची 
कमतस्तळाभप्सतेहेतत्त्वत्यांनीविशदवेळेआहे. 

`दाप्डीकोळसा’(का.नि.नि.भाग७)याविषयावरत्यांनीलिहिलेला 
निबंधभौतिकसाधनसंपत्तीचेउपयोग,क्तिरण,यांविषयींविवेचनकरणारांआहे. 

कोळाशाचावापर,त्यालाअसंलेळीमप्तळाणीआणित्याचेउत्यादनयांचा`विचार 

नवीनवीक्कासिळाधनेनिर्मांणहोतआहेततेव्हाहीभीतीनिरांधारठरूशवेल्ला 
यामताशीपरांजपेसहमतआहेत. 

‘पाक्सप्नेअतिशयघाणवेक्की’(का.नि.नि.भाग८)यानिबंधात 

“प्ळेगनेवदुक्काळानेहिंद्रुस्थानचीलोकसंख्याकमीहोतआहेहेसवनिळा 
माहीतचआहे.अशावेळीतीलोकसंख्यावाढविण्याचेरांजरोसंअसेजेएक्त 

शक्तींआणिशिंक्षण 

बेळगावयेधेभरलेल्यासाहित्य-संमेलनाच्याअध्यक्षीयभाषणात, संस्कारने 
जप्तल्फिपुस्तकांसंबधीपरांमर्शघेतप्नापरांजपेम्हणतातकीं, ‘संर्क्सकाही 
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पुस्तकेजप्तवेर्लोम्हण्ष्ठआपल्याओजस्वीवाङ्मयाचेकाहीवाकडेझालेनाही. 

चांगलेवाड्मयनिमणिकरग्यत्साठीशवतीआंणिशिक्षणयांचीनितांतआवश्यक्का 

आहे.याबाबतकाव्यप्रकाशातीलएकश्लोकपरांजपेयांनीउद्धृतकेलाआहे- 
शक्तिंर्निपुण्प्तळालोक्याप्स्रकाव्याद्यवेक्ष्त्यात् 
क्काशिक्षयाय्यप्सइत्तिहेतुस्तदुद्ग्वे! 

प्रतिभारूपीश्र्क्सवव्यापकस्वरूपाचेशिक्षणयादोन्हीपोष्ठीउस्कृष्ट 
ग्रंथरचनेलाआवश्यकआहेत. 

प्रतिभाईंश्वखतअसतेवशिक्षणमनुण्यालाप्रयलानेसंपाद्दितायेतेमुसंत्या 
प्रतिभेनेचांग्खीग्रंथरचनाहोईंल.पण-शिक्षणळाच्याजोरप्नेप्रतिभेवरबलात्कारकरण्यप्त 
अर्थंनाही.शक्तीं(प्रत्तिभा)आणिशिक्षणयांचासमागमहाचरमृहणीयहोय. 
शिक्षणाचीजोडमिळखीम्हणजेप्रतिभाज्तावीळपणेथावतनाहीव्चछ्येग्रंथरचनेला 
शिक्षणहेसंर्वप्रकारांनीचांगलेचअसंलेपाहिजे.त्यातल्यात्यात,व्यफ्राण, न्याय, 
अलकार` यांचीजोडअसलीपाहिजेसाहित्यसं'मेलनातृत ,चांग्त्म्यग्रथनिर्मितीसाठो॰ , 
शक्तीआणिशिक्षणयादोहोंचेहीमहत्त्वलोकळ्या' मनावरठसविलेजावे. 

शिक्षणांचेमहत्त्वविशदकरणरिंपरांजपेयांचेहेविचारशैक्षणिकट्टट्यळामहत्वाचे 
आहेत. प्रतिभायाशब्दांसाठीत्यांनीकाव्यप्रकाशकारांच्याआधारांने ‘शक्ती’ 
हाशब्दवप्पस्काआहे.परांजपेहेस्वदेशळाभिमानीहोते.सत्कारनेकाहीपुस्तके 
जप्तवेर्तातरीआपणभरफूप्रमाणावरउत्तमग्रथनिर्मितीक्कासंरकांरच्याया 
र्ट्सलाशहदिंलापाहिजेअसेतेसंगितप्त.यळासांठीमप्त्रशिक्षणप्चीजोडअत्यावश्यक 
असल्याचेमतत्यांनीव्यक्तवेळेआहेआणिशिक्षणातहीमोठीशक्तींअसल्याचे 
सूवितवेळेआहे. 

उर्क्सहार ’ 

परांजपेयांच्यानिबंघसाहिल्याचेसमालोचनकरतप्नाअसेध्यानातयेतेकी 
खोहेअग्यस्का,टिळक,ल्फियाक्तिंघकप्रांपेक्षाअघिकक्काक्कवृत्तीवे 

विद्वत्ता,कवित्ववरांष्ट्रप्रेमयागुणांचात्रिवेणीसंगमपरांजपेयांच्यासाहित्यात 
झालाआहे. 

स्वातंव्याचीआंतस्कितळमळ,देशभक्तीं,स्वदेशाभिमानयांमुळेत्यांचेलेखन 
तेजस्वीवनले. रांजकीयवसत्साजिकपरिस्थितीवरउपग्रेघात्मकभाष्यकस्ताना 

ण्विरांपमहादेक्परांजपेप् १४३



विघिधनिबंधल्लाआपलेक्विप्रव्यक्तवेळेआहेतयादुरवस्थेलाशिक्षणचकारणींभूत 

आणण्यासाठीजेसामर्थ्यआवश्यकआहेतेसंळामर्थ्यत्याकाळचीप्रचलितशिक्षणपद्धती 

त्यामुळेचत्यांनीपंगुम्हटलेआहे. 
यादेशातदिलेजाणारेनत्म्यधारीपरतुउच्चअसेशिक्षणतरुणांनापंपूबनवते. 

एवढेचनव्हेतरयाशिक्षणनिलोकनिळानास्तिकअळापिळाधर्मभ्रष्टवेळेअहिअसे 
परांजपेयांनावाटतहोंते. 

पंगूआणिवर्तृत्वश्प्तशिक्षितांच्याचळवळीचीमयदिळात्सांस्कोसंत्तेचालम्बारी 
सोटाबाहेरनिघालानाहीतोपर्यंतअसतेपणस्वतन्चीलायकीआणिमयल्सि 
नओळखणरिहेनामधप्तीसुशिक्षितस्वधमचिळी,सामळाजिकस्वकीयसंस्थांचीनिंदा 
करतानापाहिजेकींपरांजपेयांनाचीडयेतअसे. 

वाचकल्पएकाविशिष्टमनन्प्रवृत्तीच्यावेष्टनानेभारूंनटाकाक्यप्चेहेउद्दिष्ट 

यादेशातकांठोकाठभस्कारांहिलीपाहिजेहेत्यांज्यळानिबंध-लेखनातौलप्रचारत्सागचे 
महत्वाचेमूत्रहोते.इंग्रजीरांब्यामुळेआलेल्याभौतिकसुध1रणावत्यामुळेमिळणारी 
सुखेरांजकीयस्वळातंत्र्य-सुखापुढेपरांजपेयनिग्तुच्छवाटतहोती. 

वाङ्मयीन,धर्मंविषयक,निर्सगवण्निपर,ऐतिहासिक,रांजकीयवसामाजिक 
असेस्थूलमाननिविषयपरांजपेयांनीनिवडलेलेअसलेतरीस्वातंत्र्यप्रीतीचाउदूघोष 

परांजपेयांनीप्रत्यक्षपणेशिक्षणविच्याअसाकोणताहीमांडलानाही.पण 
स्वत: शिक्षक, लेखक,संपादकअसल्यामुळेवजाज्यल्यस्व।तंव्याभिमली 
असल्यामुळे…यादेशाचेखरेद्रुखणेकोणतेयाचींत्यनिग्जाणहोतीसंखुष्टताद्धप्स्य 
यांचीत्यांनाचीडहोती.म्हणुनचतेइंग्रजीशिक्षण.पद्धतीच्याविरद्धहोते.इंग्रजी 
भाषा, विज्ञान, इंग्रजीसाहित्य, भौतिकसुधारणायांनायोग्यतेस्थानजींवनात 
दिलेचपाहिजेअशामताचेपरांजपेइंग्रजांच्यागुलामक्सिचाप्रश्नजेधेयेईलतेधे 
इंग्रजांचा’संपर्कमुळण्याकूळानाकारतात. परांजपेयांच्यावाङ्मयातदिमूनआलेला 

"शिक्षणविचारहावरीलस्वरुपाचाआहे 
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प्रकरणऱ्५ 

नरर्सिहविंतामणकेळका 
  

चरिंत्ररैखा 

मरांठोतीलमान्यवरनिबंधकांर, साहित्यसम्राट, नरर्सिहविंतामणकेळकर 
यांच्यासाहित्यातीलशिक्षणविच्याप्चापरांमर्शघेण्याआधीत्यांचेवरित्रथोडक्यात 
संमजूनघेणेअप्वश्यकठरेल. 

वेव्कायांचाजन्म२४आँगरट१८७२रोजीमिंरजसंस्थानप्तीलमोडक्विं 
यागप्वीझाला.सातव्यावषपि1सूनतेमिंरजेच्यासस्कारीशाळेतशिकूलमाले. 
तरतरीतबुद्धीच्यावेष्टाकरांचावर्गातसंततपहिला-द्रुप्तराक्रमांकअसेवग्सुदेवशांस्वी 
खरेहेनाटक्कप्रवइंतिहप्ससंशोधकत्यांचेशिक्षकहोते.फार्मुसनकॉलेज,रांजारांम 
कॉलेजवडेक्तकॉलेजयेधेवेळ्करांचेउच्चशिक्षणझाळे. १८९१ सालीते 
बी. ए.चीपरीक्षापहिल्यावर्मांतपासझाले. पुढेएलएल.बी.हीप्रथमवगति 
पासझाले.महाविद्यालयीनअम्यासक्रमातत्यांनी(अभ्यासेत्तरउपक्रमातहीं…खेळ, 
नाटक)नैपुण्यमिळविले. 

सातल्गासंत्यांनीवक्सिप्रेसुरूकेली. पणटिळकांच्याआकर्षणामुळेमरांठा 
पत्रातकामकरूलागले. टिळकांच्याकारांवासंसममीतेकेसंरीचेसंपादकझाळे 
,त्यान'तर१९३२पर्थंततेकेसंरीवेसंपादकहोते. 

१९१४ते१९१८याकाळातसंपादल्लाबरोबरटिळकांवेक्कांसचिव, 
प्रातिकपुठारींयानात्यानेहींवेट्यकरप्रसिद्धीसआले. 

तरतेसर्वंमान्यअय्यक्षम्हफाप्रसिद्धीसआलेहोते.कोंणत्याहीसंभेचेअध्यक्षपद' 
वेळ्ठकरबिडेवअसावेअसेलोकनिग्वाटे: 

वरर्सिच्चविंतापणछ्ये ।] १४५



केसंरीमराठासंस्धेतूनतेनिवृतझाले. त्यानंतरहळुळूआपल्याअनेक 
सार्वजनिकसंस्थांशीत्यानीसंबंधसोडला. क्कोसंस्थापक,वुष्ठेआजींवसंदस्य, 
क्कोअध्यक्षइंअनेकपदेत्यांनीभूषविलीवेळकरहेएककार्यप्रवृत्तसाहित्यिक 
होते. वेव्ठकरांचाज्याज्यासंस्थांशीसंबंधहोतात्यांचीयादीविप्तीविस्तृतआहे 
हे पाहिले म्हणजे त्यांच्या चौपेग्रव्यक्तिंमत्वाची क्काना येईल. ग्रामप्राथमिक 
शिक्षणमंडळ, भोसलामिल्टिरीरकूल, डेक्काएत्युकेशनसोसायटी,देवगडएव्युकेशन 
बोर्ड,महारळाष्ट्रशिक्षणप्रसारकमंडळ...यासारख्याशिक्षणसंस्थांशीत्यांचाजवळचा 
संबंधहोता.याशिवायसाहित्यसंस्था,नाटट्यसंस्था,विविधप्रकारचेट्ररट,रांजकीय 
पक्षयांच्याशीहीत्यांचानिक्टचासंबंधहोता. अशासुमारे५०ते६० संस्थांची 
यादीआहे.य1वरुजवैट्यकरांचादीर्पोद्योग,सार्वजनिककायचिळीजिव॰तहोसं, 
अष्टावधानी बुद्धी आणि कार्यक्षमता हे वेक्तकरांचे गुण ध्यानात येतात. त्यांची 

झाले. 
वेत्र्यकरांनापरदेशप्रवासहीघडलाहोता. काँग्रेसच्यावहोगरभ्लळींगच्या , 

शिष्टमंडळाचेसदस्यवटिळकांचेमदतनीसंम्हणूनवेउकरांचामुक्कामविलप्यतेस 

जोडसंपादकहीकांमगिरीदेण्यातआलीहोती. तथापीजवळच्याअनेकशहरी 

वेळातेवपटेलगेंलेहोते.केसंरीस1ठीलंडनचीबातप्तीपन्नेहीते-नियमितपणेलिहीत 
असत. 

गांधीजी,वेक्ककरांच्याकामगिरीचीप्रशंसाकरतानाम्हणतप्त- 
‘हेंवेळकरांनीटिळकांचीगखीसंभाळलीहेआप्दीखरेआहे.त्यांनीकेसंरी 

चालविला, वाढविला आणितोइंतक्यामयदिपर्यंतकीमंडालेदुरुंगळातुनटिळक 
पसाआलेतेपुऱ्हात्यागादीवरबसंलेआणिजणूआपणदेशाबाहेरगेलोचनव्तो 
अशारीतीनेत्यनीतीगादीचालाविण्यासंसुस्वातकेलीटिळकांनीलगेचकॉंग्रेसचा 
ल्लाघेतलाआणिहोमरुलचीचळवळसुरूवेर्ता.यासंगव्ण्याचेश्रेयवेफ्राकाट्वना 
आहे.” 

अफाटकामाच्यापसाऱ्यातहीवेळ्काआपलीप्रसन्नताटिक्काहोतेआणि 
उत्साहानेप्रच्येकगोष्टींतभांगघेतहोते. १९२८सालीप्रकृतीच्याअस्वारश्यामुळे 
त्यनिळासिमल्यालाजाताआलेनाहीपणलालालजपतरांययांवीतारआल्याबरोबर 
तेसिमल्यालागेलेआणिपब्लिकसेफ्टीबिलावरभाषणक्कातेथेल्यांनीआपले 
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बितेहुंरीमतनोंदविलेत्यानंतरएवद्राकानाचाआजारउद्भवलाअसंताअघेच 

घडले. 
स्वातत्र्यप्राप्तीनंतरखेरमंत्रोमंडळअधिकारांवरआलेतेव्हावेळकरांनाअत्यंत 

आनंदझालाहोताजळाळसाहेवखेरयांनात्यांनीधोरमनानेआशीवदिंदिंला. 

आयुष्यभरवेळेलाअफाटवअचाटउद्योग, प्रवास, भाषण, समाजकार्य, 

राजकारण, लेखन, संपादन, शिवाय त्याचबरोबर कौटुंबिक कर्तव्ये, इतक्या 
कर्म्यबाहुल्याच्यामानानेवेळकरांनात्यांच्याप्रकृतीनेसाथदिलीअसेचम्हटले 

पाहिजे. हजातेपृष्ठांचेलेखन, हजारोमैलाचाप्रवासं,हजारोंव्याख्याने… संरिच 

काहीहजारांच्यासंख्येनेमोजवि. शेवटीमात्रक्कांनेतक्रारसुरूकेली. `दिसो 
लापेमृत्यू’ अशींअवस्थाझालीआणि१९४७मध्येनरसिंहचिंतामणवेळकर 

वैल्लासंवासीझाले. 

नरसिंहचि'तामणकेळकरयांना‘ साहित्यसंम्राट’ अशीपदवीदेण्यातयेका 

तेत्याचपदवीनेअधिकओळखलेजातात. रांजकारण,समाजकारण,पत्रकारिता, 

साहित्ययाअनेकअंगांपैकीत्यांचेसाहित्यक्षेत्रातीलकर्म्यटुलनेनेमोठेआहे. 

साहित्यावीएवम्हीशाखाअशीनाहीकीजेधेवेच्ठकरांचासंचारनाहौचेट्यकरांनी 

विपुललेखनकेले. क्यों, नाटककार, लघुकथालेखक, टीकाकार, कादंबरीकार, 
संपादक,,चरित्रकारनिबंधकारयासर्वचल्लागेंनीकेळकरसाहित्यक्षेत्रातसुपरिंचित 

आहेत.त्या’च्यासाहित्यसेवेचेस्वरूपखालोलप्रमाणे... 

॰ नाटके-तोतयाचेबंड,चंद्रगुप्त,कॄष्ण1र्जुनयुद्ध,अमात्यमांधव,वीरविडबन, 

संतभामुदास,सयेजिनी,नवरदेवाचीजोडगोळी.(एकूणआठ) 

चरित्रे- झ्टालियन देशभक्त गॅरिबार्ल्डरे, अप्यर्लंडच्या इतिहासातील 

चरित्रमाला,लो.टिळकांचेचरित्र,फ्रान्सचीर्झाशीवाली. 

कांदबरी… नवलपळूरचासंस्थानिकर्निवलिदानकोंकणचापोरांअर्झा). 

लघुकथा… सुमरिपववीसलघुकथा. 
काव्य…२०००ओळीपर्यंतच्याकविता. 

आत्मचरित्र…गतगोष्ठीअर्थांतमझीजीवनयात्रळा. 

वैचारिक…राज्यशास्त्र,भारतीयतत्वज्ञान,हास्यविनोदमीमांसा. 

निबंध…केसंरीमराठासहयाद्रोयांतूंनवेळोवेळी,सातत्यानेलेखन,शेकडों 

१९३८मध्येम.म.केळकायांनीकेळकरांच्यासंमग्रवाङ्मयाचे१२खंड› 

प्रसिद्धवेळे.सुमारेएकहजारपृष्ठांचाएक(काहीत्याहुंनुहीअधिक)असेबारां 
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ख'ड,म्हणजेबाराहजारपृष्ठांचेहेलेखनमुद्रितस्वरूपातउपलव्धआहे.या 
खंडांतवेफ्राकरांचेसंर्वप्रकाशितवअप्रकाशितसाहित्यसंकलितकेलेलेआहे. 
एवढेचनव्हेतरवेफ्राकरांचीकाहीव्याख्यानेहीलिखितस्वरूपाततयारकरून 
याग्रथातसमाविष्टकरण्यातआलीआहेत. 

वकील होण्यासाठी त्या व्यवसायार्क्स वळलेले वेत्र्यकरफूष्चीं हौस 
सळाहित्यप्चीअसल्यामुळेटिळकविडेआलेअग्पिंळाआपलीहौसहाआपल्मव्यवसाय 

` त्यांनीवेल्पतरीहीत्यालाधंदेवाईकरूपनदिल्यामुळेल्यांव्याहाक्यहीप्रचंड 

लिहिलेल्याप्रस्तावनांचाहीविचळारकरांवालापेल.अशा४१पुंरत्तकांचीयादीत्यांना 
जोषष्ठट्यन्दिर्शीनिमिंत्तग्रथसमर्पणकरण्यातआलाहोतात्यातदिलीआहे. 

केळकाट्वचेशिक्षणविंषकलेखन 

वेळंकरयांनीलिहिलेल्याशेक्कोनिबंधातूनत्यांचेशिक्षणविषयकलेख 
निवद्मात्यांचापरांमर्शपुढेघ्यावयाचाआहे. अन्यलेखनातही… निबंध… 
शिक्षणविचारआलाअसेलतरत्याचळाविचारकरांक्याचाआहे. समग्रवेक्राकर , 

वाड्मयप्चे१२खंडप्रकाशितकरण्यातआलेअकरांवाखडहा`संस्कृतिखंड’ 
म्हशूरप्रकाशितकरण्यातआला.याख॰डातवेळंर्क्सचे‘शिक्षणसमाजवसंस्कृति’ 
विषयक लेख एकत्रित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी सुमारे र्पचाहत्तर लेख 
शिक्षणविंषयकआहेत. 

त्यपिकीसंरबृण्तविद्येच्यापुनरुजौवनासंबंघीसुमऐ६०पृष्ठांचे(एकूण)क्या 

लेखांकआहेत. 
अन्यलेखांमघ्येखालीललेखशैक्षणिक्काट्यळाविशेषमहत्वाचेआहेत. 
विद्यापीठ… हिदूविश्वविद्यालय, हिंदूयुनिव्हर्सिटी, बनारसकॉलेजातील 

प्प्ट्ट,काशींयेथीलनवीनविद्यापीठ, खियांचीयुनिव्र्सिटी, युनिव्हर्सिट्यावदेशी 
भाषा,महाराष्ट्रविद्यापीठाचेस्वरुप(४लेख) 

रांष्ट्रळीयशिक्षण- संमर्थंविद्यालयावरगदा,रांष्टीयशिक्षण,शिक्षणाचेघुढे 

काय?प्रो.कर्वेवराट्रीयस्रोशिक्षण,रांष्ट्रवशिक्षण,राष्ट्रळीयशिक्षणवल्फि, 
प्रो.घाखुरेवरांट्रीयशिक्षण,रांड्रीयशिक्षण,राड्रीयशिक्षणांचीयोजना,रांट्रीय 
शिक्षणवपालकांचेर्क्सव्य. 

सीप्तिक्षण- पुणेफीमेलट्रेर्निगकॉलेज, नखीबाईंवज्यळाशाळेवेसंमेलन, 
महल्लाष्ट्रप्तीलस्रोशिक्षणअहिलाविद्यापीठांवरोलसकट. 

विद्यार्थी… विद्यार्थीवअसहकारिता, पुण्यातीलविद्याथ्र्यांचीसंभा,विद्यर्ली 
वसभा,विद्यार्थ्य"नाउपदेश. 
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शिक्षक … गरीबशाळामास्तरांचीकेफियत. 
शिक्षण्ग्श्मखा- शम्स्रोयशिक्षणाचाउत्वार्ष,शेक्कीशिक्षणवसुध।रणा, 

पुण्याचेशेतकीकॉलेज, हातकामाचेशिक्षण. 
ग्रंथालये… ज्ञानाचौसदावतें. 

याशिवायदेशीभाषांचाविकासं,इंग्रजीभाषा,राजकारणवशिक्षण, 

ग्रप्मशिक्षणवअरग्पृश्यवर्ग,वैश्यविद्याश्रमसं1सवने, ‘मुलांच्याशिक्षणातीलषड्रिपु’, 
शीलसुशाणांरैशिक्षण,सरकारवशिक्षण,हीनजातीवशिक्षणइं. अनेकलेख 
यातआहेत.यासंर्बंलेखांचळाविश्लेषणात्मकक्वि1रआताकरांवयाचाआहे. 

रांड्रीयशिक्षण 

रांट्रीयशिक्षणाबाबतवेव्ठकरांनीवेळोवेळीव्यक्तवेळेलेविचारमहत्वाचे 
आहेत. राड्रीयशिक्षणाचेएकविद्यल्लायम्हाप्जेतळेगपिंचेसंमर्थविद्यालयहे 
विद्यालयसंरकारनेवेकायदाठरविले,त्याचीमान्यताकाढूनघेतलीआणित्यामुळे 
तेथीलविद्याध्यचिफारनुकसानहोण्याचीशक्यतानिमणिझस्कोसत्कारचासेष 
ओढवलानसतातरदेणग्यांचळापुरेसाओघयाशाळेकंडेवळलाअसता.यम्बाबत 
`रांट्रीयशिक्षणाचेपुढेकाय?’ असाएकलेखवेळ्ठकरांनीळिहिला.ल्यातील 

महाराष्ट्रप्तस्वग्र्थत्यण्याचेबीरग्जलेआहेक्षूरीहीमहारांष्टीयांचीस्वळाभाविक 
गरीबीम्हणजेद्वव्याचळीकमतरतावदेग्यखोइंच्छाअसताहीसंरकारच्याप्रतिक्रूतेमुळे 
दात्यांसवाटणारीभीतीयांमुळेरांष्ट्रळीयशिक्षणांच्याकायसिमिळूशकणान्याद्र्व्यल्ला 
संक्रुचितमयदिळापडतेसरकारवरांट्रीयशिक्षणासंबंघीनिघणारीकोंणतीहीसंस्था 

गंडांतरांक्कारांष्ट्रळीयशिक्षणाच्यासंस्थावाचविल्यापाहिजेतयाट्रीयशिक्षणातप्रश्न 
खुद्दरांष्ट्रळ्याइतिहासाशीचगुंतलेलाअसंल्यामुळेक्विळिक्षतप्रश्नळ्यायशापयशावर 
रांट्रीयशिक्षणाच्याभावीआशाअवलवूनराहणेशक्यनाहीनाट्रीयशिक्षणांचा 
प्रश्नदुसन्यादाहातीघ्यावालप्राणारआहे. 

रांष्टीयशिक्षणळाचीएकनवीसंस्था१९२०च्यासुमारासंनिघावयाचीहोती. ' 
याकाळातम.गांधीयांवीअसहकाराचीचळवळख्[प्तचआकारासआलीहोती. 
या चळवळीने शिक्षणालाहीं नवी दिशा दाखविण्याचा प्रयल वेल्प. पूर्वीच्या 
रांष्टीय-शिक्षणसंक्कांनेपेक्षाअसहकारचळवळीतूंननिमणिपावणारीहीसंक्याना 
थोडीवेगळींहोती.यासंदभतिण्ष्टीयशिक्षणाचीयोंजनाअसाएकलेखवेळंकाष्टेनी 

`लिहिला.त्याचासारांशअसा- 
रांट्रीयशिक्षणस्काशिक्षणसुधारणेचेस्वरूपमुख्यतऱ्होतेआजत्याचेहे 
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… खंविस्वरूपकायमअद्वाहीशिवायअसंहकारितेच्याचळवळीनेत्यालाएक 
नवीनस्वरूपप्राप्तझालेआहे.र्झासुधारलेल्याशिक्षणाचीव्यवस्थितरीतीनेसंर्व 

तजबीजझाळीम्हणजेमगहाप्रश्नकोठेकोणीहातीघेतलातरीचालण्यप्सळारखे 

होते.असंहकारितेच्याचळवळीनेहीकल्पनावदलली.संरकारशीसंबंधनकोअशी 
`मुख्यभ्गुंमेकाआताआहे. 

रांट्रीयशिक्षणप्च्याचळवळीतपूर्वीबौद्धिकतेजअधिकहोते.हक्तींच्या 

त्याचवळवळीतबौद्धिकतेजअकूम्हीत्यातचप्रबळभावनेच्यातेजाचींभरपडली 

आहे. 
मुलांच्याशिक्षणाचीसोयस्वतंत्रपणेझाल्यासशाळासोडणान्यामुला'ची 

संख्यासंहजचवाढेल.असंहकारितेमुळेरांष्ट्र१यशिक्षणांलावशिक्षणांच्यासोयीमुळे 

असहकारितेलापरस्परबळयेऊलापेलअसंहकारितेचीचळवळप्रज्येकठिकष्णचे 

लोकआपापल्यासामध्र्यांवरकरतात.त्यळाप्रमाणेनवीनशिक्षणाचळाप्रश्नहीज्यात्या 

टिकाणच्यालोकांनीआपल्याचसामर्थ्यवरसोडवलापाहिजेजवीनशिक्षणाच्या 

गोष्टीकरतांनाक्विकलोकच्चिळामनातजगडव्याळक्कानायेतात पणमोठ्या 

पोष्ठीबोलण्यापेक्षाहप्तमेहोईंलतेवढीलहनिशीपणस्वळाबलबीर्ट्सप्रत्येकाने 
केळीतरत्यातचअधिकश्रेयआहे. 

तरुणपिढोलारांष्ट्रखीभावीआशाक्सिआधाररतभहेनावदेण्यातयेते. 

तेयथर्म्यआहेतरीपणयानावानेत्यांनाभुलवूनळोकोत्तरस्वार्थंत्यागळ्याभरीसं 

घालणेहेदुसंन्यानेकरताकामळानये. (पृ. ३५७:वेफ्राकररबंड११).असहकारिता 
कमिटीनेरांट्रीयशिक्षणाचींयोजनाकस्तानाखालीलप्रकारचींट्टष्टीठेवलीआहे. 

छोटीशिक्षणसंस्था,कॉलेजच्यादजच्चिळामुलांचीसोयअखी,पुंस्वकीज्ञानाबरोबर 

व्यावहारिंकशिक्षणआवश्यक,शिवायएखाद्यास्वतंत्रधंद्याचेशिक्षण,पुंरत्तकी 

ज्ञानालाहीयोग्यतेस्थान,पाचविषयांपैकीतौनविषयपुंस्तकीज्ञानाचेवउच्च 

दजचि.इंग्रचीभाषेचेव्यावहारिकशिक्षण,आर्यसंरबृप्तीयाविषयातसंरबृण्तव 

मराठीयादोन्हीभाषांतीलधार्मिकवविदग्धवाड्मयळायेज्ञान,कायदा,अर्थशास्त्र, 

रांजधर्मंयांचेज्ञान,शिक्षणक्रमदोनवर्षांचळा,पाचविषयांचेप्रत्येकीरोजएकतास 

शिक्षणदिलेजाईल. मैदाने,टोलेजंगइंमळारती,यार्ल्डलक्षनदेताविद्याथ्र्याला 

शिक्षणमिंळेलतेक्कादजचिमिळेल,त्यातखरीरांट्रीयट्टष्टीक्सिपतआहे 

एवढाचविचारकरावा. ॰ 
यालेखग्मध्येरांट्रीयशिक्षणवअसंहकारिताचळवळयावरभांप्यकरताना 

वेक्राकरयांनीदोनमहत्वाचेमुद्देसांगितलेआहेत. ‘तरुणांनाअकारणखर्चीटाकू 

नका’हाएकआणिशिक्षणातशिक्षणालाचमहत्त्वहादुसंरा.इंम1रतीच्यावैभवळापेक्षा 
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शिक्षणाच्यावैभवालामहत्त्वअघिकद्यावेहामुद्दावेळंकरांनीआग्रहानेसक्सि 
आहे.देशातीलअनेकथोरक्विप्रचंतांनीयाबाबतआपलेविचारमांडलेआहेत. 

रविद्रनाथटागोरयांच्या‘शांतिनिकेतन’णीपनेतहीचगोंष्टआहे 
संखीराहणीआणिउच्चक्विग्रसरणीयातत्वालाधरूनर्शातिनिवेक्तनमघील 

शिक्षणचालूहोंते. यातदेशधर्मआणिसंरबृवींयांच्याअश्मिळानाचेपोषणहोत 
होते. 

हेल्फित्याव्यारीजुव्याप्त. 
रांड्रीय शिक्षण आणि पालकांचे कर्तव्य … याबाबत लेखन करताना 

पालकांसंप्ठीकाहीविशेषमूचनावेफ्राकाफेनीवेत्याआहेतयालेखातवेव्करांनी 
पालकांचीर्क्सव्ये,अघिकार,जबाबदारी,याबद्दलविवेचनवेळेआहे.त्याचा 
सारांशअसा- 

आपल्यामुलांनाशिक्षणकोणतेद्यावेहेठरविण्याचीजबाबदारीवत्याबाबतचा 
अधिकारपालक्रांचाचआहेमुलाचीबुद्धी,त्याचेगुण,शिक्षणाचीउपल्ठ्यग्धसाधने 
यांचायोग्य मेळ पालवच्चघालूशक्तग्त. तरुणांनीपालकांच्या संल्याप्रमाणेच 

हाराष्ट्रद्रोहहोय. पालकांनीमुलांनाउपजीविऊंशिक्षणमिळविम्हक्काजागरूक 
राहणेआवश्यकआहे.पणत्यांनीखन्यार्क्सव्याबिषयीहीजागठ्यारांहिलेपाहिजे. 
पालकांनीमनावरघेतल्यासरांष्टीयशिक्षणाचळा प्रश्नहटकूनसुकूरअसंहकारितेचा 
उद्देशसंफ्’लहोईलसस्कारीग्रँटघेणेहीगोष्टतीग्रँटघेणारांलाहीमनापासृनआवडत 
असेलअसेवाटतनाहीमणज्यांनीतीघेण्याचाआणित्तिजमुळेयेणांन्यास्वळास्थ्याचा 
प्रघातपाडलात्यांनातीसोड्रादेण्याचेवैराग्यएक्तमव्युग्रणारनम्ही. 

प्रो.घ'।रपुरेवरांष्टीयशिक्षण-हाख`रतरएकाभाषणाचाउतारांआहे. 
प्रा. व. श. पखोयप्तीवेक्काकरांना‘ल्फिरांष्टीयशिक्षणाचेवेरीम्हटले वेळकरांनी 
त्यांचायथास्थितसमाचारघेतला. पणयाचभाषणातअसहकारआणिशिक्षण 
याबाबतत्यांनी महत्वाची मतेमांडली. ग्रँटबाबत टिळकांचाहवालळादेआ मते 
मांडली.तीमतेअशी… 

"टिळकरांष्टीयशिक्षणाचेअयिमानीहीते, पणग्रँटघेण्याच्याविरद्धते 
नव्हते. कारणशप्ळाचालविण्यासंपेसापाहिजेशिवायग्रँटचेग्पेसाहाघुळात 

तोमात्रत्यांनानकोहोता.” 
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बहित्कारहानैपित्तिकआहेपणशिक्षणहेनित्याचेआहे.शिक्षणाज्य1 
नित्यस्वरुपावद्दल,त्याच्याचिरतनफलाबद्द्ल,जीवनातीलत्याचेस्थानअपरिंहार्य 
असण्याबद्दलवेच्ठकरांनीमांडलेलाहाविचारतत्कालीनप्रवाहाविरुद्धवटिलातरी 

त्यालाभक्कमवैचारिकबैठकआहे. नेमिंत्तिककार्यापेक्षानित्यकार्यालामहत्त्व 
अघिकहाएकभागआणिबहिफाहाअकरणात्मकउपायतरशिक्षणहा ` 
करणात्मकउपायआहे. अकरणांत्मकउपायप्चेफळितसाधण्यासाठीकरणांत्मक 
उपायाचेफळितदुर्लक्षूनव्हे,हाद्रुसरांभाग. 

‘रांष्ट्रवशिक्षण’याआपल्याएकानिबंधातवेफ्राकरांनीरांट्रीयशिक्षणाचे 
स्वरूपयाप्रश्नाचीचर्चांक्तींआहेतेम्हणतात- _ 

"युरीपातराट्रीयशिक्षणयाशब्दांचाअर्थनिरनिरांळ्याराष्ट्रळातनिरनिरांळा 
कस्तात. याचेकांरणप्रत्येकरांट्राचेउद्दिष्टएक्तअसंलेतरीत्या’चीमनोरचना 
ण्विअसंते.उदा.इंग्लडवअमेरिकायांचीशिक्षणपद्धतीफ्रान्सवजर्मनीयांच्या 
शिक्षणपद्धतीहूनभिन्नआहे. पहिल्याजोडीतीलरांट्रांतव्यक्तिगुणावरफारभिस्त 
आहे. तेधेव्यक्तिस्वळातंत्र्यळाचापरिपोषहोईंलअसेशिक्षणदिलेजाते. उल्टिफ्रान्स 
वजर्मनीयतिसंमष्टिरूपसंमप्जप्ज्यळागुणविरक्लिअसंल्यामुळेसमजाहितळासव्यक्तीं 
मक्तकशीक्कश्क्लिअसेशिक्षणदिलेजाते. प्रसंगीव्यक्तिंस्वप्तंत्र्यग्वासंकोचही 
छ्येजातो.” 

पाश्चात्यरांष्ट्रर्रतयादोनपद्धतीभिंन्नअसंल्यातरीरांजसंत्तावसंमाज 
यांचेर्ट्सतादत्म्यअसल्यानेसंरकमच्याशिक्षणविषयकघोरणांबद्दलवकायाबद्दल 
समाजालाआपलेपणावप्टतोअसेवेव्करम्हणतातश'स्त्रशोधवअनुभवयांच्या 
योगानेजेबदलराट्रीयशिक्षणपद्धतीतकरणेइंष्टआहेअसेंवाटतेतेसंरक्काच्या 
द्वारांसमाजालाघडवृनआणतायेतातहेसामानाधिकाण्यवतादात्प्यचशिक्षणाच्या 
ट्टष्ठीनेमहत्वाचेअहि. 

समाजाच्यामनोरचनेहूनकाहीशीभित्रआहे. याशिवायसंमाजवसंरकारयांमध्ये 
वरदश्ळिविलेलेसाममाधिकरण्यवतपिंत्म्यनाही. त्यामुळेभावीपिढीसंकोणत्या 
प्रकारचेशिक्षणदेणेजरूरवइंष्टआहे. याविषयीसरकारवसंमाजयांचीसंर्वांशी 
एक्त्रप्क्यताहोण्याचौफारशळीआशांनाहीअसेवेळेकरम्हणतात. 

रांड्रीयशिक्षणाच्याचळवळीचाखरांअर्थहाकी‘शिक्षणाच्याप्रश्नाक्डे 

संरकारच्याशिक्षणविषयकधोरणावरटीकाकातानाकेळकरम्हणतातकी 

१५२ [2] पत्रकारांचाशिक्षणविचार



कालच्यापेक्षाआजशिक्षणावरखर्वजास्तहोतआहेहीवरचुस्थितीअसलीतरी 
शिक्षणाज्यळाकामासंसुत्वातहोऊनपन्नासवर्षेझाल्याच्यामानानेसंरकट्या 
व्हावातितकाखर्वशिक्षणावरहोतनाही. 

या ठिकाणी केळकरांनी आवडेवारीने सिद्ध वेळे आहे कीइंग्लडमध्ये 
हिंदुस्थप्तच्यातुलनेनेखर्चजास्तहोतोहिदुस्थानचीलोकसंख्या३०कोटीआणि 
दरहोईंखर्चअडीचआणेवषत्मि,तरइंग्लडचीलोकसंख्यळा३कोटीआणिदरडोई 

संर्वहिंदुस्थानात व्यापारी शिक्षणावीव धंदेशिक्षणावी शाळा सरकारने 
काढलेलीनप्हीहेकेळर्क्सनीनिदश्निग्संअळाणलेआहे.जपप्नच्याशिक्षणविषयक 
धोस्थाचागौरवक्काजपानप्रमाणेहिंद्रुस्थानातशिक्षणपैल्लावण्यासंबंधनिवते 
रांट्रोक्योंरीअसेकरण्यासंबंधानेसंरकारचीट्टष्टीर्झारांड्रीयनाहीअतेवेस्रका 
म्हणतात. पुन्हाआपल्याशिक्षणाच्यास्वरुपळाच्याप्रश्नर्क्सक्काकेळकाम्हण्स्तात- 

"शिक्षणावरएखाद्यारांष्ट्रप्तकितीखर्वहोतोहामहत्वाचामुद्दाअसंला 
तरीत्याद्वाहीमहत्वाचामुद्दाशिक्षणाच्यास्वरुपाचाआहे. 

शिक्षणउत्कृष्टकोणतेऱरांष्ट्रप्च्यागरजाभागविण्याससंर्वांतअधिकउपयोगी 
पडलेतेठरविण्यासाठीशिक्षणावरज्यांचीसंत्ताआहे,त्यांच्यामनातरांट्रीयगत्वा 
वअफ्रांक्षाकायअहितयांचेक्तमप्रत्तिक्विंण्डलेपाहिजे.वरिष्ठशिक्षणम्बा 
भागविश्वविद्यालयाच्याताव्यातआहे. पणतेधेलोकमतप्रबळनाही. शिक्षण 
खात्याच्याताव्यातअसंलेलेप्राथमिंकवदुय्यमशिक्षण...याठिकाणीलोकमताचा 
नुसताप्रबेशहीनझी. केळकरांनीआपल्यालेखाचाउपसंहारशिक्षणाचारांष्ट्रभर 
प्रसारवराष्ट्रळासअत्यंतउपयुक्तअसेशिक्षणहेमुख्यदोनमुद्देमांडूंनकेलाअहि. 

रांड्रीयशिक्षणाबाबतवेच्ठकरांचींणंमेकाकल्लासुसंगतआहे. त्यांच्यायां 
लेखनाच्याकाळातम. गांधींचीअसंहकारांचीचळवळरकूचमोठ्याप्रमाणावर 
देशातलालीहोती. याकाळातीलराट्रीयशाळा... रांट्रीयशिक्षणदेणान्या... 
यावेव्यळसंस्कारविरोघीअसलेल्याशाळानव्हत्यातरत्यानवनिमणिकरूइंच्छिणाऱ्या 
शाळळाहोत्या. `असहकारयुगातीलरांट्रीयशाळास्वभाषेचे,स्वसंरवृंप्तीचेआणि 
ग्रापोद्योपाचेशिक्षणदेतहोत्यातरीत्याआपलेमुख्यकामस्वरांज्यप्च्यातयारीसाठी 
क्याक्यळ्यामोठ्यायुद्धाचींतयारीकरणेहेचसंमजतहोत्या.’असहकाराचेप्रवर्तक 
महात्यागखीयांनाहीशिक्षणाद्वाराहेचअभिप्रेतहोते. `शिक्षणानेजरस्वावलबन 
वस्वयंपूर्गताशिकविळीनाहीतरतेखऱ्याअथमिशिक्षणचनव्हे' असेम. 
गांघीयांचेमतहोते. 

स्वावलंबनवस्वयंपृहु’तिळाअखीकीस्वातंत्र्यछूनव्हतेनाजकीयस्वातंत्र्य 

नरर्सिहचिंतामणवेभ्ळवत्र्र प्- १५३



हेत्यापाठोपाठयेतेच.वेळकरांनीमांडलेल्याविचारांमध्येहेचथूत्रदिसते.म्हणून 
केवळबहिम्बारांवर,शिक्षणप्रक्रियाथांबवण्यावरत्यत्याविश्वासंनाही.शिक्षणाची 

प्रक्रियासततसुरूचअसलीपाहिजे.शिक्षणाच्यास्वरूपातइंष्टतोबदलघडवम्बा 
असेवेफ्राकरआग्रहनिसंगितात. 

संरकारवशिक्षण 

शिक्षणव्यवहारहाबहुशम्ज्यात्याठिकाणच्याशासनयंत्रणेवरअवलकूर 
असतो.शिक्षणवसंरकार(राज्य)यांचेसंबंधकशास्वरुपाचेअसलेपाहिजेत 

लेखप्तआपलीमतेव्यक्तकरतांनाशिक्षणाचींआवश्यक्तळा,शांसंनाचेकर्तव्य 
इं॰मुद्यांबाबतचर्चावेक्कीआहे. ` 

शिक्षणासंबंधानेदेशातखूप्तचवादविवादझाला.कोणत्याहीप्रगमनशीलरांष्ट्र1च्या 
प्रगतीचामूळपम्याशिक्षणहाचअसतोहेसांकूरवेफ्राकरशिक्षणाच्यामहत्वाविषयीं 
चर्चांकरतात.त्यांचेमुद्देखालींलप्रमाणे- 

शिक्षणहाचैनीचापदार्थनव्हे,विद्यारूपसाध्यआणिशिक्षणरूपसाधन 
यादोहोंनाव्यक्तींपेक्षाहीरांष्टेमानदेतातमणासंलेल्यारांष्टांसशिक्षणाष्टिग्वायतरणोपप्य 
नाहीहेतरखरेचसणभरभरांटीसंआलेल्याराष्टांसहीशिक्षणाचींकिंमतअत्यंत 
वप्टतेहेसंत्यआहे.संपन्नराट्रेकाळांतरांनेनामशेषहोतातयाचेकारणत्यांच्चळात 
शिक्षणथांवतेम्हण्ष्ठनव्हेतरशिक्षणानेअ'गीयेणान्यागुणांपेक्षाबलवत्तरअसे 
कुंणराट्रांसंजडतातणूखाद्यारांष्ट्रप्चाआत्मापरिणतदशेसयेतअसतोखूद्ध 
रांष्ट्रग्समळापेसंप्रूनपुढेजाणेहेत्यातरुणरांष्ट्रळाच्यापरिणतौसंआवश्यकअसंते. 

नाही;हिंदीलोकांच्याहितापेक्षासाप्राहूंयाच्याहितर्क्सचत्यांचेलक्ष.रशियासारख्या 
देशातशे.सक्तींसंलोकांनाळिहिता-वाचतायेते.हिंद्रुस्थान1तमात्रहीमर्यादा 
शे.संहाच्यापुढेगेलोनाही.(हालेख१९११सालचाआहे.)शिक्षणाबाबत 
सरकारनेसंक्तींचक्कोपाहिजेअक्तीचेपरिणामवाईटहोतीलअसेमानण्याचे 
मुळीचकारणनाहीसक्तीचेशिक्षणफुक्टअसावे. 

वेक्षाकाट्वचाहालेखप्रामुख्यानेना.पोपाळकॄष्णपोखलेयांनीमांडलेल्या 
प्राथमिकशिक्षणाज्यळाबिलालाअनुलक्षुज्ञआहे.ब्रिटिशसंरकारआपलेर्क्सव्य 

-योप्यतन्हेनेपारपाडीतनसंल्यावद्दलवेच्6कापेंनीसप्रमाणमतव्यक्तवेळेआहे. 
याचविचारांसारखळाविषयहाताळणाराएकलेखम्हणजे‘शिंक्षणव 

रांजकारण'(केसंरी,५ऑगृरन्ट१९१३) 

१५४ [ऱ्] पत्रकांरांचाशिक्षणर्बिचार



क्का युनिव्हर्सिटीत बिनबोभाटपणे आपले काम करणाऱ्या तीन 

व्याख्यात्यांनासस्कारनेराजकारणातझ्याघेतल्याच्याआतेपावरूनकामावस्राछू 

करण्याचाआग्रहधरलाचासंदर्भातवेफ्राकरांचीभूमिकाअशी- 

“विद्याध्यर्किंरांजकीयकामकम्बातपहूनयेहेतत्त्ववशिक्षकांनीरांजकीय 

कामकाजातपडूनयेहेतत्त्वयादोहोतजमीनअस्मानाचीतफावतआहे.” 

विद्याम्यासंकरणेहेविद्याध्यचिर्क्सव्यअसंलेतरीतेसंमत्वाचेघटकआहेत. 

र्क्सव्यनीटवेल्पप्वरत्यार्क्सव्यासबाधानयेईंलअशातन्हेनेत्यांनीसार्वजनिक 
कामप्तलक्षघप्तल्यासंवप्वगेनाहीअसेमतवेळकरांनीव्यक्तवेळेआहेआचार्य 

विनोबाभावेएकेठिकाणीम्हणतात- 

होतातत्यांचेत्यांनीअध्ययनक्केपाहिजेजेनिरनिराळेवादनिर्माणहोतातत्यांचा 

‘ यक्काविद्यर्क्सनीसंस्माजिकजीवनाचाचौकसंपणेअभ्यासंकेलापाहिजे, 
जागक्करांहिलेपाहिजेआणिविद्याभ्यासंहीडोंळसंपणेकेलापाहिजे, हेस्पष्ट 

होते.प्रत्यक्षरांजकारणातभागघेणे,विद्याम्याससोद्वारांजकारणकरणेहेहीवेच्ठकरांना 
अभिप्रेतनाही.विद्यार्धीम्हणूनडोळेउघड्राजगर्क्सबघण्याचात्यांचाहक्कनष्ट 

होतनाहीअसेवेक्राकरांवेप्रतिपादनआहेसणत्याचबरोबरविद्याध्यच्चिळाडोंळारांना 

शळेतौलशिक्षणाचेप्रत्यक्षकामसंस्कारकडेअसंलेक्सित्यांवीत्यावर 

देखरेखअसंलीम्हणूनविद्यार्थीहेबैग्दीयानात्यानेसरकारच्यास्वाधीनकरण्यम्बा 

आईंबापांचा केव्हाही इरादा नसतो. शाळेघुरती सर्वस्वी व शाळेबाहेर थोडीशी 
विद्याव्यनिळाशिस्तम्हणूनराहिळीपाहिजेहीसामान्यपोष्टआहेपणशाळेतवेन्नळ 

पुस्तकीज्ञानाखेरीजविशेषकाहीदेतायेतनाही.धार्षिक,नैतिक,सामाजिकवज्ञेरि 

विषयांचेज्ञानदेण्याचेकामसंरकारांसंविद्याथ्र्यांचेआईं-बापवत्यांचासमाज 

यांवरचसोपविलेपाहिजे. 
संरकारचेरांजकारणविषयकधोरणहेजाहीरझाले, त्यावरटीकाकरून 

वेळकूरष्ऱ्ह्णतात- “इंग्लडातराजकारणाच्यास्पर्शामुळेशिक्षणालाजीअपवित्रता 

येतनज्ञीळुहिदुस्थानातचकायावी?” 
`इं’लडमघ्ये विद्येच्या क्षेत्रात रांजकारणाला इतका मजाव नाही. तेथील 

युनिव्र्सिठ्यांच्यारेक्टरांच्याजागाप्राय: विद्यमनिक्सिपूर्वकालीनप्रधानमंडळातील 
लोकांकरिताच राङ्म ठेवलेल्या असतात. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. मग 
हिंद्रुस्थानातौलविद्वानांनाचएवढाजाचका? प्हैरांवायट्रॅहिंद्रीवइंग्रजीष्ट्रांजकारणात> ' 
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कसाहीफरकअसो,विद्याष्टर्यांवेमनकोठेहीझालेतरीबेच,असेसणांवेळकरांनी 
आपल्यायानिबंधाचाशेवटक्कांआहे. 

आधुनिक परिस्थितीत शैक्षणिक ट्टप्ट्यळा विचार केला तर विद्याथ्र्यांनी 
रांजकारणातभागघ्यावाकायहावर्चेचाविषयहोऊशवेल्लापणविद्याथ्र्यांमध्ये 
राजकारणशिरूलागलेतरमात्रपरिणामचांगलेहोतनाहौतचेट्यकांनीज्या 
कालखंडातहानिबंधलिहिलात्याकालखंडातरांजकारणाचेप्रयोजन,रांजकारणाचे 

. स्वरूप,विद्यार्थीआणिएवंब्दरचसंमाजजीवनवेगळेहोते.अग्जच्यापरिस्थितीत 
असेम्हणावेलागेलकीविद्याष्टर्यांचासंबंधराजकारणाशीनयेईंलतितकाचांगला. 

विद्यार्थीरांजकारणाचेवत्यातीलघटकांचेताटस्ध्यानेअवलोकनकरतीलइतपत 
विद्याध्यविळावराजकारणाचासंबंधअसावयासंहरक्तनाही. 

शिक्षणासाठीपरदेशीजाणारेविद्यखी 

उच्चशिक्षणासप्ठीपरदेश्ळागमनहौबळाबअप्तळानवीनरांहिलेळीनसंळीतरी" 
वेक्तकरांच्याकाळातहीबाबविशेषहोती.आंग्लविद्याविभ्गुंबेंतअशांउच्चधूसंमाजात 
तरपरदेशीक्कायेणेमहत्वाचेसंमजलेजायचेप्ररदेशातगेलेलेविद्यर्लीएकत्र 
येक्त्रतेआपळापलेसंघ, मंडळेस्थापनकरीत. अशाचएकासंघाज्यग्निमित्ताने- 
अमेक्सिलहिंदीविद्यार्धीसंव-केळकरांनीपरदेशीशिक्षणघेणरिविद्यार्धी,त्य1'चळा 
देश,शिक्षणपद्धती,यांविषयीचर्चावेर्ताआहे.त्यात्तीलसारांशरूपपुद्देअसे. 

परदेशीविद्यासंपादनकरणांरामणास्वदेशातनमिळणारीविद्यास्वतऱ्पुंस्ती 
तरमिळवतोचपणदुसन्या’नप्तीतोमान्द्रिर्शकठरतोंग्रत्येकदेशाच्याशिक्षणपद्धतीचे 

शिक्षणापेक्षाभाषळा- विषयअधिकचांगलेशिकविलेजातात. उतमशास्रोयशिक्षण 
देणेहाजर्मनीचाहातखंडा, व्यावहारिकधंदेशिक्षणअमेस्किचचांगलेमिंळते. 
हिंदुस्थानातीलविद्याथ्यनिळापरदेशीजाऊनशिक्षणाबरोवरचस्वावलवन, व्यावहारिक 
चर्क्सराट्रीयत्वयापोष्ठीअवश्यशिकावयळ्याआहेत. 

“आम्हीअमेक्तिआहोततोंपर्यंतआमचाउद्योग,आमचीविद्यार्जनपात्रता, 
आमचे आचरणवआमचीनियतयासंर्वबाज्हुप्ळीआमच्यामतृभूमोसशोभेल 
असेच आम्हाला वागले पाहिजे व पुढे आम्ही हिंदुस्थानास परत जाऊ तेव्हा 
अमेरिकेसारख्यानामांकितदेशातमिळविंलेल्याशिक्षणाचेआम्हीहीचींजकरून 

दाखविलेपाहिजे. अमेरिकेसारख्यादेशातयेऊनस्वावलंबनावेशिक्षणमिळविणे 
हीफारअवघडपोष्टआहे. पणतीअळाम्हीकरीतआहोत.इंकडेयेणरिसर्वच 
विद्यार्थीचांगलेअसंतीलअसेनाही. काहींच्याअपयशामुळेक्विकवेळामान 
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खालीघळालावीलर्क्सआहेत्याचप्रमाणेहीनवृत्तीच्यागोष्ठीकरणारेहीकाहीविद्यसीं 
आहेत.त्या'च्यायावृत्तीलाआळायालण्याचाआमच्याअसोप्तिएशनचाहेतूआहे.” 

अमेल्फिशिकणान्याविद्याध्यचिळीस्वावलवनाचीवकष्टाच्याकामाचीअनेक 

पेसेमिंळक्सिप्तवशिकतातत्याकामांचेस्वरूपअसे- 
…खानावळीततीनतासंकामक्कातीनवेळचेजेवणफुचल्टमिळवणे, 

एखह्माघरीशेकशेगडीचीव्यवस्थापाहृनतेथेक्काराहप्ययाचे. 
…एकाविद्याध्यमिधर्मपिदेश्ल्ला,लायब्ररियन,कारकून,रटेजमास्वर, 

_ कोंचमन,खिडक्यळा`रगविणेअशीनिरनिराळीकामेक्तीं,एकानेतरएकाठिकण्याहूंन 
दुसंन्याठिकाणीएकाप्रेताचीसोबतक्काआपलाप्रवासफुचल्टपाडला. 

अमेरिक्तींलहिंदीअसोसिएशनलारांजमान्यतेचेअधिष्ठानआहेतेविद्यार्थी 
'मातृभृझीलासनरतात.पणहिंदुस्थानप्तीललोकयामुलांनाक्टिरिसनरतात? 
हिंदुस्थानातीललोकांनीयाअसोसिएश्निलामदतवेर्तापाहिजे. 

यानिबंधातीलसुग्खमोहनबोसयांच्यापत्रातीलबिचारआघुनिककाळाच्या 
ट्टष्टीनेअत्यतमहत्वाचेआहे. संध्याच्यासामळाजिकवराजकीयपरिस्थितीनुसार 
बुद्धिमंतांनायादेशातवावनज्ञीअसाकाहीसामूरअसंतीअनेकबुद्धिमंतपरदेशी 
जाताततेतेयेचराहतात. तेथीलवातावरणातत्यानास्वास्ध्य, संशोधनानुक्रूल 
परिस्थिती,वेतन,यासंर्वपोष्टीअघिकमिळतात.त्याचायोग्यपरिणामहोतो 
अळाणिम्हण्ष्ठभारतातसध्या‘ब्रेन-ड्रेन’फारअहिअसेम्हटलेजातेयातील 
संत्याच्यातपासवेल्पतरयालेखाच्याआधरिदोनमुद्देमहत्वाचेमांडतायेतील. ` 

परदेशीजाणाऱ्यांनीमातृभ्झोचेप्रेमकायमठेवावे,हापहिलामुद्दा.पण 
असेप्रेमहेकधोचएकर्लीअसतनाहीसुलाचेआईवरप्रेमअसावेतसेआईचेही 
मुलावरअसलेपाहिजेअशीटीपलेखाच्याशेवटीवेक्राकरांनीमारलीआहेते 
म्हणतात- 

मुलांवरीलआईचेप्रेमअधिकअसावे.” 
अळाणिम्हणूनवेक्राकरसुचवितातकीहिंदुस्थानातल्यालोकांनीपरदेशीपेलेल्या 

प्रक्रियासुरूहोणेमहत्वाचेआहेभारतहाविकसनशीलदेशआहेयादेशात 
बुद्धिमंतविरअन्यग्यहोतअसेलतरतोनहोऊदेण्यग्चळीजबाबदारीशासनव 
समग्जग्तीलविचरिवंतयर्रचळीअप्हेअळापिळाउल्प्टपक्षीपरदेश्मतणाअस्किमिळतो 
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हेपत्रवाचावे.शैक्षणिकट्टट्यळा,रांट्रीयट्टट्यळायापत्रातीलआशयालामहत्त्व 
आहे. (सुरेंद्रमोहनबोसं‘यांचेपत्र : परिशिष्ट : वेक्ककरसंमग्रवप्ड्मयखंड११ 
पृ.२१८) 

देशीभाषेतूनशिक्षण 

शिक्षणप्रक्रियेतज्ञानाचेमाध्यमम्हणुहुळामातभाषेलाफारमहस्वाचेस्थानआहे. 
व्यक्तिविकासाच्पाज्याज्यामाध्यमातूनहोतअसतोत्यापैकीत्यासंर्वमाध्यमांच्या 
कैंद्रस्थानीअसंलेलेअसेहेदेशीभाषेचेमाव्यमआहे.यासंदभतिवेळंकायेंनी 
क्राहीलेखंलिद्माआपलेविंचारव्यक्तवेळेआहेत 

तत्कालीनवरिष्ठकायदेकौन्सिलातदेशीभषितूनशिक्षणदेपयस्त्रद्दलचाठराव 
आलाहोता. त्यालाअनुलक्षूनवेक्राकरांनीलेखलिहिला. (केसरी, १३एप्रिल 
१९१५) देशोभाषेकूग्शिक्षणदेप्यळ्याक्लिथोडेतंरीलोकनिघळेयाबद्दल 
केळकरांनीआश्चर्यव्यक्तकेलेआहेथालेखातीलशैक्षणिकस्वरूपाचेमुद्देअसे- 

देशीभाषेतशिक्षणदेणेयाचाअर्थशिक्षणाचाविषयबदलणेअसा 

वाकारभाराचेमाध्यमम्हण्क्काइंग्रजीचावापरकरावालागतअसलातरीदेशातील 
सर्वसंस्मान्यजनतासुशिक्षितव्हाक्याचीअसेलतरदेशीभाषांचावळापरवप्रसार 

देशीभांषांचाविचारकरतानाएकाचवेळीएकाभाषेच्यापोटभेदांचाहीविचार 
करावयाचाआहे.उदा.मरांठीचाविचारकरतेवेळीकोकणी,वन्हाडी,मोगलाई 
यामरांठीच्याभेदांचाविचारकाण्याचेकारणनाहीभाषाभेदाचीट्टष्टीव्यापक 
करूनहिंदुस्थानचेविभागपाडलेतरआठ-दहळापेक्षातेजास्तहोणारनाहीत.देशातील 
कोट्यवधीलोकांसइंग्रजीभाषाअंग्स्वळणीपडेलहीगोंष्टसर्वथाअसंभवनीय 
आहे. 

प्राथमिकशाळांकूप्तरआवश्यकच,पणमाव्यमिकशाळांतृज्ञहीदेशीभाषांचे 
माध्यमवापरणेहिताचेहोईल. साधारणइं'ग्रजीलिहिण्याबोलण्यासाठीविद्याथ्र्यांच्या 
आयुम्याचीमहत्वाचीपाच-सातवर्षेखंर्चीपडावीतहीव्यक्तींच्याट्टष्टीनेवरांट्रीय 
दृष्टीनेहीमोठीहानीचआहे. 

देशीभाषेतशिक्षणदिल्यानेहोणरिफायदे-विषयसुफाहोतील,थोड्या 
परिश्रमप्नेजळास्तशिकवितायेईल.ज्ञानाचाप्रसळारअघिकहोईल.ज्ञानयादेशात 

पाश्चिमात्यविद्यांचेशिक्षणहीदेशीभाषांकूरद्यावेट्युसेवेळकासुचवितात. 
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` मातृभाषाहाचस्वरांज्याचापाया 

मातृभाषा(देशीभाषा)हाचज्ञानसाधनेचा, व्यक्तिविकांसाचाआणिअ'तिमत: 
'स्वरांज्याचापायाआहेहेअनेकविचारवतांनीमान्यक्केलेतत्त्वआहे. 

१९१७मध्येबुलेमहिन्यातपुंबईलासंरनारांयणचंदावरकरयांज्यग् 
अध्यक्षतेखखीप्रांतिक-शिक्षणपरिषदझझीप्त्यापरिषिदेतअनेकमहत्वाचींकामे 
झाली.त्यापैकीदेशीभाषांसंबंधीचेठरावहेत्यापरिंषदेचेमहस्वाचेफळित.या 
संदभतिवेव्ठकरांनीएकलेखलिहिला.लेखाच्याआरभीवत्या॰नीम.पांधीयांचे 
मातृभापेविंषयीएकवचनउद्धृतकेळेआहे. 

स्वराज्यआम्हासदिलेतरीआमच्यामाताजीभाषाबोलताततिजविषयींआमच्या 
मनातआदरबुद्धीनसंल्यासंआम्हीखंरेस्वराज्यभोगीहोणारनाही.”यानंतरवेफ्राकरांनी 
ल्फिविवेचनातीलमहत्वाचेमुद्देअसे- 
॰ऱ्. शिक्षणपरिषदेनेमहस्वाचेदोनठरावमंजूरवेळे. पैकीपहिलाठरांवअसाकीं 

मॅट्रिक्युलेशनपरीक्षेतप्रश्नांचीउत्तरेआपल्यादेशीभाषेतदेण्यासविद्याध्यनिळा 
मुभाअसावी. दुसंरांठरावअसाकीभाषावारयुनिव्हर्मिट्यास्थापाव्यात. 

ळंइंग्रजीहीराज्यक्कार्र’चीभाषाअसलीतरीशिक्षणाततिलाक्टिरिमहत्त्वद्याक्याचे 

जावेअसाआग्रह्रअसंलापाहिजे. आजदेशीभाषांतीलग्रंथाभावामुळेते 
शक्यहोतनाही.पणअत्युच्चशिक्षणासउंपयुक्तअसेग्रंथदेशींभाषांतच 
क्सिणिझालेपाहिजेतअसेप्रयत्’ळाहवेत. 

०६० णायेयीलबॅ.पी.जे.मेहतायांनी`व्दूनॅवचुलसंअँजमिंडियाऑफइन्रट्रक्शन्स 
इंनइंडियनरकूल्संअँडकॉलेजेस’यानावानेलिहिलेल्यापुस्तकालामगांधी 

स्वत:चादेशनाही.जगाच्यासंर्वभागाततेपसरलेआहेत.तरीहीआपली 
वेगळीमातृभाषातेमानतातवतिच्याकूप्चतेमुलांनाशिक्षणदेतातज्या 
देशाततेराहतात,त्यादेशळाचळीभाषात्यांनायेतनाहीअसेनाही.जगभर 
विखुरलेलेज्यूंआपल्यामातृभाषेविषयीहाट्टष्टिकोनठेवूशकताततरहजाये 
वर्षेएक्त्ररांहिलेलेबंगझी,मरांठी,पुजराथीयांनीहेस्वीकारांवयासकाय 
हफ्राआहेट्रेदक्षिणअक्रिडचलोकांची‘टाल'नामकभाषावइंग्रजांची 
इंप्नजीयांचेटुंद्वाआजवित्त्येकवर्षेसुरूआहेतेथेइंग्रजीलामाघारघ्यावी 
ल्याखीहीउदहिरणेक्कांगांधीजीम्हणतात- 

"देशीभाषांवरूनज्यांचाविश्वासउडाला,त्यांचास्वत:आपल्यावस्का 
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विश्वासंउडप्लाअसेम्हटलेपाहिजे. देशीभाषेवरीलअप्रीतीहेअधोगतीवेच 

देशीभाषेतयुनिव्हर्सिठ्यांचीस्थापनाहाठरावपासंझाल्यावरटाइंम्संपत्रनि 
त्यावरटीकाकरतानाहांठरावबहुमतानेवमरांठ्यांच्याहुक्कडबाजीनेपासझाला 

असेत्यांनारर्गुवैतकरावयाचेहोतेहींशकांवेस्रकरांनीखोहूनकाढलीआहे. 
एकादेशीभाषेनेदुसंरीवरस्वारीकरण्याचाहाप्रश्ननकूग्संर्वदेशीभाषांनी 

मिकूएकापरकीयभांपेविठ्यासंघक्काआपापलेअंतऱ्स्वप्तंत्र्यमिळविण्यावा 
हाप्रयलआहे. ,_ 

येतेत्यांच्यासाठीवेळंकरआश्वासंनदेतातकीज्यांचीमातृभाषामराठीनाहीअशा 
एकाहीमाणसावरमरांठीशिकण्याचीअप्रत्यक्षकाहोईंना, सक्तीवेर्लोजाणार 
नाही. मुंबईइंलाख्यातमराठीभाषाहीचमुख्यभाषाअसल्यानेभाषाविषयकचळवळीचे 
नेतृत्यस्वाभाविकपणेचतिच्याक्डेआहे. पणमरप्ठीभाषिकांकडेयाचळवळीचे 
धुरिणत्वयेणेम्हणजेइंतरसंर्वदेशीभाषांचाआपल्याबरोबरीनेहक्कसांगणेअसेच 
आहे.हीचळवळयशस्वळीझालीतरइंतरभाषांनाहीत्याचळवळीचाफायदा 
मिळेल. 

"मातृभाषाहाचस्वराज्याचापायाआहे.”असेवेळकरआग्रहानेसांगतात॰ 
पणदेशीभाषांच्यावादातएकदुर्दैवखोगोंष्टअशीआहेर्कीसंरकारदरबारी 
क्सियुनिव्हर्सिटीत,ज्यांनाकोणत्याहीदेशीभाषेचाअभिमाननाहीअशाचलोकांचे 
वर्चस्वआहे,असेहीत्यांनीनमूदवेळेआहे. 

पुंबईशहराचाभाषाविषयकप्रश्न-मुंबईहेआंतररांष्ट्रळीयमहत्वाचेशहर 
आहे. आजहीमुंबईचाप्रश्नमहत्वाचामानलाजातो. पुंबईतसत्ताकोणत्याभाषिकांची? 
वेळंकरांच्यायालेखनकांली(१७जुले१९१७)मुंवइंतीलशेकडासंत्तरलोक्तस्ती 
मराठी भाषिकांचीहोती. त्याखालोखाल हिंदुस्थानीवगुजरांघीभाषिक लोक 

असे अथूरही पुंब्रईशहरात सर्व अभिमान इंग्रजी भाषेविषयीचा. वेळकर असे 
म्हणतात-“दु:खाचीगोंष्टहीकीआपल्याधंद्याज्यग्निमिंत्तनिमुंवईशहरीवास्तव्य 
घडलेल्यामराठी,गुजरखी,कानडीवगींलोकांनाहीइंग्रजीभाषेचाअंमलकोणल्या 
बाबतीतक्सिरिचालावायाचाविवेकरांहिलेलानाही.” 

असंलेतरीत्याकामासखंरांप्रारभतेथैचझालापाहिजेवतसाप्रारभशिक्षण 
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परिषदेतझालायाबद्दलसंमाधप्तवाटतेअसेकेळकायाशिक्षणपरिषदेच्यानिमित्तनि 

लिहितातसर्वइंलाखाम्हणजेमुंबईशहरनव्हेविद्येचेआदिंपीव्संस्थानयुनिव्हर्सिटी 

हीपुंबईतअसंळीतरीतिचाकारभारमुंबईंशहरांच्यातंत्रानेनचालतासर्वइलाख्यात्त्यळा 

त्याचप्रमाणेसंर्वदेशातएक्यभाषाचल्पवीअसाज्यांचाआग्रहत्याच्याविषयी 

कीतोयुरोपातीलदोनदोनतीनतीनस्वतंत्रदेशांहूनहौमोठाअसूशकेलही 
वस्तुस्थिती वेक्कफ्रा निदर्शनास आणतात. मुंबई शहरातल्या बकाली वस्तीच्या 

आग्रहामुळेमातृभाषादडपृज्ञटाकूनपस्कोभाषेतूंनशिक्षणव्यवहारकरावयप्सलावणेही 
रांट्रीयट्टट्याजुळुमावीपरमस्वधीअहिअसेकेळकालिहितात. 

देशीभाषांच्याप्रश्नळावरीलवेल्लाकरांचेहेविवेचननुसंतेसाधक-बाधकस्वरूपाचे 

भाषिकांच्या अस्मितेचा व तदनुषंगाने विकासाचा प्रश्न उभा राहिला. भाषावार 
प्रांतरचनेच्याप्रश्नाचेविविधपैलूअसूशकत्तात. पणभाषावारप्रांतरचनेचेतत्व 
भारतौयसंविधानानेरत्नीकारलेहोतेआणिअन्यभांषांवरआक्रमणनकरताआपापल्या 

भाषांचळाविकासकरण्याचीसंधीभाषावभाषिकयांनादेण्यातआळीसयुक्त 

महाराष्ट्रचळवळीतही‘पुंबईक्रुणाची'हाचप्रश्नमहत्वाचळामाकूळाप्रथमद्धिभाषिकाची 

निर्मितीवेल्यामुळेअसंतोषनिर्माणझालाहोताजप्चाअर्थंहाचकीमुंबईच्या 
बहुभाषीरूपाबद्दलचावादजुनाआहेविफ्राकरांच्याकाळीहीतोहोताचसण 

आजज्याप्रमाणेमुंबईहीराजकीयट्टष्ट्यामहारळाष्ट्रप्चीचमानण्यातयेते…म्हणजे 

देशीभाषांतूनपरीक्ष्म : घोकंपट्टी 

उपायकायअसाप्रश्नपुढेआला. 
“घोकपट्टी टाळावयाची असेल तर विद्याष्टर्यांना शिक्षण द्यावयाचे ते 

कोणत्यळाहीविषयातीलमूळक्कानावसिद्धांतनीटसमजण्यासंमातृभाषेइतके 

उंत्तमसंळाधनदुसरेकोणतेहीनाहीअमेहीडॉमक्सिनयांनीसांगितलेशिक्षणाच्या 
वपरीक्षाघेण्यळ्याकामीमातृभाषांचाउपयोगकरण्यालासरकारनेउतेजनदिळे 
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आहेअसेमॅक्सिनसाहेबांनीसांगितलेतरीयुनिव्हर्सिटीच्यामॅट्रिक्युलेशनफ्रीक्षांचे 
माव्यमदेशीभाषळामरप्ठीअसावे,य1लामळात्रमॅक्सिनसाहेबांचळाविरोधहोता. 
यात्याच्यादुहेरीभूमिवेर्नाचर्चाकरण्यासाठीकेळकरांनीलेखलिहिला.त्याचा 
सारांशअसा- 

ऐच्छिकम्हणूनतरीयेऊलाग्खीसरंतुमेंट्रिक्तींपरीक्षाजोपर्यंतइंग्रजीभाषेतूंन 
द्यावीलागतेतोपर्यंतखालीमराठीचाविर्ताहोवापरकेलाक्लिवरतिलाकितीही 
वप्वदिलातरीत्याचाकाहीहीउपयोगनाहीकाहीसंस्थांनीपूण्पिणेमातृभाषेच्या 
वापरांचीपरवानगीकाढलीवसंर्रासउपयोगसुरूवेल्पविद्याध्यनिळाविषयचांगले 
समजूलमाले.पणअनुभवअसाकीलोकांचाओढाइंग्रजीमाध्यमर्क्सचअधिक 
होता.त्याचेएककारणम्हणजेल्यांचीसंळारीभिस्तमॅट्रिववुलेशनपरीक्षेवरहोती. 

वघोटाळाहोईलअसेमॅक्सिनसाहेबम्हणतात.पणतसेवेब्दठकरांनावाटतनाही. 
महारप्ष्ट्रग्तदेशीभाषाम्हणजेमरांठी,गुजरांथीवक|नडी॰ याभाषांचेपरीक्षक 
त्यांनामिळणारनाहीतअसेहोणारनाही. 

यासंदर्भात, मॅक्सिनसाहेबांच्याभाषणांवरटीकाटिप्पणीकाण्यास्राठी 
केळकरांनी`युनिव्र्सिट्यावदेशीभाषा’यानाबाचालेखलिहिला.यालेखात 
वरीलप्रमाणेचमुंद्देआहेत.पणजेनवीनमुंद्देआहेतत्यांचासार`ळाशअसा… 

देशीभाषांकूरशिक्षणदेण्यम्बाबतएकआक्षेपअसाघेण्यातयेतोकीदेशी 
भाषांतुंनशिक्षणदेणेआजसोयीचेनाही. कारणत्याभाषाजितक्याग्रंथसमृद्ध 
असाव्यानितक्याअद्यापझाल्यानाहीत. दुसंरांआक्षेपअसाकींशिक्षणाच्या 
कामीदेशीभाषांचाविशेषउपयोगहोऊलमाल्यावरविद्याष्टर्यांचाइंग्रजीभाषेशी 
परिचयत्याप्रमळाणानेकमीहोतजाक्तत्यांचेइंग्रजीभाषेचेज्ञानजेआधीचकमक्वात 
असतेतेआणखीकमक्कातहोंईल.कलक्कायुनिव्र्सिटीचेव्हाइंसचॅन्सेंलरडॉ. 
संवस्थिकप्तीयांनीयाआक्षेपांनाउत्तरेदिली. बंपालीभांषाकोणत्यळाहीप्रकारच्या 
संशोधनासयुक्तभाषाआहे. बंगालीहीसंमृद्धभाषाआहेइंग्रजींचाआधार 
घ्यावालागतनाहीअसेसर्वाधिकारीयांनीसांगितलेमुंबईविद्याखात्याचेमि. 
शांर्पयप्तीहीसंम्पित्तलेकींजणामध्येदेश्रीभाषेद्माशिक्षणदिल्यम्युळेशिक्षणाचा 
प्रसंप्रखलिच्याथाळापर्यंतझिरपतपेलाजपानमध्येपरदेशीमिशनल्यांनाहीस्वभाषा 
वर्जकत्काजपानीकूचशिक्षणद्यावेलागलेभाषाहळावेवळविचरांचापोशाख 
आहे. पोषाखक्सिरीप्रमाणातपस्कोस्वीकारांवायाचाज्यात्यादेशानेविचार 
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करावा. स्वभाषाटाकूनपरभाषेचासंर्वस्वीअंगीकारकेलातररांष्ट्रप्च्यासर्वसंस्कृतीच्या 

परंपरेचासंमूळउच्छेदहोतोहीपोष्टइंग्रजीभाषेच्याफाजीलपक्षपातकरणान्या 

लोकांनीक्सिरूनये॰प्राथपिकशिक्षणदेशीभषितदिलेजाते,माध्यपिकहीदिले 

जावे,युनिव्हर्सिटीतदेशीभाषायावीमगसबंधयुनिव्हर्सिटीचदेशीभांषामयझखी 

तरीचालण्यासारखेंआहेहेवेल्लानाक्कांहोणारआहेअशीभबिव्यवष्णींकेळकर 

करतात. हिंदुस्थग्वातभाषावारयुनिठहर्सिट्यास्थापल्याजातीलयाभावीगोष्ठीचा 

उजेडलोकांच्याडोक्यातअद्यापपडतनाहीहें 

यालेखाद्वारिंवेळ्ठकाप्रेनीवेळेलीभविष्यवष्णींआजक्सिग्व्यळाशतकाच्या 

शेवटापर्यंतखरीझालेलीआहेमुंणे,शिवज्ञी,नागपृरइ.विद्यापीठांतमरांठीभाषेत 

परीक्षादेण्याससवलतआहे. अशातन्हेनेमहळाराट्रातलीसर्वंविद्यापीठेमराटीचा 

पुरस्कृप्रकरीतआहेत,मराठीलाउत्तेजनदेतआहेत. 

प्रांतीयभाषेलाउत्तेजनदेतआहेत. हळुळूत्यात्यादेशीभाषाविद्यापीठाच्या 

संर्वपातळीवरीलशिक्षणापर्यतनेण्याचीविद्यापीठांचीइच्छाआहे. देशीभाषांना 

प्राधान्यदेणे,म|तृभाषेचावापरकरणेम्हणजस्वराज्यप्चापायाघालणेहेकेळर्क्सनी 

त्नीशिक्षण 

अनेकअन्यविक्कांमाणेचवेऊकरांनीहीस्वीशिक्षणखीचर्चाआपल्या 
निबंधांद्मावेस्कोआहेपामुंळेयांच्याकाळापाथूप्चस्वीशिक्षणविषयकचगुं 

महारांष्ट्रप्तहोतअखीहोती.महिलांचीविद्यापीठे,धोंडोकेशवकवेंयांचेकर्म्य, 
हुजुझ्पणाहायस्काळ्यासुवर्णमहात्सवाच्यानिमित्तानेमहाराष्ट्रळातीलस्रोशिक्षण 

इं.महत्वायेलेखवेच्5करांनीलिहिले.यासर्वलेखांचेवाचनवेत्त्यानंतरवेक्काकरांचा 

स्रोशिक्षणविंषयकट्टष्टिकोणकोणत्यळास्वरूपाचाहोतायाचींकल्पनायेतेएक्कां 

लेखातीलविचळारांचाआतापरांमर्शघ्यावयाचळाआहे. 

- "हासुवर्णमहोत्संववेन्नळयाशाळेचाचसुवर्णमहोत्सवनमूनमहारांष्ट्रप्तौल 
स्रोशिक्षणाचासुर्कामहोल्सवआहे.”असेवेळ्ठकरलेखातलिहितप्त. 

पुण्यातज्यावर्षीडेक्कनएज्मुंकेश्निसोसायटीचीस्थापनाझाळीत्याचवर्षी 

महाराष्ट्रगर्ल्सएत्युवेवनिसोसंप्यटीचीस्थापनाझखी.३०नोव्हेंबर१९३४रोजी 

शाळेच्या(डुगुरपागा)सुवर्णमहोत्संवाच्यानिमित्तानेवेस्रकरांनीमहाराष्ट्रप्तीलस्वी 

,शिक्षणाज्यळाइंतिहत्साचाआढावाघेतलाआहेविशेषपुद्देअसे- 

स्वीशिक्षणाकडेपाहण्य्मच्चीट्टष्टीमह्माष्ट्रग्ततरीकृपणक्सिस्तिमितहोती. 

नरर्सिहचिंतापणकेळकां प् १६३



वकाहौअशींकृपणबुद्धीमुळेसौशिक्षणर्क्सलखवल्सिहातआखंडताघेतला 
तरीपुण्यातचनव्हेतरमहाराष्ट्रग्तबन्याचअंशौस्रोशिक्षणासाठीशळ्निघतील 
यातशंकानाही.खियांचेसमाजातीलस्थानवत्यालाआनुषक्किम्हण्क्काखियनिळा 
शिक्षणदेण्याचीआक्श्यक्कायागोष्टींलोकसंमाजालापूर्गपणेपटल्याआहेत._ 

होण्याचाक्इंतरांनासभासंदनिवकूरदेण्याचामतदारीचाहकदिलाआहेघुरुष 

अशीव्यवस्थासुचविलीआहेहीसुघारणाघड्रायेण्यासइंग्रजांचेउदारमत्तवादित्व 
हेएकपटकारणीभ्खअसेलतरखुद्दस्रोसंयाजाचीआग्रहाचीश्यारिवतिला’ 
पुरुषवर्गाचीमनऱ्पृझॅकसंमतौहींदसंपटीनेक्कांगूतआहेअसेम्हणतातयेईंल. 
मुंढोलवर्षी( १९३५साली)संप्ठलक्षखियामतदारहोतीलआणिस्वरांज्यसंस्थांच्या 
घटनांवरत्याचापरिणामहोईंलहीक्रांतीचआहेअशीपरिवत्निजयाच्याइंतिहासात 
प्रत्येकयुपातझालेलीदिसतातपेहिकसंसारवअभ्युदययांच्याक्कानादिवसेदिक्स 

प्रस्थापितकरण्यानेनहोऊनक्र्तृत्वातहीतीवरोबरीकरावीअमेत्यांनावाटण्याचा 
संभवआहे.स्नियांनाअशिक्षितर्किवाअर्धशिक्षितठेवल्यातरबाढत्यासार्वंजनिक 
संसप्रप्तीलहिताहितपाहण्याचीजबाबदारीसंवष्णिपुरुषवर्माच्यामाथीपडणार, 
पणतेन्यायावेनाही.स्नियांचेशिक्षणयेटपुरुषांच्याशिक्षणांसारखेचअसावेकीं 
नाहीहावप्दग्रस्तप्रश्नसुशिक्षितस्मियांनीचपुढाकारघेक्तआपल्यातीललोकमताने 
सोडविलापाहिजे.स्नियांनाशिक्षणहवेपणतेकेवळपुरुषीशिक्षणाच्यानमुन्याचे 
नको,तरत्यायाखासनमुनावेगळाहवायाततत्त्वत:वावपेकाहीनाही.~ 

यालेखातवेट्यर्क्सनीपहारांष्ट्रग्तौलवभल्लातीलखियांच्यास्थितिसंबंधाने 
शिक्षणळ्यासंदभतिविवेचनक्केआहेर्दुप्रप्चीनइंतिहासावेअवलोकाकरता 
वेदकालीनग्रथांक्काअसेय्यप्नातयेतेकीक्कालीनखियसिस्पाम्बातवनृहप्त, 
विशेषमानहोता ज्ञप्तळ्याक्षेत्रातहींस्नियांनापुरुषांज्यप्वरोवरीनेस्थानहोतेप् 
उपनिषदांमध्येर्णांपिंमैन्नेयीसुलभा,अरत्र्धती,सौंरेविद्वानस्नियांचीनावेआढळतात. 
सामवेदगाण्यातस्नियाअनेकवेळऋषींचीसाथकरीतअसतअहस्मारतकाळीही 
सियनिप्शिक्षणदेतअसतअप्णिलेखनवप्चनधर्मयश्मिप्यललितक्तप्चेशिक्षण 
क्षत्रियसियप्नादेतहीगोंष्टविराटयींलस्कोच्याल्लाल्लालक्षप्तयेते. 
`बृहत्रडायावृत्यशिक्षिकेचीयोजना,स्वत`त्रनृत्यशाळाअशासर्वंसुविघाहोत्या.. 
'स्तृती‘काळम्तमात्रस्मियांचेस्थानकमीझालेआणिहळूहळूमव्यवुगीनकाळापर्यंत 
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_इंग्रजीच्याआगमनामंतरघार्मिकसंमजुती,सामाजिकचझीरीती,वप्ङ्मय 

इ.स. १८१८साळीशिक्षणांसंबंधीअहवालतयारकरण्यातआलातेव्हा 
हिंदुस्थानातस्नियांनाशिक्षणदेणारीएकहीसंस्थानसंल्यल्वेआढळूनआलेव 
एकालाखातलिहितावळाचतायेणारीएक्यरनीआढळली त्यळानतरमिशनऱ्यांनी. 
क्का, मुंबईयेधेमुंलामुर्लीसाठीशाळासुरूकेल्या यानंतररत्रीशिक्षणाबाबत 
महाराष्ट्रप्तविचारतरीहोऊलागला.एकोणिसप्व्यळाशतक।च्यामध्यावरज्योतिरांव 
छ्येयांनीपुण्यातमुंलीसप्ठीशांळासुरूकेलीसहाराष्ट्रग्तवपुण्याततरीहापहिलाच 

आपलेविचारस्वीशिक्षणाचीदिशादाखक्सिप्त. 
मुंबईतभरलेल्याएकासामांजिकपरिषदेचेअध्यक्षयानात्यानेधोंडोवेष्टाव 

वर्तेयप्तीवेळेल्याभाषणल्पअनुलक्षूर‘सियांचीयुनिव्र्सिटी’यानावाचाएक 

पणमहिलाविद्यापीठाचीस्थापनाकरण्याबावतधोंडोकेशववर्तेविचारकरीत 
होते.यासंदर्भातवेकाकरांनीमांडलेलेविचारअसे- ॰ 

‘जेशिक्षणपुढीलआयुष्यक्रमातविद्याध्र्यालानालायकबनवीलत्याला 
शिक्षणहेनावदेणेवूकआहे.हिंदुस्थानातीलशिक्षणपद्धतीतमोठादोषआहे 
तोहाकीसंर्वविद्याश्/र्यांसंत्यांज्यळात्यांच्यप्लायकीप्रमाणेकिंवाअस्वडीप्रमाणे 
जोआयुष्यक्रमक्सिधंदास्वीकारावयाचाअसेलत्यालाअनुकूलअसेशिक्षण 
अळामच्याशप्ळांदूनमिंळतनाही.हक्तींचेस्वीशिक्षणअसेचआहे.(१९१६) 

स्रोशिक्षणाचीद्रुसरीउणीवम्हणजेतेसंर्वसस्कारच्याचताव्यातअसंल्यामुळे 
त्यातइंग्रजीभाषेलाविशेषमहत्त्वदेण्यातयेते. धर्मंशिक्षणाच्यानावानेयेधे 
भोपळ्याएवढेपूठ्ठयअसंते.स्वीशिक्षणाचीदिशाकोणतीअसंळावीयाबाबतविचार 
करतानावेळकरांनी‘ मयू’चेवचनउद्धृतवेळेआहे- 

`उत्॰पादनमपत्यस्यजात्तस्थपरिपालनम् 
प्रत्यहंलोकयान्नायांएतत्स्वतूस्वीनिर्बंधनम्” . 

स्वीशिक्षणाचीस्थितीकोणतीराहणारयाविषयीचेदिग्दर्शनयावचनाकूळा 
होते. 

पुरुषवर्गांत शिक्षणाचा प्रसार ज्या मानाने होईल त्या मानाने त्यांज्यप् 
संहधर्मचारिणीहीअघिकसुशिक्षितअसाव्यातपणसुशिक्षितखियाम्हणजेकाय?’ 
तरत्यांसपिळणोशिक्षणअनादिकालापासृनचालतआलेल्यात्यांच्यागार्हस्था 
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आहेत. 
१)खियांचेशिक्षणदेशीभापेतव्हावे, २) त्यातयोग्यप्रतीच्याथर्पशिक्षणाचा 

संमावेशझालेलाअसावा, ३) अत्मज्यर्क्सलवुटुंबव्यवस्थैलातेअनुसस्काअसावे. 
धोंडोंकेश्विकर्चेयांनीसामाजिकपरिषदेमुंढेभाषणकरताता स्नियांची 

युनिव्हर्सिटी’ यासंबंधातभाषणक्की. हिदीखियांचीयुनिव्हर्सिटी’ हेत्यांनी 
सुचविलेलेनाववेळंकरांनाअमान्यआहे.कारणदेशीभापेकूळाखियांनाशिक्षण 
मिळालेपाहिजेहेतत्त्वकाँयांनामान्यअसेलतरमह्माग्ष्ट्रप्तनिघणान्याखियांच्या 
युनिव्र्सिटीतखियांनामराठीभाषेच्याट्वरिचशिक्षणमिळालेपाहिजेहेउघडआहे. 
त्याचप्रमाणेप्रो.काँयांच्याभाषणातधार्मिकशिक्षणांचाकोठेउल्लेखनाहीही 

धार्मिकशिक्षणअसावेअसेवेळकरांनावाटूलमालेहोतेअर्मंशिक्षणाबद्दलअशी 
टाळळाटाळकरणेयोग्यहोणारनाहीअमेतेआग्रहानेसांगतात. 

‘धर्पशिक्षणा’चासमावेशहेदूमध्येवेल्लाकींधर्मकोण्ल्लाअसासाहजिक्य 
प्रश्ननिघतो.पणवेव्ठकात्याचेउतरछ्येटल्लात.हिंदूधर्म.खियांज्यळाया 
विद्यापीठातइंतरधमक्सिखियाआल्यातरत्यानाघेऊनयेअसेनम्ही.पण 
महण्याष्ट्रग्तीलयायुनिव्र्सिटीवाउद्देशहिंदूधमतिळीलखियासमढ्याष्ट्रभाषेच्याट्वप्स 
धार्मिकअळाणिइंतरशिक्षणदेण्याचाअसंलापाहिजेअसेकेळकरांनावाटतेर्किबहुना 
हिदूग्रुनिव्हर्सिटीचेच(बनारसं)याबाबतीतखियांच्यायुनिव्हर्सिटीनेअनुकरणक्के 
पाहिजेअसेवेकाकाम्हणतात. 

मतेव्यक्तकेलीआहेत. 
"युनिव्हर्सिटीहीसंस्थाव्यापकअसूनतिच्यातस्रोशिक्षणपाहिजेम्हणणान्या 

सर्वप्रकारच्यामतांच्यावआचाराच्यालोकांचासंमावेशअसंलापाहिजे.”असे 
केळकरसुचवितात.खियांच्यामुंनिवहर्सिटीससार्बजनिकस्वरूपनयेतासंक्रुवित 
वएकदेशौयववैयक्तिकस्वरूपयेऊनये.प्रो.क्र्तेयांचीअनाथबालिकाश्नम 
हीसंस्थामृह्व्असलीतरीहीसंस्थायानव्यायुनिल्हर्सिटीचीएकशाळाअसावी. 

प्री.कर्चेयांनीअनाथबालिकाश्रमावरचेममत्त्वकाहीसेबल्लाठेकू1खियांच्या 
युनिव्हर्सिटीसाठीव्यापकट्टष्टीनेप्रयलवेळेपाहिजेतअसेकेळकाप्रोखर्तेयनिळाही 
सुचवितात. ` 

नाथीबाईंक्रन्याशाळेच्यारनेहसंमेलनानिमितवेट्यकरांनीकेलेलेएकभाषण 
लेखस्वरूपातयाठिक्राणीआहेधोडोकेशवकवेयांनीअल्यावधीतचशिक्षणविषयक 

१६६ :! पत्रकारांचाशिक्षणविचार



जीक्कागिरीवेर्तातिचेकोतुकक्कायाभाषणातकेळकरम्हागतात- 
“,इमारतीमोठ्या शिक्षकपोठ्यापगाराचेहाथाटअसंलाकीशिक्षण 

शभरनंबरीझालेअसारूढसंमजअसतो.” 
या संमजावर वेफ्राकरांनी टीका क्तीं आहेशिक्षणशास्नाची मूलतत्वेही 

इंमारर्तीनावाशिक्षकांच्यापगारालामहत्त्वदेतनाहोत. इंमारतीउत्तमनरनुनुही, 
वेठ्यळक्सिर्पसात्रिध्यअसल्यामुळेशिक्षणाचींप्रकियाउत्तमहोऊशकोंयाचेउदाहरण 

असेवाटतेकी, "बाह्यउपचळारातीलसाधेपणावशाश्वतमूल्यांबद्दलचीप्रथम 
अतिरिकनिष्ठळायादोनगोंष्ठीभारतीयांनीकेवळपाश्चिमात्यनिप्चनव्हेतरसंबंध 
जगप्लाष्टिफ्राप्व्यात.”वेट्यकरांच्यायानिबंधातहेचमूत्रएकाठिकाणीआहे. 

रास्तहोंणानाहीटींअसेवेक्राकरप्तीयाचलेखातसांगितलेआहे. 
इंग्रजीविषयातप्राविण्यमिळबायचेचझालेतरज्याखियांनळातशीइंच्छा 

आहेत्यांनातेस्वत:च्याप्रयलानेमिळवितायेईंल. त्यासाठीसंर्वस्नियांनापुरन्षांप्रपाणेच 
इंग्रजीवेअथवाइंग्रजीतूंनशिक्षणदेण्याचीआवश्यकतानाही. 

त्याकाळातमुंण्यामध्येसंरकारीशब्वेतचमुर्लानोहीजाण्याचीश्याहोती. 
स्वतंत्रकन्याशाळाकाढळीतरीमुंलीतेधेफारचकमीजातसुळींनाअशांक्याशाळेत 
घातलेपाहिजेअसेवेळकरसांगतात.तेम्हणत|त… 

“स्वीशिक्षणासंजुन्यालोकमताचाविरोंधदृड्रुकरण्यातमागीलदोनतपे 
गेली. ह्माच्यापुढीलकर्म्यम्हणजेदेश्त्कालवर्तमानयाचाविचारकरूनस्नियांच्या 
प्रचलितशिक्षणपद्धतीतफरककरणेवत्यावरलोकमताचेनियंत्रणठेवणे." 

वेळकरांनी आपल्या पुढील एका लेखात (खोडसाळ टीकेस उत्तर) 

याशाळेच्याव्यवस्थापनासंबंधीकाहीमतेव्यक्तछ्येहोतीहुवूरपागायाशाळेच्या 
नियामकमंडळातअमहाराट्रीयवअन्यधर्मीयळोकबरेचहोते. अशाप्रकारच्या 
व्यवस्थेमुळेशिक्षणविषयकथोरणातएकजिनसीपणायेणेशवयनसंतेअसेवेळ्ठकरांचे 
मतहोते.तेम्हणतात- . 

"हुजु’दुपागेतील शिक्षण असावे क्तिके लोकसंमत नम्ही व त्याला 
क्रिम्हणजेक्काळीस्वरूपआहे.” , 

शिक्षणहेळोकसंमतअसलेपाहिजे. शिक्षणहेबकालीस्वरूपाचे 
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(कॉलोंपॉल्टिनछ्येसावे. _ ’ 
’ वेक्ककामुंढेमुख्याध्यापकआणिशिक्षण-संस्थायांच्यासंबंधावाबतलिहितात 

कीकोंणीहीमुंख्याध्यापकझालातरीआपल्यालाप्रियअशांसंस्कृतीचेचघोडे 
पुढेतोदामटणार,उलटलोकांचेहीपाहणेअसेचअसंणारकीस्वी-शिक्षणाला 

॰झालेतरीरांट्रीयम्हणूनकाहीदिशाआहेवयादिशेनेआखलेगेलेलेशिक्षण 
इतय्शिक्षणापेक्षाअघिकचांगले. 

यासंदर्भातटीकांकरतानावेव्ठकरांनीमुंबईयुनिव्हर्सिटीचेउदाहरणदिळे 
आहेमुंबईयुनिव्हर्सिटीतवेळेकरांच्यामतेदोनगोष्ठीदोषास्पदहोत्या- " 

परकीभषिलाफाजिलमहत्त्वअम्पिविदेशीसंस्कृतीच्याध्येयाचाजुलूम, 
यामुळेमुंबईंयुनिव्हर्सिटीच्याशिक्षणातराट्रीयत्वदिसंतनाही, शिक्षणदृष्टितहोते 
असेवेद्धाकामांडतात. ‘ 

यानंतरस्रोशिक्षणाकरिताकाहीवेगळीध्येयघोरणेअसावीत, खियांचेशिक्षण 
वेगळेचअसावेयाआपल्यामताच्यामुंष्ट्यर्थवेव्ठकालिहितात- ' 

“खुद्दविलप्यतेतस्वीशिक्षणाचळाइंतकाप्रसंप्रअसतातेधेदेखीलक्लि 
रिवयावमुंरषयांचेशिक्षणएक्तहोऊनयेवउभयतांचांअभ्यासंक्रमवेगवेगळा 
असावाहीगोष्टमान्यहोक्तबुक्ळेलीआहे.” ’ 

यासंदभतिखंच्चिळालेखातहीवेक्ककाघेनीआपलीहीचमतेमांडलीहोती. 
पुनरुच्चळारयेधेनको. . 

वेव्कार्देच्यारत्रीशिक्षणविषयकविचारप्तीलएकत्रुटीध्यप्नातयेतेती 
अशीकीखियांच्याशिक्षणातधर्मंशिक्षणाचासंमविशअसंम्बाअसेवेच्ठकरआग्रहाने 

पणहिंदूधर्माचेशिक्षणद्यायचेम्हणजेनेमकेकायकरांक्याचे,याशिक्षणक्रमाचे 
घटककोणते,पाठकोणते,त्याचीअ`मढ्यजावणीकशीकरावीयाबाबतवेक्कका 

धर्मंशिक्षणयत्वाअर्थहिंदूधमरिंरीलकर्मंकांडाचेशिक्षणअसाकोणीहीघेऊशवेल्ला. 
_ त्यामध्येजपजाप्य,स्वानसंध्या,धार्मिकग्रथांचेपठण,पूजापाठअशापोष्टींचासंमावेश 

झालातरशैक्षणिकट्टट्यळातेयोग्यठरणांरनाहीहीत्रुटीवेक्रार्क्सनीठेवलीनसंती 
तरबरेझालेअसंते.त्यांच्यास्वीशिक्षणविषयकविचांरांचासंवगि1नेअभ्यासकरणे 
त्यामुळेशक्यझालेअसते. ’ 

‘ वेच्ठकरांच्याशिक्षणविषयकनिबंधांपैकीविद्यापीठ (युनिव्हर्सिटी) या 
ल्फिक्रिस्किक्विणो संळामान्यपणेहेलेखतीनविभापातमोडतात. 
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हिंदूयुनिव्हर्सिटी, स्नियांचीयुनिव्हर्सिटी (महिलाविद्यापीठ), महळारळाष्ट्रविद्यापीठ 
(स्वरूप)… ' 

यांपैकीस्वीशिक्षणक्विप्रांतमहिलाविद्यापीठावरीललेखातआलेल्याशिक्षण 
क्सिल्लामणोवायर्ट्सचघेल्लाक्को, 

उरलेल्यादोनविषयांवरीललेखातजोशिक्षणविचांरआहेतोखालीलप्रमाणे_ 
हिंदूयुनिव्र्सिटी(१९११सालीलिहिलेलालेख) - १९०५मध्येबनात्स 

विश्वविद्यालयाचीयोजनातेधेजमलेल्यासंर्वम'डळी'पुढेमांडण्यातआलीहोती. 
' हालेख१९११सखीलिहिलाआहे.हिंदूविश्वविंद्यालयळ्यायोजनेला 

बराचकाळपर्यतपरिणतरूपआलेनव्हते.यासंदर्भातवेळकरांनीआपलेविचांर 
व्यक्तवेग्लेआहेतहिंदीयुनिव्हर्सिटीचीक्कानामगिपडण्यासशाफांसालापासून 
झाळेळेअलाचारआणिअत्याचारापाठोपाठयेणारीदंडपशाहौकारणींभूतअसल्याचे 

यासंबंधीविवेचनकरतानासंस्थामेल्यातरीकल्पनामरतनाहीत‘असे 

क्केआहे-याळेखातपुन्हाएक्काराष्ट्रळीयशिक्षण्र्क्सबंधीआपलेविचावेव्कालों 
मांडलेअहित~"राष्ट्र१यशिक्षणाचेकप्हीपुप्स्कॉवक्कायादोघांव्याहीचुकीमुळे 
त्याशिक्षणालानसंतेराजकीयमहत्त्वदेण्यातआलेहोतेतेबाजुसठेवूननिर्विकार 

मनानेविच्याकय्णारासअसेदिसायेईंलकीशिक्षणविषयकसुधास्पोचाअसा … 
क्काश्याण्ट्रीयक्सिणांज्यांमुळाशीअव्हेवरांट्रीयशिक्षणाच्याकाहीशाळा- 
जरीसंरकारनेबुडविल्यातरीनिवळशिक्षणविषयकअशीजीसुधारणातीया 

नात्यारीतीनेघहृज्ञआल्यावाकूग्राहणारनाही.” 
’ याउझ्यारप्तवेळकरांनाहेचमूवितकरांवयाचेआहेकींशिक्षणातराजक्याण 

आणूनकेशिक्षणाचावराजकारणाचासंबंधअसूनयेनाजकारणांचांशिक्षणाशी 

हिंदूविश्वविद्यालयहौराष्टीयशिक्षणाव्यग्वल्पनेकूग्प्रगतझालेलीक्काना 
अहिं‘राट्रोयशिक्षणवहिंदूराष्ट्रग्चीप्रगतीयादोन्हीपोष्ठीपरस्परपोषकवएकीचा. 
दुसरीसदुजोरांमिळण्यासारख्याआहेतअसेवेभ्ळकरसांग्स्तातअशांप्नकारवेहिंदू 
विश्वविद्यालयसुरूकरण्यासाठीअळावश्यकअसंणारीअर्थव्यवस्थाउपलब्धहोणे 

दाल्यांच्याचाकासारखाउपयोगक्काएकसंघबनविणेवएकचमोठीसंस्था 
निमणिकरणेहात्यावरउपायहोय.प्रत्येकधर्मपथालाआपलेमतविंबवणरि 
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शिक्षणद्यावेवत्यासाठीविश्वबिद्यालयहवेअसेवाटतरांहणार. संर्वोनीमिळून 
एकायावेवविश्वविद्यालयस्थापनकरावे. थिऑसांफिरट, संनातनवादीळोक 
हेवेगवेगळेहोकांकामकरीतआहेत. त्यापेक्षाक्काकत्याच्याकौन्सिलआँफ 
एज्युकेशननेदोघांनाजवळआणावेवहिदूयुनिव्हर्सिटीचीक्कानासिद्धकरांवी 
असेवेच्’ऽकासुचवितात. 

याठिकाणचाहातपशीलकालबम्हाआहेम्हण्ऱ्रसोद्मादिलातरीनव्या 
कांळाच्याट्टष्टीनेशिक्षणक्षेत्रातीलअर्थंव्यवस्थापेलण्यासाठीसंघटनावसंहकार 
॰हीदोनतल्वेअंमलातआणूनआर्थिकप्रश्नसोंडविण्याचाप्रयलशिक्षणसंस्थांनी 
काम्बाहेतत्त्वआजहीअनुकरणीयआहेविशेषतऱ्शिक्षणपतसंस्थाचीज्यळाठिकार्णी 
॰अघिकआवश्यकआहेत्याठिकाणीहाविचारमहत्वाचां.शैक्षणिकपरिसंर 
(एज्युकेशनकस्लेक्स)क्सिणिक्काहेप्रश्नसोडवितायेतील. 

हिदूयुनिव्हर्सिटीच्यास्थापनेचेजेप्रयलत्याकाळीचांललेहोते. त्यात 
मदनमोहनमळालवीययांचासिंहाचावाटाहोतातीनकोटीरुपयेजमविण्याचासंकल्प 
त्यांनीवेल्पहोता.याप्रयत्नाचेकौतुककरतानावेच्ठकरांनीशैक्षणिकइतिहासखील 
काहीतपशीलदिलेआहेततेमहत्वाचेआहे.उदा.- 
॰अमेस्कि१८७१ते१९०१यातीसवषतिमिळूनखासगीलोक्रांनीसष्ठकोटी 

रुपयेयुनिव्हर्सिटीकाढण्याकरताखंर्वक्के. 
॰ऱ्, इंग्लंडमध्येयाचकाळप्तयुनिव्हर्सिठ्यांच्याखचसिग्ठीलोकनिळीखासगीवर्गणी 

म्हणुमुंसाडेसातकोटीरुपयेदिले. 
यापाश्र्वभूमीवरहिदुस्थप्तक्तहिंदूयुनिव्हर्सिटीस्थापनकरण्यासाठील्गाळारिं 

विद्य|दानाचीप्र|चीनवअर्वांचीनपरंपरां(१९१३सालचालेख) … या 
देशप्तीलविंद्यादानाचींफारमोठीपरंपरांलक्षातघेण्याससखोआहे. तक्षशिला, 
नालदायाठिकखोप्रचंडप्राचींनविद्यळापीठेहोती,दहादहाहजारविद्यार्थीहोते. 

होते. 
यासनुतीनष्टहोण्याखाँचहिंदूविश्वविद्यालयाचीस्थापनझखीपाहिजे 

असेकेळकरसांगतात देशातअर्वांचीनकाळातही(हालेख१९१३मधीलआहे) 
चगिल्याशिक्षणसंस्थाखासगीस्वरुपातचालविल्याजातातत्यगेंचीयादौचवेक्राकरांनी 
दिलीआहे. त्यासंस्थाअशा- 

मद्रासचेपाछापाचेकल्फिवशाळाक्षूण्याच्याडेक्काएव्युकेशनसोसायटीचे 
कॉलेजवशाळा,तळेगावचेसंमर्थविद्यालय(बंदपडले),मुंबईचीपोनुळदास 
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तेजपालसंस्था, अहमदम्बादचींस्पाछोडलालछोटालालटेल्फिल्फि, 
विनुभाईमाधवलालयांचीशांस्वीयशिक्षणाचीशाळा,सिंधमधीलदयप्नामजेठमल 
कॉलेज(सिंधत्यावेळीमंबईइंलाख्यातचहोता),लाहोरचेआर्यसंमाजाचेअँग्लोवैद्दिक 
कॉलेज,हरिद्वप्रवेगुस्वुळे,तेथीलचशीखचिसरदारदयाळर्सिगमिजिथाकॉलेज, 
अमृतसंरयेथीलखालसाकॉलेज,मीरतयेधीलनानकचंदट्रस्टच्याशाळा,दिक्तीं 
येथीलहिंदूकॉलेज,अलाहाबादयेथीलकायस्थपाठशाळा,बनारसंयेथीलसेंटूल 

हिंदूकॉलेज…हीयादीबरीचमोठीआहे. 
अशीयादीदेतांनावेळकरांनाएकपोष्टमहत्वाचीसंगिप्क्याचीहोतीती 

अशीकींअनेक'खासंगीशिक्षणसंस्थाहिंदूळोकांच्याशिक्षणविषयकधर्मबुद्धीची 
सांक्षआजदेतआहेत.असेअसल्यामुंळेयासंर्वांहूनश्रेष्ठवसंर्वहिंदंहुळासाधारण 

हिदूयुनिव्हर्सिटीचीक्काकेळकरांनीहीउचक्यधस्कोआहे.मात्रहिंदू 
युनिव्हर्सिटीतजेशिक्षणदिलेजायचेतेएक्ब्दमदेशीभाषेतृज्ञदिलेजाणानम्ही 

`असेजेधोंरणवालकांनीजाहीरवेळेतेकेप्श्र्‘ठकरांनापसाग्प्नव्हते.हिंदीभाषप् 
हिंदुस्थानप्तीलसंर्वलोकांनासंमजते. याभाषेच्याद्वरिंचयुनिव्हर्सिटीचेकामव्हप्वे 
असेवेउकरसुचवितात. यातदोनफायदे… 

इंग्रजीचाआधारघेण्याचीआवश्यक्याउरणारनाहौआणिदेशीभषिचा 
॰वसबसंल्यासखवितमदतहोईल. 

`बनारस`हिंदूकॉलेजातीलफूट’याआपल्याएकालेखातथिऑसॉफिरट 
अँनीबेझंटआणिबनारसहिं’दूयुनिव्हर्सिटीतीलसनातनीविचारांचेलोकयांच्यातील 
मतभेर्दाबळाक्तविवेचनकेलेट्रीआहेबनारसहिंदूकल्फिच्यासुंहधारांमध्येबेझंटयांचे 
थिऑसाँफिस्टअनुयायीबरेचहोते. बनारसकॉलेजलाथिआँसोंफिकलकॉलेजनाव 
नदेताहिंदूकॉलेजअसेव्यापकनावदिलेआहेअसेवेकाकासांगतात. धिओंसोंफिरट 
लोकांनीकाहीमतभेर्दामुंळेराजीनामेदिलेअनीबेझंटयांवेमतअसेकींशिक्षणात 
सजकारणकघीचनसवि.हेबरोवरचअ1हे.पणल्याचवेळीथिऑसोंफीवेशिक्षण 
देणेहैशिक्षणबाह्यनाहीअसेत्यामानत.याठिकाणीवेस्रकरांनाअसेसुचवाक्यावे 
आहेकी,“थिऑसॉफीच्याअतरंपातव्यक्लिविषयकसंजीवणूंर्तेपूजाआहे.” 
हीगोष्टशिक्षणबाह्यआहे. हिंदूधमतिहीमूर्विपूब्रा, ॰अवतार,मुंरूभक्तींयासंर्वं 
गोंष्ठीआहेतच. पणथिऑसाफीच्याशिणांचीमजलयापुढेफारजातेअसेवेक्तकर 

॰॰सांगतात.यासंर्वविवेवनावामघितार्थंएवढाच… 
शिक्षणातराजकारणनसांवेआणिशिक्षणातथमचिस्थानअतिरिक्तस्वरूपात 
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यापद्धतीचेविचारवेव्करांनीपूर्वीच्यानिबंधांकूळाहीलिहिलेआहेत. 
महाराष्ट्रविद्यापीठ- १८५७सप्लीमुंबईंविद्यापीठस्थापनझालेत्यर्नितर 

महाराष्ट्रग्चीशैक्षणिकगरजइंतकींवाढलीकीखासमहारांष्ट्रप्साठीमराठीभाषेला 
प्राधान्यअसंलेलेएखादेवेगळेविद्यापीठअसणेआवश्यकहोते. याबाबत१९२४ 
पासुन १९२८ पर्यंतनव्याविद्यापीठांच्याकल्पनेचीपरंपरांअखंडचालूरांहिली. 
यासंदभतिवेग्ळकरांनी‘महाराष्ट्र-विद्यापीठपरिषद’हालेखलिहिला. मूलत: 
हेत्यगेचेभाषणआहेविशालमुंबईंइंलाख्यातएकट्यामहारांष्ट्रळालाचनवेविद्यापीठ 
द्यावेम्हण्स्तचळवळझालेलीनव्हतीमुंजरप्थाक्तटिकवसिंधयांनाहीविद्यापीठ 
मिळणेआवश्यकआहेणासाठीतीवळवळहोती. 

येगळेविद्यापीठका? 

प्रादेशिकविद्यापीठेसुरूझालीतरअशाविद्यापीठांमुंळेफाटाफूटहोते, 
दुहीमाजतेअसेआक्षेपत्यावेळीघेण्यातयेतहोतेयाआक्षेपालावेक्ककरांचे 
उत्तरअसे- 

वेगळोव्यवस्थाकरणेयातफुद्मानिघण्याचीवृतीअसंतेचअसेनाही 
वेगळ्याव्यवस्थैतअधिकसोयवअधिककार्यक्षमताअसते.ब्रिटिशमुंळुखात 
वाएवढ्याश्याइं'ग्लडमध्येहीकारभाराच्यासोयीसाठीवेगवेगळेविभागआहेत.त्यात 
दहावीसंविद्याषीठेआहेत.तीकायफाटाफूटवदुहीम्हण्ष्ठआहेत?महाराष्ट्र 
विद्यापीव्हवेतेसंवतासुभाम्हण्ष्ठनव्हेतरमुंबईविद्यापौठाच्याकामातविंभागणी 
करण्याचीवेळआताआलीआहेम्हणून.प्रादेशिकविद्यापीठेतयारझालीतर 
यासर्वंविद्यळापीठाकूळाअभ्यासंक्रम,संशोधन,गुणप्रमाण,परीक्षणयांबाबतपरस्पर 
संहकार्यहोणेसहजशक्यआहेवतसेव्हावेहेचशैक्षणिकट्टष्ट्यायोंय्यआहे 
अधिकारविभागणीचीआवश्यकता परकीयभाषेचा(इग्रजीचा)अवघडपणळा … 
बोधभाषाम्हण्ष्ठमतृभाषेचावापर,आणिएकाविशिष्टप्रदेशातबिशिष्टभाषा 
बोलणारांचीबहुसंख्यायागौष्ठीध्यानातघेऊननव्याविद्यापीठचिळीलवकरातलवकर' 
रचनाक्यावोमुंबईविद्यापीठाचीस्थापनाझट्यापारब्दमुंबईइंलाख्यातज्ञानाची 
प्रगतीक्टिरीझालीयाचेउदाहरणवेळाइंर-देतात. १८६२ सालीमुंवईविद्यापीठातून 
८फ्दवीघरनिर्माणझाले. १९३०संप्ली४७००पदवींघरझालेच्यासंहाशेपटींनी` 
शिक्षणाचापैग्लावझाला. " 

बौद्धिकतालिमखला 

पदवीघरहोण्याचीप्रवृतीहिंदुस्थमाइंतकींपाश्चात्यदेशातकवितचआढळते. 
पणपाश्चात्यदेशातपदवीघरांनीलावलेलेशोध, लिहिलेलेग्रंथ, वरवभाषेची 
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कैलेनाहीअसेदिसते. 
पदवीधरांनीकोणतीकामगिरीबजावली? याप्रश्नाचेएकमहत्वाचेउत्तर 

आहे.तेअसेकीहिदुस्थानातल्यापदवीधरांनीदेशातरांजकीयवसामाजिकक्रांती 

विद्यापीठम्हणजेकायब्याचेहीउत्तरवेफ्राकरदेतात. 
“विद्यळापीठहारांट्रोपयोगीअनेकविद्वानतरूणनिमणिकरण्याचातालिमखाना 

आहे. त्यातुनअनेकविद्या, क्या, कौशल्ये, कारखाने,उद्योगधंदेवसंशोधन 
यतिपाराग्तअशीमाणसेतयप्रहोकात्यनिळीआपलादेशसंरवृवींचेवऐश्क्यचि 
माहेरघरकरूनसोडावयासपाहिजे.” 

वेळांकरांचीहीविद्यापीठांसंबंधीव्याख्याव्यापकआणितक्कालीनसंळामाजिक 
वराजकीयप्रश्नांनाउतरम्हझाचांगलीआहे. 

१९३० मध्येभरलेल्यारांट्रीयशिक्षणपरिषदेनेविद्यापीठकसेअसावे 
यासंबंधीच्याअब्याखड्याचीचर्वावेझीहोती.त्यातम्हटलेआहे - 

“विद्यापीठाचेमुंख्यकामस्वरांज्यप्राप्तीसाठीचालणान्याप्रवृत्तींनाबळदेतील 
असेचारित्र्यवान, शक्लिसंपत्र, संस्कारीवर्क्सव्यनिष्ठकार्यकतेतयारकरणेहे 
आहे. विद्यापीठात औद्योगिकशिक्षणालाबौद्धिकशिक्षणांइतकेचमहत्त्वदेण्यात 
येईलरांष्ट्रप्लापोषकअसेजेजेउद्योगअसंतीलत्यासंवनिप्स्थानदेण्यातयेईल.” 

विद्यापीठहेराष्ट्रग्वेबौद्धिकउत्वार्षाचे, औद्योगिकवव्यावसायिककौशल्य 
संरांवाचे ठिकाण असावे ही वेव्ठकरांची अपेक्षा वरील शिक्षण परिषदेच्या 
आराखड्यातहौव्यक्तझालेलीदिसते. 

चतुर्मुखविद्यापीठ 

क्कालीनमुंबईइंलाख्यप्तसिंध,मुंजरांथ,महारांष्ट्रवकनटिकयाचार 

भाषेचाचआश्नयघ्यावालागतोहेवेळकरांनीनिदर्शनासअणादिलेआहे. 
विद्यापीठाचीस्थापनाहोक्तसळाठसत्तरवर्षेझालीतरीविद्यापीठालादेशीभाषेतूंन 
शिक्षणदेतायेतनझीहीसंमाधानाचीबाबनाहीन्स्टहकूचवेब्दांकाअशाया 
विद्यळापीठाला‘चतुर्मुखविद्यापीठ’म्हणतात. 

महारां'ष्ट्रविद्यापीठाचेस्वरूप 

महाराष्ट्रविद्यापीठाचेस्वरूपकसेअसंवियासंवंधी२२मे१९३३च्या 
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प्रतिभापाक्षिकाच्याअंकातीलवेळंकरांचीमुलाखंतनंतरत्यांज्यळाले’खसंग्रहात 
संमाविष्टकरण्यातआली.‘यामुंलाखंतीचासंळारांशअसा- 

मढ्याष्ट्रग्करितग्महांराष्ट्रविद्यापौठहेप्रादेघिफ्राअसावे.मराठीहोचभाषा 
याविद्यापीठातप्रबळवप्रचळितअसावी. इंग्रजीचेमहत्वकमीनहोतायाविद्यापीठात 
इंग्रजीचेयोग्यतेस्थानराहीलअन्यभाषांचेलोकयाविद्यापीठातशिक्षणघ्यावयास 
आलेतरउर्दूपष्टियिन,ओंविक,इं.भाषांचेशिक्षणमरांठीविद्यापीठातसंस्कृतीच्या 
ट्टष्टीनेदेणेनुसंतेशक्यनव्हेतरइष्टहीआहे. पणहासंर्वपैशांचांखेळआहे. 
ध्येयळाचादोषनाही.महाराष्ट्रविद्यापीठामुंळेमध्यप्रांत,गोमंतक,मराठ्याडा,विदर्भ 

महाराष्ट्रविद्यापीठाच्यास्थापनेलाजोविरोधआहेतोमुंख्यतऱ्अस्किप्रश्नामुंळे 
आहे.पणतोप्रश्नसुटूशकै. महत्वाचांतात्यिकविरोधअसाकीप्रादेशिक 
वाभाषावारविद्यापीठेस्थापनझखीतरराट्रीयत्वाच्याबुद्धीचीहानोहोईंल.पण 
हाआक्षेपखंरानाही.यर्ट्सजीप्रादेशिकविद्यापीठेस्थापनझाली…व्हेमूर,हैद्राबाद 
इं...त्या॰मुळेअसेघडलेलेनाही.पिंडापासृनुब्रह्मांडापर्यंतलहानवमोठे,सामान्य 
वविशेषयांचामेळघालण्यावरचजगअधिष्ठितआहेवचाललेआहे. तसा 
मेळनव्याविद्यापीठाबाबतघालतायेईल. महाराष्ट्रविद्यापीठहेपुण्यातस्थापन 
व्हावेयाक्कानेलाज्यांचाविरोधआहे(होता)त्यांच्यासाठीवेक्काकाएवढेच 
सांगतातकींपुण्यातअसंणान्याशिक्षणसंस्थाइंतक्यामहत्वाच्याआहेतकीत्याकूप्च 
विद्यापीठाचेर्केद्रनिर्माणहोऊशकतेपुण्यालापुणेम्हणूंनचविरोधवेल्पजाऊ 
नये. 

फ्रेंचअँवॅभ्डमीचेउदाहरण 

महाराष्ट्रविद्यापीठप्तदेशीभाषेला-मराठीलाप्राधान्यमिळावेहेयुक्तच 
आहे.कारणमुंबईविद्यापीठाच्यासंबगोलकारीस्वरूपामुळेमुंबईविद्यापीठातही 
गोष्टशक्यनाही.राजाश्रयनसल्यामुंळेमहाराष्ट्रविद्यळापीठाचेकामला1डेपडतेअसे 
केळकरसंगितात. वेच्ठकर‘फ्रेंचअकॅडमी’यासंस्थैचेउदाहरणमुंद्दामदेतात. 
तेमहत्वाचेआहे. 

१८व्याशक्कातएकाक्लबच्यारूपानेहीसंस्थाकाहीथोड्याविद्वान 
लोकर्गेनीकाढलीत्यावेळचामुंख्यधमरिंधेकारीवप्रधानरिचलिओंहास्वदेशाविक्यों 
अत्यंतमहत्वाकांक्षीहोता. त्यानेचरांजाक्कासंनदघेड्यायाक्लबचीअँबॅंङमी 

याचामुंरव्यउद्देशअसाहोताकीलटिनभाषेचेविद्येच्याप्रांतातमग्जलेलेप्रस्थ 
कमीक्कादेशीभाषेलामहत्त्वआण्क्कादेणे.क्कां,शाचेयनिळादेशीभाषेचा 
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वदेशीसंस्कृतीचाआधारमिंळुनत्यांनातेजचढावे,विद्याकांर्यक्षमव्हखी,ते 
एकअधिकारस्थानव्हावेअसारिचळिओयांचांहेतूहोतातीसंफलहीझाला. 

हेउदाहरणदेक्रांल्फियापाश्र्वग्रूनीवरमुंबईविद्यापीठाच्याकार्यपद्धतीचे 

तरीरांष्ट्रधमन्विग्,रांट्रीयवुद्धीचात्यामुंळेघातचहोतोअसेकेळकासांगतात.या 
ठिकाणीवेळंकरांनाविश्वधर्मांलाकमीलेखायचेनथूळाराष्ट्रधमल्सिप्राधान्यदेण्याचा 
हेतूआहे. विशिष्टपरिस्थितीतअतिव्यापकतेचांत्यागकरूनउद्दिष्टफूर्मंकार्यकरणे 

याफ्रेंचप्रधानालालॅटिनभाषेचाद्वेषहोताअसाअर्थनमूनप्रेच्चयास्वभषिला 

भरदिलाआहे. . 
युनिव्हर्मिटीकमिशननेभाषावारप्रांतरचनामनातआणूनसंर्वमहारांष्ट्रग्करिता 

म्हणूनविद्यापीठअसावेअशीशिफारसंवेर्लोहोर्तीयाचांउल्लेखकरूनवेत्र्यकर 
सांगतातकीजोपर्यंतभाषळावारप्रांतरचनाहोतनाहीतोंवरएकभाषळाचांलणाऱ्या 
प्रदेशाचे एक विद्यापीठ असावे ही गोष्ट ताबडतोब अंमलात येण्यास काहीच 
हक्रानाही. 

केळकरांच्या विद्यापीठविपयकविचाराचे स्वरूपअसेआहे.राट्रीयट्टष्ठी, 
देशीभाषांनाप्नाधान्य,औद्योगिकवव्यावहारिकशिक्षणयांचीयोजनाहीत्यांच्या 

ग्रंथालये-ज्ञसांचीसदावर्वे 

शिक्षणक्षेत्रातकायक्सिएरवीच्याजीवनातकायअंथालयानाअनन्यसाधारण 
महत्त्वआहे.प्रत्येकशिक्षणसंस्थेचेएखादेग्रथालयअसावेअशींआदर्शअपेक्षा 
करण्यातयेते. ग्रंथालयाशिवायशाळाक्सिमहाविद्यालयक्सिएखादीशिक्षण 
संस्थाक्कांक्काहीआपणकरूशक्तनाही.`ग्रंथळालय’हाशिक्षणप्रक्रियेतील 
एकमहत्वाचांघटकसंमजलाजातो. 

अभ्यासेतरउपक्रर्मामध्येग्रंथालयातबकूरवाचनट्युवतिरवाचनयाउपक्रमांचा 

वेळेआहेततेअभ्यत्सणेमहत्वाचेठरेल. 
वेच्ठकरांनीग्रंथालयांनाज्ञानाचीसदावर्ते’असेम्हटलेआहेजेधेजीगोंष्ट 

संततमुंक्तपणेमिंळतेतेसंदावर्व.ग्रंथालयळातज्ञानसततमिळते,मुंक्तपणेयिळते. 
म्हाष्ठवेव्त्कात्यांनासक्कांम्हणतात. शैक्षणिकट्टग्ट्यग्याज्ञान-संदावतकि 
उपयोगखुमुंचअसंतोवेट्यकापेंनीक्केल्याविवेचनाचासारांशअसा- 
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मोफतवळाचनालयेवग्रंथसंग्रहालयेहीउच्चदजच्चिप्ज्ञानाचीसदावर्तेआहेत. 
ज्याकांळातमुंद्रणक्कानव्हतीत्याकाळातहीहजारोग्रंथनिर्माणझाले, त्यांचा 
प्रसारझालायावरूग्कोंणत्याहीस्थितीतवयुगातमनुष्यक्कांदाखविलेल्या 
ज्ञानप्रियतेचे,विद्याव्यासंगाचेकौतुककरावेतितकेथोडेच.मुंद्रण्ल्लाहीअलीक्तची 
असंलीतरीग्रंथलेखनवग्रंथसंग्रहयाअनादिसिद्धपोष्टीआहेतज्याँज्ञानहामुंख्यत 
मनाचावअ'तऽकरणाचाविषयअसलातरीत्यालामूर्तस्वरूपमिंळण्याचीशक्यता 
ग्र'थामुळेचनिर्माणहोते. 

ग्रंथसंग्रहळालयप्चळाइंतिहप्सअसेसंगितोकीप्राचीनकाळीहिदुस्थानाप्रमाणेच 
असीरिंया, इजिप्त, ग्रीस, रोमवह्रिराट्रांतही मोठमोठीग्रंथसंग्रहालयेहोती. 

मृत्तिकापत्रावरलिहिलेलेहजारींग्रंथआहेत.खिस्तघूर्हचौदाव्याशतकातइजिप्तमधील 
एकादेवालयातएकप्रचंडग्रंथसंग्रहालयहोते.त्याला आत्मरुग्णालय ’असेमार्मिक 
नावदेण्यातआलेहोते. अशांप्रकरिवेव्करांनीयेटआधुनिककाळापर्यंत 
ग्रंथसंग्रहालयांचाइंतिहासकथनवेलाआहे. लंडनचेब्रिटीशम्यूझियम, बर्लिन, 
र्सानच,शिकणोयेथीलग्रंथसंग्रहालयांचासंदर्भतेदेतात. 

मुंस्तकसंग्रहआणित्यावस्काओळखलीजण्यारीसमाजाचीविद्याप्रियतायांचे 
प्रमळाणनेहमीचसंमराहीलअसेम्हणतायेतनाही.त्याचप्रमाणेपुरत्तकांचानाद 
असणांरसंर्वचलोकविद्याव्यसंनीअसतातअसेनाहीमुंस्तकेविक्तघेणारकेवळ 
हौसेखातर, कलाक्रुसरीचीगोष्टम्हण्हूरहीविक्याघेतात. त्यामुंस्तकांचाप्रसंगोंपात 
दुसऱ्यांनाउपयोगहोतो. ” 

इतरपोष्टींप्रमाणेग्रंथांतहीउत्तमल्फिमध्यमअधमहीवग्किरीलागतेचअधम 
ग्रंथांच्चग्महाघुरांतूंनउत्तमग्रथांचेरक्षणकसेहोईलयाचींचिंतालमातेमनुष्यळ्या 
वाढीलाहीदुक्काळ, रोगराई, क्षय, लढायायापोष्ठीरोखतातहेकऱ्मग्रंथांच्या 
बाबतीतउदौर,झुंरळे,कसरहेकरतात. 

ग्रंथासंबधीमनोरंजक’माहितीअशीकीमुंसलमानसंरदारउमरायाने 
“अलेक्झांड्रियाशहरीचळारशेसंळार्वजनिकरनप्तगृहांमध्येटॉलमीराजांचीग्रंथसंग्रहालये 
जळणासारखळीवापस्कासहामहिनेआपल्यासैन्यालानित्यआंघोळीलागरमपाणी 
पुरविले;एकामोगलवीरानेएकाप्रसिद्धग्रंथालयातीलपुंस्वकेआपल्यातबेल्यात 
पसंरूनलढाऊघोड्यांनासुखंशव्याकरविली. 

ग्रंथपरिशीलनाचांहटक्कापरिणामहोतोचअसेनाहीकप्रणमुंस्तक्रीज्ञान 
म्हणजेखरेज्ञाननव्हेवव्यवहार-चातुर्यतरनव्हेचस्किळमुंस्तकीज्ञानमिळविणरि 
हेपढतमूरर्वअसंतातमुंसत्यापढिकपणाकेखत्याविद्वत्तेच्याअभानीविद्वत्तेचा 
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अहंकारमात्रउत्पन्नहोतो.बुद्धीफाटते,संभ्रमनिमणिहोतो.अनिस्वितपणा 
वाढतो. , 

“पुस्तकेवाचालतोंपर्यंतअसेचपारतंत्र्यभोगाल’असेभक्वित्यांच्याबावतीत 

मनातप्रथमअखीतेव्हग्एकल्फिसंरदारम्हणाला,“क्कालाजाळताग्रंथालये? 

त्यांच्याक्षात्रतेजावरचीराखविनाकारणकाफुंक्का 
ग्रंथवाचनावर जे वरील आक्षेप घेतले ?गेले त्याचा विचार करूनही 

ग्रंथवाचनापासुनमनालाजोआल्हादहोतोत्यालाबायायेतनाही. जगाच्याउत्पत्ती- 
पणाआजवरअसेदिसंतेकीमनुम्यासखरेवनिर्मळसुखग्रंथवपिंननिचमिळते. 

नसलातरीसंमाधानानेघळालविला. याबाबतएकाखलिफाचीपोष्टकेळकरसांगतात. 

जगाच्यासुखालावेरांग्याचेविरजणघालणरेंआणिदुखरोगालाबरेकरणरि 
औंषधम्हणजेग्रंथवाचनहोयईश्वराच्यासर्वमुंणसंपन्नेचाखराप्रतिनिधीग्रंथसंग्रहच 
होऊशवेल्ला. एखाद्यालहानशाग्रंथसंग्रहालयातहीबसूनवर्तमानवझ्यायांमधील 

करतायेतो. 

वत्म्यप्लतसेवागवृनघेण्याचीलीनताग्रंथामध्येआहे. रमेही, गुरू, प्रतिपक्षी, 
अशांसर्वनाल्यांनीग्रंथउपयुक्तठरतात. सल्लादेतात,माग्दिर्शनकरतात,वाद 
करतात. जगात्त्यण्इंतिहासातधर्म, नीतीवरांजकारणयातिही’च्याहीक्कानांत 

मतभेदमळाजलेलाआढळुतयेतोयणग्रंथात्याचेमहत्त्ववत्याचाउपयोगयाबाबत 
सर्वंजगाचेमतैक्यआहे. ग्रंथसंग्रहाचाफळायदासंर्वसाधारणजनतेलाजितक्यासुलभ 
वबिनखर्चीरीतीनेदेतायेईलतितकादेण्याचीतजवीजवेक्कीपाहिजे. इंग्लंडमध्ये 
ग्रंथसंग्रहलियेववाचनालयेयांद्वारिंज्ञानप्रसारकरणेहेविश्वविद्यालयाचेएकअंग 
असेमानण्यातयेते. हिंदुस्थानातहीतसेमानणेआवश्यकआहे. पणविश्वविंद्यालये 
हेकामकरीतनसंतीलतरखाजगीरीतीनेहीपोष्टघडकूप्आणावयासंपाहिजे. 

वेफ्राकरांनीव्यक्तक्कीलेग्रंथालयविषयकविचारहेअसेआहेत. प्राचीन 
काळापासूनग्रंथांनाआपणमहत्त्वदेतआलोआहोत. ‘ग्रंथहेचगुरू’ असेही 
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दाखवूनदिलेआहे ग्रंथवग्रंथालयेयांचेशैक्षणिकमहत्त्वविचारांतघेण्यासाररवे 
आहे. व्यक्तींचासर्वागीणविकास’ हेशिक्षणांचेप्रमुखउद्दिष्टमानलेतरया 
विकासंळासांठीग्रंथवाचनाचीखूम्चमदतहोते 

ग्रंथहेसाहित्यरूपअसतात. कोणत्याहीभाषेचेउच्चरूपम्हणजेतिच्यातील 

साहित्य;भावनाविकासवकल्पनाविकप्सयांनीतेनटलेलेअसते॰भोवतालच्या 
रुक्ष,नीरसंवकटाळवाण्याजगातूंनवाचकालाद्रुसन्याजगातल्फिजीवनाचे 

विविधस्वरूपल्यालादाखविणे,विविंधभावनांचाविकासक्काअ`त:करणाची 
विशालतावाढ'विणेवशुद्ध, सात्विकआनंदाचाप्रत्ययघडकूग्आत्म्याच्या 
संतू-वित्-आनंदात्मकवृत्तीचेरक्रुरण,साक्षात्कारपडविणेहेभाषा-योगानेघड्रा 
येणारेअमोलकार्यआहे.याअ`गाचापरिचयझालातरजीवनअमुंरेवराहील. 
ग्रंथहेचकार्यकरतातण्डणूनग्रंथालयाचेजीवनातमहत्वाचेस्थानआहे. 

प्रा.रटँळेनिस्बेटयांनीशिक्षणप्चीकाहीउद्दिष्टेसांगितलीआहेततीअशी … 
सुधारलेल्यासंमाजातवळावरण्यासाठीउपयुक्तकौशल्यांचीप्राप्ती;आपल्या 

संमाजाज्यळासंरबृप्तीशीएकरूपता; क्का'बहेसंमाजाचांघटक, याट्टष्टीनेकौटुंविक 
जबाबदान्यापेलतायेतीलअशांकार्यक्षमघटकांचीनिर्मिती; संमाजोपकारकव 
व्यक्तिगतजीवनासपोषकवलाभदायकअशाएखाद्याव्यवसायाचीतयारी;स्किण्या 
वेळेचासंदुपयोगकरतायेण्याचेसामर्थ्य. 

यातीलकझीउद्दिष्टेफूग्पिणेवकाहीउद्दिष्टेपययिनिग्रंधालयांद्वारिसाध्य 
करतायेतात.उदारिकांम्यावेळेचासंदुपयोगकरण्यासांठीग्रंथवाचनहेएकउत्तम 
साधनआहे. हेउद्दिष्टग्रंथालयांद्वाप्सपूग्पिणेसाध्यहोऊशकत्ने. 

ग्रंथालयातीलग्रंथांतविविधज्ञानभांडळारसाठविलेलेअसल्यामुंळेअन्य 
उद्दिष्टांच्यापूर्तीसाठीग्रंथांचांवग्रंथालयांचाउपयोगहोतो. आपल्यासंमाजाच्या 
संस्कारीशीएकरूपतायेण्यासाठीवाचनाचाउपयोगहोतोच,पणविविधज्ञानघटकद्विप्स 
उपयुक्तकौशल्यरंचीप्राप्तीक्काघेण्यासंहीमदतहोतेग्रंथामधीलज्ञानहेसहज 
हाताशीअसल्यामुळेतेवेच्हाहीवकोठेहीउपलव्धहोऊशकोग्रंथज्ञानदेण्याबाबत 
कधीहीतक्रारकरीतनाहीत.ग्रंथांच्यळाज्ञानदानाचीबेळठरलेलीनाही.त्यळामुळे 
व्यक्तीलाआपल्याइच्छेनुसार,हवेतेव्हा,हवेतसेज्ञानप्राप्तीसाठीप्रयलकरण्याचे 
साधनंम्हणजेग्रंथ.मनाचीव्यापकता,विशालता,सहृदयता,वाढविण्याचेसामर्थ्य 
ग्रंथांमध्येअसतेवेव्व्कार्वेनीयाग्रंथसामध्यचिळासंर्वांगानेविचांरकेलाआहेग्रंथालयांचे 

तीनशतकॉंतीलशिंक्षण 

. १९२९संस्कोकेळकरांनी`तीनशतकांतीलशिक्षण’यानग्वाचाएकलेखमुंणे 

१७८प्पत्रकारांचाप्तिक्षणविचार



यालेखातशिक्षणाचाइंतिहास,शिक्षणाचेवर्तमानकालीनस्वरूप(१९२९ 
मधील)वशिक्षणांचेभवितव्य(२०२९पर्यंत)याचेथोडक्यातवधावतेवित्र 

इतिहास‘ 
९८२६सालीमहाराष्ट्रप्तइ'ग्रजीअमदानीतनव्यापद्धतौच्याशिक्षणालाप्रस्थि 

झालातोसंळामान्यसाक्षरतेच्याशिक्षणापासृमुं.त्यावेळचेवरिष्ठशिक्षणम्हणजेसंरबृना 
निद्येतीलशास्रज्ञानसणमह्माष्ट्रभरसार्वजनिकशिक्षणम्हणूंनदेण्याचेजेयोजले 
तेमरांठीकू'चमहारांष्ट्रग्तौलजुन्याशिक्षणपद्धतीत‘ताल्यापंतोंजी’प्रकारच्यासंरकारी 
आश्रयनसलेल्याशाळाअसत.विद्याथींसण,सुगी,संमारभयानिमित्तानेमुंल्ला 
द्रव्यदेत.संरकारीशाळाआल्यावरहीपद्धतबदलली. 

` नव्याअमदानीतशिक्षणांचेसंप्मान्यत:तीनहेतूहोते- 
कारभाराच्या उपयोगासाठी शिक्षित कारक्रूर निर्माण काणे; महाण्ष्ट्रप्त्तील 

जुनीसंस्कृतीनष्टहोकाइंग्रवीसंस्कृतौनेतिचीजणाघेणे;स्वराज्यपिळविण्याची 

लोकतयारझाले. दुसराहेतूतितकासाघ्यझालानाही. कारणजुन्यासंरबृजीचा 
नाशवनव्यासंस्कृतीचाउदययाचांअर्थधर्मांतरअसाहोता. हिंदुघर्मांचानाश 
वखि'रतीधमविळाप्रसारअसेयापरिणामाचेस्वरूपहोते. पणमहारांष्ट्र'तौलसुशिक्षितांनी 
वेळीचहेओळखलेहोतेवखिस्तीधमच्चिप्प्रसारल्पत्यांनीविरोधवेल्प. शिक्षणाचा 
हेतूसंर्वरवीफसंला.तिसंरांहेतूमात्रथोडासासांध्यझाला.हाहेतूसाय्यहोऊ 
नयेअसेचइंग्रज'राज्यकत्यनिग्वाटतहोते.लोकशिवळेकीतेज्ञानीहोणार. 
ज्ञानमिळालेकींत्यांनापारतंत्र्यम्हणजेकाय,स्वातंत्र्यम्हणजेकायहेकळूलागणार 
आणित्यांचीस्वातंत्र्यमिळविण्याचीआक'प्क्षावाढणारहेइंग्रंजराज्यक्कानिप्माहीत 
होतेएल्पिन्स्टनसाहेबांनाहेचांगलेपाहितहोतेणूक्याब्रिग्जहेएल्फिच्या 

होता. ब्रिग्जने विचारले-“या पुस्तकांचा उपयोग काय?” एल्फिन्स्टनने 
सांगितले…"लोकांनाशिकविण्याकरताहीमुंस्तकेआहेतआम्हीयालोकांना 
हेशिक्षणदेतआहोतसणतेशिक्षणदेणेम्हणजेआम्हालापरतबिलायतेसचंङ्मबाळे _ 
पेउत्नजांण्याकरतारस्ताबघिण्यासारखेंचआहे.”संस्कृतविद्येऐवजीइंग्रजीविद्या 

॰_ एतद्देशींयलोकांनाल्फिप्वीहेलॉर्डमेकॉलेयानेप्रतिपादिलेलेघोरणप्रभावी 
'. ॰`ठरले. पणत्याशिक्षणाचापरिणांमहीअसाचझाला. मराठीकूरबायबलवाचले 

णांलोंकधमतिरांलाप्रवृत्तहोतनाहीतहेअमुंभवासआले. तसेचइंग्रजीशिक्षणातूटुन 

ग्रर्सिहविंतामणछ्ये प् १७१ ॰



राट्रोद्धारकबुद्धीवराजकीयस्वातंत्र्यप्चीआकांक्षांउत्पन्नहोऊनअखेररांड्रीय 
चळवळीकडेलोकांचीप्रवृत्तीझखीनिवीनशिक्षणाच्यायाकल्पनेलाशोनरवर्षे 
झाळीतरयाशिक्षणामुळेपरदास्वबुद्धीचीहीशोररवर्षेभरलीअसेव्हणतायेईंल. 

भविष्यकाळातीलशिंक्षण 

१८२९सालीतळेगावचीरांष्ट्र१यशाळाउघडण्यातआलीयाशांळेतके. 

वर्षातीलहीप्रगतीआहे. १९२९सालीयाशाळेचावाचलेलावृत्तांत५०पानांचां 
होता. २०२९साळीतों५०० पानांचासंहजहोऊशकेल. पुढीलशंभरवषति 
स्वराज्यमिळळेतरीविद्यार्थी,त्य1॰चीर्क्सबगारी,शिक्षणळाधिकारी,यासंर्वगोष्टी 
राहणारच. पणपरकीराज्यातअसणाऱ्यायाचपोष्ठीआणिस्वराज्यातहोणाऱ्या 
यापोष्ठीयांच्यास्वरूपातरग्रूपचअंतरअसंणारआहे. . ॰ 

अशळातन्हेनेकेळकाबेनीशिक्षणविषयकआशाबादव्यक्तकरूनलेखसंपविला 
आहे.पुढीलशभरवषर्तिफेलशिक्षणाचेस्वरूपनेमकेकसेअसेलयाचातपशींल 

असेत्यांनीमूचितवेळेआहेयालेखातशिक्षणाचाइंतिहासआणिभविंव्यकाळप्तील 
शिक्षणविषयकअळाशावादयांचेयोग्यदंश्निघडते.याट्टष्टीनेहालेखशैक्षणिक 
महत्वाचाआहे. 

संक्तींचेशिक्षणवत्याचाअर्थ 

वेळंकायैनीशिक्षणविषयावरजेअनेकलेखलिहिलेत्यातसंक्तींचेशिक्षण 
वत्याचाखंर्चयविरीललेखांकविचांरांतघेण्यासारखेंआहेत. 

११ व१८जुले १९९१ रोजीलिहिलेल्यादोनळेखांकांकूप्शिक्षणाज्या 

कौन्सिलपुढेसंक्तीच्याशिक्षणासंबंधानेबिलआणलेहोते. याविलासअनेकांचे 
अनुकूलअभिंप्रळायमिळाले. 

याविलाचामूळहेदूअसाकीज्यांचेशळितजाण्याचेवयआहेअशा 
खेड्यापाढ्यप्तल्यामुंलांनीशाळेतजवि,घरीरांहूनउन1डूनयेयाविषयीआईबाप 
वइतरपालनवर्तेयांच्यावरसंक्तींकरतायावी. 

याप्रश्नाचावेळान्रांनीसखोलविचारछ्येआहेल्यांच्याविचारांचासारशि 
असा… 

मुंलेशाळेतनजाण्याचीदोनकारणेअसूशकतात-मुंलेस्वतऱ्चउनाड 
असंतातक्सित्याच्यापल्लानकत्र्यांचीत्यांनाशाळेतपांठविण्याबाबतहयग्ग्यहे 

१८० :! पत्रकारांचाशिक्षणविचार



एककारणअसूशक्योंदुसंरेकारणम्हणजेशाळेचीफीपालकांनानपरवडणारी 
असतेशेतकरीवकामगारवर्माच्यामुंल’प्नाकाहीतरीपोटालामिळवावेचलागते. 
कामकरूनकमाईकरणेआणिशिवायवरशाळेतजाऊनशाळेचीफीभरणे 

हेयावगर्रतीललोकांच्यामुंलनिळाजमण्यासाररद्वेनाहीशिक्षणाचीसंक्तींकरणे 
हेपापनथूऱपुण्यआहेअसेमप्नलेतरीज्यांच्यावरसंक्तींकराक्याचीत्यांच्या 
दाखिचाचाप्रश्नविचांरांतघेणेचआवश्यकआहेव्हथूळाशिक्षणाचींसक्तीकरताना 
ज्यनोचीऐपतनाहीअश्गंच्यामुंलनिळाआप्दीमोफतशिक्षणमिळणेअळावश्यकअहि. 
शिक्षणाचीसक्तींकरतानाशिक्षणावरीलखर्चहीङ्मचवाढणार. कारणशिक्षण. 

" घेणाऱ्यांचीसंख्याखुप्तवाढणारहेध्यानातघेणेआवश्यकअहिसक्तींच्याप्राथमिक 
शिक्षणाचळासंर्वचखर्चसरकारनेसोंसावाअसेम्हणणेबरोबरनाही.त्याचप्रमाणे 
सर्बंखर्वलोकांचालोकांनीचसोसावाहेम्हणणेबरोबरनाही.संरकार,स्थानिक 
स्वराज्यसंस्था(लोक्कबोर्ड)वजनतायातिघांनीहीयाबाबतआपापलाहिस्मा 
ठरकूळाघ्यावा. फ्रान्सचेसंरकारशिक्षणावरशैक्डासत्तरतरआयर्लंडमध्येखुद्द 
ब्रिटीशसरकारशेकडासाडेएक्याण्णवखर्चसळोसंते; हिंदुस्थानसंरकारनेचअसा 
खर्चकरण्याबाबतहातआखडताकाघ्यावळाव्सस्कारनेदोनतृतौयांशएवढाखर्च 
सोसम्बा.बाकीचाखर्चलोकसोसतील.हिंद्रुस्थानचाविस्तार,लोकसंख्या,वार्षिक 

प्रत्यक्षवअप्रत्यक्षकरांच्यारूपानेहोणरेंउत्पन्नयासर्वगोष्टीलक्षातघेतल्या 
तरसरकाक्काप्राथमिकशिक्षणम्बाजेवढाखर्चसालोसालव्हावातितकाहोत 
नाही. १८८२ सालच्याएव्युकेशनकपिशनपुढेअशीएकयोग्यतक्रारमाडण्यात 
आलीहोतौकीस्थानिकस्वराज्यसंस्थाप्राथपिकशिक्षणावरकरांवातितकाखंर्च 
करीतनाहीत.याबाबतीतवेव्करांनीपुणेम्युनिसिपालिटीचेचउदाहरणदिलेआहे. 
पुण्याचाशिक्षणखर्चज्याप्रमाणातवाढलाआहेत्याप्रमाणातसरकारनेग्रँटवाढविली 
नाही.संर्वत्रआदर्शशाळाहव्याआहेत.नमुंनेदारशाळाआवश्यकआहेतअसे 
म्हणतक्सलेतरप्राथमिकशिक्षणफ्रेंलावण्याचेकार्यंचहोणारनाही. 

प्राथमिकशिक्षणपैग्लावण्याचेदोनमार्ग-खासंगीशाळांनामदतक्लि 
अशाशाळांचीसंख्यावाढविणेआणिप्राथमिंकशिक्षणाचाभारफूगप्पणेसंस्कृररने' 
उचलणे. 

केळकरांचेसक्तींच्याशिक्षणाबाबतचेविचांरहेअसेआहेत. संक्तींच्या 
वपोझ्याशिक्षणपिंरीलसंर्वआक्षेपवेक्ककरांनीखोड्राकांढलेआहेत.पोफतव 
संक्तींचेशिक्षणहीसस्कारचीचजबाबदारीआहेअसेवेळंकाम्हणतातशिक्षणाच्या 
कार्यासाठीकरवाढविंणेयातबृठूक्रनाहीअसेहीतेसांगतातशिक्षणासाठीफी 
देण्याचीज्यांचीऐपतआहेअशाऐपतदरांकडूनफीवसूलकरण्यासंहील्यांचाविरोघ 

नरसिंहचिंतामणवेभ्ळकर प् १८१



नाहीक्कावळोकयादोघांनींएकमेकांवरहीजबाबदारीढक्काहीभागण्यासारखें 
नाही. 

केळकरांच्याबिवेचनातीलमहत्वाचेसृहअसेकीक्वोकलबोर्डक्सिस्थानिक 

संरकारवलोकयांच्यामधोलहामहत्वाचादुवाप्राथमिकशिक्षणाचांप्रसारकरण्याच्या 
द्रुष्टीनेजितकाकार्यक्षमहोईलक्सिकाप्राथपिकशिक्षणाचांप्रसारअधिकहोत 
जाईलयाट्टष्टीनेपाहतास्वातंज्योत्तरकाळातयाबाबतखूपचप्रगतीझालेलीआढळते. 
त्याचप्रमाणेखासगीशिक्षणसंस्थांनामदत क्यावीअशीजीवेळंकरांचीकूग्ना 

माध्यमिकशिक्षणाबरोबरचप्राथमिंकशिक्षणाच्याक्षेत्रातहीचगिलेकार्यचालविले 
आहे.हेक्कनएज्युकेशनसोसायटी,शिक्षणप्रसारकमंडळीयामहारांष्ट्रळातीलजुन्या 
शिक्षणसंस्थापासृमुंतोस्वातस्पोत्तरकांळातविशेषत्वानेकार्यकरूलागलेल्यारयत 
शिक्षणसंस्था,विवेकानंदशिक्षणसंस्थायाग्रामीणभागातकार्यकरणान्यासंस्थानीही 

प्राथमिकशिक्षणांच्याक्षेत्रप्तसंर्वत्रजाळेपसरलेआहे 

शिक्षकवशिक्षकचिवेत्तन 

प्राचीनशिक्षणपद्धतीतविद्यार्थीप्रत्यक्षफीदेतनसतवअळाश्रमचालावा 
अशीव्यवस्थाकैळीजातअसे. नव्याशिक्षणपद्धतीतशिक्षकांनावेतनमिळते. 
शिक्षकानेपगारासाठीकामकरूनयेहीस्थितीआदर्शअसलीतरीत्याहूनआदर्श 
स्थितीम्हणजेशिक्षक्रांनासंमाधानकारकवेतनमिळालेपाहिजे. 

प्राथमिकशिक्षकांचेपगारतरएकेकाळीखंयूपचकमीहोते. केळकरांच्या 
काळी ही स्थिती आणखी विचारकरण्यासारखळीहोती. या संदर्भात वेच्’ऽकरांनी 
२८संप्टेंबर १९२० रोजीकेसरीतएकलेखलिहिला. “गरीबशाळामास्तरांची 
केफियत”यालेखातशिक्षकांचीस्थिती,त्याचेवेतन,त्याचीगुणवत्तायासंदर्भात 

केळका'प्नीमांडलेलेविचारअसेआहेत- 
शिक्षणवज्ञानयांच्यानद्यामुंढेमोठ्याफुगृज्ञसंमुद्रालामिळाल्यातरी 

मूळझरेज्यळाक्षेत्रातउत्पन्नहोतातत्याचीबांधबंदिस्तीवरखवालीकरणेआणि 
त्याझन्या’चेपाणीशुद्धवपवित्ररांखंणेहेजोखंमोचेकामप्राथमिकशिक्षककरीत 
असतात. शाळामास्तरांनाअन्यखात्यातल्याप्रमाणेवरकमर्हकोणतीहीहोतनाही 
त्यामुंळेत्यांनापुरेसेपगारमिळण्याचीव्यवस्थाहोणेआवश्यकआहे. खेडेगावातूंन 
शहस्पावाप्रमाणेखासंगील्फिळाहीमिंळतनाहीतपूर्वीखेडेगावातबळुतेदप्रांच्या 
यादीतशाळामारत्तरांचेनावघालूनत्यालाधान्यभाजीपोचवतअसत पणनव्या 
कांळाततेहीहोतनाही. 
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शिक्षकांच्यावेतनाच्यास्विग्तीचाइंतिहासंसांगतानावेक्राकालिहितात- 
१८९० च्या सुमारांसशिक्षकांनापाच रुपयेपगारहोता. १८९२-९३ चेसुमारांसं 
सातरुपयेकरण्याचीशिफारसकरप्यातअखी.१९१२च्यासुमाराससंरसक्त 
पगप्रवाढझाली.१९२८पामूनपगार१०पायून६०पर्यत(रवेळे)करण्यात 
आला.तेचपगप्र१९३०पर्यंतकायमहोतेअसेकेळकरलिहितात.१९३०मध्ये 
३०ते८०असेपगाररवेळेदेण्यातअ1लेअन्यक्षेत्रातीललोकांचेपगारज्या 
प्रमाणातवाढलेत्याप्रमाणातशिक्षकांचेपगारवाढलेनाहीतअसेंवेळकरांनीदाखतूंन 
दिलेआहे. 

शाळामप्स्तरांनान्यप्यदेण्याचेकामविद्याधिकल्यांनीचक्की-पाहिंजे.पण 
तेतसेकरीतनाहीत.चर्क्समिंळेनातरमागभीक,वकोणीवाढेनातरपतोंजीपणा 
शौक,याम्हणीचाहवालादेड्यावेळेकरांनीशिक्षकांच्याहलाखीचेवर्णनवेळे 
आहे. धर्मोपदेशक, मिशनरी,भिक्षुकयांप्रमाणेशिक्षवल्हळीत्यांच्याधंद्याच्या 
सालसपणामुळेवनिरूपद्रवीपणामुळेविनोदाचाविषयझालेलेआहेतशिक्षकांना 
केवळपगारवाढीसाठीसंपकरांवालाणूनये.शिक्षकांनीसंपवेल्पतरीसंस्कारचे 
प्रत्यक्षातकोणतेचकामअडणारनाहीप्रणहीगोष्टयोप्यनव्हे. 

शिक्षकांच्याआर्थिकप्रश्नांबद्दलइंतक्यातळमळीनेफारचथोड्यालोकांनी 
त्यावेळीलिहिलेआहे॰शिक्षकांबाबत,त्याच्यामुंणवत्तेबाबत,ल्यांच्यार्क्सव्याबाबत 
नेहमीचएकांरीअपेक्षाव्यक्तकेल्याजस्तात.शिक्षकालाचग्निल्यातन्हेनेत्याचा 
चरितार्थचालवितायावाअशीव्यवस्थासंमाजानेहीकेलीपाहिंजे.संमाजाचीच 
तीजबाबदारीआहे.यामताचळाविचारकरतावेढ्यकरांनीगरीबशिक्षकाचीजी 
कैफियतयेधेमांडलीआहेतीमहत्वाचीआहे. 

महाराष्ट्रप्तअनेकशिक्षणसंस्थांनीअष्णिशिक्षकांनीकमीवेतनातकाम 
क्काशिक्षणाच्याकार्यालावडूनघेण्याचापायंडाफारखंपिळामूनपाडलाहोता. 
१८८४च्याटाईन्सआँफइंडियाच्याअंकातन्यूइंस्तिप्रास्कृलयाशाळेबिषयी 

"हीशाळळाम्हणजेनव्याइं'ग्रंजीशिक्षणाचेफ्’ळआहेसर्वस्वळीएतग्लेशीय 
पदवीधाहीशाळाचालक्सिप्तजेजुइंटांप्रमाणेशाळेचेसुपरिडेंटवइंतरशिक्षक 
आवडीनेविद्यादानकरतातआणिशग्लेच्याएबंत्र्यरमिंळक्तींकूरफ्’क्तस्वतऱ्चे 

असेअसलेतरीसंमाजानेअशाशिक्षकांवडेदुर्लक्षक्काचालणांरनाही. 
वेळंकरर्लीसुरुवखीच्यावाक्यातचम्हटल्याप्रमाणेशिक्षणाचाहा‘मृळझरा’म्हणजे 
शिक्षकहोत.त्या'चीब॰ळाधबंदिस्तीकरणे,रखवखीकरणेहेसंमाजाचेवसस्कारचे 
कर्वव्यआहे.शिक्षकांनीत्यागकरांवाहेबरोबरआहे.पणसमाजानेत्यानामुद्दाम 
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त्यागकरांयलालादूनये. असेझालेतरमुंणवानमाणसेयाक्षेत्रातयेणारनाहीत. 
आणिमगक्रुठेचकाममिंळतनसणरिंपंतोंजीहोतील,शेवटीयातसंप्न्यासम1जाचेच 
अहिंतआहे.म्हणूनशिक्षकांनापगारववेतनयोग्यद्यावेअसेवेळंकरसांगतात 

टिळकचरित्रआणिविद्यार्थी 

१७ओंगरट १९४० रोजीफार्मुसनकॉलेजमध्येटिळकवरित्रर्ल्सबधीवेऊकरांचे 
व्याख्यानझाले. तेलेखस्वरूपातत्यांच्यालेखसंग्रंहातसंमाविष्टकेलेआहेया 
व्याख्यानातवेझकरांनीटिळकवरित्रआणिविद्यार्थीयाविषयावरआपलेविचार 
मांडलेतेअसे- 

टिळकचरित्रापाकूप्जोबोधघ्यायचातोवेत्वळत्यांचेमुंणवण्निकरून 
घेतायेणारनाहीविष्णुसहसनामाप्रमाणेत्याचेमुंणउच्चारलेतरीउपयोगनाही. 
टिळकांच्याओरीअसंलेल्यापरस्परांवल्क्कीमुंणा'चीसाखळीअशी-टिळकसंद्वर्तनी 
होतेम्हणूनत्यांच्याविट्वत्तेचेचीजझालेतेविद्वानहोतेम्हणूनत्यांच्यास्वार्थंत्यागाचा 

होतेम्हणूनत्यांच्याउद्योगाचेचीजझाले. उद्योगीहोतेम्हणूनपराकमाचेचीज 

करण्याचीपात्रतात्यांनाआली. 
टिळकविद्वानहोतेचपणसद्वर्तनीअसान्यामुंळेन्यूइंग्लिशल्लाकाढले 

स्कागुणातूंनदुसंरांगुणप्रवर्तितहोतो.यामुंणांचीएकसाखळीतयारहोते.या 
संर्वमुंणांमध्येटिळकांच्याअंगचेप्रमुंखगुणम्हणजे-नि:स्वार्थीपणा,पराकम,धैर्य 
वउद्योगीपणा. 

वरीलगुणांव्यतिरिक्तविद्याध्यनिळाटिळकांचेघेण्यासारखेंगुण-विद्यार्थी 
दशेतटिळकहेपुंढेपुढेयेणारेक्लिकाहीतरीउद्योगबगलेतमारणरिविद्यार्थी 

त्यांचाघेण्यासारखाएकगुणम्हणजेआत्मविश्वास; महत्त्वत्का'क्षाहाआणखी 
एकविद्याध्यनिळायेण्यप्सप्रखागुणअळाठिकाणीवेळंकाटॅनीलाँगफेलोयाववींची 
‘रूथ’हीकविताउदाहल्गादाखलदिलीआहे.अडचणींचेडोंगरओल`ड्रा 
आत्मविश्वासानेमहत्यत्का'क्षार्झाकरतेतेतारूण्य! 

निघण्याचीआशळाहोती. कोणाहीतरूणमाणसाकडेटिळकअशानजरेनेबघत 
कील्याचारांष्ट्रत्कायल्सिकसाउपयोगहोईलटिळकचरित्राच्याआधरिविद्याध्यनिळी 
घ्यावयाचासंकलितबोधअसाकींउत्तमतन्हेचीविद्यासंपादनकरणे,तीसामग्री 
बरोबरघेऊनदेशकार्यकरणे,निश्मितघ्येयडोळ्यासंमोरठेवणेआणिराजकारण 
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वेळेनाहीतरीरांजकारणांचाअभ्यासंकरणेयागोष्टींविद्याध्यग्निकराव्यग्त शिक्षणाची 
.अनेकउद्दिष्टेवध्येयेनिरनिरट्याशिक्षण-शास्रज्ञांनीसांगितलीआहेत. व्यक्तिविकासं, 

सामाजिकता,राट्रीयट्टष्टी,निरनिराळयाकौशल्या`चेसंपादनहोशिक्षणाचीउद्दिष्टे 
मानलीगेलीआहेत. "विद्याथ्यक्सिसंमग्रविकासाचीसामुप्रीशिक्षणापासृन 

विद्याथ्र्यांनाजोबोधघ्यावयाचात्याकूरयाचपोष्टीमूचितल्फिगेल्याआहेत. 

कायअसंळाव्यळात, तरूणमनखीउभारीकशोअसावीयाचेकाव्यात्मकउदाहरण 
तरूणविद्यार्णासमोरठेवले.विद्यार्थ्यनीअंगीधडाडीवजोमबाणवणेआवश्यक 
आहेहेटिळकांच्याउदाहरणावरूनवेळकरर्लीसांगितले. 

महत्वस्कोक्षाअसंणेअस्वश्यकहेसंगितप्नामहत्त्वस्कॉक्षासंफ्ल्लाहोतेचअसे 
नाहीयाबाबतचीउदाहरणेवेच्ठकरदेतात.उदा.- 

अरविंदघोषयांनाघोड्यावरक्सताआलेनाहींएवढ्याएकाचकारणामुंळे 
तेसिव्हिलसंल्डिंसंचीपरीक्षानापासंझाले,पणपुढेसर्वआयुष्य1चीदिशाबदलली. 
पोखलेहेहीइंजिनियरिगचीपरीक्षाउत्तीर्णझालेअसतेतरबडेऑफिसंरझाले 
असतेहीअपयशेयालोकांनीपचवलीपणत्यांच्याडोळ्यासमोरनिस्पितअसे 
ध्येयहोते.त्यांचीचिकाटीमोठीहोती.तेदिशाहीननव्हते.त्यणुळेएखाद्याक्षेत्रात 
अपयशआलेतरीखंचळूननजातात्यांनीमार्गकाढला. तरूणविद्याध्यल्फि 

विद्याध्यनिळादिशादाखबिण्याचाप्रयत्मकेलाआहे. 
टिळकचरित्रातटिळकांच्याअगच्यागुणांचीजीपरस्परावलंबीमालिका 

केळकरांनीदाखविलीतीतरशिक्षण-विचांराच्याट्टष्ठीनेमहत्वाचीआहे. पराक्रम, 
विद्वताआणिसद्वर्तनयांचासंयोगपुढीलकप्यच्चिळाट्टष्टीनेआवश्यकआहेहे 
वेक्राकानीदाखकूरदिलेआहेहेमुंणवेगवेगळेनाहोततेपरस्यरपोषकापरस्पर 
पूकआहेत. मृल्यवर्धन-क्विप्रांच्याट्टष्टीनेयांचांअभ्यासंआवश्यकआहे. 

हातकामाचेशिंक्षण 

‘लोकशिक्षण’ मध्येवेळक्यानी १९१५मध्ये‘हातकप्माचेशिक्षण’ हा 
लेखलिहिला.आधुनिकशिक्षणपद्धतीत‘हस्तक्का'हाशब्दयासाठीवापरला 
जातो.शिक्षणप्रक्रियेतबौद्धिकवापुंरत्तकीशिक्षणाबरोबरचहस्तकलाशिक्षणाला 
महत्वाचेस्थानदिलेजाते. 

विनोबाभावेप्रणित- `नईतालीम’शिक्षणप्रयोगातअसेमानलेजाते 
कीज्ञानआणिकर्पहीएकाचक्सयूचीदोनस्वरूपेआहेत. "ज्ञळानआणिकर्मं 
यांचायोगपाहिजेव्हणूनर्क्सचालवतातवत्याचबरोबरर्क्सचीगाणीगातात” 
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शिवायविविधवल्लावकोशल्वेआत्मसातकरण्याच्याट्टष्टीनेहस्तक्काशिक्षण 
महत्वाचेआहे. याबाबतछ्येकरांनीमांडलेलीमतेसंप्रांशरूपानेअशी- 

_ हप्यस्कूलच्याशिक्षणाचाहेतूनिरनिराळ्याविषयट्यामूलतत्यखीवत्याज्यळा 
सप्मान्यस्वरूपाचीनुसतीओळखंक्कादेण्याचांअसंतो. डॉईगविफ्रायानेएखाद्या 
वरचूचेप्रत्यक्षपाछूप्क्विळासनरणानेरेखाचित्रकाढतायेते. पणवरतूचेअसेचित्र 
रेखाटतायेणेवतीवरत्त्खहातानेबनवितायेणेयादोनगोष्टीभित्रअहिंतक्का 
शिक्षणक्रमातज्याक्याणाकरिताड्रोईंगचासंमावेशकरण्यातयेतोत्याचकत्म्यगकरिता 
हातकामाच्याशिक्षणाचाहीसंमळावेशकरणेयोग्यहोईल. 

शिक्षणव्हणजेमनुय्याच्याअंगीअसलेल्यागुणांचावशक्तीचांविकास 
होण्यास लागणारी खंतयारी. असे असेल तर त्या शिक्षणक्रमात हाताक्का 
शिक्षणात्मकअसेकाहीचकामकरवूनघेतलेजातनाहीतोसदोषठस्काचपाहिंजे. 
हातकामम्हणजेजीवनोपयोगीक्कासंबंधीकामसंचेंद्रियांनीज्ञानमिळवणेहीजशी 
एकशक्तींआहेत्याचप्रमाणेमिंळालेलेज्ञानव्यक्तकरणेहीहीएकशक्तींआहे. 
शब्दवलेखयांनीनसंमजणारीपोष्टरेखाचित्रानेअधिकसंमजतेआणिचित्रानेही 
जीगोंष्टसंमजतनाहीतीवल्लार्ट्सस्वरूपनमुन्यामुळेफ्टते. म्हणूनववस‘झे 
ज्ञानाम्हणजेत्यावरतूचीमनातीलक्ल्पनाव्यक्तकरण्याचीशक्तीवाढविण्याच्या 
हेतूंनेसर्वसाधारणशिक्षणाच्याशाळांद्माहातकामाचेशिक्षणदेणेआवश्यकआहे. 
जीभहीअर्थव्यक्तकरण्याचेएकसाधनम्हथूळामानलीजातेतसाचहातका 
मानलाजाऊनये?शिक्षणाचळाखरां,श|स्रोक्त,उपपत्तीसिद्धमर्म्यम्हणजेमनाची 
प्रत्यक्षवरभ्कूमीगाठघाक्यदेणे. पणकेचळक्रूढविषयअधिकसुलभरीतीने 
शिकण्याकरताचविद्याध्यक्लिहाताचाउपयोगकरविलापाहिजेअसेनाहीतर 
शक्य तेथेजीवनोपयोगी कलांचे ज्ञानं मुंलांसं त्यांच्या अल्प क्यात मिळणेइंष्ट 
आहेम्हणूनशांस्वीयवतात्विकशिक्षणात्त्यप्जोडीलाक्कायेंच्याशिक्षणाचांसंमावेश 
शिक्षणक्रमळातझालातरतेशिक्षणअविक्कांग, संर्वांगसु'दर,वयशस्वीहोईल. 
हस्वक्विचीजोडमिळाल्याघिग्वायरानटीवनचरयांचीवआर्किमिडीजसारखेंतात्विक 
शास्त्रज्ञयांचीयोग्यतासारखळीचभासेल. 

जगातीलसुघारणेचाइंतिहासहानिळ्ळतात्विकज्ञानाचाइतिहप्सनथूर 
सक्रियज्ञानाचाआहेक्विळाबल्लाकौशल्याच्यावकारांगिरीच्याहत्यारांचांइतिहास 
आहे. पणहात्तकामाच्याशिक्षणप्चीउणींवहिंद्रुस्थानातच नव्हे तरसुधारलेल्या 
पाश्चात्यदेशांतहीहोतीरुक्विहुना१८८० पावेतोहातकामाचेशिक्षणसर्वसाधारण 
शिक्षणाच्याशळांतृमुंद्यावेहीगोष्टतिकडीलशिक्षणशास्त्रप्रवीणांसहीसुचलीनव्हती. 
१८६८ सझीरशियातव१८७६साळीअमेल्फिहात्तकामाच्याशिक्षणाच्याप्रयोगाला 
सुऱग्वातझालो. इंग्लंडमध्ये१८९९मध्येटेक्विक्तइन्रट्क्शनअँक्टझालाआणि 
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पुढोलअवध्या६वर्षातयाशाळांचीसंख्याहजारक्साशेपर्यंतपेलीहातक्साचे 
शिक्षणदेण्याबर्षितअशीशकायेईलकीअखीचअभ्यासाचाइंतकाबोजाअसतप्ना. 

आणखोभरटाकणेयोग्यहोईलकाब्काहोंच्यामतेयासाठीखर्ववेळेलावेळ 

हाव्यर्थआहेयणअशांलोकांनाशिक्षणाचीखरीउपपत्तीमाहीतनसंल्यानेअसेघडते. 

_ काहीलोकांनाअसेवटितेकींशालेयआयुव्यातकेवळमूलतत्वेल्फि 
विद्याध्यनिळाव्यवसंळायातकौश्त्म्यकसेप्रप्प्तकरूनघेतायेईलव्अर्थशास्राचींमुलतल्वे 

शिवकॄ एखाद्याने बँक काढली पाहिजे असे नाही. श्रमविभागप्चे ढोबळ तत्त्व 
मान्यकेलेतरीप्रत्येकासंप्रत्येकउपयुक्तपोष्टीचेधोंडेफारज्ञप्तअसलेतरस्वावलबन 
वाढते.ह|तकामाचेशिक्षणमुंळांनादिलेअसंताश्रमाचेक्सिहलकेसंलकेकाम 

हप्तानीकरण्यातकाहीकमीपणाआहेहीसमङ्मनाहीशीहोईलआघुनिकशिक्षणात 
श्रमप्रतिष्ठेलामहत्त्वआहेहीचगोष्टवेफ्राकरांनीयामुंद्याच्याअनुरोधानेसंक्सिलीआहे. 

हातकण्याच्याशिक्षणामुंळेगुलामगिरीवईश्वरनिर्मितश्रमविभम्याच्याक्ल्पनेने 
कोणीकोंणतेकामकरावेयाविषयींपडलेलीकृत्रिमबंधनेनाहीशीहोतौलवहुन्नर, 

क्का,श्नमप्रतिष्ठळावाढोसलागेल. 
हस्तक्का शिक्षणाच्या संदर्भात वेळकरांनी व्यक्त वेळेले विचार अनेक 

पाश्चात्यवएतद्देशीयविचारवंतांनीव्यक्तवेळेल्याविचारांशीजुळणरिआहेत. 
फ्रीबेलयापाश्चात्यशिक्षणतज्ञानेविद्याध्यच्चिळाआंतरिकस्वयंवृवींलाप्रेरणा 

मिळणात्साठीकाहीव्यक्सप्यसुचविलेआहेतचाव्यवसायांतृत्रुज्ञानेद्रियांचाविकास 

होऊशकैअशीत्याचीखात्रीआहे. 
याव्यवसाय’ळाच्याद्वाल्लावसपुंचळाआकळार,रचना, पृष्ठभाग, संख्या,अभिरक्तळी 

यांचाविकासहोऊशस्लि.यांच्यामदतीनेभूमिती,बीजगणित,चित्रकलायांचे 

अध्ययन सुका होऊ शकेल. या व्यवसायासाठी त्याने काही साहित्य सुचविले 
आहे. त्यातकांगद, माती,लाकूड,पुठ्ठाइं॰ वस्तूंचासंमावेशआहेक्रोबेळने 
जीतल्वेसांगितलीतीचकाहीअशीवेळकरांनीसांगितलेलीदिसतात. महात्मा 
गांधी,विनोबाभावेयाविचारबंतांचम्हीहातांनीकामकरण्यावरभरहोता.गांघीजींच्या 

मते… "हस्तव्यक्सग्याचेशिक्षणद्याक्याचेतेवेन्नळउत्यादनकार्यासाठीनफूग् 

बालकांच्याबौद्धिकविकांसंळासाठीहीअसलेपाहिजे.” 
हातांनीकत्म्यकरणेयाचांअर्थक्काउत्यादनकरणेअसानमूनउत्यादनावरोबर 

बालकाचा,कामकरणान्याचा,बौद्धिकविकासंहोतअसंतो.कामकाताकरता 

संर्वज्ञार्नेद्रियेताजीतवानीहोतात. त्या’चासमवायहोतोआणिकामकरणाऱ्याला 
खऱ्याखुन्या निर्मितीचा आनंद मिळत असतो. गांधी प्रणित व विनोबा पुरस्कृत 
वर्धाशिक्षणयोजनेतहस्वकलाविण्यालाअधिकप्राधान्यआहेवेफ्राकरांनीयासाठी 

वापरलेलाशब्द...ह।तकाम-अघिकअम्यर्धकवाटतो.याशब्दांतहातांनीप्रत्यक्ष - 
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कामकरणेअभिप्रेतआहे. हातकामशिक्षणत्युळेज्याज्यागोष्टीसाध्यहोतील 
असेवेक्कक्याना' वप्टतेत्यापोष्टीम्हणजेउत्यादन,व्यावसायिककौशल्य,निर्मितीचा 
आनंद,बौद्धिकविकास.यासंर्वचगोष्ठीव्यक्तींचावसंमाजाचाविकांसंहोण्यासं 
आवश्यकअसंल्यानेहातकामशिक्षणाचाअंतर्भावशिक्षणपद्धतीतअसलाचपाहिजे 
असावेफ्राकरांचा' आग्रहआहे. 

शेती-शिक्षण 
हिंदुस्थानहाशेतीप्रधानदेशआहेअथतिचयाव्यवसायाबावतअघिकाधिक 

क्विम्होड्यातीतसुधारणाहोणेकमप्राप्तआहे.४आँक्टोबर१९१०रोजीवेद्धाकरांनी 
`शेतकीशिक्षणवसुधारणळा’यानावाचाएकलेखलिहूनआपलेकाहीविचांर 
प्रक्च्वेळे. पुण्याच्याशेतकीकॉलेजसंबंधोहीएकलेखलिहिला. यालेखांचां 
सांरांशअसा- 

शेतकीशिक्षणवशेतकीसुधारणायार्क्ससंस्कारचेलक्षलागलेअसंले 
तरीत्याविषयाच्यामहत्वाच्यामानानेलक्षकमीचआहेशेतसान्याचेसंहाकोट 
रूपयेउत्पत्रलक्षातघेताशेतीसंबंधानेवशेतीशिक्षणासंबंधीहोणारांखर्चशेकडा 
एकरुपयासुद्धाहोतनाहीहाखर्चअधिकवाढलापाहिजेशेतीकडेसरकारचे 
लक्षआहेहेदिसते. शेतकीचेपद्धतशींरशिक्षणदेण्यासंसुस्वातझखीआहे. 

आल्याआहेत.शेतीचीउपकाणे,बीवियाणेयासंबंधीप्रदश्निभरविण्यातयेतात 
यावल्मशेतीक्कोसंरकारचेलक्षआहेहेक्सिते. 

शेतीलाभौतिकशळास्नाचीजोडमिळणेआवश्यकआहेबोतीचीसुधारणां 
वशेतीचेशिक्षणयासंबंधळानेबरेचकाहीवेळेपाहिजेवतेस्वतंत्रपणेटेब्लेपाहिजे. 
शेतीशिक्षणळ्याशाखेचाजन्मइंतक्याउशीरांव्हम्बाहेहिद्गुस्थानच्यारांजकीय 
परिस्थितीचेनिदश्किआहेसस्काररीशेतकीखात्यावरमुंख्यअधिकारीनेमावयाचां 
तोशक्यतोशेतीशिक्षणझालेलाचअसंग्वाधप्न्याचांतुटवडाहेप्रजेच्यादाखिचाचे 
लक्षणनाही. छ्येळनियोजनाचांअभावआणियोग्यअंमलबजावणीनसणेयामुळे 
हेघडते. शेतीशिक्षणघेणान्यालोकांचीसंख्याकमीवत्याममानेत्याशिक्षणांवर 
होणाराखर्चजास्व, हेप्रमप्णआताबदललेपाहिजे. 

तत्कालीनसंरकारनेशेतीविषयकवशेतीशिक्षणविषयकधोरणसंमाधानकारक 
ठेवल्यामुळेवेऊकरांनीसंस्कारचेअभिनंदनकरग्यत्सांठीहालेखलिहिलाआहे. 
शिक्षणघेण्यखाबतवशांस्त्रशुद्धरीत्याशेतीकरण्यम्बाबतलोक’रमध्येजेवढेप्रेम 
दिसूनयेणेआवश्यकआहेतेवढेदिसतनसंत्धाभंश्या केळकरखंतछ्येरपत करतात. 
याठिकाणीवेव्ठकरांनीएकमहत्वाचीमूचनाक्तींआहेकींशेतीलाकारागिरीची 
जोडहवी.हीजोडअसंल्याशिवायकोणत्याहीरांष्ट्रळाचांनिभावलागतनाही. 
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हिंदुस्थप्नप्तकप्रप्गिंरीचीवप्ढझप्ल्यल्फिनिब्दळशेतीवरभिस्तटाफूनराहणे 
धोक्याचेआहे 

वेट्यकरांनीहाजोइशप्सदिलाहोतातोमहाराष्ट्रग्च्यासर्वांगीणप्रगतीच्या 
दृष्टीनेमुंक्तचहोता.स्व|तंत्र्यळोत्तरकाळातकृषीउत्पन्नावरआधारितअसेव्यवसाय 
संहकारीक्षेत्रातनिघाले. 

शेतीशिक्षणाबाबतएवंन्द्ररशिक्षणविचल्लाचतुलनेनेऔदासिन्यदिसूनयेते. ’ 
पणभारतीयसंमाजजीवनाच्याट्टष्ठीनेपाहिलेतरयाचविचारल्पप्राधान्यदेणे 
आवश्यकआहेप्राचीनकाळापाथूळाआपलीसंरवृर्ताहीशेतीनिष्ठसंरवृंभ्त्तीआहे 
असेम्हणावेलागेल. ‘कॄष्ण’हेभांरतीयांचेदैक्त. "भगवानकृष्णळाचावर्णशळाम 
होता. कृष्णम्हणजेशैतातकामकरणारांभोतीकाण्यानेत्याचांवर्णशांमझाला 
आहे.”असेविनोबाभावेम्हणतात. 

अण्विप्रगतीम्हणजेविकासंअशीहीसाखंळीआहे.म्हप्क्तशैतीचेशास्रशुद्ध 
शिक्षणघेतलेलेजितकेलोकयादेशातवाढतीलतितकाआपलाविकासअधिक 
होईंलहेचवेळकरांनायालेखाद्वारामूविंतकरांक्याचेआहेबोतीशिक्षणाचाविचार 
हाशिक्षणविवाराचांएकमहत्त्वप्चाघटकठरतोतोत्यामुंळेच! 

शखीयशिक्षण 

जगातघड्राआलेल्याऔद्योगिकपरिवर्तनानंतरतेज्यावरआधारितअसंते . 
त्याशास्त्रशिक्षणालाचांगलेदिवसआलेआणिशास्त्रशिक्षणाचांअंतर्भावअन्य 
मानव्यविद्यांच्याबरोबरीनेक्विहुनाअघिकमहत्त्वदेउलशिंक्षणातकेलागेला. 

११एप्रिल१९१४रोजीवेफ्राकरांनीकेसंरीत"शांखीयशिक्षणांचाउत्कर्प” 
यानावाचाएकलेखलिहूनहिंदुस्थानातलॉर्डरेवसंरजॉर्जक्लार्कयांच्यामुंळे 
जेशास्वीयशिक्षणाबाबतआशादायकपरिवर्तनघड्रायेतहोतेत्याचीचर्चावेक्की. 

विश्वविद्यालयात नव्या सेनेटच्या द्वारि गव्हर्नर साहेबांनी वरिष्ठ शिक्षणकम 
दुरुस्तक्कांआणिपुस्तकीविद्येच्यामानानेमागासलेल्याशिक्षणावरअसलातरी 
हिंदुस्थानप्तधंदेशिक्षणाचापायात्यानीचघातलासरजॉर्जक्लार्कहेहुशारइंजिनियर 
वशास्रज्ञहोते. तेस्वप्ळा:प्रोफेसंरहोते.विलायतेतझालेल्याशिक्षणक्रमविषयक 

शिक्षणक्वियकसुधारणाकरावयाच्यातेठरविलेहोते. 
पाश्चात्यदेशातीलआधुनिकपद्धतीप्रमाणेइंकडेहीशळास्वीयशिक्षणपैल्पवणे 

जरूरआहेअसेवलार्कयांनावाटलेवत्यांनीत्याबाबतथोडेफारप्रयलक्के. 
शास्त्रशिक्षणाचे फायदे अनेक असताना या शिक्षणाची बानूमागासंलेपणाची का 
राहावीच्याबाबतवेक्तकरखालीलकारणेदेतात 
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देण्याचीपरपरांनाहीप्खोधंदेशिक्षणवाक्काशिक्षणआनुवंशिकपद्धतीनेक्सि. 

कम्ळप्तवर्णांश्रमधर्मव्यवस्थैचीघडीगेलीआणिव्यावहारिकशिक्षणाचीपाश्चांत्य 

पद्धतीस्वळीकारांवीचलाग्झीवेळंकरशांस्रोयशिक्षणविषयकखोलवरविचारमांडत 
नसलेतरीक्लळार्कयांचेअमिनंदनकरण्याच्यानिमित्तानेशास्वीयशिक्षणखीआवश्यकताट्वें 
वनव्याकाळातीलउपयुक्ततायासंबंधीत्यांनीथोडक्यातदिग्दश्निकेलेआहे. 

संस्कृतविद्येचेपुनरक्तींवन 

वेव्ठकापेंच्याशिक्षणविषयकलेखामध्येसंर्वातप्रदीर्घअसलेलाहालेख 

आहे.याप्रदीर्घलेखात,भारतातइंग्रंजांच्याराजकीयआक्रमणानंतरआपोआपच 
शैक्षणिकवसांस्कृतिकआकमणझाले.त्याआक्रानणाचांआढावाआहे.संर्वत्र 
यालेखातसंरबृक्तभाषेचाविचारवेल्पआहेच.नाहौअसेनाही,पणएवंब्दर 
जेशैक्षस्किपरिवर्वनघडलेत्याक्कोचवेद्धाकरांचेलक्षविशेषत्वानेर्केद्रितझाले 
आहे. 

लाँर्डमेकॉलेयांचेकार्य. 

इंग्रजांच्याभारतातीलअळागमनानंतरभारतातकशाप्रकारचीशिक्षणपद्धती 
क्कांयाबाबतखूयुखलझाला.आर्यसंरबृक्कीसंबंघीइंग्रजांनाफारसाआदर 
नव्हताच. त्याकप्ळच्या इंग्रज पंडितांचीअशी समजूत होती की संस्कृतात 

हीचविद्यानिर्विवादपणेसिंहासनारब्दहोतीअणयासंमजुतीमुंळेआणि१८३५ 

पौर्बात्यशिक्षणसंस्थांचेस्वरूपकायमठेवावेअसेठरलेअसंलेतरीइंग्रंजीशिक्षणाला 
प्राधान्यमिळेलअशातन्हेनेमेकॉलेयांनीशिक्षणाचीरचनाकरण्याचीशिफारस 
क्तीं. . 

मेकॉलेयांनीआपल्यामिंनिटांतसंस्कृतभाषेतौलग्रंथ,इंग्रजीभाषेतील 
ग्रंथयांचेविवेचनक्काइंग्रजीभाषावसाहित्ययांचेमहत्त्वअधिकआहेहे 
दाखविण्याचाप्रयलस्कितमेकॉलेचनव्हेतररांजाराममोहनरोंययांच्यासारख्या 
फुंछ्येछ्येल्फिल्फिल्फिक्लिछ्येक्वि 

वाटतहोते. 
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आर्यविद्येलाचांगलेदिवस 

काहीकाळनिराशेचेवातावरणपेलेतरीमनुपाल्प्टलाआणिआर्यविद्येला 
उत्तेजनमिळूलागले.मद्रासंवलाहोरविद्यापीठ|तअळार्यविद्येचीशाखंळानिघखी. 
सिमलायेथेआर्यविद्येच्यासंस्वाप्तीवखग्जगीपुरस्वल्पघिळीएकसंभाघेग्यप्त 
अझी.पौवत्यिभाषा-संस्वृना,फारसीं,आरबीयासंमृद्धअसृनत्यातूंनमिंळणरिं 
शिक्षणहेहीउपयुक्तआहे.याभाषांनाउत्तेजनद्यावेअसामूरयासिमलासंभेत 
निघल्प.हीगोष्टआर्यविद्येच्यापुनरुजौवनाच्याट्टष्टीनेचांगलीहोती.पणखरां 
प्रश्नहोतातोहेपुनक्कोवनकसेघडवावेयाबाबत.सिमलासंभेतक्कामूवना 
देण्यातआल्याकीनव्यापाठशाळाकाढणे, जु’न्यापाठशाळांनामदतकरणे, विद्यापीठे 
वशाळायांतीलशिक्षणक्रमातसंस्कृतलामहत्त्वदेणे, आर्यंविद्याविषयकसंस्था 
(संग्रहालये,ग्रंथालये)उर्जितावस्धेतआणणे,संशीधनासाठीपेस्कोश्मिवशिष्यबृत्या 
देणे,यापोष्टींअवश्यकराव्यात.’ 

जुनेवनवेर्पडित 

सिमलापरिषदेच्याअहवालावस्त्रअसेदिमूनयेतेकींआमच्यासंमाजातील 
विद्वानांनानव्यापाश्चांत्यपंडितगिरीचेवळणलागलेअसंलेतरीत्यांनाहीजुन्या 

एकणीशिक्षणापेक्षाअनेकांगीशिक्षणचांगलेहेखरेचसणएकांगीशिक्षणही 
कप्हीफायदादेते.जुन्याशिक्षणपद्धतौतौलएकाग्रता,त्यापाठोपाव्येणारींसंखोलता, 
यापोष्ठीघेण्यासारख्याआहेत. नव्याअनेकांगीशिक्षणपद्धतीतयापोष्टीफारशा 
दिसत्तचनाहीत. 

नव्याशिक्षणपद्धतीतपाठांतरालामहत्त्वनाही. त्यामुळेसनरणशक्तींकमक्रुवत 
राहते. जुन्यापडितांचासंनरणशक्तीचाभाताअक्षयभरलेलाअसे. नव्यापडितांचे 
पुस्तकाशिवायपानहलणळारनाही. 

जुन्याकाळीहीएकणीवअनेकांगीशिक्षणझालेलेपडितनसंतअसेनाही. 
अनेकांगीशिक्षणामुळेमुंख्यतोंटाम्हणजेज्ञानम्याउथळपणा. म्हणूनलोकांनाएकर्गिरै 
शिक्षणहवेअसेवाटूलागले. 

जुन्यावनव्यापद्धतीचेसाहचर्य 

जुन्यावनव्या,एकांगीवअनेकरिरीशिक्षणफ्द्धतीचामिलाफकरतायेईल 
किंवानाहीहाखराप्रश्नआहेमुंणवअवगुणदोन्हीपद्धतीमध्येआहेतचजुनी 
शिक्षणपद्धतीम्हणजेसनस्पाशक्तींचीनेहनतवकरामत,शब्दप्नामाण्य1वरजास्त 
भिस्तआणिल्लावगाहांशीलताजव्याशिक्षणपद्धतीतचौकसपणाअधिक, 
अप्त्मप्रत्ययवविचारस्वातंत्र्ययावरभरजप्स्त,बुद्धीचाव्यापकपणावविस्तार` 
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हेवैशिट्यआहे. यादोन्हीशिक्षणपद्धतीअस्तित्वातठेवणेवदोन्हीपद्धर्तीनी 
,शिक्षणघेण्याचेस्वप्तंत्र्यविद्याध्र्यालादेणेहेचआजच्यापरिंस्थितीतयोग्यआहे 

पग्लनिप्पत्तीकाहीचहोणारनाहीव्हप्यचाचअसेलतरतोस्वाभाविकसंकरव्हप्वा. 
जुन्यावनव्यापद्धर्तीचेसाहचर्यआघुनिककाळातहीअसावेअसेसांगृज्ञ 

उत्त्रितीलपडित,दक्षिणेतीलपडित,आणिमहारांष्ट्र1तौलकाहीपडितघरांणीयांचां 
इतिहाप्तकथनकरूनवेव्ठकरांनीसंस्कृतविद्यावरांजाश्नययासंबंधीविवेचनवेळे 
आहे.येद्धार्क्सच्याएदंब्दरविचसांचानिक्कार्षअसाकीसंरवृंप्तविद्येचेपुनस्कोवन 
वेत्यानेजुन्याविद्येचेजतनतरहोईलचपणत्यायोगानेमरांठीभाषेचीवाढव 
उत्रतीहोण्यासमदतहोईंल. _ 

वेव्ठकरांच्यायाविचारांचेशैक्षणिकट्टष्ट्यामहत्त्वमोठेचआहे. शिक्षण 
प्रक्रियेतमाव्यमम्हणूळामराठीभाषेलामहारांष्ट्रप्ततरीअनन्यसाधारणमहत्त्वआहे. 
हीमाव्यमभाषापक्कीव्हप्वी,उन्नतव्ह1वी,तिचाविकांसव्ह।वाहाहेतूसंरवृंल्लाच्या , 
पुनक्कोवनानेसाधणांरआहे.त्याचप्रमाणेपा॰रपारिकशिक्षणपद्धतीतीलकाहीगुण 
(पळांतर,स्मरण)आत्मस1तकरतायेणेशवयआहे. 

शिक्षणआंणिशील 

शिक्षणाच्यानिरनिराळ्याउद्दिष्टपिकीचारित्र्यनिर्मितीहेमहत्वाचेउद्दिष्टनेहमीच 

१९१० मघ्येमुंबईतथरलेल्याप्हेंरळाक्षकांच्यळाएकापस्थिदेत` नीती ’ याविण्यावर 
प्रबधबाचण्यातआले.याप्रसंगासंअनुलक्षूरवेच्ठकरांनीवरीललेखलिहिला॰ 
याबाबतकेळकरांचेविचारअसे- 

शील बनविण्याच्याट्टष्ठीने धार्मिक शिक्षणाचाविचार आवश्यकआहे. 
धर्मंशिक्षणवनीतीशिक्षणयामध्येविरोधनाहीअलौक्किमाणसांनाधर्माव्यतिरिक्त 
नीतितल्वेमानक्तींल. पणसामान्यमाणसांनाधर्माच्याअगानेचनीतीचेशिक्षण 
दिलेपाहिजे.नीतीसंविशिष्टधर्मविचांरांचेअनुपानआवश्यकआहे.धर्मंशिक्षण 
द्यायचेतरतेकसेद्यावेअसाप्रश्नउपस्थितहोतो.धर्मंशिक्षणदेतलामुख्यधर्म 
वधर्मातीलपंथोपपंथ|चेशिक्षणद्यावे.ज्ञान1लाधर्मशिक्षणप्चीजोडहवी,तरूण 
विद्याश्र्यांच्यामनालासंमतोलपणायम्बाशाळावकॉलेजातूनहीव्यवस्थाकरणे 

इंतिहासंशिक्षणाने समता वद्रट्टष्टी येईल, अर्थंशास्त्रशिक्षणाने धनोत्यादकताव 
व्यावहारिकशहाणपणयेईल, धर्मशिक्षणदिल्यानेपरपार्थाचीचाडउत्पन्नहोईंल. 
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अशातन्हेनेपरमार्थबुद्धीचीवळाढझाल्यानेशीलस'वर्घनवचाख्यिविंकासं 
होईलवेऊकरांचेहेविचांरप्राचीनभारतातीलशिक्षणक्विप्रांशीमिळते-बुळते 
आहेत. 

भारतीयसंरबृवींततत्त्वज्ञानवधर्मयातअभेदहोतातसेचधर्मवशिक्षण 
यातहीप्राचीनकाळळातद्वैतनव्हते.धर्मंवशिक्षणहेदोन्हीहीउपासंनेचेवसाधनेचे` 
मळार्पसमजलेजळात.थर्मवशिक्षणदोन्हीहीक्रियाशीलजीवनखीअगेहोती.शिक्षक 
वशिक्षणशांरनज्ञम्हणजेचमुंरूवातत्वज्ञअसेत्याकाळीसमीकाणहोते. 

वेक्काकरांचे धर्मंशिक्षणविषयकविचांरनव्याकाळालाअनुसंरूनअसलेतरी 
याप्राचीनपरपरेचाधागात्यांच्याविचारांत' दिशूरयेतो.धर्पशिक्षणानेमनउन्नत 
वविशालहोतेम्हणजेचपरमळार्थाचीचाडउत्पन्नहोणेहोय. ` 

मागासवर्गीयांचेशिक्षण 

मणासवगीयांचीउत्रतीआणित्यांचेशिक्षणहाआघुनिककाळातीलज्यलत 
प्रश्नआहे.याप्रश्नासंबंधी`हीनजप्तीवशिक्षण’असाएकलेख१९१०सालीच 
केसरीतवेळ्उकरांनीलिहिलाचालेखातत्यांनीमांडलेल्याविचारांचासारांशअसा … 

अस्पृश्यमानलेल्याजातीससपृशकरण्यातत्यादोहोंमधीलव्यवहारवाढला 
पाहिजे.परस्परांमधीलआकर्षणशक्तीवाढलीपाहिंजे.सौंदर्य,स्वच्छता,बुद्धिमत्ता, 
संत्ता,संपत्ती,सच्छील,धार्मिक्का,मान्यतावव्यावहारिकउपयुक्तताहीयाआकर्षण 

रपृश्यास्पृश्यभेदसमूळनष्टकरण्याचेनसलेतरीशिधिलकरण्याचेसांमर्थ्यअसते. 
सुशिक्षणाच्याप्रभावानेउच्चनीचवलहानघोरहेसंर्वकृत्रिमभेदलोफूग्जातळात. 
सुशिक्षितसंहसाअस्वच्छनसंतोल्पळाच्याठायीबुद्धीचेतेजअसतेत्याचीउपयुक्तता 

सुशिक्षणवाढविणेहाचउपायआहे.अरमृश्यताक्कारमृश्यतायेण्यासंचन०हे 
तरअरमृश्यांचीसामाजिकवसांपत्तिकस्थितीसुधारण्यासविद्याहीचउपयुक्तआहे. 

छ्येळदांड्याईनेरमृश्यारमृश्यभेदमोङ्मदाखविणेहेसंमाजातीलफक्त 
दहापाचतत्वज्ञानीलोकांसशक्यआहे.पणसंमाजातीलकोणतीहीसुधारणाजोपर्यत 
बहुमतानेस्वीकास्कोजातनाहीतोपर्यततीरूढहोतनाही.त्यासाठी,म्हणजेच 
बहुमततयारहोण्यासंळाठीशिक्षणहवेबहुजनसंमाजानेरमृश्यारमृश्यभेदनाहीसा 
करतायम्बाअशीइंच्छग्असेलतरअस्पृश्यमानलेल्याजातीसध्येवरवर्णनवेळेले 
गुणआलेपाहिजेत.हेगुणशिक्षण1ने,विद्येनेयेतील.वरिष्ठवगपिअ’त्यजांबद्दल 
संहानुभृज्ञीवप्रेमबाळगलेपाहिजेयातशंकानाहीपणअत्यजांनीहीवरिष्ठांनाच 
आपल्यापदवीलाअढूअसेम्हणण्याऐवजीआपणत्यांच्याबरोबरीचेहोऊअशी 
महत्वत्का'क्षाबाळगावी.काळहासंर्वजातीनाववगमिळासंमानपदवीसआणून 
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. पोचविण्याससमर्थआहेसणकाळालाहीखेकूप्आणलेपाहिजेवरिष्ठवर्पोला 
रमृश्यारमृश्यभेदाच्चग्कामीर्क्सव्याचीआठवणकरूनदेतनिळाअत्यजजातीनाही 
उन्नतिमार्गांचीखंरीदिशा,शिक्षणाची,दाखविलीपाहिंजे. ‘ 

वेबकागेच्यायालेखाव्यतिस्कित१९२१सझीत्या'नी“खेंढ्यळातीलशिक्षण 
वअस्पृश्यवर्प”यानावाचाएकलेखकेसरीतलिहिला.याहीलेखातअरमृश्यता 
वशिक्षणसंबंधकसांअळाहेयाचाक्विळारवेब्दठकरांनीवेलाअळाहे.उपरोक्तलेखप्तील 
विचारांचासारांशअसा- 

अस्पृश्यताहीक्विळस्पर्शवेल्यानेजाणारनाहीॐपृश्यास्पृश्यघटककेवळ 
शिक्षणामुळेचजाऊशवेल्लास्वच्छकसेराहावेवमनउदारकसेठेवावेहेपग्क्त 
शिक्षणळामुळेचसमजेलखाह्मणवमराठेयादोघांनीमिळुज्ञहीअस्पृश्यताघालविली 
पाहिजे.खेड्यापाड्यातअस्पृश्यवर्पजास्तआहे.प्रत्येकपदवीधरानेमनावरघेउलया 
अरमृश्यांनाशिकविलेपाहिजे.संक्तींचेशिक्षणहाचअस्पृश्यताजाण्यासाठीउपाय 
आहे.शिक्षणामुळेहीजागृतीहोईल.तीचअरमृश्यताघालविण्यासंउपयोगीठरेल. 

अस्पृश्यत्तेचाप्रश्नहावेचळसामाजिकप्रश्ननाहीतरतोरांष्ट्रपेंयस्वरूपाचा 
प्रश्नआहे.त्यासाठीशिक्षणहेमहत्वाचेसाधनआहे.अरमृश्यताघालविण्यासाठी 
संळामळाजिकक्रांतीचीचआवश्यकताआहे. 

भिन्नजातीचे,पंथाचे,धमचिविद्यार्थीयेतात.त्यांच्यातसंहजीवनाचीभावनावाढीस 

रमृश्यारमृश्यभेदमुलांमभ्येदिमूनयेतनाहीत. 
असेअसलेतरीमणासवर्गीयवअरमृश्ययांच्याशिक्षणाचांइंतिहप्स 

अभ्यासंलातरअसेदिसंतेकीमहाराष्ट्रप्त१८५५सालानंतरचयाउपेक्षितवगविडे 
शिक्षणळाच्याट्टष्टीनेलक्षदेण्यासंसुस्वातझखी.१८५८संखीसंरकप्रनेअनुरनूवित 
जार्तींच्याशिक्षणाबाबतख’बीरधोरणरचीकारले. 

पणमणासंवर्मीयांच्याशिक्षणग्चीखंरीप्रगती१९२१ते१९३७याकाळात 
झाळी.याकालखडातमागासवपींयांच्याशैक्षणिकपाहणीसाठीस्टार्टकपिशननेमले 
गेले.त्याकपिशनच्यामूचनाकेळकरांनील्फिमूचनांसारख्याचआहेत 

मागासवगच्चिळामुंलांच्याशिक्षणांतरसघेणाऱ्याशिक्षकांनाखासबढत्या 
द्याव्यप्त,यांसारख्यावेशिष्टघार्झाशिफारशीहीत्यातहोत्या. 

“मण्यासंवर्मीयांचीउन्नतीहोण्यासाठीएकमेवमर्णम्हणजेशिक्षण”असे 
जेव्हावेक्राकाम्हणतळाततेव्हपत्यांनाव्यक्तित्यविकप्स,मनाचळाविक|सवविशालता, 
उदारताइ.गुणांचेविकसंनअभिप्रेतअसंते. 

म. गांधी, डॉ. आंबेडका,म.फुलेयासर्वानीमागासंवर्गाच्या 
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शिक्षणाबाबत विशेष प्रयल वेळे. मांगासवर्ग हा आथिंवद्धृष्टगा सुधारला तर 
ल्याबरोबरीनेत्याचीशैक्षणिकप्रग्प्तीहोईलआणिशैक्षणिकप्रग्प्तीझखीकींत्यांची 
अण्विउत्रतीहोईलअसेवेच्ठकासांगतात.शिक्षणहळाउपचारफेलाअसंता 
मागासंलेपणानष्टहोकांमणासंवर्मीयहेआपोआपचवरिष्ठवगच्चिळादर्जाप्रतयेतील, 
हेवेक्राकरांच्याविचारांचेमूऱ्ग्आहे. 
उपसंहार 

वेच्ठकाहेसंपादक,वक्ते,निबंधकार,संमांजकर्म्यर्क्स,विचारवतयासंर्व 
नात्या’नीप्रसिद्धहोते.कोणत्याहीविषयाचीतर्कशुद्धवखेळकापणेमांडणीकरणे 
हात्यांचाविशेषदिसतो.रसिक्का,मार्मिकविनोदयांच्याजोडीलाप्रदौर्घव्यासंग 
असंल्यानेवेळकरांच्यानिबंधांतयासंर्ववेशिष्टयांचापरिपाकदिमूनयेतो.त्यांनी 
लिहिलेल्याशिक्षणविषयकनिबंधातखालील-शैक्षणिकविषयांचीचर्चात्या'नी 
केलीआहे 

स्वीशिक्षण, शेतीशिक्षण, देशीभाषेतुनशिक्षण,विद्यापीठे, रांट्रीयशिक्षण, 
शिक्षकवत्या'चेवेतन, जुनीविद्यावनवीविद्या, हस्तकलाशिक्षण, मागासवर्मीयांचे 
शिक्षण, विद्यार्थीआणिराजकारण, पालकांचीर्क्सव्ये, मातृभाषाहाचस्वराज्याचा 
प|या,परीक्षा,घोकंपट्टीवपाठांतर,सनरणशक्ती,ग्रंथवग्रंथालये,सक्तींचेशिक्षण, 
शिक्षणाचीअर्थव्यवस्था,शिक्षणवचांरित्र्यसंवर्घन,परदेशीजाणरिविद्यार्थी,शिक्षक 
वराजकारण. 

अशाप्रत्यक्षशैक्षणिकविषयांशिवायवेस्रकरांनीआपल्याअनेकनिबंधांकूळा 
पर्यायानेशिक्षणविचारांचीमांडणींवेक्कीआहेव्या … 

धर्म, नीती, क्कावअश्लीलता, जुनेवनवे, समाजअळाणिरांजकारण. 
`वेच्ठकरज्ञानयोगी,भक्तियोगीवकर्मंयोगीहोते.’त्यामुंळेत्यांच्यानिबंधातअम्यास, 
भक्तीवप्रत्यक्षकार्यामांगेंयेणरिविचारयांचासुदरआविप्कारझालेलादिसतो. 
वेळकरहेस्वतऱ्अनेकसंस्थांमध्येकामकरीतअसतअनेकठिकाणीत्यठेंची 
व्याख्यानेहोतथाव्याख्यानांचेचलेखरूपयासंग्रहातआहे. 

वेश्य-विद्याश्रमसासंवनेयप्सप्रख्यळाठिकाणीप्रत्यक्षक्कावेट्यकरांनीमाहिती 
मिळवलीवमगचत्यानीलेखनवेळे. 

वेच्उकरांच्याशिक्षणविचारातएकरिपिण्याकंधीहीदिसृबुथेतनाही.शिवाय 
ज्याचीमांडणीकरावयखीत्याविषयाचीभरपूरमाहितीवयुक्तउदाहरणेत्यांच्याजवळ 
असल्यामुंळेत्यांच्याक्विळारांतप्रौढपणावलालित्ययांचाएकजिनसीअळाविष्कार 
दिसुनयेतो.कोणल्याहीप्रश्नालाचपखंलउत्तरद्यावेहेवेक्कका`ळानीचअसेवाटायला 

उदा.‘मस्पासंवपींयांचेशिक्षण’याबाबतचर्चाकरतानावेळकरांनीसागितले 
आहेकीकोणत्याहीमुंणाचाउच्चकोटीतीलआविफाहासर्वभेदसंपवृनटर्क्स. 
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सौंदर्ययामुंणाचेउदाहरणदेतानाल्यांनीमतन्यगंधेचीआठवणकरूनदिलीआहे. 
मत्स्वगधाहीनकुट्यातील.पणतिचेसौंदर्यउच्चकोटीतले.तीआपोआपसंर्व 
ररतेओला’ड्रावरिष्ठवर्गातक्काबसंली.तीचपोष्टसंत्तावासंपत्तीवशिक्षण 

टिळकविद्यापीठळाच्यापदवीदानसंमळारभात(४संप्टेंबर१९२३)बोलताना 
वेक्राकरउदारशिक्षणाविषयळीवरांष्टीयशिक्षणांविषयीसांगतात, 

“सुशिक्षणहेपोलादासाररवेअसृपुतेभट्टीतकमावतप्नाक्सियंत्रातघालज्ञ 
त्याचेनिरक्सिळेपदार्थबनक्सिनायोजकाच्यानिरनिरांळ्याहेतूंप्रमाणेत्याचाआकार 
बनविंलाजातो.उदारयानावाच्याशिक्षणाचीहीतीचगोष्टआहे.राष्ट्रळीयशिक्षण 
हाशिक्षणापेक्षाहीअघिकाराचाचप्रश्नअघिकआहेवहाअधिकारहीनिव्वळ 
पोक्कस्वातंव्याच्याइंच्छेचानथूरआपणाकडूनशिक्षणवपदवीघेणान्याविद्यरिंर्यांच्या 
बुद्धीचावक्रियेचाओघताबडतोबकोणीकडेवळवावायाट्टष्टीनेमहत्वाचाआहे.” 

लोकसंख्याशिक्षण 
लोकसंख्याशिक्षणशास्नाचांअभ्यासहीनव्याकाळाचीगरजआहे. कुटुंब 

नियोजन,पोषण,निसर्ग,परिंसंर,संळामाजिकवसांस्कृतिकस्तरइं.अनेकविषयांचा 
अभ्यासलोकसंख्याशिक्षणाज्यळासंका’पनेतअंतर्भूतआहे. 

वेक्राकरांनी वुटुंब व्यवस्थेवर १० लेखांक लिहिले. या लेखात 

"कुटुंबहीअशीएकराष्ट्रळीयघटनाआहेकींतेधेसंर्वरांट्रीयजीवनाचाउगम 
होतो.”असेथोडक्यातमृहबद्धरीतीनेवुटुंबाचेमहत्त्वकेळकरांनीसांक्सिलेआहे. 

मुलगाकामुलगीयाबद्दलच्यासंमजुतीखुटुंबाचीआक्किव्यवस्थानौक्षणिक 
वसांस्कृतिकदर्जायाबाबतवेफ्राकरांनीसामाजिकट्टष्टीकोननूनविवेचनकेलेअसंले 
तरीतेआधुनिकअशालोकसंख्याशिक्षणशास्राच्याअम्यासालाउपयुक्तअव्हे. 

वेळकरांच्या शिक्षणविषयक विचारांच्या लेखाचे आणखी एक वैशिष्ट्य 
ध्यानातयेतेतेअसेकींवेच्ठकरनिव्वळचर्चाकरीतनाहीत. खूपमाहितीव 
खूपमोठीअर्क्सवारीतेसादरकरतातत्यामुंळेत्याविवेचनातपोकळपणानसंतो. 
तर्कसंगतविवेचनअसल्यामुंळेवेच्उकापेंचाशिक्षणविचारमतभेदअसूनहीग्राह्य 

जसेच्यातसेस्वीकारतायेणारनसलेतरीत्यातीलझाहीभागव'अशआजही 
उपयुक्तवाटेल. विशेषत:धर्मआणिनीतौ.याविषयीत्याचेविचार. शिक्षणाचे 
प्रमुखउद्दिष्टशीलसंवर्घन...याट्टष्टीनेकालोवितवाटतातटिळकांच्यानंतरशिक्षण 

। । 
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प्रकाण'६ 

अच्युतबळबंतकोल्हटकर 
  

चरित्ररेखा 

१ऑगस्ट१८७९रोजीवाईयेधेअच्युतरावकोल्हक्कायांचाजन्मझाला. 
त्यांचेवडीलवामनरावकोल्डटकरहेन्यायाधीशहोतेतेमवाळपक्षाकडेझुकणारे 
होते,आणिटिळकपक्षाचांमनाकूप्तेतिस्काकरीत.अच्युत्तरावांनामोठेपणी 
हेपसंतपडलेनाही.त्या॰नीपित्याच्यानावाच्याजणांटिळकांचे`बळवंत’हे 
नावलातूंनटाकले. 

बालपणीचसमथचिळादासंबोध,करुणाष्टकेयांचेपाठांतरअच्मुंतरांवयांनी 
वेळेहोते.वखरीतीलअनेकउतरिंतेपाठम्हप्क्कादाखवीतअसत.१८९४साली. 
क्याच्यापंधरांव्यावर्षीअच्युतरांवमॅट्रिक्योंपरीक्षापप्सझाले.१९०४संखी 
तेएलएल.बी.झाले. 

संप्तप्रांयेधेदोनवर्षेत्यांनीशिक्षकांचेकामवेळे.नंतरनागपूरयेधेतीन 
वर्षेतेवक्विंचाव्यक्सप्यकरीतहोते. याचकाळातनागपूरच्या `देशसेवक’ 
पत्राततेलिहूलागले. आणि१९०६सालीतेदेशसेवकचेसंपादकझाळे 

अच्युतरावआताटिळकपक्षाच्याराजकारणाचेप्रचारकबनले. १९०८ 
सालीटिळकांनासंहावर्षाचीशिक्षाझाली. कोल्हटकरांनाहीपावणेदोनव’र्षाची 
शिक्षाझज्ञीजुरूंपातत्यांनाअतोनातकष्टभोगावेलप्यले. 

पुढेकाहीकाळमद्रासमध्येतेअज्ञातवासातरांहिले.टोपण-नावघेका 
स्काव्यापारीपेढीवरतेकामकरूलागलेभैसेवांगलेमिंळतहोतेतरीजेकरांवयाचे 
होतेतेकरतायेतनव्हते,म्हणूनतेवेचेनहोते. 

› मगमहारांष्ट्रप्तपरतल्फि१९१५सालीकोल्हटकरांनी‘संदेश’नावाचे 

अव्युतबळव'तकोल्हटकर [:] १९७



आर्थिकअडवणीमुंळेसंदेशचेप्रकाशनचारपप्चवेळाथांबवावेलागले 
होते.तरीहीकोल्हटकाप्ती‘संदेश’सुरूठेवलाशिवळाजी,रामदळासं,टिळकही 
कोल्हटकरांचीतीनदैवतेहोतीरिग्वाजी-जन्सदिनमहाराष्ट्रग्तरूढकरण्यासाठी’ 
ल्यांनीखूपपरिश्रमघेतले.१९३०सालीकोल्हटकरांनीगांधीजींच्याकप्यदेभ`गाच्या 

झखीआणिपाचचमहित्यांनी१५ज्ष्ठ१९३१रोजीअच्युतरम्बा’चेदेहावसान 
झाले 

कोल्हटकरांचेसाहित्य 

` कोल्हटकरांचेप्रकाशितग्रंथरूपसाहित्यफारथोडेआहे.` `चहा,चिवडा, 
विरूट” "’वेटागुलाबाच्याकानगोष्ठी’, ‘वत्सलावहिंनी’चीपब्रे” अशा 
शोर्षकाखझीकोल्हटकररोजनबानवामजकूरलिहितअसत. ‘ संदेश ’मधीलअग्रलेख 
हेलोकांचेत्यावेळीमोठेचआकर्षणहोते.इंदुप्रकाश,बंदेमांतरम्,स्वातंत्र्य,रांष्ट्रमत, 
देनिकवृत,डेलीद्वा,प्रभातयादैनिकाकूरत्या`नीप्रमुंखअग्रलेखकम्हण्क्काकांम 
करतानाविविधप्रकारचेलेखंनवेळे.सुदश्नि,युग्11॰तर,च1कूक,रणसंग्रळाम,विंझ्क, 
चल्लास्वळार,यासामाहिकांचेत्यांनीसंपादनवेळे.यासाप्तरहिकाततेस्वत:लेखनही 

कोल्हठ्यांज्यामृद्यांतरतीनवर्षात,दरपुप्यतियीलाएकयाप्रमळाणे१९३३ते 
१९३५याकाळातत्यांच्यालेखांचेसाडेसातशेपृष्ठांचेतीनभणप्रकाशितवेळे. 

पहिल्याभणातवेपत्रलेखवमधूनमकूदिलेलेछोटेउतरिआहेतदुसन्या 
भागातएवंब्दर३०लेखआहेतक्सिन्याभागातअडतीसलेखआहेतयासर्व 
लेखांतरांजकीय,धार्मिक,सळामाजिक,सांस्कृतिकअशास्वरूपाचेलेखआहेत. 
‘वत्सलावहिंनी'यानावानेलिहिलेल्याकाहीलेखाचासंमळावेशयारबंडप्तकेला` 
आहे.याशिवाय११नाटके,५कादंबन्या,६कथासंग्रंहकोल्टकरांच्यानावावर 
आहेत. 

देशभवती, पळूर्वजप्रीती, इतिहासाचा अभिमान, `स्वातंव्याची चाड, 
जीर्णमतवादळाचांनिपेध, नवमताचेस्वागत, व्यक्तिस्वातंत्र्यप्चापुररकार, इं. विषय 
अन्यअनेकनिबंधकारांनीआपल्यानिबंधातहाताळलेआहेत. पणकोल्हक्काग्रँची 
हेविषयहाताळण्याचीफ्द्धतीइतरांपेक्षावेगळीहोती. मुंबईतीलसंमिध्रसंमाज 

विंद्वत्ताप्रचुरहोते.पणत्यालाक्कावनोचीजोडहीहोती. 
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कोल्लाट्वव्यालेखांतीलशैक्षणिकविषय 

अन्य अनेक निबंधकारांप्रमाणेच कोल्हटकारांचे निबंधही खास शिक्षण 

विषयविरअसेनाहीत.पणत्यांच्यालेखनातपययि।नेकाहीशिक्षणविचांरअप्ला 

आहे,असेलेखखालीलप्रमाणे- 

खंड १…ज्योतिषविद्या आणि भविष्यकथन, सोमवारची क्म्हाणी, 

स्वराज्याचीसंळाधनेखडर -अच्मुंतरांवकोल्हटकरय’रचेएकपत्र,तमीळभाषा, 

ब्राह्मण-अब्राह्मण,दंदेमातरम्,सोमापरटीण.रबंड३ …नमसौगणपतयेकूर्मेंवल्डींल 
तारां,हिंदुधर्मम्हणजेस्वळातंत्र्य,ब्रह्माविष्गुमहेश,ब्राह्मण-अब्राह्मण 

याशिवायवरीलतीनखं'डातठिकठिकाणीकोल्हटकरांचेविचारथोडक्यळात 

फुंकेलेआहेत. त्यातहीकोल्हटकरांचाशिक्षणविचारझ्मस्वरूपातदिसून 

"हजामतीकाकरता?”जेधेजवळकर,बंगालचागुलाव,मरांठीकाव्याची 
प्रभात, यासारख्या लेखातून संमांजविचार, साहित्यविचार, इतिहास यासंबंधी 

कोल्हटकरांचीमतेवाचावयासंमिंळतात. हीचर्चाप्रत्यक्षशैक्षणिकघटकांसंबंधी 
नसंलीतरीशैक्षणिकतत्त्वज्ञानाच्याक्षेत्रातजेअनेकविचांरयेतक्तत्यांज्यळाशीसंबंधित 

आहे. 
कोंल्हटकरांचा पिंड काव्यात्म, प्रचारकी स्वरूपाचा असल्यामुळे त्यांची 

लेखनशैलीहीतशीचआवेशपूर्णआहे. “ 

स्वरांज्यप्चीसाथने 

कोल्हटकरांनीज्याकाळातहेलेखलिहिलेत्याकाळात‘स्वातंत्र्यसंपादन’ 
हा प्रमुख हेतूसंर्वचदेशातीललोकांसंमोरहोता. स्वातंत्र्यग्चीचळवळ चांगलीच 
आकारतआलीहोती. 

कोल्हक्का हे `रामदास’ तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक होते. त्या विचारधारेसं 
अनुलक्षून कोल्हटकर यांनी स्वरांज्यप्राप्तीची साधने कोणती हे सांगितले आहे. 
जनतेविषयी प्रेमक्विळा जल्लाणाची चळवळ, स्वमतविस्तारक्विळा प्रॉपगॅण्डा, 
संर्झासामुग्री,धैर्यअथवाट्टढनिश्चय,चांणाक्षपणा,गुप्तमसंलतहीसंर्वस्वराज्याची 
साधनेआहेतअसेकोल्हटकासांगतातयांपैकीगुप्तमसलतएवढेसाधनवगळता 
बक्तींच्यासर्वसाधाल्गाविच्याशैक्षस्कितत्वज्ञप्तल्वेक्षेत्रातयेतो. 

व्यक्तिमत्त्वविकासंळाचेध्येयशिक्षणानेसाध्यव्हग्वेअसेवाटत असेलतर 
व्यक्तींच्याठिकाणीजनतेविषयीप्रेमनिमणिकाणे,जनल्ला॥चीइंच्छग्वआवड 
निर्माणकरणे,हीमहत्वाचीबाबठरते. 

अच्घुतवळबंतकोल्हटकर [:] १९९



व्यक्तीलासपाजाभिनुखबनविणे,समांजाचीएकघटकम्हशूरतिचाविकास 

घडविणेहेशिक्षणाचेउद्दिष्टमानलेजाते. 

व्यक्तींच्याठिकाणीसामाजिक्योंचाविकासंकरूनसामाजिकवरांट्रीय 

जबाबदारीचीजाणीवनिर्माणकरणेहेशिक्षणाचेएकआवश्यककर्तव्यठरते. 

विंद्याध्यमिध्ये सामाजिक दुष्टिकोन, नागरिक्काप्ची जाणीव, र्क्सव्यनिष्ठा व 

लोकहिंतदक्षतानिर्माणकरण्याचीजबाबदारीयेठ्यापडते. 
अशातन्हेचाउतमनागरिकनिमणि‘झालाकीतोस्वराज्यसंपादन‘करब्ज 

घेण्यासंपात्रझालाट्वेंस्वराज्यआधीपिळालेलेचअ'सेलतेटिक्यप्वयाचेकसेक्सि 

त्याचाविकासंकसाकरांवयाचाहेहीयासुजणिनल्गारिकावरचअवलबूनअहि. 

`स्वमतविंस्तारक्लिप्रॉपगॅण्डा’हेस्वरांज्यप्राप्तीचेदुसंरेसाधनकोल्हटका 

संपर्कसाधनाचा’ शैक्षणिकट्ट'ट्यळामोठावाटाअसंतोअसेशैक्षणिकतत्त्वज्ञानव 

यासाधनत्मध्ये’ असंते.संमाजपरिवर्तनासाठीहीसाधनेपरिणामकारककार्यकरू 

शकतात. 
ब्राउनच्यामतेसमूहसंपर्कसाधनांचेकर्म्यविविधअसते.कामप्ङकरणे, 

विविधविषयांवरअचूकमाहितीदेणे,विविधट्टष्टीकोनव्यक्तकरणे. 

ज्ञानसंमृद्धी,अभिरूचीवजीवनविषयकट्टष्टिकोननिमणिकरणारीहीकर्गि 

चग्निल्याविचारांचापूसारहासततझालाचपाहिजेअसेकोल्हटकरम्हणतात. 

प्रचाराच्याव्यापालावटाळूनकाअसाहीतेउपदेशकस्तातवत्यासाठीरामदासांचे 

एकवचनउदूंधृतकरतात- ` 

उपाधीसंवळांळह्माविचारांचाआळसंआला 

म्हणजेजाणावाचेवह्माबुद्धीपासुणो! 

स्वरांज्याचेतिसरेसाधन‘संर्झासंणुग्री’.यामध्येस्वराज्यकमावण्यासाठी 

शांरनीयशोधवभौतिकज्ञानआपल्याजवळहवेअसेकोल्हंटकासांगतात. 

भौतिकज्ञप्नाशिवायआधुनिककाळप्तकोणतीहीचळवळयशस्वीहोणारनाही. 

अप्णिचाणाक्षपणायाव्यक्तिमत्वाच्याक्षेत्रातीलवाबीआहेत. 

यामानसिकशक्तीआहेत.शिक्षणानेयासर्वमानसिकशवर्तीचाविकासंघडविता 

कार्यनाशहोतो."हातीघ्यालतेतडीसंन्या”अशाप्रकारचीवृत्तीझ_ळालीतरच 

अवघडकार्येहातृनुपारपडूशक्तग्त. 
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तीचपोष्टचाणाक्षपणाचीआहे. क्याक्षपणातबुद्धिमत्ताहाघटकअंतभ्द्धि 
आहेच. संदेवजागढ्याअसंणे,परिस्थितीचेज्ञानकरूनघेणे,त्यानुसारनिर्णय 
घेणे, अंदाजबांधणेयासाठीचाणांक्षपणाउपयोगीअसतो. शिक्षण-प्रक्रियेनेही 
मानसिकशक्तीविकसितकरतायेते. 

कोल्हटकरांनीस्वराज्यप्राप्तीचीसाधनेम्हपष्ठजीसांगितलीआहेततीशैक्षणिक 
ट्टट्यग्हीउपयुक्तआहेतहेचयावस्कादिरनुतयेते. 

सोमवारचीकहाणी 

`आत्मविश्व1सं’गुणाचेमहत्त्वसंगिणारीहीक्काणीम्हफोक्काणीचेरूप 
घेतलेलाएकवैचारिकनिबंधआहे._बरीचवर्षेतपक्काहीएकाशिम्यालापरमेश्वरप्राप्तळी 
झखीनाहीतेव्हळात्यानेआपलीशंकागुरूनाक्विप्रलीतेव्हळामुंरूत्यालासांगतात … 

’ भक्ती, सेवा, प्रदक्षिणा,वेलाचीपाने,अभिषेकतरहवाच,पणअगात 

वक्षाणीसंट्टश असलेल्यायाशिष्यकधेतकोल्हटकाशेक्टोसांगतात- 

शिक्षणाच्याअनेकउद्दिष्टांपैकीविद्याध्र्याच्यामनातआत्मविश्वासनिमणि 

करणेहेमहत्वाचेउद्दिष्टमानलेजाते.विद्याध्यचिळीमानसिकववैचारिकबैठक 
पक्कीकरणेहेशिक्षणाचेकामआहे. 

सोमवारच्याकहळाणींतौलगुक्कोशिम्यालाहेचशिक्त्रतातसरमेश्वरप्राप्तीसाठी 
अन्यअनेकसाघनेआहेत.त्यांचाअवलबकरावाचलागतो,.पणयासाधनांचा 
वापरकरूनहीवापरकरणाऱ्याच्याअंगीट्युध्ययनकरणान्याच्यामनातआत्मविश्वास 
नसेलतरयशमिळाप्ररनम्ही,साघ्यव्ह।यचेतेहोणारनाही.आत्मविंश्वासंही 
एकमानसिकशक्तींआहे. 

असलेली परिस्थिती बदलणे, प्रतिक्कांवर मात करणे यासाठी 
आत्मविश्वासाचीअत्यतआवश्यक्तळाअसंतेसोमवारच्याक्तप्णीतीलमुंरूशिष्य 
संवादचूनआत्मविश्वासमहतीक्को. 

ज्ञानाच्यावविद्येच्याअनेकशाखांपैकीज्योतिषविद्याहीहीएकशाखा 

असासंर्वसळामान्यसंमजअहि.ज्योतिषशास्रार्ल्डशास्त्रम्ड्रणूनपाहिलेअसताकोणत्या 
गोष्टींचांविचारकरावालगिलयाचीचर्चाकोल्हटकरयांनीयानिबंधातक्तीं 
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आहे.हीचर्चाकरतानाशिक्षणक्षेत्रातीलवशिक्षणप्रक्रियेतीलकाहीपोष्टीआपोआपच 
कोल्हटकरांच्यायाचर्चेतक्लिगेल्या.त्यातीलमहत्वाच्यापोष्ठीअशां- 

कार्यकरिणभाव-हेजगम्हणजेकर्म्यकास्पप्तचीएकविलक्षणसंळाखळी 
आहे.विधेकारणतिथेत्याचेकार्य.अप्रीअसलाकीउष्णताअसणांर,उष्णता 

असंलीकींअग्नळीअसंणार.संर्वपोष्टींनाकारणेआहेतवएर्क्सकारणअसेनाही 
कीज्याचेकार्यंघडतनाही. ` 

प्रणाली…मनुव्याचेमनएकसारखेप्रश्नविचारीतसुटते.ज्यावेळीअसे 
प्रश्नत्याज्यळामनातउद्वावलेत्यावेळीतोपशु-अवस्धेतृनुसुटलावजोजोहे 
प्रश्नजारतहोतगेलेतोतोत्याचीसुधारणाजास्तहोतचालली.काहीएक 
नकरतासृष्टीकडेबघतराहणेम्हणजेपशुअवस्थाअळाणिप्रश्नविचाग्जमनदमवायला 
ल्गाग्लेम्हणजेउन्नतीचीशुभलक्षणेप्रत्येकप्रश्नाचेसंमम्यानकारकउत्तरदेतायेऊ 
लागलेम्हणजेतीज्ञानाचींप्रभा. 

लहानमुंलेअसेप्रश्नरवृप्तविचांस्तातत्यांनाजिज्ञासातृप्तीकरूनघ्यायची 

प्रश्नकियेचांउपयोगक्काविद्याध्याच्याविचारशक्तीलाचालनादेण्यातयेतेत्याना 
विचारकरावयासंलावण्यातयेतो. 

दैववप्रयत्न-दैववप्रयलहीमनुष्याच्याजीवनाचीदोननिदानेआहेत. 
त्यांचेप्रमाणकोणतेव्मनुष्यग्चेजीवनजर१००अशाचेमानलेतरत्यातदेव 
क्लिअशवप्रयलक्लिअशअहि?मनुष्यळाचीजोजोप्रगतीहोतजाईंळ 
तोतोदेवाचळाअशकमीकमीहोतक्काप्रयलांचाविषयवाढतजाईल.पण 

हीपरिपकअवस्थाआहे. 
ज्योतिषशळास्नाचीउत्पत्ती-ज्योतिषशास्नाचीउत्पत्तीजिज्ञासेंमुळेझालेली 

आहे.निसंगच्चिळाव्यापकअवलोक्यामुंळेत्याचीवप्ढझालेलोआहे.प्रयत्मवादाशी 
ज्योतिषशळास्नाचांविरोधनाही. प्रयत्नवळादळासतेसंहाय्यभूतचआहे. निसंर्मांच्याअफाट 
विस्तरित्मध्येनिभ्यितेनेप्रवेशक्काभवितव्यतेचीअल्लापत्रेवाचण्याचाहाअत्यंत 
छातौठोकपणाचाप्रयलआहे हाहीएकप्रयलचआहे. 

शिक्षणप्रक्सित प्रयत्मवादाला मोठे स्थान दिले आहे. कोल्हटकरांनी 
ज्योतिषशग्स्त्रल्लाळाहीशप्स्त्रमग्न्ष्ठप्रयत्मवादाचाचपुरस्कारवेल्पआहेसानवीविकास 
जसंजसाहोतजाईलतसंतसादैववादाचाअशकमीहोतजाईंलवप्रयलवग्वाला 
प्राधान्यमिळेलअसेकोल्हटकरसांगतात. 

तत्वज्ञानात प्रयलशीलता, आत्मविश्वास, स्वप्वलबन, धडाडी, क्रियाशीलता, 
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प्रायोगिकबृत्तीयागुणांनाविशेषमहत्त्वप्राप्तहोते.विसाव्याश`त्तकातकार्यंवादाला 
प्रतिष्ठापिळकूरदेण्याचेश्रेयजॉनडयुईयांच्यर्क्सजाते. 

कोल्हटकरांनी ज्योतिषशास्रावरील लेख लिहितानाही या कार्यंवादाचाच 
पुररकारवेळेलाआहे.कार्यंकारणभाव,प्रश्नजिज्ञासा,निसर्गाचेव्यापकअवलोका, 

इ. मुंद्यांचायथायोग्यपरांमर्शघेक्तत्यानीदैवापेक्षाप्रयलकसेअघिकउपयुक्त 
आहेतयाचेविवेचनकेलेआहे. 

तपिळभाषळा 

पंधराराष्ट्रळीयभाषाअसलेलाभारतहादेशहिंदौलाराष्ट्रभम्बामप्ततो.,पण 
प्रत्वेकप्रस्तीयभषिचेस्वरूपकाक्सठेकूरत्यात्याभाषेचीवसंस्कृतीचीवेष्टिप्ष्टये 
टिकविणेहेभळारतीयघटनेनेमांन्यवेळेलेतत्त्वअहि. "विविधतेतहीएकात्मता' 
हेभारतळावेवेशिष्ट्याग्रुतरीहीप्रांतभेद, भाषाभेदयांमुळेएकात्मतेलातडाजातो. 

काहीयोजनाहातीघेतल्याआहेततमीळहीएकमहत्वाचीभारतीयभाषाआहे. 
तिचापरिचयकोल्हटकरांनीएकालेखातविस्तृतपणेकरूनदिलाआहे. मद्रास 
येथेरहातअसतानात्यांनीटोपणनाघानेहालेखलिहिलाआहे.यालेखाचासं1रांश… 

ज्यानेस्वतऱ्च्याप्रेरणेनेआल्लाजन्मभाषेळिशवळायदहापाचदुसन्याभाषचि 
अध्ययनवेळेअसेलत्यालादुसन्याकोणत्याहीभाषेचीअवहेलनाकरावीअसे 
कघीहीवाटणारनाही. 

"".तमीळम्हणजेगोडभाषातमीळभाषेचेमहत्त्व,तिचाविस्तारआणि 
तिचेग्रंथवैभवमोठेआहे. मराठी, गुजराथी, हिंदी, बंगाली,याभाषांचीव्य1करणे 

खिस्तीशकाच्यापूर्वीपाझ्चेग्रंथआहेततमिळभाषेचाआरंभकधीपासृज्ञझाला 
याबाबतविद्वानांतएकमतनाही. 

यानिबंधातसुक्काप्तीलाजोमुंद्दायेधेलिहिलाआहेतोशैक्षस्किट्टख्या 
महत्वाचांआहे. आपल्यामातृभाषेव्यत्तिरिक्तस्वयंप्रेरणेनेएखादीदेशीभाषाआपण 
शिकावी. रांष्ट्र१यएकात्मतेचीभावनावाढोसंलागेलवभाषांचीदेवाणघेवाणहोऊन 
भाषाभिवृद्धीसमदतहोईळ 

वंदेमातरप् 

कोल्हटकरांनी‘वदेमातरप्’याविषयावरलेखलिहूनआपल्यारांष्ट्रप्ज्यप् 
धोरवीचेसंमुवितशब्दांतवण्निकेलेआहेवण्र्यविषयाचेविवेचनकरताकरता 
त्यांनीमानसशास्रातीलसंहजप्रवृत्ती, त्यांचेउदात्तीकरणयाविषयांचांहीओघाने 
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परामर्श’घेतलाआहेचानिबंधाचासंळारांशअसा- 
संर्वचरांचरवरर्तृहुरध्येमानवहाचश्रेष्ठगणलाआहेअळानवाचीबुद्धिमत्ता 

इंतरचरप्चरवरर्तृपेक्षाफारचउच्चआहे,वमहत्वाचीपोष्टअशीकीमांनवप्स 
बोलावयासतोंडआहेमानवाप्रमाणेचपशुपक्षांनाहीतोंडेआहेतपणखाण्यापलीबडे 
त्याचांत्य'प्नाउपयोगनाही. क्षुथाशमविणेहामानवाच्यातोंडाचाखरांउपयोग 
नाही. पवित्रशब्दांचांउच्चारसंततनिघालापाहिजेहात्याचाखरांउपयोग. `वंदे… 
मातरम् 'याशब्दांचीथोस्वीक्सिरिआहेयर्षिद्दलचेर्झाज्ञानहोण्यत्साभसूरअशी 
बुद्धीपरनेश्वरानेमानवासंदिलीआहे. राट्रीयवनेमस्तअशांदोन्हीपक्षांच्यामांणसांच्या 
तोंडूनवंदेमातरमूहाचउचारबाहेरपडणार. वंदेमांतरप्यापवित्रशब्दांचीथोरवी 
एवढीमोंठीआहेकोंत्याज्यळाप्रभावानेसंर्वजणमुंलकितहोतात.‘क्षुधाशमविणे’ 
हीमांणसप्तीसंहजप्नबृत्तींआहे. शिक्षणाच्याअनेकउद्दिष्टांपेकींभाकरीमिळवणे 
हेएकउद्दिष्टआहे.पणयापलीकडेशिक्षण1चीअनेकथोरध्येयेआहेत.राट्रीय 
भावनेचांपरिपोषहेशिक्षणळाचेउदातध्येयअसंते.वंदेम|तरम्यानिबंधातील 
विचारांनीरांष्ट्रळीयभावनेचापरिपोषउत्तमरीत्याहोऊशकै. म्हथूरहानिबंध 
शैक्षणिकॄप्ट्यग्महत्वाचांआहे. 

जातिभेदनिर्मूलनआणिब्राह्मण-अब्राह्मण . 

कोल्हटकरांनीब्राह्मणआणिअब्राह्मणयानावाचेलेखांकलिङ्रसंमम्बात 
जातिभेदकिंतींआहे,संमाजव्यवस्थाकशीअसावीयाबद्दलचेविवेचनक्केआहे. 
सामाजिक प्रबोधनाच्याट्टष्टीने या लेखातीलविचार महत्वाचे असंल्यानेत्यांचां 
परामर्शघेणेशैक्षणिकदृष्टीनेहीयुक्तआहे यालेखाचासांरांश- 

बल्हाणम्याअबप्ह्यणचळवळम्हणजेस्वतवेहक्कवआकांक्षर्हयांच्यार्शाची 
चळवळ. हिंदुस्थानच्याविपन्नावस्घेचेएकमहत्वाचेकारणम्हणजेसहनशीलता. 
वटिलतेसोसापणजिवंतरहाअसेशिक्षणहिंदुस्थानप्तीलजनतेलादेण्यातआले 
आहे. स्निया, अस्पृश्य, ब्राह्मणेतर, काँग्रेस, होमरूलयास्वराज्याच्याशिड्याआहेत. 
ब्राह्मणकधीहीभित्रळाअसताकामानये. ज्ञाननिर्भयअसंलेपाहिंजे. मनुष्यसंमांजशारव, 
राजनीतीशास्त्र,राष्ट्रव्यवहारशास्त्र,व1टेलतितकेपढो.पणयाशाखांनाजरत्यस्का 
विश्वशांस्नाकडेसम्मुखंकरूनघेताआलेनाहीतरत्याचीविचारमयदिळाआकुंचित्तच 

सामध्यविनूनतत्वज्ञानलेगडेअसंतेब्राह्मणांनीजीदारिद्वचाचीशपथघेतलीहीती. 
तींमुंळेब्राह्मणांचाएकप्रकारचानेतिकवसांत्विकप्रभावउत्पन्नहोतअसेब्राह्मणाने 
आधुनिकज्ञानसंततआत्मसातकेलेपाहिजेहेज्ञानव्यवहारांतआणलेपाहिंजे. 
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ज्ञानव्यवहारातआणण्याचेतीनमर्ण-ग्रंथलेखन,ज्ञानाप्रमाणेवर्तन,नवेशोधभ्’ 

उच्चपदकधीहीप्रळाप्तझळालेनसते.ब|ह्मणांवेज्ञ1नकेवळवप्ड्मयात्मकक्सि 
नीक्विर्धकनराहूनत्याज्ञानानेविश्वातीलआजपर्यंतअज्ञातराहिलेल्याभणात 
मोठ्याउत्साहानेप्रवेशवेल्पपाहिजेतळाह्मणाचीबुद्धीजगाच्याहिताचीचअसली 
पाहिजे.ब्राह्मणाचेसर्वअध्ययनअध्यापनआणिसृष्टीशोधनयाचभावनेनेचांलले 
पाहिजे. वेस्वळकीर्तीहोईलम्हणूनअध्ययनकरणे, पगारमिळेलमहणून 
अध्यापनकांणेक्सिपेटंटमिंळवितायेईलम्हथूळासृष्टीशोधनकरणेहेब्राह्मणत्वाला 
विघातकआहे.ब्राह्मणनिर्भयअसलापाहिजे.बिक्टपरिस्थिती,जुळुमीराजा 
अथवामृत्यूयांचेहीभयब्राह्मणालावाटताकामानये. 

ब्राह्मण-अब्राह्मणयाचारलेखांकातकोल्हटकरांनीचारहीवर्णाचीकर्तव्यकमें 
कोंणतीयाचेप्रथमविवेचनक्कानंतर‘ब्राह्मण’म्हणजेकोण? त्याचीखरी 
र्क्सव्यकर्मेकोणतीयाचेविवेचनक्तींआहे. ब्राह्मणहाशब्दकोल्हटकरांनीजातिवाचक 
अथनिवापरलानाहीब्राह्मणहाशब्दकर्मवळाचकअथनिवापरलाआहे. 

ब्राह्मणहाज्ञानी. ज्ञप्तनिर्भयअसावे,ज्ञान|नेकर्मंवादीअसावे,हेकर्मं 
सत्कर्मंचअसावे,ज्ञानालाव्यावहारिकउपयोजनअसावेअसायाविवेचनाचाएवब्दर 

अळाशयआहे. 
आधुनिककाळळात `शिक्षणकशळासं1ठी’ असाप्रश्नउपस्थितवेल्पप्नंतर 

'त्याचीजीअनेकउत्त्रिंयेतातत्यातशिक्षणांनेसमाजोपयोगीउत्यादककायसि 
चालनाद्यावीअशीअपेक्षाअसंते(एसं.यूपी.डळ्यू).कोल्हटकरांनीहाचविचार 
वेगळ्या भाषेत मांडला आहे. कोल्हट्यारांना वर्णाश्रमव्यवस्था ही गुणवत्तेच्या 
निकषांवरचमान्यआहेअसेत्यांच्याविंवेचनावस्कादिसंतेकोल्हटकरांनाछ्येह्मण्य’ 
अवश्यहवेआहे. हे`ब्राह्मप्य’ कसेहेसमजावूनदेतानात्यांनीव्यक्तकेलेले 
विचार हेशैक्षणिक ट्टष्ट्या विचार करण्यासारखे आहेत हे वरील विवेचनावरून 
दिसते. 

गणेशोत्सवआणिलोकशिक्षण 

१२ सप्टेंबर१९१५च्या‘संदेश’ मध्ये`नमरतेगणपत्तये’ याशीर्षकाचा 
एकलेखकोल्हटकापेंनीलिहिंलाचांलेखातगणपतीचेपारपारिकमहत्त्वपाणपतीची, 
मूर्ती, श्रद्धायांबरोबरचआघुनिककांळातगणेशोत्सवाचेजेरूपप्रकटझालेत्याचे 
महत्त्वत्यांनीविशदवेळेआहे. 

महारांष्ट्रप्त गणपतीचे उत्सव सार्वजनिक प्रकरि साजरा करण्याचा प्रघात 
पडल्यासंजवळजवळवीसंवर्षेहोतआलीआहेतहाकाळवमहाराष्टाच्यार्क्सव्य 
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जापृतीचांकाळजवळपासएकचआहेअसेम्हणावयासहरक्तनाही.गणपती 
उत्सवम्हण्ब्लेएकउच्चप्रकारचेज्ञानसत्रकरण्याचेस्थानआलेळेआहेत्याठिकाणी 

व्याख्यानांच्याद्वारेज्ञानामृतपाजण्यातयेतआहेकीर्तनाच्याद्वारिभक्तींच्यास्वपींय 
अमृतप्चेसेवनकरण्यप्तयेतआहे.ऐक्यभावनेचेपोषणहोतअ1हे.ह्यासर्वपोष्टींचां 
संमुदित परिणाम म्हटला म्हणजे भावी उन्नतीविषयीच्या आशा ट्टढ होत 

, चालल्याआहेत. 
टिळकांनीपुरस्कारलेल्याववाढविलेल्यागणेशोत्सवातत्याकाळीविविध 

व्याख्याने,चर्चायांद्वारालोक्कागृतीचे,प्रबोधनाचेकार्यमोठ्याप्रमाणावरघडून 
येतअसे॰यासंदर्भातकोल्हक्काष्टेनीगणेशोत्सवाच्याळोकशिक्षणविषयककार्याचां 
परांमर्शघेतलाआहे.यापुढेगणपतीच्यारूपाबद्दलविवेचनकरतानाकोंल्हटकर 

दिसते,पणतोगणपतीनिसंर्षांचाहीप्रेरकवस्वामीआहेअशीउदातभावना 
ज्यांसहोतनाहीत्यांनाआमच्यागतइतिहासाचेज्ञाननाहीवआमच्यासमांजाज्यळा 
संस्कृतीचीविल्लाळीसापडलीनम्हीअसेम्हणांवेलागेल.” 

याबाबतकोल्हटकरअसेसुचवितातकीअक्तींपस्कोयविचारांचांत्याग 
कग्जसंमाजाची‘नस’ओळखण्यासंष्टिस्लेपाहिजेनिसगचिळास्वानीनिसंगघिळा 

प्रेरकगणपतीहेचत्याचेरूपआहे.म्हप्हुप्चआपणगणपतीलाविद्येचीदेवता 

लावलेलाहाअत्वयार्थंशैक्षणिकट्टट्यळाविचारकरण्यासारखाआहे. 

टिळकसंहावषचिळातुरूण्यासंभोणूनआल्यावरटिळकांच्यास्वळाण्यार्थं‘उषा’ 
मासिकातबुले१९१४च्याअंकातकोल्हटकरनिळीलेखलिहिंला.यालेखात 
टिळकांच्याथोरवीचेवफ्रीवत्यांच्याचरित्राचेधूजनआहेत्यापुळेहाएकचरित्रलेख 
झालाहेखंरेच.पणयालेखाचेआणखीएकवेशिष्टट्यआहे.टिळकांचीभोरवी 

क्तींआहे.तीकरतानात्यांनीदिलेलीउदाहरणेवयोजलेलेशब्दयांमुळेखंरी‘ 
विद्वत्ताम्हणजेकाय,खरेज्ञानकोणतेयाविषयीकाहोविचारव्यक्तझालेआहेत 

टिळकांचीविद्वत्तादेश्ळाळाचीकीर्तीवाढवणारी,ज्ञान1चांअमूल्यखजिनाअसलेली 
द्रुसन्यनिळाउपयोगीपडेलअशीज्ञानज्योतीद्रुसन्यानाहग्वातधरग्जनेणारीमांग्दिल्फि, 
धारिष्टचवानवकष्टावमानीआहे 

इतरांचीविद्वत्तळास्वत:चीकोर्तीवळाढवणारीविंद्वत्ता,ज्ञानाचामोठाथोरला 
संचयअसणारी,दुसन्याषाथू1घेतलेल्याज्ञानाचेप्रदर्शनकरणारी,दुसंन्याचांहात 
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धरूनचप्लणारीपांगळीचीभीरूवआप्चौरअशांस्वरूपाचीआहे. 
उपरिनिर्दिष्टआशयावरूनकोल्हटकरांनाज्याप्रकारचीविट्वत्ताअभिप्रेतहोती 

तीटिळकांज्यळाठायीहोतीअसेदिसूनयेते. 
॰शिक्षितमनुष्यचिं‘शिक्षण’हेस्वतऱ्च्याकीतप्विरोबरचदेशाचीकीर्ती 

वाढवणारेअसावे; शिक्षणाचांउपयोगस्वतऱ्बरोबरचइंतरांनाहीहोणेआवश्यक ’ 
आहे. शिक्षणानेइतरांनामाग्दिश्निकरावेवेत्र्यळ‘ज्ञानसंचय'म्हणजेशिक्षणनव्हे. 
शिक्षणानेनिर्भयताप्राप्तझालीपाहिजेहेसर्वमुंद्देकोल्हटकरांनीटिळकांचींविद्वत्ता 
वर्णिलीत्यातअंतर्भूतआहेत. 

शिक्षणम्हणजेज्ञानाचेक्विळग्रदर्शननाहौतरज्ञानाचाप्रत्यक्षव्यावहारिक 
उपर्योगआहेशिक्षणहेसमाजसुधारणेचेप्रभावीसाधनआहेअसेअनेकशिक्षणतज्ञा’नी 
मान्यवेळेआहे.यापाश्र्वभूरीवर`टिळकांचीविट्वत्ता’यातीलमुंद्देमहत्वावेआहेत 
शिक्षणाला,ज्ञानालावृवींचाआधारअवश्यहवा.शिक्षणानेजोव्यक्तिंविकास 

केलीआहेत. 

रक्रुटविचार 

अ.ब.कोल्हटकरसनळारकग्रंथातठिकठिकाणीकाहीरक्रु८विचारआले 
आहेत.तेखालीलप्रमांणे 

अरमृश्यताहाराट्रीयरोगआहेतेराट्रीयपातकआहे. (भाग १. पृ. 
४३)शारीरिकशक्तींवलम्बारीविद्यायापोष्ठीलोकांनीशिकाव्यातटिळक, 
गखीचेअनुयखीसबलहवेत.त्या॰नीलष्करीविद्याघ्यावी.(भाग१पृ.४७) 

भौतिकशात्नांचाउगमकर्मंविंमुखतेतूनहोणेशक्यनाही.(भाग१,पृ.५३)ज्यासं 
हेजगपरांक्रमांचेस्थळवाटतेवसंवष्टेह्मापौरूषाचीपरीक्षाद्यायच्याशाळा 
वटितप्ततोचमनुप्यधन्य.(भमा१,पृ.३०७)ब्राह्मणलों,वणचिगुरल्पमिळवप्यचे 
असेलतरविद्येतश्रेष्ठव्हा,सदगुणातश्रेष्ठका,पवित्रपणातश्रेष्ठव्हळा,परोपकारात 
श्रेष्ठव्हळा.(भाग३,पान८९) 

उपसंहग्र ' 

कोल्हटकरलेखंसंग्रहाज्यळातीनभम्याद्दाजेवढेशिक्षणविचांरांचेकणहाती 
लागलेतेवढेयाठिकाणींग्रंक्सिवेळेआहेत. कोंल्हटकरांनीस्वतऱ्शिक्षकाचेकाम 
दोनवर्षेक्केहोते. वृत्तपत्रकारयानात्यानेत्यांचीकांमगिरीतरसंर्वमान्यआहेच. 

कोल्हटकरांचा ‘संदेश’ गिंरगावातौल सामान्यजनांपर्यंत पोचला होता 
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तिळाएवढाबारीकविचारक्ल्पकोनेसंजकूप्त्यल्पमोठेरूपक्लिआकर्षकपणे 
वाचक’रसंमोरठेवण्याचेकार्यकोल्हटकरांनीकेले.कोल्हक्काविद्वानहोतेहेत्यांच्या 
निबंधातीलआशयावरूनक्सिते. तेबहुश्रुतहोते. पणत्यानीपांडित्याचेप्रदर्शन 
फारवेळेनाहीडल्ष्ठत्यांचांक्कविशेषध्यानातयेतोतोअसाकीतेबहुजन 
संमाजाचेरसिकशिक्षकहोते. 

आपल्यानिबंधांट्वरिबहुजनसंमाजात्त्यळाशिक्षकाचीभूमिकाकोल्हटकरांनी 
बजावली.अन्यनिबंधकारांपेक्षा-टिळक,आगरका,विपळूणकर-त्यांचीशैली 
काव्यात्मआहे,तिलाउपहासंप्रियआहे.तिचीजवळीकपरांजपेयांच्याशैलीशी 
अघिकआहे.पणत्य’ळाच्यळानिबंधालावेचारिकबैठकजरूरआहे.तीअसंल्यामुंळेच` 
त्यांच्यानिबंधातमयग्वितस्वरूपातकाहोईना,शिक्षणविचांरआढळतो. 
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प्रकरणऱ्७ 

वामनमल्हारजोशी 
  

चरित्ररेखा 

मराठीतीलतात्विककादंबरीचेजनकम्हशूळाओळखलेजाणरिवामनमल्हार 
जोशीहेचगिलेनिबंधकारम्हशूरहीमरांठीवाङ्मयाच्याइतिहासातप्रसिद्धअहित. 

कोकणात, माण्यावताळुक्यप्तीलतळेगप्वी१८८२च्याजानेवळारीमहिंन्यात 
वामनरावांचांजत्मम्झाला. त्यांचेप्राथमिकशिक्षणपोरेगावलाझाले ल्यांच्याक्याच्या 
दहाव्यावर्षीचत्यांचेवडीलवारले. वडीलबंथूरीपुढीलशिक्षणासंमदतवेर्ता. 
मरष्ठीपस्वइयत्ताशांझाल्यावरवामनरांवपुण्यालाआले. १९०० मध्येतेमॅट्रिक 
उत्तीर्णझाले. _ 

नंतरपुण्यातीलडेक्काकॉलेजमध्येत्यांनीआपलेउच्चशिक्षणणूर्मंक्के. 
कॉलेजमध्ये असतानाच त्यांनी मराठी व इंग्रजी लेखनास सुरलात केली होती. 
१९०४सालीतेबी.ए॰ झालेआणि१९०६सालीक्काळासरांट्रीयसंभाभरली 
होतौ.त्यासभेतवामनरावजोशीगेलेहोते.तेधेचत्यांचीप्रो.अपणासाहेबविजाफूकर 
यांच्याशीगाठपडली. रांट्रीयशाळेत‘ शिक्षक ’ म्हणूनयेण्याचेआमंत्रणविजापूरकरांनी 
दिले. जोशीयांनीतेस्वळीकारले. १९०७पाकूरतळेगावीराट्रीयशाळळाहलविण्यात 
अखीविजाणुकरट्या‘विश्ववृत्त’नावळ्यामासिकाचेसंपादकशाण्डसालापामून 
वामनरावचहोंते.त्यांचेनावमात्रसंहसंपादकण्याछापलेजाइं. 

याच मासिकातील एका लेखाच्या संदर्भात वामनराबांवर राजद्रोही लेखन 
वेल्पग्चाआरोपठेवण्यातआलादवर्षेसंवन्सानुरीचींशिक्षाझर्लो. 

हेद्राबादज्यातुरूंगातडर्येबण्यातआले. सक्तमजुरीचीशिक्षासंपल्यानंतरवामनराव 
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जोशीकेसरीसंस्धेतगेलेवतेधे‘मरांठा’ याइंग्रजीपत्राचेसहसंपादकम्हप्क्का 
कामकरूलागलेमुंबईला‘मेसेज’याइंग्रजीदेनिकातहीत्यांनीकामकेले. 

१९१८सळालीतेर्क्सयांच्याअनाथबळालिकाश्रमसंस्धेतगेले. आजीव 
सभासंदझाले. त्याचसंस्येच्यामहिलाविद्यापीठातप्राध्यापकम्हणूनकामकरू 
लागले. तत्वज्ञान, मानसशास्त्र इंग्रजी मरांठीहेविषयतेघिर्क्सतअसत. महिला 
विद्यापीठाचेप्राचार्यआणिअनाथबालिकांश्नमाचेसुपरिर्टेडेंटयानात्यानेहीत्यानी 
चांगलीकामगिरीवेर्लो. 

१९३०सालीपोब्यातमडगावयेथेजेसाहित्यसंमेलनझालेत्याचेअध्यक्ष 
म्हणूनवामनरावांचीनिवडझाली. १९४३ संखीत्याच्यदूंवयालासाठवर्षेर्ट्स 
झाली. त्यानिमितपुणे, मुंबई, कोल्हप्पृर,नगरयाशहरी`त्यांचांसंत्कारझल्प. 
२०जुले१९४३रोजीवामनमल्हप्रजोशीयाचेनिधनझाले. 

वामनमत्ठ्'ळारजोशीयांचेसाहित्य 

कादंबरीलेखंक, तत्त्वचिंतक, निबंधकारअशांअनेकभूमिकाउत्तमपणे 
वठविणरिसांहित्यिकअसाचवामनमल्हळारयांचालौक्सिआहे. काहीकथाही 
त्यानीलिहिंल्या.त्यांचेसाहित्यखालीलप्रमाणे- 

कादंबरी-रागिणी,नलिनी, आश्रमहरिणी,सुशिलेचादेव,इंदूकांळेव 
संरलाभोळे. 

नाटक…विस्तवाशीखेळ 
कथा…नवपुष्पकरडक 
नीती-शास्त्र-नीतिशास्रप्रवेश. 
साहित्यचर्चा … साहित्यातीलविवेक, निबंध (विविध), विचार-विलास, 

विचार-लहरी, क्सिग्र-विहार, विचार-सौंदर्य. 

तेप्रामुंख्यानेकादंबरीकारयानात्यानेओळखंलेजातअसलेतरीनिबंधक्षेत्रातील 
त्यांचीकांमगिरीहीलक्षणीयआहे. १९२० नंतरव्यानिबंधवाड्मयाच्याविचार 

वा.म.जोशीयांचेशैक्षणिकलेख 

वामनमल्हळारजोशीहेस्वत: शिक्षकवप्राध्यापकहोते. तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र, 
मराठीहेल्यांचेअध्यापनाचेविषयहोते.त्यानीप्रत्यक्षशिक्षणशास्त्रविषयकअसा 
ग्रंथक्सिलेखलिहिलानसलातरीत्याच्यानिबंधातूंनशिक्षण-क्विळारअवश्य 
व्यक्तझालाआहे. ज्यानिबंधातशैक्षणिकफू’येबाशिक्षणविचारआहेअसे 
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निबंधखालीलप्रमाणे- 
विचार-विलास (१९२७) …ज्ञान हे विष की अमृत ?, ज्ञानवृद्धी ही 

जीवितातीलकळ्याचीहानीकरतेकाय?,ज्ञानधमलि[र्वनीतीलापोषकनाही 
काय?,ज्ञानवृद्धीबरोबरयेणारांअज्ञेयवाद,पक्षभेदआणिपक्षद्वैष,भुतांचाकांरखाना 
(मानसंशास्त्र),गांधींचासंत्याग्रहाश्रम. 

विचारलहरी(१९४२) -प्रो.विजापृरकर,क्विग्हितस्नियांचीकाहीर्क्सव्यै. 
विद्यार्थीवराजकारण,स्वत:चांस्वयंवर(श्रवण,मनन,निदिध्यास) 

विचार-विहार(१९४४) …नीतिशास्त्रळाविषयीकाहीविचार,ध्येयहाचदेश, 
अलप्रेङअँडलर,नीतिअळाणिराजनीति,प्रगयडआणिकामवासना,मुंलांचीहसंरी 
मृष्ठी-दुय्यमशाळांतीलनीतिशिक्षणवधर्मशिक्षण. 

याविषयासंबंधीविचारकरणरेंचांरलेखआहेततरविद्यसींवराजकारणयासारखा 
वेव्हाहीबहुचर्चितअसंलेलाविषयजोशीयांनीत्यावेळीहल्लाळलाआहे. या 
संर्वलेखातीलशिक्षणक्विमकोणतानौक्षणिकमृल्येकोंण्खीयासंबंधीपुढेचिकित्सळा 
करावयाचीआहे. 

विद्यार्थीवरांजकारण 

विद्यार्थीहीसंहभागीहोतअसंत.त्यावेळीविद्यार्थ्यनीराजकारणातपडावेक्विळा 

चर्चाकरण्यासप्ठीकाहीविद्यार्थीवविद्यार्थिनीआल्याहोत्या.चर्चेच्याओघ|त 
प्रश्नपद्धतीनेवा.म.जोशीयांनीत्यांच्याचप्रश्नांचीउत्तोत्यांच्यावङ्मकढूनघेतली. 
यावर्चेचांसरिशिखालीलप्रमाणे- 

विद्याणांनीरांट्रीयलढ्यातसामौलहोण्याझांराष्ट्रम्हणजेकाय, लढा 
कशासाठीआहे,लढ्यालाअनुक्रूप्रतिक्काकोंणकोणलोकआहेत,आपल्या 
शत्रूचेवआपलेबलाबलकप्यआहे,लढाअयशस्वळीझालातरलढ्यातपडणान्या 
व्यक्तींचेवराष्ट्रग्चेमुंकसाननिवींहोईलयाचीनीटमांहिंतीकरूनघेणेअग्यश्यक 
आहे 

उदा. त्यावेळच्यायाआ'दोलनालाजवाहरलाल-गांधीयांचापाठिंबाअसलातरी 
राजगोपालचारी,सावत्का,काहीकम्युनिस्टयांचापाठिंबानव्हता. 

विद्यसींहाअज्ष्ठअपकअवस्येतअसतोत्यग्नेवडीलशुखाअन्यमाग्दिर्शक 
यांचीसमंतीघेणे,त्यांच्याशीचर्चाकरणेआवश्यक.जुन्यापिढोतीलसर्वमांणसे 
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याआंदोलनाच्याविरूद्धआहेतअशीसंमकूप्क्काघेणेक्विंळातीअमुक्रूनाहीत 

चूकक्सिबरोबरठरविण्यासाठीवत्यानुसारआपलेवर्वनकरण्याचीपात्रताविद्यसीं 
दशेतआलेलीनसंते. वृत्तपत्रे, पक्षांनींप्रसिद्धक्कीलीबुलेटिन्सयांमध्येज्यावर्ता 
येतातत्यांवरकाहीहीविचांरनकरतानिर्णयघेतलातरतोएकांगीहोतअसंतो. 
आवश्यकतोराजकीयपोक्तपणाविद्यार्थंदिशेतआलेलानसंतोचरीलसंर्वमुंद्यांचा 
विचारकरूनचविद्याण्या'नी राजकीयचळवळीतसक्रिय भाग घ्यावयाचळा क्लि 
नाहीतेठरवावे. 

वा.म.जोशीयांचीविद्यार्णांशीजीचर्चाझालीवल्यांनीजेमतव्यक्त 
वेळेत्याचानिष्यव्र्षअसंस्वनिघतोकीविद्याध्यमिळीसंक्रियराजकारणातभागयेऊ 
नये.त्यासाठीआधीभरपूरअभ्यासकरावा.चिंतनकरांवे,राजकास्पातभांग 
घेण्यापूर्वीविद्द्यळास्पाँच्याकल्यनास्पष्टअस्त्रल्यापाहिजेत. एखाद्याविशिष्टलढ्यात 
भागघेण्यापूर्कीतोलढाकशासाठीआहेयाचेस्वरूपस्पष्टझालेपाहिजे. वरवर 
येणान्यावार्ता, प्रसिद्धीपत्रकेयांमुंळेविद्यार्थ्य'नीभावनावशनहोताप्रज्येकक्को 
विचारपृह्किकरांवीअसेजोशीसुचवितळात 

प्रॉक्सिपूरकायांचेशैक्षणिककार्य 

महाराष्ट्रग्तराट्रीयशिक्षणाचांप्रयोगयशस्पोपणेकार्यांन्वितकरणारेअण्णासाहेब 
विजळापृरवन्रयांच्याविषयीएकलेखवा.म.जोश्रीययेंनीलिहिलाआहे. हालेख 
अळाठवणीवविचळारयास्वरूपाचाआहे.त्यातविजाफूकरांच्याशैक्षणिककायपिवैषयी 
ज्यापोष्ठीसांगितल्याआहेतत्या’चासंळारांशअसा- 

आँगरट१८६३ मध्येजन्म,राजारांमकॉलेजवडेक्काकॉलेजमध्येशिक्षण, 

सुरूवेल्प. १९०६च्यानूनमध्येकोंल्हापूरलासंमर्थविद्यालयवविश्ववृतमांसिक 
सुरूवेळे. १९०८मध्येसमर्थविद्यालयतळेगावासआले. विजग्पूरकानिग्अटक 
झाली. तीनवर्षेसंळाधीकैदझाली. १९२६मध्येत्यांचेनिधनझाले. 

राट्रीयशिक्षणाचीशाळा-समर्थविद्यालय-संस्कारनेबंदपाडली.दहळा 
वर्षानंतरतिचेपुनक्कोवनकै. स्वधर्म,स्वदेशवस्वभाषायांचाअभिमानहे 
विजाफूकरांचेवेशिट्य.स्वदेशाचेरप्यचित्रसंत्यसृष्टींतजिवंतस्वरूपातपहाक्यळास 
मिळावेयासाठीस्वदेशी,रांष्ट्रळीयशिक्षण,स्वरांज्ययासाधनांचीआवश्यक्तळात्यांना 
भासूलागली. 

राष्टीयशिक्षणम्हणजे“राष्ट्रळातीललोकांच्याताज्यातअसलेलेवरांष्ट्र1ला 
उपकारकअसेशिक्षण” अशीक्सिप्पूरकरयांचीव्यळाख्याहोती. रांष्ट्रळोवतौसाठी 
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व्यापारीवऔद्योगिकशिक्षणांचीनितांतआवश्यक्तळाआहेअसेत्यांचेमतहोते. 
बौद्धिकवावाड्मयीनशिक्षणल्पत्यांचांविरोधनव्हता.पणसंवनिप्चतेशिक्षण 
आवश्यकआहेअसेत्यानावाटतनव्हते. 

संमर्थविद्यालयातदिलेजाणोशिक्षणस्वदेश,स्वभाषा,स्वधर्मयांना 
अनुलक्षूतहोतेयातशकानाहीसणत्यातबराचअरिंरिकहोताअशीटीकाटिप्पणी 
वा.म.जोशी.यांनीवेर्ताआहे. उदा. `केसठेवणे’हेसुधारकीप्रकारमानले 
क्कासंमर्थंविद्यलियातबंदीहोती.तेठीवच्चाहोते.पणकेसठेवणान्यामुलाला 
बळजबरीनेकेसंकाढायलालावणेर्योग्यनव्हतेविदेशीमांलवापरावयाचळानाही 
हेठीक,पणऔषधासाठीवापरल्याजाणांन्याकॉडक्लिऑइललाबंदीकरणे 
युक्तनव्हते.संमर्थविद्यालयातअमापेट्य॰ळाचांकारख1नावकाचकारखानाचालविला 
जातअसे.त्याच्यासंद्हेतूवद्दलवसंरकारनेश`काघेतलीवजणूकाहीआगकाड्या 
यापेटण्यासांठीचउपयोगातआणावयळ्याअहिंतअसेसंमजूंनसंमर्थंविद्यालयच 

विजाक्कांच्याशैक्षणिककायचिळीओळखंवा.म.जोशीयांनीथोडक्यात 
अशीकरग्जदिळीआहे- ॰ 

“विजाफूकाहेएकविशिष्टध्येयानेपछाडलेलेगृहस्थहोतेत्ययेंनामहारांष्ट्र'ची 
भावीपिढीदेशळाभिमानीबनवावयाचीहोतीत्यांच्याकांर्यातत्यांनाजहालवनेमस्त 
अशादोन्हीपक्षांतीलनेल्यांनीवमान्यवरांनीमदतकेलीपणबंगालप्रमाणेमहाराष्ट्र 
शिक्षणदेणान्याशाळांनीफुललानाही.आणिबंगालप्रमाणेयेधेयाकामासाठी 
द्रव्यसाहाव्याचळालाखळोरूपयांचावषविझालानाहीहीस्थितीपाहूंनविजापूरकरांचे 
मनफारविषण्णहोई.” 

वा.म.जोशीआणिविजाक्कायांचानिक्टचासंहवासंहोता.त्यांनीएक्त 

कार्यांचीहीओळखवत्याकायचिथोडक्यातययोचितमूत्यमापनहेयालेखाचे 
वैशिट्यअहिंरांट्रीयशिक्षणाच्याप्रयोगातीलमहारांष्ट्रग्चेआघाडीचेकर्म्यकर्तेया 
नात्यानेशैक्षणिकइंतिहासातविजाक्काष्टेचेस्थानमहत्वाचेठरेल. 

विवाहिंतस्नियांचीर्क्सव्यै 

स्रोचीभूमिकासंसारातनेमकीकोण्प्ती,संम1जाततिचेस्थानकोणतेयाविषयी 
संततचर्चांआणिविचारमंथनसुरूअसंते.वा.म.जोशीयांनीपणआपलेकाही 
विचारयासंदभतिव्यक्तकैआहेतक्सिहितस्रोहीएकस्वतंत्रव्यबतीम्हणून 
आणित्याचबेळींठ्ठटुंवप्चीघटकम्हणूष्तिचाविचारहोणेआवश्यकआहे. 
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विवाहितखियांनीहीआपल्यार्क्सव्याबावतस्वतऱ्चविचारक्कांपाहिजेअग्रकम 
कोणत्यार्क्सव्यालाद्यावाट्युबाबदारीकशीसांभाळावीयाबाबतस्नियांनीविचारफूकि 
निण्यिघेतलेपाहिजेतअसेवामजीशीसुचविंतातत्या'च्याविचारांचांसप्रांश 
श्या- 

कर्तव्य,जबाबदान्या,हक्क,हेशब्दभाषेच्याकोश|तृज्ञनष्टहोतीलतेव्ह1च 
समांजखंरोखरसुसंरबृक्तझल्पअंसेम्हणतायेईलविवाहितस्नियांनीआधीघर 
आणिमगसंमाजहीवृत्तीसामान्यत:स्वीकारावी.स्रोशिक्षणांचेकार्यआतापर्यंत 
बरेचसेपुरुषप्तीवेळेअहितेअंगावरघेण्याससुशिक्षितखियांनीपुढेआलेपाहिजे. 
कप्यद्यप्च्याट्टष्टीनेस्नियांचीस्थितीसुधारण्याचीचळवळहीसुक्षिक्षितसियांनीजोराने 
चल्लाविलीपाहिजे.उत्तमनवीपिढीनिर्मांणकरणेहेक|र्य_सुशिक्षितस्नियांनळाउत्तम 
रीतीनेकरतायेईलत्यप्साठीनवत्याच्यापरबानगीचीआवश्यक्कानाहीमुंलेनिरोगी, 
धाडसी,परांक्रमी,सात्विकवृत्तीची,सदगुणांचीचाहतीझखीपाहिजेत.त्यांच्यात 
धमकउत्पत्रझालीपाहिंजेदेशाबद्दलचीजाणींवनिर्माणझालीपाहिजे. 

नव्यापिढीतक्षुद्रजात्याभिमान,देश।भिमानक्विळाधमस्मिमाननकोआहे. 
तोद्टुकरण्याचेकार्यक्विप्हितखियछ्येप्रभावीपणेकरतायेईलस्रोजातीतील 
वैमनरये,धर्माधर्मातीलमांरामान्यळा,देशादेशांमधीलेयुद्धेवमहायुद्धेयांमुळेजेनुकसान 
होतेतेपुढेकमीकमळीहोतजाईलअशाप्रकारचेशिक्षणसुशिक्षितस्नियांनीआपल्या 
मुंलांनादिलेपाहिजे.स्नियर्लीमुलनिग्शिक्षणदेतानाज्ञखी,देश,धर्मं,इ.बद्दलचे 
निरांधारपूर्वग्रह,दुरभिमानयनिळाथप्सद्यायचानम्हीअसेठरवावे.सुशिक्षितक्विळाहित 
स्नियांनी“आंतरराट्रीयमानवाभिमान”अशीएकजाणीवमनातठेदूंनमुंलांना 
शिक्षणद्यावे.प्रत्यक्षसंमांजकार्यखियांनाकरताआलेनाहीतरीपतीलासंमाजकार्य 
काणेशक्यक्कादेणेहेसुद्धाकमीमहत्वाचेनाहीपतौच्याखुषीतखुषीमांकूप् 
अनुकूलवातावरणनिर्मांणकरणेहेसुद्धामोठेकार्यआहे.पतीचीअनुकूलता 
नसतानाहीखियांनीसमाजकार्यकरण्यासहरक्तनाहीयणतेवढीप्रबळअंतश्रेरणा 
हवी॰त्यासाठीस्रोलाक्काचितरब्रूपमोठीर्किमतद्यावीलागेल. 

सुशिक्षितस्नियाच्या' र्क्सव्यासंबंधी वा.म.जोशीयांनीयालेखातसर्वांगाने 
विचारक्कीलाक्सितो.रत्रीलाज्याअनेकभूमिकावठवाव्यालागतातत्यालक्षात 
घेतासुशिक्षितस्रोचीमानसिकओढ्याणहोतेथाबळाबतस्नियांनीचनिप्यिघ्यायचां 
असतोग्लिफ्राळअंतऱ्प्रेस्पगअसेलतरप्रतिक्कावातावरणांतहीसुशिक्षितस्रोने 
समाजकार्यकरावे”हेवा.म.जोशीयांचेविचारपुरोगामीस्वरूपाचेआहेत 

आधुनिककाळातहीस्वीसुधरिणा,खियांचेप्रश्नयासंदर्भातवेळोवेळी 
विचारझालाआहे.भारतीयस्रोलाघटनेनेसमानदर्जाप्राप्तक्कादिलाआहे. 
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असेअसंलेतरी१९७१पर्यततिच्यादजतिकाहीफरकपङलाकायप्बपिंत 

अध्यक्षतेखालीएकसंमितीनेमलीहोती.त्यासंपितीचेनिष्यव्र्षअसे… 
मातायाट्टष्ठीनेखियांबाबतसमांजाचीकाहीविशैषजवाबदारीआहेमुंलाचे 

उत्तमसंवर्घनवत्यांचीसुरळिक्षतताहाप्रश्नमातापितावसंमाजयातिथांचाही 
आहे.विवाहवमातृत्वहेस्रोच्याइंतरभूपिकांच्याआडयेताकामानये.या 
ट्टष्टींनेखियांनीहीआपलीरांट्रीयवसामाजिकबबाबदारीटाळताकामानये. 

यम्याअर्थंयासंमितौनेहीस्रोज्याद्रुहेरीभूमिछ्येविचारछ्येअहिव 
तिचीसंसारातीलजबाबदारीआणितिचीसणाजिकवरांट्रीयजबाबदारीयांचा 
समन्वयसंळाथूळातिचेसमाजातीलस्थानअवाधितठेवण्याचाप्रयलफैलाआहे. 
वा. मजोशीयांनाहीहीचपोष्टअभिप्रेतहोतीअसेवरीलविवेचनातूनध्यानातयेते. 

अप्त्मज्ञळानवविद्या 

आत्मज्ञानहाविषयतरवज्ञानाच्याक्षेत्रातीलअसंलातरीविद्या, बुद्धीआणि 
आत्मज्ञानयांचासंबंधकोणत्याप्रकारचांआहेयाचीविविण्त्साकरणारा‘ स्वत:चा 
स्वयंवर'हानिबंधवामजोशीयांनीलिहीलात्याचासारांशअसा - 

मांणूसएकाचवेळीअनेकभूमिंकावठवतोझातीलभूपिकाखरीकोणती? 
असाप्रश्नपडतो.आपणजेजेकरतोतेतेआपल्याउच्चतमअत्म्यप्लापूर्गपणे 
संमतक्सिप्रियनाहीयाचीजाणीवआपल्यामनाच्याएकाकोपन्यप्तदड्राबसंलेली 
असते. (मानसंशास्त्रळीयभाग)पुक्काळविद्यामिळविलीम्हणजेआत्मासापडेल,' 
रकूरबुद्धिमत्ताअसलीम्हणजेआत्मसंमाधानहोईलअसाकाहींचासमजआहे. 
आत्मलाभाचाआणिविद्वत्तेचा,वक्तृत्वाचा,बुद्धिमत्तेचाविशेषनिक्टचासंबंध 

नाही.अरिंमलाभाकरिताश्रवण,मनन,निदिध्यासयापायन्यासांगितल्याआहेत 
त्यापायन्याओलांडल्याकी'आत्म्याच्यामहालातप्रवेशहोतो.ग्रीकतत्त्ववेत्ता 
संक्रिटिसयानेमुंरूपदेशवेल्प-तूस्वत:लाओळख.(नोदायसेल्फ)आपल्या 

' दुरात्म्यालळाअळापलासंदात्मळाशापदग्धकरीतनाही.तोबहुधासुप्तराहतोवत्यामुळे 
आपल्याहृदयातदुरात्म्याचाबराचसावळागोंधळचांलतो. 

शैक्षणिकट्टप्ट्यळायालेखाचेमहत्त्वकोणतेयाचाविचांरवेल्पतरअसे 
दिसतेकीशिक्षणाचेउद्दिष्टहीव्यक्तीलास्वतप्तीपूर्गपणेजाणयावीहेचअसते. 
व्यक्तिमनातसंदाचांरआणिद्रुरांचांरयांचासततझगडासुरूअसेलतरसंदाचारांचा 
क्सिशझालापाहिजेयाट्टष्टीनेशिक्षणानेनेतिकमूल्याचीजोपासंनावत्या’चेसंवर्घन 
करावेअशीअपेक्षाअसंते. 

शिक्षणानेमनुष्यज्ञानीहोतोम्हणजेकायब्ज्ञानपुस्तकातनसतेपुस्तकातील 
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ज्ञानाच्यासंहण्यानेमनसुसंरबृक्तहोते,उदातविचारांचीआवडनिर्माणहोतेहे 
कार्यंशिक्षणालाकरांवयाचेअसते. 

"शरीरवआत्मांयांनात्याच्याजन्सजातयोग्यतेनुसारपूप्त्विप्प्रतनेणेम्हणजे 
शिक्षण.”अशीग्लेटोचीशिक्षणांचीव्याख्याआहे.विवेकानंदांनीजोशिक्षणविचार 

वेळेआहे. 
"ज्ञानप्राप्तीम्हणजेस्वत:जवळचअसंलेल्याज्ञानप्चीओळखहोणे,जाणीव 

होणे,त्याचाप्रत्यक्षअनुभवयेणे.हीचआत्मानुथू1ळी,हेचआत्मज्ञान,हाच 
आत्मसाक्षात्कार.” : 

वा.म.जोशीयांनीआत्मलाभअसाशब्दयोजिलाआहे.ग्लेटोकाय,क्सि 
विवेकानंदकाय,दोघांनाहीशिक्षणम्हणजेज्ञानवज्ञानम्हणजेआत्मज्ञान, 
आत्मविकासंअसाचअर्थअभिप्रेतआहे.वा.म.जोशीहेहीयाचट्टष्टिकोनातून 
शिक्षणार्ल्डवघतात. 

ज्ञनिग्रहणळ्याज्याविविधपायन्याअध्याफापद्धतौतसंम्पितल्याजाक्का 
‘त्याचआत्पलाभांच्याहीआहेत. श्रवण, मनन,आणिनिदिघ्यासयामागनि 
आत्मलाभापर्यंतजातळायेतेअसेवामजोशीम्हणतातआत्मलाभासाठीअशा 
अभ्यासाचीआवश्यक्कात्यांनीप्रतिपादलीआहे.औपचांरिकशिक्षणपुष्यभ्ळघेतले. 
अनेक पाढ्यपुस्तके वाचली. ग्रंथांचे अध्ययन वेळे तरी मनुष्य आत्मज्ञानाच्या 
पायरीपर्यंतजाईंलचअसेनाहीअज्ञानाचेपटलछूहोणेआणिस्वतऱ्लाओळरवून 
पूण्त्विळाप्रतजाणेयातचज्ञानखीफलश्रुतीआहेवामजोशीयांनीयाचट्टष्टिकोनातूंन 
हालेखलिहिलाआहे.‘अत्म्यळालावरणे'म्हणजेस्वत:चांस्वयंवरघडवूनआणणे. 
पणहीप्रक्रियासोपीनम्ही.स्वयंवराप्रमळाणेज्यालावरायचेत्याचीपूणेओळख 
झालीपाहिजे.हीओळखकशीहोईलयाचेमाग्दिश्मिवा.म.जोशीयसींचर्येच्या 
ओघातक्तींआहेअनुम्याच्याअंतकरणातीलसझ्यावसंततजागृतराहणेआणि 
त्याचेचप्राबल्यअसणेहेयासाठीआवश्यकआहे. 

नीतिशिक्षणवधर्मंशिक्षण 

वा.म.जोशीहेस्वत:शिक्षकवप्राध्यापकहोते.तत्त्वज्ञानवमांनसंशांस्त्र 
हेत्यांचेअध्यापनाचेविषयहोते.स्वाभाविकपणेचत्यांच्यालेखनातत्यांच्याप्रत्यक्ष 
अनुभवप्तीलविषयआलेआहेत."मुंलानानीतिशिक्षणवधर्मशिक्षणदिलेपाहिजे” 
यामताचीचर्चाकरतानावामजोशीयांनीमुंलाच्यामानसशास्त्रळाविषयीकाही 
विचारव्यक्तक्केआहेत.आपल्यालेखाच्यासुरत्वातीलाचवा.म.जोशी 
म्हणतात…“मुंलनिग्खेळूद्याम्हणजेतीअभ्यासकरतील,त्यांच्याआवडीनिवडी 
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पुरवळाम्हणजेत्यांच्यानीति-अनीतीऊंदुर्लक्षवेळेतरीचांलेल.त्याचेशरीरनिकोप 
असूद्याम्हणजेत्यांचेमननिकोपरांहिंलसुलांनाअभ्यासाशिवायइंतरनादपुफा 
असूद्याम्हणजेत्या'चांअभ्यासउतमहोईल.” 

‘ वरीलविधानातपूर्णसत्यनसलेतरीसंत्यार्थंनिश्मितचआहेअसेसांफूर 

जोशीम्हणतात- 
"प्रत्यक्षनीतिशिक्षणक्सिधर्पशिक्षणदेण्यासंबंधीमाझेमतअनुकूलआहे. 

पणतेकोणीकसेद्याक्याचेयाविषयीसांगणेआवश्यकआहे.” 

मुलांचेमानसंशास्त्र 

मुंलांमध्येकाही उणीवा असल्यास त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माणहोतो. त्या 
उणीवालपविण्यासाठीमुलेअनिष्टमार्गांचांअवलबकरतात. मुंलेखोड्यावउनाडक्या 
कस्तातकांरणत्यांच्याआवडळीनिवडोक्कोपुरेसेलक्षदिलेजातनाही. अभ्यासात 
काहीमुंलेचांगलीनसंतील. पणअभिनय, खेळयाततीनिपुणअसंतील.त्यांच्या 
यानैपुण्याचेकोंतुककरावे. त्यांनावावद्यावा. म्हणजेतीअनिष्टमार्गाचाअवलव 
करणारनाहीत. 

.शिक्षकवपुख्याध्यापकर्याचींवर्ल्सव्यै 

शिक्षकवमुंख्याध्यापकयांचेविषयीआदरभावअसेलतरत्याच्याशींलाचा 

नव्हेतरविश्वासआणिआपलेपणावटिलअसेशिक्षकवमुंख्याध्यापकयचि 
वागणेहवे.शिक्षकतामसींवरूक्षवतापटअसंतीलतरअसेशिक्षकअप्रत्यक्षरीत्या 
मुलांनाअनीतीमानकस्तात. ष्टिफ्राप्नामुंलांनळाआनंदवाटलापाहिजे. शिक्षकांनी 
मुंलांशीमोक्कोपणांनेवागावे. ’ 

धर्पर्शिक्षणाचाप्रश्नगुंतणूंतीचा 

शाळेतधर्मशिक्षणद्याययेम्हटलेतरअनेकसंमत्यानिमणिहोतील. एकाच 
शाळेतनिरनिराळ्याधर्माचीमुंलेअसंतीलतरत्याच्याकरतास्वतंत्रव्यवस्थाकरणे 
खंर्चाचेहोईंल. यळाकरतासंर्वसळाधारणधर्माचेचशिक्षणद्यावे. `सर्वसाघारणधर्म 
आणिनीति’यातफारसाफरकनाही. 

नीती-शिक्षण 
मोक्कोपणाम्हणजेवेशिस्तनव्हे.मुंळांनामनसोक्तवागूद्यावेअसा मोवळेपणाचाअर्यनाही.मांत्रकृत्रिमबंधनेवलादलेलीशिस्तअसूनये. 
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प्रवृत्तीरहावीयासाठीदुसंऱ्यादिशांनीप्रयलकरण्याचीजरूरीआहेच. 

वा.म.जोशीयांचाआक्षेप _ 

सांघिकरवेळाट्वरिखिलझाळाचेशिक्षणमिळतेम्हणजेतेव्यवहारांतउपयोगी 
पडतेअसेनाहीहाकार्यकारणभावसिद्धनाहीअसेजोशीयांचेमतआहे. 

एका क्षेत्रातले गुण पाण्यात पडलेल्या तेलबिंद्प्रमाणे जीवनाच्या सगळ्या 

यासाठीजोशीयांनीनिरनिरांळीउदाहरणेदिळीआहेतष्णींतीअशी 

गणितातलेहिशेबचांगलेअसलेतरीवळागणेहिशेबीअसेलचअसेनाही.पोषाख 
नीटनेटकाकरणांरांगृहस्थसंसारनीटनेटकाकोंलचअसेनाही. 

व्यवस्थितपणाज्यळासंवयी 

शाळेतलावण्यातयेणान्याव्यवस्थितपणाच्यासंवयी,स्वच्चातेचीआवड 
यापोष्ठीमात्रपुढेजन्मभरटिक्तग्तअसेवा.म.जोशीयांचेमतआहे.मुंलांनी 
ज्यागोष्टीफ्टवूनघेतल्या,अंगीबळाणवल्याआणित्याप्रमाणेवर्तनक्केत्याच 
पोष्टींबाबतत्याचेनीतिशिक्षणझालेअसेसंमजावे. 

प्रत्यक्षनीतीचाउपदेश्ळा 

आईवडील,गुरू.ज्येष्ठनात्तेवाईकयांब्याआदर्शर्क्सनाचानैतिकूड्या 
मुंलांच्यामनावरपरिणामहोतो.अशावेळीमुलांनाचांगले-वाईट.सतू॰असंतूं, 

योग्य-अयोग्ययांचाभेदक्कालाचपाहिजे. यासाठीअधिकांस्वाणीनेक्रुणीतरीसदुपदेश 
करावा.पणज्याचेवर्तनयाउपदेशासअनुसंरूनअसेलअशांनीचहाउपदेश 
करावळा॰सामान्यदर्नाच्याशिक्षकानायानेतिकप्रवचनांच्याफंदळातसंहसापहू 
देऊनये. 

अनीतीम्हणजेकाय? 

नैतिकसंदुपदेशाबरोबरचअनीतीम्हणजेकांयहेक्कायासाठीशिक्षकांनी 
तसेप्रकारउदाहरणेदेक्कामुंलनिळापटवृनुद्यावेतहेचांगलेकावहेवाईटका 

तरत्यांनागप्पक्साअसेम्हणूनये. 

नैतिकमूल्येआत्पसाट्करणेमहत्वाचे 

मुंल’रसमोरएकादेध्येयठेबूंनत्यलुसारत्यनिळावर्तनकरायलालावणेहे 
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‘नीतिशिक्षणाच्याट्टष्टीनेफारमहत्वाचेआहे. शिक्षकवपालकयांनीप्रथमअसे 

ध्येयमुंलांच्यामनावरबिंबवावे. तेमुंलांच्याफारआवाक्याबाहेरचेवनझेपणारे 

असूनये. आपणांसंहेध्येयझेपतआहेअसाआत्मप्रत्ययमुंलांमध्येनिर्माणकरणे 

महत्वाचेअसंते मुलांच्यास्वभावळातसुसंबद्धता,एकधोरणीपणाउत्पत्रहोण्यास।ठी 

एखादाउत्तमनादलागणे, एखाद्यापोष्टीबद्दलविशेषआस्थाअसंणे हेउपयुक्त. 
स्वदेशींसारख्याविषयाबद्दलश्रद्धाआणिविश्वास, उत्साहउत्पन्नकरताआला 
तरमुंलाच्यावतंनातइंतरहीरमृहणीयसंदपुणदिसूलमातात वा म. जोशीयांचां 

नेतिकशिक्षणाबावतचाट्टष्ठिकोनअसाआहे याप्रश्नाचळाविचारमुंलांचेमांनसशास्त्र 

सोडूंनतेकरतनाहीत. उलटमांनसशांस्त्रळाशिवायनेतिकशिक्षणाचाविचारकरणे 

युक्तनाहीअसेत्यांनावाटते. 

ध्येयहाचदेव 

यानिबंधातध्येयआणिदेवयाभिन्नसंक्कानांसंबधीसमज,रूढी,मते 

यांचांविचारकरूनयांनीध्येयहाचदेवअसास्वतऱ्चानिष्कर्षकढलाआहे. 

प्रत्येकव्यक्तींलाजीवनातकाहीनाकाहीध्येयअसलेपाहिजे.याध्येयाच्या 

ध्येयभक्तींनेमिळणप्सआनंदयातमूलभूतफरकआहेहेवा. म.जोशीयांनी 

दाक्कादिलेआहेत्याज्यळाविचारांचासारांशखालीलप्रमाणे- 
जगातसुव्यवस्थाअहितशीकुव्यवस्थाहीआहेसुव्यवस्धेचानिमतिळाईश्वर 

असेलतरक्रुव्यवस्थेचानिर्मातासैतानमानावयाचांका? 

इंश्वरनसंलातरीमानावाअसेम्हणणरिजेलोकआहेतत्यानाअसाप्रश्न 

विचारावासावाटतोकींएखादामुद्दानसमजतातोसंमजलाआहेअसेएखाद्या 

विद्याध्यनिसांगितलेतरसामान्यशिक्षकालाहीआनंदहोतनाही. 

देवनसेलतरनीतीलाकायआधग्रअप्हेअसेम्हणणान्यनिळाहेसंग्निणे 

आवश्यकआहेकी२+२ =४हेईश्वरअसंलातरीक्विंप्नसंलातरीआपण 

खरेमानतो.मगनीतिनियमांनाइंश्वरांचाआधारकशाला? 

देवाबद्दलनवीपिढीध्येयहाशब्दवापरूलाग्खीआहे.प्रत्येकप्चेध्येय 

निराळेअसणेशक्यआहे. 

आस्तिककोण?आपापलेजेध्येयअसेलत्याचीकाया…वाचा-मनेकरून 

प्छुमकरर्णांरतेआस्तिक, मगतेदेवालामांनोतअगरनमानोत. 
आपापल्याक्कानेप्रमाणेअण्यापल्याध्येयाचेरप्यमानसिकध्यानकल्फूळा 

आपल्यामांनसमूजेने,वाचिकपृजेने,वकायिकपृजेनेत्यालाफू1प्,संत्य,संजीव, 
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वाकुच्यवस्थेतकाहीफरककराक्यळाचांअसेलतरतोआपणचवेल्पपाहिजे, 
देवावरभारटक्काचालणारनाही.आपलाउद्योगआपणचछ्येपाहिजेअसे 

देवसृष्टीचीकल्पनारम्यआहे. पणध्येयसृष्ठीचीकल्पनात्याहूनरप्यतर 
अशीआहे.प्रल्वेकमनुय्यालाचा`गलेशिक्षणमिळालेआहे,हरतन्हेच्या 
काव्यनृत्यगप्यनादिक्कांवेसात्विकविलासउपभोगण्याचीसंधीमिळतआहे,कोणी 
तत्वेचिंतनातमुंतलेलेआहेत,कोणीविद्यार्थीविद्यार्थिनीनाशिकवितहिंत,कोणी 
शेतकींसुधारण्याचेप्रयलकरीतआहेत,जातिभेदनाही,स्वी-पुरूषभेदआवश्यक 
वइंष्टतेवढाचआहे....अशांप्रकारचेध्येयदेवापेक्षाहीरप्यआहे. 

वरीलप्रकारचेध्येयअशक्यकोटीतीलआहेअसेवाटणेसंभवअहि.पण 
तसेवाटण्याचेकारणनाही.आपणसंपत्ती,हक्क,शक्तीं,चढाओढ॰यांचीभाषा 
नेहमीबोलतो.हीमळाणसाच्याखंऱ्याआत्म्याचीभाषानाही.जन्मभाषाजाऊन 

माणसांवरदडपणेआली. 
राष्ट्रप्नाष्ट्रतिलासंशयनुसंताछूझालातरीकोढ्यवधीरुपयेवाचतीललाखो 

लोकविनाशककार्याचीवसाधनांचीपूर्वतयारीकरण्यातमुंतलेआहेतहेचलोक 
उत्यादकवउपयुक्तकार्येकरूशक्तींल. 

ध्येयव्यापकअसौवाछोटेअसो, एखाद्यालहानशांखेडेगावाची,संस्थेची, 
क्कांबळाचीकिंवास्वतन्चीउन्नतीकरांवयाचीअशांप्रकारचेआकुंचितध्येयअसंले 
तरीचालेल.पणत्यावरगाढश्रद्धाहवी. 

वयोमान,अनुभववाविचारय|नुसारध्येयातबदलहोईल.तोतसाझाला 
तरीचालेल पणध्येयआवश्यकआहे. 

ध्येयहाचदेवयानिबंधातव्यक्तझालेलाविचारांचाशैक्षणिकसारशि 
असळा_ 

कोणतहीकार्यउद्दिष्टहीनअसताकामानये. 
श्रमालाप्रतिष्ठाअसावी. 
मनविशालवव्यापकव्हावेवत्यासंअनुसंरूनव्यक्तीचाविकांसव्हावा. 
माणसानेउत्यादकवउपयुक्तकांर्यकरांवे.त्याचीट्टष्टीसंमांजाभिभुखव 

विधायकअसावी. 
कोणत्याहीनिर्णचालाविवेकाचांआधारअसावाआणित्यानिर्णयाच्या 

अंमलबजावणीतनिश्चयाचेबळअसावे. 
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यातत्वानाअनुलथूप्शिक्षणकमांतध्येयवृत्तीचाअतंर्भावअसेलतरशिक्षणांचे 

कार्यअक्सिघिकपग्लदायीहोईंल 
नैतिकआचरणालाज्ञानाचेसळाहाय्य 

"नीतिशांस्त्रळाविषयीकाहीविचांर”यानिबंधातनीतिशास्त्रशिक्काउपयोग 

काययाप्रश्नाचीचर्चावा. म. जोशीयांनीकेलीआहे.शिक्षणातनीतिविचारास 

महत्वाचेस्थानअसंल्यानेयानिबधाचाविचळारयेधेछ्येआहेसप्रांशअसा- 
नीतिमत्ताहौप्रकृतिस्वभाव,संवयी,शिक्षण,श्रेष्ठजनांचीउदाहरणे,तात्विक 

बदलणारनझीपणचांगलेववाईटकाययावेज्ञानमुनव्यालाझालेतरइंद्वियांचे 

जीक्सिप्चेध्येय किंवानेतिक तल्वे निस्वितठरलेलीनसंलीतरजीवनातसर्वच 

बाबतीतबरीचअनिण्विततायेतेतीतिविषयकभलत्यावल्पनांमुंळेक्लिभलती 

माणूससाध्रुसंतमक्रिबसंणाराझालानळाहीतरीहींत्याच्यानेतिकआचरणल्ला 

नैतिकज्ञानळाचेसाहाय्यहोतेच. 
नीतिशास्त्रग्चाकेवळकाथ्यावूटकरीतबसूनयेनेतिकट्टष्टीहीआचरणात 

शुद्धतावउच्चताआणण्याकरिताअसतेज्ञीतितत्वाचीशान्दिकचर्चाकरण्याकरता 

नव्हे. संद्विचांरकोणतायाचामूक्ष्मउहापोहकरण्याच्यानत्वातसदडर्तनकरण्याचे 

रांछूरजाते. नीतिविचांराचेपरिणामअपवादात्मकआहेत. नीतिचर्चाकर्मप्रवृत्तीला 
विघातकनम्ही.नीतिश्ळाग्स्त्रप्च्याअध्ययनालासदल्लासंना,संत्संग्प्ती,सुशिक्षणयांची 

जोडयिळणेआवश्यकआहे. 
वा.म.जोशी यांचे नीतिशास्त्रळाच्या अध्ययनासंबंधीचे विचार व्यावहारिक 

आहेत.नीतीहींआचरणासळाठीअसते,चर्चांकरण्यासाठीनाही.हेत्यांच्याविचांरांचे 

सारआहे. शिक्षणाच्याअनेकउद्दिष्टांपेकींमैंतिकविकासहेएकमहत्वाचेउद्दिष्ट 

मानलेजाते. शिक्षणाच्यातच्वज्ञानातहीआचारप्रधानर्नेतिक्योंलाचमहत्त्वदेण्यात 

येते. वा.म.जोशीयांवेहीविचारतसेचआहेत. 

अलफ्रेडअँडलर 

अलप्रेग्ड अँडलरया प्रख्यातपाश्चात्यमानसशास्त्रज्ञासंबंधीएकलेख 
वा.म.जोशीयांनीलिहिलाआहेसुरुवातीलाचत्याचाचरित्रविषयकभमाकथन 
करूनन'तरत्यप्च्यामांनसंशळास्रोयसिद्धांतांचापरिचयवा.म.जोशीयांनीक्का 
दिलाआहेसिग्मंडफ्रांइंडयामानसशास्त्रज्ञाच्याविचांरांनाशैक्षणिकमांनसंशास्नात 
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यालेखळातीलविचळारांचासारांशअसा- 
फ्रांइडयानेइतरसर्ववासंनांपेक्षाकामवासनेवरभरछ्येआपल्यामताचे 

विवाणवेळे.फ्रांइंडचापट्टशिप्यअँडलरयानेकामप्रेरणेपेक्षाअहंभावावरअधिक 
भरदिलाआहे.…जळाणीववनेणीवमूलतऱ्भिन्ननाहीतत्यातभेदआहेपण 
तोंसापेक्षआहे.जाणिवेतनेणिवेचाअशअसतो,नेणिवेतजाणिवेचाभांगअसतो. 
कामप्रेरणेपेक्षा अह'विकासाची दुदंप्य प्रेरणांच मानवजातीत प्रभावी आहे. 
कामवासंनामृटुनकदिसंणरिप्रकारहेअहंवैशिट्यस्थापनेचेविक्काप्रकारआहेत. 
बरेचसेमानसिकवशळारीरिकविक्यासुप्तवमुंप्तकामवासनेमुंळेनव्हेतरअहंवेशिट्यळाला 
न्यूनगंडामुंळेबाधयेतोम्हण्ष्ठउत्पन्नहोतात. 

अँडलरनेआपल्यापथालाव्यक्तिविशिष्टमांनसशास्त्रअसेनावदिले. 
व्यक्लिमात्रातकाहीनाकाहीन्यूनअसते.त्याविरळूद्धखूग्चगुणआपल्यातआहेत 
असेदाखविणारीबृत्तीमांणसातउत्पत्रहोते."अधिकतेसरतेवन्यूनतेपुरते” 
कस्काघ्यावेअसेआपणम्हणतोप्रत्येकव्यक्तींव्युज्ञपुरतेक्काघेण्याच्याळोमतच 

समांजर्ना,दोनजातीचीएकमेकक्सिओरडक्विक्कोळान्यूनगंडातृज्ञनिमणि 
होते.आपलेन्यूनमनुप्यइंतरांपासूननव्हेतरस्वत:पासृनहीलपवतो.असेकरताना 
अनेकयुवल्यांचावहिंकमतीचावापरकलोमुंद्दामआजारीपङ्मलोकांचेलक्षवेधतो. 

‘ अँडलरचेमनोगाहनतत्त्वओळखलेतरतेहिंताचेचहोईल. व्यक्तींने 
_ आत्मनिरीक्षणकरूनआपलेन्यूनओळखावे.स्वत:चादोषस्वत:चदुरूस्तकरम्बा. 

स्वत:चीफसंवण्ङकरूनमोठेपणार्किवावर्चस्वकायमठेवण्याचाप्रयत्नकरू 
नये.शिक्षणशास्रात्तहीअँडलरच्यातत्वाचेविशेषमहत्त्वआहे.मुंलांचावळेक्केक्सि, 
त्यांच्यातीलउणीवाकोणत्याहेओळखनुत्यांनाशिक्षणद्यावेसालकवशिक्षक 
यांनीबळारकाईनेयाचळाशोधघ्यावा.समाजशळास्त्रज्ञांनीहीहेतत्त्वओळखलेतरअनेक 
संघर्षकमीहोतील. 

अँडलठ्यायापरिचयलेखग्तवा.म.जोशीयांनीअँडलरचेमांनसंशास्वीय 
सिद्धांतफ्रांइडचेसिद्धांतआणिअँडलरज्यळासिद्धांताचेशैक्षणिकवसंमाजशास्वीय 
भूमिंवेवरूनउपयोजनयाविषयीविचरिमांडलेआहेत. 

आहे. 
कोणत्याहीप्रकारचागडअसेलतरशैक्षणिकक्विळाराच्याट्टष्टीनेत्यापंडाबद्दल 

असेम्हणतायेते- _ 
“गद्यमुळेव्यलीफ्रिस्थितीशीनींटस्रम्रायोक्यस्नाधूशक्तनाहीतिचे 
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मानसिकआरोग्यनष्टहोते. मुंलाच्यामनातन्यूनगंडनिमणिझालाअसेलतरत्याला 
जमेलअसेकामक्कांत्याचाआत्मविश्वासंवादृविलापाहिजे. उच्चत्वगंडअसंणान्या 
मुंलालावरतुस्थितीचीजाणीवकग्जदिलीपाहिंजे.” ‘ 

अँडलरच्यामांनसशळास्रोयसिद्घातातयापुढचीपायरीआहे. अहंगडाचीफूर्पि 
होतनसंल्यविद्दलन्यूनगंडनिमणिहोतोअसेअंडलरचेम्हणणेआहे. वा. म. जोशी 
यांनीसोदाहरणयागोष्टीचीचर्चाकेलीआहे. 

मुंलेअनेकवेळाखोटीकारणेसांगतप्त,आजारीपडतात,लक्षवेथूरघेतात 
यालक्षवेधण्याच्याक्रियेमागेअँडलरचासिद्धांतआहेशिक्षणकाळातअशामुंलांना 
संमज्ऱ्नघेउमूत्यांचेबावतनिर्णयघेणेहेअत्यतआवश्यकआहेजोशीयांनी 
अँडलरच्यासिद्धांताचाक्कादिलेलाहापरिचयशैक्षणिकसंमांजशास्वीयट्टट्यळा 
मोलाचाआहे. 

फ्राझ्डआणिकामवासना 

अँडलरप्रमाणेफ्राइडयामानसंशास्त्रज्ञाच्याकामवासनाविषयकसिद्धांताची 
चर्चांकरणारानिबंधवा.म.जोशीयांनीलिहिलाआहे.फ्राइडहाअँडलरचा 
मुंरू.स1हित्यक्षेत्रात,साहिंत्यनिर्मितीबाबतसाहित्यसमीक्षकांनीफ्राइडच्याकामवासंना 
सिद्धांताचीबरीचचर्चावेक्की.त्यानिमित्तजोशीयांनीहालेखलिहिला.यालेखातील 
सारांशरूपमुंद्देअसे- 

फ्राइडहानीतिनियमचिउर्ल्सघनकराअसेसंगितनप्ही. काहीशांरीरिक 
वमांनसिकरोगकसेउत्पन्नहोताततेसंग्नितोतीतिनियमझुगारूनदेणेहामानसिक 
रोगनिवळारणाचामार्पनव्हेवल्ष्टतोमर्णमांनसशास्वाच्याट्टष्टीनेवुकीचांवघातुक 

.ठरेल.सुसंस्कृतसंमाजात,मानवीमनातसुखंलालसावऑचित्यविचारयांमध्ये 
पुष्वट्यवेळालढाउत्पन्नहोतोसुखंलालसादडवलीतरीतीवेगवेगळीरूपेघेउल 
पुन्हाकेव्हप्तरीवरउफाळते.कामवासंनाविग्त्येकवेळाअगदीधार्मिकसोवळी 
वखेंहीपरिधानकरते.पणतेसोंगअसंते. साहित्यनिर्मिती,क्कानिर्मिती,अशा 
रूपानेहीहीकामवासंनावाटमिळवते. दडपूनटाकलेल्याकामवासंनेमुळेफिटसृ 
येणे,विद्वेषनिर्माणहोणे,वेडलागणेइं.विकृतीनिर्माणहोऊशकतात 

चुकीचेअनुपान 
यासंर्वगोष्टींवरक्तअसेचुकीचेअनुमांनकाढण्यातयेतेकीकामक्सना 

तृप्तकरण्याच्याआडयेणारीसंमाजरचना,विंवाहपद्धत्नी,नीतिनियमयापोष्ठीवरील 
रोगांनाकारणीथूरहोतात.पण...सर्वरोगाचेपापकामवासंनेच्यामांथीमांरण्यात 
काहीअर्थनाही.शिवाय,कामवासंनेलावावमिळालानाहीम्हणूनरोगझस्का 
असेगृहीतधरलेतरीतिचीतृप्तीहाखराउपायठरतनाही.म|नसिकरोग|चे 
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कारणशोथूकाढण्यानेचनिग्मेरोगबव्ह'शीबरेहोतातदडपलेलीकांमेच्छामाणूस 
इंतरांपासूचनव्हेतरस्वतऱ्पाग्रूप्हीलपवूनठेवतो.तीनेणिवेतबसंते.अनीतीचे, 
अनुवितविचारत्यामाणसालाहीअसह्यहोतातवरोगहोतो.याअनुवितकामप्रवण 

थारादेतनाहीम्हणूनतेनेणिवेतलपतातक्विकवेळास्वप्नांमध्येयाअनुवित 

मनमोकळेबोलूद्यावे. अप्रतिबंधविचारांचीसाहचर्यमीमांसाअसेयल्पम्हणता 
येते. याशिवळायविक्टिसंक-नियपित-संप्हचर्यमौमांसळा(फ्री असोसिएशन,कट्रोल्ह 
असोसिएशन)यामागमिहीरोगबीजसापडते.याप्रमाणेगुप्त-सुप्तरोगबीजाचेज्ञान 
झालेम्हणजेतेचरोगनाशकरते. 

संभाषण-चिक्टिसाहामानसंशास्त्रळातलाएकरोगचिक्सिसाप्रकारआहे. 
त्यातीलबीजहेचआहेआत्मबंचनेनेरीगहोनीआत्मज्ञानानेरोगनाशहोतो. 
ज्ञानान्मोक्ष,हेवेर्दातातीलतत्त्वयाबाबतखरेआहे.खिंस्रोधर्मोपदेशकपापेककूव् 
करावयासंलावतात,“पश्चातज्ञ1नेनशुध्यति”असेचत्याचेरूपआहे.मानसिक 
विक्कोघालविण्याचाआणखोएकचांगलामार्गम्हणजेअतृप्तवासंनांचेउदात्तीकाण 
होयमृठुऽनहोणारीस्वीदुसंन्याचेमृलसंभाळूनअपत्यवात्सल्यभांवनेचेउदात्तीकरण 
करूशवळे.त्याप्रमाणेकामवळासनेचेउदात्तीकाणखखीलगोष्टींवरुजकरतायेईल… 

प्रणयकाव्य लिहिणे, प्रणयप्रधान काब्याचा आस्वाद घेणे, चीदाक्षिण्य, 
राधाकृष्णादिकथांचेकथनवश्नवण,अबलोन्नतीकारकसंमाजसेवा.कामवासंनेला` 
संध्याज्यळासमळाजघटनेमुळेआणिनीतिनिययांमुळेअनिर्बधवावमिळतनाहीम्हण्ह्र 
हीघटनाअळाणिहोनियमनेचझुगास्त्रद्यावीतयालाफ्रांइंडच्यामांनसंशास्त्रळातआधार 
नाहीउलटहीनियमनेटाक्कादिल्यासपुनऱ्विवृप्तीहोण्याचांसंभवअसतोअसे 

फ्रांइडच्यामळानसशास्रोयसिद्धांतम्बाबतवा.म.जोशीयांचेविचारवरीलप्रमाणे 
आहेत. 

मुळांचीहसरीसृष्ठी 
मुलांच्यासंमोरवा.म.जोशीयांनीदिलेल्याएकाव्याख्यानाचेहेलेख 

स्वरूपआहे.याव्य1ख्यानातमुंले,शिक्षक,शाळा,क्रीडांगण,खेळ,भविव्यकाळ, 
ज्ञानाचीसाधनेइं.अनेकविषयभाषणाच्याओघातयेकागेलेआहेत॰त्यालेखाचां 
सांरांशअसा- 

शाळा …पूर्वीच्यापेक्षाशाळाखंपुचांगल्याआहेतविशालक्रीडांगणेआहेत. 
शिक्षणाचीअनेकसळाधनेआहेत.निरनिरांळ्याशिक्षणपद्धतीअ1हेत.शालागृहेमुंदर 
वहवेशीरआहेत. (तळेगावलावा.म.जोशीविर्क्सतअसंततेथीलआठवण 
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` त्यानीदिली.पत्र्याच्याझोपड्याअसायच्या,त्यापावसाळ्यातगळत) ’ 
शिक्षा … पृर्डीशाळेतछडीचाखुराकअसे. (वामनरावजोशीस्वत:मांनेवर 

खडाठेकूप्लिहायलामिस्ले.)मानेवरचाखडापडलाकींछडीबसे. (त्यांना 
एक्यावर्गांतीलपेटीतकोंङ्मठेवलेहोते.)काहीशाळांतूंनघोडीवरचढकू1मिरच्याची 
धुरीदेत.आतानव्याकाळातहेशिक्षेचेप्रकारगेले. 

व्यवस्थितपणा-शालेय जीवनात विद्याध्यरेंच्या द्रुष्टीने पोषाखाच्या 
बाबतीत व्यवस्थितपणा आला आहे. विशिष्ट पोषाख घालून ड्रिल करणे, 
बॉय-रक्राउटचागणवेशइंगोष्टीव्यवस्थितपणाच्यानिदश्किआहेत. 

भविग्यकाळक्टोणपणल्ला-नोकरीव्यवसम्याच्याट्टष्टीनेमुंलांचां 
भविष्यकळंक्तींणआहे.विष्णुशास्त्रळीविपळूगकरबी.ए.च्यावर्गांतअसतानाच 
त्यांनाफर्स्टअसिर्स्टटचीनोकरीमिळालीमणआताक्लिकमुंलेबेकारआहेत. 
बी.ए.अहितपणनोकरीनाही.याट्टष्ठीनेमुंलांचेभविष्यकठीणअसंलेतरी 
ज्ञानाच्याट्टष्टीनेतेउञ्वलचआहे. 

ज्ञमप्सग्ठीएकप्यतेनेवपिंन-ज्ञप्तमिळविग्यत्साठीविद्याध्यणिएकम्रातेने 
वाचनवेळेपाहिजे.आवडतीलतीपुस्तकेवाचावीत.जेआवडतेतेवाचावे. 
कारणजेआवडतेतेसंमजते.आनंदानेवाचांवे.एकाग्रतेनेवाचावे.म्हणजेज्ञानमिळते. 

ज्ञानासाठीप्रश्नविचारा-प्रश्नविचांरणेहेज्ञानाचेउत्तमसाधनआहे. 
मुंलांनीप्रश्नविचप्रलेचपाहिजेत.मुंलीनीहीनलाजताप्रश्नविचारलेपाहिजेत. 
खन्याशिक्षकालाप्रश्नांचळा_व॰ष्टाळायेतनाही.प्रश्नक्विररा,उत्त्रिमिंळवा,आपले 

अज्ञानप्रक्टहोईलम्हप्ष्ठगप्पबसूनका.शिक्षकांनीहीजागृतजिज्ञासेलाज्ञान 
द्यावे.श्रोकृष्णांनीहीगीतेत“’परिप्रश्नेनसेक्या’असेज्ञानमिळविंण्याचेमर्मा 
सांगितलेअर्जुनानेप्रश्नविचळारूनश्रोकृष्णाचापिच्छापुरविलापणश्नोकृष्णरागावला 
नाही.अर्जुनाच्यासर्वशंकाकूल्फि.याप्रश्नपद्धतीमुळेचअर्जुनालाज्ञानझाले. 

शिकविणेम्हण्ब्लेव्याख्यानबाजीनव्हे. आईलाप्रश्नविचांस्काविचारून 

दुसन्याचेऐकावे,स्वत:व्याविचप्नाप्रमाणेवागावे-मुंलाचेआणि 
वडीलमंडळीचेमतभेदहोतील.तेहोण1रच.आपलेमतसोडाअसेम्हणतायेणार 
नाही.पणकोंणताहीनिण्यिघेण्यापूर्वीदुसंरेकप्यम्हणतातयाचाविचांरकरूनच 
निर्णयघ्यावा.एकालेखकानेम्हटलेआहे."जोफक्तइंग्लडजष्णतोत्यालळा 

याट्टष्टीने,विठ्याबाजूचीमतेऐकावी,संभांनाजावे,नानाग्रंथवळाचावे,आणि 
मगहळुहळूआपलीमतेनिश्मितकरळावीत. 

शिंक्षकांनीस्वत:लाक्रमीलेरवूनये…शिक्षकांनी,त्यानासमाजातमान 
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असोवानसो,स्वत:तरीस्वत:संमानद्यावा.आपणस्वत:लाचकमीलेखंले 
तरजगकमीलेखणांर,नाहीका?शिक्षकांनीअनाठायीनम्रतावविनयठेवू 
नये. “मलापगारकमीअसलातरीमीतुच्छनाही”अशीभावनाशिक्षकांची 
असंलीपाहिजे. 

वा.म.जोशीयांनीहेविविधविचारमुंलांसमोरबोलतप्नळाप्रक्टवेळेहे 
एकप्रकारचेप्रकटचिंतनहोते.त्यालानंतरलेखाचेस्वरूपदेण्यातआले.या 
लेखातमुंलांचेमांनसशास्त्र,शाळा,ज्ञानासाठीकष्टहेविषयतरआलेचआहेत 
पणशिक्षकांनीस्वळाभिमानीअसावेवत्यानीस्वतऱ्लाकमीसमजूनयेहाएक 
विशेषविचांरयालेखातस्काझालाआहे.यारिग्वायअलीकडे"`जनरेशनगॅप” 
हीक्यानाबड्रुवर्चितआहे.त्यासंदभतिनव्यळापिढोलावा.म.जोशीयांनीदिलेला 
संबुरीचासंल्लालक्षातघेण्यासारखाआहे. 

ज्ञत्म्यक्तीं-पुणेयेथीलसारस्वतमंडळवमुंबईचेएलूंल्फिकॉलेज 
याठिकाप्गीवाम.जोशीयांनीव्याख्यानेदिली.विषयहोता“ज्ञानहेविषकी 
अमृत”याविषयाचापृर्हपक्षवउत्तरपक्षअशादोन्हीबाब्॰ऱ्ऱ्ग्ळाविचारकरूननंतर 
त्यावरएकनिबंधतयारकरण्यातआला. 

ज्ञाननेमकेकायकरते?याबद्दलपूर्वपक्षातवा.म.जोशीयांनीजेआक्षेप 
उपस्थितकेळेआहेततेअसे 

… ज्ञानणुळेजीवनातीलकाव्याचीवरम्यत्वाचीहानीहोते. 
ज्ञानामुळेनीत्तिमतेचावधार्मिकतेचाआधारअस्थिरहोतो. 
ज्ञानामुळेसंत्यअधिकअस्पष्टट्युनिश्मितवअस्थिरक्केजाते. 
यानंतरवळा. म. जोशीयांनीएवेक्तमुंद्दाघेड्याज्ञानाचीमहतीकितीआहे 

हेसिध्दवेळेआहे. 
“विद्वत्वाच्यावाढीबरोबरकविताशक्तींआणिकविताभिक्तींहीनबळहोते 

असेमेकॉलेवगौचेजेम्हणणेआहेतेअनुभवाज्यळावयुक्तिवादाच्याविरुब्दक्को. 
ज्ञानदेव ज्ञाते झाले म्हणून त्यांची स्फूर्ती क्सि रसिकता कमी झाली 
नाही.”आधिभौतिकशास्त्र1ज्यग्अभ्यासानेसृष्टीचीकांहीपूढेल्लाहेखरे 
आहे.पणसृष्टींचेगृहुयाशास्त्ररंनीअघिकगंभौरवव्यापकअथमिप्रतीतहोऊलल्गाते. 

मनोव्यापार- ज्ञानामुळेमनविव्यापारअधिकअद्मुतरम्यवअभिप्रप्यपूर्ण 
दिसतातमनहीक्टिरीगहनगूढ, साश्चर्यंर्शाववुभ्तृहुलोत्तेजकउदातरमणीयवस्तूं 
आहेयाचीमाणसालाप्रतीतीयेते. 

“स्परणश्क्की,अवधान(अटेनशन), साहचर्य(असोसिएशन), इंच्छप्शक्तीं 
(विल), इं.साध्यादिसंणान्यापोष्ठीतहीक्सिळीचित्ताकर्षकप्रश्नविचारीमांणसाला 
लपलेलेक्सितक्तहेपाहणेमनोरंजकआहे.”यावरूनअसेदिसतेकीजसजसे 
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' ज्ञानवळाढतजातेतसतशीकाहीप्रश्नांचीउतरेजरीमिळतअसलींतरीत्यद्रा 

लागते.हेप्रश्नजळाचकअसतातअसेमानण्याचेकारणनाही. 
नवनिर्माणशक्तीं-आधिभौतिकशास्नेवृस्किप्तझालीआणिक्वितरी 

यंत्रेवसुखसोयीचीसाधनेमांणसानेनिमणिकेलीहेसंर्वनिमणिवेळेतेज्ञानामुळे. 
ज्ञाननसंतेतरनवनिर्मितीझालीनसंती. 

मानसशास्त्रळासंबंधीविचांरकेलातरअसेदिसंतेकीत्याशास्त्रप्ज्यग्प्रक्तींमुंळे 
मुंलामुलोंचेशिक्षण, मुंन्हेपारवमनोविकारग्रस्तरोगीयांनावमाविंण्यासंवधीनव्या 
नव्याकल्यना, याप्रचलितहोतआहेतताहीनवनिर्मीतीचआहेस्लेटोंने ‘ळोकहितार्थ 
राज्य”(रिपब्लिक)हाग्रंथनुसंत्याकल्पनेच्याजोरांवरलिहिला.आपल्यामताप्रमाणे 
संमांजाचीसुदरघडीकशीबसवितायेईंलहेसांगितलेहीनवनिर्मितीआहेस्लेऽटोच्या 
प्रतिभेचीआपणरतृतीकातोजळावस्काअसेदिसंतेकीप्रतिभाहीललितकलाच्या 
विलासातट्टग्गोचरहोतअसलीतरीज्ञानामुंळेप्रतिभाहीनबलहोतनाही. 

ज्ञप्तअळाणिनीत्तींवधर्प-ज्ञानहेधर्मांलळावनीतीलापोषक्यआहे 
असानिर्वाळप्वा.म.जोशीयांनीदिलाआहे.ज्ञानामध्येप्रग्र्लीहोतगेंलीतसतशी 
धमविरोंलश्नध्दाकमीहोतगेलीअसेसंवृभ्द्दश्न्तिवप्टतेयातशकानाही.आपल्याक्को 
इंग्रंजीशिक्षणाचांछ्येवझाल्यप्वरहीधर्मक्कानाकमीझाल्या,धर्मभावनाकमी 

होतगेलळीअसेवटिते,ण्याबहिक्त:क्सिण|न्यळायापोष्टींमुंळेखन्याधमचिळीहनी 
झालोआहेअसेमांनण्यासंमुंळीचआधारनाहीधमख्यिवतएवढेचघडलेआहे 
कीआघुनिककाळातल्याविचांरवंतलोकनिळीक्कांच्याज्ञानाला,अनुभवालाव 

धर्मशूयम्हणतायेणारनाही. उदा. आधुनिककाळातथूप्प्दयाहाचधर्मअसे 
मानलेपेलेतरत्यातगैरकायआहे? 

खरादेशाभिमान-खन्यादेशांभिमानालाशास्नेपोषकनाहीतअसेजे 
कोणीम्हणतातत्यांच्यासाठीवासजीशीयांचेजवळउत्तरआहे. 

आपलाचदेशसर्वश्रेष्ठहीभावनाविविधशात्नांच्याअध्येयनानेबाघित 
होईळहीपोष्टखंरीआहे.पणखरादेशाभिमानअशाभावनेतनाही."कोंणल्याही 
देशातलासजानमळाणूसमलाप्रियअसंलापाहिजेवमाझ्यादेशातलादुर्जनमाझा 
असलातरीअप्रियझालापाहिजेहीभावनाखरी.” 

मानसंशास्नाच्याअभ्यासामुळेहोणारेलाभ-मुंलांचेआपणजेवढे 
कौतुककरतोतेवढीकौतुकपात्रमुंलेनसंतातवत्यानाजेआपणनिष्णातसंमजतो 
तशीतीनसतात.मुंलांचेकौतुकहेप्रेममोहपूच्कअसते.हेआपल्याला 

` मानसशास्त्रळावस्त्रकलूंग्येईलमणमानसंशास्नाच्याअभ्यासामुळेप्रेमाचेचनिफुंन 
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होईलविंत्वामुंलांविषयीच्यासंर्वकोमलभावनाज्ञानझीतहोस्पळूनजप्तीलअसे 

होणारनाही. 
उलट “मानसशास्त्रप्च्या अध्ययनाने बालमनाच्या विकासाची दिशा 

तद्विषयकनियम, विवृवींचीकारणे, सवयीचेमहत्त्व, चांगल्याउदाहरणांची 
आवश्यक्या,शिस्तक्कां, कोणीवकशीलावावीयळाविषयीच्यायथार्थक्का, 
यासंर्वपोष्ठीक्कामुंळांबद्दलआपणआधिकदक्षत्तेनेवणू” 

यादक्षतेबरोबरचरुक्षतायेणांरनाहीकाअसाप्रश्नउपस्थितहोतो.जोशी 
म्हणतप्तकीरुक्षतायेणानाही.उलटब1लस्पोफा1च्चळावशिक्षणठ्याबबितीत 
शास्त्रळाध्ययनाने आधिक जिज्ञासळाविषय, अधिक आस्था-विषय, अधिक 
कोतुक-विषयउत्पत्रहोतील. 

“मृलहिंहेस्वगक्लिइंश्वरांज्यळाघरूनआलेअहिं’हीवर्डस्वर्थचीक्काना 
नष्टझालीतरीतिच्याऐवजीमुलांचाभविव्यत्काळउञ्वलकरणे,त्यामुंळेईंश्वरी 
गुणउत्पत्रकरणे,हेआपल्याचहातातआहेहीभावनानिर्माणहोईल. 

ज्ञानवअज्ञान-क्काप्मुळेमुंनष्यवळोरसंत्याकडेधैयमिपाहूशक्को. 
सत्यहेबाहयत:क्तिंहीक्रुरूपअसेल,पणतेसंत्यअसते.तेज्ञानामुंळेउमगते. 
अशावेळीआपणसंत्यहेवळोरआहेयास्तवअज्ञानाचापुरस्कारकरणारनाही. 
जगातक्रुरुपताअघिकआहेम्हणूनआपलळीट्टष्ठीचजावीअसेकोणालावाटणार 

जणीसुरूपताआणण्याचाप्रयलकरील.ज्ञानापासूनहोणांन्यासात्विकआनंदाची 

ज्ञानहेमुळातचआनंददायकआहेत्यग्पाथूध्क्षुद्रसुखेमिळणारनाहीतअर्थलाभ 
होणारनाहीप्रथमज्ञानमिळक्सिप्नाअसंमाधानवाटेलपणज्ञानाच्याउच्चसात्विक 
आनदाकरताहेमूल्यदिलेचपाहिजे. 

गांर्धीच्यासंत्यळाग्रहाश्रमप्तीलक्सिणपथ्दती-वा.म.जोशीयांनी 
गांर्धीच्यासत्याग्रंहाश्नमल्लाभेटदिलीआणिअहमदाबादजवळचेहेएकवेगळेच 
शैक्षणिकस्थानआहेअसेत्यांनावाटले.हासत्याग्रहाश्रमगझीनीनुबजाचसुरू 
ल्फिहोता.वा.म.जोशीयांनीतेथीलवातावरणातचस्वत:रांक्रूळाअभ्न्यासक्कां 
आणिगांधीजींशीचर्चाकरूनआपलीमतेक्कीक्काघेतली. 

वा.म.जोशीयांच्यामनातयाआश्रमासंबंधीकाहीप्रश्ननिमणिझाळे 
होते.संत्याग्रहाश्रमांचेध्येयकाय?मुंलांनायेधेकायशिकविण्यातयेते,शिक्षण 
झाल्यम्बायामुंलांनीकप्यकाविअशीगांधींचीअपेक्षाअहि?आश्रमप्तीलमुंलणिध्ये 
वइंतरमुंलांमध्येकोणताफरकट्टष्टीसंपडेल,आश्रमातीलमुंलांनीब्रह्मचर्यस्वळीकारावे, 
संसारातपडूनयेअसेम्हणताततेखंरेआहेकायऱगांधींच्याआश्रमातधार्मिक 
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शिक्षणकोणत्याप्रकारचेदिलेजातेव्गांधीच्याआश्नमातजातिभेदमांनलाजातो 
काय? 

वरीलप्रश्नांचीउत्तरेस्वत: जोशीयांनीआश्रमातरांकूप्वगांधीआणि 
अन्यलोकयांच्याशीसंभाषणक्कामिळविलीप् 

याप्रश्नांचीउत्तरेम्हणजेचसंत्याग्रहाश्रमातीलशिक्षणपध्दतीहोयहेविचांर 
नंत्तरयानिबंधाच्यारुपानेशब्दबभ्दकरण्यातआलेत्याचासारांशअसा- 

होती.बौण्विकशिक्षणवेताचेचहोते.विणकामशिक्षणाचीचांगलीसोयहोती. 
शेतीशिक्षणाचीहीलवकरचसोयहोणारहोती. "मोठेझाल्यावरपोटकसेभरू 
अशीभीतीकधीहीवाटूनयेअसेसामर्थ्ययावेअशांप्रकारचेशिक्षणबाल्यावस्थेपामून 

इंग्रजी,स्वभाषा,गणितइं.विषयशिकविण्यातयेतहोते.शक्यतोविवाहकराक्याचां 
नाही.साधीराहणी,गरजाकमीअसेवर्तनठेवण्याचेशिक्षणमुंलांनादिलेजात 
होते. आश्रमातीलसंर्वविद्यार्थीएकांचवेळीएक्काभोजनासंबसततेथेजातिभेद 
नव्हता.आश्रमातीलमुंल'ळानीवइंतरांनीहीशक्यतोस्वभाषेतचबोलावे,अन्यव्यवहार 
करावेहीअपेक्षाहोतीमुंलांनासंर्वशिक्षणस्वभाषेद्मादेण्यातयेतहोते. 

वा.म.जोशीयांनीघिक्सिकपध्वतीनेअवलोकनकरूनवचर्चाक्का 
आपल्यासंर्वप्रश्नांचीउत्तरेमिळवलीवशेवटी 

“गांधींचांआश्रमराष्ट्रकप्यच्चिग्ट्टष्ठीनेक्षुल्हाकणांयथर्म्यनव्हेटींअसा 
निष्कर्षकाढला. 

गांधीजींचीमूळोद्योगशिक्षणपथ्दतीहीदेशालामिळालेलीएकदेणगीच 
आहे.यापभ्दतीच्यारुपानेगांधोंजीनीशिक्षणालाएकनवाअर्थदिला. . 

अप्पलाशिक्षणविषयकट्टष्टिकोणस्पष्टकरतमागांधीजीम्हणतप्त--“मझ्या 
मतेशिक्षणम्हणजेव्यक्तींच्याशळारीरिक,म1नसिकवआध्यात्मिकअशासंर्वशक्तींचां 
सर्वांगीणविकासहोय.छ्येळसाक्षरताम्हणजेशिक्षणनव्हे.म्हण्क्काबालकांच्या 
शिक्षणकप्ययिळीसुरुवम्तत्यालाउत्यादनकायचिबाळक्खूपङ्मचमीकोंन.” 

वा.म.जोशीयनिळीयाचपोष्ठीटिपल्याआणिहालेखंलिहिला.याशिवाय 
यालेखप्तअन्यअनेकविषयांचांसंदर्भयेऊनजातो.विशेपत:संत्याग्रहाश्रमात 
दिलेजाणरिधार्मिकशिक्षणकशाप्रकारचेहोतेयास’बंघीवासचीशीम्हणतात, 

"गांधीस्वतऱ्कट्टेहिदूअसूनथमविरल्यांचीश्नह्दाआहे. पुनर्जन्मते 
मानतातदेहधर्मटाकतायेतनाहीम्हप्ष्ठखाणेपिणेकरांयचेअसेत्याचेमतआहे. 
ब्रह्मचर्यपाळणे,जिव्ह|लौल्यनचालविणे,शक्यतेवढ्यागरजाकमीकरणे,स्वदेशी 
द्रतपाळणे,कोणाल1हीनभिणे,होताहोईलतोस्वभाषाबोलणेहीतेथीलशिक्षणाची 
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अंगे;याशिवायप्रत्यक्षधार्मिकशिक्षणम्हणजेरोजसंकाळीवसंध्याकाळीजे 
देण्यळातयेतेतेच.गीतापाठ,श्लोकवप्रार्थनायांचळायाशिक्षणातअंतभार्बआहे.” 

शिक्षाकरण्याचेगांर्धीचेप्रकारअभिनवहोतेतेस्वतऱ्लाचशिक्षाक्काघेत 
वअशातन्हेनेमुंलानासुधारल्याचीउदाहरणेवाम. जोशीयांनीदिलीआहेत 

सत्याग्रंहाश्रमातील वातावरण, शैक्षणिक चळवळ, गांधीजींचा शैक्षणिक 
ट्टष्टिकोनयासंबंधीचावा. म.जोश्रीयचिळाहालेखलक्षप्गेयअहि. 

उपसंहार- वा…म जोशी यांचा शिक्षणक्विळार कोणता याचा विचार 

वा.म.जोशीहेस्वत:शिक्षक,प्राध्यापक,लेखक,संपादकहोते.आयुव्यभर 
त्यानीहाचव्यवसायवेल्ला.यासंळान्याचेप्रतिबिंबत्याऱ्व्यालेखनातवत्यातील 
विचारातपडलेलेहोते.तेकादंबरीकारतरहोतेचपणमोठेतत्त्वचिंतकहोते.त्यांच्या 
चिंतनशीलव्यक्तिंत्वाचीसाक्षत्यांचीखालीलविघानेदेतात 

ळोक्सिव्यवहारांतरममाणहोण्याचीवतोउत्साहानेआणिनिपुणतेनेकाण्याची 
पात्रताध्येयवादित्वामुळेयेतेसनऱ्स्थेर्ययेण्यप्सध्येयनिष्ठेशिवायमार्गनाहीसनोघेर्यंही 
ध्येयनिष्टेशिवायशक्यनाही. चिक्टिसकवृत्तीहीक्कानाशक्तींलाथोडीतरीबाधकहोते. 

चिंतनशीलता, क्विळारप्रवर्तक्का, मुंष्ठल्याहीगोष्टीचीदुसंरीबाजूआपलेपणांने 
पाहण्याचीसक्य, परत्काष्ठेचाप्रामाणिकपणावन्नेरिवैचांरिकमुंणांबरोबरचअवडवर 
नमळाजविताक्रुठलीहीपोष्टसांगण्याचीशेली, मार्मिकउपमेनेक्सिट्टष्टान्तानेविषय 
विशद करण्याची कला ही वामनरांबांची वेशिष्टये त्यांच्या लेखात आपल्याला 
जाणवतील. 

इतकाचिंतनशीललेखंककाहीठिकाणींमात्रगोंधळल्यत्सांरखावाटतो. 
अर्थातचअशीठिकाणेअपवादात्मकआहेत. 

‘विद्यार्धीवराजकारण’ यालेखातवामनरांबांचानेहमीचासमतोंलपणा 
कमीआढळतो.हालेखअपुरांतरवाटतोंचपणत्यातव्यक्तझालेल्याविचारसरणीत 

शैक्षपिफाष्टयाविचारल्फितरवामनरांबांच्यायालेखा'तूनविविधअसे 
शैक्षणिकविषयचर्चिलेगेले.मानसशास्त्र,नीतिशास्त्र,गांधीजीचीशिक्षणपध्दती 
इं.विषयवामनरांबांनीविशेषआस्थेनेहाताळलेलेक्सितातत्यामानानेस्रोशिक्षणा 

लक्षातघेतायाक्षेत्राचाविचारवामनरार्वानीआपल्यानिबंधातकमीप्रमांणावर 
वेल्पग्चेजाणवते. 

। । 
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प्रकरणऱ्८ 

संमाळोचन 
  

सग्तनिबंधकांर : शिक्षकवसंपादक 

"१९५० पूर्यमराठीतीलवैचांरिकवाड्सयातआलेल्याशिक्षणविचाराचा 
चिकित्सकअभ्यास”याविषयाचेसंशोधनकरताना“मराठीतीलप्रमुंखसात 
निबंधकांरांचेनिबंधवाङ्मय”अभ्यासासाठीनिवडले.हेनिबंधकारअसे- 

१ विष्णुशास्त्रळीकृष्णशांस्त्रळीचिपळूगकर १८५०…१८८२ 
२ गळोपाळगणेशआगत्का १८५६…१८९५ 

३ बाळगंगाधरटिळक १८५६-१९२० 

४ शिवराममहादेवपरांपजे १८६४-१९२९ 
५ नरर्सिहचिंतामणवेक्राका १८७२…१९४७ 

६ अच्युतबळव'तकोल्हटकर १८७९-१९३१ 
७ वामनमल्हारजोशी १८८२-१९४३ 

यानिबंधकारांचीथोडक्यातचरित्रेत्यात्याप्रकरणाच्यासुरुचातीलादिळी 
आहेतच. त्यावस्काअळाणखीएकमहत्वाचीगोष्टध्यानप्तयेतेतीअशीक्रीहे 
सातहीनिबंधकारनुसतेलेखकनव्हतेतरतेपत्रकारवशिक्षकहोते. चिपळूणकर, 
टिळक, आगरकरहेतर-“न्यूइंग्लिशरकूल” चेसंस्थापकहोते. परांजपेन्यू 

ते स्वत: पुण्याच्या सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयात व्याख्याने देत असत. 
कोल्हटकरांनींसळातारायेधेदोनवर्पशिक्षकांचेकामवेळे. तरवा.म. जोशीहे 
आयुष्यभरशिक्षकचहोते. 
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सातहीनिबधकांर' संपादकवपत्रकारहोते."केसरी’कारचिपळूग्त्का, 
टिळक, आगरकर, वेळेकर, “”काळक्तीं परांजपे, "संदेश”कार कोल्हटकर 
आणि "विश्वबृत्त”कार वा.म. जोशी यांचे संपादक म्हणूनही स्थान लक्षात 
घेण्यासारखेंआहे. 

वेल्लाकाहेमुंबईविद्यापीठाचेपीएच.डी.पदवीसाठीमांग्दिश्किहोते. 
शिक्षकयानात्यानेयासंर्वनिबंधकांरांचाशिक्षणक्षेत्रखीजवळूनसंबंध 

आलाट्वेंआणिपत्रकारवसंपादकयानात्यानेसमाजाशीसंबंधआलासंमाजमनाचे 
विविधअंगांनीनिरीक्षण-परीक्षणकाणेहेकामसंपादकालावपत्रकारालाकरांवेच 
लागते. संळाहित्यिकाचाहीसंमांजजीवनाशी,संमाजमनाशीनिक्टचासंबंधअसंतो. 
याट्टष्टीनेयानिबंधकारांच्यानिबंधातशिक्षण-क्विळारप्रकषनिप्रक्यहोणेहीएक 
स्वळाभाविकप्रक्रियाहोती,असेदिमूनयेते. 

वाड्मय,जींवनआणिशिक्षण-परस्परसंबंध-निबंधहाएकसकस 

परिस्थिती, संवष्टे, क्सिय, दाखिय, दैन्य, आकांक्षा, भावभावना,संमाजजीवनातील 
चढउतारयांचेवित्रणवाङ्मयातअसतेप्ररचुतनिबंधकारांच्यानिबंधातजोशिक्षण 
क्सिळारआलातोत्यात्यापरिस्थितीमुरुपआलेलाआहे. 

“विशिष्टपरिस्थितीतविशिष्टसमाजातजेवाङ्मयअसंतेत्यालाएक 
कारणनशूरअनेककारणेअसंतात.त्यासंमाजाचाफूर्मेंतिहास,तत्कालीनधर्म, 
चालीरीती,सांस्कृतिकदर्जा,इंतरलोक॰ळाशीअसंलेलासंबंध,नेतिकआचांर-विचांर, 
धार्मिकभावना,आर्थिकआक॰प्क्षांनामिळतअसलेलावाव,क्सित्याचाअभाव, 
तत्कालीनसंमाजातयुगप्रवर्तकक्विळाअलौक्सिव्यक्तींचेअस्तित्य,क्विंग्त्याचां _ 
आराव,त्याचप्रमाणेत्यात्यावाङ्मयसेक्काच्यामनाचींठेवण,त्याचेशिक्षण, 
त्याचा सामाजिक दर्जा, त्याच्या इंच्छा-आकांक्षा, त्याची तृप्ती-अतृप्ती, त्याच्या 

सुप्तक्सिनेणिवेतदडलेल्याइग्च्छाआकांक्षा,त्याच्यासंहजप्रेरणांचेसापेक्षबलाबल, 
त्याच्याजाणोवयुक्तभावभावना,इं.अनेकविधकारण॰रवरत्यात्यावाड्यनयसेवकाचे 
वाङ्मयअवलबूनअसते.”(साहित्यातीलविवेक : डॉ.अ.ना.देशपांडे) 

याचाचअर्थअसाकीव्यक्तिगत,संळामांजिकवराष्ट्र१यजीवनातज्याज्यळा 
घडस्पोडीघडतअसतीलत्यचिप्रतिक्वित्यात्यावग्ड्सयसेक्काच्याप्रकृतीसव 
प्रवृत्तीसअनुसस्कात्याच्यावाङ्मयातपडतअसंते. 

जीवनाचा आणि शिक्षणांचाहीं असाच निकठचा संबंध आहे. शिक्षण 
व्यक्लिरिवनालावपर्यायनिसंमाजजींवनालाआणिराष्ट्रजीवनालाआकारदेऊशक्यों. 
विनोबाभावेम्हणतात, 
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“शिक्षणातजीवनालळाप्राधान्यहवे. शिक्षणजीवनासाठीचअसते. शिक्षण 
जीक्याचेवजोवनासाठीअसल्यानेतेजीवनजाळातअसंतानाचवजीवनाच्याक्षेत्रातच 

दिलेगेलेपाहिजे.जीवनाभिमुखताहेतरशिक्षण1चेवेशिष्टय.”(शिक्षण-विचार) 
यावरूनअसेम्हणतायेतेकीवाङ्मयाचांआणिजीवनाचां,जीवनाचाआणि 

शिक्षणाचा, अविभाज्यसंबंधआहे. अर्थातचवाड्मयम्याआणिशिक्षणाचांही 

चिपळूणकर, आगरकर, टिळक, केळकर, वा.म॰ जोशी यांच्यानिबंधात 
शिक्षणक्विप्रांचीअनेकअंगेसंमर्थपणेप्रक्टझालेलीक्सितातकोल्हटकरवपरांजपे 
यांच्याहीनिबंधाकूरशिक्षणविंचारमूक्ष्मपणेयेतोयाचेकारणचअसेकीहेसर्वजण 
संवेदनाक्षम साहित्यिक होते.त्यांचे वेळी त्यांच्या संवेदनाक्षम मनाने टिपलेले 
संमाजजीवनत्याच्यालेखणीकूळाआविस्कृतझाले. स्वत:चेजींवन, स्वत:ची 
जडणघडण,कार्यक्षेत्रआणितत्कालीनराजकीयसंळापाजिक,सांस्कृतिक,आर्थिक 

विपच्चाकरांण्यासुरुवातझालेल्यायानिबंधपरंपरेतशिक्षणविचांरविविध 
अंगांनीस्काझालाअहिंत्याचेमहत्वाचेकारणअसेकींक्कालीनमहारांष्ट्रळात 
विविधक्षेत्रातपरिवर्तनाचीप्रक्रियावेगानेसुरूझाळीहोतीहेपरिवर्तनवेत्र्यळ 
"बदल”यास्वरुपाचेनव्हतेतरतेएक"जागरण”होते. राजकीय, सांस्कृतिक, 

ढवकूनिघालेहोते. 
शैक्षणिकज्याग्रण- महाराष्ट्रप्तघडलेलेहेनवजागरणसंकॉँरीणहोते. 

यालाकोणीमहाराष्ट्रग्तील‘ रिनेसान्स‘असेहीम्हणतात. (मराठीवाड्सयाचाइंतिहासं) 
“आमच्यादेशातौलस्थिती”याप्रदीर्घनिबंधातरांजकीयनवजागरणाचे 

पडसंळाददिसंतात.पुढे“केसरी”नेहीभूमिकाउचलूज्ञधस्को.सुधारकातीललेखात 
आगस्कारोंनी“खियांज्यळापरवशते”च्यारूपा॰नेसामाजिकजागरणाचीबाजूउचङ्म 
धरली. 

यानवजागरणाचेप्रमुखश्रेयआपल्यालापाश्चांत्यशिक्षणालाचद्यावेलागेल. 
स्वातंत्र्य, संमता,बंघुतायातत्त्वत्रयीचासाक्षात्कारआपल्यालापाश्चात्यशिक्षण 
वआपल्यामनाविरुध्दतेदेणरिराज्यवर्तेयांनाचद्यावेलागेल. 

राजकीय असो अथवा सामाजिक असो, सर्वच जागरणांचे मूळ म्हण…ज्ञ 
शिक्षणाचांप्रसारव्हप्क्यासहवाहीभावनासर्वचक्विग्रवंतांचीहोती. 

१८७४ते१९२०पर्य'तच्याकालख’डाचांक्वि1रकैयासंअसेदिसतेकी 
याकळेखडप्तअरिभत्पळाथूरअखेस्पर्यंतअनेकशिक्षणमंडळांचीस्थापनाहोकां 
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शैक्षणिककार्पहोतहोते. यामंडळ्यळाअशा- 
महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी( ()१८७४, काम एव्युकेशन सोसायटी 

(१८८२), )(डेकनएज्युकेशनसोसायटी (१८८४), शिक्षणप्रसारकमंडळी(१८८८) 
यासंस्थापुण्यातस्थापितझाल्या. 

. पुण्याबाहेरअहमदनगरएव्युकेशनसोसायटी (१८८४), शिक्षणप्रसारक 
मंडळ, राजापूर (१८९०), आर्यन एज्युकेशन सोसायटी मुंबई (१८९७) गोखले 

एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई (१९९८), खानदेश शिक्षण मंडळ (१९१४) कोकण 
एज्युकेशनसोसायटी(१९१७). ‘ 

सौशिक्षणप्सळाठीविशेषकर्म्यकरण्यान्यासंस्था'…महाराष्ट्रगर्ल्सएव्युकेशन 

सोसायटी (१८८४), सेवासदन ( ९०९), अनाथबालिकाश्रम (१८९६), महिला 
` विद्यापीठ(१९१६). - 

याचवेळीयासर्वसंस्थाखरेरांट्रीयशिक्षणदेऊशकणारनाहीतयाभावनेने 
१९०५मध्येवि. गो. विजापूरकरयांनीकोल्हळापूरयेथेसमर्थंविद्यालयसुरूकेले. 
नंतरतेतळेगावयेथेआणले. 

शैक्षणिककप्यविरोबरचज्ञानप्रसंमालाउपयुक्तअशाहीकाही’अन्यसंस्था 
याकालखंडातनिघाल्या. 

मुंबईमरष्ठीग्रंथसंग्नहालय१८९८मध्येमुंवईयेथेसुरूझाले. १९१६मध्ये 
नागपृझ्येथेज्ञानकोशाज्यप्कायल्जिआरंभझस्काहोता. १९१७मध्येपुण्यातभांडप्रकर 
प्नात्र्यविद्यामंदिरसुरूझाले. यासंर्वंसंस्था१९५०पर्यंतचांगल्यानावारुपाला 
आल्या. 

प्रस्तुतअभ्यासक्षेत्रातीलबहुसंख्यनिबंधब्याकाळातप्रथमलिहिलेगेले 
त्याचकाळातीलहीश्ळीक्षणिकजागरणाचीवाटचालआहे. . 

यावग्जहेसहजदिसंतेकीप्ररतुतकालखंडातजीवनाचांआणिवाड्न्मयाचा 

याकांलखंडप्तीलनवजागरणाचेवित्रणयाकाळातौलवाङ्मयात’येणेअपरिहर्म्य 
होतेनिबंधवाड्मयाततेप्रत्यक्षपणेआलेआहे. 

म्हणजेचवाङ्मयनिर्मिती,त्यामधीलशिक्षणविचारआणिशेक्षणिकचळवळी 

या नवजागरणाने विचारवंतांच्या वैचारिक भूपिछ्येळी बैठक तयार होण्यास 

मदतवेर्लातरकाहीवेळायावैचारिंकभूमिंकेच्याप्रसाराचापरिणामशैक्षणिक 
.चळवळसुट्टढहोण्यासझल्लाअसणेअगदीस्वाभाविकआहे.‘ 

प्रत्येकनिबंधकाराच्यानिबंधातदिसूनयेणान्याशिक्षणविचाराचेविश्लेषण ~ 
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त्याल्याक्काणातस्वतंत्रपणेवेळेलेचआहे. अल्लाशिक्षणशास्त्रट्टष्टयायाशिक्षण 
विचारांचे एकत्रित समालोचन करावयाचे आहे. या संमालोचनात्मक विवेचनळात 
खालीलमुंद्देअंतर्भूतवेळेआहेत. 

शैक्षणिक तत्त्वज्ञान, शैक्षणिक मानसशास्त्र, शैक्षणिक समाजशास्त्र, रमुग्न्ट 
विचार(शैक्षणिकव्यवस्थापन,संस्थासंचालनइं..) ' 

शैक्षणिकतत्त्वज्ञान - “तत्त्वज्ञानम्हणजेसत्यावरुपाचेज्ञानअसाअर्थं 
होतो. तत्त्वज्ञानमनुष्यळालाजीवनाचाअर्थंकांय,जीवनाचेप्रयोनाकायहेसंमजूनु 
घेण्याप्तमदतकरतेतत्त्वज्ञानाच्याआधारेमनुव्यालाजीवढ्याअर्थंसमजतोजीवनाचे 
ध्येयकाय,माणसामाण्त्सांचेपरस्परसंबंधकसेअसावेत.जींवनातीलखरीनीतिमूल्ये 
कोणतीयाचांबोधतत्त्वज्ञानळ्या'टींआधरिहोतो (म.बा. कुंडले) 

शैक्षणिकतत्त्वज्ञानहेहीशिक्षणाचीदिशादाखविते.शिक्षणाचेध्येयकोणते. 
सार-असारकाययाचाबोध्रकरते. , 

" ग्रिथ् प्नष्णिप्ऽओ)’ र्ण थ्र्घप्प्क्षांआ दुऽ धीर: पंथ्प्प्ठ्यागुंग्नक्षां र्णयिप्प् [0 ष्णिपं 

011१ र्णा18१ क्षांप्ष्क्षांआ 5रॅ10111रां रऱ्णाअंऽप्क्षाप्प्/ (10 ग्रॅम [116' १8०6 र्ण 

(ऱ्आप्प्आंफ्रँप्प्णष्ठा पंथ्ग्प्क्षापेंऽ प्प्प्नरांप्टु [0 री 6७… [113 पेंर्ढेर’क्षऽप्. (1661१13/ 

1'00‘प्थ्र1 त्रूप्प्क्षथ्ऽप्ऽ र्णपिंथ्. ’ ’ (श्या. पु. ऱटूप्ठ्ठक्ष्धांर्णर) 

यावस्जशैक्षणिकतत्वज्ञप्नाचेविचांरक्षेत्रकोणतेहेस्पष्टहोते. 

पणत्याचवेळीइं'ग्रजीराज्यापासूनझालेलेजेतौटेआहेतत्याचीहीचर्चात्यर्ली 
आपल्यालेखनप्तफेलीआहे.शिक्षणातही“स्वतंत्रबाणां”ठेवण्याची 

विद्यावक्कायाप्रांतातवेळेलीप्रगतीविपळूण्त्कास्वीकास्तातपणतेतिर्ल्ड 
आश्चयनिथक्कहोड्यापाहतनाहीत.आपल्यारांष्टानेहौअशीचप्रगतीकरूनस्वरंतत्र्य 
मिळविले पाहिजे व अबाधित राखले पाहिजे असे विपळूणकरांना प्रकर्षाने वाटत 
होते. न्यूइंग्लिशस्कृलस्थापनकरण्यातीलप्रमुंखंउद्दिष्टेत्यावेळीसंस्थापकांसमोर 
(चिपळूणकर, टिळक, आगत्का, नामजोशी)होतीतीअशी… 

रांट्रीय बाणा, विपर्यस्त इतिहासाचा अभ्यास सोडून कै निर्विकार मनाने 
इंतिहासाच्याअभ्यासासप्रोत्साहनदेणे, नव्याशिक्षणांद्वरिंविद्याश्र्यांतस्वावलबन, 
श्रमप्रतिष्ठा व साहसंवृत्ती निर्माण काणे, देशी भाषात वाङ्मयनिर्मिती करण्याचा 
प्रयलकरणे,रांट्रीयशिक्षणसुलभवस्वस्तकरणे. 

हीचशिक्षणाचीउद्दिष्टेटिळक, आगरकर, चिपळूण्फ्रा, परांजपेयांच्या 
लेखनातदिंसूनयेतात.टिळकांनीतररांट्रीयशिक्षणाचींसुटसुटीतव्याख्याचसांग्ष्ठ 
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राड्रीयशिक्षणम्हणजेनेमकेकप्यहेस्पष्टवेग्लेकिंफ्राकरांनीत्यांच्याचयाक्सिरांचा 
विस्तारकेलाराष्ट्रट्याफ्रातोसाठीखाजगीशिक्षणाचाप्रसांय्हौचएकप्रेवसंजीवनी 
आहेयाबद्दलयानिबंधकारांचेएकमतहोंते. 

टिळकांनीइंप्रजसस्कारज्याप्रतिगामीशैक्षस्किघोरणावरकइकटीकाफैलो 
आंणिहेधोरणपुरोगामीकसेहोईंलयाबाबतसामळाजिकट्टष्ठिकोंणादूनअग्यर्क्स 
आपलेविचाय्पांडले.‘ . 

टिळकांनीराट्रीयशिंक्षणाततौलनिकट्टष्टीचानेहमीचंअछाह्रधस्काअघ्यापन 
क्षेत्रातस्वातंत्र्यप्लामहत्त्वअसल्याचीजाणीवटिळकांनाहोती. त्यामुळेत्यांनी 
त्याचळाआफ्ल्याळेखप्तळातृज्ञपुरक्कारवेल्प. 

राजकीयस्वातंत्र्यळाव्याबरोबरीनेसम्याजिकस्वातंत्र्यआवश्यकअसल्यन्नि 
म्प्तआगरकरांनीसततमांडलेवल्याचापुंस्स्कारछ्येप्सत्साजिकस्वातंत्र्यत्सांठीही 
शिक्षणप्रसारहाचरामबाणउपायआहेअसेआगरकरानावाटतहोंते शिक्षण 
प्रसारावेकार्यहेसमाजसुधारणेचेचएकअंगआहेअसाआगरकरांचाविंचारहोता. 

णांजपेयांच्यानिवंधातस्वधर्म,स्वदेशआणिल्वेतिहासयागोष्ठीआदर्शझ्या 
माक्रूकृत्यांनीसर्वविवेचनक्केआंहे. 

' सातनिबंधक्रारांव्यानिवंधातआळेल्याशिक्षणविचाण्तशैक्षणिकतत्त्वज्ञाग 
याट्टष्टिकोनाद्माखालीलमुद्यांचीचर्चाझखीआहे. 

शिक्षणाचीसंक्याना, शिक्षणाचीध्येये, शिक्षण, गुरूशिय्यसबंघ, शिस्त 
आणिस्वातंत्र्य, राट्रीयशिक्षण,घर्मआणिशिक्षण, अम्यासक्रम,शिक्षणाचेर्नेतिक 
वतास्विकअधिष्ठान. 

शैक्षणिकतत्त्वज्ञफांच्याक्षेत्रांतजेविविघ‘ वाद'आहेतत्यांचींनावेया 
चर्चेतयेतनाहीत॰उदा.अम्यात्मवाद,आदश्विप्द,निसग्वि1द,कार्यवाद,वास्तववाद 
यांचळाउल्लेखयानावानेयेतनसलातरीयाशैक्षक्सितत्त्वज्ञानचिळीचर्चांपययिग्ने 
यामिबंधकारांज्यलेखनातूं-ग्आळेलीआहे. 

उदा. धंदेशिक्षणाबद्दलक्सिकृपिशिक्षणाबद्दल वहस्तवभ्ला शिक्षणावद्दल 
जेव्हाटिळकक्सिकेळकरलिहिताततेव्हातेकार्यवादयातत्वज्ञमाचाचपुंक्कश्य 

त्यावरविचारक्कांआहेहेविशेषआहे. 

दिसतेकीसवच्चिप्चनिबंधातशिक्षणाद्वाराणातीआणिमंतरस्वराज्यप्नाप्तीहे 
सूत्रमहत्वाचेआहे. 
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टिळक,विपळूणकर,परांजपे,ल्फियांनीतरहाबिच्यालिहिलाचआहे 
पणसंदेश्त्काल्कोल्हटकरांनीही“स्वराज्याचीसाधने”याआपल्याळेखातहेच 
सूत्रसांगितळेआहे. 

यासर्वनिबंघकसांचेहेशैश्नणिकतत्त्वज्ञानकालसंक्तवपरिंस्थितीकूग्निमणि 
झाळेळेअसेआहे. याशैक्षगिकतत्त्वज्ञळानालाभक्कमविचासंचीबैठकआहेटिळकांचे 
पांडित्य,वेळिकाट्वचेब्रहुश्रुतलालित्त्यअथवाचिपळूणकरांचेस्वदेशप्रेमयचिपडसाद 
याशैक्षणिकतत्त्वज्ञानातयथांर्थतैनेपडळेलेक्सितात. वा. म जोशीएकध्येयवादी 
शिक्षकवतत्त्वज्ञहोते. त्यांब्याहीनिबंघांतूं’ळायाशैक्षणिकतत्त्वज्ञानाचेदश्निमुस्पष्टपणे 
होते प्रस्तुतशैक्षणिकतत्वज्ञानाबेतपशींक्काविवेचनत्यात्यानिबंधकारांज्यळा 
विचारांचेविश्ळेषणवेग्लेतेव्हात्यात्याप्नकऱणातयथाक्रमअग्लेलेचआहे 

शैक्षणिक समाजशास्त्र - शिक्षण ही संपृर्शतया सामाजिक वस्तूंअळाहे. 
शिक्षणसंस्थाहोसपाजनिर्मितसंस्थाआहे.शाळाहाहीएकछोटासमाजअसतो. 
समप्जम्हट्याकींत्यातकुटुंब,थर्मं,राज्य,इ.विविघसंस्थाअल्पप्च.समत्कातौल 
विविधस्तरळूजप्ती,र्काहेहीआलेच.विशिष्टसमाजाचीसंस्कृतीआणिशिक्षण 

योजळेजाते.अशातन्हेनेशिक्षणल्पसमाजशास्रोयअधिष्ठानअसते.शिक्षणाचे 
हेसमग्जशास्वीयअधिष्ठानम्हणजेचशैक्षणिकसमाजशास्त्र. 

समप्जशास्त्रम्हणजेसमाजप्चळाबैज्ञानिकपब्दतीने,म्हणजेचसांगोपा’गव 
पब्दतशींस्पणेअम्यासकस्पारिशास्त्र.शिक्षणालायाशास्नाचीबैठकअसतेच. 

कास्पाशिक्षणम्हणजेव्यक्तींज्यावर्तनातघहृज्ञयेणाराबदलकिंवाविकप्सल्पक्तीच्या 
नैसर्गिकप्रबृत्तीबरोबरसस्माजिकवातावल्गातहीव्यक्तींच्याविकत्सालाअक्सरमिळतो, 

ल्यावातावरणाचाविकासप्रक्रियेवरफ्रिणामहोतो. 
' शैक्षणिकसमाजशास्त्रहेव्यक्तिविकासकसाहोतोयाचा'विचाय् कस्ते. 

प् त्याचवेळोसामाजिकपयविरणकोंण्ट्याप्रकारचेयम्बाहींविचारकातेआय्स्पर 

सबंधितवफ्रस्परपूद्कअशांस्वरुपातत्याचाक्विळारकेलाजातो. 
शैक्षणिकसमाजशास्नाचेप्रमुखप्नवर्तकजार्जपेनयविनावशैक्षणिक 

समाजशास्राज्यण्विचण्यातअग्रभ्क्योंघेत्तळेजातेज्रप्र्जपेनम्हणतात, 
“व्यक्तीला अनुभक्सपृध्द करणाऱ्या व तिच्या अनुभवांना सुसंघटित 

‘कण्यान्यासामाजिकसबंघांचेवहेसामाजिकसबंधघडवृवुआणणान्यासंस्था, 
समाजसमूह्रवसामाजिकप्रक्रियांचेवर्णन, विवेचनकरणरिशास्त्रम्हणजेशैक्षणिक 

ब्राउनयानीहीशैक्षांरैक्कसमग्जशास्त्रखीव्याख्याअशीवेर्लोआहे- 
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"व्यक्तींबअन्यव्यक्तीं,संमाजसभूहवविविघप्नकांठ्यावर्तनवेशिष्टयांनी 

समाजशास्त्र.होय”॰ 
शैक्षणिक समाजशास्नाची व्याप्ती क्टिगै आहे, या समाजशास्राज्यां 

अभ्यासंक्षेत्रातकोणकोणतेविषययेतातयाचीयावरूंनक्कानायेते. आताप्रस्तुत 

आहेतयाचाविचारकरांक्याचाआहे 
शैक्षणिकसमाजशास्नाचाविचारकरंतलाखालीलघटकांचाल्यातअतंभवि 

वेल्लाजातो. 
संमाजशास्त्रवशिक्षण,समखीकरणआंतक्सि,समाजवसणाजिकसंस्था, 

शिक्षणसंस्था, ठ्ठटुंबसंस्था,जातिस॰स्था, भाषा,समाजाचीआर्थिकपरिंस्थिती, 

रांज्यसंस्था,लोकसंमुदाय,सळामाजिकपरिंवतर्नवशिक्षण,लोकशाहीसमग्जवाद 
वशिक्षण, राट्रीयक्आंतसाट्रीयसामंजस्य, रांट्रीयएकात्पता 

वरीलपैकींबहुसंख्यघटंकांचाविचारंप्रस्तुतनिवंधकण्यानीवेब्लाआहेअसे 
त्यांव्यानिबंधातीलशिक्षणविंचारात्र्यळाअभ्यासावस्कादिसूनयेते. 

समाजातीलअंधम्श्रध्दा, रुढी, परंपरा, समज, रीतिरिंवाजंयासंदर्भातसंर्वच 

"लोकभ्रम"याविषय1वरलिहितांनाचिपळूगकरांनी,ल्याना“खूळ" ' 
असेचसंबोधलेआहे.लोकभ्रमाचीअनैकउदाहरणेदेतदेतहाभ्रमसमाजल्ला 

“श्रध्दा”यासंक्ल्पनेवेमानसशास्वीयट्टष्टिकोनाक्तफ्रींक्षणकेलेआहे. 
“तर्कशुद्धवप्रख्रअशीसंत्सांजिकटीकाहाचआगरकरांव्यानिबंधग्वा 

अत्यंतआत्मघातकीपणाचेआहेहेअणाकरांनीजाणळेहोते.स्रोलावृठुत्र्आणि 
मूलयापलीर्ल्डदुसंरेकाहीहीकर्तव्यनम्हीअसेसमजणान्याआणिसाघ्याअक्षा- 
ओळखीलातिलापारखेंकाणान्यासमाजावरआगक्कोटीकाक्तींवस्वी 

त्यांनीअनेकांव्याअ'धश्रभ्देलाछेददिला. याडोळसंपणाकूग्चत्यांच्याशिक्षणविषयक 
विचारांनीनिर्मितीझालीआहे 

आगरंकाप्तीहर्बर्टस्पेन्सरयांचाब्प्क्रांतीचासिध्र्दातस्वीकल्लाहोताल्यांनी 
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प्नबंघसंग्रहभागक्ष्यधीलएकानिबंधातहेउत्क्रांतीतत्त्वव्यादीसारस्वरुपातसांरिंस्ले 

आहे राज्य, धर्मआणिकुटुंबयासंम्याजिकजौवनाज्यातीनप्नमुखशाखांपैकीं 

प्रस्थेकशळाखेज्याविकप्सक्रमाचात्यांनीऐतिहासिकमणोवाघेतलाआहे द्रुष्टआचारांचे " 

निबूंठ्या, संदाचाराचापुप्स्काय्, ज्ञानवृथ्वी, ज्ञार्क्सशोधन’ भूतदयैचाक्सिग्य्इ 
मनुम्याज्यासुखाच्या णाट्रील्फिर्क्सजक्सिक्रिर्क्सक्काट्या 

संमाजपरिवर्तनट्याप्रक्रियेतयासंर्वपोष्ठीअपेक्षितचअसताताआग्क्काऐची 

पांरेवतेंनवादीस्काळाजिकट्टष्टीहीफ्रिंवर्वनवादीआहेच, पण "मूळर्क्स म्हणजेच 
भाय्तीयआर्यत्वनसांडताहेपरिवर्वनघडळेपाहिजेअसेअल्गारक्ररंम्हणतात. 

नवीनशिक्षणाचावकल्पनांचायोग्यरोतीनेआपणआरिकारकेलापाहिजेअशी 

ल्यट्याशिक्षणक्विप्नाचीबैठ्याअहि. 

लोकशिक्षणहासम्याजिकसुधाय्णेचामहत्वाचामार्गआहेयग्वाआगस्काघेचा 

विश्यळासंआहेसंळामाजिकसुघारणेसंष्ठीशास्त्रप्रामाण्याचार्णासोड्यालाग्ल्पतंरीं 

चालेल,बुद्धिप्रामाप्य1चामर्मांसोङतायेणारंनाहीअसेआगरकरांचेसंग्निणेआहे. 

टिळकांनी आपल्या लेखांकूग् समाजविचारं ठेंय्रिंव् क्कां असंला तरी 
समाजपखिर्तनखाबतटिळकांचीमतेआक्काटेंइतकीप्रखरनव्हतीसंमाजाचीचौकट 

लगेंचमोड्रासंमाजपरिवर्तनकस्थयाचीवादिखाऊबदलकस्पयाचीघाईक्ररूनये 

असेटिळकांचेमतहोते आधीरांजकीयस्वातंत्र्यमिळवलेकीसामाजिकसुघत्म्यम 

आपोआपचघड्नयेतीलअशीटिळकांचीविचारंसंरणीअसे. 

पुंराणमतवादित्व,अडाणींसंमजुती, विचासंचाअभावहेआपल्यासंमग्जल्ला 
लागलेलेजुनेरोगआहेत. पणनवारोग्ळाम्हणजेपास्त'त्र्य. तेआधीहंटवृट्टाळाम्हणजे 
हैनुनेयेपवेळ्हग्हीबोंकातायेतीलअसेटिळकविक्तहोते. 

संमग्जप्तीलअन्यान्यवर्गाचेशिक्षणउत्तमरीतौनेझाळेतरचसर्वसंमाज 

एकसंधराहूशऱ्क्कायावाबतपरांजपेयांनाखात्रीहोती.म्हणून‘गरिंब॰ळाचेशिक्षण’ 

यासारंखानिबंधत्यांनीलिहिला.कोल्हक्कार्लीब्राह्मण-अब्राह्मणयानिबंधात 

जातिव्यवस्थेचाविचारक्ररूनखरेब्राह्मग्यकोंणतेयाचानिकषसांगितला.तर 

छ्येर्क्सनीप्रत्म्यशिक्षणफौनवर्गीयांचेशिक्षणयाबाबतआपलेविच्याव्यक्तकेलै, 

तळण्याळातीलसंमाजालाशिक्षणपिळाल्याक्विळाययासमाजाचेचित्रपट्याप्नर 

नाहीयाबद्दलसंर्बचनिबंधकारांचीखात्रीहोती.असेयाविचप्रांवग्जनिश्मित 

म्हणतायेते 
वृत्तपत्राचीलोकशिक्षणाचीकामगिरीयानिबंधातव्यक्तझग्लेल्याविचारांक्का 

अधिकस्पष्टहोते. ळोकांजनकस्पयापेक्षाळोक्कागृतीकस्पयावभ्डेचवृत्तपत्रांचा 

ओढाअसम्बायाबद्दलयानिबंघांमध्येअष्ठाहानेमतेमांडण्यातआळीआहेत 
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`समृहुसंफ्र्कसाधने’ हीआघुनिककाळाचीगऱजअहे संमूहसंपर्कसाधनांचा 
समाजमनावरमोठाप्नभावअसतो प्रबोधनवप्नसारयम्बाबतवृत्तपत्रांनींस्वातंत्र्यपूर्वं 
कट्यातङ्मकार्यवेभ्र्तेआहे. आजहीवृत्तपत्रांचीतीचभूमिकाआहे. परांजपे 
यांनी"वृत्तपत्रवाचनाचेअट्टेनिर्माणझाळेपाहिजेत”असाक्विळाय्मांडलातर 
आपरंकरांनी‘ `.सुधरिककाढग्यप्चळाहेतू”कोणताहेस्पष्टकप्तनिळाआपलीसमाज 
प्रबोधनाचीभृमिकाक्सिदक्तीं. 

शैक्षणिकसमाजशाखांतग्त्तिअनेकघटकांचाविचारयानिबंधकासंनीआपल्या 
निब'धाद्वरिंवेल्पआहे. शाळाकशीअसाबी, अनौपचारिकशिक्षण, सहशिक्षण,॰ 
स्नियांचेशिक्षणयासर्दप्नश्नांबरयानिबंधातचर्चांचेर्तागेंलोआहे. स्रोशिक्षण, _` 
महात्मागखीब्यासत्याप्रहाश्रमप्तीलशिक्षण, यासंबंधीवा. म. जोशीयांनीव्यक्त 
क्कीलेविव्यालक्षण्स्मिआहेत.विचारश्स्लित’ळाहावा.म.जोशीयांचास्थायीभाव 
असल्यामुळेत्यांज्यानिबंधांतशैक्षणिकविचारमंघनयेणेस्वग्धळाविकआहे. 

‘ शैक्षणिकसमाजशास्त्रप्तसध्यालोकसंख्याशिक्षणहाविषयनव्यानेअतर्भूत 
वेल्ला गेला आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या विस्कोटामुळे निर्माण होणरिं प्रश्न 
समाजजीवनळावरमोठापरिणामघडवूनआणतआहेत. याट्टष्टीनेयासातनिबंघकारांज्या 

लोक्सख्या' शिक्षण 

जगायीळोकसंख्या १६५० प्तखीसाधारणपणे५० कोंठीहोती. १९६० 
पर्यंतहीलोकसंख्या३०॰कोटीपर्यंतपोचळी. १९८२पर्यंतजगाचीलोकसंख्या 
४५० कोटीझप्ली.येल्याकाहौवषतिजगाचीलोंकसंख्या८०० कोटीचाउच्चक्रि 

करण्यासअठराव्याशतकापासृज्ञसुरंत्वातझझी 
' लोकसंखोच्याप्रमाणाचावस्कोचासम्यकविचारक्काउत्तमजीवनमग्वाकडे 
वाटचालकाग्यत्सांठीआवश्यकअसेशिक्षणम्हणजेलोकसंख्यफ्रीक्षणहोय. 

लोकसंख्यासंमृहुण्चेजीवनमानठरविण्यातखालोलघटकप्रामुख्यानेल्ला 
असतात- 

लोकसंखोचेपरिंमाणवस्थिती(ट्चना),सप्धनसंपत्ती,प्नगतौचीप्रक्रिया, 
॰रांहणीमान,सामळाजिकवसांस्कृतिकस्थिती. ’ 

`असेघ्यानातयेते.ठ्ठटुंबनियोजन,ठ्ठटुंबक्तयाण`यासारखेंघटकतरल्यातयेतातच, 
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पणआर्भिकवसांस्कृतिकस्थिती,निसर्गसंतुलन,पयविरणरक्षणयांचाहीविचार. 

लोकसंख्याशिक्षणाच्याक्षेत्रातक्कांजातो. , 
प्रस्तुतग्रंथातज्यानिबंधकांरांज्यानिबंथाचाविचारक्कांआहेत्यांव्या 

युक्तठरेल. . 

लोकभ्रमयानिबंधातचिपळूणकरांनीविविघअपसंमजांवरटीकाक्तींअहि. 

`क्वि1हाचेवयख्पकमीअसणे,मुलगाचहवा(मुलगीनको)अशीसमकूग्असणे, 

मुलाच्याजन्मवेळीघडल्वेत्म्यळाघठनांवल्मपायगुणठरविणेयासंमजुतीणाकआहेत. 
विधवांनळाअपश्स्कृनीसंमजणे,मुळीचाजन्मझल्पकीनारळाजीअसणे,कप्रणबंशाला_ 
दिवाहवा,हेसमजआपल्यासंमाजातट्टढआहेत.यासमजांमुळेलोकसंख्या 

वाढक्सिलोकृसंख्यादुर्बलहोणेहेपरिणामहोतात.समाज1च्याप्रगतीलाहे 

समजखोळघालतातहेविणुशास्त्रयांनी‘लोकभ्रम‘यानिबंधातदाखवृज्ञदिळे 

आहे. 
टिळकांच्यानिबंधांतयासंदर्भांतफाय्साविच्याअग्लेलानम्हीसंमतीक्याचे 

बिलपासकस्पयाबाक्तल्याकांळात'जोगदारोळउठलात्याबाबतटिळकांनी 

`संमन्क्सप्चीभूमिंकायेतळीहोंती.संमतीक्याचाकायदापप्सक्का,क्कालादलेले 

_अळारांय्करांनी मात्र पति-पलों संबंधाबाबत वय वाढविण्याच्या बाजूहेंच 

रोखठोकभूमिकांघेतलीहौती. वयजितक्याप्रमाणातवाढेलतितक्याप्नमाणात 

मदतहोते.लोकसंख्याशिक्षणशास्नाचाचहाएकभागआहे. 
अंधश्रद्धावरूढी-परंपरांयांमुळेप्तमाजजीवनविस्त्रत्र्ळितहोतेवसमाजाज्या 

गुणवत्तेवरभरदिलाआहे. मस्पासंवगष्यिरंचीगुणवत्ताविशेषप्नयलांनीवाढविळी 

साधनसंपत्तीवतिचाविनियोगयम्बाबतफारमोठ्याप्नमाणावरविबेचन 

उपलब्धनसलेतरीधंदेशिक्षण,औद्योगिकशिक्षणयाबाबतज्याज्यानिवंघांद्मा 

विचम्झल्लातेधेउत्यादनवाढीबस्त्रतचेविवेचनकेलेपेळेआहे. 

परांजपेयांनी‘दुक्काळालाकांय्णकोण"यानावाचाएकनिबंधलिहिला. 

`लोकसंख्यावाढलीकीसाधनसंपत्तीचीकमतरंताभासंतेहेतत्त्वपरांजपेयांनी 
आपल्यानिवंधातठयक्तक्केआहेयाचाउल्लेखआलाचआहे.‘ट्गडीकोळसा’ 
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यासारंख्याविपयप्वरहींपसंजपेयांनीनिवंधलिहिला.त्यातदा1डीकोळशाचळा 
साठा,त्याचेवितरण,त्याचावापर,याक्वियींविवेचनवेब्लेआहे.नव्याकांळात 
नवीउर्जासाधनेशोथूग्, विकसितकरूनत्या’चाबापर'क्ररावाआणिझ्यार्भ-साधनांचा 
वापरकांटकसंरीनेकरांवाअसेलोकसंख्याशिक्षणशास्त्रसांगते पसंजपेयांनीहोच 
गोष्टसून्यितवेर्लोआहे. 

….लोकसंख्येचीगुणवत्तावाढविणेहेलोकसंख्याशिक्षणाचेउद्दिष्टआहेव्यक्तीं, 
कुटुंबवसमाजयांचेसंबंधज्याप्रमाणातपरस्परपृदुकअसतीलत्याप्रमाणात 
लोकसंख्येचीगुणवत्तावाढतअसते. 

वेव्कसंनीठ्ठटुंबसंस्थेवरलेखांकलिहूनकुटुंवळ्यागुणवत्तावाढीबाबतव्यक्त 
.-,केळेळेविचारहेलोकसंख्याशिक्षणविषयकविचास्वआहेत.कुटुंबव्यवस्थैतस्रोचे 
स्थान,स्नियांचेहक्क,मुलगावमुलागैयासंबंधीव्यासमजुती,क्विप्हासंबंधीचेप्रश्न, 
जातिबंधने, शिक्षणवसंस्कृती, यासंर्वंघटकांच्यासंदर्भांतवेफ्राकार्केनीसंविस्तर 
चर्चाक्तींआहे हौवर्चालोकसंख्याशिक्षणाच्याअभ्यासालापूरकअशीआहे. 

साक्तयानेविचारकरताअसानिर्फाकांढतायेतोकी‘ लोकसंख्याशिक्षण’ 
याविषयाचाअम्यासकरण्यासष्ठीत्यालापूरकअसाप्रकांरचेविचारप्ररचुत 
निबंधकांरांच्यानिबंघांतआहेत 

शैक्षणिकमानसशांस्त्र 

मानसशास्त्रहेजगातीलअन्यसंर्बंश्ळाल्लातुलनेनेस्काप्तशास्त्रआहे. 
मानसशास्राचाइतिहाससळामान्यपणेशंभरवर्षांचाचआहेश्नाचीनकाळीमानसंशांस्त्र 
हातत्त्वज्ञानाचाचएकभागआहेअसेसमजण्यातयेतहोते.त्याचासंबंधअळात्म्याशीं 
असे.पणनंतरमानसशास्त्रम्हणजेमनाचेशळास्त्र’अशीव्यख्याक्कांगेली 

मानसंशास्ना’व्याकांहेभ्च्याख्याखालोलप्रमाणे- 
“मानसशास्त्रम्हणजेवैर्तेनाचेशफ्रा”-वॉटसन , ' 
“परिस्थितीचा अनुषंगाने व्यक्तींच्या ज्या क्रिया'घडतळात त्यांचे 

शास्त्र” -वुडवर्थं 
“सामान्यमप्नवीप्नाग्यट्यावर्वनळाचेनियमनआणिपूर्वकधनकरण्याब्या 

ट्टष्टीवैक्र्तनाचेवेग्लेलेवर्णनवविचेचन”अशीमानसंशम्याचीसंकलितव्याख्या 
कातायेईंल.थोडक्यात, ‘मानवीप्राग्यळ्यापरिवर्तनक्षमसमप्रवर्तनाच्याट्टश्य 
वैशिष्टपांचाअम्यासं” ॰हामानसशास्त्रप्चाविषयआहे. 

शैक्षप्रिकमानसंशांस्राच्याक्षेत्रातसामान्यपणेखालोलघटकअंतभ्हि 
असतात- 
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मानसंशास्त्रप्चेस्वरूप,अम्यासंपद्धती,विकासंळ्याअवस्थां,वर्तनावेप्रेरण, 
संवेदनावअववोध,संपादितवर्तन,अध्ययनप्रक्रिया,अध्ययनावरपरिणामकरणो 
घटक,रगाणआणिविल्मरण, प्रतिभावल्पनावर्विचार, व्यक्लिभेद, व्यक्तिमत्त्व, 
बुद्धिमापनकसोट्या, मानसिकआरोग्य, संमृहुमानसशास्त्र, शैक्षणिकवव्यावसायिक 

माक्सिविम्बाफ्राटिळकआगाकरइर्लीप्तनिबंधकारांब्यानिबंघांतवरीलपैकी 
कोण'त्याधटकांचाविचारकोंणत्यळापद्वतीतेक्कांआहेयाचाविचारकस्ताअसे 
दिसतेकीएकूणचनिवंघांमध्येशैक्षणिकतत्वज्ञप्तवशैक्षणिकसंमाजशास्त्रयांव्या 
तुलनेनेशैक्षणिकमानसंशास्राज्याक्षेत्रातीलघटकांचाविचारफारचअत्यप्रमाणात 
झाळेलाआहे.सातनिब॰धकासंच्याप्रेकीज्यांनीयावरअघिकविवारक्कांतेवा. 
म.जोशीयांचेचनावप्रामुख्यानेयखाक्तर्मोदविंतायेईंल.वा.म.जोशीयांनी 
अँडलरवफ्रांइडयांचेमनिसशास्रोयसिद्धांतकोणतेयाचापरिचयकरूनदेणो 
ळेखलिहिले,तरमुल'ग्चीहसंरीसृष्टीयप्सं1रख्यानिबंघातमुलांचेमानसशास्त्र, 
वर्तन,त्यांच्यासंहजप्रवृत्तीयासंदर्भातत्यांनीविवेचनकेळेआहे. 

परांजपेयट्वनीमनखीमौमांसंप्वश्रद्धायानिबंथाततरविपच्छाकायांनी 
लोकभ्रमयानिबंधातमनोव्यापळारांचेदश्निघडविंणरिविंवेचनकेलेआहेपण 
ल्यातविशेषअसेशास्रोयविवरणनाही. “मनाचीमौमांसा’ यामधीलविचार 
प्रकाण४मध्येआहे. 

‘बुद्धीचान्हास’ यानिबंधप्तटिळकांनीबुद्धीम्हणजेकांययाचाविचार 
करतानात्रोटकमानसंशाखीयविचारवेत्ताआहे. पणबुद्धिमापनअथवाबुद्धिवर्धन 
याबाबतसंखोलबसंशास्त्रविवेचनक्यावेग्लेळेनाही - 

याव्यतिरिवतप्रस्तुतनिबंधकारांच्यानिबंधातशैक्षणिकमानसशास्त्रयासंबंघी 
महत्वाचेकाहीहीलिहिळेगेळेनाहो. 

चिपळूण्स्कारांदिनिबंधक्याइतकासंवग्लिणविच्याकरतअसंतंप्नळावाम. 
जोशीयांचाअपवादवगळल्यासंअन्यनिबंधकारांच्यानिबंघातमानसशाचीय 

चिक्लिळाकांआलीनसावीयखीकारणेखालोलप्रमाणेआहेत. 
, व्यक्तीवादीमानसशास्नाचापरिचय, ज्याकांळातहेनिबंधलेखनवेग्लेगेळे 

त्याकांळातनव्यानेचहोतहोताआरतीयदश्निग्जआत्मिकविकासासंबंघीजेवढे 
मानसंशास्त्रसांगितळेयेळेतेवढेचभारतल्लापरिवितहोतेअनोविश्लेषणशास्नादि 

‘ प्रस्तुतनिबंधकांसंचीट्टष्टीसंणाजिकवरांजकीयहोती.व्यक्तिकैंद्रित 
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हींत्याकाळाचीएकराट्रीयआकांक्षाहोती. याआकांक्षापूतंन्च्चिग्मागत्मिलएक 
महत्वाचा मार्ग म्हणजे सामाजिक सुधारणा, सामाजिक सुधारणेच्या अनुषंगाने 
सांस्कृतिक, धार्मिक विचार आला. पण मानसशास्रोय विचारांची बैठक पूर्गपणे 
व्यक्तिमनकेंद्रित असल्याने व तशा प्रकारची भूमिका या निबंधकांरांची नसल्याने 
मानसशास्त्र वा शैक्षणिक मानसशास्त्र याबाबत त्यांच्या निबंधातून विचार मिळत 
नाहीत. (मात्रसंपृहुमानसशास्त्रळाव्याक्षेत्रातीलकाहीसंदर्भसापडतम्त.) 

स्फुंक्ष्विचार ` 

आतापर्यंत ज्या मुद्यांची चर्चा केली त्या व्यतिरिक्त प्रस्तुत निबंधकांरांच्या 
निबंधातकोण्स्कोणतेविचार-आळेआहेतयाचाआढावाघेणेयुक्तठरेल. 

शैक्षणिक अभ्यासक्रमात अग्म्यासाबरोबरच अभ्यायेतर चळवळी'ना महत्वाचे 
स्थानदिलेलेअसंते. यामध्येवक्तृत्त्व, वाचन, ग्रंथाल्म्याचाउपयोग, अभिनय, क्रीडा, 
यांचासमावेश्ळाहोतो. 

अभ्वासेतर उपक्रपांचे शैक्षणिक महत्त्व मोठे आहे. आधुनिक शिक्षण 
पद्धतीततर’याउपक्रपांनाअम्यासाच्याबरोबरीनेस्थानदिलेळेअसते. 

अम्यासेत्तरउपक्रमांचीउद्दिष्टेखाळीलप्रमाणे … 
”['0 (ऱ्यप्नरंप्क्षांटथ्, मि: थ्पेंप्प्क्षांणाठ] प्नाठुक्षि,‘ छ्येप्नप्ऱम्क्षाप् ईंणापेंक्षाम्आप्र्था 

पेंलो/प्ऽ, प्0 [)ऱक्ष्प्नक्षप् [}16 ऽप्णांक्षाम् घिऱ थ्क्षांण्ड 111’6 … & पेंटप्नाप्प्प्श्र्प्)‘; [0 

‘प्ग्र्थ्यहूथ् [}16 ऽप्प्पेंआप् त्रूप्प्ऱथ्क्ष्अंप्टुप्/ 861£~पेंत्रू1`6णांप८ [0 [थ्थ्ओ 50८तुं8] 

€०-0प्नथ्1'क्षां011, [0 बुप्नप्ऱप्ठऽथ् [116 त्रूप्प्क्षथ्ऽप् र्षां [116 ऽप्प्षंआप् द्वैत [116 5८110०1, 

[0 (1क्ष‘610टू) 5८11001प्ना०ऱ815; [0 पिऽप्क्ष ऽआघंप्नाक्षाप्ऽ र्ण ]ढ्या/ क्षातुं प्प्पेंक्ष; 

[० (॥ऽप्प्भ्/क्ष क्षाट्यु (छ्ये/अंणा 596८६8] फ्प्क्षांघंथ्ऽ क्षाप्! &धोंछ्येथ्ऽ. (}]. (ऱ्. 

' छ्येष्छ्येणाप्) ’ ' 

वक्तृत्व या निबंधात चिपळूणकर यांनी वक्तृत्वक्कोसंबंघी सखोल विवेचन 
केळेआहे. वक्तृत्वाचाक्कांहोण्याचीसाधनेकोणतीतेविशदकरूनवक्तृत्वकला 
आत्मसातकशीकरांवी, तीकेल्यानेकोणतेसुपरिणामघटूनयेतातयाचेमौलिक 
विवेचनकेलेआहे. 

त्याचप्रमाणे ‘ वाचन’ या विषयासंबंधी चिपळुहुग्त्का यांचे विचार अभ्यंसंनीय 
आहेत. वाचन कोणत्या द्रुष्टीने हितावह असते, वाचनळाबाबत आपल्यार्ल्ड परिस्थिती 
काय आहे याविषयी चर्चा केली आहे. विद्याध्र्याना वाचनाच्या सवयी लावण्याच्या 
द्रुष्टीने या निबंधातले विचार मोलाचे आहेत. कीर्तन संस्थेसंबंधी टिळकांचा लेख 

कीर्तनाचा समावेश असतो. `कीर्तन’ याकलाप्रकांरात'गायन, नृत्य, अभिनय, 
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क्क्तृत्वयासर्वचक्भ्लांचासंयोगअसंतो. याट्टष्टीनेविद्याध्यनिग्कीर्तनप्रवृतकरांवयाचे 

असेलतरशिक्षकांनीहानिबंधवाचण्यासारखाआहे., , 
केळर्क्सनी ज्ञानळाचीसदावर्ते’ यानिबंधातग्रंथसंग्रहालयांचेमहत्त्ववत्यांची 

स्थितीयांचेविवरणवैलेआहे. ग्रंयालयेहोज्ञनिग्चीसदप्वर्वेअहित, त्यांच्या‘ 

रूपानेसततज्ञानाचेअन्नछत्रसुरूअसतेअसेछ्येकासांगतात अभ्यासपरक 

उपक्रमातग्रंथालयांचळासंमावेशकरूनघेणे,अम्यासेतरपुस्तकेवाचणेयाउपक्रमल्ला- 

आणिशिक्षण’हाविचारमांडलाअहि.तोग्रंथसंग्रहांसंबंधींचआहे.लफांशिक्षण, 

॰ शप्रीरिकशिक्षणयम्संबंघीटिळक,कोल्हटकरयांनीमग्रेडलेलेविचळारहीलक्षण्रिय 

आहेत. 
, अन्यसपुटविचारांमध्येभाषाक्विळार,पाठट्यपुस्तके,यत्सांरखेंक्वि1रचर्चिले 

आहेत. 
कांहीचरित्रात्मकनिबंघांच्याद्वारांत्यु’टअसाशिक्षणविचारप्रफ्टझल्प 

आहे. धीरोदात्तता, व्यासंग, चाख्यि, शील, परोपक्रार’राष्ट्रनिष्ठा’इ‘विविघगुणे 
विविधचरित्रळाप्मकनिबंधळातप्रकषनिदिसूनयेतात. त्यात्याव्यक्तीच्याठायीहे 
गुणकसेविकसितझाले, त्यांचासंमाजालाकांयउपयोगझल्प,त्यांचीजडणघडण 

कोंणत्याप्रकरिझखीयाचाबोधहोठ्यातीतत्वेपुंढीलपिढीलाणादिश्किव्रांवींत 

अशाप्रकरिव्यक्तकरण्यातआळी. उदा. चिपळुणकाकृतडॉ. जॉन्सनयांच्यावरील 

निबंध.यांप्रदीर्घनिबंघातडॉ.जॉन्सनयांचीज्ञानलालसा,त्यांचाव्यासंग,त्यांचे 

ठायीअसलेलेविशैषगुण-निश्चय,अभिंमान,सदयत्व,धैर्य-यासर्वंगुणांचा 

परिचयहोतो. 

परांजपेयांनीलिहिलेल्या `दासंबोध’यानिबंधातरामदासांनीवेग्लेल्याप्रवोधन 

कायचिळापरिचयकरूनदिलाआहे.द1सांनीक्कीलावोधवादासांनळावोधअशी 

यासामासिकश्ळाब्दांचीफोडल्यांनाअभिप्रेतआहे. 

_‘ज्ञानमहती’याविपयावरसर्वंचनिबंधकांरांनीस्वतंत्रपणेवाअन्यविषयच्चिळा 

संदभतिळेखनकेलेअहि. ज्ञानम्हणजेकाय, ज्ञानावेमहत्त्व, ज्ञानमिंळविण्याची 
साधने, ज्ञानआणिअज्ञानयासंदभतिसर्वनिबंधकांरांच्यानिवंधळातविचारव्यबत 

झालेआहेत. ज्ञानळ्याबरोबरीनेबुद्धीचाक्विग्रवेलाआंहे. आगरकरांनी‘ तरूण 

सुशिक्षितांस’ विज्ञापनळाक्कानवेआवाहनवेग्लेतर‘ सुशिक्षितांचीकर्तज्ये’ याबाबत 
टिळकांछ्येकरयांनीहींजाणीवकस्कादिलीआहे. ’ 

विविधविषयांवरकेल्यागेलेल्यायालेखनावेशैक्षणिकमूल्मवत्यातील 
॰शैक्षणिकआशयलक्षातघेण्यासारखाआहे. 
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तुलनात्मकचिक्लि 

चिपळूग्क्रा, आगरकर, टिळक, परांजपे, वेव्ठकर, कोल्हटका,ल्फि 
सातनिबंधकष्ठांच्याशिक्षणविवारांचेसमालोचनआतापर्यंतकेले.आतायासातही 
निबंधकमांच्याशिक्षणविषयकविचारांचीतौलनिकयिक्टिसाकरांवयाचीआहे. 

’ निबंधहाएकसाहित्पप्रकारआहे.आणिसाहित्यातसाहित्यिकाच्याप्रवृत्तीचे, 
छ्येवे, त्याच्याव्यक्तित्वाचेप्रतिबिंबअपरिंहार्यपणेउमटत्तेच. याट्टष्टीनेपाहतळा 
यानिबंधाचाविचारकरांवयाचातरनिबंधकांरांचाहीविचारकरांवालागेल 

डॉ. जॉन्सनयांनाआदर्शग्रंथकारमनिलेहोते. ‘जॉन्सनचे 
अवुन्तोंभयआणिअळाठहानप्रदव्यक्तित्त्व, त्याचीराष्ट्रग्भिमानानेरसंरसंलेळीआणि 
रांष्ट्रवादठ्यांकवचातअवगुंठीतहोऊनक्सलेलोअस्मिताचिपळूणकरांनाआदशीयूत 
आणिअनुकरणीयवाटतहोती.” ॰ 

स्वाभाविकपणेचचिंपळूणकरांव्यानिबंधातल्यांचेहेसंर्वआदर्शउतरले 
आहेतशिक्षणविचांरांतहीचिपकूक्राग्रेचारांष्ट्रवादप्रकषनिदिसूनयेतो. 

बुद्धीचीतीक्ष्णताआणिमनळाचीनिर्भयतायांचाप्रल्ययटिळकांच्यावाक्यळातूज्ञ 
'येतो.टिळकांनीज्याविण्यावरलेखनवेर्तेतेविषयहौविविधस्वरूपाचेआहेप्ळा. 
ल्यातटिळकांचीविद्वत्तावत्यांचीतर्कशक्तींहीदिमूनयेतेजग्नांब्निहेगतिमान 
वजिवंतअसावेअसाटिळकांचाआग्रहत्यांच्यालेख्नातूनप्रतीतहोतो.आपले 
रांट्रीयशिक्षणहीअद्ययावतठेवलेपाहिजेअसेविचारटिळकांनीव्यक्तकैआहेत. 
एवढेचनव्हेतररांष्टीयशिक्षणातस्वावलंबनअसलेपाहिजेअसाटिळकांचाआग्रह 
होता.आपल्यासडेतोडवधरोवटीकेमुळेत्यांनीशिक्षणसंस्थनिळायोय्यतेमाग्दिश्नि 
तरवेग्लेचपणएकवैचारिकबैठकमिंळवूनदिली. 

आगत्काप्चे लेखन विवेकनिष्ठेवर आधारलेले होते. बुद्धिप्रळामाण्याचा 
निरपवादपणेअंमींकारकेत्त्यांमुळेविवेकीमाणसानेबुद्धीच्यानिकषावरघासृज्ञजे 
ग्राह्मतेचपत्वारलेपाहिजे, इतरसान्यापृबुर्डववेडगळक्कानाकोळिष्टकांप्रमाणे 
झटक्काटाल्लापाहिजेतअसेआगरकरांनावाटतहोते त्यामुळेआगरकरांच्या 
शैक्षणिकविचारांनासमाजसुधारणेचीबैव्कहोती. 

केळकरहैव्यक्सप्यानेपत्रकारअसलेतरीवृत्तीनेमार्मिकवहुश्रुतवअभिजप्त 

नेहमौचअसे.त्याचाचप्रत्ययत्यांच्याशैक्षणिकविचारांवाबतयेतो. ॰ , 
पसंजपेवृत्तीनेचक्योंहोते. त्यंणुळेत्यांच्यालेखनातभावनोद्रेकणास्त 

सारखामानसंशास्रोयलेखलिहितानाहीतेकांव्यात्महोतात. 
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देश्प्नभिमप्नहप्चकोल्हटकाप्च्यालेखणीचास्थप्यीभ्मवहोता.वि1व1जी,रांमदळासं, 

वटिळकहीतीनदैवतेत्यांनाफूत्त्यहोती. 
वा. न. जोशीहेतरस्वत: रांष्ट्रळीयर्षिम्‘क्षकहोते विजांपृरुर्क्सच्याराट्रीय 

शाळेतवनंद्वरकोंयांच्याअनाथबालिकाश्रमातत्यांनीविविधपवांवरकामेकेली 

आनंदातहेंस्वतऱ्वामनरावसदैवल्ममाणझाळेवस्यसींठ्याप्रक्याचेचलेखन 
“केले. 

यानिबंधकारांच्यासर्वंवैशिट्यगेचापरिणामत्यांच्यालेख्नावर’आशयव 

कोणल्यानिबंधकारांच्यानिबंथातशिंक्षणविचारकोणत्यापद्धतीनेवक्लि 
आलाआहेयाचाविचारकरतानाखाळीलमुद्देलक्षप्तव्यावेक्कातील- 

विषयांचीविविधतळा, विवेचनातीलसंखोलपणा, शिक्षणविपयाशींचसंव'ध 

असलेलेतपशींल, व्यापकट्टष्ठी, विचारांतील-आघुनिकता. 

वरीलमुद्देविचारांतघेक्तसर्बंनिबंधकशांच्याशिक्षणविचारांचातौलनिक 
अभ्यासछ्येतरखालोलगौष्ठीघ्यानातयेतात. … 
॰ऱ्. टिळकवकेळकायांच्यानिबंधांतअन्यसर्वनिबंधकारांच्याशिक्षणविचप्सपेक्षा 

॰ऱ्. विवेचनातीलसखोलपणाआगरकरटिळकचिपळूण्फ्रायांच्यानिवंधातअघिक 

अहि.त्यळाखालोखालवा॰म.जोशीयांच्यानिवंधातसखोलविचारआहेत. 

८० परांजपेयांच्यानिबंधातआवेशकव्यात्मतायांचाप्रत्श्ययेतो 

॰ऱ्. कोल्हटकरांचेलेखहेबहुजनसंमाजाचेशिक्षणयानात्यानेळिहिलेगेंलेआहेत. 
संर्वसामान्यलोकांनात्यांचेविचारआकर्षितकरतात. 

’;,शिक्षण-विचांरातीलआघुयिकतेच्याट्टष्टिकोनाद्माविचारकरताआगत्का'रॅव्या 

निबंधांचाप्रधमविचारकरांवालणवो. वेट्यकरांच्यानिबंधांतहीआधुनिकता 

प्रत्ययासं येते. त्या मानाने अन्य निबंधकांरांच्या शिक्षण विचारात ( 

चिक्सिव्यतिरिक्त) निर्णयात्नक आघुनिक्का तुलनेने कमी दिसते. स्नियांना 

संसारकराकींशिक्षणघ्याअसेसांगतानळावामनरजांच्यासमतोललेखणीचा 

कांटासंसारांवच्छेचझुकत्तो. त्यप्तचिकित्साकट्टष्ठीआहे,मात्रत्यातआधुनिक्तळा 

नाही, असेठोसविधळानकस्तायेणारनाही. 
॰ऱ्चरित्रविषयातचिपळूक्लिजेवढेरममाणहोताततेवढाअन्यकोणताहीनिबंधकांर 
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आहेट्युसेम्हणतायेईल. यानिबंधळ्याअथ्यासानेज्ञानाच्याक्षेन्नातीलअनेक 
विषयांचग्उत्तमपरिचयवव्यासंग,रांष्ट्रनिष्ठायातलांचापरिंचयहोतो. 

॰३, आगरकरठ्यांशिक्षणविचशांचीबैठकत्यांच्याअन्यलेखनाप्रमाणेचबुद्धिवादव 
समाजसुधारणा हीच आहे. .बिवेकनिष्ठेला पर्याय नाही असे आगरकरांवे मत 
होते. हाचविचारत्यांच्याशिक्षणविचारांतहीसततप्रत्ययासंयेतो. आक्काब्इतकी 
विवेकनिष्ठ ट्टष्ठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अन्य कोणत्याही निबंधकारांच्या 

वेल्लाकरांच्याशिक्षणविषयकनिबंधातधरपूरमाहितीमिंळते. आकडेवारी, तपशील, 
घटना, नावे, वर्षे, नोंदीयांचाविचारकरतळावेट्यकरांचेनिबंधसमृद्धआहेत 

सातही निबंधकारांच्या निबंघातील शिक्षण विषयक विचारांची तौलनिक 
चिकित्सावरीलप्रमाणेआहेसात्रत्यातक्रपवारींलावणेयुक्तहोणारनाही. 

बोधकथा … 

निरनिसाच्यागोष्ठी,वोधकधा,यांचाउपयोगक्कांआहे.ट्टष्टांतस्वरूपअसंळेल्या 
-याकथांचेशैक्षणिकमहत्त्वलक्षणीयआहे॰ अशासंर्वकथाएकांकरूनत्या 

_ प्रव्यैककधेचाविषय तीपासृतव्यावयाचाबोधअशाप्रकारचेएखादेवाचनपुंस्तक 
(रीडर)तया`रकरतायेईंल 

‘वक्तृत्व’ निबंधातववृल्लाचीतयारीयासंबंधीचिपळूणकरांनी 
डिमोस्थिनिसंचीगोष्टउदूंधृतक्तींआहे. 

वाचनविचारासंबंघीपेट्रार्कचीपोष्टसांगितलीआहे. 
उच्चनीचभावनाहीसाव्हावळायासंदधतिवा.म.जोशीयनिळीम.गांधींची 

गोष्टसांगितलीआहे 
होकेवळवस्मागेबक्ककम्हीक्कोदिलोअहित. 
याशिवायगौतम'.बुद्ध,म गांधी, ख्रिस्त, कृष्ण,रांमइ महापुरूषांच्या 

जीवनातीलअनेकप्रसंगयानिबंधकारांनीवेळोवेळीदाखलेम्हाष्ठवापरलेळेआहेत. 
यासर्वगोष्ठीनुसंत्याबोधकथानाहौतताव्यचिशैक्षपिळाकमूल्यमहत्त्वळाचे 

आहे. 
, उदा.चिपळूणकरांनीचीपेट्रर्क्सगोंष्टसांगितळीआहेतीअशी-पेट्राक्लि 

वाचनाचेख्प्तवेडहोतेबप्कूळावाचूनतोआजारीपडलावैद्यनिळीत्यालावाचू 
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पणतरीहीपेट्रार्कचीप्नकृतीसुधरिनाहेद्यांचीमतीकुंठितझाळीभोवटीषेट्रकी 
सांगितले. 

. "मलापुस्त्रकेद्या.तेचमाझेऔषध.” 

याकधेचाआश्प्यवाचनविचारांच्याट्टष्टींनेमहत्वाचाआहे. 

॰डिमॉस्थिनिसचीकथाप्रयल,जिद्द,चिकांटीवहरतन्हेचेपरिश्नमकरून 

एखादेकौशल्य(पळूर्वीजेअशक्यप्रायवाटतहोतेते)प्रळाप्तक्काघेतायेतेयाविषयी. 

द्फूर्तीदेणोआहेचाकथांचेविश्लेषणहाएकस्वतंत्रविंषयहोईल-यासमांलोचनात 

शिंक्षणविचारांचेवतंमानकाळीनप्रयोजन 

१९५० पूर्वी, प्रामुक्को ॰स्वग्तत्र्यमूर्व’ कालखडातील` मय्प्ठीनिब`धक'रा॰व्य"' 
_निबंधप्तव्यक्तझालेल्याशिक्षणविचारांचेर्क्समानकखीनप्रयोजनकाययाचा 

क्सिग्रकाणेआवश्यकव्रते. 
सातहीनिबंधकारांच्याशैक्षणिकक्विळारांचासंकळितअम्यासछ्येतर 

असेदिथूग्येतेकीशैक्षस्कितत्वज्ञानवशैक्षणिकसमाजशास्त्रयाक्षेत्रप्तीलत्यांचे 

अनेकविचांरआजहीताजेवआधुनिकअसेचवाटतील.त्यांतीलचर्चाआजही 

-. उदा.स्रोशिक्षण,समाजसुधश्यायांबाबतआगरकरांनीव्यक्तकेलेल्या 

"जिच्यावरआपणअपत्यसंगोपनाचीजबाबदारींसंळोपवतोतिलाअक्षारात्रू 

'रांहूदेणेक्केयनाहों.’ट्रॅअसेअ1ग्ळारकरम्हाप्तळाततेल्हास्रोशिक्षणाचे-महत्त्वक्टिगे 
मोठेआहेहेआपल्यालामान्यचकरांवेलाफो.आजहौभारतातअक्षस्थात्रूक्सि 

कमीनाहीतऱ्प्रौढशिक्षणळावरीलप्रचंडखर्च,विविधपातळ्यांवरीलप्रयलहोउमही 
स्वीशिक्षणाचीवाटचालयशस्वीझझीआर्हेअसेम्हणतायेतनाहीं. _ 

’ .टिळकांनोरांट्रीयशिक्षणाच्यासंदर्भांतजीव्याख्यावेर्लोतोअशी- 

“देशात्तींलतरूणपिढीदेशा'चेराजकीय,औद्योगिकआणिसत्साजिकवैभव 

रांखण्यासववाढविण्याससमर्यहोईलअशाप्रकरित्यांसंशिक्षणदेणेहेद्देशातील 

’ विद्याखाल्याचेकतंव्यआहेआणित्यासंचरांट्रीयशिक्षणअसेम्हपस्तात.”' ॰ 

हीव्याख्याआजहीविद्याखात्यल्प,शिक्षणक्षेत्रातीलविचारवंतांनामार्गदश्नि 

… विद्यापीठे,विद्यापीठांचाकांरभारयाबाबतटिळक,वेळकायांनीवेब्लेल्या ' 
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लेखनात-आजहीमण्दिश्कितत्वेसापडतात. 
सवतीचेशिक्षणक्सिसार्वंत्रिकशिक्षणयाबद्दलटिळक,अमारकर,केळका 

यासंर्वांनीचआस्थेनेलेखनक्केआहे.स्पार्टनवअधेनियनलोकांनालोकशिंक्षणाची 
महतीचगिलीक्कालीहोतीयाझ्तिहासापासूनतोलोकशिक्षणाव्यास्वरूपम्बाद्दल 
चर्चाआगरकरांनीवैक्कीआहेआजहीहेप्रश्नज्यलतआहेतहेशातीलशिक्षण 
प्रसारांच्याचळवळींनाचांगलेस्वरूपअळाल्यासारखेंआजवाटतअसलेतरींसार्वंत्रिक 
शिक्षणळाचीसंमस्थासंपलेलीनाही.उलटयासमरयैचेपरिणामअप्जअधिकजळाणवत 
आहेत.प्राथमिकशिंक्षणसंक्तींचेअसंप्वे,सार्बंत्रिकअसावेआणिमोफतअसावे 
यासृहाचाउपदेशयादेशातआगरकसंनीप्रधमवेल्ला.(मा.दा.आळतेकर) 

गुरूशिग्यसंबंध;शिक्षक,शिक्षकांचीप्रतिमा,शिक्षकांचीर्क्सव्येयाबाबत 

टिळक,अणाकर,चिपळूग्फ्रायांचीमतेपक्कीहोती. 

"हेआमचेगुक्कानब्हेत”यानिबंधातस्वदेशीचळवळीच्यानिमित्ताने 

निस्पृहवनिगर्वीअसंलापाहिजे,तोसत्तेचाअंक्सिक्सिलोभानेबांधलेलाअसता 
कप्मानयेयाबाबतटिळकांनीअछाहानेप्रतिपादनक्कीआहे. 

॰ “शिक्षकहामित्रमंळाग्दिश्किवतत्त्वज्ञअसतो”असेशैक्षणिकतत्त्वज्ञानात 

प्रतिपादलेलेअसंतेसंणत्याचीअनुभृज्ञीव्यवहारांतयेणेआवश्यकअसते. ' ‘ 
‘ मारतासारख्याविकसंनशीलदेशातशिक्षकविर’फारमोठीजबाबदारीआहे. 

खरां भारत हा॰प्रामौण मारत आहे. विद्याथ्र्यांच्या विकांसळाबरोबरच समाजाच्या 
विकांसाचाहौ विचार शिक्षकाने करायला हवा. ग्रामीण शाळा ही समाजाच्या 
सुखदुखांपळाथूप्वेगळीरांहूशक्तनाहीहेशिक्षकानेशांपणेघ्यानातठेवलेपाहिजे. 
शिक्षकांचीहौजबविदारीशिंक्षकांनीओळख्लीपाहिजे."गरोबशळ्मास्तरांची 
कैफियत”यानिबंधातवैव्कायैनीशिक्षकांज्याहलाखीचेविदारकघित्ररगवले 
आहे.आजशिक्षकांचीआर्भिकस्थितीथोडीफारमुधारल्यामारखेंवाटलेतरींअन्य 
क्षेत्रांज्यप्तुलनेनेहीस्थितीचिंतनीयआहे. 

संपकरम्बालागतोतेव्हाशासनाचीवृत्तीहीचअसतेसंणशिक्षकांनासंपकरांवाच 
लागूनयेअसेशासनाचेघोरणअसावेहीकेळकाघेचीसूचनाआधुनिककाळातही 
स्वीकार्यचआहे. 

शिक्षकवमुख्याणांपकयांच्याशीलाचापरिणामविद्याध्यविरहोतोहेवा. 
म.जोशीयांनीनुसतेतत्वविवेचनापुरतेसांक्सिलेनाहींतरत्यांनीप्रत्त्यक्षअनुभवावस्का 
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हेअनुमानकाढलेआहे.‘ `द्रुय्यमशाळांतीलधर्पशिक्षणआणिनीतीशिक्षण” 
यानिबंधप्तत्यांनीहेक्विप्रप्रक्तवेभ्लेआहेत. 

भाषाक्सिणाचाप्रश्नहाआजहीशैक्षणिकक्षेत्रातचर्चेचाविषयआहे. 
त्रिभाषाक्रूस्वीकारूनहीमातृभाषेज्यम्बाबतयोप्यतितकीप्रगतीआजझाळीआहे 

असेसमजतायेतनप्ही."देश्रिभप्षचिळाविकप्सहारांष्ट्रप्ज्यळाविकासप्सपोषक 
होतो”असेविचारचिपळूणकर,टिळक,आगस्का,परांजपे,वेफ्राकायांनीप्रत्यक्ष 
वापययिप्नेमांडलेआहे.सर्वानीचमातृभाषाशिक्षण1चीवमातृभाषेदूनशिक्षण 
देण्याचीशिफारसक्तीं.अप्जतसेशिक्षणदिलेजाते,पणइंप्रजीमाध्यमाची 
अनावरहौससंमाजातवाढतआहेहीयापाश्र्वभ्झीवरचिंतेचीबाबसंमजळी 
पाहिजे.अशास्थितीतयासर्ववैचारिकांचेमातृभाषेबाबचेविचारमाग्दिश्किठस्तील 
यातशंकांनाही. 

रांड्रीयएकात्पताहाआजचाआणखीएकगंभीरप्रश्नआहेसंधरांभाषा, 
त्यपिकीएकहिंदीरांष्ट्रभाषा,आणिशिवायइंग्रजीचावाढताप्रभावयांमुळेभारतीय 
जीवनातएकसंथ्स्तानिमणिहोण्याचीर्तांव्हेतीमुद्दामनिर्माणकरण्याचीगग्जउत्पन्न 

झालोआहे. यापाश्र्वभ्झोवरवेगवेगळ्याभाषाभगिमींचापरिचयआपल्याला 
एकमेकांनाजवळआणेल. 

कोल्हटकरांनी`तमिळभाषेवर’लिहिलेलाएकनिबंधतमिळभाषाव 

पुनठ्यांवन’यावेट्यकरांच्यानिबंधप्तसंमानभारतीयसूत्रसापडतेवत्यातून 
रांट्रीयएकात्मेच्यादिशेनेवाटचालकरण्यासाठीसठूर्तीमिळतेकोल्हक्कागेनीळिहिलेले 
ब्राह्मण-अब्राह्मणहेलेखकिंवाअळागरकरांचेअनेकलेखसंमाजपरिवर्तनाच्यामार्गांवर 

घडूशक्तींल.जात,धर्म,माषा,पथयांचेभेदकांयमठेकूम्हीअभिनिवेशसोडता 
येतोआणिआपणालाएकमेकांच्याजवळजातळायेते,मनेसांधतायेतातहेयासंबंघीच्या 

आपल्यासामाजिकजीवनातदुटुंर्क्सस्थैलाविशेषमहत्त्वआहेपणनव्या 
कांळातहीकुटुंबव्यवस्थानवीनवीरूपेधारणकरीतआहेएक्तवुटुंबपद्धती 
मोङक्ळोसआली.विभक्तपद्धतीचेफायदेतसेचतोंटेहीभोगावेलागले.एकत्र 
कुटुंबातमिंळणरिअनौपचारिकशिक्षण,जबाबदारीचीजाणीव,सुरक्षिततायागोंष्टी 
आतानाहीत. तेअपरिहर्म्यचहोते. पणबदलत्यासमाजजीवनातव्यक्तींचाविकासं 
कोणत्यामाध्यमातूंनव्हावाहेप्रश्ननिर्माणझाले. याचीसविस्तरचर्चाकेळकरांच्या 
कुटुंबस’स्धेविंषयीच्यानिबंधातकैंक्षीआहे वा न जोशीयांनीसंसारीखियांज्यळा 
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र्क्सव्याविषयीवशिक्षणाविषयीव्यक्तकेलेलेविच्याआजडींणादिश्किठरूशक्तींल. 
संमाजप्रबोधन क्सि लोकशिक्षण ही काळाची गरज आहे. अफाट 

लोकसंख्यावविस्तारअसलेल्यायादेशातक्विळशाळामहाबिद्यालयातूंनदिळे 
जाणरिंशिक्षणफुंपडणारनाहौ.त्यासाठळीवृत्तपत्रेहवींत.वृत्तपत्रांच्याकांयण्विपयीं 
ल्यांच्याप्रवोधकभूमिकेविक्योंकोल्हक्का,वेक्काकर,टिळक,परांजपेयांनीव्यक्त 

क्लिक्षणप्रभावसंमाजमनावरआहे.लोकरंजनकरताकरतालोकशिक्षणकरण्याची 
भूमिकायामाध्यमांनीबजावलीपाहिजेहीयानिबंधकशांचीविचारसरणीआजही 

कीर्तनकारहातरमूर्तिमंतलोकशिक्षक;कीर्तनकारांव्याभ्गुंमैकेविपयीपरांजपे 
यांनीआपल्यानिबंधातविवेचनकेलेआहे.“तात्यापंतोजीपेक्षाहालोकशिक्षक 

संमाजशिक्षण”हेचअसल्याचेटिळकांनीआपल्यानिबंधातसांगितलेआहे. 
पदवीधरांचेकीर्तनसंस्थैक्कोलक्षगेलेतरइष्टत्यासुणाणालवकाघङ्मसेंतीळ 

'असेटिळकांनीत्यावेळीलिहिलेतेआजहीख्रेआहे. › 
शिक्षणासाठीविद्यत्म्यनिळाशाळेतवाकॉलेजमध्येयावेलागतेसंणकीर्तनक्या 

हाशिक्षकस्वत:लोकांपर्यंतजातो.`रंजनाद्वाप्सअंजन’हेकीर्तनकाराचेब्रीदअसते. 
आजच्याकाळातकीर्तनकारांचीभूमिकाविशेषमहत्वाचीआहेअप्जच्यायंत्रयुगात, 
धविपळीच्याजीवनातवआष्टिकिस्पर्धेच्यादिवसातमाणसल्पअंतर्मुखव्हायला ॰ 
लावेलतरतोकीर्तनकारचहोय. … 

भारतीयघटनेतीलअभिप्रेतसंमाजजीवन,र्क्सआणिउद्दिष्टेसाकार 
व्हायचीअसतीलतरमनोजागृतीआवश्यकआहेशिक्षणउपरेठरतनखुनुजाणीव 
वजागृतीचेसाधनआहे,तेअनौपचारिकआहे.तेखेडचातडोंगादन्यात,वाड्यात, 
करिखान्यात,आद्योगिकवस्तीतपोचायलाहवे. 

हेशिक्षणसमप्जग्पर्यतपोचवणप्सकीर्तनक्याहालोकशिक्षकअम्हे.या 
ट्टष्टीनेकीर्तनकांराविपयीचेहेविचारमोलाचेआहेत. ॰ 

याशिवाय व्यक्तिंविकांसं, विद्यावृत्ती, शिक्षणाचा इतिहास, राष्ट्रळाभिमान, 

भग्स्तीयपरंपरां,इंग्रजीतौलज्ञानभांडा’रयावअशाविविधविषयांवरजेविचार 
यानिबंधकारांनीव्यक्तकेलेआहेततेआजच्याकांळातअत्यंतउपयुक्तअसेच 
’वाटतील.विचारांचीसार्वकालिक्तप्हेयानिबंथांचेवैल्फिअसल्यानेल्यातौल 
बरैचविचारसर्वकाळोमहत्वाचेवाटतील. 
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नवेशैक्षक्सिधोंरणआणिप्रस्तुतप्रबंधप्तीलशिक्षण्क्सि 

भारताचेपंतप्रधानकै. रांजींवगांघीयनोनी१२नोर्व्हबर१९८४रोजीआकांश- 
वाण्स्किवूर्क्सनवस्त्ररांष्ट्रल्पउद्देश्हुवेग्लेल्याभाषणातखाळीलविचारव्यक्तक्के- 

’ “राट्रीयविकासवएकात्पतायांचीप्रेरणाशक्तीठाण्याच्याट्टष्टीनेशिक्षण 

पद्धतीचीफेररचनाहोणेआवश्यकआहे. यापद्धतीचेसंर्वसंमावेशकपुनर्निरींक्षण 
क्कासामाजिकसुधास्थाघडकूळाआणण्यासाठीराड्रीयजागृतीनिर्मोणक्तण्याचा 
मळाझळाक्विळारआहे” 

याधोरणालाअनुलथूप्नवेशैक्षणिकधोरणठरविण्यातआले, त्याचाममुदा 
ठरविप्यातआळा. जानेवारीं१९८५मध्येयाबाबतवेद्धशासनळ्याक्तींनेप्रथम 
घोषणाकरण्यातआली 
› स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतररांट्रीयविकासालागतीदेणेहेशिक्षणावेज्येयसाध्यझाले 
नाहीहेयाधोरणविंपयकमसुद्याच्याप्रास्ताविकातनमूदकरण्यातअग्ले. ॰ 

"शिक्षणाचेसारआणिभूमिंका”विशदकरतानायामसुद्यातम्हटलेआहे - 
“शिक्षणाचीएकविशिष्टसंबेदनशीलभूमिंकाआहे.ह्यामुळेराट्रीयएकात्पता, 

विज्ञाननिष्ठट्टष्टीकोनआणिविचारांचेवआत्म्याचेस्वातंत्र्ययांचालाभहोतोपरिणामत: 
आपल्यासविधानात प्रामुख्याने प्रतिपादिलेलीसमाजवाद, सर्वधर्मसमभाव आणि 
लोकशाहीहीउद्दिष्टेगाठतायेतात.” 

बैज्ञळानिकट्टष्टीकोननिर्माणकरणेहेनव्याशैक्षणिकधोरणाचेध्येयआहे. 

यांनी भुताखेतांसंबघी "लोकभ्रम या निबंधात विवेचन करताना विज्ञळानवादी व 
बुंद्धिवादीट्टष्टीकोनम्बापुरस्कारकेलाआहे. 

मनालाशास्रोयवळणलावण्याव्याद्रुष्ठीनेयानिबंधाचाशिक्षणक्रमस्तसमावेश … 
`झालापाहिजे 

विज्ञानामुळेजगाचासंपर्कवाढलाआहेआणिजगसुखीहोणारआहेअसें 
चिपळूग्त्काम्हणतात. 

विवेकनिष्ठाआणिबुद्धिवळादहीतरअळागरकरांच्यानिबंधग्चीवैशिष्टतेत्यात 
वैज्ञानिकट्टष्टीकोनसर्वत्रदिसंतो. 

टिळकानीआपल्याराजकीयतत्वज्ञमातबहिम्बारयोगाचापुंरस्वतरवैल्ला 
म्हणजेवैज्ञानिकतेचाचपुरस्कारकेला. 

तत्वचिक्टिसकवाम.जोशीयांनीआपल्यानिवंधांकूळावैज्ञानिकोंचापुरस्कार 

करतानानवमतवादम्हणजेकायहेस्पष्टकेले. व्यक्तिस्वातंत्र्यप्चेमहत्त्ववा. म ,, 
जोशीयांनीप्रतिपादिलेआहे. तोवैज्ञानिकट्टष्टीकोनचहोय फ्राइडवअँडलर 
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यांच्यामनिसश्मस्त्रपिंरलिहितमावा.म,जोशीहेमनोव्यापल्लाशळास्वीयट्टष्टीनेच 
विचारकरतात. 

याचमसुद्यातीलभाग४मध्ये`समनितेसाठीशिक्षण’यासदरांतखियांना 
संमप्नतामिळकूळादेग्यळासप्ठीशिक्षणावर्गीकृतजार्तीसाठीशिक्षणयम्बाबतकाही 
मुद्देस्पष्टकेलेआहेत. 

आगरज्यांचेस्रोशिक्षणविषयकक्विरि, वेळ्ठकसंचेहीनजार्तीचेशिक्षण 
यानिबंधातीलविचार, वा. म. जोशीयांचेविका-ळहरीतीलविचारयाट्टष्टीने 
अभ्यसंनीयआहेत 

तांत्रिकशिक्षण,शिक्षणाचेव्यवस्थापनयासंबंघीहीयानिबंधकारांचेकाही 
विचारनव्याशैक्षणिकधोस्मासअनुक्रूआहेत. 

भाग१२मध्ये`भवितव्य’याशीर्षकखाळीखालोलमजक्रूआहे- 
“हेशतकसंपतानादेशाचीलोकसंख्यासुमरि१००कोटीअसेल.या 

शैक्षणिकसंरचनेचापळायाबळक्यकरणेहेआमचेप्रनुखकर्तव्यआहे.यासंरचनेच्या 
शिरोभ्क्योंअसंलेलेलोकजगातीलउत्तममोत्तमपिकीअसतीलयेवींखात्रीक्का 
घेणेल्फिमहत्त्वल्वेआहे.भूतकांळातआपल्यासंस्कृतिऱ्निर्झरांनीपायावल्फि 
यादोहोंचीनीटकाळजीघेतलोहोती.आतामानवसाधनसामुग्रीविकांसासाठी 
शिक्षणआपळीबहुमुखोभूमिंकाणापाडेलयातशंकानझी.” . 

यक्काहेध्यलातयेतेकीशिक्षणालामानवसाधासम्युग्रीच्याविकप्सल्वे 
साधनमानण्यातयेते. हेसाधनबहुपुखीआहे. 

“डेक्कनकॉलेजलापाहूंनकेशवरांवांच्यामनातआलेलेक्विप्र” यानिबंधात 
परांजपेयांनीयामविंष्यकाळींनआशेसरिखेचक्विळारव्यक्तवेंलेआहेत. शिक्षणाने 
खरांविकासहोतोकात्झालाकाऱकेशवरांवांनातरवाटलेआपलेज्ञानहे 
पंगुआहे. 

' ज्ञानसमर्यअसंलेपाहिजेअसेचिपळूणकरम्हणतातजलानेमाणूसंनिभ्यि 
बनावाअसेकोल्हटकर,परांजपेयांनीप्रविपप्दनवैब्लेआहे. 

मानवसाधनसामुग्रीच्याविकासासाठीजेशिक्षणद्यायचेत्याचीदिशाठरक्तिप्ना 
वत्याचीकांर्यंवाहींकरतानाप्रस्तुतनिबंधकारांच्यानिबंधातीलशिक्षणक्विग्रांचा 
उपयोगकरतायेण्यासारखाआहे. 

अल्पसंख्यवमणासवग्त्यियांच्याशिक्षणाबाबतवेन्ळकापेंनीव्यक्तवेलेल्या 
विचारांचामागोवाघेतलातरअसेदिसतेकीनिग्नस्तरांवरीलव्यक्तींनाउच्चस्तरावर 
नेण्यासाठीशिक्षणहेएकमेवसाधनआहेनवेशैक्षणिकधोरणयाचतत्वाचा 
पाठपुरांवळाक्काआपलीउद्दिष्टेसाध्यकरणारआहे. 

२५४ [:] पत्रकग्संचाशिक्षणविचार



अशा तऱ्हेने प्रस्तुतप्रबंध विषयातील शिक्षण विचार नवे शैक्षणिक धोरण 
रांबक्सिनाउपयुक्तठरणरिंवाटतील. 

एकविसाव्या शतकांऊं वाटचाल करताना एकोंणीसाव्या शक्काच्या शेवटी 
वविसाव्याशतकाच्यामध्यापर्यंतजोशिक्षणक्विळारमांडण्यातअल्पतोभक्सि 
काळासाठीकाहीवैचारिकबैठकप्राप्तक्कादेईंल. 

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या दृष्टीने वरील विचारात केवळ एकच त्रुटी दिसून 
येते कीं आंतरराष्टीय सहकार्य व सामंजस्प याबाबत मराठी निबंधकारांच्या निबंधात 
फारतेविचारआलेलेनाहीत. अपवादपग्क्तवा. म. जोशीयांचां. त्यांनीआंतररांट्रीय 
मानवाभिमानहीसंक्कानामांडली. (पृ. ४०२) 

“ 0॥[ [)18८6 1४1 [}16 ”[[गुंऱपें श्या01'1पें नूऽ [)856८1 0प् 3 ष्टांगुंप्रिऽणशीं)’ र्ण 

घ…[प्र्था ऱथ्ऽप्नथ्ष्प्, ॥0प्-ट्रॅऱ1प्थ्घ्ढिप्6प्८`थ् क्षापें ब्युधांण्ड प्प्-प्प्नक्षक्षांणा, प्रणोप्प् 

[}115 [)011८)’ }185 [)[0प्ना0प्थ्पें त्रुप्प्आथ्प्गुंप्प्सं] प्नथ्संप्थ् क्षातुं ८0-096ऱधां0ऱ], ते 

1138 ष्टांभ्/क्षा 3 [)18८6 0र्गि10प्0प्!’ ते] [116 ८0प्1गुंप्)’ र्णे ॥धांथ्याऽ.‘ ‘ 

ज्या कालखंडात हे निबंध लिहिले गेले तो कालखंड पारतंत्र्यग्चा होता. 
या कालखंडात वैचारिक्रांची सर्वसामान्य प्रमुख आकांक्षा स्वातंत्र्य संपादनाची होती. 

आवश्यकता त्यांना त्या काळात वाटली नसावी, म्हणून याप्रकारचा विषय त्यांच्या 
निबंधातआलानाही. अथतिचयाकुटीलात्रुटीम्हणतायेणारनाही. हाअपवाद 
सोडल्यास, नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या ममुद्यातील बरेचसे विचार या निबंधकारांच्या 
निबंधळातयानात्यास्वरूपातआलेआहेतअसेचम्हणावेलागेंल. 

निष्य-न्र्प 

०६, मरष्ठीतीलसंप्तप्रमुखनिबंधकारांच्यानिबंघातीलशिक्षणविचारांनेशिक्षण 
क्षेत्रस्तीलवैचास्किप्नक्रियेतमोलाचीभरटाकानीआहे. 

यानिंबधकारपिकीसर्वचनिबंधकारशिक्षणक्षेत्रातकामक्ररणरि,संस्थासंचालक, 
अध्यापकइ.होतेतरतिघेजणशिक्षणक्षेत्रळाशीसंस्थासंस्थापकयास्वरूपाने 

निगडितहोते. _ 
॰ऱ्. सातहौनिबंधकासंनीलेखनाबरोबरवृत्तपत्रट्यामाध्यमातृनलोकशिक्षणाचे 

महत्वाचेकार्थकेलेआहे.त्यांची‘लोकशिक्षक’हीभूमिकाशिक्षणक्षेत्रात- 
कामकरणान्यनिळामार्मदश्किव्रते. 

॰ऱ्’ निबंधहाएकमहत्वाचासाहित्पप्रकारआहेसाहित्यआणिजीवनयांचेंपरस्परसंबंध 

साहित्याचीनिर्मितीहोते.शिक्षणाचाजीवनाच्याघडणीशीफारजवळचासंबंध 
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असतो. परिणामकारकशिक्षणजींवनालाआकारदेऊशक्रते. म्हणजेच 
प्तप्हित्यस्काहीअप्कप्रदेऊशक्तीं.अशातन्हेनेसाहित्य,जीवनवशिक्षण 

शिक्षणहेव्यक्तिविंकांसाचेएकमहत्वाचेसाधनआहे.संमाजाचींवराष्ट्र1ची 
जडण-घडणशिक्षणामुळेहोते.व्यक्तीं,समाजवरांष्ट्रयांचेपरस्परसंबंध 
शिक्षणानेसुधारतातवित्वाशिक्षणनसल्यनिविघडतात. 
स्वळातंत्र्यआणिशिक्षणयांचाहीसंबंधफारजवळचाआहेराजकीयपारतंत्र्यहे 
त्याराष्ट्रप्तीललोकांच्याअज्ञानामुळेक्सिमागांसंलेपणामुळेयेते. सुबुद्धव 
सुशिक्षितसंमाजस्वातंत्र्यलवकरप्राप्तक्काघेतो. 
शिक्षणम्हणजेजसेव्यक्लिविकास,समाजविकासक्सिरांष्ट्रविक।सतसेचशिक्षण 
म्हणजेदास्थमुवती. हेदास्यविविधप्रकारचेअसते. सामाजिक, राजकीय, 
आर्थिक, मानसिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक. दास्वमुक्तीवरीलएकमेवउपाय 
म्हणजेशिक्षण. 
शिक्षणशास्त्रट्टष्टचा विविध शैक्षणिक मूल्यांची चर्चा मराठीतील प्रमुख 
निबंधकारांच्यानिबंधा'कूग् आलेलीआहे. शैक्षणिकसमाजशास्त्र, शैक्षणिक 
तत्वज्ञान, शैक्षणिक मानसशास्त्र इ. शिक्षणशास्त्रविषयक घटकांतील काही 
घटकांचीचर्चावत्याबाबतस्वतंत्रमतप्रदश्नियानिबंधांतूंनव्यक्तवेलेंपेले 
आहे. ॰ 
काहीअत्यग्धुनिकशैक्षणिकविषयांचीचर्चायानिबंधांतूंनकेलींगेळीअहिउदा. 
लोकसंख्याशिक्षण(पॉम्युलेशनएत्युकेश्ळान)याशिक्षणशाखेचीआवश्यक्का 
सघ्याफरिचभासूलागळीअसृज्ञजगभरलोकसंख्येच्याविस्कोटामुळेनिर्माण 
होणान्याविविधसामाजिक,सांस्कृतिक,आर्थिकदुष्परिणामा॰चीवल्पनादेणरि 
शिक्षणआजदेण्यातयेतेयाघक्कातपयविरणानिसग्सितुलनालोकसंख्या 
नियंत्रणआणिलोर्क्सख्येचीगुणवत्तावाढविण्याचेशिक्षणयाघटकांचासमावेश 
होतो.प्रस्तुतसंशोधनक्षेत्रातीलनिबंधांकूरयाविषयीचर्चात्याकांळीचकेली 
पेलीआहे. संमतीक्याचाकांयदा,बालविवाहइ. सामाजिकप्रश्नांच्याचर्चेच्या 
अनुयेधानेहीचर्चानिबंधवाड्सयातकेलोपेळीआहे 
स्वातंत्र्यसंपादनवसमाजसुधारणाहीशिक्षणाद्वारेसाधावयाचीदोनमोठीउद्दिष्टे 
कशातन्हेनेसाधतायेर्तीलयाचेदिग्दर्शनयानिबंधांतवेग्लेपेलेआहे. 
स्वीशिक्षणग्बखतमहारांष्ट्रग्तप्रत्यक्षचळवळीलासुस्वप्तप्रथमत:म.क्कोयांनी 
र्क्स.धोंडोकेशवक्र्वेयांनीहींचळवळआकण्यासआण्झी.पणतरीही 
सत्म्यप्जिकबंध,रूढळी,अंधश्रद्धावस्त्रळीविश्यकट्टष्टिकोनयळामुळेस्वीशिक्षणाची 
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हवीतशीप्रगतीझखीनाहीप्रस्तुतनिबंधकांरांच्यानिबंधांद्वाविशेषतऱ्आगरकर 
वकाहीप्रमळाणातवा.म.जोशीयांच्यानिबंधातरत्रीशिक्षणविषयकमौलिक 

विचारदर्शनआहे. 
अनौपचारिकशिक्षणहीआताकाळाचीगरजआहे.यळासंबंधींचेकाहीक्सिप्रया 

निबंधकर्क्सज्यानिबंधस्तव्यक्तझालेआहेतवतेआधुनिककांळातमाग्दिश्कि 

ठरणरिआहेत. * 
शेतीशिक्षणवऔद्योक्किशिक्षण,श्रमप्रतिष्ठाशिक्षण,विद्यापीठे,स्वीशिक्षण, 

वाचन,ग्रंथालयांचीउपयुक्तता,शासनआणिशिक्षक,पालकांचीर्क्सज्ये, 

विद्यार्थीआणिराजकांरण,मातृभाषाहाचस्वरांज्याचापाया,संस्कृतभाषेचे 

पुनक्कोवन,रांष्ट्र१यशिक्षण,इ.अनेकघटकांचीसविस्तरचर्चायानिबंघांकूग् 

क्तींपेलीआहे. 
संथ्याचाज्यलंतप्रश्नमम्यासवर्गीयांच्याउन्नतीचा.याप्रश्नाबाबतत्याकाळातही 

केळर्क्सनीवेग्लेळीचर्चाआजउपयुक्तठ्याप्नरीआहे. मागासवर्मीयांचेप्रश्न 
शिक्षणानेचसुटतीलहेत्यांचेप्रतिपादनआहे. 
नवेशैक्षणिकधोरण१९८७-८८यावर्षापळामूनराबविलेजातआहे.नव्याशैक्षणिक 

आहेवतेआधुनिककाळातही,विशेषत:नवेशैक्षणिकधोरणराबक्सिना 

मार्गदर्शकठरणरिआहे. 

पुढीलअभ्यासाज्यळादिशा 

॰ऱ्रे 

॰ऱ्’ 

॰टँ’ 

याग्रंधातवेखळनिबंधवाङ्मयाचाचविचारवेल्लाआहे. तोहींस्वातंत्र्यपूर्व 
काळप्तीलनिबंधवाड्मयाचाशैक्षणिकट्टष्टिकोनातृनुअभ्यासकरतायेणेशक्य 
अहि.यासातनिबंधकारांव्यतिरिक्तक्तींरेंतनिबंधकारांचाविचार०हांबा. 
मराठीतप्रसिद्धझालेल्याचरित्र-अमाचरित्रग्रंथांचाअभ्यासक्कात्यातआलेला 
शिक्षणविचळारअम्यासण्यासारखाआहे. मराठीतकांहीचगिळीचरित्रे, आत्मचरित्रे 
प्रसिद्धझाली आहेत. विशेषत: शैक्षणिक क्षेत्रातकाम करणाऱ्याव्यक्तींची 
आत्मचरित्रेअभ्यामूनत्यातीलशिक्षणविचाराचाचिक्लिकअभ्यासंकरणे 
युक्तहोईंल. उदा. धोंडोंकेशवकर्वे, ना. म. पटवर्धन, दादप्सहिबरेगेयांची 
आत्मचरित्रे. 
मराठीतौलललितवाङ्मयाचा, याचकालख'डातीलअथवाकोंण्स्ताहीविशिष्ट 
कालखंडनिवड्रा,अभ्यासक्कात्यातीलशैक्षक्सिट्टट्यामहत्त्वळ्याफू'यांचा 

गुरूझाडे-वेली,पशूपाखरेयांशीगोष्ठीक्क...हीग.दि.माडग्झिंकरयांची 
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कविताअनोपचारिकशिक्षणाचापाठदेते. 
॰ऱ्. शैक्षणिकनियतकालिकांतृहुळायेणान्याशिक्षणक्विक्त्रराचाअभ्यासकरणेचासाठी 

विशिष्ट कालख'ङ व विशिष्ट अभ्यासक्षेत्र क्विडावे. महारांष्ट्रप्त अशी अनेक 
शैक्षक्सि नियतकालिके प्रसिद्ध होतात. उदा. जीवनशिक्षण, शिंक्षणसंक्रमण, 
भारतीयशिक्षण. 

उपसंहार 

"शिक्षणहेखूपपैसेणोठेअधिकरिमिंळविण्याचेसाधनआहेअसेलोक 

‘साविद्यायाविमुक्तये’म्हणजेजीमुक्त'करतेतीविद्याअसेसंरवृंत्तवचन 
आहे.विद्याम्हणजेबेत्र्यळअघ्यात्मिकज्ञाननव्हेमुक्तीम्हणजेपभ्क्तसुटका 
इतकांचअर्थनाही.विद्याम्हणजेलोकांनाउपयोगीअसणरिंसर्वप्रक्यावेज्ञान 
अष्णिमुक्तींम्ङणजेजीवनातल्यासग्ट्यातन्हेच्यामुळत्म्यक्सितूनसुटकाहोणे. 
गुलामक्विम्हणजेकोणाच्यातरीस्वाधीनअसणेकिंवाआपणचनिर्माणवेग्लेल्या 
खोट्यागरजांच्याआहारळीजाणेचागुलामगिरोद्मामुटकांकरींलतेखरेशिक्षण.” 

महात्मागांधीयांज्यप्यावचनातीलसंघनआशयकालप्तीतमहत्वाचा 
आहे.सगळ्यातन्हेच्यागुलत्मगिरोकूप्सुक्का,दास्वमुक्तीहेचशिक्षणाचेध्येय 
असलेपाहिजे. 

स्वातंत्र्यफूग्म्कांळातीलसातनिबंधकांरांनीआपल्यानिवंधांतयादास्य- 
मुक्तीचाच पाठपुरावा वेल्प. टिळकांना अभिप्रेत होती राजकीय दास्यमुक्ती, 
आगरकरांनाअभिप्रेतहोती, सळामळाजिकदास्यमुक्तीं.हाफरकवरवरचाआहे. 
सामाजिक, सांस्कृतिक,आष्टिकियासंर्बचक्षेत्रातीलपुलामक्सिनष्टहोड्याभारत 

उझामपावलीआणियाविचारप्रवाहाचेस्रोतअन्यनिबंधकारांच्यानिबधांतही 
संमर्थपणेदिथूण्आले. 

प्रखरराष्ट्रवादीचिपळूणकरटिळककायाप्रखरसमाजसुधारणावादीआगस्का 

कोल्हटकाकांय,बहुश्रुतर्पडितवेळंकाकायवित्वातत्वचिक्टिसकवा.म.जोशी 
काय,सर्वचनिबंधकांरांचीवैचारिकबैठक`दास्यमुक्ती’.हीचहोतीआजरांजकीय 
स्वातंत्र्यमिक्यपन्नासवर्षेझालीअसलीतरीयाप्रश्नांचेमहत्त्वसंपलेलेनाही. 
दास्यआहेचआणिम्हण्क्काचयाप्रखरचिंतनशीलवैचारिकचिविचारअम्यसनीय 
आहेत. 

। । 
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९९७२. 

३७) जोशीवसंतसं. (संपादक) ; भाषावसाहित्पररंशोधन,महारांष्ट्रसाहित्यपरिषद, 
पुणे३०,१९८१. 

३८)प्रियोळकरअ.का. (संपादक) :लोकहितवस्वीक्कानिबंघसंप्रह,महाराष्ट्रसाहित्य 
परिषद,पुणे३०,`१९८१ 

३८) प्रियोळकर अ. का. (संपादक) लोकहितचादौवृग्त निबंथसं'ग्रह, द्वि.आ. पॉप्युलर 
प्रकाशन,मुंबई३४, १९६७. 

३९) फडकेय.दि.शोथबाळगोपाळांचा,श्रीविंद्याप्रकाशन,पुणे३०,१९७७ 
४०) बेडेकरदि. के. साहित्यविचार, पॉप्युलरप्रकाशन, मुंबई३४, १९६४ 
४१) माडखोक्काग. त्र्य. चिपळूणकरकालआणिवर्तृत्व, ठाकूरआणिकंपनीलि., 

अमरावती,चतुर्धसंरकरण, १९५७ 
४२) म1डखोक्काग.त्र्म.विष्गुंकृणाचिपळूणकर,देशमुखआणिकं.पुणे॰२, चतुर्थ 

संस्करण, १९५७ 
४३) शिखरेदा. न. निबंधकारपुस्तक१ व२, दीटीचर्सआयडियलपब्लिश्मिहाऊसं 

ळि.पुणे२, १९५२ 
४४) सरदारगं. बा. अर्वाचौनमरांठीगद्याचीपूर्वपीठीका,मॉर्डनवुकडेपोप्रकाशन 

पुणे३०, ति. आ. १९७१ 
४५) सरदारगं. बा. अग्यरकरांचासामाजिकतत्वविचार,<न्हीनसंप्रकाशन,पुणे३०, 

१९७५ 
४६) क्षीरसागरश्री. के. (संपादक) समाज- विकास, कॉंटिनेंटलप्रकांशन, पुणे२, 

१९५१ 

संमाजवसंर’वृर्ता 
४७) जावडेकरमुरलीधरमहाराष्ट्रप्तीलवैज्ञळात्रिकक्रांती, मु. म. जावडेका,मालवण४१६ 

६०६, १९८२ 
४८) जावडेकरशं. द. लोकशाही,कॉटिनेंटलप्रकाशन,पुंणे२,द्वि.आ. १९४९ 
४९) पाध्येप्रभाका, क्सिश्रीरा. आजकालचामहारांष्ट्र,भारतगौरवग्रंधमाला,मुंबईं 

२, १९३५ 
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५०) मुणोकरश्री.ग.(संपादक)परिवतंनाचेप्रवाह : पहाराष्ट्र१९३२ते१९८१क्रॉटिर्नेटल 
प्रकाशन,पुणे३॰,॰१९८२ 

५.१)शैस्पोळीकाह. श्री.देशपांडेप्र. न. पहाराष्ट्रसंस्कृत्ती,घडणवविकळास,मोघे 
प्रकाशन,कोंल्हापूरवपुणे, १९७२ 

५२) सरदारगं. बा. (संपादक) पहाराष्ट्रजीवन, परंपरा, प्रगतीआणिसमस्पा, जोशी 
लोखंडेप्रकाशन,पुणे२, १९६० 

५३) संहसंबुद्धेपु.ग.महाराष्ट्रसंस्कृनी,कॉँटिनेंटलप्रकाशन,पुणे३०, १९७९ 
चरित्र . 

५४) अव्युद्विलहमीफांसंपादक) विणुशासौचिंणाप्कर,राट्रीयचरित्रमल्लासंच१,पुणे 
२, .आ. १९७७ ' 

५५) गोंखलेपु. पां.आगर्क्सचीऔळख, द. र. कोपर्डेकर,पुणे२, १९६९ 
५६) तळवक्कापोर्विद,बाळगंगाधरटिळक,मॅजेस्टिकबुकरटॉल,मुंबईं४, १९७७ 
५७) देसाईंहत्र्य'. गुणसागरटिळक,पुणेविद्यार्थीगृहप्रकाशन,कुणे३०, १९७७ 
५८) पव्त्तित्र्र्थ.वि.नरसिंहचिंतामण ; एकमहनीयव्यक्तिंत्त्व,मनोहरग्रंथमल्लाप्रकाशन, 

पुणे३०, १९७२ 
५९) परांपजेवा. कृ. काळकर्वेशिवररमषंतणांपजे, र. श्री. देशपांडे, पुणे, १९४५ 
६०) वैद्यवि.उ.“नरसिंह"वेक्ककर,मनोहरग्रंथमालाप्रकाशन,पुणे२, १९४५ 

कोण 
६१) वाडेकरदेविंदासंदत्तात्रय (संपादक) मराठीतत्वज्ञानमहाकोश, तृतीयखंड, मराठी 

तत्वज्ञानमहाकोशमंडळ,पुणे३०, १९७४ 

1ध्टुंड्रेश्याअकोल्घ्करगावि.पाटणकरना.वि.मरांठीचेअथ्यापन,व्हीनसंप्रकळाशन,पुणे 
३॰,सातवीआवृत्ती, १९७० 

६३) अकोलकरम. वि. महारांष्ट्र'तौल शैक्षणिक परिवर्तन, शारदा प्रकाशन, पुणे २, 

६४) कैंलेकाग. वि. शैक्षणिकसमाजशास्नाचीरुपरेषा,श्रीविंद्याप्रकांशन,पुणे३०, 

६५) हुरांटुप्हुश्री. रां.अम्युनिकभारतातीलशैक्षणिकप्नबोधन,पुष्पकप्नकाशन’पुर्णे 

६६) द्रुपईंहेंफ्रेंअहारांष्ट्रप्तौलरांष्ठीयक्सिणाचाइंतिहासटिळकमहारांष्ट्रविद्यापीव्, 

६७) ड्रुन्णेर्णिद्रुप्तटुंद्गुभ्गोखले मघुफून ग्रामीण पुनर्रचना व शिक्षण, ग.ल.ठोक्का, पुणेर, 

६८) टुहैहुंवाबभ् गोंखलेमघुमूदन. प्राथमिकशिक्षणट्यासंपरन्या, ठोकळप्रकाशन, 

६९) हुंईटहँटुंप्हुंग्कुल्म्बार्णीसुमतीळोर्क्सख्यळाशास्त्रऔविंद्याप्रकाशनक्षूणेल्फि, १९७९ 
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७०)….काळेदि. वि. रांड्रीयक्सिणाचाथ्यास,वोरांआणिकं., मुंबईं२, १९५९ 
कुडलेम. बा, शेक्षणिकतत्वज्ञानवशेक्षणिकसंमाजशास्त्रश्रीविद्याप्रकाशन, 
पुणे३०,संहावीआवृत्ती,१९८६ 

७२) कुलकर्णीके. वि. शेक्षणिकमानसशांस्त्र, श्रीविद्याप्रकाशन,पुणे३०, तृ. आ. 
१९८५ ' 

७३) खरातआ पां प्राक्तशेक्षक्सिमळानसशास्त्र, श्रीविद्याप्रकाशन, पुणे३०, १९७४ 
७४)डांगेचंद्रक्रुमार, इंदाणुकरवंद्रकांतथांरतीयग्रामशिक्षण, नीक्काप्रकाशन, पुणे 

९, १९६७ 

) ढमढेरेवा रा., नप्तूमो. ना., टिळकज. श्री. (संपादक)कप्हीशैक्षक्सिसंमस्यां, 
कॉँटिनेंटलप्रकाशन, पुणे२, १९६३ 

७६) तवकरनळा. गो. प्राचीनभारतीयांचीज्ञानसाधना, लवकरप्रकाशनप्लॅंमुंबईंस्कि, 
१९७३ 

७७) पाटीलळीलामातृभाषेचेअध्यळापन, क्तींनसप्रकाशन, पुणे३०, १९६४ 
७८) पाटीलळीलापाध्यषिकशग्ळा, संचालनवसंवर्धन, श्रोघिद्याप्रकाशन,पुणे३०, 

१९८० 

७९) पानसेबेणूंषाईं, प्रगतिपथावर : (हुजुरपागासुवर्णमहोत्सावस्मारकग्रंथ),हायका 
फरिइंडियनपर्ल्स,पुणे, १९३४ 

८०) बापटशकुंत्तला, बोकीलका.द॰,शिक्षणळाचेशिंल्पकारयिरंजीवग्रंथप्रकाशन, 
फुणे३०,१९७० 

८१) बाबरसंरोजिनीआणिझ्तर, भारतीयस्वी(संपादितग्रंथ),हिंगणेस्रोशिंक्षणसंस्था, 
पुणे, १९६९ 

८२) बाबरसंरोजिनीस्रोशिक्षणखीवाटचाल,महारांष्ट्रशासंनशिक्षणसंचालनालय,पुणे 
१,१९६८ 

८३) मराठेरां.म॰शिक्षणाचीमूलत्तत्वे,मोघेप्रकाशन,कोंल्हामूर,पुणे,सुधारलेलीआवृत्ती 
चौथी, १९७२ 

८४) शेवाळकररांम॰(संपादक)शिक्षणविचार(विनोबा),रणजितदेसाईं,परंधामप्रकाशन 
पवनार, वर्धा, सुधारूनवाढविलेलीनवसंपादितआवृत्ती, १९७७ 

संकीर्ण 
८५) कोंरगावकरभाल(संप|दक) प्रा. ना. किंक्कार्णीगौरबांक, प्रा. ना. वि.कुलकर्णी 

गौरवसंमिती,पुणे४,१९८७ 
८६) जोग्प्ळेकागं ना. (संपादक)शतकस्पृती, न्यूइंग्लिशरकूल, पुणे, १९८० 
८७) जोग्ळाळेकरगं. ना ( )शतप्क्तींविशेषांक, न्यूइ‘ग्लिशस्कूल, पुणे, १९८० 

, ८८) र्पडितके पो. अनुवादक, सं गं मालशेदिडेक्काएज्युकेशेनसोसायटी, १८८५-१९६० 
वि. वि. आपटे, सेक्रेरीडे. ए. सोसायटी, पुणे, १९६० 

८९) लोकसंख्याशिक्षण : शिक्षणागस्त्रसंस्था,महारांष्ट्ररांज्य,पुणे३०, १९८२ 
९०) प्राथषिकआणिमाध्यपिकशिक्षणासाठीराट्रीयअभ्यासक्रपआराखडा,डिंसॅबर 

१९८५निर्मिती-रांट्रीयशैक्षणिकसंशोधनवप्रक्सिणपरिषद,नवीदिक्को११० 
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०१६ अनुवळाद-महळाराष्ट्ररांज्यशैक्षणिकसंशोधनवप्रशिक्षणपरिंषद,पुणे३०, 
प्रकाशनव.रां.नणपुरे,म.रां.शैक्षणिकसंशोधनवप्रशिक्षणपरिषदपुणे३०, 

_ जून१९८६ 
९१) बोकीलश्री. र. (संपळादकवप्रकाशक) शिक्षणसंकपण, आँगरट१९८६, महाराष्ट्र 

राज्यमाध्यमिकवउच्चमळाय्यमिंकशिक्षणमंडळ,पुणे४११ ०१० 

ष्ठाव्युष्प्ऽमु 

92) र्हुटुश्यादां ]. ८. ’[11011६11७ 0" घ्तुंप्प्धांट्वआ, छ्येत [3001६ प्थ्प्नप्प्, भिंक्ष्य/ 

[361111 5, 1967 

93) 801८11घ्न. टु). [" 011…1811011 01'1दुंपेंण्प्थ्धं0प्, ऽ.\/.1301(11, ह्या": 30, 1970 

94) 30)‘(1 श्यागुंप्त्रूक्षाग् ’प्म्थ् ष्ठाऽप्रिफ्’ 01' श्याथ्ऽप्थ्प्ना प्पंण्प्प्तम्हूणा, र्पंक्षाम् आसं 

प्छ्येधांथ्ऽ 318८1द्द्, ]…0॥(10[1, अ 1 : 1952 

95) 13र0प्पं)’ पुंऽ. 3पां|र्धीप्टु थ् [’1111050911)’ 01' प्पंण्प्र्थांछ्येग्, ?रआगुंप्थ्-प्तक्षां 

01` 1…118 (नि…) 14८1, ष्क्षा’ [)61111, 36८0…1 1त्रुप्11धं0प्, 1995. 

96) प्ग्धप्क्ष्णोक्ष 101… 5. ^ ष्ठाऽछ्ये'कु’ 01' [1म्प् |)ग्01)|क्षा।ऽ 01‘ घ्र्पप्प्ग्प्ट्वणा, 

थिंप्प्ग्क्ष्य/ 1111] 3001१ प्प्प्नाप्नक्षाऱ, 111८. ष्क्षा/ रै/01'1८, 1947 

97) प्ग्धछ्येणोथ्र 101… 3. र्शिणांध्रप् 1‘1111050911185 01” पुपंण्प्धांछ्येम्, थिंप्प्रक्ष्य/ 

}1111 13001( (टुंप्ऱप्प्नक्षा), 111८. पिंढ्या/ अ0र1८, 1950 

98) 101… प्थ्झ्याथ्)’ [)ष्ऱ्प्नाण्प्ग्क्णा 81५1 मुष्ण्ढ्यापंथ्या, ’1'116 1४18०1111118४1 €0प्नाप्नक्षा)‘, 

ष्थ्श्या ष्ट्र0र1घ्, 28१11 हुप्रांप्घंप्हु, 1955 

99) 1(11र›8धां८ श्या. }र्तृ. 50।॥`८8 3001( 1" 111६: [›1।11050|)1प्)’ 01 हुपंप्आधंप्प्, 

’1`116 1४18क्षा1111क्षा प्प्प्नाप्नक्षा)‘ र्भिक्षा’ पु’प्रहे, }ऱथ्णांऽआं 1त्रुर11[1॰0॥, 1938 

100) 1\/101(0\म्या 11८. घ्षुरप्ग्थ्प्ण्प्‘ब्प्र्धांथा‘ र्क्षांप्रप्रिंष्टऽ : ’1`118 1४121८111111811 

ष्प्ऱप्प्नक्षाऱ, पिंद्वझ्या 701‘1५ ’1`1‘11रपं पुपॉघंआ, 1956 

101) हुछ्क्षांणांप्नप् 1४1. 1२. ^ 50…‘८७ 3001८ 01' थिंणांथ्प्ना [॥णेंआ ष्पेंण्प्शांआ 

1797 [0 1902, 1४18८प्ना111क्षा आसं ष्प्ऱणप्रक्षा)’, 130…७8)‘, 1938 

102) 1१प्85611 प्प्प्ण्क्षापं [मुपेंप्आधंणा क्षापें '1'118 50८181 ()र्णांक्ष', प्थ्णहथ् र्11क्षा 

आर्य प्प्णांप् 1८५1, 1…0ग्1८10प्, 1956, (र्गिभिंम् 1…91'655100) 

103) ऽक्षार्थं 1१. 5. ’[ध्ग्रुणोहूप्द्व [311811511 11] 1प्पें18 51…“ \(प्रिंष्ठापु प्रिंर्यांदूमुशोक्षा, 

1)…16 30, 1987 

104) ^ 1१8२16५’ 01' पुर्पप्प्संप्ट्वणा 111 ]ट्रणम्प्प्म्थ्या 51818 1855-1955 [)1ऱ6८प्0ग्, 

(दुप्पथ्प्नाऱप्क्षाप् ?घंग्नधंप्नहु, 1)॥1)11८3[10॥ऽ क्षार) ऽप्क्षांप्प्थ्फ्’, 130…1383/ ऽद्विपि, 

130…७2)’ : 1958. 

105) प्प्र्म्यूधाप्प् ()ऱ्` ह्माप्ष्र्’प्प्ष् : ^ 90|1फ्प्न€न्598€प्1४81शींश15थ्या 

0£ हुपंप्प्शांप्प्, (ट्र0र’थ्ऱप्1ऱग्1आ1 0£1|1<118, पिंक्षा’ 13611‘11, र्प्हुप्आं 1985. 

२६४ [:] पत्रकारांचाशिक्षणविचार





  

शिक्षणसंस्थाम्हणजेव्यक्तींसंमाजमाष्ट्रवमानवतायांव्या 

जडणघङणीव्यळाकर्म्यशळ्याकर्म्यशाळखीकर्म्यशैली समाजशास्त्र 

वमानसशारत्रयांव्याआधारानेशैक्षणिकतत्त्वज्ञान ठरक्तिं.आणि 

हीकार्यशैलीअंमलातआणणारळाप्रतिभाचंतम्हणजे 
,शिक्षकशिक्षणविचारात अशाअनेकघटकांचासमावेश 

असतो.जगाचाझ्तिहत्साअसंसांगतोकीशिक्षकहाक्रांतीचाअग्रदूत 

मशालहातीघेऊनजनजागृतीवेक्कीप्रस्तुतग्रंथातसात 
शिक्षक,लेखकवपत्रकारअसलेल्याक्वि1रवंतांचाशिक्षणक्विरर 

प्रथितढ्याआहे,१९५०पूर्यमराठीनिबंधवाङमयातील 

शिक्षणविचत्साचाचिक्रित्ताकअ'म्यासयाविण्यावरडॉ. न. न. जोशी 

यांनीसंशोधनकॅलेआणिपुंणेचिद्यापीठानेत्यांनापीएचडीमदवी 
प्रदानकेळी.प्रस्सुतग्रंथयाअभ्यासावरआधारितआहे. 

याग्रंथातीलशिक्षणयिचरिंआजहीउपयुक्त, 

शिक्षणतज्ञ,शिक्षणसंस्था,महाविद्यालयेविविघग्रंथालये 

याग्रंथाचेस्वागतवग्रतीलअशीखात्रीवष्टते. ’ 

सुयिद्या प्रकाशनापुंणे ३०


