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¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :- 

पृ वीतलावर उपल ध असले या येक बाबीस एक इितहास आहे , िजला इितहास नाही अशी एकही बाब अि त वात नसेल कारण कधीच 
अि त वात नसले या गो चाही इितहास मानवाने िलहलेला आह.े कुतूहलापोटी/उ सुकतेपोटी संशोधन, गरजेमुळे संशोधन आिण लादलेले वा ‘सांिगतले हणून 
केलेले संशोधन’ असे संशोधनाचे िविवध कार सांगता येतील. पिह या दोन कारात वै ािनक तर शेवट या कारात िव ानाला सोडून इतर सव शा ामधील 
(सामािजक शा ासह) काही नवअ यासक, नव संशोधकांचा समावेश करावा लागेल. संशोधना माणेच लेखनात/िलखाणातही आप याला मािहत आहे िकंवा 
मािहत झाले हणून केलेले िलखाण व इतरा ंना मािहत हावे यासाठी केलेले िलखाण हे िह दोन कार आहेत. यातील इतरांना मािहत हावे यासाठी केलेले लेखन हे  
दोन कार आहेत. यातील इतरा ंना मािहत हावे यासाठी केले या लेखन परंपरेलाच आपण काशन असेही हणतो. 

जगा या अनेक रा ांम ये झाले या ा ंत चा व एकूणच अिखल मानवजाती या संघषा या इितहासाचा िवचार केला तर िवचारवंत, बुि वंता या 
िवचारांनी, यां या िलखाणानीच ांती झालेली िदसून येते, इितहासाचे नवे अ याय िनमाण झा याचे िदसून येते. ा या ंची िशकार क न खाणा-या, िहं से या 
मागाने बरबटले या मानव समुहाला अंिहसा, स य याची िशकवण दे याच,े माणसाला माणूस हणून वागिव याची िशकवण दे याचे काय महावीर तथा म. गौतम 
बु ांनी केले. या िलखाणाने पुरोहीतशाही, कमकांड यां या िव  पिहली ांती केली. यां या ध म आ ांमुळे स ाट अशोकाला अिहंसावादी बनिवले आिण 
याने अिखल जगाला बौ  ध मा या साराची अनमोल देण िदली व या ध मआ ा िशलालेख पाने जनतेसाठी िलिखत के या. जैन व बौ  या धमा या 

त वांनी, यां या िलखाणानी त कालीन भारतवषातच न हे तर संपूण िव ात न या मानवतावादी िवचारांची वादळे िनमाण केली. याच ाचीन काळातील बौ , जैन 
सािह या माणे राजा हाल याचा गाथा स शती, पािणनीचे याकरण, पातंजलीचे योगयु , किपलमुिनंचे सां यभा य असे अनेक ंथ िलहले गेले. याच माणे 
म ययुगीन कालखंडातही समाजोपयोगी व समाज मनोरंजक अशी – आयुवद, थाप यशा , ब वे राची वचन,े नानकांचे िवचार, ‘गु ंथ साहेब’, कबीर व इतर 
संतांचे िवचार, सुफ  सािह य आिण इतर अनेक ाचीन शा , का य व इतर सािह याची िनिमती झाली. परंतु  हा सव कालखंड लेखनशैलीतून साराचा होता. 
कोण याही बाबीची मािहती िह िलिखत सारापसे ा मौिखक साराने जा त होत अस.े यामुळे या ान साराला कांही मयादा िनि त हो या. 
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आधुिनक कालखंडात मा  हे िच  पालटले. छपाईयं णेचा शोध लागला आिण िलिखत िवचारां या साराला चंड गती लाभली. यात छोट-छोटया 
प कांपासून ते भ य व दीघ अशा ंथ मालांचा समावेश झाला आिण या आकाराने छोटया मु ीत अशा साधनांनी मानव इितहासाला चंड ध के दे यास सु वात 
केले. ‘ छपाई ’, ‘ काशन’, ( मग आताचे E-publication असले तरी ) या शोधाने आधुिनक मानवी इितहासाचे पच पालटून टाकले. काय घडले असे ‘ 
काशन ’ या शोधामुळे…. ा समधील हे ीची स ा उलटवून टाकली सो या लेखणीन,े रिशयामधील मा स व टॉल टॉय या लेखनान,े केवळ रिशयातीलच 

न हे तर संपूण जगातील कामगारांची माि षक ांती केली ‘ मा स ’ या िलखाणाने अमे रकेतील ि टीश स ेचे जोखड बो टन या समु ात िभरकावून िदले. 
लेखणी या वादळाने तेच काय केले इटालीत- मॅझीनी व गॅरीबा डी या वैचा रक िलखाणांनी आिण हेच ांतीचे वादळ उठिवले भारतात फुले, गोखले, अगोदर 
गा ंधी, सुभाषचं , छ. शाह, आिण ां ितकारका या वैचा रक लेखाने पु हा एकदा मानवाला स य अिहं से या ांतीचा माग दाखिवला. महा मा गांधीनी.  पु हा 
एकदा माणसाला माणूस हणून जगू  दया हे सांग यासाठी दिलत बांधवासाठी वैचा रक ांती घटनाब  मागाने घडवून आणली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी. 

सो, मा स, टॉलसटॉय, मॅिझनी, गॅऱीबॉ डी, गोखल,े महा मा फुल,े गांधी, सुभाषचं , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इतकेच लेखक झाले काय या 
आधुिनक काळात ? नाही – परंतु  यांनी एखा ा देशालाच न हे तर मानवतेला एका मानव समूहा या दा यातून, गुलामिगरीतून मु  करणे हे या ं चे व या ं या 
समान लेखन करणा-या  मानविहत अ यासकांच,े समाजिहत काशकांचे ( मु य येय ) होते. यां या िलखानां मुळे काय प रणाम झाले हे सवजण जाणतोच या 
कार या िलखाणाबरोबरच सािह यीक, गीतकार, कलावंतानी द:ुखी  मानवी मनाला काळ का होईना िदलासा िमळेल, यां यात ेम िनमाण होईल अशा उ च 

अिभ ची संप न सािह याचीही संुदर िनिमती केली. कालीदास, भवभूती, से सािपयर, प.ुल.देशपां डे, गलजार, नारायण सुव,  फ.म.ुिशंद,े बिहणाबाई चौधरी इ नवे 
उदाहरणादाखल यात सांगता येतील. यां या िलखाणात समाजात श ु व िनमाण होईल, वैचा रक गटांम ये संघष िनमाण होईल असे िलखाण कधीच आढळले 
नाही. पण आज जाणूनबुजून काही तरी सनसनाटी िनमाण करता येईल व आप याला िस ी ( कु िस ी िमळाली तरी चालेल ) िमळेल असे िलखाण, िवचार 
कािशत करणा यांचीही अिजबात कमी नाही. येक अ यासक, लेखकाला आपण कांहीतरी फार मोठे संशोधन व एखादी फार नवीन गो , त या मक, वैचा रक 

लेखन कािशत करत आहोत असे वाटत असते. वाटू या यांना पण या लेखनामुळे जाणता – अजाणता समाजातील दोन वैचा रक गटांम य,े धमाधमाम ये, 
जात म ये तेढ िनमाण होते असे िलखाण केवळ  ‘स य आहे हणून कािशत करणे यो य आहे का’ याचा िवचार हे िस ी लोपुप लेखक, िवचारवंत, राजकारणी, 
शासक, संशोधक, िव ाथ  करतात का व समाज ते वीकरतो तरी का? 

आपला समाज कशा कारचा बनला आहे याचे एक उदाहरण पाह. जगात या कोण याही कार या यसनाच,े मादक पदाथाचे कधीच ‘ चांगले आहे 
’ असे समथक करता येणार व समथन करणारे ही या कारचे यसन कधीच करणार नाहीत. िसगारेट, िबडी, तंबाख,ू दा  अशा अनेक यसनांना पाठ बा देणारे 
सरकार, यांचा वीकार करनारी जनता आिण यांचे समथन करणारे हजार या संखेतील कािशत सािह य व िमिडया हे आम या आज या िकडले या, 
बुरसले या व व:ता या िवनाशाची पु रेपू र तयारी केले या समाजाचे एक वलंत उदाहरण हणता येईल. आम या आधी या िपढ्यांनी हे केल,े आ हीही तेच करत 
आहोत असे वं कोणतेही समथन आ ही करत असू तर येणा या िपढ्या कशाही कार या िवकृत वृती या बन या व यांनी आप या सवाचा नाश जरी केला तर 
आपण यांना दोषी ठरवू  शकत नाही कारण हे भ मासुर हणजे आम याच सामािजक िहताबधल या उदासीन तीचे उ पादन असेल मग याला दोष देवून काय 
फायदा ? केवळ एका यसनां चे व त संबंधी या धोरणाचे काशनाचे उदाहरण िदले. 

िवशषेत: शै िणक े ात संशोधन करणा या सव संशोधकां या संशोधन क पात केवळ सरकार, UGC, िव यापीठाने स चे केले आहे हणून असे 
िलहले जाते क  – या संशोधना मुळे संशोधकाना, अ यासकांना संशोधना या नवीन िदशा ा  होतील, या संशोधनामुळे अ यासकां या मािहतीत… या 
िवषयासंबंधी या मािहतीची अनमोल भर पडेल, ‘ या संशोधनामुळे संशोधनाची नवी दालने उघडतील…. िकती संुदर वाटतात वाचताना हे श द व या ओळी परंतु  
या संशोधनामुळे व िलखाणामुळे या या अवलंबनानंतर समाजाच…े या बाबतीत न क च िहत होईल व तसे ते िस  कर याची मी वाही देतो’ असे आजपयत या 
कोण याही संशोधन बंधात व ंथात िलहलेले आढळले नाही. हे िलहावेच असे बंधन नाही परंतु  जे संशोधन व लेखन कािशत झा यानंतर समाजात म. पैगंबर, 
छ. िशवाजी, म. गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या ब ल वादळे िनमाण होतात, दंगली होतात, समाजा या दोन वगात, दोन  धमात, दोन जातीत तेढ िनमाण 
होते ते िलखाण कािशत का केले जाते ? 

व तू ि थती काशात आणणे हे येक िवषया या संशोधकाचे अ यासकाचे कायच आहे ही बाब मा य केली तर आपण येक जण या समाजाचा 
एक घटक आहोत व ( समाजाचे िहत हेच )  सामािजक शा ांचे पिहले उि  आहे याचे भान आ हाला का राहत नाही. मंदी, मि जत, दग, चच, गु ारे जर 
धमाची ितके ठरत असतील तर कािशत सािह य हे सव समाजा या िवचारांचे ितक ठरते. मानवजाती या िहताचे ते िश लक ठेवून इतर सािह याचीच जर 
िनिमती होत रािहली तर आपणच आप या समाजा या िवनाशाची वैचा रक ेपणा े िनमाण करत आहोत व यात सवाचाच िवनाश होणार आहे ह ेप के ल ात 
ठेवून िलखाण कािशत करत रहावे. कांही काळासाठी आप या नावाची िस ी होईल, आप याला समाज ओळखायला लागेल याचसाठी जर अशा कारचे 
िवचार व लेखन हे तथाकिथत नामांिकत लेखन, िव ान करत असतील यांना या समाजात जग याचा ह क नाही. आिण संपूण समाज जर हे वीकारत असेल व 
मुग िगळून ग प बसत असेल तर अशा समाजापे ा जंगलात राहणा या रानटी जनावरांसोबत राहणे लाख पटीने परवडेल. जेथे फ  भु केसाठी संघष असतो, 
वखवखले या िस ी या यासासाठी नाही. व तुि थती नाकारता येणार नाही हे 100% मा य व संशोधन 100% स य आहे ही मा य केले तरी समाजात 
मानिसक, बौि क व एकुणच सामािजक िहताला उपयु  असेच जर संशोधन आिण लेखन करावयाचे असे जर सवानी ठरिवले तर अिखल मानव जाती या 
क याणात या सव संशोधक व लेखकांचा अ यंत मह वाचा वाटा राहील. व एकुणच “सामािजक उपयु तावादी इितहास लेखन परंपरेला” सुरवात होईल. येक 
िलखाणाला नीतीची जोड असेल तर ते आपोआपच सा य होईल अ यथा जगात या कुठ याही काय ाने ते सा य करता येणार नाही. 

i. भाषा आिण समी ा- संपा.केळकर, अशोक रा. , पुण,े१९८१. 
ii. सं कृती या पाऊलखुणा - द. ता. भोसल,े प गंधा काशन, पुण.े 

iii. आपली सं कृती   ी माऊलीसुत काश रामदासी - २००२, कोथ ड, पुण.े 
iv. कृषी सं कृती या पाऊलखुणा    ी. द. ता. भोसले, प गंधा काशन. 

 


