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सारांश {abstract}
देशीयवाद, देशीयता आिण देशीवाद हा नेहमीच चचचा िवषय रािहला
आहे. यािवषयी अधूनमधून उलटसुलट िलिहलेही
असले
एक

तरी देशीयवादाची पूणपणे सु प
य

हणून

जात असले , तरी अनेक वषापासून हे होत

मांडणी झालेली नाही असे

हणावे लागते . यादृ ीने

तूत िनबंध िलहला आहे. देशीयवाद ही एक िवचारसरणी असून, मू य

संक पना आहे . देशीवाद ही संक पना मानववंशशा ीय आिण समाजशा ीय असून ितचा संबध
ं
हा सां कृ ितक अि मता आिण देशीयवाद ही संक पना व समाजशा
वा यात आलेली आहे. जागितक वाइमया माणेच

मानववंशशा

भारतीय भाषांमधूनही देशीयवाद िवषयक

संक पनेची चचा आिण या ारे वा याची समी ा होऊ लागली.ती तशीच
यालाच देशीवाद
लेखकाने घे याचा

हटले जाऊ लागले . देशीवाद
य

यातून

ढ होऊ लागली

हणजे नेमके काय याचाही शोध

तुत िनबंध

के ला आहे .

बीज सं ा (Key World}
मराठीम ये भालचं

नेमाडे यांनी ‘देशीयवाद' ही संक पना

थमत मांडलेली दसते.

देशीयवादाची िवचारसरणी मांडताना काही सं ाचा वापर के ला जातो देशीयवाद ही

मु य

संक पना मानली तर यात देशीयतेचा मू यिवचार क थानी असतो. हणून देशीयवाद आिण
देशीयता मू यिवषयक मानायला हवी. ही संक पना
मू ययु

प

कर यासाठी वापर या जाणा या

प रभािषक श दांना आपण मू य सं ा मानायला हवे. याचे िव ष
े ण

तुत िनबंधात के ले

आहे.
शोध िनबंधाची वैिश

े ( Objective of Research Paper )

देशीयवाद-देशीवाद

ा सं ांचा शोध घेऊन याची माडणी करणे हे

देशी-दे य व तु, कला, सािह य, सं कृ ती ओळख आिण अि त व िस
खे

मुख वैिश

आहे .

करणारी ही सं ा आहे. जसे

ातील चंची, डो यावरचे पागोटे, धोतर, लुगडे, चोळी आदी अ जंठा िच शैली, भारतीय संगीत,

आ दवासी कला, रामायण, महाभारत, हंद ु थानची ब सां कृ ितकता, सं कृ तीची अ याि मक आिण नैितक
बैठक समािव

असते .देशीपणा : देशी दे य व तु, कला, सािह य सं कृ ती

देशीपणा होच दे य अस याची खूण असते हणून दे य, देशी आिण देशीपणा
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वाभािवक आिण नैस गक

हणून ती गुणा मक स ा नाही. देशीपणा हे एक

सवसामा य असे सामािजक त व आहे.
देशीकरण आपले देशीय व, देशीपण कायम ठे वन
ू जे हा एखादी सं कृ ती परस कृ ती या
मौिलक घटकांना आप या

माणकां या मुशीत जोखून

वीकारते, ते हा देशीकरणाची

वाभािवकपणे पार पडत असते अथात आपले त व शाबूत ठे वन
ू च ही

या

या पूण वास जाते.

देशीयता: ही गुणा मक संक पना आहे. कारण देशीयतेत मू य ह
ू अ याहत असतो. देशीयतेचा
मू य यूह हा ब मुखी आिण ब गुणी असतो. यात भूमी, भौगोिलकता, मातृभाषा, सं कृ ती, परं परा,
लोकजीवन आदीचा एकि तपणे िवचार अपेि त असतो.
देशीवाद आिण देशीयवाद: "देशी या श दाची वाद जोडला क देशीवाद होतो. के वळ देशी
असणे देशीपणाचा वाद िनमाण करणे, हा अथ सं द ध आहे. हणून ने टि हजम-देशीवाद या
श दाचा वापर नेमाडनीही टाळला असावा. देशीयतेचा आ ही मू यिवचार मांडणारी संक पना
हणजे देशीयवाद होय, असा अथ संयिु क आहे. हणून डॉ. कशोर सानप यांनी देशीयवाद ही
संक पना वापरली आहे.
देशीयवाद ही िवचारसरणी आहे. देशीपतेचा मू य ह
ू देशीयते या म यवत िवचारधारे त
अ याहत असतो. देशी-दे य, देशीयता, देशीपणा, देशीकरण, देशीवाद, देशीयवाद अशा सं ाया श दांचा
वापर देशीयवादी िवचारसरणी या

ितपादनासाठी के ला जातो. हे श द देशीयतेशी िनगडीत

असणारी मू य व था िनदिशत कर यासाठी वापरले जातात. देशी या श दाचा असा वनदजतल
इं जी पयाय असला तरी छमनपभम असा इं जी
श दाला मा

एक पयाय वापरला जातो. देशीयता या

छमजपअपबअजल तर देशीपणाला छमजपअपजल असा इं जी पयाय वापरला जातो.

देशीयवाद या सं स
े ाठी इं जीत छमजपअपेउ असा पयाय वापर याचा

पात आहे. फादर कािमल

बु के यां या इं जी हंदी श दकोशात तर छमजपअपेउ या इं जी श दाचा हंदी पयाय

हणून

देशीयता असा श द दला आहे.
ने ट ह

हणजे के वळ मूळिनवासी नाही तर यां यासह अनेक या या भूमीवर ज मले

तेही, असा अथ हंद ु थानात या ने ट ह–देशी लोकां या संदभात

यावा लागतो. हणूनच देशीयवाद

या श दाचा छमजपअपेउ इं जी पयाय हंद ु थानी देशीयवाद या श दाला पुरेसा समथक ठरत
नाही.ने ट ह या श दाचा ऑ सफड श दकोशात, "ने टक एखा ा देशाचा मुळचा वा नेहमीचा
रिहवासी, जो परक य आिण परदेशी लोकांपासून वेगळा समजला जातो. ह ली िवशेषतः िबनयुरोपी
आिण कमसं कृ त अथवा असं कृ त रानटी वंशाचा, काळसर (कलड) कं वा काळा माणूस" असा जो
दला आहे. तो मूळ रिहवाशांना युरोपात आिण जगातही रानटी, आ दवासी, मागासलेल,े काळे

हणून

िहणव यासाठी आहे. हा वंशवादी अथ भारतात या देशी लोकांना लागू होणार नाही, कारण
भारतात मूळ रिहवासी कोण? या िवशा

मानला जातो. खरे तर हंद ु थानात शेकडो धम,

वंश, भाषा, सं कृ ती, परं परा असलेले करोडो लोक गु यागो वंदाने राहतात आिण हंद ु थानची देशीय
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परं परा आिण सं कृ ती संपण
ू जगा या पाठीवर कु ठे ही आवळगार नाही. हणूनच ने ट ह हा श द
जसा अपूरा ठरतो, तसेच ने टि हजम हा श दही हंदु थानी देशीवादाचे
समपक ठरत नाही. या िवषयी डॉ. कशोर सानप

व प

प

कर यास

हणतात, " हंद ु थानी देशीयवादाची

मू य व था िनदिशत कर यासाठी जी सं ावली-देशीयवाद, देशीवाद, देशीयता, देशी-दे य, देशीकरण,
देशीपणा आद साठी इं जीत वापरायची अस यास,

ाच हंद ु थानी स ांना इं जीत िलिहले पािहजे

आिण इं जांनाही आप याच सं ा वापर यास भाग पाडले पािहजे. जसे, देशीयवाद या श दासाठी
असा कमीपलुक
ं इं जी पयाय वापरला पािहजे. हाच खरे तर देशीयतेचा अ सल वाणा असतो आिण
यातूनच देशीयवादही आ ही भूिमका पुढे येते.

ाच प ती या िवचाराला देशॉयवाद

हणता

येईल अशा त हेने डॉ. कशोर सानप यांनी देशीयवादाला देशीयवाद असा श द योग क न
देशीयवादात अि मता आिण अि त वाचा आ ही दु ीकोन
आ ही अंगाने िस

करावा लागतो. याचेही

बाळगला जातो. देशीयवाद हा अशाच

प ीकरण दले आहे. देशीयता ही जशी

वयंिस

संक पना असते, तशी देशीयवाद ही संक पना नाही. ती आ ही दु ीकोणातून, चळवळीतून, अि मता,
अि त वा या आ मतेजातून वर येणारी िवचार णाली असते. आिण ती िस
मू यिवचारांचे

प तर

करता येत नाही हे

ा

प

झा यािशवाय ितला

होत नाही; परं तु मू य िन मतीचे कायही ितला समाजात यािशवाय
के ले आहे.

ा तावना (Introduction)
ख या अथाने भारतीय सािह यात देशीयवादाची संक पना िवसा ा शतकात चचत आ याचे दसते,
तर मराठीत ही संक पना डॉ. भालचं

नेमाडे यांनी साठो र मराठी सािह य चचत

जवली.

िव ापीठे व चचास ांतन
ू यावर च चतचवण होऊ लागले. नागपूर येथे २ व ३ माच २००६
रोजी आयोिजत देशीवाद आिण मराठी सािह य यावरील चचास

मह वाचे ठरले. गे या पाव

शतकात ही संक पना चचत असूनही ित याब ल अनेक सं मच अि त वात आले आिण
भाषासािह यातही दोन वग तयार झाले
एक वग देशीयवादाचा पुर कार आ ही मानतो तर दुसरा वग देशीयवाद ही संकुिचत
आिण अ प

अशी संक पना असून देशीयवादी अशी िवचार णालीच अि त वात नाही आिण तो

नाही हणून काहीही िबघडत नाही, अशा मतांचा हा वग आहे. रा. भा. पाटणकर, म. सु.
पाटील हे िवचारवंत या पिह या वगाचं

ितिनिध व करतात तर आनंद पाटील, ह र ं

थोरात,

िवलास सारं ग आद नी ही संक पना सं म िनमाण करणारी असून ती संकुिचत अस याचे
के ले आहे.

ितपादन

ा अशोक बाबर यांनी देखील देशीवादावर सखोल लेखन के ले आहे ,मोतीराम कटारे

यांनी देशीवादाला एका िववि त दृ ीकोनातून जोखले आहे . अलीकडील काळात डॉ रावसाहेब
कसबे यांनी देशीवादा या िनिम ाने या या पुर क यावर जबरद त ह ले चढिवलेले दसतात .
ाचीन भारतीय सािह याचा िवचार करता भरतमुनीने आप या ना
देशी आिण माग हे श द वापरलेले दसतात. देशी
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हणजे माग दाखिवणारी कं वा सं कृ त, देशी हा श द
"देशीयतेची संक पना मा

ाने रादी संतांनी अनेकदा वापरला आहे.

अगदी आधुिनक काळातील वसाहतवादा या यावहतेची जाणीव

झा यानंतरच िनमाण झालेली आहे, ही व तुि थती आहे. मु यतः मानववंशशा ात वापरता असलेली
ही संक पना नंतर समाजशा , रा यशा
ापक होत गेलल
े ी दसते.

व सािह यादी कलां या अ यासाने

यं. शं. शेजवलकरां या मते, रि

यासारखे असे

काहीतरी आहे. अशी मनोभावना िजवंत अस याखेरीज कोण याही मानववंश
शकणार नाही. ही मनोभावना िजवंत ठे वणारे त व
सानप यां या मते, "देशी–दे य

अिधकच दुढ
वतं
वतं

व

आपले
अि त वात रा

हणजेच देशीयता होय. तर डॉ. कशोर

ा सं ा कोण याही व तू-कला-सािह य-सं कृ तीची ओळख

अधोरे खीत कर यासाठी वापर या जातात, देशीपणा ही गुणा मक अशी संक पना नाही. देशीयता ही
संक पना मा

गुणा मक आहे. देशीयता ही संक पना देशीयतेचा मू यिवचार अघोरे िखत करणारी

हणूनच वापरायला हवी. देशीयतेचा मू यिवचार-मू य ह
ू हा ब मुखी
मू यपुजांचच
े भान

असतो हणून देशीयते या

ा सं े या वापरात असले पािहजे, देशीवाद ही सं ा के वळ देशी याच एका

श दाशी िनगडीत असून देशीयवादाचे पूण प

क

शकत नाही. हणून देशीयवाद अशी सं ा

वापर यास देशीयता या श दाशी वाद िनगिडत होतो आिण देशीयता
समूह आिण यासंबध
ं ीची िवचारसरणी आ हाने

हणजे देशीय मू यिवचारांचा

ितपा दत करणारी संक पना, असा देशीयवादाचा

अथ देता येईल. याच संदभात सदर िनबंधात हीच सं ा वापरली आहे. संदभ देतांना मा

या

या लेखकानं वापरले या सं ा कायम ठे व या आहेत.
िवषय िववेचन (Subject Analysis)
देशीयता ही समाजा या

य

आिण समाजा या सामुिहक जग यातून ती

जग याशी िनगिडत असलेली अप रहाय
ि गत आिण सामूिहक

या आहे.

पातून आिव कृ त होते. जे हा

एखादा समूह आप या नैस गक घटकांना आप यात सामावून सां कृ ितक पयावरणात जगत असतो
ते हा तो नैस गकपणे देशीय जीवनाचाच अंिगकार करीत असतो. समूहाचा सामािजक, आ थक
कलािवषयक

ा सव मानवी जीवनाशी िनगिडत असले या

देशीमू यांचा

भाव असतो. देशीयतेचा जीवन

े ावर नैस गक आिण

वाभािवक अशा

वहारातून होणारा आिव कारही िततकाच

सहज वभावी असतो. जे हा दुसरी देशीय कं वा परक सं कृ ती, एखा ा देशीय सं कृ तीवर
आ मकपणे ह ले
सवच

े ांवर

करते आिण यामुळे समूहाचे सां कृ ितक जीवनच धो यात येत असेल, सं कृ ती या

हणजेच भाषा, सािह य, जीवन

वहार, कला आद वर वच व कु णी सं कृ ती गाजवत

असेल, तर अशावेळी वच वाखाली दबलेली आिण दडपली जाणारी सं कृ ती बंड करते आिण आपली
भाषा सं कृ ती हीच

े

अस याचे आ ही

ितपादन करते: ते हा देशीयवादी चळवळीचा ज म

होतो. आिण जीवना या सामािजक-राजक य आ थक कालिवषयक आदी

े ांतन
ू देशीयतेचे

अिभमानी पुढे येतात आिण आप या सं कृ तीचा जाणीवपूवक आिव कार कर यासाठी पूणश
समाजा या सव

ने

े ातील आिव कार मा यमांना आवाहन क न नेतृ व करीत देशीय मू यांची
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पाठराखण करतात. देशीयवादा या या िववेचनाची उलट-सुलट मांडणीतून डॉ. कशोर सानप
यांनी एक सु प

अशी देशीयते या त वांना मू यांचा िवचार क थानी ठे वन
ू

ा या दली आहे.

"देशीयबाद ही अशी मू य व था आहे क , िज यात भूिमत व, भौगोिलकता, भाषा, वंश, धमआ याि मकता- पारलौ ककता, परं परा, ऐितहािसकता, सं कृ ती, सं कृ ितसंयोग, देशीकरण, ि थितशीलता,
गितशीलता, आधुिनकता, आ मकता आदी मू यांना

े रत आिण

भािवत क न सामािजक मा यमांतन
ू

आिण कलामा यमांतन
ू यांची एकसमयाव छेदक
े डू न आिव कार करणारी मू यिन

आिण मू यिन मती

करणारी मानवी समूहाला अि मता, अि त व, आ मतेज, आ मस मान, जा व यवृ ीचे ती

आिण

आ ही भान देणारी िवचार णाली होय."
देशीयवादाची डॉ. कशोर सानप यांनी उपरो
भूिमका

ा या देशीयवादाची िव तृत

प पणे अधोरे िखत करणारी आहे. याव न देशीयवादाला एक

ते सामािजक आिण मानवी समूहा या क याणाचाचा
व थेत आपलं अि त व धो यात आ यावर, वतःची
देशीयवादी िवचार ज माला येतो. हे
सामूिहक ओळख िस

प

कर याचे मा यम

िवचार आिण त संबध
ं ीत चळवळी

होते तर

वतं

त व ान आहे आिण

िवचार करणारे आहे. या
वतं

ओळख िस

ा येतन
ू जगा या

कर या या

रे णेतन
ू

येक मानवी समूह आपली वैयि क आिण

हणून तो देशीयवादी मू यांचा आधार घेतो. देशीयवादी

ा समाजात मू यिन मतीचं काय करतात. हे सव खरं असलं

तरी, देशीयवादी िवचारसरणीला काही मयादाही असतात. देशीयवादाला त व ानाचं आिण
मू यिवचारां या सा ातीकरणाचं प देताना ित यातील गुणदोषांसह देशीयवादी िवचारसरणी

ढ

होताना दसते.
देशीयवादाची सै ांितक मांडणी:
ब तरीय ब क ो संक पना असणा या देशीयवाद कं वा देशीयवादात अनेक मू याचा
त वांचा समावेश करता येईल

थूलमानाने देशीयवादी संक पनेचा मू यिवचार-मू य ह
ू पुढील माणे

मांडता येणे श य आहे. आजवर या देशीयवादी िवचारां या जगरा या मांडणी या प र े यात
पुढील त वांची चचा कर यात आली आहे.

ा सव मू य ह
ू ातून देशीयवादी जािणवा आिव कृ त

होतात. देशोयवादात अंतभूत होणारी मू ये सु ा ि थर आिण िचरं तन अशी नाहीत. ती
प रवतनशील आिण कालमानाने बदलणारी

व था कधी

जे जे पोषक आहे आिण आपले अि त व, अि मता

वीका न तर कधी नाका न आप याला

यामुळे अिवचल रािहल, अशाच घटकांना

आप यात िजरवून ही मू य व था गितशील प रवतनशील-कालसापे

आिण भिव याचाही िवचार

करणारी असते. देशीयते या मू य-जािणवांम येही हजारो वषापासून कधी सौ य तर कधी ती
असा संघष सु

असतो. आिण यातूनच तावून सुलाखून देशीयतेचे

प साकार होत असते.

मू यसंघष हा देशीयतेचा एक अटल पैलू असून तो देशीयतेला समाजस मुख
आिण कालस मुख कर यासाठी उपयोगी ठरतो. मानवी जग याचे

ोत समृ

करीत, देशीयता कधी

मूतपणे तर कधी अमूतपणे आिव कृ त होत असते. देशीयता ही समाजात जािणवां या
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आिव कृ त होते आिण ितचा अिनवाय प रणाम काल, सािह य आ द सां कृ ितक पयावरणावर होत
असतो. नैितकता, स य, परोपकार, क णा, क याण, सेवा, सािह यातील सजनशीलता

ा गो ी माणसांत

देशीयते या कभी मूत तर कधी अमूत अशा मू यकोषातून येतात, या कधी सं कृ ती भाषा परं परे न
येतात. देशीय मू ये समाजावर स कार करीत समूहाची जीवनशैली घडिवतात. काही नैस गक
गुणसू े असे असतात या या नकळत या यात

वाभािवकपणेच अवतरतात. या िवषयी तो

बेमालूम असतो. अशात हेने मानव वैयि क आिण सामूिहक
असतो. एकं दरीत, देशीयता ही माणसाला

पात नैस गक प र े यात पडत

ि मतपणे आिण सामूिहकपणे िविश

याचं मानवी अि त व घडिव यास उपकारक असणारी महा व था आहे. ती

देशीय वतुळात
या मू यांनी

आकाराला येते तौ पुढील माणेभूिमत व: भूमी सवच वंशजातीधमा या लोकांना सामावून घेणारे आिण यांना
जागवणारे त व असते. भूमीचा

कोप झाला तर तो ितच या सवानाच भोगावा लागतो. भूमी हे

मानवी समूहाला जग याला िनयंि त करणारं अतूट असं त व आहे. देशीयतेत नेमाडेनी भूमीत व
मह वाचं मानलं आहे. भूमी हीच माणसाची ओळख आिण अि त व िस

करणारी

व था आहे.

भौगोिलक त व : भूिमत वाला भौगोिलक मयादा असतात, भौगोिलकता आिण
भूमी या एक पतेतन
ू च भूमी सृजनशील होते आिण ितथली माणसंही सजनशील होतात. नैस गक
अनुकूल- ितकू लतेतही िविश

देशातील माणसं नैस गकपणे वाटयला आले या भौगोिलकतेत

सुखासमाधानानं जगतात. भौगोिलकताही मानवी समूहाचं जीवन िनयंि त करणारी नैस गक यं णा
असते. प रसरात अि त वात येणा या सं कृ ितत भौगोिलक घटकाचा मोठा वाटा असतो आिण
देशीयतेला ओळख याचेही ते एक अप रहाय त व असते.
भाषा त व : भाषा त व हे देशीयते या आिव कारासाठी असलेले

ाणत व आहे.

झा यािशवाय कु णाची ओळख पटू शकत नाही. हणून भाषा त व हे देशीयतेत मु य भूिमका
बजावणारे असते. भाषेतन
ू च माणूस
आिण मु

हो यासाठी माणसानी वापरली पािहजे. देशीयता ही मातृभाषेचा

मातृभाषा ही सव
कार आिण

होतो आिण मु ही होतो. मातृभाषा हीच खरे तर

एकच एक चेह याची नसते. दर बारा कोसावर भाषा बदलते. भाषेचे अनेक

वर एका महारा

देशीय भािषक अि मता िस
तर आप याला हजारो लोकांचे

दसून येतील, बोली आिण मराठी अशी िमळू न या या

भाषेचे त व असे

देशाची

होत असते. मातृभाषेिशवाय आप याला अिधकािधक भाषा आ या
देशांचे देशाचे जीवन समजून घेता येईल, आिण

करता येईल, हा भाषािवचार गांधी-िवनोबांनी मांडला आिण

य

वतःलाही समृ

आचरणावही आणला होतो.

ापकपणे आिण अंगभूतपणे देशीयते या संदभात सथात असावे लागते. भाषा ही

मूळातच अ य भाषांचा आदर करीत आिण आपल परक न मानता उपयु
वत:लाही समृ

आ ह धरते.

भाषा

व था

वीकारत

करीत असते. शेवटी देशी भाषा त व हे देशीयते या आिव काराचे त व असते.
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चीतपणे पाळले जाते. एक वंश दुस या वंशाचा

स मान करीत असतो. भारतीय दृि कोनातून तो करणे हे माणूसपणाचेच ल ण असते. आप या
देशावर अनेकांनी आ मणे के ली आिण या सव आय, ण, मोगल, पोतुगीज, इं ज आिण अ यही
देशाव या अमे रकन, रिशयन, िचनी, जपानी, अफगाणी लोकांनी यांची भूमी आिण भाषा

हंद ु थानात

नसूनही हंद ु थानात राहणे पसंत के ले. याचे कारण येशील मानवतावाटी, सिह णू आिण
सवसमावेशक सवधम जाती सं दाय यास

असलेली मुभा होय ही हंद ु थानची अ सल देशीय

अि मता आहे. ओळख आहे.
ऐितहािसक त व: देशीयतेत ऐितहािसक भूतकाळ हे मू य अ याहत असते.
देशीकरणा या

येतन
ू इितहासा या पटना संगांना आिण मानवी समूहाला

अमृतानुभव िमळावे ही मु य
जातो. भूतकाळावर

रे णादायक असे

रे णा यामागे असते शीयवेत ऐितहािसक वाचा अिभमान बाळगला

व ाळू

म
े कर याची

वृ ी देशीयवादात दसते भूतकाळातून

या सं कृ ती

परं परा मानवी जीवनाचे क याण साध यासाठी कालावीत असतात यांना खरे तर देशीयतेत
असते देशीयते या िववेकवादी दृि कोनाचा अंगीकार करणा या

थान

देशीयवादी चळवळी, भूतका ातील

परं तु वतमान िव याला उपकारक ठरणा या िनवडक घटकांचे अि त व िचर थायी टकिव यासाठी
य शील असतात. जसे संतचळवळीने भूतकाळातून
कर यासाठी सातशे वष

य

ाने रां या पसायदाना या

के ले, परं परा त व परं परा

ा लोकजीवनातून आिण लोकजीवनाला

िनयंि त करणा या भूमीत व-भौगोिलक त व आदीमधून तयार होतात. परं परा
आिण कालसापे

रे णा िवर थायी
ा कालसंब

तयार होतात. दीघ कालखंडावर या प रणाम करणा या असतात. समाजा या

जीवनातच परं परा तयार होतात आिण या कालांतराने परं परा
मू यिवचार हा परं परे तन
ू च

हणून रद होतात देशीयतेचा

वतला अ यावत करीत टकू न राहतो. देशीयवादात ब जन देशीयतेला

ाधा य दे याचा िवचार क थानी अस यामुळे ब जन देशीयवादी िवचारधारे ला मा य असणा या
समता, बंधत
ू ा -

वातं य या मू य यौला

थान देणा या परं परां या आिव काराला देशीयतेत मह व

दले जाते.
सं कृ ती त व: सं कृ ती ही ब क ी मानवी

व थांचे जाळे असते. सं कृ ती ही

ि थर, अचल आिण भौितक अशी नसते तर ित याच भौितक आिण आिधभौितक जीवन िनयंि त
करणा या अनेक

व थांचे जाळे िवणलेले असते. समाजावर सं कार क न समाजाला सुसं कारीत

कर याची कृ ती सं कृ तीम ये अपेि त असते. सं कृ ती ही िचरं तनपणे आप या पोटात सवकाही
रचतव पडतझडत आपले नवे

प िस

करीत प रवतनशील आिण सवसमावेशक हो याकडे ितचा

कल असतो.
सं कृ ितसंयोग त व : सं कृ ती
जाळे अस यामुळे सव बा

हणजे पर पर सहकाय करणा या अनेक

भावांना आ मसात करीत देशीकरणा या

येतन
ू

व थांचे

वतचे अि त व

अबािधत राखून आड ा उ या धा यांनी गुफ
ं लेली अंगभूत रचना असते. िजवंत जोमदार
सं कृ तीम ये संकृितसंयोगातून

Volume 11, Issue 10, 2021

वतला समृ

कर याचे साम य असते. सं कृ ितसंयोग कं वा सं कृ ित

Page No: 19

Suraj Punj Journal For Multidisciplinary Research

ISSN NO: 2394-2886

संपक न टाळता ये यासारखी अप रहाय बाब असते आिण एकमेकाशी सहकाय करीत मानवी
समूहांची जीवनशैली पृथकपणे आिण एकि तपणे जोपासून जीवनाव यक घटकां या मदतीने
िविवधतेत एकठा शोध याचा

यास घे याची

या सं कृ ितसंयोग संपकात असते. भारत हे याचे

मोठे उदाहरण आहे.
देशीकरण त व : सं कृ तीचे अि त व टकवून ठे व यासाठी जोमदार आिण िजवंत
सं कृ ती

सं कृ ितसयोगातून आिण सं कृ ितस मणातून िनवडक

व था

वीकारत आप या अ सल

पोत अिधक जोमदार आिण भ म करते सं कृ तीचा पोत अिधक जोमदार, साधात, िजवत आिण
मानवी समूहाला उपकारक असा कर याची जो सं कृ त या अंगी मूलभूत श
देशीकरणात कायरत असते. बाहेरील
करताना यांचे देशीकरण कर याची

भाव पचवून यांना आप याच
या सु

असते तीच

पात यांचा

वीकार

असते आिण देशीकरण के यािशवाय मूळ सं कृ तीला

आपली मह ाही टकवून ठे वणे श य नसते. देशीकरण हे बाहेर
पचवून आिण आपले अि त व अि मता कायम ठे वत, सं कृ तीला समृ

भाव आप या

माणकांनी

कर याचे सं कृ तीचे मा यम

असते.
धम त व : धम हे देशीयते या क थानी असणारे त व असून सं कृ तीची रचना
हीच मुळात धमा या अनुषग
ं ानेच होत असते. वंश कं वा जाित व था आिण देश व था
दो ही

ा

व थांना मु यत धमाचा आधार असतो. धमािशवाय आिण जाितिशवाय माणसाची ओळख

पटणेच दुलभ असते. हणून देशीयते या िवचारधारे त आज जरी धमाचा िवचार गंभीरपणे होत
नसला, तरी एकोिणसा ा शतकापयत तरी जगात धमा या आधारे अि मता िनि त होत असे.
देशीयतेत िविवध धमानो िस

के लेली सं कृ ती क थानी असते. तसेच नैितक आ याि मक पायाभूत

व था असले या सवसमावेशक धम हा देशीयवे या क वत िवचारांना

भािवत करणारा असतो.

गितशील त व : देशीयतेचे मू यिवचारात गितशीलतेचे एक त व अंतभूत असते.
देशीकरणाची

या ही गितशील आिण यांना आप या मू यांम ये

येते. देशीयता हो सकारा मक आिण नकारा मक
गतीिशलता टाळू न देशीयता समाजात
अस यािशवाय देशीयता कालसापे
नवो मेषशाली कालसंगत

जवत गितशीलता आकाराला

पात समाजात दसून येत असली तरी

जू शकत नाही.

गती, प रवतन, बदल ही ल णे

पात अि त वात येत नाही. गितिशलता ही देशीयतेचे

प अि त वात ये यासाठी आव यकही असते.

आधुिनकता त व : आधुिनकता, सुधारणा, जागितकरण, उदारीकरण, रा ीयता,
आंतररा ीयता, भारतीयता आदी; सुधारणावादी आिण बा
वाटणा या
जगाचा

पात अ यंत आकषक आिण

भावी

ा संक पना नेहमीच देशीय त व ानाला जाणीवपूवक िवरोध करीत असतात कं वा

पो शंदा हजार या सं येने आ मह या क

उ या ठाक या आिण

लागला आहे. तर जग या या अनेक सम या

ा सव जागितक करणातून आ दवासी शेतकरी भूिमहीन मजुर- शु ाितशू

असा ब जनवादी वगच शोषणयं ात आज भरडला जात आहे. गांधीज नी
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वदेशीची चळवळ उभी के ली होती. आप या हंदु थानाचा कणा

असलेली नैितकता ही कत

त परतेची आिण भूतदयेची मानवतावादी

रे णा देणारी

व था

असूनही आिण आप या सुखांवर भोगांवर िनयं ण ठे व यासाठी मनाचा पंड आ याि मकतेने
घडिवणारी देशीय धम सं कृ ती
जग याचा नैितक आधारच

व था कायरत असूनही

ा जागितक करणाने आधुिनकक करणाने उघडू न फे कला. हणूनच अशी

ही आधुिनकता नको आहे तर हंद ु थानाला सम
ा

ा देशात या ब सं य लोकांना

देशातून घालव यासाठी देशीयता

हे एक

िगळू न टाकणारी ही आधुिनकता आिण सुधारणा
भावी असे मा यम आहे असे या त वात अ

त

आहे.
कला त व :

येक

देशात या या लोकजीवनाला

भािवत करणा या

कला वहारांचा हीत असतो. कला वहाराचा हा आिव कार या या भूमीशी आिण ितथ या
मानवी-मानवे र अशा एकू णच जीवन वहाराशी िनगडीत असतो. भाषा, संचीत, िच कला, मूत कला,
लिलतकला आद वर ितथ या देशीय मू यांचा मूत-अमूत
आिव कार हा अ सल या या
ही देशीयच असतात आिण देशीय

भाव असतो. िवशेषत लोककलांचा

देशाशी िनगिडत देशीय त वांचा आिव कार असतो. कला त वे
पातील यां या आिव कारानेच या या

देशात यांना

लोकमा यता िमळते. मातृभाषा, देशीय, पबंध, सािह यातील देशीय परं परा, येथील सं कृ ती आद मधून
सािह यातील देशीयता' मूत

पात अवतरते. देशीय असलेले आिण आप या भूमीत वाशी िनगिडत

असलेलच
े सािह यात जगात मोठे ठरत असते. आप या कला वहारानुसारच आपली देशीय
कालत वे िस

होतात आिण मीमांसठ
े ही तो

ढ

होतात, न हे हायला हवी.

आ मकता त व : देशीयतेचे हे त व लढाऊ आिण आ ही वृ ीचे

तीक आहे.

देशीयतेवर जे हा पर या भाषा-सं कृ तीचे आ मण होते आिण आपले आ मतेज िहरावून घे याचे
य

होतात ते हा ते हा देशीयता हो आ मक होवू लागते आिण आपली अि मता, आ मतेज,

आ मस मान, मातृभाषा, सं कृ ती टकवून ठे व यासाठी आ मकपणे दुस या सं कृ तीला सामोरे जाते.
हणूनच आ मता हे देशीवादात

पांत रत करणारे त व आहे.

समारोप :(Conclusion )
देशीयतेचे जे काही त व ान, मू य ह
ू , मू यिवचार आजवर अनेक देशीय त व चंतकांनी िस
के ले आहे , यामागे यां या देशीय सामािजक आिण सां कृ ितक चळवळी या इितहासाचे स या ही
आकलन अस याचे दसून येते. उदा. उ र अमे रके तील रा फ ि लटनने मांडलेले देशीयवादी
चळवळीचे त व ान आिण िनरी ण मराठी भाषेचा िवचार करता महानुभावांपासून तर संतापयतफु ले-आंबेडकर एक मोठी देशीय िवचार परं परा मांडता येत,े आधुिनक काळाचा िवचार के ला तर
एकोिणसा ा शतकात इितहासाचाय िव. का. राजवाडे, डॉ. भालचं

नेमाडे हे दोन मोठे

िवचारवंत सािह यातील देशोयतेचा पुर कार करणारे आिण देशीयतेची मांडणी करणारे आहेत. असे
दसून येत.
े
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