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साराशं {abstract} 

                  दशेीयवाद, दशेीयता आिण दशेीवाद हा नहेमीच चचचा िवषय रािहला 
आहे. यािवषयी अधनूमधनू उलटसलुट िलिहलहेी  जात असल े, तरी अनके वषापासनू हे होत 
असले  तरी दशेीयवादाची पूणपणे सु प  माडंणी झाललेी नाही असे  हणावे लागत े. यादृ ीने 
एक य  हणनू ततू िनबधं िलहला आह.े दशेीयवाद ही एक िवचारसरणी असनू, मू य 
सकं पना आह े. दशेीवाद ही सकं पना मानववशंशा ीय आिण समाजशा ीय असनू ितचा सबंधं 
हा सां कृितक अि मता आिण दशेीयवाद ही सकं पना व समाजशा  मानववशंशा  यातनू 
वा यात आललेी आहे. जागितक वाइमया माणचे  भारतीय भाषामंधनूही दशेीयवाद िवषयक 
सकं पनचेी चचा आिण या ारे वा याची समी ा होऊ लागली.ती तशीच ढ होऊ लागली 
यालाच दशेीवाद हटले जाऊ लागले . दशेीवाद हणज ेनमेके काय याचाही शोध ततु िनबधं 
लखेकाने घे याचा य  केला आह े.  

बीज सं ा (Key World}  

     मराठीम ये भालचं  नमेाडे यानंी ‘दशेीयवाद' ही सकं पना थमत माडंललेी दसत.े 
दशेीयवादाची िवचारसरणी मांडताना काही सं ाचा वापर केला जातो दशेीयवाद ही  मु य 
सकं पना मानली तर यात दशेीयतचेा मू यिवचार क थानी असतो. हणनू दशेीयवाद आिण 
दशेीयता मू यिवषयक मानायला हवी. ही सकं पना प  कर यासाठी वापर या जाणा या  
मू ययु  प रभािषक श दानंा आपण मू य सं ा मानायला हवे. याच ेिव षेण ततु िनबधंात केले 
आहे.   

शोध िनबधंाची विैश े ( Objective of Research Paper )                

     दशेीयवाद-दशेीवाद ा सं ाचंा शोध घेऊन याची माडणी करणे ह े मखु विैश  आहे .  
दशेी-दे य व त,ु कला, सािह य, सं कृती ओळख आिण अि त व िस  करणारी ही सं ा आह.े जसे 
खे ातील चचंी,  डो यावरचे पागोटे, धोतर, लगुड,े चोळी आदी अ जठंा िच शैली, भारतीय सगंीत, 

आ दवासी कला, रामायण, महाभारत, हदंु थानची ब सां कृितकता, सं कृतीची अ याि मक आिण निैतक 
बैठक समािव  असते .दशेीपणा : दशेी दे य व त,ु कला, सािह य सं कृती ात दशेीपणा असतो. 
दशेीपणा होच दे य अस याची खणू असत े हणनू दे य, दशेी आिण दशेीपणा ा परुक सं ा 
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आहते. दशेीपणा हा वाभािवक आिण नसै गक हणनू ती गणुा मक स ा नाही. दशेीपणा हे एक 
सवसामा य असे सामािजक त व आहे. 

              दशेीकरण आपले दशेीय व, दशेीपण कायम ठेवनू जे हा एखादी सं कृती परस कृती या 
मौिलक घटकानंा आप या माणकां या मशुीत जोखनू वीकारते, ते हा दशेीकरणाची या 
वाभािवकपण ेपार पडत असते अथात आपले त व शाबतू ठेवनूच ही या पणू वास जात.े 

दशेीयता: ही गुणा मक सकं पना आहे. कारण दशेीयतते मू य हू अ याहत असतो. दशेीयतचेा 
मू य यहू हा ब मखुी आिण ब गणुी असतो. यात भमूी, भौगोिलकता, मातभृाषा, सं कृती, परंपरा, 
लोकजीवन आदीचा एकि तपणे िवचार अपिे त असतो. 

         दशेीवाद आिण दशेीयवाद: "दशेी या श दाची वाद जोडला क  दशेीवाद होतो. केवळ दशेी 
असणे दशेीपणाचा वाद िनमाण करण,े हा अथ सं द ध आह.े हणनू ने टि हजम-दशेीवाद या 
श दाचा वापर नमेाडनीही टाळला असावा. दशेीयतचेा आ ही मू यिवचार मांडणारी सकं पना 
हणज ेदशेीयवाद होय, असा अथ सयंिु क आहे. हणनू डॉ. कशोर सानप यानंी दशेीयवाद ही 
सकं पना वापरली आहे. 

               दशेीयवाद ही िवचारसरणी आहे. दशेीपतचेा मू य हू दशेीयते या म यवत  िवचारधारेत 
अ याहत असतो. दशेी-दे य, दशेीयता, दशेीपणा, दशेीकरण, दशेीवाद, दशेीयवाद अशा सं ाया श दाचंा 
वापर दशेीयवादी िवचारसरणी या ितपादनासाठी केला जातो. हे श द दशेीयतशेी िनगडीत 
असणारी मू य व था िनदिशत कर यासाठी वापरले जातात. दशेी या श दाचा असा वनदजतल 
इं जी पयाय असला तरी छमनपभम असा इं जी  एक पयाय वापरला जातो. दशेीयता या 
श दाला मा  छमजपअपबअजल तर दशेीपणाला छमजपअपजल असा इं जी पयाय वापरला जातो. 
दशेीयवाद या सं सेाठी इं जीत छमजपअपेउ असा पयाय वापर याचा पात आहे. फादर कािमल 
बु के यां या इं जी हदंी श दकोशात तर छमजपअपेउ या इं जी श दाचा हदंी पयाय हणनू 
दशेीयता असा श द दला आहे. 

               ने ट ह हणज ेकेवळ मळूिनवासी नाही तर यां यासह अनके या या भमूीवर ज मले 
तहेी, असा अथ हदंु थानात या ने ट ह–दशेी लोकां या सदंभात यावा लागतो. हणनूच दशेीयवाद 
या श दाचा छमजपअपेउ इं जी पयाय हदंु थानी दशेीयवाद या श दाला परेुसा समथक ठरत 
नाही.ने ट ह या श दाचा ऑ सफड श दकोशात, "ने टक एखा ा दशेाचा मळुचा वा नहेमीचा 
रिहवासी, जो परक य आिण परदशेी लोकांपासनू वगेळा समजला जातो. ह ली िवशषेतः िबनयरुोपी 
आिण कमसं कृत अथवा असं कृत रानटी वंशाचा, काळसर (कलड) कंवा काळा माणसू" असा जो 
दला आहे. तो मळू रिहवाशानंा यरुोपात आिण जगातही रानटी, आ दवासी, मागासलले,े काळे हणनू 
िहणव यासाठी आहे. हा वंशवादी अथ भारतात या दशेी लोकानंा लागू होणार नाही, कारण 
भारतात मळू रिहवासी कोण? या िवशा   मानला जातो. खरे तर हदंु थानात शकेडो धम, 

वंश, भाषा, सं कृती, परंपरा असलले ेकरोडो लोक गु यागो वदंाने राहतात आिण हदंु थानची दशेीय 

ISSN NO: 2394-2886

Page No: 14

Suraj Punj Journal For Multidisciplinary Research

Volume 11, Issue 10, 2021



परंपरा आिण सं कृती सपंणू जगा या पाठीवर कुठेही आवळगार नाही. हणनूच ने ट ह हा श द 
जसा अपरूा ठरतो, तसचे ने टि हजम हा श दही हदंु थानी दशेीवादाचे व प प  कर यास 
समपक ठरत नाही. या िवषयी डॉ. कशोर सानप हणतात, " हदंु थानी दशेीयवादाची 
मू य व था िनदिशत कर यासाठी जी सं ावली-दशेीयवाद, दशेीवाद, दशेीयता, दशेी-दे य, दशेीकरण, 

दशेीपणा आद साठी इं जीत वापरायची अस यास, ाच हदंु थानी स ानंा इं जीत िलिहले पािहजे 
आिण इं जानंाही आप याच सं ा वापर यास भाग पाडले पािहजे. जस,े दशेीयवाद या श दासाठी 
असा कमीपलुकं इं जी पयाय वापरला पािहजे. हाच खरेतर दशेीयतचेा अ सल वाणा असतो आिण 
यातनूच दशेीयवादही आ ही भिूमका पढेु यतेे. ाच प ती या िवचाराला दशेॉयवाद हणता 
यईेल अशा त हने ेडॉ. कशोर सानप यानंी दशेीयवादाला दशेीयवाद असा श द योग क न 
दशेीयवादात अि मता आिण अि त वाचा आ ही दु ीकोन   बाळगला जातो. दशेीयवाद हा अशाच 
आ ही अंगान ेिस  करावा लागतो. याचहेी प ीकरण दले आहे. दशेीयता ही जशी वयिंस  

सकं पना असत,े तशी दशेीयवाद ही सकं पना नाही. ती आ ही दु ीकोणातनू, चळवळीतनू, अि मता, 
अि त वा या आ मतजेातनू वर यणेारी िवचार णाली असते. आिण ती िस  झा यािशवाय ितला 
मू यिवचाराचं े प तर ा  होत नाही; परंतु मू य िन मतीच ेकायही ितला समाजात यािशवाय 
करता यते नाही हे प   केले आह.े 

ा तावना (Introduction)   

ख या अथाने भारतीय सािह यात दशेीयवादाची सकं पना िवसा ा शतकात चचत आ याचे दसत,े 

तर मराठीत ही सकं पना डॉ. भालचं  नमेाडे यानंी साठो र मराठी सािह य चचत जवली. 
िव ापीठे व चचास ातंनू यावर च चतचवण होऊ लागले. नागपरू यथे े२ व ३ माच २००६ 
रोजी आयोिजत दशेीवाद आिण मराठी सािह य यावरील चचास  मह वाचे ठरले. गे या पाव 
शतकात ही सकं पना चचत असनूही ित याब ल अनके सं मच अि त वात आले आिण 
भाषासािह यातही दोन वग तयार झाल े

                 एक वग दशेीयवादाचा परु कार आ ही मानतो तर दसुरा वग दशेीयवाद ही सकुंिचत 
आिण अ प  अशी सकं पना असनू दशेीयवादी अशी िवचार णालीच अि त वात नाही आिण तो 
नाही हणनू काहीही िबघडत नाही, अशा मताचंा हा वग आह.े रा. भा. पाटणकर, म. सु. 
पाटील हे िवचारवतं या पिह या वगाचं ितिनिध व करतात तर आनदं पाटील, ह र ं  थोरात, 

िवलास सारंग आद नी ही सकं पना सं म िनमाण करणारी असनू ती सकुंिचत अस याचे ितपादन 
केले आह.े ा अशोक बाबर यानंी दखेील दशेीवादावर सखोल लखेन केले आहे ,मोतीराम कटारे 
यानंी दशेीवादाला एका िववि त दृ ीकोनातनू जोखले आहे . अलीकडील काळात डॉ रावसाहबे 
कसबे यानंी दशेीवादा या िनिम ाने या या परु क यावर जबरद त ह ले चढिवललेे दसतात .  

              ाचीन भारतीय सािह याचा िवचार करता भरतमनुीन ेआप या ना िममासंते  
दशेी आिण माग  ह ेश द वापरललेे दसतात. दशेी हणज ेिविश  भू दशेाशी िनगिडत तर माग   
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हणज ेमाग दाखिवणारी कंवा सं कृत, दशेी हा श द ाने रादी सतंानंी अनकेदा वापरला आह.े 
"दशेीयतचेी सकं पना मा  अगदी आधिुनक काळातील वसाहतवादा या यावहतचेी जाणीव 
झा यानतंरच िनमाण झाललेी आह,े ही व तिु थती आहे. मु यतः मानववशंशा ात वापरता असललेी 
ही सकं पना नतंर समाजशा , रा यशा  व सािह यादी कलां या अ यासान े अिधकच दढु  व 
ापक होत गलेलेी दसत.े यं. शं. शजेवलकरां या मत,े रि यासारखे अस े वतं  आपले 

काहीतरी आह.े अशी मनोभावना िजवतं अस याखरेीज कोण याही मानववशं वतं  अि त वात रा  
शकणार नाही. ही मनोभावना िजवतं ठेवणारे त व हणजचे दशेीयता होय. तर डॉ. कशोर 
सानप यां या मत,े "दशेी–दे य ा सं ा कोण याही व त-ूकला-सािह य-सं कृतीची ओळख 
अधोरेखीत कर यासाठी वापर या जातात, दशेीपणा ही गणुा मक अशी सकं पना नाही. दशेीयता ही 
सकं पना मा  गणुा मक आहे. दशेीयता ही सकं पना दशेीयतचेा मू यिवचार अघोरेिखत करणारी 
हणनूच वापरायला हवी. दशेीयतचेा मू यिवचार-मू य हू हा ब मखुी  असतो हणनू दशेीयते या 
मू यपजुाचंचे भान ा सं े या वापरात असले पािहज,े दशेीवाद ही सं ा केवळ दशेी याच एका 
श दाशी िनगडीत असनू दशेीयवादाचे पूण प  क  शकत नाही. हणनू दशेीयवाद अशी सं ा 
वापर यास दशेीयता या श दाशी वाद िनगिडत होतो आिण दशेीयता हणज ेदशेीय मू यिवचाराचंा 
समहू आिण यासबंधंीची िवचारसरणी आ हान े ितपा दत करणारी सकं पना, असा दशेीयवादाचा 
अथ दतेा यईेल. याच सदंभात सदर िनबधंात हीच सं ा वापरली आहे. सदंभ दतेांना मा  या 
या लखेकानं वापरले या सं ा कायम ठेव या आहते. 

िवषय िववचेन (Subject Analysis)  

         दशेीयता ही समाजा या य  जग याशी िनगिडत असललेी अप रहाय या आह.े 
आिण समाजा या सामिुहक जग यातनू ती ि गत आिण सामिूहक पातनू आिव कृत होत.े जे हा 
एखादा समहू आप या नसै गक घटकानंा आप यात सामावनू सां कृितक पयावरणात जगत असतो 
ते हा तो नसै गकपणे दशेीय जीवनाचाच अिंगकार करीत असतो. समहूाचा सामािजक, आ थक 
कलािवषयक ा सव मानवी जीवनाशी िनगिडत असले या े ावर नसै गक आिण वाभािवक अशा 
दशेीमू याचंा भाव असतो. दशेीयतचेा जीवन वहारातनू होणारा आिव कारही िततकाच 
सहज वभावी असतो. जे हा दसुरी दशेीय कंवा परक  सं कृती, एखा ा दशेीय सं कृतीवर 
आ मकपणे ह ले  करत ेआिण यामळेु समहूाचे सां कृितक जीवनच धो यात यते असले, सं कृती या 
सवच े ावंर हणजचे भाषा, सािह य, जीवन वहार, कला आद वर वच व कुणी सं कृती गाजवत 
असले, तर अशावळेी वच वाखाली दबललेी आिण दडपली जाणारी सं कृती बडं करत ेआिण आपली 
भाषा सं कृती हीच े  अस याचे आ ही ितपादन करत:े ते हा दशेीयवादी चळवळीचा ज म 
होतो. आिण जीवना या सामािजक-राजक य आ थक कालिवषयक आदी े ातंनू दशेीयतचेे 
अिभमानी पढेु यतेात आिण आप या सं कृतीचा जाणीवपवूक आिव कार कर यासाठी पणूश ने 
समाजा या सव े ातील आिव कार मा यमानंा आवाहन क न नतेृ व करीत देशीय मू याचंी 
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पाठराखण करतात. दशेीयवादा या या िववचेनाची उलट-सलुट माडंणीतनू डॉ. कशोर सानप 
यानंी एक सु प  अशी दशेीयते या त वानंा मू याचंा िवचार क थानी ठेवनू ा या दली आह.े 

     "दशेीयबाद ही अशी मू य व था आहे क , िज यात भिूमत व, भौगोिलकता, भाषा, वंश, धम-
आ याि मकता- पारलौ ककता, परंपरा, ऐितहािसकता, सं कृती, सं कृितसयंोग, दशेीकरण, ि थितशीलता, 
गितशीलता, आधिुनकता, आ मकता आदी मू यानंा े रत आिण भािवत क न सामािजक मा यमातंनू 
आिण कलामा यमातंनू याचंी एकसमयाव छेदकेडून आिव कार करणारी मू यिन  आिण मू यिन मती 
करणारी मानवी समहूाला अि मता, अि त व, आ मतजे, आ मस मान, जा व यवृ ीचे ती   आिण 
आ ही भान दणेारी िवचार णाली होय." 

            दशेीयवादाची डॉ. कशोर सानप यानंी उपरो  ा या दशेीयवादाची िव ततृ 
भिूमका प पणे अधोरेिखत करणारी आहे. याव न दशेीयवादाला एक वतं  त व ान आहे आिण 
ते सामािजक आिण मानवी समहूा या क याणाचाचा  िवचार करणारे आहे. या ा यतेनू जगा या 
व थते आपलं अि त व धो यात आ यावर, वतःची वतं  ओळख िस  कर या या रेणतेनू 

दशेीयवादी िवचार ज माला यतेो. ह े प  होते तर यके मानवी समहू आपली वयैि क आिण 
सामिूहक ओळख िस  कर याचे मा यम हणनू तो दशेीयवादी मू याचंा आधार घतेो. दशेीयवादी 
िवचार आिण त सबंधंीत चळवळी ा समाजात मू यिन मतीच ंकाय करतात. हे सव खरं असलं 
तरी, दशेीयवादी िवचारसरणीला काही मयादाही असतात. दशेीयवादाला त व ानाचं आिण 
मू यिवचारां या सा ातीकरणाच ंप दतेाना ित यातील गुणदोषासंह दशेीयवादी िवचारसरणी ढ 
होताना दसत.े 

दशेीयवादाची सै ािंतक माडंणी:  

         ब तरीय ब क ो सकं पना असणा या दशेीयवाद कंवा दशेीयवादात अनके मू याचा 
त वाचंा समावेश करता यईेल थलूमानान ेदशेीयवादी सकं पनचेा मू यिवचार-मू य हू पढुील माणे 
मांडता येणे श य आह.े आजवर या दशेीयवादी िवचारां या जगरा या माडंणी या प र े यात 
पुढील त वाचंी चचा कर यात आली आह.े ा सव मू य हूातनू दशेीयवादी जािणवा आिव कृत 
होतात. दशेोयवादात अतंभतू होणारी मू ये सु ा ि थर आिण िचरंतन अशी नाहीत. ती 
प रवतनशील आिण कालमानान ेबदलणारी व था कधी वीका न तर कधी नाका न आप याला 
जे जे पोषक आहे आिण आपले अि त व, अि मता यामळेु अिवचल रािहल, अशाच घटकानंा 
आप यात िजरवनू ही मू य व था गितशील प रवतनशील-कालसापे  आिण भिव याचाही िवचार 
करणारी असत.े दशेीयते या मू य-जािणवामं यहेी हजारो वषापासनू कधी सौ य तर कधी ती  

असा सघंष सु  असतो. आिण यातनूच तावनू सलुाखनू दशेीयतचेे प साकार होत असत.े 

              मू यसघंष हा दशेीयतचेा एक अटल पलैू असनू तो दशेीयतलेा समाजस मखु 
आिण कालस मखु कर यासाठी उपयोगी ठरतो. मानवी जग याचे ोत समृ  करीत, दशेीयता कधी 
मतूपणे तर कधी अमतूपण ेआिव कृत होत असत.े दशेीयता ही समाजात जािणवां या पात 

ISSN NO: 2394-2886

Page No: 17

Suraj Punj Journal For Multidisciplinary Research

Volume 11, Issue 10, 2021



आिव कृत होत ेआिण ितचा अिनवाय प रणाम काल, सािह य आ द सां कृितक पयावरणावर होत 
असतो. निैतकता, स य, परोपकार, क णा, क याण, सवेा, सािह यातील सजनशीलता ा गो ी माणसातं 
दशेीयते या कभी मतू तर कधी अमतू अशा मू यकोषातनू यतेात, या कधी सं कृती भाषा परंपरेन 
यतेात. दशेीय मू ये समाजावर स कार करीत समहूाची जीवनशलैी घडिवतात. काही नसै गक 
गुणसू े असे असतात या या नकळत या यात वाभािवकपणचे अवतरतात. या िवषयी तो 
बेमालमू असतो. अशात हनेे मानव वयैि क आिण सामिूहक पात नसै गक प र े यात पडत 
असतो. एकंदरीत, दशेीयता ही माणसाला ि मतपणे आिण सामिूहकपण ेिविश  दशेीय वतळुात 
याचं मानवी अि त व घडिव यास उपकारक असणारी महा व था आह.े ती या मू यानंी 
आकाराला यतेे तौ पुढील माण-े  

          भिूमत व: भमूी सवच वंशजातीधमा या लोकानंा सामावनू घणेारे आिण यानंा 
जागवणारे त व असत.े भमूीचा कोप झाला तर तो ितच या सवानाच भोगावा लागतो. भूमी ह े
मानवी समहूाला जग याला िनयिं त करणारं अतटू असं त व आहे. दशेीयतते नमेाडनेी भमूीत व 
मह वाच ंमानल ंआहे. भमूी हीच माणसाची ओळख आिण अि त व िस  करणारी व था आहे. 

         भौगोिलक त व : भिूमत वाला भौगोिलक मयादा असतात, भौगोिलकता आिण 
भमूी या एक पततेनूच भमूी सजृनशील होत ेआिण ितथली माणसहंी सजनशील होतात. नसै गक 
अनकूुल- ितकूलततेही िविश  दशेातील माणसं नसै गकपणे वाटयला आले या भौगोिलकतते 
सखुासमाधानान ंजगतात. भौगोिलकताही मानवी समहूाचं जीवन िनयिं त करणारी नसै गक यं णा 
असते. प रसरात अि त वात यणेा या सं कृितत भौगोिलक घटकाचा मोठा वाटा असतो आिण 
दशेीयतलेा ओळख याचहेी ते एक अप रहाय त व असत.े 

        भाषा त व : भाषा त व हे दशेीयते या आिव कारासाठी असलले े ाणत व आहे. 
 झा यािशवाय कुणाची ओळख पटू शकत नाही. हणनू भाषा त व ह ेदशेीयतते मु य भिूमका 

बजावणारे असत.े भाषतेनूच माणसू  होतो आिण मु ही होतो. मातभृाषा हीच खरेतर  

आिण मु  हो यासाठी माणसानी वापरली पािहज.े दशेीयता ही मातभृाषचेा  आ ह धरत.े 
मातभृाषा ही सव  एकच एक चहे याची नसत.े दर बारा कोसावर भाषा बदलते. भाषचेे अनके 
कार आिण वर एका महारा  दसनू यतेील, बोली आिण मराठी अशी िमळून या या दशेाची 
दशेीय भािषक अि मता िस  होत असते. मातभृाषिेशवाय आप याला अिधकािधक भाषा आ या 
तर आप याला हजारो लोकाचं े दशेाचंे दशेाचे जीवन समजनू घतेा यईेल, आिण वतःलाही समृ  
करता यईेल, हा भाषािवचार गाधंी-िवनोबानंी माडंला आिण य  आचरणावही आणला होतो. 
भाषचेे त व असे ापकपणे आिण अगंभतूपण ेदशेीयते या सदंभात सथात असावे लागते. भाषा ही 
मळूातच अ य भाषाचंा आदर करीत आिण आपल परक न मानता उपयु  भाषा व था वीकारत 
वत:लाही समृ  करीत असते. शवेटी दशेी भाषा त व हे दशेीयते या आिव काराच ेत व असत.े 
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       वंश त व: दशेीयतते वंश त व  चीतपणे पाळले जात.े एक वशं दसु या वशंाचा 
स मान करीत असतो. भारतीय दिृ कोनातनू तो करणे हे माणसूपणाचचे ल ण असत.े आप या 
दशेावर अनकेानंी आ मण ेकेली आिण या सव आय, ण, मोगल, पोतगुीज, इं ज आिण अ यही 
दशेाव या अमे रकन, रिशयन, िचनी, जपानी, अफगाणी लोकानंी याचंी भमूी आिण भाषा  हदंु थानात 
नसनूही हदंु थानात राहण ेपसतं केले. याचे कारण येशील मानवतावाटी, सिह णू आिण 
सवसमावेशक सवधम जाती सं दाय यास  असललेी मभुा होय ही हदंु थानची अ सल दशेीय 
अि मता आह.े ओळख आहे. 

         ऐितहािसक त व: दशेीयतते ऐितहािसक भतूकाळ हे मू य अ याहत असत.े 
दशेीकरणा या यतेनू इितहासा या पटना सगंानंा आिण मानवी समहूाला रेणादायक असे 
अमतृानभुव िमळावे ही मु य रेणा यामागे असत ेशीयवते ऐितहािसक वाचा अिभमान बाळगला 
जातो. भतूकाळावर व ाळू मे कर याची वृ ी दशेीयवादात दसते भतूकाळातनू या सं कृती 
परंपरा मानवी जीवनाचे क याण साध यासाठी कालावीत असतात यानंा खरेतर दशेीयतते थान 
असते दशेीयते या िववकेवादी दिृ कोनाचा अंगीकार करणा या  दशेीयवादी चळवळी, भतूका ातील 
परंतु वतमान िव याला उपकारक ठरणा या िनवडक घटकाचं ेअि त व िचर थायी टकिव यासाठी 
य शील असतात. जस ेसतंचळवळीन ेभतूकाळातनू ाने रां या पसायदाना या रेणा िवर थायी 
कर यासाठी सातशे वष य  केल,े परंपरा त व परंपरा ा लोकजीवनातनू आिण लोकजीवनाला 
िनयिं त करणा या भमूीत व-भौगोिलक त व आदीमधनू तयार होतात. परंपरा ा कालसबं  

आिण कालसापे  तयार होतात. दीघ कालखडंावर या प रणाम करणा या असतात. समाजा या 
जीवनातच परंपरा तयार होतात आिण या कालातंरान ेपरंपरा हणनू रद होतात दशेीयतचेा 
मू यिवचार हा परंपरेतनूच वतला अ यावत करीत टकून राहतो. दशेीयवादात ब जन दशेीयतलेा 
ाधा य दे याचा िवचार क थानी अस यामळेु ब जन दशेीयवादी िवचारधारेला मा य असणा या 
समता, बधंतूा - वातं य या मू य यौला थान दणेा या परंपरां या आिव काराला दशेीयतते मह व 
दले जाते. 

          सं कृती त व: सं कृती ही ब क ी मानवी व थाचंे जाळे असते. सं कृती ही 
ि थर, अचल आिण भौितक अशी नसत ेतर ित याच भौितक आिण आिधभौितक जीवन िनयिं त 
करणा या अनके व थाचं ेजाळे िवणलले ेअसत.े समाजावर सं कार क न समाजाला ससुं कारीत 
कर याची कृती सं कृतीम ये अपिे त असत.े सं कृती ही िचरंतनपण ेआप या पोटात सवकाही 
रचतव पडतझडत आपल ेनवे प िस  करीत प रवतनशील आिण सवसमावेशक हो याकडे ितचा 
कल असतो.  

         सं कृितसयंोग त व : सं कृती हणज ेपर पर सहकाय करणा या अनके व थाचंे 
जाळे अस यामळेु सव बा  भावानंा आ मसात करीत दशेीकरणा या यतेनू वतच ेअि त व 
अबािधत राखनू आड ा उ या धा यानंी गुफंललेी अंगभतू रचना असत.े िजवतं जोमदार 
सं कृतीम ये सकृंितसयंोगातनू वतला समृ  कर याच ेसाम य असत.े सं कृितसयंोग कंवा सं कृित 
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सपंक न टाळता ये यासारखी अप रहाय बाब असत ेआिण एकमकेाशी सहकाय करीत मानवी 
समहूाचंी जीवनशलैी पथृकपणे आिण एकि तपणे जोपासनू जीवनाव यक घटकां या मदतीने 
िविवधतते एकठा शोध याचा यास घे याची या सं कृितसयंोग संपकात असते. भारत हे याच े
मोठे उदाहरण आह.े 

         दशेीकरण त व : सं कृतीच ेअि त व टकवनू ठेव यासाठी जोमदार आिण िजवतं 
सं कृती  सं कृितसयोगातनू आिण सं कृितस मणातनू िनवडक व था वीकारत आप या अ सल 
पोत अिधक जोमदार आिण भ म करत ेसं कृतीचा पोत अिधक जोमदार, साधात, िजवत आिण 
मानवी समहूाला उपकारक असा कर याची जो सं कृत या अंगी मलूभतू श  असते तीच 
दशेीकरणात कायरत असत.े बाहरेील भाव पचवनू यानंा आप याच पात याचंा वीकार 
करताना याचं ेदशेीकरण कर याची या सु  असत ेआिण दशेीकरण के यािशवाय मळू सं कृतीला 
आपली मह ाही टकवनू ठेवणे श य नसत.े दशेीकरण हे बाहरे भाव आप या माणकानंी  
पचवनू आिण आपले अि त व अि मता कायम ठेवत, सं कृतीला समृ  कर याचे सं कृतीच ेमा यम 
असते. 

           धम त व : धम हे दशेीयते या क थानी असणारे त व असनू सं कृतीची रचना 
हीच मळुात धमा या अनषुगंानचे होत असते. वशं कंवा जाित व था आिण दशे व था ा 
दो ही व थानंा मु यत धमाचा आधार असतो. धमािशवाय आिण जाितिशवाय माणसाची ओळख 
पटणचे दलुभ असत.े हणनू दशेीयते या िवचारधारेत आज जरी धमाचा िवचार गभंीरपण ेहोत 
नसला, तरी एकोिणसा ा शतकापयत तरी जगात धमा या आधारे अि मता िनि त होत असे. 
दशेीयतते िविवध धमानो िस  केललेी सं कृती क थानी असत.े तसचे निैतक आ याि मक पायाभतू 
व था असले या सवसमावेशक धम हा दशेीयवे या क वत  िवचारानंा भािवत करणारा असतो.  

         गितशील त व : दशेीयतचेे मू यिवचारात गितशीलतचे ेएक त व अतंभतू असत.े 
दशेीकरणाची या ही गितशील आिण यानंा आप या मू यांम ये जवत गितशीलता आकाराला 
यतेे. दशेीयता हो सकारा मक आिण नकारा मक पात समाजात दसनू यते असली तरी 
गतीिशलता टाळून दशेीयता समाजात ज ूशकत नाही.  गती, प रवतन, बदल ही ल णे 
अस यािशवाय दशेीयता कालसापे  पात अि त वात यते नाही. गितिशलता ही दशेीयतचेे 
नवो मषेशाली कालसगंत प अि त वात ये यासाठी आव यकही असते. 

        आधिुनकता त व : आधिुनकता, सधुारणा, जागितकरण, उदारीकरण, रा ीयता, 
आतंररा ीयता, भारतीयता आदी;  सधुारणावादी आिण बा पात अ यतं आकषक आिण भावी 
वाटणा या ा सकं पना नहेमीच दशेीय त व ानाला जाणीवपवूक िवरोध करीत असतात कंवा 
जगाचा  पो शदंा हजार या सं यने ेआ मह या क  लागला आहे. तर जग या या अनके सम या 
उ या ठाक या आिण ा सव जागितक करणातनू आ दवासी शतेकरी भिूमहीन मजरु- शु ाितशू  
असा ब जनवादी वगच शोषणयं ात आज भरडला जात आहे. गाधंीज नी  अशा आधिुनक करणाचा 
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िवरोध करीत हदंु थानात वदशेीची चळवळ उभी केली होती. आप या हदंु थानाचा कणा 
असललेी निैतकता ही कत  त परतचेी आिण भतूदयचेी मानवतावादी रेणा दणेारी व था 
असनूही आिण आप या सखुांवर भोगांवर िनयं ण ठेव यासाठी मनाचा पडं आ याि मकतने े
घडिवणारी दशेीय धम सं कृती व था कायरत असनूही ा दशेात या ब सं य लोकानंा 
जग याचा निैतक आधारच ा जागितक करणाने आधिुनकक करणान ेउघडून फेकला. हणनूच अशी 
ही आधिुनकता नको आह ेतर हदंु थानाला सम  िगळून टाकणारी ही आधिुनकता आिण सधुारणा 
ा  दशेातनू घालव यासाठी दशेीयता  ह ेएक भावी अस ेमा यम आहे असे या त वात अ त 

आहे. 

          कला त व : यके दशेात या या लोकजीवनाला भािवत करणा या 
कला वहाराचंा हीत असतो. कला वहाराचा हा आिव कार या या भमूीशी आिण ितथ या 
मानवी-मानवे र अशा एकूणच जीवन वहाराशी िनगडीत असतो. भाषा, सचंीत, िच कला, मतू कला, 
लिलतकला आद वर ितथ या दशेीय मू याचंा मतू-अमतू भाव असतो. िवशषेत लोककलाचंा 
आिव कार हा अ सल या या दशेाशी िनगिडत दशेीय त वाचंा आिव कार असतो. कला त वे 
ही दशेीयच असतात आिण दशेीय पातील यां या आिव कारानचे या या दशेात यानंा 
लोकमा यता िमळत.े मातभृाषा, दशेीय, पबधं, सािह यातील दशेीय परंपरा, यथेील सं कृती आद मधनू 
सािह यातील दशेीयता' मतू पात अवतरते. दशेीय असलले ेआिण आप या भमूीत वाशी िनगिडत 
असललेचे सािह यात जगात मोठे ठरत असते. आप या कला वहारानसुारच आपली दशेीय 
कालत वे िस  होतात आिण मीमासंठेही तो ढ  होतात, न ह े हायला हवी. 

       आ मकता त व : दशेीयतचेे हे त व लढाऊ आिण आ ही वृ ीच े तीक आहे. 
दशेीयतवेर जे हा पर या भाषा-सं कृतीच ेआ मण होत ेआिण आपले आ मतजे िहरावनू घे याचे 
य  होतात ते हा ते हा दशेीयता हो आ मक होवू लागत ेआिण आपली अि मता, आ मतजे, 

आ मस मान, मातभृाषा, सं कृती टकवनू ठेव यासाठी आ मकपणे दसु या सं कृतीला सामोरे जाते. 
हणनूच आ मता ह ेदशेीवादात पातं रत करणारे त व आहे. 

समारोप :(Conclusion ) 

     दशेीयतचेे जे काही त व ान, मू य हू, मू यिवचार आजवर अनके दशेीय त व चतंकानंी िस  

केले आह े, यामागे यां या दशेीय सामािजक आिण सां कृितक चळवळी या इितहासाच ेस या ही 
आकलन अस याच े दसनू यतेे. उदा. उ र अमे रकेतील रा फ ि लटनन ेमाडंलले ेदशेीयवादी 
चळवळीच ेत व ान आिण िनरी ण मराठी भाषचेा िवचार करता महानभुावांपासनू तर सतंापयत-
फुल-ेआबंेडकर एक मोठी दशेीय िवचार परंपरा माडंता यते,े आधिुनक काळाचा िवचार केला तर 
एकोिणसा ा शतकात इितहासाचाय िव. का. राजवाडे, डॉ. भालचं  नमेाडे हे दोन मोठे 
िवचारवतं सािह यातील दशेोयतचेा परु कार करणारे आिण दशेीयतचेी माडंणी करणारे आहते. असे 
दसनू यते.े 
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