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प्राज्ञपाठशाळेचा उदय आणि णिची वैचारिक जडिघडि  

 

 

 

प्रा. सतंोष शेलार  

इततहास तिभाग , कममिीर आबासाहबे तथा ना. म. सोनिण ेमहातिद्यालय सटाणा . 

 
 

प्राज्ञपाठशाळा केिलानंद सरस्िती यांनी सरुु केली.
i
 ते  एक प्रकारचे िैचाररक क्षेत्रातील स्कूल  आह.े  या  स्कूलची एक तितशष्ट 

अशी भतूमका आह.े  भारतातील तकंिा महाराष्ट्रातील प्रबोधन परंपरेत एक तितशष्ट भतूमका घेऊन कायम करणारे ते एक मंडळ  आहे. साधारण  

२० व्या शतकाच्या जयांनी धमामतिषयी तितशष्ट भतूमका घेतली. िैचाररक क्षेत्रातील कामे केली. १९ व्या शतकात जया तितिध परंपरा झाल्या. 

तयांच्या सोयीसाठी तीन प्रकार तकंिा भाग पडतात.  

१) महातमा  फुले यांची परंपरा  -  ते परंपरा पणूम नाकारतात. कारण ते सधुारण्या च्या योग्यतेचे  नाही ि पयामयी व्य िस्था उभी  करते.  पयामयी  

धममतिचार स्िीकारते.  

२) रानडे यांचा तिचार - ते  मखु्यत: भागित सपं्रदाय तकंिा तयाला आपले पिूमज मानणारा, आपली मळेु ततथे शोधणारा , धमामच्या चौकटीत 

तर रहायचे आहे पण तयात सधुारणा करायच्या ि पढेु जायचे अस ेमानणारा  रानडे स्कूल. 

३) आगरकरांचा तिचार -  क्रमाने धममतचतकतसा करत करत धमामच्या बाहरेच पडायचे आह.े धमामने इततहासात जे काही कायम  केले असले ते 

केले असले. आता काही तयाची गरज रातहली नाही.  

                 आता प्राज्ञ पाठशाळा यांपैकी  कोणतया स्कूलमध्ये बसते? तर ती  या कोणतयाही  स्कूलमध्ये  बसत नाही.  कारण  अस ेकी ही 

मंडळी िेगळी आहते.  ही  मंडळी पंडीतांच्या परंपरेतनू आलेली आहते.  महाराष्ट्रात  प्राचीन काळापासनू ते २० व्या शतकापयंत पंतडतांची 

एक िेगळ्या प्रकारची परंपरा आह.े  या  पंतडतां च्या परंपरेत आपला धममगं्रथ, आपली शास्रे , आपली  दशमने या सगळ्यांचा अभ्यास करण,े  

तयाच्यािर चचाम करणे , या  सिांचा अथम लािण ेही सिम प्रतक्रया होती.  साधारणपणे  महाराष्ट्रात सदु्धा याबाबतीत काही शहरे प्रतसद्ध  होती . 

उदा. िाई, नातशक तेथे   काही पंतडती परंपरा होतया . मध्ययगुापासनूच िाई ह ेिेदतिद्या ि ससं्कृतच्या अध्ययन अभ्यासाचे मोठे कें द्र मानले 

जात होते.
ii
  गरुुजी तितशष्ट  पद्धतीने तशक्षण  घ्यायचे ि द्यायचे, असे चालत होते.  या  पंतडती परंपरेचे स्ित:चे अस ेकाही गणु होते तकंिा 

बलस्थान होते तकंिा स्ित:चे अस ेकाही दोष होते.  पतहली गोष्ट ही पंतडती परंपरा चालायची कशी  ? साधारणपणे स्िातंत्र्यपिूम काळ तकंिा 

तयाआधीचा काळ घेतला तर अस ेव्हायचे की कोणीतरी मोठा माणसू की जो जमीनदार आह,े  राजघराण्यातील आह,े सरदार  आह ेतो तयाला 

मदत करायचा . तयांच्या  जीिािर चालायचे पण तरीसदु्धा या पाठशा ळांची अथमव्यिस्था फार काही चांगली होती अस ेतदसत नाही.  कारण  

तयातील बहतुांश तिद्याथी माधकुरी मागनू खायचे, तयामळेु एका अथामने जयाला िैराग्य म्हणता येईल , ते बहतुांश पंतडती परंपरेत तदसत होते.  

त ेसक्तीचे असेल, नाईलाज असले तकंिा तयांची धारणा असले, जे काही असले ते असले म्हणजे एका अथामने  ती दररद्रीच परंपरा होती, असे 

मानता येईल.  दसुरी  गोष्ट तयांच्या अभ्यासक्रमात ते काय तशकित होते,  पद्धत  काय होती,  उदा . आपली  जी दशमने आहते, सांख्य , न्याय, 

पिूममीमांसा,  उत्तरमीमांसा सगळी दशमने तशकतिली जायची.  तयातला एक भाग असा होता, िैतदक कममकाडं आहते ती तशकतिली जायची . 

म्हणजे आता कस ेआपल्याला माणसू जन्माला आल्यापासनू  ते मतृयपूयंत  कममकांडे असतात. ती कममकांडे करणारी परुोतहत तनमामण करणारी 

ती एक ससं्था असायची.  तीत  ती तशकतिली जायची.  दसुरे  यज्ञ कस ेकरािेत,  यज्ञाला काय लागते,  म्हणजे  कुठले मंत्र आले पातहजेत ह े

तशकतिणारी पण ती ससं्था होती.  अथामत  यातला यातज्ञक हा जो भाग आह,े  तो  क्रमा ने जरा  कमी कमी झाला आतण फक्त इतर कममकांडे 

आतण दशमने यांचा अभ्यास तशल्लक रातहला.  तयात  पण अस ेसांतगतले पातहजे की स्मतृी आतण स्मृ ती यांचा जो अभ्यास होता,  तो  
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पंतडतांमध्ये सदु्धा फार कमी होता.  म्हणजे  एका अथामने जया पंडीत िगामतिषयी मी बोलतोय तो िगम समाजातला अततशय छोटा  िगम आहे.
iii

 

अस ेनाही की, ब्राम्हण तयात सामील आहेत, असे पण नाही आह.े  ब्राम्हणातला अततशय छोटा िगम जो अतभजनच आह ेपण आतथमक दृष््टया 

काही फार िर नाहीत.  पण समाजात तयाला मान आह.े  तो पतित्र आहे , असे समाज समजतो  आतण तो अध्ययन अध्याप नाचे काम करतो.  

अध्यापनाची पद्धत कशी होती,  गरुु तशष्ट्य पद्धती गरुुमखुातनू अशी भािना म्हणजे एका गरुु कडून दसुऱ्या गरुूकडे , तशष्ट्याकडे, तशष्ट्या कडून 

दसुऱ्या तशष्ट्याकडे  तयाचे  परत तशष्ट्य अशी ती परंपरा पढेु चालत होती . हल्ली आपण जे पाठ  िगैरे  जे  घेतो,  ४५ तमतनटांचे असतात, एक 

तासाचे असतात. हे  ठरलेले असते.  या  परंपरेत त स ेकाही ठरलेले नव्हते.  म्हणजे   गरूुला  जर िाटले की अमकु एक तिषय आज तीन तास 

तशकिायचा, तर  तो तीन तास तशकिायचा तकंिा सहा तास िाटेल तर सहा तास समोरच्याने उठायचे नाही,  अशा  पद्धतीने ते तशक्षण 

चालायचे. काळाचे बंधन  नव्हते आतण तयाचा दसुरा भाग असा की , तिद्याथामने तकती काळात  तशकायचे  ते ठरलेले नव्हते.  आता समजा 

एखाद्याला उत्तरमीमांसा तशकायचे आह,े  म्हणजे  िेदात एखादा तिद्याथी फार हशुार असले तर सिम तयाला आपण म्हणतो करण्याची ताकद 

असले तर चार िषामत अभ्यास क्रम पणूम  करायचा तर एखाद्याला बारा िषे लागायचे . म्हणजे  कालािधी तनतित नव्हता.  आपल्याकडे  अस े

असते की आपण जी परीक्षा दतेो, तयाचा कालािधी तनतित आहे. म्हणजे  एिढ्या एिढ्या िषांनी मला बी.  ए. ची पदिी तमळणार . तर तो 

कालािधी तनतित नव्हता. म्हणजे काय होते ती  एक प्रकारची  अनौपचाररक तशक्षण पद्धती होती.  दसुरी गोष्ट परीक्षा पद्धतीत  एक महत्त्िाचा 

भाग होता, तो असा की , तनयमाने चचाम चालायच्या . अथामत तयाची  तितशष्ट चौकट होती, ती चौकट भेदता येत नव्हती. बदु्धीिादािरती ती 

चौकट चालत होती , असे काही म्हणता येणार नाही.  परंत ुया  चौकटीत का होईना पण काटेकोर चचाम चालत होतया.  परुािे , िादतििाद ह े

सिम होत होते. तयासाठी तकम शास्र िापरले जात होते. ही एक महत्त्िाची गोष्ट होती.  याला कारण अस ेकी, तनयतमत चचाम चालत असल्यामळेु 

काय होते की,  परीक्षेचा प्रकारच नव्हता. एका तितशष्ट काळानंतर गुरू जाहीर करायचा की, हा या या तिषयात प्रिीण झालेला आह.े  कारण 

जया प्रज्ञापाठशाळेतिषयी आपण बोलतो आहोत,  तयात नंतर काय झाले  की, असा एक तिचार चाल ूहोता की,  ही  जी परीक्षेची आधतुनक  

पद्धत आह,े  जी इगं्रजांनी   आणली , ती  स्िीकारािी का ? असा  एक प्रश्न आला होता . तया जनु्या परंपरेतील पंतडतांना ही पद्धती मातहती 

नव्हती. परीक्षा हा प्रकार नव्हता. परीक्षा तर व्हायची पण ती चचेतनू व्हायची, िाद-सिंादातनू व्हायची. आतण चचेत आपण िाद घालतो, तो 

शक्यतो आपण हारू नये  यासाठी  तयारी  करतो . याचा अथम आपण रोज तयारी  करतो एका अथामने  तमुची  रोज परी क्षा होत.े तर हा काही  

पंडीत काळाचा तशक्षण पद्धतीचा भाग होता. तसचे तयांचे  काही  दोषही होते, म्हणजे उदा. सगळ्यात पतहल्या दोषात ब्राम्हणांच्या व्यततररक्त 

इतरांना प्रिेशच नव्हता. जयांना प्रिेश होता, ते सिम  ब्राह्मणही  तशकत होते, अस ेकाही नाही. पण काही जातींना जाण्याचे स्िातंत्र्य नव्हते, हा 

गंभीर प्रश्न आहे. तिया नव्हतया.  दसुरी  गोष्ट गं्रथ प्रामाण्य. आता गं्रथ प्रमाण्य म्हणजे  काय?  ते एक  नातहये.  अगोदर  चार िेद,  नंतर  ब्राम्हण,े  

उपतनषद,े आरण्यके , परुाण,े रामायण  महाभारतासारखी महाकाव्ये , असे खपूच काही काही आह.े  आतण ह ेसिम खपू गुंतागुंतीचे आह.े  मग  

कुठल्या गं्रथास प्रामाण मानायचे ? ह ेसिमच गं्रथ प्रमाण  मानत होते.  आता सिमच गं्रथ प्रमाण आहते म्हटल्यािर येथे अथम लािण्याची एक 

तितशष्ट पद्धत होती.  तयाला  ‘समन्ियिाद’ म्हणतात.
iv
 ही पद्धत कोणी तिकतसत केली , जे  पिूममीमांसा नािाचे दशमन आह,े  तया  दशमनाने ही 

पद्धत तनतित केलेली आह.े  म्हणजे  अगदी पतहल्यापासनू  अस ेगहृीत धरायचे की, सिमच  गं्रथांत जे तिचार मांडले गेलेले आहते,  ते  सिम 

ईश्वरप्रणीत असल्यामळेु  (ईश्वरप्रतणत हा  जरा शब्द चकुीचा आह.े ) प्रमाण आहते. िेद  अपौरु षेय आहते  आतण बाकीचे गं्रथ तर िेदांना 

अनसुरून तलतहले आहते.  तयामळेु ते प्रमाण आहते.  ईश्वराचा उल्लेख करण ेह ेचकू आह,े  याचे कारण अस ेकी , पिूममीमांसा नािाचे जे दशमन 

आह,े तया दशमनाच्या मते िेद हे ईश्वरप्रणीत नाहीत. कारण ईश्वर आह ेयाचे प्रमाण मानिी बदु्धी अस ूशकत नाही.
v
 िेद हे स्ित:प्रमाण आहते. 

म्हणजेच  िेदांनाच महत्त्ि आह.े  ईश्वराला  नाही. आता असा प्रश्न येऊ शकतो  की या  गं्रथात तिसगंती तदस तात. िेदात ह ेम्हटलेले आह ेतर 

स्मतृीत दसुरे म्हटलेले आह.े  तर  ही तिसगंती केिळ िेगिेगळ्या गं्रथापरुते नाहीत.  ही  तिसगंती एका एका गं्रथात सदु्धा आह.े  म्हणजे  एका 

एका गं्रथात आपल्याल  तकतीतरी परस्पर तिरोधी िचने काढून दाखिता येतात.  तर मग ही पिूममीमांसा  पद्धती अस ेमानते की काय करायचे 

या सगळ्यां च्या अगोदर आपल्याला या ततिािर श्रद्धा ठेिािी लागेल  की, हे  सगळे  मळुात  जे सांगतात, तयांच्यात  तिसगंती अस ूशकत 

नाही. या  ति सगंतीचा पररहार करण्यासाठी  तयांनी जो मागम  तिकतसत केलेला आह.े  तयालाच  ‘समन्ियिाद’ म्हणतात . यात  थोड्याशा 

बौतद्धक चलाख्या पण होतया,  नाही अस ेनाही.  उदा . गमतीदार उदाहरण द्यायचे झाले तर अस ेघेता येईल की,  एखाद्या गं्रथात तमु्हाला अस े

आढळेल की, अमकु यज्ञात पशू मारून खाल्ला. पनु्हा दसुऱ्या गं्रथात तमु्हाला अस ेआढळेल की,  नाही मांसाहार िाईट आह.े  अतहसंचे्या  

तत्त्िाला बा धक आहे . तर  याचा मागम असा काढायचा की,  इतरत्र एरिी  मांस खाण ेिाईट आह,े  पण  यज्ञात  मांस  खायला हरकत नाही.  

‘समन्ियिाद’ याला म्हणतात.  ही एक तिचार करण्याची पद्धती आह.े  तयामळेु व्हायचे काय की,  ते  लोक असा तिचार करायचे नाहीत  की 
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कुठल्याही गं्रथाचा काळ काय असले  ! कारण  काळाचा प्रश्नच नव्हता  आतण िेद  तर अनादी आहते.  यांची  िेदांतिषयी अशी भािना आह े

की, आधी िेद तनमामण झाले ि नंतर जग तनमामण झाले , अस ेमानणारी ही एक पंतडती परंपरा आह.े  

                     २० व्या शतकाच्या सरुुिाती च्या कालखंडात केिलानंद सरस्िती यांच्या कायामला सरुुिात झाली . ते प्रज्ञानंद नािाच्या एका 

सनं्याश्याकडे ही सिम तिद्या तशकले आतण ही जी तयािेळची समकालीनची पररतस्थती होती, तयाबद्दल तयांनी तिचार करायला सरुुिात के ली 

की, आपल्याला आता कुठेतरी बदलले पातहजे . असा प्रश्न आह ेकी,  तयांना  असा तिचार येण्याचे कारण काय?  तयाचे  मखु्य कारण अस े

सांतगतले गेले आह ेकी,  मखु्यत: आपले  (मराठ्यांचे) राजय गेले. इगं्रजांचे राजय  आले. आतण हा जो पराभि आह ेतो केिळ काही लष्ट्करी  

पराभि नाही. यांपिुी मसु्लीम िगैरे सत्ताधीश  होते, पण तेथे काही अस ेनव्हते की काहीतरी मघुलांकडे नतिन तत्त्िज्ञा न होते तकंिा  िैचाररक 

दृष््टया ते फार पढेु होते, असे काही फार नव्हते.  काही गोष्टींत ते पढेु असतील,  ते िेगळे. परंत ुइगं्रजाची गोष्ट िेगळीच होती. सांस्कृततकदृष््टया, 

शास्रीयदृष््टया तयांची समाजव्यिस्था, राजकीय व्यिस्था  ‘आधतुनक ’ होती. सिमच क्षेत्रात  इगं्रज  पढेु आहते, ह ेप्रतययाला येत होते आतण 

इगं्रजाची व्यिस्था खरे तर फारशी सिमसामान्य माणसांना कळतही नव्हती.  म्हणजे इगं्रज काळात जो पराभि झाला होता,  तो अतधक सखोल 

आतण अतधक मलूगामी होता.  तो केिळ लष्ट्करी  पराभि नव्हता. आतण या पराभिाची जाणीि झालेले जे लोक होते,  तयांच्यात केिलानंद 

एक होते.
vi
 जेंव्हा  ही   जाणीि  तीव्र  होऊ लागली,  तेव्हा  आतमतचतकतसलेा सरुुिात झाली. आपले काहीतरी चकुले असले पातहजे  ि 

आपल्या परंपरेत काही दोष असल्याची शक्यता तयांना िाटायला लागली.  परंपरेचा अभ्यास ते करतच होते.  परंतु  हळूहळू तयांच्या 

‘दृष्टीकोना’तच बदल व्हायला लागला.  तो बदल होण्यासाठी काही कारण ेघडली. उदा. तयांच्या िाचनाचा तयांनी आिाका िाढिला.  आता 

१९ व्या शतकात तमल,  स्पेन्सर ि जे इतर तिचारिंत आहते,  तयांची  खपू भाषांतरे उपलब्ध होती. केिलानंदांना  इगं्रजी येत नव्हते.  नंतरच्या  

काळात तयांनी थोडा प्रयतन केला होता,  तरी तयांना ते जमले नाही.  पण भाषांतरे उपलबद्ध होती. ती भाषांतरे िाचायला तयांनी सरुुिात केली 

आतण ही भाषांतरे िाचल्यािर ि एकूण इगं्रजांची राजयव्यिस्था िगैरे पातहल्यािर केिलानं दांच्या असे लक्षात आले की, आपल्या  परंपरेत 

खपू सारे दोष आहते आतण आपल्यालाच ते दरू केले पातहजेत.  आपण जर ह ेदोष दरू केले नाहीत तर कोण करणार? तयांना अस ेमातहत होते 

की, ब्राम्हण हा समाज आपल्याकडे नेततृिपदी आह.े अगोदर जो चार िणांत ब्राम्हण िर . तया ब्राम्हणांतही पंडीत श्रेष्ठ. कारण तयांना सिम धमम 

कळतो. तयांना दशमन कळतात.  इ. तयांचे अस ेमत झाले की,  ह ेलोक धममसधुारणचे्या क्षेत्रात उतरणार नसतील तर मग  या पांतडतयाचा काय 

उपयोग ?  

                 आपल्याला  जर अस ेिाटत असले की,  कुठेतरी  आपले चकुले आह.े  तर  आपल्यालाच बदलायला सरुुिात केली पातहजे . 

आपण ह ेतिचार मांडायला पातहजे,  असे  तयांच्या लक्षात  येऊ लागले.  अथामत  एका महत्त्िाच्या पेचाला तयांना तोंड द्यािे लागले.  तो  पेच 

असा होता की, एकूण जी पाश्च्यातय मलू्यव्यिस्था येत होती, आतण तजचा पररचय केिलानंदांना ि इतरांनाही झाला होता, जो ते आतमसात 

करू इतच्छत होते . ही निीन मलू्य व्यिस्था आपण आतमसात केली तर आपण ‘आपण’ रहातो का? आपले स्ित्त्ि तटकते का  ? आपण जे 

भारतीय परंपरेचे म्हणितो तकंिा तहदं ूिगैरे जे काही असले ते , तर ह ेस्ित्त्ि तटकते का  ? तकंिा दसुरे आपले स्ित्त्ि आह ेकशात  ? मळुात की 

जे सोडता कामा नये.  आतण अशा कुठल्या गोष्टी आहते की,  िरिर तया आहते, जया सोडल्या तरी आपले स्ित्त्ि जाणार नाही.  हा तयांच्या 

समोरचा एक मलूगामी पेच होता.
vii

 कदातचत इतर समाज सधुारकांसमोर सदु्धा असले. हा मुद्दा महत्त्िाचा होता. रानडे तर धातममक  होते. पण 

आगरकर सदु्धा बोलताना अस ेबोलतात ‚भारतीय आयमत्त्ि रक्षण  करून आपल्याला सिम पाश्च्यातय समाजतिचार पचिायचा आह.े ‛ असे  

आगरकर म्हणतात. 
viii

 या बोलण्याचा अथम सदु्धा तो होता.  

                 प्राज्ञपाठशाळेसमोर हा  पेच अतधक तीव्र होता. कारण की ते एका तितशष्ट  परंपरेतनू आले होते.  मग आता यािरून दसुरा मदु्दा 

असा तनघाला की,  आपल्या  परंपरेत अस ेकाय आह ेकी ते आधतुनकतेला सन्मखु आह े तकिा जे आधतुनकता पचि ूशकते.  तकंबहनुा  

आपल्या परंपरेत त स ेपचि ूशकेल अ शा क्षम ता आ हते का  ? केिलानंद  आतण तयांचा जो इतर काही तशष्ट्य पररिार होता,  तया 

तशष्ट्यपररिाराचे म्हणण ेअस ेपडले की,  आपल्या  परंपरेत अशा क्षमता  आहते . काही बदल करण्याची गरज आह,े  पण अशा क्षम ता आहते 

की, आपला समाज या सिम आधतुनकतेला सामोरा जाऊ शकेल.  उदा . की  आता िेगिेगळे धमम सांतगतले आहते. उदा .उदा. ब्राह्मणांसाठी  

िेगळा धमम. येथे धमम म्हणजे कतमव्य या अथामने शब्द िापरला जातो.  उदा. ब्राम्हणाने काय  करािे, ह ेशदू्राने काय करािे ह ेठरलेले अस.े  तर 

अस ेखपू सारे धमम आहते.  मग  पतनी धमम, राजधमम , पततध मम अस ेगटिार तिभागणारे िेगिेगळे धमम आहतेच.  पण या पलीकडे जाऊन 

साधारण नािाची एक सकंल्पना आह.े ती सकंल्पना अशी आह ेकी , सिम जातींना, सिांना (परुुष तकंिा स्री ) ती लाग ूपडते. उदा. अतहसंा, 

सतय आह.े सिमभतूतहतरती आह.े म्हणजे आपल्या आसपास जेिढे मानि ि प्राणी असतील, तयांच्या तहतातिषयी आस्था असण ेयाला 

‘साधारण धमम’  म्हणतात. तो शाश्वत आह.े
ix
 तो बदलता येत नाही आतण मग बदलता काय येते , की जे इतर ससं्कार आहते , इतर कममकांडे 
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आहते, ती बदलता येतात. आता प्रश्न अस ेकी बदलता येतात , याला परुािा काय? कारण स्मतृीमध्ये बऱ्याच तठकाणी अस ेम्हटले आह ेकी , 

एखादा धमम सनातन आह.े म्हणजे जयात कधीही बदल करता येणार नाही. या लोकांनी अस ेसांगायला सरुुिात केली की , ह ेसिम चकुीचे 

आह.े यात बदल करता येतो. पिूी बदल झालेले आहते. आता पिूी बदल झालेले आहते हा प्रकार सनातनी पंडीत मंडळी मान्यच करत 

नव्हती. तयाचे कारण अस ेकी , काळाचा जो तिचार आहे , की अमकु गं्रथ अमकु काळात तनमामण झाला , हा तिचारच तयांना मान्य नव्हता. 

पिूीची माणस ेगं्रथाचा तितशष्ट प्रकारे अथम लाित. तजथे तजथे अंततिमरोध येईल तेथे तेथे ‘समन्ियिाद’ कसा साधता येईल, ते पहात होते. 

तयासाठी आपली बदु्धी पणाला लाित. बदु्धी खपू होती. म्हणजे बदु्धीलाही आपले लोक कमी नव्हते. अततशय धारधार बदु्धीचे ह ेलोक होते. 

तकम शास्र चांगले िापरायचे. पण गं्रथप्रमाण्यासाठी िापरायचे.  

                      प्राज्ञपाठशाळेच्या लोकांिर तमल , स्पेन्सरचे ससं्कार थोडेस ेझालेले होते, दसुरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा  प्राज्ञपाठशाळा  स्थापन 

झाली, (प्राज्ञपाठशाळा १९१६ ला स्थापन झाली.) तेव्हापासनू तेथे ति. का. राजिाडे महीनोंन मतहने येऊन  रहायचे. या ति. का. राजिाड्यांनी 

या लोकांना खपू काही तशकतिलेले आहे .
x
 ऐततहातसक पद्धती कशी असते  ? इततहासाचे तत्त्िज्ञान काय आहे ? रांकेसारख्या स्कूलचा सदु्धा 

पररचय तयांनी करून तदएलेला तदसतो . हे या राजिाड्यांनी तेथे तशकतिले आह.े ह ेलोक धममशािाचा अथम लािताना धममशाि समन्ियिादी 

अथम लाित.  राजिाडे यांचे  म्हणण ेअस ेहोते की,  धममशास्राकडे  आपण ऐततहातसक पद्धतीने बतघतले पातहजे.  मग  ऐततहातसक पद्धतीने 

बघताना आपल्याला काय तदस त,े तर धमामत िेगिेगळ्या काळात बदल झालेले आहते.  उदा . महाभारत असे   म्हणते की कधी काळी एक 

िणम होता,  नंतर तयाचे चार िणम झाले,  म्हणजे  झालेच ना बदल ? तकंिा भारतीय तििाहससं्थेत  सदु्धा हे  तदसते.  एके  काळी थोड्याशा  स्िैर  

सबंंधांना मान्यता  होती,  नंतरच्या  काळात शे्वतकेत ूिगैरे ॠषींनी बंधने घातली.  तििाह ससं्था तिकतसत होत गेली.  म्हणजे  काळानसुार  

धममगं्रथांमध्ये, शास्रां मध्ये सिम  बदल  होतच होते आतण ह ेबदल नंतरच्या काळातसदु्धा घडले पातहजेत अशी भतूमका  प्राज्ञपाठशाळेच्या 

लोकांनी घेतली. पिूी हा तिचार होत नव्हता, कारण  काळाचा तहशेब नव्हता. असे िाटायचे की,  सिम  गं्रथ जण ूकाही एका काळात सिांना 

मातहती आहते, तयामळेु पिूी हा तिषय चतचमला जात नव्हता. तयांनी पतहल्यांदा या चचेला सरुुिात केली की नाही, बदल झालेले आहते.  

                       केिलानंदानी आता आपल्या नव्या तिचारांना ि परंपरांना शािीय रूप द्यायला पातहजे,  तकंिा                 रूप  द्यायला 

सरुुिात केली. १९१६ साली सरुु झालेल्या या पाठशाळेत पंतडती परंपरेचे च तशक्षण तदले जात होते.  ती परंपरा थोडीशी िेगळी होती.  उदा . 

तिद्याथी माधकुरी मागनू तशकायचे. तकम तीथम पण तसचे तशकायचे . थोडाफार पैसा कोणीतरी जमीनदार दते असत. अस ेकरून सरुु झालेल्या 

या ससं्थेला कायदशेीर स्िरूप केिलानंदांनी तदले.  आपली ही पद्धत , अगदी अनौपचाररक तशक्षण पद्धती तशीच्या तशी रहािी , अस ेतयांना 

िाटत नव्हते. दसुरी गोष्ट आता आपली जशी तासांची पद्धती आह,े  ती तासाची पद्धती तयांनी लाग ूकेली.  तयाचे िेळापत्रक िगैरे लाग ूकेले.  

एिढेच नाही तर आधतुनक तशक्षण तमळाय ला हिे.  म्हणजे  इगं्रजी तशक्षण तमळायला हिे.  हायस्कूल  पातळीिरचे तिज्ञान, गतणत, इततहास 

अस ेजे  इतर जे तिषय आहते,  ते  तशकतिले गेले पातहजेत , अशी भतूमका तयांनी घेतली .
xi
 आतण  प्राज्ञपाठशाळेने तो उपक्रम राबिला.  मग 

प्राज्ञपाठशाळेत तितिध प्रकारचे  लोक िेगिेगळ्या तनतमत्तने येऊ लागले.  तयाचा पररणाम होऊ लागला.  उदा. नंतरच्या काळात  असे तदसले 

की, तिनोबा  भािे काही तदिस येऊन रातहले.  तोपयंत  तकम तीथांना इतंग्लश येत नव्हते . तेव्हा  तयांचे िय ३० िगैरे असले . तिनोबांनी तयांना 

सांतगतले की, त ूजर इतंग्लश नाही तशकला तर तलुा आधतुनकतेचे काही कळणार नाही.  नसुते ससं्कृत तशकून काही होत नाही.  मग ते इतंग्लश 

तशकू लागले . आधी एकच पे्ररणा होती,  ती राष्ट्रिादाची  होती, की आपला पराभि झालेला आह.े  तयांच्यािर  तिष्ट्णशूास्री तचपळूणक रांचा 

प्रभाि होता. आता  तमल, स्पेन्सरचा प्रभाि  िाढत चालला.  आतण तकम तीथांसारख्या  नव्या दमाच्या तिद्यार्थयांनी  तेथे आगरकरांचा तिचार 

रुजिण्यास सरुुिात केली.
xii

  

             तयाचा पररणाम असा झाला की,  तेथील शाळाही िेगिेगळ्या प्रभािांनी प्रभातित होत चालली.  तया शाळेमध्ये ि तया लोकांमध्ये 

कामातिषयी प्रचंड तनष्ठा होतया. तिशेषत: राष्ट्रिादाचा प्रभाि तर फारच तीव्र होता. तर पढुील काळात धममसधुारणा आतण समाजसधुारणा या 

क्षेत्रातही ही शाळा जोमाने उतरली. अशा तऱ्हनेे ही शाळेची सघंटना क्रमाने बदलत गेली.  
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