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 नर  दाभोलकर यांचे सा ह य :  ेरणा  आ ण व प   

 तावना  :- 

 सा ह य हा समाजाचा आरसा आहे. समाजात ?kM.kkÚ;k भ याबÚु;k गो ींचे ित बंब यात 

पडलेलं असत.ं नर  दाभोलकर यांच े सा ह य हे वांतसुखाय कंवा  कलेसाठ  कला या 

भूिमकेतून  िल हलेल ेनाह . तर समाज प रवतनाची ती  तळमळ, यासाठ  करावा लागणारा 

संघष व जीवाची पवा न करता दलेला लढा अशी पा भूमी या सा ह याला आहे. अ ान 

आ ण अंध े या वळ यात अडकले या समाजाला या पाशातून मु  क न व ानिन  व 

ववेकवाद  समाज िनमाण हावा यासाठ  दाभोलकर आज म झटले. अ ान, अंध ा, 

बुवाबाजी, जादूटोणा, अघोर  ढ -परंपरा न  हा यात यासाठ  यांनी संघष केला. या ारे 

होणाÚ;k शोषणाला व फसवणुक ला आळा बसावा हणून अंध ा िनमूलन कायदा 

अ त वात येण ेगरजेच ेहोते. दाभोलकरांनी या काय ाचा आराखडा तयार केला. सनातनी व 

धमाध लोकांनी या काय ाब ल गैरसमज पसरवले दाभोलकरांनी याला उ रे देऊन 

जनजागृती केली. हा कायदा पा रत हावा यासाठ  त बल १८ वष संघष केला. धम यांना भीक 

न घालता यांनी हा लढा दला आ ण अखेर स यात हौता य प करले. दाभोलकरां या 

ह येनंतर उसळले या जन ोभामुळे महारा  शासनाने हा कायदा पा रत केला. यामुळे 

अंध ा िनमूलन वषयक कायदा मंजूर करणारे महारा  हे देशातील प हले रा य ठरले. 

  दाभोलकरांच े सा ह य वाचकाला बु ामा यवाद  बनवणारे आहे. धमाध, ितगामी, 

सनातनी व ढ य समाज बदलावा आ ण आप या बु चा वापर करायला लागून 

व ानिन , ववेकवाद  व मानवतावाद  समाज िनमाण हावा यासाठ  लढा देणाÚ;k येकास 

ेरणा व मागदशन देत राह ल एवढे हे सा ह य सकस व ओज वी आहे. सामा जक 

सुधारणांसाठ  हौता य प करले या  एका समाज ांतीकारकाच े हे सा ह य आहे. यामुळे 

याचा अ यास होणे अ यंत आव यक आहे. 
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 अ यास प ती :- 

 तुत संशोधन क पात त य संकलनासाठ  ाथिमक ोत व दु यम ोत या दो ह  

ोतांचा  वापर केलेला आहे. 

 तुत संशोधन क पासाठ  डॉ. नर  दाभोलकर िल खत सा ह य संकिलत क न या या 

अ यास केला. यु यूब वर उपल ध असलेली यांची अनेक या यान,े मुलाखती ऐक या. 

वृ प ात कािशत झालेले लेख वाचले . यां या या याना या ऑ डओ सीड  व इंटरनेटवर 

उपल ध मा हती संकिलत केली. 

 तसेच काह  गृ हितकांची उ रे व संबंिधत त य समजून घे यासाठ  डॉ टर नर  दाभोलकर 

यां यावर इतर लेखकांनी िल हलेली पु तके व लेख वाचलेत. वृ प ात कािशत झालेले 

यां या कायकतृ वाचा आढावा घेणारे लेख वाचले. य  महारा  अंध ा िनमूलन 

सिमतीम ये कायरत असणाÚ;k या मुलाखती घेत या. 
 

10. लघुशोध क पाचे उ ेश :- 

 

I) िश णास ारंभ होऊन या देशात जवळपास दोनशे वष झाले तर ह  उ चिश त समाज 

अ ापह  अंध ाळू का रा हला आहे? याचा शोध घेण.े 

II) अ यास मात अंध ा िनमूलन होईल अशा बाबींचा समावेश आहे क  नाह ? अस यास 

तो भावह न अस याची कारण ेकोणती? 

III) अिश त वगाम य ेअसणाÚ;k अंध ांच े व प कसे आहे? 

IV) िश त,उ चिश त वगाम य ेअसणाÚ;k अंध ांच े व प कसे आहे? 

V) डॉ टर नर  दाभोलकर यांनी अंध ां या वरोधात दलेला लढा यां या सा ह यात 

श दब  झालेला आहे. या ल याच े व प समजून घेणे. 
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VI) डॉ. नर  दाभोलकरांनी धम यांना न घाबरता जो िनभ डपण े लढा दला व हौता य 

प करल.े यामागील ेरणा कोण या हे समजून घेण.े 

VIII) समाज बु ामा यवाद , ववेकिन , व ानिन  व मानवतावाद  बनावा या मागातील 

अडथळे कोणत?े व अडथळे दूर कर यासाठ  काय करता येईल? दाभोलकरांसार या अनुभवी 

य ने यावर काय उपाय योजना सुच व या ते पहाणे. 

 

11. लघुशोध क पाची उ ेश पूत  :- 

     इं जांनी रा य कारभार चालव यासाठ  कारकुनांची आव यकता आहे हणून येथ े

िश णास ारंभ केला. ह  मेकॉले णती िश ण प ती आपण तशीच सु  ठेवली. आप या 

िश ण प तीम य े केवळ मा हती दली जात ेव पर ेम य े केवळ मरणश च ेमू यांकन 

होते. मा हतीचे ानात पांतर कसे कराव े हे सांिगतले जात नाह . वचार करायला व 

िच क सा करायला ह  िश णप ती िशकवत नाह  हा यातील एक मोठा दोष आहे. यामुळेच 

उ चिश त वगह  बुवाबाजी या वळ यात गुरफटत अंध ाळू, ढ य रा हला. 

    महारा ाला संत तुकाराम, महा मा फुले, लोक हतवाद , डॉ. आंबेडकर, व. दा. सावरकर, 

तुकडोजी महाराज, गाडगेबाबा, बोधनकार ठाकरे, याम मानव, नर  दाभोलकर यासार या 

कतीतर  ववेकवाद , व ानिन  समाज सुधारकांची उ वल परंपरा लाभली आहे. यां या 

ओज वी िलखाणाचा अ यास मात समावेशह  केलेला आहे. परंतु वषभर घोका आ ण पर ेत 

जाऊन ओका या िस ट म मधूनच येथील िश कह  तयार झालेले आहेत. इथे फ  गुण 

िमळ व याला ाधा य दले जात.े य  िश कांम य े वैचा रक प रवतन झालेले 

नस यामुळे अ यास मात समावेश असूनह  अंध ा िनमूलन होऊ शकले नाह . 

    बुवा-बाबां या आहार  जाण,े योितषावर व ास असण,े हशांती करण,े त वैक य,े 

अनेक समाज वा य गमावणाÚ;k ढ -परंपरांवर यामागील कारणिममांसा न करता 
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व ास ठेवण.े ंथ ामा य, श द ामा य मानण.े यासार या असं य अंध ा सुिश त 

वगात आहे. अिश त वगात वर ल अंध ा यित र  नरबळ , देव -देव क , देवदासी, भूत, 

भानामती अंगात येण ेइ याद  अनेक अंध ा आजह  कायम आहेत. 

    डॉ. नर  दाभोलकर वतः देव मानत नाह त. पूजा अथवा कुठले कमकांड करत नाह  तर ह  

महारा  अंध ा िनमूलन सिमती या मा यमातून काय कर त असताना यांनी पूणतः देव 

आ ण धम नाकारला नाह  तर एका बाजूला धम तपासणे आ ण अ या य धम परंपरा नाकारण े

आ ण दुसÚ;k बाजूला धािमकता नैितकतेकडे वळ व याचा य  करण ेअशी भूिमका घेतली. 

कारण समाज हा ढ य असतो. सामा जक सुधारणा या अ यंत संथ गतीन ेहोत असतात. 

बालवयापासून झालेले धािमक सं कार एकदम देव नाह  हा वचार पचव ूशकत नाह त.  

 'बुडती हे जन देखवेना डोळा' या कळवळयातून दाभोलकरांनी अंध ा िनमूलनाच ेकाय केले. 

यांनी वै क य यवसाय क न सुखासीन आयु य जगण ेनाकारले व समाजकायासाठ  संपूण 

जीवन सम पत केले. चावाक, गौतम बु ांपासून  या देशांमधे असलेली एक ववेकिन  परंपरा 

यांना ेरणादायी वाटत.े  

 

12. लघुशोध क पाचे सा य :- 

डॉ. नर  दाभोलकर या ववेकवाद , व ानिन  व मानवतावाद  य ची जडणघडण कशी 

झाली हे यां या सा ह या या अ यासातून  जाणून घेता आल.े 

 अिश त, िश त व उ चिश त वगात आढळणा या अंध ा िनमूलनासाठ  आव यक 

असणाÚ;k बाबींचा शोध घेता आला. 

डॉ. दाभोलकरांनी चळवळ तील अनुभवांतून पु तकांच े लेखन केलेले आहे. यामुळे 

समाजमनात व ानिन ा ज व या या मागातील अडथळे कोणते? या ाचा यांनी 
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सात याने व साक याने वचार केलेला आहे. या अनुषंगाने िलखानह  केले आहे. या लघुशोध 

क पा या िनिम ान ेमाणूस अंध ां या आहार  का जातो याचा शोध घेता आला. 

नर  दाभोलकरांनी भारताम ये व ानिन  कोन का ज ू शकला नाह  या ाचा 

सवागीण वचार क न काह  िन कष काढल े आहेत. भारताम ये एकेकाळ  व ानिन  

कोन होता. भारताम ये नालंदा , त िशला यासारखी आंतररा ीय क त ची व ापीठ होती. 

कोपिनकस या 1000 वषाआधी आयभ टान ेआप याला जर  सूय उगवत मावळत अस याच ं

दसत असलं  तर ह  सूय पृ वीभोवती फरत नसून पृ वी सूयाभोवती फरत आहे असा िस ांत 

मांडला होता. इसवीसना या पाच या शतकात वराहिमह र यांनी सूय हा तारा आहे अस े

सांिगतले होते. सु ुत एक उ म श य वशारद होते आज या ला टक सजर ची यांनी 

मुहूतमेढ रोवली. परंत ुइ.स. सात या शतकापासून ते अठरा या शतकापयत त बल एक हजार 

वष या व ानिन  कोनाला व गतीला खीळ बसली. समाजाची अधोगती झाली. तो 

अ ान व अंध ां या वळ यात सापडला. व ानिन  कोन येथ ेका जू शकला नाह  

याची स व तर िच क सा क न दाभोलकरांनी खालील िन कष काढल ेआहेत.  

 

१) व ानाची सु वातच ‘का‘ न ेहोते आ ण आप या सं कृतीम ये  वचार याला ित ा 

नाह  आ ण  वचा न घे याची सवय नाह .  

 

२)  कुटंुबातील एकािधकारशाह  ह  व ानिन  ीकोन जव यातील एक मह वाची अडचण 

आहे. कुटंुब मुखा या यित र  इतर कोणाचे हणण े ऐकूनच घेतल े जात नाह  . यांना 

िनणय वातं य दले जात नाह . 

 

३) महापु षांचे दैवतीकरण कंवा उदा ीकरण ह  पण एक अडचण आहे. येक महापु षांना 

यां या काळा या काह  एक मयादा असतात आ ण कुठलाह  एक य  जगातील सव 
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वषयात त  असू शकत नाह . परंत ुमहापु षांचे भ  यांना सव  समजतात. ‘बाबा वा य ं

माणम ्‘ मानून आंधळेपणाने वतन करतात. 

 

४) ढ -परंपरेची चंड पकड आजह  आप या समाजमानसावर आहे. उ च िश त वगह  यात 

बदल करायला धजावत नाह . 

 

५) आजह  आप या देशांत ‘  व पर ह हेच स य आहे जग माया आहे िम या आहे ‘अस ं

सव वचनकार कानीकपाळ  ओरडून सांगत असतात. 

 

६)  देशाम ये वै ािनक ीकोन न वाढ याच ं सग यात मह वाच ं कारण हणज े

जाती यव था आ ण पु ष धान यव था. यांना व बहुसं य जातींना िश णाची बंद च 

केली होती. देशामध या ९६, ९७ ट के लोकांना जर औपचा रक ाना या िश णाची बंद  

असेल आ ण उरलेली तीन ट के लोक जर त व ाना मक ानाला ान समजत असतील तर  

हा देश गती करणार कसा?  वेदाम ये औपचा रक ानाचा वकास होत नाह . पण वेदा ययन 

करणारा हणज ेसव  समजला जात होता. 

वर ल ६ बाबी या भारतीय समाजाम ये व ानिन  कोन ज व या या मागातील मुख 

अडथळा आहेत असे दाभोलकरांनी वशद केलेले आहे. 

 

डॉ. दाभोलकर हणतात, "अंध  माणसाला बदलतांना उपहासापे ा आ मीयतेची आ ण 

ोधापे ा क णेची गरज असते. " अशा मानवीय भूिमकेतून यांनी अंध ा िनमूलन 

हो यासाठ  काय उपाययोजना करता येतील याची  मांडणी केली आहे. देशातील अनेक सम या 

या आकलना या अप रप वतेतून िनमाण झाले या आहेत. अंध ा या आकलना या 

प रप वतेतील सवात मोठा अडथळा आहेत. अंध ा िनमूलन करण ेहे एक या य चे कंवा 
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एक या संघटनेच ेकाम न हे ते जनआंदोलन झाले पा हजे तरच प रवतन गितमान होईल.हे 

जाणून घेता आल.े 

 

 लघुशोध क पाचा सारांश :- 

 

 डॉ.  नर  दाभोलकर आ ण अंध ा िनमूलन हे एकमेकांच ेपयायवाची श द वाटावेत इतका 

द घ काळ संघष आ ण लढा दाभोलकरांनी दला आहे. वचार, उ चार, आचार, संघष आ ण 

िस ांत या पंचसू ीचा वापर क न महारा ात अंध ा िनमूलन चळवळ राबवली गेली. 

दाभोलकर हणतात, ' व ानिन  बनण ेहे आपलं घटनाद  कत य आहे.'  

१९५३ साली लोकसभेत भारताचे व ान वषयक धोरण मांडतांना भारताचे प हले पंत धान 

पं डत जवाहरलाल नेह  हणाल े होते "Scientific temperament is process of thinking, 

method of action, search of truth, way of life, spirit of a free man " हणज ेवै ािनक 

कोन हा वचार कर याचा माग आहे, तो कृती कर याचाह  माग आहे, स या वेषणाची 

या आहे, ती जीवनधारणा आहे. मानवाला सवात मौ यवान असले या वातं याच ं

वै ािनक कोन हे आ मत व आहे. 

१९७६ ला घटनेम ये वाढ क न ित याम ये नाग रकां या कत यांचा समावेश कर यात 

आला. यातलं एक मह वाचं कत य वै ािनक कोनाचा वचार, सार आ ण अंगीकार 

करण ेहे आहे. 

१९८७ साली देशाचं नव ं शै णक धोरण आल.ं या शै णक धोरणाम य े 'वै ािनक 

मनोभावाची िनिमती' या मह वा या गाभा घटकाचा समावेश केलेला आहे.  

 या वर ल बाबींचा दाभोलकर आप या लेखनात आ ण  भाषणात नेहमी उ लेख कर त. 

वै ािनक कोनाचा चार आ ण सार हे यांच ंकेवळ घटनाद  कत य नसून जीवन येय 

बनल ंहोतं. 
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 यांच ेसव सा ह य अंध ा िनमूलन या एका वषयाला क थानी ठेवून िलह लेले असले 

तर ह  येक पु तकाम ये िन त वेगळेपण आहे. 

दाभोलकरांच े कािशत झालेले सा ह य खाली दले आहे. 

 

1. अंध ा िच ह आ ण पूण वराम 

2.  मनाच े

3. लढे अंध ेच े

4. अंध ा वनाशाय 

5.  ऐसे कैसे झाल ेभ द ू

6. ा-अंध ा 

7. व ान, ववेक आ ण व ाथ  

8. ठरलं डोळस हायचंच 

9. म आ ण िनरास 

10. ववेकाची पताका घेऊ खां ावर  

11. ववेकाचा आवाज 

12.  समता-  संगर 

13. अंध व ास िनमूलन आचार 

14. अंध व ास िनमूलन िस ांत 

15.  वचार तर कराल 

16. ितिमरातुनी तेजाकडे 

17. मती भानामती  
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' म आ ण िनरास' या प ह या पु तकात अंध ां या सव कारांची सं  मा हती आहे. 

'अंध ा िच ह आ ण पूण वराम ' या दुसÚ;k पु तकात सव  सतत वचारल ेजाणारे  व 

यांची उ रे आहेत. 'अंध ा वनाशाय' या ितसÚ;k पु तकात अंध े व च े लढलेले 

थािनक संघष आहेत. ' वचार तर कराल? ' या चौ या पु तकात अंध ा बाबत आजूबाजू या 

जीवनात दैनं दन घडणाÚ;k घटनां यावर वैचा रक काशझोत टाकलेला आहे. ' ा - 

अंध ा’  या पु तकात अंध ा िनमूलन वषयाशी संबंिधत बाबींचे सखोल पण संभाषणा या 

अंगान े केलेले ववेचन आहे.' लढे अंध ेच'े याम य ेदाभोलकर व यांनी थापन केले या 

महारा  अंध ा िनमूलन सिमतीने य  ज ेमहारा यापी लढे दलेत याचे िच ण आल े

आहे. '  मनाचे' या पु तकात मनाचे आरो य आ ण आजार यांची उकल करणारे अितशय 

अ यासपूण िलखाण केलेले आहे. यांच ेिचरंजीव  डॉ. हमीद दाभोलकर याच ेसहलेखक आहेत. 

' व ान, ववेक आ ण व ाथ  ' याम य ेवै ािनक कोनाची वैिश ये ितपादन केली 

आहेत. ' ठरलं डोळस हायचंच ' हे पु तक यां या युवा सकाळ म ये दर आठव याला 

कािशत झाले या लेखांचा सं ह आहे. मुलांना पडणाÚ;k अनेक ांची उ रे यात दलेली 

आहेत. ' ववेकाची पताका घेऊ खां ावर ' यात चळवळ तील कायक याना मागदशक ठरतील 

असे अनेक लेख आहेत. ' ववेकाचा आवाज ' हा अंध ा िनमूलनावर ल यां या दहा 

भाषणांचा सं ह आहे. िगर श लाड यांनी दाभोलकरां या समोर भाषणांची ऑ डओ सीड  

बनवावी अशी क पना मांडली यानुसार पु यातील रेकॉ डग टु डओ म ये सलग १० दवस 

रेकॉ डग क न घेतल ेव सीड  चे काशन झाले. दाभोलकरां या ह येनंतर या भाषणांचे साधना 

काशनान े कािशत केलेले पु तक हणज े' ववेकाचा आवाज '.  

‘समता- संगर ' हा साधना सा ा हकातील िनवडक संपादक य लेखांचा सं ह आहे.' ऐसे कैस े

झाले भ द'ू हे पु तक तर बुवाबाजीचा सम  पंचनामाच आहे. या देशात अनेक राजक य नेत ेहे 

बुवाबाबांच ेभ  असतात. राजक य वरदह तामुळे हे बुवाबाबा चंड पावरफूल होतात. यांची 
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दांिभकता, ढ ग जर कोणी उघड करत असेल तर  धम या, मारहाण, अगद  ह या कर यापयत 

यांची मजल जात.े दाभोलकरांनी अगद  िनभ डपण े या पु तकातून अनेक रा ीय व 

आंतररा ीय पातळ वर यातनाम असणा या बुवा -बाबांची भांडाफोड केली आहे. या बाबांच े

मठ हणज ेशोषणाची क  असतात. आिथक, बौ क, भाविनक, लिगक पातळ वरचे शोषण 

येथ ेहोत असते. समाजा या अंध े या फायदा घेत बाबा वतःला अवतार, तारणहार घो षत 

करतात. अ ानी भाबडा समाज मग बाबासाठ  काह ह  करायला, याला काह ह  ायला तयार 

होतो. अनेक बाबा वकृतीन ेपछाडलेल ेआहेत. अनेक या, मुलींचे व काह  ठकाणी मुलांचेह  

लिगक शोषण तेथे सरासपण े होते. अमाप पैसा, डोळे दपवून टाकेल असा झगमगाट, 

आधुिनक तं ानाचा वापर, भावी जा हरातबाजी याला बळ  पडून उ चिश त वगह  या 

बुवां या आहार  जातो. थािनक बुवांपासून ते शंकराचाय, स यसाईबाबा, चं ा वामी, िनमला 

माता असे आंतररा ीय तरावर यांचे भ गण आहेत अस या बुवा- माता पयत 

दाभोलकरांनी िनभ डपण ेभांडाफोड केलेली आहे. 

 भूत- ेत, भानामती, लॅ चेट, कंुडिलनी, फल योितष, नवस, नाड  भ व य, पशुबळ , 

समाज वघातक ढ -परंपरा, चम कार अशा कतीतर  वषयांवर लेखन क न दाभोलकरांनी 

समाजाला जागृत कर याचा य  केला आहे. 

दाभोलकरां या सा ह यात अंध ा िनमूलन या वषया सोबतच व ानिन  ीकोन हणज े

काय? तो कसा जवावा? या ारे आपण शोषणाला कसा आळा घालू शकतो? याची मांडणी 

केली आहे. मानवी समाज जीवन अिधक उ नत कर यासाठ  व ानिन ेसोबतच 

ववेकवादाचा ते पुर कार करतात. 

दाभोलकर हणतात, महारा  अंिनस पुढ ल चतु:सु ी नुसार काय करत.े 

 १) शोषण करणाÚ;k , फसवणूक करणाÚ;k] दशाभूल करणाÚ;k अंध ांना वरोध करण.े 

२) वै ािनक कोनाचा वचार, सार आ ण अंगीकार करण.े 
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३) धमाची कृितशील, वधायक आ ण कठोर िच क सा करण े 

४) यापक प रवतना या चळवळ शी वतःला जोडून घेण.े 

यां या सा ह य लेखनात ह  चतु:सु ी भावीपण ेअिभ य  झाली आहे. 

  

 दाभोलकरांच े सा ह य ज ासंुची ज ासापूत  करणारे आहे. चळवळ तील कायक याला 

अनेक  पडत असतात तसेच समाजातील अनेक लोक खोचकपण ेकाह   उप थत 

करतात याची उ रे अंध े व  लढा देणा या या सैिनकाला िमळायला हवी याचीह  पूत  

दाभोलकरां या सा ह यात केलेली आहे. मानिसक आरो य या जागितक पातळ वर दखल 

घेत या गेले या मह वपूण वषयावर यांनी सवकष िलखाण केले आहे. 

 अंध ा िनमाण हो याची कारण ेकोणती? व उपाय काय? या वषयी अितशय अ यासपूण 

मांडणी दाभोलकरांनी केलेली आहे. यां या मते २१ या शतकात जागितक करणा या काळात 

देखील अंध ा कायम राह याची खालील कारणे आहेत. १) अगितकता २) अ थरता          

३) अपराधी भावना  ४) अ ाची भीती  ५) अतृ  कामनांची पूत   ६) शार रक आरो य 

वषयक सु वधांचा अभाव व खिचकपण ७) मानिसक आजार ८) वैफ य त या             

९) आधुिनक भुलभुलैया १०) िश णात िच क सेचा अभाव ११) सां कृितक या य  

हो याची गरज १२) पैसा, स ा, सारमा यमे,गंुड यांची दहशत  १३) यवसाियक यं णा       

१४) व ाना या भाषेत मांडणी क न ा अंध ा नाह तच असे भास वणार  चालाखी        

१५) अ या म व व ान यांची सांगड घालून केलेला चार  १६) धािमक भाषा. 

या सव मा यमातून कशा कारे अंध े या फैलाव होतो याचे स व तर ववेचन यां या 

िलखाणात आलेले आहे.  

दाभोलकरांची अंध ा िनमूलनाची चळवळ ह  जर  अंध ा िनमूलनापासून सु  झाली, तर  

अंध ा िनमूलन ते शा ीय वचार प ती, शा ीय वचार प ती ते वै ािनक कोन, 
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वै ािनक कोन ते धमिच क सा, धमाची िच क सा ते धमिनरपे ता आ ण धमिनरपे ता 

ते ववेकवाद आ ण मानवतावाद या मागान े ह  चळवळ पुढे जा याचा य  करत.े 

दाभोलकरां या िलखाणातह  याचे ित बंब उमटलेल े दसते. अंध ा िनमूलन, शा ीय 

वचार प ती , वै ािनक कोन,  धमिच क सा , धमिनरपे ता , ववेकवाद आ ण 

मानवतावाद याची अितशय सखोल आ ण अ यासपूण मांडणी दाभोळकरां या सा ह यात 

आढळत.े  

अंध ा िनमूलन उपाय योजना :-  

अंध ा िनमूलन हाव ेयासाठ  लोकांनी तकशु  वचार करण ेअ यंत आव यक आहे. 

 अंध ेमुळे फसवणूक, शोषण झाले याला याय िमळावा व शोषण करणा याला जरब 

बसावी यासाठ  कायदा करण ेगरजेच ेआहे. 

 अंध े या वरोधात सतत थेट भावी बोधन घरात, शाळेत, समाजात सव  करावयास 

हव.े वैचा रक बोधन आ ण सोबतच िनभय आचारह  मह वाचा आहे. 

 िश क जर अवै ािनक असतील तर यां या ारे व ा याम य े हेच सं कार हो याची 

श यता असते. यामुळे थम िश कांम य े व ानिन  कोन िनमाण करण ेआव यक 

आहे. 

 कुटंुब यव थेच े लोकशाह करण झाले पा हजे अ यथा वड लधाÚ;kaचा आदर हणून 

यां याम य ेअसले या अंध ा, अिन  ढ  परंपरा पुढ ल पढ त  सं िमत होत राहतील. 

 धमिच क सा हा यातील एक मह वाचा घटक आहे. धम कोणताह  असो तो मानणाÚ;kaनी  

डोळसपणे धमिच क सा के यािशवाय अंध ांच ेिनमूलन होणे अश य. 

 

ेरणा :-  डॉ. नर  दाभोलकर यां या iRuh  डॉ. शैला दाभोलकर यांनी यां या वषयी सांिगतले 

आहे क  ल न ठरत ेवेळ च नर  यांनी मी समाजसेवा क  इ छतो पैसा कम वणार नाह . घर 



14 
 

चाल व यासाठ  तुलाच कमवाव ेलागेल. तुला या अट  मा य असतील तर ल न कर नाह तर 

क  नकोस असे प  केले होत.े याव न समाज सुधारणांसाठ  आपले जीवन सम पत करायच े

हे वयं ेरणेन े यांनी ठरवलेले जी वतकाय होते. 

आप या देशाला चावाक, गौतम बु ा पासून तर संत तुकाराम, महा मा फुले, लोक हतवाद , 

डॉ. आंबेडकर, वीर सावरकर, तुकडोजी महाराज, गाडगेबाबा, बोधनकार ठाकरे अशी जी 

ववेकिन  समाज सुधारकांची परंपरा लाभली आहे या वषयीं अितशय आदरान ेदाभोलकर 

बोलतात, िल हतात. ह  परंपरा यांना ेरणादायी वाटत होती. 
 

दाभोलकरां या िलखाणात व ानिन ा जव यासाठ  थम चळवळ उभारणारे जग िस  

लेखक अ ाहम कोवूर यांचा व Begone Bodmen या यां या पु तकाचा उ लेख आला आहे. 

अ ाहम कोवूर यांचे काय यांना ेरक ठरले. 
 

िन खल वागळे यांनी ' ेट भेट ' या काय मात दाभोलकरांची मुलाखत घेतली होती याम य े

आप या काया या ेरण े वषयी सांगतांना दाभोलकर हणाल,े १९७० साली ते MBBS झाले. 

१९८२ पयत यांनी पRuhसह हॉ पटल चाल वले. या दर यानह  सामा जक चळवळ त यांचा 

सहभाग होता. 'समाजवाद  युवक दल ' या संघटने या ारे बाबा आढाव यां या सोबत यांनी 

'एक गाव एक पाणवठा' चळवळ त काम केले होते. 

१९८४ साली केरळ 'नॅशनॅिल ट असोिसएशन' चे बी ेमानंद हे व ान या ा िनिम  महारा ात 

आल.े महारा ात प ह यांदाच बुवा-बाबा याला चम कार हणतात ते योग बी. ेमानंद 

यांनी लोकांसमोर सादर क न बुवा कशी हातचलाखी क न फसवणूक करतो हे िस  केले. या 

काय मामुळे अंध ा या वषयाकडे दाभोलकरांच ेल  क त झाले. लोकांम ये कती मो या 

माणात अंध ा आहे आ ण अंध ा िनमूलन हे कती अ याव यक काय आहे याची जाणीव 

झा यामुळे दाभोलकरांनी वै क य यवसाय सोडून पूणतः अंध ा िनमूलन चळवळ स वाहून 
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घेतल.े 'अ खल भारतीय अंध ा िनमूलन सिमती' म ये काह  काळ यांनी काम केले नंतर 

'महारा  अंध ा िनमूलन सिमती' ची थापना क न वतं  कायाला ारंभ केला.बी ेमानंद 

व यांचे ेरणा थान अ ाहम कोवूर यांचे सा ह य दाभोलकरांना ेरक ठरले. याचबरोबर 

महारा ाला समाज बोधनाची मोठ  परंपरा आहे. यां या कायाचा व सा ह याचाह  भाव 

दाभोलकरांवर आहे. आप या कायामागील ेरणे ब ल बोलताना दाभोलकर हणतात, " १८८३ 

साली लोक हतवाद  ज माला आल ेव  १९७३ साली बोधनकार ठाकरे वारल.े अशी महारा ाला 

१५० वषाची बोधनाची परंपरा आहे. अंध ा िनमूलनाच ेकाम कर यासाठ  बी. ेमानंद 

आ ण अ ाहम कोवूरां या पुढे जाणारा आ ण महारा ातील समाजसुधारकां या मागे जाणारा 

माग आ ह  वीकारला. " 

 झपाट यासारख दाभोलकरांनी हे काम केलं. आज 'महारा  अंध ा िनमूलन सिमती' या 

जवळ जवळ दोनशे शाखा आहेत. महारा ातील  सव ज ात चळवळ पोहोचली आहे. यासाठ  

कुठ याह  कारे शासनाकडून आिथक मदत कंवा देशी- वदेशी फं डंग यांनी घेतलेल ेनाह . 

ह  पूणत: जनचळवळ आहे. यासाठ  दाभोलकरांनी  १९८६ ला 'सामा जक कृत ता िनधी ' ची 

थापना केली. नाटकाच े योग क न २५ लाखाचा िनधी जम वला. यांनी केले या 

आवाहनाला ितसाद देत ४८ हजार मुलांनी  १ दवस उपवास क न येक   ५ पये आणून 

दले. या मा यमातून  २ लाखाचा िनधी जमा झाला. दाभोलकरां या ामा णक व पारदश  

कारभारामुळे संघटनेकडे  १ कोट चा िनधी जमा झाला. या या याजावर चळवळ तील ४५ त े

५० पूणवेळ कायक याना दरमहा १२५० पय ेकमाल १० वषासाठ  दे याची सु वधा उपल ध 

झाली. नंतर िनधीम य ेवाढ होऊन तो ८ कोट  पयांवर पोहोचला.  

महारा  अंिनस ने आजवर समाजाम ये व ानिन  ीकोन जावा यासाठ  िश कांची 

िश बर घेऊन दहा ते पंधरा हजार िश क तयार केले. २, ३ लाख मुलांना पर ेला बस वल.े 

कमान दोन हजार या यान े यां या चळवळ तील कायकत दरवष  देतात.  
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थोड यात सव व ापीठात उदबोधन वगा या मा यमातून सव िश कांम य े व ानिन  

ीकोन ज व याचा य  झा यास व दाभोलकरां या लेखणाचा अ यास मात समावेश 

के यास नवीन पढ  व ानिन  व ववेकवाद  घड वता येईल. 

राजक य नेते, सार मा यम, िच पटसृ ी यांचा सामा य जणांवर खूप भाव असतो. यां यात 

प रवतन झा यास समाज प रवतन वेगाने होऊ शकेल. आिशया खंडात ह  चळवळ युिनक 

आहे. 

अंध ा िनमूलन करताना रॅशनॅिल ट पे ा वेगळ  भूिमका दाभोळकरांनी घेतली आहे. संत 

आ ण समाजसुधारकांनी देव आ ण धमाला न नाकारता समाज व मुख धम समाजस मुख 

केला. यां या कायाला समाजसुधारकांची ेरणा अस यामुळेच यांनी आप या मो हमेला ' 

वारसा युवकांचा, ववेकाचा,  महारा ातील समाजसुधारकांचा' असे घोषवा य दले. 
 

नर  दाभोलकर यां या सा ह याच े व प:- 

१) चळवळ तील अनुभव लेखन  

डॉ. नर  दाभोलकर यांनी इ.स.१९८२ पासून अंध ा िनमूलना या कायास ारंभ केला. १९८९ 

म ये महारा  अंध ा िनमूलन सिमतीची थापना केली. सिमतीने संपूण महारा भर 

अंध ा िनमूलनासाठ  मोठ  चळवळ उभी केली . अनेक भ द ूबुवा - बाबांची भांडाफोड केली. 

फल योितष,  नाड  भ व य , कमकांड , संमोहन, भूत- ेत ,भानामती, अंगात येणे ,अिन  ढ  

परंपरा, अघोर था, नवस ,पशुबळ , जट येण,े देवदासी था, चम कार, समाजाचे शोषण 

करणा या इ. अनेक अंध ां या वरोधात यांनी वतः चळवळ तील कायक यासह लढा 

दला. या ल यातील अनुभव यांनी ंथब  केले आहेत. यांच े अनुभव समाजाला 

प रवतनासाठ  े रत करणारे व कायक याला ल यासाठ  मागदशन करणारे आहेत.  
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‘ लढे अंध ेच‘े, ‘ अंध ा वनाशाय‘, ‘ऐसे कैसे झाले भ द‘ू इ. पु तकांतून हे अनुभव कथन 

आलेल ेआहे. दाभोलकर हे हंद ूधम वरोधी आहेत, ते इतर धमातील अंध ां या वरोधात 

बोलत नाह  असा यां यावर आरोप के या जातो. परंत ु य ात जे हा आपण यांनी दलेले 

हे लढे वाचतो ते हा मु लीम, चन, जैन , बौ  अशा सवच धमातील अंध ां या वरोधात 

दाभोलकरांनी भूिमका घेतलेली दसून येते. वर ल आरोपाला उ र देताना दाभोलकर हणतात 

क  ," एका वा तवाची न द यावयास हवी . स ह णुतेच े कतीह  घोष केले जात असले तर  

आप या समाजात एका जातीन ेदुस या जातीतील दोषाब ल बोललेले चत नाह  . मग एका 

धमातील य ंनी दुसÚ;k धमाचे दोष दाख वण े तर दूरच रा हल.े यातील कोण याह  

अंध ेबाबत - अगद  देवदासीबाबतह  मु लम समाजान ेचळवळ केलेली हंदू ंना चेल काय? 

... या देशात ८० % लोक हंद ूआहेत . यामुळे वाभा वकच कमान  ८० ट के अंध ा 

हंदू ं या असणार आ ण कायकतह  ८० % हंदूच असणार यामुळे वाभा वकच चळवळ हंद ू

समाजात जा त दसणार. " समाजाचे अंध ा िनमूलन होणे चांगल े क  वाईट ? 

अंध ािनमूलन झालेला समाज गतीकडे जाईल का अधोगतीकडे? या ांचा वचार 

के यास आरोप करणार  मंडळ  ह  सनातनी , ितगामी व कांगावखोर आहेत हे ल ात येईल.  

बोधन ,संवाद ,संघटन ,संघष या मागाने यांनी चळवळ पुढे नेली. कोणतीह  तमा न 

बाळगता गावपातळ पासून ते रा ीय आंतररा ीय पातळ पयत या बुवा बाबां या वरोधात 

अितशय ठामपणे िनधारपूवक िनषेध न दवला; आंदोलन ेकेलीत; अंधभ ांकडून होणारे ह ले , 

बदनामीचे मजकूर , धम यांची प  े , हेतुपुर सर उठवलेले गैरसमज , कोटकचेर  हे सारे 

सोसले.  यां या या य ानुभवामुळेच हा िनधार ,िनभयता , ज  ,िचकाट  ,िच क सक ी, 

शो षतां वषयीची कणव हे यां या सा ह यात ित बं बत झाल े आहे. चळवळ ची गरज 

हणून हे सा ह य िनमाण झाले . चळवळ पासून दाभोलकरांच ेसा ह य वेगळे काढता येत 

नाह . 
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िचंतन, मनन , अनुभव ,अ यास , िच क सा , चचा यातून िन कष काढण े , उपाययोजना 

शोधणे व याची अंमलबजावणी करण े असे यां या कायाच े व प आहे आ ण या 

अंमलबजावणीतील अनुभव , अडथळे व प रणाम श दब  कर याचे काम यां या सा ह याने 

केले आहे. 

अंध ा िनमूलनाची व वै ािनक कोन िनिमतीची गरज का आहे ? कारण अंध  समाज 

कधीह  आधुिनक बन ूशकत नाह  . ना तो कधी मानवतावाद  बनतो . धमाधता आ ण अंध ा 

यां यात वातं य , समता व सामा जक याय या सव मू यांचा अंत कर याची श  असते. 

अंध ाळू य  आपल ेकतृ व आ ण आ म व ास दो ह  गमावून बसत.े 

 

२ तकशु  व िच क सक मांडणी:-  

तकशु  व िच क सक मांडणी हे दाभोलकरां या एकूण सा ह यकृतींच े यव छेदक ल ण 

आहे.  

‘ ा‘ आ ण ‘ व ानिन  कोन‘ या या दाभोलकरांनी केले या या या याचे उ म 

उदाहरण आहे. ते हणतात, ‘ ा हणज े भावनेच े वचारांम य े वकिसत झालेलं 

स यािध त कृितशील मू या मक प.’ ‘ या ेला स या या आधारे  वचारलेला 

चालत नाह  ती ाह  अंध ाच असते.’ 
 

व ानिन  कोन हणज ेकाय हे प  करतांना दाभोलकर हणतात क  ” व ानिन  

कोन हणजेच जेवढा पुरावा तेवढा व ास. आता हा पुरावा तपासायचा कसा? वै ािनक 

वचार प तीच ेचार भाग आहेत एक हणज े िनर ण, दुसरं हणज े तक, ितसरं हणज े

अनुमान, चौथं हणज े िचती. िचती म ये य  िचती, वारंवार िचती आ ण साव क 

िचती. या या नंतर योग या आधारे ज े िस  होतं याला व ानिन  कोन अस ं

हणतात." 
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िच क सा हा मानवी वकासाचा मूलाधार आहे . पण लोकं िच क साच करत नाह त. याचाह  

दाभोलकरांनी सखोल वचार केला ते हणतात क  "िच क से या अडचणींची तीन कारण ंआहे 

एक श द ामा य, दोन ंथ ामा य आ ण तीन य  वतः ेची िच क सा करत नाह  

आ ण इतरांनी ेची िच क सा केलेली ितला चालत नाह ."  

 

दाभोलकरां या सा ह यात तकशु  व िच क सक मांडणी कशी असते या संदभातील पुढ ल 

उदाहरण  पहा यासारखे आहे. व ानिन  ीकोनाने वचार कर त असताना ाचा वचार 

सवबाजूंनी कसा करावा हे याम ये उ ृत केले आहे. १९९३ साली महारा ाम य ेकोरडा दु काळ 

पडला होता. जुलै म ह यापयत पाऊस आला नाह . यामुळे रा यपालांनी असं आवाहन केलं 

क  लोकांनी आता पावसासाठ  आपाप या देवाची ाथना भाकावी . कारण महारा ाम य े

अवषण पडलेलं आहे. दाभोलकरांनी सिमतीतफ एक प क काढल ेरा यपालांनी असं आवाहन 

करण ं ‘हा महारा ातील समाजसुधारकां या कायाचा अपमान आहे.‘ ते हणतात आता देव 

मानणं आ ण याला ाथना हणण ंहा येकाचा अिधकार आ ह  मानतोच परंत ुया ठकाणी 

ाथना करणं का यो य न हत ंयाचे व ेषण करताना दाभोलकर हणतात “महारा ाम य े

प या या पा याची ती  टंचाई होती याच ं कारण काय? याचं कारण असं नाह  क  

महारा ाम य ेआद या वष  पाऊसच पडला न हता. महारा  म ये सरासर  पाऊस हजार ते 

बाराश े िमिलमीटर पडतो काह  ड गराळ भागात तो दोन ते अड च हजार िमिलमीटर पडतो 

आ ण काह  भागांम य े तो साडेचारशे ते सातश े िमिलमीटर एवढा पडतो. महारा ामध या 

तीनश े तालु यांपैक  साधारणपणे पज यछाये या देशामध या शंभर तालु यांम ये 

पावसाची सरासर  पाचशे ते सातश ेिमिलमीटर एवढ  असत.े गे या शंभर वषाची महारा ातली 

सव ठकाणांची पावसाची सरासर  उपल ध आहे आ ण यापे ा कधीच कोण याच ठकाणी 

पाऊस कमी पड याची न द नाह . १०० वषा मधला एखाद-दुसरा अपवाद असेल तो भाग 
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वेगळा. याचा अथ असा क  महारा ात या सवच भागांम य े ५०० ते ७०० िम.मी. पाऊस 

कमान आ ण अनेक भागांम य े या यापे ा जा त पाऊस सतत पडतो .परंत ु या भागांम य े

पाऊस जा त पडतो याह  भागात आ ण या भागांम य ेपाऊस कमी पडतो याह  भागात 

फार मो या माणात उ हा यात आज प या या पा याची टंचाई जाणवत.े पकासाठ  पाणी 

नसण ंहा तर पुढचा भाग झाला हे का घडतं? 

आता जगभर हे िस  झालेलं आहे क  साडेचारशे ते पाचशे िम.मी. एवढा पाऊस जर नीटपण े

अडवला जरवला आ ण यो य या प तीने वापरला तर वषभर यायला हुकमी पाणी आ ण 

या बरोबरच एका पकाला हुकमी पाणी देता येण ेसहज श य आहे. महारा ाम य े वजय 

बोराडे यांनी औरंगाबाद जवळ हे आडगावला िस  केलेलं आहे, राळेगणिस ला अ णा हजारनी 

िस  केलेलं आहे. 

 या इ ायल म ये अवघ े१२७ ते १५३ िम.मी. पाऊस पडतो तो सग या जगाला भाजीपाला 

पाठवतो. याचाच अथ असा क  अितशय कमी पावसाम ये देखील प रणामकारक िनयोजन 

क न दु काळावर सहजपणे मात करता येते. महारा ा म ये तर या या पे ा कतीतर  अिधक 

पाऊस सगळ कडे पडतो आ ण तर  देखील जर पा याची टंचाई महारा ात वाढत जाणार  

असेल, तर याचा अथ महारा ा मध या पा याचा  हा सुलतानी आहे अ मानी नाह . 

सुलतानी हणज ेइथ या रा यक या या नादानपणातून िनमाण झालेला. अ मानी हणज े

िनसगा या अवकृपेमुळे आप या हाताबाहेर गेलेला. जर हा  इथ या रा यक या या 

नाकतपणामुळे मधून िनमाण झालेला असेल तर मग यासाठ  परमेशव्राची ाथना भाकणं 

याचा अथ वतः अ यास न करता परमे रा पर ेम ये पास कर हणून याची आळवणी 

कर यासारखं आहे.” 
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३ शंका िनरसन  

‘अंध ा िच ह आ ण पूण वराम‘ या पु तकांम य े दाभोलकरांनी ज ासू य ंना , 

सामा य य ंना व कायक याना पडणा या असं य ांची उ रे दे याचा य  केलेला आहे. 

बुवाबाजी , संमोहन , भुतान ेझपाटण े व देवी अंगात येण े , आ मा , पुनज म , लचेट, 

भानामती , फल योितष , परामानसशा  इ याद  अनेक वषयांवर ल  या यात 

हाताळलेल ेआहेत.  

‘ठरलं डोळस हायचंच! ‘  या पु तकात प र थतीला आ ण िनयतीला आ हान देत आयु यात 

पुढे जायच ेअसेल यश वी हायच ेअसेल तर आपण प र थतीला िनयतीला ित  वचारला 

पा हजे आपण वचारच करत नाह  यामुळे आपण पराभूत होतो , च यूहात अडकून आपली 

दमछाक होते. हे नेमके काय आहे आ ण कसे कराव े हे हसत-खेळत सांिगतले आहे. इतर 

ंथातून सु ा वेळोवेळ  येक गो ीमागील कारणमीमांसा देऊन शंकािनरसन केलेले आहे.  

उदा. - फल योितष हे शा  कसे नाह  हे समजावून सांगताना दाभोलकरांनी फल योितष 

नव हां या आधारे दले जात े यांची नेमक  व तु थती काय ते सांिगतले आहे. नव हांम य े

चं ाचा पण समावेश केलेला आहे परंत ुचं  हा ह नसून उप ह आहे . उप ह असूनह  जर 

याला कंुडलीत थान दले असेल तर आप या सूयकुलात छोटे मोठे असे पंचेचाळ स उप ह 

आहेत. यापैक  अनेक चं ा पे ा अड चपट मोठे आहेत मग यांना कंुडलीत का बरं थान 

नसाव?ं  

दुसर  बाब हणज ेया नव हांम ये धरलेला सुय हा ह नसून तारा आहे आ ण राहू आ ण केतु 

हे ह समजले जातात ते मुळात अ त वातच नाह . हणज े ९ पैक  ४ बाबी मुळातच 

अ त वात नाह  जवळपास ४४ % बाबी तर पायाम ये चुक या आहेत तर उ र बरोबर कसे 

येणार? िशवाय आप यावर सवािधक भाव टाकणारा ह हणज े पृ वी या नव हांम य े

नाह . तो नस याच े कारण फल योितषत  सांगतात क  पृ वी सूयकुला या म यभागी 
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अस यामुळे ितचा समावेश केलेला नाह . परंत ु हे अस य आहे . पृ वी ह  म यभागी नाह  हे 

खगोलशा ान ेिस  केल ेआहे. पुढे ववेचन करताना दाभोलकर हणतात, "याह पे ा अिधक 

मह वाचा भाग असा क  या वेळेला माणसानं फल योितष हे शोधून काढल ं यावेळ  यान ं

आकाश थ हांचे आकाशातील पोकळ च े१२ भाग केले आ ण या १२ भागांना विश  गुणधम 

जोडल ेआकाशात या पोकळ च ेहे बारा भाग करायच,े ते कायम व पी मानायच ेआ ण याला 

विश  गुणधम ायच ेहा एक चंड वनोद आहे. आपली पृ वी ह  दवसाला ५४ हजार मैल 

एव या वेगाने फरत े . वाभा वकपण े या आप या बाजू या अवकाशात या हगोलांच ं

आपण िनर ण करतो ते आपलं अवकाश हे बदलत असतं. अवकाशात या १२ तुक याला एक 

एक विश  कारचा गुणधम आहे ; याला कसलाह  काड चाह  आधार आतापयत कोणीह  

दलेला नाह . यामुळे जो वचार केला जातो जी मांडणी केली जात े ती अ जबात शा ीय 

नाह ." असा तकशु  यु वाद क न दाभोलकर फल योितष या वषयीच े शंकािनरसन 

करतात. 

शंकािनरसन ह  अंध ा िनमूलनाची मूलभूत गरज आहे. 

४ शा ीय बाबी समजावून देणे :- दाभोलकरांनी अितशय शा शु  र या अंध ा 

िनमूलनाची मांडणी केलेली आहे. परंतु केवळ अंध ा िनमूलन करण ेहे एवढे मया दत यांच े

येय नसून यापुढे जाऊन यांना समाजात व ानिन  कोन , ववेकवाद आ ण 

मानवतावाद जवायचा आहे. शा ीय वचार प ती आ ण व ानिन  ीकोन यां यामधील 

फरक वशद करताना दाभोलकर हणतात इं जीम ये शा ीय वचार प ती या पाय या - 

अॅ◌ा झ ह, अरज , वे न , िसंथेसाइज, जनरलाइज,  मेक हायपोथेिसस , हे रफाय , 

क लूड आ ण इंड शन कंवा  डड शन अशा द या जातात. शा ीय वचार प तीला 

मू यांची जोड दली क  व ानिन  कोन तयार होतो ह  मू ये आहेत वाय ता , 
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स यकता,  िनभयता , न ता आ ण शोधकता. दाभोलकरां या सा ह यात कशा कारे अनेक 

शा ीय बाबींची स व तर मांडणी केलेली आहे हे पुढ ल उदाहरणाव न ल ात येईल.  

पृ वीची िनिमती कशी झाली हे सांगत असताना दाभोलकर केवळ ती ४६० कोट  वषापूव  

झाली एवढेच सांगून थांबत नाह त तर हे ४६० कोट  वय कसे काढल ेयाचेह  प ीकरण देतात. 

“ युरेिनयम या मूल याचे नाव सवाना माह त आहे युरेिनयम या अणूमधून वेगवेगळे करण 

बाहेर पडतात मग या अणूच े पांतर रे डयमम य े होते. यातून पु हा करण बाहेर पडून 

याचे पु हा वेग या धातूत पांतर होते. अशी थ यंतरे घडत घडत शेवट  एक थर धातू 

उरतो, तो हणज े रे डयमज य िशसे. युरेिनयम ते िशसे हे थ यंतर आपोआप, अखंड व 

अ यंत िनयिमत घडत.े १००० ॅम युरेिनयम मधून १ ॅम िशसे तयार हो यास जवळजवळ ८० 

लाख वषाचा काळ लागतो. युरेिनयम या सा या पैक  पाव ह शाचे पांतर िशशात हायला 

२०० कोट  वष लागतात. यामुळे कोण याह  ाचीन खडकात युरेिनयम अस यास यात 

रे डयमज य िशसेह  असतेच आ ण दो ह ंचे पर पर माण शोधून काढल ेतर या खडकाच े

वयह  कळते. पृ वीवर ल जु यात जु या खडकांचा काळ  ३०० कोट  वषाचा आहे; याचा अथ 

पृ वीचा पृ भाग ३०० कोट  वषापूव  तयार होऊ लागला. अथात पृ वीची उ प ी यापूव ची 

असणार. पृ वीवर अवकाशातून कोसळले या उ कांच ेवय ४६० कोट  वष अस याचे आढळल े

आहे, याव नह  पृ वीची उ प ी ४६० कोट  वषापूव ची असावी असा अंदाज करता येतो. 
 

५ मनाच ेआरो य आ ण आजार यांची उकल करणारे लेखन :-  ‘  मनाचे ‘ या पु तकाम य े

मनाचे आरो य आ ण आजार यांची उकल करणारे लेखन डॉ. नर  दाभोलकर यांनी सहलेखक 

डॉ. हमीद दाभोलकर यां यासह िल हलेल ेआहे. मानिसक आरो य हा एवढा मह वाचा  आहे 

क  " जागितक आरो य संघटनेने मानिसक आरो यावर भा य करणारा आपला प हला रपोट 

२००१ साली िस  केला .या रपोटच ेनावच मुळ  
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‘नो हे थ वदाऊट मटल हे थ ‘ असे होते. दर पाच माणसांपैक  एका य ला आयु यात कधी 

न कधी सौ य व पाचा एखादा तर  मानिसक आजार होतो असे या रपोटम य े िस  

झालेली आकडेवार  सांगत.े जगाला ास देणा या आजारांम य े ड ेशन हा आजार २०२० साली 

दयरोगाचा खालोखाल दुस या मांकावर असेल असा इशारा खु  जागितक आरो य 

संघटनेन े दला आहे." आप याकडे मानिसक आरो याकडे फार अना थेन े बिघत या जात े

कंबहुना मानसोपचार त ाकडे जाणे हणज ेवे यां या डॉ टरकडे जाण ेआ ण आपण वेडे 

आहोत असे मा य करण ेसमजले जात.े यामुळे उपचार करण ेटाळल ेजात ेव आजार वाढत 

जातो. या पु तकाम य ेदाभोलकरांनी औदािस या पासून ते झो िनया पयत आजारांचा 

वचार केलेला आहे . लहान मुलांचे मानिसक आजार ते वृ वातील मानिसक आजार, यांच े

मानिसक आजार , लिगक सम या , मनाच ेआजार आ ण अंध ा, मन आ ण वभाव अशा 

व वध वषयांची सखोल मा हती दलेली आहे. एक मनो वकारत  आ ण एक हाडाचा 

सामा जक कायकता अशा दोघांनी िमळून केलेली ह  उकल समाजाचं मानिसक आरो य सु ढ 

करेल अशा दजाच ं हे पु तक आहे. एकंदर त दाभोलकरांसारखा अंध ा िनमूलनाचा एवढा 

सवागीण, सखोल आ ण शा शु  वचार करणारा य  िमळणे दु िमळ मनापासून 

जनसामा यां या वषयी तळमळ अस याखेर ज हे काय संभवत नाह .  

 

 


