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णनवेदन 
 
आधुचनक शासे्त्र, ज्ञानचवज्ञाने, िंत्र आचण अचियाचंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं त्यािप्रमाणे िारिीय प्रािीन 

संस्कृिी, इचिहास, कला इत्यादी चवषयािं मराठी िाषेला चवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञानदान करण्यािे सामर्थय ु
याव ेहा उदे्दश लक्षाि घेऊन साचहत्य-संस्कृचि मंडळाने वाङ्मयचनर्ममिीिा चवचवध कायुक्रम हािी घेिला आहे. 
मराठी चवश्वकोश, मराठी िाषेिा महाकोश, मराठी वाङ्मयकोश, चवज्ञानमाला, िाषािंरमाला, आंिरिारिी, 
चवश्विारिी, महाराष्ट्रेचिहास इत्यादी योजना मंडळाच्या या कायुक्रमाि अंििभिु केल्या आहेि. 

 
२. मराठी िाषेला चवद्यापीठीय िाषेिे प्रगि स्वरूप व दजा देण्याकचरिा मराठीि चवज्ञान, ित्त्वज्ञान, 

सामाचजक शासे्त्र आचण िंत्रचवज्ञान या चवषयावंरील संशोधनात्मक व अद्ययावि माचहिीने युक्ि अशा गं्रथािंी 
रिना मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकिा आहे. चशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी िाषेिा चवकास होईल ही गोष्ट 
िर चनर्मववादि आहे. पण मराठी िाषेिा चवकास होण्यास आणखीही एक साधन आहे आचण िे साधन म्हणजे 
मराठी िाषेि चनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय. जीवनाच्या िाषेिि ज्ञान व संस्कृिी यािें अचधष्ठान ियार 
व्हाव ेलागिे. जोपयंि माणसे परकीय िाषेच्याि आश्रयाने चशक्षण घेिाि, कामे करिाि व चविार व्यक्ि 
करिाि, िोपयंि चशक्षण सकस बनि नाही, संशोधनाला परावलंचबत्व राहािे व चविाराला अस्सलपणा येि 
नाही, एवढेि नव्हे िर वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञानचवज्ञानापासभन सवुसामान्य माणसे वचंिि राहिाि. 

 
३. संस्कृि व अन्य िारिीय िाषािंील त्यािप्रमाणे, इंग्रजी, फ्रें ि, जमुन, इटाचलयन, रचशयन, ग्रीक, 

लॅचटन इत्यादी पचिमी िाषािंील अचिजाि गं्रथािें व उच्च साचहत्यामधील चवशषे चनवडक पुस्िकािंी िाषािंरे 
ककवा साराशं अनुवाद अथवा चवचशष्ट चवस्िृि गं्रथािंा आवश्यक िेवढा पचरिय करून देणे हा मंडळाच्या 
िाषािंरमालेिा उदे्दश आहे. 

 
४. िाषािंर योजनेिील पचहला कायुक्रम मंडळाने आखभन ज्यानंा अग्रक्रम चदला पाचहजे अशी पािात्त्य 

व िारिीय िाषािंील सुमारे ३०० पुस्िके चनवडली आहेि. एस्स्कलस, ऑचरस्टोचफनीस, युचरचपडीस, प्लेटो, 
ॲचरस्टॉटल, टॉमस ॲक्वाइनस, न्यभटन, डार्मवन, रूसो, काटं, हेगल, जॉन स्टुअटु चमल, गटे, शके्सपीयर, 
टॉलस्टॉय, दोस्िोएवस्की, कॅचसरेर, गॉडुन व्ही. िाईल्ड इत्याचदकािंा िाषािंरमालेि समावशे केला आहे. 
संस्कृिमधील वदे, महािारि, रामायण, िरिािे नाट्यशास्त्र, संगीि-रत्नाकर, ध्वन्यालोक, प्राकृिािील 
गाथासप्िशिी, चत्रपीटकािील चनवडक िाग इत्याचदकािंाही िाषािंरमालेि समावशे केला आहे. 

 
५. िाषािंर योजनेखाली मंडळाने आिापयंि ५६ अचिजाि गं्रथािंी िाषािंरे प्रकाचशि केली आहेि. 

जॉन स्टुअटु चमलिे “On Liberty”, रूसोिे “Social Contract”, एम्. एन्. रॉयिे “Reason, Romanticism 
and Revolution”, व “Letters from Jail”, स्िाचनस्लावस्कीिे “An Actor Prepares”, व “Building a 
Character”, िुर्मगनेव्हिे “Fathers and Sons”, रायशने्बाखिे “Rise of Scientific Philosophy”, गन्नर 
चमर  दालिे “Economic Theory and Underdeveloped Regions”, पा.ं वा. काणे यािें “History of 
Dharmashastra” कोपलँडिे “Music and Imagination”, बरान्ड रसेलिे “Religion and Science” व 

“The Problems of Philosophy”, िेरझाघीिे “Theoretical Soil Mechanics”, चवशाखदत्तिे ‘मुद्राराक्षसम्’ 
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िरिमुनीिे ‘िरिनाट्यशास्त्र’ (अध्याय ६ व ७ आचण अध्याय १८ व १९), चनकोलाय मनुिीिे “Storia Do 
Mogor”, ए. सी. चपगभचलचखि “Socialism Vs. Capitalism”, इझाडोरा डंकनिे “My Life”, स्रॅचवन्स्कीिे 
“Poetics of Music”, सी. ए. आर. क्रॉसलंडिे “The Future of Socialism” इत्यादी गं्रथािंी िाषािंरे 
मंडळाने प्रकाचशि केली आहेि. 

 
६. इस्त्रायलमधील ‘चकबटु्झ’संबधंी प्रस्िुि गं्रथ मेलफडु ई. स्स्परो ह्या लेखकाने १९५५ साली 

चलचहलेल्या “Kibbutz : Venture in Utopia” ह्या इंग्रजी गं्रथािा मराठी अनुवाद आहे. इस्त्रायलच्या 
चवकासासाठी िेथील शिेीवर आधुचनक चवज्ञानावर आधारलेले व सामाचजक दृष्टीने प्रगि असे जे प्रयोग 
करण्याि आले त्याि ‘चकबटु्झ’िा प्रयोग अत्यिं महत्त्वािा आहे. ‘चकबुट्झ’ हा सामुदाचयक शिेीिा प्रयोग 
असभन िो शिेीिभन जास्ि उत्पन्न काढण्याच्या दृष्टीने यशस्वी िर ठरला आहेि, पण त्यापेक्षाही अचधक म्हणजे 
समाजप्रणविेच्या दृष्टीने त्याला मोठे यश प्राप्ि झाले आहे. सामभचहक जीवनािी इचिहासािील एकमेवाचििीय 
अशी ही िळवळ असभन चिच्यायोगे समाजवादाकडे वाटिाल करणे सोपे जाईल अशी इस्त्रायली राष्ट्रचनमात्यािंी 
दृढ श्रद्धा आहे. ‘चकबटु्झ’संबंधी अनेक गं्रथ इस्त्रायलमध्ये व बाहेर प्रचसद्ध झाले असभन त्यािभन ‘चकबुट्झ’च्या 
प्रयोगािी िाचत्त्वक व व्यवहारिः यशस्वीिा आजमाचवण्यािे प्रयत्न झाले आहेि. स्स्परोिा गं्रथ त्यापैकीि एक 
महत्त्वािा गं्रथ आहे. या गं्रथािा मराठी अनुवाद डॉ. स. ह. देशपाडें, व सौ. कुसुम देशपाडें मंुबई यानंी समथुपणे 
केला असभन त्याला प्रा. देशपाडें यानंी स्विःिी एक चवविेक प्रस्िावनाही जोडली आहे. सदर गं्रथािे मराठी 
िाषािंर प्रकाचशि करण्यास शॉकेन बुक्स, ६७, पाकु ॲव्हेन्यु, न्यभयॉकु चसटी, १६ या प्रकाशन संस्थेने मंडळास 
परवानगी चदल्याबद्दल मी संस्थेिे आिार मानिो. 

 
 

वाई-४१२ ८०३ लक्ष्मिशास्त्री जोशी, 
चदनाकं : २७ जभन, १९७९ अध्यक्ष 

 महाराष्ट्र राज्य साचहत्य-संस्कृचि मंडळ 
 मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२. 
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अनुवादकाची प्रपतावना 
 
इस्त्रायल चकबटु्झ हा समाजवादािा एक वगेळ्या धिीिा प्रयोग आहे. रचशया, िीन, क्यभबा, पोलंड 

इत्यादी देशानंा आपण समाजवादी म्हणिो; पण चकबटु्झच्या समाजवादािा आशय अचधक समृद्ध असभन त्यािे 

िंत्रही अचधक प्रिावी आहे. त्याने एक नवी संस्कृिीि जन्माला घािली आहे. इस्त्रायलमध्येसुद्धा चकबटु्झिी 
व्याप्िी नगण्य म्हणण्याइिकी लहान आहे; िरीही खराखुरा समाजवाद ककवा साम्यवाद कधीकाळी िभिलावर 

अविीण ुहोणार असेल िर िो चकबुट्झच्या मागानेि येईल असे अनेक चविारविंानंा वाटिे. इस्त्रायल राष्ट्राच्या 
उिारणीि िर चकबटु्झिा एवढा वाटा आहे की चकबटु्झचशवाय इस्त्रायलिा चविार करणेही अशक्य आहे. 

ह्याचशवाय चकबटु्झने आर्मथक व्यवहार, सामाचजक रिना, चशक्षण इत्यादी के्षत्रामंध्ये इिके नवीन प्रयोग केलेले 

आहेि की समाजशास्त्रज्ञ, मानवशास्त्रज्ञ, अथुशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, चशक्षणशास्त्रज्ञ, ससं्कृचिशास्त्रज्ञ, ह्यानंी त्यािंा 
हरिऱ्हानंी अभ्यास केला आहे. 

 
मराठी वािकानंा ह्या प्रयोगािी ओळख व्हावी हा प्रस्िुि अनुवादािा हेिभ आहे. िारिािाि 

इस्त्रायलचवषयी अमाप कुिभहल आचण बरीिशी सहानुिभिी असली िरी इस्त्रायलचवषयक वाङ्मय देशी िाषािं 
फारि थोडे चनमाण झालेले आहे. मराठीिल्या अत्यल्प वाङ्मयाि ना. ह. पालकर याचं्या ‘इस्त्राएल : 
छळाकडभन बळाकडे’ (अपणा प्रकाशन, मंुबई, १९६६) ह्या गं्रथािा चवशषेत्वाने उल्लेख केला पाचहजे. ‘मोश े
दायान’ हा िचरत्रगं्रथ श्री. रा. य. ओलिीकर यानंी चलचहलेला आहे. चकबुट्झचवषयी प्रस्िुि लेखकाच्या 
माचहिीि उपलब्ध असलेले एकमात्र मराठी पुस्िक म्हणजे जोसेफ बराट्झ ह्याचं्या ‘ए स्व्हलेज बाय द जॉडुन’ 
ह्या : आत्मकथेिा सौ. कुसुम पटवधुन यानंी केलेला अनुवाद (‘जॉडुन नदीच्या िीरावर’, साधना प्रकाशन, 
पुणे, १९६५). वाङ्मयचवषयक ही उणीव ह्या अनुवादाने काहीशी िरून चनघेल अशी आशा आहे. 

 
इंग्रजीि चकबुट्झचवषयक अनेक पुस्िके असिाना अनुवादासाठी मेलफडु ई. स्स्परो ह्याचं्या ‘चकबटु्झ : 

व्हेंिर इन युटोचपया’ ह्या गं्रथािी चनवड करण्यािे कारण असे की िो चनव्वळ वणुनात्मक नाही. त्याि 
समाजशास्त्रीय व मानसशास्त्रीय दृचष्टकोणािभन केलेले मभलग्राही चवविेन आहे. चकबटु्झ प्रयोगाच्या शक्यिा व 
त्याच्या मयादा यािंा बरािसा यथािर्थय उमज पडावा अशा प्रकारिे चवश्लेषण त्याि आहे. अनुवादाच्या 
चनचमत्ताने िपास घेिाना प्रस्िुि लेखकाच्या ध्यानाि आले की चकबटु्झ विुुळामंध्ये स्स्परो ह्यािंा गं्रथ वादग्रस्ि 
समजला जािो. ह्या चवषयावर काही मि देण्याइिपि लेखकािी चनपुणिा नाही. पण स्स्परो ह्यानंी केलेले 
चवविेन सहानुिभचिशभन्य आहे असे त्याला जाणवले नाही. िे स्पष्टवक्िेपणािे आहे हे मात्र खरे. पण 
अभ्यासकाच्या दृष्टीने हा एक लािि समजला पाचहजे. पुस्िकािे स्वरूप खरे म्हणजे शास्त्रीय गं्रथािे आहे. िो 
एक शोध-प्रबंधि आहे. िरीही ह्या प्रयोगािभन जे अनंि प्रश्न चनमाण होिाि त्यािंी वािकाला पुरेपभर जाणीव 
होण्याच्या दृष्टीने हाि गं्रथ उपयुक्ि वाटला. 

 
स्स्परो ह्यािंा गं्रथ, त्यानंीि म्हटल्याप्रमाणे, एक ‘प्रकरणाभ्यास’ आहे; म्हणजे त्याि एकाि चकबुट्झिा 

िपशीलवार व सभक्ष्म अभ्यास आहे. चशवाय हा चकबुट्झ प्राचिचनचधक म्हणिा येणार नाही; कारण िो माक्सुवादी 
चविारसरणीिा आहे आचण चकबुट्झ िळवळीि माक्सुवादी चकबुट्झ काही बहुसंख्येि नाहीि. म्हणभन गं्रथािा 
अनुवाद वािण्यापभवी एक पाश्वुिभमी म्हणभन एकभ ण चकबुट्झ िळवळीिी वािकाला माचहिी व्हावी व चििे 
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अनेकचवध महत्त्व त्याच्या ध्यानाि आणभन द्याव े म्हणभन ही प्रस्िावना जोडीि आहे. ह्या प्रस्िावनेच्या चनचमत्ताने 
आधुचनक काळािील ज्यभंच्या पुनरुत्थानाच्या एका चवशषे महत्त्वाच्या अंगावर प्रकाश पडेल असेही वाटिे. 

 
इस्त्रायलमध्ये सहकारी ित्त्वावर आधारलेल्या िीन प्रकारच्या ग्रामीण वस्त्या अस्स्ित्वाि आहेि. 

त्यािील मोशवॅ्ह ऑव्हणदम (-ह्याला बहुधा नुसिे मोशवॅ्ह म्हटले जािे-). हा चवस्िाराच्या दृष्टीने सवांि 
महत्त्वािा प्रकार आहे. अशा गावाि प्रत्येक कुटंुब आपली जमीन स्विंत्रपणे कसिे व आपल्या उत्पन्नािा 
स्विंत्रपणे उपिोग घेिे, पण इिर सव ु गरजा सामभचहकरीत्या िागचवल्या जािाि. म्हणजेि कजु, शिेीिी 
उत्पादनसाधने, खरेदी-चवक्री व नागरी सुचवधा सहकारी रीिीने संघचटि केलेल्या असिाि. मोशवॅ्हमधला 
सहकारी व्यवहार खाजगी जीवनाला पभरक असा आहे, खाजगी जीवन नष्ट करणारा नाही. सहकारी आचण 
ग्रामीण वस्िीिा व्याप्िीने सवांि लहान असा प्रकार म्हणजे मोशवॅ्ह णशतुफी. मोशवॅ्ह ऑव्हचदम व चकबटु्झ ह्या 
दोहोंच्यामध्ये पडेल असा हा प्रकार आहे. याि मोशवॅ्ह ऑव्हचदममधले सहकारीकरण िर असिेि; चशवाय 
जमीन एकत्ररीत्या कसली जािे. केवळ उपिोग िेवढा खाजगी असिो. 

 
चकबटु्झ हा ग्रामीण वस्िीिा असा प्रकार आहे की ज्याि सहकारािे अंचिम टोक गाठलेले आहे. ह्याि 

मोशवॅ्ह चशिुफीप्रमाणे एकत्र कसली जाणारी शिेी असिेि; पण त्याहभन पुढिे एक चनणायक पाऊल घेिलेले 
असिे िे म्हणजे उपिोगही सामुदाचयक असिो. सवुजण सामभचहक जेवणघराि जेविाि. मुलािें संगोपन व 
चशक्षणही सामभचहकरीत्या होिे. कपडेसुद्धा पभवी सामभचहक मालकीिे असि व सामभचहक िाडंारािभन रोजच्या रोज 
ज्याला जो चमळेल िो कपडा अंगाि घालावा लागे. (आिा ही पद्धि बंद झाली आहे.) खाजगी जीवन इिकेि 
की प्रत्येक कुटंुबाला राहायला स्विंत्र जागा असिे. (अथाि िीही चकबटु्झच्या मालकीिी असिे). पण कुटंुब 
यािा अथु बहुधा पचि-पत्नी एवढाि असिो कारण मुले आईबापावं्यचिचरक्ि राहिाि आचण चशकिाि. अशा 
रीिीने सहकारी जीवन सवाथाने व पभणुपणे जगणे व शक्य चििके जीवनव्यवहार सामभचहकरीत्या पार पाडणे हे 
चकबटु्झच्या सहकारािे मभलिभि वैचशष्ट्ट्य आहे. आर्मथक रिनेच्या दृष्टीने महत्त्वािी गोष्ट अशी की ‘खाजगी 
मालकी’ या संस्थेला, काही लहानसहान अपवाद सोडिा, चकबटु्झमध्ये स्थान नाही. बहुिेक गरजा समभहि 
िागवीि असल्यामुळे सदस्यानंा पैशािा वापर बहुधा करावा लागि नाही. चकबटु्झ-चकबुट्झमध्ये िपचशलािे 
फरक आहेि पण सवुसाधारण घडी वर वणुन केल्याप्रमाणे आहे. अलीकडच्या काळाि ही उग्र स्वरूपािी 
सामभचहकिा काहीशी सौम्य होि असलेली चदसिे-पण ह्या बदलािा चविार पुढे होईल. ह्या िीन प्रकारच्या 
सहकारी वस्त्यािंी १९७१ िी आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे. एकभ ण चकबटु्झ २३५ असभन त्यािंी लोकसंख्या 
१०२६५४ ककवा इस्त्रायलच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ३ टके्क आहे. मोशवॅ्ह ऑव्हचदमिी सखं्या ३४७ व लोकसंख्या 
१२८५०० (सु. ४ टके्क) आहे. मोशवॅ्ह चशिुफी एकभ ण २८, लोकसंख्या ५८०० म्हणजे एकभ ण लोकसंख्येच्या ०¿२ 
टके्क. इस्त्रायलमधील ग्रामीण लोकसंख्या ५३८००० ककवा एकभ णाच्या सुमारे १६ टके्क आहे; िीपैकी साधारणपणे 
चनम्मी लोकवस्िी या िीन प्रकारच्या सहकारी खेड्ामंध्ये राहािे असे म्हणिा येईल. 

 
सामुदाचयक उत्पादन व सामुदाचयक उपिोग ह्या चकबटु्झच्या आर्मथक रिनेिा अथु नीट समजावभन 

घेिला िर असे चदसेल की ह्या रिनेिी उिारणी एका अगदी वगेळ्या आर्मथक ित्त्वावर झालेली आहे. िे ित्त्व 
म्हणजे ‘काम शक्िीप्रमाणे व धन गरजेप्रमाणे’. िथाकचथि समाजवादी देशािंही हे ित्त्व अवलंचबले जाि नाही; 
‘धन कामाप्रमाणे’ हे ित्त्व िेथे पाळले जािे. माक्सुवादाप्रमाणे समाजवादामध्ये असेि असणार, म्हणजेि 
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चवषमिा राहणार. समाजवाद पुढच्या अवस्थेि पचरणि झाला म्हणजेि ‘काम शक्िीप्रमाणे व धन गरजेप्रमाणे’ 
अशी ‘साम्यवादी’ स्स्थिी येणार. पण ही अवस्था प्राप्ि होण्यासाठी माक्सुवाद्याचं्या मिे धनािे वैपुल्य आवश्यक 
आहे. चकबटु्झिे वैचशष्ट्ट्य हे की ही अंचिम अवस्था वैपुल्याच्या अिावीि ककबुहना बहुिाशं काळ दाचरद्र्याच्या 
स्स्थिीिि, त्याने प्राप्ि करून घेिलेली आहे. 

 
चकबटु्झ प्रयोगािे अनन्यसाधारणत्व मनाि ठसण्यासाठी सहकारी शिेीच्या इिर प्रयोगाशंी थोडक्याि 

िुलना करू या. रचशयाि सामुदाचयक शिेी आहे िी ह्या अथाने की सहकारी संस्थेिी शिेी एकत्र कसली जािे. 
म्हणजे उत्पादन सामुदाचयक असिे, मात्र उपिोग खाजगी घरगुिी स्वरूपािा असिो. उत्पादनही पभणुपणे 
सामुदाचयक नाही कारण प्रत्येक सिासदाला जचमनीिा एक लहानसा िुकडा खाजगी कसणुकीसाठी चदलेला 
असिो. चशवाय सामुदाचयक उत्पादनािील धनही गरजेप्रमाणे न वाटले जािा ‘कामाप्रमाणे’ वाटले जािे. ह्यािा 
अथु असा की रचशयन सामुदाचयक शिेीिला सहकार चकबुट्झच्याि नव्हे िर मोशवॅ्ह चशिुफीच्या मानानेही 
खालच्या पािळीवरिा आहे. सवांि मभलिभि फरक म्हणजे रचशयन सामुदाचयक शिेी सक्िीिी आहे, उलट 
चकबटु्झि नव्हे िर इस्त्रायलमधील इिर प्रकारही सदस्यानंी स्वचे्छेने अंगीकृि केलेले आहेि. 

 
थोडक्याि चकबटु्झिी रिना कोऑपरेचटव, कलेस्क्टव याचं्याहीपुढिी म्हणजे ‘कम्यभन’िी 

(‘समवाया’िी) आहे. 
 
‘कम्यभन’ म्हणिाि चिनी कम्यभन्सिी आठवण होणे साहचजक आहे. चिनी समवायािंी अलीकडच्या 

काळािील िपशीलावर हकीकि उपलब्ध नाही. प्रारंिीच्या काळी जी वणुने येि त्यावरून पाहिा रिनेच्या 
दृष्टीने चिनी समवाय व चकबुट्झ ह्यामंध्ये सामुदाचयक उत्पादन व सामुदाचयक उपिोग ह्या दोन मुख्य बाबी 
समान चदसिाि. मात्र दोन फरक लक्षाि घेिले पाचहजेि. एक, चिनी समवाय चवस्िाराने फार मोठे आहेि 
(ककवा, होिे). दोन, रचशयाप्रमाणेि चिनी सहकारीकरण सक्िीिे आहे, स्वयंस्फभ िीिे नाही. ह्या दोन्ही 
देशामंधील सक्िीच्या सहकारीकरणािा अथु आपण लक्षाि घेिला पाचहजे. िो असा की ह्या रिना 
सत्ताधाऱ्यानंी कस्ल्पलेल्या काही राष्ट्रीय गरजा िागचवण्यािी साधने म्हणभन चनमाण झालेल्या असिाि, त्यािं 
सहकारािी व समाजवादािी चवशुद्ध िावना जगचवण्यािा प्रयत्न नसिो. 

 
वरील चवविेनावरून ध्यानाि येईल की उत्स्फभ िु सहकारािी पचरसीमा चकबुट्झने गाठलेली आहे. 

ह्याि अथाने त्याने ह्या स्पधात्मक व चवषम जगाि सहकायािी व समिेिी अचिनव संस्कृिी चनमाण केली आहे, 
‘युटोचपया’ चनमाण केला आहे. म्हणभनि स्स्परो यानंी चकबटु्झला ‘व्हेंिर इन् युटोचपया’ असे म्हटले आहे. 

 
पण एका लहानशा पचरसराि आपणाला हव्या त्या आदशाप्रमाणे जगभन जीवन कंठणे एवढेि चकबटु्झने 

केलेले नाही. त्याने इस्त्रायली जीवनाच्या अनेक शाखािं किुृत्व गाजचवलेले आहे. या अथाने चकबुट्झ चवलक्षण 
गचिमान् आहे. त्याच्या किुृत्वािी थोडक्याि माचहिी करून घेणे जरूर आहे. 
 

प्रथम आर्मथक बाजभवर दृचष्टके्षप टाकभ . शक्िीप्रमाणे काम आचण गरजेप्रमाणे धन अशी व्यवस्था असली 
ककवा अशी व्यवस्था नसभनही उत्पादन सामुदाचयक असले म्हणजे खायला सगळे आचण कामाला कोणी नाही 
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अशी अवस्था होणे हा जगािा अनुिव आहे. म्हणभन वैयस्क्िक उपक्रम व लािपे्ररणा या गोष्टी आर्मथक किुृत्वाला 
आवश्यक समजल्या जािाि. स्पधात्मक िाडंवलशाहीिा हा चनयम चकबटु्झने उलटचवलेला आहे, एवढेि नव्हे 
िर नेत्रदीपकपणे उलटचवला आहे. शिेी हा चकबटु्झच्या अथुव्यवस्थेिा मभलाधार. १९५५-५८ या वषाि एकभ ण 
इस्त्रायली शिेीिे उत्पादन दरसाल ८¿५ टक्क्यानंी व १९५८-६३ या वषाि ४¿९ टक्क्यानंी वाढि गेले. (म्हणजे 
इस्त्रायली शिेीच्या उत्पादनाच्या वाढीिा वगे इिर अनेक देशाचं्या िुलनेने मोठा होिा.) पण चकबुट्झच्या शिेी 
उत्पादनवाढीिा वगे एकभ ण इस्त्रायली शिेीपेक्षाही मोठा राचहलेला आहे. १९४९-६० या काळाि िो दरसाल १० 
टके्क होिा, त्यानंिरच्या काळाि बहुधा त्याहभन जास्ि आहे. [चकबुट्झ शिेीचवषयक माचहिीसाठी, Eliyahu Kanovsky, The 
Economy of the Israeli Kibbutz, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1966, आचण इस्त्रायलच्या शिेीसाठी, Raanan Weitz and 
Avshalom Rokach, Agricultural Development : Planning and Implementation (Israel Case Study), D. Reidel Publishing Company, 
Dordrecht-Halland, 1968 ही पुस्िके पाहावी.] िरीही उत्पादनवाढीच्या आकडेवारीवरून चकबटु्झच्या कृचष-किुृत्वािी 
पुरेशी कल्पना येि नाही. िी येण्यासाठी हे ध्यानाि घेिले पाचहजे की चकबुट्झच्या िरुण संस्थापकानंी 
दलदलीच्या जचमनी कोरड्ा केल्या, रेिाड आचण मुरमाड जमीन उपजाऊ केली व झाडािंी आच्छादने टाकभ न 
वाळवटें चहरवी केली. हे सवु त्यानंी मलेचरयाने फणफणि असिाना व अरबािें हल्ल े झेलीि-झेलीि केले. 
ह्याचशवाय त्यानंी शिेीच्या नव्या उत्पादनपद्धिी पॅलेस्टाईनमध्ये प्रचवष्ट केल्या व ह्या िागाि पभवी कधीही घेिली 
न गेलेली चपके, फळे, िाज्या ही काढभन दाखचवली. दभधदुित्यािा व्यवसाय हा त्याचं्या ‘अचिमानािा चवषय’ 
ठरला िर कुकु्कटपालनाि व अंडोत्पादनाि त्यािंी ख्यािी ‘साऱ्या मध्य पभवेि’ पसरली. [Henrik F. Infield, Co-
operative Living in Palestine, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., London, 1946. Pp. 35-37.] चकबुट्झ ही नुसिी 
शिेीवसाहि नसिे; आधुचनक उद्योग आचण शिेी ह्या दोहोंिा संगम त्याचं्या अथुव्यवस्थेि झालेला असिो. 
१९६७ च्या आकडेवारीप्रमाणे एकभ ण १०० चकबुट्झिफे १५७ औद्योचगक व्यवसाय आचण २० चवश्रािंीगृहे 
िालचवली जाि होिी. चकबुट्झमधील एकभ ण श्रमशक्िीपैकी २० टके्क श्रमशक्िी खाणी, हस्िव्यवसाय, 
उद्योगधंदे ह्यािं गंुिलेली होिी. 

 
अरबाचं्या हल्ल्यािंा उल्लखे वर आलाि आहे. उन्हािान्हाि शिेीिे काबाडकष्ट करण्यािी जशी ज्यभनंा 

सवय नव्हिी िशीि हािाि शस्त्र धरण्यािीही त्यािंी परंपरा नव्हिी. पण स्वसंरक्षणासाठी चकबुट्झ सदस्यानंी 
‘हॅशोमर’ नावािी संस्था स्थापन केली. चिचटश चवश्वस्ििेच्या काळाि ‘हॅगाना’ नावािी िभचमगि लष्ट्करी 
संघटना िालभ  केली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळाि शकेडो चकबटु्झचनकानंी चिचटश लष्ट्कराच्या ज्युइश 
चिगेडमध्ये नाव ेनोंदवभन लढाईि िाग घेिला. मे १९४८ मध्ये इस्त्रायलने स्वािंत्र्य पकुारल्याबरोबर अरबाचं्या 
ियानक हल्ल्यानंा व कत्तलींना िोंड द्याव ेलागले िे चकबुट्झनाि. चिचटशािंी नजर िुकवीि हजारो ज्यभंना 
परदेशािभन आणभन पॅलेस्टाईनमध्ये बसचवण्यािी धोक्यािी कामचगरी त्यानंीि केली. पभवु युरोपािील, चवशषेिः 
जमुनीिील ज्यभंच्या हत्त्याकाडंाि बिावलेल्या हजारो चनवाचसि स्त्रीपुरुषािें पुनवुसन प्रामुख्याने चकबटु्झ 
िळवळीनेि केले. 

 
नवोचदि इस्त्रायल राष्ट्राच्या प्रारंिीच्या काळाि चनरचनराळ्या के्षत्रािंले नेिृत्व चकबटु्झ सदस्यानंीि 

केले. इस्त्रायली लोकसिा (नेसेट) व मंचत्रमंडळ ह्यािं असणाऱ्या चकबुट्झ सदस्यािंी संख्या त्याच्या 
लोकसंख्येिील प्रमाणापेक्षा नेहमीि ४ पट ककवा ५ पट असे. बेन गुचरयन, मोश ेदायान, गोल्डा मीअर हे व इिर 
अनेक नेिे चकबुट्झिेि. मापाम, मापाई या राजकीय पक्षािें पुढारीही चकबटु्झ-सदस्यि, चहस्िादु्रि ही मजभर 
संघटना व इस्त्रायलमधील सहकारी िळवळ यािें पढुारीपणही चकबुट्झ सदस्याकंडेि. लष्ट्कराच्या सव ु
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शाखािें, चवशषेिः चवमानदल व हवाई छत्रीदल ह्यािें वरच्या श्रेणीिे अचधकारी चकबुट्झवाले. १९६५ मध्ये 
अरबाचंवरुद्ध जी सहा चदवसािंी घनघोर लढाई झाली िीि धारािीथी पडलेल्या जवानापंैकी २५ टके्क जवान 
चकबटु्झमध्येि जन्माला आलेले होिे. [Encyclopaedia of Zionism and Israel, Mc-Graw Hill, New York, 1971.] 

 
चकबटु्झच्या वैचशष्ट्ट्यपभण ु चशक्षणपद्धिीिा उल्लखे पुढे येणारि आहे. येथे एवढेि साचंगिलेले पुरे की 

चकबटु्झिे िीन संघ संयुक्िरीत्या इस्त्रायलमधील सवांि मोठे प्रचशक्षण महाचवद्यालय िालचविाि. 
इस्त्रायलमधील चशक्षणपद्धिीवर ह्या महाचवद्यालयामुळे चकबुट्झिा मोठा प्रिाव पडलेला आहे. कारण २५ टके्क 
प्राथचमक चशक्षक ह्या महाचवद्यालयािभन बाहेर पडलेले आहेि. संगीि आचण नाट्य ह्यािही चकबटु्झिे सदस्य 
मागे नाहीि. 

 
किुृत्वािा हा सगळा बहर संपभण ुलोकशाहीच्या व नुसत्या आर्मथकि नव्हे िर सामाचजक समिेच्या 

वािावरणाि घडभन आलेला आहे. खरा वगचुवहीन समाज पृर्थवीच्या पाठीवर कुठे असेल िर चकबटु्झमध्ये, असे 
छािीठोकपणे म्हणिा येईल. चकबुट्झच्या जेवणघराि वाढप्यािे काम करणारा माणभस एखादा मंत्री असेल 
ककवा उच्च सहकारी अचधकारी असेल. एका मंत्र्याला िेटण्यासाठी चकबटु्झच्या स्मशानाि जाव ेलागल्यािी 
आठवण स्स्परो यानंीि चदली आहे—या मंत्र्याकडे स्मशानाच्या देखरेखीिे काम होिे. इस्त्रायलिे पचहले 
पंिप्रधान बेन गुचरयन चनवृत्त झाल्यावर आपला वृद्धापकाळ आपल्या जुन्या चकबटु्झमध्ये काही वळे मेंढ्ािंी 
लोकर कापण्याि व बाकीिा वळे ज्यभ राष्ट्राच्या इचिहासलेखनाच्या कामाि घालवीि. चकबुट्झ लोकशाही ही 
‘प्रत्यक्ष’ लोकशाही आहे. चकबुट्झच्या ग्रामसिेि सव ु व्यवहारचवषयक चनणुय घेिले जािाि आचण ज्यभंच्या 
स्विावाला अनुसरून िीि खडाजंगी ििा आचण वादचववाद होिाि. स्त्रीपुरुष समानिा आचण राष्ट्रस्थापनेनंिर 
देशोदेशाहंभन आलेल्या चनरचनराळ्या संस्कृिीच्या स्िरावंरील ज्यभंिे ऐकात्म्य साधण्यािा प्रयत्न ह्यािही 
चकबटु्झने मोठा वाटा उिलेला आहे. 

 
चकबटु्झिे हे अनेकचवध किुृत्व इिर समाजवादी ककवा समवायस्वरूप वसाहिींच्या पाश्वुिभमीवर 

अचधक उठावदारपणे ध्यानाि येिे. चकबुट्झ हेि काही समवायपद्धिीिे जगािले एकमात्र उदाहरण नाही. 
जुन्या काळापासभन धार्ममक मठामंध्ये ह्याि प्रकारिी जीवनरीिी अवलंचबली जाि असे. चिस्ि आचण त्यािे 
अनुयायी ह्याि पद्धिीने राहाि असि असे बायबलमधील उल्लेखावंरून ध्यानाि येिे. मध्यमयुगाि चिस्िी 
धमाच्या चवकृि स्वरूपाला कंटाळभन अनेक बंडखोर पंथानंी आपल्या वगेळ्या वसाहिी स्थापन केल्या व त्याि 
चिस्िप्रणीि सामवाचयक जीवनािी प्रचिष्ठापना केली. अमेचरका खंडािा शोध लागल्यावर युरोपािील अनेक 
पाखंडी धमुमिाच्या अनुयायानंी चिकडे स्थलािंर केले व समवाय-स्वरूप वसाहिी उिारल्या. [अमेचरका खंडािील 
साम्यवादी वसाहिींच्या माचहिीसाठी पुढील गं्रथािंा उपयोग केला आहे : S. H. Noyes, History of American Socialisms (First published J. B. 
Lippincott, 1870), Dover Publications, New York, 1966; Charles Nordhoff, The Communistic Societies of the United States (First 
published Harper & Brothers, 1874), Dover Publications New York, 1966; Charles Gide, Communist and Co-operative Colonies, 
George Harrap and Co., London, 1930; Mark Holloway, Heavens on Earth, Turnstile Press, London, 1951; Henrik F. Infield, Co-
operative Communities at Work, London, 1947; Albert Fried (Ed.), Socialism in America : A Documentary History, Doubleday & 
Co., New York 1970.] हटेराइट, दुखोबार, शकेर, रॅपाइट, इस्म्स्परेशचनस्ट ही त्यापंैकी काहींिी नाव.े 
एकोचणसाव्या शिकाि रॉबटु ओवनेिी न्यभ हामुनी (१८२५), कॅबेटिी इकॅचरया (१८४८), िालुस् फभ चरअर ह्या 
फ्रें ि रोमचँटक समाजवाद्याच्या अनुयायानंी व इिर अनेकानंी स्थापन केलेल्या वसाहिी इत्यादींिे पेवि 
फुटल्यासारखे झाले. ह्या वसाहिी धार्ममक नसभन इहवादी होत्या आचण समाजवादी ित्त्वावंर समाजािी नवी 
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रिना करणे हे त्यािें मुख्य उचद्दष्ट होिे. ह्या सव ुसाम्यवादी वसाहिींिा थोडक्याि इचिहास सागंायिा िर असा 
की बहुिेक इहवादी वसाहिी थोडक्याि काळाि कोसळल्या; उलट धार्ममक पंथाचं्या वसाहिी अचधक 
दीघुजीवी व अचधक यशस्वी ठरल्या. हटेराइटािंा उगम मध्य युरोपाि सोळाव्या शिकाच्या प्रारंिी झाला व िे 
१८७४ साली अमेचरकेि व िेथभन पचहल्या जागचिक युद्धाच्या काळाि कॅनडाि गेले. साम्यवादी स्वरूपािली 
त्यािंी राहणी आजिागायि िालभ  असभन सुमारे १२० गावामंध्ये त्याचं्या वसाहिी पसरलेल्या आहेि. शकेर 
समाज १७७८ पासभन १९४० पयंि म्हणजे १६८ वष ेसामवाचयक स्वरूपाि जगला. रॅपाइटािंी कारकीदु १८०५ िे 
१९०५ पयंि म्हणजे शिंर वष ेआचण अमानािी १८४२ िे १९३२ म्हणजे नव्वद वष ेझाली. 

 
ह्या पाश्वुिभमीवर चकबुट्झिा चविार करायिा आहे. पचहला चकबुट्झ ‘डेगाचनया’ हा १९१० साली 

स्थापन झाला. म्हणजे चकबटु्झ िळवळीला प्रारंि होऊन आिा ६७ वष ेझाली. या अवधीि ह्या िळवळीने 
संपादन केलेल्या यशािे वणुन वर केलेलेि आहे. येथे एवढेि दाखवायिे आहे की चकबुट्झने चमळचवलेले यश 
त्यािल्या त्याि यशस्वी अशा धार्ममक वसाहिींपेक्षाही अचधक अचिनंदनीय आहे. एकिर चकबटु्झसारखे िौफेर 
किुृत्व कोणत्याही धार्ममक वसाहिीने गाजचवलेले नाही. दुसरे म्हणजे धार्ममक वसाहिींना जे अनेक प्रकारिे 
आनुकभ ल्य होिे िे चकबुट्झच्या वाट्याला आले नाही. धार्ममक वसाहिींिे सदस्य बहुधा शिेकरी ककवा कारागीर 
अशा स्िरावंरील होिे; उलट चकबटु्झ स्थापन करणाऱ्या ज्यभ युवकानंा शिेी, काराचगरी व कोणिेही कष्टािे 
काम ह्यािंा गंधही नव्हिा. बहुिेक धार्ममक वसाहिींनी ‘दाचरद्र्यािा वसा’ (व्हाऊ ऑफ पॉव्हटी) घेिलेला होिा. 
त्यामुळे सुबते्तिभन जन्म पावणाऱ्या समस्या त्याचं्या नचशबी आल्या नाहीि. चकबुट्झ-संस्थापक दाचरद्र्याि व 
कष्टाि राचहले हे खरे पण दाचरद्र्य ककवा चकमान गरजा हा त्याचं्या चनष्ठेिा चवषय नव्हिा. त्यानंा उच्च जीवनस्िर 
हवा होिा व क्रमाक्रमाने त्यानंी िो चमळचवलाही. अनेक धार्ममक समुदाय िह्मियािे बंधन पाळीि; उलट 
चववाहससं्था व कुटंुबससं्था ज्यभंना इष्ट वाटि होिी. चकबटु्झने कुटंुबसंस्थेिे स्वरूप बदलले पण चििा नष्टाशं 
केला नाही. धार्ममक वसाहिींिे अंिगिु प्रशासन एकिालकानुविी असे. एक साक्षात्कारी नेिा ककवा गुरू व 
बाकीिे त्यािे अनुयायी ही व्यवस्था त्याचं्या वसाहिीि असे व सुसभत्र आचण संघचटि व्यवहाराला िी नेहमीि 
पोषक ठरिे. चकबुट्झ-संस्थापक मात्र पभणु लोकशाहीवादी व अनेक रूढ बंधनाचंवरुद्ध बंड करणारे उसळल्या 
रक्िािे िरुण होिे. धार्ममक वसाहिींमध्ये ‘सासं्कृचिक’ जीवन असा काही प्रकार नसे. उलट चकबुट्झमध्ये 
ज्ञान, चवज्ञान, कला, नृत्य, नाट्य इत्यादींना हेिुिः उते्तजन देण्याि येिे. ‘एक हाि नागंरावर (ककवा 
बंदुकीवर) व दुसऱ्या हािाि पुस्िक’ अशी चकबटु्झ सदस्यािी प्रचिमा आहे. सजुक आचवष्ट्कारानंा वाट मोकळी 
ठेवभन सामवाचयक राहणी िालभ  ठेवण्यािी अवघड चकमया चकबटु्झने करून दाखचवली आहे. कदाचित् सवांि 
महत्त्वािी गोष्ट ही की धार्ममक वसाहिी जगापासभन िुटभन राहाि. बाह्य जगाशी संबंध न येिा आपली चवचशष्ट 
उपासनापद्धिी व जीवनरहाटी चनवेधपणे िालभ  ठेवावी एवढाि त्यािंा मयाचदि हेिभ असे. स्स्परो यानंी 
म्हटल्याप्रमाणे चकबटु्झ िळवळ पराविुनशाली (चवथड्रॉईंग) नाही, िी आक्रमक (चमचलटंट) आहे. म्हणजेि 
चिला चकबुट्झबाह्य जगापासभन दभर राहायिे नाही, उलट जगावर आपल्या चविारसरणीिा प्रिाव पाडायिा 
आहे. म्हणभनि जगाशी फटकभ न न वागिा त्याच्या व्यवहाराि समरस होऊनि चकबटु्झने आपला माग ु
आक्रचमला आहे. चकबुट्झने राष्ट्रीय प्रपंिाि िाग घेिला. एवढेि नव्हे िर नवजाि राष्ट्राच्या अठरा 
कारख्यान्यािें नेिृत्वही केले. पण बाह्य जगाशी अशी सिि घसट होि असिानाही चकबटु्झिी आपल्या 
मागावरील चनष्ठा शाबभि राचहली. 
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चकबटु्झ हा ‘िमत्कार’ गणला जािो िो ह्या अथाने. जगाि आजपयंि जे कुणीही केलेले नाही िे 
चकबटु्झने करून दाखचवलेले आहे. 

 
चकबटु्झच्या आर्मथक रिनेिे मागे जे वणुन केले आहे त्यावरून ध्यानाि येईल की ज्याला आपण 

‘आर्मथक प्रलोिन’ (इन्सेंचटव) म्हणिो त्यािा चकबुट्झमध्ये जवळ जवळ संपभण ुअिाव आहे. सवुसाधारणपणे 
असे गृहीि धरले जािे की माणभस मुख्यिः स्वाथुपे्ररणेने काम करिो; जर अचधक धनलाि होण्यासारखा असेल 
िरि िो अचधक काम करील ककवा अचधक कौशल्यािे काम करील. समाज आर्मथकदृष्ट्ट्या गचिमान ठेवायिा 
असेल िर अशी प्रलोिने अस्स्ित्वाि असलीि पाचहजेि असे समजले जािे. पण ही प्रलोिने असणे ह्यािा अथु 
चवषमिा असणे असा आहे. समाजवादािा अथु समिा असेल िर त्याि प्रिावी आर्मथक प्रलोिने राहणार नाहीि 
हे स्पष्टि आहे. मग स्स्थचिशीलिा, अकायकु्षमिा हेि समाजवादािे पचरणाम राहणार काय? म्हणिेि प्रगिीिी 
ककमि देऊनि समिा चवकि घ्यावी लागणार काय? समाजवादी अथुव्यवस्थेिा हा मध्यविी प्रश्न आहे. आचण 
समाजवादी देशािंा आजपयंििा इचिहास िरी असे सागंिो की आर्मथक प्रलोिने व त्यामुळे येणारी काही 
चकमान चवषमिा स्वीकारल्याचशवाय आर्मथक प्रगिी करून घेणे शक्य नाही. 

 
मात्र चकबटु्झने या पेिािभन सुटका करून घेिली आहे ह्याि शकंा नाही. जवळजवळ आदश ुस्वरूपािी 

समिा आचण अत्यिं प्रवाही प्रगचिशाली जीवन ह्यािंा त्यानंी समन्वय साधलेला आहे. काही चवचशष्ट पचरस्स्थिीि 
माणसे स्वाथेिर पे्ररणानंी काम करू शकिाि, एवढेि नव्हे िर उत्कृष्ट काम करू शकिाि हे त्यानंी चसद्ध केले 
आहे. ही चवचशष्ट पचरस्स्थिी कोणिी आचण िी कशी चनमाण होिे हेि आि पाहायिे आहे. 

 
कोणिेही मानवी घचटि साध्यासुध्या कायुकारणसबंंधाने स्पष्ट करणे अशक्य असिे कारण त्याि अनेक 

हेिभ, पे्ररणा व आकस्स्मक घटक ह्यािें चमश्रण झालेले असिे. चकबटु्झबद्दलही असेि म्हणिा येईल. िरीही 
त्यामागिी प्रधान पे्ररणा कोणिी आचण दुय्यम कोणत्या ह्यािा अंदाज करिा येिो आचण त्या अनुरोधाने 
चकबटु्झच्या घडणीिे चवश्लेषण करिा येिे. 

 
धार्ममक समवायानंा समाजसुधारणा घडवभन आणणाऱ्या समवायापेंक्षा अचधक यश चमळाले आहे ह्यािा 

उल्लेख मागे आलेलाि आहे. समिेिे केवळ इहवादी ध्येय नजरेसमोर ठेवभन ज्यानंी नव्या समाजरिनेिे प्रयोग 
केले िे एकोचणसाव्या शिकािील सव ुसमभह अयशस्वी झाले. उलट ज्यािंी ध्येये ऐचहक नसभन पारलौचकक 
होिी िे साम्यवादी समभह िुलनेने अचधक यशस्वी ठरले. त्यािील काही िर शकेडो वष े चजविं राचहले; काही 
अजभनही चजविं आहेि. ह्या सवु समभहािंा आढावा घेऊन समारोप करिाना माकु हॉलोव ेयानंी म्हटले आहे, 
“ज्यािंा साम्यवाद साध्यरूप होिा िे अयशस्वी झाले; ज्यािंा साम्यवाद साधनरूप होिा िे यशस्वी झाले.” 
म्हणजे साम्यवादी समभहाचं्या चिवटपणािे, यशस्स्विेिे रहस्य िे धार्ममक आहेि का नाहीि यावर अवलंबभन 
नसभन त्यािंा साम्यवाद हा एक व्यावहाचरक ध्येय म्हणभन आिचरला जाि होिा की एखाद्या त्याहभन वरच्या 
उचद्दष्टासाठी साधन म्हणभन आिचरला जाि होिा ह्याि आहे. चकबुट्झ वसाहिींमध्ये धार्ममक वसाहिींिा एक 
छोटासा गट आहे पण बहुसंख्य गट धार्ममक नाहीि, इिकेि नव्हे िर त्यािील काही धमुचवरोधीही आहेि. 
िरीसुद्धा चकबटु्झ िळवळ ही सवुसाधारणपणे यशस्वी ठरलेली िळवळ आहे. िेव्हा ‘साध्यरूप साम्यवाद’ व 
‘साधनरूप साम्यवाद’ ह्या संकल्पनािेदावंरून चकबटु्झच्या यशस्स्विेवर काही प्रकाश पडिो का हे पाहभया. 



 
 अनुक्रमणिका 

चकबटु्झ िळवळीच्या इचिहासावरून स्पष्टपणे ध्यानाि येिे की साम्यवाद प्रत्यक्षाि आणणे हा चििा 
मुख्य उदे्दश नव्हिा; मुख्य उदे्दश नव्या जभ राष्ट्रािी उिारणी करणे हा होिा आचण ह्या अथाने चििा साम्यवाद 
साध्यरूप नसभन साधनरूप होिा. अथात् साम्यवादी ध्येयवाद चकबटु्झ संस्थापकाचं्या मनाि अचजबाि नव्हिा 
असे नाही. एकोचणसाव्या शिकािील समाजवादी चविारप्रणालींिा पचरणाम चकबुट्झ संस्थापकावंर झालेलाि 
होिा. चकबटु्झिे प्रारंिीिे बव्हंश प्रणेिे रचशया व पोलंडसारख्या पभवुयुरोपीय देशािं जन्माला आले होिे आचण 
या देशािंभन त्या काळी िाललेल्या सामाचजक चविारमंथनािा त्याचं्यावरही संस्कार झाला होिा. हे सव ुखरे 
असले िरी त्यािें ध्येय कोणिे म्हणभन जर प्रश्न केला िर ‘पॅलेस्टाइनच्या िभमीि नव ेज्यभ राष्ट्र उदयास आणणे’ 
याहभन वगेळे उत्तर असणार नाही. 

 
आचण हे ध्येय जरी ‘धार्ममक’ नसले िरी त्यािी पे्ररणा धमासारखीि बलवत्तर होिी. एकोचणसाव्या 

शिकाि समाजवादासारखीि राष्ट्रवादािीही प्रबळ लाट आलेली होिी आचण ज्यभंिा राष्ट्रवाद मभलिः इिराचं्या 
राष्ट्रवादासारखाि असला िरी त्यािे एकभ ण स्वरूप इिराचं्या मानाने अचधक उग्र होिे ह्याि शकंा नाही. 
मािृिभमीिे पे्रम हा सवुि राष्ट्रवादािा मभलाधार असिो हे खरे पण ज्यभंिे मािृिभचमपे्रम चिच्यापासभन दुरावल्यामुळे 
की काय शिगुचणि झालेले होिे. ही िाटािभट सुमारे दोन हजार वषांिी (नेमकेपणाने सागंायिे िर इ. स. ७० 
मध्ये रोमन लोकानंी पॅलेस्टाइन कजकला िेव्हापासभनिी) आहे आचण ह्या सव ुकालखंडाि देशोदेशी चवखुरलेले 
ज्यभ आपल्या ‘पचवत्र िभमी’िी आठवण करीि जगि होिे. ‘िभमी’ या संकल्पनेिेि ज्यभनंा चवलक्षण आकषणु होिे 
कारण केवळ त्याचं्या ‘पचवत्र िभमी’ वरूनि नव्हे िर एकभ णि ‘िभमी’ वरूनि त्यािंा उच्छेद झालेला होिा. ज्यभनंी 
ज्या ज्या देशाि वस्िी केली त्यापैकी बहुिेक देशािं त्यानंा जमीन चवकि घेण्यािी बंदी होिी. त्यामुळे 
राष्ट्रवादामध्ये िभमीचवषयी जी एक स्वप्नरंजनात्मक प्रीिी असिे चििा प्रकषिु ज्यभंच्या मनामध्ये झालेला होिा. 
मािृिभमीला ‘पुनरागमन’ (‘एक्झोडस’, ‘इनगदॅकरग ऑफ चद एक्झाइल्स’) होणार अशी िचवष्ट्यवाणी अनेक ज्यभ 
पे्रचषिानंी केलेली होिी, व श्रद्धाळभ ज्यभ चिच्यावर शिकानुशिके चवश्वास ठेवभन जगि होिे. देशोदेशीिे ज्यभ 
एकमेकानंा िेटल्यावर ‘पुढच्या वषी जेरुसलेम’ (‘नेक्स्ट इयर इन जेरूसलेम’) ह्या शब्दानंी हजारो वष े
एकमेकानंा अचिवादन करीि होिे. इस्त्रायल स्विंत्र झाल्यावर जेव्हा इस्त्रायलच्या िभमीि प्रथम खचनज िेल 
सापडले िेव्हा त्यािा एक लहानसा थेंब पत्र्याच्या लहानशा डबीि घालभन आचण डबी गोफाि अडकवभन त्यािा 
िाईि ज्यभ मुले आपल्या गळ्याि घालीि असि अशी हृद्य आठवण रशिुक-चवल्यम्स ह्यानंी चदलेली आहे. [L. F. 
Rshbrook – Williams, The State of Israel, Faber and Faber, 1957. ज्यभ राष्ट्रवादासाठी Hugh Trevor-Roper, Jewish and Other 
Nationalisms, Weidenfield and Nicolson, London, 1962; David Ben-Gurion, Recollections (ed. Thomas R. Bransten), London, 1970; 
Norman Bentwich, The Jews in Our Time, Penguin, 1960, ही पुस्िके पाहावी.] स्वप्नरंजनात्मक िभचमपे्रमािीि ही उदाहरणे 
आहेि. ज्यभंच्या राष्ट्रवादािला दुसरा महत्त्वािा घटक म्हणजे धमु आचण इचिहास ह्यािंी ज्यभ परंपरेि पडलेली 
सागंड. ज्यभंिे धार्ममक गं्रथ म्हणजे एका अथाने त्याचं्या बखरी आहेि आचण त्यािं ज्यभ व त्यािें आक्रमक ह्याचं्या 
संघषािा इचिहास आहे. “ज्यभंिा इचिहास वगळला िर ज्युडाइझमध्ये काही चशल्लक राहाणार नाही” असे बेन 
गुचरयनने म्हटले आहे. ज्यभंच्या राष्ट्रवादािली चिसरी प्रमुख पे्ररणा म्हणजे वशंश्रेष्ठत्वािी िीव्र जाणीव. सवुि 
राष्ट्रवादी चविारप्रणाली कमीअचधक प्रमाणाि समाजाच्या अस्स्मिेिा उद्घोष करीि असिाि, पण ज्यभंच्या 
बाबिीि चििी पाळेमुळे ऐचिहाचसक आचण धार्ममक परंपरेि खोल गेलेली आहेि. आपण ‘ईश्वरािे लाडके’ 
(‘िोझन पीपल’) आहोि असे त्यािंा धमु त्यानंा सागंिो. इसाया ह्या पे्रचषिाने ‘जगाला िुम्ही प्रकाश द्या’ 
(‘लाइट अन्टु द नेशन्स’) असा आदेश त्यानंा चदला होिा आचण धमु, चवज्ञान, कला, क्रीडा, ित्त्वज्ञान इत्यादी 
के्षत्राि ज्यभंनी नुसिीि िर घािलेली नसभन अनेकदा इचिहासाला चनणायक वळण देणारी िर घािलेली आहे हे 
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ध्यानाि घेिले म्हणजे ज्यभंिा हा स्वाचिमान रास्िही होिा असे म्हणण्यावािभन गत्यिंर चदसि नाही. अशा रीिीने 
िभचमपे्रम, ऐचिहाचसक परंपरेिा अचिमान, वशंश्रेष्ठत्वािी जाणीव ह्या राष्ट्रवादाच्या मभलिभि घटकानंी ज्यभंिा 
राष्ट्रवाद चवशषे रीिीने प्रिाचवि झालेला होिा. चकबुट्झिी संस्थापना करणारी िरुण मुले हा वारसा घेऊन 
आली होिी आचण राष्ट्रस्थापनेसाठी कोणिाही स्वाथुत्याग करण्यािी व कोणिीही संकटे सोसण्यािी त्यािंी 
ियारी होिी. 

 
अशा रीिीने चकबटु्झिे संस्थापक हे प्रखर देशिक्ि होिे हे लक्षाि घेिले म्हणजे त्याचं्या साम्यवादी 

राहणीिाही काही प्रमाणाि उलगडा होऊ लागिो. क्रािंीिी ज्योि धगधगिी ठेवायिी िर क्रािंीला विनबद्ध 
असलेल्यानंी सारखे एकमेकािं वावरले पाचहजे, एकमेकाचं्या खादं्याला खादंा देऊन लढले पाचहजे, 
परस्पराचंवषयी बंधुिाव मनाि बाळगला पाचहजे, स्वाथुपे्ररणा काबभि ठेवल्या पाचहजेि आचण सव ु चनष्ठा 
क्राचंिकारक गटावर वाचहली पाचहजे. सवुस्वािी मागणी करणारे ध्येय जेथे असिे िेथे संकुचिि स्वाथाला 
अवकाश राहाि नाही आचण ही स्वाथुपे्ररणा गौण झाली म्हणजे समवायस्वरूप राहणीिला सवांि मोठा अडसर 
नाहीसा होिो. 

 
ज्यभंिा चवचशष्ट ध्येयवाद आचण सहकारी ककवा सामभचहक जीवनसरणी ह्यािंा आणखीही एक संबधं 

ध्यानाि घ्यावयास हवा. ज्यभंच्या राष्ट्रवादाच्या घडणीिा इचिहास इिर देशाचं्या िुलनेने वगेळ्या िौचिक 
पचरस्स्थिीि घडभन आला आहे. िारिासारख्या देशािील राष्ट्रवादी िळवळींना आपल्याि िभमीि आपली शक्िी 
वाढवभन स्वािंत्र्य प्राप्ि करून घ्यायिे होिे; उलट ज्यभंना पॅलेस्टाइनमध्ये, म्हणजे एका नव्या आचण अपचरचिि 
देशाि जाऊन, स्विंत्र राष्ट्र उिे करायिे होिे. ह्याि मुख्य गरज पॅलेस्टाइनमध्ये ज्यभंिी संख्या वाढवीि जाणे 
ही होिी. (आजही िी आहे. सबंध इस्त्रायलिी लोकसखं्या सुमारे ३० लक्ष म्हणजे मंुबईपेक्षाही कमी आहे.) हे 
करण्यासाठी शिेजचमनीवर वसाहि करणे अटळ होिे. पण त्याहभन महत्त्वािी गोष्ट अशी होिी की मजभर लावभन 
िाडंवलशाही पद्धिीिी शिेी करण्यािा पयाय त्यानंा उपलब्धि नव्हिा कारण स्वस्ि मजुरीि काम करण्यास 
हजारो अरब मजभर ियार होिे. त्याचं्याकरवी शिेी केली असिी िर ज्यभंच्या संख्येहभन अनेकपटींनी अरबािंी 
संख्या वाढली असिी. युरोपािभन आलेल्या ज्यभ िरुणािंील काहींनी मालक व इिरानंी मजभर होणे हेही शक्य 
नव्हिे. म्हणभन मजभर लावभन केलेली खाजगी िाडंवलशाही शिेी हा पयायही उपलब्ध नव्हिा. राहिा राचहली 
कुटंुबशिेी व सामुदाचयक शिेी. ज्यभ िरुणानंा शिेीिा अनुिव नव्हिा. (जगािल्या एकभ ण ज्यभ लोकसंख्येपैकी २-
३ टके्कि लोक शिेीवर अवलंबभन होिे.) िे सुचशचक्षि मध्यवगीय िरुण होिे. त्यामुळे एकमेकाचं्या 
सहकायांचशवाय काहीही करणे त्यानंा शक्य नव्हिे. म्हणभन पॅलेस्टाइनमधील ज्यभ शिेीिा चवकास सहकारािा 
फार मोठा अंश असलेली कुटंुबशिेी (मोशवॅ्ह) व सामुदाचयक शिेी (चकबटु्झ) या दोन ठळक मागांनी झाला. 

 
सामुदाचयक शिेी व सामभचहक राहणी अवश्य करणारे इिरही घटक पॅलेस्टाइनच्या िौचिक 

पचरस्स्थिीि होिे. घरापंासभन हजारो मलै दभर राहणाऱ्या कोवळ्या िरुणानंा एकमेकािंा सहवास हाि चदलासा 
होिा. त्यािभन मलेचरयासारख्या जीवघेण्या रोगाचं्या साथींशी त्यानंा झगडाव ेलागे. अशा अवस्थेि शिेीिी कामे 
पार पाडायिी िर सवुि श्रमशक्िी एकत्ररीत्या संघचटि करण्याखेरीज उपाय नव्हिा. जमीन नापीक आचण 
अपार कष्ट केल्यावरि फळ देणारी. चशवाय पैशािी सिििी िणिण. काटकसरीने राहायिे िर एकत्रि 
राचहले पाचहजे. हे सव ुप्रश्न सामुदाचयक संघटनेचशवाय सुटण्यासारखे नव्हिे. 
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पण िौचिक पचरस्स्थिीिला सवांि चनणायक घटक संरक्षणाच्या जरुरीिा म्हटला पाचहजे. 
पॅलेस्टाइनच्या सीमावंर मोक्याच्या चठकाणी वसाहिी स्थापभन पॅलेस्टाइनच्या िभमीिे संरक्षण करणे हे ज्यभ 
राष्ट्रवाद्यािें वसाहिचवषयक धोरण होिे आचण बहुिेक चकबुट्झ अशा चठकाणीि हेिुपभवुक स्थापन करण्याि 
आले होिे. या वसाहिींवर अरब लोक अिानक हल्ल ेिढवीि. त्यासाठी वसाहिींना पभणुपणे स्वसंरक्षणक्षम 
आचण प्रचिकारक्षम असाव ेलागे. एकभ ण चकबुट्झ म्हणजे एका अथाने रणागंणावरिी छावणीि असे आचण 
लष्ट्करी जीवन समभहजीवनाकडे झुकिे ह्यािी साक्ष स्पाटापासभन आजिागायि इचिहासाि अनेक चठकाणी 
चमळण्यासारखी आहे. 

 
एकभ ण िौचिक पचरस्स्थिीिा चविार करिा ह्या राष्ट्रवादी वसाहिवाल्यानंा अनेक प्रसंगी चकबुट्झचशवाय 

पयायि नव्हिा, दुसऱ्या कोणत्याही ित्त्वावर आपल्या जीवनािी उिारणी करणे त्यानंा शक्य नव्हिे असाि 
चनष्ट्कष ुकाढावा लागिो. ककबहुना ह्यािा चनवाळा चकबटु्झ िळवळीशी संबद्ध असलेल्या अनेकानंी चदला आहे. 
प्रारंिीच्या काळी वसाहिींबाबििे चनयोजन डॉ. रूचपन याचं्याकडे होिे. १९२१ साली चझऑचनस्ट संघटनेच्या 
लंडन किेरीला चलचहलेल्या पत्राि िे म्हणिाि, “आम्हाला दोन गोष्टीिभन एकीिी चनवड करायिी होिी : काही 
न करिा स्वस्थ बसायिे. ककवा चकबटु्झिा चबनखिा प्रयोग पढेु रेटायिा.” [Haim Darin-Drabkin, The Other Society, 
Victor Gollancz, 1962, p. 66.] ‘डेगाचनया ए’ ह्या पचहल्या चकबटु्झिा ससं्थापक जोसेफ बराट्झ आपल्या आत्मकथेि 
म्हणिो, “ह्या नव्या देशािल्या कठीण पचरस्स्थिीि कोणीही माणभस ककवा कुटंुब एकाकी जीवन जगभ शकला 
नसिा हे आम्हाला ठाऊक होिे आचण म्हणभनि आम्हालंा एकमेकािंी सिििी मदि हवी होिी. आम्ही एकत्रपणे 
काम केले िरि अचधक उत्पादन करू शकभ  हेही आमच्या ध्यानाि आले.” [Joseph Baratz, A Village by the Jordan, The 

Harvill Press, London, 1954, p. 44.] मरे वनेगाटुन ह्या एका चकबुट्झिे चिटणीस असलेल्या गृहस्थानी 
“चकबुट्झमधील जीवन” ह्या पुस्िकाि म्हटले आहे, “चझऑनवादी वसाहिी करण्याच्या व्यावहाचरक गरजाचं्या 
दृष्टीने पाचहले िर चकबटु्झ हा एकमेव संघटनाप्रकार यशस्वी ठरण्यासारखा होिा.” [Murray Weingarten, Life in a 

Kibbutz, The Reconstructionist Press, New York, 1955, p. 13.] सवांि महत्त्वािा चनवाळा ‘डेगाचनया बी’ या दुसऱ्या 
चकबटु्झिे एक संस्थापक काचडश लुझ यानंी चदलेला आहे : “त्यावळेी मी चकबुट्झिीि चनवड का केली हा 
प्रश्न मी माझा मलाि चविारला िर असे उत्तर चमळिे की मी जगािी सुधारणा करायला चनघालो होिो ककवा 
समाजवादी होिो म्हणभन असे झाले नाही. मुख्य कारण म्हणजे मी चझऑनवादी होिो आचण चझऑनवादी ध्येय 
मला इस्त्रायलच्या िभमीि साकार करायिे होिे.” [Harry Viteles, A History of the Co-operative Movement in Israel, 
Valentine-Mitchell, London (Book Two), 1967, p. 6.] पॅलेस्टाइनमधील ित्कालीन पचरस्स्थिीि चकबुट्झसारखीि 
संघटना कशी स्वािाचवक होिी यािा अप्रत्यक्ष पडिाळा स्स्परो यानंीि या गं्रथाि चदलेल्या एका उदाहरणावरून 
येिो- चकयाि येचदचदमिी, म्हणजे प्रस्िुि गं्रथाि वर्मणलेल्या चकबुट्झिी जेव्हा स्थापना झाली िेव्हा त्याच्या 
संस्थापकानंा इिर चकबटु्झ अस्स्ित्वाि आहेि हेही माहीि नव्हिे! 

 
ज्या प्रकारच्या माणसानंी चकबुट्झ चनमाण केला त्याचं्याचवषयीही थोडेसे चलचहले पाचहजे. रचशया व पभवु 

युरोपमधभन आलेली ही ज्यभ मुले (मुलगे आचण मुली) बहुधा चवशीच्या आसपासिी असि. त्यािें चशक्षण िागंले 
झालेले असे. इन्फील्डने फार पभवी केलेल्या एका पाहणीप्रमाणे त्यािंील सुमारे ५७ टके्क मुलािें उच्च शालेय 
ककवा महाचवद्यालयीन चशक्षण पुरे झालेले होिे. पण याहभन महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे अगदी प्रारंिीिा काळ सोडला 
िर चकबुट्झमध्ये प्रवशे करण्यापभवी इच्छुकाला चवशषे चशक्षण घ्याव ेलागे. युरोपािील चनरचनराळ्या झिऑनवादी 
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स्वयंसेवक संघटना वयाच्या आठव्या वषापासभन मुलानंा राष्ट्रवाद, ज्यभ धमु व समाजवाद यािें धडे देि. 
चवशषेिः चकबटु्झप्रमाणेि सामवाचयक पद्धिीने एकत्र कसे राहायिे यािे चशक्षण त्यानंा देण्याि येि असे. 
याचशवाय पॅलेस्टाइनमधील प्रत्यक्ष पचरस्स्थिी ज्याि कृचत्रमपणे चनमाण केलेली आहे अशा वस्त्या ियार करून 
िेथे त्यानंा शिेीिे व इिर चशक्षण देण्याि येई. हे चशक्षण सुमारे एक वषािे असे. पण चिचटश चवश्वस्िानंी 
पॅलेस्टाइनमध्ये देशािंर करणारावंर बंदी घािल्यावर अनेक इच्छुकानंा जास्ि काळ आपापल्या देशािि 
खोळंबाव ेलागले व त्यामुळे त्यानंा हे पभवुचशक्षणही अचधक काळ—कधीकधी ५-६ वषेंसुद्धा—चमळाले. चशवाय या 
इच्छुकानंा पॅलेस्टाइनमध्ये आल्यावरही उमेदवार म्हणभन एखाद्या चकबटु्झमध्ये काम कराव े लागे. इिके 
करूनही चकबटु्झमध्ये प्रवशे आपोआप चमळि नसे. जुन्या चकबुट्झ सदस्यानंी चनवड केली िरि नवा इच्छुक 
सदस्य होऊ शकिो. आजही चकबटु्झमध्ये जन्मलेल्या व वाढलेल्या मुलानंा सुद्धा आपोआप सदस्यत्व चमळि 
नाही; त्यािंी चनवड व्हावी लागिे. 

 
िरीही सामवाचयक जीवन सुसभत्रपणे व प्रगचिशाली रीिीने पार पाडण्यास एवढीि सामग्री पुरेशी असिे 

असे चदसि नाही. या लोकचवलक्षण प्रकारच्या जीवनरहाटीस साित्य लािायिे िर आणखीही काही चवचशष्ट 
प्रकारच्या यंत्रणा उभ्या कराव्या लागिाि असे चकबुट्झच्या त्यािप्रमाणे इिर अनेक समवायाचं्या 
इचिहासावरून चदसभन येिे. 

 
चकबटु्झच्या अथुव्यवस्थेि जड धनािी प्रलोिने नाहीि, स्वाथुपे्ररणा नाही असे मागे साचंगिलेले 

आहेि. अशा अवस्थेि अथुव्यवहारािा गाडा िालभ  राहण्यासाठी सवांना काम करण्यािी पे्ररणा देणाऱ्या काही 
गोष्टी अस्स्ित्वाि असणे आवश्यक आहे. 

 
चकबटु्झने ह्यासाठी शोधभन काढलेले उत्तर म्हणजे शरीरश्रमािे एक स्विंत्र ित्त्वज्ञान. ह्या 

ित्त्वज्ञानाप्रमाणे ‘श्रम’ हे एक धार्ममक कायुि आहे. ह्या ित्त्वज्ञानािा उद्गािा ॲरॉन गॉडुन नावािा एक रचशयन 
चहशबे िपासनीस होिा. ४६ व्या वषी िो पॅलेस्टाइनमध्ये आला आचण श्रम या घचटिािोविी त्याने एक आकषकु 
व गभढरम्य ित्त्वज्ञान चवणले. चकबटु्झ संस्थापकाचं्या पचहल्या काही चपढ्ावंर गॉडुनिा चवलक्षण प्रिाव होिा. 
श्रमधमािा दुसरा प्रविुक म्हणजे कॅप्टन जोसेफ रंपेलडॉर. ह्याने िर ज्यभ श्रमधमीयािंी आंिरराष्ट्रीय संघटना 
उिारली. या संघटनेिील सदस्यानंी पॅलेस्टाइनमध्ये रस्िे बाधंणे, पाणथळ िागािील पाण्यािा चनिरा करणे, 
जचमनीिी मशागि करणे, इत्यादी कामे करायिी होिी. माणभस श्रमामधभनि चनसगाच्या सचन्नध जािो, पुनीि 
होिो, त्याला आस्त्मक िेज प्राप्ि होिे इत्यादी गभढरम्य कल्पनाचवलासाने शरीरश्रमािी कल्पना नटलेली आहे. 
चकबटु्झ वािावरणािला हा सासं्कृचिक अंश त्याचं्या अथुव्यवस्थेच्या दृष्टीने फार महत्त्वािा ठरलेला आहे. 

 
या गभढरम्यिेच्या खालोखाल महत्त्वािी असलेली गोष्ट म्हणजे श्रमाला असलेली ‘प्रचिष्ठा’. 

चकबटु्झमध्ये माणभस त्याच्या श्रमावरून आदरणीय ठरिो; चजिके अचधक कष्टािे वा अवघड काम, चििका मान 
अचधक. म्हणभन चकबटु्झमध्ये कामासाठी अहमहचमका असिे. जे काम करू शकि नाहीि त्याचं्यामध्ये 
अपराधीपणािी िावना उत्पन्न होिे. स्स्परो यानंी स्विःि आपणामध्ये ही िावना कशी उत्पन्न झाली यािे वणुन 
केले आहे. 
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समवायाि राहायिे िर स्वाथुपे्ररणा चनयंचत्रि केल्या पाचहजेि. आपला बरािसा ‘स्वाथु’ हा आपल्या 
बायकामुलासंाठी म्हणजे कुटंुबासाठी असिो; खरे म्हणजे िो ‘स्वाथु’ असण्यापेक्षा ‘स्वकुटंुबाथु’ असिो. 
चकबटु्झपद्धिीिे गटजीवन जगायिे िर कौटंुचबक स्वाथाच्या पे्ररणा मयाचदि ठेवणे अवश्य ठरिे कारण कुटंुब 
हे नागचरकािें चनष्ठाकें द्र झाले की समभहावरिी चनष्ठा दुबळी ठरण्यािा संिव असिो. म्हणभन बहुिेक सव ु
समवायानंी कुटंुबचनष्ठलेा आवर घालण्यािे प्रयत्न केलेले आहेि. शकेसु (१७७५-१९२५), एफ्राटन्स (१७३५-
१७८६), रॅपाइट्स् (१८०५-१९०९) हे धार्ममक समवाय िर िह्मियुवादीि होिे. झोआर येथे वसाहि करणारे 
‘सेपेरेचटस्ट’ (१८१८-१८९८) प्रारंिी िह्मिारी होिे पण हळभहळभ त्यानंी चववाहाला मोकळीक चदली – मात्र 
फारसे उते्तजन चदले नाही. अमाना येथील ‘इस्न्स्परेशचनस्ट’ (१८४२-१९२९) यािंीही िभचमका अशीि होिी. 
िह्मिय ुपाळणाऱ्या समवायापंुढे दोन प्रकारिे प्रश्न उिे राहिाि. एक, त्याचं्या अनुयायािंी संख्या वाढण्यावर 
फार मोठी मयादा पडिे. दोन, कामवासना दडपभन टाकण्यािे अवघड काम करण्यािी जबाबदारी त्याचं्यावर 
पडिे. ओनीडा येथील ‘परफेक्शचनस्ट’ (१८४८-१८८०) ह्या समवायाने ह्यावर िोड काढली िी ‘व्याचमश्र 
चववाहा’िी (कापंाउंड मरेॅज). “प्रत्येक स्त्री-सदस्यािे सव ुपुरुष-सदस्याशंी व प्रत्येक पुरुष-सदस्यािे सव ुस्त्री-
सदस्याशंी लर्गन” असे ह्या पद्धिीिे वणुन ओनीडाच्या समवायािे संस्थापक जॉन हंफे्र नोयेज यानंी केले आहे. 
थोडक्याि अथु असा की एकमेकाचं्या संमिीने कोणत्याही जोडीने लैं चगक सुख घ्याव.े नोयेज यािंा उदे्दश असा 
होिा की ह्या पद्धिीने कामेच्छा िृप्ि होईल पण कौटंुचबक चजव्हाळ्यािे बंध चनमाण होणार नाहीि. समवायाला 
मारक काय असेल िर कौटंुचबक पे्रम, कामेच्छा नव्हे. कामसंबधंािंभनही पे्रमसंबधं चनमाण होऊ नयेि अशी 
काळजी नोयेज घेि. लैं चगक संबंधाि अनुनयाला वाव नसे. अनुमिी चिऱ्हाइिामाफुि चमळचवली जावी असा 
चनयम असे. एखादे युगुल िावचनक दृष्ट्ट्या एकमेकािं गंुिि आहे असे चदसले िर नोयेज त्यानंा कठोरपणे दभर 
करीि. अथात् सवुि समवायािंा चववाह व कुटंुबसंस्थेला चवरोध होिा असे नाही. मागे उल्लेचखलेले हटराइट्स 
(१५२६–), बेथेल (१८४४–१८८०) आचण ऑरोरा (१८५६–१८८१) ह्या धार्ममक समवायािंा चववाह व 
कुटंुबससं्था यावर चवश्वास होिा; पण अनेक समवायानंा ही समस्या िासि होिी याि शकंा नाही. 

 
अगदी प्रारंिीच्या काळी चकबुट्झ संस्थापक िरुण वयािे असल्याने अचववाचहि होिे. बऱ्याि 

चकबटु्झिे संस्थापक केवळ पुरुषि होिे. अशा अवस्थेि समभहचनष्ठा बळावण्याला फारसे अडसर नव्हिे. पुढे 
चववाह होऊ लागले. मात्र चववाह व कुटंुबससं्था यानंा चकबटु्झिा चवरोध कधीि नव्हिा. चकबुट्झ िळवळ 
धार्ममक समवायासंारखी पराविुनशाली नाही, िी चवस्िारशाली आहे हे लक्षाि घेिले िर हे साहचजकि म्हणाव े
लागेल कारण ज्यभंिी अचधकाि अचधक लोकसंख्या त्यानंा पॅलेस्टाइनमध्ये हवी होिी. मात्र पारंपचरक 
कुटंुबससं्थेिे स्वरूप चकबटु्झने पार बदलभन टाकलेले आहे. चकबुट्झमधील कुटंुबाला इिर समाजािल्यासारखे 
आर्मथक प्रयोजन नसिे, कारण आर्मथक जबाबदारी समवायानेि आपल्या चशरावर घेिलेली असिे. चशवाय 
सामुदाचयक चशक्षणाच्या पद्धिीमुळे आईबाप व मुले यािंा सहवासही फार थोडा होिो. 

 
सदस्यािंी स्वाथुप्रवणिा चनयचमि करून त्यािी समभहप्रवणिा वाढचवण्यासाठी इिरही काही उपाय 

योजणे अवश्य पडिे असे चदसिे. जवळ जवळ सवुि यशस्वी समवायािंा इचिहास असे सागंिो की त्यामंध्ये 
व्यक्िीला खाजगी आयुष्ट्य असे नसेि. एकािंािी आवड, स्विःमध्येि रममाण होण्यािी प्रवृत्ती, या गोष्टी 
समभहाच्या दृष्टीने धोक्याच्या समजल्या जािाि. समवायाच्या क्षुण्ण मागावरून सदस्याने ढळभ नये व 
समवायाखेरीज इिर चविार त्याच्या मनाि येऊ नये ह्यासाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजनाि ‘टीका’ व 
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‘कबुलीजबाब’ (कन्फेशन) यानंा महत्त्वािे स्थान असलेले चदसिे. पॅरॅर्गविेे जेझुइट कबुलीजबाबावर िर देि. 
शकेर समाजाि सिासदाचं्या रोज बैठकी घेिल्या जाऊन त्याि समाजािे नेिे आपल्या अनुयायािंी चनघृणु 
उलट िपासणी करीि. ह्याचशवाय कबुलीजबाब असि व आदेशयुक्ि पचरपत्रकािंाही सिासदावंर वषाव केला 
जाि असे. एफ्राटा समवायािील सदस्यानंा दर आठवड्ाला एक चनबधं चलहभन आपल्या ‘पापािंा’ पाढा 
वािावा लागि असे. रॅपाइट समाजाि सदस्यावर टीका करण्यािे काम समाजािा नेिा जॉन रॅप स्विः करीि 
असे. हटराइट समाजाि अशा काही यंत्रणा नसल्या िरी कुणालाही एकािं फारसा चमळभ नये अशी दक्षिा 
घेिली जाि असे. कोणीही कुणाच्याही चनवासस्थानी कोणत्याही वळेी दारावर टकटकही न करिा आि चशराव े
असा हटराइटािंा चरवाज आहे. 

 
चकबटु्झमध्ये अचियोग, टीका, आत्मशोधन असे अनुशासनािे औपिाचरक माग ु अवलंचबले जाि 

नाहीि, पण एकािंाच्या अिावावर फार िर चदला जािो ही गोष्ट अनेक अभ्यासकानंी उल्लचेखली आहे. स्विः 
चकबटु्झिे चिटणीस असलेले वनेगाटुन ह्यानंी एकािंाच्या व खाजगी जीवनाच्या अिावािभन व्यस्क्िचवकासावर 
कशी बंधने पडिाि व या पद्धिीच्या अचिरेकामुळे काही सदस्यानंा चवचशष्ट प्रकारिी मनोरुर्गणिा कशी 
अनुिवावी लागिे ह्यािे वणनु केले आहे. नेइ अचकवा ह्या चकबुट्झमध्ये िर पोस्टाने आलेली कुणािीही पते्र 
कुणीही वािभ शकेल असा काहीकाळ चनयम होिा! [वरील गं्रथािंा चिसरा खंड, पृ. ५८८.] 

 
चकबटु्झिे रसायन ियार होण्याि जे जे घटक एकत्र घुसळले गेले त्यािंा चविार वर केला आहे. ह्या 

चवविेनािभन व त्याअगोदर केलेल्या वणुनावरून चकबटु्झच्या स्वरूपाचवषयी जी कल्पना होिे िी आजच्या 
घडीला चििकीशी लागभ नाही. चकबुट्झ बदलिो आहे आचण बदललेलाही आहे. खरे म्हणजे हे बदल 
स्वािंत्र्यप्राप्िीबरोबरि होऊ लागले व त्यानंिर एकभ ण चित्र बरेि झपाट्याने बदलभ  लागले. आज चकबटु्झ 
िळवळीिे िचविव्य काय असा मोठा प्रश्न उिा राचहला आहे. िेव्हा हे काय बदल झाले आहेि िे पाहणे अवश्य 
आहे. िे कळल्याचशवाय आपण चकबटु्झिे यथायोर्गय मभल्यमापन करू शकणार नाही. 

 
नव्या पचरस्स्थिीिले काही घटक चनराशादायक िर काही आशादायक आहेि. त्यािंा त्याि क्रमाने 

चविार करू. 
 
इस्त्रायल राष्ट्रािी स्थापना झाल्यानंिर चकबटु्झचवषयीिा उत्साह बराि ओसरलेला आहे. १९४८ िे 

१९६४ या काळाि चकबुट्झ वसाहिींिी संख्या १३५ पासभन २३० पयंि वाढली; ही वाढ ७० टक्क्यािंी आहे. पण 
याि काळाि मोशवॅ्ह वसाहिींिी संख्या ७८ पासभन ३४६ पयंि म्हणजे सुमारे ३४३ टक्क्यानंी वाढली. 
लोकसंख्या वाढीिी िुलना केली िर दोघाचं्या वाढीिला फरक अचधक स्पष्टपणे ध्यानाि येिो. वरील काळाि 
चकबटु्झ वसाहिीिील लोकसंख्या ६१,५२८ पासभन ८०,९३९ पयंि, म्हणजे ३१ टक्क्यानंी वाढली, उलट 
मोशवॅ्ह वसाहिीिील लोकसंख्या २६,८७२ पासभन १,१९,९२३ पयंि म्हणजे ३४७ टक्क्यानंी वाढली. प्रस्िुि 
गं्रथाला १९६२ साली चलचहलेल्या प्रस्िावनेि स्स्परो यानंी म्हटले आहे : “चकबटु्झ िळवळीिी वाढ आिा जवळ 
जवळ पभणुपणे थाबंली आहे.” 
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रचशया व पभवु– आचण मध्ययुरोपीय देश ह्यामंधभन बव्हंश चकबटु्झ संस्थापकािंा परुवठा होि असे. 
युद्धकाळाि ह्या देशािील ज्यभंिा झालेला चवनाश आचण चवशषेिः जमुनानंी चनयोजनबद्ध रीिीने केलेला 
लक्षावधी ज्यभंिा संहार ह्यामुळे युरोपीय देशामंधभन इस्त्रायलला येऊ इस्च्छणारे ज्यभ आिा फारसे उरलेले नाहीि. 
रचशयामध्ये ज्यभंिी मोठी संख्या आहे पण रचशया त्यानंा स्थलािंर करण्यास परवानगी देि नाही. चिटन, फ्रान्स, 
अमेचरका येथील ज्यभंिी सापंचत्तक स्स्थिी खभप िागंली आहे व त्यानंा ज्यभचवरोध फारसा सहन करावा लागि 
नाही म्हणभन त्यानंा इस्त्रायलिे ककवा चकबटु्झिे फारसे आकषणु नाही. आचफ्रका, मध्यपभवु व आचशया यािंभन 
आलेल्या स्थलािंचरिािंा ओढा मोशवॅ्हकडे आहे. 

 
अशा बाह्य कारणामुंळे चकबुट्झच्या वाढीिा वगे मंदावला िर त्याि फारसे नवल नाही. खरी 

कििाजनक गोष्ट अशी की चकबुट्झ रचहवाशामंध्येि काहीशी िलचबिल सुरू झालेली आहे. चकबुट्झबाहेरच्या 
इस्त्रायलमधील जग हे इिर जगासारखेि स्पधेवर आधारलेले आहे. आचण त्या जगािा चवस्िार इिका वाढला 
आहे की चकबटु्झिी अवस्था चवशाल समुद्रािल्या लहानशा बेटासारखी म्हणावी लागेल. हुषार व किुबगार 
चकबटु्झचनकानंा ह्या बाहेरच्या जगाि आपला वैयस्क्िक उत्कष ुसाध्य करून घेण्यािा अचधकाचधक मोह होऊ 
लागला आहे. केवळ १९५३ पयंि संस्थापकाचं्या चपढीिील एक-अष्टमाशं सदस्य बाहेरच्या नोकऱ्या 
धरण्यासाठी सोडभन गेले. दरसाल चकबटु्झ सोडभन जाणारािें प्रमाण १९४९ पयंि लोकसंख्येच्या सुमारे २ िे २।। 
टके्क होिे िे १९४९ िे १९५९ या काळाि ५।। टक्क्याहंभन अचधक झाले. 

 
आचण एकभ णि असे चदसिे की सदस्याचं्या चकबुट्झच्या ित्त्वावंरील श्रद्धा चशचथल झालेल्या आहेि. 

सामभचहक जेवणघरािंा सदस्यानंा कंटाळा येऊ लागला आहे; सामभचहक स्नानगृह, सामभचहक िाडंार इत्यादींना 
चवरोध वाढभ  लागला आहे. स्विःच्या मालकीच्या वस्िभ घेिा याव्या म्हणभन दरमाणशी काही रोकड ित्ता 
चकबटु्झने द्यावा अशा मागण्या होि आहेि. सामभचहक चशक्षणपद्धिीमध्ये मुलानंा चनद्रागृहाि स्विंत्र रीत्या 
झोपाचवण्याि येिे. त्याऐवजी त्यानंा आईबापाचं्या घरीि झोपभ देण्यािी प्रवृत्ती वाढि िाललेली आहे. आपण 
चजवापाड कामे केली, आिा थोडे स्वास्र्थय हव,े िैनीच्या वस्िभ हव्या, सुट्ट्या हव्या असे अनेकानंा वाटभ  लागले 
आहे. स्वश्रमािे ित्त्व मागे पडभ  लागले आहे आचण िाडोत्री मजभर लावभन कामे करून घेण्यािे प्रमाण वाढले आहे. 
ह्या वाढत्या सुखासीन प्रवृत्तीिा चकबुट्झच्या आर्मथक स्स्थिीवर दुष्ट्पचरणाम होऊ लागला आहे. बाहेरून 
येणाऱ्या आर्मथक मदिीवरिे अवलंबन वाढले आहे. एचलयाहभ कानोवस्की ह्यानंी चदलेल्या माचहिीप्रमाणे सुमारे 
१०० नव े चकबटु्झ ज्युइश एजन्सीच्या वसाहि खात्याने आपल्या व्यवस्थापनाखाली घेिले आहेि. [Eliyahu 

Kanovsky, op. cit., pp. 22-23.] जुने चकबटु्झही आर्मथक िाण अनुिवीि आहेि. 
 
सवुसाधारण चकबुट्झच्या आकारमानाि झालेला चवस्िार, चकबुट्झ िळवळीिे वाढिे औद्योगीकरण 

आचण सदस्यािंी सैल होि िाललेली ित्त्वचनष्ठा ह्यािंा चकबुट्झ लोकशाहीवरही पचरणाम होऊ लागला आहे. 
ही लोकशाही पभवीसारखी जागरूक राचहलेली नाही. व्यवहाराच्या वाढत्या व्याचमश्रिेमुळे चनणुय घेण्याला 
िाचंत्रक ज्ञानािी आवश्यकिा वाढभ  लागली आहे आचण हे िाचंत्रक ज्ञान फारि थोड्ानंा अवगि असल्याने 
व्यवस्थापनािी कामे अचधकाचधक आक्रसभन जाि असलेल्या विुुळाि चफरि आहेि. ‘ग्रामसिेिा चनणुय’ ही 
शब्दसंहिी काहीशी पोकळ िासभ लागली आहे. एवढेि काय पभवी ग्रामसिेमध्ये सदस्य जसे चहचररीने िाग घेि 
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असि िसे आिा घेि नाहीि. चकयाि येचदचदमच्या ग्रामसिेिील उपस्स्थिी ५० टक्क्याहंभन खाली आल्यािे 
स्स्परो ह्यानंी साचंगिले आहे. 

 
नव्या चित्रािी ही एक बाजभ झाली. दुसरी बाजभ चदलासा देणारी आहे. िी म्हणजे चकबुट्झमध्ये जन्म 

पावलेल्या व वाढलेल्या मुलािंी (‘सािा’ंिी) चपढी. जुन्याि जुन्या चकबटु्झला (डेगाचनया ए, १९१०) आिा ६५ 
वष ेहोऊन गेली. आज चवद्यमान असलेल्या चकबुट्झमधील चनम्मे िरी १९४८ साली अस्स्ित्वाि होिे. म्हणजे या 
जुन्या चकबुट्झमध्ये सािािंी पचहली ककवा दुसरी चपढी बहुसंख्येने अस्स्ित्वाि आहे असे म्हटले पाचहजे. त्यामुळे 
चकबटु्झिे िचविव्य संस्थापकापेंक्षा सािंाकडभन घडचवले जाणार हे स्पष्ट आहे. हे सािा कसे आहेि? 

 
बहुिेक चनरीक्षकािें मि असे चदसिे की सािा हे चकबटु्झ िळवळीिे आशास्थान आहे. चकबटु्झचनष्ठेच्या 

अिावािे सवांि महत्त्वािे प्रत्यंिर म्हणजे चकबुट्झ-त्याग. आकडेवारीवरून असे चदसभन येिे की सािा सहसा 
चकबटु्झ सोडि नाहीि. चकत्येकदा आईबाप चकबुट्झ सोडभन जािाि पण मुले मागेि राहिाि. खरे म्हणजे सव ु
सािानंा सुमारे अडीि वष े सैन्याि आचण एक वषु युवक िळवळीि म्हणजे साडेिीन वष े चकबटु्झबाहेरच्या 
जगाि काढावी लागिाि; आचण िेसुद्धा वयाच्या सवांि अचधक मोहवश अशा अवस्थेि. पण त्याचं्या 
चकबटु्झचनष्ठा िीव्र आहेि. खाजगी मालमते्तकडे सदस्यािंी प्रवृत्ती अचधकाचधक झुकि असल्यािा मागे उल्लेख 
आलेला आहे, पण ह्या प्रवृत्तीला सािािंा चवरोध आहे हे ध्यानाि घेिले पाचहजे. प्रस्िुि गं्रथािे लेखक स्स्परो 
यानंी Children of the Kibbutz ह्या नावािा चकयाि येचदचदमवरि आधारलेला दुसरा गं्रथ चलचहला आहे. त्याि 
सािाचं्या समभहचनष्ठिेी अनेक उदाहरणे चदली आहेि. आपली मुले रात्री आपणाजवळ झोपावी असे सािा 
मािानंा फार िीव्रिेने वाटि नाही, चकबटु्झिा उत्तम सदस्य होणे ह्यापलीकडे सािानंा कसलीही वैयस्क्िक 
महत्त्वाकाकं्षा नाही, श्रम हे सािाचं्या मिे जीवनािले सवोच्च मभल्य आहे – इत्यादी गोष्टी संशोधनािंी त्याचं्या 
ध्यानाि आल्या. जेरुसलेमच्या चहिभ चवद्यापीठाच्या समाजशास्त्र चविागाने केलेल्या पाहणीिभनही असे चनष्ट्पन्न 
झाले की चकबुट्झच्या मभलिभि ित्त्वावंर संस्थापकापेंक्षा सािािंी चनष्ठा अचधक िीव्र आहे. वनेगाटुन यानंी म्हटले 
आहे, “एकभ ण चकबटु्झ िळवळ पुढच्या चपढ्ाबंाबि समाधानी आहे.” 

 
संस्थापक आचण त्यािंी िरुण मुले ह्याचं्या स्विावरिनेिला हा फरक गमिीदार वाटला िरी 

मानसशास्त्रीय दृष्ट्ट्या चविार करिा आिय ु वाटण्यासारखा नाही. युरोपीय देशािंील व रचशयािील ज्यभ 
वसाहिीि जन्माला आलेल्या िरुण संस्थापकानंा डोळ्यापंढेु कोणिेही िचविव्य चदसि नव्हिे. त्यानंा 
स्वािंत्र्याि जगायिे होिे व त्यासाठी स्विंत्र राष्ट्राच्या पायािरणीिे काम करायिे होिे. हे नव ेजीवन चकिीही 
कष्टप्रद असले िरी त्यािा स्वीकार आनंदाने करण्याइिकी पराकोटीिी ध्येयचनष्ठा त्याचं्याजवळ होिी. नव े
राष्ट्र चनमाण करायिे िर ज्यभ जमािीिे म्हणभन जे स्विावगुण होिे, त्याचं्या ज्या सनािन कल्पना होत्या, 
त्याचं्या ज्या हाडीमासी चखळलेल्या सवयी होत्या त्यािंा संपभण ु त्याग करणे जरूर आहे यािी जाणीव त्यानंा 
होिी. थोडक्याि, त्यानंा एक नवी मभल्यश्रेणी, सवुस्वी नवीन अशी मानचसक संस्कृिी चनमाण करायिी होिी. हे 
करणे यािा अथु स्विःिि एक आमभलाग्र क्रािंी घडवभन आणणे असा होिा. आचण ही क्रािंी या चवशीिल्या ककवा 
त्याहभनही लहान अशा मुला-मुलींनी स्विःि घडवभनही आणली. पण लहानपणी स्विःवर झालेल्या संस्कारािंभन 
स्विःिी सुटका करून घेणे ही फार कठीण गोष्ट असिे. आपला बुचद्धचनिय कोणत्याही प्रकारिा असो, आपण 
आपल्या संस्कारािें दास असिो. चकबुट्झिे संस्थापक क्राचंिकारक खरे पण लहानपणी स्पधात्मक, 
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व्यस्क्िवादी, नागरी, मध्यवगीय मभल्यावंरि त्यािें पोषण झालेले होिे. समाजवाद, सहकाय,ु श्रमप्रचिष्ठा ही 
मभल्ये त्यानंी चविारपभवुक अंगीकारलेली होिी, िी त्याचं्या रक्िाि चिनलेली नव्हिी. 

 
ह्याउलट सािािंी गोष्ट आहे. िे नव्या ससं्कृिीिि जन्माला आले आहेि. [Bruno Bettelheim, The Children of 

the Dream, The Macmillan Company, London, 1969 ह्या गं्रथाि चकबुट्झच्या चशक्षणपद्धिीिा अभ्यास केला आहे. चवशषेिः प्रकरण ५ पाहावे. 
बेटेलहाम ह्यािंी मिे अनेक बाबिीि स्स्परो ह्याचं्यासारखीि असली िरी त्यािें चित्र काही बाबिीि चनरुत्साह करणारे आहे.] चकबटु्झिी मभल्ये 
त्यानंा जाणीवपभवुक अंगी बाणवावी लागली नाहीि; त्याचं्या पचहल्या श्वासोच्छ वासापासभनि िे नवी संस्कृिी 
आत्मसात् करीि आले आहेि. म्हणभन त्यानंा चकबटु्झ ही एक स्वािाचवक जीवनपद्धिी वाटिे. वर उल्लेचखलेल्या 
‘चिल्डे्रन ऑफ चद चकबुट्झ’ ह्या गं्रथाि स्स्परो ह्यानंी म्हटले आहे की, “सवांि उत्तम अशी समाजरिना 
कोणिी?” ह्या प्रश्नाला एकभ णएक मुलानंी उत्तर चदले, “चकबुट्झिी”. 

 
पण सािािंी ही घडण केवळ चकबटु्झमध्ये जन्माला आल्याने आपाििः झालेली नाही. नव्या मभल्यािें 

संस्कार जाणीवपभवुक त्याचं्यावर करण्याि आले. ह्याि त्याचं्या सामभचहक चशक्षणपद्धिीिा फार मोठा वाटा आहे. 
चकयाि येचदचदममधल्या सामभचहक चशक्षणपद्धिीिे प्रस्िुि गं्रथाि स्स्परो ह्यानंी चवस्िृि चवविेन केलेलेि आहे. 
फक्ि काही ठळक गोष्टींिा येथे उल्लखे केला म्हणजे पुरे. 

 
चकबटु्झिा नवा नागचरक ियार करण्यासाठी अगदी लहानपणापासभन—वयाच्या िवर्थया 

चदवसापासभन—मुलावंर चनःस्वाथीपणा, समिा, सहकाय,ु श्रम-प्रचिष्ठा इत्यादींिे जाणीवपभवुक संस्कार 
करण्याि येिाि. खेळणी सवांनी वाटभन घ्यायिी, प्रत्येकािे कपडे सारखेि, अशा लहानसहान बाबींिभन हे 
चशक्षण चदले जािे. वयाच्या सहाव्या वषापयंि मुलानंा कपडे चदले जािाि िेसुद्धा ‘त्यािें’ असि नाहीि; म्हणजे 
मागच्या वळेिाि कपडा पुढच्या वळेी चदला जाईल असे नाही. अशा पद्धिशीर चशक्षणािा अगदी लहान मुलावंर 
काय पचरणाम होिो हे दाखचविाना इन्फील्ड ह्यानंी साचंगिलेली एक गोष्ट उल्लखे करण्यासारखी आहे : 
“एकदा आम्ही चकबुट्झमधील एका पाि वषांच्या मुलाला घेऊन जेरुसलेमला गेलो व त्याला चमठाईिी पेटी 
घेऊन चदली. बालसुलि अधीरिेने त्याने िी लगेि उघडली पण त्यािला फक्ि एक िुकडा घेऊन त्याने िी 
पेटी परि चकबटु्झमध्ये आल्यावर पचरिाचरकेच्या हवाली केली. पचरिाचरकेने िी सव ुमुलापंुढे चफरचवली िेव्हा 
प्रत्येकाने एकएक िुकडा घेिला. चफरि चफरि पेटी आमच्या ह्या मुलाकडे पुन्हा जेव्हा आली िेव्हा िो म्हणाला, 
‘मी अगोदरि चमठाई खाल्ली आहे.’ आम्हाला या गोष्टीिे फार कौिुक वाटले, पण चकबुट्झमध्ये कुणालाि यािे 
काही चवशषे वाटले नाही. त्याचं्या दृष्टीने िी एक अगदी स्वािाचवक गोष्ट होिी.” [Henrik F. Infield, op. cit., p. 79.] 

 
अशा चरिीने चकबुट्झिे िचविव्य घडचवणाऱ्या कोणत्या प्रधान प्रवृत्ती ह्या क्षणी दृर्गगोिर होि आहेि त्या 

आपण पाचहल्या. िचवष्ट्याि नेमके काय होईल हे सागंणे कठीण आहे पण अंदाज होिो िो असा : नव ेचकबुट्झ 
चनमाण होण्यािे आिा जवळजवळ थाबंलेलेि आहे हे आपण पाचहले. ह्यामुळे येथभन पुढे होणारी वाढ चकबुट्झ-
अंिगिु कारणानंीि चनयचमि होईल. अगदी नव ेम्हणजे स्वािंत्र्योत्तर काळाि स्थापन झालेले चकबुट्झ अस्स्थर 
आहेि आचण िे आजच्याि संख्येने फार काळ चटकाव धरिील असे वाटि नाही आचण जुन्याचं्या बाबिीिही 
बाह्य जगािे संिाव्य पचरणाम दुलुक्ष करण्यासारखे असणार नाहीि. त्यामुळे अंिगिु िाण वाढण्यािी शक्यिा 
आहे. चकबटु्झिी संस्कृिी आजि समुद्रािल्या एखाद्या बेटाप्रमाणे आहे असे मागे म्हटले आहे; बेटािेि स्वरूप 
चकबटु्झला अचधकाचधक येणार हे अटळ चदसिे. 
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चकबटु्झ िळवळीच्या ह्या सचंक्षप्ि आढाव्यावरून दोन चनष्ट्कष ुमनाि ठसिाि िे पुढे ठेवभन हे चवविेन 
संपवभ. 

 
प्रथमिः चकबुट्झ समाजवादाकडे दृचष्टके्षप टाकभ . रचशया, िीन इत्यादी देशािं झालेल्या ‘शास्त्रीय’ 

समाजवादाच्या प्रयोगािंा इचिहास आपणापढेु आहेि. दचलिािें राज्य आणण्यासाठी या देशािंभन प्रिंड 
उलथापालथी झाल्या, रक्िरंचजि क्रातं्या झाल्या, क्राचंिचवरोधकाचं्या प्रिंड प्रमाणावर हत्त्या झाल्या. मभलिभि 
स्वािंत्र्ये नामशषे झाली. एवढेि नव्हे िर मानवी मभल्ये बरबाद झाली. अचनबधं दंडसत्ता प्रचिष्ठाचपि झाल्या. 
इिके करूनही समिा आली नाही आचण शोषणही संपले नाही. (िीनिे चित्र रचशयाइिके उग्र व ियानक नाही 
एवढाि फरक.) चकबटु्झमध्ये आदशवुत् आर्मथक व सामाचजक समिा, मानवी मभल्यािंा आदर, लोकशाही 
व्यस्क्िस्वािंत्र्य, आचण उच्च प्रिीिे सासं्कृचिक जीवन ह्यानंी समृद्ध असलेला समाजवाद उिा राचहला. लहान 
समवायामंधभन नव्या समाजािी चनर्ममिी करण्याच्या ह्या प्रयोगानंा एक फार मोठी वैिाचरक व प्रायोचगक परंपरा 
आहे; चििाि आधुचनक आचवष्ट्कार म्हणजे चकबटु्झ होय. ही परंपरा म्हणजे प्रभघाँ, साँ-चसमाँ, ओवने, फुचरए 
लँडॉ, क्रोपॉटचकन इत्यादींनी समृद्ध केलेली पण माक्सु व माक्सुवादी यानंी चजिी चनष्ठुर अवहेलना केलेली 
आहे िी िथाकचथि ‘स्वप्नाळभ’ ककवा ‘युटोचपयन’ समाजवादािी परंपरा. 

 
ज्या शास्त्रीय समाजवादामुळे सहृदय आचण चववकेशाली माणसािंा भ्रमचनरास झालेला आहे, त्याला 

पयाय म्हणभन हा युटोचपयन समाजवाद उिा राहभ शकिो की नाही असा प्रश्न चकबुट्झच्या चनचमत्ताने साहचजकि 
मनाि उत्पन्न होिो. मार्मटन ब्यभबरसारख्या ित्त्ववते्त्यानंी िर यभटोचपयन समाजवादाच्या बाजभनेि आपले मि चदले 
आहे. पण ह्या प्रयोगािी परीक्षा आपण फार कसोशीने केली पाचहजे. 

 
िाचत्त्वकदृष्ट्ट्या पाहिा समाजवादािे खरे रहस्य युटोचपयन समाजवादाने जेवढे जाणले आहे िेवढे 

शास्त्रीय समाजवादाने जाणलेले नाही हे िट्चदशी प्रत्ययास येिे. युटोचपयन, चवशषेिः चकबुट्झ समाजवादाच्या 
दोन प्रमुख धारणा ह्या बाबिीि चवशषे लक्षणीय आहेि असे वाटिे. पचहली अशी की केवळ मालकीहक्कािे 
सामाचजकीकरण झाले की माणसाि पचरविुन घडभन येि नाही. खरा समाजवाद यायिा िर स्पधा नष्ट केली 
पाचहजे व स्वाथुपे्ररणाऐंवजी पराथुपे्ररणा बचलष्ठ केल्या पाचहजेि. ह्यासाठी समाज हा पे्रमावर जरी नाही िरी 
इिराचंवषयीच्या आस्थेच्या ित्त्वावर उिारला पाचहजे. मोठा समभह हेि कुटंुब ही दृष्टी समाजाच्या घटकानंा प्राप्ि 
झाली पाचहजे. िथाकचथि समाजवादी देशािं मालकीहक्कािे सामाचजकीकरण झाले आहे पण इिर जीवनािे 
ित्त्व स्पधा व चवषमिा हेि आहे. (ककबहुना िे िसेि असेल पाचहजे असा शास्त्रीय समाजवादािा आग्रह आहे.) 

 
ही कुटंुबिावना हा जर समाजवादािा मभलाधार असेल िर िी साध्य होण्यासाठी एक िौचिक अट पुरी 

व्हावी लागेल हे आपण लक्षाि घेिले पाचहजे. ही िौचिक अट म्हणजे लहान समभहािी ककवा समाजशास्त्रज्ञ 
ज्याला प्राथचमक समभह (‘प्रायमरी’ ककवा ‘फेस-टभ-फेस’ कम्युचनटी) म्हणिाि त्यािी आहे. पे्रम, चजव्हाळा, 
बंधुिाव ह्या िावना ह्या प्रत्यक्ष सहवासावर अवलंबभन असिाि आचण असा चनकटिा सहवास प्राथचमक 
समभहािि शक्य असिो. चकबुट्झने व ित्पभवीच्या सामवाचयकानंी जो समाजवाद साध्य केला आहे िो अशा 
लहान गटामंध्ये. 
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यभटोचपयन समाजवादािी आणखी एक वैिाचरक देणगी अशी की खरीखुरी लोकशाही लहानशा 
समभहािि चजविं राहभ शकिे कारण िी िेथे ‘प्रत्यक्ष’ लोकशाही या स्वरूपाि वावरू शकिे. सबधं राष्ट्रािी 
मालमत्ता सामाचजक मालकीिी केल्यावर लोकप्रचिचनधींच्या माफुि लोकशाही स्वरूपािे अंकुश सत्ताधाऱ्यावंर 
ठेवणे अशक्यप्राय आहे. एवढेि नव्हे िर ही व्यवस्था अचनयंचत्रि दंडसते्तलाि जन्म देिे हे समाजवादी देशाचं्या 
इचिहासाने चसद्ध केलेलेि आहे. चकबटु्झने मात्र असे दाखवभन चदलेले आहे की लहानशा समभहाि सामभचहक 
मालकी चनमाण केली िर त्याि शक्य असलेल्या प्रत्यक्ष लोकशाहीमुळे सत्ता कें चद्रि होि नाही. 

 
मात्र ह्या प्रकारिा समाजवाद आजच्या काळािही विुचविा येईल ह्या मिािा [Martin Buber, Paths in 

Utopia, (Tr. R. F. C. Hull) Routledge & Kegan Paul, London, 1949.] स्वीकार करणे कठीण आहे. स्वायत्त लहान समभहािें 
जग कालाच्या उदराि नष्ट झालेले आहे. चवस्िाराने प्रिंड अशी राष्ट्रीय राज्ये हे एक कठोर वास्िव आहे आचण 
अशा राष्ट्रािली लोकशाही प्रत्यक्ष न राहिा प्राचिचनचधक राहावी हे अचनवाय ुआहे. युटोचपयन समाजवादािे सव ु
प्रयोग ग्रामीण िागाि आचण शिेीच्या आधारावर झालेले आहेि. पण औद्योगीकरणाबरोबर नागरीकरण वाढिे 
आचण लक्षावधी लोकसंख्येिे समभह एकत्र येऊन शिेीवरील ग्रामीण लोकसंख्येिे प्रमाण कमी होि जािे. 
इंर्गलंडमध्ये ग्रामीण लोकसंख्येिे प्रमाण सुमारे ३।। टके्क व अमेचरकेि सुमारे ६ टके्क आहे. अशा राष्ट्रािंभन ग्रामीण 
िागाि समवाय स्वरूपािा समाजवाद अस्स्ित्वाि आला िरी एकभ ण राष्ट्रीय जीवनाच्या दृष्टीने त्याला काही 
महत्त्व नाही. ह्यावर ग्रामीण िागािि शिेी व उद्योगधंदे ह्यािंी सागंड घालावी असे सुिचवले जािे व अनेक 
युटोचपयन समाजवाद्यानंी हा चविार माडंलेलाही आहे. चकबुट्झनेही ह्या प्रकारिा प्रत्यक्ष प्रयोग बऱ्यािशा 
यशस्वी प्रमाणावर केलेला आहे. पण अशा प्रयोगािंा एकभ ण व्याप लक्षाि घेिा त्यािभन फार काही चसद्ध होिे असे 
चदसि नाही. ह्या बाबिीि मुळािला प्रश्न औद्योचगक िंत्रािा आहे आचण चवकें चद्रि उत्पादन व मोठे 
उत्पादनसामर्थय ुह्या दोहोंिा मेळ घालणारे िंत्र आज िरी चवद्यमान नाही हे स्पष्ट आहे. चकबटु्झमध्ये औद्योचगक 
उत्पादन वाढि आहे हे खरे पण त्यामुळे चकबटु्झच्या मभलित्त्वानंा धक्का पोिि आहे हेही खरे. (ह्यािा उल्लखे 
मागे आलेलाि आहे.) मोठ्या राष्ट्रािल्या लहान लहान समभहानंी सामवाचयक स्वरूपािा समाजवाद व्यवहाराि 
आणला िरी सबंध राष्ट्रीय व्यवहारासाठी प्राचिचनचधक लोकशाहीिी जरुरी संपि नाही. फरक एवढाि होईल 
की हे प्रचिचनधी व्यक्िींिे असण्यापेक्षा सामवाचयक समभहािें असिील. पण त्यामुळे लोकशाही अचधक जागरूक 
व बलवान राहील असे सागंणे कठीण आहे. चशवाय समवायाचं्या अंिगिु समिा व बंधुिाव वास करीि असला 
िरी समवायाचं्या परस्परसंबधंाि िो िसाि राहील ह्यािी खात्री नाही. महात्मा गाधंी, चवनोबा िाव,े जयप्रकाश 
नारायण ह्याचं्या चविारािें युटोचपयन समाजवादी चविाराशंी अनेक बाबिीि नािे दाखचविा येिे. ह्या 
चविारप्रणालींिी उपयुक्ििा पारखिानाही युटोचपयन समाजवादाचवषयीिे वरील प्रश्न मनाि ठेवणे अगत्यािे 
आहे. 

 
ज्या पचरस्स्थिीि चकबटु्झिा जन्म झाला व ज्या वािावरणाि िे चटकले त्यािा मागे जो आपण चविार 

केला आहे िो लक्षाि घेिा सवुसामान्य माणसाच्या दृष्टीने ही गोष्ट चकिी अवघड आहे हे स्पष्ट व्हाव.े ज्यभंनी एका 
नव्या अपचरचिि िभमीवर जाऊन अक्षरक्षः पचहल्या रेघेपासभन सुरुवाि केली; उलट जगािल्या इिर समाजानंा 
हजारो वषांच्या दृढ परंपरानंी बाधंलेल्या जुन्या समाजामंध्ये पचरविुन घडवभन आणायिे आहे हा फरक चवसरिा 
येणार नाही. चशवाय समभहचनष्ठा व व्यक्िीिे खाजगी जीवन व चवकास यािंा सुयोर्गय मेळ चकबुट्झला घालिा 
आला आहे असे चदसि नाही. चकबुट्झमधील व्यस्क्िस्वािंत्र्यावरील बंधने सदस्यानंा टोिि आहेि असे आपण 
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पाचहलेि आहे. सव ु जीवनाच्या सामुदाचयकीकरणािा त्यानंा कंटाळा आलेला आहे. शवेटी उत्पादनािले 
सहकारीकरण िेवढे चशल्लक राहभन उपिोगािली सामुदाचयकिा नष्ट होईल आचण बव्हंशी चकबुट्झ मोशवॅ्ह 
चशिुफीच्या मागाने जािील असे िाचकि स्स्परो ह्यानंी ह्या गं्रथाि केलेले आहे. पण असे होणे म्हणजे युटोचपयन 
समाजवाद्यानंा अचिपे्रि असलेला आचण नव्या समाजरिनेसाठी अचनवाय ुवाटणारा ‘संपभण’ु सहकार जाऊन त्या 
चठकाणी ‘आंचशक’ सहकार येणेि होय. 

 
पण चकबटु्झिा एकभ ण युटोचपयन समाजवाद व्यवहाय ुआहे की नाही ह्याबाबि मुळाि मागे उपस्स्थि 

केलेला प्रश्न चवसरिा येणार नाही. िो म्हणजे यशस्वी झालेले समवाय साध्यरूप की साधनरूप? ह्या प्रश्नािे 
मागे चदलेले उत्तर ‘साधनरूप’ असे आहे. ऐचहक पािळीवर नव्या स्वरूपािे सामाचजक न्यायावर व बंधुिावावर 
आधारलेले मानवी संबंध प्रत्यक्षिा आणभ इस्च्छणाऱ्या यशस्वी समवायािें उदाहरण इचिहासाला ज्ञाि नाही 
असेि म्हटले पाचहजे. 

 
िरीही नवसमाजरिनेच्या चविाराि चकबटु्झने घािलेली िर दुलुचक्षिा येणार नाही. (१) शक्य त्या 

प्रमाणावर लहान लहान समभहािंभन माणसािें चजविं संबधं चनमाण करून आधुचनक जगाि झपाट्याने होणाऱ्या 
चनव्युक्िीकरणाला (डीपसुनलायझेशन) पायबंद घालणे, (२) सते्तिे चवकें द्रीकरण व प्रत्यक्ष लोकशाही यानंा 
शक्य त्या पचरसराि अवकाश देणे व (३) लहान प्रमाणावर यशस्वी होिील अशा िंत्रािंा हेिुिः उपयोग करणे व 
अशा प्रकारच्या िाचंत्रक संशोधनािा आग्रह धरणे. हे चविारधन कोणत्याही सहृदय व मानवी अथाने समदृ्ध अशा 
संस्कृिीला उपयुक्ि ठरेल याि शकंा नाही. [ह्या चविारप्रणालीिील पचहल्या अंशावंर समभह चवकासाच्या (कम्युचनटी डेव्हलपमेंट) 
ित्त्वज्ञानािा जोर आहे. दुसऱ्या अंशावर स्थाचनक स्वराज्य व पंिायिी राज्य ह्यािंी उिारणी झालेली आहे. चिसरा अंश िंत्रचवज्ञानाकडे मानवी 
दृचष्टकोणािभन पाहणाऱ्या चविारवंिानंी पुरस्काचरलेला आहे; उदाहरणाथ ुई. एफ्. शुमाकर, Small is Beautiful.] 

 
सोस्व्हएि पद्धिीिा सवुिक्षक समाजवादही नको आचण युटोचपयन समाजवादही व्यवहाय ुनाही अशा 

अवस्थेि िारिासारख्या देशािील समाजवादी म्हणचवणाऱ्या व त्या चबरुदाि अचिमान बाळगणाऱ्या मंडळींनी 
आपल्या समाजवादािी काळजीपभवुक माडंणी केली पाचहजे याि शकंा नाही. हा चवषय अथािि येथे चवस्िाराने 
माडंायिा नाही. ह्या चवविेनावरून एक चनष्ट्कष ु प्राप्ि होिो िो इिकाि की प्राचिचनचधक लोकशाहीवािभन 
गत्यंिर नाही आचण ही लोकशाही चजविं व कायुशील राहायिी असेल िर सव ुसंपत्तीिे राष्ट्रीयीकरण करून 
िालणार नाही. काही मयादेि अशा (लोकशाही) समाजवादाला खाजगी मालमते्तिा हक्क चशरोधाय ुमानावा 
लागेल. िारिासारख्या देशापुढील समस्येिे हे संपभणु उत्तर नव्हे पण संपभण ु उत्तराला प्रारंि िरी ह्या 
चविारापासभनि करावा लागेल. 

 
चकबटु्झच्या इचिहासािा प्रस्िुि लेखकाच्या दृष्टीने मुख्य अथु समाजवादी असण्यापेक्षा राष्ट्रवादी 

आहे. चकबुट्झ हा एकोचणसाव्या शिकाि चनमाण झालेल्या ज्यभ राष्ट्रवादािा एक पचरस्स्थचिसापेक्ष पण उत्कट 
आचवष्ट्कार आहे. राष्ट्रउिारणीसाठी काय कराव े लागिे ह्यािे उत्तर चमळिे िे इस्त्रायलच्या व त्यािही 
चकबटु्झच्या इचिहासािभन. “िानाचजिा समरधीर िसा पवाडा। गावा चििोडगड वा शनवारवाडा ।” असे 
सावरकरानंी म्हटले. कारण त्याचं्या मिे िी देशिक्िीिी स्फभ र्मिस्थाने होिी. राष्ट्रउिारणीिे काम 
स्वािंत्र्यप्राप्िीबरोबर संपि नाही; एका अथाने सुरू होिे. आजही राष्ट्ररिनेिी व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या 
उत्स्फभ िु प्रयत्नािंी आवश्यकिा उरलेली नाही असे नाही. अशा स्स्थिीि कोवळ्या वयाच्या ज्यभ मुला-ंमुलींनी 
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सिि पन्नास वष ेराष्ट्ररिनेिे प्रयत्न ज्या चकबुट्झच्या माध्यमािभन केले त्यािे पवाडे आपल्यालाही स्फभ र्मिदायक 
ठरिील ह्याि शकंा नाही. [वरच्या सदंि ुटीपािं आचण ह्या पसु्िकाच्या शवेटी स्स्परो ह्यानंी चदलेल्या सदंिसुाचहत्याच्या यादीि चकबटु्झचवषयक 
काही गं्रथ आहेि. ह्याचशवाय अभ्यासभनंी पुढील गं्रथ पाहाव.े : Haim Darin-Drabkin, Patterns of Co-operative Agriculture in Israel, Tel Aviv, 
1962; A Granott, Agrarian Reform and the Record of Israel, London, 1956; Haim Halperin, Changing Patterns in Israel Agriculture, 
London, 1957; Henrik F. Infield, Co-operative Communities at Work, London, 1947; Henrik F. Infield, Co-operative Group Living, 
New York, 1950; Henrik F. Infield, Utopia and Experiment, New York, 1955; Moshe Kerem, The Kibbutz, Jerusalem, 1965; Yaakov 
Morris, Pioneers from the West; A History of Colonization in Israel by Settlers from English-speaking Countries, Jerusalem, 1955; 
Miloslav Moulis and Vetvicka Milos, The Co-operative Village, Prague, 1963; Maurice Pearlman, Adventure in the Sun, London, 1947; 
Moshe Pearlman and David Ben-Gurion, Ben-Gurion Looks Back, London, 1965; Walter Press, Co-operation in Israel and the World, 
Jerusalem, 1960; Esther Tauber, Molding Society to Man, Israel’s New Adventure in Co-operation, New York, 1955; Alex Weingrod, 
Reluctant Pioneers – Village Development in Israel, New York, 1966; Reuven Cohen, The Kibbutz Settlement, Hakibbutz Hameuchad 
Publishing House, 1972; Mordechai Amitai, Together : Conversations about the Kibbutz, English Speaking Department, World 
Hashomer Hatzair, 1966.] 

 
– स. ह. देशिारें् 
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ऋिणनदेश आणि एक सूचना 
 

अनुवादकाच्या प्रस्िावनेसाठी वाङ्मयीन सामग्री चमळण्याि मंुबई चवद्यापीठाच्या गं्रथालयािा फार 
उपयोग झाला. चशवाय मंुबई येथील इस्त्रायली कॉन्सुलेटच्या गं्रथपाचलका श्रीमिी रोशनी चसनोर ह्यानंीही 
हरप्रकारिे साचहत्य देऊन मदि केली. स्विः एक चकबुट्झिे सिासद असलेले िभिपभवु कॉन्सल श्री. याकोब 
मॉचरस ह्यािंी मुलाखि घेण्यािी संधी चमळाली. जेरुसलेमच्या चहिभ चवद्यापीठािील समाजशास्त्रािे प्राध्यापक 
आचण पभवीिे एक चकबटु्झिे सदस्य रूहेन काहाने ह्यानंी मंुबई चवद्यापीठाला िेट चदली असिाना त्याचं्याशी 
चवस्िृि ििा करण्यािा योग आला. श्री. एझरा अबभदी हा मंुबईिा एक ज्यभ युवक स्फार ब्लम ह्या चकबटु्झमध्ये 
काही मचहने राचहला होिा, त्याच्याकडभनही काही महत्त्वािी माचहिी चमळाली. चहिभ शब्दाचं्या उच्चारािंी 
चनचििीही त्याच्याि साहाय्याने केली. (अथात् ह्या बाबिीि झालेल्या िुकािंी जबाबदारी मात्र आम्हावंरि 
आहे.) वर उल्लचेखलेल्या सवु संस्था व व्यक्िी ह्यािें आम्ही मनापासभन आिारी आहोि. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य 
संस्कृचि मंडळ व त्यािे िाषािंर संिालनालय ह्यानंी हा गं्रथ मराठी वािकापंढेु आणण्यािी आम्हास संधी चदली 
ह्याबद्दल आम्ही त्यािें कृिज्ञ आहोि. चवशषेिः िाषािंर संिालनालयािे िभिपभवु प्रमुख श्री. बा. रं. सुंठणकर 
हल्लीिे प्रमुख प्रा. अ. के. िागवि ह्यािें आम्ही फार ऋणी आहोि. महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालयािे श्री. 
अंधृटकर ह्यानंी िर आमच्याशी फारि जमवभन घेिले ह्याबद्दल त्यािें खास आिार मानणे जरूर आहे. 

 
सूचना : पचहल्या आवृत्तीि लेखकाने ज्या क्रमाने िर घािली आहे त्याि क्रमाने वािकानंी िी वािणे 

सोयीिे होईल. त्यासाठी लेखकािी पचहल्या आवृत्तीला प्रस्िावना, नंिर प्रकरणे १ िे ८, नंिर लेखकािी १९६३ 
च्या आवृत्तीला प्रस्िावना व त्यानंिर प्रकरण ९– “१९७० मधील चकबुट्झ” असा क्रम ठेवावा. 

 
अनुवादक 
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लेिकाची िणहल्या आवृत्तीला प्रपतावना 
 

इस्त्रायलमधल्या चकयाि येचदचदम ह्या काल्पचनक नावाच्या एका सामभचहक वसाहिीिा (चकबुट्झिा) हा 
मानववशंशास्त्रीय अभ्यास आहे. चकबटु्झच्या संस्कृिीिे एक लहानसे संशोधन असे ह्या पुस्िकािे स्वरूप असले 
िरी सामाचजक सहकायाच्या शक्यिािंा एक प्रकरणाभ्यास करण्यािा हेिभही त्याच्यामागे आहे. 
मायक्रोनेचशयामधल्या सेंरल कॅरोचलन प्रवाळ बेटामंधल्या इफालभक लोकाचं्या सहकारमय संस्कृिीि प्रत्यक्ष 
काम करीि असिाना लेखकािे या चवषयामधले कुिभहल प्रथम जागे झाले. ह्या “आचदम” अवस्थेिील 
समाजािे संशोधन करीि असिाना सहकार आचण आक्रमण ह्याबंाबि जी अस्फुट प्रमेये त्याच्या मनाि ियार 
झाली त्यािंा अचधक शोध एका आधुचनक समाजाच्या सदंिाि घ्यावा असे त्याला वाटभ  लागले. अशा प्रकारच्या 
प्रकल्पासाठी योर्गय जागा म्हणभन चकबटु्झ िात्काळ डोळ्यासमोर आला. सामाचजक सहकार आचण आक्रमण 
ह्याबद्दलिी आपली चजज्ञासा त्यामुळे िृप्ि होईल एवढेि नव्हे िर सामाचजकीकरणाच्या एका अचिनव 
संदिाि—म्हणजे सामभचहक चशक्षणपद्धिीच्या संदिाि—आक्रमण आचण सहकारी विुणुकीिा अभ्यास करण्यािी 
एक आगळीि संधी चमळेल असे त्याला वाटले. प्रकरणाभ्यास ह्यादृष्टीने हे पुस्िक म्हणजे चकयाि येचदचदमिे 
एक यथािर्थय चित्रण िर असेलि पण कोणिाही उपयुक्ि प्रकरणाभ्यास चवचशष्टाच्या अभ्यासािभन सामान्यावर 
प्रकाश टाकिो िसाि ह्यानेही टाकला जाईल अशी लेखकािी अपेक्षा आहे. 

 
इस्त्रायली राजकारण ककवा इस्त्रायली सरकार ह्याचंवषयी ह्या पुस्िकाि जे चनदेश आले आहेि िे १९५५ 

च्या राष्ट्रीय चनवडणुकापंभवीच्या पचरस्स्थिीला अनुलक्षभन आहेि. त्यानंिर नवी राजकीय नािीगोिी जुळली 
आहेि आचण नव ेसरकार स्थापन झाले आहे. 

 
ज्यावर प्रस्िुि पुस्िक आधारलेले आहे िे प्रत्यक्ष चनरीक्षण चकयाि येचदचदममध्ये फेिुवारी १९५१ पासभन 

चडसेंबर १९५१ पयंि करण्याि आले. सोशल सायन्स चरसिु कौस्न्सलने पी.एि.डी. नंिरच्या संशोधनासाठी 
चदलेल्या चशष्ट्यवृत्तीमुळेि प्रस्िुि अभ्यास शक्य झाला ह्याबद्दल लेखक कौस्न्सलिा ऋणी आहे. प्रोफेसर जेम्स. 
एि. बानेट, प्रोफेसर व सौ. ए. आयस्व्हंग हॅलोवले, प्रो. ज्यभल स हेन्री, प्रो. एचलहभ काट्झ्, प्रो. राफेल पाटाई 
आचण प्रोफेसर इव्हान झेड्. व्होर्गट, ज्यभचनयर, ह्यानंी हस्िचलचखि वािभन महत्त्वाच्या सभिना केल्या व टीका 
केली ह्याबद्दल त्यानंाही धन्यवाद देणे आवश्यक आहे. याचशवाय प्रोफेसर पाटाई यानंी चझऑनवादी िळवळीिा 
इचिहास आचण इस्त्रायली ससं्कृिी ह्याबद्दलच्या आपल्या सभक्ष्म ज्ञानािा मला मोठ्या उदारपणे लाि करून 
चदला. लेखकावर सवांि मोठे ऋण आहे िे श्री चवल्यम झेव चिनर आचण ऑडे्र गोल्डमन स्स्परो ह्यािें. चिनर 
म्हणजे सवुसामान्यपणे चकबुट्झ िळवळ आचण चवशषेिः चकयाि येचदचदम ह्यािंी संरिना व इचिहास 
ह्याबद्दलच्या माचहिीिे िाडंारि आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष चनरीक्षणािे वळेी आचण हस्िचलचखिावरील टीकेच्या 
बाबिीि त्यािें मला बहुमोल साह्य झालेले आहे. ऑडे्र गोल्डमन स्स्परो ह्यानंी बहुिाशं माचहिी गोळा केली आचण 
चकबटु्झमधील आंिर-व्यस्क्िसंबधंाबंाबि अनेक महत्त्वाच्या सभक्ष्मच्छटा माझ्या ध्यानाि आणभन चदल्या. शवेटी 
कृिज्ञिा व्यक्ि करावयािी िी चकयाि येचदचदमच्या सिासदाबंद्दल. िे िर अनेक कारणामुंळे लेखकािे 
व्यस्क्िगि चमत्रि (ककवा चकबुट्झच्या िाषेि बोलायिे िर ‘साथी’) झाले आहेि. 
 
नोव्हेंबर १९५५ मेलफर्ड ई. स्पिरो 
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लेिकाची १९६३ च्या आवृत्तीला प्रपतावना 
 

बदल हा जो जगािा सवुसाधारण चनयम आहे त्याला फार थोडे अपवाद आहेि, आचण त्यापंैकीि एक 
अपवाद म्हणजे गं्रथ—ककवा थोड्ा रेखीव िाषेि बोलायिे िर गं्रथािील चविार आचण वणुने. ह्या पुस्िकाि ज्या 
वस्िभिे चवविेन आहे त्या वस्िभि बदल घडभन आल्यािे लेखकास माहीि असल्यामुळे गं्रथाि बदल होऊ शकि 
नाही ही गोष्ट त्याला जरा गोंधळाि टाकणारी ठरली आहे. ह्या पुस्िकाि ज्यािे वणुन केलेले आहे त्या 
चकबटु्झला—म्हणजे चकयाि येचदचदमला—मी १९६२ च्या उन्हाळ्याि एक धाविी िेट चदली. पण िेवढ्ा 
अवधीिही माझ्या ध्यानाि आले की त्यािी मभलिभि समाजरिना जशीच्या िशीि राचहलेली असली िरी १९५२ 
साली मी चकबुट्झिा चनरोप घेिल्यापासभनच्या दहा वषांच्या काळाि बरेि बदल घडभन आलेले आहेि. ह्या 
पुस्िकाि १९५१ च्या चकबुट्झिे चित्रण आहे, १९६२ च्या नव्हे; त्यामुळे वािकाला असे मुद्दाम सागंणे जरूर आहे 
की चकबुट्झच्या ऐचिहाचसक चवकासक्रमािील फक्ि एका कालखंडािे – आचण एका चनणायक कालखंडािे – 
ह्याि वणुन आहे. म्हणभन माझ्या िीन चदवसाचं्या िेटीि जे बदल माझ्या दृष्टीस पडले त्यािंी नोंद करणे उचिि 
होईल. ह्या दहा वषांच्या काळाि आणखी काही आचण कदाचित् अचधक महत्त्वािेही बदल घडभन आले असणे 
अशक्य नाही. पण त्याबद्दल मी काही सागंभ शकणार नाही, कारण चकयाि येचदचदमला मी परि आलो होिो िो 
जुन्या चमत्रानंा िेटण्यासाठी, नवी सामग्री गोळा करण्यासाठी नव्हे. जुन्या आठवणी काढीि असिाना अनुषंगाने 
चमळालेली ही माचहिी आहे आचण त्यामुळे अथािि िी अपुरी आहे. 

 
सवांि नाट्यमय बदल हे जड स्वरूपािे आहेि. चकबुट्झमध्ये प्रवशे करिाक्षणीि नव ेिोजनगृह दृष्टी 

आकषभनु घेिे. जुन्या काळच्या अंधाऱ्या आचण अनाकषकु िोजनगृहाशी िुलना करिा ही इमारि चवस्िृि आचण 
देखणी आहे आचण चकबटु्झच्या राहणीमध्ये घडि असलेल्या बदलािें एक प्रिीकि ठरली आहे. चकयाि 
येचदचदमच्या इचिहासािील प्रारंिीच्या काळी जी चवरक्ि वृत्ती अस्स्ित्वाि होिी चििा आिा शवेट झाला आहे हे 
सुिचवण्यास ही इमारि पुरेशी आहे. मात्र ही गोष्ट चकबुट्झिे जीवनमान वाढचवणाऱ्या आचण त्याच्या सिासदािें 
जीवन जास्ि सुखावह आचण प्रसन्न करणाऱ्या ज्या अनेक गोष्टी घडल्या आहेि त्यािली फक्ि एक आहे. नवीन 
बाधंलेली घरे दीड खोल्यािंी, न्हाणीघर-नळ वगैरेंनी युक्ि असभन मोठ्या कल्पकपणे एका याचंत्रक साधनाने 
थंड राहिील अशी बनचवलेली आहेि. ही घरे िभिु संस्थापक-सिासदानंा पुरिील इिकीि आहेि—पण हळभहळभ 
सवांनाि िशी चमळणार आहेि. चशवाय ह्या सोयींबरोबरि चवजेिे पंखे आचण रेचडओ सावुचत्रक झालेले 
असल्यामुळे १९५१ साली मी पाचहलेल्या पचरस्स्थिीशी असणारा चवरोध िीव्रत्वाने ध्यानाि येिो. ह्या बदलािें 
समाजशास्त्रज्ञाचं्या दृष्टीने महत्त्व म्हणजे चकबुट्झच्या उत्पादनशक्िीमुळे िे साध्य झाले आहेि एवढेि नाही – 
आचण ही समाजवादी अथुव्यवस्था उत्पादनक्षम आहे याि कसलीि शकंा नाही—िर चकबुट्झमधल्या 
परंपरावाद्यानंाही आिा िे इष्ट नसले िरी स्वीकाय ुवाटभ  लागाविे अशा चरिीने एकभ ण चविारसरणीि बदलि 
आहे. चवरक्िपणा हा आिा आदश ुउरलेला नाही. 

 
चविारसरणीिील बदल हा माझा मुख्य चवषय असला िरी हे साचंगिले पाचहजे की चकयाि 

येचदचदममधल्या उपिोर्गय वस्िभंच्या प्रकाराि जे बदल घडि आहेि िे एका चवचशष्ट संदिाि. १९५१ च्या आर्मथक 
स्स्थिीच्या मानाने इस्त्रायल आज फारि मोठी िरिराट अनुिवीि आहे. इस्त्रायलमधली सवुसाधारण 
सामाचजक-आर्मथक पचरस्स्थिी व चकबटु्झ सिासदाचं्या बदलत्या वृत्ती ह्यािं फार घचनष्ट संबंध आहे. एका 
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बाजभने इस्त्रायलच्या आर्मथक िरिराटीिा पचरणाम म्हणभन १९५१ साली उपलब्ध नव्हत्या अशा अनेक उपिोर्गय 
वस्िभ आिा बाजाराि आल्या आहेि. त्यािबरोबर त्याचं्या उपलब्धिेमुळे अनेक चकबटु्झ सिासदाचं्या आर्मथक 
गरजाही वाढलेल्या आहेि. ह्यािभन त्याचं्या आकाकं्षा आचण चसद्धी ह्यामंधील अंिर वाढि गेलेले आहे आचण 
सिासदाचं्या चसद्धी व इस्त्रायली समाजािील इिर चविागाचं्या चसद्धी ह्यामंधीलही अंिर वाढि गेले आहे. 
चकबटु्झच्या चवरक्िपणाच्या परंपरेिील बदलािी कारणमीमासंा करिाना हा घटक अनेकामंधील एक घटक 
म्हणभन लक्षाि घेिला पाचहजे. 

 
चविारसरणीिले इिर बदल पुढीलप्रमाणे आहेि. चकयाि येचदचदमिी आर्मथक व्यवस्था पभवीप्रमाणेि 

समाजवादी आहे आचण त्याच्या ध्येयवादािही पभवीप्रमाणेि अजभनही समाजवादािा आचवष्ट्कार होि आहे. खरे 
म्हणजे समाजवादी नसलेला चकबुट्झ हा एक वदिोव्याघािि आहे. िरी सुद्धा पभवी समाजवादी ित्त्वप्रणालीला 
मध्यविी म्हणभन समजल्या जाणाऱ्या अनेक चविारािंा चकबुट्झने त्याग केलेला आहे. उदाहरणाथु, सोस्व्हएि 
यभचनयनकडे समाजवादी देशािें नेिेपण आहे असे आिा समजले जाि नाही ककवा समाजाने त्यािा आदश ु
आपल्या डोळ्यापंुढे ठेवला पाचहजे असे समजले जाि नाही. ह्या नव्या चविाराला काही सनािनी प्रवृत्तीच्या 
सिासदािंाि अपवाद आहे आचण त्याचं्याकडे पाहण्यािा इिरािंा दृचष्टकोणही काहीसा अनुकंपेिा व काहीसा 
चिरस्कारािा झालेला आहे. चवसाव्या कम्युचनस्ट काँगे्रसच्या प्रसंगी कु्रशॉव्हने जी गुचपिे उघड केली त्यामधभन 
ही चनःस्िाचलनीकरणािी त्यािप्रमाणे चनःसोस्व्हएिीकरणािी प्रचक्रया सुरू झाली. मे–चदनाच्या समारंिाच्या 
समयी आिा िोजनगृहाच्या कििीवर स्िाचलन व लेचनन यािंी चिते्र लावली जाि नाहीि. चकबटु्झच्या 
समाजवादी श्रदे्धच्या संदिाि सोस्व्हएि यभचनयनिे एवढे महत्त्व आहे की सोस्व्हएि यभचनयनवरील श्रद्धा नष्ट 
झाली िर चकबटु्झच्या स्विःच्या समाजवादी प्रयोगाला “मोठा हादरा बसेल’ असे मी चलचहले होिे पण हे माझे 
चवधान उघड उघड िुकीिे आहे असे आिा ध्यानाि आले आहे. जािाजािा हेही सागंावयास हव ेकी चकबटु्झ 
ज्या राजकीय पक्षाशी संलर्गन आहे िो पक्ष एक जबाबदार पक्ष म्हणभन काम करण्यास उत्सुक नसल्यामुळे 
संयुक्ि सरकाराि फार चदवस चटकणार नाही, ह्या आशयािे माझे िाचकिही िुकीिे ठरले आहे. कारण िो पक्ष 
नंिर सुमारे दहा वष ेसरकाराि राचहला. 

 
चकबटु्झ समाजवादाच्या रंगरूपाि इिरही बदल घडभन आले आहेि आचण मला असे वाटिे की 

सोस्व्हएि यभचनयनबाबिच्या बदललेल्या दृचष्टकोणािाि पचरणाम म्हणभन िे घडभन आलेले आहेि. चकयाि 
येचदचदमिे “पंथ” म्हणभन जे रूप होिे िे आिा कमी झाले आहे आचण जे काही चशल्लक आहे िे “आक्रमक” 
असण्यापेक्षा “परावृत्त” प्रकारिे अचधक आहे. म्हणजे असे की चकबटु्झला जगाि बदल घडवभन आणायिा आहे 
हे खरे असले िरी बाह्य जगािील व्यवहाराऐंवजी अंिगिु व्यवहाराकंडे त्यािंा मोहरा अचधक वळलेला आहे. 
उवुचरि जग “आपणासंाचरखे” करण्याऐवजी चकबटु्झिी समाजवादी राहणी आपल्या सिासदाचं्या दृष्टीने 
अचधक आकषकु कशी बनेल ह्याकडे त्यािें अचधक लक्ष आहे. उवुचरि जगाि पचरविुन घडवभन आणणे हा आिा 
केवळ आदश ुम्हणभन डोळ्यासंमोर आहे. थोडक्याि, आंिरराष्ट्रीय क्राचंिकारक िळवळीिील एक चक्रयाशील 
घटक ह्या िभचमकेवर चदलेला िर चकयाि येचदचदमने बरािसा कमी केला असभन अंिगिु स्वास्र्थय व उत्कष ु
ह्यावंरील िर वाढचवला आहे. जगािे प्रश्न सोडचवण्याऐवजी स्विःिे घरगुिी प्रश्न सोडचवण्याकडे त्यािंा कल 
वळलेला आहे. 
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ह्या प्रवृत्तीिे प्रचिकबब सिासदाचं्या राहणीमानाबद्दलच्या वाढत्या व्यवधानाि प्रामुख्याने पडलेले आहे. 
चशवाय माझ्या गेल्या वषीच्या धावत्या िेटीि नजरेस आलेल्यापंैकी आणखी िीन महत्त्वाच्या गोष्टीिही हे 
प्रचिकबब पडलेले चदसभन येिे — “समभहािे गचिशास्त्र” या ित्त्वािा जोर कमी झाला आहे; व्यवसाय व वैयस्क्िक 
उत्कष ुयाकडे पाहण्यािी दृष्टी बदलली आहे; त्यािप्रमाणे औद्योचगकीकरणाकडे बघण्यािी दृष्टीही बदलली 
आहे. 

 
चकबटु्झच्या प्रारंिीच्या समभहवादामध्ये िीन वगेवगेळ्या पण चकबुट्झच्या दृष्टीने संलर्गन अशा चनष्ठािंा 

समावशे झालेला होिा त्या चनष्ठा म्हणजे : सव ुआर्मथक वस्िभंिी सामभचहक मालकी, वैयस्क्िक चहिसंबधंापेक्षा 
सामभचहक चहिसंबधंािी श्रेष्ठिा आचण सामभचहक अनुिवािे स्वयचंसद्ध मभल्य. (ह्या शवेटच्यािा उल्लेख मी 
“सामभचहक गचिशास्त्राच्या” संदिाि केलेला आहे.) सामभचहक अनुिवाबद्दलिे हे गभढरम्य आकषणु म्हणजे युवक 
आंदोलनाला पचरपुष्ट करणाऱ्या व त्याि आचवष्ट्कृि झालेल्या स्वप्नरंजनात्मक चविारधारािंा पचरपाक होिा. 
पण हे आकषणु व चकबुट्झ जीवनाच्या वास्िवाि सिासदानंा वाटणारी एकािंािी अचिशय िीव्र गरज यामंधला 
संघष ु हे १९५१ मधल्या चकयाि येचदचदममधील अंिगिु िणावािे महत्त्वािे कारण होिे. आज मात्र सामभचहक 
राहणीच्या प्रश्नािा चविार युवक आंदोलनाच्या काळच्या स्मृिींच्या संदिाि करण्याऐवजी िालभ  सामाचजक 
वास्िवाच्या संदिाि करण्याकडे चकयाि येचदचदमिा कल वळलेला आहे. एकािंािी मागणी न्याय्य आहे हा 
चविार मान्य झाल्यासारखा चदसि आहे. 

 
चबगरशिेी उद्योगाकंडे पाहण्याच्या दृचष्टकोनािील बदल हाही आणखी एक महत्त्वािा बदल आहे. 

आमच्या अभ्यासाच्या वळेिी पचरस्स्थिी अशी होिी की चकबटु्झ बुचद्धवादी असभनही त्याि शिेीकामाला एक 
गभढरम्य प्रचिष्ठा होिी आचण चििा पचरणाम म्हणभन जचमनीवरिे श्रम ज्याि नाहीि अशा चशक्षकादी पेशािें महत्त्व 
कमी लेखले जाि असे. चशवाय समभहाच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमुळे समभहापासभन अलग पाडणाऱ्या व्यवसायािं 
रस घेणाऱ्या सिासदानंा “कचरअचरस्ट” म्हणभन संबोधण्याि येि असे. “कचरअचरस्ट” हा चकबुट्झ 
शब्दकोशािील फार चवषारी शब्द आहे. पण गेल्या वषी ज्या चशक्षकाशंी मी बोललो त्यानंी असे साचंगिले की पभवी 
सिासदािंी त्याचं्याकडे बघण्यािी जी चिधा मनःस्स्थिी होिी िी आिा राचहलेली नाही; पभवीच्या चशक्षकानंा 
आपण शारीचरक श्रमाि व कौशल्याि कमी नाही हे चसद्ध करण्यािी जशी गरज वाटि होिी िशी गरज आिा 
नवीन जे चशक्षक झाले आहेि त्यानंा वाटि नाही. 

 
सगळ्याि आियुकारक गोष्ट म्हणजे दोन सािा काही चवशषे प्रकारच्या िाचंत्रक व्यवसायाि चकयाि 

येचदचदमच्या बाहेर काम करीि असभनही चकयाि येचदचदमने त्यानंा पटावरून काढभन टाकलेले नाही. यापंकैी 
एकाशी माझे बोलणे झाले. त्याने साचंगिले की या प्रश्नाच्या ििेसाठी ग्रामसिेच्या अनेक बैठकी घेण्याि येऊन 
मगि त्यािे सिासदत्व िालभ  ठेवण्यािा चनणुय घेण्याि आला होिा. “चकयाि येचदचदम हे आपले घर आहे व 
घराने आपल्या मुलानंा नेहमीि आसरा चदला पाचहजे; सवांनी शिेीिि रस घेिला पाचहजे असा आग्रह धरला 
िर चकबटु्झिे िचविव्य काही सुरचक्षि नाही; व्यवसाय कोणिाही असो चकबुट्झमच्या मभलिभि चझऑनवादी व 
समाजवादी ध्येयप्रणालीवर ज्यािी चनष्ठा आहे अशा प्रत्येकालाि त्याि स्थान चमळाले पाचहजे,” इत्यादी गोष्टी 
सागंभन आपण आपली बाजभ कशी माडंली व मोठ्या बहुसंख्येला आपले मि कसे पटवभन चदले हे त्याने मला 
साचंगिले. 
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शिेी हा चकबटु्झिा एकमेव व्यवसाय ककवा त्याच्या चमळकिीिे एकमेव साधन असिा कामा नये ही 
जाणीव चकबुट्झच्या नव्या कारखान्याि साकार झाली आहे. चकयाि येचदचदमच्या दृचष्टकोणािभन पाचहले िर 
औद्योचगकीकरणाबद्दलच्या त्याच्या पारंपचरक वृत्तीि हा एक क्राचंिकारक बदल झालेला आहे. माझ्या १९५१ 
च्या अभ्यासापभवीि काही चकबुट्झनी चवचवध औद्योचगक व्यवसाय सुरू केलेले होिे िरी आपल्या काही 
महत्त्वाच्या मभल्यानंा त्यामुळे बाध येईल म्हणभन चकयाि येचदचदमने औद्योचगकीकरणाला चवरोध केला होिा. आज 
कारखान्याने आर्मथक यश संपादन केले आहे एवढेि नव्हे िर वृद्ध सिासदानंा आरामाि करिा येण्यासारखे 
काम उपलब्ध करून देऊन वयोवृद्धीने चनमाण होणाऱ्या प्रश्नािीही अंशिः सोडवणभक केली आहे. 

 
ह्या पुस्िकाि ‘संकटावस्थे’िी म्हणभन जी चिहे्न साचंगिली आहेि त्यािं वयोवृद्धीमुळे चनमाण होणारे 

मानचसक प्रश्न हे एक चिह्न नमभद केलेले आहे (प्रकरण ७) बाकीिे चनवाणीिे प्रश्न चकिपि सुटले आहेि हे 
सागंणे कठीण आहे. चकबटु्झने स्विःि राहणीिे मान वाढचवल्यामुळे खाजगीचरत्या उपिोर्गय वस्िभ जमा 
करण्यािी प्रवृत्ती कमी झाली असावी असे समजण्यास जागा आहे. “स्त्रीच्या समस्ये” पैकी काही समस्या 
सुटलेल्या असाव्याि असे वाटिे. कारण शिेी कामगारािंील त्यािें प्रमाण कमी झाले आहे, वशेिभषा आचण 
प्रसाधन याकंडे अपराधीपणािी िावना मनाि येऊ न देिा लक्ष देणे त्यानंा शक्य झाले आहे, कामािा 
पचरसरािल्या, चवशषेिः पाकगृहािल्या, सोयी वाढल्या आहेि आचण एकभ णि शारीचरक जीवन अचधक सुखावह 
झाले आहे. पण ह्या प्रश्नािी उत्तरे अचधक संशोधनाअिंीि देिा येिील. 

 
िरीही चकयाि येचदचदममध्ये संकटावस्थेिे वािावरण आहेि आचण माझ्या मिे त्यािे मुख्य कारण 

चवशाल इस्रायली समाजाच्या अंिगिु चकबुट्झ िळवळीिे स्थान काय असाव े हा प्रश्न आहे. चकबटु्झ 
रचहवाशािंी इस्त्रायली संस्कृिीिील वीर पुरुष ही प्रचिमा िर चवरून गेलेलीि आहे. पण मुख्यिः आचशयाई व 
आचफ्रकाई देशामंधभन येणाऱ्या नव्या स्थलािंचरिामुंळे चकबुट्झ िळवळीिी सापेक्ष शक्िी उत्तरोत्तर कमी होि 
िाललेली आहे. कारण हे नव ेस्थलािंचरि मुख्यिः नागरी राहणी पसंि करिाि आचण त्यािले जे कोणी शिेीि 
प्रवशे करिाि त्यािंी पसंिी मोशवॅ्ह वसाहि ही असिे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की चकबुट्झ िळवळीिी वाढ आिा 
जवळ जवळ थाबंलेली आहे. १९५४-५९ या पाि वषांच्या काळाि एकभ ण चकबुट्झ िळवळीिील लोकसंख्या 
फक्ि २००० ने वाढली आचण या काळाि फक्ि दोनि नव ेचकबटु्झ अस्स्ित्वाि आलेले आहेि हे लक्षाि घेिले 
िर ही वाढ जवळ जवळ संपभणुपणे अंिगिु लोकसंख्येिी वाढ आहे हे स्पष्ट आहे. पुढे िचविव्याि आणखी काय 
घडेल हे सागंिा येि नाही पण चकबुट्झ िळवळीिा पन्नासावा वाढचदवस —पचहला चकबुट्झ “देगाचनया” १९०९ 
साली स्थापन झाला —आचण चिच्या चवस्िारािी समाप्िी ह्या दोन्ही गोष्टी एकाि वळेी घडभन येि आहेि असे 
म्हणाव ेलागिे. ह्या घटनेिा चकबटु्झच्या आत्मप्रचिमेवर आचण चिच्या िचविव्यावर पचरणाम होणार हे चनचिि 
आहे. एवढे िरी कमीि कमी म्हणिा येईल की िागंल्या जीवनाचवषयी आपली जी कल्पना असिे िीि 
इिरािंीही असावी यासाठी खभप मोठा प्रयत्न करूनही िे िी चधक्कारिाि ही जाणीव आपल्याला अचधक 
वास्िववादी बनचविे. 

 
पण चकबुट्झिे िचविव्य बाहेरून नवीन सिासद करून घेण्यावर जसे अवलंबभन आहे िसे अंिगिु 

सिासदिरिीवरही अवलंबभन आहे. वगेाने वाढणाऱ्या इस्त्रायली लोकसंख्येबरोबर प्रमाणशीर वाढ व्हायिी िर 
बाहेरून िरिी व्हायला पाचहजे; उलट चकबुट्झिी िग धरून राहण्यािी शक्िी आपल्याि युवकानंा चटकवभन 
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धरण्यावर आचण जुन्या चपढीने धारण केलेली पदे व बजावलेल्या िभचमका युवकानंीही पार पाडाव्याि यासाठी 
त्यानंा पे्रचरि करण्यावर अवलंबभन आहे. थोडक्याि सिासद-िरिीिा प्रश्न हा जीवशास्त्रीय अथाने चरकाम्या 
पडलेल्या जागा िरण्यािा ककवा संख्या वाढचवण्यािा प्रश्न नसभन सामाझिक सिासद िरिीिा व संस्कृिीच्या 
संक्रमणािा आहे. यादृष्टीने पाचहले िर इिर अनेक चकबुट्झ वसाहिींपेक्षा चकयाि येचदचदम अचधक यशस्वी 
झाल्यािे चदसिे. 

 
चकबटु्झिी मुले (Children of the Kibbutz हावुडु युचनव्हर्मसटी पे्रस, १९५८) ह्या पुस्िकाि मी असे 

म्हटले आहे की चकबुट्झच्या “सामभचहक चशक्षण” पद्धिीच्या यशापयशािे मभल्यमापन करण्याच्या कोणत्याही 
कसोट्या असोि, ज्या प्रमाणाि चिने आपली उचद्दष्ट ेसाध्य केली आहेि िे प्रमाण ही त्यापंैकी सवांि महत्त्वािी 
कसोटी मानली पाचहजे. १९५१ साली चकबुट्झमध्ये जन्म पावलेली सवांि मोठी व्यक्िी फक्ि अठ्ठावीस वषे 
वयािी असल्यामुळे “चकबटु्झिी मुले” नागरी वािावरणाि प्रवशे करण्याऐवजी चकयाि येचदचदममध्येि 
राहण्यािे ठरचविील की नाही, खाजगी मालमते्तवर आधारलेल्या अथुव्यस्थेि राहण्यािे पसंि करिील की 
सामुदाचयक मालकीच्या — आचण या दोन प्रश्नािें उत्तर होकाराथी असेल िर — “वाळवटंािील चपढी”ने खाली 
केलेल्या नेिृत्वाच्या जागा िी जबाबदारीने पेलिील की नाही, ह्या प्रश्नािंी उिरे चनियाने देणे कठीण होिे. 
आजही आत्मचवश्वासाने ह्या प्रश्नािंी उत्तरे देणे कठीण आहेि; पण आिाच्या माचहिीच्या आधारे असे म्हणिा 
येिे की एक दृश्य घटना व त्यािप्रमाणे एक सामाचजक व सासं्कृचिक पद्धिी ह्या रूपानंी चकयाि येचदचदम 
चिरंिन राहील. 

 
चकबटु्झचवषयक संशोधन अजभन बाल्यावस्थेि आहे आचण इिर चकबुट्झचवषयीिी िुलनात्मक माचहिी 

फारि जुजबी आहे. १९६२ च्या उन्हाळ्याि मला असे सागंण्याि आले की शहराकंडे आकृष्ट होि असणाऱ्या 
मुलािंी टके्कवारी “वाढिी” आहे आचण चकबटु्झ िळवळीच्या िचविव्याचवषयी लोक साशकं झाले आहेि. या 
वािांिी सत्या-सत्यिा पारखभन घेण्यास मला सवड चमळाली नाही. पण त्या खऱ्या आहेि असे समजले िरी 
चकयाि येचदचदमिा त्या बाबिीि आचण त्यावरून चनघणाऱ्या चनष्ट्कषांच्या बाबिीि अपवाद केला पाचहजे हे 
चनचिि. माझ्या अभ्यासाच्या काळानंिर चकयाि येचदचदममधील मुलेही चकबटु्झ सोडभन गेली आहेि पण त्यािंी 
संख्या एवढी लहान आहे की सवुसाधारणपणे “काळजी करण्यािा स्विाव-असलेल्या” ह्या समाजालाही 
त्यामुळे फारशी काळजी वाटली नाही. ह्याहभन कदाचिि अचधक महत्त्वािी गोष्ट ही की सोडभन गेलेल्यापंैकी 
काही मुले पुन्हा परि आली कारण चकबुट्झ् बाह्य जीवनपद्धिी त्यानंा रुिली नाही. 

 
माझ्या छोट्या िेटीि माझ्या मनावर सवांि महत्त्वािा ठसा उमटला िो ह्या गोष्टीिा की सािानंी 

चकबटु्झ जीवनाच्या बहुिेक अंगािंी प्रमुख जबाबदारी घेिलेली आहे; स्थाचनक प्रशासन, चशक्षण, मध्यविी 
आर्मथक काये, सासं्कृचिक व्यवहार ह्यामध्ये नव्या चपढीने जुनीिी जागा घेिलेली आहे आचण ज्याचं्याशी 
बोलण्यािी संधी मला चमळाली िे िरी आपली कामे दक्षिेने व अचिमानपभवुक करीि आहेि. काही सािाशंी 
झालेल्या संिाषणाि त्यािंी जी वृत्ती मला चदसभन आली चििा माझ्या मनावर फारि पचरणाम झाला. त्यापंैकी 
शाळेि कला हा चवषय चशकचवणाऱ्या एका िरुण चशचक्षकेने चनरचनराळ्या माध्यमािंभन कला चशकणाऱ्या आपल्या 
चवद्यार्थयांना स्विंत्र व सजुक कलाचवष्ट्कार करण्यास प्रवृत्त केले होिे हे स्पष्टपणे ध्यानाि आले; त्यािबरोबर 
आपल्या कायाच्या सामाचजक आचण आरोर्गयचवषयक अंगािंीही चिला जाणीव होिी. चिच्या चित्रशाळेला 
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छोटीशी िेट देण्यासाठी म्हणभन मी गेलो पण जवळ जवळ सव ुदुपार या िेटीिि गेली इिका मी िेथे रमलो. 
दुसरा एक चिशीच्या उत्तराधाि असलेला सािा आपले स्वीकारलेले काम करीि राहण्यािा चनिय मला बोलभन 
दाखवीि होिा आचण आपण चकबटु्झखेरीज इिरत्र कोठेही कसे राहभ शकणार नाही, चकबटु्झमध्ये आपली मुले 
कशी गंुिली आहेि हे अत्यिं शािंपणे व सहजपणे सागंि होिा. बोलणे झाल्यावर त्याने रजा घेिली कारण िो 
नेमणभक सचमिीिा सिासद असल्याने त्याला सचमिीच्या बैठकीसाठी जायिे होिे. चिसरे उदाहरण एका सािा 
स्त्रीिे—िीही चिशीच्या उत्तराधाि आहे. बारा वषांपभवी िी असमाधानी आचण अस्स्थर अशी मला वाटायिी. 
बाहेरच्या जगािा मोह टाळणे चिला फार कठीण होई आचण आपल्या लहानर्गया मुलाबद्दलच्या चिच्या 
महत्त्वाकाकं्षा इस्त्रायलच्या एका खोऱ्यािल्या ह्या लहानशा खेड्ाच्या सीमा उल्लंघभन पलीकडे उडी घेि असि. 
मात्र काही मचहन्यापंभवीि िी आपल्या कामाबद्दल व चकयाि येचदचदममधील समाधानी जीवनाबद्दल माझ्याशी जे 
बोलली त्यामुळे मी हलभन गेलो. माझ्या अभ्यासाच्या काळी चिने माझ्याजवळ असमाधान व्यक्ि केल्यािी 
आठवण मी चिला केली िेव्हा चिला आिय ु वाटले. चकबुट्झमध्ये चमळणारे सौहादु आचण बौचद्धक पे्ररणा 
दुसरीकडे कशी काय चमळभ शकेल असे चिने मला चविारले. सद्यःकालीन आर्मथक संकट समजावभन घ्यायिे िर 
आपण साथी क्ष कडे जािो; एखाद्या नव्या पुस्िकािी ििा करायिी िर साथी य कडे जािो, वगैरे गोष्टी िी मला 
सागंि होिी. चिच्या बोलण्याि प्रचििी आचण पचरपक्वपणा होिा आचण िी जे काय सागंि होिी त्यावर माझा 
चवश्वास बसि होिा. या िीन संिाषणावंरून काही चनचिि स्वरूपािे चनष्ट्कष ुकाढणे अचववकेापणािे होईल. 
कारण ही संिाषणे छोटी होिी आचण चिन्ही सािािें खरेखुरे चविार त्याि व्यक्ि झाले होिे असे समजले िरी हे 
सािा सबंध समभहािे प्राचिचनचधक समजाविे की नाही हे सागंिा येि नाही. येथेही पुन्हा उत्तर चमळण्यासाठी 
अचधक संशोधन जरूर आहे. 

 
मकॅ्स वबेरने म्हटल्याप्रमाणे सव ु सामाचजक िळवळी “संमोहना” च्या अवस्थेिभन “चनत्यक्रमाच्या” 

अवस्थेि चवकचसि होिाि. “संमोहनाच्या चनत्यक्रमीकरणा”िे अनेक संिाव्य पचरणाम असभ शकिाि. त्यािला 
एक म्हणजे िळवळीिा चवनाश आचण दुसरा म्हणजे एका नव्या समिोलावर स्स्थरीकरण. चकबटु्झच्या 
चनत्यक्रमीकरणािे पचरणाम काय होिील हे आज सागंणे अपचरपक्वपणािे ठरेल. पण येत्या पाि ककवा दहा 
वषांनी सामान्यपणे चकबटु्झ िळवळीच्या व चवशषेिः चकयाि येचदचदमच्या िचवष्ट्यकाळाबद्दल चविारपभवुक काही 
अनुमान करणे शक्य होईल. कारण त्यावळेी “फॅराहो माचहि नसलेली” चपढी म्हणजेि चकबुट्झ िळवळ 
असेल. सामभचहक जीवनािी इचिहासािील एकमेवाचििीय अशी ही जी िळवळ आहे चिच्यािभन अनेक 
व्यावहाचरक आचण िाचत्त्वक प्रश्न चनमाण होिाि. ह्या मध्यंिरीच्या काळाि समाजशास्त्र अशा प्रश्नािंी उपेक्षा 
करणार नाही अशी आपण अशा करू या. 

 
जानेवारी, १९६३ — मेलफर्ड ई. स्पिरो 
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प्रकरि : १ : 
 

णवषय प्रवेश 

 
अचधक पचरपभण ुअशा समाजािा शोध घेि राहाव ेही मानवािी पे्ररणा जवळजवळ मानवजािीइिकीि 

पुरािन आहे. हा शोध मुख्यिः दोन प्रकारानंी घेिला गेला आहे. ज्यानंी आपली आदश ुसमाजािी स्वप्ने 
साचहत्याच्या माध्यमािभन माडंली पण स्विः प्रत्यक्षाि उिरचवली नाहीि असे समाजशास्त्रज्ञ आचण ित्त्वज्ञानी 
यािंा एक प्रकार. याउलट दृढ चनष्ठा आचण प्रखर ध्येयवाद यानंी प्रज्वचलि होऊन आदश ुसमाज प्रत्यक्षाि 
उिरचवण्यासाठी एकत्र आलेले स्त्री-पुरुष यािंा दुसरा प्रकार. स्वप्नदशी आचण प्रयत्नवादी या दोघाचं्या 
दृचष्टकोणाि अनेक िेद असले िरी त्यािंी बहुिेक स्वप्ने आचण प्रयत्न यामंध्ये एक समान गृहीिकृत्य दडलेले 
आढळिे : नैसर्मगक मनुष्ट्यस्विावािी “योर्गय” त्या वािावरणाि जोपासना केली गेली िर स्विःच्या सवोच्च 
प्रचिमेच्या चनदान जवळपास िरी पोिणारा मानव त्यािभन आकाराला येईल हे िे गृहीिकृत्य होय. हा दृचष्टकोण 
िाबडा म्हणा ककवा वास्िववादी म्हणा िो हेि दशचुविो की माणभस जे केवळ वास्िव आचण प्राप्ि आहे त्यािि 
गंुिभन राहिो असे नसभन, अनेकदा जे आदश ुआचण अपभवु आहे त्याच्याकडेही त्यािे मन ओढ घेिे. हेि दुसऱ्या 
शब्दािं सागंावयािे िर असे म्हणिा येईल की माणसािे हेिभ ठरीव जीवशास्त्रीय ककवा सामाचजक रिनानंी 
मयाचदि झालेले नसिाि िर नव्या रिना चनर्ममण्यासाठी त्यानंा वळण देिा येिे. अशा प्रकारिी नवी रिना 
चनमाण करण्यािी महत्त्वाकाकं्षा मनाशी बाळगणाऱ्या लोकानंी उिारलेल्या एका समाजािे वणुन करण्यािा 
प्रयत्न या गं्रथाि केला आहे. ज्या वळेी इिर लोक िभिकाळािील संस्कृिीिा वारसा चिरस्थायी करण्यािि 
समाधान मानीि होिे त्या वळेी हे लोक एका नव्या संस्कृिीिी स्थापना करण्याच्या हेिभने प्रिाचवि झालेले होिे. 
णकबुट्झ ही िी नवी संस्कृिी होय. 

 
चकबटु्झ म्हणजे इस्त्रायलमधल्या सहकारी शिेी करणाऱ्या खेड्ाचं्या िीन प्रकारापंैकी एक प्रकार. 

सामभचहक राहणी आचण सामुदाचयक मालकी ही ित्त्व ेकोणत्या मयादेपयंि पाळली जािाि यावरून या िीन 
प्रकारािंी चिन्निा ठरिे. मोशवॅ्ह ऑव्हणदम ककवा कामगारािंी वसाहि हा एक प्रकार आहे; यािील सव ुजमीन 
ज्यभ राष्ट्रीय चनधीच्या [ज्यभ राष्ट्रीय चनधी (ज्यभइश नॅशनल फंड) म्हणजे ज्यभइश एजन्सीिी एक शाखा आहे. िी ज्यभ लोकाचं्या नावावर 
वसाहिीसाठी जमीन चवकि घेिे आचण वसाहि करू इस्च्छणारानंा दीघ ुमुदिीच्या कराराने नाममात्र खंडाने देिे.] मालकीिी आहे पण यािील 
प्रत्येक कुटंुब आपल्या वाट्याला आलेल्या जचमनीिी स्विंत्रपणे मशागि करिे आचण त्यािे उत्पन्न 
आपल्यासाठी राखभन ठेविे. मात्र कोणत्याही कुटंुबाला पगारी मजभर ठेवण्यािी परवानगी नसिे. मोशवॅ्हिा 
शिेमाल सामुदाचयकरीत्या चवकला जािो आचण वैयस्क्िक ककवा शिेीचवषयक गरजेच्या ग्राहकोपयोगी वस्िभही 
सामुदाचयकपणेि खरेदी केल्या जािाि. [मोशवॅ्हच्या वणुनासाठी पाहा, Dayan, Moshav Ovdim.] थोडक्याि इन्फील्डने 
ज्याला “आचंशक सहकार” हे नाव चदले आहे, त्यािे मोशवॅ्ह ऑव्हचदम हे एक उदाहरण आहे. “आंचशक 
सहकार” प्रत्यक्षाि आणला जािो िो “चवचशष्ट आर्मथक हेिभ अचधक िागंल्या रीिीने साध्य करण्यासाठी…” आचण 
त्यािभन काही आर्मथक लाि पदराि पडिो िेव्हाि. [Infield, प.ृ ५०] 

 
चकबटु्झ (अनेकविन चकबटु्चझम्) या शब्दािा अथु समभह ककवा समुदाय असा आहे. या नावावरून 

सभचिि होिे त्याप्रमाणे पारंपचरक व्यस्क्िगि शिेीपेक्षा आमभलाग्र चिन्न अशी ही शिेीिी पद्धि आहे. चकबुट्झ ही 



 
 अनुक्रमणिका 

एक अशा प्रकारिी शिेीवसाहि असिे की िीि काही थोडे अपवाद वजा करिा सव ुमालमत्ता सामुदाचयक 
मालकीिी असिे, कामािी व्यवस्था सामुदाचयक असिे आचण राहण्यािी व्यवस्था-मुले वाढचवण्यासाठी सुद्धा- 
पुष्ट्कळशा अंशी सामुदाचयकि असिे. त्यामुळे चकबुट्झ म्हणजे “व्यापक सहकार” असे म्हणिा येईल. कारण, 
“जीवनािील महत्त्वाच्या गरजािंी पभिुिा [त्याि] सहकारी पद्धिीने केली जािे… [येथे] सहकार म्हणजे एक 
नवा जीवनमाग ुबनिो. [ितै्रव.] 

 
वसाहिीिा चिसरा प्रकार, मोशवॅ्ह णशतुफी म्हणभन ओळखला जािो. हा प्रकार थोडा नवीन आहे आचण 

चकबटु्झ व मोशवॅ्ह यािंा समन्वय साधणारा असा आहे. याि चकबुट्झमधले सामभचहक काम आचण सामभचहक 
मालकी याचं्याशी मोशवॅ्हमधल्या खाजगी राहणीिी सागंड घािलेली असिे. मोशवॅ्ह चशिुफी हा एक नवा 
संघटनाप्रकार असल्याने या िऱ्हेच्या वसाहिी थोड्ाि आहेि पण पुष्ट्कळसे चकबटु्झ शवेटी याि 
संघटनाप्रकाराि पचरणि होिील अशी शक्यिा आहे. 

 
चकबटु्झ-चकबटु्झमध्ये अथािि महत्त्वािे फरक आहेि. १९५४ मध्ये एकभ ण ७६००० [न्यभयॉकुमधील इस्त्रायल 

माचहिी किेरीने ही आकडेवारी लेखकास पुरचवल्याबद्दल िो चििा ऋणी आहे. मोशवॅ्ह िळवळ चकबुट्झ िळवळीपेक्षा फार मोठी आहे हे ध्यानाि ठेवाव.े 
चििी एकभ ण सिासद सखं्या ११२००० आहे.] लोकसखं्या असलेल्या २२७ चकबटु्झ-वसाहिी होत्या आचण त्यािें िीन मुख्य 
संघ (फेडरेशन) आचण िार लहान गट अशी चविागणी झालेली होिी. सगळ्या चकबटु्झ वसाहिींिी 
सवुसाधारण ित्त्व ेआचण सामाचजक रिना यािंा सािा स्थभलमानाने सारखाि असला िरी त्याचं्याि महत्त्वािे 
अंिगिु फरक आहेि. हे जे फरक आहेि िे अचधक स्पष्ट करणे योर्गय होईल, कारण चकयाि येचदचदम या नावाने 
ज्या एका चकबटु्झिे वणुन या गं्रथाि केलेले आहे िो चकबटु्झ काही महत्त्वाच्या सासं्कृचिक वैचशष्ट्ट्याचं्या दृष्टीने 
पाहिा चकबुट्झ वसाहिींच्या एका अल्पसंख्य गटाि मोडिो. 

 
चकयाि येचदचदम ज्या संघािा [ह्या चकबुट्झिी ओळख पटभ नये यासाठी त्यािे नाव, ज्या इिर गटाशंी िो सलंर्गन आहे त्यािंी नाव,े 

त्याच्या सिासदािंी नाव,े त्यािी ओळख ज्यामुळे पटेल अशा गं्रथािंी व लेखकािंी नावे ह्या सवांि बदल िरी केला आहे ककवा त्यािंा चनदेश िरी केलेला 
नाही. म्हणभन ह्या चकबुट्झिे खरे नाव न सागंिा त्याला “चकयाि येचदचदम” हे नाव चदलेले आहे; ज्या चकबुट्झ सघंाशी िो सलंर्गन आहे त्याला केवळ 
“सघं” म्हटलेले आहे; ज्या राजकीय पक्षािा िो चक्रयाशील अनुयायी आहे त्याला “पक्ष” म्हटलेले आहे; आचण ज्या युवक िळवळीिभन त्यािा जन्म झाला 
त्याला “आंदोलन” हे नाव चदलेले आहे. ज्या अभ्यासकानंा ससं्थािंी व गं्रथािंी खरी नावे हवी असिील त्यानंा िी लेखकाकडभन चमळिील.] सिासद 
आहे त्यािी लोकसंख्या एकभ ण चकबुट्झ लोकसंख्येच्या एक-िृिीयाशं आहे. चकयाि येचदचदम व त्यािा संघ हे 
बहुसंख्य चकबटु्झ वसाहिींपेक्षा पुढील ठळक सासं्कृचिक बाबिीि वगेळे आहेि. (१) बहुसंख्य चकबटु्झ 
वसाहिी माक्सुवाद-चवरोधी व सोस्व्हएि-चवरोधी आहेि, पण चकयाि येचदचदम ज्या संघाला संलर्गन आहे िो 
माक्सुवादी चविारसरणीिा आहे आचण सध्याच्या पभवु-पचिम संघषाि सोस्व्हएिच्या बाजभिा आहे. िीन प्रमुख 
संघामंध्ये बहुधा हाि महत्त्वािा फरक आहे आचण चनरचनराळ्या संघाचं्या परस्पर-सहाकायाि हाि मोठा 
अडथळा आहे. (२) जरी सगळ्या चकबुट्झ वसाहिींमध्ये मुलानंा वाढचवण्यािी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारिी 
सामभचहक व्यवस्था आहे िरी चकयाि येचदचदममध्ये चििे स्वरूप वैचशष्ट्ट्यपभणु आहे असे म्हटले पाचहजे, कारण 
त्याि सामभचहक संगोपन अिकुावस्थेि सुरू होऊन प्रशालेय चशक्षणापयंि िालभ  राहिे. (३) चिन्ही मोठे संघ 
धमुचवरोधी असले िरी चकयाि येचदचदम व त्यािा संघ यािंा धमुचवरोध चवशषेि कडवा आहे. (४) इिर संघाचं्या 
मानाने या संघािी समभहवादी ित्त्वज्ञानावर अचधक प्रखर चनष्ठा आहे आचण आपल्या िाचत्त्वक आचण राजकीय 
श्रद्धाबंाबििा त्यािा आग्रह अचधक कणखर आहे. (५) इिर िीन संघावंर आपल्या सामाचजक रिनेि बदल 
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घडवभन आणण्याबाबि जोरािे दडपण येि असले िरी या संघाने मात्र आपल्या मभलिभि ित्त्वानंा धक्का लागेल 
अशा प्रकारिे कोणिेही बदल घडवभन आणण्यास िीव्र चवरोध केला आहे. त्यामुळे चकयाि येचदचदममध्ये 
“िैनी”िी राहणी, िाडोत्री श्रम आचण उद्योगधंदे यािंा अिाव आहे. 

 
मुळाि या चलखाणािा प्रारंि चकयाि येचदचदममधील [मुलािें] सामाचजक संस्करण आचण 

व्यस्क्िमत्त्वचवकास या चवषयावरील एका चवस्िृि गं्रथाला एक प्रस्िावना चलहावी या उदे्दशाने केला होिा. 
मुलािंा चवकास ज्याच्या पाश्वुिभमीवर स्पष्टपणे चदसभ शकेल असा समभहसंस्कृचिवणुनात्मक मजकभ र त्या 
प्रस्िावनेि यावा असा हेिभ होिा. चकयाि येचदचदमिे बहुिेक संस्थापक आचण नंिरिे रचहवासी सुद्धा युरोपािभन 
पॅलेस्टाइनमध्ये राहावयास आले िेव्हा वयाने मोठे होिे. त्यामुळे चकबटु्झच्या संस्कृिीिा त्याचं्यावर होणारा 
पचरणाम अल्पि असणार असे गृहीि धरलेले होिे. कारण त्याचं्या आयुष्ट्यािा संवदेनाक्षम काळ युरोपीय 
संस्कृिीि व्यिीि झालेला होिा. याउलट, चकयाि येचदचदममध्येि जन्मलेल्या आचण वाढलेल्या मुलाचं्या 
व्यस्क्िमत्त्वचवकासावर हे लोक आचण त्यानंी चनर्ममलेली चकबुट्झ संस्कृिी हेि पचरणाम करणारे मभळ घटक होि 
हेही गृहीि धरलेले होिे. त्यामुळे असे वाटले की मुलािंा – या अभ्यासाच्या वळेी िेथला सवांि मोठा मुलगा 
अठ्ठावीस वषांिा होिा – व्यस्क्िमत्त्वचवकास नीट ध्यानाि यायला हवा िर त्यािा अभ्यास त्याचं्या 
आईवचडलािंा सामाचजक आचण सासं्कृचिक इचिहास, त्यानंी चनर्ममलेली नवी संस्कृिी आचण त्या चनर्ममिीमागिे 
त्यािें हेिभ याचं्या पाश्वुिभमीवरि केला पाचहजे. म्हणभनि प्रस्िुि अभ्यास म्हणजे आईवचडलािंी चपढी आचण 
त्यािंा चकबटु्झ यािंा अभ्यास आहे. त्यािंी प्रौढ मुले आचण नव्याने सिासद होणारी या मुलाचं्याि वयािी इिर 
मुले यािंा चकयाि येचदचदमवर मोठाि प्रिाव आहे, परंिु हा प्रिाव आचण त्यामुळे झालेले बदल, संघष ुआचण 
िाण यािंी ििा येथे केलेली नाही. दुसऱ्या चपढीि झालेल्या सासं्कृचिक आचण मानचसक बदलािे मोजमाप 
चजच्या आधारे करिा येईल अशा सासं्कृचिक आचण मानचसक िल-रेषेिा हा अभ्यास ठरावा एवढाि मयाचदि 
हेिभ या पुस्िकािा आहे. 

 
व्यस्क्िमत्त्वाच्या घडणीिा शोध घेणाऱ्या मोठ्या पुस्िकाला एक छोटीशी ऐचिहाचसक आचण 

समभहसंस्कृचिवणनुात्मक प्रस्िावना अशा उदे्दशाने सुरू केलेला हा प्रयत्न जसजसा रूप घेऊ लागला िसिसे 
लेखकाला िी एक स्विंत्र अभ्यासािी बाब होि िालल्यािे जाणवभ लागले. “स्विंत्र” अशा अथाने की त्यािे 
स्वरूप व्यस्क्िमत्त्वचवकासाच्या अभ्यासािी केवळ एक प्रस्िावना असे राचहले नाही. िो दुसरा गं्रथ आणखी 
अनेक वष े सुद्धा पभण ु होणार नसल्याने [Children of the Kibbutz या नावाने हा गं्रथ १९५८ साली प्रचसद्ध झाला. (अनुवादक)] ही 
प्रस्िावना एका वगेळ्याि पुस्िकाच्या रूपाने प्रचसद्ध करण्यािे ठरचवले. वर साचंगिल्याप्रमाणे मभळ हेिभ वगेळाि 
असल्याने या अभ्यासाला लोकसमभहाभ्यास, समभहसंस्कृचिवणनु, संस्कृचिइचिहास इत्यादी समाजशास्त्रीय 
वगीकरणाच्या िौकटीि बसचवणे कठीण आहे; या अभ्यासाला काही “शास्त्र” म्हणण्यासारखा िो ठरेल की 
नाही यािीही मला शकंाि आहे. समाजािा शास्त्रीय शोध घेण्यासाठी आजकाल अपचरहाय ुसमजल्या जाणाऱ्या 
िंत्रािंा उपयोग करून जमा केलेली सामग्री या पुस्िकाि क्वचिि आढळेल. लेखकाने िक्िे ककवा प्रश्नावल्या 
ियार केल्या नाहीि, औपिाचरक मुलाखिी घेिल्या नाहीि ककवा आकडेवारी गोळा केली नाही आचण त्याने 
समाजचमचिशास्त्रीय, मानसचमचिशास्त्रीय ककवा संिवसभिक अशा कुठल्याि िािण्या घेिल्या नाहीि. यािे 
कारण असे की मुलाचं्या व्यस्क्िमत्त्वचवकासािा शोध घेण्याच्या प्रयत्नाि जे साचहत्य अगदी अनुषंगाने जमा होि 
गेले त्यािाि या गं्रथाि वापर केला आहे. 
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पण असे असले िरी हा गं्रथ म्हणजे माझा मुक्ि कल्पनाचवहार आहे असे नाही. या चलखाणावर माझ्या 
कल्पनािंा ठसा उमटला असेलि िर िो बहुिाशंी “चनयंचत्रि” कल्पनािंा आहे. कारण त्या कल्पना उपलब्ध 
माचहिीवर आधारलेल्या आहेि. ही माचहिी “पुरावा” म्हणभन गणिा येईल की केवळ अथुसभिक कथा म्हणभन, हे 
सागंण्यािे धाडस मी करू नये हे बरे. छापील स्वरूपाच्या साधनािंा अपवाद वगळिा, ही सवु माचहिी लेखक 
आचण त्यािी पत्नी या दोघानंी चकयाि येचदचदममधील आपल्या अकरा मचहन्याचं्या वास्िव्याि गोळा केलेली 
आहे. या अकरा मचहन्याचं्या काळाि चकबटु्झमधल्या मुलाचं्या अभ्यासाि आम्ही गंुिलेलो असिाना चकयाि 
येचदचदमिे अनौपिाचरक सिासद बनलो होिो. चकबटु्झच्या इिर सिासदापं्रमाणेि आम्हाला आमच्या पचहल्या 
नावानेि संबोधले जाि असे (मात्र आमच्या नावािंी चहिभ रूपे केली जाि), आचण त्याचं्याप्रमाणेि “साथी” 
(हाव्हर) म्हणभन आमिा उल्लेख केला जाि असे. रोज संध्याकाळी जेवणघरािील फळ्यावर इिर अचधकृि 
सिासदापं्रमाणेि आम्हालंाही चदलेल्या पुढच्या चदवसाच्या कामािा िक्िा लावला जाि असे. मात्र नेहमीिे 
सिासद आचण आम्ही याचं्याि असा फरक होिा की आम्ही अधाि चदवस (साडेिार िास) काम करीि असभ 
आचण उरलेल्या अध्या चदवसाि आम्ही आमिे मुलाबंद्दलिे रीिसर संशोधन करीि असभ. आम्हावंर सोपचवलेले 
काम वगेवगेळे असे पण त्यािे सवुसामान्य स्वरूप एकि, म्हणजे “अकुशल काम” असे असे. आम्ही 
िाजीपाल्याच्या मळ्याि, पपनस आचण ऑचलव्हच्या फळबागािं, द्राक्षमळ्याि, स्वयंपाकघराि इत्यादी चठकाणी 
काम करीि असभ; याचशवाय माझी पत्नी अिकुालयाि काम करीि असे. चकयाि येचदचदममध्ये राहण्यािी 
परवानगी चमळण्याच्या दृष्टीने आम्ही त्याच्या आर्मथक जीवनाि सहिागी होणे आवश्यक होिे हे िर खरेि, पण 
चशवाय सगळ्याि महत्त्वािी माचहिी चमळचवण्यािा िोि माग ु होिा आचण आमच्याि व इिर सिासदािं 
सामजंस्य चनमाण होण्याच्या दृष्टीनेही त्यािी जरूर होिी. आम्ही त्यािें सहकारी आहो अशी खात्री पटल्यावरि 
सिासद त्याचं्या जीवनािील (आमच्या संशोधनाच्या दृष्टीने) महत्त्वाच्या अशा गोष्टी आमच्याशी बोलभ  लागि. 

 
आम्ही त्याचं्याबरोबर काम करीि असभ एवढेि नव्हे िर सामभचहक जेवणघराि त्याचं्याबरोबर जेवि 

असभ, सामभचहक स्नानगृहाि त्याचं्याबरोबर आंघोळी करीि असभ, त्याचं्या सिा-समारंिानंा हजर राहाि असभ 
आचण त्याचं्या खोल्यािं जाऊन त्यानंा िेटण्याि ककवा त्यानंा आमच्या खोल्यािं बोलावभन त्यािें आदराचिर्थय 
करण्याि आमिा संध्याकाळिा बहुिेक वळे घालवीि असभ. मात्र आम्ही नेहमीि सहिागी चनरीक्षकाचं्या 
िभचमकेि वावरि होिो. म्हणभन शिेाि ऐकलेली संिाषणे, सिामंधभन झालेली िाषणे, अनेक प्रसंगामंध्ये चदसभन 
आलेली वागणभक आचण पुष्ट्कळ सिासद आमच्याशी ििा करिाना आपले जीवनाबद्दलिे जे चविार आम्हालंा 
सागंि त्यामधभन गोळा झालेली माचहिी, अशी आमिी एकभ ण अभ्याससामग्री आहे. 

 
त्यामुळेि हा एक प्रकारिा “प्रयोगशालेय” अभ्यास म्हणिा येईल. कारण आवश्यक माचहिी 

चमळचवण्यासाठी संख्याशास्त्रीय नमुना-पाहणीपद्धि उपयोगाि न आणिा याि प्रकरणाभ्यासपद्धिीिा अवलंब 
केलेला आहे. या अभ्यासपद्धिीिे काही गुण असिील िर िे चिच्यािील उणीवािेंि म्हणाव ेलागिील. या 
म्हणण्यािा अथु असा की जी केवळ दैनचदन व्यवहारामधभनि चमळिे पण संख्याशास्त्रीय िक्त्यामंधभन चमळि नाही 
अशी चकिीिरी माचहिी या पद्धिीने उपलब्ध झालेली आहे. इिकेि नव्हे िर सिासदािंी मभल्ये आचण त्यािें 
दृचष्टकोण याबद्दलिी आमिी बहुिेक माचहिी ही त्याचं्या वागणुकीवरून काढलेल्या चनष्ट्कषांवर ककवा 
संिाषणाच्या ओघाि त्यानंी काढलेल्या उद्गारावंर आधारलेली असल्यामुळे औपिाचरक मुलाखिींच्या प्रसंगी 
माणसे स्विःिोविी बिावािे जे कडेकोट उिारिाि त्यािंी अडिण िीि आलेली नाही.  
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प्रकरि : २ : 
 

णकबुट्झ संपकृतीचे नैणतक मूलाधार 

 
झकबटु्िचे सामर्थयय त्याच्या मूलभतू समािप्रवणतेत आहे. िीवनाच्या प्रत्येक के्षत्रात व्यक्ती आझण समूह 

याचं्यात पूणय ऐकात््य साधणे, प्रत्येक व्यक्तीचा अझधकतम झवकास घडवनू आणणे… आझण माणसा-ं
माणसामंधील नैझतक बंध अझधक दृढ करीत राहणे हा या समािप्रवणतेचा अर्य आहे. 

 
चकबटु्झ ित्त्वप्रणालीवरील एका चनवदेनावरून [चकबटु्झ आचण त्यािा सघं (फेडरेशन) याचं्या अचधकृि प्रकाशनािंभन आचण 

िाषणािंभन घेिलेली सगळी अविरणे मभळ चहिभ िाषेिभन लेखकाने िाषािंचरि केलेली आहेि.] 
 
वरील अविरणावरून असे ध्यानाि येईल की रूढ पद्धिीने चकयाि येचदचदमिी िौचिक पचरस्स्थिी 

ककवा त्यािी अथुव्यवस्था याचं्या वणुनाने या गं्रथािी सुरुवाि केली असिी िर चकबटु्झच्या संस्कृिीिे अंिरंग 
स्पष्ट झाले नसिे. चकयाि येचदचदम हे एक शिेी करणारे खेडे आहे, त्यािील स्त्रीपुरुष एक समान िौगोचलक के्षत्र 
व्यापिाि आचण सहकारी पद्धिीने जचमनीिी मशागि करून आपली उपजीचवका करिाि हे खरे आहे. परंिु 
याचशवाय, आचण मुख्यिः, चकयाि येचदचदम म्हणजे समान श्रद्धा बाळगणाऱ्या आचण िी प्रत्यक्षाि 
उिरचवण्यासाठी एकत्र आलेल्या लोकािंा एक सहानुबंध आहे, हे लक्षाि ठेवले पाचहजे. चकयाि येचदचदममध्ये 
राहणे म्हणजे चकबटु्झिा सिासद बनणे. आचण चकबटु्झमधील सिासदत्व हे नुसिे ग्रामसिेि मि देणे, 
गव्हाच्या शिेाि रॅक्टर िालचवणे, ककवा एकासुंदरशा खेडेगावाि राहणे यापेक्षा चनचििि अचधक काहीिरी 
आहे. चकबटु्झिा सिासद बनणे यािा खरा अथु चकबुट्झिा एक “साथी” [हाव्हर (अनेकविन हाव्हणरम) म्हणजे 

चकबुट्झिा सिासद. या शब्दािा अक्षरशः अथ ु“सहकारी” ककवा “साथी”.] बनणे असा आहे, म्हणजेि चकबटु्झ ज्या सामाचजक, 
आर्मथक आचण राष्ट्रीय आदशांिा अंगीकार करिो त्यानंा वाहभन घेणे असा आहे. चकयाि येचदचदमिी स्थापना 
होण्यापभवीि हे आदश ुियार झालेले होिे, ककबहुना, या आदशांना प्रत्यक्षाि आणण्याच्या उदे्दशानेि चकयाि 
येचदचदमिी स्थापना झाली होिी. [Co-operative Living in Palestine या गं्रथाि इन्फील्डने चलचहले आहे की चकबटु्झिा जन्म “पभवीच्या 
आदशवुादी वसाहिींप्रमाणे पभवुकस्ल्पि चसद्धािंावंर बेिलेल्या एका नव्या समाजरिनेच्या साच्याि मुद्दाम बसचवण्याच्या प्रयत्नािभन झालेला नाही. उलट 
इिर सवुसामान्य समाज जसे घडि जािाि िसाि िोही घडि गेला. त्याला जे चवचशष्ट स्वरूप प्राप्ि झाले िे मुख्यिः पॅलेस्टाइनमधील असाधारण 
पचरस्स्थिीशी जुळवभन घेण्याच्या प्रयत्नाि झाले. आपले अस्स्ित्व चटकचवण्यासाठी ही चवचशष्ट प्रकारिी सामाचजक रिना अंगीकरणे त्याला अपचरहाय ु
होिे.” (प.ृ २५) हे चवधान अगदी प्रारंिीच्या चकबुट्झ वसाहिींना लागभ पडि असले िरी चकयाि येचदचदमला ककवा युरोपीय चझऑनवादी युवक 
िळवळींनी सुरू केलेल्या इिर बहुिेक चकबुट्झ वसाहिींना लागभ पडि नाही. चकयाि येचदचदमिे आदश ुआचण िे प्रत्यक्षाि आणण्यासाठी अवश्य 
असलेल्या समाजरिनेिे ित्त्वज्ञान त्याच्या स्थापनेपभवीि ियार झालेले होिे.] म्हणभनि चकयाि येचदचदमिे स्वरूप समजावभन घ्यायिे 
असेल िर हे आदश ुसमजावभन घेिले पाचहजेि.  

 
सबंध चकबुट्झ संस्कृिी ज्या जवळजवळ एकमात्र आचण सवुश्रेष्ठ ित्त्वावर उिारलेली आहे िे ित्त्व 

म्हणजे “शारीचरक श्रमािंी नैचिक प्रचिष्ठा” हे होय. आज सव ु चकबुट्झ िळवळ एका अचिशय आणीबाणीच्या 
पचरस्स्थिीिभन जाि असिाना हे “स्वश्रमा” िे ित्त्व चकबटु्झच्या मभळ आदशाचवषयीच्या चनष्ठेिे पचरमाण बनले 
आहे हा काही योगायोग नव्हे. चकयाि येचदचदमिे संस्थापक हे बहुिेक बुचद्धजीवी होिे आचण शारीचरक श्रम ही 
त्याचं्या सवयीिी गोष्ट नव्हिी; त्याचं्या दृष्टीने िी एक िस्क्ििावाने करण्यािी चक्रया, एक “पचवत्र” गोष्ट होिी. 
श्रम म्हणजे मनुष्ट्याच्या गरजा िागचवण्यािे नुसिे एक साधन असे त्यानंा वाटि नव्हिे. उलट श्रम हीि 
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माणसािी सवांि महत्त्वािी गरज आहे अशी त्यािंी िावना होिी आचण या गरजेिी पभिी हेि त्यानंा साध्य वाटि 
होिे. “श्रम हेि आमच्या जीवनािे सार आहे” असे चकबुट्झिे एक घोषवाक्य आहे. म्हणभन श्रमाला चदली 
जाणारी नैचिक प्रचिष्ठा हाि चकबुट्झ जीवनािा पाया आहे असे म्हणिा येईल. 

 
अथात् श्रमाकडे बघण्यािा हा दृचष्टकोण चकयाि येचदचदमच्या संस्थापकापंासभन प्रथम सुरू झाला असे 

नाही. [ससं्थापक=व्हाणतक (अनेकविन व्हाणतणकम). यािा शब्दशः अथ ु “जुना आचण जाचणिा” (इंग्रजी “व्हेटरन”) असा आहे. जुन्या 
वसाहिवाल्यानंा नवागिापंासभन वेगळे ओळखण्यासाठी इस्त्रायलमध्ये हा शब्द वापरिाि. चकबुट्झच्या सदंिाि िो चकबुट्झच्या ससं्थापकानंा वापरिाि.] 
श्रमप्रचिष्ठिेे ित्त्व संस्थापकाचं्या परंपरेशी फार पभवीपासभन एकजीव झालेले होिे. १८८२ च्या सुमारास रचशयन 
ज्यभंिी पचहली िुकडी देशािंर करून पॅलेस्टाइनला आली त्यावळेीि जचमनीवर कष्ट करण्यािे ध्येय आकाराला 
येि होिे. [चझऑनवादी िळवळीच्या सुरुवािीपासभन देशािंचरिाचं्या लागोपाठ येणाऱ्या “लाटा”ंच्या (अणलया) क्रमानुसार पॅलेस्टाइनमधल्या 
वसाहिींिा इचिहास चविागण्यािी रूढी आहे. “पचहली लाट” (१८७२-१९०४) बहुशः केवळ व्यवस्थापक शिेकऱ्यािंी होिी. िे खेड्ािंभन स्थाचयक 
होऊन अरब मजुराकंडभन आपल्या मळ्यािंी मशागि करून घेि असि. स्वश्रमािे ित्त्व यापंैकी फारि थोड्ानंी स्वीकारलेले होिे िरी या कल्पनेिे बीज 
मात्र ह्या अचलयाइिके जुने होिे हे पुढे चदलेल्या अविरणावरून चदसभन येईल. श्रमप्रचिषे्ठिे ित्त्व आचण चनरचनराळ्या कामगार ससं्था यािंी घडण झाली िी 
मात्र “दुसरी लाट” (१९०४-१९१४) आचण “चिसरी लाट” (१९१४-१९२४) याचं्याकडभन. चकयाि येचदचदमिे ससं्थापक देशािंचरिाचं्या चिसऱ्या लाटेच्या 
सुरुवािीच्या काळी पॅलेस्टाइनमध्ये आले होिे. पाहा : Lotta Levensohn, Outline of Zionist History.] 

 
एक प्रविुक म्हणिो : 
 
“शिेकऱ्या, मानवाचं्या समाजाि स्विंत्र मानव म्हणभन जग, पण जचमनीिा मात्र गुलाम हो. प्रचिचदनी गुडघे टेकभ न 

चिला अचिवादन कर. चििी पे्रमाने नागंरणी कर– आचण असे केलेस िर चििे दगडगोटेसुद्धा िुला वरदान देिील! आचण 
या गुलामचगरीि िभ जचमनीिी मशागि करणारा आहेस यािी आठवण ठेव! ‘पॅलेस्टाइनच्या जचमनीिी मशागि करणारा’! 
हे आपल्या लोकािें मानािे चबरुद झाले पाचहजे. [Kurland, पृ. ७] 

 
परंिु सवांि महत्त्वािा प्रिाव पडला िो दुसऱ्या लाटेच्या (१९०४-१९१४) अग्रणींिा आचण चवशषेेकरून 

ए. डी. गॉडुन (१८५६-१९२२) या मजभर िळवळीच्या द्रष्ट्ट्यािा. गॉडुननेि “श्रमधमु” (“चद चरचलजन ऑफ 
लेबर”) हा शब्दप्रयोग शोधभन काढला. त्याच्या मिे श्रम ही एक सजुक चक्रया असभन एक अंचिम मभल्यही आहे. 
त्यािी चशकवण अशी होिी की श्रमामंधभन मनुष्ट्य स्विःशी, समाजाशी व चनसगाशी िादात्म्य पाविो. मात्र हे सोपे 
नाही असे त्याने बजावले आहे : 

 
जाणीवपभवुक स्वश्रमावलंबन ही जगण्यािी नैसर्मगक रीि आहे. पण िेवढीि सोडभन इिर सवु प्रकारच्या 

जीवनपद्धिींिी सवय झालेल्या लोकानंा एक जागृि आचण सहजस्विावी असा श्रचमकािंा वग ु बनणे ही गोष्ट 
इच्छाशक्िीच्या प्रत्येक धार्गयाला िाण चदल्याचशवाय शक्य होणार नाही. मनुष्ट्यािा जचमनीशी संबंध आचण त्यािा 
चिच्यावरील हक्क प्रस्थाचपि करणे एवढा एकि श्रमािा हेिभ नाही, िर राष्ट्रीय संस्कृिीिी उिारणी करण्यािला िो एक 
प्रमुख घटक आहे. श्रम हे मानवजािीिे िचवष्ट्यकालीन ध्येय आहे आचण कोणिेही मोठे ध्येय हे सभयुप्रकाशासारखे 
आरोर्गयदायी असिे. गौरवाच्या अथाने “वेड” हा शब्द वापरून मी असे म्हणेन की श्रमांिे वेड लागलेली माणसे आम्हालंा 
हवी आहेि. [ितै्रव, पृ. ९.] 

 
गॉडुनच्या “श्रमधमा”िा त्याच्या चपढीिील चझऑनवादी नेत्यावंरि प्रिाव पडला असे नव्हे िर 

पॅलेस्टाइनमधल्या ज्यभंच्या श्रचमक िळवळीच्या नंिरच्या इचिहासालाही त्याने वळण चदले. म्हणभन, चकयाि 
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येचदचदममध्ये श्रमधमावर जो जोर आहे िो इिर सामभचहक आचण सहकारी वसाहिींमध्येही आहे एवढेि नव्हे िर, 
इस्त्रायलमधील सबधं मजभर िळवळीिेही िेि ध्येय आहे. 

 
शरीरश्रमाकंडे बघण्याच्या ह्या वृत्तीला एक चवशषे अथु आहे. संस्थापकाचं्या मध्यमवगीय पाश्वुिभमीवरि 

चििी मानसशास्त्रीय कारणमीमासंा करिा येईल. इस्त्रायलमध्ये येण्यापभवी त्यानंा शारीचरक श्रम कराव ेलागले 
नव्हिे, इिकेि नव्हे िर ज्या संस्कृिीि श्रम आचण श्रचमक हे कमी दजािेि मानले जाि असि त्या संस्कृिीि िे 
वाढले होिे. पभवु युरोपािील ज्या खेड्ाि (श्टेट्ल) संस्थापक जन्मलेले होिे त्यामंध्ये सामाचजक दजा कमी 
असलेल्यानंा प्रॉस्टे असे नाव होिे. प्रॉपटे म्हणजे चयचडश िाषेि “असंस्कृि” ककवा “ग्राम्य”. अकुशल 
कामगाराकंडे बघण्यािा श्टेट्लिा दृचष्टकोण या शब्दािं अगदी स्पष्ट चदसभन येिो. श्टेट्लमध्ये : 

 
कारागीर असण्यापेक्षा चवके्रिा असणे िागंले. चवके्रिा आपले डोके वापरिो आचण कामगार नुसिेि शरीरबळ 

वापरिो. 
 
िागंल्या प्रचिचष्ठि घराण्यािल्या माणसाला, आर्मथक गरजेपोटीसुद्धा, शारीचरक श्रम करावे लागणे म्हणजे 

आपत्तीि वाटे. कारण चवद्याव्यासंगाला वाचहलेले जीवन हा जो सामाचजक आदश ु त्यािे अगदी चवरुद्ध टोक म्हणजे 
शरीरश्रम होि अशी त्यािी धारणा असे. [Zborowski and Herzog, प.ृ २४७.] 

 
म्हणभन, शरीरश्रमािी एक अंचिम मभल्य म्हणभन प्रचिष्ठापना करणे म्हणजे संस्थापकाचं्या दृष्टीने एक 

सासं्कृचिक क्रािंीि होिी; ही क्रािंी घडवभन आणण्यासाठी त्यानंा आपल्या अंगवळणी पडलेली मभल्ये आचण 
श्रमािी सवय नसलेले आपले स्नायभ या दोघानंाही काबभि आणाव े लागले. “शरीरश्रमाशंी मुकाबला” 
(“काँके्वस्ट ऑफ लेबर”) हे त्यािें पचहले साध्य बनले याि फारसे नवल नाही. [णकबुश-हा-आवोदा (“काँके्वस्ट ऑफ 
लेबर”) याला येथे चनदेश केलेल्या व्यचिचरक्ि दुसराही अथ ुआहे. दुसऱ्या लाटेच्या प्रारंिीच्या काळी ज्यभ जमीनमालक कमी मजुरीवर चमळणाऱ्या 
अरबानंा कामाला लावभन शिेी करीि. त्या वेळी ज्यभंना बंद असलेल्या आर्मथक क्षेत्राि त्यािंा प्रवेश घडवभन देणे हे ज्यभ मजभर िळवळीिे एक महत्त्वािे ध्येय 
होिे. ह्यालाही “काँके्वस्ट ऑफ लेबर” ककवा “श्रमचवजय” असे म्हणि असि.] 

 
एकोचणसाव्या शिकाि अमेचरकेमध्ये ज्या अनेक आदशवुादी श्रचमक वसाहिी अस्स्ित्वाि आल्या 

त्याचं्या अथाने चकयाि येचदचदम ही श्रचमक वसाहि नाही. बव्हंशी मध्यमवगीय अशा बुचद्धमंिानंी स्वखुषीने 
श्रचमक बनण्यािे ठरवभन स्थापन केलेली ही वसाहि आहे; आचण असे ठरचविाना त्यानंी पारंपचरक श्रेष्ठकचनष्ठत्व 
आचण खालच्या सामाचजक पािळीकडभन वरच्या पािळीकडे सरकण्यािी माणसािंी सनािन ओढ या दोन्हींिी 
उलटापालट केली. समाज सोपानाच्या वरच्या पायरीवर “िढण्या”िी महत्त्वाकाकं्षा बाळगण्याऐवजी 
चिच्यावरून “खाली उिरण्या”िी इच्छा त्यानंी बाळगली. युरोपीय मध्यमवगीय ससं्कृिीि व्यापारधंदा आचण 
श्टेट्ल संस्कृिीि चवित्ता यानंा महत्त्व होिे; त्याऐवजी साथींनी शरीरश्रम हेि सवोच्च व्यावसाचयक उचद्दष्ट मानले 
हे ध्येय मुख्यिः आध्यास्त्मक स्वरूपािे आहे, आत्मित्त्वािी ओळख होण्यािे िे साधन आहे, हे मात्र येथे 
आवजभुन साचंगिले पाचहजे. प्रविुकाचं्या लोकगीिाि म्हटल्याप्रमाणे, “पॅलेस्टाइनला आम्ही आलो आहो िे 
घडवायला आचण (जचमनीिभन) घडले जायला.” श्रमाकडे बघण्यािा हा टॉलस्टॉयवादी दृचष्टकोण फक्ि 
स्वप्नरंजनाि मश्गुल होणाऱ्या शहरी बुचद्धमंिानंाि शोिेसा आहे असे म्हणणे फारसे धाडसािे होणार नाही. 
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“शरीरश्रमािे नैचिक मभल्य” या ित्त्वािा िर “स्व-श्रम” या शब्दसंहिीिील दुसऱ्या, म्हणजे “श्रम” या 
शब्दावरि नसभन “स्व” या पचहल्या शब्दावरही आहे, आचण यालाही दुसऱ्याइिकेि महत्त्व आहे. श्रचमक 
िळवळीच्या ह्या सवुसामान्य ित्त्वािा चकबुट्झच्या सदंिाि अथु असा की चकबटु्झच्या बाहेरिा कोणीही 
कामावर घ्यायिा नाही आचण सव ुकाम चकबुट्झ सिासदानंीि करायिे. याला घरबाधंणी ककवा प्रशाळेि िाषा 
चशकचवणे इत्यादी ज्या कामािें चशक्षण साथींना चमळालेले नसिे अशा काही प्रकारच्या कामािें अपवाद केले 
जािाि. मात्र इिर प्रकारिी कामे चकिीही कठीण अगर कंटाळवाणी असली िरी त्याचं्या बाबिीि अपवाद 
केला जाि नाही. िीन नैचिक कारणासं्िव िाडोत्री श्रमाला चवरोध असिो. एक, आधीि सभचिि केल्याप्रमाणे, 
शरीरश्रमािोविी एक गभढरम्यिेिे वलय आहे. या गभढरम्यिेमुळे शरीरश्रमािी प्रचिष्ठा आचण सजुकिा आचण 
िभमीशी दृढ नािे जोडण्यािी जरुरी यावंर िर चदला जािो. दोन, िाडोत्री मजभर लावण्यािी प्रथा सुरू केली िर 
अरब मजुरािंी संख्या वाढेल ही िीिी. पॅलेस्टाइनमध्ये अरब बहुसंख्य होिे त्या काळाि ही िीिी प्रथम चनमाण 
झाली. िसे झाले असिे िर चकबटु्झ वसाहि ही अरब मजुराचं्या मेहनिीवर जगणाऱ्या सुखवस्िभ मळेवाल्यािंी 
वसाहि झाली असिी. चशवाय चकयाि येचदचदमिी चनष्ठा समाजवादी होिी त्यामुळे “अचिचरक्ि मभल्य” 
चिरस्करणीय मानले जाि होिे, आचण िाडोत्री मजभर नेमणे म्हणजे त्यािें शोषण करणे अशी त्यािी समजभि 
होिी. िाडोत्री श्रमाला चवरोध आचण स्व-श्रमावर िर असण्यािे हे चिसरे नैचिक कारण. [चकयाि येचदचदमच्या अंिगिु 
आचण बाह्य सबंंधामंध्ये या िाडोत्री श्रमाला असलेल्या चवरोधामुळे पुष्ट्कळि िणाव चनमाण झाले आहेि. देशाि येणाऱ्या स्थलािंचरिाचं्या लोंढ्ानंा (या 
बहुिेक लोकानंा चकबुट्झिे सिासद व्हायिी इच्छा नाही) काम चमळवभन देणे हा इस्त्रायली सरकारपुढे पेि आहे, आचण चकबुट्झ वसाहिींनी या लोकानंा 
मजुरीला लावाव े म्हणभन सरकारने त्यानंा आवाहन केले आहे. पुष्ट्कळशा चकबुट्झ वसाहिींनी या चवनंिीला नकार चदल्यामुळे त्याचं्याचवरुद्ध खभपि 
असमाधान उत्पन्न झाले आहे, आचण त्याचं्यावर “ज्यभचवरोधी” आचण “बेजबाबदार” असल्यािे आरोपही करण्याि आले आहेि. िरीसुद्धा, िाडोत्री 
मजुरािंा उपयोग करायिाि नाही या आपल्या ित्त्वाला सघं दृढपणे चिकटभन राचहला आहे; हा बदल जर केला िर चकबुट्झिी सबंध रिनाि बदलभन 
जाईल, इिराचं्या कामावर देखरेख करणाऱ्या िज्ज्ञािंा आचण व्यवस्थापकािंा “ऐषआरामी” वग ुअसे चकबुट्झ सिासदािें स्वरूप बनेल अशी त्यािी 
धारणा आहे. ज्या दुसऱ्या दोन सघंाचं्या सिासदानंी िाडोत्री श्रमािी प्रथा स्वीकारली त्याचं्या बाबिीि हे िचवष्ट्य खरे ठरलेले आहे. 

 
परंिु िाडोत्री श्रमािा उपयोग केला िर सरकारिाि एक प्रश्न सुटेल असे नव्हे िर चकबुट्झिाही एक चििकाि चनकडीिा प्रश्न सुटेल. 

उदाहरणाथ,ु चकयाि येचदचदमिा अत्यिं िीव्र आर्मथक प्रश्न कोणिा असेल िर िो म्हणजे मनुष्ट्यबळािी टंिाई. चकबुट्झ वसाहिींच्या सुचवधािंा चवस्िार 
होऊ लागला िसिसे चस्त्रयानंा शिेीच्या क्षेत्रािभन बाहेर काढाव ेलागले आचण मजभर टंिाईच्या प्रश्नाने गंिीर स्वरूप धारण केले. यािभन सरळ मागु म्हणजे 
कामगारानंा रोजावर ठेवणे हा आहे, आचण काही साथी उघडपणे यािा पुरस्कारही करिाि. आिापयंि अथुव्यवस्थेि फारसा चबघाड झालेला नाही यािे 
कारण या समस्येवर काही िात्पुरत्या उपाययोजना करण्याि आल्या आहेि. उदाहरणाथु, (१) पपनसाच्या ककवा बटाट्याच्या खास हंगामासारख्या 
वेळेिी चवशषे कामे प्रशाळेिल्या चवद्यार्थयांकडभन करून घेणे, (२) िाबडिोब करायला पाचहजेि अशा चवशषे कामासंाठी म्हणभन शचनवारिी सुट्टी रद्द करणे 
आचण सबंध चकबुट्झ त्या कामासाठी राबचवणे, (३) चकबुट्झमध्ये राहावयास आलेल्या युवकगटाकंडभन आचण त्यािप्रमाणे चकबुट्झमध्ये चशक्षणासाठी 
आलेल्या चवचवध गटाकंडभन काम करून घेणे. श्रमपुरवठ्यािा हा चिसरा ओघ आटि आला िर मात्र चकबुट्झला िाडोत्री मजभर लावणे ककवा काही 
िडजोडीच्या स्वरूपािा उपाय शोधभन काढणे याचशवाय चनराळा पयाय उरणार नाही.] 

 
थोडक्याि, चकबटु्झ साथींिा समाज म्हणजे उत्कट वगजुाणीव असलेला श्रचमक समाज आहे. चकयाि 

येचदचदममधली एखाद्यािी प्रचिष्ठा मुख्यिः िो आपले काम चकिी चनदोषपणे व चकिी चनष्ठेने करिो यावरून 
ठरचवली जािे याि आिय ुनाही. 

 
मात्र सवुि कामािे सारखेि मभल्य असिे असे नाही. शरीरश्रमािी प्रचिष्ठा सवोच्च मानली जािे. एखाद्या 

कामाि शरीरश्रम चजिके कमी चििकी त्या कामािी प्रचिष्ठा कमी. खरे म्हणजे चकयाि येचदचदम हा अचिशय 
सुसंस्कृि समाज आहे, बौचद्धक आचण कलात्मक जीवनािा त्याला ध्यास आहे, िरीसुद्धा नुसत्या बौचद्धक 
कामाला त्याि फार मोठी प्रचिष्ठा चमळभ शकि नाही. शरीरश्रमाच्या वगेवगेळ्या प्रकाराि शिेीचवषयक श्रमानंा 
अग्रस्थान असिे. शिेकीच्या चवचवध शाखामंध्येही प्रचिष्ठचे्या वगेवगेळ्या सािेबंद श्रेणी रूढ झाल्या आहेि. जे 
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फळबागािं आचण द्राक्षमळ्यािं काम करिाि िे त्यािल्यात्याि बुचद्धजीवी, सुखासीन व कमिाकद समजले 
जािाि. गुराखी हे स्वप्नाळभ आचण थोडेसे आळसाकडे प्रवृत्ती असणारे मानले जािाि. उलट, फालाणहम म्हणजे 
धान्याच्या शिेाि राबणारे श्रचमक हे प्रायः कष्टाळभ आचण िाकदवान समजले जािाि. त्यानंा देशिर मान 
चमळिो. चशवाय पचहले फालाचिम हे देशािे नेिे आचण प्रमुख श्रचमक संघटनािें चनमािे बनले अशीही समजभि 
आहे. या चनरचनराळ्या व्यवसायानंा एकमेकाचं्या िुलनेने शरीरबळ चकिी लागिे हे सागंणे अवघड आहे. 
पुष्ट्कळशा बाबिीि फालाचिमिे काम सवांि जास्ि मेहनिीिे असिे हे बहुिेक खरे आहे, आचण काही चवचशष्ट 
वळेी – उदाहरणाथु कापणीच्या हंगामाि-जेव्हा अक्षरशः िोवीस िास काम असिे त्यावळेी त्यानंा जवळ जवळ 
मानवी शक्िीपलीकडिे श्रम कराव ेलागिाि. परंिु फालािला चमळणाऱ्या प्रचिष्ठेिे दुसरे एक कारण आहे 
आचण कामाच्या अवघडपणाशी त्यािा फारसा संबंध नाही. चशवाय, हे कारण अचधक सयुस्क्िकही चदसिे. 
चकयाि येचदचदमच्या अथुव्यवस्थेचवषयी पुढे आपण ििा करणार आहोि त्यावळेी ध्यानाि येईल की 
चकबटु्झमध्ये “उत्पादक काम” आचण “सेवा” यािं फरक केला जािो. पचहल्या प्रकारच्या कामाि जास्ि प्रचिष्ठा 
असिे आचण त्यामधभन चकबटु्झला रोख रकमेिी प्राप्िी होिे. ककबहुना असे म्हणिा येईल की या प्रकारच्या 
कामािभन रोख रकमेिी प्राप्िी होिे म्हणभनि त्याला अचधक प्रचिष्ठा लाििे. धान्यपीक (फालहा) ही चकबटु्झ 
अथुव्यवस्थेि सवांि अचधक अथुप्राप्िी करून देणारी शाखा असल्यामुळे िी सवांि महत्त्वािी मानली जािे. या 
शाखेिे आर्मथक महत्त्व असे असल्यामुळे िीि काम करणाराला सामाचजक महत्त्व प्राप्ि होिे. 

 
चकयाि येचदचदममध्ये कामाला चदलेले महत्त्व सिि प्रत्ययास येिे आचण बहुिेक प्रत्येकजणाच्या 

वागणुकीि त्यािे प्रचिकबब उमटलेले असिे. कामािी सवय हाडीमासी इिकी चखळलेली आहे, की योर्गय 
कारणासाठी रजा घेिली िरी रजा घेणाऱ्याच्या मनाि अपराधीपणािी िावना चनमाण होिे. उदाहरणाथु, 
प्रस्िुि लेखक एका शिेाि एका सदस्येबरोबर िीन मचहने काम करीि होिा. ह्या बाईिी कामािी धमक आचण 
जोम मोठा होिा आचण िी चवश्रािंीही क्वचििि घेई. ह्या शरीरश्रमानंी चिला फार यािना होि; चिला ऊन सहन 
होि नसे आचण चिच्या हािापायानंा सिि वदेना होि. पण आियािी गोष्ट अशी की हे लेखकाच्या ध्यानाि फार 
उचशरा आले. दुसरे एक उदाहरण असे की देशािंर करून आलेल्या लोकाचं्या छावणीि काम करण्यासाठी एक 
सदस्या आपला एक चदवस देि असे. िी एकदा आजारी पडली आचण डॉक्टरने चिला पभणु चवश्रािंी घेण्यास 
साचंगिले. पण आपल्याला कामावर परि जायला चमळाव ेम्हणभनि िी कुरकुरि होिी. छावणीि चिच्या जागी 
दुसरे कोणी काम करायला नसल्यािे चिच्या कानी आले िेव्हा िर चबछान्यावरून उठभन कामावर परि जाण्याि 
हट्ट चिने धरला. चकबटु्झच्या पचरिाचरकेने आम्हालंा साचंगिल्याप्रमाणे कोणीही आजारीपणाच्या नावाखाली 
कामिुकारपणा ककवा कामािी टाळाटाळ करीि नाही हेही या संदिाि लक्षाि घेण्यासारखे आहे. एखाद्या 
परक्या माणसालासुद्धा कामािी ही आि चकिी िीव्रपणे लागभ शकिे हे प्रस्िुि लेखकाच्याि एका अनुिवावरून 
स्पष्ट करिा येईल. लेखकाने अधा चदवस काम करायिे आचण उरलेल्या अध्या चदवसािे पैसे चकबटु्झला देऊन 
आपला खिु िागवायिा असे उियपक्षी ठरलेले होिे. अभ्यास संपिासंपिा त्याच्या ध्यानाि येऊ लागले की 
अभ्यासाला अचधक वळे चदल्याचशवाय त्यािा संशोधनप्रकल्प पुरा होणे अशक्य आहे. दोन मचहने फक्ि 
एकििुथांश चदवस काम करायिे व बाकीिा खि ुरोख पैशािं देऊन चहशबे पभणु करायिा अशी परवानगी त्याने 
चकबटु्झच्या किेरीिभन चमळचवली. याप्रमाणे एकििुथांश वळेेच्या कामािी त्याने सुरुवाि केल्यावर मात्र त्याच्या 
असे लक्षाि आले की आपल्याकडभन फारि थोडे काम होि आहे. त्याला स्विःलाि अचिशय अपराधी वाटभ  
लागले. खरे म्हणजे िो चनयचमि वळे काम करीि नसल्यािे कोणी बोलले नाही ककवा बहुधा िे कुणाला 
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माहीिही नसेल. पण आपण आपली जबाबदारी टाळीि आहो असे त्यािे त्यालाि वाटभ  लागले. सिासदानंा 
टाळण्यासाठी िो चदवसा सावुजचनक चठकाणापंासभन दभर राहभ लागला. अशा रीिीने श्रमाबद्दलच्या या िावनेिा 
प्रिाव एवढा मोठा आहे की सवुस्वी परक्या माणसावरही थोड्ा मचहन्यािंि चििा असर पडिो. [लेखकाच्या 
व्यस्क्िमत्त्वािा काही िागही अथािि या उदाहरणाि चविाराि घ्यावा लागेल. परंिु दुसऱ्या एका सशंोधन प्रवासािल्या त्याच्या अनुिवाशंी िुलना करिा 
चकबुट्झमधल्या त्याच्या प्रचिचक्रया चवशषे अथुपभण ुआहेि असे ध्यानाि येईल. मायक्रोनेचशयािी ससं्कृिीही सहकारी पद्धिीिीि आहे. चििा अभ्यास 
करण्यासाठी लेखकाने आपला सव ुवेळ सशंोधनािि घालचवला. िो पैसेही देि नव्हिा ककवा त्याचं्या अथुव्यवस्थेि कामही करीि नव्हिा. असे असभनही 
िे लोक त्याला अन्न आचण इिर आवश्यक बाबी पुरवीि. पण लेखकाला कधीही अपराधी वाटले नाही कारण या ससं्कृिीच्या मभल्यव्यवस्थेि श्रमापेक्षा 
चवश्रामाला अचधक महत्त्वािे स्थान आहे.] 

 
शरीरश्रमाला इिके महत्त्व असल्यामुळे एखादी व्यक्िी आपल्या कामाच्या जबाबदाऱ्या टाळीि असेल, 

ककवा आपले काम नीटपणे करीि नसेल िर चिला इिर सहकाऱ्याकंडभन मान चमळि नाही. एखाद्या व्यक्िीच्या 
चठकाणी इिर कोणिेही गुण असोि, िी जर बातलान म्हणजे आळशी असेल िर चकयाि योचदचदममधल्या 
प्रचिष्ठेच्या श्रेणीि चिला सवांि खालिे स्थान चमळिे. 

 
चकबटु्झ संस्कृिीिे दुसरे नैचिक ित्त्व म्हणजे समभहाने चनमाण केलेल्या आचण समभह वापरीि असलेल्या 

संपत्तीवर सबंध समभहािा मालकी हक्क असला पाचहजे. म्हणभनि संपत्तीच्या सावुजचनक मालकीवर चकबुट्झिी 
अथुव्यवस्था आधाचरि आहे. चकबुट्झच्या वस्िीिी आचण मशागििी जमीन ही कोणत्याही व्यक्िीच्या ककवा 
कुटंुबाच्या ककबहुना चकबटु्झच्याही स्विःच्या मालकीिी नसिे. खरे म्हणजे िी सबंध राष्ट्राच्या मालकीिी 
असिे. केरेन कायेमेत (ज्यभ राष्ट्रीय चनधी) या राष्ट्रीय संघटनेने वगणु्या जमा करून िी चवकि घेिलेली असिे. 
केरेन कायेमेत नव्याण्णव वषांच्या कराराने ही जमीन चकबुट्झला िाड्ाने देिे. या जचमनीबद्दल मभळ ककमि, 
अचधक िीवरील सुधारणेिा खि ुयाचं्या दोन टके्क वार्मषक िाडे चकबटु्झ देिे (आचण िेसुद्धा सुरुवािीच्या पाि 
वषांनंिर). जमीन राष्ट्रीय मालकीिी असणे हे एक अत्यावश्यक नैचिक मभल्य मानले जािे. कारण त्यामुळे 
जचमनीिी सटे्टबाजी, अन्यत्रवासी जमीनमालकी आचण िाड्ािे “अनर्मजि” उत्पन्न इत्यादी “अचनष्ट गोष्टींना” 
पायबंद बसिो. चशवाय, एका बाजभला सुखवस्िभ जमीनदार लोक आचण दुसऱ्या बाजभला िभहीन शिेकरी असा 
(दुिगंलेला) समाज उत्पन्न होण्यािे टळिे. 

 
चकयाि येचदचदमिी जमीन राष्ट्राच्या मालकीिी असली िरी इिर सव ुमालमत्ता चकबटु्झ सिासदाचं्या 

सामभचहक मालकीिी असिे. ित्त्विः, सिासदाला चमळालेल्या छोट्या िेटवस्िभ, आचण वार्मषक नऊ इस्त्रायली 
पौंड (म्हणजे सुमारे नऊ डॉलसु) “सुट्टीच्या ित्त्यािभन” त्याने घेिलेल्या वस्िभ सोडल्यास व्यक्िीिे स्विःच्या 
मालकीिे काहीि नसिे. त्यामुळे सिासद राहािो िे घर, िालविो िे रॅक्टसु आचण मालमोटारी, ज्यािंी 
देखिाल करिो िी गुरे, वापरिो िे कपडे आचण खािो िे अन्न हे सव ु चकबुट्झच्या मालकीिे असिे. खासगी 
मालमत्ता नष्ट केलेली असल्याने त्याला कामाबद्दल मजुरी चमळि नाही; चकबटु्झच्या मालकीच्या घराि 
राचहल्यामुळे त्याला घरिाडे द्याव ेलागि नाही आचण िो चकबुट्झच्या जेवणघरािले जेवण घेि असल्यामुळे 
त्याला अन्नखि ुनसिो. चशवाय चकबुट्झच्या वस्त्रालयािभन त्याला सवांप्रमाणेि कपडे चमळिाि. कंगवा, दाि 
घासण्यािा िश यासंारख्या बारीकसारीक वस्िभ त्याला चकबुट्झच्या िाडंारािभन चमळिाि. िो आजारी पडला 
िर त्यािे औषधपाण्यािे व इस्स्पिळािे चबल चकबुट्झकडभन िागचवले जािे. थोडक्याि, व्यक्िीजवळ पैसे 
नसिाि आचण चिला त्यािी जरुरीही नसिे. कारण चिच्या आर्मथक गरजा चकबुट्झकडभन िागचवल्या जािाि. 
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सावुजचनक मालकीच्या ित्त्वािे मभळही समिेच्या ित्त्वाला चकबटु्झ जे नैचिक महत्त्व देिो त्याि आहे. 
खासगी मालमत्ता आचण चिच्या अनुषंगाने येणारी लािपे्ररणा आचण स्पधा यामुळे बंधुिावािे पाश नाहीसे होिाि 
अशी चकबटु्झिी धारणा आहे. चकबटु्झिी अशी श्रद्धा आहे की, खासगी मालमत्ता अस्स्ित्वाि नसेल िरि 
आर्मथक वगचुवरचहि आचण आर्मथक चवषमिाचवरचहि अशी अथुव्यवस्था प्रस्थाचपि करणे शक्य होईल आचण 
पचरणामिः अचधक बंधुिाव नादंभ शकेल. 

 
अशा रीिीने सामभचहक मालकी हक्कािे ित्त्व चकबटु्झ संस्कृिीच्या आणखी एका नैचिक ित्त्वाशी 

चनगडीि आहे. िे ित्त्व म्हणजे सामाचजक व आर्मथक समता. चकयाि येचदचदमजवळ सव ुसिासदानंा समान 
पुरवठा करिा येईल इिक्या वस्िभ आचण सेवा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यािें वाटप करिाना देशाि अगोदर 
आलेल्यानंा चकबटु्झ अग्रक्रम देिे. उदाहारणाथु पभवी एका खोलीिी घरे असि; आिा नवीन घर बाधंणीि दोन 
खोल्यािंी घरे बाधंली जाि आहेि. मात्र ज्यानंा देशाि येऊन चनदान ३० वष ेझाली आहेि त्याि लोकानंा ही 
नवी घरे चमळिाि. असे काही चवशषे अपवाद वजा करिा आर्मथक वाटप नेहमी समान असिे. कपड्ािें वाटप 
करिाना सव ुचस्त्रयानंा दर दोन वषांनी एक िारी पोषाख देण्याि येिो आचण एक वषाआड एक नेहमीिा साधा 
पोषाख चमळिो. पुरुषानंा दरवषी शबात (सबॅाथ) पँटच्या िीन जोड्ा आचण िार शटु चमळिाि. [कामाव्यचिचरक्ि 
इिर वेळी वापरावयाच्या कपड्ानंा “पोषाख” (डे्रस) म्हणिाि आचण िे बरेि वापरून जुने झाले म्हणजे त्यािंाि कामाच्या वेळिे कपडे म्हणभन वापर 
होिो.] 

 
पभवी आर्मथक समिेिे ित्त्व आजच्यापेक्षा अचधक अक्षरशः पाळले जाि असे. उदाहारणाथु, सवुि कपडे 

सामभचहक मालकीिे असि म्हणभन त्यावंर धुलाईच्या वळेी धुलाईकें द्राि खुणा केलेल्या नसि. त्यामुळे आपण 
वापरलेले कपडेि त्याि धुवभन चमळिील असे नसे. उलट, धुिलेल्या कपड्ाचं्या गठ्ठठ्यािंील सवांि वरच्या 
घड्ा (पँट्स, शट्सु, मोजे इ.) येईल त्याला देण्याि येि. अथाि यामुळे अचिशय हास्यजनक प्रसंग चनमाण 
होि. उंि माणसानंा लाडें कपडे चमळायिे ककवा बारीक माणसाचं्या वाट्याला मोठे थोरले सैल कपडे यायिे. 
ही कॉम्यनूा अलेफ् (पचहल्या सामभचहकािी) पद्धिी आपल्याला नीट बसणारे कपडे हविे असा आग्रह चस्त्रयानंी 
धरल्यामुळे बदलण्याि आली. चनरचनराळ्या मापाचं्या कपड्ावंर खुणा करण्याि आल्या. त्यामुळे असे झाले 
की, एखाद्या साथीला आधीच्या आठवड्ाि त्याने वापरलेलेि कपडे परि चमळाले नाहीि िरी चनदान त्याच्या 
मापािे िरी कपडे साप्िाचहक धुलाईमधभन चमळभ लागले. 

 
१९३० च्या मध्यावर कॉम्यनूा बेत (दुसऱ्या कॉम्यभनिी) पद्धिी सुरू करण्याि आली. वापरलेल्या 

कपड्ािंी सिासद फारशी काळजी घेईनाि असे चदसभन येऊ लागले आचण खराब कपड्ािें प्रमाण वाढले. 
जर कपड्ावंर खुणा केल्या आचण प्रत्येक सिासदाला िेि ठराचवक कपडे धुलाईकें द्रािभन चमळण्यािी व्यवस्था 
केली िर त्या कपड्ािंी काळजी घेण्याबाबि त्याला जबाबदार धरिा येईल असे वाटभ  लागले. हीि पद्धि 
अद्यापही प्रिाराि आहे. ित्त्विः, इिर वस्िभंप्रमाणेि, सव ुकपडे चकबटु्झच्या मालकीिे असिाि. परंिु प्रत्येक 
सिासदाला वार्मषक कपडे-ित्ता चमळिो आचण त्याला चमळणारे कपडे “त्यािे” असिाि. म्हणजेि त्याच्या 
नावािी खभण त्यावर असिे. िोि िे वापरिो आचण त्यािंी जबाबदारी त्याच्यावर असिे. [ध्यानाि घेण्यासारखी एक 
महत्त्वािी गोष्ट ही की, सामभचहक कपड्ाबंाबि जो चनष्ट्काळजीपणा चनदशनुाला आला होिा िो जमीन, घरे ककवा इिर िाडंवली सामानाबाबि चदसभन 
आला नव्हिा.] 
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मभलिभि गरजा िागचवण्याच्या बाबिीिील ही औपिाचरक समिा सोडली िर चकबुट्झच्या मभळ व्यवस्थेि 
ज्या गोष्टींिी सोय केलेली नव्हिी अशा काही सुखसोयींच्या बाबिीि चवषमिा चनमाण झाली आहे. चकयाि 
येचदचदमच्या बाहेर राहणाऱ्या नािेवाइकाकंडभन काहीजणानंा खाद्यपदाथु, कपडे, फर्मनिर इत्यादी स्वरूपाच्या 
िेटी चमळिाि, पण काहींना असे नािेवाईक नसिाि. चशवाय, काही व्यक्िी सुट्टीमध्ये चकबटु्झच्या बाहेर 
जाऊन काम करिाि आचण अशा प्रकारे चमळवलेल्या पशैािंभन आपल्या आवडीच्या वस्िभ खरीदिाि. काहींना 
चकबटु्झच्या बाहेर नािलग, चमत्र वगैरे असिाि आचण त्याचं्याकडे जाऊन राहण्यािी सोय असिे. त्यामुळे 
त्यािें सुट्टीिे िते्त वाििाि, उलट इिरानंा िे खाणावळीच्या, हॉटेलच्या चबलापायी खिाव ेलागिाि. ज्यािें 
पैसे वाििाि त्यानंा लहानसहान वैयस्क्िक वस्िभ घेण्यासाठी िे वापरिा येिाि. या सव ुप्रकारानंी चकबटु्झिे 
एकेकाळिे वैचशष्ट्ट्य म्हणभन असलेल्या संपभण ुआर्मथक समिेच्या ित्त्वाला थोडीशी मुरड पडली आहे. 

 
मात्र असा एक सवुसाधारण चनयम सागंिा येईल की सिासदािें उत्पन्नािील कौशल्य, चकबुट्झमधले 

त्यािें आर्मथक महत्त्व, त्यािंी प्रचिष्ठा ककवा सत्ता चकिीही असो, त्यािा चविार न करिा सव ु सिासदानंा 
सारखेि कपडे, सामुदाचयक जेवणघरािले सारखेि अन्न व (साधारणपणे) सारखीि घरे राहावयाला 
चमळिाि. व्यक्िी-व्यक्िींच्या किुृत्वशक्िी आचण कुशलिेि पुष्ट्कळि फरक असिो या गोष्टीिी चकबुट्झला 
जाणीव असभनही (–अगदी प्रारंिीच्या काळी िर अशा फरकािें आस्स्ित्वि नाकारण्यािी ककवा त्याकंडे दुलुक्ष 
करण्यािी प्रवृत्ती होिी–) त्यािा असा आग्रह आहे की, या फरकाचं्या आधारे त्यानंा चमळणाऱ्या या 
सोयीसवलिींमध्ये िेद केला जाऊ नये. समभहाच्या कामाला सवांिा सारखाि हाििार जरी लागला नाही िरी 
सुखसोयी चमळण्याि मात्र सवांना सारखाि अचधकार असला पाचहजे. 

 
ह्या वरच्या चवधानावरून असे लक्षाि येिे की, चकबटु्झ ससं्कृिीमधल्या समिेच्या ित्त्वावर दुसऱ्या एका 

नैचिक चविारािी मयादा पडली आहे – िो चविार म्हणजे गरज. “प्रत्येकाकडभन त्याच्या कुविीप्रमाणे काम व 
प्रत्येकाला त्याच्या गरजेप्रमाणे पुरवठा” या ित्त्वावर चकबुट्झिा चवश्वास आहे. पण हे ित्त्व पुष्ट्कळदा समिेच्या 
ित्त्वाशी जुळि नाही. हा संघष ु चमटचविाना बहुधा “गरज” समिेवर माि करिे. शिेाि काम करणाऱ्या 
माणसािी उत्पादन करण्यािी शक्िी िुलनेने जास्ि असली, आचण त्याने इस्त्रायलच्या कडक उन्हाि अचिशय 
श्रमािे काम केलेले असले िरी जेवणघरािले सामभचहक साधे अन्नि [या अभ्यासािा आचण ित्पभवीिा काळ अन्नटंिाईिा होिा 
कारण देशाच्या स्थापनेबरोबर स्थलािंचरिािंी मोठी सखं्या इस्त्रायलमध्ये आली होिी. म्हणभन चकयाि येचदचदममधील टंिाई ही राष्ट्रीय घटना होिी, 
नुसिी चकबुट्झपुरिीि मयाचदि नव्हिी राष्ट्रीय अन्नपचरस्स्थिी आचण चवशषेिः चकबुट्झिी अन्नपचरस्स्थिी त्या काळापेक्षा आिा पुष्ट्कळि सुधारली आहे 
असे लेखकाला कळचवण्याि आले आहे.] त्याला चमळिे; याउलट किेरीि काम करणाऱ्या (म्हणजेि चकबटु्झच्या दृष्टीने 
कमी प्रचिष्ठेच्या) एखाद्या सिासदािी उत्पादनक्षमिा कमी असली िरी त्याला िब्येिीच्या काही कारणास्िव 
चवशषे प्रकारिे, िुलनेने अचधक सकस, असे जेवण चमळभ शकिे. मुले असलेला माणभस मुले नसलेल्या 
माणसापेक्षा अचधक कष्टािे काम करीि नाही; पण चकबटु्झ केवळ त्याच्याि गरजा िागवभन थाबंि नाही, िर 
त्याच्या मुलािंीही काळजी घेिे. यािा प्रत्यक्षाि अथु असा होिो की ज्यानंा मुले नाहीि ककवा कमी आहेि िे 
सदस्य ज्यानंा मुले आहेि त्या सदस्यानंा आपल्या द्रव्याजुनािभन मदि करिाि. 

 
चकबटु्झ संस्कृिी समजावभन घेण्याच्या दृष्टीने आणखी महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे चिच्यािील सामाचजक 

समिा. चििा प्रिाव चकयाि येचदचदममध्ये आल्याबरोबर प्रथमदशनुीि जाणवले असे नाही, पण चकबटु्झ सोडभन 
थोडा काळ जरी बाहेर गेले िरी िो िीव्रिेने ध्यानाि येिो. चकयाि येचदचदममध्ये श्रेष्ठ-कचनष्ठपणा ठरचवण्याच्या 
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एखाद्या िाचंत्रक पद्धिीवर आधारलेली वगरुिना नाही. आधी साचंगिल्याप्रमाणे, काही चवचशष्ट प्रकारिी कामे 
इिर काही प्रकारच्या कामाहभन जास्ि मोलािी मानली जािाि; परंिु जे इिराहंभन अचधक महत्त्वािी कामे 
करिाि त्यानंा जास्ि मेहेनिाना चमळि नाही. चकबुट्झ संस्कृिीिे एक महत्त्वािे मानसशास्त्रीय वैचशष्ट्ट्य असे 
की प्रत्येक व्यक्िी, मग िी कोणिेही काम करो, एक श्रचमक म्हणभनि मानली जािे, आचण चिला इिर कोणाही 
इिकेि हक्क व जबाबदाऱ्या असिाि. शारीचरक श्रमािी कामे करणाऱ्यानंा िाडंवलशाही समाजाि 
सामाचजकदृष्ट्ट्या कमी लेखले जािे; चकयाि येचदचदममध्ये मात्र शारीचरक श्रम अप्रचिष्ठिेे समजले जाि 
नाहीि– त्यावंर हीनिेिा चशक्का बसि नाही. चकबुट्झमधला सवोच्च लोकचनयुक्ि अचधकारी म्हणजे महामंत्री 
(जनरल मनेॅजर) हा सामाचजक पािळीि शौिकभ पाचं्या साफसफाईिे काम करणारापेक्षा श्रेष्ठ ठरि नाही. 
त्यामुळे कोणालाही कोणिेही काम स्वीकारिाना आपण सामाचजकदृष्ट्ट्या कमी लेखले जाऊ ही िीिी नसिे. 
म्हणभन व्यक्िींिा कोणिाही एक गट दुसऱ्याहभन कचनष्ठ समजला जाि नाही; आज्ञा देणारे आचण पाळणारे, मान 
घेणारे आचण मान देणारे अशी दोन टोके आढळि नाहीि. कोणी कोणापुढे सेवावृत्तीने वागण्यािी ककवा आपली 
नोकरी गमावण्याच्या िीिीपोटी खुशामि करण्यािी जरुरी नसिे. थोडक्याि वगयुुक्ि समाजाि आढळभन 
येणारी पुष्ट्कळ प्रकारिी चवषमिा चकयाि येचदचदममध्ये चदसभन येि नाही. [ज्या चकबुट्झनी आपल्या अथुव्यवस्थेि 
उद्योगधंद्यािंा अंििाव केला आहे त्याचं्याि त्यामुळेि वगुरिनेिा उदय झालेला आहे. पाहा Rosenfeld, पृषे्ठ ७६६-७७४] 

 
चकबटु् झिी ही महान कामचगरी चसद्ध करणारी दोन उदाहरणे देण्यासारखी आहेि. चकबटु् झिा 

सिासद. नसलेल्या व युरोपािभन नवीनि आलेल्या एका डॉक्टरने एका सदस्येला दवाखान्यािल्या 
‘मोलकरणीिे’ नाव चविारले. िो कोणाबद्दल चविारीि आहे हेि चिला समजले नाही. िेव्हा शवेटी जी बाई रोज 
चनयमाने दवाखान्यािी सफाई करिे चिच्याबद्दल आपण चविारीि आहोि असे त्याने साचंगिले. िेव्हा सदस्येने 
त्याला समजावभन साचंगिले की, ‘मोलकरीण’ हा प्रकारि चकयाि येचदचदममध्ये नसिो; संध्याकाळच्या 
जेवणाच्या वळेी कदाचिि ही (मोलकरीण) स्त्री त्याच्या शजेारी सुद्धा बसलेली आढळेल. चिने असेही साचंगिले 
की, ही स्त्री चकबटु् झमधली एक महत्त्वािी अचधकारी आहे. दुसरे उदाहरण असे - चनरचनराळ्या प्रकारच्या 
चकबटु् झिी पाहणी करीि असिा आम्ही एका चकबुट् झमध्ये इस्त्रायली संसदेच्या एका सिासदािी मुलाखि 
घेण्यासाठी आलो. आम्ही िेथे पोिल्यावर आम्हालंा असे सागंण्याि आले की हा सिासद त्या वळेी 
स्मशानिभमीि कामावर असलेला आढळेल. कारण संसदेिी बठैक िालभ  नसेल िेव्हा स्मशानिभमीिी देखरेख 
करण्यािे काम त्याच्याकडे असिे. कामावरिे कपडे घालभनि िो आम्हालंा िेटायला आला आचण िेथे 
चहरवळीवरि आम्हालंा मुलाखि देण्यािे त्याने कबभल केले – कारण त्याच्या खोलीि त्यािी बायको 
डेअरीिील रात्रपाळीिे काम आटोपभन झोपलेली होिी. 

 
रूढ प्रकारिी सामाचजक वगवुारी जरी चकबुट् झमध्ये नसली िरी त्याि कोणत्याि प्रकारिा श्रेष्ठ-

कचनष्ठपणा नाही, ककवा परस्परानंा ‘समािंर’ असे गट नाहीि, असे मात्र नव्हे. ज्यािील सवुि सिासदानंा 
समान प्रचिष्ठा आचण अचधकार आहेि आचण ज्यािील प्रत्येक माणभस दुसऱ्याशी सारख्याि प्रमाणाि व्यवहार 
करिो अशा ठोकळेबाज व्यक्िींिा समभह म्हणजे चकबटु् झ ही कल्पना मनािभन काढभन टाकली पाचहजे. उलट, 
प्रचिष्ठा आचण सत्ता याचं्या वगेवगेळ्या श्रणेी, त्यािप्रमाणे वगेवगेळे सामाचजक कंपभ चकयाि येचदचदममध्ये चदसभन 
येिाि, आचण त्यािे स्थभल चित्र सुरुवािीलाि रेखाटलेले बरे. 

 
चकबटु् झमधल्या चनरचनराळ्या अचधकाराच्या जागा िात्पुरत्या आचण आळीपाळीने िरायच्या असिाि हे 
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जरी खरे असले िरी जे ह्या जागावंर असिाि त्याचं्या हािी पुष्ट्कळ सत्ता असिे. इिकेि नव्हे िर, पुढे दशचुवले 
आहे त्यावरून लक्षाि येईल की ही कामे दोन ककवा िीन वषांच्या मुदिीपुरिीि असली िरी महामंत्री, 
चिटणीस, खचजनदार इत्यादी प्रकारच्या कामािंी गंुिागंुि समजण्यास आवश्यक िे कौशल्य थोड्ाि 
सिासदाजंवळ असल्यामुळे प्रत्यक्षाि फक्ि बारा िे पधंरा लोकाचं्या लहानशा विुुळािि ही कामे चफरि 
असिाि. [ही अचधकारपदे आचण त्यािंी मुदि याचं्या ििेसाठी पुढे प्रकरण ४, प्रकरण ५ पाहा.] यािा अथु चकबुट् झमध्ये सत्ता 
समप्रमाणाि वाटली गेलेली नसिे; उलट, या लहान गटािि िी कें चद्रि झालेली असिे. िरीसुद्धा हे मुद्दाम 
लक्षाि घेिले पाचहजे की ह्या अचधकाऱ्यानंा कसलाही चवशषेाचधकार ककवा चवशषे आर्मथक लाि नसिो. [पढेु प्रकरण 
५ पाहा.] चशवाय त्याच्या सते्तवर मयादाही असिे. महत्त्वािे चनणयु हे अचधकारी घेि नाहीि, ग्रामसिा घेिे; िे 
ग्रामसिेच्या सिि नजरेखाली असिाि व ग्रामसिा त्यािंी नेमणभक रद्द करू शकिे. त्यािबरोबर हा गट एकात्म 
नसिो. ज्यािें एकमेकाशंी पटि नाही एवढेि नव्हे िर ज्यािंा एकमेकाशंी पुष्ट्कळदा संघषहुी होिो असे उपगट 
वा व्यक्िी यािंा त्याि समावशे झालेला असिो. आणखी शवेटिा मुद्दा असा की ज्याच्याि बाहेरून प्रवशे चमळि 
नाही असा जखडबंद गट हा नसिो आचण त्यािी चनवड त्याने स्विःि केलेली नसिे. उलट, पात्रिा आचण 
शाबीि झालेले किुृत्व याचं्या आधारावर चकबटु् झने चनवडभन चदलेल्या सिासदािंा हा गट असिो. आचण 
ग्रामसिेने या अचधकारपदासाठी चनवडभन चदलेल्या योर्गय अशा नव्या सिासदानंा त्याि प्रवशे चमळभ शकिो. 

 
ज्यानंा प्रचिष्ठा प्राप्ि होिे त्याचं्याही बाबिीि बव्हंशी हेि म्हणणे लागभ होईल. एक अपवाद सोडला िर 

चकयाि येचदचदममध्ये प्रचिष्ठा ही प्राप्ि करून घ्यावयािी बाब असिे, पारंपचरक वारशाने आलेली नसिे. आचण 
प्रचिष्ठा असलेल्या व्यक्िी हा समाजािील एक गट असण्याऐवजी समाजािा एक िाग असिो असे म्हणिा 
येईल. उत्पादक आचण चनष्ठावान श्रचमक असणे, चकबुट् झिा ध्येयवाद रोजच्या आिरणाि आणणे, एक 
“एकसधं व्यस्क्िमत्व” [प्रकरण ५ पाहा.] चवकचसि करणे आचण चकबटु् झिा ससं्थापक असणे या गोष्टी चकबटु् झमध्ये 
प्रचिष्ठा चमळचवण्याच्या दृष्टीने साधनीिभि ठरिाि. यािील पचहल्या िीन गोष्टी अथािि प्रयत्नसाध्य असिाि 
आचण त्यामुळे त्या सवांना उपलब्ध असिाि. िौथी मात्र विुमानकाळी प्राप्ि करून घेणे शक्य नसले िरी िी 
जेव्हा चमळालेली असिे िेव्हा किुृत्वानेि चमळलेली असिे. चशवाय नुसिे ससं्थापक “असणे” एवढीि गोष्ट 
पुरेशी नाही; प्रचिष्ठेला लायक ठरण्यासाठी ससं्थापकाला गिकालािील मोठेपणावरि चवसंबभन िालिा येि 
नाही, िर दररोजच्या वागण्यािभन त्याला आपली प्रचिष्ठा खरी करून दाखवावी लागिे. संस्थापकाचं्या 
मुलाकंडे वारसाहक्काने प्रचिष्ठा िालभन येि नाही हेही लक्षाि घेिले पाचहजे. ससं्थापकाचं्या मुलानंी इिर 
सिासदाचं्या मुलानंा खुल्या असलेल्या मागांनी जाऊनि प्रचिष्ठा कमवायिी असिे. आई-वचडलाचं्या प्रचिष्ठेमुळे 
त्यानंा कोणिाही स्पधात्मक लाि चमळि नाही. 

 
परंिु चकयाि येचदचदम नुसत्या सत्ता आचण प्रचिष्ठा याचं्या थरानंी चविागलेला नाही. त्याि आणखीही 

पोटचविागािें “आडव”े गट आहेि; हे गट म्हणजे, स्नेहीमंडळीिे गट ककवा कंपभ असिाि व िे चनदान िार 
घटकावंर आधारलेले असिाि : वय, व्यवसाय, चनवासस्थानािे साचन्नध्य, आचण आवडीचनवडी. बहुधा या 
कसोट्या समव्याप्िही असिाि. कारण संध्याकाळच्या िेटीगाठी हे जर चमत्रसंबधंािें गमक समजले िर असे 
चदसभन येिे की एकमेकाशंी मतै्री करणाऱ्या आचण एकाि वयाच्या माणसाचं्या आवडीचनवडीही समान असिाि; 
आचण चकबटु् झच्या घरवाटपाच्या [चकयाि येचदचदममध्ये घरबाधंणी वाढचविाना इमारिींिा समभहच्या समभहि नवा बाधंला जािो, एकेकटी 
लहान घरे बाधंली जाि नाहीि. साधारणपणे पभवीच्या रिनेि खभपि सुधारणा करून या नव्या समभहािी उिारणी केलेली असिे, त्यामुळे अग्रहक्काच्या 
पद्धिीनुसार ज्येष्ठ असिील त्यानंाि बहुधा या नव्या वसाहिीि जागा चमळिे. उदाहरणाथ,ु ससं्थापक आिा नवीन बाधंलेल्या घराि राहाि आहेि आचण 
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त्यािंी चववाचहि मुले खेड्ाच्या दुसऱ्या िागािील ज्या लाकडी घराि पभवी ससं्थापक व त्याचं्या मागभन आलेले सिासद राहाि होिे त्यांि आिा राहाि 
आहेि.] चवचशष्ट ित्त्वामुंळे िे बहुिेक वसाहिीच्या एकाि िागाि राहिाि. चकबटु् झने स्विःि वयोमानाप्रमाणे िार 
“थर” [पुढे प्रकरण ४ पाहा.] ककवा वयगट मानले आहेि, आचण एखाद्या कंपभिील व्यक्िी वगेवगेळ्या वयगटािल्या 
आहेि असे क्वचििि घडिे. मात्र, एकाि वय-गटािल्या सवु व्यक्िींिा एकि कंपभ बनिो असेही नाही. एकाि 
वयाच्या थरामध्येही काही समान बौचद्धक ककवा राजकीय चवषयाच्या अनुरोधाने ककवा समान असंिोषामुळे 
अनेक कंपभ बनिाि. 

 
वय आचण चनवासस्थानािे साचन्नध्य याचं्या चमश्रणानेि सगळे कंपभ बनिाि असे नसभन कधीकधी 

व्यवसाय आचण सत्तास्थान यामुंळे त्यानंा छेद जािो. सत्ताधाऱ्यािंा असा जो लहान गट असिो िो चमत्रसंबंधी 
असिोि असे नाही. पण िरीसुद्धा त्यािें एकमेकाशंी वारंवार संबंध येिाि, कारण त्यानंाि चकबुट्झमध्ये सिि 
उत्पन्न होणारे चनरचनराळे प्रश्न सोडचवण्यासाठी एकमेकानंा नेहमी िेटाव े लागिे आचण िेही चवशषेिः 
संध्याकाळी िहाच्या वळेी; िो कंपभ समवयीनािंा ककवा जवळ राहणाऱ्यािंा असिोि असे नाही. 

 
त्यािप्रमाणे अथुव्यवस्थेिील काही शाखामंधल्या कामगारािं–उदाहरणाथु, गुराख्यािं- एक प्रिावी 

संघिावना उत्पन्न होिे आचण काम सोडभन एरव्हीच्या वळेीही िी त्यानंा चिकटभन राहिे. म्हणभन, एकाि वयािे 
नसभन आचण त्याचं्याि चनवाससाचन्नध्य नसभनही त्याचं्यामध्ये समान व्यवसायामुळे चनमाण झालेल्या वैयस्क्िक 
स्नेहामधभन कंपभ ियार होिाि. चशवाय असेही चदसिे की गुराख्यापं्रमाणे काही शाखा समकलगीि असल्याने त्यािें 
सिासदत्व चिन्नकलगी व्यक्िींना चमळि नाही. यािाि अथु असा की सामाचजक गट ियार व्हायला कलगिेद हेही 
एक कारण होऊ शकिे. 

 
चकयाि येचदचदमच्या ससं्कृिीमधले आणखी एक मभलिभि ित्त्व म्हणजे व्यस्क्िस्वािंत्र्य. ककबहुना, 

आपण जगािील सवांि मुक्ि समाज असल्यािा चकबटु् झिा दावा आहे. चकयाि येचदचदमच्या पचहल्या काळाि 
स्वािंत्र्य यािा अथु नागरी संस्कृिीच्या “कृचत्रम रूढी”पासभन सुटका एवढाि होिा. मात्र, एकदा स्विःच्या 
मालकीच्या िभमीवर स्थाचयक झाल्यानंिर जेव्हा काहीएका प्रकारिी सामाचजक संघटना आचण सत्ता यािंी गरज 
उत्पन्न झाली िेव्हा स्वािंत्र्याबद्दलिी ही पचहली कल्पना अचधक चवस्िृि करण्याि येऊन, कोणत्याही प्रकारच्या 
सते्तला चवरोध असा चििा व्यापक अथु करण्याि आला. चकबुट् झ हा एक “जीवशास्त्रीय समभह” आहे म्हणभन 
त्यािी चनरचनराळी कामे आपोआपि पार पडिील; त्यासाठी एखाद्या व्यक्िीिी ककवा व्यक्िींिी इिरावंर सत्ता 
असण्यािी जरूर नाही; असे समजले जाि होिे. म्हणभन चकयाि येचदचदममध्ये अचधकारी नसि, आचण ज्याला 
अध्यक्ष ककवा कायुक्रमपचत्रकाही नाही अशा अनौपिाचरक गटाच्या ििेि सवु चनणुय घेिले जाि. अचधक 
चवस्िार झाल्यावर आचण अथुव्यवस्थेिी वाढ झाल्यावर मात्र काही एका प्रकारिी औपिाचरक संघटना 
अस्स्ित्वाि आणणे आचण अचधकारपदे चनमाण करणे आवश्यक आहे असे स्पष्ट झाले. परंिु कोणाच्याही हािी 
वैयस्क्िक सत्ता कें चद्रि होऊ नये ककवा दृढमभल नोकरशाही ियार होऊ नये म्हणभन असे ठरचवण्याि आले की 
अगदी कचनष्ठ शारीचरक कामापासभन िो थेट महामतं्र्याच्या कामापयंि सवु कामे जास्िीि जास्ि दोन ककवा िीन 
वष े मुदिीिी असावीि. अशी अमदानीिी मयादा घािली म्हणजे चनरचनराळ्या सत्तास्थानावंर आळीपाळीने 
माणसे बदलिील आचण चकबुट् झच्या सिासदानंा जास्िीि जास्ि स्वािंत्र्य उपिोगिा येईल अशी कल्पना 
होिी. 
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स्वािंत्र्यावर चदलेला हा िर नुसिा औपिाचरक घटनेपुरिा मयाचदि होिा असे नसभन िो 
आचवष्ट्कारस्वािंत्र्यािही प्रचिकबचबि झालेला होिा हे लक्षाि घेिले पाचहजे. िाषणस्वािंत्र्य ककवा वािनस्वािंत्र्य 
यावंरिी कोणिीही मयादा सिासदानंा चिरस्करणीय वाटिे आचण वसाहिीि कोणत्याही प्रकारिी चविार 
चनयतं्रणपद्धिी अस्स्ित्वाि नाही. 

 
शवेटी, ह्या संस्कृिीच्या नैचिक मभलाधाराचं्या ििेि “समभहािे नैचिक मभल्य” असे नाव ज्याला देिा 

येईल त्या ित्त्वािा अंििाव केला पाचहजे. चकबटु् झ ससं्कृिीि समभह म्हणजे व्यक्िीच्या सुखािे फक्ि एक 
साधन एवढीि कल्पना नाही; समभह आचण समभहािी व्यवहारपद्धिी हीही एकप्रकारिी नैचिक साध्येि आहेि. 
या ित्त्वाला िीन बाजभ आहेि. पचहली म्हणजे व्यक्िीिे चहिसंबधं हे समभहाच्या चहिसबंधंापंुढे गौण आहेि. जेव्हा 
व्यक्िीच्या गरजा आचण समभहाच्या गरजा याचं्याि सघंष ु उत्पन्न होिो िेव्हा व्यक्िीने समभहाच्या सुखासाठी 
आपल्या गरजावंर पाणी सोडाव ेअशी अपेक्षा असिे. ही गोष्ट धंदाव्यवसायािील आवडीचनवडीप्रमाणेि वैिाचरक 
चनष्ठानंाही लागभ आहे. व्यक्िीिी पसंिी चिला नेमभन देण्याि येणाऱ्या कामाबाबि नेहमी चविाराि घेिली जािे; 
परंिु चििे कौशल्य व श्रम चकबुट् झला दुसऱ्या एखाद्या खास शाखेमध्ये हव ेअसिील िर चिने समभहाच्या गरजा 
चशरोधायु मानल्या पाचहजेि असे अपेचक्षि असिे. हाि चनयम वैिाचरक चनष्ठानंाही लागभ होिो. राजकीय बाबिीि 
चनणयु घेण्यािे आचण आपला दृचष्टकोण इिरानंा पटवभन देण्यािे व्यक्िीला संपभणु स्वािंत्र्य असिे. परंिु 
चकबटु् झने एकदा अचधकृि चनणुय घेिला म्हणजे आपली मिे चकिीही चवरोधी असली िरी व्यक्िीने त्या 
चनणयुाला संमिी व दुजोरा चदला पाचहजे अशी अपेक्षा असिे. [ह्या सबंंध पचरच्छेदावरून असे चदसभन येईल की चकबुट् झने 
स्वािंत्र्यावर चकिीही िर चदलेला असला िरी व्यक्िीिे स्वािंत्र्य पुष्ट्कळ प्रकारे मयाचदि केलेले आहे.] 

 
समभहाच्या नैचिक मभल्याच्या ित्त्वािी दुसरी बाजभ अशी की व्यक्िीच्या पे्ररणा स्वचहिाबरोबरि समभहाच्या 

चहिाकडेही वळचवण्याि याव्याि. इझ् रा हादाणदत ककवा “परस्पर साहाय्य” हा गुण विुणुकीि चदसभन यावा अशी 
अपेक्षा असिे. यािा अथु असा की, ज्याप्रमाणे प्रत्येक सिासदाच्या कल्याणािी जबाबदारी चकबुट् झवर आहे 
त्यािप्रमाणे प्रत्येक सिासदावर दुसऱ्या प्रत्येक सिासदाच्या आचण सबधं चकबुट् झच्या कल्याणािी जबाबदारी 
आहे. या ित्त्वाच्या आिरणािा व्यवहाचरक अथु असा की वैद्यकीय मदि, मुलािें चशक्षण, अन्न, चनवारा, वस्त्र 
ककवा इिर एखादी गरज िागचवण्यािी जोपयंि चकबुट् झला शक्यिा आहे िोपयंि कुणालाही त्यािंी कमिरिा 
पडभ  नये. 

 
समभहािे नैचिक मभल्य या ित्त्वािी चिसरी व शवेटिी बाजभ अशी की समभह-जीवन आचण सामभचहक 

अनुिव या गोष्टी व्यस्क्िजीवन आचण वैयस्क्िक अनुिव याचं्यापेक्षाही अचधक मोलाच्या आहेि. ककबहुना समभहािे 
महत्त्व इिके मानले जािे की जे सिासद अचधक एकािं चमळचवण्यािा प्रयत्न करिाि िे “िमत्काचरक” मानले 
जािाि. “हेव्हरा” ियार करणे हे चकबुट् झिे ध्येय असिे. िागंले चकबुट् झ, िागंली प्रशाळा, ककवा िागंले 
बालमंचदर यािंी अखेरिी कसोटी म्हणजे िागंला “हेव्हरा” ियार झाला आहे की नाही. “हेव्हरा” या शब्दािा 
वाच्याथु समाज असाि आहे पण त्यािा सभचििाथु, आचण चकयाि येचदचदमच्या दृष्टीने त्यािा खरा अथु म्हणजे 
परस्पराशंी खभप जवळिे सबंधं असलेला, आचण परस्पर पे्रम नसले िरी परस्पर आस्था बाळगणारा समभह असा 
होिो. थोडक्याि, हेव्हरा हा एक “जेमीनशाफ्ट” (प्राथचमक समाज) ककवा चकबटु् झिाि शब्दप्रयोग 
वापरावयािा िर “जीवशास्त्रीय समभह” आहे. म्हणभन सामभचहक अनुिवाऐवजी खाजगी जीवनाला अचधक 
िाहणारा एखादा व्यस्क्िवादी मनुष्ट्य समभहाला धोक्यािा वाटावा हे उघड आहे. त्यािी एकान्िचप्रयिा गटाला 
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“हेव्हरा” बनवण्याच्या आड येिे ककवा िो समभह “हेव्हरा” नाही यािे िे लक्षण ठरिे. कारण की िो हेव्हरा 
असिा िर त्या माणसाने व्यक्िी म्हणभन एकटे जीवन जगण्यापेक्षा समभहजीवन जगणे पसिं केले असिे. [समभहाच्या 
सवुश्रेष्ठपणावर ही जी श्रद्धा आहे चििा अचवष्ट्कार खभपि व्यापक पचरसरावर होिो. उदाहरणाथ,ु कलेच्या प्रािंाि. एका चशक्षकाने “टोबॅको रोड” या 
पुस्िकावर “अश्लील” म्हणभन आचण त्याि फक्ि लेखकाच्याि िावना दाखचवल्या आहेि, समभहाच्या नाहीि, म्हणभन टीका केली. “यंग हाट् ुस्” ही 
कादंबरी “वास्िव नव्हे” म्हणभन चिच्यावर एका साथीने टीका केली. कादंबरीकाराने पाचहलेले “वास्िव” त्याने चिचत्रि केले असेल असे प्रस्िुि लेखकाने 
जेव्हा चवरोधाच्या सुराि म्हटले िेव्हा टीकाकाराने उत्तर चदले, “साचहत्याि सबंध समभहािी िावना व्यक्ि व्हायला हवी, एका व्यक्िीिी नव्हे. िसे नसेल 
िर िे साचहत्यि नव्हे.” चकबुट् झमधल्या एका चविारवंिाने शगॅॉल हा चित्रकार महत्त्वािे सामाझिक प्रश्न टाळिो व स्विःच्या खािगी मनोराज्याि गुगं 
होिो म्हणभन त्याच्यावर “अवास्िववादी” अशी टीका केली. 

 
इिकेि नव्हे िर, समभहावर असलेला हा िर हेि सघंािा “कचरअचरझम”ला (वैयस्क्िक उत्कषाला) अगदी पभणपुणे चवरोध असण्यािे कारण 

आहे. चकबुट् झ िळवळीि शहरी िरुणानंी िाग घ्यावा म्हणभन प्रोत्साहन देणाऱ्या िाषणािभन आचण लेखािंभन व्यक्िीने स्विःच्या उत्कषासाठी धडपड करीि 
राहण्याच्या वृत्तीला चवरोध हा नेहमीिा चवषय असिो. जुलभम आचण चवषमिा यानंी युक्ि अशा सध्याच्या जगाि, स्विःिा वैयस्क्िक आयुष्ट्यक्रम, स्विःिे 
वैयस्क्िक सुख, ककवा स्वाथी महत्त्वाकाकं्षा पुऱ्या करणे हे अप्रशस्ि मानले जािे. नैचिक सवंेदना असलेला माणभस अचधक िागंले जग चनमाण 
करण्याकचरिा वैयस्क्िक महत्त्वाकाकं्षा आचण अचधक िागंल्या खाजगी जीवनािी आकाकं्षा या गोष्टींवर पाणी सोडिो. 

 
चकबुट् झमध्ये मनोचवश्लेषणािे माहात्म्य जवळजवळ कुठेि आढळि नाही यािे कारण हेि की समभह आचण त्यािे कल्याण यावंरि सगळा िार 

असिो. प्रस्िुि लेखकाला या अभ्यासाच्या काळाि, समकालीन अमेचरकन ससं्कृिीमध्ये पदोपदी आढळभन येणारे “मानचसक शािंी,” “व्यस्क्ित्वािी 
समाजाशी जुळणी,” “चववंिना- मुक्ििा” हे आचण अशा प्रकारिे मानसशास्त्राशी सबंंचधि असे अनेक चवषय सिंाषणाि केव्हाही ऐकभ  आले नाहीि, एखाद्या 
सिासदािे चकबुट् झशी ऐकात्म्य झालेले नाही अशा प्रकारिे बोलणे कधी कधी ऐकभ  येिे. कारण हा प्रश्न साथीच्या दृष्टीने गंिीर स्वरूपािा असिो; पण 
व्यक्िींच्या परस्परसबंंधािील जुळणीच्या प्रश्नािी ििा क्वचििि ऐकभ  येिे. सामाझिक सघंषु आचण आंतरराष्ट्रीय िणाव कमी करणे आचण सामाझिक 
शािंी प्रस्थाचपि करणे ही ध्येये त्याचं्या दृष्टीने महत्त्वािी साध्ये आहेि. व्यस्क्िव्यक्िींमधल्या िणावानंा त्याचं्या दृष्टीने महत्त्व नाही.] 

 
या बाबिीि चकबटु् झिे श्टेटलशी जवळिे नािे आहे. श्टेटलिे पुढील वणुन कसलाही बदल न करिा 

चकयाि येचदचदमला लागभ पडेल : 
 
माणसाला एकािं लागिो िो पापासाठीि, एरवी एकािंािा आग्रह धरणे हा एक मोठा अपराध आहे... 

एखाद्या माणसाचवषयी जास्िीि जास्ि वाईट बोलावयािे म्हणजे “िो िे स्विःपाशीि ठेविो”, ककवा “िो िे 
इिरापंासभन लपचविो” असे म्हणणे. मग िो लपचविो िी गोष्ट पैसे असोि, ज्ञान असो, कपडे असोि वा एखादी 
बािमी असो. 

 
दरवाजे बंद ठेवणे, समाजापासभन अलग राहणे, समभहािे चनयंत्रण न मानणे इत्यादी गोष्टींनी 

माणसाचवषयी शकंा उत्पन्न होिे... हेयणमशे मेंटशेन म्हणजे “घरिी माणसे” एखाद्याकडे चदवसाच्या कोणत्याही 
वळेी हक्काने येऊ शकिाि… 

 
एखादा माणभस शरीराने वा मनाने समाजापासभन अलग राहणे हा समाजावरिा आघािि आहे असे समजले जािे, 

आचण िुटकपणा असह्य मानला जािो. “समभहािि जे जगले जािे िे जीवन.” 
 
घर असो, बाजारपेठ असो, रस्िा असो, माणसं गोळा होिाि आचण गप्पा मारिाि. िाजी बािमी, नव्याि नवी 

गप्प आपल्याला कळली पाचहजे अशी प्रत्येकािी इच्छा असिे. 
 
सवु व्यक्िी एकमेकानंा जबाबदार आहेि आचण एकमेकावंर अवलंबभन आहेि अशी िीव्र िावना अस्स्ित्वाि असेल 

िर चिच्याबरोबरि आपल्या जवळच्यािें जीवन न्याहाळणे आचण त्याच्यावर शरेे मारणे, त्याचं्याशीं संवाद प्रस्थाचपि करणे 
आचण घटना व िावना यािंा एकचत्रि अनुिव घेणे या गोष्टी अपचरहायुपणे येिाि. [Zborowski and Herzog, पृ. २२५-२२७.] 
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ही नैचिक गृहीिित्त्व े म्हणजे चकयाि येचदचदमिे सामाचजक नीचिशास्त्र आहे आचण िीि त्याच्या 
समाजवादािी मभलित्त्व ेआहेि. परंिु चकबुट् झ संस्कृिी ज्या दोन ित्त्वावंर आधारलेली आहे त्यािले समाजवाद 
हे केवळ एक ित्त्व आहे; दुसरे ित्त्व म्हणजे चझऑनवाद. चकयाि येचदचदमच्या दृष्टीने चकबटु् झ म्हणजे फक्ि 
सामाचजक आचण वैयस्क्िक मुक्िीिेि साधन आहे असे नाही िर िे राष्ट्रीय मुक्िींिेही साधन आहे. या 
प्रकरणाि वर्मणलेल्या प्रकारिा समाजवाद हा चकबुट्झिा चवश्वचवषयक दृचष्टकोण स्पष्ट करिो. याउलट 
चझऑनवाद त्यािंा चवचशष्ट मयाचदि ज्यभ जाचिचवषयक दृचष्टकोण स्पष्ट करिो. चकयाि येचदचदमिी स्थापना पभवु 
युरोपाि म्हणजे संस्थापकाचं्या जन्मस्थानी होण्याऐवजी पॅलेस्टाइनमध्ये झाली हा काही चनव्वळ योगायोग नव्हे. 

 
चकयाि येचदचदमिी चझऑनवादी ित्त्व ेही बव्हंशी एकभ ण चझऑनवादी िळवळीच्या ित्त्वासंारखीि आहेि 

आचण िी पढुीलप्रमाणे थोडक्याि सागंिा येिील. गेल्या १९०० वषांि ज्यभ चकिीही चवखुरले गेले असले आचण 
राष्ट्रवादािी बाह्य लक्षणे त्याचं्याि चदसभन येि नसली िरी ज्यभ जमाि हे एक राष्ट्र आहे. प्रत्येक राष्ट्राला चजविं 
राहण्यािा व आपली राष्ट्रीय संस्कृिी चटकचवण्यािा अचधकार आहे इिकेि नव्हे िर िे त्यािे किुव्यि आहे. 
जोपयंि इिर राष्ट्रामंध्ये एक अल्पसखं्य राष्ट्रीय समाज म्हणभन ज्यभनंा राहाव ेलागि आहे िोपयंि ज्यभ राष्ट्रािे 
िौचिक अस्स्ित्व सिि धोक्याि आहे असे समजले पाचहजे. फक्ि त्याचं्या स्विःच्या “ऐचिहाचसक मािृिभमी” 
िि त्यानंा ज्यभिेषापासभन मुक्ििा चमळभ शकेल आचण आपल्या अल्पसखं्यत्वाच्या अनैसर्मगक अवस्थेिभन त्यािंी 
सुटका होईल. ह्या अल्पसखं्यत्वामुळे ज्यभंना ज्यभिेषािे आघाि सहन कराव ेलागले इिकेि नव्हे िर त्यामुळे 
त्यािंी मानचसक व सासं्कृचिक ठेवणि चबघडभन गेली. अनेक प्रकारच्या आर्मथक व्यवहारािं िाग घेण्यािी 
शक्यिा न उरल्याने ज्यभनंा एका सकुंचिि आर्मथक विुुळािि स्विःला कोंडभन घ्याव ेलागले आचण त्यामुळे िे 
केवळ “मध्यस्थ” झाले. मध्यस्थ हे अथुव्यवहाराि केवळ बाडंगुळासारखे ठरिाि एवढेि नव्हे िर त्याचं्या 
कामािे स्वरूपही असे असिे की त्यामुळे त्यािंी मानचसक घडणही अनैसर्मगक होिे. त्याचं्याि चनसगािा 
आस्वाद घेण्यािी क्षमिा उरि नाही आचण म्हणभन िे िभमीि मभळ धरू शकि नाहीि; त्यानंा शारीचरक श्रमािंी 
प्रचिष्ठा आचण सजुकिा यािंी समज येि नाही; त्याच्याि वास्िव जीवनापासभन िुटलेल्या वाझं बुचद्धवादािी, 
कोरड्ा पाचंडत्यािी वाढ होिे. 

 
चझऑनवादाच्या स्वीकाराने ही सवु वैचशष्ट्टे्य बदलभ  शकिाि. आपल्या स्विःच्या “मािृिभमी”ि 

राचहल्याने ज्यभ लोक आर्मथक बाडंगुळे बनणार नाहीि, कारण िेथे िे नुसिे मध्यस्थि नसिील िर जचमनीिी 
मशागि करिील आचण कारखाने िालचविील. आर्मथक व्यवहारािा सबधं पल्ला अंििभिु करण्याइिका अथु 
व्यवस्थेिा पाया व्यापक झाल्यामुळे ज्यभंिे सासं्कृचिक आचण बौचद्धक जीवनही “स्वािाचवक” होईल, कारण 
चनर्ममचिक्षम जीवनाि त्यािी मुळे रुजलेली असिील. आचण ही आर्मथक सासं्कृचिक आचण राष्ट्रीय स्वािाचवकिा 
अल्पसंख्य अवस्थेिभन, व म्हणभनि, ज्यभिेषािभन मुक्ि झालेल्या ज्यभ लोकानंा आपले न्याय्य आचण स्वािाचवक 
असे स्थान जगािील इिर राष्ट्रामंध्ये चमळवभन देईल. थोडक्याि, चकयाि येचदचदमच्या दृष्टीने चझऑनवाद ही 
जरी एक चवचशष्टवादी िळवळ असली िरी शवेटी चििे अंचिम ध्येय वैचश्वक आचण मानविावादी आहे. हे ध्येय 
म्हणजे ज्यभच्या वैचशष्ट्ट्यािंी वाढ करण्याच्या उदे्दशाने चबगर-ज्यभ जगापासभन ज्यभनंा अलग करणारे ज्यभंिे 
िौगोचलक वगेळेपण नव्हे. उलट त्यािा उदे्दश असा आहे की ज्यभिें त्याचं्या मािृिभमीि एकत्रीकरण झाल्याने िे 
“स्वािाचवक” राष्ट्रीय जीवन जगभ लागिील आचण त्यामुळे परावलंबी, परपुष्ट आचण ियग्रस्ि अल्पसखं्य म्हणभन 
राहण्याऐवजी इिर जगाशी त्यािें संबधं स्वािाचवकपणािे होिील. म्हणभन चकयाि येचदचदमच्या दृष्टीने राष्ट्रीय 
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स्वािंत्र्य हे वैयस्क्िक आचण सामाचजक स्वािंत्र्याइिकेि महत्त्वािे आहे. एवढेि नव्हे िर राष्ट्रीय स्वािंत्र्य हे 
इिर स्वािंत्र्याचं्या अस्स्ित्वािीि एक आवश्यक अट आहे. 

 
मात्र यािा अथु असा नव्हे की इिर राष्ट्रवादी ित्त्वज्ञानािं अिंिभिु असलेला वशंाचिमान चकयाि 

येचदचदमच्या चझऑनवादाि नाही. इिर इस्त्रायली लोकापं्रमाणेि साथीसुद्धा जगािी चविागणी अरेटझ (शब्दशः 
अथु “देश”) आचण हुट् झ ला-अरेटझ (शब्दशः अथु “देशबाह्य”) अशी करिाि. त्यािप्रमाणे िे जगािील 
लोकािें येहुणदम, म्हणजे इस्त्रायली व चबगर इस्त्रायली ज्य ू आचण गोणयम (शब्दशः राष्ट्रे), म्हणजे बाकीिी 
मानवजाि, असे दोन प्रकार करिाि. अथाि ही िाषा अलंकाचरक आहे आचण ज्या काळाि चमत्र (ज्यभ) आचण 
शत्रभ (बाकीिी मानवजाि) अशा दोन प्रकारािंि जग चविागलेले होिे, त्या काळापासभनिी आहे. िरीसुद्धा ह्या 
अलंकाचरक िाषेिभन आजिीही महत्त्वािी मानचसक प्रवृत्ती प्रचिकबचबि होिे हे लक्षाि यायला वळे लागि नाही. 
सवु ज्यभंनी इस्त्रायलमध्येि वस्िी केली पाचहजे असाही साथींिा आग्रह असिो. इस्त्रायलला िेट द्यावयास 
आलेला एखादा ज्यभ मनुष्ट्य आपल्या मायदेशी परि जाण्यािी गोष्ट करू लागला िर साथींना आियािा धक्का 
बसिो. ही दोन उदाहरणेही साथीच्या वशंाचिमानािी द्योिक आहेि. 

 
चकयाि येचदचदमच्या चझऑनवादी ित्त्वज्ञानािभन त्यािी महत्त्वािी वैचशष्ट्टे्य आचण विुणभक स्पष्ट होिाि. 

शारीचरक श्रमावंरील िर आचण शहरी राहणीपेक्षा ग्रामीण राहणीिी पसिंी या गोष्टी त्याच्या सवुसाधारण 
सामाचजक ित्त्वज्ञानािभनि केवळ नव्हे िर चझऑनवादाच्या श्रद्धामंधभनही उगम पावलेल्या आहेि. 
चझऑनवादािी अशी श्रद्धा आहे की ज्यभंच्या राष्ट्रीय जीवनािे “स्वािाचवकीकरण” होण्यासाठी त्यानंी शारीचरक 
श्रमािंा अवलंब केला पाचहजे आचण आपली मुळे िभमीमध्ये घट्ट रोवली पाचहजेि. चशवाय, चकयाि येचदचदमिे 
िौगोचलक स्थानही चझऑनवादी श्रदे्धिभन चनचिि झाले आहे. ज्यभ वसाहिीपासभन दभर असलेल्या दलदलीच्या 
प्रदेशाि चकयाि येचदचदमिी स्थापना झालेली आहे. चझऑनवादी, वसाहि धोरणािे उचद्दष्ट असे होिे की अचधक 
जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी पॅलेस्टाइनच्या दलदलीच्या प्रदेशािंभन पाण्यािा चनिरा करायिा आचण 
मडेँटरी पलेॅस्टाइनिा सवु प्रदेश ज्यभंच्या वसाहिींनी व्यापला जावा यासाठी त्याच्या सीमा सिि चवस्िारि 
न्यायच्या. चकयाि येचदचदमिी स्थापना या धोरणािा एक िाग म्हणभनि बुचद्धपुरःसर करण्याि आली होिी. 

 
चकयाि येचदचदम आचण इिर चकबटु् झ आपले बरेिसे मनुष्ट्यबळ आचण िाकद चकबुट् झ-बाह्य आचण 

व्यापक राष्ट्रचहिाच्या ध्येयासाठी खिु करिाि त्यामागेही हेि चझऑनवादी ित्त्वज्ञान आहे. दुसऱ्या जागचिक 
युद्धाच्या व युद्धोत्तर काळाि ज्यभ चनवाचसि युरोपािभन पलेॅस्टाइनमध्ये िोरून पाठचवण्याच्या कामी ज्यानंी आपले 
जीव धोक्याि घािले त्यािं चकबुट् झ सिासद आघाडीवर होिे. युद्धानंिर चकबटु् झ वसाहिींनी इस्त्रायलिर 
चवखुरलेल्या चनवाचसिाचं्या छावण्यािभन काम करण्यासाठी आपले काही सिासद िात्पुरिे पाठचवले आहेि. 
सरिेशवेटी, चकयाि येचदचदम आपल्याला एक चझऑनवादी ससं्था मानीि असल्यामुळे चनवाचसि युवकािंी 
वसाहि आचण पुनवसुन याकंचरिा त्याने आपली दारे खुली ठेवली आहेि. चहटलरने पादाक्रांि केलेल्या 
युरोपािभन आचण अलीकडे मुस्लीम देशािंभन इस्त्रायलमध्ये ज्यभ मुले येऊन पोिली िेव्हा त्यािंी देखिाल कशी 
करावी हा प्रश्न देशापुढे उिा होिा. चकबटु् झ वसाहिींनी ज्युइश एजन्सीशी केलेल्या कराराप्रमाणे त्यािें चशक्षण 
पुरे करून हे िरुण राष्ट्रीय जीवनाि जबाबदारीच्या जागा घेण्यायोर्गय होईपयंि त्यािें गट आपणाकडे ठेवभन 
घेण्यािी जबाबदारी पत्करली होिी. आचण असा एक गट ियार होऊन जािो न जािो िोि त्याच्या जागी दुसरा 
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येिो. त्यानंा अन्न, चनवारा आचण संपभणु चशक्षण देण्यािी जबाबदारी चकबुट् झ घेिाि. यािा अथु असा नव्हे की हे 
करण्याि त्यािें उदे्दश सवुस्वी िभिदयावादी आहेि. चकयाि येचदचदमला या पद्धिीने काही फायदा होिो, कारण 
प्रत्येक मुलामागे त्याला एजन्सीकडभन ित्ता चमळिो आचण ही मुले चकबुट् झच्या अथुव्यवस्थेि कामाला उपयोगी 
पडिाि. मात्र, ही गोष्ट खरी आहे की हा आर्मथक लाि अल्प असिो, आचण आधीि सवु सुखसोयींिी कमिरिा 
असलेल्या चकबटु् झमध्ये या व्यवस्थेने ज्या अनेक गैरसोयी चनमाण होिाि त्यािंी िरपाई या लािामुळे होि 
नाही. 

 
चकयाि येचदचदमिी आचण खरे म्हणजे सवुि चकबुट् झ वसाहिींिी नैचिक गृहीिित्त्व ेही अशी आहेि. 

चकबटु्झच्या समाजरिनेिा पाया म्हणभन िी महत्त्वािी आहेि. इिकेि नव्हे िर, त्याच्या अस्स्ित्वािे एक 
महत्त्वािे गृहीिकृत्य समजण्यास साधन म्हणभनही त्यािंा उपयोग होिो; िे गृहीिकृत्य हे की जीवन गिंीरपणे 
जगावयािे असिे. गंिीर अशासाठी की जीवनािा हेिभ िात्काचलक सुख ककवा स्वाथु साध्य करणे हा नसभन ही 
नैचिक मभल्ये साकार करणे हा आहे. 

 
स्विःच्या वैयस्क्िक सुखाच्या पलीकडे असणाऱ्या मभल्यािंा शोध घेि राहणे यािि जीवनािी 

इचिकिुव्यिा आहे हा चविार एका सदस्येने उत्तम प्रकारे व्यक्ि केला. ही स्त्री नुकिीि अमेचरकेला िेट देऊन 
आली होिी. अमेचरकेि असिाना चिला इस्त्रायलिी आठवण केव्हा व्हावयाला लागली असा प्रश्न प्रस्िुि 
लेखकाने चिला केला िेव्हा फारि लवकर आठवण होऊ लागल्यािे सागंभन िी म्हणाली: 

 
[अमेचरकेि]... त्यानंा कसलीि मभल्ये नाहीि. इस्त्रायलमध्ये आम्हाला सगळ्या प्रकारिी टंिाई आहे हे खरे पण 

आम्हाला मभल्ये आहेि. आम्ही स्थलािंचरिानंा सामावभन घेि आहो, नवा समाज घडवीि आहो. म्हणभन आमच्या आयुष्ट्याला 
काही अथु आहे असे आम्हाला वाटिे. पण अमेचरकेि जीवनाला काय अथु आहे? 

 
जीवनाच्या गािंीयािी जाणीव हे चकयाि येचदचदमिे नव्हे िर सबंध चकबुट् झ िळवळीिेि वैचशष्ट्ट्य आहे 

आचण ह्या जाचणववेर प्रत्येक वळेी, अगदी उत्सवप्रसंगीसुद्धा िर चदला जािो. उदाहरणाथु, अचखल इस्त्रायलिा 
वार्मषक नृत्यमहोत्सव चकबटु् झ डेचलया येथे िरचवला जािो. चकबटु् झ वसाहिींसह देशािील चनरचनराळ्या 
गटाकंडभन िो साजरा होिो. प्रस्िुि लेखक हजर होिा त्या वषी पे्रक्षकािी संख्या ५०,००० हभन जास्ि होिी 
आचण इस्त्रायलला स्थलािंर केलेल्या प्रत्येक गटाने आपापला सासं्कृचिक कायुक्रम सादर करावयािा अशी 
योजना होिी. जगाच्या प्रत्येक िागािभन आलेल्या गटाने आपापल्या देशािील चनरचनराळी नृत्ये व गाणी सादर 
केली. परंिु अनेक संस्कृिींिी चवचवध दृश्ये आचण सगंीि संपल्यावर त्या रात्रीिे मुख्य मभकनाट्य सादर 
करण्याि आले. त्याि ज्यभंच्या जीवनािी चवदेशामधभन झालेली शोकाचंिका, त्यानंा त्यािभन बाहेर पडण्यासाठी 
करावी लागलेली धडपड व त्यािें मािृिभमीला यशस्वी पुनरागमन यािें चित्रण करण्याि आले. अद्यापही 
पुष्ट्कळसे ज्यभ चवदेशामध्ये चखिपि आहेि आचण त्याचं्या मुक्ििेसाठी व पुनरागमनासाठी प्रयत्न करणे हे 
पे्रक्षकािें किुव्य असल्यािी जाणीव त्यानंा करून देण्याि आली. जीि कसलाही सामाचजक संदेश नाही अशा 
चवशुद्ध लोककलेिा “केवळ” कला म्हणभन एक रात्रसुद्धा आस्वाद घेणे बरोबर नाही असा यािा अधु चदसिो. 

 
चकयाि येचदचदमिे संस्थापक - पभवु युरोपािील श्टेटलमधले ज्यभ िरुण - आपली मध्यमवगीय घरे 

सोडभन पलेॅस्टाइनला कसे आले आचण वर वणुन केलेल्या ित्त्वानुंसार एक नवा समाज त्यानंी कसा स्थापन 
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केला यािा शोध घेणे हा आपला यापढुिा चवषय आहे.  
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प्रकरि : ३ : 
 

णकयात येणदणदमचा सामाणजक इणतहास 

 
आ्ही नेहमीच टोकाची भझूमका घेत आलो आहोत. झवदेशातं झिऑनवादी ्हणून िगण्याऐविी आ्ही 

हागशामाची (्ह. पॅलेस्टाइनला स्र्लातंर करून आत्मसाक्षात्कार करून घेण्याची) ऐकाझंतक मागणी केली. 
पॅलेस्टाइनमध्ये आल्यावरही भमूीकडे धाव घेण्याची व शतेी करण्याची आमची मागणी ऐकाझंतकच होती. 
शतेीतही वसाहत करावयाची तर ती झकबुट् िच्या पद्धतीची हा आमचा आग्रहही ऐकाझंतकच. आमचा झकबटु् िही 
देशाच्या सरहद्दीवर हवा ही आमची इच्छा आमचा आत्यझंतक स्वभावच दशयझवते. आमच्या रािकीय 
आत्यंझतकतेची मानझसक मुळे अशी खोल गेलेली आहेत. आ्ही सतत सीमेवरच उभे आहोत. 

 
एका साथीिे चनवदेन 

 
युरोिीय िार्श्डभूमी 

 
चकयाि येचदचदमिे संस्थापक मुख्यत्वकेरून मभळिे पोचलश होिे, आचण िे पॅलेस्टाइनला जरी लहान 

वयाि– म्हणजे चवशीच्या आसपास असिाना– आलेले होिे िरी ज्या प्रकारिा समाज त्यानंी स्थापन केला 
आहे त्यावर त्याचं्या युरोपािील अनुिवािंा ठसा उमटलेला आहे. ह्या युरोपीय अनुिवािें संस्थापकावंर जे 
संस्कार झाले त्यािें चवश्लेषण पाि प्रकारानंी करणे शक्य आहे : (१) पोलंडमधले ज्यभंिे स्थान, (२) श्टेटलिी 
व्यापक संस्कृिी, (३) श्टेटलमधील आईबाप-मुले यािें सबंंध, (४) चझऑनवादी िळवळ आचण (५) ज्यभ 
युवकाचं्या आचण युरोपािील इिर युवकाचं्या िळवळी. 

 
िोणलश ज्यूचें पथान 

 
पभवु युरोपािील ज्यभ लोक ज्यभिेषाच्या परंपरेला फार काळ बळी पडले होिे-[पाहा, Dubnow, The History of 

the Jews in Russia and Poland.] या ज्यभिेषामध्ये केवळ सामाचजक िेदिावािाि नव्हे िर शारीचरक हल्ले आचण 
अत्यािार यािंाही समावशे असे. िरीसुद्धा चवसाव्या शिकाच्या आरंिी पुष्ट्कळशा ज्यभनंा असे वाटभ  लागले होिे 
की पाचिमात्य नवजागिृी आचण उदारमिवाद याचं्या ज्या चविारधारा पभवु युरोपाि हळभहळभ चझरपि होत्या 
त्यामंधभन आपण शोधीि असलेले दास्यचवमोिन आपल्याला चमळचविा येईल. काहींनी पुढेमागे आपण व्यापक 
समाजजीवनाि एकजीव होऊन जाऊ अशी आशा धरली आचण पोचलश राष्ट्रीयिा आचण पोचलश सासं्कृचिक 
पे्ररणा याचं्याशी स्विःला एकरूप करून घेिले. जेव्हा पोचलश शाळािंभन ज्यभंना प्रवशे चमळभ लागला िेव्हा त्याचं्या 
आशा बळावि गेल्या आचण असे धमुचनरपेक्ष, राष्ट्रीय चशक्षण हाि चवशाल पोचलश समाजाशी आपण एकरूप 
होण्यािा माग ुआहे असे त्यानंा वाटभ  लागले. 

 
मात्र आपल्या या आशा चनष्ट्फळ ठरणार हे त्यानंा लवकरि कळभन िुकले. ज्यभनंा शाळाि प्रवशे 

चदल्यावरसुद्धा पोचलश मुले “ज्यभ चवद्यार्थयांना बरोबरीिे मानीि नसि आचण प्रत्येक चठकाणी िे उपरे असल्यािी 
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िावना त्याचं्या मनाि उत्पन्न केली जाि असे,” [चकयाि येचदचदमच्या एका जुन्या रचहवाशाने (Veteran Settler) प्रचसद्ध केलेल्या 
पुस्िकािभन.] आचण आपणाला बरोबरीिे स्थान चमळाव ेम्हणभन पोचलश समाजाशी सवुस्वी एकरूप झालेल्यानंासुद्धा 
“पोचलश राष्ट्रीय समाजाच्या पुनरुज्जीवनाि िुमिी गरज नाही.” [ितै्रव.] असे सागंण्याि येई. पोचलश राष्ट्राबद्दल 
अव्यचििारी िस्क्ििाव असभनही आपली कोणाला जरुरी नाही या जाचणवनेे या ज्यभ िरुणानंा ियकंर धक्का 
बसला, आचण त्यािभनि दुसऱ्या काही मागानी आपले दास्यचवमोिन घडवभन आणण्यािा चनधार अचधक बळकट 
झाला. या अव्हेरािे महत्त्व चकिी चनणायक होिे हे संस्थापकाकंडभन बोलण्याच्या ओघाि अव्हेराच्या चवचशष्ट 
अनुिवािें सहजगत्या जे संदि ु येि त्यावरून स्पष्ट होिे. एक संस्थाचपका म्हणाली, “पोचलश शाळािंा 
देशिक्िीवर फार िर होिा आचण या पोचलश देशिक्िीि ज्यभ चवद्याथी सहिागी होिे.” आपण ज्यभ असलो िरी 
िे फक्ि आपल्या घरापुरिे. बाकी आपण पोलि आहो असे िे मानीि असि. “एरवी आम्ही ज्यभ आहोि हे आम्ही 
चवसरलो होिो.” परंिु ही स्त्री अवघी दहा वषांिी होिी िेव्हा अशी एक घटना घडली की जी “आपण कधीि 
चवसरणार नाही” असे िी म्हणाली. हाि अनुिव इिरही पुष्ट्कळानंा आलेला होिा. िो पोलंडिा स्वािंत्र्यचदन 
(३ मे) होिा आचण शाळेला जायिी ियारी करिाना िी अगदी अधीर झाली होिी, कारण चिच्या वगाि 
त्याचदवशी समारंि होणार होिा. जेव्हा वग ुिरला िेव्हा चशक्षकानंी जाहीर केले की सगळ्या ज्यभ चवद्यार्थयांनी 
घरी परि जाव,े कारण “हा आमिा सण आहे, िुमिा नव्हे!” चिला बसलेला हा “जबरदस्ि धक्का” होिा आचण 
यािभनि चििी “आंदोलनाि” प्रवशे करण्यािी मानचसक ियारी झाली. पोचलश चशक्षणाबाबििा आचण पोचलश 
समाजाि स्वीकारले जाण्याबाबििा हा भ्रमचनरास, पचहल्या जागचिक युद्धानंिरच्या संघचटि ज्यभचवरोधी 
अत्यािाराचं्या उदे्रकाने आणखीि िीव्र झाला. या अत्यािाराि पोचलश शिेकऱ्यानंी ज्यभनंा ठार केले, त्यािंी घरे 
लुटली आचण या कामी पुष्ट्कळदा पोचलश पोचलस आचण लष्ट्कर यानंी त्यानंा सचक्रय मदि केली. सुचशचक्षि 
िरुणावंर हा अखेरिा आघाि ठरला. आंदोलनाने पोचलश शाळावंर बचहष्ट्कार घालभन त्याचं्याऐवजी ज्यभइश 
“चजम्नॅचशया”िी म्हणजे शाळािंी स्थापना केली. एक संस्थापक म्हणाला, “चनदान आंदोलनाच्या सिासदानंा 
िरी स्पष्ट चदसभ लागले की ज्यभंच्या समस्येला पोलंडमध्ये दुसरे उत्तर नाही.” 

 
[“आंदोलन,” आज दोन स्वरूपािं अस्स्ित्वाि आहे. इस्त्रायलमधल्या व परदेशािल्याही िरुणानंा जीवनासाठी ियार करण्यािे काम जी 

युवक सघंटना करिे चििे नाव आंदोलन (Movement) आहे. चकबुट्झमध्ये वाढलेली मुलेही चकबुट्झिी सिासद होण्यापभवी ह्या युवक सघंटनेिी 
सिासद होिाि. पण युरोपीय युवक सघंटनेच्या सिासदानंी इस्त्रायलमध्ये आल्यावर ज्या राजकीय पक्षािी स्थापना केली त्यािेही नाव ‘आंदोलन’ असेि 
आहे. ह्या पक्षाने अलीकडे दुसऱ्या दोन लहान पक्षाबंरोबर सुयंक्ि आघाडी बनचवलेली आहे आचण ‘मभव्हमेंट’ नावाच्या एका मोठ्या गटाच्या अंिगुि एक 
लहानसा गट म्हणभन त्यािे सिासद काम करिाि.] 

 
श्टेटलची संपकृती 

 
बहुिेक संस्थापक श्टेटलमध्ये ककवा श्टेटलसारखीि ससं्कृिी असलेल्या शहरी “गेटों”मध्ये राहाणारे 

होिे, अथवा श्टेटल संस्कृिीला चिकटभन राहणाऱ्या सनािनी आईवचडलाचं्या पोटी जन्माला आलेले होिे. या 
संस्कृिीिे वस्िुचनष्ठ गुण [श्टेटलच्या समभहससं्कृचिवणुनात्मक अभ्यासासाठी पाहा, Zborowsky and Herzog.] काहीही असले िरी 
चिच्याकडे बघण्यािा ज्यभ युवकाचं्या नव्या चपढीिा दृचष्टकोण प्रचिकभ ल होिा. त्याचं्या मिे श्टेटल म्हणजे “एक 
दचरद्री, कोंदट, गचॅलचशयन खेडे” होिे आचण त्यािील लोक मानचसक व प्राकृचिक अशा दोन्ही अथांनी “अरंुद 
गल्यािभन” [पभवोचल्लचखि Veteran Settler.] राहाि होिे. त्यािभन खऱ्याखुऱ्या माणसािंी “व्यंगचिते्र” म्हणावीि अशा 
प्रकारिी माणसे चनमाण होिाि, असे त्यानंा वाटे. आंदोलनाच्या एका अचधकृि प्रकाशनाि असे चलचहलेले आहे 
की श्टेटलमधला ज्यभ म्हणजे 
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… सवुसाधारण माणसािे शारीचरक आचण आस्त्मक व्यंगचित्र होय. गटामधली एक व्यक्िी म्हणभन आपल्यावर 
पडणारी जबाबदारी िो टाळिो आचण संघटना व चशस्ि यािें त्याला वावडे असिे. आपण सवु माणसाहंभन शहाणे आहोि 
आचण आपल्यासाठी बाकीच्यानंी त्यािंी मिे सोडभन आपली स्वीकारावीि असे त्याला वाटिे. वादंग आचण शब्दच्छल यािं 
त्यािा हािखंडा असिो आचण हीि त्याला साध्ये वाटिाि. [१९१७ मध्ये प्रचसद्ध झालेल्या Our Program मधभन. ज्यभिें हे वणुन 
चझऑनवादाच्या एका महत्त्वाच्या अंगािा चनदेश करिे. ज्यभचं्या या प्रकारच्या वणुनािभन चझऑनवादािी एक महत्त्वािी पण बहुशः दुलुचक्षि बाजभ सभचिि 
होिे- िी म्हणजे चझऑनवादाि अनुस्यभि असलेला ज्यभ-चवरोधी अंश. पाहा कॉफमन Anti-Semitic Stereotypes in Zionism] 

 
पारंपचरक ज्यभ संस्कृिी आचण िीिभन चनमाण होणारा व्यस्क्िमत्त्व-प्रकार याबंद्दल िरुण ज्यभंच्या मनाि 

कटुत्व होिे आचण त्यािी पचरणिी िथाकचथि ज्यभ शारीचरक ठेवणीबद्दलही नावड उत्पन्न होण्याि झाली. 
आजदेखील चकबुट् झमधले प्रौढ आपल्या छोट्या, गोऱ्या “सािा”कडे बघभन अचिमानाने, “हे ज्यभ आहेि अस ं
िुम्हाला कधी िरी वाटेल काय?” असे चविारिाि. आणखी एक नमुनेदार प्रचिचक्रया सागंायिी िर अशी 
सागंिा येईल की चकबटु् झला िेट देण्यास आलेल्या दोन िरुण अमेचरकन ज्यभकंडे बघभन एक संस्थाचपका 
उद् गारली, “िे इिके छान चदसिाि की िे ज्यभ आहेि असे कुणाला वाटणारही नाही.” प्रस्िुि लेखकाने चिच्या 
या उद् गाराि लपलेली ज्यभ-चवरोधी िावना दाखवभन चदली िेव्हा चिने िी कबभल केली आचण ज्यभंिा जो शारीचरक 
“छाप” आहे त्यािा आपण नेहमीि “चिरस्कार” करीि आलो आहोि असेही साचंगिले. 

 
म्हणभनि, चबगर-ज्यभ जगाने लाथाडलेले असभनही आपल्या स्विःच्या ज्यभ जगािही या िरुणानंा सुख 

वाटि नव्हिे; त्यानंी एका जगािा अव्हेर केला होिा आचण दुसऱ्याने त्यानंा अव्हेरले होिे. 
 

आईबाि-मुले याचें िरपिरसंबंध 
 
श्टेटलला असणारा चवरोध आचण पुढे त्यानंी चकयाि येचदचदममध्ये सुरू केलेली “सामभचहक 

चशक्षणािी”िी पद्धि या दोन्ही गोष्टी समजण्याच्या दृष्टीने या युवकािंा आईबापाशंी असणारा चवरोध ही बाब 
मानसशास्त्रीय महत्त्वािी आहे. “आमच्या आईवचडलाचं्या जीवनक्रमाला आमिा चवरोध असे” असे उद् गार एका 
संस्थाचपकेने काढले. एक संस्थापक म्हणाला, “आईवडील आचण त्यािंी जीवनपद्धिी याचंवरुद्ध बंड केले 
पाचहजे या चविारावर आमिा मोठा जोर होिा.” बाळपणी व िरुणपणी आपल्या वाट्याला आलेला हा संघष ु
लक्षाि घेऊन िो टाळण्यािे महत्त्व केवढे आहे ह्या चवषयीिे धु्रवपद चकबुट् झ चशक्षणपद्धिीसंबधंी कोणिीही ििा 
िालिे िेव्हा सिि ऐकभ  येिे. श्टेटलमधल्या आईबाप-मुले ह्या संघषािा साराशं एका सिासदाने पढुीलप्रमाणे 
चदला आहे : 

 
आपल्या स्विःच्या कौटंुचबक जीवनािसुद्धा ज्यभ िरुणाला चदलासा वा प्रोत्साहन लािले नाही. वडील 

आचण मुलगे याचं्यािली दरी रंुदावि गेली. मुले एक प्रकारच्या िवाठ्यावर उिी होिी. ज्याि त्यािें बापजादे 
अद्यापही बुडालेले होिे त्या कालच्या जगािभन त्यानी सुटका करून घेिली होिी, परंिु त्याचं्या पुढिा 
िचवष्ट्यकाळ अजभनही धुक्याि गुरफटलेला होिा. [पभवोचल्लचखि ‘जुना रचहवासी’. साथींनी आपल्या आईवचडलाचं्या जीवनािील 
बरीिशी मभल्ये आचण आिार आपल्या जीवनािही कायम ठेवले आहेि हे सैद्धाचंिक दृष्टीने चविार करिा फार महत्त्वािे आहे. ह्या पुस्िकाि चठकचठकाणी 
त्यािंा उल्लखे येणार आहे. साथींच्या दैनंचदन जीवनक्रमािे ज्या पद्धिीने चनयमन केले गेले आहे िीि हे साित्य चवशषेपणे चदसभन येिे. ‘शुल्हन आरुह’ ह्या 
[धमुकसधुसदृश] गं्रथाने त्याचं्या आईवचडलािें जीवन अगदी बारीकसारीक िपचशलािही चनयंचत्रि केले गेले होिे. साथीिे दैनंचदन जीवनही सघंाच्या 
चनयमावलीने चििकेि बाधंभन टाकलेले आहे. चनद्रागृहाि चकिी मुलानंी झोपावे, चकिी मुलामंागे एक पचरिाचरका असावी, चदवसाकाठी चकिी िास काम 
कराव,े वार्मषक सुट्टी केवढी असावी, राहण्याच्या कमीि कमी सोयी काय असाव्या, खोलीि कमीि कमी चकिी फर्मनिर असावे, गरवारशी बाईला ककवा 
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बाळंचिणीला चवश्रािंी चकिी चमळावी ह्या आचण इिर अनेक बाबींबद्दल सघंाने चनयम घालभन चदलेले आहेि.] 
 

युवक चळवळ 
 
ज्यभ “जग” आचण बाकीिे “जग” या दोन्ही जगाचंवरुद्ध बंड केलेल्या या िरुणानंा युरोपीय युवक 

िळवळ आचण चझऑनवादी िळवळ या दोन प्रवाहािंा संगम झालेल्या “आंदोलनाि” आपला माग ुसापडला. 
१८९७ मध्ये बासल येथे िरलेल्या पचहल्या आंिरराष्ट्रीय चझऑनवादी काँगे्रसच्या वळेेपासभन पभवु युरोपमध्ये एक 
धमुचनरपेक्ष राजकीय िळवळ म्हणभन चझऑनवाद ही एक जोरदार शक्िी बनली होिी. [Levensohn यािें Outline of 

Zionist History हे पुस्िक चझऑनवादाच्या इचिहासाठी पाहा.] अनेक चझऑनवादी पक्ष आचण युवक संघटना लगेि उगम 
पावल्या होत्या. “आंदोलन” हे त्यािील दुसऱ्या प्रकाराि मोडिे. मुळाि, चझऑनवादाबद्दल सहानुिभिी 
असणारी अशी एक बालवीर िळवळ एवढेि आंदोलनािे स्वरूप होिे. त्याने पॅलेस्टाइनला स्थलािंर 
करण्यावर जोर चदला नाही ककवा प्रोत्साहनही चदले नाही. आंदोलनािा मुख्य िर बालवीर कायुक्रमावर होिा, 
असे त्याच्या मभळ दहा ित्त्वावंरून चदसभन येिे. आंदोलनािा सिासद म्हणजे : 

 
(१) सत्यवादी 
(२) स्वजनचनष्ठ 
(३) स्वजनाचंवषयी भ्रािृिाव बाळगणारा 
(४) केव्हाही मदिीस ियार असणारा चवश्वसनीय बधंभ 
(५) चनसगपेु्रमी 
(६) नेत्यािंा आज्ञाधारक 
(७) आनंदी आचण प्रसन्न 
(८) काटकसरी व उदार 
(९) चनियु 
(१०)चविार, शब्द व कृिी यािं शुद्धिा असणारा [Our Principles या १९१७ मध्ये प्रचसद्ध झालेल्या पसु्िकािभन उद् धिृ. 

शवेटच्या ित्त्वािा अथ ुमद्यपान, धभम्रपान आचण लैं चगक सबंंध यापासभन अचलप्ि राहणे असा केला जाई.] – असा असावयास हवा. 
 
स्व्हएनाला पळभन गेलेल्या अनेक ज्यभ िरुणावंर पचहल्या महायुद्धानंिरच्या काळाि चनमाण झालेल्या 

जमुन युवक िळवळीिा पचरणाम झाला व िेव्हापासभन त्यािंा बालवीर-सदृश कायकु्रमावंरिा िर दृढ झाला. 
जमुन युवक िळवळीिा त्याचं्यावरील पचरणाम वज्रलेप ठरला, कारण, 

 
...जमुन युवकाचं्या िडफदार आचण आधुचनक प्रचिमांमध्ये एक जादभ होिी. स्वािंत्र्यािी आचण बंधमुक्ििेिी आस 

लागलेल्या आम्हालंा हे िरुण स्त्रीपुरुष म्हणजे दास्यमुक्ि िारुण्यािे प्रिीकि वाटले. पुष्ट्कळानंा हे दशनु 
साक्षात्कारासाररवे वाटले, त्यानंी या युवक िळवळीिे साचहत्य आधाशीपणे वािले आचण त्यािले शब्द िहान 
लागल्याप्रमाणे चपऊन टाकले, त्यािल्या सवु चविारांिा त्यांच्यावर प्रिाव पडला आचण पगडा बसला. [पभवोचल्लचखि Veteran 
settler पृ. १३] 

 
ह्या गटािे, चवशषेिः आंदोलनावर ज्यािा अचिशय प्रिाव पडला त्या ‘वाँडरव्हॉगेल’ नावाच्या युवक 
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गटािे चविार अगदी साधे होिे. परंपरेचवरुद्ध बंड, चनसग-ुपे्रम, ज्याि ‘जनिे’ बद्दलिे काही कल्पनारम्य गभढ 
सामावलेले आहे असे राष्ट्रपे्रम, आत्माचवष्ट्कार, जीवनाच्या िावनात्मक बाजभवर िर, कामािि आनंद, हे िे 
चविार होि. व्यक्िीिा पनुजुन्म आचण शहरी वागण्याच्या पद्धिी व कृचत्रम सकेंि याचं्या बंधनािभन सुटका या 
गोष्टींवर त्याचं्या कायकु्रमािा जोर होिा. यािा अथु असा की व्यावहाचरक आचण मानसशास्त्रीय अशा दोन्ही 
दृष्टींनी, आईबापापंासभन आचण त्याचं्या चपढीपासभन िुटभन चनघणे हे याि अपचरहायु होिे. बेकर म्हणिो त्याप्रमाणे 
“... त्यानंा वडील माणसाचं्या जगाबद्दल घृणा आचण िेष वाटे; चजथे इस्च्छिाला फळ येईल अशा एका नव्या 
जगािी लालभि दाखचवणाऱ्या कोणत्याही पुगंीवाल्यामागभन जायला िे ियार होिे.” [Becker प.ृ ७३. हे पसु्िक, चवशषेिः 
प्रकरण पाि, हे जमुन युवक िळवळीिे बहुमोल वणुन आचण चवश्लेषण आहे.] 

 
ही िळवळ एका चवशषे अथाने ‘चनसगवुादी’ (चप्रचमचटस्व्हस्ट) होिी आचण इचिहासािील इिर 

‘चनसगवुादी’ िळवळींप्रमाणेि जमुन युवक िळवळीिे सिासदही असे मानीि की मानवी वागणुकीमधला सवु 
प्रकारिा क्षदु्रपणा आचण अनुदारिा हे शहरी जीवनािे आचण िदनुषचंगक सुखसोयींिे व खोट्या संकेिािें 
पचरणाम होि. [A Documentary History of Primitivism and Related Ideas या Lovejoy व Boas याचं्या अचिसुदंर पुस्िकाि ज्या अथाने 
‘चनसगुवाद’ (Primitivism) हा शब्द वापरलेला आहे त्याि अथाने िो येथे वापरलेला आहे. समाजव्यवस्था ‘नैसर्मगक स्स्थिी’ला (State of Nature) 
जेवढी जवळिी िेवढी िीि उत्कृष्ट मानव चनमाण करण्यािी क्षमिा असा हा चविार आहे. अठराव्या शिकािील ‘नोबल सवॅ्हेज’ व एकोचणसाव्या 
शिकािील स्वप्नरंजनवाद याचं्याशी चनसगुवादािे जवळिे नािे आहे.] शहरी जीवनाच्या या दोषापंासभन एकदा मुक्ििा झाली 
म्हणजे मानवी शक्िींिा पभण ु चवकास होईल व आनंद व बंधुिाव ही मनुष्ट्याच्या सामाचजक जीवनािी वैचशष्ट्टे्य 
बनिील. म्हणभन या युवकानंा असे वाटि होिे की आंदोलन म्हणजे 

 
... िैिन्यहीन शालेय कायुक्रम, ढोंगी धार्ममकपणा, पोकळ बडेजावीच्या मचैफली, ऐश्वयाच्या प्रदशनुाथु आचण 

बढिीच्या उदे्दशाने ठरचवलेल्या कंटाळवाण्या मेजवान्या, चनजीव आिार-समारंि आचण खोटा मनमोकळेपणा यानंी 
िरलेला चवद्यार्थयांिा फोल आनंद, जगाि कसे यशस्वी व्हावे यासाठी सद् हेिभने चदलेला पण घृणास्पद सल्ला...या 
सवांचवरुद्धच्या बंडखोरीिे दृश्य प्रिीकि होिे. [Becker पृ. ७५] 

 
मात्र या बंडखोरीने राजकीय िळवळीिे स्वरूप धारण केले नाही. ह्या “खोड्ा” मभल्याचं्या नाशासाठी 

आंदोलनाने कायुक्रम आखला नाही ककवा इिर कोणिे राजकीय कायुक्रमही अंगावर घेिले नाहीि. ित्कालीन 
समाजाि बदल सुिचवण्याऐवजी समाजािभन सुटभन चनसगाच्या चवश्वािि मर्गन होण्यािा संदेश त्याने चदला; 
कारण त्याि ‘साहसाला अद्याप वाव होिा.’ 

 
आपल्या आवडत्या नेत्याबरोबर पायपीट करीि असिानाि त्यानंा हा नवा जीवनमाग ु चदसला. शिेािंभन, 

जंगलािंभन, आचण डोंगरािंभन स्वैर चवहार करावा, एखाद्या िर्गन चकल्ल्याि ककवा जेथे शहरी ढोंगीपणािा अिाव आहे अशा 
शिेकऱ्याचं्या घराचं्या पुंजक्यािोविीच्या कलडेन झाडाखंाली आपला िंबभ ठोकावा. [ितै्रव.] 

 
नेहमीच्या जीवनािभन सुटका करून घेऊन चनसगाकडे धाव घेण्याच्या प्रवृत्तीिे ज्यभ िरुणानंा चवशषे 

आकषणु वाटले. या सहलींिे वणुन करिाना एक संस्थाचपका म्हणाली, ‘चनसग ुम्हणजे काय, झाड कसे असिे 
हे ज्यभंना मुळी माहीिि नाही.’ युवक िळवळीिील या रपेटींमुळेि त्यानंा ‘चनसगािील शािंी’ कळभन आली, 
आचण त्यामुळेि त्यानंा पॅलेस्टाइनमध्ये गेल्यानंिर जचमनीवर वसाहि करण्यािी त्यानंा पे्ररणा चमळाली. 
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चनसगाकडे परि जाण्यािि नव्हे िर साध्या राहणीच्या आग्रहािही या गटािा ‘चनसगवुाद’ चदसभन येि 
होिा. अगदी सुरुवािीला 

 
सुखसोयी नाकारून कठोर चनसगवुादािा अंगीकार केला जाि होिा. आचण नंिर... मद्य व िंबाखभ यािंा त्याग, 

बॉलरूम नृत्ये, चसनेमा इत्यादींवर बचहष्ट्कार आचण इिर अनेक प्रकारिे चनबधं स्वेच्छेने लादभन घेिले गेले. युवक 
िळवळीिे जे कडवे अनुयायी नव्हिे अशाचं्या गटानंासुद्धा यामुळे एक िापसीपणािी छटा िढली आचण प्रौढाचं्या जगाशी 
झालेली त्यािंी फारकि अगदी स्पष्ट झाली. इिकी की अगदी मंदबुद्धी आई- बाप, चशक्षक, आचण धमोपदेशक याचं्या सुद्धा 
िी ध्यानाि यावी. [ितै्रव, पृष्ठ ९८.] 

 
‘स्वचे्छेने लादभन घेिलेले’ आणखी काही महत्त्वािे असे चनबधं आंदोलनाने स्वीकारले िे म्हणजे साध्या 

घरािंभन राहणे, साधे कपडे वापरणे आचण चस्त्रयानंी प्रसाधन न करणे हे होि. चकयाि येचदचदममध्ये या चवरक्िीिी 
परंपरा अद्यापही चजविं आहे. [पुढे पाहा, प्रकरण ४.] एका बाजभला ही चवरक्िीिी ऐचिहाचसक परंपरा व दुसऱ्या 
बाजभला िैन व सुखसोयींिी प्रबळ इच्छा असा संघष ुपुष्ट्कळशा संस्थापकाचं्या जीवनाि चनमाण झाला आहे व 
त्यािभन चकबटु् झ िळवळीि पेिप्रसंग चनमाण झालेला आहे. [सहावे प्रकरण पाहा.] 

 
जमुन युवक िळवळीने व्यस्क्िस्वािंत्र्य, आत्माचवष्ट्कार आचण समभहापासभन मुक्ििा या ित्त्वावंर िर 

चदला होिा. िरी समभहािेि महत्त्व– मात्र आिा त्याचं्या स्विःच्याि समभहािे-पुन्हा प्रस्थाचपि होण्यास वळे 
लागला नाही. जमुन युवकाचं्या जीवनाि समभह दोन प्रकारिे कायु करीि असे आचण चकयाि येचदचदमिी 
स्थापना करणाऱ्या ज्यभ िरुणाचं्या जीवनाि सुद्धा त्याने िीि काये केली आहेि याि शकंा नाही. एक म्हणजे, 
“आपण एका बंडखोर समभहािे, विेक सदस्य असलेल्या गुप्िमंडळािे घटक आहोि या जाचणविेभन चनमाण 
होणारी रोमािंकारी िावना.” [Becker, पृ. ७५.] एक संस्थाचपका सागंिे की, “आंदोलना”मुळे “आमच्या 
आयुष्ट्याला अथु आला कारण आम्ही एका नव्या आयुष्ट्याला सुरुवाि करणार असल्याने आम्ही इिराहंभन 
चनराळे, इिराहंभन अचधक िागंले आहो असे आम्हाला वाटभ  लागले.” 

 
एका “नव्या जीवना”च्या उिारणीिा चनिय केल्यामुळे आपण इिराहंभन “वगेळे” आचण “अचधक 

िागंले” आहो या िावनेिे महत्त्व कमी लेखिा कामा नये. ह्या िावनेमधभन आचण चिच्याबरोबर चिच्या सामाचजक 
आचण मानचसक पचरणामामंधभन एका धभसर आचण स्वप्नाळभ बालवीर िळवळीिे एका एकात्म आचण सुसंघचटि 
अशा पंथाि-आचण पुढे एका आत्मजाणीवयुक्ि राजकीय संघटनेि रूपािंर झाले आचण अजभनही होि आहे. 
[प्रस्िुि लेखकाच्या मनावर सुरुवािीलाि झालेल्या पचरणामापंैकी एक म्हणजे चकबुट् झिे [धार्ममक] पंथाशी सादृश्य. (पुढे ५ व्या प्रकरणाि ह्यािा चविार 
केला आहे.) जमुन युवक िळवळीिे चवश्लेषण करिाना बेकरला सुद्धा त्याचं्या वणुनासाठी “पंथ” (सेक्ट) हाि शब्द वापरावा लागला हे सुद्धा ध्यानाि 
घेण्यासारखे आहे. िो चलचहिो, “प्रारंिी चवस्कळीि असलेल्या बंडखोर चविाराचं्या समभहािंी सामभचहक ऐकात्म्याच्या िावनेमधभन समान चविाराचं्या व 
स्विःला वेगळे समजणाऱ्या अशा पंथाि पचरणिी झाली.” (ितै्रव, पा. ८३)] 

 
समभहाकडभन झालेले दुसरे कायु म्हणजे सिासदानंा हवीहवीशी वाटणारी आनंदािी व स्वािंत्र्यािी 

जाणीव त्याचं्याि उत्पन्न करिील अशा प्रकारिे िावचनक अनुिव त्यानंा आणभन देणे. बेकर म्हणिो, 
“समानधमीयािंा सहवास” आचण “सहल” ककवा “रपेट” व “घरटे” यािें अनुिव यािभन उफाळणाऱ्या 
िावनामुंळे त्यािें आत्मे चवकसन पावि असि. [ितै्रव, पा. ७७. “सहल” म्हणजे चनयचमि कालावधीने केलेली पदभ्रमणे आचण “घरटे” 
म्हणजे स्थाचनक गटािी िेटीगाठीिी जागा. “घरटे” हा शब्द (चहिभ-केन) आंदोलनाने युरोपाि असिानाि वापरावयास सुरुवाि केली होिी. आज मात्र 
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त्या शब्दाने िेटीच्या जागेऐवजी स्थाचनक गटािाि चनदेश होिो. उदाहरणाथ,ु केन िेल अव्हीव, केन चकयाि येचदचदम, इत्यादी.] हे अनुिव चकिी 
गंिीर आचण खोलवर रुजलेले होिे यािी साक्ष पढेु िीस वषांनी ससं्थापकाकंडभन चनघणाऱ्या त्यासंबधंीच्या 
उत्स्फभ िु उल्लखेािंभन पटिे. खरे म्हणजे िे अनुिव इिके महत्त्वािे होिे की, एका चकबुट् झ पढुाऱ्याच्या मिे, पुढे 
पॅलेस्टाइनमध्ये त्यानंी चनमाण केलेल्या समभहजीवनािा आदश ुनमुना म्हणभन िे उपयोगी पडले. िो म्हणाला, 
“श्रमधमािे ित्त्वज्ञान रचशयन चझऑनवाद आचण प्रारंिीिे चकबटु् झ यामंधभन आले आचण सामभचहक राहणी 
आंदोलनािील रपेटींमधभन आली.” 

 
व्यक्िीिे पनुरुज्जीवन आचण पचरणामी अखेर समाजािेि पुनरुज्जीवन यावर आंदोलनािा िर 

असल्यामुळे “आदश”ु अशी चशक्षणपद्धिी ियार करण्याि त्याने आपली बरीि शक्िी कामी लावली. एक 
संस्थापक म्हणाला, “ही चशक्षणपद्धिी हेि आमिे मुख्य लक्ष्य होिे; त्या कल्पनेने आम्ही झपाटभनि गेलो होिो. 
िीनिार वष े आमच्यामधले हजारोजण या प्रश्नाशी झुंजि होिे. आज चकबुट् झमध्ये आढळणारी शकै्षचणक 
ित्त्वप्रणाली आचण चििी िौकट मुळाि ियार झाली िी त्यावळेी.” 

 
णझऑनवाद 

 
आिापयंिच्या ििेवरून, त्यािप्रमाणे आंदोलनाच्या ित्त्वावंरून चदसभन येईल की आंदोलन ही मुख्यिः 

यभरोपच्या काँचटनेंटमधील युवक िळवळ होिी आचण चिच्याि चझऑनवादािा िाग फारि अल्प होिा. १९१७ 
सालच्या “आमिा कायुक्रम” या लेखाि चझऑनवाद हा आंदोलनाशी चवशषे चनगचडि असल्यािा काही उल्लखे 
नाही. या “कायुक्रमा”िा ज्या िीन गोष्टींवर िर होिा त्यािंल्या सवु, एक अपवाद सोडल्यास, जमुन युवक 
िळवळीशीि संलर्गन होत्या. पचहला िर ज्यभ जीवनक्रम बदलण्यावर होिा, त्यािभन मुक्ि होण्यावर नव्हिा. 
मात्र, हा बदल म्हणजे पलेॅस्टाइनला स्थलािंर करण्याच्या स्वरूपािा नसभन आंदोलनाच्या मभल्याबंरहुकभ म 
ज्यभंच्या जीवनाि बदल घडवभन आणण्यावर होिा. ज्यावंर िर होिा िी दुसरी ित्त्व े म्हणजे समभह जीवन, 
औपिाचरक चशक्षणािा त्याग आचण “चशकण्या”साठी चनसगाकडे धाव ही होि. 

 
आंदोलनािी चझऑनवादी चदशनेे प्रगिी होण्यास महत्त्वािे कारण घडले िे म्हणजे पोलंड व युके्रनमध्ये 

युद्धानंिरच्या काळाि ज्यभंवर झालेले पभवोचल्लचखि अत्यािार. आंदोलनािील पुष्ट्कळशा सिासदानंा हे अत्यािार 
व्यस्क्िशः िोगाव ेलागले होिे आचण त्याचं्यावर त्यािंा खोल पचरणाम झाला होिा. त्याचं्यापैकी एका सिासदाने 
िरी चनराशनेे आत्महत्त्या केली होिी. “या घटनेने पॅलेस्टाइनला जाण्यािा आमिा चनणुय पक्का झाला; 
पोलंडमध्ये राहाणे आम्हाला अशक्य झाले,” असे एका संस्थापकाने साचंगिले. पाचिमात्य संस्कृिी व “फ्रें ि 
राज्यक्रािंीिे बभझ्वा ित्त्वज्ञान” यावरील ज्यभंच्या अनेक आरोपािंी जी लाबंलिक यादी होिी त्यामंधील फक्ि 
एक नोंद म्हणजे युद्धोत्तर पोलंडमधला ज्यभिेष असे दुसऱ्या एका ससं्थापकाने साचंगिले. अशा रीिीने चकयाि 
येचदचदमिी स्थापना करणाऱ्या ज्यभ िरुणानंा बचुद्धवाद, उदारमिवाद, बंधमुक्िी इत्यादी आदश ुमभल्ये म्हणजे 
एक “मोठे थोरले असत्य” असल्यािे जाणवले व त्यानंी स्थलािंर करण्यािे चनचिि केले. 

 
हे लक्षाि ठेवले पाचहजे की त्यािंा चझऑनवादी चनणुय हा काही चझऑनवादी आदशांच्या “चवधायक” 

पायावर आधारलेला नव्हिा, िर युरोपीय समाजपद्धिीच्या चवरुद्ध एक अकरणात्मक प्रचिचक्रया असे त्यािे 
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स्वरूप होिे आचण चझऑनवादाबद्दलच्या व अंचिमिः त्याचं्या स्विःच्या ज्यभपणाबद्दलच्या या वृत्तीिे साथींवर 
आचण त्याचं्या मुलावंर देखील महत्त्वािे मानचसक पचरणाम झाले आहेि. एकोचणसाव्या शिकािील इिर 
राष्ट्रीय िळवळींप्रमाणे चझऑनवादही एिदे्दशीय राष्ट्रीय संस्कृिीिे पनुरुज्जीवन करू पाहाणाऱ्या स्वप्नाळभ 
परंपरेिा एक िाग होिा. या इिर राष्ट्रवादापं्रमाणे ज्यभंच्या राष्ट्रवादानेही आपल्या लोकाचं्या सासं्कृचिक 
गिवैिवावर िर चदला होिा, आचण एकदा आपल्या िभमीला राष्ट्रीय स्वािंत्र्य चमळाले की या वैिवािा पुनजुन्म 
होईल असे त्यािें िाचकि होिे. परंिु हे राष्ट्रीयत्वािे गभढवादी आवरण आंदोलनाच्या मभळ आदशाशी जमणारे 
नव्हिे. ज्यभधमािा आचवष्ट्कार म्हणभन चझऑनवादाकडे बघण्याऐवजी ज्यभधमापासभन म्हणजेि श्टेटल संस्कृिीिभन 
सुटका असाि त्यािा अथु िे करीि होिे. चझऑनवाद हा ज्यभत्वािा म्हणजेि श्टेट् लमधील ज्यभ संस्कृिीिा 
आचवष्ट्कार नसभन िो ज्यभत्वामधभन आचण त्यािप्रमाणे चवदेशामधल्या ज्यभंच्या जीवनािील िीषण वास्िवािभन 
सुटण्यािा एक माग ुआहे अशी त्यािंी दृष्टी होिी. थोडक्याि चझऑनवादाने ज्यभनंा आपले “स्वािाचवक” जीवन 
जगिा येईल असे त्यानंा वाटि होिे. [आपल्या िभिकाळाबद्दल अचिमान न बाळगिा “स्वािाचवक” राष्ट्रीय जीवन जगणे चकिपि शक्य 
आहे यािी शकंाि आहे आचण सािािंी आपल्या ज्यभत्वाबद्दल जी चिधा मनःस्स्थिी आहे िीवरून लक्षाि येिे की “स्वािाचवकिा” ही गोष्ट प्रारंिीच्या 
वसाहिवाल्यानंा वाटली िेवढी सोपी नाही.] 

 
पण चझऑनवादी पे्ररणा कोणत्याही असोि. एकदा िो चनणयु घेिल्यानंिर चझऑनवादी िळवळीिा 

औपिाचरकपणे िाग होणे ककवा चझऑचनस्ट ध्येयाला चनःसचंदर्गध पाकठबा देणे याहभन बरेि काही त्याि आले ही 
गोष्ट महत्त्वािी आहे. चझऑनवादी होणे म्हणजे पलेॅस्टाइनला स्थलािंर करण्यािी ियारी असणे असा अथु 
होिा. फक्ि पलेॅस्टाइनमध्येि आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होईल अशी त्यािंी श्रद्धा होिी. एका ससं्थापकाने 
चलचहले आहे की 

 
...राष्ट्रीय पचरस्स्थिीिे नुसिे चवश्लषेण केले आचण चििे अिभक चनदान केले की झाले असा (आंदोलनािा अथु) 

नव्हे; उलट संकटावर माि करून त्यािभनि मुक्िीिा माग ुशोधभन काढण्यासाठी सिासदानंा कायुप्रवृत्त करणे असा त्यािा 
अथु होिा आचण यािभनि राष्ट्रीय प्रश्नाकडे पाहण्याच्या चक्रयाशील प्रवृत्तीिा जन्म झाला. िी प्रवृत्ती म्हणजे राष्ट्राच्या 
िचवष्ट्यकालीन इचिहासािी घडण करणे ही आपली जबाबदारी आहे असे वाटणे. [पभवोक्ि Veteran Settler] 

 
स्थलािंर करण्यािा त्यािंा चनणयु हासुद्धा त्याचं्या इचिहासािील इिर अनेक गोष्टींप्रमाणे युरोपीय 

युवक िळवळीच्या सवुसाधारण संदिाि समजण्यास सोपा आहे. सामान्यिः युवक िळवळीच्या अनुिवाि असे 
चदसभन आले होिे की जेव्हा सिासदत्वाच्या अगदी स्पष्ट अशा कसोट्या आवश्यक नसि िेव्हा ज्याला “िाण” 
जाणवि होिे अशा कोणालाही सिासद बनिा येि होिे व असे सिासद होिही होिे. पचरणामिः ही पचरस्स्थिी 
: 

 
... ज्यािंी चनष्ठा अचधक कडवी त्यानंा असह्य होिे आचण िे आपल्या सहकाऱ्यािं आंिचरक ऊमीिी बाह्य खभण 

कोठे चदसिे की नाही हे पाहभ लागिाि– आचण या खुणा नेहमीि चदसभन येिाि असे नाही... (ही खभण म्हणजे)... 
ऐकात्म्यािी साित्याने होि राहणारी जाणीव; आचण ही जाणीव रपेटीच्या अत्युच्च कसोटीिभन चनमाण होि असे. [Becker, प.ृ 
८४] 

 
ज्यभंच्या िळवळीपढेुही अशीि समस्या होिी; परंिु जमुन युवक िळवळीपेक्षा चििे प्रश्न अचधक िीव्र 

असल्यामुळे जी “खभण” त्यानंा अचिपे्रि होिी िीही चििकीि टोकािी होिी. चिने देशािल्या देशाि एका 
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“रपेटी”िी मागणी करण्याऐवजी, देशाबाहेर रपेट – “अचलया” – करण्यािी, पॅलेस्टाईनमध्ये स्थलािंर 
करण्यािी मागणी केली. एका चवशषे सभक्ष्म दृष्टीच्या संस्थापकािे साचंगिल्याप्रमाणे “अचलया” ककवा 
“स्थलािंरा”िा आग्रह हेि... 

 
आमच्या मिे, आमच्या समस्येिे खरे उत्तर होिे, कारण िो एकि अंचिम सुटकेिा माग ु होिा, आचण त्यािि 

युवक िळवळीिी साथुकिा होिी. इिर युवक िळवळींप्रमाणे कोसळभन जाण्याऐवजी. (आमिी िळवळ) यशस्वी झाली 
यािे कारण पॅलेस्टाईनमध्ये स्थलािंर करण्याि चििी कृिाथुिा झाली व कळस गाठला गेला. चझऑनवाद नसिा िर 
आपल्या पारंपचरक जीवनाबद्दल असंिृष्ट असलेल्या ज्यभ िरुणाचं्या आयुष्ट्यािील एक चबन महत्त्वािी घटना एवढाि अथु 
आंदोलनाला उरला असिा. [हे मात्र लक्षाि ठेवावयास हव ेकी वडीलधाऱ्याचंवरुद्ध त्यािें जे बंड होिे त्याि वडीलधाऱ्याचं्याि एका श्रदे्धिा-
म्हणजे चझऑनवादािा-अंििाव होिा. अथात् वडीलधाऱ्यािंा चझऑनवाद मुलाचं्या चझऑननवादापेक्षा काहीशा वगेळ्या जािीिा होिा हे खरे. त्यापंैकी 
काहींिा चझऑनवाद “परमेश्वराला चप्रय असलेल्या लोकानंा त्याच्या पचवत्र िभमीकडे नेणाऱ्या पे्रचषिा”िी प्रिीक्षा करणारा धार्ममक चझऑनवाद होिा िर 
काहींिा पॅलेस्टाइनला स्विः स्थलािंर न करिा फक्ि िळवळीला पाकठबा देणारा चनस्ष्ट्कय असा राजकीय चझऑनवाद होिा. दोन्ही प्रकारच्या 
चझऑनवाद्यािंा आपल्या मुलानंी पॅलेस्टाइनला जाण्यास चवरोधि होिा. मात्र गमिीिा चवरोधािास असा की मुलानंी वचडलानंा (त्याचं्यापासभन दभर 
होऊन) अव्हेचरले असले िरी त्यामुळे वडील आचण मुले याचं्यािले अंिर वाढि जाण्याऐवजी उलट कमी झाले. ककबहुना, असाही िकु लढचवणे शक्य 
आहे की वचडलधाऱ्याचंवरुद्ध बंड करीि असिानाि त्याचं्याशी नािे राखभन ठेवण्यािी सुप्ि इच्छा त्याचं्या मनाि होिी आचण या इच्छेिभनि युगाडंाऐवजी 
पॅलेस्टाइनमध्ये स्थलािंर करण्याला िे पे्रचरि झाले.] 

 
१९२० मध्ये त्यानंी पलेॅस्टाईनकडे कभ ि केले. 

 
अणलया 

 
काळाच्या इिक्या अिंरावरून आज पाहिाना हे स्थलािंर म्हणजे एक वडेपट साहस वाटिे. जे सुमारे 

नव्वद स्थलािंचरि पलेॅस्टाइनला पोिले आचण ज्यानंी एका वषानंिर चकयाि येचदचदमिी स्थापना केली िे 
त्यावळेी चवशीच्या आिलेि, अठरा एकोणीस वषािे होिे; आचण िेथली जमीन ककवा लोक कशा प्रकारिे 
असिील यािी जराशीही कल्पना त्यानंा नव्हिी. पलेॅस्टाइनमधल्या त्यावळेच्या पचरस्स्थिीबद्दलिे त्यािें अज्ञान 
इिके गाढ होिे की १९०९ साली स्थापन झालेली “देगाचनया” ककवा इिर अशाि काही सामभचहक वसाहिी 
अस्स्ित्वाि आहेि हे त्यानंा ठाऊकही नव्हिे. देशाच्या आर्मथक स्स्थिीिी त्यानंा जवळ जवळ काहीि माचहिी 
नव्हिी आचण आपल्याला रोजगार चमळभ शकेल की नाही याबद्दल खात्री नव्हिी. आपण कुठे आचण कसे राहभ 
यािाही त्यानंा पत्ता नव्हिा. युवक िळवळीिील “रपेटी” एवढाि ग्रामीण अनुिव त्याचं्या गाठीशी होिा. अशा 
या मध्यम वगािल्या शहरी िरुणाचं्या डोक्याि आपण जचमनीवर काम करायिे एवढ्ा एका अधुंक 
कल्पनेचशवाय दुसऱ्या कोणत्याही योजना नव्हत्या. मात्र आपल्याला त्यािें हे धाडस चकिीही वडेेपणािे आचण 
अव्यवहारीपणािे वाटले िरी त्याचं्यामागे युवक िळवळीिी जी पाश्वुिभमी होिी चिच्या आधारे चििे अंशिः 
स्पष्टीकरण करणे शक्य आहे. युवक िळवळींिा व्यवस्था, योजना, ध्येये, चनचिि उचद्दष्टे अशा गोष्टींना चवरोध 
होिा. “अचववकेी सामाचजक कृिीिा याहभन शुद्ध स्वरूपािा आचवष्ट्कार इिर कोणत्याही समाजाि आढळणे 
कठीण आहे” असे वाँडरव्होगेलच्या बेकरने चलचहले आहे. [Becker पृ. ९६-९७.] 

 
चवल्हेल्म स्टाहचलन या वाँडरव्होगेलच्या एका नेत्याने ह्या पचरस्स्थिीिे मोठे नाट्यमय वणुन केले आहे : 
 
जेव्हा उत्साहाने ओसंडणारे लोक एकत्र येिाि िेव्हा कोणालाही ठरीव कायुक्रमािी गरज नसिे. कोणिीही गोष्ट 



 
 अनुक्रमणिका 

आगाऊ ठरचवलेली नाही, चिच्यावर चविार झालेला नाही, अमुक एक करावयािेि असे चशक्कामोिुब झालेले नाही असा 
प्रकार जेव्हा असे िेव्हािे क्षण सवोच्च सुखािे वाटि असि. आमिे शब्द आचण गाणी जागत्या विुमानाच्या जाचणवेिभन आचण 
प्रत्येक सदस्याला ऐकात्म्याच्या िावनेने बाधंभन टाकणाऱ्या घट्ट स्नेहबंधािभन उत्स्फभ िुपणे बाहेर पडि. 

 
ऐकात्म्यािी िावना दृढ करणारा आचण िारावभन टाकणारा स्वछंदीपणा, उत्स्फभ िु िैिन्य आचण “िाहील िेथे 

वाहील” अशा प्रवृत्तींना अडसर घालणाऱ्या योजना आचण ठरीव चदनक्रम ज्याि नाहीि अशा परस्पर चवश्वासभ चमत्राचं्या 
एखाद्या लहानशा गटामधल्या सहसंवादाइिका अद् ििु आचण फलदायी अनुिव दुसरा कोणिाही नाही. प्रत्येक चदवसािा 
आरंि उत्सुकिेने आचण आशनेे होिो आचण समृद्ध व ओसंडणाऱ्या अनुिवाबंद्दल आमिी हृदये दर घटकेला कृिज्ञिेने 
िरून येिाि. सिि “काहीिरी आखभन ठेवलेले” करणारे आचण प्रत्येक क्षणी काय करायला पाचहजे. काय बोलायला 
पाचहजे यािी जाणीव बाळगणारे आत्मे खरोखरी दुदैवी म्हटले पाचहजेि; कारण कोणत्याही कायुक्रमाचशवाय नुसिे 
चजवंिपणे जगणे व चमत्रासंमावेि एकत्र असणे. यािला आनंद त्यानंा कधी लािि नाही. [ितै्रव पृ. ९७.] 

 
पॅलेस्टाइनमधल्या या नवागिानंा ज्या िौचिक पचरस्स्थिीला िोंड द्याव ेलागले िी इिकी खडिर होिी 

की पुष्ट्कळानंा त्या नव्या वािावरणाशी जुळवभन घेणे अशक्य झाले आचण िे पोलंडला परि गेले. प्रारंिी त्यानंा 
काम चमळेना आचण त्यानंा खायला िर जवळ जवळ काहीि नव्हिे. चशवाय, िेथल्या िौगोचलक पचरस्स्थिीिी 
अद्याप सवय न झाल्यामुळे पुष्ट्कळजण फार आजारी पडले. एका चठकाणी सगळे ऐशंीच्या ऐशंीजण मलेचरयाने 
पछाडले गेले आचण त्यानंा हॉस्स्पटलमध्ये ठेवाव ेलागले. युरोपला परिायला नाखभष असणारे काहीजण गट 
सोडभन शहराि आपापला माग ुशोधायला गेले. अखेर जे गटाबरोबर राचहले त्यानंी चकबुट् झिी स्थापना केली. 

 
याि काळाि स्थलािंचरिाचं्या या लहान कंपभला समभहजीवनािा सखोल अनुिव आला िो इिका की 

िचवष्ट्यकाळावरही त्यािा ठसा उमटला; आचण आजही त्याकाळिी “सुवणुयुग” म्हणभन आठवण केली जािे. 
त्या काळी एका बाजभला असलेल्या डोंगरामधल्या “नेव्हे चगला” नावाच्या एका जागी िे राहाि होिे; िेथेि 
त्यानंा पचहल्या प्रथम युवक िळवळीिील एका महत्त्वाच्या संकल्पनेिा अनुिव आला. “सेंचद्रय समाज” 
(Organic Community) ही िी सकंल्पना होय. सेंचद्रय समाज म्हणजे ज्यािील ऐकात्म्य आचण संघटन 
चजव्हाळ्याच्या वैयस्क्िक सबंंधावंर आधाचरि आहे असा एक लहानसा समभह. जमुन युवक िळवळीच्या 
“बुंदेरलेबचनस” या संकल्पनेिील अनेक घटकाशंी “सेंचद्रय समाज” या संकल्पनेिे साम्य होिे. असा समाज हे 
युरोपािील युवक िळवळीिे एक महत्त्वािे उचद्दष्ट होिे. संस्थापकावंर ज्याच्या चविारािंा फार प्रिाव होिा िो 
जमुन युवक िळवळीिा ित्त्वचवविेक कालु व्लभहर सागंिो की बुंदेरलेबचनस हा “रपेटी”िा महत्त्वािा पचरणाम 
होिा. 

 
आम्हाला फार काळ जाणवलेले परंिु प्रत्यक्षाि चजवंि अनुिव म्हणभन प्रत्ययाला न आलेले असे काहीिरी मग 

आकाराला येऊ लागले. िे काहीिरी म्हणजे आमच्याि एक अिभट आचण दृढ बंधुिाव उत्पन्न झाला. अखेर आम्हाला 
बरोबर चदशा सापडली आचण संकटाशंी केलेल्या मुकाबल्यािभन आमच्या मनाि एका अचनवुिनीय आनंदािा उमाळा आला. 
पण हेही खरेि की आम्हालंा सवांि अचधक आनंद झाला िो यामुळे की आमिी एकमेकांशी असलेली मतै्रीिी आचण 
सहकारािी नािी कसोटीला उिरली होिी. [ितै्रव पृ. ८२-८३.] 

 
नेव्हे चगला याचठकाणी संस्थापकानंी जो काल घालचवला त्याि िे “मतै्रीच्या आचण सहकायाच्या 

बंधानंी” एकत्र आले होिे एवढेि नव्हे िर त्याचं्या इचिहासािला िो एकमेव “चनर्ममिीिा क्षण” होिा असे 
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त्यािल्या एकाने साचंगिले. “जणभ काही आमच्यामधल्या सवोत्कृष्ट शक्िींिा अचवष्ट्कार िेथे झाला.” त्याने 
आपले गचहरे िावनात्मक अनुिव आचण “सेंचद्रय समाज” चनमाण करण्यािे यशस्वी प्रयत्न यािंी दोन हजार 
वषांपभवी त्याि डोंगराि जीझसने केलेल्या चनर्ममिीशी िुलना केली. 

 
हा काळ जणभ काही आदश ु चकबटु् झिा मभळ नमुना ियार करण्यािा होिा. त्यामुळे या “चनर्ममिीच्या 

क्षणा”िे स्वरूप समजावभन घेणे महत्त्वािे आहे. हे लक्षाि ठेवले पाचहजे की “चबघडलेली मुले” असे ज्यािें वणनु 
एक सिासद गमिीने करिो िी ही मुले म्हणजे त्यानंी आपले घरदार, कुटंुब यािंा त्याग करून ओसाड व 
िीचिदायक, िौचिकदृष्ट्ट्या प्रचिकभ ल व वाईट हवामानाच्या अशा एका अनोळखी देशािा आश्रय घेिला होिा 
अशा लहान मुलािंा गट होिा. िे एकाकी, स्वजनापंासभन दभर आचण चमत्रहीन होिे. ह्या सामाचजक-मानचसक 
पचरस्स्थिीि, त्यानंा आपल्या आंिचरक शक्िीवरि अवलंबभन राहाव े लागले; आचण मानचसक सामर्थयु आचण 
समाधान या गोष्टी जर त्याचं्या वाट्याला येणारि असल्या िर त्याचं्या स्विःच्या गटामधभनि येणार होत्या. 
ओसाड पण सुंदर डोंगराचं्या िौचिक वािावरणाि आचण पारंपचरक बधंने व जबाबदाऱ्या यािंभन मुक्ि अशा 
सामाचजक वािावरणाि त्याचं्यामध्ये परस्पर अवलंबन आचण परस्पर संरक्षण हे सबंंध प्रस्थाचपि झाले. ह्या गोष्टी 
आचण त्यािबरोबर लैं चगक विुणुकीिे स्वािंत्र्य यािभन त्यानंा एक “उन्मादावस्था”ि प्राप्ि झाली होिी असे एक 
संस्थापक म्हणाला. ही मानचसक पाश्वुिभमी लक्षाि घेिा, त्यानंा “सेंचद्रय समाजा”िे वास्िव अनुिविा आले 
याि फारसे नवल नव्हे. 

 
संस्थापकानंा या अनुिवािें महत्त्व वाटि होिे िे अशासाठी की त्यामंधभनि या िरुण लोकानंा आपला 

आदश ुसमाज कसा असभ शकेल यािी कल्पना आली, आचण आदशाच्या या कल्पनाचित्रािभनि चकबुट् झ स्थापन 
करण्यािी पे्ररणा त्यानंा चमळाली. पण हा अनुिव पुन्हा काही आपल्या वाट्याला येणार नाही यािी कल्पना 
त्यावळेी कुणालाि आली नाही (आचण आजही फारि थोड्ानंा आली आहे). िरीही सध्याच्या चकबटु् झिे 
मभल्यमापन करिाना एक चनकष म्हणभन आज हे कल्पनाचित्र संस्थापक वापरिाि. यािा पचरणाम असा की 
वास्िव आचण आदश ुयामधल्या अपचरहायु अशा चवरोधामुळे क्लेशदायक िाण चनमाण झालेले आहेि. [सध्याच्या 
“सकंटावस्थेि” ह्या “िाणािें” महत्त्व काय त्यािी ििा प्रकरण ६ मध्ये केली आहे.] 

 
सवांना समान असे स्वप्न गवसल्यानंिर िे प्रत्यक्षाि उिरचवले पाचहजे असे संस्थापकानंा वाटभ  लागले. 

कारण “काहीिरी चनमाण करायला सुरुवाि केली नाही िर िे हविेि चवरून जाईल ककवा हास्यास्पद ठरेल” 
असे एक सिासद म्हणाला. “म्हणभन,” िो पुढे म्हणाला, “िे चनर्ममिीच्या कायासाठी दरीमध्ये उिरले.” एका 
शहराजवळ िंबभमध्ये चशचबर उिारून त्यानंी राहायला सुरुवाि केली आचण रस्िा बाधंण्यािे काम अंगावर घेऊन 
पोटापुरिे चमळचवण्यािा प्रयत्न केला. हा सुद्धा िीव्र िावनात्मक अनुिवािा त्यािप्रमाणे अचिशय खडिर 
कष्टािंा काळ होिा. सहा मचहने िे बेकार आचण अधुपोटी होिे. सरिेशवेटी जेव्हा त्यानंा एका मोठ्या रस्त्यावर 
काम चमळाले िेव्हा आपण शरीरश्रमाला चकिी अपुरे पडिो हे त्याचं्या ध्यानाि आले. युरोपमधल्या आरामशीर 
आचण सापेक्षिः समदृ्ध जीवनािभन उठभन अिीव काबाडकष्टाच्या आचण दाचरद्र्यमय जीवनािा स्वीकार करणे, 
अपुऱ्या चशध्यावर गुजारा करणे आचण पुठ्ठठ्याचं्या अंथरूणावर झोपणे हे स्स्थत्यंिर अत्यंि अवघड होिे. “अशा 
जीवनाला आवश्यक िी ियारी आमच्यापाशी नव्हिी. िे इिके खडिर असेल यािी आम्हालंा कल्पना नव्हिी,” 
असे एक संस्थापक म्हणाला. पण कष्ट हे िर प्रविुकािें िीद होिे. एक संस्थाचपका आठवण सागंिे की आपण 
“गाद्या नाहीि अशी िक्रार केली िेव्हा माझा नवरा ‘िभ प्रवर्मिकाि नव्हेस’ असे म्हणाला. आचण जेव्हा मला 
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कपडे कधीि नीट बसि नसल्यािी कुरकभ र मी केली िेव्हाही िो ‘िभ प्रवर्मिकाि नव्हेस’ असे म्हणाला.” नंिर 
अधुवट शरकमदेपणाने िी पढेु म्हणाली, “खरं सागंभ का? हे सगळं मला फार कठीण गेलं.” दुसरी एक 
संस्थाचपका म्हणाली, “िे जीवन फारि स्वस्प्नल होिं पण चििकंि खडिरही होिं.” मागाहभन सुिलेला एक 
चविार सागंि िी म्हणाली, “एखाद्या आदशासाठी जगायिं असं ठरचवल्यानंिर मात्र संकटावर माि करण ं
शक्य असिं.” 

 
या “आदशा”िे महत्त्व कमी न लेखिाही हे ध्यानाि घेिले पाचहजे की संकटावंर माि करायला 

आणखीही काही गोष्टी संस्थापकाचं्या उपयोगी पडल्या. त्यानंा आचण जमुन युवक िळवळीिील त्याचं्यासारख्या 
िरुणानंा शारीचरक कष्ट सोसणे, त्यावंर चवजय चमळचवणे, इिकेि नव्हे िर त्यानंा एका उच्च आस्त्मक अनुिवािे 
रूप देणे ही शक्िी प्राप्ि झाली होिी व िी शक्िी हे त्याचं्या आस्त्मक समाधानािे एक मोठे साधन होिे. 
चनसगािा नुसिा आनंदि लुटायिा असे नव्हे िर श्रमाप्रमाणेि त्याच्यावरही चवजय चमळवायिा अशी त्यािंी 
ईष्ट्या होिी. वािकाचं्या ध्यानाि असेल की या संस्थापकािंी युद्धघोषणा “श्रमावर चवजय” अशी होिी आचण 
श्रमावरच्या चवजयाि चनसगावरील चवजयािाही अिंिाव होिा. म्हणभन वाँडर व्होगेलबद्दल जे चलचहलेले आहे िे 
त्यानंाही लागभ करणे फारसे िुकीिे होणार नाही : 

 
जोराच्या पावसाि खेड्ापाड्ािभन कहडिाना फाटक्या आचण किब चिजलेल्या कपड्ािंी गमिीने िेष्टा करीि 

[िे] एखाद्या चनवाऱ्याच्या जागी पोिभन अंग झोकभ न देि. मोठ्या थोरल्या शकेोटीपुढे स्विःला कोरडे करीि व कपडे 
वाळवीि. याि त्यानंा एक चवशषे सौंदयु व साहस वाटे. चनसगाशी एकरूप होऊनि त्याच्यावर (प्रॉमीचथअसप्रमाणे) [ग्रीक 
पुराणािील एक बंडखोर वृत्तीिा बहुगुणसपंन्न पुरुष-अनुवादक] माि करणे हेि त्याचं्या हषोत्फुल्ल अनुिवािे सार होिे. [Becker पृ. ८२.] 

 
कष्टािे काम आचण चबकट िौचिक पचरस्स्थिी यामुळे संस्थापकानंा आत्मसमाधान चमळि राचहले आचण 

नेव्हे चगलामधल्या सामभचहक अनुिवामुंळे त्यानंा गाढ िावचनक िृप्िी चमळि राचहली. ह्या िावनेिी िीव्रिा 
दशचुवण्यासाठीि संस्थापकाने “उन्मादावस्था” हा शब्दप्रयोग वापरला. नेव्हे चगलामध्ये आचण येथेही ज्या 
पचरस्स्थिीमुळे “उन्मादा”िा उगम झाला िीि आणखी एका महत्त्वाच्या नव्या घटकािी िर पडली िो म्हणजे 
हाणसद ित्त्वज्ञान. [‘हाचसचदझम’ ही एक लोकससं्कृिीिील धार्ममक िळवळ होिी. चििा उगम अठराव्या शिकाि पभवु युरोपािील ज्यभमंध्ये झाला. 
धार्ममक जीवनाच्या गभढवादी आचण िावनात्मक बाजभंवर या िळवळीिा जोर होिा. ज्यभ िरुणानंा धमाचवषयी औदासीन्य होिे हे खरे. पण हाचसदांिा 
चनसगु, आनंद, नृत्य इत्यादीवर जो िर होिा त्यािे त्यानंा साहचजकि आकषुण वाटले.] “जुना रचहवासी” या नावाने चलचहणारा 
लेखक म्हणिो त्याप्रमाणे हाचसदाचं्या चविारामुंळे ह्या िरुण ज्यभंिा त्याचं्या िभिकाळाशी दुवा जोडला गेला. 

 
पाळेमुळे उखडभन टाकलेल्या अवस्थेि राहणे आम्हाला नको होिे. मागील चपढ्ाचं्या सांस्कृचिक वारश्याशी 

आमिा संबंध आम्ही शोधीि होिो आचण त्याि वेळी आम्हालंा हाचसदांिी गीिे आचण लोककथा यािंा खचजनाि सापडला. 
संध्याकाळी चशचबराच्या मध्यिागी सवु चकबुट् झ गोळा होऊन गाणी गाि असे. “पचवत्र िभमीिभन झालेली परमेश्वरािी 
हद्दपारी” आचण “मुक्ििेबदलिी उत्कंठा” या चवषयावंर ज्यभचं्या चपढ्ान् चपढ्ा िालि आलेल्या गीिािंा प्रचिध्वनी या 
गाण्यािं उमटलेला असे. [पभवोक्ि Veteran Settler.] 

 
हाचसदवादािा स्वीकार ही काही योगायोगाने घडलेली घटना नव्हिी. एका संस्थापकाच्या मिे 

हाचसचदझमिे प्रविुक आचण चकयाि येचदचदमिे प्रविुक या दोघानंीही “पारंपचरक ज्यभ धमाच्या शृखंला िोडल्या 
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होत्या” आचण दोघानंीही “वचडलाचंवरुद्ध बंड केले होिे.” म्हणभन “आम्हाला आमच्या आचण हाचसदाचं्या 
जीवनाि एक चजव्हाळ्यािे नािे जाणवले” हे नािे इिके अथुपभणु होिे की, पोटाि पुरेसे नसिानाही त्यानंी 
काही हाचसचदक नाटके बसचवली आचण “जुना रचहवासी” चलचहिो त्याप्रमाणे, या नाटकामंधभन त्यानंा “आस्त्मक 
पोषण” चमळाले, कारण प्रविुक आचण या नाटकामंधील पाते्र यािं बौचद्धक आचण सामाचजकदृष्ट्ट्या महदंिर 
होिे िरीही िी पाते्र “आमच्या मनािले हृद् गिि व्यक्ि करीि होिी” असे एक संस्थापक म्हणिो. 

 
िे हाचसचदक गीिे गाि असि आचण हाचसदािंी नाटके करीि असि एवढेि नव्हे िर हाचसद पद्धिीिी 

नृत्येही करीि असि. यािा अथु असा की त्याचं्या नािाि कवाना ककवा “िस्क्ििाव” असे. “चकत्येक मचहने 
आम्हाला खायला काही नसे िरीही आम्ही रात्ररात्र नािि असभ” असे एका संस्थापकाला स्मरिे. होरा हे त्यािें 
आवडिे लोकनृत्य ज्याने पाचहले आहे आचण “कवाना” सह िे कसे नािले जाि असेल यािी ज्याला कल्पना 
करिा येिे त्याला हे पटिे की या चवधानाि त्याचं्या सामभचहक अनुिवािी िीव्रिा अत्यिं प्रिावीपणे व्यक्ि झाली 
आहे. होरा जेव्हा “कवाना” सह नािला जािो िेव्हा िो एकाि वळेी सामभचहक अनुिवािे कारण आचण त्यािा 
आचवष्ट्कारही असिो. या समभहनृत्याि िाग घेणारे सगळे लोक एका मोठ्या विुुळाि एकमेकाचं्या खादं्यावर हाि 
ठेवभन साखळी ियार करिाि. अशा रीिीने समभहािी एकात्मिा साधिे कारण त्याि प्रत्येकािे िोंड मध्याकडे 
असिे व प्रत्येकाला इिर सगळेजण चदसभ शकिाि. समभह एकात्म बनिो िो फक्ि स्थलवािक आचण शारीचरक 
अथाने नव्हे िर नािाच्या गिीिा मोहराही ऐक्याकडे झुकणारा असिो. कारण िी गिी अशी असिे की 
चिच्यामुळे एक कें द्रापसारी शक्िी चनमाण होिे आचण या शक्िीमुळे प्रत्येकजण गोलाच्या बाहेर फेकला जािो की 
काय असे वाटिे; परंिु निुकािे कें द्रापसारण हे सबधं समभहापासभन उत्पन्न होणाऱ्या कें द्राचिसारी ओढीने उलट 
खेिले जािे आचण त्यािे हाि दोन्ही बाजभंच्या सहकाऱ्याचं्या हािाशंी गंुफलेले असल्यामुळे िो मध्यकबदभकडे परि 
ओढला जािो. अशा रीिीने, नािणाऱ्याला एका बाजभने बंधमुक्ििेिा व सुटकेिा अनुिव येिो; पण दुसऱ्या 
बाजभने दर पावलाला जीवर सवु समभहािे चनयंत्रण पडिे अशी िी सुटका असिे. समभहािी ही ऐक्यिावना 
पावलाच्या िालबद्ध ठेक्याने व अखंडपणे पनुरावृत्त होि असलेल्या गीिाच्या त्याि त्या सुरावटीमुळे 
अचधकाचधक दृढ होिे. अशा प्रकारे, समभह प्रत्येकामध्ये उन्माद चनमाण करिो व त्याि वळेी िो उन्माद व्यक्िही 
करिो. 

 
हाचसचदझमच्या जोडीला ससं्थापंकावंर दुसरा एक महत्त्वािा प्रिाव पडला िो म्हणजे चसगमंड 

फ्रॉयडच्या चविारािंा. “आमच्या िावना, आमिे िाण, आचण आमिा लोि या सवांिी उपपत्ती शोधण्याच्या 
प्रयत्नाि आम्हाला मनोचवश्लेषणशास्त्र गवसले आचण िे फ्रॉयडने जणभ काही खास आमच्याकचरिाि चलचहले 
असल्यासारखे आम्हाला वाटले” असे एक संस्थापक सागंिो. प्रारंिीच्या काळाि फ्रॉयडिा हा जो प्रिाव 
पडलेला होिा त्यािा आिा काही ससं्थापकानंा पिात्ताप होिो. कारण त्यािल्या एकाने साचंगिल्याप्रमाणे 
“फ्रॉयडिे आमच्या समाजावर अचधराज्य झाल्यामुळे माक्सुवादािा स्वीकार करायला आम्हाला उशीर झाला.” 
मात्र, मनोचवश्लेषणशास्त्राने त्याचं्या वैयस्क्िक जीवनािी उपपत्ती लागली हे िर खरेि पण त्याहभनही बरेि 
अचधक काही झाले. त्यानंी नंिर जी चशक्षणपद्धिी स्थापन केली चिला ह्या शास्त्राच्या चसद्धािंािा खभपि उपयोग 
झाला. 

 
मात्र, हा काळ साथींवर झालेल्या मानचसक पचरणामाचं्या दृष्टीनेि नव्हे िर सामभचहक जीवनािे संघटन 
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कसे कराव ेयाच्या प्रत्यक्ष अनुिवाच्या दृष्टीनेही महत्त्वािा होिा. कारण याि काळाि आिाच्या चकबटु् झमध्ये 
चदसणाऱ्या सामभचहक मालकी, नगरसिा, सचमिीपद्धि आचण इिर बहुिेक ससं्था वाढीला लागल्या. आचण 
श्रमावर एक मभलिभि ित्त्व म्हणभन िर देणाऱ्या समाजािी म्हणजे चकबटु् झिी त्यानंी स्थापना केली िीही याि 
काळाि. ह्या चनणुयामुळे ज्या अनेक सिासदानंा श्रमावरिा िर पसंि नव्हिा त्यानंी गटािा त्याग केला. 
त्यािबरोबर, गटाजवळ चनचिि असे ित्त्वज्ञान नसल्यामुळे आचण चवशषेिः काही राजकीय कायुक्रम 
नसल्यामुळे, ज्यािंा राजकीय कायाबद्दल आग्रह होिा िेही दुरावले आचण त्यानंीही गट सोडला. मात्र ही 
मंडळी गळल्यामुळे उरलेल्यािंा एक एकसंध गट बनला, त्याचं्याि संघिावना बळावली आचण नवसमाज 
चनर्ममण्याच्या आपल्या शक्िीबद्दल त्यानंा चवश्वास वाटभ  लागला. त्यामुळे, ज्यभइश एजन्सीने जेव्हा त्यानंा त्याचं्या 
स्विःच्या िभमीवर वसाहि करण्यासाठी बोलाचवले िेव्हा िे नव्या जीवनािा प्रारंि करण्यास उत्सुक झालेले 
होिे. 

✶ ✶ ✶  
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प्रकरि : ४ : 
 

णकबुट् झ : एक सामूणहक समाज–१ 
 

आिच िो रूप घेऊ लागला आहे अशा एका भझवष्ट्यकालीन समािाची झकबटु् ि ही मूळपेशी आहे... 
झकबटु् ि समािाने िीवनात एक सपूंणय क्ातंी घडवून आणली आहे आझण मानवाच्या राहणीची सनातन पद्धत 
बदलून टाकली आहे. मालमते्तची पद्धत, उत्पादनाची व्यवस्र्ा, श्रम-झवभागणी, कुटंुबससं्रे्चा पाया, मानवी 
संबंधाचें स्वरूप, झियाचंा दिा, झशक्षणाचा पाया– या सवांमध्ये मूलभतू बदल िाले आहेत आझण हे बदल 
स्स्र्रावण्याच्या मागावर आहेत. 

 
एका चकबटु् झ नेत्याच्या िाषणािभन 

 
लोक आणि त्याचंी िार्श्डभूमी 

 
चकयाि येचदचदमिी लोकसखं्या सुमारे पािश ेअसभन त्याि िीन चपढ्ािंा समावशे आहे. चकबटु् झिे 

सुमारे अडीिश े प्रौढ सिासद आहेि व त्यािंल्या बहुिेकानंी युरोपमधभन–चवशषेिः पभवु युरोपमधभन–
पॅलेस्टाइनमध्ये स्थलािंर केलेले आहे. मात्र, हे स्थलािंर एकाि वळेी झालेले नाही त्यामुळे स्थलािंरािे वष ु
आचण त्यािंा चकबटु्झमध्ये प्रवशे याच्या आधारे प्रौढािें चनरचनराळे वयगट करिा येिाि. उरलेले सिासद 
इस्त्रायलमध्येि जन्मलेले व शहरािभन चकबुट् झमध्ये आलेले आहेि ककवा चकयाि येचदचदमध्येि जन्म पावभन 
प्रौढपणी सिासद झालेले आहेि. 

 
एक अनौपिाचरक चविागणी ठरचवण्यासाठी या वयगटािंा उपयोग होिो आचण चकबुट्झही या गटािंा 

उल्लेख णशचवॉत ककवा “थर” असाि करिो. सगळ्याि जुना थर म्हणजे चकयाि येचदचदमच्या संस्थापकािंा. हे 
साधारण ऐंशी आहेि व त्यािें वय साधारणपणे पन्नाशीिे आहे. अनेक अथांनी चकबटु् झमधला हा सवांि 
महत्त्वािा थर आहे. या गटािी सामाचजक रिना त्यािी ध्येये प्रत्यक्षाि आणण्याच्या दृष्टीने उपयुक्ि अशी बनली 
होिी. चकबुट् झिे औपिाचरक आचण अनौपिाचरक असे दोन्ही प्रकारिे नेिृत्व याि थरािभन उदयास येिे; 
राष्ट्रीय चकबटु् झ िळवळ, मजभर िळवळ, आचण राष्ट्रीय राजकारण यामंध्ये चकबटु् झिे प्रचिचनचधत्वही या 
थरािील सिासदाकंडभन मुख्यत्व े केले जािे; आचण चकयाि येचदचदममधल्या बचुद्धमंिामंध्येही या गटािेि 
सिासद मोडिाि. 

 
दुसऱ्या थरािील लोकसुद्धा पभवु युरोपमधभन स्थलािंचरि होऊन आलेले आहेि पण चकयाि 

येचदचदमच्या स्थापनेनंिर दहा िे वीस वषांच्या दरम्यान िे सिासद झालेले आहेि. या सवांना आंदोलनाि 
चशक्षण चमळालेले असल्याने चकबुट् झिी मभल्ये त्यानंी आत्मसात् केलेली आहेि, आचण चकबुट् झच्या राहणीिी 
पुरेपभर ियारी येथे येण्यापभवी त्याचं्याकडभन करून घेिली गेली आहे. ससं्थेच्या दृष्टीने बोलायिे िर हा 
एकशवेीस सिासदािंा थर सवांि मोठा आहे. त्यािले काही सिासद खभप सुसंस्कृि असले िरी चकयाि 
येचदचदममधला हा सवांि कमी बुचद्धमंि थर आहे, आचण शालेय चशक्षणही त्याला सवांि कमी चमळालेले आहे. 
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चकयाि येचदचदमिे पुष्ट्कळसे अचधकारी, सचमत्यािें अध्यक्ष, आचण उत्पादन चक्रयेिले मुकादम हे या थरािले 
आहेि. त्याबरोबरि नव े बदल करण्याबद्दलिा – म्हणजेि चकबुट् झच्या मभळ मभल्यापंासभन चविचलि 
होण्याबद्दलिा–पुष्ट्कळसा दबाव याि थरािील लोकाकंडभन आणला जािो. 

 
चिसरा थर हा पंिवीस िे िीस वयाच्या िरुणािंा असभन, याि सुमारे िाळीस सिासद आहेि. यािले 

बहुिेक साब्रा [साब्रा हा शब्द इस्त्रायलमधल्या प्रिचलि प्रथेप्रमाणे इस्त्रायलमध्येि जन्म पावलेल्या ज्यभला लाविाि. ह्या पुस्िकाि मात्र िो चकयाि 
येचदचदममध्ये जन्मलेल्या (बाल ककवा प्रौढ) व्यक्िींिा चनदेश करण्यासाठी वापरला जाईल.] िरी आहेि ककवा फारि लहान वयाि 
युरोपािभन आलेले आहेि. या गटािला एक लहानसा वग ु चकयाि येचदचदममध्येि जन्म पावलेल्या व पढेु 
सिासद झालेल्या मुलािंा आहे. यािले बहुसंख्य िरुण मात्र िेल अस्व्हव्ह आचण इिर इस्त्रायली शहरामंधील 
आंदोलनािे माजी सिासद आहेि. चकबुट् झमध्ये जन्म पावलेल्या मुलानंा त्याचं्या वयािा एक मोठा गट 
सोबिीला चमळावा म्हणभन त्यानंा चकयाि येचदचदममध्ये येण्यासाठी आमंत्रण चदलेले होिे. (ही गोष्ट या 
अभ्यासाच्या आरंिापभवी दहा वषांिी.) त्यािंी संख्या मोठी आहे. चकबटु् झ युवकानंी आपले लर्गनािे जोडीदार 
चनवडले आहेि िेही याि थरामधभन. या थरािले सिासद आचण चवशषेिः त्यािल्या ज्यानंा िेल अस्व्हव्हमधल्या 
िळवळीि चशक्षण चमळालेले आहे िे खभपि उच्च दजािे बौचद्धक वरदान लािलेले आहेि. या थराि चनदान एक 
िरी संगीिकार, चित्रकार, निुक, नाटककार, नट आचण ित्त्वकििक आढळिोि. अथुव्यवस्थेि हा थर 
अचधकाचधक जबाबदारी घेऊ लागला आहे आचण चकबटु् झच्या वगेवगेळ्या सचमत्यािंभन आपला अचधक प्रिाव 
पाडभ  लागला आहे. चशवाय नव ेबदल घडवभन आणण्यास चवरोधी असा दबाव आचण चकबुट् झच्या मभळ मभल्याशंी 
इमान राखण्यािा आग्रह याि थरािील सिासदामंधभन होि असिो. 

 
सगळ्याि लहान थर साधारण वीस-सिासदािंा असभन िे वीस िे पंिवीस या वयािले व प्रशालेय 

चशक्षण घेऊन नुकिेि बाहेर पडलेले आहेि. यािले चनम्मे चकयाि येचदचदममध्ये जन्मलेले आहेि, बाकीिे चनम्मे 
शहरािले पण चकबुट् झच्या प्रशाळेि चशकलेले व चशक्षण संपल्यावर चकबुट्झिे सिासद बनलेले असे आहेि. 
मात्र या थरािील अध्याहभन अचधकजण अद्याप सैन्याि नोकरीला आहेि आचण िे शचनवारी व सुट्टीच्या चदवशी 
चकयाि येचदचदमला परि येिाि. ह्या गटािील सिासद उत्पादनप्रचक्रयेिील महत्त्वाच्या आर्मथक जागावंर 
आहेि आचण त्यािले काहीजण त्याचं्या आर्मथक शाखािें मुकादम म्हणभनही चनवडले गेले आहेि. मात्र अद्याप हा 
गट फारसा बोलका झालेला नाही; चकबुट् झ सचमत्यािंभन िो आपली मिे क्वचििि बोलभन दाखचविो. 

 
साथी आचण त्यािंी मुले यािंी संख्या अडीिशहेभन अचधक आहे आचण त्याचं्या जोडीला खेड्ािं राहणारे 

दुसरेचह गट आहेि. यामंध्ये चकबटु् झने युरोपािील वसचिस्थानामंधभन इस्त्रायलला आणलेले सिासदािें 
आईवडील आचण चशवाय ज्यभइश एजन्सीने चकबुट् झमध्ये कामासाठी आचण अभ्यासासाठी पाठचवलेले िरुणािें 
दोन गट आहेि. यािला एक गट स्थलािंचरि मुलािंा आहे आचण दुसरा शहरामंधील आर्मथकदृष्ट्ट्या 
मागासलेल्या कुटंुबािंील मुलािंा आहे. प्रस्िुि लेखकाच्या िेटीच्या वळेी चकयाि येचदचदममध्ये नेमभन चदलेली 
एक लष्ट्करी िुकडीही होिी. (इस्त्रायलमध्ये चस्त्रया आचण पुरुष या दोघानंाही सक्िीच्या लष्ट्करी नोकरीपकैी 
काही काळ शिेकी वसाहिीि काम करण्याि घालवावा लागिो.) या शवेटी उल्लेख केलेल्या िार गटािंा मात्र 
आपण या गं्रथाि चविार करणार नाही. 
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आज सिासद राहिाि िो पचरसर चकबटु् झिे संस्थापक प्रथम वसाहि करण्यास आले िेव्हाच्या या 
दलदलीच्या प्रदेशाहभन वगेळा आहे. बायबलमध्ये ग्रचथि केलेल्या इचिहासािील एका प्रचसद्ध अशा 
पवुिश्रेणीच्या पायर्थयाशी असलेल्या एका सुपीक दरीिा चकयाि येचदचदम हा आज एक िाग बनला आहे. 
डोंगराच्या पलीकडल्या बाजभला शत्रभंिा प्रदेश आहे आचण रात्रीिा रखवालदार िरल्या बंदुकीचनशी िेथे गस्ि 
घालीि असिो. 

 
आलटभन पालटभन उन्हाळ्यािी रखरखीि कोरडी उष्ट्णिा नाहीिर चहवाळ्यािील थंड पाऊस असे 

हवामान असिे. उन्हाळ्याच्या चदवसािंील रणरणत्या उन्हाि बारा िे दोन वाजेपयंिच्या वळेाि काम करणे 
अशक्य असिे आचण त्या वळेाि बहुधा सगळेजण थोडीशी वामकुक्षी घेिाि. उन्हाळ्याच्या ऐन िराि सकाळच्या 
प्रहरीसुद्धा अचिशय ऊन असिे, त्यामुळे द्राक्षाच्या हंगामाि कामगार झुजुंमंुजभ होिाि म्हणजे पहाटे िीनिारच्या 
सुमारास उठिाि आचण दहा वाजेपयंि द्राके्ष िोडिाि. त्या वळेी िोडणी थाबंवावीि लागिे कारण िसे केले 
नाही िर टोपल्यािंील द्राके्ष सभयाच्या उष्ट्णिेमुळे सुकण्यािी िीिी असिे. या ऋिभि जमीन उन्हाने करपिे, बागा 
कोळपभन जािाि आचण डोंगरावर झुडभप ककवा फभ ल उगवलेले नसल्याने िो चनजीव िपचकरी रंगािा चदसिो. 
उलट, चहवाळ्याि सारखा पाऊस पडि असिो आचण गार वारे वाहि असिाि आचण बफु इिका क्वचिि पडिो 
की िो पडला म्हणजे मुलानंा त्यािे नवल वाटिे. सबधं चहवाळ्याि खोल्या दमट राहिाि, आचण कपडे िर 
कधीही सुकल्यासारखे वाटि नाहीि. बहुधा त्यामुळेि पुष्ट्कळशा सिासदानंा “संचधवाि” जडिो. अशा रीिीने 
चहवाळा एरव्ही त्रासदायक असिोि पण चिखल आचण दलदल यािंभन धडपणे िालिा येि नाही, आचण सिि 
गुडघ्यापयंि येणारे बभट घालणे जरूर पडिे. या गोष्टींमुळे हा त्रासदायकपणा अचधकि िीड आणणारा बनिो. 

 
वसंि आचण शरद यािें मोसम मात्र अचिशय सुंदर असिाि. म्हणभन सिासद त्यािें हषाने स्वागि 

करिाि. हवा सौम्य असिे, आचण चवशषेिः वसिं ऋिभि डोंगरावर फुले फुललेली चदसिाि, आचण बागा 
म्हणजे िर नानाचवध रंगािंा एक कल्लोळ असिो. या सवांमुळे लोकाच्या नेहमीच्या वृत्तीही लक्षाि येण्याइिक्या 
बदलिाि. 

 
चकबटु् झ आचण त्याच्या वचहिीखाली येणारी जमीन सुमारे ११,००० दुनाम [एक दुनाम म्हणजे सुमारे 

एकर.] इिक्या के्षत्रफळािी आहे. युरोपािील सवुसाधारण खेड्ाप्रमाणेि येथेही गावािी वस्िी कें द्रस्थानी आहे 
व त्या कें द्रकबदभपासभन सवु चदशानंा शिेाचं्या व फळबागाचं्या रागंा चनघालेल्या आहेि. शिेाच्या दभरच्या िागावंर 
कामाला जाणारे सिासद सकाळी गाव सोडभन जािाि िे संध्याकाळी परििाि आचण ज्यािें काम जवळि 
असिे त्यािले बहुिेकजण मात्र दुपारच्या जेवणासाठी वस्िीकडे परििाि. 

 
चकबटु् झिे सामभचहक जेवणघर म्हणजे चकबुट् झिा िौगोचलक आचण सामाचजक कें द्रकबदभि म्हणावा 

लागेल कारण जेवणघराच्या दोन्ही बाजभंनी समािंर रागंािं घरे बाधंलेली आहेि. जेवणघर इिर इमारिींहभन 
वगेळे चदसाव ेव त्यािे मध्यविी स्थान लक्षाि याव ेम्हणभन त्याच्यािोविी सुंदर चहरवळीिे पटागंण केलेले आहे. 
घरे म्हणजे मोठ्या चवस्िृि इमारिी आहेि, कारण सवसुाधारणपणे प्रत्येक इमारिीि िार चबऱ्हाडािंी सोय 
केलेली असिे. प्रत्येक चबऱ्हाडािी जागा म्हणजे एक खोली, व काही वळेेला चजिा उन्हाळ्याि दुसरी खोली 
म्हणभन उपयोग करिा येईल अशी एक लहानशी देवडी अशी आहे. साधारणपणे प्रत्येक इमारि दुसरीपासभन 
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त्यािप्रमाणे गावािभन जाणाऱ्या पायवाटाचं्या जाळ्यापासभन मोठ्या चहरवळीच्या पट्ट्यानंी आचण उंि वढेलेल्या 
झुडपानंी अलग केलेली असिे. या चहरवळीिी फार काळजीपभवुक चनगा राखली जािे. चशवाय, प्रत्येक 
सिासदािी फुलबाग असिे आचण संध्याकाळी कामावरून परिल्यावर िो आपल्या बागेिी पे्रमाने जोपासना 
करिो. प्रत्येकजण आपली बाग अचिमानाने फुलवीि असिो. चशवाय चकयाि येचदचदममध्ये एक आचण 
प्रशाळेच्या आवारासाठी एक असे दोन पभणु वळे काम करणारे माळी असिाि. त्यामुळे इस्त्रायलमधील अचिशय 
सुंदर अशा गावापंैकी एक अशी चकयाि येचदचदमिी ख्यािी आहे. 

 
मात्र सगळीि घरे अशा नमुन्यािी असिाि असे नव्हे. चकयाि येचदचदमिा चवस्िार चकिीिरी झालेला 

असल्याने त्यािी वास्िुरिनाही बदलली आहे. चकबुट् झिी िरिराट िालभ  असल्यामुळे प्रत्येक नवी घरबाधंणी 
योजना पचहलीपेक्षा अचधक िागंली करणे शक्य होिे. या िभमीवर संस्थापक प्रथम राहायला आले िेव्हा िे िंबभि 
राहाि असि आचण प्रशालेय चशक्षण नुकिेि संपचवलेले िरुण सिासद आजही िेि करिाि. अगदी प्रथम 
कायम स्वरूपािी घरे बनचवली गेली िी लाकडी होिी. आजही िी घरे वापराि आहेि आचण बहुिकरून िरुण 
चववाचहि जोडपी त्यािं राहिाि. बाधंकामाच्या दुसऱ्या कालखंडाि चवटािंी घरे उिी राचहली. बाहेरून त्यानंा 
चगलावा केलेला होिा आचण त्याचं्या प्रवशेिाराशी एक लहानशी देवडी असायिी. सव ुलाकडी घरांिी प्रवशेिारे 
एकाि चदशलेा असल्यामुळे एकािं फारि कमी चमळे. नंिरच्या काळाि इमारिी अशा प्रकारे बाधंल्या की 
त्याचं्यापैकी अध्यांिी प्रवशेिारे एका चदशलेा व अध्यांिी दुसऱ्या चदशलेा ठेवली, त्यामुळे अचधक एकािं चमळभ 
लागला. चशवाय प्रत्येक घराला वर छप्पर असलेली अशी बसण्याजोगी देवडी देण्याि आली. प्रस्िुि 
लेखकाच्या वास्िव्याच्या काळाि शवेटी जी घरबाधंणी योजना पुरी होि आली होिी िी नेहमीच्या चकबटु् झ 
घराचं्या मानाने िैनीच्या घरािंीि म्हटली पाचहजे. प्रत्येक चबऱ्हाडाला दीड खोली, मोठी देवडी आचण स्विंत्र 
स्नानगृह अशी व्यवस्था त्याि करण्याि येि होिी. 

 
प्रत्येक खोलीि एक जोडपे राहिे आचण हीि खोली बठैकीिी व झोपण्यािी अशी संयुक्ि खोली असिे. 

कमीि कमी लागेल एवढीि ही जागा असिे कारण स्वयपंाक सामभचहक स्वयंपाकघराि केला जािो, सामभचहक 
जेवणघराि जेवायला जायिे असिे आचण मुले त्याचं्या स्विंत्र चनद्रागृहाि झोपिाि. खाजगी स्नानगहृाऐवजी 
पुरुषासंाठी वगेळी अशी सामभचहक स्नानगृहे व शौिकभ प असिाि. 

 
प्रत्येक खोली चकबटु् झमध्ये ियार होणाऱ्या वस्िभंनी साध्याि पण आकषकु रीिीने सजचवलेली असिे. 

एक पलंग, चलचहण्यािे टेबल, कपड्ासंाठी कपाट व पेटी एकचत्रि, खुच्या, पुस्िकासंाठी कपाटे, आचण चदव े
असे गरजेिे सामान प्रत्येक खोलीि असिे. सौम्य रंगाच्या आचण साध्या, कौशल्यपभणु नक्षीच्या िादरी व रग 
चकबटु् झमध्ये चवणले जािाि व िे पाहिाना त्याहीपेक्षा सौम्य अशा मेस्क्सकन नमुन्यािंी आठवण होिे. याचशवाय 
कधी कधी प्रत्येक खोलीि एक रेचडओ असिो िो ज्यािा त्यािा स्विःिा ककवा चकबुट् झने चदलेला असिो. 
प्रत्येकािी स्विःिी पुस्िके असिाि आचण एखाद-दुसरे िागंले चित्र प्रत्येकािे स्विःिे ककवा चकबुट् झकडभन 
वापरावयास घेिलेले असिे. याप्रमाणे प्रत्येक खोलीला जवळ जवळ सारखेि सामान चदलेले असिे, पण 
प्रत्येक जोडपे आपापली बुद्धी व कौशल्य वापरून रंगािंी आचण वस्िंुिी सजावट आपल्या आवडीप्रमाणे करिे. 
त्यामुळे खोल्यावंर त्याि राहणाऱ्याचं्या व्यस्क्िमत्त्वािा स्विंत्र ठसा उमटलेला चदसिो. 
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याचशवाय गावाि एक धुलाईघर, चशवणािी खोली, कपड्ािें िाडंार, कोशेर स्वयंपाकगृह, 
सिासदाचं्या वृद्ध आईवचडलासंाठी जेवणघर, दवाखाना, किेरी, दुकान, गं्रथालय, वािनालय, मुलािंी 
चनद्रागृहे व शाळा अशा इमारिी आहेि. प्रस्िुि लेखकाच्या वास्िव्याच्या काळाि एका “संस्कृचिगृहा”िे 
बाधंकाम िालभ  होिे. त्याि गं्रथालय आचण जलसे, सिा व नाटके इत्यादींकचरिा पे्रक्षागृह अशा सोयी करण्याि 
यायच्या होत्या. मुख्य वस्िीच्या पचरघावर गुरे, घोडे, मेंढ्ा, बकरे याचं्यासाठी गोठे, कोंबड्ािंी खुराडी, 
गराज, रॅक्टर ठेवण्यासाठी जागा, वखार, माल साठचवण्यािी जागा, पॅककगिा कारखाना, आचण सुिारकामािे 
दुकान अशा सवांिी सोय केलेली आहे. गावापासभन मुख्य रस्त्यामुळे अलग झालेल्या जागेि प्रशाळा आचण 
चिच्या वगाच्या खोल्या, जेवणघर या सवु इमारिी येिाि. 

 
ज्या युवक िळवळीमधभन बहुिेक सिासद चकबुट् झमध्ये आले चििे ित्त्व साध्या राहणीिे होिे. हे 

अनासक्िीिे ित्त्व चकबुट् झ राहणीच्या पुष्ट्कळ गोष्टीि प्रचिकबचबि झालेले चदसिे. चववाहपभवु लैं चगक अनुिव, 
धभम्रपान, मद्यपान, िपकेबाज कपडे, आचण “बेबंद” राहणी या गोष्टींना आंदोलनािा चवरोध होिा (आचण आहे) 
सुरुवािीच्या काळाि अशाप्रकारिी वागणभक, त्यािप्रमाणे िैनीच्या राहणीशी सबंंचधि अशा इिर गोष्टी ह्या 
शहरािील रोगट संस्कृिीच्या चनदशकु मानल्या जाि. नंिरच्या काळाि िे चिरस्करणीय अशा “मध्यम 
वगािेही” चिन्ह मानले जाऊ लागले. अशा प्रकारे चकयाि येचदचदमच्या सुरुवािीच्या इचिहासाि टंिाईिी 
स्स्थिी आचण अनासक्िीिे ित्त्वज्ञान यािंी जोडी जमल्यामुळे राहणी अगदीि प्राथचमक पािळीवर होिी. घरािंी 
गरज िंबभनी िागचवली जाि होिी, अन्न िुटपुंजे होिे आचण कपडेही अपुरे होिे. चकबटु् झिी आर्मथक पचरस्स्थिी 
सुधारली िसे सिासद िंबभिभन लाकडी घरािं राहावयास गेले पण कमीिकमी गरजेच्या गोष्टींखेरीज अचधक 
काही पुरचवण्यािा फारसा प्रयत्न त्यानंी केला नाही. उदाहरणाथु, पुष्ट्कळ वषपेयंि खोलीि फक्ि एक पलंग व 
खुिी असावयािी. टेबल, कपड्ािें कपाट, पडदे, रग, पुस्िकािें कपाट अशा सोयी सिासदाला पुरचवणे 
जरूर आहे असे चकबटु् झला अगदी अलीकडे वाटभ  लागले आहे. इिक्या उचशरा हे सुिण्यािे कारण आर्मथक 
नसभन नैचिक होिे असे एक संस्थाचपका म्हणाली, “स्पाटुन लोकापं्रमाणे अत्यिं साधेपणाने राहणे हे आमिे ध्येय 
होिे. सुखसोयींपेक्षा दुसऱ्या चकिीिरी महत्त्वाच्या गोष्टी आहेि असे ससं्थापकानंा वाटि असे. त्यामुळे पचहल्या 
वीस वषांि सिासदाचं्या सुखासाठी चकबटु् झने काहीही केले नाही.” 

 
आचण आजसुद्धा हे खरे आहे. चकयाि येचदचदम हा एक जुना चकबटु् झ असला िरी “आरोर्गय आचण 

कल्याण” चवषयक सुचवधा पुरचवण्याि काही नव्या चकबुट् झ वसाहिींच्या मानाने िो मागे आहे. अगदी 
अलीकडेपयंि कायम स्वरूपािी घरे त्याने बाधंली नव्हिी; त्यािी आरोर्गयरक्षणािी व्यवस्था जुन्या पद्धिीिी 
आचण अत्यंि अपुरी आहे; स्नानगहेृ कोंदट व गदीिी आहेि; त्यािे जेवणघर व स्वयपंाकघर यािील गैरसोयी 
ही एक अखंड डोकेदुखी आहे. कारण “चविार करण्याजोर्गया याहभन महत्त्वाच्या आणखी पुष्ट्कळ गोष्टी होत्या.” 

 
कुठलीही नवी सुखसोय म्हणजे चकबुट् झच्या मभळच्या ध्येयाशंी प्रिारणा आहे अशा समजुिीने 

चकबटु् झमधल्या सनािन्यानंी चिला कट्टर चवरोध केलेला आहे. एका सिासदाने आपल्याला िेट म्हणभन 
चमळालेला रेचडओ चकबुट् झला देणगी म्हणभन चदला िो चकबटु्झमध्ये आलेला पचहला रेचडओ. िो जेवणघराि 
ठेवला गेला कारण जेवणघर हे समभहािे कें द्र होिे. बहुिेक लोक आपला संध्याकाळिा वळे जेवणघरािि 
घालवीि असल्यामुळे कोणालाही आपल्याला खाजगी रेचडओ हवा अशी गरज त्या वळेी वाटली नाही. मात्र 
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जसजशी लोकािंी वये वाढभ  लागली िसिसा त्यािंा वळे जेवणघराि कमी आचण त्याचं्या स्विंत्र खोल्यािं 
जास्ि जाऊ लागला. िेव्हा आपल्या खोलीिि रेचडओ असला िर बरे असे त्यानंा वाटभ  लागले. पण ज्या थोड्ा 
लोकानंी रेचडओ घेिले त्याचं्याबद्दल नापसंिी दशचुवली जाई. िे चकबटु् झमध्ये खाजगी मालमते्तिा, एवढेि नव्हे 
िर अनावश्यक िैनीच्या वस्िभंिा, प्रवशे करून देि आहेि असे मानण्याि येई. मात्र हळभहळभ इिरानंीही रेचडओ 
आणायला सुरुवाि केली आचण लवकरि आपल्या सिासदानंा रेचडओ पुरचवण्यािी जबाबदारी चकबुट् झला 
घ्यावी लागली. आज दरवषी दहा िे बारा रेचडओ वाटले जािाि आचण बहुिेक प्रत्येक सिासदाच्या खोलीि 
रेचडओ आहे. 

 
उन्हाळ्यािी कडक उष्ट्णिा लक्षाि घेिा चदवसिर उन्हाि काम करून परिल्यावर खोलीि पंख्यािा 

गारवा हवासा वाटेल याि नवल नाही. काही साथींनी िेट म्हणभन पंखे चमळचवलेले आहेि, िर काहींनी आपल्या 
वार्मषक ित्त्याि बिि करून चवकि घेिले आहेि, परंिु पंखे पुरचवण्यास चकबटु् झने नकार चदलेला आहे. पखें 
ही सुद्धा एक अनावश्यक िनै आचण ध्येयाशी प्रिारणा आहे असे समजले जािे. मात्र, जेवणघर ककवा किेरी 
यासंारख्या सावुजचनक जागी पंखे बसचवण्यापयंि चकबुट् झने मजल मारली आहे. 

 
उन्हाळ्यासाठी पखें घेण्यास चवरोध असला िरी चहवाळ्यािील दमटपणािा व गारठ्यािा बंदोबस्ि 

करण्यािी ियारी मात्र चदसिे. घरांना गरम ठेवण्यािी काही व्यवस्था नसल्याने चहवाळ्याि संध्याकाळी अंगावर 
कोट घालणे ककवा पाघंरुणाि गुरफटभन पडणे अनेकदा िाग पडिे. काही सिासदानंी चवजेिे हीटर घेिले 
आहेि परंिु त्यामुळे फार वीज खिु होिे असे ठरवभन त्याबदली चकबुट् झने त्यानंा िेलािे स्टोव्ह चदले. 
िेव्हापासभन चकबुट् झ दरवषी थोडेसे स्टोव्ह पुरवीि आहे आचण हळभहळभ प्रत्येक खोलीि एक स्टोव्ह येईल. 

 
प्रारंिीच्या साधेपणािा हा प्रिाव खाण्याचपण्यावरही पडलेला आहे. सवसुाधारण सिासद क्वचििि मद्य 

घेिो, आचण “पासोव्हर” च्या सणाला जेव्हा मद्यािी बाटली प्रत्येकाला देण्याि येिे िेव्हा बहुिेकजण िी बाटली 
जशीच्या िशीि परि करिाि. मद्यपानािा अचिरेक केव्हाि केला जाि नाही आचण दारूिी नशा िर 
ऐचकवािही नाही. अन्नािा िुटवडा अथािि आहे–कारण सबधं देशिर चशधापद्धिी अमलाि आहे. मात्र, जे 
अन्न चमळिे त्यािी पाकचसद्धी िागंल्या रीिीने करण्यािे चवशषे प्रयत्न फारसे केले जाि नाहीि; त्यामुळे िे 
कंटाळवाणे, सपक, बेिव असिे. पदाथांि वैचवध्य िर नसिेि पण जेविानाही कोणी िवीने व आनंदाने जेवि 
नाही, लोक घाईघाईने जेविाि, एखाद्या िचवष्ट पदाथावर रेंगाळिाना चदसि नाहीि आचण जेविाना फारसे 
संिाषण नसिे. बाह्य पचरस्स्थिीही अशीि असिे की सावकाशपणे, प्रसन्नपणे जेवायला वाव नसिो. सकाळिे व 
दुपारिे जेवण िरािरा उरकाव ेलागिे कारण कामावर जाण्यािी घाई असिे. संध्याकाळच्या जेवणाच्या वळेी 
असा काही िार डोक्यावर नसिो पण जेवणघर लहान असल्याने गदी व गोंगाट असिो आचण फक्ि 
सिासदानंाि नव्हे िर चकबुट् झमध्ये चशक्षण घेण्यासाठी आलेल्या अनेक िरुणाचं्या गटानंासुद्धा जेवायला 
वाढाव ेलागिे. म्हणभन सिासदानंा ज्याि संध्याकाळी सावकाशपणे बसभन आनंदाने जेवण जेविा येईल अशा 
एका नव्या जेवणघरािी जरुरी आहे. परंिु िे बाधंण्यािे काम नेहमीि पुढे ढकलले जािे कारण, “चविार 
करण्याजोर्गया याहभन महत्त्वाच्या आणखी पुष्ट्कळ गोष्टी आहेि.” 

 
मात्र या चवरक्ि परंपरेला लोक चवरोध करू लागले असल्यािे स्पष्टपणे नजरेस येिे. पभवी ज्यांकडे 
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अगदी िुच्छिेने पाचहले गेले असिे अशा चकिीिरी सुखसोयींिी आज िे मागणी करीि आहेि. ही गोष्टि एका 
नव्या प्रवृत्तीिी द्योिक आहे. यािे एक अगदी टोकािे उदाहरण असे: चकबुट् झिा सिासद नसलेल्या एका 
पशुवैद्याच्या घरावरून एक सिासद जाि होिा. एक लहानसे िार खोल्यािें िे घर पाचहल्यावर सिासद 
अत्युत्साहाने त्यािे गुणवणनु करू लागला आचण नंिर अधुवट उपहासाने आचण अधुवट अपराधी स्वराि िो 
म्हणाला, “आपल्या सगळ्यानंा िसलं घर असिं िर? फार वाईट झालं असिं का? आपला समभहवाद त्यामुळे 
नष्ट होईल असं िुम्हाला वाटिं का? आपल्यापैकी प्रत्येकाला असं घर का नसाव?ं” 

 
जुन्या मभल्यापंासभन दभर जाण्यािा हा कल दोन प्रकारानंी व्यक्ि होिो : िैनीच्या वस्िभंबाबि खाजगी 

मालमते्तच्या प्रथेिा प्रारंि (यािी ििा पुढे दुसऱ्या एका संदिाि करायिी आहे) आचण वारंवार होणाऱ्या 
खाजगी “मेजवान्या”. गुरे आचण कोंबड्ा-बदके यािंी देखिाल करणारे आचण मत्स्यपालन करणारे सिासद 
जेव्हा कधी कधी चमत्रासंमविे मेजवान्या करिाि यावळेी आपल्या उत्पादन शाखािंील माल खाण्यासाठी 
वापरिाि. काहीजण रानटी डुकरािंी आचण बदकािंी चशकार करिाि व त्यािंाही िमिमीि खाजगी 
मेजवान्यासंाठी उपयोग करिाि. बहुधा ज्यािा स्वयंपाकाि उपयोग केला जाि नाही अशा प्रकारिा शिेीिा 
माल गोळा करण्यासाठी काहीजण शिेाि जािाि. उदाहरणाथु, मका गुरासंाठी मोठ्या प्रमाणाि चपकचविाि 
परंिु खाण्याि त्यािा वापर कधीि केला जाि नाही. पण संध्याकाळच्या वळेी पुष्ट्कळ लोक मक्यािी कणसे 
िोडभन आणल्यावर िाजभन खािाना आढळिाि. असे प्रसंग थोड्ा वळेा ं घडिाि हे खरे, आचण त्याि िाग 
घेणारानंा अपराधीपणािी िावनाही वाटि असिे, परंिु पढेुमागे ज्यािी अचधकृिपणे दखल ध्यावी लागेल अशा 
प्रवाहािे दशनु या घटनािंभन होिे. 

 
असा नवा प्रवाह असला िरी युवक िळवळीिे अनासक्िीिे ित्त्वज्ञान ही अजभनही एक प्रिावी शक्िी 

म्हणभन चकबुट् झमध्ये (चवशषेिः संस्थापकामंध्ये) अस्स्ित्वाि आहे. जेव्हा एका िरुण साथीने “पाकुर ५१” या 
फाऊंटन पेनिे गुणगान करायला सुरुवाि केली िेव्हा एक संस्थापक रागाने म्हणाला, “हा चमजासखोरपणािा 
कळस झाला! साध्या पेनाि काय कमी आहे? अमेचरकेिसुद्धा कोणी इिकी चमजास दाखवीि नाही.” 

 
अथडव्यवपथा 

 
चकबटु् झिी चवचवधिेने संपन्न अशी शिेजमीन वस्िीपासभन सवु चदशानंा लाबंवर पसरलेली आहे. चकयाि 

येचदचदमिी स्थापना झाली िेव्हा ज्यभइश नॅशनल फंडाकडभन प्रत्येक जोडप्यामागे शिंर दुनाम याप्रमाणे एकभ ण 
सुमारे आठश े दुनाम जमीन चमळाली होिी. आज अकरा हजार दुनाम जमीन कसणकुीखाली आहे. पण ही 
सगळीि जागा खुद्द चकबुट् झच्या पचरसराला लागभनि आहे असे मात्र नाही. इिर चकबुट् झ वसाहिींमध्ये 
उद्योगधंद्यािंा चशरकाव झालेला असला िरी चकयाि येचदचदमने त्याला चवरोध केलेला आहे त्यामुळे त्यािे सव ु
उत्पन्न शिेीमधभनि प्राप्ि होिे. जे थोडे सिासद चकबुट् झच्या बाहेर चबगरशिेीिी कामे करिाि त्याचं्या 
पगारािभन चकबुट् झला होणारी थोडीशी प्राप्िी एवढाि फक्ि अपवाद. मात्र बहुिेक वळेा ही कामे अंगावर घेिली 
जािाि िी त्यािंभन चकबटु् झला पसैा चमळिो यापेक्षा चकबटु् झच्या शिेीला त्यामुळे साहाय्य होिे यासाठी घेिली 
जािाि. म्हणभन, हे लोक ऑचलव्ह िेल गाळण्यािे कारखाने, उिारू व मालवाहभ मोटारी, ककवा 
मोटारदुरुस्िीिी चठकाणे अशा व्यवसायािंभन कामे करिाि. हे व्यवसाय प्रादेचशक व्यापाच्या सहकारी संस्थानंी 
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संघचटि केलेले असभन त्यािंी चकबटु् झ शिेीला फार मदि होिे. 
 
चकयाि येचदचदमिी शिेी पढुील आठ शाखामंध्ये चविागलेली आहे. 
 
(१) दुग्धशाळा – दर वषी पाि लाख चलटर दुधािे उत्पादन डेअरीिभन होिे. मात्र शिेीच्या सव ु

शाखामंध्ये सवांि कमी प्राप्िी याि शाखेिी आहे. 
 
(२) धान्यणिके – या शाखेिे दरवषी पाि िे सहा हजार टन पीक चनघिे. चपके िागंली असिील 

त्यावषी एकभ ण उत्पन्न खभप असिे. त्यािभन एका कामाच्या चदवसामागे ६-८ चलरा [१९५१ मध्ये चलरािा म्हणजे इस्त्रायली 
पौंडािा हंुडणावळीिा अचधकृि दर २·८० डॉलर होिा. काळ्या बाजारािील दर मात्र १·०० डॉलर ककवा त्याहभन कमी होिा. चलरािी क्रयशक्िी चविाराि 
घेिली िर उत्तरोक्ि दरि अचधक वस्िुचनष्ठ म्हटला पाचहजे.] सुटिाि. 

 
(३) भाजीमळे – प्रत्येक वषी या शाखेिभन ४०० िे ५० ० टन माल स्थाचनक बाजाराि जािो. 
 
(४) मपत्योत्िादन – चकबुट् झने मत्स्योत्पादनासाठी कृचत्रम िळी बाधंली आहेि. त्यािंभन दर वषी ७० 

टन उत्पादन होिे. नक्ि उत्पन्न दर कामाच्या चदवसामागे ६ िे ८ चलरा, म्हणजे घसघशीि असिे. 
 
(५) फळबागा – ८० टन द्राके्ष, ७००० पेट्या पपनस, आचण २० टन ऑचलव्ह फळे इिका माल दरवषी 

बाजाराि जािो. प्रत्येक कामाच्या चदवसामागे िीन चलरा सुटिाि. 
 
(६) कळि – चकबुट्झमध्ये बकरी आचण मेंढ्ा दोन्हींिी चनपज होिे. बकऱ्या दुधासाठी व मेंढ्ा 

लोकरीसाठी उपयोगी पडिाि. 
 
(७) कोंबड्या-बदके – दर वषी चकबटु् झमधल्या कोंबड्ा सुमारे दहा लाख अंडी घालिाि, त्यापंासभन 

प्रत्येक कामाच्या चदवसामागे ६-८ चलरा प्राप्िी होिे. 
 
(८) चारा – दर वषी २५००० टन क्लोव्हर, अल्फाल्फा, आचण सायलेज (मका, सोरघम, आचण 

साखर बीट) यािें उत्पादन चनघिे. 
 
चकबटु् झिे ठोक उत्पन्न सुमारे २५०,००० चलरा आहे. हा व्याप काही लहान नाही हे स्पष्टि आहे. 

चकयाि येचदचदममध्ये शिेीिे पभणुपणे याचंत्रकीकरण झालेले आहे. त्याच्या मालकीिे दहा रॅक्टर, िीन कंबाइन 
आचण िीन मालमोटारी आहेि. 

 
चकयाि येचदचदमिी अथुव्यवस्था समाजवादी असल्याने चििी चहशबेपद्धिी थोडक्याि चवशद करणे 

क्रमप्राप्ि ठरिे. ‘मजभर-चदवस उत्पन्न’ म्हणजे कोणत्याही उत्पादन-शाखेि एक माणभस एका चदवसाि करीि 
असलेल्या कामािी चमळकि (मनॅ-डे इन्कम). या मोजमापावर चहशबेव्यवस्था आधारलेली आहे. मनॅ-डे इन्कम 
म्हणजे शाखेिे एकभ ण उत्पन्न िाचगले एकभ ण कामगारािंी संख्या. चकयाि येचदचदममधील एकभ ण श्रमापंकैी 
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दोनिृिीयाशं श्रम सिासद करिाि आचण उरलेले एकिृिीयाशं श्रम िात्पुरत्या कामगाराकंडभन (युवक गट, 
लष्ट्कर इ.) केली जािाि. चहशबेासाठी श्रमािे दोन प्रकार केलेले आहेि : उत्पादक श्रम (आवोदा 
प्रॉर्स्टटस्व्हट) म्हणजे ज्या श्रमामुळे नफा चमळिो ककवा चकबटु् झच्या िाडंवल गंुिवणुकीिी वाढ होिे; आचण 
दुसरा प्रकार अनुत्पादक श्रम (आवोदा लो मास्टनसा, शब्दशः अथु ज्या श्रमापासभन कोणिेही उत्पन्न लािि 
नाही िे) या प्रत्येक प्रकारािे पुन्हा काही ढोबळ उपप्रकार केलेले आहेि त्यािंी रूपरेषा पुढीलप्रमाणे : 

 
(अ) उत्िादक काम : या चविागाि सुमारे अधे मनुष्ट्यबळ अंििभिु आहे. 
  
 (१) रोख रक्कम चमळवभन देणारे काम (आवोदा मास्टनसा) :- 

 
  (ⅰ) मेशेकमधील म्हिजे णकबुट् झच्या (वरच्या यादीत दािणवलेल्या) शेतीसंबंणधत 

शािामंधील काम. 
    
  (ⅱ) णकबुट् झच्या सभासदानंी मजुरीसाठी बाहेर केलेले काम (या कामांची यादी वर णदली 

आहे). 
    
  (ⅲ) बाधंकाम. 
    
(२) िाडंवली सुधारणा : यतं्रािंी ककवा इमारिींिी दुरुस्िी इत्यादी ज्या प्रकारच्या कामामुंळे चकबटु् झमधल्या 
िाडंवल गंुिवणकुीिी ककमि वाढायला मदि होिे अशी कामे. 
 
(३) व्यवस्थापकीय काम : खचजनदार, खरेदी करणारा प्रचिचनधी, जनरल मनेॅजर इत्यादींकडभन होणारे काम. 
    
(४) युवक नेिृत्व : चकबटु् झमध्ये नेमलेल्या चनरचनराळ्या युवक गटानंा पढुारी आचण चशक्षक पुरचवण्याबद्दल 
चकबटु् झला थोडे रोख उत्पन्न चमळिे. 
 
(ब) अनुउत्िादक काम : – (आवोदा लो मास्टनसा) 
 
(१) प्रौढाकंचरिा “सेवा” (शेरुत) यामध्ये पढुील गोष्टी येिाि 
 
 (ⅰ) कशप्यािे दुकान 
    
 (ⅱ) धुलाई कें द्र. 
    
 (ⅲ) स्वयंपाकघर व जेवणघर. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 (ⅳ) सीमेपलीकडभन लष्ट्करी ककवा लुटारू हल्ल्याच्या प्रचिकाराथु रोज रात्री ठेवावा लागणारा 
पहारा. 

    
 (ⅴ) आरोर्गय : यािं संडास-स्नानगृहे यािंी स्वच्छिा आचण डबक्यावंर मच्छरप्रचिबधंक फवारे मारणे 

वगैरे गोष्टी येिाि. 
 

(२)  मुलाकंचरिा “सेवा” : यामंध्ये पचरिाचरका, चशक्षक, स्वयंपाकी इत्यादी येिाि.. 
 
(३)  रजा व सुट्ट्या, वार्मषक रजेवर गेलेले सिासद, िान्ह्या मुलाचं्या मािा इत्यादी. 
 
(४)  आजारीपण. 
 
(५) प्रचिकभ ल हवामान. 
 
(६)  राखीव सैन्यािील सेवा. 
 
(७)  युवक िळवळीिील काम. 

 
“अनुत्पादक” कामाि चकबटु् झिे पन्नास टके्क मनुष्ट्यबळ अडकलेले असल्यामुळे उत्पादक कामे 

करणाऱ्या अध्या लोकावंर सबंध चकबटु् झला पुरेसे होईल एवढे उत्पादन करण्यािी जबाबदारी पडिे. प्रत्येक 
सिासदाच्या एका चदवसाच्या चनवाहाला (योम णकय्युम) सरासरी ९० ग्रश ( चलरा) एवढा खिु येिो. 
अनुत्पादक व उत्पादक या दोन्ही प्रकारच्या कामािंी चमळभन प्रत्येक सिासदािी मजभर-चदवसािी सरासरी 
उत्पादनक्षमिा (योम आवोदा) सुमारे दोन चलरा असिे. अशा रीिीने सवुसाधारण सिासदािी उत्पादनक्षमिा 
ही त्याच्या चनवाहखिाच्या दुप्पट असिे. [योम आवोदा = एकभ ण उत्पादन भाझगले सिासद सखं्या, त्यािप्रमाणे योम चकय्युम = 

सिासदािंा चनवाहखिु भाझगले सिासदसखं्या.] मात्र, चनवाहखिु आचण उत्पादनक्षमिा याचं्यािील फरक म्हणजे “नफा” 
नव्हे. आपल्या सिासदाचं्या चनवाहाला लागणाऱ्या खिाच्या जोडीला चकयाि येचदचदमला आणखीही चकिीिरी 
खिु आहेि. एकभ ण िाडंवल गंुिवणुकीिील फक्ि वीस टके्क िाडंवल चकयाि येचदचदमच्या मालकीिे आहे. 
उरलेले िाडंवल कजाऊ रकमेिभन उिारलेले आहे. आचण त्यासाठी चकयाि येचदचदमिी मालमत्ता गहाण 
ठेवलेली आहे. कजावरील व्याजािे दर जबर आहेि आचण त्यापायीि चकबटु् झच्या उत्पन्नािा फार मोठा िाग 
संपिो. िरीही आर्मथकदृष्ट्ट्या चकबटु् झ म्हणजे एक “गोईगं कन्सनु” आहे म्हणजेि िो व्यवसाय म्हणभन नफ्याि 
िालिो. 

 
चकबटु् झमधल्या श्रमचविागणीकडे आिा आपण वळभ. काही थोडे अपवाद सोडल्यास कोण माणभस 

कोणत्या शाखेि काम करिो हे त्याच्या आवडीचनवडीवरून व कौशल्यावरून ठरिे. लािपे्ररणा नसल्यामुळे 
आचण ित्त्विः सवु प्रकारिे शारीचरक काम सारख्याि योर्गयिेिे गणले जाि असल्यामुळे प्रत्येकािी कामािी 
चनवड त्याला त्यापासभन कामािा आनंद चकिी चमळिो यावरून ठरिे. प्रत्येक सिासदाला त्याच्या इच्छेप्रमाणे 
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काम देण्यािा आदश ुचकबटु् झने आपल्यासमोर ठेवला आहे. याच्यामागिे साधे कारण म्हणजे माणभस कामगार 
म्हणभन असिुंष्ट राचहला िर िो सिासद म्हणभनही असिुंष्ट राहील असे गृहीि धरलेले आहे. एखाद्याला एखाद्या 
ठराचवक शाखेि काम करण्यािी िीव्र इच्छा आहे इिकेि नव्हे िर त्या कामाि िो कुशलही आहे असे चदसभन 
आले िर त्याच्या आवडीच्या शाखेमध्ये त्यािी कायमिी नेमणभक होण्यािी दाट शक्यिा असिे आचण कामािे 
वाटप करणारे अचधकारी केव्हा रोजच्या कामािी यादी ियार करिाि िेव्हा त्यािी नेमणभक साहचजकि त्या 
शाखेि करिाि. मात्र, क्वचित् प्रसंगी जेव्हा एखाद्या चवचशष्ट शाखेि एखाद्या खास कामासाठी माणसािंी िीव्र 
टंिाई िासिे आचण इिर शाखािंभन कामगार ओढभन घ्याव ेलागिाि िेव्हा त्यािी थोड्ा चदवसासंाठी बदली 
होिे. 

 
मात्र आपल्या आवडीच्याि शाखेि काम न चमळण्यािेही प्रसंग येिाि. याला पुष्ट्कळ प्रकारिी कारणे 

असभ शकिाि आचण यािभन चकबुट् झमधले िाण आचण सघंष ुचनमाण होिाि. िी कारणे अशी : 
 
(१) आवश्यक िे कौशल्य ककवा ज्ञान माणसाजवळ नसिे. पुष्ट्कळदा आपल्या आवडीच्या शाखेिले 

कसब त्याच्याजवळ नसले िरी दुसऱ्या एखाद्या शाखेि कायमिे काम चमळण्याइिके काही प्रकारिे कसब 
त्याच्यापाशी असिे. अशी गोष्ट असेल िेव्हा त्याला दुसऱ्या शाखेि काम चमळिे आचण त्या शाखेसाठी त्यािी 
पसंिी दुसऱ्या क्रमाकंािी असली िरी अशी व्यवस्था बहुधा समाधानकारक ठरिे. मात्र काही वळेा असे होिे की 
एखाद्या माणसाजवळ कसलेि कसब नसिे त्यामुळे िो कुठेि उपयोगी पडि नाही, चनदान कोणत्याही शाखेि 
िो चवशषे उपयुक्ि ठरि नाही. अशा वळेी त्यािी अवस्था खेळािल्या कलबभकटबभसारखी होिे. म्हणजे त्यािी 
कुठेही कायम नेमणभक नसिे पण चकबुट् झमधल्या पडेल िे काम करणाऱ्या इिर कामगारांि त्यािा समावशे 
होिो आचण ज्या कोणत्याही शाखेि कामगारािंी िात्पुरिी जरुरी असेल िेथे त्याला घेिले जािे. एक चदवस 
त्याला सुिारकामाच्या दुकानािील आजारी सुिाराच्या ऐवजी काम कराव ेलागेल, िर दुसऱ्या चदवशी सुट्टीवर 
गेलेल्या गुराख्याच्या जागी. आचण असेि कुठे ना कुठे. अशी कलबभकटबभिी जागा कोणालाही देण्यािे शक्यिो 
टाळण्याि येिे कारण िसे केल्याने सिासदािा मनोिगं होिो. शारीचरक श्रम हेि ज्यामध्ये सवशु्रेष्ठ मभल्य असिे 
अशा समाजाि अमक्यापाशी काम करण्यािी शक्िी कमी आहे असे अचधकृिपणे जाहीर होिे िेव्हा त्यािी 
प्रचिष्ठा कमी होिे, आचण चकबुट् झ अथुव्यवस्थेच्या गचिशीलिेि श्रम-प्रचिष्ठा या पे्ररणेला िर महत्त्वािे स्थान 
आहे. 

 
(२) शाखा अगोदरि पभणु िरलेली असभन जास्ि कामगारािंी गरज नसिे अशा वळेी त्या कामगाराला 

दुसऱ्या शाखेि घेिाि. मात्र केव्हा त्याच्या आवडीच्या शाखेि जागा चरकामी होईल िेव्हा त्याला िेथे काम 
देण्यािा संकेि पाळला जािो. अथात् पुष्ट्कळदा असेही होिे की चदलेले काम त्याला हळभहळभ आवडभ  लागिे 
आचण बदलीिी इच्छा त्याला उरि नाही. 

 
(३) काही प्रकारिी कामे कोणाच्याि आवडीिी नसिाि, ककवा त्याचं्यासाठी ज्या खास चशक्षणािी 

जरुरी असिे िे कोणालाि नसिे ककवा त्यापासभन कोणिाि फायदा नसिो. अशा वळेी िे काम पत्करण्यासाठी 
कोणावर िरी वजन आणण्याि येिे, ककवा ग्रामसिेच्या चनणयुाने औपिाचरक ठराव करून िी जागा िरली 
जािे. जेव्हा एखाद्यावर वजन आणण्याि येिे िेव्हा िे वजन नैचिक असिे. उदाहरणाथु, चकबटु्झने पाव-रोट्या 



 
 अनुक्रमणिका 

ियार करण्याच्या नोकरीवर ठेवलेला एक बेकर चनवृत्त व्हायला आला होिा त्यामुळे चकबुट् झला बेकरिी गरज 
होिी. या जागेवर चकबुट् झिा एक सिासद नेमायिे ठरले. परंिु ही जागा कोणालाि नको होिी कारण हे काम 
कठीण, चवस्िवाच्या धगीजवळिे आचण अस्वच्छ होिे. अथुधोरण सचमिीने या जागेसाठी सवांि योर्गय म्हणभन 
सौम्य वृत्तीच्या एका “क्ष” सिासदािी चनवड करायिी असे ठरचवले. त्याने हे काम पत्करायिे नाकारले िेव्हा 
चिटणीस त्याला खासगी रीत्या िेटला. आचण “क्ष” ने हे चशकभ न घेिले िर चकबटु्झिी पैशािंी चकिीिरी बिि 
होईल हे त्याच्या ध्यानाि आणभन चदले. दुसऱ्या चदवशी महामंत्री “क्ष” ला िेटला आचण त्याला दुसरे चनयचमि 
असे काम नसल्याने बेकरिे काम त्यानेि पत्करणे िकुदृष्ट्ट्या कसे योर्गय आहे हे त्याने त्याला पटवभन चदले. 
िसेि इिरत्र चनयचमि काम नेमभन चदले आहे अशा एखाद्या व्यक्िीिी या कामासाठी चनवड केल्यास चकबुट् झच्या 
अथुव्यवस्थेि खंड पडेल हेही त्याने साचंगिले. दुसऱ्या चदवशी प्रस्िुि लेखकाला “क्ष” ने साचंगिले की आपण हे 
काम बहुिेक पत्करू. आपल्या सदसद् चववकेबदु्धीिी टोिणी हे त्यामागिे कारण असल्यािेही त्याने साचंगिले. 

 
िात्पुरत्या कामासाठी माणसािंी िरिी करायिी असली िरी िी सक्िीने नसिे त्यामुळे एखाद्याने 

सयुस्क्िक कारण दाखचवले असिा त्याला सभट चदली जािे. मात्र त्याने काही कारण दाखचवले नाही िर आचण 
गटाच्या कल्याणासाठी व्यक्िीने आपणास गौण मानण्याच्या ित्त्वािा चकबटु् झने आग्रह धरला िर त्या 
सिासदाला चशस्ििगंाबद्दल काढभन टाकण्यािी धमकी चकबुट् झ देऊ शकिे. उदाहरणाथु डेअरीच्या कामासाठी 
कामगारािंी िरिी करावीि लागिे कारण कामािे िास अचनयचमि असिाि, त्यामुळे कामािा चदवस 
चविागलेला राहिो आचण संध्याकाळ चरकामी सापडि नाही; म्हणभन या शाखेि काम करायला फारि थोडे 
लोक उत्सुक असिाि. ह्या समाजाि शारीचरक श्रमावंर िर चदला जािो त्यामुळे प्रशाळेिील चशक्षकािे काम हे 
बहुिेकानंा न आवडणारे दुसरे काम. ह्या कामासाठी लायक माणसेही फार थोडी असिाि. मात्र, कमीि कमी 
पाि वषांच्या मुदिीनंिर इच्छा असल्यास चशक्षकाला कामािा राजीनामा देिा येिो अशी प्रथा आहे. िेव्हा हे 
काम कोणाला िरी सागंाव े लागिे. शहरािील युवक िळवळीिले काम पुष्ट्कळानंा आवडि नाही, कारण 
चकबटु् झपासभन आचण आपल्या कुटंुबापासभन संपभणु आठवडािर दभर राहाव ेलागिे. येथेही एखाद्या कामगारािी 
मुद्दाम योजना करावी लागिे. 

 
(४) काही कामे कोणालाि इिकी नकोशी असिाि की िी कामे करण्यासाठी कायम पाळीिी पद्धि 

ठेवावी लागिे आचण प्रत्येकालाि पाळी घ्यावी लागिे; या प्रकारच्या कामािे सवांि मोठे उदाहरण म्हणजे 
स्वयंपाकघरािली व जेवणघरािली कामे म्हणजेि स्वयंपाक करणे, िाडंी घासणे व वाढणे ही कामे. ही 
बायकानंा एका वषाच्या व पुरुषानंा दोनिीन मचहन्याचं्या मुदिीपुरिी करावी लागिाि. फक्ि आजारी, वृद्ध 
आचण चशक्षकािे काम करणारी मंडळी यानंा या पाळीिभन सुटका चमळिे. रात्रीच्या पाहारेकऱ्यािे काम हेही एक 
गैरसोयीिे काम असल्याने िेही पाळीच्या पद्धिीने कराव ेलागिे आचण ही पाळी दोन आठवड्ाचं्या मुदिीिी 
असिे. 

 
(५) एखादा आजारी असिो व त्याला कष्टािे काम करिा येि नाही. अशा व्यक्िी, त्यािप्रमाणे 

मािृत्वािी चवशषे जबाबदारी असलेल्या िान्ह्या मुलाचं्या आया यानंा कायम स्वरूपाच्या नेमणुका देिा येि 
नाहीि म्हणभन त्यानंा त्याचं्याजोगे काम देण्याि येिे, परंिु िे त्यानंा आवडेलि असे नव्हे. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

(६) शवेटी, कायम नेमणभक असलेल्या परंिु गरोदरपण, बाळंिपण ककवा अंगावर चपणारे मभल इत्यादी 
कारणानंी चजला कामािभन चनवृत्त व्हायिे असिे अशा स्त्रीिा प्रश्न. चिच्या गैरहजेरीि चििे काम िागंल्या प्रकारे 
करणारी कोणी चमळालेली असेल आचण त्याि शाखेि दुसरी जागा नसेल िर चिला आपल्या कामावर परि 
येिा येि नाही. चिला चवशषे इच्छा नसली िरी िेवढ्ा वळेाि चिला दुसरे काम कराविे लागिे. चस्त्रयामंधील 
असंिोषाच्या महत्त्वाच्या कारणापंैकी हे एक म्हणिा येईल, आचण “स्त्रीिी समस्या” [प्रकरण ६ पाहा.] या ििेि 
याबद्दलिा अचधक चविार होईल. 

 
चकयाि येचदचदममध्ये औपिाचरक सते्तबद्दल नेहमीि िीिी बाळगली जािे. समाजरिनेच्या इिर 

कुठल्याही अंगाप्रमाणे आपल्या अथुव्यवस्थेिही औपिाचरक नेिृत्वािे प्रकार येऊ देण्याबाबि चकयाि 
येचदचदमला नाखुशी वाटिे. िरीसुद्धा, अथुव्यवस्था जसजशी गंुिागंुिीिी होि गेली िसिसे हळभहळभ सते्तिे 
प्रकारही वाढले. त्यामुळे आज चकयाि येचदचदममध्ये आर्मथक धोरण ठरचवण्याच्या व अमलाि आणण्याच्या 
सचमत्या, अचधकारी आचण मुकादम इत्यादींिे जाळे पभवीच्या मानाने वाढलेले आहे. पभवी असे गृहीि धरले जाि 
असे की पुरेशा अनुिवानंिर कोणीही सिासद व्यवस्थापकाच्या जागेवर काम करू शकेल व त्यामुळे सगळ्या 
सिासदानंा सगळे हुदे्द आळीपाळीने चमळिील. मुळाि कोणत्याही हुद्द्याला वगेळा मोबदला नसिोि, चशवाय या 
पद्धिीने ठराचवक मुदिीिे बंधन येि असल्यामुळे नोकरशाहीिा प्रादुिाव टळेल अशीही कल्पना होिी. 
अनुिवानंिर असे आढळभन आले की ही समजभि िकुीिी आहे; चकबटु् झला आर्मथक स्थैयु चमळवायिे व 
चटकवायिे असेल िर अत्यिं कुशल व अत्यिं कायुक्षम अशा लोकाखेंरीज इिर कुणालाही जबाबदारीच्या 
जागी ठेवणे परवडण्यासारखे नाही. म्हणभन जरी महत्त्वाच्या जागा आळीपाळीने िरल्या जािाि व कोणाही 
सिासदाला लागोपाठ दोन-िीन वषांपेक्षा अचधक काळ एका जागेवर ठेवीि नाहीि, िरी ज्यािंी योर्गयिा 
इिरानंा पटली आहे अशा दहा िे पधंरा लोकाचं्या लहान गटािि हे बदलीिे िक्र चफरि असिे. 

 
साधारणिः नेमणभक सचमिीच्या चशफारशींना अनुसरून चनरचनराळ्या सचमत्यािंील सिासद आचण 

अचधकारी यािंी ग्रामसिेि चनवड होिे. सचमत्या एक वषिुर आचण अचधकारी दोन ककवा िीन वषे काम करिाि. 
चनरचनराळ्या सचमत्या पुढीलप्रमाणे : 

 
(१) अथडधोरि सणमती : ही सचमिी पधंरा सिासदािंी असिे. िी चकबुट् झशी संबद्ध अशा सवु आर्मथक 

व्यवहाराबंद्दल धोरण ठरचविे आचण दीघुकालीन महत्त्वािे बहुिेक चनणयु घेिे. चििे बहुिेक सिासद ग्रामसिेने 
चनवडलेले असिाि आचण प्रत्येक सिासद अथुव्यवस्थेच्या वगेवगेळ्या शाखेिे प्रचिचनचधत्व करिो. चनवडलेल्या 
सिासदाचं्या जोडीला या सचमिीि कामाच्या नेमणुका करणारे दोन अध्यक्ष, खचजनदार, चिटणीस आचण 
चकबटु् झिा अथुव्यवस्थापक असे लोक असिाि. 

 
(२) अथड-कायडकारी सणमती : या सचमिीिे सहा सिासद असिाि. त्यािं अथुव्यवस्थापक, 

खचजनदार, चहशबेनीस, त्यािप्रमाणे अथुधोरण ठरचवणाऱ्या सचमिीिे िीन सिासद इिक्यािंा अंििाव होिो. 
ही कायकुारी सचमिी म्हणजे अथुधोरण सचमिीिीि कायकुारी सचमिी असिे आचण अथुधोरण सचमिीने 
ठरचवलेल्या सवुसाधारण धोरणानंा अनुसरून आर्मथक बाबींसंबधंी दैनंचदन चनणयु घेिे. 
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(३) णनयोजन सणमती : या सचमिीिा काळ मयाचदि असिो कारण फक्ि वषाच्या सुरुवािीलाि चहला 
काम असिे. चकबुट् झसाठी एक सवुसमावशेक वार्मषक योजना ही सचमिी ियार करिे, पण चहला सत्ता अशी 
नसिे. ही सचमिी स्थायी स्वरूपािी असावी आचण चिला दीघुकालीन योजना ियार करण्यािा अचधकार 
असावा असे काही सिासदािें मि आहे. 

 
(४) कामवाटि सणमती : हीि अथुव्यवस्थापक, चिटणीस आचण कामािी नेमणभक करणारे अध्यक्ष हे 

येिाि. चहच्या बठैका दर मचहना-दोन मचहन्याचं्या मुदिीने होिाि. या बठैकीि नजीकच्या काळासाठी 
मनुष्ट्यबळािी सवांि कायकु्षम आचण व्यवहायु वाटणी करण्यािी सवुसाधारण योजना आखली जािे. 

 
(५) बाधंकाम सणमती : या सचमिीिे काम म्हणजे नवीन घरे, चनद्रागृहे, शाळेच्या इमारिी इत्यादींच्या 

बाधंकामाच्या योजना ियार करणे. 
 
या सचमत्यानंा ग्रामसिेकडभन अचधकार प्राप्ि होिाि आचण कायुवाहीपेक्षा धोरण आखण्यािेि काम 

असिे हे लक्षाि आलेि असेल. कायुवाहीिी कामे उत्पादन-चवषयक “अचधकाऱ्या”ंकडभन होिाि. 
चकबटु् झमधला सवांि महत्त्वािा आर्मथक हुद्दा सवसुाधारण अथुव्यवस्थापकािा (जनरल इकॉनॉचमक 
मनेॅजरिा) असिो कारण अथुव्यवस्थेच्या सबंध उत्पादक चविागािी व्यवस्था त्याच्याकडे असिे. 
शिेकीचवषयक सवु धोरणाचं्या अंमलबजावणीला िोि जबाबदार असिो आचण मनुष्ट्यबळ व साधनसामग्री यािें 
वाटप आचण देखरेख यासंबधंीिी अचंिम सत्ता त्याच्याि हािाि असिे. त्याला कामािा िाण फार असल्याने हे 
काम सोडभन इिर सवु कामािंभन त्याला मोकळीक चदलेली असिे. आचण चशवाय या कामासाठी खभपि िाचंत्रक 
ज्ञानािी आवश्यकिा असल्यामुळे त्याच्या कामािी कारकीदु बहुधा दोन िे िार वषांिी असिे. 

 
खजीनदारािे काम चकबटु् झजवळ अगोदरि असलेल्या पैशािी व्यवस्था बघण्यापेक्षा पसैा उपलब्ध 

होण्यासाठी नव ेमाग ुशोधणे हेि असिे. आजच्या इस्त्रायलमधील हे सवांि अवघड काम आहे आचण त्यासाठी 
खचजनदाराला आठवड्ािा बरािसा काळ चकबटु् झच्या बाहेर घालवावा लागिो. महामतं्र्याप्रमाणेि या 
कामालाही अवश्य असणारे िाचंत्रक ज्ञान आचण जबाबदाऱ्या इिक्या असिाि की खचजनदारािी मुदि बहुधा 
िीन वषांिी असिे आचण त्याला इिर सगळ्या कामापासभन मोकळे ठेवण्याि येिे. 

 
सगळा औद्योचगक माल, िसेि प्रचक्रया केलेले खाद्यपदाथु चकबटु्झच्या बाहेरून चवकि घ्याव ेलागि 

असल्याने दररोज चनरचनराळ्या शहरािं जाऊन चकबटु् झला जरूर असणारा माल चवकि घेणारा खरेदी 
प्रचिचनधी चकयाि येचदचदमला चनवडावा लागिो. त्यामुळे हेही एक पभणु वळेािे काम आहे आचण हे पत्करणाराला 
इिर उत्पादक कामािभन मोकळे केलेले असिे. 

 
सवांि अवघड अशी व्यवस्थापनािी जागा कोणािी असेल िर, कामे नेमभन देणाऱ्या अध्यक्षािी. चकयाि 

येचदचदमिी अथुव्यवस्था ज्या वगेाने चवस्िारली आहे त्या वगेाने त्यािी लोकसंख्या वाढलेली नाही त्यामुळे आज 
त्याला मजभरटंिाई फार िीव्रिेने जाणविे. चशवाय, पाणी व पाणीपुरवठ्यािे नळ व रकॅ्टर आचण कंबाइन अशा 
अवजड यंत्रासंाठी पुरवठ्याच्या मानाने मागणी खभप आहे. अथुव्यवस्थेच्या चनरचनराळ्या शाखामंध्ये ह्या मानवी 
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आचण याचंत्रक साधनसामग्रीसाठी प्रत्येक शाखा मागणी करि असल्यामुळे चििे सवांना न्याय्य वाटप करणे हे 
महत्त्वािे काम कामे नेमभन देणाऱ्या अध्यक्षानंा महामतं्र्याच्या सहकायाने कराव ेलागिे. 

 
बहुसंख्य पुरुष “उत्पादक” कामाि, आचण बहुिेक चस्त्रया “सेवा” कायाि असल्याने उत्पादक कामे 

नेमभन देणारा अध्यक्ष पुरुष चनवडला जािो िर “सेवा” म्हणभन गणल्या जाणाऱ्या कामासंाठी अध्यक्षा म्हणभन 
स्त्रीिी नेमणभक केली जािे. रोज संध्याकाळी हे अध्यक्ष आचण अथुव्यवस्थेच्या चनरचनराळ्या शाखािें मुकादम खभप 
वळे एकत्र जमिाि आचण प्रत्येक सिासद, त्यािप्रमाणे हािाशी असलेली इिर माणसे, कोठे कामाला 
लावावयािी हे ठरचविाि. नंिर िे दुसऱ्या चदवसाच्या कामािा िक्िा ियार करून िो जेवणघरािील 
वृत्तपत्रफलकावर संध्याकाळी लावभन ठेविाि. ह्याही कामाि िाण खभप असला िरी त्याला चवशषे मोठे कौशल्य 
ककवा िाचंत्रक पात्रिा लागि नाही (मात्र व्यवहारिािुयु आचण धभिुपणा जरूर लागिो) आचण म्हणभन ह्या 
सिासदािंी कारकीदु वषिुरािी असिे. चशवाय, हे काम वळेखाऊ असले िरी अध्यक्षानंा त्याचं्या नेहमीच्या 
उत्पादक कामािभन चनयचमि मोकळीक चदली जाि नाही. 

 
सबंध अथुव्यवस्थेला जबाबदार असणाऱ्या या वगेवगेळ्या सचमत्या आचण त्यािें अचधकारी याचंशवाय 

अथुव्यवस्थेच्या प्रत्येक शाखेला एकेक मुकादम असिो आचण िो आपल्या शाखेच्या कारिाराला प्रत्यक्ष 
जबाबदार असिो. मुकादमाच्या जागेवरील माणसािी चकबुट् झमधल्या इिर व्यवस्थापकीय जागावंरील 
माणसापं्रमाणेि चनवडणभक केलेली असिे; परंिु चनवडणुकीिी पद्धि शाखेच्या स्वरूपावर अवलंबभन असिे. त्या 
शाखामंध्ये कामगार कायमिे असिाि त्यािला मुकादम त्या शाखेि काम करणाऱ्या त्याच्या सहकाऱ्याकंडभन 
चनवडला जािो. ज्या शाखेिील कामगार (काम नावडिे व म्हणभन पाळीिे असल्यामुळे) हंगामी असिाि 
त्यािील मुकादम ग्रामसिेमाफुि चनवडला जािो. मुकादम हा धोरण ठरचवणारा नसभन प्रशासक असिो. कायम 
कामगाराखेंरीज आपणाला इिर माणसे चकिी हवीि, िी कुठे व कशी नेमायिी, कोणिी यंत्रसामग्री लागेल, 
इत्यादी सवु बाबिीि दैनंचदन चनणुय िो घेिो. प्रत्येक शाखेिले बहुिेक सवु कामगार आपापल्या कामाि िज्ज्ञ 
असिाि त्यामुळे मुकादम हा केवळ “समानामंधला पचहला” आचण िोही िात्पुरिा असिो; िात्पुरिा म्हणण्यािे 
कारण असे की शाखेमधील सिासदािं ही जबाबदारी पाळीने चफरि असिे त्यामुळे शाखेसबंंधी धोरणे 
ठरचवण्यािे काम एकट्या मुकादमाकडभन न होिा सबधं शाखेकडभन होिे. 

 
ग्रामसिेकडभन आवार, कोठार, धुलाईघर, स्वयंपाकघर, वस्त्रिाडंार या शाखािें मुकादम चनवडले 

जािाि. यािल्या शवेटच्या िीन मुकादमाचं्या जागा इिक्या कमालीच्या नावडत्या असिाि की त्याचं्या 
नेमणुकीसाठी वापरण्याि येणाऱ्या पद्धिीला “चनवडणभक” न म्हणिा “िरिी” (ड्राफ्ट) म्हणणे अचधक रास्ि 
ठरेल. चकबटु्झच्या श्रमचविागणीप्रमाणे शवेटच्या दोन शाखा हे “बायकािें” काम समजले जािे; मात्र 
धुलाईघराच्या मुकादमािी जागा पुरुष ककवा स्त्री कोणीही िरू शकिे. 

 
धुलाईघराच्या मुकादमािी जागा ठरलेल्या मुदिीिी नसिे पण त्या जागेवरच्या माणसाने चकमान 

वषिुर िरी काम कराव ेअशी अपेक्षा असिे. कोणीही हे काम दोन वषांहभन अचधक काळ करायला क्वचििि 
ियार होिे कारण िे शारीचरक कष्टािे व अवघड असिे. वस्त्रिाडंाराच्या मुकादमािे काम नव्या कपड्ािें वाटप 
करणे हे असिे आचण चशलाई खात्याने कोणिे कपडे अगोदर व कोणिे मागाहभन द्यावयािे हे त्याने ठरवायिे 
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असिे. ह्या स्त्री-मुकादमाच्या कामाला मुदिीिी अट घािलेली नसिे, िरी ग्राहकािं व चिच्याि होणाऱ्या 
कटकटींिा फार िाण पडि असल्याने हे काम थोड्ा वषांनंिर करायला िी बहुधा ियार नसिे. 

 
स्वयंपाकघर व जेवणघर यावंरच्या मुकादमािे काम हे चकबुट् झमधले सवांि अवघड काम समजण्याि 

येिे. स्वयंपाकघरािले काम ज्या पचरस्स्थिीि कराव े लागिे िी अगदीि दीनवाणी असिे, सोयी अपऱु्या 
असिाि आचण एकभ ण इस्त्रायलमधल्याप्रमाणेि अन्न अपुरे असिे म्हणभन हीही जागा चस्त्रयामंध्ये पाळीपाळीने 
बदलि असिे आचण प्रत्येकीने दोन िे िीन वष ेकाम कराव ेअशी अपेक्षा असिे. 

 
आिा आपण चकबटु् झच्या अथुव्यवस्थेिील अत्यिं महत्त्वािा आचण चनणायक असा घटक म्हणजे 

उत्पादन पे्ररणा त्यािी ििा करू. खाजगी मालमत्ता आचण पैसा या गोष्टी अस्स्ित्वािि नसल्यामुळे या समाजाि 
लािपे्ररणेला अवसर नाही हे उघडि आहे. चशवाय हा समाज स्िरयुक्ि नसल्यामुळे सते्तवर असलेल्या लोकानंी 
आपली कामे कचनष्ठ वगांवर लादभन करून घेण्यािा प्रकार त्याि संिवि नाही. चकयाि येचदचदमवर सत्ता 
गाजचवणारी वचरष्ठ अशी राजकीय शक्िी नाही–जी काय आहे िी फक्ि गटािी स्विःिीि आचण वर 
साचंगिल्याप्रमाणे त्यािले अथुचवषयक कायुवाह आचण व्यवस्थापक ग्रामसिेच्या िंत्रानेि िालि असिाि. 
िरीसुद्धा, पाचिमात्य समाजाि ज्या आर्मथक पे्ररणा रूढ झालेल्या आहेि त्यािंा अिाव असभनही चकयाि 
येचदचदमिे सिासद एवढ्ा मोठ्या अथुव्यवस्थेिे संिालन यशस्वीपणे करिाि. 

 
पचहल्या प्रथम हे लक्षाि घेिले पाचहजे की लािपे्ररणा अस्स्ित्वाि नाही यािा अथु चकबुट् झच्या आर्मथक 

विुणुकीि इिर पारंपचरक उत्पादनपे्ररणा अस्स्ित्वाि नाहीि असे नव्हे. सिासद टाळाटाळ न करिा खभप काम 
कायकु्षमिेने करीि असलेले चदसिाि त्यामागे चनदान िार वैयस्क्िक स्वरूपाच्या पे्ररणा असिाि. एक म्हणजे 
िाडंवलशाही समाजािल्याप्रमाणेि, िो चजिके जास्ि काम करील चििका जास्ि आर्मथक लाि त्याला चमळिो. 
सिासदाला आपल्या श्रमािी फळे प्रत्यक्ष चमळि नाहीि व त्यामुळे आपल्या उत्पादनशक्िीिा िात्काळ पचरणाम 
त्याला चदसि नाही हे खरे; िरीसुद्धा हेही खरेि आहे की गटािे राहणीमान प्रत्येक सिासदाच्या उत्पादक 
शक्िीवर अवलंबभन असिे आचण त्याच्या स्विःच्या राहणीिा दजा गटाच्या राहणीमानावर अवलंबभन असिो. 
प्रत्येकजण हे ओळखभन असिो की आपण काम टाळले िर इिर सगळेही िेि करिील आचण शवेटी 
इिराबंरोबर आपलेही नुकसान होईल. म्हणभन वैयस्क्िक आर्मथक उन्निीिी इच्छा ही चकयाि येचदचदममधील 
कामामागिी एक पे्ररणा आहे असे म्हणिा येईल. 

 
चशवाय हेही लक्षाि ठेवले पाचहजे की बहुिेक सिासदानंी ग्रामीण जीवन आचण शिेीिे काम मुद्दाम 

पत्करलेले आहे. आणखी असे की सिासद आपल्या सवांि अचधक आवडीच्याि शाखेि काम करिो. यािा 
पचरणाम असा होिो की अगदी सवुसाधारण सिासदालाही आपल्या कामाि गोडी वाटिे; त्याला त्या कामाच्या 
प्रचक्रयेि त्यािप्रमाणे त्याच्या चनष्ट्पत्तीिही आनंद चमळिो. व्हेबलेनने “कामाच्या फलचनष्ट्पत्तीिा आनंद” याहभन 
वगेळी अशी “काराचगरीिी अंिःपे्ररणा” ककवा “कामाच्या प्रचक्रयेिला आनंद” ही संकल्पना माडंलेली आहे. ही 
पे्ररणा इिर कुणाहीप्रमाणे सिासदालाही कायुप्रवण करिे. थोडक्याि, सवुसाधारण सिासदाला त्याच्या 
कामापासभन चमळणारा आनंदही त्याच्या आर्मथक विुनािी दुसरी वैयस्क्िक पे्ररणा म्हणिा येईल. 
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वैयस्क्िक पे्ररणेिे चिसरे उगमस्थान म्हणजे स्पधावृत्ती. साधारण सिासद हा फळबाग, गव्हािी शिेे, 
दुर्गधोत्पादन कें दे्र इत्यादी कोणत्या िरी ठराचवक शाखेिा कायमिा कामगार असिो आचण त्याला त्याच्या 
शाखेचवषयी पे्रम व चजव्हाळा उत्पन्न झालेला असिो. शाखा यशस्वी झाली िर त्याला अचिमान वाटिो आचण 
चिच्या अपयशाने िो दुःखी होिो आचण सबधं चकबटु् झिी िरिराट पाहावी अशी जरी त्यािी इच्छा असली िरी 
त्या िरिराटीि आपल्या शाखेने योर्गय िो वाटा उिलला आहे एवढेि नव्हे िर त्याहभनही अचधक काही केले 
आहे ह्या जाचणवनेे त्याला मोठे समाधान लाििे. म्हणभन या अनौपिाचरक िढाओढीमध्ये आपल्या शाखेिा क्रम 
वरिा लागावा यासाठी जास्ि कष्ट करण्यािी पे्ररणा त्याला चमळिे. यािे एक उदाहरण असे सांगिा येईल: 
सामान्यिः चकबटु् झमधल्या उत्पादनािा सवांि जास्ि वाटा धान्य चपकाचं्या शाखेिा असिो आचण या शाखेिले 
कामगार इिर शाखािंील कामगाराचं्या मानाने आपण चवशषे महत्त्वािे असल्यािे दाखचविाि असे नेहमी 
आढळभन येिे. मात्र, प्रस्िुि लेखकािे संशोधन िालभ  होिे त्यावषी दुष्ट्काळ पडला होिा आचण धान्यािे पीक कमी 
आले होिे. पण कृचत्रम पाणी पुरवठ्याच्या मदिीने िाजीपाल्यािे उत्पन्न मात्र खभप मोठे आले होिे. यािा 
िाजीमळ्यािल्या कामगारानंा अचिमान वाटि असल्यािे सवानाि स्पष्ट चदसभन आले. 

 
कायकु्षम आचण उत्पादक आर्मथक विुणुकीमागिी शवेटिी वैयस्क्िक पे्ररणा म्हणजे प्रचिष्ठा. चकयाि 

येचदचदमच्या संस्कृिीमध्ये श्रम हे एक श्रेष्ठ मभल्य आहे हे वािकाचं्या लक्षाि असेलि. अगदी काबाडकष्टािे व 
िोख काम ही गोष्ट प्रचिष्ठा चमळवायला आवश्यक अशी अट आहे. या समाजाि लािपे्ररणा नसल्याने आपल्या 
सहकाऱ्यािंा आपल्या चवषयीिा आदर ही एक महत्त्वािी पे्ररणा बनलेली आहे. कामािी टंगळमंगळ करून हा 
आदर गमावण्याला कोणी ियार नसिाि आचण बहुिेक काम सहकारी गटागटािभन होि असल्याने कोणी 
कामािी टाळाटाळ केलीि िर िी िाबडिोब ध्यानाि येिे. चकबटु् झच्या मभल्यश्रणेीि श्रमाला फार महत्त्व 
असल्याने जनमि ही कामामागिी फार महत्त्वािी पे्ररणा आहे. 

 
कामामागच्या ह्या वैयस्क्िक पे्ररणा महत्त्वाच्या असल्या िरी साथीिे आर्मथक विुन समजभन येण्याच्या 

दृष्टीने त्या पुरेश्या नाहीि. त्याचं्या उत्पादक कौशल्यामुळे त्यानंा चकबटु् झमध्ये जेवढे मानचसक समाधान – 
प्रचिष्ठा, अचिमान वगैरे – चमळिे चनदान चििके िरी चकबटु् झबाहेरच्या जगािही खासि चमळभ शकेल. 
सुधारलेल्या राहणीमानाच्या पे्ररणेिा चविार केला िर असे ध्यानाि येईल की पुष्ट्कळश्या सिासदानंा 
चकबटु् झच्या बाहेरच्या स्पधात्मक अथुव्यवस्थेि चनचििि अचधक धन चमळेल. यावरून असा चनष्ट्कष ुचनघिो की 
चकयाि येचदचदममधल्या आर्मथक विुणुकीमागे अशा काही पे्ररणा आचण असे काही समाधान असले पाचहजे की 
जे बाहेर आढळणार नाही. या चनष्ट्कषाला पोषक असा पुरावा देिा येईल. प्रथम आपण चकबुट् झमध्ये चमळणाऱ्या 
अनन्यसाधारण अशा आर्मथक समाधानािा चविार करू. 

 
चकयाि येचदचदमच्या अथुव्यवस्थेि सवुसाधारण सिासदाला जी सुरचक्षििेिी िावना लाििे िी 

चकबटु् झच्या बाहेर लािणे अगदीि अशक्य नसले िरी कठीण आहे. हे घडिे यािे कारण चकबटु् झिी 
सामाचजक सुरचक्षििेिी व्यवस्था व्यापक स्वरूपािी आहे आचण चकबुट् झमध्ये प्रचिष्ठा ही संपत्तीवर अचधचष्ठि 
नाही. सामाचजक सुरचक्षििा ही इिकी व्यापक आहे की व्यक्िीला आर्मथक चवविंना जवळजवळ नसिाि. 
जोपयंि सबधं चकबटु् झ आर्मथकदृष्ट्ट्या सुस्स्थिीि आहे िोपयंि सिासदाला आर्मथक सुस्स्थिीिी चनचििी आहे. 
जोपयंि थोडेिरी अन्न आहे िोपयंि कोणीही उपाशी राहणार नाही; जोपयंि थोडेिरी कपडे आहेि िोपयंि 
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कोणीही उघडा राहणार नाही. सबधं चकबटु् झच्या आर्मथक पचरस्स्थिीिी सिासदाला कििा वाटेल हे खरे पण 
व्यस्क्िशः आपले घरिाडे कसे िरायिे, आपली डॉक्टरिी चबले ककवा आपल्या मुलािंा चशक्षणखिु कसा 
िागवायिा इत्यादींनी िो कििाग्रस्ि होणार नाही. या सवु कििा चकबटु् झने करायच्या. उदाहरणाथु, एखाद्या 
जोडप्याला मभल झाले िर त्याला आर्मथक चवविंनेिे काहीि कारण नसिे. औषधािंी व इस्स्पिळािंी 
त्यािप्रमाणे पढेु मुलािें कपडे, अन्न, चशक्षण या सगळ्यािीि चबले चकबुट् झकडभन िागचवली जािाि. नवीन 
मुलामुळे जागेिाही काही प्रश्न उद् िवि नाही कारण िे मुल अिकुालयाि राहणार असिे. 

 
ह्यािप्रमाणे, आजारी व वृद्ध यानंाही कसलीि कििा नसिे. एखादा सिासद आजारी पडला िर त्याला 

इस्स्पिळाि पाठचवले जािे ककवा घरीि वैद्यकीय मदि चदली जािे आचण चकबटु् झ त्यािा खिु िागचविे. 
रुर्गणालयािभन घरी आल्यावर त्याला काही चवशषे पर्थयािा आहार घ्यायिा जरुरी असेल िर चकबटु् झकडभन 
त्यािीही व्यवस्था होिे. त्याला काही मचहने, ककवा काही वषसुेद्धा, कामावर परिणे शक्य नसले िरी आपल्या 
कुटंुबािे कसे होईल यािी काळजी करण्यािे कारण नसिे. बरे झाल्यावर आपण बकेार राहभ की काय यािीही 
िीिी त्याला नसिे कारण त्याला िाबडिोब परि कामावर घेण्याि येिे. कायमिी अपंगावस्था आली ककवा 
म्हािारपणामुळे त्याला काम करवि नाहीसे झाले िरी त्यािे राहणीमान बदलि नाही. िो कामावर असिाना 
त्यािे जे राहणीमान असे िे िसेि िालभ  राहिे. ककबहुना, एखाद्या चवशषे आहारािी वा चवशषे प्रकारच्या 
चनवासािी सोय त्याला आवश्यक आहे अशी (त्याच्या आजारपणामुळे वा वयामुळे) त्यािी अवस्था असेल िर 
त्यािे राहणीमान खरे म्हणजे सुधारिे असेि म्हणाव ेलागेल. 

 
चकबटु् झच्या अथुव्यवस्थेि चमळणाऱ्या आर्मथक सुरचक्षििेइिकीि त्याि चमळणारी मानचसक 

सुरचक्षििाही महत्त्वािी आहे. सामभचहक समाजािा सिासद म्हणभन सिासदाच्या मनाि एक आत्मीयिेिी खोल 
िावना चनमाण झाल्यामुळे त्याला िावचनक सुरचक्षििा वाटिे हे िर खरेि पण याहभन महत्त्वािी गोष्ट अशी की 
आर्मथक िढाओढीच्या वािावरणाि उत्पन्न होणारी मानचसक असुरचक्षििा त्याच्या वाट्याला येि नाही. 
उदाहरणाथु, “डामडौली खिा”िभन उद् िवणारे अनेक प्रश्न चकबटु् झ सिासदानंा िेडसावीि नाहीि. सवु 
संपत्ती समाजाच्या मालकीिी असल्याने प्रचिष्ठा, सत्ता ककवा अहंकाराच्या समाधानासाठी मालमते्तच्या संियािी 
प्रवृत्ती संिवि नाही. आपले कपडे चवशोचिि आहेि, आपले घर व फर्मनिर जुनेपुराणे आहे ककवा आपली 
राहण्यािी जागा फॅशनेबल नाही इत्यादी प्रकारच्या चवविंना चकयाि येचदचदममध्ये ठाऊकि नाहीि. अशा 
रीिीने, मालमत्ता आचण धन याचं्याशी प्रचिष्ठा चनगचडि असल्यामुळे आपल्या ससं्कृिीि ज्या प्रकारच्या चवविंना 
चनमाण होिाि त्या चकयाि येचदचदममध्ये अस्स्ित्वािि नसिाि. “डेथ ऑफ ए सेल्समन” या नाटकाच्या 
प्रयोगावरील चकयाि येचदचदमिी प्रचिचक्रया या संदिाि फार बोलकी आहे. चकत्येक सिासदाशंी या 
नाटकाचवषयी ििा करिाना असे स्पष्ट चदसभन आले की सवुसाधारण सिासदाला चवली लोमनच्या नैराश्यािे 
स्वरूपि न समजल्यामुळे त्यािी गंिीर शोकाचंिका समजभ िरी शकली नाही, ककवा त्याला हे नैराश्य िागंले 
समजले पण आपल्या स्विःच्या ससं्कृिीपेक्षा चवली लोमनिी ससं्कृिी कचनष्ठ दजािी आहे एवढ्ावरि त्याने 
िो प्रश्न सोडभन चदला. 

 
सवुसाधारण साथीला चकबटु् झ अथुव्यवस्थेमध्ये जी सुरचक्षििा लाििे िी त्याच्या कामामागिी पे्ररणा 

आहे हे जरी खरे असले िरी िो ज्या िस्क्ििावाने, कळकळीने आचण जबाबदारीने काम करिो त्यािे पुरेसे 
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स्पष्टीकरण या आत्मपर पे्ररणेिभन होऊ शकि नाही. हे स्पष्टीकरण चकबटु् झ ज्याला हक्कारा म्हणिो त्या 
प्रकारच्या आत्मािीि पे्ररणेच्या आधारेि शक्य आहे. या संजे्ञिा शब्दशः अथु “जाणीव” असा करिा येईल; पण 
हक्कारा या शब्दाि नुसत्या जाचणवपेेक्षा अचधक अथु आहे. हक्कारा ही एक नैचिक व आदशवुादात्मक संकल्पना 
आहे आचण चििा अथु चकबुट् झबद्दल एक नैचिक जबाबदारी वाटणे असा आहे. आचण चकबटु् झबद्दलिी 
जबाबदारी यािा अथु चकबटु् झ ज्या राजकीय व आर्मथक मभल्यािें प्रचिचनचधत्व करिो त्याबद्दलिी जबाबदारी. मी 
हक्काराने काम करीि असेन िर त्यािा अथु असा की प्रत्येक साथीने सवोच्च कायकु्षमिेने काम करण्यावरि 
चकबटु् झिी आर्मथक सुस्स्थिी अवलंबभन आहे यािी मला जाणीव आहे; आचण चशवाय मला हीसुद्धा जाणीव आहे 
की चकबटु् झिे राजकीय िचविव्य सुस्स्थर राहणे, त्याला अचधक अनुयायी चमळणे, आचण संपभणु इस्त्रायली 
समाजािे आपल्या ध्येयवादानुसार पचरविुन घडवभन आणण्यािी क्षमिा त्याच्यामध्ये येणे हे सवु शवेटी इिर 
अनेक गोष्टींप्रमाणे चकबटु् झच्या आर्मथक सुस्स्थिीवरही अवलंबभन आहे. अथात् येथे असे सुिवायिे नाही की 
साथीच्या जचणविे हक्कारा अखंड जागिा असिो. खरे म्हणजे कोणिीि आत्मािीि पे्ररणा जाचणविे अशी 
अखंडपणे वास करीि नाही. ककवा असेही सुिवायिे नाही की हक्कारा ही िावना प्रत्येक व्यक्िीि सारखीि 
प्रबल असिे. िरीसुद्धा, हे खरेि की सवुसाधारण साथीच्या आर्मथक विुणुकीमागे हक्कारा ही फार प्रिावी पे्ररणा 
आहे. [त्याच्या जीवनािल्या इिर अंगामंध्येही चहिे महत्त्व आहे, पुढे पाहा. प्रकरण ५] खरे म्हणजे ही सकंल्पना वापरल्याचशवाय 
साथींच्या दैनंचदन आर्मथक विुणुकीिा उलगडाि होणार नाही. त्याच्या कामावर लक्ष ठेवायला कोणी 
पयुवके्षक, मुकादम ककवा देखरेखनीस नेमलेला नसिो; कामावर रुजभ होिाना ककवा काम संपचविाना िो 
घड्ाळ लावीि नाही आचण त्यािा वक्िशीरपणा ककवा कायकु्षमिा िपासायला कोणी नसिे. िरीसुद्धा सकाळी 
साडेपािला घंटा झाली की िो उठिो; आचण सहाला इिर कामगाराबंरोबर ित्परिेने शिेावर जायला चनघिो. 
एखाद्या चठकाणी िो एकटाि काम करीि असेल ककवा सहकाऱ्याचं्या गटाबरोबर करीि असेल; पण काहीही 
असले िरी जेवणािी वळे होईपयंि आपले काम सोडभन िो हलणार नाही. साडेअकराला िो जेवणघराकडे 
परि येईल ककवा त्यािी कामािी जागा जेवणघरापासभन फार दभर असेल िर िो काम बंद करून शिेावरि 
जेवण घेईल. पनु्हा दुपारिी वामकुक्षी झाल्यावर िो ित्परिेने कामावर रुजभ होईल आचण साडेपािला काम 
संपण्यािी वळे झाल्यानंिर आपल्या खोलीवर परिेल. हे करण्यासाठी कोणीही त्याच्यावर सक्िी करीि नाही 
ककवा जादा वळे काम केल्याबद्दल त्याला दीडपट मजुरीही चमळि नाही. िरीसुद्धा काम अपुरे राचहले असेल िर 
िो कामािी वळे संपल्यानंिरही काम करीि राहील. या सवु गोष्टी करिाना आपला स्विःिा फायदा त्याि 
असिो म्हणभन ककवा गट िशी अपेक्षा सिासदाकंडभन बाळगिो म्हणभन िो त्या गोष्टी करिो असे नसभन आपल्या 
हक्काराच्या पे्ररणेने करिो. 

 
म्हणभन, लािपे्ररणा नसणारा हा सवुसाधारण साथी लािपे्ररणेने काम करणाऱ्या कामगारापेक्षाही जास्ि 

कळकळीने काम करिो असे म्हणणे बहुधा अचिशयोक्िीिे होणार नाही. हक्काराने केलेले काम म्हणजे नुसिे 
“काम” ककवा उपजीचवकेिे साधन राहाि नाही, िे त्याहभन काही िरी अचधक असिे. िे एक पझवत्र कतयव्य ककवा 
धार्ममक आदेशाप्रमाणे केलेले काम बनिे आचण हे काम परमेश्वराला नव्हे िर आपल्या गटाच्या कल्याणाला 
समर्मपि केलेले असिे. एखादा खाजगी शिेकरी काम करिो िेव्हा त्यालाही काही जबाबदारीिी जाणीव 
अथािि असिे. पण चकबुट् झमधल्या कामगाराला वाटणारी जबाबदारीिी जाणीव वरील कारणामुळे वगेळी 
ठरिे. खाजगी शिेकरी स्विःसाठीि काम करिो आचण त्याच्या हािभन काही िभक झाली िर चििा पचरणाम िोि 
िोगिो. उलट चकबुट् झमध्ये एखाद्या व्यक्िीिी िभक झाली िर चििा पचरणाम त्या व्यक्िीला िर िोगावा 
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लागिोि पण सबंध गटालाही िोगावा लागिो. त्यामुळे सगळ्या गटाच्या नुकसानीला कारणीिभि होण्यािा 
अपराध आपल्याकडभन घडभ  नये म्हणभन प्रत्येकजण फार काळजीपभवुक वागिो. यािे एक उदाहरण देण्यासारखे 
आहे. एका सिासदाने फळझाडावंर िकुभ न िलत्याि रसायनािा फवारा मारला; त्यामुळे झाडािें संरक्षण 
होण्याऐवजी िी मरून गेली. आपली िभक सिासदाला कळभन आली िेव्हा त्याला चवलक्षण दुःख झाले. खरे 
म्हणजे कोणीही त्याला दोष चदला नाही कारण अशी िभक कोणाकडभनही सहजगत्या घडली असिी. उलट 
बहुिेक सिासदानंा त्याच्याचवषयी सहानुिभिीि वाटि होिी. िरीसुद्धा आपण आत्महत्या करणार असल्यािे िो 
एका सदस्येजवळ बोलला आचण आपल्या िकुीच्या पचरणामाबंद्दल चिटचणसाशी बोलिाना त्याने गळफास 
लावभन घेण्यासाठी दोर त्याच्याकडे माचगिला. 

 
साराशं, इिर समाजाि आढळणाऱ्या िौचिक व मानचसक समाधानाच्या पे्ररणाबंरोबरि सुरचक्षििा 

आचण हक्कारा याही पे्ररणा चकबुट्झमध्ये कायास्न्वि होिाि. 
 

सत्ता व सामाणजक णनयतं्रि 
 
चकयाि येचदचदममध्ये औपिाचरक सते्तिे प्रकार थोडेि आहेि म्हणभन त्याच्या सामाचजक चनयंत्रणािे 

गचिशास्त्र समजावभन घ्यायिे िर या समाजािे एक महत्त्वािे मानचसक वैचशष्ट्ट्य लक्षाि घेणे आवश्यक आहे. 
केवळ जवळ राहिाि एवढ्ा एकाि गोष्टीमुळे पचिमेिील कोणत्याही सवुसामान्य खेडेगावािील रचहवाश्यािं 
ऐकात्म्य उत्पन्न झालेले असिे िसे चकयाि येचदचदममध्ये नाही. लोकसमाज जसा रक्िसंबधंाने बाधंलेला 
असिो िसेही साथींिे नाही. िरीसुद्धा चकबुट् झ हा एक प्राथचमक समाज (Gemeinschaft) आहे आचण ह्यािे 
कारण िो आकाराने लहान आहे व त्यामुळे सिासदािंील परस्परसबंंध वारंवार घडभन येिाि व घचनष्ठ होिाि 
एवढेि नव्हे. िो प्राथचमक समाज आहे ह्यािे खरे कारण िो िणू काही नािेसंबधंाने एकत्र आलेल्यासारखा 
ककवा िणू काही एकवशंीय, ककवा एका मोठ्या सयुंक्ि कुटंुबासारखा असावा िसा िालिो. चकबटु् झ हा समान 
चनवासस्थान, समान अनुिव, समान िभिकाळ, समान िचविव्य, आचण परस्परसाहाय्य इत्याचद कुटंुबाला एकत्र 
ठेवणाऱ्या सवु पाशानंी बाधंलेला आहे; चशवाय सिासद समान ध्येयाने पे्रचरि झालेले आहेि. त्यामुळे सिासदािें 
मानचसक दृष्टीने एक कुटंुबि बनलेले आहे असे त्यानंा स्विःला िर वाटिेि पण बाहेरच्या चनरीक्षकाच्या 
नजरेलाही िसे चदसिे. [चकबुट् झिी ही कुटंुबसदृश बाजभ जीवशास्त्रीय पािळीवरही दृष्टोत्पत्तीस येिे. चकयाि येचदचदममध्ये जन्मलेल्या आचण 
वाढलेल्या मुलानी आपले वैवाचहक जोडीदार चनरपवादपणे चकबुट् झच्या बाहेरून चनवडलेले आहेि. अंिर्मववाह हे कुटंुबगि समागमासारखे आहेि, हे 
सािािें मि लक्षाि घेिले िर या स्वचे्छेने स्वीकारलेल्या बचहर्मववाह पद्धिीिे स्पष्टीकरण होईल.] श्टेटलप्रमाणे चकबटु् झ हेही “एका 
मोठ्या समाजािील लहान िुकडा असलेल्या कुटंुबाप्रमाणे चदसण्याऐवजी एका कुटंुबािाि मोठा चवस्िार 
बनल्यासारखे चदसिे.” [Joffe पृ. २३९.] 

 
सिासदािंी एकमेकासंबंंधीिी िावना मानचसक आप्िपणािी असल्याने गटचवषयक चवचधचनषेध 

त्याचं्याकडभन सहजपणे पाळले जािाि आचण चकयाि येचदचदममधील चवचधचनषेध फारि कडक आहेि हे 
ध्यानाि ठेवले पाचहजे. कोणत्याही कुटंुबािील व्यक्िीप्रमाणे साथीसुद्धा असे गृहीि धरून िालिाि की जो 
आजारी असेल त्यािी जास्िीि जास्ि काळजी घेिली जाईल: प्रत्येकाने समभहाच्या आर्मथक कल्याणासाठी 
काय केले आहे यापेक्षा त्याला कशािी जरूर आहे यावरून त्यािी चमळकि ठरेल; वचरष्ठ आर्मथक स्थानावर 
असलेल्या माणसाला अचधक िागंले अन्न, िागंले कपडे वा िागंली जागा चमळेल असे नाही. म्हणभन 
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चकबटु् झमधील सते्तिी आचण सामाचजक चनयंत्रणािी ििा या सामाचजक-मानचसक सदंिाि केली आहे. 
 
चकयाि येचदचदममधील सवोच्च सत्ता ग्रामसिेकडे असिे आचण या सिेि चकबटु् झिा प्रत्येक सिासद 

समाचवष्ट असिो. चकबुट् झच्या अंिगिु व्यवहाराबाबििी अंचिम सत्ता ग्रामसिेकडे असल्याने ही सिा आपल्या 
अचधकाराचंवषयी अचिशय दक्ष असिे. सते्तबद्दलिा गैरचवश्वास हे युवक िळवळीच्या काळािे वैचशष्ट्ट्य अजभनही 
साथींनी बव्हंशी जागिे ठेवलेले आहे आचण आपले अचधकार इिर कोणाकडे संक्राचमि करण्यास िे नाखभष 
असिाि. फार महत्त्वािे बहुिेक चनणुय आचण कधीकधी कमी महत्त्वािे चनणयुही ग्रामसिेि घेिले जािाि. 
वार्मषक अंदाजपत्रक. नवीन बाधंकामािे कायुक्रम, एखाद्या शिेीशाखेिा चवस्िार, अचधकाऱ्यािंी व सचमत्यािंी 
चनवडणभक या सवु गोष्टी ग्रामसिेि िर्मिल्या जािाि. एखाद्या राजकीय प्रश्नावर कोणिी िभचमका घ्यायिी, 
एखाद्या राजकीय मोचहमेि चकिी प्रमाणाि सचक्रय िाग घ्यायिा, एका अमेचरकन मानववशंशास्त्रज्ञाला 
संशोधनकायासाठी चकबुट् झमध्ये परवानगी द्यायिी की नाही, मुलाचं्या बौचद्धक पािळीिा प्रश्न कसा 
सोडवायिा, स्वयंपाकघरािील सोयीसंबधंीच्या चस्त्रयाचं्या िक्रारींबद्दल काय करायिे, हे आचण इिर असंख्य 
लहानमोठे प्रश्न ग्रामसिेच्या कके्षि येिाि. 

 
ग्रामसिेच्या बैठका चनयचमिपणे आठवड्ािभन दोनदा होिाि. इिक्या वळेा या बैठका होण्यािी चनदान 

िीन कारणे आहेि. साथींिा नोकरशाहीला चवरोध असल्यामुळे प्रशासकाकडे चनणयुािा अचधकार सोपचवण्यास 
िे नाखभष असिाि आचण “शुद्ध लोकशाही” समाज असे आपले स्वरूप कायम चटकवभन धरण्यािी त्यािंी इच्छा 
असल्यामुळे इिर समाजाि जे प्रश्न प्रशासकीय अचधकाऱ्याकंडे सोपचवण्याि आले असिे ककवा जे 
कायदेमंडळाच्या अचधकारके्षत्राि आले असिे त्यािंी जबाबदारी सबधं समाजाला घ्यावी लागिे. दुसरे म्हणजे 
पुष्ट्कळशा बाबिीि चकबटु्झ हे एखाद्या सयुंक्ि कुटंुबासारखे असल्यामुळे बहुिेक समाजािभन जे बरेिसे चनणयु 
कुटंुबीयाकंडभन घेिले जािाि, िे चकयाि येचदचदममध्ये ग्रामसिेकडभन घेिले जािाि. एखाद्या चवचशष्ट 
चवद्यार्थयाला चशक्षणासाठी शहराि पाठवाव े की नाही? मनःक्षोि झालेले एखादे मभल मानसोपिारिज्ज्ञाला 
दाखवाव े का? हे आचण असे कौटंुचबक प्रश्न सबंध समाजाने सोडवायिे असिाि. शवेटी चकबटु् झ हा एक 
धार्ममक-राजकीय असा समाज असल्यामुळे इिर समाजािं समभहाने ज्यावर ििा होि नाही असे अनेक प्रश्न 
चकबटु् झच्या ग्रामसिेच्या कायुक्रमपचत्रकेवर अनेक वळेा आढळभन येिाि. समभहामधील चस्त्रयािंा प्रश्न, िरुण 
मंडळींिा सममभहजीवनाि सहिाग, चकबटु् झच्या अस्स्ित्वाच्या दृष्टीने एखाद्या नुकत्याि घडलेल्या राजकीय 
घटनेिा अथु, इस्त्रायलच्या राष्ट्रीय जीवनाि अरबािें योर्गय िे स्थान–हे सवु ग्रामसिेिे चवषय बनिाि. 

 
या सवु बठैकाचं्या पाठीमागे, योर्गय–म्हणजे न्याय आचण कायुदृष्ट्ट्या उपयुक्ि या अथाने योर्गय–असे 

चनणयु हे गटाने सवांगीण ििा केल्याचशवाय घेिा येि नाहीि असा पभणु चवश्वास असिो. या ििा पुष्ट्कळदा 
गरमागरम आचण दीघु होिाि, आचण अनेक बठैका कधी कधी मध्यरात्रीपयंि िालिाि आचण औपिाचरकपणे 
सिा िहकभ ब झाली िरी जेवणघराि िी ििा अनौपिाचरकपणे सिासदामंध्ये िालभि राहिे. 

 
अनौपिाचरक ििा औपिाचरक ििांइिक्याि महत्त्वाच्या असिाि आचण चििक्याि त्वषेाने आचण 

अचधक वारंवार केल्या जािाि. शिेाि, जेवणघराि, स्नानगहृाि, सगळीकडे अखंड ििा िालभ  असिाि. 
एखादे िाजे पुस्िक, अमेचरकन राजकारण, इस्त्रायली संसदेमधले नव े चवधेयक, चकबुट् झ सोडभन जाण्यािी 
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एखाद्या जोडप्यािी इच्छा, प्रदशनुािील एखादी कलाकृिी, िागंले पीक येण्यािी शक्यिा, नव्या रॅक्टरिे 
फायदे, अस्स्ित्ववादावरिे अलीकडेि झालेले नव े व्याख्यान–हे आचण असले दुसरे अगचणि चवषय अचवरि 
िर्मिले जािाि. ग्रामसिेच्या बैठकीच्या खभप अगोदरपासभनि कोणिे मुदे्द उपस्स्थि करायिे याबद्दल बहुिेकजण 
ियारी करून ठेविाि; या अनौपिाचरक ििांच्या आधारावरि प्रत्येकाच्या िभचमका ठरिाि, त्या त्या बाजभंिे 
पक्षपािी आपापल्या युस्क्िवादासंह चसद्ध असिाि आचण बैठका संपल्यानंिर चकिी िरी वळे ििा त्याि 
चहरीरीने िालभ  राहिाि. 

 
चकयाि येचदचदममध्ये ििेला जे महत्त्व चदले जािे त्याला एक ऐचिहाचसक परंपरा आहे. श्टेटलिी 

संस्कृिी वणुन करणाऱ्या एका पुस्िकाच्या लेखकियाने असे चलचहले आहे की कुटंुब व समाज या दोन्हींमधला 
प्रत्येक प्रश्न... “दीघुकाल िर्मिला जािो, प्रत्येक प्रश्नािा शक्य चििक्या बाजभंनी चविार केला जािो... सिि 
ििा केल्याचशवाय जीवन कंटाळवाणे होईल आचण सिि मििेदि झाले नाहीि िर ििा िरी कशी होणार?” 
[Zborowski & Herzog. पृष्ठ ३०१] 

 
श्टेटल संस्कृिीिी ही आणखी एक बाजभ चिच्या वारसानंी चकबटु् झमध्ये िालभ ठेवली आहे हे स्पष्टि 

चदसिे; कारण वरील उिारा चकयाि येचदचदममधील पचरस्स्थिीला अिभकपणे लागभ पडिो. 
 
चकबटु् झिा जसजसा चवस्िार होऊ लागला िसिसे एकट्या ग्रामसिेच्या आधारावर कारिार िालणे 

अशक्य झाले आचण “हुदे्द” व सचमत्या इत्याचद प्रपंि असलेले असे औपिाचरक नेिृत्व व सत्ता यािंी स्थापना 
करणे िाग पडले. मात्र ही औपिाचरक नेिृत्वािी प्रथा सुरू करणे िाग आहे हे ध्यानाि आल्यावर कोणत्याही 
एका व्यक्िीच्या हािाि अचिचरक्ि सत्ता कें चद्रि होऊ नये याकचरिा काही वषांच्या मुदिीिे बंधन घालण्याि 
आले. पाळीिी पद्धि आचण कामापासभन चमळणाऱ्या मोबदल्यावर चनयंत्रण यामुळे कुणालाही ठराचवक 
मुदिीपलीकडे कामावर राहणे शक्य नसिे ककवा कुणाला िसे राहण्यािी इच्छाही होण्यासारखी नसिे. 

 
ह्याि प्रकरणािील “अथुव्यवस्था” ह्या चविागाि बऱ्याि सचमत्या आचण हुदे्द यािंी अगोदरि ििा 

झालेली असल्याने ह्या चविागाि फक्ि इिर सचमत्यािंी व हुद्द्यािंी माचहिी देणे पुरेसे होईल. 
 
सवुसाधारण सचिव (माझणकर) हा चकबुट् झिा हरकाम्या असिो; िो ग्रामसिेिी कायुक्रमपचत्रका 

ियार करिो अचण चििा अध्यक्ष असिो; सवु अचधकृि पत्रव्यवहार त्याच्या अखत्यारीि असिो; चकबटु् झ आचण 
संघ याचं्यामधला िो संपकाचधकारी असिो; आचण सामान्यिः चकबुट् झच्या आर्मथक व्यवहाराि अथुखात्याच्या 
सवुसाधारण व्यवस्थापकािी जी िभचमका असिे िशीि िभचमका सामाचजक व्यवहाराि या सचिवािी असिे. 
त्याला हे काम खभप पुरि असल्यामुळे नेमभन चदलेल्या कामािील त्याच्यावरील चनदान अध्या कामािा िार कमी 
केलेला असिो. 

 
चकबटु् झच्या सामाचजक जीवनािी देखरेख करण्यासाठी सचिवाच्या मदिीला बऱ्याि सचमत्या चनवडभन 

चदलेल्या असिाि. 
 
(१) सणचवालय : चकबटु् झमधली अथु-व्यवस्थेशी संबचंधि अशी कामे वगळभन इिर सगळी कामे या 
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सचमिीकडे सोपवलेली असिाि. ही सचमिी सहा सदस्यािंी असिे व चिच्याि सवुसाधारण अथुव्यवस्थापक, 
कामािे वाटप करणारे दोन अध्यक्ष, सवुसाधारण सचिव, आचण आणखी दोन चनवडलेले सदस्य यािंा समावशे 
होिो. 

 
(२) नेमिूक सणमती : आगामी वषासाठी अचधकारी व सचमत्यािें सदस्य यािंी नेमणभक ही सचमिी करिे 

त्यामुळे िी अल्पकाळि अस्स्ित्वाि असिे. नेमणभक करणे म्हणजे शुद्ध लोकशाहीपासभन चविचलि होणे असे 
काही सिासदानंा वाटिे आचण म्हणभन चिच्या अस्स्ित्वालाि त्यािंा चवरोध आहे. 

 
(३) णशक्षि सणमती : मुलाचं्या अिकुावस्थेपासभन िी प्रशाळेि प्रवशे करीपयंिच्या काळािले त्यािें 

चशक्षण व सामाचजकीकरण या बाबिच्या सवु गोष्टी या सचमिीकडे असिाि. या सचमिीिे चनम्मे सिासद चशक्षक 
व चनम्मे इिर असिाि. 

 
(४) प्रशाळा सणमती : प्रशाळा व चििे कायुक्रम यासंबधंी सवु कामकाज या चशक्षण सचमिीकडभन होिे. 
 
(५) सापंकृणतक सणमती : चकबुट् झमधल्या सगळ्या सासं्कृचिक कायुक्रमािंी जबाबदारी या सचमिीवर 

असिे. व्याख्याने व जलसे आयोचजि करणे, सणसमारंि ठरचवणे, चनरचनराळ्या चवषयावंरिे अभ्यासवग ुिालभ 
करणे, आचण गं्रथालय व वािनालय यािंी देखरेख करणे हे या सचमिीिे काम असिे. 

 
(६) कल्याि सणमती : सिासदािें खाजगी आचण आपआपसािले प्रश्न सोडचवणे हे या सचमिीिे काम 

असिे. घरे आचण फर्मनिर यािंा पुरवठा व वाटप, वार्मषक सुट्टीच्या योजना, वार्मषक सुट्टीच्या ित्त्यािे वाटप, 
आरोर्गय व आजार या सबंधंीिे प्रश्न, आचण परदेशाि असलेल्या नािेवाइकानंा मदि हे सवु प्रश्नही या 
सचमिीच्या कके्षि येिाि. 

 
(७) सुरक्षा सणमती : शत्रभिा हल्ला झाला िर संरक्षणािी ियारी ठेवण्यािी सवु जवाबदारी या सचमिीवर 

असिे. 
 
(८) िणरसर शोभा सणमती : या सचमिीिे सदस्य चकबुट् झच्या सबधं पचरसरािे सौंदयु वाढचवण्यािा 

कायुक्रम ठरचविाि. 
 
ह्या चनरचनराळ्या सचमत्या आचण आधी वणुन केलेल्या इिर सचमत्या म्हणजे एका महत्त्वाच्या अथाने 

समाजािे आधारस्िंिि आहेि असे म्हणिा येईल कारण चकबटु् झजीवनािे प्रत्येक अगं कोणत्या ना कोणत्या 
िरी सचमिीच्या हवाली केलेले आहे. एखाद्या सचमिीने आपले काम एखाद्या वषाि नीटपणे केले नाही िर 
चिच्या जबाबदारीखालिी शाखा दुलुचक्षि राहिे आचण त्यामुळे झालेले नुकसान कधीकधी दीघुकाळपयंि िरून 
येि नाही. 

 
चवशषे जबाबदारीच्या जागावंर फारि थोडे लोक काम करीि असले िरी सचमत्या, अचधकारी आचण 
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मुकादम याचं्या वर केलेल्या संचक्षप्ि वणनुावरून हे ध्यानाि येईल की शवेटी प्रत्येक सदस्याला कोणत्या ना 
कोणत्या सचमिीवरच्या अचधकाराच्या जागेवर काम कराव े लागेल. साठ िे सत्तर जागा प्रचिवषी नेमणभक 
सचमिीला िरायच्या असिाि. शाखेच्या मुकादमासंारख्या आणखी वीस जागा याि चमळचवल्या म्हणजे ध्यानाि 
येईल की चकबटु् झच्या जवळजवळ प्रत्येक सिासदाला कोणत्या ना कोणत्या िरी जागेवर काम कराव ेलागिे. 
जबाबदारीच्या व अचधकाराच्या जागा स्वीकारण्यासाठी लोकानंा प्रवृत्त करणे ही चकबुट् झच्या समोर असलेली 
एक प्रमुख समस्या आहे. काही जागा, उदाहरणाथु स्वयंपाकघरािी देखिाल, या इिक्या कटकटीच्या 
असिाि की त्या टाळण्याकडे लोकािंा कल का असावा िे समजण्यासारखे आहे. पण जबाबदारीच्या इिर 
जागाबंाबिही ही प्रवृत्ती का असावी हे प्रथमदशनुी कळणे कठीण आहे. 

 
याि खरी गोष्ट अशी की जबाबदारीच्या मानाने या जागापंासभन लाि नसिो. आर्मथक फायदा िर 

नसिोि; औपिाचरक मानमरािबािा िागही कमी; आचण या हुद्द्यामुंळे फार मोठी सत्ता लाििे असेही नाही. 
चशवाय, यािली पुष्ट्कळशी कामे फार वळेखाऊ असिाि आचण बऱ्याि वळेा या जागावंर काम करणाऱ्या 
माणसानंा दुसऱ्या जबाबदाऱ्यािंभन मोकळे केलेले नसिे–त्यामुळे अगोदरि सबंध चदवसािे नेमलेले काम 
करून झाल्यावर संध्याकाळी हे काम कराव ेलागिे. यािा अथु िे नुसिे दमलेले असिाि एवढाि नव्हे िर 
त्यानंा आपल्या कुटंुबीयाबंरोबर घालवायला वळे नसिो ही सवुसाधारण सिासदाच्या दृष्टीने मोठ्या दुदैवािी 
गोष्ट आहे. म्हणभन, शहराि एखाद्या हुद्द्याच्या जागेसाठी उिा राहणारा उमेदवार लोकानंी आपल्याला मि द्याव े
म्हणभन त्याचं्यामागे धावि असिो, िर चकबुट् झमधला “उमेदवार” आपल्या सहकाऱ्यानंी आपल्याला मि देऊ 
नये म्हणभन त्याचं्यापासभन लाबं पळि सुटिो असे चकबुट् झमधल्या एका व्यंगचित्राि दाखचवले आहे. 

 
िरीसुद्धा, लोक अचधकाराच्या जागेसाठी उिे राहिाि आचण जबाबदारीच्या जागाही पत्करिाि, 

त्यामुळे त्यािंी नाखुषी खरीखुरीि असिे की काय असाही कधीकधी प्रश्न पडिो. अचधकाराच्या जागेला नकार 
देण्याि थोडासा देखाव्यािाही िाग असिो असे चदसिे. अचधकाराच्या जागेिा चिटकारा करणारा सिासद हा 
चकबटु् झच्या लोकसंस्कृिीिा एक िाग बनला आहे आचण त्याच्या आत्मप्रचिमेिे िे एक आवश्यक अंग बनले 
आहे. नेमणभक सचमिीने चविारल्याबरोबर लगेि उमेदवारीला कबभल होणारा सिासद हा चकबुट् झच्या दृष्टीने 
संशयास्पदि ठरणार. कुणािेही पचहले उत्तर नेहमीि “मला िे नको आहे” असे असिे; आचण प्रत्येकाने हेि 
उत्तर द्याव े असे अपेचक्षि असिे. िरीसुद्धा हे खरेि की सचमिीवरच्या आचण इिर लहान कायकुारी जागा 
स्वीकारण्याबाबििी नाखुषी बहुधा खरीखुरी असिे आचण हा एक महत्त्वािा सामाचजक प्रश्न बनला आहे. 

 
कोणाही व्यक्िीकडे ककवा व्यक्िींच्या गटाकडे चशक्षा करण्यािा अचधकार नसिो. ग्रामसिेकडे सव ु

सत्ता चदलेली असिे आचण पोलीस, न्यायाधीश ककवा न्यायालये या समाजाि नसिानासुद्धा चकबटु् झिे चनयम 
चनरपवादपणे पाळले जािाि. थोडक्याि, कमीि कमी सत्ता वापरून चकयाि येचदचदममध्ये सामाचजक चनयंत्रण 
प्रस्थाचपि केले गेले आहे. म्हणभन, चकयाि येचदचदमच्या सामाचजक चनयंत्रणाच्या गचिचक्रयेिे थोडेसे वणुन केले 
पाचहजे. 

 
चकयाि येचदचदममधल्या सामाचजक चनयंत्रणािा सवांि महत्त्वािा प्रकार म्हणजे प्रत्येक व्यक्िीिे 

स्वयंशासन आचण त्याला कारण त्यािा “हक्कारा” त्या आत्मािीि पे्ररणेिे दुसऱ्या संदिाि [वर पृषे्ठ ९० पाहा.] 
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आर्मथक विुणुकीमागिी पे्ररणा म्हणभन वणुन केलेले आहे. त्यामुळे त्यािी येथे पुनरावृत्ती करण्यािे कारण नाही. 
एवढेि लक्षाि आणभन चदले पाचहजे की चकबुट् झजीवन पत्करणाऱ्या माणसाने िे स्वचे्छेने पत्करलेले असिे 
कारण चकबुट् झमधले जीवन हे चकबुट् झबाह्य “जगािील” जीवनापेक्षा श्रेष्ठ आहे असा त्यािा चवश्वास असिो. 
बाहेरच्या संस्कृिीपेक्षा चकबटु् झ संस्कृिी श्रेष्ठ असल्यािा चवश्वास असल्यामुळेि त्याने चकबुट् झजीवनािा 
स्वीकार केलेला असिो आचण असे असभनही त्याने चनयमिगं केला िर आपल्या मभळ पे्ररणेशीि त्याने इमान 
राखले नाही असा अथु होईल. 

 
ज्याचं्या बाबिीि हे मभळ उदे्दश पभवीइिके बंधनकारक ठरि नाहीि त्याचं्यासाठी औपिाचरक व 

अनौपिाचरक अशा दोन्ही प्रकारिे सावुजचनक स्वरूपािे सामाचजक चनयंत्रण असिे. कोणत्याही प्राथचमक 
समाजामध्ये सामाचजक चनयतं्रणािे सवांि प्रिावी असणारे अनौपिाचरक िंत्र म्हणजे लोकमि. चकबुट् झमध्ये िर 
लोकमि अचधक महत्त्वािे असिे कारण त्याि एकािंािा जवळ जवळ संपभणुपणे अिाव आढळिो. सामभचहक 
राहणी ही मुळािि अशी गोष्ट आहे की िीि एकािं फार दुर्ममळ होऊन बसिो. चदवसिराि केव्हाही एकटे 
असण्यािी सधंी चमळणेि दभरापास्ि असिे कारण प्रत्येकजण काम करिो िो गटाबरोबर, जेविो िो सामभचहक 
जेवणघराि, स्नान करिो िो सावुजचनक स्नानगृहाि–इत्यादी. आपल्या खोलीिही एकािं लािणे मुष्ट्कील 
असिे-उन्हाळ्याच्या चदवसािं चखडक्या उघड्ा असिाि, आचण खोलीबाहेरच्या आवाजािंा त्रास कुणालाही 
िुकि नाही. उन्हाळ्याच्या चदवसाि मुले चहरवळीवर खेळिाि पण चहवाळ्याि त्यानंा घराि खेळवाव ेलागिे व 
त्यामुळे एकािं अशक्य ठरिो. मुले आपल्या झोपायच्या चठकाणी परि गेल्यावरसुद्धा एकािं चमळणे कठीण 
असिे कारण खोली एक व त्याि आपली बायको (ककवा नवरा) सिि असणारि. 

 
चदवसापेक्षा संध्याकाळी जास्ि एकािं लाििो असेही म्हणिा येि नाही. सवसुाधारण सिासद बहुधा 

रोज संध्याकाळी कोणत्या िरी गटाच्या कायुक्रमाि सहिागी होिो. चकबटु् झिी कायुक्रमपचत्रका मोठी िरगच्च 
असिे आचण िीि सण, उत्सव, सचमत्याचं्या बठैका, चशक्षणवग,ु व्याख्याने, चित्रपट आचण आठवड्ािभन दोनदा 
होणाऱ्या ग्रामसिेच्या बैठका अशा चकिीिरी गोष्टी असिाि. “आमिं जीवन काठोकाठ िरलेलं असिं” असे 
साथी म्हणिाि, आचण हे म्हणि असिाना त्याचं्या स्वराि अचिमान असिो आचण िक्रारही असिे. फावल्या 
वळेाि इंग्रजीिा अभ्यास करणाऱ्या एका स्त्री-सिासदािी आपल्याला आठवड्ािभन अवधी एक संध्याकाळ 
अभ्यासाला चमळिे अशी िक्रार असायिी याि नवल नाही. म्हणभन, चकबटु् झिी सामभचहक राहणी आचण त्यािील 
कायुक्रमािंी खेिाखेि यामुळे माणसािें वारंवार एकमेकाशंी संबधं येिाि आचण त्यामुळे प्रत्येकजण सिि 
इिराचं्या नजरेसमोर असिो. 

 
चशवाय, लहान समाजाि सजं्ञापन लवकर होिे त्यामुळे कोणिीही गोष्ट फार काळ लपभन राहाि नाही. 

कोणत्याही लहान समाजािल्याप्रमाणे चकबुट् झमध्येही सवांच्या हालिाली एकमेकानंा समजिाि. िीि िी 
संिाषणे पुनः पुनः होिाि, त्यामुळे गुप्ििा केवळ अशक्यप्राय असिे. दुसरे असे की, काही अपवाद वगळल्यास 
सिासद परस्पर संबधंाि कमालीिे सरळ व स्पष्टवक्िे असिाि. गुप्ििा राखण्यािे प्रयत्न चनष्ट्फळ ठरि 
असल्यामुळे आपले चविार लपचवण्यािा प्रयत्न जसा िे करीि नाहीि िशी आपल्या सहकाऱ्याबंद्दलिी आपली 
मिेही िे लपवभन ठेवीि नाहीि. एकमेकाशंी उडवाउडवी न करिा ककवा आडवळणाने न बोलिा सिासदानंी 
एकमेकाशंी मोकळेपणाने वागाव े अशी अपेक्षा केली जािे. जो सिासद असा मोकळेपणाने वागि नाही 



 
 अनुक्रमणिका 

त्याच्यावर कुणी चवश्वास ठेवि नाही. उदाहरणाथु एका सिासदाला त्याच्या काही चवशषे नैपणु्यामुळे 
चकबटु् झमध्ये मोठी जबाबदारीिी जागा चदलेली आहे. पण बहुिेक सिासदानंा िो अचप्रय आहे कारण िो याशर 
म्हणजे स्पष्टवक्िा नाही. एखाद्या सिासदाने गटािे चनयम मोडले िर िे लगेि सवांना कळभन येईल इिकेि 
नव्हे िर त्याच्या वागणुकीवर उघड उघड टीका होईल. अशा प्रकारिी लोककनदा अनौपिाचरक असली 
िरीसुद्धा लहानशा समाजाि फार प्रिावी ठरिे आचण व्यक्िीिे चकबुट् झमधील जीवन असह्य करून टाकिे. 
त्यामुळे एका सिासदािे पुढील उद् गार स्वािाचवकि वाटिील: 

 
येथे प्रत्येकाला लोक काय म्हणिील यािा चविार करावा लागिो; त्यापासभन सुटका नाही. चकबुट् झमधल्या 

प्रत्येकाला दुसऱ्यािी माचहिी असिे. कधीकधी हे नकोसे होिे. 
 
पण लोकमि अनौपिाचरक त्यािप्रमाणे अधौपिाचरक व औपिाचरक रीिीनेही व्यक्ि होिो. ह्या 

अभ्यासाच्या काळाि ज्या दोन अधौपिाचरक िंत्रािंा अवलंब करण्याि आला त्याचं्याबद्दल येथे सागंावयािे 
आहे; एकािा संबधं एका कमी महत्त्वाच्या प्रश्नाशी होिा. िर दुसऱ्यािा त्या मानाने दोन गंिीर प्रश्नाशंी संबधं 
होिा. डेअरीच्या शाखेि काम करण्यास सिासदािंी नाराजी हा चकबुट् झपुढिा नेहमी सिावणारा प्रश्न असिो. 
काही िरुण मुलानंा हे काम करण्याबद्दल आग्रह करण्यािे प्रयत्न झाले पण िे चनष्ट्फळ ठरले. मात्र, या 
िरुणानंा त्याचं्या नकाराबद्दल िार लोकािं केव्हाही दोष देण्याि आला नाही. चकबुट् झपढुिा आणखी एक 
गंिीर प्रश्न म्हणजे खाजगी मालमते्तिी हळभहळभ पण साित्याने होणारी वाढ. एका जोडप्याने एक लहानसा 
रेचफ्रजरेटर चमळचवला िेव्हा खाजगी टीका खभप झाली पण त्यावर अचधकृि प्रचिचक्रया मात्र काही झाली नाही. 
ही प्रवृत्ती चकबटु् झला फार काळजीिी वाटिे िरी अद्याप कोणिीही अचधकृि यतं्रणा चिच्याशी मुकाबला 
करायला ियार केलेली नाही. मात्र, हे दोन्ही प्रश्न िुणरम आचण सुकॉत या दोन सणाचं्या प्रसंगी सादर 
करण्याि आलेल्या दोन प्रहसनामंध्ये प्रामुख्याने उल्लचेखले गेले. पुचरमच्या प्रहसनाि, जी मुले डेअरी कामाला 
राजी नव्हिी त्याचं्यावर चननावी परंिु सहज लक्षाि येईल अशा प्रकारिा एक चवनोदी प्रवशे होिा. आचण सकॉट 
प्रहसनाि “रेचफ्रजरेटर”िा उल्लेख प्रामुख्याने होिा. ज्या जोडप्याच्या मालकीिा रेचफ्रजरेटर होिा त्यािी 
प्रचिचक्रया काय झाली हे प्रस्िुि लेखकाला ठाऊक नाही पण “डेअरी” प्रहसनाबद्दल मात्र िात्काळ प्रचिचक्रया 
झाली. दुसऱ्या चदवशी लेखक त्यािल्या एका मुलाबरोबर शिेावर काम करीि होिा िेव्हा त्याने आपणहभन त्या 
प्रहसनािा उल्लखे केला व आपल्यावर त्यािा फारि पचरणाम झाल्यािे कबभल केले. 

 
इिका गंिीर नसला िरी िािडीने लक्ष द्यायला हवा असा दुसरा प्रश्न एका वगेळ्याि पद्धिीने 

सोडचवण्याि आला. चकयाि येचदचदममध्ये “पासोव्हर”िा सण दर वषी सावुजचनक सेर्र म्हणभन साजरा 
करिाि, आचण त्याला चकबटु् झच्या बाहेरिे चमत्र, नािेवाईक यानंा आमंत्रण असिे. या समारंिाि चकबटु् झिा 
गायकसंघ प्रामुख्याने िाग घेिो, परंिु त्या वषी िालमीला चनयचमि हजर राहण्यािी दक्षिा त्याने घेिली नव्हिी 
त्यामुळे पासोव्हरच्या चदवसापयंि त्यािंी ियारी होणार नाही अशी दाट शक्यिा चदसि होिी. उत्सवाच्या आधी 
िीन चदवस वािाफलकावर उत्सव सचमिीच्या सहीिी एक नोटीस लावण्याि आली. त्याि असे म्हटले होिे की 
“पासोव्हरला फक्ि िीन चदवस बाकी आहेि पण अद्याप संघगायनािा कायुक्रम ियार नाही. सिासद 
िालमीला येि नसल्यामुळे ह्या िीन रात्री गायकसंघ जमला नाही िर समारंि रद्द करण्यािी चशफारस 
सचमिीकडभन सचिवालयाला केली जाईल”. ह्या चनवदेनाखाली गायकसंघाच्या सिासदािंी व िे कोणकोणत्या 
चविागाि गाणार त्यािी यादी होिी. या नोचटशीिा इस्च्छि पचरणाम झाला. प्रत्येक रात्री िालमीला सवुच्या सवु 
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हजर राचहले आचण सेडेरच्या संघगायनािा कायुक्रम ठरल्याप्रमाणे पार पडला. 
 
अनौपिाचरक ककवा अधौपिाचरक मागांनी आणण्याि येणारे जनमिािे दडपण प्रिावी ठरि नाही िेव्हा 

चकबटु् झला अचधक औपिाचरक पद्धिींिा अवलंब करावा लागिो. चकबुट् झिा अचधकृि चनणयु अमान्य करणे 
ककवा त्याच्या एखाद्या नीचिचनयमािे उल्लंघन करणे अशा िऱ्हेिा चशस्ििगं होिो िेव्हा या पद्धिींिा वापर केला 
जािो. पचहली पद्धि म्हणजे संबंचधि व्यक्िीिी किुव्यच्युिी ग्रामसिेच्या बैठकीि चकबुट् झच्या अचधकृि 
नजरेला आणणे. ही फार प्रिावी चशक्षा आहे, आचण ज्या समाजाि जनमिाबद्दल लोक इिके संवदेनाशील 
असिाि त्या समाजाि अशी चशक्षा होण्यािी नुसिी धमकी देखील बहुधा पुरेशी ठरिे. उदाहरणाथु एका 
िरुणाला राष्ट्रीय युवक िळवळीिे पुढारीपण स्वीकारायला संघाने साचंगिले असिा त्याने त्या चवनंिीिा अव्हेर 
केला. सचिवालयाकडभन त्याला कळचवण्याि आले की हे प्रकरण ग्रामसिेपुढे ठेवण्याि येईल. त्याबरोबर त्याने 
िे आमंत्रण स्वीकारण्यास कबुली चदली. 

 
उलटपक्षी, ग्रामसिेपढेु प्रकरण नेण्यािी नुसिी धमकी माणसाला आपली विुणभक बदलायला 

लावण्यास पुरेशी नसेल िर िी प्रत्यक्षाि आणणे िाग पडिे. डेअरीि काम करणाऱ्या एका स्त्रीिी 
स्वयंपाकघरािल्या कामगारामंध्ये कायुसचमिीकडभन नेमणभक झाली, कारण चफरिीच्या पद्धिीप्रमाणे चििी पाळी 
आली होिी. चिने काम नाकारले आचण िे प्रकरण ग्रामसिेपुढे आले. सबधं सिा या प्रश्नासाठीि बोलावण्याि 
आली होिी, पण काही चनणयु होण्यापभवीि दुसरे आचण अचधक चनकडीिे प्रश्न कायकु्रमपचत्रकेवर आले आचण 
पुढच्या सिामंध्येही त्या दुसऱ्या चवषयािंीि ििा िालभ  राचहली. शवेटी काय चनष्ट्पन्न झाले हे लेखकाला ठाऊक 
नाही. दुसऱ्या एका प्रकरणाि, चकबुट् झ “िाडंारा”शी सबंंचधि असणाऱ्या एका माणसावर त्यािले काही सामान 
स्विःच्या खाजगी उपयोगासाठी वापरल्यािा आरोप दुसऱ्या एकाने केला. या आरोपामुळे िप्ि वािावरणाि 
ििा झाली आचण त्यािी िौकशी करण्यासाठी सचिवालयाने एक सचमिी नेमली. िौकशीिे काम संपल्यावर 
सचमिीने आरोपी चनदोषी असल्यािा अहवाल सादर केला. मात्र, त्याच्या वागणकुीि काही अचनयचमिपणा 
िौकशी सचमिीला आढळभन आला. पुरावा ऐकण्यासाठी बोलावलेली ग्रामसिेिी बठैक मोठी वादळी झाली, 
आचण पहाटे दोन वाजेपयंि संपली नाही. अखेर आरोपी चनदोषी सुटला. 

 
चकयाि येचदचदमच्या हािाि असलेली अचंिम चशक्षा म्हणजे हकालपट्टी. एखाद्या सिासदाला 

ग्रामसिेपढेु आणले व िो गुन्हेगार आहे असे आढळले, ककवा एखादा सिासद चकबटु् झच्या चनणयुाप्रमाणे 
वागायिे नाकारिो आहे असे चदसले िर त्याला काढभन टाकण्यािा चनणुय सिा घेिे. आम्ही चकयाि येचदचदमला 
येण्याच्या काही काळ अगोदर एका माणसावर िोरी केल्यािा आरोप होिा, िो अपराधी आहे असे ग्रामसिेच्या 
बैठकीि आढळभन आले होिे आचण त्याला चकबुट् झमधभन काढभन टाकले होिे. अथात्, त्याच्या कुटंुबाला काढभन 
टाकलेले नव्हिे आचण कुटंुबीयानंी चकबुट् झमध्ये राहायिे ठरचवले होिे. [सुमारे सहा मचहन्यानंंिर या माणसाने आपल्याला 
चकबुट् झ म्हणजेि आपले घर वाटिे, दुसऱ्या कुठेही आपण सुखाने राहभ शकणार नाही आचण परि येण्यािा आपला चविार आहे असे चकबुट् झला चलहभन 
कळचवले. िो परि आला, आचण त्याला सोडभन जायला लावावे असा प्रयत्न झाला नाही कारण त्याच्या चवरुद्धिा पुरावा चनणायक नव्हिा. प्रस्िुि 
लेखकाच्या माचहिीप्रमाणे चकबुट् झ सिासदाकडभन घडलेला हा िोरीिा एकमेव प्रसगं आहे. “पौवात्य” िरुणािंा गट येईपयंि गावािल्या दारानंा कधीही 
कुलपे लावलेली नसि कारण िोरी हा प्रकारि अज्ञाि होिा.] 

 
लेखकाच्या चकबुट् झमधल्या वास्िव्याि एका जोडप्याला रजा पाचहजे होिी आचण ग्रामसिेने िी 
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देण्यािे नाकारले. मंजभर होवो अगर न होवो आपण रजा घेणार असे जोडप्याने जाहीर केले. हे आव्हान 
जाणभनबजुभन चदलेले असल्यामुळे त्याच्याकडे दुलुक्ष करणे शक्य नव्हिे, म्हणभन त्या जोडप्याला हकालपट्टीिी 
धमकी देण्याि आली. जोडप्याने आपला बेि बदलला नाही आचण त्यािी हकालपट्टी करण्याि आली. 

 
मात्र, हकालपट्टीिी ही अंचिम चशक्षा सहसा अमलाि आणावी लागि नाही. जो सिासद हकालपट्टीिी 

पाळी येईपयंि चनयमिगं करिो िो चकबुट् झ जीवनाि असंिुष्ट असला पाचहजे हे स्पष्ट आहे आचण त्याला काढभन 
टाकले काय ककवा न टाकले काय, िो एक चदवस बाहेर पडणारि असिो. 

 
चकयाि येचदचदममध्ये चकबटु् झच्या मभल्यािें उल्लंघन होण्यािे प्रसंग थोडे येि असले िरी इिर 

समाजाप्रमाणेि ह्या समाजापुढेही आक्रमकपणािा प्रश्न उिा असिो. कोणत्याही ससं्कृिीिला गट असो, िो 
आपल्या सिासदामंधील आक्रमक वृत्ती नष्ट करू शकेल हे फार असंिवनीय आहे आचण आक्रमक वृत्तींिा 
सगळा बाह्य आचवष्ट्कार बंद करू शकेल हेही चििकेि असंिवनीय आहे. आक्रमकिेिे आचवष्ट्कार थाबंचवणे िर 
सोडाि, सवु प्रकारिे समाज त्यानंा ससं्थारूप वाट करून देऊन एक प्रकारे त्याचं्यावर पसंिीिे चशक्कामोिुब 
करिाि. या सवसुाधारण चनयमानंा चकयाि येचदचदम अपवाद नाही. चकयाि येचदचदम हा एक लहानसा आचण 
सहकारी समाज असल्यामुळे आपल्या (म्हणजे चकबटु् झबाह्य) समाजाि आक्रमक वृत्तीिा जसा आर्मथक स्पधेि 
आचवष्ट्कार होिो िसा त्याि होणार नाही हे गृहीिि धरून िालिा येईल. आचण चकबुट् झिी सहकारी ससं्कृिी 
चटकभ न राहायिी असेल िर चिच्या सिासदाचं्या आक्रमक वृत्तींिा परस्परसंबधंामंधील आचवष्ट्कारही अगदी 
मयाचदि राहील हे उघड आहे. उपलब्ध पुराव्याने ही गृहीिकृत्ये बव्हंशी बरोबरही ठरिाि. िरीही 
चकबटु् झमध्येही स्पधा आचण परस्परसंबधंािील आक्रमकपणा थोडाफार आढळाि येिोि आचण त्यािा अभ्यास 
करणे आवश्यक आहे. िो झाल्यावर या आचवष्ट्कारानंा चदलेल्या संस्थारूपाकडे आपण वळभ. 

 
परस्परसंबधंािील आक्रमण प्रथम आढळिे िे गप्पा आचण क्षुद्र टीका याचं्या स्वरूपाि. उदाहरणाथु, 

सामभचहक स्नानगृहािे महत्त्वािे सामाचजक कायु म्हणजे गप्पा मारायला िेथे चमळणारी संधी, आचण या गप्पानंा 
केवढे महत्त्व असिे ही गोष्ट वयस्कर चस्त्रयाचं्या थटे्टच्या सुरािील िक्रारीवरून समजभन येिे; त्या नव्या जागेि 
राहायला गेल्या िेथे प्रत्येक घराला स्विंत्र नळ असल्यामुळे गप्पा कुठे मारायच्या ही त्यािंी काळजी! गप्पाचं्या 
जोडीला पुष्ट्कळशी क्षदु्र टीका व “पाठीमागे कनदा” हेही प्रकार असिाि हे बायकाचं्या बाबिीि चवशषेि खरे 
असल्यािे चदसिे. बायकाचं्या मुलाखिी घ्यायला सुरुवाि करून थोडा वळे होिो न होिो िोि त्या दुसऱ्या 
बायकािें दोष दाखवायला सुरुवाि करीि. अ सदस्येिी मुलािंी काळजी घेण्यािी पद्धि; ब बाईिा अचधकार 
गाजवण्यािा स्विाव; अमकीिा खोटा चवनयशीलपणा; िमकीिा अनुदारपणा; इत्यादी इत्यादी. त्यािंी टीका 
चवचशष्ट व्यक्िींनीि अनुलक्षभन असिे असे नव्हे िर सामान्यिः सवांनाि लागभ असिे. बोलण्याच्या ओघाि जवळ 
जवळ प्रत्येकापाशी चकबटु् झवर टीका करण्यासारखा काही ना काही मुद्दा असिोि–लोक चकबुट् झच्या 
मालमते्तिी काळजी घेि नाहीि, िे चकबुट् झच्या कायाि सचक्रय िाग घेि नाहीि, जबाबदारीिी योर्गय िी 
जाणीव बाळगि नाहीि, खाजगी मालमते्तच्या वस्िभ जमवायला लागले आहेि, इत्यादी. मात्र, आपल्याखेरीज 
इिर सगळे या गोष्टी करिाि, दुसरे सिासद आपल्यासारखेि (िागंले) असिं िर चकयाि येचदचदम ही एक 
अगदी आदश ुवस्िी झाली असिी असा सभर बहुधा प्रत्येकाच्या बोलण्याि असिो. एका दृचष्टकोणािभन पाचहले 
िर ही टीका म्हणजे सामान्यिः इिराबंद्दल वाटणारी िेषिावनाि होय हे ध्यानाि येईल. 
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िाडंणे आचण िक्रारी हा आक्रमकपणा व्यक्ि होण्यािा आणखी एक प्रकार. ग्रामसिेमध्ये पुष्ट्कळदा 
टीकेिा जोरािा िचडमार होिो. ह्या अभ्यासाच्या मुदिीि दृष्टीस पडलेली बहुिेक िाडंणे चनरचनराळ्या 
शाखामंध्ये कामगारािें वाटप, ककवा घोडे, रॅक्टर आचण पाणी यािें वाटप अशा प्रकारच्या रोजच्या कामामंधभनि 
चनमाण झालेली होिी. वगेवगेळ्या शाखािें मुकादम आपसाि ककवा कामािे वाटप करणाऱ्या अध्यक्षाबंरोबर 
िाडंिाि. मात्र, आर्मथक प्रश्नावरून उत्पन्न होणारा संघष ु हा कामािे वाटप करणारा अध्यक्ष आचण मुकादम 
याचं्या दररोजच्या िेटीपुरिाि मयाचदि नाही. स्नानगृहे म्हणजे गप्पािंा अड्डा असिो यािा आधीि उल्लखे केला 
आहे आचण पुष्ट्कळशा वादािें उगमस्थानही िेि असिे. मनुष्ट्यबळाच्या ककवा यंत्राचं्या वाटपाबद्दल होणाऱ्या 
िकमकी पुष्ट्कळदा पुरुषाचं्या स्नानगहृािि उडिाि. हे वादचववाद एखाद्या वळेी गंिीर स्वरूपही धारण 
करिाि, आचण िाडंणाच्या िराि िडकलेले ककवा संिापाने काळेचनळे झालेले सिासद लेखकाला अनेकदा 
चदसले आहेि. मात्र, हे वादचववाद शास्ब्दकि राहिाि, अंगावर हाि टाकण्याइिपि कधीही पाळी येि नाही– 
चनदान लेखकाच्या पाहण्याि िरी असे कधी झालेले नाही. 

 
प्रहसनामधभन एकमेकाबंद्दलिी आक्रमक िावना बरेिदा व्यक्ि केली जािे. सामाचजक चनयंत्रणािे एक 

साधन म्हणभन प्रहसनािंा उपयोग केला जािो हे अगोदर साचंगिले आहेि, पण आक्रमक वृत्तीच्या अचवष्ट्कारािे 
वाहन म्हणभनही त्यािंा वापर केला जािो. उदाहरणाथु, चकबुट् झमधला अचधकारी, त्याच्या किुबगारीबद्दल 
इिरानंा अचिशय आदर असभनही, काही वैयस्क्िक अवगुणामुंळे लोकामंध्ये अचप्रय होिा. िीन मचहन्याचं्या 
अवधीि, िीन प्रहसनामंधभन त्याच्यावर उपहासात्मक टीका करण्याि आली, आचण या प्रहसनानंा सिासदािंी 
जी धमाल प्रचिचक्रया झाली िीवरून असे स्पष्ट चदसभन आले की या माणसाबद्दल त्यानंा वाटणाऱ्या आक्रमक 
िावनेिा या नाट्यिंत्रामुळे चनिरा होि होिा. 

 
चकयाि येचदचदममध्ये आक्रमणाप्रमाणे स्पधेिी िावनाही परस्परसंबधंािं आचवष्ट्कृि होिे. चजथे वस्िभ व 

सेवा यािंी टंिाई असिे ककवा मभल्यानंा महत्त्व असिे, िेथे स्पधा असिे. आचण इिर समाजािल्याप्रमाणेि 
व्यस्क्िगचणक स्पधािावनेिे प्रमाण वगेळे असिे. स्पधेिे एक मभळ म्हणजे मुले. आईबापानंा आपल्या मुलािंा 
अचिशय अचिमान असिो, दुसऱ्यापंाशी बोलिाना िे मुलाबंद्दल बढाया मारिाि, आचण अहमहचमकेने आपापल्या 
मुलािें गुणगान करिाि. आपले मभल बोलभ लागलेले शब्द एखादी आई इिरजणींना सागंिे िेव्हा लगेि इिर 
आया या बाबिीि आपली मुले कशी पुढे गेलेली आहेि यािी उदाहरणे देिाि. आपली मुलगी ऑचलव्हच्या 
झाडावर कशी सरसर िढिे म्हणभन एखादी आई कौिुक करू लागिाि एखादा बाप सागंिो की आपली मुलगी 
िर ह्यापेक्षाही हुशार आहे. 

 
आर्मथक विुणुकीिही पुष्ट्कळदा स्पधा चदसभन येिे. चवशषेिः मुलाचं्या “पचरिाचरका” आपल्या स्विःच्या 

किुृत्वािी स्िुिी करिाि आचण इिर पचरिाचरकाचं्यावर टीका करिाि. शिेावर काही चस्त्रया जाणभनबजुभन 
एकमेकींशी स्पधा करिाि व कोण जास्िीिजास्ि काम करिे िे पाहिाि, ककवा सवांि आधी कोण काम पभण ु
करिे िे बघिाि. थोडक्याि, उत्पादन शाखेच्या अंिगिु प्रचिष्ठेसाठी स्पधा असिे. याि आियु करण्यासारखे 
काही नाही कारण या संस्कृिीमध्ये श्रम हेि सवांि मोठे मभल्य मानले जािे. कामािभन चमळणारी प्रचिष्ठा हीि 
प्रत्येकाच्या खाजगी मालकीिी एकमेव बाब असिे व योर्गयिेिे िे एक मोजमाप असिे. एका सिासदाने 
साचंगिले की ही प्रचिष्ठेसाठी केलेली स्पधा “पुष्ट्कळदा फार कठोर असिे.” उदाहरणाथु, शिेीच्या एका शाखेि 
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दोन िज्ज्ञ आहेि, दोघेही राष्ट्रीय कीिीिे आहेि. त्यािें संबंध चबघडलेले आहेि, आचण दोघेही एकमेकानंा 
टाळिाि. कडक उन्हाळ्याच्या चदवसाि चकबटु् झमध्ये काही प्रकारिे अन्न चमळेनासे झाले िेव्हा काही लोकािंी 
िक्रार अशी होिी की या दोघािं वैमनस्य नसिे िर टंिाई चनमाण झाली नसिी. दुसऱ्याला श्रेय चमळेल म्हणभन 
दोघापंकैी कोणीि पचरस्स्थिी सुधारण्यािा उपाय केला नाही, असे चकबुट् झमध्ये म्हटले जािे. 

 
कधीकधी आवश्यक वस्िभंसाठी परस्पराशंी कडवट स्पधा होिे. खोल्याचं्या व फर्मनिरच्या वाटपाबाबि 

खडाजंगी होिे आचण अन्याय्य वाटपाबद्दल कल्याणसचमिीचवषयी आचण ज्या सिासदानंा “काही समथुनीय 
कारण नसिाना” िागंल्या खोल्या ककवा फर्मनिर चमळालेले असिे त्याचं्याचवषयीही िक्रारी ऐकभ  येिाि. कापड 
आचण त्यािा पोशाख ियार करणारे कारागीर या दोन्हींिी टंिाई असल्यामुळे चस्त्रयामंध्ये िालणारी स्पधा 
चवशषेि कडवट असिे. या स्पधेमुळे उत्पन्न होणारा कडवटपणा बहुधा या शाखेच्या व्यवस्थाचपकेकडे रोखलेला 
असिो, आचण िो बहुिेक वळेी इिका जहाल असिो की व्यवस्थाचपकेिी अमदानी थोड्ाि मुदिीपुरिी राहिे. 

 
यावरून हे स्पष्ट चदसिे की सिासदामंध्ये आक्रमक िावना असिाि, आचण त्यापंैकी काहींिा त्याचं्या 

परस्परसंबधंाि आचवष्ट्कार होिो. िरीसुद्धा हे खरे की त्याचं्या या आक्रमकत्वािा रोख सहकाऱ्याकंडभन काढभन 
घेऊन त्याला इिर व बव्हंशी इष्ट अशा चदशानंा वळचवण्याि येिे. ह्या चदशा म्हणजे काम, राजकारण आचण 
(अलीकडे) “वाचंशक” पभवुग्रह ह्या होि. 

 
काम आचण राजकारण त्या दोन चक्रयािें चकबुट् झमधले महत्त्वािे पण वरवर पाहिा लक्षाि न येणारे 

कायु म्हणजे आक्रमणाच्या िावनेला वाट करून देणे हे आहे याि शकंा नाही. आक्रमक ईष्ट्यांिा चनिरा करणारी 
राजकारण ही बहुधा सवांि महत्त्वािी मानचसक वाट आहे. अचधक िागंले जग चनमाण करण्याच्या प्रयत्नाि 
चकबटु् झला खभप चवरोधाला िोंड द्याव ेलागिे आचण या चवरोधाकडे बघण्यािी त्यािी दृष्टी िीव्र वैरिावनेिी आहे. 
खरोखर, चकबुट् झ जवळजवळ प्रत्येकाकडे चवरोधक म्हणभनि पाहाि असल्यामुळे जवळजवळ प्रत्येकािा िेष 
करिो असे म्हणणे अन्यायािे होणार नाही. इस्त्रायलच्या बाहेरच्या सगळ्या “िाडंवलशाही” (बभज्वा) देशािंा 
िेष केला जािो, आचण फक्ि सोस्व्हएि युचनयन आचण “जनिेच्या लोकशाह्या” (पीपल डेमॉक्रसीज) यावंर 
“पे्रम” केले जािे. इस्त्रायलच्या समाजवादी िळवळीिील “सुधारणावादी” लोकािंा िाडंवलशहाहंभन अचधक 
चिरस्कार केला जािो, आचण चवरोधी पक्षावर करावा िसा कडक हल्ला आपल्या राजकीय पक्षािील “उजव्या 
गटावर” करण्याि येिो. हा वैरिावािा आवगे रोज पक्षािे दैचनक वािभन झाल्यावर हलका होिो. कारण हे 
दैचनक सिासदानंा पुनःपनु्हा सागंिे की जग दुष्ट माणसानंी िरलेले आहे आचण िी माणसे सोस्व्हएि रचशयावर 
स्वारी करायला, इस्त्रायलिे िुकडे करायला आचण कामगार वग ु व चकबुट् झ िळवळ या दोन्हींिा चनकाल 
करायला सज्ज झाली आहेि. [चकबुट् झच्या ध्येयवादाच्या सचवस्िर वणुनासाठी प्रकरण ५ पाहा.] 

 
राजकारणाच्या िारा सिासदाचं्या आक्रमक वृत्तींिा मानचसक आचवष्ट्कार होिो िर कामामधभन अचिशय 

महत्त्वािा असा शारीचरक आचवष्ट्कार होिो. कामािा चदवस दीघु असिो, ऊन कडक असिे आचण जचमनीिी 
अखंड काळजी घ्यावी लागिे त्यामुळे त्यािंी बहुिेक शारीचरक शक्िी कामािि खिु होिे. ज्या आवगेाने व 
जबरदस्ि ओढीने या िे कामावर िुटभन पडिाि (हल्ला करिाि असेि म्हणणे जास्ि बरोबर ठरेल) त्यावरून 
असे चदसिे की चनसगावर चवजय चमळचवण्यािी चक्रया त्याचं्या आक्रमणशील प्रवृत्तींना एक महत्त्वािी वाट देिे. 
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पण राजकारण आचण शारीचरक श्रम यामुंळेि केवळ आक्रमणािी िावना शमिे असे नव्हे िर जे 
सिासद नाहीि अशाचं्या सबंंधािसुद्धा िी आचवष्ट्कृि होिे. जरी चकबटु् झच्या ध्येयवादाि आंिरराष्ट्रीय आचण 
आंिर-वशंीय बंधुत्वावर िर देण्याि येि असला िरी चबगर-ज्यभ आचण चबगर-इस्त्रायली याचं्याबद्दलच्या काही 
सिासदाचं्या दृचष्टकोणाि फार पभवुग्रह चदसभन येिो. उदाहरणाथु, नव्याने आलेल्या डॉक्टरिी पत्नी ज्यभ 
नसल्यामुळे सिासदानंा िी आवडलीही नाही आचण चिला आपल्याि घेण्यािा त्यानंी प्रयत्नही केला नाही. 
चिच्याकडे बघण्याच्या त्याचं्या दृचष्टकोणाबद्दल त्यानंा चविारले िेव्हा चमळालेले उत्तर प्राचिचनचधक म्हणिा 
येईल. “िी गोया (“जेंटाइल” म्हणजे चबगरज्यभ) आहे आचण चबगर-ज्यभंना ज्यभ चजिपि आवडिाि चििपिि 
ज्यभंना चबगरज्यभ आवडणार!” पौवात्य ज्यभंबद्दलही पभवुग्रह चदसभन येिो आचण ह्या पभवुग्रहाला “वाचंशक 
अहंकारा”िा दपु आहे. मोरोक्को आचण इराकमधभन चकबुट् झमध्ये राहण्यास आलेल्या युवकािंा पुष्ट्कळदा 
िुच्छिेने “काळे लोक” (हाशे कोरीम) असा उल्लेख होई; आचण त्याचं्या पौवात्यत्वािा आचण त्याचं्या 
“असंस्कृि” राहणीिा अनेकदा अहंमन्यपणे उच्चार केला जाई. एका सिासदािे पुढील उद् गार प्राचिचनचधक 
स्वरूपािे म्हणिा येणार नाहीि पण त्यावरून सवुसाधारण वृत्ती ध्यानाि येईल. एक चदवस स्वयंपाकघरािील 
काम चवशषेि मंद गिीने आचण अव्यवस्स्थि िालले होिे, िेव्हा हा सिासद उद् गारला, “दुसरे काय होणार? 
स्वयंपाकघराि आिा काम करिाहेि िे सगळे आचफ्रकी, आचशयाई आचण अमेचरकन आहेि!” 

✶ ✶ ✶ 
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प्रकरि : ५ : 
 

णकबुट् झ : एक सामूणहक समाज — २ 
 

आईबाि आणि मुले 

 

चकयाि येचदचदममध्ये कुटंुबसंस्था, ककवा चनदान चववाहसंस्था िरी, रूढ स्वरूपाि अस्स्ित्वाि आहे की 
नाही हे ठरचवणे कठीण आहे. अगदी प्रारंिापासभनि चकयाि येचदचदमने सामाचजक अस्स्ित्वािी “व्यक्िी” आचण 
“समष्टी” ही जी दोन टोके आहेि त्यावंर िर चदला आहे; आचण या दोन टोकामंध्ये येणाऱ्या कोणत्याही गटािें 
महत्त्व नाहीसे करण्यािा ककवा चनदान कमी करण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. रूढ अथाने ज्याला “चविक्ि” 
कुटंुब म्हणिाि िेसुद्धा चकबुट् झमध्ये अस्स्ित्वाि नाही ककवा असलेि िर अगदी क्षीण स्वरूपाि आहे असे 
म्हणाव ेलागेल. स्थभलमानाने असे म्हणिा येईल की सबंध चकबटु् झ हेि एक चवशाल असे “एकत्र” कुटंुब आहे. 
मात्र चकबटु् झ कुटंुबसंस्थेिे मभल्यमापन इिक्या लवकर करिा येणार नाही, कारण चकयाि येचदचदम अद्याप 
संक्रमणावस्थेि आहे आचण त्यािी सामाचजक घडण पुढे कोणत्या प्रकारिी होईल यािा अंदाज आज विुचवणे 
अवघड आहे. चकयाि येचदचदमिा इचिहास आचण संस्थापकाबंरोबर झालेली प्रस्िुि लेखकािी सिंाषणे 
यावरून हे उघड चदसभन आले की रूढ अथािी चववाहससं्था आचण कुटंुबसंस्था ही दोन्ही नाहीशी करण्यािा 
त्यािंा चविार होिा. संस्थापकािें बदलिे दृचष्टकोण, त्यािप्रमाणे “सािा”ंिी चववाहसंस्था आचण कुटंुबससं्था 
याकंडे बघण्यािी वृत्ती, आचण मुले आचण नािवडें याचं्या आगमनानंिर चकबुट् झमधल्या सामाचजक पचरस्स्थिीि 
झालेले बदल या सवांमुळे चकबुट् झमधल्या या दोन्ही ससं्थाचं्या स्वरूपाि एक प्रवाहीपणा आलेला आहे, त्यानंा 
अजभन सुस्स्थर असे स्वरूप आलेले नाही. 

 
वािकाचं्या हे ध्यानाि असेल की संस्थापक जेव्हा युवक िळवळीिे सिासद होिे िेव्हा त्यानंी 

युरोपािील ज्यभिंी “श्टेटल” नावाच्या ग्रामीण वसाहिीिील संस्कृिी आचण युरोपीय शहरािील िाडंवलशाही 
संस्कृिी या दोहोंचवरुद्ध बंड उिारले होिे. या संस्कृिीमधली “ढोंगी” लैं चगक नीचिमत्ता, पुरुषािें 
“चपिृसत्ताक” अचधकार, मुलािें वचडलावंर “अवलंबन” आचण स्त्रीिे “दास्य” या गोष्टींमध्ये त्यानंा बदल घडवभन 
आणायिा होिा. पचहल्या दोन रूढींचवरुद्ध त्यानंी उिारलेल्या बंडामुळे लर्गनसंबधंािं आमभलाग्र सुधारणा घडभन 
आली आचण दुसऱ्या दोन गोष्टींना असलेल्या त्याचं्या चवरोधामुळे रूढ कुटंुबसंस्थेमध्ये चवशषे स्वरूपािे पचरविुन 
घडभन आले. 

 
प्रथम आपण चववाहसबंंध चविाराि घेऊ. युवक िळवळीच्या चविारसरणीि एक कमुठपणािी गडद 

छटा होिी व चििा सवुसाधारण कटाक्ष “शुद्ध” विुणुकीवर असे. लैं चगक संबधंाकंडे पाहण्यािी चििी दृष्टीही या 
“शुद्धिे” वरि आधारलेली होिी. या िळवळीिील सोळा वषांच्या सवुसाधारण िरुणालासुद्धा “पे्रम” ही 
जीवनािली चवलक्षण गंिीर घटना वाटि असे, या अनुिवाि काही आल्हाद ककवा आनंद आहे असे समजणे 
म्हणजे “सडलेल्या” िाडंवलशाही संस्कृिीिा दृचष्टकोण स्वीकारणे असे त्याला वाटि असे. “आम्ही त्या काळी 
पे्रम या घटनेिा फार गंिीरपणाने, खरे म्हणजे अचिचरक्ि गंिीरपणाने, चविार करीि होिो,” असे एक 
संस्थाचपका म्हणाली. अगदी सौम्यसा उच्छंृखलपणाही या िरुण मंडळींना मान्य नसे. एका संस्थाचपकेने एक 
गमिीिी आठवण म्हणभन साचंगिली की युरोपमधल्या डोंगराि शचनवार-रचववारच्या सहलीला एकदा िे सव ु



 
 अनुक्रमणिका 

गेले असिाना “एखादे िुंबनसुद्धा” न घेिा परि आले होिे. िी पुढे म्हणाली, “आम्ही कोणीिरी आचिमानव 
आहो यािाि आम्हालंा अचिमान वाटि असे. मात्र या बाबिीि िरुण “सािा” आमच्यापेक्षा जास्ि चनरोगी 
आहेि; आमच्याि चविाराि त्याकाळी गोंधळ होिा.” 

 
चवशीच्या आसपासिी ही िरुण मंडळी पॅलेस्टाइनमध्ये प्रथम आली िेव्हा लैं चगक संबंधािंी नवी 

व्यवस्था कोणत्या ित्त्वाचं्या पायावर करायिी हा प्रश्न त्याचं्यापुढे होिा. आचण आिाि उल्लेचखलेल्या 
संस्थाचपकेच्या मिे “हे काम सोपे नव्हिे.” पुरुष आचण चस्त्रया यािें परस्पर प्रमाण दोनास एक, साठ पुरुष आचण 
िीस चस्त्रया, असे होिे. ही पचरस्स्थिीि मुळाि चबनिोड होिी. चशवाय, त्या सवांना एकि समाज म्हणभन एकत्र 
राहायिे होिे, मात्र जोडपी म्हणभन नव्हे. “यामुळे स्त्री-पुरुषसंबंध या चविारािे आम्हाला एक व्यवधानि असे 
याि नवल नाही”. याि काळाि फ्रॉयडिा अभ्यास फार काळजीपभवुक केला जाई. अथाि त्यािा हेिभ बौचद्धक 
आनंद असा नसभन या अभ्यासािंभनि काही प्रत्यक्ष मागदुशनु चमळाव ेहा असे. परंिु फ्रॉयडने “आणखीि गोंधळ 
उडचवला.” 

 
सुरुवािीच्या काळी या बाबिीि खभप चविार झाला. आचण प्रयोग करीिकरीि, िुकामंधभन धडे घेिघेि 

या प्रश्नािी काही समाधानकारक सोडवणभक करण्यािा त्यानंी प्रयत्न केला. स्त्री-पुरुषसंबधंािंी उिारणी 
“बभझ्वा” चववाहसंस्थेपेक्षा अचधक बळकट आचण जास्ि नैसर्मगक पायावर करणे शक्य आहे अशी त्यािंी 
मुळापासभन खात्री होिी. आचण इिर पयायाबंरोबर अनौपिाचरक बहुपचित्व आचण बहुपस्त्नत्व यािें प्रयोगही 
त्यानंी करून पाचहले. पारंपचरक संस्कृिीि लैं चगकिेबद्दल जी लजे्जिी िावना असिे िी मोडभन काढण्यासाठी 
त्यानंी एकचत्रि स्नानगृहािी प्रथा सुरू केली. पण हा प्रयोग त्यानंा लवकरि सोडभन द्यावा लागला. “आमिे 
पभवुसंस्कारि बचलष्ठ ठरले”. चववाहाबाबि त्यािंी अशी समजभि होिी, व अजभनही आहे, की स्त्री-पुरुषािें एकत्र 
येणे ही सवुस्वी त्यािंी खाजगी बाब आहे. एकत्र येण्याला पे्रमािा पाया असावा आचण पे्रम संपुष्टाि आले िर दभर 
होिा याव.े एकत्र येणे ककवा चविक्ि होणे यापैकी कशालाही समाजािी परवानगी अगर मान्यिा आवश्यक 
नाही. उदाहरणाथु आज एखाद्या जोडप्याला लर्गन करावसेे वाटले िर िे जोडपे आपल्याला एक स्विंत्र खोली 
हवी असे सागंिे, त्यानंा चविक्ि होण्यािी इच्छा झाली िर िे वगेवगेळ्या खोल्यािं परि जािाि. मात्र येथे हे 
सागंायला पाचहजे की चकबटु् झ हा काही स्वायि समाज नव्हे. त्याला देशािे कायदे चविाराि घ्याव ेलागिाि. 
कायद्याने चववाहबाह्य सिंिीला नागरी हक्क नसिाि. म्हणभन स्त्रीला जेव्हा चदवस जािाि िेव्हा िे जोडपे 
देशाच्या कायद्याप्रमाणे चववाहबद्ध होिे. 

 
चकबटु् झमधल्या मुलानंा लैं चगक चशक्षण चमळालेले आहे िे अशा प्रकारच्या वािावरणाि. लैं चगक 

अनुिवािे प्रयोग करण्यापासभन मुलानंा परावृत्त करण्याि येिे, परंिु शाळेि त्यानंा वस्िुचनष्ठ दृचष्टकोणािभन स्त्री-
पुरुषसंबंधाबाबि चशक्षण देण्याि येिे. लैं चगक अनुिव ककवा प्रणयसंबधं याबाबि प्रशाळेमधल्या मोठ्या मुलानंाही 
उते्तजन चदले जाि नाही. यामागे काही चवचशष्ट लैं चगक नीचिमते्तिा आग्रह आहे असे नव्हे. असे अनुिव त्यानंी 
घेिले िर बौचद्धक आचण सामाचजक के्षत्रािील कामािभन त्यािें लक्ष उडेल अशी िीिी यामागे आहे. याउलट, 
मुलामुलींच्या झोपण्याच्या खोल्या बाल्यापासभन प्रशालेय चशक्षण संपेपयंि एकि असिाि आचण त्यािंी 
स्नानगृहेही प्रशालेि प्रवशे करीपयंि एकि असिाि. अगदी अलीकडेपयंि प्रशालेमध्येही एकत्र स्नानगृहे 
असायिी पण ही पद्धि मुलानंीि नको म्हणभन मोडभन टाकली आहे. 
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प्रशालेय चशक्षण नुकिेि संपवभन चकबटु् झिे पभणु सिासद झालेले चवद्याथी लैं चगक सबंधंािं मोकळेपणाने 
प्रवशे करू शकिाि व िसे केल्याने िे दोषाहु ठरि नाहीि. लैं चगक संबधंाकंडे फक्ि त्या जोडीिी खाजगी बाब 
म्हणभन बचघिले जािे. त्यािें पे्रम जमभन त्यानंी लर्गन करायिे ठरचवले म्हणजेि त्याचं्या सबंंधाला सामाचजक 
पचरमाण प्राप्ि होिे. लर्गन ठरले की आपल्यासाठी एका स्विंत्र खोलीिी मागणी िे जोडपे गृहव्यवस्था 
सचमिीकडे करिे. आचण ही मागणी मान्य झाली की चववाहाला समाजािी अचधकृि मान्यिा आचण परवानगी 
चमळाली असे समजण्याि येिे. 

 
“लर्गन”, “नवरा”, “बायको” इत्यादी शब्दानंा रूढीने चिकटलेल्या अथािा चिटकारा असल्यामुळे 

अगदी आरंिापासभनि िे शब्द त्याज्य ठरचवण्याि आले होिे. एखाद्या पुरुषािे आचण स्त्रीिे “लर्गन” झाले असे न 
म्हणिा त्यािंी “जोडी” (झूग) जमली म्हणण्याि येिे. स्त्रीला “नवरा” चमळि नाही िर “िरुण पुरुष” (बाहुर) 
चमळिो, ककवा “सखा” (हावेर) चमळिो. त्याि प्रकारे परुुषाला “बायको” चमळि नाही िर “िरुण स्त्री” ककवा 
“सखी” चमळिे. पभवी घटस्फोट वारंवार होि असि. परंिु त्याि कायद्यािे प्रश्न चनमाण होि नसल्याने आचण 
त्या काळी िर फारि थोड्ा जोडप्यानंा मुलेबाळे असल्याने घटस्फोटािभन फारसे अवघड प्रश्न उत्पन्न होि 
नसि. त्या काळाि संस्थापक कामाच्या छावण्यािंभन राहाि िेव्हा कायमिे चनवासस्थान लािेपयंि मुले होऊ 
द्यायिी नाहीि असा अचलचखि चनयम पाळला जाि असे. चकयाि येचदचदममध्ये राहायला लागल्यानंिरही 
सिासदािंी अशी प्रवृत्ती असे की चकबटु् झिा िौगोचलक पचरसर आचण आर्मथक स्स्थिी सुधारेपयंि मुले होऊ 
द्यायिी नाहीि. (िे त्याकाळी दलदलीच्या जागेि राहाि होिे आचण ियानक अन्नटंिाईला िोंड देि होिे.) 

 
पभवी जेव्हा दोन व्यक्िी पे्रमाि पडि आचण “जोडपे” म्हणभन सबंंध जोडीि, िेव्हा लोकामंध्ये एकत्र न 

चदसण्यािी कोशीस करीि, ककवा िारिौघािं िेटण्यािी वळे आलीि िर औपिाचरकपणािे नाटक करीि; जणभ 
काही आपले काहीि नािे नाही असे दाखचवण्यािा प्रयत्न करीि. िोजनगृहाि एकत्र प्रवशे करायिीसुद्धा त्या 
जोडीदारानंा जणभ “लाज” वाटि असे. चनरचनराळ्या वळेी िे आि येि व चनरचनराळ्या टेबलांवर जेवण घेि. 
एक सदस्या सागंिे की चिच्या नवऱ्याने िार लोकािं नुसिे चिच्याबरोबरि नव्हे िर खादं्यावर हाि ठेवभन 
चिच्यासह जेवणाच्या खोलीि प्रवशे करण्यािा आग्रह धरला िेव्हा िी चकिी िरी बावरून गेली होिी. चकयाि 
येचदचदममधल्या आमच्या वास्िव्याि झालेली एक सहल ऐचिहाचसक महत्त्वािी म्हणभन समजली जािे. कारण 
जोडीदारानंी एकमेकाबंरोबर सहलीला जाण्यािा िो पचहलाि प्रसंग होिा. पभवींच्या काळी ही एक अिभिपभवु 
घटना म्हणभनि समजली गेली असिी. त्या काळी प्रत्येक जोडीदार वगेळ्या मागाने जाई आचण परिल्यावर 
आपल्या सहिराखेरीज ककवा सहिाचरणीखेरीज प्रत्येकाला अचिवादन करीि असे. 

 
जोडपे म्हणभन आपले काही चवशषे दृढ नािे आहे या गोष्टीिा िारिौघािं “इन्कार” करण्याशी ही जी 

प्रवृत्ती आहे चिच्यामागे दुहेरी कारण संिविे. एक िर असे न करणे म्हणजे “बभझ्वा” ठरणे होय; आचण 
चकबटु्झच्या दृष्टीने “बभझ्वा” वागणभक ही एक चिरस्करणीय गोष्ट होिी. दुसरे म्हणजे, चकयाि येचदचदम 
समभहजीवन हेि सवोच्च साध्य मानीि असल्याने व्यक्िीिा सवांि बळकट पाश हा सबंध समभहाशीि जोडलेला 
असला पाचहजे असा त्यािा आग्रह आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्िीला “जोडीदार” ककवा “जोडीदारीण” चमळाली 
असेल चिला आपण समभहजीवनापासभन अलग झालो नाही, समभहाशी असलेले आपले नािे िुटलेले नाही ककवा 
समभहाशी असलेले संबधं ज्यामुळे धोक्याि येिील असे खाजगी आयुष्ट्य आपण जगि नाही असे इिराचं्या मुद्दाम 
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चनदशनुाला आणभन देण्यािी जरूर वाटे. [या ‘इन्कारा’िा दुसऱ्याही एका पािळीवर चविार करिा येईल. िो म्हणजे युवक िळवळींच्या 
ित्त्वज्ञानािील लैं चगक बाबिीिल्या सनािनीपणािा एक अचवष्ट्कार म्हणभन. आजही हा कमुठपणा हे चकबटु् झिे एक अचविाज्य अंग आहे. लैं चगक बाबींिा 
उल्लेख सचंमश्र समाजाि जवळजवळ कधीि होि नाही आचण जेथे सगळे पुरुषि काम करिाि अशा चठकाणीही कधी असे उल्लखे ककवा असल्या 
चवषयावंरिे चवनोद ऐकभ  आल्यािा एकही प्रसगं लेखकाला आठवि नाही.] 

 
“बभझ्वा” चववाहसंस्थेला चकबुट् झिा चवरोध होिा िो अशा चववाहािल्या “खोट्या” आचण “ढोंगी” 

नीचिमते्तला होिा. चशवाय युवक िळवळीिील स्त्री मुस्क्िवादाच्या जोरदार ित्त्वज्ञानािेही त्याला पाठबळ होिे. 
साथींच्या दृष्टीने “बभझ्वा” स्त्री म्हणजे जवळ जवळ एक गुलामि. चिला कायदेशीर हक्क ककवा राजकीय 
अचधकार फारि थोडे असिाि, आचण आर्मथक व सामाचजक दृष्टीनेही िी आपल्या नवऱ्यावरि अवलंबभन असिे. 
चििे “स्थान” घराि असिे, आचण चििे मुख्य किुव्य म्हणजे नवऱ्यािी व मुलािंी सेवा करणे. उलट साथींना 
अचिपे्रि असलेल्या नव्या समाजरिनेि सवुि बाबिीि चस्त्रया पुरुषाचं्या बरोबरीच्या ठरणार होत्या. त्याचं्यामिे 
बभझ्वा समाजाि स्त्रीच्या वाट्याला आलेले पुरुषािें दास्य हा चिच्या नैसर्मगक कचनष्ठपणािा पचरणाम नसभन 
िाडंवलशाही समाजरिनेिाि पचरणाम होिा. परंपरेने रूढ झालेल्या चववाहपद्धिी िालभ  ठेवायच्या िर चस्त्रयािंी 
पुरुषाशंी बरोबरी होऊ शकि नव्हिी. कायद्यानेि त्या पुन्हा आपल्या नवऱ्यावर अवलंबभन राचहल्या असत्या, 
कारण त्यािें कायदेशीर स्थान “सौ. अमुक अमुक” असेि राचहले असिे. नवऱ्याच्या समाजािल्या स्थानावरि 
त्यािें समाजािले स्थान अवलंबभन असल्याने सामाचजक दृष्टीनेही त्या नवऱ्यावंरि अवलंबभन राचहल्या असत्या. 
नवरेि अन्नवस्त्र पुरचवणारे असल्याने चस्त्रयानंा घरकाम करणे िाग पडभन आर्मथकदृष्ट्ट्याही त्या नवऱ्यांवरि 
अवलंबभन राचहल्या असत्या. नवऱ्यािंा “चपिुसत्ताक अंमल” नाहीसा करायिा िर चस्त्रयािें कायदेशीर 
सामाचजक आचण आर्मथक स्थानि बदलायला हव ेहोिे. हे सवु आिा साध्य झाले आहे असे चकबुट् झला वाटिे. 

 
चववाहसमारंि नाहीसा केल्याने स्त्रीिी पुरुषाच्या कायदेशीर दास्यािभन सुटका झाली आहे असे 

सिासदानंा वाटिे. िी त्यािे नाव लावीि नाही आचण समाजािील चििे स्थान हे त्यािी बायको असे नसभन 
चकबटु् झिी सिासद असेि असिे. म्हणभनि दोघेही सव ु बाबिीि समान असे चकबटु् झिे सिासद असिाि. 
एकाि खोलीि राहि असभनही चकबटु्झशी त्यािें सबंंध कायदेशीरपणे वगेवगेळे, स्विंत्र असिाि. नवऱ्याच्या 
सामाचजक स्थानावर बायकोिी सामाचजक प्रचिष्ठा अवलंबभन नसिे. स्त्रीिी प्रचिष्ठा चििा नवरा कोणी मान्यवर 
पुढारी आहे ककवा कुशल कारागीर आहे वा मोठा चविान आहे यावरून मोठी ठरि नाही, अथवा िो मभखु, 
बेजबाबदार ककवा किुृत्वशभन्य आहे यावरून कमीही ठरि नाही. चशवाय खाजगी मालमत्ता आचण आर्मथक 
चवषमिा अस्स्ित्वाि नसल्यामुळे स्त्रीला नवऱ्याच्या आर्मथक पचरस्स्थिीिा बडेजाव चमरचवणे अशक्य होिे. स्त्री व 
पुरुष यानंा समान सहकारी ठरचवले गेल्यामुळे चकबटु् झच्या आर्मथक व्यवहाराि स्त्रीिे पुरुषावरील आर्मथक 
अवलंबन नष्ट झाले आहे. िी पभवीसारखी स्विःच्या घराि काम न करिा चकबटु् झच्या अथुव्यवहाराि िाग घेि 
असल्याने पुरुषाप्रमाणे स्विःिी उपजीचवका स्विःि चमळवीि असिे आचण िरणपोषणासाठी नवऱ्यावर 
अवलंबभन नसिे. याि कारणामुळे िी स्विंत्र कामगार म्हणभन जगिे आचण समाजाच्या आर्मथक सुस्स्थिीला चिने 
लावलेला हाििार चिच्या नवऱ्याइिकाि मोठा समजला जािो. चिला त्याच्यापासभन घटस्फोट घ्यायिी इच्छा 
झाली िर आपला आर्मथक आधार नाहीसा होण्यािी िीिी उरलेली नाही. चशवाय, स्त्रीपुरुष िेदावर आधारलेली 
पारंपचरक श्रमचविागणी नष्ट केल्यामुळे अथुकारणाि स्त्रीिा दजा आिा पभवीसारखा कचनष्ठ राचहलेला नाही असे 
चकबटु् झला वाटिे. चकबटु् झच्या सुरुवािीच्या चदवसािं िर स्त्रीपुरुष िेदावर आधारलेल्या श्रमचविागणीिे प्रमाण 
अगदीि अल्प होिे. चस्त्रया आचण पुरुष दोघेही स्वयपंाकघरािील ककवा इिर “बायकी” कामाि सहिागी होि, 
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आचण रस्त्यावरिी, रॅक्टसुिी ककवा इिर “पुरुषी” कामे दोघेही पार पाडीि असि. प्रारंिीसारखी स्स्थिी आिा 
उरलेली नाही. आजही काही चस्त्रया शिेावर कामे करिाि आचण पुरुष आपली पाळी असेल िेव्हा 
स्वयंपाकघरािले काम करिाि हे खरे. पण “चस्त्रयािंी समस्या” या प्रश्नािा आपण जेव्हा [प्रकरण ६ मध्ये] चविार 
करू िेव्हा असे चदसेल की मभळिे स्त्रीमुक्िीिे ित्त्वज्ञान आचण चवशषेिः त्यािा व्यवहारािील अंमल याि 
अलीकडे खभपि बदल घडभन आलेला आहे. िरीसुद्धा चववाहसंबधंांिी मभलिभि रिना पभवी होिी िशीि आजही 
आहे. फक्ि िीि दोन प्रकारिे बदल झाले आहेि. घटस्फोटािें प्रमाण पभवी जास्ि होिे िे आिा कमी झाले 
आहे. चववाहािे स्थैयु वाढण्यािे कारण बहुधा असे चदसिे की संस्थापक पभवी जसे उसळत्या रक्िािे बंडखोर 
िरुण होिे िसे आिा राचहलेले नाहीि आचण त्याचं्या चववाचहि मुलािंा घटस्फोटाला ित्त्व म्हणभनि चवरोध 
आहे. खरे म्हणजे सबधं चकबुट् झिी स्त्री-पुरुष संबधंाकंडे बघण्यािी दृष्टीि पार बदलली आहे. लैं चगक 
स्वािंत्र्याकडे संशयाने पाचहले जािे आचण चववाहबाह्य संबंधावर उघड टीका केली जाि नसली िरी त्यावर 
पसंिीिा चशक्काही मारला जाि नाही. चववाहबाह्य सबंंधािे एकि उदाहरण लेखकाच्या वास्िव्याि घडले 
(म्हणजे िे त्याच्या कानी आले) पण िो “व्यचििार” आहे अशीि त्याकडे पाहण्यािी अनेकािंी दृष्टी होिी. 
अथाि “व्यचििार” (“अॅडल्टरी”) हा शब्द मात्र त्यानंी वापरलेला नव्हिा. 

 
दुसरा महत्त्वािा बदल म्हणजे “जोडपे” या नात्याला चमळालेली समाजािी मान्यिा आचण परवानगी. 

जोडीदार आिा एकत्र सहलीला जािाि, सुट्ट्या एकत्र घेिाि आचण संध्याकाळिी जेवणेही, एक चनत्यािीि 
गोष्ट असल्यासारखी, एकत्र घेिाि आचण असे करिाना कोणत्याही प्रकारिी लज्जा अगर संकोि त्यानंा आिा 
वाटि नाही. चशवाय स्त्रीने आपल्या साथीिा “माझा पिी” (बाली) म्हणभन उल्लखे केलेला आिा पुष्ट्कळदा ऐकभ  
येिो. हा वाक्प्रिार पभवी चनचषद्ध होिा. प्रस्िुि लेखकाने एका स्त्रीला याबद्दल चखजचवण्याच्या हेिभने चविारले 
असिा िी म्हणाली, “त्याि काय फरक आहे? पभवी आम्हाला या गोष्टीिा फार बाऊ वाटायिा, पण आिा आम्ही 
मोठे झालो असल्याने त्यािे आम्हाला चवशषे काही वाटि नाही.” 

 
काही सािा िर “जोडीदार” बनले की एक मोठा थोरला सावुजचनक समारंि साजरा करिाि. जुन्या 

काळी असे कोणी केले असिे िर आियािा धक्का बसला असिा. पण हे काहीि नव्हे. आमच्या वास्िव्याच्या, 
काळाि एका जोडप्याने याहीपलीकडे उडी घेिली, आचण त्यामुळे चकबुट् झच्या नीचिमते्तिा िगं झाल्यासारखे 
काहीजणानंा वाटले. दोन वष े “जोडपे” म्हणभन राहाि असलेले दोन सािा जेरुसलेमला अभ्यासाकचरिा 
जाणार होिे. िेव्हा िेथे गेल्यानंिर होणारी टीका टाळण्यासाठी म्हणभन त्यानंी कायदेशीरपणे लर्गन करायिे 
ठरचवले. समारंिाच्या रात्री धार्ममक चवचधयुक्ि चववाह करण्याि आला आचण त्या चनचमत्त मुलीच्या वचडलानंी 
एक थाटािा समारंि साजरा केला. या समारंिावरिी चकबुट् झ सिासदािंी टीका दोन प्रकारिी होिी एक 
टीका अशी की लर्गन धार्ममक चवधीने केले; आचण दुसरी अशी की चकबटु् झच्या दृष्टीने दोन वष े अगोदरि 
अचधकृि लर्गन झालेले असभनही जणभ काय िे आिा नव्यानेि होि आहे अशा थाटाि त्यानंी िे साजरे केले. 

 
इिके वणुन केले िरी चनरचनराळ्या संस्कृिीमधील चववाहसंस्थािें परीक्षण करून चववाहािी जी 

व्याख्या केलेली आहे त्या व्याख्येनुसार “चववाहसंस्था” चकबुट् झमध्ये अस्स्ित्वाि आहे की नाही हा प्रश्न चशल्लक 
उरिोि. मुरडॉकच्या मिे चववाहाि दोन चिन्न पण एकमेकाशंी चनगचडि असलेले व्यवहार एकत्र येिाि. एक, 
सवुसामान्यपणे कायम स्वरूपािा असा लैं चगक संबधं आचण दोन, कमीि कमी दोन चिन्नकलगी व्यक्िींमधील 
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आर्मथक सहकायु. 
 
आर्मथक सहकायाचशवाय लैं चगक संबंध अनेकदा अस्स्ित्वाि असभ शकिाि. आचण आर्मथक सहकायु अस्स्ित्वाि 

असभनही, लैं चगक संबंधािा अिाव अनेक वेळा चदसभन येिो. परंिु जेव्हा आर्मथक आचण लैं चगक असे दोन्ही प्रकारिे संबंध 
एकवटिाि िेव्हाि चववाहसंस्था अस्स्ित्वाि येिे. [Murdock पृ. ८] 

 
चकबटु् झ “जोडप्याच्या” अगोदर केलेल्या वणुनावरून हे स्पष्ट चदसिे की जोडीदारामंध्ये आर्मथक 

सहकायु नसिे अगर श्रमचविागणीही नसिे. संबधं चकबुट् झमध्ये श्रमचविागणी स्त्रीपुरुषिेदाच्या पायावर 
उिारलेली असिे हे नक्कीि आचण ही चविागणी हा “आर्मथक सहकायािा” एक महत्त्वािा अचवष्ट्कार आहे हेही 
आवजभुन साचंगिले पाचहजे, परंिु पुरुष आचण बायकाही त्याचं्या स्विःिे घरिे नव्हे िर समभहािेि आर्मथक 
व्यवहार पार पाडीि असिाि आचण त्याचं्या श्रमािंी फळे त्याचं्या खाजगी मालकीिी न होिा समाजािीि 
होिाि. यावरून हे उघडि आहे की स्त्रीपुरुष िेदावर आधाचरि श्रमचविागणी ही सबधं समभहािील पुरुषािंा एक 
गट व चस्त्रयािंा एक गट अशा प्रकारे बनलेली असिे. िी एका चवचशष्ट स्त्रीपुरुष जोडीमध्ये केलेली श्रमचविागणी 
नसिे. 

 
मुरडॉकिा चनकष चकबटु् झ “जोडप्याला” लागभ पडि नसल्याने त्याच्या व्याख्येनुसार चववाहससं्था 

चकबटु् झमध्ये अस्स्ित्वािि नाही असे म्हणाव े लागेल ककवा चववाहससं्थेिे आपणाला दुसरेि चनकष ठरवाव े
लागिील. पण हा प्रश्न प्रस्िुि अभ्यासाच्या दृष्टीने महत्त्वािा नसल्याने आपण त्यावर अचधक वळे घालचवण्यािे 
कारण नाही. चववाहससं्थेने केल्या जाणाऱ्या कायाच्या िुलनेने “जोडपे” ही संस्था काय कायु करिे यािाि 
केवळ चविार आपल्या दृष्टीने महत्त्वािा आहे असे म्हणिा येईल. स्त्रीपुरुषानंा एकमेकाचं्या चनकट साचन्नध्यािी 
जी गरज असिे िी िागचवणे हे एक अत्यंि महत्त्वािे कायु ही संस्था करिे. या गरजेिे शारीचरक आचण 
मानचसक असे दोन प्रकार मानिा येिील. म्हणजे असे की या नात्यािभन जोडीदार आपली लैं चगक िभक 
िागचविाि आचण (मतै्री, साहिय,ु सहानुिभिी इत्याचद रूपानंी) मानचसक स्थैयु चमळचविाि. या संबधंािल्या या 
दुसऱ्या गोष्टीनेि “लर्गनसंबधं” हा “पे्रमसंबंधा” पेक्षा वगेळा ठरिो, आचण हा फरक चकबुट् झनेि केलेला आहे. 
पे्रचमक स्विंत्र खोलीिी मागणी करीि नाहीि आचण त्यानंी केली िरी त्यानंा िी पुरचवण्याि येि नाही. जेव्हा 
दोन व्यक्िी स्विंत्र खोलीि राहण्यािी मागणी करिाि िेव्हाि िे नुसिे “पे्रचमक” नसभन एकमेकाचं्या “पे्रमाि 
पडलेले” आहेि असे गृहीि धरले जािे. [चववाहससं्था ही एक नैसर्मगक व इष्ट अवस्था आहे असा चकयाि येचदचदमिा दृचष्टकोण आहे. 
अचववाचहिाकंडे पाहण्यािी सिासदािंी दृष्टी कशी असिे यािे चनदशकु म्हणभन एका बाईने एका अचववाचहिेबद्दल पुढील उद् गार काढले िे पाहावे. “िी 
बाई चकिी िागंली आहे. पण चबिारीला अजभन जोडीदार चमळाला नाही.” असे असले िरी चकबुट् झमधल्या २०० प्रौढापंकैी (िरुण चपढी सोडभन) १५ जण 
अचववाचहि िरी आहेि, चवधवा ककवा चवधुर िरी आहेि ककवा ज्यानंी पुन्हा लर्गन केले नाही असे घटस्फोचटि िरी आहेि. साधारणपणे त्यानंाही चववाचहि 
व्यक्िींसारखेि हक्क व जबाबदाऱ्या आहेि. िथाचप वरील अवस्थेमुळे त्यािंी काही बाबिीि गैरसोयही होिे. सिासदासंाठी दीड खोल्यािंी घरे बाधंिानंा, 
अचववाचहिानंा दीड खोली लागि नसल्यामुळे, त्यािंी नव्या घराि सोय करायिी नाही असे चकबटु् झने ठरचवले. याबाबि एक अचववाचहि स्त्री अचिशय 
कडवटपणाने म्हणाली, “माझं पेन्शन चमळवायला िरी मला लर्गन कराव ंलागेलस ंचदसिं.”] 

 
चकयाि येचदचदममधील चववाहसंस्थेिे स्वरूप चनचिि करणे िर कठीण आहेि पण कुटंुबससं्थेिे स्वरूप 

ठरचवणे िर त्याहभनही कठीण आहे. मुरडॉकने चनरचनराळ्या ससं्कृिीच्या अभ्यासाच्या आधारे केलेली 
कुटंुबससं्थेिी व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कुटंुब म्हणजे : 

 
...एकत्र चनवास. आर्मथक सहकायु आचण प्रजाजनन या वैचशष्ट्ट्यानंी युक्ि असा एक सामाचजक गट असिो. 
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ज्यामंधील चनदान दोघामंध्ये समाजसंमि लैं चगक संबंध असिो असे प्रौढ स्त्रीपुरूष आचण लैं चगक संबंध असलेल्या 
जोडप्यािी एक ककवा अनेक औरस वा दत्तक मुले यािंा त्याि समावेश होिो. [ितै्रव, पृ. १] 

 
कुटंुबािील प्रौढ आचण मुले यािें परस्परसंबधं वणुन करिाना मुरडॉक म्हणिो की मुलािंी “शारीचरक 

चनगा” आचण “समाजािे घटक म्हणभन त्याचं्यावर ससं्कार करणे” या प्रौढाच्या दोन अत्यिं महत्त्वाच्या 
जबाबदाऱ्या समजल्या जािाि. दुसऱ्या जबाबदारीबद्दल िो चलचहिो : 

 
“मुलाचं्या चशक्षणािा आचण सामाचजक संस्करणािा िार प्रत्येक चठकाणी मुख्यिः चविक्ि कुटंुबावरि पडिो. 

इिर कोणत्याही एका गोष्टीपेक्षा, चशक्षण आचण सामाचजकीकरण यािंी सामभचहक जबाबदारी हेि कायु कुटंुबसंस्थेिील 
चनरचनराळी नािी दृढपणे एकत्र ठेवण्यास कारण होिे.” [ितै्रव, पृ. १०] 

 
चकबटु् झ “कुटंुब” म्हणजे “ज्यािें लैं चगक संबधं समाजाने मान्य केले आहेि” आचण ज्यािंी “स्विःिी 

अगर दत्तक मुले” आहेि असे दोन प्रौढ स्त्रीपुरुष एवढ्ािपुरिी वरिी व्याख्या त्याला लागभ होईल. आपण 
आधीि पाचहले आहे की त्याि आर्मथक सहकायािा अंििाव होि नाही ककवा समान वास्िव्यािाही अंििाव होि 
नाही, कारण मुले आपल्या स्विंत्र चनवासाि राहािाि. चशवाय, ह्या “कुटंुबा”ला चशक्षणािे आचण सामाचजक 
संस्करणािे काम नसिे. कारण “सामभचहक चशक्षणा’ंिा एक िाग म्हणभन हे काम सामभचहक वसचिगृहािील 
“पचरिाचरका” आचण चशक्षक याचं्याकडे सोपचवलेले असिे. चपत्याच्या “चपिृसत्ताक” अचधकाराला आचण स्त्रीच्या 
“दास्या”ला असलेल्या चवरोधािभन ही शकै्षचणक व्यवस्था उगम पावली. 

 
मुलािें वचडलावंरील “अवलंबन” आचण “चपत्यािे अचधकार” कमी होण्यािा एक माग ुम्हणजे मुलाला 

वचडलापंासभन शरीरानेि दभर ठेवणे आचण त्याला दुसऱ्या कुणा व्यक्िीच्या हवाली करणे. ज्याि चपत्याऐवजी 
(ककवा मािेऐवजी) प्रचशचक्षि “पचरिाचरका” आचण चशक्षक हेि मुलािे संगोपन करिाि अशी मुलािंी वसचिगहेृ 
स्थापन करून चकबुट् झने हे कायु साध्य केले आहे. संघािे शकै्षचणक चनयिकाचलक सागंिे : 

 
कुटंुबसंस्थेिा आर्मथक पायाि उखडभन टाकल्यामुळे िीि जे बदल झाले आहेि त्यामुंळे चकबुट् झ समाजाि स्त्री 

आचण पुरुष यांिे स्थानि बदलले आहे आचण त्यािबरोबर मािा आचण चपिा यांिे कुटंुबािले स्थानही बदलले आहे. हा 
बदल प्रकषाने घडभन आला आहे िो चपत्याच्या बाबिीि, कारण त्यािी पुरुषी सत्ता ज्यांिभन उगम पाविे िे िे सवु चवशषे 
अचधकार चकबुट् झने संपुष्टाि आणले आहेि. 

 
बापाला मुलािे संगोपन कराव ेलागि नाही एवढेि नव्हे िर त्याला मुलाच्या बाबिीि कोणिीि चवशषे 

जबाबदारी उरलेली नाही. संबंध चकबुट् झकडभनि मुलािे पालनपोषण होिे. त्याला त्यािे अन्न वसचिगृहाच्या 
जेवणघरािभन चमळिे, त्यािे कपडे त्याला वसचिगृहाच्या िाडंारािभन चमळिाि, वैद्यकीय मदि दवाखान्यािभन 
चमळिे आचण िो राहिोही वसचिगृहािि. हे धोरण हेिुपभवुकि अनुसरलेले आहे कारण त्यािा उदे्दश मुलािी 
वचडलावंरील आर्मथक परावलंबनािी िावना नाहीशी करणे हा आहे. चकबटु् झच्या समजुिीप्रमाणे बभझ्वा 
समाजािील चपिृसते्तिे सवांि महत्त्वािे मभळ मुलाचं्या या आर्मथक परावलंबनाि आहे. फेडरेशनने प्रचसद्ध 
केलेल्या चशक्षणावरच्या अचधकृि पुस्िकाि स्पष्ट म्हटले आहे : 

 
सामभचहक चशक्षणाच्या पद्धिीिा एक पचरणाम असा झाला आहे की चपिृसत्तेपासभन मुलािंी मुक्ििा झाली आहे..... 
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चपिृसत्ताक कुटंुबाि मभल आर्मथकदृष्ट्ट्या आचण कायद्याने चपत्यावर, िो आपले पालनपोषण करणारा म्हणभन आचण एकभ ण 
“घरािा धनी” म्हणभन, अवलंबभन असिे; चकबुट् झमध्ये असे नसिे. कोणत्याही वस्िुचनष्ठ अथाने मभल समग्र चकबुट् झ सोडभन 
दुसऱ्या कशावरही अवलंबभन नसिे. 

 
याि पसु्िकाि पढेु असे म्हटले आहे की : 
 
... चकबुट् झमधल्या कुटंुबािी आर्मथक घडणि अशी आहे की िीमुळे चपिृसत्तेला पभणुचवराम चमळाला आहे... 

सवुसामान्य समाजाि “िरणपोषणकिा” म्हणभन बापाला जे उच्च अचधकार प्राप्ि झालेले असिाि िे येथे त्याला चमळि 
नाहीि. 

 
अशा रीिीने चपत्याच्या सते्तिे आसनि नाहीसे करून रूढ कुटंुबसंस्था क्षीण करण्यािा चकबुट् झिा हेिभ 

होिा आचण त्याि त्याला यश आले आहे. 
 
परंिु चकबुट् झने कुटंुबािील स्त्रीिी िभचमकाही बदलण्यािा यत्न केला आहे. आपण पभवीि पाचहले आहे 

की संस्थापक स्त्रीमुस्क्िवादी होिे. त्याचं्या स्त्रीमुस्क्िवादाच्या ित्त्वज्ञानािी एक बाजभ वर चविाराि घेऊन झालीि 
आहे. िी म्हणजे, स्त्रीिी परुुषावर व पत्नीिी पिीवर “अवलंबभन” असण्यािी स्त्री नाहीशी करणे. पण या 
स्त्रीमुक्िीच्या ित्त्वज्ञानाला दुसरीही एक बाजभ आहे आचण कुटंुबसंस्थेच्या स्वरुपाशी चििाि चवशषे जवळिा 
संबंध आहे. िी बाजभ म्हणजे चजला “स्त्रीिी जीवशास्त्रीय शोकाचंिका” (“बॉयालॉचजकल रचॅजडी ऑफ वभमन”) 
असे म्हटले जािे चििे पचरणाम टाळण्यािी इच्छा. स्त्रीला अपत्यजन्म आचण अपत्यसंगोपन यािंी जबाबदारी 
घेणे िाग असल्याने चिला सासं्कृचिक, राजकीय वा कलात्मक आचवष्ट्काराला सधंीि चमळि नाही. या वळे 
घालचवणाऱ्या जबाबदाऱ्यािंभन आचण धुणीिाडंी, स्वयंपाक असल्या इिर घरकामािभन चििी सुटका झाली िर 
चिला इिर चवषयािं लक्ष घालण्यास सवड चमळेल व िी पुरुषाच्या बरोबरीला येईल. हेि दुसऱ्या शब्दाि 
सागंावयािे िर “घरकामाच्या जोखडािभन स्त्रीला मुक्ि करणे” हाि या समस्येिा गािा होिा. सामभचहक 
समाजसंस्करणाच्या पद्धिीिा अंगीकार केला म्हणजे मुले वाढचवण्याच्या व्यापािभन स्त्रीिी सुटका करण्यािे 
ध्येय अंशिः िरी साध्य होईल असा त्यािंा चवश्वास होिा आचण व्यावसाचयक पचरिाचरकेकडभन मुलािें संगोपन 
होऊ लागले िर स्त्रीिी केवळ त्याि एका जबाबदारीिभन मोकळीक होईल असे नव्हे िर चििी इिरही घरगुिी 
कामे कमी होिील कारण मग चिला आचण चिच्या नवऱ्याला राहण्यासाठी जागाही कमी लागेल, असेही त्यानंा 
वाटि होिे. 

 
मात्र स्त्रीला संपभणु “स्वािंत्र्य” चमळायला हव े असेल िर केवळ हेि नव्हे िर चिच्या मागिे सगळे 

घरकाम काढभन टाकले पाचहजे. चकबटु् झ मधल्या वगेवगेळ्या सामाचयक संस्थामंाफुि हे ध्येय साध्य केले गेले 
आहे. सामाचयक धुलाईघर, स्वयंपाकघर आचण जेवणघर यामुळे धुणे, स्वयंपाक, िाडंी घासणे असल्या 
कामािभन चििी सुटका झाली आहे. अशा प्रकारे, स्त्रीच्या मागिा मुलाचं्या संगोपनािा आचण रूढीने ठरलेल्या 
घरकामािाही व्याप संपला आहे. 

 
थोडक्याि, रूढ कुटंुबसंस्थेिी बहुिेक वैचशष्ट्टे्य आचण काये नाहीशी करून टाकण्याि चकबुट् झला यश 

आले आहे. मुलाचं्या शारीचरक आरोर्गयािी ककवा त्याचं्या सामाचजक संस्करणािी जबाबदारी आई-बापावंर 
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जवळ जवळ नसिेि; जोडीदाराचं्या परस्पर-संबधंाि आर्मथक सहकायािा अंििाव नसिो; आचण आईबाप व 
मुले यािें राहण्यािे चठकाण एकि असि नाही. फक्ि एवढ्ाि गोष्टी चविाराि घेिल्या िरीसुद्धा असे म्हणिा 
येईल की, मुरडॉकने केलेल्या व्याख्येच्या अथािी कुटंुबसंस्था चकबुट् झमध्ये अस्स्ित्वाि नाही. मात्र हे लक्षाि 
ठेवले पाचहजे की कुटंुबसंस्था चिच्या रिनात्मक आचण कायुकारी अथाने अस्स्ित्वाि नसली िरी मानसशास्त्रीय 
अथाने िी अस्स्ित्वाि आहेि. आईबाप व मुले एकत्र राहाि नसली िरी त्याचं्याि एकमेकाबंद्दल फार चजव्हाळा 
असिो आचण त्यािंा एक चनराळा व ओळखण्याजोगा गट बनिो. इिकेि नव्हे िर सिासद स्विःि अशा गटािा 
“कुटंुब” (णमश्िाहा) म्हणभन उल्लखे करिाि. [ह्या समग्र प्रश्नािे चवस्िृि चववेिन आचण त्यािा उलगडा करण्यािा प्रयत्न यासाठी 
Spiro, “Is the Family Univeral?” हा लेख पाहा.] 

 
चकबटु् झच्या ज्या एका वैचशष्ट्ट्याबाबि सवु चनरीक्षकािें एकमि आहे िे म्हणजे सवुि चकबुट् झमधील 

आईबापानंा आपल्या मुलाबंद्दल वाटणारे पे्रम. इिर चकबुट् झप्रमाणे चकयाि येचदचदम हा सुद्धा मुलानंा आपल्या 
जीचविािा कें द्रकबदभ मानणारा एक समाज आहे. इिर कशाहीपेक्षा मुलािें मोल अचधक असिे. चकबटु् झिे 
चनरीक्षण करिाना आचण आईबापाचं्या मुलाखिी घेिाना असे स्पष्ट ध्यानाि आले की मुलासंाठी कोणत्याही 
पराकोटीच्या त्यागाला िे ियार होिील. मुलानंा िागंल्या चवटािंी वसचिगृहे चमळावीि म्हणभन सुमार दजाच्या 
घराि राहायला प्रौढािंी ियारी असिे. चकबटु्झच्या सवु प्रौढासंाठी चमळभन फक्ि दोन स्नानगृहे आचण दोन 
शौिकभ प–एक पुरुषासंाठी व एक चस्त्रयासंाठी–असिाि. उलट मुलाचं्या प्रत्येक वसचिगृहाला स्विंत्र स्नानगृह 
व शौिकभ प असिो. मुलानंा मासंाहार व प्रत्येक जेवणाि चमष्टान्न चमळाव े म्हणभन प्रौढ साधा आहार व अगदी 
क्वचित् चमष्टान्न घेिाि. मोठी माणसे शिेावर खभप वळे काम करिाि आचण त्यािंी वार्मषक सुटीही लहान असिे, 
मुलानंा मात्र उन्हाळ्यािी िीन मचहन्यािंी िरपभर सुटी असिे. प्रशालेिल्या वरच्या वगािल्या चवद्यार्थयांनासुद्धा 
चदवसािे थोडेि िास काम कराव े लागिे, त्यानंा प्रशालेिे चशक्षण चमळिे व त्या चशक्षणाि अनेक बाह्य 
कायुक्रमािंा अंििाव होिो. आईबापानंा संध्याकाळी उशीरापयंि मुलाबंरोबर वळे घालचविा यावा म्हणभन 
उन्हाळ्यािसुद्धा चकबटु् झिे काम िर दुपारी उन्हाि िालिे. एरव्ही दुपारिी झोप घेऊन उन्हािा कडकपणा 
कमी झाल्यावर संध्याकाळच्या कामाला त्यानंा सुरुवाि करिा आली असिी. पण िसे िे करीि नाहीि. 

 
चकयाि येचदचदमिी आपल्या मुलाकंडे बघण्यािी ही सवसुाधारण वृत्ती म्हणजे आईबापाचं्या आपल्या 

स्विःच्या मुलाबंद्दल असणाऱ्या वृत्तीिेि प्रचिकबब आहे. इिर समाजािंील आईबापानंा आपल्या मुलाबंाबि ज्या 
अनेक जबाबदाऱ्या असिाि त्या खरे म्हणजे ह्या आईबापानंा नसिाि. परंिु मािाचपत्यािें मुलामंधले पाश कमी 
होण्याऐवजी चकबटु् झमधल्या “सामभचहक चशक्षण” पद्धिीने िे अचधकि बळकट केले आहेि. बहुिेक आईबाप 
संध्याकाळी मुलानंा िेटण्याच्या वळेाकडे चदवसिर डोळे लावभन बसलेले असिाि. कामावरून परििाि 
(चहवाळ्याि ४-३० वाजिा व उन्हाळ्याि ५-३० वाजिा) आईबाप स्नान करिाि, कपडे बदलिाि आचण 
मुलानंा िेटण्यासाठी मुलाचं्या खोल्याकंडे–िी आधीि आईवचडलाचं्या खोल्याि आलेली नसिील िर–धाव 
घेिाि. यानंिरच्या दोन िासाचं्या अवधीिे वणुन केवळ ‘पचवत्र’ या शब्दानेि करणे प्राप्ि आहे. कारण हा वळे 
सवुस्वी मुलासंाठीि असिो. इिर कोणिीही गोष्ट या िेटीच्या आड येणार नाही. चकबुट् झमधली सवु कामे या 
“मुलाचं्या वळेाि” जागच्या जागी थाबंलेली असिाि. एकाने चवनोदाने म्हटले आहे की सीमेवरच्या अरब देशाने 
जर या वळेाि चकबटु् झवर हल्ला केला िर त्याला सहज चवजय चमळभ शकेल कारण सिासदानंा आपल्या 
मुलापंासभन कोणी बाजभला करू शकेल हे असंिवनीय आहे. उन्हाळ्याि आईवडील मुलाबंरोबर गविावर 
बागडिाि, खेळ खेळिाि, प्राणी बघायला जािाि, शिेािंभन कहडिाि. चहवाळ्याि त्यानंा आपल्या खोल्यािंि 
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राहाव ेलागिे त्यामुळे बैठे खेळ, वािन, गाणी ऐकणे इत्यादींि ककवा गप्पािं वळे घालविाि. मुलािंी आपल्या 
खोल्यािंभन परि जायिी वळे झाली की आईवडील त्याचं्याबरोबर त्याचं्या खोल्यांपयंि जािाि आचण शवेटी 
चनरोप घेणे दोघानंाही अचिशय जड जािे. मुले आचण आईबाप रोज संध्याकाळीि एकत्र असिाि असे नाही िर 
शचनवारी व सुट्टीच्या चदवशीही एकत्र येिाि. 

 
आईवडील मुलानंा िेटायला जेवढे अधीर झालेले असिाि िेवढीि मुलेही आईवचडलानंा िेटायला 

अधीर झालेली असिाि. याि काहीि आियु नाही. वसचिगृहाि मुलानंा त्याचं्या पचरिाचरकेिी माया चमळिे 
खरी पण िी इिर मुलाबंरोबर चविागभन चमळिे आचण त्यानंा चििी चशस्िही पाळावी लागिे. इिकेि नव्हे िर 
वसचिगृहािी ठराचवक चदनिया आचण चििे चनयम यािें पालन त्यानंा कराव ेलागिे. उलट, आईवचडलाचं्या 
खोलीि मात्र आईवडील सवुस्वी त्यािें असिाि-(बहुिेक मुलानंा फारिर एकदोन िावडें असिाि) - िेथे 
त्यानंा कसलीही चशस्ि नसिे, आचण त्यािें इिके लाड केले जािाि की सिासद त्यानंा “चबघडली” असे 
म्हणिाि. त्यामुळेि मुले जेव्हा “माझी खोली” असे म्हणिाि िेव्हा त्याचं्या मनाि आई-वचडलािंी खोली 
असिे, आचण आपल्या समाजािील मुलापं्रमाणेि िी आईवचडलाचं्या खऱ्या वा कस्ल्पि, किुृत्वाबद्दल व 
मोठेपणाबद्दल प्रौढी चमळचविाि. [ज्या अभ्यासकानंा नात्याच्या सबंंधािंा िुलनात्मक अभ्यास करायिा आहे त्यानंा चकयाि येचदचदमिा सध्या 
िरी फारसा उपयोग नाही. चविक्ि कुटंुबािले सोडले िर इिर प्रकारिे नािेवाईक येथे इिके कमी आहेि की त्यावरून आप्िसबंंधाचं्या रिनेचवषयी 
सवुसामान्य चनष्ट्कषु काढिा येणार नाहीि. पािात्त्य समाजािील आप्िसबंंधािं समाचवष्ट होणाऱ्या चनरचनराळ्या नािलगानंा त्यािें सबंंध दशचुवणाऱ्या ज्या 
सजं्ञा असिाि त्याि येथेही वापरल्या जािाि. चकबटु् झ ज्या मोठ्या इस्त्रायली समाजािा िाग आहे त्यािील सजं्ञा आचण या सजं्ञा एकि आहेि. चकयाि 
येचदचदममध्ये यापंैकी काही सजं्ञा फक्ि सबंोधनासाठी, काही चनदेश करण्यासाठी आचण काही आप्िसबंंधाबाहेरच्या व्यक्िींच्या उल्लखेासाठी वापरल्या 
जािाि. नेमके सागंायिे िर आईवडील यानंा समानाथी शब्द (अब्बा, इ्मा) हे हाक मारण्यापुरिेि वापरिाि आचण िे जनक ककवा दत्तक आई-
वचडलापंुरिे मयाचदि असिाि. कधीकधी मात्र पचरिाचरकेला “आई” म्हणभन एखादे लहान मभल हाक मारिे पण अथाि त्याि आप्िवािक सजें्ञिा 
अजाणिेपणी अचिदेश झालेला असिो. अल्पवयीन आचण प्रौढ “सािा” ह्या आईवडीलवािक सजं्ञा चनदेशासाठी व सबंोधनासाठी असा दोन्ही प्रकारे 
वापरिाि; मात्र बहुधा प्रौढ सािा आपल्या आईवचडलािंी चवशषेनामेि त्यािंा उल्लेख करिाना घेिाि. 

 
मुलगा आचण मुलगी यानंा समानाथी शब्द (बेन, बात) फक्ि स्विःच्या अगर दत्तक मुलापंुरिेि वापरिाि, मात्र अशा वेळी अमुक एका 

व्यक्िीिा मुलगा ककवा मुलगी असा सदंि ुमनाि असिो आचण या सजं्ञा केवळ चनदेशासाठी वापरण्याि येिाि. सविु चकबुट् झ मुलािंा चनदेश करिाना 
याि सजं्ञा वापरिो पण त्या ंवेळी अमुक व्यक्िीिी मुले असा अथ ुमनाि नसिो ककवा असलाि िर सवु चकबटु् झिी असा असिो. 

 
“अंकल” आचण “आँट” या शब्दानंी पािात्य समाजािील आप्िसबंंधािंील ज्या नािेवाइकािंा चनदेश होिो त्याि सवांिा ित्समानाथी शब्दानंी 

(डॉड, डॉड डा) चकबुट् झमध्येही होिो. पण सबंोधन ककवा चनदेश या दोन्ही कारणासं्िव िे क्वचििि वापरले जािाि. सबंोधन आचण चनदेश यासंाठी 
चवशषेनामे वापरली जािाि. उलट, हेि शब्द सािा पुष्ट्कळदा अपचरचिि प्रौढािंा चनदेश करिानाही वापरिाि. 

 
पुिण्या, िािा, पुिणी, िािी यानंा समानाथुक सजं्ञा (बेन आह, बेन आहॉत, बात आह, कल आहॉत) सबंोधनासाठी केव्हाही वापरण्याि येि 

नाहीि, चनदेशासाठीही क्वचििि वापरण्याि येिाि. त्यािंा उपयोग नािे स्पष्ट करण्यापुरिाि असिो. 
 
िावंडासंाठी असणाऱ्या समानाथुक सजं्ञा (आह-िाऊ आहॉत-बहीण) सबंोधनासाठी कधी वापरीि नाहीि. फक्ि नािे स्पष्ट करण्यापरुिाि 

त्यािंा उपयोग करिाि. इगं्रजीिील “कचझन” या शब्दासाठी असलेल्या सजं्ञा (बेन डॉड अंकलिा मुलगा, बेन-डॉड्डा आटँिा मुलगा, बात-डॉड 
अंकलिी मुलगी, बात-डॉड्डा आटँिी मुलगी) कुठल्याही सदंिाि वापरल्या जाि नाहीि. 

 
आजी-आजोबा यानंा समानाथी सजं्ञा (साब्रा-आजोबा, साब ता-आजी) यानंी सख्ख्या आजीआजोबािंा चनदेश होिो आचण चवशषेिः लहान मुले 

िरी सबंोधन आचण चनदेश या दोन्हीसाठी त्यािा उपयोग करिाि. आप्िसबंंधाच्या पलीकडे कोठल्याही वृद्ध व्यक्िीसाठी हे शब्द वापरले जाऊ शकिाि. 
चशवाय, ससं्थापकाचं्या आचण चकबटु् झमध्ये नंिर प्रवशे केलेल्या मध्यमवयीन साथींच्या आईवचडलािंा चनदेशही सगळेजण आजोबा आचण आजी या 
सजं्ञानंीि करिाि. मात्र अशा वेळी त्याचं्या चवशषेनामानंा जोडभन हे शब्द वापरले जािाि. उदाहरणाथु, सािा आये (आये आजोबा) ककवा साबिा चमयुम 
(चमयुम आजी). सवुि मुले हे शब्द सबंोधनासाठी वापरिाि. 

 
नािवंडासंाठी समानाथुक सजं्ञा (नेहेद-नािभ, नेहदा-नाि) चनदेशासाठी वापरिाि पण सबंोधनासाठी नाही. सवुसाधारणपणे लहान मुलानंा 
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हाक मारिाना इिर सवुजण आचण मोठी मुलेसुद्धा त्यानंा हामुदी (लाडक्या, सोन्या इ.) म्हणभन सबंोधिाि. चवशषेनामे वापरीि नाहीि.] 
 
वर वणुन केलेले आईवडील-मभल हे दृढ नािे मुले प्रशालेमध्ये प्रवशे करीपयंि चटकभ न राहिे. नंिर िे 

पुष्ट्कळ कमी होिे, िर काहींच्या बाबिीि अचजबाि नाहीसेही होिे. इिक्या काळपयनु्ििे हे घट्ट मायापाश कमी 
होण्यािा हा प्रकार बहुधा नेहमी एकाि बाजभने (म्हणजे मुलाकंडभन) घडिो, त्याि आईवचडलािंा वाटा नसिो. 
मुले प्रशालेि गेली की िी क्वचििि िेटिाि आचण जेव्हा िी िेटिाि िेव्हा त्याचं्याि आचण आपणािं फारि 
थोड्ा गोष्टी समान अशा उरलेल्या असिाि अशी आई-बापािंी िक्रार असिे. हा बदल घडभन येण्यािी कारणे 
संचमश्र स्वरूपािी असिाि. त्यािंी कारणमीमासंा यानंिरच्या एका गं्रथाि केली जाईल. 

 
चकबटु् झिी “सामभचहक चशक्षण” म्हणभन ओळखली जाणारी चशक्षणपद्धिी हा अनेक घटकािंा सयुंक्ि 

पचरपाक आहे. कालु ब्ल्यभहरच्या प्रिावाखाली युरोपािील युवक िळवळीने सामभचहक चशक्षणपद्धिीिे प्रयोग नव्हे 
िरी ित्त्वज्ञान आधीि चवकचसि केले होिे. चकबटु् झिे स्त्रीमुक्िीिे ध्येय आचण पारंपचरक चपिृसत्ताक आचण 
पचिसत्ताक कुटंुबाला असलेला त्यािा चवरोध याचं्याशी ह्या ित्त्वज्ञानािी सागंड घािली गेली. संस्थापकानंी 
देशाि प्रथम प्रवशे केला िेव्हा ित्त्वज्ञान आचण ध्येयचनष्ठा यािंी प्रत्यक्ष व्यावहाचरक गरजेशी गाठ बाधंली गेली. 
आर्मथकदृष्ट्ट्या चटकाव लागायिा िर त्यानंा आपले सगळेच्या सगळे मनुष्ट्यबळ उत्पादक कायाला लावणे 
िागि होिे हे स्पष्ट आहे. ज्या चस्त्रया एरवी घरकामाि अडकभ न पडल्या असत्या त्यानंा सामभचहक 
चशक्षणपद्धिीमुळे शिेावर काम करणे शक्य झाले. हा अचिनव शकै्षचणक उपक्रम अमलाि आणण्यामागे असलेले 
उदे्दश हे साराशंाने असे होिे. 

 
ही चशक्षणपद्धिी चनमाण झाल्यावर चशक्षणिज्ज्ञाचं्या असे ध्यानाि आले की चिच्या चनर्ममचिमागिे हेिभ 

काहीही असले िरी चििे प्रस्िुििे कायु चकबटु् झच्या साित्याच्या दृष्टीने आचण त्यािल्या मुलामंध्ये काही इष्ट 
गुणािंी जोपासना होण्याच्या दृष्टीने अगदी चनणायक महत्त्वािे आहे. फेडरेशनिा एक चशक्षणिज्ज्ञ चलचहिो, 

 
‘सामभचहक चशक्षणपद्धिी’ सामभचहक समाजािभन अपचरहायुपणे उदय पाविे... मानवी संस्थाजीवन व विुन याि बदल करू 

पाहणाऱ्या क्राचंिकारी िळवळीच्या साखळीमधला िो एक दुवा आहे... चििे ऐचिहाचसक कायु म्हणजे उगवत्या चपढ्ानंा चकबुट् झिा 
ध्येयवाद संक्राचमि करणे आचण हा ध्येयवाद प्रत्यक्षाि अमलाि आणील असा एक नवीन प्रकारिा मानव घडचवणे. 

 
या चशक्षणपद्धिीि ज्या “नव्या मानवा”िी घडण व्हावी असे चकबटु् झला वाटिे त्यािी वैचशष्ट्टे्य 

िज्ज्ञाचं्या मिे पुढील प्रकारिी असिील. 
 
... (िो) चकबुट् झिा चक्रयाशील आचण जबाबदार सिासद असेल. िो चवरोध चवकासवादी ित्त्वज्ञानािा उपासक, 

स्वजनचनष्ठ आचण चकबुट् झच्या इचिहासाि पारंगि असेल. मािृिभमीशी एकचनष्ठ आचण चिच्या रक्षणासाठी चसद्ध असेल. 
कामगार िळवळ, समाजवादी राष्ट्रे आचण मानवी बंधुिाव यावंर त्यािी श्रद्धा असेल. देशािे व जगािे प्रश्न यािंी त्याला 
पुरेपभर माचहिी असेल व त्याचं्यामध्ये घडणाऱ्या घटनाबंाबि िो जागरूक असेल. चवज्ञानािी मभलित्त्वे त्याला पभणु अवगि 
असिील आचण त्यािी सौंदयाचिरुिी सुसंस्कृि असेल. 

 
नवजाि अिकु िार चदवसािें असिे, म्हणजेि जेव्हा िे हॉस्स्पटलमधभन आईबरोबर परि येिे, 

िेव्हापासभनि चकबटु् झच्या चशक्षणपद्धिीिे संस्कार त्याच्यावर होऊ लागिाि. त्यावळेी िे चकबुट् झच्या 
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“अिकुगृहा”ि प्रवशे करिे आचण चकबटु् झिे नव्हे पण त्यािील “बालक समाजा”िे अचधकृि सिासद बनिे. या 
समाजाि िे त्यािे प्रशालेय चशक्षण पभणु होऊन चकबटु् झिा सिासद म्हणभन त्यािी चनवड होईपयंि राहिे. या 
बाबिीि चकयाि येचदचदमिे साम्य एखाद्या धार्ममक पंथाशी आहे कारण चकबटु् झमध्ये व्यक्िीला सिासदत्वािा 
जन्मचसद्ध हक्क नसिो. उलट संमिीिे वय झाल्यावर व्यक्िीला चकबटु् झिी मभल्ये आचण जीवनमाग ुपटले, चिने 
िे आपखुषीने व जाणीवपभवुक पत्करले िर गट चिला बहाल करिो असा िो एक चवशषे अचधकार आहे. त्यामुळे 
मुले चकयाि येचदचदममध्ये राहि असली आचण चकयाि येचदचदमने वाढचवलेली असली िरी, त्यािंी उमेदवारी 
जाहीर होऊन सिासद म्हणभन त्यािंी औपिाचरक चनवड होईपयंि त्यानंा चकबटु् झिे सिासद म्हणभन गणले 
जाि नाही. 

 
“अिकुगृहा”ि िार चदवसापंासभन एक वषापयंिच्या वयािी जास्िीि जास्ि सोळा अिकेु असिाि. िी 

एका “मुख्य पचरिाचरके”च्या िाब्याि असिाि. (मेतािेलेत-पचरिाचरका-यािा शब्दशः अथु काळजी घेणारी 
असा आहे.) चिला मदिनीस म्हणभन दोन पभणुवळे “पाचरिाचरका” असिाि. चकयाि येचदचदममधल्या मुलाचं्या 
या “पचरिाचरका” व्यावसाचयक वैद्यकीय चशक्षण घेिलेल्या पचरिाचरका नसिाि िर ज्यानंा चवशषे प्रकारिे 
प्रचशक्षण चमळाले आहे अशा चकबुट् झच्या स्त्री सिासद असिाि. ज्या वयगटािी मुले त्याचं्याकडे सोपचवलेली 
असिाि त्या मुलािें सगंोपन आचण वाढ नीट व्हावी यासाठी या चस्त्रयानंा चशक्षणशास्त्र, मानसशास्त्र आचण 
वैद्यकशास्त्र यािील काही चवषयािें चशक्षण पद्धिशीर रीिीने चमळालेले असिे. 

 
याचशवाय, सुरुवािीच्या या अभ्यासक्रमानंिर संघाने िालचवलेल्या चशक्षणकें द्रावर छोटे अभ्यासक्रम, 

उजळणीवग ु इत्यादींसाठी या पचरिाचरकानंा वळेोवळेी पाठचवले जािे. अिकुगृहािल्या दोन पचरिाचरकािंा 
अपवाद सोडल्यास बाकीच्यानंा अगदीि थोडे वैद्यकीय चशक्षण चमळालेले आहे ककवा मुळीि चमळालेले नाही. 

 
अिकेु सहा मचहन्यािंी होईपयंि त्यानंा आईवचडलाचं्या खोल्याि न्यायिे नसिे त्यामुळे दुधाखेरीज 

त्याचं्या जवळजवळ सवुि शारीचरक गरजा आचण इिर बहुिेक गरजा मुख्यिः पचरिाचरकाकंडभन िागचवल्या 
जािाि. साधारणपणे आठव्या मचहन्यापयंि मुलािी अगंावर चपण्यािी सवय हळभहळभ सुटलेली असिे, परंिु 
िोपयंि मुले मािेच्या दुधावरि वाढचवली जािाि आचण त्याचं्या चपण्याच्या वळेा ठरलेल्या असिाि. या 
वळेापत्रकाप्रमाणे सुरुवािीला चदवसाकाठी सहा वळेा दभध पाजाव ेलागि असल्यामुळे या काळाि मुलािी व 
आईिी िेट चदवसाकाठी पुष्ट्कळ वळेा होिे. पुढे या वळेा हळभहळभ कमी होि होि मुले अंगावरून सोडचवली 
जािाि. चशवाय पाजण्याच्या वळेी साधारण िासिर लागिो. पाजण्याआधी व नंिर बहुधा आई मुलाशी थोडा 
वळे खेळिे, त्यािे लंगोट बदलिे, त्याला चबछान्यावर झोपचविे. त्यामुळे चकबटु् झमधल्या मुलाला आईिा 
सहवास कमी चमळिो असे नसभन खाजगी घरािंभन वाढणाऱ्या मुलाइिकाि चमळिो. 

 
वडील चदवसिर कामावर असिाि त्यामुळे फक्ि संध्याकाळी िेटण्याच्या वळेािि काय िो त्यािंा 

मुलाशी संबधं येिो. ह्या वळेाि आचण शचनवारी िेटण्याच्या वळेाि जेव्हा आईवडील दोघेही मुलानंा एकत्र 
िेटिाि िेव्हा अिकुगृह पोिु आचण चहरवळीच्या जागा मुलाशंी खेळणाऱ्या आचण त्याचं्याबरोबर बागडणाऱ्या 
प्रौढ माणसानंी फुलभन गेलेल्या असिाि. 
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मभल सहा मचहन्यािें होिे िेव्हा संध्याकाळी िासिर त्याला आईवचडलाचं्या खोलीि नेण्याि येिे. हा 
मुलाच्या आयुष्ट्यािील पचहला महत्त्वािा बदल. त्यानंिर दुसरा महत्त्वािा बदल मुलाला एक वष ुपभणु झाल्यावर 
िे अिकुगृहािभन “िालत्या” मुलाचं्या (Toddlers) “चशशुगृहा”ि जािे िेव्हा होिो. ही घटना त्याच्या आयुष्ट्याि 
फार महत्त्वपभणु बदल करणारी ठरिे कारण या वळेी एका नव्या वािावरणाशी, चनदान एका नव्या 
पचरिाचरकेशी, त्याच्याहभन वयाने जरा मोठ्या मुलाशंी, एका नव्या चदनक्रमाशी व एका नव्या चशस्िीशी त्याला 
जमवभन घ्याव ेलागिे. चशशुगहृाि दोन पचरिाचरका आचण आठ मुले असिाि. इथे मुलाला आपल्या- आपण दभध 
घ्यायला व प्रािर्मवधी करायला हलके हलके चशकचवले जािे आचण सवगंड्ाबंरोबर जमवभन घेण्यासही िे 
चशकिे. या वयाि मभल संध्याकाळी दोन िास आईवचडलाचं्या खोलीि राहभ शकिे. हा दोन िासािंा वळे अगदी 
काटेकोर ठरचवलेला नसिो; आईवचडलािंी कामावरून येण्यािी आचण मुलािी झोपेिी वळे यामध्ये चमळेल 
िेवढा वळे इिकी त्यािी मयादा असिे. चशवाय, मुलाला आईवचडलाचं्या खोलीि फक्ि शचनवारीि नेण्याि येिे 
असे नसभन इिर चदवशीही त्यानंा चरकामा वळे असेल िेव्हा नेण्याि येिे. 

 
इिर मुलाचं्या झोपण्याच्या खोल्यािं असिे िशाि पद्धिीिी व्यवस्था चशशुगृहािही असिे. फक्ि त्या 

वयाच्या मुलानंा सोईस्कर असे चबछाने, टेबले, खुच्या, िाडंी इत्यादी सगळे काही छोटेखानी असिे, चशवाय, 
इिर चठकाणच्याप्रमाणे येथेही मुलाचं्या गरजा नीटपणे िागिील अशीि सवु व्यवस्था असिे. मुले िेथेि 
झोपिाि एवढेि नव्हे िर खाणे-खेळणे हेही सवु िेथेि िालिे. त्यामुळे, शालेय वयाच्या आिल्या मुलासंाठी 
बाधंलेली प्रत्येक इमारि, एक ककवा अचधक झोपण्याच्या खोल्या, जेवणघर व खेळघर एकत्र, न्हाणीघर व 
कपडे करायिी खोली, अशा सवुसाधारण नमुन्यािी असिे. प्रत्येक वसचिगृहाच्या िोविी वयोगटाप्रमाणे 
खेळाच्या साधनानंी सुसज्ज अशी मोकळी जागा असिे. नुकिेि िालायला लागलेल्या या मुलाचं्या जागेला 
कंुपण असिे, कारण पचरिाचरका सारखीि जवळ असेल असे नाही. कोणत्याही शिेावरिी असणारे धोके येथेही 
असिािि आचण मुले चिकडे केव्हा जािील हे सागंिा येि नाही. 

 
क्वचित् चशशुशाळेि जाईपयंि चशशुगृहािील आठ मुलािंा गट एकाि पचरिाचरकेच्या िाब्याि राहिो. 

त्यानंिर मात्र त्याचं्या इमारिीि बदलिाि असे नव्हे िर त्याचं्या पचरिाचरकादेखील बदलिाि. मात्र बहुधा असे 
घडिे की मुले दोन िे िीन वषांिी होईपयंिि एका पचरिाचरकेच्या िाब्याि असिाि. चशशुशाळेि गेल्यावर मात्र 
त्यािंी पचहली पचरिाचरका जाऊन चििी जागा चशशुशाळेिी चशचक्षका घेिे. मुलाचं्या शारीचरक आचण मानचसक 
गरजािंी काळजी पचरिाचरका पभवीसारखीि घेि राहिे, परंिु मुलाचं्या सामाचजक आचण बौचद्धक वाढीकडे लक्ष 
पुरचवण्यािे काम खास प्रचशचक्षि चशचक्षकेकडे जािे. कधी कधी मुलाचं्या िौर्थया आचण पािव्या वषांच्या मध्ये 
मुलाचं्या जीवनाि आणखी महत्त्वािा फरक होिो. यावळेी या मुलािंा गट चशशुशाळेि जािो. त्यािंी राहण्यािी 
इमारि बदलिे, नवी पचरिाचरका ककवा चशचक्षका त्यानंा चमळिे आचण चवशषे म्हणजे त्यािंा मभळिा आठािंा गट 
जाऊन एकदम सोळाजणािंा मोठा गट होिो. दोन चशशुगटािंा एक बालगट केल्यामुळे असे होिे. हे एकीकरण 
ही मुलाचं्या आयुष्ट्याि फार महत्त्वािी घटना ठरिे. कारण हा मोठा बनलेला गट प्रशालेय वयािा होईपयंि 
एकत्र राहािो. हा गट (केबुट् झा) अनेक अथानी मुलािंा अचिशय महत्त्वािा सामाचजक गट असिो. िो केवळ 
दीघुकाळ चटकिो म्हणभनि नव्हे िर त्यािल्या अंिगिु परस्परसंबधंािंा घचनष्ठपणा आचण बाहुल्य यामुळेही िो 
महत्त्वािा ठरिो. 
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मुले जेव्हा िालणाऱ्या मुलाचं्या गृहािभन (म्ह. चशशुगृहािभन) चशशुशाळेि जािाि िेव्हा त्यांच्या िावचनक 
व बौचद्धक पािळ्या खभपि बदललेल्या असिाि. िरीसुद्धा चजिा आपल्याला इथे चविार करायिा आहे िी 
त्याचं्या आयुष्ट्यािी संस्थात्मक बाजभ मात्र बदललेली नसिे. मुले गटामंधभनि राहाि असल्यामुळे त्याचं्या 
जीवनक्रमाला गटािे सदस्य म्हणभन पुष्ट्कळशी िाकोरी ठरवभन देणे आवश्यक असिे आचण मुलाचं्या वगेवगेळ्या 
वसचिगृहामंधील चदनिया सारखीि नेमभन चदलेली असिे. 

 
सगळी मुले सकाळी एकाि वळेी उठिाि आचण न्याहारीच्या वळेेपयंि मुक्िपणे खेळिाि. न्याहारीनंिर 

बहुधा संघचटि असा गटािा कायुक्रम पचरिाचरकेच्या ककवा चशशुशाळेिील चशचक्षकेच्या देखरेखीखाली होिो 
आचण त्यािे स्वरूप मुलाचं्या वयोमानाला योर्गय अशा प्रकारिे असिे. हे कायुक्रम चवचवध असिाि : खेळ, कला 
(चित्रकला, नाि, गाणी, चशल्प इ.), चशचक्षकेने वािभन दाखचवलेल्या ककवा साचंगिलेल्या गोष्टी ऐकणे, शिेाि 
चफरणे, पशुचं्या गोठ्यामंधभन कहडणे, वगैरे. सकाळच्या वळेाि मध्ये पनु्हा मुले थोडासा खाऊ खािाि आचण 
त्यानंिर पनु्हा िी मोकळेपणाने खेळभ लागिाि ककवा त्यािंा पचहला एकचत्रि कायुक्रम पुढे िालभ  होिो. दुपारच्या 
जेवणानंिर मुलानंी सुमारे दोन िास झोपले पाचहजे ककवा चवश्रािंी घेिली पाचहजे. झोपेिभन उठल्यावर िी 
“िागंले कपडे” घालिाि व त्यानंा पुन्हा काहीिरी खायला देण्याि येिे. उरलेली दुपार िी मनाला येईल िसे 
ककवा चनयोचजि खेळ खेळण्याि घालचविाि. इिर दोन जेवणापं्रमाणेि संध्याकाळिे जेवण (सपर) सामुदाचयक 
असिे आचण त्या जेवणानंिर मुलािें आईवडील त्यानंा आपल्या खोल्यांि घेऊन जाण्यासाठी येिाि. मुले जवळ 
जवळ दोन िास आईवचडलाजंवळ असिाि आचण त्यािंी परिायिी वळे होिे िेव्हा आईवडील त्यानंा त्याचं्या 
झोपण्याच्या जागेपयंि आणभन पोिचविाि. झोपण्यापभवी बहुधा मुलानंा सीकर-स्नान (शॉवर) घालिाि. चशवाय 
चदवसा त्यािंी आंघोळ झालेलीि असिे. त्यानंिर मुलािंी पचरिाचरका त्यानंा अंथरुणाि ठेविे, त्यानंा एखादी 
गोष्ट सागंिे ककवा गाणे म्हणभन दाखचविे, आचण मग चदव े घालवभन टाकिे. त्यानंिर सकाळ होईपयंि मुले 
एकटीि ठेवली जािाि. फक्ि वसचिगृहािा रखवालदार ठराचवक वळेी येऊन लक्ष ठेवभन जािो. 

 
दैनंचदन जीवनक्रमाि मुले आचण मुली असे फारसे फरक केलेले आढळि नाहीि. िी एकाि खोलीि 

झोपिाि, एकाि स्नानगृहाि आंघोळी करिाि आचण एकि शौिकभ प वापरिाि हे लक्षाि ठेवण्यासारखे आहे. 
त्याचं्या खेळािंही काही चवशषे फरक असिाि असे नाही. 

 
आईवचडलाचं्या िभचमका काय असिाि यािे चववरण अगोदर करून झालेि आहे. आईवचडलाचं्या 

जोडीला पचरिाचरका, चशशुगृहािल्या आचण चशशुशाळेिल्या चशचक्षका आचण त्याच्या केबटु् झामधले छोटे 
सहकारी ह्या व्यक्िी मुलाचं्या आयुष्ट्याि महत्त्वाच्या असल्यािे चदसिे. बहुिेक सगळा वळे पचरिाचरका आचण 
चशचक्षका याचं्या सहवासाि जाि असल्यामुळे मुलाला त्या सवाथाने आईवचडलाचं्या जागी असिाि. मुलाच्या 
जवळजवळ सगळ्या शारीचरक इच्छा व गरजा त्याि िागचविाि. त्याला जेवभ घालिाि, आंघोळ घालिाि, 
कपडे करिाि आचण आजाराि त्यािी शुश्रभषा करिाि. मुलानंा वाढचवण्यािे काम त्याचं्याकडेि असल्यामुळे 
त्याच्या बहुिेक सामाचजक गरजाही त्याि िागचविाि. िोविालिा पचरसर, चनरचनराळी कौशल्ये, स्विःच्या 
(चकबुट् झच्या) ससं्कृिीिी मभल्ये, वागण्याच्या पद्धिी आचण िंते्र इत्यादींबद्दलिे सवु ज्ञान या चस्त्रयाकंडभनि 
मुलानंा चमळिे. चशवाय मुलाला मानसशास्त्रीयदृष्ट्ट्या त्याि महत्त्वाच्या व्यक्िी असल्याने त्याच्या िावचनक 
चवकासािही त्यािंा मोठा वाटा असिो. पचरिाचरका आचण चशशुशाळा चशचक्षका याि त्याला चशस्ि लाविाि, 



 
 अनुक्रमणिका 

त्याच्यावर बरीिशी बधंने घालिाि, गरज िागचवण्यािी ककवा शारीचरक वगेािंा चनिरा करण्यािी साधने 
वापरायला प्रोत्साहन देिाि ककवा चशकचविाि, सगळा वळे त्याला शाबासकी देि असिाि ककवा चशक्षा करीि 
असिाि, पसंिी ककवा नापसंिी दाखवीि असिाि, त्यािे लाड करीि असिाि, ककवा त्याच्यावर रागावि 
असिाि. 

 
मुलाच्या आयुष्ट्यािील महत्त्वाच्या व्यक्िींिा दुसरा गट म्हणजे त्यािा केबुट् झा. मुलािें जवळजवळ 

सगळे दैनंचदन कायुक्रम इिराचं्या बरोबर होिाि व अनुिवही इिराबंरोबर घेिले जािाि; वस्िभही 
समवयस्काबंरोबर, स्वचे्छेने ककवा सक्िीने वाटभन घ्याव्या लागिाि. त्यामुळे मुलािंी एकमेकाशंी वागणभक चिधा 
असिे याि फारसे आियु नाही. एक अनुिव सवांनी चमळभन घेण्याि चवलक्षण आनंद असिो पण आपली 
आवडिी पचरिाचरका दुसऱ्याकडे लक्ष द्यायला लागली, चनद्रागृहािली ककवा खेळािली एकुलिी एक मोटार 
अगर एकुलिे एक चनळेचपवळे पुस्िक दुसऱ्याने घेिले िर चहरमोडही होिो. ह्या प्रकारच्या वस्िभंिी वाटणी मुले 
स्वचे्छेने अथािि करीि नाहीि; प्रौढाचं्या सक्िीिभन ककवा समजावणीिभन िी होिे. त्यािभन वारंवार 
केबुट् झामध्ये जोरदार मारामाऱ्या व िाडंणे होिाि. ह्यािा पचरणाम असा होिो की मुलािे आईवचडलाचंवषयीिे 
बंध अचधक घट्ट होिाि. कारण (िावडं नसेल िर) आईवडील ही एकि गोष्ट त्यािी एकट्यािी असिे, कुणीही 
त्याि वाटेकरी नसिो. परंिु संध्याकाळी चनद्रागृहाि िी उत्साहाने परि येिाि, आचण आि आल्याबरोबर 
आनंदाने एकमेकानंा िेटिाि. इिका वळे आईवडील होिे िे ठीक होिे पण आिा मात्र चमत्रि हविे. एकचत्रि 
अनुिव घेण्यािी इच्छा पनु्हा जागी होिे हेि यािे कारण आहे. 

 
वयाच्या पाि आचण सहा वषांच्या दरम्यान चशशुशाळेिील मुले नव्या वसचिगृहाि जािाि, िेथे त्यािें 

पचहले औपिाचरक बौचद्धक चशक्षण सुरू होिे. त्याि वािणे व चलचहणे समाचवष्ट असिे. या “संक्रमण वगा”ि 
त्यािें एक वष ु पभणु झाल्यावर िी प्राथचमक शाळेि प्रवशे करण्यायोर्गय होिाि. शाळेिी इमारि मोठी असभन 
झोपण्याच्या जागािंी व वगखुोल्यािंी सोय केलेली असिे. केवळ आपल्याि (सवुसाधारण) वयाच्या नव्हे िर 
साि िे बारा वषांपयंिच्या दुसऱ्या मुलाबंरोबर एका इमारिीि राहण्यािी मुलािंी ही पचहलीि वळे असिे. 
प्रत्येक केबटु् झा म्हणजे सोळा मुलािंा वगेळा गट बनविाि. गटाला त्यािी स्विःिी वगेळी चशचक्षका, वग ुआचण 
झोपायिी खोली असिे. परंिु खाणेचपणे, खेळ आचण अभ्यासाव्यचिचरक्ि इिर कायकु्रम सगळे चवद्याथी एकत्र 
करिाि. म्हणभन कायुदृष्ट्ट्या पाचहलं िर या मुलाच्या “बालक समाजा” मध्ये फक्ि त्यािंा केबटु् झाि नव्हे िर 
शाळेिल्या सगळ्या मुलािंा समावशे होिो. शाळेिल्या सवु मुलाचं्या गटाला हेव्हरा असे नाव आहे. 

 
ह्या शाळेि प्रवशे ही मुलाचं्या आयुष्ट्यािील एक महत्त्वािी घटना असिे, कारण गंिीर चवषयाचं्या 

औपिाचरक अभ्यासाला येथभन सुरुवाि होिे व त्यािंा परस्परसंबंध येणारा गट चवस्िृि होिो, एवढेि नव्हे िर 
सामाचजक जबाबदारी व काम यािंीही मुलानंा येथेि ओळख होिे. ह्या शाळेि प्रवशे करीपयंि मुलानंा काम असे 
नसिेि. त्याचं्या वसचिगृहाच्या मालकीिी कोंबडीिी चपले ककवा एखादे बदक असले िर चशचक्षकेसह त्याला 
खाऊ घालण्यािे काम मुले करिाि एवढेि पण एकदा मुल शाळेि आले की साधारणिः चदवसाकाठी एक 
िासिर काम कराव े लागेल एवढी काही चवचशष्ट जबाबदारी प्रत्येक मुलावर टाकली जािे. गाद्या घालणे, 
झोपण्याच्या व वगाच्या खोल्या साफ करणे, जेवणघरािील टेबले लावणे आचण शाळेच्या िाजीच्या वाफ्याि 
ककवा कोंबडी-बदकाचं्या खुराड्ाि काम करणे, अशा गोष्टी याि येिाि. 
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वगािील वागणभक अनौपिाचरक असिे. चशक्षण “प्रॉजेक्ट” (उपक्रम) पद्धिीने चदले जािे व कोणिा 
प्रॉजेक्ट अभ्यासाला घ्यायिा हे ठरचविाना मुलािें मिही लक्षाि घेिाि. मुले शाळेि ज्या प्रमाणे पचरिाचरकानंा 
नावानेि हाक मारिाि िशीि चशक्षकानंाही मारिाि व सबंध चशक्षण संपेपयंि ही पद्धि राहिे. ह्या 
अनौपिाचरकपणामुळे समिेिे वािावरण चनमाण होिे व चशक्षणपद्धिीिही अनौपिाचरकपणा येिो. परीक्षा 
नसिाि की माकु नसिाि, त्यामुळे एका इयते्तिभन मुले आपोआप दुसऱ्या इयते्ति जािाि. अमेचरकन गे्रड 
स्कभ लसारखाि अभ्यासक्रम असिो. 

 
मुले बारा वषांिी होिाि िेव्हा सहावी इयत्ता पभणु होिे आचण मुलाचं्या आयुष्ट्यािले एक नव े पवु–

प्रशाळेि प्रवशे–सुरू होिे. हे पवु अनेक कारणामुंळे महत्त्वािे ठरिे. पचहले म्हणजे मुलािंी वगेवगेळी वसचिगृहे 
असलेल्या लहानशा आवारािभन अगदी वगेळ्या चठकाणी मुले जािाि, आचण हे चठकाण चकबुट् झच्या मुख्य 
वस्िीपासभन जरासे दभर असिे. त्यािंा सािआठ वष ेएकत्र राचहलेला गट (केबुट् झा) आिा चविागला जािो, 
इिर चकबटु् झमधल्या आचण शहरािल्या मुलाशंी त्यािंी सरचमसळ होिे व दोन ककवा िीन नव ेगट ियार होिाि. 
चशवाय त्याचं्या सामाचजक संस्करणाच्या चशक्षणाि पुरुषानंा प्रथमि महत्त्वािे स्थान चमळिे, आचण त्या मानाने 
चस्त्रयािें महत्त्वि कमी होिे. गे्रड शाळेि सवु चशक्षक व पचरिारक चस्त्रयाि असिाि, इिकेि नव्हे िर, अजभनही 
मुलानंा पचरिाचरका आईच्या जागी असिाि, आचण त्यािें मुलाशंी नािे अत्यंि चजव्हाळ्यािे आचण चवश्वासािे 
असिे. प्रशाळेि मात्र, झोपण्याच्या जागेिी व्यवस्था बघणाऱ्या चस्त्रया यापेक्षा त्यानंा अचधक महत्त्व नसिे, आचण 
चवशषे म्हणजे सगळे चशक्षक पुरुष असिाि. पचरिाचरकेऐवजी मुलाच्या आयुष्ट्याि आिा महत्त्वािी जागा घेणारी 
व्यक्िी म्हणजे त्यािा “संगोपक” (मेहानेक). संगोपक हा केबटु् झिा वगचुशक्षक असिो, िो मुख्य चवषयापंकैी 
एक चवषय चशकविो, आचण बहुधा प्रशाळेिभन मुले उत्तीणु होईपयंि केबुट् झाबरोबर राहिो. िो आपल्या 
केबुट् झाच्या सिासदाचं्या फक्ि बौचद्धक वाढीलाि जबाबदार असिो असे नसभन, त्याचं्या सामाचजक आचण 
िावचनक स्वास्र्थयािीही जबाबदारी त्याच्यावर असिे. त्याचं्या अडिणींिी िो ििा करिो, गैरविुनाबद्दल त्यानंा 
धारेवर धरिो आचण साधारणपणे “स्थाचनक आईवचडला”ंिी िभचमका सािंाळिो. 

 
मुलाचं्या प्रशाळेिील प्रवशेाबरोबरि सुरू होणारा िवथा महत्त्वािा बदल म्हणजे कामाच्या स्वरूपाि 

होणारा बदल, प्रशाळेच्या आवाराि बागबगीिा करणे, िाजीपाला लावणे आचण स्वयंपाकघरािील कामे करणे 
याचं्या जोडीला दररोज त्यानंा चकबटु्झच्या अथुव्यवस्थेिील जवळ जवळ प्रत्येक शाखेि काम कराव ेलागिे. 
ज्या शाखेिे काम त्यानंा साचंगिलेले असेल त्या शाखेच्या प्रौढ सिासदाबंरोबर चवद्याथी दुपारी शिेावर जािाि 
आचण त्याचं्या देखरेखीखाली काम करिाि. ठराचवक मुदिीने त्याचं्या कामािी पाळी बदलि असिे त्यामुळे 
प्रत्येक चवद्यार्थयाला प्रशाळेिा पदवीधर होईपयंि चकबुट् झच्या जवळ जवळ प्रत्येक शाखेि काम करण्यािी सधंी 
चमळालेली असिे. या चवस्िृि अनुिवािा पचरणाम असा होिो की चवद्याथी जेव्हा चकबटु् झिा सिासद होिो िेव्हा 
अथुव्यवस्थेच्या कोणत्या शाखेि काम करणे आपल्याला आवडेल हे त्याला कळभन येिे. सािव्या इयते्तिील 
मुलानंा एक िे दीड िास आचण बाराव्या इयते्तिील मुलानंा िीन िास अशा प्रकारे काम कराव े लागिे. 
प्रशाळेिील जवळ जवळ सगळ्या इिर कायुक्रमाबाबि असिे िशीि कामािे वाटप करण्याबाबिही 
चवद्यार्थयांकडेि संपभणु सत्ता असिे. प्रौढाचं्या चकबटु् झसारखीि त्यािंीही एक कामािे वाटप करणारी सचमिी 
असिे आचण ही सचमिी प्रशाळेच्या जेवणघराि सवु चवद्यार्थयांच्या रोजच्या कामािे िक्िे लावभन ठेविे. 
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पािवा महत्त्वािा बदल म्हणजे चकबटु् झ संघाच्या युवक “आंदोलना”ि प्रवशे. मुलाचं्या आईवचडलानंी 
युरोपाि संघचटि केलेली िीि ही िळवळ होय. आपण “नुसिी शिेकऱ्यािंी” मुले नाहीि ही वस्िुस्स्थिी 
मुलाचं्या मनावर अगोदरि कबबचवलेली असिे. वगािल्या ििांमधभन, नाट्यप्रवशेािंभन, शाळेच्या समारंिािंभन, 
आचण इस्त्रायली सण व कामगारािें उत्सव साजरे करिाना समाजवादी आचण चझऑनवादी आदशवुादािे 
मुलाचं्या मनावर संस्कार झालेले असिाि. आिा होिे िे असे की त्यानंा ध्येयवाद केवळ चशकचवला जािो 
एवढेि नव्हे िर िे स्विःि चकबटु् झच्या ध्येयवादाला वाहभन घेिलेल्या “आंदोलना”िे अचधकृि सिासद 
बनिाि. 

 
शवेटिा महत्त्वािा बदल म्हणजे आिा आपल्या आवडीचनवडी व गरजा प्रशाळेच्या वैचवध्यपभण ु

जीवनािि िागचवल्या जाऊ शकिाि हे त्याचं्या लक्षाि येिे, आचण आपल्या आईवचडलाचं्या खोल्याकंडे त्यािंा 
राबिा कमी होिो. 

 
चकबटु् झिीि लहानशी प्रचिकृिी अशी प्रशाळेिी सामाचजक रिना असिे. एक मंडळ व पुष्ट्कळशा 

सचमत्या यािंा समावशे असलेले चवद्यार्मथमंडळ हे चवद्यार्थयांच्या अभ्यासक्रमाबाहेरील सवुि गोष्टींना जबाबदार 
असिे व चशस्ि राखण्यािी जबाबदारीही त्याचं्याकडेि असिे. चवद्यार्थयांना पुष्ट्कळि सत्ता असिे- हकालपट्टी 
करण्यािा अचधकारही त्याि येिो. काही वषांपभवी एका मुलीच्या बाबिीि या चवशषे अचधकारािा वापर करण्याि 
आला होिा. 

 
बचहःशाल कायुक्रम खभप आचण चवचवध प्रकारिे असिाि, त्याि घोषपथक (बँड) वाद्यवृदं, आनंद मेळे, 

खेळ, अभ्यासगट, आंदोलन, मंडळाच्या सिा या सवांिा समावशे असिो. त्यामुळे मुला-मुलींच्या जोड्ा जमभन 
त्या सामभचहक व्यवहारािभन अलग होण्यािा संिव असिो अशा गोष्टी व पे्रमप्रकरणे याचं्याकडे चकबटु् झ जरा 
डोळे वटारून बघिो हे मागे साचंगिले आहेि. िरीसुद्धा मुलामुलींच्या जोड्ा बनिािि आचण प्रणयक्रीडा सुरू 
होिेि; परंिु अशा गोष्टी चकबुट् झमध्येि होिाि, ककवा चशचबर-सहलीमध्ये ककवा दभरवरच्या सहलीि होिाि. 
“डेकटग” म्हणजे एखाद्या मुलीला नृत्याला, चसनेमाला अगर मेजवानीला घेऊन जाणे हा प्रकार अस्स्िवाि 
नाही. चकबटु् झमध्ये सवांना लोकनृत्य आवडिे पण िैनी समाजािले कोणिेि नृत्यप्रकार िेथे नाहीि. 
डेकटगच्या अिावाबरोबरि दुसरीही गोष्ट चदसिे िी म्हणजे प्रसाधन न करणे, आचण मुलामुलींनी झकपक कपडे 
न घालणे. कोणत्याही प्रसंगी–वगाि, कामावर, उत्सवप्रसंगी ककवा इिर कुठेही, दोघािंा पोशाख एकसारखा 
ठराचवक असिो–अध्या िुमानी व ब्लाऊझ. थंडीमध्ये मुली स्कट् ुस् आचण मुले खाकी लाबं िुमानी घालिाि. 

 
प्रशाळेिा अभ्यासक्रम अगदी सखोल असिो आचण याबाबिीि िे अमेचरकन पस्ब्लक हायस्कभ लपेक्षा 

युरोपमधील “चजमनॅचशयम”शी अचधक जवळिा वाटिो. जरी चवद्याथी शवेटी शिेकरी व कामगारि व्हायिे 
असले िरी त्यामानाने “िाचंत्रक” चवषय थोडेि असिाि आचण “गृह-अथुशास्त्र” िर नसिेि. िौरस मनोचवकास 
करणारे चशक्षण आचण मानव्यचवद्या–चवशषेिः इचिहास, साचहत्य, आचण गायन, चित्र इत्याचद कला–यावंर िर 
देण्याि येिो. 

 
प्रशाळेिभन उत्तीणु झाल्यावर चवद्याथी आपोआप चकबटु् झच्या जीवनाि प्रवशे करीि नाहीि. चकयाि 
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येचदचदम हा स्वयसं्फभ िीने बनलेला असल्याने सिासदत्व चनवडणुकीने चमळिे. म्हणभन असे ठरचवण्याि आले 
आहे की सिासदाचं्या मुलानंा चकबुट् झबाह्य समाजाि राहण्यािा अनुिव येऊ द्यावा आचण नंिरि त्यानंी 
प्रवशेाकचरिा आपली उमेदवारी जाहीर करावी. इस्त्रायलिे स्विंत्र राज्य प्रस्थाचपि होण्यापभवी मुलानंा एक 
वषिुर शहराि काम करण्यासाठी पाठवीि पण प्रशाळेिील सगळ्या पदवीधर चवद्यार्थयांनी दोन वष ेलष्ट्कराि 
काम केलेि पाचहजे असा चनयम राष्ट्र स्थापनेनंिर झाला आहे. त्यानंिर िे आपली उमेदवारी जाहीर करिाि. 
चकबटु् झच्या सबधं इचिहासाि एकाही मुलाने चकबटु् झच्या बाहेर राहणे पसिं केलेले नाही आचण आपल्या 
मुलाला चकबुट् झने सिासदत्व नाकारल्यािे एकही उदाहरण नाही. सिासदत्वािा स्वीकार सवु मुलानंी केला 
आहे. इिकेि नव्हे िर चकिीिरी उदाहरणे अशी आहेि की प्रौढानंी चकयाि येचदचदममधभन राजी नामे चदले पण 
त्यािंी िरुण मुले प्रशाळेिि राचहली आचण नंिर चकयाि येचदचदमिी सिासद बनली. 

 
सिासदत्व चमळाल्यानंिर या िरुण लोकानंा त्याचं्या वडीलमंडळींसारखेि अचधकार आचण 

जबाबदाऱ्या असिाि. 
 

सि-समारंभ 
 
चकयाि येचदचदममधल्या समारंिािंी चविागणी अनौपिाचरक स्नेहसंमेलने ककवा मेजवान्या, आचण 

औपिाचरक गट समारंि अशी दोन प्रकारािं करिा येईल. पचहल्यािे कायु म्हणजे चवचशष्ट व्यक्िी ककवा चवचशष्ट 
गट यािंा सत्कार करणे. उदाहरणाथु, प्रस्िुि लेखकाच्या चकबुट् झमधल्या वास्िव्याि ज्या मेजवान्या झाल्या 
त्या अशा- दोन वषांच्या रजेवर अमेचरकेि जाणाऱ्या एका सिासदाच्या सन्मानाथु, स्विःच्या नव्या चकबुट् झिी 
स्थापना करण्याकचरिा चकयाि येचदचदम सोडभन चनघालेल्या एका िरुणाचं्या गटाकचरिा, चकयाि येचदचदममध्ये 
काम करि असलेल्या लष्ट्करी गटाने आपले काम पभणु करीि आणले म्हणभन त्याच्याकचरिा, प्रशाळेिे नव े
पदवीधर चकबटु्झिे सिासद म्हणभन प्रवशे करणार होिे त्याचं्यासाठी, आचण प्रस्िुि लेखक व त्यािी पत्नी यानंा 
चनरोप देण्याच्या वळेी. 

 
उलट, औपिाचरक गट समारंिामध्ये गटाच्या : मभल्यािंा आचण परंपरािंा उत्सवरूपाने आचवष्ट्कार 

केला जािो. त्याि चकयाि येचदचदमिा स्थापना-चदन आचण राष्ट्रीय, राजकीय व शिेीचवषयक महत्त्वािे सण 
अशािंा समावशे होिो. अथात् नेहमीिा “सबाथ” असिोि 

 
“धमु” या शब्दाच्या रूढ अथाने चकयाि येचदचदम धार्ममकिेच्या चवरुद्ध आहे. त्याच्या चझऑनवादी पे्ररणा 

राष्ट्रीय आचण सामाचजक आहेि, धार्ममक नाहीि आचण आपल्या संस्कृिीमधभन ज्युडाइझमिे “धार्ममक” स्वरूप 
काढभन टाकण्यािे त्याने सिि प्रयत्न केले आहेि. म्हणभन, सबाथ आचण ज्यभधमािे इिर बरेिसे पारंपचरक 
उत्सव आचण सण साजरे केले जाि असले िरी त्यानंा आपल्या धमुचनरपेक्ष दृचष्टकोणाला अनुरूप असा चनराळा 
अथु त्यानंी चदला आहे. 

 
सबाथ हा आठवड्ािला धार्ममक चदवस न मानिा चवश्रािंीिा चदवस म्हणभन पाळला जािो. गाईंिे दभध 

काढणे, जनावरािी काळजी घेणे अशी जी कामे अगदी केलीि पाचहजेि िी सोडभन इिर सवु कामे शुक्रवारी 
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संध्याकाळी थाबंचवण्याि येिाि आचण रचववारी सकाळपयंि परि सुरू होि नाहीि. सबाथिा धार्ममक अथु 
नाहीसा केलेला असला िरी अद्याप त्यािे पारंपचरक उत्सवी स्वरूप कायम आहे. आठवड्ािील इिर 
चदवसाचं्या मानाने शुक्रवारी संध्याकाळिा जेवणािा बिे चवशषे प्रकारिा असिो. आठवड्ािल्या इिर चदवशी 
जेवणािी टेबले ओकीबोकी असिाि आचण त्यांवरि सिासद जेविाि, पण शुक्रवारी त्याचं्यावर आच्छादने 
घािलेली असिाि. शहरािले चमत्र, शहरािं काम करणारे व सबाथच्या चदवशी परि येणारे सिासद, आचण 
चकबटु् झमधले लष्ट्कराि काम करणारे िरुण आठवडाअखेर सुटी घेऊन आलेले असिाि त्यामुळे जेवणघर 
अगदी गच्च िरलेले असिे. शुक्रवारी संध्याकाळच्या जेवणाच्या वळेी गटाच्या वृत्तीमध्ये ध्यानाि येण्याजोगा 
बदल झालेला असिो. 

 
बहुधा शुक्रवारी रात्री एखादे व्याख्यान ककवा जलसा ठेवलेला असिो. दुसऱ्या चदवशी लवकर 

उठण्यािे कारण नसल्यामुळे इिराचं्या गाठीिेठी घेण्यािी संधी लोक याि वळेी साधिाि. अशा वेळी िहादाणी 
बाहेर काढली जािे आचण चवशषे प्रकारिे केक ककवा खाद्यपदाथु आचण एखाद्या वळेी कँडीसुद्धा पाहुण्यानंा 
वाढली जािे. 

 
शचनवार आरामाि घालचवला जािो–वािन आचण चवश्रािंी याि, आचण ज्यानंा मुले असिाि िे मुलानंा 

प्राणी दाखवीि, फळबागेि कहडभन, खेळभन असा मुलाबंरोबर चदवस घालचविाि. पारंपचरक सबाथ जसा चनयमाने 
धार्ममक प्रविनाने सपंावयािा, िसा चकबुट् झ सबाथ हा ग्रामसिेच्या साप्िाचहक बठैकीने संपिो आचण त्यामुळे 
सिासद पनु्हा एकदा नेहमीच्या धकाधकीच्या जीवनाच्या वास्िवाि परि येिाि. 

 
परंिु शचनवार हा नेहमीि सबाथ नसिो. बहुिेक सिासद जरी शचनवारी चवश्रािंी घेि असले िरी 

पुष्ट्कळजण चवचवध कारणामुंळे आठवड्ािल्या दुसऱ्या एखाद्या चदवशी आपला सबाथ घेिाि. शचनवारीसुद्धा 
काही चवचशष्ट कामे करावीि लागिाि. उदाहरणाथु, गाईंिे दभध काढणे, चपकािंी कापणी संपचवणे, मुलािंी 
काळजी घेणे, स्वयंपाक करणे, ही कामे करणाऱ्यानंा दुसऱ्या एखाद्या चदवशी सबाथ घेणे जरूर ठरिे. मात्र 
बहुिेक शाखािं पाळी पद्धि असल्याने त्यािंभन कामे करणाऱ्यानंा कधीकधी शचनवारिा सबाथ चमळभ शकिो. 
शचनवारी सबाथ नको असल्यामागे आणखीही काही कारणे आहेि. उदाहरणाथु, एखाद्याला शहराि जायिे 
असले िर शचनवारी त्याला प्रवास करणेि अशक्य आहे कारण इस्त्रायलमध्ये सावुजचनक वाहिभक शचनवारी बदं 
असिे. िेव्हा हा प्रश्न सोडवायिा िर शचनवारी काम करून आठवड्ाि दुसऱ्या एखाद्या वारी सुटी घेणे हाि 
माग ुअसिो. 

 
चकयाि येचदचदममध्ये सबाथखेरीज ज्यभंच्या धार्ममक पंिागंािील पुढील चदवस साजरे कले जािाि : 

रॉश हशाना, (नव वषचुदन) हानुका (मक्काबींिी मेजवानी); िुरीम (ईस्थरिी मेजवानी) िेसाह (पासोव्हर); 
शाब्हुऑत, िेंटेकॉपट. मात्र सगळ्या सणानंा नवा राष्ट्रीय, सामाचजक आचण शिेीचवषयक अथु देण्याि आला 
आहे. 

 
रॉश हशाना, ककवा पाडवा, सप्टेंबरमध्ये येिो; ज्यभधमाच्या [पारंपचरक ज्युडाइझमच्या ह्या व इिर सणाचं्या वणनुासाठी व 

इचिहासासाठी, Strauss, The Jewish Festivals पाहा.] परंपरेप्रमाणे हा मोठ्या सणापंकैी एक आहे. चसनॅगॉगमध्ये धार्ममक 
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चवधी असिाि. त्यामंध्ये पभवीच्या अपराधाबद्दल पिात्ताप व्यक्ि करून परमेश्वराकडे क्षमायािना करणाऱ्या 
प्राथुनािें वािन होिे. या चदवशी प्रत्येकािे िावी वषािील िचविव्य परमेश्वर ठरचविो अशी श्रद्धा असिे. 
आपल्या धमुचनरेपक्ष ित्त्वाला अनुसरून चकयाि येचदचदम रॉश हशाना हा आपला नभिन वषचुदन म्हणभन साजरा 
करिो. पण त्यािे धार्ममक महत्त्व वगळभन. नभिन वषाच्या आदल्या संध्याकाळी जेवणघर चित्रानंी, लिावलेींनी 
आचण आकृिींनी सजचवलेले असिे; कििीवर लावलेल्या पिाका “नभिन वष ु सुखािे जावो!” अशा संदेशाने 
जेवायला येणारािें स्वागि करिाि. पाढंऱ्या शुभ्र कापडाने आच्छादलेल्या जेवणाच्या टेबलावर खाद्यपदाथांनी 
िरगच्च िरलेली पाते्र माडंलेली असिाि (खाद्यपदाथािे वैपुल्य वषािभन अशा एखाद्याि वळेी असिे), आचण 
एरव्ही दुर्ममळ असणारी चबअरही असिे. रात्री एक समारंि (मेणसबा) असिो. प्रस्िुि लेखक हजर होिा त्या 
वळेच्या कायुक्रमाि एका सिासदाने चपयानोवरिी स्विः रिलेली एक बचंदश; अथुव्यवस्थापकाने वािलेला 
एक दीघु आचण िपशीवार अहवाल; एका युवक गटाने गाचयलेल्या गीिािंा कायुक्रम; आचण एका हुशार 
सिासदाने सादर केलेला चवनोदी व्यस्क्िचित्रािंा प्रयोग हे कायुक्रम समाचवष्ट होिे. हा कायुक्रम अगदीि 
पडला–जवळजवळ सगळा पे्रक्षकवग,ु चवशषेिः िरुणवग ुकायुक्रमाच्या मधभनि उठभन गेला, आचण जे उरले 
होिे िे केवळ सौजन्यापायी बसले होिे, त्यानंा कायुक्रमाि रस वाटि होिा म्हणभन नव्हे. “धार्ममक” सणाचं्या 
प्रश्नाबाबि चकबटु् झ अद्यापही िािपडि असल्यािी पुष्ट्कळश्या सिासदानंी िोंडी कबुली चदली होिी िी खरी 
असल्यािे प्रत्यंिर लेखकाला या कायुक्रमाच्या प्रचिचकयेवरून आले. असे सण साजरे करायलाि हविे का? 
कीं अचजबाि टाळाविे? आचण जर िे करायिेि असिील िर िे कोणत्या स्वरूपाि कराविे? या एका बाबिीि 
चकयाि येचदचदम आज िीस वषांनंिरही अद्याप संभ्रमावस्थेिि आहे. 

 
रॉश हशाना हा चवश्रािंीिा चदवस असला आचण प्राथचमक शाळेमधल्या मुलानंा सुटी असली िरी 

प्रशाळेिल्या मुलानंा नेहमीप्रमाणेि शाळा असिे. प्रस्िुि अभ्यासाच्या काळाि चदसभन आलेली वस्िुस्स्थिी 
म्हणजे प्रशाळेिल्या चवद्यार्थयांना रॉश हशाना इिका िोंडावर आलेला असल्यािी जाणीव नव्हिी आचण एका 
चशक्षकाने िी बािमी सागेंपयंि िो सुरू झालेला आहे हेही त्याचं्या गावी नव्हिे. यावरून चकयाि येचदचदममध्ये 
रॉश हशानाला चकिी कमी महत्त्व आहे हे चसद्ध होिे. 

 
ज्यभंच्या पंिागंाप्रमाणे अत्यंि पचवत्र असा चदवस “डे ऑफ अॅटोनमेंट” (पिात्तापािा चदवस)- हा िर 

चकयाि येचदचदमिे अचजबाि साजरा करीि नाहीि. त्यािा परंपरागि अथु सवसु्वी धार्ममक असल्याने त्याला नव े
स्वरूप देण्यािा मागिु नाही असे सिासदानंा वाटिे. त्यामुळे अचधकृिपणे त्यािी दखल घेिली जाि नाही 
आचण त्याला इिर चदवसासारखाि एक चदवस मानिाि. देशाच्या बाकीच्या िागाि असिे िशी इथल्या 
मुलाचं्या शाळेला सुटी नसिे; कारण जर मुलानंा सुटी चदली िर िी का चदली हे त्यानंा सागंाव ेलागिे असे 
शालेच्या मुख्याध्यापकाने एका आईला साचंगिले. चनरीश्वरवादािे चशक्षण ज्यानंा चदले जािे अशा मुलानंा 
ईश्वराशी व आपल्या देशबाधंवाशंी केलेल्या पापािे पचरमाजुन करण्यासाठी हा. चदवस आहे असे कसे 
सागंणार? मात्र अचधकृिपणे या चदवसाला मान्यिा नसली िरी सिासदानंा त्यािे चवस्मरण झालेले नसिे. त्या 
चदवशी उपास करण्यािी परंपरा असल्याने “उपासाने कसे काय वाटिे?” ही िोंडी चविारपभस िेष्टनेे 
एकमेकाजंवळ करणारे सिासद लेखकाने वारंवार पाचहले आहेि; त्यावरून कदाचित् काहीजणानंा त्या चदवशी 
उपास मोडल्याबद्दल अपराधािी िावना वाटि असावी असे वाटिे. [सिासदािें वृद्ध आईवडील हा चदवस इिर धार्ममक 
चदवसासारखा पाळिाि हे लक्षाि घेिले पाचहजे. त्याचं्या स्विःच्या कोशरे जेवणघराि धार्ममक प्राथुना केल्या जािाि आचण धार्ममक वतृ्तीच्या कुटंुबािभन 
आलेली िरुण गटािंी पुष्ट्कळ मुलेमुली या समारंिाला हजर राहिाि.] 
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नववषचुदनानंिर पंधरा चदवसानंी सुकॉटिा सण येिो. प्रािीन काळी पलेॅस्टाइनमध्ये हा रब्बी चपकािंा 
उत्सव गणला जाि असे, परंिु नंिरच्या काळाि ह्या उत्सवाि “पाला”ं मध्ये राहण्यािी-िाळीस वष े
रानावनािंभन कहडिाना इस्त्रायली लोक पालामंध्ये राहाि होिे त्यािी आठवण म्हणभन-प्रथा सुरू झाली. परंिु 
चकबटु् झिा चपकािंा हंगाम या सणाच्या वळेी येि नसल्याने चकयाि येचदचदममध्ये सुकॉटला शेिीच्या दृष्टीने अथु 
नाही, आचण मुळािि या सणाला कृचषचवषयक काही महत्त्व आहे असे त्याला वाटि नाही. म्हणभन सणािे जेवण 
नसिे व कामही बंद नसिे. मात्र, शाळेिील मुलानंा एका चदवसािी सुट्टी देिाि आचण छोटी पाले शाळेच्या 
आवाराि उिी करण्याि येिाि. 

 
हानुका (दीपोत्सव), म्हणजे मक्कबींनी ग्रीकावंर चमळचवलेल्या चवजयािे स्मरण. चडसेंबरमध्ये येि 

असल्यामुळे िो नेहमी मुलािंा सण म्हणभन गणला जािो, आचण म्हणभन िो मुलाचं्या चनरचनराळ्या वसचिगृहािभन 
मुलासंाठी मेजवान्या देऊन साजरा केला जािो [हानुका उत्सवाच्या वेळी लेखक हजर नसल्याने त्यािे सचवस्िर वणुन देिा येि 
नाही.] 

 
मािुमध्ये िुरीम हा सण येिो. या चदवशी इराणमधल्या ज्यभंनी मोरडेकाय व राणी एस्थर याचं्या 

नेिृत्वाखाली दुष्ट हमानवर चवजय चमळचवला म्हणभन ही घटना परंपरेने आनंदाने साजरी केली जािे. पढेु 
ज्यभचवरोधकाचं्या अंचिम नाशािा उत्सव असे स्वरूप त्याला देण्याि आले. या चदवशी मुलानंी एकमेकानंा िेटी 
द्यायच्या, रस्त्यावर लोकनाटे्य सादर करायिी आचण एस्थरिी पोथी चसनॅगॉगमध्ये वािायिी अशी परंपरा 
होिी. हानुकाप्रमाणे यािही मुलानंी सहिागी होण्यावर िर चदला जािो. या िावनेनेि चकबटु् झमध्ये पुरीम 
साजरा करिाि. बालमचंदरािील मुलानंा चवचशष्ट िऱ्हेिे पोशाख घालिाि व मेजवानी देिाि. प्राथचमक 
शाळेमधली मुले प्रौढाकंचरिा प्रहसनािंा व नािगाण्यािंा कायुक्रम करून दाखचविाि; प्रशाळेिही अशाि 
िऱ्हेिा कायुक्रम असिो त्याला पुष्ट्कळसे प्रौढ हजर राहिाि; नंिरच्या रात्री प्रौढािेंही प्रहसन वगैरे कायुक्रम 
असिाि. सगळ्या कायुक्रमाि िऱ्हिऱ्हेिी वषेिभषा, हास्यचवनोद आचण मौज चदसभन येिे. 

 
चकयाि येचदचदममधला सवांि महत्त्वािा ज्यभिंा पारंपाचरक सण म्हणजे िेसाि ककवा पासोव्हर. 

एचप्रलमध्ये येणारा हा सण मुळाि वसंिोत्सव होिा. नंिर इचजप्िमधभन इसे्त्रलाईट लोकानंी केलेले जे 
महाचनगमुन (एक्झोडस) त्यािे स्मारक असे त्याला स्वरूप आले. दैवी िमत्काराने मुक्िी असा महाचनगमुनािा 
जो मभळ अथु िो बदलभन स्वािंत्र्य आचण त्यािी नैसर्मगक साधनानंी चसद्धी असा अथु त्याला देणे फारसे अवघड 
नव्हिे. अशा रीिीने चनसगपेु्रम आचण स्विंत्रिा या चकबटु् झ संस्कृिीच्या दोन महत्त्वाच्या मभल्यािंा ज्याि संयोग 
झाला आहे असा हा सण चकयाि येचदचदममध्ये चवशषे उत्साहाने पाळला जावा हे अगदी स्वािाचवक आहे. 
चकत्येक मचहने अगोदरपासभन या सणािी ियारी सुरू होिे आचण साखर, मासं व इिर दुर्ममळ चजन्नस या 
प्रसंगासाठी साठवभन ठेवले जािाि. पासोव्हरच्या अगोदरच्या संध्याकाळी जेवणघर फुलापानानंी सजचवले जािे 
आचण वसंिवणनु करणाऱ्या बायबल मधल्या ओळी कििीवर लटकिाि. 

 
पासोव्हर सणामधली मोठी घटना म्हणजे सेर्र. याि परंपरेने िालि आलेली एक मोठी मेजवानी 

असिे आचण हग्गदा नावाच्या एका चवधीिील एक लाबंलिक धार्ममक प्राथुना गाचयली जािे. पभवापार िालि 
आलेल्या हर्गगदामधभन आपल्या धमुचनरपेक्ष ित्त्वज्ञानाला साजेसे असे विेे चनवडभन सघंाने आपले स्विःिे हर्गगदा 
रिले आहे. त्याि बायबलमधील व पारंपचरक ज्यभ वाङ् मयािील काही उिारे आधुचनक चहिभ कचविा, आचण 
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चकबटु् झच्या सिासदानंी चलचहलेले काही साचहत्य यािंी िर घािली आहे. या सवु वचे्यािं वसंि ऋिभ आचण 
स्वािंत्र्य या दोन कल्पनावंर िर चदलेला आहे प्रशाळेच्या मोठ्याथोरल्या आचण नव्याने बाधंलेल्या जेवणघराि 
सेडर िरचविाि. चकबटु् झिी अचिर्थयशीलिा ह्याि वळेी जास्िीि जास्ि िरघोसपणे व्यक्ि होिे. पभवी 
युरोपमधली ज्यभ कुटंुबे ज्याप्रमाणे काही चमत्रानंा या समारंिासाठी आपल्या घरी बोलावीि त्यािप्रमाणे चकयाि 
येचदचदममध्येही गदी होणार असिे आचण अन्नटंिाई असिे िरीसुद्धा, स्नेही, नािलग अशी पुष्ट्कळदा शिंराहभन 
अचधक माणसे या मेजवानीि सहिागी व्हायला आचण रात्री राहायला बोलावलेली असिाि. सेडर समारंिा 
बरोबरि उत्कृष्ट आचण िरपभर जेवण यामुळेही ही संध्याकाळ अचवस्मरणीय ठरिे. वर साचंगिलेि आहे की 
देशाच्या इिर िागापं्रमाणे चकबुट् झमध्येही चशधाचनयंत्रण कडक आहे त्या िुलनेने सेडर मेजवानी म्हणजे अगदी 
राजेशाही मेजवानी असिे. चशधाचनयंत्रणाच्या कडक पद्धिीमुळे ज्यािंी पोटेि आकरसली आहेि अशा 
माणसानंा हे अन्न कसे सपंणार? अन्न इिके असिे की िें सगळे खाऊन संपि नाही. पण सिासदाचं्या दृष्टीने या 
जेवणाला उदरिरणापलीकडिा एक अथु असिो. आपल्या जवळ इिके अन्न आहे की त्यािले काही वाया गेले 
िरी हरकि नाही अशी िावना वषाकाठी एकदा िरी उत्पन्न होणे याला महत्त्व आहे. प्रस्िुि लेखक ज्या एका 
सेडर समारंिाला हजर होिा त्यामध्ये स्वािंत्र्यािे समकालीन महत्त्व या चवषयावर एका सिासदािे प्रास्िाचवक 
िाषण, गायक संघािी चनवडक गाणी, मुलािें आधुचनक नृत्य आचण चकबुट् झमधल्या सिासदानंी व मुलानंी 
केलेले हर्गगदािील वचे्यािें वािन असा कायुक्रम होिा. आपला सेडर समारंि उत्कृष्ट रीिीने साजरा होिो पण 
आपल्या बालपणािील पारंपचरक सेडरिे सौंदयु, साके्षपाने केले जाणारे समारंि व धार्ममक चवधी ह्या सगळ्यािंी 
सर त्याला नाही आचण “पुन्हा िसला बघायला आपण वाटेल िे देऊ” असे उद् गार काही सिासदानंी प्रस्िुि 
लेखकाजवळ काढले. 

 
शवॅ्हुऑत, ककवा िेंटेकॉपट हा पासोव्हनंिर साि आठवड्ानंी येणारा सण हा पारंपचरक सणामंधला 

शवेटिा सण असिो. रूढीने, शवॅ्हुऑट हा पासोव्हर व टॅबरनॅकल  स याचं्याप्रमाणेि शिेीबद्ध व इचिहासबद्ध 
सण आहे. शिेीच्या दृष्टीने हा सण म्हणजे “पचहल्या फळािंा” (हाग हाणबकु्करीम) िर इचिहासाच्या दृष्टीने 
चसनाई पवुिावरील साक्षात्कारािी स्मृिी साजरा करणारा असिो. अथात् चकयाि येचदचदम फक्ि पभवोक्ि 
स्वरूपाि हा सण साजरा करिो. इिर सवु सणापं्रमाणेि आदल्या संध्याकाळी िो नव्या फळानंी शृगंाचरि 
केलेल्या जेवणघरािील मेजवानीने सुरू होिो, दुसऱ्या चदवशी दुपारी काम थाबंचविाि, आचण मुख्य समारंि हा 
ज्यभइश राष्ट्रीय फंडाला पचहली “फळे” अपुण करण्यािा होिो. (प्रािीन पॅलेस्टाइनमध्ये ही फळे “मंचदराला” 
अपुण करीि असि.) ह्या अपुणचवधीिे स्वरूप असे असिे की प्रत्येक शाखेिे सिासद आपला “िराफा” 
सजचविाि, त्यावर फळफळावळ माडंिाि आचण अशा िराफ्यािंी चमरवणभक चनघिे. जेवणघराच्या समोरील 
चवस्िीणु पटागंणावर एक खास मंि उिारलेला असिो, प्रत्येक शिेीशाखेिे प्रचिचनधी, त्याच्यामागभन लहान 
मुले, व त्याचं्याही मागभन नुकिीि िालभ  लागलेली छोटी मुले अशी चमरवणभक चकबटु् झच्या मुख्य दरवाजािभन 
चनघभन मंिापयंि पोििे. प्रत्येक शाखेिे नाव पकुारले जािे आचण चििा प्रचिचनधी आपला “नैवदे्य” परीक्षकापंढेु 
मंिावर आणिो. िीन सवोत्कृष्ट नैवदे्यानंा बचक्षसे वाटण्याि येिाि. प्रस्िुि लेखकाने पाचहलेल्या स्पधेमध्ये एक 
िाजलेले कोकरू आचण दोन केक यानंा बचक्षसे होिी. परीक्षकांच्या चनणुयानंिर पटागंणावर एकामागभन एक 
नृत्ये सुरू होिाि. प्रत्येक वयगट क्रमाने नृत्य करिो. चशशुशाळेिील मुले, प्राथचमक शाळेिील मुले, प्रशाळेिे 
चवद्याथी, आचण िरुण सिासद, या पाठोपाठ एक मोठाथोरला नाि असिो आचण त्याि आईबाप आपल्या 
मुलानंा जोडीदार घेऊन मोठ्या मजेने नाििाि. हा शवेटिा नाि म्हणजे समारंिािा कळसि होय आचण त्याि 
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िाग घेणारे सगळेजण उत्साहाने िाग घेिाि. यानंिर नेहमीिी लोकनृत्ये आचण अल्पोपाहार होिो. 
 
चकयाि येचदचदममध्ये ज्या पद्धिीने ज्यभिें सण साजरे केले जािाि िी पद्धि पुष्ट्कळ सिासदानंा 

समाधानकारक वाटि नाही आचण आपल्या सामाचजक जीवनाच्या या के्षत्रािा आणखी चविार केला पाचहजे असे 
त्यानंा वाटिे हे पभवी नमभद केलेि आहे. लेखकाच्या चकबटु् झमधल्या वास्िव्याि या प्रश्नािी ििा करण्याकचरिा 
एक खास सिा घेण्याि आली होिी. त्या वळेी सासं्कृचिक सचमिीच्या अध्यक्षाने सिासदांिे सणाकंडे दुलुक्ष 
होि असल्यािी टीका केली आचण जुने नष्ट करण्याि आले आहे पण त्याच्या जागी नवीन काहीही आणले जाि 
नाही अशी िक्रार केली. चकबुट्झच्या एका बचुद्धमिंाने चकयाि येचदचदममध्ये सबाथबद्दल औदासीन्य असल्यािी 
िक्रार केली. आपल्या लहानपणी आईवचडलाचं्या घराि सबाथच्या वळेी कसे “अद् ििु वािावरण” असे हे 
त्याने साचंगिले आचण चकबटु् झमध्ये िसेि वािावरण पुन्हा चनमाण करणे का शक्य होऊ नये असे त्याने 
चविारले. सबाथच्या चदवशी इिक्या सिासदानंा काम करण्यािी काय जरुरी आहे असा त्याने प्रश्न केला. 
धार्ममक चकबटु् झ वसाहिी [इस्त्रायलमध्ये काही थोडे धार्ममक चकबटु् झ आहेि आचण त्यािंा स्विःिा वगेळा सघं आहे. सनािन ज्यभ धमािे सव ु
आिार िे पाळिाि व िालमुदच्या आदेशापं्रमाणे आपल्या जीवनािे चनयमन करिाि.] चकयाि येचदचदमपेक्षा जास्ि श्रीमिं आहेि असे 
नसभनसुद्धा त्यािल्या सिासदानंा सबाथच्या चदवशी सुट्टी घेणे परवडिे असे त्याने पुढे साचंगिले. चशवाय, 
शुक्रवारी रात्री मेणबत्त्या लावण्याला आके्षप घेण्यािे काही कारण आपल्याला चदसि नसल्यािेही त्याने म्हटले. 
काही लोकाचं्या मिे मेणबत्त्या लावणे ही गोष्ट “बभझ्वा” ठरिे; पण चकिीिरी “बभझ्वा” गोष्टींिा चकबुट् झमध्ये 
प्रवशे झालेला असिाना फक्ि मेणबत्त्या लावणे ह्या एकाि गोष्टीला िुच्छ लेखण्याच्या प्रवृत्तीिा त्याने चनषेध 
केला. 

 
ज्यभ पिंागंािील या “मुख्य” सणा-उत्सवाचं्या जोडीला चकयाि येचदचदमने एक पारंपचरक पण धार्ममक 

अथु नसलेली चिथी पनु्हा प्रिाराि आणली आहे, पॅलेस्टाइनच्या एका जुन्या “लहानश्या” धार्ममक सणाला नवा 
अथु चदला आहे, आचण प्रािीन पॅलेस्टाइनमधील एक चवधी नव्या स्वरूपाि पुनरुज्जीचवि केला आहे. िु चबश्वाि 
(अक्षरश: अथु, चहिभंच्या श्वाि मचहन्यािा पधंरावा चदवस) हा चदवस परंपरेने “आबुर डे” म्हणजे “वृक्षािें नव े
वष”ु म्हणभन ओळखला जाई. जानेवारीि येणारा हा चदवस, साजरा करायिाि झाला िर, पभवीिे 
पॅलेस्टाइनमधले लोक फळे खाऊन साजरा करीि असि. पण आिाच्या पॅलेस्टाइनमध्ये िु चबश्वाि हा चदवस 
देशाला आवश्यक असलेल्या वनचवकासािे प्रिीक म्हणभन महत्त्वािा बनला आहे. चकबुट् झमध्ये हा चदवस 
वृक्षारोपणािा असिो. प्रत्येक वषी चकबटु् झच्या एका वगेळ्या चविागािी झाडे लावण्यासाठी चनवड करिाि 
आचण सगळेच्या सगळे लोक हािाि िाबंड्ा पिाका आचण आंदोलनािी चनशाणे घेऊन त्या चविागाकडे कभ ि 
करिाि. चमरवणुकीच्या अग्रिागी केसाि फुलाचं्या माळा घािलेली आचण हािाि कोवळी रोपे धरलेली लहान 
मुले असिाि आचण प्रशाळेच्या बॅण्डच्या िालावर चमरवणभक िालि असिे. ठरलेल्या चठकाणी पोिल्यावर 
वृक्षािंी वाढ आचण फुलािें उमलणे यािंी प्रिीके असलेली मुले प्रथम नाि करिाि, आचण नंिर चकबुट् झच्या 
सवु गटािें–सवु प्रौढ थर आचण मुलािें गट यािें–प्रचिचनधी प्रिीकात्मक समारंिाने रोपे लाविाि. शवेटी 
बहुिेक प्रत्येक जोडप्याला रोप लावण्यािी सधंी चमळिे; एक जोडीदार खळगा खणिो व दुसरा जोडीदार त्याि 
रोप लाविो. 

 
प्रािीन पॅलेस्टाइनमध्ये पचहल्या धान्यािी (बालीिी) पचहली पेंढी मंचदराच्या धमुगुरूला पासोव्हरच्या 
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दुसऱ्या चदवशी अपुण करायिी पद्धि असे. ह्याला ओमर म्हणि. मंचदरािा नाश झाल्यावर हा समारंि बंद 
पडला िरी चसनॅगॉगमधल्या प्राथुनामंध्ये त्यािी आठवण ठेवली जाि असे. आज ओमरिा सण हा चकबटु् झच्या 
पंिागंाि एक मोठा सण गणला जािो. पण त्यािा जुन्या काळच्या चवधीशी फक्ि शिेीच्या अथानेि संबधं 
जोडलेला असिो. अमेचरकेिल्या ग्रामीण जते्रिी पुष्ट्कळशी वैचशष्ट्टे्य या समारंिाि आढळिाि. कामावरून 
अध्या चदवसािी सुट्टी चमळालेले सिासद अनेक कायुक्रम बघण्यासाठी ककवा त्याि िाग घेण्यासाठी शिेावर 
जमिाि. सुरुवािीला प्रत्येक शिेीशाखेने आपापल्या सिासदासंाठी स्पधा ठेवलेल्या असिाि. पपनसाला 
संरक्षक आवरण घालणे, अरबी पद्धिीच्या नागंराने सरळ रेषेि नागंरट करणे, डोळे बाधंभन रॅक्टर सुरू करणे, 
कोंबडीिे चपल्लभ पकडणे, इत्यादी. यानंिर सािािंा अथुबोधक असा नािािा कायुक्रम होिो. शवेटी 
चकबटु् झमधल्या चनरचनराळ्या गटािें प्रचिचनधी ओमर–पचहली पेंढी–कापिाि. 

 
लाग बोमेर म्हणजे रूढीने पासोव्हर आचण पेंटेकॉस्ट याचं्या मधल्या साि आठवड्ाचं्या सुिकािला 

एक अपवादात्मक असा आनंदािा चदवस समजला जाई. (ह्या चदवशी चवचवध पौराचणक घटना घडल्यामुळे 
त्याला आनंददायक रूप लािले आहे असे समजले जािे) एरवी सुिकाच्या काळाि लर्गनसमारंि बंद असिाि 
पण या एका चदवसािा अपवाद केल्यामुळे या चदवशीं लर्गने होि आचण मुले दभरच्या सहलीवर जाि. 
चकबटु् झमध्ये हा चदन फक्ि युवक आंदोलन साजरा करिे, प्रौढ त्याि िाग घेि नाहीि. श्टेटलमधल्याप्रमाणे 
मुख्य कायुक्रम म्हणजे सपंभणु चदवसाच्या सहलीिा असिो. आदल्या रात्री चकयाि येचदचदममधल्या 
आंदोलनाच्या शाखेच्या सगळ्या चविागािंी म्हणजे “घरट्यािंी” बैठक असिे. या सिेच्या वळेी आंदोलनािे नेिे 
सवु चविागाचं्या राजकीय किुृत्वािी आचण ध्येयचनष्ठेिी िािणी घेिाि. सबंध चदवसािी रपेट ही बालवीराचं्या 
जाबंोरीसारखी असिे, िीि बालवीर िळवळीिी चनरचनराळी कसबे दाखचवली जािाि. आचण रात्री एका 
गािंीयुपभवुक साजऱ्या होणाऱ्या समारंिाि नव्या िरुणानंा अचधकृिपणे आंदोलनाि प्रवशे चदला जािो व इिरानंा 
बचक्षसे वाटली जािाि. 

 
ज्यभंच्या या परंपरागि सणाबंरोबर चकयाि येचदचदममध्ये िार आधुचनक सण साजरे करिाि, त्यापंकैी 

दोन मेमध्ये आचण दोन नोव्हेंबरमध्ये येिाि. मेमधले दोन म्हणजे मे चदन आचण इस्त्रायलिा स्वािंत्र्य चदन. 
प्रस्िुि लेखकाच्या अभ्यासकालाि राष्ट्रस्थापना झाल्याला फक्ि िीनि वष े झाली असल्याने स्वािंत्र्यचदन 
सोहळ्यािी काही ठरीव पद्धि चनमाण झालेली नव्हिी. फक्ि चथओडोर हर  झल  या आधुचनक चझऑनवादाच्या 
संस्थापकािा फोटो जेवणघराि लावला गेला, रेचडओवरून शहरािील सरकारी उत्सवािे वणुन ऐकचवण्याि 
आले आचण चकबटु्झच्या स्मशानिभमीिील [मृत्यभ आचण दफन चवधींिा एक ठरीव सािा ियार होण्याइिकी चकयाि येचदचदम ही वसाहि 
जुनी नाही. आमच्या अभ्यासाच्या काळाि एकही मृत्यभ घडभन आला नाही, त्यामुळे दफनचवधीिे प्रत्यक्ष चनरीक्षण करण्यािी सधंी आम्हाला चमळाली नाही; 
आचण दुदेवाने चकबुट् झ ससं्कृिीच्या या बाजभबद्दल िौकशी करण्यािे आमच्याकडभन राहभन गेले. गावाच्या कडेच्या एका दफनिभमीि मृिानंा पुरिाि आचण 
एक धमुचक्रयाचवरचहि चवधी करिाि एवढेि आम्हाला ठाऊक आहे. पण या चवधीिा नेमका आशय काय िे सागंिा येि नाही याबद्दल लेखक चदलगीर 
आहे.] थडर्गयावंर फुले वाचहली गेली. मे चदन हा मात्र फार वषांिा जुना सण आहे. जेवणघराि आंिरराष्ट्रीय 
कामगार िळवळीने नेिे म्हणभन लेचनन व स्टाचलन यािें फोटो लाविाि (अथात् ही स्टाचलनच्या मृत्युपभवीिी 
गोष्ट आहे) चकबुट्झिे काम फक्ि अधा चदवसि िालिे आचण दुपारी व संध्याकाळी त्या िागािील दुसऱ्या 
चकबटु् झ वसाहिींना घेऊन सवु प्रदेशािंा एकत्र समारंि करिाि. त्याि बहुधा आंिरराष्ट्रीय कामगार व 
समाजवादी िळवळीच्या महत्त्वाबद्दल व्याख्यानमाला असिाि आचण एक जलसा असिो. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

नोव्हेंबरमध्ये चकयाि येचदचदमिा स्विःिा आचण रचशयन क्रािंीिा असे दोन वधापन चदन साजरे होिाि. 
यापंकैी प्रस्िुि लेखकाने हजर राहभन पाचहलेल्या पचहल्याि (चकयाि येचदचदमिा वधापन चदन) काही गंिीर व 
चवनोदी असे दोन्ही प्रकारिे उिारे एका सिासदाने वािभन दाखचवले व या प्रसंगािी महिी सागंणारी व्याख्याने 
काही संस्थापकानंी चदली. कायुक्रमानंिर अल्पोपाहार झाला. 

 
दुसरा समारंि अचधक चवस्िृि प्रमाणावर करिाि. कोणत्याही प्रकारिे जेवण नसिे पण जेवणघर 

लाल चनशाणानंी व चझऑनवादी पिाकानंी, आचण लेचनन व स्टाचलनच्या चित्रानंी शृगंारलेले असिे आचण 
सोस्व्हएि प्रिार चित्रािें प्रदशनु असिे. क्रािंी आचण सोस्व्हएि संस्कृिी यािें महत्त्व कथन करणारी िाषणे 
होिाि. 

 
हे सगळेि समारंि सारख्याि उत्साहाने साजरे होिाि असे नाही, िरीसुद्धा त्यामुंळे पाि मोठी 

प्रयोजने चकयाि येचदचदममध्ये साधली जािाि. पचहले म्हणजे, दैनंचदन कामाच्या िाकोरीि एक मोठा व 
हवाहवासा वाटणारा बदल घडभन येिो. सिासदानंा आठवडािर चदवसािे नऊ िे दहा िास याप्रमाणे सहा 
चदवस िरपभर काम कराव ेलागिे आचण जरी िे चनष्ठेने काम करीि असले िरी इस्त्रायलच्या कडक उन्हािा 
त्याचं्यावर पचरणाम व्हायिा िो होिोि. खभप कष्टानंंिर आवश्यक अशी चवश्रािंी या सणाचं्या सुटीमुळे 
चमळण्यािी सोय होिे. परंिु सणामुंळे कामाच्या िाकोरीिभन सुटका होिे इिकेि नसभन, रोजच्या ठराचवक 
जीवनक्रमािही बदल होिो. दुसऱ्या काही उपायानंी अटकाव केला नाही िर लहानशा खेडेगावािील जीवन हे 
स्विाविःि कंटाळवाणे ठरण्यािी शक्यिा असिे. सण अनेकचवध उपायाचं्या एकचत्रि योजनेने हा अटकाव 
करिाि. िरपभर व अचधक रुिकर अशा खास पक्वान्नािें जेवण, सुशोचिि केलेले जेवणघर, स्वच्छ आचण 
कधीकधी नवहेी कपडे, सासं्कृचिक करमणभक आचण चकबुट् झमध्ये राहायला आलेल्या पाहुण्याशंी गाठीिेटी ह्या 
गोष्टी सणावारीि होिाि. सबाथ व सणाचं्या वळेिे चकबुट् झमधले हे चवशषे वािावरण सहज बघणाराच्या 
नजरेलासुद्धा चदसभन येिे. 

 
सणामुंळे सामाचजक ऐक्य दृढ होिे हेही स्पष्ट आहे. दैनंचदन कामाच्या रगाड्ाि चकबुट् झमध्ये पुष्ट्कळसे 

िाण चनमाण होिाि आचण अनेकदा सिासदामंध्ये वैमनस्यही उत्पन्न होिे. सणाचं्या वळेी यािला पुष्ट्कळसा िाण 
हलका होिो एवढेि नव्हे िर खराखुरा बधुंिाव त्यािी जागा घेिो. शरीराला चवश्रािंी चमळाल्यािा, प्रहसने, 
गायन, नाटके इत्यादींमध्ये एकत्रपणे िाग घेण्यािा आचण समान ध्येयानंा सवांनी पनु्हा वाहभन घेण्याच्या 
प्रचिजे्ञिा हा पचरणाम असिो. हा शवेटिा िाग – समान ध्येयाला पुन्हा वाहभन घेणे – आणखीही कायु साधिो. 
िचवष्ट्य काळावरिी आचण चकबुट् झच्या ध्येयवादावरिी अंचिम श्रद्धा पनु्हा नव्याने उजळभन चनघिे. काही वळेा 
अशा येिाि की सिासदामंध्ये एक खोल मरगळ आल्यािे पाहाणाऱ्याच्या ध्यानाि येिे. आर्मथक प्रश्नाबाबि 
चनराशा, आपली सामाचजक ध्येये गाठिा येण्याबाबििी असमथुिा, राष्ट्रीय व्यवहारावर ठसा पाडण्याच्या 
बाबिीिला राजकीय दुबळेपणा, अशा कारणामुंळे ही मरगळ उत्पन्न झालेली असिे. परंिु पासोव्हर सेडरनंिर 
उिंबळभन येणाऱ्या खरोखरीच्या ऊत्साहाने, मे चदन उत्सवाच्या वळेच्या राजकीय नेत्याच्या स्फभ र्मिदायक 
िाषणाने ककवा वार्मषक समारंिाच्या वळेी चकबुट् झ सघंनेत्याने केलेल्या िावना हलचवणाऱ्या वक्िृत्वाने ही 
चवकल अवस्था नाहीशी झाल्यािे दृष्टोपत्तीस येिे. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

सगळ्याि समारंिामुंळे होणाऱ्या या कायांच्या जोडीला ज्यभंिे म्हणभन जे सण आहेि िे आणखी एक 
चवशषे प्रयोजन साधिाि. एका अथाने सिासद एका अस्स्थर मानचसक अवस्थेि असिाि. िे चझऑनवादी 
आहेि. पभवुजािंा वारसा आचण पभवुजािंी चवचशष्ट ज्यभ चविारसरणी यािंा त्यानंी त्याग केलेला आहे आचण 
त्यामधभन चनमाण झालेल्या प्रश्नानंा (व इिर प्रश्नानंा) सोडवणभक म्हणभन त्यानंी चझऑनवादािा स्वीकार केलेला 
आहे. म्हणभन जरी िे स्विःला ज्यभ म्हणवभन घेि असले िरी त्याचं्या ज्यभपणाि काही मभलिभि ज्यभचवरोधी घटक 
आहेि. ज्यभंच्या सणािले धार्ममक िाग गाळभन िे साजरे करिाि हे खरे पण िे साजरे करण्यामुळे त्यानंा ज्यभ वशं 
आचण ज्यभंिा गिकालीन इचिहास याचं्याशी िादात्म्य पाविा येिे. आचण अशा िादात्म्यािी त्यानंा खोलवर गरज 
आहे असे स्पष्ट चदसिे. नाहीिर ज्यािं इिकी आमभलाग्र सुधारणा करावी लागिे आचण ज्यानंा इिका नवा अथु 
द्यावा लागिो असे सण साजरे करण्यािी िसदी त्यानंी घ्यावी यािे दुसरे कारण काय असणार? 

 
शेतकऱयाहूंन अणधक काहीतरी 

 
आपण एक कामगारािंा समाज आहो यािा आचण आपल्या दृष्टीने शिेीच्या कामाला एक नैचिक मभल्य 

आहे यािा चकबटु् झला जरी अचिमान असला िरी सिासद हे शिेकरी या शब्दाच्या मानसशास्त्रीय आचण 
सासं्कृचिक अथाने शिेकरी नव्हेि आचण आपण िसे िासभ नये यािा िे जाणभनबुजभन प्रयत्न करिाि. िे खेड्ाि 
राहिाि, उपजीचवकेसाठी जचमनीिी मशागि करिाि आचण घाणेरडे व अवघड कामसुद्धा कुणािी मदि न 
घेिा आपण स्विःि करण्यािा आग्रह धरिाि हे खरे आहे. पण चकबटु् झच्या अथुव्यवस्थेमधील काम हा त्याचं्या 
जीवनािा फक्ि एक िाग झाला; जीवनाि आणखीही काही महत्त्वािी मभल्ये आहेि आचण त्यािंाही अनुिव 
घेिला पाचहजे. म्हणभन, श्रम हे जरी अचंिम मभल्य असले िरी व्यक्िीिा सगळा वळे कामािि खिी पडभ  नये अशी 
काळजी घेिली जािे आचण सगळ्या मानचसक शक्िी केवळ कामाने व्याप्ि राहभ चदल्या जाि नाहीि. शिेकाम हा 
आदश ुव्यवसाय असला िरी “शिेकरी” हा काही आदश ुव्यस्क्िमत्त्वािा नमुना नव्हे. पुष्ट्कळसे सिासद, आचण 
चवशषेिः संस्थापक, बुचद्धविं होिे आचण त्याचं्या दृष्टीने बौचद्धक मभल्यानंा फार महत्त्व होिे. बौचद्धक जीवनाकडे 
पाठ चफरवभन कामगारािें जीवन त्यानंी पत्करलेले असले िरी बौचद्धक चवषयामंध्ये त्यानंा अजभनही रस आहे हे 
वािकाचं्या ध्यानाि असेलि. शारीचरक श्रम आचण िभमी याचं्या संपकापासभन िुटलेले बौचद्धक जीवन हे 
ज्याप्रमाणे कृचत्रम आचण परोपजीवी असिे त्याप्रमाणे बौचद्धक आचण कलात्मक मभल्यापंासभन अलग केलेले 
शारीचरक श्रम हे असंस्कृिपणािे आचण कुिकामी असिाि असे चकबटु् झिे मि आहे. गरज होिी िी या दोहोंिा 
समन्वय साधण्यािी, आचण यािभनि आंदोलन ज्याला “समस्न्वि ककवा एकसधं व्यस्क्िमत्त्व” म्हणिे त्यािा 
उगम झाला. िभचमपे्रम, श्रमािील आनंद आचण कला, शास्त्र आचण साचहत्य यामंधील चनर्ममचिक्षमिा नसली िरी 
चनदान त्यािंा आस्वाद घेण्यािी रचसकिा, या सवु गोष्टी सुसंगिपणे एकत्र करू शकणारी व्यक्िी म्हणजेि 
“एकसधं व्यस्क्िमत्त्व” चकबटु्झिी आत्मप्रचिमा “िभचमजन” ही नसभन “िभचमचनष्ठ बुचद्धमंि” ही आहे. 

 
असे असल्यामुळे सवुसाधारण सिासदाला चवद्यापीठीय चशक्षणािा लाि चमळालेला नसला, ककबहुना 

अनेकािें प्रशालेय चशक्षणही पभणु झालेले नसले िरी चकयाि येचदचदमिी बौचद्धक पािळी सवुसामान्य नागरी 
समाजापेक्षा बहुधा वरिी आहे आचण सवुसामान्य ग्रामीण समाजापेक्षा िर िुलनादेखील मनाि येऊ नये इिकी 
श्रेष्ठ आहे. शिेावरील कामाि सहज कानावर पडलेल्या सिंाषणाि साचहत्य, राजकारण, चवज्ञान, आंिरराष्ट्रीय 
प्रश्न आचण इिर बौचद्धक चवषय ऐकायला सापडिाि. “गप्पाटप्पा” क्वचििि. सिासदािंी सगळ्याि 
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उल्लेखनीय बौचद्धक किुबगारी म्हणजे त्यािें िाषाचवषयक नैपुण्य. सािािंा अपवाद वजा करिा (त्यािंल्या 
पुष्ट्कळानंा चहिभच्या जोडीला चनदान थोडे इंग्रजी येिे) ज्याला िीन िाषा चलचहिा व वाििा येि नाहीि असा 
माणभस दुर्ममळ आचण अनेकानंा िर जवळ जवळ सहा-साि िाषा येिाि. अथात्, हे िाषानैपुण्य हा काही अंशी 
आपल्या मायदेशािभन केलेल्या स्थलािंरािा पचरणाम म्हणिा येईल. उदाहरणाथु चयचडश आचण पोचलश या 
बहुिेकाचं्या मािृिाषा आहेि आचण पलेॅस्टाइनमध्ये आल्यावर चहिभ जोडीला आली. चशवाय शास्त्रीय आचण 
वाङ् मयीन कृिी मभळ िाषेिभन वाििा याव्याि म्हणभन पुष्ट्कळश्या सिासदानंी स्विःि जमुन, इंग्रजी, रचशयन 
इत्याचद िाषा चशकभ न घेिल्या आहेि. दैनंचदन व्यवहारासाठी फक्ि चहिभ िाषाि वापरायिी हा चनणयु घेण्याि 
सिासदानंी त्यािप्रमाणे प्रारंिीच्या इिर स्थलािंचरिानंी मोठीि बौचद्धक झेप आचण चनष्ठा दाखचवली असे 
म्हणाव ेलागेल. कारण चहिभ ही िाषा पाचिमात्त्यानंा कठीण आहे आचण चवशषेिः चदवसिर शिेामध्ये कष्टािी 
कामे केल्यानंिर िरी आपल्या मािृिाषेि एकमेकाशंी बोलणे त्यानंा केव्हाही अचधक सोपे गेले असिे. 

 
सवुसाधारण सिासदािी बौचद्धक पािळी िर उच्च असिेि पण त्यािबरोबर असाधारण बौचद्धक छंद 

आचण गुणवत्ता असलेलेही अनेक सिासद आहेि. िाजीपाल्याच्या बागेि काम करणाऱ्या एका ससं्थाचपकेने 
प्रायोचगक बागकामाि मभलिभि स्वरूपािे काम केले आहे. चिने ककलगडािी एक नवीनि जाि शोधभन काढली 
आहे व िी सबंध देशिर प्रचसद्ध झाली आहे. परंिु चििे प्रावीण्य वैज्ञाचनक कुिभहलापरुिेि मयाचदि नाही. चिने 
कचविा चलचहल्या आहेि, पषु्ट्कळ िाषा अवगि करून घेिल्या आहेि, आचण जगािील सवशु्रेष्ठ वाङ् मयीन 
कलाकृिींिा चिने मुळािभन पचरिय करून घेिला आहे. दुपारिे रोजिे बागकाम करीि असिाना िी फ्रॉयड, 
चशलर, गॉइटे, स्टाइनबेक, ट् वने आचण आथुर चमलर यासंारख्या लेखकावंर अभ्यासपभणु आचण सभक्ष्म दृष्टीिी 
ििा करू शकिे. 

 
याखेरीज, चकयाि येचदचदममध्ये चकिीिरी नवचनर्ममिी करणारे कलाविं आहेि. त्याि एक 

संगीिरिनाकार, एक चित्रकार व एक नाटककार आहे. मात्र, हे कलाविं इिर सगळ्यासंारखेि कामगार 
आहेि व आपली कामे करूनही आपल्या कलेसाठी काही मोकळा वळे काढभन ठेविाि. 

 
मात्र पुष्ट्कळ सिासदािंी बौचद्धकिा िटकन चदसभन येण्यासारखी असली िरी त्याचं्या चविाराि 

आग्रहीपणािा िाग असल्यािेही चििक्याि स्पष्टपणे चदसभन येिे. आपले चवधान सावधपणे ककवा जपभन केले 
पाचहजे, त्याला काही बाबिीि मुरड घालायला पाचहजे यािी जाणीव त्यानंा नसिे हे त्याचं्याशी ििा करिाना 
कुणाच्याही ध्यानाि येईल. हे वैचशष्ट्ट्य त्याचं्या बौचद्धकिेच्या एका वैचशष्ट्ट्यािभन चनमाण झाले असण्यािा सिंव 
आहे. त्यािंी बुचद्धमत्ता चनर्ममचिप्रवण असण्यापेक्षा उपयोगप्रवण आहे. “संस्कृिी”िे कोणिेही के्षत्र घ्या, सिासद 
मुख्यिः उपयोजकािी िभचमका करीि असलेले चदसिाि, सजुकािी नव्हे. त्यािप्रमाणे िे आपल्या मुलानंाही 
कला, चवज्ञान, आचण चवित्ता यािें रसग्रहण करायला चशकचविाि. पण चनर्ममिी करायला चशकवीि नाहीि. 
खरे म्हणजे एखाद्यािी बौचद्धक व कलात्मक चनर्ममचिक्षमिा आर्मथक उत्पादनक्षमिेि व्यत्यय आणीि असेल िर 
चकबटु् झमध्ये त्याला फारसा मान चमळि नाही. सजुक ज्ञानचक्रयेि िे स्विःला गंुिवीि नाहीि आचण खरे म्हणजे 
अशा प्रकारच्या चवििेला अवश्य अशा बौचद्धक साधनाशंीही त्यािंा पचरिय नसिो त्यामुळे दुराग्रहाला थारा न 
देणारी प्रमुख गोष्ट जी संशोधक वृत्ती चििीि वाण चकबटु् झ बुचद्धमंिामंध्ये आढळभन येिे. 
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सासं्कृचिक आचण कलात्मक अनुिवावंर िर असभनही चकयाि येचदचदमिी बचुद्धमिंाकंडे बघण्यािी दृष्टी 
वर सभचिि केल्याप्रमाणे चनःसंचदर्गध आदरिावनेिी नाही. बुचद्धमंि हा बुचद्धमिं म्हणभन कौिुकािा चवषय असला 
िरी जोपयंि आपल्या बचुद्धमते्तला िो शारीचरक कायकु्षमिेिी जोड देि नाही िोपयंि त्याला साथी म्हणभन 
मोठ्या आदरािे स्थान चमळि नाही. “एकसंघ व्यस्क्िमत्त्व” असलेली व्यक्िी बुचद्धमिं असिे व श्रचमकही असिे 
आचण दोन्ही प्रकारिी काये िी उत्कृष्टपणे पार पाडिे. मात्र, फारि थोड्ा लोकानंा समस्न्वि व्यस्क्िमत्त्व 
संपादन करून घेण्यािी आस्था ककवा पात्रिा असिे. चकयाि येचदचदमने आपल्या सिासदािंी सवुसाधारणपणे 
तारबुतणनकीम म्हणजे ज्यानंा चकबुट् झच्या बौचद्धक व राजकीय बाबींिि अचधक आस्था आहे असे, आचण 
णमशणकस्पतम म्हणजे ज्यािें चकबुट् झच्या आर्मथक व्यवहारािि सवांि जास्ि लक्ष आहे असे, अशा दोन चविागाि 
चविागणी करून ह्या गोष्टीिी दखल घेिली आहे. समस्न्वि व्यस्क्िमत्त्वि आदश ुमानले जािे खरे, पण एखाद्या 
िारबुिचनकाला कधी अथुव्यवस्था सचमिीवर घेिले आहे ककवा एखाद्या चमशचकस्िाला सासं्कृचिक सचमिीवर 
घेिले आहे असे क्वचििि घडि असल्यािी िक्रार (स्विः िारबुिचनक असलेल्या) एका सिासदाने एका 
जाहीर सिेि केली होिी. 

 
“एकसधं व्यस्क्िमत्त्वािे” ध्येय गाठणे बहुिेक सिासदानंा अशक्य असल्यामुळे, काहीजण उत्तम 

कामगार असिील पण त्यािंा बौचद्धक दजा कमी असेल आचण काहीजण बदु्धीने िागंले असले िरी श्रम 
करण्यािी कुवि त्याचं्याि कमी असेल. चकबुट् झ संस्कृिीमधील श्रमािी नैचिक प्रचिष्ठा ध्यानाि घेिली िर हे 
साहचजकि असल्यािे ध्यानाि येईल की जे उत्तम कामगार आहेि पण बचुद्धमिं नाहीि त्यानंा मोठा मान 
असिो; आचण बचुद्धमिंाचं्याकडे मात्र बहुधा संशयाने व उपहासाने बघण्याि येिे. उदाहरणाथु साथींपैकी 
एकजण मोठ्या रंगिदार व्यस्क्िमत्त्वािा आचण ज्याला जगस्न्मत्र म्हणाव ेअशा स्विावािा आहे. चकिीिरी िाषा 
त्याच्या चजव्हाग्री आहेि; साचहत्य, संगीि, चित्रकला एवढेि नव्हे िर मुस्स्लम ससं्कृिी यावंर िो जाणकारीने 
आचण ममुग्राहीपणे बोलभ  शकिो. िो अमेचरकेि असिा िर त्याला यश आचण प्रचिष्ठा चमळवायिे चकिीिरी माग ु
उपलब्ध झाले असिे. पण इिर सिासदाजंवळ प्रस्िुि लेखकाने त्या माणसाच्या चविते्तिी व चवनोदबदु्धीिी 
िारीफ केली की, “हा,ं खरं आहे, त्याला थोडंफार कळिं, पण िो बातलान आहे” असा शरेा िाबडिोब 
ऐकायला चमळे. त्याला अचिशय कष्टािी कामे येि असिी आचण झशवाय जर िो सुसंस्कृि, बुचद्धमान असा 
असिा िर त्याने फार मोठे आदरािे स्थान कमावले असिे. पण चित्रकला, चशल्पकला, वािन ककवा बागकाम 
यािंी त्याला ओढ असल्यामुळे िो उरीपोटी काम करीि नाही. म्हणभन चकबुट् झने त्यािी कोणत्याि ठराचवक 
कामावर नेमणभक केलेली नाही व िो आरोर्गयखािे, पाणीपुरवठा, आचण िाजीपाल्यािी बाग यामंध्ये 
लंबकासारखा हेलकाव ेखाि असिो. 

 
प्रशाळेिील एका बुचद्धमान चवद्यार्थयाला शहरािल्या एका खाजगी शाळेि पाठवाव ेकी नाही असा प्रश्न 

एकदा उत्पन्न झाला त्यावळेी बुचद्धमिंाकंडे बघण्यािा हा सवुसाधारण दृचष्टकोण स्पष्टपणे व्यक्ि झाला. त्याला 
पाठचवण्याबाबि चकबटु् झमध्ये बराि चवरोध होिा आचण चवरोधकािें नेिृत्व करणारे गृहस्थ हे एक अचिशय 
आदरणीय ससं्थापक होिे. ग्रामसिेच्या बैठकीि त्यानंी असा मुद्दा माडंला की बुचद्धमंिापेंक्षा शिेकरी ियार 
करणाऱ्या चशक्षणािा चकबटु् झला जास्ि उपयोग आहे, बुचद्धमिंानंा बाहेरून आणिा येिे. शवेटी त्या चवद्यार्थयाला 
पाठचवण्यािा चनणुय ग्रामसिेने घेिला, पण िरीसुद्धा संस्थापकाने दाखचवलेली वृत्ती जास्ि सावुचत्रक होि 
आहे. ह्या वृत्तीिा वरिष्ट्मा िालभ  राचहला िर चकबटु् झिी स्विःबद्दलिी एकसधं व्यस्क्िमत्त्वािंा समाज ही प्रचिमा 
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बदलभन शिेकऱ्यािंा समाज अशी होईल. असे झाले िर चकयाि येचदचदम म्हणजे नुसिी एक सवुसाधारण 
शिेवाडी उरेल, “चकबुट् झ” नाही. 

 
थोडक्याि, ज्ञान आचण कला याचं्याकडे पाहण्यािा चकबुट् झिा दृचष्टकोण अचिशय उपयुक्ििावादी 

आहे, आचण कलाविं व बुचद्धमंि यानंा चकबटु् झकडभन फारसे प्रोत्साहन चमळि नाही. एका अथी ह्याि फार मोठा 
चवरोधािास आहे. उदाहरणाथु, इिर चकबटु् झ वसाहिींप्रमाणेि चकयाि येचदचदममध्ये कलात्मक कायुक्रमािें 
खभप कौिुक केले जािे. चकबुट् झमधले जलसे आचण कलाप्रदशनेु यानंा िोबा गदी होिे, आचण चकबटु् झइिका 
उत्साही श्रोिृवग ु अन्य कुठेही नाही असा परदेशी कलाविंािंा एकमुखी अचिप्राय आहे. पण इिर चकबटु् झ 
वसाहिींप्रमाणे चकयाि येचदचदमही स्विः कला चनमाण करण्याऐवजी (जरूर असेल िेव्हा) चििी बाहेरून 
आयाि करायला अचधक उत्सुक असिो. म्हणभन जेवणघरािील सजावट, नाटकासंाठी पडदे व नेपर्थय हव े
असिे िेव्हा, ककवा स्थाचनक नाटकािें चदर्गदशनु व त्यािं िभचमका, संघगायनािे संिालन, वाद्यवादन, संगीि 
संयोजन इत्यादी गोष्टींसाठी कलाविं हव ेअसिाि िेव्हा चकबुट् झ आपल्यामधील कलाविंानंा आवाहन करिे 
खरे, पण त्यानंा त्याचं्या कलेच्या व्यासंगासाठी सवड देि नाही ककवा केवळ कलेच्या बळावर त्यानंा प्रचिष्ठाही 
बहाल करीि नाही. प्रचिष्ठा हवी असेल िर कलाविंाला शारीचरक श्रमािि नैपुण्य आचण ित्परिा दाखवावी 
लागेल. [ही वृत्ती चकयाि येचदचदमच्या चशक्षणपद्धिीिल्या एका गमिीदार चवसगंिीला जबाबदार आहे. उदाहरणाथु, सगंीि या चवषयाला शाळेच्या 
अभ्यासक्रमाि महत्त्वािे स्थान आहे आचण आपल्या प्रशाळेच्या वाद्यवृंदािा आचण बँडिा चकबटु् झला अचिमान आहे परंिु िरीसुद्धा चवद्याथी पदवीधर झाला 
आचण आपल्याला सगंीिािे अचधक चशक्षण घ्यायिे आहे अशी त्याने इच्छा व्यक्ि केली िेव्हा चकबुट् झने त्याला हव्या असलेल्या वाद्यासाठी आवश्यक िी 
रक्कम मजंभर करण्यािे नाकारले आचण अशा रीिीने त्याच्या चशक्षणाि आगाऊ गुंिचवलेले िाडंवल शािंपणे वाया जाऊ चदले.] 

 
या वृत्तीिे िोटे काही सिासदानंा जाणविाि आचण िी बदलली पाचहजे असे त्यानंा वाटिे. एका 

िाषणाि एका सिासदाने कलाविंानंा आपल्या कलेिा चवकास करण्यासाठी आवश्यक िी सवड चदली पाचहजे 
असे मि इिरासंमोर माडंले. “चकबटु् झिी संस्कृिी िेल अस्व्हव्हमध्ये चनमाण होणार नाही, िी फक्ि 
चकबटु् झमध्येि चनमाण होईल” असे िो म्हणाला. म्हणभन जर चकयाि येचदचदमने आपल्यािल्या कलाविंानंा, 
लेखकानंा सवड चमळवभन चदली नाही िर चकयाि येचदचदमला मुळी ससं्कृिीि उरणार नाही असा चनष्ट्कष ुत्याने 
माडंला. खरे म्हणजे या वृत्तीला कंटाळभन दोन कलाविं चकबुट् झमधभन राजीनामे देऊन चनघभन गेले आहेि. 

 
चकयाि येचदचदममध्ये जरी कलाविंानंा आपापल्या कलेिा पाठपुरावा करिा यावा म्हणभन दैनंचदन 

कामाच्या िाकोरीिभन त्यािंी सुटका केली जाि नसली िरी त्यानंा अभ्यास आचण कलेिा चवकास यासंाठी 
मधभनमधभन सधंी जरूर देण्याि येिे. उदाहरणाथु, चकयाि येचदचदममधल्या एका नाट्यलेखकाने आपण इमानी 
व कुशल शिेकामगार असल्यािे दाखवभन चदले होिे आचण त्यािे एक नाटक इस्त्रायलमधल्या एका मोठ्या 
नाटककंपनीने रंगिभमीवर आणल्यामुळे त्यािी चनमाणक्षमिाही चसद्ध झाली होिी. िेव्हा चकयाि येचदचदमने 
त्याला सहा मचहन्यािंी रजा देऊन युरोपमध्ये नाटक आचण रंगिभमी यािंा अभ्यास करण्यासाठी पाठचवले आचण 
त्यािा सवु खिु िागचवला. अशाि प्रकारिी रजा एका संगीिरिनाकारालाही देण्याि आली होिी, मात्र त्यािा 
प्रवासखिु चकबटु् झला करावा लागला नाही. अमेचरकेिील चझऑनवादी युवक िळवळीला प्रचिचनधी म्हणभन 
चकयाि येचदचदमने त्याला पाठचवण्यािी व्यवस्था केली आहे आचण जरी त्याला आपला पुष्ट्कळसा वळे अचधकृि 
जबाबदारीच्या कामामध्ये घालवावा लागणार असला िरी आपल्या दोन वषांच्या वास्िव्याि त्याला 
अमेचरकेिील गायनशाळेि अभ्यास करिा येईल आचण उत्कृष्ट संगीिही ऐकिा येईल अशी सधंी लािलेली 
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आहे. 
 
चकबटु् झमधल्या चशक्षकाचं्या कामािे स्वरूपि असे असिे की त्यानंा सबंध वळे बौचद्धक कामालाि द्यावा 

लागिो आचण वर वणुन केलेली वृत्ती त्याचं्यापयंिही पोििे. कारण, शारीचरक श्रम करणारापेंक्षा चशक्षकानंा 
कमी लेखण्याि येिे ह्या आरोपािा वारंवार आचण अचधकृिरीत्या इन्कार करण्याि येि असला िरी िो खरा 
आहे याि काही शकंा नाही. चशक्षक व्हायला बहुिेक सिासद ियार का नसिाि आचण बहुधा त्यासाठी सक्िी 
का करावी लागिे याला त्या कामाच्या अंगिभि अडिणींच्या जोडीला हेही एक कारण आहे. चशक्षकािा पेशा 
पत्करण्यास सािािंी ियारी नसिे, िीही ही यामुळेि. चशक्षणावर चकबुट् झ चवशषे िर देिो आचण आपली 
चशक्षणपद्धिी हा आपल्या नव्या संस्कृिीिा एक मध्यविी महत्त्वािा घटक आहे अशी त्यािी दृष्टी आहे त्यामुळे 
त्यािी ही वृत्ती चवशषेि आियुकारक वाटिे. आपल्या श्टेटेल वारशािा एक अंश म्हणभन ही वृत्ती सिासदानंी 
कायम ठेवली असणे शक्य आहे. कारण श्टेटेलमध्ये चविते्तवर िर असला िरी चशक्षकाबंद्दल फारसा आदर नसे. 
श्टेटेल चशक्षकाकंडे “सबधं समाज िुच्छिेने पाहाि असे... साधारणपणे अशी समजभि असिे की ज्याला दुसरे 
काही जमि नाही िो लहान मुलानंा चशकचवण्यािे काम पत्करिो.” [Zborowski and Herzog, पृष्ठ ८९.] 

 
चशक्षकाकडे बघण्यािा हा रूढ दृचष्टकोण मुलाचं्या नजरेिभनही सुटलेला नाही; आचण सिासद पुनःपनु्हा 

त्याबद्दलच्या छोट्या कथा आवडीने सागंिाि. अथािि या गोष्टींच्या खरेपणािी लेखकाला खात्री देिा येि 
नाही. जरी त्या दंिकथा आहेि असे समजले िरी चकबुट् झमध्ये चशक्षकािे स्थान काय आहे िे त्यावरून 
स्पष्टपणे कळिे. पाि वष ेवयािी मुले आपल्या वचडलाचं्या मोठेपणाच्या बढाया मारीि होिी. त्यािल्या एकािे 
वडील चशक्षक होिे व त्यानंा टक्कल होिे. एक म्हणाला, “माझे वडील चकबटु् झमध्ये सवांि उत्तम रॅक्टर 
िालविाि;” दुसरा म्हणाला, “माझे वडील गाईिे दभध काढण्याि फार पटाईि आहेि;” चिसरा म्हणाला, 
“माझे वडील सवांि मोठे माळी आहेि.” चशक्षकाच्या मुलाने साचंगिले “माझ्या वचडलानंा सवांि मोठे टक्कल 
आहे.” दुसरी एक गोष्ट सागंिाि िी अशी की मुले आपापल्या वचडलािें व्यवसाय सागंि होिी. एकजण 
म्हणाला, “माझे वडील रॅक्टर िालचविाि;” दुसरा म्हणाला, “माझे वडील गुराखी आहेि;” चिसरा म्हणाला, 
“माझे वडील चवजेिे काम करिाि,” आचण चशक्षकािा मुलगा मात्र म्हणाला, “माझे वडील झाडभकाम 
करिाि.” (खरे म्हणजे, हे काम त्या चशक्षकािे दुय्यम काम होिे.) 

 
आपल्या कमीपणाच्या स्थानािी जाणीव चशक्षकानंाही टोिि असिे आचण आपणही कामगाराचं्या 

बरोबरीने काम करू शकिो हे संधी चमळेल िेव्हा “चसद्ध” करण्यािा िे प्रयत्न करिाि. शाळेला रजा असिे त्या 
काळाि चशक्षकानंा िात्पुरिी कामे नेमभन चदलेली असिाि. अशा एका प्रसंगी प्राथचमक शाळेमधल्या एका 
चशचक्षकेवर स्वयंपाकघरािील काम सोपचवलेले होिे. प्रस्िुि लेखकाला चिने अनेकदा साचंगिले, “आपण इिर 
कुणाहीप्रमाणे िाडंी घासण्यािे काम चदवसिर करू शकिो हे लोकानंा चदसाव े म्हणभन मी स्वयंपाकघराच्या 
चखडकीसमोर मुद्दाम उिी राहणार आहे.” 

 
चकयाि येचदचदम नुसत्या बुचद्धमंिानंा फार मोठी प्रचिष्ठा बहाल करीि नाही िरीसुद्धा प्रचिष्ठा आचण 

त्याबरोबरि नेिृत्व चमळचवण्यासाठी इिर गुणाचं्या जोडीने बौचद्धक गुणानंाही महत्त्व आहे. अचिशय कष्टाने 
आचण चनष्ठनेे केलेल्या कामािे चकबुट् झ संस्कृिीच्या दृष्टीने अचिशय महत्त्व असले िरी, प्रचिष्ठा व नेिृत्व 
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चमळवायला िेवढी एकि गोष्ट पुरेशी नाही. असा माणभस आदरणीय समजला जािो इिकेि. िो चनष्ठावान 
कामगार असभन चशवाय कुशलही असेल िर त्याच्या शाखेिा मुकादम होईल ककवा महत्त्वािा आर्मथक 
अचधकारीही होईल. त्यािही, जर त्यािी वागणभक चकबुट् झ संस्कृिीच्या आदशांना धरून असेल िर िो चवशषे 
कौिुकािा आचण अचिमानािा चवषय होईल. मात्र असे असभनही ग्रामसिेि उत्पादनासंबधंी सोडभन इिर 
चवषयाबंाबि त्यािा सल्ला चविारला जाि नाही ककवा जाहीर वादचववादाि त्याच्या मिानंा इिर कोणत्याही 
सवुसाधारण सिासदाचं्या मिापेंक्षा अचधक ककमि चदली जाि नाही. आचण हीि गोष्ट सवांि महत्त्वािी आहे; 
ग्रामसिेमध्ये एखाद्यािे मि चकिी प्रमाणाि चविाराि घेिले जािे यावरि चकबटु् झमध्ये त्यािी प्रचिष्ठा ठरिे 
आचण नेिृत्वपदी िढण्यािे िेि साधन बनिे. परंिु मि बनवायिे िर त्याच्यासाठी ज्ञान हव ेआचण आपले चविार 
लोकापंयंि स्पष्टपणे पोििील यासाठी िाषेवर प्रितु्व हवे; आचण ज्याच्याजवळ बचुद्धमत्ता आहे िोि माणभस हे 
करू शकणार. साराशं, कामािील कसब, आचण चनष्ठा, चकबटु् झच्या मभल्याशंी सुसगंि अशी वागणभक, अचधक 
बौचद्धक पात्रिा या सवांिे एकीकरण (थोडक्याि “एकसंध व्यस्क्िमत्त्व”), हाि चकबुट्झमध्ये प्रचिष्ठा व नेिेपद 
लािण्यािा माग ुआहे. 

 
नुसत्या बुचद्धमंिानंा कमी प्रचिष्ठा असली िरीसुद्धा पुष्ट्कळसे सिासद सासं्कृचिक गोष्टींमध्ये खभप रस 

घेिाि. आचण सासं्कृचिक सचमिीच्या कायुक्रमामंधभन या आस्थेिे िीज करण्यािे प्रयत्न चकबुट् झ करिो. 
सासं्कृचिक सचमिी यासाठी वषिुर चवचवध कायुक्रम िालभ ठेविे. चकबटु् झिे सिासद इंग्रजी, रचशयन, बायबल, 
चहिभ साचहत्य, जीवशास्त्र ह्या आचण ज्यानंा मागणी असिे अशा इिर चवषयािें औपिाचरक वग ु िालचविाि. 
सासं्कृचिक सचमिी िागंले गं्रथालय िालचविे त्याि चनरचनराळ्या िाषामंधली सासं्कृचिक व शास्त्रीय पसु्िके 
असिाि. चशवाय त्याि एक वािनालयही असभन त्यामध्ये दैचनक विुमानपते्र, त्यािप्रमाणे महत्त्वािी 
साचहत्यचवषयक व राजकीय चनयिकाचलके ठेवलेली असिाि. 

 
सासं्कृचिक सचमिीकडभन चवचवध चवषयावंर व्याख्यानेही आयोचजि केली जािाि. एखाद्या चवशषे के्षत्राि 

कामचगरी केल्याबद्दल प्रचसद्धी पावलेल्या एखाद्या चकबटु् झच्या सिासदािी व्याख्याने मधभनमधभन होि असली 
िरी चकबुट् झच्या बाहेरूनही व्याख्यािे बोलावण्याि येिाि. प्रस्िुि लेखकाच्या वास्िव्याि जी व्याख्याने झाली 
त्यापंैकी काही अस्स्ित्ववाद, जननशास्त्र, हागाल, इस्त्रायलच्या आर्मथक समस्या, पोलंडमधले नव े सरकार, 
अमेचरकन संस्कृिी, समकालीन रचशयन कादंबरी, इत्यादी चवचवध चवषयावंर होिी. सासं्कृचिक सचमिी 
संगीिािे कायुक्रमही आयोचजि करिे त्याि छोट्या मचैफली ककवा व्हायोचलन वादनािे जलसे होिाि. हे 
संगीिािे कायुक्रम म्हणजे चकयाि येचदचदममधले करमणुकीिे अत्यिं लोकचप्रय प्रकार असिाि व त्यानंा 
श्रोत्यािंी बसुेमार गदी होिे. साथींिी सगंीिाचिरुिी उच्च प्रिीिी आहे आचण एखादा कायुक्रम वाईट झाला िर 
बेदरकारपणे जलशामधभन उठभन जाऊन िे आपली नापसिंी व्यक्ि करिाि. 

 
“हचबमा” या इस्त्रायलच्या सुप्रचसद्ध नाट्यसंिाच्या वार्मषक दौऱ्याि चकयाि येचदचदमिा नेहमी समावशे 

होिो. ही एक पवुणीि असिे आचण नाट्यप्रयोग बघण्यासाठी सबधं सिासदवग ुहजर होिो. प्रस्िुि लेखकाच्या 
मुक्कामाि कंपनीने “डेथ ऑफ ए सेल्समन्” या नाटकािा (अथात्, चहिभमध्ये) प्रयोग केला. 

 
सासं्कृचिक सचमिी आठवड्ाला एक चित्रपटही दाखचविे. या कायुक्रमाबाबि सिासदािंी प्रचिचक्रया 
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संचमश्र स्वरूपािी असिे. एका परी िे चसनेमाच्या रात्रीिी उत्सुकिेने वाट बघि असिाि आचण दुसरी चकिीही 
महत्त्वािी गोष्ट चसनेमा बघण्याच्या आड येऊ देि नाहीि. दुसऱ्या परी चकबुट् झमध्ये दाखचवण्याि येणारे सगळे 
चित्रपट हॉचलवुडमध्ये ियार झालेले असल्यामुळे त्याचं्या कथानकावंर सिासद नेहमी चवरोधी शरेे मारिाि. 
पुष्ट्कळदा चित्रपट िालभ  असिाना, “वळे फुकट गेला!” म्हणभन मध्येि उठभन जािाि आचण िरीही दर 
आठवड्ाला पनु्हा चसनेमाला येिािि. 

 
चकयाि येचदचदम आयोचजि करीि असलेल्या कायुक्रमाखेंरीज वगेवगेळ्या चकबटु् झ संघानंी आचण 

चवचवध सासं्कृचिक गटानंी पुढाकार घेऊन केलेले सासं्कृचिक कायुक्रम सादर केले जािाि आचण त्यानंा 
चकयाि येचदचदमिे सिासद बहुसंख्येने हजर होिाि. प्रस्िुि अभ्यासाच्या काळाि चकबटु् झ साचरदच्या 
नाट्यशाखेने सादर केलेल्या होवाडु फास्टच्या “माय र्गलोचरअस िदसु” या नाटकािा प्रयोग; चकबुट् झ 
डेचलयामधला वार्मषक राष्ट्रीय नृत्यािा उत्सव; आइन हॅरॉड या चकबटु् झच्या कलासगं्रहालयाि िरलेले माकु 
हागालच्या कलाकृिींिे िव्य प्रदशनु; आचण त्याि कलासंग्रहालयाि झालेला एक बलेॅ नृत्यािा कायुक्रम असे 
चवचवध प्रकार होिे. हे कायुक्रम होऊन गेल्यानंिर पुढे चकत्येक चदवस त्याचं्यावर ििा िालभ  राहिे. 

 
सामभचहकपणे घ्यावयाच्या अनुिवाचंशवाय सवुसाधारण साथी काही सासं्कृचिक आचण कलात्मक अनुिव 

वैयस्क्िकपणे घेिो. जवळजवळ प्रत्येक खोलीि छोटे वािनालय असिे आचण पुष्ट्कळसे सिासद जो िुटपुंजा 
वळे त्याचं्या वाट्याला येिो त्याि शक्य होईल िेवढे वािन करिाि. इस्त्रायल आकाशवाणी संगीिािे पुष्ट्कळ 
कायकुम दररोज रेचडओवर सादर करिे आचण अनेक सिासद िे चनयचमिपणे ऐकिाि. शहरािं गेल्यावर 
एखादा नाटकािा ककवा संगीिािा कायुक्रम न ऐकिाि सिासद परि आला आहे असे क्वचििि घडिे. रोजिे 
विुमानपत्र सवजुण वाििाि आचण या वृत्तपत्रािंभन सवुसामान्य सासं्कृचिक आचण राजकीय स्वरूपािे लेख 
प्रचसद्ध होिाि. अमेचरकेिल्या रचववारच्या आवृत्तीसारखी इस्त्रायलमध्ये शुक्रवारिी आवृत्ती असिे आचण चिच्या 
अध्या अंकाि कला, संगीि, साचहत्य आचण राजकारण यावरि ििा व टीकालेख असिाि चशवाय िालभ 
अमेचरकन, रचशयन, आचण युरोपीय माचसकािील लेखािंी िाषािंरे असिाि. 

 
थोडक्याि सागंायिे िर, सिासद हा नुसिा शिेकरी नसभन अचधक काहीिरी असिो. िो बौचद्धक 

चवषयाि रस असलेला असा शिेकरी असिो. यािाि अथु असा की िो मुळी [रूढाथाने] शिेकरी नसिोि. 
“नुसिेि शिेकरी” असण्याला सिासदािंा हा जो चवरोध आहे िो त्याचं्या पेहरावाि आचण इिर वागणुकीि 
मोठ्या अथुपभणु रीिीने प्रचिकबचबि होिो. या बाबिीि चकबुट् झमधले सिासद आचण इिर शिेकरी, एवढेि नव्हे 
िर इस्त्रायली सहकारी वसाहिींमध्ये राहणारे इिर शिेकरी याचं्या वागणुकीमधला फरक फारि बोलका आहे. 
सवुसामान्य शिेकरी हा अनेकदा दाढी वाढलेला असिो आचण चदवसािे काम सपंल्यावर िागंला पोशाख 
करण्यासाठी कामावरिे कपडे काढीि नाही. चकयाि येचदचदममधला पुरुष दाढी न करिा क्वचििि राहील. 
चदवसािे काम सपंल्यावर िो प्रथम स्नानगृहाशी थाबंले, दाढी-आंघोळ करील आचण कामावरिे कपडे बदलभन 
उरलेल्या दुपारिर आचण संध्याकाळपयंि दुसरे िागंले कपडे करील. 

 
पण आपण िागंले चदसायला हव ेह्या हट्टामागे केवळ आपल्याला िसे केल्याने बरे वाटिे एवढाि हेिभ 

नसिो. दैनंचदन जीवनाचवषयीिी त्यािंी जी कल्पना असिे चिच्या दृष्टीनेही या हट्टाला महत्त्व आहे. चदवसा िे 
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कामगार असिाि पण संध्याकाळी नागचरक. सिासदािे कामानंिरिे जीवन म्हणजे एक वगेळेि जीवन असिे. 
त्यावळेी िो आपल्या मुलाबाळािं असिो व समभहाच्या सासं्कृचिक व बौचद्धक कायुक्रमाि, त्यािप्रमाणे 
सामाचजक जीवनाि िाग घेिो. याि वळेाि िो वािन करिो, चमत्राचं्या िेटी गाठी घेिो, व्याख्याने ककवा जलसे 
ऐकिो, आचण हीि वळे अशी असिे की सिासद शिेकऱ्यासारखा चदसिही नाही आचण वागिही नाही. 

 
त्याचं्या खोल्या सुंदर आचण बाग आकषकु असण्यामागे त्यािंी ही आत्मप्रचिमा हेि कारण आहे; त्याचं्या 

शाळािंील चवचवध सासं्कृचिक चवषयािंा अभ्यासक्रम अमेचरकेिील कोणत्याही िागंल्या खासगी शाळेशी बरोबरी 
करणारा असिो यािेही कारण हेि आहे. िाचंत्रक ककवा “गृहअथुशास्त्र” पद्धिीच्या व्यवहारोपयोगी 
अभ्यासक्रमािंा अिाव हा सवुसाधारण ग्रामीण प्रशाळेपेक्षा चकबटु् झच्या प्रशाळेिे वगेळेपण स्पष्टपणे दाखचवणारा 
फरक आहे हे चशक्षण चकिपि “उपयोगी” पडिे हा प्रश्न वगेळा; या अभ्यासक्रमाि चकबुट् झिी स्विः बद्दलिी 
जी प्रचिमा चदसभन येिे िी येथे महत्त्वािी आहे. 

 
मात्र, वरील वणुनावरून साथींिे अवास्िव चित्र काढल्यासारखे होऊ नये यासाठी हे आवजभुन 

साचंगिले पाचहजे की प्रत्येक साथीला बौचद्धक चवषयाि रस असिोि असे नाही. स्थलािंरािा चनणयु घेण्यापभवी 
बहुिेक संस्थापक युरोपमध्ये चवद्याथीि होिे हे खरे असले िरी, िे पॅलेस्टाइनला आले िे फार लहान वयाि 
आचण फारि थोड्ािें औपिाचरक चशक्षण पभणु झालेले होिे. चशवाय, त्याचं्याही नंिर राहायला आलेल्या 
स्थलािंचरिािें चशक्षण िर ससं्थापकाचं्या इिकेही झालेले नव्हिे आचण त्यापंैकी पुष्ट्कळािें िर फक्ि माध्यचमक 
चशक्षणि झालेले होिे. िरीसुद्धा, चकबटु् झ समजावभन घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वािे आहे िे सिासदािें बौचद्धक 
नैपुण्य नव्हे, िर त्यािें बौचद्धक कुिभहल. औपिाचरक चशक्षण चकिीही झालेले असो, सवुसाधारण सिासद अशा 
सासं्कृचिक वािावरणाि राहिो की बौचद्धक आचण कलात्मक मभल्यानंा त्याि चवशषे महत्त्व चदले जािे. त्यामुळे 
पुस्िके वािावी, व्याख्याने, जलसे ऐकाव,े आचण रोजच्या संिाषणाि बौचद्धक व राजकीय चवषयावंर ििा 
करावी अशी पे्ररणा त्याला होिे. 

 
मात्र, या सासं्कृचिक वािावरणाि राहभनसुद्धा काही सिासदामंध्ये सकुंचिि दृष्टी, िोळेपणा आचण 

सनािनीपणा ही कोणत्याही ग्रामीण समाजाि आढळभन येणारी वैचशष्ट्टे्य चदसभन येिाि. आपले िे िागंले अशी 
सिासदािंी सकुंचिि दृष्टी चकिीिरी प्रकारानंी व्यक्ि होिे. येथे त्यािले एक उदाहरण द्यायिे म्हणजे त्यािंा 
कपड्ाबंाबििा दृचष्टकोण. चकबुट् झमधल्यापेक्षा जरा वगेळ्या कपड्ावंर िुच्छिेने टीका केली जािे. सिासद 
ठराचवक पद्धिीिी खाकी िुमान ककवा अधी चवजार व शटु असे कपडे घालिो. टाय, सभट आचण हॅट् स (कामावर 
असिाना घालावयाच्या असिाि त्याहभन वगेळ्या) ह्या गोष्टी “बभझ्वा” समजल्या जािाि आचण कामाव्यचिचरक्ि 
इिर वळेीसुद्धा हे कपडे वापरले जाि नाहीि. स्त्रीसिासदािंा ठराचवक वषे म्हणजे कामावर असिाना ब्लाऊझ 
व स्कटु ककवा अध्या चवजारी अगर बायकाचं्या िुमानी, आचण संध्याकाळी कधीकधी एखादा छापील कापडािा 
पोशाख. प्रसाधन वगैरे गोष्टी “बभझ्वा” म्हणभन टाळायच्या. माणसाचं्या दजािील फरक कपड्ामुंळे ध्यानाि येिो 
हे सुपचरचिि आहे आचण पुष्ट्कळदा त्यानंा महत्त्वािा प्रिीकात्मक अथुही असिो. त्यामुळे सिासदानंी “बभझ्वा” 
पोशाखाला िुच्छ लेखाव े हे समजण्यासारखे आहे. पण काम करिाना वापरायिे कपडेसुद्धा चकबटु् झच्या 
पद्धिीपेक्षा वगेळे असले िर सिासद िेवढीि कडक टीका करिाि. उदाहरणाथु, लेखकाच्या पत्नीने एकदा 
जाड पट्ट्यािंा शटु घािला होिा िेव्हा चिला खभप टीका ऐकभ न घ्यावी लागली, कारण फक्ि अमेचरकेिले 
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लोकि िे वापरिाि अशी समजभि आहे. नुकिाि अमेचरकेहभन परिलेला एक सिासद अमेचरकन जीन्स 
घािलेला चदसिाि त्याच्यावर अशीि टीका झाली आचण “आपण चकिी अमेचरकन झालो आहो हे 
दाखचवण्यासाठीि” त्याने हा प्रकार केला असा एकाने शरेा मारला. लेखकाच्या पत्नीने एकदा अधी चवजार 
घािली त्यावळेीही अशीि कडक टीका झाली. चकबुट्झमधल्या चस्त्रयाही अध्या चवजारी घालिाि पण त्याचं्या 
मुरड पट्टीि रबर घािलेले असिे त्यामुळे त्या माडं्ानंा घट्ट आवळभन बसिाि आचण लेखकाच्या पत्नीने 
वापरलेली अमेचरकन अधी चवजार लाबंीला जास्ि होिी िरी िीि रबर नव्हिे. त्यामुळे झालेली टीका इिकी 
सावुचत्रक होिी की शवेटी त्या चवजारीच्या पायाि रबर चशवभन घेणे चिला िाग पडले. 

 
सनािनीपणा हे चस्त्रयािें एक खास वैचशष्ट्ट्य म्हणाव ेलागेल. उदाहरणाथु, चकबटु् झला एकदा एका 

पे्रशर कुकरिी िेट आली. सामभचहक स्वयंपाकघराि खरे म्हणजे हे वरदानि ठरायला हव ेहोिे. जागेिी आचण 
वळेािी बिि झाली असिी व या दोन्हीमुळे स्वयपंाकघरािल्या कामािा चकिकटपणा कमी झाला असिा. परंिु 
असे असभनही स्वयंपाकघरािल्या कामगार वगाने िो वापरण्यािे नाकारले; पभवी त्यानंी पे्रशर कुकर कधीि 
वापरलेला नव्हिा आचण आिा वापरायिा त्यांिा इरादा नव्हिा. चकबटु् झमध्ये डबाबदं अन्न व िाज्या वापरल्या 
जाि नाहीि यािे कारणही याि वृत्तीि सापडिे. चहवाळ्याच्या चदवसाि चकबटु् झमध्ये आवश्यक िी सवु फळे व 
िाज्या असिाि. परंिु उन्हाळ्याच्या चदवसाि अशी एक वळे येिे की कोणिीही फळे व िाज्या चमळि नाहीि. 
हंगामाि फळे व िाज्या िरपभर असिाि िेव्हा िी डबाबदं करून ही टंिाई दभर करिा येईल असे लेखकाच्या 
पत्नीने सुिचवले. त्यावर, चकबुट् झने पभवी असे कधी केलेले नाही, आचण िचवष्ट्यकाळाि असे काही करण्यािी 
योजनाही नाही असे चिला सागंण्याि आले. “पभवी कधीही डबे िरलेले नाहीि एवढ्ा एकाि कारणास्िव िे 
आिाही िरले जाणार नाहीि असे एक सदस्या काहीसे चिडभन म्हणाली.” 

 
चस्त्रयाचं्या सनािनीपणािे एक उत्तम उदाहरण म्हणभन एक गोष्ट सागंिा येईल, िी म्हणजे मुलाचं्या 

स्वयंपाकघरािी जमीन साफ करण्याचवषयीिी. जमीन दररोज घासली जािे िी अशा ठराचवक पद्धिीने. की 
एका चवचशष्ट कििीपासभन घासायला सुरुवाि करून चवरुद्ध चदशचे्या कििीपयंि घासि जायिे. एका चदवशी 
एकीला वाटले की उलट्या चदशनेे सुरुवाि करावी. िसे करणे फार सोयींिे होिे असे नव्हे पण रोज त्याि 
त्याि िऱ्हेने काम करून येणारा कंटाळा घालवायला हा बदल बरा आहे असे चिला वाटले पण ह्या सुधारणेमुळे 
इिरजणींना धक्काि बसला. जमीन नेहमी एकाि कििीकडभन सुरुवाि करून घासायिी असिे आचण िीि पद्धि 
बरोबर असे त्यािें म्हणणे. शवेटी प्रकरण इिके चवकोपाला गेले की एक सदस्या चनषेध म्हणभन िालिी झाली 
आचण पभवीच्याि रीिीने जमीन घासली जाईपयंि आपण काम करणार नाही असे चिने जाहीर केले. [चस्त्रयाचं्या ह्या 
सनािनीपणािे स्पष्टीकरण त्याचं्या असुरचक्षििेच्या िावनेच्या आधारे अचधक िागंल्या रीिीने करिा येईल. पुढच्या एका प्रकरणाि या िावनेिा चविार 
येणार आहे. ठराचवक चदनक्रम आचण धार्ममक चवधी या दोन गोष्टी म्हणजे अस्स्थरिेपासभन सरंक्षण करण्यािे एक साधन असिे हे सुप्रचसद्ध आहे आचण 
कोणिाही अिानक घडभन येणारा दैनंचदन व्यवहारािला बदल म्हणजे ह्या सुरचक्षििेला खरेखुरे नव्हे पण प्रिीकात्मक आव्हान असिे. सवुसाधारणपणे 
(आचण चवशषेिः वरच्या दोन उदाहरणािंला) अशा प्रकारिा सनािनीपणा साथी ज्यानंा ‘चनजाण’ (चप्रचमचटव्ह) म्हणिाि, अशा म्हणजे ज्यािें औपिाचरक 
वा अनौपिाचरक चशक्षण कमी आहे अशा चस्त्रयामंध्ये चदसभन येिो.] 

 
चकबटु् झिा िाबडेपणा सवांि उघड होिो िो त्याच्या बाहेरच्या जगाबद्दलच्या कल्पनामंध्ये. ह्या 

िाबडेपणािा काही अंश ध्येयवादािभन येिो, पण बाहेरच्या जगाबद्दलिी िुटपुंजी माचहिी हीही त्याला पुष्ट्कळ 
अंशी कारण आहे. उदाहरणाथु, एका िागंल्या समजभिदार स्त्रीसिासदाशी अमेचरकेिील ज्यभचवरोधाबद्दल ििा 
करीि असिाना चिने अमेचरकन चवद्यापीठाि ज्यभ चवद्यार्थयांना ठराचवक प्रमाणािि प्रवशे चदला जािो या 
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वस्िुस्स्थिीकडे लक्ष वधेले. हा दोष दभर केला पाचहजे हे प्रस्िुि लेखकाने मान्य केले पण त्याबरोबरि अशीही 
माचहिी चदली की काही चवद्यापीठानंी ही पद्धि बंद केली आहे आचण लेखक ज्या चवद्यापीठाि चशकविो त्या 
चवद्यापीठाने त्याि वषी सवु संलर्गन कॉलेजािभन ही बधंने उठचवली आहेि. यावर सदस्या म्हणाली, “िे बरोबर 
आहे; अटलाचंटक करारासाठी ट्रूमनला ज्यभंिा पाकठबा हवा आहे ना!” 

 
ग्रामीण संस्कृिीिे हे सगळे आचवष्ट्कार लक्षाि घेऊनही असे म्हणायला हव ेकी चकबटु्झबाबि अगोदर 

केलेल्या चवधानाचं्या सत्यत्वाला त्यामुळे धक्का पोिि नाही. सवुसाधारण ग्रामीण समाजापेक्षा या समाजािे 
जगाबद्दलिे ज्ञान वरच्या दजािे आहे; आचण त्यािे बौचद्धक कुिभहल आचण नैपुण्य हे सवुसाधारण पाचिमात्त्य 
देशािल्या ग्रामीण ककवा नागर समाजापेक्षाही पुष्ट्कळि वरच्या पािळीिे आहे. 

 
✶ ✶ ✶ 
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प्रकरि : ६ : 
 

णकबुट्झ – एक राजकीय समाज 
 

समवायाचे ऐक्य झटकून राहायचे तर त्यातल्या सभासदाचें एखाद्या धार्ममक तत्त्वावर, ककवा तसे तत्त्व 
नसेल तर त्याचं्या दृष्टीने धमाइतक्याच महत्त्वाच्या अशा दुसऱ्या एखाद्या तत्त्वावर एकमत असले पाझहिे… 

 
The Communist Societies of the United States 

Charles Nordhoff 
 

आदशडवादी िंथाकरू्न राजकीय समाजाकरे् 
 
चकयाि येचदचदमच्या प्रारंिीच्या इचिहासावरून वा प्राचगचिहासावरूनही हे स्पष्ट चदसभन येिे की 

प्रारंिीच्या संस्थापकािंी (चझऑनवाद सोडिा इिर) मभल्ये ककवा ध्येये आचण एकोचणसाव्या शिकाि अमेचरकेि 
स्थापन झालेल्या अनेक आदशवुादी सामवाचयकािंी मभल्ये व ध्येये यािं फारसा फरक नाही. [सामाचजक विणुकुीिे 
शास्त्र ियार करण्याच्या दृष्टीने सामग्री म्हणभन ह्या आदशवुादी प्रयोगानंा फार महत्त्व आहे. िरीही त्यािंा प्रमाणिभि मानिा येईल असा चवश्लेषणात्मक 
अभ्यास झालेला नाही. त्याअिावी वािकानंी पुढील गं्रथािें अवलोकन करण्यास हरकि नाही : Nordhoff, The Communist Societies of the United 

States; Gide, Communist and Co-operative Colonies; Holloway, Heavens on Earth.] त्या आदशवुादी सामवाचयकामंधील 
सिासदापं्रमाणेि ह्या िरुण प्रविुकािंाही खाजगी मालमत्ता, सामाचजक चवषमिा, मनुष्ट्याने केलेले मनुष्ट्यािे 
शोषण आचण नागरी राहणीिील िैन व “सडलेपणा” यानंा चवरोध होिा. आदशवुाद्यापं्रमाणेि चकबटु्झच्या 
प्रविुकािंीही अशी श्रद्धा होिी की ज्या समाजाि मालमत्ता सामभचहक मालकीिी आहे; ज्याि संपत्ती, आप्िसंबंध 
ककवा सत्ता याचं्या पायावर केल्या जाणाऱ्या कृचत्रम िेदानंा प्रचिबधं करून सामाचजक समिेिी हमी चदली जािे; 
िाडोत्री मजुरािंा उपयोग चनचषद्ध ठरवभन सगळे काम सगळे सिासद स्विःि करिाि व शोषण टाळिाि; ज्याि 
सदस्य राहिाि, जचमनीवर काम करिाि आचण शक्यिो आपल्या सव ुआर्मथक गरजा िागचवल्या जािील इिके 
उत्पादन करिाि – अशा समाजािि माणभस आपल्या सुप्ि शक्िींिा पुरेपभर चवकास करू शकेल.आणखी असे 
की, या आदशवुादी सामवाचयकापं्रमाणेि सुरुवािीिा चकबटु्झ हाही एक “पथं [“पथं” या सकंल्पनेिे स्पष्टीकरण Troeltsch 
च्या The Social Teachings of the Christian Churches मध्ये पाहा. 

 
चकबुट्झच्या बदलत्या मभल्यािें ह्या व पुढच्या प्रकरणािंभन जे चववेिन केले आहे त्यािी बरीिशी सैद्धाचंिक िौकट रोएल्शच्या “पंथ प्रकार” व 

“िि ुप्रकार” याचं्या ममुग्राही चवश्लेषणावर आधारलेली आहे.]” म्हणजे “बाह्य” जगाला चवरोध करणारा, आचण ज्यािा 
सिासद वग ुगटाच्या सवुश्रेष्ठ ध्येयाशी स्वखुशीने विनबद्ध झालेला आहे असा समभह होिा. 

 
मात्र, येथे हे स्पष्ट करायला पाचहजे की प्रारंिीिे चकबटु्झ आचण हे आदशवुादी समवाय यामंध्ये काही 

मभलिभि फरक आहेि. आदशवुादी समभहापंैकी बऱ्यािश्या समभहािें सदस्य हे मुख्यिः कामगारवगािभन आलेले 
होिे. त्यानंा बौचद्धक चवषयाि चवशषे रस नसे आचण त्यािें सासं्कृचिक चक्षचिजही फारसे चवस्िृि नसे; उलट 
चकबटु्झमध्ये जे आले िे मुख्यिः बुचद्धमिं असभन त्यानंी मुद्दाम कामगारािें जीवन पत्करले होिे आचण त्यािंी 
सासं्कृचिक चक्षचिजे “बंधनािभन मुक्ि” झालेल्या मध्यमवगािी होिी. चकयाि येचदचदम आचण आदशवुादी समाज 
यामंधील दुसरा एक मोठा फरक म्हणजे त्यािंी धमाकडे बघण्यािी वगेवगेळी दृष्टी. आदशवुादी समाजापंकैी 
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बहुिेक धार्ममक स्वरूपािे होिे आचण मभलस्वरूपािल्या चििन धमािे पुनरुज्जीवन करण्याच्या इच्छेने प्रवृत्त 
झालेले होिे. उलट, चकयाि येचदचदमने धमाला नेहमीि उघड चवरोध केलेला आहे, ककवा चनदान असे म्हणिा 
येईल की रूढ अथाने ज्या गोष्टींना धार्ममक म्हणिाि त्यानंा चवरोध केला आहे. जीवनाला िावनात्मक अंग 
पुरचवण्यासाठी ज्याि धमाऐवजी चनसगािी प्रचिष्ठापना केलेली आहे आचण बौचद्धक व कायुकारणिावात्मक अंग 
पुरचवण्यासाठी चवज्ञानािी प्रचिष्ठापना केलेली आहे असा एक धमािीि समाज चनमाण करण्यािी त्यािंी मनीषा 
होिी. 

 
चकयाि येचदचदम आचण आदशवुादी समवाय (ओनीडा समाजािा अपवाद वगळभन) यािंील दुसरा 

फरक म्हणजे त्यािंी लैं चगक प्रश्नाकडे आचण स्त्रीपुरुषामंधील संबंधाच्या सवुसामान्य प्रश्नाकडे बघण्यािी दृष्टी. 
आदशवुाद्यापंैकी काहींनी परुुष आचण चस्त्रया यािंील संबंधाबाबििा पारंपचरक दृचष्टकोणि कायम ठेवला होिा 
आचण नव्या समाजािही िोि संबंध पुढे िालभ  ठेवण्यास िे राजी होिे. यािा अथु असा की लैं चगक विुणभक, 
कुटंुबािी रिना, श्रमचविागणीिील लैं चगक िेदिाव, आचण मुलािें सामाचजक संस्करण या गोष्टी बाहेरच्या 
जगाि ज्या पद्धिीने िालिाि त्याि पद्धिीने आदश ुसमाजािही ठेवायच्या. उलट, काही आदशवुाद्याचं्या 
(उदाहरणाथु, शकेर पंथीयाचं्या) मिे लैं चगक सबंधं आचण लर्गन या गोष्टी पापमय असल्यामुळे िम्हियु आचण 
स्त्रीपुरुषामंध्ये कमीि कमी संपकु या पायावर त्यानंी आपल्या समाजािी उिारणी केली होिी. ओनीडा 
समवायाने मात्र रूढ लैं चगक संबधंािं क्रािंी केली. या समवायाने एकपचि (ककवा एकपत्नी) पद्धिीऐवजी 
गटचववाह पद्धिीिा आचण चकबुट्झप्रमाणेि मुलाचं्या सामभचहक संगोपनाच्या पद्धिीिा अवलंब केला. पण या 
पद्धिींिी उिारणी लैं चगक संबंध, प्रजोत्पिी आचण सुप्रजानन [ओनीडा प्रयोगासबंंधी िपशीलवार अभ्यास असा कधीि केला 
गेलेला नाही पण काही सवुसाधारण वणुनात्मक हचककिी सापडिाि. पाहा Parker. A Yankee Saint, आचण Noyes, My Father’s House.] 
याचंवषयी जॉन हम्फे नोयेसिे जे धार्ममक स्वरूपािे चविार होिे त्यावंर आधारलेली होिी. चकयाि येचदचदम व 
ओनीडा यािं हा फरक आहे. चकयाि येचदचदमनेही परंपरागि िालीरीिींिा त्याग केला पण िो धार्ममक 
कारणासंाठी न करिा राजकीय, सासं्कृचिक आचण मानसशास्त्रीय अशा (धमुचनरपेक्ष) कारणासंाठी केला. ह्या 
कारणािंी ििा आपण मागे केलेलीि आहे. 

 
साराशं, बंधुिावावर आधाचरि अशा समाजाि सामभचहक जीवनामधभन आपली वैयस्क्िक मुक्िी साध्य 

करायिी आहे असा उदे्दश असलेला आदशवुादी पंथ म्हणभन चकबुट्झिी सुरुवाि झाली. पंथ पद्धिीच्या 
समाजािे रोएल्शने पुढील उिाऱ्याि जे वणुन केले आहे िे प्रारंिकाळािील चकबटु्झला िपखलपणे लागभ 
पडणारे आहे. त्याचं्या म्हणण्याप्रमाणे पंथ हे 

 
...िुलनेने लहानसे गट असिाि; व्यक्िीिी आंिचरक पचरपभणुिा आचण गटाच्या सिासदांि प्रत्यक्ष व्यस्क्िगि 

बंधुिाव असे त्यािें ध्येय असिे. त्यामुळे अगदी सुरुवािीपासभन आपली लहानशा गटाि संघटना करणे आचण जगावर 
स्वाचमत्व गाजचवण्यािी इच्छा सोडभन देणे त्यानंा िाग पडिे. बाहेरिे जग, राज्यसंस्था, बाहेरिा चवशाल समाज याकंडे ज्या 
िावनेने िे बघिाि िी उदासीनत्वािी, फार िर सचहष्ट्णुत्वािी ककवा क्वचिि शत्रुत्वािीही असिे, कारण बाह्य समाजाला 
काही वळण लावण्यािी ककवा त्याच्या सामाचजक पद्धिी आत्मसात् करण्यािी त्यािंी इच्छा नसिे; उलट त्याच्यापासभन 
िार हाि लाबं राहण्यािीि त्यािंी प्रवृत्ती असिे. [Troeltsch, Christian Churches, पृ. ३३१] 
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आपल्या वैयस्क्िक आचण सामभचहक अनुिवािि जीवनािा अथु शोधभ पाहणाऱ्या या चकबटु्झच्या 
संस्थापक िरुणानंाही जगावर पाठ चफरचवणे अवश्य आहे असे वाटले. जग वाईट आहे असे आढळल्यावर िे 
बदलायला प्रवृत्त होणाऱ्या इिरापेंक्षा या िरुणानंी वगेळा माग ुिोखाळला. त्यानंी बाह्य जगािभन आपले लक्ष 
काढभन घेिले आचण बंधुिाव व पे्रम यावंर आधारलेले आपले चवश्व उिे करण्याि आचण त्यािि वैयस्क्िक मुक्िी 
चमळचवण्याच्या प्रयत्नाि िे रममाण झाले. 

 
मात्र हळभहळभ सुरुवािीिा वैयस्क्िक मोक्ष चमळचवण्यािा हेिभ बदलि गेला आचण आिा चकयाि 

येचदचदमिे मुख्य ध्येय सामाचजक क्रािंीला गिी देणे हे झाले आहे. आपली धार्ममक रूपकािीि िाषा पुढे िालभ 
ठेवभन असे म्हणिा येईल की “परावृत्त” पंथािभन “लढाऊ” पंथाि त्यािे रूपािंर झाले आहे. [हे शब्द 
(“Withdrawing” व “Militant”) Nottingham ह्याने पृष्ठ ६३ वर सुिचवले आहेि.] थोडक्याि, अद्याप. “जगाला” चवरोध असभनही 
चकयाि येचदचदम जगापासभन माघार घेण्याऐवजी आिा “जग” बदलण्यािी, आपल्या प्रचिमेप्रमाणे त्याला 
आकार देण्यािी महत्त्वाकाकं्षा बाळगि आहे. हे रूपक फार न िाणिा असे म्हणिा येईल की त्यािंा ऐचिहाचसक 
ज्यभ आदश ु आिा “इसीन”[प्रस्िुि लेखकाच्या माचहिीप्रमाणे इसीनाशंी असलेले हे साम्य प्रथमिः एडमंड चवल्सनने The Scrolls From the 

Dead Sea ह्या गं्रथाि लक्षाि आणभन चदले आहे.] हा राचहला नसभन “पे्रचषि” (प्रॉफेट) हा झाला आहे. 
 
धार्ममक पचरिाषा सोडभन नेहमीच्या िाषेि हेि सागंायिे िर चकयाि येचदचदम हा एक राजकीय समाज 

बनला आहे, चकबुट्झच्या सिासदापेंक्षा बाहेरच्या जगाि बदल घडवभन आणणे हे त्यािे मुख्य ध्येय झाले आहे. 
चविारसरणीिला हा बदल फार पभवी म्हणजे चकबटु्झ संघािी दुसरी जागचिक पचरषद िरली त्याि वळेी 
झाला. या पचरषदेने समंि केलेल्या एका ठरावाि म्हटले आहे: 

 
आमच्या चशक्षणािा मध्यकबदभ व्यक्िी हा. उलट, आमच्या ध्येयािा धु्रविारा म्हणजे समाज–चकबुट्झ समाज आहे. 

आमिी व्यक्िीवर श्रद्धा आहे पण िी केवळ व्यक्िी म्हणभन नव्हे. नव्या मानवािे व्यस्क्ित्व ज्या प्रमाणाि िे नवा समाज 
उिारायला साहाय्य करील त्या प्रमाणािि मोलािे आहे. 

 
चविारसरणीि हा बदल का घडभन आला यािी मीमासंा करणे सोपे नाही. परंिु बदल घडायला ज्या 

अनेक गोष्टी कारणीिभि झाल्या त्यापंैकी िीन गोष्टींिा येथे चविार केला पाचहजे. त्या म्हणजे चकबुट्झ-अंिगिु 
पचरस्स्थिी, चकबटु्झ-बाह्य पचरस्स्थिी आचण युरोपीय युवक िळवळीिा पचरणाम. चकबटु्झ अस्स्ित्वाि 
आल्यावरच्या सुरुवािीच्या काही वषानंिर असे ध्यानाि आले की सहलीमधली िटकंिी, नवसमाजािी 
पायािरणी, नागर रूढींच्या जािािभन मुक्ििा आचण रात्ररात्र िालणारी नािगाणी यािंली प्रारंिीिी रोमहषकु 
धंुदी उिरल्यावर प्रत्यक्ष वस्िुस्स्थिीला िोंड देण्यािा प्रश्न लाबंणीवर टाकणे शक्य होईना. समाजरिना 
बदलली िरी “मनुष्ट्यस्विाव” एकदम बदलि नाही हे लक्षाि आले होिे. समाजजीवनािील ज्या समस्यामंधभन 
संस्थापकानंी स्विः िी सुटका करून घेिली होिी त्या समस्या आपण स्थापन केलेल्या समाजािही उत्पन्न होि 
आहेि असे चदसभन येि होिे आचण ज्या समस्यािंा चनरास झाला होिा त्याचं्या जागी नव्या समाजािे म्हणभन 
काही नविे प्रश्न चनमाण होि होिे. [Maletz च्या Young Hearts या कादंबरीि ह्या चवषयािी सवंदेनाशील रीिीने हािाळणी केलेली आहे 
व िी लेखकाच्या स्वानुिवावर आधारलेली आहे. Mosensohn च्या Derech Gever कादंबरीिही ह्या प्रश्नाच्या काही बाजभ दाखचवल्या आहेि.] युवक 
िळवळीि आचण नेव्ही चगलामध्ये आलेल्या रोमािंकारी आचण िावनोद्दीपक अनुिवािभन ज्यािंी चकबटु्झिी 
प्रचिमा जन्माला आली होिी त्या िरुण आचण स्वप्नाळभ संस्थापकानंा या सत्यदशनुाने मोठा धक्का बसला. मात्र 
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नैराश्याला ककवा वैफल्याला बळी पडण्याऐवजी संस्थापकानंी इिर चकबटु्झ वसाहिींप्रमाणेि असा चनष्ट्कष ु
काढला की याि चकबटु्झच्या समाजपद्धिीिा ककवा मनुष्ट्यस्विावािा सुद्धा काही दोष नाही िर आपण ज्या 
व्यापक समाजािा एक िाग आहोि त्यािाि हा दोष आहे. बाहेरिे जगि जर अपभणु असेल आचण जगािा जर 
आपल्यावर मोठा प्रिाव पडि असेल िर आपल्या स्विः पुरिेि पचरपभण ुअसे जग चनमाण करणे पुरेसे नाही. 
मोठ्याथोरल्या दुष्ट जगाि एक छोटासा युटोचपया यशस्वी होणे शक्य नाही, म्हणभन, संबंध जगािेि युटोचपयाि 
रूपािंर केले पाचहजे. 

 
अनेक चकबुट्झ-बाह्य अडिणीही अशा होत्या की त्याचं्यामुळे सिासदानंा स्विःच्या वैयस्क्िक 

मुक्िीच्या चविाराकडभन सामाचजक मुक्िीच्या चविाराकडे वळाव ेलागले. पॅलेस्टाइनमधील चिचटशािंी राजवट 
व चििे जभ झुगारून देण्यािी ज्यभंिी इच्छा यामधभन काही प्रश्न चनमाण झालेले होिे; अरब आचण ज्यभ 
याचं्यामधल्या संबधंािंी समस्या सोडचवण्यािा उत्तम उपाय कोणिा हा एक प्रश्न होिा, आचण शवेटी, 
पॅलेस्टाइनमधल्या चनरचनराळ्या ज्यभंच्या गटािील संबधंािंा एक मोठा थोरला प्रश्न होिा. सगळ्या ज्यभनंा 
चझऑनवादाबद्दल आस्था नव्हिी आचण सगळ्याि चझऑचनस्टानंा चकबटु्झ प्रविुकाचं्या ध्येयाचवषयी सहानुिभिी 
नव्हिी. ह्या वस्िुस्स्थिीला िोंड देण्यािा प्रश्न सिासदासंमोर देशाि पोिल्यापासभनि उिा होिा. सिासद ज्यभ 
मळेवाल्याचं्या मळ्यािं कामासाठी अजु करीि िेव्हा त्यानंा बहुिेक वळेा नकार चमळे, कारण मळेवाल्यानंा अरब 
मजभर स्वस्िाि चमळि आचण त्यािें शोषण करण्याि त्यानंा कसलीही आडकाठी नव्हिी. यामधभन ज्यभ 
मळेवाल्याशंी बखेडे होि आचण त्यािा शवेट पोचलसाशंी धक्काबुक्की होण्याि होई. या आर्मथक झगड्ािभन 
संस्थापकानंी, त्यािप्रमाणे पॅलेस्टाइनमधल्या इिर कामगार गटानंी असा धडा घेिला की आपले हक्क 
वाढवायिे व सुरचक्षि ठेवायिे असिील िर िे फक्ि बळकट संघटनेमाफुिि शक्य होईल. म्हणभन णहपतादु्रत 
(जनरल फेडरेशन ऑफ लेबर) नावाच्या मध्यविी कामगार संघािी १९२० मध्ये [चहस्िादु्रि म्हणजे नऊ कामगार सघं 
(रेड यभचनयन्स) आचण कामगार सघंटना (लेबर ऑरगनायझेशन्स) यािंा देशव्यापी सघं. िे म्हणजे (१) शिेमजुरािें फेडरेशन (याि चकबुट्झ सिासद 
असिाि); (२) कारकभ न आचण किेरीिील इिर नोकर यािंी यभचनयन; (३) इंचजचनयसु, आर्मकटेक्ट्स आचण सव्हेयसु यािंी यभचनयन; (४) बाधंकाम 
खात्यािील मजुरािें फेडरेशन; (५) रेल्वे, पोस्ट आचण िारखािे यािंील कामगारािंी यभचनयन; (६) वीजखात्यािील नोकरािंी यभचनयन; (७) ‘वर्मकग यभथ 
फेडरेशन;’ (८) मध्यविी कामगार चस्त्रयािें कौस्न्सल; (९) पॅलेस्टाइन लेबर लीग. ह्या नऊ सघंटना चहस्िादु्रिच्या सवुसाधारण मंडळाला (जनरल 
कन्व्हेन्शन) चनवडभन देिाि व हे मंडळ सवुसाधारण सचमिीला (जनरल कौस्न्सल) चनवडभन देिे. सवुसाधारण सचमिीिी कायुकारी प्रचिचनधी म्हणजे 
सेंरल एस्क्झक्युचटव्ह कचमटी. मात्र चहस्िादु्रि ही केवळ कामगार सघंटना नाही. इस्त्रायलमधील मोठ्या उद्योगप्रविुक सघंटनापंैकी िी एक असभन 
देशािील काही महत्त्वािे व्यवसाय चिच्या मालकीिे आहेि. ह्या सव ुव्यवसायािें एकत्रीकरण करणाऱ्या मंडळािे नाव हेव्हरात ओव्हणदम असे असभन िे 
चहस्िादु्रिशी समव्याप्ि आहे म्हणजे एकािे सिासदत्व असले की दुसऱ्यािेही आपोआपि चमळिे. 

 
चकयाि येचदचदम चहस्िादु्रििा मेंबर असभन चहस्िादु्रिच्या जनरल कौस्न्सलने आपल्या अखत्यारािील राष्ट्रीय व श्रचमक प्रश्नाचंवषयी व 

कामगाराचं्या कामाच्या सोयीसवलिीचवषयी जे चनबंध घािले आहेि िे त्याला लागभ असिाि. त्यािबरोबर चहस्िादु्रििा मेंबर असल्यािे अनेक फायदेही 
चकबुट्झला चमळिाि. चहस्िादु्रिच्या ग्राहक सहकारी सघंाकडभन माल चवकि घेिा येिो व त्याच्या चवक्रय सघंामाफुि आपला माल चवकिा येिो. चशवाय 
वाहिभक सघंािाही लाि घेिा येिो. चहस्िादु्रिने उत्कृष्टपणे िालचवलेल्या राष्ट्रीय वैद्यकीय सेवेिा लािही त्याला चमळिो. या सेवेमाफुि चकबुट्झला एक 
पचरियागृह एक चनवासी डॉक्टर, एक दंिवैद्य, एक पचरिाचरका आचण रुर्गणालयीन सेवा धरून सव ु वैद्यकीय सेवा चमळिाि. चहस्िादु्रि आपल्या 
सिासदानंा वाघुक्यचनवाहही देिे. अचधक माचहिीसाठी पाहा: Kurland, Cooperative Palestine, आचण Muenzner, Labor Enterprise in 

Palestine.] स्थापना झाली. पुढे असे चदसभन येऊ लागले की पॅलेस्टाइनच्या सवुसाधारण आर्मथक आचण राजकीय 
आखाड्ाि आपल्याशी एकजुटीने राहिील अशा आणखी पुष्ट्कळ चकबुट्झ वसाहिी अस्स्ित्वाि आल्या िर 
आपल्या स्विःच्या चकबटु्झिी प्रगिी होईल आचण िी सुरचक्षि राहील. अशा रीिीने या सव ुकारणामुंळे मजभर 
िळवळीशी त्यािें संघटन वाढि गेले आचण चवशषेिः चकबुट्झ िळवळीिे सामर्थयु वाढचवले पाचहजे अशी 
महत्त्वाकाकं्षा त्याचं्याि चनमाण झाली. 



 
 अनुक्रमणिका 

त्याि वळेी वैयस्क्िक प्रश्न सोडचवण्याआधी प्रथम सामाचजक प्रश्न सोडवायला हवा असा चविारही मभळ 
धरू लागला. काहीजणानंा असे वाटभ  लागले की “मनोचवश्लेषण” व “युटोचपयन समाजवाद” या गोष्टी व्यक्िीिे 
प्रश्न सोडचवण्याच्या कामासाठी ठीक असल्या िरी त्यामुंळे सामाचजक प्रश्न सुटणे शक्य नाही. याकचरिा िे 
“शास्त्रीय समाजवादा” कडे वळले. “आम्हाला पॅलेस्टाइनमधल्या राजकीय वास्िवािे शास्त्रीय स्पष्टीकरण हव े
होिे आचण त्याच्या शोधाि असिाना आमिी माक्सुवादाशी गाठ पडली” असे एका संस्थापकाने साचंगिले. 

 
चकबटु्झवरील माक्सुवादाच्या ह्या प्रिावािे मभळ १९२०-२५ च्या काळाि युरोपीय युवक आंदोलनाच्या 

स्थलािंचरिािंी जी दुसरी मोठी लाट आली िीि होिे. कारण आंदोलनाच्या स्वयंसेवकावंर युरोचपयन 
साम्यवादी िळवळीिा मोठा प्रिाव पडला होिा. या काळाि आंदोलनािील सगळ्या सिासदािंा जीि समावशे 
होईल अशी एक राजकीय संघटना ियार करण्यासाठी एक सिा घेण्याि आली होिी. परंिु हा प्रयत्न फसला 
कारण युवक आंदोलनािी सुरुवािि राजकारण–चवरोधािभन झाली होिी आचण प्रारंिीच्या ह्या चविारसरणीिा 
असर ज्याचं्यावर अजभनही होिा असे चकत्येक सिासद कोणिीही राजकीय हालिाल करण्याच्या चवरुद्ध होिे. 
यानंिर काही वषांनी त्या वळेी अस्स्ित्वाि असलेल्या सगळ्या चकबटु्झ वसाहिींना सामाचजक, शकै्षचणक आचण 
राजकीय चवषयासंाठी एकत्र आणभन त्यािंा एक संघ (फेडरेशन) बनचवण्यािा प्रयत्न ह्या आंदोलनाच्या 
सिासदानंी केला. हाही प्रयत्न फसला कारण संघामध्ये राजकीय कायुक्रमािा अंििाव करायला काहींिा 
चवरोध होिा. शवेटी १९२७ मध्ये अशा िऱ्हेिा संघ –”फेडरेशन” –अखेरीस स्थापन झाला. संघािी जी 
चविारप्रणाली ियार करण्याि आली चिच्यामुळे चकयाि येचदचदमिे ‘परावृि’ पंथािभन ‘लढाऊ’ पंथाि व 
आदशवुादी समाजािभन राजकीय समाजाि रूपािंर झाले. [चकबटु्झ ध्येयवादाच्या दृष्टीने सघंािे महत्त्व चिरस्थायी स्वरूपािे आहे 
हे खरेि. पण सघं आणखीही काही काये करिो. कामाच्या पचरसरािील सोयी, शकै्षचणक धोरण आचण अभ्यासक्रम, िाडंवली सामानािी वाढ, कपडे 
सुट्ट्या, सुट्टीिे ित्त ेयािंी चकमान प्रमाणे आचण चकबुट्झ जीवनािील अशी अनेक िपचशलािी कलमे याबंाबि सघं आपल्या सचमत्यामंाफुि देखरेख 
करिो. चशवाय प्रत्येक चकबुट्झसाठी सघं इिर अनेक सेवा देिो. कृचषचवषयक व अथुचवषयक प्रश्नाबंाबि िाचंत्रक सल्ला, आर्मथक मदि, चशक्षकाचं्या 
प्रचशक्षणािी सोय, पुस्िके व चनयिकाचलके यािें प्रकाशन, व्याख्याने व जलसे यािें आयोजन, आचण नव्या चकबुट्झ वसाहिींना सामाचजक व आर्मथक 
बाबिीि मागुदशनु-इत्यादी गोष्टींिा या सेवािं अंििाव होिो.] 

 
ध्येयवादाचे पवरूि आणि काये 

 
चकयाि येचदचदममधील जीवन चबकट आहे. कामािा चदवस लाबं आचण कष्टािा असिोि पण हवामान 

अनेकदा त्रासदायक असल्यामुळे िो अचधकि दुःसह वाटिो. कामािा आठवडा सहा चदवसािंा असिो आचण 
आठवडाअखेर मोठी सुट्टी नसिे ककवा दीघु मुदिीच्या सुट्टया नसिाि. त्यामुळे शुक्रवारिी रात्र होिे िेव्हा 
लोकानंा शारीचरक थकवा आलेला असिो. चशवाय, चकबुट्झने आपले राहणीमान सुधारण्यासाठी आपले 
के्षत्रफळ वाढचवले असले िरी त्या प्रमाणाि आपले मनुष्ट्यबळ त्याला वाढचविा आलेले नाही; आचण पभवी 
साचंगिल्याप्रमाणे िाडोत्री मजभर लावणे चकबुट्झच्या ध्येयवादाि बसि नाही. त्यामुळे श्रचमकािंी टंिाई हा 
चकबटु्झला सिि िेडसावणारा प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडचवण्यासाठी अनेकदा कापणीच्या हंगामाि चवश्रािंीवर 
पाणी सोडाव ेलागिे. असे केले नाही िर उिे पीकि जचमनीि कुजभन जाईल अशी िीिी असिे. 

 
अशा कामाच्या पद्धिीने अपचरहायुपणे शारीचरक थकवा येिो आचण राहण्याच्या व्यवस्थेिील काही 

गैरसोयींनी त्याि अचधकि िर पडिे.जेवणघराि गदी व गोंगाट आचण शौिकभ प व स्नानगृहािंी िीि अवस्था. 



 
 अनुक्रमणिका 

स्नानगृहादी सोयी राहण्याच्या जागेपासभन फार लाबं असिाि आचण िेथे पोिायिे म्हणजे कधीकधी चिखल व 
पाऊस यािंभन वाट काढीि जाव ेलागिे. 

 
असे असभनही ज्यानंा बाहेर िागंल्या चमळकिीिे उद्योग ककवा सरकारी नोकऱ्या चमळिील असे 

लोकसुद्धा सहसा चकबटु्झ सोडभन जाि नाहीि. मात्र, चकयाि येचदचदम ज्याच्याशी संलर्गन आहे त्या 
संघामधल्या सव ुचकबटु्झ वसाहिींच्या बाबिीि हे सामान्यिः खरे असले िरी इिर चकबुट्झ संघाचं्या बाबिीि 
िसे नाही; िेथील पुष्ट्कळ सिासद सोडभन जाि आहेि. जे मागे उरिाि त्याचं्यावर या गोष्टींिा फार गंिीर 
पचरणाम होिो. िे खिभन जािाि. 

 
दुसऱ्या चकबुट्झ संघामधले सिासद अलीकडे राजीनामे का देि आहेि? चकबुट्झमधले जीवन कठीण 

असले िरी सुस्थाचपि अशा चकबटु्झ वसाहिींमध्ये पभवी होिे त्यापेक्षा िे आज पुष्ट्कळि सुकर झाले आहे; असे 
असभनही पभवी फार कमी लोक राजीनामे देि असि. एका चकबटु्झिे लोक जेव्हा प्रथम देशाि आले िेव्हा ज्यभइश 
एजन्सीने त्यानंा दचक्षणेकडच्या सुपीक जचमनीच्या व लोकवस्िी असलेल्या प्रदेशाि वसाहि करायला 
साचंगिले. परंिु त्यानंी िे नाकारले व उष्ट्णकचटबधंािील एका दरीमध्ये वसाहि करण्यािा हट्ट धरून चनकृष्ट 
जमीन, गुदमरून टाकणारे ऊन आचण अरब हल्ल्यािंी शक्यिा असे चिहेरी आव्हान स्वीकारले! कारण काही 
झाले िरी िे प्रविुक होिे! आज अरब गेले आहेि, जमीन सुपीक आहे व सावल्या देणारी झाडे, सीमेंटिी घरे, 
नळािे वाहिे पाणी, स्नानगृहे इत्यादींमुळे उन्हािा कडकपणा पभवीपेक्षा चकिी िरी कमी िरी झाला आहे. 
िरीसुद्धा, प्रस्िुि अभ्यास सुरू करण्यापभवीच्या वषी त्याि चकबटु्झमधल्या लोकसंख्येच्या २५ टके्क लोक 
राजीनामे देऊन गेले होिे. 

 
ह्या घटनेिे केवळ एकि स्पष्टीकरण आहे असा आिास उत्पन्न करणे िुकीिे ठरेल. संबधं चकबुट्झ 

िळवळीिि आज एक पेिप्रसंग चनमाण झाला आहे व या सवुसाधारण चवधानाला चकयाि येचदचदम अपवाद 
नाही. [प्रकरण ७ पाहा.] पण िाबडिोब लक्षाि येणारी एक गोष्ट ह्या संदिाि महत्त्वािी आहे. कोणत्याही 
चकबटु्झमध्ये जवळ जवळ प्रत्येकाच्या अनुिवाला येणारी इिकी वैफल्ये आहेि की केवळ वैयस्क्िक सुखािीि 
अपेक्षा ज्याला आहे असा कोणीही माणभस िेथे फार चदवस राहणे िालभ  ठेवणार नाही. वैयस्क्िक वैफल्य असभनही 
जो राहिो त्यािी दुसरी कोणिीिरी पे्ररणा अचधक प्रबळ असिे. ही पे्ररणा पुढीलपकैी एक ककवा दोन्ही असभ 
शकिील िचवष्ट्यािील सुखासाठी विुमानकाळी त्याग करण्यािी ियारी; ककवा काही उच्चिर मभल्याच्या ककवा 
अंचिम साध्याच्या दृष्टीने व्यस्क्िगि वैफल्यालाही काही अथु आहे अशी श्रद्धा. दुसऱ्या शब्दािं सागंायिे िर 
स्विःच्या सुखापेक्षा श्रेष्ठ अशी काही मभल्ये आहेि असा ज्यािा चवश्वास आहे ककवा विुमान काळापेक्षा 
िचवष्ट्यकाळ अचधक िागंला असणार आहे अशी ज्यािी श्रद्धा आहे, ककवा या दोन्ही गोष्टी ज्याला पे्रचरि करिाि, 
असाि माणभस चकबटु्झच्या जीवनाि रमभ शकिो. संघाच्या सदस्याजंवळ या दोन्ही पे्ररणा आहेि. त्याचं्या 
हाश्काफात ओलाम ककवा “जीवनदृष्टी”िभन (Weltanschaung) त्यानंा हा चवश्वास आचण ही श्रद्धा चमळिे. 
हाश्काफाि ओलाम ही चकयाि येचदचदममधली अत्यंि महत्त्वािी संकल्पना आहे आचण त्याचं्या पे्ररणावािक 
शब्दसंग्रहाि चिला सवुश्रेष्ठ स्थान आहे. पुढे चदलेली उदाहरणे प्राचिचनचधक समजायला हरकि नाही. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

एक सदस्या म्हणाली की चकबुट्झमधले जीवन फार कठीण आहे पण इिके सोसाव ेअसे मोलही 
त्याला आहे. “अडीिश ेवषांनिर लोक आमिे पवाडे गािील.” 

 
चदवसिर काम करून दमलेली एक सदस्या अंथरुणावर पडल्या पडल्या आिा आपल्याला काम 

सोसि नाही असे म्हणाली. लेखकाने चिला गमिीने म्हटले, “िुमिे काम एका महत्कायासाठी आहे” त्यावर 
चिने गंिीरपणे प्रत्युत्तर चदले, “बरोबर आहे. आम्हालंा आमच्या ध्येयािा चनचदध्यास नसिा िर इथलं आमि ं
काम आम्हाला करवलंि नसिं. त्याच्या पे्ररणेनेि िर आम्ही िगभन राहिो आहोि.” 

 
प्रशाळेिील मागास चवद्यार्थयांच्या प्रश्नावर ििा िालली असिा एका चशक्षकाने त्यानंा धंदेचशक्षणाच्या 

शाळेि पाठवायिी जरूर पडेल असे सुिचवले, मात्र िे िेथेही त्यानंा िेवढ्ाि प्रमाणाि ध्येयवादसुद्धा चशकवला 
गेला पाचहजे असेही त्याने साचंगिले. “ही गोष्ट प्राणिभि महत्त्वािी आहे. ध्येयवादचशवाय आपण जगभि शकणार 
नाही.” 

 
शिेावर काम करणारा एक सदस्य प्रस्िुि लेखकाजवळ चकबटु्झमधल्या राहणीिे फायदे वणुन करीि 

होिा िेव्हा सदस्याच्या पत्नीने त्याला मध्येि थाबंवीि म्हटले की त्यािले िोटे िर त्याहभनही मोठे आहेि व िे 
जर साचंगिले नाहीि िर चदशािभल केल्यासारखे होईल. िेव्हा नवऱ्याने चकबटु्झ जीवन कठीण असल्यािे मान्य 
केले पण एखाद्याने फक्ि आपल्या ‘शारीचरक सुखािाि’ चविार केला िर िो चकबुट्झ जीवन जगभ शकणार 
नाही असे. त्याने साचंगिले. बाहेरच्या लोकामंध्येि नव्हे िर चकबुट्झमधल्या मुलामंध्येसुद्धा चकबटु्झबद्दल 
आकषणु चनमाण करायिे असेल िर िे स्वसुखाच्या पायावर करिा येणार नाही. अंचिम अथाने “चकबुट्झ 
जीवन हे एका ध्येयवादाच्या पायावर उिारलेले आहे आचण त्याच्या उच्च ध्येयवादावरि त्यािे आकषणु 
अवलंबभन आहे.” 

 
चकबटु्झमधल्या एका “बुचद्धमंिा” ने विुमानपत्रािील एका लेखािील माक्सुवादी िाष्ट्याशी मििेद 

व्यक्ि केला आचण शवेटी म्हटले “िरीसुद्धा मी माक्सुवादाला अचिशय मानिो. आजच्या आपल्या श्रद्धाही नाही 
अन् देवही नाही अशा काळाि माक्सुवाद आपल्याला एक जीवनदृष्टी देिो. प्रत्येक चसद्धान्ि व प्रत्येक शास्त्र िो 
एका सुसंगि िौकटीि बसविो आचण अशा रीिीने गोंधळािभन व्यवस्था चनमाण करिो.” 

 
वरील अविरणे आपल्याला या प्रकरणाच्या मुख्य चवषयाशंी आणभन सोडिाि-िो चवषय असा की रूढ 

धमाला औपिाचरक चवरोध, उघड चनधमीपणा, सामाचजक समस्यािें चवश्लेषण आचण िचवष्ट्यकालीन सामाचजक 
प्रवाहािंा अंदाज “वैज्ञाचनक” पद्धिीने करण्यािा आग्रह-असे सव ुअसभनही चकयाि येचदचदम प्रत्यक्षाि एक 
“धार्ममक समाजि आहे. आचण इिर संघािील चकबुट्झच्या मानाने या चकबटु्झमध्ये जो चिवटपणा चदसिो िो 
या “धार्ममक” स्वरूपाच्या श्रेदे्धिभनि आलेला आहे.” [पण हा अलग झालेला समभह नाही उलट, सघंािे सदस्य असणाऱ्या चकबटु्झ 
वसाहिीिा एक चवशाल गोिावळा आहे. म्हणभन चकयाि येचदचदमिी “धार्ममक” चनष्ठा फक्ि त्याच्याि ससं्थापकामंध्ये चवकास पावली होिी ककवा िी फक्ि 
त्याचं्या एकट्यापाशीि होिी असे नाही. उलट िी सघंाच्या नेिृत्वामुळेि चवकचसि झाली आचण सलंर्गन असलेल्या वसाहिी त्याि सहिागी झाल्या. येथे 
वणुन केलेली चनष्ठा म्हणजे फक्ि चकयाि येचदचदमिीि चनष्ठा असे नव्हे िर त्याच्या सघंािी चनष्ठा होय, म्हणभन ह्या चनषे्ठिा “चकबुट्झिी चनष्ठा” म्हणभन 
उल्लेख केला जाईल.] 

 



 
 अनुक्रमणिका 

धमु आचण काही चवचशष्ट राजकीय िळवळी याचं्यामध्ये साम्य असल्यािे अनेक वळेा दाखचवले जािे, 
परंिु हे साम्य बहुधा बाह्यात्कारीि खरे असिे. मात्र, चकयाि येचदचदमिी “धार्ममकिा” हे त्यािे मभलिभि वैचशष्ट्ट्य 
आहे. [चकयाि येचदचदममध्ये साि वषे राचहल्यानंिर त्यािल्या पशुवैद्याने (िो सिासद नव्हिा), एका सहकारी शिेीच्या खेड्ाि (मोशवॅ्ह) राहायला 
जायिे ठरचवले. “पंथवाद्याबंरोबर राहायिा मला अगदी कंटाळा आलाय, आचण शिेकऱ्याबंरोबर राहावंस ंमला वाटिंय्” असे िो म्हणाला.] त्यामुळे 
रूढ धार्ममक चनष्ठािंी मीमासंा करण्यासाठी सामाचजक-मानचसक-गचिशास्त्रािी जी ित्त्व ेउपयोगी पडिाि त्याि 
ित्त्वािंा चकबटु्झच्या ध्येयवादािे चवश्लेषण करण्यासाठीही अचिशय प्रिावी साधने म्हणभन उपयोग होिो. 

 
चकयाि येचदचदम (आचण संघािील इिर चकबुट्झ वसाहिी) याचं्याकडे “धमु” म्हणभन नव्हे पण “पंथ” 

म्हणभन पाहिा येईल हे अगोदर साचंगिले आहेि. “जग” व त्यािले अचशव यापंासभन अलग राहण्यािा आग्रह 
सत्य फक्ि आपल्यालाि गवसले आहे ही खात्री, आचण श्रदे्धच्या पायावर स्वखुषीने येऊ पाहणाऱ्या प्रौढानंाि 
सिासद होऊ देण्याने आपोआप मयाचदि होणारे सिासदत्व, या गोष्टींिभन त्यािे पंथ-स्वरूप स्पष्टपणे ध्यानाि 
येिे. आपला गट हा ह्या जगाि “ईश्वरी कृपे”ला आचण यानंिरच्या (ककवा क्रािंीनंिरच्या) जगाि मोक्षाला पात्र 
ठरणाऱ्या काही “चनवडक” माणसािंा गट आहे अशी त्यािंी धारणा आहे आचण ही धारणा हेि त्यािें बलस्थान 
आहे. आजच्या चकबुट्झने जरी “जगा”िा एका अथी त्याग केलेला असला िरी पभवीच्या चकबटु्झप्रमाणे वा इिर 
काही समकालीन “परावृत्त” संप्रदायापं्रमाणे फक्ि आपल्याि मागाने जाण्याि, फक्ि आपलीि मुक्िी 
साधण्याि आजिा चकबुट्झ धन्यिा मानीि नाही. उलट “जग” बदलभ  पाहणारा आचण आपल्या स्विःच्या 
कल्पनेप्रमाणे त्यािी पुनर्मनर्ममिी करू पाहणारा िो लढाऊ पंथ आहे. 

 
चकयाि येचदचदमिी श्रद्धा थोडक्याि पुढीलप्रमाणे सागंिा येईल : ऐचिहाचसक उत्क्रािंीिी अटळ 

पचरणिी समाजवादािा अंचिम चवजय ही आहे. मानवी इचिहासािील समाजवादी अवस्थेि सगळे सामाचजक 
अचशव नाहीसे होईल, आचण त्यािा पचरणाम म्हणभन मानवामंधीलही सव ुअचशव नाहीसे होईल, मात्र दुदैवाने हे 
साध्य गाठण्यािा माग ु चवजयश्री आचण वदेना या दोन्हींनी िरलेला असेल. संघाच्या एका पुढाऱ्याने पुढील 
शब्दाि हे साचंगिले आहे: 

 
[आम्ही एका क्राचंिकारी युगाि राहाि आहोि, त्याि]… व्यक्िीिे आचण समभहािे िचविव्य एकमेकावंर अवलंबभन 

आहे. प्रत्येक व्यक्िीला येथे एका महत्त्वाच्या चवकल्पाला िोंड द्यावे लागणार आहे. एक िर, काळाच्या प्रवाहाबरोबर 
वाहाि जाऊन मृि िभिकाळाि गडप व्हायिे, नाही िर ज्यािी उिारणी सुरू झाली आहे अशा नव्या जीवनाकडे नेणाऱ्या 
प्रवाहाि स्विःला झोकभ न द्यायिे. 

 
युद्धाच्या नरकयािना िोगल्यानंिर का होईना, समाजवादािा चवजय होणार आहे. चिसऱ्या जागचिक युद्धाि 

सबंध देशच्या देश ककवा कदाचित् खंडच्या खंड उद्ध्वस्ि होिील. राष्ट्रे आचण मानवी संस्कृिी जमीनदोस्ि होिील. 
ज्यािंी आपल्या मनाशी कल्पनाही करिा येणार नाही असा रक्िपाि व यािना यानंी समाजवादाकडे जाणारा रस्िा 
िरलेला असेल. त्या मानाने दुसरे महायुद्ध हा एक पोरखेळि म्हणिा येईल. याि कारणामुळे सवु स्वािंत्र्यपे्रमी लोक 
शािंिेसाठी एवढा झगडा करीि आहेि. मात्र त्यािभनही जर का हे अचरष्ट यायिेि असेल िर जुन्या समाजव्यवस्थेच्या 
अमलाखालिी िी अखेरिी लढाई ठरेल. या समाजव्यवस्थेने मानवाच्या चवनाशासाठी वैज्ञाचनक प्रगिी राबचवण्यािा 
चकिीही प्रयत्न केला िरी चिला यश येणार नाही. धापा टाकणारी, रक्िबंबाळ झालेली पण चवजयी आचण दास्यमुक्ि 
मानविा सामाचजक न्यायािे जग पुन्हा उिारण्याच्या प्रिडं कामाला आरंि करील. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

चकबटु्झ म्हणजे िचवष्ट्यािील मानवसमाजािी एक छोटी प्रचिमा आहे, त्यामुळे त्यािे सदस्य हे 
इस्त्रायलमधले वगजुागृि ज्यभ कामगार राष्ट्रीय आचण सामाचजक मुक्िीसाठी जो लढा लढि आहेि त्यािले 
चबनीिे चशपाई आहेि. त्याि पुढाऱ्याच्या शब्दाि पुन्हा सागंायिे िर : 

 
इस्त्रायलच्या इचिहासािील सवांि चनणायक चपढी ठरण्यािे सद्िार्गय आम्हाला लािले आहे. हे िार्गय मोठे 

उज्वल आहे. पण त्याच्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदाऱ्याही अवघड आहेि. त्याचं्यामुळे आम्ही चनराश झालो नाही िरि 
आमच्यावर पडलेल्या या राष्ट्रीय आचण सामाचजक कायािा आमच्याकडभन चवश्वासघाि होणार नाही. 

 
… [ह्या लढ्ाि होणारी आत्मप्रिीिी वेगवेगळ्या परीिी आहे, पण] प्रविुक म्हणभन सवांि श्रेष्ठ प्रकारिी 

आत्मप्रिीिी झाल्याने सिासदाला कोणिाही जादा हक्क चमळि नाही. उलट, त्यामुळे त्याच्यावर अचधकि मोठी जबाबदारी 
येिे. प्रविुकत्वािे वाण घेिलेल्यािंा चवशषे अचधकार एवढाि की त्यानंी नेहमी देि राहायिे, घ्यायिे काही नाही; नवे रस्िे 
काढायिे, पभवीि दुसऱ्यानंी आखभन चदलेल्या रस्त्याने जायिे नाही ...आचण प्रविुकाचं्या आत्मप्रिीिीिी सवांि श्रेष्ठ पायरी 
म्हणजे चकबुट् झ ...राष्ट्रीय व वगीय लढ्ाच्या रणांगणावरील िी आघाडीिी िौकी आहे. प्रत्येक नव्या हल्यािी पचहली 
फैर ह्या आघाडीवरून सोडली जािे आचण राष्ट्राच्या आचण वगाच्या प्रत्येक शत्रभच्या मुसंड्ाही येथेि छािीवर झेलल्या 
जािाि. 

 
नवा समाज चकबुट्झप्रमाणेि सामभचहक जीवनाच्या पायावर संघचटि झालेला असेल. जेव्हा िो चदवस 

उगवले, िेव्हा आजच्या चकबुट्झ राहणीिील सव ुअडिणी नाहीशा झालेल्या असिील. कारण या अडिणी 
प्रामुख्याने चकबटु्झ हे “िाडंवलशाहीच्या सागरामधले समाजवादी बेट” असल्याच्या व “दुष्टाव्याच्या 
वािावरणाि” त्याला राहाव ेलागि असल्याच्या चवसंगिीिभन चनमाण झालेल्या आहेि. संक्रमणाच्या काळाि 
आपण इस्त्रायलला आचण सवु मानवजािीला अंचिम ध्येयाकडे नेि आहोि या जाणीविे व अडिणी मान्य 
करूनसुद्धा िचवष्ट्यकाळच्या समाजाि जे पुष्ट्कळ प्रकारिे समाधान चमळावयािे आहे िे आजि चकबटु्झमध्ये 
चमळि आहे या जाणीविे त्याला संिोष मानिा येईल. 

 
… [हे खरे आहे की] चकबुट्झमध्ये जे राहिाि त्यानंा िे आपले घर वाटले पाचहजे. मात्र, जो चकबुट्झ फक्ि घरि 

आहे व दुसरे काहीही नाही त्याच्या कपाळी अधोगिी आचण फाटाफभ ट चलचहलेली आहे. िाडंवलशाहीच्या कठोर वास्िविेने 
वेढलेल्या समाजवादी बेटावरील जीवन हे युद्धिभमीवरील जीवनासारखेि ियाण असणार हे अपचरहायु आहे… जो चकबुट्झ 
कामगाराचं्या हािािील चबनीिे अस्त्र म्हणभन अस्स्ित्वाि असिो अशाि चकबुट्झमध्ये िोविालच्या समाजव्यवस्थेच्या 
गढभळलेल्या प्रवाहाला िोंड देण्यािे सामर्थयु असिे. एक लढाऊ व ध्येयचनष्ठ सामवाचयक म्हणभन अस्स्ित्वाि असलेल्या 
चकबुट्झमध्येि आपल्या सिासदानंा सुरचक्षि घर देण्यािी शक्िी असिे… [चकबुट्झमधले दैनंचदन जीवन पुष्ट्कळदा कठीण 
आचण चनराशामय असिे पण यावर माि करिा येिे िी] स्पष्ट जीवनदृष्टीमुळे, चनचिि प्रकारच्या राजकीय ित्त्वज्ञानाने … 
चकबुट्झ िळवळ जे ध्येय बाळगीि आहे त्याच्या जाणीवेने. ही जाणीव म्हणजे चझऑनवादाच्या स्वप्नािे प्रत्यक्षीकरण, 
पारंपचरक समाजरिनेिे चवसजुन आचण समाजवादी समाजािी चनर्ममिी या ध्येयासंाठी ज्यभ कामगारािंा जो लढा िालभ  आहे 
त्यािे चकबुट्झ िळवळ हे पभवी अचिशय मोठे चबनीिे शस्त्र होिे व आजही आहे याबद्दलिी अचविल श्रद्धा. 

 
वर आपण चकयाि येचदचदमच्या चनष्ठेिी मभळ ित्त्व ेमाडंली. आिा जरा िपचशलाि जाऊन त्याच्या श्रद्धा 

व त्यािी मानस-गचि-चक्रयात्मक अचधष्ठाने यािें परीक्षण करू. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

सत्याचे मूळ : पे्रणषत आणि िणवत्र गं्रथ. या श्रदे्धिा पे्रचषि कालु माक्सु आहे. आपल्या अगोदरच्या 
पे्रचषिापं्रमाणेि माक्सुनेही पढुील ऐचिहाचसक घटनािें िाचकि केले आहे; ह्या घटनािंी चदशा इिरानंा कळावी 
म्हणभन त्याने आपले पचवत्र चलखाण मागे ठेवले आहे. परंिु इिर पे्रचषिापं्रमाणेि माक्सुिे चलखाण सुस्पष्ट नाही 
आचण त्यािा नेमका अचिप्राय काय आहे हे नेहमीि ध्यानाि येि नाही, म्हणभन एका िाष्ट्यकारािी गरज चनमाण 
होिे आचण िी लेचनन पुरचविो. पण लेचननिे चलखाणसुद्धा चनिळ नाही; त्यािाही उलगडा करावा लागिो. 
म्हणभन लेचननच्या आचण त्यािप्रमाणे माक्सुच्याही गं्रथािंा अचधकृि िाष्ट्यकार म्हणजे सोस्व्हएि यभचनयन असे 
समजले जािे. उदाहरणाथु, एकदा एका चवरोधी राजकीय नेत्याने एका नेत्याशी वाद घालिाना लेचननिी 
चवधाने उद्घृि केली िेव्हा िो नेिा म्हणाला की “योर्गय” रीिीने िाष्ट्य केल्याचशवाय लेचननच्या उिाऱ्यांिा 
आधार देणे चनरथुक आहे. माक्सुवाद – लेचननवादािा फक्ि एकि अचधकृि प्रकार संिविो आचण िो म्हणजे 
सोस्व्हएि यभचनयनकडभन येणारा; दुसरा कोणिाही प्रकार म्हणजे थोिाडं असे त्याने आपल्या चवरोधकाला 
बजावले. 

 
सदस्यािंा आपल्या पचवत्र गं्रथाकडे पाहण्यािा दृष्टीकोण आचण त्याचं्या श्टेट्लमधील पभवुजािंा 

आपल्या धमुगं्रथाबंद्दलिा दृष्टीकोण यािं लक्षणीय साम्य आहे.बायबल पचवत्र खरे, पण त्याला िाष्ट्यािी जरूर 
आहे हे उघड चदसि होिे. हे काम ‘िालमुद’ ने केले. मात्र, िालमुदलासुद्धा स्पष्टीकरणािी गरज होिी, आचण 
त्याच्यावरच्या अनेक व परस्परचवरोधी अशा िाष्ट्यापंैकी जोसेफ कारोिे िाष्ट्य अचधकृि ठरले. प्रयोजनदृष्ट्ट्या 
चविार केला िरी हे ध्यानाि येिे की धार्ममक गं्रथािंभन जे काय ुश्टेट्लमध्ये साधले जाई िेि काय ुमास्क्सुस्ट 
वाङ्मयािभन चकबुट्झमध्ये साधले जािे. पारंपचरक ज्यभ वाङ्मयािी िीन काये होिी. माणसाला आपले 
िोविालिे चवश्व समजावभन देणारे बौचद्धक वाङ्मय असे त्यािे एक स्वरूप होिे. िचवष्ट्यकाळी एक मुस्क्िदभि 
(मेसाया) येणार आहे अशी श्रद्धा चनमाण करून वैरिावयुक्ि जगािील जीवनकलहावर माि करण्यासाठी 
स्फभ िी देणारे वाङ् मय असे त्यािे दुसरे स्वरूप होिे. परमेश्वरी पे्ररणेने व म्हणभनि अचंिम सत्याच्या स्वरूपािी 
चशकवण देणाऱ्या संिाचं्या व पे्रचषिाचं्या सुविनािंा संग्रह त्याि असल्यामुळे पचवत्र ठरलेले वाङ् मय असे त्यािे 
चिसरे स्वरूप होिे. [ज्युंच्या पचवत्र गं्रथाच्या ह्या व इिर वैचशष्ट्ट्यािें उत्कृष्ट वणुन Zborowski and Herzog, प्रकरण िीनमध्ये पाहा.] 
माक्सुवादी वाङ् मयाकडभनही हीि काये होिाि. जगािे चबनिभक चवश्लेषण करणारे िे एकमेव बौचद्धक वाङ् मय 
आहे. मजभर वगाच्या क्रािंीिा अंचिम चवजय होणार याबद्दल श्रद्धा चनमाण करून सध्याच्या राजकीय व आर्मथक 
लढ्ाि स्फभ िी देणारे िे आहे. चशवाय िे पचवत्र व चनदोष आहे. चकयाि येचदचदमिे सदस्य देव मानीि नाहीि 
आचण त्यािें श्टेट्लमधले पभवुज मात्र देव मानीि होिे हे खरे असले िरी िे िसे एकमेकापंासभन फार लाबं 
नाहीि. साथींनी धमाचवरुद्ध बंड केलेले असले आचण सामाचजक चवश्लेषण “वैज्ञाचनक” पद्धिीिे असले पाचहजे 
असा त्यािंा आग्रह असला िरीही त्यानंी फक्ि ज्यभधमाच्या जागी माक्सुवादािी स्थापना केली हे सत्य उरिेि. 
त्याचं्या श्रदे्धिा आशय वगेळा आहे पण चििी मनोगचिचक्रया एकि आहे-िी म्हणजे विुमानकाळािील दुःखानंा 
अथु प्राप्ि करून देणाऱ्या आचण अंचिम मोक्षािी र्गवाही देणाऱ्या श्रदे्धिी त्यानंा िासि असलेली गरज. जे कधीही 
िभक असणे शक्य नाही अशा पचवत्र चलखाणािभन या श्रदे्धला पाठबळ चमळिे. मानसशास्त्रीय दृष्ट्ट्या बोलायिे िर 
श्टेट्लमधले िालमुचदक चपलप्युचलस्ट (कॅजुइस्ट) आचण चकबुट्झमधले माक्सुवादी िाष्ट्यकार याचं्याि 
कसलाि फरक नाही. 
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कवल्य ै : चकबुट्झच्या श्रद्धाव्यवस्थेि सोस्व्हएि यभचनयनला अपचरचमि महत्त्व आहे.एकाि वळेी िे 
धमुपीठही आहे व नंदनवनही आहे: महत्त्वाच्या सामाचजक, राजकीय आचण बौचद्धक घटनावंर [सोस्व्हएि यभचनयनिा 
बौचद्धक प्रिाव चकबुट्झमध्ये वािली जाणारी पुस्िके, ग्राह्य मानले जाणारे शास्त्रीय चसद्धान्ि आचण आस्वाचदली जाणारी कला यावंरून स्पष्टपणे चदसभन 
येिो. उदाहरणाथ ुलायसेंकोच्या चसद्धान्िािा स्वीकार िाबडिोब करण्याि आला आचण मेंडेलवादािी “बभझ्वा जननशास्त्र” म्हणभन हेटाळणी करण्याि 
आली. मनोचवश्लषेणशास्त्राला सोस्व्हएि युचनयनमध्ये मान्यिा नाही व चकबुट्झमध्येही त्याच्यावर प्रखर हल्ला केला जाि आहे. उलट पाव्हलॉव आचण 
त्याच्या “प्रचिचक्षप्ि चक्रया” यावर खभप ििा होि आहे. चकयाि येचदचदममध्ये वाङ् मयीन व कलासबंद्ध चवषयावर “माक्सुवादी दृचष्टकोणािभन”अनेक िाषणे 
होिाि—आचण “माक्सुवादी दृचष्टकोण” यािा या सदंिाि बहुधा सध्यािे सोस्व्हि धोरण असाि अथ ुअसिो.] सोस्व्हएि युचनयनमधभन प्रसृि 
होणारी जाहीर चनवदेने अचधकृि मानली जािाि; िभमीवरच्या सव ु पददचलिाचं्या उत्कंचठि नजरा त्याकडे 
वळलेल्या असिाि; सोस्व्हएि यभचनयन म्हणजे शािंी, न्याय आचण स्वािंत्र्य यािें कें द्रस्थान आहे; इिकेि नव्हे 
िर सोस्व्हएि युचनयनमधील प्रत्येक गोष्ट –त्यािली कला साचहत्य, शास्त्र, िंत्रचवद्या सव ुकाही-जगािल्या इिर 
देशापेंक्षा श्रेष्ठ आहे. [ही वृत्ती सवुसाधारण साथी त्यािप्रमाणे चकबटु्झमधले बचुद्धमिं या दोघामंध्ये चदसभन येिे. सोस्व्हएि यभचनयन व इस्त्रायल ककवा 
सोस्व्हएि यभचनयन आचण चकबुट्झ अशी िुलना िे करिाि आचण ही िुलना इस्त्रायल ककवा चकबुट्झ यानंा कमीपणा देणारी असिे. एक प्रचसद्ध अमेचरकन 
चशक्षणशास्त्रज्ञ चकयाि येचदचदमच्या प्रशाळेस िेट द्यायला आला होिा आचण सघंािे शकै्षचणक अचधकारी व स्थाचनक चशक्षक मंडळािे सिासद त्याच्या 
समवेि कहडि होिे. त्याने चविारलेल्या प्रश्नानंा त्यानंी चदलेली बहुिेक उत्तरे पुढीलप्रमाणे होिी : “आम्ही अजभन त्या टप्प्यापयंि आलो नाहीि, पण 
सोस्व्हएि यभचनयन……”, “आमच्याकडे अजभन िागंली पाठ्यपुस्िके नाहीि, पण सोस्व्हएि यभचनयनमध्ये……”, “चशक्षकाचं्या प्रचशक्षणािी अजभन आमच्याकडे 
पुरेशी व्यवस्था नाही, पण सोस्व्हएि यभचनयनने.....” इत्यादी.] एका अथी िो धमािीि असा स्वग ु आहे कारण चकबटु्झ जे 
चमळवायिा अद्याप प्रयत्न करीि आहे िे त्याने अगोदरि चमळचवलेले आहे. त्यामुळे हे नंदनवन बघण्यासाठी 
सोस्व्हएि युचनयनला िेट देण्यािी जवळ जवळ प्रत्येकालाि इच्छा असिे. सोस्व्हएि प्रिारी माचसकािंभन येणारी 
सोस्व्हएि प्रगिीिी वैिवशाली आचण रोमािंकारी चिते्र संपभण ुसत्य म्हणभन स्वीकारली जािाि. सोस्व्हएििी 
इस्त्रायलशी आचण चकबटु्झशी िुलना अटळपणे केली जािे आचण अशा िुलनेिभन चकबुट्झिा गौणपणा 
दाखचवला जािो. आदश ुअशा समाजव्यवस्थेि राहणाऱ्या जवळ जवळ आदश ुअशा व्यक्िी असे जे सोस्व्हएि 
यभचनयनिे चित्र सिासदानंी रंगचवलेले असिे त्यािा त्यानंा एक मानचसक उपयोग होिो. पािात्य साम्राज्यशाही 
ककवा “शत्रुिाव बाळगणारे सरकार” यािें अडथळे जेव्हा येि नाहीि िेव्हा समाजवादी श्रदे्धिले पचरपभण ुजग 
आचण पचरपभण ुमानव्य समाजवादी िळवळीिभन चनमाण होऊ शकिे, असे त्यामुळे चसद्ध होिे. आपली श्रद्धा 
साधार आहे असे आश्वासन त्यानंा चमळिे व त्यािभन त्यानंा पुढे जाण्यास धीर चमळिो. सोस्व्हएि यभचनयनवरिी 
ही श्रद्धा नष्ट झाली िर त्यािंा आपल्या स्विःच्या प्रयोगावरिा चवश्वास पार ढासळभन पडेल हे अगदी शक्य आहे. 
पुढे मी जे मुदे्द माडंणार आहे िे लक्षाि घेिले िर साथींिी श्रद्धा केव्हाि चछन्नचिन्न झाली असिी; िरीही 
सोस्व्हएि यभचनयनवरील या श्रदे्धला िे इिक्या चिकाटीने धरून राहिाि यािे कारण त्यािंा स्विःच्या 
प्रयोगावरील चवश्वास त्या श्रदे्धवरि अवलंबभन आहे हेि नव्हे काय? 

 
ही श्रद्धा म्हणजे दभरच्या िचवष्ट्यकाळाि घडणाऱ्या एखाद्या घटनेचवषयीिे चदवास्वप्न नव्हे हे लक्षाि 

ठेवले पाचहजे. एका अथाने चकबुट्झ म्हणजे एक साक्षात्कार वादी पंथ आहे; िाडंवलशाहीिा शवेट आचण 
समाजवादािा चवजय अगदी नजीकच्या काळािि होणार आहे अशी त्यािी धारणा आहे. त्याला हजारो शकेडो 
वष ेिर सोडाि पण काही दशकेसुद्धा लागणार नाहीि. इचिहासािी ही पचरणिी आपल्या आयुष्ट्यािि साकार 
होणार आहे अशी –सिासदािंी खात्री आहे. कदाचित् पुढच्या पाि वषािि सोस्व्हएि यभचनयनने शीि आचण 
उष्ट्ण युद्ध कजकलेले असेल, लाल सैन्याने इस्त्रायलमध्ये प्रवशे केलेला असेल आचण इस्त्रायलच्या व जगािील 
इिर सगळ्या देशाचं्या मुस्क्िचदनािी पहाट उगवलेली असेल. येथे मुद्दाम साचंगिले पाचहजे की हा नुसिा 
राजकीय प्रिार ककवा केवळ कचवकल्पना नाहीि. िो एका व्यावहाचरक चनष्ठेिा अचविाज्य िाग आहे आचण 
रोजच्या जीवनाि ही चनष्ठा व्यक्ि होि असिे. उदाहरणाथु, प्रशाळेच्या अभ्यासक्रमावर ििा करिाना एक 
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चशक्षक म्हणाला की चवद्यार्थयांना अरबी िाषा चशकण्यािी हौस नाही, पण त्यामुळे फारसे काही चबघडि नाही; 
कारण चनकट पभवेिील राष्ट्रािंा सोस्व्हएिसंघ स्थापन झाला –आचण आिा िो लवकरि होणार—की त्यानंा 
आपोआपि अरबीमध्ये गोडी वाटभ  लागेल. 

 
सोस्व्हएि यभचनयनकडे ज्या िस्क्ििावाने बचघिले जािे त्याि िस्क्ििावाने रचशयन नेत्याचं्या मोठेपणािे 

चित्रही रंगचवले जािे. स्टॅचलनिे व्यस्क्िमत्त्व, त्यािी कामचगरी, त्यािी हुषारी, रचशयाि त्याने घडवभन आणलेले 
िमत्कार याबद्दल सिासद इिक्या िीचियुक्ि गौरवाच्या िाषेि बोलि असिाना प्रस्िुि लेखकाने ऐकले आहे 
की अशा िाषेि एखादा हाचसदि आपल्या रेबेबद्दल बोलभ  शकेल. [हाचसद म्हणजे िमत्कार करणाऱ्या राबाय (धमुगुरू) ककवा 
‘रेब’े िा अनुयायी.] पुष्ट्कळ सिासदानंा असे वाटिे की स्टॅचलन हा केवळ आकषकु व्यस्क्िमत्त्वािा नेिा नाही. िो 
त्याहभन अचधक काही आहे—िो जवळ जवळ देविुल्य, सवांिा चपिा, सवुचहिकिा, आचण सवुज्ञ आहे व त्यािा 
प्रत्येक चनणयु योर्गय आचण चहिकारक मानला पाचहजे. 

 
सोस्व्हएि यभचनयन आचण त्यािे नेिे याबंद्दलिा हा िस्क्ििाव चकबुट्झच्या व्यस्क्िस्वािंत्र्याच्या 

आदशाशी उघडपणे चवसंगि आहे; आचण ह्या चवसंगिीिभन सुटण्यासाठी त्यानंा फार मोठा बौचद्धक खटाटोप 
करावा लागिो. अशा प्रकारिा खटाटोप अत्यिं खोल श्रदे्धवर ककवा िीव्र श्रद्धा ठेवण्याबद्दलच्या इच्छाशक्िीवर 
आधारलेला असेल िरि यशस्वी होिो. अखेर सिासदानंी टरटुचलयनप्रमाणे ठासभन साचंगिले पाचहजे की “िे 
हास्यास्पद आहे म्हणभनि आमिी त्याच्यावर श्रद्धा आहे” कारण ज्या समाजाने स्वािंत्र्याच्या ध्येयाला इिक्या 
िळमळीने वाहभन घेिले आहे त्याि समाजाने हुकुमशाहीवर श्रद्धा ठेवावी आचण जे चझऑनवादी आहेि त्यानंी 
सिि चझऑनवादाला चवरोध करणाऱ्या देशावर चवश्वास ठेवावा हे हास्यास्पद आहे. ही श्रदे्धिी इच्छा त्याचं्या 
दोन मानचसक गरजावंर आधाचरि आहे असे चदसिे. एक म्हणजे ‘कैवल्या’िी गरज आचण दुसरी म्हणजे आपण 
ज्यािा त्याग केला आहे त्या चपत्याच्या जागी एका समथु आचण परमदयाळभ अशा चपत्यािी स्थापना करण्यािी 
गरज. 

 
ही गरज िागचवण्यासाठी सोस्व्हएि यभचनयनिीि चनवड का झाली यािे स्पष्टीकरण चकबटु्झच्या 

“समाजवादा”च्या संकल्पनेच्या संदिाि करिा येईल. साथी हे िीन परंपरािें आध्यास्त्मक वारस आहेि: 
अठराव्या शिकािील प्रबोधन, फ्रें ि राज्यक्रािंी, आचण एकोचणसाव्या शिकािील उदारमिवाद. या 
िळवळीमधभन त्यानंी धमािीि मानविावाद, सामाचजक न्याय आचण राष्ट्रीय स्वािंत्र्य ही मभल्ये घेिली. 
“समाजवाद” हा शब्द िे फक्ि एक चवचशष्ट अथुव्यवस्था अशा अथाने न वापरिा, या िीन मभल्यािंा ज्याि 
समन्वय होईल अशा सबधं जीवनमागाला उदे्दशभन वापरिाि. उदाहरणाथु, एखाद्या साथीला चविारले की 
न्याय, शािंी, समाजवाद, बंधुिाव, स्वािंत्र्य यापंैकी कोणिे मभल्य आपल्या मुलाि जास्िीि जास्ि उिरवण्यािा 
िभ प्रयत्न करिोस, िर त्यािे उत्तर “िी सव ुसारख्याि महत्त्वािी आहेि; िी सगळी मभल्ये ‘समाजवादा’ि 
येिाि” असे िो देिो. 

 
साथी ज्या िीन परंपरािें वारस आहेि त्याचं्या मभल्यािंा समन्वय म्हणजे समाजवाद आहे िर रचशयन 

क्रािंी हा (त्याचं्या दृष्टीने) या परंपरािंा ऐचिहाचसक कळस आहे. आचण ज्याअथी ह्या क्रािंीने सोस्व्हएि 
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युचनयनमध्ये समाजवाद स्थापन केला आहे त्याअथी–चकबुट्झप्रमाणेि–सोस्व्हएि यभचनयननेही न्याय, शािंी, 
स्वािंत्र्य आचण बंधुिाव या ित्त्वानंा वाहभन घेिलेले असले पाचहजे. 

 
हा युस्क्िवाद–आचण त्यािील मुख्य गृहीिकृत्यािा (आपल्या दृष्टीने) खोटेपणा–लक्षाि घेिला िर 

सोस्व्हएि यभचनयनला बाजभला सारणे हे साथींच्या दृष्टीने फारि धोक्यािे आहे हे समजभन येईल. कारण 
सोस्व्हएि यभचनयनला नाकारणे म्हणजे समाजवाद नाकारणे आचण समाजवाद नाकारणे यािा अथु चकबटु्झ ज्या 
मभल्याचं्या पायावर उिा आहे िीि नाकारणे असा होईल. म्हणभन सोस्व्हएि यभचनयन हा समाजवादी समाज आहे 
हे मुख्य गृहीिकृत्य नाकारण्याऐवजी साथी सोस्व्हएि यभचनयनच्या सत्प्रवृत्तीवर िमत्काचरक श्रद्धा ठेवभन बसले 
आहेि; आचण त्याचं्या चविारािंील चवसंगिींना या श्रदे्धमुळेि ियार उत्तरे चमळिाि. “खरा” साम्यवाद सोस्व्हएि 
यभचनयनने अद्याप गाठलेला नाही, िेथे लोकशाही नाही हे सिासदानंा माहीि आहे इिकेि काय, काही बाबिीि 
सोस्व्हएि यभचनयनमधले जीवन म्हणजे “नरक” आहे असेही िे मान्य करिाि. िरीसुद्धा, “अमेचरका म्हणजे 
मभखांिा स्वग ुआहे; िर सोस्व्हएि यभचनयन हा शहाण्या माणसािंा नरक आहे” हे प्रत्येकाने लक्षाि घेिले पाचहजे, 
असे एक साथी म्हणाला. सोस्व्हएि यभचनयनमध्ये हुकुमशाही आहे हे खरे असले िरी िी मजुरािंी हुकुमशाही 
आहे; आचण जरी या हुकुमशाहीखाली रचशयन जनिा अत्यंि हालअपेष्टा सोशीि असली िरी िी जनिेच्या 
चहिासाठीि िालवलेली आहे आचण चििी पुढे जी फळे चमळणार आहेि त्या दृष्टीने ही व्यवस्था योर्गयि आहे. 
आणखी असे की, साम्यवादी समाजाि एकाहभन अचधक पक्ष असणे अनावश्यक असिे; कारण राजकीय प्रश्नावंर 
सव ुकामगारानंा एकि मि असिे, आचण ह्या मिािेि प्रचिचनचधत्व साम्यवादी पक्ष नेहमी करिो. एक संस्थापक 
म्हणाला, “सोस्व्हएि यभचनयनला चवरोध करणे ही गोष्ट ज्यािे डोके जार्गयावर आहे अशा कोणाच्याही मनाि 
येणारि नाही, कारण चवरोध करण्यासारखे त्याि काही नाहीि. “हुकुमशाही नष्ट करणे हा सोस्व्हएि 
यभचनयनिा अंचिम हेिभ आहे; हा हेिभ प्रत्यक्षाि उिरायला चवलंब होि आहे यािे कारण मुख्यिः पािात्त्य राष्ट्रािंी 
कारस्थाने हे आहे आचण सोस्व्हएि यभचनयनला त्याचं्यापासभन आपले संरक्षण करणे िाग आहे. हुकुमशाही शवेटी 
नाहीशी होणार हे मात्र अटळ आहे. 

 
सोस्व्हएि यभचनयनने चझऑनवादाशी सिि वैर केले आहे हे लक्षाि घेिले म्हणजे सिासदािंी सोस्व्हएि 

यभचनयनच्या सत्पवृत्तीवरिी चनष्ठा चकिी असमंजसपणािी आहे हे स्पष्ट होिे. चहिभ संस्कृिीवर सोस्व्हएि 
यभचनयनने बंदी घािली आहे, चझऑनवादी नेत्यानंा िुरंुगाि टाकले आहे आचण ज्यभनंा इस्त्रायलमध्ये स्थलािंर 
करण्यास ककवा जगािल्या इिर ज्यभंशी संबंध ठेवण्यास बंदी केली आहे. परंिु सिासद म्हणिाि, ही विुणभक 
वरकरणी चझऑनवादचवरोधी चदसिे पण खरोखर िी िशी नाही; चिच्यामागिे खरे उदे्दश ज्यानंा समजि नाहीि 
त्यानंा फक्ि िी िशी चदसिे. सोस्व्हएि यभचनयन चझऑनवादचवरोधी असल्यासारखे िासिे यािे कारण िुकी 
आचण चिचटश साम्राज्यशाहीच्या संदिाि चझऑनवादी िळवळीच्या प्रारंिीच्या हालिाली घडल्या आचण या 
िळवळीवर अमेचरकन ज्यभ िाडंवलदारािें विुस्व होिे. सोस्व्हएि चझऑनवाद चवरोधािी ही कारणे आहेि हे 
पुढील उदाहरणावंरून स्पष्ट चदसिे. जेव्हा १९४७ मध्ये चिचटश लोक पॅलेस्टाइन सोडण्याच्या बेिाि होिे िेव्हा 
रचशयन प्रचिचनधी आदें्र ग्रोचमको याने संयुक्ि राष्ट्रसंघािील एका िाषणाि “ज्यभ लोकानंा” पॅलेस्टाइनमध्ये 
स्वदेश असण्यािा “हक्क” आहे असे म्हटले होिे. [चझऑनवादाला सहानुिभिी व्यक्ि करणे यापेक्षा चिचटशािें स्थान दुबळे करणे हा 
ग्रोचमकोिा हेिभ असभ शकेल. झेकोस्लोव्हाचकया हे सोस्व्हएििे उप-राष्ट्र असल्यामुळे चनकट-पभवेि अशािंिा चनमाण करणे, त्यािप्रमाणे अमेचरकन डॉलर 
चमळचवणे –झेकोस्लोव्हाचकयाने केलेला शस्त्रपुरवठा मोफि नव्हिा, आचण ककमि डॉलरमध्ये वसभल केली जाि होिी –हा त्यािा हेिभ असभ शकेल, अशी 
पयायी स्पष्टीकरणे चकबुट्झच्या सदस्यानंा सिंाव्य वाटि नाहीि. सोस्व्हएि यभचनयनने आपले चझऑनवादचवरोधी धोरण बदललेले नव्हिे यािे उत्कृष्ट 



 
 अनुक्रमणिका 

उदाहरण म्हणजे कदाचित् सघंापेक्षाही सोस्व्हएि यभचनयनला जवळ असलेल्या इस्त्रायली कम्युचनस्ट पक्षाने अत्यिं जहरी अशा चझऑनवादचवरोधी 
धोरणािा पाठपुरावा िालभ ठेवला होिा.] चशवाय, इस्त्रायलच्या स्वािंत्र्ययुद्धाि ज्यभंना शसे्त्र पुरचवली िी 
झेकोस्लोव्हाचकयाने. िेव्हापासभन मात्र सोस्व्हएि यभचनयनने चझऑनवादावर सिि शस्त्र धरले आहे हे खरे आहे, 
पण सध्याच्या इस्त्रायली सरकारिी सोस्व्हएिचवरोधी वृत्तीि त्याला कारण आहे. चकबुट्झ ज्याच्याशी संलर्गन 
आहे अशा पक्षाच्या हािी सत्ता आली िर सोस्व्हएििी वृत्ती बदलेल. रचशयन ज्यभंना इस्त्रायलमध्ये स्थलािंर 
करण्यास सोस्व्हएि यभचनयन का परवानगी देि नाही ह्यािेसुद्धा सहज स्पष्टीकरण देिा येईल. सध्यािे 
इस्त्रायली सरकार सोस्व्हएिचवरोधी आहे आचण िे झपाट्याने इस्त्रायलला अमेचरकी वसाहिीच्या दजाला आणभ 
पाहाि आहे. अशा पचरस्स्थिीि रचशयन ज्यभंना ह्या वळेी सोडले िर रचशयाचवरुद्ध अमेचरका ज्या िावी युद्धािी 
ियारी करीि आहे त्यामध्ये हे ज्यभ सोस्व्हएि यभचनयनचवरुद्ध लढिील. 

 
सोस्व्हएि यभचनयन व उप-राष्ट्रे यामंधील अलीकडच्या (१९५२) ज्यभचवरोधी घटना पाहभनही चकबुट्झिी 

वृत्ती बदललेली नाही. स्लान्स्की खटल्यािील प्रखर ज्यभचवरोध आचण चझऑनवादचवरोध; चकबटु्झच्या स्विःच्या 
राजकीय पक्षाच्या एका नेत्यावर सोस्व्हएिचवरोधी हेर असा आरोप करून त्यास झेक सरकारने केलेली कैद; 
आचण मॉस्कोमधील डॉक्टराचं्या धरपकडीिील ज्यभचवरोधी ध्वनी –यापंैकी कोणत्याही घटनेने त्यािंा 
कम्युचनस्टाचं्या ‘न्याया’ वरिा आचण ‘समाजवादा’ वरिा चवश्वास डळमळला नाही. चकबटु्झ ज्या पक्षाशी 
संलर्गन आहे त्या पक्षाने एका जाहीर चनवदेनाि प्रचिजे्ञवर साचंगिले की सोस्व्हएि यभचनयनच्या ‘िुकी’च्या 
कृत्यानंी चविचलि न होिा पक्ष आपल्या चझऑनवादी महत्त्वाकाकें्षशी एकचनष्ठ राहील, एवढेि नव्हे िर जागचिक 
शािंी आचण आंिरराष्ट्रीय बंधुिाव यािें कें द्र असलेल्या सोस्व्हएि यभचनयनशीसुद्धा िो एकचनष्ठ राहील. 
स्टॅचलनच्या मृत्यभनंिर सोस्व्हएि डॉक्टर मुक्ि केले गेले िेव्हा पक्षाने जगाला (आपल्या विुमानपत्रािारे) 
जाहीरपणे साचंगिले की पुन्हा एकदा “समाजवादी न्यायपद्धिीिे समथुन झाले आहे,” [अनेक चवसगंिीच्या पोिडीि 
आणखी एका चवसगंिीिी िर घालायिी िर असे सागंिा येईल की, वरच्याप्रमाणे स्स्थिी असली िरी सघंाने इस्त्रायलमधल्या छोट्या कम्युचनस्ट पक्षाला 
सिि आचण प्रखर चवरोध केला आहे आचण कॉकमटनु व त्यािा वंशज कॉचमन्फॉमु याचं्याशी सहकायु करण्यािे नाकारले आहे. एखादा कम्युचनस्ट पक्षािा 
सिासद झाला ककवा त्याने नुसिा त्याच्याशी वरवरिा सपंकु ठेवला िरी त्यािी सघंामधभन ककवा सलंर्गन चकबुट् झमधभन िाबडिोब हकालपट्टी होिे. या 
विुणुकीमागिे कारण अगदी उघड आहे : समाजवाद आझण चझऑनवाद या दोन ित्त्वावंर सघंािी उिारणी झाली आहे; दोन्ही ित्त्वे सारख्याि महत्त्वािी 
आहेि, एक मुख्य आचण दुसरे गौण असे नाही. याउलट कम्युचनस्ट पक्ष चविाराने व कृिीने चझऑनवादचवरोधी आहे आचण नेहमीि िसा राचहला आहे. 
सघंाला जसा कम्युचनस्टपक्षाचवषयी वैरिाव आहे िसा कम्युचनस्ट पक्षालाही सघंाचवषयी आहे. कम्युचनस्ट पक्षािे असे मि आहे की सबंध चकबुट्झ िळवळ 
ही िाडंवलशाही स्वप्नरंजनािभन चनमाण झालेली आहे, वगुसघंषाच्या राजकीय युद्धिभमीवरून पळभन जाणाऱ्यानंा आश्रय देणे एवढेि चििे काय ुआहे. 
कम्युचनस्ट पक्षािे कोल-हा आम हे मुखपत्र पक्ष आचण सघं याचं्यावर हल्ला करिाना जळजळीि िाषा वापरिे.] 

 
िक्िािी परमेश्वराबद्दलिी वृत्ती असिे िशाि प्रकारिी ही सोस्व्हएि यभचनयनकडे बघण्यािी वृत्ती 

चदसिे. परमेश्वर सदैव न्यायीि असिो आचण त्यािी न्यायबुद्धी नेहमीि चदसभन येि नसली िर त्यािे कारण 
ईश्वरी लीला अिक्य ुअसिे आचण माणसाला िी नेहमीि कळिे असे नाही. धार्ममक वृत्तीिा माणभस ज्याप्रमाणे 
प्रत्येक क्षुल्लक घटनेि परमेश्वरी कृपेिी सभिना शोधिो त्याप्रमाणे साथी चझऑनवादाला अनुकभ ल अशी जराशीही 
सभिना सोस्व्हएि नेत्याचं्या प्रत्येक वक्िव्याि शोधभन बघि असिाि. खराखुरा धार्ममक आत्मच्छल असे या वृत्तीिे 
वणुन करिा येईल. परमेश्वर आपल्याशी चकिीही चनष्ठरुपणे वागला िरी चनष्ठाविं िक्िािे त्याच्यावरिे पे्रम 
कायमि राहिे. बाप आपल्या मुलानंा चशक्षा करिो कारण त्यािे त्याचं्यावर खरे पे्रम असिे; त्यािप्रमाणे 
परमेश्वरािी चनष्ठुरिा ही सुद्धा पे्रमािी खभण म्हणभनि समजण्याि येिे. 
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अणशव : अमेचरका आचण चििे चमत्र म्हणजे जगािील अचशव शक्िी होि. इस्त्रायलच्या बहुिेक वाईट 
गोष्टींना चवशषेिः अमेचरका जबाबदार आहे. अमेचरकेने इस्त्रायली प्रचिचनधींना (आचण याि चकबुट्झ संघािे 
प्रचिचनधीही येिाि) स्थलािंरासाठी अमेचरकेि पैसा उिा करायला परवानगी चदली आहे; इस्त्रायली सरकारला 
पुष्ट्कळ कजु चदले आहे; अमेचरकन नागचरकानंा दरवषी इस्त्रायलला दशलक्षावधी डॉलसुच्या देणर्गया 
पाठवायला परवानगी देि आहे. उलट, या सव ु गोष्टी सोस्व्हएि यभचनयनमध्ये बेकायदा आहेि. िरीही 
अमेचरकेला चशव्या आचण सोस्व्हएि यभचनयनला ओव्या असा प्रकार आहे. 

 
हा आचण पभवी वणुन केलेले इिर चवरोधािास चकयाि येचदचदमच्या श्रद्धाव्यवस्थेच्या संदिािि समजभन 

घेणे शक्य आहे. चकबुट्झ आचण त्यािे संघ याचं्या दृष्टीने लोकािें दोनि प्रकार संिविाि : िाडंवलदार आचण 
मजभर. िाडंवलदार हे िाडंवलदार आहेि म्हणभनि नैचिकदृष्ट्ट्या वाईट आहेि त्यामुळे त्यािंा पाडाव करणे हे 
नैचिक किुव्यि ठरिे. उलट कामगार हे केवळ कामगार आहेि म्हणभनि सद्गुणािें पुिळे आहेि; त्याचं्याि 
सव ुसत्पे्ररणा एकवटल्या आहेि म्हणभन त्याचं्यासाठी लढणे व त्यानंा पाकठबा देणे हेही नैचिक किुव्य आहे. 
त्यािें काज न्याय्य आहे एवढेि नव्हे िर िे स्विःही न्यायी आहेि. 

 
आचण सोस्व्हएि यभचनयन हे “कामगारािें राज्य” आहे. अथात् िी हुकमशाही आहे आचण ही एक 

दुदैवािी गोष्ट आहे. पण िी हुकुमशाही कामगारािंी व कामगारासंाठी आहे; िी दचलिािंी हुकुमशाही आहे. 
चशवाय िचवष्ट्यकाळाि हुकुमशाही नष्ट झालेली असेल व सोस्व्हएि यभचनयन म्हणजे न्याय, समिा आचण स्वािंत्र्य 
या ित्त्वावंर आधारलेली कामगारािंी लोकशाही झालेली असेल. 

 
उलट अमेचरका हा िाडंवलशाही समाज आहे. िो बाह्यात्कारी लोकशाही चदसि असला िरी खरोखर 

िो समाज म्हणजे िाडंवलदारानंी िाडंवलदारासंाठी िालवलेली ‘हुकुमशाही’ आहे. आचण जर का लढाऊ 
कामगार िळवळीने या िाडंवलदाराचं्या सते्तला दहशि बसचवली िर लोकशाहीिा हा दशनुी िाग कोलमडभन 
पडेल आचण ‘हुकुमशाही’िे खरे स्वरूप उघड होईल. 

 
म्हणभन सध्यािे ‘शीियुद्ध’ हे मजभर वग ुम्हणजे “शािंिा आचण प्रगिी याचं्या पे्ररणा” आचण िाडंवलदार 

म्हणजे “युद्ध आचण गुलामी याचं्या पे्ररणा” याचं्यािील संघष,ु म्हणभनि एक नैचिक सघंष ुआहे असे चकबटु्झला 
वाटिे. अमेचरका ही या अचशवशक्िीिी अग्रणी म्हणभन समजली जाि असल्यामुळे साथींच्या दृष्टीने जे जे 
घृणास्पद त्या सगळ्यािे अमेचरका हे प्रिीक ठरिे. 

 
धार्ममक श्रदे्धच्या मानसगचिचक्रयेच्या दृष्टीिभन चवश्लेषण केले िर असे चदसिे की साथींना आपले चवश्व 

सत् व असत्, ईश्वर आचण सैिान अशा दोन धु्रवामंध्ये चविागण्यािी गरजि असिे. थोडक्याि, त्यानंा 
पराकाष्ठिेे पे्रम आचण पराकोटीिा िेष करण्यािी मानचसक गरज असिे; चशवाय, त्यानंा अचनचििेिा चिटकारा 
असिो व गुळमुळीिपणा िालि नाही. त्यामुळे त्यािंा सवु िेषिाव एका चदशनेे आचण सव ुपे्रमिाव दुसऱ्या चदशनेे 
वाहिो. मनोचवश्लेषणाच्या िाषेि बोलायिे िर त्याचं्या संचश्लष्ट चपिृ-प्रिीकािे दोन िुकडे पडले आहेि; एक 
‘िागंले’ चपिृ-प्रिीक की ज्याच्याकडभन कोणिीही िभक होणे शक्य नाही आचण ज्याच्यावर सवुस्वाने पे्रमि 
करायिे, आचण दुसरे ‘वाईट’ चपिृ-प्रिीक की ज्याच्याकडभन कधीही काही िागंले होणार नाही व ज्यािा 
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सवुस्वाने िेषि करायिा. िावनािें असे धु्रवीकरण करण्याच्या या मानचसक गरजेिभन सोस्व्हएि यभचनयन व 
अमेचरका याचं्याकडे बघण्यािे हे चवपयुस्ि दृचष्टकोण उगम पावले असाव.े 

 
चबगर-सोस्व्हएि जगाकडे ज्या पराकाष्ठेच्या संशयी वृत्तीने साथी बघिाि त्यालासुद्धा हा चवपयसु्ि 

दृचष्टकोणि कारणीिभि आहे. जग आपल्याबद्दल वैरिाव बाळगभन आहे आचण चकबुट्झ िळवळ नष्ट करण्यािा 
त्यािा हेिभ आहे असे मानले जािे. विुमानपत्रािंभन आचण चनयिकाचलकािंभन, त्यािप्रमाणे संिाषणािही पुन्हा 
पुन्हा धु्रवपद हेि असिे की आपण एका वैरिावयुक्ि वािावरणाि राहि आहो. अथात् हे खरे आहे की 
इस्त्रायलमधले व बाहेरिेही पुष्ट्कळ लोक चकबटु्झ राहणीला चवरोध करिाि. हेही खरे आहे की एका चवरोधी 
राजकीय पक्षािे सदस्य म्हणभन संघाने सरकारिे शत्रुत्व ओढवभन घेिले आहे. या प्रश्नािी ििा करिाना पुष्ट्कळ 
साथी या शत्रतु्वािा अथु पुढीलप्रमाणे लाविाि: अमेचरकन सरकारकडभन इस्त्रायली सरकारला कजे हवी 
आहेि. अमेचरकेिा चकबटु्झ िळवळीला चवरोध आहे आचण चकबुट्झ वसाहिी नष्ट नाही िर चनदान कमजोर 
होणार असिील िरि इस्त्रायलला आवश्यक िी कजे द्यायला अमेचरका कबभल झाली आहे. अशा रीिीने, 
इस्त्रायली सरकार कजे चमळचवण्यासाठी चकबटु्झ वसाहिीशी शत्रुत्व करीि आहे. 

 
आणखी असेही मानले जािे की अमेचरकन सरकार आपल्या स्टेट चडपाटुमेंटिफे चकबटु्झ वसाहिींवर 

पाळि ठेवण्यासाठी हेर नेमिे. चकयाि येचदचदममध्ये आल्यावर आम्ही हेर आहो अशा समजुिीने काही काळ 
आम्हालंा आमच्या अभ्यासासाठी सहकाय ुचमळणे अवघड झाले होिे. अखेरीस मात्र आम्ही संशोधक आहो हा 
आमिा दावा मान्य करण्याि आला व जे सुरुवािीला उघड शत्रुत्व करीि होिे त्यापंकैी बहुिेकजण आमिे चमत्र 
बनले. परंिु हा अभ्यास पभणु झाला त्यावळेी सुद्धा काही लोकाचं्या मनाि आमच्याबद्दलिा संशय घर करून 
होिाि आचण दोन सिासदानंी आम्हाला अगदी मोकळेपणाने साचंगिले की अद्यापही आम्ही त्यानंा हेरि वाटि 
होिो. 

 
िेव्हा राजकीय प्रश्न हे नुसिेि राजकीय प्रश्न राहाि नाहीि, िे ध्येयवादािे प्रश्न बनिाि, [राजकारण व 

ध्येयवाद यािें हे नािे एकभ ण इस्त्रायली लोकाबंाबिही खरे आहे अशी प्रस्िुि लेखकािी धारणा आहे. राजकारण ककवा राजकीय ििा यानंी इस्त्रायली 
माणभस चकिी िावनाचववश होिो हे पाहभन परदेशी माणभस आियिुचकि होिो. (हे म्हणि असिाना इस्त्रायली लोकािंा हा “राष्ट्रीय स्विाव” आहे असे 
सुिवायिे नाही.) अमेचरकन लोक िार वषांनी एकदा राजकारणाच्या बाबिीि खवळभन उठिाि. पण चनदान १९४८ पभवी (म्हणजे “पौवात्य” ज्यभंच्या 
आगमनापभवी) वस्त्तीला आलेल्या इस्त्रायलींच्या दृष्टीने राजकारण हा केवळ फावल्या वेळिा छंद नसभन िी एक गंिीरपणे लक्ष घालावे अशी दैनंचदन चक्रया 
आहे.] आचण रूढ धमाच्या अिावी ध्येयवाद हाि धमु बनिो. साथी आपली िावनात्मक शक्िी राजकारणाि 
इिकी का खर्मििाि यािे उत्तर हेि आहे. राजकीय सिानंा धार्ममक पचरषदािें स्वरूप येिे आचण राजकीय 
वक्िव्यािंभन धार्ममक उद्गारािंा ध्वनी उमटिो; कारण चनवडणुका कजकणे, इिरावंर आर्मथक कृपावषाव जेथभन 
करिा येईल अशी स्थाने हस्िगि करणे, आपले राजकीय स्थान बळकट करणे–इत्यादी उदे्दशाने केलेल्या 
िात्पुरत्या व व्यावहाचरक हालिाली असे एरव्ही जे राजकीय चनणुयािे स्वरूप असिे िे येथे राहाि नाही. त्या 
नैचिक महत्त्वाच्या घटना असिाि, मानवजािीच्या अंचिम मुक्िीिे प्रश्न त्यािं गंुिलेले असिाि. राजकीय 
चवरोध म्हणजे नुसिा मिामिािंील फरक राहाि नाही; सत्य आचण असत्य, चशव आचण अचशव यािले िे फरक 
ठरिाि. मिचिन्निा िालवभन घेिा येिे, चििा मान राखिा येिो, चिच्याशी िडजोडीने जुळवभन घेिा येिे; परंिु 
जे अचशव आहे िे कोणी ही सहन करू शकि नाही, आचण सत्याच्या बाबिीि िडजोड िर अशक्यि आहे. अशी 
वृत्ती असल्यामुळे चिन्नमिाचं्या लोकाशंी साथी जेव्हा राजकीय ििा करिाि िेव्हा त्याि त्यािंा िावनात्मक 
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आवगे चदसभन येिो आचण चिन्न राजकीय दृचष्टकोण असलेल्या व्यक्िींशी वैयस्क्िक मतै्री होणे ही गोष्ट अगदीि 
अशक्य नाही िरी अवघड ठरिे. प्रस्िुि लेखकािे एका सिासदाशी मतै्रीिे संबधं होिे परंिु लेखक माशल 
योजनेच्या बाजभिा आहे हे कळिाि त्या सिासदाने अबोला धरला. एका सदस्येच्या दुसऱ्या एका चकबुट्झमध्ये 
पुष्ट्कळ मचैत्रणी होत्या आचण त्याचं्याबरोबर िी पभवी पुष्ट्कळ वळे घालवायिी, पण आिा आपण त्याचं्याबरोबर 
दोन चदवसापेंक्षा अचधक राहभि शकि नाही कारण त्यािंी राजकीय मिे ऐकभ न आपण “बेिैन” होिो असे िी 
म्हणाली. एक एरवी अचिशय सौम्य प्रकृिीिा सदस्य अमेचरकेबद्दल बोलभ  लागल्यावर त्यािे वैर इिके उफाळभन 
आले आचण िो इिका बेफाम झाला की हा िोि की दुसरा कोणी अशी शकंा यावी. थोडक्याि म्हणजे, अंचिम 
जीवनचनष्ठाशंीि ज्या िावना बहुधा चनगचडि असिाि त्या चकबटु्झमध्ये साध्या राजकीय बाबींनीही उद्दीचपि 
होिाि. 

 
या पाश्वुिभमीवर आिा चकयाि येचदचदमच्या सबधं जीवनव्यवहाराि त्याच्या श्रद्धाव्यवस्थेला जे अत्युच्च 

स्थान आहे त्यािी आपल्याला िपासणी करिा येईल. चकयाि येचदचदमिे एक अंग शिेकऱ्यािंी एक वसाहि हे 
आहे; अथािि या वसाहिीिली माणसे चकबटु् झ सोडभन गेली िर शिेकरी वसाहि म्हणभन त्यािे अस्स्ित्व 
संपुष्टाि येईल. परंिु प्रत्येक चकबटु् झ हे चनदान त्यािा उगम आचण त्यािी मभळ कल्पना लक्षाि घेिा चनव्वळ 
शिेकरी वसाहिीपेक्षा अचधक काही असिे हे ध्यानाि येिे. सामुदाचयक मालमते्तवर आधारलेला बंधुिाव, 
सामाचजक समिा आचण स्वश्रम त्याचं्या पायावर नवसमाजािी चनर्ममिी करण्याला वाहभन घेिलेल्या 
स्वप्नद्रष्ट्ट्यािंा िो समुदाय आहे. म्हणभन, जर चकबुट्झने आपल्या मभळ ध्येयािा त्याग केला आचण जरी त्यािी 
सबंध सिासदसंख्या कायम राचहली, िरी त्यािे चकबटु्झ म्हणभन अस्स्ित्व संपभन जाईल. कोणत्याही समाजािा 
दैनंचदन जीवनक्रम अनेकदा कंटाळवाणा असिो. आचण चकबटु्झसारख्या पायािरणीिे काम करणाऱ्या 
समाजाि िर िो अिीव कष्टािा आचण दमछाक करणारा असिो; अशा स्स्थिीि सिासदानंा मभळ ध्येयािा चवसर 
पडावा आचण त्यानंी चकबुट्झकडे एक शिेीिी वसाहि म्हणभन प्रामुख्याने पाहाव ेहे अगदीि अस्वािाचवक नाही. 
चकबटु्झ सिासदानंी जी काही थोडी पुस्िके चलचहली आहेि त्यािभन याला पुरावा चमळिो. [अगोदर उल्लखे केलेल्या 
Maletz आचण Mosensohn याचं्या कादंबऱ्या पाहा. प्रस्िुि गं्रथ पभणु झाल्यानंिर प्रकाचशि झालेल्या व एका “अमेचरकन” चकबुट्झ सिासदाने 
चलचहलेल्या एका पुस्िकाि हाि मुद्दा स्पष्ट होिो. Weingarten, Life in a Kibbutz.] जेव्हा असे होिे िेव्हा चकबटु्झमागिे हेिभ आचण 
कोणत्याही सवुसाधारण पािात्य समाजािे हेिभ याि काहीि फरक राहाि नाही; िे हेिभ म्हणजे अचधक वरिे 
राहणीमान आचण अचधक व िात्काळ चमळणारे वैयस्क्िक सुख. चकबटु्झच्या रूढ सामाचजक रिनेमध्ये या गरजा 
िागचवल्या जाि नसिील िर कुणालाही (इिर गोष्टी सारख्या असल्या िर) चकबटु्झच्या बाहेर जाऊन त्या 
िागवाव्या अशी इच्छा होईल ककवा या गरजा िागचवल्या जािील अशािऱ्हेने चकबटु्झिी सामाचजक रिना 
बदलावी असे वाटभ  लागेल. 

 
अगदी थोडक्याि सागंायिे िर सबंध चकबुट्झ िळवळीमधला समकालीन “पेिप्रसंग” हाि आहे. 

[प्रकरण ७ पाहा.] एका बाजभने ज्याचं्या “स्वािाचवक” गरजा िागचवल्या जाि नाहीि असे लोक काळजी 
करण्याइिक्या मोठ्या संख्येने काही चकबटु्झमधभन राजीनामे देऊन बाहेर पडि आहेि. दुसऱ्या बाजभने हे 
राजीनाम्यािें प्रमाण वाढभ  नये म्हणभन असंिोष काबभि ठेवण्यासाठी पुष्ट्कळ चकबटु्झ वसाहिींनी नवीन सुधारणा 
केल्या आहेि आचण त्यामुळे चकबुट्झिे चकबुट्झ म्हणभन अस्स्ित्व धोक्याि येऊ घािले आहे. उद्योगधंदे, िाडोत्री 
मजुरीिी पद्धि आचण खाजगी मालमत्ता यानंा नुसिी परवानगीि नव्हे िर प्रोत्साहनसुद्धा देऊन ह्या चकबुट्झ 
वसाहिींनी संपत्ती, सत्ता आचण प्रचिष्ठा याचं्यावर आधारलेली सामाचजक वगािी श्रेणी चनमाण करण्यास प्रारंि 
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केला आहे. जमीन कसणाऱ्या आचण स्विःच्या हािानंी श्रम करून जीवन जगणाऱ्या भ्रािृिावी माणसािंा एक 
समाज असे जे चकबटु्झिे मभळ स्वरूप त्यािा अंिि या पद्धिीने होण्यािा संिव आहे. 

 
या “पेिप्रसंगा”िी झळ जरी सव ु चकबटु्झ वसाहिींना लागली असली िरी दोन संघानंा संलर्गन 

असलेल्या चकबटु्झ वसाहिींना िुलनेने कमी धोका आहे–त्यािल्या राजीनाम्यािें प्रमाण अगदी अल्प आहे 
आचण स्वश्रम व सामुदाचयक मालमत्ता ही मभळिी ध्येये अचधकि चनष्ठेने जपली जाि आहेि. हे दोन संघ म्हणजे 
धार्ममक चकबटु्झ वसाहिींिा छोटा संघ आचण चकयाि येचदचदम ज्यािा सिासद आहे िो संघ. [धार्ममक चकबटु्झ 
वसाहिींच्या मभल्यानंा पभणुपणे चवरोध असभनही चकयाि येचदचदमिे सिासद त्याचं्याचवषयी अत्यंि कौिुकाने बोलिाि हा काही योगायोग नव्हे.] 
धमाकडे पाहण्यािे त्यािें दृचष्टकोण वगेळे असले िरी दोन्ही संघाि एक महत्त्वािे वैचशष्ट्ट्य समान आहे : 
दैनंचदन जीवनक्रमािील कंटाळवाणेपणा आचण अडिणी व झगडे यानंा अथु देणारी आचण आपले मभळ स्वप्न 
विुमानकाळाि नसले िरी िचवष्ट्यकाळी मुस्क्िदभिाच्या आगमनानंिर प्रत्यक्षाि उिरणार आहे असे आश्वासन 
देणारी सवोच्च चनष्ठा. यामुळेि चकबटु्झच्या रूढ सामाचजक रिनेि बदल घडवभन आणायला त्यािंा िाचत्त्वक 
चवरोध आहे. एकािी सवोच्च चनष्ठा ज्यभ धमु (आचण ज्यभ धमािा देव) ही आहे आचण दुसऱ्यािी माक्सुवाद आचण 
त्याने घडचवलेला इचिहासािा साक्षात्कार ही आहे. 

 
राष्ट्रस्थापना होण्यापभवी सगळ्या चकबटु्झना चनदान एक िरी सवोच्च मभल्य समान होिे िे म्हणजे 

चझऑनवाद. आपले जीवन हे या ध्येयप्राप्िीिे केवळ साधन आहे असे िे मानीि होिे आचण ज्यामधभन त्यानंा 
आिा जाव ेलागि आहे िो “पेिप्रसंग” त्यावळेी अगदी अधुस्फुट अशा अवस्थेि होिा. मात्र “ज्यभ लोकािें 
राज्य” हे चझऑनवादािे एक महत्त्वािे ध्येय साध्य झाल्यावर ज्यािंी ज्यभ धमावरही श्रद्धा नाही आचण 
माक्सुवादावरही नाही अशा चकबटु्झमध्ये हा “पेिप्रसंग” सध्या फार गंिीर स्वरूपाला पोिला आहे. प्रस्िुि 
लेखकािी अशी समजभि आहे की बंधुिावाच्या स्वस्प्नल कल्पनेि अथु िरील अशा काही लोकािीि 
मभल्यश्रेणीवर श्रद्धा नसेल िर िी कल्पना िगभन राहणार नाही आचण चिच्या जागी दैनंचदन जगाच्या रोखठोक 
“ऐचहक” व्यवहारी कल्पना स्थानापन्न होिील. चनरचनराळ्या चकबुट्झमध्ये आपल्या पारंपचरक संस्थानंा चिकटभन 
राहण्याबाबि जे कमी अचधक फरक आढळिाि त्यािें हेि स्पष्टीकरण असाव.े आचण ही समजभि खरी असेल 
िर, चकयाि येचदचदमिी चनष्ठा हा त्यािा सामाचजक एकसंधपणा चटकवभन ठेवणारा एक चनणायक घटक आहे 
असे म्हणाव ेलागेल. आचण ह्या घटकाि त्यािी मानव्यवादी संस्कृिी प्रचिकबचबि झाली आहे असे म्हणण्याऐवजी 
हा घटक त्या संस्कृिीि चिनभन राचहला आहे असे म्हणणे अचधक बरोबर होईल. 

 
साराशं, चकयाि येचदचदम ही नुसिी शिेकी वसाहि नाही; िो एक धार्ममक समाज आहे. त्यािे राजकीय 

ध्येय मान्य असेल िरि त्या समाजािे सिासदत्व चमळभ शकिे. यािा अथु असा की चकबटु्झमध्ये सवांना 
मुक्ििार नाही, काही चनवडक लोकािंा िो समाज आहे. परंिु चकबुट्झला जर एक विेक मंडळींिा पंथसदृश 
समाज म्हणभन चटकभ न राहायिे असेल िर चनवडक लोकानंा सिासदत्व देणे एवढेि पुरेसे नाही, कारण यामुळे 
फार िर ध्येयवादाच्या बाबिीि सिासदािं एकचजनसीपणा राहील. पण हा एकचजनसीपणा चटकवायिा असेल 
िर आचण ध्येयाबाबि मििेद होऊन चिरफळ्या होऊ द्यायच्या नसिील िर आणखी काहीिरी िंत्र शोधणे 
जरूर आहे. ही समस्या सवुसामान्य खेड्ासमोर उिीि राहाि नाही, कारण त्यामध्ये कुठल्याही राजकीय 
ककवा धार्ममक मिाच्या माणसाला राहािा येिे. आपले एकचजनसीपण चटकचवण्यािा संघािा माग ु म्हणजे 
“ध्येयवादात्मक समुदायशाही” यािा अथु चकबटु्झ सघं आचण पक्ष यानंी बहुमिाने घेिलेला चनणयु मान्य 
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करण्यास चकयाि येचदचदमिे सिासद विनबद्ध असिाि. कोणािाही चनणुय घेण्यापभवी, त्या चवषयावरील ििेि 
कोणाही माणसाला आपल्या स्विःच्या मिासाठी लढण्यािा हक्क असिो. मात्र, एकदा चनणुय घेऊन झाला 
म्हणजे त्याला िो मान्य करणे िागि असिे आचण त्या चनणुयािी काही व्यावहाचरक उचद्दष्ट ेअसिील िर त्याचं्या 
प्राप्िीसाठी व अंमलबजावणीसाठी त्याला काम कराविे लागिे. यािाि पचरणाम असा होिो की चकबटु्झ आचण 
संघ राजकीय व ध्येयवादात्मक प्रश्नावंर नेहमीि एक बळकट आघाडी उिी करू शकिाि. या 
एकचजनसीपणामुळेि संघाला त्याच्या संख्याबळाच्या मानाने चकिी िरी जास्ि सामर्थय ुलाििे. चशवाय, जरी हे 
िंत्र सवुग्रासी [सघं “ध्येयवादात्मक समुदायशाही”िा अवलंब करीि असल्यामुळे त्यािे राजकीय चवरोधक त्याच्यावर सवुग्रासी (Totalitarian) व 
हुकुमशाही प्रवृत्तीिा आरोप करिाि. चकबुट्झ हे एक सवुसामान्य खेडे असिे िर हा आरोप यथाथ ुठरला असिा.पण चकबुट्झ हा धार्ममक समाज आहे 
त्या दृचष्टकोणािभन त्याच्याकडे पाचहले िर ध्येयवादात्मक समुदायशाहीिी सकंल्पना त्याच्याशी सुसगंि आहे हे ध्यानाि येिे. कोणिाही धार्ममक समाज 
आपल्या मभलिभि श्रदे्धबाबि मििेदानंा वाव ठेवणार नाही; िसे त्याने केले िर िी श्रद्धाि नष्ट होईल.उदाहरणाथ,ु मेथचॅडझम, ज्युडाइझम, कॅथॉचलचसझम 
इत्यादींिी मभलित्त्व ेज्याला मान्य नाहीि असा माणभस त्या त्या धमाि राहभि शकणार नाही. चकयाि येचदचदमबद्दलही हेि म्हणिा येईल. चशवाय हेही 
लक्षाि घ्यायला हव ेकी चकबुट्झिे चनणुय लोकशाही पद्धिीने घेिले जािाि आचण त्याि पद्धिीने चफरचवलेही जाऊ शकिाि.] नसले िरी 
“ध्येयवादात्मक समुदायशाही”मुळे कोणत्याही प्रश्नावर अगदी टोकािे चनणुय घेणे चकबुट्झला शक्य होिे, 
कारण अल्पसंख्य गटाला खभष करण्यासाठी िडजोड करण्यािी त्याला आवश्यकिा नसिे. संघाने नेमके हेि 
केले आहे; िो नेहमीि टोकािी िभचमका घेि आला आहे; त्याने िडजोड कधीही केलेली नाही. [इस्त्रायलिा खोलाि 
जाऊन अभ्यास करणारे जे चवशषेज्ञ आहेि त्यानंा महत्त्वािा वाटेल असा एक िपशील येथे नोंदवभन ठेवण्यास हरकि नाही. िो म्हणजे दुसरी लाट 
(सेकंड अचलया) व चिसरी लाट (थडु अचलया) यािंा सिििा सघंषु. वािकाचं्या लक्षाि असेल की दुसऱ्या लाटेिे लोक प्रामुख्याने रचशयन असभन िे 
पॅलेस्टाइनमध्ये १९०४ िे पचहल्या महायुद्धािा प्रारंि याचं्या दरम्यानच्या काळाि स्थलािंचरि झाले होिे. उलट चिसऱ्या लाटेिे लोक पचहल्या 
महायुद्धानंिरच्या काळाि आलेले व प्रामुख्याने पोचलश होिे. दुसरी लाट प्रामुख्याने राजकीय क्राचिकारकािंी िर चिसरी लाट मध्यमवगीय 
स्वप्नरंजनवाद्यािंी होिी. यािले पभवोक्ि लोक वास्िववादी असल्यामुळे सोस्व्हएि यभचनयनिे खरे स्वरूप त्याचं्या ध्यानाि आले व िे सोस्व्हएि धोरणािें 
कट्टर शत्रभ बनले. उत्तरोक्ि लोक त्याचं्या स्वप्नरंजनवादामुळे सोस्व्हएि यभचनयनच्या प्रिाराला िलुले. दुसऱ्या लाटेिी मंडळी वयाने ज्येष्ठ असल्यामुळे 
चहस्िादु्रि ही वजनदार ससं्था आचण ज्यभईश एजन्सीिी पॅलेस्टाइन शाखा यामंध्ये नेिेपदास िढली. दुसऱ्या लाटेला प्राप्ि झालेली सत्ता व प्रचिष्ठा 
याबंद्दल चिसऱ्या लाटेच्या मनाि नेहमीि कटुत्व वास करून राचहलेले आहे आचण चिच्यािील जहाल घटकानंी मुख्यत्वे दुसऱ्या अचलयाच्या लोकानंी जो 
राजकीय पक्ष स्थापन केला त्याि सामील होण्यािे नाकारून आपल्या वेगळ्या ‘पक्षा’ िी स्थापना केली आहे. (ज्यािा या गं्रथाि ‘पक्ष’ असा उल्लेख आहे 
िोि हा पक्ष.) चशवाय त्यानंी दुसऱ्या लाटेच्या राजकीय पक्षाबरोबर सयुंक्ि सरकाराि सामील व्हायलाही नकार चदला आहे. त्या पक्षािा नेिा बेन गुचरयन 
याच्याबद्दल त्याचं्या मनाि चवशषे िीव्र वैरिावना आहे आचण बेन गुचरयनमुळे त्याचं्या मनाि ज्या िीव्र प्रचिचक्रया उमटिाि त्यावरून असा चविार मनाि 
येिो की बेन गुचरयन हा त्यािंा केवळ राजकीय प्रचिस्पधी आहे की ज्यािा त्यानंी मागेि इन्कार केला आहे अशा चपत्यािे िो प्रिीक आहे? िे काहीही 
असो, आपल्या राजकीय प्रचिस्पध्यांच्या िीव्र सोस्व्हएि चवरोधािी प्रचिचक्रया म्हणभन सघंािे सोस्व्हएि पे्रम चनमाण झाले असणे सिंवनीय आहे. (हा मजकभ र 
छापायला चदल्यानंिर लेखकाने न्यभयाकु टाइम्समध्ये असे वािले की ‘पक्षा’ने बेन गुचरयनच्या नेिृत्वाखाली सघंचटि होऊ घािलेल्या नव्या सरकाराि 
िागीदारी करण्यािे मान्य केले आहे. पभवी पृ… वर ‘पक्षा’ च्या नेिृत्वािे लेखकाने जे वणुन केले आहे त्याला या घटनेमुळे मुरड घालणे जरूर आहे असे 
वाटेल. पण िरीही िे वणुन बरोबर आहे असे त्याला वाटिे. ‘पक्ष’ नव्या सरकाराि पभण ुमुदिीपयंि राचहला िरि आपले मि बदलण्यास िो ियार होईल. 
त्यािे िाचकि असे आहे की मुदिीच्या पभवीि ‘पक्ष’ सरकारािभन राजीनामा देईल. अपवाद एकि-इस्त्रायल आचण अरब याचं्याि पुन्हा युद्ध सुरू झाले िर 
मात्र ही जोडी चटकभ न राहील.) [हे िाचकि िभक ठरल्यािी लेखकाने नव्या प्रस्िावनेि कबुली चदली आहे. अनुवादक] ] चकबटु्झला आपल्या 
हेिभच्या सत्यिेबद्दल व योर्गयपणाबद्दल खात्री आहे आचण आपल्या चनष्ठाशंी त्याने िडजोड केलेली नाही. म्हणभन 
आपल्याला जे “सत्य” प्रिीि झाले आहे त्यािा त्याने सिि पाठपुरावा केलेला आहे, मग त्याि चकिीही 
टोकािी िभचमका घ्यावी लागो. एका संस्थापकाने म्हटले आहे त्याप्रमाणे : 

 
आम्ही नेहमीि टोकािी िभचमका घेि आलो आहोि. चवदेशाि चझऑचनस्ट म्हणभन जगण्याऐवजी आम्ही 

हागशासाची (म्ह. पॅलेस्टाइनला स्थलािंर करून आत्मसाक्षात्कार करून घेण्यािी) ऐकाचंिक मागणी केली. 
पॅलेस्टाइनमध्ये आल्यावरही िभमीकडे धाव घेण्यािी व शिेी करण्यािी आमिी मागणी ऐकाचंिक होिी. शिेीि 
वसाहि करायिी िर िी चकबुट्झ पद्धिीिीि हा आमिा आग्रहही ऐकाचंिकि. आमिा चकबुट्झही देशाच्या 
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सरहद्दीवर हवा ही आमिी इच्छाही आमिा आत्यंचिक स्विावि दशचुविे. आमच्या राजकीय आत्यंचिकिेिी 
मानचसक मुळे अशी खोल गेलेली आहेि. आम्ही सिि सीमेवरि उिे आहोि. 

 
✶ ✶ ✶ 
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प्रकरि : ७ : 
 

णकबुट्झमधील संकटावपथा 
 

संकल्प आझण झसद्धी याचं्यामध्ये भावना आझण प्रझतसाद याचं्यामध्ये एक सावली पडलेली असते. 
 

T. S. Eliot, The Hollow Men 
 

संकटावपथेची लक्षिे आणि त्याचंा अथड 
 

सबंध चकबुट्झ िळवळीप्रमाणे चकयाि येचदचदमही आपल्या इचिहासािील एका संकटाच्या अवस्थेमधभन 
जाि आहे. ही त्याच्या चवकासािील एक िात्पुरिी अवस्था असेल ककवा या घटनेला अचधक गंिीर अथुही असभ 
शकेल. काहीही असो, िळवळीला एका गंिीर पेिप्रसंगाला िोंड द्याव ेलागि आहे हे सत्य कोणीही नाकारीि 
नाही. इिर चकबुट्झ वसाहिींसमोर उभ्या असलेल्या संकटाचं्या मानाने चकयाि येचदचदमवरच्या संकट 
प्रसगंािी िीव्रिा कमी आहे [या फरकािी कारणे वर सभचिि केली आहेि. प्रकरण ६.] परंिु िरीसुद्धा िी गिंीर स्वरूपािी आहे. 
या ‘पेिप्रसंगािी’ लक्षणे सागंिाना त्यािें पुढीलप्रमाणे वगीकरण करिा येईल: कोणत्याही समाजाि कमी 
अचधक प्रमाणाि आढळभन येणाऱ्या चवकृिींिी लक्षणे, आचण या समाजाच्या चवचशष्ट सासं्कृचिक आकृचिबधंामधभन 
उत्पन्न झालेल्या चवकृिींिी लक्षणे. 

 
पचहल्या प्रकारच्या संकटप्रसंगािे पचहले लक्षण चकबटु्झमधल्या अंिगिु िाणाि चदसभन येिे. या 

बाबिीि हे लक्षाि घेिले पाचहजे की सामान्यिः सव ुइस्त्रायलमध्येि एक िाणलेली मनःस्स्थिी चदसभन येिे िशी 
चकयाि येचदचदममध्येसुद्धा चदसिे; पण इथे ज्या “िाणा” िा उल्लेख केला आहे त्यािे मभळ हे नाही. चकयाि 
येचदचदममध्ये प्रत्येक चदवस उगविो िो एक नवी संकटावस्था घेऊनि आचण त्यािभन पार पडाव ेन पडाव ेिोि 
एक नवी संकटावस्था समोर उिी राहािे. पपनसाचं्या हंगामाि फळे िाबडिोब उिरचवली नाहीि िर 
झाडावरि कुजभन जािील, पण कामाला िर पुरेशी माणसे नसिाि. द्राक्षािंी िोड िाबडिोब करायला हवी 
आहे नाही िर त्याचं्या चकमिी बाजाराि िळ गाठिील, म्हणभन प्रशाळेच्या चवद्यार्थयांना वगािभन खास 
कामचगरीसाठी “आिा अगदी शवेटिे” म्हणभन सागंभन नेण्याि येिे आचण एका मचहन्यानंिर पुन्हा “अखेरिी 
वळे” म्हणभन परि बोलावभन नेण्याि येिे. शिेाि सिासद एखाद्या “महत्त्वाच्या” मुद्द्यावर ििा करू लागिाि िी 
अशा पद्धिीने की जणभ काही चकयाि येचदचदमला एक वषिु झाले आहे; खरे म्हणजे “महत्त्वाच्या” मुद्द्यावर ििा 
करायला आठवड्ाि दोनदा ग्रामसिेिी बैठक होिि असिे. एखाद्या मुकादमाने चदलेली राजीनाम्यािी 
धमकी, इस्त्रायलबाबि अमेचरकेिे नव ेधोरण, कामगाराचंवरुद्ध दुजािाव दशचुवणारी सरकारिी एखादी िाजी 
कृिी, आचण अशाि प्रकारच्या संिाषणाच्या शकेडो चवषयािंभन िणावािी मनःस्स्थिी रोजच्या रोज चनमाण होिे. 

 
चकबटु्झ समजावभन घेण्याच्या दृष्टीने हे “संकटावस्थेिे मानसशास्त्र” चकिीही महत्त्वािे असले िरी येथे 

ज्यानंा सामाचजक अस्वास्र्थयािे चनदशकु मानले आहे असे िाण त्यामधभन उत्पन्न होि नाहीि. कारण “िणावािी 
मनःस्स्थिी” फक्ि एकट्या चकबटु्झच्याि वाट्याला आलेली नाही; चशवाय ह्या मनःस्स्थिीिा एकभ ण पचरणाम 
सामाचजक िैिन्य कमी करण्याऐवजी वाढवण्यािि होण्यािा संिव असिो. 
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या ििेच्या दृष्टीने महत्त्वािा िाण िो की जो चकबुट्झिी सामाचजक रिना व त्यािी चवचशष्ट मभल्ये याचं्या 
संदिाि उत्पन्न होि आहे आचण ज्यामुळे सिासदािें मानचसक स्वास्र्थय कमी होि आहे. कारण अशा िाणाचं्या 
चवपरीि पचरणामािंी सिासदानंा पभणु जाणीव आहे. उदाहरणाथु, एक अमेचरकन पाहुणी कशी चदसिे ह्यावर 
बोलिाना एक स्त्री सिासद म्हणाली की चििा िेहरा “अगदी मडॅोनासारखा चदसिो; चकिी शािं िेहरा! असा 
िेहरा चकबटु्झमध्ये चदसायिा नाही.” कारण चविारले असिा चिने साचंगिले की जेव्हा लोक एकत्र राहिाि व 
काम करिाि िेव्हा पुष्ट्कळ िाण अटळपणे उत्पन्न होिाि, आचण प्रत्येकजण िाडंिो, ओरडिो. आणखी एक 
उदाहरण. या अभ्यासाच्या काळाि एकदा बरेिसे सिासद दचक्षणेकडे सुटी घालचवण्यासाठी एकत्र प्रवास 
करीि होिे िेव्हा गटािील सवु साथीमध्ये बधुंत्वािी िावना पभणु िरून राचहल्यािा अनुिव त्यानंा आला. 
“आपल्या िोविालिे लोक हे आपले साथी आहेि हे कळभन यायला घरापासभन शिंर मलै दभर सहलीला याव ं
लागलं, आचण पभवी ज्यािी फक्ि िोंडदेखील चविारपभस केली असेल असा एखादा माणभस इिका छान सोबिी 
असेल हेही ज्ञान नव्याने झालं” असे एकजण म्हणाला. या अिानकपणे प्रिीि झालेल्या भ्रािृिावािे कारण 
म्हणजे “िाण नाही. कसल्यािरी ओझ्याखाली दुसऱ्याबरोबर काम कराव ं लागणं, वादचववाद, आचण िाण 
यामंधभन एकदम मुक्ििा चमळाली. एकदाि मला खरी शािंी आचण मतै्री लािली” असे एक सदस्या म्हणाली. 

 
वर वणुन केलेली चकयाि येचदचदममधली िाणािी कारणे “वस्िुचनष्ठ” दृष्टीने पाचहले िर चबनमहत्त्वािी 

आहेि आचण एक काळ असा होिा की सिासदानंी त्याकंडे दुलुक्ष केले असिे. आज चकबुट्झ आपल्या 
अस्स्ित्वालाि आव्हान देणाऱ्या संकट प्रसंगाि असल्याने ही कारणे मानसशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वािी ठरिाि. 
अशा प्रकारिा एक िाण म्हणजे कपड्ािंी टंिाई. एका सदस्येने यािे पुढीलप्रमाणे वणुन केले : 

 
आपल्याला एक नवा पोशाख हवा असिो आचण चमळायिी पाळीही आपली असिे, पण वस्त्रिाडंारािी 

व्यवस्थाचपका सागंिे “पॉइंट्स” चशल्लक नाहीि (त्यावेळी इस्त्रायलमध्ये कपड्ांिे रेशन होिे,) ककवा युवक गटाने सगळे 
कापड संपचवले आहे, ककवा पुष्ट्कळाचं्या ऑडुरी अद्याप पडभन आहेि पण मला माझा पोशाख आिाि हवा असिो आचण िो 
आिा चमळण्यािा माझा हक्क आहे ही एकि गोष्ट फक्ि मी जाणिे. आणखी दोन मचहने थाबंायिी माझी ियारी नसिे. 

 
काहीजण जेवणघरािील िाणावंर िर देिाि. अन्नािा पुरवठा कमी असिो त्यामुळे करावी लागणारी 

धडपड, गदीमुळे होणारा आवाज, गोंगाट हे सव ुकधीकधी असह्य होिे. स्वयंपाकघरािील काम करणारी 
माणसे अचिशय दमलेली असिाि आचण त्यामुळे िी चिडलेली असिाि. यािा पचरणाम असा की कोणी 
नेहमीपेक्षा वगेळा पदाथु माचगिला की िी संिापिाि आचण उलट बाजभने सिासदही कामगारावंर रागाविाि. 
आणखी एक नेहमीिाि प्रकार म्हणजे एखाद्या चदवशीिा जेवणािा बेि सवांनाि आवडेल असा नसिो. एक 
सिासद सागंिो, 

 
िुम्ही जेवणघराि येिा आचण अंडी व कादेंि आहेि असं दृष्टीला पडिं. िुम्हाला कादें नको असिाि; फक्ि 

अंडीि हवी असिाि. िेव्हा िुम्ही वाढप्यानंा कादं्याचशवाय नुसिी अंडीि आणायला सागंिा. पण िे कामाि असिाि, 
िुमच्याकडे चफरकि नाहीि. मग िुम्ही काही न खािाि बाहेर पडिा. असं एकदा दोनदा झालं की िुमि ंडोकं चफरिं 
काही झालं िरी हे िुमिं घर आहे. िुम्ही इथं काम करिा आचण िुम्हाला खायला िर चमळालं पाचहजे. क्षलु्लक गोष्ट पण 
संिाप आणणारी ठरिे. 
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मनःस्स्थिी नसिानासुद्धा परस्परसंपकु अखंड सहन करावा लागण्यािी गरज हेसुद्धा िाणािे एक मभळ 
म्हणभन काहीजण सागंिाि. 

 
शहराि, िुमि ंिुमच्या व्यवसायािल्या सहकाऱ्याशी िाडंण झालं िर त्यामुळे फारसं चबघडि नाही; काही झालं 

िरी िुमिा फक्ि कामाच्या वेळािि संबंध येिो. इथं िुमि ंसिासदाशंी िाडंण होिं िेव्हा िो फक्ि कामापुरिाि सहकारी 
असिो असं नव्हे. िो चकबुट्झिा सिासद असिो, िो िुमिा चमत्र असिो, आचण िुम्हाला त्याच्याबरोबर राहायि ंअसिं, 
दररोज िेटायि ंअसिं. हे काही मोठं सुखाि ंनसिं. 

 
या प्रकारच्या परस्परसंपकािभन उत्पन्न होणारा मानचसक व सामाचजक एकािंािा अिाव यावर 

काहीजणािंा िर असिो. “सवांच्या समोर उघडं असण ंही काही मजेिी गोष्ट नाही” असे एक हळवी सदस्या 
उद्गारली. दुसऱ्या एका सदस्येच्या एकटीच्याि वाट्याला स्नानगृह येण्यािा िमत्कार एकदा घडला. िेव्हा 
त्यािभन बाहेर आल्यावर िी उद्गारली, “शािंपणे आचण स्वस्थपणे आंघोळ करायला चमळाली! केवढं मोठं सुख 
आहे हे!” 

 
समाजवादाच्या काही टीकाकाराचं्या मिे चनयोजनबद्ध समाजाि अंगिभिि असलेले “बराकीकरण” 

चकयाि येचदचदममध्ये नसले िरी अशा प्रकारच्या समाजरिनेि प्रत्येकाच्या आवडीचनवडींना मयादा पडिाि 
याि शकंा नाही. अशा प्रकारच्या मयादा इिर समाजाि असिाि त्यापेक्षा चकयाि येचदचदममध्ये जास्ि आहेि 
की काय हे ह्या चवचशष्ट प्रश्नािंा खोल अभ्यास केल्याचशवाय सागंणे अवघड आहे. पण त्या जास्ि नसल्या िरी 
वगेळ्या असिील हे चनचिि. उदाहरणाथु, एखाद्या स्त्रीला नवा पोशाख हवा असला िर िो कोणत्या पद्धिीिा 
यािी चनवड चिला करिा येि नाही, फक्ि चशवणखोलीि जे काही दोन-िीन प्रकार असिील त्यािभन एक 
चनवडणे एवढीि गोष्ट चिला शक्य असिे. एखाद्या जोडप्याला दुसऱ्या घराि राहायला जायिी इच्छा असेल िर 
“सामाचजक सचमिी”च्या परवानगीखेरीज जािा येि नाही, आचण त्यािी मागणी योर्गय आहे की नाही हे सचमिी 
ठरचविे. चकबुट्झमधभन एखाद्याला िात्पुरिी रजा हवी असेल िर ग्रामसिेिी मंजुरी चमळवावी लागिे. 
थोडक्याि, समानिा चटकवायिी म्हणजे काही प्रकारिे वैयस्क्िक चनणुय गटाच्या ककवा त्याने चनवडलेल्या 
सचमिीच्या मंजुरीवर अवलंबभन ठेवाव ेलागिाि. आपल्याला जीवनािा जो िाग खाजगी वाटिो त्यावरसुद्धा 
गटािे चनयंत्रण असाव ेहे पुष्ट्कळ सिासदानंा संिापजनक वाटिे. 

 
या आचण दुसऱ्या समस्यावंर सिासदाशंी ििा करिाना लेखकाने त्याचं्या असे ध्यानाि आणभन चदले की 

यापंकैी बऱ्याि समस्या चकयाि येचदचदमच्या एकट्याच्याि आहेि असे नसभन शहरी जीवनािही त्या उत्पन्न 
होिाि. त्यानंा िे पटले; पण त्यािं एक फरक आहे असे एक सदस्या म्हणाली. आपण शहराि आपल्या खाजगी 
घराि राहाि असिो िर यािला कोणिाि त्रास आपल्याला झाला नसिा. आपण चकबुट्झमध्ये राहिो म्हणभनि 
आपल्याला हे त्रास होिाि असे सिासदानंा वाटिे. असा नागरी जीवनािा पयाय नेहमीि अस्स्ित्वाि असल्याने 
िे या त्रासदायक गोष्टींबद्दल चकबटु्झला दोष देिाि. 

 
इिर चकबुट्झच्या मानाने चकयाि येचदचदममधभन राजीनामे देऊन जाणारािें प्रमाण अल्प असले िरी 

राजीनामे देऊन जाणाऱ्याचं्या संख्येि सारखी होणारी वाढ हे संकटावस्थेिे दुसरे एक लक्षण चदसि आहे. 
चकयाि येचदचदमच्या अस्स्ित्वािी सुरुवािीिी वीस वष ेिौगोचलक पचरस्स्थिी मागासलेली आचण चबकट होिी 
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िेव्हा दहा लोक सोडभन गेले, नंिरच्या दहा वषांि चकबुट्झिे राहणीमान उंिावि गेले आचण आर्मथक पचरस्स्थिी 
चनदान शहरािल्या इिकी सुधारली िरीही िेवढेि लोक सोडभन गेले. आमच्या अभ्यासाच्या काळाि दोन 
जोडपी चकयाि येचदचदम सोडभन शहराि गेली. राजीनामा हे एकाि वळेी चकयाि येचदचदममधल्या संकटावस्थेिे 
चिन्ह आचण कारणही असिे. चकबुट्झिा जीवनमाग ुश्रेष्ठ असल्याच्या दाव्याला राजीनामा हे उघड आव्हान 
असिे त्यामुळे त्यािभन चकबटु्झिा मनोिगं होिो. 

 
पभवीपेक्षा आिा चकबटु्झ सोडभन जाणारािंी संख्या वाढिे आहे एवढेि नव्हे िर चकिीिरी सिासदानंी 

अशा नोकऱ्या पत्करल्या आहेि की ज्यामुळे त्यािंा बहुिेक चदवस ककवा आठवडा चकबटु्झच्या बाहेर जािो. 
चकबटु्झमधल्या संकटावस्थेिे हे चिसरे चिन्ह होय. चकयाि येचदचदम हा िीन मोठ्या संघटनािंा–चद जनरल 
फेडरेशन ऑफ लेबर (चहस्िादु्रि) एक चकबटु्झ संघ आचण एक राजकीय पक्ष–यािंा घटक सिासद आहे हे 
लक्षाि घेिले पाचहजे. या संघटनानंा व्यवस्थापनकुशल अचधकाऱ्यािंी जरुरी असिे आचण सगळ्या 
चकबटु्झमधभन काही सिासदानंा या संघटनाि कामाला पाठचविाि. मात्र, चकयाि येचदचदमने याि आपल्या 
वाट्यापेक्षा अचधक िार उिलला असल्याने सिासदािं बराि असंिोष आहे. कारण खुद्द चकबटु्झमध्येि 
कामगारािंी अचिशय टंिाई आहे हे उघड चदसि आहे. बाहेर जाऊन काम करणाऱ्या कामगार सिासदाचं्या 
चनष्ठेिा िाग मान्य करूनसुद्धा, काहीजणानंा या कामामुळे शहराि राहायला चमळिे व चकबटु् झमधभन चमळणारे 
फायदे िेवढे त्याचं्या पदराि पडिाि; उलट चकबटु्झ जीवनािा कष्टािा िाग टाळिा येिो हे सत्य उरिेि. 
यािले बहुिेक कामगार हे चकबटु्झिे संस्थापक, पुढारी यापंैकी आहेि हे लक्षाि घेिले की या बाहेरच्या 
कामामुंळे केवढी गंिीर संकटावस्था उत्पन्न होिे हे समजभन येईल. 

 
ह्या िीन गोष्टी म्हणजे खिलेल्या मनोधैयाच्या सावुचत्रक खुणा आहेि; म्हणजे असे की ज्या समाजािील 

गटामंध्ये बराि अंिगिु िाण चदसभन येिो आचण दुसऱ्या कुठे िरी राहायला जाण्यािी इच्छा व्हावी एवढेि 
असमाधान असिे असा कोणिाही समाज गंिीर संकटाच्या अवस्थेि असिो असे म्हणिा येिे. 

 
पण समाजािे स्वास्र्थयपभण ु जीवन धोक्याि आणणाऱ्या ज्या गोष्टी असिाि त्यानंीि सामाचजक 

संकटावस्थेिे प्रमाण मोजले जाऊ नये, िर त्याच्या वैचशष्ट्ट्यपभणु सासं्कृचिक वारशाला धोकादायक ठरणाऱ्या 
गोष्टीही चविाराि घ्यायला पाचहजेि. काही चवचशष्ट नीचिमभल्ये प्रत्यक्षाि आणण्यासाठी चकयाि येचदचदमिा जन्म 
झाला. या मभल्यानंा लागणारा कोणिाही अंिगिु धोका म्हणजे त्याच्या अस्स्ित्वाला धोका होय-आचण येथे 
अस्स्ित्व म्हणजे नुसिा समाज म्हणभनि अस्स्ित्व नव्हे िर एक चकबुट्झ म्हणभन अस्स्ित्व हे ध्यानाि ठेवले 
पाचहजे. अशा धोक्यािंी चकयाि येचदचदममध्ये गंिीर चिन्हे उमटभ  लागली आहेि. 

 
यापंकैी चकयाि येचदचदम चजच्यामुळे ियग्रस्ि झाला आहे अशी पचहली आचण सवांि महत्त्वािी गोष्ट 

म्हणजे हलके-हलके प्रवशे करणारी खाजगी मालमते्तिी िावना आचण हा प्रश्न सोडवण्याबाबि चदसभन येणारी 
चकबटु्झिी असमथुिा. पभवी चकयाि येचदचदममध्ये खाजगी मालमत्ता नव्हिी. हळभहळभ मात्र आपल्या सिासदानंा 
पुस्िके आचण फौंटनपेने अशा वैयस्क्िक वस्िभ बाळगण्यास परवानगी देण्यास आरंि झाला. अलीकडे खाजगी 
मालमत्ता संचिि करण्याकडिा कल फारि वाढला आहे; अथाि इिर चकबुट्झच्या मानाने प्रमाण बरेि कमी 
आहे. िरीसुद्धा रेचडओ, कपडे ककवा फर्मनिर अशा वस्िभ िेटीदाखल चमळाल्या िर त्या आपल्याजवळि 
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ठेवण्याि पुष्ट्कळ सिासदानंा संकोि वाटि नाही. पभवी अशा वस्िभ त्यानंी चकबुट्झला देऊन टाकल्या असत्या 
(आचण त्यानंी िशा द्याव्याि अशी चकबुट्झनेही अपेक्षा केली असिी). 

 
सध्या चकयाि येचदचदममध्ये असलेली खाजगी मालमते्तिी दोन ढळढळीि उदाहरणे म्हणजे एक 

रेचफ्रजरेटर व एक मोटार. एका जोडप्याला बाहेरगावी असणाऱ्या नािेवाईकाकंडभन एक छोटा रेचफ्रजरेटर 
िेटीदाखल आला आचण त्यानंी िो फक्ि स्विःकचरिाि ठेवला आहे. यामुळे त्यानंा बफािे पाणी–एक खरीखुरी 
िैनीिी बाब–िर चमळभ शकिेि पण चशवाय पुरुष शहराि कामावर जाि असल्याने त्यानंा आइस्क्रीम ककवा थंड 
चबअर चमळण्यािी सोय होिे. रेचफ्रजरेटरिा मालक इस्त्रायलमध्ये येईपयंि आपण त्या रेचफ्रजरेटरिे फक्ि 
रखवालदार आहो असे समथुन हे जोडपे चकिीही करो; सामुदाचयक मालकी, िागीदारी, आचण समानिा या 
चकबटु्झमभल्यािंा असा िगं पभवी कल्पनेिही शक्य झाला नसिा हे मात्र खरे. मोटार एका सिासदाला त्याच्या 
युरोपािील नािलगाकंडभन वारसाहक्काने आलेली आहे; आपण िी मोटार का ठेवली यािे कारण िो असे सागंिो 
की आपली पत्नी शहराि राहिे आचण कामािा चदवस फुकट न घालचविा आपण चिला संध्याकाळी िेटभ  शकिो. 
हे कारण चकिीही खरे असले िरी, असंबद्ध आहे; चकबटु्झ संस्कृिीच्या प्राणिभि मभल्यािंा या कृत्याने िगं होिो 
ही याि महत्त्वािी गोष्ट आहे. 

 
काही अत्यंि महत्त्वाच्या मभल्यािंा िगं झाला आहे यापेक्षा अचधक महत्त्वािी बाब ही आहे की चकयाि 

येचदचदमला या बाबिीि काही करिा आलेले नाही. पभवी यापेक्षा क्षुल्लक चनयमिगंाबद्दल एखाद्या सिासदाला 
जाहीर रीत्या दोषी ठरचवण्याि आले असिे, परंिु आज इिक्या मोठ्या मभल्यािंा िगं होऊनसुद्धा त्याचवरुद्ध 
कारवाई करण्याि येि नाही. काहीजण यािें समथुन असे करिाि की, ज्याअथी सध्या आपल्या सिासदानंा 
आपली इच्छा आहे त्या प्रमाणाि सुखसोयी पुरचवण्यास चकबटु्झ असमथु आहे त्याअथी एखाद्या सिासदाला 
स्विःसाठी काही करण्यािी संधी चमळाली िर अशा घटनाकंडे िो डोळेझाक करिो. हे समथुन फारसे 
प्रत्ययकारी नाही. उलट, या चनस्ष्ट्क्रयिेिे कारण असे चदसिे की काही कारवाई केली िर दारूगोळ्याच्या 
कोठाराला चठणगी लागेल अशी चकयाि येचदचदमला िीिी वाटिे. चकबुट्झमध्ये जवळजवळ प्रत्येकापाशी काही 
ना काही खाजगी मालमत्ता जमा झालेली आहे आचण चवशषे चनयमिगं करणारानंा काही चशक्षा करायिी झाली 
िर चकरकोळ चनयमिगं करणारानंाही त्याि गोवाव ेलागेल. यािभन काय उद्िवले हे िाचकि करण्यािे धाडस 
कुणालाि नसल्याने काहीही केले जाि नाही. सत्य उरिे िे इिकेि की खाजगी मालमते्तकडे वळणारा हा कल 
वाढि राचहला िर चकयाि येचदचदमिा चकबटु्झ म्हणभन अंि होईल. िेव्हा, खाजगी मालमते्तिी ही वाढिी 
अचिलाषा संकटावस्थेिी महत्त्वािी खभण ठरिे. [ह्या प्रवतृ्तीला महत्त्वािा प्रचिबधं म्हणजे सािािंी या बाबिीिली वतृ्ती. सािानंा खाजगी 
मालमत्तिेी फारशी अचिलाषा असि नाही. िे आपल्याला वडील मंडळीच्या या च्युिीवर नेहमी टीका करिाि.] 

 
गटचवचशष्ट अनुिवािंी थोरवी हे जे दुसरे प्रमुख मभल्य त्यािे िचविव्यसुद्धा आिा धोक्याि आले आहे. 

संपभणुपणे समभह-कें चद्रि समाजापासभन, ज्याि बऱ्याि प्रमाणाि एकािंाला मोकळीक आहे अशा समाजापयंिच्या 
प्रवाहाि मध्यिागी कोठेिरी चकयाि येचदचदम आहे याि फारशी शकंा नाही. हे पुष्ट्कळशा गोष्टींिभन उघड होिे. 
पचहली बाब म्हणजे साथींच्या सवु कायुक्रमािें कें द्र जे जेवणघर िेथभन त्याचं्या खाजगी राहण्याच्या खोल्याकंडे 
एक कें द्रापसारी प्रवाह सुरू झाला आहे. सुखद स्मृिींना कुरवाळणारे संस्थापक “िे चह नो चदवसा गिाः” असे 
म्हणिाि; संध्याकाळी सिासद जेवणघराि जमभन गाि, नािि आचण गप्पा करीि असि त्याच्या आठवणी 
काढिाि. आज जेवणघर संध्याकाळी चरकामे असिे, सिासद आपल्या खोल्यािं आपल्या मुलाबाळािं ककवा 
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थोड्ाशा स्नेह्यासंमविे वळे घालचवणे अचधक पसिं करिाि. काहीजण िर जास्ि एकािं चमळावा म्हणभन 
जेवणघराि आपले िाट वाढभन घेऊन आपल्या खोल्यािं जािाि. व िेथे एकट्यानेि ककवा आपल्या 
जोडीदाराबरोबर (ककवा जोडीदारणीबरोबर) जेविाि. आणखी काहीजण सामभचहक स्नानव्यवस्थेवर आके्षप 
घेऊ लागले आहेि आचण लाकभ ड व नळ चमळवभन त्यानंी आपल्या स्विःच्या खोलीबाहेर खाजगी न्हाणीघरािंी 
रिना केली आहे. हा कल जेव्हा सावुचत्रक प्रघाि होण्यािा धोका चनमाण झाला िेव्हा ग्रामसिेने सवु खाजगी 
न्हाणीघरे-िी डोळ्याि खुपिाि या सबबीवर-बंद केली. 

 
आपल्या सिासदाकंडभन एकािंािी जी अचधकाचधक मागणी होि आहे चििी चकयाि येचदचदमने दखल 

घेिली आहे. उदाहरणाथु पभवी जेव्हा सिासद संध्याकाळिा वळे जेवणघराि घालवीि असि िेव्हा टेबलावर 
अल्पोपाहार ठेवला जाई. आिा िे आपापल्या खोल्याि आपल्या चमत्रासंह असिाि िेव्हा त्यानंा िहा ककवा 
कॉफी आचण क्वचिि त्याबरोबर एखादे चबस्स्कट ककवा केकिा िुकडा असावासा वाटिो. ही पद्धि चकबुट्झने 
अचधकृिपणे मान्य केली आहे; इिकी की त्यासाठी दर मचहन्याला साखर व िहाकॉफी याचं्या खाजगी 
वाटपािी सोय केली आहे. सिासदािंी अचधक एकािंािी गरज चकबटु्झने अचधकृिरीत्या मान्य केल्यािे याहभन 
अचधक अथुपभण ुलक्षण नव्या घरबाधंणीच्या चवस्िाराि चदसभन येिे. नवीन घराि प्रत्येक जोडप्याला स्विंत्र 
स्नानगृह व संडास आहे, आचण खोल्यािंी रिना “L” या इंग्रजी अक्षरासारखी असल्याने जोडप्यापैकी 
प्रत्येकाला अचधक एकािं चमळण्यािीही सोय झाली आहे. 

 
अशा सवलिी देऊनसुद्धा सहानुिवाकडभन वैयस्क्िक अनुिवाकडे झुकणारा हा कल चकयाि 

येचदचदमच्या आचण संघाच्या नेत्यानंा ियावह वाटिो. कारण त्याचं्या दृष्टीने चकबटु्झच्या एका मभलिभि चनष्ठिेे 
त्याि उल्लंघन होिे. उदाहरणाथु, आमच्या अभ्यासाच्या काळाि चकयाि येचदचदममध्ये एक सबधं सिा या 
मुद्द्यावरि ििा करण्याकचरिा घेिली होिी; लोक त्याबद्दल सिि बोलिाि; आचण त्यावर चकबटु्झच्या 
चनरचनराळ्या प्रकाशनािंभन लेखही चलचहले जािाि. या “कें द्रापसारी” प्रवृत्तीच्या मडंळीिे वणुन करण्यासाठी 
त्यािें चवरोधक “कमकम!” (िहािी चकटली) हा शब्द वापरिाि. आपल्या चमत्रासंमविे आपल्या स्विःच्या 
खोलीि खाजगी रीत्या िहा चपण्यािी इच्छा ही गिकाळच्या चकबटु्झमधल्या भ्रािृिावािे व कौटंुचबक 
वािावरणािे चवसजुन झाल्यािी खभणि ठरलेली आहे. 

 
अचधक एकािंाकडे वाढणारा हा कल पाहभन संघही अस्वस्थ झाला आहे. अलीकडच्या एका वार्मषक 

मेळाव्याि दोन मुख्य प्रश्नावंर ििा कें चद्रि झाली : खाजगी मालमत्ता व एकािं या दोन्हीिली वाढ, खाजगी 
न्हाणीघर व प्रसाधनकक्ष आचण जेवणघरािे सामभचहक कें द्र म्हणभन कमी झालेले महत्त्व या गोष्टी हा मेळाव्यािा 
चवशषे कििेिा चवषय झाला होिा. चकबटु्झमध्ये युवक गट आचण नव ेस्थलािंचरि यािंी गदी होि आहे आचण 
त्यािा पचरणाम म्हणभन सिासदानंा आिा आपल्या स्विःच्या चकबटु्झबद्दल “घर” ही िावना राचहलेली नाही ह्या 
गोष्टी ह्या स्स्थिीला कारणीिभि आहेि अशी कारणमीमासंा मेळाव्याि करण्याि आली. ह्या मीमासेंि थोडे िर्थय 
असले िरी िे पभणुपणे समाधानकारक नाही हे पुढे येईलि. 

 
चकबटु्झमधल्या अचधकृि जबाबदारीच्या जागा स्वीकारण्याबद्दल पुष्ट्कळश्या सिासदािंी अचनच्छा हे 

संकटावस्थेिे आणखी एक चिन्ह म्हणिा येईल. ह्या अचनच्छेकडे सिासद काहीशा अचिमानाने बघिाि हे 
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आपण मागे पाचहलेि आहे. इिर समाजामंध्ये लोक सते्तसाठी व प्रचिष्ठेसाठी धडपडिाि, उलट चकबुट्झमध्ये िे 
असल्या गोष्टी टाळिाि असे त्यािें म्हणणे. पण ह्या अचनच्छेबरोबरि ग्रामसिेच्या बैठकींना उत्तरोत्तर कमी होि 
जाणारी उपस्स्थिी ही गोष्टही लक्षाि घेिली िर या घटनेला एक चनराळाि अथु प्राप्ि होिो आचण िो चनचििि 
चकबटु्झला गौरवास्पद नाही. पभवीच्या काळी चकबटु्झिे सगळे सिासद ग्रामसिेला चनयचमिपणे हजर राहाि 
असि; आज सरासरी हजेरी पन्नास टक्क्याहंभन कमी असिे. आचण जे हजर असिाि त्यािलेही फारि थोडे 
त्याि प्रत्यक्ष िाग घेिाि आचण बाकीिे सिा कंटाळवाण्या होिाि अशी िक्रार करिाि. ह्या सव ुगोष्टी लक्षाि 
घेिल्या म्हणजे सावुजचनक अचधकारपदे स्वीकारण्यािी अचनच्छा हे उदासीनिेिे आचण सामाचजक 
बेजबाबदारपणािे चिन्हि म्हणाव े लागेल. खरी गोष्ट अशी आहे की जबाबदाऱ्या सोपचवल्या नाहीि िर 
कोणिाही व्याचमश्र समाज जगभ शकणार नाही; आचण या जबाबदाऱ्या पत्करायला लोक ियार नसले िर –
कळि अथवा नकळि – िे आपल्या गटाच्या कल्याणाबद्दल व िचविव्याबद्दल काहीसे बेचफकीर आहेि असे 
स्पष्ट होिे. चकबटु्झपेक्षा इिर समाजाि अशा बेचफकीरीिे प्रमाण पुष्ट्कळि जास्ि असिे हे खरे आहे. परंिु 
चकबटु्झिे अस्स्ित्व-कारणि इिर समाजापेंक्षा त्याि असलेल्या वगेळेपणाि आहे. परस्परसाहाय्य आचण गटािे 
महत्त्व यावंर िे उिारलेले आहे. इिर समाजािंभन आढळभन येणारी बेचफकीरी जर चकबुट्झमध्ये त्याि प्रमाणाि 
आढळभ लागली िर मुळािल्या ह्या मभल्यािंा त्याग करण्याि आला आहे एवढेि सभचिि होईल असे नाही िर 
चकबटु्झ िालचवण्यासाठी धंदेवाईक व्यवस्थापकािंी नेमणभक करावी लागेल. असे झाले िर समिा आचण 
स्वािंत्र्य या मभल्यानंा आज साथींच्या दृष्टीने जो अथु आहे िो नष्ट होईल. चशवाय, चकयाि येचदचदमिे चकबुट्झ 
म्हणभन अस्स्ित्वि संपुष्टाि येईल. 

 
िेव्हा चकयाि येचदचदमिे सामाचजक आचण सासं्कृचिक अस्स्ित्व गंिीरपणे धोक्याि आले आहे याि 

शकंा नाही. मात्र या पेिप्रसंगािी कारणमीमासंा कश्या प्रकारे करायिी याबाबि पुष्ट्कळ मििेद आहेि. 
पृथक्करण करू गेले िर असे ध्यानाि येिे की चकबटु्झच्या अंिगिु व बाह्य अशा दोन्ही पचरस्स्थिी सध्याच्या 
अवस्थेला कारणीिभि झाल्या आहेि. 

 
चकबटु्झमधल्या सगळ्या समस्यानंा बाहेरिी पचरस्स्थिी, आचण चवशषेिः सरकारी चवरोध या गोष्टी 

कारण आहेि असे मानण्यािी साथींिी वृत्ती आहे. सरकारमध्ये “सुधारणावादी” पक्ष प्रमुख आहे िो चकबटु्झ 
िळवळीला सचक्रय चवरोध करिो असा दावा िे करिाि. त्याला काही अथुही आहे. सध्याच्या संयुक्ि 
सरकारला इिर कोणत्याही सरकारप्रमाणेि सत्ता चटकवभन राहायिे आहे, आचण चकबटु्झ वसाहिीिे बहुसंख्य 
सिासद हे चवरोधी पक्षाि आहेि त्यामुळे त्याचं्याकडे एक राजकीय धोका म्हणभन बघण्यािी सरकारिी दृष्टी 
आहे. चशवाय, सरकार सोस्व्हएि–चवरोधी असल्याने, ित्त्विःि पुष्ट्कळशा चकबटु्झ वसाहिींच्या सोस्व्हएि–
पक्षपािी वृत्तीला सरकारिा चवरोधी आहे. िरीसुद्धा चकबटु्झ वसाहिींना दुबुळ करण्यासाठी सरकारने नेमक्या 
कोणत्या गोष्टी केल्या आहेि असे चविारले िर सिासदानंा फारि थोड्ा कृिींकडे बोट दाखचविा येिे. ज्या 
एका कृिीिा सिि उल्लखे केला जािो िी म्हणजे राष्ट्रीय स्वािंत्र्ययुद्धाि महत्त्वािी िभचमका केलेली धडक सेना 
“पालमाह” चहिे चवसजुन. पालमाहिे बहुिेक सिासद चकबुट्झ वसाहिीिे सिासद होिे हे खरे आहे, पण 
चििे चवसजुन चकबुट्झ-चवरोधी हेिभंनी झाले की काय हा वादग्रस्ि मुद्दा आहे. या आके्षपािा खरेपणा मान्य केला 
िरीसुद्धा या कृिीने ककवा सरकारच्या इिर कोणत्याही कृिीने चकबटु्झमधल्या एकभ ण संकटावस्थेच्या 
कोणत्याही अचवष्ट्कारानंा चवशषे रीिीने हाििार लावला आहे असे म्हणणे कठीण आहे. 
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सरकारिी िभचमका वादग्रस्ि म्हणभन सोडली िरी चकबुट्झवर चजिा पचरणाम झालेला आहे अशी एक 
बाह्य पचरस्स्थिी आहे िी म्हणजे चकबटु्झ िळवळीसंबंधी सव ु देशिर बदललेले वािावरण. पभवी जेव्हा देश 
अगदी प्राथचमक आचण पायािरणीच्या अवस्थेि होिा िेव्हा सव ु देश चकबुट्झ िळवळीकडे अचिशय आदराने 
बघि असे आचण चकबुट्झ-सिासद असणे म्हणजे राष्ट्रीय वीर असल्यासारखेि होिे. कारण चकबटु्झ–
सिासद म्हणजे पायािरणी करणारा नेिा, नव्या ज्यभिा आदश ुनमुना अशी त्यािी प्रचिमा होिी. देशािील 
अचिशय धोक्याच्या प्रदेशाि वसाहिी वसचवणे, अरब हल्लेखोरापंासभन सीमारक्षण करणे, दलदलीच्या 
प्रदेशािील पाण्यािा चनिरा करणे, आचण वाळवटें सुपीक करणे–ही सव ुकामे त्यानेि केली आहेि. त्यामुळे िो 
जाईल िेथे आदरणीय ठरि होिा. परंिु स्वािंत्र्यानंिर हे चित्र बदलले आहे. एक िर अगदी पचहले 
स्थलािंचरि आिा पायािरणी करायला, लढायला, आचण त्यागाला कंटाळले आहेि. आिा सवुसामान्य चनवािं 
जीवन जगाव ेही एकि इच्छा त्यानंा आहे आचण पायािरणी करणाऱ्या वीरानंा आिा प्रिीक म्हणभन महत्त्व राचहले 
नाही. दुसरे असे की अलीकडे आलेल्या पौवात्य स्थलािंचरिाचं्या मोठ्या समभहाला चकबुट्झिे काही महत्त्व 
नाही, कारण ह्या स्थलािंचरिािंी स्विःिी सासं्कृचिक मभल्ये अशी नाहीि की ज्याि चकबुट्झजीवन वा चकबटु्झ 
ध्येयवाद यानंा महत्त्व असाव.े त्यामुळे त्यािंा दृचष्टकोण फार िर उदासीनिेिा आहे असे म्हणिा येईल. 

 
या बदललेल्या वािावरणािा चकयाि येचदचदमवर खोल पचरणाम झाला आहे. पुष्ट्कळदा दुखावलेल्या 

स्वराि सिासद सागंिाि की िे आिा शहराि जािाि िेव्हा त्यािंी कोणी आदराने चविारपभस करीि नाही आचण 
त्यािें खाकी कपडे हे पभवी जे प्रचिष्ठेिे चिन्ह होिे िे आिा कमीपणािे चिन्ह झाले आहे. चशवाय, उष्ट्ण वाळवटंाि 
आचण धोक्याच्या सरहद्दीवर राहायिे िे त्यानंी, स्थलािंचरिानंा पुनवुसन करण्यासाठी घेऊन आपले चनत्यािे 
जीवन चवस्कटभ  द्यायिे िे त्यानंीि आचण शहराि राहणारानंी मात्र िैनीच्या वस्िभ आचण व्यवसायािील 
उत्कषासाठी स्पधा करायिी, अशीही त्यािंी िक्रार आहे. 

 
काही सिासदानंी महत्त्वाच्या चकबटु्झमभल्यािंा ज्या सहजिेने त्याग केला त्यामागे ही िक्रार-आचण िी 

खोटीही नाही-हा महत्त्वािा घटक आहे. देशाि आल्यापासभन साथींना इिर ज्यभ नागचरकासंह संकटाचं्या अखंड 
माचलकेला िोंड द्याव ेलागले आहे. सुरुवािीपासभनि त्यानंा अचिशय चबकट िौगोचलक पचरस्स्थिी काबभि 
आणावी लागली, अरबाचं्या हल्ल्यापंासभन आपले जीचवि व संपत्ती यािें रक्षण कराव ेलागले, आर्मथक व 
सामाचजक सुधारणासंाठी प्रयत्न कराव ेलागले. या कामाि कधी एका क्षणािीही उसंि नव्हिी. आचण त्या 
सगळ्या काळाि उच्च ध्येयवाद आचण दृढ श्रद्धा यानंी िे पे्रचरि झालेले होिे. ज्यभंिे स्वािंत्र्ययुद्ध आचण 
राज्यस्थापना या घटना पॅलेस्टाइनच्या इचिहासाला वळण देणाऱ्या ठरल्या. कारण स्वािंत्र्याबरोबर झगड्ािे 
दीघु पवु जसे संपाव ेिसे त्यागािेही संपाव ेअशी आशा उत्पन्न झाली. ही िावना एका इस्त्रायली गृहस्थाने 
पुढीलप्रमाणे व्यक्ि केली आहे, आचण िी प्राचिचनचधक स्वरूपािी आहे असे म्हणायला हरकि नाही : 

 
राज्यस्थापनेिी घोषणा होईपयंि आम्ही सारखे एका आणीबाणीच्या अवस्थेमधभन दुसरीि जाि होिो. 

िावना चशगेला पोिलेल्या मनःस्स्थिीि आम्ही जीवन जगि होिो. आिा आमिे सरकार झाले आहे, आिा 
आम्ही थकलो आहोि, खरोखर थकलो आहोि. स्वस्थ बसाव ंआचण आराम करावा अस ंवाटिं. आमच्याकडभन 
शक्य होिा िेवढा त्याग आम्ही केला आहे.आचण आिा वाटिं, बस्स! 
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जुन्या स्थलािंचरिािें िावचनक व नैचिक मादं्य दशचुवणारी ही आिािी वृत्ती नव्याने देशाि आलेल्यािंी 
नेहमीिी वृत्ती आहे आचण ऐचहक सुखसोयी, वैयस्क्िक उत्कष,ु िौचिक यश याबंद्दलच्या लालसेि ही वृत्ती प्रकट 
होिे. या मोठ्या सामाचजक संदिाि चकबुट्झमधली संकटावस्था समजभन घेिली पाचहजे. समाजािल्या इिर 
काही गटानंी संस्थापकत्वाच्या श्रद्धावंर पाणी सोडलेले असिाना चकबुट्झने मात्र आपल्याकडभन त्यागािी 
अपेक्षा करावी आचण उच्च ध्येयानंा अनुसरून राहण्यािी मागणी करावी ही गोष्ट अनेक सिासदानंा आवडि 
नाही. म्हणभन त्यािें म्हणणे असे की जर चकबटु्झ आम्हाला अचधक सुखसोयी देणार नसेल िर आमच्या आम्हीि 
त्या चमळवायला काय हरकि आहे? 

 
चकयाि येचदचदममधल्या संकटावस्थेला जरी ही बाह्य पचरस्स्थिी कारणीिभि असली िरी प्रस्िुि 

लेखकािी अशी धारणा झालेली आहे की संकटावस्थेिी मभळ कारणे चकयाि येचदचदमच्या अंिगिुि आहेि, 
आचण त्यािें उगम चकबटु्झिी सामाचजक रिना, मभल्ये आचण सिासदािंी बदलिी मनोवृत्ती याि सापडिाि. 

 
या ििेच्या संदिाि महत्त्वािे असलेले मानचसक बदल म्हणजे वय होण्यामुळे घडभन येणारे बदल होि. 

युवक िळवळीि चकबटु्झिे मभळ होिे. यामुळेि अचधक िागंल्या जगाच्या शोधाि असलेल्या व समाजािी 
रिनाि बदलभन टाकिा आली िर असे जग आपल्या हयािीिि आपल्याला प्राप्ि करून घेिा येईल असा 
चवश्वास बाळगणाऱ्या बंडखोर िरुणानंा युवक िळवळीप्रमाणेि चकबटु् झमध्येही आपल्या किुृत्वाच्या 
आचवष्ट्काराला वाव चमळाला आचण जीवनपद्धिी लािली. त्यानंी चनवडलेला कष्ट, त्याग, सहिाग आचण 
समभहजीवन या सवांवर िर देणारा जीवनमाग ुध्येयवादी चकशोरानंा चवशषे मानवले असाि होिा. पण संस्थापक 
आिा चकशोरवयीन राचहलेले नाहीि. मग त्याच्यािल्या पुढाऱ्यानंा त्यानंी िसेि राहाव े अशी चकिीही इच्छा 
असो. िे आिा मध्यमवयीन झाले आहेि, त्याचं्या आयुष्ट्यािला बंडखोरीिा आचण ध्येयवादािा काळ आिा 
संपलेला आहे, आचण मध्यमवयाि सुस्स्थि आयुष्ट्य चनवािंपणे घालवाव ेअसे त्यानंा वाटभ  लागले आहे. अद्याप 
त्यािंा न्यायाचधचष्ठि समाज, समभहजीवन, सामभचहक अनुिव आचण इिर मभळ ध्येयावंर चवश्वास आहे. पण पभवी 
त्याचं्या जीवनाला प्रिाचवि करणाऱ्या ज्या अचनवायु मानचसक पे्ररणा होत्या त्या आिा उरलेल्या नाहीि. मभल्ये 
कायम आहेि पण त्याचं्याबद्दलिा आवगे गेला आहे. खरे म्हणजे, ज्याि धार्ममक सद्गुणािंी वाखाणणी होिे पण 
त्यािंला आिला अथु नष्ट झाला आहे अशा धमुपीठासारखा चकबुट्झ आिा या बाबिीि झाला आहे. ज्या 
समाजवादी संज्ञानंा प्रारंिीच्या काळी एक चजविं वास्िविा होिी त्यािंी आिा फक्ि समारंिप्रसंगी म्हणायिी 
पोकळ घोषवाक्ये झाली आहेि. िेि शब्द पनुः पुनः उच्चारले जाि आहेि पण त्याचं्यािली मभळिी धग चनघभन 
गेली आहे. यािे कारण अथाि हेि आहे की कोणीही अखंड क्रािंीच्या मनोवस्थेि राहभ शकि नाही. 
 

पण वय होण्यामुळे सिासदाचं्या समाजवादी चनष्ठावंरि पचरणाम झाला आहे असे नसभन त्याचं्या 
सामभचहक चनष्ठावंरही चवपरीि पचरणाम झाला आहे. चकबुट्झच्या सुरुवािीच्या इचिहासािे वैचशष्ट्ट्य बनभन 
राचहलेले असे जे सामभचहक अनुिव –सायकंाळच्या बैठका, नृत्य गायन, सामभचहक गप्पा आचण अनुिवािंी 
देवघेव—िे म्हणजे सव ुिारुण्यसुलि घटना आहेि. आपापल्या खोल्याि चनवािंपणे बसण्यािी इच्छा आचण 
सामभचहक अनुिवाऐंवजी खाजगी अनुिवािी गोडी या गोष्टी संघाच्या मेळाव्याि सुिचवल्याप्रमाणे नव्या 
स्थलािंचरिाचं्या आगमनामुळे झालेल्या नाहीि. उलट, िारुण्यािील युवक िळवळीच्या समभहकें चद्रि 



 
 अनुक्रमणिका 

कायुक्रमापंासभन स्विःला चनवृत्त करून घेऊन आिा आपल्या वयाला साजेशा–मुले, स्नेही आचण वैयस्क्िक 
आवडी इत्यादी –गोष्टीि रमण्यािी मध्यमवयीनािंी जी स्वािाचवक वृत्ती, िीमधभन चनमाण झाल्या आहेि. 

 
थोडक्याि, सिासदाचं्या िरुणपणाच्या म्हणभन ज्या मानचसक गरजा होत्या त्या आिा संपल्या आहेि, 

त्यामुळे त्या िागचवण्यासाठी अस्स्ित्वाि आलेल्या काही सामभचहक संस्थानंा आिा कायुि उरलेले नाही आचण 
इिर कायचुवरोधी बनल्या आहेि. चकबटु्झच्या नेत्यानंा चकबटु्झ संस्कृिीिी िात्परुिी, िारुण्यसुलि मभल्ये. 
आचण चिरंिन स्वरूपािी नैचिक मभल्ये यामंध्ये िेद करिा आला िर त्यानंा ही समस्या सोडचवणे शक्य होईल. 
कारण हे स्पष्ट आहे की जे नेहमीि एकमेकाशंी सुसंगि असिाि असे नाही आचण ज्या दोहोंमध्ये संबधं 
असण्यािीही जरुरी नाही, असे दोन घटक चकबटु्झ जीवनाि समाचवष्ट आहेि. हे घटक म्हणजे एका बाजभला 
सहिाग आचण सहकाय ुही मभल्ये आचण दुसऱ्या बाजभला सामभचहक जीवन व सामभचहक अनुिव ही मभल्ये या दुसऱ्या 
दोन मभल्यािंा त्याग केल्याने पचहली दोन मभल्ये धोक्याि येिील असे मानण्यािे काही कारण नाही. खरे म्हणजे, 
याच्या उलट पचरणाम घडभन येईल असे मानण्यालाि जागा आहे. आिापयंि मात्र चकबुट्झ नेत्यानंी हे चकबुट्झ 
जीवनािे दोन्ही घटक त्याच्या नैचिक अस्स्ित्वाच्या दृष्टीने चनणायक महत्त्वािे मानले आहेि. म्हणभन सामभचहक 
राहणी हा चकबटु्झ जीवनािा एक आवश्यक घटक बनभन राचहला आहे. परंिु परस्परसंबधंािील अचिचरक्ि 
जवळीक आचण सिििा संपकु यानंा जुन्या सिासदाचं्या गरजाचं्या दृष्टीने महत्त्व उरलेले नाही; उलट आज 
चकयाि येचदचदममधल्या बऱ्यािशा िाणानंा ह्या गोष्टी कारण झालेल्या आहेि. 

 
समाजरचना आणि मानणसक ताि 

 
वयोमानामुळे सिासदाचं्या मभळ दृचष्टकोणाि फरक घडभन आला आहे हे िर खरेि पण आणखी एका 

प्रकाराने चकयाि येचदचदममधल्या पेिप्रसंगाला िो कारणीिभि झाला आहे. चकबटु्झ समाजरिनेच्या दृष्टीने िो 
प्रकार महत्त्वािा आहे. 

 
चकबटु्झ समाजरिनेने िारुण्यावर फार मोठा िर चदलेला आहे. वर वणुन केल्याप्रमाणे चकशोरवयीन 

दृष्टीकोण आचण वागणभक यापंासभन माघार घेण्याि आलेली असभनसुद्धा, चकयाि येचदचदमच्या संस्कृिीवर, 
त्यािप्रमाणे त्यािल्या सिासदाचं्या व्यस्क्िमत्त्वावर िारुण्याशी साहिय ुअसलेल्या पुष्ट्कळशा खुणानंी आपला 
छाप वज्रलेप केलेला आहे. त्याचं्या िारुण्यािील युवक िळवळीिे नाव आिा त्याचं्या राजकीय गटाला आहे. 
पन्नाशी उलटलेल्या सहकाऱ्यानंाही “बाहुर” आचण “बाहुरा” – िरुण पुरुष व िरुण स्त्री–असे संबोचधले जािे. 
चयचडश िाषेि लहान मुलाच्या नावाला लघुरूप देण्यासाठी “के” हा प्रत्यय लाचवला जािो िो केस पाढंरे 
झालेल्या साथीच्या नावालाही जोडला जािो. उघड्ा कॉलरिा शटु आचण खाकी पँट हा पुरुषािंा आचण 
पाढंरा ब्लाऊझ व स्कटु ककवा शॉटुस् हा चस्त्रयािंा चकबटु्झमधला पोशाख म्हणजे युवक िळवळीिाि अवशषे 
आहे. आचण शवेटी सिि चवरोध करीि राहण्यािी प्रवृत्ती, सरकारी जबाबदारी पत्करण्यािी अचनच्छा, 
कायमिी बंडखोरी व टीकाकारािी िभचमका ही जी चकबुट्झ संघाच्या नेत्यािंी स्विाववैचशष्ट्टे्य चदसभन येिाि 
िीही पचरपक्व बुद्धीच्या राजकीय पुढाऱ्यापेंक्षा बंडखोर चकशोरानंाि अचधक शोिभन चदसणारी आहेि. [प्रकरण ६ 
वरील िौकोनी कंसािील टीप पाहा.] 
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िारुण्याला फार उच्च मभल्य देणे हे चकबटु्झिे जे वैचशष्ट्ट्य आहे त्यािा मानचसक उगम बहुधा 
संस्थापकानंी जुन्या काळी आपल्या वडील माणसाचंवरुद्ध केलेल्या बंडाि सापडेल. या वैचशष्ट्ट्यािा फार मोठा 
प्रिाव िरुण आचण वृद्ध याचं्या एकमेकाशंी वागण्याच्या पद्धिीवर झालेला आहे. चकयाि येचदचदममध्ये प्रचिष्ठा 
आचण सत्ता ही दोन्ही वयापेक्षा किुृत्वावर अवलंबभन असिाि, त्यामुळे, शिेीशाखेिील इिर कामगार वयाने मोठे 
असले िरी त्या शाखेिा मुकादम िरुण असभ शकिो. िरुण लोक आपल्या वडील मंडळीच्या बरोबरीने 
सामाचजक समानिा उपिोगिाि, आचण चकबुट्झच्या औपिाचरक ककवा अनौपिाचरक व्यवस्थेमध्ये जास्ि 
वयाच्या माणसाला केवळ त्याच्या वयामुळे अचधक प्रचिष्ठा चमळेल अशी शक्यिा फारि कमी असिे. वय ककवा 
स्थान यािा चविार न करिा सवुजणानंा पचहल्या नावानेि सबंोधले जािे. लहानानंी वडील माणसानंा 
संबोधिाना आडनावाच्या मागे “चमस्टर” ककवा “चमसेस” लावभन बोलणे आचण मोठ्यानंी लहानाशंी बोलिाना 
त्याचं्या नावाने संबोधणे ही युरोप–अमेचरकेि संबोधनािी जी असमान पद्धिी आहे चिच्यामुळे चनरचनराळ्या 
वयािी माणसे अलग राहभन एक सामाचजक अंिर चनमाण होिे िे येथे संिवि नाही. औपिाचरक सिेमध्ये असो 
ककवा अनौपिाचरक ििेमध्ये असो, िरुण लोकािंी मिे प्रौढाचं्या मिाइिकीि आदराने चविाराि घेिली 
जािाि. 

 
परंिु िारुण्यावरिा हा िर आचण िरुण व वृद्ध याचं्याि असलेली समानिा यािंभन एक असमानिा 

चनमाण होण्यािी शक्यिा असिे–ही असमानिा म्हणजे िरुण लोकानंा श्रेष्ठ स्थान आचण प्रौढानंा कचनष्ठ स्थान 
चमळणे. चकयाि येचदचदममध्ये या पचरस्स्थिीमधभनि “वृद्धािंी समस्या” उत्पन्न झाली आहे. कारण सगळी माणसे 
जर बरोबरीिी असिील आचण जर प्रचिष्ठिेी कसोटी क्षमिा–चवशषेिः शारीचरक कष्ट करण्यािी क्षमिा–ही 
असेल िर थोड्ाि काळाि हे स्पष्ट होईल की सगळी माणसे बरोबरिी नाहीि; कारण कोणीचह माणभस म्हािारा 
होि जाईल िसिशी त्यािी काम करण्यािी शक्िी त्याच्यापेक्षा लहान असणाऱ्याचं्या मानाने कमीि होि 
जाईल. 

 
िेव्हा समानिेवर अचिचरक्ि िर देण्यामुळे एका चवरोधी प्रचक्रयेिभन असमानिेकडे गेलेली अशी ही 

समाजपद्धिी आहे. वयगटावर आधारलेल्या औपिाचरक मान्यिा श्रेणीिा चकबटु्झ प्रौढामंध्ये अिाव आहे 
(बालपणी मात्र वयानुसार रेखीव वगवुारी केलेली असिे) त्यामुळे प्रचिष्ठिेी जी एक पोकळी चनमाण झालेली 
आहे िी एका अनौपिाचरक वयानुसारी प्रचिष्ठा–श्रेणीमुळे िरून चनघाली आहे. ही अनौपिाचरक प्रचिष्ठा–श्रेणी 
म्हणजे आपल्या उत्पादनचवषयक क्षमिेमुळे िरुणानंा वयस्कर माणसापेंक्षा अचधक मान चमळिो. पण यािा 
पचरणाम म्हणभन वृद्ध सिासदानंा हळभहळभ आपण आपल्या आर्मथक स्थानावंरून बाजभला केले जाि आहोि असे 
आढळिे, आचण पचरणामिः कामािील कुशलिा हा जो त्यािंा प्रचिष्ठा चमळचवण्यािा सवांि मोठा माग,ु िो 
नाहीसा होिो. मानचसक असुरचक्षििेिे हे एक महत्त्वािे कारण आहे. 

 
या समस्येला चकबटु्झिी कुटंुबरिना आणखी कारणीिभि होिे. चविक्ि कुटंुब असा स्विंत्र घटक 

चकयाि येचदचदमच्या रिनेि अस्स्ित्वाि नाही त्यामुळे मुले आईबापािंी िाबेदार नसिाि, कारण िे स्विः आचण 
त्यािें आईवडील ज्याि समाचवष्ट होिील अशा गटाशी म्हणजेि कुटंुबगटाशी िी बाधंलेली नसिाि. त्याऐवजी 
त्यािें ऐकात्म्य दोन गटाशंी झालेले असिे–त्यािंा समवयस्कािंा गट हा एक आचण सबंध चकबटु्झ हा दुसरा. 
दोन “सिासद गटाशंी” त्यािें जे मानचसक िादात्म्य झालेले असिे त्यािे महत्त्वािे सामाचजक पचरणाम, नंिर 
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जेव्हा िी िरुण मुले चकबटु्झिे अचधकृि सिासद बनिाि आचण चकबटु्झच्या अथुव्यवस्थेि पभण ु वळे काम 
करणारे कामगार होिाि िेव्हा चदसभन येिाि. आपल्या समवयस्काचं्या गटािे सिासद म्हणभन हे िरुण लोक 
प्रौढापंासभन अलग राहिाि, पण संपभणु चकबुट्झिे सिासद म्हणभन मात्र िे प्रौढाशंी खुली स्पधा करिाि. ह्या 
स्पधेि जो सवोत्कृष्ट असिो त्याला यशस्वी होण्यािी मोकळीक असिे; आचण बहुधा असे घडिे की िरुण 
माणभसि त्याच्या बलश्रेष्ठत्वामुळे सवोकृष्ट ठरिो. 

 
ह्या अवस्थेिभन वृद्ध माणसानंा िीव्र असुरचक्षििा अनुिवावी लागिे हे पुढील दोन उदाहरणावंरून 

ध्यानाि येईल. वयािी पवा न करिा एक आदरणीय संस्थाचपका शिेावर काम करीि असिे. ियानक उन्हाि 
काम करणे अचधकाचधक कठीण होऊ लागल्यािी िक्रार कडक उन्हाच्या चदवसाि चिने एकदा केली. 
संस्थापक िरुण होिे िेव्हा उन्हािे काही वाटि नसे पण आिा म्हािारपण येि िालल्याने उन्हाळ्याच्या 
चदवसाि काम करणे जवळजवळ अशक्यप्राय होऊ लागले आहे असे िी म्हणाली. आचण चिने अशी सभिना केली 
की म्हािाऱ्या माणसासंाठी डोंगरावर एक लहानसे राहण्यािे चठकाण बाधंाव ेम्हणजे िेथे जाऊन त्यानंा चवश्रािंी 
घेिा येईल, िेथे त्यानंा उन्हापासभन चनवारा चमळेल आचण त्यािबरोबर िरुण माणसानंा म्हािाऱ्यािें ओझे 
वाटणार नाही. अशा िक्रारी चिने केल्या खऱ्या, पण जास्ि वळे चवश्रािंी घेणे ककवा दुपारच्या कडक उन्हाि 
खोलीवर जाऊन पडणे या गोष्टी करायला िी ियार होईना. त्या चदवशी नंिर एका परुुषाने चिला साचंगिले की 
चिच्यासाठी कामाला अगदी योर्गय अशी, एक सावलीिी, थोडी फार गारव्यािी जागा आपल्याला सापडली 
आहे. “वा, छान!” असे एक िरुण स्त्री उद्गारली. चिच्याकडे वळभन संस्थाचपका कडवटपणे म्हणाली, “त्यािं 
इिकं छान काय आहे? िभ असं बोलभन मला का दुखाविेस?” 

 
दुसरा एक संस्थापक आहे त्यािी या प्रश्नाकडे पाहण्यािी दृष्टी मात्र अचधक चववकेािी व कमी 

िावनाचववश आहे. चबगर-शिेीच्या एका कामावरून िो चनवृत्त झाला होिा. शिेावर काम करायला परि 
जाण्यािे त्याच्या मनाि होिे कारण िो एका महत्त्वाच्या शिेी-शाखेिला िज्ज्ञ होिा. साहचजकि त्या शाखेि 
परि जायिी त्याला इच्छा होिी. मात्र, त्याला हे ठाऊक होिे की, या जागेसाठी त्याला झगडाव ेलागेल कारण 
त्या शाखेिील सिासदानंा “म्हािारी” माणसे नको होिी. (िो बावन्न वषांिा होिा.) शारीचरक बळ असलेली 
िरुण माणसेि त्यानंा हवी होिी; आचण त्यािा या शाखेिील बत्तीस वषांिा अनुिव त्या लोकाचं्या लेखी चवशषे 
महत्त्वािा नव्हिा कारण त्याचं्याकडे अगोदरि एक िज्ज्ञ होिा. या बाबिीि त्याला फारसे काही करण्यासारखे 
नव्हिे कारण : 

 
…माणसाला स्वाचिमान असिो ना!.....अथात्, मी आचण माझ्या वयािे इिर याचं्यासाठी चकबुट्झ कुठल्या िरी 

शाखेि जागा शोधभन काढिोि. काहीिरी कंटाळवाणं चबनमहत्त्वािं काम करायला चमळिं. ह्या समस्येिं हे अथुशास्त्रीय 
उत्तर झालं पण मानवी दृष्टीनं हे उत्तर नव्हे. चकबुट्झच्या बाहेर कोणत्या ना कोणत्या अचधकारािी कामं चमळवलेली जी 
माणसं आहेि त्यानंाि फक्ि हा प्रश्न समोर येि नाही. पण मला (आठवडािर आपल्या कुटंुबापासभन दभर राहणं) ही ककमि 
द्यायिी नाही. 

 
िेव्हा चकबटु्झच्या बाहेर जाऊन काम करणारािंी संख्या वाढायिे, त्यािप्रमाणे चकबटु्झ मधील 

अंिगिु िाण िीव्र व्हायिे प्रमुख कारण येथे सापडिे. जी प्रौढ माणसे चकबुट्झच्या बाहेर कामावर जािाि त्यानंा 
“वृद्धत्वािी समस्या” िेडसावीि नाही. िे राजकीय, बौचद्धक, सरकारी ककवा रेड यभचनयनच्या कामकाजाि 
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िाग घेिाि, त्यामुळे िरुणाशंी स्पधा करिाना िे कमी पडि नाहीि. उलट, त्याचं्या जमेिा मोठा अनुिव आचण 
ज्ञान यामुंळे िे उजविे ठरिाि. त्यामुळे चकबटु्झच्या बाहेरिे काम हे त्याचं्या स्वाचिमानाला धक्का लावीि नाही; 
उलट िे स्वाचिमान वाढचवणारे असिे. मात्र, जे चकबुट्झमध्ये राहिाि आचण आपली ककमि श्रमािील 
कायकु्षमिेच्या (चकबुट्झच्या) कसोटीवर करिाि त्यानंा सिि स्वाचिमान कमी होि असल्यािी िीिी असिे 
आचण ही िीिी चकबुट्झच्या वाढत्या िाणािा एक महत्त्वािा घटक ठरिे. 

 
ह्याहभनही एका जास्ि गंिीर समस्येला चकबुट्झिी समाजरिना जबाबदार आहे. िी म्हणजे “स्त्रीिी 

समस्या” चकयाि येचदचदममधील संकटावस्थेवरील ििेमध्ये या संकटावस्थेला कारण होणाऱ्या गोष्टींिे 
कलगिेदानुसार चवश्लेषण करण्यािा प्रयत्न केलेला नव्हिा. खरी गोष्ट मात्र अशी आहे की संकटावस्थेयाला 
बायकाि प्रामुख्याने कारणीिभि आहेि. जवळजवळ सगळे राजीनामे बायकाचं्या चिथावणीने चदले जािाि; 
खाजगी संपत्ती आचण अचधक एकािं याचं्यासाठी वाढिी मागणी बायकामंध्येि अचधक जोराने होिे. 
चकबटु्झमधले बहुिेक िाण बायकामुंळेि उत्पन्न झाले आहेि. त्यामुळे चकयाि येचदचदममधल्या पुष्ट्कळ बायका 
आपल्या िभचमकाबंाबि असमाधानी आहेि यािे आियु वाटायला नको. म्हणभन, राजकारणािा अपवाद 
सोडल्यास, चकबटु्झमध्ये “स्त्रीच्या समस्ये” इिका लक्ष वधेभन घेणारा दुसरा चवषय नाही. सिासदाचं्या िोंडी 
अखंडपणे असणारी ही शब्दसंहिी ग्रामसिेच्या चकिीिरी बैठकािंा चवषय झालेली प्रस्िुि लेखकाला चकयाि 
येचदचदममधील वास्िव्याि आढळली. जर कधीकाळी चकयाि येचदचदम चछन्नचिन्न झाले िर “स्त्रीिी समस्या” हा 
त्यािील एक महत्त्वािा कारणीिभि घटक असेल असे म्हणणे अचिशयोक्िीिे होणार नाही. 

 
ज्या समाजाि स्त्रीपुरुषािंी समानिा हे मभलिभि ित्त्व आहे आचण स्त्रीदास्यचवमोिन हे ज्यािे ध्येय आहे 

त्या समाजाि “स्त्रीिी समस्या” अस्स्ित्वाि आहे या चवधानािे थोडेफार स्पष्टीकरण जरूर आहे. पभवीच्या 
ििेवरून हे ध्यानाि आलेलेि आहे की ज्या युवक िळवळीमधभन चकबुट्झने आपली मभल्ये ियार केली िी 
िळवळ स्त्री-मुस्क्िवादी (फेचमचनस्ट) होिी. िाडंवलशाही समाजाि स्त्रीला पुरुषािी िाबेदारी पत्करावी लागिे 
आचण िी घर आचण कुटंुब यानंा जखडली जािे अशी युवक िळवळीिी धारणा होिी. ही ‘स्त्रीिी जीवशास्त्रीय 
शोकाचंिका’ चिला घरािी स्वच्छिा, स्वयंपाक आचण इिर गृहकृत्ये यामंध्ये नोकरासारखी कामे करावयास िाग 
पाडिे आचण पुरुषाचं्या बरोबरीने शिेे, कारखाने, प्रयोगशाळा आचण व्यासपीठे यामंध्ये स्थान चमळचवण्यापासभन 
वचंिि करिे. नव्या समाजाि हे सव ुबदलणार होिे. सामभचहक जीवनािील चवचवध संस्थामुंळे चििे गृहकृत्यािें 
ओझे हलके होणार होिे आचण त्यामुळे पुरुषाच्या बरोबरीिी म्हणभन िी जीचविािल्या सव ुगोष्टीि िाग घेणार 
होिी. सामभचहक जेवणघरामुळे चििे स्वयंपाक करण्यािे ओझे नाहीसे होणार होिे; सामभचहक चशशुगृहे चििी 
बालसंगोपनाच्या कामािभन सुटका करणार होिी; लहान खोल्या चििे स्वच्छिेिे काम कमी करणार होत्या. 
अशा रीिीने स्त्रीिी “घरगुिी कामाच्या जोखडािभन मुक्ििा” होणार होिी. 

 
औपिाचरक अथाने ह्या कायाि चकबटु्झ यशस्वी झाले आहे. संघाने एका अचधकृि पत्रकाि अचिमानाने 

जाहीर केले आहे: 
 
आम्ही चिला समान हक्क चदले आहेि, आम्ही चििी आर्मथक जोखडािभन सुटका केली आहे, मुले, वाढचवण्याच्या 

िारािभन आम्ही चिला मुक्ि केले आहे, आपण आपल्या नवऱ्याच्या “मालकी” च्या आहोि, िो आपला िरणपोषण करणारा 
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आचण आपल्यावर अचधकार गाजचवणारा आहे या िावनेिभन चिला आम्ही मोकळे केले आहे, आम्ही चिला एक नवीन समाज 
चदला आहे, चिच्या हािकड्ा आम्ही िोडल्या आहेि. [पभवोक्ि Veteran Settler ने चदलेले अविरण] 

 
या अनेक िागंल्या गोष्टी प्राप्ि होऊनही स्त्रीला आपली मुक्िी लािलेली नाही असे पत्रकाि पुढे ध्वचनि 

झाले आहे. कारण पत्रकािा शवेट या वाक्याने झाला आहे, “आचण हे हाि शकेडो वष े शृखंलािं जखडलेले 
होिे यािे आम्हाला चवस्मरण झाले. इिका दीघु काळ जो अवयव आपले काय ुकरीि नाही िो लुळा पडिो,” हे 
लुळेपण, की दुसरे काही हे आपण आिा चविाराि घेऊ. 

 
चकबटु्झमध्ये या “चवमोिना” िा अनुिव घेऊनसुद्धा, चस्त्रयाचं्याि अशी एक िावना—अथाि, काहीशी 

अजाण आचण अव्यक्ि-चदसभन येिे की आपले “चवमोिन” झाले नसिे िर अचधक बरे झाले असिे. चकबुट्झ 
सोडभन गेलेल्या जवळजवळ प्रत्येक जोडप्याने स्त्री सुखी नाही म्हणभन चकबटु्झ सोडण्यािा चनणुय घेिलेला 
आहे; आचण पुष्ट्कळशा चस्त्रया अशा आहेि की त्यानंा सोडभन जायिी इच्छा आहे पण त्याचं्या नवऱ्यामुंळे त्यानंा 
राहणे िाग पडिे आहे. एका संस्थाचपकेला चकयाि येचदचदममधभन बाहेर पडायिे फार मनाि आहे पण िी िसे 
करीि नाही यािे कारण आपला नवरा दुसरीकडे कोठेही सुखी होणार नाही हे चिला माहीि आहे. दभसरी एक 
संस्थाचपका बरेिदा सागंिे की आपल्याला गृचहणी होण्यािी इच्छा आहे, आचण आपले स्विःिे घर व 
स्वयंपाकघर असाव ेअसे आपल्याला वाटिे. एका ित्त्वकििक स्त्रीनेही अशी कबलुी चदली की कष्टािे काम 
केल्यानंिर आपले स्विःिे घर असिे, आपण आपल्या मुलािंी काळजी घेि असिो आचण आपलाि स्वयंपाक 
करीि असिो िर आयुष्ट्य चकिीिरी सुखािे झाले असिे असे आपल्यालासुद्धा कधीकधी वाटल्यावािभन राहाि 
नाही. शवेटिे उदाहरण : “स्त्रीजािीच्या समस्ये”वर चविार करण्यासाठी घेिलेल्या एका ग्रामसिेि चकबुट्झ 
नेत्यािी पत्नी व चकबुट्झमधील एक अचिशय आदरणीय स्त्री जाहीरपणे म्हणाली, “मुळाि वाटले होिे त्या 
मानाने चकबुट्झमधल्या चस्त्रयानंा फार काही चमळालेले नाही. माझ्या स्विःपुरिे बोलायिे िर चकयाि 
येचदचदममध्ये िीस वषे राहभनही शवेटी आपले आयुष्ट्य चनष्ट्फळि ठरले असे मला म्हणावसेे वाटिे.” 

 
हे शब्द फार कडक आहेि. मनोधैय ु इिके खालावण्यािे कारण काय? एक िर, पुष्ट्कळ चस्त्रया 

सागंिाि की चकबटु्झमधले जीवन त्यानंा शारीचरकदृष्ट्ट्या अचिशय कष्टािे वाटिे. अडिणीिी िौगोचलक 
पचरस्स्थिी, साध्या साध्या सोयींिा अिाव, अन्नटंिाई, नेहमी प्रचिकभ ल वािावरणाि पुष्ट्कळ वळे काम, चनकृष्ट 
दजाच्या आरोर्गयसुचवधा, सावुजचनक चठकाणिी गदी आचण गोंगाट या सवांमुळे जीवन जास्िजास्िि चबकट 
बनले आहे. त्यािा पचरणाम म्हणभन पुष्ट्कळ चस्त्रया शरीराने थकभ न गेल्या आहेि. पण हे उत्तर चकिीही बरोबर 
असले िरी िे सबधं उत्तर नव्हे. पभवीपेक्षा िौगोचलक पचरस्स्थिी आज चकिीिरी सुधारली आहे आचण गंमि अशी 
की पभवी आजच्यासारख्या िक्रारी नसि; चस्त्रया आिा पभवीपेक्षा वयस्कर झाल्यामुळे त्यानंा ही स्स्थिी जास्ि 
कठीण वाटिे हे उत्तरही पुरेसे नाही, कारण िरुण मुलींिे मनोधैय ुनेहमीि म्हािाऱ्या बायकापेंक्षा उच्च दजािे 
असिे असे नाही. मात्र, या संदिाि लक्षाि घ्यायला पाचहजे की सािा चस्त्रयानंा ही पचरस्स्थिी चवशषे कठीण 
वाटिे असे नाही. 

 
चस्त्रयाचं्या चनकृष्ट मनोधैयािे दुसरे कारण म्हणजे पुष्ट्कळ चस्त्रया आपल्या आर्मथक िभचमकेबाबि असंिुष्ट 

आहेि. संघािे म्हणणे–आचण िे थोडे समथुनीयही आहे—असे की स्त्रीिा आर्मथक प्रश्न सुटला म्हणजे चििे 
असमाधान नष्ट होईल. स्त्रीने “चकबुट्झच्या अथुव्यवस्थेि मभळ धरले पाचहजे” असे अलीकडच्या एका सिेने 
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पुकारले आहे. “फक्ि यामुळेि चििी चकबुट्झमधली संपभण ु िागीदारीिी व नागचरकत्वािी िावना पुन्हा 
प्रस्थाचपि होईल.” [ितै्रव] 

 
स्त्रीपुरुषाचं्या आर्मथक समानिेवर िर देऊनही चस्त्रया चकबटु्झच्या आर्मथक जीवनाि “मभळ धरू” 

शकल्या नाहीि हे कसे? संस्थापकानंी जेव्हा प्रथम वसाहि केली त्या काळी श्रमािंी स्त्रीपुरुष िेदावर चविागणी 
नव्हिी हे पभवी साचंगिले आहेि. चस्त्रया पुरुषापं्रमाणेि शिेावर कामे करीि, रॅक्टर िालवीि; पुरुष चस्त्रयापं्रमाणे 
स्वयंपाकघराि आचण धुलाईकें द्राि कामे करीि. पुरुष आचण चस्त्रया समान आहेि आचण आपापली कामे 
सारख्याि िागंल्या प्रकारे करू शकिील असे गृहीि धरले जाि होिे. पण पुरुष आचण चस्त्रया समान नाहीि हे 
लवकरि चदसभन आले. जीवशास्त्रीय कारणामुळे चस्त्रयानंा काही शारीचरक कामे पुरुषाचं्या इिक्या समथुपणे पार 
पाडिा येईनाि; रॅक्टर िालचवणे, चपकािंी कापणी आचण इिर अचिश्रमािी कामे चस्त्रयाचं्याने होईनाि. चशवाय, 
कधीकधी आपल्याला शक्य असलेल्या शारीचरक श्रमाच्या कामामधभनही िात्पुरिी रजा घेणे त्यानंा िाग पडे. 
उदाहरणाथु, गरोदर स्त्री िाजीपाल्याच्या बागेिसुद्धा फार काळ काम करू शकि नसे, आचण िान्ह्या मुलाच्या 
आईला अिकुालयाच्या जवळपासिेि काम पत्कराव े लागे कारण मुलाला पाजण्याच्या वळेा सािंाळाव्या 
लागि. त्यामुळे, चकबटु्झ जुने होऊ लागले आचण त्यािले जन्मप्रमाण वाढभ  लागले िसिसे अचधकाचधक 
चस्त्रयानंा अथुव्यवस्थेच्या “उत्पादक” शाखामंधले काम सोडणे िाग पडले आचण “सेवा” शाखामंध्ये प्रवशे 
करावा लागला. परंिु त्यानंी सोडलेल्या “उत्पादक” शाखामंधल्या जागा िरणे जरूर होिे आचण त्या पुरुषानंी 
िरल्या. यािंा पचरणाम म्हणजे ज्या कामािभन स्त्रीिी मुक्ििा झाली असे समजण्याि येि होिे त्याि कामामंध्ये 
म्हणजे स्वयंपाक, धुलाई, सफाई, चशकचवणे, बालसंगोपन इत्यादींमध्ये आपण पुन्हा अडकलो आहो असे 
चस्त्रयानंा कळभन िुकले. साराशं, त्या गृहकृत्याचं्या जबाबदारीच्या “जोखडा” िभन सुटलेल्या नाहीि. पुढील 
िक्िा हेि दशचुविो. 
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या आकडेवारीवर नजर टाकली िर एक महत्त्वािी गोष्ट अशी चदसभन येिे की ११३ कामगार चस्त्रयापंैकी 

फक्ि १४ म्हणजे १२ टके्क चस्त्रया कोणत्यािरी शिेीशाखेि कायमच्या कामाला आहेि आचण प्रिंड बहुसंख्या, ८८ 
टके्क, ही सेवा शाखेि काम करणारींिी आहे. या आकड्ािंा अथु नीट ध्यानाि घेिला िर चस्त्रयाचं्या असंिुष्टिेिे 
कारण समजभ शकिे. पचहले कारण म्हणजे जरी अचिश्रमाच्या शिेीच्या कामाकडे परिण्यािी बहुिेक चस्त्रयानंा 
इच्छा नसिे आचण बव्हंशी “चस्त्रयािंी कामे” म्हणभन परंपरागि ठरलेल्या कामािि त्या गंुिलेल्या असिाि (ह्या 
चवधानाला काही अपवाद आहेि त्यािंा उल्लेख पुढे येईलि) िरी युवक िळवळीिी सुरुवािीिी मभल्ये अद्यापही 
बऱ्याि प्रमाणाि आपला प्रिाव राखभन आहेि; व ही “हलकी” कामे करावी लागल्यामुळे चस्त्रयामंध्ये एक 
प्रकारिी न्यभनगंडािी िावना वाढि जािे. ही िावना िीव्रिर होण्यािे कारण असे की ज्या शाखामंधभन सवांि 
जास्ि आर्मथक लाि होिो त्या शाखानंा चकबटु्झ सवांि जास्ि महत्त्व देिो आचण ज्या “सेवा” शाखामंध्ये चस्त्रया 
कें चद्रि केल्या गेल्या आहेि त्या शाखािंभन आर्मथक लाि असा कोणिाि नसिो, उलट चकबुट्झिा बहुिेक खि ु
याि शाखावंर होिो. ह्या दोन कारणामुंळे आपण दुसऱ्या वगाच्या नागचरक आहोि असे त्यािें त्यानंाि वाटि 
राहिे. 

 
दुसरे, या “सेवा” खात्यािंी पुष्ट्कळ कामे कंटाळवाणी असिाि व कामाच्या सोयी चनकृष्ट असिाि 

त्यामुळे त्यािल्या कामगारानंा कामामधभन चमळायिे असे जे समाधान िे फारि कमी लाििे आचण कधीकधी िर 
कामािा चिटकारा वाटिो. हे चवशषेत्वाने प्रत्ययाला येि असेल िर िे स्वयंपाकघरािील कामाबाबि. हे काम 
इिके कठीण असिे की कोणिीही स्त्री िे चनयचमि नेमणभक म्हणभन पत्करायला ियार होि नाही. त्यामुळे िे 
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पाळीपाळीनेि करणे िाग पडिे. स्वयंपाकघरािील कामािी पाळी बहुधा एक दोन वषांिी असिे. िरीही ह्या 
मुदिीला त्या गुलामचगरीिा काळ मानिाि. त्या अस्वस्थ होिाि, चिडचिड्ा बनिाि आचण त्याचं्याशी कसे 
वागाव ेहे कुणालाि कळि नाही. एक स्त्री म्हणाली की स्वयंपाकघरािी पचरस्स्थिी सुधारली नाही िर चस्त्रयामंध्ये 
स्फोट होईल, “पुरुषानंा जागे करण्यािा एवढा एकि उपाय आहे.” अथाि “स्फोट” म्हणिाना “मोठा स्फोट” 
असा चिच्या म्हणण्यािा रोख होिा कारण लहानसहान स्फोट पुष्ट्कळि होि असिाि. उदाहरणाथु, एका 
दुपारी स्वयंपाकघरािील िाण असह्य होऊन एक स्त्री ओक्साबोक्शी रडि धावि सुटली. िी नंिर दोन िास 
न्हाणीघराि सारखी रडिि बसली होिी. 

 
पण फक्ि स्वयंपाकघरािि कामाच्या अशा गैरसोयी आहेि असे नव्हे. एका बालगृहाि अगदी 

अलीकडेपयंि नळािे पाणी नसल्यामुळे स्नानगृहाच्या सोयी नव्हत्या. त्यामुळे पचरिाचरकानंा पाणी लागेल त्या 
प्रत्येक वळेी चजना उिरून खाली यायिे व िरलेली िाडंी हािाि घेऊन वर जायिे असे वरखाली हेलपाटे 
पडि. दुसऱ्या एका नव्यानेि बाधंलेल्या बालगृहाि िुकभ न खेळासाठी क्रीडागंणािीि सोय करायिी राहभन गेली 
होिी. यामुळे मुलानंा कधीही एकटे सोडणे िेथल्या पचरिाचरकेला शक्य नव्हिे व चििे काम अचिशय अवघड 
बनले होिे. क्रीडागंण ियार करू असे आश्वासन चिला चदले गेले होिे पण त्यािी व्यवस्था होईपयंि चकिीिरी 
मचहने चिला थाबंाव े लागले. आणखी एक उदाहरण म्हणजे अिकुालयाि गरम पाण्यािी सोय प्रस्िुि 
लेखकाच्या वास्िव्यापभवी िीन वषपेयंि नव्हिी. त्यामुळे पचरिाचरकानंा मुलाचं्या आंघोळीसाठी स्वयपंाकघरािभन 
गरम पाणी उिलभन न्याव ेलागे. अिकुालयापासभन स्वयंपाकघरापयंििे अंिर म्हणजे शहरािल्या चनदान दोन 
िौकामंधले िरी असेल. 

 
अथात् या िाचंत्रक उणीवा सुधारणे शक्य होिे आचण िसे झाले असिे िर चस्त्रयािंी स्स्थिी पुष्ट्कळि 

सुधारिा आली असिी. पण या बाबिीि चकयाि येचदचदमिी हालिाल मंद असण्यािी चनदान दोन कारणे 
आहेि. पचहले म्हणजे,वर साचंगिल्याप्रमाणे सेवा शाखा चकबुट्झला उत्पन्न चमळवभन देि नाहीि आचण जेव्हा 
नवीन रॅक्टर की बशा धुण्यािे यंत्र, दभध काढण्यािे नव ेयंत्र की अिकुालयािला नळ, असे प्रश्न उिे राहिाि 
िेव्हा पुरुषानंा वाटिे की “आर्मथक” गरजानंा “सेव”ेच्या गरजापेंक्षा अग्रमान चमळाला पाचहजे. चस्त्रयािें मानचसक 
स्वास्र्थय फार महत्त्वािे आहे हे पुरुषानंा कबभल आहे, परंिु चकबुट्झ आर्मथक सुस्स्थिीि येईपयंि कोणत्याही 
प्रकारच्या स्वास्र्थयािा चविार करिा येि नाही असे त्यानंा वाटिे. म्हणभन शिेीशाखेच्या गरजा प्रथम िागचवल्या 
पाचहजेि. चशवाय, या बाबिीि चस्त्रया एका दुष्ट िक्राि सापडलेल्या आहेि. खरेदी आचण िाडंवल गंुिवणभक या 
बाबििे चनणुय नेहमी आर्मथक सचमिी घेिे. परंिु शिेीशाखेि थोड्ािजणी कामाला असल्याने आर्मथक 
सचमिीवर चस्त्रयािें प्रचिचनधी क्वचििि असिाि. म्हणभन त्याचं्या शाखेच्या िाचंत्रक गरजा सचमिीपढेु माडंायला 
त्यािंा कोणीि पाठीराखा नसिो. अथात् त्यानंा आपल्या समस्या ग्रामसिेपुढे आणणे शक्य असिे, पण त्या िसे 
क्वचििि करिाि. ज्या समाजाि “उत्पादक” कामावर महत्त्वािा िर देण्याि येिो त्याि गरम पाणी, 
स्नानगृहाच्या सोयी, ककवा नवा रेचफ्रजरेटर असल्या गोष्टी “क्षुल्लक” िासिाि, त्याबाबि बोलायला कोणी 
ियार नसिे. 

 
चस्त्रयािंा कामाबद्दल असंिोष असण्यािे दुसरे एक कारण िक्त्यावरून चदसभन येिे. िक्त्याप्रमाणे 

शहेेिाळीस-४१ टके्क-चस्त्रयानंा चनयचमि नेमणभक नाही. यािा अथु जवळजवळ चनम्म्या चस्त्रयानंा आपल्या 
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कुविीला ककवा आवडीला जुळिील अशी कामे चमळि नाहीि; नेमणभक सचमिीिा अध्यक्ष नेमभन देईल िी कामे 
त्यानंा करावी लागिाि. ही कामे म्हणजे स्वयंपाकघरािील काम, संडास-स्नानगृहे स्वच्छ करणे, 
पचरिाचरकानंा आचण बालमचंदरािील चशक्षकानंा मदि करणे, इस्त्री करणे, आचण धुलाईकें द्रािील कपड्ािंी 
वगवुारी लावणे. ह्या अचनयचमि कामगारानंा एका कामावरून दुसरीकडे असे एकसारखे बदलले जािे, ज्या 
शाखेि अचधक कामगारािी जरूर असेल िेथे जाव ेलागिे. ज्यानंा कायम स्वरूपािे काम नेमभन चदलेले नसिे व 
ज्यािें काम अवघड व कंटाळवाणे असे दोन्ही असिे अशा ह्या चस्त्रयािंा गट म्हणजे चकबटु्झच्या िचविव्याला 
सवांि मोठा धोका आहे. अशा अचनयचमि स्त्रीकामगाराचं्या अचिचरक्ि प्रमाणावर िाष्ट्य करिाना काम-वाटप 
सचमिीिी सहाध्यक्षा असे चलचहिे की यािा पचरणाम म्हणभन पुष्ट्कळशा चस्त्रयानंा “आपल्या कामािभन जरासुद्धा 
समाधान लािि नाही व यािे सामाचजक पचरणाम अचनष्ट होिाि.” [चकयाि येचदचदमच्या २४ ऑगस्ट १९५१ च्या साप्िाचहक 
विुमानपत्रािील एक लेख.] 

 
जरी सगळ्या चस्त्रयानंा चनयचमि काम नेमभन चदले गेले असिे आचण त्याचं्या कामाच्या सोयी सुधारलेल्या 

असत्या िरीही त्यािें कामािील असमाधान राचहले असिेि. कारण “चस्त्रयािंी घरगुिी कामाच्या जोखडािभन 
मुक्ििा” या गोष्टीिा एक चवरोधािासात्मक पचरणाम झाला आहे. चकबुट्झच्या समाजरिनेमुळे सामान्य 
गृचहणीच्या चकिीिरी कामािभन स्त्रीला सुटका चमळाली आहे हे खरे आहे. परंिु िक्िा पचहला िर असे चदसिे की 
पारंपचरक घरकामाच्या जागी चिच्या वाट्याला बदल म्हणभन जे आले आहे िे म्हणजे जास्िि घरकाम. चकयाि 
येचदचदमबाहेरिी स्त्री स्वयंपाक, चशवण, रोट्या िाजणे, सफाई, धुलाई, बालसंगोपन ह्या सव ुगोष्टी करिे िर 
चकयाि येचदचदममधली स्त्री स्वयंपाक करिे ककवा चशवण करिे ककवा धुलाई करिे ककवा मुलािंी चदवसािे आठ 
िास काळजी घेिे. घरकामाच्या एकाच चवषयाि िी अडकभ न राहिे. पण रूढ स्वरूपाच्या घरकामापेक्षा हे नव े
घरकाम अचधक कंटाळवाणे आचण कमी आल्हाददायी आहे. कारण नेहमीच्या घरकामाि चनदान वैचवध्य िरी 
असिे. चशवाय रूढ स्वरूपाच्या घरकामाि उपक्रमशीलिा आचण चनर्ममिी यानंा काही वाव असिो. परंिु 
चकबटु्झच्या पद्धिीि घरकामािे चवशषेीकरण झालेले असल्यामुळे स्त्रीला सबधं चदवसिर िेि िे काम करीि 
राहाव ेलागिे आचण पुष्ट्कळदा त्याच्या ठराचवकपणामुळे कुशलिा ककवा स्वयंकिुृत्व यानंा थोडाही वाव नसिो. 
अशा रीिीने कमी प्रचिष्ठा, कामाच्या सोयींिा अिाव, आचण िोििोिपणा या सव ुगोष्टी कामाि एकवटल्यामुळे 
सिासद चस्त्रयानंा आपल्या आर्मथक उद्योगाि फारसे सुख चमळि नाही याि नवल नाही. 

 
ज्या चस्त्रयानंा आवडीिे काम चमळालेले असिे त्यानंासुद्धा असुरचक्षििा वाटिे. उदाहरणाथु, 

चकबटु्झच्या शिेीशाखेि काम करणाऱ्या चस्त्रयानंा आपण पुरुषाचं्या इिक्याि कायुक्षम आचण समथु आहोि हे 
“चसद्ध” करण्यािी सिि गरज िासिे. जवळजवळ एक वषिुर चस्त्रया आचण पुरुष याचं्यासमविे शिेाि काम 
करिाना प्रस्िुि लेखकाला असे चदसभन आले की बायका काम संपायिी वळे टळभन गेल्यावरसुद्धा शिेाि राहभन 
पुरुषापेंक्षा जास्ि काळ काम करिाि; पुरुषाचं्यापेक्षा थोड्ा व छोट्या सुट्या मध्ये घेिाि; न्याहारीला ककवा 
जेवणाला कमी वळे घेिाि; आचण एकभ णि पुरुषापेक्षा अचधक वगेाने काम करिाि. उलट पुरुष मात्र 
आरामशीरपणे काम करिाि. अशा रीिीने, ज्या चस्त्रयानंा आर्मथक “मुक्ििा” प्राप्ि झालेली आहे त्या अद्यापही 
मानचसकदृष्ट्ट्या “मुक्ि” झालेल्या आहेि असे म्हणिा येि नाही. 

 
ज्यानंा आपले “सेवा” शाखेिले काम आवडिे अशा चस्त्रया म्हणजे चशक्षण शाखेिल्या जवळजवळ 

सवुजणी; िरीही त्यानंासुद्धा आपल्या कामाि असुरचक्षििा िीन कारणानंी वाटिे. एक, सामभचहक चशक्षणािी 
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पद्धि “योर्गय” आहे याबद्दलि काही पचरिाचरकाचं्या मनािी खरी खात्री पटलेली नाही आचण त्यामुळे त्यानंा 
आपल्या स्विःच्या कामािी इष्टिा व उपयुक्ििा याबद्दल शकंा असिे. आम्ही चनरचनराळ्या मुलाचं्या गटािंा 
अभ्यास करीि असिाना पचरिाचरकानंी आमिी मिे अजमाचवण्यासाठी आम्हाला जे प्रश्न चविारले त्या 
बहुिेकाि त्याचं्या स्विःच्या शकंा आचण प्रश्न लपलेले होिे. ही पद्धि खरोखरि िागंली आहे असे िुम्हाला 
वाटिे का? मुले नॉमुल आहेि का? त्यािंी वागणभक फार आक्रमक आहे का? रात्री अंथरूण ओले करण्यािे 
प्रमाण फार आहे काय? मुलाचं्याि सुरचक्षिपणािी िावना चदसभन येिे की नाही?– असेि आणखी चकत्येक प्रश्न 
त्या चविारिाि व त्यावरून असे वाटिे की िे त्याचं्या मनाि घर करून राचहलेले आहेि. दुसरे म्हणजे मुलाचं्या 
पे्रमाबद्दल त्यानंा खात्री वाटि नाही. आपल्या स्विःच्या मुलािें संगोपन करण्यािे काम त्याचं्याकडभन काढभन 
घेिलेले असल्यामुळे आपल्या िाब्यािील मुलानंी आपल्यावर पे्रम कराव ेअशी त्यानंा फार गरज वाटिे. चशवाय 
मुलािें पे्रम ही गोष्ट अशी आहे की चजच्यामुळे आपले काम उत्तम होि आहे यािी त्यानंा पाविी चमळिे. पण मुले 
आपल्यावर पे्रम करीि आहेि यािी त्यानंा कधीही खात्री वाटि नाही. त्यामुळे पुष्ट्कळजणी आपण आपल्या 
िाब्यािील मुलाचं्या बाबिीि इिर पचरिाचरकापेंक्षा चकिी जास्ि यश चमळचवले आहे; ककवा मुले आपल्या 
आईबापापेंक्षासुद्धा आपल्यावर कसे अचधक पे्रम करिाि; ककवा आपल्यापासभन दभर असिाना त्यानंा आपली 
चकिी आठवण येिे इत्यादी गोष्टी आग्रहाने सागंिाि. शवेटी, मुलाचं्या आईबापाशंी वागण्यािही पचरिाचरकािंी 
असुरचक्षििा चदसभन येिे. मुलाचं्या आईबापाचं्या मिानंा त्या फार जपिाि–इिक्या की एखादे शकै्षचणक िंत्र 
एखाद्या पचरिाचरकेला मानसशास्त्राच्या दृष्टीने अचिशय चनदोष वाटि असले िरी जर िे आईबापानंा पसंि नसेल 
िर िी सोडभन देईल. उदाहरणाथु, एका पचरिाचरकेने चशशुचशक्षण िंत्रािा पुष्ट्कळ अभ्यास करून काही चवशषे 
ज्ञान चमळचवले आचण नव्याने चशकलेल्या या चसद्धान्िािंा आपल्या गटािील मुलाचं्यावर प्रयोग करण्यािे 
ठरचवले. जेव्हा मुलानंा खायिी इच्छा नसेल िेव्हा त्याचं्यावर दबाव आणभन त्यानंा खायला लावण्याऐवजी त्यािें 
उरलेले अन्न िी स्वयंपाकघराि पाठवीि असे. लवकरि सगळीकडे “िी बाई मुलानंा आवडि नाही, कारण 
मुलं खाण ंखाि नाहीि” असा बभ्रा झाला. या टीकेमुळे िी अचिशय बेिैन झाली आचण आग्रह करून मुलानंा 
खायला घालण्यािे पभवीिेि िंत्र चिने पुन्हा िालभ  केले. [एका व्यक्िीवर गट केवढे मोठे दडपण नकळि आणभ शकिो यािे व 
चकबुट्झच्या सनािनीपणािे व पचरविुनचवरोधािे या उदाहणावरून प्रत्यंिर येिे. लेखकाच्या अभ्यासापभवी चकिीिरी वष ेअगोदर ही घटना घडलेली आहे 
हे मात्र लक्षाि घेिले पाचहजे. आिा मुलानंी सगळे अन्न खाल्लिे पाचहजे असा दबाव नसिो.] 

 
आठ ककवा सोळा मुलानंा वाढचवणे ही केवढी मोठी जबाबदारी आहे यािी जाणीव पचरिाचरकानंा असिे 

आचण अनेकदा आपण ही जबाबदारी नीट पार पाडीि आहोि की नाही अशी त्यानंा िीिी वाटि असिे. जर 
आपण िुकि आहो ककवा आईबापानंा आपले काम पसंि पडि नाही असे पचरिाचरकेला वाटले िर आपल्या 
कामािा राजीनामा देण्यावािभन चिला गत्यंिर नसिे. या अभ्यासाच्या काळाि िीन पचरिाचरकानंी ह्या 
कारणास्िव आपल्या कामािे राजीनामे चदले. 

 
आर्मथक िभचमकेच्या जोडीनेि दुसऱ्या दोन िभचमकाबंाबिही स्त्रीला वैफल्यािी आचण असुरचक्षिपणािी 

िावना त्रास देिे-मािृत्वािी िभचमका आचण लैं चगक िभचमका. पुष्ट्कळशा मािानंी सामभचहक चशक्षणपद्धिीशी आचण 
त्यािभनि उद्िवणाऱ्या मुलाचं्या िाटािुटीशी अजभनही जुळवभन घेिलेले नाही असे म्हणणे धाष्टयािे होणार 
नाही. चकबटु्झच्या शकै्षचणक नेत्यानंाही यािी जाणीव आहे. आपल्या मुलापंासभन आपली िाटािभट होणे हा 
बऱ्याि मािानंा अचिशय वैफल्यािा अनुिव वाटिो कारण त्यामुळे स्त्री म्हणभन आपला आणखी एक 
चवशषेाचधकार गमावल्यासारखे त्यानंा वाटिे. रात्र मुलावंािभन काढणे आचण सकाळी उठल्याबरोबर प्रथम िी 
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दृष्टीस पडण्यािी इच्छा िृप्ि न होणे या गोष्टी िर सहन करायला चवशषेि जड जािाि. मुलानंा आईवचडलानंी 
स्विः झोपचवण्यास मनाई करणाऱ्या चकबुट्झच्या धोरणाबद्दल िळवळीि काम करणारी आचण स्त्री मुक्िीवादी 
अशी एक मािासुद्धा िक्रार करीि होिी. 

 
चकबुट्झमधले जीवन कठीण आहे या म्हणण्यािा प्रत्यय यायला आम्हाला ज्या प्रकारिी स्नानगृहे व शौिकभ प 

वापरावे लागिाि िी पुरेशी आहेि. पण त्याच्या जोडीला गोंगाट व गदीिे जेवणघर, चदवसिरािे काबाडकष्ट, आचण 
िागंल्या करमणुकीिा अिाव या गोष्टीही आहेि. आम्हाला खरे म्हणजे फारसे काही चमळि िर नाहीि, पण नुसत्या 
पुस्िकासंाठीसुद्धा आम्हाला रागेंि उिे राहावे लागिे. आमिे म्हणभन जे काही आमच्यापाशी राचहले पाचहजे िे म्हणजे 
आमिी मुले पण िीसुद्धा आम्हाला चमळि नाहीि कारण िी चशशुगृहाि असिाि. आचण आिा िर त्यानंी हशकावा (मुलानंा 
झोपवण्यािे काम) सुद्धा आमच्याकडभन काढभन घेिले आहे. का? िर “िज्ज्ञ” म्हणिाि की मुलानंा झोपविाना आईबाप 
त्याना चबघडविाि. हे खरेही असेल. पण नेहमीि मुलाचं्या बाजभने चविार करून कसे िालेल? आईबापािंाही चविार कधी 
कधी करायला नको का? 

 
आपली मुले सकाळी जागी होिाि िेव्हा त्यानंा सवांि अगोदर आपण चदसि नाही ही गोष्ट पुष्ट्कळ 

आयानंा चििकीि वैफल्यािी वाटिे आचण पुष्ट्कळजणींना आपल्याऐवजी मुलाचं्या पचरिाचरकेच्या वाट्याला हे 
सुख याव ेयािा रागही येिो. एक आई िर म्हणाली की आपण “काहीही सोसायला ियार आहोि” पण एवढी 
एक सवलि चमळाली पाचहजे. ही आई म्हणजे चकबटु्झमधली एक चविारविं आहे व चिने या प्रश्नाला एक उत्तर 
शोधभन काढले आहे. जर अशी एखादी पद्धि शोधभन काढिा आली की चजच्यामुळे प्रत्येक आईला वषािभन काही 
चदवस आपल्या मुलाबंरोबर राहायला चमळेल—मग सबंध चदवस आयानंी मुलाचं्या सहवासाि घालवायिा, 
त्यानंा झोपवायिे, आचण उठल्याबरोबर सकाळी त्यानंा ‘सुप्रिाि’ करायिे—िर हे वैफल्य अगदी नाहीसे झाले 
नाही िरी पुष्ट्कळसे कमी होईल, असे चिला वाटिे. या वैफल्यािी िीव्रिा चकिी जाणविे यािे एक उदाहरण 
म्हणजे एका संस्थाचपकेिा मुलगा व सभन सुट्टीवर गेले असिा नािवाला सािंाळण्यािी जबाबदारी चिला घ्यावी 
लागली. त्यावळेी चिच्या नािवाच्या गटािील सव ु मुले नेमकी आजारी पडल्याने नािवाला चिच्या खोलीि 
झोपणे िाग पडले. िेव्हा हा एकमेव अनुिव चिला कसा काय वाटला असे चविारिा चिने उत्तर चदले की, 
“सबंध रात्र मला झोप आली नाही; सकाळी उठिाक्षणी नािभ आपल्याजवळ आहे हे बघभन आपल्याला केवढे 
आनंदािय ुवाटेल यािी नुसिी कल्पना करण्याि मी रात्रिर जागी होिे.” खोलवर रुजलेल्या मािृत्वाच्या 
िावनािें वैफल्य हेही आणखी एक “स्त्रीजािीच्या समस्या”ंिे [चनदान ज्या मािा चकयाि येचदचदममध्ये जन्मलेल्या आचण/ककवा 
वाढलेल्या नाहीि म्हणजे ज्या स्विः सामुदाचयक चशक्षणपद्धिीिभन ियार झालेल्या नाहीि त्याचं्याबद्दलिे हे चवधान आहे. कारण बहुसखं्य सािा मािा 
अशा वैफल्याच्या िावनाि सहिागी नाहीि यािा पुरावा चमळिो.] आहे. 

 
शवेटी, चस्त्रयानंा आचण चवशषेिः मध्यमवयीन चस्त्रयानंा त्याचं्या लैं चगक िभचमकेबाबि वाटणाऱ्या धास्िीिा 

उल्लेख केला पाचहजे. हवामान आचण अचिशय शरीरश्रम यामुंळे मध्यमवगािील शहरी अमेचरकन स्त्रीपेक्षा 
चकबटु्झमधल्या चस्त्रया अचधक लवकर वयस्क होणे फार िीव्रिेने जाणविे. चस्त्रयानंा आपण आपले लैं चगक 
आकषणु गमावि आहो ही घटना कोणत्याही पािात्य समाजािल्या चस्त्रयापं्रमाणेि अत्यंि धोक्यािी वाटिे. पण 
चकबटु्झमध्ये िी चवशषेि धोक्यािी आहे, कारण येथे चववाहबंधन हे फक्ि पे्रमावरि आधाचरि असिे. आपल्या 
(पािात्त्य) समाजाि पे्रम संपल्यानंिर चववाह चटकवभन धरायला जे इिर चिन्न घटक कारणीिभि होिाि िसे येथे 
नसल्याने जोडी िालभ  ठेवलीि पाचहजे असे नाही. सुंदर आचण अद्यापीही आकषकु चदसणाऱ्या मध्यमवयीन 
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स्त्रीही चनरचनराळ्या मागांनी आचण चनरचनराळ्या प्रसंगी आपले वय झाल्यािा व सौंदय ुमावळल्यािा उल्लेख 
करिाना आढळिाि. एका संध्याकाळी जेवणघराि लेखक एका अचिशय आकषकु आचण िरुण चदसणाऱ्या 
मध्यमवयीन स्त्रीच्या शजेारी बसला होिा व लेखकािी पत्नी त्या स्त्रीच्या नवऱ्याशजेारी बसली होिी. िेथे 
आलेली आणखी एक स्त्री चवनोदाने म्हणाली की आम्ही सवांनी छान अदलाबदल केली आहे. लेखक सहमि 
झाला पण त्याच्या बरोबरिी स्त्री म्हणाली, िागंली अदलाबदल झाली खरी पण लेखकाचशवाय सवांना! 
आपल्या नवऱ्याला िरुण स्त्री चमळाली; लेखकाच्या पत्नीला प्रौढ पुरुष चमळाला; आपल्याला िरुण पुरुष 
चमळाला; पण लेखकाला मात्र “एका म्हािारीबरोबर अडकभ न पडाव ंलागलं!” 

 
वयस्कर चस्त्रयानंा कपड्ािं नव्याने रस वाटायला लागलेला आहे यािेही कारण बहुधा ही 

असुरचक्षििाि असावी. पभवी चस्त्रयानंा अध्या चवजारी, मोठ्या चवजारी ककवा झगे व ब्लाऊझ असे कपडे घालणे 
पुरेसे वाटि असे. खरे म्हणजे त्याबद्दल त्यािंा आग्रह असे. आज मात्र त्यािंा िागंल्या पोशाखाबाबि आग्रह 
आहे. चस्त्रयािें कपडेिाडंार व चशवणािी खोली हे चकबटु्झमधल्या मुख्य िणावाचं्या जागापैकी एक झाले आहे, 
कारण कपड्ािंा वाटा–सखं्येच्या दृष्टीने व प्रिीच्या दृष्टीनेही–सारखाि न चमळाल्याच्या िक्रारी चस्त्रया करीि 
असिाि. चशवाय, चस्त्रयानंा वषाकाठी एकि िागंला पोशाख चमळिो त्यामुळे ज्या चस्त्रया िारी व फॅशनिे कपडे 
घालभन चमरविाि, ककवा ज्याचं्यापाशी चवचवध आचण अनेक कपड्ािंा साठा असिो त्यािंा त्यानंा राग येिो. 
उदाहरणाथु, एक अमेचरकन पाहुणी दर संध्याकाळी वगेळा पोशाख घालायिी. याबद्दल चिच्यावर टीकेिा 
िचडमार व्हायिा, कारण सवुसामान्य सदस्येला फक्ि दोन ककवा िीन कपड्ािें बदल करिा येि असि. 
िरुण चदसण्याच्या इच्छेपायी काही चस्त्रया चपकलेले केस लपचवण्यासाठी कलप लाविाि. काहीजणींनी िर 
सौंदयुप्रसाधने वापरावी असे सुिचवले आहे. िीस वषांपभवी अशी सभिना कुणाच्या ऐचकवािही नव्हिी. 

 
आिापयंिच्या ििेला पाश्विुभमी म्हणभन शवेटी असे साचंगिले पाचहजे की एकभ ण चविार करिा 

पुरुषाइंिकी राजकीय जागरूकिा ककवा बौचद्धक व्यवधाने चस्त्रयानंा नाहीि. अथात् चस्त्रयामंध्ये बुचद्धमंि चस्त्रयाही 
नक्की आहेि आचण काहीजणी राजकीयदृष्ट्ट्या अत्यंि जागरूकही आहेि. पण अशा फार थोड्ा आचण त्या 
बहुिकरून ‘व्हाणतकॉत’ – चकबुट्झच्या पचहल्या रचहवासी –आहेि. बहुसंख्य चस्त्रयािें वैफल्य व्यापक बौचद्धक 
ककवा राजकीय कारणािंभन चनमाण झालेले नाही, ककवा बौचद्धक आचण राजकीय व्यवहाराि त्यानंा चवरंगुळाही 
लािि नाही. फुरसिीिा वळे घालवायला त्यानंा फक्ि गप्पा आचण मुले याि दोन गोष्टी उरिाि आचण 
दोन्हीिभन त्यािें वैफल्यि फक्ि वाढिे; मुले त्याचं्याजवळ फारि थोडा वळे असिाि म्हणभन, आचण गप्पामुंळे 
आधीिीि टीकाखोर वृत्ती अचधक जोरदार बनिे म्हणभन. 

 
ह्या सव ुघटकािंभन “स्त्रीजािीिी समस्या” चनमाण झाली आहे आचण चकबटु्झमधल्या संकटावस्थेला, 

चनदान िीिील जबाबदारीच्या जागा स्वीकारण्याबद्दलिी नाखुषी, सामभचहक अनुिवािभन खाजगी अनुिवाकडे 
कल,खाजगी मालमते्तिी वाढ आचण गटामधले वाढिे िणाव या घटकानंा, ही समस्या फार जबाबदार आहे. 
चस्त्रयानंा आपल्या िभचमकािं असमाधान असल्याने त्यानंा सामाचजक जबाबदारी घेण्यािी मुळीि इच्छा नाही; 
पचरणामिः त्यानंा आपले सुख खाजगी जीवनाि शोधाव ेलागिे. त्यामुळे नवऱ्यानंी ह्या (सामाचजक) गोष्टीि वळे 
घालवावा हेही त्यानंा खपि नाही. आपल्या लैं चगक िभचमकाबंाबि त्यानंा चनचििी वाटि नसल्याने त्यानंा जास्िी 
आचण अचधक िागंल्या कपड्ािंी गरज वाटिे; आचण चकबटु्झकडभन त्यािंी ही मागणी पुरचवली जाणे शक्य 
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नसल्यामुळे त्या ही गरज आिा आपली आपणि िागवभ लागल्या आहेि. असे करण्याि त्यानंा वाटणारे 
अपराधीपण आिा कमी होि िालले आहे. अशा रीिीने त्यानंा मािृत्वाच्या, लैं चगक आचण आर्मथक इत्यादी 
अनेक िभचमकाबंाबि वैफल्य वाटिे त्यामुळे चकबटु्झमधल्या पुष्ट्कळशा िणावानंा त्या जबाबदार बनिाि. 

 
सामाणजक पवप्ने आणि भ्रमणनरास 

 
चकयाि येचदचदममधल्या पेिप्रसंगाला चिसरे एक अंिगिु कारण आहे. चकबुट्झ जीवनाि भ्रमचनरासािी 

एक वृत्ती चनमाण झाली आहे. आपणाला साध्य करायिे होिे िे काही साध्य झाले नाही असे सिासदानंा वाटिे. 
त्याचं्याशी केलेल्या संिाषणाि यािा प्रचिध्वनी उमटिो; कधीकधी िे ही िावना स्पष्टपणे बोलभनही दाखविाि. 
काहीजणानंा असे वाटिे की आपल्या सगळ्या धडपडीिे साथुक झालेले नाही, आपला त्याग चनष्ट्फळ झाला 
आहे. हा भ्रमचनरास त्याचं्या जीवनदृष्टीच्या ज्या िीन कें द्रीय कल्पना–म्हणजे चझऑनवाद, समाजवाद आचण 
मानव– त्याबंाबि झालेला आहे; आचण त्यािा उगम त्यािंा उगम त्याचं्या जीवनदृष्टीच्या स्वप्नाळभपणाि शोधिा 
येईल. 

 
प्रथम, चझऑनवादाच्या ध्येयाबद्दल म्हणजे ज्यभ राष्ट्र आचण ज्यभ समाज याबंद्दल जो भ्रमचनरास आहे 

त्यािा चविार करू. का कोण जाणे, या ध्येयािी प्राप्िी म्हणजे जेवढी चदव्य घटना कल्पनेि वाटि होिी िेवढी 
िी प्रत्यक्षाि वाटली नाही आचण चझऑनवादी ध्येयि मोठे वाटले नाही िर त्यािे साधन जे चकबटु्झ 
त्याच्याबद्दल कुणाला उत्साह राहील हे कसे शक्य आहे? पुष्ट्कळ संस्थापकाकंडभन हा भ्रमचनरास अगदी 
उघडपणे नसला िरी सभिकपणे व्यक्ि होिो. पॅलेस्टाइनमधल्या आपल्या स्मृिींना उजाळा देिाना एका 
संस्थाचपकेने व्यक्ि केलेल्या पुढील िावना बऱ्यािशा प्राचिचनचधक आहेि. 

 
पभवीच्या काळी देश वेगळा होिा संस्थापकत्वािी चजद्द सवु वािावरणाि िरून राचहलेली होिी. देश आिा आहे 

असा बनेल असं आम्हाला कधी वाटलंि नव्हिं. आमच्या स्वप्नािंी पभिी ही नव्हे. काही म्हणा पण काहीिरी वेगळ्या 
गोष्टींिी आम्ही अपेक्षा केली होिी......आम्ही इथं आलो िेव्हा आम्ही मोठा त्याग केला कारण आमच्यापुढे मोठी ध्येयं 
होिी, आचण िे सवु नाहीसं होि आहे असं वाटिं. ह्या स्थलािंचरिानंा शहराि राहायला हवं आहे. चवदेशाि जगि होिे 
िसलंि बकाल जीवन त्यानंा इथं सुरू करायिं आहे. ज्यभ माणसं म्हणजे कठीण, अगदी फारि कठीण ......परवा 
आमच्या नव्या खोल्यासंाठी फर्मनिर आम्हालंा चमळालं आचण मी आमच्या चमत्रानंा साचंगिलं की मला िे घ्यावंसं वाटि 
नाही. उलट, मला अजभनही पभवीिे िंबभ आचण गविाच्या गाद्या हव्याशा वाटिाि. कारण त्या जीवनाला काही हेिभ होिा. िे 
मंिरलेले चदवस आिा गेले हेि खरं..... 

 
सवांि महत्त्वािी गोष्ट ही की अनेकानंा नव्या समाजाबद्दल–चकबटु्झबद्दल–भ्रमचनरास झाल्यासारखा 

वाटिो आहे. चकबटु्झने जे काय साध्य करून घेिले आहे त्याबद्दल सिासदानंाि समाधान नसल्यासारखे 
त्याचं्या बोलण्यावरून चदसभन येिे व त्यावरून हा िकु करिा येिो. उदाहरणाथु इस्त्रायलमध्ये आचण त्यािही 
चवशषेिः चकबुट्झमध्ये राचहल्यानंिर आम्हाला अमेचरकेला परि कसे काय जावसेे वाटिे, हा एक प्रश्न 
आम्हाला सिि चविारण्याि येि असे. कोणीही परि िालला यािा अथु त्याने चकबटु्झला नाकारले असा िे 
करिाि आचण त्यािभन त्याचं्या सुरचक्षििेला िडा जािो आचण आपली चनर्ममिी जी चकबटु्झ चिच्याबद्दलिा 
त्यािंा आत्मचवश्वास कमी होिो. चकबुट्झमधल्या अमुक बाबिीि िुम्हाला काय वाटिे, िमुक बाबिीि काय 
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वाटिे असे प्रश्न सिासद अखंड चविारीि असिाि, आचण त्यानंा िुमिे प्रामाचणक मि नको असभन फक्ि स्िुिी 
हवी आहे हे लवकरि ध्यानाि येिे. असुरचक्षििेच्या मनोवस्थेिा हा प्राचिचनचधक प्रकार आहे. आपले जे आहे 
त्याबद्दल स्विःिाि कमी झालेला आत्मचवश्वास दुसऱ्यािें गौरवपर मि ऐकभ न िरून काढण्यािा याि प्रयत्न 
असिो. सिासद स्विःि चकबुट्झमधल्या चशक्षण पद्धिीिे, मुलािें, सासं्कृचिक कायुक्रमािें आचण समाज व 
संस्कृिीमधल्या इिर गोष्टींिे मभल्यमापन करिो त्यावळेी नेहमी “आपण जे करिो आहोि याि आपल्याला लाज 
वाटण्यासारखं काही आहे असं मला वाटि नाही” हे वाक्य धु्रवपदासारखे येिे. असुरचक्षििेिी िावना सगळ्याि 
स्पष्ट रीिीने कोठे प्रकट होि असेल िर या वाक्याि. 

 
शवेटी, ज्या प्रकारिा मानव चकबटु्झने चनमाण केला आहे—ककवा खरे म्हणजे केला नाही—त्याबाबि 

झालेला भ्रमचनरास. नव्या मानवािी चनर्ममिी या साध्यािे साधन म्हणभन चकबटु्झिी मभळ कल्पना अस्स्ित्वाि 
आली हे वािकाचं्या ध्यानाि असेलि. शहरी िाडंवलशाहीने चनमाण केलेल्या स्वाथी, आक्रमक 
व्यस्क्त्तमत्त्वाऐवजी नव्या समाजरिनेिभन एक पे्रमळ, चनःस्वाथी व्यस्क्त्तमत्त्व आकाराला येईल असे वाटले होिे. 
हे ध्येय साध्य झालेले नाही. सिासदािंा गट घेिला िर इिर कोणत्याही समाजाि सापडिील िसे 
व्यस्क्त्तमत्त्वािे सव ु नमुने त्याि चदसभन येिाि. परंिु, चकबटु्झच्या महत्त्वाकाकें्षच्या दृष्टीने हे पुरेसे नाही. 
चकबटु्झिा पुढारी असलेला एक सिासद म्हणिो : 

 
आम्ही येथे प्रथम आलो िे शहरािभन आलो आचण शहरे सोडली िी एक साधासरळ समाज स्थापन करून त्याि 

खराखुरा मानव चनमाण करण्याच्या कल्पनेने का कोण जाणे, त्या ध्येयापासभन आम्ही च्युि झालो आहो. प्रारंिी आम्ही िसा 
समाज चनमाण केला होिा, पण पुढे िो चटकला नाही. आचण मुख्य म्हणजे, आम्हाला नवा मानव सापडलेला नाही. आमिी 
प्रिीक्षा होिी िी नव्या मानवासाठी. 

 
पण जर नवा मानव चनमाण करण्याि नव्या समाजाला यश आलेले नाही, जर दुसऱ्या प्रकारच्या 

समाजािील लोकापेंक्षा चकबटु्झमधले लोक फारसे वगेळे नाहीि िर चकबटु्झला हव ेअसलेले कठोर नैचिक 
जीवन कशासाठी जगि राहायिे? इस्च्छि साध्य प्राप्ि होण्यासाठी जर साधनािा उपयोग नाही िर साधनािे 
साित्य िालभ  ठेवण्याि काय अथु आहे? 

 
येथे वणुन केलेल्या भ्रमचनरासािा प्रकार एका चवशषे स्वरूपािा आहे. आपले अंचिम ध्येय ज्यानंा 

गाठिा आले आहे अशी माणसे थोडी असिाि आचण समाज िर त्याहभनही थोडे असिाि आचण िरीसुद्धा िे 
भ्रमचनरासाला बळी पडि नाहीि. चशवाय चकबटु्झने साध्य केलेल्या नैचिक जीवनािी उच्च पािळी फारि 
थोड्ा समाजानंी गाठली आहे. बहुधा आकाकं्षा आचण चसद्धी याचं्याि फार मोठी िफावि पडली की िीिभन 
भ्रमचनरासािा उगम होिो. स्वप्नप्राय ध्येयावंरील आसक्िी आचण एका चवचशष्ट प्रकारिे िंत्र वापरले की ही ध्येये 
आपणाला गाठिा येिील अशी श्रद्धा यामंधभन अशी पचरस्स्थिी उद्िविे. सिासदाचं्या भ्रमचनरासाला हीि 
कारणमीमासंा लागभ पडेल असे वाटिे, कारण त्यािंा भ्रमचनरास वास्िव चकबटु्झ आचण आदश ु चकबुट्झ 
यामंधल्या िफाविीमधभन उत्पन्न झालेला आहे. आदश ुचकबुट्झमध्ये िीन प्रचिमािंा सयंोग आहे. माणसाने शहरी 
कृचत्रमिेच्या बधंनािभन स्विःिी सुटका करून घेिली की आदश ुमानव चनमाण होईल ही युवक िळवळीिी 
स्वप्नरंजनात्मक कल्पना; शोषण नष्ट झाले िर मानवी बंधुिाव प्रत्यक्षाि येईल अशी माक्सुवादी “शास्त्रीय” 
िचवष्ट्यवाणी; आचण ज्याि आदश ुसमाजािे व आदश ुमानविेिे ध्येय क्षणकाल का होईना वास्िवाि उिरले 
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होिे, िो लहानसाि पण िारून टाकणारा नेव्हे चगलामधला अनुिव [वर प्रकरण ४ पाहा.] साराशं, ज्याि सामाचजक 
न्याय, आर्मथक समानिा आचण व्यस्क्त्तस्वािंत्र्य ही सवु एकत्र आल्यामुळे िणावरचहि असा मानवसमभह 
आकारास येिो असा एक “सेंचद्रय समाज” म्हणजे आदश ु चकबटु्झ. जे िेषाऐवजी पे्रम करिाि, स्पधा 
करण्याऐवजी सहकायु करिाि, स्वाथी असण्याऐवजी चनःस्वाथी असिाि अशा माणसािंा बधुंिावानेने 
िारलेला समाज म्हणजे आदश ुचकबुट्झ. ज्याि नवमानव प्रत्यक्षाि आला आहे असा नवसमाज म्हणजे आदश ु
चकबटु्झ. 

 
अशा प्रकारिे ध्येय कधीकाळी साध्य होणे शक्य आहे का हेि मुळाि शकंास्पद आहे. आचण एका चपढीि 

िे साध्य होईल असे मानणे िर उघडउघड स्वप्नाळभपणािे आहे. एके काळी ज्या स्वप्नानंी संस्थापकाचं्या 
चकशोरवयािील नैचिक आचण मानचसक ऊमींना िारावभन टाकले होिे िी ही स्वप्ने आहेि. पण िरीही 
नवसमाज, नवमानव ही स्वप्नरंजनात्मक कल्पना नामशषे व्हावयाला ियार नाही. उलट, िी चकबुट्झच्या 
आकाकें्षशी एकजीव झाली आहे. चकबुट्झिी आत्मप्रचिमा त्याि सामावलेली आहे. अशा स्वप्नाशी िुलना करिा 
कोणिीही वास्िविा चिच्यापढेु उणी वाटेल याि संशय नाही. 

✶ ✶ ✶ 
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प्रकरि : ८ : 
 

उिसंहार 
 

कोणत्याही प्रस्र्ाझपत समािरचनेचे प्रझतझनधी त्याचं्या दृष्टीने ज्या तत्त्वतःच प्रत्यक्षात येणे अशक्य अशा 
सवय नवसमािझवषयक सकंल्पनानंा ‘युटोझपयन’ असेच नाव देणार…….प्रस्र्ाझपत रचनेच्या पलीकडे पाहायचेच 
नाही असे एकदा ठरझवले की िे खरे ्हणिे फक्त एका झवझशष्ट समािरचनेत अप्राप्य आहे ते सवयच 
समािरचनामंध्ये पूणयपणे अप्राप्य आहे अशी धारणा होऊ लागते. हे भेद [महत्त्वाचे आहेत आझण ते] निरेआड 
केले की सापेक्ष युटोझपयाचंी संभाव्यताही नाकारण्याची वृत्ती तयार होते. आता अस्स्तत्वात असलेल्या रचनेच्या 
बाहेरचे ्हणून िे िे आहे ते ते सवय युटोझपयन आहे अशी समिूत करून घेतली की दुसऱ्या एखाद्या रचनेत 
संभाव्य असलेल्या सापेक्ष युटोझपयामंधून िे डोक्याला त्रास देणारे प्रश्न झनमाण होतात त्यापंासून स्वतःची 
सुटका करून घेता येते. 

 
Carl Mannheim, Ideology and Utopia 

 
पाचिमात्य देशािंील मानवाच्या व्यस्क्त्तमत्त्वािी घडण आचण त्यािंील सामाचजक स्स्थत्यिंरे ह्या 

दोहोंमध्ये संघष ुआचण स्पधा यािंा इिका उच्चिम महत्त्वािा प्रिाव चदसभन येिो की ऑगस्िीन आचण फ्रॉय् ड 
याचं्यासारख्या अगदी चिन्न मिप्रणालींच्या ित्त्ववते्त्यानंीसुद्धा आक्रमकपणा ही मानवजािीिी जन्मचसद्ध आचण 
सावुचत्रक पे्ररणा असल्यािे प्रचिपादन केले आहे. ह्या गहृीिकृत्यािी शास्त्रीय कसोटीवर परीक्षा करणे फारि 
कठीण आहे. िरीही हे लक्षाि आणभन देणे अवश्य आहे की सामाचजक हेिभंिे मभलस्रोि मानवी जीवनरिनेिि 
शोधभ पाहणाऱ्या ककवा मानवी समाजरिनेि जीवशास्त्रीय घटकाला कारणत्व अर्मपि करणाऱ्या—
”आक्रमकत्वा”सारख्या—गृहीिकृत्यानंा मानववशंशास्त्रज्ञानंी नेहमीि संशयास्पद मानलेले आहे. मानवी 
विुणभक आचण समाजपद्धिी ह्यामंध्ये इिके चवलक्षण वैचवध्य आहे आचण वगेाने वाढणाऱ्या वशंवणुनशास्त्रीय 
वाङ् मयाि त्यािी एवढ्ा चवपुलिेने नोंद झालेली आहे की आपला संशय अनाठायी नाही असे समजण्यास 
पुरेसा पुरावा उपलब्ध झालेला आहे असे मानववशंशास्त्रज्ञानंा वाटिे. कारण त्याचं्या मिे सवु मानव जाि ही 
एकाि प्राचणशाखेिी सिंिी आहे हे जर खरे िर चवचवध संस्कृिींच्या अभ्यासािभन दृष्टोपत्तीस आलेले मानवी 
विुणुकीिील वैचवध्य हे चनरचनराळ्या संस्कारामंधभन चनमाण झाले आहे, चनरचनराळ्या जीवशास्त्रीय रिनामंधभन 
नव्हे, असे समजावयास हव.े त्यािप्रमाणे ज्या अथी स्पधा आचण संघष ुयाऐंवजी सहकायु व परस्परसाहाय्य 
यानंा महत्त्व देणाऱ्या समाजािें इचिहास नमभद झालेले आहेि त्या अथी आक्रमण ही जन्मचसद्ध ऊमी 
असण्याऐवजी िी एक ससं्कारप्राप्ि गोष्ट आहे हे स्पष्ट होिे. म्हणभन आक्रमकत्व हे सावुचत्रक आहे असे सागंणारी 
चवधाने असत्य होि, कारण एका चवचशष्ट संस्कृिीने सीचमि अशा जन्मचसद्ध आक्रमकत्त्वाच्या गृहीिकृत्यावरून 
िी चनष्ट्कर्मषि केली गेली आहेि. 

 
इिर काही मानववशंशास्त्रज्ञानंा मात्र वर उल्लेचखलेल्या वशंवणुनात्मक पुराव्यावरून ठामपणे काही 

चसद्ध होिे असे वाटि नाही. हे खरे की इफालुक ककवा प्यभब्लो इंचडयन याचं्यासारख्या अनेक समाजाचं्या 
रिनामंध्ये आक्रमक विुणभक जवळजवळ मुळीि दृष्टीस पडि नाही. पण ह्यािा अथु असा करायिा का की 
त्याचं्या सासं्कृचिक व्यवहाराच्या धमु इत्यादी इिर के्षत्रािं आक्रमणािा आचवष्ट्कार होि नाही? की संस्थारूप न 
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पावलेल्या त्याचं्या आंिर-व्यस्क्त्तसंबधंाि िो व्यक्त्त होि नाही? आचण ह्या दुसऱ्या प्रश्नािे उत्तर नकाराथी आहे 
असे मानले िरी आणखी एका प्रश्नाला िोंड चदले पाचहजे : आक्रमक विुणभक उघडपणे चदसि नाही यािा अथु 
िी सुप्ि रीिीनेही अस्स्ित्वाि नाही असा समजायिा काय? कारण आक्रमणािी ऊमी दडपभन टाकली जाणे व 
नंिर कस्ल्पि आक्रमणाि चििा प्रच्छन्नपणे आचवष्ट्कार होणे शक्य आहे. उपलब्ध वाङ्मयावरून असे चदसभन येिे 
की शािंिापे्रमी झुनी लोकाचं्या लोककथामंधील अनेक चवषय आचण त्याचं्या समाजािील आंिर—व्यस्क्त्तसबंंध 
ह्यािं आक्रमण व्यक्त्त झालेले चदसभन येिे; अत्यंि सहकायुपभण ु जीवन जगणाऱ्या इफालुक लोकाचं्या 
कल्पनाचवश्वाि दुष्ट ििेुखेिे वावरिाि आचण िे त्यािें शमनही करिाि. 

 
ह्या दोन उदाहरणावंरून चनष्ट्कष ु काढायिा िर असा काढिा येईल की ज्यामंधभन आक्रमणािा 

आचवष्ट्कार नष्ट करण्याि आला आहे ककवा पुष्ट्कळसा कमी करण्याि आला आहे असे समाजगटानंा शक्य 
असिे; मात्र आक्रमणािी ऊमी ज्यािंभन नष्ट झाली आहे असे व्यस्क्त्तमत्त्वबधं चनमाण करणे अशक्य आहे. 
आक्रमणािा थोडाफार आचवष्ट्कार प्रत्येक समाजाि सापडणारि. 

 
ह्या चवधानािे आिय ु वाटण्यािे कारण नाही. ज्याि कोणत्याही प्रकारिा अपेक्षािगं नाही अशा 

जीवनािी हमी कोणिाि समाज आपल्या सिासदानंा देऊ शकणार नाही. एकि उदाहरण घ्यायिे िर असे 
सागंिा येईल की मुले वाढण्याच्या प्रचक्रयेि त्याचं्या काही इच्छा पुऱ्या न होणे अपचरहायुि असिे, मग त्याचं्या 
ऊमीिे चनयंत्रण करण्यासाठी कोणिीही सामाचजक संस्करणािी िंते्र वापरण्याि येवोि. अपेक्षािगंािा हा एक 
जरी उगम घेिला िरी त्यािभन प्रत्येक मुलामध्ये काहीना काही प्रमाणािं आक्रमणािी पे्ररणा चनमाण होईल. पण 
असे समाजचनयमनासाठी आवश्यक म्हणभन लादलेले अपेक्षािगं एवढे एकि सामाचजक अपेक्षािगंांिे मभळ नसिे. 
चनराशा, दुःख, अपयश, चधक्कार हा सगळीकडच्या मानवी जीवनािा िागि आहे आचण ह्या ककवा अशा 
प्रकारच्या अनुिवािंभन कोणत्याही समाजाि अपेक्षािगंािें प्रसंग उद्विािि. समाजासंमाजामंध्ये त्यािें प्रकार 
आचण प्रमाणे वगेवगेळी असिील एवढेि. 

 
चशवाय केवळ सामाचजक जीवनािि—म्हणजे समाजरिना, व्यक्त्तींिे परस्पर संबंध, प्रत्येक 

व्यक्त्तीच्या नचशबािे िढउिार यािंि—सव ुअपेक्षािगंािें मभळ असिे असे नाही. चनसग ुहा िर अपेक्षािगंािंा 
सवांि मोठा उगम आहे आचण आजार, दुष्ट्काळ, पभर, मरण याचं्यामाफुि िो हे अपेक्षािगं घडवभन आणिो. 
यावरून असा चनष्ट्कष ुकाढायला हरकि नाही की आक्रमणािी ऊमी सावुचत्रक असिे—मग समाजबधंामंध्ये 
त्यािंा होणारा आचवष्ट्कार चकिीही मयाचदि केलेला असो. आचण ही उमी सावुचत्रक आहे असे चसद्ध 
करण्यासाठी िी जन्मचसद्ध आहे असे गृहीि धराव ेलागि नाही. 

 
सामाचजक जीवनािभन आक्रमण पे्ररणा काढभन टाकिा येईल असे केवळ एखादा चनखळ स्वप्नवादीि 

म्हणभ शकेल. आचण समाजािे घटक एकमेकावंर चनरपेक्ष पे्रम करू शकिील असे मि ज्याने आपल्या स्विःच्या 
आक्रमक व म्हणभन अपराचधत्वाच्या िावना चनमाण करणाऱ्या ऊमीचवरूद्ध बळकट बिावयंत्रणा उिी केली आहे 
असा एखादा माणभसि देऊ शकेल. शक्य आहे िे एवढेि–आचण िेवढेि फक्त्त होिे असे आपल्याला प्रत्यक्षाि 
चदसभन येिे—की समाजाच्या संस्कृिीिी अशी पुनरुिना करिा येईल की िीमुळे आक्रमण प्रवृत्तींना फारसे 
उते्तजन चमळणार नाही, सामाचजक यंत्रणेिे व्यवस्थापन अशा रीिीने करिा येईल की समाजिालनासाठी 
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अवश्य अशा पे्ररणामंध्ये आक्रमकिेिी फारशी जरूर राहणार नाही आचण सासं्कृचिक परंपरािंा अशा रीिीने 
उपयोग करिा येईल की व्यक्त्तींिे परस्परसंबधं आचण समाजािंगिु िावचनक ऐक्य यानंा िडा न जाऊ देिा 
आक्रमक प्रवृत्तींना समाजसमंि अशा व्यवहाराचं्या कामी लाविा येईल. 

 
चकयाि येचदचदमने जे शक्य आहे िे आचण, प्रस्िुि लेखकािी ह्यापभवीिी चवधाने खरी असिील िर, जे 

अशक्य आहे िेही साध्य करण्यािा प्रयत्न केला आहे. युवक आंदोलनाच्या प्रारंिीच्या काळािील “आचदम” 
आचण स्वप्नमय कल्पना आचण नेव्हे चगलामधील भ्रािृिावाच्या अनुिवािा छोटासा कालखंड यामंधभन 
संस्थापकािंी अशी श्रद्धा बनली की जुन्या जगािले काही चवचशष्ट अडसर दभर केले की नवा मानव चनमाण करिा 
येईल. आचण िे प्रारंिीिे स्वप्न प्रत्यक्षाि आणण्याच्या आचण त्या छोट्याशा कालखंडािले अनुिव चिरस्थायी 
करण्याच्या हेिभनेि त्यानंी आपल्या नव्या संस्कृिीिी–चकबुट्झिी–स्थापना केली. लेखकाने मागे 
दाखचवल्याप्रमाणे हा हेिभ साध्य करण्याि चकयाि येचदचदमला पुरेसे यश आलेले नाही आचण त्याच्यािील 
अंिगिु िणावािें िे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे असे झाले आहे की चकबुट्झ ह्या आपल्या चनर्ममिीचवषयी 
साथींना एक अस्फुट भ्रमचनरासािी िावना आहे. आपले ध्येय मुळाि युटोचपयन व म्हणभनि अप्राप्य असल्यामुळे 
आपण अपेशी झाले आहोि अशी कारणमीमासंा करण्याऐवजी साथी आपल्या अपयशािी जबाबदारी बाह्य 
घटकावंर टाकिाि आचण पचरणामिः आपली बरीि शक्िी राजकारणाि वाया घालचविाि [मागे सुिचवल्याप्रमाणे 
चकयाि येचदचदम व त्यािा सघं आचण इिर अनेक चकबुट्झ वसाहिी यामंध्ये हाि महत्त्वािा फरक आहे. बाकीच्या कोणत्याही चकबुट्झसघंािंी 
माक्सुवादावर ककवा राजकीय चशस्िीच्या ित्त्वावर श्रद्धा नाही. गमिीिा चवरोधािास असा की पािात्य ससं्कृिीच्या “जडवादी” मभल्यािंा चिरस्कार आचण 
स्वािंत्र्य व बंधुत्व ह्या ित्त्वावंरील चनष्ठा यािंभनि ह्या माक्सुवादी श्रदे्धिा उदय झालेला आहे. पण सघं पािात्त्य उदारमिवादी परंपरेपासभन अलग 
पडल्यामुळे माक्सुवादी प्रिारािील फसव्या मानविावादी घोषणानंा बळी पडलेला आहे आचण सोस्व्हएि यभचनयनमधल्या सत्यस्स्थिीला एक गोड रूप 
देऊन त्याि मशगभल होऊन राचहला आहे. कारणे काहीही असोि, सघं सोस्व्हएि-पे्रमी आहे आचण त्यामुळे इिर चकबुट्झसघंाशंी त्यािे नािे सघंषािे 
आहे.] 

 
चकयाि येचदचदम नवमानवाच्या स्वप्नमय आदशाच्या बरेि खाली असले िरी त्याने जी समाजरिना 

चनर्ममली आहे चिच्याबाबि त्याला खरे म्हणजे वैफल्य वाटायला नको आहे. उलट, आदश ुमभल्ये आचण प्रत्यक्ष 
विुन याचं्यामधील सुसंगिी हा एखाद्या समाजाच्या यशस्वी कायुपभिीिा योर्गय मानदंड आहे असे समजले िर 
त्याच्या आधारे चकयाि येचदचदमला आपल्या किुृत्वािा रास्ि अचिमान वाटावा अशीि स्स्थिी आहे. कारण या 
चकबटु्झमध्ये समिा, स्वािंत्र्य, स्वश्रम, सामभचहक मालकी इत्यादींिे प्रमाण फारि मोठे आहे. भ्रािृिाव हे ध्येय 
साध्य करणे हे फारि कठीण आहे याि शकंा नाही आचण त्याबाबि चकबुट्झला चमळालेले यश अत्यल्प आहे. 
स्पधा, मत्सर, ईष्ट्या, िहाडी-िुगली या गोष्टींिे प्रमाण जेवढे इिर समाजािंभन सापडिे िेवढेि बहुधा चकयाि 
येचदचदममध्येही आहे. लेखकाच्या मिे कोणत्याही समाजािभन या प्रवृत्तींिा नष्टाशं करणे ही अशक्य गोष्ट आहे. 
िरीही हे लक्षाि घेिले पाचहजे की सहकारावर आधारलेली संस्कृिी या प्रवृत्तींिा आचवष्ट्कार चकिी प्रमाणाि 
कमी करू शकिे हे जर आपणास ठरवायिे असेल िर िे चसद्ध करण्यासाठी चकयाि येचदचदमिा प्रयोग 
चनणायक मानिा येणार नाही. चकबटु्झच्या सहकारी संस्कृिीशी ज्यािंा कसलाि संबधं नाही अशा अनेक प्रिंड 
अडिणींमुळे चकयाि येचदचदममध्ये भ्रािृिावािी आणखी वरिी पािळी गाठिा आलेली नाही. या अडिणींिा 
अगोदर उल्लखे झालेलाि आहे पण प्रस्िुि संदिाि त्यापंकैी काहींिा चवशषे परामश ुघेणे युक्त्त होईल. 

 
पचहली गोष्ट ध्यानाि घ्यायिी िी ही की चकबुट्झिा प्रयोग अत्यिं प्रचिकभ ल अशा बाह्य पचरस्स्थिीि 

झालेला आहे. संस्थापकानंी ज्या चहविापाने पछाडलेल्या दलदलीि वसाहि केली चििी उपयुक्त्तिा 
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चझऑनवादी वसाहिीकरणाच्या व्यभहाच्या दृष्टीने चकिीही मोठी असली िरी ग्रामीण जीवन ककवा शिेी व्यवसाय 
यानंा िी मुळीि अनुकभ ल नव्हिी. ही जागा वसिीला योर्गय करण्यासाठी आचण आर्मथकदृष्ट्ट्या चकफायिशीर 
करण्यासाठी फार कष्ट पडलेले आहेि आचण या कष्टाचं्या खोल खुणा साथींिी शारीचरक शक्िी आचण त्यािें 
आरोर्गय यावंर अजभनही चदसभन येिाि. चहविाप, साधेंदुखी, कामाने होणारी दमछाक या गोष्टी अशा नाहीि की 
ज्यािभन पे्रमळ आचण गोड स्विावािी माणसे ियार व्हावीि. आिा साथींनी िेथली जमीन चपकाऊ केली आहे 
आचण एक नेटके खेडे वसचवलेले आहे हे खरे पण अजभनही त्यानंा अनेक सुखसोयींिी वाण आहेि. हवामानाि 
होणाऱ्या आत्यचंिक िढउिारानंा िोंड देण्यासाठी पुरेशी साधने आजही त्याचं्यापाशी नाहीि आचण या 
िढउिाराबंरोबर त्याचं्या मनःस्स्थिीि आचण स्विावािही अगदी दृष्टीि िरण्यासारखे बदल होि असिाि. 

 
पण केवळ िौचिक पचरस्स्थिीिभनि ह्या कटकटी चनमाण होिाि असे नाही. चवपलु आचण वैचित्र्यपभण ु

अन्नािा अिाव, जेवणघरािील खेिाखेि आचण आरडाओरडा, स्नानगृहािील गोंगाट आचण काळोख, 
उन्हाळ्याि दुगंध सोडणारे आचण चहवाळ्याि चिखलाने िरलेले, लाबं अंिरावरिे व अनेकदा कामािभन जाणारे 
शौिकभ प—ह्या सगळ्यामुंळे मनावर असह्य िाण पडिो. ह्यािि सिििी कामगार टंिाई, त्यामुळे लाबंवावा 
लागणारा कामािा आठवडा आचण सक्िीिे काम यािंी िर घाला. मग असे म्हणायला हरकि नाही की िौचिक 
प्रगिी ही जरी चकबुट्झमध्ये भ्रािृिाव स्थापन होण्यािी शिु मानिा आली नाही िरी िी त्याच्या मागाि येणारे 
बरेिसे िणाव नाहीसे करील. या संदिाि आिा अचधक जागा, पाण्यािे नळ व अचधक सुखसोयी यानंी युक्ि 
अशा नवीन घरबाधंणीने िणाव कमी होण्यास मदि होईल की काय हे पाहायिे. 

 
िौचिक पचरस्स्थिीइिकाि सामाचजक पचरस्स्थिीनेही चकबुट्झच्या यािनानंा आचण भ्रािृिावाबाबिच्या 

अपयशाला हाििार लावला आहे. इिर चकबुट्झप्रमाणे आचण खरे म्हणजे सबंध देशाप्रमाणेि, चकयाि 
येचदचदमलाही अगदी आपल्या जन्मापासभन अखंड सामाचजक दडपण आचण िाण सहन कराव ेलागले आहेि. 
त्यािें प्रमाण कळण्यासाठी काही दडपणािंी नुसिी यादी चदलेली पुरेशी आहे: अरब हल्लेखोरािें हल्ल,े १९२९ 
आचण १९३७ मधील अरबाचं्या दंगली, स्थलािंर व वसाहिीकरण यासाठी चिटनने अचधक सवलिीिे धोरण 
आखाव े म्हणभन त्याचं्याशी चदलेली झुंज, दुसरे महायुद्ध आचण रोमेलिी अगदी परसदारापयंििी धडक, 
स्वािंत्र्ययुद्ध, ह्या युद्धापासभन सुरू झालेल्या सरहद्दीवरील िकमकी, चनरचनराळ्या राजकीय गटािंील अंिगिु 
झगडे, युरोपीय (आचण अलीकडे पौवात्य) युवक गटािंा चशक्षण व पुनवुसन यासंाठी स्वीकार व त्यामुळे 
अगोदरि िुटपुंज्या असलेल्या साधनसामग्रीिी आणखी टंिाई—या आचण इिर गोष्टींनी साथी सिि िणावाच्या 
अवस्थेि राचहलेले आहेि. शािंिा आचण चवसावा यािंा दीघु कालखंड त्यानंा कधीि चमळालेला नाही आचण 
िसा चमळाल्याखेरीज शारीचरक आचण मानचसक स्थैय ुयेणे ही अशक्य गोष्ट आहे. 

 
चझऑनवादी चनष्ठा आचण संस्थापकािें खडिर जीवन यामंधभन उद्भवलेल्या आचण चकबुट्झच्या सहकारी 

समाजरिनेशी ज्यािंा काही संबंध नाही अशा ह्या िणावामंध्ये िर पडिे िी चकयाि येचदचदमच्या संस्कृिीच्या 
एका महत्त्वाच्या वैचशष्ट्ट्यामुळे. िे वैचशष्ट्ट्य म्हणजे “सामभचहक गचिमानिा” अनेक साथींना एकािंािी खोल 
गरज असिे आचण चिच्या मागाि यािा मोठा अडथळा येिो. सवुसाधारण साथीला एकािंािे िार क्षण 
चमळणेसुद्धा कठीण असिे. जेवणाच्या वळेी ककवा स्नानगृहाि एकािं चमळावा िर िोही अशक्य. काही साथींनी 
साचंगिल्याप्रमाणे, माणसावंर िुमिे पे्रम नसले िरी त्याचं्याशी सहकाय ुकरणे मुळीि अशक्य नसिे; पण पे्रम 
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नसेल िर त्याचं्या सहवासाि सगळा वळे काढणे मात्र अशक्य आहे. सामभचहक गचिमानिा आचण सामभचहक 
जीवन ह्या मभल्यावंर िर देऊन चकबुट्झने आपल्या सदस्यावंर ही अशक्य गोष्ट शक्य करून दाखचवण्यािी 
जबाबदारी लादलेली आहे. 

 
लेखकाच्या चकयाि येचदचदममधील एका वषाच्या वास्िव्याि त्याने अशी िक्रार एकाकडभनही ऐकली 

नाही की आपले घर, आपली उत्पादनसाधने ककवा आपली जमीन ही समभहाच्या मालकीिी असल्यामुळे 
आपल्याला सुख वाटि नाही. आपण दुसऱ्यापेक्षा जास्ि कायकु्षम आहोि ककवा दुसऱ्या एखाद्यापेक्षा आपल्याला 
मुले कमी आहेि त्यामुळे आपण ज्या मानाने चकबुट्झच्या कल्याणासाठी हाििार लाविो त्या मानाने आपल्या 
पदराि काही पडि नाही असेही असमाधान कुणी व्यक्ि केले नाही. पण चकबटु्झच्या सामभचहक संस्थािंील 
गोंगाट व गदी, एकािंािी वाण, इिराचं्या नजरेिा पाहारा—या गोष्टींबद्दल मात्र खभपदा िक्रारी ऐकायला 
चमळाल्या. मालमत्ता आचण कौशल्ये ह्यािंा एकचत्रि उपिोग घ्यायला साथींिी हरकि नाही, पण एकचत्रि 
अनुिव मात्र अनेकानंा नको वाटिो. हा असंिोष चकबटु्झमधल्या िणावािे एक प्रमुख कारण आहे आचण 
भ्रािृिावाकडे नेणाऱ्या मागावरील अडथळा आहे. 

 
चिसरा अडथळा म्हणजे बाहेरिे जग आचण त्यािी मभल्ये यािंा प्रिाव. राष्ट्र स्थापनेनंिर िर हा 

अडथळा आणखीि मोठा झाला आहे. साथींिा नेहमीिा संदिगुट म्हणजे जगािले समाजवादी समाज. (याि 
इिर चकबटु्झ वसाहिींिाही समावशे होिो.) इिर चकबटु्झवसाहिींशी िुलना केली िर साथींना ज्या 
हालअपेष्टा िोगाव्या लागल्या आहेि त्या अगदी बेप्रमाण आहेि असे म्हणिा येणार नाही. िरीही बाह्य 
जगापासभन साथी अगदीि िुटक राचहलेले आहेि ककवा त्याचं्या प्रिावापासभन अचलप्ि आहेि असे मात्र नाही. 
अचधक वरिे राहणीमान, अचधक एकािं, सामभचहक चनणयुानंी बद्ध नसलेले जीवन—इत्यादी गोष्टी बाहेरच्या 
जगािल्या लोकानंा चमळिाि हे त्यानंा माहीि असिे आचण अशा लोकाशंी त्यािें संबधंही येिाि. त्यामुळे त्याचं्या 
वैयस्क्त्तक जीवनाि असमाधान आचण सामाचजक जीवनाि िाण उत्पन्न झालेले आहेि. आपल्याला सुद्धा 
शीिकपाटे, आरामखुच्या, छानछोकीिे कपडे आवडिाि हे त्याचं्या लक्षाि आलेले आहे आचण चकबुट्झ जर ह्या 
“िैनीच्या वस्िभ” देणार नसेल िर चकबटु्झिे आदेश धुडकावभन लावण्यािीही काहीजणािंी ियारी आहे. पण 
समभहािे संकेि मोडले की मोडणाराचं्या मनाि अपराचधत्वािी िावना चनमाण होिे, संकेि मोडणारे आचण इिर 
याचं्याि संघष ु सुरू होिो आचण संकेिपालन करणारानंा संकेि मोडणारािंा हेवा वाटभ  लागिो. अशा 
पचरस्स्थिीि भ्रािृिाव वृकद्धगि होणे अशक्य आहे. [“िाडंवलशाहीच्या समुद्राि समाजवादािे एक बटे” स्थापन करणे हे अशक्य नसले 
िरी अवघड खास आहे असे सघंाने म्हटले आहे आचण बाह्य जगािा प्रिाव हा मोठा अडथळा असल्यािी जाणीव या उद्गारावरून चदसभन येिे. हा 
अडथळा सघंाच्या मिे बाह्य जग चकबुट्झचवषयी जी शत्रुत्वािी िावना ठेविे त्यावरून चनमाण झाला आहे, उलट प्रस्िुि लेखकाच्या मिे साथींना 
वाटणारा बाहेरच्या जगाचवषयीिा मोह हा खरा महत्त्वािा अडथळा आहे.] 

 
बाह्य जगािा हा अस्वास्थ उत्पन्न करणारा प्रिाव एरव्ही फारसा महत्त्वािा ठरला नसिा. पण होिे काय 

की चकयाि येचदचदममधल्या आणखी एका अडथळ्याशी त्यािी सागंड पडिे. िो अडथळा म्हणजे त्याचं्यािील 
प्रौढ सिासदािंी बालपणािी पाश्वुिभमी. चकयाि येचदचदमच्या स्थापनेपासभन फारिर एक चपढी उलटलेली आहे. 
संस्थापकानंी आपले संवदेनाक्षम वय चकबुट्झ-बाह्य संस्कृिीि व्यिीि केलेले आहे आचण ह्या गोष्टीला काही 
फार वष ेझालेली नाहीि. खाजगी संपत्ती, पारंपाचरक पािात्त्य कुटंुबव्यवस्था, आईबापानंी केलेले बालसंगोपन, 
पाढंरपेश े व्यवसाय आचण उद्योगधंदेही त्या जुन्या जमान्यािी रुळलेली आचण सवुमान्य मभल्ये होिी. 
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संस्थापकानंी या मभल्याचंवरुद्ध बंडािे चनशाण उिारले, आपली प्रादेचशक मुळे कापभन टाकली, पॅलेस्टाइनकडे 
प्रयाण केले आचण आपल्या रुळलेल्या मभल्याहंभन बहुिेक बाबिीि—मात्र सवु बाबिीि नाही—चवरोधी मभल्यानंी 
युक्त्त अशी ससं्कृिी चनमाण केली. 

 
मनोचवश्लेषणशास्त्राप्रमाणे बालपणीच्या अनुिवािंा प्रिाव फार पक्का असिो आचण अध्ययनशास्त्राप्रमाणे 

दृढीकरण हे फार महत्त्वािे ित्त्व आहे; ह्या दोन्ही शास्त्राचं्या ह्या चवकल्पना अंशिःि सत्य आहेि असे मानले िरी 
हे स्पष्ट आहे की साथींना ही जुनी मभल्ये सहजासहजी सोडभन देिा आली नसली पाचहजेि. खरे म्हणजे िसे 
झालेलेही आहे. काहीजणानंा “सामभचहक चशक्षणा”िा स्वीकार करणे, काहीजणानंा “सुखसोयीं’िा त्याग करणे 
िर काहीजणानंा खाजगी मालमते्तिा अिाव स्वीकारणे सवांि जड गेले आहे. काही थोड्ाजणांच्या िर या 
चिन्ही गोष्टी अंगवळणी पडलेल्या नाहीि. िे काहीही असो, साथींिी जुनी मभल्ये आचण बाह्य जगािी आजिी 
मभल्ये एकि आहेि आचण ह्यामुळे बाह्य जगािा प्रिाव हा “परागिी”कडे सिि खेिणारा एक पे्ररक बनभन राहिो. 

 
साथींनी जुन्या काळी प्राप्ि करून घेिलेली मभल्ये आचण पुढच्या आयुष्ट्याि स्वीकारलेली मभल्ये 

याचं्यामधला संघष ु हे जर चकबुट्झच्या सद्यःकालीन संकटावस्थेिे मभळ असेल िर त्याच्या सहकारी आचण 
सामुदाचयक व्यवहारािें यशापयश त्यािील प्रौढाचं्या विुणुकीवरून जोखणे न्याय ठरणार नाही. चकबटु्झमध्येि 
ज्यािंा जन्म आचण संगोपन झाले आचण आईबापानंा त्यािंी जुनी मभल्ये चजिकी “स्वािाचवक” चििकीि 
चकबटु्झिी मभल्ये ज्यानंा स्वािाचवक अशा मुलाचं्या विुनावरूनि चकबुट्झच्या यशािे मोजमाप केले पाचहजे. 
आमच्या अभ्यासािा मुख्य चवषय खरे म्हणजे चकबटु्झिी ही चपढीि होिी आचण चकयाि येचदचदमवर जो दुसरा 
गं्रथ आम्ही प्रचसद्ध करणार आहोि त्याि चििे वणुन येईल. सािावंरील माचहिी अजभन पृथक्करणाच्या अवस्थेि 
असल्यामुळे या चठकाणी चिच्या आधारे काही सागंिा येण्यासारखे नाही. िथाचप काही िार्मकक अनुमाने आचण 
लेखकाच्या मनावर उमटलेले काही ठसे याचं्या आधारे काही चविार माडंणे वावगे ठरणार नाही. 

 
जमेच्या बाजभने असे सागंिा येईल की काही प्रौढाचं्या कधीही पभणुपणे अंगवळणी न पडलेली चकबुट्झ 

संस्कृिीिी काही अंगे सािानंा “स्वािाचवक” एवढेि नव्हे िर इष्टही वाटिाि. ह्या गोष्टींिी नोंद ह्या गं्रथाच्या 
अनेक िागािं मागे झालेलीि आहे. उदाहरणाथु, सािाचं्या मिे सामभचहक चशक्षण हाि बालसंगोपनािा एकमेव 
शहाणपणािा माग ुआहे. ह्या मिाला फक्ि एकािाि आचण िोही काहीसा संशयास्पद अपवाद आहे. आज िीस 
वषांनंिरही संस्थाचपकाचं्या मनाि ह्या चवषयासंबधंी शकंा घरे करून राचहल्या आहेि; उलट, सािा मुलींमध्ये 
यािी खभण चदसि नाही. चशवाय आपल्या िोविालिी हवा हे जसे सािानंा एक वस्िुगि “गृहीि” वाटिे िसेि 
सामभचहक मालकी हे एक सामाचजक “गृहीि” वाटिे. खाजगी मालमते्तिा संग्रह करण्यािी प्रबळ वृत्ती 
त्याचं्यामध्ये असल्यािे चदसभन येि नाही. उलट याि गटाने खाजगी मालमते्तच्या प्रवशेाला सवांि अचधक चवरोध 
केला आहे. 

 
कोणत्याही संस्कृिीिे साित्य अखेरीस चिच्या सिासदाचं्या पे्ररणाव्यवस्थेवर अवलंबभन असिे; 

सिासदानंी चििी मभल्ये केवळ बुद्धीने स्वीकारली आहेि हे पुरेसे नसिे. समाजािी सासं्कृचिक वैचशष्ट्टे्य आचण 
सिासदािें मनोगुण यािं सुसंगिी नसेल िर संस्कृिी चटकभ न राहील की नाही—चनदान लोकिंत्रीय िौकटीि 
चटकभ न राहील की नाही—यािी शकंा आहे. सािाचं्या व्यस्क्त्तमत्त्वबधंािे चवश्लेषण अजभन आम्ही केलेले नाही; 
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िरीसुद्धा चकबटु्झ संस्कृिी व सािािें काही मनोगुण एकमेकाशंी पभणुपणे सुसंगि आहेि असे म्हणायला हरकि 
नाही. यामुळे चकबटु्झ संस्कृिी चिरस्थायी करण्याच्या दृष्टीने त्याचं्या पे्ररणा कायास्न्वि राहिील अशी आशा 
वाटिे. 

 
चकबटु्झ संस्कृिीच्या चिरस्थाचयत्वाच्या दृष्टीने जे अनेक मनोगुण आवश्यक आहेि त्यापंैकी चवशषे 

महत्त्वािे पुढील म्हणिा येिील: समभहाशी ऐकात्म्य, समभहाच्या अंिगिु सुरचक्षििेिी िावना, िीव्र धनासक्त्तीिा 
अिाव, िीव्र व्यस्क्त्तगि यशःपे्ररणेिा अिाव, सामाचजक जबाबदारी स्वीकारण्याचवषयी उत्साह. सािामंध्ये हे 
गुण मोठ्या प्रमाणावर आहेि असे समजण्यास काही परुावा आहे. [हा परुावा म्हणजे “बाव्हेलस मॉरल आयाचडऑलॉजी टेस्ट” 
आचण “स्टुअटु इमोशनल टेस्ट” या िािण्यानंा चमळालेली उत्तरे हा होय. Spiro, “Education in a Collective Settlement in Israel” यामध्ये िो 
सकं्षेपाने चदला आहे.] 

 
अकरणात्मक बाजभ पुढे आणायिी िर दोन प्रश्न या चठकाणी उपस्स्थि करणे योर्गय होईल—मात्र 

त्यािंी उत्तरे येथे देण्यािा मी प्रयत्न करीि नाही. एक, संस्थापक ज्या िावचनक आचण नैचिक चनष्ठानंी पे्रचरि 
झाले होिे त्याचं्या अिावी चकबटु्झ चटकवभन धरणे शक्य होईल काय? (चकबटु्झ असे म्हणिाना एक 
सामुदाचयक शिेी प्रकल्प एवढा मयाचदि अथु माझ्या मनाि नाही हे ध्यानाि घ्याव.े) वबेरने चजला “संमोहनािे 
चनत्यक्रमीकरण” असे नाव चदले आहे िी प्रचक्रया कोणत्याही समभहाच्या इचिहासाि अटळ असिे. िसे झाले िर 
चकबटु्झिी मभळिी चनष्ठा चकिपि िगभन राहील? आईबापानंा ज्या प्रश्नाशंी झगडाव ेलागले िसले प्रश्न सािानंा 
नाहीि आचण त्यािें आईबाप हे जसे ध्येयवडेे बंडखोर होिे िसे िे नाहीि. आईबापानंा एक नव े ित्त्वज्ञान 
घडवाव ेलागले आचण असे करिाना स्विःशी व स्विःच्या आईबापाशंी िसेि चनसगाशी व समाजाशी दीघुकाळ 
आचण दुःसह झगडा करावा लागला. सािानंा हे कराव ेलागलेले नाही. उलट ही मभल्ये त्यानंा चवनासायास, 
आपसुख प्राप्ि झाली आहेि. कुठल्याही समाजािी मभल्ये ज्या पद्धिीने त्यािील लहान मुले चशकिाि िशीि िे 
िी चशकलेले आहेि. साराशं, आपण या चठकाणी एक साधाि पण मभलिभि प्रश्न उपस्स्थि करीि आहोि : कालु 
मनॅहाईमच्या शब्दािं बोलायिे िर, चपत्यािंा जो आदशवुाद (युटोचपया) िो पुत्रािंा ध्येयवाद (आयचडऑलॉजी) 
झाल्यावर चकयाि येचदचदमच्या एक चकबुट्झ म्हणभन ज्या चनष्ठा आहेि त्या चशल्लक राहिील काय? 

 
दुसरा प्रश्न उपस्स्थि केला पाचहजे िो हा की व्यावसाचयक चशक्षणाऐवजी व्यापक िाचत्त्वक चशक्षण 

ज्यानंा चमळाले आहे, चवज्ञानािे मभल्य ज्यानंा कळले आहे आचण कलािंी गोडी ज्यानंा लागली आहे असे हे सािा 
एका लहानश्या इस्त्रायली खेड्ाि आपले जीवन व्यिीि करिील काय? सावुजचनक मालकी, सामाचजक 
समिा, सामभचहक चशक्षण याचं्या इष्टिेबद्दल सािाचं्या मनाि कसलीही शकंा नाही हे खरे; पण बाहेरिे जग, 
त्यािल्या प्रयोगशाळा, व्याख्यानमंचदरे, नाट्यगृहे, कलाप्रदशनु यािें त्यानंा जबरदस्ि आकषणु वाटभन 
चकबटु्झि मोडकळीस येईल असे िर होणार नाही? 

 
आमिा अभ्यास िालभ  असण्याच्या काळापयंि िरी बाहेरच्या जगािा मोह इिका प्रबळ नव्हिा की त्याने 

चकबटु्झिे अस्स्ित्व धोक्याि याव.े चकयाि येचदचदमच्या सबंध इचिहासाि अशी एकही घटना नाही की त्याि 
जन्मलेली व वाढलेली व्यक्त्ती राजीनामा देऊन चनघभन गेली आहे. सािानंा बाहेरच्या जगािे ज्ञान नाही म्हणभन 
असे होिे म्हणाव ेिर िसेही नाही. पुस्िके, चसनेमा, शहरानंा वळेोवळी चदलेल्या िेटी यामंधभन सािानंा चकबटु्झ 
-बाह्य जीवनािी िागंलीि ओळख होिे. काहीजणानंी शालािं परीके्षनंिर एक ककवा दोन वषे शहराि 
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घालचवली आहेि िर काहींनी परदेशािा प्रवास केलेला आहे. िरीही चकयाि येचदचदममधल्या प्रत्येक मुलाने 
वयाि आल्यावर िेथेि राहण्यािा चनणयु घेिला आहे. 

 
उलट हेही खरे की इिके श्रम आचण पैसा खि ुकरून आपल्या मुलाचं्याि बौचद्धक आचण कलात्मक 

मभल्ये रुजचवण्यािा चकयाि येचदचदमने केलेला प्रयत्न जर वाया गेला, ककवा गं्रथ, संगीिाच्या मचैफली आचण 
कला प्रदशनेु यािें त्यानंा फारसे वडे लागले नाही िर चकयाि येचदचदमिे ‘चकबटु्झ’ पण जाईल आचण िे केवळ 
एक सहकारी शिेकऱ्यािें खेडे उरेल. 

 
थोडक्याि, चकबुट्झ िी जीवशक्िी सािानंा चसद्ध करून दाखवायिी असेल िर त्यानंा चकयाि 

येचदचदमिी नैचिक मभल्ये आत्मसात् करावी लागिील, ही मभल्ये चकबटु्झच्या संस्थात्मक रिनेिभन साकार करावी 
लागिील आचण ग्रामीण जीवनाबद्दलिे असमाधान मनाि उत्पन्न होऊ न देिा बाह्य जगाच्या बौचद्धक आचण 
कलात्मक व्यापाराि रस घ्यावा लागेल. 

 
हे त्याचं्याप्रमाणेि त्याचं्या आईबापािेंही स्वप्न आहे. एका अथी मािाचपिरानंी आपल्या मुलाचं्या 

िचवष्ट्यकाळावर आपल्या िभिकाळािा जुगार खेळलेला आहे. मानववशंशास्त्रज्ञािे किुव्य हे की ह्या स्वप्नािा 
त्याने िपशीलवार अभ्यास केला पाचहजे. मानववशंशास्त्र कचवकल्पनािंा, स्वप्नािंा अभ्यास करीि नाही, सत्य 
घटनािंा करिे हे खरे. पण कधीकधी असेही होिे की एखाद्या समाजाने उराशी बाळगलेले स्वप्न हीि त्या 
समाजािली सवुश्रेष्ठ सत्य घटना असिे. एक स्वप्न साकार होऊन चकयाि येचदचदम जन्मास आले, दुसरे स्वप्न 
साकार होण्यावर त्यािे िचविव्य अवलंबभन आहे. 

 

✶ ✶ ✶ 
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प्रकरि : ९ : 
 

ताजा कलम : १९७० मधील णकबुट्झ 

लेपली वाय्. रॅबणकन आणि मेलफर्ड इ. स्पिरो 
 
झकयात येझदझदमच्या ज्या अभ्यासावर प्रस्तुत पुस्तक आधारलेले आहे तो अभ्यास १९५०-५१ साली 

मेलफडय आझण ऑडे्र स्स्परो यानंी केलेला होता. तेव्हापासून आिपयंत झकबटु्िमध्ये पुष्ट्कळ बदल िालेले 
आहेत आझण त्यातले काही १९६३ च्या आवृत्तीला झलझहलेल्या नव्या प्रस्तावनेत नमदू करण्यात आलेले आहेत. 
पण त्या प्रस्तावनेत झकबटु्िमधील बदलाचंी केलेली नोंद नुसती त्रोटकच होती असे नव्हे तर १९६२ साली 
झकयात येझदझदमला झदलेल्या एका फारच अल्प अशा भेटीवर आधारलेली होती. त्यानंतरच्या काळात लेस्ली 
आझण कारेन रॅबझकन यानंी िानेवारी १९६७ ते िुलै १९६८ ह्या दीड वषाच्या काळात ह्याच झकबुट्िमध्ये 
वास्तव्य केलेले असून त्यानंतर ही त्याचंा त्याच्याशी सततचा संपकय  राझहलेला आहे. त्यामुळे त्याचं्या झनष्ट्कषाचा 
उपयोग करून प्रस्तुत गं्रर् अद्ययावत् करणे इष्ट होईल असे वाटले. मेलफडय स्स्परो यानंी तयार केलेल्या 
प्रश्नावलीला रॅबझकन यानंी िी उत्तरे झदली त्याचंा सामग्री ्हणून या प्रकरणात उपयोग केलेला आहे. फक्त ही 
माझहती प्रश्नोत्तररूपाने न देता रॅबझकन आझण स्स्परो याचं्या संयुक्त्त लेखाच्या स्वरूपातच आ्ही खाली सादर 
करीत आहो. 
 
प्रपतावना 

 
सहा चदवसािें युद्ध (१९६७) हा एकभ ण इस्त्रायली समाजाच्या त्यािप्रमाणे चकबटु्झच्याचह इचिहासािला 

एक पचरविुनकबदभ म्हणभन ठरलेला आहे. चकबटु्झमध्ये बराि काळ जे बदल रूप घेऊ पाहाि होिे त्यानंा चनचिि 
वळण देणारी आचण उते्तचजि करणारी ही घटना १९४० नंिरच्या दशकािील वैिाचरक दुफळीपेक्षाही अचधक 
महत्त्वािी आहे. हे युद्ध म्हणजे दुसऱ्या चपढीने लढलेले युद्ध होिे. ह्या सहा चदवसाचं्या रक्त्तपािाि आचण 
गदारोळाि आपल्या मनाशी चप्रय म्हणभन धरलेली सनािन सत्ये आचण रम्य कल्पना धुळीला चमळाल्यािे पाहभनि 
ही चपढी युद्धािभन बाहेर आली. या सबंध चपढीच्या इच्छा-आकाकं्षा अजभन धभसर व अस्पष्ट आहेि हे खरे िरीही 
त्यािें नव े चविार आचण अनुिव चकबटु्झ जीवनाच्या प्रत्येक के्षत्राि आचवष्ट्कृि होण्यासाठी धडपडि आहेि. 
नव्या चनष्ठािंा ही चपढी शोध घेि आहे आचण असे करीि असिाना चििी चित्तवृत्ती चवलक्षण चिधा झालेली आहे. 
ह्या िरुणानंा काय वाटिे हे व्होल्टेरच्या एका िमकदार वाक्याि िागंल्या रीिीने व्यक्ि झालेले आहे. 

 
“चजविं माणसानंा आपण मान द्यायिा असिो; पण मृिानंा आपण सत्याखेरीज काहीही देणे लागि 

नाही.” 
 
चकबटु्झच्या संदिाि “चजविं” माणसे म्हणजे अथािि आईवचडलािंी चपढी. याि चपढीने चकबटु्झिा 

ध्येयवाद जोपासला आचण त्याि ध्येयवादाने त्यािें जीवन आचण चविार सीचमि झाले. “मृि” म्हणजे युद्धाि 
धारािीथी पडलेले साथी; यािले सुमारे २०० (म्हणजे एकभ ण मृिाचं्या िौर्थया चहश्शापेक्षाही जास्ि) चकबटु्झिे 
सदस्य होिे. चकयाि येचदचदमिी पाि जवान पोरे या युद्धाि कामास आली आचण त्यानंिर िर अनेक. अशा 
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अवस्थेि िाचत्त्वक समस्या, दीघुकालच्या योजना, चकबटु्झ चशक्षणपद्धिी ििा इत्यादी गोष्टींवरिे सािािें लक्ष 
उडभन जाऊन युद्धाच्या धक्क्यामुळे त्याचं्यामध्ये जास्ि अंिमुुखिा चनमाण झालेली आहे याि काही आिय ुनाही. 
एकवीस वषांिा एक िरुण म्हणाला : “अगदी थोड्ा चदवसाचं्या अवधीि आम्ही खभप वषांिी मजल मारली. 
आम्ही फार वगेाने मोठे झालो. (वयानुरूप) आमिे व्यवहार िालभि आहेि पण आिा काही आम्ही लहान मुले 
राचहलेलो नाहीि.” त्याच्या या उद्गारािं, त्यािप्रमाणे त्याच्या वयाच्या इिर अनेकाचं्या चविाराि, एका 
चवदारक क्षणी आपले संपभणु बाल्य उद्ध्वस्ि झाल्यािी जाणीवि पभरेपभर िरलेली आढळली. 

 
या युद्धाच्या क्षणापयंि ही धाकटी चपढी थोरल्या चपढीच्या पराक्रमाच्या कथावंर पोसली जाि होिी. 

कारण थोरली चपढी संस्थापकािंी, १९४८ च्या स्वािंत्र्यसैचनकािंी, चसनाईंच्या वीरपुरुषािंी अशी होिी. आिा 
मात्र एकदम आपण आपली स्विःिी लढाई लढि आहोि आचण जे पराक्रम कालपयंि जुन्या चपढीिे म्हणभन 
आपल्याला उदाहरण म्हणभन सागंण्याि येि होिे िे पराक्रम आज आपणि करीि आहोि असे त्याचं्या ध्यानाि 
आले. या युद्धािे वीरपुरुष दुसरे चिसरे कोणी नसभन िे स्विःि होिे. जेरुसलेमच्या दगडावंर त्यािें स्विःिेि 
रक्त्त साडंलेले होिे आचण योदे्ध म्हणभन त्यानंी आपली पात्रिा चसद्ध केलेली होिी. इिके चदवस जुन्या चपढीला 
त्याचं्याचवषयी चनराशा वाटि असे आचण त्यामुळे त्याचं्याही मनाि िाण चनमाण होि. पण या प्रक्षोिक घटनेने या 
िाणािंभन त्यािंी मुक्त्तिा झाली. (प्रकरण ८ पाहा.) 

 
१९६७ जानेवारीमध्ये जो चकबुट्झ दृष्टीस पडि असे त्याि एक प्रकारिा चनरुत्साह आचण प्रवाहपचिित्व 

जाणवि असे. अचिचरक्त्त चवस्िार आचण िलनवाढ याचं्या मागोमाग आलेल्या िीव्र आर्मथक घसरणीमुळे एकभ ण 
इस्त्रायली समाजाि जी कििाग्रस्ििा पसरलेली होिी चििीि छाया चकबुट्झमध्येही पडलेली होिी. १९५६ च्या 
चसनाई मोचहमेनंिरच्या दहा वषांिा काळ सापेक्षपणे शािंिेिा होिा. या काळाि ससं्थापकीय चजद्द मंदावली 
होिी आचण देशाला आपल्या समोरिा माग ुस्पष्ट चदसि नव्हिा. संस्थापकािंा बहुिेक असंिोष िरुण चपढीवर 
कें चद्रि झालेला होिा. या चपढीला काहीजणानंी “चडस्कोथे चपढी” असे नाव चदले होिे. कारण त्याचं्या मिे िी 
सुखप्रवण असभन मौजमजेि रमणारी आहे. 

 
चकबटु्झमधली स्स्थिी संपभणपुणे अशी नसली िरी बरीिशी याि प्रकारिी होिी. संस्थापकाचं्या चपढीि 

चनरुत्साहािी िावना िरलेली असभन कालगिीबरोबर िी अचधकि दाट होि िाललेली होिी. ह्या चनरुत्साहािी 
कारणे पुढीलप्रमाणे सागंिा येिील. चनसगकु्रमाने संस्थापक वयस्क होि िालले होिे आचण त्याचं्या शारीचरक 
शक्त्ती ओसरू लागलेल्या होत्या; आर्मथक पेिप्रसंगामुळे कारखान्यामधले काम कमी झाले होिे आचण 
उत्पादनाला आपला हाििार लागि नाही यािी रुखरुख त्यानंा सिावीि होिी; ध्येयवादात्मक प्रश्नािं त्यािंा 
स्विःिाि रस कमी झाला होिा आचण त्यामुळे त्याचं्या मनाि एक िावनात्मक पोकळी चनमाण झाली होिी; 
खऱ्या (म्हणजे सरकारी) सत्तास्थानापंासभन आपण लाबंि आहोि या जाचणवमेधभन त्यानंा एका सििच्या 
वैफल्याने ग्रासले होिे. ह्या त्याचं्या वैफल्यािी छाया िरुण चपढीचवषयीच्या त्याचं्या दृचष्टकोणावरही पडलेली 
होिी. या चपढीचवषयी त्यािें मि असे होिे की एका वैिवशाली परंपरेिे वारस असभनही त्यानंा चिच्याचवषयी 
कृिज्ञिा म्हणभन नाही. िे चकबुट्झमध्ये राहिाहेि यािे कारण एवढेि की, “त्यािा चिथे जन्मि झालेला आहे,” 
ध्येयावरिी चनष्ठा म्हणभन काही िे चिथे राचहलेले नाहीि. 
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सहा चदवसाचं्या युद्धाने हे िाण संपुष्टाि आले. पण युद्धाने सगळेि काही बदलले असे नाही आचण 
चकबटु्झमध्ये जे जे बदल झाले िे सव ुयुद्धामुळेि झाले असेही नाही. चसनाई मोचहमेसारख्या इिर ऐचिहाचसक 
घटनानंीही आपला प्रिाव चकबुट्झ जीवनावर पाडलेला आहे. चशवाय चकबटु्झ-अंिगिु घटनािेंही पचरणाम 
झालेले आहेि. अंिगिु बदल असे की, आिा जीवनािे अचधक “स्वािाचवकीकरण” झालेले आहे. राहणीमान 
वाढलेले आहे, नव्या जबाबदाऱ्या आल्या आहेि. िाचंत्रक सुधारणािें धके्क बसले आहेि. वृद्ध माणसािंी चपढी 
“एकाएकी” नजरेस चदसभ लागली आहे, चकबुट्झिा आकार आचण गंुिागंुि वाढलेली आहे. चकबुट्झ-साथीच्या 
पारंपचरक वीरप्रचिमेिे काहीसे अवमभल्यन झालेले आहे, चकबटु्झ समाजािा बाह्य जगाशी अचधकाचधक संबधं 
आलेला आहे, चशक्षणािी पािळी वाढली आहे, खाजगी जीवनाला संस्थात्मक स्वरूप देण्याि आले आहे. या 
सव ुघटनािंा पचरणाम चकबुट्झवर झालेला आहे. 

 
गेल्या वीस वषांि चकयाि येचदचदममध्ये जे बदल घडले त्यानंा िेिना देणारी कारणे कोणिी िे आपण 

वर पाचहले. आिा प्रत्यक्ष जे बदल झाले आहेि त्याचं्या अभ्यासाकडे आपण वळभया. अथात् बदलािंा वधे घेि 
असिाना ज्या गोष्टींि साित्य राचहले त्यािेंही िान आपणास ठेवाव ेलागेल. 

 
णवचारप्रिालीतील बदल आणि सातत्य 

 
ज्य ूधमड : पारंपचरक ज्यभ संस्कृिीबद्दल पभवी असलेला दृचष्टकोण बदलल्यािी खभण चकयाि येचदचदममध्ये 

चदसि नाही. खरे म्हणजे वृद्ध माणसामंध्ये आपल्या संस्कृिीच्या मभलस्रोिाकंडे नजर वळचवण्यािी स्वािाचवक 
ऊमी असिे, पण त्याचं्यािही िी चदसि नाही; त्यािें बोलणे ऐकि असिाना ज्यभधमाचवषयी बाजभिे ककवा चवरोधी 
असे काहीही कानावर पडि नाही. सािामंध्येसुद्धा धमुचजज्ञासेिे काही चिन्ह चदसि नाही. उलट, वीस 
वषांपभवीच्याि प्रवृत्ती अजभन चटकभ न आहेि. उदाहरणाथु, चसनेमाच्या पडद्यावर एखादा दाढीधारी व डगला 
घालणारा ज्यभ चदसला की चसनेमागृहाि उपाहासािे उद्गार अजभन ऐकभ  येिाि. “दुःखी कििी” जवळ प्राथुना 
िालली असिाना एक सािा म्हणाला, “शी:! काय िाललंय ह्यािं! मभर्मिपभजा म्हणजे रानटीपणािा कळस 
आहे! आचण बायकानंा यानंी असं एका बाजभला का ठेवलंय? आचण िो िाईि रे कशाला गळ्याि?” हे उद्गार 
सािािें प्राचिचनचधक म्हणभन समजिा येिील. एकभ ण असे म्हणिा येईल की सनािन ज्यभ धमाच्या प्रिीकाचंवषयी 
औदासीन्यापासभन सरळसरळ चवरोधापयंि अनेक छटा चदसभन येिाि. मात्र, पभवीप्रमाणेि धार्ममक चकबुट्झच्या 
सदस्याचंवषयी, कुरकुरि का होईना, कौिुक व्यक्त्त केले जािे. त्यािें एक िोळसट धमुपे्रम सोडले िर िे 
िागंले आचण एकचनष्ठ कायकुिे आहेि अशी त्याचं्याबद्दल िावना असिे. चशवाय सािानंा त्याचं्या ज्ञानचनष्ठेिाही 
काहीसा दरारा वाटि असिो, मग िे ज्ञान धार्ममक का असेना. धार्ममक चकबटु्झिे सदस्य एक िास अगोदर 
उठिील पण बायबलिे वािन िुकवणार नाहीि! – अशी त्यािंी या बाबिीिली प्रचिचक्रया असिे. 

 
सव ुइस्त्रायली युवकामंध्ये –आचण याला चकबटु्झिे युवकही अपवाद नाहीि—आपण कोणत्या चदशलेा 

िाललो आहोि यािा प्रखर शोध िालभ  आहे. पण अजभनही या शोधबदु्धीने धार्ममक वळण घेिलेले नाही. याउलट 
दुसऱ्या बाजभला असेही चदसिे की पारंपचरक प्रिीके आजच्या जीवनाि पनु्हा प्रचवष्ट करून द्यावीि अशी इच्छा 
चनदान काही युवकामंध्ये उत्पन्न झालेली आहे. उदाहरणाथु सबाथिी संध्याकाळ बाकीच्या कामाच्या 
आठवड्ापासभन स्पष्टपणे वगेळी िासेल अशा रीिीने साजरी करावी आचण त्यासाठी जरूर िर मेणबत्त्याही 
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लावाव्या असे काहींना वाटिे. एकजण म्हणाला, “काही म्हणा, हा एक वगेळा प्रसंग आहे—नुसिा धार्ममकि 
म्हणभ नका त्याला—आचण िो खास पद्धिीनंि साजरा व्हायला पाचहजे.” 

 
णझऑनवाद : सािािंी मने आपल्या देशाशी पभणुपणे एकरूप झालेली असली िरी ह्या ऐकात्म्यािा 

चझऑनवादी चविारसरणीशी फारसा संबंध नाही. उलट िभमीचवषयीिी एक प्रकारिी िरल संवदेना, सैन्यािला 
अनुिव आचण जगािल्या इिर देशािें क्रौय ुआचण त्यािें डावपेि याचं्याचवरुद्ध उिारलेले एक मानचसक संरक्षक 
कवि यामंधभन हे ऐकात्म्य उत्पन्न झालेले चदसिे. संरक्षणािी िावनासुद्धा काहीशी चिधा वृत्तीिी आहे कारण, 
नाही म्हटले िरी, बाह्य जगािे त्यानंा अजभनही बरेिसे आकषणु आहे. ह्या बाह्य आकषणुामुळे चनमाण होणारा 
मानचसक चवसंवाद कमी करायिा िर आपल्याि संस्कृिीिे बडेजाव वाढवण्याखेरीज दुसरा िागंला माग ु
कोणिा? अथात् सािािंा राष्ट्रवाद खभप प्रखर आहे याि शकंा नाही, पण ह्या राष्ट्रवादािा संबंध चझऑनवादाशी 
असण्यापेक्षा सुरचक्षििेशी जास्ि आहे. 

 
चवदेशी ज्यभ सािानंा परके वाटिाि आचण िे िसे आहेिही. इस्त्रायली आचण चबगर-इस्त्रायली ज्यभंना 

एकि वशंचनदशकु नाव असल्यामुळे त्या दोघािंा संबंध आहे ही गोष्ट अथािि त्याचं्या नजरेिभन सुटभ  शकि 
नाही. पण जीवनाच्या प्रत्येक के्षत्राि इस्त्रायली आचण चबगर-इस्त्रायली ज्यभंमध्ये त्यानंा इिके फरक चदसभन येिाि 
की हा वाचंशक एकात्मिेिा बंध त्यानंा फारसा जाणवि नाही. सािाचं्या िाषणाि चझऑनवादी चविारािंा उल्लेख 
फारसा येि नाही आचण आलाि िर अत्यंि स्थभलपणे ककवा अधुवट िेष्टेच्या सुराि येिो. चझऑनवादािे दभि 
म्हणभन जे परदेशी जािाि िे सुद्धा त्या चविारसरणीने काही चवशषे रीिीने प्रिाचवि झालेले आहेि असे चदसि 
नाही. आपण परदेशी मुलानंा शिेीच्या जीवनासाठी ियार करीि आहोि, (या चबघडलेल्या पोरानंा) श्रमचनष्ठा 
चशकवीि आहोि आचण त्याचं्यावर इस्त्रायली (ज्यभइश नव्हे) संस्कृिीिा संस्कार करीि आहोि एवढ्ािा त्यानंा 
आनंद असिो. आपण ज्या मुलानंा चशकवीि आहोि त्यानंी इस्त्रायलमध्ये जाव ेआचण इस्त्रायली बनभन जाव े
एवढीि त्यािंी इच्छा असिे, देशाला मनुष्ट्यबळािी जरूरी आहे हे त्यानंा ठाऊक असिे, आचण बाहेरच्या 
देशािभन आपल्या देशाि लोक याविे असा त्यािंा फारसा कटाक्ष नसला िरी जे कोणी येिाि िे शहराि गदी 
करणाऱ्या “वाटेल त्या” लोकापेंक्षा आपण चशकवभन ियार केलेले असाविे हे अचधक बरे असेही त्यानंा वाटिे. 
इस्त्रायलला येण्याबाबि आपण कोणािे मन वळवभ शकलो िर त्याबद्दलिे समाधानही काहींना वाटिे आचण 
त्यामुळे आपली जीवनसरणी श्रेष्ठ आहे असा चदलासाही त्यानंा चमळिो. वर वणुन केलेला चझऑनवादाचवषयीिा 
सािािंा दृचष्टकोन हा त्याचं्या “स्वािाचवकीकरणािा” पचरणाम आहे. ‘चझऑनवाद’ म्हटले की त्यािा पयायही 
मनाि उिा राहिो. पण स्वािाचवकीकरण झालेल्या सािानंा असा पयायि उपलब्ध नाही कारण चझऑनवादािी 
ध्येये त्याचं्या आयुष्ट्याि अगोदरि मभिु झालेली आहेि. त्यामुळे त्याचं्या दृष्टीने चझऑनवाद हा एक मृिप्राय 
झालेला चवषय आहे. 

 
माटसडवाद आणि सोस्व्हएत पे्रम : साम्यवाद, सोस्व्हएि यभचनयनिे नव्या समाजरिनेिले नेिृत्व, 

जागचिक क्रािंी हेही प्रश्न आिा मागे पडल्यािि जमा आहेि, पण यािी कारणे मात्र वगेळी आहेि. १९६७ च्या 
जभनपयंि काही संस्थापकानंा सोस्व्हएि यभचनयनचवषयी काहीशी जवळीक वाटि असे. या जवळीकीिी िीन 
कारणे होिी. एक, मास्क्सुस्ट ित्त्वज्ञानािे त्यानंा कायम असलेले आकषणु; दोन, इस्त्रायलच्या स्विंत्र राष्ट्राच्या 
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उिारणीसाठी रचशयाने केलेल्या मदिीिी आठवण; आचण िीन, रचशयन राज्यक्रािंीि सुप्ि असलेले नव्या 
जगािे आश्वासन. 

 
मध्यपभवेबाबििे आचण रचशयािील ज्यभंचवषयींिे सोस्व्हएि धोरण जेव्हा त्याच्या खऱ्याखुऱ्या स्वरूपाि 

संस्थापकाचं्या ध्यानाि आले िेव्हा त्यािे काही सुखदुःखचमचश्रि पचरणाम झाले. युद्धानंिर िरलेल्या एका 
चकबटु्झ सिेि एका सदस्येने िावािावाने साचंगिले की, “या जन्मी पुन्हा म्हणभन आपण ‘आंिरराष्ट्रीय गीि’ 
(इंटरनॅशनल) गाणार नाही. आचण चकबुट्झच्या समारंिािभन लाल बावटा कधीही फडकवला जाऊ नये” 
(१९६८च्या स्वािंत्र्य चदनाच्या समारंिाि आंिरराष्ट्रीय गीि गाचयले गेले पण ज्यानंी त्या गायनाि िाग घेिला 
िे लचज्जि झालेले चदसले. गायनाि िागही फारि थोड्ानंी घेिला.) गं्रथालयाने सव ु सोस्व्हएि 
चनयिकाचलकाचं्या वगणु्या रद्द करून टाकल्या. मात्र पुढे त्या पुन्हा िालभ  करण्याि आल्या आचण त्यावळेी असे 
कारण देण्याि आले की एवीिेवी िी स्वस्िि असिाि आचण सोस्व्हएि रचशयाि काय िालले आहे िेही 
आपल्याला कळायला पाचहजे. 

 
पण िरुण चपढीला मात्र असल्या कुठल्याही बौचद्धक संस्कारािंी जरूरि नव्हिी. लढाईच्या सहा 

चदवसािं त्यानंी ‘कालाच्चनकॉव्ह’ बंदुकींच्या नळ्याि डोकावभन पाचहले होिे, ‘एम्-१५’ रणगाड्ाशंी धडक 
चदलेली होिी आचण ‘चमग-२१’ चवमानाशंी िे आकाशाि झुंजले होिे. त्यापभवी त्याचं्याि काही सोस्व्हएि पे्रम 
चशल्लक असेलि िर त्यािा संपभण ुचनकाल या घटनेने झाला असे म्हणायला हरकि नाही. 

 
ह्या गं्रथाि असे िाचकि केलेले होिे की, सोस्व्हएि यभचनयनने आपल्या ऐचिहाचसक कायािा 

चवश्वासघाि केला िर चकबटु्झिी स्विःवरिीि श्रद्धा ढासळेल. (वर प्रकरण ६ पाहा.) पण िे िाचकि खोटे 
ठरले आहे. याहभन महत्त्वािी गोष्ट अशी की सोस्व्हएि यभचनयनशी असलेले बंध िुटल्यामुळे ध्येयवादी दृष्टीच्या 
सािािें मानचसक दास्य संपलेले आहे. आपणापेक्षा काही एका मोठ्या िव्य किुृत्वाच्या छायेि आपण वावरि 
आहोि असे त्यानंा आिा वाटि नाही. सोस्व्हएि यभचनयननेि खरा समाजवाद चनमाण केला आचण त्यानंिरिे 
चकबटु्झ धरून सगळे समाजवादी प्रयोग म्हणजे सोस्व्हएि समाजवादाच्याि चनकृष्ट प्रचिकृिी आहेि असे जे 
आजपयंि त्यानंा वाटि होिे िे आिा त्यानंा वाटि नाही. कारण सोस्व्हएि यभचनयनने खरा समाजवाद चनमाण 
केलेलाि नाही हे त्यानंा पटलेले आहे. आिा जगािल्या इिर देशानंाही चकबुट्झिे महत्त्व वाटभ  लागल्यामुळे 
त्यािे अनन्यत्व त्याचं्या ठसठशीिपणे ध्यानाि आले आहे. जगािल्या अनेक देशानंी शिेकी वसाहिी स्थापन 
करण्यासाठी चकबुट्झ िळवळीिी मदि माचगिलेली आहे आचण आचफ्रकन नेत्यानंी आपल्या देशबाधंवासंमोर 
आपण चकबटु्झिाि आदश ुठेवला असल्यािे साचंगिले आहे. िाचत्त्वक पद्धिीिे चशक्कामोिुब झाले िे सातु्र ह्या 
एक नामविं चविारविंाकडभन. चकबटु्झला िेट चदल्यावर सातु्रने असे उद्गार काढले की समाजवादी चविारािंा 
खरा आचवष्ट्कार चकबटु्झमध्ये झालेला आहे. (म्हणजेि सोस्व्हएि युचनयनमध्ये नाही.) 

 
सोस्व्हएि साम्यवादापेक्षा आपला चकबटु्झ समाजवादि श्रेष्ठ आहे ही िावना पुढे चदलेल्या घटनेने 

अचधकि दृढ झालेली आहे. एका चकबुट्झ िेटीि सोस्व्हएि अचधकाऱ्यानंी आम्हाला चकबटु् झमधले एक 
‘प्राचिचनचधक’ घर पाहायिे आहे असे साचंगिले आचण त्यानंा एका नव्याने बाधंलेल्या दोन खोल्याचं्या घराि 
नेण्याि आले. िे पाहभन त्यािंा चवश्वास बसेना; त्याचं्या बोलण्यािा अचिप्राय असा होिा की, हे घर कोणािरी 
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चकबटु्झ “अचधकाऱ्यािे” असले पाचहजे. चकबटु्झमध्ये नोकरशहािंा वगेळा लाडवलेला गट अस्स्ित्वाि नाही 
असे जेव्हा त्यानंा सागंण्याि आले िेव्हा त्यावरही त्यािंा चवश्वास बसेना. सवांि कळस असा की त्यानंा 
दुर्गधशाळेि नेण्याि आले आचण सागंण्याि आले की िेथल्या गायी वषाकाठी सरासरी साि हजार चलटर दभध 
देिाि; यावरही चवश्वास ठेवणे त्यानंा कठीण गेले कारण सोस्व्हएि गायींिी उत्पादनशक्िी याच्या फक्त्त चनम्मी 
आहे. 

 
आर्मथक आणि राजकीय के्षत्रामधील बदल आणि सातत्य 

 
समाजवाद आणि सामूणहक मालकी : चकयाि येचदचदममध्ये चकबुट्झ पद्धिीिा समाजवाद अजभन 

िागंलाि जागृि आहे हे खरे पण १९६३ च्या आवृत्तीला जोडलेल्या प्रस्िावनेि नमभद केलेले बदलही वगेाने होि 
आहेि. इिर बाबींप्रमाणे या बदलाच्या मागेही सहा चदवसाचं्या युद्धािी पे्ररणा आहे. खाजगी मालकीच्या वस्िभ 
आचण खाजगी मालकीचवषयीिी सचहष्ट्णुिा या दोन्हीमध्ये लक्षाि येण्यासारखी वाढ झालेली आहे. १९५६ शी 
िुलना करिा हा बदल क्राचंिकारकि म्हणावा लागेल. त्याबद्दल कुरकभ र करणारे काही दुराराध्य लोक आहेि 
पण त्यािंी संख्या थोडी आहे. आचण िे सगळे जुन्या चपढीपैकी आहेि. िरुण चपढीि ह्या बाबिीि काही थोडेसे 
िणाव चदसिाि पण त्यािे कारण खाजगी मालकीिे ित्त्व हे असण्यापेक्षा िीमधभन चनमाण होणारी चवषमिा व 
अचधक िार्गयवान लोकाचंवषयीिा मत्सर हे आहे. पण एकभ ण चविार करिा असे चदसिे की चमअरला नवा 
टेपरेकॉडुर आचण कॅमेरा चमळाला, चयगारला फरच्या कॉलरीिा कोट चमळाला, साराला नवीन रग चमळाला 
ककवा याकोव्हला सायकल चमळाली अशा घटनावंर आिा फारसे िाष्ट्य होि नाही प्रशाळेिले काही िीव्र िावनेिे 
चवद्याथी अशा खाजगी संग्रह करणाऱ्याचं्या प्रवृत्तीला ‘ित्त्वच्युिी’ म्हणिाि हे खरे पण त्यानंाही आपल्या 
वचडलािंा नवा पेंटॅक्स (कॅमेरा) वापरायला चमळाला म्हणजे आंनदि होिो. 

 
खाजगी मालमते्ति ही वाढ होऊनही फारसे संघष ुचनमाण झाले नाहीि यािी चनदान िार िरी कारणे 

आहेि. (१) ज्यानंा अशा वस्िु चमळालेल्या आहेि िे त्यािें डामडौलाने प्रदशनु करीि नाहीि, चशवाय एखाद्याने 
त्या वापरायला माचगिल्या िर देिािही. (२) अशा वस्िभंच्या संग्रहामुळे सदस्यािे समाजािले स्थान काही मोठे 
ठरि नाही. सदस्यािा समुदायाच्या कामाला जो हाििार लागिो िोि महत्त्वािा गणला जािो. (३) खाजगी 
मालकीला आिा एकभ ण ित्त्वप्रणालीिि स्थान चमळाले आहे. “प्रत्येकाला त्याच्या गरजेप्रमाणे” ह्या ित्त्वािाि 
िो चवस्िार आहे असे समजले जािे. उदाहरणाथु, संगीिज्ञाला टेपरेकॉडुर पाचहजेि. एवढेि नव्हे िर खाजगी 
आचण सावुजचनक के्षते्र एकमेकाशंी चवसंवाद न येिा एकदमि वाढभ  शकिाि असेही आिा मानले जािे. या 
चविाराि धोके नाहीि असे बहुधा कोणी म्हणणार नाही पण समुदायाच्या चवकासाबरोबरि व्यक्त्तीिाही चवकास 
झाला पाचहजे ह्या चविाराने आिा इिके मभळ धरले आहे की िो नष्ट होईल असे वाटि नाही. (४) अशा वस्िभंिा 
पुरवठा करण्याइिपि आपले राहणीमान वाढलेले आहे हीसुद्धा चकबुट्झच्या दृष्टीने अचिमानािी गोष्ट ठरलेली 
आहे. [वािकाचं्या ध्यानाि असेल की वीस वषांपभवी एकाने रेचफ्रजरेटर आणला म्हणभन चकबटु्झमध्ये एक छोटासा पेिप्रंसगि चनमाण झाला होिा (वर 
प.ृ १६२ पाहा). आज िीस वषांहभन अचधक वय असलेल्या प्रत्येकाला एक लहानसा रेचफ्रजरेटर देण्याि आलेला आहे. ही गोष्ट त्या क्षेत्रािील मभलिभि 
वैिाचरक बदलािीि द्योिक आहे.] ह्या अचिमानाला अथािि थोडासा मानसशास्त्रीयदृष्ट्ट्या “संरक्षक” अथु आहे. 
चकबटु्झवासींना असे वाटिे की शहरािल्यापेक्षा आपले राहणीमान फार मागे पडिा कामा नये; कारण िसे 
झाले िर लोक सोडभन जािील अशी िीिी त्याचं्या मनाि असिे. 
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खाजगी मालमते्ति वाढ झालेली असली िरी चकबुट्झिी मभलिभि समाजवादी धारणा पभवीप्रमाणेि 
बळकट आहे, म्हणजे उत्पादन साधनािंी मालकी सामाचजकि असली पाचहजे यावर त्यािंा जोर कायम आहे. 
आईबापापं्रमाणेि मुलाचं्या दृष्टीनेही सामभचहक मालकी ही एक सुसंमि, चटकाऊ आचण सन्मान्य अशी 
जीवनपद्धिी आहे. चकबुट्झ सदस्याशंी चकबटु्झच्या िचविव्याचवषयी जेव्हा बोलणे चनघिे िेव्हा िेव्हा सामभचहक 
मालकीिे काय होईल याबद्दलिी कििा त्याचं्या िाषणािंभन व्यक्ि होि नाही. खाजगी उपिोग जरी इष्ट म्हणभन 
गणला जाि असला िरी खाजगी उत्पादन कोणालाही इष्ट वाटि नाही. एखाद्या स्वप्नाळभ ककवा असंिुष्ट 
सदस्याला असे एखाद्या वळेी वाटले की आपल्या मालकीिा एक रक असावा. पण त्याबरोबर त्याच्या असेही 
लक्षाि येईल की जर खरोखरि असे झाले िर एकभ ण चहशोबाि काम जास्ि आचण चमळकि कमी अशी त्यािी 
स्स्थिी होईल. 

 
साराशं, समाजवादी जीवनसरणीवरिा चवश्वास पभणपुणे शाबभि आहे. समाजवादाच्या िौकटीि 

व्यक्त्तीला आपल्या चवकासािी मोकळीक असली म्हणजे झाले. िसे असेल िर समाजवाद ही एक श्रेयस्कर 
आचण न्याय्य जीवनपद्धिी आहे त्यािंी खात्री आहे. मुख्य बदल दृचष्टकोणाि झालेला आहे, वागणुकीि नव्हे. 
एकभ ण चकबटु्झ मभल्याबंाबिि हे जसे खरे आहे िसेि समाजवादाबद्दलही. ज्या आवगेाने पभवी समाजवादािे 
समथुन केले जाि असे िो आवगे आिा राचहलेला नाही आचण यािे कारण असे की समाजवाद चिथे आहे ही 
वस्िुस्स्थिीि आहे आचण म्हािारे असोि ककवा िरुण असोि, साथीच्या दृष्टीने िेवढे पुरेसे आहे. 

 
अिणरग्रही वृत्ती : खाजगी मालकीमध्ये झालेल्या वाढीि केवळ मालकीहक्काच्या वस्िभंबद्दलच्या 

दृचष्टकोणािलाि बदल नव्हे िर एकभ ण उपिोर्गय वस्िभंबद्दलच्या दृचष्टकोणािलाही बदल प्रचिकबचबि झालेला 
आहे. खाजगी मालकीहक्काच्या रूपाने ज्या वस्िभ चकबटु्झमध्ये प्रचवष्ट झालेल्या आहेि त्या बहुिेक “िैनीच्या” 
वस्िभ आहेि. चकबटु्झने आपली पभवीिी अपचरग्रही वृत्ती जवळ जवळ टाकभ न चदलेली आहे. अथात् चिच्या काही 
खुणा अजभन चशल्लक आहेि याि शकंा नाही. ह्या ज्या खुणा आहेि त्यावंरून कधी कधी अपचरग्रही परंपरेिी 
मुळेही ध्यानाि येिाि. उदाहरणाथु, प्रशाळेिली काही ध्येयवादी चविारािंी मुले चकबुट्झमधल्या नव्या उपिोग 
पद्धिीवर टीका करिाना आढळिाि. ह्या चकशोरवयाच्या मुलानंा असे वाटिे की चकबुट्झ आपल्या जुन्या 
चनष्ठापंासभन दभर जाि आहे; काबाडकष्ट, ध्येयचनष्ठा, आचण चकबटु्झ जीवनािली मभळिी सामभचहक वृत्ती, यानंा 
मागे टाकभ न साथी आिा अचधक उपिोगप्रवण झाले आहेि, इत्यादी. पण ह्या बाबिीि एक लक्षाि ठेवले पाचहजे 
की मुलािंी ही अपचरग्रही वृत्ती शालेय चशक्षण संपिाि आचण पचहला लैं चगक अनुिव येिाि नष्ट होिे. (ह्यावरून 
असेही ध्यानाि येईल की अपचरग्रह हा वैषचयक वासनाचं्या चवरूद्ध उिारलेला एक मानचसक कोटि आहे.) 

 
याचठकाणी हे स्पष्ट केले पाचहजे की अपचरग्रही परंपरा लुप्ि झालेली असली िरी चििी जागा एका 

वगेळ्या आचण चििक्याि अचिरेकी ित्त्वज्ञानाने घेिलेले नाही. अपचरग्रही वृत्ती संपलेली आहे यािा अथु 
एवढाि की नवीन गरजा व अपेक्षा वाढलेल्या आहेि आचण दैनंचदन जीवनाि काही वैचित्र्य असाव,े चजविंपणा 
असावा असे साथींना वाटभ  लागले आहे. ह्या प्रवृत्तीिी काही उदाहरणे देण्यासारखी आहेि. चस्त्रयािें कपडे, 
दागदाचगने, आचण प्रसाधने याचंवषयीिा दृचष्टकोण बदललेला आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी ही गोष्ट चवशषे रीिीने 
ध्यानाि येिे कारण त्यावळेी जेवणघराि चशरि असिाना त्याचं्याकडे सगळ्यािंी नजर असिे. त्या कशा 
चदसिाि आचण कसले कपडे त्यानंी घािले आहेि यावर िाष्ट्य सुरू होिे. सबाथच्या जेवणाच्या वळेी नव ेकपडे, 
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कोट, अंगठ्या, गळसऱ्या, कणुिभषणे अशी आिरणे चस्त्रयाचं्या अंगावर चदसिाि. ह्या गोष्टी सवुसंमि झालेल्या 
आहेि एवढेि नव्हे िर त्या सामभचहक अचिमानािाही चवषय ठरलेल्या आहेि. “बघा, अगदी शहरािल्या 
बायकासंारखे कपडे आम्ही घालिो की नाही?” [आपण शहराि गेल्यावर कशा चदसिो याबद्दल चकबुट्झमधल्या चस्त्रया काहीशा 
सवंेदनाशील असिाि. कारण त्याचं्या बोलण्याि पुष्ट्कळदा पुढील गोष्ट येिे. िागंले कपडे करून त्या शहराि जािाि आचण िरीही दुकानदार त्यानंा 
चविारिो, “कुठल्या चकबुट्झमधल्या िुम्ही?”] असे चस्त्रया म्हणिाि. हल्ली चकबटु्झ मध्ये एक केशरिनाकार आहे, चस्त्रयािंी 
शरीरसौष्ठव मंडळे आहेि, आचण सौंदय ुप्रसाधनािंा वापर मोठ्या प्रमाणावर होि आहे. 

 
ह्या बदलामागिे बरेिसे कारण युद्ध हेि आहे. युद्धानंिर जी एक महत्त्वपभण ुप्रचिचक्रया घडभन आली 

िीमुळे पेहेरावामध्येि नव्हे िर माणसाचं्या परस्पर संबंधामंध्येही बदल घडभन आलेला आहे. ही प्रचिचक्रया अनेक 
प्रकारानंी वर्मणिा येईल. “आज जगभन घेऊया, कारण उद्या मरायिेि आहे,” ही िावना याच्यामागे आहे. एवढी 
मोठी घटना (युद्ध) घडलेली असिाना कालबाह्य बंधने आचण लहानसहान उपिार हास्यास्पद वाटभ  लागले; 
दैनंचदन जीवन ज्यानंी बराि काळ झाकळभन टाकले होिे असे िाण संपल्यामुळे जे एक मुक्त्तिेिे वािावरण 
चनमाण झाले आहे त्यामधभनही ही वृत्ती चनमाण झालेली आहे. 

 
अपचरग्रही वृत्तीि शचैथल्य आल्यामुळे झालेले काही पचरणाम चकबटु्झच्या दृष्टीने फारसे उपकारक 

ठरलेले नाहीि. उदाहरणाथु, मजा मारण्याच्या मोहाि वाहावि जाऊन काही सािंानंी चकबटु्झिी मभल्ये 
उल्लंचघलेली आहेि. बरीि िरुण मुले बाहेर पैसे चमळविाि आचण त्यािभन आपल्याला हव्या त्या वस्िभ चवकि 
घेिाि ककवा िेल अवीवला जाऊन रात्र जल्लोषाि घालचविाि. (जे चकबटु्झच्या बाहेर पभणुवळे ककवा अधुवळे 
काम करिाि त्यानंा हे काहीि अवघड नसिे.) एकजण म्हणाला, “आम्हालंा वषाकाठी दीडश ेपौंडािा ित्ता 
चमळिो. िो इिका थोडा आहे की मी िे सगळे पैसे िेल आवीवमध्ये एका रात्रीि उडवभन टाकीन.” अशा गोष्टी 
करणारी मुले बहुधा त्यािंी िारिौघाि वाच्यिा करीि नाहीि. पण बहुिेकानंा हे माहीि असिे याि शकंा नाही. 
ह्या बदलािा चकबुट्झच्या दृष्टीने दुसरा अपायकारक पचरणाम म्हणजे बरेि सदस्य आपल्या घरािंी शोिा 
वाढचवण्यासाठी खभप वळे आचण पैसा खि ुकरिाि आचण त्यामुळे घरीि जास्ि वळे काढण्यािी त्यािंी इच्छा 
अचधक प्रबळ होिे. 

 
ह्या बदलाबाबि शवेटिी गोष्ट सागंायिी िी अशी की चकबटु्झिा पचरसर जास्ि सुंदर करण्यावर 

पभवीपेक्षाही अचधक जोर चदला जाि आहे, एवढेि नव्हे िर ह्या कामासाठी कसलीही कमिरिा पडभ  चदली जाि 
नाही. चकबटु्झिे सौंदय ुहा सगळ्यािंा अचिमानािा चवषय आहे आचण आज पभणुवळेिे पचरसर-शोिािज्ज्ञ आचण 
माळी चकबुट्झच्या पचरसरािी देखिाल करीि आहेि. ज्या अथुव्यवस्थेि मजुरािंी टंिाई हा एक सनािन प्रश्न 
आहे त्या अथुव्यवस्थेि हे घडि आहे एवढे लक्षाि ठेवले म्हणजे झाले. 

 
श्रमणनष्ठा : काम आचण त्याच्याचवषयीिे दृचष्टकोण यामंध्ये जसे एक महत्त्वािे साित्य राचहलेले आहे 

िसेि काही लक्षाि येण्यासारखे बदलही झालेले आहेि. चकबटु्झच्या मभल्यश्रेणीिील इिर गोष्टींप्रमाणेि श्रम 
या गोष्टीिोविालिे वलय दुसऱ्या चपढीने नष्ट करून टाकले आहे. इिःपर िे एक ‘व्रि’ ककवा पचवत्र किुव्य 
म्हणभन समजले जाि नाही. माणसे काम करिाि कारण िसे करण्यावािभन गत्यंिरि नाही. समभहािे जीवन 
त्यावर अवलंबभन असिे, प्रत्येकाला कष्टकरी म्हणभन लहानपणापासभन वाढचवलेले असिे आचण प्रत्येकाच्या 
दृष्टीने िी एक अपेचक्षिि गोष्ट असिे. चशवाय चकबटु्झिे वािावरणही त्याला पोषक आहेि. हा शवेटिा मुद्दा 
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चवशषे महत्त्वािा आहे. कामािोविी असलेले अद्ििुिेिे वलय जरी नष्ट झाले असले िरी चकबटु्झ जीवनािे िे 
अजभनही एक मध्यविी मभल्य आहे. 

 
ज्या चनष्ठेने साथी आपापली कामे करिाि िीि वर साचंगिल्याप्रमाणे एक लक्षणीय साित्य आहे पण 

श्रमािोविीिे गभढ आध्यास्त्मक वलय गळभन पडले आहे. एखादे काम यंत्राच्या साहाय्याने करिा येण्यासारखे 
असले िर उगािच्या उगाि काबाडकष्ट करीि बसाव ेहे आिा त्यानंा मान्य नाही. जुनी माणसे जुन्याि पद्धिीने 
काबाडकष्टािी कामे करिाि िेव्हा िरुण माणसानंा त्यािंी कीवि येि असावी असा संशय येिो. िरुणािंा 
सगळा जोर उत्पादनवृद्धी, कायुक्षमिा, नव्या पद्धिी, सुधारणा, यावंर आहे. यािबरोबर कामाचवषयी 
व्यावसाचयक दृचष्टकोणही वाढलेला चदसभन येिो. 

 
कामाचवषयीच्या दृचष्टकोणाबरोबर चनरचनराळ्या कामािंी प्रचिष्ठाही बदललेली चदसिे. अजभनही मोठ्या 

रॅक्टरवर (ककवा कॅटरचपलर अथु मभव्हरवर) काम करणाऱ्या माणसाला प्रचिष्ठा असली िरी प्रचिष्ठेिी िी अंचिम 
मयादा मानली जाि नाही. बौचद्धक काम करणाराचंवषयीिा आदर वाढि िाललेला आहे, िीसुद्धा िे काम 
‘दृश्य’ स्वरूपािे असले पाचहजे अशी अपेक्षा चदसभन येिे; यािा अथु असा की िुम्ही काही बौचद्धक काम करीि 
आहाि असे नुसिे ऐचकवाि असभन उपयोगी नाही; िुम्ही काम करीि आहाि हे चकबुट्झला चदसले पाचहजे. 
आपण काम करीि आहोि यािी दुसऱ्यावर “छाप पडली पाचहजे” ही गोष्ट चकबुट्झमध्ये अजभनही महत्त्वािी 
आहे. 

 
केवळ चकिी काम केले याच्यावरून दृश्यिा ठरचवली जाि नाही. काम करणारा प्रत्यक्षाि उपस्स्थि 

असला पाचहजे. म्हणभनि चकबुट्झच्या बाहेर जे काम करिाि त्याचं्याचवषयी सदस्याचं्या िावना संचमश्र 
स्वरूपाच्या असिाि. अथात् असे असण्याला आणखीही काही कारणे आहेि. बाहेर काम करणारा सदस्य 
एखाद्या वळेी चकबुट्झ सोडभन जाईल अशी िीिी मनाि कायम असिे आचण असे खरोखरि झाले िर समभहाच्या, 
एकात्मिेला त्यामुळे मोठा धक्का बसेल अशी काळजी असिे. (अशी घटना अजभन एकदाही झालेली नाही ही 
गोष्ट अलाचहदा.) बाहेर काम करणाराला जे अचधक स्वािंत्र्य चमळिे त्याचवषयीिी असभयाही इिराचं्या मनाि 
असिे, आचण त्यामुळे त्या माणसाला आपण खरोखरीि चकबटु्झिे आहोि हे चसद्ध करण्यासाठी चकबटु्झमध्ये 
सुद्धा काही िरी काम करण्यािी जरूर वाटि असिे. मात्र िावना कुठल्याही प्रकारच्या असोि, अशा प्रकारच्या 
घटना संख्येने वाढि आहेि हे खरे. पभणुवळे ककवा अधुवळेिी बाहेरिी कामे वाढलेली आहेि एवढेि नव्हे िर 
त्याचं्यामुळे बाहेरच्या जगाशी येणारा संपकुही वाढलेला आहे. 

 
१९५० च्या मानाने सामाचजक बाबिीि जरी नव्हे िरी कामाच्या बाबिीि चकबुट्झ आिा बाहेरच्या 

जगाला जास्ि खुला झाला आहे. एक साथी इस्त्रायली चवमान कारखान्याि काम करीि आहे, दुसरा इस्त्रायली 
आकाशवाणीवर नोकरीला आहे. आणखी एकजण अप्पर गचॅललीपासभन एलादपयंि व्याप्िी असलेल्या एका 
याचंत्रक सहकारी संघटनेिे नेिृत्व करीि आहे. एक िरुण साथी दर आठवड्ािे काही चदवस जेरुसलेममध्ये 
शास्त्रीय संशोधनाि घालविो आचण दुसरा अस्र्गनशामक साधनाचं्या सहकारी ससं्थेिे व्यवस्थापन पाहिो. 
फळबागाचं्या व्यवस्थापकानंा ससं्करण आचण चनयाि या बाबिीि बाहेरच्या जगाशी व्यवहार ठेवावा लागिो, 
पचरिाचरकानंा आंिरचकबटु्झ शकै्षचणक कें द्रावर जाऊन छोट्या चशक्षणसत्राि चशक्षण घ्याव ेलागिे, दोन मुली 
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कवगेट इस्न्स्टट्यभटमध्ये शरीरमदुनशास्त्र चशकि आहेि, अनेक साथींना िेल अवीवमधल्या आंदोलनाच्या 
कामासाठी अमेचरका आचण इिर देशानंा जाव ेलागिे. 

 
चशवाय, १९६३ च्या प्रस्िावनेि उल्लेचखलेला चकबटु्झिा कारखाना आहेि. सव ु चकबटु्झ िळवळीिि 

उद्योगधंद्यािें महत्त्व वाढलेले आहे. अलीकडेि िेल अवीवमध्ये चकबटु्झ औद्योचगक उत्पादनािे एक प्रदशनु 
झाले त्याि चवसाहभन अचधक चकबटु्झनी िाग घेिलेला होिा. फर्मनिर, अन्नसंरक्षक रसायने, फवारणीच्या 
नळ्या, प्रसाधनगहृािील वस्िभ इत्यादी अनेक प्रकारिे उत्पादन चकबुट्झमधभन केले जािे. एका बाजभला हे सव ु
आहे िर दुसरीकडे ह्या घटनेबद्दल काळजी करणारीही मंडळी आहेि. त्यानंा अशी िीिी वाटिे की 
उद्योगधंद्यामंधभन अनेक चकबटु्झना खभप पैसा चमळि असला िरी त्यामधभन चकबटु्झच्या रिनेवर फारसे चहिावह 
पचरणाम होणार नाहीि. 

 
चकयाि येचदचदमच्या कारखान्याने डोळ्याि िरण्यासारखे यश संपादन केलेले नाही हे जसे खरे िसेि 

हेही खरे की इिर चकबुट्झमध्ये िाडोत्री मजुरािंा प्रश्न जसा चनमाण झाला आहे िसा या कारखान्यामुळे 
चकयाि याचदचदममध्ये झालेला नाही. पण हा प्रश्न मुळी अस्स्ित्वािि नाही असे नव्हे. कारण इिर आर्मथक 
शाखामंध्ये िो उपस्स्थि होिो. चकबुट्झला मजुरािंी टंिाई नेहमीि िासिे. आचण (चवशषेिः कापणीच्या 
हंगामाच्या वळेी) ही टंिाई दभर करण्यासाठी िाडोत्री मजभर लावणे एवढा एकि उपाय उरिो. पण यािंभन 
पभवीिेि नैचिक प्रश्न चनमाण होि आहेि आचण पभवीिीि उत्तरे चदली जाि आहेि— “करणार काय? चपके िर 
वळेच्या वळेी चनघायला पाचहजेि!” चशवाय असाही युस्क्त्तवाद केला जािो की इिरत्र घेिले जाणारे िाडोत्री 
मजभर आचण चकबटु्झने घेिलेले िाडोत्री मजभर यािं फरक आहे कारण चकबटु्झिे सदस्य िाडोत्री मजभराचं्या 
खादं्याला खादंा लावभन काम करीि असिाि. 

 
णकबुट्झ प्रशासन आणि वगडणवहीन समाज : िौर्थया प्रकरणाि वर्मणलेली चकबटु्झ प्रशासनािी रिना 

फारि थोडी बदललेली आहे. आिा एकाऐवजी दोन चिटणीस चनवडिाि, एक मोठ्या वयािा आचण एक 
िरुण. या नव्या व्यवस्थेि चकबुट्झ समाजािील लोकसखं्यात्मक बदल प्रचिकबचबि झालेला आहे. त्यािप्रमाणे 
सािािें प्रश्न आचण गरज कळणारे कोणीिरी असावयास हव े यािीही दखल घेण्याि आलेली आहे. 
चनरचनराळ्या पदासंाठी माणसािंी मने वळचवणे पभवीइिकेि अजभनही कठीण आहे आचण यािे कारणही पभवी होिे 
िेि आहे. ज्या जागािं जबाबदारी जास्ि आहे पण चििी िरपाई करणारे लाि नाहीि अशा जागािें 
सवुसाधारणपणे कुणालाही आकषणु नाही. िरीही हे खरेि की अखेरीस प्रत्येक पदासाठी कुणी पदाचधकारी 
चमळिोि. 

 
सचिवालय आचण सचमत्या याचं्या कायामध्ये लोकसंख्यावाढीमुळे एक महत्त्वािा बदल झालेला आहे. 

पभवी जे प्रश्न ग्रामसिेपुढे आणले जाि असि त्यािंी आिा सचिवालयाकडभनि िपासणी होिे आचण िीसुद्धा 
गुप्िपणे. ह्या नव्या पद्धिीमुळे नुसिाि वळे वाििो असे नाही िर सामभचहक चनणुयािी मभलिभि पद्धि कायम 
राहभनही व्यक्िींना आपल्या प्रश्नािंा खाजगीपणा या पद्धिीि सािंाळिा येिो. चशवाय प्रश्नािंी ििा 
करण्यासाठी सचिवालय ही जागा जास्ि योर्गय आहे असेही म्हटले पाचहजे. खरी गोष्ट अशी की प्रत्येक प्रश्नावर 
सव ुचकबटु्झने मिदान करण्याच्या पद्धिीवरिा लोकािंा चवश्वास अचधकाचधक उडि िाललेला आहे. चवशषेिः 
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जे प्रश्न (मभलिः वैयस्क्िक स्वरूपािे) अनेकानंा कळि नाहीि आचण ज्यावंरिी त्यािंी प्रचिचक्रया केवळ याचंत्रक 
असिे, अशा प्रश्नाबंाबि हे जास्िि खरे आहे. असे असले िरी अजभनही चकबटु्झच्या समाजरिनेमध्ये ग्रामसिा 
ही एक महत्त्वािी आचण कायुशील अशी संस्था आहे. ग्रामसिा म्हणजे ज्याि अथुव्यवस्थेच्या चनरचनराळ्या 
शाखाचं्या सवुसाधारण कायािी चनदान मभलिभि माचहिी चमळेल आचण ज्या एरवी कळल्या नसत्या अशा अनेक 
गोष्टींिी माचहिी होईल असे एकमेव ििास्थान आहे असे सदस्यानंा वाटिे आचण िे िसे आहेही-चवशषेिः आज 
जेव्हा चकबटु्झिा व्याप आचण गंुिागंुि वाढली आहे अशा काळाि. 

 
सचमत्यािें सदस्य आचण पदाचधकारी याचं्या जागा आळीपाळीने िरि असल्यामुळे प्रस्थाचपि 

नोकरशाही दृढमभल होण्यािे टळले आहे. चनरचनराळे सामाचजक वग ुज्यामंधभन चनमाण होिील अशा इिरही 
घटना घडलेल्या नाहीि. सवु मभलिभि बाबिीि चकबटु्झ हा एक वगचुवहीन समाज म्हणभन चटकभ न आहे. अथात् 
‘चविारविं’, ‘कामाला वाघ’, ‘आळसोबा’, ‘िऱ्हेवाईक’ असे एकमेकापंासभन उठभन चदसणारे गट अस्स्ित्वाि 
आहेि पण अवािंर कारणामुळे डोळ्याि खुपेल अशी सामाचजक प्रचिष्ठा कुणालाही चमळि नाही. मालमते्तिी 
चवषमिा नाही ककवा िीबरोबर येणारी सत्ताचवषमिाही नाही. कोणत्याही एका गटाला इिर गटाचं्या मानाने 
चवशषेाचधकार नाहीि. कोणिाही एक गट दुसऱ्या कोणत्याही गटावर आर्मथक सत्ता ककवा राजकीय चनयंत्रण 
िालवीि नाही. ककबहुना असे म्हणिा येईल की ससं्थापकाचं्या मभळच्या गभढरम्य स्वप्नापंकैी वगचुवहीन 
समाजािे स्वप्नि काय िे चकबुट्झमध्ये जवळजवळ पभणुपणे साकार झालेले आहे. 

 
वीस वषांपभवीच्या चदवसाशंी िुलना करिा असे चदसिे की चकबटु्झिे समिेिे ित्त्व जवळजवळ अक्षि 

रीिीने चटकभ न आहे. (अथात् यािभन काही िाण उद्िविाि, नाही असे नाही.) सवांना चकबटु्झच्या 
व्यवहारामंध्ये समान आवाज आहे, कंटाळवाण्या ककवा घाणेरड्ा कामामंध्ये सवांना आळीपाळीने िाग घ्यावा 
लागिो, अन्न, चनवारा, पैशािी व्यवस्था आचण इिर सव ुगोष्टींि समिा आहे. यािाि अथु असा की औपिाचरक 
सामाचजक रिनेच्या सव ुके्षत्रामंध्ये समिेिे ित्त्व पाळले जािे. आईबापाचं्या प्रचिष्ठेिा मुलाचं्या प्रचिष्ठेवर मुळीि 
पचरणाम होि नाही. प्रचिष्ठा ही अजभनही साध्य करण्यािीि गोष्ट आहे, जन्मजाि नाही. अथात् हे खरे आहे की 
मुले लहान असिाना अमुक अमक्यािा मुलगा आहे ककवा अमकी अमकीिी मुलगी आहे असे उल्लखे येिाि 
आचण चकबटु्झच्या मुलाकंडे पाहण्याच्या नजरेवर या सवुसाधारण चवधानािंा पचरणाम होिो. पण मुलािंी यािभन 
लवकरि सुटका होिे आचण त्यानंा आपले चकबुट्झमधले स्थान आचण प्रचिष्ठा आपल्या प्रयत्नानेि चमळवावी 
लागिे. 

 
घरगुती के्षत्रातील बदल आणि सातत्य 

 
णववाह व लैं णगक जीवन : वीस वषांपभवी सािािंा गट लहानसा होिा िेव्हा त्याचं्यामध्ये नजरेस आलेल्या 

चववाहचवषयक प्रथा अजभनही िालभ  आहेि. लर्गने बरीि लवकर होिाि, बहुधा लष्ट्करािल्या सेविेा काळ 
संपल्याबरोबर; पण काही थोडी लर्गने लष्ट्करी सेवा सुरू होण्यापभवी ककवा िालभ  असिानाही होिाि. 
चकबटु्झमध्ये लवकर लर्गन करण्याला उते्तजन चदले जािे. लवकर लर्गन झाले आचण चवशषेिः लवकरि मुले 
झाली म्हणजे िरुण वयाच्या लोकािें चकबटु्झशी असलेले बंध दृढ होिाि असा चविार याच्यामागे चदसिो. 
(अथात् िो शब्दाि व्यक्ि केला जाि नाही.) 
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पंिचवशी संपल्यानंिरही ज्यािंी (चवशषेिः मुलींिी) लर्गने व्हायिी राचहलेली असिाि त्याचं्याचवषयी 
चकबटु्झला काळजी वाटिे आचण त्यानंा जोडीदार िेटाव ेअशी संधी चनमाण करण्यासाठी खास प्रयत्न केले 
जािाि; एखादी सव्वीस वषािी मुलगी कुमाचरकाि राचहली िर चिला जोडीदार चमळणे खरोखरि कचठण होिे, 
कारण चकबुट्झमध्ये अशा मुलीला अनुरूप अशी मुले नसिाि, आचण बाहेरिी मुले िेटण्यािी संधी फारि कमी 
असिे. अशा प्रसंगी पुढच्या अभ्यासासाठी ककवा संघाच्या किेरीि कामाला म्हणभन चिला शहराि जाऊ देण्याि 
येिे ककवा मुद्दाम पाठचवले जािे; क्वचिि नािेवाईकाबंरोबर राहण्यासाठी परदेशी जाण्यािीही मुिा देण्याि येिे. 

 
चकबटु्झमधले जीवन कुटंुबािोविी (म्हणजे चववाचहि जोडपे आचण त्यािंी मुले याचं्यािोविी) चफरि 

असिे. इिके की अचववाचहि व्यक्िी चकबुट्झच्या मुख्य जीवनस्रोिापासभन िुटभन पडल्यासारखी होिे. चशवाय, 
िावनात्मक दृष्ट्ट्याही चववाहसंबंधािें महत्त्व अजोड असिे. वीस वषापभवीप्रमाणेि आजही अशी स्स्थिी आहे की 
चनदान समवयस्क चमत्राचं्या इिकाि चववाहसंबधंही महत्त्वािा आहे पण याहभनही महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे 
चववाहाने एकत्र आलेल्या व्यक्िीमध्ये समान िावना, इच्छा, महत्त्वाकाकं्षा यामंधभन जी जवळीक चनमाण झालेली 
असिे िी समवयस्काचं्या गटामध्ये आढळि नाही. ककबहुना असे म्हणणे बरोबर होईल की ज्याच्यामध्ये 
िावचनक स्स्नर्गधिा व्यक्ि होिे असा चकबटु्झमधला एकमेव संबंध म्हणजे लर्गनसंबधं होय. 

 
लर्गन झालेली जोडपी आपले एकमेकावंरील पे्रम िार लोकािं ज्या पद्धिीने व्यक्ि करीि असि 

चिच्याि आिा बराि बदल झाला आहे हे ह्या संदिाि मुद्दाम ध्यानाि आणभन चदले पाचहजे. पभवी (प्रकरण ५ 
पाहा) आपले वैवाचहक सबंंध िारिौघािं प्रदर्मशि करण्याबाबि जी लजे्जिी िावना होिी चििेही आिा 
“स्वािाचवकीकरण” झाले आहे. पभवी चववाचहि जोडप्याने एकत्र जेवणे, प्रवास करणे, ककवा इिर सामाचजक 
व्यवहारामंध्ये िाग घेणे ह्या गोष्टीवर पसंिीिा चशक्का बसलेला होिा िरी िे आपल्या परस्परपे्रमािे समाजाि 
शारीचरक प्रदशनु करीि नसि. लढाईनंिर ही स्स्थिी बदलली आहे. आिा एकमेकानंा चबलगभन ककवा हािाि 
हाि घालभन िाललेली जोडपी रस्त्यामंधभन जािाना नेहमी पाहायला चमळिाि. ह्या बदलाचं्या मागे युद्ध हीि 
महत्त्वािी पे्ररणा होिी ही गोष्ट आणखी एका चनरीक्षणावरून ध्यानाि येिे. िे म्हणजे जसजसा काळ जाि आहे 
िसिशी ही पद्धि कमी झालेली चदसि आहे. असे म्हणिा येईल की युद्धामुळे चनमाण झालेल्या िावनानंा काही 
काळ मुक्त्त आचवष्ट्कार चमळणे साहचजक होिे, मात्र, आिा िो काळ संपल्यावर अशी वागणभक नेहमीच्या 
जीवनाशी काहीशी चवसंगि वाटभ  लागली आहे. नुकिेि चकबटु्झच्या बाहेर वषिुर राहभन आलेले एक जोडपे 
एकमेकािें हाि सारखे धरी आचण इिर रीिीनी आपल्या पे्रमािे प्रदशनु करी म्हणभन चकबटु्झमध्ये नापसंिी 
व्यक्त्त होऊ लागली. 

 
वरच्या चवविेनाि चववाचहि जोडप्याचं्या िावचनक जवचळकीवर जोर चदलेला आहे त्यािा हेिभ लैं चगक 

बाजभिे महत्त्व कमी लेखाव ेअसा नाही. लैं चगक बाजभ िर महत्त्वािी आहेि कारण अनेक उदाहरणामंध्ये असे 
चदसभन येिे की नवरा आचण बायको यािंा एकमेकावं्यचिचरक्त्त इिराशंी लैं चगक संबंध आलेला नसिो. लैं चगक 
के्षत्राि गेल्या वीस वषांि जवळजवळ काहीि बदल झालेला नाही. अजभनही आंदोलनाने घालभन चदलेले चनबंध 
आदश ुमानले जािाि. अजभनही प्रशाळेि असिाना संिोग वज्यु मानला जािो आचण पुरुष चवद्यार्थयांनी प्रशाळेि 
असण्याच्या काळाि संिोगािा अनुिव जवळजवळ मुळीि घेिलेलाि नसिो असे म्हणिा येईल. शवेटच्या 
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वषािील मुलींमध्ये मात्र असा अनुिव घेिलेल्यािें फार मोठे प्रमाण आढळिे. असा फरक चदसभन येिो याि 
आिय ुनाही कारण मुलींना त्याचं्यापेक्षा वयाने मोठे असे चमत्र लष्ट्कराि ककवा चकबटु्झमध्ये िेटिाि. 

 
वीस वषांपभवीच्या काळाशी िुलना करिाना असे चदसिे की प्रशालेय मुलामुलींच्या आिा बऱ्याि जास्ि 

जोड्ा आहेि आचण त्यािंी एकमेकाशंी मतै्री बरीि लवकर होऊ लागलेली आहे; उदाहरणाथु, १९६८ साली 
बऱ्यािश्या आठवी इयते्तिल्या मुलींना बाराव्या इयते्तिले चमत्र होिे. आणखी असे की संिोग धरून इिर अनेक 
कामिेष्टामंध्ये ही युगुले अचधक रममाण होिाना चदसिाि; अनेक चकशोरवयीन मुलींना गि ुराचहल्यािी आचण 
गिपुाि घडवभन आणल्यािी उदाहरणे घडलेली आहेि. इिके सगळे असले िरी प्रशाळेिले एकभ ण वािावरण 
लैं चगक बाबिीि कडकि आहे असे म्हटले पाचहजे. अलीकडेि प्रशाळेिल्या शवेटच्या वगाि चशकणारी एक 
मुलगी काहीशी स्वैर असल्यामुळे बरेि अस्वास्र्थय चनमाण झाले होिे. [चकशोरवयीन मुलाचं्या लैंचगक विणुकुीिे इिर प्रकार 
पुढीलप्रमाणे आहेि: हस्िमैथुन िालिे पण त्याबद्दल बरीि सचहष्ट्णुिा दाखचवली जािे. समसिंोग अस्स्ित्वाि नाही पण चकशोरवयाच्या पचहल्या अवस्थेि 
मुलानंी एकमेकाचं्या अंगाशी झटणे आचण मुलींनी परस्परािंी शरीरे िािपणे ह्या गोष्टी इिरत्र कुठेही असिाि त्या प्रमाणाि चकबुट्झमध्येही होिाि. 
लैं चगक चवकृिीिे (माहीि असलेले) एकि उदाहरण आहे. मुलींिी नर्गन शरीरे पाहण्यािी एका मुलाला चवकृिी होिी आचण त्याबद्दल त्याला प्रशाळेिभन 
घालवभन देण्याि आले.] 

 
एकभ ण चकबुट्झिा लैं चगक व्यवहाराबंद्दलिा दृचष्टकोण अजभन सनािनीपणािा आहे असे म्हणिा येईल; 

फक्त्त पभवीच्या मानाने त्याि काहीसे मादुव आलेले आहे. साथी एकमेकानंा, सौम्य का होईना, अश्लील चवनोद 
सागंिाि; ‘प्लेबॉय’ माचसकाच्या मधल्या पानावरिी चिते्र पाहिाि; एखाद्या सुंदर शरीराच्या ककवा िेहऱ्याच्या 
मुलीकडे धीटपणे पाहािाि. पभवी असे होि नसे. पण एकभ ण हे खरे की सािा अशा गोष्टीनी फारसे उते्तचजि होि 
नाहीि. लैं चगक चवषयावरिे चवनोद आचण संिाषण ह्या गोष्टींि सािा नसलेली मुले ककवा सािा असभनही 
बाहेरच्या जगाशी ज्यािंा बराि संबंध आलेला आहे अशी मुले रस घेिाि. 

 
अजभनही वस्िुस्स्थिी अशी आहे की लर्गनापभवी लैं चगक संबंध फारि मयाचदि प्रमाणाि येिो; आचण 

आला िरी त्यािी पचरणिी बहुधा लर्गनािि होिे. ह्याचवरूद्ध विुन केले जाि असेल िर त्याला पसंिी चमळि 
नाही. इस्त्रायलमध्ये असा सकेंि चदसभन येिो की एका वळेी एका व्यक्त्तीला एकि चमत्र ककवा मतै्रीण असली 
पाचहजे आचण अशा संबंधाि लैं चगक व्यवहार गृहीि धरला जािो. ह्याउलट, अमेचरकेिल्या अथाने “पॉप्युलर” 
असणे, बऱ्याि मुलाबंरोबर ककवा मुलींबरोबर ‘डेट्स’ घेणे यािा अथु स्वैरपणा असा केला जािो. कारण अशा 
सव ुसंबंधामंध्ये लैं चगक संबधंही असणारि अशी कल्पना केली जािे. िरीही चकयाि येचदचदममध्ये प्रत्येक 
लैं चगक अनुिवािी पचरणिी लर्गनाि होिे असे नाही. ‘प्रकरणे’ मधभनमधभन कानावर येिाि. सवुसाधारण 
प्रकरणामध्ये एखादा वयस्कर पुरुष आचण एखादी लहान वयािी म्हणजे चवशीबाचवशीिी मुलगी असा प्रकार 
चदसभन येिो. 

 
चकयाि येचदचदममधली मुलेमुली एकमेकाशंी लर्गन करीि असली ककवा लैं चगक संबधं ठेवीि असली 

िरी हे लक्षाि घेणे अगत्यािे आहे की एकाि केबुट्झामधल्या मुलामुलींमध्ये लर्गने (ककवा पे्रमप्रकरणे) घडभन 
येि नाहीि. केबुट्झामधल्या मुलािें एकमेकाशंी नािे िावडंािेंि असिे, —”नैसर्मगक चवधींसाठी 
एकमेकाशंजेारी बसलेल्यानंा लर्गन करण ं शक्य िरी कसे आहे?” अशी कारणे ह्या वस्िुस्स्थिीच्या 
स्पष्टीकरण्यासाठी साचंगिली जािाि. आमिी अजभनही अशी खात्री आहे की लैं चगक ऊमी दडपभन टाकल्यािाि 
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हा पचरणाम आहे. (स्स्परो याचं्या चिल्डे्रन ऑफ चद चकबुट्झ या गं्रथाि पृ. ३४७-३४९ वर यािी कारणे स्पष्ट 
केलेली आहेि) खुद्द सािानंा जर चविारले िर िे असे सागंिाि की केबुट्झामधल्या जोडीदाराबंद्दल त्याचं्या 
मनाि लैं चगक िावना येि नाहीि. पण यािी कारणे “समाजशास्त्रीय” (म्हणजे एकमेकाबंरोबर घालवलेला 
वळे, गटािे दडपण, समवयस्कामंधली सरचमसळ इ.) आहेि की “मानसशास्त्रीय” (म्हणजे दडपणामुळे 
चनमाण झालेली) आहेि हे िे सागंभ शकि नाहीि. 

 
इिर अनेक चबगर-पािात्य देशापं्रमाणेि (पण वगेळ्या कारणासंाठी) सािाचं्या वैवाचहक जोडीदार 

चनवडण्याबाबिच्या संधी व पयाय मयाचदि असिाि. चववाहािभन िुम्ही काय अपेचक्षिा असे त्यानंा चविारले िर 
(अमेचरकनापं्रमाणेि) िे बहुधा असे सागंिील की परस्पर-समजभि, आदर, पे्रम इत्याचद गोष्टींिी आम्ही अपेक्षा 
करिो. पण अशा आदश ुप्रचिमा ियार करायला त्यानंा संधीि फार थोडी असिे. त्यािा पचरणाम असा होिो की 
हे गुण एकदा जोडीदार चमळाला की िे त्याच्यावर लादिाि ककवा जाणभनबुजभन अथवा अजाणिा या गुणाि कमी 
पडणाऱ्या जोडीदाराशी चववाह करिाि. ह्या कारणामुळे एखाद्या अपचरचिि ककवा ‘बेडर’ व्यक्त्तीशी लर्गन 
करण्यािा धोका पत्करण्यापेक्षा िे ज्या व्यक्त्तीशी बराि काळ ओळख आहे (म्हणजेि बहुधा प्रशाळेि चजिी मतै्री 
झालेली आहे) अशाि व्यक्त्तीशी लर्गन करिाि. बाहेरच्या जगािल्या स्वप्नाळभ कल्पना ज्याचं्यापयंि येऊन 
पोिलेल्या आहेि (ककवा कोणत्याही कारणाने असो) ज्याचं्या मनाि अशा स्वप्नाळभ कल्पना आपोआप येिाि 
अशा व्यक्त्तींना मात्र वैफल्य जाणविे. कारण आपल्यािल्याि एकाशी लर्गन केल्याने प्राप्ि होणारी सुरचक्षििेिी 
िावना आचण स्वस्प्नल कल्पनाशंी जुळणारे व्यस्क्त्तमत्त्व अशा दोन्ही गोष्टी एकत्र सापडि नाहीि. 

 
िेव्हा सवुसाधारपणे असे म्हणिा येईल की चकबटु् झिी मुले चकबटु्झ िळवळीमधभनि आपले जोडीदार 

चनवडिाि—म्हणजे आपल्याि चकबटु् झमधभन. ककवा आपल्याि संघाशी जोडलेल्या इिर चकबुट् झमधभन. अशी 
दुसऱ्या प्रकारिी लर्गने घडवभन आणण्याि संघाने िर सचक्रय हालिाल केलेली आहे. चववाहेच्छभ  व्यक्िींिी लर्गने 
घडवभन आणण्याि मध्यस्थी करण्यासाठी त्यानंी एका चववाह किेरीिी स्थापना केलेली आहे. िीस वषांखालील 
स्त्रीपुरुषासंाठी एक व िीस वषांवरील स्त्रीपुरुषासंाठी एक असे सुट्टीिले कायुक्रम चकबटु्झच्या मालकीच्या एका 
हॉटेलमध्ये िरचवले जािाि. चकयाि येचदचदममधल्या चनदान दोन िरी मुलानंी ह्याि पद्धिीने बायका 
चमळचवल्या आहेि. अथात् इिर चकबटु्झ संघामंधल्या ककवा चकबटु्झ िळवळीबाहेरच्या व्यक्िींशी लर्गने होिाि, 
नाही असे नाही, पण त्यािंी संख्या फारि अल्प असिे. [चकबटु्झ-चकबटु्झमध्ये जेव्हा चववाहसबंधं घडभन येिो िेव्हा चरवाज असा 
आहे की लर्गन झालेले जोडपे दोन्ही चकबुट्झमध्ये एकेक वषु राहिे आचण त्यानंिर दोघानंी चमळभन कुठल्या चकबुट्झमध्ये कायम राहायिे हे ठरचविे. या 
जोडप्यािी व्यस्क्िमत्त्व ेकशी आहेि आचण त्याचं्याजवळ कोणिी चवशषे कौशल्ये आहेि हे पाहभन िे जोडपे जर पसिंीला आले िर दोन्ही चकबुट्झ त्याने 
आपणािि राहावे यासाठी त्यािे मन वळचवण्यािी पराकाष्ठा करिाि.] 

 
चववाहसबंंध स्स्थर आहेि. घटस्फोट ही अगदीि अपवादात्मक घटना आहे. सािामंध्ये घटस्फोटािी 

फक्त्त िीन उदाहरणे घडली आहेि. (यािल्या एका स्त्रीने दोनदा घटस्फोट घेिला आहे.) या चिन्ही 
उदाहरणािं चकबुट्झ िळवळीबाहेरच्याशंी लर्गने झालेली होिी. जो चववाह सुखािा झालेला नाही िो 
घटस्फोटाने चनकालाि काढावा हा माग ु चकबुट्झला इष्ट वाटि नाही म्हणभन जोडप्यािें मििेद नाहीसे 
करण्यािा मोठा प्रयत्न केला जािो. वैवाचहक जीवनाि जीमुळे समस्या चनमाण होईल अशी घटना, चवशषेिः 
‘चिसरी व्यक्त्ती’ या स्वरूपािी घटना उपस्स्थि होऊ नये याबद्दल चकबटु्झ खबरदारी घेिो. एकदा एका 
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चववाचहि माणसािे एका लहान अचववाचहि मुलीशी पे्रमप्रकरण झाले आचण त्यािभन त्याच्या लर्गनाला धोका 
चनमाण झाला िेव्हा त्या मुलीला िेल अवीवमध्ये संघाच्या किेरीि काम करण्यासाठी पाठवण्याि आले. 

 
ह्या सामाचजक दडपणाव्यचिचरक्ि घटस्फोटाच्या चवरोधी अशी आणखीही काही (मानचसक आचण 

व्यावहाचरक) दडपणे असिाि. िी म्हणजे मुले झालेली असिाि, जोडीदारापंैकी एकाला चकबटु्झ सोडभन 
बाहेर जाण्यािी इच्छा असिे ककवा जरूर असिे; अचववाचहि अवस्थेि (चवशषेिः वय झाले म्हणजे) 
चकबटु्झमध्ये राहणे हा फारसा सुखािा अनुिव नसिो. लक्षाि ठेवण्यासारखी एक मजेदार गोष्ट अशी की 
एकमेकाशंी कडाडभन िाडंलेल्या नवराबायकोंनी जणभ काही िचवष्ट्यकालािील समझोत्यािा करार म्हणभन एका 
नव्या अपत्याला जन्म चदल्यािी उदाहरणेही काही थोडीथोडकी नाहीि. 

 
कुटंुब : आईबाप या दृष्टीने पाहिा सािामंध्ये वीस वषांपभवींच्या मानाने जवळजवळ काहीही बदल 

झालेला नाही. त्यानंा मुले आवडिाि आचण (इस्त्रायलमधल्या पौवात्येिर ज्यभंशी िुलना करिा) िी चकिी 
असावीि यािा त्यानंा काही धरबंद चदसि नाही. यािे एक कारण मुलाबंाबििी स्वािाचवक आवड हे िर 
आहेि. चशवाय अपत्यहीन ककवा कमी मुले असलेल्या स्त्रीपुरुषावंर गटािाही दबाव येि असिो. या दबावािी 
दोन सवुसाधारण कारणे आहेि. एक म्हणजे देशाला अचधक मुलािंी जरुरी आहे आचण दुसरे म्हणजे चकबुट्झ 
िळवळ यापढेु वाढणार असेल िर केवळ अंिगिु लोकसंख्यावाढीमुळेि. िथाचप बायकाचं्या बाजभने चविार 
करिाना मोठ्या कुटंुबािी पे्ररणा देणारे दुसरेही काही घटक नजरेस येिाि. गरोदरपणाच्या काळाि सवांिे 
लक्ष आपल्याकडे लागलेले असल्यामुळे बायका सुखाविाि, बहुिेक चस्त्रयानंा चनर्ममिीिा आनंद चमळालेला 
नसिो िो अशा वळेी चमळिो, चकबटु्झ आचण नवरा याचं्याशी त्यािें संबधं अचधक दृढ होिाि; चकत्येकींना या 
काळाि कामािभन चवरंगुळा चमळाल्यािे सुख असिे; आचण सवांि महत्त्वािी गोष्ट अशी की चववाहसंबधं धरून 
दुसऱ्या कोणत्याही संबंधाि प्राप्ि न होणारे आचण अत्यंि उत्कटपणे िासणारे अपत्या चवषयीिे जवचळकेिे नािे 
त्याचं्या मनाि चनमाण होिे. 

 
त्याचं्या स्विःच्या आईबापाशंी िुलना करिा सािा आईबाप मुलाचंवषयीच्या काळजीमधभन मुक्ि 

असिाि; त्यािबरोबर (मभल कोणत्याही वयािे असले िरी) त्यािंी फार मोठी जवळीक असिे असे नाही. 
सवुसाधारणपणे त्यािंा दृचष्टकोण पुढील शब्दािं व्यक्ि करिा येईल. “मला मुलं झाली आहेि; िी माझी आहेि; 
मी त्याचं्याशी खेळिे आचण अशा रीिीने मला स्विःला आचण चकबटु्झला िासेल अशा रीिीने मी माझे अपत्यपे्रम 
प्रकट करिे; पण इिकेि; आचण इिके पुरे आहे.” लहान कुटंुबाि आईबापाचं्या मुलाबंद्दलच्या ज्या चवचवध 
प्रकारच्या आचण व्यापक संवदेना असिाि त्या सािा आईबापामंध्ये मुळीि चदसभन येि नाहीि; यािे कारण असे 
की त्या संवदेना प्राप्ि करून घेण्यािे त्यानंा कारणि असि नाही. मुलाला चशस्ि कशी लावावी हे त्यानंा कळि 
नाही आचण क्वचिि जेव्हा िसे करण्यािा िे प्रयत्न करिाि िेव्हा मभल दाद देि नाही. यािभन त्यानंा एक 
असहाय्यपणा येिो व िे िाबंाविाि. दुपारच्या वळेी मुलाबंरोबर खेळण्यासाठी जे ठराचवक दोन िास चमळिाि 
त्यापेक्षा अचधक वळे त्याचं्या संगिीि काढायला चमळाला िर त्यािे काय करायिे हे त्यानंा कळि नाही. आपली 
िभचमका मुलािें फक्ि लाड करण्यािी आहे हे िे समजभन असिाि आचण त्याचं्यावर सामाचजक संस्करण 
करण्यािी जबाबदारी पचरिाचरका आचण चशक्षक याचं्यावर टाकभ न देण्याि त्यानंा खुषी असिे. एखाद्या 
पचहलटकचरणीला आपल्या मुलाबरोबर जास्ि वळे घालवावा अशी िळमळ वाटिे खरी पण दुसरे मभल 
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झाल्याबरोबर ही इच्छा बहुधा नाहीशी होिे. चशवाय, मोठ्या झालेल्या मुलाबंरोबर अचधक संबध याविे अशी 
इच्छा सािा आया (आचण बापसुद्धा) कधीही दशवुीि नाहीि. 

 
मुलाचं्या बाबिीि सािा आयािंी मनःस्स्थिी जेवढी िणावािी असिे िेवढी सािा बापािंी असि नाही. 

पुरुष म्हणभन त्यािंी जी िभचमका असिे चिच्याबद्दल त्यािंी वृत्ती (आयापं्रमाणे) चिधा नसिे आचण त्याचं्याकडे 
बघण्यािा मुलािंा दृचष्टकोणही चिधा नसिो. आयाचं्या िुलनेने चविार करिा बापाचं्या दृष्टीने मुले म्हणजे एक 
करमणभक असिे आचण रोजच्या कामाच्या दबडर्गयािभन चवसावा चमळण्यािे एक सुखद साधन असिे. चशवाय 
मुलाचं्या संगिीि राहणे त्यानंा मनापासभन आवडिे असे चदसिे. याउलट बऱ्यािशा आयाकंडे पाहभन असे वाटिे 
की त्या मुलािंी संगि केवळ अपचरहाय ुम्हणभन सोसिाि. ककवा मुले ही त्याचं्या दृष्टीने एक प्रचिकात्मक गोष्ट 
असिे. जेव्हा चशशुगृहाि बापाचं्याऐवजी आया मुलानंा झोपवण्यािा प्रयत्न करिाि िेव्हा मुले सहजासहजी 
झोपी जाि नाहीि हा काही योगायोग नाही. कदाचित् असे असेल की नेहमी समजले जािे त्यापेक्षा सािा आया 
िावनात्मकदृष्ट्ट्या आपल्या स्विःच्या आयाचं्या अचधक जवळच्या असाव्याि. त्यािंीसुद्धा वृत्ती चिधा आचण 
संभ्रचमि असावी अशा अथाने की नव्या व्यवस्थेिा त्यानंी स्वीकार िर केलेला आहे पण चिच्यामधभन त्यानंा फार 
मोठे मानचसक समाधान चमळालेले नाही. 

 
सामुदाणयक णशक्षि : चकबटु्झ चशक्षणिज्ज्ञानंा सामुदाचयक चशक्षण पद्धिीिी वैगुण्ये पुरेपभर माहीि 

आहेि. त्यािबरोबर हेही खरे की सािानंी मभलिः या पद्धिीिा स्वीकार केलेला आहे. मात्र मुलाचं्या प्रशालापभवु 
आचण प्रशालेय जीवनाि साित्य आचण सलगपणा जाणवि नाही हे सवांच्या ध्यानाि आलेले आहे. प्रशालापभवु 
काळ म्हणजे शशैवािा ‘स्वगीय’ काळ. या काळाि मभलपणािा मोठा गौरव केला जािो, मुलािंी काळजी घेिली 
जािे, त्यािें लाड केले जािाि, त्याचं्यावर पे्रम केले जािे, िी सवांना हवीशी असिाि. एवढेि नव्हे िर िी 
चबघडिािसुद्धा. पण प्रशाळेि चशरल्याबरोबर या जीवनसरणीि एकदम खंड पडिो; चनष्ट्पापपणािा आचण 
स्वािंत्र्यािा लोप होिो; िरपभर काम हा जीवनािा चनयम होिो; इिराकंडभन अपेक्षा केल्या जाऊ लागिाि; 
दबलेल्या िावना आणखीि दृढमभल होिाि. आिा मुले काहीशी गोंधळिाि, काहीशी उदासीन होिाि, 
आईबापापंासभन आचण स्विःपासभनही दुराविाि आचण मानचसक समाधानासाठी समवयस्काचं्या गटाशी चिकटभन 
राहिाि. 

 
सामुदाचयक चशक्षणपद्धिीि गेल्या वीस वषांि एकभ ण पाहिा फारि थोडा बद्दल झालेला आहे. मुख्य 

बदल असा की समवयस्काचं्या गटािील मुलािंी संख्या कमी करून प्रत्येक मुलाकडे जास्ि वैयस्क्िक लक्ष 
देिा येईल अशी व्यवस्था केलेली आहे. (हा बदल अंशिः टीकेला उत्तर म्हणभन झालेला आहे आचण अंशिः 
मुलािंी देखिाल अचधक िागंल्या रीिीने व्हावी या इच्छेिभन झालेला आहे.) चशशुगहृाि आिा सहा चशशभचं्या 
एका गटाला दोन पचरिाचरका असिाि आचण त्यािली एक प्रचशचक्षि असिे. सहास दोन हे प्रमाण 
बालमंचदरापयंि कायम राहिे. दुसरा बदल असा की आईबापानंा (चवशषेिः आयानंा) आपल्या मुलाबंरोबर 
जास्ि वळे घालवण्यािी सधंी चमळिे. आिा मभल दीड वषािे ककवा क्वचित् िीन वषांिे होईपयंि त्याला 
िेटण्यासाठी म्हणभन रोजच्या कामािभन थोडीशी सुट्टी अचधकृि रीत्या चदली जािे. वीस वषापभवीच्या मानाने 
चशशुगृहाि आचण बालगृहािही मुलानंा िेटण्याच्या बाबिीि अचधक मोकळेपणा आलेला आहे. 
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साराशं असा की सामुदाचयक चशक्षणािी पद्धिी सािानंी कायम ठेवलेली आहे. अथाि इिर सव ु
गोष्टींप्रमाणे चििे त्रासदायक कानेकंगोरे घासले जाविे आचण चििे शक्य िेवढे “स्वािाचवकीकरण” व्हाव ेअसे 
त्यानंा वाटिे. पण त्यानंी या पद्धिीिा मनापासभन स्वीकार केला आहे याि शकंा नाही. ही पद्धिी केवळ मुळाि 
िागंली आहे म्हणभनि नव्हे िर चिच्यामुळे आईबाप म्हणभन आपणालाही स्वािंत्र्य चमळिे हेही कारण या 
स्वीकारामागे आहे. 

 
साब्रा व्यस्टतमत्त्व 

 
नवा मानव : चकबुट्झ आचण चवशषेिः त्यािी सामुदाचयक चशक्षणािी पद्धिी एक ‘नवा मानव’ 

घडवण्याच्या हेिभने अस्स्ित्वाि आली हे वािकाचं्या लक्षाि असेलि. पण मजेिी गोष्ट अशी की ह्या संकल्पनेला 
चकबटु् झ चविारामंध्ये आिा फारसे स्थान नाही. संस्थापक आचण सािा या दोघािंाही ह्या कल्पनेबाबि काहीसा 
भ्रमचनरास झालेला आहे. ससं्थापकाचं्या मनाि त्याचं्या मुलाचंवषयी असलेली चनराशा (चजिी नोंद वीस वषांपभवी 
केली होिी) अजभनही सावुचत्रकि आहे.जी अचिरंचजि स्वप्ने संस्थापकानंी आपल्या मनाशी बाळगली होिी 
त्यािंा पचरणाम अशा रीिीने होणे अपचरहायुि होिे. 

 
त्यािबरोबर त्यािें स्वप्न काही बाबिीि इिक्या िागंल्या रीिीने प्रत्यक्षाि आले आहे की त्यािी फळे 

त्यानंा आवडि नाहीि. आपली मुले स्विंत्र वृत्तीिी असावीि असे त्यानंा वाटे; आिा त्यािंी िक्रार अशी आहे 
की िी आपणापासभन दुरावली आहेि. िी मजबभि आचण शभर असावीि, घेटोिल्याप्रमाणे दुबळी असभ नयेि असे 
त्यानंा वाटे; आचण आिा हे गुण त्याचं्याि आहेि िर त्यािंी िक्रार अशी की त्यानंी आपला मृदुपणा आचण 
संवदेनाक्षमिा गमावली आहे. िी वस्िुचनष्ठ शास्त्रीय दृचष्टकोणािभन जगाकडे पाहणारी व बुचद्धवादी अशी 
असावीि असे त्यानंा वाटे; मुलामंध्ये हे गुण आिा चनमाण झालेले आहेि पण आईबापािंी रुखरुख अशी की 
आत्मचनष्ठ, मानविावादी, क्वचित् अचववकेी असे जे व्यस्क्त्तमत्त्वािे घटक असिाि त्यािंा मुलाचं्याि अिाव 
आहे. आपल्या मुलानंा आपण सव ुकाही चदले पाचहजे असे त्यानंा वाटे, आचण त्यानंी चदलेही; पण आिा िे 
म्हणिाि, “मुलं नुसिी घेणारीि आहेि,” आचण “आम्हीि सगळं त्याचं्यासाठी करिो.” 

 
‘नवा मानव’ हे काही सािािें ध्येय नाही. त्यािे ध्येय यापेक्षा कमी नाट्यपभण ुआहे. त्याला जीवनािे 

‘स्विाचवकीकरण’ एवढेि नाव देिा येईल. कारण आपण इिरापेंक्षा जीवनानुिवाने आचण शकै्षचणकदृष्ट्ट्या वगेळे 
आहोि हे त्यानंा जाणविे आचण हा वगेळेपणा का उद्िविो हेही काही प्रमाणाि त्याचं्या ध्यानाि येिे. 
सैन्यामधल्या काळाि िे ‘चकबुट्झिे’ म्हणभन त्यािंी िेष्टा व उपहास होिो. यािला काही िाग चवनोदािा म्हटला 
िरी काही मनाि खोलवर जाऊन चिडिो. सािा अशा टीकेिे चकिीही प्रचिवाद करोि, बहुिेकानंा एक 
असुरचक्षििेिी िावना जाणविे याि शकंा नाही. त्यानंा साथ द्यायला त्यािंा गट िेथे नसल्यामुळे िे उघडे 
पडिाि आचण त्याचं्या मनाि िलचबिल होिे. चकबटु्झ जीवनाचवषयी त्यािें मन शचंकि झाले िर िे ह्याि 
कालावधीि होिे. आपण ‘नव ेमानव’ असल्यामुळेि सवुसामान्य माणसाचं्या स्वािाचवक प्रवृत्ती आपणाि नाहीि 
की काय अशी िीिी वाटभ  लागिे. 
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मनाि अशा शकंा चनमाण होिाि यािे एक कारण म्हणजे त्याचं्या वैिाचरक चशक्षणािा अपुरेपणा. दुसरे 
कारण म्हणजे आपला स्विःिा गट िोविी नसल्यामुळे येणारी असहायिा. अशा अवस्थेि त्यानंा असे वाटायला 
लागिे की आपण कोणी ‘खास’ असिा कामा नये. इिर जसे असिाि िसेि आपण असले पाचहजे. त्यानंा 
असेही वाटभ  लागिे की इिरानंा काही उचद्दष्ट ेआहेि, ज्याच्यासाठी खटपट करावी असे काही िरी डोळ्यासंमोर 
आहे; याउलट आपण जाणार िे एका अरंुद आचण पभवुचनचिि मागाने. आपल्याला चमळालेल्या वगेळ्या 
प्रकारच्या चशक्षणािी ककमि त्यानंा अचजबाि कळि नाही असे नाही; एवढेि नव्हे िर समुदायाचवषयीिी कििा, 
सामभचहक काय,ु समिाव यािंी महिी त्यानंा माहीि असिे. पण िरीसुद्धा आपल्या समवयस्कापंासभन आपल्याला 
वगेळे काढणाऱ्या ह्या गोष्टींवर ध्यान देण्याऐवजी आपल्या जीवनाि उणेपणा काय आहे यािाि चविार िे अचधक 
करिाि. 

 
काळ जसजसा जािो िसिशी या शकंािंी िीव्रिा कमीकमी होि जािे. चकबटु्झच्या जीवनव्यवहाराि 

चनचिि स्थान चमळणे, लर्गन होणे, मुले होणे, जीवनचवषयक अनुिव जास्ि समृद्ध होणे—या सवु दीघु 
प्रचक्रयेमधभन गेल्यावर आपण आचण इिर ह्याचं्यामध्ये काय फरक आहे ह्यािी त्यानंा नेमकी आचण वस्िुचनष्ठ 
जाणीव होऊ लागिे. पण आपल्या मुलाला ‘नवा मानव’ करायिा आहे असे एखादा सािा म्हणिाना कुणीही 
ऐकलेले नाही. िो फार िर इिकेि म्हणेल की आपल्या मुलांना िागंले जीवन जगायला चमळिे हा एक 
चकबटु्झमध्ये राहण्यािा फायदा आहे. पण मुलाचं्या िचविव्याचवषयी बोलिाना चकबुट्झच्या चशक्षणपद्धिीिील 
दोष आचण आपले स्विःिे सदोष चशक्षण ह्यािंाि उल्लखे िो जास्ि करिाना चदसिो. ह्या मुद्द्यािा संबधं 
चकबटु्झिा उच्च चशक्षण आचण वैयस्क्त्तक उत्कष ुयाचंवषयी जो दृचष्टकोण आहे त्याच्याशी आहे आचण त्यािीि 
ििा आिा करायिी आहे. 

 
उच्च णशक्षि आणि व्यावसाणयक उत्कषड : चकबुट्झमध्ये जो बदल घडि आहे त्यािे सवांि नजरेि 

िरण्यासारखे उदाहरण म्हणजे उच्च चशक्षणाचवषयी त्यािंा बदललेला दृचष्टकोण. आपला अभ्यास िालभ  ठेवावा, 
आपली चक्षचिजे चवस्िारीि न्यावीि, आपल्या बौचद्धक कुिभहलािी अचधकाचधक िृप्िी करावी अशी इच्छा 
सािाचं्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर चदसभन येिे आचण चकबुट्झलाही ह्या इच्छेला प्रचिसाद द्यावा लागला आहे. 
यािा अथु असा नाही की पभवी ‘कचरअचरझम’ बद्दल जी नापसंिी होिी िी आिा पभणुपणे संपलेली आहे. झाले 
आहे िे असे की वैयस्क्िक महत्त्वाकाकं्षा आचण सामभचहक जबाबदारी ह्याचं्यामधील िोल चबघडभ  नये असा आग्रह 
अजभनही कायम असला िरी साथींना आपल्या वैयस्क्िक चवकासासाठी अचधक वाव चमळावा म्हणभन पभवीच्या 
दृचष्टकोणाि आिा सौम्यपणा आणला गेलेला आहे. 

 
सािाचं्या चशक्षणचवषयक ऊमी म्हणजे अनेक घटकािंा समुचच्चि पचरणाम आहे. एक म्हणजे आपलं 

पभवीिे चशक्षण ‘सक्त्तीने िरचवण्याच्या’ पद्धिीिे होिे, त्याऐवजी िी एक वैयस्क्िक आचण स्वयंस्फभ िीने करण्यािी 
गोष्ट आहे, आपण काही िरी करू शकिो असा आत्मचवश्वास स्विःमध्ये उत्पन्न करण्यािे साधन आहे, असे 
त्यानंा वाटभ  लागले आहे. ह्या चवषयावर िे इिक्या िळमळीने बोलिाि की त्यानंा अचधक चशकायिी िीव्र इच्छा 
आहे, त्यानंा जे चशकायिे आहे िे स्विःसाठीि आचण स्विःच्या प्रयत्नानंीि आचण त्यानंा अचधक चशकावसेे वाटिे 
यािे कारण केवळ ज्ञानाजुनािी हौस हेि आहे ह्या गोष्टी पटायला वळे लागि नाही. आपल्याला पारखभन 
घेण्यािी िी एक ‘कसोटी’ आहे अशीही त्यािंी ज्ञानाजुनाचवषयीिी धारणा असिे. चशक्षणाचवषयीच्या या 



 
 अनुक्रमणिका 

कल्पनानंी चकबटु्झ विुुळाि खळबळ उडालेली आहे. वािकाचं्या ध्यानाि असेल की ज्यािा प्रत्यक्षपणे आर्मथक 
जीवनाला उपयोग आहे असे चवषय (म्हणजे स्थापत्य, कृचषउत्पादन, यंत्रशास्त्र, लेखाशास्त्र इत्यादी) सोडभन 
दुसऱ्या कोणत्याही चवषयािा अभ्यास करायला चकबुट्झमध्ये उते्तजन चदले जाि नसे. अपवाद फक्ि एकि 
आचण िो म्हणजे िो चवषय प्रशाळेि चशकवण्यािी एखाद्यािी इच्छा असेल िरि. मात्र अलीकडे हे बदलले 
आहे. १९६८ साली एका बत्तीस वषांच्या िरुणाने दीघुकाळ झगडा करून समाजशास्त्र चशकण्यासाठी एक 
वषािी रजा चमळवलेली आहे आचण चशक्षकािे काम करायला िो बाधंलेला नाही. मात्र अशा रीिीने अभ्यास पुढे 
िालभ  करण्यािी परवानगी चमळवलेला िो पचहलाि सािा असला िरी पचहलाि साथी नाही. साठी पुरी 
झालेल्या संस्थापकापंैकी एकाला ित्त्वज्ञानािा अभ्यास करण्यािी फार काळ इच्छा होिी आचण त्यालाही 
शहराि जाऊन एक वषिुर अभ्यास करण्यासाठी सुटी देण्याि आली. आज जवळजवळ पंधरा िरुण माणसे 
चकबटु्झ बाहेर पभणुवळे ककवा अधुवळे चशक्षण घेि आहेि. 

 
उच्च चशक्षणािी सािानंा ही जी ओढ आहे चििे दुसरे कारण पुढीलप्रमाणे आहे. आपण बौचद्धकदृष्ट्ट्या 

अपुरे आहोि असे काहीजणानंा वाटिे आचण हा दोष आपल्या प्रशालेय चशक्षणामधभन आपणाि आला आहे अशी 
त्यािंी धारणा असिे. बाहेरच्या जगाशी आिा त्यािंा अचधक संबंध येिो आचण ह्या चवशाल जगािी गंुिागंुि 
जसजशी त्याचं्या ध्यानाि येिे िसिसे िे जग आपल्याला कळले पाचहजे अशी त्यािंी इच्छा बळावि जािे. 

 
शवेटिे कारण असे की चशक्षणासाठी बाहेर कुठे गेले म्हणजे चकबटु्झच्या सीचमि जीवनािभन काही 

काळापुरिी िरी सुटका चमळिे आचण ह्या गोष्टीिेही आकषणु काहीजणानंा वाटिे. चकबटु्झ जीवनाचवषयीच्या 
कंटाळ्यामधभन ही इच्छा चनमाण होिे असे नाही िर नेहमीच्या जीवनािला िोििोिपणा आचण जबाबदाऱ्या 
यामंधभन काही काळ िरी सुट्टी घ्यावी असे आपणा सवांनाि कधीकधी वाटिे िसाि हा प्रकार आहे. अशी सुटका 
करून घेण्यािे प्रवास, बदली, वसचिस्थानािा बदल इत्यादी माग ु चकबटु्झमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे उच्च 
चशक्षणासाठी बाहेर जाणे हाि जवळजवळ एकमेव उपाय उरिो. मात्र हे लक्षाि ठेवले पाचहजे की चकबटु्झमधभन 
कायमिे चनघभन जाण्याच्या उदे्दशाने हा माग ुकुणीही पत्करीि नाही. 

 
शकै्षचणक गरजा ओळखभन िागचवण्यािी ियारी काही समजदार साथींच्या मध्ये चदसभन येिे. एका 

साथीने िर चकबटु्झ चवद्यापीठािी स्थापना व्हावी यासाठी प्रयत्न केला होिा. त्याने असे साचंगिले की 
चकबटु्झच्या िचवष्ट्यकालीन गरजािंा कसाही अंदाज केला िरी येत्या काळाि अचधक िाचंत्रक ज्ञानािी आचण 
व्यापक प्रमाणावरच्या बौचद्धक क्षमिेिी जरूर स्पष्ट चदसभन येिे. या गरजा िागवायच्या असिील िर िरुण 
स्त्रीपुरुषानंा उच्च चशक्षण घ्याविे लागेल आचण िे घ्यायिे िर िे त्यानंा चकबुट्झच्या वैिाचरक िौकटीिि 
चमळालेले चकबटु्झच्या दृष्टीने फायद्यािे ठरेल. 

 
वर चविार झाला िो आपल्या बौचद्धक चवकासासाठी प्रयत्न करणारी जी माणसे आहेि त्यािंा झाला, 

पण वैयस्क्िक उत्कष ु(कचरअचरझम) हा प्रश्न अचधक अवघड आहे. चकबटु्झला अनेक वळेा ह्या प्रश्नाला िोंड 
द्याव े लागले आहे पण िो त्याला केव्हाही सोडचविा आलेला नाही. ‘उत्कषवुाद’ ह्या शब्दाला अजभनही 
नापसंिीिी छटा आहे कारण उत्कषवुादी असणे म्हणजे समुदायाच्या िौकटीच्या बाहेर असणे आचण सामभचहक 
ध्येयाऐंवजी स्वाथी उचद्दष्टािंा पाठपुरावा करणे होय असे समजले जािे. काहीजणािें मि असे आहे की ज्याअथी 
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चकबटु्झ हा एक समवाय आहे त्याअथी चकबुट्झच्या समुदायवादाच्या मभलित्त्वाचं्या िुलनेने दुय्यमि समजल्या 
पाचहजेि. ह्याउलट काहींच्या मिे काही व्यवसाय आचण कामे चकबटु्झसारख्या शिेीवर आधारलेल्या 
अथुव्यवस्थेि िालचवणे अशक्य आहे. 

 
समूहाचे गणततत्त्व आणि एकातं : वािकाचं्या स्मरणाि असेल की सामुदाचयक चशक्षणािा एक हेिभ 

व्यस्क्त्तमत्त्व आत्मप्रवण न बनिा समभहाप्रवण बनाव ेअसा होिा. मभळच्या अथांपैकी एका अथाने सािा अजभनही 
गटप्रवण आहेिि. यािा अथु असा की समभहाचवषयीिे ऐकात्म्य त्यानंा िासिे आचण त्याचवषयी जबाबदारीिी 
जाणीवही त्याचं्या मनाि असिे. पण दुसऱ्या अथाने पाचहले िर सािा हे समभहप्रवण आहेि असे म्हणिा येणार 
नाही. हा दुसरा अथु म्हणजे समभहाच्या सदस्यानंी सिि एकमेकाचं्या संपकाि येणे. कारण सािानंा एकािं 
हवासा वाटिो आचण िो चमळचवण्यािा िे यत्न करिाि. या बाबिीि चकबटु्झच्या इिर सदस्याहंभन िे फारसे 
वगेळे नाहीि. वीस वषांपभवी अचधक एकािंािी साथींना वाटणारी गरज आज मोठ्या प्रमाणावर ओळखली जाि 
आहे, मान्यही केली जाि आहे. (नव े रेचफ्रजरेटर हे या खाजगीपणािा स्वीकार केल्यािे आचण प्रत्येकाच्या 
स्विःच्या वसचिस्थानािे महत्त्व वाढल्यािे लक्षण आहे) पण ह्यासाठी झगडे कराव ेलागले आहेि आचण टीकेला 
िोंड द्याव ेलागले आहे. चशवाय लोकमिाच्या दडपणाचवरुद्धिा असंिोष आिा पभणपुणे शमलेला आहे असेही 
नाही. एक साथी असे म्हणाला की जीवनाच्या प्रत्येक के्षत्राि हे ‘लोकमि’ डोके वर काढिे आचण त्याला िोंड 
द्यायिे िर िुमिे कािडे हत्तीिेि असले पाचहजे. दुसरा एकजण म्हणाला, “िुम्ही मध्यममागी असाल, 
चकबटु्झिी ित्त्व ेआचण जीवनपद्धिी मान्य करून सरळ रेषेि जाि असाल िर िुम्हाला काही त्रास नाही. पण 
िुम्हाला काही वगेळं हव ंअसेल ककवा ठराचवक चनयमाचं्या बाहेरि ंकाही करायि ंअसेल िर िे कठीण आहे हे 
समजभन असा.” 

 
िरीही हे खरेि की सुरुवािीच्या काळाि समभहाच्या गचिित्त्वावर जो जोर देण्याि येई िो आिा खभपि 

कमी झाला आहे. ‘अचधकृि’ चविारसरणीिसुद्धा व्यक्त्ती आचण समभह याचं्या परस्परचवकासावर जोर चदला 
जािो. समभहाच्या व्यस्क्त्तचवषयीच्या अपेक्षा आचण मागण्या यािें दडपण पभणुपणे उिलले गेले आहे असे नाही पण 
दैनंचदन जीवन आिा वैयस्क्त्तक आवडीचनवडी आचण इच्छा ह्याचं्या अनुरोधाने अचधकाचधक व्यिीि केले जािे 
आचण ह्या इच्छेि एकटे राहण्यािे स्वािंत्र्य गृहीि धरलेले असिे. (ऐकात्म्यिावनेिे आचण मानचसक सुरचक्षििेिे 
स्थान म्हणभन गटािे—चवशषेिः समवयस्काचं्या समभहािे —जे पभवापार िालि आलेले महत्त्व आहे त्याच्याशी हा 
बदल चवसंगि नाही.) 
 
संकटावपथा चालूच 

 
संकटावस्था अजभन िालभि आहे. चकबुट्झ जीवनि संकटमाचलकावर उिारलेले आहे. एक संकट 

संपले की दुसरे उिे राहािेि. वीस वषांपभवी (प्रकरण सािमध्ये) उल्लेचखलेले म्हणजे काम, स्त्री, चविारसरणी, 
वादु्धक्य याचंवषयींिे प्रश्न हे िर सनािनि आहेि आचण त्यािंी कधीकाळी समाधानकारक सोडवणभक होईल की 
नाही यािीही शकंा आहे. मात्र िे सोडचवण्यािा सिि प्रयत्न केला जािो. वीस वषांपभवी जे चवशषे महत्त्वािे 
वाटि असि अशा दोन त्रासदायक प्रश्नािंी आपण येथे ििा करू या. िे म्हणजे चस्त्रयािंा प्रश्न आचण वृद्धािंा 
प्रश्न 
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लैं णगक समता आणि णस्त्रयाचंा प्रश्न : प्रशाळेिभन नुकत्याि उत्तीण ुझालेल्या एका हुशार चवद्यार्थयाने जे 

साचंगिले त्याच्यापासभनि या चवषयािी सुरुवाि करणे योर्गय होईल. िो म्हणाला, मुला-मुलींना सारख्याि 
पद्धिीने चशकवभन ियार कराव ेअसा प्रशाळेिा प्रयत्न असिो आचण बाह्यिः िरी िी सारखीि चनपजिाि. पण 
एखाद्या मुलीने एखादे अवजड काम अंगावर घेिले आचण िागंल्या रीिीने करून दाखचवले िर चिला िुच्छिेने 
‘पुरुष’ असे म्हटले जािे. उलट चिने िे नीट केले नाही िर “काही झाले िरी मुलगीि िी! चिला काय 
येणार?” असे उद्गार चनघिाि. एखाद्या मुलीि सुंदर चदसण्यािी स्त्रीसुलि आवड जास्ि असली आचण 
प्रसाधन वगैरे करून आपल्या स्त्रीत्वाला िी जास्ि खुलवभ लागली िर चिला ‘वशे्या’ असे संबोधले जािे. 

 
प्रत्यक्ष चकबुट्झमध्ये मात्र पचरस्स्थिी इिकी वाईट नाही. नेिृत्वाच्या सगळ्या िभचमका चस्त्रया पार 

पाडिाि आचण असे असभनही त्याचं्या ‘पुरुषीपणा’ िा उल्लेख कधीही कानावर येि नाही. एखादी जहाबंाज, 
स्विःिाि वरिष्ट्मा िालवणारी बाई असेल िर चिच्याचवषयी (आपल्या समाजाप्रमाणेि) चिधा वृत्ती चदसभन येिे; 
पण चस्त्रयाचं्या दुबळेपणाबद्दल िी िर काय बाईि आहे अशा प्रकारिे िुच्छिेने उद्गार काढले जाि नाहीि. 
चशवाय चस्त्रयानंी आपले ‘स्त्रीत्व’ जपले पाचहजे असे चकबटु्झमधील प्रौढानंा अचधकाचधक वाटभ  लागले आहे. 

 
सामाचजक संरिनेच्या पािळीवर चस्त्रयानंा चनणुयाच्या प्रचक्रयेि िाग घेिा यावा आचण सामभचहक जीवन 

िालभ  ठेविा याव ेयासाठी व्यवस्था करण्याि चकबटु्झने यश चमळचवले आहे. िथाचप (योचनना िामन—गाबुर 
ह्यानंी सभचिि केल्याप्रमाणे) “कुटंुबािंगिु व्यवहारामंध्ये त्यािप्रमाणे कामािे वाटप, सचमत्यावंरील सिासदत्व, 
आचण कें द्रीय पदाचधकार यामंध्येही काहीशी लवचिक पण िरीही बरीिशी स्पष्ट अशी लैं चगक श्रमचविागणी 
झालेली आहे.” [“Sex-Role Diferentiation in an Equalitarian Society,” in T.E. Lasswell, J. H. Burma and J. H. Aronson (eds.), 
Life in Society (Chicago : Scott, Foresman and Co. 1965), P. 145.] वीस वषांपभवी कामाच्या वाटपाबाबि जो कल चदसभन 
येि होिा िो अजभनही िालभ  आहे आचण त्याला संस्थात्मक स्वरूप आले आहे. शिेीसारख्या उत्पादक श्रमाि 
स्त्रीपरुूषानंा समान िाग चमळावा असा जो पभवी वैिाचरक आग्रह होिा िो बाजभला पडभन आिा त्याचं्या कामािंी 
रेखीवपणे चविागणी झालेली आहे. आिा शिेािली चपके, मत्स्यपालन, फळबागा, िाजीमळे, अवजड 
यंत्रसामग्री, यंत्रदुरुस्िी इत्यादी चविागाि चस्त्रया कामे करीि नाहीि, पण द्राक्षमळे, दुर्गधोत्पादन, कुकु्कटपालन 
या चविागाि करिाि. देखिाल (म्हणजे सुिारकाम, चवजेिे काम, नळकाम,) चस्त्रया करीि नाहीि, पण त्या 
किेरीिले काम (म्हणजे चहशबे ठेवणे, चहशबेािी पुस्िके चलचहणे, चिटणीशी काम) करिाि. स्वयंपाकघर, 
कपडेचशलाई, धुलाई, चशक्षण ह्या कामाि िर त्यािंा प्रामुख्याने िाग आहे. अथात् जेव्हा एखाद्या चवशषे 
कामासाठी जास्ि माणभसबळ गंुिवाव ेलागिे त्यावळेी हा िेद फारसा राहाि नाही आचण स्वयंपाकघरािही काही 
पुरुष काम करिाि. पण त्यािें हे काम करणे ‘प्रिीकात्मकि’ म्हटले पाचहजे. एरवी स्त्रीपुरुषाचं्या िभचमकािंी 
पारंपचरक चविागणीि बऱ्याि स्पष्टपणे संस्थारूप पावल्यािे ध्यानाि येिे. 

 
चकबटु्झच्या प्रशासन व्यवस्थेलाही वरिाि चनष्ट्कष ुलागभ पडिो हे सचमत्यावंरील जागािंी (१९६९ 

सालिी) पुढे जी यादी चदलेली आहे िीवरून ध्यानाि येईल. 
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   सुरक्षा  : चस्त्रया नाहीि 
सचिवालय  : ४ चस्त्रया (चिटणीसापंैकी 

एकजण धरून,) ९ पुरुष 
संस्कृचि  : ६ चस्त्रया (प्रमुख धरून,) ७ पुरुष 

चशक्षण : ९ चस्त्रया, २ पुरुष प्रशाळा  : ४ चस्त्रया, १ पुरुष 
समाजकल्याण : ६ चस्त्रया, ५ पुरुष देखिाल  : चस्त्रया नाहीि. 
राजकारण : १ स्त्री, ५ पुरुष यंत्रशाळा : ,, ,,  
अथुखािे  : १ स्त्री, ८ पुरुष बास्केटबॉल : ,, ,, 
कामवाटप :  चस्त्रया नाहीि सिागृह  : २ चस्त्रया, ३ पुरुष 
सैचनक  : ३ चस्त्रया, २ पुरुष आरोर्गय  : ३ चस्त्रया, १ पुरुष 
संगीि : १ स्त्री, ३ पुरुष वस्त्रप्रावरण : ६ चस्त्रया, २ पुरुष 
गं्रथालय : २ चस्त्रया, १ पुरुष    

 

स्त्रीपुरुष िेदावर आधारलेल्या या श्रमचविागणीमुळे चविारििांना बरीि िालना चमळालेली आहे. 
चकबटु्झ संघटनेच्या प्रत्येक पािळीवर या प्रश्नाबाबि सिा, ििा, पचरसंवाद झालेले आहेि आचण लेखही 
चलचहले गेले आहेि. स्त्रीिे जीवन अचधक सुखावह आचण अचधक समाधानािे कसे करिा येईल ह्या प्रश्नावरि 
या ििेिे लक्ष्य कें चद्रि झालेले होिे. चस्त्रयाचं्या असमाधानामधभनि वाढिी कुटंुबप्रवण प्रवृत्ती चनमाण झालेली 
आहे आचण चकबटु्झच्या ऐकात्म्याला चिच्यापासभन (पभवीप्रमाणेि) कायमिा धोका आहे. (“माझ्या घरी काम 
करायि ंिेि मी बाहेर करिे आहे, फरक इिकाि की िे मी आिा िारश ेलोकाचं्यासाठी करिे आहे, मग चनदान 
माझ ंघर आचण कुटंुब यािं ं सुख िरी मी का घेऊ नये?” — असा चविार चस्त्रयाचं्या मनाि येणे साहचजकि 
आहे.) 

 
सािा चस्त्रयाचं्या आयानंा पुरुषािंी कामे करण्यािी जशी हौस वाटि असे िशी सािा चस्त्रयानंा वाटि 

नसल्यामुळे (आचण चकबटु्झच्या प्रगचिशाली आचण कायकु्षम शिेीव्यवसायाच्या गरजाशंी असे करणे सुसंगिही 
नसल्यामुळे) चस्त्रयाचं्या मागण्या इिर प्रकारानंी पुरचवण्यािा चकबुट्झने प्रयत्न केला आहे. उदाहरणाथु, पभवी 
सेवाचवषयक कामावंर फारि थोडा पैसा खि ुकरण्याि येि असे, आिा हे काम हलके करण्यासाठी आचण 
(अचधक सुखावह जरी नव्हे िरी) अचधक ‘आधुचनक’ करण्यासाठी नवीन आचण कायुक्षम यंत्रसामग्री वापरली 
जाि आहे. कायुक्षमिा वाढल्यामुळे चस्त्रयानंा सारख्याि प्रकारच्या पण चनरचनराळ्या कामािंभन पाळीपाळीने 
गंुिचवणे शक्य झाले आहे. याहभन महत्त्वािी गोष्ट अशी की बऱ्याि सेवाशाखानंा चकबटु्झ ने वरिा व्यावसाचयक 
दजा चदलेला आहे. त्यामुळे ह्या ‘स्त्रीचवचशष्ट’ िभचमकामंध्येही चस्त्रयानंा आिा अचिमान वाटभ  लागला आहे. 
गृहअथुशास्त्रािे प्रचशक्षण, आहारशास्त्रचवषयक अभ्याक्रम, आचण चवशषेिः शकै्षचणक ििासते्र, अभ्यासक्रम, आचण 
चवद्यापीठीय अभ्यास यासाठी चस्त्रयानंा पाठचवले जािे. त्यािबरोबर लष्ट्करी सेवा पभणु केलेल्या प्रत्येक मुलीला 
कुठल्यािरी के्षत्राि एका वषािे प्रचशक्षण चदले पाचहजे असा चनयम झाल्यामुळे स्त्रीकामगारानंा उपलब्ध 
असलेल्या कामाच्या प्रकारामंध्येही वैचवध्य आलेले आहे. यािा पचरणाम असा की (वर उल्लेचखल्याप्रमाणे) काही 
मुलींनी शरीरचिचकत्साशास्त्रािा अभ्यास केला आहे, काही मुलींना कलाकौशल्यािा अभ्यास केला आहे आचण 
एक िर प्रचशचक्षि सौंदयुप्रसाचधका बनलेली आहे. 
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असे असभनही ‘स्त्रीिा प्रश्न’ कायम आहे. चकबटु्झ जीवनाि चस्त्रयापेंक्षा पुरुषानंा समाधान वाटणाऱ्या 
गोष्टी अचधक असिाि हे सवांना समजले आहे; आचण ‘चस्त्रयािंा प्रश्न’ म्हणजे ‘समिेिा प्रश्न’ राचहलेला नसभन 
चस्त्रया वठवीि असलेल्या िभचमकामंध्येि त्यानंा अचधक समाधान कसे चमळेल असा झालेला आहे. िरीही ह्या 
अथाने का होईना प्रश्न चशल्लकि असल्यामुळे आपण आपले सुख लर्गन, मुलेबाळे आचण काम या सनािन 
मागांनीि चमळचवले पाचहजे असे ‘असमाधानी’ स्त्रीला प्रकषाने वाटि राहािे. आपल्या जीवनाला काही उच्च ध्येय 
असाव,े त्याि काही साहस असाव ेअशी इच्छा असणारी एक हुशार अचववाचहि िरुणी काहीशा कडवटपणाने 
म्हणाली, “मला िर कधीकधी वाटिं की चकबटु्झमध्ये आपण फक्त्त लर्गन कराव,ं मुलं जन्माला घालावी आचण 
इिर कश्शािा (कला, राजकरण, संस्कृचि इ. िा) चविार करू नये.” कदाचिि आपणाला असे म्हणिा येईल 
की पभवीिा प्रश्न ‘सुटला’ आहे पण त्यािभन एक नवा व सावुचत्रक (त्यािप्रमाणे अचधक चकबटु्झ चवचशष्ट) प्रश्न 
चनमाण झालेला आहे. हेही एक प्रकारिे स्वािाचवकीकरण आहे असे म्हणण्यािा येथे मोह होिो. 

 
णिढ्ामंधील संघषड आणि वृद्ाचंा प्रश्न : बाहेरच्या समाजापेक्षा चकबटु्झमध्ये चपढ्ािंा एकमेकाशंी 

अचधक संपकु येिो याि शकंा नाही. पण िो औपिाचरक आचण कामाच्या चनचमत्ताने आलेला असिो. एरवी दोन 
चपढ्ामंधली परस्पर प्रचक्रया आचण मतै्री यािंा अिावि चदसभन येिो. त्यािे एक कारण असे की एकत्र 
वाढल्यामुळे सािािंी एकमेकाशंी बोलण्यािी िाषा एकमेकानंा समजण्यासारखी असिे आचण त्यािें अनुिवही 
एकाि प्रकारिे असिाि; चशवाय ज्ञाि व्यक्त्तींमध्ये वावरण्याने मनाला एक समाधान असिे. यािा पचरणाम असा 
होिो की समवयस्काचं्या गटाचं्या पलीकडे संबंध जोडण्यािी त्यानंा फारशी गरज उरि नाही. दुसरे असे की 
चकबटु्झमधले आचण एकभ ण इस्त्रायली समाजामधलेही वास्िव अशा रीिीने बदलि आहे की दोन चपढ्ामंध्ये 
संबंध प्रस्थाचपि होण्याला त्यामुळे बाधा येि आहे. 

 
कुटंुबाच्या गटापासभन सुरवाि केली िर असे म्हणिा येईल की प्रौढ सािा आचण त्यािें आईबाप ह्यािें 

संबंध “मतै्रीिे पण घचनष्ठ नाहीि” अशा प्रकारिे असिाि. मात्र ह्याि लर्गनापभवी आचण लर्गनानंिर असा िेद 
केला िर झपाट्याने झालेला बदल चदसभन येिो. लर्गनापभवी प्रौढ सािा आपल्या आईवचडलाकंडे क्वचििि 
िेटायला जािाि आचण त्याचं्याि जवळीकही फारि थोडी चदसभन येिे. इिकी की नात्यािे संबधं ओळखण्याि 
कधीकधी संशोधकालाही अडिण पडिे.पण एक गोष्ट खरी की अचववाचहि सािा एरवी आपल्या आईवचडलानंा 
िेटोि वा न िेटोि, शचनवारी दुपारी िे त्याचं्याबरोबर चनयमाने िहा घेिाि. ही एक आिा प्रस्थाचपि अशी संस्था 
झाली आहे आचण ही एकि वळे अशी आहे की ह्यावळेी सव ुकुटंुब ेत्यािल्या सव ुमाणसासंह एकत्र येिाि. 

 
लर्गन झाल्यानंिर आचण चवशषेिः मुले झाल्यानंिर परस्पर िेटींिी ही पद्धि लक्षणीय रीिीने बदलिे. 

िेटी अचधक वळेा होिाि आचण त्याि चनयचमिपणा येिो. आचण कौटंुचबक मेळाव्याचं्या िेटीिा कें द्रकबदभ 
जास्िकरून मुले हाि असिो. मुलामुंळे कधीकधी आया आचण आज्या यामंध्ये प्रश्नही चनमाण होिाि. 
उदाहरणाथु, आज्या आपल्या नािवाशंी जेव्हा वागिाि िेव्हा त्याचं्या आचविावाि एक प्रकारिा िाण आचण 
घसमुसळेपणा चदसभन येिो आचण ह्यामुळे आया त्रस्ि होिाि. याि खरी गोष्ट अशी की वृद्ध चस्त्रया चजने प्रथम 
आपली मुले चशशुगृहाला सुपभदु केली त्या चपढीच्या असल्यामुळे मुलाशंी नेमके कसे वागाव े हे त्याना कळि 
नाही. त्या जे काही करिाि त्याि अवघडलेपणा, गोंधळ आचण बावरलेपणा यािें िमत्काचरक चमश्रण चदसभन 
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येिे. अथात् त्या मुलािें अचिशय लाडही करिाि आचण आईबाप जेव्हा सुट्टीवर ककवा इिर काही कारणानंी 
बाहेर जािाि िेव्हा मुले सािंाळण्यािे महत्त्वािे काम त्यानंाि कराव ेलागिे. 
 

असे असले िरी सािा आचण संस्थापक याचं्यामधले चपढ्ािें अंिर कायम राहिेि. आचण संस्थापकानंा 
सािाचंवषयी जे ‘वैफल्य’ वाटिे त्यामुळे हे अंिर अचधकि दुणाविे. हे वैफल्य शारीचरक शक्त्तींिा ऱ्हास, आपल्या 
िारुण्याच्या आचण ‘त्या सुवणुयुगा’च्या आठवणी, िरुण चपढीच्या बदलत्या गरजा समजभन घेण्यािी आचण 
त्याचं्याशी जुळिे घेण्यािी अपात्रिा आचण ज्या ध्येयचनष्ठनेे त्यानंा पभवी सावरून धरले होिे चिच्यािि 
वास्िवाच्या दशनुाने आलेली क्षीणिा अशा चवचवध घटकामुंळे चनमाण झालेले असिे. ह्यामुळे असेही म्हणावसेे 
वाटिे की हे चपढ्ामधील अंिर अल्पकालीन ठरेल आचण सािा स्विः जसजसे वयस्क होिील िसिसे वृद्ध 
सािा आचण िरुण सािा ह्याचं्यामधील अंिर कमीकमी होि जाईल. यािे एक कारण म्हणजे वर उल्लेचखलेली 
स्वािाचवकीकरणािी प्रचक्रया िालभ  राहील आचण दुसरे कारण म्हणजे आिाच्या वृद्धाचं्या चपढीि जी चिधा वृत्ती 
आढळिे िी पुढेपुढे कमी होईल. सािा जसजसे म्हािारे होिील िसिशी वादु्धक्यािी सावुचत्रक वैचशष्ट्टे्य –
स्वमिप्रस्थापन, नकार आचण अपाविुन—त्याचं्यािही चदसभन येिील आचण त्याचं्याही इिराशंी असलेल्या 
संबंधाि चवके्षप आणिील; पण त्यािंी वादु्धक्यप्रचक्रया त्याचं्या आईबापापेंक्षा कमी प्रक्षोिक आचण अचधक 
साित्यपभण ुअसेल. 

 
‘चपढ्ािील अंिर’ हा वृद्धाचं्या प्रश्नािा फक्त्त एक िाग आहे आचण एकभ ण वृद्धािंा प्रश्न वीस 

वषांपभवीच्या मानाने अचधक िीव्र झालेला आहे. िारुण्यािली आपली स्वप्ने सफल झालेली नाहीि असे त्यानंा 
वाटिे. आपण जे केले िे खरोखरि िेवढ्ा मोलािे होिे की काय अशा शकंा त्यानंा येिाि. त्यािंा प्रश्न 
मुख्यिः अशा चविारामंधभनि चनमाण झाला आहे. पण त्याि आणखीही घटक आहेि. आपण चकबुट्झला जेवढे 
देिो त्या मानाने घेिो अचधक अशी नाउमेद करणारी िावना त्याचं्या मनाि येिे. िेि िे िेहरे आचण त्याि त्या 
जागा सारख्या पाहाि राहण्यािा कंटाळाही त्याि आहे. चशवाय वाधुक्यािा सनािन प्रश्नही आहेि. िो प्रश्न 
म्हणजे (एचरकसनिे शब्द वापरायिे िर) ‘जीवनक्रमािल्या शवेटच्या आणीबाणी’ ला िोंड देण्यािा. ही 
शवेटिी आणीबाणी म्हणजे वाधुक्यािील चनराशमुेळे व्यस्क्त्तमत्त्वाच्या एकसंधपणाला चनमाण होणारा धोका. 
ह्यािि पुन्हा वर िर्मिलेल्या प्रश्नािी िर पडिे िो म्हणजे मुलाशंी घचनष्ठ संबंधािा अिाव. 

 
शवेटी कामािा प्रश्न ज्या चपढीने आपल्या मभल्यश्रेणीि श्रमाला सवांि महत्त्वािे स्थान चदले चिच्या 

दृष्टीने या प्रश्नािी िीव्रिा चवशषे आहे हे सागंायला नकोि. कारखान्यामधभन या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर 
चमळालेले नाही. कामवाटपाच्या वळेी म्हािारी माणसे कधीकधी अत्यिं प्रक्षुब्ध आचण अचववकेी बनिाि. एका 
संस्थाचपकेिे उदाहरण घ्या. ही खरी म्हणजे पे्रमळ आचण उदार स्विावािी.चिच्याकडे एकदा स्वयंपाकघराि 
काम करण्यािी पाळी आली िेव्हा त्याचवरुद्ध चिने जवळजवळ थयथयाट केला आचण ऑचलव्ह िोडण्याच्या 
कामावर परि जाण्यािा हेका धरला. शवेटी चिच्या या म्हणण्याप्रमाणे झाले आचण अथािि चिने कामही खभप 
आचण िागंले केले. पण चिच्या या वागण्याि असा काही हटवादीपणा होिा की चिच्या िचविव्याबद्दल 
कुणालाही काळजी वाटावी. दुसऱ्या एका संस्थाचपकेला (चिच्या वयामुळे) चिच्या आवडत्या बागेि फक्ि िार 
िास काम करण्यािी परवानगी चमळालेली होिी. एक चदवस ियंकर ऊन िापि होिे म्हणभन चिच्या बरोबरच्या 
सगळ्या कामगारानंी थोडीशी सुट्टी घेिली आचण थंड पेय चपण्यासाठी चिलाही आपल्याि बोलावले. पण “मला 



 
 अनुक्रमणिका 

फक्ि िार िास काम करू देिाि आचण त्यािला एकही क्षण मला बसभन वाया घालवायिा नाही,” असे म्हणभन 
चिने त्यानंा नकार चदला. 

 
पण वृद्धािंा प्रश्न केवळ ‘मानचसक’ नाही. आज दीडशहेभन अचधक व्यक्िी साठीच्या जवळपासच्या 

ककवा साठी पार केलेल्या आहेि. त्यामुळे त्यािंी काळजी घेण्याबाबिे अनंि नव ेप्रश्न चनमाण झालेले आहेि. या 
वृद्धानंा अचधक सुखावह अशी वसचिस्थाने देणे आचण त्यानंा अचधक सोयी पुरचवणे या दोन गोष्टींच्या पलीकडे 
चकबटु्झ या प्रश्नाबाबि काहीही करू शकलेला नाही. (खरे म्हणजे या प्रश्नाला धार्ममक उत्तरे सोडिा दुसरी 
कोणिी उत्तरे आहेि?) 

 
हे आचण इिर अनेक प्रश्न जागिे असभनही चकबुट्झ कायमि आहे; एवढेि नव्हे िर त्यािी िरिराटही 

होि आहे. प्रारंिीच्या काळाि कदाचित् आवश्यक असणारा आग्रहीपणा जाऊन आिा त्याच्या जागी अचधक 
लवचिक, व्यवहारवादी, आचण रोखठोक दृष्टीकोण आलेला आहे. नव्या प्रश्नाशंी जुळिे घेिाना चकबटु्झ 
बदलि आहे हे िर खरेि पण हा बदल मभळ सनदेच्या िौकटीिि घडभन येि आहे. यािा अथु असा की चकिीही 
बदल झालेले असोि, चकबटु्झने आपले चकबटु्झपण गमावलेले नाही. 

 
इिका दीघुकाळ चटकभ न चकबुट्झने हे चसद्ध केलेले आहे की बाहेरून आचण आिभन केवढीही प्रिंड 

दडपणे आली िरी पराकोटीिे सहकारीकरण ज्याि अंििभिु आहे असा एक प्रयोग यशस्वी होऊ शकिो आचण 
िरिराटही पावभ शकिो. अशाि रीिीने त्यािी िरिराट होि गेली िर वैयस्क्िक आचण सामभचहक गरजािंा िोल 
उत्पादनप्रवण, समाधानकारक आचण मानचसक दृष्ट्ट्या ‘चनरोगी’ अशा पद्धिीने साधणाऱ्या समाजािा एक 
नमुना म्हणभन चकबटु्झिा आदश ुप्रस्थाचपि होईल. चकबटु्झिी मुले बाहेरच्या जगाला संमुख राहभनही त्यािले 
वगेवगेळे घटक आपली चवचशष्ट मानचसक सासं्कृचिक िाळणी लावभन चनवडभन घेिील आचण त्यािंा स्वीकार 
करिील िर त्यानंी एक महत्त्वािी कामचगरी केली असे होईल. अथात् धोके आहेिि आचण िे दोन प्रकारिे 
आहेि. एक, चकबटु्झच्या पलीकडे (ककवा चकबटु्झच्या ित्त्व प्रणालीच्या पलीकडे) खेिणाऱ्या स्वािंत्र्याच्या 
कें द्रापसारी पे्ररणा आचण दोन, आपल्यािि गंुिभन जाणाऱ्या पंथीय स्वरूपाच्या कें द्रानुगामी पे्ररणा. या दोन्हींिा 
मेळ साधणे ही एक अवघड अशी िारेवरिी कसरि आहे आचण चििे चनरीक्षण करीि राहणे नेहमीि उद्बोधक 
ठरणार आहे. 

 
✶ ✶ ✶ 
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१. इनफील्ड : हेचन्रक एफ्. इन्फील्ड [Henrik F. Infield] ह्या समाजशास्त्रज्ञाने आपल्या अनेक 
गं्रथािंभन सामभचहक पद्धिीच्या समाजािंा अभ्यास केला आहे. त्याच्या काही गं्रथािंी नाव े: (१) Co-operative 
Living in Palestine, Kegan Paul, Trench Trubner and co., London, 1946. (२) Co-operative 
Communities at Work, Kegan Paul, Trench Trubner and Co., London, 1947. (३) Utopia and 
Experiment : Essays in the Sociology of Co-operation, Frederick A. Praeger, New York, 1955 
ह्याचशवाय इन्फील्डने संपाचदि केलेला लेखसंग्रह, Co-operative Group Living : An International 
Symposium on Group Farming and Sociology of Co-operation, Henry Koosis and Co, New York, 
1950. 

 
२ .सामाझिक संस्करण : ‘Socialization’ ह्या समाजशास्त्रीय संजे्ञिा अनुवाद ‘सामाचजकीकरण’ ककवा 

‘सामाचजक संस्करण’ ह्या संज्ञानंी केला आहे. अथुशास्त्राि ‘Socialization’ (‘सामाचजकीकरण’) ही संज्ञा 
‘सामाचजक मालकीि आणणे’ ह्या अथाने वापरली जािे. उलट मुले वाढि असिाना िी पुढे समाजािे घटक 
व्हावीि ह्या दृष्टीने त्याचं्यावर काही संस्कार केले जािाि ककवा आपाििः घडिाि, ही जी प्रचक्रया चिला 
समाजशास्त्राि ‘Socialization’ असे म्हणिाि. प्रौढाकंडभन मुलाकंडे संस्कृिीिा वारसा ज्या प्रचक्रयेने पोिचवला 
जािो िी प्रचक्रया म्हणजे ‘Socialization’वगेळ्या शब्दाि सागंिा येईल. 

 
३ .सहभागी झनरीक्षक : ‘Participant Observer’ ह्या सजें्ञला पयाय म्हणभन ही संज्ञा योचजली आहे. 

प्रश्नप्रचत्रका [Questionnare] पाठवभन अभ्यासचवषयािी माचहिी चमळचवणे ही संशोधनािी एक पद्धि. 
अभ्यासचवषयाशी संबंचधि असलेल्या व्यक्त्तींना जरूर चििक्या वळेी िेटी देऊन त्याचं्या मुलाखिी घेणे ककवा 
माचहिीपचत्रका [Schedule] िरणे दुसरी पद्धि. संबचंधि व्यक्त्ती ककवा समाज याचं्यामध्ये दीघुकाळ राहभन, 
त्याचं्या जीवनाि समरस व सहिागी होऊन, जणभ काही त्या समाजािा एक घटक म्हणभन राहभन चनरीक्षण करणे 
व माचहिी चमळचवणे ही चिसरी व अचधक अवघड पण अथािि अचधक उपयुक्त्त पद्धि. ह्या पद्धिीला 
‘Participant Observation’ (‘सहिागी चनरीक्षण’) असे नाव आहे. मानववशंशास्त्रीय संशोधनाि ह्या पद्धिीिा 
प्रामुख्याने उपयोग केला जािो. ककबहुना ही संशोधनपद्धिी रूढ करण्यािे श्रेय मानवशंशास्त्रज्ञानंाि आहे. 
प्रस्िुििा मानववशंशास्त्रीय गं्रथही ह्याि संशोधनपद्धिीवर आधारलेला आहे (लेखक आचण त्यािी पत्नी ह्यानंी 
अकरा मचहने चकबुट्झमध्ये राहभनि हा अभ्यास केला असे प्रस्िावनेि म्हटलेले आहे.) 
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१. झिऑनवाद [Zionism] : ‘त्सीऑन [Tstyon] ह्या चहिभ शब्दािा अथु ‘टेकडी’ असा आहे. येथे 
अचिपे्रि असलेली टेकडी म्हणजे जीवर ‘डेस्व्हडिे नगर’ वसचवण्याि आले होिे िी जेरुसलेमधील टेकडी. ही 
ज्यभ धमािे पचवत्र स्थळ मानले जािे. चझऑनला म्हणजे जेरुसलेमला, पॅलेस्टाईनला परि जाण्यासाठी 
(म्हणजे पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यभंिे राष्ट्र उिे करण्यासाठी) चनमाण झालेली िळवळ म्हणजे चझऑचनझम. १८८२ 
सालापासभन चवदेशािील ज्यभ िरुण पॅलेस्टाईनमध्ये प्रवशे करू लागले होिे; पण ज्यभंच्या राष्ट्रीय आकाकें्षला 
राजकीय व आंिरराष्ट्रीय पािळीवर उच्चार देण्यािे काम चथओडोर हझुल ह्याने १८९७ साली स्स्वत्सलंडमधील 
बासल या शहरी बोलचवलेल्या पचहल्या आंिरराष्ट्रीय चझऑनवादी पचरषदेने केले. 

 
२. श्टेटल [Shtetl] : पभवु युरोपािील ज्यभंच्या ग्रामीण िागािील वसाहिी. ह्याि ज्यभंिी बहुसंख्या 

असल्यामुळे त्याचं्या जीवनाला एक चवचशष्ट आकार प्राप्ि झाला होिा–ज्यािा उल्लेख गं्रथाि आहे. 
एकोचणसाव्या व चवसाव्या शिकािील ज्यभंिी हत्त्याकाडें व चवशषेिः नाझींनी केलेला चवध्वसं ह्यामुंळे या वसाहिी 
नाहीशा झाल्या. 

 
३. मायक्ोनेझशया : वायव्य पॅचसचफक महासागरािील छोट्या बेटािंा एक समभह. मेलानेचशया, 

पॉचलनेचशया हे इिर समभह. या बेटािंभन आचदम जमािींिी वस्िी असल्यामुळे मानववशंशास्त्रज्ञाचं्या दृष्टीने िी 
महत्त्वािी अभ्यासािी चठकाणे आहेि. 

 
४. हगाल, माकय  [Marc Chagall] : एक नामविं फ्रें ि-ज्यभ चित्रकार. जन्म १८८७, रचशया. बायबल हे 

ह्याच्या चित्रािें स्फभ र्मिस्थान आहे. पचिम जेरुसलेममधील हाडासा—चहिभ चवद्यापीठाच्या वैद्यकीय कें द्रािे जे 
धमुमंचदर (चसनॅगॉग) बाधंण्याि आले आहे त्याच्या कळसाच्या बारा चखडक्या रंगीि कािचित्रानंी हगालने 
सजचवल्या आहेि. ज्यभ धमु, ज्यभ लोक व इस्त्रायल हे हगालच्या चनिािं पे्रमािे चवषय आहेि व ही बहुरंगी चिते्र 
केवळ सामग्री व काराचगरािें काम ह्यािा खि ुघेऊन त्याने इस्त्रायलला िेट म्हणभन चदली आहेि. 

 
५. मडेँटरी पॅलेस्टाईन : पचहल्या महायुद्धापभवी पॅलेस्टाइन हा िुकुस्िानच्या सम्राटाच्या 

आचधपत्याखालिा एक प्रदेश होिा. महायुद्धाि िुकुस्िान जमुनीच्या बाजभला असल्याने चिचटश व फ्रें ि फौजानंी 
पॅलेस्टाइन व्यापले. युद्ध संपल्यावर सुमारे दहा हजार िौरस मलैािंा पॅलेस्टाइनिा प्रदेश चिचटशाचं्या 
मडेँटखाली (देखरेखीखाली ककवा चवश्वस्ििेखाली) देण्याि आला; त्याला मडेँटरी पॅलेस्टाइन असे म्हणिाि. 

 
६. झवदेश : ‘Diaspora’ ह्याला समानाथी म्हणभन हा शब्द वापरला आहे. रोमन आक्रमणानंिर ज्यभ लोक 

पॅलेस्टाइमधभन चनवाचसि होऊन देशोदेशी पागंले ह्या घटनेला ‘चदआस्पोरा’ असे म्हणिाि. चशवाय 
पॅलेस्टाइनच्या बाहेर ज्या ज्या देशािंभन ज्यभ वस्िी होिी, ककवा आिा इस्त्रायलच्या बाहेर आहे, अशा देशानंाही 
चदआस्पोरा म्हणिाि. ह्या उत्तरोक्त्त अथानेि ‘चवदेश’ हा शब्द वापरला आहे. 
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१. ज्यूंचे हत्त्याकाडं : ‘Pogrom’ ह्या शब्दासाठी प्रचिशब्द. ‘Grom’ ह्या रचशयन शब्दािा अथु मेघगजुना 
[Thunder] असभन ‘पोग्रोम’ला रचशयन िाषेि ‘चवनाश’ [Destruction] असा मभळ अथु आहे. अलीकडे त्याला 
प्राप्ि झालेला अथु ‘कोणत्याही समाजगटािी संघचटि चरिीने केलेली हत्त्या’ असा आहे. इंग्रजीि िो ‘ज्यभंिे 
हत्त्याकाडं (ककवा चशरकाण)’ ह्या अथाने वापरला जािो.एकोचणसाव्या शिकाच्या अखेरीपासभन ही हत्त्याकाडें 
रचशयाि व पभवु युरोपाि वारंवार घडभ  लागली. झारच्या आमदानीिील रचशयाि १८८१ साली ३० शहरािं ज्यभंवर 
मोठ्या प्रमाणाि अत्यािार झाले. १९०१ िे १९०६ च्या दरम्यान आणखी शकेडो हत्त्याकाडें झाली. ज्यभ 
राष्ट्रवादािा व पॅलेस्टाइन-प्रयाणाच्या प्रयत्नािंा उदयही ह्याि कालखंडाशी समािंर आहे. 

 
२. गेटो [Ghetto] : नागरी िागािील ज्यभंिी वस्िी. 
 
३. युगाडंाऐविी पॅलेस्टाइन : ज्यभंिी राष्ट्रिभमीिी िळवळ जोर धरू लागल्यावर इंर्गलंडिा वसाहिमंत्री 

जोसेफ िेंबरलेन (१८३६-१९१४) ह्याने पभवु आचफ्रकेिील युगाडंा ह्या चिचटश वसाहिीिा सुमारे सहा हजार 
िौरस मलैािंा डोंगराळ प्रदेश ज्यभंना देण्यािी योजना चथओडर हझुल, हाइम वाइझमन इत्यादी ज्यभ नेत्यासंमोर 
माडंली. अंचिम उचद्दष्ट पॅलेस्टाइनि, पण िे चमळचवण्याच्या मागाि एक टप्पा म्हणभन युगाडंािा प्रदेश 
स्वीकारण्यािी हझुलिी ियारी होिी. पण १९०६ च्या चझऑनवादी पचरषदेला जमलेल्या प्रचिचनधींनी ही योजना 
फेटाळली. 

 
 ४. बुंड-एरलेस्ब्नस [Bunderlebnis] : जमुन शब्द Bund = ऐकात्म्य; erlebnis = िावना, अनुिव, 

िीव्र ऐकात्म्यािी िावना. 
 
५. प्रॉमीझर्अस [Prometheus] : ग्रीक पुराणािील एक वीरपुरुष. ह्याने मािीपासभन मानवजािीिी 

उत्पत्ती केली. चिला वगेवगेळ्या कला चशकचवल्या व चिच्यासाठी स्वगािभन अर्गनी िोरून आणला. 
प्रॉमीचथअसला चशक्षा करण्यासाठी झीअस [Zeus] ह्या देवाचं्या सम्राटाने त्याला कॉकेशस पवुिावरील एका 
चशलेला साखळदंडानंी बाधंभन टाकले. एक चगधाड रोज येऊन जेरबंद झालेल्या प्रॉमीचथअसच्या यकृिािा 
लिका काढभन जाई. ह्या कथेवरून प्रॉमीचथअस हा धैय,ु पराक्रम, सहनशीलिा इत्यादी गुणािंा प्रिीक ठरला. 
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१. कोशरे [Kosher] : ज्यभंच्या धार्ममक पद्धिीने ियार केलेले अन्न. 
 
२. स्पाटयन : स्पाटा [Sparta] ह्या प्रािीन ग्रीक नगरराज्यािील रचहवासी. सदैव युद्धसज्जिा ही 

स्पाटािी जीवनरीिी होिी; चिच्या अनुषंगाने चशस्ि, साधी राहणी व धैय ुह्या गुणािंी जोपासना स्पाटामध्ये 
चनयोचजि पद्धिीने करण्याि येि असे. म्हणभन डामडौल न करिा, केवळ शरीरक्षणाच्या हेिभने चकमान शारीचरक 
गरजा िागवीि जीवन कंठण्याच्या पद्धिीस ‘स्पाटुन साधेपणा’ ककवा ‘स्पाटुन राहणी’ असे म्हणिाि. 
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३. ‘डेर् ऑफ ए सेल्समन’ [Death of A Salesman] : आथुर चमलर (ज० १९१६) ह्या अमेचरकन 
नाटककारािे सुप्रचसद्ध नाटक (१९४८.) १९४७ साली ज्यभ-िेषाच्या चवषयावर चलचहलेल्या ‘फोकस’ (Focus) 
ह्या कादंबरीने िो प्रचसद्धीस आला. ‘चद मनॅ हभ हॅड ऑल चद लक’ (१९४४), ‘ऑल माय सन्स’ (१९४७), ‘चद 
क्रभ चसबल’ (१९५३), ‘ए मेमरी ऑफ टभ  मंडेज’ (१९५५) आचण ‘ए व्ह्यभ फॉम चद चिज’ (१९५५)- ही त्यािी इिर 
नाटके. 

 
४. व्हेब्लेन : थॉस्टीन बुंड व्हेब्लेन [Thorstein Bunde Veblen] १८५७-१९२९. अमेचरकन अथुशास्त्रज्ञ. 

समकालीन अथुशास्त्रािा प्रखर टीकाकार. अथुशास्त्राच्या रूढ िौकटीबाहेरच्या खोल सामाचजक प्रवाहािंा वधे 
घेणारे त्यािे लेखन आहे. आर्मथक व्यवहारावंर ‘संस्थािंा’ [Institutions] मोठा प्रिाव असिो म्हणभन त्याचं्या 
संदिाि आर्मथक व्यवहारािंा अभ्यास अवश्य आहे असे मि माडंणाऱ्या ‘संस्थावादी’ [Institutionalist] 
अथुशास्त्रज्ञािं त्यािी गणना केली जािे. ‘चद चथअरी ऑफ चद लीजर क्लास’ (१८९९) हे त्यािे सवांि प्रचसद्ध व 
खळबळ उडवभन देणारे पुस्िक. व्हेब्लेन त्याच्या चवदारक आचण चवलक्षण उपहासगि ुशलैीचवषयीही प्रचसद्ध 
आहे. ‘चद चथअरी ऑफ चबचझनेस एटंरप्राइज’ (१९०४) ‘चद इस्न्स्टक्ट ऑफ वकुमनचशप’ (१९१४), ‘इंपीचरयल 
जमुनी अँड चद इंडस्स्रयल रेव्होल्यभशन’ (१९१४) हे त्यािे आणखी काही गं्रथ. 
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१. मकाबी [Maccabee] : मिाचथअस आचण त्यािे पाि पुत्र–जोहानान, सायमन, ज्युदास, 
एचलआझार आचण जोनाथन–ह्याचं्या कुटंुबाला ‘मकाबी’ असे नाव आहे. सीचरयािा राजा अँचटओकस 
एचपफॅचनस (इ. स. पभ. १७५-१६४) ह्याचं्या जुलमी राजवटीचवरूद्ध मकाबींनी इ. स. पभ. १६७ मध्ये बंड करून 
‘हासमोन’ राजवटीिी स्थापना केली व मंचदरािी (पुढे टीप ७ पाहा) मुक्त्तिा करून िे शुद्ध केले. ह्या घटनेच्या 
स्मरणाथु ‘हानुका’ हा सण साजरा केला जािो. 

 
२. एस्र्र [Esther] : पार्मशयािा राजा पचहला झर्मगस ह्यािी लावण्यविी ज्यभ राणी. पर्मशयन 

साम्राज्यािील ज्यभंिी सावुचत्रक कत्तल करण्यािा आदेश परि घेण्यासाठी चहने राजािे मन वळचवले. ज्या 
चदवशी कत्तल होणार होिी त्याि चदवशी ज्यभंनी उठाव करून राजािा वजीर हामान ह्याच्या सैन्यािा परािव 
केला. पुरीमिा सण ह्या घटनेच्या स्मृचिप्रीत्यथ ुसाजरा केला जािो. जुन्या कराराच्या ‘बुक ऑफ एस्थर’ ह्या 
प्रकरणाि ही कथा साचंगिली. 

 
३. मोदेकाय [Mordecai] : वरच्या टीपेि चदलेल्या एस्थरिा नािेवाईक आचण सहकारी. 
 
४. एक्िोडस [Exodus] : इ. स. पभ. १९०० च्या सुमारास कनान (पॅलेस्टाइनमध्ये) दुष्ट्काळ 

पडल्यामुळे ज्यभ लोक ईचजप्िमध्ये गेले. िेथे त्यािंी शक्िी वाढभ  लागल्यामुळे इचजस्प्शयनानंा त्यािंी िीिी वाटभ  
लागली व त्यानंी ज्यभंना गुलाम केले. (इ. स. पभ. १३ व ेशिक.) मोझेसच्या नेिृत्वाखाली ज्यभनंी दास्यमुक्िीिी 
िळवळ केली. ‘इस्त्रायलच्या मुलानंा मायदेशी परि घेऊन जा’ अशी परमेश्वराने मोझेसला आज्ञा केली व 
मोझेसने िी फॅराहोला साचंगिली. पण फॅराहोने दाद चदली नाही. ह्यािा पचरणाम म्हणभन ईचजप्िमध्ये दहा वळेा 
ियानक प्लेगिी लागण झाली. शवेटी फॅराहोने ज्यभंिी मुक्त्तिा केली. ही दास्यमुक्त्ती म्हणजेि ‘एक्झोडस’ –
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चनगमुन. पुढे मोझेस ईचजप्िमधभन आपल्या अनुयायाबंरोबर कनानकडे येि असिाना चसनाई पवुिावर त्याला 
साक्षात्कार झाला. प्रत्यक्ष परमेश्वराने त्याला ‘दहा आदेश’ (टेन कमाडंमेंट्स) चदले व बायबलिे पचहले पाि 
िाग (िोरा-Torah—नावािा गं्रथ) त्याच्या हवाली केले. मोझेस व त्यािे अनुयायी पुढे िाळीस वष ेरानावनाि 
िटकि होिे. कनानमध्ये परि जाण्यािी त्यानंा िीिी वाटि होिी. ह्या अश्रदे्धपायी िे सवुजण वाळवटंाि मरून 
गेले. मात्र त्या सवांिी स्वािंत्र्याि जन्मलेली मुले चजविं राचहली व जोशुआच्या नेिृत्वाखाली त्यानंी कनानमध्ये 
प्रवशे केला. अशा चरिीने चनगमुन (व पॅलेस्टाइनमध्ये पुनःप्रवशे) ही घटना ज्यभंच्या दृष्टीने स्विंत्रिेिे प्रिीक 
ठरली. पासोव्हरिा सण म्हणजे या घटनेिी स्मृिी साजरी करण्यािा समारंि. 

 
५. टेबरनॅकल्स [Tabernacles] : रानावनािील भ्रमंिीच्या काळाि (वरिी टीप पाहा) ज्यभ लोक 

झोपड्ामधभन वास्िव्य करीि होिे. ह्या अवस्थेिी स्मृिी म्हणभन ‘फीस्ट ऑफ टेबरनॅकल्स’ हा सण साजरा केला 
जािो. ‘टेबरनॅकल’ म्हणजे लहानशी झोपडी ककवा िंबभ. 

 
६. तालमुद [Talmud] : ज्यभंच्या आिार-चनयमािंा गं्रथ. ह्याि (१) ‘चमश्ना’ म्हणजे ज्यभंच्या धमुगुरंूनी 

घालभन चदलेले व इ. स. २०० च्या सुमारास एकचत्रि केलेले चनयम व (२) त्यावंरील टीपा व िाष्ट्ये, ह्यािंा 
समावशे होिो. 

 
७. मंझदर [Temple] : डेस्व्हड ह्या पराक्रमी राजािा मुलगा सॉलोमन (इ. स. पभ. ९६५-९२८) ह्याने 

जेरुसलेम ही आपल्या राज्यािी राजधानी केली आचण िेथे परमेश्वरािे एक मचंदर बाधंले. हे मचंदर पुढे ज्यभिें 
यात्रास्थान झाले आचण त्याचं्यािील वगेवगेळ्या गटािंी एकी घडभन येण्यास त्यािा हाििार लागला. इ. स. पभ. 
५७६ मध्ये बॅचबलोचनयािा सम्राट नेबुखडनेझार ह्याने ह्या मंचदरािा चवध्वसं केला व जेरुसलेमच्या नागचरकानंा 
बॅचबलोचनयाि हद्दपार केले. बॅचबलोचनयावर पर्मशयािा राजा सायरस ह्यािी सत्ता प्रस्थाचपि झाल्यावर त्याने 
ज्यभंना मुक्त्त केले व मंचदर पुन्हा बाधंण्यािी परवानगी चदली. इ.स.पभ. ५१५ साली मंचदर पुन्हा उिारले गेले. पुढे 
चशकंदरािा सेनापिी सेल्युकस चनकेटर याच्या सेल्युचसड राजवशंािी सत्ता पॅलेस्टाइनवर स्थापन झाली. 
ज्यभंिा एकेश्वरी धमु दडपण्याि आला, मंचदर लुटले गेले व त्याला ‘ऑकलचपअन झीअस’ असे ग्रीक देवािे नाव 
देण्याि आले. ग्रीकाचंवरुद्ध मकाबींनी बंड करून मंचदरािी मुक्ििा केली (इ. स. पभ. १६४) व िे शुद्ध करून 
घेिले. चि. पभ. ६३ मध्ये रोमन सेनापिी पॉम्पी ह्याने ज्यभचडआ काबीज केला व हेरॉड ह्या ज्यभला प्रािंािा सुिेदार 
नेमले. हेरॉडने मंचदरािा चवस्िार वाढचवला. पुन्हा ज्यभंिी बंडे सुरू झाली िी मोडिाना रोमनानंी चि. पभ. ७० 
मध्ये जेरुसलेमला वढेा देऊन िे लुटले व मंचदरािा चवध्वसं केला. अशा चरिीने मंचदराच्या िोविी व त्याच्या 
साक्षीने ज्यभंच्या स्वािंत्र्ययुद्धािा इचिहास घडलेला आहे. 

 
८. झर्ओडोर हियल [Theodor Herzl] : १८६०-१९०४. नाटककार व पत्रकार. स्व्हएन्नािा रचहवासी. 

ज्यभंनी इिर समाजाशंी समरस होऊन जाव ेअसे मि माडंणारा हझुल अनेक घटनामुंळे प्रखर राष्ट्रवादी बनला व 
१८९६ साली त्याने ‘डेर ज्युडेनस्टाट’ हे ज्यभंसाठी स्विंत्र राष्ट्रिभमीिी आवश्यकिा प्रचिपादन करणारे पुस्िक 
चलचहले. ज्यभंच्या प्रश्नावर एकमेव िोडगा म्हणजे इस्त्रायलमध्येि ज्यभंिे वगेळे राष्ट्र चनमाण करणे हा चविार स्पष्ट 
चरिीने प्रथम हझुल यानेि माडंला. १८९७ साली बासल येथे त्याने पचहली आंिरराष्ट्रीय चझऑनवादी पचरषद 
बोलावली. हझुल हा चझऑनवादािा उद्गािा व जनक समजला जािो. 
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९. झयझडश [Yiddish] : चहिभ, ‘चमडल हाय’ जमुन व स्लास्व्हक िाषा याचं्या चमश्रणाने बनलेली पभवु 
युरोपािील ज्यभंिी िाषा. चिला स्विंत्र वाङ् मयीन िाषा म्हणभन दजा प्राप्ि झाला होिा. एकोचणसाव्या व 
चवसाव्या शिकाि चयचडश वाङ् मयाला बहर आला. 

 
१०. फ्रॉइड : चसगमंड फ्रॉइड [Sigmund Freud]१८५६-१९३९. ऑस्रचेलयन डॉक्टर व आधुचनक 

मनोचवश्लेषणशास्त्रािा जनक. 
 
११. झशलर : जोहान चिस्िोफ चशलर (Johann Christoph Schiller) १७५९-१८०५. जमुन 

नाटककार, िावकवी व इचिहास पचंडि. 
 

१२. गटे : योहान वुल्फगगँ व्हॉन गटे [Johann Wolfgang von Goethe] १७४९-१८३२. जमुन 
महाकवी, वैज्ञाचनक आचण मुत्सद्दी. 

 
१३. स्टाइनबके : जॉन-स्टाइनबेक [John Steinbeck]. अमेचरकन लेखक. ‘पे्रप्स ऑफ राथ’ ही 

त्यािी प्रचसद्ध कादंबरी. 
 
१४. ट्वने : माकु ट्वने [Mark Twain] : १८३५-१९१०. समॅ्युएल लँगहॉनु क्लेमन्स [Samuel 

Langhorne Clemens] हे ह्यािे खरे नाव. अमेचरकन लेखक व चवनोदकार. ‘टॉम सॉयर’ (१८७६), ‘हकलबरी 
चफन’ (१८८४), ‘अ कनेस्क्टकट याकंी ॲट चद कोटु ऑफ ककग आथुर’, (१८८९)-इत्यादी पुस्िकािंा किा. 

 
१५. झमलर : आथुर चमलर. प्रकरण ४, ‘डेथ ऑफ अ सेल्समन’ वरील टीप पाहा. 
 
१६. फास्ट : होवाडु फास्ट [Howard Fast]. एके काळी साम्यवादी चविारसरणीिा असलेला 

अमेचरकन लेखक, कादंबरीकार, ‘स्पाटाकस’ ही ह्यािी रोमन काळािल्या शिेकरी बंडखोरावंरिी सुप्रचसद्ध 
कादंबरी. ‘चद नेकेड गॉड’ हे त्यािे पुस्िक म्हणजे साम्यवादाबद्दलच्या भ्रमचनरासािी कहाणी आहे. 
साम्यवादािा संन्यास घेईपयंि िो रचशयाि फार लोकचप्रय होिा. 

 
प्रकरि ६ 

 

१. ओनीडा (Oneida) : जॉन हंफे्र नोयेज [John Hmphrey Noyes] ह्याने अमेचरकेि पुटनी 
[Putney] येथे १८४४ साली स्थापन केलेली साम्यवादी वसाहि. नोयेजच्या पंथािे नाव ‘परफेक्शचनस्ट’. 
‘व्याचमश्र’ ककवा ‘साचंधक’ चववाह [‘Complex’, ‘Group’ marriage] ही ह्या वसाहिीिी एक वैचशष्ट्ट्यपभणु 
संस्था. समष्टीला चवरोधी प्रवृत्ती मुख्यिः कुटंुब-स्वाथामधभन चनमाण होिाि आचण कुटंुबस्वाथािे प्रिावी चनयमन 
न केल्यामुळेि पभवीच्या साम्यवादी वसाहिी मोडकळीस आल्या असे नोयेजिे मि होिे म्हणभन ही व्यवस्था त्याने 
चनमाण केली. इच्छेप्रमाणे कोणीही कोणाशी लैं चगक संबधं जोडावा; मात्र जोडीदारािी अनुमिी घ्यावी. पण पे्रम, 
अनुनय ह्या गोष्टी वज्य ुहोत्या म्हणभन अनुमिी चिऱ्हाइिामाफुि चमळचवणे अवश्य असे. ओनीडािा साम्यवाद 
१८८१ पयंि चटकभ न राचहला. पुढे चििे संयुक्ि िाडंवली कंपनीि रूपािंर झाले. 
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२ .िॉन हंफे्र नोंयेंि ; १८११-१८८६. वरिी टीप पाहा. 
 
३ .शकेर [Shaker] : के्वकर पंथामधभन फुटभन चनघालेल्या सिासदानंी इंर्गलंडमध्ये स्थापन केलेला पंथ. 

ॲन ली ह्या मिेँस्टर येथे १७३६ साली जन्म पावलेल्या स्त्रीने ह्या पंथािा स्वीकार केला व त्यािे पुढारीपण चिला 
प्राप्ि झाले. इंर्गलंडमधील छळाला कंटाळभन शकेर लोक ॲनसह १७७४ साली अमेचरकेि गेले व त्यानंी िेथे 
वसाहिी स्थापन केल्या. स्त्री-पुरुष सिासद िह्मिय ुव्रि पाळीि. शरीरािभन ‘सैिाना’ला हाकलभन देण्यासाठी 
शकेर लोक शरीराला ियानक कंप देि (- म्हणभन ‘शकेकग के्वकर’ ककवा ‘शकेर’ हे नाव), नािि, घुमि, 
ओरडि, उड्ा मारीि. अंिगिु राहणी साम्यवादी पद्धिीिी. शकेर वसाहिी साम्यवादी स्वरूपाि १९२५ पयंि 
चटकल्या. 

 
७. लायसेंको : Trofim Denisovich Lysenko, ज. १८९८. १९४० पासभन १९६४ पयंि रचशयन सायन्स 

ॲकॅडमीच्या ‘इस्न्स्टट्यभट ऑफ जेनेचटक्स’ िा संिालक. पािात्त्य जीवशास्त्रािील प्रमेये अचसद्ध आहेि व 
अनुवशंाऐवजी ‘पचरस्स्थिी’ने [Environment] प्राचणजगत् व वनस्पचिजगत् घडिे असा दावा ह्याने केला. ही 
चविारसरणी माक्सुवादाला सुसंगि असल्यामुळे स्टाचलनने त्याच्यावर वरदहस्ि ठेवला व १९३० नंिरच्या 
काळाि सोस्व्हएि जीवशास्त्र, कृचषचवज्ञान व कृचषधोरण यावंर त्यािंा चवलक्षण पगडा बसला. संकचरि 
वनस्पिींिारा उत्पादनाि क्राचंिकारक बदल घडवभन आणण्यािे आश्वासन त्याने चदले. स्टाचलनच्या मृत्यभनंिर 
लायसेंकोिे स्थान डळमळभ लागले व १९६४ साली त्याला अचधकारावरून दभर करण्याि आले. 

 
८. मेंडेलवाद [Mendelianism] : गे्रगरी योहान मेंडेल [Gregory Johann Mendel], १८२२-१८८४. 

िन, मोरास्व्हया येथील एक धमाचधकारी. ह्याने आनुवशंािा चनयम शोधभन काढला. व्यक्िीिी काही वैचशष्ट्टे्य 
आनुवचंशक िर काही पचरस्स्थिीजन्य असिाि आचण सपंाचदि केलेली [Acquired] वैचशष्ट्टे्य आनुवचंशकिेने 
संक्रािं होि नाहीि असे ह्याने प्रचिपादन केले. प्रायोचगक जीवशास्त्रीय संशोधनािा पाया मेंडेलने घािला. 

 
९. पाव्हलॉव्ह : आयव्हान पेरोस्व्हि पाव्हलॉव्ह [Ivan Petrovich Pavlov], १८४९-१९१६. सुप्रचसद्ध 

रचशयन शरीरशास्त्रज्ञ व १९०४ च्या नोबले पाचरिोचषकािा चवजेिा. 
 
१०. लाल सेना [Red Army] : सोस्व्हएि रचशयािी सेना. 
 
११. टरटुझलयन : Quintus Septimius Florens Tertullianus, सु. १५५ िे सु. २२२. चििन धमुपचंडि 

व लेखक; माँचटचनस्ट नावाच्या पंथािा नेिा. 
 
१२. स्लान्सस्की खटले [Slansky Trials] : रुडॉल्फ स्लान्स्की [Rudolf Slansky] १९०१-१९५२, हा 

झेक कम्युचनस्ट िळवळीिा ज्यभ पुढारी. १९२१ सालापासभन कम्युचनस्ट पक्षािा सिासद. १९४८ च्या कम्युचनस्ट 
क्रािंीि ह्यािा मोठा िाग होिा व त्यामुळे िो झेकोस्लोव्हाचकयािा उपपंिप्रधान झाला. १९५१ साली त्याच्यावर 
चझऑनवादी व पचिमेिा हेर असे आरोप ठेवभन त्याला चगरफदार करण्याि आले व इिर िेरा जणासंह 
त्याच्यावर खटला िरण्याि आला. स्लान्स्कीने आरोपािंी ‘कबुली’ चदली, व िो धरून अकरानंा वधािी चशक्षा 
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देण्याि आली. अकरापंैकी दहा ज्यभ होिे. ह्या संपभण ुखटल्याला ज्यभ िेषािा दपु येि होिा. १९६३ साली 
(म्हणजे स्लान्स्कीच्या मरणोत्तर बारा वषांनी) त्याच्यावरील आरोपािंा पुनर्मविार करण्याि येऊन त्याला 
दोषमुक्ि करण्याि आले आचण १९६८ साली (मरणोत्तर) त्याला पुन्हा पक्षसिासदत्वािा मान देण्याि आला. 

 
१४. सोस्व्हएत डॉक्टराचंा कट : के्रमचलनमधील राजकीय नेत्यासंाठी खास नेमलेल्या नऊ वैद्यक 

चवशारदानंी काही नेत्यािंा वध करण्यािा केलेला कट उघडकीस आला आहे असे स्टाचलनने ३ जानेवारी 
१९५३ ह्या चदवशी जाहीर केले. बहुिेक डॉक्टर ज्यभ होिे. अमेचरकन आचण चिटीश हेरखािे व ‘जॉइटं’ नावािी 
आंिरराष्ट्रीय ज्यभ संघटना यािें िे हस्िक आहेि व माशलु व्हॅचसलेवस्की, मा. गोव्होरॉव, मा. कोनीएव, मा. 
श्टेमेंटो इत्यादी सेनाचधकाऱ्यानंा ठार मारण्यािा त्यािंा बिे होिा असे सागंण्याि आले. ह्या डॉक्टरावंर खटला 
िरण्याच्या आिि स्टाचलनिा मृत्यभ झाला. त्यानंिर एका मचहन्याच्या आि या प्रकरणावर पडदा टाकण्याि 
आला. नव्या राजवटीने ह्या डॉक्टरािें सन्माचनि पुनवुसन केले. 

 
१५. संझिष्ट झपतृप्रझतमा : लहानपणी चपत्याकडभन आपणावंर झालेल्या पचरणामािंी व संस्कारािंी छाया 

कमी-अचधक प्रमाणाि पुढच्या आयुष्ट्यावरही राहािे. उदाहरणाथु, चपत्यामुळे सुरचक्षििा चमळालेली असिे आचण 
िीिभन चनमाण झालेल्या परावलंबीपणामुळे एखादा माणभस प्रौढ वयािही एखादी व्यक्िी, एखादी संस्था, एखादे 
ित्त्वज्ञान इत्यादींवर मानचसक िार टाकिो. मनोचवश्लेषण शास्त्राच्या िाषेि िो माणभस त्या चवचशष्ट व्यक्िीवर 
ककवा संस्थेवर आपली चपिृप्रचिमा आरोचपि करिो. चपिा-अपत्य संबधं, चवशषेिः चपिा-पुत्र संबंध संचमश्र 
असिाि; बहुधा त्याि चपत्याचवषयी पे्रम व नावड ककवा िेष ह्या गोष्टी एकाि वळेी नादंि असिाि. (फ्रॉइडच्या 
मिाप्रमाणे मुलर्गयािे आईवर लैं चगक पे्रम असिे; त्याि चपिा वाटेकरी असल्यामुळे त्याच्याचवषयी मत्सर व 
त्यािभन िेष चनमाण होिो.) म्हणजेि चपिृप्रचिमा ‘संचमश्र’ ककवा ‘संचश्लष्ट’ [Synthetic] असिे. चकयाि 
येचदचदमच्या सदस्यानंी चििे िुकडे पाडभन पे्रम िेवढे सोस्व्हएि रचशयाला व िेष अमेचरकेला अशी चििी चविागणी 
केली आहे असे लेखकाला म्हणावयािे आहे. 

 
१६. माशयल योिना [Marshall Plan] : दुसऱ्या जागचिक युद्धाि ज्यािंी अथुव्यवस्था मोडकळीस 

आलेली होिी अशा सिरा युरोपीय देशानंा आर्मथक मदि करण्यािी अमेचरकन योजना. सेके्रटरी ऑफ स्टेट 
जॉजु माशलु ह्याने ही योजना पुढे माडंली. १९४८ िे १९५२ या कालावधीि अमेचरकेने ह्या योजनेखालील 
देशानंा बाराश ेकोटी डॉलसुिी मदि केली. 
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मडॅोना (Madonna) : येशभ चिस्िािी आई, कुमारी मेरी. 
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१. ऑगस्तीन : St. Augustine, इ. स. ३५४ िे ४३०. चििन धमुशास्त्री. इ. स. ३८७ मध्ये ह्याने चिस्िी 
धमािी दीक्षा घेिली व ३९१ साली हा उत्तर आचफ्रकेिील चहप्पो या चठकाणिा धमुगुरू (चबशप) झाला. आपल्या 
चवपुल चलखाणाि पाखंडी मिािें चनराकरण करून ह्याने चिस्िी धमाला िाचत्त्वक अचधष्ठान प्राप्ि करून चदले. 
‘देवािी नगरी’ [City of God] व ‘कबुलीजबाब’ [Confessions] नावािे आत्मकथन हे ह्याच्या अनेक 
गं्रथापंैकी दोन प्रचसद्ध गं्रथ. 

 
२. इफालुक (–चलक) [Ifaluk (-lik)] : पॅचसचफक समुद्रािील प्रवाळ बेटापंैकी एक बेट व त्यािील 

आचदम जमाि. 
 
३. प्युबलो इंचडयन [Pueblo Indian] : ईशान्य आरायझोना व वायव्य न्यभ मेस्क्सको ह्या प्रािंािंील 

अमेचरकन आचदम जमािी. प्रागैचिहचसक अनासाझी संस्कृिीिे वारस. 
 
४. िुनी : Zuni. प्यभबलो इंचडयनामंधील एका जमािीिे नाव. 
 
५. अध्ययनशाि [Learning Theory] : मानसशास्त्रािी एक शाखा. मानवी विुणुकीिला 

[Behaviour] काही िाग उपजि असिो िर काही ‘संपाचदि’ [Acquired] ककवा ‘चशकलेला’ असिो. 
चशकण्यािी प्रचक्रया ‘पे्ररणा’ [Stimulus] व प्रचिचक्रया [Response] ह्या स्वरूपािी असिे. अशा प्रचक्रयािंा 
शास्त्रशुद्ध अभ्यास हा अध्ययनशास्त्रािा चवषय आहे. ‘अभ्यासामुळे’ (Practice) जेव्हा विुणुकीि ककवा चक्रयेि 
[Performance] सापेक्षपणे कायमिा बदल होिो िेव्हा एखादी गोष्ट ‘चशकली’ गेली असे म्हणावयािे. 
औपिाचरक चवषयाबंरोबरि आपले हषामष,ु िीिी, इत्यादी गोष्टीही आपण चशकिो; ककबहुना आपले एकभ ण 
व्यस्क्िमत्त्व हा काही अंशी चशकण्यािा पचरपाक असिो. माणसे ह्या गोष्टी कशा चशकिाि हे कळले म्हणजे 
त्याचं्या विुणुकीि बदल घडवभन आणण्याच्या उपाययोजना सुिणे शक्य होिे. औपिाचरक चशक्षण, मानचसक 
व्यथावंरील उपिार इत्यादी के्षत्रािं अध्ययनशास्त्रािील चसद्धािंािा वापर होऊ लागला आहे. 

 
६. दृढीकरण [Reinforcement] : अध्ययनशास्त्रािील एक महत्त्वािी संकल्पना. हव्याशा वाटणाऱ्या 

गोष्टीिे आचमष [Reward] दाखवभन एखादी चक्रया पक्की करणे. 
 
४ .एसेंन [Essene] : एक प्रािीन ज्यभ पंथ. येशभ चिस्िापभवी शिंर वषांपासभन हा अस्स्ित्वाि होिा. हा 

साम्यवादी राहणी आिरीि असे. एसेन हा जगाच्या व्यवहारािभन अंग काढभन घेणारा [withdrawing] पंथ होिा 
असे स्स्परो ह्यानंी गं्रथाि सभचिि केले आहे. पण एसेनानंी रोमनाचं्या चवरोधी लढा चदला असाही उल्लेख काही 
चठकाणी आढळिो. उदा. Haim Darin-Drabkin, The Other Society, Victor Gollancz, London, 1962, 
पृ. २२-२५. िसे असेल िर स्स्परो ह्यानंी चकयाि येचदचदमच्या प्रारंिीच्या स्वरूपािी एसेनाशंी केलेली िुलना 
िुकीिी ठरेल. अलेक्झँडर गे्र ह्यानंी The Socialist Tradition from Moses to Lenin ह्या पुस्िकाि 
समाजवादी चविाराच्या चवकासािे टप्पे दाखचविाना एसेनािंा उल्लेख केलेला आहे. 
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५ .िोसेफ कारो : Joseph ben Ephrahim Karo, १४८८ िे १५७५ कारोिा जन्म स्पेनमध्ये झाला. 
िेथभन ज्यभंिी हकालपट्टी झाल्यावर िो िुकुस्थान व नंिर पॅलेस्टाइनमध्ये आला. ह्याने ‘बेि योसेफ’ [Bet 
Yoseph] ही ज्यभ कायद्यािी प्रमाचणि संचहिा व चििे संचक्षप्ि रूप ‘शुल्हन आरुख’ [Shulhan Arukh] हे ियार 
केले. ज्यभ गं्रथािंा िाष्ट्यकार म्हणभन कारोिा अचधकार अनेक शिके मानला गेला. 

 
६ .तालमुझदक झपलपझुलस्ट [Talmudic Pilpulist] : बदलत्या कालमानाप्रमाणे बायबलिा अथु 

लावण्यासाठी ज्या काही पद्धिी चनमाण झाल्या त्यािील एक पद्धि म्हणजे चपलपलु. िकु आचण युस्क्िवाद 
ह्याचं्या साह्याने वादग्रस्ि चवषयािे स्पष्टीकरण करणे वा त्यावर िाष्ट्य करणे असा चपलपुचलस्ट पद्धिीिा अथु. 
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१. झसनाईचे वीरपुरुष : १९५६च्या अरब-इस्त्रायल युद्धाि ज्यभंनी अरबािें आक्रमण रोखण्यासाठी केवळ 
साि चदवसािं चसनाई वाळवटं व गाझा पट्टी आपल्या िाब्याि आणली व अरबािंा मोठा परािव केला. ह्या 
युद्धाि मदुुमकी गाजचवलेल्या चपढीला उदे्दशभन ‘Heroes of Sinai’ चसनाईिे वीरपुरुष, असा शब्दप्रयोग वापरला 
आहे. 

 
२. सात्रय : झ्य-ँपॉल सातु्र (Jean-Paul Sartre). जन्म १९०५, पॅचरस. फ्रें ि अस्स्ित्ववादी 

(Existentialist) ित्त्वज्ञ व लेखक. नव्या संदिािील ‘डाव्या’ चविारसरणीिा एक प्रिावी उद्गािा. 
 
३. सहा झदवसाचें युद्ध : सोमवार िा. ५ जभन िे शचनवार िा. १० जभन १९६७ ह्या सहा चदवसाचं्या 

अवधीि इस्त्रायलने आणखी एकदा अरबािंा प्रिंड परािव केला. 
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मराठी शब्दाचें इगं्रजी ियाय 
अंतर्मववाह Endogamy 
अचिदेश Extension 
अध्ययनशास्त्र Learning Theory 
अनर्मजि Unearned 
अन्यत्रवासी Absentee 
अपचरग्रह Asceticism 
अपाविुन Withdrawal 
अचियोग Trial 
अमदानी Tenure 
अिकुगृह Infants’ House 
अव्हेर Rejection 
अचशव Evil, the 
आक्रमक Aggressive  
अन्यत्रवासी Absentee 
आक्रमण Aggression 
आत्मच्छल Masochism 
आत्मजाणीव Self-consciousness 
आत्मपर (काय)ु Ego (function) 
आत्मािीि (काय)ु Super-ego (Function) 
आदश ुसमाज Utopia 
आदशवुादी Utopian 
आचदम Primitive 
आधार (वाक्य) Major (Premise) 
आंचशक Segmental 
आस्था Interest 
उत्कष ु Careerism 
उपक्रम (पद्धिी) Project (method) 
ऊमी Drive 
एकपचि-पत्नी-पद्धिी Monogamy 
एकसधं Synthetic 
कंपू Clique 
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कळकळ Interest 
कामगार Worker 
कारकीदु Tenure 
कुटंुबािंगिु समागम Incest 
कें द्राचिसारी Centrifugal 
कें द्रानुगामी Centripetal 
कैवल्य Absolute, the 
काँचटनेंट (युरोपािील) Continent (European) 
गझतझक्या, गझततत्त्व गझतशाि Dynamics 
घोषपर्क Band 
िननशाि Genetics 
जन्मचसद्ध Ascriptive 
जागिृी Enlightenment 
ज्यभिेष Antisemitism 
चझऑनवाद Zionism 
िननशाि Genetics 
जन्मचसद्ध Ascriptive 
जागिृी Enlightenment 
ज्यभिेष Antisemitism 
चझऑनवाद Zionism 
चझऑनवादी Zionist 
डामडौलािा (उपिोग) Conspicuous (Consumption) 
तलरेषा Baseline 
दृढमूल Entrenched 
चिधावृत्ती Ambivalent; ambivalence 
ध्येयवाद Ideology 
नकार Denial 
चनत्यक्रम Routine 
चनत्यक्रमीकरण Routinization 
चनवाणी Crisis 
चनःसोस्व्हएिीकरण De-sovietization 
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चनःस्िाचलनीकरण De-Stalinization 
पंर् Sect  
पदभ्रमण Hike 
परावृत्त (पंथ) Withdrawing (sect) 
पचरियागृह Clinic 
पालनपोषण Rearing 
पुनबलुन Reinforcement 
पेिप्रसंग Crisis 
प्रकरणाभ्यास Case-study 
प्रचिचक्षप्ि चक्रया Reflexes 
प्रबोधन Enlightenment 
प्रयोगशालेय Clinical 
प्रविुक Pioneer 
प्राकृचिक Physical 
प्राथचमक समाज Gemeinschaft; Primary community 
पे्ररणा Impulse; Motive; Motivation. 
मंिुरी Sanction 
महामंत्री General Manager 
मानववशंशास्त्र Anthropology 
मानववशंशास्त्रज्ञ Anthropologist 
मानसगचिचक्रया Psychodynamics 
मानसचमचिशास्त्र Psychometry 
मभलपेशी Foundation cell 
रचना Structure 
रस Interest 
रचहवासी Settler 
लोकसमाज Folk society 
लोकसमभह Community 
लेकसमभहाभ्यास  Community study 
लौचककािीि Transcendental 
वशंवणयन Ethnography 
वशंशास्त्र Ethnology 
वशंचेिहास Ethnohistory 
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वयोवृद्धी Aging 
वग ु Category; Class 
वस्िुगि Physical 
वादु्धक्यचनवाह Pension 
चवकल्पना, चविारकल्प Hypothesis 
चविारप्रणाली Ideology 
चवदेश Diaspora 
चवरंगुळा, चवसावा Leisure 
व्यस्क्त्तमत्त्व Personality 
झशशुगृह Toddlers’ House 
श्रचमक Worker 
श्रेणी Category, Class 
संकट, संकटावस्था Crisis 
संक्रामण Transmission 
संगोपन Rearing 
संिवसभिक Projective 
संमोहन Charisma 
संरिना Structure 
संस्कृचि इचिहास Ethnohistory 
संस्थापक Pioneer, Founder 
संज्ञापन Communication 
सत्ता Authority 
सदस्या Chavera 
सिासद Member 
समिोल Equilibrium 
समस्न्वि Synthetic 
समवाय Commune 
समाज Community; Society 
समाजचमचिशास्त्र Sociometry 
समभह Community 
समभहवाद Collectivism 
समभहसंस्कृचिवणनु Ethnography 
सवुग्रासवाद Totalitarianism 
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सवुग्रासी Totalitarian 
सवुसाधारण(सचिव) General (secretary) 
सहिागी (चनरीक्षक) Participant (observer) 
साथी Chaver 
सामाचजक संस्करण Socialization 
सामाचजकीकरण Socialization 
सामभचहक Collective; Communal 
चसद्धी Achievement 
सुचवधा Facility 
सेंचद्रय Organic 
सेवा Service 
स्िरीकृि Stratified 
स्त्रीमुस्क्त्तवाद Feminism 
स्थैय ु Homeostasis 
स्वप्नरंजनवादी Romantic 
स्वमिप्रस्थापन Projection 
स्वािाचवक Normal 
स्वािाचवकीकरण Normatization 
स्वारस्य Interest 
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इगं्रजी शब्दाचें मराठी ियाय 
Absentee अन्यत्रवासी 
Absolute, the कैवल्य 
Achievement चसद्धी 
Aggression आक्रमण 
Aggressive आक्रमक 
Aging वयोवृद्धी 
Ambivalence चिधावृत्ती [नाम] 
Ambivalent चिधावृत्ती [चवशषेण] 
Asceticism अपचरग्रह 
Ascriptive जन्मचसद्ध 
Authority सत्ता 
Band घोषपथक 
Baseline िलरेषा 
Careerism उत्कषवुाद 
Case-study प्रकरणाभ्यास 
Category वग,ु श्रेणी 
Centrifugal कें द्रापसारी 
Centripetal कें द्रानुगामी 
Charisma संमोहन 
Chaver सिासद,साथी 
Chavera सदस्या 
Clinic पचरियागृह 
Clinical प्रयोगशालेय 
Clique कंपभ 
Collective सामुदाचयक, सामभचहक 
Commune समवाय 
Communication संज्ञापन 
Community समाज; समभह; लोकसमभह 
Community study लोकसमभहाभ्यास 
Conspicuous (consumption) डामडौलािा, चदखाऊ (उपिोग) 
Continent (European) कॉंचटनेंट (युरोपािील) 
Crisis आणीबाणी; चनवाणी; पेिप्रसगं; संकटावस्था 
De-Sovietization चनःसोस्व्हएिीकरण 
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De-Stalinization चनःस्िाचलनीकरण 
Diaspora चवदेश 
Drive ऊमी 
Dynamics गचिचक्रया; गचिित्त्व गचिशास्त्र 
Ego Function आत्मपर काय ु
Ego gratification आत्मसमाधान 
Endogamy अंिर्मववाह 
Enlightenment जागिृी; प्रबोधन 
Entrenched दृढमभल 
Equilibrium समिोल 
Ethnography समभहसंस्कृचिवणनु 
Ethnohistory संस्कृचि इचिहास 
Ethnology वशंशास्त्र 
Evil, the अचशव 
Exogamy बचहर्मववाह 
Extension अचिदेश 
Facility सुचवधा 
Feminism स्त्रीमुस्क्त्तवाद 
Folk society लोकसमाज 
Foundation cell मभलपेशी 
Founder संस्थापक 
Gemeinschaft प्राथचमक समाज 
General Manager महामंत्री 
General Secretary सवुसाधारण सचिव  
Genetics जननशास्त्र 
Hike पदभ्रमण 
Homeostasis स्थैय ु
Hypothesis चवकल्पना; चविारकल्प 
Ideology ध्येयवाद; चविारप्रणाली 
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Impulse पे्ररणा 
Incest कुटंुबािंगिु समागम 
Infants’ House अिकुगृह 
Intellectual बुचद्धजीवी; बुचद्धमंि; चविारविं 
Interest आस्था; कळकळ; रस; स्वारस्य 
Leisure चवरंगुळा; चवसावा 
Major Premise आधारवाक्य 
Masochism आत्मच्छल 
Monogamy एकपचि-पत्नी पद्धिी 
Motivation पे्ररणा 
Normal स्वािाचवक 
Normalization स्वािाचवकीकरण 
Old age pension वादु्धक्यचनवाह 
Organic सेंचद्रय 
Participant (observer) सहिागी (चनरीक्षक) 
Personatity व्यस्क्त्तमत्त्व 
Physical प्राकृचिक; वस्िुगि 
Pioneer प्रविुक; संस्थापक 
Primary (community) प्राथचमक (समाज) 
Primitive आचदम 
Project (method) उपक्रम (पद्धिी) 
Projective संिवसभिक 
Psychodynamics मानसगचिचक्रया 
Psychometry मानसचमचिशास्त्र 
Rearing पालनपोषण; संगोपन 
Reflexes प्रचिचक्षप्ि चक्रया 
Reinforcement पुनबलुन 
Rejection अव्हेर 
Romantic स्वप्नरंजनवादी 



 
 अनुक्रमणिका 

Routinization चनत्यक्रमीकरण 
Routine चनत्यक्रम 
Sanction मंजुरी 
Sect पंथ 
Segmental आंचशक 
Self-consciousness आत्मजाणीव 
Settler रचहवासी; वसाहि करणारा 
Service सेवा 
Socialization सामाचजक संस्करण; सामाचजकीकरण 
Sociometry समाजचमचिशास्त्र 
Stratified स्िरीकृि 
Structure रिना, संरिना 
Super-ego (function) आत्मािीि (काय)ु 
Synthetic एकसधं; समस्न्वि 
Tenure अमदानी; कारकीदु 
Toddlers’ House चशशुगृह 
Totalitarian सवुग्रासी 
Totalitarianism सवुग्रासवाद 
Transcendental लौचककािीि 
Transmission संक्रामण 
Trial अचियोग 
Unearned अनर्मजि 
Utopia आदश ुसमाज 
Utopian आदशवुादी 
Withdrawal अपाविुन 
Withdrawing (sect) परावृत्त (पंथ) 
Worker कामगार; श्रचमक 
Zionism चझऑनवाद 
Zionist चझऑनवादी 



 
 अनुक्रमणिका 

सूची 
अकुशल काम  
अखंड क्रािंी  
अनर्मजि उत्पन्न  
अन्यत्रवासी जमीनमालकी  
अनासक्त्ती  
अनुत्पादक काम  
अनौपिाचरक िढाओढ  
अनौपिाचरक नेिृत्व  
अनौपिाचरक बहुपचित्व आचण बहुपत्नीत्व  
अपत्यपे्रम 
अपत्यपे्रम संगोपन  
अपत्यहीनिा  
अपरचधत्वािी िावना  
अपचरग्रही वृत्ती  
अरब आचण ज्यभ  
अथुधोरण सचमिी 
अथुव्यवस्था  
अथुव्यवस्था, वगचुवरचहि  
अिकु गृह  
‘अचलया’ 
अवलंबन  
असुरचक्षििेिी िावना 
आक्रमकत्व 
आत्मािीि पे्ररणा 
आत्यंचिकिा 
आदशवुादी पंथ 
आदशवुादी श्रचमक वसाहिी  
आंिरराष्ट्रीय कामगार िळवळ  
आंिर-व्यस्क्त्तसंबधं  
‘आंदोलन’ 
आंचशक सहकार  
आर्मथक पेिप्रसंग  
आर्मथक पे्ररणा 
आर्मथक लाि 
आर्मथक समिा  



 
 अनुक्रमणिका 

आर्मथक सचमिी 
ऑगस्तीन, सेंट 
इनफील्ड 
इफालुक 
इसीन 
इस्रायल  
उत्कषवुाद 
उत्पादक काम 
उत्पादन पे्ररणा 
उत्पादन साधनािंी मालकी  
उद्योगधंदे 
एकत्र कुटंुब  
एकत्र चनवास  
एकचत्रि अनुिव  
एकसधं व्यस्क्िमत्त्व  
एकािं 
‘ओनीडा’ समवाय 
औपिाचरक नेिृत्व  
औपिाचरक चशक्षण  
अंिमुुखिा 
कमुठपणा  
कल्याण सचमिी  
‘कवाना’  
काम वाटप सचमिी  
कारो, िोसेफ 
‘चकबटु्झ-हा-आवोदा’  
कुटंुबससं्था  
‘केरेन कायेमेि’ 
कें द्रापसारी शक्त्ती  
कें द्राचिसारी ओढ  
खाजगी मालमत्ता  
गटचववाह  
ग्रामसिा  
गृहव्यवस्था सचमिी 
गोईटे 
गॉडन, ए. डा. 



 
 अनुक्रमणिका 

घटस्फोट  
‘घरटे’  
जमुन युवक िळवळ 
‘जीवशास्त्रीय समभह’ 
जुडाइझम 
ज्यभइश एजन्सी  
ज्यभ िेष 
चझऑनवाद 
ट्वने, माकय ,  
‘डे ऑफ ॲटोनमेंट’  
डेकटग  
‘डेथ ऑफ अ सेल्समन’ 
िणाव  
दुसरी लाट  
‘देगाचनया’  
चिधावृत्ती  
धमािीि समाज 
धार्ममक चकबटु्झ 
ध्येयवाद  
नगरसिा  
नवसमाज 
चनसगपेु्रम  
चनसगवुाद 
चनसगावर चवजय 
नेमणभक सचमिी  
‘नेव्हे चगला’ 
नैचिक मभलाधार 
‘नोबल सवॅ्हेज’  
नोयेि, िॉन हंफ्री  
न्यायाचधचष्ठि समाज  
परावृत्त पंथ 
पचरिाचरका 
पचरपभणु मानव 
पचरसर शोिा सचमिी 
पॅलेस्टाइन 
पाव्हलॉव्ह 
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‘पासोव्हर’ 
चपढ्ािंील अंिर 
चपिृसत्ताक कुटंुब  
प्रचिष्ठा  
प्रविुक 
प्रशाला 
प्रस्थाचपि नोकरशाही  
प्राथचमक समाज  
फास्ट, होवाडय  
फ्रॉयड 
फ्रें ि राज्यक्रािंी  
बराकीकरण 
‘बािलान’ 
बायकािें काम 
बालवीर िळवळ 
बाधंकाम सचमिी 
बेकर 
बेन गुझरयन 
बौचद्धक जीवन 
ब्लूहर, कालय  
िरिी  
िाडोत्री मजभर  
िावचनक सुरचक्षििा 
िाषण स्वािंत्र्य  
भ्रमचनरास 
भ्रािृिाव 
मध्यमवगीय पाश्वुिभमी  
मनोचवश्लेषण 
महाचनगमुन (एक्झोडस) 
महामंत्री 
मनॅहाईम, कालय  
मािृत्व  
मायक्रोनेचशया 
माक्सुवाद 
झमलर, आर्यर 
मुरडॉक 
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मेंडेलवाद 
मतै्री 
मोरडेकाय  
मोशवॅ्ह ओव्हचदम  
मोशवॅ्ह चशिुफी 
युटोचपयन समाजवाद  
युवक आंदोलन  
राजीनामा  
राष्ट्रपे्रम  
राष्ट्रीय स्वािंत्र्य 
‘रॉश हशाना’  
लर्गनसंबधं  
लािपे्ररणा 
लायसेंको  
लेझनन  
लैं चगक आकषणु 
लोकमि 
वगचुवहीन समाज 
‘वॉंडर व्होगेल’ 
चविारविं 
चवदेशी ज्यभ  
चविक्त्त कुटंुब  
चववाहससं्था 
वृद्धत्वािी समस्या  
वबेर, मकॅ्स 
वैफल्य  
व्यस्क्िमत्त्व प्रकार 
व्यस्क्िमत्त्व बंध 
व्यस्क्िस्वािंत्र्य  
व्यचििार 
व्हेबलेन  
शगॅॉल 
चशशुगृह 
चशक्षणपद्धिी 
चशक्षण सचमिी  
‘श्टेटल’  
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श्रमधमु 
श्रमचनष्ठा 
सत् व असत्  
सत्ता 
समिा  
समवाय  
सम-संिोग 
समाजवाद 
समभहजीवन 
सहकार  
सहा चदवसािें युद्ध 
‘सािा’  
सामाचजक गट 
सामाचजक अंिर  
सामाचजक जबाबदारी  
सामाचजक चनयंत्रण 
सामाचजक नीचिशास्त्र 
सामाचजक वग ु
सामाचजक संस्करण 
सामुदाचयक मालकी 
सामभचहक अनुिव  
सामभचहक चशक्षण  
साम्यवाद  
सात्रय 
सासं्कृचिक सचमिी 
चसनाई  
सुरक्षासचमिी  
सोस्व्हएि युचनयन  
संक्रमणावस्था   
संघ (फेडरेशन) 
संस्थापक 
स्टाइनबके  
स्टाझलन  
चस्त्रयामंधील असंिोष 
चस्त्रयािंा प्रश्न  
स्वश्रम  
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स्वाभाझवकीकरण 
हियल, झर्ऑडर 
‘हागशामा’  
हाचसद ित्त्वज्ञान  
झहटलर  
झहस्तादु्रत 
होरा 
ज्ञानाियनाची हौस 
 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

इस्त्रायली चकबुट्झ हा 
समाजवादािा एक वगेळ्या धिीिा आचण 
अचधक उन्नि प्रयोग आहे. िथाकचथि 
‘समाजवादी’ देशािंील समाजवादापेक्षा 
चकबटु्झच्या समाजवादािा आशय अचधक 
समृद्ध असभन त्यािे िंत्रही अचधक प्रिावी 
आहे. इस्त्रायल राष्ट्राच्या उिारणीि िर 
चकबटु्झिा ऐचिहाचसक वाटा एवढा मोठा 
आहे की चकबटु्झचशवाय इस्त्रायलिा चविार 
करणेही अशक्य आहे. चशवाय चकबटु्झने 
आर्मथक व्यवहार, सामाचजक रिना, चशक्षण 
इत्याचद के्षत्रामंध्ये इिके नवीन प्रयोग केलेले 
आहेि की समाजशास्त्रज्ञ, मानवशास्त्रज्ञ, 
अथुशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, चशक्षणशास्त्रज्ञ, 
संस्कृचिशास्त्रज्ञ ह्यानंी त्यािा हरिऱ्हानंी 
अभ्यास केला आहे. 

 
मराठी वािकानंा ह्या प्रयोगािी 

ओळख व्हावी म्हणभन चकबुट्झचवषयक एका 
महत्त्वाच्या पुस्िकािा अनुवाद चवविेक 
प्रस्िावनेसह या गं्रथाि सादर करण्याि 
आला आहे. 


